
เลขประจําตัวสอบ

62103000001 นายธนันชัย สุนทรปราณี
62103000002 นายสุประดิษฐ� คํานึงคง
62103000003 นางสาววิชชุดา แสวงสุข
62103000004 นายธนพล กังวานพจนีย�
62103000005 นายชนม�เจริญ ทวีธรรมวรโชติ
62103000006 นางสาวมณีรัตน� โนนสังข�
62103000007 นายนนท�ชัย ขาวผิว
62103000008 นางสาวประนัดดา มุละชิวะ
62103000009 นางสาววราภรณ� สร0อยเสน
62103000010 นางสาวนงนุช รัตนวงศ�
62103000011 นางสาวภัทรภร ผาแก0ว
62103000012 นายอภินันต� ควรเสนา
62103000013 นางสาวมุฐิตา วรรคคี
62103000014 นางสาวศิริกรานต� พรหมเสนา
62103000015 นายอัมรินทร� เนคมานุรักษ�
62103000016 นางสาวสุภัสษร ป4องศรี
62103000017 นายกฤตวิทย� ชีวาภาคย�
62103000018 นางสาวลินดา สารเสนาะ
62103000019 นายคมกริช ดิษฐไทยสงค�
62103000020 นางสาวอุษณา สะอาด
62103000021 นางนัฎชยา มาพงษ�
62103000022 นางสาวลัดดารัตน� พรหมบุตร
62103000023 นายวุฒิไกร คําวัน
62103000024 นายกิตติชัย ทํานุ
62103000025 นายอธิเบศก� ผิวขํา
62103000026 นางสาวชุติมา ส:องแสง
62103000027 นางสาวกาญติมา ประวาฬ
62103000028 นางสาวประภัสสร ซังทิพย�
62103000029 นางสาวรัชฎาภรณ� นาคดี
62103000030 นางสาวนวพร สีทองสา
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62103000031 นายวรินทร� โชติสนธ์ิ
62103000032 นายชลกร ศรีชมภู
62103000033 นางสาวจิราวรรณ ดําลี
62103000034 นายเกียรติศักด์ิ พืชผักหวาน
62103000035 นางสาววิสุดา อินปาว
62103000036 นางอุราพร ครองยุติ
62103000037 นางสาวนุศรา ทินมาตร
62103000038 นางสาวสุวรรณี หอมเย็น
62103000039 นายเมธัส ทองปBน
62103000040 นายวิฑูรย� แสงใส
62103000041 นางสาววรัญญา คนตรง
62103000042 นางสาวกมลทิพย� พุทธรัตน�
62103000043 นายพชร นวลศรี
62103000044 นางพิมพ�พิชชา ต้ังตระกูล
62103000045 นางสาวภัทราภา วารุลังค�
62103000046 นางสาวมาริษา มหาโคตร
62103000047 นายนิติภูมิ โมะศรี
62103000048 นายณัฐวุฒิ พรมสิงห�
62103000049 นายสมเกียรติ ดีม่ัน
62103000050 นางสาวสุมารินทร� วันดี
62103000051 นางสาวกาญจนา คณานันท�
62103000052 นางสาวกชมน สาลีวรรณ
62103000053 นางสาวสุพัตรา ผิวบาง
62103000054 นางสาวสุภารัตน� สีฟ4า
62103000055 นางสาวรุจิรา พานขันธ�
62103000056 นายวัฒพงษ� พวงแก0ว
62103000057 นางสาวพรทิพย� กลางประพันธ�
62103000058 นางสาวธัญมล ช:วงโชติ
62103000059 นางสาวนิภาภรณ� จันทร�ตา
62103000060 นายสามารถ หอมเมือง
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62103000061 นางสาวสุภัสสร ผิวขํา
62103000062 นางสาวเหมสุดา ร0อยมาลี
62103000063 นางสาวมณฑิรา แก0วกัณหา
62103000064 นางสาวกาญจนา ชมภู
62103000065 นางสาวปBทมาภรณ� ละมูล
62103000066 นายประวัติ ธนากาญจน�
62103000067 นางสาวมะลิวัลย� จารุนัย
62103000068 นางสาวพชรลัศน� ปวิชวงศ�วริศ
62103000069 นายปราโมทย� โพธ์ิแก0ว
62103000070 นางสาวภัทราพร บุตรพันธ�
62103000071 นายวุฒิธิกรณ� ประพัศรางค�
62103000072 นายปIยะพงษ� วงค�สิทธ์ิ
62103000073 นางสาวมณฑิรา ไชยสัจ
62103000074 นางสาวพรนภา ปBญญา
62103000075 นางสาวณัฐสิวรรณ มีพรหมดี
62103000076 นางสาวสุปราณี บุปผาวัลย�
62103000077 นางสาวคมคาย สายหม้ัน
62103000078 นายตะวัน เสมอภาค
62103000079 นายพีร สามศรี
62103000080 นางสาวพัสตราภรณ� อาทิเวช
62103000081 นางสาวศุภาพิชญ� ทองเอก
62103000082 นางสาวกนกวรรณ กะวันทา
62103000083 นางสาวกมลวรรณ กระจาย
62103000084 นางสาวศุจิมนัส ฮ:อไทยสงค�
62103000085 นางสาววนิดา สายราช
62103000086 นางสาวปรีดาวรรณ สีหะวงษ�
62103000087 นายจีระศักด์ิ ปากหวาน
62103000088 ว:าที่ รต.หญิงเนตรนภา อินทร�ขาว
62103000089 นางสาวอนงค�นาถ สุวรรณกูฎ
62103000090 นางสาวชลธิชา พิลาสันต�
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62103000091 นายภิวัตน� มีแวว
62103000092 นายวัฒนพงษ� สุธรรมวงศ�
62103000093 นายณัฐพงศ� คงประเสริฐ
62103000094 นางสาวอินทุอร พรหมศรี
62103000095 นายประจักษ� มีวงษ�
62103000096 นางสาวเอื้อมพร เณนาคะ
62103000097 นางสาวชุดารักษ� กอคูณร�
62103000098 นายสุรนาท ทองทัพ
62103000099 นางสาวสุภัค สิ้นโศรก
62103000100 นายคมกริช ยืนยง
62103000101 นางสาวภัคจิรา ศรีประดู:
62103000102 นางสาวณัฐนันท� ศรีเมือง
62103000103 นางสาวปIยรัตน� ลม0ายจําปา
62103000104 นางสาวจิตรา อุปถัมภ�
62103000105 นางสาวจิระรัชฎา ประดับศรี
62103000106 นางสาวภัทรามาศ สระโสม
62103000107 นางสาวสุพัตรา บุญขาว
62103000108 นางสาวสุดารัตน� ทองมา
62103000109 นางสาวบุสดี ศรีฮาด
62103000110 นางสาวธนวรรณ สิงห�ที
62103000111 นางสาวชนนภา สิรนาสาวัง
62103000112 นางสาวธัญญารัตย� ทางทอง
62103000113 นายพลากร เพ็ชรพราว
62103000114 นางสาวอุมาพร สีดา
62103000115 ส.ต.ท.ชาญศักด์ิ กันตรง
62103000116 นายจักรพงษ� นิสัย
62103000117 นายกรกช แก0วดี
62103000118 นายวัชรพล พิมพกรรณ�
62103000119 นางสาวอุบล สุพล
62103000120 นางสาวชฎาพันธ� ปะมาคะเต
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62103000121 นางสาวอินทิรา มณีกาบ
62103000122 นางสาวธัญญลักษณ� พุทธรักษา
62103000123 นางสาวศศิกานต� ประคองยศ
62103000124 นายภัทรพงษ� วงษ�วาลย�
62103000125 นางสาวศิรดา วงศ�รุจิโรจน�
62103000126 นางนวพรรษ ปราสัย
62103000127 นายธนาธิป กําจร
62103000128 นายอภิสิทธ์ิ เพ็งแจ:ม
62103000129 นางสาวเยาวภา เพชรสายออ
62103000130 นายธนัช ทาระพันธ�
62103000131 นางสาวเมวดี ไกลสินธ์ิ
62103000132 นางสาวกชกร ไชยกาล
62103000133 นางสาวธัญญา เพ่ิมศรี
62103000134 นางสาวสุภาวดี เวงวิถา
62103000135 นางสาวอมรรัตน� พ:อศรียา
62103000136 นางสาวพิศสมัย แก0วคํา
62103000137 นางสาวกัญญาพัชร รัตนโกเศศ
62103000138 นางสาวกัญญาภัค สุดชาฎา
62103000139 นางสาวนิตยา คําล0อม
62103000140 นางสาวธัญพิชชา กันหาบุตร
62103000141 นางสาวอ:อนจันทร� พิมเพ็ง
62103000142 นางสาวมะข่ิน แสงใบ
62103000143 นายณัฐวุฒิ ศรีวิเศษ
62103000144 นายภูริวัฒน� โพธ์ิธานี
62103000145 นางสาวกมลชนก กุกุดเรือ
62103000146 นางสาวกฤตพร กิตติโกสินท�
62103000147 นางสาวจิตภัทร รินทอง
62103000148 นายปIยะบุตร จันชารี
62103000149 นางสาวพิชญธิดา รบกล0า
62103000150 นางสาวพิมพ�วิภา แสนสีหา
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62103000151 นางสาวเมษา เรืองไชย
62103000152 นางสาวสุพัตรา บริบูรณ�
62103000153 นายอนุพงษ� บุญทวี
62103000154 นางสาวอรปรีญา ลาภามาตย�
62103000155 นายศุภกิจ เคนบุปผา
62103000156 นายธนากร พลหนองหลวง
62103000157 นางสาวจรินทร�พร ทองล้ํา
62103000158 นางสาวจริยา พันธะไชย
62103000159 นางสาวขนิษฐา อัมลา
62103000160 นางสาวสุปรียา ประชาราษฎร�
62103000161 นางสาวรุ:งลดา ประหยัด
62103000162 นางสาววันดี งามสง:า
62103000163 นางสาวปพิชญา แก0วกลึงกลม
62103000164 นางสาววรรณิสา จงจํา
62103000165 นางสาวชนาพร ดุจนาคี
62103000166 นางสมปอง สารทอง
62103000167 นายคงฤทธ์ิ สามสี
62103000168 นางสาววรัญญา นาคญวน
62103000169 นางสาวศิริวิภา รักษาคํา
62103000170 นายนิติพล พลพวก
62103000171 นายรุจิกร แก0วรินขวา
62103000172 นายพันแสง ประดับศรี
62103000173 นางสาวธิดารัตน� พันธ�ทอง
62103000174 นางสาวอังสุมาริน แก0วจันดี
62103000175 นางชนิฐา อิสาน
62103000176 นางสาวธัญพิชชา ศรีสุวรรณ�
62103000177 นายธีรวัฒน� เหง0าโอสา
62103000178 นางสาวจิตรลดา นาสุข
62103000179 นางสาวเบ็ญจวรรณ โสจิต
62103000180 นางพิมพ�พร สิราริยกุล
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62103000181 นางสาวพัชรินทร� ผึ้งศรีเกล0า
62103000182 นายอภิสิทธ์ิ ลุนภูงา
62103000183 นายชัยมงคล บริบาลมงคล
62103000184 นางสาวอริยา รัตนวัน
62103000185 นายณัฐวุฒิ วิไลศรี
62103000186 นางสาวทรงศิริ อินทร�ภูงา
62103000187 นางสาววนิดา บุญอุ:น
62103000188 นายอดิเทพ เพชรเอี่ยม
62103000189 นางสาวลําแพลน คําอ:อน
62103000190 นางสาวสุกัญญา สําราญใจ
62103000191 นางสาวอทิตยา ลุนละบุตร
62103000192 นายเกียรติศักด์ิ ศิริวงศ�
62103000193 นางสาววิภาวี แพงดี
62103000194 นางสาวมณฑิตา สีหนันท�
62103000195 นายภาสกร แก0วแสน
62103000196 นายวีระพล ทองอ:อน
62103000197 นายอาทิตย� ประสานวรรณ
62103000198 นางสาวเรณุกา ติงสะ
62103000199 นายณัฐวัฒน� เย็นสันเทียะ
62103000200 นายชัยวัฒน� มุสิกสาร
62103000201 นางสาวยุวดี แสนศรี
62103000202 นางสาวสุพัตรา ใชยศรี
62103000203 นายมัฆวาน ขันตี
62103000204 นางสาวดวงฤทัย วงษ�ใหญ:
62103000205 นายทศพร เชื้อแน:น
62103000206 นางสาวกิตติญาภรณ� ภูมิวงศ�
62103000207 นางสาวรัชนก จันทะเสน
62103000208 นางสาวปIยะรัตน� พ่ึงโพธ์ิ
62103000209 นายสามารถ พิมพามี
62103000210 นายคุณากร แผลงฤทธ์ิ
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62103000211 นางสาวพิมพ�ประภา คําผง
62103000212 นางสาววิลาวัณย� พันธัง
62103000213 นางสาวศิริรัตน� วงศ�ใหญ:
62103000214 นายปIยบุตร หาญวงษา
62103000215 นางสาวรุ0งทิพย� ทองโชติ
62103000216 นายชัยพร อุปนันท�
62103000217 นายกฤษณพงศ� จุฬารมย�
62103000218 นางสาวศศิประภา วันทอง
62103000219 นายธวัชชัย นนทะภา
62103000220 นางสาวประภาพร คุณมี
62103000221 นางสาวศิริขวัญ แก0วแสน
62103000222 นางสาวชไมพร ทองมาก
62103000223 นายจิรานุวัฒน� คุณาเมืองกุล
62103000224 นางสาวอภิฤดี มนทอง
62103000225 นางสาวอาริษา เย็นใจ
62103000226 นางสาวกรรณิการ� โคตรแสง
62103000227 นางสาวรัชนี คําโสภา
62103000228 นางสาวภาวินี จําศรี
62103000229 นางสาวจิราภรณ� สุตนนท�
62103000230 นางสาวเรียงดารา พูลทวี
62103000231 นางสาวสิริรัตน� ยุทธภัณฑ�
62103000232 นายธีรศักด์ิ มาชะสาร
62103000233 นางสาวศุภนัน โพธ์ิม่ัน
62103000234 นางสาวซัลวา มาเละแซ
62103000235 นางสาวพีรดา คูณวัฒนาพงษ�
62103000236 นางสุชัญญา มาตย�วงษ�
62103000237 นางสาวชื่นจิต วงศ�ษาหล0า
62103000238 นางสาวสุวนันท� อารีสนั่น
62103000239 นางสาวฑิติยา โลหะมาศ
62103000240 นางสาวปรารถนา ทิพย�โกสุม
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62103000241 นายศรัณย� หม่ืนคลัง
62103000242 นางสาวสิวินีย� หม่ืนเจริญ
62103000243 นางสาวซาฮ�ร:า ชูมรรคา
62103000244 นางสาวบุศรารัตน� พิมพ�บุตร
62103000245 นางสาวสุภัทตรา เทพนา
62103000246 นายวิระชัย จําปาวัน
62103000247 นางสาวดวงใจ วิชัย
62103000248 นายธรรมรัตน� ก0อนทอง
62103000249 นายศรายุทธ อุณาพรหม
62103000250 นางสาวโชติกา บุตรวงค�
62103000251 นายศักด์ินรินทร� พรมสุรินทร�
62103000252 นางสาวสุจิตรา สืบสิน
62103000253 นางสาววณิชชา พลสามารถ
62103000254 นางสาวพูนทรัพย� พิกุลทอง
62103000255 นายณรงค� เนืองสุวรรณ�
62103000256 นายณัฐพงศ� ดาศรี
62103000257 นางสาววราภรณ� โหลี
62103000258 นางสาวชนิสรา สังฆะศรี
62103000259 นายอานนท� สมสุข
62103000260 นายมีทรัพย� ศรีจันทร�
62103000261 นางสาวนฤชา จําปาทอง
62103000262 นายเทียนชัย จันทร�หาญ
62103000263 นางสาวอรดาวรรณ� สมพงษ�
62103000264 นางสาวฐิติวรดา สุภาพรม
62103000265 นางสาวพลอยไพลิน พันธ�สุวรรณ
62103000266 นายเทียนชัย อ0อคํา
62103000267 นางสาววิชชุดา บุญดี
62103000268 นายอํานวย สาริกา
62103000269 นายจิตติกร ดวนใหญ:
62103000270 นางสาววิยะรักษ� ดีดวงพันธ�

หน0า 9 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103000271 นางสาวจริยา สีวันทา
62103000272 นางสาวขวัญภิรมย� ดาวัลย�
62103000273 นายศุภภัทร แผลงฤทธ์ิ
62103000274 นางสาวปIยาภรณ� วราห�คํา
62103000275 นางสาวเยาวลักษณ� คนกล0า
62103000276 นายจักรกฤษณ� มลทินอาจ
62103000277 นางสาวพุทธรักษา พุ:มจันทร�
62103000278 นายเพ่ิมพูล คําภาทู
62103000279 นายสุริยา โฮมจุมจัง
62103000280 นายจาตุรนต� ปMพิมพ�
62103000281 นางสาวสุพรรษา พรหล:อ
62103000282 นางสาวสุชาดา ทิพราช
62103000283 นางพิกุล ชัยพร
62103000284 นางสาวอัจฉราภรณ� สุภโกศล
62103000285 นางสาวงามตา ถุนาพรรณ�
62103000286 นางสาวนงลักษณ� โสภูงา
62103000287 นางสาวบุษรารัตน� สีหะวงศ�
62103000288 นายอัษฎาวุธ เสนาบุตร
62103000289 นางสาวสุพัตรา สระขุนทด
62103000290 นางสาวอนุสรา เทอํารุง
62103000291 นายศราวุฒิ แก0ววงษา
62103000292 นายอธิวัฒน� คําทองสุข
62103000293 นายพิสุทธิพงศ� พิเศษนิธิกุล
62103000294 นางสาวพนิตตา ธนังศักด์ิ
62103000295 นายธีรพงษ� สุภเสถียร
62103000296 นายธนากร สนธิ
62103000297 นายกฤติพงศ� ปรากฎสยาม
62103000298 นายธนากร คําเพราะ
62103000299 นายกมลพันธ� สีหาพงษ�
62103000300 นายอาวุธ เหลือผล
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62103000301 นายปIยพนธ� กระแสโสม
62103000302 นายชานนท� วงษ�อุทา
62103000303 นางสาวปรียาพัฒน� รัตนสิทธ์ิ
62103000304 นางดวงกมล นพพิบูลย�
62103000305 นางสาวลักขณา ประดวงชื่อ
62103000306 นายอาวุธ วงศ�นิคม
62103000307 นางสาวมินนา กงล0อม
62103000308 นางพิชาพัชญ� ศรีหาคลัง
62103000309 นางสาวละอองดาว เทศนา
62103000310 นางสาววิภาพร ทีรวม
62103000311 นางสาวธนัชชา สุดเต0
62103000312 นายยุทธภพ ทองอ:อน
62103000313 นางรุจิรา ฉลวยศรี
62103000314 นายวิษณุ โสมเกตรินทร�
62103000315 นายอธิพันธ� ควาญช0าง
62103000316 นายดนุพล ปามุทา
62103000317 นายศิวนาถ แสนวงค�
62103000318 นางสาวนวพร จักษุพันธ�
62103000319 นางสาวขวัญจิรา สู:บุญ
62103000320 นางสาวชุติมา ทรงพระ
62103000321 นางสาวลักษณาวดี บุดดาวงศ�
62103000322 นางสาวนิธิพร มุ:งมาตร
62103000323 ว:าที่ร0อยตรีนิรวิทย� ใยสุข
62103000324 นางสาวเกษมณี สาคร
62103000325 นางสาวจริยา สมหมาย
62103000326 นางสาวปIยากร มูลศาสตร�
62103000327 นางสาวสุภาพร พานสัมฤทธ์ิ
62103000328 นางสาวปรียารัตน� พูลทวี
62103000329 นางสาวกนกอร แก0วกองกุล
62103000330 นางสาวรัตนาภรณ� ประชุมชัย
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62103000331 นางสาวพชรกรรณ เจริญชัย
62103000332 นางสาววราภรณ� เปนะนาม
62103000333 นางสาวสุกันยา บุญลี
62103000334 นางสาวจิตตรา เพ็ชรฤทธ์ิ
62103000335 นางสาวปIยพร โลนุช
62103000336 นางสาววรรณิศา ศรีพงษ�
62103000337 นายจักรี แสงคุณ
62103000338 นายอรรถพล ทองเนตร
62103000339 นางสาวนิภาพร แสงประจักร
62103000340 นางสาวสุวนันท� วงสาลี
62103000341 นางสาววิมล ศรีโยหะ
62103000342 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณพันธ�
62103000343 นางสาวสิริพันธ� แดงทน
62103000344 นางสาวจิรภา ศรีสุข
62103000345 นางสาวพัชรา อินถา
62103000346 นางสาวมุกดา มูลนาม
62103000347 นางสาวพัชญา สุทธิ
62103000348 นายสุรวุฒิ สนตะคุ
62103000349 นางสาวจารุมน รติพรเลิศ
62103000350 นายพัฒนพงษ� ธรรมพร
62103000351 นางสาวจิตราภา มุ:งหมาย
62103000352 นางสาวจตุพร ขนทรัพย�
62103000353 นางสาวรุจิราภรณ� บุญประสิทธ์ิ
62103000354 นางสาวกนกอร พิจิตร
62103000355 นายสมรักษ� โคนาบาล
62103000356 นางสมพิศ แพงถ่ิน
62103000357 นางสาวปวีณา อินทร�ชื่น
62103000358 นางสาวปรียา เรืองศักด์ิ
62103000359 นางสาวพิชชานันท� ภักดี
62103000360 นายพงค�พิพัฒน� เชษฐสุธี
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62103000361 นางสาวไพริน มะโรงมืด
62103000362 นางสาวพิศวิลัย จันกระวัน
62103000363 นางโชติกา น0อยห0างหว0า
62103000364 นายสมพร นามนาง
62103000365 นางสาวพิชญาภา สําโรงแสง
62103000366 นายรุจิภาส หล:อศักด์ิสกุล
62103000367 นางสาวชนชนก จันทวี
62103000368 นางสาวกิตติยา มุภาษา
62103000369 นางสาวอรุณลักษณ� สุจันทา
62103000370 นางสาวสุปราณี ปุณประวัติ
62103000371 นางสาวลดาวัลย� คุณสุทธ์ิ
62103000372 นางสาวอรวรรณ ไผ:โสภา
62103000373 นางสาวบุปผาวรรณ ชุมมวล
62103000374 นางสาวภัคภร ทองธนฐากุล
62103000375 นางสาวจิราภรณ� บุญทัน
62103000376 นางสาวธัญเรศ พานพรม
62103000377 นางสาวรพีพรรณ แสงเพ็ชร
62103000378 นางสาวศิริญากร ผิวทอง
62103000379 นายวสันต� แซ:ตัง
62103000380 นางสาวปIOนกนก ทอนศรี
62103000381 นางสาวอัจฉราพรรณ ลีลาศิริ
62103000382 นางสาวพิลาวรรณ สีสม
62103000383 นางสวนีย� โอษฐิเวช
62103000384 นายณัฐพงศ� พุฒพวง
62103000385 นางสาวอภิญญา ทองสลับ
62103000386 นางสาวอลิษา จรูญภาคย�
62103000387 นางสาวพวงผกา นาเมืองรักษ�
62103000388 นางสาวสุเภาวดี ต0นทอง
62103000389 นางสาวภัทรกันย� กองศิริ
62103000390 นางสาวศิวาพร สมพิทักษ�
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62103000391 นางสาวประภัสสร ก0านสนธ์ิ
62103000392 นางสาวลลิตา จําปาทอง
62103000393 นางสาวอรพรรณ ทองใส
62103000394 นางสาวอัจจิมาพร ธรรมนา
62103000395 นายสรรเสริญ บุตรดีวงค�
62103000396 นางสาวหฤทัย รื่นระรด
62103000397 นายพลากร รัตนพิทักษ�ชัย
62103000398 นายเจษฏา อักษรพิมพ�
62103000399 นางสาวศันศนีย� สถานพงษ�
62103000400 นางสาวบัวทอง ทานุจันทร�
62103000401 นางสาวพิมลพรรณ แววศรี
62103000402 นางสาวรวิวรรณ ทักษิณพิลา
62103000403 นางสาวธัญชนก ชาทองยศ
62103000404 นางสาวเจนจิรา บัญชาเมฆ
62103000405 นางสาววณัฐฌา สิมชาติ
62103000406 นางสาวพัทรภรณ� นาศรี
62103000407 นางสาวธนิสสรา อุ:นกลม
62103000408 นางสาวรษิกา รามพิชัย
62103000409 นางสาววิชุดา ดวงจันทร�
62103000410 นางสาวสุติมา สงครามชัย
62103000411 นางสาวภัทราวรรณ สลางสิงห�
62103000412 นางสาวภาวดี ธัณรัฒม�สกุล
62103000413 นางสาวจุรีพร สรรพศรี
62103000414 นางสาวณัฐฤทัย กระแสโสม
62103000415 นายสิทธิกร อสิพงษ�
62103000416 นายปBญญา จันทร�วัติ
62103000417 นางสาวรักษ�ณภัค เพชรผดุง
62103000418 นางสาวศิริพร บุญเก่ิง
62103000419 นางสาวกัณฑิมา แสวงผล
62103000420 นางสาวลักขณา บุญชิต
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62103000421 นางสาวกุลลดา โพธ์ินา
62103000422 นายอดิศักด์ิ สุวรรณโคด
62103000423 นางสาวสุภาภรณ� แดงกลาง
62103000424 นางสาวณัฐวิภา จันทะสนธ์ิ
62103000425 นางสาวกรกมล ไชยโกฎิ
62103000426 นายศิริพงษ� พรมขันธ�
62103000427 นางสาวเสาวนีย� สายเนตร
62103000428 นายอภิเดช อินทร�ทอง
62103000429 นางสาวสุจิตรา ทองทรัพย�
62103000430 นางสาวอรวรรณ พิลัยวรรณ
62103000431 นางสาวชัชชษา จิตทวี
62103000432 นางสาวยุพารัตน� ใยเมือง
62103000433 นายไตรภพ รสจันทร�
62103000434 นางสาวสุพัตรา สารพงษ�
62103000435 นายฉัตรชัย ศรีโคตร
62103000436 นางสาวสุปรีญา โสริโย
62103000437 นางสาวอุษา วรนาม
62103000438 นางสุภาวดี ดีพาชู
62103000439 นางสาวพัทรชมณศ� บุญประจํา
62103000440 นางสาวกนกพิชญ� กระโพธ์ิ
62103000441 นายโชคชัย อุวอง
62103000442 นางสาวชมพูนุท พิมพ�เพ็ง
62103000443 นายภมร บุญมาลี
62103000444 นายวณัฐพงษ� รจนัย
62103000445 นางสาวนาถยา สายกระสุน
62103000446 นางสาวขนิษฐา ฐานไชยชู
62103000447 นายณัฐกรณ� ลอยสุวงษ�
62103000448 นางสาวเดือนนภา ประสานดี
62103000449 สิบเอกพิเชษฐ เทพวงศ�
62103000450 นายธนพล พิศเพ็ง
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62103000451 นางสาวปIติพร วุฒิเสน
62103000452 นายธีรวุธ บัวดี
62103000453 นางสาวพรทิพย� ปBOนแก0ว
62103000454 นางสาวนภัสวรรณ ชินโณ
62103000455 นายธีระเดช บัวงาม
62103000456 นายวิทยา สุพร
62103000457 นางสาวภรภัทร บุญตะนัย
62103000458 นางสาวนัฐวิกานต� เบิกบาน
62103000459 นางสาวดาวเรือง ผาระพรม
62103000460 นางสาวนุชนาถ นุชนาคา
62103000461 นางสาวปุติยา วิชุมา
62103000462 นางสาวสุมล ยางงาม
62103000463 นางสาวฉริยะ เทพท0าว
62103000464 นางสาวศริภา จันทร�ส:องแสง
62103000465 นางสาวแพรว แหลมทอง
62103000466 นางสาวระมัย บุญมาปBด
62103000467 นายณัฐพร สีแซก
62103000468 นางกชกร ทองเนตร
62103000469 นางสาวเกตุกนก มุ:งหามกลาง
62103000470 นายจิระวัตร วระภาพ
62103000471 นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข
62103000472 นางสาวธนาภรณ� สุภักษร
62103000473 นางสาวธันวดี สําราญ
62103000474 นางสาวกุสุมา นิยมสุข
62103000475 นายเทอดเกียรติ วงษ�สาลี
62103000476 นางสาวแสงจันทร� เหลาทอง
62103000477 นางอุทัยรัตน� โสปะติ
62103000478 นายกฤษฎา ทาราช
62103000479 นางสาวขนิษฐา นามเสนา
62103000480 นางสาวเบญจรัตน� ติดหล0า
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62103000481 นางสาวยุวเรศ นามชู
62103000482 นางสาวจุฬารัตน� อ:อนโส
62103000483 นายจักรพงศ� หอมเย็น
62103000484 นางสาวชลธร ธรรมคุณ
62103000485 นางสาววิภาวร สําลีใย
62103000486 นางสาวเพียงดาว โพธิวัฒน�
62103000487 นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี
62103000488 นางสาวสุนันทา ทองวรณ�
62103000489 นายพัฒนศักด์ิ บุตรแสน
62103000490 นางสาวรัตนา อินทวงค�
62103000491 นายคมสัน สุคําภา
62103000492 นางสุพรรษา ลัทธิรมย�
62103000493 นายทรงศิริ อุทัย
62103000494 นายเสกศิริ วรรณสุทธะ
62103000495 นายกันตภณ คชพันธ�
62103000496 นายธัชธสิทธ์ิ นําทอง
62103000497 นางสาวธัญญรัตน� แช:มชื่น
62103000498 นายศรานุวัฒน� ชะโกฎ
62103000499 นายปBญญา สุขบัติ
62103000500 นายธนพล นิลภา
62103000501 นางสาวรัชดาภรณ� ดาราก0านตรง
62103000502 นางสาวนารีรัตน� เนื้อทอง
62103000503 นางสาวชรินรัตน� คชพรม
62103000504 นางสาวแคตทะรี กัณยวงหา
62103000505 นางสาวสมฤดี ปRนเพชร
62103000506 นางสาวนันทนา แสนดี
62103000507 นางสาววนัดดา พวงอินทร�
62103000508 นางสาวศุภักษร ทองมาก
62103000509 นายคมสันต์ิ ปรีสาลี
62103000510 นางสาวอรุโณทัย ดวงมาลย�
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62103000511 นางสาวพัชนีพร ยอดมงคล
62103000512 นางสาวนพรัตน� บัวแดง
62103000513 นางสาวจินตหรา ไชยชนะ
62103000514 นางสาวนภัสสร บัวสาลี
62103000515 นายผดุงเกียรติ วังหนองหว0า
62103000516 นายสิทธิชาติ เผ:าผาง
62103000517 นางสาวพัชราภรณ� เขียวคํา
62103000518 นางสาวขวัญธิดา นิ่มนวล
62103000519 นางสาวมณีวรรณ บัวสด
62103000520 นางสาวมีนา โฮมสองชั้น
62103000521 นางศิริบูรณ� บุญญลักษณ�
62103000522 นางสาวกนกพรรณ พุตดอน
62103000523 นายมงคล อินทร�นอก
62103000524 นางสาววาสนา แถมศรี
62103000525 นางสาวธิมาพร มุลาลี
62103000526 นางสาวสุนันทา สุขโชติ
62103000527 นางสาววรัญญา บุญพิโย
62103000528 นางสาวจุไรวรรณ สํารวมรัมย�
62103000529 นายผดุงเกียรติ เหล:าธีรกาญจนา
62103000530 นางสาวพนิดา ธุมา
62103000531 นายมงคล ทีรวม
62103000532 นายธีรยุทธ คินันติ
62103000533 นางสาวเพ็ญทิพย� สุธรรม
62103000534 นางสาวภานุชนารถ นาถไทย
62103000535 นางสาวสุวิมล ว:องไว
62103000536 นางสาวอรทัย วรรณวุฒิ
62103000537 นางสาวปรมาภรณ� สุขจันทร�
62103000538 นางสาวศศิธร หนองแบก
62103000539 นางสาวศิริวรรณ แหวนเงิน
62103000540 นางสาววรรณวิศา ไชยภักดี
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62103000541 นายอํานาจ นาเมืองรักษ�
62103000542 นางสาวมัลลิกา ไชยจันทร�
62103000543 นางสาวนวลฉวีวรรณ ปาคําศรี
62103000544 นางสาววีรวรรณ บุญร:วม
62103000545 นางสาวอรอนงค� ดําขํา
62103000546 นางสาวจริยา ธรรมวัติ
62103000547 นางสาวสุภัสสร เมฆสงค�
62103000548 นางสาวจิราพร สุตะคาน
62103000549 นายธีระศักด์ิ ประเสริฐลาภ
62103000550 นางสาวเมธนันท� ศักด์ิวงค�
62103000551 นางสาวขวัญชนก อินปากดี
62103000552 นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
62103000553 นางสาวภัทรวรรณ สระคูพันธ�
62103000554 นางสาวรุ:งนภา ทองลือ
62103000555 นางสาวรัตนาภรณ� คําหมูน
62103000556 นางสาวชรินญา แสวงหา
62103000557 นางสาวธัญชนก วุฒิศิริ
62103000558 นายพูนพจน� สีถากาล
62103000559 นางจําเนียร สุขสบาย
62103000560 นายพลวัฒน� วรรณพันธ�
62103000561 นางสาวกิรติ มะเด่ือ
62103000562 นางสาวเพชรรัตน� นักธรรม
62103000563 นายอนุชา สําเภาพล
62103000564 นางสาวรุ:งรัตน� เกตุสุวรรณสาน
62103000565 นายเกริกไกวัล นามวงษ�
62103000566 นายธนวัฒน� สิงห�ชู
62103000567 นายมนัสศักด์ิ สุกใส
62103000568 นางสาวกนกวรรณ ฮ:อใจ
62103000569 นางสาวธิดาแก0ว สําเภานนท�
62103000570 นายประกฤษฎ์ิ บุญอาจ
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62103000571 นางสาววิภา ชุมกลาง
62103000572 นางสาวไพจิตร อุตทาหาร
62103000573 นายณัฐพล แก0วกาฬ
62103000574 นางสาวพัชรีย� ทรงงาม
62103000575 นายทวีศักด์ิ คําแสน
62103000576 นายอภิชาติ แปSะเส็ง
62103000577 นางสาวกชมน เลิศสิทธ์ิ
62103000578 นางสาวจันทร�เพ็ญ อิ่มจิต
62103000579 นายสราวุธ ชวดเชื้อ
62103000580 นางสาวรัดเกล0า แนวม่ัน
62103000581 นางสาวจุฑารัตน� จําปามูล
62103000582 นางสาวจารุภา สุขศรี
62103000583 นางสาวทิพย�ธัญญา วิชัยขัทคะ
62103000584 นางสาวสุวิญชา การพิศมัย
62103000585 นางสาวบัญณรัตน� ทองเรียง
62103000586 นางสาวอภิลดา คําย้ิม
62103000587 นางสาวพรประทาน อุ0มบุญ
62103000588 สิบเอกเฉลิมศักด์ิ ทองทิพย�
62103000589 นางสาววราภรณ� ศรีเจริญ
62103000590 นางสาวระติกาล พันเดช
62103000591 นายเรวัตร เทพารส
62103000592 นายฤทธิชัย ธรรมวงศ�
62103000593 นางณัฐณีย� พโยมแจ:ม
62103000594 นางสาวณัฐธิดาภรณ� แหวนเงิน
62103000595 นางสาวสุดาพร ทองปBญญา
62103000596 นางจุรีพร ชายทวีป
62103000597 นายเกรียงศักด์ิ บุญยืน
62103000598 นางสาวเสาวณีย� ครองยุติ
62103000599 นางสาวนิภาพร แรงกล0า
62103000600 นายบวรศักด์ิ พวงพันธ�

หน0า 20 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103000601 นางชฎาธิฆัมพร เทียมศักด์ิ
62103000602 นางสาวจุฑารัตน� พุ:มจันทร�
62103000603 นางสาววนิสา วิเศษเสาร�
62103000604 นางสาวสโรชา อินทอง
62103000605 นางสาวชาลิตา ไชยสิทธ์ิ
62103000606 นางสาวศิขรินทร� ศรีสุข
62103000607 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา โสมนัส
62103000608 นายอําพล พละศูนย�
62103000609 นางสาวจารุณี สําเภา
62103000610 นางสาวรุ:งทิวา เหรียญทอง
62103000611 ว:าที่ ร.ต.หญิงศุฑาฑิกาญจน� สุวอ
62103000612 นางสาวกรรณิการ� สารธิมา
62103000613 นายพงษ�ศิริ บุราณ
62103000614 นางสาวเกวลิน หาฤกษ�
62103000615 นางสาววรรณิภา จอกแก0ว
62103000616 นางสาวจินตนา สาเสน
62103000617 นายทรงวุฒิ บรรเทา
62103000618 นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ
62103000619 นางสุมาลี ชนะกุล
62103000620 นายกฤษดา ผ:านเมือง
62103000621 นายศรเทพ กุลวงค�
62103000622 นางสาวลลิตา คําภูมี
62103000623 นายศรายุทธ บัวดก
62103000624 นางสาวลลิดา พลภักดี
62103000625 นางสาวพชรวรรณ พลคํามาก
62103000626 นายปภังกร แสงคํา
62103000627 นางสาวสุภัสสร มุสิกา
62103000628 นางสาวโยธิกา ทองเหลื่อม
62103000629 นายธนพล นารถน้ําพอง
62103000630 นางสาวไปยรัตน� ไชยบอน
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62103000631 นางสดศรี เคนสุโพธ์ิ
62103000632 นางสาววรรณธณา ทีเขียว
62103000633 นางสาวเบญญา อรศรี
62103000634 นายธีระศักด์ิ เดชะบุญ
62103000635 นายวีระสิทธ์ิ สุชานิธิกุล
62103000636 นางสาวปาริชาติ ตรีภพ
62103000637 ว:าที่ ร.ต.หญิงอภิดา จันทร�ทอง
62103000638 นางสาวจุฬาลักษณ� คนไว
62103000639 นางสาวใบหยก เสมอภาค
62103000640 นายพิสุทธ์ิศิลปT สินธุ�งาม
62103000641 นางสาวชไบพร ป4องกัน
62103000642 นายวุฒินันท� ศรีหาขันธ�
62103000643 นางสาวเนติยา อ:างแก0ว
62103000644 นางสาวมณีวรรณ สีกา
62103000645 นางสาววราภรณ� ศรีอรุณ
62103000646 นายนคร มุทาพร
62103000647 ว:าที่ รต หญิงธิดารัตน� มณีศรี
62103000648 นายกฤษณา คําตัน
62103000649 นางสาวศิรินภา สมนา
62103000650 นางพัชรี แสงชาติ
62103000651 นางสาวศันสนีย� โสภะบุญ
62103000652 นายอัครพล พรรณวงศ�
62103000653 นายวายุพงษ� โมลิพันธ�
62103000654 นางสาวบุษราคัม ใบทอง
62103000655 นางสาวธัญชนก พรมลี
62103000656 นางสาวนิรชา สาระชาติ
62103000657 นางสาวบุหลัน นะศรีพันธ�
62103000658 นายนัฐพล แสนทวีสุข
62103000659 นายชานนท� จันทะเลิศ
62103000660 นางสาวจริยา ขันทวัตร�
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62103000661 นางสาวจิราพร สาวันดี
62103000662 นางสาวชัชรีย� อมรเวทย�วิทย�
62103000663 นางสาวนัฎฎาวดี ม่ังค่ัง
62103000664 นางสาวศุภลักษณ� อริยสัจจานนท�
62103000665 นายกัลปT กัลปดี
62103000666 นายเอ แสงชัย
62103000667 จ:าสิบเอกสรรพสิทธ์ิ ยอดมาลี
62103000668 นายศราวุฒิ ไขบรรเทา
62103000669 นางสาวแพรวนภา อินทนาม
62103000670 นางสาวปณัสม�กัญ อเนกา
62103000671 นางสาวธีราพรรณ ปวะบุตร
62103000672 นางสาวสุกัญญา สิ้นโศรก
62103000673 นางสาวกิตติยา ทองรองนิล
62103000674 นายพงธิภัทธ� คําศรี
62103000675 นางสาวสิริยากร ก0านสุวรรณ
62103000676 นางสาววันวิสาข� บุญเต็ม
62103000677 นางสาวพัชรี เหล็กผา
62103000678 นายกฤตนัย วิปุละ
62103000679 นางสาวดารุณี อินทรบุตร
62103000680 นางสาวพิชญา แก0วพิลา
62103000681 นางสาวนงลักษณ� จันทร�พวง
62103000682 นางสาวอรอนงค� บุญรมย�
62103000683 นางสาวทิพวรรณ นภาเพชร
62103000684 นางณัฏฐกันย� ชุมสวัสด์ิ
62103000685 นางสาวสุวรรณา ดวงแก0ว
62103000686 นางสาวนฤทัย วงละคร
62103000687 นายประทีป อักษร
62103000688 นางสาวเสาวลักษณ� สนาม
62103000689 นางสาวจันทรา สิทธิศร
62103000690 นางสาวสมร ศิริโสม
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62103000691 นายสุริยา จันทรา
62103000692 นางสาวปรียากมล บุญรักศิลปT
62103000693 นางสาวจตุพร ผ:องใส
62103000694 นางสาวสุภาวดี เอ็นยอด
62103000695 นายพัชรพงษ� พงษ�จันโอ
62103000696 นายณัฐวัฒน� เพ็งที
62103000697 นายกมลวิทย� ทองเต็ม
62103000698 นางสาวสายรุ0ง แสนทวีสุข
62103000699 นางสาวพิมพ�ชนก ถาพร
62103000700 นางสาวจุฑามาศ ถาวร
62103000701 นายวัชราภร ศรีภูมาตย�
62103000702 นางสาวปIยะนาฏ น้ําขาว
62103000703 นายวีระพล ปBกการะโต
62103000704 นางสาวอัชรีญา ลักขษร
62103000705 นางสาวจิรวรรณ กีฬา
62103000706 นายสัญญา บุ0งทอง
62103000707 นางสาวอรกัญญา สิงหร
62103000708 นายวัชระ บุญเพ็ง
62103000709 นางสาวสิริยากร เสนสาย
62103000710 นายสถาพร น0อยน้ําคํา
62103000711 นางสาวจิราพร จอมเกาะ
62103000712 นางสาวจิดาภา งามแพง
62103000713 นายณัฐภวิกร ว:องไว
62103000714 นางสาวสุพัตรา มาโปร:ง
62103000715 นายจิรายุทร เพียงตา
62103000716 นางสาวเสาวลักษณ� กาลจักร�
62103000717 นางสาวยุพิน อันโน
62103000718 นางสาวฐิติพรรณ รักย่ิง
62103000719 นางสุรัญยา สุขสังข�
62103000720 นางสาววรรณิษา ญาณสิทธ์ิ
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62103000721 นายพีรชตะ เพียรธรรม
62103000722 นายจักรพงษ� ทานะเวช
62103000723 นางสาวปIยะธิดา พุฒพิมพ�
62103000724 นางสาวภาวิณี ปริปุรณะ
62103000725 นางสาวเจนจิรา สิงห�โสภา
62103000726 นายพรพิทักษ� ถมปBด
62103000727 นายปรัตถกร วงศ�กาฬสินธุ�
62103000728 นางสาวศรัญญา สีหะวงษ�
62103000729 นางสาวสุกัญญา เกษศรี
62103000730 นางสาวนรินรัตน� กาวาฬ
62103000731 นายพศวีร� นามพุทธา
62103000732 นางสาวอินทรา คําบาล
62103000733 นางสาวกุสุมาลย� จันทร�พลี
62103000734 นางสาวศุภรัตน� คํามุงคุณ
62103000735 นางสาวมณีรัตน� จันทม่ัน
62103000736 นางสาวพัชรินทร� มูลเพ็ญ
62103000737 นางสาวยุพาวดี จันทร�หอม
62103000738 นางสาวจิรภรณ� สูงสุมาลย�
62103000739 นางสาวฐิติพร ใจภพ
62103000740 นางสาวญาณสิรี ธณัญญา
62103000741 นางสาวสมพร โคนาบาล
62103000742 นางสาวสุนทรีย� บัวจันทร�
62103000743 นายมานะ อุ0มเชื้อ
62103000744 นางสาวจามจุรี ธนะวงศ�
62103000745 นางสาวสิริขวัญ ขันทอง
62103000746 นางสาวอมรรัตน� โคตพงค�
62103000747 นางสาวมุกจรินทร� ปะนัดตะเน
62103000748 นางสาวผาณิตนิภา ดอนใหญ:
62103000749 นายมลเทียร ลาภสาร
62103000750 นางสาวกมลจิต อินปาว
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62103000751 นางสาวปราณี รูปคม
62103000752 นางสาวเก้ือกูล ไชยมา
62103000753 นางสาวธิติภัทร ส:งเสริม
62103000754 นางสาวอุบลวรรณ นาโพนงาม
62103000755 นางสาวจุรีพร มณีคะ
62103000756 นางสาววันชนก เกษรักษา
62103000757 นายพล อัญญะโพธ์ิ
62103000758 นางสาวภัคฑีรา ไชยภูมิ
62103000759 นางสาวกรรณิกา รวมสา
62103000760 นางสาวศิริภัทร ดีดวงพันธ�
62103000761 นางสาวชัญญณัท อรุณโสมกูล
62103000762 นายวรวิทย� ตันสิงห�
62103000763 นางขวัญหทัย สดสุข
62103000764 นางสาวรัตนมน บุรวงค�
62103000765 นางสาวชนกานต� จันทาป
62103000766 นางสาวปนัดดา สัมพะวงศ�
62103000767 นางสาวญาณัจฉรา อัครศักด์ิศรี
62103000768 นายกฤษฎา สุพาพวง
62103000769 นายอรรถวุฒิ ตรีวาณิชย�
62103000770 นางสาวเพียรทิพย� ด:านสุวรรณเมฆ
62103000771 นางสาวอรุณี เกิดเหลี่ยม
62103000772 นางสาวสุธิตา เลาหะวรนันท�
62103000773 นางสาวชมพูนุท แสวงดี
62103000774 นางสาวนุชรินทร� แย0มสรวล
62103000775 นางบุญเรือง บุญมาศ
62103000776 นางสาวศิริลักษณ� คงนิน
62103000777 นางสาวสุดารัตน� ยินดีมาก
62103000778 นางสาวดาลินี วงศ�วรเจริญ
62103000779 นางสาวอัญชลีพร นะโส
62103000780 นางสาวสุวัจนี ขันชะลี
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62103000781 นางสาวอมรรัตน� ใจตรง
62103000782 นางสาวสุทธิลักษณ� บุญร:วม
62103000783 นางสาวสุจิตรา มากมาย
62103000784 นางสาวกุลธิดา หลวงพล
62103000785 นางสาวปBทมา สมรัตน�
62103000786 นางสาวเสาวลักษ� อัครพันธ�
62103000787 นางสาวกุลสตรี กลิ่นพยอม
62103000788 นางสาวเจนจิรา บุญพิมพ�
62103000789 นางสาวธิดารัตน� ชิณโคตรพงษ�
62103000790 นายโชคชัย บุญวิเศษ
62103000791 นางสาวปริมประภา ปBญญาดี
62103000792 นางสาวศรัณยา รวยกระบือ
62103000793 นางสาวชาลิสา ทองอ:อน
62103000794 นายพัลลภ ไกยะวินิจ
62103000795 นางถลัชชนันท� สีสัน
62103000796 นางสาวศุภลักษณ� เข็นสี
62103000797 นางสาวปBทมาภรณ� สังกะเพศ
62103000798 นางสาวศรินรักษ� จันทุมา
62103000799 นางสาวชนิดาภา ชํานาญสิงห�
62103000800 นายวิฑูรย� ศิริมงคลพัฒน�
62103000801 จ:าเอกสถาพร ขันโมรี
62103000802 นายณัฐพร สาตะเสน
62103000803 นายไพศาล นาห:อม
62103000804 นายทศพล ทองเกิดหลวง
62103000805 นางสาวเสาวลักษณ� อยู:คง
62103000806 นางสาวรจนา บุญบรรลุ
62103000807 นางสาวศริญญา ชัยสุวรรณ
62103000808 นายภาสกร สิงห�ภักดี
62103000809 นายฉัตรจักร ดีพร0อม
62103000810 นางสาวอภิญญา ป4อมหิน
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62103000811 นายกิตติวัจน� ฐานม่ันคงกุล
62103000812 นายอุดมชัย ฐิติพงษ�ไพศาล
62103000813 นางสาวรัชนีพร แก0วมณี
62103000814 นางสาวเบญจวรรณ ใจชื่น
62103000815 นางสาวคนึงนิตย� ป4อมทะเล
62103000816 นายก:อรัฐ จูมวันทา
62103000817 นายธนาชัย ปานเลิศ
62103000818 นางสาวกิตติยา สบายใจ
62103000819 นายพยุหพล ฟุ4งสุข
62103000820 นางสาวเพ็ญศิริ ชัยสมภา
62103000821 นางสาวศศินันต� ฉันทะ
62103000822 นายกล0าณรงค� ลัมวุฒิ
62103000823 นางสาวเพียงตะวัน ส:วนเสน:ห�
62103000824 นายคุณากร สมสาย
62103000825 นายธนกฤต สุนทรวิสุทธ์ิ
62103000826 นางสาวพรวิมล คชลณ
62103000827 นางสาวเนตรทราย ตรงดี
62103000828 นางสาวดุจดาว มาลีหวล
62103000829 นางสาวจิรวรรณ กรแก0ว
62103000830 นางสาวสุทธิกานต� อนุสกรสันต�
62103000831 นายวิธวินท�วิชญ� เนาวนนท�
62103000832 นางชลกร วันดีรัมย�
62103000833 นางสาววัลวิภา ดํารีย�
62103000834 นายอาคม แก0วถาวร
62103000835 นายกําพล ชายทวีป
62103000836 นายสิงหนาท วรษา
62103000837 นายพงษกร ศิลธรรมพานิช
62103000838 นางสาวภรณ�ทิพย� มานะการ
62103000839 นางสาวพริมพิรักษ� สาสังข�
62103000840 นางสาวทิพย�วิภา ไชยมี
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62103000841 นายสมรัก เย็นใจ
62103000842 นายจักราวุฒิ วรพงษ�นวกุล
62103000843 นายสมพร สิมมะลา
62103000844 นางสาวชนิสรา ธรรมจักร
62103000845 นายฉัตรชัย โสภา
62103000846 นางสาวศศิธร สืบศรี
62103000847 นายอภิสิทธ์ิ ยาวะรักษ�
62103000848 นางสาวเจนจิรา อิ่มแผ0ว
62103000849 นางสาวกฤษณา จงราช
62103000850 นางสาวผาณิตนิภา เรียงวัล
62103000851 นางสาวพรสุดา ภาสดา
62103000852 นางสาวเกณิกา อ0วนเต็ม
62103000853 นายธนวัฒน� แก0วอุดร
62103000854 นางสาวประภา สิทธิ
62103000855 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสุวรรณ�
62103000856 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีสุข
62103000857 นางสาวกัลยกร นาคอ:อน
62103000858 นางสาวดวงแข นามพรม
62103000859 นางสาวรัชนี คําศรี
62103000860 นางสาวธนิชา ห0วยทราย
62103000861 นางสาวเบญจมาศ อรรคบุตร
62103000862 นายศยาม นูมหันต�
62103000863 นางสาวปBทมา วงษ�ศร
62103000864 นางสาวอรญา รัตนพันธ�
62103000865 นางสาวทิพพาภร กุณวงษ�
62103000866 นางสาวฉัตรสุดา บุญทศ
62103000867 นางสาวทิพยวิมล อ:อนพุทธา
62103000868 นางสาวปราณี แสงนนท�
62103000869 นายวรพงษ� ครุฑแสน
62103000870 นางสาวตันหยง สีพิมพ�
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62103000871 นางสาวนิสาลักษณ� บูรณะ
62103000872 นางสาวดารามาศ เจริญรักษ�
62103000873 นางสาวคณิตตรา อ:อนดี
62103000874 นายวัชรพงษ� พลยะเรศ
62103000875 นางสาวอรวรรณ ไชยโชค
62103000876 นายธีรศักด์ิ ภาดี
62103000877 นางสาวธิดา ท:อนทองแดง
62103000878 นางสาวจันทร�สุดา คูแก0ว
62103000879 นายพิทักษ� เข็มทอง
62103000880 นายวชิระ จันทร�ละออ
62103000881 นางสาวเกตุกัญจภรณ� นวลคํา
62103000882 นางสาวรุจิรา อาภรณ�ศรี
62103000883 นายพันธ�ศักด์ิ วงศ�คํา
62103000884 นายวีระพล สายบัว
62103000885 นางสาวปIยะพร ยอดกะโซ:
62103000886 นายโยธิน อุปริสาร
62103000887 นางสาวนิภาพร ทองตัน
62103000888 นางสาวจุฑามาศ เหล:าออง
62103000889 นางสาวสาวิตรี กองแก0ว
62103000890 นางสาวแก0วใจ คํานนท�
62103000891 นางสาวพจรี วงค�งาม
62103000892 นางสาววาลิกา ศรีศิริจันทร�
62103000893 นายทิวัตถ� พงษ�ละออ
62103000894 นางสาวศศิพร เลิศอ:อนดี
62103000895 นายวิชญะ เทียมลม
62103000896 นางสาวนิตยา หอมขจร
62103000897 นางภัทรานิษฐ� ย่ิงยง
62103000898 นางสาวนิลนภา นิลน0อย
62103000899 นายอภิศักด์ิ ไชยคุณ
62103000900 นางสาวปIยะพร ทําทอง
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62103000901 นางสาวฟารีดา นันทเสนา
62103000902 นายภาณุวิชญ� ภาดี
62103000903 นายอาคม คงเก:ง
62103000904 นายทศพล โคตะมะ
62103000905 นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง
62103000906 นางสาววันเพ็ญ นามบุญเรือง
62103000907 นางสาวเจนจิรา ไชยสุวรรณ
62103000908 นางสาวทิพวรรณ ศรีสําอางค�
62103000909 นางสาวศิรินันท� คันศร
62103000910 นางสาวนันทิตา พิมพ�มา
62103000911 นางสาวลัดดา นนท�พละ
62103000912 นางสาวจิราวรรณ จิตรแม0น
62103000913 นายกฤษฎา วงศ�สายเชื้อ
62103000914 นางสาวปรียานุช สังวรดี
62103000915 นางสาวเพ็ญนภา วิสุงเร
62103000916 นางสาวปBณณ�ญาณัช พวงลา
62103000917 นายฉัตรชัย ทรารมย�
62103000918 นางสาวตรีมุข ขาวสะอาด
62103000919 นางสาวอภิญญา จันทะศิลา
62103000920 นางสาวภรณ�ทิพย� แก0วถาวร
62103000921 นายอภิเดช สุวงศ�
62103000922 นางสาวณิชกานต� เสน:หา
62103000923 นางสาวศิริลักษ� บุญคํ้า
62103000924 นางสาวนิตย�ทิวา พรหมแสนจันทร�
62103000925 นายชนาธิป มีสิทธ์ิ
62103000926 นายภาณุพันธ� แซ:จึง
62103000927 นายเดชาธร นารีจันทร�
62103000928 นางสาวสุนิดา ศรีเหง:าขํา
62103000929 นางนภาทิพย� รัตนา
62103000930 นางสาวสุภาพร เพียะวงค�
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62103000931 นางสาวปIยะนันท� หนุนชู
62103000932 นายสุเทพ พิมพ�โสภา
62103000933 นางสาวจันจิรา สุขเกษม
62103000934 นางสาวนิติภรณ� โคตรตา
62103000935 นางสาววรรณิศา เช:นชาย
62103000936 นางสาวปIยาภรณ� สีหะวงษ�
62103000937 นายธนฉัตร วิทยาขาว
62103000938 นายอัษฎาวุธ ทองจันทร�
62103000939 นางสาวนันท�นภัส คําแก0ว
62103000940 นางสาวประกายรุ0ง เสนาะเสียง
62103000941 นายจรูญวิทย� พระพรหม
62103000942 นางสาวเบญญาภา รสชาติ
62103000943 นายอภิชาติ อุ:นยะนาม
62103000944 นางสาวกุสุมา บุญตาเพศ
62103000945 นายพัลลภ ปูUสูงเนิน
62103000946 นางสาวนัฐยา วรรณสุทธ์ิ
62103000947 นางสาวกานติมา เติมสุข
62103000948 นางสาวเพชรรินทร� แสงจันทร�
62103000949 นางสาวอรอุมา ลัดดางาม
62103000950 นายนฤชัย อินวิเศษ
62103000951 นางสาววาสิณี ชุมสิงห�
62103000952 นายวิชญ�ภาส สังกะเพศ
62103000953 นางสาวศิริพร โพนทัน
62103000954 นางสาวชุติมณฑน� บาดาล
62103000955 นายพิเชษฐ� ขยันการ
62103000956 นายเมธี เสือทอง
62103000957 นางสาวนีรนุช ถมคํา
62103000958 นายกฤษณะ วิเชียร
62103000959 นางสาวสุธิดา สาสนาม
62103000960 นางสาวสมัยพร ดาผา
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62103000961 นางสาวศศิรดา จุรัย
62103000962 นายชัยยุทธ วงศ�พันธ�
62103000963 นายเบญจรงค� บุญน0อย
62103000964 นางสาวยุภาภรณ� เจริญไกล
62103000965 นายธนดล สาระบูรณ�
62103000966 นางสาวจุฬาลักษณ� พันสาย
62103000967 นางสาวประภาวรินทร� สลักคํา
62103000968 นางสาวธิสาชน เกิดเหลี่ยม
62103000969 นางวิจิตร ศรีคํา
62103000970 นางสาวอรชุมา ปาทาน
62103000971 นางสาวเบญจพร ทองไทย
62103000972 นายธนทัต ลักขษร
62103000973 นายสัญญา หนชัย
62103000974 นางสาวพัชราภรณ� ห0องแซง
62103000975 นายทรงพล ศิลา
62103000976 นางกัญญารัตน� บุญธรรม
62103000977 นางสาวอรวรรณ ภาคสีดา
62103000978 นางสาวจิตติมา จงจรูญเกียรติ
62103000979 นางสาวจารุวรรณ� ยุพโคตร
62103000980 นางสาวชฏาพร ทองปาน
62103000981 นางสาวสุภาสินี บุญรมย�
62103000982 นางสาวไพรินทร� รุจิโภชน�
62103000983 นางสาวพรสุดา พันธุลี
62103000984 นายจตุรภัทร แสนม่ัน
62103000985 นางสาววารีรัตน� โพธ์ิเงิน
62103000986 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองมวล
62103000987 นายปBทวี ศรีอภัย
62103000988 นางสาวธัญญาภรณ� ชินทอง
62103000989 นายสันติ พลคํา
62103000990 นางสาววันทกานต� เพ่ิมมี
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62103000991 นายสถิตย� อุรารส
62103000992 นางสาววรรณิภา คะณาจันทร�
62103000993 นางสาวไพลิน หงษ�ทอง
62103000994 นางสาวน้ําฝน นิลมานะ
62103000995 นายวีระศักด์ิ สายเพชร
62103000996 นางสาวพิมพิชญ�พิพัฒน� คมขํา
62103000997 นายเอกกร ชาวเชียงตุง
62103000998 นางสาวพักตร�วิภา ระสิโน
62103000999 นางสาวมัชฌิมา จํารูญ
62103001000 นายพงศ�ปกรณ� เกษรพุด
62103001001 นายรัตนตรัย พรมสิทธ์ิ
62103001002 นางสาววันวิสา วัยวุฒิโธ
62103001003 นางสาวสิริรัตน� ธรรมพิทักษ�
62103001004 นายณัฐกรณ� โพธ์ิไชย
62103001005 นางสาววรรณภา ทันอินทรอาจ
62103001006 นางสาวธัญญการน� บุญเติม
62103001007 นายชวิศ บุญผิว
62103001008 นายอนุพล บุตรงาม
62103001009 นายวรพล ทองเพ็ญ
62103001010 นายอมร ลีลา
62103001011 นางสาวอรณิชา เดชกุล
62103001012 นางสาวปาณิศา ดวงจําปา
62103001013 นางสาวณัฐธิดา อินทร�ทอง
62103001014 นางสาวพิมประพา สวัสด์ิวงษ�
62103001015 นายคําผล คุ0มเมือง
62103001016 นายศตายุ เดชบุญ
62103001017 นางสาวอภัชนันท� ปBญญาบุตร
62103001018 นางสาวเหมือนฝBน อุ:นม่ัน
62103001019 นางสาวณัฐวิภา ทุมวงศ�
62103001020 นายขวัญมงคล งามวิลัย
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62103001021 นางสาวกุลธิดา ค0าเกวียน
62103001022 นางสาวศิริลักษณ� ไชยปBญญา
62103001023 นางสาวสุธิกาญจน� มีธรรม
62103001024 นางสาววงศ�สุดา พลเย่ียม
62103001025 นางสาวเกวลี เทียนแก0ว
62103001026 นางสาวเบญจมาศ อุปถัมภ�
62103001027 นางสาวกานต�พิชชา เหมาะหมาย
62103001028 นางสาวสุชาวลี สายภา
62103001029 นางสาวสุภาพร ศาสตราชัย
62103001030 นายเนติพงษ� พรบุตร
62103001031 นางสาววนิดา บุญประสิทธ์ิ
62103001032 นางสาวรวิภา ปBญญาหาร
62103001033 นางสาวลัดดา ธรรมบุตร
62103001034 นางสาวมรรคพร ทองดอนดู:
62103001035 นางสาวสลิลทิพย� ประไกรวัน
62103001036 นายสันติ ชํานิ
62103001037 นางสาวอภิมลรัตน� แสนปลื้ม
62103001038 นางสาวอมรรัตน� ยงยันต�
62103001039 นางสาวพิมภรดี ภักดี
62103001040 นางสาวนุชนาฎ รามณี
62103001041 นายจุฬวิทย� หม่ืนไธสง
62103001042 นางนฤมล แหวนเพชร
62103001043 นายคุณาธิป ทาศิริ
62103001044 นางสาวสุณิสา บุญชิต
62103001045 นายวุฒิพงษ� ชนะชัย
62103001046 นางสาวพชรวรรณ ทางดี
62103001047 นางสาวภิญญาพัชญ� พรประสิทธ์ิ
62103001048 นางสาวจิราพร พ:อค0าช0าง
62103001049 นายพงศธร สมใจ
62103001050 นางสาวลภัสรดา ทองอาจ
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62103001051 นางสาวพัชรี ศิรินัย
62103001052 นางสาวสุนีย� บุญคง
62103001053 นายพิสิษฐ� พรมนิเลศ
62103001054 นางสาวจิตาภา สําโรง
62103001055 นางสาวพรทิพย� เกตชมภู
62103001056 นายณัฐชา ดีพลงาม
62103001057 นายสหวิทย� วรรณพราหมณ�
62103001058 นางสาวเกษวรา เสียงใส
62103001059 นายศักดา วงศ�จิรนันท�
62103001060 นางสาวจิราภรณ� วรรณประภา
62103001061 นางสาวทัศณี ทวีศรี
62103001062 นายเทียนชัย สายสมบัติ
62103001063 นางสาวสิริรัตน� สุวรรณพงศ�
62103001064 นางสาวสังวาล สายเสมา
62103001065 นายพีรพันธ� สีสุวรรณ
62103001066 นายพีรวัส บุญร:วม
62103001067 นางสาวนารีรัตน� คํ่าคูณ
62103001068 นายอภิเชษฐ ภักดี
62103001069 นางสาวปวีณา ผิวผุย
62103001070 นายธรณินทร� วงค�ชา
62103001071 นางพัชรี เฉลิมสุข
62103001072 นายประวิทย� จันทวารา
62103001073 นางสาวสมาพร ประเสริฐ
62103001074 นางสาวเทียนทอง ปรีพูล
62103001075 นางสาวกมลชนก วรัมมานุสัย
62103001076 นายวิทยา ปIตโต
62103001077 นางสาวอนงศรี ศรีใส
62103001078 นายเอกรัฐ อภินันท�
62103001079 นางสาวรัฐชยา ศรีงาม
62103001080 นายเดชา วรรณโสภา
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62103001081 นางสาวสุภารัตน� สุขโท
62103001082 นายกิตติศักด์ิ บุญส:ง
62103001083 นางสาวจิรนันท� วรรณภูชา
62103001084 นายพิชิตชัย เชื้อพันธ�
62103001085 นางสาวธัญญรัศม� กิตติพรธเนศน�
62103001086 นายวสุ แน:นสิงห�
62103001087 นางวิยะดา ศรีนวล
62103001088 นายวิทยา ดอกจูม
62103001089 นายยศกร พันธ�คํา
62103001090 นางสาวเจนจิรา โสภารักษ�
62103001091 นางสาวจินตนา อุดรศรี
62103001092 นางสาวปณัฐฐา พาสกุล
62103001093 นางสาวลดาวัลย� คํามุงคุณ
62103001094 นายวัฒนา ไทยโสภา
62103001095 นางสาวสุกัญญา ลาดี
62103001096 นางสาววิลาวัลย� โยริพันธ�
62103001097 นางสาวอัจฉราพรรณ รัตนวงค�
62103001098 นางสาววิราวรรณ คําพิลา
62103001099 นางสาวสุวรรณา เวียนวัน
62103001100 นางสาวทิวากร ประชาบุญ
62103001101 นางสาวณัฐธิดา นาโสก
62103001102 นายณัฐชกฤษณ� มัยวงค�
62103001103 นางสาวสุดารัตน� วาไทย
62103001104 นางสาววรรณสา ประทุมชาติ
62103001105 นางสาวยุภาวรรณ วงค�จันทร�
62103001106 นางชิตญาภรณ� บุตรดี
62103001107 นายวินัย แก0วคํากอง
62103001108 นายบุญช:วย คําทองจักร
62103001109 นางสาวชนกสุดา สาระกุล
62103001110 นายกฤษฎา สอนวงษ�
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62103001111 นางสาวรจนา เพ:งพิศ
62103001112 นายอนุชิต ไชยโคตร
62103001113 นางสาวจุธาริณี อ:างคํา
62103001114 นายวันชัย พลแก0ว
62103001115 นางสาวฐิติรัตน� สุดเฉลียว
62103001116 นางสาวปIยมาศ สาสีมา
62103001117 นายธนพล โคนพันธ�
62103001118 นางสาวพัชรินทร� เลิศรู0
62103001119 นางญาดา วงษ�ทอง
62103001120 นางสาวกรรณิการ� ประเสริฐ
62103001121 นายธนายุทธ คณะบุตร
62103001122 นายกฤษดา เฉลิมพลากร
62103001123 นางสาวพิมพ�พิศา มุลตรีภักด์ิ
62103001124 นางสาวปIยะนุช ศุภสร
62103001125 นางสาวนิมิตรา ศรีมูล
62103001126 นายวิภู ประจญศึก
62103001127 นางสาวพรพรรณ ศรีวิลัย
62103001128 นางสาวช:อทิพย� ลุสมบัติ
62103001129 นางสาวอรพรรณ ขันปรุ
62103001130 นางสาวอุมาพร จันทอง
62103001131 นางสาวอารียา ทาสมบูรณ�
62103001132 นางสาวพรพิมล ปานทอง
62103001133 นางสาวสินจัย อัศวภูมิ
62103001134 นางสาววรางคณา ทองเหลือง
62103001135 นางสาววรางค�กร บุปผาชาติ
62103001136 นายพงศกร ศิลาพล
62103001137 นางสาวศศิวิมล มณีโชติ
62103001138 นางสาวสุทธิดา สุนันท�
62103001139 นางสาวนุษบา จันซ0าย
62103001140 นางศิโรรัตน� สวนมะไฟ

หน0า 38 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103001141 นางสาวบัวทอง ยินดี
62103001142 นางสุวิมล เสนาภักด์ิ
62103001143 นางสาวดวงฤทัย จันทร�อินทร�
62103001144 นางสาวมัญชุสา พันดาบุตร
62103001145 นางสาวดารุณี ปรือปรัง
62103001146 นางสาวอรทัย สุวรรณา
62103001147 นางสาวจุฑามาศ สมรัตน�
62103001148 นายเพ่ิมพูน ใจม่ัน
62103001149 นายสุทธิรัตน� บุญพร
62103001150 นางสาวธิดาพร ดาสะอาด
62103001151 นางสาวดรุณี ศรีสมยา
62103001152 นางสาวศิริเขต ศรีจําปา
62103001153 นางสาวอัจฉรา กาหาวงศ�
62103001154 นายเรืองศิลปT ผุยคําสิงห�
62103001155 นายเจษฎา คู:แก0ว
62103001156 นางสาวสุดารัตน� พรมโพธ์ิทิน
62103001157 นายชุมพล พันเทศ
62103001158 นางสาวเบญจมาศ กมลสาร
62103001159 นายสรนันท� ครองยุติ
62103001160 นางสาวฐิภารัตน� เสนนอก
62103001161 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุดท0าย
62103001162 นางสาวธารินี เกษตรกิจการ
62103001163 นางสาวเยาวพรรณ ประสานจิตร
62103001164 นายภูมินทร� โยธี
62103001165 นางสาวภัชธิชา พูนกําลัง
62103001166 นายกิติวัฒน� นรดี
62103001167 นางสาวศิราณี สิงสีทา
62103001168 นางสาวรัตติยากร จันทร�หอม
62103001169 นางสาวกัญญาณัฐ ปรือทอง
62103001170 นางสาวนันทนัช อินทรบุตร
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62103001171 นางสาวจักรีญา อุ:นท0าว
62103001172 นางสาวณัฐยา ภาวงศ�
62103001173 นางสาวบุญทะนิกรณ� แฝงเพ็ชร
62103001174 นางสาวประภัสสร ทองสาย
62103001175 นางสาวสุนารี สมอทอง
62103001176 นายณัฐวุฒิ อุทร
62103001177 นางสาวนวลนภา แรงจบ
62103001178 นางสาววรันญา สาระพันธ�
62103001179 นางสาวศิริรัตน� ศิริโสม
62103001180 นายกตัญWุตา จรรยาเลิศ
62103001181 นางสาวจีระประภา วะนาพันธ�
62103001182 นายศิริชัย สารักษ�
62103001183 นายฐติ มุสิกเจริญ
62103001184 นางสาวนิอร เอี่ยมศรี
62103001185 นางสาวพรทิพา ชื่นจิต
62103001186 นางสาวกันยา พิมมาศ
62103001187 นางสาวศศิวรรณ ปรุงกระโทก
62103001188 นางสาวนภัสวรรณ ยืนยาว
62103001189 นายสถาพร ฉายาวรรณ
62103001190 นางสาวพิชญา แดงอาจ
62103001191 นายเรืองวิทย� สุพร
62103001192 นายพีรพัฒน� ทองทิพย�
62103001193 นายศุภชัย สีหะวงษ�
62103001194 นางสาวลดาวัลย� เดินชาบัน
62103001195 นางเบญจมาศ ทุมโนน0อย
62103001196 นางสาวพิชญ�จิรา ธานี
62103001197 นางสาวจารุพร ทองอินทร�
62103001198 นายชวลิต อินหงษา
62103001199 นางสาวกนกกรณ� ทองปBน
62103001200 นางสาวจริยาภรณ� คําสา
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62103001201 นางสาวชลิตา ท:าหาญ
62103001202 นายประพันธ� ทิมา
62103001203 นายสุริยา ตุ0มทอง
62103001204 นายเกรียงไกร ผลจันทร�
62103001205 นางสาวสุพรรณี รังใส
62103001206 นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม
62103001207 นายจักรพงษ� โลคลัง
62103001208 นางสาวณัฐินีพร ปBตนัย
62103001209 นายวินัย อินนอก
62103001210 นางสาววจีมาศ มาลากุล ณ อยุธยา
62103001211 นางสาวพัชรินทร� มูลสา
62103001212 นายพิษณุ พละหาญ
62103001213 นางสาวศุภวรรณ เพียรเสมอ
62103001214 นายวิทยา แก:นจันทร�
62103001215 นางสาวสุภาพร ศรีบุญเรือง
62103001216 นายไพทูลย� แหล:งชอบกฤษณ�
62103001217 นางสาวการะเกต ไชโย
62103001218 นางสาวธนัชชา แสนวงศ�
62103001219 ว:าที่ร0อยตรีหญิงนิยมพร บุญสังข�
62103001220 นางสาวภัทรสุดา อภินันท�
62103001221 นายบุญประคอง จันทรักษ�
62103001222 นางสาวตรีรัตน� กาสิงห�
62103001223 นางสาวปาริชาติ เพียรกล0า
62103001224 นางสาวปภาวิชญ� ปวงสุข
62103001225 นางสาวเด:นนภา มะกา
62103001226 นายวีระชัย สายมงคล
62103001227 นางสาวปวริศา บุญสอน
62103001228 นางสาวเรณุกา นาโสก
62103001229 นางสาวลดาภรณ� ตุละโก
62103001230 นางสาวจันทิมา สว:างเพราะ
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62103001231 นายจีรศักด์ิ นพตลุง
62103001232 นางจุฬารัตน� ถีระแก0ว
62103001233 นางสาวมณีวรรณ สิทธิสาท
62103001234 นางสาวกนกวรรณ ขาวผ:อง
62103001235 นางสาวอัญชิตา สมศรี
62103001236 นายยศพัทธ� ชุมผล
62103001237 นางสาวแววตา แสงโพธ์ิ
62103001238 นายนิกร ศรีจันทร�
62103001239 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� ภวภูตานนท�
62103001240 นางธนิขวัญ วังคะฮาต
62103001241 นายธณัติพงศ� ชูเกษ
62103001242 นางสาวกฤษณี สุวรรณพรม
62103001243 นางสาวธัญวรรณ ผิวงาม
62103001244 นางสาวอภิณห�พร วรวงศ�เรืองกุล
62103001245 นางสาวเบญจวรรณ สมเนตร
62103001246 นางสาวละออง บุญพูน
62103001247 นางสาวเกยุรา ศรีแสนตอ
62103001248 นางสาวจรรยพร นูกอง
62103001249 นางสาววราพร สีหาบุตร
62103001250 นางสาวแสงเทียน มาตสรรพ�
62103001251 นางสาวปIยะมนทิพย� นาห:อม
62103001252 นางสาวอุไรวรรณ สืบสี
62103001253 นายนรินทร� ไชยพิมพ�
62103001254 นางสาววราภรณ� บุดดี
62103001255 นางสาวอัจฉรา ยอดรัก
62103001256 นายธนวัฒน� จิตอารี
62103001257 นางสาวบัณฑิตา กันฮะ
62103001258 นางสาวพรวิไล ใจดี
62103001259 นางสาวธัญญลักษณ� โสดาวาปM
62103001260 นายธวัชชัย ศรีสะอาด
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62103001261 นางสาวสมธิดา ทัดเทียม
62103001262 นางสาวกิติยาพร ยนต�พันธ�
62103001263 นางสาวจารุวรรณ พิมพสุทธ์ิ
62103001264 นางสาวกมลทิพย� อักษร
62103001265 นางสาวกรรณิกา หาทรัพย�
62103001266 นางสาวพัทธ�ธีรา สบายใจ
62103001267 นางสาวพีริยา ปIยะไพร
62103001268 นางสาวสุกัญญา กองสุข
62103001269 นางสาวอาภัสรา ชาติชาย
62103001270 นางสาวเนตรนภา จันลา
62103001271 นางสาวพิมพ�ใจ อนุชาติ
62103001272 นางสาวณัฐชา ทรงหอม
62103001273 นางสาวอรณัญช� ร0อยศรี
62103001274 นางสาวกนกวรรณ ไชยยงค�
62103001275 นางสาวปานวรินทร� กระบวน
62103001276 นางสาวนุจรี คุณสมบัติ
62103001277 นางนงค�นภา บัวสาร
62103001278 นางสาวอัศวดี หาฤกษ�
62103001279 นายบารมี จินตโกศล
62103001280 นายอาคม ชัยศรี
62103001281 นายอภิศักด์ิ ยอดพุธ
62103001282 นางสาวอมรรัตน� สินวิลัย
62103001283 นางสาวณิชาภา ศรีสมบุตร
62103001284 นางสาวทิภวรรญ จํารักษา
62103001285 นางสาวปรปารมี สุดาชม
62103001286 นายคุณาพจน� โคตรพันธ�
62103001287 นางสาวมัลลิกา เมืองโคตร
62103001288 นางสาววิไลพร ผิวอ:อน
62103001289 นางกรรณิการ� พิจารณ�
62103001290 นายพุทธินันท� แก0ววิฑูรย�
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62103001291 นางสาวพัทธนันท� วงษ�สวัสด์ิ
62103001292 นางสาวจุฑามาศ ศรีมันตะ
62103001293 นางสาวอัณศยา ดวงอินทร�
62103001294 นางสาวธัญญารัตน� จันทวงษ�
62103001295 นางสาวนฤมล คําบุญเหลือ
62103001296 นายทรงจิตติ วรภัย
62103001297 นายวรวัฒน� ทองแย0ม
62103001298 นายนบนที น0อยม่ิง
62103001299 นางสาวพิมพิไล มงคลงํา
62103001300 นายเจษฎา หาวงษ�
62103001301 นายอรรถดนัย หาปBญนะ
62103001302 นายนิวัฒน� รากเงิน
62103001303 นางสาวประภัสรา ยืนยง
62103001304 นางสาววาสนา ใจกล0า
62103001305 นางสาวชุติกาญจน� รีฮุง
62103001306 นางสาวรุจิรดา นุชนารถ
62103001307 นายตระการ โกลละสุต
62103001308 นางสาวกัลยา วัชการ
62103001309 นางสาวจริยาพร ปBดสา
62103001310 นางสาวปBกษร แซ:พัว
62103001311 นางสาวพรพิไล ดวงใจ
62103001312 นางสาวอรทัย นิวาส
62103001313 นางสาวณัฐธิดา ลิ้มศักด์ิชัยกิจ
62103001314 นางสาวสุภาภรณ� ทองสุทธ์ิ
62103001315 นางสาวสวรรยา ศินารักษ�
62103001316 นางสาวนิตยา เห็มเคน
62103001317 นางสาวนภาพร แหวนแก0ว
62103001318 นางสาวปทุมภรณ� ภูมิแสนโคตร
62103001319 นายไชยวัฒน� ไพรเลียง
62103001320 นางสาวกนกกาญจน� มโนรัตน�
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62103001321 ส.อ.หญิงศุทธ์ิอร พิชิตจันทศักด์ิ
62103001322 นางสาวลักษณี วินิจฉัย
62103001323 นายทวี วิชาชาติ
62103001324 นางสาวเพียงตะวัน บุญสะอาด
62103001325 นายจักราวุฒิ นามธรรม
62103001326 นางสาวธนิกานต� ธรรมสาร
62103001327 นายชินวัตร รวมจิตร
62103001328 นางสาวทิพวรรณ บรรลือทรัพย�
62103001329 นางสาวศศิพรรณ จันศรีคง
62103001330 นายเอกนรินทร� จงวัตร
62103001331 นางสาวมณีรัตน� จันทะสุข
62103001332 นายกิตติศักด์ิ บุญยอ
62103001333 นางสาววิภาวรรณ สุรวิทย�
62103001334 นางสาวอารยา ประจวบสุข
62103001335 นางสาวน้ําฝน โคตรวันทา
62103001336 นางสาวปรียานุช หาสุข
62103001337 นางสาวเจนจิรา มาศิริ
62103001338 นางสาวนภาพร มีสุข
62103001339 นางสาวอมรกานต� ทําทอง
62103001340 นางสาวปภัสสิริย� ผดุงพันธ�
62103001341 นายวทัญWู ศรีคลัง
62103001342 นางสาวดวงใจ ธารารมย�
62103001343 นางสาวนภัทรศรา เลียบไธสงค�
62103001344 นายศุภฤกษ� ขันตรี
62103001345 นายทิชากร บุญยัง
62103001346 นางสาวจิราภรณ� บุญโย
62103001347 นางสาวดรุณี พิมพ�บุญ
62103001348 นายนัทพงษ� มุกดาพัฒนากุล
62103001349 นางสาวนิภาพร สายสุวรรณ
62103001350 นางจิรวัฒน� นนท�คําวงค�
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62103001351 นายธนาพันธ� จําปาหอม
62103001352 นายวงศธร อ:อนศรีบุตร
62103001353 นางสาวภัทรียา คําโกน
62103001354 นายทวีชัย พุฒพันธ�
62103001355 นายเจษรินทร� ประเสริฐ
62103001356 นางสาวจุฑามาศ หลักพรม
62103001357 นางสาวพรรณทิวา สระแก0ว
62103001358 นางสาวปIยธิดา ชูนิตย�
62103001359 นางสาวพัทธนันท� คําผา
62103001360 นายวิสันต� มูลสาร
62103001361 นางสาวปภาดา ดวงรัตน�
62103001362 นางสาวธารีรัตน� มะยมหิน
62103001363 นายภัคพงษ� รําจวน
62103001364 นางสาวอภิญญา คําโพธ์ิ
62103001365 นายพีรภัทร ละม:อมสาย
62103001366 นางสาวรําไพ วันดีร�
62103001367 นางสาวอาทิตยา เชื้อชัย
62103001368 นางสาววาริณี สมเสียง
62103001369 นายสุริยาวุธ พลศักด์ิ
62103001370 นายพิษณุ สาระทรัพย�
62103001371 นางสาววันเพ็ญ นามบุตร
62103001372 นางสาวจารุวรรณ ไชยเพชร
62103001373 นางสาวจิราภรณ� นามสง:า
62103001374 นางสาวอริสา แสงกล0า
62103001375 นางกาญจพร จารุสิทธ์ิ
62103001376 นายสัตยา บุญสะอาด
62103001377 นางสาวสุภาพร น0อยวงศ�
62103001378 นางสาวสุภาพร ปBดกํ่า
62103001379 นางสาวกรภัทร� ปรากฎกล0า
62103001380 นางสาวนิรนุช วงค�ศรีชา
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62103001381 นางสาวอัชฌาภรณ� งอนไถ
62103001382 นางสาวสุหัสชา บุญปก
62103001383 นางวชิรญาณ� วรรณศรี
62103001384 นายราชัน จันทร�เปรียง
62103001385 นางสาวเบญจมาศ วงศ�ตรี
62103001386 นางสาวรัชนีกร แก0วปBญญา
62103001387 นายอนุชา วงศ�อินพ:อ
62103001388 นางสาวนันทริยา นามบุญ
62103001389 นายกฤตกร ประสาทศรี
62103001390 นางสาวบุษราคัม ศรีแสง
62103001391 นางสาวสุภาภรณ� ศิริบูรณ�
62103001392 นางสาวสุธาสินี สีคาม
62103001393 ว:าที่ ร.ต. หญิงฐิตาพร โมทารัตน�
62103001394 นางสาวดวงจันทร� จุลพล
62103001395 นางสาวอุไรทิพย� เมฆคลี
62103001396 นายวิศรุต ชามาตย�
62103001397 นายณัฐวุฒิ ชูทรงเดช
62103001398 นางสาวอนุสรา พิลาวุฒิ
62103001399 นางสาวกมลทิพย� คําภา
62103001400 นางสาวณัฏฐณิชา ม:วงศรี
62103001401 นางสาวมนทิรา สิมมาสา
62103001402 นางสาวสุภาฤดี คําเนตร
62103001403 นางสาวอัจฉรา พงษ�พันธ�
62103001404 นางสาววลัยลักษณ� เค0าทอง
62103001405 นางสาวนฤมล ซาเสน
62103001406 นายสุริยา ผาเวช
62103001407 นางสาวณัฐมน เดชคําภู
62103001408 นายนวพรรษ ประชุมรักษ�
62103001409 นางสาวเยาวลักษณ� ชูรัตน�
62103001410 นางสาวพร0อมพร สุขภิรมย�
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62103001411 นางถวาน0อย ประเสริฐสิน
62103001412 นายสราวุธ โสภา
62103001413 นายอรรถวิทย� ก0อนคํา
62103001414 นางสาวสิรินันทกรานต� คํามุงคุณ
62103001415 นายนิติพล ประเปรียว
62103001416 นางสาวอรทัย สาระบุตร
62103001417 นายเทวราช นามนุษย�
62103001418 นางสาวยุพา ปIOนหอม
62103001419 นางสาวเสาวรส สีหล0า
62103001420 นางสาวศุภิสรา สิทโท
62103001421 นายธีรวัฒน� จิตรเสน
62103001422 นางสาวกนกอร ลุนสาร
62103001423 นางสาวสุจิตรา แก0วสีนวน
62103001424 สิบเอกจํานง ร0อยอําแพง
62103001425 นางสาวฉัตรสุดา สุวรรณราช
62103001426 นางสาวปลายฝน อุ:นทวง
62103001427 นายพงษ�พันธ� ชัยงาม
62103001428 นางสาวณัฐพร ลอยพิลา
62103001429 นายปวีณ เรือนสุภา
62103001430 นางสาววิภาวี พิมพา
62103001431 นางรุ:งนภา ศิรวงศ�เดชา
62103001432 นางสาวศิริกันยา ไชยสัจ
62103001433 นางสาวอาริยา สวัสดี
62103001434 นางสาวสุพัตรา เนตรวงศ�
62103001435 นายณัฐวุฒิ ชูเนตร
62103001436 นางสาวสมพูน ใจมนต�
62103001437 นางสาวปIยภรณ� พิเคราะห�
62103001438 นายกรณัฐ สีคําแหง
62103001439 นายณัฐชัย ศรีแก0ว
62103001440 นางสาวอภิญญา ไชยบุตร
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62103001441 นายจิโรจ ใจแก0ว
62103001442 นางสาวกาญจรินทร� จันทร�ทะเมนชัย
62103001443 นางสาวกนกวรรณ พรหมคุณ
62103001444 นางสาวสุชาดา สิงห�ครุป
62103001445 นางสาวจิราพร ทวีดํารงพันธ�
62103001446 นางสาวจุฑามาศ อาจหาญ
62103001447 นางสาวผไทมาศ เอื้อทาน
62103001448 นางสาววัชรา รุ:งโรจน�
62103001449 นายเสฏฐวุฒิ ไผ:ม:วง
62103001450 นายชิตพล จันทาทอง
62103001451 นางสาวภัสตราภรณ� นันทสุข
62103001452 นางสาวดวงกมล โมฬีชาติ
62103001453 นางสาวรัตนา เสนาบุญ
62103001454 นางสาวศิรินทรา บุญพิมล
62103001455 นางสาววรินยุพา มังตะการ
62103001456 นางสาวสุดารัตน� คัดกลาง
62103001457 นางสาวณัฐกาญจน� อริยราพงษ�
62103001458 นางสาวสุธารัตน� สุขภาพ
62103001459 นางสาวศลิษา บุญแล
62103001460 นางสาวสุวิมล โกฏิแก0ว
62103001461 นางสาวนิติพร ถาวรยุติการต�
62103001462 นายจักรพันธุ� โทวันนัง
62103001463 นางสาวกัลตณา ต้ังอั้น
62103001464 นายอาวุธ ทองสาย
62103001465 นายจักรกฤษณ� ผิวทอง
62103001466 นางสาวนิตยา คามวัลย�
62103001467 นางสาววิจิตรา ศิริกังวาร
62103001468 นางสาวแพรวพรรณ ครอบกระโทก
62103001469 นายปุริม บําเรอพงศ�
62103001470 นางสาวสุปราณี สว:างงาม
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62103001471 นางสาวชลิตา สาคร
62103001472 นายธนภณ พูพวง
62103001473 นางสาวศิริวิมล นามมุงคุณ
62103001474 นางสาวตรีมุก วิโกสม
62103001475 นางภัสราภรณ� สายวรณ�
62103001476 นางสาวกนกพร ถีระมัด
62103001477 นางสาวเพ็ญนภา ซาวัน
62103001478 นายนนทณพงศ� ชาลีกุล
62103001479 นางสาวธัญวรรณ� ทรายคํา
62103001480 นายอาทิตย� ธรศรี
62103001481 นายสมพร แถวลีลา
62103001482 นางสาวปานวาด ย่ิงรุ:งโรจน�
62103001483 นางสาวอาทิตยา สุขสมาน
62103001484 นางสาววนิดา ศิลชาติ
62103001485 นางสาวนราทิพย� งามขํา
62103001486 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญภาย
62103001487 นางสาวทับทิม โพธิสาร
62103001488 นางสาวกมลรัตน� พรมพักตร�
62103001489 นายสุริยาวุธ ศรีเมือง
62103001490 นางสาววลัยลักษณ� พิลาดี
62103001491 นางสาวตะวัน จ:าเมืองฮาม
62103001492 นางสาวกนกวรรณ สุธรรมวิจิตร
62103001493 นางสาวมลฤดี อินนะระ
62103001494 นายรัฐวุฒิ บุญชู
62103001495 นายอนุสิทธ์ิ ชมภูหนู
62103001496 นางสาวกุลธิดา วอทอง
62103001497 นางสาวกมลลักษณ� โชคฤทัย
62103001498 นางสาวกาญจนาวรรณ พรมสอน
62103001499 นางสาววิชุดา ชูกลิ่น
62103001500 นายสมเกียรติ ฤทธิวงค�
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62103001501 นายเวคิน อดกลั้น
62103001502 นางสาวศิริยา สระ
62103001503 นางสาววิภาวรรณ อยู:หอม
62103001504 นางสาวสุกัญญา อินทรนุช
62103001505 นางสาวกัลยาณี พันธ�ศรี
62103001506 นายศตวรรษ ไร:สงวน
62103001507 นางสาวสุภาภรณ� เนื้องาม
62103001508 นางสาวนารีรัตน� ชัยมงคล
62103001509 นางสาวชญามณ กาญจนดิฐ
62103001510 นายนิรวิทธ� บุญไพศาลสวัสด์ิ
62103001511 นายชาตรี โถแพงจันทร�
62103001512 นางสาวสุทธิดา สมสะอาด
62103001513 นางสาวกานดา ณราวงษ�
62103001514 นายสหรัฐ วงศ�สุวรรณ
62103001515 นางสาวทิพย�สุดา วงศ�กลม
62103001516 นางสาวเบญจวรรณ วรรณฉวี
62103001517 นางสาวณิชานันท� หงษ�ทอง
62103001518 นางสาวณัฐณิชา สืบเพ็ง
62103001519 นายณรงค� เหล็กงาม
62103001520 นางสาวประภัสดา ลาเลิศ
62103001521 นายวศิน ศรีสุวรรณ�
62103001522 นายปIตุรงค� ดวงคํา
62103001523 นางสาวกมลชนก จันมานิตย�
62103001524 นางสาววันดี ว:องไว
62103001525 นางสาวขวัญแก0ว ไชยบุศย�
62103001526 นางสาวศศิธร ขันคํา
62103001527 นางสาวกัญญารัตน� จันโสภา
62103001528 นายโสภณ ครองยุทธ
62103001529 นางสาวสุนันทา สุขล0อม
62103001530 นางสาวนฤมล บุญช:วย
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62103001531 นายอลงกรณ� สุวรรณเพชร
62103001532 นายปฏิพล กมล
62103001533 นายณัฐพล เตโช
62103001534 นางสาวพัชรดา ธัญญเกษตร
62103001535 นายธวัชชัย ศรีพันธ�ชาติ
62103001536 นายศุภชัย บุญสงค�
62103001537 นางสาวมนัสนันท� สระคูพันธ�
62103001538 นางสาวขนิษฐา นันโท
62103001539 นางสาวเพ็ญพิลาภรณ� โมระดา
62103001540 นายสุริยันต� เพ็งจันทร�
62103001541 นางสาวชิโนรส แต0อภิพัฒน�เดชากร
62103001542 นายจักรกฤษณ� ดีสงคราม
62103001543 นางจิราพร สอวิหก
62103001544 นางสาวเจนิวา อุปนิสากร
62103001545 นางสาวกันต�จิรา อุตศาสตร�
62103001546 นายศุภชัย เจริญธนทรัพย�
62103001547 นายมีชัย ทองคํา
62103001548 นางสาวรสนันท� หินกอง
62103001549 นางสาวสร0อยมณี แสงชมภู
62103001550 นางสาวดวงพร คงสม
62103001551 นางสาวณัฐธิดา วันแก0ว
62103001552 นางสาวชลลดา ผิวงาม
62103001553 นายศิริโชค อุทปBตย�
62103001554 นายขทาวุธ แพงคํารักษ�
62103001555 นางกุลธิดา นาวงษ�ศรี
62103001556 นางสาวอารันต�ชยา แก:นอินทร�
62103001557 นายทัศพล ป4องเพ็ชร
62103001558 นางสาวจุฑามาศ แก0วมงคล
62103001559 นางสาวอนัญลักษณ� พงษ�พันธ�
62103001560 นางสาวจิรนันท� เฉิดจินดา
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62103001561 นายวีระยุทธ เหมวัล
62103001562 นางสาวปุณยนุช นามโคตร
62103001563 นายณัฐกิตต์ิ เฮงสวัสด์ิ
62103001564 นางสาวกาญจนา วรรณะ
62103001565 นายชวลิต แก:นภักดี
62103001566 นางสาวสรัลพร พลราช
62103001567 นายไชยพศ สังขาว
62103001568 นางสาวศิริลักษณ� กนกหงษ�
62103001569 นางสาวดวงกมล อุดมสิทธ์ิ
62103001570 นางสาวนิภาภรณ� บุญล0น
62103001571 นางสาวชญานิษฐ� ข้ึนเสียง
62103001572 นางสาวสุกัญญา ไชยปBญญา
62103001573 นายนรินทร� แก0วศรีนวม
62103001574 นางสาวจุรีรัตน� ไชยขันธ�
62103001575 นางสาวจิตรา นุศาสตร�เลิศ
62103001576 นางสาวพนิดา โชคชัย
62103001577 นายผไทรัตน� สิงห�ดง
62103001578 นางสาวมัลลิกา สุภาพ
62103001579 นางสาวอรษา เตคําหัน
62103001580 นางสาวสุทธิวรรณ นพเก0า
62103001581 นางสาวภาวิณี ทารัตน�
62103001582 นางดาว คิดอยู:
62103001583 นางสาวหนึ่งฤทัย เย็นศิริ
62103001584 นางสาวสุนิภา สุขสุเหิม
62103001585 นางวิลาวัลย� ใยอิ้ม
62103001586 นายสิทธิรัฐ นาคถมยา
62103001587 นางสาวทิพวรรณ อ:อนรัตน�
62103001588 นางสาวนิตยา สุวรรณผา
62103001589 นายชุมพล ทวีชัย
62103001590 นายเจนณรงค� แน:นอุดร
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62103001591 นางสาวนิตยา มีวิชา
62103001592 นายกฤตธัชพงศ� จันทร�ทอง
62103001593 นางสาวฉัตรวรีย� วงศ�พิทักษ�
62103001594 นางสาวธัญลักษณ� ท0าวด:อน
62103001595 นายประกอบ คําซาว
62103001596 นางสาววรนุช มะโนศรี
62103001597 นายธีระ ม่ันยืน
62103001598 นายอุตัมซิงห� จาวาลา
62103001599 นางสาวเครือฟ4า ธรรมรส
62103001600 นางสาววราพร ชาวเวียง
62103001601 นางสาวพิมลวรรณ วงษ�ทิพย�
62103001602 นางสาวสุธนันท� วรรณวงค�
62103001603 นางสาวศิริพิชญ� แก:นแก0ว
62103001604 นางสาวอริญา หยาดทอง
62103001605 นายณัฐวุฒิ รักทอง
62103001606 นายอนันต�ศักด์ิ ศรีด0วง
62103001607 นางสาวรัชดาภรณ� วงษาเลิศ
62103001608 นายจตุพล เวฬุวนารักษ�
62103001609 นางสาวอังคณา หนองหว0า
62103001610 นางสาวจารุวรรณ ศรีอึ่ง
62103001611 นายพิเชษฐ� ผิวขํา
62103001612 ว:าที่ร0อยตรีหญิงอภิญญา ศุภลักษณ�
62103001613 นางสาววิภา ฉลาดเอื้อ
62103001614 นางสาวสมจิตร สมบูรณ�
62103001615 นายนฤตย�พล เจ0าแก:นแก0ว
62103001616 นางสาวนาถยา วรรณผล
62103001617 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมาน
62103001618 นางสาวอริสรา เมฆเงิน
62103001619 นายยศณรงค� เคนท0าว
62103001620 นางสาววันวิสาข� กิติราช
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62103001621 นายจิรภาส แสงรัมย�
62103001622 นางสาวสุวนันท� โอทาตะวงค�
62103001623 นายวุฒิกร พ่ึงภพ
62103001624 นางสาวรวิวรรณ นาโสก
62103001625 นางสาวภัทรนันท� จันดารัตน�
62103001626 นายธีรวัฒน� พละพิทักษ�
62103001627 นายธีระวัตร ทะกาเนนะ
62103001628 นางสาวปาลิดา สมงาม
62103001629 นางสาวรัชนีกร ดีดวงพันธ�
62103001630 นางสาวสุพัตรา สีกะชา
62103001631 นางสาววรรณิการ� ศาลางาม
62103001632 นางสาวสุพรรษา นารัตน�
62103001633 นายวัชรพล ฝากา
62103001634 นางสาวทิฆัมพร ชะรุดรัมย�
62103001635 นายคําแสน คําผาง
62103001636 นางสาวอารียา พันธ�เพ็ชร
62103001637 นายเทพวิรุฬห� เดชศรีรุ:งโรจน�
62103001638 นางสาวพิชชาภา โพธ์ิงาม
62103001639 นายธวัชชัย อินทร�สาตร�
62103001640 นายโรมรัน เนินทอง
62103001641 นางสาวรัตน�สุดา แว:นแคว0น
62103001642 นางสาววรรณวิสา บุญตา
62103001643 นายณัฐดนย� ไพศาลสุวรรณ
62103001644 นางสาวภาวินี โงนเงิน
62103001645 นายวินัย ประเสริฐไทย
62103001646 นางสาวสุภาวดี ทิพย�เสนา
62103001647 นางสาววราภรณ� อรรถจินดา
62103001648 นายประพันธ� เพ่ิมพูน
62103001649 นางสาวกานต�ตริน ศรีสุวรรณ
62103001650 นายสุรชัย ศิริมา
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62103001651 นางสาวจิราวรรณ ยาวะโนภาส
62103001652 นางสาวเสาวนีย� อํานาจวงศ�
62103001653 นายรัฐฉัตร จันทป
62103001654 นายกฤตพล ศรีมงคล
62103001655 นางสาวชนิสรา ทองสวัสด์ิ
62103001656 นายอภิชา พิชญะธนกร
62103001657 นายสฤษด์ิ บุญหล0า
62103001658 ว:าที่ร0อยตรีหญิงรัชนีกร ธานี
62103001659 นางสาวอรดี งามศรี
62103001660 นางสาวนิรมล เจริญชัย
62103001661 นางสาวสุวพิชญ� จันพิรักษ�
62103001662 นางสาวนันทนา แจ:มฟ4า
62103001663 นางสาวสุกัญญา ชะตารัมย�
62103001664 นางสาวอรทัย โกการัตน�
62103001665 นายธวัชชัย ทะปุรกรณ�
62103001666 นางสาวสมฤทัย อินทชัย
62103001667 นางสาวอาทิตยา คําประไพ
62103001668 นายภาณุวัฒน� สุพะนานัย
62103001669 นางสาวจํานงค� โปร:งจิต
62103001670 นางสาวชฎาพร อุดมฉวี
62103001671 นางสาวธราวดี คู:แก0ว
62103001672 นางสาวจิราภรณ� ศรีมันตะ
62103001673 นางสาวพันธุ�ทิวา โทสวัสด์ิ
62103001674 นางสาวประภาพร ดีปาละ
62103001675 นางสาวทิพวัลย� ซําบุญมี
62103001676 นางสาววาริณี มาตรผล
62103001677 นายณัฐนนท� เตาะหนองนา
62103001678 นางทัศพรณ� พรหมพล
62103001679 นายเทวพงค� เพชรวิไลกุล
62103001680 นางสาวจันทนา หลาบโพธ์ิ
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62103001681 นางสาวปIยนุช สุขแสน
62103001682 นายวิทวัฒน� พวงประสาทพร
62103001683 นางสาวสุพรรณี พันธ�สวัสด์ิ
62103001684 นางสาวรุ:งนภา อิ่มนรัญ
62103001685 นางสาววาสนา ประสารพิมพ�
62103001686 นางสาวศศิปะภา สนเจียม
62103001687 นางสาวศิวาพร โลบุญ
62103001688 นางสาววราทิพย� สมแก0ว
62103001689 นางสาวศิรินภา ศรีทานี
62103001690 นางสาวเจนจิรา เสนจันทร�ฒิไชย
62103001691 นางสาววีณา แสงทอง
62103001692 นางสาวนายิกา สุพงษ�
62103001693 นางสาวสุพา ยะราช
62103001694 นางสาวอมรรัตน� น0อยถนอม
62103001695 นางสาวพรรณิดา คนยืน
62103001696 นางสาวสุดารัตน� พิมพ�ชัย
62103001697 นายณัฐพงษ� ศรีสมบูรณ�
62103001698 นายเดวิช ป4องแก0ว
62103001699 นางสาวชุติมา ช:างสกุลทอง
62103001700 นายธัชชัย ไพรบึง
62103001701 นางสาววราภรณ� ศรีแก0ว
62103001702 นายทศพร พรหมกสิกร
62103001703 นางสาวขนิษฐา กินรีวงศ�
62103001704 นายทิพย�ภวิษณ� ใสชาติ
62103001705 นายวิทยา นพพิบูลย�
62103001706 นางสาวมุกดา สมภาวะ
62103001707 นายณัฐกิตต์ิ จันทะโคตร
62103001708 นางสาวอภิญญา ทวีสุข
62103001709 นายราเชษฐ� ทิพย�อาสน�
62103001710 นางสาวยุพา มณีโคตร
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62103001711 นางสาวอภิญญา ศรีโกตะเพชร
62103001712 นางสาวจารุภา ใจมิภักด์ิ
62103001713 นางสาวณัฐวลัญชน� บุญญา
62103001714 นายชนะ แก0ววิชัย
62103001715 นางสาววารีรักษ� รักคํามูล
62103001716 นางสาวปภาวี มีแววแสง
62103001717 นางสาวสุนิสา มังคะลา
62103001718 นางสาวกนกอร นนท�ใส
62103001719 นางสาวนันทิดา ศรีบุญเรือง
62103001720 นายจิระเดช เขียวดวงดี
62103001721 นายวสันต� กระเบา
62103001722 นางสาวทิพวรรณ กัลยา
62103001723 นายพีระพงษ� คําภาทู
62103001724 นางสาวสุพิตา ยศเรืองสา
62103001725 นายธนากร ดําริห�
62103001726 นายจักรินทร� แก:นสาร�
62103001727 นางสาวสถาพร วงษ�ใหญ:
62103001728 นางสาวมุนินทร� นวลเนตร
62103001729 นางสาวจุฬารัตน� นุกิจ
62103001730 นางปารวี สําราญสุข
62103001731 นายธนพล วาทบัณฑิตกุล
62103001732 นางสาวสุจิตรา จารุจิตร
62103001733 นายสุทิวัส ทาระ
62103001734 นายเฉลิมเกียรติ ใจแก0ว
62103001735 นายเด:นดี ภูขน
62103001736 นางสาววันวิภา บัวศรี
62103001737 นางสิริกัญญา ลัดดาหอม
62103001738 นางสาวพัชรีย� สังขะพงษ�
62103001739 นางสาวพิมสิริ ศุภกรรม
62103001740 นางสาวบุษบง โพธ์ิงาม
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62103001741 นายปริวัฒน� เบญจวานิช
62103001742 นางสาวจิราวรรณ วรรณทอง
62103001743 นายบัณฑิต อุราฤทธ์ิ
62103001744 นายพิทยา ชาลี
62103001745 นายวัชชัย โคตรพรม
62103001746 นางสาวนิตยา แสนทวีสุข
62103001747 นายเกียรติภูมิ วิจิตรสุนทร
62103001748 นางสาวศศิตรา ธรรมวิถาน
62103001749 นางสาวจิราภรณ� แก0วบัวขาว
62103001750 นายพรชัย ดุจดา
62103001751 นางสาวนันธนา นพพันธ�
62103001752 นายกฤตธัช วสุเพ็ญ
62103001753 นางสาวพิมพ�บุญญา ปวนมาลัย
62103001754 นายชํานาญ รองเมือง
62103001755 สิบเอกอนุสรณ� คําแก0ว
62103001756 นางสาวจันทนา ดาษดา
62103001757 นายทินกร แขนรัมย�
62103001758 นางสาวดารุณี นารีนุช
62103001759 นางสาวขวัญตา สุขดี
62103001760 นางสาวกนกวรรณ พงษ�สุวรรณ
62103001761 นางสาวอมลวรรณ นาคพันธุ�
62103001762 นางสาววรรณภา คําวิชา
62103001763 นางสาวฐาปนีย� ทีปวัฒน�
62103001764 นางสาวสุกัญญา เส0นเกษ
62103001765 นางสาววิภาพร แสนสุข
62103001766 นางสาวหนึ่งฤดี บําเพ็ญดี
62103001767 นางสาวสวรรยา มะโนรัตน�
62103001768 นางสาวผกามาศ นุแรมรัมย�
62103001769 นายอันนที ซาเสน
62103001770 นางสาวปารีณา แก0วเนตร
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62103001771 นายศรราม วนเกิด
62103001772 นายพีระพงษ� วรรณทอง
62103001773 นางสาวธันยธรณ� แสนสิทธ์ิ
62103001774 นางสาวนิตยา สาระปBญญา
62103001775 นางสาวแพงมา โคตรสา
62103001776 นายวิรวิทย� พันธ�ศรี
62103001777 นายวิทวัส วงค�พินิจ
62103001778 นางสาวรุจิรฎา สิงห�ทอง
62103001779 นางสาวพิศมัย จําปาสา
62103001780 นางสาวนงนุช ปานสนาม
62103001781 นางสาววิภาวดี วังคํา
62103001782 นายนฤพล จังพล
62103001783 นางสาวรัฐิมาพร เภาพาด
62103001784 นางสาวมัณลิกา เอสะตี
62103001785 นางสาวพัชรินทร� ช:วงชิง
62103001786 นายพงษ�ศักด์ิดา ลาพิมพ�
62103001787 นายปฏิพล สีเหลือง
62103001788 นายจักรพงษ� เขียวสนาม
62103001789 นางสาวมะลิวัลย� คงสวัสด์ิ
62103001790 นางสาวจุฑารัตน� กลีบม:วง
62103001791 นางสาวจิราภรณ� ภูมิภักด์ิ
62103001792 นางสาวดารณี คํานึง
62103001793 นายภัทรพงศ� สันโส
62103001794 นางสาวภักดี ศรีสุพรรณ
62103001795 นายจตุพนธ� ศิริบูรณ�
62103001796 นางสาวเพชรรัตน� กรวยทอง
62103001797 นางสาวอนิสรา โพธิศาล
62103001798 นางสาวบุรัสกร ทองกุล
62103001799 นางสาวน้ําอ0อย เกษหอม
62103001800 นางสาวนภาพร ชะบา
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62103001801 นางสาวอัจฉรา พละเลิศ
62103001802 นางสาวสาวิตรี นิราราช
62103001803 นายสถาพร คําสมาน
62103001804 ว:าที่ ร.ต.หญิงพนิดา แก0วบุตรสา
62103001805 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง
62103001806 นางสาวณิชาพัชร� หาดี
62103001807 นางสาวนุจรินทร� ขันชะลี
62103001808 นางสาวสุวรักษ� แสงหิน
62103001809 นายคงฤทธ์ิ สอนแสง
62103001810 นายชีวะ สาระบาล
62103001811 นางสาวภาวิณี เสนาใหญ:
62103001812 นางสาวอําพร กัญญาพันธ�
62103001813 นางสาวพจน�ศิรินทร� สีหะวงษ�
62103001814 นางหฤทัย ท0าวนอก
62103001815 นายปฐมพงษ� นาโสก
62103001816 นางสาวพิชชาพา จําปาดะ
62103001817 นางสาวจิราพร ภูพวง
62103001818 นางสาวสุเมธิพร ขุนเพ่ิม
62103001819 นางสาวชญาภา สุขเสริม
62103001820 นางสาวเพ็ญพร สายสอน
62103001821 นางสาวจิดาภา รัฐเสรี
62103001822 นายปริธาน ศรีถาการ
62103001823 นางสุจิตตรา เมืองคง
62103001824 นายปIยะณัฐ อารีรักษ�
62103001825 นางสาวนัฐนันท� ถนอมศิลปT
62103001826 นางสาวทองสี สีม่ัน
62103001827 นายปIยะ ผ0าลายทอง
62103001828 นางสาวกัลยานี บุญประภาศรี
62103001829 นางสาวจรัญญา พิศพงษ�
62103001830 ว:าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป
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62103001831 นางสาวศิริพร ทาระแพน
62103001832 นางสาวกรรณิกา ก0อนสิน
62103001833 นางสาวลลิตา พันเกียน
62103001834 นางสาวเกษศิรินทร� ประชุมวรรณ
62103001835 นายธรรมรัฐ ถาวรรัตน�
62103001836 นางสาวพัชรพร บํารุงศร
62103001837 นางสาวกานต�ธีรา ตายูเคน
62103001838 นางสาวกิติยากรณ� ศรีผ:องใส
62103001839 นายนิรันดร� รัตนสงวน
62103001840 นางสาวสลักจิต ศิริเสถียร
62103001841 นางสาววิไลพร เห็มอ:อน
62103001842 นายพชร เทพมงคล
62103001843 นายปIยพัทธ� รักษาทรัพย�
62103001844 นางสาวนพรัตน� มูลตะกร
62103001845 นางสาวชัญญา สุทธิประภา
62103001846 นางสาวอรัญญา พวงแก0ว
62103001847 นางสาวจารุวรรณ ทาสีเพชร
62103001848 นางสาวศิริเนตร จันทเขต
62103001849 นางสาวภาสุรี ทัดแก0ว
62103001850 นางสาวกัญญรัตน� ทัดเทียม
62103001851 นางสาวดอกอ0อ บุญทาป
62103001852 นางสาวหัถยา นิยมชาติ
62103001853 นางสาวศิรษา ครบสุวรรณ
62103001854 นายวิศิษฏ� พระสุรัตน�
62103001855 นางสาวสุภาวดี ส:างหญ0านาง
62103001856 นางสาวจุฬาภรณ� แพ:งพนม
62103001857 นางสาววิภวานี บุญยะมาลิก
62103001858 นางสาวปุณยาพร วราพรม
62103001859 นางสาวอรอุมา พรมโสภา
62103001860 นายพงศ�ธร คํามี
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62103001861 นายจักรวุธ พุทธขิณ
62103001862 นายรณชัย ชาตรี
62103001863 นายชาคริต แก0วตา
62103001864 นางสาวปIยพร คําพิราช
62103001865 นางสาวปIยธิดา สิงห�ชัย
62103001866 นางสาววิภาวี นาควานิช
62103001867 นางสาวชาดาพร ศรีสะอาดรักษ�
62103001868 นางสาวยลดา ลอยหา
62103001869 นางสาวพิมพ�นารา คุณวิชา
62103001870 นางสาวสุพัตรา ถามะพันธ�
62103001871 นางสาวพรรวินท� จูแจ:ม
62103001872 นางสาวเกศรา สุปIรัยธร
62103001873 นางสาวศิริรัตน� โยธี
62103001874 นายพงศ�กฤต หินผา
62103001875 นายธนชัย ใจตรง
62103001876 นางสาวศิริพร จันทะเวช
62103001877 นางธันวา ชิณโคตรพงษ�
62103001878 นางอรวรรณ หอมหวล
62103001879 นางสาวณัฎยาพร พรมดวง
62103001880 นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย�
62103001881 นางสาวอุษณีย� โกศัลวิตร
62103001882 นางสาวศรีสุดา สีหบุตร
62103001883 นายณัฏฐ�คเณศ สุคนธรัตน�
62103001884 นางสาวน้ําฝน ศรีคํา
62103001885 นางสาวญาณิศา ทองสวัสด์ิ
62103001886 นายอภิวัฒน� กําเนิดสิงห�
62103001887 นางสาวสุภาพร สิงห�ทองรัตน�
62103001888 นางสาวขนิษฐา เมืองนันท�
62103001889 นางสาวรัตนาภรณ� เอี่ยมเสือ
62103001890 นางสาวพิกุลทอง เดโชบุตร

หน0า 63 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103001891 นางสาวบุษบา กันตรง
62103001892 นายเฉลิมศักด์ิ ธุรี
62103001893 นางสาวนภาพร ชาลี
62103001894 นางสาวฉมภรณ� ลายประจักษ�
62103001895 นางสาววราพร ทองไทย
62103001896 นางสาวสุภาภรณ� พันธ�คํา
62103001897 นางสาวสุรางรัตน� อมารถทอง
62103001898 นางสาวปาริชาต ทิพมาตร
62103001899 นายนิรันดร� ม:านตา
62103001900 นางสาวพรชนก แสวงงาม
62103001901 นางสาววิชุดา บัวพันธ�โพน
62103001902 นายอาทิตย� อุทุมภา
62103001903 นางสาวพรทิพย� ธรรมาวัติ
62103001904 นางสาวนวลหงษ� คํามะหรี่
62103001905 นางสาวสุธิดา สุทธิพันธ�
62103001906 นายสุรพงศ� มีชัย
62103001907 นางสาวจุฑามาศ สอนงาม
62103001908 นางสาวสุกัญญา สิงห�แรง
62103001909 นางสาวดารุณี นนทรา
62103001910 นายธิเชฐ ไตรยวงค�
62103001911 นางสาวธนาภรณ� ฉัตรเมือง
62103001912 นางสาวทัศนีย� นูกอง
62103001913 นายวีรชน สิงห�คง
62103001914 นางสาวสุปราณี เกตุศิริ
62103001915 นายมานิตย� พลรักษ�
62103001916 นายอภิสิทธ์ิ ตวงทรัพย�
62103001917 นางสาวศิริประภาภรณ� บุญประครอง
62103001918 นายกฤษฎา ชาลี
62103001919 นางสาวสุดารัตน� แสนสุข
62103001920 นางสาวสุนิสา คําด0วง
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62103001921 นางสาวนภศร คชพรม
62103001922 นางสาววริญญา บุญสถิตย�
62103001923 นางสาวอัฉราพร สุจันทา
62103001924 นางสาวจุรีรัตน� ก่ิงวรรณ
62103001925 นางสาวนลณีย� ภิลาลึก
62103001926 นางสาวพรทิวา กลิ่นบัวแก0ว
62103001927 นางสาวกัญชนิภา พันแสน
62103001928 นายมิตรษา ไม:โศก
62103001929 นางสาวภาวิดา ศรีแก0ว
62103001930 นางสาวศิรัญญา จตุลาเภท
62103001931 นางสาวธนวันต� สุยะลา
62103001932 นายศิวกร เกลียวศรี
62103001933 นางสาวนิภาพร พวงผกา
62103001934 นางสาววรรณิศา เสาสี
62103001935 นางสาวเบญจมิน แท:นดี
62103001936 นายกัมสิทธ์ิ เมตตาพล
62103001937 นางสาวณภัชนันท� อุ:นแก0ว
62103001938 นายชวัช มีหนองหว0า
62103001939 นางสาวนิตยา กลิ่นลั่นทม
62103001940 นางสาวอนุสรณ� มีผิว
62103001941 นายสันติศักด์ิ ผิวเกลี้ยง
62103001942 นายสหรัฐ มูลทา
62103001943 นายสุระชัย ศิริเกษ
62103001944 นายเทพพนม พรมภักดี
62103001945 นางสาววชิราภรณ� หลอดทอง
62103001946 นายเทิดทูล ศรีบุญ
62103001947 นายณัฐวุฒิ ปBดอาสา
62103001948 นายภาคภูมิ แก0วมาก
62103001949 นางสาวกมลทิพย� ผิวนวล
62103001950 นางสาวรัตนา ดวงนิล
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62103001951 นายสุภชีพ โอสถศรี
62103001952 นางสาวณัชชา ทองมี
62103001953 นางสาวพิชญ�นรินทร� กาฬจันทร�
62103001954 นายทนงศักด์ิ เวชกามา
62103001955 นายประภาส เดชอุดม
62103001956 นางสาวภัทรมน อาจภักดี
62103001957 นายราชัน โพธิชัยรุ:งเรือง
62103001958 นางสาวณัฎฐกานต� สุทธังฐิตินันท�
62103001959 นายวีระพงษ� สุดทํา
62103001960 นางสาวกรรณิการ� หวังดี
62103001961 นายธนากร ภูมิวงศ�
62103001962 นายสิทธินนท� ประกอบดี
62103001963 นางสาวศรีภัทรา โสภาสิน
62103001964 นางสาววิภาดา มีโชค
62103001965 นางสาววาทินี ทองแสน
62103001966 นายฆนัสวัน ทามณี
62103001967 นางสาววทันยา สืบพัฒนกุล
62103001968 นางสาวศศินา ชาวชายโขง
62103001969 นางสาวอรัญญา ภาษิต
62103001970 นางสาวปรียานุช วังง้ิว
62103001971 นายพีระพล เวียงคํา
62103001972 นายณัฐ สุทธิประภา
62103001973 นางสาวศิริรัตน� จันทะสูน
62103001974 นางสาวนิชาภัทร ปBนโย
62103001975 นางสาววรารักษ� บุญสิงห�
62103001976 นายจิระศักด์ิ สัปสาร
62103001977 นางสาวจีรวรรณ วงษ�แก0ว
62103001978 นางสาวสุวนันท� คําผง
62103001979 นายสิริชาติ ภิรมย�ตระกูล
62103001980 นางสาวโสภิดา ลานุสัตย�
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62103001981 นางสาวนิพาดา ยศศักด์ิ
62103001982 นายจักรพันธ� ศรีวะรา
62103001983 นางสาวจีรนันท� สมเพาะ
62103001984 นางสาวอาภรณ� สวัสดี
62103001985 นายธีระพงษ� อาวัลย�
62103001986 นายวรัตถ� ซ่ีซ0าย
62103001987 นางสาววันทนีย� บุญจักษุ
62103001988 นางสาวนัทธมน พันธ�มุก
62103001989 นางสาวดรุนีย� แสงสา
62103001990 นางสาวปรียาภรณ� นุริตานนท�
62103001991 นายวรรธนัย ผาใหญ:
62103001992 นางสาวสมจิตร ซ:อนกลิ่น
62103001993 นางสาวศิรินพร บัดจัตุรัส
62103001994 นางสาวจุฬารัตน� เชื้อไทย
62103001995 นางสาววิลาวัล สีหะภาค
62103001996 นายกิตติพัชญ� สุขรี
62103001997 นางสาววิมลวรรณ ไชยพิมพ�
62103001998 นางสาวเจนจิรา ทองมนต�
62103001999 นางสาวธารทิพย� คามดิษฐ�
62103002000 นางสาวนลินนิภา บัวงาม
62103002001 นางสาวสุกัญญา ศรีเสมอ
62103002002 นางเจริญศรี ประธาน
62103002003 นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ�
62103002004 นางสาวสุภาพร กลับวงษ�
62103002005 นางสาวฐิตารีย� ชาญเขตการ
62103002006 นางสาวสุทธิวรรณ สุวรรณบุตร
62103002007 นางสาวนุชจรินทร� พิกาศ
62103002008 นางสาวจิดาภา พิมพ�ดี
62103002009 นางสาวชลธิชา ทองเงิน
62103002010 นางสาวนิภาวรรณ ผิวเหลือง
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62103002011 นางสาวจันทรัสม� ท:าทอง
62103002012 นางสาวจิราภรณ� ม่ังมี
62103002013 นางสาวขนิษฐา มูลมานัส
62103002014 นายเอกพงษ� สะใบ
62103002015 นางสาวอ0อยทิพย� ทางทอง
62103002016 นายจิรยุทธ ทับสีรักษ�
62103002017 นางสาวกาญจรัตน� โจนลายดา
62103002018 นางสาวนฤมล ต0นแก0ว
62103002019 นางสาวภาพิมล ศรีพูล
62103002020 นางสาวอนัญญา แซ:ลี้
62103002021 นางสาวปIยะภรณ� โพธ์ิคํา
62103002022 นายวันเฉลิม สายสุข
62103002023 นางสาวสุภาภรณ� อุทโท
62103002024 นายคมสันต� ผุยลานวงค�
62103002025 นางสาวภณชล อัศมนศักดา
62103002026 นายธนพล ไชยพันธ�
62103002027 นางสาวปุณยาพร อุดมวรรณ
62103002028 นางสาวปริญญา ยาปBญ
62103002029 นางสาวญาณิศฐา โยนก
62103002030 นายอนุศักด์ิ จันทะคะมุด
62103002031 นางสาวสุกัญญา พรมประเสริฐ
62103002032 นางสาวอมรรัตน� ศิริชาติ
62103002033 นายปรีชา ยวงเดชกล0า
62103002034 นางสาวมลญา แก0วมงคลศักด์ิ
62103002035 นางสาวพรพิมล โพธิษา
62103002036 นางสาววราพร วิรัชวา
62103002037 นางสาวสุพรรณี เต็มประดา
62103002038 นางสาวตะวัน ศรีเก้ือกลิ่น
62103002039 นายวิจิตร� แสงใส
62103002040 นางสาวจันทร�แรม ปกกันหะ
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62103002041 นายชาญยุทธ บุญรักษ�
62103002042 นางสาววิไล ฤทธิทิศ
62103002043 นายพชร สะอาด
62103002044 นายกฤตภาส ญะเมืองมอญ
62103002045 นางสาววิไลวรรณ โชติเลิศ
62103002046 นายสุรสิทธ์ิ สถิตเวช
62103002047 นางสาวอนุธิดา คําขาว
62103002048 นางสาวนงลักษ� ดวงสินธุ�
62103002049 นางสาวณัฐพร แสนโท
62103002050 นางสาวนันทิกานต� บุญไตรย�
62103002051 นางสาวพาขวัญ กมลรัตนพิสุทธ์ิ
62103002052 นางสาวสุภาวดี สอนคําเสน
62103002053 นายนิตินันท� ศิริวงษ�
62103002054 นางสาวจิราภรณ� ถึงแสง
62103002055 นางสาววราภรณ� ขันเขตต�
62103002056 นางสาวนิภารัตน� วงศ�เพชรชัย
62103002057 นายศักราช โพธ์ิงาม
62103002058 นายอภิชิต หนองแบก
62103002059 นางสาวสุดารัตน� พ:อยันต�
62103002060 นางสาวบุษญา โล:ห�คํา
62103002061 นายธนพล วรชัย
62103002062 นายเฉลิมชัย ปาคําศรี
62103002063 นางสาวณัฐวรา คนซ่ือ
62103002064 นางสาวจุฬาทิพย� สืบบุตร
62103002065 นางสาวสุรีรัตน� คําใส
62103002066 นางสาวเกวลี กระสังข�
62103002067 นางสาวสุพรรษา พระงาม
62103002068 นางสาวชยาภัสร� ผาสุข
62103002069 นางสาวภัทรสุดา บุญรินทร�
62103002070 นายศตวรรษ จําปาหอม
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62103002071 นายพัชระ วงษ�แก0ว
62103002072 นางสาวสุภัทรพร ลาฟอง
62103002073 นางสาวแพร ดาวจันทร�
62103002074 นางสาวมยุรีย� อินแปลง
62103002075 นางสาวไพรวรรณ อินทมาตร
62103002076 นางสาวพักตร�ศร เศษวงค�
62103002077 นางสาวพัดชา เสียงล้ํา
62103002078 นายวีระชัย ภักดี
62103002079 นายจิรัฏฐ� ธนิกพิทักษ�
62103002080 นางสาวสุกัญญา เม:งพัด
62103002081 นางสาวจุฑามณี แสนพันธ�
62103002082 นายพิชชากร ป4องคํา
62103002083 นางสาวก่ิงฟ4า วะบุตร
62103002084 นายปรมินทร� ทาเสนาะ
62103002085 นางสาวกัลยา ศรีขลา
62103002086 นางสาวพัชริดา วงศ�วรรณ
62103002087 นางสาวรัชนี ดวงบุบผา
62103002088 นางสาวสุนิสา ปรือปรัง
62103002089 นางสาวดวงฤดี หอมจันทร�
62103002090 นางสาวณิชชา สมสา
62103002091 นางสาวอุลัยวรรณ ไชยโคตร
62103002092 นางสาวจุฑารัตน� ทองหอม
62103002093 นางสาวจิราภรณ� พินนาขิเลย�
62103002094 นางสาวกิติมาพร ยุตกิจ
62103002095 นายชิราวุธ ศรีวิเศษ
62103002096 นายพิทักษ� มะลิพันธ�
62103002097 นางสาวสุจิตรา สุวรรณมาโจ
62103002098 นางสาวน0อง รองสุพรรณ
62103002099 นางสาววรรษมล บุญสะอาด
62103002100 นางสาวสุพรรณี บัวงาม
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62103002101 นางสาวณัฏฐณิชา มุขสมบัติ
62103002102 นางสาวธัณธิกา ศรีสันติแสง
62103002103 นางสาวชยานันท� แก0วเกิด
62103002104 นางสาวนุชนาฎ นาเวียง
62103002105 นางสาวนฤมล ทิพยเนตร
62103002106 นางประภัสสร แพงสุวรรณ�
62103002107 นางสาวกฤษติยาภรณ� หม่ืนพรม
62103002108 นายจักรพงษ� บุตราช
62103002109 นายธีระพล แก0วสกุล
62103002110 นายอดิศักด์ิ ทองแสวง
62103002111 นางสาวเปรมปรีดา ทองสาย
62103002112 นางสาวจารี หวังลาภ
62103002113 นางสาวยุวันดา เคห�ทุ:ม
62103002114 นางสาวชื่นกมล ชินทวัน
62103002115 นางสาวนพวรรณ สุโพภาค
62103002116 นางสาวณัฑฐนันท� จันทร�ภิรมย�
62103002117 นางสาววิราพร โพธ์ิทอง
62103002118 นางสาวประภาภรณ� ปวะบุตร
62103002119 นางสาวนิศา มงคลเกษตร
62103002120 นายปฏิภาณ ก0านอินทร�
62103002121 นางสาวจิรพันธุ� ตุระเพ็ญ
62103002122 นางสาวนิตยา ตงธิ
62103002123 นางสาวช:อเพชร คํ้าคูณ
62103002124 นางสาวสุพรรษา กาหลิบ
62103002125 นายฉัตรชัย พรหมนา
62103002126 นางสาวสุวนันท� แผลงฤทธ์ิ
62103002127 นางสาวเมธาพร เพ็ชรัตน�
62103002128 นางสาวณัชชา พรหมเอียด
62103002129 นางสาวศินีนาถ วิเศษพงษ�
62103002130 นางสาวประกายดาว ฝBกสระน0อย
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62103002131 นายภานุวัฒน� บุญประกอบ
62103002132 นางสาวจุฬาลักษณ� อุตรนคร
62103002133 นางสาวกมลชนก น0อยหิรัญ
62103002134 นางสาวศุภลักษณ� คันศร
62103002135 นางสาวจันทรา คําลอย
62103002136 นางสาวกมลวรรณ ชีกว0าง
62103002137 นางสาวสุจิตรา พันธ�เพชร
62103002138 นางสาวดาริยาภรณ� ขันเงิน
62103002139 นายพงศธร จําปาจีน
62103002140 นางสาวพรรณพิไล อามาตย�มนตรี
62103002141 นางสาวทัศนีย� จ:าพุลี
62103002142 นางสาวสุดารัตน� ธงชาย
62103002143 นายกฤษณะพงษ� ไตรรัตน�
62103002144 นางสาวนภัสสร สังสีแก0ว
62103002145 นายกิตติพงษ� พลภูเมือง
62103002146 นายถนอม ธงชัย
62103002147 นางสาวศิราวรรณ ภิรมย�
62103002148 นางสาวจันทิมาธร ดอนเหลือม
62103002149 นางสาวนิศารัตน� เทพพล
62103002150 นางวรรธนา ยอดอินทร�
62103002151 นางสาวพัชรา เมืองจันทร�
62103002152 นางสาวปวีณา บุญประกอบ
62103002153 นางสาวสุพรรษา จันทร�สิงห�
62103002154 นางสาวเยาวลักษ� แสนสุข
62103002155 นางสาวกานต�ธิดา ภักดี
62103002156 ส.ต.ต.ทีปกร ไชยจันทร�
62103002157 นายบัวยา แก0วตา
62103002158 นางสาวละมัย บุตรวงค�
62103002159 นางสาวคณัสนันท� เรืองสมบัติ
62103002160 นางสาวศิวิมล ยงกําลัง
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62103002161 นายเกรียงไกร บุญมาปBด
62103002162 นางสาวประภัสสรา พันธวงค�
62103002163 นายสุวิทย� จักสุมาศ
62103002164 นายพงศธร จันทร�สว:าง
62103002165 นางสาวนฤมล ราษีทอง
62103002166 นางสาวรุจิรา สายคําวงค�
62103002167 นายอัตถสิน คนึงเพียร
62103002168 นางสาวปIยนันท� จําปาทอง
62103002169 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุวรรณ�
62103002170 นางสาวสุกัญญา ศรประสิทธ์ิ
62103002171 นางสาวไอลดา เขียวหอม
62103002172 นางสาวธัญชนก เรือนแจ0ง
62103002173 นางสาวสุภาพร บัวใหญ:
62103002174 นางสาวพัชราภรณ� สีแสด
62103002175 นางสาวเจวดี ศรีวงษ�
62103002176 นางสาวกานต�ทิตา ใจภักดี
62103002177 นางสาวสาวิตรี ประทุมภาพ
62103002178 นางสาวทิพวรรณ พงษ�พรม
62103002179 นายศราวุธ นรดี
62103002180 นางสาวปนัดดา สมเพ็ชร
62103002181 นายอัศวเดช บุญนาโพธ์ิ
62103002182 นางมยุรี จันทร�หอม
62103002183 นางสาวสุภา วัดรุ:ง
62103002184 นางสาวจิราพร ทองอ0ม
62103002185 นางสาวสกุลรัตน� เลิศดี
62103002186 นางสาวสุพิชญ�รดา ติงชาติ
62103002187 นางสาวอัญชนา เสตพันธ�
62103002188 นายอัษฎายุธ ธรรมวิจิตร
62103002189 นางธนัชพร ส:งเสริม
62103002190 นางสาวนัชชา สารคุณ
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62103002191 นางสาวคัทลียา นรมาตร
62103002192 นางสาวสุพรรษา เจนเพราะ
62103002193 นายปณิธาน บุญสถิตย�
62103002194 นางสาวณสุดา ชนะภาพงษ�
62103002195 นางสาวสุภิษตา อาษาพล
62103002196 นายกนก ศรีสุรักษ�
62103002197 นางสาวประภา พละเขต
62103002198 นางสาวศิริพร นิยมชาติ
62103002199 นางสาวมลเทียน ทาตะชัย
62103002200 นางสาวกมลชนก สืบเทพ
62103002201 นายสุรชา นามณีย�
62103002202 นางสาวอภิญญา ครองใจ
62103002203 นางสาววาลวิชนี จันทร�เกิด
62103002204 นางสาวจินตนา ทิพวัน
62103002205 นางสาวกิตติยา บุตรศรี
62103002206 นางสาววนัชพร คิดนุนาม
62103002207 นางสาวนิอร ดีดวงพันธ�
62103002208 นางสาวอุไรลักษณ� ละครวงษ�
62103002209 นายณรงค� กุลโชติ
62103002210 นายวิคัญธร เลาหวนิชย�
62103002211 นางสาวจิตราภรณ� เปริบรัมย�
62103002212 นายกิติ บําเพ็ญ
62103002213 นางสาวจุรีรัตน� ชุมนุช
62103002214 นางสาวศศิกานต� สมบูรณ�
62103002215 นายนนทชัย คําใส
62103002216 นางสาวเยาวเรศ ทรายแดง
62103002217 นายพงษ�ศักด์ิ พันธุมิตร
62103002218 นางสาวลัดดา พรมโสภา
62103002219 นางสาวหทัยรัตน� วงษ�ศิลป
62103002220 นางสาวสุดารัตน� ศรีประสงค�

หน0า 74 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103002221 นางสาวศศิธร สีมานะ
62103002222 นางสาวอรพรรณ พรมจารี
62103002223 นายธนาศักด์ิ กิจเจริญธนารักษ�
62103002224 นางสาวจุฬารัตน� ไชยนา
62103002225 นางสาวรุ:งรําไพ ชัชวาลย�
62103002226 นางสาวดวงรัตน� คําผาย
62103002227 นางสาวเบญจวรรณ นิคหิต
62103002228 นางสาวจินห�นิภา เกชฎา
62103002229 นางสาวสุกัญญา กานุสนธ์ิ
62103002230 นางสาวพัชรินทร� นิธิศิริจรรยา
62103002231 นางสาวจุฬารัตน� ส:วยโสภา
62103002232 นางสาวธนภรณ� มณีสาย
62103002233 นายกฤษณะ เนตรพันธ�
62103002234 นางสาวจารุณี ชาลี
62103002235 นางสมคิด โพธ์ิขาว
62103002236 นางสาวรัตนากร บรรพชาติ
62103002237 นางสาวอาทิตยา สุขศรี
62103002238 นางสุทินา สังข�สัมฤทธ์ิ
62103002239 นายศิวกร สาริก
62103002240 นายนพดล แสงสอน
62103002241 นางสาวสังวาล สุภาพ
62103002242 นางสาวสิริพร โชคเหมาะ
62103002243 นางสาวอาทิตยา ศาลางาม
62103002244 ว:าที่ร0อยตรีหญิงฐิตาภัทร� โสมาบุตร
62103002245 นางสาววรางคณา จันวงค�เดือน
62103002246 นายธนวัฒน� ข:าสะโปน
62103002247 นางสาวสุพรรษา โพธ์ิแก0ว
62103002248 นายต:อตระกูล ปาลอินทร�
62103002249 ว:าที่ร0อยตรีหญิงพิยะดา ทิพย�อามาตย�
62103002250 นางสาวสุภาพร การบรรจง
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62103002251 นายอดิศักด์ิ บุดดี
62103002252 นางสาวชุติมา งามวิบูลย�ผล
62103002253 นายถนอม ราชภักดี
62103002254 นางประทุม อะศิพงษ�
62103002255 นางสาวสริตา ชื่นใจ
62103002256 นายอภิสิทธ์ิ วรรณเชษฐ�
62103002257 นายอภินันท� แสนบุญศิริ
62103002258 นางสาวขวัญฤทัย สมาฤกษ�
62103002259 นางสาวศุภกานต� แก0วเสนา
62103002260 นางสาวภาวิณี ศรีเมือง
62103002261 นางสาวพิชญาภา สืบสิมมา
62103002262 นายองอาจ วิกรัยเจริญย่ิง
62103002263 นางสาวรติพร มุลพรม
62103002264 นายธวัชชัย เชิงหอม
62103002265 นางสาวจีระนันท� วรรณราช
62103002266 นางสาวสิทธิพร จําปาสี
62103002267 นายอภิชาติ สมรัตน�
62103002268 นายบุญส:ง สุมาลุย�
62103002269 นางสาวพิชญานิน จันทร�ศรี
62103002270 นายเอกภพ บรรพตพิทักษ�
62103002271 นางสาวธีรพร พ:อค0า
62103002272 นางสาวดาวใจ นครอินทร�
62103002273 นางสาวสุนิศา จันทร�สด
62103002274 นายนธากร นิธิพานิช
62103002275 นางสาวโศศิษฐา ทัดเทียม
62103002276 นางสาวนันท�สินี วงศ�ดี
62103002277 นางสาวมาลา ศิริบูรณ�
62103002278 นางสาวจริยาพร อิ้มคํา
62103002279 นางสาวธนัชชา ไชยโกฎ์ิ
62103002280 นางสาวบุญชื่น ผาโพธ์ิ
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62103002281 นายพงศกร วรบุตร
62103002282 นางสาวมณีรัตน� ขวัญทอง
62103002283 นายสันติ ย่ังยืน
62103002284 นางสาวสุวิชชา คําแฝง
62103002285 นางสาวน้ําทิพย� ใจทัด
62103002286 นางสาวศศิประภา แก0วหาญ
62103002287 นางสาวศิริลักษณ� สีเหลืองอ:อน
62103002288 นางสาวมัทนียา สัตนาโค
62103002289 นางสาวจินดา นามเปร�
62103002290 นางสาวเมธาวี สมนึก
62103002291 นางสาวมุกระวี รัตนวิบูลย�
62103002292 นางสาวฐิติมา งามจิตต�
62103002293 นางสาววริศรา วรเลิศ
62103002294 นางสาวสุธาทิพย� พาเรือง
62103002295 นายคเชนทร� อํานะโคตร
62103002296 นางสาวกาญจนารัตน� พลศรี
62103002297 นางสาวรัชฎาภรณ� จันลา
62103002298 นายเอกรัฐ ฉ่ัวสวัสด์ิ
62103002299 นางสาวธิดาทิพย� ชาติวงศ�
62103002300 นายวัชระ ไตรยราช
62103002301 นางสาวจินตนา อุปรา
62103002302 นางสาวเกศรินทร� บรรทะโก
62103002303 นายปฏิพล อาจหาญ
62103002304 นางสาวพรชิตา เนาวงศ�
62103002305 นางสาวกาญจนา บุญยงค�
62103002306 นางสาวลลิตา พวงพ้ัว
62103002307 นางสาวณราญา โขมะพัฒน�
62103002308 นายอัครพล บัณฑุพาณิชย�
62103002309 นางสาวอรัติยา สายพันธ�
62103002310 นางสาวกุลธิดา โชคนัติ
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62103002311 นางสาวรุ:งทิพย� วงศ�ประเทศ
62103002312 นางสาวนันธิดา อ0อยรักษา
62103002313 นางสาวศุภวัลย� ภาภิรมย�
62103002314 นางสาวพรทิพย� ประการแก0ว
62103002315 นางสาวจริยาพร ประอางค�
62103002316 นางสาวอรุโณทัย โอทาตะวงค�
62103002317 นางสาวเรวดี นิขัน
62103002318 นางสาวชฎาพร อุตธรรมมา
62103002319 นางสาวพวงผกา จันทร�สาม
62103002320 นางสาวกัลยรัตน� ศรีแก0ว
62103002321 นางสาวสุพัตรา ภูมิฐาน
62103002322 นางสาวเกียรติสุดา หวองวิทยา
62103002323 นางสาววรรณนิภา พุทธรักษา
62103002324 นางสาวพัชรี ป4องกัน
62103002325 นายธีรนันท� วงศ�จอม
62103002326 นางสาวศกลวรรณ แก:นแก0ว
62103002327 นางสาวสุนันทา แก0วคําแสน
62103002328 นายชัยพร ศรีบุญเรือง
62103002329 นางสาววิกานต�ดา ศรีภูงา
62103002330 นางสาวรฏาภรณ� ทองนาค
62103002331 นางสาวลูกศร วันทาพรม
62103002332 นางสาวจินตนา ทัดเทียม
62103002333 นางสาวรัตนา ภูติยา
62103002334 นางสาวสุธาพร สุมทุมทิพย�
62103002335 นางสาวพิศฌากร อูปทอง
62103002336 นางสาวพัชรี ใช:จุ0ย
62103002337 นายนรากร คํามะสอน
62103002338 นางสาวพรทิพย� สมวงศ�
62103002339 นางสาวอรุณโรจน� ริดตา
62103002340 นางสาวธัญลักษณ� สุยคง
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62103002341 นางสาวปนัดดา สลักคํา
62103002342 นายพิทยา วงษา
62103002343 นางสาวอังศุมาลิน ศรีโยหะ
62103002344 นางสาวนันทพรรณ คําโฉม
62103002345 นางสาวอัจฉราพรรณ บุญเจริญ
62103002346 นายวรพรต จิตรสิงห�
62103002347 นางสาวหยาดทิพย� ประพงษ�เลิศ
62103002348 นางสาวบุษบา สิงห�คําคา
62103002349 นางสาวกาญจนี สมสุข
62103002350 นายวัฒนา พรเพชร
62103002351 นางสาวอังคุณากร พลพา
62103002352 นางสาวอรดี บุบผาชาติ
62103002353 นายรัฐพงศ� จันทร�พวง
62103002354 นางสาวพัชรี ทองเสนา
62103002355 นายกิตติกร พันธ�คํา
62103002356 นางสาววีรัตน� ชาสุรีย�
62103002357 นางสาวลินนา พละสาร
62103002358 นางสาวนงนุช นามเสนาะ
62103002359 นางสาวทิพวัลย� ไลยรัตน�
62103002360 นางสาวสุวิสา อุนาภาค
62103002361 นายฐปนวัฒน� วงษ�จําปา
62103002362 นางสาวสมคิด แก0วกล0า
62103002363 นายจีรวุฒิ เจตนา
62103002364 นายวัชรพล กรรมจันทร�
62103002365 นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ
62103002366 ว:าที่ร0อยตรีวิชิต หวังยศ
62103002367 นายวรวิทย� สืบสิมมา
62103002368 สิบตํารวจโทสิทธิราช พ:อค0า
62103002369 นางสาวอาทิตยา วิชาเทพ
62103002370 นางบุญน0อม โพธ์ิหล0า
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62103002371 นายพิทักษ�พงศ� นันทรักษ�
62103002372 นายวัฒนา จําปาขันธ�
62103002373 นายอภิชอบ โนนน0อย
62103002374 นายอนุชิต ฆารวิพัฒน�
62103002375 นายไชยวัฒน� ตันติสัมพันธ�
62103002376 นายจิตรภาณุ พงษ�สัมณะ
62103002377 นายเอกวิทย� คันศร
62103002378 นางสาวพิมลวรรณ พลอยพันธ�
62103002379 นายรัตกูล สายสิทธ์ิ
62103002380 นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ
62103002381 จ:าอากาศเอกอิทธิรัตน� บางทราย
62103002382 นางสาวมณฑาทิพย� วงษ�อุทา
62103002383 นางสาวพิมพร สิงห�ชาติ
62103002384 นางสาวเอี่ยมโฉม ธงยศ
62103002385 นายพรสวรรค� นามวงค�
62103002386 นายพงษ�อนันต� ผลาผล
62103002387 นางสาวกัลยาณี ดีรอบ
62103002388 นางสาวเบญจมาศ วงค�ละคร
62103002389 นางเสาวนีย� นาสมตรึก
62103002390 นางสาวจุรีพร แสนนาม
62103002391 นางสาวจิตรลัดดา เคนโยธา
62103002392 นางสาวปางทิพย� ทาระพิมพ�
62103002393 นางสาวเสาวนันท� กงทอง
62103002394 นางสาวสกุณา เหมียดมาลา
62103002395 นางสาววิจิตรา อุ:นแก0ว
62103002396 นางสาวสายไหม หม้ันทอน
62103002397 นางอรทัย สินศิริ
62103002398 นายพงษ�พิพัฒน� เนาวิรัตน�
62103002399 นางสาวประกายรัตน� ชัยนาม
62103002400 นายเกริกกฤษณ� พรหมลา
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62103002401 นางสาวจิราภา รากแก:น
62103002402 นายศราวุฒ ราชวงศ�
62103002403 นางสาวจุฑารัตน� สุดาทิพย�
62103002404 นายณฐพงศ� เหมือนตา
62103002405 นายสนธยา บัวบุญ
62103002406 นางสาวกุสุมา มะณี
62103002407 นางสาวสินิทรา สีทองธรรม
62103002408 นางสาวกิตติมาส อูปทอง
62103002409 นางสาวรัตนา เชื้อสิงห�
62103002410 นางสาวสุธิดา วงษ�กลาง
62103002411 นายบัญญัติ ชัยพร
62103002412 นางสาวน้ําทิพย� ทองแท:น
62103002413 นางสาวสุวิภา ทองคํา
62103002414 นายรุ:งโรจน� อาภรณ�ศรี
62103002415 นายวัชระ บาระมี
62103002416 นายอิสระพงษ� ฝอยทอง
62103002417 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีบุตร
62103002418 นางสาวศิรดา วงศ�สาขา
62103002419 นางสาวธนิดา อมรศักด์ิ
62103002420 นางสาวสวลี วงศ�ไชยา
62103002421 นางสาวสุดาทิพย� ศิริสา
62103002422 นางสาวดาริกา เศษบุบผา
62103002423 นางสาวสุชาดา สุริยะมณี
62103002424 นางสาวอังศุมาลิน ใจจุลละ
62103002425 นางสาวนิสา อยู:ประไพ
62103002426 นางสาวเบญจมาศ สุยังกุล
62103002427 นางวิภาวรรณ วะสัตย�
62103002428 นางสาวอาทิตยา ย่ิงใหญ:
62103002429 นางสาวพรพิมล สุจินพรัหม
62103002430 นางสาววินิฎา บุดดาวงษ�
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62103002431 นางสาวจุฑาทิพย� บุญบุตตะ
62103002432 นางสาวศศิภา พรหมชุณห�
62103002433 นางสาววรลักษณ� มีบุญ
62103002434 นางสาวปIยะธิดา สวัสด์ิกุล
62103002435 นางสาววิสุดา อุทรัง
62103002436 นางสาวปาจรีย� วงศ�ชัย
62103002437 นางสาวพนัชกร ซึมกระโทก
62103002438 นางสาวขวัญใจ ภาเรือง
62103002439 นางสาวอภิญญา เรืองคํา
62103002440 นางสาวสนุตรา ราชณุวงษ�
62103002441 นางสาวมัณฑณาภรณ� แก0วงามสอง
62103002442 นายวัชรา สินศาสตร�
62103002443 นางสาวรุ0งติญากาญจน� พงษ�สุระ
62103002444 นางสาวเบญจวรรณ เนตรวงศ�
62103002445 นางสาวศศิธร คชยาพันธ�
62103002446 นางสาวกันธิชา พันธ�แก:น
62103002447 นายบัญชา คําหนองยาง
62103002448 นางสาวลฎาภา ขันติวงศ�
62103002449 นายมงคล ทําทอง
62103002450 นางสาวอรจิรา โกษาจันทร�
62103002451 นายปIยะชัย เสียงใส
62103002452 นางสาวจุติพร ทากุ
62103002453 นางสาวชลพรรษ ศรีบุรมย�
62103002454 นางสาวนิรมนต� นิติสุข
62103002455 นางสาวแสงดาว สนมศรี
62103002456 นางสาวนัญธญา ศรีนวล
62103002457 นางสาวพิชชาพร อสิพงษ�
62103002458 นางสาวพิมพ�ชนก ชนะเคราะห�
62103002459 นางสาวธนวดี คูณเมือง
62103002460 นางสาวอังศุพร บุญงาม
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62103002461 นางสาวนิตยา ศรีคําพันธ�
62103002462 นางสาววรรณนิศา จันทร�แก0ว
62103002463 นางสาวประวีณา บุญกิจ
62103002464 นางสาววรพรรณ บุสดี
62103002465 นางสาวณัฐมน สุขผดุง
62103002466 นางสาวจิรัฐกาล สามาลย�
62103002467 นายนันธวุฒิ นรสิงห�
62103002468 นางสาวกุลธิดา พละศักด์ิ
62103002469 นางสาวกชพร เชียงคํา
62103002470 นางสาวเจนจิรา วงษ�แหวน
62103002471 นางสาวนิติชา เตยไธสง
62103002472 นางสาวสิริรัตน� วงศ�ใจ
62103002473 นางสาวสุพรรณีย� สาระพันธ�
62103002474 นางสาวรัตนพร ชัยทอง
62103002475 นายทศพล สอนชาติ
62103002476 นายพิชัย แสวงทรัพย�
62103002477 นางสาวสุภาพร แนวจําปา
62103002478 นางสาวกนกวรรณ ทองแก0ว
62103002479 นายอนุรักษ� แก0วภักดี
62103002480 นายสมศักด์ิ ศรีทิม
62103002481 นางสาวศิริพร โอนอ:อน
62103002482 นายณัฐวุฒิ โกศล
62103002483 นายอุดม อาคเดช
62103002484 นายฐิตินันท� วันละดา
62103002485 นายพิชิตพล สมหม่ัน
62103002486 นางสาวจงจิตร ภาคศิริ
62103002487 นายสรนันท� พลหนองหลวง
62103002488 นางสาวประดิษฐ�วรดา เมืองโม:ง
62103002489 นายรังสรรค� ชาติมนตรี
62103002490 นางสาวรัตติกาล เพ็ญพักตร�
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62103002491 นางสาวสุชาดา วิจิตร
62103002492 นายสหรัฐ เขียวหวาน
62103002493 นางสาวกฤตยา บางเหลือ
62103002494 นางสาวกาญจนา มีตน
62103002495 นางสาวศิริวิภา เกษศิริ
62103002496 นางสาวธมนวรรณ พนมวัฒนา
62103002497 นางสาวศศิธร ขาวขํา
62103002498 นายวีระชัย ธงอาษา
62103002499 นางสาวนาตยา มูลแก0ว
62103002500 นายอัครพล จักรสาน
62103002501 นางสาวเมตตา แสงนนท�
62103002502 นางสาวกุลธิดา ไวยวุธ
62103002503 นางสาวอรสา แก0วละมุล
62103002504 นางสาวอมรรัตน� มีแก0ว
62103002505 นางสาวพรนิภา นันทะไสย�
62103002506 นายณัฐกิตต์ิ นามวงษ�
62103002507 นางสาวจิตรลดา ศรีภูธร
62103002508 นางสาวจิราภรณ� ชิณวงค�
62103002509 นายอนันต�เทพ รวมสา
62103002510 นางสาวกานต�ธิดา บัวรินทร�
62103002511 นางสาวเกศวดี พิมพ�ยนต�
62103002512 นางสาวสุภาภรณ� ท:อนคํา
62103002513 นางสาวปฐมา พรมฤทธ์ิ
62103002514 นางมณีญาภา ถาศักด์ิ
62103002515 นางสาวบุษยามาศ สิงห�ทอง
62103002516 นางสาวลลิตา สุจริต
62103002517 นางสาวลลิตา สายปาน
62103002518 นางสาวจิราวรรณ อุณวงค�
62103002519 นางสาวปลายฟ4า แม:นใจ
62103002520 นางสาวศิริวรรณ จันทร�เขียว
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62103002521 นายเสกสรร ศีลพันธ�
62103002522 นางสาวนันทกา สายทอง
62103002523 นางสาวณิชชารุจ ถ่ินเจริญ
62103002524 นางสาวอุษณีย� ศิริพัฒนพาณิชย�
62103002525 นางสาวฉัตรติกานต� สายบุญสา
62103002526 นางสาวณัฐฐินันท� ไชยวงษ�
62103002527 นางสาวประภัสสรา บุญสงค�
62103002528 ว:าที่ร0อยตรีหญิงชลธิชา กXาวงศ�
62103002529 นางสาวดรุณี สมศรี
62103002530 นางสาวทิพวรรณ เมืองจันทร�
62103002531 นางสาวดุษฏี ถาวรพงษ�
62103002532 นางสาววนศรณ� รัตนาลัย
62103002533 นางสาวอรฐิณี ศิริวงษ�
62103002534 นางสาวน้ําทิพย� วระสาร
62103002535 นางสาววรรณภา สุขหนองโปUง
62103002536 นางสาวดาวเรือง อุปสุ
62103002537 นายศุภชาญ จินาพร
62103002538 นางสาวพรรณกร พิมพ�ทอง
62103002539 นางสาวศศิญา โพธ์ิแก0ว
62103002540 นางธิดารัตน� รองเมือง
62103002541 นางสาวณฐอร เกษศิริ
62103002542 นางสาวอลิศา แข:งขัน
62103002543 นางสาวทิพย�สุคนธ� แสวงเจริญ
62103002544 นางสาวโชติรส บุญธรรม
62103002545 นางสาววรัญญา ปานแก0ว
62103002546 นายชนะชัย บัวแก0ว
62103002547 นางอริษา แก0วพวง
62103002548 นางสาวรัตนา ชัยรัตนวานิช
62103002549 นางสาวแพรวนภา พรมด0วง
62103002550 นายเริงศักด์ิ จารุศิลปT
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62103002551 นางสาวนาตยา ศรียันต�
62103002552 นางสาวศุภรัตน� มณพรมมา
62103002553 นางนงลักษณ� นวลผิว
62103002554 นายปฐมภพ หอมหวล
62103002555 นายรุ:งศักด์ิ อ:อนตา
62103002556 นางสาวสายสมร โพนสารี
62103002557 นางสาวเปรมกมล พรหมฤทธ์ิ
62103002558 นางสาวกมลทิพย� ธรรมมาคํา
62103002559 นางสาวณัฐฐิญา หาญบาง
62103002560 นางสาวสิริยากร ศรีเฉลียว
62103002561 นางสาวศิริรัตน� เปรมพงศ�
62103002562 นางสาวเกษศิรินทร� ศรีลาชัย
62103002563 นางโชติกา สีสารี
62103002564 นายสุจินต� ชิณวงษ�
62103002565 นางสาวธีราพร สมใจ
62103002566 นางสุภาวดี ดาทวี
62103002567 นายปริญญา สว:างโคตร
62103002568 นางสาวปาริสา แซ:เตีย
62103002569 นางสาวจิราพร บุญกอง
62103002570 นายชลณรงค� มาตย�นอก
62103002571 นางสาวศิริลักษณ� ดวงศร
62103002572 นายวุฒิพงษ� สุวรรณท0าว
62103002573 นางสาวกนกอร คํามีมัด
62103002574 นางหอมไกร อาจวิชัย
62103002575 นางสาวปนัดดา ทองมี
62103002576 นางสาวธัญญา สุพงษ�
62103002577 นายประเสริฐ พรมทอง
62103002578 นางสาวสายสมร มะนูญ
62103002579 นางสาวสุพัฒตรา วงค�ใหญ:
62103002580 นางสาวแพรวนภา แสนทวีสุข
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62103002581 นางสาวปรางวิลัย พิมพกันต�
62103002582 นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม
62103002583 นายธนวัฒน� สุขขารมย�
62103002584 นางสาวรัตติยาภรณ� คําสวัสด์ิ
62103002585 นางสาวจํานงค�ลักษณ� ปBYนทอง
62103002586 นางสาวภัทรา ทองสันต�
62103002587 นางสาวบุษบา คุณพาที
62103002588 นายกสิกรไทย ชนะงาม
62103002589 นางสาวรุจิรา ปBสสาจันทร�
62103002590 นายอโณทัย พยอมหอม
62103002591 นางสาวหนูลักษณ� เดชสายบัว
62103002592 นางสาวณณิชา บุญเพ็ญ
62103002593 นายภูชริต รัตนกฤตยากุล
62103002594 นางสาวทิพวัลย� สุขดี
62103002595 นายกันต�ดนัย เทนไธสง
62103002596 นายนวพล ทามาดาล
62103002597 นายภาณุวัฒน� เสนผาบ
62103002598 นางสาวพัทธนันท� คําเพราะ
62103002599 นายทนงศักด์ิ ทองไชย
62103002600 นางสาวรัชดากรณ� แสนวงษ�
62103002601 นางสาวอุไรพร สมหมาย
62103002602 นายวัฒนา เลื่อมใส
62103002603 นางสาววราภรณ� ไชยรัตน�
62103002604 นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร
62103002605 นางสาวสุดารัตน� วรรณพัฒน�
62103002606 นายธรณินทร� สุกานันท�
62103002607 นางสาวอุษา ถือมาลา
62103002608 นางสาวเพ็ญนภา ศรีบานแจ:ม
62103002609 นางสาววิสสุตา สุทธสิงห�
62103002610 นางสาวรัตนลักษณ� พนมกุล
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62103002611 นายศุภมัส ดิระพันธ�
62103002612 นายศักดา สถานสุข
62103002613 นางสาวสุชาฎา บุตรจินดา
62103002614 นางสาวพิศมัย กุติการ
62103002615 นางสาวธิติรัตน� ติงสะ
62103002616 นางสาวศิริวิมล ใบคราม
62103002617 นางสาวรัฐพร สุบงกฎ
62103002618 นายรัฐพงษ� วิริยะกุล
62103002619 นางสาวธนพร ทิพบํารุง
62103002620 นางสาวมณฑิรา ไหมเลิศหล0า
62103002621 นายเกษรากร อัตเนย�
62103002622 นางสาวกรรณิกา คนยืน
62103002623 นางสาวปIยนุช นางาม
62103002624 นายธนวัฒน� พิมเสนา
62103002625 นางสาวศิริมา ไชยปBญญา
62103002626 นางสาวรุ:งฤดี สาวรีย�
62103002627 นายกิติศักด์ิ ทยาปBสสา
62103002628 นายณัชภัฏ แสนณรงค�
62103002629 นางสาวมินตรา โสวิลัย
62103002630 นางสาวสุภาพร สีดาวงษ�
62103002631 นางสาวปาริฉัตร พินิจวิญWูภาพ
62103002632 นายสิทธิศักด์ิ ศรีสุข
62103002633 นายวัชรพงศ� เภานุช
62103002634 นางสาวขวัญฤดี สูงสันเขต
62103002635 นางสาวญาสุมินทร� สาระโวหาร
62103002636 นางสาวจันทิวา เหลาคํา
62103002637 นายสุนนท� จันทร�แก0ว
62103002638 นางอรภากร มูลตระกูล
62103002639 นายจิรวัฒน� ฑีฆายุพรรค
62103002640 นางสาวอารียา ชัยพรม
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62103002641 นางสาวจิดาภา สุบูรณ�
62103002642 นางสาวฐาวิณี ตะเคียนราม
62103002643 นางสาวอัจฉรา ผาทอง
62103002644 นายสิทธิศักด์ิ สถิตสุข
62103002645 นางสาวสรัญญา คงสุข
62103002646 นางสาวกัญญณัช วงศ�จอม
62103002647 นายชัชวาลย� วรรณสุทธะ
62103002648 นางสาวชฎาพร พรหมคุณ
62103002649 นางสาววิภาดา ชาลีเอ:น
62103002650 นางสาวอภิญญา ภาษี
62103002651 นางสาววารุณี ทองศรี
62103002652 นางสาวศิริลักษณ� คงทน
62103002653 นางสาวฐิติมา โสตะวงศ�
62103002654 นางสาวชุติมา ปBตถาทุม
62103002655 นางณัฏฐ�ชัญญา หม่ืนหาวงศ�
62103002656 นางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย
62103002657 นางสาววาสนา คําแดง
62103002658 นางสาวสุพัตรา ใจเพ็ง
62103002659 นายเนวิน บุญถูก
62103002660 นางสาวนวลละมัย ดีดวงพันธ�
62103002661 นางสาวสุทธิดา จันทร�ลา
62103002662 นางสาวณัฏฐณิชานันท� สิงห�สาย
62103002663 นายอัจฉริยะ ดารากรณ�
62103002664 นายพูลสวัสด์ิ อินทนนท�
62103002665 นายดิลกพงษ� บุญครอง
62103002666 นายฉกาจ ขําคมเขตร
62103002667 นางสาวสุวิชศรา ศิริวงษ�
62103002668 นางสาวปฏิญญา สมทรัพย�
62103002669 นางสาวอรญา บุญจันทร�
62103002670 นางสาวสถิตาภรณ� บุญมา
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62103002671 ส.อ.หญิงรัชดาภรณ� กองทอง
62103002672 นางสาวสุทธิกาญจน� ถิลา
62103002673 นางสาวขนิษฐา ประพรม
62103002674 นายวุฒิชัย จันทจิตต�
62103002675 นางสาวสุเพ็ญพร แสนทวีสุข
62103002676 นางสาวบุตรทยา ครองยุทธ
62103002677 นางสาวรัตนาวดี เพ่ิมมี
62103002678 นางสาวสุภาพร ภักดี
62103002679 นายขจรศักด์ิ สมหวัง
62103002680 นายอาทิตย� นรินทร�
62103002681 นายณัฐพัชร� ภูนุภา
62103002682 นางสาวจุรีพร เกษพันธ�
62103002683 นางสาวมณีรัตน� ผิวจันทร�
62103002684 นางสาวยุวรี คุณมี
62103002685 นางสาวณภาภัช คําสามปอน
62103002686 นายธิติ เย่ืองกระโทก
62103002687 นางพรมมา ชื่นพิมาย
62103002688 นายสมศักด์ิ กิจพรเจริญ
62103002689 นายชนะ แกล0วกล0า
62103002690 นางสาวปุณยนุช เจือจันทร�
62103002691 นางวัชราภรณ� สุกใส
62103002692 นางสาวปIยธิดา บุญเนตร
62103002693 นางสาวพรรณี หอมเนียม
62103002694 นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณธาดา
62103002695 นางสาวกัลยา มหาสาร
62103002696 นางกิตติยา พันวิลัย
62103002697 นางสาวอภิญญา ตะโย
62103002698 นางสาวณภาภัช กองอุ:น
62103002699 นายชัยพร ก่ิงแก0ว
62103002700 นายทินกร วงศ�แก0ว
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62103002701 นางสาวภัชภิชา ทับทะมาศ
62103002702 นางสาวยุภาดา จูมณีย�
62103002703 นางสาวก0องกิดากร ประพันธ�
62103002704 นายปณวัตร ก่ิงมาลา
62103002705 นางสาวจิรารัตน� กําทอง
62103002706 นายธีระพล นามสุโพธ์ิ
62103002707 นายวีระชัย คําอ:อน
62103002708 นางสาวณัญฐิยา วงษ�เหลา
62103002709 นายศุภวัฒน� โกฎหอม
62103002710 นางสาวณิชารีย� ดลเสมอ
62103002711 นายอภิวัฒน� พรมวงค�
62103002712 นางสาวนวพร วงค�ษาเนาว�
62103002713 นางสาววนิดา สายหล0า
62103002714 นางจิตรดา ศรีสุระ
62103002715 นางสาวกนกวรรณ จ๋ิวแก0ว
62103002716 นางสาวสริตา แก0วสะเถียน
62103002717 นางสาวณัฐนันท� มานิตย�
62103002718 นางสาวศศิธร คําโสภา
62103002719 นางสาวกมลชนก การกล0า
62103002720 นางสาวธนาภรณ� โสภาพ
62103002721 นางสุชัญญา คานไธสง
62103002722 ส.ต.ท.ชยุตพงศ� ปรีชาเสถียร
62103002723 นายสุระชัย พรโสม
62103002724 นางสาวชาลิสา ชูช:วย
62103002725 นางจุฬาลักษณ� ลักษณ�เสมา
62103002726 นายสุพลากร เสมอภาค
62103002727 นางสาวพิมพ�ลดา ชูจิต
62103002728 นางสาวณัฐิยา ประเสริฐรัตนชัย
62103002729 นางสาวณัฏฐาพร แก0วสาธร
62103002730 นางสาวรุจิราภรณ� พละศักด์ิ
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62103002731 นายกิติพงษ� หนองเหล็ก
62103002732 นายจันทร�ธิกรณ� ผดุงชาติ
62103002733 นางสาวก่ิงกาญจน� บํารุงพงค�
62103002734 นางสาวณัฎฐิณี พงษ�ชะอุ:มดี
62103002735 ส.อ.สุดใจ ทาระศรี
62103002736 นายปารเมศ สุขแสวง
62103002737 นางสาวลําดวน แพงทรัพย�
62103002738 นางสาวอัจฉรา ทาต๊ิบ
62103002739 นางสาวพันธ�ทิพย� วิจิตร
62103002740 นางสาวพรทิพย� แก0วอุดร
62103002741 นางสาวสุชาดา ขุขันธิน
62103002742 นางสาวขวัญธิดา ประทุมชาติ
62103002743 นางสาวชลธิชา มีดี
62103002744 นายกฤตานนท� โสรินทร�
62103002745 นางสาวสุพรรษา ทองทิพย�
62103002746 นายอิงครัต โสรถาวร
62103002747 นางสาวชัญญานุช ตอเสนา
62103002748 นายสุทิน อินทร�หอม
62103002749 นางสาววิไลวรรณ วรรณสินธ�
62103002750 นางสาวสุทธิดารัตน� ดาบุตร
62103002751 นายประมูล สีหาบุตร
62103002752 นางสาวศิริรัชต� เศิกศิริ
62103002753 นางสาววิภาพร สมทรัพย�
62103002754 นางสาวอรุณรัตน� ดํามา
62103002755 นางสาวกฤติกาญ บุดดีเสาร�
62103002756 นางสาวสุมิตรา ศรีพิชัย
62103002757 นายกฤษณุ ครุ:นส0าว
62103002758 นางสาวศรีสง:า แกะมา
62103002759 นางสาวมาลินี อยู:เย็น
62103002760 นางสาวจตุรพร คําพรหม
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62103002761 นางสาววณิชยา กินขุนทด
62103002762 นายธนศักด์ิ รักสกุล
62103002763 นางสาวกัลยกร ใจหาญ
62103002764 นางสาวเมฆขลา อุดธิตะสาร
62103002765 นางสาวนิ่มนวล โพธ์ิวัง
62103002766 นายดนุพัฒน� รับรอง
62103002767 นายวัชระ บุระกรณ�
62103002768 นางสาวอนงค�นารถ ไกลทุกข�
62103002769 นางสาวอุทัยวรรณ ลุกลาม
62103002770 นางสาวพรพิมล วรพิมพ�รัตน�
62103002771 นางสาวธีรดา แก0วพรหม
62103002772 นางสาวสุภาพร ง้ิวสุวรรณ
62103002773 นายสุรสิทธ์ิ แพงวงษ�
62103002774 นางสาวเยาวเรศ กันธินาม
62103002775 นายสุทัศน� นวลแสง
62103002776 นางสาวจอมสุรางค� แก0วพยงค�
62103002777 นางสาวฉัตรวิลัย ใบแสง
62103002778 นางสาวกัลยา บุตราช
62103002779 นายโกศล หวานใจ
62103002780 นางสาวสุภาภรณ� กานกายันต�
62103002781 นางสาวขนิษฐา นามเปร�
62103002782 นายธีรดนย� เทศประสิทธ์ิ
62103002783 นางสาวเยาวดี ไชยงาม
62103002784 นางสาวกัลยา สมพงษ�
62103002785 นางสาวพิชญาวี ลาวรรณา
62103002786 นางสาวภัสรา รักพรม
62103002787 นางรุ:งสวรรค� นวลวรรณ
62103002788 นางนารี ฝอยทอง
62103002789 นางสาววิไลลักษณ� กันเพ็ชร�
62103002790 นางสาวสุดารัตน� ชาญประไพร
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62103002791 นายอภินันท� ศรีอ:อน
62103002792 นางสาวสิริลักษณ� หลักบุญ
62103002793 นางสาวประคองศรี มูลทองหลาง
62103002794 นายชิณวัตร นามบุตรดี
62103002795 นายเทวินทร� สมหมาย
62103002796 นางสาวทัศนีย� คุณิรัตน�
62103002797 นายปริญญา จันทศิลา
62103002798 นายณัฐนนท� จันธิมา
62103002799 จ:าเอกไสว สายทอง
62103002800 นางสาวสิราวรรณ บุตรน้ําเพ็ชร�
62103002801 นางสาวปนัดดา วิภาคาร
62103002802 นายอภิสิทธ์ิ อุปชัย
62103002803 นายวิริยะ สายเมือง
62103002804 นางสาวพิมพ�ใจ สารพิมพ�
62103002805 นางสาวลลิตา ชาลีพล
62103002806 นายสุริยา สาระภี
62103002807 นางจิราภรณ� แก0วสง:า
62103002808 นายอารักษ� กล่ําทรัพย�
62103002809 นางสาวหัทยา พิกุลศรี
62103002810 นางสาวอรพรรณ สมจันทร�
62103002811 นางสาวสุภาดา คงเรียงศรี
62103002812 นางสุนันทา ตระการกสิกิจ
62103002813 นางสาวแพรขวัญ ธนทวีคูณ
62103002814 นางสาวกชพรรณ สลางสิงห�
62103002815 นางสาวปาณิสรา วัฒนเศรษฐานันท�
62103002816 นางสาวกนกวรรณ ดาศรี
62103002817 นางสาวเอมิกา รังษี
62103002818 นายพงษ�พัฒน� ไตรรัตน�
62103002819 นางสาวสุนิสา ฉายแก0ว
62103002820 นางสาวกรรณิกา ทองดา
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62103002821 นางสาวไอลดา ประเสริฐสุข
62103002822 นางสาวพัทธ�ชลิตา วงศ�กิตติภารัชต�
62103002823 นางสาวอนันท�จา เชื้อโชติ
62103002824 นายวิจักษณ� อัศวาวุฒิ
62103002825 นางสาวชุติมา คําเนตร
62103002826 นางสาวนริศรา ชาวนา
62103002827 นางสาวกมลวรรณ ปรองดอง
62103002828 นายศุภชัย เจริญนาเลา
62103002829 นางสาวทัศนีย� มโนธรรม
62103002830 นางสาววรรณวิภา อาบทอง
62103002831 นางสาวสุดาพร ดันงา
62103002832 นางสาวสุนารินทร� วงศ�เหง0า
62103002833 นางสาววิภาพร ไชยพิมพ�
62103002834 นายวิชชากร เทียมจันทร�
62103002835 นางสาววิศนี ไทรจันทร�
62103002836 นายอดุลย� คําจันทร�
62103002837 นายอัครเดช สุขผดุง
62103002838 นางสาวดวงกมล คําภา
62103002839 นายจารุวัฒน� ศรีรังกรณ�
62103002840 นางสาวทัศวรรณ อินทวัช
62103002841 นางสาวลาวัลย� พงษ�วัน
62103002842 นายสันติ สุภาษร
62103002843 นางสาวชไมพร ศิริรักษ�
62103002844 นางสาวทิพย�ทิวา สุวรรณเพชร
62103002845 นางเจนจิรา พรมผิว
62103002846 นางสาวพัทธานันท� เรือนเงิน
62103002847 นางสาวนิศาชล พินิจงาม
62103002848 นางสาวยุวดี จันทร�สอน
62103002849 นางสาวสุกัญญา เนตรสงคราม
62103002850 นางสาวนริสา ดมหอม
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62103002851 นางสาวกาญจนา คนไว
62103002852 นายทรงยศ กาลพัฒน�
62103002853 นางสาวชฎาพร ฤาชัย
62103002854 นางสาวรุ:งนภา สีหบุตร
62103002855 นางสาววัชราภรณ� กูฎโสม
62103002856 นายนภัสศัย ทองสนธิ
62103002857 นางกรกนก เย่ือใย
62103002858 นางสาวอัสราภรณ� วิเศษ
62103002859 นางพรนภัส ชูรัตน�
62103002860 นางสาวชนกภัทร� แก0วสาธร
62103002861 นายนพชัย ใจธรรม
62103002862 นางสาวรสศิรินทร� หลักหาญ
62103002863 นายวุฒิชัย พรมวงค�
62103002864 นางสาวรุ:งทิวา เอาไชย
62103002865 นายสมพร ปะวะขัง
62103002866 นายณัฐวุฒิ คําอุตย�
62103002867 นางสาวพัชรินทร� ไชยโยธา
62103002868 นางสาวธัญญารัตน� ศรีพอ
62103002869 นางสาวภัทราภรณ� ลาผ:าน
62103002870 นายชัยภัทร โพธิบุตร
62103002871 นางสาวจิตรฤดี ฐานะ
62103002872 นางสาวนฤมล ศรีสงค�
62103002873 นายกฤติน วงศ�ยะลา
62103002874 นางสาวกาญจนรัตน� คําสุข
62103002875 นางสาวปIยะวรรณ พรจันทร�
62103002876 นางสาวอัสมา วิจิตขะจี
62103002877 นางสาวอัจฉรา ยืนย่ัง
62103002878 นางสาวพชรธรณ� อุ:นอินทร�
62103002879 นางนารถชนก ไชยเสนา
62103002880 นายพงศกร โคตรพรม
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62103002881 นางสาววีรารินทร� สายสุพรรณ�
62103002882 นางสาวศิรินันท� สุวิโรจน�กุล
62103002883 นางสาววรรณี สาระภี
62103002884 นางสาววรจิต ศรีปรัง
62103002885 นายชนะพงศ� วัฒนพงศ�ศิริ
62103002886 นางสาวเบญจมาศ สาระธรรม
62103002887 นางสาวญาณภา แสนทวีสุข
62103002888 นางสาวศราพร โคตรสมบัติ
62103002889 ว:าที่ร0อยตรีหญิงวิภาภรณ� ครุธสุวรรณ
62103002890 นายสมศักด์ิ ชินทอง
62103002891 นางสาวศรัญญา นาเนตร
62103002892 นายคหพลพัชร� ชัยชัชชญาพงศ�
62103002893 นางสาวนงลักษณ� สุดวิลัย
62103002894 นางณพัชกร ระยับศรี
62103002895 นายพันลภ พุ:มไม0ภากุล
62103002896 นายอวยโชค พจชนะ
62103002897 นายพงษ�ศรเทพ เดิมพันธ�
62103002898 นางสาวภัณฑิรา พาหา
62103002899 นางสาวพัชราภรณ� นวลศิริ
62103002900 นายไตรภูมิ น้ํากรอง
62103002901 นางสาวพิพัชชา ร:วมรักษ�กิติกูล
62103002902 นางสาวสุรางคณา สิตะเสน
62103002903 สิบเอกปริวัตร จงอุตส:าห�
62103002904 นายสิรวิชญ� อภิชัยพิทยาธร
62103002905 นางสาวอริสา ใจใส
62103002906 นางสาวนิกานตา หล0าบา
62103002907 นางสาวลลิตา ศรีตระบุตร
62103002908 นางสาวศรินทร�ธร ใจแก0ว
62103002909 นายนิสันต� เหมือนแก0ว
62103002910 นางสาวมณีพร จันทา
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62103002911 นางสาวอภิญญา โคตรสาลี
62103002912 นางสาวเมนา บุญมานัด
62103002913 นายวัชรากร พิลาทอง
62103002914 นางสาวกิตติกานต� ส:งเสริม
62103002915 นางสาวศิริยากร สุพรรณนนท�
62103002916 นายสันติสุข รู0เหลือ
62103002917 นางสาวอรสุธี จันทร�สุข
62103002918 นางสาวศิริกุล บุญกอง
62103002919 นายนพดล เทพแสง
62103002920 นางปณิดา แสนตุ0ย
62103002921 นางสาวอรทัย อุ:นใจ
62103002922 นางสาวสุภารัตน� ศรีวัย
62103002923 นายติณภพ อัตตนู
62103002924 นายณัชพล สืบเหลา
62103002925 นายสมัคร เหลือดี
62103002926 นายวัชชิรพันธุ� ม่ิงส:วน
62103002927 นางสาวขนิษฐา ติดต:อ
62103002928 นางสาวจุฑามาศ พรหมธร
62103002929 นางสาวอภัสรา เคนท0าว
62103002930 นายศิริพงษ� พรมแสง
62103002931 นายไชยนันทน� พนัส
62103002932 นายญาณาธิป ยัญญะจันทร�
62103002933 นางสาวพัชราภรณ� ทํานุ
62103002934 นางสาวมุกดา ขุนทอง
62103002935 นางสาวศิริรัตน� ประสมหงษ�
62103002936 นางสาวกฤษณา จันทร�งาม
62103002937 นางสาวอรัญญา ไชยบัน
62103002938 นายพงศ�พล ศรีสุธรรม
62103002939 นายไชยา วารี
62103002940 นายอรรถพล ทําดีกุล
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62103002941 นายจิตรพล สัปสาร
62103002942 นางสาววิรุณรัตน� ดวงแก0ว
62103002943 นายพงศธร มีลา
62103002944 สิบเอกพชร เรืองฤทธ์ิ
62103002945 นางสาวปIยนุช สมโภช
62103002946 นางสาวเนตรนภา ศรีเลิศ
62103002947 นางสาวกฤติยา แก:นไทย
62103002948 นายธีรวัฒน� ทนงค�
62103002949 ว:าที่ร0อยตรีหญิงพรรณี เพชรดา
62103002950 นางสาวศันสนีย� สาระรัตน�
62103002951 นางสาวพิชญาภร ผ:องใส
62103002952 นายอภิเบศ แซ:ว:อง
62103002953 นางสาววราลักษณ� ภูวงษ�
62103002954 นางสาวสุวรรณี พิมพ�ทราย
62103002955 นางสาวอริสราภรณ� ศรชัย
62103002956 นายศักดิกานต� พิมพิมูล
62103002957 นายเกียรติวัฒน� วันทรวง
62103002958 นางสุภัค ป4องกัน
62103002959 นางสาวสุวธิดา มาประจวบ
62103002960 นางสาวสําราญ ลัทธิวรรณ
62103002961 นางสาวมนัญญา เพิงผา
62103002962 นางสาวผจงใจ ไชยหาญ
62103002963 นายธนชิต ไขแสง
62103002964 นางสาววราณัฐ อาจผักปBง
62103002965 นายเทพบรรจง ทวีพงษ�
62103002966 นายยงยุทธ กันภัย
62103002967 นางสาวนิภาพร คําปBนศักด์ิ
62103002968 นางสาวพุธิตา สาเกตุ
62103002969 นางณิชากุลณิศ ไชยโกฎิ
62103002970 นางสาวนัสนิชา สายดี
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62103002971 นายธีรวัฒน� เรืองศรี
62103002972 นายณัฐภณ ชํานิกุล
62103002973 นางสาววชิลาวัลย� เอกพิมพา
62103002974 นางสาวอนงค�นาฏ วงษ�คําชาว
62103002975 นางสาวฐิรภัทร ดีบุตร
62103002976 นางสาวเอื้องนภา สาริพันธ�
62103002977 นางสาวจิราพร แสงฤทธ์ิ
62103002978 นางสาวอุบลวรรณ กาเผือกงาม
62103002979 นายภาณุวัฒน� พะเนินรัมย�
62103002980 นายสิทธิชัย เรืองใจ
62103002981 นายสุริยงค� สมรัตน�
62103002982 นางสาวศิริรัตน� ชินตะวัน
62103002983 นายสุริยัณน� แสนโคตร
62103002984 นางสาวอรพรรณ โพธ์ิบุญมา
62103002985 นางสาวจินตนา บุญย่ิง
62103002986 นางสาวจิตธีรา ทองบ:อ
62103002987 นางสาวยูกิ มุราโนะ
62103002988 นายถนอมศรี พูลมาศ
62103002989 นางสาวเบญจมาศ โกฎิทอง
62103002990 นางสาวสิริกัญญา คําหงษ�
62103002991 นางสาวอาฬิสา แสงเพชร
62103002992 นางนิศาชล พงษ�ศาสตร�
62103002993 นายธีระพงษ� ลาพ0น
62103002994 นางสาวหนึ่งฤทัย แสนเลิง
62103002995 นายอุทัยรัด หวังเจริญ
62103002996 นายขวัญชัย ทัศบุตร
62103002997 นางสาวมณีนุช นราวงษ�
62103002998 นายเอกชัย บุญทัน
62103002999 นายนพดล สุราช
62103003000 นางสาวไอลัดดา นะศรีพันธ�
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62103003001 นางสาวอรวรรณ ทะนานคํา
62103003002 นายเชาวรินทร� แสงนวล
62103003003 นางสาวบวรรัตน� ปทุมมณี
62103003004 นางสาวพรนภา บุญจัด
62103003005 นางสาวพรรณิดา หาดคํา
62103003006 นางสาวรุ:งนภา พวงพันธ�
62103003007 นางสาวจันทร�เพ็ญ นวนเทศ
62103003008 นายพิชัยวุฒิ สุทธิพันธ�
62103003009 นายศรันธ� พุ:มจันทร�
62103003010 นางสาวพิมลพรรณ สัตย�ธรรม
62103003011 นายเนติ ใจกระเสน
62103003012 นายพงษ�พันธ� คําโกน
62103003013 นายภาณุพงศ� รองทอง
62103003014 นางสาวญาณิกา ต้ังชูรัตน�
62103003015 นางสาวรัตนาพร มุมทอง
62103003016 นางสาวปวรชญา ไกรษร
62103003017 นางสาวศุภาภินันท� จันทชํานิ
62103003018 นางสาวปIยพร พันธุ�เปรม
62103003019 นางสาวจิราวรรณ จันทศิลา
62103003020 นางสาวเจนจิรา บ:อแก0ว
62103003021 นางนิตยตา สร0างคํา
62103003022 นางสาวเนตรนภา คนกล0า
62103003023 นางสาวลักขณา จันทร�เทวา
62103003024 นางสาวชลิตา อุ:นชัย
62103003025 นายปรมัตถ� เขตสูงเนิน
62103003026 นางสาววรินทร สังข�ลาย
62103003027 นางสาวขวัญดาว ชาญนุวงศ�
62103003028 นางสาวสุภาวดี เอมสมบูรณ�
62103003029 นายณัฏฐ�นนท� อธิจันทร�
62103003030 นางสาวชาลินี สร0อยสีหา
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62103003031 นายกันตภณ อังสนุ
62103003032 นางสาวนุจรินทร� บุรกรณ�
62103003033 นางสาวพรทิพย� พลอาจ
62103003034 นางสาวพัชราวดี บัวศรี
62103003035 นางสาวสุภาพร จันทร�ปุUม
62103003036 นายสุรพงษ� วงค�อนันต�
62103003037 นางสาวณัฐชา เล็กสมบูรณ�
62103003038 นายนเรศ พรมทา
62103003039 นางสาวเนตรนภา อาริจิตร�
62103003040 นางสาววรรณญา กูฎโสม
62103003041 นางสาวจันทร�จิรา ชุมปBกษ�
62103003042 นางสาวกุลนันท� กาบบัว
62103003043 นางสาววิไล โทบุดดี
62103003044 นางจุไรรัตน� แก0วแสน
62103003045 นายอัครพล ศรีมงคล
62103003046 นายศุภชัย ทองอินทร�
62103003047 นายพงษ�พิทักษ� ปBททุม
62103003048 นายสมศักด์ิ กล:อมปBญญา
62103003049 นางสาวรัชนีกร เดือนขาว
62103003050 นางสาวตรีรัตน� แสงงาม
62103003051 นางสาวพัชราภรณ� ทองห:อ
62103003052 นางฐิติมา ชุมสุข
62103003053 นายธนากร ไชยกันยา
62103003054 นายโชคชัย คําห:อ
62103003055 นายธนพล หวังยศ
62103003056 นางสาวสมฤดี รัตนะวัน
62103003057 นายศราวุฒิ ธรรมวิเศษ
62103003058 นายณัฐพล สีหาวัฒน�
62103003059 นายพีรพล บุญคํา
62103003060 นางสาวอภิญญา ทองผา
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62103003061 นางสาวทิพย�อักษร สุตะคาน
62103003062 นางสาวรุ:งทิวา มนที
62103003063 นายบรรลือศักด์ิ เหมาะสมาน
62103003064 นายดุษฎี วงศ�สิทธ์ิ
62103003065 นายพศินวรงค� วิเชียร
62103003066 นางสาวเรวดี อรัญวาสน�
62103003067 นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก0ว
62103003068 นายพัฐนนท� โสภาอินทร�
62103003069 นางสาวรวีวรรณ สุขประเสริฐ
62103003070 นายยศนันทน� จันทร�อาหาร
62103003071 นางสาวพินทุ�สุดา บรรลือ
62103003072 นางสาวนิตยา อักษร
62103003073 นางสาวมนัสนันท� แก0วอมตวงศ�
62103003074 นางสาวสิริลักษณ� รักษา
62103003075 นางสาวแคทลียา ภูมิลําเนา
62103003076 นางสาวเพ็ญพักตร� จันทะศรี
62103003077 นางสาวสโรชา สายพันธ�
62103003078 นางสาวสุมิตตรา ยอดดี
62103003079 นางสาวณัฐธิดา วงศ�อนันต�
62103003080 นางสาวสาวิตรี ศรีรัตน�
62103003081 นางสาวกวินทิพย� ชาญพิพัฒน�ไพบูลย�
62103003082 นางสาววรรณิสา วันนา
62103003083 นายเสรีไทย เสนาราษฎร�
62103003084 นางสาวอรัญญา เคนโสภา
62103003085 นางสาวกชทกร ศรีปBญญาพล
62103003086 นายธิติ จุลเจิม
62103003087 นายสมภพ ชิณสิทธ์ิ
62103003088 นายอาทิตย� กมะณีย�
62103003089 นางรัตติยา ไชยม่ัน
62103003090 นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล
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62103003091 นางสาวพัณณภา นิยมเหมาะ
62103003092 นางสาวจามรี ผิวอ:อน
62103003093 นางสาวปริยวัลย� พรมอินทร�
62103003094 นางสาวปารวีย� แสนเสน:ห�
62103003095 นางสาวจามจุรี คล:องดี
62103003096 นางอรนิช โทศรีแก0ว
62103003097 นายพิเชษฐ� พ:อยันต�
62103003098 นายพชร ไชยราช
62103003099 นางสาวธมลวรรณ เลขะวิพัฒน�
62103003100 นางสาวพิทธยารัตน� ถือสัตย�
62103003101 นางสาวนรานุช มาลาวัลย�
62103003102 นายอนันทศักด์ิ สีเสน
62103003103 นางสาวรุ:งรัตน� เอี่ยมพิกุล
62103003104 นางสาวอรุณทิพย� กมลวิบูลย�
62103003105 นางสาวดวงกมล ดาวเรือง
62103003106 นางสาวสุพัฒน�ตา พิลาแดง
62103003107 นางสาวปIยะพร ชาตะพันธ�
62103003108 นางสาววนิดา พรหมบุตร
62103003109 นางสาวศศิธร หล0ามาชน
62103003110 นางสาวสมฤทัย ศรีสอน
62103003111 นางสาวพิมพ�วรา แสงใส
62103003112 นายเสกสรร พุทธปอง
62103003113 นางสาวกัญชลิกา โลแพทย�
62103003114 นายเจนจบ ช0อยชด
62103003115 นางสาววันวิสา ขอชัย
62103003116 นายพงษ�พิชญ� สิมคร
62103003117 นางสาวณิชารีย� ปBททุม
62103003118 นายธนกฤต ไชยมนตรี
62103003119 นายธวัชชัย วงศ�สวัสด์ิ
62103003120 นางสาวสุดารัตน� วงสุธา
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62103003121 นางสาวธัญญา แสงจันทร�
62103003122 นายศุภกร ชาลีหอม
62103003123 นางสาวสุรีย�พร ศรีสรรณ
62103003124 นางสาวกาญจนา สายแวว
62103003125 นายจักษณ�ภูเมศร� ไชยโยธา
62103003126 นายบุญเรือง บุญฤทธ์ิ
62103003127 นายอภิชาติ ชาญศร
62103003128 นางสาวภัทรินทร� โคชขึง
62103003129 นางสาววิภารัตน� รัตนวัน
62103003130 นางสาวปIยนุช ไพรบึง
62103003131 นางสาวรัตนา นาคศรี
62103003132 นายวีระยุทธ แก:นจันทร�
62103003133 นางสาววิภารัตน� มูลหนองแวง
62103003134 นายนิวัฒน� สังข�เกิด
62103003135 นางสาวจีรภา รองสุพรรณ
62103003136 นางสาวนัฐลดา พูลรัตน�
62103003137 นางสาวนัฎภรณ� สร0อยมาลุน
62103003138 นางสาวจุรีรัตน� แก0วภูมิแห:
62103003139 นางสาวเพ็ญประภา สาธุชาติ
62103003140 นางสาวนงเยาว� ศรีธรรม
62103003141 นางสาวเกศราภรณ� หน:อคําผุย
62103003142 นายเอนก การินทร�
62103003143 นายศราวุธ มาพงษ�
62103003144 นางสาวอรอุมา ธุริวงษ�
62103003145 นายสันติ แพงถ่ิน
62103003146 นายพีระพัฒน� เหม้ือนงูเหลือม
62103003147 นายธิติศักด์ิ กัญมาสา
62103003148 นางสาวอังคนา ถ่ินนาเมือง
62103003149 นางระเบียบ สุปIงคลัด
62103003150 นางสาวณัฐธิดา สมบัติ
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62103003151 นายยุทธนา บํารุงวงศ�
62103003152 นางสาวยุวรีย� กํ่าแก0ว
62103003153 นางสาวจุฑามาศ จันทสิทธ์ิ
62103003154 นายเศรษฐกานต� ดาแก0ว
62103003155 นางสาววัชรามาตย� ใจเครือ
62103003156 นางสาวจารุวรรณ ใยเม0า
62103003157 นางสาวจุฑามณี เจริญสกุลทรัพย�
62103003158 นายตุลยเทพ วงศ�จินดา
62103003159 นายสุรชัย ทองอุดม
62103003160 นายประจักษ� เทพสุริย�
62103003161 นางสาวเสง่ียมจิตร สายแสง
62103003162 นางสาวนุจรินทร� ทาระพรม
62103003163 นางสาววรวลัญช� ไชยรัตน�
62103003164 นางพนิดา สมภักดี
62103003165 นางสาวปรารถนา ลูกบัว
62103003166 นางสาวจุไรรัตน� ศรีสุรศักด์ิสิทธ์ิ
62103003167 นางสาวสุฎา ดีม่ัน
62103003168 นายเสกสรร กุลสุวรรณ
62103003169 นางสาวจริยา โปร:งจิตร
62103003170 นางจิรวรรณ ทวยทน
62103003171 นางสาวภาทรงศิริ บูรณ�เจริญ
62103003172 นางสาวรัชนีย� อาจวิชัย
62103003173 นางสาวชลธิชา พลชัย
62103003174 นายณัฐวัฒน� ดวงสนาม
62103003175 นางสาวประภาพร สอรักษ�
62103003176 นางสาวเพ็ญภัสสร� รัตนพันธ�
62103003177 นายธรรษชภณ มูลดี
62103003178 นางสาวธิดารัตน� สาริพันธ�
62103003179 นางสาวรุจิรา หาญกล0า
62103003180 นายอรรถชัย จันทร�มนตรี
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62103003181 นางสาวสุภาวดี มีผล
62103003182 นายพิมลรักษ� สุนสนาม
62103003183 นางสาวจันทร�จิรา คําผา
62103003184 นายภัทรกร ต้ังสกุล
62103003185 นายณัฐพันธ� ลาสา
62103003186 นางสาวกมลชนก นุ:นนาแซง
62103003187 นายสิทธิชัย ผลาเลิศ
62103003188 นายภานุ เสายอด
62103003189 นางสาวกมลชนก หาเคน
62103003190 นางสาวเบญจวรรณ ขยันงาน
62103003191 นางสาวสุธาทิพย� ดีดวงพันธ�
62103003192 นางสาวดวงมาลา แก0วบุญตา
62103003193 นายสุขสาคร แก0วนารินทร�
62103003194 นางสาวสายธาร บรรพต
62103003195 นางสาวสุฑามาศ ศิริมนตรี
62103003196 นางสาวจิตตา ภาโว
62103003197 นางสาวปวีณา มเหศักด์ิ
62103003198 นางสาวธัญญาภรณ� พฤษาโคตร
62103003199 นางสาวฐิติกุล บุทธิจักร�
62103003200 นางสาวกมลวรรณ โคตรหา
62103003201 นายชัยรัตน� มณีเขียว
62103003202 นายพัชรพงษ� นิลแสง
62103003203 นายจิรโชติ พัฒชา
62103003204 นางสาววลัยพร นิลโคตร
62103003205 นายอภินนท� พงษ�สิงห�
62103003206 นายกฤษฎา บุษบารัตน�
62103003207 นายพิทวัส ศรีสุข
62103003208 นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย�
62103003209 นางสาวปนัดดา มานะลี
62103003210 นางสาวยุภารัตนา พันธราช
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62103003211 นางสาวอนุชิดา ไชยระ
62103003212 นางสาวจุฑาทิพย� ประเสริฐศรี
62103003213 นางสาววิจิตรา บับพิบูลย�
62103003214 นางสาววันเพ็ญ จันทร�ปIรักษ�
62103003215 นางสาววาสนา วาภพ
62103003216 นางสาวมาลินี บุญสงค�
62103003217 นางสาวปMยะนุช เผ:าภูรี
62103003218 นางสาวกมลชนก ศิริรัตนานนท�
62103003219 นางสาวสุภัสรา ไชยจันดา
62103003220 นางสาววัจนารัตน� อุทธวงศ�
62103003221 นายพชรพงศ� สังข�แก0ว
62103003222 นางสาวประกายกานต� ไชยทอง
62103003223 นายวรัญWู ว:องไว
62103003224 นายฐิติพงศ� บุญทวี
62103003225 นายวัชรพงษ� นามบุญมี
62103003226 นางสาววิไลลักษณ� สุดสะอาด
62103003227 นางสาวภัทรสุดา กาหลง
62103003228 นายสุทธินันท� สุทธภักดี
62103003229 นางสาวสิริประกาย จารุกมล
62103003230 นางสาวกัญญาภัทร ไกรวาปM
62103003231 นางสาวปรัชญาพร ดาวเรือง
62103003232 นางสาวเฉลิมรัตน�มณี ธรรมรักษ�
62103003233 นางสาวปรางสุดา พละศูนย�
62103003234 นางสาวเนตรนภา หาสุข
62103003235 นางสาวณัฐริณีย� ยอยเงิน
62103003236 นางสาวขวัญชนก ขุนหอม
62103003237 นายชินวัตร ปUาอ0อย
62103003238 นางสาวชุติมา คําสีทา
62103003239 นางสาวอสิธารา แสนภักดี
62103003240 นายปภินวิช ศุภวุฒิวรกุล
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62103003241 นางสาวนุชนาถ บุตรศาสตร�
62103003242 นางสาวธัญญารัตน� บุญเชิญ
62103003243 นายปริวัฒน� ศรีสุนทร
62103003244 นางสาวยุธินันท� สังคะรินทร�
62103003245 นางสาวนันท�นภัส หลอดทอง
62103003246 นางสาวนิตยา มาตดี
62103003247 นายชวลิต พิมมะศรี
62103003248 นางผ:องศรี ชื่นบาน
62103003249 นางสาวสุภัตรา ลั่นแอ
62103003250 นางสาวจินตนา ศรีเสมอ
62103003251 นายทวีศักด์ิ หนองม:วง
62103003252 นางสาวสุพรรณี ศรีโยธี
62103003253 นางสาวชลิตา แพงมาก
62103003254 นางสาวจรีรัตน� ไชยรัตน�
62103003255 นางสาวบังอร สมบัติ
62103003256 นางสาวอารีรัตน� กุศลคุณ
62103003257 นายประภัย ริทัศน�โส
62103003258 นางสาวโสภา ไกรยา
62103003259 นางสาวสกาวเดือน โสสว:าง
62103003260 ว:าที่ร0อยตรีอดิเรก ดอกอินทร�
62103003261 นางสาวณัฐวดี โชติจําลอง
62103003262 นางสาวนงค�นุช ลิลาด
62103003263 นางสาวสุภัสสร ดุจดา
62103003264 นายโยธิน กิชะรัมย�
62103003265 นายกิตติพงษ� อนุนัย
62103003266 นางสาวณัฐิกา ภิญมุขสาห�
62103003267 นางสาววรรยา คงศรี
62103003268 นางสาวยุวดี สีกา
62103003269 นายคณพศ จันธิดา
62103003270 นางสาวนิจวรรณ คะณาสาร
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62103003271 นางสาวสุดารัตน� มุกดาอาพัทธ�กุล
62103003272 นางสาวยุวดี สุริพล
62103003273 นางสาวลัดดา จันทร�พูล
62103003274 นางสาวจริยา รัตนพันธ�
62103003275 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพย�พงษ�
62103003276 นางสาวโอรัญ คําหงษ�สา
62103003277 นางสาวปBณฑิตา บัลลังค�
62103003278 นางสาวทิพย�วรรณ จักษุมาศ
62103003279 นางสาวมยุรี เสริมแก0ว
62103003280 นายศราวุธ คํานนท�
62103003281 นางสาววรรณิศา ไชยสาร
62103003282 นางสาวสุภาณี ศรีผ:องใส
62103003283 นายฉัตริน ศิริพันธ�
62103003284 นางสาวอรินลดา ศรีโสภณ
62103003285 นางสาวศิรประภา บุญตา
62103003286 นายเฉลิมชัย ติดชม
62103003287 นายศราวุฒิ สนทยา
62103003288 นางสาวชลธิชา แก0ววัน
62103003289 นางสาวเอมอร จันทะคาม
62103003290 นางสาวทัศณีย� โทบุตร
62103003291 นายชูชัย ศรีสุธรรม
62103003292 นางสาวณัฐพร รัตโน
62103003293 นายรณกร ม่ันแสง
62103003294 นางสาวปุณยาพร หล0าสิงห�
62103003295 นายถนอมศักด์ิ ปราบวงษา
62103003296 ว:าที่ร0อยตรีปIยะณัฐ สนธิจันทร�
62103003297 นางสาวฤทัยรัตน� ไทยสงคราม
62103003298 นางสาวสุภาวดี พงษ�เพชร
62103003299 นายสันติ พินิจชัย
62103003300 นางสาวจริยา สิงห�คูณ
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62103003301 นางสาวพยอม วงคูณ
62103003302 นางสาวไอรดา พิสภัย
62103003303 นายภูวดล ภาเภา
62103003304 นายสุธี ด0วงแป4น
62103003305 นายอภิศักด์ิ รจนัย
62103003306 นายศรายุทธ ยึดลั่น
62103003307 นายเจตตรินทร� สายเมฆ
62103003308 นางดวงพร นวลพงษ�
62103003309 นางสาวฤทัยรัตน� คําไพ
62103003310 นางสาวณัฐนิชา คําอาจ
62103003311 นางสาวเพชรลดา เจริญรัมย�
62103003312 นางสาวสุพัตรา พรมโสภา
62103003313 นางสาวนิตยาวรรณ ศรีอินทร�
62103003314 นางสาวนิภาพร บุดดา
62103003315 นางสาวกัญรัตน� เหลือผล
62103003316 นายกรวิชญ� ผดุงกิจ
62103003317 นางสาวธิดารัตน� ทัศพันธ�
62103003318 นางสาวทิพมณีภรณ� สารพัฒน�
62103003319 นางสาวการุณย� ทองขํา
62103003320 นางสาวกุลภรณ� พูลทวี
62103003321 นางสาวณภัทร จันพิรักษ�
62103003322 นางสาวโสภาวดี ไหมทอง
62103003323 นายธีรวัฒน� ไชยศิลปT
62103003324 นางสาวสายลม กะการดี
62103003325 นางสาวเพชรา อุปชัย
62103003326 นางสาวมนต�นิภา บุญสุภา
62103003327 นางสาวเมธะนี เหลืองทอง
62103003328 นางสาวพลอยไพลิน สาระสิทธ์ิ
62103003329 นางสาวรัษฎากร ดวงจันทร�
62103003330 นางสาวปIยธิดา เสนาพันธ�
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62103003331 นายเอกชัย ศรีศักด์ิ
62103003332 นางสาววิลาวัณย� หมดกรรม
62103003333 นางสาวณัฐสุดา มหาหิงค�
62103003334 นางสาวมยุรา โพธิวรรณา
62103003335 นายอภิวัฒน� นิลไชย
62103003336 นางสาวอนงค�นาฎ สุพร
62103003337 นายพงษ�วินันท� นิยม
62103003338 นางสาวฐิติรัตน� มหาพานต�
62103003339 นางสาวพณิดา อนุอัน
62103003340 นายกฤษพัฒน� ศรีมงคล
62103003341 นางสาวจิราภา ชมชิด
62103003342 นายยุทธชัย จันทร�แจ:ม
62103003343 นางสาวขวัญศิริ บุทธิจักร�
62103003344 นายอภิสิทธ์ิ สุภาวงค�
62103003345 นายศักด์ิชญานันท� บุญปก
62103003346 นางสาวสุพัตรา ธรรมบุตร
62103003347 นางสาววรรณพร อินทร�พิมพ�
62103003348 นางบงกช ทองไทย
62103003349 นางสาวนันทิกานต� พรหมพินิจ
62103003350 นางสาวน้ําฝน ใยสูบ
62103003351 นางสาวพัชรียา อุตส:าห�
62103003352 นายญาณภัทร ซองทอง
62103003353 นายอาศิระ กอสุวรรณ
62103003354 นางสาวฐิติมา อรรคบุตร
62103003355 นายศุภวัฒน� ประดับวัน
62103003356 นายปรินทร ศรีบุระ
62103003357 นางสาวมัทธนา ทองสาย
62103003358 นายนนทนันท� ข0องนอก
62103003359 นางสาวชลดา นนท�ศิริ
62103003360 นายสิทธิชัย ศรีวานิช
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62103003361 นางสาวชลธิชา อุคํา
62103003362 นายสิริ กตารัตน�
62103003363 นางสาวนารีรัตน� บั้งทอง
62103003364 นายวัชระ อาจหาญ
62103003365 นางสาวกันยกร กุลวันดี
62103003366 นายอาชวิน พิจิตรธรรม
62103003367 นางสาวปราณี บุญตะนัย
62103003368 นายอดุลย� จันภาวะ
62103003369 นายกิตติศักด์ิ สีเสน
62103003370 นางสาวสุพัตรา พ:อบาล
62103003371 นางสาวอารียา ปBดถาสาย
62103003372 นายธนกฤต บรรดลทรัพย�
62103003373 นางสาวปพิชญา ภาสําราญ
62103003374 นางสาวรพีพรรณ สีหะวงษ�
62103003375 นางสาวอริสา บุญลือ
62103003376 นายชาญณรงค� มาภักดี
62103003377 นายธีระวุฒิ บุตรราช
62103003378 นางสาวพรกนก บํารุงผล
62103003379 นางสาวระพีเพ็ญ ดวงพุฒ
62103003380 นางสาวเบญจมาศ บุญเลิศ
62103003381 นางสาวชลธิชา ภูรุ:งเรือง
62103003382 นางสาวอาจารี วัชราภรณ�
62103003383 นางสาววาสนา ผลทวี
62103003384 นางสาวอาทิตยา ใยดี
62103003385 นางสาวไพลิน ญานะพันธ�
62103003386 นางสาวกาญจนาภรณ� พลนํา
62103003387 นางสาวพิชยาภา บุญสิงห�
62103003388 นางสาวอาริสา ทางไธสงค�
62103003389 นางสาวอัจฉราวรรณ ทิมประเทือง
62103003390 นายธนกฤต สมจิตต�
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62103003391 นางสาวสุภาวรรณ มงคลสุภา
62103003392 นางณัฐรวดี สืบสําราญ
62103003393 นางสาวทิวาพรรณ� พรมศรี
62103003394 นางสาวดารารัตน� ปุญประวัติ
62103003395 นางสาวนันท�นภัส บุตรศรี
62103003396 นายเฉลิมเกียรติ อําไพ
62103003397 นางสาวอรอนงค� พิมศร
62103003398 นางสาวสุภาพร ศรีอนุช
62103003399 นางสาวรจนา ชัยศิริ
62103003400 นายธนวัฒน� บุญสิน
62103003401 นางสาวรัชนีกรณ� ปานทอง
62103003402 นางสาวศิริลักษณ� เที่ยงผดุง
62103003403 นายณภัทร พานิชย�
62103003404 นางสาวสุภาทิพย� ต0นแก0ว
62103003405 นายธนกฤต ศิริยม
62103003406 นางสาวปBทมา ทองเติม
62103003407 นางสาวอัจฉราภรณ� อ:อนสุด
62103003408 นายชลกร พันธภิบาล
62103003409 นายสุรเชษฐ� สุวรรณราฐ
62103003410 นางสาวสาวิตรี วาจาสัตย�
62103003411 นายสิทธิชัย มุจรินทร�
62103003412 นายภัทรดร ศรีสุรักษ�
62103003413 นางสาวฐิติภรณ� นามบุญเรือง
62103003414 นายคงเดช จุลแสน
62103003415 นางสาวภัทธนันท� เย่ือใย
62103003416 ส.ต.ท.สุริยา ชัยภักดี
62103003417 นางสาวขวัญจิรา ประเที่ยง
62103003418 นางสาวชรินธร ม่ันจิต
62103003419 นางเครือวัลย� ทิพย�อาสน�
62103003420 นายณัฎฐพงษ� ดาบุตร
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62103003421 นายธีระศักด์ิ แสงป4อง
62103003422 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� เหล็กเพชร
62103003423 นางสาวจุฑาพร ค:อมสิงห�
62103003424 นางสาวนวลอนงค� ภูพันนา
62103003425 นางสาวจิราภรณ� จันทร�แดง
62103003426 นางสาวอวัชฎา เหมือนทอง
62103003427 นางสาวจิตราวรรณ ขอนเงิน
62103003428 นางสาวสุรัสวดี ภูมี
62103003429 นางสาววัลภา คนซ่ือ
62103003430 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ บัวอ:อน
62103003431 นายภูริวัจน� ศรไชย
62103003432 นางสาวสุภาวดี โบราณ
62103003433 นางสาวชมัยพร สุวรรณมิตร
62103003434 นางสาวพิสมัย สาวิศัย
62103003435 นายพัฒนธีร� บุดดา
62103003436 นางสาวนิศารัตน� เสนงาม
62103003437 นางสาวปIยดา มลกลาง
62103003438 นายธีรวัฒน� สมยศ
62103003439 นางสาวสุวลักษณ� จันทะสุข
62103003440 นางสาวมยุรี โคตรลุน
62103003441 นางสาวระพีพร สีหล0า
62103003442 นายขจรศักด์ิ บุตรแก0ว
62103003443 นางสาวประวีณา พลฉิม
62103003444 นางสาวอนุรักษ� ผาวันดี
62103003445 นางสาวศิริวรรณ วรรณสุทธะ
62103003446 นายเชษฐา พิตะพันธ�
62103003447 นางสาวญาสุมินทร� เลื่อนฤทธ์ิ
62103003448 นายธีรพงษ� พลคํา
62103003449 นางสาวสําอางค� สุขหม่ัน
62103003450 นายวีระพันธ� ไชยเดช
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62103003451 นางสาวหัทยา สายสุด
62103003452 นางสาวอภิวรรณ ฉันทะดี
62103003453 นางสาวสุดารัตน� บุตรวาปM
62103003454 นายณัฐพงษ� เวียงสีมา
62103003455 นายสายันต� ศรีใส
62103003456 นางสาวนภาวรรณ ศรีหล0า
62103003457 นายธนพล เปMOยมรุ:งเรือง
62103003458 สิบเอกหญิงกมลทิพย� จันทร�คํา
62103003459 นางสาวเกษสุดา ไชยปBญหา
62103003460 นายธงชัย สืบสําราญ
62103003461 นางสาวปภัสราภรณ� อักษรพิมพ�
62103003462 นางเมทิณี พงษ�สัมณะ
62103003463 นางสาวสุภาวดี ปBสสาคํา
62103003464 นางสาวศศิธร ทะนงค�
62103003465 นางสาวสุพัตรา อเนกะเวียง
62103003466 นางสาวรุ:งทิพย� ชาติอิศรานุวัฒน�
62103003467 นางสาวพรพิมล ตะเคียนราม
62103003468 นางสาวปราณี กลิ่นบัว
62103003469 นางสาวรัชฎาภรณ� สุดสดี
62103003470 นายอรรถพล แพนสิงห�
62103003471 นางสาวเพ็ญศรี วงศ�พิมพ�
62103003472 นายชาญชัย วงค�สุวรรณ�
62103003473 นางสาวอรัญญา น0อยบัวทิพย�
62103003474 นายวุฒินัน ทิพกรณ�
62103003475 นางสาวเกศินี บุญสุข
62103003476 นางสาววสุนันท� มงคลนํา
62103003477 นางสาวปวีณสมร สุกทน
62103003478 นางสาววาสนา หม่ันวงษ�
62103003479 นายพิสิษฐ� อุทัย
62103003480 นางสาวปราณปรียา ศรีสายหยุด

หน0า 116 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103003481 นางสาวภัทรา วงไชยา
62103003482 นายณฐพล คําศรีสุข
62103003483 นางสาวจันทร�ธิดา คงไชย
62103003484 นางสาวภัทรวดี ศรมณี
62103003485 นายโชคชัย ยาศรี
62103003486 นางสาวนันทินี วงษ�จันทร�
62103003487 นางสาวศุภกานต� บรรลังก�
62103003488 นางสาวกาญจนา วงค�สารี
62103003489 นางสาวอัญวีณ� มาสขาว
62103003490 นางสาวปอแก0ว วงศ�พินิจ
62103003491 นางสาวกาญจนาภรณ� จันทร�จริง
62103003492 นางสาวพิมพ�ชนก นามเหลา
62103003493 นายชุติพนธ� ขันตีสาย
62103003494 นายธวัชชัย ไหวดี
62103003495 นายอณวัตร ทองพันชั่ง
62103003496 นางสาวจิตสุภา ภักด์ิลํา
62103003497 นายสามารถ บุญเสริม
62103003498 นางสาวสุกัญญา สมพร
62103003499 นายวิทวัส พาเรือง
62103003500 นายไกรลาศ เลือดทหาร
62103003501 นายรัฐพล คําสาลี
62103003502 นางสาวศศิร�ธา คําผง
62103003503 นางสาวญาณัชฉรา นาคะเมฆ
62103003504 นางสาวนฤมล รัตนพงค�
62103003505 นางสาวบุณยาพร ศิรินัย
62103003506 นางสาวจิรภัทร วงศ�หอม
62103003507 นางสาววิชุดา หนูเกาะเรียง
62103003508 นางสาวอนงค�นาฏ คู:แก0ว
62103003509 นางสาวสุวิชยา อุราสาย
62103003510 นางสาวอรุณรัตน� สุขเพ่ิม
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62103003511 นายนลธวัช การบุญ
62103003512 นางสาวอรดา สมสะอาด
62103003513 นางสาวนิจสุภา ภิบาลสิงห�
62103003514 นางสาวจิรารัตน� ศรีเมืองมา
62103003515 นางสาวสุวรุณ อบอุ:น
62103003516 นางสาวณัฐศศิ ฐิติพันธ�นรากร
62103003517 นางสาวสโรชา เดชฤทธ์ิ
62103003518 นายฉัตรณรงค� ธงไชย
62103003519 นางสาวสุรีย� นิลแก0ว
62103003520 นางสาวบุษยมาส ม:วงชัย
62103003521 นางสาวสุปราณี ธรรมปBตย�
62103003522 นายกฤษดา หอมไกล
62103003523 นางสาวจิรประภา โพธ์ิศรี
62103003524 นางสาวจิดาภา สีหาวงษ�
62103003525 นางสาวพรสุดา หวังผล
62103003526 นายอานนท� ยอดหอ
62103003527 นายวุฒิชัย นุสนธ์ิ
62103003528 นางสาวจิรประภา ยอดเพ็ชร
62103003529 นางสาวลัดดาวัลย� กงนะ
62103003530 นางสาวศศิประภา กุระนาม
62103003531 นายวิทวัฒน� นวมศรี
62103003532 นางสาวจุฑามาส ดนัยรุ:งรัตน�
62103003533 นางสาวสุพรรษา ขันทองดี
62103003534 นายนิมมาน เมืองเหนือ
62103003535 นางสาวมยุรี หงส�สุข
62103003536 นายปวรวิชย� นามวา
62103003537 นางสาวยุวรี ผ:องราศรี
62103003538 นางสาวอนุธิดา ทองไทย
62103003539 นางสาวรัตนพร คุณพาที
62103003540 นายอัคนี ชูมรรคา
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62103003541 นางสาวนิรบล สัมพะวงศ�
62103003542 นางสาวพรชิตา กองทองนอก
62103003543 นายภีมพัจน� สินธุประสิทธ์ิ
62103003544 นางสาวจารุวรรณ นิยม
62103003545 นางสาวจุฑาลักษณ� ระดาบุตร
62103003546 นางสาวกรรณิการ� มุกดา
62103003547 นางสาวบัวลอย ธนานัติ
62103003548 นายปราโมทย� ไชยชนะ
62103003549 นางสาวกรรณิกา โอฬารวัฒนชัย
62103003550 นางสาวทิพวรรณ อินทะมาตร
62103003551 นางสาวนฤพร ภูทัศน�
62103003552 นางสาววรรณภา เรืองธรรม
62103003553 นางสาวพนิดา ทุยโทชัย
62103003554 นางสาวศศิธร วงษ�จักร�
62103003555 นายสุนทร วงพรม
62103003556 นายประจักษ� ใจอุ:น
62103003557 นางสาววรรณิดา แสงทอง
62103003558 นางพัทธ�ธีรา ละคร
62103003559 นายปฏิภาณ พาหา
62103003560 นายเจนณรงค� ใจแน:น
62103003561 นายพิชิตพล หอมทอง
62103003562 นางสาวสุทธิดา ดงอุทิศ
62103003563 นายสุเมธ พิมพ�สินธุ�
62103003564 นางสาวจีราภรณ� ราษีนวล
62103003565 นางสาวนันท�นภัส บุระทอน
62103003566 นางสาวชไมพร สันลักษณ�
62103003567 นางสาวสุดารัตน� ผ:องแผ0ว
62103003568 นายพงษ�สิริ นาคประเสริฐ
62103003569 นางวัชรี จันทร�ผาย
62103003570 นางสาวศิริลักษณ� พิมพรัตน�
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62103003571 นางสาวพนิดา นามห:อ
62103003572 นางสาวสกุลรัตน� ศิริมา
62103003573 นายอุดมทรัพย� ญาติประชุม
62103003574 นายอภิวัฒน� รุ:งแจ0ง
62103003575 นางสาวจุฑามาส ทองดี
62103003576 นางสาวพัฒน�นิดา ไชยรัตน�
62103003577 นายเจษฎา ต0นพรหม
62103003578 นางสาวพิศวรรณ เพ็ชร�ย่ิง
62103003579 นางสาวอุไรวรรณ งอกศรี
62103003580 นายชิดชนก มโนจิตร
62103003581 นางสาวกนกพร จันทร�วิวัฒนากูล
62103003582 นายเอกพรรณ� แก0วแสน
62103003583 นางสาวหนูกอน บุตราช
62103003584 นางสาวจิฬารัตน� พิมพ�ทอง
62103003585 นางพัชรีวรรณ กิพ:อ
62103003586 นายประภาส วงค�ราช
62103003587 นายศักดา ชาลี
62103003588 นางอรชอน ศรีเสมอ
62103003589 นายสิริพงศ� โอษฐงาม
62103003590 นางสาวน้ําฝน ปานทอง
62103003591 นางสาวพรพิมล ธรรมนิยม
62103003592 นางสาวภาสินี ทองปน
62103003593 นายอนิรุจน� สาระกิจ
62103003594 นางสาวนิสนันท� นามศร
62103003595 นายจตุรภัทร บุตรแก0ว
62103003596 นางสาวสุดารัตน� นิยมวงษ�
62103003597 นางสาวเกตุมณี อินสําราญ
62103003598 นางสาวภัทรภร ชัยนรวัฒน�
62103003599 นางสาวอาทิมา กาสา
62103003600 นายสมาธิ เย่ียมรัมย�
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62103003601 นายพงศกร ฉันไชย
62103003602 นายทวีศักด์ิ จอมคํา
62103003603 นางสาววรรณนภา ทองบุตร
62103003604 นางสาวดวงพร แสงจันทร�
62103003605 นางสาวอารญา เหิดขุนทด
62103003606 นางสาวกาญจนาพร ผิวสุวรรณ
62103003607 นางสาวพัชรี มรกต
62103003608 นางสาวกานต�พิชชา ธรรมสัตย�
62103003609 นายภาณุพงศ� โคกลือชา
62103003610 นางสาวชาณิการ� ชราศรี
62103003611 นางสาวศุภรดา รัตนบํารุง
62103003612 นางสาวอุษณีย� ช:วงโชติ
62103003613 นางสาวอภิชญา ภูครองแง:
62103003614 นางสาวปราณี จันทร�กลิ่น
62103003615 นางสาวธนัญญา แก0วกนก
62103003616 นางสาวนุจรี วรรธนะวงษา
62103003617 นายโชคชัย แซ:เจีย
62103003618 นางสาวรวิสรา ศรีรัตน�
62103003619 นางสาวเบญจวรรณ พิมพา
62103003620 นางสาวกฤตพร กมล
62103003621 นางสาวนริศรา สะอาด
62103003622 นายนราธิป พรัดเมือง
62103003623 นางบังอร พุทธคุณ
62103003624 นายนพรัตน� ทองเฟROอง
62103003625 นางสาวเกศรา พันชนะ
62103003626 นางปนัดดา สุขเทศ
62103003627 นางสาวนิตติยากร อินทนาม
62103003628 นางสาวนฤมล โททอง
62103003629 นางสาวสิริวรรณ กล:อมปBญญา
62103003630 นายสิทธิเดช มลีรัตน�
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62103003631 นายสุรัติพงศ� สหุนาฬุ
62103003632 นางสาวสุวนันท� ดอนประทุม
62103003633 นางสาวอรทัย มาจาด
62103003634 นางสาวเสาวณีย� สัมผัสบุญ
62103003635 นางสาววิริยาภรณ� เกษกุล
62103003636 นายเกรียงศักด์ิ สุภาพ
62103003637 นางนงลักษณ� สีโวหะ
62103003638 นายทรงศักด์ิ พรหมทองดี
62103003639 นายสุนทร คําดี
62103003640 นางสาวอมรรัตน� หนูฟุUน
62103003641 นายจักรกฤษณ� สมเทพ
62103003642 นายยุทธภูมิ แสวงผล
62103003643 นางสาวเกศแก0ว สุระ
62103003644 นายอดิศักด์ิ นามบุดดี
62103003645 ว:าที่ร0อยตรีณัฐวุฒิ วงศาเลิศ
62103003646 นางสาวสุดารัตน� รังกลิ่น
62103003647 นางสาวนรินทร�รัตน� วามะลุน
62103003648 นางสาวทิพย�ทอง วงษ�ศรีแก0ว
62103003649 นางพิชยาณัณต� ศรีประเสริฐ
62103003650 นางสาวกฤติกา สายอุราช
62103003651 นางสาวอภิญญา แสวงทรง
62103003652 นางสาวกุลชญา ลีนาราช
62103003653 นางสาวอริยาพร วันลิโก
62103003654 นางสาวภัทรพร สุวรรณโสภา
62103003655 นางสาวหยกนภา ใจใส
62103003656 นางสาวสุภารัตน� อาจหนองหว0า
62103003657 นายรุ:งเรือง เศรษฐรักษ�
62103003658 นางสาวเสริมจิตร พิมโคตร
62103003659 นางสาวรสริน แก0วพวง
62103003660 นางสาวจันทร�แรม สุขเกษม
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62103003661 นายอรรถพล สมนึก
62103003662 นางสาวหัทยา ทองทา
62103003663 นายชฎิลเดช อ0วนแก0ว
62103003664 นางสาวลัลฌ�ลลิน ทวีพันธ�
62103003665 นางสาวอารียา ศรีหาเวช
62103003666 นางสาวจิตาภา แก0วพะโอะ
62103003667 นางสาวกัญญาณัฐ ย:อมมี
62103003668 นางสาวปาจารี มีทรัพย�
62103003669 นายจักรี แสนทวีสุข
62103003670 นางสมถวิล มีลาภ
62103003671 นางสาวกรรภิรมย� พรมตวง
62103003672 นายระชานนท� ศรีธัญ
62103003673 นางสาวสุชานาฏ ศรีระชาติ
62103003674 นางสาวสุภา เพชรมาก
62103003675 นายพงษ�พิทักษ� บุตรพรม
62103003676 นางสาวสงกรานต� กัญญมาสา
62103003677 นางสาวปรีญาภรณ� เยนา
62103003678 นายณรงค�เดช หงทะนี
62103003679 นางสาวสุชาดา ถ่ินขาม
62103003680 นางสาวณปภัช ผลทวี
62103003681 ว:าที่ร.ต.ชนินทร กองสุข
62103003682 นายภัทรพงษ� เรืองศรี
62103003683 นายจักรพันธ� ปIOนเพชร
62103003684 นางสาวอภิญญา ชะบา
62103003685 นางสาวนิภาพร ม่ิงสินธ�
62103003686 นางสาวหทัยชนก เขมปริยากร
62103003687 นางสาวรุ:งนภา ชูรัตน�
62103003688 นางจันทร�จิรา ทองจัตุ
62103003689 นางสาวสุดารัตน� แสนศรี
62103003690 นางสาวจิรนันท� ปBดถา
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62103003691 นายฉัตรชัย สินอ0วน
62103003692 นางสาวอรทัย ชูยศ
62103003693 นายกรกต ช:วยแสง
62103003694 นางสาวปนัดดา ขันเงิน
62103003695 นางสาวจาริณี เสนาพรม
62103003696 นางสาวดวงนฤมล ภิญโญยศโสภณ
62103003697 นายนักรบ พรมรัตน�
62103003698 นางสาวสุทัตตา ศรีลาชัย
62103003699 นายฐิติ แก0วกับทอง
62103003700 นายศตวรรษ พลเหตุ
62103003701 นางสาวอริญาภรณ� กอบัว
62103003702 นางสาวมัชฌิมา รูปไข:
62103003703 นางสาวละอองดาว สีเหลือง
62103003704 นายฉัตรชัย พันธวัช
62103003705 นางสาววิภาวี สารมะณี
62103003706 นางสาวจุรีมาศ สมมิตร
62103003707 นางสาววิริญา ศรีธัญรัตน�
62103003708 นายจักรกฤษณ� ปานเกิด
62103003709 นางสาวสุธิดา เชียงพิลา
62103003710 นางสาวอาภาภรณ� ชาวไร:
62103003711 นางสาววรรณภา ทองศรี
62103003712 นางสาวเบญจวรรณ ศรีภูมิ
62103003713 นางสาวทิพากร อินทนพ
62103003714 นายวุฒิวัฒน� บุษบงค�
62103003715 นายสุธากร โพธ์ิพรม
62103003716 นางสาวอรพิมล ดาราย0อย
62103003717 นายกิตติศักด์ิ สายพันธุ�
62103003718 นางสาววรรณิศา วาปM
62103003719 นางสาวสุทธิดา สุระชาติ
62103003720 นางสาวกนกวรรณ ครองยุทธ
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62103003721 นางสาวกฤษณา ศรีภิรมย�
62103003722 นางสาวธันย�ชนก คําอ:อน
62103003723 นายเสกสรรค� มุ:งหมาย
62103003724 นายณัฐพล วงค�คูณ
62103003725 นายประหยัด บุตรด0วง
62103003726 นายยุทธพล อินม:วงไทย
62103003727 นางสาวเสาวลักษณ� ประดา
62103003728 นางสาวอัมภิกา เทพคําราม
62103003729 นางสาวนิตยา มะลิลาด
62103003730 นางสาวสุปราณี ธนูศรี
62103003731 นายอดิศักด์ิ งามพร0อม
62103003732 นางสาวสุปราณี ภูคําศักด์ิ
62103003733 นางสาวณัฐธิดา บุญเอื้อ
62103003734 นางสาวรุ:งทิพย� พาโยพัด
62103003735 นางสาวบรรณฑรวรรณ ทองทับ
62103003736 นางสาวจิตติมา แก0วกนก
62103003737 นางสาวศิรินภา จันทร�ภูงา
62103003738 นางสาวจรัสศรี ระลึกดี
62103003739 นายนัทธพงษ� ฉลวยแสง
62103003740 นางสาวจิตอนันต� นามวงศ�
62103003741 นางบัวผัน วงษา
62103003742 นางสาวอลิสรา ทองไทย
62103003743 นางสาววรัญญา คําแก0ว
62103003744 นางสาวขวัญจิรา จิณฤทธ์ิ
62103003745 นางสาวเย็นฤดี ทองศรี
62103003746 นางสาวนงลักษณ� สลางสิงห�
62103003747 นางสาวปรีดาภรณ� ขจัดมลทิน
62103003748 นางสาวบุษบาบรรณ สีแดง
62103003749 นางสาวนันติยา สายยศ
62103003750 นายธฤต ก:อธรรมฤทธ์ิ
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62103003751 นางสาวณัฐชนก พุทธบุญ
62103003752 นางสาววิจิตรา มเหศักด์ิ
62103003753 นางสาวสร0อยสุดา อุตอามาตย�
62103003754 นางสาวรัตนวลัย ธนะคุณ
62103003755 นางสาวปาริษา ช:วงชิง
62103003756 นางสาวธิดารัตน� ฉลวยศรี
62103003757 นางสาวนภาวรรณ นักผูก
62103003758 นางสาวนิธิพร อุตม�ทอง
62103003759 นางสาวกณิศนันท� ปIติพรพัฒน�
62103003760 นางพรไพลิน ตีเมืองสอง
62103003761 นางสาวสุรีพร วงเครือสอน
62103003762 นางสาวอุษณี แพอุดมสมบูรณ�
62103003763 นางสาวจิราวรรณ ประมวน
62103003764 นางสาวมุทิตา สัตย�สุขย่ิง
62103003765 นางสาวกนกพร รินทร
62103003766 นางสาวเศรษฐดาพัชร� ประจวบสุข
62103003767 นางสาวนรินทร�รักษ� พิกุลศรี
62103003768 นายส:งเสริม โมหา
62103003769 นางสาวพรรณี แก0วนาคูณ
62103003770 นางสาวณิชชาภัทร เกิดฤทธ์ิ
62103003771 นายพงศ�พีระ เสรีรัตนกูล
62103003772 นายกิตติพงศ� จันทร�บุญ
62103003773 นางสาวสุภาพร ทองมหา
62103003774 นางสาวประทุมวัน นิยมหาญ
62103003775 นางสาวพรนภา พิมพ�ทอง
62103003776 นายสันติ เรืองศรี
62103003777 นางสาวมนญ�ญพัชญ� วงษ�วิริยะ
62103003778 นางสาวสุวิภา บุญสุข
62103003779 นางสาวนิศาชล ขันทอง
62103003780 นางสาวภัทรนันท� ปBญญาดี
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62103003781 นายพงษ�ศิริ โกกะพันธ�
62103003782 นายสมจิตร ผลชะอุ:ม
62103003783 นายอภิชาติ ฤทธิมา
62103003784 นายณัฐพงศ� จําใจ
62103003785 นายอภิศักด์ิ ทําบุญ
62103003786 นางสาวจิตรลดา ปBญญาใส
62103003787 นางสาวโสรยา โรมราช
62103003788 นางสาวสินีนาฏ สุขประเสริฐ
62103003789 นางสาวมรินญา สุราภา
62103003790 นางสาวสุจิตรา สืบบุตร
62103003791 นางสาวเดือน ผ:องแผ0ว
62103003792 นางสาวจันทร�จิรา อินธิราช
62103003793 นายนิรุตต์ิเมธา เขียวจันทร�
62103003794 นางสาวรุ:งนภา บุญใหญ:
62103003795 นายเนติศักด์ิ ใจสุข
62103003796 นายนิติพล พลอาษา
62103003797 นางสาวภัทรสุดา คอกกลาง
62103003798 นางสาวมณีรัตน� ย่ิงดี
62103003799 นางสาวนิภาพร ทองสะอาด
62103003800 นางสาวพัชรี กุศล
62103003801 นางสาวอภัยรี มีชัย
62103003802 นางสาวพรนภัส สตานิคม
62103003803 นางสาวชวิตา ตวงทรัพย�
62103003804 นางพจนาวิจิตร เทียนทอง
62103003805 นางสาวมลฤดี นนท�ศิริ
62103003806 นายจักรนะรินทร� เสาร�ชัย
62103003807 นางสาวธาวินี ศรีอุดร
62103003808 นางสาวสุนิสา ทรัพย�สูงเนิน
62103003809 นายวัชรพงษ� เพียสุระ
62103003810 นางสาวนิตยา ทองลอง
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62103003811 นางสาวยุคลธร วารี
62103003812 นางสาวอรทัย ศรัทธาคลัง
62103003813 นางสาวสุชาดา บุปผาวัลย�
62103003814 นางสาววรรณิภา จันทร�แรม
62103003815 นางสาวกมลชนก ต:อชาติ
62103003816 นางสาวกัญญอร รวดเร็ว
62103003817 นายเฉลิมฤทธ์ิ ชีวาพรไพศาล
62103003818 นางสาวจิรัญญา วงศ�อินทร�
62103003819 นายชัยชนะ ไชยรา
62103003820 นายพัชรพล ใสดี
62103003821 นายคชาฑร สุคันธชาติ
62103003822 นางสาวสมใจ กังเตีย
62103003823 นายวิโรจน� พรรณา
62103003824 นายนราธิป เจริญวัฒน�
62103003825 นายปIยวัฒน� หินแก0ว
62103003826 นายอนุวัฒน� ท:าหาญ
62103003827 นายศิวดล สะโสดา
62103003828 นางสาวสุภาวรรณ ซ0อนซุย
62103003829 นางสาวกมลชนก พิษณุ
62103003830 นางสาวปรารถนา ดวงพวง
62103003831 นางสาวยุภาพร วารี
62103003832 นางอมรินทร� พลเย่ียม
62103003833 นางสาวฐิติรัตน� พงษ�ศิริ
62103003834 นางสาวอุไรพร กองมณี
62103003835 นายยุทธนา เชิญรัมย�
62103003836 นายจตุพล จันทวรี
62103003837 นางสาวพิมพ�วิมล แสงศรี
62103003838 นายจักรพันธ� สายคง
62103003839 ว:าที่ร0อยตรีศิริศักด์ิ จําลองสอง
62103003840 นางสาวกุลการ บุตรศรี
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62103003841 นายสิทธิชัย วันศรี
62103003842 นางสาวศันสนีย� พันเจริญ
62103003843 นางประภัสรา ทิพยสาร
62103003844 นางสาวกฤตติยา สง:างาม
62103003845 ว:าที่ร0อยตรีวีรศักด์ิ สานนท�
62103003846 นางสาวมันทนา บรรยง
62103003847 นายนันทวัชร กอกหวาน
62103003848 นายธีระยุทธ สิทธิเศษ
62103003849 นางสาวปฐมาพร ถามะพันธ�
62103003850 นายพูลทรัพย� จันทร�สมุด
62103003851 นางสาวศรุชา ลือนาม
62103003852 นายรัฐมณีคาน ปาทาน
62103003853 นางสาวนงค�ลักษณ� พรหมชาติ
62103003854 นางสาวพยอม เจริญรัตน�
62103003855 นางสาวนิตยา แสนทวีสุข
62103003856 นางสาวณัฐพร กมล
62103003857 นางสาวพัชรพร สาริบุตร
62103003858 นางสาวณัฐธิดา สุดาพรม
62103003859 นางสาวรุจิรา พุทธคุณ
62103003860 นางสาวพรรณนิภา จันใด
62103003861 นางสาวสุกัลญา เชื้อคําจันทร�
62103003862 นายเสกศักด์ิ เจริญดี
62103003863 นางใยใหม ม่ิงขวัญ
62103003864 นายสุริยันต� ชัยภักดี
62103003865 นางอาริสา สุวรรณไตรย�
62103003866 นางสาวสุจิตรา พิจารณ�
62103003867 นางสาวสุวนันท� ปBจจัย
62103003868 นายธนะพงศ� ประทุมชาติ
62103003869 นางสาวสุดารัตน� ฉายแม0น
62103003870 นางสาวพรพิมล บุญเทียม
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62103003871 นางสาวสุพิชญา ศิระประสพไชย
62103003872 นางสาวดวงนภา บุญห:อ
62103003873 นางสาวกาญจนาภรณ� ศรีสมุทร
62103003874 นางสาวจตุพร อินทพรม
62103003875 นางสาวอรพรรณ ไพยกาล
62103003876 นางสาวพลอยไพลิน โคตลุนาม
62103003877 นายธีรโชติ สายทองมี
62103003878 นางสาวสุภาพร ชาวโพนทอง
62103003879 นางสาวปรารถนา ตาเมือง
62103003880 นายณัฐสิทธ์ิ บุญธรรม
62103003881 นางสาวรัตนาวดี บุตรภักด์ิ
62103003882 นางสาววาทินีย� ชารี
62103003883 นางสาวนฤมล นิ้วทอง
62103003884 นางสาวปาลีรัตน� กัญญา
62103003885 นายภูมินทร� เครื่องพันธ�
62103003886 นางสาววรัญญา บุญครอง
62103003887 นายจักรกฤษณ� สัญลักษณ�
62103003888 นางกรรณิกา วิทยาขาว
62103003889 นางสาวแพรวพลอย สมภูมิ
62103003890 นางสาวกมลขวัญ วงค�คําชิน
62103003891 นางสาวณิชกุล อ:อนหวาน
62103003892 นางสาวมาริตา กองสิน
62103003893 นางสาวธาราวรรณ เฉลียวไว
62103003894 นางสาววิลาวัลย� โหม:งมาตย�
62103003895 นางสาวฟ4ามุ:ย ทองเทพ
62103003896 นางสาวณัฐธิดา มงคลแก0ว
62103003897 นางสาวปาณิสรา ปุระมาปBด
62103003898 นายทศพร ชนกคุณ
62103003899 นางสาวสุชาดา กุลบุตร
62103003900 นายอนันต� ต้ังวิรุฬห�วณิช
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62103003901 นายบุญเพชร คงชาติ
62103003902 นายจตุพร คําเพ็ชร
62103003903 นางรจนา หารวย
62103003904 นายธีระชัย ศิลปBกษา
62103003905 นางสาวศศินะ แสงทอง
62103003906 นายวรเชษฐ� กุลโชติ
62103003907 นางสาวเสาวคนธ� สว:างภพ
62103003908 นางสาวอําภาพร วะรงค�
62103003909 นางสาวอรทัย นามไธสง
62103003910 นายจิรภัทร เจือทอง
62103003911 นายวิทยา ชุมพูแสน
62103003912 นายธเนศ สืบวงศ�
62103003913 นางสาวกมลรัตน� สันตวง
62103003914 นางสาวสิริรัตน� จินดา
62103003915 นางสาวอัณศยา สุภาพรม
62103003916 นางสาวอิสราภรณ� ศรีสะอาด
62103003917 นางสาววิภาดา บัวงาม
62103003918 นางสาวกุลวดี สถิรรัตน�
62103003919 นางสาวปIยมณี เมืองโคตร
62103003920 นายยุทธนา จิตตุนัง
62103003921 นางสาววาสนา ดุจดา
62103003922 นายพิพัฒน� โสนทอง
62103003923 นางสาววิภา คําดี
62103003924 นายเทวินทร� ปรากฎรัตน�
62103003925 นายพิสิฐ ศรีวะวงค�
62103003926 นางสาวรัชนิดา ตรีภพ
62103003927 นายศักด์ิชัย วงค�ขันธ�
62103003928 นายพงษ�อิสรา สาน0อย
62103003929 นางสาวนครศิริ อุทธา
62103003930 นางสาวปรารถนา ตอเสนา
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62103003931 ว:าที่ร0อยโทยุรนันท� ทุมทุมา
62103003932 นางสาวจุฑาทิพย� ปBญญาดิษฐ�
62103003933 นางสาวแก0วกาญจน� ไชยสัจ
62103003934 นางสาวพิมพ�ชนก ทรการ
62103003935 นางสาววนิดา พูลศรี
62103003936 นางสาวภัทราวดี ศรีสว:าง
62103003937 นางเรณู ชาติประเสริฐ
62103003938 นางสาวแพทรียา เวฬุวนารักษ�
62103003939 นายอัษฎางค� รัตนภักดี
62103003940 นางสาวสุภาภรณ� อ:อนวรรณะ
62103003941 นางสาวศิริพร สมเทพ
62103003942 นางสาวสุภาพร แก:นก:อ
62103003943 นางสาวศิริเพ็ญ นาคสังข�
62103003944 นายมนู ฤทธ์ิชัยเจริญ
62103003945 นางสาวปIยะดา ใจยาว
62103003946 นางสาวเบญจวรรณ คํามะณี
62103003947 นายทศพร สุนทรปราณี
62103003948 นางสาวนันท�สุชา ละมูล
62103003949 นางสาวสร0อยทอง ทองทัย
62103003950 นางสาวแก0วตา พลเมืองศรี
62103003951 นางสาวฤดีมาศ ออมอด
62103003952 นางสิริยา บุญผุย
62103003953 นางสาวหัทยา จําปาหอม
62103003954 นายณัฐวุฒิ หงษ�จันทร�
62103003955 นางสาวสุตาภัทร ทองประทุม
62103003956 นางสาววิภาพร ดวงสินธุ�
62103003957 นางสาวญานิภา เสริฐวาสนา
62103003958 นายสุริยันต� ปกป4อง
62103003959 นางสาวกชพร เสนากลาง
62103003960 นางสาวสุรีรัตน� ซ่ือตรง
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62103003961 นางสาวศิรินทิพย� ส:องแสง
62103003962 นางสาววรรณิศา ไหมทอง
62103003963 นางสาวพัชรา จูมสีมา
62103003964 นายศุภนันท� กลิ่นกล0า
62103003965 นางสาวสุปราณี ชุมจันทร�
62103003966 นางสาวเดือนนภา บุญจันทร�
62103003967 นางสาวลดาวัลย� สุขเกษม
62103003968 นางสาวณิชชา อินทนนท�
62103003969 นางสาวนริศราภรณ� ภิญโญภาพ
62103003970 นางสาวณัฐวดี นันตะวงษ�
62103003971 นางสาวจีรวรรษ ศรีสอน
62103003972 นางสาวกาญจนา วราพุฒ
62103003973 นายมงคล กิตติวุฒิไกร
62103003974 นางสาวประกาย จันทะสิงห�
62103003975 นางสาวจิรารัตน� สิงทองทัศน�
62103003976 นางสาววัลภา บูรณะธนสาร
62103003977 นายฉัตรดนัย คํากันหา
62103003978 นางสาววรรณา แซ:คู
62103003979 นายวิชัย แถมวัน
62103003980 นางสาวจุฑามาศ ตวงทรัพย�
62103003981 นายจักราช จวบรัมย�
62103003982 นายสดจิตรดา มูลสาร
62103003983 นางสาวอ0อมทอง พงษ�วิเศษ
62103003984 นางสาวกนกวรรณ จันทร�กระจ:าง
62103003985 นางพิสมัย พิลาชัย
62103003986 นางสาววรัญญา วดีศิริศักด์ิ
62103003987 นายพงษ�พัฒน� ทองทั่ว
62103003988 นางสาวสุณัฏฐา อัฐนาค
62103003989 นายทศพล ณรงค�แสง
62103003990 นายเพชรรัตน� ผลสุข
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62103003991 นายโกวิท รักษาศรี
62103003992 นางสาวสวรรยา สวากัน
62103003993 นางสาวพัชรินทร� สมลี
62103003994 นางสาวจรัสศรี อัตะโน
62103003995 นางสาวกิติยา ประพันธา
62103003996 นางสาวปBญกร นิลแก0ว
62103003997 นางสาวอรณีย� ศรีวัย
62103003998 นายอธิเมศร� วัฒนศักด์ิกีรติ
62103003999 นายเกรียงไกร บัวไขย�
62103004000 นางสาวนัฐดาพร ประทุมทอง
62103004001 นางสาวณัฐชยา สาลิวงษ�
62103004002 นายภาณุวัฒน� สารพล
62103004003 นายภานุพัฒน� เทียนเห็ด
62103004004 นางสาวฐิติพันธุ� เอกวิทยาเวชนุกูล
62103004005 นางสาววาสนา ไชยศิลปT
62103004006 นายชัยณรงค� การะพันธ�
62103004007 นางสาวจริยา จันทร�หอม
62103004008 นางสาวอารีรัตน� ศรีสุข
62103004009 นายสฐากูร ชุปวา
62103004010 นางสาวอัจฉราภรณ� อยู:ตรง
62103004011 นางสาววรรณิภา จงชมผา
62103004012 นายอดิศักด์ิ คําเชิด
62103004013 นายธีรภัทร อุทุมภา
62103004014 นางสาวพิมพ�ชนก ทองถม
62103004015 นางสาวสุวธิดา วงค�ละคร
62103004016 นายณพวุฒิ วรรณศรี
62103004017 นายประยุทธ กระจาย
62103004018 นายศุภชัย โลมารักษ�
62103004019 นางสาวฉัตรฑริกา ขรรค�แก0ว
62103004020 นางสาวอินทิรา ผาวันดี
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62103004021 นายไชยนรินทร� ไพรเลียง
62103004022 นางสาววรรณนิสา ชูกลิ่น
62103004023 นางสาวปนัดดา ดวงอินทร�
62103004024 นางสาวธนิดา เลียงนาราบ
62103004025 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีระบุตร
62103004026 นายวุฒิวัฒน� บุญทวียศวัฒน�
62103004027 นางสาวสุทธิดา พรมบุตร
62103004028 นางสาวพนิตพรรณ� ไชยศรีษะ
62103004029 นายจัตุรงค� ผลจันทร�
62103004030 นางสาวปพิชญา ตาทอง
62103004031 นางสาวศาตนันท� ปะสาระโว
62103004032 นางสาวอารยา ภูทอง
62103004033 นางสาวนิสาชล สุทธิวงศ�
62103004034 นางสาวอัญชลีพร วสุกรรณ
62103004035 นางสาวทอฝBน ทับละ
62103004036 นางสาวอรุณี บัวศรี
62103004037 นางสาวอภิญญา คํ้าคูณ
62103004038 นางอังคณางค� ไชยโยธา
62103004039 นายปIยะวัฒน� ปานฟBก
62103004040 นางสาวธิดารัตน� หินทอง
62103004041 นางสาววิจิตรา สุขส:ง
62103004042 นายธีรศักด์ิ บุญเชิญ
62103004043 นางสาวทองจันทร� มีพันธ�
62103004044 นางสาวอาทิตยา หาญจิตร
62103004045 นางสาวอภิญญา นิกรณ�
62103004046 นายศรัณย� มีสติ
62103004047 นางสาวภรภัทร พัฒนกําพล
62103004048 นางสาวจันทิมา จันคณา
62103004049 นางสาววิสสุตรา สุธรรมวงศ�
62103004050 นางสาวภิมรษา ห0องแซง
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62103004051 นายกฤษตฤณ คําอ0วน
62103004052 นายคชาภา วิชาธร
62103004053 นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย�
62103004054 นางสาววรรณภา พันธุมาศ
62103004055 นางสาวศิริรัตน� สะอาด
62103004056 นางเพ็ญภรณ� สุคําภา
62103004057 นางสาวธิราภรณ� อาจอ:อนศรี
62103004058 นางสาวอัจฉราพรรณ สุทโธ
62103004059 นางสาวสุนิษา บุบผาถา
62103004060 นางสาวคนึงนิจ สุวรรณภภาเจริญ
62103004061 นายศิวกร นิยมนา
62103004062 นายธนกฤต อัฒจักร
62103004063 นายณัฐพล นนท�ศิริ
62103004064 นางสาวเกศราภรณ� เส็งตากแดด
62103004065 นายพีระพงษ� เสนาพันธ�
62103004066 นางจุฑาทิพย� สระทองแก0ว
62103004067 นางสาววรารัตน� ภาคศิริ
62103004068 นางสาวอนุธิดา สุระชาติ
62103004069 นางสาวทัศวรรณ ดีคําพันธ�
62103004070 นางสาวปวีณา วงศ�คํา
62103004071 นายวัฒนวัฒน� ทองแสง
62103004072 นางสาวนภาพร เนื้อทอง
62103004073 นางสาวสุภาพร เสพสุข
62103004074 นางสาววิไลวัลย� จันทราช
62103004075 นางสาวปรีญานุช ศรีสมบัติ
62103004076 นายพนมพร อาภรณ�รัตน�
62103004077 นางสาวสุวารี บุญเกิด
62103004078 นางสาวเพชรรัตน� อินทวงค�
62103004079 นางสาวธีราภรณ� ชินอาด
62103004080 นายยศพล สุ:มมาตย�
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62103004081 นายมาฆะ ถมทองทวี
62103004082 นางสาวนารีรัตน� กองสินแก0ว
62103004083 นางสาวประไพพักตร� หลักเพชร
62103004084 นายจักราวุธ จันทานี
62103004085 นายสุทธิพงษ� แก0วมงคล
62103004086 นางสาวสุพัตรา ซ่ือสัตย�
62103004087 นางสาวนิจฉรา ไทรงาม
62103004088 นางสาวกิติยา ผาริโน
62103004089 นางสาวปราณี มันมะณี
62103004090 นางสาวจิรัชยา ทุมมากร
62103004091 นายสุเมธา สานุศิษย�
62103004092 นางสาวทรรศนีย� บุตะเขียว
62103004093 นายภาณุเดช วันเวียน
62103004094 นางสาวอรยา ชูรัตน�
62103004095 นางสาวอลิษา วารุลังค�
62103004096 นายสุรศักด์ิ คําสุมาลี
62103004097 นางสาวแพรวนภา ศรีทุม
62103004098 นางสาวแสงเดือน สันทาลุนัย
62103004099 นางสาวพัชริดา โสวันนา
62103004100 นางสาวธารดา ปวะบุตร
62103004101 นางสาวรุ:งไพลิน จิรภาสสุวรรณ
62103004102 นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธ์ิ
62103004103 นายทัชชกร ต้ังณัฐกาญจน
62103004104 นางสาวกิตติกา สุขบรรจง
62103004105 นางสาวโสภิตา พรมขุนทด
62103004106 นางสาวจิตราภรณ� ภาระพงษ�
62103004107 นางสาววิริญญา อาจวงษา
62103004108 นางจุฑารัตน� บุญทา
62103004109 นายธนพัฒน� สํานักนิตย�
62103004110 นายวันชัย แม0นพยัคฆ�
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62103004111 นางสาวสุวิมล ไชยคํา
62103004112 นางสาวสุภาพร กล0าเกิด
62103004113 นางสาวพิชญ�ชาภัส สุภลักษณ�ทวีกิจ
62103004114 นางสาววชิราภรณ� มนตรีวงษ�
62103004115 นางสาวสุธาสินี วงศ�คําพา
62103004116 นางสาวรัตนาภรณ� สารรัตน�
62103004117 นางสาวสุภาดา สุวะไชย
62103004118 นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ�
62103004119 นางสาวภัทรวดี บูรณ�เจริญ
62103004120 นางสาวจันทิมา คันธจันทร�
62103004121 นางสาวอิสริยา พรมเกตุ
62103004122 นายสุวินัธ เชาว�โคกสูง
62103004123 นางสาวมยุลา แทนจันทร�
62103004124 นางสาวกาณ�นิดา ขามผลา
62103004125 นางสาวรุ:งทิวา อินรีย�
62103004126 นางสาวทัศนีย� ศรีอินทร�
62103004127 นางสาวจิราภรณ� สุขลัด
62103004128 นางสาวอมรรัตน� ศิลชาติ
62103004129 นางสาวอรวิภา สร0อยจิตร
62103004130 นายบุญญฤทธ์ิ วรรณแก0ว
62103004131 นางสาวสุกัญญา พาชอบ
62103004132 นางสาวศิรประภา บุญรอง
62103004133 นางสาวปIยธิดา นักบุญ
62103004134 นายชัยวัฒน� บุดดาเคย
62103004135 นางสาวศิริญา ราชสมัคร
62103004136 นางสาวอรพิน เลิศพันธ�
62103004137 นายประวิทย� กูฎโสม
62103004138 นางสาวระพีพรรณ ขวัญรักษ�
62103004139 นางสาวสุจินรัตน� สุขประโคน
62103004140 นายโอฬาร งามเลิศ
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62103004141 นางสาวพิชามญชุ� โรจน�ธรรมทวี
62103004142 นางสาวสุพัตรา โสภา
62103004143 นายธนันท�รัฐ ทาระคุณ
62103004144 นางสาวศรัณพร อุทิตสาร
62103004145 นางสาวเกษสุดา บุษบงก�
62103004146 นายเสรีภาพ ศรีบุรี
62103004147 นายเตชสิทธ์ิ กําเนิด
62103004148 นางสาวชิดชนก เจริญรัมย�
62103004149 นายคําผาย ไชยคําภา
62103004150 นายจุลเทพ ศรีธัญรัตน�
62103004151 นางสาวนภัสนันท� บุตรแสน
62103004152 นายเมธีนันท� จันทรจิตร
62103004153 นางสาวยุภาภรณ� ประสงค�เสียง
62103004154 นางสาวเบญจวรรณ สนิท
62103004155 นางสาวจิราภรณ� ร0ายสูงเนิน
62103004156 นางสาววิไลวรรณ เจริญรอย
62103004157 นางสาวนัยนา พร0อมจิตร�
62103004158 นางสาววาสนา อ:อนน0อม
62103004159 นางสาวอัญชลี อินทร�เกษา
62103004160 นางสาวศิริพร ทาราศรี
62103004161 นางกุณฑีรา แสนอ0วน
62103004162 นายพรชัย อําไพ
62103004163 นางสาวนิตยา ชมภูพื้น
62103004164 นางสาวสุจิตตา ธรรมวิจิตร
62103004165 นางสาวแพรพลอย เสวิสิทธ์ิ
62103004166 นางสาววิสา แพงสิงห�
62103004167 นางสาวเอมอร ภาระเวช
62103004168 นางสาวโอรินนา ชูสงค�
62103004169 นางสาวณัฐธิสา สลางสิงห�
62103004170 นายอาทร ศรีกรุษ

หน0า 139 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103004171 นายศรายุทธ จันทร�ทอง
62103004172 นายกฤษณะ บุญเสริม
62103004173 นายสุริยศักด์ิ แสนทวีสุข
62103004174 นางสาวภาริณี สิทธิประเสริฐ
62103004175 นางสาวอุราวรรณ ทองลอย
62103004176 นางสาวนาริน ห0วยหงษ�ทอง
62103004177 นางสาววรากร ดาบคํา
62103004178 นายบุญยง กองทอง
62103004179 นางสาวจินตนา สุขสะอาด
62103004180 นางสาววราลักษณ� รัตนโสภา
62103004181 นางสาวประกายดาว ด0วงแก0ว
62103004182 นางสาววรรณกานต� ชลัมพุช
62103004183 นางสาวสุรัติยา สายสมยา
62103004184 นางสาววรวรรณ ตุลยสุวรรณ
62103004185 นายณัฐฏ�ธนภัทร อร:ามเรือง
62103004186 นางสาวรัชนีกร บุระคํา
62103004187 นางสาวขวัญตา โคจีน
62103004188 นายจีรวัฒน� คืดนอก
62103004189 นายธีรภัทร� โพธ์ิขาว
62103004190 นายธีระศักด์ิ อินทพันธ�
62103004191 นางสาวปภัสสร คําภูจูม
62103004192 นางสาวสุธิตา บุญเรือง
62103004193 นางสาวธนาวัลย� พลอาษา
62103004194 นางสาวศรอนงค� ภูแสงสั่น
62103004195 นายปฏิพัทธ� โพธ์ิพระทอง
62103004196 นายศุภกฤษ พูลประสงค�
62103004197 นางสาวศศิธร ไชยเชษฐ�
62103004198 นางสาวเกษสุดา ทองโชติ
62103004199 นางสาวณัฐหทัย จําปาสา
62103004200 นางสาวอุมากร กาทอง

หน0า 140 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103004201 นางสาวณัฏฐ�ธวรรณ วงษ�เจริญ
62103004202 นางสาวจินตนา เมืองสุวรรณ�
62103004203 นายวีรยุทธ โสปBนหริ
62103004204 นายคมสัน กิระกุล
62103004205 นางสาวนุจรินทร� ศรีด0วง
62103004206 นางสาวสุพรพักตร� อรัญมิตร
62103004207 นางสาวฌานธิกา ทัฬหภัทร
62103004208 นางสาวสุจารี รวมธรรม
62103004209 นางสาวมณทิชา ฟูสามปSอก
62103004210 นางสาววิชุดา ถิตย�ผาด
62103004211 นางสาวขนิษฐา สมบัติ
62103004212 นางสาวอรอนงค� วงค�คํา
62103004213 นางสาวสุดารัตน� บุตรพรหม
62103004214 นางสาวจุฑารัตน� เหง0าโอสา
62103004215 นางสาวสุเมธินี บัวศรียอด
62103004216 นางสาวนวลอนงค� โสพัฒน�
62103004217 นางสาวสุระดาภรณ� มโนรัตน�
62103004218 นางสาวเฟRYองฟ4า นามพล
62103004219 นางสาวดรุณี ทองโชติ
62103004220 นายธีรพงษ� เขียวชอุ:ม
62103004221 นางสาวจุฑารัตน� สีอ:อน
62103004222 นางสาวสมปอง บุญหลวง
62103004223 นายพงษ�พัฒน� ปBดชา
62103004224 นางสาวนพวรรณ กันยา
62103004225 นางสาวสุรีรัตน� เสียงใส
62103004226 นางสาวปาลิดา ผิวทอง
62103004227 นายวีรวัฒน� อุ:นอาจ
62103004228 นางสาวนงลักษณ� ทาลา
62103004229 นายวีระยุทธ ทองสาย
62103004230 นางสาวกาญจนา บุญเนตร
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62103004231 ว:าที่ร0อยตรีศรวัส ดวงศร
62103004232 นางสาวเบญจมาภรณ� ถางโพธ์ิ
62103004233 นายอดิศักด์ิ สังขวัตร
62103004234 นางสาวพิมพ�วิไล ชัยวิชิตต�
62103004235 นางสาวสุดาภรณ� สร0อยภาพ
62103004236 นายเปรมศักด์ิ พรหมบุตร
62103004237 นางพิมพ�ลภัส อินนา
62103004238 นางสาวอารยา ปBญญาเหลือ
62103004239 นางสาวเพียงขวัญ แก:นท0าว
62103004240 นางสาวอัญมณี พงษ�สุระ
62103004241 นายสุวัฒน� แสงอรุณ
62103004242 นางสาวธนัชญา พรมดาว
62103004243 นายเกรียงไกร กิติราช
62103004244 นายจักรกฤษ สุขวงษ�
62103004245 นายศุภวัตร นามบุญเรือง
62103004246 นายศราวุฒิ แสนโท
62103004247 นางสาวชนากานต� สุขเสริม
62103004248 นางสาวลลิตา สินอ0วน
62103004249 นางสาวจันทราทิพย� บาอินทร�
62103004250 นางสาวดนิตา ปBสสา
62103004251 นางสาวปIยะวดี วีระพันธ�
62103004252 นายวงศ�ชนก วารสิทธ์ิ
62103004253 นายมารุต พงษ�ชะเกาะ
62103004254 นางสาววลัยลักษณ� สีลา
62103004255 นางสาววิลาวัลย� ปลื้มใจ
62103004256 นางสาวสิรินุช ถิลา
62103004257 นางสาวรมิตา รัตนบุศย�
62103004258 นายกนกชัย เฉลียวพงษ�
62103004259 นายชยากร แก:นจักร
62103004260 นางสาวศศิประภา ประเสริฐศรี
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62103004261 นางสาวดวงกมล พรหมสีโคตร
62103004262 นายจิระยุทธ โคตรอ:อน
62103004263 นางสาวพรนภา จาดฮามรถ
62103004264 นายวายุกูล สมทอง
62103004265 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร�รักษ�
62103004266 นางภคอร ธนูศิลปT
62103004267 นางสาวยุวธิดา ชินวงค�
62103004268 นางสาวจีรวัฒน� เทพสุริย�
62103004269 นางสาวศศิธร น้ํานวล
62103004270 นายวิชิต ขุลาศรี
62103004271 นางสาวเปมิกา ไชยศรีษะ
62103004272 นางสาวพวงไข:มุข อมรพสิษฐ�บดี
62103004273 นางสาวพิศสุดา ทีฆะพันธ�
62103004274 นางสาวพรพรรณ ดวงศิลปT
62103004275 นายอภิศักด์ิ พันสาย
62103004276 นางสาวนิลาวรรณ บูรณะ
62103004277 นางสาวอรชุดา ในเรือน
62103004278 นางสาวชฎารัตน� ธนโกเศศ
62103004279 นางสาวนันทิดา หอมจิตร
62103004280 นายวีระ ชัยรัมย�
62103004281 นางสาวนันทิกา ชารี
62103004282 นายวัชระ อ:อนพุทธา
62103004283 นางสาวรัตนา สายโน
62103004284 นางสาวสุพัตรา อยู:เจริญ
62103004285 นางภัทราพร อนุสรณ�
62103004286 นางสาวสุดารัตน� อุดมศรี
62103004287 นางสาวชนิดาภา เศรษฐะ
62103004288 นางสาววาลิกา บังศรี
62103004289 นางสาวศิรินตา วงษาศรี
62103004290 นางสาวธัญจิรา เบ็ญเจิด
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62103004291 นางสาวอพภิวันท� คํามุงคุณ
62103004292 นางทัดดาว ศิริเวช
62103004293 นายนพเดช สีรักษา
62103004294 นางสาวศศิวิมล คมเฉียบ
62103004295 นางสาวนัฐกานต� เชื้อมาก
62103004296 นางสาวชญานุช ขันแข็ง
62103004297 นางสาวจุฑาธิปต� ไตรจิตต�
62103004298 นายวีระพล พรมศรี
62103004299 นายฤทธิเกียรติ บุตรดีสุวรรณ
62103004300 นางสาวพรรณทิพย� บุญชัย
62103004301 นางสาวณัฐธิดา หงษ�ทะนี
62103004302 นางสาวธัญญาภรณ� ปราบภัย
62103004303 นางสาวศศิธร สายทอง
62103004304 นายเดชาวัต ปุยอบ
62103004305 นายวิทยา สมพบ
62103004306 นางสาวศิริลักษณ� วรไธสง
62103004307 นายฉัตรชัย โคตสุวรรณ�
62103004308 นางสาวทับทิม สารวิทย�
62103004309 นางพรธิดา สาระวัน
62103004310 นางสาวอารยา งามดังนาค
62103004311 นางสาวธัชพรรณ ปลื้มชิงชัย
62103004312 นางสาวณัฏฐณิชชา สุโภภาคชัยพงศ�
62103004313 นายนพรัตน� โคตรวันทา
62103004314 นางศศิวิภา ภูทอง
62103004315 นางสาวนัฏธิดา เจือจันทร�
62103004316 นายสุกฤษฎ์ิ ชุมภูจันทร�
62103004317 นางสาวสุพัตรา ปBดภัย
62103004318 นางสาวเบญจมาศ สายวงศ�
62103004319 นางสาวสุนันทา พงคําผาย
62103004320 นายวันชัย บุญปลูก
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62103004321 นางสาววรรณิกา บุญเก้ือ
62103004322 นายศักดา พร0อมญาติ
62103004323 นางพรยุภา รักษาศรี
62103004324 นายชาญชัย พรมโคตร
62103004325 นางสาวสิริประภา เพ่ิมวงศ�
62103004326 นายรณชัย ขอสืบ
62103004327 นายพสิษฐ� จําปา
62103004328 นางสาวสุรัตติญา ศรีแก0ว
62103004329 นายศุภวัฒน� ไชยวงศา
62103004330 นางสาวอุมาพร พันธ�ศิริ
62103004331 นางสาวชนภรณ� สว:างงาม
62103004332 นางสาวปนัดดา พิมโสดา
62103004333 นายกรวิชญ� งันลาโสม
62103004334 นางสาวฐิตารีย� ทิมาตฤกะ
62103004335 นายธณรัชต� ดีพูน
62103004336 นางสาวกมลชนก มณีวรรณ
62103004337 นายอิทธิศักด์ิ บุญงาม
62103004338 นางสาวนิภาพรรณ โคตะการ
62103004339 นายสุธินันท� แหวนหล:อ
62103004340 นางสาวอรุณี ศิริปM
62103004341 นางสาวนัฐพร สามารถ
62103004342 นางสาวเสาวภา โชติพันธ�
62103004343 นายอายุวัฒน� นันทะแพง
62103004344 นางสาวเพ็ญพักตร� ทองผา
62103004345 นางสาวประไพ ชิณโฮง
62103004346 นางสาวกัญญาภัทร แสนสา
62103004347 นายชาญยุทธ จันโทริ
62103004348 นายจักรพันธ� การินทร�
62103004349 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเสริม
62103004350 นางสาวศศิธร หาญย่ิง
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62103004351 นางสาวสุธิดา หาริตะวัน
62103004352 นางสาวภาวิณี คํามุงคุณ
62103004353 นางสาวการรินทร� สุขประเสริฐ
62103004354 นายตันติกรณ� วิเศษดี
62103004355 นางสาวชานัญชิดา ศาลาแก0ว
62103004356 นางสาวกุลธิดา จิตม่ัน
62103004357 นายเกริกกฤษณ� บุรัสการ
62103004358 นายวัฒนา เพ็ญโพธ์ิ
62103004359 นางสาวชิดชนก อินชวด
62103004360 นางวนิดา สุขตน
62103004361 นางสาวปวีสุดา ปลื้มจิตร
62103004362 นางสาวทัตติยา โสนาอุ:น
62103004363 นางสาวสิริพร ไชยลา
62103004364 นายสิทธิชัย แก0ววิชัย
62103004365 นายบุญญินท� ชมชนะ
62103004366 นางสาวสาวิตรี บุญเกลี้ยง
62103004367 นางสาวสุมาลี ทาคํารอด
62103004368 นางสาวสรัญญา พิทักษา
62103004369 นางศิริวรรณ น้ําคํา
62103004370 นางสาวปBทมา แก0วบุปผา
62103004371 นางสาวลลิตามาศ ย่ิงยศ
62103004372 นายปBญญา วรรณโชติ
62103004373 นางสาวดวงจันทร� ลุนพัฒน�
62103004374 นายจารุกิตต์ิ จินาวรณ�
62103004375 นางสาวสุประวีณ� ประธาน
62103004376 นางสาววิภาวรรณ นามประสป
62103004377 นายปรีชา เอี่ยมละออง
62103004378 นางสาวโชติกา มุทาพร
62103004379 นางสาวอลิสา บุญโท
62103004380 นางสาวจิรฐิตา บุญเกตุ
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62103004381 นายพงศธร ไชโยราช
62103004382 นางสาวปIยะวรรณ จันทร
62103004383 นางสาวพิชามญชุ� วรรณแสง
62103004384 นางสาวปาณิสรา พรมลี
62103004385 นางสาวชญาภา ศิริลาภ
62103004386 นางสาวกิติยา การรัตน�
62103004387 นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ�
62103004388 นางสาวสุทธิดา มังคะการ
62103004389 นางสาวขนิษฐา สายทิพย�
62103004390 นางสาวณัฐภัสสร บุปผาชาติ
62103004391 นางสาวบุบผาวัลย� อาสาสุข
62103004392 นายณัชนพ ศรีสุริยจันทร�
62103004393 นางสาวภูษณิศา สุหงษา
62103004394 นางสาวมะลิวัลย� ฉางข0าวพรม
62103004395 นางสาวปาริชาติ อําพลพงษ�
62103004396 นางสาวมะลิวัลย� งามสุข
62103004397 นางสาววนิชา แสงทอง
62103004398 นายปIยะพงษ� สงครินทร�
62103004399 นางสาวจีราวรรณ ศิริโท
62103004400 นายจิตติพัฒน� สมย่ิง
62103004401 นางสาวอรัญญา ทรงกลด
62103004402 นางสาวธนพร โพธ์ิกระสังข�
62103004403 นางสาวกนกวรรณ เครือสุวรรณ
62103004404 นายกฤตภาส ธรรมแสง
62103004405 นางสาวธนพร เจริญผล
62103004406 นางสาวชมพูนุช แซ:ลี้
62103004407 นางสาวฐิติณัฐดา ไกยนารถ
62103004408 นางสาวสมจิตร ชนะมาร
62103004409 นางสาวสุวนันท� ทิพเนตร
62103004410 นางสาวรุ:งอรุณ แสงพันธ�
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62103004411 นางสาวเกศรินทร� สุกุล
62103004412 นางสาวอาจารีย� พิมเสน
62103004413 นางสาวปBทมา ชูศรีสุข
62103004414 นายราเชนทร� นามวงศ�
62103004415 นางสาวเมธิรา มุลพรม
62103004416 นางสาวลัดดา บัวเขียว
62103004417 นางสาวดรุณี ล้ําเลิศ
62103004418 นายโกวิท สันติประพุทธ�
62103004419 นางสาววทัญนุตา มุระอะ
62103004420 นางสาวสายธาร แก0วจินดา
62103004421 นางสาวพนัชกร ขจรไชยกูล
62103004422 นางสาวจันธิดาภรณ� ภูธร
62103004423 นางสาวทอฝBน ผิวอ:อน
62103004424 นางสาวนิตยา ดอกบัว
62103004425 นางสาวจันทร�จิรา กําเนิดสิงห�
62103004426 นางปราศัย เวียงนนท�
62103004427 นางสาวศิรินภา อาชญาทา
62103004428 นางสาวจิราวรรณ พลเย่ียม
62103004429 นางสาวภัทราพร ศรีสมบัติ
62103004430 นายพีระพงษ� พรมวัลย�
62103004431 นางสาวณัฎฐณิชา สุขโรจน�
62103004432 นางสาวอรชุดา จันทะโส
62103004433 นางสาวฐาปนาภา นาคยุติ
62103004434 นางสาวรุ0งทิวา คงทน
62103004435 นายอนุพันธ� สงวนชื่อ
62103004436 นางสาวศิริลักษณ� เหลาทอง
62103004437 นายสุคมภ� สุวรรณกูฏ
62103004438 นางสาวนพวรรณ ศรีสุข
62103004439 นางสาวปริญญา ศาสตร�ปรีชาชาญ
62103004440 นางสาวอุมาพร สายวัน
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62103004441 นางสาวจตุพร ผลเพ่ิม
62103004442 นายวรพล บุญจิตต�
62103004443 นางสาวเจนจิรา ผุยคําสิงห�
62103004444 นางสาวขวัญไพร แสงนิล
62103004445 นางสาวตรีรัก โทนทา
62103004446 นายวัฒยา ม่ันราช
62103004447 นางสาวนันทนา โพธ์ิศรี
62103004448 นายธนวัต ฝาคํา
62103004449 นางสาวกัญญาพัชร พิมพ�จันทร�
62103004450 นางสาวพรพิมล บุญมาวงษา
62103004451 นางสาวรัตติยา สิมมา
62103004452 นายนันทวัฒน� พาแกดํา
62103004453 นางสาวสุธัญญา พลราษฎร�
62103004454 นางสาวจิตติมา สมสัย
62103004455 นายสรศักด์ิ บัวอุไร
62103004456 นางสาววิภาพร บัวคง
62103004457 นางสาวพวงผกา ศรีจันทร�
62103004458 นางสาวสุดาพร ชมภูนุช
62103004459 นางสาวศศิธร จันทร�พวง
62103004460 นางสาวมาริสา ไชยโชติ
62103004461 นายนัฐนัย ขันติวงศ�
62103004462 นางสาวสุชาดา กิจทวี
62103004463 นายนภาธิปBตย� สิงห�สูง
62103004464 นางสาวจินตนา บุญสุข
62103004465 นางกุลจิรา สิงห�ขิต
62103004466 นายธนวัฒน� สุดงาม
62103004467 นางสาวพรเพ็ญ เกตุจังหาร
62103004468 นางสาวชุติกาญจน� ภูผามานัง
62103004469 นายศุภกิจ สาระโบก
62103004470 นางสาวเมราณี สาระคํา
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62103004471 นางสาวพิไลวรรณ นิลพัฒน�
62103004472 นางสาวกรรณิการ� คําศิริ
62103004473 นางสาวโยธิกุล สิทธิพันธ�
62103004474 นายธนากร แท:นแก0ว
62103004475 นายสิทธิกร โพธ์ิพรม
62103004476 นางสาวอินทุอร มุสิกะคง
62103004477 นางสาวสาวิตรี ทวีจิต
62103004478 นางสาวจีรินทร� สุฤทธ์ิ
62103004479 นางสาวดาวพระศุกร� ก0อนคํา
62103004480 นางสาวแววตา โทนุสินธุ\\
62103004481 นางสาวอนงค�พรรณ ต้ินทอง
62103004482 นางสาวณิตยาพร กตะศิลา
62103004483 นายเอกชัย หวายโหล:
62103004484 นางสาวกาญจนาพร จันทร�พิม
62103004485 นายรัตนพนธ� ขันเงิน
62103004486 นายธีระเดช คําสิงห�
62103004487 นางสาวนันทวัน คะรินา
62103004488 นางสาววิดาวรรณ ชมภูประเภท
62103004489 นางสาวปุญชิดา ศรีวัง
62103004490 นางสาวพัชริดา ยะสะกะ
62103004491 นางสาวพิมพ�พิศา โนนศรีชัย
62103004492 นางสาววราภรณ� โคธา
62103004493 นางสาวสุกัญญา โสดามุข
62103004494 นางสาวกาญจนา เลี่ยมดี
62103004495 นางสาววิจิตรา คําพันธ�
62103004496 นางสาวอุบลรัตน� ใจจุล
62103004497 นายหัสพงศ� วัณฏ�สุรกานต�
62103004498 นางสาวศศรส พิมพ�พรมมา
62103004499 นายวิโรจน� ลิ้มปรีดีชัย
62103004500 นางสาวศศิวิมล ทองบ:อ
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62103004501 นายธนวุฒิ เพ็งไชย
62103004502 นายสุรศักด์ิ กุนันท�
62103004503 นายวินัย อัดใจ
62103004504 นางสาวจุรีรัตน� บุญเสนอ
62103004505 นางสาวนภาดล กุลพร
62103004506 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญมาก
62103004507 นางสาวกนกพร ทองรักษา
62103004508 นางสาววรุณี อินทะรีย�
62103004509 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิสาชัย
62103004510 นายธนศักด์ิ สุวรรณโพธ์ิคํา
62103004511 นางสาวหทัยชนก ทามล
62103004512 นางสาวทิพวรรณ มูลวงศ�
62103004513 นางสาวมานิดา นามมนตรี
62103004514 นายทิวากร แก0วโหมดตาด
62103004515 นายธนาคาร บุญล0น
62103004516 นางสาวพรพิมล พนารี
62103004517 นางสาวฐิติรัตน� บวรแสนทวีสุข
62103004518 นางสาวปรัชญ�ทวิพร พันธ�วงศ�
62103004519 นายธนกฤษณ� ชัยเรืองรัชต�
62103004520 นางสาวปBทมาภรณ� สมานิตย�
62103004521 นางสาวสิรินทรา เวียงทองสาระโชค
62103004522 นางสาวกัลยาณี รุ:งเรือง
62103004523 นายพิชญา ลาภบุตร
62103004524 นางสาวมินธิณีย� บุญจริง
62103004525 นายสุรศักด์ิ ชุมพล
62103004526 นางสาวญาณัจฉรา ดาหนองแห0ว
62103004527 นายเธียรวิชญ� เหลืองอร:าม
62103004528 นายธรรมนูญ พุ:มแก0ว
62103004529 นางณฐกานต� ลาสิงหาญ
62103004530 นายเดชอุดม เมืองโคตร
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62103004531 นายวรัญWู ปวงสุข
62103004532 นางสาวจุฑามาศ แสงรัมย�
62103004533 นางสาวรุ:งฤดี บรรพชาติ
62103004534 นายวรวิทย� มูลไพร
62103004535 นางสาวชฎาณิศ สุขตะ
62103004536 นางสาวอรัญญาภรณ� โสมศรี
62103004537 นายวัชรากร ศรีขาว
62103004538 นายปณัฐกรณ� บุตรงาม
62103004539 นางสาวสุวิภา พินิจพล
62103004540 นายนาวินต� แก:นม่ัน
62103004541 นายณรงศักด์ิ เครินิล
62103004542 นางสาววิภาดา เพียงแก0ว
62103004543 นางจตุพร ปรัสพันธ�
62103004544 นางสาวชลลดา สุขรี
62103004545 นายสิทธิชัย ตีรวัฒนประภา
62103004546 นางสาวณัฐกฤตา วัฒนพลแสน
62103004547 นายสุระพรชัย เอ็มรัตน�
62103004548 นางสาวยุพารัตน� แซ:อึ้ง
62103004549 นางสาวอรอนงค� รุ:งโรจน�
62103004550 นางสมปอง กุลอ:อน
62103004551 นางสาวจริยา ปราบวงศา
62103004552 นายธนชัย อยู:ดี
62103004553 นางประกาย รัชอินทร�
62103004554 นายธนวัตร งามสุข
62103004555 นายสมพงษ� บุญยืน
62103004556 นายจักรพันธ� พรมแพง
62103004557 นางสาวชฎาพร บรรบุผา
62103004558 นางสาวนงคราญ ทองโรจน�
62103004559 นางสาวนงเยาว� สุตาวงษ�
62103004560 นางสาวชิดชนก มณีวัลย�
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62103004561 นายทศพร ปรีวิลัย
62103004562 นายวารุต สมศรีสุข
62103004563 นางสาวทิพวรรณ กุหลาบ
62103004564 นางนงลักษณ� แก0วคูณเมือง
62103004565 นางสาววทินันท� ไชยบัวรินทร�
62103004566 นางสาวนันท�นภัส พวงสวัสด์ิ
62103004567 นายภูวนารถ พันธ�คํา
62103004568 นางสาวปาริชาติ ศรีวาที
62103004569 นางสาวรัตน�ดาภรณ� แสนสุภา
62103004570 นางสาวสุภาพร ทรงศักด์ิศรี
62103004571 นางสาวชลธิชา รอดภัย
62103004572 นางสาวดวงฤดี สูงภูเขียว
62103004573 นางสาวธรณ�ธันย� กุลชฤทธ์ิ
62103004574 นายณัฏฐ� สมแสวง
62103004575 นางสาวกัญญารักษ� บุญโสภา
62103004576 นางสาวลัดดาวัลย� กรวยทอง
62103004577 นายศิวโรจน� โททุมพล
62103004578 นายธนันชัย สมอาสา
62103004579 นางสาวปBทมา แสงสุวรรณ
62103004580 นางสาวรุจิราภรณ� ไชยโคตร
62103004581 นางสาวสุภาพร บุญพิมพ�
62103004582 นางสาวจิตรา มูละชาติ
62103004583 นางสุพัตรา ธรรมบุตร
62103004584 นางสาวสุภาวิดา นากกระแสร�
62103004585 นางสาววรรณพร ศิลา
62103004586 นายสนอง สารกอง
62103004587 นางสาวนปภัช แก0วหอม
62103004588 นายมลเทียร สูงขาว
62103004589 นายดนุพล บุญทศ
62103004590 นางสาววรรณรท สายเนตร
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62103004591 นายสมานชัย เกษี
62103004592 นางสาวอมลวรรณ บุญโต
62103004593 นางสาวฐิตาภา ไชยมงกุฎ
62103004594 นางสาววันนิสา วงจันทร�
62103004595 นายนําโชค สุพาสอน
62103004596 นางสาวจิรนันท� กันยามา
62103004597 นางสาวศตพรรษ อินทร�สุวรรณ
62103004598 นางสุภาวดี วรรณประภา
62103004599 นางสาวนันทพร เอื้อเฟRYอ
62103004600 นางสาวภัสชราภรณ� แก0วบัวปBทม
62103004601 นางสาวกัณญิการัตน� ธงชัย
62103004602 นายทัตพงศ� เศวตสุริยานนท�
62103004603 นางสาวสุจิตรา สาระราช
62103004604 นางสาวมนวิภา สมคะเน
62103004605 นางสาวพินยา พลแก0ว
62103004606 นางสาวนนทรียา สุขโนนจารย�
62103004607 นายปฏิมากร ศรีระอุดม
62103004608 นางสาวธนาพร คงนิล
62103004609 นางสาวปIยมาศ คล0ายประดิษฐ�
62103004610 นายธีรเจต ลีลา
62103004611 นายพงศกร คําเพราะ
62103004612 นางพัชรี มีเที่ยง
62103004613 นายณัฐพงษ� ศรีใสไพร
62103004614 นางสาวปIยะมาศ บุทธิจักร�
62103004615 นางสาวชุติมา ชาตรี
62103004616 นายรุ:งนิรันดร� สอนจันทร�
62103004617 นายบุญศิริ วางไชย
62103004618 นางวนิดา ชุมภักดี
62103004619 นายวีระชัย บรรเทา
62103004620 นางสาวนิราภรณ� นามบุตร
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62103004621 นางสาวณัฐชญา อมรฤทธ์ิ
62103004622 นายกรรชัย แก0วริมขวา
62103004623 นางสาวจารุลินฑ� พรหมชาติ
62103004624 นางสาวอารยา คงคาพันธ�
62103004625 นางสาวกัญญาณัฐ กัญญะลา
62103004626 นางสาวมินตรา บุตรดาพงษ�
62103004627 นายตรีพิมุข ศิริพี
62103004628 นางสาวธนพร ไพรบึง
62103004629 นางสาวนาถลดา นาหนองตูม
62103004630 นายสุวิทย� ชัยปBญหา
62103004631 นางสาวสุพรรณิการ� ปาปะไพ
62103004632 นางสาววิภาดา เหล็กหลิ่ม
62103004633 นายนัฐวุฒิ วงศ�คําดี
62103004634 นางสาวธัญญารัตน� ทิพมาตร
62103004635 นางสาวเบญจวรรณ วันนา
62103004636 นางสาวชุติพร แก:นลาภ
62103004637 นายอดิลักษณ� ปานฟBก
62103004638 นางสาวเยาวลักษณ� แก0วมาเคน
62103004639 นางสาวชฎาพร พรมเสมอ
62103004640 นางสาวบุญพิทักษ� รัตนพันธ�
62103004641 นางสาวกัญญ�สินีณัฐ แช:มเจริญพร
62103004642 นางสาวหนึ่งฤทัย สุทธิสําฤทธ์ิ
62103004643 นางสาวนุชฤดี ศรีชัย
62103004644 นางสาวสุธารินี อินทนนท�
62103004645 นายเมธาวิทย� ชัยกิจนําธร
62103004646 นางสาววลัยพร บุญโสม
62103004647 นางสาวสุดารัตน� ดีใจ
62103004648 นายสุรินธร ย่ิงยงค�
62103004649 นางสาวเจนจิรา ศรีจันทร�
62103004650 นายสมชาติ ศิริโชติ
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62103004651 นางสาวปรัชญา ศิลา
62103004652 นางสาวสุภาภรณ� แสนทวีสุข
62103004653 นางสาวอุษาวดี ธรรมเจริญ
62103004654 นางสาวเนตรนภา วันฤกษ�
62103004655 นางสาวบุษราคัม จันทร�วิวัฒนากูล
62103004656 นางสาวกัณฐิกา วงษ�อุ:น
62103004657 นางสาวณัฏฐรณันท� เจือจันทร�
62103004658 นางสาวณัฐกานต� รุ:งเรือง
62103004659 นางสาวรัชดาภรณ� เจือบุญ
62103004660 นางวิภาพร โพธ์ิไทร
62103004661 นางสาวกชกร ดวงสิมา
62103004662 นางสาวศศิธร กระสังข�
62103004663 นางสาวยุภาวดี วงวาลย�
62103004664 นางสาวสุภาวดี พิกุลทอง
62103004665 นางสาวนภาพร แก0วละมุล
62103004666 นางสาวจารุวรรณ เวชการ
62103004667 สิบเอกธงชัย อาสาราช
62103004668 นางสาวติญากรณ� กาแก0ว
62103004669 นางสาวสุวนันท� แท:นทอง
62103004670 นางสาวฐิดารัตน� โคตรอาษา
62103004671 นางสาวนัยนา อํามะ
62103004672 นางสาวณภคพรณ� ศิริรจน�
62103004673 นางรุ:งทิวา สุวรรณศรี
62103004674 นางสาวกาญจนรัตน� ก0อนทอง
62103004675 นางสาวราตรี คําพิลา
62103004676 นางสาวคัทลียา ก0งซุย
62103004677 สิบเอกประกาศ ผิวอ0วน
62103004678 นางสาวศิริลักษณ� ทําบุญ
62103004679 นางสาวอุไรวรรณ บุญช:วย
62103004680 นางสาวสรินยา ทองสามัญ
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62103004681 นางสาวภาณุมาศ สัมพันธสิทธ์ิ
62103004682 นางสาวกนกวรรณ ไชยบํารุง
62103004683 นางสาวสายรุ0ง ขันติวงค�
62103004684 นางสาวกฤติยาณี ชาญชิตร
62103004685 นายชลากร สีหะวงษ�
62103004686 นางสาวปIยะนุช แสนเมืองแก0ว
62103004687 นางสาวมลารักษ� คนสะอาด
62103004688 นางสาวเสาวลักษณ� เปพาทย�
62103004689 นางสาวชฎากร สายรัตน�
62103004690 นางสาวรัสรินทร� ปIOนหอม
62103004691 นายราชันย� ไชยมณี
62103004692 นายชิตณรงค� สองพล
62103004693 นางสาวพรวิภา ปภพปIยภูวดล
62103004694 นางสาวพรทิพย� จันทะเบี้ยว
62103004695 นางสาวศรัญญา สุวรรณศรี
62103004696 นางสาวธัญชนก สัจธรรม
62103004697 นางสาววันเพ็ญ ชิณภา
62103004698 นางสาวศุภาสินี พุ:มไสว
62103004699 นางสาวรสรินทร� แสงพฤกษ�
62103004700 นายนิติศาสตร� ดาวเรือง
62103004701 นางสาวแววรัตน� ต0นเกตุ
62103004702 นางสาววิลัยพร ไชยมงคล
62103004703 นางสาวนัตญา ฤทธิศักด์ิ
62103004704 นายสมศักด์ิ ระดมบุญ
62103004705 นายสันติภาพ วรติยะ
62103004706 นายกนกพัฒน� บุญภัทร�
62103004707 นางสาวยุพารัตน� พรมลัง
62103004708 นางสาวกชกร สินพูน
62103004709 นางสาวชลิดา ศรีหงษ�
62103004710 นางสาวนิภาพร แจ:มแจ0ง
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62103004711 นางสาวกนกกาญจน� รีบเร:งรัมย�
62103004712 นางสาวปราณปรียา คําผาลา
62103004713 นายณัตศักด์ิ สมนึก
62103004714 นางอริสา สําราญคง
62103004715 นางสาวปIยะพร สีมืด
62103004716 นางสาวนัธมล แสนนาใต0
62103004717 นางสาวเพรียมพราย เสรีรัตนกูล
62103004718 นางสาวสุกัญญา ประสงค�ทรัพย�
62103004719 นางสาวสุธิดา พลกัลปT
62103004720 นายธนโชติ เวชกามา
62103004721 นายกฤษฎา นาคปลัด
62103004722 นางสาวศิริพร ฉัตรจังหรีด
62103004723 นางสาวสุวนันท� พันธ�ประสิทธ์ิ
62103004724 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต
62103004725 นางสาวอภิชญา สุทธิอาคาร
62103004726 นายสุรวุฒิ มะปราง
62103004727 นางสาววิภาวดี คงอุ:น
62103004728 นางสาวนภาพร พิงปIยกุล
62103004729 นายพิชญา หาสุข
62103004730 นางสาวธัญรัตน� ธรรมโรจน�
62103004731 นางสุภัทรา เดชะคําภู
62103004732 นายธีรวิชธนิน รฐาธนโชติธนผล
62103004733 นายอํานาจ วิชาดี
62103004734 นางสาวอังสุมารี วงค�ศักด์ิ
62103004735 นางสาวกิติยาภรณ� พุ:มจันทร�
62103004736 นายสุเมธ ทบด0าน
62103004737 นางสาวปาริชาติ ศรีสอาด
62103004738 นางสาวอนงค�นาฏ โพธิสาร
62103004739 นายณัฐวัตร สมสกุลชัย
62103004740 นายศศิพล จันทรารักษ�
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62103004741 นางณัฐธภา สนาคินิช
62103004742 นางสาวศุภนิดา ระแหง
62103004743 นางสาวสุดารัตน� โคตรมนตรี
62103004744 นางสาวกิตติยา กมลสาร
62103004745 นางสาวพรพิมล สะอาด
62103004746 นายวันชัย โลหะกุล
62103004747 นายรุ:งโรจน� แข็งแรง
62103004748 นายพงศกร นิลดํา
62103004749 นางสาวจุฑารัตน� มูลวงษ�
62103004750 นางสาวสุดารัตน� ศรีโพธ์ิ
62103004751 นายจุลจรัญ จิตวงค�
62103004752 นางจันทิมา แพงบุญ
62103004753 นางสาวนุสบา ไชยคุณ
62103004754 นางสาวนภัทร หอมพิกุล
62103004755 นางสาวจุฑามาศ คําศรี
62103004756 นายเกียรติศักด์ิ หงษ�มณี
62103004757 นายณัฐพงศ� ในทอง
62103004758 นางสาวกัญญาพัชร บุญทัน
62103004759 นางสาววิไลวรรณ พนารักษ�
62103004760 นางสาวสุทัตตา กิมเปา
62103004761 นางนิตยา อินงาม
62103004762 นางสาวณหทัย คําวงค�
62103004763 นายพุฒิกร บุญขาว
62103004764 นางนิตยา แสนโยธา
62103004765 นางสาวมาริสา เนาวะราช
62103004766 นางสาวสุพรรณษา นันตะบุตร
62103004767 นางสาวสุพัตรา ปราโมทย�
62103004768 นางณัฐนี ภูมิพันธ�
62103004769 นายนวพล ก่ิงวิสิทธ์ิ
62103004770 นางเยาวลักษณ� กุศลคุณ
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62103004771 นายเกียรติศักด์ิ ขันธเสน
62103004772 นายโกเมน บุญปก
62103004773 นางรสลิน สุกานันท�
62103004774 นางสาวจุติพร จําปารัตน�
62103004775 นายเจนณรงศ� แต0มโคกสูง
62103004776 นางสาวพนิดา การินทร�
62103004777 นายสรวิศ อยู:คง
62103004778 นายกริช ทรงกลด
62103004779 นางสาวจันทร�เพ็ญ พันธุมี
62103004780 นางสาวจิรัญญา บุญอุ0ม
62103004781 นายเจษฎา สอนพงษ�
62103004782 นางสาวภัทริยา ไชยรัตน�
62103004783 นายกฤษฎา เดิมพันธ�
62103004784 นายกวินวิชญ� สุทธิหิรัญ
62103004785 นายศุภฤกษ� สุดาเดช
62103004786 นางสาวกานดา ประชุมวงค�
62103004787 นายอานนท� ลาโภตะมะ
62103004788 นางสาวจุฑารัตน� เขียวน้ําชุม
62103004789 นางสาวอัญชลี สุระวงษ�
62103004790 นางสาวสุภาพร สุทธศรีฉวีฉาย
62103004791 นางสาวเบญจวรรณ นามมุงคุณ
62103004792 นางสาวธนวรัท ธนาธิภัคชัย
62103004793 นายพงศธร มากเงิน
62103004794 นายเฉลิมเกียรติ ศรีสุนนท�
62103004795 นางสาวระพีพร ศรีชาหลวง
62103004796 นางสาวรุ:งรัตน� แววโคกสูง
62103004797 นางสาวสิรินยา ขันเงิน
62103004798 นายจักรพันธ� ผาพรม
62103004799 นายวรัทยา สุวรรณ
62103004800 นายธีระพงศ� ควรชม
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62103004801 นางสาวนารีลักษณ� อ0วนไตร
62103004802 นางสาวกรกนก ดีเสมอ
62103004803 นายปIยะ พรมลา
62103004804 นางสาวพรทิพย� นากรณ�
62103004805 นางสาวกิติยา ม่ันชาติ
62103004806 นายกิตติวัฒน� จันทร�ละออ
62103004807 นายปIยะวุฒิ พิมพกรรณ
62103004808 นางสาวพรทิพา พูลเสมา
62103004809 นายฉัตริน ทองทิพย�
62103004810 นายรุ:งอรุณ แสงชมภู
62103004811 นายปริญญา อัฒจักร
62103004812 นายพรพิสิทธ์ิ ไม0เลิศหล0า
62103004813 นายวิชิต คําล0อม
62103004814 นายวันเฉลิม อินอ:อน
62103004815 นายธนวัฒน� ศรีธัญรัตน�
62103004816 นางสาวเพ็ญพักตร� อุทธสิงห�
62103004817 นางสาวมัณฑนา ยศบุรี
62103004818 นายสรไกร พวงชมภู
62103004819 นางหนึ่งฤทัย บุรวงศ�
62103004820 นางสาวอนุชิดา ดวงสิน
62103004821 นางสาววิชุดา นามพล
62103004822 นางสาววรัญญา ศรีใสคํา
62103004823 นายบุญญฤทธ์ิ สิงห�ทอง
62103004824 นางสาววจีพร เที่ยงธรรม
62103004825 นางสาววัชราภรณ� หน:อแก0ว
62103004826 นางสาวกมลทิพย� แสงสุวอ
62103004827 นายประหยัด สง:าศรี
62103004828 นางนัธยา เกลี้ยงพร0อม
62103004829 นางสาวกวิสรา เพ:งพิศ
62103004830 นางสาวนิลวรรณ ต]ะอ]อด
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62103004831 จ:าอากาศเอกสุชานนท� โตพานิช
62103004832 นายวันเฉลิม ศรีสุข
62103004833 นางสาวสุภาดา ยังสนิท
62103004834 นางสาวพิสมัย คณะศรี
62103004835 นางสาวนภสร รุจิราวินิจฉัย
62103004836 นางสาวจิราภรณ� บ0งพรม
62103004837 นางสาวจุฬาพร พันธุ�ไทย
62103004838 นายชลธิต จันทะแจ:ม
62103004839 นางบุษยาภรณ� เงาทอง
62103004840 นางสาวปาริชาติ พรหมชาติ
62103004841 นางสาวณัฏฐณิชา เรืองฤทธ์ิ
62103004842 นายณัฐพล เดชารัตนชาติ
62103004843 นางสาวผ:องศรี ชมเชย
62103004844 นางพยอม โคตรวันทา
62103004845 นางสาวอรพินท� ทองคํา
62103004846 นางสาวจีรภา วงค�ตรี
62103004847 นางสาวทิพวัลย� เหลาศรี
62103004848 นางสาวเพ็ญพักตร� อยู:เกษม
62103004849 นายปริญญา แก0วเขียวงาม
62103004850 นายศรยุทธ ทองกันยา
62103004851 นางสาวจิราพร โคตรพันธ�
62103004852 นางสาวพรรณิศา ประสมวงษ�
62103004853 นางสาวชลิดาภรณ� แก0วแสน
62103004854 นางสาวศศิธร ใจพินิจ
62103004855 นายอดิศักด์ิ อุปมัย
62103004856 นางสาวอมรรัตน� คํานนท�
62103004857 นางสาวพิมลพร ศรีสวัสด์ิ
62103004858 นางสาวนพมาศ คําบาง
62103004859 นายณัฐวุฒิ จินารัตน�
62103004860 นายณัฐพล โนนสูง
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62103004861 นางสาวณัฐริญา วงศ�คําจันทร�
62103004862 นายเสฏฐวุฒิ เวฬุวนารักษ�
62103004863 นางสาวนงลักษณ� อรัญเพ่ิม
62103004864 นางสาวมนัญชยา ฤทธิทิศ
62103004865 นางสาวภัชฎาพร หิปะนัด
62103004866 นางสาวศิริยาพร บุญแสน
62103004867 นางสาววิจิตรา พิลา
62103004868 นางสาววรฤทัย ฉวีรักษ�
62103004869 นางสาวเบญจพร กุลวงค�
62103004870 นางสาวธารทิพย� เบ0าคํา
62103004871 นางสาวนฤมล อุปนันท�
62103004872 นางสาวสุธาศิณี สุพรม
62103004873 นางปIยวรรณ สมสอางค�
62103004874 นางสาวจุรีรัตน� แสวงรักษ�
62103004875 นางสาวศิริญากรณ� น้ําจัด
62103004876 นางสาวพุทธิดา สุขสนั่น
62103004877 นายเพลินจิต โพธ์ิเมือง
62103004878 นายธีรวัฒน� สุนทรนันท�
62103004879 นางพัฒนาศรี ชีฟเวอร�
62103004880 นายพิษณุ พิมพ�พร
62103004881 นางสาวพิมพ�ปวีณ� แดงด0อมยุทธ�
62103004882 นางสาวสุธาสินี พระโสภา
62103004883 นางสาวสุดารัตน� อินนา
62103004884 นายยุคลธร พูลพุฒ
62103004885 นางสาวสุนิสา ศรีภูธร
62103004886 นายรัตนศักด์ิ หงษา
62103004887 นางสาวน้ําฝน ตรีกุล
62103004888 นางสาวหวานตา การสอน
62103004889 นางสาวนวลฉวี โกมลวรรค
62103004890 นางสาวยุวดี ศรีเมือง
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62103004891 นางวิไลลักษณ� หลักหาญ
62103004892 นางสาววริศรา อาจโยธา
62103004893 นายสันติสุข แดงกัณหา
62103004894 นายกิตติพงศ� วิเศษชาติ
62103004895 นางสาวยุพเรศ วงศ�เกย
62103004896 นายสุทธินันท� บัวทอง
62103004897 นางสาวนิติพร กุลพันธ�
62103004898 นางสาวพัชรินทร� บุญเก่ิง
62103004899 นางสาวศิริญจ� นาคีรักษ�
62103004900 นางสาววีรยา แก0วเหลี่ยม
62103004901 นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง
62103004902 นางสาวธัญญาภรณ� นนศิริ
62103004903 นางสาวเบญญา ฮามพันเมือง
62103004904 นายปกรณ�ยศ เปร:งสุข
62103004905 นางสาวธิดาสวรรค� ฝางคํา
62103004906 นายปรัชญา ชมาฤกษ�
62103004907 นายวีระยุทธ นรดี
62103004908 นางสาวจุฑามาส ทองวาว
62103004909 นางสาวจุไรรัตน� เวฬุวะนาธร
62103004910 นางสาวพรผกา แก0วคูณ
62103004911 นางสาวธิดารัตน� สิงห�ซอม
62103004912 นายปฏิพล พันธ�งาม
62103004913 นางสาวลําดวน อินทร�ฉลาด
62103004914 นางสาวกนกวรรณ สําเภานนท�
62103004915 นางสาวรุ:งทิวา โพธ์ินอก
62103004916 นางสาวบุษยา อยู:สุข
62103004917 นายจักรกฤษณ� ฤทธิรณ
62103004918 นางสาวปริญาภรณ� หมายมี
62103004919 นางสาวสุพัตรา แพงศรี
62103004920 นางสาวสิริยากร คําหล0า
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62103004921 นายสุพรรณ ซ:อนกลิ่น
62103004922 นางสาวชมพูนุท ใจว:อง
62103004923 นายอุทร ใจแก0ว
62103004924 นายสุรชาติ วรรณทวี
62103004925 นายมังกรณ� แก0วคูณ
62103004926 นางสาววรัญญา น0อยวงศ�
62103004927 นายรณชัย ยอดจันทร�
62103004928 นายพลวัตร บุญมา
62103004929 นายคมสิทธ์ิ อดทน
62103004930 นายธนพล เฟROองขจร
62103004931 นางสาวอินทุอร ชูรัตน�
62103004932 นางสาวพรพิมล เกิดมะเริง
62103004933 นางสาวรุ:งทิพย� สมสุวรรณ
62103004934 นางสาวอังศณา นาโสก
62103004935 นายอนัน แสงสว:าง
62103004936 นายมงคล สุขต0น
62103004937 นางสาวประทุม เขียวเข0ม
62103004938 นางสาวปาริฉัตร ขันจันทา
62103004939 นางสาวสุวรรณี คําพินิจ
62103004940 นางสาวอมรรัตน� ดวงมาลา
62103004941 นางสาวศิริรัตน� ลายประจักษ�
62103004942 นายสุทิวัส ชมชื่น
62103004943 นางสาวสุภัชชณินทร� เหล:าศักด์ิศรี
62103004944 นางสาวสุทธิดา พรหมบุตร
62103004945 นายไกรศรี ทวีศักด์ิ
62103004946 นางสาวกรรณิกา ทิพสิงห�
62103004947 นางสาวสุนิสา ศรีวะอุไร
62103004948 นายดุลยฤทธ์ิ โกมลศรี
62103004949 นางสาวสุธาภรณ� ขาวสมบูรณ�
62103004950 นางสาวเบญจวรรณ มูลวงศ�
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62103004951 นางสาวสุพรรษา สายวงศ�
62103004952 นางสาวธารารัตน� สิงห�ทอง
62103004953 นายธีรพล พรมศักด์ิ
62103004954 นายสุริยา ตาสี
62103004955 นางสาวจีรารัตน� จงรักษ�
62103004956 นางสาวเบญจวรรณ ปรางศรี
62103004957 นางสาวอาภาภรณ� จันทร�ส:อง
62103004958 นางสาวรุ:งนภา สีทร
62103004959 ว:าที่ ร.ต.หญิงประไพพรรณ อึ้งประสูตร
62103004960 นายพิทยาธร บุญมาศ
62103004961 นางสาวปBทมวรรณ บุญมาศรี
62103004962 นางสาวลักขณา สีวังใส
62103004963 นางสาวศิริพร รางสถิตย�
62103004964 นางสายสุดา วงษ�ชาติ
62103004965 นางสุกัญญา โสภาวรรณ
62103004966 นางสาวณัฐธิดา แก:นทอง
62103004967 นางสาวเบญจมาศ แก:นแก0ว
62103004968 นางสาวรวิวรรณ คุ0มทรง
62103004969 นายถนัดกิจ ต0นโพธ์ิ
62103004970 นางสาวสไบทอง กาละเมฆ
62103004971 นางสาวรัฐชณันท� พิทักษ�โคชญากุล
62103004972 นางสาววิมล คําใจ
62103004973 นายอภิชิต ไม0น0อย
62103004974 นายกิตตินันท� ทองรอง
62103004975 นางสาวจิรารัตน� สรรพวุธ
62103004976 นางสาวมณฑนา ลําภา
62103004977 นายณัฐพล แข็งขัน
62103004978 นายศิววงค� มิถุนดี
62103004979 นางสาวภัสพร เชื้อวังคํา
62103004980 นางสาวมณฑกานต� พาลี
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62103004981 นางมัลลิกา นามมุลตรี
62103004982 นายทวี อุ:นทวง
62103004983 นายมงคล สายดี
62103004984 นางสาวนิตยา ดันงา
62103004985 นางสาวณิชนันทน� วงศ�ใจ
62103004986 นางสาวจุฬารัตน� แดนดี
62103004987 นางสาวนันท�นภัส จันภักดี
62103004988 นายประภาสิทธ์ิ เบญมาตย�
62103004989 นางสาวชุดาธินี สืบภา
62103004990 นายเวนิช ม่ันคง
62103004991 นายตระการ ส:งเสริม
62103004992 นางสาวชลธิชา คําเติม
62103004993 นางสาวอรพรรณ จันทํา
62103004994 นางสาวพรผกา สิทธ์ิโท
62103004995 นางสาวสุทธิดา สุพรรณ
62103004996 นายส:งศักด์ิ ช:อทับทิม
62103004997 นางสาวพนัชกร รูปสงค�
62103004998 นางสาวนวลศรี จันทร�เงิน
62103004999 นางสาวกรรณิกา กุแก0ว
62103005000 นางสาวนารีรัตน� สิงห�ซอม
62103005001 นางสาวสุประวีณ� เอมสมบูรณ�
62103005002 นายณัฐพล จินโจ
62103005003 นางอรนุช ตาดํา
62103005004 นายสมควร บุญบู:
62103005005 นายธนศักด์ิ ปุณประวัติ
62103005006 นายภูมิพัฒน� โทจันทร�
62103005007 นางสาวปราณปรียา คนหาญ
62103005008 นางสาวจารุวัลย� คนซ่ือ
62103005009 นางสาวจินตนา กาทอง
62103005010 นางสาวณัฐกานต� อนุพันธ�
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62103005011 นางสาวศศิธร ทองประทุม
62103005012 นางหวานใจ ผลบุญ
62103005013 นางสาวนุจรี ศิลาไลย
62103005014 นางสาวจันจิรา เสาทอง
62103005015 นายธงชัย บุญทรัพย�
62103005016 นางสาววาสนา ชาธิพา
62103005017 นางสาวฤทัยพร บุตรัตน�
62103005018 นายชาติศักด์ิ โสมณวัตร
62103005019 นางสาวอารียา ศิรินัย
62103005020 นางสาวอาภากร นามสว:าง
62103005021 นางสาวอังคณา สมสง
62103005022 นางสาวเปรมฤทัย ศิริบูรณ�
62103005023 นางสาวหทัยชนก สมุติรัมย�
62103005024 นายณรงค�ฤทธ์ิ แสงทอง
62103005025 นายนิยม โทบุตร
62103005026 นางสาวชลิดา บุญโต
62103005027 นายไพรัช นูมหันต�
62103005028 นางสาวแพรมาศ นิลวงศ�
62103005029 นางสาวรุ:งวิลัย ลือเดช
62103005030 นางสาวพัชรินทร� ธนฤทธ์ิไพศาล
62103005031 นายแสนทนงค� ไชยธงรัตน�
62103005032 นางสาวเพียงเดือน สิมศรี
62103005033 นางสาวจณิสตา สายสุด
62103005034 นางสาวพัชรินทร� จันทนิตร�
62103005035 นางสาวปุณิกา น:าบัณฑิต
62103005036 นายเกียรติธนพัฒน� บุญเรือง
62103005037 นางสาวแพรพลอย สุขตา
62103005038 นางสาวอารียา ไตรทิพย�
62103005039 นางสาวอําภา พยอมหอม
62103005040 นายสิทธิศักด์ิ หมายเจริญ
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62103005041 นางสาวสมพร ภักดีบุตร
62103005042 นางสาวอุไลพร ภูงาม
62103005043 นายจักราวุธ แสนสายเนตร
62103005044 นางสาวณัฐธิดา จันทรมนตรี
62103005045 นางสาวภัสสร ศรีสง:า
62103005046 นางสาวรัตนาพร อึ้งประเสริฐ
62103005047 นางสาวนภาพร ตอพล
62103005048 นางสาวจิระนันท� เหล:าอ0วน
62103005049 นางสาววาสนา สุขวาสนะ
62103005050 นางสาวนฤมล การศรี
62103005051 นางสาวณัฐทิชา อาษาดี
62103005052 นายอาทิตย� เหมรา
62103005053 นางสาวมัจฉรีพร อดทน
62103005054 นางสาวสุพัตรา ผาเหลา
62103005055 นางสาวจุฬา ปราถนา
62103005056 นางสาวศศิธร ศรีแก0ว
62103005057 นางสาวจุฬารัตน� อิ่นอ0าย
62103005058 นางสาวประภาพร พลโคกก:อง
62103005059 นางสาวพนิดา บุญชัย
62103005060 นายกฤษณะ แก0วแกมทอง
62103005061 นางสาววิภาวี เหมพิจิตร
62103005062 นางสาวกันติศา ตุลาคม
62103005063 นางสาวน้ํามนต� สุวรรณวงศ�
62103005064 นางสาววันนิสา น:าบัณฑิต
62103005065 นายวรเมธ จวนเจริญ
62103005066 นางสาวรัชนีกร สายแก0ว
62103005067 นางสาวอภิสรา บุดดาหลู:
62103005068 นางสาวสุปราณี พรมทอง
62103005069 นางสาวมงคลลักษณ� สมสอาด
62103005070 นางสาวไอลดา จินาพร
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62103005071 นางสาวพัชรนันท� พวงชมภู
62103005072 นางสาววิจิตรา ขันบุญ
62103005073 นางสาววิจิตรา จันครา
62103005074 นางสาวหทัยชนก หมวดนา
62103005075 นายบวร อุฐบุญ
62103005076 นางสาวมธุรส สว:างแสง
62103005077 นางสาวจุฑามาศ กาละสุข
62103005078 นางสาวอิงอร วรรณา
62103005079 นางสาวชนนิกานต� ไชยธรรม
62103005080 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข
62103005081 นางสาวสุภาพร ห0องหาญ
62103005082 นายฐิติรณรัตน� นวนแดงคยพร
62103005083 นางสาวดาวรุ0ง มุทาพร
62103005084 นางสาวอรญา ศาลาสุข
62103005085 นางสาวสินฤทัย ก่ิงสกุล
62103005086 นางไพจิตร มฎารักษ�
62103005087 นายวัฒนชัย สถานสุข
62103005088 นางสาวอรยา ปBญหา
62103005089 นางสาวสุรัตน� อาการ
62103005090 นางสาวเพชรชมภู หมวกมณี
62103005091 นางสาววิจิตรา ไชยรัตน�
62103005092 นางสาวนันธิชา พานุเรศ
62103005093 นางสาวสุพัตรา จันทภา
62103005094 นางสาวพิรญาณ� ศุภสวัสด์ิโชติ
62103005095 นายกฤษฎา ประหา
62103005096 นางสาวเมริสา กาหลงรัตน�
62103005097 นายศิริวัฒน� มูลสาร
62103005098 นางสาวนภาพรรณ มหาลวเลิศ
62103005099 นางสาวพัชนิดา ล0วนคัด
62103005100 นายชิณกร จินาพร
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62103005101 นางดวงฤทัย วรรณวงษ�
62103005102 นางสาวอนัญญาลักษณ� สุดชารี
62103005103 นางสาววลี แพรงาม
62103005104 นางสาวอัญญารัตน� รัตนศรี
62103005105 นางสาวสุรัสวดี จึงตระกูล
62103005106 นางสาวกมลรัตน� มังคละ
62103005107 นางสาวสุชัญญา ยังแสนภู
62103005108 นายอชิรวัฒน� กว0างขวาง
62103005109 นางสายใจ ชมภูมี
62103005110 นางสาวมณีรัตน� ผลดี
62103005111 นางสาวอาทิตยา ขันหล:อ
62103005112 นางสาวเจนจิรัตน� เจนช:วยชาติ
62103005113 นางสาวมลลัดดา วรรณทาป
62103005114 นายยศกร ธนาศุภวัฒน�
62103005115 นายกิตติ คําพันธ�
62103005116 นางสาวนิสากร เถาว�สอน
62103005117 นายจักรพันธ� ศรีละพันธ�
62103005118 นางสาวจักรีวรรณ� สดีวงค�
62103005119 นางสาวลินดา นามนุ
62103005120 นางสาวสรินนา ดุลยสิทธ์ิ
62103005121 นางสาวสุภัสสร สายชมภู
62103005122 ว:าที่ ร.ต.สิปปกรณ� พิมพรัตน�
62103005123 นายบุญมี จันทร�ทาทอง
62103005124 นายชัยณรงค� คมสัน
62103005125 นางสาวจิดาภา ประสงค�สุข
62103005126 นางสาวณภัทร จันทะสิน
62103005127 นางสาวสิริพร เจริญประเสริฐ
62103005128 นางสาวภัทรจิรา สังขระ
62103005129 นางสาววัชรีญา รุ:งอรุณกาญจน�
62103005130 นายอภิสิทธ์ิ สระแก0ว
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62103005131 นางสาววิภาวรรณ วงษ�ขันธ�
62103005132 นางสาวขวัญสุดา โล:ห�คํา
62103005133 นางสาวสุธิดา โตมร
62103005134 นายสถาพร รัชสี
62103005135 นางสาวพรพรหม ปลั่งกลาง
62103005136 นายกอบชัย สร0อยจิตร
62103005137 นางสาวจุฑารัตน� แสนโท
62103005138 นายสรพล ทางดี
62103005139 นางสาววิริยา เชื้อทอง
62103005140 นางสาวศุภรัตน� หิรัญวร
62103005141 นายจีรวัฒน� เอกศิริ
62103005142 นางสาวจรรจิรา แก0วศรี
62103005143 นายสุรเดช พรมจันทร�
62103005144 นางสาวธัญชนก บุตรพินธุ�
62103005145 นายธนานพ ศิลาวงศ�
62103005146 นางสาวสิริรัตน� ทุมไมล�
62103005147 นายเศรษฐโชติ บุญเศษ
62103005148 นางสาวญาณิศา ผดาวัลย�
62103005149 นายสุนทร พรึงพรืด
62103005150 นางสาวธิติมาภรณ� ติกุล
62103005151 นางสาวอัมรินทร� สะโสม
62103005152 นางสาวพิมลรัตน� โทแก0ว
62103005153 นางสาวอาภรณ� ทรงคาศรี
62103005154 นางสาวศริณญากรปT สีกลาง
62103005155 นายวุฒิไกร ใสสด
62103005156 นางสาวพรรณผกา เสสแสงศรี
62103005157 นางสาวสร0อยสุดา ทองบาง
62103005158 นางสาวบุษยมาศ เดชกุญชร
62103005159 นางสาวสิรินะดา พิมศร
62103005160 นางสาวนัฐริตา ภูพันใบ
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62103005161 นายธนกร พนัส
62103005162 นางสาวเทพศิริ พรมศรี
62103005163 นายนราวิชณ� ทองอินทร�
62103005164 นางสาวพิชามญชุ� จําเริญ
62103005165 นางสาวพรพิบูลย� พิมพ�กินรี
62103005166 นางสาวพรพิชญ� แสงสิทธิกุลชัย
62103005167 นางสาวดุษฎี ไชยรัตน�
62103005168 นางสาวกาญจนา รัฐวานิตย�
62103005169 นางสาวจิตตราภรณ� โนนสังข�
62103005170 นายนันทศักด์ิ พุฒศรี
62103005171 นางสาวฉัตรฑริกา ภาวะบุตร
62103005172 นางสาวอรัญญา คชแพทย�
62103005173 นางสาวพัชร�สิตา วงษ�สง:าเรืองเตชะ
62103005174 นางสาวรุ:งทิวา มารุตะพันธ�
62103005175 นางสาวมนทกานต� หอมจันทร�
62103005176 นางสาวภัทธา วรรณพฤษ�
62103005177 นายวัชระ ศรีสถาน
62103005178 นางสาวสิริลักษณ� ชนะพันธ�
62103005179 นายปรีชา สร0างทองคํา
62103005180 นายกิตติ ห0องแซง
62103005181 นายธีระ พิมพ�วงศ�
62103005182 นางสาวจีรนันท� คงยะมาศ
62103005183 นางสาวชลลดา อุปชัย
62103005184 นางสาวเขมณัฐ โคเวียง
62103005185 นางสาวโกลัญญา อุ:นอบ
62103005186 นางสาวพัทธนันท� ภาระญาติ
62103005187 นายธนกฤต วงค�ตาโสม
62103005188 นางสาวกันติยา เจ0าแก:นแก0ว
62103005189 นางสาวชลิตา สีลาไหม
62103005190 นางสาวทัณฑิภา บุญโย
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62103005191 นางสาวกัลตภัทร เชี่ยวชาญ
62103005192 นางสาวศริยา ศิริปรุ
62103005193 นางยุภาวรรณ บุญเจือ
62103005194 นางสาวจิราพร ริทัศน�สาร
62103005195 นางสาวจันทนา แก0วชิณ
62103005196 นางสาววิมลมาศ พันคําภา
62103005197 นางสาวพยอม ทองใบ
62103005198 นายศาศวัต ไชยพงษ�
62103005199 นางสาวขวัญฤดี กาญจนวงษ�
62103005200 นางสาวหทัยชนก สีสิงห�
62103005201 นางสาวพัชราภรณ� ไชยมงคล
62103005202 นางสาวมธุรส คุณลือชา
62103005203 นายอภิชาติ โพธิสาร
62103005204 นายประหยัด ใจหาร
62103005205 นายพงษ�สันต� คงนาค
62103005206 นายฐาปกรณ� นิยมธรรม
62103005207 นายปIยทัศน� สายแสงจันทร�
62103005208 นางสาววริญธร ธงศรี
62103005209 นางสาวพุทธพร ศิริญาณ
62103005210 นางสาวนัศญาภรณ� สอนไชย
62103005211 นางสาวฐิตินันท� เกตุพงษ�
62103005212 นางสาวชมภูนุช ศรีเสมอ
62103005213 นายวัชระ ออมอด
62103005214 นายอิฐิคุณ ไชยรัตน�
62103005215 นายสุทัศน� สุระถา
62103005216 นางสาวศุภกร ผูกพันธ�
62103005217 นางสาวสุภาพร หม่ืนสาย
62103005218 นางสาวสุภาภรณ� โคตรหา
62103005219 นางสาวแจ:มสุรีย� ทองศรี
62103005220 นางสาวปBณณพร มณีสาย
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62103005221 นางสาวปาริชาติ ทองสลับ
62103005222 นางสาวธัญพร สุขประจํา
62103005223 นางสาวเดือนเพ็ญ โมทะจิตร
62103005224 นายวิทยา อินทะยาตร
62103005225 นางสาววัลลภา ดาลาด
62103005226 นางสาวยุพิน คงบุญมี
62103005227 นางสาวรัตนา ปานพิมพ�
62103005228 นางสาวพรรณิกา ภักดีวงษา
62103005229 นางสาวสาลินี ศิรินัย
62103005230 นายขุนพล สีหาอาจ
62103005231 นางสาวหนึ่งฤทัย ยงแก0ว
62103005232 นายณัฐพงศ� เมฆนาคินทร�
62103005233 นายธนพล ขัติยะนนท�
62103005234 นายภัทรกร วิทูราภรณ�
62103005235 นางสาวกนกอร สีวะสา
62103005236 นายวุฒิพงษ� โพธิจักร�
62103005237 นางสาวสุรีย�พร สอนบุญมา
62103005238 นางสาวสใบภรณ� ยืนยง
62103005239 นางสาวกัลยาลักษณ� กระพันธ�เขียว
62103005240 นางสาวขวัญฤทัย กล0าหาญ
62103005241 นางสาวนฤมล บุญสอน
62103005242 นางสาวพิไลวรรณ แก0วเขียว
62103005243 นายรัชมงคล พุ:มคุ0ม
62103005244 นายชัยวัฒน� สุธาสถิตย�ชัย
62103005245 นางสาวกรรณิกา คําหาญ
62103005246 นางสาวศศิพร จําปาโพธ์ิ
62103005247 นางสาวเก้ือบุญ สมหวัง
62103005248 นางสาวกฤติยาภรณ� เสนานนท�
62103005249 นางสาวกานต�ธิดา ม่ันเกตุ
62103005250 นายเรืองพร สุคําภา
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62103005251 นางสาวชุติมา คงทอง
62103005252 นายเอกพจน� แก:นจําปา
62103005253 นางสาวณัฐวรรณ ไชยธงรัตน�
62103005254 นางสาวกรรณิการ� เจนการ
62103005255 นางโชติกา เจริญรัตนวานิช
62103005256 นายวรวิทย� ล0นทม
62103005257 นายธนกฤต พันธุ�เกษตร
62103005258 นางสาวนันทรัตน� คนยง
62103005259 นางสาวสุพรรณวดี อิ่มอุรัง
62103005260 นางสาววชิราพร กรไกร
62103005261 นางสาวธนัชชา เจริญขุนทศ
62103005262 นางสาวจันทร� ศิริวงค�
62103005263 นางสาววรารักษ� เชษฐสิงห�
62103005264 นางสาวธันชนก แสนกล0า
62103005265 นางสาวสุภาพร อุปวงษา
62103005266 นางสาววิไลวรรณ ภักดีล0น
62103005267 นางสาวนภาพร พุฒพวง
62103005268 นางสาวหทัยรัตน� โมริดา
62103005269 นางศิรนันท� ก่ิงวิชิต
62103005270 นายชัยพงษ� วงศ�กลม
62103005271 นางสาวสุกัลญาณี พรรคนาวิกโยธิน
62103005272 นางมุทิตา ทูลประโคน
62103005273 นายพิเชษฐ� ระคนจันทร�
62103005274 นางสาวชิตาภา สุคตะ
62103005275 นางสาววิไลลักษณ� ทองด0วง
62103005276 ว:าที่ร.ท.ก0านเพชร ศรีหาบุตร
62103005277 นางสาวศศิธร บุญสนอง
62103005278 นางสาวพิชญ�ปภา สาเลิศ
62103005279 นางสาวศกลรัตน� สุดามาตย�
62103005280 นางสาวณัฐสุดา หลอมทอง
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62103005281 นางสาวพรปวีณ� สวัสดี
62103005282 นายกิตติศักด์ิ สุกใส
62103005283 นางสาวภัทราภรณ� ดอกอินทร�
62103005284 นางสาวนิศาชล อุดหนุนชาติ
62103005285 นางสาววไลลักษณ� สาสาร
62103005286 นางสาวปIยมน ศรีสวัสด์ิ
62103005287 นายณรงค�ชัย เจริญสินค0า
62103005288 นางสาวปIยาภรณ� บุญสราง
62103005289 นางสาวสุนันทิพร ศรีงาม
62103005290 นายพิเชษฐ� แผ:นศิลา
62103005291 นางจินตนา สาระโท
62103005292 นางสาวพรทิพย� ดวงใจ
62103005293 นางสาวพรสุดา พสุนนท�
62103005294 ว:าที่ร0อยตรีหญิงพิชชานันท� สายเนตร
62103005295 นายวิวัฒน� บงค�บุตร
62103005296 นายแวฮัมดี แมเราะ
62103005297 นางปIยธิดา โกมลศรี
62103005298 นางสาวชลลัดดา คําสิงห�
62103005299 นายพลพันธ� น0อยเพ็ง
62103005300 นายฤทธิเกียรติ วิศิษฐ�สกุล
62103005301 นายไพรัตน� นนท�ศิลา
62103005302 นายเอนกพงศ� บุญนาโพธ์ิ
62103005303 นางสาวกฤติยาภรณ� บุญมาทน
62103005304 นางสาวจารุวี วัฒนราช
62103005305 นางสาวกนกพร เสนานนท�
62103005306 นางยุพา ฉัตรสุวรรณ
62103005307 นางสาวณัฐพร แผ:นแก0ว
62103005308 นายมาคุ0ม หมายสุข
62103005309 นางสาวจิราภรณ� สอนไชญาติ
62103005310 นางสาวปรีดา ต0นทอง
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62103005311 นางสาวปIยาภรณ� กอมะณี
62103005312 นางสาวจุฑารัตน� กรวยทอง
62103005313 นางสาวสมฤดี กะการดี
62103005314 นางสาวกิตติยาณี เครื่องจันทร�
62103005315 นางสาวเยาวนิช ม่ิงไชย
62103005316 นางสาวภูริชญา จันทร�เปรียง
62103005317 นายสุพจน� โกศัลวิตร
62103005318 นายมนูญศักด์ิ สิทธิดํารงค�
62103005319 นายตระกานต� ใจสุข
62103005320 นางสาวอรทัย ทนทาน
62103005321 นายปองพล หลักทอง
62103005322 นายณัฐพงษ� มูลสุวรรณ
62103005323 นางสาวสุกัญญา คําแก0ว
62103005324 นางสาวพัธณีย� ดีสุข
62103005325 นางสาวสุรัสวดี สุตลาวดี
62103005326 นางอนงค� อุ:นใจ
62103005327 นายพงศธร ไชยสาร
62103005328 นายรัศมี ศรีสอน
62103005329 นายอภิชาติ สระน้ําเที่ยง
62103005330 นายจิรศักด์ิ แสนพันธ�
62103005331 นายฉัตรชัย โกการัตน�
62103005332 นางสาวปวีณา บัวมาศ
62103005333 นางสาวรุ:งนภา ราชัย
62103005334 นางสาววรณิกา นรดี
62103005335 นางสาวเพชรรัตน� ศรีวงษ�กลาง
62103005336 นางสาวดวงสมร ประทุมลี
62103005337 นางสาววงเดือน คําลออ
62103005338 นางสาวพัชรี ศรีดี
62103005339 นายสุชาติ สืบสิน
62103005340 นางสาวศศิวิรัล วงศ�สวัสด์ิ
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62103005341 นางสาวภาศิริ สมบัติวงค�
62103005342 นางสาวนฤมล พิมพ�ผะกา
62103005343 นางสาวรุจิราภรณ� อ:อนรัตน�
62103005344 นางสาวพิกุลแก0ว คชเลิศ
62103005345 นางสาวจุฑามาศ ปุกจิตร
62103005346 นางสาวเสาวภา สิทธิราช
62103005347 นายธีระพันธ� พิทักษ�วงษ�โยธิน
62103005348 นางสาวชนิดาภา พ:อศรีชา
62103005349 นางสาวจุฑามาศ อุดมญาติ
62103005350 นางสาวสุพัตรา สิงหน
62103005351 นางสาวอรอนงค� ทาเคลือบ
62103005352 นางสาวธีรตา สมหลักชัย
62103005353 นายสิงหรักษ� ช:วยหาญ
62103005354 นางสาวชมภู: กาฬจันทร�
62103005355 นายปวริศร� ปBญญาใส
62103005356 นางสาวปIยะดา กล0าหาญ
62103005357 นางสาวมาลี ธีสุระ
62103005358 นางสาวนริศรา หยุ:มไธสง
62103005359 นางสาวชฎาพร แสนสุข
62103005360 นายวิริยวัชญ� มีสติ
62103005361 นางสาววราภรณ� นรดี
62103005362 นางสาวดารารัตน� ภูมิภาค
62103005363 นางสาวธนาภา บรรลังค�
62103005364 นางสาวทิพย�วรรณ บางทราย
62103005365 นายประยงค� บุตะเคียน
62103005366 นางสาวศุภธิดา ตระการไทย
62103005367 นางสาวพนิดา มหาโยธิน
62103005368 นายจิตวิสุทธ์ิ พงษ�สัมณะ
62103005369 นายฆฌสิษฐ�ชิตไชย มุกดากุล
62103005370 นางสาวสุมาลี จันทะวงศ�
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62103005371 นางสาวศุธิดา เวทย�ศิริยานันท�
62103005372 นายปวเรศ ทองไฝ
62103005373 นางสาวปาริชาติ พรหมสิงห�
62103005374 นางสาวมยุรี จันทร�คํา
62103005375 นางสาวภานิณี พุทธาจู
62103005376 นางนิภาภรณ� สุวรรณพันธ�
62103005377 นางสาววรางคณา วังคะฮาด
62103005378 นายประสิทธ์ิ แก0วมนตรี
62103005379 นางสาวสาวิตรี วงค�พุฒ
62103005380 นางสาวรุ:งนภา ภาดี
62103005381 นายณัฐพล เครือดี
62103005382 นางสาวกรรณิการ� ศรีโกศล
62103005383 นายภัคพล ชนะวิชัย
62103005384 นายธนวิทย� ชมภูแสน
62103005385 นางสาวกมลรส สมาฤกษ�
62103005386 นายเจริญชัย สมจิตร
62103005387 นางสาวเกศสุดา แสวงหา
62103005388 นางสาวนทพร ศิริทิชากร
62103005389 นางสาวสุดธิดา จันทะแสน
62103005390 นางสาวอัญชลีวรรณ สุขศรี
62103005391 นางสาวประภาสินี เชื้อดี
62103005392 นางสาวจุฑาทิพย� คิดชอบ
62103005393 นางสาวนันทนา ทองลือ
62103005394 นางสาวรัตธิดา อินทอง
62103005395 นางสาวอรนุช เพ:งพิศ
62103005396 นายวิทยา นาคสมบูรณ�
62103005397 สิบเอกหญิงกัญญาพัชรญ� ทางชอบ
62103005398 นายเอกชัย เลขวิจิตร
62103005399 นางสาวปรียานุช ผิวนวล
62103005400 นายวีรชัย การะเมฆ
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62103005401 นางสาวกัญญา พรมขันธ�
62103005402 นางสาวพัชรี พูลสง:า
62103005403 สิบเอกหญิงประภัสสร บัวหลาย
62103005404 นางสาวมลฤดี ศิริสุภะ
62103005405 นายวัฒนชัย โสดี
62103005406 นางสาวปวีณา คํามาก
62103005407 นายชัชชัย ศิริบูรณ�
62103005408 นางสาวธัญญาภรณ� กตัญWู
62103005409 นายสุทธิโรจน� ลีราช
62103005410 นายเอกสันติ ก0อนศิลา
62103005411 นายสุธาธรรม ม:วงอ:อน
62103005412 นางสาวอัมรา แทนหอม
62103005413 นางสาวจริยา หาญกล0า
62103005414 นางสาวกวินธิดา ทาระพันธ�
62103005415 นางสาวสุชานันท� ไวยวรรณ�
62103005416 นางสาวสุนิสา จันทะรักษ�
62103005417 นางสาววันวิภา ภาระบุตร
62103005418 นายพงศ�พัฒน� นพรัตน�บรรพต
62103005419 นายเชิดชัย วรรณะ
62103005420 นางสาวอินธุอร โนริรัตน�
62103005421 นางสาวธัญชนก เฉ่ือยฉํ่า
62103005422 นางสาวญาณิศา เทศเพราะผล
62103005423 นางสาวอิงอินทร� สุดหา
62103005424 นางสาวพิชญา ศรีสุขา
62103005425 นางสาววนิดา รัตนะวัน
62103005426 ว:าที่ ร.ต.อภินันท� หงษ�ลอย
62103005427 นายศาสวัต นามเจริญ
62103005428 นางสาวจุฑามาศ สกุลไทย
62103005429 นางสาวเมตตา เจริญภูรีวัชร
62103005430 นายปรีชา กัลยางาม
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62103005431 นางสาวปรียาภรณ� ผังคี
62103005432 นายวราวุธ จันทะศิลา
62103005433 นายธีรพร ระลึกมูล
62103005434 นางสาวรัชดาภรณ� บุญชํานาญ
62103005435 นายสมรักษ� รัตนวัน
62103005436 นางสาวสุกานดา วิเศษชาติ
62103005437 นางสาวศศิธร การะเกษ
62103005438 นายสุวัฒน� พิมพะบุตร
62103005439 นางสาวอรอุมา เสริฐสม
62103005440 นางสาวสุวิมล บุญทํานุก
62103005441 นางสาวจิราภรณ� สุดา
62103005442 นางสาวรัชนีภรณ� แก0วคําสี
62103005443 นางสาวพัชริดา ไพชิต
62103005444 นางสาวเกวลิน ภัควันต�
62103005445 นายภานุพงศ� มูลสาร
62103005446 นายถกล แสงศรี
62103005447 นางสาวอนุสรา วันดี
62103005448 นางสาวเสาวลักษณ� สีสุวะ
62103005449 นางสาวสุพรรณี อัดอั้น
62103005450 นางสาวพัชนิดา ไพราม
62103005451 นางสาวณัฐกานต� งวดชัย
62103005452 นางสาวสุรดา พรองพรหม
62103005453 นางสาวกุสุมา วงษ�ศิลปT
62103005454 นางสาวปนิดา สุทธสน
62103005455 นางสาวนิโลบล บุญพันธ�จันที
62103005456 นางสาวสมจิตร ลี้ตระกูล
62103005457 นายวงค�สิน โพธ์ิชื่น
62103005458 นายวีระศักด์ิ จินดาอินทร�
62103005459 นางสาวคําศรี ทองย0อย
62103005460 นายฐกร ทรงชัยศุภากร
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62103005461 นายกัมพล น้ําใจดี
62103005462 นางสาววิกันดา สามาอาพัฒน�
62103005463 นางสาวสายสมร พรบุญ
62103005464 นายอดิศักด์ิ บุราไกร
62103005465 นางสาวพรทิพย� คําภาศ
62103005466 นางสาวสิริรัตน� ดวงอุปะ
62103005467 นางสาวปนัดดา สุตะภักด์ิ
62103005468 นายนพเก0า จันทร�ดวง
62103005469 นางสาวฐิติรัตน� กุลม:วง
62103005470 นายอรรคเดช พิเคราะห�แน:
62103005471 นางสาวอุไรวรรณ พงษ�สุระ
62103005472 นายอานนท� กลมเกลียว
62103005473 นายสุทธิพงษ� ระหงษ�
62103005474 นางสาวติยาพร นรโคตร
62103005475 นางสาววิภาดา เสกแสร0ง
62103005476 นางสาวฉรรตตฤณษ� บุญล0น
62103005477 นางสาวกัญญาวีร� กองสะอาด
62103005478 นายธนวรรษ ชมดี
62103005479 นายจักรวุฒิ เชื้อทอง
62103005480 นางสาวจิตต�โสภิณ เปาริก
62103005481 นางสาวปวีณา ดวงโมกข�
62103005482 นางสาวรุ:งอรุณ ประทุมมา
62103005483 นางสาวจิราพร ปะนิทา
62103005484 นางสาวแพรวนภา เวฬุวนารักษ�
62103005485 นายวรวิทย� สุภาพ
62103005486 นายพงศธร ดวงตาดํา
62103005487 นายเชาวลิต กองมณี
62103005488 นางสาวอาภรณ�พรรณ คําบรรจง
62103005489 นางสาวมัทนา สิทธิสา
62103005490 นางสาวณัฐจิรา ใจตรง
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62103005491 นายวรรณศักด์ิ จันทะเสน
62103005492 นางสาวนุชจรินทร� คํามงคล
62103005493 นางสาวอรทัย เรืองฤทธ์ิ
62103005494 นางสาวปริยากร สําราญสุข
62103005495 นางสาวกานต�ธิดา ทองสวัสด์ิ
62103005496 นางสาวอักษราพักตร� จันทศรี
62103005497 นางสาวผกามาศ พรหมอุตม�
62103005498 นายสมจิตร ธรรมชาติ
62103005499 นายณัชพล แก0วมณีชัย
62103005500 นางอําพร โทแก0ว
62103005501 นางสาวศิรินทิพย� เจริญย่ิง
62103005502 นางฉันทพิชญา หนึ่งคํามี
62103005503 นายชลวัชร� ทวีรัตน�
62103005504 นายรัฐธรรมนูญ รุ:งเรือง
62103005505 นางสาวจิตรา สํานักนิตย�
62103005506 นางสาวนุชจรินทร� ป4องพิมพ�
62103005507 นางสาวสุจิตราภรณ� ไพฑูรย�
62103005508 นางสาวไข:มุก หล:อแหลม
62103005509 นางสาวราตรี พันที
62103005510 นางอัญชลี จงเกิดดี
62103005511 นางสาวเมธาวี คันธจันทร�
62103005512 นายวิชัย พงศนีย�
62103005513 นางจุไรรัตน� ทะวาแสน
62103005514 นายนฤเบศร� รัตนวัน
62103005515 นางสาวอภิญญา กาฬเกตุ
62103005516 นางสาวจันทร�เพ็ญ เขตสกุล
62103005517 นางสาวกิตติญา สืบสิมมา
62103005518 นางสาวเจนจิรา ทองสองชั้น
62103005519 นางสาวสถาพร สุขแสง
62103005520 นางสาววรกมล กิติราช
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62103005521 นายเอกพันธ� ไตรยะวงศ�
62103005522 นางสาวพิมพ�แข บัวสาย
62103005523 นายธนพล ธรรมบุตร
62103005524 นายอภิณัฏฐวิชญ� วรรณทอง
62103005525 นางสาวมธุรส เบ0าลี
62103005526 นายอาทิตย�อุทัย ประดับจันทร�
62103005527 นางสาวเมติยา กาสิทธ์ิ
62103005528 นางสาวม่ิงกมล นันตวงษ�
62103005529 นางสาวสุกฤตา ศิริมา
62103005530 นายพสิษฐ� เข็มบุบผา
62103005531 นางสาวฑิตฐิตา เสนคําสอน
62103005532 นางสาวรัตนาภรณ� เสนาพรหม
62103005533 นางสาวสุภาภรณ� อ:อนตา
62103005534 นางสาวกรรณิการ� บรรลือ
62103005535 นางสาววิไลพร คงคาพันธ�
62103005536 นางสาวปIยะวรรณ พุทธรักษ�
62103005537 นางสาววรรณภา บุญครอง
62103005538 นางสาวศรัณย�พร แก0วสิมมา
62103005539 นางสาวรักษ�สุคนธ� ทับแสง
62103005540 นางสาวจินตนา นารีนุช
62103005541 นางสาวธันย�ชนก วงษ�เตียวตระกูล
62103005542 นายภากร ศรีดาคํา
62103005543 นางสาวอัจฉราภรณ� สารการ
62103005544 นางสาวเบญจมาศ ปุยฝ4าย
62103005545 นางสาวทิพอาภา อุ:นศิริ
62103005546 นายวีระพล อาวรณ�
62103005547 นางสาวรุ:งนภา สิงห�โคกกรวด
62103005548 นางสาวบัวรินทร� กาเผือกงาม
62103005549 นางพิมผกามาศ ภูถาดลาย
62103005550 นางสาววะนิดา เปรมทา
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62103005551 นางสาวสุทธินี คํามุลคร
62103005552 นางสาวชุติกาญจน� จันทพันธ�
62103005553 นางสาวณฐพร อินตะนัย
62103005554 นางสาวสุภัชธีญา ส:งเสริม
62103005555 นางสาวปBทมา บูระพา
62103005556 นางสาววราภรณ� บัวทุม
62103005557 นางสาวดวงฤทัย สุวรรณกูฏ
62103005558 นายอนุพงศ� โสภาพ
62103005559 นางสายธาร ลาภย่ิง
62103005560 นางสาวอนุชสรา โคตรวันทา
62103005561 นางสาวนิภา รักษาศิล
62103005562 นางสาวนาถลดา แดงสะอาด
62103005563 นางสาวดวงใจรัก บุญประเสริฐ
62103005564 นางสาวนภาลักษณ� บุตรวัน
62103005565 ว:าที่ ร.ต.หญิงสาวิณี ปราณีนิตย�
62103005566 นางสาวมณีรัตน� สายคูณ
62103005567 นายสุทิวัส ทองไกรลาศ
62103005568 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ชนะกุล
62103005569 นางสาวจรินธร เจริญชัย
62103005570 นางสาวพิมพรรณ โสมาบุตร
62103005571 นางสาวทราภรณ� พิมพ�สุทธ์ิ
62103005572 นายเรวัต เลิศอมรธรรม
62103005573 นางสาวสุพัตรา นามวงษา
62103005574 นางอรอุมา พลเขต
62103005575 นางทิพธัญญา สาแก0ว
62103005576 นางสาววรรณกานต� บุญสะอาด
62103005577 นางกัลยาณี พิมโคตร
62103005578 นางสาวขนิษฐา เทาศิริ
62103005579 นายจารุวิทย� โพธ์ิชัย
62103005580 นายเรืองฤทธ์ิ ณ พิกุล
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62103005581 นางสาวภุมรินทร� วงษ�พันเขตร
62103005582 นายนรากร เส็งไธสง
62103005583 นางสาวภัทราวดี เรืองไชย
62103005584 นายภัทรพล วรรณลี
62103005585 นางนวลจันทร� วิชเดช
62103005586 นางสาวกวิลธิดา ดาวเรือง
62103005587 นายอมร ประทาน
62103005588 นางสาวจุฑารักษ� ศรีนพรม
62103005589 นางสาวอรจิรา กายสิทธ์ิ
62103005590 นายยุทธพงศ� แสงเพชร
62103005591 นางสาวณัฐปภัจน� พิศโสระ
62103005592 นางสาวสมัชญา แก0วรักษา
62103005593 นางสาวภัทรา กาแก0ว
62103005594 ส.อ.สุทธิพงษ� คําหงษา
62103005595 นางสาวปานวาด แก0วบัวสา
62103005596 นางสาวณิชาภา เมืองโคตร
62103005597 นางสาววาสนา พิมมะทะ
62103005598 นางสาวนิตยา ตรีโรจน�พร
62103005599 นางสาวปนัดดา ไชยวิเศษ
62103005600 นายชิตพล กุศลคุ0ม
62103005601 นายราชภัฎ ปวงสุข
62103005602 นางสาวภัชรีย� ศรีไพร
62103005603 นางสาวสุปราณี จวนสาง
62103005604 นางสาวผกามาศ เทพชาลี
62103005605 นางสาวยุภารัตน� หาสุข
62103005606 นายกฤตกรณ� อัฒจักร
62103005607 นางสาวจริญญา ชลาชัย
62103005608 นางสาวเดือนฉาย แสวงสิน
62103005609 นายฤทธ์ิศักด์ิ ทองประเสริฐ
62103005610 นางสาวสุรินทา พิมพ�งาม
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62103005611 นางสาวปริยฉัตร วรภาพ
62103005612 นางสาวเบญจม�ภรณ� บุญรักษา
62103005613 นายวรัญชพฤกษ� ทองอุ:น
62103005614 นายวสันต� กอสุวรรณ
62103005615 นายทรงศักด์ิ สาสีมา
62103005616 นางสาวดวงใจ เพียรเสมอ
62103005617 นางสาวประภาพรรณ โทวาท
62103005618 นางสาวณนนท� คูณภาค
62103005619 นายอิทธิพล พูลเกษร
62103005620 นางสาวศิริพร ผดาวัลย�
62103005621 นางสาวนันทกาล โหตระไวศยะ
62103005622 นางสาวพิกุล สูนทอง
62103005623 นางสาวสมถวิล เหลี่ยมทอง
62103005624 นางสาวจันทร�เพ็ญ สายทิพย�
62103005625 นายชฎายุ ศิริลาภ
62103005626 นางสาวสุดารัตน� เลิศผล
62103005627 นางสาวสาวิตรี เสาะแสวง
62103005628 นางสาวศิริลักษณ� บัวดก
62103005629 นางสาววารุณี ตามพันธ�
62103005630 นายอิสระพงศ� อิสระภาพ
62103005631 นางเกษศิรินทร� หาดคํา
62103005632 นางรติมา ทองผา
62103005633 นางสาวสมพร สองบุญ
62103005634 นายณัฐพล ฤทธิวงศ�
62103005635 นางสาวสุวิชชา เกตุชาติ
62103005636 นางสาวศศิกาญจน� ธาตุดี
62103005637 นายบดินทร� นามบุตร
62103005638 นางสาวปาริชาติ เหมือนพร0อม
62103005639 นางสาวนีระนุช อุสะหะพันธ�
62103005640 นายพลรัตน� พูลเพ่ิม
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62103005641 นางสาวสุธาทิพย� ดวงจันทร�
62103005642 นายวรายุทธ ติณรัตน�
62103005643 นายธนทัต สีหาราช
62103005644 นางสาวพิจิตรา เดชาวิชิตเลิศ
62103005645 นายวีระชัย จันทศิลา
62103005646 นางสาวอรชุดา ต0นโพธ์ิ
62103005647 นางสาวพิมพ�วนาฎ ศรีสุข
62103005648 นางสาวนวลจันทร� ศรีวาปM
62103005649 นางสาวสุภาพร ศรชัย
62103005650 นางสาวสุมาลี แก0วบุญธรรม
62103005651 นางสาวเกษราภา พรหมลักษณ�
62103005652 นายคณิน ทาสมบูรณ�
62103005653 นายกัมปนาท เมืองขันธ�
62103005654 นายศุภชัย โคตสีสาย
62103005655 นางสาวกฤติยากรณ� ทับทิมไสย�
62103005656 นายนัฐพงศ� บุณยรัตพันธุ�
62103005657 นางสาวจันทรา เติมสุข
62103005658 นายวาที ลิลาจันทร�
62103005659 นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ
62103005660 นายบดินทร� ผลเพ่ิม
62103005661 นางสาวปรางค�ทิพย� ทัดเทียม
62103005662 นางสาวณภัทรสร ยืนยง
62103005663 นางสาวจุฑารัตน� บุญประดิษฐ
62103005664 นางสาวศิรินาฏ คุณเชียง
62103005665 นายรัตนพร ใจแก0ว
62103005666 นางสาวสุดาภรณ� จิตต�ถวิล
62103005667 นางสาวรัตนาพร ดอกบัว
62103005668 นางสาวพิมพ�รวี ศรีพันธ�
62103005669 นายนิติภูมิ หนูรัตน�
62103005670 นางสาวกชพรรณ หลักหนองบัว
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62103005671 นางสาวแสงรุ:ง คํามุงคุณ
62103005672 นางสาววรรษราบล มงคลศรี
62103005673 นายนพรัตน� ไชยยงค�
62103005674 นายวรเชษฐ โชติรสงามผล
62103005675 นางสาวปIยธิดา เดชบุญ
62103005676 นายนพพล แก:นท0าว
62103005677 นางสาวธนานิษฐ� เลิศมงคลพัชญ�
62103005678 นางสาวสุชญา ประชุมเหล็ก
62103005679 นางสาวพรพรรณ พลเย่ียม
62103005680 นางสาวมัณฑนา หวังผล
62103005681 นางสาวกนกพร อินทะเล
62103005682 นางสาวจิลาวัลย� ลิพันธ�
62103005683 นางสาวปทุมวดี คําเอี่ยม
62103005684 นายวีระยุทธ สีลารวม
62103005685 นายสืบสกุล น้ําแก0ว
62103005686 นางสาวสุภาภรณ� คันธพฤกษ�
62103005687 นายจักกริช ใจตรง
62103005688 นางสาวพิกุล ชาติมนตรี
62103005689 นางสาวศศิประภา สลวยแสง
62103005690 นางสาวกัญญพัชร โสดาลี
62103005691 นางสาวจิราภรณ� ชินทวัน
62103005692 นางสาวกวินนา การเพียร
62103005693 นางสาวพัชราภรณ� พวงพันธ�
62103005694 นางสาวรัชนิกร อํานาจวงษ�
62103005695 นางสาวอัจฉริยาพรรณ จันทร�สุวรรณ
62103005696 นางดารุณี ยอดโพธ์ิ
62103005697 นายอนุรักษ� พรมหงษ�
62103005698 นางสาวกานต�ธิดา รัตนวัน
62103005699 นางสาวศุลีพร จอมคําสิงห�
62103005700 นายพงษ�เผด็จ คําลือ
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62103005701 นางสาวนิตยา นักผูก
62103005702 นางสาววรดา ธรรมอัควรกุล
62103005703 นางสาวอ0อมใจ ด:อนแจ0ง
62103005704 นางสาววนิดา แหวนวงษ�
62103005705 นางสาวนิยะดา คําชาลี
62103005706 นายอิทธิพล โพนทัน
62103005707 นายอนันต� บุญประกอบ
62103005708 นายสุขสันต� แหวนเงิน
62103005709 นายชัยยศ หาผลดี
62103005710 นางนุจริณ พรรณลา
62103005711 นางสาวเพ็ญพิพิธ แก0วศรีทอง
62103005712 นางสาวขวัญประภา บูรณะ
62103005713 นางสาวอทิติยา ภาผล
62103005714 นางสาวกุลนันทน� ขันชัย
62103005715 นางสาวพรพิมล โนนแก0ว
62103005716 นางสาวเบ็ญจวัลย� ชุมทอก
62103005717 นายนันทวัฒน� เนตรวงษ�
62103005718 นางสาวอารียา ศรีมันตะ
62103005719 นางสาวอรสิริ พันธุ�วิชัย
62103005720 นายอภิชาติ วงษ�กันยา
62103005721 นายปริวัฒน� ปลั่งกลาง
62103005722 นางสาวขนิษฐา คําพันธ�
62103005723 นายสําเริง สมศรี
62103005724 ส.ต.ท.พิพัฒน�พงศ� จันทํา
62103005725 นายอภิชาติ อุปพันธ�
62103005726 นางสาวกัญญารัตน� บ:าพิมาย
62103005727 นายสุวิทย� อินลี
62103005728 นายรุ:งโรจน� โอกาพันธ�
62103005729 นางสาวจิรัชภัชธิญานันท� สาสาย
62103005730 นางสาววัชรี แก0วเกาะ
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62103005731 นายรวีเทพ พุ:มพวง
62103005732 นางลัดดาวัลย� คาดหมาย
62103005733 นางสาวเพชรรัตน� ศรีบุตรดา
62103005734 นายดํารงค� ไชยโสดา
62103005735 นางสาวประภัสษร เดชคําภู
62103005736 นางสาวนิดานุช ปรปBกพ:าย
62103005737 นายศตวรรษ อ:อมแก0ว
62103005738 นางสาวเจนจิรา ชุมมาลา
62103005739 นายอภิสิทธ์ิ ส:งเสริม
62103005740 นายชูเกียรติ ภิรมย�พันธ�
62103005741 นางสาวนภัสสร มากจันทร�
62103005742 นายเด:นชัย พันธ�ใย
62103005743 นางสาวไอลดา สังสงหา
62103005744 นายชิติพัทธ� ศรีสมุทร
62103005745 นางวาสนา ขูลีลัง
62103005746 นายปIยณัฐ ขวาธิจักร
62103005747 นางสาวจันทรา ประดับสุข
62103005748 นางสาวนันทิยา แพงแก0ว
62103005749 นางสาวชุติมา การกล0า
62103005750 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุทธิพันธ�
62103005751 นางสาวพิมพ�ชนก พรมน0อย
62103005752 นายเกรียงไกร รักสุด
62103005753 นายสิทธิชัย อุนัยบัน
62103005754 นางสาวนริศรา พิพัฒน�วัฒนานุกูล
62103005755 นางพิสมัย รองสุพรรณ�
62103005756 นางสาวลัดดาวัลย� กันหาบุตร
62103005757 นายกัมปนาท กุมขุนทด
62103005758 นางสาวจิตตาภา ศิริไธสง
62103005759 นางสาวพรนภารัตน� สองสนิท
62103005760 นางสาวทักษอร ลาโสเล
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62103005761 นายชัยวัฒน� ย้ิมเกิด
62103005762 นางสาวบุหลัน ทองวงค�
62103005763 นางสาวธารารัตน� ธนาคุณ
62103005764 ว:าที่ร0อยตรีทินกร สมัญญา
62103005765 นางสาวมินตรา เรืองศรี
62103005766 นางสาววาสุรีย� บุราชรินทร�
62103005767 นายภานุวัฒน� ทองแจ:ม
62103005768 นางสาวคัทลียา บูรณะกิตติ
62103005769 นางสาวเพ็ญแข บุญส:ง
62103005770 นางชลนิภา ธนโชคไพศาล
62103005771 นางสาวจิราพร ไชยพรม
62103005772 นายรุ:งโรจน� พินโญ
62103005773 นางสาวอรปรียา เพ็ชรรัตน�
62103005774 นางสาวอุณหนัน ปราบสันเทียะ
62103005775 นายภูสิทธิ จําปามูล
62103005776 นายสรวิชญ� สวัสดิสาร
62103005777 นางสาวพรรณพนัช พาณิชย�ศิริ
62103005778 นางสาวจิตรสุดา ส:งเสริม
62103005779 นางสาวศิริวิภา คําอดุล
62103005780 นางสาวเจนจิรา สงสอาด
62103005781 นางสาวนงลักษณ� มุสิกา
62103005782 นางสาวเพ็ญจันทร� สีพลไกร
62103005783 นายจักรวาล กันหาฤกษ�
62103005784 นางสาวนิรชา เหวยไทย
62103005785 นางสาวกัญญ�ธิดา บัวเทศ
62103005786 นางสาวเพ็ญประภา การประกอบ
62103005787 นายกมลภพ ศิริจันทร�
62103005788 นายชานนท� วงศ�ษา
62103005789 นายอดิเรก หัถวงค�
62103005790 นางสาวพรประภา พิทักษา
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62103005791 นางสาวเกศสุดา อุทธา
62103005792 นายยุทธพงษ� สืบใจถา
62103005793 นางสาวณปภัช บุญญาหิรัญรอง
62103005794 นายปฐพี มีชัย
62103005795 นางสาวนิษฐา ใจนวน
62103005796 นายศิริพงษ� บุญมาก
62103005797 นางสาวรุ:ง มาลา
62103005798 นายเชษฐ�กิตติ แดงอาจ
62103005799 นางสาวกันยา วงทองนิล
62103005800 นางสาวคัทริยา โคตุดร
62103005801 นางสาวกรวรรณ เนื่องนอง
62103005802 นางสาวสุภาวดี สุรพัฒน�
62103005803 นางสาวเจษฎาพร จันทมงคล
62103005804 นายอนุชิต ศรีสนิท
62103005805 นายไกรศร อุ:นเจริญ
62103005806 นายสาโรจน� ประคํามินทร�
62103005807 นายกฤติภัทร ทองนพคุณ
62103005808 นางสาวกุลจิรา วงศ�พุทธะ
62103005809 นางสาวกล0วยไม0 โพธิพฤกษ�
62103005810 นางภัณฑิรา อุตระวิเศษ
62103005811 นายพิชิต ชินบุตร
62103005812 นางสาววนิดา ก0านก่ิง
62103005813 นางสาวเขมสุดา เชื้อคําเพ็ง
62103005814 นางสาวรัชฎาภรณ� ยอดกุล
62103005815 นางสาวศรีสุดา ชมภู
62103005816 นางสาวพร0อมพรรณ ศรีพลี
62103005817 นางสาวดวงจันทร� โยธาราช
62103005818 นางสาวจุฑารัตน� มะลิลา
62103005819 นางสาวกัลยา คําตัน
62103005820 นางสาวส0มทิพย� เหมณี

หน0า 194 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103005821 นางสาวอรวรรณ พรมสอน
62103005822 นางสาวสุพาภรณ� แสนนาม
62103005823 นางสาวมัทนา สารบูรณ�
62103005824 นางสาวนิศาชล เย่ียมโกศรี
62103005825 นายภาณุพงศ� กัลยวงศ�
62103005826 นางสาวสโรชา ศรีขาว
62103005827 นายจักรพงษ� โจติ
62103005828 นางสาวแสงมณี ซ:อนกลิ่น
62103005829 นางสาวกัลยา สมเจตนา
62103005830 นางสาวกรรณิกา จอกแก0ว
62103005831 นางสาวพรวดี ประทุมสาร
62103005832 นายกนต�ธร สวนฟBก
62103005833 นางสาวกัลย�ณิศา ทองบ:อ
62103005834 นางณิชนันท� เอื้อมสุวรรณ
62103005835 นางสาวรัตนา เสาใย
62103005836 นางสาวจุฑามาศ แก:นสาร�
62103005837 นางสาวสมประสงค� กินสุข
62103005838 นางสาวปรีชญา ศรีโสพันธ�
62103005839 นางสาวกรุณาภรณ� บัวใหญ:
62103005840 นางสาวณัฐสิรี มากละเอียด
62103005841 นายเมธัส อุ:นศรีส:ง
62103005842 นายพิทักษ�ธรรม ทองดี
62103005843 นางสาวปรันยาน� มณีสร0อย
62103005844 นางสาวสุกัญญา พราวศรี
62103005845 นายอรุชน ศิริชา
62103005846 นางสาวศศิประภา ไกยกิจ
62103005847 นายคณิน คุณมาศ
62103005848 นางสาวศรัญญา มูลสาร
62103005849 นางสาวสงกรานต� บุญพร
62103005850 นางสาวญาณิศา ดวงศรี
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62103005851 นางสาวญดา ตามสีวัน
62103005852 นายสิทธิพงษ� มูลสุวรรณ
62103005853 นางสาวน้ําเย็น การบรรจง
62103005854 นางสาวจิตราภรณ� คูณทอง
62103005855 นางสาวจิรัชญา แสงย0อย
62103005856 นางสาวสุรัสวดี บุญเสนอ
62103005857 นางสาวปานรดา แปลงไธสง
62103005858 นางสาวขวัญศิริ ไชยโยธา
62103005859 นางสาวนิลาวัลย� ม่ันวงศ�
62103005860 นางสาวรพิชา บุญโสม
62103005861 นางสาวแพร ป4านภูมิ
62103005862 นางสาวลลิตา โพธ์ิงาม
62103005863 นางสาวพชิรา พิมูลชาติ
62103005864 นางสาวณิชกานต� หม่ืนจิตร
62103005865 นางสาวอมลวรรณ บุระมาศ
62103005866 นางสาวพรนภา อภิหิรัญตระกูล
62103005867 นางสาวศิริพร ทานะเวช
62103005868 นายภานุเดช นามเกาะ
62103005869 นายศราวุธ โพพิพัฒน�
62103005870 นายอดิศร ราชชิต
62103005871 นางสาวกาญจนาพร คํากุณา
62103005872 นางสาวสายขิม ต่ิงทอง
62103005873 นางสาวสุนันทภรณ� บุญร:วม
62103005874 นางสาวจิตรสินี ศรีกะชา
62103005875 นายวัฒนา ชัยชาญวัฒนา
62103005876 นางสาววิภาดา สุวรรณไตรย�
62103005877 นางสาวเกศสุดา เทศารินทร�
62103005878 นางสาววรางคณา แท:นงา
62103005879 นางสาวศิระประภา มินาผล
62103005880 นายนัฐวุฒิ ศรีรักษา
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62103005881 นางสาววิชุดา นุสนธ์ิ
62103005882 นางสาวพนิดา จันทร�สอน
62103005883 นางสาวปุริมปรัชญ� สุนันทา
62103005884 นายก0องภพ ตอมจันทึก
62103005885 นางสาวขนิษฐา นาเครือ
62103005886 นางสาวจารุวรรณ บุญจอง
62103005887 นางสาวจิรนันท� ดาวเรือง
62103005888 นางสาวสุวนีย� บุญจักษุ
62103005889 นางสาววนิดา บุญย้ิม
62103005890 นางสาวอรวรรณ คนึงวิริยะกุล
62103005891 นางสาวสุดารัตน� ธรรมคุณ
62103005892 นางสาวพันธ�ผกา พุทธนารายณ�
62103005893 นางสาววิภา ส:งศรี
62103005894 นายภานุพงษ� คิดถูก
62103005895 นายภราดร จันทร�ศรี
62103005896 นายพิชิต ทองแพรว
62103005897 นางสาวพรดาวรรณ ทับทิมหิน
62103005898 นางสาวอริศรา วงค�เสนา
62103005899 นายภานุวัฒน� พิมล
62103005900 นางสาวสมัชญา หาญเสมอ
62103005901 นายณัฐวุฒิ วงค�ใหญ:
62103005902 นางสาวประกาย เลิศสกุล
62103005903 นางธัญพิชา ไล0เลิศ
62103005904 นางสาวสาวิกา สร:ายหอม
62103005905 นางสาวอัจฉราภรณ� ยะฮาด
62103005906 นายกานต�สุภัค นะโส
62103005907 นางสาวศิวาพร เผือกย้ิม
62103005908 นางสาววิมล สุวะมาตร
62103005909 นายนพดล จันทร�สาม
62103005910 นางสาวปาริฉัตร วรรณวัลย�
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62103005911 นางสาวนิธิกานต� คํามุงคุณ
62103005912 นางสาวพิชชารีย� ทองประทุม
62103005913 นางสาวสุภาวดี สมรักษ�
62103005914 นายทวีทรัพย� โอสระคู
62103005915 นางสาวสุพรรณี หารวย
62103005916 นางสาวสุรีย�พร พงค�พีละ
62103005917 นางสาวธาริษา อร:ามเรือง
62103005918 นายบารเมษฐ� ธนาคุณ
62103005919 นางสาวบุษราคัม มหาจันทร�
62103005920 นางสาวกนกวรรณ ยางงาม
62103005921 นายพงศกานต� อินทร�งาม
62103005922 นางสาวเจษฎาภรณ� ภูมิศรี
62103005923 ว:าที่ ร.ต.ภาณุพงษ� ใยสุข
62103005924 นายบัณฑิต โพธิษา
62103005925 นายฉลองชัย บรรจโรจน�
62103005926 นางสาวชลีวัลย� จันทร�พูล
62103005927 นางสาวรวี ทิ้งโคตร
62103005928 นายธวัชชัย ต0นโพธ์ิ
62103005929 นางสาวดอกเตย อุทโท
62103005930 นายอานันท� วงค�แก:นจันทร�
62103005931 นางสาวสุขบุญรัตน� ประวิง
62103005932 นางสาวสุพัตรา วรพิมพ�รัฐ
62103005933 นางสาววรัญญา แท:นทิพย�
62103005934 นางสาวมุทิตา เกตุวัตร
62103005935 นางสาวศิริขวัญ สาธรพันธ�
62103005936 นางสาวสุรนัน ไชยสิทธ์ิ
62103005937 นางสาวนิสา จ:ามี
62103005938 นางสาวอรอนงค� เยาวะศรี
62103005939 นางกาญจนา คําวงษา
62103005940 นางสาวจันทนา สํานักนิตย�
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62103005941 นางสาวขนิษฐา คําเรืองศรี
62103005942 นางสาวประยงค� กุลสิงห�
62103005943 นางสาวยุวดี ต0องโพนทอง
62103005944 นางสาวอมรรัตน� บุญซ0อน
62103005945 นายถิรายุ เจริญทัศน�
62103005946 นายเจษฎา สีดาดี
62103005947 นางสาววาสนา ผางละมัย
62103005948 นางสาวชญานุช ชาตะเคน
62103005949 นายสาคร วรรณา
62103005950 นางสาวนวลจันทร� ทุมวงค�
62103005951 นางสาวศศิวิมล กะตะศิลา
62103005952 นางสาวอัจฉรา พัดทะรัก
62103005953 นางสาวทัศนีย� บู:คํา
62103005954 นางสาวศิริโสภา ฟBกประยูร
62103005955 นางสาวโสรยา ทวีทอง
62103005956 นางรําไพ งามวงษ�
62103005957 นางสาวกุลชญา อุราเลิศ
62103005958 นายณัฐกานต� เชื้อพันธ�
62103005959 นางสาวสุภาพร ไชยสําแดง
62103005960 นางสาวสุกัญญา ศรีบาง
62103005961 นางสาวศิริลักษณ� หมายม่ัน
62103005962 นางสาวศิริกัญญา สุขชีพ
62103005963 นายธรณ�เทพ สุทธิสําฤทธ์ิ
62103005964 นางตะวันฉาย จําปากุล
62103005965 นายนัธทวัฒน� เสาเวียง
62103005966 นางสาวปIยรัตน� สงค�ไตรรัตน�
62103005967 นายสมจิตร เนื้อทอง
62103005968 นางนันทณา ทวยเจริญ
62103005969 นางสาวศุภิดา มีบุตรดี
62103005970 นางสาวพิสมัย ตาดม:วง
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62103005971 นายอรรถพล พิมพะ
62103005972 นางอรนุช ธนาภารุ:งเรือง
62103005973 นางสาวอมรรัตน� วรรณพัฒน�
62103005974 นางสาวเรณุมาศ เบิกขุนทด
62103005975 นายเอกลักษ� ขําดี
62103005976 นางสาวเพ็ญนภา งาสาร
62103005977 นางสาววันณี โสดาดวง
62103005978 นางสาวนุชบา มาสูงเนิน
62103005979 นางสาวราตรี หาญชนะ
62103005980 นางสาวปIยาพัชร คุ0มบุญ
62103005981 นางสาวสุปราณี เวโน
62103005982 นางสาวพิชชานันท� ไชโย
62103005983 นายเจษฎา พิทยานุกูลทรัพย�
62103005984 นางสาวรัชนีกร แพงทรัพย�
62103005985 นางสาวโชติกา ไชยบัน
62103005986 นายพีระพล อรุณ
62103005987 นางสาวปรียาพร อินทร�โสม
62103005988 นายสุทัศน� สุขสกล
62103005989 นางสาวพรทิภา บุตรวงศ�
62103005990 นางฐิตาภรณ� ดงใต0
62103005991 นางสาวมธุรดา เมธาภัทรกุล
62103005992 นางสาวอสมาภรณ� สุโภภาค
62103005993 นางสาวสุภาวดี อันหนองกุง
62103005994 นางวราลี จันทร�งาม
62103005995 นางสาวอทิตา โสธาตุ
62103005996 นายเกียรติศักด์ิ ศรีชัยโย
62103005997 นางสาววิลาสินี ศรีระษา
62103005998 นายรุ:งศักด์ิ ดรุณ
62103005999 นายจีรพัฒน� ศรีราม
62103006000 นางสาวเสาวลักษณ� พุฒผา
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62103006001 นางสาวยุวดี กวานกลม
62103006002 นางสาวพิมพ�นรัตน� ลือธิสาร
62103006003 นางสาวอุรา สุขยา
62103006004 นางสาวฤทัยวรรณ สิมมา
62103006005 นางสาวจริยา คันธจันทร�
62103006006 นายสถาพร ลักขษร
62103006007 นางสาวฤดี เสนาพันธ�
62103006008 นายวันเฉลิม บุญสมยา
62103006009 นายวราวุฒิ กรรมทอน
62103006010 นางสาวสิริยาภรณ� สุริโย
62103006011 นางสาวยุวลักษณ� แสนทวีสุข
62103006012 นายพินิจ เต่ือยมา
62103006013 นายวัฒนศักด์ิ โมลานิล
62103006014 นายรณยุทธ ศรีบุญ
62103006015 นางสาวพนมพร กาฬหว0า
62103006016 นางสาวขนิษฐา กิจปBญจทรัพย�
62103006017 นางสาวจรัญญา บุญเอนก
62103006018 นางสาวราตรี สุดเพียร
62103006019 นางสาววราลักษณ� ศิลา
62103006020 นางสาววายุรี คูนีรัตน�
62103006021 นายจิระพงศ� ลาดโพธ์ิ
62103006022 นางสาวนิจพร สามาอาพัฒน�
62103006023 นายทศพล จิตคง
62103006024 นางสาวอัญชัญ ชลัมพุช
62103006025 นางสาวอรุณณี ศรีคราม
62103006026 นางสาวภาวินี พันโบ
62103006027 นางสาวกนกวรรณ ทุมมัย
62103006028 นางสาวสุกัญญา มณีจันทร�สุข
62103006029 นางสาววิราวรรณ ผ:องใส
62103006030 นางขนิษฐา ธุรี
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62103006031 นางสาวรัชฎา ผสมสา
62103006032 นายอภินันท� อินาลา
62103006033 นางสาวพัชรี เสาะสนธ์ิ
62103006034 นายรณยุทธ คํ่าคูณ
62103006035 นางสาวภัทรชนก แสงไสย�
62103006036 นางวิจิตรา มาลัย
62103006037 นายธีระวุฒิ อินลี
62103006038 นางสาวนิตยา ดวงเสนาะ
62103006039 นายกิตินันท� แสนสิงห�
62103006040 นางสาวสิริกร ปองนาน
62103006041 นางสาวเอมวิกา ชิณมาตย�
62103006042 นางสาวสาธิยา จารุการ
62103006043 นางสาวชุติมา ผาสุขนิต
62103006044 นายปราชญ� ทองสุ
62103006045 นายธีรพงศ� พงษ�เสือ
62103006046 นางสาวสุภาพร รันทร
62103006047 นางสาวรัตติกาล พุดชู
62103006048 นางสาวรักชนก สาระกุล
62103006049 นางสาวดวงฤทัย ธรรมสอน
62103006050 นางสาวณิชกุล เรืองสง:า
62103006051 นางสาวสุชัญญา ศรีลาศักด์ิ
62103006052 นางสาวรัตนภรณ� ทนไทย
62103006053 นางสาววารุณี ทาระบุตร
62103006054 นางสาวพรรณนิภา สวัสดี
62103006055 นางสาววรารัตน� ภาคสุโพธ์ิ
62103006056 นางสาวสุธิดา แสนกล0า
62103006057 นางสาวประภาพร บุญตะนัย
62103006058 นางสาววนิดา ไชยะโอชะ
62103006059 นางสาวธนาภรณ� บุญปลอด
62103006060 นายวรพล อสิพงษ�
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62103006061 นายศตวรรษ ก0อนทอง
62103006062 นางสาวปรมาภรณ� ศรีชนะ
62103006063 นางกานต�รวี อาจศิริ
62103006064 นางสาวกุลธิดา หอมยามเย็น
62103006065 นายกฤษณพงศ� เหล:าออง
62103006066 นายปIยะณัฐ ผิวแก0ว
62103006067 นางสาวเมตตา ช:องวารินทร�
62103006068 นางสาวจิตสุภา เชี่ยวพัทธยากร
62103006069 นางสาวณัฐณิชา ค0อโนนแดง
62103006070 นางสาวสมถวิล ภูมลา
62103006071 นางสาวอภิญญา จันดา
62103006072 นางสาวภัคจิรา ทองดี
62103006073 นายชัยวัฒน� ดวงไชย
62103006074 นางสาวพกาวรรณ จันดาวงศ�
62103006075 นายยุทธพงษ� ญาติสังกัด
62103006076 นางสาวณัฐชา โทนะพันธ�
62103006077 นางอัญชณา สมานพงษ�
62103006078 นางสาวยุภาวดี กว0างขวาง
62103006079 นายวิโรจน� อนุสกรสันต�
62103006080 นางสาวจันทร�จิรา สินงาม
62103006081 นายบวรพงศ� สุขเจริญ
62103006082 ว:าที่ร0อยตรีฐิติวัฒน� เหมาะดี
62103006083 นางสาวสุดารัตน� ดอกบัว
62103006084 นายศักด์ิรินทร� อินทร�ชัย
62103006085 นางสาวสุภาพร วรรณศิลปT
62103006086 นางสาวเครือวัลย� จงบวรวิวัฒน�
62103006087 นางสาวสุวนันท� แสนโคตร
62103006088 นางสาวปาลิตา ศุภโกศล
62103006089 นางสาวอรทัย ทัดแก0ว
62103006090 นางสาวจิราพร บุญเหลา
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62103006091 นางสาวเปรมจิตร แสงงาม
62103006092 นางสาวดวงฤดี อินตะนัย
62103006093 นางสาวธัญญลักษณ� คําสุดที
62103006094 นางสาววรรณภรณ� สมาน
62103006095 นางสาวศุภนิดา ศรัทธาธรรมกุล
62103006096 นายเจษฎา โสธุมา
62103006097 นางสาวลภัสรดา นนทา
62103006098 นายณัฐกฤษ ไชยบุญญา
62103006099 นางสาวสุภาวดี ไชยหงษ�
62103006100 นายอักษร ไชยแสง
62103006101 นายสงกา สามารถ
62103006102 นางสาวสุพัตรา ช:วยรักษ�
62103006103 นางสาวสุดารัตน� สมาน
62103006104 นางสาวมลฤดี ไชยงาม
62103006105 นางสาวสุพัตรา สมตัว
62103006106 นางสาวสุดารัตน� หลักทอง
62103006107 นางสาวกุลปริยา ฝอยทอง
62103006108 นางสาวปภัชญา ศรีศิลา
62103006109 นางสาวบุญธิยา สุขอ0วน
62103006110 นายอมร แสงสุข
62103006111 นางสาววราภรณ� คงทน
62103006112 นางสาวปาริชาติ สมต้ัง
62103006113 นางสาวทองสุมน อุบลกิจ
62103006114 นายก0องหล0า พลสุวรรณ�
62103006115 นางสาวสิริมา แสงชาติ
62103006116 นายพิพัฒน�พงศ� พันธ�เพ็ง
62103006117 นายพุทธกาล กาลจักร
62103006118 นายศุภชัย กองสุข
62103006119 นางสาวธนาภรณ� หวังสุดดี
62103006120 นายวันชัย โคตรสงคราม

หน0า 204 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103006121 นางสาวพรวิภา แสงใบ
62103006122 นายอภิสิทธ์ิ ดวงมณี
62103006123 นางวราลักษณ� เคนคุณ
62103006124 นางสาวบัณฑิตา ทัดเทียม
62103006125 นางสาวกาญจนา แก:นลา
62103006126 นางสาวนิรชา ทิมาบุตร
62103006127 นายณัฐพงศ� เมืองโคตร
62103006128 ว:าช:อทิพย� ยินดี
62103006129 นางสาวชลิตา สีหาพงษ�
62103006130 ส.อ.วัชรพงษ� พรมเชียงสา
62103006131 นางสาวสุจิตรา หนูรอด
62103006132 นางสาวอมรพรรณ มีบุญ
62103006133 นางสาววณิชยา พลสามารถ
62103006134 นางสาวกิตติมา วงษ�ลา
62103006135 นายเกรียงไกร ดวงศร
62103006136 นางสาวสุนิสา ก0อนคําลือ
62103006137 นางสาวณัตพร เข็มทอง
62103006138 นางสาวสุวดี มิรัตนไพร
62103006139 นายจิรโชติ ศุภสร
62103006140 นางสาวกิตติมา จิตผล
62103006141 นางสาวอภิญญา เจริญนนท�
62103006142 นายกฤตพร ชะนา
62103006143 นายธเนตร ทุ:งมน
62103006144 นางสาวอาภรณ� บรรเทา
62103006145 นางสาวพิชญาพร คูณพรหม
62103006146 นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักด์ิ
62103006147 นายกรีฑาพล สร0อยสังหวาน
62103006148 นายอลงกรณ� ดวงชัย
62103006149 นายกฤษณะ สมบัติล0วน
62103006150 ว:าที่ร0อยตรีหญิงธัญลักษณ� โคศรี
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62103006151 นายจารุเดช สนโสม
62103006152 นายปIยภัทร เพ:งเล็งดี
62103006153 จ:าเอกอภิวัฒน� จันทะยา
62103006154 นางสาวอริญรดา พิมลัย
62103006155 นางสาววริศรา จันทะมา
62103006156 นายกฤษณ� เจียงคํา
62103006157 นางสาวอินทิรา เอี่ยมโคกสูง
62103006158 นางสาวสิริจันทร� ไชยโชติ
62103006159 นางสาวกฤติกา เทอดสุวรรณ
62103006160 นายศุภฤกษ� มาลีหวล
62103006161 นางภาวินีย� เคารพ
62103006162 นางสุธาทิพย� พรมโพธิน
62103006163 นางสาวทิวาภรณ� เนื่องสาสน�ศรี
62103006164 นายจักรพันธ� จันทร�เหลือง
62103006165 นายอนุสรณ� คําเหลา
62103006166 นางสาวนาตยา พลเย่ียม
62103006167 นางสาวเพ็ญนภา ชาภักดี
62103006168 นางสาวปวีณา ชิณวงศ�
62103006169 นางสาวพิชชาพร บุญสูง
62103006170 นางสาวผกามาศ จันทร�สุราช
62103006171 นางสาวเนตรนภา ดีพรม
62103006172 นายศาสตร�ตรา โลทัง
62103006173 นายวิชิต ผิวเพชร
62103006174 นายกฤติชาต วรรณแสง
62103006175 นางสาวพจนีย� ศรีบุรินทร�
62103006176 นางสาวศศิรดา ศรีโพธ์ิชัย
62103006177 นายอานันท� เพ็ญพักตร�
62103006178 นางสาวยุวรินทร� อัมรัตน�
62103006179 นางสาวมุทิตา ศรีเนตร
62103006180 นางสาววิลัยวรรณ� มงคลแก0ว
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62103006181 นางสาววาสนา พูลเพ่ิม
62103006182 นางสาวณัฐวดี การัตน�
62103006183 นายธนศิลปT นามตาแสง
62103006184 นายปฏิญญ� จําปาเรือง
62103006185 นายณรงค�เดช หงษ�ยนต�
62103006186 นางสาวธีราพร นาจําปา
62103006187 ส.ต.ท.จิรชัย ตันตระกูล
62103006188 นางสาวศรุดา บัวพันธ�
62103006189 นางประณิดา งามเถ่ือน
62103006190 นายอรรถพล สุภาพ
62103006191 นายถิรวัฒน� คํามุงคุณ
62103006192 นายวราพงษ� ปะจะเนย�
62103006193 นางสาวฐิติกาญจน� มาหา
62103006194 นายศิวภัทร� ธนันต�จตุรภัทร�
62103006195 นางสาวกุลธิดา คุ0มยง
62103006196 นางสาวชนาธิป ม่ันคง
62103006197 นางสาววิศัลย�ศยา สุวรรณะ
62103006198 นางสาวจีรนันท� ขอร:ม
62103006199 นายชัยวัฒน� ป4อมพิทักษ�
62103006200 นางสาวชนิดาภา วงศ�วิลาศ
62103006201 นางสาวทิพวัลย� คําศรี
62103006202 นายภาสกร บุรกรณ�
62103006203 นายคเชนทร� ศรีสุรักษ�
62103006204 นางสาวปรียานุช วงศ�บุญ
62103006205 นางสาวศศธร ไตรไทยธีระ
62103006206 นางสาวนุสรา อินทอง
62103006207 นางสาวจิตตพร ชุมรัตน�
62103006208 นางสาวสมปรารถนา พันธรักษ�
62103006209 นางสาวกมลชนก ขันทะพันธ�
62103006210 นายวงษ�หล0า ดาศรี

หน0า 207 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103006211 นางรัมภา ขีระมาตย�
62103006212 นางสาวมะลิวัลย� ชูกลิ่น
62103006213 นางสาวมัลลิกา พระสุพันธ�
62103006214 นางสาวเจนจิรา สมปอง
62103006215 นายเมธี พรมวงค�
62103006216 นายกิตติศักด์ิ บุริบัน
62103006217 นางสาวกนกวรรณ สังข�ศรี
62103006218 นางสาวอลิสา ฝBYนกา
62103006219 นางสาวมนตรา มากนวล
62103006220 นางสาวกฤษฎี กรุณกิจ
62103006221 นางสาวสุภาพร สมนึก
62103006222 นายอรรถพล บุญย่ิง
62103006223 นายภัทรวุฒิ ทวี
62103006224 นางสาวกฤติยา พันธ�วงค�
62103006225 ว:าที่ ร.ต.หญิงนันทพร มอบหมาย
62103006226 นางสาวสุพรรณี อินลี
62103006227 นายฐิติวัฒน� คันศร
62103006228 นางสาวธิดารัตน� โพธ์ิงาม
62103006229 นายนราวิชญ� หาดี
62103006230 นางสาววรวรรณ แก0วคําสี
62103006231 นายอาทิตย� ทองทา
62103006232 นายเสกสรรค� อรสิน
62103006233 นางสาวอรปรียา จะบัง
62103006234 นายศุภฤกษ� สุวรรณิกา
62103006235 นางสาวบุศราพร วงมาเกษ
62103006236 นางสาวอรทัย เหมือนลา
62103006237 นางสาวอําไพ คําโสภา
62103006238 นายวิทยา คํานิล
62103006239 นายจําเริญวิทย� สิมคร
62103006240 นางสาวระพีพัฒน� พรมนิเลศ
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62103006241 นางสาวกุสุมา แสนยะบุตร
62103006242 นายสถาปBตย� ส:งเสริม
62103006243 นางสาวศิริรัตน� ชะโกฏ
62103006244 นางสาวธาริตา สถาน
62103006245 นางสาวจตุพร พิลารักษ�
62103006246 นางสาวชยณัฐ มงคล
62103006247 นางสาวนฤมล แวะสันเทียะ
62103006248 นางสาวศศิธร เถาว�หอม
62103006249 นายพงศ�พัฒน� ชินตู0
62103006250 นางสาวกฤษฎาพร จันทจร
62103006251 นางสาวแพรวไพลิน ชมภูนุกูลรัตน�
62103006252 นางสาวสุทธิดา ศรีคัทนา
62103006253 นายคมสันต� นามบุญเรือง
62103006254 นายชาลี พูนเทกอง
62103006255 นางสาวพัชราภรณ� สกุลสอน
62103006256 นางสาวเบญจมาพร อรอรรถ
62103006257 นางสาวพัชราภรณ� จินตนาวุฒิ
62103006258 นางสาวพัชรินทร� ซาเสน
62103006259 นางสาวธารทิพย� พิณโท
62103006260 นายนิวัตร จันทะมาตย�
62103006261 นายอุกฤษฏ� บุบผาวาสน�
62103006262 นายกิตติภพ เดชธนาธันยกร
62103006263 นางสาวสุรีพรรณ สินพูน
62103006264 นางสาวจิรภิญญา เหมะ
62103006265 นายบรรเจิด ช0างดํา
62103006266 นางสาวปนัดดา สุขไชย
62103006267 นางสาวยลดา เห็มวัง
62103006268 นางสาวทิพย�ประภา อรุณรัตน�
62103006269 นายนิรันดร� มีไพฑูรย�
62103006270 นายสิทธิพงษ� ภาคภูมิ
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62103006271 นางสาวชุติมา ไชยนา
62103006272 นางสาวจริยาพรรณ พิมพ�ทอง
62103006273 นางสาวนภาภรณ� พวงจันทร�
62103006274 นางสาวรุจิรา พฤกษ�วังขาว
62103006275 นางสาวจิราวรรณ บรรเทา
62103006276 นางสาวธนพร ไชยสุวรรณ
62103006277 นายอนิรุต นัยนิตย�
62103006278 นางสาวรัชนีมล ศรีคราม
62103006279 นางสาวสุทิศา บุญสุข
62103006280 นางสาวปณัฐิญา ยืนยาว
62103006281 นางสาววรัญญา สาริก
62103006282 นางสาวปรางค�ทิพย� เสาศิริ
62103006283 นางสาวจุไรรัตน� คะตะวงษ�
62103006284 นางสาววนาลี ยุตกิจ
62103006285 นายภัทรชนม� นาดูน
62103006286 นางสาววายุภา สานันท�
62103006287 นางสาวจณินภัคส� ตันติเศรษฐ�
62103006288 นางสาวรชาดา มณีสาย
62103006289 นางสาววรรณิภา ภูมิศรี
62103006290 นายปรีชา ถ่ินขาม
62103006291 นางสาวฐาปะนี ปBดถาทุม
62103006292 นางสาวจิราภรณ� พินธุกรณ�
62103006293 นายสิทธิศักด์ิ คงชูดี
62103006294 นายทรงภพ วังวงศ�
62103006295 นางสาวกนกอร ธานี
62103006296 นางสาวช:อผกา วิชาชาติ
62103006297 นางอนัญญา กมลนัย
62103006298 นายนิติพงษ� บุญประสงค�
62103006299 นายอวิรุทธ์ิ หวานใจ
62103006300 นางสาวกนกกร บุพศิริ
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62103006301 นางสาววรรณศรี ณ นคร
62103006302 นางสาวนัฐนาฏ เบญมาตย�
62103006303 นางสาวรัตนาวดี ศรีทองคํา
62103006304 นางสาวขวัญชนก ขาวสัก
62103006305 นางสาวอรุณี สวัสดี
62103006306 นางสาวสุทธิดา ถีระโคตร
62103006307 นางสาวพัชรี ภูธร
62103006308 นางวชิราภา ทุนมาก
62103006309 นางสาววรวรรณ แบสิ่ว
62103006310 นางสาวพัทธนันท� รามโกมุท
62103006311 นายอติชาต โพธ์ิแก0ว
62103006312 นายสวัสดิชัย แสนวิเศษ
62103006313 นางสาวธนิดา กาเผือก
62103006314 นางสาวเขมจิรา กิจตะโก
62103006315 นางสาวอุไรวรรณ การะบุตร
62103006316 นางสาววิมลศิริ นุสาตรสังข�
62103006317 นางสาวปริศนา นาโสก
62103006318 นางสาววิลัยพร จารุการณ�
62103006319 นางสาวอัจฉรา ธํารงพร
62103006320 นายกันต� สกุลโพน
62103006321 นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
62103006322 นายพงศธร ชาวตะโปน
62103006323 นางสาวลัดดาวัลย� บุญเสริม
62103006324 นางสาวก่ิงฟ4า แก0วพวง
62103006325 นายสุทัศน� คมใส
62103006326 นางสาวกนิษฐา ริมสกุล
62103006327 นางสาววรรณภา โทบุตร
62103006328 นายณรงค�ฤทธ์ิ พรรษา
62103006329 นางสาววิชุดา แสงซ่ือ
62103006330 นางสาวสิรินาถ มีแก0ว
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62103006331 นางสาวนภัสนันท� ภูศิริ
62103006332 นางสาวนริสา ศรีธัญรัตน�
62103006333 นางสาวพัทธนัฏฐ�ศรณ� บุญเต็ม
62103006334 นายธนพล พุทธมา
62103006335 นางสาวธัญชนก พรหมวาส
62103006336 นางสาวปทิตตา ม่ิงขวัญ
62103006337 นางสาวเกษมณี ยืนยัง
62103006338 นางสาวจิราพร พิมพร
62103006339 นายธนกร ธนสรรวนิช
62103006340 นางสาวเมธาวี งามนาเสียว
62103006341 นางสาวแคทรียา สุขสิงห�
62103006342 นางสาวรสริน สําราญ
62103006343 นางสาวนันทนา วารีสี
62103006344 นายนพพร ทองลอย
62103006345 นางฐิติยาพร ศรีจันทร�
62103006346 นายชาญวุฒิ คําใส
62103006347 นางสาววราภรณ� อินทวงศ�
62103006348 นายเกริก เรืองกาญจนไพศาล
62103006349 นางสาวพัชราภรณ� นาคํา
62103006350 นางสาวเทวิกา เพชรแสน
62103006351 นายณัฐวุฒิ กระจายศรี
62103006352 นางสาวกรวลัย สมใจ
62103006353 นางสาวนฤมล ภู:รัตน�
62103006354 นายพีระพัฒน� บุญประสม
62103006355 นางสาวปIยะนาฎ สู0สงคราม
62103006356 นางสาวสุภาพร เชียรประโคน
62103006357 นางสาวพร0อมพวง โสท:าม:วง
62103006358 นายสุรสิทธ์ิ บุญเอื้อ
62103006359 นางสาวศิริรัตน� ฉิมสวัสด์ิ
62103006360 นางสาวณัฏฐปภาอร กองคํา
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62103006361 นายโกสินทร� ธรรมวัตร
62103006362 นางสาวมณีเนตร แก0วโท
62103006363 นางสาวพรนภา มาตา
62103006364 นางสาวรสริน ทองลือ
62103006365 นางดวงเดือน ภูมลี
62103006366 นางสาวสุภัทรวดี สาแก0ว
62103006367 นายกฤษฎา สิงห�เงา
62103006368 นายกษิดิศ ผลเพ่ิม
62103006369 นางสาวกนกวิภา มุ:งดี
62103006370 นางสาวรัชนี พละศักด์ิ
62103006371 นายจักรรินทร� สูงใหญ:
62103006372 ว:าที่ร0อยตรีหญิงนิภาดา การะเกษ
62103006373 นายสุวิทย� ศรีราตรี
62103006374 นางสาวปภัสรา ชูเชิด
62103006375 นางสาวสุรัสวดี โรจนันท�
62103006376 นางสาวณัฐกานต� ไกรสุข
62103006377 นายประดิษฐ อิ่มบุญสุ
62103006378 นายธราภัท พิธากรณ�
62103006379 นางสาวณัฐนิชา วงษา
62103006380 นางสาวนิชดา สุหงษา
62103006381 นางสาวชนัฐศ�กาณภ� โนนทิง
62103006382 นางสาวชฎาพร ศรีทอง
62103006383 นางสาวกัญยาณี สุพรรณ�
62103006384 นายนิรุตย� ลวดทรง
62103006385 นางสาวเนมชิตา บุญเกิด
62103006386 นางสาวอมรรัตน� บุญอารี
62103006387 นางสาวนวลจันทร� พิมสาร
62103006388 นางสาวอัญพัชญ� สิริรัฐเตชาภัทร�
62103006389 นางสาวชลธิชา สวยงาม
62103006390 นางสาวกนกพร คําสีแก0ว
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62103006391 นางสาวพัชรา อุ0มบุญ
62103006392 นางสาวสุมาตรา ธรรมสัตย�
62103006393 นางสาวนิรมล ผิวอ0วน
62103006394 นางสาวอ:อนอนงค� คําเลิศ
62103006395 นางสาวสุพรรษา สิถิลวัลย�
62103006396 นางสาวกณภัทร จันทะดวง
62103006397 นางสาววิริยาภรณ� แดงอาจ
62103006398 นางสาวศิวาพร คล:องแคล:ว
62103006399 นางสาวจิรัชยา ปวงสุข
62103006400 นางสาวอรอนงค� ละมูล
62103006401 นายดํารงค�ชัย คําโคตรสูนย�
62103006402 นายศิริวัฒน� บุญมาทน
62103006403 นางสาวสุภาพร ศรีสุวงษ�
62103006404 นางสาวศดานันท� งวงช0าง
62103006405 นางสาวสุภาวดี เหลากลม
62103006406 นางสาวสุภาพร ดีโลนงาม
62103006407 นายสาธิต สร0อยเพ็ชร
62103006408 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�หอม
62103006409 นางสาวบัวแก0ว มงคลคูณ
62103006410 นางสาวจิราภรณ� เสภูมี
62103006411 นายชาญชัย ทองคํา
62103006412 นายกรรมาชน เพชรรุ:ง
62103006413 นางสาววิลาวัลย� สิงคาร
62103006414 นางสาวเกษรินทร� ทองเอิบ
62103006415 นางสาวยุรดา นันทรักษ�
62103006416 นางสาวศิริประภา มีแสง
62103006417 นางปาลีรัตน� สวัสดี
62103006418 นางสาวจุฑามาศ พันธ�วัตร�
62103006419 นางสาวสมคิด วันแสน
62103006420 นางสาวทิพย�วรรณ สมาฤกษ�
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62103006421 นางสาวสุนิสา ศึกขยาด
62103006422 นางสาววิกานดา ลีลา
62103006423 นายชินบุตร ฝBYนอุตมะ
62103006424 นางสาวทัศนีย� บุญเคล0า
62103006425 นางสาวกิตติยา บุญพรม
62103006426 นางสาวนันทินาฎ นามการ
62103006427 นายกวินท� เพ็งธรรม
62103006428 นายวัชรพงษ� คําจันดี
62103006429 นางสาวสมจิตร� โสคําภา
62103006430 นางสาวรักษ�สุดา คุณยงค�
62103006431 นางสาวธนภา พันธ�ศิริ
62103006432 นางสาวจิราภรณ� เผ:าภูรี
62103006433 นายสุรีภาษ นามวงษ�
62103006434 นายราชันย� โศรกศรี
62103006435 นางสาวอทิติยาภรณ� นนทสิงห�
62103006436 นางสาวสุภัสสร สิมอุด
62103006437 นายกรวิทย� ไชยดํา
62103006438 นางสาวสุนิสา เสภูมี
62103006439 นางสาววรกมล คําผิว
62103006440 ร0อยตรีชัยวัฒน� ดวงมณี
62103006441 นางสาวลัดดา จันทร�พวง
62103006442 นางสาวอลอน ภาระเวช
62103006443 นายวาที ลพพันธ�ทอง
62103006444 นายเจริญ พุทธบุญ
62103006445 นางสาวชญานุตม� พรหมรินทร�
62103006446 นางสาวเมธาพร เผ:าพงษ�เลิศศิริ
62103006447 นางสาวจิตราพร ถ่ินขาม
62103006448 นายเจตต� จุลมาสดิลก
62103006449 นางอรัญญา เกตุชาติ
62103006450 นายสมจิตร ผดุงรัตน�
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62103006451 นางสาวทิพวัลย� ประทาน
62103006452 นายระพีพัฒน� ข:าขันมะลี
62103006453 นางสาวกรรณิการ� จุไร
62103006454 นายอัครวัฒน� คําริกาบุตร
62103006455 นางสาวอรจิรา เฉ่ือยฉํ่า
62103006456 นายธนากรณ� อํามะเหียะ
62103006457 นายทัศไนย จารุสิทธ์ิ
62103006458 นางสาวอุษณี แก0วธรรมมา
62103006459 นางสาวปBญญดา สุวานิช
62103006460 นายจันดี ดวงชนิตย�
62103006461 นางสาวนิภาภรณ� มิกขุนทด
62103006462 นางสาววรรณิกา ศรีบัว
62103006463 นางสาวรชยา ศิริโรจน�พัฒนกุล
62103006464 นางสาวเบญจมาศ บุตรม่ัน
62103006465 นายอมร คนึงกล0า
62103006466 นางสาวอรุชา เกลี้ยงสุวรรณ
62103006467 นางสาวสุภรัตน� จําปา
62103006468 นางสาวสิริญาภรณ� พิมพันธ�
62103006469 นายเสรี คูณทอง
62103006470 นายขจรศักด์ิ ขวัญมงคล
62103006471 นางสาวอุไรภรณ� ย่ีสุ:น
62103006472 นางสาวทานตะวัน แก:นคูณ
62103006473 นายก0องเกียรติ ยาตรา
62103006474 นายปฏิภาณ ทองบําเรอ
62103006475 นายเกริกพล พันธ�ขาว
62103006476 นายสรวิชญ� สังวัง
62103006477 นางสาวสุนันดา คําริกาบุตร
62103006478 นางสาวนิสา พิมพ�พอก
62103006479 นายสิทธิพงษ� พลอยงาม
62103006480 นางสาวนุชจรีย� ฉกรรศิลปT
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62103006481 นางสาวกชพร พานทอง
62103006482 นางสาวอรุณี เทวราช
62103006483 นางสาวรสรินทร� พรมหล:อ
62103006484 นางสาวประภัสสร นามเขต
62103006485 นางสาวอธิติยา สุวรรณทัพ
62103006486 นางสาวปIยะนันท� สุขจันทร�
62103006487 นางสาวศิริยาพร ปIยะนันท�
62103006488 นางสาวนิตยา คําพิลา
62103006489 นางวชิราพร คณะรัตน�
62103006490 นายทวีศักด์ิ สิทธิโพธ์ิงาม
62103006491 นางสาวอินทิรา อรอินทร�
62103006492 นายพงษ�ศิริ บูรพันธ�
62103006493 นางสาวปาริฉัตร ฉัตรสุวรรณ
62103006494 นางสาวทิพากร คุณพูล
62103006495 นางสาวจันจิรา ยืนยง
62103006496 นางสาวศิริวรรณ กันภัย
62103006497 นางสาวชลธิชา ศรีวิชัย
62103006498 นางสาวสุภาภรณ� ใจศรี
62103006499 นางสาววิภาดา คูณทรัพย�
62103006500 นางสาวนิภาพร จันดก
62103006501 นางสาวนิตยา ไชยโยธา
62103006502 นางสาวชนิศา สีแสด
62103006503 นางสาวนิลุบล พรมรัตน�
62103006504 นางสาวณัฐธิดา จันทวงษา
62103006505 นางสาวมินตรา ลีแวง
62103006506 นางสาวทัศศินา วงศ�ขันธ�
62103006507 นายอนันต� บุญคําเหลา
62103006508 นางสาวรัตนภรณ� ภาเรือง
62103006509 นายภานุเดช พรมวิชัย
62103006510 นางสาวดวงฤดี ตะราษี

หน0า 217 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103006511 นายทรงพล สลับศรี
62103006512 นายอลงกรณ� สีหะวงษ�
62103006513 นางสาวกาญจนา บุญท:วม
62103006514 นางสาวภารดี คิดไว
62103006515 นางสาวธนาพร แพงรูป
62103006516 นางสาวพัชรินทร� บุญมา
62103006517 นายคัชชเขตต� ภูศรีฤทธ์ิ
62103006518 นางสาวมนฐา ทองสุข
62103006519 นางสาวโสภิตา ใจทอง
62103006520 นางสาวกัญยาณี ถ่ินโพนตาล
62103006521 นางสาวจรรยาพร รอดมา
62103006522 นางสาวสุดารัตน� เศษสุวรรณ
62103006523 นางสาวทับทิม ทานุกรม
62103006524 นางสาวสมพร ยืนยาว
62103006525 นางสาวศินิทรา บุญเลิศ
62103006526 นางสาวศิริพร เงินราง
62103006527 นายพชรพล ผาลิพัฒน�
62103006528 นางสาวนภัสสร กํ่าจันทึก
62103006529 นางสาววรัญชยา ตุ0มฉิม
62103006530 นายเสกสรรค� โยธิการ�
62103006531 นางสาวอรทัย ทองจัตุ
62103006532 นายเอกลักษณ� มีพันธ�
62103006533 นางสาววราภรณ� วิไชยวงค�
62103006534 นายนภัทร ร:มเย็น
62103006535 นางสาวจิตติมา วิษาพรม
62103006536 นางสาวอรัญญา ชูรัตน�
62103006537 นางสาวกัญญ�ชลา โสภาลุน
62103006538 นายปรเมศวร� ศิริพากเพียร
62103006539 นายกมลภพ จําปา
62103006540 นางสาวชนิตศ�นันท� ปIติยานันทน�
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62103006541 นางสาววราภรณ� แดงเสมอ
62103006542 นางสาวสุภาวัลย� ศรีวงษ�
62103006543 นางสาวจีรภา เสนสร
62103006544 นางสาวพลอยไพลิน โมฬีชาติ
62103006545 นายจํานงค� สุนทร
62103006546 นางพรพิมล ภูมิลําเนา
62103006547 นางสาวศศิวิมล วรรณโคตร
62103006548 นางสาวมัลลิกา กิติโกฬะ
62103006549 นายฉัตรชัย ไชยสนธ์ิ
62103006550 นางวริษฐา หลักเขต
62103006551 นางสาวหนึ่งธิดา ชิดชม
62103006552 นายศุภวัฒน� บุญยอด
62103006553 ว:าที่ร0อยตรีพลภัทร ศรีกุล
62103006554 นายธนกร พิลาแดง
62103006555 นายอาชว�สุพงศ� ขันแข็ง
62103006556 นางสาวเพียงดาว นวนรักษา
62103006557 นายปIยะกร สุขเลิศ
62103006558 นางสาวสุภรนัฏ ธรรมวิจิตร
62103006559 นายภูมิภัทร พ่ึงอาตม�
62103006560 นางสาวไอยลดา เกษศิริ
62103006561 นายอาทิตย� บุญจันทร�
62103006562 นางสาวดวงใจ พันธ�เจริญ
62103006563 นางสาวชนิดา ขุนอาษา
62103006564 นางสาววันทนา อุส:าห�ดี
62103006565 นางสาวรัตติยา จันทะบูรณ�
62103006566 นางสาวธนาภรณ� ยางงาม
62103006567 นางสาวบุหลัน สุดชาดา
62103006568 นางสาวปนัฎฐา ทวีสินธ�
62103006569 นางสาวสิริยา อารีรมย�
62103006570 นางสาวเบญจมาศ ภาโนมัย
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62103006571 นางสาวพัชรินทร� แก0วใสย
62103006572 นางสาววรรณวิสา เส0นเกษ
62103006573 นางสาวพัชรีพร พรหมศรี
62103006574 นายเกรียงไกร วงศ�จําเริญ
62103006575 นายสิงห�เพชร โคตรสีหา
62103006576 นางสาวจิราวรรณ ขุนหอม
62103006577 นางสาวกรรณิการ� ห0วยทราย
62103006578 นายฤทธิเกียรติ ศุภดล
62103006579 นางสาวรัตนาภรณ� อุส:าห�ดี
62103006580 นางสาวอุไรวรรณ ภัยวงษ�
62103006581 นายเสกสรร อุตอามาตย�
62103006582 นางสาวภนิตา เขตรสุขอุบล
62103006583 นางสาวปIยภัทร สายนรา
62103006584 นายอัฐกรณ� ดอนสิงห�
62103006585 นางสาวอิสสิรินทร� พลศรี
62103006586 นายศิวาพันธ� แก0วใส
62103006587 นางสาวดลพร สุบรรณ�
62103006588 นายสิริทัช ไผ:ล0อม
62103006589 นางสาวธมลวรรณ คุ0มครอง
62103006590 นางสาวรัชฎาพร นนนุศาสตร�
62103006591 นายชิษณุพงศ� ศรีวรรณชัย
62103006592 นายพยุงศักด์ิ ครองยุทธ
62103006593 นางสาวอําภา พอกพูน
62103006594 นางสาววิจิตรา กัญตา
62103006595 นางสาวคณิญญา โสดาลี
62103006596 นางสาววาสนา หลักม่ัน
62103006597 นางสาวทัศนีย� วงษ�มา
62103006598 นายรัฐประสิทธ์ิ สิมศรี
62103006599 นางสาวนุจรี พันขาม
62103006600 นายกณวรรธน� แก0วพระปราบ
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62103006601 นายอานันท� ทองมนต�
62103006602 นางสาวพักจิรา เชื้อคําเพ็ง
62103006603 นายพลากร ศรีษาคํา
62103006604 นางสาวจิรวรรณ ธนากุล
62103006605 นายอนุชิต อุ:นเจริญ
62103006606 นายอาทิตย� รุ:งราษี
62103006607 นางสาวทิพย�รัตน� วัชรกุลธรไทย
62103006608 นางสาวฉัตรประวีร� สุขพันธ�
62103006609 นางสาวอัทธีญา ทิพยเลิศ
62103006610 นางสาววรพิชชา ศิริยา
62103006611 นายธีระศักด์ิ กอบุญ
62103006612 นางสาวศรินทิพย� พรหมสิงห�
62103006613 นายวัฒนา ทิพอุตร�
62103006614 พันจ:าเอกธนาวุฒิ บุญเถิง
62103006615 นางสาวธัชรกัญญ� ศรีรัตนพันธ�
62103006616 นางสาวเกษรินทร� เข็มสุวรรณ
62103006617 นางสาวฐาปณี ดอกดวง
62103006618 นางสาวสิรินวิภา สืบสิมมา
62103006619 นางสาวจิรภัทร โพธ์ิโพนแร0ง
62103006620 นายณัฐวัฒน� วิริยะสุชน
62103006621 นางสาวกมลพร ประโพธ์ิธัง
62103006622 นางสาวกฤติยา จันลุน
62103006623 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมบุตร
62103006624 นางสาวสุชาณัฐ เหต0าน
62103006625 นางสาววิชุดา พุทธาสมศรี
62103006626 นางสาวพรปวีณ� มิตรภานนท�
62103006627 นางสาวศุภนิดา ขอดแก0ว
62103006628 นายพรพิชัย ยอดดี
62103006629 นางสาวเบญจลักษณ� บุญจูง
62103006630 นางสาวชนิดา นิสัญตา
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62103006631 นางสาวณัฏฐนิช ไชยมูล
62103006632 นางสาวสิรภัทร ย่ิงยง
62103006633 นายนรินทร ดวงธนู
62103006634 นายสุรศักด์ิ ป4องสอน
62103006635 นางสาวอินทร�ทิรา อิ่มเรือง
62103006636 นายพีรพล คล0ายคลึง
62103006637 นางสาวกิตตินันท� ดวงพุฒ
62103006638 นางสาวจิราวรรณ ภูงามเงิน
62103006639 นางสาวสมหญิง จันทะคัด
62103006640 นางสาวขวัญฤทัย กล0าจิต
62103006641 นายศักด์ิชัย มหิสยา
62103006642 นายจิรวัฒน� มัฐผา
62103006643 นางสาวรักษิณา กุลจันทร�
62103006644 นางสาวนันทิดา สาเลศ
62103006645 นางสาวธิดารักษ� สายสมบัติ
62103006646 นายจิรายุ เพียรคุ0ม
62103006647 นายจุรินทร� ชาติมนตรี
62103006648 นางสาวภัทรณิญ สนธิเณร
62103006649 นางสาวรัชนี แสงสว:าง
62103006650 นางสาวมยุรา โพธารินทร�
62103006651 นายวัฒนกูล บุญวิจิตร
62103006652 นางสาวจงรักษ� ศาลางาม
62103006653 นายชาญชัย บทมูล
62103006654 นางสาวชนม�นิภา บุญใจรักษ�
62103006655 นายสิทธิพงศ� เย็นศิริ
62103006656 นางสาวกิตติมา วรรณโสภา
62103006657 นางสาวกัญจนา ภักดีวงค�
62103006658 นางสาวอรอุมา ชาติมนตรี
62103006659 นายบุญฤทธ์ิ บุญมานพ
62103006660 นางสาวพรนภา พิลาทอง
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62103006661 นางสาวสมฤดี วงค�ด0วง
62103006662 นายธนกิจ เจียงวิเศษ
62103006663 นางสาวอริษา คําบุญ
62103006664 นางณัฐกานต� วุฒิยา
62103006665 นายรณกฤต อ:อนเจริญ
62103006666 นางสาวพันธุ�เครือ สุกัน
62103006667 นายเกียรติคุณ มูลทรา
62103006668 นางสาวนฤมล แสนทวีสุข
62103006669 นางสาวสุนันทา สืบกํ่า
62103006670 นายสุรจิตร คําปุน
62103006671 นางสาววัชราภรณ� ดวงทอง
62103006672 นายวัชเรศร� อิ่มเต็ม
62103006673 นางสาววนิดา พูนผล
62103006674 นางสาวภควรรณ บุบผาเผ:า
62103006675 นายคฑาสิทธ์ิ พิมพกรรณ�
62103006676 นางสาวอัมพวัน บุตะเคียน
62103006677 นางสาวกรรณิการ� ชาราช
62103006678 นายอนิกพล ชูกล0า
62103006679 นายศัตวรรษ แก0วละมุล
62103006680 นางสาวศิรินทร�ทิพย� แซ:อึ้ง
62103006681 นางสาวกรองกาญจน� ละมุล
62103006682 นางสาวปรียา คําชมภู
62103006683 นางสาวสุดาพร บุญเพ่ิม
62103006684 นางสาวพรมณี ไชยกา
62103006685 นางสาวสุพรรณิกา แก0วจิตร
62103006686 นางสาวสิริวจี กองอุดม
62103006687 นางสาวพิทยาภรณ� แก0วใส
62103006688 นายวีระพันธ� วิชัยภูมิ
62103006689 นางสาวพัทธยา อุ:นชัย
62103006690 นางสาวขวัญจิรา ศิริพัฒ
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62103006691 นายขวัญถ่ิน สมคะเณย�
62103006692 นางอภิรดี สุริยะศรี
62103006693 นางสาวภาสิณี สังฆมะณี
62103006694 นายกิตติภูมิ ชูรัตน�
62103006695 นางสาวจิราวรรณ สําแดงเดช
62103006696 นางสาวสาวิณี หวังบุญ
62103006697 นางสาวอารียา โล:ห�คํา
62103006698 นางสาวศุทธา อุ:นกาศ
62103006699 นางสาวเฟROองฟ4า คมมน
62103006700 นายมนตรี สีโคอุ:น
62103006701 นางสาวสิรินทรา อรรถเวทิน
62103006702 นางสาวพิกุลแก0ว ชาชุมพร
62103006703 นางสาววานิตพร นระมาตย�
62103006704 นางสาววิภารัตน� วรชัย
62103006705 นางสาวพิมพ�รภัส มีสิทธิกรกุล
62103006706 นายณัฐพงษ� สุนะ
62103006707 นางสาวสุวดี ม่ันชาติ
62103006708 นางสาวจุฑารัตน� พัชนี
62103006709 นางสาวชนิษฐ�กุณช� โชคเฮงเจริญ
62103006710 นางสาวโชติรส ดรุณพันธ�
62103006711 นางสาวนริศรา สุทธิแพทย�
62103006712 นางสาวปาลิตา รัฐิรมย�
62103006713 นางสาวอุมาพร พาบุรี
62103006714 นางสาวธัญญารัตน� พันธุ�ปลาโด
62103006715 นายเจนวิทย� ตันติยนุกูลชัย
62103006716 นายณัฐพล ธรรมิกบวร
62103006717 นายณัฏฐกิตต� วงษ�สามารถ
62103006718 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ
62103006719 นายจิรายุ ไชยเสนา
62103006720 นายเจนรบ สีแดด
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62103006721 นางสาวพิมพิลัย ภาชะนะ
62103006722 นางสาวอัจฉราภรณ� ชาติมนตรี
62103006723 นางสาวสุพิศชา เสียงหวาน
62103006724 นางสาวขัตติยา จันทร�แดง
62103006725 ว:าที่ร0อยตรีพุธชรัตน� อรชร
62103006726 นายชลธิชา สมานรักษ�
62103006727 นายนที สุบินดี
62103006728 นายอัมพร คูณมา
62103006729 นางสาวอรพรรณ สีลาพร
62103006730 นายสุทธินันท� เพ็งกลาง
62103006731 นายเอกราช รามางกูร
62103006732 นางสาวเจนจิรา นิลสนธ�
62103006733 นางสาวปาริชาต ทาลาด
62103006734 นางสาวปทุมรัตน� ยอดภิรมย�
62103006735 นางสาวอลินนันท� ฮงทอง
62103006736 นางสาวชนัดดา แก0วศรีนวม
62103006737 นางสาวทิพย�วรรณ วรบุตร
62103006738 นางสิริพร ศุภเสถียร
62103006739 นายสํารวย พุทธสุข
62103006740 นางสาวพัชรา สุขสาร
62103006741 นางสาวสุมาพร ปBตถาพันธ�
62103006742 นางสาวกัลลยาณี กุสุโมทย�
62103006743 นายบวรเทพ อรุณพงษ�
62103006744 นายนพรัตน� เหลือล0น
62103006745 นางสาวจีรวรรณ ปกป4อง
62103006746 นางสาวฐิติมา อินทร�นวล
62103006747 นางสาวสวรส ต0นพิกุล
62103006748 นางสาวพวงพยอม ชื่นชม
62103006749 นายมงคล เหล:ามะดัน
62103006750 นางสาวอัจฉรา เอื้อกลาง
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62103006751 นายปฏิพัทธ� ศรีลาลัย
62103006752 นางสาวนันทิดา อยู:นาน
62103006753 นายปฐมพงศ� คําวงศ�
62103006754 นางสาวพิชาณิดา สุขสงสาร
62103006755 นางสาวภัทราพร แก0วเกิด
62103006756 นางสาวเพชรรัตน� พรรษา
62103006757 นางสุณิชา สุขอุทัย
62103006758 นายเบ็ญจยุทร� บัวไชย
62103006759 นายสุเชษฐ� เรืองธรรม
62103006760 นายนวพล อังกระโทก
62103006761 นางสาวประพรแก0ว ชนะคํา
62103006762 นางสาวจิระวดี สายสิน
62103006763 นางสาวตรีทิพย�นภา ทองกลม
62103006764 นางสาวปBฐติมา ถาวร
62103006765 นางสาวกวินธิดา กิติทรัพย�
62103006766 นางสาวปIยะนุช ตาธุวัน
62103006767 นางสาวจรรยวรรธน� โสภากุน
62103006768 นางสาวนิลวรรณ ทองสิน
62103006769 นางสาวภาวิณี ย่ิงรัมย�
62103006770 นางสาวสนธยา ไชยสิทธ์ิ
62103006771 นางสาวเพชรัตน� มีธรรม
62103006772 นายนิกร เหลาคม
62103006773 นางสาวกิติยา เสียงใส
62103006774 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ�เย็น
62103006775 นายภักดี ปุยภิรมย�
62103006776 นางสาวสุพรรษา พระพรม
62103006777 นายเตชทัต จันทพัฒน�
62103006778 นายภูมิพัฒน� เทียมทัศน�
62103006779 นายสุริยา ไชยนะรา
62103006780 นางสาวรัตติยา ภานุสรณ�
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62103006781 นางสาววิภาภรณ� รองทอง
62103006782 นางสาวนพมาศ พรหมก่ิงแก0ว
62103006783 นางสาวเกษรา เกษบุรมณ�
62103006784 นายต:อศักด์ิ พรมวิชัย
62103006785 นายธนารักษ� นาก0อนทอง
62103006786 นางสาวรจรินทร� เหมโคตร
62103006787 นางสาวอาภาภรณ� นพเก0า
62103006788 นางสาวนันทนา พร0อมเพรียง
62103006789 นางสาวกิตติญา ผลเกิด
62103006790 นางสาวบุศรา อุ:นแก0ว
62103006791 นายอารี ศิริเวช
62103006792 นางสาวผกามาส จันทศรีคํา
62103006793 นางสาวลัดดาวัลย� ณ เมืองลักษ�
62103006794 นางสาวพัชรา คําโสภา
62103006795 นายวีระพันธ� ขันธ�อ:อน
62103006796 นางสาวผัลย�ศุภา คนคล:อง
62103006797 นางสาวศิรินทรา บุญมาทน
62103006798 นางจันทร�เพ็ญ ย่ิงลาภ
62103006799 นายสุรศักด์ิ บัญชาเมฆ
62103006800 นางสาวสุพรรณี ชื่นจิตร
62103006801 นางสาวญาณิศา สุตะพันธ�
62103006802 นางสาววรรณวิภา ศิริมูล
62103006803 นางสาวศิริลักษณ� หล0าเนตร
62103006804 นางสาวเจนจิรา ปราบเสียง
62103006805 นางสาวเอมอร บุญยอง
62103006806 นางสาวขวัญทิพย� แสนดี
62103006807 นายยุทธพิชัย ปากหวาน
62103006808 นางสาวกมลรัตน� คลังแก0ว
62103006809 นางสาววัลภา คําเหลี่ยม
62103006810 นางสาวสุดารัตน� จอมแก0ว
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62103006811 นางสาวเกษฎาภรณ� เสาเวียง
62103006812 นางสาวจันทร�ธิดา สุรักษ�
62103006813 นางรัชฎาพร ทองมาก
62103006814 นายสมพงษ� วรรณเวช
62103006815 นายปรัชญา ทิพวัน
62103006816 นางสาววงเดือน สวัสด์ิเอื้อ
62103006817 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีดาพรหม
62103006818 นางสาววรัญญา โพธ์ิก่ิง
62103006819 นายยศวริศ ดวงแก0ว
62103006820 นางสาวจริยา คําสีทา
62103006821 นางวฑิดา เพาะเจริญ
62103006822 นางสาวอรกานต� บุญประกอบ
62103006823 นางวิไลวรรณ� ศรสันต์ิ
62103006824 นางสาวพรกนก หงษ�เวียง
62103006825 นายสิวะกฤษณ� บุตรเทียม
62103006826 นางสาวเนตรนภา นิจรันดร�
62103006827 นางสาวอคิราถ� รัตไธสง
62103006828 นายภูวนาถ โสพัฒน�
62103006829 นายเทียนชัย ฤทธิแผลง
62103006830 นางสาวสําเนียง ทานะเวช
62103006831 นางสาวอมรรัตน� สิมาวัน
62103006832 นางสาวชลนภา สิบทัศน�
62103006833 นางสาวศรีจักรี ศรีจันทร�
62103006834 นางสาววิลาวัลย� ประชุมชัย
62103006835 นายภูวดล สร0อยสิงห�
62103006836 นางสาวฐิตินันท� วงศาเลิศ
62103006837 นายณัฐทวี สิงห�นา
62103006838 นางสาวรจนา ทองเลิศ
62103006839 นายธนาพงศ� สีสอาด
62103006840 นายจาตุรนต� สิทธิราช
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62103006841 นางสาววรรณวิศา เคนประคอง
62103006842 นางสาวพิณรัตน� บุญยืน
62103006843 นางสาวจิราภรณ� นาโสก
62103006844 นางสาวจุฑามาศ เหง0าโอสา
62103006845 นางสาวสมหญิง จิตรสง:า
62103006846 นายเอกพงษ� วอทอง
62103006847 นางสาวพัชรี แก0วดวงใหญ:
62103006848 นางสาวธวัลรัตน� จารุนัย
62103006849 นางสาวกาญจนา แดงโสภา
62103006850 นายเกียรติชาติ สาโท
62103006851 นางอัมพร ภูตะเวช
62103006852 นายปรัชญาพันธ� สีทิม
62103006853 นางสาววราภรณ� พรหมบุตร
62103006854 นางสาวอุทัยวรรณ ประทุม
62103006855 นางสาวสุภาภรณ� ศรีหะจันทร�
62103006856 นางสาวเจนจิรา แก0วกําไร
62103006857 นางสาวสุทธิดา ลุทะภาค
62103006858 นางสาวหยาดพิรุณ แสนกล0า
62103006859 นายวิศวนาถ ชุมสุข
62103006860 นายสุภิศักด์ิ สายตรงกิจวานิช
62103006861 นายธนกฤต พิศดาร
62103006862 นายปBฐน�ปวีร� บุญสนิท
62103006863 นายฤทธิเกียรติ หลอมทอง
62103006864 นางสาวบังอร ใจงาม
62103006865 นายปรัชณา โรหิตจันทร
62103006866 นางสาวกรนุช เสนบุญมี
62103006867 นางสาวสุรีวัลย� แสนคําผา
62103006868 นายศุภัช แสนสําราญ
62103006869 นางสาวอรยา พรหมเสนา
62103006870 นางสาวสุภาภรณ� จํารูญ
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62103006871 นางสาวสไบทิพย� สุดสังข�
62103006872 นายสําราญศักด์ิ บุญรวม
62103006873 นางสาวมนันยา มูลศรีนวล
62103006874 นางสาวชนันดา บัวลา
62103006875 จ.ส.อ.อานนท� วรรณขาม
62103006876 นางสาวกัญญาภัคร บุญขวาง
62103006877 นางสาวจิตรานุช นะที
62103006878 นายณัฐพงษ� พละศักด์ิ
62103006879 นายวีรยุทธ สวยดี
62103006880 นางสาวณัฐนิช โกศลานนท�
62103006881 นางสาวศุภลักษณ� อุทธศรี
62103006882 นายทศพล สุภาพ
62103006883 นางวีรนุช สีมาคํา
62103006884 นางสาวอินทิรา ทาราศรี
62103006885 นางสาวฐิติมา เหล:าลี
62103006886 นางสาวกนกกาญจน� สังข�โพธ์ิ
62103006887 นางสาวเสาวลักษณ� โสรธรณ�
62103006888 นางสาวสุติมา เครือสีดา
62103006889 นางสาวชัชฎาภรณ� มูลเสนา
62103006890 นางอิสรีย� ผิวละออง
62103006891 นางสาวเบญจวรรณ สิมพงษ�
62103006892 นางสาวเมขลา สุนาวงค�
62103006893 นายกําพล โคตรพรม
62103006894 นายวุฒิชัย ชาวไทย
62103006895 นางสาวณัฏฐา สุวรรณะ
62103006896 นายเกษมศักด์ิ ประไวย�
62103006897 นายนวพล ท0วมเอี่ยม
62103006898 นางสาวภณิตา เภตรายนต�
62103006899 นายบุญถนอม ด0วงสุข
62103006900 นางสาวพิจิตรา ทองสา
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62103006901 นางสาวชนิภรณ� จันทร
62103006902 นายกฤษดา ปBดถาดี
62103006903 นายวิทยา ทองแท:น
62103006904 นางสาวเกศดาภรณ� เหลือมพล
62103006905 นางสาวสุวธิดา เนื้อทอง
62103006906 นางสาวอริสา ไวยะพันธ�
62103006907 นางสาวสุธาทิพย� พันธุ�นิล
62103006908 นางสาวภัชชนก วรรณพัฒน�
62103006909 นางสาวนิตยา เพตะเข0
62103006910 นางสาวจิราวรรณ ศรีแสนยงค�
62103006911 นายกวิน แก0วใส
62103006912 นายชัยณรงค� มีบุญ
62103006913 นางจิราภรณ� บุญทวี
62103006914 นางสาวภคภธร นิลรัตน�
62103006915 นายธานี ดุจดา
62103006916 นางสาวสุธารัตน� เปลี่ยนนอก
62103006917 นางสาวดอกคูณ บูชาพันธ�
62103006918 นายสันติ เอนกโชค
62103006919 นางสาวอาธิติรัตน� บุญเจริญ
62103006920 นายอาทิตพงศ� แสงพรม
62103006921 นางสาวฐิติชญา มุคสิงห�
62103006922 นางสาวกษมา ฟุ4งมงคลเสถียร
62103006923 นางสาวเพชรพรรณ บุญศักด์ิ
62103006924 นางสาวแสงดวงเดือน อินทรพัฒน�
62103006925 นางสาวนิศารัตน� ตะวังทัน
62103006926 นายสิทธิศักด์ิ วิเศษชาติ
62103006927 นายเจษฎา หลักคํา
62103006928 นางสาวสุดาวรรณ เหลียมลุน
62103006929 นางสาวจุฑาทิป หยาดทอง
62103006930 นางสาวภัสราภรณ� พุ:มจันทร�
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62103006931 นางสาวนัฐติยา กุลโชติ
62103006932 นางสาวสุขุมาล สีเม
62103006933 นางสาวสุพัตรา ถํ้าทอง
62103006934 นางศิริลักษณ� พรมสว:าง
62103006935 นางสาวสึคะสะ พาภักดี
62103006936 นางสาวสิริกาญจน� ขาววิเศษ
62103006937 นางสาวกิตติมา ขาวศรี
62103006938 นางสาวอริสา บุราคร
62103006939 นางสาวนริศรา ผิวขํา
62103006940 นายณัฐกมล ซ:อมโมง
62103006941 นางสาวพูนทรัพย� ไชยโคตร
62103006942 นางสาวทิพวัลย� จันทร�หนองสรวง
62103006943 นางสาวอภิญญา จันทร�สว:าง
62103006944 นางสาวภิญญาพัชญ� จันทร�เจริญ
62103006945 นางสาวกัญญาภัทร ศิริบูรณ�
62103006946 นางสาวสุดารัตน� วงเกย
62103006947 นางสาวตะวันฉาย อัญฤาชัย
62103006948 นางสาวดารุณี ยุตกิจ
62103006949 นางสาวจิตราพร เรือนเจริญ
62103006950 นางจินตนา วงษ�ชา
62103006951 นายปIยะพงษ� มิตตัสสะ
62103006952 นายธนวัฒน� แสงดี
62103006953 นางสาวไพรินทร� โคตรอาษา
62103006954 นางสาวนิจติยา นาคนวล
62103006955 นางสาวเกสรา ศักด์ิศรี
62103006956 นางสาวบุญญาพร มันไร:
62103006957 นางสาวกฤษฎาภรณ� ประดับพันธ�
62103006958 นางสาววิภาวรรณ แสงขาว
62103006959 นางสาวรุจิลา ชุมแวงวาปM
62103006960 นางสาวสุภานัน ขันประกอบ
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62103006961 นางสาวกาญจนาพร ดาวัลย�
62103006962 นางสาวปIยาพัชร เที่ยงตรง
62103006963 นางสาวศศินา คนองมาก
62103006964 นายขจร เพ:งพิศ
62103006965 นางสาวปIยะพร ตาทอง
62103006966 นายวุฒิพงษ� มลีรัตน�
62103006967 นางสาวภัทรวดี อินทา
62103006968 นายจักรกฤษณ� สุรสอน
62103006969 นางวิภาวรรณ ชิณโชติ
62103006970 นางสาวพรพรรษา ค0าข0าว
62103006971 นางสาวพัชรฎา พลเย่ียม
62103006972 นางสาวอ0อย กาลพัฒน�
62103006973 นางสาวณัฐชวัลคุ� วงศ�แสนสาร
62103006974 นางสาวปนัดดา พงษ�อ:อน
62103006975 นางสาวธิดารัตน� แก0วหารอด
62103006976 นางสาวอัญชลี ส:งเสริม
62103006977 นางสาววริยา ผุยคําสิงห�
62103006978 นางสาววีณา นาดี
62103006979 นางบุษยากร วานิชย�
62103006980 นางสาวชลิตา พลทา
62103006981 นางสาวรัตติกาล นาสูง
62103006982 นางสาวสุนารี นิลเกตุ
62103006983 นายปฏิภาณ ภูลายดอก
62103006984 นายอัถวิชญ� มากดี
62103006985 นางสาวกาญจนา คําละออ
62103006986 นายวชรพงศ� ตลุนจันทร�
62103006987 นางสาวศิริกานต� กลิ่นกุหลาบ
62103006988 นางสาวอภิญญา บุญลับ
62103006989 นายดนัย เมียดตะแก
62103006990 นายอนุชา ชัยชาญ
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62103006991 นางสาวพิจิตรา จําปาแก0ว
62103006992 นางสาวพัชรี เลิศรู0
62103006993 นางวรัญญา วรรณโน
62103006994 นางสาววิภาภรณ� มุ:งหมาย
62103006995 นางสาวสุภาพร โสมอินทร�
62103006996 นางสาวเจนจิรา สาริโล
62103006997 นางสาวธิดาพร ตรีโยธา
62103006998 นางสาวสุภาวรรณ ศรีจันทร�
62103006999 นางสาววิภาดา จันทร�ใส
62103007000 นางสาวขวัญฤดี เชียรรัมย�
62103007001 นางสาวอรปรียา เทพชื่น
62103007002 นายสราวุฒิ ฝนทั่ง
62103007003 นางสาวพัทธวรรณ วัตถุ
62103007004 นางสาวขนิษฐา แซ:ต๊ัน
62103007005 นายภัคพงศ� นารีรักษ�
62103007006 นางสาวรุ:งนภา ปาตาสี
62103007007 นางสาวปBญญาภรณ� ขานหัวโทน
62103007008 นางสาวมณีวรรณ พนาวัน
62103007009 นางสาวนันทิภา อาจเอี่ยม
62103007010 นางสาววนิดา ชนะสงคราม
62103007011 นางยุพา หงษ�ภักดี
62103007012 นายธนาวุฒิ ขอสุข
62103007013 นายสุรสิทธ์ิ สิงห�ทอง
62103007014 นางสาวธนัญญา โพชสาลี
62103007015 นางสาวกนกทิพย� ใสโสพล
62103007016 นางสาวกิรณา ทาราศรี
62103007017 นางสาวสรัญญา พิลาศาสตร�
62103007018 นางสาวกรวิภา มุ:งครอบกลาง
62103007019 นางสาวสโรชา คําลือ
62103007020 นางสาวกานดา เนาวบุตร
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62103007021 นางสาวชาลิสา ทิพย�รักษา
62103007022 นายประวิทย� หอมอ:อน
62103007023 นายเชาวนัด บุดดี
62103007024 นางสาวธารีรัตน� จันทร�บุญ
62103007025 นางสาวทิพย�สุดา ทองแก0ว
62103007026 นางสาวนิตยา โคตมา
62103007027 นางสาวสุคลวดี สุขสะอาด
62103007028 นางสาวสุปราณี กลางวิชัย
62103007029 นายจีระศักด์ิ ทองบาง
62103007030 นางวชิราภรณ� สุตัญต้ังใจ
62103007031 สิบตํารวจตรีฐิติวัฒน� คูสกุล
62103007032 นางสาวศิวพร ทองบ:อ
62103007033 นางสาวฐิตาภรณ� เมินแก0ว
62103007034 นายสุริยา ซาบัวน0อย
62103007035 นางสาวสราพร สีหาฤทธ์ิ
62103007036 นางสาวละอองดาว มาโยธา
62103007037 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิป4อม
62103007038 นางสาวมานิตา การโคกกรวด
62103007039 นายสุวพงษ� โพธ์ิเบี้ยศรี
62103007040 นายณัฐพงษ� คําพรม
62103007041 นางสาวสุภนิดา ขยายวงศ�
62103007042 นางสาววนิตา ปารจิตร
62103007043 นางสาวสุพรรษา บุญนะรา
62103007044 นางสาวศิริธนาพร สมานพงษ�
62103007045 นางทัศนีย� สุโพธ์ิเคน
62103007046 นางสาวธนยารินทร� ภักค�ธนาทวีสิน
62103007047 นางสาวจารุวรรณ สังขะพงศ�
62103007048 นายปกาศิต จันทะเมนชัย
62103007049 นางสาวจริยา ดําพะธิก
62103007050 นางสาวสุลักขณา อุดมมา
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62103007051 นายอนุรักษ� แท:งทอง
62103007052 นางสาวจิราธร ศรีพลหงษ�
62103007053 นางสาวลัดดาวัลย� สารเดช
62103007054 นางสาวรุ:งอรุณด์ิ สหุนันท�
62103007055 นางสาวชิดชนก สีหาบุตร
62103007056 นางสาวนิตยา ศรีพลาย
62103007057 นางสาวจตุพร จันทร�พวง
62103007058 นางสาวมาดสุภา วรรณา
62103007059 นายนครินทร� บุญหลง
62103007060 นายศักรินทร� หลักบุญ
62103007061 นางสาวศศิกร สีดา
62103007062 นายภูเบศวร� ใจสําราญ
62103007063 นางรัญดา บุญประเชิญ
62103007064 นางสาวสุวิมล พัฒนนิธิกุล
62103007065 นายสมัชญ�พล เตชะสุภานันท�
62103007066 นางสาวชมพูนุถ สืบหาแก0ว
62103007067 นางสาวปรางมณี สวนหนองแวง
62103007068 นายอรรถกฤต จันทร
62103007069 นางสาวสิริลักษณ� พ่ัวพวง
62103007070 นางสาวสุวรรณี เหรียญทอง
62103007071 นางสาวกัญญภัทร บัณฑิต
62103007072 นางสาวนิภาพร อบสุข
62103007073 นางสาวกัญญ�ภัคญา สิทโธ
62103007074 นางสาวชวัลลักษณ� มาทจันทร�
62103007075 นางสาวปนิตา ปBตธรรมวงศ�
62103007076 นายพงศ�พรหม ศรีพรหม
62103007077 นางสาวปติญญา ดารุนิกร
62103007078 นางสาวจนิสตา นิลพัฒน�
62103007079 นางสาวทิพย�สุวรรณ แซ:ลี้
62103007080 นางสาวจินตนา คูณทวี

หน0า 236 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103007081 นายชานุกุล สลีสองสม
62103007082 นายถิรยุทธ พุดตาลดง
62103007083 นางสาวพรพัชรนันท� เพ็ญจันทร�
62103007084 นางสาวรมิตา สายเชื้อ
62103007085 นางสาวอัจฉรา แม:นทอง
62103007086 นางสาวสุธิดา พายงูเหลือม
62103007087 นางศิรินันท� ประจันตเสน
62103007088 นางสาวเมรี ชื่นจิตร
62103007089 นางสาวขวัญจิรา วังสอาด
62103007090 นายศราวุฒิ สมบัติ
62103007091 นางสาวศิริรักษ� ราชพลแสน
62103007092 นางสาวณิชนันทน� ศิลาเพชร
62103007093 นางสาวธิดารัตน� ปะกิระตัง
62103007094 นางสาวสุภัทภรณ� โพธ์ิใต0
62103007095 นางสาวสุนิสา เรืองสาย
62103007096 นายมงคลชัย ภูมิสุข
62103007097 นางสาวธัญสุดา กะการดี
62103007098 นางนิชากร บูชายันต�
62103007099 นางสาวชิดชนก ตุ0มนาค
62103007100 นายณัฐพงษ� ภูนะยา
62103007101 นายศราวุธ โพนหนองโคก
62103007102 นายณัฐภาคย� บํารุง
62103007103 นางสาวเกษศิณี แก0วใส
62103007104 นายณรงค�ฤทธ์ิ อําพันธ�
62103007105 นางสาวสิรีธร นกเกือ
62103007106 นางสาวจิรวรรณ หงษ�คํา
62103007107 นางสาวปานตะวัน พันธ�ทอง
62103007108 นายอิสระ เชื้อสิงห�
62103007109 นางสาวมะลิวัลย� ธุสาวัน
62103007110 นางสาวศศิธร จันทศรี
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62103007111 นางสาวรุ:งอรุณ บุญจริง
62103007112 นายอนุพร นิลหลา
62103007113 นางสาวจุฑามาศ พันธุ�เพ็ง
62103007114 นางสาวสุวรรณา จันทะวงค�
62103007115 นางสาวกันตยา ละมูล
62103007116 นางสาวจริยา จันทร�ชัย
62103007117 นางสาวณัฐกานต� เฉลิมศรีเมือง
62103007118 นางสาววรรณภา วงศ�ทวี
62103007119 นายเริงชัย ยอดสุบรรณ
62103007120 นายองอาจ ผ:องแผ0ว
62103007121 นางสาวสุวรรณา ทิพย�มงคุณ
62103007122 นายพีรวัฒน� สายภา
62103007123 นางสาวอรอนงค� จันลา
62103007124 นางสาววราพร ทัศบุตร
62103007125 นายศักด์ิสิทธ์ิ เกิดชื่น
62103007126 นางสาวพิราพรรณ บรรพบุตร
62103007127 นายภานุสิทธ์ิ บุญชํานาญ
62103007128 นายเพชรรัตน� กองจันทร�ดี
62103007129 นางสาวกุลจิรา คูณทอง
62103007130 นายอานนท� ตนัยศักด์ิ
62103007131 นายกฤษดา ตราหิรัญ
62103007132 นางสาวธัญญลักษณ� พูลทอง
62103007133 นางสาวกิตติญากาญจน� กัณหาสุข
62103007134 นายสุรชัย สมเขียน
62103007135 นายจารุภัทร ประจํา
62103007136 นางสาวศนิภา แสงงาม
62103007137 นางสาววันวิสา อนันต�
62103007138 นายรัฐพล หล0าเพชรงาม
62103007139 นางสาวชนาพร ประถาวร
62103007140 นายนัฐวุฒิ สายสะอาด
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62103007141 นายสิริมงคล เหต0าน
62103007142 นางสาวภัทรจิตร คําน0อย
62103007143 นางพาทินธิดา ทิศาเวช
62103007144 นายสุริยันต� ศรีนวล
62103007145 นางสาวกนกวรรณ จันทร�มหา
62103007146 นางสาวนภัสวรรณ ดีอ0อม
62103007147 นางสาวปรัตน�ชนันต� โพนชัยยา
62103007148 นางสาวปารดา จรรยากรณ�
62103007149 นายอธิพงศ� สอนเมือง
62103007150 นางสาวกมลชนก ดวงประภา
62103007151 นายเกียรติศักด์ิ แสงจันทร�
62103007152 นางสาวกมลรัตน� เกษมสุข
62103007153 นางสาวจิราภรณ� สุริเตอร�
62103007154 นางสาวปริยา สาจันทร�
62103007155 นางสาวจิตมณี ศรีตะสาร
62103007156 นางสาวปณยา เพียรชนะ
62103007157 นายพงศธร ชายแก0ว
62103007158 นางสาวปรีชา เพชรชี
62103007159 นางสาวพวงประกาย กองแก0ว
62103007160 นางสาววราภรณ� พรมทา
62103007161 นายพีระพงษ� คงอยู:
62103007162 นางสาวสิรินนา กอบสวัสด์ิ
62103007163 นางสาวจินห�จุฑา สิงห�แก:น
62103007164 นายเจริญพงษ� สุวัฒน�
62103007165 นางสาวอริศรา บาทิพย�
62103007166 นางกิราพร สีสิทธ์ิ
62103007167 นายเทิดศักด์ิ พรมลัทธ์ิ
62103007168 นายสุรศักด์ิ พิมพาชาติ
62103007169 นายธนกฤต วงค�ษา
62103007170 นางสาวศริยา ภาละกาล
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62103007171 นางสาววรรณพร ภูมิภาค
62103007172 นางสาวจริยา นาวารี
62103007173 นางสาวสุพัตรา โพธิศรี
62103007174 นายอภิชัย พิณทอง
62103007175 นางสาววิลาวัณย� ยืนยง
62103007176 นางสาวอรวรรณ ยอดโพธ์ิ
62103007177 นางสาวนารีรัตน� ศิริรักนาวี
62103007178 นางสาวถาวรีย� สาสาย
62103007179 นางสาวพรไตรเทพ พงษ�แสน
62103007180 นางสาวพรไพลิน ดอนปBด
62103007181 นางสาวอภิญญา คําเก:ง
62103007182 นายศราวุธ สายสมุทร
62103007183 นางสาววราภรณ� ไม0น0อย
62103007184 นางสาวจิตราพร รูปคม
62103007185 นางสาวขวัญฤทัย มาแสวง
62103007186 นางสุภา ชาติดร
62103007187 นายปรีชา โกรัมย�
62103007188 นางสาวภัคลดานันท� ฐานุสิริโรจน�
62103007189 นางสาวสุดา วงษ�จิตร
62103007190 นายนันทพัฒน� พยัคฆพล
62103007191 นางสุดาพร ศรีวงค�
62103007192 นางสาวศศิมาภรณ� ศรีสุระ
62103007193 นายนิติกร พันธ�โสรี
62103007194 นางสาวชนากานต� เข่ือนม่ัน
62103007195 ว:าที่ร0อยตรีหญิงนงลักษณ� คําภารัตน�
62103007196 นางสาวกาญจนา จุลทัศน�
62103007197 นางสาวนพพร โจระสา
62103007198 นางสาวศิริภักด์ิ พวงจันทร�
62103007199 นายจักรพันธ� ใจใหญ:
62103007200 นางสาวจรรยา น:วมปฐม
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62103007201 นางสาวอริษา ผาสุข
62103007202 นางสาวพรสุดารัตน� สมจิตร
62103007203 นายประยุทธ คําเคน
62103007204 นายทัชชกร จันทร�วัติ
62103007205 นางสาวปริญญาพร สังขะพงษ�
62103007206 นายสุขสวัสด์ิ วาระโว
62103007207 นางสาววิภาดา ย้ิมขาวผ:อง
62103007208 นายเสริมศักด์ิ ศักด์ิวณิช
62103007209 นายสรรวัชญ� จันทร�สุข
62103007210 นายประสพพร สีแดง
62103007211 นายสิตานน บุญลาภ
62103007212 นางสาวดาวิกา ตลับเพชร
62103007213 นายนพศูล บ:อแก0ว
62103007214 นางสาวหนึ่งหทัย ทองแสน
62103007215 นายยศธร นาเมืองรักษ�
62103007216 นางสาวพนิดา ศรีธรรมมา
62103007217 นางสาวสิริวิภา ภูหัวไร:
62103007218 นางสาวปIยาภรณ� ชาวอุบล
62103007219 นางสาวสุภาวดี พรมกสิกร
62103007220 นางสาววันนา อเนกา
62103007221 นายวิทยากร ประทุมสินธุ�
62103007222 นางสาวณัฐกานต� วรรณทวี
62103007223 นางสาววิไลลักษณ� สงคราม
62103007224 นายณัฐกร แสนตอ
62103007225 นายอภิเดช จันทเขต
62103007226 ว:าที่ร0อยตรีกิตติคุณ สูงเนิน
62103007227 นายณัชธพงศ� สิริเตชะสิทธ์ิ
62103007228 นางสาวพิมพ�ภัช เรือนเจริญ
62103007229 จ.ส.อ.ณรงค�ชัย วรรณสินธ�
62103007230 นางสาวรุ:งนภา แก0วคํา
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62103007231 นางสาวทิพวรรณ ขันคูณ
62103007232 นางสาวภัสสุดาทิพย� กุมภาพงษ�
62103007233 นางสาวจิราพร คงนิล
62103007234 นางสาวกาญจนา ฐิติวานนท�
62103007235 นางสาวนงค�ลักษณ� ดวงศรี
62103007236 นายสามารถ วงค�ษา
62103007237 นายอดิศักด์ิ กาญจนารักษ�
62103007238 นางสาวนัฐยา กรุณา
62103007239 นายประพันธ� เพลิดนอก
62103007240 นางสาวนิศมา สุวรรณไตรย�
62103007241 นางสาวอาภาภรณ� เขียวศรี
62103007242 นางสาวเบญจศิริ บุญรัศมี
62103007243 นางสาวณธิดา สาระวงศ�
62103007244 นายวิภาส สกุลเหมาะ
62103007245 นายกฤษ สมหนองบัว
62103007246 นายบรรจง คํ่าคูณ
62103007247 นางสาวสุดาวัลย� ดวนใหญ:
62103007248 นางสาวกุหลาบ วิชาธรณ�
62103007249 นางสาวจุฑามาศ เทนคําปราบ
62103007250 สิบเอกหญิงสาวินี วันหนา
62103007251 นางสาวจันทร�จิรา รูปคม
62103007252 นางสาวจตุรภัทรตร� ทองหนุน
62103007253 นางสาวชุติมา มณีกุลทรัพย�
62103007254 นายทวีวัฒน� คนกล0า
62103007255 นายนิรันดร� ขันเลข
62103007256 นางสาวจริยา พิมพ�ตรา
62103007257 นายอิศรานุวัฒน� บุญลี
62103007258 นายศุภนิมิต รินทอง
62103007259 นางสาวจุฑาภรณ� จันทะรัตน�
62103007260 นางสาวพัชรีภรณ� สุทธวี
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62103007261 นายพิทักษ� วงค�จันทา
62103007262 นางสาวณิชกานต� ใจเอื้อ
62103007263 นางสาววรัชยา ก0านเพ็ชร
62103007264 นางสาวเนตรชนก ไชยฮะนิจ
62103007265 นางสาวฉัตรสุดา นางาม
62103007266 นางสาววิรุณพร พงษ�จันทร�
62103007267 นายพัฒนฉัตร โสภาบุตร
62103007268 นางสาวเนาวรัตน� สิงหาอาจ
62103007269 นางสาวศรินทิพย� ผิวอ:อน
62103007270 นางสาวจินดาภา ทองลอง
62103007271 นางสาวดาราวดี อินทร�ชู
62103007272 นางสาวเมทนี กรมแสง
62103007273 นางสาวรัชดาภรณ� ประถมไชย
62103007274 นางสาวอุบลรัตน� ปามุทา
62103007275 นางสาวดวงลดา ลื่นโพธ์ิกลาง
62103007276 นายนพรัตน� ศรีแจ:ม
62103007277 นายศิรสิทธ์ิ ศรีเพชร
62103007278 นางสาวนนรณีย� อนุพันธ�
62103007279 นางสาวพรทิพย� ฮุนพานิช
62103007280 นายสุรชัย ชัยศรี
62103007281 นางสาวปรารถนา ศรีสวัสด์ิ
62103007282 นางสาวอัญชลี ทองติด
62103007283 นางสาวสุนิสา เชื้อกลาง
62103007284 นางสาวกนกชล สวัสด์ิสิงห�
62103007285 นางนงคราญ พันธ�เจริญ
62103007286 นางสาวเพชรรัตน� สุทธภักดี
62103007287 นางสาวสุภาพร เพชรไพร
62103007288 นายนที สุวรรณมาโจ
62103007289 นายอดิศักด์ิ แหวนวงษ�
62103007290 นายอมรเทพ รุจิยาปนนท�
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62103007291 นายทักษิณ คาโส
62103007292 นายวีระศักด์ิ พันธ�เพียร
62103007293 นางสาวกมลวรรณ รักสมยา
62103007294 นางสาวปIยะพร ตุ0มทอง
62103007295 นางสาวกัลยา สุทธิบาก
62103007296 นายปBจจยุส ชมชื่น
62103007297 นายสมพร ปะจินัง
62103007298 นางสาวชไมพร สายพรม
62103007299 นางสาวสุภัสตรา ทองศิริรัตน�
62103007300 นางสาวสุจินดา ยุยไธสง
62103007301 นางสิริรักษ� ยอดแตง
62103007302 นางสาวกมลชนก น้ําคํา
62103007303 นางสาวรัชนีพร ชูเชื้อ
62103007304 นางสาวทวินันท� บุญแผ0ว
62103007305 นางสาวณัฏฐญาดา พรมไถ:
62103007306 นายอมเรศ ศรีวิไลย�
62103007307 นางสาวรัตนาภรณ� หาญพันธ�
62103007308 นายสุรชัย ถมปBด
62103007309 นางสาวรวิสรา นิลสุ
62103007310 นายเจษฎาพงค� พานโมก
62103007311 นางสาวรัชดาภรณ� หลวงรักษ�
62103007312 นายชนะชัย ทัดแก0ว
62103007313 นายวิทยา เกษมพร
62103007314 นางสาวดรุณี คําภูมี
62103007315 นางสาวรัชฎาภรณ� สิทธิศร
62103007316 นางสาวจุไลพร จรรยาเลิศ
62103007317 นายเอกชัย แช:ม
62103007318 นางสาววีรยา เจริญรอย
62103007319 นางสาวทิพวรรณ เสริมจันทร�
62103007320 นางสาวอรวรรณ ศรีเสริม
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62103007321 นางสาวอารีรัตน� รัตนโพธิ
62103007322 นางสาวสุฑัตตรา แก0วสาร
62103007323 นายศุภฤกษ� ตรีแสน
62103007324 นางสาวกานต�สินี วิศาลธนาสิทธ์ิ
62103007325 นางสาวจารวี ศรีวิเศษ
62103007326 นายจักรรินทร� ม่ิงขวัญ
62103007327 นางสาวสุภาพร คลังทอง
62103007328 นางสาวเมธาวดี ตินโนรส
62103007329 นางสาวศุภวรรณ สร0อยสิงห�
62103007330 นางสาววิลาวัณย� บูรณ�เจริญ
62103007331 นางสาวปริยานันท� โภชะโน
62103007332 นางสาวนิศารัตน� บุญลอง
62103007333 นางสาวนัจนันท� แสนลัง
62103007334 นางสาวนิตยา พรมบู:
62103007335 นางสาวณัฐธิดากร หอมดวงศรี
62103007336 นางสาวปIยะธิดา คําเคน
62103007337 นางสาววารุณี ผาปรางค�
62103007338 นางสาวพิชชา พิมพ�กินรีย�
62103007339 นายสุธิพงษ� แสนทวีสุข
62103007340 นายนครินทร� วีระณรงค�
62103007341 นายศรายุทธ เมาฬี
62103007342 ว:าที่ร.ต.หญิงวีนารินทร� ดอกรักษ�
62103007343 นางสาวกรกนก เย็นยามสุข
62103007344 นายสุทัศน� ปฏิโชติ
62103007345 นางสาวธนาภรณ� สรรพวุธ
62103007346 นางสาวอุไรวรรณ สุภเกตุ
62103007347 นายภาณุพันธุ� ประสานพันธ�
62103007348 นางสาวสุภาพร สิงห�รัมย�
62103007349 นายพีรวิชญ� ฤทธ์ิเดช
62103007350 นางเนตรสุคนธ� สุวรรณดี
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62103007351 นางสาวเอื้ออารี เหล็กดีเศษ
62103007352 นางสาววาสนา คําเสียง
62103007353 นายสุพล พันธ�จันทร�
62103007354 นางสาวอลิศรา บุญมาพล
62103007355 นางสาวนันทิตา ม่ิงขวัญ
62103007356 นายวัฒนา พวงปBญญา
62103007357 นางสาวศิริวรรณ ทํานุ
62103007358 นางศิริพร ศิริสุวรรณ
62103007359 นางสาวสุวิมล จันทร�แก0ว
62103007360 นางสาวกวิสรา ศรีสอาด
62103007361 ส.ต.ท.ชินดนัย วัดถุมา
62103007362 นางสาวศศิประภา โคตมา
62103007363 นางสาวเจนจิรา ถ่ินนาเมือง
62103007364 นางสาวจินตหรา สุพะนานัย
62103007365 นางสาววีรนุช ปทุมรัตน�
62103007366 นายอภิสิทธ์ิ ชาติดร
62103007367 นางสาวปาริฉัตร ดีดวงพันธ�
62103007368 นางสาวปIยวรรณ สิงห�แก0ว
62103007369 นายปIยปราชญ� สวนแก0ว
62103007370 นางสาวสุวดี ก่ิงวิชิต
62103007371 นางสาวธิดารัตน� ทวีชาติ
62103007372 นางศศิธ�กานต� จันทร�พร0อม
62103007373 นางสาววิภารัตน� ศรีวรขันธุ�
62103007374 นายณัฐกานต� แปลนดี
62103007375 นางสาวพัชริดา มุลเมืองแสน
62103007376 นายสถิต พิกุลศรี
62103007377 นางสาวรัตนาภรณ� เกตุวงค�
62103007378 นางสาวพิชญาภา ลิ้มประสิทธ์ิ
62103007379 นางสาวนฤมล อุไรวรรณ
62103007380 นางอัญชนีย� ป4องศรี
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62103007381 นางสาวดรุณี สุลินทาบูรณ�
62103007382 นางสาววารุณี ต0นวงศ�
62103007383 นางสาวชุติกาญจน� ชาญพิพัฒน�ไพบูลย�
62103007384 นางสาววลัยลักษณ� ภักด์ิใส
62103007385 นางธิษณามดี พลศรี
62103007386 นางสาวโสภิดา วันดีรัตน�
62103007387 นางสาววราภรณ� จันวงค�เดือน
62103007388 นายณรงค�ฤทธ์ิ จันเทศ
62103007389 นางพิชญธิดา จันทรจํานง
62103007390 นางสาวนันทนา บุญยา
62103007391 นายไกยสิทธ์ิ หลวงสนาม
62103007392 นางสาวปภัทรสร บุรา
62103007393 นายดลนิมิต อาสาจิตร
62103007394 นางสาวฐาปนี ทองเชื้อ
62103007395 นายศุภสัณห� พ:วงพันธุ�
62103007396 สิบเอกหญิงลลิตา ขันบุญ
62103007397 นางสาวศิริจันทร� ศรีจันทร�
62103007398 นางสาวเจนจิรา สัจสุวรรณ�
62103007399 นายประวัติศาสตร� ใหญ:สมพงษ�
62103007400 นางสาวทิพวรรณ สืบกํ่า
62103007401 นายศราวุธ จิรฉัตรเจริญ
62103007402 นายศุภกร เกตุรักษา
62103007403 นางสาววิภาวรรณ สงวนดี
62103007404 นางสาวศศิวิมล ป4องเพชร
62103007405 นางสาวศุนิตา บุญชม
62103007406 นางสาวอําพา ยานะบุตร
62103007407 นายศักด์ิดา พรมโสภา
62103007408 นางสาววนิดา มหาโคตร
62103007409 นายวิชัย กันไฟ
62103007410 นางสาวปวีณา จันทร�แสน
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62103007411 สิบตํารวจโทศุภกานต� ก่ิงก0าน
62103007412 นายคมสัน หมายทวี
62103007413 นายวรชิต แสงจันทร�
62103007414 นางสาวปาริษา วันทาพงษ�
62103007415 นายวีรวัฒน� มะโร
62103007416 นางสาวพรพิมล ไชยมาศ
62103007417 นางสาวศิรินยา สมงาม
62103007418 นางสาวทัชญา หวังผล
62103007419 นางสาวธัญพร ไชยมาตย�
62103007420 นางสาวสุฑารัตน� สมสิทธ์ิ
62103007421 นางสาวสีจันทร� คุณสุทธ์ิ
62103007422 นางสาวจารุวรรณ สารสิทธ์ิ
62103007423 นายสัมฤทธ์ิ ขันประไพ
62103007424 นางสาวณภัสสร โนนกอง
62103007425 นางสาวจรรยา ชมเมิน
62103007426 นางศิรินภา มีธรรม
62103007427 นางสาวลักขณา จันโยธา
62103007428 นางสาวปรียานาถ ถมปBด
62103007429 นางสาวสุนิสา มณีวงษ�
62103007430 นางสาวธิดาวรรณ บัวแย0ม
62103007431 นางสาวศุภัสสร สกุลคู
62103007432 นางสาวอายลล�ศิติยา โพชราษฎร
62103007433 นายพิสุทธิชัย อิสามี
62103007434 นางสาวภัสธิตา สร0อยสนธ์ิ
62103007435 นางสาวนภาพร ล0านศรี
62103007436 นางชุติมา กุลบุตร
62103007437 นางสาววันวิสา วงค�ศรีชา
62103007438 นางสาวจิตรลดา ถาวร
62103007439 นางสาวสรณีย� แสงสว:าง
62103007440 นางจินตนา อาจศิริ
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62103007441 นายปฏิพัทธ� ศิริทรัพย�
62103007442 นายวัชรากร ศิริบูรณ�
62103007443 นายกฤชนพัต พ:อค0า
62103007444 นางสาวอรอนงค� คันธเนตร
62103007445 นางสาวสุภาพร สุดาบุตร
62103007446 นางสาวยลธิดา สุวรรณโชติ
62103007447 นางสาวไฝทอง คําถาวร
62103007448 นางสาววิธิตา ผิวจันทร�
62103007449 นายปBญญากร จันแจ:ม
62103007450 นางสาวประกายดาว กฤษเนตร
62103007451 นางสาวศศิธร ดวงสีดา
62103007452 นางสาวดุษณี สระเพ็ชร
62103007453 ว:าที่ร0อยตรีหญิงสุชาดา คะเณมา
62103007454 นางสาวณัฐธิตา ชัยวาลย�
62103007455 นางสาวอรพรรณ พรรณา
62103007456 นางสาวอารียา สินทะรมย�
62103007457 นางสาวจุฑามาศ พุฒพันธ�
62103007458 นางสาวจิราพร หม่ืนสุข
62103007459 นางสาวจิรประภา จันทร�หอม
62103007460 นายราเมศ อินทร�หา
62103007461 นางสาวขวัญเรือน ผลอ0อ
62103007462 นายอัษฎาวุฒิ หล0าศรี
62103007463 นายวินัย พระอินทร�
62103007464 นางสาวอัญธิกา วงศ�ณรัตน�
62103007465 นางสาวฐานิตา พูลสว:าง
62103007466 นายวีระศิลปT คําสุข
62103007467 นางสาวณิชชาภัทร สุทธาคงคูณธนา
62103007468 นางสาวรัตนา สืบโสดา
62103007469 นายอภิวัฒน� เศษสุวรรณ
62103007470 นายกําพล เพชรผดุง
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62103007471 นายวุฒิชัย เหล:าออง
62103007472 นางสาวศุภานันท� สีหะวงษ�
62103007473 นางสาวศิริญญา สุดสูง
62103007474 นางสาวพัชราภรณ� พางกะสา
62103007475 นางสาวสุวนัน จันทร�ถา
62103007476 นางสาวรวินดา บุบผาพันธ�
62103007477 นางสาวณัฐริกา พรหมคุณ
62103007478 นางสาวสุนิดา คําสอน
62103007479 นางสาววรรณธนี หาญอาษา
62103007480 นางสาวธัญพิชชา เชื้อทุม
62103007481 นางสาวลลิตา คําโหยก
62103007482 นางสาวพรรษา เพชรล0วน
62103007483 นางสาวดารุณี สาระทิศ
62103007484 นางสาวรัตนา ดอนเหลือม
62103007485 นายวิชัย การบรรจง
62103007486 นางสาวอภิญญา แก0วกาญจน�
62103007487 นางสาวชุติมันต� ทีฆกุล
62103007488 นางสาวฉัตรปวีณ� เมษะพงศ�ศรี
62103007489 นางสาวฐิติยา ปBททุมมี
62103007490 นางสาวอลิษา วิวาสุข
62103007491 นางสาวดารุณี ชมภูจันทร�
62103007492 นางสาวณัฐกรานต� ทองบ:อ
62103007493 นางสาวคุณัญญา ไชยบุญตา
62103007494 นางสาววนิดา วรรณทวี
62103007495 นางสาวสกุลรัตน� จิตต�จันทร�
62103007496 นางสาวกิตติภรณ� รูปงาม
62103007497 นายภาณุพงศ� ธรรมบุตร
62103007498 นายสรายุทธ ลวดทอง
62103007499 นางสาววรรณขวัญ เวชกามา
62103007500 นางสาวศิรินภา ยังมี
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62103007501 นางสาวรัชฎาภรณ� สมัครเดียว
62103007502 นางสาวกัญญารัตน� พิมพบุตร
62103007503 นางสาวศิริรักษ� นามบุตร
62103007504 นายพงศกร สุตะคาน
62103007505 นายอานนท� ราศรี
62103007506 นางสาวณีรนุช ปรือทอง
62103007507 นางสาวสาวิตรี แซ:เตีย
62103007508 นางสาวพรกันยา มงคลทวีวัฒน�
62103007509 นางสาวชนม�ศิริ ม่ันใจ
62103007510 นางสาวจีราวัฒน� เผ:าภูรีรัตนญ�
62103007511 นางสาวนิชาดา ทองทา
62103007512 นางสาวจุฑามาศ สาระวรรณ
62103007513 นายศุภกร คุ0มใจดี
62103007514 นางสาวกวิสทรารินทร� คะณะพันธ�
62103007515 นางธันยรัตน� ป4องทัพไทย
62103007516 นายณัฐพล นวลเนตร
62103007517 นางสาวนิตยา พรมศรี
62103007518 นางสาวผดุงรัตน� ถาวร
62103007519 นายนพรัตน� แก0วกาญจน�
62103007520 นางสาวพิมพ�พา บุญร:วม
62103007521 นางสาวปวีณ�สุดา อํานาจศิริโชติ
62103007522 นายกิตติพัฒน� โทพิลา
62103007523 นายธวัชพงศ� ทองกลม
62103007524 นางสาวธิดารัตน� ราศรี
62103007525 นางสาววริษฐา ตวงนิยม
62103007526 นางสาวเจนจิรา กามดํา
62103007527 นางสาวสุจิตรา หน:อแก0ว
62103007528 นางสาวจิรนันท� พันธ�โชติ
62103007529 ส.อ.หญิงศุภาภรณ� ยอดขํา
62103007530 นายสุริยา ปานเพชร
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62103007531 นางสาวนฤมล โคสะขึง
62103007532 นางพรพรรณ โฮมแพน
62103007533 นางสาวชนนิกานต� แก0วจันทร�
62103007534 นางสาวดาวประกาย บุญแก0ว
62103007535 นายวิสูตร สุขสบาย
62103007536 นางสาวพัชราพร พุทธปรางค�
62103007537 นางสาวรุ:งนภา สืบพงษ�เสือ
62103007538 นางสาวยุภา สาแก0ว
62103007539 นางสาววิจิตรา เพ็งมีศรี
62103007540 นางสาวสรญา อ:างวิเชียร
62103007541 นายจุมพล งามโรจน�
62103007542 นางสาวศุภสุดา สมหมาย
62103007543 นางสาวธิติยา หล0าใต0
62103007544 นายวาทิน พืชสี
62103007545 นางสาวศรัญญา แฝงเดช
62103007546 นางสาวกัญชลิกา ศรีโรจน�
62103007547 นางสาวหัถญา ยางงาม
62103007548 นายบรรดาศักด์ิ สะเทือน
62103007549 นางสาวไอลดา สุทธิวงค�
62103007550 นางสาวกัญญารัตน� อาจวิชัย
62103007551 นางสาวพณิดา ธานี
62103007552 นายศิรวิทย� ศิริบูรณ�
62103007553 นางพิมพร ใจดี
62103007554 นางสาวปIยะรัตน� บุตรศาสตร�
62103007555 นางสาวอมรรัตน� ไม0จันทร�ดี
62103007556 นางสาววินัสณา หลวงจันทร�
62103007557 นางสาวภัคนภัสส� ภาเรือง
62103007558 ว:าที่ ร.ต.หญิงปราณีย� รุ:งแสง
62103007559 นางสาวอรัญญา วงศ�แก0ว
62103007560 นางสาวมณีฉาย สายจันทร�
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62103007561 นายธนิน ตันติศิรินทร�
62103007562 นางสาวสุภา เดชพรรณา
62103007563 นางสาววิภาศิริ บุเงิน
62103007564 นางสาวประชาพร ผลสิน
62103007565 นางสาวธิดารัตน� บุญครัน
62103007566 นางสาวอรุณศรี ประดิษฐบูรณ�
62103007567 นางสาวพรพิมล ชมเชย
62103007568 นายเริงศักด์ิ อุปBญญ�
62103007569 นางสาวสุพัตรา มณีวรรณ
62103007570 นางสาวหัทยา ศรีธะโน
62103007571 นางสาวชุติมา จุดาบุตร
62103007572 นายโชติวุฒิ คําแก0ว
62103007573 นายธนารัตน� คําสุข
62103007574 นายทศพร วรรณพงษ�
62103007575 นางสาวภควดี ไฝผิวชัย
62103007576 นางสาวบุษราภรณ� คําภิภาค
62103007577 นางวันวิสา อินตา
62103007578 นายปฏิภาณ แก0วเนตร
62103007579 นางสาวเพชรไพรินทร� ศรีเรือง
62103007580 นางสาวสุภาวรรณ เลิศทรัพย�พูลทวี
62103007581 นางสาวขนิษฐา สืบเคน
62103007582 นางสาวคําเพียร บุญสอด
62103007583 นางสาวสิริพันธุ� ทองสุทธ์ิ
62103007584 นายจิรานุวัฒน� จันทสาร
62103007585 นายชนะพันธ� แก0วขอนแก:น
62103007586 นายวัชรพงษ� วรรณวงค�
62103007587 นางสาวสุนิสา ขําพลับ
62103007588 นางสาวศศินภา จันทร�โรจนานนท�
62103007589 นายสุริยา พาชื่น
62103007590 นายอภิวัฒน� เกวียนเล
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62103007591 นางสาวชุติมา ปาณะวงศ�
62103007592 นางสาวอภิญญา พาลึก
62103007593 นายวรสุวัฒน� หว:อง
62103007594 นางสาวแพรวพรรณ เหล:าบุตรสา
62103007595 นางสาวอัญมณี ขันชาลี
62103007596 นางสาวปรียาภัทร คะณา
62103007597 นางสาวอินทุกาญจน� วงศ�วรรณา
62103007598 นายวาสุกรี ชินรัตน�
62103007599 นางสาวภัทราวดี ศิริขันธ�
62103007600 นายวัชระ คัชมา
62103007601 นายวัลลภ ธรรมดา
62103007602 นางสาวธาริตา บุญดี
62103007603 นางสาวสิริวรรณ สุขไชย
62103007604 นางสาวนงลักษณ� กุยวาปM
62103007605 นางสาวณัฐรุจา ศรีดาคุณ 

62103007606 นางสาวบทมากร สมจิตต�
62103007607 นางสาววันทกานต� อินวันนา
62103007608 นายพิเชฐ บุญเปลี่ยน
62103007609 นางสาวนันทวรรณ สุวะจันทร�
62103007610 ว:าที่ ร.ต.กฤษณกร สาเจริญ
62103007611 นางสาววรรณวิสา ไชยพร
62103007612 นายชลชาสน� ศิริโสตร�
62103007613 นางสาวศิอาภรณ� ภูขุมดิน
62103007614 นายกิตติศักด์ิ จุลหงส�
62103007615 นายกานต� แก0วคูณ
62103007616 นายภัทรพล วะมะพุทธา
62103007617 นางสาวพิชญานิน คิดถูก
62103007618 นายภีมพัตน� สนไพโรจน�
62103007619 นางสาวอนันตญา สมพันธ�
62103007620 นางสาวชิดชนก ก0านดอกไม0
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62103007621 นายคณาธิป รอดสุโข
62103007622 นายอาทิตย� จันอาสา
62103007623 นางสาววราภรณ� ทองลาย
62103007624 นางสาวหงส�ทอง ชาลี
62103007625 นางสาวสุธาทิพย� หนองห0าง
62103007626 นายศุภชัย แสนย0อย
62103007627 นางสาวระพีพรรณ สังคะรินทร�
62103007628 นายกานต� นนท�ตา
62103007629 นางสาวสุนันทนา ปIดทอง
62103007630 นายวงศพัทธ� หล0าสา
62103007631 นายกฤษฎา กาเรียน
62103007632 นายทิฆัมพร ถึงดี
62103007633 นายขจรศักด์ิ ประทุมดี
62103007634 นางสาวดามิสา หงษ�คํา
62103007635 นางสาวสุรีรัตน� มะลิวัลย�
62103007636 นายเกียรติศักด์ิ โสตะวงศ�
62103007637 นางสาวสุภาวดี สีดาว
62103007638 นางสาวอาภาภรณ� มาศขาว
62103007639 นายอานนท� ต0นวงค�ษา
62103007640 นายสุจินดา มุ:งผล
62103007641 นางสาวพิไลพร ศรีโรจน�
62103007642 นายมนตรี คําเนตร
62103007643 นางสาวธนาพร ทองรัศมี
62103007644 นางสาวนัฐดา สิงห�ทอง
62103007645 นางสาวจุฑารัตน� ใจสุข
62103007646 นายพีรธัช ธรรมบรรเทิง
62103007647 นายกิติคล คงราช
62103007648 นางสาวสาวิตรี บุญหน
62103007649 นางสาวนิรชา ชมดี
62103007650 นางสาวสุวิภา วิเชียร
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62103007651 นางสาวรัสนัฎชา ปาทาน
62103007652 นายธนภาค ธนาเอกภิญโญ
62103007653 นางสาวกัญญาภัทร สุขจิตร
62103007654 นางสาววิไลพร นางวงค�
62103007655 นางสาวโชติรส แก0วกัลยา
62103007656 นางสาวสมศรี เพชรงาม
62103007657 นางสาวคนัมพร สมขาว
62103007658 นางสาวจารุวรรณ สุขเลิม
62103007659 นายธนศักด์ิ ชะนุดรัมย�
62103007660 นางสาวรุ:งทิวา สีโย
62103007661 นางสาวณรินทร�ภัทร สุดเจริญ
62103007662 นางสาวพัฒนิดา สิงหา
62103007663 นางสาวมณีรัตน� พุฒศรี
62103007664 นางสาวอภิสรา ขันชะลี
62103007665 นายทศพล หัสอาด
62103007666 นางสาวกนกนิภา โลหะกุล
62103007667 นางสาวสุพัตตรา สกุลแพง
62103007668 สิบเอกหญิงวันวิสา สุรนาด
62103007669 นางสาวนงลักษณ� สีลารวม
62103007670 นายจีระศักด์ิ ทวีธนวาณิชย�
62103007671 นางสาวนีรนุช กอมะณี
62103007672 นายวิชิตฤทธากร เนาวบุตร
62103007673 นางสาวจินตนา นาชัยดุลย�
62103007674 นายภัครินทร� นางาม
62103007675 นางสาวณัฐนันท� สมชม
62103007676 นางสาวอมรรัตน� เวชการ
62103007677 นางสาวธัญญาลักษณ� คํานิล
62103007678 นายจีระพันธุ� พงษ�เกษ
62103007679 นายอดิศักด์ิ สารภาพ
62103007680 นายภูวนัย ยืนนาน
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62103007681 นายณัฐนนท� ลําสมุทร
62103007682 นางสาวชุติมา จันทะนะ
62103007683 นางสาวสุมลรัตน� เสียงล้ํา
62103007684 นางสาวสุนทรีย� สมศรี
62103007685 นางสาวพีรยา โนนนอก
62103007686 นายอนันตชัย ปานทอง
62103007687 นางสาวเพ็ญธิดา อยู:เกษม
62103007688 นายศิวนัฐ จันทร�หล:น
62103007689 นางสาวนราพร โพนทัน
62103007690 นางสาวอรพรรณ คําชาย
62103007691 นางสาวรัชฎาพร โทศก
62103007692 นายภูวสิษฐ� ภูววงศ�ชัยสิน
62103007693 นางสาวจิรัชยา สู:บุญ
62103007694 นางสาวชลลัดดา สุขกําเนิด
62103007695 นางสาวศิริรัตน� อุทัยวัฒน�
62103007696 นางสาวภาวิณี ลี้ต๋ี
62103007697 นางสาวสุจิตราภรณ� ชาญชิต
62103007698 นายปริญญา ศรีระษา
62103007699 นายชนาธิป ชุมนวน
62103007700 นางสาวสุจิราพร พรมป4อง
62103007701 นางสาวลัดดาวัลย� ประจํา
62103007702 นางสาวสุภัตรา คําโคตรสูนย�
62103007703 นายกรวิทย� วงศ�พานิชย�
62103007704 นายอภิชาต พูลี
62103007705 นายวณัฐ อุปแก0ว
62103007706 นางสาวพิศมัย ศรียาพันธ�
62103007707 นางสาววิภารัตน� พรหมพินิจ
62103007708 นางสาวอภิสรา โพธ์ิศรีแก0ว
62103007709 นางสาวปกรณ�รัชต� แก0วปBญญา
62103007710 นางสาวสุพรรษา เกียรติชูสกุล
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62103007711 นางสาวพรรณทิวา พัตรพัก
62103007712 นายเอกวัต แก:นเมือง
62103007713 นางสาวพัชญา คําภักดี
62103007714 นางสาวกมลรัตน� อินสอน
62103007715 นายธีรพิชญ� สังกะเพศ
62103007716 นายทศพร กุตโต
62103007717 นายสิริวัฒน� ศรีภัทรางกูร
62103007718 นางสาวสุภาภรณ� พิณทอง
62103007719 นางสาวสุจิตรา สมชม
62103007720 นายกนกศักด์ิ กําพล
62103007721 นางสาวอุมาวดี ดีดวงพันธ�
62103007722 นางสาววิลัยลักษณ� สร0อยเพชร
62103007723 นางสาวนวพร น0อยสุขย่ิง
62103007724 นางสาวหัทยา สมาฤกษ�
62103007725 นางสาวฉัตรา เหมือนมี
62103007726 นางสาวณัฐณิชา หาญลือ
62103007727 นางสาวเสาวลักษณ� ก่ิงวงศ�ษา
62103007728 นางสาวยุพาวดี ขันคํา
62103007729 นางสาวอนุชตรา ประทุมวงษ�
62103007730 นางชุติกาญจน� สันตะพันธ�
62103007731 นางสาวฉัตราภรณ� พิเคราะห�งาน
62103007732 นางสาวนพรัตน� อุคํา
62103007733 นางสาวอนัญญา อัญฤาชัย
62103007734 นางสาวรัตนภรณ� บุญโท
62103007735 นางสาวศศิธร ด0วงช:วย
62103007736 นายชัยณรงค� ศิริบุรมย�
62103007737 นางสาวปIยวรรณ ชาญกาลี
62103007738 นายวันเฉลิม บุญมาโฮม
62103007739 นางสาวนริศรา ศาสตร�ปรีชาชาญ
62103007740 นายพิชWุตม� บําเพ็ญดี

หน0า 258 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103007741 นายอานนท� บุญพุท
62103007742 นายวุฒิชัย เอกศิริ
62103007743 นายอวิรุทธ� ศรีศุภร
62103007744 นางสาวสุรีย�พร สาลี
62103007745 นางสาวอังศุมาลินท� แก0วประดับ
62103007746 นายคทาวุธ จารุการ
62103007747 นางสาวสุณิสา งามเจริญ
62103007748 นางสาวกิติยา ศรีลาศักด์ิ
62103007749 นางสาวชนิตา สารินทร�
62103007750 นางสาวบุญญาณี บุญศักด์ิ
62103007751 นายพิชยนนท� หอมนวล
62103007752 นางสาววิมลทิพย� แสนมิตร
62103007753 นายสิทธิเมศวร� สหุนาลุ
62103007754 นางสาวชรินทร�ทิพย� สาริจันโท
62103007755 นางสาวณพัสรา ทองออน
62103007756 นายปกป4อง คติชอบ
62103007757 นางสาวพัชรี มากพงษ�
62103007758 ว:าที่ร0อยตรีหญิงจารุณี แสงเหลือง
62103007759 นางสาวสุดาวรรณ ป4านอุ:น
62103007760 นายกฤษฎา อินสุวรรณ
62103007761 นางสาวลลิตา พันธ�ภา
62103007762 นางสาวอริศรา ทองคําภา
62103007763 นางสาวบุษบา ไก:แก0ว
62103007764 นางสาวอรพิมพ� กอสาลี
62103007765 นายเฉลิมเกียรติ ทองเกลี้ยง
62103007766 นางสาวสถาพร เสาสูง
62103007767 นางสาวปราณี สุขจันทร�
62103007768 นางสาวอรปรียา มูลมณี
62103007769 นางดารณี อภัยโคตร
62103007770 นางสาวนนทิรัตน� บุญทา
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62103007771 นางสาวสุดารัตน� รัตนารักษ�
62103007772 นางสาวศนันท�ญา คําศักดา
62103007773 นางสาวกัลยา กุระนาม
62103007774 นางสาวกรรณิกา หาญมนตรี
62103007775 นางสาวประกายดาว อยู:สุข
62103007776 นางสาววิภาพร สายหอม
62103007777 นางสาวธนาพร ณ อุบล
62103007778 นางสาวสุพัตรา คําพะทา
62103007779 นางสาววิไลพร ทาคําห:อ
62103007780 นางสาวนิตยา เฉลิมสุข
62103007781 นางสาวปIยะธิดา พลแสน
62103007782 นายมงคล ดอกบัว
62103007783 นางสาวสุธิรา สิงห�สุวรรณ
62103007784 นางทิพย�สุดา สัตยากุล
62103007785 นายอภิรัตน� อ:อนตาม
62103007786 นางสาวพรรณเรศ พวงบุญ
62103007787 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิพรหม
62103007788 นายชะยิน อัยวรรณ�
62103007789 นางสาวนิยากร สาระบูรณ�
62103007790 นายธีระศักด์ิ เครือคํา
62103007791 นางสาวขวัญตา ชนะงาม
62103007792 นายไพบูรณ� บุญหล0า
62103007793 นายจิรวัสส� ฉวีรักษ�
62103007794 นางสาวสายเพชร ทองแก0ว
62103007795 นางสาวยลดา สร0อยมาลุน
62103007796 นางสาวสายสุรีย� ตีคลี
62103007797 นายเกียรติศักด์ิ สายราช
62103007798 นางสาวสุทธิดา นามนาค
62103007799 นางสาวขวัญชนก ห0องแซง
62103007800 นางสาวปรียารัตน� ฉัตรสุวรรณ
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62103007801 นางผลทวี ประสานดี
62103007802 นางสาวอมรรัตน� สุดใจ
62103007803 นางสาวอมรรัตน� ประถมภาส
62103007804 นายวีระพงษ� มะสุใส
62103007805 นางสาวกมลลักษณ� แสนทวีสุข
62103007806 นางสาวมุกขรินทร� ประจําถ่ิน
62103007807 นางสาวพาฝBน เหล:าน0อย
62103007808 นางสาวสุวณี ภูทิพย�
62103007809 นางสาวสุภานันท� บุญทํานุก
62103007810 นายวรัญWู บุญเย็น
62103007811 นายภัชรพล ผลสมบัติ
62103007812 นางสาวอาภาพร รื่นยุทธ์ิ
62103007813 นางสาวขวัญเรือน พลภักดี
62103007814 นางสาวนภัสภรณ� กิรติรัตนพฤกษ�
62103007815 นายประกาศิต ประสมสุข
62103007816 นางสาวธนพร สําโรง
62103007817 นางสาวสุพัตรา ทาระสาร
62103007818 นางสาวดาวใส วันนา
62103007819 นางสาวณัฐยา โคตพิลา
62103007820 นางสาวพิมพ�วลัญช� ไชยศล
62103007821 นางสาวมินตรา แสนทวีสุข
62103007822 นางสาวนุกุล คําสมพร
62103007823 นางสาวน้ําฝน เอี่ยมพุก
62103007824 นายทวัด เจริญสุข
62103007825 นายจิราพงษ� ทองเหลา
62103007826 นางจุฬาลักษณ� ดวงตา
62103007827 นางอรพรรณ หวังหยิบกลาง
62103007828 นางสาวเกศินี วงษ�ขันธ�
62103007829 นางสาวกัลยา ช0างนิล
62103007830 นายเฉลิมชัย จันทอง
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62103007831 นางสาวพรรณิภา สุพรรณผิว
62103007832 นางสาวเจนจิฬา มูลสาร
62103007833 นายนัฐชัย ทองศรี
62103007834 นางสาวณัฐชุตา เหนือทอง
62103007835 นางสาวจันจิรา เพ็งก0านตง
62103007836 นางสาวธนัชชา ศิริกมลเสถียร
62103007837 นางสาวจันทร�ธิรา การะเกษ
62103007838 นายทุวานนท� กุลบุตรดี
62103007839 นางสาวจินตกัญญาณี เผ0าอาจ
62103007840 นางสาวศรัญญา ชัยยะ
62103007841 นางสาวศิรินันท� เกิดเหมาะ
62103007842 นายเดะเลาะห� ปาโฮ]ะ
62103007843 นางสาวสุดาพร บุญมาลา
62103007844 นางสาวกิตติมา ปรือปรัก
62103007845 นางสาวกัลยาณี ทองปน
62103007846 นางสาวดารุณี ไชยบุตร
62103007847 นางสาวเพ็ญพิมล ทองเทพ
62103007848 นายศักด์ิภูมิ เกียรติปริยัติ
62103007849 นายอภิชาติ ราษฎรดี
62103007850 นายเกียรติศักด์ิ มาลีหวล
62103007851 นางสาวเนชรินทร� ไชยสุนันท�
62103007852 นางสาวนลินี ครั้งพิบูลย�
62103007853 นางสาวพัณณิตา เผ:าภูรี
62103007854 นางสาวจิดาภา จินรักษ�
62103007855 นางสาวปริญญา ทิพวัน
62103007856 นางสาวปาริสา พิสภัย
62103007857 นางสาวชลธิชา สาธร
62103007858 นางสาวกฤตวรรณ ค0นหา
62103007859 นางสาวอริยาภรณ� เทศพรพิพัฒน�
62103007860 นางสาวรัตนาพร มาลีรัตน�
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62103007861 นางสาวสิริธิดา หอมชื่น
62103007862 นางสาวกาญจนา วิเศษชาติ
62103007863 นายธฤตพงษ� นิลผาย
62103007864 นางสาวธนณัฏฐ� แก0วหานาม
62103007865 นางสาวจิรภัทร บุญรักษา
62103007866 นางสาวภัทรา มุตุมาจันทร�
62103007867 นางสาวสุชาภัค ตะเคียนราม
62103007868 นางเพชราภรณ� สุระขันธ�
62103007869 ว:าที่ร0อยตรีหญิงนาตยา ผิวพรรณ�
62103007870 นางสาวเบญจวรรณ จันทินมาธร
62103007871 นายสุพิทยา ย่ิงแม:นสม
62103007872 นายเจษฐฎา หาโสม
62103007873 นางสาวบุษยมาส คล0ายหนองสรวง
62103007874 นายสุทธิชัย บุญทิพย�
62103007875 ว:าที่ร.ต.สุทธิพงษ� เนตรวงษ�
62103007876 นายชัยวัฒน� พุทธานุ
62103007877 นายศุภวิช ทองเทพ
62103007878 นายมนตรี ศักด์ิศรี
62103007879 นางสาวดรุณี สุจันทา
62103007880 นายจักรินทร� ด0วงคํา
62103007881 นายสิทธิโชค ชมอ:อน
62103007882 นางสาวกนิษฐา ลาสา
62103007883 นายเกียรติคุณ วังคะฮาต
62103007884 นายอุเทน ใจม่ัน
62103007885 นายธงชัย แสนทวีสุข
62103007886 นางสาวอนุรักษ� แก0วปBชฌาย�
62103007887 นางสาววรรณรดา บรรลือหาญ
62103007888 นางสาวสุภาพร อุประ
62103007889 นางสาวณัฐวิภา โพธิกุดสัย
62103007890 นายวิระพล ทาหอม
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62103007891 นางสาวเปรมฤดี โคตรวงษ�
62103007892 นางสาววนิดา ประสาทศรี
62103007893 นายอภิรักษ� ฐานไชยย่ิง
62103007894 นางสาวธารทิพย� สุดถนอม
62103007895 นายดนัยฤทธ์ิ โทสิงห�
62103007896 นายอัครพนธ� รุ:งโรจน�ธรรม
62103007897 นางสาวสุภาพร พิมพ�สมโภชน�
62103007898 นายเกียรติศักด์ิ นาคพันธุ�
62103007899 นางสาวนิชรา ทองสันต�
62103007900 นางสาวลักขณา จันทร�ดวง
62103007901 นางสาวณัฐพร แก0วพวง
62103007902 นางสาวปาลิตา แสวงสาย
62103007903 นายประพันธ� ศรีลาศักด์ิ
62103007904 นายวสิษฐ�พล วิมลสุข
62103007905 นางสาวสุดาพร ไชยปBญญา
62103007906 นางสาวกาญจนา วรรณทวี
62103007907 นางสาวกนกทิพย� บุญราช
62103007908 นายธนกร วณานิชย�
62103007909 นายศราวุฒิ วรแสง
62103007910 นางสาวสุภัสสรา อุปชัย
62103007911 นายคมกริช คมกล0า
62103007912 นางสาววันวิสา มหานิติพงษ�
62103007913 นางสาวพิชยดา ศรีวิเศษ
62103007914 นางสาวกัลยา ใจกล0า
62103007915 นายธีระยุทธ พิมพ�ทอง
62103007916 นางสาวสิริรัตน� ตามเมืองปBกษ�
62103007917 นางสาวพรรณนิภา หวังสวัสด์ิ
62103007918 นางสาวจุฑามาศ พลบุบผา
62103007919 นางสาวศิรินภา ศรีคํา
62103007920 นางสาวดวงใจ ทัสราช
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62103007921 นางนันทญา ผิวอ:อน
62103007922 นางสาวจิตติยา เข็มพันธ�
62103007923 นางสาวศิรินันท� โกกาศก
62103007924 นางสาวกาญจนา วินทะไชย�
62103007925 นางสาวดวงใจ ชินวงศ�สา
62103007926 นางสาวอลิศรา อินทนิล
62103007927 นายอธิศักด์ิ เฉลิมสุข
62103007928 นางสาวชฎาพร อัคศรี
62103007929 นางสาวเอมอัชนา คอระอุด
62103007930 นางสาวนันทวัน ทนันไธสง
62103007931 นางสาวชฎาภรณ� เขียวสุก
62103007932 ว:าที่ร0อยตรีหญิงสุกัญญา ทองบ:อ
62103007933 นายเชาวลิต ไชยดํา
62103007934 นางสาวประติญญา มัคสมาน
62103007935 นายวิทยา ลุนโพง
62103007936 นางสาวชิตชนก บุญศรี
62103007937 นางสาวกรรณิกา แหวนหล:อ
62103007938 นางสาวปาลิตา พิลาม
62103007939 นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ�
62103007940 นางสาวเบญจมาศ พลยุทธ�
62103007941 นางสาวคุณาภรณ� อุตรา
62103007942 นายวิรัตน� จันทรา
62103007943 นายรัฐศาสตร� อินทรเจริญ
62103007944 นางสาวจุฬารัตน� เต็มโคตร
62103007945 นางสาวนฤภร เรืองฤทธ์ิ
62103007946 นายณัฐพร หอมเย็น
62103007947 นางสาวจริญา สุทธิประภา
62103007948 นางสาววชิราภรณ� ทองขาว
62103007949 นางสาวอรทัย สมชัย
62103007950 นางสาวผุสรัตน� หงษ�ศรีเมือง
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62103007951 นางสาวระวี วินทะไชย
62103007952 นางสาววารุณี ธรรมภิบาล
62103007953 นางสาวจิราภรณ� มนอิน
62103007954 นางสาวฉัตรพิกุล แตงสุวรรณ
62103007955 นางสาวกิตติมา อรัญมิตร
62103007956 นายธีระยุทธ สาสาร
62103007957 นายพรชัย สุรพล
62103007958 นางสาวเกวลี ทวีสุข
62103007959 นางสาวกมลรัตน� ก0อนทอง
62103007960 นางสาววัชราภรณ� พิลาบุตร
62103007961 นางสาวทิวารัตน� หลักด:าน
62103007962 นางสาวยุรัตดา สมาฤกษ�
62103007963 นายพิสิทธ์ิ ผมไผ
62103007964 นายธนาวัฒน� ทวี
62103007965 นางสาวเตชินี ไชยโย
62103007966 นางสาวอารียา ลําเฟRอย
62103007967 นางสาวมินซาดา เทียมทัศ
62103007968 นางพัชรี อาสาคุณ
62103007969 นางสาวอินทุอร สุรินราช
62103007970 นางสาวทิพย�อักษร กันหะบุตร
62103007971 นางสาวจันทร�จิรา วัลคํา
62103007972 นางสาวจันทกานต� นนทฤทธ์ิ
62103007973 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองแก0ว
62103007974 นางสาวแคทรียา ละดาไส
62103007975 นายณัฐพล วิรุฬหวิทยา
62103007976 นางสาวสุพิชฌาย� ระบือนาม
62103007977 นางสาวสิริยาภรณ� โพธ์ิศรี
62103007978 นางสาวอารยา ทองเทพ
62103007979 นางสาวพรกมล กุฎโพธ์ิ
62103007980 นางชิดชนก ทาพารักษ�
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62103007981 นางสาวโชติกา จักษุคํา
62103007982 นายชัยคุณ กออําไพร
62103007983 นางสาวฟาง พร่ําพราย
62103007984 ว:าที่ร0อยตรี กัมพล ศิริรจน�
62103007985 นางสาวเกศินี สาแก0ว
62103007986 นางสาวสมนัส ประดับวงษ�
62103007987 นางสาวสุพัตรา นามบุญเรือง
62103007988 นางสาวสุภาวดี คําศรีสุข
62103007989 นางสาวธัญนิตย� มณีวงษ�
62103007990 นายภูวณัฏฐ� คัชมาร
62103007991 นางสาวภัทราภรณ� เพ็งทะเล
62103007992 นางสาวสุรัสวดี นิลเกิดเย็น
62103007993 ว:าที่ร0อยตรีหญิงจิราภรณ� บุญสงค�
62103007994 นางสาวหทัยรัตน� กองหาโคตร
62103007995 นางกัญชุดา ฤกษ�งานดี
62103007996 นายวิวัฒน� บาระมี
62103007997 นางสาววิสุดา ป4องกัน
62103007998 นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล
62103007999 นางสาวนัฐกานต� ชะนะมัจฉา
62103008000 นางสาวกมลชรัตน� น0อยห0างหว0า
62103008001 นายณัฐวุฒิ ภูมี
62103008002 นางสาวสิรีธร แสงโชติ
62103008003 นายธนูฤทธ์ิ เกษสุวรรณ
62103008004 นางสาวม่ิงมิตร สุตะโท
62103008005 นางสาววรรณิศา นาคแสง
62103008006 นางสาวจิดาภา ตรีบวรรัตนะ
62103008007 นางสาวธัญญารัตน� พูลพล
62103008008 นางสาวสาวิตรี แก0วกันหา
62103008009 นางสาววิจิตตา วงค�ศิริ
62103008010 นางสาวศุภารัตน� คันทะจันทร�
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62103008011 นางสาวอรอมล ทองชัย
62103008012 นางสาวปริณดา ศรีวิชา
62103008013 นางสาวชื่นนภา ลาวเมือง
62103008014 นายภาณุพงษ� พรมดี
62103008015 ว:าที่ร0อยตรีหญิงศุกลรัตน� อรัญกูล
62103008016 นางสาวเบญญา ประทุมนอก
62103008017 นางสาวอุทุมพร ประพรม
62103008018 นางสาวสุนิสา ม:วงวันดี
62103008019 นางสาวกุลิสรา ธรรมวงศ�
62103008020 นางสาวพัชรี บุตรสาวะ
62103008021 นายณัฐดนัย ศรีงาม
62103008022 นางสาวทิพย�อุบล วงค�ตXอ
62103008023 นางนิสสรญ� เสาวัต
62103008024 นางสาวแสงเดือน มากมาย
62103008025 นางสาวสุณีรัตน� ดวงตะวัน
62103008026 นายสรชา เลิศสงคราม
62103008027 นางสาวจิตรดา ผันใจผ:อง
62103008028 นายกิตติศักด์ิ บรรทะโก
62103008029 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิงาม
62103008030 นายปริญญา จันทร�แก0ว
62103008031 นางสาวอรสา เจริญ
62103008032 นางสาวช:อผกา คมสัน
62103008033 นายวรตินันท� ปะติตัง
62103008034 นางสาวพัชรี พานัด
62103008035 นางสาวนาถยา ชมภูพื้น
62103008036 นายวรเดช ดอกมะเด่ือ
62103008037 นางสาวปIยรัตน� ผาใต0
62103008038 นางสาวกนิษฐา สีดาแก0ว
62103008039 นางสาวณิยวรรณ พิมพะ
62103008040 นางสาวณดา ธรรมรักษ�
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62103008041 นางสาวภัทรชรี นารี
62103008042 นายวิรัตน� ป4องเศร0า
62103008043 นางสาวธัญญรตา โดดเด่ียว
62103008044 นางสาวชนาทิพย� อรรคดี
62103008045 นางสาววนิดา ไพรินทร�
62103008046 นางสาวรสรินทร� พยุงวงษ�
62103008047 นางสาววิภาดา บุญสาม
62103008048 นางสาววิภาดา โคตรพงษ�
62103008049 นางสาวอรดี วาระตระกูล
62103008050 นางสาวโชติกานต� ประทุมวัน
62103008051 นายขุนทอง บุญหยาด
62103008052 นางสาวอัญชลี สิ้นโศรก
62103008053 ว:าที่รตรชต ธนาภารุ:งเรือง
62103008054 นางสาวนุจรินทร� มหาชัย
62103008055 นางสาวอรทัย วรรณา
62103008056 นางสาวฉัตรฤทัย เรืองฤดี
62103008057 นางสาวพรพิรุฬห� จํานงค�สัตย�
62103008058 นางสาวธัญลักษณ� ดวงมาลา
62103008059 นายชนาธิป โคตรสินธุ�
62103008060 นางสาวดวงฤดี บุญขวาง
62103008061 นายจีรพันธุ� เก้ียงเก:า
62103008062 นางสาวลัดดาวัลย� จันใด
62103008063 นางสาววนิดา มูลม่ัง
62103008064 นางสาวพุทธรักษ� มะลัยทอง
62103008065 ว:าที่ร0อยตรีพิทักษ� แช:มชื่น
62103008066 นายทรงวุฒิ โสมอินทร�
62103008067 นายจักรนรินทร� สุดาเดช
62103008068 นางสาวณัฐศธรณ� วรสาร
62103008069 นายนัฐพงศ� ปBญญาดี
62103008070 นางสาวอาภาศรี พิลาสันต�
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62103008071 นางสาวนันทริกา หลอดแก0ว
62103008072 นางสาวสุวนันท� สวัสดี
62103008073 นางสาวสายสมร เดชพละ
62103008074 นางสาวเยาวลักษณ� อ:อนผา
62103008075 นางสาวธนพรรณ คงชนะ
62103008076 นายไชโย วุฒิยา
62103008077 นางสาวชไมพร โพธิวัฒน�
62103008078 นางสาวน้ําฝน สมอ:อน
62103008079 นายวชิรวิทย� สมสอาง
62103008080 นายธนวัฒน� อุทาธรณ�
62103008081 นางสาวปรางทิพย� สีชา
62103008082 นางสาวสุพัตรา ปฏิโชติ
62103008083 นางสาวสุรีย�ภรณ� ดําขํา
62103008084 นางสาวนิชาภา ผิวสุวรรณ
62103008085 นายปรีชาวุฒิ รัตรีพันธ�
62103008086 นางสาวกัลยาณี กลิ่นหอม
62103008087 นางสาวพนิดา ดวงเดือน
62103008088 นางณัฐรินีย� พิมพะสอน
62103008089 นางสาวทศพร แพ:งพนม
62103008090 นางสาวอิสรียา หว:อถิ
62103008091 นายประยุทธ ทองสลับ
62103008092 นางสาวปIยาพร พิลาอาจ
62103008093 นายกิตติโชค ปกป4อง
62103008094 นางสาวเกศรินทร� ค0อทอง
62103008095 นางสาวนันทพร แอบไธสง
62103008096 นางสาวกชวรรณ เนตรวงศ�
62103008097 นางสาวพรชิตา มณีเติม
62103008098 นางสาวสัตพร ไชยวงค�
62103008099 นางสาวมินตรา ถาวร
62103008100 นายพยุงโชค เสาใบ
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62103008101 นางสาวยุภารัตน� พาพันธ�
62103008102 นายวรวุฒิ นามแสง
62103008103 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�สว:าง
62103008104 นางสาววัชราภรณ� ทับทิมอ:อน
62103008105 นางสาวชุธิดา ไชยดํา
62103008106 นางเนรัญชรา ผาสุข
62103008107 นางสาวกาญจนา บุญเจริญ
62103008108 นางสาวอมล ศรีคําภา
62103008109 นางสาวสุภานันท� สําราญสุข
62103008110 นางสาวณัฐจิตชญา สถิตสุข
62103008111 นางสาวศุทัศนีย� ยงบรรทม
62103008112 นางสาวสุดาวรรณ� มิระสิงห�
62103008113 นายแสนศักด์ิ สัชชานนท�
62103008114 นายธัชพงศ� กXงอุบล
62103008115 นายอานันท� นาคํา
62103008116 นายสงกรานต� สอนศรี
62103008117 นางสาวอลิศรา ทิณพัฒน�
62103008118 นางสาวณัฐวลินดา สิงคาร
62103008119 นายคมสัน ขันโมลี
62103008120 นางสาวหงษ�ลดา แสงมาศ
62103008121 นางสาวพรนภา สมภูมิ
62103008122 นางสาวเดือนเพ็ญ สาวิสา
62103008123 นางสาวรวีวรรณ แสนมาโนช
62103008124 ว:าที่ร0อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย บุญยาพงษ�
62103008125 นางสาววิภารัตน� ไชยนุปภา
62103008126 นางสาวจิลดาฑมาศ พันธ�คํา
62103008127 นายวัชระ มีใจกลั่น
62103008128 นางสาวอมลรดา อมรศักด์ิ
62103008129 นายธีระพร ทิมสันเทียะ
62103008130 นางสาวนงค�พงา โชติสนธ์ิ

หน0า 271 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103008131 นางสาวจริยา กลิ่นผกา
62103008132 นายยุทธกร ลือเดช
62103008133 นางสาวศิริพร เรียมทอง
62103008134 นายอดิศร ชาวชอบ
62103008135 นางสาวอนงนาฏ ชูกลิ่น
62103008136 นางสาวสุกัญญา วงศ�ขวาหูม
62103008137 นายเกียรติศักด์ิ เนตรวงศ�
62103008138 นางสาวบุญชรี ทิพย�สิงห�
62103008139 นางสาวน้ําฝน บุตรหงส�
62103008140 นายจิตรภานุ ขันเงิน
62103008141 นายพีรพงษ� สามหมอ
62103008142 นางสาวอําภาภรณ� สุดโททอง
62103008143 นางสาวเกษมณี จงจํา
62103008144 นางสาวสุดาภัทร สวรรคโลก
62103008145 นางสาวนิชนันท� ด0วงมี
62103008146 นางสาวปBทมา ทองบ:อ
62103008147 นายพัฒธนพงศ� ไชยวงษ�
62103008148 นางสาวเดือนเพ็ญ สุดเต0
62103008149 นางสาวเพ็ญพักตร� พันใย
62103008150 นางสาวนิรัญญา อุ:นใจ
62103008151 นายเจริญชัย กอนินัย
62103008152 นางสาวนันทนา คงวัน
62103008153 นางสาวกวินทิพย� สุกุล
62103008154 นางสาววนิดา ภาดี
62103008155 นางสาวชิรารักษ� ผิวขํา
62103008156 นางสาวจุฑามาศ โสพัฒน�
62103008157 นางสาวสวรส แก0วศรีทัศน�
62103008158 นางสาววิภาวรรณ ผสมศรี
62103008159 นางสาวสุทธิดา พันธ�จําปา
62103008160 ส.อ.ธีรวัฒน� บุญทศ
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62103008161 นางสาวปรียาภรณ� รัตนนท�
62103008162 นางสาวกมลพรรณ คําแก0ว
62103008163 นางสาวนุชศรา คําปลิว
62103008164 นางสาวปวีรวรรณ กรองมะเริง
62103008165 นางสาวมินตรา แจ:มศรี
62103008166 นางสาวพรรณวิภา เพียแก:นแก0ว
62103008167 นางสาวชนิตา สุภโกศล
62103008168 นางสาวกานต�สิริ เคนเหลื่อม
62103008169 นางสาวจรรยา กันยาพงศ�
62103008170 นายอานันต� เผ:าศิริ
62103008171 นางสาวสุชาลินี พันน0อย
62103008172 นางสาวสายใจ สิงครุธ
62103008173 นางสาวลดาวัลย� ไหมทอง
62103008174 นางสาวกชพร วงษ�ปBญญา
62103008175 นางสาววิมลพรรณ ไชยอุดม
62103008176 นางสาวภัทรวดี เจริญท0าว
62103008177 นายดุสิต หนูคํา
62103008178 นายประดิษฐ� มาดํา
62103008179 นางธุมาวดี บึงจันทร�
62103008180 นางสาวพรรณภา หนองขุ:นสาร
62103008181 นางสาววนิดา กุสุมาลย�
62103008182 นายเทพบุตร เทวา
62103008183 นางสาวอาทิตยา ซาเสน
62103008184 นายอิศรายุทธ อินถา
62103008185 นางสาวอาทิตยา แซ:ลิ้ม
62103008186 นางสาวศิราณี เพ็งพันธ�
62103008187 นายผดุงศักด์ิ พันโพธ์ิ
62103008188 นางสาวฉัตรเพชร พันธ�เกียน
62103008189 นางสาวธิปธนัชญ� พรนิยมสิริ
62103008190 นางสาวอรนาฎ มณีม:วง
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62103008191 นางสาวมนธิดา มรรคดี
62103008192 นายกฤษดา สิทธิศาสตร�
62103008193 นายไชยวัฒน� แก0วขาว
62103008194 นางสาววราลักษณ� ศรีบุญเรือง
62103008195 นายอโนเชาว� ไชยกาล
62103008196 นางสาวอาภาสิริ พวงจันทร�
62103008197 นางสาวมีนตรา อุทโท
62103008198 นางสาวกานต�ศินันท� วีระบรรณ�
62103008199 นายสมศักด์ิ พันธุมา
62103008200 นางสาวพัลลภา อุสุพันธ�
62103008201 นายสุรศักด์ิ พรมอุดม
62103008202 นายสุทรรศน� เจริญธนะ
62103008203 นางสาวดวงใจ เนาวะราช
62103008204 นางสาวกันยา วันริโก
62103008205 นางสาวอินทุอร หินผา
62103008206 นางสาววริศรา โคตรทอง
62103008207 นางสาวฐิตารีย� จันโยธา
62103008208 นายธีรวัฒน� เสียงล้ํา
62103008209 นายปรเชษฏ� บั้งทอง
62103008210 นางสาวขนิษฐา ศรีชมภู
62103008211 นางสาวรัชดาภรณ� คู:แก0ว
62103008212 นายวัชรพร มหาโคตร
62103008213 นางสาวรัชดาภรณ� ชรากาหมุด
62103008214 นางสาวภาวิฌา จันทร�ตรี
62103008215 นางสาวอลิสา หาโสม
62103008216 นางสาวนิตยา บุญกอง
62103008217 นายปฏิพัฒน� หาญสุทธิชัย
62103008218 นายบุณยภพ นามสว:าง
62103008219 นายกัณณวัชรน� คําเก:ง
62103008220 นายวิทยา หนองหงอก
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62103008221 นายชัยศักด์ิ เศรษฐาไชย
62103008222 นางสาวรัชดา โสพันธ�
62103008223 นางรัชนี วิมลสุข
62103008224 นางธัญจิรา ลุนภูงา
62103008225 นางสาววาสนา เกิดผล
62103008226 นางสาวนฤนาถ ดวงเดือน
62103008227 ว:าที่ร0อยตรีนพรัตน� วัฒโน
62103008228 นางสาวอนุสรา หลักหาญ
62103008229 นางสาวปนัดดา วังสันต�
62103008230 นางสาวลักขณาพร เติมวงศ�
62103008231 นางสาวจุฑาทิพย� สุขสมบุตร
62103008232 นางสาวจันทรมาส ฉวีนวน
62103008233 นายกล0าณรงค� ยืนสุข
62103008234 นางสาวโสรยา ไพศาลวัฒนการณ�
62103008235 นางสาวจันทร�จิรา ขันติวงษ�
62103008236 นางสาวศุภลักษณ� เพียวงค�
62103008237 นางสาวเปรมกมล โยวัง
62103008238 นางสาวสุธิดา อรุโณทัย
62103008239 นางสาวพรนิดา สมบูรณ�
62103008240 นางสาวสุธารัตน� ชนะงาม
62103008241 นายสมานชัย นิยมชาติ
62103008242 นางพัชญา ดุษะนอก
62103008243 นางสาวศิริลักษณ� นรมาศ
62103008244 นางสาวสุภาณี นามพิมพ�
62103008245 นายสมหมาย สมานพร0อม
62103008246 นางสาวเบญจวรรณ กุระจินดา
62103008247 นางสาวพัชราภรณ� สัมฤทธ์ิ
62103008248 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภูสังข�
62103008249 นางสาวอัมพวัน เรืองศรี
62103008250 นางสาวจารุวรรณ วงค�ดวงผา
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62103008251 นางสาวลลิตา คิมหันตา
62103008252 นายปIยะณัฐ แก:นจันทร�
62103008253 นางสาวปริญญาภรณ� วรรณบวร
62103008254 นางสาวจิตรลดา จันเคน
62103008255 นายรัตนธร ชาววัง
62103008256 นางสาววิลัย เหลากลม
62103008257 นายชุติเดช ทัพใจหาญ
62103008258 นางสาวอรนุช ทองศรี
62103008259 นางสาวประกายทิพย� ไชยชมภู
62103008260 นางสาวปIยนุช สีสมบัติ
62103008261 นางสาวทิพย�ภาภรณ� ไพฑูรย�
62103008262 นางสาวอรพิน พรมนิเลศ
62103008263 นางสาวปรรณรัสสร เรือนพิมพ�
62103008264 นางสาวอัญชุลี เพ็งแจ:ม
62103008265 นางเจนจิรา ทะนันชัย
62103008266 นางสาวธันย�ชนก มัญจกาเภท
62103008267 นางพัชรินทร� กองทรัพย�
62103008268 นายจิรศักด์ิ ฤทธิสอน
62103008269 นางสาวอาภรณ� ศรีลาชัย
62103008270 นางสาวอรุณี ถ่ินขาม
62103008271 นายวรพงษ� ศรีลาชัย
62103008272 นายเอกพงษ� เขียวอ:อน
62103008273 นางสาวสายวรีย� พิมพ�ชาย
62103008274 นางสาวฐิติมา ม่ันคง
62103008275 นางสาวพรมณี โสวรรณะ
62103008276 นางสาวสุวนันท� อนงชัย
62103008277 นายวิทยา พิมเครือ
62103008278 นางสาววิรัญชนา ทะยะสุทธ์ิ
62103008279 นายสราวุฒิ สุวรรณโคตร
62103008280 นางสาวชาวดี สีดํา
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62103008281 นางสาวปIยะนุช หนันลี
62103008282 นายสุรชาติ โลบุญ
62103008283 นางสาวสุธารินี บุตรทองทิม
62103008284 นายเจตดิลก ดวงจิโน
62103008285 นางสาวชฎาพร มรรคสันต�
62103008286 นางสาวจันทร�ธนี ศรีโรจน�
62103008287 นางสาวอาภาภรณ� ก0อนใหญ:
62103008288 นางสาวจิตรลดา แผงเพ็ชร
62103008289 นางสาวชนิดา ปIดตานัง
62103008290 นายวันชัย ชูศรีสุข
62103008291 นางสาวนิภาพรรณ บุญรักษ�
62103008292 นางสาวจุฑามาศ ชํานาญเขา
62103008293 นางสาวอัจฉรา สายพฤกษ�
62103008294 นางสาวพิมพ�ชนก วารีรักษ�
62103008295 นายวิสัณห� เพชรพันธ�
62103008296 นางพัชรี มูลราช
62103008297 นายภิษณุ ชูคํา
62103008298 นางสาวประธานพร จําปาพันธุ�
62103008299 นางสาวปIยะวดี มีชัย
62103008300 นางสาวรชนีกร บุญม่ัน
62103008301 นายพัฒนพงษ� หงษ�ศาลา
62103008302 นางสาวณัฐธิญา ภักดีรัตน�
62103008303 นายธีรภัทร� ทองแสง
62103008304 นางสาวจันทร�เพ็ญ นาคสุข
62103008305 ส.อ.หญิงจีรวัฒน� รําไพ
62103008306 นางสาวศุภาวรรณ โพธ์ิศรีทอง
62103008307 นางสาวอนงค� สิทธิดุลย�
62103008308 นายกันตพิชญ� อยู:ประไพ
62103008309 นางสาวธมลวรรณ แก0วดํา
62103008310 นางสาวกรรณิการ� ป4อมสุวรรณ�
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62103008311 นางสาวปริญญา ถิลา
62103008312 นางสาวจิราวรรณ จันทร�ถา
62103008313 นายสุธิพงษ� มงคลแก0ว
62103008314 นายทนงศักด์ิ ย่ิงล้ํา
62103008315 นางสาวมาลินี แสงมาศ
62103008316 นางสาวบุณฑริกา ฤทธิจันทร�
62103008317 นางสาววิภารัตน� แก0วโยธา
62103008318 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิสว:าง
62103008319 นายอภิชาติ ใสกระจ:าง
62103008320 นางสาวกนกกาญจน� กากแก0ว
62103008321 นายภานุวัฒน� สาธุภาค
62103008322 นายภูดิษพัฒน� ธนพัฒน�ปรีชา
62103008323 นางสาวปภัสรา บุญครอง
62103008324 นางสาวสายฝน สุขเป^ง
62103008325 นางสาววาสนา จันทร�ผอง
62103008326 นายพงศธร สุขปาน
62103008327 นางสาวอรัญญาพร พาผล
62103008328 นายกิตติพันธ� สมรัตน�
62103008329 นางสาวอริญา สัมพะวงศ�
62103008330 นางสาววิภา กุนเท0ง
62103008331 นายคงคา ธงไชย
62103008332 นางสาวเปมณีย� ชูศรีขาว
62103008333 นายวิทยา ชาหา
62103008334 นายอธิศักด์ิ ชมชื่น
62103008335 นางสาวจริยาพร ศรีประสาร
62103008336 นายพรพิชิต หงษ�คํา
62103008337 นางสาววิภาดา ละอองดี
62103008338 นายณัฐพงษ� อุทธา
62103008339 นางสาวอังศนา แพงคูณ
62103008340 นางสาวรุจิรา กลิ่นรื่น
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62103008341 นางสาวเกษสุดา หงษ�คํา
62103008342 นายธีรชัย ปBสสาสุ
62103008343 นางสาวสุนันทา สุพงษ�
62103008344 นางสาวศิริลักษณ� เจริญราษฎร�
62103008345 นางสาวนภาภรณ� ทาระทา
62103008346 นางสาวจริยาพร แสงกล0า
62103008347 นางสาววัชรินทร� วินทะไชย
62103008348 นางสาวกรองกาญจน� จันทร�อ:อน
62103008349 นางสาวนัทมน ญาณโกมุท
62103008350 นางสาวสิริลักษณ� ชูรัตน�
62103008351 นายจิรศักด์ิ บุญโย
62103008352 นายสรวิศ จอมแก0ว
62103008353 นายก0องเกียรติ ทวีวุฒิ
62103008354 นายศรายุทธ สมบัติ
62103008355 นางสาวจริยา ทองพิทักษ�
62103008356 นายกิตติศักด์ิ ญาติทอง
62103008357 นายอาทร จันทร�แรม
62103008358 นางสาวกัญญาภัค บุญสนอง
62103008359 นายดนุเดช ไชยวัลย�
62103008360 นายณัฏฐกร พงษ�ภา
62103008361 นางสาวอมลรดา ทังโส
62103008362 นายสรายุทธ มือขุนทด
62103008363 นางสาวสุธิดา ไชยสิงห�
62103008364 นางสาวนันท�นิชา สุภาพ
62103008365 นางสาวชรินรัตน� วัชรนิภานันท�
62103008366 นางสาวสุนันทา ดาศรี
62103008367 นางพวงเพชร หันตุลา
62103008368 นายพรมนัส ธิอามาตย�
62103008369 นางสาววารินทรา ปลื้มใจ
62103008370 นางสาวขนิษฐา ขันคํา
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62103008371 นางสาววิภานันท� จันทะเวช
62103008372 นางสาวกมลวรรณ ชื่นใจ
62103008373 นางสาวศิริพรรณ สันลักษณ�
62103008374 นายอําพล แก0วดวงใหญ:
62103008375 นางสุภาพร โถนะวัน
62103008376 นายสุริยา ทรัพย�ทวีทรัพย�
62103008377 นายสุเกียรติ วงศ�จันทรา
62103008378 นางสาวอังคุณา อ:อนพรม
62103008379 นายเกียรติขจร ชูเนตร
62103008380 นางสาวปุณญานารท จุลทา
62103008381 นางสาวพัชรียา พงษ�ภา
62103008382 นางสุบรรณ� แก0วชนะ
62103008383 นายปฎิพัฒน� โลหะสาร
62103008384 นายชัยชนะ กาบยุบล
62103008385 นางเบญจมาศ อุปนันท�
62103008386 นางสาวอารียา หาริชัย
62103008387 นางสาวขนิษฐา โสมสุด
62103008388 นางสาวกนิษฐา สมาธิ
62103008389 นางสาวรัตนา ด0วงลอย
62103008390 นายจรัล จําปMศรี
62103008391 นางสาววชิรสา งามเสมอ
62103008392 นางสาววิชุดา บุญพิมพ�
62103008393 นางสาวปIยะวรรณ อุไรวงษ�
62103008394 นางสาวชญานี ประทุมชาติ
62103008395 นางสาวจินตนา โคตรพุ0ย
62103008396 นางสาวเอมิกา ศรีสมบูรณ�พงศ�
62103008397 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุวรรณ�
62103008398 นางสาวกรธิดา ทุมเพ็ญ
62103008399 นางสาวรัตติยา พุ:มจันทร�
62103008400 นางวชิราภรณ� มะโน
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62103008401 นางจิตพิสุทธ์ิ ทัดศรี
62103008402 นางสาวทิพวรรณ หาแก0ว
62103008403 นายบวรถิรนันท� แก0วเกตุ
62103008404 นางสาวศิริลักษณ� ไตรยสุทธ์ิ
62103008405 นางสาวยลดา สมศรี
62103008406 นายอดุลวิทย� แก0วสมุทร
62103008407 นางสาวรัชนี ภักดี
62103008408 นางสาวนลัทพร ชํานาญระเบียบกิจ
62103008409 นางสาวภัทรวดี ก่ิงมาลา
62103008410 นายรุ:งมงคล พวงจําปา
62103008411 นางสาวปรียาภัทร� สานิสี
62103008412 นางสาววิภารัตน� โกมลศรี
62103008413 นางสาวกันติยา นาคศรี
62103008414 นางสาวกุสุมา บุตรพรม
62103008415 ส.ต.ท.นพพล แหวนเพ็ชร
62103008416 นางสาวภัทราพร อินทรีย�
62103008417 นายวรวัฒน� วงศ�สิงห�
62103008418 นางสาวบุญยานุช บังคะดารา
62103008419 นางสาวกนกรดา พรหมลิ
62103008420 นางสาวนริศรา ตันหง:าย
62103008421 นายกิตติกรณ� แฝงบุญ
62103008422 นายจักรี กลางท:าไค:
62103008423 นางสาวนพวรรณ มุธุสิทธ์ิ
62103008424 นายรัฐพล ประถมชัย
62103008425 นายณัฐพล พูลเพ่ิม
62103008426 นายสุพิชัย พิมพบุตร
62103008427 นายวัฒนา ไชยหานาม
62103008428 นายจิรวัฒน� แสนดวง
62103008429 นางสาวละอองดาว ช:างเหล็ก
62103008430 นางสาวรุ:งอรุณ เทียนขุนทด
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62103008431 นางสาวพรเทวา ต้ังบัณฑิต
62103008432 ว:าที่ร0อยตรีหญิงชนากานต� นนท�ชี
62103008433 นางสาวศิริรัตน� ขันอาสา
62103008434 นายพงษ�สุริยา สืบสิงห�
62103008435 นางสาวอารียา ดารา
62103008436 นางสาวศุภัคษร บุญราช
62103008437 นายวีระชัย น้ํากระจาย
62103008438 นางสาวชนธิชา น0อยชิน
62103008439 นายประสิทธ์ิ แดงวงษ�
62103008440 นายอาทิตย� หม่ืนสุวรรณ�
62103008441 นางสาวปIยวรรณ ห0วยจันทร�
62103008442 นางสาวอรพิน ศรีษร
62103008443 นางสาวอรนุช ศรีจันทร�
62103008444 นายจิรเสกข� อินทนิน
62103008445 นางสาวณัฏฐณิชา ชิณวงศ�
62103008446 นางสาวมณีรัตน� มุ:งมาตร
62103008447 นายธนภัทร วันทา
62103008448 นายณัฐพงศ� รักษ�สุข
62103008449 นางสาวสุพัตรา บุราไกร
62103008450 นางสาวรัศมี งามสนิท
62103008451 นางสาวทับทิม ภาษี
62103008452 นางสาวรัชฎาภรณ� อุปพงษ�
62103008453 นายพิสิฐ ยาศรี
62103008454 นางสาวขนิษฐา ศรีโพนทอง
62103008455 นางสาวอําพร ขันลา
62103008456 นางสาวจันทนา สมจันทร�
62103008457 นางสาวอัศม�อร พิชิตจันทศักด์ิ
62103008458 นางสาวมนัชยา บัวทอง
62103008459 นางสาวรจนา คุมสุข
62103008460 นางสาวจารุนันท� ศรีแก0ว
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62103008461 นางสาวฐิติมา บาลวิมนต�
62103008462 นางสาวอุไรภรณ� กลมเกลี้ยง
62103008463 นายธนกร แสนนามวงษ�
62103008464 นางสาวภัชราภรณ� พรมดี
62103008465 นางสาวจารุวรรณ ศิริโท
62103008466 นางสาวอรไพลิน โพธ์ิศรีชัย
62103008467 นายธีระพล คําแพงจีน
62103008468 นายคัมภีร� ยืนย่ัง
62103008469 นางสาวนิภา ไฝผิวชัย
62103008470 นางกรรณิการ� เข็มมะณีเกิดกุล
62103008471 นายอภิสิทธ์ิ ตรีชา
62103008472 นางสาวสุดาภรณ� จันละคร
62103008473 นายเจษฎากร หีบแก0ว
62103008474 นางสาวสิรินาถ จิตรกล0า
62103008475 นางสาวปริดา แก0วดวงใหญ:
62103008476 นางสาววิภานันต� บุญกัณฑ�
62103008477 นายจักพันธ� นิ่มผักแว:น
62103008478 นางสาวพัชรา จําปาดี
62103008479 นางสาวภัทธิยา โสภาจันทร�
62103008480 นางสาวจิชสาส� การันต�
62103008481 นางสาวจิรนันท� นนท�จันทร�
62103008482 นางสาวประไพจิตร กันยาญาติ
62103008483 นางสาวรัตนาภรณ� เกตราช
62103008484 นางสาววราภรณ� พรมดี
62103008485 นางสาวพิศมัย ชัยสนาม
62103008486 นางสาวก่ิงกาญจน� ทิพโชติ
62103008487 นางสาวธนินพร ทิพยมงคลกุล
62103008488 นายณรงวิทย� ดวงอาจ
62103008489 นายพิทักษ� อรรคศรีวร
62103008490 นางสาวอารียา เพ็งพิมพ�
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62103008491 นางสาวลลิตา วงศ�ศรี
62103008492 นางสาวรุจิรา นิลบุตร
62103008493 นางจิราพร โรปริรัมย�
62103008494 นางสาวสุดารัตน� ดินงาม
62103008495 นางสาวสุพรรณิกา บรรจง
62103008496 นายพีรพัฒน� แสงขาว
62103008497 นางสาวฐปนีย� วงศ�คํา
62103008498 นางสาวพัชราภรณ� เจริญย่ิง
62103008499 นางสาวสุภาพร สุ:มมาตย�
62103008500 นางสาวจิราพร ช:วงโชติ
62103008501 นางสาวพรรณกาญจน� พาณิชย�ศิริ
62103008502 นางสาวประภาพร แถลงกลาง
62103008503 นางยุพา อิ่มสําราญ
62103008504 นางสาวศุภาลัย อาศัยปUา
62103008505 นางสาวธนัชพร มังคละพลัง
62103008506 นางสาวปรีชนา สุขพันธ�
62103008507 นางสาวทิพย�สุดา ศรีสูงเนิน
62103008508 นายธศรุต ม่ิงบุญ
62103008509 นางสาวจินตนา คําโท
62103008510 นายบุญญฤทธ์ิ สินเติม
62103008511 นายพิเชษฐ� การินทร�
62103008512 นางสาวพรชนก ชื่นตา
62103008513 นางสาวนิยมพร ซ:อนสุข
62103008514 นางสาวเจนจิรา มีวังแดง
62103008515 นางสาวนุจรีย� เลาศรี
62103008516 นางสาวกาญจนา หาญพิทักษ�
62103008517 นางสาวกัญญารัตน� มิรัตนไพร
62103008518 นางสาวจิตราภรณ� ศรีมันตะ
62103008519 นายศิริเทพ แหวนเงิน
62103008520 นายชิดารัตน� ศรีดามาตย�
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62103008521 นางสาวอรุโนทัย วงษ�สุดแท0
62103008522 นางสาวสุพรรณิการ� ม่ิงขวัญ
62103008523 นายวินัย ณ รังสิทธ์ิ
62103008524 นางสาวจิราพร จิตเรณู
62103008525 นายวรสิทธ์ิ สุภโกศล
62103008526 นางมนัสชนก โพธ์ิอ:อน
62103008527 นางสาวอารีย� ไชยบุตร
62103008528 นางสาวมุกดา ศรีประเสริฐ
62103008529 นางสาวสุจิตรา ใหญ:ผา
62103008530 นายอัครพล ประทุมชาติ
62103008531 นางสาวพรพรรณ บุญสุภา
62103008532 นายสถาปณวัฒน� นนท�ศิลา
62103008533 นางสาวจิราวรรณ สังวัง
62103008534 นางสาวปIยะพร สิ้นภัย
62103008535 นางสาวทัศดาพร เสนาเนียน
62103008536 นายวสันตชัย สําราญใจ
62103008537 นางสาวพัชรีภรณ� บัวถา
62103008538 นางสาวจิราพร ตระการไทย
62103008539 นายนฤภัทร รัตนประสพ
62103008540 นายนครินทร� ขันอาษา
62103008541 นายภัทรพงศ� พวงขจร
62103008542 นางสาวบุษบง เตรียมค0างพลู
62103008543 นางสาวมนัสดารัชต� ใจทน
62103008544 นางสาวอภิชญา ดวงมณี
62103008545 นางสาวผริตา บัวแก0ว
62103008546 นายกฤษณ กาทอง
62103008547 ว:าที่ร0อยตรีหญิงเกษฎากาญ แสนทวีสุข
62103008548 นางสาววิภา สมทรัพย�
62103008549 นางสาวอรทัย สิงหาภักด์ิ
62103008550 นางสาวอัสราภา บุญปBญญา
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62103008551 นางสาวศศิธร พรมมาดวง
62103008552 นางสาวจรัลรัตน� ศรีอยู:พุ:ม
62103008553 นางสาวกนกพร อินทนิล
62103008554 นางสาวจุฑารัตน� บรรลือ
62103008555 นางสาวสุดา หวลคนึง
62103008556 นางสาวมัสยา สุวรรณกูฎ
62103008557 นางสาวพรทิพย� พ่ึงกุล
62103008558 นายศิริพงษ� พาหา
62103008559 นางสาวปนัดดา ราชหุ:น
62103008560 นางสาววนิดา จันทร�แจ0ง
62103008561 นางสาวภัทราภรณ� อิสิสิงห�
62103008562 นางสาวจริยา คุณเลิศ
62103008563 นางสาวกาญจนา นาคยอง
62103008564 นางสาวอินธุอร ติรพงษ�
62103008565 นางสาวภัทรรินทร� แสงเงิน
62103008566 นางสาวลินดา พรหมกสิกร
62103008567 นายเดชณรงค� นาคมณี
62103008568 นางสาวกันยารัตน� สิงห�ดงเมือง
62103008569 นายรชต อ:อนศรี
62103008570 ว:าที่รตหญิงศรีแพร คงทวี
62103008571 นางสาวชุติกาญจน� หาญย่ิง
62103008572 นางสาวพรพิมล จันทา
62103008573 นางสาวหทัยรัตน� พวงจําปา
62103008574 นางสาวรัชนี เก้ือกุล
62103008575 นางมัตติกา สุวงศ�
62103008576 นายเชิงชาย อยู:คง
62103008577 นางสาวมณีรัตน� อุดมพันธ�
62103008578 นายกิติศักด์ิ สุทธศรีฉวีฉาย
62103008579 นางสาวผกาวดี อุ:นใจ
62103008580 นางสาวนภาลัย ไชยดํารงค�
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62103008581 นางสาวพัชริดา เวียงสงค�
62103008582 นางสาวแคทริกา หวังผล
62103008583 นางสาวชุรีพร สุนทรวัฒน�
62103008584 นางสาวอุทัยวรรณ ทุมเมฆ
62103008585 นายนิติพงษ� ทองอ0วน
62103008586 นางสาววริยา เหมหาญ
62103008587 นายพัฒนพงศ� หวันทา
62103008588 นายอนันตชัย สัมพันธ�พงค�
62103008589 นางสาวจุฑาทิพย� เหง0าโอสา
62103008590 นายอนันตชัย โสภาพันธ�
62103008591 นางสาวทัศนีย� บุญลือ
62103008592 นายชนินทร� หงษา
62103008593 นางสาวณัฐณิชา สุขเสน
62103008594 นางสาวสุนิษา จําปาขาว
62103008595 นางสาวอริศรา วรรณวิโรจน�
62103008596 นายณัฐพล สาลี
62103008597 นางสาวกนกวรรณ แพร:ชัยสงค�
62103008598 นายสันต� สิงห�ไกร
62103008599 นางสาวหยาดพิรุณ สิงหาภู
62103008600 นางสาวจันทร�ทิมา นุ:มนวล
62103008601 นางสาวชุดาภา นารีนุช
62103008602 นางสาวอัมรา บุตรจันทร�
62103008603 นายทศพร งามเถ่ือน
62103008604 นายปฏิภาณ หวังศิริเวช
62103008605 นายวันเฉลิม สําโรงแสง
62103008606 นางสาววรรณวิสา โคตุทา
62103008607 นางสาวบัญฑิตา นิเวศรัมย�
62103008608 นางสาวอนุธิดา มุสิกา
62103008609 นางสาวมินตรา มากนวล
62103008610 นายเจนณรงค� ถวิลมาตย�
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62103008611 นายกมลทัศน� การกันหา
62103008612 นางสาวเจษฎาพรรณ ธรรมศิริ
62103008613 นางสาวสุวรรณี กาทอง
62103008614 นายยุทธพงษ� ไกยะวินิจ
62103008615 นายจักริน หงษ�อินทร�
62103008616 นางสาววัชรีพร อรุณพงษ�
62103008617 นายภัทรนันท� ปBกปIOน
62103008618 นายชูธรรม อินทหอม
62103008619 นายเกรียงไกร วิสาร
62103008620 นายอนันต�สิทธ์ิ พลศรี
62103008621 นางสาวสุพัฒน�ทรา กิติราช
62103008622 นางสาวจิราวรรณ คําศรี
62103008623 นางสาวสิริมนต� ทวีสิทธ์ิ
62103008624 นายกิตติ หม่ิงทอง
62103008625 นางสาวพุทธิดา ประชุมแดง
62103008626 นางสาววราภรณ� ใจเย็น
62103008627 นางสาวอภิชญา ช:วยชู
62103008628 นางสาวจุฑาพร ทองหอม
62103008629 นางสาววิภาวี อิ่นแก0ว
62103008630 นางสาวธัญญารัตน� มณีศรี
62103008631 นายอภิวัชร� ขอสุข
62103008632 นางสาวสุธัชสรา ปIOนละออ
62103008633 นางสาวรัตติยากร อาจปรุ
62103008634 นางสาวพัชรา สายพิมพ�
62103008635 นางสาวปรียานุช สารรักษ�
62103008636 นางสาวอรอนงค� พันธ�ศรี
62103008637 นางสาวภักด์ิพานิตตา โอบอ0วนกีรติ
62103008638 นางสาวมุกดา ราโช
62103008639 นางสาวมุฑิตา มุขมนตรี
62103008640 นายศราวุฒิ พรหมพิลา
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62103008641 นางสาวทิพย�วิมล วรรณงาม
62103008642 นางสาวพินนิภา บัวสีคํา
62103008643 นางสาวสุชาดา อึ้งประเสริฐ
62103008644 นายพชร มาทวงค�
62103008645 นางสาวสาวิตรี สร0อยมุกดา
62103008646 นางสาวรัตนาภรณ� ทับพันธ�
62103008647 นายทนงศักด์ิ สรเดช
62103008648 นางสาวสิริพร นามวิลัย
62103008649 นางสาวพลอยภชญา ไบXสกุล
62103008650 นางสาวขวัญนภา จารัตน�
62103008651 นางสาวสุชาดา วงษาสนธ์ิ
62103008652 นางสาวจันทร�จิรา ธานีพูน
62103008653 นางสาวสิริปBญวา นามเตทวีหิรัญ
62103008654 นางศรินรัตน� บัวงาม
62103008655 นางสาวเสาวนีย� เถียนสูงเนิน
62103008656 นายชัชวาล ดารา
62103008657 นายอภิชาติ ลื่อเลื่อง
62103008658 นางสาวอินทุอร ประกอบแสง
62103008659 นางสาวอารีรัตน� อุ0มบุญ
62103008660 นางสาวพิชญ�ชุดา นาโสก
62103008661 นางสาวญาณิศา จันสีชา
62103008662 นายรัชชานนท� ละลี
62103008663 นายประดิษฐ� หายะคุณ
62103008664 นางสาวศิริลักษณ� มีทองแสน
62103008665 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิงาม
62103008666 นางสาวณัฐนิชา แดงชาติ
62103008667 นางสาวธิดา เงาศรี
62103008668 นายวิษณุ แก0วศรี
62103008669 นางสาวพรรุจี ชื่นบาล
62103008670 นายจักรกฤษ พรมโคตร
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62103008671 นางธัญกมล โฮมละคร
62103008672 นายนิวนรินทร� ศรีเพชร
62103008673 นางพรวิภา ปาทานนท�
62103008674 นายศิระ พลเตชา
62103008675 นางสาวอังค�ริสา ติงชาติ
62103008676 นางสาวเยาวภา ขันชัย
62103008677 นางสาวสุรีรัตน� คําแสนราช
62103008678 นางสาวลดารัตน� เนตรพันธ�
62103008679 นางสาวปาริฉัตร ทุมวงษ�
62103008680 นางสาวกฤษติยา ศิลาอ:อน
62103008681 นางสาวกัญญารัตน� วงศ�สมศรี
62103008682 นางสาวจิราพรรณ พลเรียงโพน
62103008683 นางสาวพัชรินทร� คําศรี
62103008684 นางสาวอ0อมฤทัย พิลารัตน�
62103008685 นางสาวทิพยาภรณ� ถวิลบุญ
62103008686 นายจิรายุทธ มาลัย
62103008687 นางสาวอรสุภา วจนะศิริ
62103008688 นางสาวดวงจิตร กอมะณี
62103008689 นายอําพล แก0วมณี
62103008690 นายเกียรติศักด์ิ เสาวลัย
62103008691 นางสาวทิพย�ภาวรรณ ทันที
62103008692 นางสาวฐานะมาศ เมฆบุตร
62103008693 นางชีวารัตน� ปIมแปง
62103008694 นางศศิธร ใสยสุวรรณ
62103008695 นายชวัลวิทย� เฮืองโหน:ง
62103008696 นางสาวจุฑามาศ อุปแก0ว
62103008697 นางสาววรรณภา นาโสก
62103008698 นางสาวณัฐกานต� การปลูก
62103008699 นายเฉลิมพล มุธุวงศ�
62103008700 นางสาวกัญฐณา ทองบ:อ
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62103008701 นางสาวณัฐธนีย� พิญญพงษ�
62103008702 นายธราดล บุตมะ
62103008703 นางสาวนฤมลพร จันแก0ว
62103008704 นางสาววรมน เสนคราม
62103008705 นางสาวกนกวรรณ พิกุลศรี
62103008706 นางสาวนรีกุล พรมมาโฮม
62103008707 นายภานุพงษ� แก:นใส
62103008708 นายประทีป วามะกัน
62103008709 นางสาวณัฐณิชา ชินาภาษ
62103008710 นายณัฐพล เสาใบ
62103008711 นายสมชาย สระแก0ว
62103008712 นางสาวสุนันทา ใจชอบ
62103008713 นางสาวอรุณรัตน� เทียมทัด
62103008714 นางสาวปภาวดี การัตน�
62103008715 นางสาวสินีนาฎ ข:าขันมะลี
62103008716 นายวริทธ์ิธร ผาใหญ:
62103008717 นางสาวดุษฎี มุ:งห0องกลาง
62103008718 นางสาววนิดา แก0วคํากอง
62103008719 นายศักด์ิชัย สิมมา
62103008720 นางสาวแพรวรวี แสงชัย
62103008721 นางสาวนุชนภา บรรเทิงสุข
62103008722 นางสาววรัญญา ทุมมากร
62103008723 นายนิวัฒน� พิกุลศรี
62103008724 นางสาวชนาพร นิสาวัน
62103008725 นายสิริวัฒน� วิเศษไชยานุสรณ�
62103008726 นายวชิระ สินคํ้า
62103008727 นางสาวอรญา พิลึกนา
62103008728 นายภาณุพงษ� สุทธสิงห�
62103008729 นางสาวกุลวดี วิวาสุขุ
62103008730 นางสาวชโลบล ทองมาน
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62103008731 นางสาวสุพัตรา ดาทอง
62103008732 นางสาวนุชราพร ประดับศรี
62103008733 นางสาวรุ:งรุจี ขยันการ
62103008734 นางสาวสบาย เงาเพชร
62103008735 นางสาวนฤดี หงษ�ยนต�
62103008736 นายศิริพงษ� เจริญพันธ�
62103008737 นางสาวรัตติญา สุวรรณโชติ
62103008738 นางสาวฑิฆัมพร บุญช:วย
62103008739 นายพัฒนชัย ทุมพร
62103008740 นายนรา ย่ิงยืน
62103008741 นางสาวปBณฑ�ชนิตา อุทธา
62103008742 นางสาววารุณี ตุละพิพาก
62103008743 นายบุรานันท� จันสุตะ
62103008744 นางสาวสมพร คําถาวร
62103008745 นางสาวชาลิตา ไชยเสนา
62103008746 นางสาวอารีรัตน� พิกุลศรี
62103008747 นางสาวธิดารัตน� คําเหลือ
62103008748 นางสาวจุฑาพร วิศิษฐ�สกุล
62103008749 นางสาววาสนา ก่ิงสกุล
62103008750 นางสาวพรนิภา จันทวงศ�
62103008751 นางสาวณัฐริดา รัตนวรรณ
62103008752 นางสาวรพีพรรณ นนทะวงศ�
62103008753 นายจิรพนธ� สวัสด์ินะที
62103008754 นางสาวดุษฎี เทศกูล
62103008755 นางสาวธันยาณัฏฐ� สายเบาะ
62103008756 นางสาววรรณิภา บุญเต็ม
62103008757 นางสาวทิพย�สุดา พันธ�กว0าง
62103008758 นางสาววราพร ศรีทอง
62103008759 นางสาวภัสท�ธีร�ราภรณ� ภูวศิษฏ์ิธีรานนท�
62103008760 นางสาวนริศรา หล0าดอนดู:
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62103008761 นางสาวกนกวรรณ กุลเกษ
62103008762 นางสาวจิราพร เสนเทศ
62103008763 นางสาวดาริกา บุตรภักดี
62103008764 นางสาวพรพิมล แก0วขอนแก:น
62103008765 นายไชยา พลพวก
62103008766 นางสาวปภัสสร ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62103008767 นางสาวเปาวลี สิงห�เนตร
62103008768 นางสาวมณีรัตน� ชาวนา
62103008769 นางสาวภาสิณี ทองทัศน�
62103008770 นางสาวศุภลักษณ� ไชยสิทธ์ิ
62103008771 นางสาวพรรณทิภา ลิพิมพ�
62103008772 นายผไทวัฒน� ค0าคล:อง
62103008773 นางสาวอรพร เสาแก0ว
62103008774 นางสาวนลพรรณ รูปโฉม
62103008775 นางสาวประภัสสร แสงทอง
62103008776 นางสาวณัฐชา หมูนดี
62103008777 นางสาวศุภัชญา รักษาโสม
62103008778 นายอาทิตย� แสงกล0า
62103008779 นางสาวกนกวรรณ เกตแก0วเก้ียง
62103008780 นางธนิดา หล0าสมบัติ
62103008781 นายวุฒิชัย โมฬีชาติ
62103008782 นางสาวริลาวรรณ สารางคํา
62103008783 นางสาวรชนีกร บุญนูน
62103008784 นางสาวชไมพร บุญดก
62103008785 นายณัฐพงษ� แสงสว:าง
62103008786 นางสาวประภัสสร ศรีสวย
62103008787 นางสาวชรินรัตน� แถวทัศน�
62103008788 นางสาวสินีนาถ พ:อไชย
62103008789 นางสาวพัชรี ถึงดี
62103008790 นางสาวลลิตา นาคํา
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62103008791 นางสาวสุพัตรา ธิธรรมมา
62103008792 นายจักรพันธ� ทําชอบ
62103008793 นางสาวนาตยา วงศ�กะโซ:
62103008794 นางสาววิภาศิริ เลิศศรี
62103008795 นางสาวสาธิตา พุ:มจันทร�
62103008796 นางสาวฐิติมา หม่ืนสุข
62103008797 นางสาวณัฐธินันท� โคตรวันทา
62103008798 นายกัมปนาท ทองกลม
62103008799 นางสาวพยอม หินแก0ว
62103008800 นางสาวสุพัตรา หนูย้ิมซ0าย
62103008801 นางสาวสุธาสินี สุภาจันทร�
62103008802 นางสาววิมลพรรณ กฤตยกุลชาติ
62103008803 นางสาวพัชราภา คนยืน
62103008804 นางสาวธัญญาณี โชคกาญจนกุล
62103008805 นางสาวสุวรรณา โนนทอง
62103008806 นางสาวสายใจ สร0อยจิตร
62103008807 นางสาววิชชุดา เสวาภพ
62103008808 นางสาวสุนิสรณ� ถีระสา
62103008809 นายภัทรเพ็ญเพชร นกงาม
62103008810 นางสาวสร0อยสุวรรณ ธิมาชัย
62103008811 นายทวีศักด์ิ บุญมี
62103008812 นางสาวฤทัยรัตน� จันทมาตย�
62103008813 นางสาวอภิญญาภรณ� บรรลังก�
62103008814 นายศุภชัยโชติ กองผ0าขาว
62103008815 นายวิโรจน� สุวรรณศรี
62103008816 นางสาวชลิดา ชุมจันทร�
62103008817 นางสาวปานทิพย� บุญรอง
62103008818 นางสาวสิริพรรณ จันทร�สว:าง
62103008819 นางสาวพนิดา เทพศรีหา
62103008820 นายสรชัช สุขนอก
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62103008821 นางสาววิจิตรา พิมพ�นนท�
62103008822 นางสาวหนึ่งฤทัย มาหา
62103008823 สิบเอกรณรงค� รุ:งเรือง
62103008824 นางสาวศศิมาภรณ� พงษ�วัน
62103008825 นายพัฒนศักด์ิ ศรีวรรณะ
62103008826 นางสาววินิดตา ศรีราชา
62103008827 นางสาวสุลีพร สายเสน
62103008828 นางสาวธัญญ�ชยา ธราสินสมบูรณ�
62103008829 นางสาวปริชาติ ปะโปตินัง
62103008830 นางสาวสิริลักษณ� พงษ�วิเศษ
62103008831 นางสาวจินตนา วงศ�คํา
62103008832 นางสาวอุทุมพร บุตรแก0ว
62103008833 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณพรม
62103008834 นางสาวรุ:งอรุณ วราพุฒ
62103008835 นางสาวนฤมน กตะศิลา
62103008836 นายณกฤช ฉายวรรณ
62103008837 นางสาวสมฤทัย ย่ีเข:ง
62103008838 นางสาวอมรรัตน� มะนู
62103008839 นางสาวสุพัตรา ธรรมมิตร
62103008840 นางสาวญาติกา ฝางคํา
62103008841 นางสาวชญาภา วังคะฮาด
62103008842 นายภาณุพงศ� สาวันดี
62103008843 นางสาวสุกัญญา พลสวัสด์ิ
62103008844 นางสาวอมรรัตน� เครือแสง
62103008845 นางวรารัตน� ทําละเอียด
62103008846 นางสาวกาญจนา อนุมาตย�
62103008847 นางสาวอนุสรา คําแสน
62103008848 นางสาวปรียาภรณ� นามวงษ�
62103008849 นางสาวชลธิชา ปกพันธ�
62103008850 นางสาวสุภาพร อุปมา
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62103008851 นางสาวชนานันท� ชาลี
62103008852 นางนิภาพร โสมเกตรินทร�
62103008853 นางสาวศิรประภา ศิริจันทร�
62103008854 นางสาวยุพาภรณ� ธิมาชัย
62103008855 นางสาววิชิราภรณ� สายพิมพ�
62103008856 นางสาวมณีชนก เมืองมุงคุณ
62103008857 นายอนุศิต มงคลเสริม
62103008858 นางสาวกัญญาณัฐ พูนกําลัง
62103008859 นางสาวสุดารัตน� พาโพธ์ิ
62103008860 นางเฉลิมศรี มบขุนทด
62103008861 นายณัชพล ไชยพันธ�
62103008862 นางสาวเปรมกมล แจ:มใส
62103008863 นางราตรี อนุวรรณ
62103008864 นางสาววัชรี หาเพชร
62103008865 นายธัญเทพ เปล:งแสง
62103008866 นางอรอนงค� นามภักดี
62103008867 นางสาวรวิวรรณ สิริพิเดช
62103008868 นายณัฐพงศ� คชพรม
62103008869 นางสาวภัทราพร สายวงศ�
62103008870 นางสาวสุภรัตน� คําพรหม
62103008871 นางสาวอภิญญา พิจิตรธรรม
62103008872 สตทณัฐวุฒิ อินทร�ธรรม
62103008873 นางสาวทัศนีย� พรหมงาม
62103008874 นางสาวรวิวรรณ โกมลศรี
62103008875 นางสาวสิวาภรณ� บุญญาจันทร�
62103008876 นางสาวอุเสนีย� สรแสง
62103008877 นางสาวจารุวรรณ มณีกรรณ�
62103008878 นางสาวเบญจวรรณ นามคุณ
62103008879 นางสาวศิริวรลักษณ� จันปาน
62103008880 นายธิติวุฒิ ไชยรัตน�
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62103008881 นางสาวกนกวรรณ ท0าวมา
62103008882 นางสาวชฎาพร บัวลา
62103008883 นางสาวศิลามณี เจริญภักด์ิ
62103008884 นางสาวกัญญ�ญณัฐกานต� เผ:าพันธ�
62103008885 นางสาวกมลพร กลางพัฒนา
62103008886 นายเทวฤทธ์ิ ผลจันทร�
62103008887 นางสาวนิตยา หาวะบุตร
62103008888 นางสาวจิราภรณ� สาธร
62103008889 นางสาวศิริพร บรรจง
62103008890 นางสาวแคทรียา หาญแก0ว
62103008891 นางสาวศิริวิมล หงษ�คํา
62103008892 นางสาวดวงกมล เม็งไธสง
62103008893 นางสาวศิรินทิพย� สุวรรณพรม
62103008894 นางสาวนฤมล ทิพย�ชาติ
62103008895 นางสาวยุวธิดา สีดี
62103008896 นางสาวกาญจนา โสดาธาตุ
62103008897 นางสาวสุวภา สําเนียงนวล
62103008898 นางสาวกมลชนก กันธะนิต
62103008899 นางสาวอุมาภรณ� สอนรัตน�
62103008900 นายอรรถพล พรหมเสนา
62103008901 นางสาวพิมพ�มาดา ผิวเอี่ยม
62103008902 นางสาวปพิชญา วามะลุน
62103008903 นางสาวเอมอร ทองน0อย
62103008904 นางสาวประยูร เติมบุญ
62103008905 นายคําสิงห� คิดดีจริง
62103008906 นางสาวภคภรณ� ลําพูน
62103008907 นางสาวณหทัย สมบัติมาก
62103008908 นายปริญญา แก:นบุตรดี
62103008909 นางสาวนงนุช ดอกแก0ว
62103008910 นายจีระศักด์ิ บุญสราง
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62103008911 นางสุวรรณา เกษศรี
62103008912 นายเกรียงศักด์ิ ชัยชาญ
62103008913 นายศุภกร สายสุด
62103008914 นางสาวศิริรัตน� แหวนหล:อ
62103008915 นางสรัญญา มณีนิล
62103008916 นางกนกพร บุญมานัส
62103008917 นางสาวกัญญารัตน� ประเสริฐ
62103008918 นางสาวกมณทรรศน� นีระพันธ�
62103008919 นายวินิจ ชวดพงษ�
62103008920 นายวรวุฒิ ทุตมาศ
62103008921 นายพีรพล ตังควัฒนา
62103008922 นางสาวกาญจนา ชินวัง
62103008923 นายสมเกียรติ วงศ�ษา
62103008924 นางสาวสุนิสา จํานงค�
62103008925 นายพิมลจิตร ภูมิพันธ�
62103008926 นางสาวนฤมล ชีพดํารงสกุล
62103008927 นางสาวณัฐกานต� ทองใบ
62103008928 นางสาวกนกนภา ประจบ
62103008929 นางสาวสุวิมล บุญอบ
62103008930 นางสาวสุนิสา บุญแท0
62103008931 นายธนวรรธ สาลีสี
62103008932 นางสาวนิศาชล บุญซ0อน
62103008933 นางสาวนิภาภรณ� สร0อยศรี
62103008934 นางสาวจิตต�ประภา ไหวดี
62103008935 นายจรูญศักด์ิ หอมคํา
62103008936 นางสาวประกายแก0ว โชติกลาง
62103008937 นางสาวกฤษณา ยาหอม
62103008938 นางสาวมุกดารา ประสมกล0า
62103008939 นางสาวนิตยาพร วงค�พุฒ
62103008940 นางสาวอัจฉรี วงษ�แสน
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62103008941 นางสาวศิริพร เสาราช
62103008942 นายชัยอนันต� หนองแคน
62103008943 นางสาวภทรพรพรรณ ปBญญาใส
62103008944 นางสาวดวงหทัย พุทธขันธ�
62103008945 นายดนัย ดวงมณี
62103008946 นางสาวจินตหรา บริสุทธ์ิ
62103008947 นางสาวชินานาถ พรสุวรรณ�
62103008948 นางสาวชนิตา สัตย�ธรรม
62103008949 นายปริญญา ศิริบูรณ�
62103008950 นางสาวนันทนา ซ่ือจริง
62103008951 นางสาวชญาพร สายแวว
62103008952 นายธนพล ขันธวัฒน�
62103008953 นางสาวธิติมา ใยเม0า
62103008954 นางสาวพัชรี จันปุUม
62103008955 นายนวพล วังกะธาตุ
62103008956 นางสาวขวัญจิรา บุญแสง
62103008957 นางสาวศิริวิมล คุลทิ
62103008958 นางสาวอภิญญา สาธุชาติ
62103008959 นายสุรชัย เมืองชัย
62103008960 นางสาววัชรินทร� ทองเปลว
62103008961 นางสาวพิชามญชุ� บุญลา
62103008962 นางสาวมะลิวัน ธิบูรณ�บุญ
62103008963 นายนฤพนธ� อะภัย
62103008964 นายวุฒินันท� แสนทวีสุข
62103008965 นางสาวกมลรัตน� สาระชาติ
62103008966 นางสาวจังกร แสงพารา
62103008967 นางสาววรรณภา ดวงศรี
62103008968 นางสาวสุภาวดี สุดตา
62103008969 นายวราวุธ มีกุล
62103008970 นายมงคล กุมรัมย�
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62103008971 นายสิทธิภณฑ� เป^นอยู:
62103008972 นางสาวจุฬีภรณ� หลักทอง
62103008973 นางสาวเนตรนภา บุญเกิด
62103008974 นางสาวรจนาภรณ� ไกรรัตน�
62103008975 นางสาวศุภิสรา แตงนวม
62103008976 นางสาวอินทิรา สีหล0า
62103008977 นางรพีพรรณ ชูเสน
62103008978 นายวินัย ฝUายลุย
62103008979 นายเดชนโรดม ประทุมมัง
62103008980 นางสาวพันธุ�ทิพย� แก:นวงษ�
62103008981 นายศุภกร อินทรวงษ�โชติ
62103008982 นางสาวธนัญพร ศรีหาบุตร
62103008983 นางสาววริศรา มะลิต0น
62103008984 นางสาวพรนิภา สุขสาย
62103008985 นายสุนิวัฒนา จันทกรณ�
62103008986 นางสาวศิริลักษณ� คําผาลา
62103008987 นางสาวสุธิดา อารีย�
62103008988 นางสาวพิมชนก คล0ายคลึงมี
62103008989 นางสาวชัชชญา ชูรัตน�
62103008990 นายสุจินดา บาอินทร�
62103008991 นางสาวรจนา ยาพันธ�
62103008992 นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
62103008993 นางสาวรุ:งนภา ติงสะ
62103008994 นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณมงคล
62103008995 นายวัชรพล ฤผาคํา
62103008996 นางสาวสุภาดา พันมาต
62103008997 จ:าอากาศเอกหญิงผการัตน� ดีดวงพันธ�
62103008998 นายอุดมศักด์ิ พิมพ�พรสกุล
62103008999 นายณัฐดนัย โพธิสาร
62103009000 นางนิธิภรณ� สุพรรณ
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62103009001 นางสาววารุณี แสนทวีสุข
62103009002 นางสาวนันทริกา แก0วประสิทธ์ิพงศ�
62103009003 นางสาวจิราพร หอมทรง
62103009004 นางสาวมลฤทัย คูณสุข
62103009005 นายศรุต ทองบ:อ
62103009006 นางสาวเสาวลักษณ� แก0วคํา
62103009007 นายกิตติเชษฐ� วงษ�ชมพู
62103009008 นางสาวธัญญรัตน� เอี่ยมลมูล
62103009009 นางสาววรัทยา ใจทัศน�
62103009010 นางสาวชไมภรณ� บุญแท0
62103009011 นางดวงแข บุญเลื่อง
62103009012 นางสาวสุมาลี ภาษี
62103009013 นางสาวชนิสรา สุขแสวง
62103009014 นางสาวอภิญญา ดานา
62103009015 นางสาวเปรมมิกา บรรจงจิต
62103009016 นางสาวปนิดา เรืองวัน
62103009017 นางสาววรารัตน� ชอบรู0
62103009018 นางสาวอนุสรา ไชยกรณ�
62103009019 นายสิงขร นามลี
62103009020 นางสาววรรษมน มะโนรัตน�
62103009021 นางสาวขวัญฤทัย คล:องดี
62103009022 นายธีรวัฒน� ผาสุขนิตย�
62103009023 นางสาวจารุวรรณ เอมโอษฐ�
62103009024 นางสาวกมลวรรณ ศิริ
62103009025 นางสาวจุรีย�ลักษณ� อ:อนคําหล0า
62103009026 นางสาวสุนันทา ชินวัฒน�
62103009027 นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ�
62103009028 นางสาวสุนิสา อ0วนโคตร
62103009029 นายคฑาวุธ ดวงอินทร�
62103009030 นางสาวอภิญญา พิมพ�กินรีย�
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62103009031 นางสาวกัญณภัทร หลอมทอง
62103009032 นางสาวศิริการณ� มาท0วม
62103009033 นางสาวจิราภรณ� เกษสกุล
62103009034 นางสาวสุลาวัณย� ทองแสง
62103009035 ว:าที่ร0อยตรีหญิงตรีรณา มารัตน�
62103009036 นางสาวลภัสปวีร� โคตรภู
62103009037 นายจิรภัทร นันทเศรษฐ�
62103009038 นายนิพิฏฐ� จันทรมหา
62103009039 นางสาวนฤมล ทองเทพ
62103009040 นางสาวจริญา นนทการ
62103009041 นางสาวจุฑามาศ สีสนมาก
62103009042 นางจิราลักษณ� สัตนาโค
62103009043 นายภูเทพ แสงหอย
62103009044 นางสาวศุภลักษณ� ภาผล
62103009045 นางสาวหนูเวียง มูลภาค
62103009046 นางสาวฐิติมา อินทร�สุข
62103009047 นางสาววนิดา คําพินิจ
62103009048 นายอนุชา ศรีอ:อนน0อย
62103009049 นางสาวแพรวนภา โคตรอาษา
62103009050 นางสาวเข็มอักษร สุขเกษม
62103009051 นางสาวจิราวรรณ ขวัญเผือก
62103009052 นางสาวจุฑามาศ ง้ิวลาย
62103009053 นางสาวศกลสุภา นะที
62103009054 นางสาววราภรณ� ศรีพลาน
62103009055 นางสาวธัญสุดา มูลดับ
62103009056 นางสาวศิรินทิพย� สายโสภา
62103009057 นางสาวภัทรียา พูลศรี
62103009058 นายราชันต� ยืนนาน
62103009059 นางสาวเปรมิกา บัวไข
62103009060 นางสาวพรพิมล โพธ์ิขี
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62103009061 นางสาวกนกพร พิมพ�โพธ์ิ
62103009062 นายกําชัย วันสุข
62103009063 นางสาวลักขณา ประจันทร�
62103009064 นางสาววชิรารักษ� ทองด0วง
62103009065 นายกรวิชญ� เหล:าบุตรสา
62103009066 นางสาวสุพัตรา พูลจิต
62103009067 นางสาวสิริวิมล จันทร�เพชร
62103009068 นางสาวนิตยา สมหวัง
62103009069 นางสาวอัฉราพร กล0าหาญ
62103009070 นางสาวรัฐธิยานนท� เย็นใจ
62103009071 นางสาวสุธาสินี พงษ�เฉลียว
62103009072 นางสาวประภาพร จันทร�อ:อน
62103009073 นางสาวกานดา ชูรัตน�
62103009074 นางสาวขวัญฤทัย อุดมสุข
62103009075 นางสาวเฟROองฝน จุลโคตร
62103009076 นางสาวจุไรวรรณ ญาติปอ
62103009077 นางสาวพรทิพย� ปIOนขจร
62103009078 นายวีระวัฒน� นามศิริ
62103009079 นางสาวสุกัญญา สมุดเวช
62103009080 นางสาวปฐมพร อุ:นคํา
62103009081 นายพันธกานต� สระศิริ
62103009082 นางสาวนิตติญา พลงาม
62103009083 นางสาวสุวรรณี ฝอยทอง
62103009084 นางสาวอาทิตยา สาลีงาม
62103009085 นางสาวยุวธิดา ศิริเวช
62103009086 นางสาวชุติมา ขันโอฬาร
62103009087 นายมงคล เหมือนจิตร
62103009088 นางสาววิภาพร กุลศิริ
62103009089 นางสาวศศิประภา ขวัญอ:อน
62103009090 นางสาวฉัตรมณี ปรีเรขา
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62103009091 นางสาวทิพวรรณ ศรีวิเศษ
62103009092 นายบัญญวัต สุนทรโลหะนะกูล
62103009093 นางสาวศุภรดา ศรีบุญเรือง
62103009094 นางสาววิชุดา พรมกอง
62103009095 นางสาวจิตราวัฒน� ผักไหม
62103009096 นางสาวขนิษฐา คุณลือชา
62103009097 นางสาวปานฤทัย ฤกษ�ใหญ:
62103009098 นางสาวสิริกร งามฉลาด
62103009099 นางสาวจันทิมา จีนแก0ว
62103009100 นายจีระศักด์ิ วงศ�สิทธ์ิ
62103009101 ร0อยโทพิฑูรย� พันเพชร
62103009102 นายวีระพงษ� ทองจรัส
62103009103 นายวิชชา กลิ่นประทุม
62103009104 นางสาววารุลี กงล0อม
62103009105 นางสาวอรวรรยา วงศ�เกย
62103009106 นางสาวมณีวรรณ ดรุณพันธ�
62103009107 นางศศิธร ทองมนต�
62103009108 นางสาวพิมพ�ชนก สารวัน
62103009109 นายธวพล ปราบณรงค�
62103009110 นางสาวกาญจมาศ ทองทิพย�
62103009111 นางสาวพัชราภรณ� ด0วงเงิน
62103009112 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม
62103009113 นางสาวปภัทรพร งามสาย
62103009114 นายทินกร ต0นพิกุล
62103009115 นางสาวสกุณา ศรีมาศ
62103009116 นางสาวจิราวรรณ เพ่ิมพร
62103009117 นายอดินันท� จันทร�เพ็ง
62103009118 นางสาวอรศิริ สัมฤทธ์ิรินทร�
62103009119 นางสาวศิรินันท� ทองกลม
62103009120 นางสาวศิราภรณ� แหวนวงษ�
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62103009121 นางสาวนิราวดี กลางเมือง
62103009122 นางสาวปวีณา แผ0วสูงเนิน
62103009123 นางสาวสุดารัตน� สิทธิศร
62103009124 นางสาวพรพิมล มหาเนตร
62103009125 นางสาวรุ:งทิวา สุเทวี
62103009126 นางจุฑาทิพย� สิทธิเสนา
62103009127 นางลักษณาภรณ� บุญโกศล
62103009128 นางสาวนัฐพร เรืองหล0า
62103009129 นางสาวเนตรนภาภรณ� เชื้อทอง
62103009130 นายอานนท� เชื้อลิ้นฟ4า
62103009131 นางสาวอัญมณฑน� สมเขียน
62103009132 นางสาวนิสารัตน� สีบุดดี
62103009133 นางสาวรําพรรณ คําตา
62103009134 นางสาวจินตนา สมเสนาะ
62103009135 นายชาคริต ศรีคํา
62103009136 ว:าที่ร0อยตรีหญิงณัฐจิมา จ่ันเพ็ชร�
62103009137 นายนรินทร� ดัดถุยาวัตร
62103009138 นางสาวฐาปนีย� เดือนสว:าง
62103009139 นางสาววิลาสินี สรแสง
62103009140 นางสาวมะลิตา เสนาฤทธ์ิ
62103009141 นางสาวทัศณาวิไลซ� รัตนวงษ�
62103009142 นายนฤเบศ หอมหวล
62103009143 นางอัญชลี ดาโรจน�
62103009144 นายรชต สาริบุตร
62103009145 นางสาวกรรณิกา คัทนะศรี
62103009146 นางสาวธิดารัตน� บุญกระจ:าง
62103009147 นายวัชรพล วังวงศ�
62103009148 นายวุฒิชัย ยอดเพ็ชร
62103009149 นายพรชัย จักกระดาน
62103009150 นางสาวจินดาพร ลือบางใหญ:
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62103009151 นางสาวปBทมวรรณ สายพันธ�
62103009152 นางสาววรางคณา วรศิริ
62103009153 นางสาววริศรา ศรีนิล
62103009154 นางสาวศิริจรรญา ธรรมศิริ
62103009155 นางสาวกิตติมา จิตติปBญโญ
62103009156 นางสาวศิรินญา วัลภา
62103009157 นางสาวศุภาวดี วิสาพล
62103009158 นางสาวชนิกานต� อุดมนา
62103009159 นางสาวอนุจิรา จันทร�สิงห�
62103009160 นางสาวกัลญา แสงไทย
62103009161 นายณัฐภัทร บุตรสาร
62103009162 นางสาวชนาพร วิเศษอุด
62103009163 นายณัฐพล ธานี
62103009164 นางสาวอารียา พิมศรี
62103009165 นางสาวเบญจมาภรณ� สายพันธ�
62103009166 นางสาวจารุนันท� เอี่ยมที่พึ่ง
62103009167 นางสาวทัชชภร รางสถิตย�
62103009168 นางสาวบิสกร วีระพันธ�
62103009169 นางสาวประภาลักษณ� ปBญญา
62103009170 นางสาวสิริวรรณ จันทรศิริ
62103009171 นายปฏิลักษณ� ทองอินทร�
62103009172 นางสาววนัดดา แก0ววิชัย
62103009173 นางสาวหทัยรัตน� ศิริยา
62103009174 นางสาววารยา หยุ:มไธสง
62103009175 นางดรุณี ทองดี
62103009176 นางสาวณัฏฐ�ชญา วงษาลี
62103009177 นายคมตะวัน มูลวัน
62103009178 นางสาวชุดาพร ติจะนา
62103009179 นางสาวณัฐวดี เนียมหอม
62103009180 นางสาวอัมพิกา พ:อบาล
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62103009181 นางสาวณัฐวรรณ โคตรสะขึง
62103009182 นายปฏัก จันทร�พิลา
62103009183 นายคทายุทธ� วิชัย
62103009184 นางสาวอภิญญา แพงมา
62103009185 นางสาวปณัฐดา ชินวงศ�
62103009186 นางสาวชลธิชา ชโลธร
62103009187 นางสาวณัฐธิดา สุ:มมาตร
62103009188 นายวิจัย หอมจันทร�
62103009189 นางสาวศุภิกา ขันทา
62103009190 นายศิริภาพ ชวนเปล:งสกุล
62103009191 นายอภิวัฒน� เป^งงําเมือง
62103009192 นางสาวจิตรประภัทร กาสี
62103009193 นางสาวสาวิตรี สายยศ
62103009194 นายกิตติศักด์ิ วงษ�อุทา
62103009195 นางสาวราณี ใจดี
62103009196 นางสาวศิริวรรณ กองกาญจน�
62103009197 นางสาวพรทิพย� บุญยัง
62103009198 นางสาวณัฏฐ�ชญาดา วงษ�จันทร�แดง
62103009199 นางสาววราภรณ� ถนอมทรัพย�
62103009200 นายธนากร จันทะดวง
62103009201 นางสาวจิดาภา อุตรวิเศษ
62103009202 นายอิทธิชัย แสนงาม
62103009203 นางสาวผ:องสุภา ทองศรี
62103009204 นางสาวศิรภัคสรณ� เอกศิริ
62103009205 นางสาวพิมพ�ชนก คําสม
62103009206 นางสาวนภัสนันท� พันธ�โยศรี
62103009207 นางสาวอรพรรณ โยธี
62103009208 นายชินดนัย ธนงค�
62103009209 นางสาวอาภาศิริ ปBกกาเว
62103009210 นางสาวสุพัตรา เศิกศิริ
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62103009211 นางสาวภัทราพร เป4ยเมย
62103009212 นายศรัณย� กุลสิงห�
62103009213 นางสาวจันจิรา สุชัยสงค�
62103009214 นางสาวเอมอร สะอาด
62103009215 นางสาวภคนันท� แก0วพิกุล
62103009216 นางสาวยุภาพร ทองคําพิมพ�
62103009217 นางสาวสุภานัน ศรีหาคุณ
62103009218 นางสาวอภิญญา นามแก0ว
62103009219 นางสาวรัตติกาล พานิชย�
62103009220 นางสาวชไมพร เพชรไพร
62103009221 นางสาวมยุรฉัตร นิตตะโย
62103009222 นางสาวกัญญารัตน� เวชกามา
62103009223 นางสาวเฟROองฟ4า ดาวพิริยะกิจ
62103009224 นางสาวอุมา สุธาตุ
62103009225 นางสาวชวิศา เชียงน0อย
62103009226 นางสาวธนิดา สารบุญ
62103009227 นางสาวชลิตา ทัศคร
62103009228 นางสาววัชราภรณ� จันทปBญญา
62103009229 นายปBญญา ทองโพธ์ิศรี
62103009230 นางสาวพนิดา เลี่ยมดี
62103009231 นางสาวทิพย�ฤทัยรัตน� วรรณดี
62103009232 นางสาววิจิตรา ชาวระนอง
62103009233 นายธีรยุทธ เสาเวียง
62103009234 นายจรูญ แย0มจันทึก
62103009235 นายอภิชาติ ประนามวงศ�
62103009236 นางสาวศิริรัตน� ศรีสมบัติ
62103009237 นางสาวเบญจพร แสงสว:าง
62103009238 นายพิชเญนทร� พนมคุณ
62103009239 นางสาววิยดา ผางทอง
62103009240 นางสาวอภิชญา มาตรผล
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62103009241 นางสาวนภสร นาคเพ็ชร
62103009242 นายนิธิศ บุตรดี
62103009243 นายสุรโชค หล:าโท
62103009244 นายพีรภัทร ห0าวเหิม
62103009245 นางสาวอนงค� ทะบัว
62103009246 นางสาวภัทรภร ชมจันทร�
62103009247 นายกนกพล พลเดช
62103009248 นางสาวเจนจิรา สรแสง
62103009249 นางสาวจินดา ภิลาคุณ
62103009250 นางสาววารีวัลย� นิลพัฒน�
62103009251 นางสาวอังควรา สุนทรพุทธศาสน�
62103009252 นางสาววาสิฐี บุดดีเสาร�
62103009253 นางสาวภานิดา คุณกันหา
62103009254 นางสาววารุณี รุ:งเรือง
62103009255 นางสาวบุษกร เอียตระกูล
62103009256 นางสาวประภัสสร มหาโยธี
62103009257 นายเอกพันธ� ปBญญางาม
62103009258 นางสาวรัชฎาพร บัวศรี
62103009259 นางสาวยุพาภรณ� สาระบัว
62103009260 นางสาวกฤติยาณี ตามศรี
62103009261 นายต้ัม หม่ืนแสน
62103009262 นางสาวชนิสรา วงษ�ผักเบี้ย
62103009263 นางสาวดวงตา นิวงษา
62103009264 นายกิตติศักด์ิ เสากลาง
62103009265 นางสาวพัชรา วาสอนใจ
62103009266 นางสาวปวีณา งามตรง
62103009267 นางสาวณัฏฐกันย� โชคเขมรัชต�
62103009268 นางสาวสุพัตรา คนองมาก
62103009269 นางสาวนนทภรณ� สมบูรณ�
62103009270 นางสาวปริชาติ อินทรศิลา
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62103009271 นางสาวสมฤทัย นารี
62103009272 นางสาววชิรปราณี เกณทวี
62103009273 นางสาวสายใจ ขุมทอง
62103009274 นางสาววรนิษฐา บุตรภูงา
62103009275 นางสาวรพีพรรณ นามิสา
62103009276 นางสาวบุรณี มีสัตย�
62103009277 นายทีวิษณ� ชนะขันธ�
62103009278 นายเสกสิทธ์ิ สายเนตร
62103009279 นายกัณธวัตร สงวนชื่อ
62103009280 นางสาวศดานันท� ไท0ทอง
62103009281 นางสาวดารารัตน� เงาเพ็ชร
62103009282 นางสาวลัดดาวัลย� วงศ�ประเทศ
62103009283 นางสาวจิราภรณ� ต:ายตามบุญ
62103009284 นางสาวจินตหรา บูชาพันธ�
62103009285 นางสาววัชราภรณ� วงค�ไชย
62103009286 นางสาวจิรัชญา เจ็ดศรี
62103009287 นางสาวพิศชญา ป4องคํากวย
62103009288 นางสาวอภิญญา พวงแก0ว
62103009289 นางสาวนันทิยา มงคลแก0ว
62103009290 นายธีรวุฒิ กาบแก0ว
62103009291 นายกฤษณวรรณ หงษ�งาม
62103009292 นายชัยรัตน� เกษี
62103009293 นางสาวอรทัย ตะเกิงสุข
62103009294 นางสาวจริยา พักวัน
62103009295 นายนนทวิทย� ศรีลาศักด์ิ
62103009296 นายสิทธิชัย ปBงอุทา
62103009297 นางสาวกชพร พันธะ
62103009298 นางสาววัชราภรณ� เสนคําสอน
62103009299 นางสาวสุปรีญา ผ:าขาม
62103009300 นางสาวณัฐกฤตา บุตรดี
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62103009301 นางสาวทิพวัลย� เหลือผล
62103009302 นางสาวอัจฉราภรณ� สังข�โพธ์ิ
62103009303 นางสาวเบญธิชาดา ลี้พล
62103009304 ส.อ.ไกรวิชญ� ศรีลาชัย
62103009305 นางสาวอารีญา โพธ์ิไทรย�
62103009306 นายสิทธิ บุญศิริ
62103009307 นายอรรถวิทย� ศิลารักษ�
62103009308 นายธวัชชัย โชติบุตร
62103009309 นางสาวสิทธินีย� กางก้ัน
62103009310 นางสาวศศิลักษณ� กันตะภาค
62103009311 นางสาววนิดา สิงห�ศร
62103009312 นางสาววิจิตรา สนธยา
62103009313 นางสาวสุปรีย�นันท� สุมาลุย�
62103009314 นายทรงพล ลือเดช
62103009315 นายกรกิต ภูมิโสม
62103009316 นายวัชรพล การะเกษ
62103009317 นางสาวสุมาลี แซ:จXาว
62103009318 นางสาวมัทธา นิลทอง
62103009319 นายจิณวัตร ตาวงษ�
62103009320 นายปIยกุล กุลสุวรรณ
62103009321 นางสาวกัญจน�ชญา กภูทิน
62103009322 นางสาวกนกลักษณ� ประทุมดี
62103009323 นายภูวเนศวร� มุ:งสันติ
62103009324 นายเอื้ออังกูร คํามา
62103009325 นายตะวัน บุอ:อน
62103009326 นางสาวหัทยา พร0อมพรม
62103009327 นางสาวปIยะมาศ กาลุนรัต
62103009328 นางสาวศศิธร วงศ�ตาผา
62103009329 นางสาวเหมวรรณ กลางก้ัน
62103009330 นายวิทวัส กระมล
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62103009331 นายวิทวัส บุญทวี
62103009332 ว:าที่ร0อยตรีหญิงประกายรุ0ง บรรสุทธี
62103009333 นางสาวมาลัย เรืองแสน
62103009334 นายเกียรติศักด์ิ วาฤทธ์ิ
62103009335 นางสาวธนพร ทวีโคตร
62103009336 นายอุดม สามแสน
62103009337 นางสาวณิชกานต� ดีน้ํา
62103009338 นางสาวสกุณา สุมาลุย�
62103009339 นางสาวสุภาวดี บรรณการ
62103009340 ว:าที่ ร.ต.พรเทพ สุขเย็น
62103009341 นางสาวสิณีฐกานต� อินทะวงษ�
62103009342 นายวีรพล คําเอี่ยม
62103009343 นางสาวเตือนใจ ปBญญาไว
62103009344 นายวิชัย โซยรัมย�
62103009345 นายณัฐพล บุตรเกตุ
62103009346 นางสาวพิกุลแก0ว จินาวัลย�
62103009347 นายจตุรงค� ไชยแสง
62103009348 นางสาวสุทธิดา วรไธสง
62103009349 นายปริญญา อายุบุญชู
62103009350 นางสาวศุภธิณี กอสุระ
62103009351 นายวิทยา ก่ิงคํา
62103009352 นางสาวทิพยเนตร คําสิลา
62103009353 นางสาวศศิบุษย� บุราคร
62103009354 นางจันทราทิพย� เอกรักษา
62103009355 นางสาวณัฐธิดา ประเสริฐรัมย�
62103009356 นางสาวศศิวิมล บัวแก0ว
62103009357 นายพัฒนชาติ เกษรบัว
62103009358 นายทินกร เพชรดี
62103009359 นายสุพจน� ผลเจริญ
62103009360 นางสาวอังคนางค� ศรไชย
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62103009361 นางสาวสมพร โจมสติ
62103009362 นางสาวสุพัตตรา ดาราคํา
62103009363 นางสาวสุทธิดา บุญทรัพย�
62103009364 นางสาวสุจินันท� พูลไชย
62103009365 นางสาวปรียาพร อนันตภักด์ิ
62103009366 นางสาวขนิษฐา มะณี
62103009367 นางสาวอรัญญา ทวีวงค�
62103009368 นายศุภรักษ� ฐานวงศ�
62103009369 นางสาวณัฐพร ไท0ทอง
62103009370 นางสาวสุธาสินี พงคะชา
62103009371 นายนรเศรษฐ� เพียรชอบ
62103009372 นายอาทร สาวะพันธ�
62103009373 นายยุทธนา คําบุตรดา
62103009374 นางสาวละอองดาว สระภู
62103009375 นางสาวสุกัญญา เคนตากแดด
62103009376 นางสาวณัฏฐนิก วรแสน
62103009377 นางสาววรวิภา คงเพชร
62103009378 นายอัครชัย แถมพันธ�
62103009379 นางสาวอนุตรา จูเปMย
62103009380 นางสาวพิชญธิดา หนองเป^ด
62103009381 นางสาวพัชรี เล็บขาว
62103009382 นางสาววีณา พิกุลศรี
62103009383 นางสาวสุดารัตน� ไชยงาม
62103009384 นายธรรมนูญ กองแก0ว
62103009385 นางยุพา ทิพย�นาคคํา
62103009386 นางสาวรุจิรัตน� วงค�ชาชม
62103009387 นางสาวอิสรีย� ชนะกุล
62103009388 นางสาวณัฐริกา ธนพุทธิวิโรจน�
62103009389 นางสาวณิศรินทร� เถาหมอ
62103009390 นายพรชัย แก0วโชติ
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62103009391 นายวัฒนา ศรีสุข
62103009392 นางรังสินีย� หิรัญธนกุล
62103009393 นางสาวสุบินทิพย� พรมลา
62103009394 นางชริญญา สีดา
62103009395 นายพงศ�ธร วงศ�อนันต�
62103009396 นางสาวภัชญาณีย� ต0นใหญ:
62103009397 นายกิตติพันธ� เสาร�จันทร�
62103009398 นางสาวกาญจนาพร สีวะจูม
62103009399 นางสาวดวงมณี ศิริโส
62103009400 นายณัฐวัฒน� บรรลังก�
62103009401 นางสาวทิพวัลย� ขันชะลี
62103009402 นางสาวจิรัชยา ศรีงามช0อย
62103009403 นางสาวปIยวรรณ สุจันทา
62103009404 นางสาวศิริกุล ทองศรี
62103009405 นางสาวธิดารัตน� วงค�ศรี
62103009406 นางสาวจรรยพร บังจันทร�
62103009407 นางสาวพรสุดา ทองลอย
62103009408 นายมงคล สมัญญา
62103009409 นางสาวนิตยา บริหาร
62103009410 นางสาวกรรณิการ� ภักด์ิใส
62103009411 นายศุภากร ไกยะฝUาย
62103009412 นางสาวลลิตา ทองสาย
62103009413 นางสาวศิริไพร ดาวเรือง
62103009414 นายไวยวิทย� ขันทวิชัย
62103009415 นางสาวกุลชยา ประดู:
62103009416 นางสาวปนัดดา หัทยา
62103009417 นายณัฐพงศ� คํานวน
62103009418 นางสาวสุดารัตน� สัญไชย
62103009419 นางสาวณัฐกาญจน� กาสา
62103009420 นางสาวศศิยาภรณ� เฉลิมสุข
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62103009421 นายศักด์ิสุวิชญ� สาทาวงค�
62103009422 นางสาวมานิตา พิมพ�สมาน
62103009423 นางสาวณัฐริกา ตาสาย
62103009424 นางสาวนาตยา วงค�ปBดสา
62103009425 นางสาวกฐิน อินธิราช
62103009426 นางสาววงเดือน สายเนตร
62103009427 นายกฤตภาส นุ:มนวล
62103009428 นายราชันย� ศรีธัญ
62103009429 นางสาวอัจราภรณ� สอนเมือง
62103009430 นางสาวกัญญาพัชร คําศรี
62103009431 นายณัฐวุฒิ เย็นเสมอ
62103009432 นางสาวนิภาภรณ� อุดมแก0ว
62103009433 นางสาวสิวาภรณ� จันทะเสน
62103009434 นางสาวกาญจนา มุขขันธ�
62103009435 นายสนธยา วันทา
62103009436 นางสาวนุจรี เหลียวสูง
62103009437 นางสาวมินตรา ปานกล่ํา
62103009438 นายอิศราพงศ� นามพรหม
62103009439 นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน�
62103009440 นางสาวศุภวรรณ ศาลางาม
62103009441 นายวิทยา แก0วพุทธ
62103009442 นางสาวสิรามล ภาระคุณ
62103009443 นายณัฐพงศ� มณีวงศ�
62103009444 นางสาวณัฐรดา ผดุงพัฒน�
62103009445 นางสาวกนกพร ผ:องแผ0ว
62103009446 นางสาวสุภาพร มาตรสงคราม
62103009447 นางสาวอํานวย นันทบุตร
62103009448 นายวิรัตน� ศิริบุรี
62103009449 นายศิริพงษ� สิถิระบุตร
62103009450 นางสาววันวิสา ประจิมทิศ
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62103009451 นายสุวัฒน�ชัย ทองสิงห�
62103009452 นางสาวพุธิตา แสนโคตร
62103009453 นางสาวขนิษฐา บุญเพ่ิม
62103009454 นางสาวจรรยมณฑน� สุพรรณ�
62103009455 นางสาวสมฤดี เตยชันชะ
62103009456 ว:าที่ร0อยตรีกิตติศักด์ิ ศรีวรมาศ
62103009457 นางสาวณัฐกานต� เงานอ
62103009458 นางสาวกาญจนา วุฒสังข�
62103009459 นายบุญช0วน สีลาล0อม
62103009460 นางสาวอรสินี ศรีโยธี
62103009461 นายชัยวัฒน� มาทวี
62103009462 นางสาวฐิติมา ชินพันธ�
62103009463 นายทนงศักด์ิ ระยับศรี
62103009464 นางสาวดวงกมล อู:เจริญ
62103009465 นางสาวนิติยา ทุมพัฒน�
62103009466 นายจิรพัฒน� สังฆทิพย�
62103009467 นางสาวศิรินันท� เพียรสดับ
62103009468 นางสาวเอมอร วิมลพันธ�
62103009469 นางสาวภัทรสุดา จันทร�ธรรม
62103009470 ส.อ.ยุทธนา จงต้ังกลาง
62103009471 นางสาวณฐพร ไม0น0อย
62103009472 นางสาวศศิธร ภารพัฒน�
62103009473 นางสาวณฐารินทร� สาวิสิทธ์ิ
62103009474 นางสาวนุสรา หางนาค
62103009475 นายพิพัฒน� ผ:องใส
62103009476 นายกร นวลจันทร�
62103009477 นางสาวจิรัชญา โคตรสมบัติ
62103009478 นางสาวผุสดี จุลนีย�
62103009479 นายอนุชา ธรรมพร
62103009480 นางสาววิมลรัตน� โคตรสุวรรณ
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62103009481 นางสาวจุฑามาศ ผลาพร
62103009482 นางสาวชุติมา พะงาตุนัด
62103009483 นางสาวสิริพร ซาหลักคํา
62103009484 นางสาวสิรินญา สุหร:าย
62103009485 นายพงษ�พัฒน� เลาวิริยะกุล
62103009486 นายอรรถพร ชะโกฏ
62103009487 นายภัทรวุธ ทิพย�นางรอง
62103009488 นางสาวจุฑารัตน� คําภีระ
62103009489 นายกิจญาณ ลิพันธ�
62103009490 นางสาวอภิญญา ภาคทอง
62103009491 นางสาวจินดาหรา แสงมาศ
62103009492 นายอาชวิน ฟองลม
62103009493 นายณัฐวุฒิ ไพรวรรณ
62103009494 นางสาวอัญชนา ลําพุทธา
62103009495 นางสาวปุญพัฒน� ศรีสุวรรณ
62103009496 นางสาวจรินทร�ทิพย� สังข�ใจ
62103009497 นางสาวรุ:งนภา กันทา
62103009498 นางสาวก่ิงกาญจน� ชาญวาปM
62103009499 นางสาวชนิตา อุปรัง
62103009500 นายจักรพงษ� ชูวา
62103009501 นางสาวมาริษา พลคํา
62103009502 นางสาวเสาวภา หงษ�ขวาง
62103009503 นางสาวสุรีย� เชื้อประทุม
62103009504 นางสาวพรฑิตา ทองปลิว
62103009505 นายคเณศวร� แก0วคําจันทร�
62103009506 นายอภิวัฒน� ศรีด0วง
62103009507 นายธีระศักด์ิ ไพพงษ�
62103009508 นางสาวสุกัญญา อําคาคูณ
62103009509 นางสาวจุฑาพร อ:อนฉวี
62103009510 นายสรวิชญ� ควรรู0ดี
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62103009511 นายสุรศักด์ิ หมู:ประเสริฐโชติ
62103009512 นางสาวมัทริกา โสดาลี
62103009513 นางสาวรัตติกาล สิงห�มุ0ย
62103009514 นางสาวสุนิสา เมตมาต
62103009515 นางสาวณัฏฐนันท� พนิตพงศา
62103009516 นางสาวสุจิตรา บัวภา
62103009517 นางสาววัชราภรณ� ครุธสุวรรณ
62103009518 นายศิริคุปต� สุขเหลือง
62103009519 นางสาวดารุณี สืบศรี
62103009520 นางสาวพิชญธิดา ผิวละมุล
62103009521 นายชวลิต บ:อสารคาม
62103009522 นางสาวศศิณัฏฐ� สุทธิสนธ์ิ
62103009523 นางสาวนพรัตน� วงษ�อามาตย�
62103009524 นายโชคทวี กาญจนชาติ
62103009525 นางสาวฐิรนันทน� ตัญWู
62103009526 นางสาวพรพิมล ชิ้นแก0ว
62103009527 นางสาวกาญจนาพร ต0นทอง
62103009528 นางสาววรรณนิสา บัวขาว
62103009529 นายจํารัส สิงห�แจ:ม
62103009530 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรมหาไชย
62103009531 นายศุภกร ชัยบุตร
62103009532 นางสาวสุนิษา รุ:งเรือง
62103009533 นางนิตติญา เหลียวสูง
62103009534 นายคุณานนต� ลือนาม
62103009535 นางสาวอังชนา โกศลานนท�
62103009536 นายกรธัช มีวงศ�
62103009537 นางสาวรุ:งนภา ลาภบุญ
62103009538 นางสาวลําไย ด0วงพวง
62103009539 นายฐาปกรณ� ยังดี
62103009540 นางสาวพัชราภรณ� สุภาพ
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62103009541 นางสาวเกสิรินทร� เขียวพัฒน�
62103009542 นายอุกริต บริสุทธ์ิ
62103009543 นางสาวสุภัตรา ยอดงาม
62103009544 นางสาวมนทิรา ใหญ:ย่ิง
62103009545 นายทศพล โคตรวังอวน
62103009546 นายเจนภพ ภูนุภา
62103009547 นางสาวกานต�ชนก ศรีวงษ�ชัย
62103009548 นายปIติศักด์ิ บุญวิเศษ
62103009549 นายอรรถวุฒิ นาโสก
62103009550 นายปฐวี อ่ําศรี
62103009551 นายณัฐชนน ย่ิงยศ
62103009552 นายอุเทน นามโคตร
62103009553 นางสาวชลดา อบอุ:น
62103009554 นางสาวจุฑามาศ ค้ิวชัยภูมิ
62103009555 นางสาวปวีณา มุ:งหมาย
62103009556 นายวิษณุกร หอมสนิท
62103009557 นางสาวปIยะนารถ หนูทอง
62103009558 นางสาวกําไล ไกยวงค�
62103009559 นางอาภาภรณ� คําภู
62103009560 นางสาวรัชดาภรณ� ชาญธนโชค
62103009561 นางสาวณีรวรรณ รักษาพันธ�
62103009562 นางสาวเพชรมณี บัวขาว
62103009563 นายจัตุรงค� แดงกัณหา
62103009564 นางสาวอนงค�นาฎ นามชมภู
62103009565 นายนิติยวัฒน� หวังเป^น
62103009566 นายนครินทร� สิทธิปกรณ�
62103009567 นายศรชัย แสงทอง
62103009568 นางสาวพรรณนิดา ดุจนาคี
62103009569 นางสาวมัณฑนา พลลาภ
62103009570 นายดนัย บุญเลื่อง
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62103009571 นายกริช ไสยสุข
62103009572 นางสาวศิริพรรณ มุขพรหม
62103009573 นายภาณุมาศ หวานสูงเนิน
62103009574 ส.อ.อนันต� รสจันทร�
62103009575 นางสาวมัลลิกา พ:อคําไพ
62103009576 นางสาวนุสบา เลารุจิราสกุล
62103009577 นางสาวชรินทร�ทิพย� สิงห�ศร
62103009578 นางสาวชนันญา คุณาพันธ�
62103009579 นางสาวพิกุลแก0ว นนท�ศิริ
62103009580 นายชาญชัย ไกรวิเศษ
62103009581 นางสาวอินทุอร ขันใหญ:
62103009582 นางสาววริศรา มลิกรอง
62103009583 นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
62103009584 นางสาวณัฐพร มาลาหอม
62103009585 นายบดินทร�เดช แก0วสีเคน
62103009586 นางสาวเกศวรางค� แก0วกันเนตร�
62103009587 นางสาวอุไรวรรณ ปองนาน
62103009588 นางสาวพรพิมล สิมมา
62103009589 นายอดิศร นรดี
62103009590 นายพีรพัฒน� กรวยทอง
62103009591 นางสาวเพชรชมพู มากนวล
62103009592 นางสาววันทนีย� ไชยยายงค�
62103009593 นายประเสริฐ ประทีปทอง
62103009594 นายสุวัฒน� ธน.ดี
62103009595 นางสาวเกวลี คําเฟRYอย
62103009596 นางสาวสุกัญญา คําศิริ
62103009597 นายอริญชย�วิธน� ทอนศรี
62103009598 นางสาวธัญญธร ผิวผ:อง
62103009599 นางสาวสุภาวดี บุญชู
62103009600 นางสาวสุพรรษา โปวังสา

หน0า 320 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103009601 นางสาวนัดติยา ไศลบาท
62103009602 นายจักรพันธ� พวงจําปา
62103009603 นางสาวแก0วทิพย� โกศล
62103009604 นางสาวสุภาพร สมปาน
62103009605 นางสาวพิศมัย ฝUายแสง
62103009606 นางสาวปติญญา ชีกว0าง
62103009607 นายวราวุฒิ ไชยหนองแปน
62103009608 นางสาวสุดารัตน� สัตยากูล
62103009609 นางสาวสุพรรษา พิมพ�ขุมเหล็ก
62103009610 นายอดินันท� แสนเวียน
62103009611 นางสาววิไลพร คําธานี
62103009612 นางสาวทองใบ ธานี
62103009613 นายพันธวัธน� มาสขาว
62103009614 นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
62103009615 นางสาวขรินทร�ทิพย� ฤทธิรณ
62103009616 นายพรหมลิขิต อุรา
62103009617 นางสาวภารุณี สุพรรณนนท�
62103009618 นางสาวปาริชาติ ย่ิงยง
62103009619 นางสาวพรพิรุณ บุญฉวี
62103009620 นางสาวสุปราณี บุญทศ
62103009621 นางสาวมัลลิกา โตประโคน
62103009622 นายณัชดนัย เงินจันทร�
62103009623 นางสาวสุพัตรา ศรีสุระ
62103009624 นางสาววราภรณ� ดอกดวง
62103009625 นางสาวจิตนภา ป4อมหิน
62103009626 นางสาวญาสุมินทร� ขลุ:ยเงิน
62103009627 นางสาวณิชชาภัทร ดลสุข
62103009628 นางสาวนฤมล จักรคํา
62103009629 นางสาวรัตนาภรณ� อุปBชฌาย�
62103009630 นางสาวสรัลรัตน� ชาญณรงค�
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62103009631 นายวีระพล โพธิปBตย�
62103009632 นายศิริพล รัชพันธ�
62103009633 นางสาวชาลิสา เพียรชอบ
62103009634 นางสาวสุภาภรณ� ทีงาม
62103009635 นางสาวจุฑารัตน� ศรีผุย
62103009636 นายอู:ทอง หนองนงค�
62103009637 นายมรกต สนิทพันธ�
62103009638 นางสาวธนิศร เชื้อคําจันทร�
62103009639 นางสาวมุกดา ไชยบรรณ�
62103009640 นางสาวกัญญาณัฐ กาละพัฒน�
62103009641 นายณัฐพล ดาสันทัด
62103009642 นายอภิสิทธ์ิ พันธ�ศรี
62103009643 นางสาวปIยดา ไก:แก0ว
62103009644 นางสาวนิลาวัณย� จันนุบิน
62103009645 นางสาวอรทัย กล0วยทอง
62103009646 นางสาวภัทราพร ผลจันทร�งาม
62103009647 นางสาวยุวดี อํานาจวงค�
62103009648 นางสาวจุฑามาศ อินทร�สิงห�ทอง
62103009649 นางสาวขวัญประดับ ประดับจันทร�
62103009650 นางสาวโชติรส สุขเอิบ
62103009651 นายพงษ�ศิริ ศิริเทศ
62103009652 นางสาวอัชชา บุญโนนแต0
62103009653 นางสาวธัญวดี ชนิดกุล
62103009654 นางสาวสุวนัน รวมธรรม
62103009655 นายศุภณัฐ คฤหาญ
62103009656 นางสาวทิวาพร บุญจันทร�
62103009657 นายศิริชัย บุตรแก0ว
62103009658 นายนฤชา ผ:องใส
62103009659 นางสาวสุณีย� ท0าวคาม
62103009660 นายเกรียงไกร นิลเนตร
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62103009661 นายณัฐวุฒิ อุ:นเมือง
62103009662 นางสุภัตรา พัฒนะผล
62103009663 นางสาวธิดาวดี เกษี
62103009664 สิบเอกสมัย ฐิตะสาร
62103009665 นางสาวพัชรีดา เพ็งพา
62103009666 นางสาวกาญจนา กุลาเทศ
62103009667 นางสาวรวงข0าว กัลยาโพธ์ิ
62103009668 นายวีรศักด์ิ วงศ�วาลย�
62103009669 นางสาวอรญา รองสุพรรณ
62103009670 นายวัชรินทร� ศรีวิชา
62103009671 นางสาววิสุดา แก0วสาลี
62103009672 นางสาววนิดา พุทธาสมศรี
62103009673 นางสาวจุฑาทิพย� คําเหลือ
62103009674 นางสาวสุพัฒตรา บรรเทิง
62103009675 นางสาวอรทัย ทะวิชัย
62103009676 นางสาวณัฐกานต� มนัสเกียรติกุล
62103009677 นางสาวธาราทิพย� วงศ�แสน
62103009678 นางสาวเกตศิริ บุญสา
62103009679 นางสาวกนกวรรณ พันธมาศ
62103009680 นายวีรวัฒน� แซ:ลาม
62103009681 นายพชระ ก่ิงเกตุ
62103009682 นางสาวจินดา เภาศิริ
62103009683 ส.อ.หญิงนันทิดา บุญแย0ม
62103009684 นางสาวเบญจรัตน� ทองคํา
62103009685 นางสาวพิมพิมล จันทร�ผอง
62103009686 นางสาวสายชล เจริญผล
62103009687 นางสาวอภิญญา อินธิราช
62103009688 นางสาวจินตนา ศรีเมือง
62103009689 นางสาวกิตติวรรณ ดีพาชู
62103009690 นายอรรคพรรค� นามภูงา
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62103009691 นางสาวพวงผกา ไทยกูล
62103009692 นางสาวสโรชา ผาท0าย
62103009693 นายศุภชัย สีลานาม
62103009694 นางสาวอรพรรณ พงญาติ
62103009695 นายไพชยนต� แสงพันธุ�
62103009696 นางสาวธรรณภรณ� ประสานพิมพ�
62103009697 นางสาวโสภิต สารมิตร
62103009698 นางทิวากร พิมราช
62103009699 นางสาวสุดาวรรณ พิศพงษ�
62103009700 นางวิไลพร มังสา
62103009701 นางสาวอภิญญา อินทร�ยู:
62103009702 นางสาวสุภาพร บุระขันธ�
62103009703 นางสาวชมัยพร ทาจิตต�
62103009704 นางสาวสุภาพร วรภาพ
62103009705 นางสาวภัทริดา อาสา
62103009706 นางสาวเพ็ญนภา บูชาพันธ�
62103009707 ส.อ.เปรมชัย ชัยมาโย
62103009708 นายกิติพงษ� นามวงค�
62103009709 นายอัศนัย คําลือไชย
62103009710 นางสาวอรพินท� สกุลไทย
62103009711 นางชัชฎาพร จอดนอก
62103009712 นางสาวนุชฎาภรณ� คํายอด
62103009713 นางสาวดลยา พรหมมานนท�
62103009714 นายรุจนันท� กตารัตน�
62103009715 นางสาวชลธิชา จันทิบุตร
62103009716 นางสาวนันธิดา โคตรทอง
62103009717 นางสาวจันทร�จิรา ศรีมันตะ
62103009718 นายมนตรี ศรีจันทร�ทอง
62103009719 นางสาวโยธิกา แท:นทอง
62103009720 นางสาววาสนา แสนสีดา
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62103009721 นางสาวดวงมณี ดาผา
62103009722 นางสาวสุทิยา ตาทอง
62103009723 นายอธิราช จันทร�ส:อง
62103009724 นายปIยะนันท� คูณพันธ�
62103009725 นางสาวจิตนภา จันทะศิลา
62103009726 นางสาวรวีวรรณ กุลชาติ
62103009727 นางสาวฐิตาภา พรชัยวัฒนากร
62103009728 นางสาววินิตา ผลทวี
62103009729 นางสาวปวีณ�ธิดา จันทร�ละออ
62103009730 นางสาวศรีสุดา พิมพ�โคตร
62103009731 นางสาวกฤษณา หลอดทอง
62103009732 นางสาวแสงเดือน ตุ0มทอง
62103009733 นางสาวโสพิพิตรา ก่ิงอมรรัตนกุล
62103009734 นางสาวอภัสรา วริสาร
62103009735 นางสาวศิรดา อัคศรี
62103009736 นายสุรวิชญ� มุ:งมา
62103009737 นางสาวพนิดา ตองอบ
62103009738 นายสหชัย จิตโภคา
62103009739 นายศรัญWู พลเย่ียม
62103009740 นางสาวพิชญาภา กลมประโคน
62103009741 นางสาวชฎารัตน� รัตนศรี
62103009742 นายคุณธรรม ไชยยงค�
62103009743 นางสาวประภาศิณี ช:วยศรี
62103009744 นางสาวเบญจมาศ พรมหนา
62103009745 นางสาวณฐพร สีงาม
62103009746 นางสุนันธิณี เจริญนาม
62103009747 นางสาวปวีณา ศิลารักษ�
62103009748 นายอาคม ต0นโพธ์ิ
62103009749 นายหาญสุชา ศิริบูรณ�
62103009750 นายวาที วันเพ็ง
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62103009751 นางสาวศุจีพัชร� อินทรบุตร
62103009752 นางสาวพรทิพย� อินทองแก0ว
62103009753 นางสาววรรณนิภา แก0วนรา
62103009754 นางสาวไพศรี ไหว0พรหม
62103009755 นายศิริศักด์ิ ศิริมาก
62103009756 นางสาววิมลรัตน� ดัชถุยาวัตร
62103009757 นางสาวบุษกร ทิพวงษ�
62103009758 นางสาวธัญชนก คํามุงคุณ
62103009759 นางสาวมณีกาญจน� เกษร
62103009760 นางสาวชลดา นนทริ
62103009761 นางสาวดวงหทัย วุฒิชา
62103009762 นางสาวพรธิดา ผุสิงห�
62103009763 นางสาวอมรรัตน� สุวะโสภา
62103009764 นางสาวสมฤทัย คําโพธ์ิ
62103009765 นางสาวอภิรดี เสนคราม
62103009766 นางสาวรัตนา กองมณี
62103009767 นายณฐภูมินทร� ดิษยโสธรศิลปT
62103009768 นางสาวอรอุมา บุญชู
62103009769 นางสาววารุณี ครึ่งมี
62103009770 นายเอกวิทย� วันทะนา
62103009771 นางบุษยาภรณ� เนาวะมัน
62103009772 นางสาวอินทุอร ติสจันทร�
62103009773 นางสาวชนัญชิดา บุญโสภาพ
62103009774 นางสาวตรีชดา ดีดวงพันธ�
62103009775 นางภวัณรัตน� โคตมูล
62103009776 นางสาวปIยะพร ราชรินทร�
62103009777 นางสาววิรัญญา จักขุพันธ�
62103009778 นายภัทรพล บุอ:อน
62103009779 นางสาวยวิษฐา มณีแสง
62103009780 นางสุธีรา ธงโสม
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62103009781 นางสาวภัทราภรณ� ผาละพรม
62103009782 นางสาวประกายแก0ว เหนือโชติ
62103009783 นายอรรถพล เรืองผา
62103009784 นางสาวพัชรีภรณ� เสียงล้ํา
62103009785 นางสาวศิรินภา วงษ�สาลี
62103009786 นางสาวพลอยศิริ รูปเลิศ
62103009787 นางสาวชลิดา จําปาพันธ�
62103009788 นางสาวนันท�นภัส ธนารีย�วีรกุล
62103009789 นายภัคภูมิ ดวงรัตน�
62103009790 นางสาวดวงตา ไกยวงศ�
62103009791 นางสาวจักภัทสรัณย� ศรีประสงค�
62103009792 นางสาวกนกอร เรืองคํา
62103009793 นายอนุพงษ� แก0วละมุล
62103009794 นางสาวปทุมพร ทําชู
62103009795 นางสาวนันทิยา จันทร�แก0ว
62103009796 นางสาวอรญา แถลงสุข
62103009797 นางสาววาสนา หุ0มห:อ
62103009798 นางสาวเนติมา บุญวัง
62103009799 นางสาวนงค�ลักษณ� ขันโมคา
62103009800 นางสาวปBฐธนาพันธ� แสนคํา
62103009801 นายปริญญา สดชื่น
62103009802 นางสาวมณีรัตน� ศรีสงคราม
62103009803 นางสาวลัดดาวรรณ จุใจล้ํา
62103009804 นางโญธกา ไชยวงษ�
62103009805 นางสาวสุพรรณศรี เงาศรี
62103009806 นางสาวทิพวรรณ จันดี
62103009807 นางสาวพรภินันท� พิกุลศรี
62103009808 นางสาวปภาดา บุญสุภา
62103009809 นายณัฐวัฒน� บุรัสการ
62103009810 นางสาวกมลรัตน� อุดมศรี
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62103009811 นางสาวทัตพิชา ไหมทอง
62103009812 นางสาวสุภารัตน� บุญกอ
62103009813 นางสาวจินตนา เศษวงค�
62103009814 นายเจตสฎาพันธ� วงค�วิไล
62103009815 นางสาวอมรรัตน� ไตรแก0ว
62103009816 นายเฉลิมชัย ว:องไว
62103009817 นางสาวภัทราวดี อุบาลี
62103009818 นางสาววัชราภรณ� พรมสอาด
62103009819 นางสาวชุติกาญจน� ทองมล
62103009820 นายณัฐภรณ� เมืองจันทร�
62103009821 นางสาวสุดาวรรณ ทําทอง
62103009822 นางสาวสมปารถนา ประทุมอาจ
62103009823 นางสาวปราณี ตะเคียนเกลี้ยง
62103009824 นางสาวสุจินดา โกติรัมย�
62103009825 นางสาวมาริสา กลีบฉวี
62103009826 นางสาวสุพรรณิการ� ประสานชีพ
62103009827 นางสาวพิมพ�ชนก อินอักษร
62103009828 นายฉัตรดนัย ทองงาม
62103009829 นางสาวเชาวนันท� บุญชม
62103009830 นางสาวแก0วตา พลเขียว
62103009831 นางสาวประวิณา ขยันทํา
62103009832 นางสาวจิราพัชร จันทร�หอม
62103009833 นายธีรยุทธ ชวนคิด
62103009834 นางสาวจุรีรัตน� อินทพรม
62103009835 นายณัฐวุฒิ พระสุรัตน�
62103009836 นางสาวกรรณิการ� ธยาธรรม
62103009837 นางสาวปIยพรรณ สาวันดี
62103009838 นายศุภณัฐ กุลนาดา
62103009839 จ.ส.ต.คมสรรค� บุษบรรณ�
62103009840 ว:าที่ร0อยตรีหญิงรัชนี ไผ:โสภา
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62103009841 นางสาววิชุดา เดียงสา
62103009842 ว:าที่ร0อยตรีหญิงเสาวลักษณ� บุราคร
62103009843 นางสาวขวัญดาว เงานอ
62103009844 นางสาวอนุสรณ� ผลกอง
62103009845 นายพชร ชุติธนธีระกุล
62103009846 นางสาววรรณภา ตรีเมฆ
62103009847 นางสาววนิดา บัวลอย
62103009848 นางสาวนันทกา สกุลไทย
62103009849 นางสาวลลิตา อมรสิน
62103009850 นางสาวแพรวพรรณ พังไกล
62103009851 นางสาวอุทุมพร ทุมมานาม
62103009852 นายกัลยา มีชัย
62103009853 นางสาวรจนา ชนะศึก
62103009854 นายปริญญา คํายวง
62103009855 นางสาวณัฐมล ทองล0วน
62103009856 นางสาวพรรณนิดา ชิดชอบ
62103009857 นางสาวนภพร คงเพชร
62103009858 นางสาวจันทนา จันทอง
62103009859 นายไพบูลย� คูณสม
62103009860 นางสาวพลอยปภัส ทานุมา
62103009861 นางสาวสุวนิตย� อุตราช
62103009862 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�จวง
62103009863 นายนัฐพงษ� แก0วเกาะ
62103009864 นางสาวศกลรัตน� ดวงแก0ว
62103009865 นายนันทวัฒน� โนนสัง
62103009866 นางศานันท�ธิดา หลอดเงิน
62103009867 นางสาวรัตนา แก0วกล0า
62103009868 นายวัฒนา ทองเทียบ
62103009869 นางสาวนีรนุช ลอดสุโข
62103009870 นางสาวอามรดา ยุพโคตร
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62103009871 นางสาวสุกัญญา รจนาสม
62103009872 นายสุริยาวุฒิ สุเทวี
62103009873 นางสาวศจีพันธ� เนตรแก0ว
62103009874 นางสาวณัฐมน ธรรมคง
62103009875 นางสาวพัชรียา ผิวขํา
62103009876 นางสาวพัชรี คงเหลือ
62103009877 นางสาวสุริลักษณ� สุริยุทธ
62103009878 นางนภาภรณ� สอาดดี
62103009879 นายชาฎาพงษ� แสวงแก0ว
62103009880 นางสาวจิราภรณ� เรืองฤทธ์ิ
62103009881 นางสาวชิตานันท� ยวนพันธ�
62103009882 นางสาวธนัท อัฐเสนา
62103009883 นางสาวธีราพร สืบหล0า
62103009884 นางสาวขวัญเรือน นิลศรี
62103009885 นายนิติรักษ� ทองน0อย
62103009886 นางสาวอุไร เทพพันธา
62103009887 นางสาวปาริดา นนท�จันทร�
62103009888 นางสาวศศิธร จุฬารมย�
62103009889 นายธีรางค�กูล พลศักด์ิ
62103009890 นางสาววันทนีย� เอื้อยตะคุ
62103009891 นางสาวปริศนา กองเหียะ
62103009892 นางสาวเกวลิน พันธ�โสม
62103009893 นางสาวศศิวิมล พรมสิงห�
62103009894 นายประวิทย� บัวทอง
62103009895 นางสาวสุพัตรา ผิวทอง
62103009896 นางสาวจําเนียร บุญจันสี
62103009897 นางสาวนภาลักษณ� ไชยโอชะ
62103009898 นายอิทธิพล ทําขุนทด
62103009899 นางสาวแวววรรณ ขนันเนือง
62103009900 นางสาวนพรัตน� สุนันท�
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62103009901 นางสาวสุดารัตน� คําสวัสด์ิ
62103009902 นายกฤษณิทัศน� โชติธนกิจกาญจน�
62103009903 นางสาวปาณิศรา บุญเวช
62103009904 นางสาวประภัสสร โคตรพรม
62103009905 นางสาวพิชญาวี บุญต:อ
62103009906 นายวัชรินทร� ชาญสาริกรณ�
62103009907 นายคมสัน ตาจันทร�
62103009908 นางสาวตรีรัตน� โทบุดดี
62103009909 นางสาวอรุณี ศรีษะโคตร
62103009910 นางสุภาพร ศรีละครดี
62103009911 นางสาวศุภรานันท� วันทา
62103009912 นายกล0าณรงค� เสกวงษา
62103009913 นางสาวเบ็ญจวรรณ สุวะศรี
62103009914 นางสาวสุจิรา เชื้อประทุม
62103009915 นางสาวอาภากร คํานาทิพย�
62103009916 นางสาวจินดารัตน� พันธุ�ดี
62103009917 นายกุญชกาจน� จันทร�ประเสริฐ
62103009918 นางสาวสุภารัตน� จันดี
62103009919 นางสาวเอราวรรณ สารยศ
62103009920 นายคุณานนต� ช0อนทอง
62103009921 นางสาวจรรยวรรธน� สีนวล
62103009922 นางสาวนิติยา ทองแก0ว
62103009923 นางสาวธิดารัตน� อรรถรัตนศักด์ิ
62103009924 สิบเอกเดชนรินทร� นนท�คําวงศ�
62103009925 นางสาวโชติกา แก0วเขียวงาม
62103009926 นางสาวกุสุมา เต็มดวง
62103009927 นางสาวโสภิดา แดงสาย
62103009928 นางสาวชณันภัสร� บุษยะธนันต�ชัย
62103009929 นายคัมภีร� ศรีวารินทร�
62103009930 นางสาววาสิฎฐี วงษ�จันทร�
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62103009931 นางสาวธนัชชา แสงมณี
62103009932 นางสาวเมรีญา คุณีรัตน�
62103009933 นางสาวไอลดา พิมพ�นา
62103009934 นางสาวปกฉัตร ทิพยรัตน�
62103009935 นางสาวปรียาภรณ� ศรประสิทธ์ิ
62103009936 นางสาวงามทิพย� เทพรินทร�
62103009937 นางสาวปานหทัย แก0วคําลา
62103009938 นางสาวปวิตรา ศรีแสงทรัพย�
62103009939 นางสาวมณฑิรา อ0วนล้ํา
62103009940 นายโภคิน เถาว�คูณ
62103009941 นางสาวสุนิตา บุตรี
62103009942 นายศุภกฤต ศรีสุนทร
62103009943 นางพจรีย� แน:นอุดร
62103009944 นางสาวสุภาพร นูกอง
62103009945 นางสาวพรพิมล รอดคําทุย
62103009946 นางสาวรุ:งตะวัน แสงศรี
62103009947 นายวันลภ นกทอง
62103009948 นางสาวสุวนันท� สุนันท�
62103009949 นางสาวพัชรีภรณ� ขํากิจ
62103009950 นายเชิดพงษ� อนุเคราะห�
62103009951 นางสาวณัฐทิตา เวียงคํา
62103009952 นางสาวศิริหทัย เติมทรัพย�
62103009953 นายสมาน อุปรา
62103009954 นางสาวลลิตา พรหมสุวิชา
62103009955 นายอมรเทพ นาคสีทอง
62103009956 นายณัฏฐกิตต์ิ ไหวดี
62103009957 นางสาวนิศาชล คงดี
62103009958 นายสุชาธิษณ� ใสแสง
62103009959 นางสาวประภาศิริ ภูผิวเหลือง
62103009960 นางสาวสุนันทา สุรขันธ�

หน0า 332 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103009961 นางสาววราพร แก0วพะโอะ
62103009962 นางสาวปรารถนา มณีกรรณ�
62103009963 นางสาวมินตรา สอนศิษย�
62103009964 นางสาวอภิญญา โอสถศรี
62103009965 นายภูรินทร� โพสาลาแสง
62103009966 นางสาวอนุธิดา อินทรวิชา
62103009967 นายธนโชติ อยู:เย็น
62103009968 นางสาวศศิธร ภุมรา
62103009969 นายกมล สายศร
62103009970 นางสาววิไลพร เงาศรี
62103009971 นางสาวอินทิรา เต็มดวง
62103009972 นางสาวภันทิลา เทียบแก0ว
62103009973 นางสาวมนทกานต� สังขฤกษ�
62103009974 นายศุภสิทธ์ิ ศรีพูล
62103009975 นายอภิวัฒน� สิมมาเคน
62103009976 นางสาวปIยธิดา ปลุกใจ
62103009977 นางสาววีรัชฉรา เขาทอง
62103009978 นางสาวนิตยา ศรีจันทร�
62103009979 นางสาวมัณฑนา มานุจํา
62103009980 นางสาวศริญญา แพงวิเศษ
62103009981 นางสาวอัจฉรา จันทรัตน�
62103009982 นางสาวกิติยา โรจนจิรพงศ�
62103009983 นายอาทิตย� ชุ:มเสนา
62103009984 นางสาวนัจนันท� รัชฎา
62103009985 นางสาวมณีรัตน� ศุภศร
62103009986 นางสาวพัชรี อุระ
62103009987 นายธินาภรณ� พวงสันเทียะ
62103009988 นางสาวเบญจภรณ� เนติรัตน�
62103009989 นายกฤษกร แก0วกนก
62103009990 นายกรวิชญ� สาคร
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62103009991 นางสาวกมลรัตน� เหลาฉลาด
62103009992 นางสาวถิราภรณ� ทองไทย
62103009993 นางสาวอทิตยา ชัยปBญหา
62103009994 นางสาวณัฐวิริณ ช0างนิ่ม
62103009995 นายทศพล แอนโก
62103009996 นางจิตตรา โลจรัส
62103009997 นายคมสัน ปกป4อง
62103009998 นางสาวจิราภรณ� บุญสะโต
62103009999 นายสุรศักด์ิ ประชุมชัย
62103010000 นางสาวรุจิรา สารสระ
62103010001 นางสาวชลลดา ศรีมันตะ
62103010002 นายสุรศักด์ิ ศรีวิเศษ
62103010003 นางสาววิไลลักษณ� ยืนย่ิง
62103010004 นางสาวกันติยา ศรีนิล
62103010005 นางสาวสุรภา สมานทอง
62103010006 นายสุทธิเกียรติ มัชฌิมา
62103010007 นายสถาพร จันโดน
62103010008 นางสาวมุกดา วงค�กัณหา
62103010009 นางสาวมลิวัลย� พรมลี
62103010010 นายธีรวัฒน� ไชยสิทธ์ิ
62103010011 นายภัทรพงศ� สังฆะภูมิ
62103010012 นางสาวจิระนันท� ต0นสวรรค�
62103010013 นางสาวพัชรพร ทากุ
62103010014 นางสาวเพ็ญพิชชา นันทะบัน
62103010015 นางสาวศิริวรรณ เหนือคูเมือง
62103010016 นางสาวรัตนาภรณ� คําแหงพล
62103010017 นางสาวสุพรรษา มาโพธ์ิ
62103010018 นางสาวสุรางค�ศิริ พิเชษฐตระกูลชัย
62103010019 นางสาวพัชรา แหวนแก0ว
62103010020 นายสิทธิศักด์ิ ไสว
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62103010021 นางสาวณัฐปภัสร� อินทร�หอม
62103010022 นางสาวสายทอง วาปM
62103010023 นางสาวศิริพร กลมเกลี้ยง
62103010024 นายอรรถวุฒิ ไชยเสนา
62103010025 นางสาวณัฐธิดา นามวงศ�
62103010026 นางสาวพัชรินทร� สมบัติ
62103010027 นางศิรินภา ชัยเรียบ
62103010028 นางสาวฐิติวัจน� หว:างเทียน
62103010029 นางสาวลลิตา เวียงนนท�
62103010030 นางสาวอุมาวดี แจ:มศรี
62103010031 นางสาวพรพิมล สีพลหงษ�
62103010032 นางสาวพัชราภรณ� เรียบร0อย
62103010033 นายกังวาน คําทอง
62103010034 นางสาวพัชรี พลพันธ�
62103010035 นางสาวรัชนี สิงห�เรือง
62103010036 นายยศวรรษ อํานา
62103010037 นายวงศกรณ� ดีดวงพันธ�
62103010038 นางสาววิไลวรรณ อบอุ:น
62103010039 นางสาวกานต�ธีรา จุลยะโชค
62103010040 นายวณัฐพงศ� ภูกองไชย
62103010041 นางสาวพนิดา สมสมัย
62103010042 นางสาวรัตนาวดี เข็มสีดา
62103010043 นางสาวเสาวภา ท0าวอนนท�
62103010044 นายธีรศักด์ิ ไชยบัวรินทร�
62103010045 นางสาวกันยาพร ศรีบาง
62103010046 นางสาวน้ําทิพย� คูณคํา
62103010047 นางสาวพรสุดา ศรีคําแท0
62103010048 นางสาวน้ําฝน เย่ือใย
62103010049 นางสาวอรอนงค� มีสิมมา
62103010050 นายวัฒนา ศิริสาขา
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62103010051 นายปIยวัฒน� มานุจํา
62103010052 นางสาวศรินนา สุพินิจ
62103010053 นายพีระวิทย� อนุสสรราชกิจ
62103010054 นางสาวณัชพร เผ:าภูไทย
62103010055 นางสาวพนิดา ก้ัวพิทักษ�
62103010056 นางสาวสุธิดา จันทชุม
62103010057 นางสาวมินตรา หม่ืนหน0าบุราณ
62103010058 นางสาวจิราวัลย� ฝนทั่ง
62103010059 นายธงชัย พิศงาม
62103010060 นายธีระพร บุญประกอบ
62103010061 นายเอกทิตย� กองกิลิตร
62103010062 นายปรัชญา เงาสวรรค�
62103010063 นายอภิสิทธ์ิ ศรีมันตะ
62103010064 นางสาวกัญญาณัฐ คีรีวงศ�
62103010065 นางสาวอรวรรณ อาธิบุตร
62103010066 นายศรพงศ� ผดุงชอบ
62103010067 นายรัฐพล พลแก0ว
62103010068 นายภาณุวิชญ� พลเสน
62103010069 นางสาวรุ:งทิวา อินจําปา
62103010070 นายวิสุทธ์ิ แก0วพวง
62103010071 นางสาวพิทยารัตน� เพ็ชรรินทร�
62103010072 นายธีริทธ์ิ ทยุติธร
62103010073 นางสาวพรนภา สายเพชร
62103010074 นางสาวกมลกานต� กรุณา
62103010075 นางสาวสุมิตรา ศิริพัฒน�
62103010076 นางสาวจิราภรณ� อินทร�สุข
62103010077 นางสาวกิติรักษ� วงศ�งาม
62103010078 นางสาวณัฐธิดา เชื้อคําจันทร�
62103010079 นางสาวสุภาพร ถํ้าทอง
62103010080 นางสาวภัทรสุดา เพียนอก
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62103010081 นางสาวนารา ดลวิจิตร
62103010082 นางสาวคัมภีรพรรณ โพธ์ิขาว
62103010083 นายปรีชา เหมือนเหลา
62103010084 นางสาวลดาวัลย� วรรณสวัสด์ิ
62103010085 นางสาวสุพรรณนิการ� ไชยเพชร
62103010086 นางสาวพลอยไพลิน มัคนา
62103010087 นายจอมศักด์ิ ชาวมูล
62103010088 นายบรรจง ทองคํา
62103010089 นางสาวศิริวิไล แสงอร:าม
62103010090 นายชัยวัฒน� ราชสิงห�
62103010091 นายณภัทร สร0อยสิงห�
62103010092 นางสาวอภิญญา นาห:อม
62103010093 นายสิทธิพล หล0าคํา
62103010094 นายชลธิศ จันทร�ดาหาร
62103010095 นางปภัสสร โลหะสาร
62103010096 นางสาวปIยารัตน� กัลยา
62103010097 นางพนิดา พรมประโคน
62103010098 นางสาวกชกร เอกนิตย�
62103010099 นายปBญญา พันเดช
62103010100 นายสุรชัย สารจันทร�
62103010101 นางสาวพิมพ�ศิริ ดํารงสิทธ์ิ
62103010102 นางสาวอาทิมา เทศอ:อน
62103010103 นายชนาธิป โพธ์ิขาว
62103010104 นางสาวจีเพชร เก้ือกูล
62103010105 นางสาวน้ําฟ4า มีศิลปT
62103010106 นายไพรัช มีสิทธ์ิ
62103010107 นางสาวลีลาวดี สกุลดาวธนโชติ
62103010108 นางเมตตา สายทอง
62103010109 นางสาวพัชวารี เครือบุตร
62103010110 นายณฐกร คันธชาติ
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62103010111 นางกาญจนา วงษ�ศรีแก0ว
62103010112 นายชัยวัฒน� ละม:อมสาย
62103010113 นางสุธิดา โสดาโคตร
62103010114 นางสาวนริศรา บัวพรม
62103010115 นางสาวอัจจิมา ศรีมหา
62103010116 นายอนุชา สวัสดี
62103010117 นางสาวมณีรัตน� อินทบิน
62103010118 นางสาวณัฐสุดา แก0วหอม
62103010119 นางสาวแคทรียา เพ็งพา
62103010120 นางสาวมุขครินทร� โคตรชัย
62103010121 นางสาวรังศิยา ทองวิเศษ
62103010122 นางสาวโสรยา พันธ�โกศล
62103010123 นางสาวพุทธวรรณ ปทุมชาติ
62103010124 นางสาวปติณญา หงษ�คํา
62103010125 นางสาวจุลีพร โลหะกุล
62103010126 นางสาวชุติมา สายกระสุน
62103010127 นายดัสกร พันไผ:
62103010128 นางสาวรัชนี คําเพชร
62103010129 นายจิรพันธ� สีหา
62103010130 นางสาวเอลียาห� อรกุล
62103010131 นางสาวพิมลดา ตันเส0า
62103010132 นางสาวเขมจิรา เรืองพานิชภิบาล
62103010133 นายไกรวิชญ� สาระคู
62103010134 นางสาวทิวาวรรณ บัวจันทร�
62103010135 นางสาวดวงพร คัมภีระ
62103010136 นางสาวเจียระพรรณ ชนะพันธ�
62103010137 นายพิพัฒชัย สีแสด
62103010138 นายนครินทร� บุฮม
62103010139 นางสาวศิริลักษณ� สมจิตร
62103010140 นางสาวกุลธิดา นักรบ
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62103010141 นางสาวหทัยกานต� จันทร�พวง
62103010142 นางสาวณัฐฌา ถาวร
62103010143 นายกีรติ เจริญเชาว�
62103010144 นางสาวจิรัฐต�กุล อุระ
62103010145 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีบาง
62103010146 นางสาวศิริรัตน� สลางสิงห�
62103010147 นางสาวสุดคนึง ชมภูวิเศษ
62103010148 นางสาวณัฐธิดา ใจหวัง
62103010149 นางณัฏฐาภรณ� บุนนาค
62103010150 นางสาวสุพัตรา ธีระบุตร
62103010151 นายอุกฤษฏ� มนตรี
62103010152 นายทินนกร ผิวกํ่า
62103010153 นางสาวปวีณา พรรณา
62103010154 นางสาวมินตรา ประทุม
62103010155 นางสาวรัตนา สุธาตุ
62103010156 นางสาวอักสราพร แว:นใหญ:
62103010157 นางสาวกฤษติยา กุลัพบุรี
62103010158 นางสาวจีรวรรณ หาดคํา
62103010159 นางสาวนันท�ณภัส ยอดเพชรมีสิน
62103010160 นายนันทวุฒิ แสงทอง
62103010161 นางสาวจตุราภรณ� เชื้อวังคํา
62103010162 นางสาวรัฐญา ถานทองดี
62103010163 นายอานนท� ดีนาน
62103010164 นางสาวเย็นฤทัย หวังชื่น
62103010165 นางสาวเอมอร มุ:งหมาย
62103010166 นางสาวจินตนา เวทมนต�
62103010167 นางสาวมินตรา โสภา
62103010168 นางสาวภัทรฐิณี ดวงน0อย
62103010169 นางสาวอาทิตยา พลเย่ียม
62103010170 นางสาวปริมปภาภรณ� บุตรศรี
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62103010171 นางสาวอรจิรา ปราณีวงศ�
62103010172 นางสาววิพัชรา สุดา
62103010173 นางสาวจุฑามาศ มุ:งสวัสด์ิ
62103010174 นางสาวนพลักษณ� อดกลั้น
62103010175 นางสาวสุริยาพร พละสินธุ�
62103010176 นางสาวนริสรา เกษร
62103010177 นางสาววันวิสา ไหมคํา
62103010178 นางสาวอรญา โพธ์ิหมุด
62103010179 สตทปรัชญ� สร0อยสิงห�
62103010180 นางสาวกาญจนา โพธ์ิขาว
62103010181 นางสาวพิมพ�ญาดา ปุเรจาริก
62103010182 นางสาวสกุลรัตน� สุภิษะ
62103010183 นายพีรนัญ ศาลางาม
62103010184 นางสาวณิชารีย� แสนวิเศษ
62103010185 นางสาวนิติพร หอมหวล
62103010186 นางสาวณัฏฐ�ณภัทร สีหะนาจ
62103010187 นางสาวหฤทัย เอี้ยงเถ่ือน
62103010188 นางสาวนิตยา ชุมชัย
62103010189 นายคมกฤษ รินชาลี
62103010190 นางสาวพัชรี กอดแก0ว
62103010191 นางสาวอริยา สุภีย�
62103010192 นายอิสระ เชื้อสอน
62103010193 นายภราดร นาโสก
62103010194 นางสาวธนาภรณ� บัวทอง
62103010195 นายภักดี พลเย่ียม
62103010196 นางสาวรัถยาวรรณ กัลยาวงค�
62103010197 นางสาวศุภวรรณ เศรษฐมาตย�
62103010198 นางสาวเจนจิรา สายสมุทร
62103010199 นายวสันต� มาลัยเถาว�
62103010200 นางสาวสาวิตรี สมภาวะ
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62103010201 นายคมกริช ไชยวงษ�
62103010202 นางสาววิลาวัลย� แก0วพรหม
62103010203 นางสาวศิรัญญา รุ:งแสง
62103010204 นายพนมไพร บุตรดี
62103010205 นายศักดา คงสีลา
62103010206 นายพลากร ทํานุบ
62103010207 นางสาวเปรมวดี สรสิทธ์ิ
62103010208 นายวรวัฒน� ธรรมรักษ�
62103010209 นางสาวจิตประภา สิทธิโชค
62103010210 นางสาวอรอนงค� อนุสนธ�
62103010211 นางสาวพุทธิดา พิลาวัลย�
62103010212 นางสาวเยาวภา บุระวงศ�
62103010213 นางสาววิภาวดี แสงไชย
62103010214 นางสาวอัจฉรา เอกวงศ�ษา
62103010215 นางสาวนติภรณ� เหล:าลาพะ
62103010216 นางสาวปIยธิดา กัญญะลา
62103010217 นางสาวจันทราทิพย� ง0าวทอง
62103010218 นายพีระศักด์ิ ศรีวะอุไร
62103010219 นางสาวมินตรา ทะนะไชย
62103010220 นางสาวเสาวภา ศิริโสม
62103010221 นางสาวทริศรา ทารี
62103010222 นายณัชพล ทาตระกูล
62103010223 นางสาวอนุศรา ไชยวงค�
62103010224 นางสาวปฐมพร คนเพียร
62103010225 นางสาวลักษิกา จันทง
62103010226 นางสาวจริยา บุรขันธ�
62103010227 นายพรเทพ สุรเกษ
62103010228 ว:าที่จสตบุญเลิศ เชื้อพันธ�
62103010229 นางสาวภัทราภรณ� เกษคํา
62103010230 นางสาวกฤตยา บุญทวี
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62103010231 นางสาวสุรีย�รัตน� ศรีวิเศษ
62103010232 นางสาวศุภนิดา ธรรมจักร�
62103010233 นางสาวดวงแก0ว นัธทยาย
62103010234 นางสาวพัชรียาวรรณ ศรีเหมือน
62103010235 นางสาวอัจฉรา ไชยพร
62103010236 นางสาวอัมภารัตน� นิยม
62103010237 นายบุญฤทธ์ิ บุญไพโรจน�
62103010238 นางสาวฑุลิกา รูปทอง
62103010239 นางสาวจีรนันท� นันท�สูงเนิน
62103010240 นางสาวจิราวัลย� ยืนยาว
62103010241 นางสาวญาณิดา สุดาบุตร
62103010242 นางสาวสุธิตา เรือนมงคล
62103010243 นางนิรัน แซ:ตัง
62103010244 นางสาวลลิดา สุวรรณไตรย�
62103010245 นางสาวพิชญา เนาวโรจน�
62103010246 นายนิธิกร ทวีชัย
62103010247 นางสาวธลิตา ทองบุราณ
62103010248 นางสาวธีรนุช แถวพันธ�
62103010249 นายธนวัฒน� ผิวขํา
62103010250 นายยุทธพิชัย มีเคน
62103010251 นางสาวจุฑามาศ ภูศรีฐาน
62103010252 นายฉัตรนรินทร� นิลแก0ว
62103010253 นางสาวสายพิรุณ ช:วยคูณ
62103010254 นายธนกฤต จัณทาอภิศุ
62103010255 นางสาวพูนศิริ เดชพันธ�
62103010256 นายอดิศร คําทวี
62103010257 นางสาวพิทยาภรณ� จําปา
62103010258 นางสาวอัชริพร สุวะมาศ
62103010259 นางสาววิไลวรรณ สายสิงทูล
62103010260 นางสาวระพีพร ภานะรมย�
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62103010261 นางสาวปกิตตา เหลืองวงษ�
62103010262 นางสาวรัชดาภรณ� โพธิยา
62103010263 นางสาวบุษบง บานชื่น
62103010264 นายอิทธิกร โสภาสุข
62103010265 นายอรรจฐานิศร� เรืองเรื่อ
62103010266 นางสาวรุ:งนภา มาลัย
62103010267 นางสาววริศรา โรจนาวรรณ
62103010268 นางสาวสุจิตรา วงค�ศรีชา
62103010269 นางสาวภัททิยา บุญหล0า
62103010270 นางสาวจันทร�จิรา แสนตรง
62103010271 นางสาวพรรณทิพา สุภศร
62103010272 นางสาววิจิตรา เต0าทอง
62103010273 นางสาวอภิชญาดา ทูลไธสง
62103010274 นางสาวเกียรติธิดา สุภาว�
62103010275 นางสาวศิริยากร ต]ะกาบโค
62103010276 นายชัชวาลย� ไชยนคร
62103010277 นางสาวศุภยา ประทาน
62103010278 นางสาววริศรา ไชยจางวาง
62103010279 นายดนัย โคตรอ:อน
62103010280 นายศรนรินทร� ชุมจันทร�
62103010281 นางสาววันศิริ ผางวะนา
62103010282 นายอมรเทพ รอบรู0
62103010283 นางสนันต�ชล รัตนธิพันธ�
62103010284 นางสาวหทัยรัตน� โกจินอก
62103010285 นางสาววิมลรัตน� วาไชยะ
62103010286 นางสาวพรธิดา ธานี
62103010287 นางสาวรพีภรณ� ไกรเพชร
62103010288 นางสาวณัฐวรรณ กาญจนพัฒน�
62103010289 นางสาวอารยา ตาทอง
62103010290 นางสาวรัชนีกร ใจเด็จ
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62103010291 นายประเสริฐ จันเต้ีย
62103010292 นางสาวสุพิชญา ขันธวุธ
62103010293 นายชิติพัทธ� ตะนะดี
62103010294 นางสาวจริยา เหล็กงาม
62103010295 นางสาวจิรนันท� สุ:มมาตย�
62103010296 นายวุฒิชัย พรมชาติ
62103010297 นายปรางโมทย� แผ:นแก0ว
62103010298 นางสาวอาภรณ� เกิดเดช
62103010299 นางสาวขวัญสุดา ใจม่ัน
62103010300 นายทศพล ชมทอง
62103010301 นางสาวจริญญา ไชยานุกูล
62103010302 นางสาวนิตยา ทองตาม
62103010303 นางสาวจรินทร� วรวงค�
62103010304 นายอนุชา จําปาหอม
62103010305 นางสาวฐิตินันท� นามวงศ�
62103010306 นางสาวจิณห�จุฑา งามตรง
62103010307 นายอาทิตย� ทางาม
62103010308 นางสาวศุภนิดา คําสิงหา
62103010309 นางสาวพรรณิภา เพ็งศรี
62103010310 นายวุฒิชัย ลุนชิตร�
62103010311 นายพัฒนพงษ� พลเย่ียม
62103010312 นายปIยะชาติ สมศรี
62103010313 นางสาวสุริญญา ระหาร
62103010314 นายกฤษณพงศ� สัมฤทธ์ิ
62103010315 นางสายสุนี แซ:อึ้ง
62103010316 นางสาวทิพย�นภา มะเค็ง
62103010317 นางสาวณัฐธิดาภรณ� พูลทวี
62103010318 นายเอกมณฑ� รู0รักษา
62103010319 นางสาวรัชฎา บือทอง
62103010320 นายณัฐพงศ� สุวอ
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62103010321 นางสาวเพ็ญประภา แสนสิ่ง
62103010322 นางพัทธนันท� สังฆวัตร
62103010323 นางสาวธิภารัตน� มูลราช
62103010324 นายวราวุธ งอกคํา
62103010325 นางสาวพิชญาภา ทองศรี
62103010326 นายธีระศักด์ิ มีมา
62103010327 นางสาวจริยา สุวรรณ�
62103010328 นางสาวสุภารัตน� พลธานี
62103010329 นางสาวณัฐธยาน� วิชัย
62103010330 นางสาวหนึ่งฤทัย นาคนวล
62103010331 นางสาวชนม�นิภา มอญขาม
62103010332 นางสาวกรวรรณ โกฎิทอง
62103010333 นางสาวเบญจวรรณ บุตรจันทร�
62103010334 ว:าที่ ร.ต.หญิงสร0อยฟ4า ทองบาง
62103010335 นางสาวกุลธิดา อินตา
62103010336 นางสาวพุทธชาติ เสาวคํา
62103010337 ว:าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล จันที
62103010338 นางสาวอลิสา ทองดี
62103010339 จ.ส.ต.นันทพงศ� คิดโสดา
62103010340 นางสาวพรรษา ประจญ
62103010341 นายธีระนิตย� ขันอาสา
62103010342 นางสาววันวิสา ตระกูลจันทร�ศิริ
62103010343 นายอภิวัฒน� บุญจรัส
62103010344 นางสาวนิชานาถ โยธี
62103010345 นางสาวจําเรือง ศรีเมือง
62103010346 นางสาวฉัตรสุดา กิมานันทน�
62103010347 นางสาววาสนา ศิริบุตร
62103010348 นายอนุวัฒน� กําจัด
62103010349 นางสาวนุชนารถ ตระการจันทร�
62103010350 นางสาวบุญทิวา สะท0านไหว
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62103010351 นางสาวรุ:งทิวา ชะบา
62103010352 นางสาวจันทรวรรณ กอคูณ
62103010353 นางสาวฐิติพร ลิ้มศักด์ิชัยกิจ
62103010354 นายสกรรจ� อ0อยบํารุง
62103010355 นายพยัต ดุจจานุทัศน�
62103010356 นางสาวคนธรส คงทน
62103010357 นางสาวเบญจวรรณ ศรีดารา
62103010358 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ผาลีพัฒน�
62103010359 นายจตุพร บุตรอุดม
62103010360 นางสาวสุดารัตน� พรมนนท�
62103010361 นางสาววิลาวัลย� สิงหาภู
62103010362 นางสาวพินใจ ทีเขียว
62103010363 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีดี
62103010364 นางสาวอัญชลี กุลวงศ�
62103010365 นางสาวพรศิรินทร� วงศ�กระโซ:
62103010366 นางสาวสุภาพร ปานุเวช
62103010367 นางสาวกัญญาณัฐ พลเสน
62103010368 นางสาวชลธิชา เมนขุนทด
62103010369 นางสาวอัญชลี ไคร:นุ:นน0อย
62103010370 นางสาวสุณิสา ผาสุก
62103010371 นางสาวอัญชลี กิจชํานิ
62103010372 นางสุชามาศ งามศิริ
62103010373 นางสาวทิพวรรณ ชาบุญเรือง
62103010374 นายทศพล ทองจันดา
62103010375 นายพลังธรรม ทองสุข
62103010376 นางสาวหฤทัย เงาศรี
62103010377 นางสาวนันท�หทัย ดีแสน
62103010378 นางสาววิชุดา ชาตรี
62103010379 นายอดุลย� แสงโชติ
62103010380 นางจินตนา นาควิเชียร
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62103010381 นายปIโย ใจเอื้อ
62103010382 นางสาวเบญจลักษณ� รายะนาคร
62103010383 นายนิกร ยะวงศ�
62103010384 นางสาวกัณณ�วรา เพียรดี
62103010385 นางสาวพัชรินทร� วรรณสุทธ์ิ
62103010386 นายอิสระ กุระจินดา
62103010387 นางสาวประภาภรณ� แสนสามารถ
62103010388 นางสาวก่ิงกาญจน� อุคํา
62103010389 นางชญาดา ศรีมงคล
62103010390 นายสุนันต� จงรักษ�
62103010391 นางสาวจริยพร ทองเสริม
62103010392 นางสาวสุปรียา ศรีสวัสด์ิ
62103010393 นางสาวพรนภา ดีนาน
62103010394 นางสาววรรณภา นินหล0า
62103010395 นางสาวเณศรา ไตรยะวงษ�
62103010396 นางสาวรัชนีกร แสงพรหม
62103010397 นางสาวเพชรมุกข� แสงหม่ืน
62103010398 นายทนงศักด์ิ ใจหวัง
62103010399 นายเสถียรไทย นามเกตุ
62103010400 นายปฏิภาณ มารักษ�
62103010401 นางสาวจุลรณี ตาบุดดา
62103010402 นายชิตณรงค� เชื้อบัณฑิต
62103010403 นางสาวธิดานาถ อัคคปBสสา
62103010404 นางสาวภัทรสุดา ปานแพร
62103010405 นายชัช เผ:าพงศ�ช:วง
62103010406 นางสาวศศิธร จันทราช
62103010407 นางสาวมุทิตา อุณาศรี
62103010408 นางสาวปIรัตน�ดา ศรีเสนพิลา
62103010409 นายเจษฎา ศรีพราหม�น0อย
62103010410 นางสาวพรทิพย� ปBญญาวร
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62103010411 นายธีระโชติ ขูลีลัง
62103010412 นางสาวขนิษฐา สุขสุวรรณ
62103010413 นางสาวปBทมา สิงห�พลาย
62103010414 นายบุญจันทร� ปราบภัย
62103010415 นางสาวบุญฑิรา แก0วงาม
62103010416 นางสาวปวันนา ผาเหลา
62103010417 นางสาวปIยวรรณ แก0วดวงงาม
62103010418 นายเอนก คําชารี
62103010419 นายศิรสิทธ์ิ พูลเกตุ
62103010420 นางสาวระติรส อุดมศักด์ิ
62103010421 นางสาวนุชรินทร� มะหัย
62103010422 นางสาววิไลวรรณ ศรีพันธ�
62103010423 นางสาวณัฐริกา สุขสะอาด
62103010424 นางสาววันวิสาข� ควรสุทธ์ิ
62103010425 นายฉัตรชัย มูลตระกูล
62103010426 นางสาวผกามาศ เครือศรี
62103010427 นางสาวพิชาญา โคตรศรีวงษ�
62103010428 นางสาวอรทัย จันดากร
62103010429 นางสาววนัชพร วงษ�ขันธ�
62103010430 นายณัฐพล ชินวงศ�
62103010431 นายวชิระ เลิศประเสริฐ
62103010432 นายอมฤทธ์ิ จันทร�พันธ�
62103010433 นางสาวเสาวลักษณ� ไกยะฝUาย
62103010434 นางสาวชลิตา รักษาก0านตง
62103010435 นางสาวอริสา อําขํา
62103010436 นางสาวนันทินี เถาว�คํา
62103010437 นายจีระศักด์ิ สรรพวุธ
62103010438 นางสาวนาตยา นามบุตร
62103010439 นางสาวภัทรพร สร0อยมุกดา
62103010440 นางสาวโสภิดา มูสิกรังษี
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62103010441 นางสาวกรรธิชา ดวงเกตุ
62103010442 นายวรวิชญ� กลมเกลียว
62103010443 นางภัทราพร ส:งเสริม
62103010444 นางสาวปาณิสรา บุญญะวัติพงศ�
62103010445 นางสาวพนารินทร� ดํามา
62103010446 นางสาวจุฑารัตน� สายธนู
62103010447 นางสาวชญานิษฐ� แขมคํา
62103010448 นายวุฒิพงษ� โคกโพธ์ิ
62103010449 นายณัฐพงษ� บุญมาก
62103010450 นางสาวศิรินันท� พันธ�คํา
62103010451 ว:าที่ร.ต.หญิงเกษสุดา คําดี
62103010452 นายภูมินทร� ปBญญาประชุม
62103010453 นางสาวรจนา คุณภาที
62103010454 นายวัชรากรณ� พัดทาป
62103010455 นางสาวปIยาภรณ� คันศร
62103010456 ว:าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ� เปริบรัมย�
62103010457 นางสาวเบญจกรณ� ขันยา
62103010458 นายประณต พลเย่ียม
62103010459 นางสาวกานต�ธิดา แสนสุข
62103010460 ว:าที่ร0อยตรีหญิงดวงมณี สุปฏิย�
62103010461 นางสาวสุภัฎฎา จันทร�แสง
62103010462 นางสาวสุภาวดี จันทร�ส:อง
62103010463 นางสาวศรัณย�ลักษณ� กุลเกษ
62103010464 นางสาวปฎิมากรณ� จันทร�แก0ว
62103010465 นายชกรชนกชนม� ชอบจิตร
62103010466 นางสาวสิรินณภัทร บํารุงเกตุอุดม
62103010467 นางสาวจุชากร นารีสา
62103010468 นายศรายุทธ จันทะบาน
62103010469 นางสาวณัฎฐาวดี คะเณศรี
62103010470 นางสาวพรพิมล โคกโพธ์ิ
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62103010471 นางสาวกนิษฐา จันธิบุตร
62103010472 นายธนวัฒน� พรหมคุณ
62103010473 นางสาวศุภรัตน� การอินทร�
62103010474 นางสาวสุพิชชา แตงสกุล
62103010475 นายภาคภูมิ สมานชม
62103010476 นายกฤษฏลักษณ� ผิวเงิน
62103010477 นายจตุพร นนทศิลา
62103010478 นางจารุดา ไชยเสนา
62103010479 นางสาวธนิสดา แสนสุข
62103010480 นายพงศกร นามวงค�
62103010481 นางสาวตันติมา สมมี
62103010482 นางสาวเกสร เดชอุดม
62103010483 นางสาวรัชฎาพร พัดชา
62103010484 นางสาวยุภาวดี ขันอาสา
62103010485 นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย
62103010486 นางสาวทิพวรรณ อุ:นแก0ว
62103010487 นางสาวรัชนี ติณะรัตน�
62103010488 นางสาวรุ:งรัตน� สายสุด
62103010489 นางสาวพิชญาภา สุพร
62103010490 นางสาวกนกเนตร คําไพ
62103010491 นายชวิศ ทองหลาง
62103010492 นางสาวชัญญานุช โคตสมบัติ
62103010493 นางสาวลํายอง ทองพรม
62103010494 นายพูลทรัพย� ศรีธรรมมา
62103010495 นางสาววิชุดา เจริญนาม
62103010496 นางสาวพรสุดา เสียงหวาน
62103010497 นางสาวอรัญญา คําพรม
62103010498 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยทองพันธ�
62103010499 นางศลิลทิพย� แสงวงษ�
62103010500 นางสาวนงพงา เอื้อถาวรธรรม
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62103010501 นางสาวสุธาสินี ศรีแจ:มใส
62103010502 นางสาวสุดารัตน� บุญเหลา
62103010503 นางสาวธิติมา ชื่นสุภัค
62103010504 นายณัฐกรณ� พันชนะ
62103010505 นางสาวปรานี กระดาษ
62103010506 นายธัญญพัฒน� สมบัติวงษ�
62103010507 นางสาวเสาวณีย� ขวัญเนตร
62103010508 นายกิตติคุณ แก0วกุคํา
62103010509 นางสาวชลธิชา บัวบาล
62103010510 นางสาวกัลยาลักษณ� กองแก0ว
62103010511 นางสาวกันตา คะเนวัน
62103010512 นางสาวบัณฑิตา ศรีนวล
62103010513 นางสาวจิราพร กาลจักร�
62103010514 นางสาวอนงค�ภรณ� สายจันทร�
62103010515 นางสาวสาวิตรี สุมาโท
62103010516 นางภคพร เพ็งสอน
62103010517 นางสาวจิราภา พันเพชร�
62103010518 นางสาวณัฐรุจา อ่ําศรี
62103010519 นางสาวอามีน:า อากาวี
62103010520 นายรุจิกร พงษ�พิละ
62103010521 นายอภิสิทธ์ิ ขันธุรา
62103010522 สอ.หญิงชไมพร พรรษา
62103010523 นางสาวกุลนันท� เวียงแก0ว
62103010524 นางสาวทิวากรณ� กุลธิ
62103010525 นางสาววิยะดา ตระกูลศิริ
62103010526 นางสาวพิมพากานต� โมทะจิตต�
62103010527 นางสาวกมลทิพย� สมานชาติ
62103010528 นายวรากร ภิณพงษ�
62103010529 นายคณิน ไชยทิพย�
62103010530 นายสุริยา ธัมมา
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62103010531 นางสาวภานิชา เพ็งธรรม
62103010532 นางสาวสไบพร สุวรรณศรี
62103010533 นางสาวทัศณียา ขันติวงษ�
62103010534 นางสาวพัชรินทร� ชูไทย
62103010535 นางสาวอรุณี มลิพันธ�
62103010536 นายชีวพัฒน� จันทรา
62103010537 นางสาวลักษณารีย� รุ0งแก0ว
62103010538 นายวรพล แก0วมูล
62103010539 นางสาวธิดารัตน� เขียวศรี
62103010540 นายฐิติวัฒน� สมวงศ�
62103010541 นางสาวพิสมัย ถ่ินสําอาง
62103010542 นางสาวเพ็ญนภา วงษาบุตร
62103010543 นางสาวจริยา มีฤทธ์ิ
62103010544 นางสาวสุจิตรา จันชารี
62103010545 นางสาวเพียงดาว ช0างคุ0ม
62103010546 นายณัชพล สุจินพรัหม
62103010547 นางสาวจุรีพร ทองแดง
62103010548 นายภาคิน บัวเกษ
62103010549 นางสาวอัญญารัตน� โคตรพรม
62103010550 นายธนพล ตุ0มทอง
62103010551 นางสาวมัณฑกาญ หนุนวงค�
62103010552 นางสาวพจนา โสมรักษ�
62103010553 นายเกียรติวิวัฒน� ถุระพัฒน�
62103010554 นายภีรวัฒน� พรมขุนทด
62103010555 นางสาวพรธิภา สารีบุตร
62103010556 นางสาวสุนิษา แก0วพิลึก
62103010557 นายยุทธสิทธ์ิ อุปทัย
62103010558 นายอโนชา หยาดทอง
62103010559 นางสาวกัญญากรณ� วงค�ป4อม
62103010560 นางสาวเขมจิรา กรแก0ว
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62103010561 นางสาวภัทราวดี เมืองโคตร
62103010562 นางสาวอภินันทน� ทองเพ็ชร
62103010563 นายไกรศรี กลางประพันธ�
62103010564 นางสาวพัชรีภรณ� ศรไชย
62103010565 นางสาวอรพิมพ� สมองรัมย�
62103010566 นางสกาวรัตน� หม่ิงทอง
62103010567 นางสาวสุวรรณดารา เกตุแก0ว
62103010568 นางสาวกรรณิกา ศรีประภาพงศ�
62103010569 นางสาวอริษา ชะแฝง
62103010570 นายประดิพัทธ์ิ สอนสระคู
62103010571 นางสาวภรณี กวยสกุล
62103010572 นางสาวกนกอร เศิกศิริ
62103010573 นางสาวสิริวรรณ พันธ�ปรีชา
62103010574 นายภัทรพล เชื้อชาติกล0า
62103010575 นายชินวัฒน� ธรรมโคตร
62103010576 นางสาววันดี ยอดพรหม
62103010577 นางสาวศิริวรรณ ทองไทย
62103010578 นายจักรภพ พรหมทา
62103010579 นางสาวอมรรัตน� โพนสารี
62103010580 นายเศรษฐพันธุ� แข:งขัน
62103010581 นางสาวสมฤทัย ไตรพิพัฒน�
62103010582 นางสาววนิดา ออมชมภู
62103010583 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค�ลาโพธ์ิ
62103010584 นายชาญชัย พงศ�ธนาดุล
62103010585 นางสาวสุภัสสร เผ:าภูรี
62103010586 ว:าที่ร0อยตรีอนันต� นะวะดีแก0ว
62103010587 นายเนติ ทวีโคตร
62103010588 นายอภิชิต มาลัย
62103010589 นายวีระพันธ� วรรณทวี
62103010590 นางสาวทิพย�อรุณ บุตรนาม
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62103010591 นางสาวปBทมา ปุนประวัติ
62103010592 นางสาวงามฤทัย สุพร
62103010593 นางสาวปุณณัตต� ศรีไหม
62103010594 นางสาวปรียานุช สัจจะบาล
62103010595 นางสาวอนัญญา ใจใส
62103010596 นางสาวเสาวคนธ� อาษาพล
62103010597 นางสาวสุทธิดา เจริญผล
62103010598 นายเกรียงศักด์ิ บุญรอต
62103010599 นางสาวสุรีรัตน� รอดบุญฤทธ์ิ
62103010600 นางสาวรัชชุดา จันทร�ทรง
62103010601 นางสาวอัจฉรา ฉลวยศรี
62103010602 นางสาวอัญตรา พิมพ�ภูลาด
62103010603 นางสาวณัฐกานต� พันธวงค�
62103010604 นายณัทกาญจน� ธยาน�ศรานนท�
62103010605 นางสาววรรณิษา วงศ�คําชาว
62103010606 นายศุภเกียรติ วงศ�จันทร�
62103010607 นางสาวจาริณี ผิวสุวรรณ
62103010608 นางสาวอธิชา พุ:มจันทร�
62103010609 นางสาวปรียานุช อุดมวรรณ
62103010610 นางสาวจีรภา บัวเขียว
62103010611 นางสาววิภาดา ไชยสน
62103010612 สิบเอกหญิงวิชชุดา ทาระพันธ�
62103010613 นางสาวปานชนก กาลจักร
62103010614 นางสาวปวีณา สีมาชัย
62103010615 นางสาวคณิตา จําปาเรือง
62103010616 นางสาวนิภาพร แก0วสนิท
62103010617 นายเกียรติศักด์ิ แย0มพจนา
62103010618 นายไพบูลย� แสวงบุญ
62103010619 นางสาวสิริยากร งามศิริ
62103010620 นางสาวธิดาพร คูณมี
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62103010621 สิบเอกสิทธิศักด์ิ ม:วงอ:อน
62103010622 นางสาวจิราภา ดวงบุญมี
62103010623 นางสาวสุวิญชา มณีวรรณ�
62103010624 นางสาวศรัญญา ไชยสุระ
62103010625 นายวิสุทธิธัมม� มีทอง
62103010626 นางสาวเพ็ญนภา สถานพงษ�
62103010627 นายสุรพิชญ� โพธิวัฒน�
62103010628 นางสาวเดือนเพ็ญ พรมผง
62103010629 นางสาวสกุลรัตน� สีวรรณะ
62103010630 นางสาวนงลักษณ� โคตพันธ�
62103010631 นางสาวชนม�ณภัทร เอื้อการ
62103010632 นางสาวรจนา สุระมุล
62103010633 นางสาวจุฑามาศ รถา
62103010634 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวงศ�
62103010635 นางสาวสินีนุช โนนกลาง
62103010636 นางสาวจรรยาพร สุวรักษ�
62103010637 นางสาวกวินธิดา บุตรวงศ�
62103010638 นางสาวดรรชนี บุษดี
62103010639 นายคฤหาสน� นามวัน
62103010640 นางสาวนัฐติกา สีแสด
62103010641 นางสาวทัศนีย� หนันสีแก0ว
62103010642 นายโชคชัย ครองยุติ
62103010643 นายเอกพจน� จางวาง
62103010644 นางสาวคัทลียา บาลธนะจักร
62103010645 นายวิศิษย�ศักด์ิ บุดดีวงษ�
62103010646 นางสาวศศิธร พุ:มจันทร�
62103010647 นางสาวสุภารักษ� วัฒนะธรรม
62103010648 นายณัฐวุฒิ โหน:งกดหลด
62103010649 นายพชร พรมลาย
62103010650 นางสาวธีรยา โพนพุทธ
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62103010651 นายวิริยวิชญ� มีสติ
62103010652 นายจีระศักด์ิ พรมลัง
62103010653 นางสาวพลับพลึง สีสุระ
62103010654 นายจัตุรพร ประเทือง
62103010655 นายสุเมธ มาสขาว
62103010656 นายวีระยุทธ ปBญญามี
62103010657 นายประวรรณ ก0อนทอง
62103010658 นายพูนสวัสด์ิ ศิริสุข
62103010659 นางสาวจันจิรา สร0อยผาบ
62103010660 นางสาวจรีวรรณ โพธิจันทร�
62103010661 นายทองศรี โกษา
62103010662 นายศักด์ิสิทธ์ิ แหลมจะบก
62103010663 นางสาวพัชรา ยืนนาน
62103010664 นางสาวศิวพร บุญญานุสรณ�
62103010665 นางสาวคมคาย ประกอบศรี
62103010666 นายธนพงษ� วงสาโท
62103010667 นางสาวฐิตินันท�กุนต� หอมทอง
62103010668 นายพีระพงษ� เหลือกลาง
62103010669 นางสาวพรชนก สันติวรรักษ�
62103010670 นางสาวสุมาลี สมวงศ�
62103010671 นางยุพิน จอมหงษ�
62103010672 นางมะลิจันทร� เพียรเสมอ
62103010673 นางสาวชฎาพร ศรีวิคุณ
62103010674 นางสาวกันตยา วงค�ศรี
62103010675 นายประวิทย� ประสมศรี
62103010676 นางสาวกมลชนก ขุนเมือง
62103010677 นางสาวอุไรวรรณ กวนวงค�
62103010678 นางสาวสลีวรรณ แพงมา
62103010679 นางสาวจิณห�กนิภา ยงทวี
62103010680 นางสาวเปMOยมลาภ ทิพมาตร
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62103010681 นางสาวสายธาร ไผ:ล0อม
62103010682 นางสาวเนติยา สืบสิงห�
62103010683 นางสาวสายใจ หน:อพรมมา
62103010684 นายเอนกพงษ� พรมชาติ
62103010685 นายสายพิชย� พ่ัวระยะ
62103010686 นายภราดร บุญสิทธ์ิ
62103010687 นางสาวอภิรดี วงศ�ศรี
62103010688 นางสาวเกษกนก สีดา
62103010689 นายเทพสถิตย� สร0างนานอก
62103010690 นายสุวรรณ พันแก:น
62103010691 นางสาววิลาวัลย� ชินวรรณะ
62103010692 นายวรายุทธ อุตอามาตย�
62103010693 นางสาวสิรินทร� หมวดแก0ว
62103010694 นางสาวพัชราภรณ� นิยมสินธุ�
62103010695 นายนิรุตต์ิ การภักดี
62103010696 นางสาวชนินันท� น0อยม่ิง
62103010697 นางสาวณัฐธิพร ชูหา
62103010698 นายสราวุธ โคตรวิทย�
62103010699 นางสาววรัญญา เวียงสิมา
62103010700 นายกฤษณะ จันเภา
62103010701 นายธนพล ฉลวยศรี
62103010702 นางฉริยา คงสืบเสาะ
62103010703 นายเกษมสันต� เหมือนจิต
62103010704 นายสมควร โคชขึง
62103010705 นางสาววาสนา สิทธิราช
62103010706 นายธานิน มาลาสาย
62103010707 นางสาวพรนิภา ก0านบัวไชย
62103010708 นางสาวนีร ทองพิพัฒนากุล
62103010709 นางละอองดาว บุณยรัตพันธุ�
62103010710 นายณรงค�ฤทธ์ิ เลิศฤทธ์ิ
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62103010711 นางสาวเบญจมาศ โพธ์ิคํา
62103010712 นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร
62103010713 นางสาวนงค�เยาว� ขันบุดศรี
62103010714 นายธีรธาร จันทะนะ
62103010715 นางสาววริยา มีชัย
62103010716 นางสาวธิดารัตน� สุเลิศ
62103010717 นางสาวจุฑามาศ นีระกุล
62103010718 นายสาโรช เสริมศรี
62103010719 นายจักราวุฒิ จันทร�งาม
62103010720 นายวิษณุ อุปวงษา
62103010721 นายเบญจรงค� วงศ�ณรัตน�
62103010722 นางสาวรัชฎาภรณ� สัตย�ธรรม
62103010723 นางสาวรัตนาภรณ� คนไว
62103010724 นายนิกร บุญเกิด
62103010725 นางสาวพัชรินทร� ศรีบุตร
62103010726 นายอดิศักด์ิ บุญเชิญ
62103010727 นางสาวเบญจพร พวงปBญญา
62103010728 นางสาวสิวลี เสียงหวาน
62103010729 นางสาวฐนัฎฐา สุดหล0า
62103010730 นางสาวกนกนภัส ศรีประดับ
62103010731 นายพรเทพ อินทสิทธ์ิ
62103010732 นางยุพิน งอนชัยภูมิ
62103010733 นางสาวรสสุคนธ� สุทธิสุวรรณ
62103010734 นายทวิช คุณชาติ
62103010735 นางสาวรัตนา เชื้อสิงห�
62103010736 นางสาวนิลวรรณ พุดซา
62103010737 นางสาวกนกวรรณ จันทะพันธ�
62103010738 นางสาวศศิประภา โปร:งจิตร
62103010739 นายธีทัต แสนสําโรง
62103010740 นางสาวมัลลิกา ภูบาลชื่น
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62103010741 นางสาวปราริฉัตร แสงพราว
62103010742 นางสาวอิสราวดี เพ็งแจ:ม
62103010743 นายอภิราวุฒิ สีทา
62103010744 นางสาววรรษมน ละครไชย
62103010745 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�อ:อน
62103010746 นางสาวศิริวรรณ จันสนิท
62103010747 นางสาวอินธุอร สายตา
62103010748 นายสุริยะ มณพรมมา
62103010749 นางสาวศศิวิมล สุรวิทย�
62103010750 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ:อึ้ง
62103010751 นางสาวขวัญชนก สุทธิอาคาร
62103010752 นายพงษ�วสันต� สุวรรณชัยรบ
62103010753 นางสาวรัตนา ดีดวงพันธ�
62103010754 นางสาวปIยธิดา แก0วกาหลง
62103010755 นายพิษณุ เดยังรัมย�
62103010756 นางกชพร ฉัตรทอง
62103010757 นางสาวนภา ไชยเศษ
62103010758 นายเอกศิษฐ� วิศาลสิริเจริญ
62103010759 นายกัมปนาท ประกอบสุข
62103010760 สตทสนั่น สีมาทอง
62103010761 นางสาวสาวิตรี เนตรวงศ�
62103010762 นายนิติกร สุขสมาน
62103010763 นางสาวมยุรา เพียรเสมอ
62103010764 นางสาวจรีรัตน� อนันตภักด์ิ
62103010765 นายณัฐพล ทองเกษ
62103010766 นางสาวสาลินี ทนวนรัมย�
62103010767 นายสุริยา ผลอ0อ
62103010768 นางสาวรัตนา เอ็นดู
62103010769 นายอธิปBตย� มวลทอง
62103010770 นางสาววิไลลักษณ� อนันต�
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62103010771 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวเมืองโขง
62103010772 นางสาวนงลักษณ� ขวัญทอง
62103010773 นายวัชรินทร� สามี
62103010774 นายชัยวัฒน� บุราณ
62103010775 นางสาวรุ:งทิวา สมาพันธ�
62103010776 นายมีชัย บุญมุข
62103010777 นางสาวอุทัยวรรณ แก0วบุญเรือง
62103010778 นายอิศเรศ กุดหอม
62103010779 นายอลงกรณ� อินทร�ทอง
62103010780 นางสาวยุวดี โพธ์ิขาว
62103010781 นางสาวธิราภรณ� ครองชัย
62103010782 นางสาวอารีรัตน� โสมสุด
62103010783 นางสาวอรอนงค� ค:าแพง
62103010784 นางสาวสุชาวลี ศรีศรยุทธ
62103010785 นางสาวทิวาพร ดอนศิลา
62103010786 นายแซมนภา บุญเรือง
62103010787 นางสาวกมลลักษณ� คําแก0ว
62103010788 นางสาวภาวนา บุตรพรม
62103010789 นางพัชรีพร ศรีแสง
62103010790 นางสาวณัฐชยา ศิริโสม
62103010791 นางสาวอมรฤดี สานนท�
62103010792 นางสาวสุภาพร เจริญย่ิง
62103010793 นางพรนิภา ทัตสอย
62103010794 นายณัฐพงศ� กรแก0ว
62103010795 นางสาวบุษราคัม มูลบุตรดา
62103010796 นายธนัทภัทร ผุดผ:อง
62103010797 นางสาวพรทิพย� ไชยสมเดช
62103010798 นางสาวยุพารัตน� ถนอมเขตต�
62103010799 นายกฤษณัฎฐ� งามแพง
62103010800 นางสาวพนมพร เทพศรีหา
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62103010801 นายณัฐพล มารุตะพันธ�
62103010802 นายสุริยันห� มาศภูมี
62103010803 นางสาวเปรมฤดี ม่ิงชัย
62103010804 นายสุพงษ� สุโพแสน
62103010805 นางสาวสุดารัตน� สีละ
62103010806 นายวิภูษณะชัย สุขเลิศ
62103010807 นายกฤษณพงศ� อินทร�งาม
62103010808 นางจุฑารัตน� คําศรี
62103010809 นางสาวอารีรัตน� มหาอ0ม
62103010810 นายอภิวัฒน� เถาว�ที
62103010811 นางสาวปฐมาวฬี มาลัย
62103010812 นายอดิศร ปBททุม
62103010813 นายณัฐพล ฉายแม0น
62103010814 นางสาวนิภาพร พวงมาเทศ
62103010815 นายภานุพงษ� สนศรี
62103010816 นางสาวประภัสสร สุภาศรี
62103010817 นางสาวขวัญฤดี หมายเก้ือ
62103010818 นางสาวธนพร แววศรี
62103010819 นางสาวกรปภา คมเฉียบ
62103010820 นายปฏิรูป มะลิเลิศ
62103010821 นายเอกราช มหาราช
62103010822 นายศิราวุธ จอมจุมพล
62103010823 นางสาววิลาวัณย� บัณฑิตพรรณ
62103010824 นางสาววิรยา ทวีวัยชัยพล
62103010825 นางสาววรฎา พะระบาล
62103010826 นางสาวปIยวรรณ หมะสัน
62103010827 นางสาวณัฐนันท� รักษา
62103010828 นายอดิศร รินไธสง
62103010829 นายกิตติภูมิ วาปMกะ
62103010830 นายศิรศักด์ิ ลาวัลย�
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62103010831 นายธีรพงศ� เก้ือทาน
62103010832 นางสาววราภรณ� สุภสร
62103010833 นายจักรพันธุ� ทองปBญญา
62103010834 นางสาวพิชญาภา พุดผา
62103010835 นายสุรศักด์ิ ดาโรจน�
62103010836 นางสาวนภาวรรณ ครอบกระโทก
62103010837 นางสาวญาณิศา คําเหลือ
62103010838 นายปIยะพงษ� ชายทวีป
62103010839 นายกัมปนาท เสลวาปMนุสรณ�
62103010840 นายณัฐวุธ วิลามาศ
62103010841 นายสันติภาพ ฮงทอง
62103010842 นางสาวสุพัตรา ปราบหนองบั่ว
62103010843 นายไพฑูรย� ภู:ทอง
62103010844 นางสาวเหมือนฝBน ศุภสุข
62103010845 นายจิรชัย ขันทอง
62103010846 นางสาวปนัดดา หล:อสิงห�
62103010847 นางสาวอภิญญา เพ็งพาทย�
62103010848 นายเกรียงไกร สมัครสมาน
62103010849 นางสาวสุปราณี อยู:สุข
62103010850 นายรวิ สัทธานนท�
62103010851 นางสาววิไล คณะศรี
62103010852 นางสาวศิวพร ทนทาน
62103010853 นายปรพล ศรีดาชาติ
62103010854 นางสาวอาทิตยา บุญมา
62103010855 นางสาวปพิชญา สิทธิ
62103010856 นางสาวภัทราจิตร คําโกน
62103010857 นางสาวกัญญา มะนู
62103010858 นางสาวพรวลัย สีงาม
62103010859 นางสาวชื่นนภา อุ:นแก0ว
62103010860 นางสาวอารียา ทรารมย�
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62103010861 นายวรายุทธ จันใด
62103010862 นายสิทธิศักด์ิ นะรื่นรัมย�
62103010863 นางสาวประคอง จันทร�หอม
62103010864 จ:าสิบเอกราชัน โพธ์ิศิริ
62103010865 นางสาวดาริกา แก:นจันทร�
62103010866 นางสาวช:อผกา หินทอง
62103010867 นายนัฐวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62103010868 นางสาวพิชญา เชื้อทอง
62103010869 นายศุภกิจ กันทะมา
62103010870 นายเชาวพันธ� จันทร�เลื่อน
62103010871 นางสาวปรัชญานี คําจริง
62103010872 นางสาวลัดดาวรรณ อุ:นคํา
62103010873 นายสงกรานต� ก่ิงแก0ว
62103010874 นางสาวกาญจนา อินทะนาม
62103010875 นางสาวกัญญารัตน� มีระหาญ
62103010876 นางสาวสมฤทัย สัชชานนท�
62103010877 นางสาวศิริวรรณ แสงไชย
62103010878 นางสาวปรียาภรณ� บึงไกร
62103010879 นางสาวพิมพ�พา ทิตะนนท�
62103010880 นางสาวพิจิตรตรา สาธร
62103010881 นางสาววันวิสาข� แสงผ:อง
62103010882 นางสาวสุวนันท� วรรณกร
62103010883 นางสาวเสาวนีย� ชมชื่น
62103010884 นางสาวพิมลวรรณ แสงสิงห�
62103010885 นายณัฏฐ�กฤศ วะนา
62103010886 นางสาวสิริรัตยา แก:นก:อ
62103010887 นายวัลลภ มลิพันธ�
62103010888 นางสาวคณิตา นิลนนท�
62103010889 นายพงศกร ปุนประวัติ
62103010890 นางสาววาสนา สุดวิลัย
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62103010891 นายวีระวัฒน� รูปสอาด
62103010892 นางสาวดาวเรือง ประทุมทอง
62103010893 นายสุรภัทร คุณวรเกษตร
62103010894 นายภูมิพัฒน� วงค�อามาตย�
62103010895 นางสาวพรพิมล ธรรมพร
62103010896 นางสาวเทวารักษ� อุ:นวงศ�
62103010897 นางสาวอ0อมใจ คําศรี
62103010898 นางสาวณัฐธยาน� บุญราช
62103010899 นายชนาธิป วัฒนสโรช
62103010900 นางสาวปารณีย� ศรีสง:า
62103010901 นางสาวณัฏฐ�พิมนต� ไพรบึง
62103010902 นายนัธทวัฒน� ชูเลิศ
62103010903 นางสาวนริศรา ประโยชน�โยธิน
62103010904 นางสาวเบญจมาพร บุษบงก�
62103010905 นายศิริชัย นันทกุล
62103010906 นางสาวรัตนา สมบัติ
62103010907 นายณรงค�ศักด์ิ อินทิชัย
62103010908 นางสาวพัชรี โคตะพงษ�
62103010909 นางสาวอภิญญา พันธเสน
62103010910 นางสาวอัจฉรา ศรีอาจณรงค�
62103010911 นางสาวมณีรัตน� อินทร�อ:อน
62103010912 นางสาวสิริรักษ� วงษ�นิล
62103010913 นางสาวเบญจมาศ ขันตี
62103010914 นางสาวเขมสรณ� กุลนะ
62103010915 นางสาวเลิศลักษณ� วงษ�ศรีมี
62103010916 นางสาวฐาณิญา สิงห�แจ:ม
62103010917 นางสาวศศิธร เสาว�ทอง
62103010918 นางสาวปาลิตา แสนสวาท
62103010919 นางสาววรัชญา ปุยคํา
62103010920 นางสาววิลาวัณย� ชอบชิน
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62103010921 นางสาวปรารถนา มุขขัง
62103010922 นางรัชนี สําเภา
62103010923 นางสาวกาญจนาพร แก0วคําแพง
62103010924 นายวัฒนา แข็งทน
62103010925 นางสาวปรียานุช กําเหนิดสิงห�
62103010926 นางสาวศิริกานดา สาธร
62103010927 นายณรงค�ศักด์ิ ศรีหะโคตร�
62103010928 นายณัฐชัย ฤกษ�ใหญ:
62103010929 นายศุภกร วงศ�ละคร
62103010930 นางสาวเตือนใจ แสงแดง
62103010931 นายนิรุต ยอดศรี
62103010932 นางสาวยุรัตน�ดา สุขไชย
62103010933 นางสาวพรพิมล วัณโท
62103010934 นางสาวอารียา ย่ังยืน
62103010935 นายปฏิวัติ สระทอง
62103010936 นางสาวมยุริญ บุษมงคล
62103010937 นางสาวสมใจ พลเมือง
62103010938 นางสาวศรสวรรค� ถ่ินงาม
62103010939 นายวีระพันธ� ศิริบุตร
62103010940 นางสาวชโลชา เชิงชวโน
62103010941 นางสาวลาวัลย� ง้ิวสุวรรณ
62103010942 นายบุณยทัต สุธรรมวิรัช
62103010943 นางสาววชิราภรณ� แหวนวงษ�
62103010944 นายอํานาจ ด0วงโพนแร0ง
62103010945 นางสาวก่ิงแก0ว แก:นการ
62103010946 นางสาวจิตรนภา เจือสุข
62103010947 นางสาววราพร สุดชาคํา
62103010948 นางสาวโชติภา ลุนศรี
62103010949 นางสาวศิรินันท� ศรีภักดี
62103010950 นางสาวศศินา สิงห�ทอง
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62103010951 นางสาวอัจฉรา ชูชื่น
62103010952 นายวุฒิพงษ� นามสมดี
62103010953 นางสาวคุณัญญา ทวีสอน
62103010954 นางสาวกัญญาภัทร วรราช
62103010955 นางสาวสุกัญญา สมหมาย
62103010956 นางสาววีนัสรินทร� ทิพจรุญ
62103010957 นางสาวกุลธิดา พุทธา
62103010958 นางสาวแจ:มนภา สุริโย
62103010959 นางสาวครองขวัญ คุ0มบุญ
62103010960 นางสาวปภาพินท� พรมสี
62103010961 นางสาวพรพินิตนันท� เมืองแสน
62103010962 นางสาวกัลยรัตน� คําแสน
62103010963 นางสาววิลาวัณย� กําลังหาญ
62103010964 นางสาวณัฐรินีย� บุตรพรม
62103010965 นายธวัชชัย เกษรี
62103010966 นางสาวนฤมล บุตราช
62103010967 นางสาวธัญลักษณ� นิยมสุข
62103010968 จ:าอากาศเอกชูอนันต� สุขกุล
62103010969 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญคํา
62103010970 นางสาวบุษกร ไชยพันโท
62103010971 นางสาวปานิศา ชนะสิงห�
62103010972 นางสาวพลอยไพลิน การกล0า
62103010973 นางศิริกัลย� มะลัยทอง
62103010974 นางสาวพิมพ�วรีย� ศรีมันตะ
62103010975 นางสาวเมริยา คําผง
62103010976 นางสาวมัทนียา นาโสก
62103010977 นางสาวสุลักขณา โยงรัมย�
62103010978 นางสาวณัฐริกา ปBญญาหาญ
62103010979 นางภัณฑิรา สมนาค
62103010980 นางสาววรารี จิณศิริ
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62103010981 นายธวัชชัย แก0วปริมประ
62103010982 นางสาวจริยา พันธ�โภคา
62103010983 นางสาวนิรนาจ ศรีวะโสภา
62103010984 นางสาวพรสวรรค� สารทอง
62103010985 นายวุฒิเกียรติ คํากระจาย
62103010986 นางสาวแว:นทิพย� บุญก0อน
62103010987 นางสาวรําไพ ผลขาว
62103010988 นางสาวณัชจิราภรณ� แก0วคํา
62103010989 นางสาวยุพาวดี ดาลัย
62103010990 นางสาววชิราภรณ� เจริญท0าว
62103010991 นางสาวอาภากร มะลิงาม
62103010992 นางสาวสุรีรัตน� สมชาติ
62103010993 นางสาวสุกัญญา โอษฐิเวช
62103010994 นางสาววิยะดา โพธ์ิชัย
62103010995 นายนราธิป อินทร�พลา
62103010996 นางสาวภัทฏิกา ลําต0น
62103010997 นางสาวขนิษฐา สมปาน
62103010998 นางสาวกัญชพร ทองหล:อ
62103010999 นายธนากร บุตะเคียน
62103011000 นางสาวจิรประภา จันทรวิจิตร
62103011001 นางสาวกัญญาภัทร บุญเอนก
62103011002 นางสาวณัฐณิชา อังคะณา
62103011003 นางสาวอรัญญา ก่ิงเกษ
62103011004 นายพิทยา คูณทาการ
62103011005 นายวิรัช พูลเสนา
62103011006 นายวัฒนา แก0วล้ํา
62103011007 นางสาวจิรวดี ท0าวอินทร�
62103011008 นางสาวอรญา เสียงเพราะ
62103011009 นางสาวพรพรรณ นาเมือง
62103011010 นางสาวจันทิมา กองสุวรรณ�
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62103011011 นายคงกระพัน ขันโมลี
62103011012 นายศิริศักด์ิ โพธ์ิศิริ
62103011013 นางสาววิลาวัณย� วิยาสิงห�
62103011014 นางสาววรรณภา ผ:องศรี
62103011015 นายวันเฉลิม ศรีบุญโรจน�
62103011016 นางสาวนันทิยา เสมียนกุล
62103011017 นางสาวทิพยรัตน� ศิริสาร
62103011018 นายอานนท� วินทะไชย
62103011019 สิบเอกหญิงจามจุรี อาจวิชัย
62103011020 นายณัฐวุฒิ ประทุมอ:อน
62103011021 นางสาวนลินนี ไสวเงิน
62103011022 นายอมรเทพ ศรีลาเคน
62103011023 นางสาวแคทรีน บุญช:วย
62103011024 นายกีรติ คชอาจ
62103011025 นายศุภเสกย� ทองสุข
62103011026 นางสาวณัฐรุจา สมนึก
62103011027 นางสาวธัญลักษณ� บุญชะเน
62103011028 นางสาวรัตติยา บัวพา
62103011029 นางสาวพรชิตา สื่อกลาง
62103011030 นางสาวพรประภา เนตตาสาร
62103011031 นายอธิวัฒน� เหลางาม
62103011032 นางสาววันวิสาข� สืบสายกลิ่น
62103011033 นางสาวปIติยา ศรัทธา
62103011034 นายศิริศักด์ิ จันครา
62103011035 นางอรประภา สีนวน
62103011036 นางสาวกมลรัตน� พรธรรม
62103011037 นางสาวเกศรินทร� เสียงหวาน
62103011038 นางสาวสิริพร หงษ�สูง
62103011039 นางสาวนภาพร ไชยงาม
62103011040 นางสาวพิพรพรรณ จงวัฒน�
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62103011041 นางสาวปราถนา ธานีวรรณ
62103011042 นางสาวชนิดา มาตา
62103011043 นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย�
62103011044 นางสาวพรภิมล สุริยะ
62103011045 นางสาวสุภากัญฐ� ฐานเจริญ
62103011046 นายมงคล ขันทอง
62103011047 นางสาวอรพรรณ บุญเชิญ
62103011048 นายธีรวัฒน� ศรีมันตะ
62103011049 นางสาวภัทราภรณ� ศรีรอง
62103011050 นายอมรเทพ พลพงษ�
62103011051 นางสาวสุจิตตรา พรหมเสนา
62103011052 นายอัครพล ศรีสมบัติ
62103011053 นายจักรเพชร พาสง:า
62103011054 นางสาวปณิชา รพีพัฒนา
62103011055 นายวุฒิไกร คํ่าคูณ
62103011056 นางสาวณัฐพัชร� สมใสวิวิตรกุล
62103011057 นางสาวนหทัย เชื้อคําเพ็ง
62103011058 นางสาวเบญจพร ทองภูธรณ�
62103011059 นางสาวศิรินทร�ทิพย� จิตสุข
62103011060 นางสาวปริญญาพร เส0นเกษ
62103011061 นายวสันต� บุญพ่ัว
62103011062 นายสมหมาย โพธ์ิขาว
62103011063 นางสาวอรวรรณ คณะพันธ�
62103011064 นายนพดล อัศวภูมิ
62103011065 นางสาวแพรวพรรณ อยู:หล่ํา
62103011066 นางสาวอุไร ไกยวงศ�
62103011067 นางสาวณัฐชานันท� สมบูรณ�
62103011068 นางสาวปวีณา ชาวสวน
62103011069 นางสาวชิยาภรณ� ทั่งน0อย
62103011070 นายสรยุทธ อุดมสาย
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62103011071 นางสาวสุนิสา พิลาแดง
62103011072 นางสาวพิมพ�มณี วงศ�ตรี
62103011073 นางสาวสุภาวรรณ แนวน0อย
62103011074 นายวิวัฒนชัย ไชยพิมพา
62103011075 นายวัชริศ จึงธนวงศ�
62103011076 นางสาวปIยภัทร กุลพิลา
62103011077 นายกฤษณะ เจริญศิริ
62103011078 นางสาวเกษชุฎา สารบรรณ
62103011079 นายวัชระ ภูชาคํา
62103011080 นางสาวปIยนุช มีแก0ว
62103011081 นางสาวปIยรัตน� ชาวนา
62103011082 นางสาวสุวรรณนาวิน แสนทวีสุข
62103011083 นางสาวอัญชิสา พรหมพิทักษ�กุล
62103011084 นางสาวอรัญญา บุญประสพ
62103011085 นางสาวจุฑาณัฐ ดอนลาดลี
62103011086 นางสาวสุขสันต� อินทพันธุ�
62103011087 นางสาวสุนิดา ศิริเทศ
62103011088 นางชลกร หลักเขต
62103011089 นายศิริวรรณ ลุสุข
62103011090 นางสาวจุฑามาศ ลี้ลับ
62103011091 นางสาวสุมาลี สว:างแสง
62103011092 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�รําพันธ�
62103011093 นางสาวณฐมน หงษ�สูง
62103011094 นางบุษกร หวลระลึก
62103011095 นายวินทกร สายชารี
62103011096 นางสาวพิศมัย แก0วดา
62103011097 นางสาวเบญจพร กออ:อน
62103011098 นางสาวจงรักษ� บุญวัง
62103011099 นางสาวกมลชนก บุญแก:น
62103011100 นางสาวนันท�นภา ชุมปลา
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62103011101 นางสาวขนิษฐา ไพเราะ
62103011102 นางสาวจิราวรรณ อาจหาญ
62103011103 นางสาวขนิษฐา คําหล0า
62103011104 นายธีรวัฒน� ต0นโพธ์ิ
62103011105 นายพีรณัฐ หอมสมบัติ
62103011106 นางสาวมณีนุช ขุมคํา
62103011107 นางสาวธัญญา แก0วนนท�
62103011108 นางสาวภัสราภรณ� นิยม
62103011109 นางสาวณัฐชนก บุญรินทร�
62103011110 นางสาวธัญณรัตน� พลอยพันธ�
62103011111 นายพยุงศักด์ิ ศรีชนะ
62103011112 นางสาวนพรัช ธรรมวงศ�
62103011113 นางขนิษฐา วงษ�รักษ�
62103011114 นางสาวพัชรีวรรณ วงชารี
62103011115 นางสาวพิศมัย สังฆะบาลี
62103011116 นางสาววริศรา มีเจริญ
62103011117 นางสาวฐิติภัทรา อินทร�แป4น
62103011118 นางสาวพัชราพร กาญจนเสน
62103011119 นางสาวนริสรา บ0งพรม
62103011120 นางสาวอาทิตยา บุญยัง
62103011121 นายสรายุทธ� เอ็นดู
62103011122 นางสาวเขมินันท� จันเต็ม
62103011123 นายฐิรภัช สีดํา
62103011124 นางสาวสุกพิชญ� ศิลปประยูร
62103011125 นายอานันท� โนนดงกลาง
62103011126 นายสมเกียรติ อินทร�เหง0า
62103011127 ว:าที่ร0อยตรีหญิงกาญจนา ศรีโยหะ
62103011128 นายชวลิต บัวพรม
62103011129 นางสาวอรทัย สายราษฎร�
62103011130 นายธีรยุทธ ดุลบดี
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62103011131 นางสาวจิรัฐติกาล คําผง
62103011132 นางสาวชลธิชา คําก0อน
62103011133 นายกิตติ บุญหวาน
62103011134 นางสาวกาญจน�ธิดา มีวงษ�
62103011135 นางสาวสุจิตรา อินอ:อน
62103011136 นางสาวเพชรี สุดาเดช
62103011137 นายศุภกิตต์ิ สุขทอง
62103011138 นายสุรชาติ คํากรฤาชา
62103011139 นายกฤษณะ สมทิพย�
62103011140 นางสาวสุทาลักษณ� พรหมโลก
62103011141 นางสาวสุปราณี เลิศมณีพันธ�
62103011142 นางสาวปริศนา จําลองสอง
62103011143 นางสาวพัชราภรณ� ดวงอาจ
62103011144 นางสาวภาวดี คํามานพ
62103011145 นางสาววิสาสินี กานุสนธ์ิ
62103011146 นางสาวกรรณิการ� มณีภักดี
62103011147 นายณรงค�ฤทธ์ิ จิตรัก
62103011148 นางสาวอารยา ฉลูทอง
62103011149 นางสาวพิศมัย แสนทวีสุข
62103011150 นางสาวศิริรัตน� ศรีวิเศษ
62103011151 นางสาวจิราภรณ� นุชงอน
62103011152 นางสาวธนยา คูนีรัตน�
62103011153 นางสาวดาวปริญญา โยธะวงค�
62103011154 นางสาวจริยา ลาเลิศ
62103011155 นางสาวศศิวรรณ จ่ันรัตน�
62103011156 นายอนุชิต สุกหวาน
62103011157 นายวิชัด แจ0งสว:าง
62103011158 นางสาวขวัญฤดี เติมทรัพย�
62103011159 นายณัฐพงศ� จิรัมย�
62103011160 นางสาวชฎาพร ก0องเวหา
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62103011161 นางสาวภานุมาศ พันภู
62103011162 นางสาวอนงค�นาถ โกลนกระโทก
62103011163 นางสาวสุภาพร ศรีสงเปลือย
62103011164 นางสาวกัญญาณัฐ จันนะรา
62103011165 นางสาวศุภร นิชรัตน�
62103011166 นายธวัชชัย พลศรี
62103011167 นางสาวไพลิน ดวงจิตร
62103011168 นางสาวลักขณา วรสาร
62103011169 นางสาวธฤดี จําศรี
62103011170 นายพงศธร ทองจันทร�
62103011171 นายภาณุเดช ไชยมาศ
62103011172 นางสาวเสาวลักษณ� ภูพูล
62103011173 นางสาวเมธาพร สีดี
62103011174 นางสาวจารุวรรณ ใจศรี
62103011175 นางสาวกรรณิการ� คํามา
62103011176 นางอภิรวาณี ตุ0มสังข�ทอง
62103011177 นายวัชรพงศ� มูลมิรัตน�
62103011178 นายตะวัน เย็นสําราญ
62103011179 นางสาวจิรานุช ราชรักษ�
62103011180 นางสาวพิมพิกา พูลงาม
62103011181 นางสาวทัดพร เอฟวา
62103011182 นางสาวสุภาภรณ� แสนคํา
62103011183 นางสาวจุฬาลักษณ� มาขุมเหล็ก
62103011184 นางสาววิลาสิณี คล:องแคล:ว
62103011185 นางสาวจุฑามาศ ครองยุทธ
62103011186 นายพิทักษ� สิงห�บัวบาน
62103011187 นายจิระวัฒน� บุตรวัง
62103011188 นางสาวกัญญา ทองเครือ
62103011189 นางสาวภคมณฑณ� เพชรชู
62103011190 นายฉัตรชัย หงษา
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62103011191 นางสาวศิริพร มานทอง
62103011192 นางสาวอรวรรณ จิรังดา
62103011193 นางสาวสุชาวดี หงษา
62103011194 นายณัฐพล สังเกตุกิจ
62103011195 นางสาวอนุสรา กําลังหาญ
62103011196 นางสาวพิมพ�ขนิษฐา บุตรโท
62103011197 นางสาวน้ําฝน ลมผักแว:น
62103011198 ว:าที่ร0อยตรีธนากร คํามุงคุณ
62103011199 นางสาวถัฐสิมา บุรัตน�
62103011200 นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย�
62103011201 นางสาวศศิมา ม่ันใจ
62103011202 นางสาวปวีณา สุลินทาบูรณ�
62103011203 นายชนม�พิพัฒน� ค0าคล:อง
62103011204 นางสาวธนาภรณ� ลีลาภัทร
62103011205 นางสาวภัสสร วงศ�ชมพู
62103011206 นางสาวนัททรียา ใจสุข
62103011207 นางสาวณัฐวดี แก0วบุปผา
62103011208 นางสาวจุฑาลักษณ� ภาระพฤติ
62103011209 นางสาวรัตนาภรณ� อภัยสม
62103011210 นายอดิพงศ� สีคําเม
62103011211 นายชัยรัตน� ไชยมา
62103011212 นางสาวพัชรียา บรรลือ
62103011213 นางสาวปBทมา แดงสะอาด
62103011214 นางสาวหทัยชนก สายหอม
62103011215 นายอนุชิต บัวพันธ�
62103011216 นางสาวเจนจิรา บุญคืน
62103011217 นางสาววรรญาพร กิติยวงศ�
62103011218 นายโอภาส เสาทอง
62103011219 นายอิทธิกร พัดทอง
62103011220 นางสาวผกาพันธ� จันครา
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62103011221 นายพชรพล กล0องเสียง
62103011222 นายพีรวัชร� ราชิวงศ�
62103011223 นายพิทยา รักษาพล
62103011224 นางสาวกนกวรรณ พิลาแก0ว
62103011225 นางสาวชนันท�กานต� ธีรอานันท�โชติ
62103011226 นายวาทศิลปT พรมศร
62103011227 นายวัชรชัย มณีสาย
62103011228 นางสาวขวัญชนก มีหวัง
62103011229 นางสาวสมใจ กุลบุญญา
62103011230 นายธนานันท� จันดาคูณ
62103011231 นายกิตติศักด์ิ เดชบรรทม
62103011232 นายวิชาญ มูลสาร
62103011233 นางสาวธิฏิญาภรณ� ภูกัน
62103011234 นางสาวศุทธิณี ทะนุพันธ�
62103011235 นางสาวประภัสสร วงศ�สาลี
62103011236 นางสาวพรรณพนัช บังเอิญ
62103011237 นางสาวชยานันท� สะอาด
62103011238 นางสาวขวัญจิรา พรมสุวรรณ
62103011239 นางสาวนะฤมนต� วงศ�ป4อม
62103011240 นายอนุชาติ มาตย�จันทร�
62103011241 นายจีรยุทธ เรืองสวัสด์ิ
62103011242 นางสาวมนัชญา รักษาศรี
62103011243 นายวิชาญ ศาลาสุข
62103011244 นางสาวปรารถนา บุตรอําคา
62103011245 นายอุดมเกียรติ บุญส:ง
62103011246 นายยงยุทธ แก0วพาปราบ
62103011247 นางสาวจารุวรรณ อยู:เลื่อน
62103011248 นางสาวพัชรี สีลาชาติ
62103011249 นายเชรษฐา สาริพร
62103011250 นางสาวมยุรา จันทะมุต
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62103011251 นางสาวฐาปนี โสตรแก0ว
62103011252 นางสาวนฤดี ศิริวงค�
62103011253 นางสาวกรกฏ ถวิล
62103011254 นางสาวพรรณนิภา นิลวงศ�
62103011255 นายจิรายุ จรลี
62103011256 นายณัฐนันท� อภิชัยพิทยาธร
62103011257 นายธีธัช กาญจนวงศ�
62103011258 นายจิรวัฒน� พูลภูงา
62103011259 นางสาวนิภาภรณ� สีสอน
62103011260 นายเชิดศักด์ิ กาสิงห�
62103011261 นางสาวพิไลวรรณ แสงดี
62103011262 นางสาววนิดา อยู:เล็ก
62103011263 นางสาวกุลธิดา บัวแย0ม
62103011264 นางสาวอรวรรณ วงศ�วลีเวทย�
62103011265 นางสาวอารียา สง:างาม
62103011266 นางสาวเพชรรัตน� ทองไทย
62103011267 นายสมภพ สีลาดเลา
62103011268 นางสาวนัฐลดาวรรณ นาเมืองรักษ�
62103011269 นายเจษฎา เต:าลอย
62103011270 นางสาวปณิดา อุปสุข
62103011271 นางสาวจารุณี อินทะนาม
62103011272 นางสาวนันตพร สุพอ
62103011273 นางสาวชฎาภรณ� เจษฎางศรี
62103011274 นางณัฐธิดา มโนรัตน�
62103011275 นายศราวุธ โชติเนตร
62103011276 นายจักรพงษ� ธนะศรี
62103011277 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�ภิรักษ�
62103011278 นางสาวเพ็ญพักตร� แสนสนุก
62103011279 นางสาวพัชรีพร จึงศีลญธรรม
62103011280 นายพสธร นามสร
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62103011281 นางสาวปภัสนันท� ขาวเครือ
62103011282 นายปานศิริ ศิริเดช
62103011283 นางสาวลิลตา ทองบุราณ
62103011284 นางสาวญดาวรรณ ชุ:มชื่นดี
62103011285 นางสาวลัดดา ตุ0มทอง
62103011286 นางสาวเบญญาภา ปBดถา
62103011287 นางสาวจิระประภาภรณ� สมรักษ�
62103011288 นางสาวณัฏถาพร ชูรัตน�
62103011289 นางสาวชไมพร ใจทัด
62103011290 นายภัคพล อิ้มแตง
62103011291 นายสายัน บุษบงก�
62103011292 นางสาวอุไรวรรณ สิมพันธ�
62103011293 นางสาวศิริลักษณ� แสนกันยา
62103011294 นางสาวนิภาพร จิตนอม
62103011295 นายอาทิตย� นิจการ
62103011296 นางสาวเยาวเรศ บัวแจ0ง
62103011297 นายชัยวัฒน� ทองผาย
62103011298 นายกรวิชญ� ทองจันทร�
62103011299 นายนพกร เพ่ิมศรี
62103011300 นายพงศกร ภูครองจิตร
62103011301 นางสาวมาริษา พระทอง
62103011302 นายณัฐกมล ประทุมวัน
62103011303 นางสาวกุลณัฐ บึงไกร
62103011304 นายจิระเดช กาญจนะชาติ
62103011305 นางสาวกิตติยากร รัตนวงค�
62103011306 นางสาวนฤมล ศรีสุธรรม
62103011307 นายสมบูรณ� ศรีสวรรค�
62103011308 นายมงคล ประจงศิลปT
62103011309 นางสาวสุภาพร ศรีลุน
62103011310 นายนนทชัย สนใจ

หน0า 377 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103011311 นางสาวจุฑารัตน� ปุผาโต
62103011312 นายณัฐพงษ� ป4องปก
62103011313 นางสาวกิตติกา เทียนทอง
62103011314 นางสาวฐิมาภรณ� เสนสร
62103011315 นางสาวกฤษณา ซ่ือตรง
62103011316 นายจิรัฏฐ� กนกตระกูลอนันต�
62103011317 นายปริวัตร ปBงอุทา
62103011318 นางสาววลัยภรณ� สิทธิศร
62103011319 นางสาวปรียาภัทร เมืองพิล
62103011320 นางสาววราภรณ� ยาตรา
62103011321 นางสาวศุทธินี สวัสดี
62103011322 นางสาวภัททิยา ทองคํา
62103011323 นายพงษ�พัฒน� ปBญญาฤทธ์ิ
62103011324 นายพสิษฐ� จุลวานิช
62103011325 นางสาวณัฐถาพร สุ:มมาตย�
62103011326 นางสาวพรพิมล ตะคํา
62103011327 นางสาวกานตรัตน� พละศักด์ิ
62103011328 นายอธิวัฒน� ขุมเพ็ชร�
62103011329 นางสาวรัชฎาภรณ� เจริญรื่น
62103011330 นางสาวปานกนก เพ็งแจ:ม
62103011331 นางสาวนงนิต มวลทอง
62103011332 นายอนุพงศ� เตชะ
62103011333 นางศุภรัตน� สมบัติ
62103011334 นางสาวทิพวัลย� โสพิษ
62103011335 นางสาวนวรัตน� สิงห�นิสัย
62103011336 นางสาวพัชรนันท� ณุวงศ�ศรี
62103011337 นางสาวชวัลนุช โคตรภักดี
62103011338 นายภูริฑัต วรรณวงศ�
62103011339 นางสาวเปรมฤทัย ไตรปาน
62103011340 นางสาวอุไรวรรณ เลิศล้ํา
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62103011341 นางสาวสุดารัตน� สีดํา
62103011342 นางสาววิไลพร ซาเสน
62103011343 นางสาวสุทธิดา เจริญรอย
62103011344 นางสาววารุณี ในจิตร
62103011345 นายเสริมศักด์ิ ศิลาโชติ
62103011346 นายสกล หอมสุวรรณ
62103011347 นางสาวอรอนงค� จันใด
62103011348 นายมานะ พงษ�วัน
62103011349 นางสาวภูษณิศา สายสมบัติ
62103011350 นางสาวปริยฉัตร วงค�คําหูม
62103011351 นางสาวกาญจนาพร แสนอามาตย�
62103011352 นายกฤษณา ศิริวิวัฒนกรกุล
62103011353 นายพรมรินทร� ถินราช
62103011354 นางสาวมัลลิกา เจริญรื่น
62103011355 นางสาวขนิษฐา บุญอุ0ม
62103011356 นายสมชาติ สิงห�สิทธ์ิ
62103011357 นางสาวเจนจิรา เสนาหม่ืน
62103011358 นางสาวพัชรี เกิดสุข
62103011359 นางสาวปรียาภรณ� เดิมพันธ�
62103011360 นางสาวสิริธนพัทร ปIติวัฒนพสุธร
62103011361 นางพจนี จันสิน
62103011362 นางสาวปรางทอง ลาภรัตน�
62103011363 นางสาวนภาพร ดวงใจ
62103011364 นางสาววรชนก บุตรดี
62103011365 นายณัฐวุฒิ โสรเนตร
62103011366 ว:าที่ร0อยตรีหญิงชนันท�ภรณ� ศรีงาม
62103011367 นางสมปอง วงศ�จันทร�
62103011368 นายธีระศักด์ิ พลจันทร�
62103011369 นางสาวสุภาภรณ� กุลบุญญา
62103011370 นางสาวพิรุณรัตน� หิตายะโส
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62103011371 นางสาวสายใจ นามธรรม
62103011372 นางสาวเกศราภรณ� ครองยุทธ
62103011373 นายวรศักด์ิ วรโยธา
62103011374 นายอิทธิเทพ อุบลพงษ�
62103011375 นายพรพรหม ทองคํา
62103011376 นางสาวนิศารัตน� สร0อยสนธ์ิ
62103011377 นางสาวจันทราวรรณ ชูรัตน�
62103011378 นางสาวปนิดา ชนะชัย
62103011379 นางสาวนิภา เสนาะพิน
62103011380 นายภาสกร นิลแสง
62103011381 นายกฤษณชัย ศรีภา
62103011382 นายรัตนสิทธ์ิ ประกอบสุข
62103011383 นางสาววิไลลักษณ� ชาลือ
62103011384 นางกมลทิพย� พรหมศรี
62103011385 นางสาวนิภาพร ภูมิสิงห�
62103011386 นางสาวสุพิชญา อิ่มเต็ม
62103011387 นางสาวขนิษฐา จําปาหอม
62103011388 นางสาวจิราพร สุขศรี
62103011389 นางสาวนัฐทิตวัสตร� จีนจํารัส
62103011390 นางสาวพราวพิชชา สอนบุตร
62103011391 นางสาววัชราภรณ� พลพวก
62103011392 นางสาวพัชราภรณ� ม่ิงบุญ
62103011393 นายอานนท� สุระเสน
62103011394 นางสาวพรธีรา ลําพัน
62103011395 นางสาวทาริกา กันยา
62103011396 นายบัณฑิต ไชยมา
62103011397 นายมานพ หงษามนุษย�
62103011398 นางสาวมุกดาวรรณ สุวรรณรัตน�
62103011399 นางสาวประภัสสรา ธรรมประเสริฐ
62103011400 นางสาวละอองดาว แสงพฤกษ�
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62103011401 นายโชติวิทย� ปะวะเท
62103011402 นางสาวขวัญใจ สุดยอด
62103011403 นางสาวละมัย ทารินทร�
62103011404 นางสาววชิรินทรา เสนาะเสียง
62103011405 นางสาววิลาวัลย� บุญหยาด
62103011406 นางสาวสิริรักษ� อินทมนต�
62103011407 นางสาวมาลี นรินทร�จันทร�
62103011408 นางสาวชาริญา ธีรจันทรางกูร
62103011409 นางสาวศิริรุ:ง กันสาย
62103011410 นายฤทธ์ิณรงค� ดีไว
62103011411 นางสาวปวีณา สารีพวง
62103011412 นางสาวจุลฑมาศ เพ็ชรบุญ
62103011413 นางสาวจันทร�จิรา สมนึก
62103011414 นางสาวสุธิดา คนองเดช
62103011415 นางสาวภัสราภรณ� มาลาพันธ�
62103011416 นายทศพล ขันทอง
62103011417 นางสาวพรรณิภา วุฒิชัย
62103011418 นายกฤตพงษ� มณีเกษกุล
62103011419 นางสาวสุพรรษา ไชยมาตร
62103011420 นางสาวสุดารัตน� ศรีรักษา
62103011421 นายรัฐพล บุญมา
62103011422 นายโชคเกษม ขุลีดี
62103011423 นางสาวชุติมา ไชยจันทร�
62103011424 นางสาวอรพินท� บุราคร
62103011425 นายสมบัติ ชินศรี
62103011426 นางสาวขนิษฐา เทศขุนทด
62103011427 นายชยพล วุฒิช:วย
62103011428 นายกิตติชัย มังสุไร
62103011429 นายเดชวัฒน� ทองเทพ
62103011430 นางสาวจิตราภรณ� คําวงศ�
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62103011431 นางสาวปBทมา นนท�ศิริ
62103011432 นางสาวเยาวรัตน� แสงทวี
62103011433 นายสถาพร สุธรรมแจ:ม
62103011434 นายพิชญ� พิรินยวง
62103011435 นางสาวจิณณพัต วงค�ชมภู
62103011436 นางสาวรมิดา ศรีธรรม
62103011437 นายพงศ�เศรษฐ ห0วยทราย
62103011438 นายกิตติทัต เชื่องดี
62103011439 นางสาวรุ:งธิวา แถลงสุข
62103011440 นางสาววนิดา เนื้ออ:อน
62103011441 นางสุมาลี สุพรรณ
62103011442 นางสาวณัฐริยา บุญตา
62103011443 ว:าที่ ร.ต.หญิงพุฒธา อบบุญ
62103011444 นายสกุลพร หินอ:อน
62103011445 นายธีรพล กันยาพันธ�
62103011446 นางสาวจามจุรี สรรพศรี
62103011447 นางสาววีราพร ธรรมนาม
62103011448 นายศราวุธ สายวัน
62103011449 นายศิริพงศ� มหาสุวรรณฉัตร
62103011450 นายพีรพัฒน� สายเคน
62103011451 นางสาวปริศนา แก0ววันนา
62103011452 นางสาวดลนภา คําดี
62103011453 นายคึกฤทธ์ิ จิตรประเสริฐ
62103011454 นางสาวสิริวรรณ ชารีรักษ�
62103011455 นางสาวฉันทนา ศรีเจริญ
62103011456 ว:าที่ร0อยตรีหญิงกชกร บุตรชาลี
62103011457 นางสาวนงลักษณ� บัวแก0ว
62103011458 นางสาวเรืองลักษณา สุพล
62103011459 นางสาวรพีพรรณ สุกุฎี
62103011460 นางสาวพิชญา วรรณวัตร
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62103011461 นางสาวจิตติญาภรณ� สร0างพล
62103011462 นางสาวกนกวรรณ อรพันธ�
62103011463 นางสาวศาสินี ผ:องศรี
62103011464 นายศุภณัฐ ปBญญาพ:อรณชัย
62103011465 นางสาวกาญกนก เกษหงษ�
62103011466 นางสาววิชุดา นันทา
62103011467 นางสาวมลิวัลย� ถาวรชน
62103011468 นางสาวพิสมัย สาหัส
62103011469 นางสาวกาญจนา มนูญญา
62103011470 นางสาวศิรินภา วงค�ชาชม
62103011471 นางสาวณัฐญาดา เรืองฤทธ์ิราวี
62103011472 นางสาวช:อผกา มะดารักษ�
62103011473 นายภานุมาศ ปรีดี
62103011474 นางสาวประภา จันทร�โท
62103011475 นางสาวสิริรัตน� พัฒนภรณ�
62103011476 นายจีรชัย รสจันทร�
62103011477 นางสาววชิราภรณ� โคตรสมบัติ
62103011478 นางสาวมนทกานต� มะลิงาม
62103011479 นางสาวปIยธิดา ชัยภารา
62103011480 นางสาวชมภูนุช ศิริโยธา
62103011481 นางสาวบุษบง หนองนา
62103011482 นางสาวยุวดี ดอกใหญ:
62103011483 นางสาวปนัทฐา พันธ�จันทร�
62103011484 นายสรไกร ชาติภูมิ
62103011485 นางสาวสุกัญญา เอียนไธสง
62103011486 นางสาวอุมาพร กาทอง
62103011487 นายวิสันต� พิมบุตร
62103011488 นายถาวร ชัยชนะ
62103011489 นายกิตติคม ขาวขํา
62103011490 นางสาวณิชชาพัชญ� วงศ�ปBดสา
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62103011491 นางสาวกมลวรรณ แสนบุญมี
62103011492 นางสาวกมลวัลย� นกทอง
62103011493 นายอัฑฒกฤษฏ์ิ บุญเสนอ
62103011494 นายชาญชัย คุณมี
62103011495 นางสาวณัฐธิดา บุตรศรี
62103011496 นางสาวจริยา สิงห�มาตร
62103011497 นางสาวก่ิงกาญจน� คําผุย
62103011498 นางสาวเจนจิรา พงษ�วิเศษ
62103011499 นางสาวอรพรรณ พรมศักด์ิ
62103011500 นายธนพล วงค�เตชะ
62103011501 นายสมบัติ เลิศล้ํา
62103011502 นางสาวกัญจน�ชลิตา ภัทรินทร�โสภณ
62103011503 นายวรพล โสเสมอ
62103011504 นางสาวนันทกา ดีนาน
62103011505 นางสาวศศิธร ประสมเพชร
62103011506 นางสาววนิดา ศิริโท
62103011507 นายอัษฎาวุธ สมบัติหล0า
62103011508 นางสาวอารีรัตน� สุวะจันทร�
62103011509 นางสาวจิรพรรณ วรรณพินิจ
62103011510 นางสาวเจนจิรา คนขยัน
62103011511 นางสาวอัญชุลี ชูรัตน�
62103011512 นางสาวกัลยา ศุภนัตร
62103011513 นางสาวณฐกานต� หาญชาติ
62103011514 นางสาวปวีณา จันดาวงศ�
62103011515 นางสาวเพ็ญโพยม พัฒนโชติ
62103011516 นางสาวกนกนารถ จําปาประโคน
62103011517 นางพนิดา ภารประดิษฐ�
62103011518 นายธงชัย ร0องครบุรี
62103011519 นายธีร�นรา พรหมเวียง
62103011520 นายบํารุง ผลจันทร�
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62103011521 นางสาวนิศากร สัมพันธ�
62103011522 นางสาวกันยา รัตนมาลี
62103011523 นางสาวประภาพรรณ ศรีฉํ่าพันธ�
62103011524 นางสาวจีรภา น0อยสีเหลือง
62103011525 นางสาวเบญจมาส ศรีขาว
62103011526 นางสาวอภิรดี เอมโอษฐ
62103011527 นางสาวชนัญชิดา สุขโรจน�
62103011528 นางสาวอนุรัชนี แสวงผล
62103011529 นางสาวดวงฤทัย ทัดเทียม
62103011530 นางสาวศิรภัสสร แผ:นศิลา
62103011531 นางสาวอริสรา จําปาสาร
62103011532 นางสาวนวลอนงค� คํามะรัตน�
62103011533 นายบุญญฤทธ์ิ กุแก0ว
62103011534 นางสาวศรัญญา สังฆวัด
62103011535 นางสาวกมลชนก อุทรักษ�
62103011536 นายฐากูร พูลเพ่ิม
62103011537 นางสาวพรทิพย� ค0ากําไร
62103011538 นางสาวพรรณวิไล คําหาร
62103011539 นางสาวอัจฉรียา ศรีษะธาตุ
62103011540 นายโชคทอง นนท�ศิริ
62103011541 นางสาวปวีณา สาธุพันธ�
62103011542 นางสาวภัททิยา จันทร�นิยม
62103011543 นางสาวอรพรรณ โพธ์ิไทรย�
62103011544 นายณัฐดนัย ขันถม
62103011545 นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต�
62103011546 นางสาวดรุณี จันทร�หอม
62103011547 นางปนิตา หมายชื่อ
62103011548 นางสาวอธิตา แก0วดา
62103011549 นางสาวสิราณี ทวีศรี
62103011550 นายคมกริช โมห0างหว0า
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62103011551 นายอนุวัฒน� จันทป
62103011552 นางสาวกัญญณัช สายกระสุน
62103011553 นางสาวพัชริดา ชนาภัทรภณ
62103011554 นายปรีดา วังกะธาตุ
62103011555 นายชูศักด์ิ ล0านจันทร�
62103011556 นางสาวนิภาพร ศรีสุวงษ�
62103011557 นางสาวชัญญาพัชญ� บัวแก0ว
62103011558 นางสาวพรพิมล สินศิริ
62103011559 นายศรายุทธ คําเรือน
62103011560 นางสาวภัทรวดี แพงสุดโท
62103011561 นายชัชรินทร�พัฒน� พลจันทึก
62103011562 นางสาวนุชนาถ ธรรมนิยม
62103011563 นางสาวศกลวรรณ แสงสุข
62103011564 นางสาวโสภิดา เคหาวัตร
62103011565 นางสาวรัชฎาพร ศรีทัศน�
62103011566 นางสาวปIยะฉัตร สัมพะวงศ�
62103011567 นางสาวหทัยรัตน� ศรีทอง
62103011568 นางสาวปIยะวรรณ คําอุดม
62103011569 นายพลชนะ ตางาม
62103011570 นางสาวอลิษา จันทร�สว:าง
62103011571 นายวีระศักด์ิ โสมาตย�
62103011572 นางสาวณญาดา อุราเลิศ
62103011573 นายสุทธิชัย กาตีวงศ�
62103011574 นางสาวนราทิพย� สายจันดี
62103011575 นางสาวกชกร โวหาญ
62103011576 ว:าที่ร0อยตรีหญิงเบญจพร สุพะผา
62103011577 นายอนุวัฒน� ยาตรา
62103011578 นางสาวรมณียา ประสารวรรณ�
62103011579 นางสาวทนิตา แก0วกัลยา
62103011580 นางสาวจิราพร อิ่มวิเศษ
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62103011581 นายสาคร ศรีศิลปT
62103011582 นางสาวพุทธวดี บุญยรัชชัยนนท�
62103011583 นางสาวนิรมล พันธ�มณี
62103011584 นางสาวศิริภาภรณ� ฝูงดี
62103011585 นางสาวปรียาภรณ� คําเอี่ยม
62103011586 นางสาววัลลภา ดอกพอง
62103011587 นางสาวนันทวัน บุญโสม
62103011588 นางสาวนิตยา ประจวบสุข
62103011589 นางสาวณีลวรรณ สันลักษณ�
62103011590 นายสุรศักด์ิ สุขสาย
62103011591 นางสาวศุภัทรา ศรีโกศล
62103011592 นางสาวอารียา พงษ�ลุน
62103011593 นายโกมล ผ:องแผ0ว
62103011594 นางสาวพัชราภรณ� อ:อนจันทร�
62103011595 นางสาววีวา หลักทองคํา
62103011596 นางสาวแสงแข หวังผล
62103011597 นายสนธยา เสนสอน
62103011598 นายอนุชา น0อยวังคลัง
62103011599 นางสาวชนาภา ผ:าโผน
62103011600 นางสาวกชนัช ศรีไสย�
62103011601 นางสาวนันทพร แฝงเพ็ชร
62103011602 นางสาวอินทิอร ศรีรมย�
62103011603 นางสาวรัญญารินทร� ศรรัตน�
62103011604 นายอดิศักด์ิ จันดาษ
62103011605 นางสาวนันทิกานต� อาจหาญ
62103011606 นายอนุชา ไชยนรา
62103011607 นายยอดธง ทองสุวรรณ�
62103011608 นางสาววัชราภรณ� สองศร
62103011609 นางสาวจตุพร สิงหาอาจ
62103011610 นายภัทรพงศ� เอื้ออรัญโชติ
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62103011611 นางสาววิลาวัณย� ถวิลเดช
62103011612 นางสาวภัทรวรรณ ธัญญากรสกุล
62103011613 นางสาวยุภาวดี เชื้อโท
62103011614 นางสาวนิภาพร เวฬุวนารักษ�
62103011615 นางจารุณี บุญคํ้า
62103011616 นางสาวอนุสรา บุญตา
62103011617 นางสาวสุกัญญา มาลัยงาม
62103011618 นางสาวปาริชาติ บัวแก0ว
62103011619 นางสาวนาฏอนงค� กลางนา
62103011620 นางสาวเจนจิรา ภาวะนิช
62103011621 นายประกิจ เลิศศรี
62103011622 นางสาวสุดารัตน� เงินจันทร�
62103011623 นางสาวจิราภรณ� สุขชาติ
62103011624 นางสาวกมนณัทธ� ชิณวงษ�
62103011625 นายศุภฤกษ� จินาวัลย�
62103011626 นางสาวปรียาพร อุณวงค�
62103011627 นายเปรมวิทย� ไชยวัฒน�ฤทธิกุล
62103011628 นางวรรณวิลาศ หอมจันทร�
62103011629 นายศรีปภัสร� จันนะรา
62103011630 นายคชกร สาระไชย
62103011631 นางสาวภัสรินทร� สุขวงษ�
62103011632 นางสาวปรียชาติ เงางาม
62103011633 นางสาวสุพัตรา ภิรมย�
62103011634 นางสาวปาณิศา อินทรบุตร
62103011635 นายณัฐพงศ� วงษา
62103011636 นายศุภชัย นาครินทร�
62103011637 นางสาวอังคนา เลไธสง
62103011638 นายธีรพงษ� วงค�ตีป
62103011639 นายสันติ โองอินทร�
62103011640 นางสาวณัฐวรา ใจกล0า
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62103011641 นายทรงพล เคนสุวรรณ
62103011642 นางสาวนุชชัญญา เฉลิมชาติ
62103011643 นางสาวเอมพิการ� คําโฮม
62103011644 นายณัฐศักด์ิ จัดสวย
62103011645 นางสาววราภรณ� ลุนโน
62103011646 นางภัทธาภรณ� ทับงาม
62103011647 นางสาววิชชุดา รัตนวัน
62103011648 นายพนม สุวรรณศรี
62103011649 นางสาวจุฬาลักษณ� วิจิตรเชื้อ
62103011650 นางสาวเกตสดารักษ� บุตรวงค�
62103011651 นางสาวอัจฉรา วรรณลา
62103011652 นางสาวศิริพร ในจิตร
62103011653 นางสาวกวางทอง วันภูงา
62103011654 นางสาววิราภรณ� มะโรณีย�
62103011655 นางสาวอภิญญา เกณฑ�สาคู
62103011656 นางสาวจุรีรัตน� เครือแสง
62103011657 นายเอก ประเสริฐศรี
62103011658 นางสาวณัฐญาวรรณ ย่ิงยงค�
62103011659 นายยลเกียรติ โชติชัย
62103011660 นายศุภชัย เกิงลาชิน
62103011661 นางสาวสุธินี วรรณุปถัมภ�
62103011662 นายกิตติพงศ� บุญแจ:ม
62103011663 นางสาวอรทัย เทือกท0าว
62103011664 นางสาววิยะดา วงมาเกษ
62103011665 นางสาวประไพวรรณ� วันนา
62103011666 นางสาวอรชร ชื่นจิตร
62103011667 นางสาวกาญจนา ปBญญาพรม
62103011668 นางสาวเมขลา สารัชชู
62103011669 นางสาวพรรณทิพย� เชื้อแก0ว
62103011670 นายสุริยา ขาวเครือ
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62103011671 นางสาวปรียารัตน� เกษดี
62103011672 นางสาวสุกัญญา วังคะฮาต
62103011673 นางสาวปวริศา อยู:ม่ัน
62103011674 นายสิทธิเดช ดวงชัย
62103011675 นายศุภลักษณ� ศรีสุระ
62103011676 นายอัครพงษ� กอหาญ
62103011677 นางสาวศุภมาส ชาลวันกุมภีร�
62103011678 นางกุสุมา สมุทรเวช
62103011679 นางสาวอภิญญา ก:อพิมพ�
62103011680 นางสาวสุพิชญา บุตรมาศ
62103011681 นางสาวนภัสวัลย� ชมภูบุตร
62103011682 นายปฐมธร ทิพยรัตน�
62103011683 นางสาววิยะดา อังคะณา
62103011684 นางสาวสุนทราภรณ� ทองปาน
62103011685 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสุวงษ�
62103011686 นางสาวปIยะนุช ร0องสาคร
62103011687 นายธีระพงค� โนรี
62103011688 นายณัฐิวุฒิ คําผง
62103011689 นางสาวปBทติญา แก:นสาร�
62103011690 นางกัญจนา ศิริเวช
62103011691 นางสาวภัทรานิษฐ� โพธิยา
62103011692 นางสาวชญานิน ทองคํา
62103011693 นางสาวเสาวณี มีแก0ว
62103011694 นายวาเลนไทม� ภูมิประเสริฐ
62103011695 นางสาวพรพิมล ชาชุมพร
62103011696 นางสาวสุพพัตรา ดาวเงิน
62103011697 นางสาวสุธินี สิงหเสนีย�
62103011698 นางสาวกิตติวรา สุ:มมาตย�
62103011699 นางสาวพิยดา จําปาใด
62103011700 นายฉัตรเทพ รักษ�พงศ�
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62103011701 นายศุภกร โสสองชั้น
62103011702 นางสาวรุ:งทิวา ก0านก่ิง
62103011703 นางสาวเพ็ญพิศ มงคลสุภา
62103011704 นายนรินทร� อาชญาทา
62103011705 นายนนธิวรรธน� แก0วสีจันทร�
62103011706 นายวสันต� กายดี
62103011707 นายณัฐพงศ� เส0นคราม
62103011708 นางสาวสุลิตา วรรณวงค�
62103011709 นางสาววรัญญา พรหมเพศ
62103011710 นายวีระเจต มณีวงษ�
62103011711 นายสงวนศักด์ิ กิตติวุฒิไกร
62103011712 นางสาวปุณิกา ประสานคํา
62103011713 นางสาวศิริญาภรณ� บัวเขียว
62103011714 นางสาวกัญญณัช นรสิงห�
62103011715 สิบเอกนันทวุฒิ จันทร�ทรงสว:าง
62103011716 นายนิติธร เพ็ญภักตร�
62103011717 นางสาวพิริยา ยะวงษา
62103011718 นายณัฐวุฒิ เสนสอน
62103011719 นางกรรณิกา น0อยม่ิง
62103011720 นางสาวศรัณยากร จันครา
62103011721 นายชาญณรงค� ผลสอน
62103011722 นายคชสรณ� หินเธาว�
62103011723 นางสาวหทัยวรรณ อินตะนัย
62103011724 นางสาวพิมพิไล อิ่มเต็ม
62103011725 นางสาวธนาภรณ� ศรีคําสุข
62103011726 นางสาวปวริศา แก0วหอม
62103011727 นางสาววัลภา ทองโสม
62103011728 นางสาวลลิตา เหมาะดีหวัง
62103011729 นางสาวเบ็ญจวรรณ� ก0อนแก0ว
62103011730 นายปลวัชร แก0วธานี
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62103011731 นางสาวจิดาภา เลาหวนิช
62103011732 นางสาวจุฬารัตน� สารสิทธ์ิ
62103011733 นางสาวขวัญกิตติ แสงชาติ
62103011734 นางสาวพรรณวิภา ทองหล:อ
62103011735 นางสาวจตุรพร ทรัพย�ปกรณ�
62103011736 นางสาวกุลวิตรี ห:อทอง
62103011737 นางสาวเสาวนิตย� สุทธิมาตย�
62103011738 นางสาวรุ:งอรุณ พลหาญ
62103011739 นายฐาน�ชนม� วรเศรษฐ�ธรากร
62103011740 นางสาวสาริสา เพชรรักษา
62103011741 นางสาวพูลทรัพย� พละสินธุ�
62103011742 นางสาวนิศาชล เหล็งกระโทก
62103011743 นายเรืองวิทย� กุลพัฒน�
62103011744 นายศักด์ิศรี พลขันธ�
62103011745 นางสาวขนิษฐา ฝBกทอง
62103011746 ว:าที่ร.ต. หญิงฐิตารีย�รัตน� อาญาเมือง
62103011747 นางสาวกวินทิพย� ทาเคลือบ
62103011748 นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ�
62103011749 นางสาวสมยงค� เจียรนัย
62103011750 นางสาวตรีทิพย� ประทุมวัน
62103011751 นางสาวจันทร�เพ็ญ คําพู
62103011752 นางศตนันท� นิลใบ
62103011753 นางสาวศิริกาญจน� พลคํา
62103011754 นางสาวณิชา อินพานิช
62103011755 นางสาววิชุดา ยอดเกตุ
62103011756 นางสาวนฤมล สุรวิทย�
62103011757 นางสาวณัฐพร ภูทองเงิน
62103011758 นายเบญจวุฒิ บุญสนอง
62103011759 นางสาวนุศรา ปุญญา
62103011760 นายธันย�รัฐปกร วงษ�สําราญ
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62103011761 นายศรัณฑ�ภัทร สักใส
62103011762 นางสาวณัฐิดา ศิรินาม
62103011763 นางสาวธัญญรัชต� สาระชาติ
62103011764 นางณัฐกฤตา พันธ�ภักดี
62103011765 นายเบญจพล วงษ�ละคร
62103011766 นางสาวอรยา บุญเนตร
62103011767 นางสาวกมลชนก ธนาวิวัฒน�ชัยกุล
62103011768 นางสาวพรพิมล ชื่นตา
62103011769 นางสาวลภัสรดา แสงยอด
62103011770 นายชินณพงศ� สาลี
62103011771 นางสาวเนตรนภา อุไรโคตร
62103011772 นายกิติธัช เจริญศรี
62103011773 นางสาวสายสุนีย� ศรีปราชญ�
62103011774 นางสาวนิโลบล กล:อมปBญญา
62103011775 นางสาวจริยา สุขหล0า
62103011776 นางสาวสุรัญญา ราชอาษา
62103011777 นางสาวรัตติยา แสงสุริยจันทร�
62103011778 นางสาวสายฝน กองดี
62103011779 นายจิระพงศ� เหล:าแค
62103011780 นางสาวรื่นฤดี แสนทวีสุข
62103011781 นางสาวสายใจ บุญปก
62103011782 นายรชต ไชยพจน�
62103011783 นายอัษฎาวุฒิ วงษ�มาก
62103011784 นางสาวอรยา บุตะเคียน
62103011785 นางสาวณพัฐอร นามจันดา
62103011786 นางสาวปารียา ทีปMเนตร
62103011787 นางสาววิภาวดี อรอินทร�
62103011788 นายพิชญวิชช� ยุทธชนะ
62103011789 นายพงษ�พันธ� กายตะขบ
62103011790 นางสาววิระยา ใจเพ็ง
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62103011791 นางสาวปวีณา อารีย�
62103011792 นายกานต� ศรีใส
62103011793 นางสาวกัญญาภัทร หวังสุข
62103011794 นายกิตติวัฒน� โพธ์ิอ:อน
62103011795 นายวรายุทธ มีสติ
62103011796 นางสาวนภาพร โตมร
62103011797 นางสาวมุกริน จอมไธสง
62103011798 นางสาวธนาพร วรรณศิริ
62103011799 นางสาวเกศรา พิญญพงษ�
62103011800 นางสาวนิติดา คําแถม
62103011801 นายนัฐชัย โสภาสาย
62103011802 นายอภิชาติ ศรีอ:อน
62103011803 นางสาววรรณภา แคนไธสง
62103011804 นางสาวภรินทร�ธร สุวรรณไตรย�
62103011805 นายธรรมรัตน� ใจดี
62103011806 นางสาวอรพรรณ พูลเพ่ิม
62103011807 นายวิทยา พลหาญ
62103011808 นายวุฒิพงศ� หอมจันทร�
62103011809 นายณฐกร พันธ�เพชร
62103011810 นางสาวอ0อมจิตร บุญประจักษ�
62103011811 นางสาวลัญชนา อ:อนศรี
62103011812 นางสาวราตรี แสงอ:อน
62103011813 นายสมยงค� พูลมี
62103011814 นางสาววิภาพร อ:อนแพง
62103011815 นางสาวสุธิมา ใสกระจ:าง
62103011816 นางสาวกานดา นันทสิงห�
62103011817 นางสาวปIยะวรรณ เสนาะทิพย�
62103011818 นายจักรกฤษ โสภาวนัส
62103011819 นายประกิจ พันธุ�วิไล
62103011820 นางสาวยูทิกา พรมลา
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62103011821 นางสาวนิตยา วาระสิทธ์ิ
62103011822 นางสาวณิชา บัวจงกล
62103011823 นางสาวงามศิริ สุวรรณดี
62103011824 นางสาวพวงพร ศิริบูรณ�
62103011825 นางสาววิลาวัลย� หันตุลา
62103011826 นางสาวสุภาพร พุ:มจันทร�
62103011827 นางสาวภัทรวดี บังศรี
62103011828 นางสาวจันทราภรณ� คําแก0ว
62103011829 นางสาวจีรนันท� สลับศรี
62103011830 นางสาววทันยา บุรีศรี
62103011831 นายปรัชญา เชื้อสุวรรณ
62103011832 นางสาวมลิวรรณ วังคะฮาด
62103011833 นายทิวากร พลจันทร�
62103011834 นางสาวสุภาพร อุ:มอ:อนสี
62103011835 ว:าที่ร0อยตรีอุดมศิลปT พุธชุมแสง
62103011836 นางสาวสาวิตรี มีชัย
62103011837 นางสาววรางคณา สุขแสวง
62103011838 นางสาวเกตนภา อุ:นผาลา
62103011839 นางสาวพฤกษา แสงกระจ:าง
62103011840 นางสาวทิพย�วิมล แก0วหอม
62103011841 นางสาวจิราภา เหลี่ยมดี
62103011842 นางสาวนงค�ลักษ� เบิกบาน
62103011843 นางสาวญาสุมินทร� อ:อนสนิท
62103011844 นางสาวกมลวรรณ แผ:นแก0ว
62103011845 นางสาวจุฑาพร พรมสิน
62103011846 นางสาวเด:นนภา สุโพธ์ิ
62103011847 นายธนาวัฒน� วัฒทันต�
62103011848 นางสาวรินดา แก:นโพธ์ิ
62103011849 นางสาวจันจิรา แก0วราม
62103011850 นางสาวนภาพร ถาวุฒิ
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62103011851 นายรุ:งศักด์ิ ชัยลา
62103011852 นางสาวเบญจมาศ บัววงค�
62103011853 นางสาวอรวรรณ จันทุมา
62103011854 นางสาวไอยลดา ชนะชัย
62103011855 นายศักรินทร� ไกยะวินิจ
62103011856 นางสาวจุฑารัตน� วงศ�คํา
62103011857 นางสาววิริญญา สมสมัย
62103011858 นางสาวสุวารี ประชุมฉลาด
62103011859 นางสาวพิมพ�สุดา สายทอง
62103011860 นางสาวรัชฎาพร พิมูลมี
62103011861 นางสาววัชราภรณ� บุญมาเรือง
62103011862 นางสาวปารย� เลิศวิชัยยุทธ�
62103011863 นายธเนศ จันใด
62103011864 นางสาวจุรีรัตน� เจริญศิริ
62103011865 นายยุทธพงค� มาตรหนองแวง
62103011866 นายเกริกไกร ทองปาน
62103011867 นางสาวปวิชยา สีมาวงษ�
62103011868 นางสาวเสาวนีย� มโนแสน
62103011869 นายธนดล ทศวัฒน�
62103011870 นางสาวนุชนาถ ฑิมัจฉา
62103011871 นางสาวพลอยไพลิน พรถนอม
62103011872 นายรพีพัฒน� แสวงวงค�
62103011873 นายจักรพงษ� พรมนิ่ม
62103011874 นางสาวนุสบา สิทธิจินดา
62103011875 นางสาวบุญฑริกา สร0อยจิตร
62103011876 นางสาวจุฑามณี วงศ�รัตน�
62103011877 นายไพศาล มีเจริญ
62103011878 นางสาวสุจิตรา เบ0าคํา
62103011879 นางสาวรัตติยากร ดาววฤกษ�
62103011880 นางสาวทิวากาล นระบัติ
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62103011881 นายสิทธิเดช ขันคํา
62103011882 นางสาวนุจรินทร� เจริญบุตร
62103011883 นางสาวจันทิมา จันทร�งาม
62103011884 นางพัชรีย� ไชยวรรณ
62103011885 นางสาวสุพัตรา ทองมาก
62103011886 นางสาวนัฐพร คนไว
62103011887 นางสาวมัลลิการุณ สุขสวาสด์ิ
62103011888 นางสาวสุวนันท� อุสารัมย�
62103011889 นางสาวพรสวรรค� มหาหงส�
62103011890 นางสาววารุณี วงษ�นิคม
62103011891 นางสาวสุภาพิศ ถาวร
62103011892 นายบุญถึง ต0นทอง
62103011893 นางสาวสุชัญญ�ญา เขมทองคํา
62103011894 นายอริชัยพงษ� สุริชัยธนันทน�
62103011895 นางสาวรัตนา จันทะเกษ
62103011896 นางสาวพรสุดา พัดริม
62103011897 นางสาวพิมพ�นิภา อินทร�น0อย
62103011898 นางสาวดวงฤดี เด:นดวง
62103011899 นางสาวปBทมา รังษี
62103011900 นางสาวอรนุช ยืนสุข
62103011901 นายธีระวัฒน� ทองไมล�
62103011902 นางสาวศุภรดา ห0วยทราย
62103011903 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีนาเมือง
62103011904 นางสาวจุฑารัตน� ศรีภักด์ิ
62103011905 นายปริญญา จัตตุพันธ�
62103011906 นางสาวพัชรี บัวต0น
62103011907 นายสมพร น0อยบาท
62103011908 นางสาวจันทนา ถือชัย
62103011909 นางสาวแคทรียา นารีโภชน�
62103011910 นายกิตติคุณ ตุ0มสังข�ทอง
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62103011911 นางสาวสุรีรัตน� สาลี
62103011912 นางสาวฉัตรพีช� ชัยทิศานันต�
62103011913 นางสาวปIยะธิดา ร:วมสุข
62103011914 นางสาวอมราภรณ� คณิตถการ
62103011915 นางสาววายุรี เทพนรินทร�
62103011916 นางสาวณัฐธิดา วรพุฒ
62103011917 นายพรสวัส จํานงค�
62103011918 นางสาวปวีณา โสตวงษ�
62103011919 นางทัศน�ดาว กุลบุตร
62103011920 นางสาวพรพิมล อุ:นสนอง
62103011921 นางสาวน้ําฝน ดูชัยรัมย�
62103011922 นายธนพล สายบุญมี
62103011923 นางสาววัชริดา ต้ังภูมิ
62103011924 นางสาวสุนทรี วิลามาศ
62103011925 นายพงศธร ขันอาษา
62103011926 นายปวพล เพ็งเพ็ชร
62103011927 นายไพรวรรณ� สอนคําเสน
62103011928 นางสาวโยธกา อาจย่ิงยง
62103011929 นายฉัตรชัย จันทรัง
62103011930 นางสาววงศ�วิภา ชิณราม
62103011931 นางสาวสุภาวดี สุพรรณ�
62103011932 นายอาทิตย� คุณวาที
62103011933 นางสาวทิชา เพ็ชรสูงเนิน
62103011934 นางสาววิภาดา ฆ0องนอก
62103011935 นางสาวชยาน�นันตร� ธรรมศิริสุราวุธ
62103011936 นางสาวเสาวะภา ศิริโส
62103011937 นางสาวปวีณา สอนใจ
62103011938 นางสาวณัฐกานต� ทองศรีสุข
62103011939 นางสาวชณิดาภา ซ0ายชา
62103011940 นางสาวณัฐณิชา อุดมคํา
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62103011941 นางสาวอนงค� ธานี
62103011942 นายทรงฤทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ
62103011943 นางสาวลักขณาวัลย� ธรรมวัตร
62103011944 นางจินรัตน� ประชุมฉลาด
62103011945 นายสมถวิล บุญสม
62103011946 นายสหรัฐ พิมพ�พัฒน�
62103011947 นายสุเทพ ทรัพย�ศิริ
62103011948 นายธนวัฒน� ปBทวรรณ
62103011949 นางสาววิมลพรรณ พรมสิทธ์ิ
62103011950 นางสาวกมลรัตน� มูลเหลา
62103011951 นางพุฒิธาดา พลชัย
62103011952 นางสาวพิฐชญาณ� พงศ�ศิริกุลธนา
62103011953 นางสาวจันทร�สุดา สุดใจ
62103011954 นางสาวประภัสสร ลานนท�
62103011955 นางสาวมนภรณ� สีหงษ�น0อย
62103011956 นางสาวนภาพร ไนคุณ
62103011957 นายเธาวลักษณ� พลหล0า
62103011958 นางสาวภัทรสุดา ภูยาดวง
62103011959 นางสาวพรรณนิภา แก0วขุนทด
62103011960 นางสาวพรนิภา ภูมิภาค
62103011961 นายพิทักษ� ศรีทะ
62103011962 นางสาวอัจจิมา ทิพย�นาคคํา
62103011963 นายกิตติคุณ อนันต�
62103011964 นางสาวรัตนาวลี จันทสนธ์ิ
62103011965 นางสาวอรปภา โพธ์ิสาชัย
62103011966 นางสาวพรรษพร วิทักษบุตร
62103011967 นายอําพล สิทธิเสนา
62103011968 นางสาววิยะพร นีระพันธ�
62103011969 นางสาวจีระนันท� ชัยพิศิษฐ�
62103011970 นางสุจินตนา ศรีอุบล
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62103011971 นางสาวพิมลพัฬห� พูลเพ่ิม
62103011972 นางสาวสิริขวัญ เรืองสระ
62103011973 นายธนากร ศรีปBตถา
62103011974 นางสาวสุภาภรณ� ศรีนาม
62103011975 นางสาวกิตติญา ปBกปIOน
62103011976 นางสาวณัฏฐากร ประไพรเมือง
62103011977 นายไกรศักด์ิ ไพนุพงศ�
62103011978 นายนพรัตน� คุ0มโท
62103011979 นางสาวอุไร ณ รังสิทธ์ิ
62103011980 นางสาวรุ:งอรุณ สระโสม
62103011981 นางสาวกัญญาภัค สิงห�โท
62103011982 นางสาวสุกัญยา ประสานพันธ�
62103011983 นางสาวพรทิพย� เลื่อมใส
62103011984 นางสาวปาลิตา ลาลุน
62103011985 นางสาวจีระภา โพธ์ิแก0ว
62103011986 นางปIยะนุช จินันทุยา
62103011987 นางสาวอรพรรณ อ0วนผิว
62103011988 นางสาวสุริยากร ซอกรัมย�
62103011989 นางสาวอัจฉรา เทียมทัด
62103011990 นางสาวปนัดดา คําเหลือ
62103011991 นางสาวพิชญาพร สงวนทรัพย�
62103011992 นางสาวกัลยกฤต คําพิมูล
62103011993 นางสาวพัชรกิตต์ิ บูรณ�เจริญ
62103011994 นางกาญจนา พ:อค0า
62103011995 นางสาววิลาสินี แผนวิเชียร
62103011996 นายไพทูล ทศรักษา
62103011997 นายกฤษณะ ปูนรัมย�
62103011998 นางสาวสุธิดา นาโสก
62103011999 นางสาวนิศิตรา อินศรี
62103012000 นางสาววราพร สีดาสาร
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62103012001 นางสาวศิริพร มูลมี
62103012002 นางสาวภัสสร ต้ังม่ัน
62103012003 นายชํานาญ ไชยโยธา
62103012004 นางสาวธัญลักษณ� แสนทวีสุข
62103012005 นางสาวรัตนา แสงทอง
62103012006 นายมนูญ ตาท0าว
62103012007 นางสาวหนูปรางค� ถนอมทรัพย�
62103012008 นางสาวชนิดาภา สุทธิทักษ�
62103012009 นายกิตติศักด์ิ กุลสุรักษ�
62103012010 นางสาวสลินลา เพ็ชรตะก่ัว
62103012011 นางสาววราภรณ� เข็มมา
62103012012 นางสาวมลฤดี ไชยชนะ
62103012013 นายเชษฐทรัพย� ทองคําใส
62103012014 นางสาวเบญจพร สุดแสวง
62103012015 นายปรีดี ทองหล0า
62103012016 นางสาวกนกลดา นามสีลี
62103012017 นายเกรียงไกร ทองพิละ
62103012018 นางสาวพีรนุชนันท� โลนุช
62103012019 นางสาวณิชานันทร� ศรีจันทร�
62103012020 นางสาวมินตรา ทองละมุล
62103012021 นางสาวบุญชิต ไชยมาศ
62103012022 นางสาวรัตนา พิศโฉม
62103012023 นางสาวกฤติมา สุทธิวรรณ�
62103012024 นางสาวศรินญา สามสี
62103012025 นางสาวนภัทร วรรณทวี
62103012026 นางขนิษฐา ยุบุญศรี
62103012027 นางสาวนิตยา เพ่ิมสุขธนกิจ
62103012028 นางสาวศิริพรรณ วามะลุน
62103012029 นายธนพงศ� ศิริบูรณ�
62103012030 นางสาวพลอยไพลิน เพ็ญศรี
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62103012031 นายปรีชา วงศ�ขันธ�
62103012032 นางสาวกมลรัตน� ชินตะวัน
62103012033 นางสาวยุพา พานโมก
62103012034 นายศิริชัย สมคะเณย�
62103012035 นางสาวยุวดี พรมหล:อ
62103012036 นางสาวจริยา เชื้อสะอาด
62103012037 นายกฤษธิวัฒน� อุดมเดชาเวทย�
62103012038 นางสาววริศรา มาตราช
62103012039 นายดนุสรณ� คงศิลา
62103012040 นายทรงพล ศรีลาชัย
62103012041 นายศุภชัย ลูกอินทร�
62103012042 นางสาววรรษชล ลุนาวัน
62103012043 นางสาวฐาปภรณ� คนเพียร
62103012044 นางสาววริศรา นนทการ
62103012045 นางสาวปBทมาศ พิสิษธนะกร
62103012046 นางสาววรัญญา ละคร
62103012047 นายปIยะพงศ� ศรีภิรมย�
62103012048 นางสาวศุภานัน เรียตะนา
62103012049 นายชยณัฐ จันทร�ใบ
62103012050 นายศุภกร กัณหา
62103012051 นายตฤษณโชค อุดมผล
62103012052 นายธนเดช พันธ�ทอง
62103012053 นางสาวประทานพร อินทร�รักษา
62103012054 นางสาวศิริภร นามโคตร
62103012055 นางสาวลําดวน วงค�คําพันธ�
62103012056 นางสาวเนตรนภา คําชาลี
62103012057 นายเจนพจน� สารนาเรียง
62103012058 นางสาวขวัญจิรา ลอศิริกุล
62103012059 นายปIยภูมิ ชมภูไชย
62103012060 นางสาวพรนรินทร� คําอินทร�
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62103012061 นายอภิสิทธ์ิ ลําสมุทร
62103012062 นายศักด์ิชาย โชคสวัสด์ิ
62103012063 นางสาวอุไรรัตน� จันทวี
62103012064 นางสาวณัฐภรณ� สมจิตต�
62103012065 นางสาวอัจฉรา ชุมศรี
62103012066 นายอํานวย ภูมิพิพัฒธนกุล
62103012067 นายจรูญศักด์ิ ศรียงยศ
62103012068 นางสาววันวิสา เสนา
62103012069 นายกล0าณรงค� อะกะพงษ�
62103012070 นางสาวธนพร เชื้อวังคํา
62103012071 นางสาวยุวดี แก:นการ
62103012072 นายฐิติชัย พะโยมเย่ียม
62103012073 นางสาวสุพรรณี สุขน0อย
62103012074 นางสาวกรสุดา แก0วสังข�
62103012075 นางบลวิภา อินทรสัตยพงษ�
62103012076 นางสาวน้ําฟ4า พิมพ�ศรี
62103012077 นางศิริภรณ� กตะศิลา
62103012078 นางสาวอัญชลี พลแก0ว
62103012079 นายเบญจรงค� มาตา
62103012080 นางสาวณิชยาณัฏฐ� ศรีวะวงค�
62103012081 นางสาวปIยวรรณ กอมณี
62103012082 นางสาวชลิตา ประเสริฐสังข�
62103012083 นางสาวนันทรัตน� บุญเสน
62103012084 นางสาวธิดารัตน� โมธินา
62103012085 นางสุกัญญา คําพัฒน�
62103012086 นายกุลวรรธน� พุมมา
62103012087 นายเดชยา ศรีสุทโธ
62103012088 นางสาวพัชรินทร� ใจกล0า
62103012089 นายธนกฤต บูรณ�เจริญ
62103012090 นางสาวปIยะมาศ เสนาะเสียง
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62103012091 นางสาวรัตนา กรรมหาวงศ�
62103012092 นายพิสิฐ สุภาคาร
62103012093 นางรัศณีพร สุระพล
62103012094 นางสาวศิริลักษณ� หม่ืนสุข
62103012095 นางจีระนันท� สัตรูพ:าย
62103012096 นางสาวสุปราณี สีลาพัฒน�
62103012097 นายณัฐวุฒิ มงคล
62103012098 นายประวิทย� รื่นภาคทรัพย�
62103012099 นายธิติวุฒิ สุราวุธ
62103012100 นายจินดา ทาระศรี
62103012101 นายชาญชัย กองจันทึก
62103012102 นางสาวชลธิชา ประเสริฐสุข
62103012103 นางสาวเจนจิรา สรแสง
62103012104 นางสาวจิราวรรณ บุญมี
62103012105 นายกรีศักด์ิ ประจงสาร
62103012106 นางสาวฝนทิพย� วึบชัยภูมิ
62103012107 นางสาวประภัสสร จันทร�อร:าม
62103012108 นางสาวภาณุมาศ สายงาม
62103012109 นางสาวชุติมา ไขแสง
62103012110 นางสาวอาภาพร พลธรรม
62103012111 นางสาวโชติกา วงษ�ศรีแก0ว
62103012112 นางสาวเสาวลักษณ� แสนสุข
62103012113 นางสาวรุ:งทิวา ฟองงาม
62103012114 นางสาวน้ํามนตร�ทิพย� สายสุวรรณ
62103012115 นายฤทธิรณ แปยอ
62103012116 นางสาวสุธาวี คุ0มไพร:
62103012117 ว:าที่ร0อยตรีชาญนุวัฒน� บุญขาว
62103012118 นางสาวอรญา พงษ�พันธ�
62103012119 นางสาววริศรา คล0ากระโทก
62103012120 นางสาวพิชญาพร คงนาค
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62103012121 นางสาวจันตรียา มาตรมุนโท
62103012122 นายสุภัทรพงษ� สมนึก
62103012123 นางสาวสุดารัตน� อุดด0วง
62103012124 นางสาวกมลชนก อันบุรี
62103012125 นางสาวอุบลรัตน� ผิวอ:อน
62103012126 นางสาวปรางทิพย� ทิณรัตน�
62103012127 นางสาวเพชรพิชญา สมภูงา
62103012128 นางสาวนวลฉวี วงษ�นิล
62103012129 นางสาวเจนจิรา อาศัยสงฆ�
62103012130 นางสาวมาริสา วันศรี
62103012131 นายภาณุวิช นาเชียงใต0
62103012132 นายสมพิศ สายแก0ว
62103012133 นางสาวปริญญา ลักคณะ
62103012134 นายอรุโณทัย ขาวเลิศ
62103012135 นางสาวนุจรี แน:นดี
62103012136 นางสาวนิตยา จันทะชาลี
62103012137 นางสาวนิชกานต� ก0านเพชร
62103012138 นายมงคล บุญย้ิม
62103012139 นางสาวปาริชาติ สีสุราช
62103012140 นายวิชชุพงศ� เมืองสา
62103012141 นายธีระชล สมสุข
62103012142 นางสาวพัชรีญา ศรีเสมอ
62103012143 นายเชาวฤทธ์ิ โพธ์ิทิพย�
62103012144 นายเมธี ภูติยา
62103012145 นางสาวทรรปณิกา พานิช
62103012146 นายจักรกฤษ จารุสิน
62103012147 ส.อ.หญิงประไพพัฒน� ผาเวช
62103012148 นางสาวธันย�ชนก ปรัสพันธ�
62103012149 นางสาวอาภาพร วรบุตร
62103012150 นางสาวจินตนา พุทธพรหม
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62103012151 นางสาวจิราพร สายแก0ว
62103012152 นายอนุวัฒน� กันฟอง
62103012153 นางสาววัชราภรณ� บุญฟBก
62103012154 นางสาวพิมพ�ชนก สมน0อย
62103012155 นางสาวอุบลวรรณ ด:านณรงค�
62103012156 นางสาวสมฤดี กายะชาติ
62103012157 นางสาวฐิตาพร มุธุวงค�
62103012158 นางสาวดลรญา พิมพ�มา
62103012159 นางสาวทิพย�วารี ประเสริฐศรี
62103012160 นางสาวนภาพร ขันติกุล
62103012161 นางสาวศิริลักษณ� โยอาศรี
62103012162 นายอัครพน สมบัติทิพย�
62103012163 นางสาววาสนา ต้ังม่ัน
62103012164 นางสาวอารดา สิงห�สา
62103012165 นายเอกชัย บรรจง
62103012166 นางสาวนภสร พิลาแดง
62103012167 นางสาวภาณุมาศ ถึงดี
62103012168 นางฐณรรธร ปBดธุลี
62103012169 นางสาวปุณยาพร บั้งทอง
62103012170 นายนนทศักด์ิ พิมพ�สุตะ
62103012171 นายธีระพงษ� แกมแก0ว
62103012172 นางสาวจันจิรา ศรีมุกดา
62103012173 นางสาวรัตนา จันใด
62103012174 นางสาวสุลักษนี ชาญกิจวรกุล
62103012175 นางสาวพิมพัทยา อิ่มพัฒน�
62103012176 นางวรรณ�นิภา เขียวอ:อน
62103012177 จ:าเอกวรัญWู จันทนะชาติ
62103012178 นางสาวศิวีรัตน� ไชยแสง
62103012179 นางสาวเพ็ญนภา นาคพันธ�
62103012180 นางสาวอธิญา นันทะกาล
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62103012181 นางสาวเกศรา นาคูณ
62103012182 นายเจษฎา วิชาชัย
62103012183 นางสาวภัคจิรา เพ็ญจันทร�
62103012184 นายสุรเดช สายทอง
62103012185 นางสาวอัญชลี ชาลําใต0
62103012186 นางสาวรวีวรรณ แก0วดี
62103012187 นางสาวประภัสสร ประมูลอรรถ
62103012188 นางสาวกชพร ชูเลิศ
62103012189 นางสาวธิดารัตน� ปBชฌาบุตร
62103012190 นางสาวธันยพร ทุมไพร
62103012191 นายกิตติ ใจม่ัน
62103012192 นางสาวอรสุมา หาสุข
62103012193 นางสาวสุชาดา บุญสุข
62103012194 นางสาวพัชราวลี พิมพ�โคตร
62103012195 นางสาวรัตน�สุดา สิมณี
62103012196 นางสาวกัญณิกา คนหม่ัน
62103012197 นางสาวสิริประภา กิตติกําจร
62103012198 นายวิวัฒน� ธุราวรรณ
62103012199 นางสาวศศิกานต� บุญขันธ�
62103012200 นางฐิตา บุญชุ:ม
62103012201 นางสาวศุภลักษณ� แสงชมภู
62103012202 นายทวีศักด์ิ ทองขาว
62103012203 นายอดิศร สุระโคตร
62103012204 นางสาวธิญากรณ� ปรัชญคุปต�
62103012205 นางสาววารุณี อาจภักดี
62103012206 นางสาวสมพร ทองมันปู
62103012207 นายสิทธิโชค เลี่ยมดี
62103012208 นางสาวสุมาลี พิมพะไกรดี
62103012209 นางสาวณัฏฐณิชา สร0อยเพชร
62103012210 นายปรเมศ คํามีอ:อง
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62103012211 นางวิไลรัตน� สาระรักษ�
62103012212 นางสาวนวพร กวีนันทชัย
62103012213 นางสาวสุรัญญา คําสุ:ย
62103012214 นางสาวชนัญชิดา เมาะราษี
62103012215 นางสาวชลธิชา บุญสิทธ์ิ
62103012216 นางสาวลักษณาวดี แพงรูป
62103012217 นายทัศนพล นาโสก
62103012218 นางสาวบุญทิพย� เสพสุข
62103012219 นายอัตถวี ป4องคํา
62103012220 นางสาวกิตติยาพร เนตรหาญ
62103012221 นายณัฐชัย ชาญเชี่ยว
62103012222 นางสาวอาทิติญา คํ่าคูณ
62103012223 นางสาวหฤทัย แก0วสันเทียะ
62103012224 นางสาววรีญา สิทธิธรรม
62103012225 นางสาวภคพร พรมอุก
62103012226 นางสาวกัลยรักษ� ชินสมบัติ
62103012227 นางสาววรกมล ติณรัตน�
62103012228 นางพัชรมณฑ� สุวรรณไตรย�
62103012229 นางปารมาพร สายแวว
62103012230 นางสุภาพร จิตต�งาม
62103012231 นางสาวจริยา จาดบุญมา
62103012232 นางสาวณัฏฐนิช ศิริวงษ�
62103012233 นายวิทวัช แดนวงค�ล0อม
62103012234 นายภานุพงษ� อาบรัมย�
62103012235 นายสุรศักด์ิ มุทาพร
62103012236 นางสาวศิริลักษณ� สาลีพันธ�
62103012237 นางสาวรัตติกาล ละมูล
62103012238 นางสาวฐานิตา ต:อพันธ�
62103012239 นายจักรกริช อยู:ดี
62103012240 นายเรืองตระกูล ผ:องศรี
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62103012241 นางสาวทิชากร เงางาม
62103012242 นางสาววิชชุตา ลม0ายจําปา
62103012243 นางสาวสุทธิดา บางทราย
62103012244 นางสาวธิดาพร บูรณะกิติ
62103012245 นางสาวชนิกานต� สิริพัฒน�
62103012246 นายมาพบศักด์ิ บุญพบ
62103012247 นางสาวปวีณา จันทเสน
62103012248 นายสุนทร คําภากุล
62103012249 ส.ต.ท.ชินภัทร ชื่นมณี
62103012250 นายทินวัตร นารี
62103012251 นางสาวพิชญธิดา บุญให0
62103012252 นายจีรกานต� ภูมิลา
62103012253 นางสาวชนมณี นนทบุตร
62103012254 นางสาวดวงใจ เจริญบุญ
62103012255 นางสาวธนาภรณ� ชมภูพื้น
62103012256 นายธีระพงษ� ทราธร
62103012257 นางสาวนราธิป ทองแย0ม
62103012258 นางสาวพรรณพิลา ร:มโพธ์ิ
62103012259 นางสาวกัลยา แก0วกาญจน�
62103012260 นางสาวสุนิทรา อุทธา
62103012261 นางสาวศศิธร คุณมาศ
62103012262 นางสาวรุ0งรัติกาลย� นุมขุนทด
62103012263 นางสาวสุดา วงษ�ศรีแก0ว
62103012264 นางสาวพัฒนาพร พันนา
62103012265 ว:าที่ ร.ต.หญิงวารุณี ศรีจันทร�
62103012266 นายสุทธินันท� โพธ์ิสูง
62103012267 นางสาวนันทวัน หาปูทน
62103012268 นางสาวพรรณธิตา พวงนาค
62103012269 นางสาวจินตพร เลิศกระโทก
62103012270 นายธีรวุฒิ สงวนสิน
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62103012271 นางสาวอรวรรณ หลอมทอง
62103012272 นางสาวสุชาดา นามมุงคุณ
62103012273 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีพารา
62103012274 นางสาวพรพิชชา ไชยเลิศ
62103012275 นางสาวพิลาวรรณ ตุมตัง
62103012276 นายนิธิวัฒน� หล0ากํ่า
62103012277 นางสาวนรินทร�ทิพย� มากดี
62103012278 นายสมร เกณสาคู
62103012279 นายประเสริฐ คําป4อง
62103012280 นางสาวปรียาภรณ� ลูกเงาะ
62103012281 นายพงศ�ศิริ บํารุงวงศ�
62103012282 นางสาวนิษฐา วิจิตรเชื้อ
62103012283 นางสาวอรกนก ศรีนระสิทธ์ิ
62103012284 นางสาวศิรินภา ลิเก
62103012285 นางสาวเสาวรส แสงเนตร
62103012286 นายวชรกฤช ยุพิน
62103012287 นางสาวชนิกานต� ธรรมเจริญ
62103012288 นางสาวฉัตรนภา คนองเดช
62103012289 นายชัชชล บุญกอแก0ว
62103012290 นางสาวจิรภิญญา วงสาเกษ
62103012291 นางสาวประภาพรรณ จอมใจทิปI
62103012292 นายอมรเทพ ปIยะวงศ�
62103012293 นายปยุต พงษ�เสือ
62103012294 นางสาวอภิรดี โรจนภักดี
62103012295 นายธัญพิสิษฐ� บุษบา
62103012296 ว:าที่ร0อยตรีสมเกียรติ เนื้อกล0า
62103012297 นางสาวกุลธิดา จันทร�ฝาง
62103012298 นายนิกรกิต สุทธัง
62103012299 นางสาวนิศาชล โพธ์ิพา
62103012300 นางสาวธนัชชา โคตรอาษา
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62103012301 นายธนชัย แข็งแรง
62103012302 ว:าที่รตธนาพงศ� เหล็กดี
62103012303 นางสาววิชชุดา ทองบุราณ
62103012304 นางสาวจิราภรณ� รินทระ
62103012305 นางสาวกัญญาณัฐ อ:อนแก0ว
62103012306 นางสาวสมพิศ มาตยา
62103012307 นางวรรณภรณ� โคษา
62103012308 นายอุดมศักด์ิ ชาธิพา
62103012309 นางสาวนิรชา สุพร
62103012310 นางสาวศศิวิมล อุไรวงษ�
62103012311 นายไตรรัตน� มณีกัลย�
62103012312 นางสาวธณัฐธิชา คุณแสน
62103012313 นางสาวปIยากร ทิมา
62103012314 นายนนธภัทธ สุขศิริ
62103012315 นายวนนท� ทนันไธสง
62103012316 นางสาวพิรุณทิพย� พิมพ�จันทร�
62103012317 นางสาวชุติมา มูลจิตร
62103012318 นางสาวมยุรี วงค�นัทธี
62103012319 นายวราเทพ เมยแดง
62103012320 นางสาวทิพย�ศิรินทร� ยลสุข
62103012321 นางสาวกุลสตรี จันทนุปาน
62103012322 นางสาวกรรณิการ� ชมชื่น
62103012323 นายศุภลักษณ� เชื้อไทย
62103012324 นายณัฐพล เรืองวรบูรณ�
62103012325 นายอํานาจ ชัยคณานุกูล
62103012326 นางสาวณภัทร แสนวงษ�
62103012327 นางสาวกัญพัชร� คํ้าใบ
62103012328 นางสาวณัฐฑิตา วงษ�ขันธ�
62103012329 นางสาวสกุลรัตน� ชื่นบาน
62103012330 นายสมาน เสรี
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62103012331 นางสาวรวีวรรณ อุทานุเคราะห�
62103012332 นางสาวธัญชนก อัตตะริยะ
62103012333 นางสาวจันทร�จิรา ทีมานาม
62103012334 นางสาวปาริฉัตร นิภารัมย�
62103012335 นางสาวทีปกา ชายทวีป
62103012336 นางสาววิมลศิริ ศิริทิพย�
62103012337 นางสาวสุนทรีลักษณ� บัวจันทร�
62103012338 นายวัฒนา มีธรรม
62103012339 นายอัษฎาวุธ บุษบรรณ�
62103012340 นางสาวดารารัตน� วิลาวรรณ
62103012341 นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ํารัก
62103012342 นางสาวพรนภา สุดตา
62103012343 นางสาวจุฑารัตน� แทนโชติ
62103012344 นายไตรรงค� พรมจันทร�
62103012345 นางสาวปาริชาติ ทองปIด
62103012346 นายอภิชาติ มนทอง
62103012347 นางสาวจริยานาฎ แสนสุข
62103012348 นางสาวสุรัชต�วดี ศรีวะรมย�
62103012349 นายจิระ สร0อยทอง
62103012350 นางสาวการะเกษ เจริญบุตร
62103012351 นายประจักษ� ชิณวงค�
62103012352 นางสาวทัศนีย� คงแรงดี
62103012353 นางสาวสุวนันท� รักษาสัตย�
62103012354 นางสาวฐิติมา ศรีอุฬารวัฒน�
62103012355 นางสาวนิลาวัลย� บุญประถัมภ�
62103012356 นายธน วงศ�มาสา
62103012357 นายนัฐวุฒิ มัทปานัง
62103012358 นายไสว คุ0มภัย
62103012359 นายกิตติภูมิ แก0วชาติ
62103012360 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ญจันทร�
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62103012361 นายอาคม มณีนิล
62103012362 นายศุภฤกษ� พุ:มไม0
62103012363 นางสาวพัชรี ชนีวงษ�
62103012364 นายวิทยา ทานุมา
62103012365 นางสาวสุภัคษร ทาระพันธ�
62103012366 นายภัทรพล สิริแก0วนึก
62103012367 นางสาวกชกร ปBญจา
62103012368 นางสาวอัมพร แก0วจันดา
62103012369 นายรชา องอาจ
62103012370 นายกิตติภัทร บุคจําปา
62103012371 นายชนกันต� เครือแสง
62103012372 นางสาวณัฐสุดา มีหกวงษ�
62103012373 นางสาวกันต�ฤทัย มาลัย
62103012374 นางสาวแพรไหม ดิษฐประสพ
62103012375 ส.อ.หญิงกาญจนา เชื้องาม
62103012376 นายวิศรุต จินดารัตน�
62103012377 นางสาวปIยะนุช ดวงศรี
62103012378 นายไพศาล ใหญ:สูงเนิน
62103012379 นางนวิญญา เชื้อกุลา
62103012380 นายกอสินธุ� บริสุทธ์ิ
62103012381 นางสาวรุ:งนภา วงษ�ประเสริฐ
62103012382 นางสาวธัญยรัตน� จันทร�คําฝาง
62103012383 นางสาววรรณวิมล รมยะสมิต
62103012384 นางสาวนริศรา บุญปลูก
62103012385 นายประสารชัย ต0นเทียน
62103012386 นางสาวสุรัญญา สาสุข
62103012387 นายอธิชาติ อมรวงศ�
62103012388 นางสาวกิตติยา ลุนชิต
62103012389 นางสาวยุพิน ละอองศรี
62103012390 ว:าที่ร0อยตรีหญิงอาทิตยา หงษาล0วน
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62103012391 นางสาวกนกวรรณ วัฒนราษฎร�
62103012392 นายเอกรัตน� ผลพุฒิ
62103012393 นางสาวพรพรรณ คชสุวรรณ
62103012394 นางสาวมลนภา ศรีแสง
62103012395 นางสาววิชุดา สายเสมา
62103012396 นางสาวหรรษมน พันธุโพธ์ิ
62103012397 นางสาวพิจิตรา กมลพรรณ�
62103012398 นางสาวเมทินี พันโบ
62103012399 นายณรงค�ศักด์ิ เจริญศรี
62103012400 นายชาตรี เชิดนาม
62103012401 นางสาวปBญชลี รักธรรม
62103012402 นางสาวสุนิสา บุญหล0า
62103012403 นางสาวสาวิกา นาลงพรม
62103012404 นางสาวอาภาภรณ� คําภา
62103012405 นางสาววราภรณ� ถุนาพรรณ�
62103012406 นางสาวขวัญนภา เรืองสา
62103012407 นายวรินทร ยางงาม
62103012408 นางสาวชรินรัตน� เท:าสาร
62103012409 นายณัฐพนธ� ขจัดมลทิน
62103012410 นายบุญส:ง ผุยอุทา
62103012411 นางสาวดวงผกา มานุสนธ�
62103012412 นายเสถียรพงษ� ประจักจิต
62103012413 นางสาวมณิสร ดอกดวง
62103012414 นางสาวพิศมัย สุมาพันธ�
62103012415 นางสาวรภัสร จันทนนตรี
62103012416 นางสาวปรารณา สากล
62103012417 นางสาววนิดา อ:อนดี
62103012418 นางสาวธนภร ประภาสัย
62103012419 นางสาวสุวรรณี สุริยงคต
62103012420 นางสาวพรพิมล มริสาร
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62103012421 นางสาวจิดาภา ล0อนันทกุล
62103012422 นางสาวพิรุณรัตน� กุลสุวรรณ
62103012423 นายสหราช คําปลิว
62103012424 นางสาวเอียงอร แคนลา
62103012425 นางสาวพรไพลิน พลหนองหลวง
62103012426 นางสาวอรวรรณ บุญประสิทธ์ิ
62103012427 นางสาวนุ0ย ดลราษี
62103012428 นางสาวดุษฎี นันตะเคน
62103012429 นางสาวกัญญาภัค โพธ์ิแก0ว
62103012430 นางสาวอริสรา ศรีงาม
62103012431 นายสัญชัย อรรคฮาต
62103012432 นางสาวเพชรรัตน� พูลเพ่ิม
62103012433 นางสาวศุภรัตน� บุญเจริญ
62103012434 นายณรงค�ศักด์ิ คําปุย
62103012435 นางสาวกุลจิรา ย่ิงยศ
62103012436 นางสาวสุจิตรา ผดุงไสย�
62103012437 นางสาวจุฑาพร กมุทชาติ
62103012438 นางสาวพัทธิกา วังคาม
62103012439 นายศิรชัช ศาลาน0อย
62103012440 นายสถิรเกียรติ สร0อยเพชร
62103012441 นายสราวุฒ บุญศรี
62103012442 นายนราธิป ขยันทํา
62103012443 นางสาววิรงค�รอง สุตะพันธ�
62103012444 นางสาวพิไลวรรณ สังสถิตย�
62103012445 นายเกษมสันต� สมพงษ�
62103012446 นางสาวจินตนา สระแก0ว
62103012447 นางสาวจินตนา ศรีบัว
62103012448 นางสาวมาริสา ปาวงค�
62103012449 นางสาวพิรชา คําดี
62103012450 นางสาวอาศิรา ก่ิงแก0ว
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62103012451 นายพัฒนพงศ� สิทธิไชย
62103012452 นางสาวหัสยา แหวนเงิน
62103012453 นายธนากร ลครพล
62103012454 นางสาวจริยา จักษุมาศ
62103012455 นางสาวจิราภรณ� ศิลวันต�
62103012456 นายเชิดพงศ� รําคําจันทร�
62103012457 นางสาวศรสวรรค� ศรีสวัสด์ิ
62103012458 นางสาวปณิชา ปBญญารัตน�
62103012459 นายรัฐพล บุญรอง
62103012460 นางสาวดวงฤทัย หินซุย
62103012461 นายณรงค�ฤทธ์ิ กุลบุตร
62103012462 นางสาวพัชรีพร จันพวง
62103012463 นางสาวศกุลภัทชา แก:นแก0ว
62103012464 นางสาวไปรมา ประชารักษ�
62103012465 นางสาวศศิประภา ไหมทอง
62103012466 นางลัดดาวรรณ ทวีพจน�
62103012467 นายกรวิชญ� แพงวงค�
62103012468 นางสาวศุภรัตน� สิทธ์ิธัง
62103012469 นายชัชวาล คูณทอง
62103012470 นางสาววริศรา โกษา
62103012471 นางสาวกนิษฐา หาญสมุทร
62103012472 นางสาวสุนิสา เกษสุพรรณ
62103012473 นางสาวสุจิตตรา จันทะเสน
62103012474 นางสาวปIยนุช หาหลัก
62103012475 นายจิตตพล นักลําทอง
62103012476 นางสาวรจรินทร� สีคาม
62103012477 นายอุดมศักด์ิ ไชยสุวรรณ
62103012478 นางสาวจุฬารัตน� อยู:เย็น
62103012479 นายภูมิใจ แก0วใส
62103012480 นายธนภัทร คํางาม
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62103012481 นางสาวจันทิรา ถูกพันธ�
62103012482 นางสาวณัฐสิมา ประสานสุข
62103012483 นางสาวรวิภัทร ทองหลาง
62103012484 นางปรารถนา แก0วอุดร
62103012485 นางสาวศศิประภา วนิชจิวพันธ�
62103012486 นางสาวนฤทัย นวะนิตย�
62103012487 นายสราวุธ วงสุโท
62103012488 นางภัทร�พิชชา ชามาตย�
62103012489 นางสัตตบงกช แสวงบุญ
62103012490 นางสาวสุภาพร สรรพราช
62103012491 นายอภิรักษ� บุญขาว
62103012492 นางสาวธารารินทร� ชินวงค�
62103012493 นางสาวพิทยา คันที
62103012494 นายวิทยา สุขบท
62103012495 นายปIยวิทย� หวานแก0ว
62103012496 นางสาวกนกลักษณ� คุปต�สุรธนารักษ�
62103012497 นางสุธาทิพย� จันทะศิลา
62103012498 นางสาวอารีย�รัตน� เสริมจันทร�
62103012499 นางสาวเกษรินทร� วงศ�ประเทศ
62103012500 นายสมพงษ� ธรรมบุตร
62103012501 นายประเทศรัตน� วงษ�อุ0ย
62103012502 นายธีรศักด์ิ ประจันทะศรี
62103012503 นายสนธยา บัวใหญ:
62103012504 นางสาวญาสุมินท� ไชยศึก
62103012505 นางสาวขวัญเรือน แซ:ต้ัน
62103012506 นางสาวพรพิมล งามนัก
62103012507 นางสาวสมหญิง ทองมวล
62103012508 นางสาวปฏิมาภรณ� ปIดตาทานัง
62103012509 นายวีระยุทธ เทศนา
62103012510 นายธงไท สินภูธรณ�

หน0า 417 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103012511 นางสาวขวัญชนก ทะวันเวช
62103012512 นางวิภาวรรณ ศิริพงษ�
62103012513 นายธนวุฒิ ประไชโย
62103012514 นายปยุต ผลจันทร�
62103012515 นางสาวสุภาพร วรรณภูมิ
62103012516 นายมนัส ทองชื่น
62103012517 นางสาวสุภาณี บัวมาศ
62103012518 นางสาวศุภนิดา เขตชูใส
62103012519 นายนัฐพงษ� ป4องแสง
62103012520 นางสาววราภรณ� พันธ�ศิริ
62103012521 นางสาวกนกอร จันทร�เวียง
62103012522 นางสาวปาลิตา จันทร�สุวรรณ
62103012523 นางสาวธนัชพร มลสิน
62103012524 นายเอกวิทย� เสียงล้ํา
62103012525 นางสาวสุรีย�พร ราตรีสุข
62103012526 นายกฤตพัส หิรัญธนาธัช
62103012527 นายภัทรพงศ� คําศรี
62103012528 นางสาวนรีพร สาระบุตร
62103012529 นายกิตติยศ เงานอ
62103012530 นางสาวยุวดี ยมย่ิง
62103012531 นางสาวกุลธิดา วรรณเสน
62103012532 นางสาวสุทธิกาญจน� ชมเมิน
62103012533 นายจิรายุทธ หลาวทอง
62103012534 นางสาวสใบแพร มารมย�
62103012535 นางสาวรจนา ยอดเกษ
62103012536 นายภูมิพจน� ไพสาทย�
62103012537 นายจตุพร ช0างพลาย
62103012538 นางสาวจันทร�ฉาย เอ็นดู
62103012539 นางสาวกุสุมา กุจันทร�
62103012540 นางสาวปริศนา ลาวช:าง
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62103012541 นายมาโนช บุตรเสน
62103012542 นางสาวอุมาภรณ� หงษา
62103012543 นางสาวอริสา ยะลา
62103012544 นางสาวพัชรินทร� สุดใจหาญ
62103012545 นางสาวสุกัญญา เบ0าคํา
62103012546 นางสาวพรทิวา พันธ�แพง
62103012547 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีอักษร
62103012548 นางนิรภัฎ ศรีเมือง
62103012549 นายชนสิษฎ� คลังแก0ว
62103012550 นางสาวสุรัตน�ติกานต� เงินหม่ืน
62103012551 นางสาวจีรนันท� ดวงชัย
62103012552 นายรวีวร ไชยสิทธ์ิ
62103012553 นางสาวณัฐรดา ขวัญแก0ว
62103012554 นางสาวนีลุบล สุรวิชัย
62103012555 นายวีระชัย ดีดวงพันธ�
62103012556 นางสาววิภารัตน� หอมจําปา
62103012557 นางสาวสุปรียา ไหว0ครู
62103012558 นางสาววิชิดา บุญทรง
62103012559 นางสาวรัศมี ทองกาล
62103012560 นายชาญยุทธ� ตุระเพ็ญ
62103012561 นางสาวประภาทิพย� วงษา
62103012562 นางสาวจุฑารัตน� คงรอด
62103012563 นางสาวสุกัญญา ชัยภูมิ
62103012564 นางสาวนิดา นวนคํา
62103012565 นางสาวศิรินทิพย� สารจันทร�
62103012566 นางสาวอมรวิริญจ� พิญญพงษ�
62103012567 นางสาวพนิดา สะผาย
62103012568 ว:าที่ ร.ต.เดชากรณ� อินทร�อาราม
62103012569 นางสาวอภิญญา ดุจดา
62103012570 นางสาววิไล ถิระพัฒน�
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62103012571 นายศักรินทร� วรอนุ
62103012572 นางสาวรุ:งทวี เสาโมก
62103012573 นางสาวจันทนา บุญชู
62103012574 นางสาวณัฐวดี รามโคตร
62103012575 นางสาวเจนจิรา สืบศรี
62103012576 นางสาวคนึงกิจ พวงคํา
62103012577 นางสาวศิริวิมล สุนันท�
62103012578 นางสาวนันทรัตน� ปุสิงห�
62103012579 นางสาวศศิธร สังข�ทอง
62103012580 นางสาวอรทัย พิสภัย
62103012581 นางสาวพิทยารัตน� หนองคู
62103012582 นางสาวนัจนันท� เสียงใส
62103012583 นางสาวศิริพร วรบุตร
62103012584 นางสาวสุพรรณณี พร0อมพรม
62103012585 นายทศพล โพธ์ิพรหม
62103012586 นางสาวอัจฉรา บวรหฤทัย
62103012587 นางสาวปริยากร เสียงล้ํา
62103012588 นายวฑัญWู ธาดา
62103012589 นางสาวอุบลวรรณ เชื้อแก0ว
62103012590 นางสาววิชุดา ศรีละพันธ�
62103012591 นางสาวอารยา ภาวกลาง
62103012592 นางสาวน้ําฝน พิศิลปT
62103012593 นายณัฐพล บุญเลิศ
62103012594 นางสาววรัญญา กองไชย
62103012595 นางดาวประกาย เวชกามา
62103012596 นายพงษ�พัฒน� คลังตระกูล
62103012597 ว:าที่ร0อยตรีหญิงพริมา ศรมณี
62103012598 นางสาววรญา ทองสิงห�
62103012599 นางสาวศิริยา หาญกล0า
62103012600 นางจิราภรณ� คําแก0ว
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62103012601 นางสาวนันทนีย� ภูมิสถาน
62103012602 นายทรงพล สํารวมรัมย�
62103012603 นางสาวอาทิตยา ภูมิฐาน
62103012604 นางสาวนุชฤทัย บุญประชม
62103012605 นางสาวขวัญชนก ทุมพิลา
62103012606 นางสาวจารุวรรณ มืดทัพไทย
62103012607 นางอุลัยพร โพธ์ิพา
62103012608 นางสาวจุฑามาศ ปBดนา
62103012609 นายวรปรัชญ� บุญจีม
62103012610 นางสาวพลับพลึง ศาลางาม
62103012611 นางสาวพิชญา บุญญัติ
62103012612 นายวชิระพล ขันทอง
62103012613 นางสาวณัฏฐธิดา มูลสาร
62103012614 นางสาววิรันดา เชื้อเพ็ง
62103012615 นางสาวศรวณีย� พิมพ�ชัย
62103012616 นางสาวจันทร�จิรา แซ:ลิ้ม
62103012617 นางวราภรณ� ศิริพันธ�
62103012618 นางสาวนุชธิดา พรมสุวรรณ
62103012619 นางสาวสุรีย�นิภา เชียงที
62103012620 นางสาวศิริพร ขันลับ
62103012621 นางสาวศิริขวัญ สมัญญา
62103012622 นางกนกอร จันทมี
62103012623 นางสาววราภรณ� จันทร�งาม
62103012624 นางสาวอโนทัย บุญเนตร
62103012625 นางสาวประพิมพรรณ หันจรัส
62103012626 นายมรุพงศ� ภิรมย�ตระกูล
62103012627 นายอภิสิทธ์ิ พรหมชนะ
62103012628 นายนราธิป บุญมานะ
62103012629 นางสาวฐิติญาภรณ� กรณีนัย
62103012630 นายอนุสรณ� แซ:ต:าง
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62103012631 นายสุวิทย� สิงห�สี
62103012632 นางสาวปวิณา ชิณโชติ
62103012633 นางสาวณัฐฐา ต้ังจารุกิจ
62103012634 ว:าที่ ร.ต.หญิงศิริวัลย� วรรณขาว
62103012635 นายธนากร จันทร�ขํา
62103012636 นายนิติกร ไชยา
62103012637 นางสาวสุทธิดา ทิพย�นาง
62103012638 นายปรเมศร� สิงห�ขรณ�
62103012639 นายวัฒนา สุยะลา
62103012640 นางสาวณัฏฐ�ชนากานต� มอญชัยภูมิ
62103012641 นางสาวเจนจิรา ประทุมมา
62103012642 นางสาวกาษญ�มณี ฤทธ์ิมนตรี
62103012643 นางสาวสไบทิพย� สีบัว
62103012644 นางสุภาศร โคตา
62103012645 นายกษิด์ิเดช หอมเย็น
62103012646 นายวีระศักด์ิ ขันติวงศ�
62103012647 นางสาวชนิดาภา วิจิตรเมตตานุกูล
62103012648 ว:าที่ร.ต.หญิงชลิตตา วงศา
62103012649 นางสาวปIยธิดา ปBญญาดิษฐ�
62103012650 นางสาวชลลดา คํานนทวีชัย
62103012651 นางสาวจุฑามาศ วงศ�โสภา
62103012652 นางสาวตติยา ทวีรัตน�
62103012653 นางสาวมนิดา สืบสิงห�
62103012654 นายริษฎา ริทัศน�โส
62103012655 นายสมชาย เมืองจันทร�
62103012656 นางสาวนิศานาถ เข็มทอง
62103012657 นางสาวชมพูนุช พละกาบ
62103012658 นายทิศากร ในจิตร
62103012659 นายอภิชาติ วิเชียรศรี
62103012660 นายเฉลิมเกียรติ ชายแก0ว
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62103012661 นางสาวระวีวรรณ บุญทวี
62103012662 นางสาวสุรีพร ปฏิจิตร
62103012663 นางสาวกิตติยา ปBกษาพันธ�
62103012664 นางสาวสุกัลยา ไชยนุ
62103012665 นางพัชรี ราชประดิษฐ
62103012666 นายสุริยา ศรีคํา
62103012667 นายพัฒนพล กาทอง
62103012668 นางสาววนิดา วงศ�จิรนันท�
62103012669 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร�
62103012670 นายภูวนัย มณีเนตร
62103012671 นางสาวนิตยา เดชคําภู
62103012672 นายสุริยา ราชโสภา
62103012673 นางสาวสิริณภัทร วงค�เศษ
62103012674 นางสาวพิมพ�กานต� พลเย่ียม
62103012675 นางสาวปทิตตา สําลีวงค�
62103012676 นางสาวเบญจมาพร พรมจักร
62103012677 นางสาวญาณิศา ย:าพรหม
62103012678 นางสาวธมลวรรณ เกษมสุข
62103012679 นางสาวนิตยาพร บุตรดี
62103012680 นางสาวปIยะพร ทิพย�เนตร
62103012681 นางสาววิลาวัณย� งามเปรี่ยม
62103012682 นายพิษณุพงศ� คงปBญญา
62103012683 นางสาวณิชาพรรณ อธิศวรัญWู
62103012684 นางสาวภัทรวดี เพ็ชรภูวงศ�
62103012685 นางสาวพัชรี บรรหารบุตร
62103012686 นายพงศธร ป4องศรี
62103012687 นางสาวพิชญ�สุภา โทแสง
62103012688 นางสาวขนิษฐา ศิลาคุปต�
62103012689 นางสาวจุฬารัตน� นนท�พิทักษ�
62103012690 นางสาวบุศราคัม มีวงษ�
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62103012691 นางสาวมะลิวัลย� ไชยปBญญา
62103012692 นางสาวสุภัชญา เภานุช
62103012693 นางสาวฐิตินันท� วรรณา
62103012694 นางสาวสุรีรัตน� พิมพ�บุญ
62103012695 นางสาวธัญพร ผาสุขนิตย�
62103012696 นางสาวอรสุดา บุญเติม
62103012697 นายกิตติภณ สองศรี
62103012698 นางสาวกาญจน�ทิตา จําปาต0น
62103012699 นางสาวลภัสลดา ทองประกอบ
62103012700 นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ
62103012701 นายไชยพร สิทธิพันธ�
62103012702 นางสาวดาริณี เดชะคําภู
62103012703 นางสาวกรรณิกา ชิงชัย
62103012704 นางสาวณัฐพร ประเสริฐ
62103012705 นายดาก้ี แสงใบ
62103012706 นางสาววิลาวัลย� ดวงแก0ว
62103012707 นายสิทธิศักด์ิ วันพุฒ
62103012708 นางสาวสมถวิล แจ0งจิตร
62103012709 นางสาวมัตติกา ไชยปBดถา
62103012710 นางสาวมุกรวี เอื้องจันทึก
62103012711 นางสาวอรวรรณ ขันตีสาย
62103012712 นางสาวอาธิติญา แก0วหาวงค�
62103012713 นางสาวพัชรีภรณ� ธิโกศรี
62103012714 นางสาวพัชราภรณ� นีระมนต�
62103012715 นางสาวทิพวรรณ บุญคุณ
62103012716 นายศิรวิทย� เอ็นดู
62103012717 นายภูวพล ส:งเสริม
62103012718 นายพิเชษฐ� ใจศรี
62103012719 นางสาวทัศวรรณ สุดสุข
62103012720 นายศรายุทธ หีบแก0ว
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62103012721 นางสาวนรีกานต� มณีฉาย
62103012722 นางสาวกิตติยา สารโท
62103012723 นายศุภศร ทรงงาม
62103012724 นางสาวสุรีรัตน� รัตนอาษา
62103012725 นางสาวสาวิตรี บุญตา
62103012726 นางสาวรุ0งนภา พระโรจน�
62103012727 นายปรีชา กล:อมปBญญา
62103012728 นายจงดล สมานดุษณี
62103012729 นางสาวอริตตา สีสุดี
62103012730 นายกฤษฎา ดวงคํา
62103012731 นางสาวชญาดา พลเย่ียม
62103012732 นายรณเรศ ศรีเข0ม
62103012733 นายศรัณย� นิคมเขตต�
62103012734 นางสาวรัตนาภรณ� บุตรพรม
62103012735 นางสาวฐิตินันท� บุญชู
62103012736 นายธนพล ชัยสิทธ์ิ
62103012737 นายตันติพงษ� ศรศักดา
62103012738 นางสาวจารุวรรณ พอกพูน
62103012739 นางสาวพัฒน�ทวรรณ ทับหงษา
62103012740 นางสาวปBทมาภรณ� ไกรราช
62103012741 นายนครินทร� รินรุด
62103012742 นางสาวทิฆัมพร ไชยบุรม
62103012743 นางปริชญา หล:อประโคน
62103012744 นายนาเคนทร� ดวงแก0ว
62103012745 นางสาวอรญา ม:วงอ:อน
62103012746 นางสาวนิรพร จันทา
62103012747 นางสาวอธิชา ธรรมชาติ
62103012748 นายเจณฑ�ณรงค� คงดี
62103012749 นายทวีศักด์ิ ละออ
62103012750 นางสาวศศิธร บรรดาต้ัง

หน0า 425 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103012751 นางสาวสุวิมล รอดคําทุย
62103012752 นางสาววรรณเพ็ญ เมืองโคตร
62103012753 นางสาวอมรา ลือบางใหญ:
62103012754 นางลักขณา นักธรรม
62103012755 นางสาวเสาวลักษณ� เหลาสุภาพ
62103012756 นายชวลิต อ:อนศรี
62103012757 นายปวิชญา สารสิทธ์ิ
62103012758 นายกรกช ทองประเสริฐ
62103012759 นายอัษฎา คําแก0ว
62103012760 นางสาวนภัสวรรณ พูลเพ่ิม
62103012761 นางสาวชาติยา บันหาร
62103012762 นายเอนก แก0วสกุนนี
62103012763 นางสาวจีรพร เต็มโคตร
62103012764 นางสาวสุภาพร บัวสด
62103012765 นางสาววชิราภรณ� แก:นเมือง
62103012766 นางสาวกรรณิการ� อุรารส
62103012767 นางสาวพิรุณพร มีนารัตน�
62103012768 นางสาวศรัญญา การสา
62103012769 นายสัญญา คําตา
62103012770 นายนริศร สิงห�จารย�
62103012771 นางสาวปาลิตา วรรณศุกร�
62103012772 นางสาวขวัญกมล เครือคํา
62103012773 นางสาวปIวดี แพงภูงา
62103012774 นายธงชัย สิงห�ทอง
62103012775 นายพงศ�ภัค มงคลชัยพาณิชย�
62103012776 นางสาววารี นารีนุช
62103012777 นางสาวจุฑามาศ อ0วนล้ํา
62103012778 นางสาวสรัญญา รินทร
62103012779 นายณมล ห0องแซง
62103012780 นายวิษณุ ลําภา
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62103012781 นางสาวจารุวรรณ พรมรักษ�
62103012782 นายปวิชญา เหล็กกล0า
62103012783 นางสาวสิริพร ศรีเพชร
62103012784 นางสาววรินทร�รัตน� ปBฐพี
62103012785 นางสาวอังสุมาลิน สาระสุข
62103012786 นายธนชัย พวงแก0ว
62103012787 ว:าที่รตหญิงพนิดา วงศ�จอม
62103012788 นายสิทธิศักด์ิ เผ:าพันธ�
62103012789 นางสาววราพร อินทรบุตร
62103012790 นายฐวรพงศ� วงศ�บํารุงกิจ
62103012791 นางสาวสุดารัตน� วัดถุมา
62103012792 นางสาวเฟROองรัตน� ทวีพันธ�
62103012793 นายอดิศักด์ิ ป4องมี
62103012794 นางปรีณาพรรณ คํามี
62103012795 นางสาวกัญลิตา รุจิตร
62103012796 นางสาวยศวดี คํางาม
62103012797 นางสาวรัชดา ทานุมา
62103012798 นายอธิวัฒน� สาวันดี
62103012799 นางสาวกรรณิการ� สุขคุ0ม
62103012800 นางสาวพรชนก แสนทวีสุข
62103012801 นายกฤษฎา โลทัง
62103012802 นางสาวสุภาภรณ� จุฑาเลิศ
62103012803 นางสาวเจนจิรา พิมพ�มหินทร�
62103012804 นางสาวนิภาพร ประกอบ
62103012805 นางสาวกัญญาภัทร ชุมปลา
62103012806 นางสาวนัตยา นําชนะชัย
62103012807 นางสาวจันทิมา วงษ�กัณหา
62103012808 นางชมพูนุท กองทอง
62103012809 นางสาวสุวิมล ศรีเพชร
62103012810 นางสาวศุภสิณี บุญขันธ�
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62103012811 นายจําปM สีโคตร
62103012812 นายบวรชัย โคตรพรม
62103012813 นายอุดมศักด์ิ มหานิติพงษ�
62103012814 นายประกฤต สิงจานุสงค�
62103012815 นายกล0าณรงค� อินทา
62103012816 นายวีรวัฒน� ลันโทมรัตนะ
62103012817 นางสาวสุดารัตน� ผดาเวช
62103012818 นายคมกริช สุรินทร�
62103012819 นางสาววรรณิศา คําเสียง
62103012820  ี\้ว:าที่ร.ต.หญิงมยุรี คันธเนตร
62103012821 นางสาวอําภา ละดาดก
62103012822 นางสาวพิราวรรณ แข็งแรง
62103012823 นางสาวณัฐณิชา พลับพลึง
62103012824 นางสาวกนกณัฐญา น0อยม่ิง
62103012825 นายทนงศักด์ิ ศรีจันทร�
62103012826 นางสาวอุไรวรรณ คงสุข
62103012827 นางสาวปรียาภรณ� ซีซอง
62103012828 นางสาวพัทธนันท�ธนัช ปBฐภี
62103012829 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� พัชรานุ
62103012830 นางสาวศิริพร บุญเสริม
62103012831 นางสาวกนกพร บุญเกาะ
62103012832 นางสาวรัตนากร ป4องกัน
62103012833 นางสาววรรณิศา พูดเพราะ
62103012834 นางสาวนงลักษณ� สาทําโล
62103012835 นางสาวปรัศนีย� ดวงพวง
62103012836 นายภูมิเดช พงค�พันธ�
62103012837 นางสาวพรรณนิดา เหลาคํา
62103012838 นายเพชรรัตน� ศิริผล
62103012839 นางสาวกชพร นุเคราะห�
62103012840 นางสาวพิราวรรณ� ชมภูพื้น
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62103012841 นางสาวปIยอร ถือชัย
62103012842 นายอรรคพล ตะนะสอน
62103012843 นางสาวมณีรัตน� ปIดตาระเต
62103012844 นายประพฤทธ์ิ สิงหาแผด
62103012845 นางสาวพรสวรรค� มาอ:อน
62103012846 นายจารุกิตต์ิ ก่ิมเกลี้ยง
62103012847 นางสาวชลธิดา นางาม
62103012848 นางสาวมัททณา ตาสําโรง
62103012849 นางสาวจุฑามาศ โตลอย
62103012850 นายสิทธิชัย นาคํา
62103012851 นางสาวนลินาสน� พานเงิน
62103012852 นางสาวรัชดาภรณ� สีใต0
62103012853 นางสาวศลิษา ใกล0ชิด
62103012854 นางสาวศิราพร ผาธรรม
62103012855 นางสาวสุธามาศ เหล:าสาร
62103012856 นางสุพรรณิการ� ปทุมวัน
62103012857 นางสาววงเดือน พรหมชุณห�
62103012858 นางสาวลักษ�มณี หนูเปMย
62103012859 นางสาวดาริกา โพธ์ิศรี
62103012860 นางสาวพัชราภรณ� สาธุจรัญ
62103012861 นายมณูปกรณ� รัตนะภา
62103012862 นางสาวขวัญแข กุมพันธ�
62103012863 นายอานนท� กลับวงษ�
62103012864 นางสาววาริญญา ศรีวสุทธ์ิ
62103012865 นางสาวอรวรรณ โสภามาตร
62103012866 นางสาวกานต�ทิมา มากมูล
62103012867 นางสาวเบญจมาศ เพ:งพิศ
62103012868 นายนิติศาสตร� อามาตมุลตรี
62103012869 นายอภิวัฒน� ศรีดาพรหม
62103012870 นางสาววัลลภา ศรีภักดี
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62103012871 สิบเอกหญิงสายทอง แก:นสิงห�
62103012872 นางสาวสุมาลี อ:อนสา
62103012873 นายศรราม สิงห�แก0ว
62103012874 นางสาวพรพิมล เฉลิมสุขจิตศรี
62103012875 นางสาวพัชรี จันโทวาท
62103012876 นางสาวเบ็ญจวรรณ สังกาลี
62103012877 นางสาวมนฤดี ชูรัตน�
62103012878 นางสาวนฤมล ปBดภัย
62103012879 นายนรามิตร เครือแสง
62103012880 นายกฤษกร นางาม
62103012881 นางสาวกัญญารัตน� หุ:นทอง
62103012882 นางสาวภัศรา กัญญาวุธ
62103012883 นางทองปอน สุคัมภีร�
62103012884 นายวัชรินทร� ศรีวันคํา
62103012885 นางสาววะลิน ตรงดี
62103012886 นางสาวเพชรรัตน� ทรายเพชร
62103012887 นายอํานวยชัย วงษา
62103012888 นางสาวอมรรัตน� ภูจ:าพล
62103012889 นางสาววาสนา วงษ�ศิริ
62103012890 นางสาวสุดารัตน� นิยมพันธุ�
62103012891 นายอมรเทพ ตาลหอม
62103012892 นางสาวจินดารัตน� แก0วจอหอ
62103012893 นางสาวปIยมาภรณ� ม่ิงบุญ
62103012894 นายณัฐนนท� พระสว:าง
62103012895 นางสาวศรินยา สุขโท
62103012896 นางสาวปIยะนุช บุปผา
62103012897 นายทรงศักด์ิ ทองแก0ว
62103012898 นางสาวทิมาพร ประภาษร
62103012899 นายจักราวุธ ไชยเลิศ
62103012900 นายนิมิตร ทองน0อย
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62103012901 นางสาวสุภาพร โลหะกุล
62103012902 นายศิริวุฒิ พิมพ�หล:อ
62103012903 นายอรรถพล บานฤทัย
62103012904 นางสาวชนาธินาถ จันทะเวช
62103012905 นายอนุสรณ� ทุ:งหลวง
62103012906 นางสาวศุภวรรณ กุศลพันธ�
62103012907 นายสุประวัฒน� แสนทวีสุข
62103012908 นางสาวกนกกานต� ปราสาทศรี
62103012909 นายมงคล ล0อมวงษ�
62103012910 นางสาวปIญชาน� ไตรยสุทธ์ิ
62103012911 นางสาวณัฏฐณิชา สังสีแก0ว
62103012912 นายวรเดช จันทร�เขียว
62103012913 นายกิตติศักด์ิ ผุยชา
62103012914 นายชัยยงค� น้ําเงิน
62103012915 นางสาวจิตราภา ดุพงษ�
62103012916 นางวิราภรณ� ลิ้มธนาสวัสด์ิ
62103012917 นางสาวศิริวิภา จันทร�วิเศษ
62103012918 นายสกุลวานิช พานิชย�ดี
62103012919 นางสาววิภาภรณ� บุญอ:อน
62103012920 นายอภิวัฒน� พรหมกัลปT
62103012921 นางสาวสุรวี พละศักด์ิ
62103012922 นางสาวอภิรดี ศรีเมือง
62103012923 นางสาวดารา วิเศษสังข�
62103012924 นายอภิรัฐ เอมกลาง
62103012925 นางสาวกรรณิการ� สมอ
62103012926 นางสาวสุภัตรา ทองกุล
62103012927 นายจักรพันธ� ทองมหา
62103012928 นางสาวทัศมาลี จันทชัย
62103012929 นางสาวยุภาภรณ� อุปBชฌาย�
62103012930 นางสาวปรียาพร ชินลี
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62103012931 นายนเรนทร� ภาสดา
62103012932 นางสาวกฤติญาธร ศรีมะลัย
62103012933 นางสาวณิชนันทน� มีชัยรัตน�
62103012934 นางฐายินี สีหา
62103012935 นางสาวพรสวรรค� วิบูลย�อรรถ
62103012936 นางสาวนันทวัน สะเทือน
62103012937 นายณรงค�ศักด์ิ คําแสงดี
62103012938 นางสาวภัสราภรณ� เอกนาสิงห�
62103012939 นางสาวอรทัย ก0านท0าว
62103012940 นายยุทธนา บุสบก
62103012941 นางสาวพิศมัย สิงหนสาย
62103012942 นางสาวศศิธร โชติกุล
62103012943 นางสาวพัชราภรณ� สาสะเดาะห�
62103012944 นางสาวณัฏฐิกา สุรพัฒน�
62103012945 นางศิวภา จันทร�กอง
62103012946 นายวีรพันธ� จันทเขต
62103012947 นางสาวเจนจิรา ฝอยทอง
62103012948 นางสาวบุญรดา เกียรติวีรวัฒนา
62103012949 นางสาวอรญา ต0นแก0ว
62103012950 นางสาวนารี ธรรมคุณ
62103012951 นางสาวอมรรัตน� บุญเล:ห�
62103012952 นายภูบดินทร� ปลักปลา
62103012953 นายณรงค� ปBดถา
62103012954 นายนฤพนธ� ผ:านเมือง
62103012955 นางสาวปุณยนุช สระบัว
62103012956 นางสาวสุธิดา แกมกล0า
62103012957 นางสาววงศ�นภา จันทร�แดง
62103012958 นางสาวจีรวรรณ บุญปลอด
62103012959 นางสาววิภาดา พันธ�มะลี
62103012960 นางสาวศุภิสรา จันทร�ทอง
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62103012961 นางสาววรรณี ศรีวรรณา
62103012962 นายโยธวาทิต คินันติ
62103012963 นางสาวอมพร กาญจนรัตน�
62103012964 นางสาวดวงพร แซ:ล0อ
62103012965 นางสาวทัษภรณ� ศรียืน
62103012966 นางสาวยุภาภรณ� กาฬเนตร
62103012967 นายธีรศานต� ธิมาชัย
62103012968 นางสาวนุชธิดา ไชยพันโท
62103012969 นางสาวสุประภาภรณ� คําผา
62103012970 นางสาวชลิดา สิมพลา
62103012971 นางสาวชื่นกมล ชนะพล
62103012972 นายพีรพล มีสกุล
62103012973 นางบุญนา พันธ�ภักด์ิ
62103012974 นายภัทรพงษ� ชีวภัทร
62103012975 นางสาวอรุณี แก0วลา
62103012976 นายวรุต สาระบัว
62103012977 นางสาวอรพรรณ ผาดี
62103012978 นางสาวสุดารัตน� สืบสิมมา
62103012979 นางสาววารุณี ทิพวัจนา
62103012980 นางสาวจุรีรัตน� การุธ
62103012981 นางสาวพิกุล มีชัย
62103012982 นางสาวจุฑามาศ ดุจดา
62103012983 นางสาวฐายิกา ทิพย�สุวรรณ
62103012984 นายเรืองวิทย� พลสิงห�
62103012985 นางสาวภาฤณี ห0วยทราย
62103012986 นางสาวจุฑารัตน� คําผง
62103012987 นางสาวชฎาพร หอมชาติ
62103012988 นายชาญชัย สีลา
62103012989 นางสาวสุนิสา ศรีโสดา
62103012990 นางสาวอทิตา พาชื่น
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62103012991 นายณัฐกิตต์ิ สุทธิโสม
62103012992 นางสาวจันทมณี มูลคําเหลา
62103012993 นายนวพรรษ โมระดา
62103012994 นายเชิดศักด์ิ เจริญชัย
62103012995 นางสาวพรรณิดา บุญเพ็ง
62103012996 นางสาวณัฐชากรณ� อินธิราช
62103012997 นายศักด์ิชัย กันธินาม
62103012998 นางสาวสุนิสา นิลดํา
62103012999 นางสาวสันทนา น้ํารักษ�
62103013000 นางชุฐาดา สุดาจันทร�
62103013001 นางสาวรัตติยากร ภาวนิช
62103013002 นางสาวเจนจิรา พอนพูล
62103013003 นางสาวณัฐภรณ� อินทร�วัน
62103013004 นางดาวรุ0ง ทุ:งเย็น
62103013005 นายรัฐพัฒน� ขาวแปลก
62103013006 นางกัญญาภัค ละมูล
62103013007 นายธนณัช โคนพันธ�
62103013008 นางสาวมณฑีรัตน� บุญมี
62103013009 นายสุวิทย� ธนะไพบูลย�กุล
62103013010 นายศราวุธ บุดโท
62103013011 นายฉมานันท� วีระเทศ
62103013012 นางสาวนิศารัตน� บูรณะ
62103013013 นางสาวริญดา บุญเจริญ
62103013014 นายอภิสิทธ์ิ พรมลาย
62103013015 นายปIยณัฐ บุญอุ0ม
62103013016 นางสาวสุธิชา แสงใส
62103013017 นางสาวปIยพร สัตย�ซํ้า
62103013018 นางสาวสุริวิมล เสียงหวาน
62103013019 นายผดุงเกียรติ ศรีวรรณ
62103013020 นายวัชรินทร� แก0วเล็ก
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62103013021 นางสาวสุทธิดา สิงห�เชื้อ
62103013022 นางสาวจันทร�นภา สิทธิภักด์ิ
62103013023 นางสาวสุวนันท� บริบูรณ�
62103013024 นางสาวสายใจ ทัศบุตร
62103013025 นายอรรถพันธ� วิรุณพันธ�
62103013026 นายทรงศักด์ิ สุธรรม
62103013027 นายจักรพงศ� มีคํานิล
62103013028 นางสาวอนันญา ธานี
62103013029 นายกันต�นที สร0อยเนียม
62103013030 นางสาวทักษพร ระดมงาม
62103013031 นางสาวสุดารัตน� สระประไพ
62103013032 นางสาวปุณยภา วงศ�ใหญ:
62103013033 นางสาวปะการัง ใสน0อย
62103013034 นางสาววิชญาพร วงศ�เพม
62103013035 นางสาวประภัสสร ศรีวงศ�
62103013036 นางสาวนัญชนิฎา ดอกพอง
62103013037 นางสาวรัตติยา วงดวงตา
62103013038 นางสาวธนิดา พอกพูน
62103013039 นางสาวขนิษฐา ทาก0อน
62103013040 นายสมเกียรติ กลิ่นกมล
62103013041 นางสาวพิไลลักษณ� ลําพาย
62103013042 นายวชิรวิชญ� แก:นลา
62103013043 นางสาวพรรณราย มหาวงศานนท�
62103013044 นายกฤษฎา ดาสาย
62103013045 นายชาญนุวัติ ประสานทอง
62103013046 นางสาวจินตนา บัวโรย
62103013047 นายวรพงษ� วรสุทธ์ิ
62103013048 นายทวีศิลปT ดวงแก0ว
62103013049 สิบตํารวจโทภุชงค� ยืนย่ัง
62103013050 นางสาวณัฐนรี ไทยงาม
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62103013051 นายอารดิน เทพชัย
62103013052 นางสาวจิราพร ศิรินัย
62103013053 นางสาวกรทิพย� ชุ:มขุนทด
62103013054 นางสาวอรทัย กันยาเลิศ
62103013055 นางสาวมาริษา ลีพลงาม
62103013056 นางสาวลัดดาวัลย� แจ0งประโคน
62103013057 นางสาวณภัทร โหมดเทศ
62103013058 นายวุฒิชัย เดชฤทธ์ิ
62103013059 นางสาวสลิลทิพย� ชินภาชน�
62103013060 นายนัฐพงษ� บุญคง
62103013061 นางสาววรนุช พุฒโสม
62103013062 นางสาวมลธิยา กตัญWู
62103013063 นางสาวยอดหทัย เนตรกาล
62103013064 นางสาวประกายหยก เกาะอําไพ
62103013065 นางสาวปIยะรัตน� บัวหอม
62103013066 นายวัชรพล โสผล
62103013067 นางสาวสุภาวดี สมฤทธ์ิ
62103013068 นางสาวนันท�นภัส ชารีแก0ว
62103013069 นายธงอมร พรมกลัดพะเนาว�
62103013070 นางสาวสินทวี ชมภูนุช
62103013071 นายนนทนันท� นาคูณ
62103013072 นางสาววิลารัตน� โสดาภินันท�
62103013073 นางสาวนงค�รักษ� กอหาญ
62103013074 นางสาวศิริญญา โคตุพันธ�
62103013075 นายเกรียงศักด์ิ ศรีสุวรรณ
62103013076 นางสาวสายสุณี สุดชาติ
62103013077 นายเชิดชัย จันทะพวง
62103013078 นางสาวสุพัตรา น0อยเสน
62103013079 นายบัณฑิต จันทร�ดํา
62103013080 นางสาวณัฐณิชา สมสนิท
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62103013081 นางสาวกานดารัตน� ย้ิมเกิด
62103013082 นางสาวสุภาวดี เวชไสย
62103013083 นายสิทธิพร แต0มงาม
62103013084 นายสมชาย ภารไสว
62103013085 นางสาวชณัฐดา พิกุลศรี
62103013086 นายจตุพล มงคล
62103013087 นายธีรภพ แสงใสแก0ว
62103013088 นายอนุวัฒน� แก0วละมุล
62103013089 นางสาวศศิมา แพงพา
62103013090 นางสาวธัญจิรา วรรณวิจิตร
62103013091 นางวลัยพรรณ เมตตาพินันท�
62103013092 นางสาวพรรณราย สุเยาว�
62103013093 นางสาวชมพูนุท แสงทอง
62103013094 นายประพันธ�ศักด์ิ เป^นเสนาะ
62103013095 นายณัฎฐ�ภัส ภาคะ
62103013096 นางสาววัจนีย� พิมพาชัย
62103013097 นางสาวภาวดี สายลาด
62103013098 นางสาวรติรัตน� ขยันหา
62103013099 นางสาวสุพรรษา ผลประเสริฐ
62103013100 นางสาวสุพัตรา สายสุด
62103013101 นางสาวชุตินันท� พ่ึงอาตม�
62103013102 นางสาวจิดาภา โถทอง
62103013103 นางโสภารักษ� หลักด:าน
62103013104 นางสาวรัตนา แก0วทองเพชร
62103013105 นางสาวอังคณา แจ:มดาว
62103013106 นางสาวบุณฑริกา ประพันธ�
62103013107 นางสาววัชรี ศรีวิเศษ
62103013108 นางสาวอารียา อุบลพิทักษ�
62103013109 นางสาวอาภาภรณ� คณะบุตร
62103013110 นายสัมฤทธ์ิ โสมนัส
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62103013111 นางสาวณัฏฐวราพร พยัคฆพล
62103013112 นางสาวขนิษฐา คําผาย
62103013113 นางสาวสุธาทิพย� เกษียร
62103013114 นางสาวเจมวิภา สะโสดา
62103013115 นางสาวอรริยา กีดกัน
62103013116 นางสาวปาริชาติ อ:อนนวน
62103013117 นางสาวณัฐปภัสร� สํานักนิตย�
62103013118 นางสาวสุกานต�ดา เสริมจันทร�
62103013119 นายปวีณวัช อินทร�วัน
62103013120 นายภัทรวิทย� คําทอง
62103013121 นายภัทรพงศ� แสงพันธุ�
62103013122 นางสาวภัสสร ผิวสุวรรณ
62103013123 นางสาวตรัยพิชชา บุตรศิริ
62103013124 นางสาวจุฑามาศ เวชกามา
62103013125 นายภูธเรศว� ดาแก0ว
62103013126 นางสาววจีรัตน� อรรถโกวิทวิทยา
62103013127 นางสาวเสาวลักษณ� สุเกษ
62103013128 นางสาวณัฐกานต� วรรณสิทธ์ิ
62103013129 นางอรทัย ชมภูพื้น
62103013130 นางสาวนันทกานต� วงษ�ตาคี
62103013131 นายธัชชัย เมฆสงค�
62103013132 นางสายชมภู ประดับทอง
62103013133 นางสาววิชนก ศิลาล0อม
62103013134 นายยุทธชัย อ0นมา
62103013135 นางสาววรรณวิไล พิมพะบุตร
62103013136 นางสาวอัญชลี ศรีขาว
62103013137 นางสาวศศิมาภรณ� สมสอน
62103013138 นายอัษฎาวุธ จงใจ
62103013139 นางสาวศรีไพร ศรีอ:อน
62103013140 นางสาวนุชทรินทร� ขม้ินผง
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62103013141 นางสาวณิฐินันท� ปานประชาติ
62103013142 นายณัฏฐ�วัฒน� เนียมจิตต�
62103013143 นางบุษบา หอมสุวรรณ
62103013144 นางสาวประภัสสร คําป4อง
62103013145 นายจิรายุทธ จ0อยจันทร�
62103013146 นางสาวศิวาพร นัยนิตย�
62103013147 นางสาวรัชนี สมนึก
62103013148 นายสถาพร บุญเปล:ง
62103013149 นางสาวรุ:งนภา ยาณะเรือง
62103013150 นางสาวอรจิรา จันเทพา
62103013151 นางสาวสุจิตรา จันทชิด
62103013152 นางสาวกาญจนา ดาบจันทร�
62103013153 นางพิชชานันท� เถาว�ทุมมา
62103013154 นางสาวศิรินทร�รัตน� พิสุทธ์ิ
62103013155 นางสาวพิไลวรรณ ชัยมารถ
62103013156 นางสาวธิติพร พิมลเกตุกุล
62103013157 นางสาวสุภาพร ชินศรี
62103013158 นายอัครเดช ธานี
62103013159 นางสาวมัลลิกา บุญเนตร
62103013160 นางสาวชุติกาญจน� ด่ังวิริยะกุล
62103013161 นางสาวหัทยา มาหา
62103013162 นางสาวอุไรลักษณ� ปBสราษฎร�
62103013163 นางสาวอินทุอร หมายศรี
62103013164 นางสาวจุฑาทิพย� วิลาบุตร
62103013165 นายวีระศักด์ิ ดวงภักดีรัมย�
62103013166 นางสาวกรรณิกา ปIOนแก0ว
62103013167 นางสาวสุภาพร ดอกบัว
62103013168 นางสาวจิราพรรณ อยู:คง
62103013169 นายนัฐกานต� อรรควิสิฐ
62103013170 นายบรรพต ตันสันติ
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62103013171 นางสาวสุวนันท� จันโท
62103013172 นางสาวชไมพร ผลประเสริฐ
62103013173 นางสาวศุจีภรณ� สุวรรณไตรย�
62103013174 นางสาวกัญญารัตน� แสงสาย
62103013175 นายสุรศักด์ิ กุลบุตร
62103013176 นายเฉลิมฉัตร พัฒนะราช
62103013177 นางสาวปนัดดา ตอนสี
62103013178 นายสมนรินทร� จังอินทร�
62103013179 นายบัณฑิต ประทาน
62103013180 นางสาวกชกร มาตตวงษ�
62103013181 นางสาวอนัญญา โมคทิพย�
62103013182 นางสาวพีรดา บุษบงค�
62103013183 นางสาวนนท�ธิญา ทรัพย�ศิริ
62103013184 นางสาวอรทัย สุขไขย
62103013185 นายสมพงษ� โพธ์ิศรี
62103013186 นางสาวกาญจนา สู0สงคราม
62103013187 นางสาววราภรณ� อ:อนชาติ
62103013188 นางสาวณัฐฐานันท� พันธ�บุผา
62103013189 นางสาวณัฏฐธิดา หม่ืนวงษ�
62103013190 นางสาวรุจิรา มณีวงษ�
62103013191 นางสาวปุญชิดา สอนวงค�
62103013192 นางสาวพันนิดา จําปานาค
62103013193 นายพัชรพงศ� สุขประจํา
62103013194 นางสาวรัชฎา บุญดก
62103013195 นางทัศนีย� เกตุบุตร
62103013196 นางวราพร โคตรธรรม
62103013197 นางสาวโสภิดา จุดาบุตร
62103013198 นางสาวจุฑาภรณ� สนใจ
62103013199 นางสาวสุดารัตน� บุญเหลือง
62103013200 นางยุพิน ลาล้ํา
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62103013201 นายไตรรัตน� อินพานิช
62103013202 นางสาววิชุดา บุญศรี
62103013203 นางสาวปาริชาติ อัมรินทร�
62103013204 นางสาวฐิติวรดา มีคุณ
62103013205 นางสาวณิชาพร แก:นลา
62103013206 นางสาวสุกานดา เครื่องหอม
62103013207 นางสาวสิรินยา เสนานนท�
62103013208 นางนุษประวีณ� พุฒศรี
62103013209 นายพงษ�กวีร� วิลานันท�
62103013210 นายทีปกร มูลมี
62103013211 นางสาวหนึ่งฤทัย โพธ์ิศรี
62103013212 นายจักรพรรณ� สุขิน
62103013213 นางศิริวรรณ วรรณสาร
62103013214 นางสาวหัสดี เชื้อชัย
62103013215 นายวิระพันธุ� สรงแก0ว
62103013216 นางสาวชยาวดี มหาชาติ
62103013217 นางสาวกาญจนา อินทร�ศร
62103013218 นายวีรพงค� ภูมิภาค
62103013219 นายพงศ�นรินทร� บุญทรงธรรม
62103013220 นายธีระวัฒน� เพ็งพา
62103013221 นางสาวณัฎฐวราภรณ� ผ:องศรี
62103013222 นางสาวพรรณิตา ลุณบุตร
62103013223 นายฉัตรจงกล ละมูล
62103013224 นางสาวอนัญญา อุณาศรี
62103013225 นางสาวกันตินันท� บุญลิลา
62103013226 ส.อ.รัชชานนท� แสนสุข
62103013227 นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ
62103013228 นางสาวอารียา นามโคตร
62103013229 นายจิรวัฒน� ชมาฤกษ�
62103013230 นางสาววิจิตรตา พาลึก
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62103013231 นายตฤณชาติ สีหาคํา
62103013232 นายชัชวาล คะหาญ
62103013233 นางสาวศุภิสรา จารย�คุณ
62103013234 นางสาวนฤมล พ้ืนนวล
62103013235 นางสาวจิตรลดา สาลี
62103013236 นางสาวโสภิตพิไล ศรีไหม
62103013237 นายกิติพันธ� บํารุงภักด์ิ
62103013238 นางวณัฐศญาณ� ซ่ือสัตย�
62103013239 นางสาววรรณกานต� แว:นแก0ว
62103013240 นายโยธิกานต� อุปนันท�
62103013241 นางสาวพัชรีพร โคสารคุณ
62103013242 นางสาวนารีลักษณ� ธีระโคต
62103013243 นายอุบล ไชยโย
62103013244 นายนพรัตน� สมัครเขตวิทย�
62103013245 นางสาวสุพัฒตรา พานิช
62103013246 นางสาวศศิธร บุตราช
62103013247 นายรัตนพงค� คํามุงคุณ
62103013248 นางสาวยุวดี นามแสน
62103013249 นางสาวทานตะวัน สมาน
62103013250 นายพิชิตชัย ไกยฝUาย
62103013251 นางสาววาสนา อานุภาพ
62103013252 นางสาวพิชชาพร พยอมใหม:
62103013253 นางสาวเกษทิพย� ทองอินทร�
62103013254 นางสาวลัดดาวัลย� ยศปBญญา
62103013255 นางสาวธัญญา พิศเพลิน
62103013256 นางสาวศศิธร พยัคฆพงศ�
62103013257 นางสาววัชราภรณ� สีดํา
62103013258 นางณัฏฐวดี ไกรษี
62103013259 นางสาวนันทิยา เพชรินทร�
62103013260 นางสาวปIยะภรณ� ริมทอง

หน0า 442 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103013261 นายสุวพันธ� ทันแก0ว
62103013262 นายพนมไพร พรมวงค�
62103013263 นางสาวศรัญญา รังศรีแก0ว
62103013264 นางสาวปรียาภรณ� มะโนรัตน�
62103013265 นายเทพนิมิตร ลีทองปราบ
62103013266 นางสาวอาทิติยา เชื้อพรมมา
62103013267 นางสาวชญาวรรณ ผิวทอง
62103013268 นายภาสกร เจริญสุข
62103013269 นายจิระพันธ� คําหล0า
62103013270 นางสาวมณฑิตา สุทธิวงศ�
62103013271 นางสาวศศิประภา เพ่ิมพูล
62103013272 นางสาวขวัญตา พาหา
62103013273 นางสาวศศิธร ไม0หวัน
62103013274 นายนพดล เกตุอินทร�
62103013275 นางสาววิภาวดี ศรีชาเนตร
62103013276 นางรัชนี ขันทอง
62103013277 นางสาวพัทธ�ธีรา พรมเคน
62103013278 นางสาวพนิดา สมอินทร�
62103013279 นายวรัญWู แสนสุข
62103013280 นายสุวิทย� พัชนี
62103013281 นางสาวเกตุมณี บุญยก
62103013282 นายนิพนธ� ธงชัย
62103013283 นางสาวลําดวน เกตศักด์ิ
62103013284 นายไชยยันต� นันทะบรรณ�
62103013285 นางสาวกานต�รวี ศิริ
62103013286 นายภัคพล เรืองสุข
62103013287 นายถวิล นิกุล
62103013288 นายบุญตา สืบมา
62103013289 นางสาวจิราภรณ� บุญธรรม
62103013290 นายพิชญากร หาญต]ะ
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62103013291 นางสาวอรพิน จารุจิตร
62103013292 นางสาวสุปราณี สุขทองหลาง
62103013293 นางสาวสิริลักษณ� ทองสรรค�
62103013294 นายวรรักษ� หงษ�คงคา
62103013295 นางสาวรุ:งนภา ผ:องราศรี
62103013296 นางสาววิมล พลแก0ว
62103013297 นายธณัฐชัย นิลไชย
62103013298 นางสาวสุกัญญา ทองสมุทร
62103013299 นายธนศักด์ิ โพธ์ิทอง
62103013300 นางสาวกัญญาวีร� ภูมิเดช
62103013301 นางสาวจําปา ใจธรรม
62103013302 นายจักรพล อนันต�
62103013303 นางสาวชิดชนก ดาศรี
62103013304 นางสาวจิดาภา แสงปาก
62103013305 นางสาวเสาวณีย� สุขสงวน
62103013306 นางสาวมินตรา วงศ�หม่ัน
62103013307 นายศักด์ิบุรุษ สุราวุธ
62103013308 นางสาวอรอนงค� ศรีบริบูรณ�
62103013309 นางสาววิมล สีใส
62103013310 นางสาวสุนิษา หลาบคํา
62103013311 นางสาวระพีพรรณ อาษาพล
62103013312 นางสาวดารารัตน� พละศักด์ิ
62103013313 นายชนินทร ฉัพพรรณรังษี
62103013314 สิบโทชวกร โชตอําไพ
62103013315 นางสาวเบญจภรณ� รัตนวงศ�
62103013316 นางสาวอัญชนา ขอเพ:งกลาง
62103013317 นายอภิสิทธ์ิ เคนสุวรรณ
62103013318 นายพงศ�พิทักษ� แก0วสมบัติ
62103013319 นางรวิวรรณ หิมพานต�
62103013320 นางสาวศศิวิมล ฉลาดแย0ม
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62103013321 นางสาวปภัสรา จารึกกลาง
62103013322 นายวิทยา สุคัมภีร�
62103013323 นางสาวนันทวรรณ ยามใสย�
62103013324 นางสาววิมลรัตน� นาโสก
62103013325 นางสาวสุพรรษา ผาป4อง
62103013326 นางสาวจณิศรา หล0าใต0
62103013327 นายจักรพันธ� เกียรติบุตร
62103013328 นางสาวทัดดาว บุตรดาพงษ�
62103013329 นายจักราวุธ ทานะเวช
62103013330 นางสาวสุขกัญญา ตากแดดหัวโทน
62103013331 นางสาวจัตุพร บรรลังค�
62103013332 นางสาวปBทมา สืบนาม
62103013333 นางสาวบังอร ธุรี
62103013334 นางสาวลําไพ ศรีอุทมาร
62103013335 นายสุเทพ แยบดี
62103013336 นางสาวพัชรินทร� สว:างชื่น
62103013337 นางสาวสายธาร อุโลก
62103013338 นางสาวมาลินี เชี่ยวชาญ
62103013339 นางสาวสายธาร บุญเกลี้ยง
62103013340 นางสาวพันธ�ทิพา วิรัชวา
62103013341 นางสาวมนัสวี ยันกา
62103013342 นายนราธิป ดวงชื่น
62103013343 นางสาวปวีณา สุขไชยญาติ
62103013344 นางสาวณัฏฐ�ฐิตตา มะโนรัตน�
62103013345 นางสาวพัทธนันท� บุญจิตต�
62103013346 นางสาววิไลวรรณ พิมพ�วัน
62103013347 นายอนุพงศ� ชัยประปา
62103013348 นางสาวเมทินี โยคะวัตร
62103013349 นางสาวกาญจนา แสนคํา
62103013350 นางสาวณัฐริกา มูลม่ัง
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62103013351 นายภิญโญ บุญบําเรอ
62103013352 นางสาวสุภิญญา ปBททุม
62103013353 นายพงษ�ฐกร สารจูม
62103013354 นางสาวทิพาภรณ� แย0มค0าย
62103013355 นางสาวจันทร�ทิพย� สุริโย
62103013356 นายพงษ�นรินทร� โสดามรรค
62103013357 นางสาวกมลรัตน� ศรีระพันธ�
62103013358 นายณัฐกิตต์ิ กุลศิโรรัตน�
62103013359 นางสาวนฤมล ชมภูพื้น
62103013360 นางสาวลลิตา บางทราย
62103013361 นายภูมิพงศ� พวงมาลัย
62103013362 นายอนุพงษ� ทองชุม
62103013363 นางสาวเพ็ญทิวา กรุณา
62103013364 นายธีระนันต� อัครชาติ
62103013365 นางสาวสุลัดดา ทบวงศรี
62103013366 นางสาวนันทิรัตน� เหมันตา
62103013367 นางสาวธิราวัลย� อุระ
62103013368 นางสาวกนกวรรณ วรรณแสง
62103013369 นางสาวมาริสา สาระจันทร�
62103013370 นางสาวศุภนิดา ไพฑูรย�
62103013371 นางสาวศวินา คําชาลี
62103013372 นางสาววนิดาพร ฉลาดล้ํา
62103013373 นางสาวอาภัสรา แก0วดวงดี
62103013374 นายวัฒนศิลปT เชื้อคมตา
62103013375 นางสาวกฤษติยา โมลานิล
62103013376 นางสาวอรปวีณา บุญพา
62103013377 นางสาวบุษรินทร� ศิริภา
62103013378 นายปIติภัทร โพธ์ิเงิน
62103013379 นางสาวณฐมน วรรณสาร
62103013380 นางสาวอนาฐีตา ยอดโพธ์ิ
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62103013381 นางสาวกัญชพร ทะยะสุทธ์ิ
62103013382 นายวทัญWู สุริยันต�
62103013383 นางสาวสุภาภรณ� หนาดเสน
62103013384 นางสาวจิราวรรณ โลมากาล
62103013385 นางสาวนิตยา พ่ึงภพ
62103013386 นางสาวนริสรา บุญทาทอง
62103013387 นายฉัตรชัย จันทร�สว:าง
62103013388 นางสาวเจนจิรา ภูจิตรทอง
62103013389 นางสาวลักษณ�สุดา หม่ืนสุข
62103013390 นายสมทวี มณีรัตน�
62103013391 นายสมภพ ทองเอี่ยม
62103013392 นางสาวนิภาลักษณ� สารีแก0ว
62103013393 นายบํารุง สีคําแซง
62103013394 นางสาวทัศนีย� นาคฤทธ์ิ
62103013395 นางสาวศันสนีย� โชติเนตร
62103013396 นางสาวมธุริน กระแสโสม
62103013397 นางสาวศิริวรรณ กํ่าแก0ว
62103013398 นางสาวนันทพร แก0วม่ัน
62103013399 นางสาวศิริพร ศิลารักษ�
62103013400 นางสาวภูษณิษา ทวีศรี
62103013401 นางสาวสุวิมล การีรัตน�
62103013402 นางสาวสุธิดา สมัครผล
62103013403 นางสาวดวงฤทัย จันทร�ภิรักษ�
62103013404 นางสาวสุวคนธ� ปวงสุข
62103013405 นางสาวชัญญานุช แก0วใส
62103013406 นายฉัตรชัย การฟุ4ง
62103013407 จ:าอากาศโทณัฐวุฒิ คําโสม
62103013408 นางสาวปIยะพร เฉลิมรัตน�
62103013409 นางสาวอรนุช บุญมาพ่ึง
62103013410 นายบํารุงศักด์ิ วงศ�คําชาว
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62103013411 นางสาวยุวดี สมโสภา
62103013412 นางสาวประวีนา ศรีสุข
62103013413 นายนัฐพงษ� จําปา
62103013414 นางสาววรรณิสา พิมพายับ
62103013415 นางสาววิภาพร เวฬุวนารักษ�
62103013416 นายพลวัฒน� ค:าแพง
62103013417 นายวิศรุต อาศุวณิชย�พันธุ�
62103013418 นางสาวสุนันทา ตุลาคม
62103013419 นางสาวเทียนทอง ชูย้ิม
62103013420 นางสาวปIยะพร นีระเสน
62103013421 นางสาวอรรถยา วงศ�กระโซ:
62103013422 นางสาวสุธิดา ทานะมัย
62103013423 นายบุญธรรม ผาแก0ว
62103013424 นางสาวกชกร เล0าสุวรรณ
62103013425 นางสาวสุภาพร ประเสริฐ
62103013426 นายณัฐกิตต์ิ ศรีพันธ�
62103013427 นายภาณุพงศ� รังคพุทธมานะ
62103013428 นางสาววัชราภรณ� กันยา
62103013429 นางสาวพิชญา ชุนแสนดี
62103013430 นางสาวสิริรัตน� สังข�บัวดง
62103013431 นางสาวกมลวรรณ ปIOนอําคา
62103013432 นางสาวสุภาพร ยุตกิจ
62103013433 นางสาวสุชาดา อกนิตย�
62103013434 นางสาวเปรมกมล คงถาวร
62103013435 นายพงศกร เค0าแคน
62103013436 นางสาวนราวดี ศรีพราย
62103013437 นางสาวบุณฑริกา สินชัย
62103013438 นายเอกพงษ� เพชรผดุง
62103013439 นายณัฐชนินทร� แซ:ลี้
62103013440 นางสาวปองทิพย� ศรีหจันทร�
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62103013441 นายธีระชัย บุญปBญญา
62103013442 นางสาวสุกัญญา สาธร
62103013443 นางสาวเพชรรัตน� นาคอ:อน
62103013444 นางสาวรุ:งอรุณ มาลัยผ:อง
62103013445 นางสาวสุจิตรตรา โนนสูง
62103013446 นายพิบูลย�พงษ� พัฒนะราช
62103013447 นายมงคลชัย แซ:จึง
62103013448 นางสาวพชิราภร สุวรรณกูฏ
62103013449 นายชินพัฒน� วิชาสวัสด์ิ
62103013450 นางสาวจิราพร พิกุลทอง
62103013451 นายปBญญา ห0องแซง
62103013452 นางสาวเจนจิรา ไชยณรงค�
62103013453 นางสาวสุรีรัตน� สิงห�หมุ0ย
62103013454 นางสาวนิภาภัทร มีสิทธ์ิ
62103013455 นางสาวกาญจนาภรณ� แม:นใจ
62103013456 นางสาวปฐมพร แววคุ0ม
62103013457 นางสาววรรณณิกา นาทอง
62103013458 นายอัศวิน สีดา
62103013459 นายอภิรักษ� บุญทานันท�
62103013460 นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข
62103013461 นางสาวอรวรรณ จันใด
62103013462 นางสาวอังสุภา วงศ�พรมมา
62103013463 นางสาวทรัพย�สิน พูนพัฒนาทรัพย�
62103013464 นางสาวปIยะธิดา เข็มสุข
62103013465 นางสาวยุพาพิน ชิณเทศ
62103013466 นางสาวอรอนงค� สมพงษ�พันธุ�
62103013467 นายฤทธิพร พลสิงห�
62103013468 นายเจฏษฎา สุขสาย
62103013469 นายพฤหัส คล0ายทอง
62103013470 นางสาวพัชราภรณ� ชัยมา
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62103013471 นางสาวหนูเวียง บุญจันทร�
62103013472 นางสาวครองขวัญ พิมาทัย
62103013473 นางสาวเพ็ญศิริ คนหาญ
62103013474 นางสาวสุธิสา เปมานุกรรักษ�
62103013475 ว:าที่ร0อยตรีหญิงนาถยา ประสิทธิแสง
62103013476 นายจตุพล ใสกระจ:าง
62103013477 นางสาวเปรมกมล พูลพล
62103013478 นางชไมพร ธนเกียรติโยธิน
62103013479 นางสาวสุมัจฉา ไกรกล
62103013480 นายวัฒนชัย สุดแสวง
62103013481 นางสาวปBทมาวดี คูณสวัสด์ิ
62103013482 นางสาวชลลดา บุญเย็น
62103013483 นางสาวธนาภรณ� สุระเสียง
62103013484 นางสาวผกาพร พระงาม
62103013485 นางสาวสุดารัตน� อุนัยบัน
62103013486 นางสาวโชติรส บุญทัน
62103013487 นางสาวนิรมล วิกล
62103013488 นายศักด์ิสิทธ์ิ เฟROองน0อย
62103013489 นางสาวสิริวดี เสริมทรัพย�
62103013490 นางสาวปริศนา สังข�ลาย
62103013491 นางสาวชนิตา ชินดา
62103013492 นางสาวฐานิดา พลเกตุ
62103013493 นางสาวภัทราภรณ� ทองสิงห�
62103013494 นางสาวพิชสินี เถรวงแก0ว
62103013495 นางสาวอัญชุลี พันโนพัด
62103013496 นางสาวอติภา มาลาสาย
62103013497 นางสาวกมลชนก นุโยค
62103013498 นายสรัญWู กลําเงิน
62103013499 นายบุญชิต สายทอง
62103013500 นายณัฐนันท� มังกรณ�
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62103013501 นายวัฒนพงษ� บุญเต็ม
62103013502 นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ�
62103013503 นางสาวชนิภรณ� สาตาละ
62103013504 นางสาวดาวประกาย วาดเจียม
62103013505 นางสาวจีระวัฒน� มูลสาร
62103013506 นางสาวสุธิดาวัลย� อนันตสุข
62103013507 นางสาวมณฑิดา ลาพันธ�
62103013508 นางสาวกัลย�ลภัส สุกูล
62103013509 นายวันชาติ ลุนสาร
62103013510 นางสาวจันทิมา หวังสุดดี
62103013511 นางสาวปาริชาติ สุริยุทธ
62103013512 นายกริช กุมภวา
62103013513 นางสาวเสาวลักษณ� เกตุวงศา
62103013514 นายสุรเชษฐ� บูรณะ 
62103013515 นางสาวรังสิตา สํารีวงศ�
62103013516 นางสาวสุจิตรา บุญยงค�
62103013517 นางสาวขวัญตา พรมราช
62103013518 นางสาวณัฐธิดา รัตนวงค�
62103013519 สิบโทปฏิภาณ เริ่มคิดการ
62103013520 นางสาวณัฐติกาลน� ศิลปBกษา
62103013521 นางสาวภัคพิมล สุวรรณรอด
62103013522 นางสาวณัฐธิดา วันดี
62103013523 นางสาวสมจิต วงค�เย็น
62103013524 นางสาววิลาวัลย� วงศ�พิทักษ�
62103013525 นางสาวอุราลัย กันตรง
62103013526 นายอัมรินทร� สอนโคตร
62103013527 นายภคีนัย แก0วคํามา
62103013528 นายทองใส สุภนาม
62103013529 นางสาวสุภารัตน� คันศร
62103013530 นางสาวพัทธนันท� อรุโณทัยจิตร
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62103013531 นางสาวปนัดดา ขันทวัตร�
62103013532 นางสาวหทัยชนก ภูมินา
62103013533 นางสาวรัชประภา ไพบูลย�ม่ันคง
62103013534 นางสาวรุ:งทิภา สีหะวงษ�
62103013535 นางสาวอภิญญา บุญขยัน
62103013536 นางสาวอารยา ละครรํา
62103013537 นายณัฐวุฒิ สอนอิ่ม
62103013538 นางสาววิลัยพรรณ ทะวิชัย
62103013539 นายวงศ�วิวัฒน� ดีพลงาม
62103013540 นางสาวอัญชลี พันธ�ศรี
62103013541 นางสาวอรนุช มูลม่ัง
62103013542 นางสาวพรทิภา จําปาศิริ
62103013543 นายวรรธน� พงษ�พานิช
62103013544 นายม:านฟ4า สามารถ
62103013545 นางปIOนปIนัทธ� วรเนตร
62103013546 นายศราวุธ อ:อนม่ิง
62103013547 นางสาวอรทัย เสาะสืบงาม
62103013548 นางสาวศิริพร ศรีตะวัน
62103013549 นางสาวเภฑาย แก0วพิลึก
62103013550 นางสาวยุภาพร บุญยะโพธ์ิ
62103013551 นางสาวนวะรัตน� พิลาภ
62103013552 นางสาวสุพรรษา ชาติเจริญ
62103013553 นางสาวอัจฉรียา ย้ังใจ
62103013554 นางสาวกิตติมา อิ่นแก0วถา
62103013555 นายประกาศิต คําชมภู
62103013556 นางสาวนิภาพรรณ กิจเจริญ
62103013557 นางสาวพรพิมล คงศรีบุตร
62103013558 นางสาวสุพัตรา สายหล0า
62103013559 นางสาวพัชรมัย ยุวมิตร
62103013560 นางสาวหัสดาภรณ� ทองแช:ม
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62103013561 นางสาวอภิชญา สมิงทอง
62103013562 นางสาววิไลวัลย� วงศ�ภา
62103013563 นางสาวธิติรัตน� สารีศรี
62103013564 นายรุ:งสุริยา ชมตา
62103013565 นายนัฐวุฒิ มาศเกษม
62103013566 นายคมกฤช บุญโสม
62103013567 นางสาวบุปผา อยู:ยอด
62103013568 นางสาวประภากรณ� ทองหล:อ
62103013569 นายอธิปพัฒน� กลางประพันธ�
62103013570 นางสาววารุณี สงวนดี
62103013571 นางสาวรุ:งมณี ทนดี
62103013572 นางสาวประภัสสร พลสมัคร
62103013573 นางสาวกานธิดา น้ําเพ็ชร
62103013574 นางสาวนิภาพร เนาวะดี
62103013575 นางสาวสุภาภรณ� กาวิชัย
62103013576 นายอาทิตย� ชนิดกุล
62103013577 นางสาวรัชฎวรรณ บุสภาค
62103013578 นางสาวโสรยา กมลภากรณ�
62103013579 นางสาวนัดดา จันทะเสน
62103013580 นายกวิน กุมปรุ
62103013581 นายพรเทวา ประดับศรี
62103013582 นางสาวกันยกร อรุณเรือง
62103013583 นางสาวศิลปTศุภา แซ:ลี้
62103013584 นางสาวศิริลักษณ� โรมพันธ�
62103013585 นายพงษ�ศักด์ิ ทิวพัตร�
62103013586 นางสาวสาวิตรี พวงศรี
62103013587 นางสาวเบญจมาศ ภิญโญ
62103013588 นายยศศิริ แหวนวงษ�
62103013589 นางสาววิสสุตา นพพิบูลย�
62103013590 นางสาวอรุณี ปรากฎ
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62103013591 นางสาวธิดารัตน� นาคสมบัติ
62103013592 นางสาววรรณิพา พันธ�งาม
62103013593 นางสาวนันทนา บัวสี
62103013594 นางสาวอรอนงค� หงษ�กลาง
62103013595 นางสาวสิริลักษณ� นางวงค�
62103013596 นายธงไชย เสียงวังเวง
62103013597 นางสาวอมรรัตน� บุญสิทธ์ิ
62103013598 นางสาวเกศรินทร� จันทวี
62103013599 นางวารุณี สมดี
62103013600 นางสาวอารียภร ทะบุระกรณ�
62103013601 นายภานุกรณ� พรหมพิลา
62103013602 นางสาวปานจิตร วันเปรียงเถาว�
62103013603 นางสาวนารี พิมพาเกษ
62103013604 นางสาววรางค�ภรณ� กัญญา
62103013605 นางสาวสุภาพร กานัง
62103013606 นายฐิติพงศ� สมัครนิล
62103013607 นางสาวทิพย�นภา ยวนหม่ืน
62103013608 นางสาวสุปราณี สิมพันธ�
62103013609 นางสาวสิริรัตน� พิมพกัณต�
62103013610 นางสาวสรัญญา ธุลีลาย
62103013611 นางสาวเบญจมาศ หูมแพง
62103013612 นางสาวภัทรสุดา ดวงศรี
62103013613 นางสาวจิราพร พูนประโคน
62103013614 นายธนารัตน� ไชยเมืองยอง
62103013615 นายสุราช หาญบาง
62103013616 นายลิขิต พิชัย
62103013617 นางสาวพัชรินทร� พลชนะ
62103013618 นายภานุเดช อ:อนจันทร�
62103013619 นายนนธวัช กําลังกล0า
62103013620 นางสาวรัชนินทร� มหานาม
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62103013621 นางสาวศิริพร พาหา
62103013622 นางสาวเกษร จิตเย็น
62103013623 นางสาวอภิญญา สายลาด
62103013624 นายภัทราวุธ วรสาร
62103013625 นางสาวราตรี สุขเลิศสันติกุล
62103013626 นางสาวปราณีต บัวทอง
62103013627 นายธงชัย ดวงแก0ว
62103013628 นายธนัท เชิดศิริผล
62103013629 นางสาวพิกุล ผดาวัลย�
62103013630 นางสาวราตรี ชัยวิเศษณ�
62103013631 นางสาวลําพูล คําแก0ว
62103013632 นายธีรวัฒน� บุญบัง
62103013633 นางสาวกานต�พิชชา จีนประสพ
62103013634 นางสาวนิดารัตน� บูระพิน
62103013635 นายจักรพงษ� สมศรี
62103013636 นายจิรพัฒน� ธรรมปBตย�
62103013637 นายสุนทร ผ:องพุฒ
62103013638 นายอภิชัย โทคําเวช
62103013639 นางสาวอรวรรณ พวงงาม
62103013640 นายพรไตรภพ พงษ�แสน
62103013641 นางสาวสุวรรณา วาทหงษ�
62103013642 นางสาวไพรินทร� ดวงสมร
62103013643 นางสาวอุดมลักษณ� เรกะสันต�
62103013644 นางสาวปIยธิดา ภารพัฒน�
62103013645 นางสาวรัตรจรินทร� พลรักษ�
62103013646 นางสาววิมลลักษณ� จันทร�เปรียง
62103013647 นางสาวศศิธร จําปาทอง
62103013648 นายประวิตร เทพวงษ�
62103013649 นายณัฐพันธ� เหลืองภัทรกุล
62103013650 นางสาวนิราภร อําไพ

หน0า 455 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103013651 นางสาวณรภร เข็มแก0ว
62103013652 นางสาวรดาณัฐ จังอินทร�
62103013653 นายจารุวัฒน� สายเชื้อ
62103013654 นางสาวธัญภัทร เฉลิมพงษ�
62103013655 นางสาวอาภัสรา บุตรดา
62103013656 นางสาวอมรรัตน� โอษฐ�งาม
62103013657 นางสาวน้ําฝน แร:ทอง
62103013658 นายธนวินท� ดวงปากดี
62103013659 นายอธิศักด์ิ พันธ�ภักดี
62103013660 นางสาววราลักษณ� โสภารักษ�
62103013661 นางสาววิไลลักษณ� กุลบุญมา
62103013662 นางสาวชนันญา วชิรวิโรจน�
62103013663 นายกรัณย�ยศ กองสิน
62103013664 นางสาวนิตยา อัศวดีเจริญ
62103013665 นางโชติกา บุญล0อม
62103013666 นายอภิชาติ หาระกรณ�
62103013667 นายมนตรี ผดาวัลย�
62103013668 นางสาวจันทร�สุดา มุทาลัย
62103013669 นางสาวณัฐยานันท� ภักดีรัตน�
62103013670 นางสาวชนนิกานต� ม่ันคง
62103013671 นายอํานาจ ปานเหลา
62103013672 นางสาวพัฒน�นรี บุญมา
62103013673 นางสาวฐิติมา ศิริ
62103013674 นางสาวกัลญา ศรีแพง
62103013675 นางสาวธิดารัตน� กัณหา
62103013676 นางสาวมณฑกานต� ใจทัด
62103013677 นายศิลปTชัย ขําทอง
62103013678 นางสาวสโรชา ศิริปM
62103013679 นางสาวกัลชนา มุ:งนากลาง
62103013680 นางสาวชลธร หนักแน:น
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62103013681 ว:าที่ร0อยตรีหญิงจิราพร ลาธุลี
62103013682 นางสาวอารีรัตน� มวลสุข
62103013683 นางสาวชลธิดา จํานงค�นิจ
62103013684 นายกฤติน ทองพูล
62103013685 นางสาวภัทรากรณ� พลแสน
62103013686 นางสาวรัชนีกร แสนทวีสุข
62103013687 นางสาวจีระพา ป4องเศร0า
62103013688 นางสาวเปรมสุดา ชนะงาม
62103013689 นางสาวธิดารัตน� ศักศรี
62103013690 นายภาณุพงศ� ก่ิงแสง
62103013691 นางสาวทิพวรรณ แสงต0น
62103013692 นางสาวชรินรัตน� มะปรางกํ่า
62103013693 นางสาวรสริน ศรีนวล
62103013694 นางสาวธิดารัตน� หมีแก0ว
62103013695 นางสาวสุภาภรณ� โคตรดก
62103013696 นายเกียรติศักด์ิ คล:องดี
62103013697 นางสาวคุณากร ย่ิงหาญ
62103013698 นางวิชชุดา นามบุญเรือง
62103013699 นายวิรุต คําพงษา
62103013700 นางสาวอิศราภรณ� ประเสริฐศรี
62103013701 นางสาวศิริเพ็ญ บุญสาร
62103013702 นางสาวกนกพร บางทราย
62103013703 นายนันทวัฒน� พ่ึงอาตม�
62103013704 นายรณชัย ทองสุข
62103013705 นางสาวศิริลักษณ� บุราณรมย�
62103013706 นางสาวพัชราภรณ� ปUงสุข
62103013707 นายณัฐพงษ� ตู0คํามูล
62103013708 นายอายุวัฒน� พ่ึงย0อย
62103013709 นางสาวฐานิตารัศม์ิ พิมพ�ทอง
62103013710 นางสาวศศิรดา สติภาบุญโสดากร
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62103013711 นายนันทวัฒน� มาศขาว
62103013712 นางสาวศศินา อภัยศรี
62103013713 นางสาวโสภิดา วงศ�ชาชม
62103013714 นางสาววิจิตรา เนืองเนตร
62103013715 นางสาวกัญชญา ทวีลาภ
62103013716 นางสาวกรเรขา สุวรรณพัฒน�
62103013717 นายรพีพัฒน� คุ0มทรง
62103013718 นางสาวกนกวรรณ ชิดชม
62103013719 นางสาววณิชยา พลศรี
62103013720 นางสาวสุชานันท� สายเนตร
62103013721 นายธีรพล พลเย่ียม
62103013722 นางสาวชุติมา กิมาลี
62103013723 นายวุฒิศักด์ิ กันหาฤกษ�
62103013724 นางสาวรัฐิยามาศ ทาหาญ
62103013725 นายสิริวัฒน� อุนาวงศ�
62103013726 นางสาวนันทพร ศรีภักดี
62103013727 นางสาวชลธิชา วิรุณพันธ�
62103013728 นายอดิศร แก:นสาร
62103013729 นางสาวเสาวภา ชุมคํา
62103013730 นางสาวณิชนันทน� นีระโคตร
62103013731 นายอดิศักด์ิ ประทุมชาติ
62103013732 นางสาวสกุลภักด์ิ เสาเวียง
62103013733 นางสาวพัชรี คุณสมบัติ
62103013734 นางสาวอรชุดา สูบุญ
62103013735 นางสาววนาลัย สําราญเริญ
62103013736 นายอโนชา พูนกล0า
62103013737 นางสาวภัทรศญา ห:อทรัพย�
62103013738 นางสาวเบญจรัตน� เจริญศรี
62103013739 นายไกรณรงค� สิมลี
62103013740 นางสาวชัชรีภรณ� ดําริวิเศษ
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62103013741 นางสาววิลาวัลย� พาละพล
62103013742 นางสาวสุวนันท� วันทา
62103013743 นายพงศธร คําหงษ�สา
62103013744 นางสาวสุชัญญา ปราชญ�ประยูร
62103013745 นายอุทัย ศรีสวัสด์ิ
62103013746 นางสาวสุนิสา สุขสาย
62103013747 นางสาวพรพรรณ อาทิตย�ต้ัง
62103013748 นายธนชัย ไขแสง
62103013749 นางสาวสุรางคนาง ธรรมลี
62103013750 นางสาวณิชกานต� เหล:าอยู:คง
62103013751 นายศิริพงษ� ก่ิงก0าน
62103013752 นางสาวจิตติมา พลใส
62103013753 นางสาวอรทัย มานุสนธ�
62103013754 นายนฤชัย ช:วยแสง
62103013755 นางสาวภัทรวดี เฉลียวจบ
62103013756 นางสาวรัตนาพร สระแก0ว
62103013757 นายดนุพล สมบูรณ�
62103013758 นายพลกฤษณ� ฉัตรทอง
62103013759 นางสาวดวงแก0ว กลิ่นหอม
62103013760 นางสาววิชุดา ดีการกล
62103013761 นางสาวจันทร�สมร ตุพิลา
62103013762 นายกิตติพงษ� แก0วแสง
62103013763 นางสาววันศิริ หลักคํา
62103013764 นางสาวอติกานต� ขําเจริญ
62103013765 นางสาวสุรีฉาย อสิพงษ�
62103013766 นางสาววาสิณี พินธุรักษ�
62103013767 นายยุทธศาสตร� ไกรรักษ�
62103013768 นางสาวน้ําทิพย� สุริโย
62103013769 นางสาววิพัฒวดี ดวงใจ
62103013770 นายศุภกฤต สุขบัติ
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62103013771 นางสาวอินทิรา เทียกโฮม
62103013772 นางทัศนีย� อร:ามศรี
62103013773 นายศักรินทร� อาษาดี
62103013774 นายโยธิน ชัยอาสา
62103013775 นายศรายุธ นามวงษา
62103013776 นางสาวศิรินภา รูปคม
62103013777 นางสาวอทิตยา สามารถ
62103013778 นางสาวอริสา คูณแก0ว
62103013779 นายพงศกร บุญชาลี
62103013780 นายสุริยาวุธ คําวงศ�
62103013781 นางสาวสุธาวัลย� กิจมน
62103013782 นางสาวจินตรา ภูชมชวน
62103013783 นางสาวกรรจิรา สายคําขาว
62103013784 นางสาวรัชฎา พรหมจอม
62103013785 นางธัญยธรณ� สามตน
62103013786 นายชัยวัฒน� อิ่มจิต
62103013787 นายเฉลิมพงษ� จารุตัน
62103013788 นายปBฐวี นางาม
62103013789 นางสาววิภาพร แสงอ:อนตา
62103013790 นางสาวโสภา ยืนยง
62103013791 นางสาวชินาภัค สุพิมพ�
62103013792 นายพิพัฒน� ประกอบศรี
62103013793 นางสาวกนกวรรณ บุตรดา
62103013794 นางสาวสุกัญญา บุญอาจ
62103013795 นางสาววิสสุดา สมโชค
62103013796 นางสาวกันต�กนิษฐ� หาคํา
62103013797 นางสาวอริญา บ0งพรม
62103013798 นางสาวอารีรัตน� ช:วยจํา
62103013799 นางสาวกชนิภา อาจวิชัย
62103013800 นางสาวพรพิมล ดาวใส

หน0า 460 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103013801 นางสาวทัศนีย� มูลสาร
62103013802 นางสาวจิราพร ศรีบุรี
62103013803 นางสาวสรัญญา สาธุพันธ�
62103013804 นางสาวภาวิณี วงศ�เจริญ
62103013805 นายทรงพล ชัยศรีษะ
62103013806 นางสาวสุวณี เทพศรีหา
62103013807 นางสาวแสงเดือน สินธุไพร
62103013808 นางสาวอนงค�รดี มีสมานพงษ�
62103013809 นางสาวฐานิตา รูปใส
62103013810 นางสาวธิดารัตน� เลาะมณี
62103013811 นางสาวยุพาภรณ� ไหลหลั่ง
62103013812 นางสาวธิติพร ประกาสิเน
62103013813 นางสาววาสนา พ่ึงพา
62103013814 นายณัฐนนท� พงษ�สกุล
62103013815 นางสาวพัชรี นาโสก
62103013816 นางสาวณัฐกานต� ศาลางาม
62103013817 นางสาวกาญจนพัฒน� คําศิริ
62103013818 นายณัฐวุฒิ ฝBOงซ0าย
62103013819 นางสาวจุฑามาศ สมร
62103013820 นายอธิพงศ� อรรคปทุม
62103013821 นางสาวปริยาภรณ� รู0ขาย
62103013822 นางสาวพลอยวดี ลิ้มวงษ�ทอง
62103013823 นางสาวณชลนิภา สมหมาย
62103013824 นางสาวมลธิลา คล0ายพงษ�พันธุ�
62103013825 นางสาววราภรณ� แก0วพิลา
62103013826 นางสาวชุเมรินทร� ผ:องสําอางค�
62103013827 นางสาวอุลัยวรรณ ศรีหงษ�
62103013828 นายวีระชัย บัวแดง
62103013829 นายศรายุธ หิรัญรักษ�
62103013830 นางสาวนัทธมน ปรพลปณชัย
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62103013831 นางรุจิรา บุราไกร
62103013832 นางสาวสิริรัตน� ไชยโย
62103013833 นางสาวหวานใจ ชัยศรี
62103013834 นายพรชัย ท0าวนอก
62103013835 นายชินกร เครือแก0ว
62103013836 นางสาวจําเนียง จันมนตรี
62103013837 นายโชคธนา ศรีทอง
62103013838 นายเกรียงไกร กําทอง
62103013839 นายสิทธินนท� สะอาด
62103013840 นางสาวกมลลักษณ� เต็มธนานันท�
62103013841 นายเฉลิม เจือจันทร�
62103013842 นางสาวจิตตราพร โสธาตุ
62103013843 นางสาวสุธารัตน� แก0วสว:าง
62103013844 นางสาวณิชกานต� สุทธปBญญา
62103013845 นายอภิชาติ บุญยู0
62103013846 นางสาวสุริยงค� เกิดกล0า
62103013847 นายพาสุข เดวิลลา
62103013848 นายชวกร อามาตย�
62103013849 นางสาวสุดธิดา เนื้อทอง
62103013850 นางสาวสุธาทิพย� ภูงามเงิน
62103013851 นางสาวรจนา พรหมประดิษฐ�
62103013852 นางสาวธัญญนันท� กุลสุข
62103013853 นายเดชาวัฒน� ทองปBน
62103013854 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองทัพ
62103013855 นายโอชา หอมคํา
62103013856 นายทศพล ปBทมะ
62103013857 นางสาวสุรีมาศ พุ:มอิ่ม
62103013858 นายธนาวุฒิ กองวงษา
62103013859 นายปริญญา ขุนจรินทร�
62103013860 นายอดิเรก แสงฮวด
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62103013861 นางสาวรสิกร เจียตระกูล
62103013862 นางสาวปาลิตา สัณฑมาศ
62103013863 นางจุฑามาศ ดวงไชย
62103013864 นางสาวบุหลัน จิตธรรม
62103013865 นายนิรันดร� บุญกลม
62103013866 นางสาวพรพิมล พันมะลี
62103013867 นางสาวจรรยา จันทสิงห�
62103013868 นายธีรวุฒิ ลิไธสง
62103013869 นายศุภนันท� อุทธา
62103013870 นางสาววลิดา พิมพ�ษร
62103013871 นางสาวกังสดาล คุ0มศิริ
62103013872 นางสาวมินตรา ทันตา
62103013873 นางสาวจันทร�จิรา สงวนสัจวาจา
62103013874 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เติบ
62103013875 นางสาวศุภาวรรณ คุณวันดี
62103013876 นางสาวธีรยา อบรม
62103013877 นางสาววสุมดี บุปผาวัลย�
62103013878 นางสาวกฤติรัตน� เสาทอง
62103013879 นางสาวศิริพร เผ:าสีหา
62103013880 นางสาวอโนชา ดาผา
62103013881 นางสาวทิพวิมล มีพันธ�
62103013882 นางสาวกนกพร มาลาอ:อน
62103013883 นางสาวลัดดาวรรณ หนองหงอก
62103013884 นางสาวรุ:งนภา ดุจดา
62103013885 ว:าที่ ร.ต.หญิงวิรวรรณ กุลบุตร
62103013886 นายอัษฎาวุธ แสวงศรี
62103013887 นายธวัชชัย กะการดี
62103013888 นางสาวพัชรพร เครือกีรติธรรม
62103013889 นางสาวดาราวัลย� ผิวแดง
62103013890 นายฉัตรชัยพัฒน� ศิริโชติชานนท�
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62103013891 นางสาวณัฐธยาน� น:วมนวล
62103013892 นางสาวพิมพ�เพ็ชร ไชยผา
62103013893 นายประพฤทธ์ิ ยืนย่ัง
62103013894 นายยศวัฒน� อุทธา
62103013895 นางสาวจิราภรณ� สุระเสียง
62103013896 นางสาวจิราวรรณ ขันทะครุฑ
62103013897 นายคณาพงษ� คุ0มครอง
62103013898 นางสาวอนุธิดา นิลพันธ�
62103013899 นางสาวพัชรินทร� รักปลื้ม
62103013900 นายคทายุทธ� ดาวสุข
62103013901 นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
62103013902 นางสาวคัทลียา โพธ์ิพรหม
62103013903 นายธีระศักด์ิ ผดุงปราณ
62103013904 นางสาววาสนา ภาระศรี
62103013905 นางสาวชนัญชิดา นนทภา
62103013906 นางสาววิลาวัลย� มหาไชย
62103013907 นายสหรัฐ ทาศิริ
62103013908 นางสาวธิดารัตน� แก:นดี
62103013909 นางสาวนิภาพร หาลาภ
62103013910 นางสาวนันท�ธิญา ทองไสล
62103013911 นางสาวศรีประภา แก0วเกาะ
62103013912 นางสาวหยกแก0ว ไชยสัตย�
62103013913 นายสุระศักด์ิ เพ็งแจ:ม
62103013914 นายกฤษดา จารุจิตร
62103013915 นางสาวทิพย�วรรณ หนูช:างสิงห�
62103013916 นางสาวเมขลา คณานันท�
62103013917 นายวัชระ พรหมเสน
62103013918 นางสาวจิรติกาล โพธ์ิงาม
62103013919 นางสาวเจตชฏาพร นาคีรักษ�
62103013920 นางสาวดวงดาว คําประเสริฐ
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62103013921 นางสาวกรกนก แหวนวงษ�
62103013922 นางสาววริยา โสพระบุตร
62103013923 นางสาวสุภาวิตา บุญประจํา
62103013924 นายศุภชัย คําตอง
62103013925 นายภาคภูมิ ศรีภาค�
62103013926 นางสาวลัดดาวัลย� ไขแสง
62103013927 นายปIติพัฒน� วงศ�สิกุล
62103013928 นายรัชต�ธร กันทวงศ�
62103013929 นายพงษ�เทพ บุญจอง
62103013930 นางสาวสุรัตน�ดา บุติพันดา
62103013931 สิบเอกวุฒิชัย นะที
62103013932 นางสาวปIยกานต� เกตุผาสุข
62103013933 นางสาวอัญชลี พรรษา
62103013934 นายวิศรุต โภคาแสง
62103013935 นางสาวอัญชลี ครองไชย
62103013936 นางสาวทัศนาลัย อุปริมาตร�
62103013937 นางสาวม่ิงขวัญ เมินดี
62103013938 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�สุภา
62103013939 นางสาวเบญจพร บุตรน0อย
62103013940 นางสาวศิวาพร สายสิงห�
62103013941 นางสาวรุจิรา ขาวงาม
62103013942 นางสาววิลาวัณย� จันดี
62103013943 นายสถาพร ชาติวงค�
62103013944 นางสาวกัลปBงหา ทองสุวรรณ
62103013945 นางสาวอภิญญา จันทุมา
62103013946 นางสาวดลยา ดอนสกุล
62103013947 นางสาวสุพัตรา สายจันทร�
62103013948 นายวชิรวิทย� กงทอง
62103013949 นางสาวสุจิรา อุปพงษ�
62103013950 นายกรกฎ โคตรพันธ�
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62103013951 นางสาวจิราพร อุ:นคํา
62103013952 นางสาวธันย�ชนก โพดาพล
62103013953 นางสาวทิพย�สุดา พิลากุล
62103013954 นางสาววิมลสิริ เรืองแสน
62103013955 นางสาวพงศ�ผกา บุญเพ่ิม
62103013956 นายสุวัฒพงษ� สิทธิแต0สกุล
62103013957 นางสาววิภาวรรณ พันโภคา
62103013958 นางสาวธมลวรรณ อิ๋วสกุล
62103013959 นางสาววิภาดา จันทา
62103013960 นางสาววัชราพร จันทร�โท
62103013961 นายศิริศักด์ิ สายสอน
62103013962 นางสาวมัลลิกา ชัยภูมิ
62103013963 นางสาวปติญญา พลเย่ียม
62103013964 นางสาวจิรวดี สําเริง
62103013965 นางสาวเอมอร ศรีระทา
62103013966 ว:าที่ร0อยตรีธนกรภัทร เถาว�ชาลี
62103013967 นายเด:น ประดับศรี
62103013968 นางสาวณัฐชารินทร� ต่ิงทอง
62103013969 นายปฐมพงษ� ชวยบุญชุม
62103013970 นายวีระวุธ ศิริรัตนอัมพร
62103013971 นางสาวนฤมล คําแดง
62103013972 นางสาวอรนาฎย� ใจกล0า
62103013973 นายศุภกร สาตะรักษ�
62103013974 นายนโรดม ระเมียดดี
62103013975 นายณรงค� ทรงอาจ
62103013976 นายประจิตร พงษ�สุทธ์ิ
62103013977 นางสาววิภาพร ศรีสุข
62103013978 นางอรอนงค� ศรีพรมรี
62103013979 นางสาวศศิวิมล เหล็กงาม
62103013980 นายเจนณรงค� ปBทมา
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62103013981 นางสาวอุบลวรรณ ศิริชัย
62103013982 นางสาวธิดารัตน� บุญเลิศ
62103013983 นางสาวนิตติยา สัสดี
62103013984 นางสาวเพ็ญนภา นามคุณ
62103013985 นายเอกชาติ ภูมิถาวร
62103013986 นางสาวอรัญญา บุญฤทธิเดช
62103013987 นายวิสิฐศักด์ิ งามเถ่ือน
62103013988 นางสาวนนทิชา วิถี
62103013989 นางสาวณัฐมล มุสิกสาร
62103013990 นายอภิวัฒน� กุลเกลี้ยง
62103013991 นางสาวพิมพ�พร บันจุน
62103013992 นางสาวกชวรรณ ถวิลรักษ�
62103013993 นายกฤษดา ประจําถ่ิน
62103013994 นางสาวกาญจนา โอชา
62103013995 นางสาววันวิสาข� หงษาล0วน
62103013996 นายฐิติพร ดีรักษา
62103013997 นางสาวฉัตรกานต� บุญทวี
62103013998 นายปรีชา สายน0อย
62103013999 นางสาวศุภรัตน� บัวบาน
62103014000 นางสาวนงลักษณ� ผิวทอง
62103014001 นางสาวมนัสชนก กาบบัวศรี
62103014002 นางสาวเมวดี เอี่ยมประเสริฐ
62103014003 นางสาวมาลินี ปIOนทุมา
62103014004 นางสาวปฏิวัติ แพงเพชร
62103014005 นางสาวศิริญคัมภรณ� วงศ�คําชาว
62103014006 นางสาวพัชริดา เดชเดิม
62103014007 นางสาวกาญจน�ฐิมา วรรคคี
62103014008 นางสาวปBทมวรรณ อนันตภูมิ
62103014009 นายชํานาญ มณีเนตร
62103014010 นายพงศ�ศิริ เกษกุล
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62103014011 นางสาวศศิวิมล ไชยพฤกษ�
62103014012 นางสาวสโรชา ลารบุตร
62103014013 นางสาวปุญญิศา กมล
62103014014 นายธีระยุทธ วิเศษสังข�
62103014015 นางสาวนิษฐา วีสเพ็ญ
62103014016 นางสินีวรรณ� ศรีปBจฉิม
62103014017 นางสาวกฤตยา จิตรแสวง
62103014018 นางสาวเมธาวดี สิมมา
62103014019 นายวัชระ สาลีพงค�
62103014020 นางสาววราลักษณ� บุญขันธ�
62103014021 นางสาวทิพย�มณี เกตุศิริ
62103014022 นางสาวจันทกานต์ิ สิงห�ยอง
62103014023 นายภาณุพล เศิกศิริ
62103014024 นางสาวรุ0งราตรี สีหะวงษ�
62103014025 นางสาววัชรา บัวหอม
62103014026 นางสาวพรรณผกา หงษ�ทอง
62103014027 นางสาวญาณี สายบุบผา
62103014028 นางสาวศุลีมาศ ไชยยงค�
62103014029 นางสาวกนกเพชร พิกุลศรี
62103014030 นางสาววรรณภา วงศ�ชารี
62103014031 นางสาวรวิพร บุตรสมศรี
62103014032 นางสาวสุรีรัตน� กําศร
62103014033 นายวัชระ ชัยมัง
62103014034 นางสาวพนิดา อาชญาทา
62103014035 นางสาวนฤมล หงษ�คํา
62103014036 นางสาวฤดีรัตน� วงค�จันทร�
62103014037 นางสาวเบญจมาศ ดอกดวง
62103014038 นางสาวประพรรัตน� บุญใหญ:
62103014039 นายจารุพัฒน� ปBญญา
62103014040 นายอนุฤทธ์ิ บุญสวัสด์ิ
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62103014041 นางสาวรัศมี เจริญศรี
62103014042 นางสาวมยุรี กออ:อน
62103014043 นางสาวสุจิตรา สินสิมหา
62103014044 นางสาวกาญจพร กรไกร
62103014045 นางสาวขวัญใจ รูปงาม
62103014046 นางสาวณัฐณิชา พีระภาณุรักษ�
62103014047 นางสาวศิริวรรณ ดําดิน
62103014048 นายสันติภาพ กวีกรณ�
62103014049 นางสาววรรณภา คําโพนรัตน�
62103014050 นางสาวพัชรพร เพชรรัตน�
62103014051 นางสาวรุจิรา เสริมจันทร�
62103014052 นายกฤตนัย ราชรักษา
62103014053 นางสาวณัฐชยา พูลผล
62103014054 นางสาวพลอยไพลิน ปIOนเพ็ชร
62103014055 นางสาวปริศนา จันปุUม
62103014056 นางสาวรุ:งตะวัน โสภาคะยัง
62103014057 นางสาวอุทุมพร บัวพร
62103014058 นางศิริวิภาภรณ� ศรีสุภาพ
62103014059 นางสาวหทัยชนก สิงห�ชัย
62103014060 นางสาวจิรัชญา บุดดีสิงห�
62103014061 นางสาวปรางณ�ลภัส สาแก0ว
62103014062 นางสาวบังอร หาญจิต
62103014063 นายมนตรี ไพรโสภา
62103014064 นางสาวสุกัญญาพัฒน� มีบุญ
62103014065 นางสาวชุติมา สีมันตะ
62103014066 นางสาวสุนทรีย� บุญหม่ัน
62103014067 นายธนพงศ� ทุมจาน
62103014068 นางสาววาสนา มาลารัตน�
62103014069 นายสมพงษ� มณีน0อย
62103014070 นางสาวปวีณา วงษาราช
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62103014071 นายประกายฤกษ� ประคุณสุขใจ
62103014072 นายนิพนธ� อินทนา
62103014073 นายอภิสิทธ์ิ บัวใหญ:
62103014074 นายกิตติศักด์ิ เนตรสว:าง
62103014075 นายอนันตชัย ยมหงษ�
62103014076 นางสาวสายน้ําฝน ทะนันชัย
62103014077 นายกรฤต หล0าพรหม
62103014078 นายโกวิทย� พันธ�คูณ
62103014079 นางสาวจินตนา แสนสมัคร
62103014080 ว:าที่ ร.ต.นิรุ:งเรือง พันธุ�ยา
62103014081 นายกษิติ แก0วทน
62103014082 นางหงษ�ทอง แร:ทอง
62103014083 นางสาวจิราภา น0อยเอาะ
62103014084 นางสาวสุมินตรา ไก:แก0ว
62103014085 นายสิทธิศักด์ิ ติจะนา
62103014086 นายณัฐพล นางาม
62103014087 นายกิตติพศ หงษ�กรรณ�
62103014088 นายชาญณรงค� ธรรมสิงห�
62103014089 นางสาวปวีณา ภาษาดี
62103014090 นางสาวสุพัตรา อินทร�มา
62103014091 นางสาวพนิดา เฮียงกัน
62103014092 นางสาวจิราภรณ� มานะดี
62103014093 นายณัทฐพงศ� แต0มทอง
62103014094 นางสาวธัญญารัตน� พระอารักษ�
62103014095 นางสาววิจิตรา คําด0วง
62103014096 นางลัดดาวัลย� แจ:มแจ0ง
62103014097 นางสาวจารุวรรณ เครือผือ
62103014098 นายสิทธิกร พิมหล:อ
62103014099 นางสาวอนัญญา นันทากุล
62103014100 นางสาวฐิติมา กองดี

หน0า 470 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103014101 ว:าที่ร0อยตรีกริชเพชร สุดาปBน
62103014102 นางสาวนาฏลดา เอกสะพัง
62103014103 นางสาวสุปราณี คําจันดี
62103014104 นางสาวฐิติยาภรณ� อินธิชิต
62103014105 นางสาวหทัยชนก แก0วบุญเรือง
62103014106 นางสาววนิดา พุฒซ0อน
62103014107 นางสาวมนตรา สาระผล
62103014108 นายรุ:งแสง คําชมภู
62103014109 นางสาวอโณทัย ลําสมุทร
62103014110 นางสาวศิราวัณย� สุจินพรัหม
62103014111 นางสาวกาญจนาพร เชื้อทอง
62103014112 นายขจรศักด์ิ ครองสุข
62103014113 นางสาวสุวนันท� สิงห�เชื้อ
62103014114 นายพีรานันท� ธงทอง
62103014115 นางสาววันทนา ศุภสุข
62103014116 นางสาววิภาดา ศรีประชัย
62103014117 นางสาวพรนภา ศิระการ
62103014118 นางสาวมุกดา ฉายาวรรณ�
62103014119 นางสาวศิรินันท� จงรักษ�
62103014120 นางสาวกาญจนา ไชยมาตร
62103014121 นางสาวตะวันนา สังคะรินทร�
62103014122 นายอรรถพล พรมเคน
62103014123 นางสาวปริณญารัต สายแก0ว
62103014124 นายพิษณุ ไชยโคตร
62103014125 นางสาวเกวลี ธิมาทาน
62103014126 นางสาวนงลักษณ� ดอกพวง
62103014127 นางสาวจุฑามาศ คูหา
62103014128 นางสาวดอกแก0ว แสนคําราง
62103014129 นายสิริ เอกโชติ
62103014130 นายโชติ คะเณมา
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62103014131 นางสาวรุ:งแสง มาคะวงค�
62103014132 นางสาวรัตนา เกษรพันธ�
62103014133 นางสาวกนกอร พวงยอด
62103014134 นางสาวจันทร�จิรา หอมหวล
62103014135 นางสาวชฎาพร ประเสริฐสิน
62103014136 นางสาวธัญลักษณ� โพธ์ิธรรม
62103014137 นายวุฒิชัย ศรีเกษ
62103014138 นางสาวศจี ดวงนิล
62103014139 นางสาวอรทัย โคตะไทย
62103014140 นางสาวนิตยา สมรัตน�
62103014141 นางสาวศิรินธร เยาวภาค
62103014142 นายทศพร ตอนสี
62103014143 นางปนิตา บุญปBญญา
62103014144 นางสาวเบญจมาพร เส0นทอง
62103014145 นายวุฒิพงศ� มูลมี
62103014146 นางสาวจิรัชยา สารการ
62103014147 นางสาววราพร พลเย่ียม
62103014148 นายวิทวัส ธรรมนุ
62103014149 นางสาวสุพาพร ด:อนแผ0ว
62103014150 นายศราวุฒิ ไชยพันธ�
62103014151 นางสาวอรอุมา สายทอง
62103014152 นางสาวทรทิพย� พลายงาม
62103014153 นางสาวจิราภรณ� แสวงทรัพย�
62103014154 นางสาววรรณลี โสดา
62103014155 นางสาวภัทรวดี สิงห�ทอง
62103014156 นางสาวสุพิชญา กล0าหาญ
62103014157 นายอํานาจ พรมสาร
62103014158 นางสาวกมลวรรณ ศรีทอง
62103014159 นางสาวจริยานุช แก0วสง:า
62103014160 นางสาวสายฝน พรมพินิจ
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62103014161 นางสาวสาวิตรี ศรีสวัสด์ิ
62103014162 นางสาวมลฤทัย ทองพิละ
62103014163 นายยงยุทธ บุตรหนองแสง
62103014164 นางชนกนันท� ซาบอนนาดิแอร�
62103014165 นางสาวตุลนรี ชุมแสง
62103014166 นางสาวสุกัญญา ศรีริน
62103014167 นางสาวกรุณา เสาะแสวง
62103014168 นางสาววนิดา แก0วคําสอน
62103014169 นางสาวกันยา สว:างแจ0ง
62103014170 นายพิชิฏ ไชยสัจ
62103014171 นางสาวอุไรวรรณ แพทย�มด
62103014172 นายราชินทร� บัวเขียว
62103014173 นางสาวกัญญาณัฐ รักโคตร
62103014174 นางสาวแพรพร มุกดาพัฒนากุล
62103014175 นางสาวสุพัตรา โพธิโชติ
62103014176 นายฉัตริน อมรสิน
62103014177 นางสาวยุภาวดี วงไชยา
62103014178 นางสาวตุลาพร อ:อนทะเล
62103014179 นางสาววรันชา สิมาฉายา
62103014180 นางสาวชไมพร พูลทอง
62103014181 นางสาวกาญจนา บุญปก
62103014182 นางสาวละออง เลียวประโคน
62103014183 นางสาวฐานิกา ไหลทอง
62103014184 นางสาวพัชรียา ประทาสู
62103014185 นางสาวเมธิณี รุ:งเรือง
62103014186 นายชวลิต ชูสวัสด์ิ
62103014187 นางสาวศศิอาภา แก:นจันทร�
62103014188 นางสาวรัตน�ฐิญา สุวรรณไตรย�
62103014189 นายปุถุชน มีชัย
62103014190 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�ส:อง
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62103014191 นางสาวณภัทร จันหม0อ
62103014192 นายชาญชัย ศรีบท
62103014193 นางสาวบุณยนุช มนตรีวงค�
62103014194 สิบเอกนัฐพล วันดี
62103014195 นางสาวรังสิยา สุกิจวัฒนกุล
62103014196 นางสาวอารีรัตน� นิมิตร
62103014197 นางสาวจุฑามาศ ประสาทศรี
62103014198 นายกัฌปนาทมณี อนุมาตย�
62103014199 นางเตือนใจ พรมภักด์ิ
62103014200 นางสาวปภัสสร เหล:าชัยวงษ�
62103014201 นายธีระเดช เจริญเชาว�
62103014202 นายกิจสุพัฒน� เข็มทอง
62103014203 นางสาวอรอุมา ยอดกุล
62103014204 นายวัชรพงศ� วงษ�หมอก
62103014205 นางสาวปทุมทิพย� จันทป
62103014206 นางสาวกลิ่นสุคนธ� อัมภรัตน�
62103014207 นางสาวสุมีนตรา อินธิราช
62103014208 นางสาวชฎาพร อุทุม
62103014209 นางสาวธิดาวัลย� ถวิลเดช
62103014210 นางสาวพัชรา สวัสดิพงษ�
62103014211 นางสาวธีรดา มงคลเคหา
62103014212 นางสาวปBถยานี พิมพ�พนา
62103014213 นางสาวกัลยาณิน สุนทรา
62103014214 นางสาวเบญจพร สาลี
62103014215 นางสาวสัณญา พลพวก
62103014216 นางสาวปIยนุช อุ:นคํา
62103014217 นางสาววิไลวรรณ ธรรมสาร
62103014218 นายเอกชัย แก0วม่ัน
62103014219 นางสาวกัญจน�ณัฏ บุญธรรมา
62103014220 นางสาวพิมพิศา บุญหล0า
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62103014221 นายนพพร โพธิกมล
62103014222 นายสิทธิศักด์ิ สาระสิทธ์ิ
62103014223 นางสาวนภาพร วรสิงห�
62103014224 นางสาวสุจิตรา แก0วใส
62103014225 นายภานุภัทร บํารุงพานิชย�
62103014226 นางสาวอรอนงค� ติดตารัมย�
62103014227 นางสาวจารวี อันทรบุตร
62103014228 นางสาวพิชญาพร ชามะลิ
62103014229 นางสาวมณีรัตน� สอนปBญญา
62103014230 นายตรีเพชร ทรัพย�เจริญ
62103014231 นางสาวอลิสา บุญอ:อน
62103014232 นางสาววิไลพร ตังกิจ
62103014233 นายฉัตรชัย สีสด
62103014234 นางสาวสุวรรณา รุ:งเรือง
62103014235 นายณัฐพล ทองล้ํา
62103014236 นายประสาร อาษาสุข
62103014237 นางสาวภัทราพร พูลเพ่ิม
62103014238 นางสาวศศิกร ฮิมหม่ันงาน
62103014239 นางสาวสุกัญญา สีสด
62103014240 นายนนทชา ช:างเกวียน
62103014241 นายบัลลังก� วัตตะกุมาร
62103014242 นางสาวชนิกานต� พลราชม
62103014243 นางสาวมุจลินท� อิ่มเกิด
62103014244 นายธนากร เอี่ยมผู0ช:วย
62103014245 นายศุภชัย ศรีมะเรือง
62103014246 นางอรวรรณ ศรียะลา
62103014247 นายปโยธร นาโสก
62103014248 นางสาววนิดา สีสังข�
62103014249 นางสาวปIยพัชร� อาญาเมือง
62103014250 นางสาวถิรดา สายป4อง

หน0า 475 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103014251 นางสาวเอกอภิรดี ปIยโชติสกุลชัย
62103014252 นายพงษ�สิทธ์ิ ลาเบิกบาน
62103014253 นางสาวมณีรัตน� ปIยไพร
62103014254 นางสาวอภัทรา พิมมาศ
62103014255 นางสาวปวีณา ศรีวะวงศ�
62103014256 นางสาวเกวรินทร� ไกรพันธ�
62103014257 นางสาวแคทติยาภรณ� โพษาวงษ�
62103014258 นายสินชัย ดวงอาษา
62103014259 นางสาวประภัสสร ศรีใสคํา
62103014260 นายอภิชาติ ประธรรมเรือง
62103014261 นางสาวเกษฎาภรณ� กาฬเนตร
62103014262 นางสาวจิราภรณ� ธรรมชาติ
62103014263 นางสาวนฤมล ศิลาวงษ�
62103014264 นายอนุวัฒน� ชื่นชม
62103014265 ว:าที่ร0อยตรีหญิงสุดารัตน� บุญพอ
62103014266 นางสาวภักด์ิจิรา ถูระบุตร
62103014267 นางสาวศิริวรรณ จอมหงษ�
62103014268 นายศุภชัย ควรดี
62103014269 นายธนา โพธิสาขา
62103014270 นายเกียรติชัย ดําริมุ:งกิจ
62103014271 นางสาวกันตพร สังกะเพศ
62103014272 นางสาวรัชฎา สุดหล0า
62103014273 นายรัตนพงษ� ลุนผง
62103014274 นายจิรายุส เกษศรีรัตน�
62103014275 นางสาวชนากานต� ประคอง
62103014276 นางสาวสุวินันท� วาระสิทธ์ิ
62103014277 นายดิษยนันท� โพธ์ิศรี
62103014278 นางสาวปุณณพร สุภักด์ิ
62103014279 นางสาวยมลภัทร วัฒนานุการ
62103014280 นางสาวคภวรรณ วิรุฬบุตร

หน0า 476 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103014281 นายเอกชัย เมืองทวี
62103014282 นางสาวณุจรี ภูคง
62103014283 นางสาวสุภาวดี สุพร
62103014284 นางสาวรัตนพร แก0วพวง
62103014285 นางสาวรวิสรา วงศ�ษา
62103014286 นางสาวกฤติยา ทอนไสระ
62103014287 นางสาวแคทลิยา วงษ�จันทร�
62103014288 นางสาวอรชร สิทโท
62103014289 นางสาวอภัสรา ธิธรรม
62103014290 นางสาวกนกวรรณ ทานะ
62103014291 นายธวัชชัย ศรีรักษา
62103014292 นายกษมา ศุภเลิศ
62103014293 นายจิระพงศ� เพชรรักษ�
62103014294 นางสาวสายชล ไสย�สุด
62103014295 นางสาวชนภา ศิริเกษ
62103014296 นางสาวรัชฎา โสภากัน
62103014297 นางสาวพิชญา ไกยวงษ�
62103014298 นางสาวจริญญาพร ขันทอง
62103014299 นางสาววิภาพร แถมพันธ�
62103014300 นายธนรัชต� ชมเสน
62103014301 นางสาวนฤมล วงษ�ภักดี
62103014302 นายดลภัทร ศุภสุข
62103014303 นางสาวอภิชญา โชติพันธ�
62103014304 นางอุทัยวัน ยาวะโนภาส
62103014305 นางสาวธิติสุดา นพเก0า
62103014306 นายชินภัทร แสมศรี
62103014307 นางสาวพรนิภา วงชารี
62103014308 นางสาวนริศรา บุญโม]ะ
62103014309 นายธํารงศักด์ิ แสงเหลือง
62103014310 นายสิทธิโชค บุญศรี
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62103014311 นางสาวจิรภัทร� โคตะนนท�
62103014312 นายธนชัย อินทร�นุช
62103014313 นางสาวกาญจนา ธรรมสาร
62103014314 นางสาวทิพธัญญา ดวงศรี
62103014315 นายวีรากร โกศัย
62103014316 นางสาวทัศนีย� สมศิริ
62103014317 นายสงกรานต� เทนโสภา
62103014318 นายกิตติศักด์ิ เมาะทอง
62103014319 นางสาวอัญชิษฐา ครองยุติ
62103014320 นางสาววีระวรรณ จันทร�สอน
62103014321 นางสาวปรียานุช ศรีสม
62103014322 นางสาวจันทรา เกษร
62103014323 นายนเรศ ดัดถุยาวัตร
62103014324 นายอติชาต วิชิตะกุล
62103014325 นางสาวกนกวรรณ จันทมี
62103014326 นางสาวจินตนา เจนใจ
62103014327 นายกิตติชัย พุทธวงษ�
62103014328 นายยุทธนากร นนทะวงค�
62103014329 นางสาวจามจุรี สีสันธ�
62103014330 นายไตรเทพ ไตรทิพย�
62103014331 นางสาวปIยะธิดา พรมโสภา
62103014332 นางสาวสุดารัตน� ธนูศิลปT
62103014333 นางสาวสุธิดา อนุเคราะห�
62103014334 นางสาวกนกอร เลวัน
62103014335 นางสาวจันทร�เพชร บุระ
62103014336 นายถาวร พรมโสภา
62103014337 นายโชคชัย นาเมืองรักษ�
62103014338 นางสาวจันทิมา เป4งทอง
62103014339 นางสาวสิรีธร ศิวายพราหมณ�
62103014340 นายชนาเทพ สูงสนิท
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62103014341 นายอทินันท� ธานี
62103014342 นางสาวลลินทิพย� ทองผา
62103014343 นางสาวพิกุล บุญธง
62103014344 นายธนวัฒน� ฐิติปBญโยภาส
62103014345 นางสาวพัชรินทร� บํารุงงาม
62103014346 นางสาวกรรณิการ� บ:อทอง
62103014347 นางสาวอาทิตตยา ทองมนต�
62103014348 สิบตํารวจตรีวณิชยา ไตรมูล
62103014349 นางสาวสุรัตน� มาทฤทธ์ิ
62103014350 นางสาวราตรี ดําบรรพ�
62103014351 นางสาวสุดาพร ป4องกัน
62103014352 นายสุพจน� วอทอง
62103014353 นางสาวอมรรัตน� สายทะเล
62103014354 นางสาวอารีกุล อุ:นเรือน
62103014355 นางเบญจวรรณ คําศรี
62103014356 นางสาวศิริกาญจน� สุขสนิท
62103014357 นายวุฒิชัย คํ้าจุน
62103014358 นายวัชรากรณ� ชมภูบุตร
62103014359 นางสาวอรนา ไชยบุตร
62103014360 นางสาวสุรีกานต� มานุช
62103014361 นายวสันต� จันดํา
62103014362 นางสาวพุทธรักษา ราชาธรรมกุล
62103014363 นางสาวนพวรรณ อังกาพย�
62103014364 นางสาวสุภาพร เส0นเกษ
62103014365 นางสาวจินดารัตน� แก0วพรม
62103014366 นางสุดารัตน� คงแย0ม
62103014367 นางสาวดลญา สาริวัน
62103014368 นางสาวพรประภัสสร� มงคุณคําซาว
62103014369 นางสาวสุกานดา แก0วสุข
62103014370 นางสาวสุฐาพร ศิริสุข
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62103014371 นางสาวประภาศิริ แว:นทอง
62103014372 นางสาวสุกานดา จันทะเสน
62103014373 นางสาวลัดดาวัลย� สรรพวุธ
62103014374 นางสาวอนัญญา ศิริโท
62103014375 นางสาวอุมาพร สาวันดี
62103014376 นางสาววิภาวรรณ สายตา
62103014377 นางสาววราลักษณ� อุตอามาตย�
62103014378 นายณรงค�ศักด์ิ สังครักษ�
62103014379 นางสาววิชชุดา สร0อยจิตร
62103014380 นายวิศิษฐ� สาธรณ�
62103014381 นางสาวณภัคธิดา กงล0อม
62103014382 นายพงศ�ศิริ ชิดชม
62103014383 นางสาวผไทมาศ ศยามล
62103014384 นางสาวสุดารัตน� สายตา
62103014385 นางสาวรัตนาภรณ� แว:นระเว
62103014386 นายสมศักด์ิ บุตดีวงค�
62103014387 นางสาวสุวิมล งามแพง
62103014388 นางสาวจิราวดี ละออจันทร�
62103014389 นางสาววัชราภรณ� ภัททิยะโพธ์ิทอง
62103014390 นางสาวปาริฉัตร ศรีพอ
62103014391 นางสาวณัฐฐาพร ไอคอนรัมย�
62103014392 นางสาวสุภาวดี อัคคะเพชร
62103014393 นางสาวทัศณี ชมภูวิเศษ
62103014394 นายเจษฎากร กออินทร�
62103014395 นางสาวคําเมือง แก0วก้ัน
62103014396 นางสาวนภัสสร ธรรมวัตร
62103014397 นางสาวปวีณา ยาศรี
62103014398 นายยศพล พันธ�เนียม
62103014399 นางสาวสุพรรณี ดวงศรี
62103014400 นางสาวปIยวรรณ ทองเนื้อ
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62103014401 นางสาวชุติมา เวชกามา
62103014402 นายคีตา ผาสิน
62103014403 นางสาวชลธิชา สุขศรี
62103014404 นายศิรัส คงสมปราชญ�
62103014405 นางสาวปIยภาณี ตาอุดม
62103014406 นางสาววิภาวรรณ ชัยหนุน
62103014407 นางสาววิไลวรรณ แถบชาติ
62103014408 นายปองพล สมสอาด
62103014409 นายพิษณุ กุลบุตร
62103014410 นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด
62103014411 นายวรเชษฐ� เดชสังข�
62103014412 นายพงษ�พิทักษ� ยวนพันธ�
62103014413 นางสาวกรรณิกา ไชยสิน
62103014414 นางสาวอัจชราพร มุ:งหมาย
62103014415 นางสาวปรียานุช ชัยปราณีเดช
62103014416 นายชยนต� ครบอยู:
62103014417 นางสาวเพ็ญสินี เอกศักด์ิสิริ
62103014418 นายศักดา เทพาสรรค�
62103014419 นางสาวชฎารัตน� อ:วมพันธ�เจริญ
62103014420 นางสาวมนัสนันท� เครือนาค
62103014421 นายอดิศักด์ิ สู:ทรงดี
62103014422 นางรัตนา จันทะสิงห�
62103014423 นางสาวสุพัฒตรา ถินวิชัย
62103014424 นางสาววิชชุตา ทวีสุข
62103014425 นางสาวอาพาทร พนมเขต
62103014426 นายสุรพงษ� สุรมิตร
62103014427 นางสาวจิราพรรณ ศรีปBญญา
62103014428 นายจตุพร จันทนป
62103014429 นางสาวสุดารัตน� ประจง
62103014430 นางสาวหยกฟ4า สมบูรณ�
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62103014431 นางสาวรวิวรรณ วงค�อาจ
62103014432 นายวีระพล ทองแท:ง
62103014433 ว:าที่ร0อยตรีศิวพงษ� สมบูรณ�พรรณ
62103014434 ว:าที่ร0อยตรีกลยุทธ ดุลยชาติ
62103014435 นางสาววาสนา สายสุข
62103014436 นางสาวมณีรัตน� งามสง:า
62103014437 นายประกาศิต สุวะทอง
62103014438 นายวัฒนา มังตะการ
62103014439 นายอนุวัฒน� มะวงษ�
62103014440 นายนิพิฐพนธ� เชื้อโชติ
62103014441 นางสาวอภิญญา วิรัตน�
62103014442 นางสาวปรางทิพย� ลาโพธ์ิ
62103014443 นางสาวอรพรรณ ใจใหญ:
62103014444 นายนิธิ พุทธจักร�
62103014445 นายประสุนัย ใจคง
62103014446 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริศรีทอง
62103014447 นายอภิเชษฐ� โชติเจริญ
62103014448 นางสาวณีรนุช อ0วนเต็ม
62103014449 นายพิชญาณ สุบรรณวิลาศ
62103014450 นางสาวกนกนภา ลาผ:าน
62103014451 นางสาวจีระนันท� ทัศบุตร
62103014452 นายภาณุพงศ� ใจตรงดี
62103014453 นางสาวปนัดดา ผดุงกิจ
62103014454 นางสาวมณีรัตน� จันทะพรม
62103014455 นางสาวอาภาภรณ� พิลาสันต�
62103014456 นางสาวฐิติมา ดวนใหญ:
62103014457 นางสาวอรทัย กาเมือง
62103014458 นายกฤษดา เพ็ชรรัตน�
62103014459 นายอธิภัทร โสภาสุข
62103014460 นายจักรพันธ� อุดมแก0ว
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62103014461 นางสาวอริศรา ทองสุข
62103014462 นายจิตตนนต� วงษ�อนันต�
62103014463 นางสาววันวิสา ชัยชาญ
62103014464 นางสาวคัชวีนา ศรีเชียงสา
62103014465 นายอุกฤษฏ� จันทะสนธ์ิ
62103014466 นางสาวสุชาวดี แสนประกอบ
62103014467 นางสาวอรทัย นะชา
62103014468 นางสาวปIยภาณี นวลจันทร�
62103014469 นางสาวปฏิมาพร มหาโยธี
62103014470 นายภูมิชัย มหาวงศ�
62103014471 นางสาวสุภรัตน� สิงห�ซอม
62103014472 นายเดชา ไชยคําม่ิง
62103014473 นายนันทิพัฒน� บัวนิล
62103014474 นายเกรียงไกร ประพันธ�
62103014475 นางสาวกรรณิการ� ทุมภา
62103014476 นางสาวปIยะนุช เสียงเย็น
62103014477 นายธีระพล ประสงค�ศิลปT
62103014478 นางสาวสุริษา แนบชิด
62103014479 นายสิทธิพล ยาสาพา
62103014480 นางสาวจุฑามาศ อุปมัย
62103014481 นางสาวณัฐวดี ผาระพรม
62103014482 นางสาวอังควิภา สาสิงห�
62103014483 นายวิศรุต ซุยกระเด่ือง
62103014484 นางสาวอรอนงค� ศรีวันคํา
62103014485 นางสาวธิดารัตน� บุญจริง
62103014486 นางสาวชฎาพร เกษีสังข�
62103014487 นางสาวราตรี สุขรี่
62103014488 นายขวัญชัย กํ่าเก้ียง
62103014489 นายอุทิศ วงค�แสง
62103014490 นางสาวชุติมา ฉํ่าฉิม
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62103014491 นางสาวพัชนิดา เมืองพรม
62103014492 นายอภิสิทธ์ิ แสวงพันธ�
62103014493 นางสาวศิริรัตน� บุตรเคน
62103014494 นายวรานนท� ภู:ตระกูล
62103014495 นายปIติภัทร นามเจริญ
62103014496 นางสาวสุจิตรา รักษาคุณ
62103014497 นางสาวชนิญตยา ฉลองชัยสิทธ์ิ
62103014498 นางสาวจิตติมา วงศ�จอม
62103014499 นายเจษฎากรณ� คูหา
62103014500 นางสาวนิภาพร พันธ�งาม
62103014501 นายเทพพิทักษ� สายหงษ�
62103014502 นายชุติพงศ� ชื่นชม
62103014503 นางสาวสุภาภรณ� อุดหนองเลา
62103014504 นายมนัส วิระษร
62103014505 นางสาวพัชราภรณ� สุคันธ�
62103014506 นางจุฑามาศ คุณวุฒิ
62103014507 นางสาวจิรภา คงยะมาศ
62103014508 นางสาวทิพย�สุดา ปกาสิทธ์ิ
62103014509 นางสาวเรณุกา ระดาไสย
62103014510 นายวฉิราวุฒิ กล0าแข็ง
62103014511 นางสาวพิจิตรา วาจาเพราะ
62103014512 นางสาวอุบล คําสวัสด์ิ
62103014513 นายธีรพล บุญล0อม
62103014514 นางสาวพรพิมล ดวงใจ
62103014515 นายอานนท� คูเมือง
62103014516 นายวิรัตน� วัชการ
62103014517 นางสาวนัถมล โพธิแปลง
62103014518 นางสาวอรสา เอื้อวงศ�
62103014519 นางสาวสิริรัตน� แก0วคําปอด
62103014520 นายประยูร หาญเสมอ
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62103014521 นางสาวณัฐณิชา คานไธสง
62103014522 นางสาวสุภาพร กลําเงิน
62103014523 นางสาวสวภานันท� คําเพราะ
62103014524 นางสาวสุนิสา พิงภูงา
62103014525 นางสาวสุมาลี สบายใจ
62103014526 ว:าที่ร.ต.หญิงหงษ�ลัดดา คําเชิด
62103014527 นายภิญโญ สุจินพรัหม
62103014528 นายกฤษฎากร ผลจันทร�
62103014529 นางสาวอรุณรัตน� พิมพะนา
62103014530 นางสาวปณิดา มากมาย
62103014531 ว:าที่ร0อยตรีหญิงยุวดี พิมพ�ยนต�
62103014532 นางสาวอมรรัตน� อดทน
62103014533 นายศรายุทธ ใจตรง
62103014534 นางสาวนฤมล เหมือนจิต
62103014535 นายสุบิน ปIOนแก0ว
62103014536 นางสาวกัญญาลักษณ� สรเสริฐ
62103014537 นางสาวสุทธิดา บุญโสภา
62103014538 นางสาวนรินทร�ทิพย� ธรรมนิยม
62103014539 นายอรรถชัย ดวงแก0ว
62103014540 นายกีรติ แสนสุด
62103014541 นายภาณุมาศ วรรณทอง
62103014542 นางสาวรัตนาภรณ� เฉลิมศรี
62103014543 นางสาวชิดชนก มาธงไชย
62103014544 นางสาวจริยา ตระการจันทร�
62103014545 นางสาวรสสุคนธ� รัตนกําพล
62103014546 นายพีรดนย� มีระพงษ�
62103014547 นางสาวขนิษฐา อนันตภูมิ
62103014548 นายปณิธาน กระจ:างจันทร�
62103014549 นางสาวจันทร�เพ็ญ ประชาโรจน�
62103014550 นางสาวญานันดา ชัยรัตน�
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62103014551 นายศุภมิตร สุทโธ
62103014552 นายพายัพ เพชรเนาวรังสี
62103014553 นางสาวไพรวัลย� แซ:จึง
62103014554 นางสาวภคมน มุกดาธนพงศ�
62103014555 นางสาววรรณภา นันทวงษ�
62103014556 นายศิริศักด์ิ ใยรักษ�
62103014557 นางสาวอภิชญา เขจรไข
62103014558 นายปรัชญา พรมอารักษ�
62103014559 นายจักรพงษ� เจตินัย
62103014560 นางสาวสุรัตติการณ� ทองการ
62103014561 นางสาวลลิตา แสงงาม
62103014562 นางปIยะพร เอื้ออรุณแสงใส
62103014563 นางสาวศรีสุดา ธรรมสัตย�
62103014564 นายศุภมิตร ลีลา
62103014565 นางสาววราวรรณ โสพันธ�
62103014566 นางสาวกาญจน�เก0า โทนผุย
62103014567 นางสาวอรพิน เอนก
62103014568 นางสาวพรชิตา เพ็งผลา
62103014569 นางสาวนุ:น สมสมร
62103014570 นายบรรจบ แสนเจริญสุข
62103014571 นางสาวกาญจนา เกษแก0ว
62103014572 นางสาวณัฐกิตต์ิ ประเสริฐ
62103014573 นางสาวสไบทอง เหนือโชติ
62103014574 นายนนทกร ห:วงเพชร
62103014575 สิบเอกนิรมิต สาลี
62103014576 นายพิชญาสิทธ์ิ ล0อมวงศ�
62103014577 นางสาวพลอยไพลิน วังมะฤค
62103014578 นางสาวกัลยาณี เหมือนมาต
62103014579 นายอธินันท� ศิริจันทร�
62103014580 นางสาวสิริวรรณ เพ็งนวล
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62103014581 นางสาวภัสชา มาลีหวล
62103014582 นางสาวกรกนก ฟุ4งสุข
62103014583 นางสาวมัชยา เนตรหาญ
62103014584 นางสาวชุลีพร อินทร�ศรี
62103014585 นายนครินทร� เปจิตตัง
62103014586 นายสุริยา ยาตรา
62103014587 นางสาวอังศุมาลิน ชาญวิจิตร
62103014588 นายคมกฤช ดวงมะฮุง
62103014589 นางสาวตรีสุคนธ� จันทรเสนา
62103014590 นางสาวมณีรัตน� หวังบุญ
62103014591 นางสาวนาตยา เทียมทัศน�
62103014592 นางสาวพิมพ�พร โพธ์ิแก0ว
62103014593 นางสาวดวงกมล ขันแก0ว
62103014594 นางสาวนฤมนต� ทนงค�
62103014595 นางสาวสุติมา นวนงาม
62103014596 นางสาวรัชนีกร ชื่นจันทร� 
62103014597 นางรัชนี กิจขุนทด
62103014598 นางสาวทัศนีย� เหลือล0น
62103014599 นางสาวธิดารัตน� มูลทรา
62103014600 นายวินัย วงบุดดา
62103014601 นางสาวอรุณรัตน� จารุสาร
62103014602 นางสาวนิตยา กงล0อม
62103014603 นางสาวศิริวรรณ พงษ�เกษ
62103014604 นายวิทยา ถาวรพงษ�
62103014605 นางสาวยุวธิดา แย0มใส
62103014606 นายไพฑูรย� สิ้นชัยภูมิ
62103014607 นายธนิษฐ� โสภา
62103014608 นางสุกัญญา จันทร�สด
62103014609 นางสาวทราภรณ� สว:างภพ
62103014610 นางสาวหทัยรัตน� ทิพโอสถ
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62103014611 นางสาวกัลยาภัทร ศรีตะวัน
62103014612 นายชนินทร�ธร ธงชัย
62103014613 นางพัชรี สามารถ
62103014614 นายวุฒิชัย คุ0มครอง
62103014615 นางสาวศุทธิดา บุญถนอม
62103014616 นางวีระยา คําแสนหม่ืน
62103014617 นางสาวศิวรี เอี่ยมฉวี
62103014618 นางสาวปรีย�นันท� ศรีลาศักด์ิ
62103014619 นางสาวนุชธิดา ศรีมันตะ
62103014620 นายณัฐสิทธ์ิ แข็งแรง
62103014621 นางสาวอัญชลี พิศดุพันธุ�
62103014622 นายธนทัต บูระพันธ�
62103014623 นายกันตพิชญ� วดีศิริศักด์ิ
62103014624 นางประภาพัฒน� ตาแปง
62103014625 นางสาวอรชา แครงกลาง
62103014626 นางสาวนุชนาฏ ผุยพรม
62103014627 นางสาวสโรชา เถาหมอ
62103014628 นายสมรักษ� มณีสาย
62103014629 นางสาวจินดารัตน� ดาบุตร
62103014630 นางสาวอรนุช ตาลหอม
62103014631 นางสาวศิริลักษณ� โสนายะ
62103014632 นางสาวเนตรนภา นาราศรี
62103014633 นายโสภณัฐ รัตนโกเศศ
62103014634 นายนิติพล จันทร�สอน
62103014635 นางสาวปฐมา แสนทวีสุข
62103014636 นางปวีณา อะภัยวงค�
62103014637 นายกาญจนวัฒน� เสริมศรี
62103014638 นางสาวกาญจนา ทองดี
62103014639 นางสาวสุภาพร โคตรแก0ว
62103014640 นายธีรพล ดาศรี
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62103014641 นางอรัญญา ศรีโกศล
62103014642 นางสาววรรณา คํานนท�
62103014643 นายพิพัฒน� ม่ังค่ัง
62103014644 ว:าที่ร0อยตรีเดชชัย ดวงแก0ว
62103014645 นางสาวขนิษฐา สุมาลี
62103014646 นางสาวรินทร�ลภัส มูลแก0ว
62103014647 นางสาวปานหทัย ชัยศรี
62103014648 นางสาววรนันธ� สุขเลิศ
62103014649 นางสาวจิรารัตน� บุญโม]ะ
62103014650 นายนครินทร� กองไธสง
62103014651 นายฤทธิไกร แสงทอง
62103014652 นางสาวนัฐวรัญชญ�พร กลมเกลียว
62103014653 ว:าที่ ร.ต.ปIยวัฒน� กิมะพงศ�
62103014654 นายเล็ก โสเก
62103014655 นางสาวโชติมา พูลภาพ
62103014656 นางสาวพรชนก ทองแปลง
62103014657 นางสาววัชรีวรรณ กล0าหาญ
62103014658 นางสาวชิดชนก ใจชู
62103014659 นางสาวขนิษฐา นครังสุ
62103014660 นางสาวเบญจมาศ จงนุเคราะห�
62103014661 นางสาวณัฐพร สุพรม
62103014662 นายทิวากร สอนเจตน�
62103014663 นางสาวพนิตย�นาฏ ธรรมสาร
62103014664 นางสาวภิญญดา หลักบุญ
62103014665 นางสาววรรณภา ชุมชัย
62103014666 นางสาวภคนันท� ดวงแก0ว
62103014667 นางสาวอรชร ศรีวงษา
62103014668 นางสาวมนัชญา วงศ�ศรี
62103014669 นายธนพล สุกใส
62103014670 นางสาววิไล เหล:าสิงห�
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62103014671 นายศิริชัย ศรีประจันทร�
62103014672 นางสาวจารุวรรณ รศพล
62103014673 นางสาวพิชญาภรณ� อุ:นจันทร�
62103014674 นางสาวณัชชา กิตติวนิช
62103014675 นางเกสรา นัยวิกุล
62103014676 นางสาวมุกดา แสงภารา
62103014677 นางสาวรัชนีกร แย0มสรวล
62103014678 นางสาวณัฏฐนันท� อินทรวงษ�โชติ
62103014679 นางสาวนาฏฤทัย หงษา
62103014680 นางสาววิราพร มะลิวัลย�
62103014681 นางสาวจรรญารัตน� บุญขาว
62103014682 นางสาวเสาวลักษณ� ตะเคียนเกลี้ยง
62103014683 นายเตชวัฒน� บุญทศ
62103014684 นางสาวเรไร แพงจําปา
62103014685 นายจักรภพ ฉลาดดี
62103014686 นางสาวพิมพิมาลย� สว:างวงษ�
62103014687 นางสาวลลิตา มาพงษ�
62103014688 นางสาวอัจฉรา แก:นนาคํา
62103014689 นางสาวอุมากร ทองแม0น
62103014690 นายประสิทธ์ิ โนนกลาง
62103014691 นายพงษ�นรินทร� พะงาตุนัด
62103014692 นางสาวสุปราณี แสวงนาม
62103014693 นางปวีณา วงศ�แดง
62103014694 นายสุริยา กัมมันตะคุณ
62103014695 นางสาววิรัชชา บุญประสิทธ์ิ
62103014696 นางสาวสุชีวัน เข็มทอง
62103014697 นางสาวบุปผชาติ แซ:เอี้ยว
62103014698 นายศุพัฒน�ชา เฉลิม
62103014699 นางสาวชุติกาญจน� สุนทร
62103014700 นายวณิชชกร คุณมะนะ
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62103014701 นางสาวลักษณ�สุดา อุ:นจิต
62103014702 นางสาวเมธารินทร� แสนโสม
62103014703 นางสาวศศิวิมล ภาโนมัย
62103014704 นางสาวเอกนารี ดาบาง
62103014705 นางสาวพัณนิภา ทุมทอง
62103014706 นางสาวนิศาชล ประสานสี
62103014707 นายณัฐเศรษฐ สายเบาะ
62103014708 นายอัฐวุฒิ สารพินิจ
62103014709 นางสาวประภาศิริ แสงวงค�
62103014710 นางสาวชนัญชิดา สายสิงห�
62103014711 นายพงศ�อินทร� ชิณวงศ�
62103014712 นายสุวรรณ อุตมะชะ
62103014713 นางสาวจุฑารัตน� วันชูเชิด
62103014714 นายตรัยรัตน� พละศักด์ิ
62103014715 นางสาวมนฤดี สายเคน
62103014716 นางสาวทิพวรรณ ต0นเกตุ
62103014717 นางสาวมณฑิรา ภูโปร:ง
62103014718 นางสาวธนาพร มาตย�นอก
62103014719 นางสาวเบญจมาพร ทับแฟง
62103014720 นางสาวณัฐริกา กมลรัตน�
62103014721 นางสาวสุภาพร มณีจันทร�สุข
62103014722 นายปริวัฒน� กอสุระ
62103014723 นางสาวเพ็ญพิชชา บัวขาว
62103014724 นางสาวณัฐสุชา แสงทอง
62103014725 นางสาวชลดา ภูบุญอ0วน
62103014726 นางสาวพัชษณี บุญมา
62103014727 นางสาวดวงใจ สุขสมบูรณ�
62103014728 นายพงศธร รัตนนาม
62103014729 นางสาววันดี คณาดา
62103014730 นางสาวจุฑามาศ อุ:นจันทร�
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62103014731 นางอุไรวรรณ ผิวผ:อง
62103014732 นางรจนา ไทยกุล
62103014733 นายธีรภัทร� ลําเภา
62103014734 นางสาวเรียมจิต โลมรัตน�
62103014735 นางสาวดวงฤทัย ตะเคียน
62103014736 นางสาวณัฐสุภา แสงทอง
62103014737 นายเอกราช สร0อยจิตร
62103014738 นางสาวแววตา ลัดดา
62103014739 นางสาวอ0อยใจ ว:องไว
62103014740 นายประยุทธ แก0วหอม
62103014741 นางสาวปวิณ�กร จันทเสนา
62103014742 นางสาวจันทิมา คําจันทร�
62103014743 นางสาวศิริวรรณ ทองกํ่า
62103014744 นางสาวศิริพร ขันทะวัตร�
62103014745 นายวิระพงษ� บัวหุ:ง
62103014746 นางสาวปวีณา วงค�สวัสด์ิ
62103014747 นางสาวภัสสร ศรีวิชา
62103014748 นางสาววิชุดา ผันอากาศ
62103014749 นางสาวสุดธิดา โพธิสาร
62103014750 นางสาวอัมรา ก่ิงก0าน
62103014751 นางสาวนุชจรี ศรีนารัตน�
62103014752 นางสาวบุหลัน แก0วจันทร�
62103014753 นางสาวนันทนา จันปาม
62103014754 นางสาวเบญจมาศ โพธ์ิศรี
62103014755 นางสาวจิราพร สุระพันธุ�
62103014756 นางสาวกมลชนก คุณฑล
62103014757 นายเชาวรินทร� นิลก่ิง
62103014758 นายพีระพงศ� วุทธศรี
62103014759 นางสาวอทิติย� ดําลี
62103014760 นางสาววิภา ศิริพัฒน�
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62103014761 นายภูริทัต ยอดจันทร�
62103014762 นายจิรโรจน� จิระเจริญวงศ�ษา
62103014763 นายกุศะพงศ� อินทร�สําราญ
62103014764 นายกริชฎา วันโมลา
62103014765 นางสาวสุดาพร จันทร�เพ็ง
62103014766 นางสาวพรพรรณ เจนขบวน
62103014767 นางสายพจน� เบ็ญมาส
62103014768 นางสาวนงลักษณ� บุรีขันธ�
62103014769 นางสาวทิพาพร วิระบรรณ�
62103014770 นางสาวมะลิวัลย� คัตะวงษ�
62103014771 นางศมาภรณ� ศรีจันทร�
62103014772 นางสาวพจนาลัย แสวงผล
62103014773 นางสาวอคิราภ� ศรีวิเศษ
62103014774 นางสาวชัชลักษณ� อุปรา
62103014775 นางสาวณฐมน ชํานิกุล
62103014776 นางสาวจิรประภา ไกยะฝUาย
62103014777 นายธนา สารรัตน�
62103014778 นางสาวชลลดา ภูมิสถาน
62103014779 นายวฤทธา ปวะบุตร
62103014780 นายสุภชัย ศรีนาเมือง
62103014781 นายโชคอนันต� สัจธรรม
62103014782 นายเรวัต เขมรัฐ
62103014783 นางสาววิยะดา จําปา
62103014784 นางชนิดา นวไชยเสนา
62103014785 นายอรรถพล บุญทวี
62103014786 นางสาวพัชรินทร� ไสยวิจิตร
62103014787 นางสาวปรียา ย่ิงรุ:งโรจน�
62103014788 นายกฤษณะ คําภาค
62103014789 นางสาวอธิญาภรณ� แก0วดี
62103014790 นางสาวศิริวรรณ ภูมิลําเนา
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62103014791 นางสาวอภิรดี ศรีวงค�
62103014792 นายจุมพล ไมตรี
62103014793 นายเทอดภูมิ ทองอินทร�
62103014794 นางสาวชาลิสา อุ:นพันธ�
62103014795 นางณิชาภา วงค�สมบัติ
62103014796 นางสาววาริพินธ� อินทรธรรม
62103014797 นางสาวชฎาพร นิลโชติ
62103014798 นางสาวสุดารัตน� นามวงค�
62103014799 นางสาวยุภาพร กว0างขวาง
62103014800 นายเศรษฐศักด์ิ ศรีจันทร�
62103014801 นางสาวธัญลักษณ� ไวว:อง
62103014802 นายพงศ�ภัทร พันธ�ปรีชา
62103014803 นางสาวเนตรนภา กุมารสิทธ์ิ
62103014804 นายณัฐพล เตชะลือ
62103014805 นางสาวโสภาภรณ� แสนทวีสุข
62103014806 นางสาวบุญญาภรณ� อมรกิจวัฒนกุล
62103014807 นายธเนศ มหาโคตร
62103014808 นางสาวปาริฉัตร คงทน
62103014809 นางสาวสุจิตรา ศรพรม
62103014810 นายสถาพร โพธ์ิสาพิมพ�
62103014811 นางสาวพิชญาภัค สุภารัตน�
62103014812 นางสาวชลธิชา แก0วก:า
62103014813 นางสาวพรพัชรา ทองทา
62103014814 นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ�
62103014815 นางสาวกนกวรรณ ชมภูพวง
62103014816 นางสาวสุจิตรา แนบชิด
62103014817 นายประพันธ� ชมภูพื้น
62103014818 นายปกรณ� ปราบพล
62103014819 นางสาวภคมน แฝงเมืองฟุก
62103014820 นายศิริวัฒน� ซุยโพธ์ิน0อย
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62103014821 นางสาวรุ:งทิวา แสงไชย
62103014822 นายอุทิศ ดลวิจิตร
62103014823 นางสาวธนภรณ� เนืองอนันต�
62103014824 นางสาวสุดารัตน� มะโนธรรม
62103014825 นายสนธยา บุญแย0ม
62103014826 นางสาวศุภนิดา นาคหรั่ง
62103014827 นางสาวเบญจรัตน� นาโสก
62103014828 นางสาวอัญชลี ปางสุข
62103014829 นางสาวชนิดา บุญทอน
62103014830 นางวิชรินี แสนทวีสุข
62103014831 นางสาวกวิสรา พงษ�ธนู
62103014832 นางศิริรักษ� สมคะเณย�
62103014833 นางสุพิชญ�ฌา เจตธํารง
62103014834 นางสาววิชุดา ธิมาทา
62103014835 นายศิลาวุฒิ แก0วคํากอง
62103014836 นางสาวสลักจิต นพวงษ�ศิริ
62103014837 นายกัชษดิศษ� ตาลจําลอง
62103014838 นายธิวากร พลภักดี
62103014839 นางสาวปIยฉัตร พงษ�ก่ิง
62103014840 นายณัฐพล สุพรรณโรจน�
62103014841 นางสาวศิริลักษณ� บุญเก้ือ
62103014842 นางสาวจารุณี โพธ์ิศรี
62103014843 นางสาวอรอุมา อินอุ:นโชติ
62103014844 นางสาววรางคณา บุญรมย�
62103014845 นางสาวปวีณา มูลเซอร�
62103014846 นางสาวสรัญญา สายจันทร�
62103014847 นางวารีณัฏฐ� วิเศษหม่ืน
62103014848 นางสาวปBทมาภรณ� วาปM
62103014849 นายวชิราวุธ ซาเสน
62103014850 นางสาวยุพิน ศรีทอง
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62103014851 นายภาธร กัลยาภิรักษ�
62103014852 นางสาวอาภาภรณ� บุญปลูก
62103014853 นายบันลือศักด์ิ จอนหอมเฮ0า
62103014854 นางสาวอรจันทร� ปBทมะ
62103014855 นางสาวปรารถนา ทองโรจน�
62103014856 นายชัยยุทธ มนแข็ง
62103014857 นางสาวภาวิณี ผันก0อน
62103014858 นางสาวจารุวรรณ บุญโสม
62103014859 นางสาวสุวนันท� สามาอาพัฒน�
62103014860 นางสาวกนิษฐา โชติขันธ�
62103014861 นายบวร อุบลบาน
62103014862 นางสาวอารยา สารีเพ็ง
62103014863 นางสาวภัทราพรรณ นามวงษ�
62103014864 นายชลนที สายศรี
62103014865 นางสาวนันทิกานต� ทาระพันธ�
62103014866 นายสุพจน� พรหมงาม
62103014867 นางสาววรัญญา ปIOนลา
62103014868 นายธิติวัฒน� ตันติยนุกูลชัย
62103014869 ว:าที่ ร.ต.ปรเมศร� ปBดตานาคะ
62103014870 นางสาวนภาพร สุวรรณพันธ�
62103014871 นางสาวมณฑิตา บุญเอื้อ
62103014872 นายวรายุส เทพรังศิริกุล
62103014873 นายกิตติ กลมเกลียว
62103014874 นายธีรชัย แบขุนทด
62103014875 นางสาวพุทธชาติ หาญธงชัย
62103014876 นางสาวปวีณพร สาริกา
62103014877 นายสาธิต สายสิม
62103014878 นายณัฏฐ�ณภัทรดลย� ขันขวา
62103014879 นางสาวศิราพร โชติพันธ�
62103014880 นายพงศกร ชูรัตน�
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62103014881 นางสาวจารุวรรณ มณีศักด์ิ
62103014882 นายสราวุธ น0อยหล:อง
62103014883 นายอนันต� ปะรุมรัมย�
62103014884 นายหัสนัย แซงกระโทก
62103014885 นางสาวพชรอร ทรงศิริ
62103014886 นางสาวประดิษฐา แก0วเลิศ
62103014887 นายศราวุฒิ บุญนาดี
62103014888 นายณัฐฐินันท� โคตะสิน
62103014889 นางรัชดาพร ภูมิลา
62103014890 นางสาวอัชฌาพร พันธ�โสรี
62103014891 นางสาวภาวนา ผิวงาม
62103014892 นางสาวสวรส โสมะเกษตริน
62103014893 นายฐกร เรืองสุขสุด
62103014894 นายศรนรินทร� มะโนรัตน�
62103014895 นายปรีดา ยุรศักด์ิพงศ�
62103014896 นายสิทธิศักด์ิ เสนารัตน�
62103014897 นางสาวจุติมา มีใจ
62103014898 นางสาวศรีสุดา ดาศรี
62103014899 นายอาทิตย� พิมพ�บุญมา
62103014900 นางสาวชลดา ศิริสุวรรณ
62103014901 นางสาวสุวิภา สายบุญ
62103014902 นายพสิษฐ� ชมย่ิง
62103014903 นางสาววันวิสา นะสูโฮ
62103014904 นายวัชระปกรณ� บุญเลื่อน
62103014905 นายประชา ศรกุพันธ�
62103014906 นางสาวกรกนก บุญสมยา
62103014907 นางสาวศศิธร นําระนะ
62103014908 นางสาวสิริษา ทองประเสริฐ
62103014909 นางสาวนิตยา พวงเพ็ชร
62103014910 นางสาวเกศริน วงค�จันทร�

หน0า 497 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103014911 นายฤทธิรงค� สมเทพ
62103014912 นางสาวอุษณีย� เจริญรัตน�
62103014913 นางสาวอภิญญา ทโยประการ
62103014914 นายชิษณุพงศ� อัศญปBญญาเลิศ
62103014915 นางสาวนิตยา แก:นวงศ�
62103014916 นายอนุชา เฮืองศรี
62103014917 นางสาวณัชชารีย� รัตโนกาศ
62103014918 นางสาวศศิวิมล สายโสภา
62103014919 นางสาววัลลภา ศรีสาร
62103014920 นายธีรวุฒิ อนุทุม
62103014921 นางสาวสาวิตรี แสนโท
62103014922 นางสาวอารยา ชื่นตา
62103014923 นางสาวกิตติธรา การะวงค�
62103014924 นางสาวณัฐนันท� ศรีพิทักษ�
62103014925 นายสุริยา แสงแก0ว
62103014926 นางสาวสุนันทา เสาเปรีย
62103014927 นางสาวศศิวิมล สัตธรรม
62103014928 นางสาวปIยะนุช บัวสาย
62103014929 นางสาวพรภิมล วงศ�สง:า
62103014930 นางสาวประเทือง ภูทอง
62103014931 นางสาวกัญญาวีร� แทบท0าว
62103014932 นายพีรดนย� คําเพราะ
62103014933 นางสาวปริตตา จันดวง
62103014934 นางสาวศรัณย�รัชต� จีนสลุด
62103014935 นางสาวสุวรรณี จําปาขันธ�
62103014936 นายนัฐวุฒิ วัฒนพรไพบูลย�
62103014937 นางสาวมัณญ�ฐิกา จิกนอก
62103014938 นางสาวปุณยาพร อ:อนสาคร
62103014939 นางสาวสมฤทัย สุพิชญ�
62103014940 นายกิติกรณ� คําสวาสด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103014941 นายกริชก0อง ขําบุญเกิด
62103014942 ว:าที่ ร.ต.หญิงสมหญิง ไทรสาย
62103014943 นายอัศฎาวุธ ปานแดง
62103014944 นางสาววิภาดา บริสุทธ์ิ
62103014945 นายเอกรินทร� รัตนโชติ
62103014946 นางสาวดวงฤทัย แกล0วการไร:
62103014947 นางสาวอัญชนา ไพศาลลักษมี
62103014948 นางสาวจารุวรรณ สร0อยสน
62103014949 นายพงศธร ต้ังชูรัตน�
62103014950 นางสาวเกวลิน สว:างสุข
62103014951 นายปนัฐพงษ� ณ อุบล
62103014952 นายธวัชชัย เสนะชัย
62103014953 นายกฤษดา ฤทธ์ินาค
62103014954 นายฉัตร� อุดร
62103014955 นางสาวศิริภรณ� ดันมีแก0ว
62103014956 นางสาวสรัญญา พนมเขต
62103014957 นางสาวยลลดา บริรักษ�
62103014958 นางสาวสุนิสา นนธิจันทร�
62103014959 นางสาวกฤษณา ไวยรัตนา
62103014960 นางสาวอัญญา จันทนาท
62103014961 นางกาญจนา มโนรัตน�
62103014962 นางสาวสุชัญญา ฐานวงศ�
62103014963 นายทนงศักด์ิ ทองทั่ว
62103014964 นายอภิศักด์ิ ศรีใส
62103014965 นางสาวธาริกุล วัฒนาธร
62103014966 นายธนายงค� นามบุตรดี
62103014967 นางสาวชุติกาญจน� ชวลิต
62103014968 นายณัฐพล ปรุงเรณู
62103014969 นายศาสตราวุธ ศรีพุทธา
62103014970 นางสาวกัญพัชญ� ศรีบุตร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103014971 นางสาวศิรินันท� เสน:ห�พูด
62103014972 นางสาวมณีรัตน� พุ:มพิกุล
62103014973 นางสาวภัสสร บุญคง
62103014974 นางสาวศิริวิมล ยกพล
62103014975 นายพชร พลทรัพย�ศิริ
62103014976 นางสาวสังวาลย� โสภากุ
62103014977 นางสาวอฤดี กลมพันธ�
62103014978 นางสาวสุกัญญา ธ.น.ทอง
62103014979 นางสาวรัชนก พวงพุ:ม
62103014980 นางสาวก่ิงดาว กันภักดี
62103014981 นางสาวลดารัตน� ชนะชาญ
62103014982 นางสาวอาภากาญจน� กลิ่นสุคนธกุล
62103014983 นางสาววิรุณรัตน� พงษ�สุวรรณ
62103014984 นางสาวฉวีวรรณ มาสขาว
62103014985 นางสาวพัชรี แพงกัลยา
62103014986 นางสาวสุวนันท� นันทะบุตร
62103014987 นายทัศวัฒน� กัณหา
62103014988 นางสาวปรางค�ทิพย� จันทนาด
62103014989 นางสาวณัฐภรณ� ทองออน
62103014990 นางสาววิภาวรรณ นาโสก
62103014991 นายทรงศักด์ิ ชะคู
62103014992 นางนิตยา ใจสว:าง
62103014993 นางสาวอรอนงค� พรมเสมอ
62103014994 นางสาวอรอนงค� อ:อนโสภา
62103014995 นางสาวชนัดดา มุสิกะวัน
62103014996 นางสาวอารียา ประถมภาส
62103014997 นางสาววรรณภา มณีกัญย�
62103014998 นางแววมณี งามคง
62103014999 นางสาวธิดารัตน� เครือชัย
62103015000 นางสาวธัญลักษณ� มงคลโคตร

หน0า 500 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103015001 นางสาวสุดาภรณ� บุญครอง
62103015002 นางสาวกนกวรรณ คําโสภา
62103015003 นายภูวดล ยางเด่ียว
62103015004 นางสาวจิราภรณ� ทวีพงษ�
62103015005 นางสาวศรีมาภรณ� ประมวล
62103015006 นางสาวทิติยา เบ0างาม
62103015007 นางสาวสุภาวดี สมดอกแก0ว
62103015008 นางสาวศิริขวัญ ศรีหวาด
62103015009 นายจิตรกร อ:อนเฉวียง
62103015010 นางวรีรัตน� อิ่มไสว
62103015011 นางสาวภิชานันท� สร0อยมาศ
62103015012 นางสาวชนนี ชัยปลัด
62103015013 นางสาวพรทิพย� โสธรชัยวิทย�
62103015014 นายทวีวุฒิ นามศิริ
62103015015 นายสราวุฒิ วรเนตร
62103015016 นางสาวจุฑารัตน� ปากชํานิ
62103015017 นายอรุณ วรรณราช
62103015018 นายสิริสรรพ� สิริพจนกุล
62103015019 นางธรรญ�ญรัษม์ิ ไชยพิมพา
62103015020 นางสาวสุปรานีย� วงษ�ทอง
62103015021 นางสาวลลิตา กาเผือก
62103015022 นางสาวศศิธร ทิพฤาตรี
62103015023 นางสาวฐานิตา รุ:งสุขธนิน
62103015024 นางสาววินัต แสวงดี
62103015025 นายปวุฒิ รัตรีพันธ�
62103015026 นางสาวมลจุรี หวังสวัสด์ิ
62103015027 นายสุพลพัฒน� ผลาทิพย�
62103015028 นางสาวสายสุดา ศรีทองคํา
62103015029 นางสาวจุฬาลักษณ� วงษ�จําปา
62103015030 นางนฤมล อุบลเหนือ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103015031 นางสาวสุพัชญา กองสินแก0ว
62103015032 นางสุพรรษา เทพวงศ�
62103015033 นางสาวเกตุวดี ตุ0มทอง
62103015034 นางสาวจรัญญา จันทสิทธ์ิ
62103015035 นางสาวนภาพร ย้ิมสุข
62103015036 นางสาวเนตรสกาว จันทองแท0
62103015037 นางสาวสุรัสวดี จันทะชาลี
62103015038 นางสาวกมลชนก สุวรรณศรี
62103015039 นางสาวกิตติกานต� สิมาขันธ�
62103015040 นางสาวอนัญทิพย� ประกอบกิจ
62103015041 นางสาวจิรภิญญา งอนสวรรค�
62103015042 นายปฏิวัติ มาตขาว
62103015043 นายโกมน เชาวนะญาณ
62103015044 นางสาววิจิตรา สัตยากูล
62103015045 นางสาววัชรา หฤแสง
62103015046 นายธนกฤต พิมพกรรณ�
62103015047 นางสาวชลดา ชาวเมืองปBกษ�
62103015048 นายอภิชัย บุญอาจ
62103015049 นางสาวเจนจิรา ภู:วนิช
62103015050 นายพัชรมัย ศรีรัตน�
62103015051 นางสาวสุดาภรณ� เติมกระโทก
62103015052 นางสาววรางคณา สายธนู
62103015053 นายณัฐพล พระเมเด
62103015054 นายรณชัย จันทัย
62103015055 นางสาวณัฐกาญจน� ต0นศรี
62103015056 นางสาวภาวิณี กระจ:างวงค�
62103015057 นางสาวมินตรา กุลพันธ�
62103015058 นางวีรันทร�จินา สุพะนานัย
62103015059 นางสาวกัญญารัตน� บุญวิจิตร
62103015060 นางสาวชุวดี ศรีสมบัติ
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103015061 นางสาวธัญพร สังกะเพศ
62103015062 นางสาวมยุลี สายเบาะ
62103015063 นายธนากร แสงสว:าง
62103015064 นางสาวจารุชา วงค�จันทร�
62103015065 นายอิทธิพล หอมดี
62103015066 นางสาววนิดา ธรรมวัตร
62103015067 นางสาวศิริรัตน� ป4องสุข
62103015068 นางสาวสุชาดา ไชยคํา
62103015069 นางสาวศุภาลัย โสดา
62103015070 นางสาวกัณฑิมา เกตุศักด์ิ
62103015071 นางสาวเพียงพร หลักทองคํา
62103015072 นางสาววรรณา เข็มรัตน�
62103015073 นายจีรวัฒน� บรเพชร
62103015074 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ
62103015075 นายฉัตรชัย อินตา
62103015076 นางสาวเสาวณีย� ขาวแสง
62103015077 นายสหรัฐ เจือจันทร�
62103015078 นางสาวปIOนประภา สิงห�เสน
62103015079 นางสาวขนิษฐา ขันอ:อน
62103015080 นายชัยรัตน� นรชัย
62103015081 นางสาววาศนา แก0วคําใต0
62103015082 นางสาวยุภา หวังยศ
62103015083 นางสาวอรญา ปBตถา
62103015084 นางสาวนิภารัตน� มูลมณี
62103015085 นายอภิวัฒน� อารีย�
62103015086 นางสาววรรณวิสา ร:มเย็น
62103015087 นายอภิวัฒน� การะบัตร
62103015088 นางสาวปIยธิดา สร0อยผาบ
62103015089 นางสาวอันนิกา โสภา
62103015090 นางสาวสิริลักษณ� หัสรังษี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103015091 นางสาวสุภัค ผิวเงินยวง
62103015092 ว:าที่ร.ต.หญิงนรารัตน� เหล:าบ0านเหนือ
62103015093 นางอรสา ฐิตะสาร
62103015094 นายปฏิพัทธ� ฉลูศรี
62103015095 นางสาวจุฑามาศ บุญศร
62103015096 นางสาวสายธาร สิงห�ดี
62103015097 นางสาวสุภาสินี ตลับทอง
62103015098 นายสุพล จันทร�ไทย
62103015099 นางสาวเกศินี ศรีสุวรรณ
62103015100 นายศุภวิชญ� ใจซ่ือ
62103015101 นางสาวอุลัยวรรณ พิกุลศรี
62103015102 นายประยุทธ จันทะเค0
62103015103 นายกานต�รวี เอี่ยมเด
62103015104 นายนฤนาท ฉัตรทอง
62103015105 นายรัถพร เรือนแก0ว
62103015106 นางสาวอรยา ธรรมิภักด์ิ
62103015107 นายจาตุรนต� เรืองณรงค�
62103015108 นางสาวจิรสุดา จรูญภักด์ิ
62103015109 นางสาวอนงค� อาจวิชัย
62103015110 นายอาทิตย� แสนทวีสุข
62103015111 นางสาวบุณยนุช พิทยาพล
62103015112 นางสาวสิริวิมล สิทธิภาพ
62103015113 นางบังอร การัตน�
62103015114 นางสาวสุพัตรา นิลมาลี
62103015115 นางสาวถนอมวรรณ สาเจริญ
62103015116 นายธนะมินทร� ภัคสิริจุฑานันท�
62103015117 นางสาวอนัญลักษณ� มีทรัพย�
62103015118 นางสาวลัดดาวรรณ นิวาสรัมย�
62103015119 นายวัฒกิตต์ิ มีธรรม
62103015120 นางสาวนิภัทรา ศรไชยญาติ
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62103015121 นางสาวรัมณียา หล0าคํา
62103015122 นายรุ:งอนันต� ทองแสง
62103015123 นายอําพล แข็งแรง
62103015124 นางสาวปรียนันท� สุวรรณไตรย�
62103015125 นางสาวเพ็ญฤดี พลคํา
62103015126 นางชิมประภา เชื้อพรมธรรม
62103015127 นางสาวสุรีรัตน� อินทะรังษี
62103015128 นายวงศ�สถิตย� อานประโคน
62103015129 นางสาวนันทิกานต� โพธ์ิพันธ�
62103015130 นางสาววาริณี รักษาปMY
62103015131 นายยุทธชัย โยธี
62103015132 นางสาววิไลวรรณ กรุดกระโทก
62103015133 นางสาวกลิ่นผกา กลิ่นจันทร�
62103015134 นายฉัตรชัย อนงชัย
62103015135 นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล
62103015136 นายกฤษณพงศ� อิ่มเจริญ
62103015137 นางสาวชลารัตน� กาลจักร
62103015138 นายชัยเชษฐ� ปทุมรัตนกุล
62103015139 นางสาวกัณฐิกา สุขรัตน�
62103015140 นางสาวธนวรรณ สกุลโพน
62103015141 นายกิตติพงษ� มานะการ
62103015142 นางสาวกาญจนีย� ตาทอง
62103015143 นางสาววารุณี ลีหล0าน0อย
62103015144 นางสาวมจุรี แฝงบุญ
62103015145 นางสาวอระยา สอนจันทร�
62103015146 นางสาวจารุวรรณ ปลีตา
62103015147 นางสาวถนอมจิต โคตรสาร
62103015148 นายอัชฌานันท� ยอดแก0ว
62103015149 นายกฤษณะ สุนเวียง
62103015150 นายไพรพนา ชัยนคร
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62103015151 นายเพ่ิมศักด์ิ คําทะเนตร
62103015152 นายอนุศักด์ิ วรรณพัฒ
62103015153 นางสาวนิตติยา มะนิตสาร
62103015154 นางสาวอู:ทอง ถํ้าทอง
62103015155 นายภัทรวัต ภาโนมัย
62103015156 นางสาวจินดาพิชญ� พลพันธ�
62103015157 นางสาวนิภารัตน� แสนสด
62103015158 นางสาวสิริลักษณ� แสงเพชร
62103015159 นางสาวกรรณิการ� สารธิมา
62103015160 นายธิติพล โยธาภักดี
62103015161 นางสาวจินดาพร ฟองนวลศิริกุล
62103015162 นางกิตติยาพร อ0วนสิมมา
62103015163 นางสาวนราทิพย� ทองมหา
62103015164 นางสาวเรณู ปBญญาเหลือ
62103015165 นางสาวอัจฉราพร ขันเงิน
62103015166 นางนัทธมน คู:แก0ว
62103015167 นางสาวธิดารัตน� เวียงแก0ว
62103015168 นายทูนพิทักษ� จํานงค�การ
62103015169 นางสาววารุณี ศรีอินทร�
62103015170 นางสาวณัฐชยา โสธาตุ
62103015171 นางสาวนันทยา ชาธิพา
62103015172 นายถิรวัฒน� เชื้อกุลา
62103015173 นายวุฒิไกร คอนมะลา
62103015174 นางพรพรรณ� คุณภาที
62103015175 นางสาวสุนิดา คุณภาที
62103015176 นางสาวตุ]กตา โตนันต�
62103015177 นายจักรพงษ� อ:อนอนงค�
62103015178 นางสาวชไมพร บุญมาทน
62103015179 นางสาววาสนา โยธิโน
62103015180 นางสาวสาวิตรี ปานคล0าย
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62103015181 นางสาวลลิตา พูลสุข
62103015182 นางสาวศุภนิดา พันธเสน
62103015183 นางสาวสลักใจ ชื่นตา
62103015184 นางสาววิชุดา เติมสุข
62103015185 นางสาวกัญญาลักษณ� ผาระกัน
62103015186 นางสาวยุภาวัลย� พันธ�โสม
62103015187 นายบุญทวี หน:อจันทร�
62103015188 นางสาวดรุณี ทุมมาร
62103015189 นางสาวสินีนาถ เสาวรัจ
62103015190 นายรณชัย เพียรชนะ
62103015191 นายเด:นชัย อ:อนสองชั้น
62103015192 นายอรรถพล พัดพรม
62103015193 นางสาววรัญญา วรรณโสภา
62103015194 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ
62103015195 นางสาวนราพรรณ ตีคิยานันท�
62103015196 นางสาวกฤชสร ขยันการ
62103015197 นางสาวเพชรรัตน� ดลภักดี
62103015198 นางสาววชิราภรณ� สาโสดา
62103015199 นางสาวอภิญญา ผลาเลิศ
62103015200 นางสาวณัฏฐธิดา กุญชร
62103015201 นางสาวอรจิรา เชื้ออุ:น
62103015202 นางสาวนิศารัตน� มีจอม
62103015203 นางสาวกัลยา ลี้ต้ังเจริญ
62103015204 นางสาวศศิมาภรณ� สีจันแสง
62103015205 นางสาวสมจิตร� แก0วแสน
62103015206 นายกสิกร แก0วพวง
62103015207 นางสาวณัฏฐชา สิงหา
62103015208 นางสาวนภาพร โชติพันธ�
62103015209 นางสาวจงรัก พิมูลชาติ
62103015210 นางเมธิญา แสงคํา
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62103015211 นางสาวกีต0า ผิวเงิน
62103015212 นายชวลิต บุญเหลือ
62103015213 นางสาวธิดาลักษณ� โสแก0ว
62103015214 นางสาวลัดดา แสวงสุข
62103015215 นายมนตรี สุคะตะ
62103015216 นางสาวสมฤทัย เงางาม
62103015217 นางขณิดา ชาติแดง
62103015218 นางสาวจุฑาทิพย� สิงห�สวัสด์ิ
62103015219 นายศักดา สีทา
62103015220 ว:าที่ร0อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา
62103015221 นางสาวสุชยา ทิพย�อุตร
62103015222 นางสาวอุษา งามแสง
62103015223 นางสาวชนัชชา มะลิงาม
62103015224 นายพงษ�ศิริ ลาฤทธ์ิ
62103015225 นางชัชชษา วิทูลย�
62103015226 นางสาวสุดารัตน� ทาระ
62103015227 นางสาวรจนา ม่ันวงศ�
62103015228 นายกรกิตต์ิ หวานอ:อน
62103015229 นางสาวเยาวลักษณ� โสภาคะยัง
62103015230 นางสาวจีรพร พรมเด่ือ
62103015231 นางสาวเบญจวรรณ มันแหล:
62103015232 นางสาวศรัญญา พานตะศรี
62103015233 นายปฐมพงศ� ชุมภู
62103015234 นางสาววฤณดา มีแววแสง
62103015235 นางสาวกมลชนก เยนา
62103015236 นางสาวจิราพร ศิริแสน
62103015237 นางสาวถิรวรรณ ปBญญาเหลือ
62103015238 นางสาววิลันดา พันธ�สน
62103015239 นางสาวศิริขวัญ เสียงวังเวง
62103015240 นายธนาณัติ อิงไทย
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62103015241 นางสาวปรียาพร ศิริโรจน�ธนสาร
62103015242 นางสาวพิศมัย ใจดี
62103015243 นางสาวศิวปรียา อุทธสิงห�
62103015244 ว:าที่ร0อยตรีวีรศักด์ิ สมพงษ�
62103015245 นางสาวสุกัญญา สาระบัว
62103015246 นางสาวพิจิตรา สิทธิลาภ
62103015247 นางสาววราพร อนุญาหงษ�
62103015248 นายธีรฉัตร ทองดี
62103015249 นางสาวจุฑามาศ พาหา
62103015250 นางสาวเสาวภาคย� มิถุนดี
62103015251 นางสาวพลอยวรชา แก0วสง:า
62103015252 นางสาวนุจรี ศรีสงคราม
62103015253 นางสาวสุทธิดา กาญจนศรี
62103015254 นางปIยมาศ เวียงแก
62103015255 นายกิตติวัฒน� จันสุตะ
62103015256 นางสาวปBญญาพร ขุมทอง
62103015257 นางสาวยุพารัตน� เพ็งสามูล
62103015258 นางสุชาดา ทนโนนแดง
62103015259 นางสาวพรธิดา พุ:มแก0ว
62103015260 นางสาววิชุดา เหล:าน้ําใส
62103015261 นายธํารงศักด์ิ ย่ังยืน
62103015262 นางสาววริศรา นามสว:าง
62103015263 นายทิวากร สมหมาย
62103015264 นางสาวณัฐฐินันท� มนตรีวงษ�
62103015265 นางสาวมาลินี ทองแก0ว
62103015266 นางสาววรรณรัตน� ชัยนาธี
62103015267 นางสาวชญานิษฐ� ทองกํ่า
62103015268 นางสาวอรอนงค� ภูบรม
62103015269 นางสาววิชชุดา ก0อนคําดี
62103015270 นางสาวธัญธร ยาประดิษฐ�
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62103015271 นายฤทธิพร จําปานาค
62103015272 นางนวพร เข็มแก0ว
62103015273 นางสาวชไมพร ศรีด0วง
62103015274 นายวิษณุ ผิวทอง
62103015275 นายศุภโชค มาศกุล
62103015276 นางสาวบัวผัน มณีวรรณ
62103015277 นายณัฐวุฒิ สราญรมย�
62103015278 นางสาวโสภิดา ตาดม:วง
62103015279 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เพ็ชร
62103015280 นางสาวสุวารี เขียวอ:อน
62103015281 นางสาวนิตยา แก0วอาสา
62103015282 นายอํานาจ นันทะสิงห�
62103015283 นายปรีชา สายบุตร
62103015284 นายอดิศักด์ิ วรรณทอง
62103015285 นางสาวนิษาชล วิลุน
62103015286 นายวิษรุต ใจตรง
62103015287 นายรพีพัฒน� จันประทักษ�
62103015288 นายสุจินดา แก0วมุระสิวะ
62103015289 นางสาวอรกนก มณเฑียร
62103015290 นายภีมากร สุนทรารักษ�
62103015291 นายสถิตย�พงษ� จันทร�ธานี
62103015292 นางสาวชนรดี เครือสีดา
62103015293 สิบโทวิทยา พงษ�เพชร
62103015294 นางชานิภา ไชยยายงค�
62103015295 นางสาวศิริลาวัลย� แสงตะวัง
62103015296 นายปIยนันท� ต้ังวันเจริญ
62103015297 นางสาวพุทธรักษา สิงห�ชู
62103015298 นายพัฒนรัฐ อ:อนแสง
62103015299 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีนวล
62103015300 นางสาวอัญชลี มะณู
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62103015301 นางสาวกมล แสวงนาม
62103015302 นางสาวภัทราวดี แพงก่ิง
62103015303 นางสาวกัญญาภัค สุกใส
62103015304 นางนิตยา พลบูรณ�ศรี
62103015305 นางสาวจิตรลดา อัมพาพันธ�
62103015306 นางสาวอระสา คํามูล
62103015307 นางสาววิจิตรา พจนา
62103015308 นางสาวประทุมรัตน� ทองสุก
62103015309 นางสาวอัญญารัตน� ทรงมณี
62103015310 นางสาวชัชฎาภรณ� วงศ�คํามา
62103015311 นางสาวจันทร�สุดา พรมทา
62103015312 นายธีรวัฒน� ศรีโชค
62103015313 นางสาวภิญญาพัชญ� ทองอ0ม
62103015314 นางสาวพิมพ�ชนก สุภเลิศ
62103015315 นายธนวรรธ สุดสุข
62103015316 นางสาวพิมพ�รวี จันทร�เปรียง
62103015317 นางสาวณัฐธิกา แก0วเกิด
62103015318 นางสาวพัทราภรณ� ชิมโพธ์ิคลัง
62103015319 นางสาวพรรวิษา บุปผาวัลย�
62103015320 นางสาวพวงผกา ไชยเสนา
62103015321 นางสาวญาศิกานต� จันทร�อ:อน
62103015322 นายศักด์ิดาวุฒิ วินทะไชย
62103015323 นางสาวพฤติยา ทองรอง
62103015324 นางสาวรวิสรา ชนะขันธ�
62103015325 นางสาวอารียา ปIติสม
62103015326 นางสาวภัสสรณ�จริน สาระไทย
62103015327 นายบัญชา สุภาพ
62103015328 นางสาวณิชาวีร� อัทธกิจจากรณ�
62103015329 นางสาวภานิชา ทองมูล
62103015330 นางสุวรรณี ปBตถาทุม
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103015331 นางสาวฐิติมา เสาธง
62103015332 นางสาวทิพวรรณ ชุนลิ
62103015333 นางสาวพิไลวรรณ มัญจกาเภท
62103015334 นางสาวรัศมี คําใต0
62103015335 นางสาวสุกัญญา บุญประสิทธ์ิ
62103015336 นายสมพร ชาดา
62103015337 นางสาวสุขศรี แซ:ซือ
62103015338 นายกิติศักด์ิ ศรีเก้ือกลิ่น
62103015339 นางสาวอรอุมา ไชยดี
62103015340 นายพิทยา รักผลดี
62103015341 นางสาววรินทร สมนิยาม
62103015342 สิบเอกหญิงดอกรักษ� ไชยลี
62103015343 นางสาวยุภาภรณ� จงรักษ�
62103015344 นายวรรณวัช ประภาสัย
62103015345 นายธีรพงษ� กตะศิลา
62103015346 นางสาวศิริภัทร� หาสํารี
62103015347 นายทรงวุฒิ ไชยวัฒน�
62103015348 นายณัชพล ศรีชื่น
62103015349 นายเอกลักษณ� นามพรหม
62103015350 นางสาวพัสตราภรณ� ไชยจรินทร�
62103015351 นายอกนิษฐ� ปรัสพันธ�
62103015352 นางสาวสุกัญญา สุวะมาตย�
62103015353 นางสาวจริยา ชมบุญ
62103015354 นางสาวเอื้องฟ4า พากเพียร
62103015355 นางสาวเยาวภา เสนาพรหม
62103015356 นางสาวกรรณิการ� สายปBญญา
62103015357 นางสาวพัชชานันท� ทองโสม
62103015358 นายสหรัฐ จันทะสิงห�
62103015359 นางสาวนาถยา คําแสนพันธ�
62103015360 นางสาวประภาพร ก0านเพ็ชร
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62103015361 นายพิทักษ� ใจใหม:
62103015362 นางสาวจันทร�จิรา ร:มโพธ์ิ
62103015363 นายไพศาล พิมพ�พงษ�
62103015364 นางสาวฉัตรปราณี ทองสุก
62103015365 นางสาวศิริพร สุภนิมิตร
62103015366 นางสาวศศิวิมล วรรณวัตร
62103015367 นายเจษฎากร ผลดี
62103015368 นางสาวอาทิตยา นิตอินทร�
62103015369 นางสาวบุญลิตา จันทรัตน�
62103015370 นายรักษิต ธนสารผดุงกิจ
62103015371 นายจตุพร ศรีสุโน
62103015372 นายอัครพงศ� ประกอบกิจ
62103015373 นางสาวรุจิรา ศรีดา
62103015374 นางสาวพิมพร ดวงโมกข�
62103015375 นางสาวอัมรา วงค�ทอง
62103015376 นางสาวนันทนา สุวรรณ�
62103015377 นายชาคริต ขันคูณ
62103015378 นางสาวณัฐกุล หวานหอม
62103015379 นางสาวสุดารัตน� กอบเก้ือ
62103015380 นางสาวขวัญศิริ ลาดหนองขุ:น
62103015381 นางศิริพร ผิวพรรณ
62103015382 นางสาววีนัส แสนทวีสุข
62103015383 นางสาวศศิวิมล หัวคํา
62103015384 นางสาวพัทธนันท� คําบาง
62103015385 นางสาวจุรีรัตน� สายสุด
62103015386 นายจํานงค� ศรีนระสิทธ์ิ
62103015387 นายต:อพงศ� วัฒนวงษ�สิงห�
62103015388 นายกิตติพงศ� ยะภักดี
62103015389 นายสมคิด ปBดถา
62103015390 นางพรเพ็ญ โพธ์ิทอง
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103015391 นางสาวกานดารัตน� แก0วขวัญ
62103015392 นางสาวสวนีย� ศรีหาญ
62103015393 นางสาวสุนารี ป4องปก
62103015394 นางสาวพิกุลรัตนา ลาฟอง
62103015395 นายธนาธิป ยางงาม
62103015396 นางสาวศิริพร ภูทิพย�
62103015397 นางสาวปIยาพร สวัสดิโกมล
62103015398 นางสาวกฤติยาภรณ� สมคะเน
62103015399 นางวิภา วงษ�ปลั่ง
62103015400 นางสาวธันยพร ทองอินทร�
62103015401 นายอัคคพล ดอกบัว
62103015402 นางสาวศรินลักษณ� แก0วออด
62103015403 นายสถาพร ภักดีบุตร
62103015404 นางสาววริศรา เจริญชัย
62103015405 นางสาวอัญญาภรณ� วงศ�ตรี
62103015406 นายชลากร ศรีนะพันธ�
62103015407 นางสาวสงกรานต� นามะโร
62103015408 นางสาววนิดา ขุนศรี
62103015409 นางสาวชนัญญา ผดาเวช
62103015410 นางสาวกานดา แสงเพ็ง
62103015411 นายกันตภณ ลอยศักด์ิ
62103015412 นางสาวเพชราภรณ� พันธ�เพชร
62103015413 นางสาวศิริรัตน� ครองยุติ
62103015414 นางสาวอุไรวรรณ พามนตรี
62103015415 นางสาวปIยวรรณ วัฒนวงษ�สิงห�
62103015416 นายนฤพล งามศิริ
62103015417 นางสาวรุจิรางค� ธิบูรณ�บุญ
62103015418 นางสาวรักษณาลี ชูศรีขาว
62103015419 นางสาวดวงฤทัย เหล็กดี
62103015420 นางสาวอารีรัตน� ล0อมสุข
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62103015421 นางสาวนิภาพร แย0มย้ิม
62103015422 นายปBณณทัต ทองเรือง
62103015423 นายสุวรรณ ทับแสง
62103015424 นางสาวณภัสสร สุวรรณพรม
62103015425 นายมนูญ ทับสีแก0ว
62103015426 นายจักรพันธ� ประจันพล
62103015427 ว:าที่ร0อยตรีอภิเดช ภูอาจสูง
62103015428 นางสาววีนัส อรรคธรรม
62103015429 นางสาวพรสุดา ขวัญนู
62103015430 นางสาวสาวิตรี แหวนวงษ�
62103015431 นายกิตติพล สุวรรณไตรย�
62103015432 นายวรรณชัย ชื่นชม
62103015433 นางสาวณัฐณิชา ศักด์ิสิงห�
62103015434 นางสาวสุจิตรา เวียงสิมา
62103015435 นางสาวปวีณา ประทุมลี
62103015436 นางสาวนิศากร โพธิโชติ
62103015437 นางสาวลภัสดา ผดุงสันต�
62103015438 นางสาวสุพรรณี เรียงบุญ
62103015439 นางสาวกานท�ธิดา พ่ึงโพธ์ิ
62103015440 นางสาวมยุรี ป4องเพชร
62103015441 นายวีระพัฒน� ทิพระษาหาร
62103015442 นางสาววิภาวี ทับพวง
62103015443 นางสาวกัลยา เจียมวงค�
62103015444 นายศุภกร แสงส:อง
62103015445 นางสาวนรินทร อ:อนพิมพ�
62103015446 นางสาวเพียรหทัย เชื้อท0าว
62103015447 นางสาวณัฐริกา ราชม
62103015448 นางสาวรัตนภรณ� พันธุ�สุวรรณ
62103015449 นางสาวกาญจนา บุตรให0
62103015450 นางสาวนิศาชล สะอาด
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62103015451 นายอัคราช ศรีเมือง
62103015452 นายปBญญาวุฒิ ดังกลาง
62103015453 นายวัชระ สุขแสวง
62103015454 นางสาวภรภาดา หงษาวงษ�
62103015455 นายรัตนพล ธรรมปBญญาสาน
62103015456 นางสาวกริษฐา ปBญญาธนคุณ
62103015457 นางสาวศิรินันท� บุญศักด์ิ
62103015458 นายเฉลิมเกียรติ วงศ�เกย
62103015459 นางสาวสุขุมาล ผิวละออง
62103015460 นายวัชริน แก0วกลึงกลม
62103015461 นางวรายา ทาพัด
62103015462 นางสาวธิดาพร อาจทวีกุล
62103015463 นายภาณุวัฒน� มีศรี
62103015464 นายยมนา ยืนม่ัน
62103015465 นางสาวพรทิชา ภักดีโต
62103015466 นางสาวปภาพิต ชุมทอง
62103015467 นายสิริวัฒน� พาลาด
62103015468 นายชัยธิปBตย� กอคูณ
62103015469 นายธนพล สารภาพ
62103015470 นายจักรกฤษณ� อรุณวิจิตร
62103015471 นางวิภาวดี สมทิพย�
62103015472 นางสาวสุกาญจน�ยา พูโท
62103015473 นางสาวณัฐวรรณธรณ� แก0วเขียว
62103015474 นายวรชัย เครือคํา
62103015475 นางสาวฐิติมา กองแก0ว
62103015476 นางสาวณัฐนิชา สุขสมนิล
62103015477 นางสาววัลภากร สุพงษ�
62103015478 นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน�
62103015479 นางสาวศรัญญา อ:อนสาร
62103015480 นางสาวนงเยาว� บุรา
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62103015481 นางสาวมณีรัตน� บัวสาร
62103015482 นางสาวพรรณกร น0อมกลาง
62103015483 นางสาวกานต�พิชชา ตันสุ
62103015484 นางสาวทัศนีย� อัญญะโพธ์ิ
62103015485 นางสาวศิริภักด์ิ น0อยหลุบเลา
62103015486 นางสาวปรีดาภรณ� ปอแก0ว
62103015487 นายอัศวิน ขันสิงห�
62103015488 ส.อ.หญิงสวรินทร� แก0วสง:า
62103015489 นางสาวจิราพร พันธ�หนองบัว
62103015490 นายวีระชัย ผิวขํา
62103015491 นางสาววนิดา เมษาดี
62103015492 นางสาวอรวรรณ กากแก0ว
62103015493 นายปBญญกาญจน� ปานเพชร
62103015494 นางสาวธัญธเรศ พุฒปUา
62103015495 นางสาวจิตดาพร ขุมทอง
62103015496 นางวิลาวัลย� แก0วธานี
62103015497 นางสาวเพียรทาน ดลสุข
62103015498 นายรัฐกิจ มณฑาจันทร�
62103015499 นางสาวภัทราพร ลาภรัตน�
62103015500 นายนิติ จันทร�จําปา
62103015501 นายธนกร ไชยชาติ
62103015502 นางสาวศิริวดี เงางาม
62103015503 นางสาวรุ:งทิวา คงได0
62103015504 นางสาวพวงผกา นามการ
62103015505 นางสาวนนิตา ศรีเลิศ
62103015506 นายปองพล พงษ�เกษ
62103015507 นายสุริยันต� นิโส
62103015508 นางสาวสุขุมล บุญทิพย�
62103015509 นายนิตติพงษ� สังฆะภูมิ
62103015510 นางพรทิพา วรรณโคตร
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62103015511 นางสาวณิชกานต� ผุยคําสิงห�
62103015512 นายโกมุท แพนดร
62103015513 นายวิเชียร พรมแก0ว
62103015514 นางสาวปณิธาน ชัยทอง
62103015515 นายสุรศักด์ิ จันทหาร
62103015516 นายบุญส:ง ไชยคิรินทร�
62103015517 นางสาวธิติมา สุขรี่
62103015518 นางนิตยา ชนะชัย
62103015519 นางสาวสว:าง บุราชรินทร�
62103015520 นางสาวอริสา ผ:านแสนเสา
62103015521 นายอนิวัฒน� บุญจอง
62103015522 นางสาวกมลวรรณ แสงยอด
62103015523 นางสาวสิริรัตน� รัตนวัน
62103015524 นางสาวพิชญานิน พิทยากูล
62103015525 นางสาวอมลวรรณ ยานผุด
62103015526 นางสาวทัศนีย� โสภา
62103015527 นางสาวปรางทิพย� ไกรษร
62103015528 นางสาวชนม�พิชา บุตรศรีจิระโชติ
62103015529 นางสาวปานวาด ไตรปกรณ�กุศล
62103015530 นายศักดา หวังเก้ือกูล
62103015531 นายณัฐพงษ� ผลไพบูลย�
62103015532 นางสาวปรียานุช โพธิรักษ�
62103015533 นางสาวชณัญชิดา สันทาลุนัย
62103015534 นางสาวกนกวรรณ ศรีคราม
62103015535 นายธนาวัช สุวรรณสุข
62103015536 นางสาวกิตติมา ศรีขวัญ
62103015537 นายสมรักษ� พลรักษา
62103015538 นายอัครวัฒน� ไพบูลย�วรเดช
62103015539 นางสาวพิชชา พัสดร
62103015540 นางสาวสุวิภา ศรีขาว
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62103015541 นายเสกสรร สายสงค�
62103015542 นางสาวสุธิดา จันทร�ศรี
62103015543 นางสาวรัชนีพร อินทะสอน
62103015544 นายชิราวุฒิ สินธุเดช
62103015545 นายณัฐวัฒน� ทรายทอง
62103015546 นางสาวปวีณา แก0วหอม
62103015547 นายอรรคชัย วงษาเนาว�
62103015548 นางสาวนริศรา สุรวิทย�
62103015549 นางสาวเบญชญา ไชยชาญ
62103015550 นางสาวศศิวิมล กันยุตะ
62103015551 นายโกเมนทร� โยชะออน
62103015552 นางสาวสาวิตรี บุตรสาลี
62103015553 นางสาวลดารัตน� โสภะบุญ
62103015554 นางสาวเจษฎางค� วงค�หงษ�
62103015555 นายทศพร หนูบุญมาก
62103015556 นางสาวราตรี จันทาโสม
62103015557 นายประดิษฐ� บุญมาศ
62103015558 นางสาวพิมพ�แก0ว วงศ�เจริญปBญญา
62103015559 นางสาวรจนีย� ใจขาว
62103015560 นางสาวนันทิชาพร นามจําปา
62103015561 นางสาวหทัยชนก คําประไพ
62103015562 นางสาวอาภัสรา ทองพรม
62103015563 นางสาวพรพรรณ ชิณฤทธ์ิ
62103015564 ว:าที่ร0อยตรีภานุวัฒน� ประทุมชาติ
62103015565 นางสาวสกุณี ประรัมย�
62103015566 นางสาววริศรา ซ0ายสุข
62103015567 นายธรรมชาติ ศุภสุข
62103015568 นางสาวประภัสสร สันนะถา
62103015569 นายธวัชชัย บุตรดีวงค�
62103015570 นายภาณุวัฒน� แก0วสะอาด
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62103015571 นางสาวสุพรรณี ลายทอง
62103015572 นางสาวอักษร พลเกตุ
62103015573 นายรัฐภูมิ จันทิมา
62103015574 นางสาวอารยา ดวงแก0ว
62103015575 นายกรวินท� วงษ�ชนะสิทธ์ิ
62103015576 นายณรงฤทธ์ิ แดงโสภา
62103015577 นางสาวนิตประภา คําภักดี
62103015578 นางสาวสิรินาฏ ดีสูงเนิน
62103015579 นางสาวลําใย คําศรี
62103015580 นางสาวนันท�นภัส ทางทอง
62103015581 นางสาวประภาภรณ� บัวภา
62103015582 นางมยุรา โคตะสา
62103015583 นางสาวประวีณา สุธรรมวิจิตร
62103015584 นางสาววัชราภรณ� มูลราช
62103015585 สิบเอกหญิงทิพวรรณ นามวงษ�
62103015586 นางสาวสุดารักษ� พรมรัตน�
62103015587 นางสาวพรเจริญ อัคศรี
62103015588 นายยุทธศักด์ิ จันทะผล
62103015589 นางสาวชัชญาภรณ� บัวทอง
62103015590 นางสาววนิดา แจ0งสว:าง
62103015591 นางสาวปุญชรัสม์ิ ถมปBด
62103015592 นางสาวปBทมา วงศ�อนันต�
62103015593 นางสาวจุฬารัตน� ปBญญะพงษ�
62103015594 นายธีรพงษ� ศรีสุข
62103015595 นางสาวสุพรรณี สีสุวะ
62103015596 นางสาวสิริรัตน� โพธ์ิขาว
62103015597 นายเศรษฐบุตร ทองมูล
62103015598 นางสาวธนัญญา ปBญญา
62103015599 นายจันทรา พงษ�ชัย
62103015600 นางสาวม่ิงขวัญ สุขแสน
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62103015601 นางสาวสุธินี ไชยมงคล
62103015602 นางสาวสาวิตรี มีมาก
62103015603 นางสาวศิริวรรณ แสวงทรัพย�
62103015604 นางสาวเพ็ญนภา ลีประโคน
62103015605 นางสาวภคอร สุทธิประภา
62103015606 นางสาวเจนจิรา พุฒพันธ�
62103015607 นายประเสริฐ มังคละทน
62103015608 นายสมศักด์ิ อรรคบุตร
62103015609 นางสาวดวงกมล ไม0หอม
62103015610 นางสาวมุกดา เบิกบาน
62103015611 นายเมธา ก0านเพชร
62103015612 นางสาวกิตติยา นูหาร
62103015613 นายพรชัย ศรีคํามี
62103015614 นางสาวปวรษา แก0วแดง
62103015615 นางสาววิไลพร บุญชื่น
62103015616 นางสาวอริยาภรณ� ธรรมวัติ
62103015617 นายชูศักด์ิ คําแปล
62103015618 นางสาวปIยนุช เหล:าออง
62103015619 นายธีรศักด์ิ น0อยพรหม
62103015620 นายประวิช เพ็ชรโย
62103015621 นางสาวปริชญา สมสะอาด
62103015622 นางสาวนงเยาว� สืบวงษ�
62103015623 นางสาวนันทิดา สีหะวงษ�
62103015624 นางสาวพรประภา ภูมิพัฒน�
62103015625 นางสาวชวัลหทัย แก:นพันธ�
62103015626 นางสาวพัชราพร อาจวิชัย
62103015627 นางสาวอมรรัตน� ดีนอก
62103015628 นายถิรวัฒน� บุญมาปะ
62103015629 นางสาววรัชยา แสนชูปา
62103015630 นางสาวจิราพัชร ผิวละมุล
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62103015631 นางสาวธัญญารัตน� นาหว0า
62103015632 นางสาววรุณญา ชาญชิตร
62103015633 นางสาวจิราพร ขวัญรักษ�
62103015634 นางสาวพัทรศยา วรรณวัตร
62103015635 นายพงศ�ไท บาลไทสงค�
62103015636 นางสาวกนกวรรณ ถาวรพงษ�
62103015637 นายวิชิตชัย วาปM
62103015638 นางสาวปรารถนา คํามูล
62103015639 นางสาวจิรนันท� กะนะหาวงศ�
62103015640 นางสาววรารัตน� แก0วศรีนวม
62103015641 สิบตรีอุทัย วโรรส
62103015642 นางสาวมนสิกานต� ทองเพชร
62103015643 นางสาวกาญจนา คํามูล
62103015644 นายพิชิต สุนาคราช
62103015645 นางสาวเกล็ดดาว แก:นกุล
62103015646 นางสาวสุทธิดา พงษ�วิเศษ
62103015647 นางสาวอําพร ปะรุมรัมย�
62103015648 นางสาววัชรี วรรณ�ทะการ
62103015649 นางสาวนาฏยา บุญวาสนา
62103015650 นางสาวปนัดดา บุตรพรม
62103015651 นางสาวสร0อยสุดา บุตรชาติ
62103015652 นางสาวณัฐกานต� สังสมานันท�
62103015653 นางสาววารุณี สิมมะลา
62103015654 นายนวชน ชัยบุตร
62103015655 นางสาวสุดาพร นําคํา
62103015656 นางสาวกิติยา วรสุข
62103015657 นายวรรณพณธ� ตนารัตน�
62103015658 นางสาววชิราภรณ� สายจันทร�
62103015659 นางชโลทร พระเกษ
62103015660 นางสาวจุไรรัตน� ไชยดี
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62103015661 นางสาวญาณิศา แจ:มศรี
62103015662 นางสาวฐานิตา สาริก
62103015663 นางสาวรุ:งนภา ประสานศิริสุข
62103015664 นางมัลลิกา ปะรุมรัมย�
62103015665 นางปพิชญา เครือคํา
62103015666 นายพิชิต นามวิเศษ
62103015667 นางสาวจิราภรณ� บรรทะโก
62103015668 นายณัฐพงษ� แดนพันธ�
62103015669 นางสาวพรพิมล หมวกชม
62103015670 นางสาวเฟROองฟ4า สระแก0ว
62103015671 นายภานุเดช ขวัญเพชร
62103015672 นางสาวลัดดา พุ:มฉัตร
62103015673 นายธนะรัชต� อุดมทรัพย�
62103015674 นางสาวพรรณรท แก0วม่ัน
62103015675 นางสาวชนากานต� ฤทธิเลิศ
62103015676 นางสาวอุไรพร ใจทัศน�
62103015677 นางสาวอชิรญาณ� เจริญวงค�
62103015678 นางสาวนัฐพร ปานแดง
62103015679 นางสาวภคมน มูลกันยา
62103015680 นายอภิชัย ถํ้าหิน
62103015681 นายณรงค� เบ็ญยะมาส
62103015682 นางจุฑาภรณ� กุมารสิงห�
62103015683 นายศรายุธ ศิริวิ
62103015684 นายจิระพงศ� สีดา
62103015685 นางสาวณัฐวิภา ทําทอง
62103015686 นางสาวธิติมา วงษ�เจริญ
62103015687 นางสาวจิราภรณ� อยู:เย็น
62103015688 นายทรงพล ประเสริฐศรี
62103015689 นางสาวภัทรานิษฐ� ผลให0
62103015690 นายศิริวัฒน� วรรณราช
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62103015691 นายชัยศิริ จันเทศ
62103015692 นางสาวชญานิศ นนทธรรม
62103015693 นายธนรัชต� เพลงดี
62103015694 นางสาวพัชริดา พบถาวร
62103015695 นายสารัช ไชยสัตย�
62103015696 นายวัชรพงศ� ผิวผ:อง
62103015697 นางสาวภัทราภรณ� ปอกเพชร
62103015698 นายธีรศักด์ิ บัวมาศ
62103015699 นางสาวจุฬาลักษณ� ดาผา
62103015700 นางสาวธนาพร เพียรชอบ
62103015701 นายเจษฎา ศิลาไกร
62103015702 นางสาวศิริมาศ สังข�โสม
62103015703 นายหัสดิน ภูพวก
62103015704 นางสาวศิริพร แสนทวีสุข
62103015705 นางสาวองค�อร กXงอุบล
62103015706 นางสาวนาฎอนงค� เสนาพันธุ�
62103015707 นายเฉลิมชัย จันทร�พะเนาว�
62103015708 นางสาวพณิตา พิมพ�โคตร
62103015709 นายอดิศร ดมหอม
62103015710 นายธัญพิวัฒน ใจตรง
62103015711 นายณัฐวุฒิ บุญทัน
62103015712 นางสาวชนนิกานต� จันทร�วัน
62103015713 นางสาวประภัสสร บุญยาน
62103015714 นายจักรวาล เทศนา
62103015715 นางสาวธนัชภัค จันทบุตร
62103015716 นายสิทธิวัฒน� น0อยวงศ�
62103015717 นางสาวอรทัย ยางศูนย�
62103015718 นางสาวจินตนา สว:างศรี
62103015719 นางสาวสุพัตรา สายรักษ�
62103015720 นายสุวิภักษ� แสนบัวโพธ์ิ
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62103015721 นายอรรถพล เสนจันตะ
62103015722 นางสาวสุชาดา ฉายย่ิงเชี่ยว
62103015723 นายนันทภพ สายเบาะ
62103015724 นางสาวรัมภารมย� คําอุดม
62103015725 นางสาวสุรีรัตน� ศรสุระ
62103015726 นายเทวรากรณ� แก0วมณีเศรษฐีกุล
62103015727 นางลินดา วงศ�ใหญ:
62103015728 นางสาวช:อผกา วงษาเนาว�
62103015729 นางวิไลวรรณ ระโยธี
62103015730 นางสาวกาญจน�นัดดา กุมแก0ว
62103015731 นางสาวอัจฉราภรณ� สุดประเสริฐ
62103015732 นางสาวภัคจิรา ส:งเสริม
62103015733 นางสาวอนุสรา สุธรรมมา
62103015734 นายปBญญา ทองเภา
62103015735 นายนราธิป บุญขันธ�
62103015736 นางสาวสุทธิดา แสงอ:อน
62103015737 นายเตวิชชา ธานี
62103015738 นายภาณุเดช สินสาคร
62103015739 นางสาวแสงระวี ทวีธรรม
62103015740 นายคําอวน สงวนพิมพ�
62103015741 นางสาวกรกนก ผลบูรณ�
62103015742 นางสาวอัจฉรา ทองคํา
62103015743 นางสาวกาญจนา จําปาหอม
62103015744 นายมนตรี อารัตน�
62103015745 นางสาววราภรณ� อาภรณ�ศรี
62103015746 นางสาวภัทรา มหิศยา
62103015747 นางสาววาสนา คําทอง
62103015748 นางสาวนิลุบล นนท�ศิริ
62103015749 นางสาวกมลนิตย� พิศสุวรรณ
62103015750 นางสาวมณีรัตน� โสภาสิน
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62103015751 นางสาวจุฑามาศ คําปุน
62103015752 นางสาววศินี แก:นสุข
62103015753 นางสาวรัตติกาล กุศล
62103015754 นางสาวธิตินาฎ ดาลาด
62103015755 นายกฤตพัฒน� เจียวมาลี
62103015756 นางสาวภัคก�ฆวรรณ แก0วบัวไข
62103015757 นางสาวเพชรไพริน เนตรวงศ�
62103015758 นางสาวกิตติยากรณ� จูมจันทร�
62103015759 นางสาวธมลพรรณ พลจันทร�
62103015760 นางสาวลักขณา ศรีธรรมา
62103015761 นายปริญญา จันทพันธ�
62103015762 นายธนูฤทธ์ิ ร:วมทวี
62103015763 นางสาวชยุดา เตียวสุวัฒน�
62103015764 นางสาวพิมพ�ทอง แซ:อึ้ง
62103015765 นายชัยวัฒน� เจริญเชาว�
62103015766 นางสาวอังคณา หอมเสน
62103015767 นางสาวอรพรรณ นามวงค�
62103015768 นางสาวอรุณี โลนไธสง
62103015769 นางสาวสุมาพร คงสบาย
62103015770 นางสาวชไมพร กุลวันดี
62103015771 นางสาวณัฐธยาน� อินทะหอม
62103015772 นายวิบูลย� จันทร�สมัคร
62103015773 นางสุภาวดี ดวงใจ
62103015774 นางสาวสุธิดา สาระพันธ�
62103015775 นายพสุธร เพชรไพร
62103015776 นางสาวสายรุ0ง พรหมรินทร�
62103015777 นางสาวอินทิพร บุรานนท�
62103015778 นางสาวฐาปนีย� บุตรสืบสาย
62103015779 นายเอกชัย มุขดา
62103015780 นางสาวรัตวดี ภูมิประสาท
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62103015781 นายสุริยา วังทอง
62103015782 นางสาววิภาวรรณ วงศ�ศรีกุล
62103015783 นายเกียรติพงศ� ไชยรักษ�
62103015784 นางจําลองลักษ� สูงขาว
62103015785 นายพิชญะ จันทริย�วงษ�
62103015786 นายโยธิน ไตรยวงค�
62103015787 นายปวรุตม� การะเกตุ
62103015788 นางพิกุล ด:านประสิทธ์ิ
62103015789 นายผดุงเดช วิยาสิงห�
62103015790 นายวรพงษ� ทองแปลง
62103015791 นายรังสรรค� เลิศศรี
62103015792 นางสาวสุพัตรา จําปาทอง
62103015793 นางสาวชนิดา อันนอก
62103015794 นางสาวสุวนันท� ดอบุตร
62103015795 นางสาวณัฐกมล สุปะโกสังข�
62103015796 นายวศิน ขันโธ
62103015797 นางสาวณิชาปวีณ� พลศรี
62103015798 นางสาวจารุวรรณ ไชยดี
62103015799 นางสาวอภิชญา ชัยหาบุตร
62103015800 นางสาวธิดารัตน� ระรื่นรมย�
62103015801 นางสาวเกียรติสุดา คําผา
62103015802 นายกรุงศรี ชาธิพา
62103015803 ส.ต.ต.วรรณศักด์ิ มาลาดาษ
62103015804 นางสาวสมฤดี พินากัน
62103015805 นางสาวไพลิน สันโดด
62103015806 นางสาวอัญรัตน� ศรีสุวรรณ
62103015807 นางสาวสุพิชา อินทร�สา
62103015808 นางสาวเกวลี ชัยบัณฑิตย�
62103015809 นางสาวชรินรัตน� นิยม
62103015810 นางสาวอักษรสุดา บางนารักษ�
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62103015811 นางสาวน้ําฟ4า วรรณสมพร
62103015812 นางสาวสุรีวัลย� ทาวะรัตน�
62103015813 นางสาวดวงใจ กุศลช:วย
62103015814 นางสาวจิดาภา ย้ิมแย0ม
62103015815 นางสาวอักษรินทร� สมคิด
62103015816 นายพิทักษ�ชัย จิตรม่ัน
62103015817 นางสาวอรวรรณ พันธ�ตา
62103015818 นายกิติพงษ� นิลจําปา
62103015819 นางสาวอินทร�ธิรา ดาวัลย�
62103015820 นายปานเทพ ใจทัด
62103015821 นายยุทธพิชัย เพาะพืช
62103015822 นางสาววิชุดา วงศ�หงษ�
62103015823 นางสาวปวีณนุช อ:อนนิ่ม
62103015824 นางสาวศิวาภรณ� พิเดช
62103015825 นางสาวงามจิตร ชื้อชวาลกุล
62103015826 นายปฐมพงษ� เบ็ญเจิด
62103015827 นางยุพเรศ สุวรรณ�
62103015828 นายภูวนัย อุตรา
62103015829 นางสาวอภิวดี มาตรโสภา
62103015830 นางชนัสนันท� พรหมภา
62103015831 ว:าที่ร0อยตรีหญิงกนกพร ทองดี
62103015832 นายปฐวี ศรีคํามา
62103015833 นายนันทวัฒน� สารรักษ�
62103015834 นางสาวเบญจพร กองมา
62103015835 นายกิตติภณ ธงยศ
62103015836 นางสาวศิรประภา แสงใส
62103015837 นางสาวนวพร จินตชิน
62103015838 นางสาวศุภราภรณ� อาจวิชัย
62103015839 นายอัตตชัย จันสูง
62103015840 นางสาวจริญญาภรณ� วันนา
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62103015841 นางสาววิภารัตน� คูณผล
62103015842 นายธเนศ ผลเกิด
62103015843 นางสาวสุภาทิพย� วงษ�สําราญ
62103015844 นางสาวศุภรัตน� บิลทะศรี
62103015845 นางจิรวดี พูลทรัพย�
62103015846 นายชัยวัฒน� กุลวิวัฒน�
62103015847 นางสาวธัญรดา รังสน
62103015848 นายสถาพร ภาคกายี
62103015849 นางสาวชนากานต� จันทศิลา
62103015850 นางสาวราชาวดี ขันธ�รัตน�
62103015851 นางสาวพิสินี แสนไทย
62103015852 นายนิเวศ วรรณริโก
62103015853 นายณัฐวัตร บุษราคํา
62103015854 นางสาวประภาภรณ� บุรณะ
62103015855 นางสาวสุจิตรา บุญยกาญจน�
62103015856 นางสาวอรัญญา ช:วงโชติ
62103015857 นายเมธาวี ศรีหวาด
62103015858 นายภักดี วิเศษวงษา
62103015859 นายกษฏาภร สมเสนาะ
62103015860 นางสาวรุจิราภรณ� จําปารัตน�
62103015861 นางสาวอติธิดา ทรงทรัพย�
62103015862 นายณัฐพล กรมไกรยศร
62103015863 นายวินัย บุญยอ
62103015864 นางสาวขนิษฐา คุณุ
62103015865 นางสาวสุพัฒตรา โยธี
62103015866 นางสาวลักษมี สันโสภา
62103015867 นางสาววิชุดา ตริตรองรัมย�
62103015868 นางสาวพรทิพย� รัตนวงษ�
62103015869 นางสาวนันทิยา ทองสิม
62103015870 นายทรรศวิทย� ดวงทอง
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62103015871 นายถาวร แสงโพธ์ิ
62103015872 นางสาวศิริรัตน� บุญมาอุต
62103015873 นายวรวิทย� วงศ�ทอง
62103015874 นางสาววิรนงค� เสียงล้ํา
62103015875 นายณัฐวร เวชกามา
62103015876 นางสาวเพ็ญพักตร� บุญสุข
62103015877 นางสาวหนึ่งเดียว พานเงิน
62103015878 นางสาวชนม�ชนก แซ:โง0ว
62103015879 นายคชพล เชื้อหาญ
62103015880 นางสาวรุ:งฤดี บุญพบ
62103015881 นางสาวพรพิมล ละเภท
62103015882 นางสาววิยะดา มณีวัน
62103015883 นางสาวชลธิชา แนวเพ็ชร
62103015884 นางสาวจุฬาลักษณ� วังแก0ว
62103015885 นางสาวกาญจนา อาภรศรี
62103015886 นางสาวนุอาภา เศษรินทร�
62103015887 นางสาวพัทรภรณ� ประจํา
62103015888 นายลิขิต แก0วพรม
62103015889 ว:าที่ร.ต.ศักดา อินทปBญญา
62103015890 นายคมสันต� สุตมา
62103015891 นางสาวสุจิตรา ทากุดเรือ
62103015892 นางสาวสุกัญญา หว่ันด0าเหร:
62103015893 นางสาวเจนจิรา เจริญภักด์ิ
62103015894 นางสาวนิภาพร ไม0น0อย
62103015895 นางสาวสิริสุดา วงษ�ใหญ:
62103015896 นางสาวชุติมา บุดดาซุย
62103015897 นางสาวนวลจันทร� ก่ิงพิมาย
62103015898 นางสาวอัญธิกา วงค�ชาชม
62103015899 นายพงษ�พันธุ� ไตยชยางค�กูล
62103015900 นายกิตติพงษ� ย่ิงยืน
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62103015901 นางสาวรัชนี กาหาวงค�
62103015902 นางสาวฐาปนี บุญห:อ
62103015903 นางสาวสุชาวดี เส0นเกษ
62103015904 นางสาวสุภาวดี จันละออ
62103015905 นางสาวศิริกุล ไพรจิตร
62103015906 นางสาวเกล็ดดาว ธรรมจักร�
62103015907 นายชีวีวัฒน� สายสิน
62103015908 นางสาวเกษกนก พูลสง:า
62103015909 นายนพกร กุชโร
62103015910 นางวิยะดา พานิกร
62103015911 นางสาวเสาวลักษ� พรมสุข
62103015912 นายอนันชัย บุตรใส
62103015913 นางสาวสุภธิดา บุตรจันทร�
62103015914 นายยุทธเสน ทะเสนฮด
62103015915 นางณภัสรากรณ� กําลังหาญ
62103015916 นางสาววัชลาวลี กรไกร
62103015917 นางสาวแคทรียา ด่ังประสงค�
62103015918 นางสาวรัตติยาพร โคตรหลักคํา
62103015919 นางสาวสิรินภา มะลิงาม
62103015920 นางสาวจินต�สุภา โพธิสาร
62103015921 นางสาวนิสากร แวววิไล
62103015922 นางสาวยุภาพรรณ ไกยสิทธ์ิ
62103015923 นางสาวสุกัญญา สีโสดา
62103015924 นางสาวยุพาวรรณ เสนคราม
62103015925 นางสาวสุนทราภรณ� เนินแก0ว
62103015926 นางสาวชลชนก พิบูลย�
62103015927 นายสรชัช สาระติ
62103015928 นายยุทธภูมิ อุไรสาย
62103015929 นายนิธิ คําตัน
62103015930 นางสาวจริยา เพ่ิมพูล
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62103015931 นางสาวสุกัญญา ศรีลาศักด์ิ
62103015932 นางสาวอิสริยพร แขขุนทด
62103015933 นางสาววรรณศิริ บุทธิจักร�
62103015934 นายศรายุทธ อาดํา
62103015935 นางสาววัชรินทร� แก:นสาร
62103015936 นางสาวสกุลกาญจน� บุญโฮม
62103015937 นางสาวสมหญิง บุญโย
62103015938 นางสาวอรปวีณา เกษร
62103015939 นายสหภาพ เพียรชนะ
62103015940 นางสาวศิริพร โพธ์ิสนธ์ิ
62103015941 นางสาวเพียรสุดา ใจยาว
62103015942 นางสาวณันท�ธิยาภรณ� พิมาทัย
62103015943 นายชัชวาลย� แสนทวีสุข
62103015944 นายพิเชษฐ สมทิพย�
62103015945 นางสาวปBทมาภรณ� ญาณะพันธ�
62103015946 นางสาวสาวิตรี ชอบกะโทก
62103015947 นายมนตรี วิเศษ
62103015948 นางสาวนรมน อมรวงศ�
62103015949 นางสาวสรณ�สิริ ดาบุตร
62103015950 นางสาวศศิธร แสงวิเศษ
62103015951 นางสุทธิดา ก0อนคํา
62103015952 นางสาวกัลยาณี คนหม่ัน
62103015953 นางสาวจุฑามาศ บุญทวี
62103015954 นางสาวพิชยา สีหะวงษ�
62103015955 นางสาวปวีณา บุราณ
62103015956 นางสาวเนตรนภา มีชัย
62103015957 นางสาวสีทอง นาครินทร�
62103015958 นางสาวปาริชาติ แสนทวีสุข
62103015959 นางสาวกัญญา ศรีเณรเนา
62103015960 นางสาวขนิฐา ดอนกันหา
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62103015961 นางสาวอัจฉรา ทังนะที
62103015962 นางสาวเมธญา ผากํ่า
62103015963 นางสาววันวิสาข� สุทธิแพทย�
62103015964 นางสาวภัชราภรณ� คําล0วน
62103015965 นายปBญญา สาระภี
62103015966 นางสาววิจิตรา ศรีมาบุตร
62103015967 นายรัฐสภา น0อยสงวน
62103015968 นางสาวทิพวรรณ สนธิ
62103015969 นางสาวกมลชนก สิงห�สีทา
62103015970 นายวิชธวัฒน� ศรีสุข
62103015971 นางสาวลัดดาวัลย� นาคศิริ
62103015972 ว:าที่ร0อยตรีหญิงพรปวีณ� เกตุวัตร
62103015973 นายนฤเบศ ทิมเดช
62103015974 นางสาววรรนิภา สมวงษ�
62103015975 นายธนวัฒ พรมศร
62103015976 นางสาวสุลักษณา ปุยวงค�
62103015977 นายสุรศักด์ิ ปBสราษฎร�
62103015978 นายธีระศักด์ิ ผองขํา
62103015979 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�แหล0
62103015980 นายวิลาศ แก0วระดี
62103015981 นายศุภชัย กาทอง
62103015982 นายสังวาลย� บ:อคุ0ม
62103015983 นางสาวกรรณิกา เพ่ิมบุญ
62103015984 นางสาวอนุสรา มะณีนิล
62103015985 นางสาวอินธุอร อัศวภูมิ
62103015986 นางสาววิภาพร นาซิว
62103015987 นายนพรัตน� นวมศรี
62103015988 นายณัฐพล ปIยะพันธ�
62103015989 นางสาวอรุณวดี วงงาม
62103015990 นางสาวพจนามณี ธรรมวัตร
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62103015991 นางสาวสุวนันท� สุดเพียร
62103015992 นางสาวดวงทิพย� ชูเนตร
62103015993 นายชินวัตร ชูทอง
62103015994 นางสาวปBทรศิมา เข็มทอง
62103015995 นายกฤษฎา อินทสิทธ์ิ
62103015996 นางสาวปารติยา โคตรสุโน
62103015997 นายธนพล คงจันทร�
62103015998 นางสาวธิดารัตน� เห็มสุวรรณ�
62103015999 นางสาวจิรพร คนองมาก
62103016000 นางสาวอรทัย สุขศรี
62103016001 นายวัชชิระ ม่ิงขวัญ
62103016002 นายวิชัย ไชยสอาด
62103016003 นางสาวอารีรัตน� ภาชู
62103016004 นายปIยะณัฐ สิริอนุศาสน�
62103016005 นายวัชระ มีหนองใหญ:
62103016006 นายเสกสิทธ์ิ เจริญสุข
62103016007 นางจินตนา มนต�ชัยภูมิ
62103016008 นายนราธิป ราชิวงศ�
62103016009 นางสาวกรนภา พิมพ�พรรค�
62103016010 นางสาวอมรรัตน� สังข�กลมเกลี้ยง
62103016011 นายปรัชชา พรมน้ํา
62103016012 นายบารมี ประจวบสุข
62103016013 นางสาวสิริรัตน� ธงศรี
62103016014 นางสาวสุภาภรณ� เสชนะ
62103016015 นางสาวเพชรทับทิม สมปาน
62103016016 นางสาวเพ็ญแข ศรีหาจักร
62103016017 นางสาวหยาดฟ4า นิกุล
62103016018 นางสาวอลิสา วงศ�สุธา
62103016019 นางสาวณัฐสุดาภา จงงาม
62103016020 นายวัชรพล บุญประกอบ
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62103016021 นางดารัตน� ศรไชย
62103016022 นางสาวมาริษา คําศรี
62103016023 นางสาวเบ็ญจวรรณ สุขเลิม
62103016024 นางสาวสาวิตรี วงศ�สลับ
62103016025 นางสาวยุพิน บุญตา
62103016026 นางสาวอภิญญา หม่ันเรียน
62103016027 นางสาวยุวธิดา ศรีอินทร�
62103016028 นางสาวกัญญาพร อมรสิทธิเจริญ
62103016029 นางสาวณภัทร คชพันธ�
62103016030 นางสาวสุภาญา อินทอง
62103016031 นางสาวพรธิดา ประชาราษฎร�
62103016032 นางสาวปIยธิดา พิกุลศรี
62103016033 นางสาวปุณิกา หวังแนบกลาง
62103016034 นางสาวจินตนา พูลภาพ
62103016035 นางสาวสุดาทิพย� เบญมาตย�
62103016036 นายฐิติพงค� ทองไทย
62103016037 นางสาวชลิตา โทบุตร
62103016038 นางสาวปาริฉัตร คนเพียร
62103016039 นางสาวเจนจิรา จิตรสิงห�
62103016040 ว:าที่ร.ต.สรรพสิทธ์ิ บุญไพโรจน�
62103016041 นายธนภัทร� จันละออ
62103016042 นางสาวพัชราภรณ� คําฟ4อง
62103016043 นางสาวศันสนีย� ชื่นนอก
62103016044 นายกันตะศรี สีทอง
62103016045 นางสาวขวัญจิตร ไชยฉลาด
62103016046 นายกฤษดา สวัสด์ิภูมิ
62103016047 นายภัทรวุฒิ ภูวพฤฒิกุล
62103016048 นางสาวรุ:งนภา ศิริโสม
62103016049 นางสาวสมฤดี แก0วเหลี่ยม
62103016050 นางสาวอัญดานุช แสงสกุล
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62103016051 นางสาวเพชรชรินทร� วะลิวรรณ�
62103016052 นายอมรชัย ตาแสง
62103016053 นายอภิมุข ตาอุด
62103016054 นายจิณณวัตร พาละพันธ�
62103016055 นางสาวสุปราณี จันทร�สิงห�
62103016056 นางสาวลดาวรรณ พรมศาสตร�
62103016057 นายปรัชญา ประเสริฐสิน
62103016058 นางสาวธิพาพร แพงพรม
62103016059 นางสาวนารา หนูแดง
62103016060 นางสาวกฤติยา สารพิชญ�
62103016061 นางสาวปIยะดา ศรีชนะ
62103016062 นางสาวปIยดา ลาลุน
62103016063 นางสาวชัชรีพร ชามนตรี
62103016064 นางสาวสุดา เอ็นดู
62103016065 นายพัฒนมงคล อุปทัง
62103016066 นางสาวปBทมา ขลิบทองรอด
62103016067 นางสาวสุดารัตน� คงสมบูรณ�
62103016068 นางสาวแจ:มนภา อุ:นอาย
62103016069 นายปฐวีกานต� ศรีคราม
62103016070 นายบุญธนา มงคลเสริมศิริ
62103016071 นางสาวชัชฎาภรณ� มูลสาร
62103016072 นางสาวนัติยาพร สายสิทธ์ิ
62103016073 นายเตชพัฒน� เสียงใส
62103016074 นางสาวณัฐกาญจน� แซ:ลี้
62103016075 นายณัฎฐพงษ� พลสงคราม
62103016076 นายณัฐพงษ� สุขโข
62103016077 นางสาวสุชาดา ปุUมแก0ว
62103016078 นางสาวปBทมา ศรีษนาราษฎร�
62103016079 นางสาวพิมพ�พลอย วงสมัย
62103016080 นายเริงนิมิตร พุ:มแก0ว
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62103016081 นางสาวกันติชา สุนทรา
62103016082 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
62103016083 นางสาวรุ:งทิวา อกนิตย�
62103016084 นางสาวดวงนภา สีหาบุตร
62103016085 นางสาวกชนิภา รุ:งปาวรีย�
62103016086 นางสาวกฤษดาวัลย� เตียนสิงห�
62103016087 นางสาวปIOนอนงค� การสุวรรณ�
62103016088 นายภาณุวัฒน� เผ:าภูรี
62103016089 นายประวุฒิ ทัศบุตร
62103016090 นางสาววณิชยา โฉมงาม
62103016091 นางสาวปนัดดา ทองสลับ
62103016092 นายธนชาติ ศรีเตชะ
62103016093 นางสาวสุกัญญา แก0วคําสอน
62103016094 นายมนต�สิทธ์ิ กระแสโท
62103016095 นายธงรบ ชาติสาย
62103016096 นายจักรธร โมตันตะสุทธ์ิ
62103016097 นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต�
62103016098 นางสาวศศิธร ยอดสุรินทร�
62103016099 นางสาวกานต�ติมา ใสศรีจันทร�
62103016100 นางสาวดวงหทัย น0องดี
62103016101 นางสาวเสาวคนธ� มณีภาค
62103016102 นายนราวิชญ� ทิพย�รัตน�
62103016103 นางเจนจิรา โถน0อย
62103016104 นางสาวสุภานันท� ทองแลง
62103016105 นางสาวกิตติยาภรณ� คานพรม
62103016106 นายสุรศักด์ิ วงเวียน
62103016107 นางสาวประทุมวดี โต]ะสิงห�
62103016108 นางสาวพิริยา สุวรรณราชัย
62103016109 นางสาวนิตยา ลาภสาร
62103016110 นางสาวญาตาวี สุขช:วย
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62103016111 นายศตวรรษ บุตรจําปาวงค�
62103016112 นายปIยะพงษ� ภารประดิษฐ�
62103016113 นายวิเชษฐ ครุธปBกษี
62103016114 นางสาวศิริภรณ� ปBญญาพ:อ
62103016115 นางสาววิชุดา ลิ้มสกุล
62103016116 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุธรรม
62103016117 นางสาวอัจฉรา เจ็ดรัมย�
62103016118 นางสาวอรณิชชา สูงเนิน
62103016119 นายคมกริช สมนึก
62103016120 นางสาวจีรนันท� ดูยอดรัมย�
62103016121 นายกิติพจน� พิกุลศรี
62103016122 นางสาวศิริรัตน� ชิณสิทธ์ิ
62103016123 นางสาวชลธิชา คําดี
62103016124 นางสาวพรทิพา ศรีลาชัย
62103016125 นายวิทยา รวยทรัพย�
62103016126 นางสาวชวิศา สํานักนิตย�
62103016127 ว:าที่ ร.ต.วิชิต นุแรมรัมย�
62103016128 นางสาวชลธิชา วรรณทวี
62103016129 นางสาวภัทราณี เวชพันธ�
62103016130 นางสาวนภัสสร เมฆสงค�
62103016131 นายธีระวัฒน� ขุมทอง
62103016132 นางสาวดรุณี พลสีหา
62103016133 ว:าที่ร0อยตรีชิษณุพงศ� บุบผาทาเต
62103016134 นางสาวทิวารัตน� บุญสารี
62103016135 นายชยพล ปBตพรรณา
62103016136 นางสาววาธิณี แข:งขัน
62103016137 นางสาวรุ:งทิวา กมล
62103016138 นางสาวสุดารัตน� สุขชัย
62103016139 นายธนากร สิงห�หร:าย
62103016140 นางสาวลัดดาวัลย� เหลี่ยมสิงขร
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62103016141 นางสาวสุพันนิกา อาจหาญ
62103016142 นางคณิตา มุสตาด
62103016143 นางสาวสุภาวิตา พันขาว
62103016144 นางสาวสุธารินี มะลิซ0อน
62103016145 นายพงษ�ดนัย วงศ�สุทร
62103016146 นางสาวอัศวาพร อัปการ
62103016147 นายสุชาติ สร0อยเพชร
62103016148 นายจตุรงค� ดีวงศ�
62103016149 นางสาวพิชญานิกา เชื้อกาญจน�
62103016150 นายฑีฆวัฒน� พวงมาลัย
62103016151 นายโกมินทร� ทองกํ่า
62103016152 นางสาวธิมาพร นรชัย
62103016153 นายอุนากูร สายพฤกษ�
62103016154 นางสาวเกตุสุดา ประสานพิมพ�
62103016155 นายอมรศักด์ิ ประเสริฐศรี
62103016156 นางสาวกมลชนก มนัส
62103016157 นางสาวกิตติยา ครองหินราช
62103016158 นางสาววิไลพร จําสูญ
62103016159 นางสาววรางคณา พลโยธา
62103016160 นางสาวทักษิณา ไมยะปBน
62103016161 นางสาวน้ําทิพย� จิตมาตย�
62103016162 นายบริสุทธ์ิ กองเกิด
62103016163 นางสาวปวีณา พันธโคตร
62103016164 นางสาวเนียนละออ ภาคูกา
62103016165 นางสาวพัชรียา นามสง:า
62103016166 นางสาวจันจิรา สุภาการ
62103016167 นางสาวภัทราพร กาลุน
62103016168 นายพริสร ยอดสิงห�
62103016169 นายดาบมนต� ศรีพงศ�สานต�
62103016170 นายปIยะนัฐ พิมพ�พัฒน�
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62103016171 นายอรรถวุฒิ ศรีเมือง
62103016172 นายเดชาวัฒน� อํานวย
62103016173 นางสาวปIยนุช บุญครอง
62103016174 นางสาวบุษกร บุษบงค�
62103016175 นางสาวนริศรา เกษกุล
62103016176 นางสาวศิริรัตน� ศักด์ิสิงห�
62103016177 นางสาวปวิดา หวังดี
62103016178 นายพีระศักด์ิ จันทร�วิจิตร
62103016179 นางสาวชนกานต� พันธ�พิบูลย�
62103016180 นางสาววรา ศิริเทศ
62103016181 นายสุทธิเดช พันธ�ขาว
62103016182 นางสาวรุจิรา เทียนหอม
62103016183 นางสาวสุพัตรา เกียรติจรุงพันธ�
62103016184 นายพงษ�ดารา วงศ�กลาง
62103016185 นางสาวพิชชาภา อุทิตสาร
62103016186 นางสาวมุทิตา หม่ันเพียร
62103016187 นางปIยนุช อาทร
62103016188 นายอนุชา วรรณวงษ�
62103016189 นางสาวลอมฟาง สาริจันโท
62103016190 นางสาวยุภาวดี ดําหนา
62103016191 นางสาวภานุชนาถ มัคนา
62103016192 นางสาวนิตยา กรไกร
62103016193 นายพชร มงคลปทุมรัตน�
62103016194 นางชมภูนุช อินทวงค�
62103016195 จ:าเอกอนิรุทธ์ิ จันทจวง
62103016196 นายอภิสิทธ์ิ ศรีเพชร
62103016197 นางสาวปภัศรา พลแสน
62103016198 นางสาวนรินทร�ทิพย� สุขเต็มดี
62103016199 นางจุฑารัตน� เกิดสุวรรณ
62103016200 นายอรรถพล อวนศรี
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62103016201 นางสาววราภรณ� พลพวก
62103016202 นางสาวพรพิมล สวยรูป
62103016203 นางสาวเมธ�วดี ยามจีน
62103016204 นายกฤษประชา การะเกษ
62103016205 นายศราวุธ คําสาเลา
62103016206 นางสาวอติพร แสนดี
62103016207 นางสาวปIยธิดา แผลงงาม
62103016208 นางสาวสุพัตรา เดชะคําภู
62103016209 นายศุภกร ไชยมี
62103016210 นายนวพล พวงศรี
62103016211 นางสาวพัชรี โคจร
62103016212 นางสาวปนัสยา โปยทอง
62103016213 นางสาวจิณณภา ไชยกําบัง
62103016214 นางสาวประภาพร พงษาปาน
62103016215 นางสาวลําใย จันทอน
62103016216 นายเอกพจน� ศรประสิทธ์ิ
62103016217 นายอนุชา เหล:าสิงห�
62103016218 นางสาวศิรินทิพย� จันทรา
62103016219 นายอนุภัทร น้ําใจม่ัน
62103016220 นางสาวขัตติยา วอทอง
62103016221 นายกิตติศักด์ิ แสนวิชา
62103016222 นายภานุวัฒน� นวนวัน
62103016223 นางสาวชูติพร มะลิวัลย�
62103016224 นายทศพล กิจใบ
62103016225 นางสาวกรรณิการ� บุญลอย
62103016226 นายวัชระ บุญมล
62103016227 นางสาวทับทรวง ยอดเพชร
62103016228 นางสาวขวัญฤดี วงษ�อาจ
62103016229 นางสาวณัฐฐินันท� กองสะอาด
62103016230 นางสาวหทัยชนก สิงห�ทอง

หน0า 541 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016231 นางสาวรพีภรณ� หลอดแก0ว
62103016232 นางดวงกมล ผาเหลา
62103016233 นายนัฐสิทธ์ิ แสนศรีจันทร�
62103016234 นายทวีศักด์ิ พลขันธ�
62103016235 นางสาวเปรมา ปBญญาเหลือ
62103016236 นายรวีโรจน� แนนดี
62103016237 นางสาววาสนา ช:วยญาติ
62103016238 นางสาวรินดา แก0วขอนแก:น
62103016239 นางสาววิลาวัลย� ทาริน
62103016240 นางสาวประภากร จินาพร
62103016241 นางสาวนิตยา พันพลู
62103016242 นายธิเบต โสมาศรี
62103016243 นางพิมพ�ณดา ประเสริฐพงษ�
62103016244 นางสาววันวิสา นาสูงชน
62103016245 นางสาวบัณฑิตา สุนทรโลหะนะกูล
62103016246 นางสาวยุวกันยา ชาลี
62103016247 นางสาวเมธปIยา เคนบุบผา
62103016248 นายสันติภาพ บุญรอง
62103016249 นางสาวปราณี เสน:ห�พูด
62103016250 นางสาวอนงค� วายุสันต�
62103016251 นางสาวสุวรรณา แก0วงาม
62103016252 นางสาวอภิญญา บุญอยู:
62103016253 นางสุนารี จินดาศรี
62103016254 นางสาวเพ็ญประภา บุญทอง
62103016255 นายสุเมธ คํางาม
62103016256 นายกิตติพันธ� ชูรัตน�
62103016257 นางสาวอารีรัตน� สร0อยสิงห�
62103016258 นางสาวขวัญจิรา สุขภันธ�
62103016259 นางสาวอุรา ผาสุข
62103016260 นางสาวทิวาพร ทนกล0าหาญ
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62103016261 นางสาวอรอนงค� จันทร�เรือง
62103016262 นางสาววราภรณ� บุญชํา
62103016263 นางสาวมัลลิกา สมรูป
62103016264 นายนันทวัฒน� พิมพ�อูป
62103016265 นายสัจจะธรรม อุ:นใจ
62103016266 นางสาวอรทัย พลศรี
62103016267 นางสาวศิรินภา ช:วงชัย
62103016268 นายจิระวัฒน� ไสยสมบัติ
62103016269 นางสาวพิชุดา บุญจิตต�
62103016270 นางสาวชฎาภรณ� วันทาดา
62103016271 นายยุทธนา ชีวาจร
62103016272 นายธวัชชัย นิลนิตย�
62103016273 นางสาววรัญญา ลาดแท:น
62103016274 นางสาวปIยธิดา จันทหาร
62103016275 นางสาวอรุณวตรี บุระเนตร
62103016276 นางสาวอรชร ทองมูล
62103016277 นายสุทัศนศิลปT ถนอมพันธ�
62103016278 นางสาวธนาภรณ� บุญเย็น
62103016279 นางสาวศกลวรรณ พระสุพรรณ�
62103016280 นางสาวจันทิมา ดีใจ
62103016281 นางสาวเจนจิรา สุดเฉลียว
62103016282 นายสมใจ รางสถิต
62103016283 นายกิตติพงษ� นิลจักร�
62103016284 นางสาวโสภิตา แสนป4อง
62103016285 นางสาววาถิณี รินทร
62103016286 นางสาววารุณี หล:อศรีจันทร�
62103016287 นายอาณัติ ทองบ:อ
62103016288 นางสาวภัทราวดี พิมพา
62103016289 นางสาวศิรินภา หล0าสงค�
62103016290 นายพงศธร บุญชู
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62103016291 นางสาวจันทิมา ศรีประเสริฐ
62103016292 นางสาววันเพ็ญ ทัศนารักษ�
62103016293 นางสาวบุตรธิดา ผุพันธ�
62103016294 นายกฤษฎา กลมเกลียว
62103016295 นางสาวอริณชญา ตันดง
62103016296 นางสาวอรพรรณ สิงหา
62103016297 นางสาวลักขณา โพธ์ิขาว
62103016298 นางสาวจริญญา มูลคร
62103016299 นายดํารงค�ศักด์ิ คํามา
62103016300 นางสาวศศิธร นัยนิตย�
62103016301 นางสาวปIยพร นวลน0อม
62103016302 นางสาวชนิกานต� อุปถัมภ�
62103016303 นางสาวปIยะพร แก:นแก0ว
62103016304 นายชัยสาร ก่ิงวิชิต
62103016305 นางสาวอรพรรณ มังกร
62103016306 นางสาวอัฉริยา มีพิมพ�
62103016307 นายศุภชัย นิลสุข
62103016308 นางสาวพรรณิภา พยัคฆ�
62103016309 นางสาวบุญญารัตน� คล0ายแก0ว
62103016310 นางพัชราภรณ� หินเมืองเก:า
62103016311 นางสาวนิภาพร ศรีวะรมย�
62103016312 นายณัฐพงษ� วันคํา
62103016313 นางภาวิณี ศรีด0วง
62103016314 นายพชรพงศ� เมืองจันทร�
62103016315 นางสาวจันทร�ฉาย ภาวะโคตร
62103016316 นางสาวสุพิศตรา มะหาโคตร
62103016317 นายปลวัชร บุญสยมภู
62103016318 นายศตวรรษ เตยไธสง
62103016319 นางสาวรัตติยากรณ� ธงไชย
62103016320 นางสาวเบญจวรรณ วงค�ขันท�
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62103016321 นางสาวรัตนาภรณ� ทองคํา
62103016322 นางส:งศรี ดอกเข็ม
62103016323 นางสาวพิกุลทอง เติมงาม
62103016324 นางสาวสิริยากร ทองสุทธ์ิ
62103016325 นางสาววาริชา หงษ�ทอง
62103016326 นายอรรถพงษ� อุปนันท�
62103016327 นายพิพัฒนพงษ� สารชาติ
62103016328 นางสาวศริญญา มะโนศรี
62103016329 นายโชคชัย พ:อค0า
62103016330 นางสาวสุจิตรา พรหมเสนา
62103016331 นายอดิศักด์ิ สายสะอาด
62103016332 นางสาวณัฐพร สอนโอก
62103016333 นายอรรถฆพณจ� เพชรสังหาร
62103016334 นายปIยะมิตร บัวต0น
62103016335 นางสาวธัญญาภรณ� ศรีบริบูรณ�
62103016336 นายธีระชัย ชาวเวียง
62103016337 นางสาวกัญญาวีร� ดรุณพันธ�
62103016338 นางสาวพัชริยา สาโล
62103016339 นางสาวสุภัสสร บุญนูญ
62103016340 นางสาวเสาวลักษณ� ผิวละมุน
62103016341 นางสาวสิริยากร แจ:มศรี
62103016342 นายสุรพงษ� สุภะเกษ
62103016343 นางสาวชัชชญา เมฆชัยภักด์ิ
62103016344 นายอาทิตย� ปBญจมาตร
62103016345 นางสาวกฤตพร แสงสุรินทร�
62103016346 นางสาวดาราธิป ณ เมืองใหม:
62103016347 นางสาวเนตรดาว คลายโศก
62103016348 นางสาวภัทรา สายกระสุน
62103016349 นางสาวรุ:งทิวา บุญเนตร
62103016350 นางสาวศศิวิมล พันธ�วิไล
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62103016351 นางสาวศิริประภา พิมพ�วงค�
62103016352 นายเกียรติศักด์ิ วิทวงค�
62103016353 นายศราวุฒิ วิชาเกวียน
62103016354 นางสาวกัญชพร ขําบุญเกิด
62103016355 นางสาวปIOนแก0ว แก0วมณี
62103016356 นางสาวณัฐชานันท� โพธ์ิวันส�
62103016357 นายก0องภพ แพงจันทร�
62103016358 นายเกียรติศักด์ิ บ0านกลาง
62103016359 นางสาวนภัสภรณ� สมมุติกิตต์ิธนา
62103016360 นางสาวรุ:งทิวา นะราวัง
62103016361 นายสุลักษณ� ผลบุญ
62103016362 นางสาวปราณปรียา ชนะงาม
62103016363 นางสาวกัลยาภัสร� ศรีบริบูรณ�
62103016364 นางสาวพรพรหม คะดุน
62103016365 นายวรวุฒิ โพธ์ิหิรัญ
62103016366 นางสาวเกตน�นิภา บุญมา
62103016367 นางสาวชนิดาภา คนยืน
62103016368 นายกฤษณพล วาปM
62103016369 นายทินภัทร โปธา
62103016370 นายมงคล พิมพรมมา
62103016371 นางสาวบุญราศี สุริยาชัยวัฒน�
62103016372 นางสาวสุวันทา คลังทอง
62103016373 นางสาวเกษวรินทร� เมืองสุวรรณ
62103016374 นางสาวรัตญา มูลพรม
62103016375 นายเกรียงชัย ผ:องศรี
62103016376 นางสาวชมพูนุช หอมหวล
62103016377 นางสาวนภารัตน� บุปผา
62103016378 นางสาวรังสิมา ทิวาพัฒน�
62103016379 นางสาวรัศมี สิทธิสอน
62103016380 นางสาวสุภาภรณ� วิชัย
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62103016381 นางสาววริยารัชต� แสงกอง
62103016382 นางสาวพรสุดา พอใจ
62103016383 นางสาวศุภลักษณ� ขจรกลิ่น
62103016384 นายปริญญา ทองดี
62103016385 นางสาววันวิสา ฉิมกิจ
62103016386 นางสาวสโรชา ไชยรักษ�
62103016387 นางสาวพิชญสุดา เชิดสกุล
62103016388 นางสาวนิด ช:างดี
62103016389 นายจัตุรงค� คนไว
62103016390 นางสาวจุฑารัตน� พัดสองชั้น
62103016391 นางสาวกฤติยาภรณ� ละเลิศ
62103016392 นางสาวมะลิวรรณ เจตนา
62103016393 นางสาวศิริพร อุราเลิศ
62103016394 นางสาวรัชฎาพร อังคะโส
62103016395 นางสาวนวลวิไล สัมพันธ�เพ็ง
62103016396 นางสาวสุภาพร ตานิโก
62103016397 นายบัณฑิต วงค�ม่ัน
62103016398 นางสาวสุภาพร บุญละ
62103016399 นายเจริญชัย สุทธิโส
62103016400 นางสาวเบญจวรรณ โคตรอาษา
62103016401 นางสาวศิรประภา ดอนเหลือม
62103016402 นายสุชน นครพันธ�
62103016403 นางสาววาสนา สุดสี
62103016404 นางสาวธัญภรณ� ผลขาว
62103016405 นางสาวสุธาวัลย� โกพลรัตน�
62103016406 นางสาวเกษรา ดีสนิท
62103016407 นายรุ:งโรจน� สีละพันธ�
62103016408 นางสาวพัชรินทร� สุมนธ�
62103016409 นางสาวกัญญาณัฐ ขวัญเมือง
62103016410 นางสาวจิราวัลย� ทรหาญ
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62103016411 นางสาวพีรชยา ดวงดาวภารัมย�
62103016412 นางสาวเจนจิรา ภูมิพักตร�
62103016413 นางสาวสุนิสา คําเก:ง
62103016414 นางสาวอธิชา บุญม่ัน
62103016415 นางสาวศิโรรัตน� วันดี
62103016416 นางสาวกชกร นิระพงษ�
62103016417 นางสาวธิตินันท� พานทอง
62103016418 นายวุฒิศาสตร� สมหวัง
62103016419 นางสาวจันทรา ทานะกาศ
62103016420 นายรัตนากร ไชยกาล
62103016421 นายพิสิทธ์ิ อาจหอม
62103016422 นางสาวสุขุมา สีหราช
62103016423 นางสาวเอมอร พ้ืนผา
62103016424 นางสาวทิพย�เกสร ป4องคําพันธ�
62103016425 นายศุภวัฒน� ซาเสน
62103016426 นางสาวจิราวรรณ สีโส
62103016427 นางนภัสภรณ� อ่ําตํ่างาม
62103016428 นางสาวอมรลักษณ� ชาลี
62103016429 นางสาวทิวาวรรณ ผาท0าย
62103016430 นางสาวรุ:งพิรุณ ลามคํา
62103016431 นางสาวกนกพร แสนสุข
62103016432 นายสายฟ4า ต0นจาน
62103016433 นางสาวสิริรัตน� บึงอ0อ
62103016434 นางสาวทุรัถยา โพธิขาว
62103016435 นายนันทวัฒน� คําเลิศ
62103016436 นางสาวรัชนีกร จันทนา
62103016437 นางสาวพัชรินธร สิงห�ขันธ�
62103016438 นางสาวมลินี ขาวฤกษ�
62103016439 นางสาวสุทธิดา อุ:นจิตร
62103016440 นางสาวนฤมล รัตนะวัน
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62103016441 นางสาวรุจณี สีหะวงษ�
62103016442 นางสาวจิราภรณ� เชื้อโชติ
62103016443 นางสาวหัตถยารักษ� จันทนะชาติ
62103016444 นายสมานพันธ� ผ:องราษี
62103016445 นางสาวภัณฑิรา วันชูเพลิด
62103016446 นางสาวฉัตรพร ฉัตรสุวรรณ
62103016447 นางสาวชณิดา สาทิพจันทร�
62103016448 นางสาวศรัญญา แม:นธนู
62103016449 นายอภิสิทธ์ิ ทวาภพ
62103016450 นางสาวสุพิชญา งามแฉล0ม
62103016451 นางสาวมณีรัตน� บุญจริง
62103016452 นายรัฐศาสตร� บุญสน
62103016453 นางสาวณฐพร เรืองธรรม
62103016454 นายมนตรี ไชยคิรินทร�
62103016455 นางสาววนิดา เจริญภักดี
62103016456 นางปริศนา ช:วยจํา
62103016457 นายเอกสิทธ์ิ จินาวัลย�
62103016458 นางสาวรัตนาพร เสนนอก
62103016459 นายกรวัฒน� มะศิริยานันท�
62103016460 นายจักรภัทร เรืองคํา
62103016461 นายสุระศักด์ิ จันทร�สว:าง
62103016462 นางสาวจารุณี วงศ�ม่ัน
62103016463 นางสาวสุวพร อุ:นคํา
62103016464 นายณัฐตะวัน จารัตน�
62103016465 นางสาวเจนจิรา มาสังข�
62103016466 นายรัฐธนพล มะโนรัตน�
62103016467 นางสาวพัชรดา นวลฉวี
62103016468 นางสาวนฤมล เงางาม
62103016469 นายอนุพงศ� พันคลัง
62103016470 นางสาวพรทิวา วิลัยพิทย�
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62103016471 นายเพ่ิมศักด์ิ ภาคน0อย
62103016472 นางสาววรรณวิภา เกียรติพิริยะ
62103016473 นายจักรพงษ� กัณหารินทร�
62103016474 นายวีระวัฒน� ภาณะรมย�
62103016475 นายอรรถพร สมนึก
62103016476 นางสาวกนกชฎา สุขสนอง
62103016477 นางสาวใหม: กาละจักร
62103016478 นายรัฐพงศ� สุขภาค
62103016479 นายอภิสิทธ์ิ ชํานาญไพร
62103016480 นายวีระยุทธ จิตจง
62103016481 นายสุรศักด์ิ โคตวงค�
62103016482 นางสาวจุฑามาศ บุญสม
62103016483 นางณัฐธิยา พัฒนสาร
62103016484 นายวิชาพงษ� โล:ห�คํา
62103016485 นางสาวศิรินันท� ศรีสุวรรณ�
62103016486 นางสาวชนิศา จตุรภัทรวงศ�
62103016487 นางสาวนันทศิณา ศรีภา
62103016488 นางสาวสุจิตรา อาจเสนา
62103016489 นายต:อพงษ� ซ่ือตรง
62103016490 นางสาวสุวนันท� ขาวฟอง
62103016491 นางสาวปาลียา เสนคําสอน
62103016492 นางสาวสุดารัตน� ชนะชัยสิงห�
62103016493 นายปรีชา ดวงมาลา
62103016494 นายปIยะวัตร ภูนาชัย
62103016495 นางสาวจันทิมา เมชบุตร
62103016496 นายณรงฤทธ์ิ สะดวกกิจ
62103016497 นายชัยวิชิต รุ:งโรจน�
62103016498 นางสาวศศิประภา ไหมพรม
62103016499 นางสาวเสาวลักษณ� ลุสมบัติ
62103016500 นางสาวณัฐวดี ลาลุน
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62103016501 นายคมสัน ผ:องสีงาม
62103016502 นางสาวจิตรลดา วรรณทอง
62103016503 นายวรรธนะ วรรณสัมผัส
62103016504 นางสาวสุวรรณรัตน� บุญเนตร
62103016505 นายฉัตรกวินท� รักษา
62103016506 นางสาวปภาวรินทร� สืบวงศ�
62103016507 นางสาวศิริลักษณ� มีคํานิล
62103016508 นางสาวนันทิยา พรมลา
62103016509 นางสาวสุนิสา โพสาวัง
62103016510 นางสาวเปรมยุดา ม่ันวงศ�
62103016511 นางสาวฐิติภัทร อภัยภักด์ิ
62103016512 นายอาคม แก0วจันทร�
62103016513 นางสาวภรณ�ทิพย� หวังดี
62103016514 นางสาวสุวนันท� กองพร
62103016515 นางสาวสุพรรณิการ� แสงภารา
62103016516 นางสาววิริยา ต้ังจิตวิริยะกุล
62103016517 นางสาวปพิชญา วามะขัน
62103016518 นางสาววิภาวรรณ จันทรา
62103016519 นางสาววิจิตรา พานตะสี
62103016520 นายราเชนทร� ภูมิสถาน
62103016521 นางสาววิไลลักษณ� สารบูรณ�
62103016522 นางสาววัลภา ปานอินทร�
62103016523 นางสาวนิจฉรา กมลเลิศ
62103016524 นางวาสนา พิพัฒน�พร
62103016525 นางสาวนันทิยา บุญราม
62103016526 นางสาวอัญชลี ผลศิริ
62103016527 นางสาวศรัณยา กาเผือก
62103016528 นายหัสดี แพงวงษ�
62103016529 นางสาวอินทิรา ยะประเภา
62103016530 นายอานนท� สุทธิวิเศษ
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62103016531 นางสาววารี บุทธนา
62103016532 นางสาวจินดารัตน� มูลราช
62103016533 นางสาวเตือนใจ ภักดีล0น
62103016534 นางสาวนันธินุช บุญถูก
62103016535 นางสาวฐิติกาญจน� บัวบก
62103016536 นางภูษิตา จุฬา
62103016537 นายสรัญWู สาธุ
62103016538 นางสาวภัทราวดี ปBตพรรณา
62103016539 นายอภิสิทธ์ิ มาตโสภา
62103016540 นางสาวสาวิตรี พัติบูรณ�
62103016541 นางสาวกัลยา เสนาบุญ
62103016542 นางสาวนฤมล ลุยพิมพ�
62103016543 นายวัชรปรัชญ� ไชยสาร
62103016544 นางสาวเกศินี หิมะคุณ
62103016545 นางสาวปIยะพร บุญจิม
62103016546 นายภูมินทร� วันนา
62103016547 นางสาวบุญแย0ม ศรีเก้ือกลิ่น
62103016548 ว:าที่ร0อยตรีหญิงศรีนวล ประเสริฐ
62103016549 นางสาวศิริลักษณ� โคตะมาลี
62103016550 นางสาวภัทราภรณ� พลหลํา
62103016551 นายศิรวัฒน� คําสาย
62103016552 นางสาวอรพรรณ บัวผัน
62103016553 นางสาวอธิชา เพ็ชรมาลัย
62103016554 นางสาวจิราพร ปุUมแก0ว
62103016555 นายกฎ ทองมาก
62103016556 นางสาววาสนา คนตรง
62103016557 นางสาวสุพรรษา ฝากาทอง
62103016558 นางสาวภัทรียา ก0อนแก0ว
62103016559 นายวีระจิต สามสี
62103016560 นางสาวโสภาพรรณ มีทรัพย�

หน0า 552 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016561 นายสมเกียรติ แสนทวีสุข
62103016562 นายสัญชัย คําจันทร�
62103016563 นายวรายุทธ ผุดผา
62103016564 นางนราภรณ� ไชยสุริยงค�
62103016565 นางสาวยุพาภรณ� ผกาพันธ�
62103016566 นางสาวสุนิสา พิมพ�ศร
62103016567 นางสาวสุพัตรา คําโสภา
62103016568 นายวิเชียร ข:าขันมะลี
62103016569 นางสาวชญาณ�นันท� บุญสิงห�
62103016570 นางสาวปณิดา บัวพันธ�
62103016571 นางสาวจิตตรา อุลาเลิศ
62103016572 นางสาวนัทธพร คุณพรม
62103016573 นางสาวญาณิศา แซ:อXอง
62103016574 นายเอกชัย แหวนเงิน
62103016575 นางสาวพนิดา ศิลปชาติ
62103016576 นางสาววันทนีย� วาปMทะ
62103016577 นางสาวทิพย�วิมล วรรณทวี
62103016578 นางสาวออมลออ พลอินทร�
62103016579 นางสาวชญาดา ไทยงาม
62103016580 นายธีรภัทร� ปรีชาพิริยะกุล
62103016581 นางสาวกาญติมา พรหมสมบัติ
62103016582 นางสาวสมปอง ดําริห�
62103016583 นางสาววรรณทนา อินทร�ทัด
62103016584 นางสาวอัจฉราพร พรมลี
62103016585 นางสาวปวีณา ช:วยชู
62103016586 นายอํานาจ นิ้วทอง
62103016587 นายฐิติวัจน� นางวงค�
62103016588 นายกฤติน นิสัยม่ัน
62103016589 นางสาวญาณนี วัจนามัย
62103016590 นายวัฒนา สุพรรณ
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62103016591 นางสาวจิดาภา แสงอื้อ
62103016592 นางสาวจิราภรณ� ทับแสง
62103016593 นายเกียรติศักด์ิ สีดาทอง
62103016594 นายชัยณรงค� สีแหล0
62103016595 นายวีระชัย บัวใหญ:
62103016596 นางสาวชุธิดา ไชยพันธ�
62103016597 นางสาวแคทรียา บุตรดีวงษ�
62103016598 นางสาวสุนันทา งามทรง
62103016599 นางสาวกนกวรรณ ลีลา
62103016600 นางสาวแก0วสุดา เขียวอ:อน
62103016601 นายตันติกร มงคลเกษตร
62103016602 นางสาวกมลชนก กาบบัวศรี
62103016603 ส.อ.บดินทร�ภัทร� นันทรักษ�
62103016604 นายสุพจน� หัวหนอง
62103016605 นางสาวรัตนาภรณ� สีกะชา
62103016606 นายปIยพนธ� สุทธิประภา
62103016607 นางสาวสินีนาฏ ยาหอม
62103016608 นายวินัตน� แสงโชติ
62103016609 นายธีระ ศรีคํา
62103016610 นายพิชัย อาษาสุข
62103016611 นางสุภาภรณ� สวาสุด
62103016612 นายจักรภพ รัตนวรรณ
62103016613 นางสาวนุชสุดา คําประเสริฐ
62103016614 นายภัทรพล จันตะ
62103016615 นางสาวศศิมาพรรณ บุญจวง
62103016616 นายมานพ ขันอ:อน
62103016617 นางสาวมนัสนันท� สอนดี
62103016618 นางนิชาภา สาสอน
62103016619 นายนภนต� แก0วพิทักษ�
62103016620 นางสาวจุฑามาศ เจาะจง
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62103016621 นายพงศ�พิทักษ� สายกระสุน
62103016622 นายพิสุทธ์ิ พันธ�นา
62103016623 นางสาวมนต�นภา ยืนยง
62103016624 นายวุภัค กําแก0ว
62103016625 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิดี
62103016626 นางสาวชลธิชา พรประสิทธ์ิ
62103016627 นางสาวณัสสิมา ก0อนคํา
62103016628 นางชาคริยา สมานพงษ�
62103016629 นายณัฐติชัย สินมงคลทรัพย�
62103016630 นางสาวศศิวิมล บัวภา
62103016631 นางสาวปIยะวรรณ มัญจะกาเพศ
62103016632 นางสาวนิตยา จันทะวงศ�
62103016633 นางสาวรถจรินทร� ค:องอ0อย
62103016634 นางสาวอรวรรณ เหลาเลิศ
62103016635 นางสาวสิดาพร มะผล
62103016636 นายพงษ�ศักด์ิ สุระรักษ�
62103016637 นายโสภณวิชญ� อยู:คง
62103016638 นางสาวสุดาทิพย� ผุยพรม
62103016639 นางสาวปริศนา พลเย่ียม
62103016640 นางสาวรุ:งทิวา จันทร�สุข
62103016641 นางสาววชิราภรณ� สินคํ้า
62103016642 นางเบญจมาศ สรภูมิ
62103016643 นางสาวทิพย�อมร สิมาขันธ�
62103016644 นางสาวกิตติยาพร เขาทอง
62103016645 นางสาววราภรณ� รวยสูงเนิน
62103016646 นางสาวลลิล ทองพิพัฒนากุล
62103016647 นางสาวนิตยา สุขชาติ
62103016648 นางสาวรัชฎาภรณ� นาดี
62103016649 นางสาวบุณยาพร เนืองอนันต�
62103016650 นางสาวนันทนัท อยู:โต
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เลขประจําตัวสอบ
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ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016651 นางสาวอภิญญา กองศรีมา
62103016652 นายวุฒิชัย ปทุมมาศ
62103016653 นางสาวภารดา ยอดศรี
62103016654 นางสาวขนิษฐา คลายโศก
62103016655 นางชนัดดา สุรินทราบูรณ�
62103016656 นายอัคริน ปะทังโข
62103016657 นายพิชชาธร บุญทา
62103016658 นางสาวสุชาดา โสนาคา
62103016659 นางสาวศศิวิมล ผลงาม
62103016660 นายสนิท พานพินิจ
62103016661 นายจีระศักด์ิ พรมภักดี
62103016662 นางสาวณัฏฐ�ชญา แก0วกนก
62103016663 นางสาววิภาพร ศิลาวัฒน�
62103016664 นายอํานวย สอนพรม
62103016665 นางสาวฉัตรสุดา เพชรรัตน�
62103016666 นางสาวสุพรรณา ชินวงษ�
62103016667 นางสาวจิราภรณ� เมืองซ0าย
62103016668 นายเปรมสันต� นิสัยกล0า
62103016669 นายปIยะณัฐ ทวีธรรม
62103016670 นางสาวสมศรี พวงย่ีโถ
62103016671 นางสาวกัลยา แก0วชิณ
62103016672 นางสาวยุพดี ดวงใจ
62103016673 นางสาวนุจรินทร� นามพงษ�
62103016674 นางสาวสุนิตา อุ:นคํา
62103016675 นางสาวจิรภา ธานี
62103016676 นางสาวหยดน้ํา สีใส
62103016677 นางสาวชาญนุช แก0วเงินยวง
62103016678 นางสาววิภาวรรณ เสาใย
62103016679 นายสุระชัย วงศ�สูง
62103016680 นายศุภนันท� จันทะกรณ�

หน0า 556 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016681 นางสาวกาญจนา สารสมัคร
62103016682 นางสาวมาริษา เหล:าชัย
62103016683 นางสาวกรวิการ� วนาลีโกศล
62103016684 นางสาวปณิชา ปาละวงศ�
62103016685 นายภูวนาท ทุมนาหาด
62103016686 นายธนพล มงคล
62103016687 นางสาววรรณภา สูงเรือง
62103016688 นายสุทัศน� ธรรมวงค�
62103016689 นางสาววัชราภรณ� เวรุณาธร
62103016690 นางสาวธัญญลักษณ� ยอดภิรมย�
62103016691 นางสาวจันทร�จิรา ภิรมย�ไทย
62103016692 นางสาววรรณิศา สายมาลี
62103016693 นายจักรพงษ� พงษ�คํา
62103016694 นางสาววรัญญา สิมมา
62103016695 นางสาวชุดาภา ชมภูพื้น
62103016696 นางสาวอารียา กาหลง
62103016697 นางสาวเยาวลักษณ� บุดดาวัน
62103016698 นางสาวณัฐกฤตา ฟ4าครอบ
62103016699 นางสาวนันทิยา ชอบจิตต�
62103016700 นางสาวรรินทร� ชนะกุล
62103016701 นางเบญจพร พันธุ�ดี
62103016702 นางสาวธีราพร แจนดอน
62103016703 นางสาวปนัดดา ทาระบุตร
62103016704 นางสาวสุนิสา สมบูรณ�
62103016705 นางสาวพัสตราภรณ� จํานงเพียร
62103016706 นางสาวอาณิชยา บุญทอง
62103016707 นายนพพิชญ� พาหุกุล
62103016708 นายมณฑล บุระ
62103016709 นางสาวกมนพร ประถมปBทมะ
62103016710 นางสาวนิลมณี บึงใส
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016711 นางสาวทิพย�สุดา กิจทวี
62103016712 นางสาวสุกัณฑ�ณะพัชญ� เอกศิริ
62103016713 นางสาวพัชราวรรณ พวงเพชร
62103016714 นายพงษ�สันต� โวหาร
62103016715 นางสาวสุภาพร เย่ือใย
62103016716 นางสาวลดาวัลย� เกษีสังข�
62103016717 นางสาวศิริลาวัลย� ธรรมนรภัทร
62103016718 นางสาวสว:างจิตร รุ:งราม
62103016719 นางสาวเฟRYองฟ4า ผิวงาม
62103016720 นางสาวมณีรัตน� สิมสิน
62103016721 นายสุริยา ม่ิงขวัญ
62103016722 นางสาวขวัญรัตน� บัววิชัยศิลปT
62103016723 นางสาวสุจินันท� วิชาพรม
62103016724 นายเชาวพล พ:ออามาตย�
62103016725 นางสาวทิมพิกา พันธ�มา
62103016726 นางสาวศิวพร หงษ�สระคู
62103016727 นายภัควัฒน� สระเพชร
62103016728 นางสาวสุชาลิณี ชัยนิคม
62103016729 นางสาวภวดี บุญเพ่ิม
62103016730 นางสิทธินี สิงหพยัพ
62103016731 นายกฤษดาวุธ สามขา
62103016732 นายเศรษฐพงศ� คงชัย
62103016733 นางสาวจุรีรัตน� ภาระเวช
62103016734 นางสาวกาญจนาภรณ� สุวรรณเศษ
62103016735 นางสาววิชุดา ขยันทํา
62103016736 นายชัชวาล คําเหนือ
62103016737 นายวุฒิกรณ� แสนสุข
62103016738 นายธัชพล ศรีทอง
62103016739 นางสาวนัทธมน กตะศิลา
62103016740 นางสาวสิริพร โคตะวงค�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016741 นางสาวพิกุล ลาธุลี
62103016742 นายอดิศักด์ิ เกตุพงษ�
62103016743 นางสาวสุปภาดา พรหมสุข
62103016744 นายจรูญศักด์ิ เชื้องาม
62103016745 นายอริย�ธัช พุฒิวัฒธนานนท�
62103016746 นายอารีย� พิมพ�พันธ�
62103016747 นายชาญวิทย� อุทัยเลี้ยง
62103016748 นางสาวสุดธิดา โอวาท
62103016749 นางสาวพจมาลย� สัณฑมาศ
62103016750 นายธนกฤต รูปดี
62103016751 นายณัฐพงษ� พลหาญ
62103016752 นางจารุวรรณ สายวงศ�
62103016753 นางสาวชินานาง แก0วพฤกษ�
62103016754 นายมาโนชญ� ศรีทอง
62103016755 นางสาวกมลวรรณ กฤตเวทิน
62103016756 นางสาวสุภาพร แสงจีน
62103016757 นางสาวจิตราพร สําโรงแสง
62103016758 นางสาวหทัยชนก รวมธรรม
62103016759 นางสาวหนึ่งฤทัย หอมเย็น
62103016760 นางสาวปBจภรณ� แก0วเล็ก
62103016761 นางสาวสมหญิง แข็งกล0า
62103016762 นางสาวสุทธิดา หนองม:วง
62103016763 นางสาวศิรภัสสร ดําเนิน
62103016764 นางสาวธีรญา ปราณีวงศ�
62103016765 นางสาววิภาวรรณ โสภาอุทก
62103016766 นายสุรพัศ เทียมภักดี
62103016767 นายพัฒนพงษ� สายทิพย�
62103016768 นางสาวศิรินธร เนื่องจันทร�พัฒน�
62103016769 นางสาวดวงแก0ว แสงสุวรรณ
62103016770 นายวัชรวิทย� พลเย่ียม
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016771 นายพิเชฐ คํามีแก:น
62103016772 นางสาววิภาดา พรมนิล
62103016773 นางสาวธาราทิพย� วรรคสังข�
62103016774 นางสาวอรุณวิลัย ศรีวิชัย
62103016775 นางสาวอภิญญา นิลวรรณ
62103016776 นางสาวสิรินันท� กัลปTศิริไพศาล
62103016777 นางสาวกาญจนา แสงพรมชารี
62103016778 นางสาวนฤมล บัวเหลา
62103016779 นางสาวณัฐกานต� ชินวงศ�
62103016780 นายวัชรินทร� นิลวันดี
62103016781 นางสาววิระภาภรณ� ลาประวัติ
62103016782 นางสาวเหมือนฝBน กฤตสิน
62103016783 นางสาวศิริลักษณ� สงวนดี
62103016784 นางสาวเบ็ญจวรรณ อารีเอื้อ
62103016785 นางสาวกฤษฎาภรณ� สิทโท
62103016786 นางสาวพิสมัย เพ็ชรมาก
62103016787 ส.ต.ต.ธวัชชัย วุฒิชาติเกรียงไกร
62103016788 นางสาวเรณู มีม่ัน
62103016789 นายคมสัน สิทธิศาสตร�
62103016790 นางสาวอนัญญา สายรัตน�
62103016791 นางสาวพัสดาทอง มะละออ
62103016792 นายจักรี ศรีเลิศ
62103016793 นางสาวปุญชรัสม์ิ อุคํา
62103016794 นางสาววริศรา ผงผ:าน
62103016795 นางสาวแพรวนภา งามสอาด
62103016796 นายนวภูมิ ทองสุ
62103016797 นางสาวนัตยา บุตรโท
62103016798 นายเอกพันธ� เพ็งสอน
62103016799 นางสาวมาลิณี ภูลายยาว
62103016800 นายสมคิด ศรีนอร�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016801 นางสาวสมฤดี สกุลพงศ�
62103016802 นางสาวกฤษฎาภรณ� เข0าเมือง
62103016803 นางสาวอัจฉรา สมาคม
62103016804 นางสาวแพรวพลอย โคตรพงษ�
62103016805 นายราชกิจ บัวบาน
62103016806 นางสาวรสสุคนธ� ผิวทอง
62103016807 นายณัฐภูมินทร� วิลามาศ
62103016808 นางสาวกนกวรรณ จินนะคํา
62103016809 นางสาวช:อผกา สุขรินทร�
62103016810 นางสาวระดาพร วงศ�จันทร�
62103016811 นายธุวานนท� พุทธรักษา
62103016812 นายณัฐพล ปIยะวงษ�
62103016813 นายชัชชัย วันทอง
62103016814 นางสาววัชราภรณ� พุ:มจันทร�
62103016815 นายวิชาญ จันทร
62103016816 นายยอด ไชยมาศ
62103016817 นางสาวสุดารัตน� พลศักด์ิ
62103016818 นางสาวเบญจมาศ ธุระกิจ
62103016819 นางสาวกมลชนก ส:งเสียงหล0า
62103016820 นางสาวพัชราภรณ� คําเขียว
62103016821 นายประเสริฐ โชคบัณฑิต
62103016822 นายวสันต� วงค�ศรีทา
62103016823 นางสาวมณีรัตน� พิมโคตร
62103016824 นางสาวจิดาภา มวลทอง
62103016825 นางสาวสุดารัตน� บริสุทธ์ิ
62103016826 นางสาวสุพัตรา ผิวอ:อน
62103016827 นางสาวกนกพร เรืองฤทธ์ิ
62103016828 นางสุมาลี อุปมา
62103016829 นางสาววิรยา หล0ากํ่า
62103016830 นายอภิชาติ ทัศคําไชย�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016831 นายหนุ:ม ประเสริฐ
62103016832 นางสาวเสาวลักษณ� คนกล0า
62103016833 นายณัฐนันท� สงครามมา
62103016834 นางสาวอรุณี นิตะนัน
62103016835 นางสาวผกามาศ พิมพ�ทอง
62103016836 ว:าที่ ร.ท.สุเทพ หม่ืนแสน
62103016837 นางสาวนิภาพร สายบัว
62103016838 นางสาวสรินดา คํานนท�
62103016839 นางสาวภาวลี สังข�โพธ์ิ
62103016840 นางสาวชนิดา ปBญญาทอง
62103016841 นางสาวพุทธชาติ นากรณ�
62103016842 นางสาวรัชฎาภรณ� คืนดี
62103016843 นายเพชรรัตน� อายุวงษ�
62103016844 นายเจนณรงค� โพธิมงคล
62103016845 นางสาวสุพัตรา แก0วสอาด
62103016846 นางสาวศิริพร เถาว�สอน
62103016847 นางสาวลัดดาวัลย� ดาราคํา
62103016848 นางสาวศุลีพร ในเรือน
62103016849 นายยอด สวมรัมย�
62103016850 นายวุฒิพงษ� พรมแก0ว
62103016851 นายชัยณรงค� พลถนอม
62103016852 นางสาวปIยนุช มูลเป^ง
62103016853 นายณัฐเมธัส ศิริมา
62103016854 นางสาวพัชรี สวัสด์ิเอื้อ
62103016855 นางสาวเพ่ิมทรัพย� เอ็นมาก
62103016856 นางสาวศุวนันท� ขันอาษา
62103016857 นางสาวอัยรดา ไชยมาตย�
62103016858 นายชินวัตร ศรีอําไพ
62103016859 นางสาววิไลวัลย� พันธ�ศิริ
62103016860 นายสามารถ พันธ�ใย
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เลขประจําตัวสอบ
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103016861 นางสาวนิภาวรรณ จอนโคกกรวด
62103016862 นายธเนศ พรมมาสม
62103016863 นายสิทธิพล ศุภพินิ
62103016864 นางสาวกนกพร กําลังงาม
62103016865 นายวชิรวิทย� กงเงิน
62103016866 นางสาววรรณิศา ทนทาน
62103016867 นางสาวสุภาพร ตะเกิงผล
62103016868 นางสาวกาญจนา เอกมาตย�
62103016869 นางสาวกรรณิการ� รัตนะวัน
62103016870 นางสาวอรทิชา ราชประดิษฐ�
62103016871 นางสิริพร กองแก0ว
62103016872 นางสาวศรัณย�วริษฐา วงษ�โสภา
62103016873 นางสาวนัฐติยา สําเนียงนวล
62103016874 นายศราวุฒิ ก่ิงบัวทอง
62103016875 นางสาวปาลิดา คงคูณ
62103016876 นายรณชัย บรรจง
62103016877 นางสาวเจนนภา สุโพธ์ิ
62103016878 นางสาววีระวรรณ พิมพ�ศร
62103016879 นายณัฐวัสส� ประมูลพงศ�
62103016880 ว:าที่ ร.ต.หญิงจิราพร วุฒิล้ํา
62103016881 นางสาวศิรินธิดา ศรีสุพรรณ�
62103016882 นางสาวน้ําฝน หอมจันทร�
62103016883 นางสาวสุรารักษ� ผุยคําสิงห�
62103016884 นางสาวอรุณธิดา พรมตา
62103016885 นางพีรภาว� คืนดี
62103016886 นายวสุพล คมกล0า
62103016887 นายรังสรรค� นิสาธรณ�
62103016888 นางสาวเสาวลักษณ� ต้ังม่ัน
62103016889 นางสาวสุภาพร สิงห�คง
62103016890 นางสาวคีตารัตน� วิมลสถิตพงษ�
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62103016891 นายสุรชัย คําหลอม
62103016892 นางสาวพัชราภรณ� สอนคําผิว
62103016893 นายกริชฏา ศรีวรรณชัย
62103016894 นางสาวสุพรรณี คลังทอง
62103016895 นางสาวชุติมา สมไชย
62103016896 นายธัญดิศ จิตรปBญญา
62103016897 นายมนัสติ คํารัตน�
62103016898 นางสาวลัดดาวรรณ ทรัพย�สิน
62103016899 นางสาวทานตะวัน มะณี
62103016900 นางสาวชลธิชา โสภากัน
62103016901 นางสาวธิดารัตน� หินทอง
62103016902 นายนิคม ชัยทาน
62103016903 นางสาวสุชีรา ผ:านจังหาร
62103016904 นายทวีวัฒน� มงคลแก0ว
62103016905 นางสาวราตรี วรโพธ์ิ
62103016906 สิบตํารวจโทปIยะพงษ� ขันอ:อน
62103016907 นางสาวยุพิน แสงสุวรรณ
62103016908 นางพัชณี อร:ามเรือง
62103016909 นางสาวอมิตตา เห็วชัยภูมิ
62103016910 นายชนินทร� พรหมอุ:น
62103016911 นางสาวศศิธร กลมลี
62103016912 นายปฐมพงษ� ชํานาญเนติวิทย�
62103016913 นางสาวไผทมาศ ประเสริฐศรี
62103016914 นางสาววนิดา หลักบุญ
62103016915 นางสาววิจิตรา อาจนะรา
62103016916 นางปIยนุช กองอุดม
62103016917 นางสาวอุบลวรรณ แก0วชนะ
62103016918 นางสาวสุวนันท� แพงภูงา
62103016919 นายศักด์ิสิทธ์ิ คําน0อย
62103016920 นางสาวฐิติมา นุริตมนต�

หน0า 564 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103016921 นางสาวกัลย�สุดา หลักบุญ
62103016922 นางสาวอลิสดา พาลึก
62103016923 นายกัมปนาท พงษ�ผือฮี
62103016924 ว:าที่ร0อยตรีสุทัศน� ศิลาโล0
62103016925 นายภาณุวัฒน� สินเติม
62103016926 นางกัณฐิกา บุญเลิศ
62103016927 นายสุทธิชัย สมใจ
62103016928 นางสาวชลภัสสรณ� นนท�ธีระจรูญ
62103016929 นางสาวกรรณิการ� บาระมี
62103016930 นางสาวเปรมิศา กระมล
62103016931 นายธนกฤต ดวงศรี
62103016932 นางสาวสุพรรษา ชินบุตร
62103016933 นายอนุสิทธ์ิ สีทน
62103016934 นางสาวธัญญา ไชยวงษ�
62103016935 นางสาวสุพรรณษา เคนคูณ
62103016936 นายกฤษฎา วงษ�สินธ�
62103016937 นางสาวสุนันทา ซ่ึงพรม
62103016938 นางสาววีนัส ศรีสมานุวัตร
62103016939 นางสาววริศรา หม่ืนสุข
62103016940 นางสาวฐิติมา บัวจันทร�
62103016941 นายศักด์ิสิทธ์ิ เชื้อชัย
62103016942 นางสาวธัญวรัตน� นาเวียง
62103016943 นางสาวอรพินธ� ไตรพรม
62103016944 นายสุรชัย สืบบุตร
62103016945 นางสาวณัฐทิตา ศรีโพนดวน
62103016946 นายอัศศิริ ไชยพงษ�
62103016947 นางสาววสุนทรา ดวงรัตนเอกชัย
62103016948 นางสาวชลธิชา พุทธจักร
62103016949 นางสาวพิสมัย ไชยวรรณ
62103016950 นายวิชาธร เศรษฐรัตน�
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62103016951 นางสาวจตุพร นาคนวล
62103016952 นางสาวกัญญารัตน� จันตะ
62103016953 นายธีรนาท สิริเลิศวณิชชา
62103016954 นางสาวรัตติยาภรณ� สุตะพันธ�
62103016955 นายวริษฐ� กิจจะวัฒนะ
62103016956 นายพุทธิพงศ� ทองออน
62103016957 นางสาวพรนภา วงศ�บุญยัง
62103016958 นางสาวสุดาพร สํารี
62103016959 นายเจษฎากร นาวงษ�ศรี
62103016960 นายวินิจ อ:อนจันทร�
62103016961 นางสาวจุฬาลักษณ� หลักหาญ
62103016962 นางสาวจุฑามาศ อินตะนัย
62103016963 นายกรกต นิลเนตร
62103016964 นางสาววรรณภา พันธ�อุดม
62103016965 นายวุฒิชัย แสงศร
62103016966 นางสาวศรีวาภา ผลานาค
62103016967 นางสาวภโรทัย เครือวัลย�
62103016968 นางสาวปBจพร ภูมิโคกรักษ�
62103016969 นางสาวปฏิมา สุวรรณคํา
62103016970 นายโกษม กุลเขมะรังสี
62103016971 นางสาวณัฐจิรา สุขเกษม
62103016972 นายธีรพงษ� แก0วงาม
62103016973 นางสาวติยานุช คะรัมย�
62103016974 นางสาวลัลลดา เลไธสง
62103016975 นางสาวนันทิชา โพธ์ิชัย
62103016976 นางสาววิลาวัณย� สุทธิผาย
62103016977 นางสาวปรีดา ระหูภา
62103016978 นางสาวธัญยรัตณ� จวงพันธ�
62103016979 นายรพี จันทร�โสภา
62103016980 นางณัฏฐนันท� โพธ์ิขาว
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62103016981 นายปธานิน เทียมแสน
62103016982 นางสาวสุกัญญา พุฒชู
62103016983 นางสาวกุลจิรา พรสี่
62103016984 นางสาวสาวิตรี ปานนวม
62103016985 นางสาวนิตยา ทํานัก
62103016986 นางสาวพลอยพักตร� สุวงศ�จันทร�
62103016987 นางสาวอินทิรา ม:อมพะเนาว�
62103016988 นางสาววิสุดา หารบุรุษ
62103016989 นางสาวธัญญลักษณ� ดัชถุยาวัตร
62103016990 นางสาววารี บัวคํา
62103016991 นางสาวจิราพร นนทะภา
62103016992 นางสาวขนิษฐา ทองรองนิล
62103016993 นางสาวอุไร นินนันท�
62103016994 นางสาวเบญจพรรณ ศิริโม0
62103016995 นางสาวขนิษฐา ไชยมูล
62103016996 นางสาวขวัญพร พิมพกรรณ�
62103016997 นายจิราวุฒ บุญร:วม
62103016998 นางสาวสุภนิช กําจัด
62103016999 นายภัทระ ทองศรี
62103017000 นางศศิกาญ โรซิน
62103017001 นางสาวอารนันท�ดา จันทร�โสม
62103017002 นายสมพร เพชรแก0ว
62103017003 นางสาวไพจิตร จิตแสง
62103017004 นางสาวส:องหล0า ศรีมณฑา
62103017005 นางสาวจุฬาลักษณ� ศิริโส
62103017006 นางสาวอมรสิริ อุ:นคํา
62103017007 นายมงคล บุตรี
62103017008 นายธัชกร อินทร�แก0ว
62103017009 นางสาวยาหยี อุทะกะ
62103017010 นางสาวพิมภิษร ยอดเพชร
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62103017011 นางสาวศิริรัตน� บุญปลอด
62103017012 นางสาวชุติกาญจน� ชูญาติ
62103017013 นายเจตพล จิตนนท�
62103017014 นางสาวมัทนียา ศรีเพชร�
62103017015 นางสาวพรรษชล ชัยชาญ
62103017016 นางสาวสุปราณี คงเป^นนิจ
62103017017 นางสาวสุวลักษณ� สิงห�นาค
62103017018 นางสาวสุกัญญา พาที
62103017019 นางสาวนฤมล แก0วจันทร�
62103017020 นายพีระพล สวัสด์ิสุข
62103017021 นางสาวชนม�นิภา มุมทอง
62103017022 นางสาวชนินาถ มนตรีวงษ�
62103017023 นางสาวผกาวดี ผลบุญ
62103017024 นางสาวกุลธิดา พิตะพันธ�
62103017025 นางสาวกัลยา ปIยะวงษ�
62103017026 นางสาวปริฉัตร แสนสวาสด์ิ
62103017027 นางสาวทิภาพร มูลราช
62103017028 นางสาวศิรประภา คําภู
62103017029 นางสาววาริพินทุ� ศรีบุญเรือง
62103017030 นายโกวิท โคตรหานาม
62103017031 นายปรีชา พลศักด์ิ
62103017032 นางสาวประไพศรี ปลื้มจิตร
62103017033 นางสาวกฤติยา เสาะสมบูรณ�
62103017034 ว:าที่ร0อยตรีศรัณยู จันทร�แจ0ง
62103017035 นางสาวสุพัชรา ชนะพาห�
62103017036 นางสาววริศรา แก0วเสน:หา
62103017037 นางสาวก่ิงพลอย บุญประชม
62103017038 นางสาวชมภูนุท ขําเอนก
62103017039 นางสาวฐิตินันท� นาคทอง
62103017040 นางสาวนิธิลาภินี โพธ์ิทอง
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62103017041 นายจักรี ปรางค�ชัยกุล
62103017042 นางสาวอรอุมา จันทวงศ�
62103017043 นางสาวสรัญญา กุหลาบขาว
62103017044 นางสาวรัตนาพร ตระการจันทร�
62103017045 นางสาวกุลวดี กาลจักร
62103017046 นายภาณุวิชญ� รูปดี
62103017047 นางสาววรรณวิภา ถาพร
62103017048 นางสาวศศิธร หลักทอง
62103017049 นางสาวรัตนา แสนแสง
62103017050 นางสาวธัญอรนุช วินทะไชย
62103017051 นางสาวอรอุมา ศุภศร
62103017052 นางสาวรัชฎาภรณ� นัยนวล
62103017053 นางสาวอุรารัตน� แต0มทอง
62103017054 นางสาวเพชรรัตน� พวงประยงค�
62103017055 นางสาวภัทราวดี วงวาลย�
62103017056 นายจิระวัฒน� ชูคํา
62103017057 นางสาวกรรณิการ� อินทร�มณี
62103017058 นางสาวเสาวลักษณ� แสนกรุง
62103017059 นางสาวชญาณี บุญจูง
62103017060 นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน
62103017061 นางสาวฐิติยา สมจันทร�
62103017062 นางสาวพิไลวรรณ ชาลี
62103017063 นายณัฐสิทธ์ิ จําปางาม
62103017064 จ.ส.ต.ศตรวิทย� เดชพละ
62103017065 นางสาวนิชาภา ไชยสิงห�
62103017066 นางสาววรรณิภา สีดาโคตร
62103017067 นางสาวธนัฐชา บุริภา
62103017068 นางสาวภัทรปภา คิอินธิ
62103017069 นายชาติชาย หลงสิงห�
62103017070 นายธนชัย ไพบูลย�
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62103017071 นายธนากร เกตบุตร
62103017072 นางสาวจริยา ทรายงาม
62103017073 ส.อ.คฑาวุธ บุญเลิศ
62103017074 นางสาววรางคณา วโรรส
62103017075 นางสาวจิตต�กนก ปางชาติ
62103017076 นายเสน:ห� หางสลัด
62103017077 นายภัทรพล แสงกล0า
62103017078 นายภวาภพ นิลแสง
62103017079 นางสาวชนิดา ปุญญา
62103017080 นางสาวจินจุฑา หงษ�ทอง
62103017081 นายจักราวุธ แสงไข
62103017082 นายสุบัน เวียงแก
62103017083 นางเกศินี มครนันท�
62103017084 นางสาวสุทธิดา พงศกรไพบูลย�
62103017085 นางสาววรัทยา สีหาบุตร
62103017086 นายชาญชัย ขันทอง
62103017087 นางสาวจีรภัทร� ปะตาทะยัง
62103017088 นายธนบดี ถาวร
62103017089 นางสาวชัชชราวดี สิงห�วิชา
62103017090 นางสาวกาญจนา ทองอ:อน
62103017091 นางสาวสุกัญญา วงค�เจริญ
62103017092 นางสาวอรญา ลูกอินทร�
62103017093 นางสาวจุฬาลักษณ� ผงธุลี
62103017094 นางสาววิชชุดา พิกุลศรี
62103017095 นางสาวอรพรรณ โทดี
62103017096 นายอิทธิพล จันทะสิทธ์ิ
62103017097 นายยศธร ป4องสนาม
62103017098 นางสาวสุริยงค� แสนวงษ�
62103017099 นางวลัยภรณ� โล:ห�คํา
62103017100 นางฐิติมา เดชอุดม
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103017101 นางสาวนัฐมล สิงห�ทอง
62103017102 นางสาวพิชญาภัค หารไชย
62103017103 นายวิชัย ศิริวรรณ
62103017104 นางสาวสุชัญญา จันคณา
62103017105 นางสาวสุภรัตน� หงษา
62103017106 นางสาวอุมาพร กลิ่นบัว
62103017107 นางสาวฐิตาภา ราชิวงศ�
62103017108 นางสาววิยะดา ป4องอ0อย
62103017109 นางสาวพัชรี มีสติ
62103017110 นางสาวศิริพรรณ เพชรพิเศษศักด์ิ
62103017111 นางสาวยุรฉัตร สวัสด์ิวงศ�ชัย
62103017112 นางสาวนิจจารีย� แสนพันธ�
62103017113 นางสาวพรชิตา ใจทอง
62103017114 นางสาวพัชรียา ธรรมราช
62103017115 นางสาวชนกพลอย กนิษฐ�
62103017116 นายเกศน� จันทคัต
62103017117 นายอาทิตย� แสงเสน
62103017118 นางสาวพัชราภรณ� สมิงทอง
62103017119 นางสาวศิริพร ทาระพันธ�
62103017120 นายชาญวิทย� สุทธิอาคาร
62103017121 นายจักรกฤษณ� จําปาจีน
62103017122 นางสาวศิริพร เวียงคํา
62103017123 นางสาวหทัยรัตน� ปานอินทร�
62103017124 นางสาวอารียา พวงผกา
62103017125 นางสาวนภัสสร พ่ึงกุล
62103017126 นางสาวนัยเนตร วงค�ทะเล
62103017127 นางสาวสุภารักษ� แสนคุ0ม
62103017128 นางสาวอรพินท� พรหมวิเศษ
62103017129 นางลักขณา เนานนท�
62103017130 นายศาสตร�ตรา นนทะภา
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017131 นางสาวรัชนีกร พานเงิน
62103017132 นางสาวจินตนา มงคลสุภา
62103017133 นางสาววัชรี โอภาษ
62103017134 นางสาววรรษมน สุจริตวงษ�
62103017135 นางสาวชญานิศ อ:อนฉวี
62103017136 นางสาวนันท�นภัส ข้ันทอง
62103017137 นายกิตติพันธุ� ใจชอบ
62103017138 นางสาวทิพวรรณ โพธ์ิขาว
62103017139 นายดุสิต ทยาธรรม
62103017140 นางสาววรรณศิริ เภาแก0ว
62103017141 นายอธิวัตร� ปราณีศร
62103017142 นางสาวพรพรรณ ทวีจิตร
62103017143 นายศิริพงษ� บั้งทอง
62103017144 นายวิทูรย� ศรีงาม
62103017145 นางสาวอัญสุรี จันมี
62103017146 นางสาวพิจิตรา บุญถาวรณ�
62103017147 นางสาวสาริสา คํามุงคุณ
62103017148 นายอธิพันธ� ขันติจิต
62103017149 นางสาวแสงระวี ปBญญาวงค�
62103017150 นายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ
62103017151 นายธีรศักด์ิ คันศร
62103017152 นางสาวจุฑามณี จําใจ
62103017153 นายพีรพงศ� บุญศรัทธา
62103017154 นางสาวกัญญา กอศักด์ิ
62103017155 นายกิตติ พิกุลศรี
62103017156 นายนิติธร พงศธรธีรา
62103017157 นายสัตรัตน� นําสงค�
62103017158 นางนุจรี รัตโน
62103017159 นางสาวสุวนันท� ทิพอุตร�
62103017160 นางสาวลัดดา ยกแสง
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017161 นายอนุพงศ� วรรณอ:อน
62103017162 นางสาวศิริลักษณ� พัดชา
62103017163 นางสาวพันธ�วิรา นําผล
62103017164 นายสัจจา บุตะเคียน
62103017165 นายชวฤทธ์ิ พันธ�พวง
62103017166 นายกิตติศักด์ิ ขันติวงค�
62103017167 นายชวลิต ริทัศน�โส
62103017168 นางสาวกชพร เชิงชวโน
62103017169 นางสาวจุฑามาศ วรบุตร
62103017170 นางสาวฐิติยา ยอดเพ็ชร
62103017171 นางสาววารุณี แสงพยัพ
62103017172 นางสาวนิติพร ประวาฬ
62103017173 นางสาวรุ:งอรุณ ศรีนางใย
62103017174 นางสาวสุวรีย� ไชยบรรจงศักด์ิ
62103017175 นางสาวฟาริตา สุวรรณเพ็ชร
62103017176 นางสาวศิริวรรณ จันละบุตร
62103017177 นางสาวภัคภรณ� สังวิบุตร
62103017178 นางสาวสุรีย�พร ไชยชาญ
62103017179 นางสาวขนิษฐา บุรา
62103017180 นางกัญญาพร โพธ์ิธานี
62103017181 นางสาวกัลยา ต้ังโชติหิรัญ
62103017182 นางสาวพรนิภา จันทร�เจริญ
62103017183 นายเสกสรรค� ดอนสินธุ�
62103017184 นางสาววราภรณ� พาเจริญ
62103017185 นางสาวพรวิภา นวลคํา
62103017186 นางสาวพิมพ�พัชชา แก0วมหาวงศ�
62103017187 นางสาวรัตนาวดี ศรีสวัสด์ิ
62103017188 นางสาวรุจิรา จันทะคัด
62103017189 นางสาวศิริประภา ท:าหาญ
62103017190 นางสาววงศ�เดือน พงษ�วัน
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017191 นางสาวเจนจิรา ราศรี
62103017192 นายศักด์ิมงคล ชอบบุญ
62103017193 นางสาวกรรณิการ� สิทธิโสม
62103017194 นางสาวสุนิษา ดวงนิล
62103017195 นางสาวเมทิกา มุทรพัฒน�
62103017196 นายวุทธิชัย ดวงธนู
62103017197 นายกิตติศักด์ิ เพชรพันธ�
62103017198 นางสาวกาญจนา อินทร�เลิศ
62103017199 นางสาวสุภาวดี เครือสีดา
62103017200 นายวีระพงษ� บุระพา
62103017201 นางสาวนรินทร สุภเลิศ
62103017202 นางสาวพัณนิภา มงคลเสริมศิริ
62103017203 นายลัทธพรรณ เหนือทอง
62103017204 นางสาวรัชฎาภร ไชยหล:อ
62103017205 นางสาวสาวิตรี แฝงเพชร
62103017206 นางสาวจุฑารัตน� ชายทวีป
62103017207 นางสาวประภาพร ทํานักสุข
62103017208 นางสาววิภา วุฒิพรม
62103017209 นางสาวภิญญาพัชญ� เทียมดง
62103017210 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข
62103017211 นายจักรพันธุ� พันธุ�วิไล
62103017212 นางสาวอรทัย พ่ึงพัก
62103017213 นางสาวจิรัชยา วัฒนะ
62103017214 นางสาวปIยะวัน ห:อดี
62103017215 นางสาวพรรทิวา อุโลก
62103017216 นางสาวแคทลียา ทองต้ือ
62103017217 นายศตวรรษ อุทาวงค�
62103017218 นางสาวณัฐฐิญา หมายสุข
62103017219 นายปกป4อง อิ่มใจ
62103017220 นางสาวพิมพ�จันทร� จงวัฒน�
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017221 นายวัชรพงษ� ทองลอย
62103017222 นางสาวสกุลรัตน� มณีจันทร�
62103017223 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรชู
62103017224 นางสาวพรพิรุฬห� ม่ังศรี
62103017225 นายวัชรพล บุปผาชาติ
62103017226 นางสาวกัญญาณี พิมัยรัมย�
62103017227 นายสถาพล สู:บุญ
62103017228 นางสาววรรณิษา สมเมือง
62103017229 นางเนตรชนก อุปมา
62103017230 นางสาวศิรินภา ทองพูล
62103017231 นายบุญส:ง วงศ�นรินทร�
62103017232 นางสาวเจนจิรา ฝางคํา
62103017233 นางสาวสุวิมล บุญชิต
62103017234 นางสาวจิตรา ทองไทย
62103017235 นางสาวบุษกร สุพรรณสาย
62103017236 นางสาวอรอุมา ผลศิริ
62103017237 นางสาวศิริลักษณ� สวัสด์ินะที
62103017238 นายอดิศร ดวงสีดา
62103017239 นางสาวนิติยา กอทอง
62103017240 นายประจักษ�ชัย นาคพันธ�
62103017241 นางสาวสุดารัตน� ทองปBญญา
62103017242 นายวัชระ ชมชัย
62103017243 นางสาวกฤตยา เสนาะสวัสดิกุล
62103017244 นางสาวสุภาภรณ� สําราญ
62103017245 นางสาวนันท�นภัส วงค�พุทธะ
62103017246 นายณัฐพณ หนูน0อย
62103017247 นางสาวภานุชนาถ ศรีบุบผา
62103017248 นางสาวชลธิชา พวงเพ็ชร
62103017249 นางกนกอร เสาหิน
62103017250 นายยอดเพชร สมาคม
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017251 นางสาวพัชรี สีเย็น
62103017252 นางสาวณัชฎาภรณ� เผื่อแผ:
62103017253 นางสาวเอมอร แทนคํา
62103017254 นางสาวขนิษฐา ศรีธรรมมา
62103017255 นางสาวอรอนงค� ทิพย�อรัญ
62103017256 นายจิรัฐต�กุล สุนิมิตร�
62103017257 นางสาวอรชร ดวงพร
62103017258 นางสาวปนัดดา ปBททุม
62103017259 นางสาวสุภาพร ภูติยา
62103017260 นายอภิวัฒน� แก:นจําปา
62103017261 นางสาวนันธิกา ภูอินนา
62103017262 นางสาววราภรณ� ไกรยวงษ�
62103017263 นางสาวน้ําทิพย� ศรศรี
62103017264 นางสาวขนิษฐา ดาบด0วน
62103017265 นางสาวอรวรรณ พาสุวรรณ�
62103017266 นางสาวปIยธิดา แผ0วสูงเนิน
62103017267 นางสาวอักษร ไวยศรีแสง
62103017268 นางสาวนิธิพร ฉลาดแย0ม
62103017269 นางพัชราพันธุ� หาทรัพย�
62103017270 นางสาวยุรยาตร ยอดภิรมย�
62103017271 นางสาวสุธิดา ฉวีวงษ�
62103017272 นายอัครพล อินทร�จันทร�
62103017273 นางสุพัตรา โลทัง
62103017274 นางสาวจันทร�นภา บัวหอม
62103017275 นางสาววิลาวรรณ ใหมทอง
62103017276 นางสาวนิภาพรรณ กาคําผุย
62103017277 นายวุฒิชัย นามทอง
62103017278 นางสาวณัฐภัทร บุญอุ0ม
62103017279 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา
62103017280 นางสาวกิตติมา ลาสิงหาญ

หน0า 576 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017281 นางสาววรางคณา ไชยวัฒน�
62103017282 นางสาวนารีรัตน� รื่นภาค
62103017283 นางสาวณฐวรรณ พิมพ�โคตร
62103017284 นายวิวัฒน� สุมา
62103017285 นางสาวสุภาวดี ลาโพธ์ิ
62103017286 สตทวรพจน� ขุมทอง
62103017287 นางสาวกรองกาญน� จรเด็จ
62103017288 นายธีรพงษ� ทองคลี่
62103017289 นายณัฐพงศ� อึงชื่น
62103017290 นายรัฐธนันท� เตชะวรสิทธ์ิ
62103017291 นางสาวจันทร�ทิพย� พันธ�สําโรง
62103017292 นางสาววรรณา บุญปลอด
62103017293 นางสาวนภัสภรณ� สุพรรณ
62103017294 นายภารินทร� สาลีบุตร
62103017295 นางสาวเบญจมาศ เพ็งอุดม
62103017296 นางสาวมณีนุช บุตรดี
62103017297 นางธรรศากรณ� สิงหัษฐิต
62103017298 นางสาวมันทิรา ดวงทอง
62103017299 นายจํานงค� ประเสริฐ
62103017300 นางสาวเกตสุดา เวชกามา
62103017301 นางสาวกนิษฐา ธนาวิวัฒน�ชัยกุล
62103017302 นางสาวกมลทิพย� คนตรง
62103017303 นางสาวประภาพรรณ ปBญญาแก0ว
62103017304 นางสาวมุจรินทร� มังฆะการ
62103017305 นางสาวลําพูล สาระทิศ
62103017306 นางสาวชารินี ชาญจิตร
62103017307 นางสาวรุจาภา สุวรรณเพ็ชร
62103017308 นางสาวพิมชนก ฉกรรจ�ศิลปT
62103017309 นางสาวจันจีรา หรพริ้ง
62103017310 นายสุพจน� พูลเพ่ิม
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62103017311 นายจักรภพ เมืองมา
62103017312 นายฤทธิพล ผลาฤทธ์ิ
62103017313 นายทวีนันท� ทวีวรรณกิจ
62103017314 นายกฤตเมธ ประกอบแสง
62103017315 นายณัฐวุฒิ ผิวเรืองนนท�
62103017316 นางสาวเขมจิรา สารการ
62103017317 นางสาวก่ิงแก0ว ยินดี
62103017318 นางสาวกนกวรรณ ชะเนติยัง
62103017319 นางสาวสาย บุญชัย
62103017320 นางสาวธันวาพร ดีพลงาม
62103017321 นางสาวบุษกร ถิตย�สมบูรณ�
62103017322 นางสาวสุปราณี อุนาพันธ�
62103017323 นางสาววรัทชนันท� พันธุ�วงศ�
62103017324 นางสาวกุลสตรี อนุไวยา
62103017325 นายพิพัฒน� กุลวุฒิ
62103017326 นางสาวอนิตยา บุษบา
62103017327 นางสาวธิดามาศ ขอเหล็กกลาง
62103017328 นางสาวยุวดี มีทะลา
62103017329 นายธีรพงษ� ซอนทรัพย�
62103017330 นางสาวนิติพร ชาภูธร
62103017331 นางสาวนุสรา ปฏิชัย
62103017332 นางสาวธนาภรณ� ผิวอ0วน
62103017333 นางสาวแพรไหม จันทาใส
62103017334 นางสาวศิริวรรณ นันทวงศ�
62103017335 นายเกียรติกุล ลอยศักด์ิ
62103017336 นายคมกฤช ปริวัน
62103017337 นางสาวศิรินภา ผลคูณ
62103017338 นางสาวธิดารัตน� สุขวิพัฒน�
62103017339 นางสาวพวงผกา ฆารสมบูรณ�
62103017340 นางสาวสุนันทา วรรณวงค�
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62103017341 นายสุวินัย พวงยอด
62103017342 นางสาวมินตรา จันทร�ศรีชา
62103017343 นางสาวพจนินทร� รามมะมะ
62103017344 นายปริญญา กําแมด
62103017345 นางสาวณัฐธร สีหะวงษ�
62103017346 นางสาวกัญญาภัทร เรือนแก0ว
62103017347 นางจิราภรณ� วรจารุ
62103017348 นายธีรโชติ ศรีงามช0อย
62103017349 นายนัฐพล สวาสนา
62103017350 นางสาวเจษฎาภรณ� วงศ�เพ็ญ
62103017351 นายกิตติศักด์ิ งาสาน
62103017352 นางสาวทิพย�สุดา อัตเนย�
62103017353 นายสามารถ สังขฤกษ�
62103017354 นางสาวณัฐฐินันท� มุธุสิทธ์ิ
62103017355 นายอภิจักร ครองสี
62103017356 นายณกรณ� เที่ยงภักดี
62103017357 นายกฤษดา ศรีลาศักด์ิ
62103017358 นางสาวกาญจนาภรณ� ต0นแก0ว
62103017359 นายกฤษณัฐ ชนานุวัฒน�
62103017360 นายทรงชัย อูบแก0ว
62103017361 นายสรพล นนท�คําวงศ�
62103017362 นางสาวนัสยา กริชพิทักษ�เงิน
62103017363 นายวุฒิพงษ� วงศ�วัง
62103017364 นางสาวณัฎฐ�ฐริการ� ทองหล:อ
62103017365 นางสาวชนิสา นรสาร
62103017366 นายณัชวุฒิ วงศ�วิศาลพร
62103017367 นางสาวชฎาธร สําราญวงศ�
62103017368 นางสาวณัฐธยาน� กาณะวงศ�
62103017369 นางสาววันวิสา ปBญญาสิงห�
62103017370 นายสุภวุฒิ ก:อคุณ
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62103017371 นายประพัฒน� บุญเต็ม
62103017372 นายอนุชิต สัมมะดี
62103017373 นางสาวชิดชนก ทองเสริม
62103017374 นางสาวสุนิสา ไกยะแสง
62103017375 นางสาวธารินันทร� ศรีษะธร
62103017376 นายวิทยา คูณมี
62103017377 นายปIยะวัฒน� บัวผัน
62103017378 นางสาวเกวลิน สาระทา
62103017379 นางสาวลักขณา รังษี
62103017380 นายณัฐวุฒิ พูนพิน
62103017381 นางสาวศิริรัตน� ศุภกิจ
62103017382 นางจิรารัตน� จันดาประดิษฐ�
62103017383 นายปริญญา เย็นเกษม
62103017384 นางสาวเพียงตะวัน มุละสีวะ
62103017385 นางสาววิมลรัตน� ทองรี
62103017386 นายธเนศ แสนกล0า
62103017387 นางสาวทัศนีย� จันทร�แก0ว
62103017388 นายวารุต บํารุงตา
62103017389 นางสาวจตุภรณ� สมัย
62103017390 นางสาวกอแก0ว คัทมาร
62103017391 นายเด:นชัย เสียงหวาน
62103017392 นางสาวปIยดา มีอรุณ
62103017393 นางสาวกรศศิร� รุ:งเรือง
62103017394 นายวิทยา ม:วงศรี
62103017395 นายอดิศักด์ิ นอกตาจ่ัน
62103017396 นางสาวนิภารัตน� พิกุลศรี
62103017397 นางสาวชญาภรณ� พันธ�มณี
62103017398 นางสาวสุพัตรา เชื้อสิงห�
62103017399 นางสาวสุโรจนันท� วงศ�ขันธ�
62103017400 นายกฤษฎา สนิท
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62103017401 นางสาวศิริภา มาลา
62103017402 นางสาวฐิติมา พูลทรัพย�
62103017403 นายศรัณย� ชํานาญระเบียบกิจ
62103017404 นางสาวสิริอร ดําริห�
62103017405 นายสุนทร บุญศรี
62103017406 นายชนกนันท� พลอาทิตย�
62103017407 นายชนะชัย ญาวงศ�
62103017408 นางสาวภัทราภา คันชั่งทอง
62103017409 นายสุขพร วงษ�วาฬ
62103017410 นายธนานุวัธน� นันทวัตร
62103017411 นางสาวสุดารัตน� ใจม่ัน
62103017412 นางสาวจินต�จุฑา เจริญย่ิง
62103017413 นางสาวสวรรยา วรจักร�
62103017414 นายภานุวัฒน� วงษ�ศิลปT
62103017415 นางสาวยุพเรศ สําเนากลาง
62103017416 นางสาวอุสา จันทนา
62103017417 นายกฤษดา ขันอาสา
62103017418 นางสาวปรียาพร บุญชู
62103017419 นางสาวมลฤดี แข็งขัน
62103017420 นายบัญชิด สายทอง
62103017421 นายณัฐวัตร เพลินสมบัติ
62103017422 นางวิยะดา จรเอ0กา
62103017423 นางสาวประภัสสร จันทุมา
62103017424 นางสาววารุณี วงศ�พิมล
62103017425 นางสาวบุษบา คงทน
62103017426 นางสาวณัชชากัญญ� สลางสิงห�
62103017427 นางสาวธญชนก เคนสิงห�
62103017428 นางสาวสุปรียา วงค�คํา
62103017429 นางสาวดาราวรรณ ม่ันนิยม
62103017430 นางสาวสุธิดา อาภรศรี
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62103017431 นางสาวฉวีวรรณ สุขันธ�
62103017432 นางสาวอรอนงค� ไชยสุวรรณ�
62103017433 นางสาวกมลวรรณ เคนมา
62103017434 นายสันติภาพ รอบแคว0น
62103017435 นางสาวลินดา พงษ�ลุน
62103017436 นางถนัดศรี แต:งยอนรัมย�
62103017437 นายฉัฏฐบพิธ เครือเนียม
62103017438 นางสาวธัญญารัตน� อะนะรัมย�
62103017439 นางสาวน้ําทิพย� แก0วทอด
62103017440 นายพศิน โภคพันธ�
62103017441 นางสาวนรินรัตน� ทองถนอมงาม
62103017442 นางสาวเพ็ญพิมล มองบุญ
62103017443 นางสาวกาญจนา อินทร�ดี
62103017444 นางสาวนิศานาถ ภาคี
62103017445 นางสาวศิริมา ชานุชิตร
62103017446 นางสาวอมรรัตน� คณาพัฒน�
62103017447 นางรัชดาวัลย� ตามบุญ
62103017448 นางสาวภรัณยา บุญจรัส
62103017449 นางสาวปุณยวีร� ลาบุตร
62103017450 นางสาวศกลรัตน� จิตต�วรวัฒน�
62103017451 นางสาวสุนิษา ปIOนหอม
62103017452 นางสาวสุธิดา กตะศิลา
62103017453 นายกันตพิชญ� เหลาแตว
62103017454 นายศราวุธ ประวาฬ
62103017455 นายสุริยพงษ� สมเสนาะ
62103017456 นางสาวศุภษร ทีรวม
62103017457 นางสาวกาญจนา ม่ันจิตร
62103017458 นายวุฒินันท� จันทะวงศ�
62103017459 นางสาวอุไรวรรณ หม่ันวงค�
62103017460 นางสาวเอื้อมพร หวังเจริญ
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62103017461 นางสาวพัทธนันท� บุญโญ
62103017462 นางสาววิไลลักษณ� พิรินยวง
62103017463 นางสาวโชติกา สิงห�เปMYย
62103017464 นายวัลลภ มนตรีวงษ�
62103017465 นายคุณากรณ� แก0วกัญญา
62103017466 นายปวีณ�กร นิตใธสง
62103017467 นายประวิทย� ราชภักดี
62103017468 นายเตวิชญ�ฐคูณ จุลนีย�
62103017469 นางสาวประภา อเนกา
62103017470 นางสาวปริฉัตร คําวัน
62103017471 นายณรงค�ศักด์ิ ปIดตัง
62103017472 นายอลงกร แสงคํา
62103017473 นางสาวนรินทร�ภรณ� สุบุญ
62103017474 นางสาวอรอนงค� มูลจันที
62103017475 นางสาวฐิติพร โสรกนิษฐ�
62103017476 นางสาวพิมพ�ชนก กุจะพันธ�
62103017477 นางสาวอรอนงค� ต0นเชื้อ
62103017478 นางสาวพิศมัย สุโยธา
62103017479 นางสาวนัฐธิชา สายบัว
62103017480 นายปราณนต� ชื่นสว:าง
62103017481 นางสาวสุริฉาย ทูลไธสง
62103017482 นางสาวสุจิตตรา นามจันทา
62103017483 นางสาวปริศนา สอนเสนา
62103017484 นางสาวพิมพิไล สาระพันธ�
62103017485 นางสาวพรรณนิภา วันนา
62103017486 นางสาวกมลพัทธ� ลาทา
62103017487 นางสาวพัชรา พิมสาร
62103017488 นางสาวนิธินันท� วิชาเทพ
62103017489 นายวิเศษศักด์ิ สัตยากุล
62103017490 นางสาววลัยลักษณ� โทถม
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62103017491 นางสาวธัญญาศิริ สียางนอก
62103017492 นางสาววัลวิภา ราษีทอง
62103017493 นางสาวรัตติพร โสดพงษ�
62103017494 นางสาวธนิกรณ� แซ:ต้ัง
62103017495 นายอภิเดช สารบรรณ
62103017496 นายอิทธิพัทธ� คงไทย
62103017497 นางสาวอรวรรณ ผลอ0อ
62103017498 นายไพสิทธ์ิ จันปุUม
62103017499 นางสาวน้ําทิพย� สิทธิจินดา
62103017500 นายชัยวัฒน� เกตุไธสง
62103017501 นางสาวชลม�ฐิฌา ลาศา
62103017502 นางสาวกนกพร ก0อนมณี
62103017503 นางสาวสุภัสสรา สอนสระคู
62103017504 นายอนุรักษ� สุทนต�
62103017505 นางสาวภัทราวดี บุญสอน
62103017506 นางสาววรรณนิศา ศรีหาภาค
62103017507 นางสาวภาชญา ลีลาศสง:างาม
62103017508 นายพัฒนนันท� เศรษฐิพรพล
62103017509 นายอานนท� ป4องสิงห�
62103017510 นายธราธร อ:อนพันธ�
62103017511 นางสาวพิมลวรรณ ป4อมหาญ
62103017512 นายสุรเชษฐ� เหล:ากสิการ
62103017513 นางสาวสุภารัตน� สมอินอ0อย
62103017514 นางสาวปลายฟ4า ตุมชาติ
62103017515 นางสาวอมรรัตน� แพงศรี
62103017516 นางสาวปBทมา ปBกแก0ว
62103017517 นางสาวณัฐนิชา เชื้อคําฮด
62103017518 นางสาวจริยา พรมพุ0ย
62103017519 นางสาวเริงนภา ค:าแพง
62103017520 นางสาวสุวนันท� คูณมา
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62103017521 นางสาวกชพรรณ เกษตรสิงห�
62103017522 นางสาวพรสิริ ภูลสวัสด์ิ
62103017523 นางสาวรัตติญากรณ� สว:างจิตต�
62103017524 นางสาวปุริมปรัชญ� ใจนวล
62103017525 นายสราวุฒิ ทีคําแก0ว
62103017526 นางสาวรมิดา จรูญภาคย�
62103017527 นายพรชัย พิมพ�อ:อน
62103017528 นางสาวกนกวรรณ ณ อุบล
62103017529 นางสาวพรทิพย� โภชนัง
62103017530 นายสุริยา ประสงค�เสียง
62103017531 นางสาวอรอุมา คํางอก
62103017532 นางสาวจิระภา วิวาสุขุ
62103017533 นางสาวอรณิช บุตรคํา
62103017534 นางสาวณัฐทริกา ศรีแก0ว
62103017535 นางสาวสุจารี หอมหวล
62103017536 นายเอกชัย งาหอม
62103017537 นางสาวสุพัตรา มหาหงษ�
62103017538 นางสาวมะลิวรรณ เทียมเชื้อ
62103017539 นางสาวเมทินี ศรสันต�
62103017540 นางหทัยรัตน� แก0วแสน
62103017541 นางสาวพิมพ�ลดา เกียรติภัทรวงศ�
62103017542 นางสาวพัชรา กุกําจัด
62103017543 นางสาวภัทรวดี ประทุมศรี
62103017544 นางสาวเดือนเพ็ญ กองแก0ว
62103017545 นางสาวอรอนงค� ศรีธัญรัตน�
62103017546 นายธีระศักด์ิ ภาคภูมิ
62103017547 นายกรกฤช พงค�เอก
62103017548 นางสาวเกตุสุดา ปBญญาวงค�
62103017549 นางดวงเนตร ปรีชาวุฒิวงศ�
62103017550 นางสาวปรียาภรณ� นาโสก
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62103017551 นางสาวสุภัทรา มาโนชญ�จิต
62103017552 นางสาวจุฑารัตน� มีสัตย�
62103017553 นายณัฐภัทร สุภารัตน�
62103017554 นางสาวจิราภรณ� บุญโย
62103017555 นางวิภารัตน� คําแสน
62103017556 นายวสุพล พันธุระ
62103017557 นางสาวพัชรี ธานี
62103017558 นางสาวแสงทอง ชื่นทรวง
62103017559 นายอภินันท� จิตสาร
62103017560 นายยุทธชัย นนทการ
62103017561 นางสาวปวีณา ศรีจันทร�
62103017562 นางสาวณัฏฐกานต� ครรไล
62103017563 นางสาวกันยารัตน� พิศมัย
62103017564 นางสาวดวงฤทัย ดอกเกษศรี
62103017565 นายวันชัย วิลาไชย
62103017566 นางสาวศุภรัตน� พันธ�โสภา
62103017567 นายนนทชัย ภาคโพธ์ิ
62103017568 นายวีรพล พันธุ�เกตุ
62103017569 นายจิรวัฒน� หงษ�พันธ�
62103017570 นางสาวสุภารัตน� สีลาดเลา
62103017571 นายณัชฐปกรณ� เจียมตัว
62103017572 นางสาวยุวดี โพธ์ิศรี
62103017573 นางสาวนัธฬินี วังรัตนาศิริกุล
62103017574 นางธีราภรณ� แก0วปลา
62103017575 นางสาวกรรณิการ� ทิวกลาง
62103017576 นายโชคอนันต� สยุมพร
62103017577 นางสาวกชกร ปBดนา
62103017578 นางสาวกมลภัทร ทองสวัสด์ิ
62103017579 นางสาวอังคนา เอกศิริ
62103017580 นางสาวพรทิวา ศรีสุวรรณ
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62103017581 นางสาวกมลชนก บัวผัน
62103017582 นางปราณี จันทรวิมล
62103017583 นางสาวจิระประภา ขันคํา
62103017584 นายเจริญชัย นพพิบูลย�
62103017585 นางสาวสกุลณา ส:องเสนา
62103017586 นางสาวโสภิดา เจริญไชย
62103017587 นางสาวจีราพร พุ:มจันทร�
62103017588 นายเกียรติกุล ภักนิกร
62103017589 นางสาวศิริประภา ยัญญะจันทร�
62103017590 นางสาววชิรปาณี มาศกุล
62103017591 นางสาวสุดารัช ชัยศรี
62103017592 นางสาวรัชฎาภรณ� วาฤกษ�ดี
62103017593 นางสาววิสุดา สานุสันต�
62103017594 นางปIยภรณ� พันธุ�พิญญา
62103017595 นางสาวอัจฉราภรณ� มณีเรืองโกมล
62103017596 นางสาวณัฐริกา พะวงรัมย�
62103017597 นางสาวสิริพร คําศรี
62103017598 นายสันติ สุขเสริม
62103017599 นางสาวสุนันทา ธรรมเจริญ
62103017600 นางสาวอลิษา ต0นจําปา
62103017601 นายไกรลาส ตระกาลจันทร�
62103017602 นางสาวนุชจรี นุกอนรัมย�
62103017603 นายวุฒิศักด์ิ ทองมนต�
62103017604 นางปวีณ�ธิดา ฤทธ์ิผล
62103017605 นายจิรายุทธ ศรีรักษ�
62103017606 นางสาววรรณภา ทับทิมหิน
62103017607 นางสาวปุณยาพร อรรคบุตร
62103017608 นายฤทธิพร คุณารักษ�
62103017609 นางสาวณัฏยา ศรีมาศ
62103017610 นางสาวสุภาวดี ธิติประเสริฐกุล
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62103017611 นางสาวสัจจพร รามมะมะ
62103017612 นางสาวชนิตา เนาวบุตร
62103017613 นางสาวอัชราพร สุทธิพรชัย
62103017614 นางสาวอรวรรณ คําธิวงษ�
62103017615 นางสาววารุณี คําเสมอ
62103017616 นายวุฒิชัย เอมโอษฐ�
62103017617 นายโอฬาร กษมาพิศาล
62103017618 นางสาวสุกัญญา ปBนทา
62103017619 นางสาววันวิสา หล0าตัน
62103017620 นางธิดารัตน� สุทธิเสน
62103017621 นางสาววณิชยา พิมพ�บุตร
62103017622 นางสาวหนึ่งฤทัย แพ:งพนม
62103017623 นายธงชัย ห0วยทราย
62103017624 นางชาลินี พลมาตร
62103017625 นายวิทยา สังฆะทิพย�
62103017626 นางสาววิลาวัณย� ชัยภา
62103017627 นางสาวศิริลักษณ� โคกแก0ว
62103017628 นายคุณากร สิมศิริวัฒน�
62103017629 นางสาววรรณภา โสภา
62103017630 นายสุทธิเกียรติ บุระมุข
62103017631 นางสาวฐิตาภา โพธิสาร
62103017632 นายบุญถึง จันทร�แจ0ง
62103017633 นางสาวพิชญาภา บุ0งทอง
62103017634 นางสาวพนารัตน� ช:วงบุญศรี
62103017635 นางสาวสุภาภรณ� ศรีจันทา
62103017636 นางสาวปาริฉัตร เงางาม
62103017637 นางสาวปวีณา สาธุจรัญ
62103017638 นางสาววนิษา เนาว�มณีฐญาณ�
62103017639 นายพัฒน�ชระ ธรรมนุช
62103017640 นายอิศราวุธ นามสุดโท
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62103017641 นางสาวเกศรินทร� นนท�ชนะ
62103017642 นางสาวอินธุอร แพงมา
62103017643 นางสาวพัชราวรรณ อุดมเดช
62103017644 นายอรรถสิทธ์ิ สังข�แสวงพัฒน�
62103017645 นายณัฐกร เจริญวงศ�
62103017646 นางสาวณธภส คุณสมบัติ
62103017647 นางสาวสมฤทัย พันธุ�สะอาด
62103017648 นางสาวอัญชลี ขันอาสา
62103017649 นางสาววิจิตรา โคตรพงษ�
62103017650 นางสาวปริยานุช มีอรุณ
62103017651 นายพิสุทธ์ิ คชาชัด
62103017652 นางสาวมุกดา โคตรบรม
62103017653 นางสาวอัจฉรา ดาวเรือง
62103017654 นางสาวณัฐชา เกิดเหมาะ
62103017655 นางสาวจีระนันท� สุพิน
62103017656 นายกัมปนาท กุลไธสง
62103017657 นางณฐพร ทิพม:อม
62103017658 นางสาวศิริรัตน� แสงกล0า
62103017659 นายภานุพงศ� ผาระกัน
62103017660 นางสาววริณทิพย� ศรีสาย
62103017661 นางสาวแพรวพรรณ พรหมทา
62103017662 นายธนกฤต สิทธิโสม
62103017663 นางสาวกีรติกา พิมมาศ
62103017664 นางสาวอริสรา ก0อนทอง
62103017665 นางสาวนฤมล แก0วนิวงค�
62103017666 นางสาวณัฐริกา คําสนิท
62103017667 นายศุภัจฉริยะ สีชนะ
62103017668 นายนนทกร ไชยบุตร
62103017669 นายกิตติชัย กระเบื้องกลาง
62103017670 นางสาวจุฑามณี มูลวงษ�
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62103017671 นางสาวนิสา ภักดีจุ
62103017672 นางสาวพัชญา ไกยวงศ�
62103017673 นางสาวพิมพ�ฤทัย สัตย�ซ่ือ
62103017674 นางสาวกาญจนา แสงเทพ
62103017675 นางสาวเบญจวรรณ ผลบุญ
62103017676 นางสาววนิดา ทองคํ่า
62103017677 นางสาวมนัญชยา ประชุมผล
62103017678 นายวิศรุต ไชยรัตน�
62103017679 นางสาวเสาวลักษณ� สุนทรวัฒน�
62103017680 นายเฉลิมชล หลินเจริญ
62103017681 นายทัตพงษ� อาจนนลา
62103017682 นางสาวธาราทิพย� พูลเสนา
62103017683 นายครรชิต บุญจริง
62103017684 นายนิติศักด์ิ ก่ิงบู
62103017685 นายอุดม ม:วงทับทิม
62103017686 นางสาวกัลยา สมัครคูณ
62103017687 นายกิตติกร ยืนยง
62103017688 นายประกิต สร0อยทอง
62103017689 นางสาวจีรนันท� เสริญอนันต�
62103017690 นายวุฒิศักด์ิ นวลนุกูล
62103017691 นางสาวนุจรินทร� คําปาน
62103017692 นายวทัญWู วงศ�สุวรรณ
62103017693 นางสาวฐิตาภรณ� บุญเจือ
62103017694 นางสาวดุษฎี ศรีโยหะ
62103017695 นางสาวประภารัตน� เทนโสภา
62103017696 นางสาวนันท�นภัส พันธุชาติ
62103017697 นางสาวเบญจวรรณ บุญแย0ม
62103017698 นางสาวอมรรัตน� ธรรมสาร
62103017699 นายนันทวิทย� กาวิลตา
62103017700 นายภัทรเดช ครุธทะยาน
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62103017701 นายธนรัตน� อาจสาลี
62103017702 นางสาวกฤตรัตน� บัวพันธ�
62103017703 นางสาวอรทัย ทองอินทร�
62103017704 นางสาวธัญจิรา เรืองพานิชภิบาล
62103017705 นางสาวเมษยา ภูมิแสน
62103017706 นางสาวจุฬาลักษณ� กองเหียะ
62103017707 นางสาววิภาพร บุญเททิม
62103017708 นายดลชัย ประมวล
62103017709 นายวัชระ นิรัมย�
62103017710 นายสุรินทร� ยะเกตุ
62103017711 นายพรมนัส เอ็นน0อย
62103017712 นายพชร รัตนประสพ
62103017713 นางสาวกิติยา ชนะพาห�
62103017714 นางสาวพรวิสา โพธ์ิทอง
62103017715 นายชิตณรงค� บุญสอน
62103017716 นายวัชระ เขียวกลม
62103017717 นางสาวกรรณิการ� พลรักษ�
62103017718 นางสาวเหมวรัญญา โกศล
62103017719 นางสาวรัตศริน เวทนา
62103017720 นางสาวพัชรนันท� โชติจิรธนาศักด์ิ
62103017721 นางสาวชรินดา ไตรทิพย�
62103017722 นางสาวนภัสวรรณ สารจันทร�
62103017723 นายอํานาจ คําทอง
62103017724 นางสาวกานต�พิชชา นามสอน
62103017725 นายภาสกร วงศ�จันทร�
62103017726 นางสาวรศวิมล ปBตตายะโส
62103017727 นางสาวนัฏฐิณี จินพละ
62103017728 นางสาววรารัตน� งามดี
62103017729 นางสาวเปMOยมจิตร ทัศบุตร
62103017730 นางสาวสาวิณี สําเภา
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62103017731 นางสาวนุชนาฎ เชื้ออินทร�
62103017732 นางสาววรรณภา มูลพรม
62103017733 นายธีรดนย� เลิศสิทธ์ิ
62103017734 นางสาวปาริสุทธ์ิ วิศิษฐ�ผจญชัย
62103017735 นางจันทรา รักษาภักดี
62103017736 นางสาวเอมอร ปBจจุโส
62103017737 นายสุวรรณ ก0านเหลือง
62103017738 นางสาวมินตรา สมชื่อ
62103017739 นางสาวณัฐนิชา ช:วงสําโรง
62103017740 นายสุริยา นิยม
62103017741 นางสาวกัญญาณัฐ ก0อนทอง
62103017742 นางสาวแก0วตา ขอบเขต
62103017743 นางวิจิตรา บุตรดีวงค�
62103017744 นางสาววัฒนียา คํากอง
62103017745 นางสาวพุธวรรณ เจือจันทร�
62103017746 นางสาวศิริวรรณ อินทะวุธ
62103017747 นางสาวอภิญญา ตรีแสน
62103017748 นางสาวยุพาพร เหลาแหลม
62103017749 นางสาวปาหนัน เนตรวงศ�
62103017750 นายอลงกรณ� ภูตะอินทร�
62103017751 นายโสภณ จงราช
62103017752 นางสาวอาภัสรา สมปอง
62103017753 นางสาวมัทนา สายพันธุ�
62103017754 นายภูริวัจน� ท:วงที
62103017755 นางสาวปรีชญา กอไธสง
62103017756 นางสาวจิรชยาพร ทัดแก0ว
62103017757 นางสาวกนกรัตน� ถวิลรักษ�
62103017758 นายทวีสิน ชุมหอม
62103017759 นายวิสุทธิคุณ สมรัตน�
62103017760 นางสาวจิรัชยา ธรรมนิยม
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62103017761 นางสาวชนพร จิตจันทร�
62103017762 นางสาวปทุมพร วงษ�ตรี
62103017763 นายอัครวัฒน� ฉายศิริวัฒนกุล
62103017764 นางสาวปนัดดา วาปM
62103017765 นายอติราช บัวทอง
62103017766 นางสาววิภาพร แก0วดวงใหญ:
62103017767 นางสาวรัชฎาภรณ� ท0าวอาสา
62103017768 นายจารุวิทย� แสนจันทร�
62103017769 นางสาวเมธาวี พรมดวงศรี
62103017770 นายปรัชญา เศษโถ
62103017771 นางสาวบุหลัน โสมะตะนัย
62103017772 นายธนวัฒน� ชัดเจน
62103017773 นางสาวเกษรินทร� โพธิสาร
62103017774 นางสาววิชญาดา มากดี
62103017775 นางสาวศรีสุดา อารีย�
62103017776 นางสาวชญาพัศ มานะศรี
62103017777 นางสาววรินธร ปIติกะวงษ�
62103017778 นายชัยณรงค� จะเรืองรัมย�
62103017779 นางสาวราตรี ประทุมลี
62103017780 นางลําใย มูลตระกูล
62103017781 นายอัครพล แสนกล0า
62103017782 นายจักรพงษ� สุวรรณ
62103017783 นางสาวพิรุณทิพย� คําไชย
62103017784 นายฌานุพงษ� สมสวย
62103017785 นางสาวศุภรัตน� วงค�คําเหลา
62103017786 นางสาวกมลกานต� สะสินทร
62103017787 นางสาวศรีสุดา นาศรี
62103017788 นางสาวบุษกร ปราบภัย
62103017789 นางสาวจิราพร แสงสุวรรณ
62103017790 นางสาวสุจิตรา พันธะราช
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62103017791 นางสาววรรณวนัช มณีวรรณ
62103017792 นางสาวปรารถนา พาแก0ว
62103017793 นางพัชรี มณีจักร�
62103017794 นางสาวพิศมัย มุละสีวะ
62103017795 นางสาวสุนิสา พุทธขันธ�
62103017796 นายวัลลพ ดวงศรี
62103017797 นางสาวปุญญิสา พิลากุล
62103017798 นางสาวเตือนใจ ภาคนะถา
62103017799 นางสาวธนิศา ทาศิริ
62103017800 นางสาวธันย�ชนก หาระสาร
62103017801 นายณัฐพงษ� เรียกประโคน
62103017802 นางสาวณัฏฐนันท� เสนิทัย
62103017803 นางสาวเจนจิรา เคียงข0าง
62103017804 นายธีระดลย� ใจใส
62103017805 นางรุ:งทิวา วันเพ็ญ
62103017806 นางสาวเสาวลักษณ� หมายมี
62103017807 นางสาวยุพิน ชินวงษ�
62103017808 นางสาวอัมพร จันทร�สีดา
62103017809 นางสาวเจษฎาพร ชินวงค�
62103017810 นายณัฐเมศร� สิริโรจน�กมล
62103017811 นายกฤษณชัย ใจดี
62103017812 นายจักรี พรมแสน
62103017813 นายณรงค�ศักด์ิ เสมาวงค�
62103017814 นางสาวนันทกา พิมพ�ลี
62103017815 นางสาวดรุณี ศรีอุบล
62103017816 นางนภัสน� สิงหัษฐิต
62103017817 นางสาวสุพรรณี น้ําใจดี
62103017818 นางสาวมนทิรา สืบสกุล
62103017819 นายอานนท�ชัย เทียนทอง
62103017820 นางสาวอัญชนา ขวัญนู
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62103017821 นายธนพงศ� สีหะวงษ�
62103017822 นางสาวสุปรียานันท� พิมพ�สุวรรณ
62103017823 นางสาวสุวนันท� พิมูลชาติ
62103017824 นางสาวจินตนา ศรีโสดา
62103017825 นางสาวดารุณี วงค�ศรีชา
62103017826 นายสมิทธ� วงค�พิมล
62103017827 นางสาวชนิสรา ชมชื่น
62103017828 นางสาวณัฐสุดา บุญทอง
62103017829 นางสาวสุพรรณี อินทะพันธ�
62103017830 นางสาวศิริขวัญ สรสิทธ์ิ
62103017831 นายธีระวัฒน� จริงไธยสงค�
62103017832 นางสาวกรณัฐ แสนยะบุตร
62103017833 นางสาวรัตนาภรณ� คลังทอง
62103017834 นางสาวเบญจวรรณ ประทุมศาลา
62103017835 นางสาวสุภาพร ท:อนแก0ว
62103017836 นางประภัสสร ลาวัลย�
62103017837 นางสาวสุพัตรา รัตนะวงษ�ขันธ�
62103017838 นางสาวฐิตารีย� คําแน:น
62103017839 นางสาวศิรินภา รุ:งเรือง
62103017840 นายจักรพงษ� ทิพคุณ
62103017841 นางสาวสุนิษา แก0วประกอบ
62103017842 นายธนาณัติ ใยแก0ว
62103017843 นายอดิศักด์ิ ใจแก0ว
62103017844 นายธนากูล เผ:าผา
62103017845 นางสาวสรุตา สิงห�กล0า
62103017846 นางสาวศุภาวรรณ ชิดลม
62103017847 นายตันติกร เรืองสุขสุด
62103017848 นางสาววรานันท� ลุนาบุตร
62103017849 นายนราวุธ ยืนยาว
62103017850 นางสาวศิริญญา วันไชย
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62103017851 นางสาวนิภาพร ศิริวรรณ
62103017852 นางสาวสุภาพร นครวงค�
62103017853 นางสาวจิราภรณ� จันมณี
62103017854 นางสาววิจิตรตา ภู:โพธ์ิ
62103017855 นางสาวปนัดดา ภาระวงค�
62103017856 นางสาวณัฐธิดา ไพศาลเจริญโชติ
62103017857 นายสังคม ขุมมิน
62103017858 นางสาวอัจจิมาธร อมรสินทร�
62103017859 นายวรุธศร สมพันธ�
62103017860 นายอิทธิพล คํานนท�
62103017861 นายวีรยุทธ คําเลิศ
62103017862 นายไพรสณฑ� จิตตนิยมบุญ
62103017863 นางสาวสุภาวดี วงษ�ม่ัน
62103017864 นายศุภชัย ศรีโยหะ
62103017865 นายฉัตรพล รักพรหม
62103017866 นางสาวจิรภิญญา สังข�สําราญ
62103017867 นายจุมพล สุวรไตร
62103017868 นางสาวศิริวรรณ พ้ืนฉลาด
62103017869 นางสาววีระวรรณ สาคร
62103017870 นางสาวพัชราภรณ� อุ:นพันธ�
62103017871 นางสาวกรองกาญจน� สิงห�แจ:ม
62103017872 นายจักรเพชร ประถมพันธ�
62103017873 นายสาคร ผลจันทร�
62103017874 นางสาวลัดดาวรรณ เพ็ชรประดับ
62103017875 นางจรินทรา คงทิพย�
62103017876 นายวุฒินันต� ขวัญนู
62103017877 นายธนนันต� ลูกสีดา
62103017878 นางสาววราภรณ� คําภักดี
62103017879 นางสาวอนุสรา มะลิพันธ�
62103017880 นางสาวเกศริน กามาตร�
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62103017881 นายสุภชัย วงษ�กรณ�
62103017882 นางสาวณัฐพัชร� พิบูลธนพิตร
62103017883 นางสาวภัทราพร ขจรกล่ํา
62103017884 นางสาวประภาภร ชิณโชติ
62103017885 นายอภิสิทธ์ิ สุภกุล
62103017886 นางสาวสิริวรรณ พิมพ�ทรัพย�
62103017887 นายเกรียงไกร กุลโพนเมือง
62103017888 นางจริญญา แหวนเงิน
62103017889 นางสาววลัยภรณ� บุทธิจักร�
62103017890 นางสาวรัตนาภรณ� สระกาศ
62103017891 นางสาววาสนา บุญตา
62103017892 นางสาวนิภาพร ทองแปลง
62103017893 นายณัฐชนนท� บุญมี
62103017894 นางสาวอรทัย ขาวสะอาด
62103017895 นายรัฐนันท� ผลสุข
62103017896 นางสาวผุสดี อินวัฒนสุข
62103017897 นางสาวปาณิสรา ประพรม
62103017898 นางสาววาสนา พรหมบุตร
62103017899 นายรุ0งมงคล จันทร�ลมูล
62103017900 ว:าที่ร0อยตรีหญิงศิริพร ศรีเสมอ
62103017901 นางสาวรจนา ทุมชาติ
62103017902 นางสาวพัชรี สัตย�ธรรม
62103017903 นางสาวยุระดา ภานุรักษ�
62103017904 นายยุทธนา ยะสา
62103017905 นางสาวจริยา ศาลาน0อย
62103017906 นางสาวจุฑามาศ ณรงค�แสง
62103017907 นางสาวจารุวรรณ มุสิกา
62103017908 นายกสินันท� ถีระแก0ว
62103017909 นางสาวนันทนา บุญเต็ม
62103017910 นางสาวอารยา ปลั่งกลาง
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62103017911 นางสาวปIยธิดา ทอดภักดี
62103017912 นางสาวฉัตรติยา วงค�ศรีทา
62103017913 นายศิริศักด์ิ ลักขษร
62103017914 นางสาวเยาวลักษณ� สิงหาวงค�
62103017915 นางสาวพรมณี สมปาน
62103017916 นายเนวินทร� สุโพธ์ิ
62103017917 นางสาวเกศกนก ศิลาอ:อน
62103017918 นางสาวกิตติยา คารมย�
62103017919 นายสามารถ กาญจนารัตน�
62103017920 นายณรงค�ศักด์ิ แสนโบราณ
62103017921 นางสาวณัจฉรียา เวทนา
62103017922 นายพิรุจน� วิชเดช
62103017923 นางสาวจตุพร เกณทวี
62103017924 นางสาวสกุลเกตุ พิมพิคร0อ
62103017925 นางสาวสุธารินี บุตรอุดม
62103017926 นายทนงศักด์ิ สวนมอญ
62103017927 นางสาวจุฑาทิพย� โสภาสิน
62103017928 นายเทวัญ พูนดังหวัง
62103017929 นางสาวชุติมา อินทร�ชื่น
62103017930 นางสาวมัณฑนา คําภา
62103017931 นางสาววิภาพร อินทร�เลิศ
62103017932 นางสาวชุติมา เงินบํารุง
62103017933 นางสาวดวงกมล ธรรมทินโน
62103017934 นายเจษฎา สร0อยปBดสา
62103017935 นางสาวนันทริกา ก0อนแก0ว
62103017936 นางจินตนา พลเทพ
62103017937 นางสาววาสนา สันติชัยรัตน�
62103017938 นางสาวจินตนา กองสี
62103017939 นางปรีชญา สังเกตกิจ
62103017940 นายสายวสันต� ศรแก0ว
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62103017941 นางอนงค�นาฏ ชื่นตา
62103017942 นางสาวกุลจิรา ปIOนบุตร
62103017943 นางสาวกฤษณา โพธ์ิคํา
62103017944 นางสาวศิรินันท� นากุมา
62103017945 นางสาวจุฬาลักษณ� ไชยมาดี
62103017946 นายบวรนันท� จิรังดา
62103017947 นางสาวสกิภัทรา เย็นวัฒนา
62103017948 นางสาววรางคณา จันทร�แจ0ง
62103017949 นายธีรวัฒน� นวลคํา
62103017950 นางสาวปณิตา สมสมัย
62103017951 นางสาวสุรีพร สายแวว
62103017952 นางสาววิจิตรา ม่ันดี
62103017953 นายศตวรรษ ชูบุญ
62103017954 นางสาวอลิษา เภาแก0ว
62103017955 นางสาวเฟROองฟ4า แนวกันยา
62103017956 นางสาวประภา ชาคํารอด
62103017957 นางสาวฐิติรัตน� ศุภเลิศ
62103017958 นายยุทธศักด์ิ รักษาศิริ
62103017959 นางสาวสุมาลี เผ:าแสนเมือง
62103017960 นางสาวปรียานุช พรมมานนท�
62103017961 นายรักษพล ก:อกุศล
62103017962 นางสาวจิราวรรณ ไพจิตร
62103017963 นางสาวศิริกัลญา พวงกุหลาบ
62103017964 นางสาวจุฑาภรณ� เอกพันธ�
62103017965 นางสาวศิริลักษณ� หอมสิงห�
62103017966 นางสาวกนกวรรณ วิสุทธิกุล
62103017967 นายนวพล เงาเพ็ชร
62103017968 นางสาวบุษราภรณ� สาลีงาม
62103017969 นางสาวจิราวรรณ นิยม
62103017970 นางสาวสุรีรัตน� แนวไธสง

หน0า 599 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103017971 นายสิทธิชัย โคตรทอง
62103017972 นางสาวอทิตยา จ:าผาย
62103017973 ว:าที่ร.ต.หญิงรุ:งนภา สุพิศ
62103017974 นางสาวกมลรัตน� ดัชถุยาวัตร
62103017975 นายสกลพัฒน� สิมสาแก0ว
62103017976 นายชลาทร พรรณราช
62103017977 นางสาวภคพร คําผาย
62103017978 นายปฐมพงศ� มีธรรม
62103017979 นางสาววันวิสา จิตนุกูล
62103017980 ว:าที่ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ� จันทิชัย
62103017981 นางสาวจินดารัตน� บุญชู
62103017982 นายอธิวัฒน� สุพร
62103017983 นางสาวหทัยทิพย� วงศางาม
62103017984 นางสาวจุฑาทิพย� ราชิวงษ�
62103017985 นางสาวกันย�ธิดา ไหลหลั่ง
62103017986 นางสาวนัฐพร สุขศิริ
62103017987 นางสาวจารีวัฒน� ประทุมเดช
62103017988 นายสถิตย� กลมวงค�
62103017989 นางสาวบุญจันทร� ศรีชื่น
62103017990 นายเกรียงไกร สายงาม
62103017991 นางสาวปฐมาวรรณ กล0าหาญ
62103017992 นางสาวนิตยา เพ็งแจ:ม
62103017993 นางสาวปาณิศรา ยานิพันธ�
62103017994 นางสาวดรุณี เหมเมือง
62103017995 นางสาวยุวดี ดาวโรยรัมย�
62103017996 นายสุรชัย ทุมณี
62103017997 นายสุขสันต� พันธมา
62103017998 นายณัฐศักด์ิ อามาตมนตรี
62103017999 นายนพพล ผิวทน
62103018000 นายนําพล ก่ิงแสง

หน0า 600 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018001 นายณัฐพล วรรณทะวงษ�
62103018002 นายยุทธพงษ� สารผล
62103018003 นางสาวธารทิพย� วงษ�แสง
62103018004 นางสาวรัตติกาล วงค�พินิจ
62103018005 นางสาวอารยา ตระการไทย
62103018006 นางสาวพนิตนันท� สุทธิวิรัตน�
62103018007 นางสาวทิพวัลย� เบิกบาน
62103018008 นางสาวศิรประภา สาแดง
62103018009 นางสาวนิศารัตน� แพงศรี
62103018010 นายชวลิต ภูธร
62103018011 นางสาวจันทราวรรณ จันทร�ประเสริฐ
62103018012 นายอาทิตย� แนบชิด
62103018013 นายธีรศักด์ิ สมวงค�
62103018014 นางสาวอารีรัตน� แก0วอนันต�
62103018015 นางสาวณพิชญา ประกอบสี
62103018016 นางสาวธนัชพร นาคญวน
62103018017 นางสาวธิดารัตน� ศรีภาสุรโสภณ
62103018018 นายญาณเมธี เวชกามา
62103018019 นางสาววรรณิกา จันทร�อินทร�
62103018020 นายฉัตรภัทร ลี้ตระกูล
62103018021 นายกันตพงศ� เครือมา
62103018022 นางสาววรพรรณ ชํานาญพนา
62103018023 นางสาวยุพิน ทองบุ
62103018024 นางสาวศิริวิมล นิลคําแผง
62103018025 นางสาวกัญญพัชร หอมสุดชา
62103018026 นายทศพร ศรชัย
62103018027 นางสาวอรทัย มณีล้ํา
62103018028 นางสาวอัมพร สุวรรณพันธ�
62103018029 นายณัฐวุธ วงษ�สุขะ
62103018030 นายจุมพล โคตุทา

หน0า 601 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018031 นางสาวสุพัตรา งามศิริ
62103018032 นางสาวพรพรรณ เขียวดวงดี
62103018033 นางสาวสุกัญญา มณีบูลย�
62103018034 นางสาววานิษา โจระสา
62103018035 นายกษิภัท โกสีย�
62103018036 นายนพกานต� ดีย่ิง
62103018037 นางสุณัฏฐา ศรีสุวรรณ
62103018038 นางสาวณัฐภรณ� จอมหงษ�
62103018039 นางสาวสาวิตรี เจริญวรรณ
62103018040 นายกีรติกานต� กุณสิทธ์ิ
62103018041 นางสาวเกษณี จันทสิงห�
62103018042 นางอุบลศรี ศรีนรคุตร
62103018043 นางสาวสิรินันท� จันปุUม
62103018044 นางสาวศุภอักษร โรจน�ประโคน
62103018045 นางสาวจรัสศรี วงคําจันทร�
62103018046 นางสาวพิรุณพร จักรไชย
62103018047 นายมนตรี กายะนะ
62103018048 นางสาวประไพ เสนกระจาย
62103018049 นายวิทยา กระบวนศรี
62103018050 นายรณกร สุบิน
62103018051 นางสาวกนกอร ศรีสร0อย
62103018052 นางสาวพัชรี ชะริชา
62103018053 นางสาวมาลินี แรงเขตรกิจ
62103018054 นางสาวทัศนาภรณ� ชูคํา
62103018055 นางสาวอวัสดา ฉัตรสุวรรณ
62103018056 นางสาวชนิตนันต� จักขุพันธ�
62103018057 นางสาวนภัสสินี พูลทอง
62103018058 นางสาวนฤมล เทียมสุวรรณ
62103018059 นางสาวพัชราภรณ� หนุนวงศ�
62103018060 นางสาวศิริพร คําดี

หน0า 602 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018061 นายสุพิพัฒน� ศรีคํา
62103018062 นายนิรุทธ ชาติวงศ�
62103018063 นางสาวธนิดา ม่ังมี
62103018064 นางสาวอัญชลี ทองแดง
62103018065 นางสาวธิดารัตน� ศรีวิชัย
62103018066 นางสาวพรพิรุณ ชลาชัย
62103018067 นางสาวประภาพร ชาติวงค�
62103018068 นางสาวชลิตราพรรณ เกษภัยศรี
62103018069 นางฐิติพรรณ เอ็นดู
62103018070 นางสาวเยือนณะภา บุญแต0ม
62103018071 นางจุราพร อาจกมล
62103018072 นายชิษณุพงศ� เดชเกรียงไกร
62103018073 นางสาวอัจจิมา วิศิษฐ�สกุล
62103018074 นางสาววิลาสินี จันทร�ชนะ
62103018075 นางสาวศุจินันท� รัตนภักดี
62103018076 นายธนิน ชูสิทธ์ิ
62103018077 นางสาวชลัดดา สิงห�ทอง
62103018078 นางสาวนฤมัย ธรรมนา
62103018079 นางสาวธัญญลักษณ� จันทราภรณ�
62103018080 นางสาวจิระนันท� รวมธรรม
62103018081 นางสาวรัชนู ขาวฟอง
62103018082 นายธนากร เฉิดแผ0ว
62103018083 นางสาวอาริยา เชื้อประทุม
62103018084 นางสาวศญามล ธานี
62103018085 นางสาวธิมาพร แพงเจริญ
62103018086 นางสาวฉันทมาศ เชื้อแก0ว
62103018087 นางสาวบุญญาพร ผุยพงษ�
62103018088 นางสาวภารณี ปาตะศรี
62103018089 นางสาวชนิกานต� บําเพ็ญ
62103018090 นางสาวมาลัย นพพันธ�

หน0า 603 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018091 นางสาวพิมพ�มาดา ใสดี
62103018092 นายอัษฎางค� ทองเทพ
62103018093 นางสาวจิราพร วรรณชาติ
62103018094 นางสาวสุกัญญา อรอินทร�
62103018095 นายเจริญทรัพย� จันทพันธ�
62103018096 นายพรเทพ ขําคม
62103018097 นางสาวเพ็ญศรี สดใส
62103018098 นางสาวอรทัย ศรีโยธี
62103018099 นางสาวศิริพร สุทธิแพทย�
62103018100 นางสาวสุพรรษา สว:างศรี
62103018101 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองหงษา
62103018102 นางสาวพนิดา ศรีทาบุตร
62103018103 นางสาวทัศนีย� ทองอินทร�
62103018104 นางสาวจิตรโสพิณ ตรีทศ
62103018105 นางสาวเกศราภรณ� รวมธรรม
62103018106 นายกันตชาติ วรสาร
62103018107 นางสาวสุพัตรา กากแก0ว
62103018108 นางสาวศศิฉาย อินทร�อุ:นโชติ
62103018109 นายปIยนันท� สุดชาฎา
62103018110 นายธงไท พิสูตร
62103018111 นางสาวภัทรภา สลักคํา
62103018112 นายสุริยวงศ� รามศรี
62103018113 นางสาวเจนจิรา ใจทาน
62103018114 นางสาวกาญจนา พานอ:อน
62103018115 นางสาวชุติพร ธนะลําพองผล
62103018116 นางสาวศิริยาภรณ� บึงมุม
62103018117 นางสาวภัทรธีตา จุ0ยเจริญ
62103018118 นายวัชรนนท� จํานงกิจ
62103018119 นายภัทธณากร ดาวจันทร�
62103018120 นายวัชรพล แถลงธรรม

หน0า 604 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018121 นางสาวเพ็ญศิริ ทองใบ
62103018122 นางสาวอันทิยา บุญภา
62103018123 นางสาวรัตนาภรณ� วิชัด
62103018124 นางสาวอมรรัตน� ทองแก0ว
62103018125 นางสาวเกษร สมเพาะ
62103018126 นายสุระกิจ ปราบชมภู
62103018127 นายธนายุทธ ป4องกัน
62103018128 นายปริญรัฐ วรวงค�
62103018129 นางสาวพัชราวดี ศรีโยหะ
62103018130 นางสาวสมหมาย โพธิสาร
62103018131 นางสาวจิรนันท� จําปาศรี
62103018132 นางสาวอรณัญช� จันทพันธ�
62103018133 นางสาวรุจิราภา ไชยนรา
62103018134 นางสาวกนกกร แก:นวงศ�ษา
62103018135 นายนัฐพล สอดศรี
62103018136 นายวันชนะ สําราญเริญ
62103018137 นางสาวเกวลิน คนคล:อง
62103018138 นางสาวนัฐนิชา บุญมีมาก
62103018139 นางสาวนภารัตน� มูลราช
62103018140 นางสาวธิดารัตน� ทีอุทิศ
62103018141 นางสาวจิราพร พันธ�ครู
62103018142 นางสาวปฏิมา ไชยสิทธ์ิ
62103018143 นายณัฐวัฒน� มณีอาทิตย�
62103018144 นางสาวนวพร รอนใหม:
62103018145 นางสาวราตรี แสนลืม
62103018146 นางสาวกรรนิการ� ยศประสงค�
62103018147 นางสาวเบญจวรรณ ลาเลิศ
62103018148 นายชัยบัญชา ปุยวงค�
62103018149 นายปราการ แสงโอษฐ�
62103018150 นางสาวพรรทิวา นามบุญ

หน0า 605 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018151 นางสาวสุชีรา ติงสะ
62103018152 นางสาวนงลักษณ� เขิงภูเขียว
62103018153 นายสุบัน อําภาวงศ�
62103018154 นางสาวจิราพัชร ดาราพันธ�
62103018155 นางสาวชไมพร ม:านทอง
62103018156 นางสาวปริยวรรณ สัตบุตร
62103018157 นางสาวอัญธิกา คล0ายประเสริฐ
62103018158 นางสาวศิริลักษณ� เมินดี
62103018159 นางปานทิพย� พระอินทร�
62103018160 นางสาวกัญญา บุญมา
62103018161 นายศมกร สุขารมย�
62103018162 นางสาวจิรารัตน� ทองอยู:
62103018163 นางสาวนริศรา สุขจิต
62103018164 นางสาวนวรัตน� สายสุดตา
62103018165 นางสาวอรพรรณ บรรจมาศ
62103018166 นายกรกฏ วงศ�ละคร
62103018167 นางสาวทรัพย�ศิริ ชนะกุล
62103018168 นายบัณฑิต ทองด0วง
62103018169 นายดุริยะ แสงสุขวาว
62103018170 นางสาวเสาวลักษณ� อัฐแปล
62103018171 นายวชิรา สุโภภาค
62103018172 นายธีรภัทร สมานพงษ�
62103018173 นายกังวาน ทีทอง
62103018174 นางสาววาสนา บุญโสภา
62103018175 นางสาวอัจฉราภรณ� ดอนคํา
62103018176 นายอลงกต สุวรรณไตรย�
62103018177 นางสาวอังคณา วงศ�แก0ว
62103018178 นางสาววรรณกานต� สายม่ัน
62103018179 นายภูวเนศวร� ทรงสาระ
62103018180 นางสาวเพ็ญนภา มูลศรีแก0ว

หน0า 606 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103018181 นางสาวพัชนี ศิริปM
62103018182 นางอุลัย อดทน
62103018183 นายณัฐพล สมหวัง
62103018184 นางสาวธิดารัตน� เกษแก0ว
62103018185 นายวีรพล บุญบรรดาล
62103018186 นางสาวจิราภรณ� วิจิตขจี
62103018187 นายธนพล สอนสุภาพ
62103018188 นายวชิรวิทย� โรจนกุลพันธ�
62103018189 นางสาวสุชานุช พันเจริญ
62103018190 นางสาวณัชธิชา อุตรา
62103018191 นางสาวแคทรียา บุญชม
62103018192 นายสมณะ นิชรัตน�
62103018193 นายเจมจักรา เศษสุวรรณ�
62103018194 นางสาววลิศตา สงครามไชย
62103018195 นายวุฒิไกร ทางาม
62103018196 นายศิรวิทย� หมายทวี
62103018197 นางวัชรี พรมอารักษ�
62103018198 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�นิล
62103018199 นายวิโรจน� สมสอน
62103018200 นายภูวเนตร ประวันเน
62103018201 ว:าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ภู:ประเสริฐ
62103018202 นางสาวธิดารัตน� ชูเชื้อ
62103018203 นางสาวฐปนพ แสงสุข
62103018204 นางสาวสุวนันท� สายแวว
62103018205 นางสาวรังสิมา ณรงค�พันธ�
62103018206 นางสาวพิลาวรรณ ชุมนุม
62103018207 นางสาวอัญชพร โพนพันธ�
62103018208 นายวุฒิฌาน ห0วยทราย
62103018209 นางสาวกนกวรรณ บุญอารีย�
62103018210 นายธนัท อุทธา
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62103018211 นางสาวสุจินต� พิมูลชาติ
62103018212 นางสมจิตร� ไชยศรีษะ
62103018213 นายอนุชา เทียนสิงห�
62103018214 นางสาวปBญญาศิริ ปBกปIOน
62103018215 นางสาวคนึงนิจ สมบูรณ�
62103018216 นายเกียรติศักด์ิ ทรงกรด
62103018217 นายสมคิด บุญส:ง
62103018218 นางสาวสุวิมล นรบุตร
62103018219 นางสาวกมลวรรณ สุทธสิงห�
62103018220 นางสาวอุษณา กําลังงาม
62103018221 นายภูวนันท� มุขขันธ�
62103018222 นางสาวสมหญิง เถาว�โท
62103018223 นางสาวสมฤดี ศรีนาค
62103018224 นายพิชัย สืบสิมมา
62103018225 นายณัฐพงษ� ครองยุติ
62103018226 นางสาวพรนภา กันยาโพธ์ิ
62103018227 นายวีระวัชร พิจารณ�
62103018228 นางสาวจิระนัน วงศ�ผา
62103018229 นางสาววรรณิกา ชัยประสพผล
62103018230 นายสุรสิทธ์ิ สว:างภพ
62103018231 นางสาวเพลาพิลาส แก0วแสน
62103018232 นางสาวกัลยารัตน� รูปสวย
62103018233 นายภูวดล สานุการ
62103018234 นางสาวโสภิฏ�สุดา แสงเกาะ
62103018235 นางสาวเย็นนภา ย่ิงประเสริฐชัย
62103018236 นางสาวศุภกัญญา เหมาะสม
62103018237 นายสมชนก หลอดคํา
62103018238 นายชัยธวัช คํามงคล
62103018239 นางกาญจนา กระแสบัว
62103018240 นายมารุต ศรีมันตะ
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62103018241 นางสาวศรัญญา ผลทวี
62103018242 นายณัฏฐกิตต์ิ สุริยะวงค�
62103018243 นางสาวสุดาพร ศิริวาลย�
62103018244 นายปริญญา ผาโพธ์ิ
62103018245 นายปIยะพัทธ� ประสบสุข
62103018246 นางสาวชณัชดา เอกนิตย�
62103018247 นางสาวอารี นุแรมรัมย�
62103018248 นายคมสันต� ภูลําต0น
62103018249 นางอาภัทยา พันธุมิตร
62103018250 นางสาวลักขณา กําลังดี
62103018251 นายกฤษดากรณ� หินเมืองเก:า
62103018252 นางสาวสิรินญา วงพิลา
62103018253 นางสาวพรรณิภา ทองเหลือง
62103018254 นายเกริกฤทธ์ิ ขรรค�แก0ว
62103018255 นางสาวสุริชาติ บุตรสมาน
62103018256 นางสาววรรณณิษา แกมวิรัช
62103018257 นางสาวจีราพร บุญสุข
62103018258 นางสาววรรณศิริ อุดมศักด์ิ
62103018259 นายวรพล อัปมะกา
62103018260 นางสาวธนวรรณ แม0นศิริ
62103018261 นางสาวเจนนภา เฉลิมวงศ�
62103018262 นางสาวปาลิกา พันธ�ภักดี
62103018263 นางสาวอุษา แจ0งพรหมมา
62103018264 นางสาววิลาวรรณ บุญทะสิงห�
62103018265 นางสาวทิฑัมพร ชาภูธร
62103018266 นางสาวกรรณิการ� ผิวเหลือง
62103018267 นางสาวธิดาทิพย� ภูมิประมาณ
62103018268 นางสาวรัตติพร คําคุณา
62103018269 นางสาวกัญญาณัฐ ภาสว:าง
62103018270 นางสาวกนกกรณ� อ:องสา
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62103018271 นางจุฬาลักษณ� หล0าอําพันธ�
62103018272 นายสําราญ สาระมู
62103018273 นางสาวพรรณนิภา ทองไทย
62103018274 นางสาวจันทร�ทวี สง:างาม
62103018275 นางสาววิภาวรรณ� สมบุญ
62103018276 นางสาวฐิติมา หมอกไสย�
62103018277 นางสาวอรนุช โพธ์ิชัย
62103018278 นายปรินทร คําสัตย�
62103018279 นางสาวศิริรัตน� ใจหาญ
62103018280 นายณัชพล บุญเนตร
62103018281 นางสาวพัชราภรณ� บุตรแต0ม
62103018282 นายศราวุฒิ เหมันตะ
62103018283 นายธวัฒน�พล ดีสูงเนิน
62103018284 นายจตุรงค� โสภากันต�
62103018285 นางนุชาดา ศรีปราชญ�
62103018286 นางสาวจิรวรรณ โสดาดวง
62103018287 นายสุธิพันธ� วรเวทย�มงคล
62103018288 นายอนุชา สมานคํา
62103018289 นางสาวนริศรา อัปกาญจน�
62103018290 นางสาวพรพิมล บรรลือ
62103018291 นางสาวพัชรี เสาเวียง
62103018292 สิบเอกประกาศิต ชาญบัณฑิตนันท�
62103018293 นางสาวเกศินี เลื่อนทอง
62103018294 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นสุคนธ�
62103018295 นางสาวสุภาพร แสงใส
62103018296 นางสาวธิดารัตน� กุจะพันธ�
62103018297 นายรัชพล แสนโคก
62103018298 นางละไม ลัดดา
62103018299 นางสาวเขมิศา คํ้าคูณ
62103018300 นายธาดาพงศ� ใจแก0ว
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62103018301 นายวรกฤต ลือนาม
62103018302 นางภาณุมาส ศรีจันทร�
62103018303 นางกันยา วันคํา
62103018304 นางสาวหทัยภัทร สิมมา
62103018305 นายณัฐวุฒิ ยุภา
62103018306 นางสาวณัฐชยา ศรีใส
62103018307 นางสาวพิชชาภา บรรจง
62103018308 นายศักด์ิชัย ไชโยธา
62103018309 นายชลิดา จันทร�ส:อง
62103018310 นายสราวุธ วงษ�เศษ
62103018311 นางสาวน้ําทิพย� เข่ือนคํา
62103018312 นางสาววัลญา บุญมานพ
62103018313 นางสาวกัลยา วงศ�ทอง
62103018314 นางสาวศิวาพร ดวงดาว
62103018315 นางสาวพรพิศ แพงสุ:ย
62103018316 นางสาวกัลย�ญารัตน� เวชชศาสตร�
62103018317 นางสาวพนาไพร ฤทธิโยธี
62103018318 นางสาวเสาวลักษณ� คํามาโฮม
62103018319 นายวรพงษ� อาจกมล
62103018320 นางสาวศิริลักษณ� อุบลรัตนานนท�
62103018321 นายรชพล พุ:มจันทร�
62103018322 นายศรุฒ สงวนสินธุ�
62103018323 นางสาวเสาวณีย� จินาพร
62103018324 นางสาวจินตนา วิเศษชาติ
62103018325 นางสาวภัทจรินทร� กาญจนาลักษณ�
62103018326 นางสาวพรนิภา นิลวัน
62103018327 นางสาวดุษฎี ทองคําพงษ�
62103018328 นายกิตตินันท� เดือนใส
62103018329 นายสักก�วสุ สินโอฬารพงศา
62103018330 นางสาวรัตนา สาธุภาค
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62103018331 นางสาวจริญญา สิงตา
62103018332 นายกฤชกนก ไร:วิบูลย�
62103018333 นางสําเนียง สานะ
62103018334 นางสาวชฎากร ทุ:นทอง
62103018335 นางสาวสุพัตรา ศิริพันธ�
62103018336 นายสมชาย คําศรี
62103018337 นางสาวมณฑิชา โยธิคาร�
62103018338 นางสาวอรุณี คุตนาม
62103018339 นางสาวปวีณา จันทร�เหลือง
62103018340 นางสาวประกายดาว มนูญผล
62103018341 นางสาวรัชนก มูลเพ็ญ
62103018342 นางสาวปริม อุปถัมภ�
62103018343 นายวิรัตน� วงษ�หงษ�
62103018344 นางสาวรสสุคนธ� นาคูณ
62103018345 นายกฤษฎา นันตะวงษ�
62103018346 นางสาวชฎาภรณ� พยุงตน
62103018347 นางสาวไอลัดดา แสนโท
62103018348 นางสาวอัมพิกา โพธิยา
62103018349 ว:าที่ร0อยตรีกัมปนาท ราชรินทร�
62103018350 นางสาวรัตนพร ศรกิจ
62103018351 นายพิพัฒน� สุดเสียงสัง
62103018352 จ.ส.ต.ธนพล โนโชติ
62103018353 นางสาวเมทินี กลิ่นบัว
62103018354 นางสาวกัญญาณัฐ ทองบ:อ
62103018355 นางสาวกมลวรรณ กุลราช
62103018356 นางสาวกรรณิกา แก:นคํา
62103018357 นายอภิรักษ� โคตจันทร�
62103018358 นางสาวธัญสินี ทองพูล
62103018359 นางสาวสุคนธา แก:นกุล
62103018360 นางสาวอรุณี ชัยวิเศษณ�
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62103018361 นางสาวอรอุสา นารีบุตร
62103018362 นายลิขสิทธ์ิ ชาวอุทัย
62103018363 นางสาวศุภาพิชญ� ธรรมศิลปT
62103018364 นางสาวเกลวลี ทองลอย
62103018365 นายสมิทธ� ปBทมวัฒน�
62103018366 นายเจษฎา ทองทราย
62103018367 นายทศพร โพนรัมย�
62103018368 นางสาวนับเดือน ผิวเหลือง
62103018369 นางสาวนิภาพร ดวงคําน0อย
62103018370 นางสาวมณีวรรณ พรมด0าว
62103018371 นายนัฐพงค� ณ อุบล
62103018372 นายศิวพันธุ� บุญเหมาะ
62103018373 นางสาวเสาวรส ทวีสุข
62103018374 นางสาวน้ําผึ้ง ชินมาตร
62103018375 นายตรีโสภณ นามวิเศษ
62103018376 นางนิชาภา มันตาพันธุ�
62103018377 นายสุริยา พันพละ
62103018378 นางสาวจารุกุล สาระคํา
62103018379 นางสาวนุชจรี บุญเฟรือง
62103018380 นายสิทธิศักด์ิ แก0วยศ
62103018381 นายอินทราริณี ชมภูเขา
62103018382 นางสาววิภา พรมทัศ
62103018383 นางอรอนงค� เครือวัลย�
62103018384 นายสถาพร ช:างดี
62103018385 นายทศพล โกนตะสิงห�
62103018386 ว:าที่ร0อยตรีหญิงกมลาภา ภูมิสุข
62103018387 นางสาวสุภารัตน� ทองสง:า
62103018388 นายญาณวุฒิ นามวัน
62103018389 นางสาวดารณี ศรีใส
62103018390 นางสาวศศิวิมล กอบเก้ือ
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62103018391 นายเอกรัฐ ศักด์ิสิงห�
62103018392 นางสาววราภรณ� สมสืบ
62103018393 นายรัฐพล เพียรเสมอ
62103018394 นางสาวเพชรรินทร� มืดอินทร�
62103018395 นายสมเกียรติ พิทักษา
62103018396 นางสาวดรุณี บุญครอง
62103018397 นายคณิต พันธุมัย
62103018398 นางสาวน้ําฝน ศรีสุระ
62103018399 นายสุริยะ วิรัญจะ
62103018400 นางสาวเฟROองฟ4า พูลสวัสด์ิ
62103018401 นางสาวกาญจนา หล0ากํ่า
62103018402 นางสาวพรรณวิภา โมดศิริ
62103018403 นางสาวสุกฤตา บุญราช
62103018404 นางสาวอติพร เดชกล0า
62103018405 นางสาวณัฐวดี พากเพียร
62103018406 นางสาวรัชสุดา ชิงชัย
62103018407 นายวทัญWู กระจ:าง
62103018408 นางสาวณหทัย ประโม
62103018409 นายวัชรากรณ� สุขประมูล
62103018410 นายชญาศักด์ิ ศรีกุศล
62103018411 นายชนากานต� เชาว�วลีรัตน�
62103018412 นายอนุรักษ� พิมพ�หล:อ
62103018413 นางสาวปุณณ�ชญาณิศ กนกภาณุ
62103018414 นางสาวชุติมา แท:นแก0ว
62103018415 นางสาวเพชรรัตน� มนทินอาจ
62103018416 นางสาวจิรารัตน� โพธิวัฒน�
62103018417 นางสาวสุภาพร ทองอินทร�
62103018418 นางสาวพลอยชญา ประจิตร
62103018419 นายเจษฎา ศรีมาทอง
62103018420 นางสาวมยุรี ศรีอุดร
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62103018421 นายคฑาวุธ วิลาพันธ�
62103018422 นางสาวศราพร แสงสว:าง
62103018423 นางสาวมลฤดี กิมหวล
62103018424 นางสาวมุกธิดา ขํามี
62103018425 นางสาวศุภลักษณ� เสนคะ
62103018426 นายจิรยุทธ เสระทอง
62103018427 นายปIติพงศ� แก:นสาร�
62103018428 นางสาวคณิศร สมคิด
62103018429 นางสาวสาวิตรี เนินทราย
62103018430 นายปรีชา พลชัย
62103018431 นายอัครวัฒน� สุขกุล
62103018432 นายวิริยะ แดนไธสง
62103018433 นางสาวพรนิกา โพธิประสาท
62103018434 นางสาวลักณ�คณา แต0มงาม
62103018435 นางสาวจุฑารัตน� คะดุล
62103018436 นางสาวยุภาพร วารินทร�
62103018437 นางสาววรางคณา สาลี
62103018438 นางสาวนัทธมน บุญสนิท
62103018439 นางสาวศิริวลัย ชุมมุง
62103018440 นายธนวัฒน� พรหมอารักษ�
62103018441 นางสาวโสรญา ชมภูพื้น
62103018442 นายสถาพร สัจธรรม
62103018443 นายสิทธิศักด์ิ ศิริรัตน�
62103018444 นายปIยะ ปBญญาเหลือ
62103018445 นางสาวจันทร�จิรา บานที
62103018446 นางสาวสิริลักษณ� พงษ�สุวรรณ�
62103018447 นางสาวรมิตา เล็กปรีด์ิเปรม
62103018448 นางสาวณัฐยา ศรีหา
62103018449 นายอภิมุข อยู:ภู:
62103018450 นายธนาธิป เทียนทอง
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62103018451 นางสาวหัทยา อุดมมา
62103018452 นางสาววลินดา ธิอามาตย�
62103018453 นายเกียรติศักด์ิ ทิพย�มี
62103018454 นายสมานชัย จันคะนา
62103018455 นางสาวจุฑามาศ โคตรหลักคํา
62103018456 นางเยาวพา สว:างภพ
62103018457 นางสาวขวัญธิดา ชะปูแสน
62103018458 นางสาวเกษร สัตย�ธรรม
62103018459 นายปIยะพงษ� ธิประเทศ
62103018460 นายสิริพัชร สุราวุธ
62103018461 นางสาวภาพิณี วรรณวัตร
62103018462 นายเกียรติศักด์ิ บุญเลิศ
62103018463 นางสาวสุภาพร โทสุระ
62103018464 นายวัฒนพล หาลาภ
62103018465 นายคมสัน ลาเลิศ
62103018466 นายสุบรรณ� เนื่องชมภู
62103018467 นางสาวชญาภา พันธ�วัตร
62103018468 นางสาวช:อผกา เวฬุวนารักษ�
62103018469 นายมานพ บุญพินิจ
62103018470 นายปวีณ มาจันแดง
62103018471 นายพันธนากร รุ:งโรจน�
62103018472 นางสาวภานุชนาถ พวงชมภู
62103018473 นายพิพัฒน� พันธ�งาม
62103018474 นางสาวณิชกมล นนทะการ
62103018475 นางสาวมาลัยพร ฉันทะโส
62103018476 นางสาวมินทร�ทิรา อักษรวงค�
62103018477 นางสาวศิรางรัตน� สมสกุล
62103018478 นางสาวรัตนาภรณ� ทองพอก
62103018479 นายกัมปนาท คําวงค�
62103018480 นายณัฐวุฒิ ตุลยนิมิตร
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62103018481 นายไพรัช ซ:อนกลิ่น
62103018482 นางสาวพรนภัทร� แก:นคง
62103018483 ส.อ.จิราวุฒิ สุนาพร
62103018484 นายณัฐกิตต์ิ วงษ�ตีบ
62103018485 นายศุภวัฒน� สิงห�ทอง
62103018486 นางสาวปวีณา ด0วงทอง
62103018487 นางสาวเกษมณี สืบสุข
62103018488 นางสาวธัญณิชา ถึงไชย
62103018489 นางสาวจิระประภา ชินวงษ�
62103018490 นางสาวศศิประภา บุทศรี
62103018491 นายเชี่ยวชาญ ธัญญลักษณ�
62103018492 นางสาวพีรดา ปราบมีชัย
62103018493 นางสาวนารีรัตน� สุขดี
62103018494 นางสาววาสนา ภูศิริ
62103018495 นางสาวขวัญตา คณะพัตร�
62103018496 นางสาวพัชรา ทะคําสอน
62103018497 นางสาวกนกวรรณ สุขอ0วน
62103018498 นางสาวธนาภรณ� พิมพ�บุตร
62103018499 นางสาวขนิษฐา บุญโส
62103018500 นางสาววิไลพร บุญทะสอน
62103018501 นางสาวจริยา สีดี
62103018502 นางสาวจริยา ประคอง
62103018503 นางสาวจรัสแสง ผัดศรี
62103018504 นางสาวประภาศรี วงค�กลม
62103018505 นางสาวปาริชาติ อุกาวงศ�
62103018506 นายสง:า จารุสิน
62103018507 นายภาสกร ย่ิงนอก
62103018508 นางสาวจุฑามาศ คนเที่ยง
62103018509 นางสาวนิภาวรรณ หอมห:วน
62103018510 นางสาวสิริโสภา เบ็ญมาตร
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62103018511 นางสาวจิรัฐติกาล เหมแดง
62103018512 นางสาวมนธิรา สิงห�ชู
62103018513 นางสาวจิราวรรณ แก0วตอ
62103018514 นางสาวพัชรา สง:าศรี
62103018515 นางสาวอิรวดี ผางพันธ�
62103018516 นางสาวมินตรา แก0วแสน
62103018517 นายดนัย ปานทอง
62103018518 นางสาววัชราภรณ� ศรวิชัย
62103018519 นางสาวฐิติยา ประสมศรี
62103018520 นางสาวแคทริยา ทับธานี
62103018521 นางนภัสนันท� พันธ�น0อย
62103018522 นางสาวภิรมย�พร แจ0งจิตต�
62103018523 นางสาวชลศิริ คําชัย
62103018524 นายนิวัฒน� สุรารักษ�
62103018525 นายศุภวัฒน� กลางประพันธ�
62103018526 นางสาวภัทราวดี แสงสว:าง
62103018527 นางสาวรัตติภรณ� เทียมพันธ�
62103018528 ว:าที่ร0อยโทภูชิสส�รัชชานนท� ศรีจันทร�
62103018529 นางสาวกนกวรรณ เจริญวงศ�
62103018530 นางสาวสุภัสสา วงค�ตาผา
62103018531 นางสาวช:อลัดดา ทาบุดดา
62103018532 นางสาวนัยน�ปพร นิลใย
62103018533 นายรัฐธรรมนูญ อระบุตร
62103018534 นางสาวมณีเนตร คํานึก
62103018535 นายธีรวัฒน� พลเย่ียม
62103018536 นางสาวอมรประภา ชูรัตน�
62103018537 นางสาวกานต�สินี พ้ืนทอง
62103018538 นายโชค จิตรมาศ
62103018539 นายวราพงษ� บุญโกย
62103018540 นางสาวกัญลญาณี พงษ�สุภา
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62103018541 นายนิยม ยาวโนภาส
62103018542 นางสาวจุฑามาศ สุภีระ
62103018543 นายชัยพร อ:องละออ
62103018544 นางสาวสุพัตรา กาลจักร
62103018545 นางสาววาสนา รัตนศรี
62103018546 นางสาวสุพัตรา มาหา
62103018547 นางสาววลัยพร เบ0าคํา
62103018548 นายอภิลักษ� ทุมมากร
62103018549 นางสาวนิพาภรณ� แสงจันทร�นวล
62103018550 นางสาวฉฎาภา เมฆบุตร
62103018551 นายอนุกูล มณีรัตน�
62103018552 นายผดุงศักด์ิ ทวนสูงเนิน
62103018553 นายทองมี ทศเจริญ
62103018554 นางสาวจุฬารัตน� สังฆะมณี
62103018555 นางสาวปIญานัน เสวะมาศ
62103018556 นายวสันต� ทวีพจน�
62103018557 นายชาญวิทย� ศิริภาค
62103018558 นางสาววราภรณ� สมกอง
62103018559 นางสาวธนินทรา ศรีคราม
62103018560 นายจิรายุ สวัสด์ิเอื้อ
62103018561 นายชนาพัทธ� พรมฬี
62103018562 นางสาวแคทรียา บุดดาโจม
62103018563 นางสาวดรัลพร รัตนสมัย
62103018564 นางสาวทลีรัตน� สอนปBญญา
62103018565 นางสาวยุภาภรณ� แสงจันทร�นวล
62103018566 นายโกเมท นันทสิงห�
62103018567 นายอมร ชาลี
62103018568 นางผกามาศ ไชยแสง
62103018569 นายอภิลักษณ� จันทราช
62103018570 นางสาวไกรษร ช:อประพันธุ�
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62103018571 นายพัชระ อินทร�จํานงค�
62103018572 นางสาวศศิวรรณ คํ่าคูณ
62103018573 นางสาวเกศกมล แก0วปBญญา
62103018574 นางสาวพีระยา สุดายงค�
62103018575 นางสาวนัชชา ชมภูจักร�
62103018576 นางสาวภัทธิยา เกษฎา
62103018577 นายรัฐพล กลยนี
62103018578 นายสุรพล ส:งเสริม
62103018579 นายพลวัฒน� ควินรัมย�
62103018580 นางสาวศริญญา ต้ังวันเจริญ
62103018581 นายถิรพงศ� บําเพ็ญรัตน�
62103018582 นางสาวกนกวรรณ พวงเพชร
62103018583 นางสาวสุทธิดา นิลสระคู
62103018584 นางสาวลัดดาวัลย� บัวสด
62103018585 นายวีระชัย ผ:องบุรุษ
62103018586 นางสาววรรณภา คุณสุทธ์ิ
62103018587 นายณัฐพล แย0มไผ:
62103018588 นางสาวเจนจิรา สนิท
62103018589 นางสาวนภัทษรินทร� คําทํา
62103018590 นางสาวพรนิภา ขันอาษา
62103018591 นางสาวสุกัญญา บุญนะรา
62103018592 นางสาวศุภนิดา ภูอุทา
62103018593 นางสาวธัญญารัตน� มะสุใส
62103018594 นางสาวกัญญาวีร� ขําคม
62103018595 นางสาวพิมลรัตน� คลังเอี่ยม
62103018596 นางสาวศรัณยรัก โฉมเฉิด
62103018597 นายอุทัย ศรีคํา
62103018598 นายพีรวิชญ� ชนะพันธ�
62103018599 นายวิรุธ กล0าหาญ
62103018600 นายอภิศักด์ิ สุคําภา
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62103018601 นางสาวนุชจรี ศรีสิงห�
62103018602 นางสาวศิริลักษณ� วังทะพันธ�
62103018603 นางสาวศุภลักษณ� ดวงตา
62103018604 นางสาวปBทมา พวงผะกา
62103018605 นางสาวฐนาพา คําแพงดี
62103018606 นางสาวอาริยะ บัวแย0ม
62103018607 นางสาวอโนทัย ยกพล
62103018608 นายธนาธิป บุญสุยา
62103018609 นายพิทักษ� สุ:มมาตย�
62103018610 นางสาวสิริลักษณ� รอบแคว0น
62103018611 นายปรีชา ดัชถุยาวัตร
62103018612 นายวิรัตน� สําเร็จลํา
62103018613 นางสาวจุรประภา วรรณคํา
62103018614 นายศุภเกียรติ ประทุมชาติ
62103018615 นางสาวเสาวลักษณ� นวนผิว
62103018616 นางสาวศุภิสรา แหวนหล:อ
62103018617 นางสาวณัฐภรณ� เสาร�แก0ว
62103018618 นางสาวยุภาพร พิมพาพันธ�
62103018619 นางสาวกมลวรรณ จันทะวงค�
62103018620 นางสาวสมสิรี มาดาสิทธ์ิ
62103018621 นายสุรพล เทียนคูณ
62103018622 นางสาวปIยดา ข0องสาย
62103018623 นายพิศาล ภาคแก0ว
62103018624 นางสาวบุษบาวรรณ ตะเคียนราม
62103018625 นายพากร แก:นจันทร�
62103018626 นางสาวปลามม่ี อิดอ:อน
62103018627 นางสาวน้ําอ0อย แก0วคําหงษ�
62103018628 นางสาวชนากานต� พรหมประดิษฐ�
62103018629 นางสาวธัชกร วิเศษศรี
62103018630 นางสาวอภิรดี อํารุง
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62103018631 นางสาวปIยพร ดอนสมหมาย
62103018632 สิบเอกสถิตย� เนตรวงศ�
62103018633 นางสาวจิราภรณ� คมใสย�
62103018634 นางสาวสุพิศ อุทาประเสริฐ
62103018635 นางสาวรัชดาภรณ� สัมดี
62103018636 นางสาวเพียงเพ็ญ บัวไข
62103018637 นายพัทธพงศ� จันทร�ชมภู
62103018638 นางสาวพลอยไพลิน ทวีแสง
62103018639 นายพันธ�วริศ สวนอุทัย
62103018640 นางสาววิมลรัตน� คนยืน
62103018641 นางสาวอาริญา ศาลาสุข
62103018642 นางสาวจิราพร สุดสังข�
62103018643 นางสาวศรัญญา หัดระวี
62103018644 นายปBญญา วงษ�สลุง
62103018645 นางสาวศิริ หนูวงษ�
62103018646 นางสาวเบญจมาพร ไชยชนะ
62103018647 นางสาวอรพรรณ ศรีพรม
62103018648 นางสาวอภิญญา ใสกลาง
62103018649 นายไชยา พันธ�เสาร�
62103018650 นางสาวอภิญญา อ:อนอาจ
62103018651 นายศุภรัตน� อุ:นทวง
62103018652 นายธนากร ไกรวงษ�
62103018653 นางสาวจริยา ศรีสัตย�
62103018654 นางสาวสุธาพร สุเมืองทอง
62103018655 นายธนพล สุขพรรณ
62103018656 นางสาวจีระนันท� พรมมะสอน
62103018657 นางสาวภาวิไล คําเติม
62103018658 นางสาวเบญจวรรณ ไทยสุรินทร�
62103018659 นางสาวกาญจน�ภชาพัฒน� สีสันเกษมภักดี
62103018660 นางสาววนิดา แซ:ซือ
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62103018661 นางสาวจตุพร โคตรพงษ�
62103018662 นายธนภัทร เผ:ายศ
62103018663 นางสาวฤทัย โสสุด
62103018664 นางสาวเกศทิพย� พลรักษา
62103018665 นางสาวพัชรินทร� บุญแจ:ม
62103018666 นางสาวจันทิมา พยัพเดช
62103018667 นายอภิวัฒน� มีสติ
62103018668 นางสาวแพรวพรรณรายณ� ไชยคํา
62103018669 นายพิสิฐ เมืองโคตร
62103018670 นางสาวจีระประภา ปะเตชะกัง
62103018671 ว:าที่ ร.ต.หญิงรวีวรรณ รสจันทร�
62103018672 นางสาววรนิษฐา แก0วลี
62103018673 นางสาวธนัชพร สามศรี
62103018674 นางสาวประภัสสร มะโนธรรม
62103018675 นางสาวเกษรินทร� นารี
62103018676 นางสาวสิรินทร�ญา บุญเนตร
62103018677 นางสาวสิริรัตน� พันธ�สอิ้ง
62103018678 นางสาวลภัสรดา พาประจง
62103018679 นางสาวศรินทิพย� เหล็กสูงเนิน
62103018680 นางสาววราภรณ� มหามาศ
62103018681 นางสาวปวีณา คันธะมาลา
62103018682 นางสาวณัฐฐิรา ศรบุญทอง
62103018683 นางสาวเบญจมาภรณ� จันทรเสนา
62103018684 นางสาวเจนจิรา ชินเนหันหา
62103018685 นายจิรารุวัฒน� ภูมิประดับศรี
62103018686 นายดนุพล แสนสุข
62103018687 นางสาวอรภา สรรพจารย�
62103018688 นางสาวภรณ�ทิพย� รักพรม
62103018689 นายจิรพันธุ� ดวงอุปะ
62103018690 นางสาวภัทรนิดา สงวนดี
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62103018691 นางสาวสุพัตรา ไชยนิต
62103018692 นางสาวน้ําทิพย� สีดี
62103018693 นางสาวชนิษฐา พัฒนาศรี
62103018694 นายสุระชัย มาระเนตร
62103018695 นายปIยะ ละเริงรัมย�
62103018696 นายนวพัทธ� บุญทวี
62103018697 นายอนันต� เชื้อเมืองแสน
62103018698 นางสาวนิชนันท� คําม่ัน
62103018699 นางสาวนภาพร มาลีรัตน�
62103018700 นางสาวอัจฉรา ทีตอ
62103018701 นางสาวรุ:งนภา มากเมือง
62103018702 นายศราวุฒิ โสวรรณี
62103018703 นางสาวแขลดา คําผง
62103018704 นางสาวดาหวัน ชาวมูล
62103018705 นางสาวนภาพร สว:างวงษ�
62103018706 นางสาวธนพร ศรีรัตน�
62103018707 นางศิริวรรณ ศรชัย
62103018708 นางสาวอาทิมา นาคปลัด
62103018709 นางสาวสุวิมล กันทะมา
62103018710 นางสาววาสนา พลโศก
62103018711 นางสาวจิรภา กุระจินดา
62103018712 นางสาวพิศมัย อดทน
62103018713 นายปBถย� จักรสาร
62103018714 นายพงศ�พิสิฐ ตันติเศรษฐ
62103018715 นางสาวพัชรียา หลอมทอง
62103018716 นางสาวหทัยภัทร สาสุข
62103018717 นางสาวศิริพร เนินทอง
62103018718 นางสาวดารารัตน� จูกระโทก
62103018719 นางสาวขวัญสุดา ธรรมนิยม
62103018720 นางสาวณัฐฐาพร วงษ�ขันธ�
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62103018721 นางสาวงามตา ผากา
62103018722 นางสาวนุชรินทร� แสงสุขวาว
62103018723 นายนิชากร สักกุนี
62103018724 นางสาวณภัสวรรณ ทองคํา
62103018725 นางสาวอรญา เสียงเพราะ
62103018726 นางสาวลดาภรณ� ดวงอุปะ
62103018727 นางสาวธัญญลักษณ� การกล0า
62103018728 นางจันทร�เพ็ญ สร0อยมาลุน
62103018729 นางสาวสุดาพร ขอชัย
62103018730 นางสาวศิราณา วรรณทวี
62103018731 นางสาวจุฑาทิพย� ชีแพง
62103018732 นางสาวจุฬาลักษณ� พงศ�อายุกูล
62103018733 นางสาวเสาวลักษณ� ก0านอินทร�
62103018734 นางสาวกนกวรรณ ไชยจักร�
62103018735 นายพีรศักด์ิ ศรีมงคล
62103018736 นางสาวปาริชาติ จันสีโห
62103018737 นางสาวรจนาถ ทองวงศ�
62103018738 นางลัทธิรินทร� คิดอยู:
62103018739 นางอัจฉราภรณ� เสาทอง
62103018740 นางสาวทิพวรรณ� พรรณมาตย
62103018741 นางสาวภิชญาพร สว:างเนตร
62103018742 นางสาวพรนภา อุทธา
62103018743 นางสาวสุชานาฎ โนรินทร�
62103018744 นายพิทยา อินศวร
62103018745 นางสาวพรธิวา วอทอง
62103018746 นายอภิวัฒน� ศิริจันทร�
62103018747 นางสาวกรกนก ทวีโคตร
62103018748 นายศิริธรรม เชื้อกุลา
62103018749 นางสาวชัญญานุช ดวนใหญ:
62103018750 นางสาวเบญจวรรณ คตศรี
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62103018751 นางสาวชมภูนุช เพียรคุ0ม
62103018752 นายอานนท� หาญพิชิตวิทยา
62103018753 นางสาวนีรนุช เอกศิริ
62103018754 นางสาวปวีนัด เมืองโคตร
62103018755 นายธนาคาร สุธรรม
62103018756 นางสาวสุนิษา ศรีสงคราม
62103018757 นางสาวอังคณา บุญอยู:
62103018758 นางสาวชินาภา วงค�ยะลา
62103018759 นางสาวจินดารัตน� ลุนสาร
62103018760 นางสาวสุนันทา พรมเกษ
62103018761 นางสาวสกาวรัตน� ชินโคตรพงศ�
62103018762 นายธนศักด์ิ หนองหาร
62103018763 นายวรกร รุจีธีรกุล
62103018764 นางสาวพัทยา สุ:มมาตย�
62103018765 นายสุเมธ ไชยชนะ
62103018766 นางสาวนุชจานี กล0าลอด
62103018767 นายปุณย�ระวี เจนพนัส
62103018768 นางสาวขันธ�ทอง มหาโยธี
62103018769 นางสาวชนัญธิดา ชมชื่น
62103018770 นายวิทวัส ใยวัน
62103018771 นางสาวจิราพร พันธ�วัตร
62103018772 นางสาวช:อผกา วงษ�สมบัติ
62103018773 นางสินใจ เสนามาตย�
62103018774 ว:าที่ ร.ต.พรใหม: อินนา
62103018775 นางสาวธัญญาลักษณ� ฮาดชมภู
62103018776 นางสาวจุลณีย� ศิลาชัย
62103018777 นางสาวกมลชนก ปรากฏ
62103018778 นางสาววนิดา ชรารัตน�
62103018779 นางเพชรมณี จันทร�คํ้า
62103018780 นายกิตติวัฒน� สิงหนัน
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62103018781 นายมานิตย� มิลิวงค�
62103018782 นายศตวรรษ แสงงาม
62103018783 นายธวัชชัย ชาบัวคํา
62103018784 นายเมธา อ:อนตา
62103018785 นางสาวอุไรวรรณ บุญไว
62103018786 นางสาวศิริพร แสงทอง
62103018787 นางเดือนเต็ม สาคร
62103018788 นางสาวขวัญธิดา พิณโท
62103018789 นางสาวศุภาลักษณ� บุญส:ง
62103018790 นายชลธี วงษ�ภักดี
62103018791 นายวีระสิทธ์ิ อุราเลิศ
62103018792 นางสาวยุวดี ผลทวี
62103018793 นางสาวตันหยง พอใจ
62103018794 นางสาวบัวแก0ว ไกยวงศ�
62103018795 นางสาววิภากานต� พร0อมญาติ
62103018796 นางสาวชไมพร ชฏาจิตร
62103018797 นายวินัย ศิริวัฒน�
62103018798 นายกฤตภาส ศิริมงคลพัฒน�
62103018799 นางสาวอินทิรา คําผง
62103018800 นางสาวนัทต�ภัสสร เครือแสง
62103018801 นายกฤษฎี สุทธสิงห�
62103018802 นายพงศธร พะวงค�
62103018803 นางอภิญญา ไชยรา
62103018804 นายพีรสิทธ์ิ กองทํา
62103018805 นายนพสิทธ์ิ บุญญลักษณ�
62103018806 นางสาวนิภา ดอกบัว
62103018807 นางสาวศรีวัลยา ต้ังจิตนุสรณ�
62103018808 นางสาวชะนาพร วงค�เทราช
62103018809 นางสาวนิภาพร ผิวทอง
62103018810 นายอภิสิทธ์ิ ทองดี
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62103018811 นางสาวสุรีรัตน� วรรณสิทธ์ิ
62103018812 นางสาวอภิญญา บุราคร
62103018813 นางสาวลาวัลย� มูลดี
62103018814 นางสาวลัดดาวัลย� คูณเมือง
62103018815 นายกฤษฎา ภวภูตานนท�
62103018816 นางสาวพุทธนิศา กล0าจริง
62103018817 นางสาวเธียรธิดา กุราช
62103018818 นางสาวรัตติกาล วันคํา
62103018819 นายวงค�ตะวัน ทานะสิงห�
62103018820 นางสาวปนัดดา ผิวคํา
62103018821 นางสาวเกศสิริ ต0นเทียน
62103018822 นายณกรกฤต วรสุทธ์ิ
62103018823 นางสาวสุนิษา พรรณา
62103018824 นางสาวสาวิณี แก0วสุข
62103018825 นายพิเชษฐ อร:ามเรือง
62103018826 นายปรีชา สุขสีดา
62103018827 นางสาวรุจระวี โคสารคุณ
62103018828 นายพงษ�ศักด์ิ แผลงงาม
62103018829 นางสาวศิริธร ทองมหา
62103018830 นางสาวอนงค� วงษ�ชนะ
62103018831 นางสาวสุภาวดี เสนาพันธ�
62103018832 นายเอกพันธ� สายสินธ�
62103018833 นายเขมราฐ ศิลมูล
62103018834 นายปริญญา เชิงหอม
62103018835 นางสาวปภาภัสสร� เดชดา
62103018836 นางสาวสุพัตรา สีส:วน
62103018837 นางสาวทวีภรณ� บุญขาว
62103018838 นางสาวกาญจนา เพ็งแจ:ม
62103018839 นางสาวจินตนา คํามรรค
62103018840 นางสาวณัฐพร สุริเตอร�
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62103018841 นางสาวนันทฉัตร ปริโชต์ิ
62103018842 นางสาวสาลินี บุ0งทอง
62103018843 นางสาวกัลยา วงศ�สิมบุตร
62103018844 นางสาวสุพัตรา ก่ิงวัน
62103018845 นายชัยพร เชื้อประทุม
62103018846 นางสาวสุฐิตา ภาวัง
62103018847 นายเมธี ตระการจันทร�
62103018848 นางสาวนันทยา สายแก0ว
62103018849 นางสาวนันทวัน สุวรรณสุข
62103018850 นางสุเมธา ศรียุทธ
62103018851 นางสาวเพชรรัตน� บูชาเดช
62103018852 นายอนุชิต ศรีกลับ
62103018853 นางสาววรรณนิสา สมหมาย
62103018854 นายพิรสิทธ์ิ อกอุ:น
62103018855 นายธนศักด์ิ แสนทวีสุข
62103018856 นางสาวจิราภรณ� แสงโท
62103018857 นายอนุชิต คําโสภา
62103018858 นายพงศ�ธร ศรเพ็ชร
62103018859 นางสาวสุภาพร นําพา
62103018860 นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร�
62103018861 นางสาวสุกันยา ชัยวัน
62103018862 นางสาวศรัญญา เชิดชม
62103018863 นางสาวมณีรินทร� บุญลุมา
62103018864 นางสาวสุพิชชา พิลาภ
62103018865 นายอภิสิทธ์ิ การีรัตน�
62103018866 นางสาวอริสา พันธ�เหนือ
62103018867 นายนิพนธ� เกษมสุข
62103018868 นางวาสนา วรรณวัตร
62103018869 นางสาวรติรส นามประเสริฐ
62103018870 นางสาวศันสนีย� สืบแสน
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62103018871 นายพงศ�ณภัทร อินทอง
62103018872 นางสาวสุวลี ลานนท�
62103018873 นายณัฐวุฒิ บุดดา
62103018874 นายวิทธวัช ไกรศรี
62103018875 นายภาณุพงศ� เศวตวงศ�
62103018876 นางสาวจุฑามาศ ทาสี
62103018877 นางสาวยุวดี ยืนนาน
62103018878 นายธวัชชัย ใจจิตแจ:ม
62103018879 นางสาวเสาวคนธ� นิ่มน0อย
62103018880 นางสาวรัชภรณ� วิเศษโวหาร
62103018881 นายกฤษณะ สระแก0ว
62103018882 นางสาวทิติยา พรหมจันทร�
62103018883 นางสาวธนารัตน� บัลลังก�
62103018884 นางดลณพรรษ เฟROองแก0ว
62103018885 นายมงคลศักด์ิ บรรจง
62103018886 นายอาเขตต� พรมดี
62103018887 นางสาวนุชนาถ รุ:งรัศมี
62103018888 นางสาวมยุรี จอกนาค
62103018889 นางสาววนิดา บุญเกษม
62103018890 นายธนกฤต สุขไชย
62103018891 นางสาวชุติกาญจน� บุญพรหมมา
62103018892 นายเทวฤทธ์ิ สาสอน
62103018893 นางสาวกาญจนาพร สําแดงเดช
62103018894 นางสาวฐาปณี เกษหอม
62103018895 นางสาววรรณิดา กุมารสิทธ์ิ
62103018896 นางสาวสุรภา กมณีย�
62103018897 นางสาวภัณฑารักษ� สุวรรณพันธ�
62103018898 นางสาวสุกัลยา หล:าบุตรสี
62103018899 นายพีรพัฒน� จินพละ
62103018900 นางสาวกีรติกา ผลระย0า
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62103018901 นางนวรัตน� นิติเศรษฐ�
62103018902 นางดวงธิดาพร บุญธรรม
62103018903 นายวิทวัส บุญไทย
62103018904 นางสาวฐิติมา คุณสว:าง
62103018905 นางสาวจุฑาทิพย� แสนสุข
62103018906 นายกลวัชร วันเรืองโชค
62103018907 นางสาวเพ็ญพักตร� เย่ียมโกศรี
62103018908 นางสาวธิดาพร อ0วนจี
62103018909 นายกิตติธร สักแกแก0ว
62103018910 นายอุทัย พุฒโสม
62103018911 นางจิตติมา วิชัย
62103018912 นางสาวเบญจวรรณ สัจจะเวทะ
62103018913 นายบุญสาร แสนโท
62103018914 นางสาวรุ:งฤดี นามสร
62103018915 นางสาวบุษบา บัวลา
62103018916 นางสาวอัฎฐ�ชญาณิก ชาติธรรมปIติ
62103018917 นางสาวสุวคนธ� อุทัยคํา
62103018918 นายธนา สุชลพานิช
62103018919 นางสาววิไลพร ศรีไวทย�
62103018920 นายเสรี พรมณี
62103018921 นายวัชรินทร� อ:อนรัตน�
62103018922 นางสาวสุมาลี สร0อยจิตร
62103018923 นางสาวดวงฤทัย ศิรินัย
62103018924 นางสาวเบญจมาศ แก:นจันทร�
62103018925 นางภาวิณี สอพอง
62103018926 นางสาวศิริประภา ชัยสงคราม
62103018927 นางสาวมะลิวัลย� บึงไกร
62103018928 นางสาวทิพย�ธิญา บุตรดาเคน
62103018929 นางสาวศุภรัตน� รามเกียรต�
62103018930 นายวีรชาติ แผ:นทอง
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62103018931 นางสาวศิริรัตน� พลละคร
62103018932 นายเทอดตระกูล ช:างทํา
62103018933 นายพิพัฒน� วานวิน
62103018934 นางสาวสุกัญญา นามเหลา
62103018935 นายปIยมิตร สุวัฒน�
62103018936 นางสาวพรพรรณ วงค�หนายโกฎ
62103018937 นางภัทรพร แก0วคํา
62103018938 นางสาวกาญจนา วันสุข
62103018939 นางสาวธนพร เทียมคลี
62103018940 นางสาวจีราพร มุสิกวรรณวัฒน�
62103018941 นางสาวสินจัย สุวะจี
62103018942 นางสาวพัชราภรณ� บุญพ่ึง
62103018943 นางสาวสุวรรณี เรืองไกล
62103018944 นางสาวจินตนา จันทะพันธ�
62103018945 นายวิทยา พินิจดํา
62103018946 นางสาวแคทรีญา แสนทวีสุข
62103018947 นางสาววราภรณ� แก0วพิกุล
62103018948 นางสาวอภิญญา กระแสงสิงห�
62103018949 นางสาวจุรีพร พันโบ
62103018950 นางสาวเปรมฤทัย ดอกจันทร�
62103018951 นางสาวรัตนา ไตรพรม
62103018952 นางสาวกนกวรรณ ประเชิญสุข
62103018953 นายพิศาล สังขะพงษ�
62103018954 นายปฏัก หนุนชู
62103018955 นางสาวนิตยา ชาภักดี
62103018956 นางสาวแสวง มีศิลป
62103018957 นางสาวชลดา ฟBกประไพ
62103018958 พ.อ.อ.ศุภศาสตร� จันทรัตนา
62103018959 นางสาวปุณฑริกา บุญเต็ม
62103018960 นางสาวกานดา บํารุง
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62103018961 นางสาววรรณกมล ขันโสม
62103018962 นายวัชรพงษ� สุขจิต
62103018963 นางสาวจตุพร ดีดวงพันธ�
62103018964 นางสาวสุทธิกมล แสงทองสุข
62103018965 นางสาวสโรชา นามนัย
62103018966 นางสาวอัมพร บูรณะ
62103018967 นางสาวหทัยรัตน� ไชยโคตร
62103018968 ว:าที่ร0อยโทพิชิตชัย บุญเลิศ
62103018969 นางสาวนิรมล เครือโสม
62103018970 นางสาวอนันญลักษณ� พัววิสิทธ์ิ
62103018971 นายสิทธิศักด์ิ ไลไธสง
62103018972 ส.ต.ท.วัชรินทร� สิงห�หาญ
62103018973 นางสาวกนกพร รูปใหญ:
62103018974 นางละออง แสงใส
62103018975 นางสาวศศิประภา บุญขาว
62103018976 นายพศวีร� พุดชู
62103018977 นายวิระพล วงศ�ชมภู
62103018978 นางสาวพิชชาภา ทะนงค�
62103018979 นางสาวเสาวลี นาคใหญ:
62103018980 นางสาวฐานิตา สารภาพ
62103018981 นางสาวปIยานุช ตาลหอม
62103018982 นางสาวนิตยา จันทร�แจ0ง
62103018983 นายวีรยุทธ ไว0ใจ
62103018984 นายณัฐพงศ� รุ:งเรือง
62103018985 นายกฤติพงศ� ไพบูลย�ม่ันคง
62103018986 นางสาวอัมรา นิ้วทอง
62103018987 นายอนุชา เทียมสม
62103018988 นางสาวสุทธิดา คําศรีสุข
62103018989 นางสําเนียง สร0อยเสนา
62103018990 นายประจวบ หิมะโส
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62103018991 นางสาวศิรประภา พันธ�สระคู
62103018992 นางสาวลัดดาวัลย� ลุนพันธ�
62103018993 นางสาวนัฐติยา สุวรรณสาร
62103018994 สิบเอกพิเชษฐ� บุตรวัง
62103018995 นายวสันต� อุทธา
62103018996 นายศรวิษฐ� ปราชเปรื่อง
62103018997 นายวัฒนพงษ� อาตวงษ�
62103018998 นางสาวกิติยา นวะนิยม
62103018999 นางศิวพร โคตุธา
62103019000 นางสาวสุรวดี บุญสุข
62103019001 นายนพรัตน� อมรสิน
62103019002 นางสาวอัมพร สายแวว
62103019003 นางสาวศิริลักษ� มงคลแก0ว
62103019004 นางสาวนุชรี มลิพันธ�
62103019005 นางสาวธัญสุดา อิ่มใจ
62103019006 นางสุภาพ วุฒิยา
62103019007 นางสาวชลนิภา ยงตากลาง
62103019008 นางสาวณัฐฐิญา นุประโคน
62103019009 นายโสริยะ สันดร
62103019010 นางสาวกาญจนา บุญไพโรจน�
62103019011 นางสาวประภาพรรณ สุภาโภชน�
62103019012 นายศตวรรษ ผูกจิตร
62103019013 นางสาวศิรินภา ผาหยาด
62103019014 นางสาวนันทกา นุสันรัมย�
62103019015 นายอนุพงษ� เพชร�บุตร
62103019016 นางสาวชนิสรา กู0ไพบูลย�
62103019017 นางสาวศิริรัตน� รักษาภักดี
62103019018 นางสาววรรณิศา ถมปBทม�
62103019019 นางสาวณัฐฑิกา พากุล
62103019020 นางสาวอรุณ จารีรัตน�
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62103019021 นางศิริขวัญ วรสา
62103019022 นายจิระพงศ� หยุ:มไธสง
62103019023 นางสาวมารตี พยายาม
62103019024 นางสาวธนพร งามงอน
62103019025 นางสาวอุไรวรรณ แสนเลิง
62103019026 นายกนก สาระพิน
62103019027 นายสมเกียรติ รูปแก0ว
62103019028 นางสาวจันทร�ทอน เพชรินทร�
62103019029 นายเอกวัฒน� อินม:วงไทย
62103019030 นายธนาธิป ดวงไข
62103019031 นางไพรวัลย� เจริญศรี
62103019032 นายจิรชาติ ภักดีบุรุษ
62103019033 นายอานนท� บัวสาร
62103019034 นางสาวไปรยา มารุตะพันธ�
62103019035 นายชินวัฒน� ศรีธัญรัตน�
62103019036 นางสาวสายฝน ธุระแพง
62103019037 นางสาวสุปราณี คชยาพันธ�
62103019038 นางสาวกนกพร จันทวัฒน�
62103019039 นายไตรลักษณ� ดวงจันทร�
62103019040 นางสาวอนุสรา จันทร�พวง
62103019041 นางธนาทิพย� ไชยสัตย�
62103019042 นางสาวกาญจนา สิมพันธ�
62103019043 นางสาวกาญจนา มะพรรณ�
62103019044 นางสาวอัญญาณี มุ:งพิงกลาง
62103019045 นางสาวชุดาภรณ� จุลศรี
62103019046 นางสาวสุกาญดา นารี
62103019047 นายรัตนชัย เสาอีง:อง
62103019048 นางสาวรัตนาพร ซาเสน
62103019049 นางสาวสุภาวัลย� กําเนิดภู
62103019050 นางสาวจันจิรา สมพอง
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62103019051 นายศราวุธ สุมาลี
62103019052 นางสาวสุจิตรา เพียรธานี
62103019053 นางสาวนภารัสม� จันทรส
62103019054 นางสาวทิศากร สุขอมรรัตน�
62103019055 นางสาวชลลดา บุญตามทัน
62103019056 นางสาวจันทร�สุดา สมสุข
62103019057 นายณปดล ดีบุตร
62103019058 นางดวงตา สอนบุญ
62103019059 นางสาวชรินทร�ทิพย� อิ้วจันทึก
62103019060 นางสาวฉัตรแก0ว บึงไกร
62103019061 นางสาวจุฑามาศ สัมฤทธ์ิ
62103019062 นายวิชรชาติ จันทร�ทอง
62103019063 นางสาวนรินทร�รัตน� ศรีชาหลวง
62103019064 นางพวงเพชร เมืองพิล
62103019065 นายจักรี เกิดสนอง
62103019066 นางสาวหัสธยงค� วงศ�พรม
62103019067 นางสาวนิศา สุขภาค
62103019068 นางสาวมุฑิตา แซ:เตียว
62103019069 นางสาวสุทธิดา อุทุม
62103019070 นางสาวขวัญตา สินสว:าง
62103019071 นายอํานาจ ดอกพอง
62103019072 นางสาวปIยะนุช ไชยพันธ�
62103019073 นางสาวสายสุนีย� เสริมรัมย�
62103019074 นางสาวอรทัย ชัยสนาม
62103019075 นายธีรพล สุทธิเสน
62103019076 นายเกริกชัย สืบวงศ�
62103019077 นายภูมิพัฒน� วงค�ตลาด
62103019078 นางสาวปIยะดา แก0วเชียงทอง
62103019079 นายสราวุธ เทพศรีหา
62103019080 นางสาวลดาพร ตีรกานนท�
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62103019081 นางสาวฝนทิพย� ซางซือมูล
62103019082 นางสาวกนกวรรณ บุญทัน
62103019083 นางเจนจิรา วงษ�ทา
62103019084 นางสาวพัชรี จันทวารี
62103019085 นางสาวจิรภา นุชหรี
62103019086 นางสาวสุธาทิพย� เผือกแก0ว
62103019087 นางสาวสิริลักษณ� ทนสู0
62103019088 นางสาวอุไร เปรมทา
62103019089 นายลือชัย สาธร
62103019090 นายภรัณยู นุชสองพ่ีน0อง
62103019091 นายธนพัฒน� คําบุญฐิติสกุล
62103019092 นางสาวนงคราญ ทวีสุข
62103019093 นางสาวพิริยากร ปIตะพูล
62103019094 นางศิริวรรณ ศรีรักษา
62103019095 นายทรงเทพ จันทร�ผาย
62103019096 นางสาวศิริรัตน� เสียงล้ํา
62103019097 นางสาวนิตยา ลิลัน
62103019098 นางสาวกวินทิพย� สารราษฎร�
62103019099 นายคงฤทธ์ิ วงษ�ปBญญา
62103019100 นางสาวยุพาพร ชาลี
62103019101 นางสาวธิติภา สรจักร
62103019102 ส.อ.หญิงสุนิสา ฉุใจ
62103019103 นางสาวชลิตา ณรงค�แสง
62103019104 นายกอบศักด์ิ พิมานแพง
62103019105 นางสาวธัญญลักษณ� ดาผา
62103019106 นางสาวปIยะดา ทาวะรมย�
62103019107 นายนเรศ ตาทุวัน
62103019108 นายรณภพ ทองนํา
62103019109 นางสาวรัตนา ผาสุข
62103019110 นางสาวอรทัย แก0วดํา
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62103019111 นายวิวัฒน� คําโสม
62103019112 นางสาวจิราทิพย� แสงงาม
62103019113 นางสาวประภาพร หอมอ:อน
62103019114 นางสาวสุธิดา ศาลาสุข
62103019115 นางสาวปฏิมากร มีปBญญา
62103019116 นางสาวสิริรัตน� คัญทับ
62103019117 นางสาวอุไรพร จันทพันธ�
62103019118 นางกรรณิกา มะอาจเลิศ
62103019119 นางปภัสกาญจน� แก:นเกษ
62103019120 นางสาวภัทสุดา พันคํา
62103019121 นางสาวบุษกร พรหมมาศ
62103019122 นางสาววราภรณ� ดวงจันทร�
62103019123 นางกนกวรรณ สีมาคราม
62103019124 นางสาวเบญจมาศ สีสมยา
62103019125 นายพิสิษฐ� โสสีสุข
62103019126 นายพลวัฒน� ภาเรือง
62103019127 นางสาวอรสา สุพรรณ�
62103019128 นางสาวอรอนงค� หงษ�สุวรรณ�
62103019129 นายวุฒิโรจน� ปาละรีย�
62103019130 นางสาวจรณินทร� สุทธศรี
62103019131 นางสาวพรศิริ สุทธิสนธ�
62103019132 นางสาวนัดวิภา ยอดดํา
62103019133 นางสุภาพร โคตรวงศ�
62103019134 นางสาววริศรา พ่ึงปUา
62103019135 นางสาวสิริภัทร� แสวงศรี
62103019136 นางสาวสุดาพร วิเชียรชาติ
62103019137 นางสาววิจิตรา พุฒโสม
62103019138 นางสาวจันทร�เพ็ญ พลอาจ
62103019139 นายธวัชชัย ใยปางแก0ว
62103019140 นายคมสัน บุญธรรม

หน0า 638 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103019141 นางสาวสุดารัตน� พาลี
62103019142 นางสาวจันทราภรณ� ดวงดี
62103019143 นางสาวรุ:งทิวา จอมหงษ�
62103019144 นางสาวจิตรลดา วิระสุข
62103019145 นางสาวอารีย� ใยสอด
62103019146 นางสาวชัชชวิไล เก็ดรัมย�
62103019147 นางสาวกนกอร ทาโคตร
62103019148 นางสาววนิดา จันมลตรี
62103019149 นางสาวลักษมี ประทุมวัน
62103019150 นางสาวชิดชนก ถนอมพงษ�
62103019151 นายรณวุฒิ กุลเกียรติสมร
62103019152 นางสาวณัฐชริดา ทองบุ
62103019153 นางสาวมณีรัตน� ไชยวงค�
62103019154 นางสาววาสนา วงเวียน
62103019155 นางปานจิต คําวงค�
62103019156 นางสาวนันท�ธิดา หินแก0ว
62103019157 นางสาวเปมิกา บํารุงทรัพย�
62103019158 นางสาววาสนา กุลวงศ�
62103019159 นางสาวรุจิรา วันฤกษ�
62103019160 นางสาวจารุวรรณ ชะนอบรัมย�
62103019161 นางสาวกิตตาภา มะลิมาตร
62103019162 นางสาวธนัชพร สุยะรา
62103019163 นายปIยวัฒน� ชัยชาญ
62103019164 นายสมนึก บ:อชน
62103019165 นางนันธิวา คงพานิช
62103019166 นางสาวกันทิมา ชาญวิรัตน�
62103019167 นางสาวชุติมา โสภานเวช
62103019168 นางสาวกัลย�สุดา แก0วขาว
62103019169 นางสาวเกศรา ธงศรี
62103019170 นางสาวกัลยาภรณ� ทองพา
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62103019171 นายศิริศักด์ิ โมหา
62103019172 นางสาวจารุพร นะที
62103019173 นางสาวปภาวรินทร� สุมาลุ
62103019174 นายสราวุธ พิมพบุตร
62103019175 นางสาวนิติยา สีจันทา
62103019176 นางสาวธนาภรณ� ชัยระ
62103019177 นางสาวปนัดดา ยอดเอื้อ
62103019178 นางสาวทิฆัมพร คําสิงหา
62103019179 นายอภิชัย ใจฉวะ
62103019180 นางสาวภทพร ล0วนเส0ง
62103019181 นางสาววิภาพร สายสุด
62103019182 นายอํามฤทธ์ิ สุระสังข�
62103019183 นายวุฒินัน โทนทัย
62103019184 นายชญาดา บุญกาญจน�
62103019185 นายพีรเชษฐ� แรงกล0า
62103019186 นางสาวพิมจันทร� วิลาวรรณ�
62103019187 นางสาวนันธิญา สาโล
62103019188 นายพีรพงศ� แสงใส
62103019189 นางสาวภักนิพา จันปุUม
62103019190 นางสาวกฤตติกา เกษเสนา
62103019191 นางสาวณิชา งวงช0าง
62103019192 ว:าที่ร.ต.หญิงสุชานาถ บัวงาม
62103019193 นางสาวฉัตรชนก อ:อนศรี
62103019194 นางสาวผกามาศ กนกจันทร�
62103019195 นางสาวจินตนา อนุพันธ�
62103019196 นางสาววารุณี พลมาก
62103019197 นางสาวสุพัตรา ธารารมย�
62103019198 นางสาวไมตรี สมแก0ว
62103019199 นางสาวศศินิภา พะวัง
62103019200 นางสาวกันยารัตน� วังคะฮาต
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62103019201 นางสาวกําไลขวัญ รัตนศรี
62103019202 นางพรอนงค� เปรมทา
62103019203 นางสาวณิชกานต� สุตะพันธ�
62103019204 นายประสงค� แก0วภู
62103019205 นางสาวจามจุรี เชื้อสกล
62103019206 นางสาวปวีณสมร ศรีสุธรรม
62103019207 นางสาวมนัสนันท� ทาทอง
62103019208 ว:าที่ร.ต.อภิชาติ วนันโท
62103019209 นางสาวสุดารัตน� กําลังหาญ
62103019210 นายชนินทร� เจริญวรรณ�
62103019211 นางสาวแพรวระพี พากเพียร
62103019212 นางสาวอังนิษา ก:อแก0ว
62103019213 นางสาวจิณณ�ฐิตา ยงทองมีวัฒนา
62103019214 นางสาวธัญญรัตน� เจริญวรรณย่ิง
62103019215 นางสาวกนิษฐา อุณารักษ�
62103019216 นางสาวฐนิตา คันธจันทร�
62103019217 นางสาวนุจรี ศิริคุณ
62103019218 นางสาวเจนจิรา หินซุย
62103019219 นางชลิตา ชอบหาญ
62103019220 นางสาวกัญญารัตน� ภูมิมาลา
62103019221 นางสาวจุฑามาศ กาลพงษ�
62103019222 นางสาวธีร�รฉัตร การินทร�
62103019223 นางสาวชฎาพร พระสว:าง
62103019224 นางสาวกาญจนา สุจิ
62103019225 นายอมรศักด์ิ วารี
62103019226 นางสาวพนิดา โชติพันธ�
62103019227 นายชุมพร ภูศรีมุงคุณ
62103019228 นางสาวจิราภา วงศ�ศรีทา
62103019229 นางสาวน้ําฝน ถามะพันธ�
62103019230 นายพัฒนพงศ� พาพาน
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62103019231 นางสาวฐิติรัตน� วิระขันคํา
62103019232 นางสาวพนิดา มัทธะปะนัง
62103019233 นางสาววชิราพร คําพิมเลิศ
62103019234 นายวโรตม� อัฒจักร
62103019235 นางสาวเบญจวรรณ หล0าธรรม
62103019236 นายรัฐสภา ทาโคตร
62103019237 นายณัฐวุฒิ สุวัตธิกะ
62103019238 นายอธิวัฒน� คนยืน
62103019239 นายนิธิศักด์ิ แสงสุวรรณ
62103019240 นางสาวทิฆัมพร หลาวทอง
62103019241 นางสาวเพชรชรินทร� ธรรมสาร
62103019242 นางสาวณัฐธยาน� บุญมานัส
62103019243 นางสาววรรณภัค จันทรเนตร
62103019244 นางสาวนลินญา สาวิสา
62103019245 นางสาวนัฐกาญจน� แรงจบ
62103019246 นางสาวจุฬาลักษณ� โสภา
62103019247 นางสาวโญธิดา วงศ�บุดดา
62103019248 นางสาวนิภาวรรณ บัวไข
62103019249 นายอัฐศราวุธ นามแสน
62103019250 นางสาวราตรี แก0วสอน
62103019251 นายกิตติวัฒน� จันทร�ลือชัย
62103019252 นางสาวภัชชญา โอนอ:อน
62103019253 นายศุภชัย โสดา
62103019254 นางสาวจิตสิริ ชินฮาด
62103019255 นางสาวปานจิต ปBกโคทานัง
62103019256 นายธนเดช จันทร�คํา
62103019257 นางสาววิชุดา อักโข
62103019258 นางสาวอัษฎางค� นิสัย
62103019259 นางสาววารุณี ทรงกรด
62103019260 นางสาวนันท�นภัส ต้ังหม่ัน
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62103019261 นางสาวณัชชา คูณลาน
62103019262 นางสาวสุนิสา แสงทอง
62103019263 ว:าที่ร0อยตรีหญืงพรพิไล แก:นลาภ
62103019264 นายสันติ ศรีเนตร
62103019265 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิขาว
62103019266 นางสาวรัชนีกรณ� แสงสุวรรณ
62103019267 นางสาวณัฏธิดา บุญม่ัน
62103019268 นางสาวศิริฟ4า นามสวัสด์ิ
62103019269 นางณัฐภรณ� วิญญายงค�
62103019270 นางสาวชญาดา โสภาศรี
62103019271 นางสาวจรัญญา วงษ�เจริญ
62103019272 นายณรงค�ศักด์ิ ไชยศรี
62103019273 นางสาวสุวรา พรผ:อง
62103019274 นางสาววิภากรณ� ดวงบรรเทา
62103019275 นางสาวเฉลิมศรี อาจทวีกุล
62103019276 นางสาวรัตติยา ผิวสุข
62103019277 นางสาวอนงค�วดี แช:มชื่น
62103019278 นางสาวสุภาภรณ� เพ่ิมแก0ว
62103019279 นายชัยธนันท� สุทธิกุลพิศุทธ์ิ
62103019280 นางสาวสิรินุช ไชยพร
62103019281 นางสาวอภิปรัชญา พันธ�เพ็ชร
62103019282 นางสาวนรีรัตน� ศรีวรชัย
62103019283 นางสาววรรธิวา ท0าวงาน
62103019284 นางสาวกัลยาณี มาพงษ�
62103019285 นายพิสุทธ์ิ โสมอินทร�
62103019286 นายพรชัย ชํานาญเวช
62103019287 นายอาทิตย� สิงห�แสน
62103019288 นายฉายฉาน แก:นลา
62103019289 นางสาวนิตยา ลําดวน
62103019290 นางสาวกนกพรรณ คัลนา
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62103019291 นางสาวธิดารัตน� พละหาญ
62103019292 นางสาวกุสุมา วรรยุมา
62103019293 นายวทัญWู แก0วกาหลง
62103019294 นางสาวพจนา แก0วกําไร
62103019295 นางนิภา เหลาผา
62103019296 นางสาวศศวรรณ ครองยุทธ
62103019297 นายอานนท� ผาสุข
62103019298 นางสาวสุวรรณี กิตติชัย
62103019299 นางสาวผกาวรรณ บุญร:วม
62103019300 นายภราดร ต0นสาย
62103019301 นายศุภกานต� คมขํา
62103019302 นางสาวชลธิชา มนตรี
62103019303 นางสาวสุริตา ปุยวงค�
62103019304 นายธเนตรศักด์ิ ยงทวี
62103019305 นายทศพร โอกาพันธ�
62103019306 นางสาววราภรณ� วัชรานุสรณ�
62103019307 นางสาวศิรินทา เดชชัย
62103019308 นางทิพวรรณ� วงคําไชย
62103019309 นางสาวพรทิพย� ศรีจุมพล
62103019310 นางสาวอารียา ทิณพัฒน�
62103019311 นายชูชาติ สีตะริสุ
62103019312 นางสาวสุนทรี กูลรัตน�
62103019313 นางสาวศิริรัตน� ไชยศล
62103019314 นายอภิวัฒน� เม0าคํา
62103019315 นางสาวเพชรนภา ตราทอง
62103019316 นางสาวกวินนา สนั่นเอื้อ
62103019317 นายสหรัฐ พันกนก
62103019318 นายสุริยสิทธ์ิ คุณป4อง
62103019319 นายชญาดา วงศ�ทอง
62103019320 ว:าที่ร0อยตรีหญิงยุภาพร วงคําเหลา
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62103019321 นางสาวปBญญมล อยู:รัมย�
62103019322 นางสาวศินิภา หอมหวล
62103019323 นายธนากร ขาวสะอาด
62103019324 นางสาวสิรินนท� คมไส
62103019325 นางสาวลดารัตน� สุดาชม
62103019326 นายสมยศ ชนะสิงห�
62103019327 นางสาวสิรินาถ ศรีมันตะ
62103019328 นางสาวภิชาภรณ� ศรีบุญเรือง
62103019329 นางสาวอมรารัตน� กิจใบ
62103019330 นางสาวธัญวรัตน� ชูดํา
62103019331 นางสาวนัฐมล คนเพียร
62103019332 นายพีรณัฐ กิเลนทอง
62103019333 นางสาวดวงฤทัย เจริญธง
62103019334 นางสาวอังคณา ปBตทุมมา
62103019335 นายวินัย เอ็นดู
62103019336 นางสาวศิริรัตน� สมบัติวงษ�
62103019337 นางสาวสุกัญญา มากดี
62103019338 นายณรงค�ศักด์ิ เรือนเจริญ
62103019339 นายยงยศ มวลสุข
62103019340 นายทิพากร นิ่มนคร
62103019341 นายสรายุทธ วรรณโภชน�
62103019342 นางสาวกมลวรรณ ขันคํา
62103019343 นายนรเทพ พิมาทัย
62103019344 นางสาวนิภาวรรณ พิมพ�เทศ
62103019345 นางสาวจุฑาพร สิมาวัน
62103019346 นางณัฐนันท� ต0นคํา
62103019347 นางสาวปริศนา สวัสดิพงษ�
62103019348 นางสาววรินทร บุญทวี
62103019349 นายพนา ทิพยานุกูล
62103019350 นางสาวเสาวลักษณ� เจริญพิพัฒน�
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62103019351 นางสาวภาวิตา เอกศิริ
62103019352 นางสาวอรวรรณ� ลุกช0า
62103019353 นางสาวนรินทร สองศรี
62103019354 นายอาชวิน ลวดทอง
62103019355 นางสาวน้ําฝน คําแดง
62103019356 นางสาววนิดา สว:างวงษ�
62103019357 นายอดิศักด์ิ ยางก0อน
62103019358 นางสาวปพาวี กิชะรัมย�
62103019359 นายกิตติคุณ ศรศิลปT
62103019360 นายณัฐพล ศีรี
62103019361 นางสาวเหมือนฝBน ทองมนต�
62103019362 นายธนัทภัทร สีสมบัติ
62103019363 นางสาวปIยาภรณ� ประทุมวัน
62103019364 นางสาวทิพวรรณ ผาสมวงค�
62103019365 นางสาวอัญมณี ชูรัตน�
62103019366 นางสาวสํารวย พนมทิพย�
62103019367 นางสาวโชติกา ศรีสุมาตย�
62103019368 นางสาวนราพร แสนวงษ�
62103019369 นางสาวนวลจันทร� สลับศรี
62103019370 นางสาวเพชรสุรางค� นพจินดา
62103019371 นางสาวชาวาลา ส:งศรี
62103019372 นางสาวสุภาภรณ� ผ:องราษี
62103019373 นางสาวศุภรรณี ผายเงิน
62103019374 นางสาวศิริพร ศรีภา
62103019375 นางสาวลลิตา ดวงบุบผา
62103019376 นางสาวกิตติวรรณ สุขแสน
62103019377 นายวิทวัฒน� หลงสิงห�
62103019378 นายฉัตราวัฒน� อุปถัมภ�
62103019379 นางสาวปรียาภรณ� ม่ิงชัย
62103019380 นางสาวปรียนันท� รัตนกมลพงศ�
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62103019381 นายทินกร สายตา
62103019382 นางสาวนภาพร บัวนาเมือง
62103019383 นายปองพล พวงษ�
62103019384 นางสาวขวัญฤดี อุปมัย
62103019385 นางสาววิชุดา คําด:วน
62103019386 นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ�
62103019387 นายวรวิทย� กองสุข
62103019388 นางสาวสุพรรณี วิสาร
62103019389 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา
62103019390 นางสาวอรัญญา วงค�วิลาศ
62103019391 นางสาวน้ําฝน เสียงล้ํา
62103019392 นายเพชรใหม: โพธารินทร�
62103019393 นางสาวศศิฉาย ทาศิลา
62103019394 นายชานนท� พิณพงษ�
62103019395 นางสาวสมจิตร เย็นสบาย
62103019396 นายภาวัต ศรีลาฤทธ์ิ
62103019397 นางสาวพัชรีพร ทองแสน
62103019398 นางสาวปBณวรรธน� พงค�ศาสตร�
62103019399 นางสาวณัฐธิดา สุขวาสนะ
62103019400 นายฉัตรดนัย มงคล
62103019401 นายเกียรติยศ จันทราภรณ�
62103019402 นางสาวศิริรัตน� พิสันเทียะ
62103019403 นางสาวอารีรัตน� พรมสร
62103019404 นางสาวยาใจ ศรีเพียชัย
62103019405 นางสุวิภา ยอดย0อย
62103019406 นายกอบโชค อาจหาญ
62103019407 นางสาวภัทรสุดา ดวงแก0ว
62103019408 นางสาววนิษฐา อุดร
62103019409 นางสาวดวงกมล นีระพันธ�
62103019410 นายปรัชญา ทองน0อย
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62103019411 นางสาววัชราภรณ� ก่ิงคํา
62103019412 นางสาวสุภาพร ผิวงาม
62103019413 นางสาวลัดดาวัลย� แพงถ่ิน
62103019414 นางสาวนวรัตน� สายทอง
62103019415 นายนลธวัช ดอนตาชิต
62103019416 นางสาวรัตติยากร ขันแก0ว
62103019417 นางสาวภักตร�พิมล พิมพ�ผะกา
62103019418 นางสาวจิราวรรณ ชาลี
62103019419 นางสาวเกษรา ศรีสมุทร
62103019420 นางสาวทิพวรรณ มะตูม
62103019421 นางสาวจิรานันท� รักโสภา
62103019422 นางสาวจินารัตน� ศรีระวัตร
62103019423 นางสาวนทีกานต� จันพิรักษ�
62103019424 นายพงศ�พล นวลวัฒนะ
62103019425 นางสาวจันทร�จิรา เดชะคําภู
62103019426 นายธนพล พันโท
62103019427 นางมนฐิน จิรังดา
62103019428 นายชุณหณิช อัคคเดชพงศา
62103019429 นางสาวสุภาณี เชียงสากุล
62103019430 นางสาวนัยนา ลีลาวรรณ
62103019431 นางสาวเดือนฉาย จันทะเสน
62103019432 นางสาวกฤษณา หม0อมณี
62103019433 นายเจนวิทย� จันทโสม
62103019434 นางสาวอภิญญา บุญลา
62103019435 นายวัชระ อรรถสกุลรัตน�
62103019436 นางสาวนาถยา นิยมวงศ�
62103019437 นายปรัชญา นามวิชัย
62103019438 นางสาวสุวิชญา หม0อกรอง
62103019439 นายวรากร สอนจันดา
62103019440 นางสาวอรอนงค� สายกระสุน
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62103019441 นายบดิณทร ประกอบจันทร�
62103019442 นางสาวรัตนสุดา มุสิกสาร
62103019443 นายอัครเดช ฟBกอ:อน
62103019444 นางสาวแพรพลอย ศรีพรมมาศ
62103019445 นายธัชพงศ� บุพศิริ
62103019446 ว:าที่ร0อยตรีหญิงสุดารัตน� ศรีกุล
62103019447 นางสาวอธิชา สรรพสุข
62103019448 นายกฤษฎา ฝาระมี
62103019449 นางสาวธนาภรณ� สุพล
62103019450 นางสาวรวิวรรณ� จันทรัตน�
62103019451 นายวัฒนา วรวงค�
62103019452 นายทวีศักด์ิ หนองกก
62103019453 นายรณน อํานวย
62103019454 นางสาวลภัสภรณ� เป4งทอง
62103019455 นางสาวเจนจิรา พาภักดี
62103019456 นางสาววงษ�หทัย ถานะ
62103019457 นายบัณฑิต ทองจําปา
62103019458 นางสาวทยิดา ชัยสิริธนากร
62103019459 นางสาวธัญยภรณ� กาลพันธา
62103019460 นางสาวนิรชา อุปแก0ว
62103019461 นางสาวปวีณา พ่ึงครบุรี
62103019462 นางสาวสุภิญญา สาธุวรรณ�
62103019463 นางปภิชญา โมคาพันธ�
62103019464 นายณัฐพงษ� ชินทวัน
62103019465 นางสาวสุภาพร บุญธรรม
62103019466 นางสาวพรประภา จงปBตนา
62103019467 นางสาวฐิตินันท� วงศ�คําเหลา
62103019468 นางสาวทัศนีกร ดวงคํา
62103019469 นางดวงนภา ยืนย่ัง
62103019470 นายเมธาวี เสตะสุนทร
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62103019471 นางสาวธนิษฐา หาญกลาง
62103019472 นางสาวอังศุนา เสริมไธสง
62103019473 นายเกียรติเทวาพิทักษ� สายแก0ว
62103019474 นายวิทวัส อุเทนหลอย
62103019475 นายสุเมธา จอมพงษ�
62103019476 นางสาวศรศิริ โชติพันธ�
62103019477 นางสาวสุกัญญา มากะเต
62103019478 นายกีรติกร คามวัลย�
62103019479 นางสาวสุพี อินทร�ธิมาศ
62103019480 นายทวีศักด์ิ ประทุมทอง
62103019481 นางสาววาสนา คํานนท�
62103019482 นางสาวศุภรัตน� แซ:จัน
62103019483 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทับทิมอ:อน
62103019484 นางสาวนันทิยา คมศรี
62103019485 นางสาวสุพรรณี ศรีเลิศ
62103019486 นางสาวสกาวเดือน ใจบาน
62103019487 นางสาวอรทัย สร0อยผาบ
62103019488 นางสาวกัญญาภรณ� เอิบสุข
62103019489 นายกฤษณะ เจริญสุข
62103019490 นายอภิสิทธ์ิ ชาวกล0า
62103019491 นางสาวนันทนา ชูรัตน�
62103019492 นางสาวอุไลวรรณ บุญอาสา
62103019493 นายปฏิภาณ พูลมาศ
62103019494 นางสาววลัยรัตน� สุราวุธ
62103019495 นางสาวปรางสิริ คําวัฒน�
62103019496 นางสาวกนกพร อุดมศรี
62103019497 นางสาวจันทิมา เมืองมูล
62103019498 นางสาวมัทณี พลโคกก:อง
62103019499 นายเกียรติวุฒิ แก0วเจียรนัย
62103019500 นางสาวปุณยาพร คําวงศ�
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62103019501 นางสาวนฤมล พิลาแดง
62103019502 นางสาววิชุดา โมริดา
62103019503 นายกิตติกวิน กอรับเฮือง
62103019504 นางสาวชรัญดา บัวงาม
62103019505 นายพัฒนพงศ� บุญโต
62103019506 นางสาวปุณชญา ทองใบ
62103019507 นายอิสระพงษ� พันธ�เหนือ
62103019508 นายพงษ�ลดา จันทร�งาม
62103019509 นางสาวทิตยาภรณ� แว:นทอง
62103019510 นางสาวพรพิมล เขียวแก0ว
62103019511 นางสาวจิราพร โสภา
62103019512 นางสาวสุภาพร จอกแก0ว
62103019513 นางสาวธัญวรรณ บุตะเคียน
62103019514 นางสาวโสธิดา บุญประดิษฐ�
62103019515 นางสาวปนัสรา ทองสุทธ์ิ
62103019516 นางสาวจิรประภา ชูแก0ว
62103019517 นางวรรณภา เกษรัตน�
62103019518 นางสาวมัณฑิตา ตาทา
62103019519 นายเรืองชัย ศรีม:วง
62103019520 นางสาววิชุดา พวงอินทร�
62103019521 นางสาวพิไลวรรณ นิ้วทอง
62103019522 นางสาวสัญญา พงษ�สุระ
62103019523 นายวีระยุทธ บานชื่น
62103019524 นายประภวิษณุ� มุณีรัตน�
62103019525 นายวันชัย จําปาหาร
62103019526 นายทศพล เพชรไพร
62103019527 นายกิตติชัย เทือกทา
62103019528 นางสาวอรอนงค� แท0เที่ยง
62103019529 นางสาวเบญจมาภรณ� แสงทอง
62103019530 นายนพพร ศิริมาศ
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62103019531 นางสาวเขมพิชชา พรมไทย
62103019532 นางสาวโสภิตสุดา พิมวัน
62103019533 นางสาวสุพัฒตรา แสนเสน:ห�
62103019534 นางสาวภิภัทรภรณ� พิมพ�โคตร
62103019535 นางสาวเทียมจันทร� ชุมภูแสน
62103019536 นายศราวุธ กุสุริ
62103019537 นางสาวมณีรัตน� ทาศิริ
62103019538 นายปรัชญา ศรีจันทร�อ:อน
62103019539 นางสาวขวัญนภา คําพิราช
62103019540 นางสาวเอราวัณ โสพันธ�
62103019541 นายเดชาวัต ฝางนอก
62103019542 นางสาวมนัสนันท� พลสวัสด์ิ
62103019543 นางสาวสุธาสินี สิงห�ด0วง
62103019544 นางสาวอัญธิกาญจน� อ่ําศรี
62103019545 ว:าที่ร0อยตรีณัฐวุฒิ วรรณา
62103019546 นายกุลชาติ วัฒนวงศ� เวฬุวนารักษ�
62103019547 นายปริเยศ สําราญสุข
62103019548 นางสาวจันทร�จิราภรณ� ชื่นชม
62103019549 นางสาวจันทร�จิรา พรมแป4นดี
62103019550 นายวิทธวัฒน� ฤทธ์ิรุ:ง
62103019551 นายธนาวุธ โล:ห�คํา
62103019552 นายสนธยา ไชยลี
62103019553 นางสาวกรรณิการ� นาดี
62103019554 นางสาววรรณวิสา พวงพันธ�
62103019555 นายธีราธิป โตคืน
62103019556 นางสาวเกศรินทร� บุตรปาละ
62103019557 นางสาววิจิตรา ศรีรักษ�
62103019558 นางสาวณิชาภา สุจิวรณ�
62103019559 นางสาวสิริขวัญ เชี่ยวชาญ
62103019560 นางสาวรินรดา เรียนไธสง
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62103019561 นางสาวโชติกา แสนป4อง
62103019562 นางอันธิการ� สาลีทอง
62103019563 นางสาววิไลลักษณ� จันทร�หอม
62103019564 นายอดิศร พันธโคตร
62103019565 นางสาวอารียา หยกหิรัณย�
62103019566 นางสาวจุฑารัตน� ไชยจักร
62103019567 นางสาวจิราพร ม:อยจังหาร
62103019568 นางสาวศิริพร ราษีทอง
62103019569 นางสาวนิตยา แก0วหล:อ
62103019570 นางสาวสุทธาดา เพชรรุ:ง
62103019571 นางสาวเขมนิจ อินทวงค�
62103019572 ว:าที่ ร.ต.หญิงสายใจ จันเวียง
62103019573 นายจักรพันธุ� ตระการไทย
62103019574 นายธวิทย� แก0วดา
62103019575 นายปBจเจก ใสแสง
62103019576 นายถาวร พรมชาติ
62103019577 นางสาวจริญญา เครือแวงมล
62103019578 นางวิภาวดี บุญแปลง
62103019579 นางสาวประภาพร ลาดคูบอน
62103019580 นางสาวชญานี สวัสดิชัย
62103019581 นางสาวจันทร�ฉาย อาจเอี่ยม
62103019582 นางสาวภัทรศยา นันทมาตร�
62103019583 นางสาวพรจิต ยืนยง
62103019584 นายณสฤษฎ�ธร เรืองธรรม
62103019585 นางสาวสุรัสวดี งามรุ:ง
62103019586 นางสาวฐิตาภรณ� แสนสุพันธ�
62103019587 นางสาวนันทนัช สวาสด์ิวงษ�
62103019588 นางสาวธมลวรรณ จันทร�เกตุ
62103019589 นางสาวปIยวรรณ ครองยุทธ
62103019590 นายภาณุมาศ ทองม่ัน
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62103019591 นางสาววิภาวี ศรีสวัสด์ิ
62103019592 นางสาวมะลิวัลย� เกษศรีรัตน�
62103019593 นายไตรภพ โสมณวัฒน�
62103019594 นางสาวจิราภรณ� สาระ
62103019595 นางสาวอนุสรา สุทธิประภา
62103019596 นายสรวิชญ� อินทนูจิตร
62103019597 นายอนุวัฒน� ทุมมานาม
62103019598 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ
62103019599 นางสาวบัวสอน เรียงพรม
62103019600 นางสาวปทุมรัตน� ปลัดสุข
62103019601 นางสาวอนุชิฎา แสวงดี
62103019602 นางสาวอรอุมา ทองชัย
62103019603 นางสาววัชรินทร� มิสละ
62103019604 นายสรศักด์ิ ศรีนารักษ�
62103019605 นายกัมพล วงค�คํา
62103019606 นางสาวปBทมา แดงมาก
62103019607 นางสาวน้ําอ0อย กุลวิลัย
62103019608 นางสาวขนิษฐา สีดา
62103019609 นางสาวเกษร โทนา
62103019610 นางสาวนฤมล สุวรรณสิทธ์ิ
62103019611 นายเมธี วงษ�ชีรี
62103019612 นางสาวนุสรา สิงห�ครุธ
62103019613 นางสาวกัลยา เหล:าราช
62103019614 นายธวัชชัย ครองสุข
62103019615 นางสาวจันทา รักษาชีพ
62103019616 นางสาวฐิติพร มหาแสน
62103019617 นางสาวปณิชา บุตรวงค�
62103019618 นายธนวิทย� รักษาวงษ�
62103019619 นายธนาธิป เหลืองประเสริฐ
62103019620 นางสาวอารียา เม0าราศรี
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62103019621 นายภาณุภณ พุฒิชัยยศ
62103019622 นางสาวอําไพ อัมพันธ�
62103019623 นางสาวนุชรินทร� เทศนา
62103019624 นางสาวธิดารัตน� สมเผ:า
62103019625 นายประสาน ผิวเงิน
62103019626 นางธัญญรัตน� ชะโน
62103019627 นางสาวพัทธมน ใจดี
62103019628 นายกองพล สมสุระ
62103019629 นางสาวสุธิตา ลาสุนนท�
62103019630 นางสาวอาภัสรา บุตรวงค�
62103019631 นางสาวจิราภรณ� พิลาทอง
62103019632 นายสุริยนต� ประดิษฐศิลปT
62103019633 นางสาวพิสมัย เพลงปาน
62103019634 นายเจนวุฒิ รัตนเชิดฉาย
62103019635 นางสาวสัตตบุษ ทองไข:
62103019636 นางสาวนัจกร สะมาร�
62103019637 นายปฏิพัฒน� ธนูสา
62103019638 นายเกียรติศักด์ิ ศิริสุวรรณ
62103019639 นางสาวมรกต คงงาม
62103019640 นางสาวลลิตา วิชาชัย
62103019641 นางสาวจันทภา วรนุช
62103019642 นายนพรัตน� วงศ�บุญ
62103019643 นายวิชัย โสดา
62103019644 นางสาวปริศนา พรมมาสุข
62103019645 นางสาวชนิตา ซองทอง
62103019646 นายภัทราวุฒิ วันศรี
62103019647 นางสาววรรณนิดา บานชื่น
62103019648 นางสาวปวีณา สิงห�แจ:ม
62103019649 นางสาวประภัสสร พันเดช
62103019650 นางสาวจิราวรรณ อินทร�นุช
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62103019651 นางสาวละอองดาว แก0วแรมเรือน
62103019652 นางสาวปริฉัตร ทามาตย�
62103019653 นายกําชัย บุญแต0ม
62103019654 นายชัยวิวัฒณิ์ โพธ์ิพุ:ม
62103019655 นางสาวหัสยา สุวรรณศรี
62103019656 นางสาวธนัญญา จันทร�ชมภู
62103019657 นางสาวกนกวรรณ ทาหอม
62103019658 นายจิตติศักด์ิ ทองรัก
62103019659 นางสาวคัทลียา พาลุสุข
62103019660 นายปุนภพ ศรีบุระ
62103019661 นางสาวดุสิตา ลอยหา
62103019662 นางสาวมาริดา พลสี
62103019663 นายอานนท� มงคลคํา
62103019664 นายวุฒิชัย ฑีฆะ
62103019665 นางสาวจิราพร วินทะไชย
62103019666 นางสาวกาญจนา ภูคง
62103019667 นายกิตติพงษ� ขันอ:อน
62103019668 นายกรีฑา แสงอรุณ
62103019669 นางสาวปรารถนา วรรัมย�
62103019670 นางสาวเจนจิรา พงษ�วัน
62103019671 นายวิศรุต บรรลือ
62103019672 นายมนูญ แสวงวงค�
62103019673 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญทน
62103019674 นางสาวสุกานดา นามรักษ�
62103019675 นางสาวปนัดดา แสงทอง
62103019676 นางสาวธิดารัตน� จําปM
62103019677 นางสาวอําไพ วังแก0ว
62103019678 นายศุภเชษฐ� โคตรพงษ�
62103019679 นายเกริกพล คําขาว
62103019680 นางสาวยมลพร ไพบูลย�
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62103019681 นางสาวไพรวัลย� สว:างทองหลาง
62103019682 นางสาวรัตนาภรณ� สระทอง
62103019683 นายธนบัตร คําสิงห�
62103019684 นางณัฐนัลฐ� ศรีหงษ�
62103019685 นายชัยยงค� สําโรง
62103019686 นายสิทธิโชค วงษ�พันธ�
62103019687 นายจิตรกร รุ:งราม
62103019688 นางสาวพรรณิภา ติยะวัน
62103019689 ส.อ.ปริวรรต ประชุมแดง
62103019690 นายอนุชิต ธนะชาติ
62103019691 ว:าที่ร0อยตรีปIติพงษ� เตียวตระกูล
62103019692 นางสาวจิริญา แก0วปBชฌาย�
62103019693 นางสาวดาวดี เข็มตูม
62103019694 นางสาวชนนิกานต� หอมพิกุล
62103019695 นางสาวเมฤดี ฮึกขุนทศ
62103019696 นางสาวนุชธิดา บุญเถิง
62103019697 นางสาวหทัยกานต� ตาทิพย�
62103019698 นางสาวรัตนา คําหินกอง
62103019699 นายธีระพงษ� วิลา
62103019700 นายอธิป ผุดเพชรแก0ว
62103019701 นางสาวจริยาภรณ� นิ่มดํา
62103019702 นายธนะชัย เสาร�สูง
62103019703 นางสาวบุษบา เครือดี
62103019704 นางสาวอังคทิวา บุญศักด์ิ
62103019705 นางสาวกัญญภัทร เคนสุวรรณ
62103019706 นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรสง:า
62103019707 นายกิจจา อารมย�
62103019708 นางสาวนิตยา บุญสงค�
62103019709 นางสาวสุริยาพร สมวัย
62103019710 นางสาวพัชราภรณ� สุขขา
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62103019711 นางสาวสุภาวดี มุกดาพันธ�
62103019712 นายธนาวุฒิ สายเมฆ
62103019713 นางสาวรัตนาวดี พานถม
62103019714 นางสาวศรัญญา โคตรภู
62103019715 นายวัชรพงศ� เจริญตา
62103019716 นางสาวสุพิชญา อ0วนอินทร�
62103019717 นายนิตินัย ศรีขาว
62103019718 นางสาวอรัญญา พลแสน
62103019719 นายภาณุเดช ลีชาคํา
62103019720 นางสาวจันทร�จิรา เพียะวงค�
62103019721 นายกิตติธัช สุขสานต�
62103019722 นายวิธาน ไชยพิมพ�
62103019723 นางสาวอัฉราพร คุณสมบัติ
62103019724 นางสาวคริษฐา กฤตยาวรกุล
62103019725 นายปIยชัย พับขุนทด
62103019726 นางสาวอาพันธ�ชนก จันทวี
62103019727 นางสาวหทัยกานต� พงษ�มณีศิลปT
62103019728 นายสุรพงษ� สรรพศรี
62103019729 นางสาวพัชราภรณ� หาระรัตน�
62103019730 นายวีระชัย จันดีเลิศ
62103019731 นางสาวธิติสุดา อุปพงษ�
62103019732 นางสาวจารุวรรณ มงคล
62103019733 นางสาววลัยพรรณ มะโนรัตน�
62103019734 นางสาววิชญา ประเสริฐศรี
62103019735 นายธนากร โฆษา
62103019736 นายณัฐนภนต� ครองสิน
62103019737 นางสาวชนัฐกานต� แสวงวงค�
62103019738 นางสาวกุลธิดา ย่ิงยง
62103019739 นางสาวศิรินภา บางทราย
62103019740 นางสาวกานต�ธิดา ชะนา
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103019741 นายขจรศักด์ิ สีหะวงษ�
62103019742 นางสาวธัญญารัตน� ชุ:มหม่ืนไวย�
62103019743 นางสาวยุภาพร สราญรมย�
62103019744 นางสาวอรสิริ จันทร�ดา
62103019745 นางสาวมาลัย จันทร�กุล
62103019746 นางประไพภรณ� นาม่ิง
62103019747 นางสาวเจนจิรา การุณย�
62103019748 นางสาวกมลวรรณ วันแก0ว
62103019749 นายมนัส แสงชาติ
62103019750 นายชัยณรงค� บุระณะ
62103019751 นางสาวสุธิดา ภาคภูมิ
62103019752 นางสาวอุไรพร สีหานาม
62103019753 นางสาวกมลชนก แก0วคํา
62103019754 นางสาวเมธิดา ยตะโคตร
62103019755 นางสาวจุฑามาศ ศรีงามเมือง
62103019756 นางสาวจริยาพร คํานนท�
62103019757 นายณัชพล แป4นโสม
62103019758 นางสาวเพ็ญพรรษ เลาหจาโร
62103019759 นางสาวอารีรัตน� บุญมาศ
62103019760 นางสาวพรวิภา บุญเย็น
62103019761 นางลัดดาวัลย� การกล0า
62103019762 นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย�
62103019763 นางสาวพรนภา โคตะโน
62103019764 นายธีรนันทน� บรรลุสันต์ิ
62103019765 นายเจษฎา เตชะจารุพันธ�
62103019766 นางสาวแววดาว ห0องแซง
62103019767 นางสาวสุภัทรชา กุแก0ว
62103019768 นางสาวปนัดดา โยลิบุตร
62103019769 นายสัตตรา สีโท
62103019770 นางสาวรสสุคนธ� วุฒสังข�
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62103019771 นางสาวกฤติยา สุวรรณกูฎ
62103019772 นางสาวสุทธิดา ลาภสาร
62103019773 นางสาวพรรณธร สุภาพ
62103019774 นางสาวพรรณิภา สุวรรณศรี
62103019775 นางศรีสุรีย� อุ:นพิมพ�
62103019776 นายจักรวาล จันทร�ผ:อง
62103019777 นางสาวพัชรี สุดตา
62103019778 นางสาวนิตยา อินธิชิต
62103019779 นายพัชรพล แสงอรุณ
62103019780 นางสาวพรรณภัทร พาณิชย�ศิริ
62103019781 นางสาวธมลวรรณ ทรัพย�พาลี
62103019782 นางสาวสิริรัตน� สิงห�ครุป
62103019783 นางบุษบา นันทรักษ�
62103019784 นายกฤษฎาทอง ก่ิงแก0ว
62103019785 นางสาววิลาวัณย� วิระศักด์ิ
62103019786 นางสาววิไลพร สมโสภา
62103019787 นางสาวสิริรักษ� ผุพันธ�
62103019788 นางสาวยุพิน ไชยโย
62103019789 นางสาวธัญพร ภูชุม
62103019790 นายอรรถพล จวนสาง
62103019791 นางพันทิภา ทวีชาติ
62103019792 นางสาวพรอุมา ทองศรี
62103019793 นายนิพน สมบัติล0วน
62103019794 นายภัทร รอนใหม:
62103019795 นางวาสนา โฮมหุ0มแก0ว
62103019796 นายจิรายุทธ มูลนาม
62103019797 นางสาวพิจิตรา ทางาม
62103019798 นางสาวภรณ�ทิพย� หังชาติ
62103019799 นางสาวสุดารัตน� ริมทอง
62103019800 นางสาวศรีสุดา ซอมรัมย�
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62103019801 นางรัตดา ทาจิตต�
62103019802 นางสาวจุฑากาญจน� อันทะรัง
62103019803 นายพีรวิชญ� บุปผาดา
62103019804 นางสาวพัชรินทร� เม:นขํา
62103019805 นายธเนศร� สายเจริญ
62103019806 นางสาวจารุนันท� ไชยบุตร
62103019807 นางสาวเจษฎาพร มูลหล0า
62103019808 นางสาวศรัญญา สายสุวรรณ�
62103019809 นางสาวภิรมย�รัตน� บุตรเลิศ
62103019810 นางสาววนิดา ทองแปลง
62103019811 นายปรัชญา ปBสสา
62103019812 นายจาตุรงค� วามะลุน
62103019813 นายธีรภัทร ถนอมพล
62103019814 นางสาวสุภาณี ศิรินนท�
62103019815 นางสาวสมหญิง ม่ิงขวัญ
62103019816 นายวรากรณ� ศุภศร
62103019817 นางสาวพิมพ� ทรงศรี
62103019818 นางชลธิชา หนูฤทธ์ิ
62103019819 นายสุรพร ศรีสะอาด
62103019820 นายเทวินทร� ศรีหาคุณ
62103019821 นายณรงค�ศักด์ิ มาตราวงค�
62103019822 นายขวัญเมือง ผามณี
62103019823 นางสาวศิวาพร บุญเพ่ิม
62103019824 นางสาวรัตน�ติกาล สมพิพงษ�
62103019825 นางสาวเพียรนภา ผาริการ
62103019826 นางสาวยุภาวดี ทองดวง
62103019827 นางสาวเกศินี แสงคํา
62103019828 ส.ต.ท.ณัฏฐพัฒน� ณ พัทลุง
62103019829 นางสาวกนกพร สุนะธรรม
62103019830 นายสัญญา โถน0อย
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62103019831 นางสาวลลนันท� วาที
62103019832 นางสาวอภิรดี พุทสท0าน
62103019833 นางสาวสิริวรรณ แสงชูติ
62103019834 ว:าที่ ร.ต.โจ วิเศษสังข�
62103019835 นางสาวสุนิสา เชื้อพันธุ�
62103019836 นายสุทธิพงษ� แก0วกอ
62103019837 นายไกรลาศ วะสุรีย�
62103019838 นางสาวสุวิมล อุ:นใจ
62103019839 นางสาวญาตาวี ลือทองจักร
62103019840 นางสาววราภรณ� สมลา
62103019841 นางสาวกานติมา ผลนาค
62103019842 นายนันทวัฒน� ดีเสมอ
62103019843 นางนงเยาว� วงศ�ปBดสา
62103019844 นางสาวปIยนันท� ยะภักดี
62103019845 นายเพชรสุวรรณ แก:นสีดา
62103019846 นางสาววัลลี พันธะ
62103019847 นายกรวิต โรจนจิรพงศ�
62103019848 นางสาวรุ:งทิวา คํามะลิ
62103019849 นายรัชชานนท� พรมโลก
62103019850 นางสาวฐิติมา โสภิพันธ�
62103019851 นางสาวเฑียรสุดา จันทนิตย�
62103019852 นางสาวรัชมารี พรวิชกุล
62103019853 นายอภิชาติ คํากอง
62103019854 นายกิตติราช พูลทอง
62103019855 นางสาวนิโลบล นวลเลิศ
62103019856 นางสาวณัฐวดี ขาวสะอาด
62103019857 นางสาวไพลินรัตน� สายสอน
62103019858 นางสาวสุรารักษ� กลมเกลียว
62103019859 นายพิชWุตม� บุบผา
62103019860 นายทักษ�ดนัย ไพศาล
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62103019861 นางสาวภัสรา สีวะเสาร�
62103019862 นางสาวนิภาภรณ� บุญบรรลุ
62103019863 นายอนุสรณ� ศรีโยทะ
62103019864 นางสาวรุ:งนภา ภาคน0อย
62103019865 นางสาวโยทกาญจน� ประทาน
62103019866 นายเศรษฐพงธ� สายเชื้อ
62103019867 นางสาวพิมพ�ชนก คุปวานิชพงษ�
62103019868 นางสาวนงลักษณ� จันทร�สว:าง
62103019869 นายชํานาญ บุญเริ่ม
62103019870 นางสาวอิศราณีย� ลุล:วง
62103019871 นางสาวพัชรินทร� กุลบุตร
62103019872 นางสาวสุภักด์ิ อรกุล
62103019873 นางสาวปวริศรา มลีจันทร�
62103019874 นางสาวธนภรณ� คูณสุข
62103019875 นางสาวประภาพรรณ ฉลูศรี
62103019876 นางสาวนิภาพร น0อยน้ําคํา
62103019877 นายไกรสิทธ์ิ ว:องโชติกุล
62103019878 นางสาวกมลวรรณ ดรโหว:
62103019879 นางสาวสุวนันท� สุขกุล
62103019880 นางกวินทิตา สําราญ
62103019881 นายเอกวิทย� อัญโย
62103019882 นางสาวสิรินภา อดกลั้น
62103019883 นางสาวเจตสุภา ไชยพรรณา
62103019884 นางสาวจิตโสภี โพธิสาร
62103019885 นางสาวอนงค�นาฎ ทุลศิลปT
62103019886 นางสาวอภิกษณาน� พรมกลัดพะเนาว�
62103019887 นางสาวขวัญเดือน ชาญนุวงศ�
62103019888 นายนิรันดร ดาศรี
62103019889 นางสาวมุตา ศิริจันทร�
62103019890 นายวงศธร ชื่นตา
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62103019891 นางณภัทร แก:นสาร�
62103019892 นางสาวศิริญาภา ยอดดี
62103019893 นางสาวจุฑามาศ วิไลรัตน�
62103019894 นางสาวปรางทิพย� นาคทอง
62103019895 นางสาวกชมน พุฒิชาติ
62103019896 นายธัชชัย คําแพง
62103019897 นายศรัญWู สุทธิรัตน�
62103019898 นางสาวสิริมาตร แว:นระเว
62103019899 นางสาวสุพัตรา แดงโสภา
62103019900 นางสาวครองขวัญ เครือสุวรรณ
62103019901 นายนันทพร ศิลาคม
62103019902 นายธนวัฒน� ทาแก0ว
62103019903 นางสาวพัชรินทร� ลาภมาก
62103019904 นางสาวกนกวรรณ แตะกระโทก
62103019905 นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ:
62103019906 นางสาวอัมราภรณ� สอางจิตร
62103019907 นางสาวอารยา พิมพ�ทอง
62103019908 นายจักรชัย อินธิเดช
62103019909 นางสาวภูริชญา เทพิน
62103019910 นางสาวทิพย�วิมล พิมพันธ�
62103019911 นายยุทธภูมิ สุจารี
62103019912 นางสาวธิดารัตน� ผิวงาม
62103019913 นายอดิศร สุดหนองบัว
62103019914 นางสาวสิริอุมากรณ� แก0วอุดร
62103019915 นางสาวสุนันทา เก้ือทาน
62103019916 นางสาวรวิวรรณ พันเพชร
62103019917 นางสาววณิชญาภรณ� สมานทอง
62103019918 นางสาวชนินาถ กัลยา
62103019919 นางสาวเพ็ญประภา จันทนาม
62103019920 นายชวลิต ปBYนสังข�
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62103019921 นายณัฐพล สุยคง
62103019922 นางสาวเพชรรัตน� เพียลา
62103019923 นางสาวผกากรอง อุทธา
62103019924 นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร
62103019925 นางสาวสุภาวดี สุวรรณธาดา
62103019926 นางสาวรุ:งประกาย จันทร�เกษ
62103019927 นางสาวลําดวน จันครา
62103019928 นางสาวปาจรีย� คิดการ
62103019929 นายณัฐพงศ� ระดมงาม
62103019930 นางสาวมลธิยา สกุลแพง
62103019931 นางสาวสุนันสา ยอดสิงห�
62103019932 นางสาวอุษาสิริ ดวงนิล
62103019933 นางสาวณภัทร ชวรัตนิธิกร
62103019934 นางสาวศิริขวัญ ทรัพย�สิน
62103019935 นายวรปรัชญ� แว:นฉิม
62103019936 นางสาวอัจจิมา เจริญรัตน�
62103019937 นางสาวกาญจนา สุวิเศษ
62103019938 นางสิริธร ชาววัง
62103019939 นางสาวลักขณา นาถเหนือ
62103019940 นางสาวไพลิน ตังควณิชย�
62103019941 นางสาววนิดา บัวทอง
62103019942 นางสาวนันทวดี พันแก:น
62103019943 นางสาววราพร สีดา
62103019944 นายกิตติศักด์ิ ลาภรัตน�
62103019945 นางสาวชนนิกานต� คนหาญ
62103019946 นางสาวนภัสวรรณ คงตางาม
62103019947 นางสาวจิณตณา กองสิงคูณ
62103019948 นายกวินทร� ผลสุข
62103019949 นายศรัญWู โยธิน
62103019950 นางสาวศิริลักษ� เสาว�ทอง
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62103019951 นางสาวพัชนี วงเวียน
62103019952 นางสาวสุรัฎฐิญา กลางประพันธ�
62103019953 นางสาวศิริพรรณ พิมพ�ก่ิง
62103019954 นางสาวขวัญพิชฌาย� เย็นสุดใจ
62103019955 นายอรรณพ พรรณดวงเนตร
62103019956 นางสาววิภาวี อุทคํากอง
62103019957 นางสาวชยาภรณ� ม่ันยืน
62103019958 นางสาวปวีณา มีแววแสง
62103019959 นางสาวอุ0มทิพย� แสนสุข
62103019960 นางสุภาวดี จันทะโสม
62103019961 นางสาวปBฐยาวัต โสพัฒน�
62103019962 นางสาวณัฐสิมา พรปทุมชัยกิจ
62103019963 นายกวิน เผ:าดวงดี
62103019964 นางสาวสมหญิง ชูกล0า
62103019965 นางสาวบรรฑรวรรณ จ่ันเพ็ชร
62103019966 นายภูมินทร� ศรีแสง
62103019967 นางสาวสุพัตรา เทศารินทร�
62103019968 นางสาวพันทิพา จันทะบุตร
62103019969 นางสาวยุบลวรรณ ศรีรส
62103019970 นางสาวนาตยา คัลลัยลักษณ�
62103019971 นายสุธีทร แสนม่ัน
62103019972 นายพายุ พิลาพันธ�
62103019973 นางสาวปวริศา เพียรใจ
62103019974 นางสาวประมูล ศรีบุญเรือง
62103019975 นายจรัส ผลเจริญ
62103019976 นางสาววริษศรา เจริญวงศ�
62103019977 นางสาวนีรนาท วงษ�สาขา
62103019978 สิบเอกศราวุธ ทํานุ
62103019979 นางสาวพิมพิไล ศรีธาตุ
62103019980 นายสิทธิโชค ล0วนประเสริฐ
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62103019981 นายกฤษฎา พิมพ�มา
62103019982 นางสาวพิมพ�ชนก ชาญวิชิต
62103019983 นางสาวสุชานันท� ดอกพุฒ
62103019984 นายขจรศักด์ิ สระน้ําอ0อม
62103019985 นางสาวบุญชณัฎฐา บุสอน
62103019986 นางสาวปรียาพร ใจภักดี
62103019987 นางสาวทิพย�วยุภา ทองแก0ว
62103019988 นางสาววรัญญา รังหอม
62103019989 นางสาวดวงฤดี เรืองศรี
62103019990 นางสาวอําไพ พันธ�โบ
62103019991 นายณรงค�ศักด์ิ เหลาทอง
62103019992 นายศราวุธ สังข�เสวก
62103019993 นางสาวนิลวรรณ พันคูณ
62103019994 นางสาวนิสารัตน� มัคสมาน
62103019995 นางสาวเกษรา อินทวงศ�
62103019996 นางยุพา ผ:องสีงาม
62103019997 นายพิทยา แสงชาติ
62103019998 นางสาวสุพรรณิการณ� เข็มทอง
62103019999 นายจักรพันธุ� วงษ�ศรีกุล
62103020000 นายศักด์ิชัย แสงพล
62103020001 นายวรพงษ� ธยาธรรม
62103020002 นายสิทธิชัย คูณเรือง
62103020003 นายฐาปนพงศ� ม่ันหมาย
62103020004 นางสาวนิภาพร เลิกนอก
62103020005 นายสกุลชัย สุกใส
62103020006 นางสาวสุภาษร วงศ�จันทร�
62103020007 นางสาวนุชธิดา เพียรสมบัติ
62103020008 นางสาวอารยา ผุดผ:อง
62103020009 นางสาวมะลิวัลย� ชุมภูแสน
62103020010 นางสาวศันศนีย� อาชญาทา
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62103020011 นางปBทมา กระชิรัมย�
62103020012 นายไกรทอง เกษแก0ว
62103020013 นายวัชรากร ศรีสุภา
62103020014 นายปBณณวิชญ� วัฒนกําธรไพศาล
62103020015 นางสาววิศัลย�ศยา เดชะคําภู
62103020016 นางวนิดา หงษามนุษย�
62103020017 นายณรงค� รักษาผล
62103020018 นางสาวอนัญญา กว0างสวาสด์ิ
62103020019 นายพงศกร สิงห�มุ0ย
62103020020 นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ
62103020021 นางสาวสุวรรณา วรรณทวี
62103020022 นางสาวณัฐชนัญ นางาม
62103020023 นายวิทวัฒน� ศรีสะอาด
62103020024 นางสาววรรณิภา ดุจดา
62103020025 นายศุภชัย บุญยัง
62103020026 นางสาวสุกัญญา มุ:งหมาย
62103020027 นางสาวกิตติมา จิริวิภากร
62103020028 นางสาวไพลิน กองพร
62103020029 นางสาวเจนจิรา สายแวว
62103020030 นายพัฒนะ พิมพ�แน:น
62103020031 นายสุรินทร� กุลสุวรรณ
62103020032 นางสาวธินีนาถ ร:วมจิตร
62103020033 นางสาวเกศราภรณ� ทองสุทธ์ิ
62103020034 นายทนง วรรณเวช
62103020035 นางสาวศิรประภา สว:างภพ
62103020036 นายโกวิทย� ไชยสิงห�
62103020037 นางสาวดารารัตน� สิงห�สาย
62103020038 นายพิสิฐพล จันทร�ส:อง
62103020039 นายจักรี สรสิทธ์ิ
62103020040 นางสาวนันทวัน วาจาจริง
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62103020041 นางสาวอรพินท� เกษหอม
62103020042 นางสาวปภัชญา สายชนะ
62103020043 นายสิรวิชญ� อุ:นอาจ
62103020044 นางสาวธิดารัตน� สวยจันทึก
62103020045 นางสาวกัลยา อบเชย
62103020046 นางสาวเพ็ญพิชชา หนองหว0า
62103020047 นางสาวศรสวรรค� คะเณย�
62103020048 นางสาวพรพรรณ วราเลิศสกุลชัย
62103020049 นายยุทธนันต� งามหลาย
62103020050 นายปริญญา สีหะวงษ�
62103020051 นายวริทธ์ิธร ประการแก0ว
62103020052 นายศักรินทร� ถวิลผล
62103020053 นางสาวอริสา เทพแสง
62103020054 นายเอกนรินทร� ปIนตา
62103020055 นางสาวกานต�ชนิต ปรองพิมาย
62103020056 นางสาวสิริมา จันดาคูณ
62103020057 นางสาวสุดาพร จันทกรณ�
62103020058 นางสาวยลธิดา ปราสาทภิญโญ
62103020059 นายธีรพล ดีวงษา
62103020060 นายไกรสันต� ศรีจันทร�ไชย
62103020061 นางสาวสุพัตรา ช:างทํา
62103020062 นางสาวประพิมพรรณ ประวัง
62103020063 นายกิตติกร ถิระอัมพรพิชญ�
62103020064 นางสาวกัลยรัตน� ผุยผล
62103020065 นางสาวสุดารัตน� บุญอุ0ม
62103020066 นางสาวประภาภรณ� ธาดาวงษา
62103020067 นางสาวสุดาสวรรค� สลักคํา
62103020068 นายภราดร ศรีวะวงศ�
62103020069 นายสุรศักด์ิ บุญชู
62103020070 นางสาววัชราภรณ� บุปผาชาติ
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62103020071 นางสาวชญาญ�พัฏฐ� เทพอวยชัย
62103020072 นายกันต�พงษ� ชูเทศะ
62103020073 นายวสันต� ทองปาน
62103020074 นางสาวนภัสภรณ� สมใจ
62103020075 นางสาวฐิติรัตน� คูชัมภู
62103020076 นายศักด์ิชัย สมชาติ
62103020077 นายสุจิน วงค�อินทร�
62103020078 นางสาวพัชรา เพ็ชรดี
62103020079 นางสาวบุษราคัม คาดหมาย
62103020080 นางสาวนฤมล ยุวะวาสน�
62103020081 นางสาววรางคณา คืนดี
62103020082 นายพงศ�ศักด์ิ มาลา
62103020083 นางสาวสุภัทธรา พรหมบุตร
62103020084 นายกฤษณะ กระโพธ์ิ
62103020085 นางสาวอุษา สุขดี
62103020086 นายปรัชญา ประมุขกุล
62103020087 นายธนาวุฒิ โคกโพธ์ิ
62103020088 นางสาวอินทุอร นามเหลา
62103020089 นางสาวธิดารัตน� เทียมคํา
62103020090 นางสาวอุไรพร แจ0งสนาม
62103020091 นางสาวสุภาวดี ทองมีศรี
62103020092 นางสาวอุมาพร ปูUกลิ่น
62103020093 นางสาววิภาดา ชูรัตน�
62103020094 นางสาวเจือเจน แกล0วกล0า
62103020095 นายธวัชชัย งามดี
62103020096 นางสาวเจนจิรา วันทา
62103020097 นางสาวสุภวารี ก:อคุณ
62103020098 ส.อ.วิทยา จารุวงศ�
62103020099 นางสาวณัฐิยา สร0อยคํา
62103020100 นางสาวไอลัดดา กํ่าดอนแตง
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62103020101 นางสาววิไลวรรณ มัดชนา
62103020102 นางสาวศกลวรรณ อําภาคํา
62103020103 นางสาวกีรติ สุวรรณไตรย�
62103020104 นางสาวพรพิมล กลิ่นหวาน
62103020105 นางสาวอรยา รามฤทธ์ิ
62103020106 นางสาวชุติมา สุจริต
62103020107 นางสาวจิราพร แสงแดง
62103020108 นางสาวทศพร กลางประพันธ�
62103020109 นางสาวฉัตรกมล อินทอง
62103020110 นางสาววันวิสา พันตาเอก
62103020111 นายอิสระ เขียนพงศ�พันธุ�
62103020112 นางสาวรัชนีวรรณ แนวม่ัน
62103020113 นายสุทธิภัทร ตุกล:อย
62103020114 นางสาวนิศาชล อนุสัย
62103020115 นางสาวจีรวรรณ สุวรรณไตรย�
62103020116 นายทวิชงค� เห็มทอง
62103020117 ว:าที่ร0อยตรีอาทิตย� เกษดี
62103020118 นางสาวสุมินตรา นรสิงห�
62103020119 นางสาวกาญจนา สังฆะมณี
62103020120 นายพงศ�ดนัย ถ่ินสอน
62103020121 นางสาวธิดารัตน� สมเผ:า
62103020122 นายยอดย่ิง คําดี
62103020123 นางสาวสุยาพร ภูจอมจิตร
62103020124 นางสาวก่ิงแก0ว เยือกเย็น
62103020125 นางนิชาภา ปุยภิรมย�
62103020126 นางณวรรษ� รสโหมด
62103020127 นางสาววิภาพร ไชยโกฏ
62103020128 นางสาวศศิธร ศักด์ิศรี
62103020129 นางสาวกนกวรรณ จันทร�แจ:ม
62103020130 นายทวีชัย เนตระ
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62103020131 นางสาวรักยุพา น0อยม่ัน
62103020132 นางสาวศุภลักษณ� ผ:องราษี
62103020133 นายบุญมา อุรากุล
62103020134 นางสาวกชพรรณ มูลจันดา
62103020135 นางสาวสุนิสา คงย่ิง
62103020136 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร�
62103020137 นายสวัสด์ิชัย ทวีชาติ
62103020138 นายธันญาวัตน� เพชรพันธ�
62103020139 นางสาวกานดาญา ทวีชัย
62103020140 นายเศรษฐกิจ บัวงาม
62103020141 นางสาววิไลลักษณ� มาศพันธ�
62103020142 นางสาวอินทิรา สาธร
62103020143 นายศตวรรษ บัวดก
62103020144 นางสาวลักขณา นิสัยกล0า
62103020145 นายทรงชัย เขียวขํา
62103020146 นางสาววรุณยุภา วงศ�หินกอง
62103020147 นางสาวพัฒนาวดี สอนคําหาร
62103020148 นางสาวพลอยไพลิน ราโช
62103020149 นางสาวอรจิรา จารัตน�
62103020150 นางสาวสมฤทัย วงมะลิ
62103020151 นายธนภัทร โยธี
62103020152 นางสาวเสาวลักษณ� สุขเกิด
62103020153 นางสาวจตุรพร ยอดอินทร�
62103020154 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชิณวงค�
62103020155 นางสาวพรพรรณ พิมพ�สังกุล
62103020156 นางสาวละอองดาว สอนวงค�
62103020157 นางสาวกาญชัย โพธิราช
62103020158 นางสาวดวงจันทร� จันทร�หอม
62103020159 นายนัฐวุฒิ สันทาลุนัย
62103020160 นางสาวจรินธร งามแก0ว
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62103020161 นายนฤเบศร� แหลมไธสง
62103020162 นายนพณัฐ เบ0าทอง
62103020163 นางสาวอาทิตยา เปรมกมล
62103020164 นางสาวสุนิดา คงงาม
62103020165 นายชัยชาญ พันธุมา
62103020166 นายศุภกร ยลพันธ�
62103020167 นายศิริศักด์ิ จําปาทอง
62103020168 นางสาวปBทมวรรณ บัญชาเมฆ
62103020169 นางสาวจันทร�จิรา อ:อนศรี
62103020170 นางพิชญาภา ขันตี
62103020171 นางสาวเสาวลักษณ� พูลเพ่ิม 
62103020172 นางสาวศิริขวัญ ลีแวง
62103020173 นางสาวพิมประภา ปIดสาโย
62103020174 นางสาวสุวิสา สุวรรณกูฎ
62103020175 นางสาวพนิดา บุญเคล0า
62103020176 นางสาวกนิษฐา อุปBญญ�
62103020177 นายสันติสุข ทับทิมไสย�
62103020178 นางสาวธารทิพย� นนทะเวช
62103020179 นางสาวอรณิชา ไก:จันทร�
62103020180 นางสาววิลาสินี วงศ�จันลา
62103020181 นายจิรายุ ม่ันบุปผชาติ
62103020182 นางสาวณิชกุล แก0วมณี
62103020183 นางสาวอาริยา บุญฤทธ์ิเดช
62103020184 นางสาวหัทยา ชัยมา
62103020185 นายอลงกรณ� ชาญจิตร
62103020186 นายสุริยา นิ่มนคร
62103020187 นางสาวเพียงนภา นิลวรรณาภา
62103020188 นางสาวเบญจวรรณ ดอกพอง
62103020189 นางสาวขวัญฤดี โทณะกุล
62103020190 นางสาวจิรนันท� เรืองธรรม
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62103020191 นางสาวปนัดดา พากุล
62103020192 นางสุวรีย� พิมพ�บุญมา
62103020193 นางสาวณิชชา จินารัตน�
62103020194 นางสาวพรสุดา พรหมทา
62103020195 นางภาวิณี ชาติงาม
62103020196 นายมหัทธนะ เจริญเมือง
62103020197 นางสาวรุจิรา จันทวงศ�
62103020198 นางสาวรวิพร มนตรีวงษ�
62103020199 นางสาวจิรภัทร� เพ็งสอน
62103020200 นางสาวสุพรรษา ลอยพิลา
62103020201 นางสาววารุณี ตะวังทัน
62103020202 นางสาวสุพัตรา อ:อนสุด
62103020203 นายณัฐพล หาหลัก
62103020204 นายชาญชัย คํามุงคุณ
62103020205 นายกิตติพงศ� ชาลี
62103020206 นางสาวเกวลี เกไธสง
62103020207 นางสาวอัญชลิดา อุดมญาติ
62103020208 นายพิเชษฐ� หอมจิตร
62103020209 นายธีรยุทธ จําปาจันทร�
62103020210 นางสาวอุไรรัตน� เจริญรอย
62103020211 นางสาววิจิตรา โสภา
62103020212 นางสาวนราภรณ� ธนูศร
62103020213 นางสาวนฤมล โสภาวนัส
62103020214 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
62103020215 นางสาวฐาปนี คูรัมย�
62103020216 นางสาวสุภัสสร สีจันดี
62103020217 นางสาวรัตนาภรณ� พรมฤทธ์ิ
62103020218 นางสาวสุนันท� ชัยภักดี
62103020219 นางสาวมณีวรรณ วงศ�ใหญ:
62103020220 นายสุภัคพงศ� กตะศิลา
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62103020221 นายปฏิพล พูลสวัสด์ิ
62103020222 นางสาวทิพวัลย� ธรรมคุณ
62103020223 นายสัมฤทธ์ิ ศรีไค
62103020224 นางสาวนิภาภรณ� ศุภเลิศ
62103020225 นายนพพล นพรัตนาภรณ�
62103020226 นางสาวณัฐณิชา ศศิพนมทอง
62103020227 นางสาววาสินี ทีคําเกษ
62103020228 นางสาวจิรสุดา สุขเกิด
62103020229 นางสาวชนัสดา ลุนราช
62103020230 นางสาวอภิญญา บูรณะ
62103020231 นางสาวศศินิภา ศรีทอง
62103020232 นายสถาพร พวงยอด
62103020233 นายพิทักษ�สันต� บุญไทย
62103020234 นายทัศฎา ทยะราษฎร�
62103020235 นางวนิดา ฉลาดดี
62103020236 นายธีรวุฒิ คําอุดม
62103020237 นางสาวศิริมาศ พัชนี
62103020238 นายกฤษณะ นาใจแก0ว
62103020239 นายพรชัย บุตรี
62103020240 นางสาวภัทรินทร� เชิญรัมย�
62103020241 นางสาวน้ําฝน มุกดากุล
62103020242 นางสาวณัฐธภา พวงพร0อม
62103020243 นายศึกษิต คําเพราะ
62103020244 นางสาวอณุชิดา ทศพร
62103020245 นายปIยสุข นิเรียงรัมย�
62103020246 นางสาววิภารัตน� บุญโต
62103020247 นางสาวน้ําอ0อย ขันไพบูรณ�
62103020248 นางสาวภานุชนาถ ขุมทอง
62103020249 นางสาวพัชรีพร ธิพรมมา
62103020250 นายติสรณ� ชมภูนิช
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62103020251 นางสาววรรณนิภา ส:องแก0ว
62103020252 นางสาวอัญมณี บุญเพ็ง
62103020253 นางสาวขวัญฤทัย แทนหอม
62103020254 นางสาวสุกัญญา ขันที
62103020255 นางสาวชีวาพร เดชคําภู
62103020256 นางสาวนิตยา ลุนพัฒน�
62103020257 นางสาวฐิติรัตน� บุญภา
62103020258 นายวาสกรณ� วรรณทวี
62103020259 นายกรวิชญ� ทองเนตร
62103020260 นายจิตติพร เหล:าราช
62103020261 นายวิทยา สุจันทา
62103020262 นางสาวสุพัตรา เบ็ญทา
62103020263 นางสาวอนงค�นาถ เกณทวี
62103020264 นางสาววรณี กระแสโสม
62103020265 นางสาวกาญจนา กําแก0ว
62103020266 นางสาวมัลลิกา ทุมมาพันธ�
62103020267 นายบุญส:ง สังเสน
62103020268 นางสาวศันศนีย� วงศ�ภักดี
62103020269 นายชาติชนะ แก:นแก0ว
62103020270 นางสาวอภิญญา บัวจันทร�
62103020271 นางสาวภัทรานิษฐ� สีบุญ
62103020272 นางสาวเพ็ญพร คําใส
62103020273 นางสาวอภิรดี สีสนมาก
62103020274 นายปานเทพ โทบุตร
62103020275 นางสาวจุฑามณี พระกะธรรม
62103020276 นางสาวกมลชนก จันดี
62103020277 นางสาวจิรัฐติกาล สารีบุตร
62103020278 นางสาวศุภิสรา พันธวาที
62103020279 นางสาวจิตติมา วงษ�หนองหว0า
62103020280 นางสาววรรณกร พรมศรี
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62103020281 สิบเอกวัชรากร ชราศรี
62103020282 นายณัฐรณ พลหนองหลวง
62103020283 นางสาวนิตยา โพธ์ิไทรย�
62103020284 นางสาวปรัศนีย� ศรีแก0ว
62103020285 นางสาวธมกร เรืองรัมย�
62103020286 นางสาวอชรายุ สีหาบุตร
62103020287 นายณัฐวุฒิ เถกิงสุข
62103020288 นางสาวเสาวคนธ� จิตอามาตย�
62103020289 นายธีระพัทร� ขําสุนทรวงศ�
62103020290 นางสาวนันทนา มุ:งงาม
62103020291 นางสาวสุธาลินี ใจคิด
62103020292 นางสาวธาริณี จันทร�พันธ�
62103020293 นางสาวอุลัยวรรณ� ชาธิพา
62103020294 นางสาวณิชภัทร อักโข
62103020295 นายบุญติด หมายชัย
62103020296 นายรังษี ศิริจักรหงษ�
62103020297 นางสาวชนัฏพร โพธ์ิศรีมาตย�
62103020298 นายจักรพรรดิ ทรารมย�
62103020299 นางสาวกัญญ�พิชญา ปวะบุตร
62103020300 นางสาวภัสราภรณ� นามวงศ�
62103020301 นางสาวปวีณา ไชยนิจ
62103020302 นางสาวธันยธรณ� พูลมี
62103020303 นายนิธิวิทย� ถ่ินแถว
62103020304 นางสาวเจนจิรา สีโวหะ
62103020305 นางสาวอําไพพรรณ ส:งสุข
62103020306 นางสาวรัตน�ดาวัลย� ยืนยง
62103020307 นายวีระพงษ� ทองสุข
62103020308 นางสาวมณีรัตน� บังเอิญ
62103020309 นางสาวสุธิดา คนขยัน
62103020310 นางสาวขวัญภิรมย� พิกุลหอม
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62103020311 นางสาวทิพยรัตน� ส:งสุข
62103020312 นางสาวปลูกฝBน พันทน
62103020313 นางสาวพัชรินทร� สิมมาทอง
62103020314 นายจีรวัฒน� สีทน
62103020315 นางสาวจิราพร พินิจมนตรี
62103020316 นางสาวคัทลียา ไชยสัตย�
62103020317 นางสาวกัลยาณีย� คําริยา
62103020318 นางสาวอชิรญา กฤตยาวรกุล
62103020319 นางสาวขนิษฐา เนื้อทอง
62103020320 นายมัยธัช สมานรักษ�
62103020321 นายศิลปชัย สายสมาน
62103020322 นางสาวนุชปวีณ�พร บุตรศรี
62103020323 นางสาวพัชธามนต� กุลกรเดชพสิษฐ�
62103020324 นางสาวปรารถนา สุขนา
62103020325 นางสาวเมธาวี ผายพิมพ�
62103020326 นางสาวยุพาวดี ศรีภักดี
62103020327 นางสาวพิมลนาฎ สายจันทร�
62103020328 นางพนิดา พลหาญ
62103020329 นายจีรวัฒน� ทับแสง
62103020330 นางสาวณัฏฐ�ทิตา สุภิวงค�
62103020331 นางสาวสุชาวดี ภูผาคุณ
62103020332 นางสาวอนงนาฎ กองแก0ว
62103020333 นางสาวธัญญา ธาตุทอง
62103020334 นางสาวพัชนี ทองมณี
62103020335 นางสาววสุภัทร แก0วยอด
62103020336 นางสาวกมลพร เจือทอง
62103020337 นางสาวชมพูนุท ชมวีระ
62103020338 นางสาวสุวนันท� ธรรมบุตร
62103020339 นางสาวรัชดา เทพอาษา
62103020340 นางสาวนงลักษณ� การะไชย
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62103020341 นางสาวมนตรา เวชยานนท�
62103020342 นางสาววิภาดา คําลุน
62103020343 นางสาวเพ็ญพักตร� สําเภา
62103020344 นางสาวจุฑาทิพย� แผนสุพัฒน�
62103020345 นางสาวธัญทิพย� ธัญญธนานันต�
62103020346 นางสาวอรทัย อุทัยกรณ�
62103020347 นายวชิรวิทย� หงษ�ทวี
62103020348 นางวิลาวัลย� บุตรี
62103020349 นายชมพร จันทน�หอม
62103020350 นางสาวนิตยา เจริญรัตน�
62103020351 นายอาทิตย� บูรณะเจริญศิริ
62103020352 นางสาวณัตจรินทร� พรมสวัสด์ิ
62103020353 นางสาวมะลุลี จันทร�หอม
62103020354 นางมลทยา ศรีวานิช
62103020355 นางสาวนุช สีสิม
62103020356 นายยุทธนา พิลาชัย
62103020357 นางสาวชไมพร ขวาวงค�วัน
62103020358 นางสาวธมนวรรณ สมโคตร
62103020359 นายจักรกฤษ บุญเจริญ
62103020360 นางสาวนันท�นภัทร ปอทอง
62103020361 นายวิศรุต ศรีหาญ
62103020362 นายเอกพงษ� สีลาไหม
62103020363 นางสาวพรพิมล รุ:งแสง
62103020364 นางสาวบุณฑริก ไหมทอง
62103020365 นางสาวนัทยา หวังผล
62103020366 นายชาตรี คันจะโส
62103020367 นางสาวญาสุมินทร� ภูผานี
62103020368 นางสาวสุปรียา ทองรักษ�
62103020369 นางสาวทิพย�ยาภรณ� ศรีสุข
62103020370 นางสาวปาริฉัตร ลิมปIทีปราการ
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62103020371 นางสาววิภาดา ทองปลาย
62103020372 นายวทันยา ทองตรีพันธ�
62103020373 นายสิทธิศักด์ิ แสนโพธ์ิ
62103020374 นายจามร วงค�สุวรรณ
62103020375 นางสาวอุบลวรรณา ทองธนภัทร
62103020376 นางสาวบุษราภรณ� ใจสุข
62103020377 นางสาวพีรญา พัฒนี
62103020378 นางสาวนิชาพร ทองผา
62103020379 นางสาวจุฑามาศ พองนวล
62103020380 นางสาวพรนภา หงษ�บุญเรือง
62103020381 นางสาวฐรินดา เจริญสุข
62103020382 นางสาววิไลวรรณ ทองวิเศษ
62103020383 นางสาวภัทรพร รุ:งเรือง
62103020384 นางสาวสุธาสินี นนทา
62103020385 นางสาวปIยะดา วิเศษแก0ว
62103020386 นางสาวฉัตรนภา ศิลาอ:อน
62103020387 นายประภูศักด์ิ สําเภานนท�
62103020388 นายภูวดล นางาม
62103020389 นางสาวเปรมยุดา ปรีชากรรม
62103020390 นางสาวอ0อยใจ มีธรรม
62103020391 นายอนันตฤทธ์ิ คูณเสนา
62103020392 นายอภิวัฒน� สารรักษ�
62103020393 นางสาวพลอยไพลิน ทองเก0า
62103020394 นางสาวศศิธร โสดา
62103020395 นายธนพล ยานุ
62103020396 นางสาววรรณณิภา ภูต0องลม
62103020397 นายทัศพร ศรีบุญเรือง
62103020398 นางสาวจันทาทิพย� นิวาสรัมย�
62103020399 นายพิติรุตม� ต้ังวิกรัย
62103020400 นางสาวนันท�นภัส สิงห�นาม
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62103020401 นางสาวทิพย�สุดา ศิริคํา
62103020402 นางสาวนันทนา สาลักษณ�
62103020403 นายกัมปนาท แก0วเหลา
62103020404 นางสาวกัลยกร ยืดยาว
62103020405 นางสาวประภากร หาญธงไชย
62103020406 นายกิตติพงษ� ประสพสุข
62103020407 นางสาวนภาพร คําพิลา
62103020408 นางสาวณปภัช อุ:นศิลปT
62103020409 นายศรัณยู ประวาสุข
62103020410 นายเกรียงไกร พุ:มโพธ์ิงาม
62103020411 นายธีรพงษ� โสวพรรณ
62103020412 นายวรพจน� ชูดวงแก0ว
62103020413 นายวศานนท� แป4นพยอม
62103020414 นายวสันต� นัยนิตย�
62103020415 นายวัฒนา โกศัลวิตร
62103020416 นางสาววรวรรณ ทองไข:
62103020417 นางสาวนพมาศ กล0าหาญ
62103020418 นางสาวนุชจรีพร ผิวเงิน
62103020419 นายคณิต คําศรี
62103020420 นางสาวธัญชนิต ฉายาวรรณ
62103020421 นางสาวอนุสรา มีฤทธ์ิ
62103020422 นางนุชนารถ ชุ:มนาเสียว
62103020423 นายอภิวัฒน� ซอนพา
62103020424 นายวุฒิชัย อ:อนตา
62103020425 นางสาวนิรินธน� อินทร�ใจเอื้อ
62103020426 นางสาวอารยา อารีเอื้อ
62103020427 นางสาวสุพัตรา มีธรรม
62103020428 นางสาวสุลัยรัตน� ดีเริ่ม
62103020429 นางสาวจิตราภรณ� คําหล:อ
62103020430 นางสาวรัชดากร อินทรชาติ
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62103020431 นายกิตติภูมิ ศรีสุธรรม
62103020432 นางสาวศรัญญา ไชยชาติ
62103020433 นางสาวเกศินี มณีศรี
62103020434 นางสาวภัทรภรณ� ทุมเทียง
62103020435 นางสาวลักขณา พาสําราญ
62103020436 นางสาวชิดชนก เรืองสุขสุด
62103020437 นางสาวกมลชนก แก0วกนก
62103020438 นางสาวจุไรวรรณ รัตนะวัน
62103020439 นายฉัตรชัย เนตะคํา
62103020440 นางสาวฉันทนา ปBญญาฉลาด
62103020441 นายไชยวุฒิ ประนต
62103020442 นายนราธิป ต:อต0น
62103020443 นายบุญประครอง พลยา
62103020444 นายศรพุทธ ภาดี
62103020445 นางสาวกนกวรรณ วงษ�วาน
62103020446 นางสาวเบญจรัตน� เครือไชย
62103020447 นางสาวนิติยา เตียงไชย
62103020448 นางสาวฐิติยาภรณ� จันดาวรรณ�
62103020449 นางสาวสุมาลา โสมนัส
62103020450 นางยุภาวดี ใสกระจ:าง
62103020451 นายณัฐพงษ� พันธุภา
62103020452 นางสาวศิริลักษณ� นามวงค�
62103020453 นางสาวสุภักด์ิษร สีดาสาร
62103020454 นางสาวเอื้องนภา อาจหาญ
62103020455 นางสาวพรรณวิภา ยาวะโนภาส
62103020456 นางสาวพจมาน สายจันทร�
62103020457 นายทัดธน ธรรมพร
62103020458 นางสาวธราทิพย� อุมาลี
62103020459 นายวงศธร ศรมณี
62103020460 นางสาวสุนิตรา พันธ�ทอง
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62103020461 นางสาวสินใจ มาสกุล
62103020462 นางสาวสุมิตรตรี สีลาชาติ
62103020463 นางสาวอาภาภรณ� บุรวัฒน�
62103020464 นางสาวรุ:งทิวา สุนทอง
62103020465 นางสาวภัตจิรา เตยขาว
62103020466 นางสาวรักชนก โพธิสาร
62103020467 นายปารเมศ บุตรวัง
62103020468 นางสาวชมัยพร ชัยแสง
62103020469 นายสพลดนัย ตาแจ0ง
62103020470 นางสาวแคทลียา สิทธิจินดา
62103020471 นายทรัพย�ทวี นามสร
62103020472 นายหฤทธ์ิ ชัยรัตน�
62103020473 นางสาวกัญญาภรณ� สว:างภพ
62103020474 นางสาวพัชรี อัมพร
62103020475 นางสุพรรษา คนไว
62103020476 นางสาวปBทมกร แสนพันธุ�
62103020477 นายธนกร วงนามเถาว�
62103020478 นางสาววรรณธกิจ สระเพชร
62103020479 นายยุทธศิลปT จันทร
62103020480 นางสาวศิริวรรณ ศิริแพทย�
62103020481 นางสาววิภาภรณ� ลาภบุญ
62103020482 นางสาวจุรารัตนรวี ทองจันทรารักษ�
62103020483 นางสาวสุภาวดี รักษาชัฎ
62103020484 นางสาวจณิสตา หอมหวล
62103020485 นางสาวเกษศิณี สารกาญจน�
62103020486 นางสาวหทัยชนก สุทัศนาราม
62103020487 นายวัชระ สมบัติวงษ�
62103020488 นายวรเชษฐ� ทุมพิลา
62103020489 นางสาวปBญจารี ธุระกิจ
62103020490 นายศุภชัย ทุมมัย
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62103020491 นางสาวรุ:งนภา ก่ิงแก0ว
62103020492 นายพีรวัฒน� กัญญาพันธ�
62103020493 นางสาวทรงสมร นามพงษ�
62103020494 นายศิริยุทธ ย่ิงใหญ:
62103020495 นางเสาวลักษณ� งอมสงัด
62103020496 นายสุรัตนชัย มีอาชญา
62103020497 นางสาวณัฐพัชร� วรางกูร
62103020498 นางสาวจุฑาทิพย� ดวงจําปา
62103020499 นางสาวไพรวรรณ ผลศิริ
62103020500 นางสาวสุชาดา จันทเสน
62103020501 นางสาวทัตพิชา แย0มชื่น
62103020502 นายวรัทยา พิลาสันต�
62103020503 นางสาวกัญญารัตน� สุขเกษม
62103020504 นางสาวช:อเอื้อง ชุมมุง
62103020505 นางสาวณัฏฐณิชา ยืนยง
62103020506 นางสาวอาภัสสร ศรีธัญรัตน�
62103020507 นางสาวณัฐวดี อ:อนฉวี
62103020508 นางสาวกัญญาวีร� พูนกําลัง
62103020509 นางสาวภัทรวดี โสภิณ
62103020510 นางสาวณัฎฐณิชา ภูพูล
62103020511 สิบเอกพีระโชติ พรหมเกษ
62103020512 นางสาวมลิวัลย� สุขประเสริฐ
62103020513 นายวัชพล คําดีเงิน
62103020514 นางสาวณัฐกานต� กายชัยภูมิ
62103020515 นายถิรายุ โจระสา
62103020516 นายยุทธพิชัย ตลุนจันทร�
62103020517 นางสาวขนิษฐา ก่ิงแก0ว
62103020518 นางสาวจิราพร รวมวงศ�
62103020519 นางสาวธนัชชญาน� อนุกูลสวัสด์ิ
62103020520 นายพีรเดช โมลัยรักษ�
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62103020521 นางสาวประภัสษร พลพงษ�
62103020522 นายกิตติพงศ� สีดา
62103020523 นางสาววริศราภรณ� สัญญา
62103020524 นายณัฐสุรเชฎฐ� บัวสด
62103020525 นายรัชพล สวยรูป
62103020526 นางสาวอรุโณทัย กลบกลิ่น
62103020527 นางสาวนิดานุช บุญชู
62103020528 นายคูณทรัพย� พงษ�สุระ
62103020529 นางสาววิรนี ยะสะกะ
62103020530 นางสาวณหทัย คําสวัสด์ิ
62103020531 นางสาวจริญญา วินทะไชย
62103020532 นางสาวศิริรัตน� มาตขาว
62103020533 นางสาวประภาวดี ศรีอุทมาร
62103020534 นางสาวสิราพร พรมจันทร�
62103020535 นางสาวจิราภรณ� วงษ�วิลา
62103020536 นางสาวกรรณิการ� หาฤกษ�
62103020537 นางสาวจันทร�ทิมา หาญชาติ
62103020538 นายณรงศ�ฤทธ์ิ เทาศิริ
62103020539 นางสาวรัชดา ศรีจุมพล
62103020540 นางสาวธนาภรณ� เจริญสุข
62103020541 นายเอกดนู เสียงใส
62103020542 นายธีระชัย โพธ์ิคํา
62103020543 นายณัฐพล ปBญญาบุตร
62103020544 นางสาวชมภูนุช ศรีวะสุทธ์ิ
62103020545 นางสาวกัลยา อินทหอม
62103020546 นางสาวเฟROองฟ4า สายอุทา
62103020547 นางสาวขนิษฐา พุทธาเกิด
62103020548 นางสาวนงลักษณ� จันทร�สุข
62103020549 นางสาวนฤมล กลิ่นหวาน
62103020550 นายกฤษณะ สุภะเกษ
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62103020551 นางสาวนิภาพร บุญภา
62103020552 นายเรืองวิทย� ผ:องราศรี
62103020553 นางสาวเกษรินทร� ชาลี
62103020554 นางสาวจิราวรรณ บุญศรี
62103020555 นายไพรัตน� ราชวันดี
62103020556 นางสาวพิชญ�ตะวัน อินทะมนต�
62103020557 นางสาววิชญาพร อ:อนคํามา
62103020558 นายสหนันท� จันทร�หยวก
62103020559 นายธนิกกุล บุญอาจ
62103020560 นางสาวอนงค� วาธิคุณ
62103020561 นางสาวเปรมนิกา อภิรัตน�มนตรี
62103020562 นายประภาส บุญจันสี
62103020563 นางสาวนิฏฐา ทวีธรรม
62103020564 นายปวสิทธ์ิ สันติเวสน�รัตน�
62103020565 นางสาววิไลนุช ไชยรินทร�
62103020566 นางสาวลักคณา พิศเพ็ง
62103020567 นางสาวกมลทิพย� ริโยธา
62103020568 นางสาวศิริรัตน� เกตุวัตร
62103020569 นางสาวรุ:งทิวา พาพะหม
62103020570 นางสาวญานิศา พิณเจริญพันธุ�
62103020571 นางสาวสรัญญา ทุหา
62103020572 นางสาวเยาวลักษณ� บุญร:วม
62103020573 นายพาทิศ ศรีโสภาพ
62103020574 นายศุภฤกษ� พาชอบ
62103020575 นายวงษ�ตะวัน พันธ�ศรี
62103020576 นางสาวช:อผกา ศิลา
62103020577 นางสาวกรองแก0ว แก0ววิเชียร
62103020578 นางสาวทวณดา แสงนิล
62103020579 นางสาวนิภาวรรณ ไชยธานี
62103020580 นางสาวณัฏฐ์ิมาฏา พุทธบุญ
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62103020581 นางสาวลักษิกา ประสพสุข
62103020582 นางสาวศิริพร ฉิมพิบูลย�
62103020583 นางสาวปุญญพัฒน� โคตรบุตร
62103020584 นายอดิศักด์ิ ศรีชื่น
62103020585 นางสาวธัญญาเรศน� ประสานพิมพ�
62103020586 นายพงศธร จันทร�แปร
62103020587 นางสาวรัตนพร พูลเพ่ิม
62103020588 นางสาวชนพร ศรีเมือง
62103020589 นายยุทธพิชัย สาลีวรรณ
62103020590 นายชนกันต� ทิมาตฤกะ
62103020591 นางสาวอภิชญา ร:วมทรัพย�
62103020592 นางสาวศิริกาญจน� งามแก0ว
62103020593 นางสาวเขมจิรา เดิมพันธ�
62103020594 นายสุรชัย ฉิมงาม
62103020595 นายชยพล ศรีวงค�
62103020596 นางสาวอรพิมล คําพันธ�
62103020597 นายจิรวัฒน� โยธาศิริ
62103020598 นางสาวสุทธิดา เทพารักษ�
62103020599 นายสมบูรณ� สมพงค�
62103020600 นางเพชรา มานุบุตร
62103020601 นางสาวกนกวรรณ ตระการไทย
62103020602 นายสันติสุข ธงยศ
62103020603 นางสาวจารินี ใจสว:าง
62103020604 นางสาวจันทร�เพ็ญ ร:มโพธ์ิศรี
62103020605 นางสาวสกุลรัตน� วงษา
62103020606 นางสาวอรทัย เมาหวล
62103020607 นางสุกัญญา พรประสงค�
62103020608 นางสาวนรินทร�ทิพย� อบอุ:น
62103020609 นางสาวจารุพรรณ คณารักษ�
62103020610 นางสาวไอยดา ทองพูล
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62103020611 นางเปรมพิชา สิทธิศาสตร�
62103020612 นางสาวสุทัตตา วังคํา
62103020613 นางวิชชุดา ศรีไพล
62103020614 นายจิโรจ คํามานิธิโชติ
62103020615 นางสริญญา จิตศรัณยูกุล
62103020616 นายสุพล พันอิน
62103020617 นางสาวศุภัชญา ยืนยง
62103020618 นางสาวสุทธิดา ธิศาเวช
62103020619 นางสาวเสาวนีย� มุลศรีสุข
62103020620 นางณัฐสุดา ธรรมราช
62103020621 นายเตวิช สวาสดิพันธ�
62103020622 นายมนต�ชัย คงภักดี
62103020623 นายธนกฤต นิ้วทอง
62103020624 นางสาวนิติยา ประจุทรัพย�
62103020625 นายสุพรรณ ชิณมาตร�
62103020626 นางสาวลักขณาวรรณ สืบสิมมา
62103020627 นางจุฬารักษ� อุทธสิงห�
62103020628 นางสาวสุภาวรรณ วงค�ภักดี
62103020629 นางสาวนพรัตน� ศรีชื่น
62103020630 นายประพัฒน�พงศ� สารจันทร�
62103020631 นายอมรเทพ ปลายเนิน
62103020632 นางสาวชิดชนก เจริญ
62103020633 นายธวัช จันขาว
62103020634 นายชัยวัฒน� วงค�ขันธ�
62103020635 นางสาวปBทมพร กรไกร
62103020636 นายชนกานต� สารสมัคร
62103020637 นายพงศธร บุญปก
62103020638 นางสาวเสาวลักษณ� สมยา
62103020639 นายเฉลิมศิลปT อุภัยพรม
62103020640 นางสาวณัฐริยา อ:อนหวาน
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62103020641 นางสาวภัททิรา ประทุมมา
62103020642 นายสิรภพ แหวนวงษ�
62103020643 นายพงษ�ศักด์ิ ประคองสุข
62103020644 นางสาวมยุรี สร0อยจิตร
62103020645 นางสาวขันทอง ศรียงยศ
62103020646 นางสาวเสาวรส ไทยย่ิง
62103020647 นางสาวณัฐธิมา หวังเป^น
62103020648 นางสาวรุ:งนิรันดร� ฝากทอง
62103020649 ว:าที่ร0อยตรีโยธิน รูปโฉม
62103020650 นางสาวดวงดาว บุญท:วม
62103020651 นางสาววรวลัญช� วีระพงษ�
62103020652 นางสาวรัตนาภรณ� ภาระวงศ�
62103020653 นางสาวสุชานันท� เฉลิมเดชชาติ
62103020654 นายชนินทร� วังคะฮาต
62103020655 นายศตวรรษ กอดแก0ว
62103020656 นายหัตถชัย สามารถ
62103020657 นางสายฝน ดอกไม0ทอง
62103020658 นางสาวปนิตตา คําตัน
62103020659 นายเสฐะกฤษ สิมมา
62103020660 นางสาวศรีสุดา คําเลิศ
62103020661 นายอภินันท� สันดร
62103020662 นางสาวกนกพร สุพร
62103020663 นางสาวนิภาภรณ� อนุพันธ�
62103020664 นายสุระ อุณชาติ
62103020665 นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค
62103020666 นายมนตรี ไวยะกัน
62103020667 นายวัฒนา บุระกรณ�
62103020668 นายฉัตรชัย เจริญสุข
62103020669 นางสาวอัจฉราภรณ� เจียงเพ็ง
62103020670 นายทินกร คูคํา
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62103020671 นางสาวสวรรยา ศรีจรูญ
62103020672 นายศุภชัย พัฒนมงคล
62103020673 นางสาวสุนันทา สอนสา
62103020674 นางสาวณัฐฐินันท� ศิริณู
62103020675 นางสาวสุพรรณี บุญขาว
62103020676 นางสาวนวลนภา ยาศรี
62103020677 นางสาวมณีพร สายชาลี
62103020678 นางสาวจิตรา แก0วสุพรรณ
62103020679 นางสาววิลาวัณย� พิมพ�ชัย
62103020680 นางสาวศิณิชา ราชอาสา
62103020681 นายมงคลศักด์ิ ลาสา
62103020682 นางสาวณัฎชานันท� เขียวสังข�
62103020683 นางสาวอรอุมา แสงจันทร�
62103020684 นายณัฐวุฒิ บรรเทา
62103020685 นายสมคิด ภูกองชนะ
62103020686 นายญาณกิจ ใจแก0ว
62103020687 นางภิณญ�ญากาญจน� เผ:าภูรี
62103020688 นางสาวไรราณ� บึงอ0อ
62103020689 นางสาวแพรวพิมล สลักทอง
62103020690 นางสาววิไลลักษณ� ถอดศรี
62103020691 นายสิริศักด์ิ อํานาจวงศ�
62103020692 นายกฤติ ฉวีรักษ�
62103020693 นางสาวสุภลักษณ� คําโสภา
62103020694 นางสาวมธุรส หนูทิพย�
62103020695 นางสาวมาลาทิพย� มุงเพีย
62103020696 นายวราวุธ ดุจมะยูร
62103020697 นางสาววัชราพร ไชยะโอชะ
62103020698 นางสาวณัชปภา คําภักดี
62103020699 นางสาวสายใจ สุพรม
62103020700 นายมิตรไชย โลหะกุล
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62103020701 นางสาวจิราพร พงศ�พิพัฒนชัย
62103020702 นางสาวสุธิดา พันธ�เจริญ
62103020703 นายจีระพันธ� วรรณจันทร�
62103020704 นางสาวชลธิชา สุวรรณชาติ
62103020705 นางสาวศตนันทน� ศรีอิสาณ
62103020706 นายชาคริต ฤทธิแผลง
62103020707 นางสาวเพ็ญนภา วางาม
62103020708 นางสาววิจิตรา แก0วกลม
62103020709 นายวีระยุทธ ชูชื่น
62103020710 นายสถาพร แก0วกนก
62103020711 นายสิทธิเดช แป4นทอง
62103020712 นายยุทธกร แก0วจันทร�
62103020713 นางสาวผกามาศ คําวัด
62103020714 นายณัฐกิตต์ิ แสนคุ0ม
62103020715 ส.ต.ท.ปIยะศักด์ิ ไชยรัตน�
62103020716 นางสาวหทัยรัตน� วงค�ตีบ
62103020717 นางสาวเบญจวรรณ ทองหยอด
62103020718 นางสาวจันทร�ธิดา เจือจันทร�
62103020719 นายอนุชา เชื้อเหิม
62103020720 นางสาวเนตรชนก บุษดี
62103020721 นายชํานาญ อุทา
62103020722 นางสาวกาญจนา ภูถวิล
62103020723 นางสาวชนากานต� คุณมะนะ
62103020724 นางสาวปBทมาภรณ� แสนพล
62103020725 นางสาวธันยกานต� เสาหิน
62103020726 นางสาวมณีรัตน� แดนขนบ
62103020727 นางสาวกมลวรรณ มะลิวงษ�
62103020728 นางสาวอรทัย นิสัย
62103020729 นางจันทิดา มาตขาว
62103020730 นางสาวมาลัย ชาววาปM
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62103020731 นางสาวนารีรัตน� ใจโชติ
62103020732 นางสาวหทัยรัตน� ทวีศักด์ิ
62103020733 นางสาวจุฬาลักษณ� ราชสิงห�
62103020734 นางสาวสโรชา คูณผล
62103020735 นางสาวอําภา ทองสิม
62103020736 นายพยนต�ชัย ปริโยทัย
62103020737 นายวรวุฒิ จันทิมา
62103020738 นางสาววรรณวิสา ยางหงษ�
62103020739 นางสาวคุณากร ไตยมณี
62103020740 นางสาวกมลชนก โยธาทิพย�
62103020741 นางสาววิจิตรา สืบสนธ์ิ
62103020742 นายปุริม อัมภรัตน�
62103020743 นางสาวโยทะกา บุญทอง
62103020744 นายกิตติชัย ภูบาล
62103020745 นางสาวพรรณี ศรีสุข
62103020746 นางสาววรรณวิภา ขันทอง
62103020747 นางชุติมา ทองแก0ว
62103020748 นางศศินิภา อําภาวงศ�
62103020749 นายชวิศ จิตรเก้ือกูล
62103020750 นางสาวนวลอนงค� จงราช
62103020751 นางสาวนภัสกร แก0วนะรา
62103020752 นายศุภชัย จันทร�มณีเลิศ
62103020753 นายธนากรณ� บัวบาน
62103020754 นายทวีทรัพย� พุทธตาลดง
62103020755 นายสราวุธ ดวงชมภู
62103020756 นางสาวน้ําค0าง กมลฤกษ�
62103020757 นางสาวภาวิดา นิยมทอง
62103020758 นางอนงค�จิตร คุณพาที
62103020759 นายธนโชติ ลืมไม:มิด
62103020760 นางสาวชนานันท� ทิพย�สังวาลย�
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62103020761 นางสาวบุญล0น แบบทอง
62103020762 นายบุญชู โพศาราช
62103020763 นางสาวจีรวรรณ� ธรรมเจริญ
62103020764 นางสาวจุฑามาศ สีลากุล
62103020765 นางสาวปIยวรรณ พุ:มจันทร�
62103020766 นางสาวสุพิชฌาย� คําพิภาค
62103020767 นางสาวกฤษฎาธร คําบาง
62103020768 นางสาวธวัลยา ศรีนาม
62103020769 นางสาวฐิติมญชุ� พานโมก
62103020770 นางสาวจุติรัตน� สุวรรณไตรย�
62103020771 นางสาวพรนภา ธงศรี
62103020772 นายสันติภาพ เที่ยงไทยสงค�
62103020773 นางสาวสิริยา เกตุแก0วเกลี้ยง
62103020774 นางสาวพูนสุข เนื่องจํานงค�
62103020775 นางสาวศุทธินี สีกา
62103020776 นางสาวนุชธิดา วงศ�พิมล
62103020777 นางสาวพรพิมล สุริโย
62103020778 นางสาวจันทร�ธิดา เกษมณี
62103020779 นางสาวจริยา ผิวงาม
62103020780 นางสาวศศิพัฒน� ซ่ือสัตย�
62103020781 นางสาวพรรณิภา จําปาศรี
62103020782 นางสาวสุพิชฌาย� เฉลิมพิศ
62103020783 นายฐิติวัสส� ศรีวรรณะ
62103020784 นางสาวสุทธินันท� ผสมศรี
62103020785 นายสินทิพย� ด:านสุวรรณเมฆ
62103020786 นายอดิศักด์ิ สุภรัมย�
62103020787 นางสาวพรทิวา จันทะขิน
62103020788 นายวิเชียร พชรกรกุล
62103020789 นางสาวจิรวดี ลําทอง
62103020790 นางสาวพนิชตา วังสการ
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62103020791 นางสาวปุณยนุช ศรีนวล
62103020792 นางสาวจิราภรณ� บุญวิจิตร
62103020793 นายภัทรพล บุตรภักด์ิ
62103020794 นางสาวชลณิชา ชมบุตรศรี
62103020795 นางสาวมุกธิดา ทาตะคุณ
62103020796 นายธรรมมาธิป เกตุอินทร�
62103020797 นางสาวพรนิภา คําพินิจ
62103020798 นางสาวกรรณิกา จันทะมัน
62103020799 นางสาวพนิดา ระพาเพท
62103020800 นางสาวพรทิพย� ชลสิริโชคอุดม
62103020801 นางสาวมลิวรรณ มีสง:า
62103020802 นางสาวจิราพร แสงสุริยะ
62103020803 นางสาวสุภาวิณี คําผง
62103020804 นางสาวอรรัตน� พุทธจันทร�
62103020805 นางสาวชญาภัทร พันธ�งาม
62103020806 นางสาววรรณรินทร� บัวทับ
62103020807 นางสาวรุ:งนภา เมืองโคตร
62103020808 นางสาวรุจิรา สาลี
62103020809 นางสาวนิรมล ชุมนวล
62103020810 นางสาวชยุดา พิลุน
62103020811 นางสาวพัชรินทร� เทนโสภา
62103020812 นายครรชิต ภูวทิศ
62103020813 นายชัยพฤกษ� ชื่นตา
62103020814 นางสาวสุภาพร ชินศรี
62103020815 นางสาวภาวินี ชิณพันธ�
62103020816 นางสาวสุพรรษา คําจันทร�
62103020817 นางสาวเพ็ญประภา ศรีแก0ว
62103020818 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ บุตรงาม
62103020819 นางสาวอนัฐติยา บํารุงรัตน�
62103020820 นางสาววริศรา นามสิงห�
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62103020821 นางสาวนิภาพันธ� ชัยคํา
62103020822 นายเฉลิมชัย บุญส:ง
62103020823 นายสิทธิเดช คําผุย
62103020824 นางสาวตวงรัตน� เดชบุญสูง
62103020825 นายศุภนัฐ อุทธะวงศ�
62103020826 นางสาวจิราภรณ� คะสุดใจ
62103020827 นางสาวธัศสวรรณ� จันทร�เขียว
62103020828 นางสาววรรณา สมศักด์ิ
62103020829 นางสาวสุชาดา ศิริม:วง
62103020830 นางสาวสกาวเดือน รอบโลก
62103020831 นางสาวศิวาพร สายศรี
62103020832 นางสาวทัศนีย� กรุณา
62103020833 นางสาวปวันรัตน� กํ่าจันทึก
62103020834 นางสาวเบญจพร พูลผล
62103020835 นางสาวพนารัตน� สาระคํา
62103020836 นางสาวนุจนาท พิมพ�ทอง
62103020837 นางสาวรวงทอง เป^นแผ:น
62103020838 นายมานะ ศรเพ็ชร
62103020839 นางสาวณิชาพร อรไทวรรณ
62103020840 นายกิติภพ เพ็ชรดี
62103020841 นางสาวภาวิณี สีเหลือง
62103020842 นายเทียนชัย งามหลาย
62103020843 นางสาวอภิญญา งามสง:า
62103020844 นางสาวยมลพร วัฒนานุการ
62103020845 นางสาวลัดดาวรรณ พงธนู
62103020846 นางสาวเบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข
62103020847 นางสาวนงนุช นารีนุช
62103020848 นางสาวหทัยชนก ขันคํา
62103020849 นางสาวจิรวรรณ จันทร�หม่ืน
62103020850 นางสาวอังศนา สุขยานุดิษฐ�

หน0า 695 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103020851 นางสาวสุรีมาศ ยาวะโนภาสน�
62103020852 นางสาวจุฑาทิพย� พานจันทร�
62103020853 นายณัฐทักษ�ดนัย ศรีตะบุตร
62103020854 นายวิกรม สุนทรารักษ�
62103020855 นางสาวอรฐีนี พันเพ็ชร
62103020856 นายปรีชา ผํานอก
62103020857 นางสาวรัชนี ศรีโนนยาง
62103020858 นางสาวนนทพัทธ� บุญจริง
62103020859 นางสาวสุดารัตน� บุญแปลง
62103020860 นายเกียรติพงษ� กมลฤกษ�
62103020861 นายวิชิตพงษ� บุญช:วย
62103020862 นายกฤษฎา จุฬารมย�
62103020863 นางสาวอนุธิดา คําหอม
62103020864 นายวันเฉลิม ทศลา
62103020865 นางสาวปวีณา สารคาญ
62103020866 นายอรรถพร จันทฤดี
62103020867 นางสาวนริศรา ประจญยุทธ
62103020868 นางสาวสุทิศา เหลี่ยมสิงขร
62103020869 นายวรศักด์ิ กฐินฉิมพลี
62103020870 นางสาวสุภาวดี สุขล0อม
62103020871 นางสาวสุชาลินี ศรีวะสุทธ์ิ
62103020872 นายณัฐดนัย ทวีโคตร
62103020873 นายวีรศักด์ิ ธานี
62103020874 นางสาววิชุดา สีคําแท0
62103020875 นางสาวเกวลี ศิริวาลย�
62103020876 นางสาวพัชรินทร�พรรณ ภูถํ้าแก0ว
62103020877 นายวชิระ สุธาวัลย�
62103020878 นางสาวดุษฎี ไชยหาญ
62103020879 นายกิตินันท� ปะหา
62103020880 นางสาวเนตรนภา ศรศรี

หน0า 696 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103020881 นางสาวศันสนีย� เสาว�ทอง
62103020882 นางสาวพัชรี วรรณการ
62103020883 นางสาวชบาไพร พะโยหะ
62103020884 นางสาวทักษพร น0อยสิม
62103020885 นางสาวระพีพรรณ อุปถานา
62103020886 นางสาวยุธิดา บุญโต
62103020887 นางสาวจีรนันต� แดงเฉย
62103020888 นางสาววนิดา ยอดแก0ว
62103020889 นางสาวจิราภรณ� คําจุลลา
62103020890 นางสาวมุกดา วิชา
62103020891 นายกิตติพงษ� ศรีลุน
62103020892 นางสาวเนตรนภา กาลพันธ�
62103020893 นางสาวนิภาพร เลิศศรี
62103020894 นายกฤษฎา ดํานิล
62103020895 นางสาวปนัดดา แจ:มพันธ�
62103020896 นางสาวพิมพ�สร อาสาราช
62103020897 นางสาวอภิญญา ทิณเสวก
62103020898 นางสาววรรณิศา ดุจดา
62103020899 นางสาวบุษบา ศาสดา
62103020900 นางสาวจารุวรรณ เพ่ิมพร
62103020901 นางสาวสุพัตรา รักสัตย�
62103020902 นางสาวสุภาวดี รักษาแก0ว
62103020903 นางสาวสุทธิดา สีสนิท
62103020904 นางสาวพัชราพรรณ จิตสว:าง
62103020905 นางสาวพนาวรรณ บุญสวัสด์ิ
62103020906 นายสมพงษ� กมลสินธุ�
62103020907 นางสาวกัญญ�ศิริ ณัชภัคปภา
62103020908 นางสาวเมธาวี ไพรสว:าง
62103020909 นางสาวจิตราภรณ� ท:อนทองมีสุข
62103020910 นางสาวชนนิกานต� สําเภาทอง

หน0า 697 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103020911 นางสาววริญญา โพธ์ิกระสังข�
62103020912 นายอนพัทย� คันทบุตร
62103020913 นางสาวพรทิวา สร0างสุข
62103020914 นายอาทิตย� เพ็งแจ:ม
62103020915 นางสาววราภรณ� ไทยมิตร
62103020916 นางสาวรัชนก คล0ายพงษ�
62103020917 นางสาววรัณธร พิมพ�อินทร�
62103020918 นางสาวชนากานต� ทองดา
62103020919 นางสาววันทนา โสมณวัฒน�
62103020920 นายปฏิภาณ ธานี
62103020921 นายคชภัค คงสืบเสาะ
62103020922 นางสาวอัญชลี ขจรกลิ่น
62103020923 นางสาวนิลวดี พรมศิริ
62103020924 นางสาววิชญาดา สุทธสนธ์ิ
62103020925 นางสาวเสาวลักษณ� บุญชิต
62103020926 นายคมกฤษ เหมะนัค
62103020927 นางสาวปทุมวดี ศรีธัญรัตน�
62103020928 นายชลวรรษ วิริยะ
62103020929 นางณัฐรีย� สิงห�เงา
62103020930 นายคมสัน แสวงวงศ�
62103020931 นางสาวทิพย�นิภา กฤษณะกาฬ
62103020932 นางสาวเนตรนภา สายบุญ
62103020933 นายกิตติชัย สวนสีดา
62103020934 นางสาวสุธาสินี คล0ายทอง
62103020935 นายสุรชัย หลักคํา
62103020936 นายสุวิทย� ก0านเรือง
62103020937 นางสาวศิราภรณ� คงเท
62103020938 นายไกรสร ไทยแสนทา
62103020939 นางชนิดา สามทอง
62103020940 นางสาวพัชรี โชติพันธ�

หน0า 698 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103020941 นางสาวศิริวารินทร� กิจช:วย
62103020942 นางสาวแสงอรุณ ดวงสี
62103020943 นางสาวสุจิตรา ชาติงาม
62103020944 นางสาวอมรรัตน� ประทาน
62103020945 นายคชกฤษณ� ดาหา
62103020946 นายพัทธพล อักโข
62103020947 นางสาวชนิศา ศรีมันตะ
62103020948 นางสาวหนึ่งฤทัย คูคํา
62103020949 ว:าที่ร0อยตรีอาทร เล:าปIวรรณ
62103020950 นางสาวจินาภรณ� เผ:าหอม
62103020951 นางสาวปรียานุช บัวหอม
62103020952 นางสาวหงส�พิชญ�ชา สีเหลือง
62103020953 นางสาวสุณิสา ปBทมะ
62103020954 นางสาวลลิตา จันทะขิน
62103020955 นางสาวหนึ่งฤทัย หม่ันดี
62103020956 นางสาวนุชนาถ พรมดี
62103020957 นางสาวลลิตา ชมภูโกฐ
62103020958 นายวีระยุทธ มายุศิริ
62103020959 นางสาวกาญจนาพร การัตน�
62103020960 นางสาวราตรี เชื้อทอง
62103020961 นางสาวกนกภรณ� วงค�จวง
62103020962 นางสาวสุวิมล เมืองชัย
62103020963 นายสุขุม พุดชอบ
62103020964 นางสาวกาญจนา กรมไธสง
62103020965 นางสาวลาวัณย� ทวีโภค
62103020966 นางสาวรวิพร สมใจ
62103020967 นายยุทธณา นาวิกานุภาพ
62103020968 นายภัทราวุธ เสาเวียง
62103020969 นางสาววรรณนภา บุญลับ
62103020970 นายณัฏวัฒน� เหลืองทอง

หน0า 699 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103020971 นางสาวดรุณี วรรณศิริ
62103020972 นายฉัตรสกุล กันเมือง
62103020973 นางสาวรัชรินทร� คํามะรัตน�
62103020974 นางสาวศิรวณีย� แซ:เอียว
62103020975 นางสาวพสิกา เวชกามา
62103020976 นางสาวปวรรณา สุริยะพงษ�
62103020977 นางสาวนิตยา ชุดกระโทก
62103020978 นางสาวชนาทิพย� สยนานนท�
62103020979 นายศักด์ิชัย กุลนา
62103020980 นางสาววิภารัตน� เวือนประโคน
62103020981 นางสาวอัมพา บัวงาม
62103020982 นายสุรชัย ศรีเลิศ
62103020983 นายกิตติธร รัตนะพิบูลย�
62103020984 นางสาววราภรณ� ใจงาม
62103020985 นางสาวเสาวลักษณ� บุบผาสังข�
62103020986 นางสาวแอมฤทัย แก0วการไร:
62103020987 นางสาวพรรณธิภา จันทร�ฉาย
62103020988 นางสาวสุวิภา บุตรราช
62103020989 นางสาวอภัสนันท� ขันคํา
62103020990 นายเชษฐภัทร ไชยโยธา
62103020991 นางสาวณัฐชา ช0างเขียว
62103020992 นายประจักร แก0วบัวเคน
62103020993 นางสาวสิริรัตน� สมคะเณย�
62103020994 นางสาววิลาวัณย� แสงทอง
62103020995 นายสุทธิชาติ พงศ�ทัศนะธาดา
62103020996 นางสาวสุพัตรา ไตรรัตน�
62103020997 นายวิศวรรษ บุญจําเนียร
62103020998 นางสาวสุพัฒตรา ศรีบุระ
62103020999 นายวีระยุทธ ศรีมาชัย
62103021000 นายวิริยะ เดชอุดม

หน0า 700 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021001 นางสาววราภรณ� บรรเทิงกุล
62103021002 นายวชิรพันธ� ดอกแก0ว
62103021003 นางสาวกัลยาณี ทนธรรม
62103021004 นางสาวปนิดดา สุวรรณเพชร
62103021005 นายภาสกร สมร
62103021006 นายวัชรเกียรติ ใจยศ
62103021007 นางสาวนะริน ปBฐมา
62103021008 นางสาวลักขณา นพเคราะห�
62103021009 นางสาวธิติยดา วรสาร
62103021010 นางสาวอธิชา ยงปBญญา
62103021011 นางสาวธิดาวรรณ หวังผล
62103021012 นางสาวสุชาดา เอี่ยมทิพย�
62103021013 นางสาววณัชวรรณ� เตชะวรสิทธ์ิ
62103021014 นางสาวชลธิชา โหนชัย
62103021015 นางกมลพรรณ เนวลา
62103021016 นายปIยะพันธ� มูลจันทร�
62103021017 นางสาวมนัสพร หอมกลิ่น
62103021018 นางสาววราภรณ� เมียดมอ
62103021019 นางสาวณัฐฑิฏา จารุไชย
62103021020 นายเอกลักษณ� มนต�ไธสง
62103021021 นายสุทธิโรจน� สมรูป
62103021022 นางสาวจิราพร นิยม
62103021023 นางสาวอรอุมา สอรักษ�
62103021024 นางสาวจิดาภา เขียวสะอาด
62103021025 นางสาววิจิตรา เสมาม่ิง
62103021026 นางสาวกาญจนา คําใหม:
62103021027 นางสาวกัลยา แสงเขียว
62103021028 นางสาวทัศนีย� สุดงาม
62103021029 นางสาวอรทัย ปรือปรัง
62103021030 นางสาวมุกดา วรรณโชติ

หน0า 701 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021031 นางสาวอธิชา อนงค�
62103021032 นายจักรพงษ� สุวรรณคํา
62103021033 นางสาวเวณิการ� ขันชะลี
62103021034 นางสาวชลธิชา นาคโนนหัน
62103021035 นางสาวพัชรธิดา จิตจันทร�
62103021036 นางสาวสุภาพร บุญเอนก
62103021037 นายชัยยา โจมสติ
62103021038 นางสาวโชติกา ลาภา
62103021039 นางสาวลัดดาวัลย� ยืนสุข
62103021040 นางสาวชนิกานต� ปBททุม
62103021041 นางสาววารุณี เชื้อหงษ�
62103021042 นายชัยยุทธ ลีราช
62103021043 นางสาวณัฐธิดา บุญย่ิง
62103021044 นางสาวจิรดา ผาผล
62103021045 นายต:อศักด์ิ ทองหนุน
62103021046 นางสาวพรพิมล นวลจันทร�
62103021047 นางสาววนิดา ทวารทอง
62103021048 นายสนธยา กรโกษา
62103021049 นางสาวอนงค�นาถ เสริมศิริ
62103021050 นางสาวปBญญาพร ชมบ0านแพ0ว
62103021051 นางสาวสุริยกุล พิกุลศรี
62103021052 นายวิศณุ ศรีเสมอ
62103021053 นางสาวธนิตา พูลภาพ
62103021054 นายสุริเยนทร� วันทา
62103021055 นางสาววาสนา บุดดาวงค�
62103021056 นางสาวอรวรรณ วงศ�จันทร�
62103021057 นางสาวเพ็ชรรัตน� พวงมาลัย
62103021058 นายจุรินทร� โสภูงา
62103021059 นางสาวชไมพร เนินดี
62103021060 นางสาวพัชราภรณ� คุณมี
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62103021061 นายประเสริฐ อุทธา
62103021062 นางสาวอัมรา มีเจริญ
62103021063 นางสาววรรณิศา กุลสุวรรณ
62103021064 นางสาวดารุจารินทร� ประเสริฐศรี
62103021065 นายยุทธนา ทิพม:อม
62103021066 นางสาวนันทนา วรรณสาร
62103021067 นางสาววรารัตน� ม่ันวงศ�
62103021068 นางสาวปนัดดา บุญอาจ
62103021069 นางสาวพิริยากูล แก:นการ
62103021070 นางสาวสุนันทา พิลาวุธ
62103021071 นางสาววิชชุตา ต0นพรม
62103021072 นางสาวสุขฤทัย เรืองศรี
62103021073 นายกิตติพงษ� ระหาร
62103021074 นางสาววลัยพร ลุนบุตร
62103021075 นางสาวธีราภรณ� งามโสภา
62103021076 นางสาวปาณิสรา สอสอน
62103021077 นางสาวอภิสรา อุ:นชิม
62103021078 นางสาวอรอุมา เอ็มรัตน�
62103021079 นายปรัชญา สุขภาค
62103021080 นางกรรณิการ� ทองชิต
62103021081 นางสาวอริษรา เจริญเชาว�
62103021082 นายสราวุธ บุญกว0าง
62103021083 นางสาวธิติพร วิเศษวิสัย
62103021084 นางญานิศา ชื่นตา
62103021085 นายมีชัย สีหาวงษ�
62103021086 นางสาวสุพัตรา สมพร
62103021087 นางสาวอัญชลิกา ม่ิงมูล
62103021088 นางนิลุบล ศรีทะนาม
62103021089 นายศิริพงษ� ธรรมโคตร
62103021090 นางสาวเยาวนิจ วงศ�คํา
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62103021091 นางสาวพัชรี สง:าศรี
62103021092 นายอธิมาตร เพ่ิมพูน
62103021093 นางสาวนุสรา ไตรศรี
62103021094 นางสาวผกากรอง เครือบุตร
62103021095 นายมนูญ กุนรา
62103021096 นางสาวกมลชนก พินเสี้ยว
62103021097 นางสาวเยาวลักษณ� จุกกระโทก
62103021098 นางสาวพัชรี รัตนวัน
62103021099 นางสาวสิรีธร ชาติทอง
62103021100 นางสาวธัญรัตน� มุทาพร
62103021101 นางสาวนันทนา บุญหนัก
62103021102 นายธนินทร� ภูวานคํา
62103021103 นางสาวพัชรี ศรีทาเวช
62103021104 นางสาวพิจักขณา พวงศรี
62103021105 นางสาวอนงค� สุภาพ
62103021106 นางสาวกัญญารัตน� บุญวัน
62103021107 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ทรงสว:าง
62103021108 นางสาวประภากร อนุชาด
62103021109 นางสาวปวีณา เทพภูเขียว
62103021110 นายปBญญา ระภาเพศ
62103021111 นายพรภิรมณ� บุตทศ
62103021112 นางปูริดา ศรีธัญ
62103021113 นางสาวทัตชญา ถูกขนาดดี
62103021114 นายทรงชัย ธงศรี
62103021115 นางสาวนิภาพร เดชะพันธ�
62103021116 นางสาวเรณู ยืนยง
62103021117 นายคุณวุฒิ ศรีทัพไทย
62103021118 นายสมพล ไทยเจริญ
62103021119 นางสาวเกศชฎาพร สมนา
62103021120 นางสาวกรรณิการ� คลังคําภา
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103021121 นายเชนทร�ณฤทธ์ิ สุวรรณรัตน�
62103021122 นางสาวศรีสุดา สังสีนะ
62103021123 นายเอื้ออังกูร สุวรรณรัตนากร
62103021124 นางสาวปIยพรวดี ทองดี
62103021125 นางสาวมยุรี ตลับเงิน
62103021126 นางสาวโชษิตา ศิริมลสิน
62103021127 นางสาวสุรีมาส เครือคํา
62103021128 นายศตวรรษ ทิวาพัฒน�
62103021129 นางสาวสุรีภรณ� วิถี
62103021130 นางกาญจนทิพย� วงศ�สุวรรณ
62103021131 นางสาวสุธาสินี พระไชยบุญ
62103021132 นางสาวบุษดี บรรณสิทธ์ิ
62103021133 นายเกริกเกียรติ สุดจํานง
62103021134 นางสาวนฤมล นิลชัย
62103021135 ว:าที่ ร.ต.หญิงทิพวัลย� ศิลาจันทร�
62103021136 นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท�
62103021137 นายเรืองชัย จ:าหล0า
62103021138 นายศุภวัฒน� บุญให0
62103021139 นางสาวสิรินยา แสงตา
62103021140 นายสุรศักด์ิ ผาลี
62103021141 นายศุรเดช สายแดง
62103021142 นางสาวพัชราภา นามศรี
62103021143 นางสาวมะลิจันทร� ชนะพาห�
62103021144 นางสาวปภัชวรินทร� ประจํา
62103021145 นายเจษฎา วิเศษเขตการณ�
62103021146 นางสาวกาญจนา ศรีรักษา
62103021147 นายนันทชัย ปBญญาดิลก
62103021148 นางสาวธีนะฬาภรณ� ดาทอง
62103021149 นางสาวบุษกร วงค�คําชาญ
62103021150 นายวิวัฒน� พิมพ�กรรณ

หน0า 705 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021151 นางสาวจตุพร ศรีสมมาตย�
62103021152 นางสาวศศิวิมล สายเชื้อ
62103021153 นางสาววรกัญญา ทะนานคํา
62103021154 นางสาวมณฑนา ไพรบึง
62103021155 นายพิเชษฐ อุดมพันธ�
62103021156 นางสาวโศภิษฐา สุวรรณไตรย�
62103021157 นางสาวศุขฤทัย นวลอินทร�
62103021158 นายอาณัติ เชื้อวังคํา
62103021159 นางสาวฐิตาพา เรืองสา
62103021160 นางสาวทัศน�วรรณ เครือคํา
62103021161 นางสาวศุภรดา ภักดีแก0ว
62103021162 นายธนาวุฒิ สายสุด
62103021163 นางสาวณัฐฐา แสนทวีสุข
62103021164 นางสาวธัญลักษณ� วงค�นางาม
62103021165 นายนิรันดร� ฝอยทอง
62103021166 นายณัฐพล ไชยเพชร
62103021167 นายเมธิชัย ริมสกุล
62103021168 นายนิยม คูณสม
62103021169 นางสาวพัชรปรียา สายแวว
62103021170 นางสาวนภัสสร ทองขาว
62103021171 นางสาวศศิภรณ� อัคศรี
62103021172 นางสาวจินตณา ศรีวิเศษ
62103021173 นางสาวสวิณีย� ทองแก0ว
62103021174 นางสาวภัทรวรินทร� ธีรลีกุล
62103021175 นางสาวศิริลักษณ� ผลบุญ
62103021176 นางสาวสรัญรัตน� พันธ�สูง
62103021177 นางสาวปลายฟ4า ศรีฐาน
62103021178 นายขุนพลศักด์ิ สมพงษ�
62103021179 นางสาวอนุชิดา ขวาชัยวี
62103021180 นางสาวสุมินตรา สมรักษ�
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62103021181 นายพิชิตชัย ราชปูUชัย
62103021182 นายประสิทธ์ิ ผุยพงษ�
62103021183 นางสาวอมลณัฐ คําเคน
62103021184 นางสาวพลอยไพลิน แสงสว:าง
62103021185 นางสาวอุไรรัตน� สิงจานุสงค�
62103021186 นายวัฒนพงษ� คําภากระปุUม
62103021187 นางสาวกิตติพร วงค�คูณ
62103021188 นายศุภกิตต์ิ แก0วคํา
62103021189 นางสาวทิพย�สุดา ทูลศิลปT
62103021190 นางสาววิภาดา นันทะกุล
62103021191 นายอรรถกานต� พิมพ�วงศ�
62103021192 นางสาวจิราวรรณ นันหม่ืน
62103021193 นางสาวสุจิตรา ธรรมคํา
62103021194 นายศักด์ิสิทธ์ิ ธารสอาด
62103021195 นายศรายุทธ แหวนวงษ�
62103021196 นายศิวกร เจริญศรี
62103021197 นางสาวประภัสสร นาโสก
62103021198 นายพุทธิวัตร แสนศรี
62103021199 นายศักด์ิดา ขัมภะกิจ
62103021200 นายพิชัย แพงคํา
62103021201 นายนทีกานต� จันทะคูณ
62103021202 นางสาวน้ําทิพย� นิมาลา
62103021203 จ:าสิบเอกทวี สุจํานงค�
62103021204 นางสาวชุติมา เรือนแก0ว
62103021205 นางสาวอภัสรา กุลนันทน�ทิวัตถ�
62103021206 นายพีระพงศ� สายสีนวล
62103021207 นางสาวเยาว�นิตย� งามวงษ�
62103021208 นางสาวชมพูนุช ใจหาญ
62103021209 นางสุกัญญา แสนดี
62103021210 นางสาวพรพิมล มูลเกษ
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62103021211 นางสาวนภาพร โพธ์ิหมวก
62103021212 นางสาวชณิดาภา ไชยมีสุข
62103021213 นางสาวศิโรรัตน� แพงศรี
62103021214 นางสาวนาขวัญ อินตา
62103021215 นางสาวกิตติยา ศรีโยหะ
62103021216 นายวิชัย แพงศรี
62103021217 นางสาวภาวิณี โลทัง
62103021218 นางสาวสุภัทรา อาจวิชัย
62103021219 นายเอกชัย ภิรมย�พันธ�
62103021220 นายธีระพงษ� ทองสุทธ์ิ
62103021221 นายอภิชิต พันธ�ขันธ�
62103021222 นายณัฐภัทร ผุยปุโรย
62103021223 นายประสิทธ์ิ จันทีนอก
62103021224 นางสาวดนิตา ขันธ�อ:อน
62103021225 นางสาวคงศิริ โชติช:วง
62103021226 นางสาวชนนิกานต� เก้ือทาน
62103021227 นางสาวสุภารัตน� ลาช0อน
62103021228 นางสาวรสสุคนธ� ไมตรีพันธ�
62103021229 นางกอยใจ ศรีพรม
62103021230 นางสาวเดือนเพ็ญ สายแวว
62103021231 นางสาวกัญญารัตน� ไชยศรีษะ
62103021232 นายเนติ เณรน0อย
62103021233 นางสาวอังศุมาลี จริตงาม
62103021234 นางสาววิลาวัลย� สุทธิกรณ�
62103021235 นายวิชิต แววเพ็ชร
62103021236 นางสาวนวพร ศรีลุน
62103021237 นางสาวรุ:งรัตน� สุระสาย
62103021238 นางสาวกุลธิรัตน� เพ็งจันทร�
62103021239 นายเด:นชัย จําปาเงิน
62103021240 นายกฤษดา ดวงเสนา
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62103021241 นางสาวนุจรินทร� ร:มโพธ์ิ
62103021242 นางสาวสุจิตรา คล0ายแป4น
62103021243 นางสาวปBณฑารีย� รูปเรี่ยม
62103021244 นางสาวชญานิษฐ� คุณมาศ
62103021245 นางสาวมัทวัน สายมณี
62103021246 นางสาวสุจิตรา บุญเนาว�
62103021247 นางสาวเพ็ญพักตร� ขุมคํา
62103021248 นางสาวแก0วฟ4า ทองอ:วม
62103021249 นางสาวภาวิณี ศรีเมืองมา
62103021250 นางสาวปาลิตา ประทา
62103021251 นายสมพงษ� โกศล
62103021252 นางสาวรตินันท� กลิ่นหอม
62103021253 นายภานุวัฒน� ห:อทรัพย�
62103021254 นางสาวลดาวัลย� ฮามสมพันธ�
62103021255 นางสาววิภาดา ป4องปลา
62103021256 นางสาวณัชชา วงศ�เพ็ญ
62103021257 นายบัลลังค� รากทอง
62103021258 นางสาวณัฐริกา กัณฑิศักด์ิ
62103021259 นางสาวศิวพร ฆารสมบูรณ�
62103021260 นายอดุลย�วัฒน� ผิวผ:อง
62103021261 นายนัฐปกร ขุนพันธ�
62103021262 นางสาวกัญญกาญจน� หมายงาม
62103021263 นางสาวธีรกานต� อุปถัมภ�
62103021264 นางสาวมัลลิกา อสิพงษ�
62103021265 นายอนุชิต จันทร�สายทอง
62103021266 นางสาวชมพูนุช โคตรสมบัติ
62103021267 นางสาววริศรา ศรีขาว
62103021268 นายเปรม ลอชัยวะกุล
62103021269 นายต:อลาภ กลางบุรัมย�
62103021270 นางสาวสุภัค ประโม
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62103021271 นางสาวมัชฌิมา ช:วยปูU
62103021272 นางสาวสุดารัตน� จําปM
62103021273 นางสาวเมธิตา หล0าธรรม
62103021274 นางสาววลัยลักษณ� สมสุวรรณ
62103021275 นายสฤษด์ิฉันท� บุญอาจ
62103021276 นางสาวโสภิดา กมลบูรณ�
62103021277 นางสาวดวงหทัย วงศ�แก0ว
62103021278 นายณัฐคุณ เผ:าภูรี
62103021279 นายวุฒิชัย โพธิพันธ�
62103021280 นางสาวโสภา พรมมี
62103021281 นางสาวสุจิตรา แก0วกุล
62103021282 นางสาวศิริพร ในทอง
62103021283 นางสาวสายสุนี มามี
62103021284 นางขนิษฐา ขอสินกลาง
62103021285 นายไพศาล แสนภูวา
62103021286 นายสุทธิศักด์ิ สุวรรณผา
62103021287 นางสาวประภัสสร สังขาว
62103021288 นางสาวกตัญชลี สุระเสน
62103021289 นางสาวศิริภา ปIยะวงศ�
62103021290 นางสาวพัชรีย� อุทาวงศ�
62103021291 นางจิตวิไล พรไชย
62103021292 นายภูมิรินทร� แก0วแสน
62103021293 นางสาวรัตนาภรณ� สมบูรณ�
62103021294 นางสาวภัทรวดี ศรีมันตะ
62103021295 นายสุทธิชัย ชื่นจิตร
62103021296 ว:าที่ร.ต.หญิงภัทราพร กาเผือก
62103021297 นางสาวปวีณา สติภา
62103021298 นายอนุชิต รันศรี
62103021299 นางสาวหทัยชนก สมใจ
62103021300 นายไมตรี อุตมะชะ
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62103021301 นายศรนรินทร� พลเย่ียม
62103021302 นางสาวกุลวดี พรมลา
62103021303 นายฉันทิตย� สิมสุพัฒน�
62103021304 นางโสภา เวียงคํา
62103021305 นายกฤษฎา สิทธิธรรม
62103021306 นางสาวณัชยา เขตสูงเนิน
62103021307 นางสาวรัตนพร โพธ์ิทา
62103021308 นายปณวัตร เชื้อหงษ�
62103021309 นายชยุตน� สุทธัง
62103021310 นายกิตติวุฒิ ไกรษร
62103021311 นางสาวศุภกานต� ชัยประโคน
62103021312 นางสาวสุพัฒตรา แสนทาด
62103021313 นางสาวชลฤทัย บุญสมญา
62103021314 นางสาวมนตรา ปรากฎชื่อ
62103021315 นายรัฐสิทธ์ิ ชุมจันทร�
62103021316 นางกุสุมา แข็งแรง
62103021317 นางสุรภีร� คําผง
62103021318 นางสาวอรอนงค� สายแก0ว
62103021319 นางสาวภาวิณี เชื้อจันทร�
62103021320 นางสาวเจนจิรา พูลศิลปT
62103021321 นางสาวณฐอร แดนศิริ
62103021322 นายวีระนันท� ทัศศรี
62103021323 นายนราศักด์ิ พะงาตุนัด
62103021324 นางสาวสุนันวิภา บุญธรรม
62103021325 นางสาวพิศมัย วงศ�วรรณา
62103021326 นางสาวศรัญญา ก:อพันธ�
62103021327 นายสุภกฤต ณ พิชัย
62103021328 นางสาวหนึ่งฤทัย แก0วนวล
62103021329 นางสาวแพง เพ็งน:วม
62103021330 นางสาวปBทมา ต่ิงแสง

หน0า 711 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021331 นายทองพันธ� หงสา
62103021332 นางสาวธิติมา ศรีบุญ
62103021333 นางสุพัชรา ตัวสะอาด
62103021334 นางสาวบัวแก0ว คําโคตสุข
62103021335 นางสาววันทนา ศิริ
62103021336 นายปริญญา นนท�ตา
62103021337 นายบัณฑิต ไพรวัน
62103021338 นางสาวธัญรดา นาคสังข�
62103021339 นางสาวมลฤดี คําแน:น
62103021340 นายสุภาพ อังคะบุตร
62103021341 นางสาวอุมาภรณ� เงาศรี
62103021342 นางสาวชชัญญา ป4องบ0านเรือ
62103021343 นายอัครพล ขําคม
62103021344 นางอรทัย นาถประนิล
62103021345 นางสาวศุภรักษ� สายโรจน�
62103021346 นางสาวศิริรัตน� จันพิรักษ�
62103021347 นางสาวเพ็ญสิตางศุ� เผ:าแสนเมือง
62103021348 นางสาวสุกัญญา คําเฉลียว
62103021349 นางสาวกัญญารัตน� แสนกล0า
62103021350 นางสาวอรนุช แสนทวีสุข
62103021351 นายสหัสชัย ทีอุทิศ
62103021352 นายธีระพล แก:นสาร�
62103021353 นายจาตุรนต� ประเสริฐรัตน�
62103021354 นายชัชวาล นามวงษ�
62103021355 นางสาวกมลวรรณ ทองหล:อ
62103021356 นางสาวฐิติมา วิริยพันธ�
62103021357 นางสาวมินทร�ตรา ชาลือ
62103021358 นางสาวธันยธรณ� เนียมหัตถี
62103021359 นางสาวปภาวรินท� ราชสีห�
62103021360 นางสาวภัคจิรา อุตสาหพันธ�
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62103021361 นางสาวลักษมี พิลา
62103021362 นางสาวไพนิภา ตรีรัตนชวลิต
62103021363 นางสาวอัจจิมา แย0มบู:
62103021364 นางสาวศิริยงค� บุญพินิจ
62103021365 นางสาวอุมาภรณ� ทองกํ่า
62103021366 นางประกายแก0ว ดวนใหญ:
62103021367 นางสาวหนึ่งฤทัย ดาวเรือง
62103021368 นางสาวสุทธิลักษณ� พรมศรี
62103021369 นางสาวธัญญรัศม� กางแก0ว
62103021370 นายปฐมพงศ� แสงมณี
62103021371 นางสาวพรนภัส ปาคําทอง
62103021372 นางสาววิชุดา ศรีคําหลอม
62103021373 นางสาวศิริพร ศรีเนหะ
62103021374 นางสาวศิรินารถ ธุระกิจ
62103021375 นายณัฐพล ตะกูลรัมย�
62103021376 นางสาวปาริดา ทรัพย�ทองคํา
62103021377 นางสาวสุดารัตน� เต:าคํา
62103021378 นายธีระพงษ� จงรักษ�
62103021379 นางสาวนันท�นภัส ดุมครบุรี
62103021380 นายสุทธินัย เนานนท�
62103021381 นายณัฏฐ� เบญจศิริประภา
62103021382 นายอณุชา ศรีธรรม
62103021383 นางสาวดวงพร คําสุข
62103021384 นายณัฏฐวุฒิ พระเขียนทอง
62103021385 นางสาวนวพรรษ กวีนันทชัย
62103021386 นางสาวศิริรักษ� อินอุ:นโชติ
62103021387 นายพุฒิพงศ� พูลเพ่ิม
62103021388 นางสาวนิตติยา แท:นทอง
62103021389 นายวุฒิไกร แก:นจันทร�
62103021390 นายศิริชัย เที่ยงธรรม
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62103021391 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเสริม
62103021392 นางสาวศิริลักษณ� ทุมมากรณ�
62103021393 นางสาวปริญญาพร เพ็ชรรัตน�
62103021394 นายธเนศ พินธะ
62103021395 นายปกรณ� วระพันธ�
62103021396 นางกฤษณา พลไพร
62103021397 นางสาวปฐมพร สว:างภพ
62103021398 นายธนพัฒน� ทองลือ
62103021399 นางสาวภีรญา สังข�จตุรงค�
62103021400 นายสุภภณ สวาสดิพันธ�
62103021401 นายสมร อําพันธ�
62103021402 นายสุธิเกียรติ มากะเต
62103021403 นางสาวณัฎฐาภรณ� บุญส:ง
62103021404 นางสาวขวัญชนก อ:อนน0อย
62103021405 นายอภิชัย มีศิลปT
62103021406 นางสาวศิรินญา ไชยโยธา
62103021407 นางสาววรัญญา ยอดสาย
62103021408 นายชนะชัย สายสมบัติ
62103021409 นางสาวกษมาพร จารุเศรษฐ
62103021410 นางสาวธนิสรา ช0างสาร
62103021411 นางสาวธัญญาเรศ ชัยโย
62103021412 นางสาวปBณณพร สายลุน
62103021413 นางสาวเย็นจิต ยวนยี
62103021414 นางสาวรัตนาภรณ� อัญญโพธ์ิ
62103021415 นางสาวภัสสร สุริโย
62103021416 นางสาวยุวรี วงศรีสังข�
62103021417 นางสาวจันทร�จิรา พรมโพธ์ิ
62103021418 นางสาวกฤตยา ก่ิมเกลี้ยง
62103021419 นางสาวณัฐธยาน� แสนกล0า
62103021420 นางสาวธนภรณ� อ:อนมณี

หน0า 714 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021421 นางสาวไพจิตร ผลเพ่ิม
62103021422 นางสาวอาภรณ� อุ:นเจริญ
62103021423 นางสาวนิตย�กนก สรภูนันท�หิรัญ
62103021424 นางสาวนันทิดา งามวิลัย
62103021425 นางสาวสุนิสา ผ:านพินิจ
62103021426 นางสาวกุศลิน แสวงดี
62103021427 นางอลิษา พรมชาติ
62103021428 นายอรรคพล ดวงศิริ
62103021429 นางสาวภัคจิรา บงการ
62103021430 นางสาวฐาปนีย� บุญอาษา
62103021431 นายภิญโญ ดวงจําปา
62103021432 ว:าที่ร0อยตรีหญิงเนาวรัตน� โพธ์ิเมือง
62103021433 นางสาวอมรรัตน� ยืนยง
62103021434 นางสาวเกศกานดา มีทรัพย�
62103021435 นางสาวธัญญพรรษ วงศ�อนันต�
62103021436 นายเจษฏา สายใหม
62103021437 นางสาวรจรินทร� ปุยฝ4าย
62103021438 นางสาวกณิกนันต� สอนเจริญ
62103021439 นางสาวสาลินี วงค�เหมือน
62103021440 นายสิริดล นรดี
62103021441 นางสาวอัญชนา เชื้อคําจันทร�
62103021442 นางสาวประภารัตน� เกษกันท�
62103021443 นายธีระพัฒน� สุพินิจ
62103021444 นางสาวยลดา แก0วพวง
62103021445 นายจักรกริช ชัยวิเศษ
62103021446 นางสาวกนกทิพย� พวงแสง
62103021447 นายคมสันต� ชาลือ
62103021448 นางสาวสุดารัตน� นามมนตรี
62103021449 นายอธิวัฒน� วันทาพงษ�
62103021450 นางสาวชนิสรา กัณหา
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62103021451 นางสาวอาภัสรา สุ:มแก0ว
62103021452 นางสาววารุลี แสนสนอง
62103021453 นางสาวสุดารัตน� นามวงษ�
62103021454 นายวีรยุทธ อักโข
62103021455 นายจตุพร อนุพันธ�
62103021456 นางสาวปIยาภรณ� เชื้อเมืองพาน
62103021457 นางสาวสุนิสา ศรีลาชัย
62103021458 นายวีรศักด์ิ ปรัสพันธ�
62103021459 นายณัฐพงษ� วงศ�ตาแสง
62103021460 นางสาวสิรินทรา ยอดใส
62103021461 นางสุธิดา อินทรกัมพล
62103021462 นางสาวกีรติ โคมร0าย
62103021463 สิบเอกนรภัทร สุทธยะ
62103021464 นางลักษิกา ใจใหญ:
62103021465 นายสมคิด ธรรมชาติ
62103021466 นายวรรณะ ช:อเหมือน
62103021467 นายธนภัทร พรมชัย
62103021468 นายเฉลิมสิน สายสุวรรณ�
62103021469 นางสาวพรพรรณ ลัทธิมนต�
62103021470 นางสาวภาวินี วิเลปะนะ
62103021471 นางสาวอินทุออน รวมวงศ�
62103021472 นายอภิมุข มุงคุณดา
62103021473 นางสาววิจิตรา คําโท
62103021474 นางสาวกัญญาวีร� อุดมศรี
62103021475 นางสาวทรรศิกานต� โชติกเสถียร
62103021476 นางสาวปรียานุช บุดดาวัน
62103021477 นางสาวรมิดา โภคสวัสด์ิ
62103021478 นางสาวอําภา พัดทาป
62103021479 นางสาวสุพิตรา บุตรสอน
62103021480 นายคมสันต� สุวรรณภา
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62103021481 นางสาวสุพัตรา สระแก0ว
62103021482 นางสาวศศิธร เกณทวี
62103021483 นายวสันต� คํานึง
62103021484 นางสาวนภัสวรรณ โพธ์ิสิทธ์ิ
62103021485 นางสาวอัจฉราภรณ� แช:มรัมย�
62103021486 นางสาววิลันดา สืบสาย
62103021487 นายอํานวย ปรากฏ
62103021488 นางสาวณัฐวิภา ทุบจ๋ิว
62103021489 นางสาวปIยะวรรณ ภาคฤทธ์ิ
62103021490 นายกิตติคุณ ปBYนทอง
62103021491 นายเมธี วงศ�ใหญ:
62103021492 นางสาวกานต�พิชชา ทองงอก
62103021493 นางสาวอุไรพร พิมพ�วัน
62103021494 นางสาววรีรัตน� ปามุทา
62103021495 นางสาวกัญญาพัชร ขันวัง
62103021496 นายเกรียงไกร แดงโสภา
62103021497 นายวุฒิพงษ� สาระวัน
62103021498 นางสาวศศิธร จันทร�ทรง
62103021499 นายนันทพัทธ� ภาดี
62103021500 นางสาวนันทิยา แสงประจักษ�
62103021501 นางสาวณชฎาสุนันท� ชินโนนจันทร�
62103021502 นางสาวนิตยา มรกฎ
62103021503 นางสาวนารีรัตน� ทรัพย�จีน
62103021504 นางสาวภัทราภรณ� บุญต:อ
62103021505 นายอิสระ ทิมโพธ์ิกลาง
62103021506 นางสาววรรักษ� บวรวิทยานุกิจ
62103021507 นางสาวสุจิตรา วิเศษ
62103021508 นายศรันยพงศ� แข:งขัน
62103021509 นางสาวนิสากร นิสังรัมย�
62103021510 นายรัฐพล มีพันธ�
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62103021511 นายศราวุธ พุทธจักร�
62103021512 นางสาวลลิดา กัญญาวุธ
62103021513 นางสาวธมลวรรณ ไตรบรรจบพงศ�
62103021514 นางสาวเมธิตา ตรีสา
62103021515 นางสาวสุดารัตน� อินธิเดช
62103021516 นางสาวปIยะนุช ทะวา
62103021517 นางสาววนัสนันท� ชูรัตน�
62103021518 นางสาวศิริลักษณ� ชื่นใจ
62103021519 นางสาวศิวพร ศิริญาณ
62103021520 นายชัชวาล ซาเสน
62103021521 นางสาวอริสรา ภิวงศ�
62103021522 นางสาวปาริชาติ พลโกษฐ
62103021523 นางสาวศิรประภา วงศ�พิทักษ�
62103021524 นางสาวสุจิตรา เชื่อมบุญมา
62103021525 นางสาวสุพัตรา สมมุ:ง
62103021526 นายธนัสวริศ พลินรัชต�ธนะเดช
62103021527 นายสิทธิชัย ธรรมวงศ�
62103021528 นายอภิรต ยางงาม
62103021529 นางสาวนัทธมนต� นาใจเย็น
62103021530 นางสาวสุภัทรตรา ศรีสรรณ�
62103021531 นางสาวขนิษฐา ฝUายบุตร
62103021532 นางสาวกิตติยาภรณ� เครือดี
62103021533 นายเฉลิมเกียรติ เรืองศิริปIยะกุล
62103021534 นางสาววนิดา แสงสกุล
62103021535 นายสุรชิต โพธ์ิไทรย�
62103021536 นางสาวเกวลี อาจเอี่ยม
62103021537 นางสาวชนัญธิดา โมพิมพ�
62103021538 นางสาวจุฑามาศ งามย่ิง
62103021539 นางสาวปณิชา เกษเจริญคุณ
62103021540 นายทิวารุฒ ดาแก0ว
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62103021541 นายนิตินัย หาญชนะ
62103021542 นายกฤษฎ์ิ ศรีลาศักด์ิ
62103021543 นางสาวมัณฑนา แสงกุรัง
62103021544 นางสาวธาสินี ศรีบุญเรือง
62103021545 นางสาวสุกัญญา ทัศนะ
62103021546 นางสาวรัตติการ ชัยประปา
62103021547 นางสาวศิริพร โสดาธาตุ
62103021548 นางสุมาลี บุญเสริม
62103021549 นางสาวบุบผา มูลคํา
62103021550 นางสาวอมรรัตน� คําเหมา
62103021551 นายสาคร สมรูป
62103021552 นายวิษณุ จงอุดมศีล
62103021553 นายรัชพล ศิริพูล
62103021554 นางสาวจิราวรรณ แสนนาม
62103021555 นางสาวปBทมาวรรณ ก้ัวพิศมัย
62103021556 นางสาวกันติกา ผุดผ:อง
62103021557 นางสาวปBทมพร กุลชาติชัย
62103021558 นางสาวนิชนันท� พรหมชาติ
62103021559 นางสาวกินริน พิกุลศรี
62103021560 นายณัฐกานต� กันหาไชย
62103021561 นายชวลิต ศรีสวัสด์ิ
62103021562 นายพงษ�ศิริ บุญสามารถ
62103021563 นายวีระยุทธ เวียงชัย
62103021564 นายพงศกร นาคประเสริฐ
62103021565 นางสาววราภรณ� เจริญเชาว�
62103021566 นางสาวณัฐกานต� ชาวชายโขง
62103021567 นายสิทธิผล สังสงหา
62103021568 นางสาวณัฐวิภา ขันทอง
62103021569 นางสาวพิมพ�ชิรารัชต� ใจกล0า
62103021570 นางสาวรสรัณย� เฮาเธอร�มันส�
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62103021571 นายทรงศักด์ิ ศรีสุวรรณ
62103021572 นายพิสุทธ์ิ ชื่นยง
62103021573 นายเชวงศักด์ิ สุขดี
62103021574 นางสาวชนาธินาถ มาลาสาย
62103021575 นายภักด์ิภูมิ ภูมิภักด์ิ
62103021576 นายศักด์ิชาญ บุตรบัว
62103021577 นางสาวสิริรัตน� กระแสโสม
62103021578 นางสาวจันจิรา บุตรพรม
62103021579 นางสาวจารวี เครือวัลย�
62103021580 นายเชิดพงศ� จอกทอง
62103021581 นายวรายุทธ เชียรรัมย�
62103021582 นางสาวสุปรียา สุทธิสุวรรณ
62103021583 นายภานุพงศ� ศรีสกุลพงศ�
62103021584 นางสาวเพชรรัตน� เหลากลม
62103021585 นางสาวนิตยา สีหานาจ
62103021586 นายฤทธิชัย บัวชุม
62103021587 นางสาวอภิญญา แสงจันดา
62103021588 นางสาวจีรนันท� บุญมี
62103021589 นางสาวญาติกา ไพสาทย�
62103021590 นายสุเชษฐ� เหรียญทอง
62103021591 นายธวัชชัย บุตรงาม
62103021592 นางสาวรสสุคนธ� สร0อยคําหลา
62103021593 นางสาวรัตนภรณ� สร0อยสิงห�
62103021594 นางสาวกชกร วิสูญ
62103021595 นายสุวรรณ ใจดํา
62103021596 นางสาวสโรชา กาสร
62103021597 นางสาวลัดดาวัลย� เสถะ
62103021598 นางสาวเพ็ญนิภา ดีวงษา
62103021599 นางนฤมล ปลั่งกลาง
62103021600 นายทรงพล บุญญาจันทร�
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62103021601 นางสาวสุธิรัตน� ภูอวด
62103021602 นางสาวณัฐพร ตองใจ
62103021603 นายธนะศักด์ิ อุดมศรี
62103021604 นางสาวนริญญา คําล0น
62103021605 นางสาวประพิศ ประเสริฐสังข�
62103021606 นางสาวณภัสนันท� กําลังหาญ
62103021607 นายจิรวรรธ บุญญาวิเศษ
62103021608 นายวรัญWู วิเศษหม่ืน
62103021609 นายศฤงคาร แก0ววิรัตน�
62103021610 นางสาววาสนา พรมพิทักษ�
62103021611 นางกฤชภร แพงสุดใจ
62103021612 นางสาวปรียาภรณ� คงมาก
62103021613 นายธัชชัย เรืองวิไลกฤตย�
62103021614 นายปรเมษฐ� พรหมโสภา
62103021615 นางสาวสุทธิดา จงวัตร
62103021616 นางสาวนิลุบล สิงห�คง
62103021617 นางสาวเพ็ญพิมนต� พูลเพ่ิม
62103021618 นางสาวรัตนาวดี หาทรัพย�
62103021619 นางสาววรณิกา เอิบบุญ
62103021620 นางสาวสุรีพร คําทวี
62103021621 นายชลิต แสนสวาท
62103021622 นางสาวณัฏฐวรรณ สุวรรณภูมิ
62103021623 นางสาวสิรินาถ สุขรักษา
62103021624 นางสาววลารี เครือประสาร
62103021625 นางสาววารุณี โวหาร
62103021626 นางสาวพรพิมล โสมาบุตร
62103021627 นางสาวศศิฉาย มลีรัตน�
62103021628 นางสาววราพร ศิริการ
62103021629 นางสาววริศรา มหิศยา
62103021630 นางสาวสาวิตรี แก:นสาร
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62103021631 นางสาวพฤกษา เสาใหญ:
62103021632 นายเชิดศักด์ิ สีวะสุทธ์ิ
62103021633 นางสาวศรีสุดา คุณสุทธ์ิ
62103021634 นายพิรุณพล ซ0อนพิมาย
62103021635 นางสาวนรีนุช กําลังงาม
62103021636 นายวัฒนา แถมพันธ�
62103021637 นางสาวสิริภัทร วังซ0าย
62103021638 นางสาวรุ0งฤทัย ทะนงค�
62103021639 นางสาวอมรรัตน� นิยมวัน
62103021640 นางสาวปุณยาพร อ:อนเฉวียง
62103021641 นายสุเทพ เบิกบาน
62103021642 นางสาวอาภัสรา เรืองสาย
62103021643 นางสาวสมภรณ�รัตน� รุ:งแสง
62103021644 นายปIยะชัย ปุยดา
62103021645 นางสาวบุญญาพร นิยมตรง
62103021646 นางสาววารุณี สีทาป
62103021647 นางสาวมัฒชนันต� ดัชถุยาวัตร
62103021648 นายเฉลิมเกียรติ นาโสก
62103021649 นางสาวภัควดี นาโสก
62103021650 นางสาวหนูย้ิม วงศ�ขันธ�
62103021651 นายพงศธร สิทธิไพร
62103021652 นางสาวณัฐนิช บุญลาภ
62103021653 นายเทพประสิทธ์ิ ลีทองปราบ
62103021654 นางสาวสร0อยสุดา ชูรัตน�
62103021655 นางสาวสุพัตรา คํามุงคุณ
62103021656 นางสาวกนกพร พวงศรี
62103021657 นายพงษ�ศักด์ิ ยืนสุข
62103021658 นางสาวสุภิตา จินามณีย�
62103021659 นายปรัชญา เปลี่ยมไธสง
62103021660 นางสาวสุกัญญา จารุวงศ�
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62103021661 นายพีระศักด์ิ อรุณไพร
62103021662 นางสาวบัวบูชา สีสุชัย
62103021663 นางสาวชนาภรณ� บุญวิเศษ
62103021664 นางสาวลักษมี ศรีวรมย�
62103021665 นางสาวพุทธรักษา ลครวงศ�
62103021666 นายจิรภัทร นาสมใจ
62103021667 นายวัชราวิชญ� วงศ�กิตติภารัชต�
62103021668 นายกิตติพศ กุนชน
62103021669 นางสาวมณีรัตน� อรศรี
62103021670 นางสาวเบญจพร หิรัญกุล
62103021671 นายวีระชัย ไวยะพัฒน�
62103021672 นางสาวธัญญารัตน� สีหานาม
62103021673 นายนราวิชญ� เสรพล
62103021674 นางสาวเบ็ญจภรณ� สายแก0ว
62103021675 นางสาวนิตยา วิริยภาพ
62103021676 นางสาวศศิพร มูลศักด์ิ 
62103021677 นางสาวมยุรี พูนสันเทียะ
62103021678 นายมณู หนองเป^ด
62103021679 นางสาววิสสุตา ลาประวัติ
62103021680 นางสาวอภิญญาภรณ� ศรีสุข
62103021681 นางสาวกัญญา เส0นเศษ
62103021682 นางสาวณัฏฐนิชชา โสภาคํา
62103021683 นายธวัชชัย ชุมชอบ
62103021684 นางสาวจันทร�จิรา ดีใจ
62103021685 นายสุขสันต� สายหล0า
62103021686 นางสาวเบญจสิริ ศรีจันทร�
62103021687 นางสาวลลิตา อินทร�ธิ
62103021688 นายกรกฎ เจริญชัย
62103021689 นายรัฐภูมิ บุตรน้ําเพ็ชร�
62103021690 นางสาวกมลนัทธ� ศิริอังคาวุธ
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62103021691 นางสาวภัคนันท� ปBญญา
62103021692 นายวิศิษฎ� เย็นศิริ
62103021693 นางสาวนลินรัตน� ภารการ
62103021694 นางสาวดวงใจ นักร0อง
62103021695 นางสาวพัชรินทร� ปBททุม
62103021696 นางสาวอมรทิพย� ศรีฉายา
62103021697 นายปIตุภูมิ ม่ิงคํา
62103021698 นางสาวสุภาพร กาทรงค�
62103021699 นางสาวปIยนุช นาโสก
62103021700 นายธวัชชัย สุทธิประภา
62103021701 นายกิตติศักด์ิ ภูมิแกดํา
62103021702 นางสาวภัณฑิรา วงศ�ก:อ
62103021703 นายพุทธพงษ� สุบินดี
62103021704 นายวุฒิพล สาระชาติ
62103021705 นางสาวสุนิสา บัวโรย
62103021706 นางสาวสุพรรษา หอมอ0ม
62103021707 นางสาวกาญจนาวดี บุญเล:ห�
62103021708 นางสาวกชมล เอี่ยมเสริม
62103021709 นายวินัย แสงรูจี
62103021710 นางสาวเดือนฉาย กุรกนก
62103021711 นายถิรวัฒน� สุกใส
62103021712 นางสาวศิริวรรณ ศรีเมือง
62103021713 นางสาวสุภาวดี กาวัลย�
62103021714 นางสาววนิดา พิมเครือ
62103021715 นายเชษฐมาส อาษาพล
62103021716 นายถิรวัฒน� ประดู:
62103021717 นางสาวมนปริยา คําผง
62103021718 นายศักด์ิชัย โพธิคํา
62103021719 นายกุลวัชร บุญจันทัย
62103021720 นางสาวภัทราพร จันภักดี
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62103021721 นายยุทธพงษ� อินไชยา
62103021722 นางสาวกมลทิพย� เจริญศรี
62103021723 นางสาววิลัยพร คุณารักษ�
62103021724 นายวุฒิพงษ� พาณิชย�กิจเจริญ
62103021725 นางสาวติยาภรณ� พลเย่ียม
62103021726 นายศุภกร เวชพันธ�
62103021727 นางสาววัชราภรณ� สอนงาม
62103021728 นางสาวอัจฉรา ปIOนเจริญ
62103021729 นายอดิศักด์ิ บางใบ
62103021730 นางโญธิกาญจน� ราชเทียร
62103021731 นายปBณณวัฒน� วรรณสุข
62103021732 นายภูวนัย หลักเพชร
62103021733 นางสาวกรรณิการ� โสวภาค
62103021734 นายวรรษพล ชนะพันธ�
62103021735 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขสวัสด์ิ
62103021736 นางสาวขนิษฐา แหวนแก0ว
62103021737 นางสาวอลิสรา มุสิกา
62103021738 นางสาวเยาวนาฏ สุทาวัน
62103021739 นางสาวศิริพร สีอ:อน
62103021740 นางสาวกรรณิการ� สุชาติ
62103021741 นางสาวชาริณีย� พรมไชยา
62103021742 นางสาวจุฑารัตน� ไชยรักษา
62103021743 นางสาวเพ็ญสุดา บุญมี
62103021744 นางสาววิจิตรา บัวศรี
62103021745 นายธนันธัมม� ขันตี
62103021746 นายษาฑคุณย� เชื้อกุลา
62103021747 นางสาวเจนจิรา สุนทรปรีชารัตน�
62103021748 นางสาวบุษยาภรณ� ทองคํา
62103021749 นางสาวสิรินยา ทิพย�รัตน�แก0ว
62103021750 นางสาวขนิษฐา ทองผาย
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62103021751 นางสาวนันฐิกา สมคะเน
62103021752 นางสาวณัฐริณีย� นีระมนต�
62103021753 นางสาวรัศมี คณาศรี
62103021754 นางบัวผัน คํานวน
62103021755 นางสาวเสาวภา นาคทอง
62103021756 นางสาวพัชศิริ ภาระวัน
62103021757 นางสาววนิดา ดวงประภา
62103021758 นางสาวนิภาดา ลาภมูล
62103021759 นายปริญญ� แต:งประกอบ
62103021760 นางสาวสุวีร�รัฐ ไชยสิทธ์ิ
62103021761 นางสาวธัญลักษณ� สายวิเศษ
62103021762 นางสาวณิชมน ศรีสวัสด์ิ
62103021763 นายศิริมงคลชัย โลสันเทียะ
62103021764 นางสาวจิตรานุช แสงวงค�
62103021765 นางสาวอัจฉรา คงเล็ก
62103021766 นางสาวรัชฎาภรณ� อ:อนเกษ
62103021767 นางสาวสุชญาดา การผ:อง
62103021768 นางสาวลัดดาวัลย� บุญย่ิง
62103021769 นายวุฒิพันธ� พูลมี
62103021770 นายพิพัฒน�พงศ� ทองภามี
62103021771 นางสาวจุฑามาศ มานุจํา
62103021772 นายธวัชชัย สีโชติ
62103021773 นายศุภณัฐ ตันตระกูล
62103021774 นางสาวผกาวดี คนขยัน
62103021775 นางสาวจุฬารัตน� คําโสภา
62103021776 นางสาวช:อทิพย� สระอุทัย
62103021777 นางสาววิภาดา ทวีสาร
62103021778 นางสาวนันทพร อุ0มรัมย�
62103021779 นางสาวศุภารัตน� เพชรดี
62103021780 นางสาวดลยา จิตรตะนัติ
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62103021781 นางสาวรุ:งมณี เชื้อโท
62103021782 นางสาวเพ็ญนภา สมัครมิตร
62103021783 นางสาวชุติกาญจน� บุญเศษ
62103021784 นางสาวณหทัย ใบพลูทอง
62103021785 นางสาวกาญลเกศ เกียดขุนทด
62103021786 นางสาวอัมพร กุมารสิทธ์ิ
62103021787 นายธีรพัฒน� สู0ณรงค�
62103021788 นางสาววรันธร พรมนนท�
62103021789 นางสาววิไลลักษ� รสจันทร�
62103021790 นางสาวสินาภรณ� โคษา
62103021791 นางสาวเยาวภา สวัสดี
62103021792 นางสาวตรีสุนินทร� สุระขันธุ�
62103021793 นางสาวปภัสสร บุญลา
62103021794 นางสาวพิมภิลัย จันทร�แรม
62103021795 นางสาวพิไลลักษณ� บุเหลา
62103021796 นางสาวณัฐธยาน� รัตนประสพ
62103021797 นายจรัญ ไพรชิต
62103021798 นายภานุวัฒน� พรมบาง
62103021799 นายปBญญาพร พลคํา
62103021800 นางสาวสมพร วงษ�ภักดี
62103021801 นายวันชัย สมจิตร
62103021802 นายชนัญWู เลิศล้ํา
62103021803 นายสุธาณณท� สายเชื้อ
62103021804 นางสาวสุธาสินี บุญดี
62103021805 นายวิเศษ พันธ�นาม
62103021806 นางสาวศิริวิมล ทองกํ่า
62103021807 นางสาวจตุพร จันทร�บุญ
62103021808 นายสดายุ เหลาทอง
62103021809 นายภัคพงษ� พรมมงคล
62103021810 นางสาวทิพย�สุดา เกาะคูณ
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62103021811 นายสฤษด์ิ กุคําอู
62103021812 นางสาวศศิธร สมปIตะ
62103021813 นางสาวนลิน สําราญดี
62103021814 นางสาวรุจิฬา ภักดีรัตน�
62103021815 นางสาวบานชื่น บุตรพรม
62103021816 นางอัญชนา สีปBด
62103021817 นางสาวรจนา เครือแวงมล
62103021818 นายผดุงพล สุขสงวน
62103021819 นางสาวอุบลวรรณ เชื้อชัย
62103021820 นายโกสินทร� เหมือนเผ:า
62103021821 นางสาวพิมลทิยา เหล็กกล0า
62103021822 นายวงศพัทธ� วรรณทวี
62103021823 นางสาวกุลธิดา โวหาร
62103021824 นางสาวสกาวรัตน� สายศักดา
62103021825 นายวรุฒิ กงนะ
62103021826 นางสาวศิริลักษณ� สดใส
62103021827 นายธนดล คงนิล
62103021828 นายภณ พัฒนะชัย
62103021829 นางสาวสุพรรษา นิยมดี
62103021830 นางสาวกมลชนก คู:สกุลนิรันดร�
62103021831 นายอนิรุธ โมลี
62103021832 นางสาวอุไร สุอําพันธ�
62103021833 นางสาวบุษบา เวชกามา
62103021834 นางสาวอัสมาภรณ� ภาระพงษ�
62103021835 นางสาวนุสรา เขียวศรี
62103021836 นางสาวอุบล วิระคุณ
62103021837 นางสาววันปกา สุรินทร�
62103021838 นางสาวชลธิชา สูงสุด
62103021839 นางสาวชัญญา สุทาบุญ
62103021840 นางสาวสุภาพร เท:าทอง

หน0า 728 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021841 นางสาวพรพิมล แก0ววงษ�
62103021842 นางสาวปIยธิดา ทองจัตุ
62103021843 นางจิราภรณ� นนทะสี
62103021844 นายรุ:งเกียรติ ผลรุ:ง
62103021845 นายวรชิต อยู:เย็น
62103021846 นางสาวทิพวรรณ หลักคํา
62103021847 นางสาวกัญญาภัทร สายสินธุ�
62103021848 นายสุรชัย พิมพ�จันทร�
62103021849 นางสาวพวงทอง พานซ0าย
62103021850 นางสาวชุลีกร ชราศรี
62103021851 นางสาวอรุณฉาย โสพันธ�
62103021852 นางสาวศิรินทรา หนองกก
62103021853 นางสาวกมลทิพย� สากุลา
62103021854 นายอิทธิพล คําชมภู
62103021855 นางสาวสมพร วรรณทวี
62103021856 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิขาว
62103021857 นางสาวรุ:งทิวา คําผุย
62103021858 นางสาวนุชจิรา แวดไชยสงค�
62103021859 นางสาวกาญจนา จันดากรณ�
62103021860 นางทิพยรัตน� บรรพต
62103021861 นางสาวณัฐวดี กันตา
62103021862 นายไกรสิทธ์ิ สมวงศ�
62103021863 นางสาวณัชชา เอี่ยมภูงา
62103021864 นางสาวกิริตา เสนสิทธ์ิ
62103021865 นางสาวนนทพร วงศ�ประสาร
62103021866 นางสาวศกุนตลา เดชอุดม
62103021867 นางสาวกัลยรัตน� พงษ�แสง
62103021868 นายธนดล หน:อคํา
62103021869 นายนันทพงศ� สิงห�นวลคํา
62103021870 นางสาววรรณวิสา เบ0าชัย

หน0า 729 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103021871 นางสาวไอละดา ถวิลไพร
62103021872 นายทรงพล มีมาก
62103021873 นางสาวปริญญาพร เผ:ามงคล
62103021874 นางสาวปBชุดา ถ่ินมุกดา
62103021875 นางสาวยุภา สุภาพ
62103021876 นางสาวปาณิสรา ดาวสุข
62103021877 นางสาวสุนารี คุมโสระ
62103021878 นางสาวมลภิรมย� มะเค็ง
62103021879 นางสาวหฤทัย โสภา
62103021880 นางสาวพัชราภรณ� อินทอง
62103021881 นางสาวสิรารมย� สระกลาง
62103021882 นางสาวธัญมล จารุกขมูล
62103021883 นางสาวเพ็ญฤดี พรมประดิษฐ�
62103021884 นางสาวบุญมา มะลิจันทร�
62103021885 นางสาวเพ็ญศรี เจริญจิตร
62103021886 นางสาวอารียา เหมือนนึก
62103021887 นางสาวนภาพร ธรรมสาร
62103021888 นางสาวนงลักษณ� เวชกามา
62103021889 นางสาวเอื้ออังกูร อนันตพันธ�
62103021890 นางสาวภิราพร บุตธิสาร
62103021891 นายถนอมรัตน� ศรีผุย
62103021892 นางสุราณี วิสารัตน�
62103021893 นายณัฐพร ไชยมงคล
62103021894 นางสาวเนตรนภา คืนดี
62103021895 นางสาวสุดารัตน� พรมดี
62103021896 นางสาวฐิติยา ผงคลี
62103021897 นายณัฏฐพัฒน� นัตถิวัน
62103021898 นายเจษฎา ขวากุดแข0
62103021899 นางสาวเรโกะ คลังทอง
62103021900 นางสาวรจิต กอมณี
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62103021901 นางชนม�นิภา แก0วพลงาม
62103021902 นางสาวสุพัฒตรา ลาภนูน
62103021903 นายอรรถพล แจ:มจันทร�
62103021904 นายวิษณุ สุระ
62103021905 นางสาวนันทภรณ� ตีคิยานันท�
62103021906 นางสาวรสิตา มณีวรรณ
62103021907 นางสาวศุทธวีร� สิงหาระโท
62103021908 นางสาวปIยะนุช ทับทิมอ:อน
62103021909 นางสาวสิริวิภา ชิณพันธ�
62103021910 นางสาวสุธิดา จ:าพุลี
62103021911 นางสาวนิตยา พรมสิทธ์ิ
62103021912 นางวิภาวดี คําไพ
62103021913 นางสาวปภัสรา แจ:มเชื้อ
62103021914 นางสาวนภาพร ผลาเลิศ
62103021915 นางสาวผณินทรา ศรีริรมย�
62103021916 นางเกตุวิไล สะสม
62103021917 นางสาวนวลปราง เวฬุวนาธร
62103021918 นางสาวศิริพร ทาทอง
62103021919 นางสาวศิริกฤษณ� เขียวกลม
62103021920 นายภานุพงศ� บุญชิต
62103021921 นางสาววิลาวัลย� มีงามดี
62103021922 นางสาวยุพิน วิลัยกุล
62103021923 นางสาวณัฏฐา บุญญาจันทร�
62103021924 นางสาวศิริลักษณ� จันทวงค�
62103021925 นายเอนก ศรีโยหะ
62103021926 นางสาววัลลี สาระพล
62103021927 นางสาวอุมาพร ม่ิงเมือง
62103021928 นายนพรัตน� เบ0าหล:อ
62103021929 นางสาวบุศรินทร� อินทรวิศิษฎ�
62103021930 นางสาวศรีสุวรรณ วิเสรัมย�
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62103021931 นางสาวศศิธร แก0วกรวย
62103021932 นายอิสระ ศรีสวาท
62103021933 นางสาวกนกวรรณ วามะขันธ�
62103021934 นางสาวเบญจทิพย� ป4องกัน
62103021935 นางสาวยุพยงค� ปIOนหอม
62103021936 นายสุธา โพธิราช
62103021937 นางสาวกัลยา เลิงสูงเนิน
62103021938 นางสาวนุสรา จันทร�เพ็ชร
62103021939 นายรณชัย ศรีสังข�
62103021940 นางสาวปวีณา เทนคําปราบ
62103021941 นางสาวจุฑาทิพย� วิเศษโวหาร
62103021942 นางสาวหัทยา ประดุจชนม�
62103021943 นางสาวยุวธิดา ป4องคํา
62103021944 นางสาวปIยะนุช อนุสนธ�
62103021945 นายธวัชชัย นันทา
62103021946 นางสาวณัฐรดา มังษา
62103021947 นางสาวสิริวัชรา สิมโสม
62103021948 นายกุลธร ขุขันธิน
62103021949 นายสุระไกร เทพเดช
62103021950 นางสาวชไมพร ไชยแสง
62103021951 นายภาณุพงศ� ศรีภาค�
62103021952 นางสาวมาริษา สัปดาห�
62103021953 นางสาวนิภาพร บุญจริง
62103021954 นายกฤษฎากร มูลทา
62103021955 นางสาวสุมาลี ศรีสงคราม
62103021956 นางสาวไพรินทร� สดชื่น
62103021957 นายอติวรรตน� พันธุวงศ�
62103021958 นางสาวจันทกานต� พวงเพ็ชร
62103021959 นายพิฆเนศ จันทรา
62103021960 นางสาววชิรญาณ� ถาพรผาด
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62103021961 นางสาวอัจฉราภรณ� ธรรมนิยม
62103021962 นายณัฐวุฒิ บุผาโต
62103021963 นางสาวแก0วฟ4า บุญจริง
62103021964 นางสาวธิติยาพร ศรีคํา
62103021965 นายปริญญา สร0อยสิงห�
62103021966 นางสาววิลัยวรรณ ประสานพันธ�
62103021967 นายภานุมาศ ดวงมณีย�
62103021968 นางสาวปริยา เดชเดิม
62103021969 นางสาววิชชุดา เพียรชนะ
62103021970 นายญาณวุฒิ ก0อนทอง
62103021971 นางสาวรัตนา ศรีแก0ว
62103021972 นายบุญญฤทธ์ิ ช0อนศรี
62103021973 นายอัษฎายุธ ยางนอก
62103021974 นายอดิศักด์ิ ระวัน
62103021975 นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ�
62103021976 นายณัฐพล ศิลาวงศ�
62103021977 นางสาวศิริวรรณ คนยืน
62103021978 นางธิญาดา ใจสวัสด์ิ
62103021979 นายศรัณย� ส:งสุข
62103021980 นายดนัยฤทธ์ิ แก0วคํา
62103021981 นายราชภูมิ ฉิมพลี
62103021982 นายคมสัน โพธ์ิศรี
62103021983 นางสาวเพลินจิตร เสาราช
62103021984 นางสาวเพ็ญพักตร� สิมาทอง
62103021985 นางสาวจิราณุวัฒน� ต้ังสุระกุลชัย
62103021986 นางขวัญจิต ก่ิงเกษ
62103021987 นายศิษฏ� พลราชม
62103021988 นางสาวสุภานัน อุระโลก
62103021989 นายจิรวุฒิ สงครินทร�
62103021990 นางสาวศิริมาศ ศรีระษา
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62103021991 นางสาวเตือนใจ จันทร�สุข
62103021992 นายเพ่ิมยศ วิชิตพันธ�
62103021993 นางสาวอรทัย ไชยทองพันธ�
62103021994 นางสาวดวงมณี ศรีวิเศษ
62103021995 นางสาวปภาวรินท� วงศ�กลม
62103021996 นายจักรเพชร สลางสิงห�
62103021997 นางสาวอาทิชา สืบเสนาะ
62103021998 นายอรรถชัย นิลศรี
62103021999 นายภาณุวัฒน� จันทคาด
62103022000 นางสาววราภรณ� ทิพย�มะณี
62103022001 นางสาวภัทรวดี ส:งเสริม
62103022002 นางสาวกฤติยา สมย่ิง
62103022003 นางสาวกฤติกาญจน� ทองเทพ
62103022004 นางลําพูน มณีเนตร
62103022005 นายอิทธิกร เพชรสุก
62103022006 นางสาวรําไพ พรมโสภา
62103022007 นายปรเมนทร� คําหงษา
62103022008 นางสาวรักขนา แก0วคําชาติ
62103022009 นางสาวจุฑามาศ พูลรัตน�
62103022010 นางสาวอิสริยาภรณ� รัตนพันธุ�
62103022011 นายพลากร สาทอน
62103022012 นายอนุชา มะโล
62103022013 นางสาวภาวิณี วรรณะพบ
62103022014 นางสาวณัฐรุจา โคตรสินธุ�
62103022015 นายธนาคม จันทร
62103022016 นางสาวเพ็ญนภา โสภา
62103022017 นายเจตนิพัทธ� ก่ิงแก0ว
62103022018 นางสาวธิดาพร ฉายละออ
62103022019 นางสาววันเพ็ญ คําแก0ว
62103022020 นางสาวปภาวรินทร� การบรรจง

หน0า 734 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103022021 นางสาวศดานันท� กันทะมา
62103022022 นางสาวจิรารัตน� วัจนานนท�
62103022023 นางสาวเมธาพร ยืนยง
62103022024 นายณัฐวุฒิ บัวจันทร�
62103022025 นางสาวศุชาวดี ทองมาก
62103022026 นางสาวรุ:งฤดี หอมหวล
62103022027 นายณัฐวัตร วรเลิศ
62103022028 นางสาวศิริลักษณ� ทองสุ
62103022029 นางสาววารุณี ตานันต�
62103022030 นายอนันต� จันทวงษ�
62103022031 นางสาววานิตา พ:อไชย
62103022032 นายศุภกร ขานทะราชา
62103022033 นางสาวจุฑามาศ สายโน
62103022034 นางสาวจรัญญา เรืองแสน
62103022035 นายเมทิณี หงส�พันธ�
62103022036 นางสาวสุวิมล อรทัย
62103022037 นางสาวนภาพร เชื้อทอง
62103022038 นางสาวกมลชนก คงทน
62103022039 นางจิรภรณ� สักแสง
62103022040 นางสาววราพร ศรีสมบัติ
62103022041 นางสาวสุภัทราภรณ� จิตรโภคา
62103022042 นางสาวนวพร ทัศบุตร
62103022043 นางสาวอารียา เพ่ิมแก0ว
62103022044 นางสาวศิริยากร ประจิมทิศ
62103022045 นายวรชัย ภานิชนอก
62103022046 นางสาวศุภากานต� นิพัทธ�ดํารงกุล
62103022047 นางสาวศุภรักษ� พละศักด์ิ
62103022048 นายธราธร สมสะอาด
62103022049 นางสาวดาวพัชรา บุญอาจ
62103022050 นางสาวพรทิพย� ฝาระมี
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62103022051 นางสาวณัฐธิดา ยาวะโนภาส
62103022052 นายวสันต� เดชบุญ
62103022053 นางสาวพจนาถ ประคองธรรม
62103022054 นางสาวทิพวรรณ เห็มทอง
62103022055 นายวัชรากร ดวงจันทร�
62103022056 นางสาวประภาพร พวงพันธ�
62103022057 นางสาววิจิตรา สมบัติ
62103022058 นางสาวธัญญา บุญเฉลียว
62103022059 นางสาวปฏิญาณี ศิลาโชติ
62103022060 นางสาวสาวินี เรียบร0อย
62103022061 นายราเมศร� กุลเสนา
62103022062 นางสาวพลอยไพลิน คําเวบุญ
62103022063 นางสาวชนัชญ�นาถ พูลผล
62103022064 นางสาวทัศนีย� หนองกก
62103022065 นางสาวทวินันท� คณะศรี
62103022066 นายธนพงษ� ศรวิมล
62103022067 นายจิราวุฒิ สมบูรณ�ศรี
62103022068 นางสาวธนภรณ� พูลสวัสด์ิ
62103022069 นางสาวสุมินตรา สวนจีน
62103022070 นางสาวธัญญาลักษณ� ศรีลุน
62103022071 นายศักดา เพาะเจริญ
62103022072 นางสาววรัญญา บัวส:อง
62103022073 นายศุประเสริฐ เกษอุดม
62103022074 นางสาวนารีรัตน� ยอดจิตร
62103022075 นางสาวจุฑาทิพย� คุณสว:าง
62103022076 นางสาวสายฝน สมหม่ัน
62103022077 นางสาวนวพร แดงสกุล
62103022078 นางภัทรวดี สุภาพ
62103022079 นางสาววนาลี ลีลาศสง:างาม
62103022080 นายธีรภัทร� นามวงษ�
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62103022081 นางสาวลลิตา ชมรส
62103022082 นางสาวยสุตมา สถาพร
62103022083 นางสาวอารียา วงษ�คํา
62103022084 นางสาวพนมพร ธานี
62103022085 นางสาวลัดดา สู:สุข
62103022086 นางสาวพลอยไพลิน รัตนศรี
62103022087 นางสาวดวงใจ ชัยชนะ
62103022088 นางสาวนันท�ฐิตา โพธ์ิไพชยนต�
62103022089 นายศักด์ิสิทธ์ิ ถวิลไพร
62103022090 นายอธิวัฒน� วาระสุข
62103022091 นางสาวภษมน สุวรรณทอง
62103022092 ว:าที่ ร.ต.ธเณศ หาญกลาง
62103022093 นายปฐม จันใด
62103022094 นางสาวปนัดดา ณุวงษ�ศรี
62103022095 นายรุฐวิณฒ� หยาดทอง
62103022096 นางสาววริศรา ประจันทร�
62103022097 นางสาวยุวดี ยีรัมย�
62103022098 นางสาวญาณิศา สิทธิจินดา
62103022099 นางสาววิภาวรรณ กันฮะ
62103022100 นางสาวสมฤทัย สิงห�โพนงาม
62103022101 นางสาวอริสา รัฐเสรี
62103022102 นางสาวมุกดาวัลย� ทวีรัตน�
62103022103 นางสาวอุไรวรรณ ศรีชมภู
62103022104 นางสาวณัฐสิณี พวงสวัสด์ิ
62103022105 นายเอกภพ ศรีภูมิ
62103022106 นางสาวจตุพร ภาระหอม
62103022107 นางสาวมลฑาทิพย� จันนามวงศ�
62103022108 นายสนั่น บุญภามา
62103022109 นางสาวรัตนกาญจน� แพทย�เจริญ
62103022110 นางสาวกาญจนา บุญแก0ว
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62103022111 นางสาวดาริณี บุญวิจิตร
62103022112 นางสาวศยามล บุญประสาน
62103022113 นายวันเฉลิม เหลาเกตุ
62103022114 นางสาวสุปรีดา ยุพิน
62103022115 นางสาววรรณดี ดวงหม:อง
62103022116 นางสาวจุฑามาศ แสงชัย
62103022117 นางสาวเตือนใจ ชาติมนตรี
62103022118 นางสาวปภัสสร ทวีชาติ
62103022119 นางสาวพิรดา บุญมี
62103022120 นางสาวรัชนิกร กันทะจิตร
62103022121 นางสาวสุภัสสร ธาตุคําภู
62103022122 นางสาวเอมิกา นันตะบุตร
62103022123 นายณัฐพงศ� สายบุตร
62103022124 นายสมพงษ� ศิริวรรณ
62103022125 นางสาวเรณุกา ไชยช:วย
62103022126 นางสาวทิพยรัตน� วันดี
62103022127 นางสาวพรทิพย� กันสัตรู
62103022128 นายโกวิท บุญชม
62103022129 นายไพวัลย� ชาติงาม
62103022130 นางสาวศุภรดา จันทร�สกุล
62103022131 นางสาวธัญญลักษณ� โพธ์ิทอง
62103022132 นางสาวจันทร�จิรา สีทอง
62103022133 นายเอกวิทย� นิยมสุข
62103022134 นางสาวปวีณา ยอดขํา
62103022135 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสวัสด์ิ
62103022136 นายรัตน� อุภัยพัฒน�
62103022137 นางสาวปุณณาสา แก0วแสน
62103022138 นายสุริวัฒน� คํานนทวีชัย
62103022139 นายเอกลักษณ� สุรวิทย�
62103022140 นางสาวอรุณทิตา สิงห�ศร
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62103022141 นางวไลพร ชนะบูรณ�
62103022142 นางสาวมลิ สุขภานิด
62103022143 นางสาวกวินทรา สานุสันต�
62103022144 นางสาวปIยาดล ผลทับทิม
62103022145 นายราวิณ โสภาสิน
62103022146 นางณฐาพร คงชื่นจิต
62103022147 นางสาวกฤติยาภรณ� ลาภสาร
62103022148 นายศรันย� เวียงสิมา
62103022149 นายวีรยุทธ น0อยไสย�
62103022150 นางสาวบุหลัน บุญนูน
62103022151 นายศักดา สุหงษา
62103022152 นางสาวโซเฟMย แมเราะ
62103022153 นางสาวมณฑ�มณี ทองสลับ
62103022154 นางสาววลัยพร บุษดี
62103022155 นางสาวธนาภรณ� รัตนบวร
62103022156 นางสาวพรพรรณ พรมโชติ
62103022157 นางสาวกุลธิดา แจ0งสว:าง
62103022158 นางสาวยุวดี ดวงคํา
62103022159 นายสินชัย ทองพาด
62103022160 นางสาวสุปราณี พรมเสมอ
62103022161 นายกวิน หม่ันกิจ
62103022162 นางสาวปริชาดา พร0อมสุข
62103022163 นางสาวปนิดา สาระหงษ�
62103022164 นายฏัก จักรสาร
62103022165 นางสาวชินานาง วงษ�ศร
62103022166 นางสาวกิตติยาพร คําศรี
62103022167 นางสาวภณิดา คุณสุทธ์ิ
62103022168 นายธีรวัฒน� วันนา
62103022169 นางรุจิรา ตังตระกูล
62103022170 นายนัธทวัฒน� พันธ�วรการ
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62103022171 นางสาวสายสมร บุญสงค�
62103022172 นางลําไพ จําปาหอม
62103022173 นางชนมน สระประทุม
62103022174 นางสาวจุฑาทิพย� ขันคํา
62103022175 นางสาวกัญญ�วรา สุดโสม
62103022176 นางสาวพนิดา ธนารักษ�สกุล
62103022177 นางสาวอุ:นเรือน สังฆมณี
62103022178 นางสาวรจเรข คํามุลคร
62103022179 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ศรีวิเศษ
62103022180 นางสาวเกศรา ไชยสําแดง
62103022181 นางสาวธารทิพย� กองเงิน
62103022182 นางสาวกาญจนา จารัตน�
62103022183 นายอภิสิทธ์ิ ทุมแถว
62103022184 นางบังอร เอ0โถ
62103022185 นางสาวมะลิวรรณ� ชายทวีป
62103022186 นายอุ0มบุญ บุญสุข
62103022187 นางสาวทิพย�สุดา บุญยอด
62103022188 นายสุเจตน� ศรีประมาณ
62103022189 นางสาวอารยา มาลาวัลย�
62103022190 นายสหภาพ จันดี
62103022191 นางสาวชญานิศ ทองมล
62103022192 นางสาวสุจิตตรา บุญไฮ0
62103022193 นางสาววีรยา ศรีดา
62103022194 นางสาวแก0วตา ชูชื่น
62103022195 นายวิริยะ คําเพชรดี
62103022196 นางสาวลักษมี ทองบ:อ
62103022197 นางสาวอําพร ไชยภักดี
62103022198 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพ�วงค�
62103022199 นางนริศรา บุญธรรม
62103022200 นายเอกภพ ดุลการณ�
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62103022201 นายชาญณรงค� โพธ์ิเงิน
62103022202 นายธีระพันธ� กาญจนสุนทร
62103022203 นางสาวกิตติยา โคตรพุ0ย
62103022204 นายรณชัย หอมจันทร�
62103022205 นางสาวธันวารักษ� กองสกูล
62103022206 นางสาวศิริขวัญ เกณทวี
62103022207 นายธนพงศ� สายแก0ว
62103022208 นางสาวกรรณติมา พูลเพ่ิม
62103022209 นางสาวกัลยาณี โคกโพธ์ิ
62103022210 นางสาวสุวณี ภูมลี
62103022211 นายธวัชชัย คําหาญ
62103022212 นางสาวปารวตี เศิกศิริ
62103022213 นางสาวกมลทิพย� อังคะนา
62103022214 นายวิกสิต คําน0อย
62103022215 นายณัฐนันท� วงษาเนาว�
62103022216 นางสาวอารียา เขตกลาง
62103022217 นางสาวศศิชา ดวงเนตร
62103022218 นางสาววราภรณ� พนม
62103022219 นายธนากร สิทธิ
62103022220 นายพชรธิป พชรชัยกรกุล
62103022221 นางสาวดาริน ศรีทองธรรม
62103022222 นางสาวจินตนา ทิพย�สีหา
62103022223 นางสาวรัชนิดา โคตรพรม
62103022224 นางสาวศิวพร บูชายันต�
62103022225 นายเกริกฤทธ์ิ บัวนาค
62103022226 นายอนิรุทธ์ิ จันทร�อาหาร
62103022227 นางสาวปริยากร แก0วคํา
62103022228 นายปกรเกียรติ สัตยากุล
62103022229 นางสาวฑิตฐิตา แก:นวงษ�
62103022230 นางสาวกนกวรรณ ศรีสังข�งาม
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62103022231 นายสิริวิชญ� แก0วอุดร
62103022232 นางสาวยุภาพร เผ:าผา
62103022233 นางสาวจีระนันท� คําลี
62103022234 นางสาวสุดาวัลย� บุญเชิญ
62103022235 นางสาวเอ็มฤทัย มลสิน
62103022236 นายนครินทร� สายแวว
62103022237 นางสาวทองหล:อ แถวปBดถา
62103022238 นายพงศธร เกียรติพันธ�
62103022239 นางสาวเบญจมาศ คงย่ิงหาญ
62103022240 นางสาวรัตนภรณ� คําภีระ
62103022241 นางสาวกิจการ ทองหล:อ
62103022242 นางสาวอรทัย ศรีสว:าง
62103022243 นายอนุชา พุทธรัตน�
62103022244 นายจักรพันธ� มัดหา
62103022245 นางสาวยุภารัตน� รินทะจักร�
62103022246 นางสาวเบญญทิพย� แสงไชยา
62103022247 นางสาวฐิรศิริ โขเมษฐวัฒน�
62103022248 นายอดุลย�รัตน� ย่ังยืน
62103022249 นายวีระพงค� ผาปรางค�
62103022250 นางสาวสมฤทัย สายเจริญ
62103022251 นางสาวจามจุรี ประทีปทอง
62103022252 นายปฤษฎางค� ปรือปรัง
62103022253 นายเกียรติศักด์ิ เรืองประโคน
62103022254 นายศุภกฤต คีตภิรมย�
62103022255 นางสาววราภรณ� มาตโค0ง
62103022256 นางสาวสุธิดา ปลื้มจิตร
62103022257 นางสาวเฟROองฟ4า บุญถูก
62103022258 นางสาวขวัญชญา เหมือนชาติ
62103022259 นางสาวศศิธร ตะเคียน
62103022260 นายภราดร ศรีภักดี
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62103022261 นางสาวจารุวรรณ บุญสิทธ์ิ
62103022262 นางสาววรรณิศา อินสวน
62103022263 นายภาณุพงศ� สุราวุธ
62103022264 นางสาวพิชามญชุ� ไชยยศ
62103022265 นางสาวภรณ�พิกุล อุ:นคํา
62103022266 นางสาวชลุตา พิลาศรี
62103022267 นางสาวปริภัส อาจวิชัย
62103022268 นางศิริพรรณ สมบัติล0วน
62103022269 นางสาวรัตติยา ผ0าขาว
62103022270 นางสาวพรรณอร อ:อนสังข�
62103022271 นายปริญญา นาโสก
62103022272 นางสาวบุศรัตน� นาโสก
62103022273 นายณัฐพล บุญสันต�
62103022274 นางสาวปIยะนันท� มีหิริ
62103022275 นายพงศธร บุญครอง
62103022276 นางสาวอรนุช ดีเลิศ
62103022277 นางสาวอริสา สีเลิศ
62103022278 นายนพรุจ ศรีขาว
62103022279 นางสาวกนกอร กุลไธสง
62103022280 นางสาวกาญจนา ชาธิพา
62103022281 นางสาวกุลนิดา วาจรัต
62103022282 นางสาวรัตนาภรณ� แก:นสาร
62103022283 นายไตรเทพ หลานท0าว
62103022284 นายชยานันต� แก0วมาลา
62103022285 นางสาวภัทราภรณ� มลทินอาจ
62103022286 นางสาวนิภาวรรณ ซาเสน
62103022287 นายพิชญา โพชราษฎร
62103022288 นางสาวเครือวัลย� ทรงกลด
62103022289 นางสาวธิติมา จันทร�หม่ืนไวย�
62103022290 นางสาวพรสุดา พันธ�ศรี

หน0า 743 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103022291 นายกรวิชญ� พันธ�คํา
62103022292 นางสาวงามจิต เครือสีดา
62103022293 นายสงกรานต� เวฬุวนารักษ�
62103022294 นายกิตติศักด์ิ อินตาจัด
62103022295 นางสาวรัชนีกร มาให0พร0อม
62103022296 นางสาวธันยธร ทันงาม
62103022297 นางพิชาพัชร� โคกสูงนิธิศักด์ิ
62103022298 นางสาวสุพัฒศร ยอดมาลี
62103022299 นางสาวพรชิตา ชุมชํานาญ
62103022300 นางสาวลักษณ�คณา บุญถูก
62103022301 นางสาวภูนุชสิริ ภูแก0ว
62103022302 นางสาวอารีรัตน� ไกยพันธ�
62103022303 นางสาวอุมาพร โคตรพันธ�
62103022304 นางสาวราตรี สะเดาทอง
62103022305 นายเอกชัย นุ0ยจินดา
62103022306 นางสาวณิชกุล พันธุ�ยม
62103022307 นายอนิรุตต� ปาคําดี
62103022308 นายสุพงษ�ธร อยู:เย็น
62103022309 นางสาวรัชนี มีแก0ว
62103022310 นางสาววรารัตน� มาตราช
62103022311 นางสาววิไลพร นามโคตร
62103022312 นางสาววิชชุดา กมุทชาติ
62103022313 นายอามมพงษ� เทนสุนา
62103022314 นางสาวทิพวรรณ ราชรักษา
62103022315 นางสาววิรัตน� บุญธรรม
62103022316 นายเทวินทร� อยู:พูน
62103022317 นายอนุชา พุทไทยวัลย�
62103022318 นางสาวสุพัชรี แสงสุข
62103022319 นายหฤษร� บับภาเอก
62103022320 นางสาวพิลาวัลย� มะโนธรรม
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62103022321 นางสาวจิราธร บึงลี
62103022322 นางสาวมนฤดี จิตต�ประเสริฐ
62103022323 นางสาวกรรณิการ� เจริญสุข
62103022324 นายธเนศ ประชุมรักษ�
62103022325 นางสาวศิริพักตร� วงศ�ศิริ
62103022326 นางสาวจุฑานันท� อังฉกรรณ�
62103022327 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักด์ิ
62103022328 นายฐาปกรณ� แสนอ0วน
62103022329 นางสาวณัฐพร ทองลาด
62103022330 นางสาวบุปผา ตะนะโส
62103022331 นายเจษฎา โพรัง
62103022332 นายไกรฤกษ� ศรีศิริ
62103022333 นางสาวดวงลัดดา กลุ:มยา
62103022334 นางสาวกฤตยาณี สุระเสน
62103022335 นายวรวุฒิ พงษาปาน
62103022336 นางสาวลัดดาวรรณ นาคผิว
62103022337 นายสิริวัฒน� ชาญเฉลิม
62103022338 นายลือชา แตะต0อง
62103022339 นางสาวปBณชพัฒน� ดีดวงพันธ�
62103022340 นายเจษฎา ธรรมวงษา
62103022341 นางสาวสิริธร วาจาสัตย�
62103022342 นายณัฐิวุฒิ บุญพบ
62103022343 นางสาวกนกพร พวงแก0ว
62103022344 นางสาวศยามล อาจธะขันธ�
62103022345 นางสาวสุพัฒตา สืบใจถา
62103022346 นางสาวสิรินทิพย� สุวรรณกิจ
62103022347 นางวรรณนิศา ภาระราช
62103022348 นางสาวกนกวรรณ เอ็มรัตน�
62103022349 นางสาวนโลบล คําเก:ง
62103022350 นายปาฏิหาริย� ฐานเจริญ
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62103022351 นายสันชิต อนัญทิน
62103022352 นางสาวกุลฑิรา อยู:เย็น
62103022353 นางสาวกัลยาณี คําหาร
62103022354 นางสาวโสธิยา มณีพงษ�
62103022355 นางสาวจีระวดี มณีโสม
62103022356 นายศิวัจน� อํานาจเสรีวงศ�
62103022357 นายสุรเดช พรมภักดี
62103022358 นางสาวพัชรินทร� อันชื่น
62103022359 นายพงศธร แสงวงค�
62103022360 นางสาวระพีพรรณ วรรณเชษฐ�
62103022361 นายพงษ�ทวี อาจศิริ
62103022362 นายอาคม บุญเนตร
62103022363 นายสมควร ประดา
62103022364 นางสาวอภิญญา รจนัย
62103022365 นางชญาภา ป4องสนาม
62103022366 นางสาวภัทราวรรณ จําปามนต�
62103022367 นางสาวเกวลี เดโชชัยพร
62103022368 นายจักรวุธ เสนาธรรม
62103022369 นางสาวขวัญฤดี ประสานพิมพ�
62103022370 นายคมสันต� คุ0มบุญ
62103022371 นางสาวธัญญาภรณ� โสมาบุตร
62103022372 นางสาวดรุณี บึงไสย
62103022373 นายปฏิญญา ไพรศรี
62103022374 นางสาวนิธิกานต� คล:องตา
62103022375 นางสาวกาญจน�กนก ทองจันทร�
62103022376 นายนัฐพล ปลาทอง
62103022377 นางสาวอิศริยา สีหะวงษ�
62103022378 นางสาวปIยาภรณ� บุญยง
62103022379 นางสาวณัชกร สุวรรณหงษ�
62103022380 นางสาวพัชรีญา ก0องสูงเนิน
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62103022381 นางสาวพัชรพรรณ บัวดี
62103022382 นางสาวสิรินภา หอมหวล
62103022383 สิบเอกปริพัฒน� ธรรมิภักด์ิ
62103022384 นางสาวนุจรินทร� คูณมี
62103022385 นางสาวนิชาดา จันทร�เพ็ญ
62103022386 นางสาวมีนา อุปถัมภ�
62103022387 นางสาวอัมพวรรณ ทองพูล
62103022388 นายกัณฑ�พงษ� พลสวัสด์ิ
62103022389 ว:าที่ร0อยตรีวีรินทร� บุญช:วย
62103022390 นางสาวปBทมาวรรณ ห:อคํา
62103022391 นางดาราภรณ� พันธุชาติ
62103022392 นายชัชวาล กนกวรรณากร
62103022393 นางสาวปริยานุช พรไชย
62103022394 นายศักยภาพ ชัยเดช
62103022395 นางสาวพันธ�ทิวา เห็มศรี
62103022396 นางอรทัย บัวพันธ�
62103022397 นางสาวศรัณย�พร ศรีโซ0ง
62103022398 นางศิริภรณ� กลมเกลียว
62103022399 นางสาวจิราภรณ� ประเสริฐชัย
62103022400 นางสาวบุษยาภัค ปIยไพร
62103022401 สิบเอกหญิงวราภรณ� แสนเวียง
62103022402 นางสาวสุชาดา กลิ่นชาติ
62103022403 นางสาวพิชญา พิกุลศรี
62103022404 นายอัฐพล เทวราช
62103022405 นายสตาร� ปาซิโร
62103022406 นางสาวพจนนาฏ บุญยงค�
62103022407 นางสาวปภานัน อุปสุข
62103022408 นายสุรวิทย� ไกยนารถ
62103022409 นายชุมพล ศรียาวงศ�
62103022410 นายสุระไกร เหลาคํา
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62103022411 นางสาวสิริรัตน� เทพมณี
62103022412 นางสาวจุรินทร หอมวงค�
62103022413 นางสาวพิมพ�ชนก บุญเรือน
62103022414 นางสาวพชร ยุบลวัฒน�
62103022415 นายกิตติพงษ� ชาลี
62103022416 นางสาวชุติกาดา ภาพสิงห�
62103022417 นายธวัชชัย บุญร:วม
62103022418 นายวรจักร ขันทอง
62103022419 นางสาวปวีนา จันดาชาติ
62103022420 นางสาวธัญญาเรศ แพงพลภา
62103022421 นายวินัย มาลาวงค�
62103022422 นางสาวชาลีณีณฐกมล พลปลัด
62103022423 นายมนัสศักด์ิ แป4นแก0ว
62103022424 นายชนะพงศ� บุตเสมียน
62103022425 นางสาวสุคนธ�ทิพย� วังคะฮาต
62103022426 นายอภิสิทธ์ิ ศรีดี
62103022427 นางสาวจีรวรรณ กันหาสาย
62103022428 นางสาวรัชนีกร มะลิซ0อน
62103022429 นายสมชาติ สินศิริ
62103022430 นางสาวสายรุ0ง คงประสพ
62103022431 นางสาวศิโรรัตน� มะลีจันทร�
62103022432 นางสาวสมศิล พิมาร
62103022433 นายปุญญพัฒน� ศรีอภิญญา
62103022434 นางสาววารุณี ทองอาจ
62103022435 นางสาววราภรณ� ใจชุ:ม
62103022436 นางสาววิชุดา โพธ์ิทิพย�
62103022437 นางสาวรัตติยา บุตรดี
62103022438 นางสาวศิรินันท� มูละศรีวะ
62103022439 นายม่ันคง คําผง
62103022440 นายทินภัทร ปาติปา
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62103022441 นางสาวณัฐชริกา เมฆหมอก
62103022442 นางสาววรางคณา คําแก0ว
62103022443 ส.อ.สุชาติ พอกกล0า
62103022444 นายวุฒิชัย สิงสู:
62103022445 นายวราวุธ สมชัย
62103022446 นางสาวสุภาพร แก0วงาม
62103022447 นางสาวกมลพร มหาโยธิน
62103022448 นางสาวอริสรา ท:วมพุดซา
62103022449 นายอภิชัยวัฒน� วงค�พานิช
62103022450 นางสาวอนุสรา วิถาระพันธ�
62103022451 นางสาววิชชุดา ชารัมย�
62103022452 นางสาวฉันทพิชญา บุญเมือง
62103022453 นางสาวปMยาภรณ� การเอื้อ
62103022454 นายธนภัทร น0อยแก0ว
62103022455 นางปรารถนา โพธิวงศ�
62103022456 นายธีรนัย กอแก0ว
62103022457 นางสาวสวรรยา ศรีใชย
62103022458 นางสาวอัจฉราพร กองฉลาด
62103022459 นางสาวศิริมา กองเมิน
62103022460 นางสาวรัชรินทร� เชิงหอม
62103022461 นายเฉลิมชนม� ปBดจังหรีด
62103022462 นางสาวอรทัย โพธิราช
62103022463 นางสาวธัญภา สนามไชย
62103022464 นางสาวจุฑามาศ ไทยแท0
62103022465 นางสาวชนัญชุดา สองจันทร�
62103022466 นายปIยภัทร จําปาทอง
62103022467 นายพงษ�ศิริ จันทร�ลุน
62103022468 นางสาวสิรินาถ เทียนคํา
62103022469 นายจักรพงษ� กิจช:วย
62103022470 นางสาวเกษรา วงค�สกุล
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62103022471 นางสาวเจนจิรา คําลือชัย
62103022472 นายอนรรฆ พรหมคุณ
62103022473 นางสาวสุดารัตน� สรรพวุธ
62103022474 นายอภิสิทธ์ิ บุญเย่ียม
62103022475 นางสาวกมลชนก ศิริวัฒน�
62103022476 นางสาวจุฑามณี สมาน
62103022477 นางสาวเกวลิน สุทธิประภา
62103022478 นางสาวนลินี จุลหงส�
62103022479 นางสาวพวงผกา ราสา
62103022480 นายปฏิภาณ งามโสม
62103022481 นางสาวจุฑาทิพย� สุวรรณโคตร
62103022482 นางสาวพัทรียา หงษ�ศิริ
62103022483 นายวรากร สายสมบัติ
62103022484 นางสาวอรอนงค� ย่ังยืน
62103022485 นายสิทธิชัย เนาวะมัน
62103022486 นางสาวณัฐธิดา ม่ันศักด์ิ
62103022487 นางสาววรรณภา ศรีละพันธ�
62103022488 นายวสันต� ถูระวรรณ�
62103022489 นางวรรธนันท� พุทธบุญ
62103022490 นางสาวกวินทรา จิตวุธ
62103022491 นายก:อเกียรติ อภิปรัชญาพงศ�
62103022492 นายเด:นชัย สมนึก
62103022493 นางรัตนาภรณ� เหง0าโอสา
62103022494 นางสาวสุภาพร สุขจันทร�
62103022495 นางสาวสุมาลี บุญเต็ม
62103022496 นางสาวพัชราภรณ� ยกแสง
62103022497 นางสาวชลทิชา ทองหย:อน
62103022498 นายทองดี บัววงศ�
62103022499 นางสาวปBทมาวรรณ ศรีชมภู
62103022500 นางสาวเยาวลักษณ� วามะเกษ
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62103022501 นางสาวกันยรัตน� สีหนาทลือชาชัย
62103022502 นางสาวนิจติยา ไชยรัตน�
62103022503 นางสาวศศิวิมล สุริยันต�
62103022504 นางสาวรสมารินทร� ศรีใส
62103022505 นางสาวสุภาพร พรหมดี
62103022506 นางสาวประภาสิริ ติยะโคตร
62103022507 นางสาวเยาวลักษณ� ธ.น.ดี
62103022508 นางสาวกนกรัตน� แก0วบัวปBด
62103022509 นางสาวบุษบา คงงาม
62103022510 นางสาวณัฐริกา แสงศิริ
62103022511 นางสาวเกษมณี ชัยพระอินทร�
62103022512 นายสารินทร� ผิวแก0ว
62103022513 นางสาวอรอุมา มุกดาธนพงศ�
62103022514 นางสาวปBญญารัตน� นามจุมจัง
62103022515 นางณิชานันทน� ดีวงษา
62103022516 นางวรัชยา เรือนคํา
62103022517 นางสาวปนัดดา ชัยปBญญา
62103022518 นายชูชาติ พฤตินอก
62103022519 นายสายันต� โคสิตา
62103022520 นางสาวพุทธิดา เจริญพารากุล
62103022521 นางสาวธิดารัตน� เหล:าบุตรศรี
62103022522 นายนรภัทร ประวันเน
62103022523 นายพีระพันธ� พุทพงษ�
62103022524 นายวรากร ขันธวุธ
62103022525 นางสาวพนารัตน� ชัยสงคราม
62103022526 นางสาวจุรีภรณ� ศิริบูรณ�
62103022527 นายชนะชัย ทุนเทพย�
62103022528 นางไวยุรี โคตรสมพงษ�
62103022529 นายสุธีร� มาระเนตร
62103022530 นางสาวสุภาพร สุดดี
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62103022531 นางสาวธัญญรัตน� ชุมภูทอง
62103022532 นายสมเกียรติ ตริวงษ�
62103022533 นายจีระศักด์ิ ภูมิศรี
62103022534 นางสาวภารดี บิลชัย
62103022535 นางสาวรัตนาภรณ� ทองดี
62103022536 นางสาวฤทัยกาญน� ศรีระษา
62103022537 นางสาวศิริลักษณ� รจนัย
62103022538 นายลัทธิกร อุ:นคํา
62103022539 นางสาวศิรินภา บุญรินทร�
62103022540 นายสิปปนนท� หัดถโดน
62103022541 นางสาวณภัส นวมสําลี
62103022542 นายบุญไทย สีหิน
62103022543 นายกิตติพงษ� ศรีมาตย�
62103022544 นางสาวอนุสรณ� นาทุ:งมล
62103022545 นางอรวรรณ บุญประกอบ
62103022546 นางสาวอรยา ประทาน
62103022547 นายปIยะศักด์ิ ลําพุทธา
62103022548 นายจักรินทร� บรรธร
62103022549 นางสาวอัจฉรา จิตรรักษ�
62103022550 นางสาวสิริยากร วิเศษพงษ�
62103022551 นางสาวนริศรา สร0อยคํา
62103022552 นางสาวศิริภา พิมประจิตร
62103022553 นางสาวเดือนเพ็ญ อ:อนลมหอม
62103022554 นางสาวรังสิยา ปBญญาดิษฐ�
62103022555 นางสาวเมธาพร พูลเพ่ิม
62103022556 นางสาวพรพิณ โพธิวัฒน�
62103022557 นางสาวอรุโณทัย ทับงาม
62103022558 นางสาววิภาดา บรรเทิงกุล
62103022559 นางสาววิภาดา ขันคูณ
62103022560 นายธนาคาร บุญศรี
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62103022561 นางสาวพิมพ�ผกา คําประภา
62103022562 นางสาวสุธิดา บุญเนาว�
62103022563 นางสาวสุภารัตน� รอบคอบ
62103022564 นางอรพิน คนไว
62103022565 นายนิรมิตร อนันตภูมิ
62103022566 นายปฏิญญา หิมะคุณ
62103022567 นายพีรพล สิงคิบุตร
62103022568 นางสาวทิพย�สุคนธ� สุระพันธ�
62103022569 นางสาวพนิดา วงศ�คําเหลา
62103022570 นางสาวทัศศิณีย� กล:อมปBญญา
62103022571 นางสาวสายน้ําผึ้ง ชัยมีเขียว
62103022572 นางสาวกัลยา จันทมนต�
62103022573 นางสาวเสาวนีย� มีคุณ
62103022574 นางสาวชไมพร แก0วใสย�
62103022575 นายกิตติศักด์ิ พิมพ�บุญมา
62103022576 นางสาวรจเรศ เชื้ออ:อน
62103022577 นางสาวอมรรัตน� ลาวัลย�
62103022578 นายธรรมรินทร� คําฟู
62103022579 นางสาวแสงอรุณ ปากหวาน
62103022580 นายอิศราพงศ� ยุกตะนันทน�
62103022581 นางสาวจิระประภา สิทธิโชค
62103022582 นางสาวพรชิตา ผันกระโทก
62103022583 นางสาวสุดา ศรีไชยา
62103022584 นางสาวบุษกร สมบูรณ�
62103022585 นายวรพจน� ศรีวัง
62103022586 นางสาวพรนิภา นาหลุบเลา
62103022587 นางสาวกนกรัตน� ไชยเศษ
62103022588 นายวรยุทธ วังคะฮาต
62103022589 นางสาวศิรินยา จําปาเนตร
62103022590 นางสาวพนารัตน� สัตยากุล
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62103022591 นายศุภชัย บุญเฉลียว
62103022592 นางวราลี เต้ียแจ0
62103022593 นางสาวรุ:งนภา ศรีวงค�
62103022594 นายฐิติ ติรเศรษฐเสมา
62103022595 นางสาววรัญญา วิเศษวงษา
62103022596 นางสาวอาภากร จันทร�แดง
62103022597 นางสาววราภรณ� ผดาเวช
62103022598 นางสาวปาล�มฤดี เจริญสุข
62103022599 นางอุมารินทร� สายเสนีย�
62103022600 นางสาวลําดวน เพ่ิมพูล
62103022601 นางสาววิจิตรา อมรไพศาล
62103022602 นางสาวฐิติรัตณ� อุตราษฎร�
62103022603 นางสาวมธุรส เงาทอง
62103022604 นางสาวกนกวรรณ สมเสร็จ 
62103022605 นายวัชระวิชญ� ภูพิสิฐวงศ�
62103022606 นายโชต จารุวาทีธนากรณ�
62103022607 นายพิริยฉัตร รัตนศรี
62103022608 นางสาวจุฑามาศ ทองสิงห�
62103022609 นางสาวพจนา โกติรัมย�
62103022610 นางสาวไพลิน จันชนะ
62103022611 นางสาวกัลยา วงค�เหลา
62103022612 นายชยากร เย่ียมยอด
62103022613 นางสาววิสุดา ปูคะภาค
62103022614 นางสาวจํานงค� สาลีวงษ�
62103022615 นางสาวยมลภัทร ไพบูลย�
62103022616 นายวิวรรธน� เลิศมนเฑียร
62103022617 นางสาวนัยน�ปพร วงษ�ชา
62103022618 นางสาวอรนุช แสงเลิศ
62103022619 นางพิลาวัลย� พลหล0า
62103022620 นางสาวปวีณา จารุการ
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62103022621 นางสาวศศิธร คันธจันทร�
62103022622 นายนิรุตต� ไชยโกฎ
62103022623 นายชลวิทย� ศรีพิมพ�
62103022624 นางสาวสุพัตรา วรรณคํา
62103022625 นายจรัญ จันทร�สด
62103022626 นางสาวรัตนาภรณ� เกชิต
62103022627 นายโชติตระการ ภูมิประเสริฐ
62103022628 นายดุสิต จงจิตร�
62103022629 นายอภินันท� สะอาด
62103022630 นายเอกวิทย� วราพุฒ
62103022631 นายนวรัฐ พละศักด์ิ
62103022632 นางสาวสุรัตนา วิสาการ
62103022633 นางสาวพนัชกร รอดคําทุย
62103022634 นางสาวบัวเรียน ทองกลม
62103022635 นางสาวปาณิสรา ผาปรางค�
62103022636 นางสาวกันยากร ศรีสุวรรณ�
62103022637 นายภานุวัฒน� แก0ววรรณา
62103022638 นางสาวปIยนันท� ศรีวิเศษ
62103022639 นางสาวพัชนิดา วงค�วิวงค�
62103022640 นางสาวพนิดตา ถาดไธสง
62103022641 นางนิตยา เหล็กงาม
62103022642 นางสาวสุดารัตน� เหลาสิงห�
62103022643 นางสาวกัญญาพร อุตม�ทอง
62103022644 นายชวัลวิทย� นามวงสี
62103022645 นางสาวเกวรินทร� สังคะโห
62103022646 นางสาวสุจิตรา ถุงเงิน
62103022647 นางสาวชนมน ดีดวงพันธ�
62103022648 นางสาวศศิกร นีระมนต�
62103022649 นางสาวขวัญฤดี บุดตะ
62103022650 นางสาวสุกัญญา อิ่มโค:น
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62103022651 นางรําไพ ชูรัตน�
62103022652 นายชนาธิป บริสัย
62103022653 นางสาวพิมลวรรณ มาตขาว
62103022654 นางสาวจิรารัตน� กีฬา
62103022655 นายวุฒิชัย โมระดา
62103022656 นายมานิต กุลศิริรัตน�
62103022657 นางสาวณัฐชานันท� พันธุ�รัส
62103022658 นายสุรเกียรติ นวลยานัส
62103022659 นางสาวพัชราภรณ� ทองมนต�
62103022660 นางสาวพรนภา มูลศรีทา
62103022661 ว:าที่ ร.ต.วินทกร สุขใสย�
62103022662 นางสาวกรรัก โพธิรัตน�
62103022663 นางสาวรัชฎาเนตร สุรําไพ
62103022664 นางสาวฐิติมา โสภาลุน
62103022665 นางสาวพัชรียา สุตะพันธ�
62103022666 นางสาวศิริพร สืบพันธุ�
62103022667 นางสาวสุวรรณี โคตรวงค�
62103022668 นางสาวกาญจนา แขมคํา
62103022669 นางสาวพิชญากร บุญมี
62103022670 นางสาวอัจฉรา ศรีแสง
62103022671 นางสาวศรัสนันท� สายเชื้อ
62103022672 นางสาวชรัชต�ฎา บุญมี
62103022673 นายสุทาวัฒน� นาโสก
62103022674 นางสาววชิราภรณ� พูลทวี
62103022675 นางสาวฐิติมา ศรีหล0า
62103022676 นางสาวพิไลวรรณ สมแก0ว
62103022677 นางสาวนาถตยา ดวงพุฒ
62103022678 นายอชิตพล ไชยลิ้นฟ4า
62103022679 นางสาวกรรณิการ� ไชยจันดา
62103022680 นายพีรวัฒน� รังกาง
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62103022681 นางสาวดวงใจ ผิวคราม
62103022682 นางสาวหทัยรัตน� ซ่ึงพรม
62103022683 นางสาวนิลาวัลย� สาระโท
62103022684 นางสาวอรนิด ยืนสุข
62103022685 นางสาวระวีวรรณ ขันตรี
62103022686 นางสาววันเพ็ญ ก่ิงพรม
62103022687 นายกิตติศักด์ิ บุญยัง
62103022688 นายสุรศักด์ิ กัญญาสาย
62103022689 นางสาวขนิษฐา ศรีสว:าง
62103022690 นางสาวภานุชนาถ สว:างแก0ว
62103022691 นายวีระพล บุญจวบ
62103022692 นายพนมทวน ปูพบุญ
62103022693 นายเกียรติคุณ โกมลศรี
62103022694 นางสาวสิรินัฐ ขาวลาจันทร�
62103022695 นางสาวสุภาวิณี อนุทุม
62103022696 นายวีรภัทร ดาวัน
62103022697 นางสาวมาศชฎาพร แพงวงษ�
62103022698 นายธนาสิน ปานกันตรง
62103022699 นางสาวกัญญารัตน� สมุนไพร
62103022700 นางสาววีรนันท� พงศ�วราพัทธ�
62103022701 นายประวิทย� บุตรแสน
62103022702 นายชัยมงคล ใจสนธ์ิ
62103022703 นายสีดา โคตรพรม
62103022704 นายบุรินทร� ศิริชัยพันธุ�
62103022705 นายวสันต� วรเจริญ
62103022706 นางสาวธนพร กากแก0ว
62103022707 นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน
62103022708 นายอานนท� อยู:คง
62103022709 นายเนติภัทร นาจาน
62103022710 นางสาวจิตาภรณ� คําสวัสด์ิ
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62103022711 นางสาวศิริรัตน� วงศ�ดี
62103022712 นางสาวปานชีวา ชมภูพื้น
62103022713 นางสาวอุษณิษา สนิท
62103022714 นางสาวทัศนีย� สาเลศ
62103022715 นายฉัตรชัย จันเต
62103022716 นายภาคภูมิ นิยมาภา
62103022717 นางสาวสมฤทัย เพ็ชรมาก
62103022718 นายปฏิภาณ ดอกบัว
62103022719 นายวัชรินทร� นันทะบัน
62103022720 นายจิรศักด์ิ อัปกาญจน�
62103022721 นางสาวกรียากร บุญภา
62103022722 นายจักรพล แพงศรี
62103022723 นางสาววงเดือน รัตนกรณ�
62103022724 นางสาวจุฑามาศ แนวข้ีเหล็ก
62103022725 นายปฏิพัทธ� วิเลปะนะ
62103022726 นางสาวชนัฎติกาณจ� พวงลําเจียก
62103022727 นางสาวปราณี บุญเสริม
62103022728 นางพัชรี ยาวะโนภาส
62103022729 นางสาวมัชชิมา ทีฆะพันธ�
62103022730 นางสาวลาลิเดีย บิลดูหมิด
62103022731 นางสาวเมธิรา แสนทวีสุข
62103022732 นางสาวสลิษา พิมทา
62103022733 นายปฐมภพ อาษาศรี
62103022734 นางสาวจันทิพย� กลิ่นอ0ม
62103022735 นายปริญญา แพ:งสองคอน
62103022736 นางสาวศศิภรณ� สารแสง
62103022737 นายอาทิตย� จันทสิทธ์ิ
62103022738 นางสาวอุ0มพร จันทรี
62103022739 นางสาวภัทรสุดา ยืนย่ิง
62103022740 นางสาวจุฑามาศ บัวภา
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62103022741 นางสาวทิพย�สุดา คุณตะโย
62103022742 นายวัฒนพงษ� คนยืน
62103022743 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีบุญแปลง
62103022744 นางสาวนรมน สมัครสมาน
62103022745 นายกษมา มาตผล
62103022746 นางสาวนันทิกา วิเศษลักษณ�
62103022747 นางสาวเอื้อมพร สรรพคุณยา
62103022748 นายแสนภูมิ แสงกล0า
62103022749 นายวีระชัย กาสา
62103022750 นางสาวสุมาลิน พลเย่ียม
62103022751 นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ
62103022752 นางสาววรรณภา ทาศิริ
62103022753 นายทัศธารินทร� ดวงโสภา
62103022754 นางสาวปาริชาต โคกศรี
62103022755 นายสุริยา นนท�พละ
62103022756 นายทศพล พิมพ�ผะกา
62103022757 นายจตุพล วงใหญ:
62103022758 นางสาวปรียานุช อนุสนธ�
62103022759 นางสาวศศิธร วงค�คํา
62103022760 นางสาวสมใจ ศรีบริบูรณ�
62103022761 นางสาวธนัญญา บ:อเพ็ชร
62103022762 นางสาวขวัญชนก มนตรีพงศ�
62103022763 นางสาวสุกัญดา วิชาชัย
62103022764 นายชัยวัฒน� บุญปก
62103022765 นางสาวอนุสรา สมานมิต
62103022766 นายเสฎฐวุฒิ เนตรแก0ว
62103022767 นางสาวสุนิสา โพธ์ิกุล
62103022768 นางสาวสุทธิดา สุภาพ
62103022769 นางสาวสุภาภรณ� บุญเนียง
62103022770 นางสาวพรพิมล พงษ�เผือก
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62103022771 นางสาวขวัญอุบล แพงโสดา
62103022772 นางศศิเพ็ญ ถีระทัน
62103022773 นางสาวศิริกัญญา ลือนาม
62103022774 นางสาวทิพปภา จันทสุข
62103022775 นางสาววนิชนันท� วิเศษยา
62103022776 นางสาวรังสินี วราพุฒ
62103022777 นางสาวนาฏยา บุตรมี
62103022778 นางสาววนิคณา แพงโสภา
62103022779 นางสาวธฎากรณ� เดชผล
62103022780 นางสาวศิริลักษณ� ชูคํา
62103022781 นางสาวสายสัมพันธ� ยอดสง:า
62103022782 นางสาวนาตยา จันทะชัย
62103022783 นางสาวแพรวพรรณ พิบูลย�เศรษฐ�
62103022784 นางสาววรรณภา ทองปBญญา
62103022785 นางสาวสิริลักษณ� เสนาราช
62103022786 นางสาววรัญญา ทองทับ
62103022787 นายสิทธิพล ทองเลิศ
62103022788 นายสมพงษ� วันคํา
62103022789 นางสาวณัฐสุดา แพนสิงห�
62103022790 นายกิตติพงษ� บุญสงค�
62103022791 นายสุทธิพงษ� อินทนาม
62103022792 นางสาวเยาวณี มงคลศรี
62103022793 นางสาวสุธิดา ด0วงทองสา
62103022794 นางวรรณภา สอนศรี
62103022795 นางสาวกันทิมา ดวงดี
62103022796 ว:าที่ ร.ต.ธนา บุตรศรี
62103022797 นางสาวภัฏญากาญจน� เมินดี
62103022798 นายมะกะโท สารพัฒน�
62103022799 นายธนศักด์ิ หน:อแก0ว
62103022800 นายจิรเมธ มาประสม
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62103022801 นายวิรัตน� ภูชัย
62103022802 นายนิติชัย คําปBดถา
62103022803 นางสาวสกุลรัตน� แดนดี
62103022804 นางสาวกรรณิการ� นวรัตนากร
62103022805 นางสาวอรพิณ สุขสะอาด
62103022806 นางสาวฉัตรวรุณ กาฬหว0า
62103022807 นางสาวชุติภา ตระการไทย
62103022808 นางสาวผกากานต� ขุนทอง
62103022809 นางสาวธันญ�วรัช ชรินพัชรนิธิโชติ
62103022810 นางสาวศิริพร ท:าฉลาด
62103022811 นางสาวสิริรัตน� พงษ�โสภา
62103022812 นายธีรพล เห็มแดง
62103022813 นางสาวศุภรัตน� ศรีเมืองปBก
62103022814 นายขจรศักด์ิ กอบแก0ว
62103022815 นางสาวฉัตรธิดา กล0ายุทธ
62103022816 นายภานรินทร� ทองศรี
62103022817 นางสาวภัคสุดา สิงห�คํา
62103022818 นางสาวพเยาว� แก0วมุกดา
62103022819 นางสาวชุตินาถ สําโรงลุน
62103022820 นางสาววรรณนภา แสงระวี
62103022821 นางสาวสุภิสรา พุ:มโพธ์ิ
62103022822 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณไตรย�
62103022823 นางสาวนิติมา ผุยผง
62103022824 นางสาวอาภาภรณ� สุดเต0
62103022825 นางสาวสุพัตรา พูลจิตร
62103022826 นายสถาพร เล็กโป4
62103022827 นายกังวาลย� จันทสุข
62103022828 นางสาวจิราวรรณ อุกอาจ
62103022829 นางสาวปารดา สร0อยเสนา
62103022830 นางสาวพนาวรรณ ทองยืน
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62103022831 นางสาวธัญพร ผางพันธ�
62103022832 นางสาวสุพัตรา ผลภาค
62103022833 นางสาวสิริณัฏฐ� อภิกิจเจริญกุล
62103022834 นายเอกสิทธ์ิ พันธุ�เพ็ง
62103022835 นางสาวสุธิดา บรรพชาติ
62103022836 นางสาวจินดา อิสาน
62103022837 นางสาววิรากานต� วงค�อินทร�
62103022838 นายทฤษฎ�ชนะชัย จันทร�พร0อม
62103022839 นายจักรพันธ� พันธ�คํา
62103022840 นางสาวนิตย�รดี ขันเงิน
62103022841 นายณัฐกานต� นรินทร�รัมย�
62103022842 นางสาวสุทิษา ทองรอง
62103022843 นางสาวอนุสรา ชัยเนตร
62103022844 นางสาววราภรณ� ทํามิภักด์ิ
62103022845 นางสาวรติรส สาระพันธ�
62103022846 นางสาวสุดารัตน� ต้ังใจ
62103022847 นางสาวสุทัศนา ดนัยรุ:งรัตน�
62103022848 นายธนภูมิ วงศสุวรรณ�
62103022849 นายสุรชัย พรมบู:
62103022850 นางสาวพัชรียา จอมใจทิปI
62103022851 นายวิรุฬห� สาระภาพ
62103022852 นายศุธิสาร ประทุม
62103022853 นางสาวภาวิกา นวลจันทร�
62103022854 นางสาวกิติยาภรณ� ธงไชย
62103022855 นายอรรถพล สุภาพ
62103022856 นายปIยะเชษฐ� มูลสิน
62103022857 นายวีระยุทธ บุญยก
62103022858 นางสาวณัฐธวัลย� แฝงเพ็ชร
62103022859 นายวีรศักด์ิ ยอดสิงห�
62103022860 นายทัศน�พล พรหนองแสน
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62103022861 นางสาวโชติมา พลรักษา
62103022862 นางสาวสุวนันท� จันทอง
62103022863 นางสาวอัญชณา เชื้อบัณฑิตย�
62103022864 นางสาวอินทุอร ก0อนทอง
62103022865 นายเดชาสิทธ์ิ สีกาลัง
62103022866 นางสาวปราณี เพราะพืช
62103022867 นางสาวรัชนี วามะเกต
62103022868 นายลิขิต คงสุข
62103022869 นางสาวนฤมลทิพย� เจริญผล
62103022870 นางสาวศิริลักษณ� ชนแดง
62103022871 นางสาวเกษราภรณ� ราชรี
62103022872 นายณัฏฐ�พิสิษฐ� เนินชาย
62103022873 นางสาวธิดารัตน� ศรีทอง
62103022874 นางสาวชฎาพร สุนิพันธ�
62103022875 นางสาววริศรา บุญแนบ
62103022876 นายพิงคนคร กังไพบูลย�
62103022877 นายอานันท� ทินนิกร
62103022878 นายพิชิตชัย อนุวาร
62103022879 นายฉัตรณรงค� แสงวิจิตร
62103022880 นางสาวประกายกานต� จันทร�สูรย�
62103022881 นายเฉลิมรัฐ พงษ�พัฒน�
62103022882 นายอุทาน อรสุม
62103022883 นางสาวสุภัทรา กองภา
62103022884 นางสาวอภิฤดี สายสมุทร
62103022885 นางอัมรา ขอชัย
62103022886 นายวัชรพงศ� เพียงตา
62103022887 นายธนานัติ นามบุญเรือง
62103022888 นางอัจจิมา บุญส:ง
62103022889 นายนรุตม� ไชยโย
62103022890 นางสาวภัทรวดี ศรีขาว
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62103022891 นางสาวกัญจน�ชญา ศรีด0วง
62103022892 นางสาววนัสนันท� เท:านันท�
62103022893 นางสาวสุจิตรา สงกอก
62103022894 นางสาวพิมพ�ประไพ วิชัยศักด์ิ
62103022895 นายอิทธิพัทธ� กลีบแก0ว
62103022896 นางสาวก่ิงแก0ว เวฬุวนารักษ�
62103022897 นางสาววิมพ�วิภา กะนะหาวงศ�
62103022898 นางสาวบุญมี อัคบุตร
62103022899 นางสาวอังคนา อุ:นตา
62103022900 นางสาวณัฐติยา ใกล0ผล
62103022901 นายศักด์ิสิทธ์ิ บัวเงิน
62103022902 นายเสกสรรค� สุพิชญ�
62103022903 นายเจตน� บุดดาลี
62103022904 นางสาวมุฑิตา จันตะ
62103022905 นางสาวชิดชนก ศรีสรรค�
62103022906 นางสาวมยุรา พูลพันธ�
62103022907 นางสาวยุรดา กล0าพังเทียม
62103022908 นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญสินชัย
62103022909 นายอนุศักด์ิ แสงอุบล
62103022910 นางสาววรณัน คําตัน
62103022911 นางสาวรัชนีกร สมปอง
62103022912 นางสาวศิริวราพร คณะทิพย�
62103022913 นางสาวบุณยพร นามกาสา
62103022914 นางลําภู โททอง
62103022915 นางสาวนิตติสร หลาทอง
62103022916 นางสาวศรีสุดา สิงห�คํา
62103022917 นางสาวนิตยา บุญบุตร
62103022918 นางสาวจินดารัตน� บุญลา
62103022919 นางพัชราวดี ศรีวะสุทธ์ิ
62103022920 นางสาวศศิวิมล สมสะอาด
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62103022921 นางสาวชนิกานต� อินย้ิม
62103022922 นายวรงค�กรณ� อุปศรี
62103022923 นางชมภู: คมคาย
62103022924 นางสาวนันทกา ประเสริฐ
62103022925 นางสาวจิตสุภา ป4องทา
62103022926 นางสาวเกียรติสุดา ตียาพันธ�
62103022927 นางสาวเยาวรัตน� สะอาด
62103022928 นางสาวเมธิณี อังคะณิตย�
62103022929 นางสาวโชตกาญจณ� สุธาวา
62103022930 นางสาวจริยา เมืองทิพย�
62103022931 นางสาวชลธิชา อุ:นบุญ
62103022932 นางสาวสุกัญญา เกียรทอง
62103022933 นางอรอุมา ฤาชา
62103022934 นางสาวกุลนาถ รัตนวงศ�
62103022935 นางสาวกมลวรรณ โพชะโน
62103022936 นางสาวศุภลักษณ� กิจเกียรต์ิ
62103022937 นางสาวทานตะวัน อัฐทอง
62103022938 นายอุทิศ รองสุพรรณ
62103022939 นางสาวพิชชาภา วงศ�พิชัย
62103022940 นางสาวรัตติยากร เนาวงศ�
62103022941 นายธนกฤต ศรีโบรงค�
62103022942 นายวีระชัย วันคํา
62103022943 นายพัฒธนพงษ� เจริญไชย
62103022944 นายอภิสิทธ์ิ ศรีทอง
62103022945 นายธีระวัฒน� เพชรไพร
62103022946 นางสาวอรปรียา คุณสาร
62103022947 นายปIยพล สุขอุบล
62103022948 นางสาวทิพวรรณ ซ0อนศรี
62103022949 นายอนุวัฒน� อินทะนู
62103022950 นางสาวพรรณพิชชา วงศ�เพ็ญ
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62103022951 นางอธิชา หน:อแก0ว
62103022952 นางสาวสุภาลักษณ� เสนภูงา
62103022953 นางอนัดตา โพธ์ิศรี
62103022954 นางสาวอรอนงค� วงศา
62103022955 นางสาวอรวรรยา แสงลอย
62103022956 นายสุริวงค� แหวนหล:อ
62103022957 นางสาวพิกุล สุริยุทธ
62103022958 นางสาวภวรัญชน� คําหอม
62103022959 นางสาวนิศามณี ถมปBด
62103022960 นายณัฐวุฒิ คงมนต�
62103022961 นายสุภนุ พูลทอง
62103022962 ว:าที่ร0อยตรีหญิงจิรนันท� บุญไพโรจน�
62103022963 นางสาวกิตติมา นนตา
62103022964 นางสาวอุสา อินทร�ทา
62103022965 นางสาววีรยา เรืองสวัสด์ิ
62103022966 นายธนาณัติ โยธิดา
62103022967 นางสาวสุทธิดา หันจางสิทธ์ิ
62103022968 ว:าที่ร0อยตรีโชติกุล ศิริเทศ
62103022969 นางสาววิไลวรรณ ปรือทอง
62103022970 นางสาวอัจฉราพร รูปแก0ว
62103022971 นางสาววรินทร�ริตา ก่ิงเกษ
62103022972 นางสาวดรุณรัตน� พิมพ�เสน
62103022973 นางสาวอรวรรณ ซ0อนศรี
62103022974 นางสาวเบญจมาศ จันเลิศ
62103022975 นางสาวเดือนรุ0ง สินพิมพ�
62103022976 นางสาวรุ:งทิวา นับถือสุข
62103022977 นายวินัย แสงศรี
62103022978 นางสาวจรรยา แปลกทิ้ง
62103022979 นางสาวกมลวรรณ นิลพัฒน�
62103022980 นางสาวภัสราภรณ� ทาโคตร
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62103022981 นางสาวรัชนี แซ:ฟ4าม
62103022982 นางสาวพัชรินทร� เบ0าหิรัญ
62103022983 นางสาวอภิระมณ หลาทอง
62103022984 นางสาวพิมประไพ ศาลารมย�
62103022985 นางสาวฉัตรธิพร จันทร�มณี
62103022986 นางสาวอําพร แสงจันทร�นวน
62103022987 นางสาวณพา สารสัย
62103022988 นางสาวอาภัสรา ฮวดศรี
62103022989 นายปรีชา ดาศรี
62103022990 นางสาววิสสุตา สุนทรทัศน�
62103022991 นายสิทธิโชค วังคีรี
62103022992 นางสาวกนกวรรณ พันธ�บุปผา
62103022993 นายสุริยัน ทองพัฒน�
62103022994 นางสาวสุรีย�รัตน� อยู:ม่ัน
62103022995 นางสาวเอื้องดาว ทําทอง
62103022996 นางสาวพรรณฐิณี พิภักด์ิ
62103022997 นางสาวแขวิไล ชนะ
62103022998 นายชัยวัฒน� พันธ�สวัสด์ิ
62103022999 นายวิศรุฒ ภูเงิน
62103023000 นางสาวชลธิชา วรธงไชย
62103023001 นางสาวกนกพร สมผิว
62103023002 นางสาวภัทรวดี กิจเจริญ
62103023003 นางสาวสาวิตรี ท:าหาร
62103023004 นางปนัดดา เดชะคําภู
62103023005 นางสาวกัลยกร จันทนะชาติ
62103023006 นางแววตา วงศ�เหิม
62103023007 นางศิราณี เหมวิพัฒน�
62103023008 นางสาวนรีกานต� วงศ�โสภา
62103023009 นายวิษณุกร โฮมละคร
62103023010 นายจักรพันธ� พลเย่ียม
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62103023011 นางสาวสุธาวัลย� เทียนถวาย
62103023012 นางสาวณัฐฐานัน ฉิมพินิจ
62103023013 นางสาวฤทัยทิพย� คูณตุ0ม
62103023014 นายเจษฎา จารุการ
62103023015 นางสาวศุภรดา พันธ�ไผ:
62103023016 นางสาวฑิตฐิตา ดีเลข
62103023017 นางสาววิจิตตรา นามวิชา
62103023018 นายวีรวัชร� พรมสะอาด
62103023019 นางสาวกัญญ�ปุรัสกร ทองสุข
62103023020 นายกิติภพ ดวงพิลา
62103023021 นางสาวนัทธ�ชนัน แก0วตาบรรเจิด
62103023022 นางสาวพิมพ�ลภัส มงคลมาตย�
62103023023 นางสาวแสงจันทร� ศรีสง:า
62103023024 นายมงคล ชื่นประโคน
62103023025 นายกรีฑาพล หมายศรี
62103023026 นางสาวสุนทรีรัตน� แสงลา
62103023027 นายขวัญชัย นวนเจริญ
62103023028 นางสาวสมจินตนา โถทอง
62103023029 นางสาวปรารถนา ชุมพล
62103023030 นายรัฐศักด์ิ วังเอก
62103023031 นายอภิวัฒน� ปBจชาบุตร
62103023032 นางสาวนวลนภา รักตรง
62103023033 นายยศพัฒน� ดวงภูธร
62103023034 นายศิริชัย คํากอง
62103023035 นางสาวมณีวรรณ เข็มเพ็ชร
62103023036 นางสาวพิไลลักษณ� โด:งวิริยะกุล
62103023037 นางสาวปวีนา ดวงแก0ว
62103023038 นางวลัยพร เชื้อวงค�พรหม
62103023039 นางรชยา อ:อนผิว
62103023040 นายวรรณฤทธ์ิ ไชยรัตน�
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62103023041 นางสาวกุลิสรา ต้ังม่ัน
62103023042 นางสาวหนึ่งฤทัย ภัทรดํารงค�
62103023043 นางสาวฉัตรนภา กาฬหว0า
62103023044 นายนนทวัฒน� เลื่อมใส
62103023045 นางสาวนันทนิตย� กุกุดเรือ
62103023046 นางสาวผกามาศ แท:นแก0ว
62103023047 นางสาวศิริภัทรา คํามะรักษ�
62103023048 นางสาวจิรายุ บุญทวี
62103023049 นางสาวศิริลักษณ� คําจันทร�
62103023050 นางสาวกิตติมา ประวาฬ
62103023051 นายชญานนท� พิมพบุตร
62103023052 นายดนัย ผลกอง
62103023053 นางสาวอนุธิดา สังข�ลา
62103023054 นายพูนทอง ยอดไธสง
62103023055 นางสาววิลาวรรณ สมเพ็ชร
62103023056 นางสาวชรินทร กวดขันธ�
62103023057 นางสาวอรนุช มังคละ
62103023058 นายสิทธิกรณ� ทุมนัส
62103023059 นางสาวสรัญญา เพลินสมบัติ
62103023060 นางสาววาสนา จันทร�พวง
62103023061 นางสาวจิณห�วรา เอราวัณโพธ์ิศรี
62103023062 นางสาวสุรีพร จงสมฤทธ์ิชัย
62103023063 นายอานุภาพ หม่ืนโสดา
62103023064 นางปาริษา เลี่ยมดี
62103023065 นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ�
62103023066 นางสาวสุกัญญา รักษา
62103023067 นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร�
62103023068 นางสาวกรชนก สิมศรี
62103023069 นางสาวสุราลักษณ� บุตรโท
62103023070 นางสาวผ:องศรี สุกใส
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62103023071 นางสาวมุธิตา จันสุนา
62103023072 นางสาวทศพร เบ0าหล:อ
62103023073 นายณัฐพนธ� จันทชิด
62103023074 นายวิทยา ชิณวงษ�
62103023075 นายวาทิตย� กุศลคุณ
62103023076 นางสาวชิดชนก บุษบงค�
62103023077 นางสาวทัศนีย� ภูถูกหมอก
62103023078 นายสมหมาย เรืองแสน
62103023079 นางสาวเจนจิรา มารมย�
62103023080 นางสาวอรพรรณ บุญยะมาตย�
62103023081 นายณัฐพล พรทิตยกุล
62103023082 นางสาวสุนารี แผนสันเทียะ
62103023083 นายชัยณรงค� จันทบาล
62103023084 นายกิตติธัช สนมศรี
62103023085 นายฟ4าหม:น สุขสม
62103023086 นางสาวอรอนงค� นิลเกษ
62103023087 นางสาวเกศสุดา พงศ�นอนิล
62103023088 นายเกียรติศักด์ิ นวนคํา
62103023089 นายจักรพงษ� เห็นให0ชม
62103023090 นางสาวนลินี ดอนเหลือม
62103023091 นางสาวสดใส มาวัน
62103023092 นางสาวธิดารัตน� หงษ�ษาวัน
62103023093 นายเจนณรงค� จันทร�เลื่อน
62103023094 นางสาวนันทวัน แก0วรักษา
62103023095 นางสาวนริศรา คะเซ็นเชื้อ
62103023096 นางสาวไข:มุก เพ็ญจันทร�
62103023097 นางสาวเบญจวรรณ การกล0า
62103023098 นางสาวณัฐรดา แท:นทองกุลจิรา
62103023099 นางสาวจิตติมาพร แสงทอง
62103023100 นายเสกสรรค� แก0วคําพันธ�
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62103023101 นางสาวขวัญสุดา พันธโคตร
62103023102 นางชนิสรา ดวงเลิศ
62103023103 นางสาวกาญจนาภรณ� โทแก0ว
62103023104 นางสาวภัทรธิดา ศรีนุเสน
62103023105 นางสาวรัชณีกร กันยาญาติ
62103023106 นายวรดลน� พรหมศรี
62103023107 นางสาวสิริพร สุพล
62103023108 นางสาวรชา โสมณี
62103023109 นายณัฐวุฒิ กกรัมย�
62103023110 นายคเชนทร� สอนกล0า
62103023111 นางสาวสุชาวดี แพงโคตร
62103023112 นางสาวกนกพร เข็มหม่ืนไวย
62103023113 นางสาวนภาวรรณ ทวีโคตร
62103023114 นางสาวบงกชกร แก0วนิล
62103023115 นางสาวอารยา พิลาภ
62103023116 นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม
62103023117 นางสาวปBทมา กวาดปรางค�
62103023118 นางสาลินี สุดเทวา
62103023119 นายเกียรติศักด์ิ เชื้อคําจันทร�
62103023120 นางสาวจิตรา ประกําแหง
62103023121 นางสาวศิริพร เหลี่ยมทอง
62103023122 นางสาวพัชริยา เชื้อบัณฑิต
62103023123 นางสาวอุไรวรรณ บุญมาวัด
62103023124 นางสาวสุจิตรา สุพล
62103023125 นายนิธิทัศน� คํานนท�
62103023126 นางสาวรุ:งนภา พิลาดี
62103023127 นางสาวจารวี อุทรักษ�
62103023128 นายธีรพงษ� วงค�ถาต๊ิบ
62103023129 นางสาวกัญวรา สุวรรณมาโจ
62103023130 นางสาวหนึ่งฤทัย วงษาเหวก
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62103023131 นายกาลตุลา เพ็งแจ:ม
62103023132 นางสาวพัชริดา หล:าบรรเทา
62103023133 นางสาววิมลสิริ ศรีกงพาน
62103023134 นายเอกอมร พยัฆษา
62103023135 นางสาวกิติยาภรณ� ดวงจันทร�
62103023136 นายวิทวัส บุญทัน
62103023137 นางสาวจริยา จันทร
62103023138 นางสาวพลอยวรินทร� ชื่นบาล
62103023139 นางสาวพัทธิดา จุลแดง
62103023140 นางสาวสุวรรณี ยอพันธ�
62103023141 นางสาวจิราพร เสียงใส
62103023142 นางสาวนภัสวรรณ กัณหา
62103023143 นายอภิเดช ผิวทอง
62103023144 นายไพรวัลย� พรหมจันทร�
62103023145 นายรัชทิน ตาน0อย
62103023146 นางสาวมยุรี คุณดิลกสิริเลิศ
62103023147 นางสาวณัฐวดี สมบูรณ�
62103023148 นายธนาวุฒิ ปะนัดเท
62103023149 นายบวรพล สิทธิสวนจิก
62103023150 นางสาวเพชรินทร� เหล:าบุตรสา
62103023151 นางสาวสุปาณี เลิศรัตนพงศ�
62103023152 นางสาวสกุลรัตน� จอมพันธ�
62103023153 นายอาทิตย� สุจริต
62103023154 นางสาวเกศกมล สุวรรณกูฏ
62103023155 นางสาวปBทณิฐา แสนคํา
62103023156 นายณภัทร สวนศิริ
62103023157 นางสาวเปมิกา นาคเก้ียว
62103023158 นางสาวปาริฉัตร ตันโป4
62103023159 นายชัชฎาธ�ภรณ� ภูภักดี
62103023160 นายประเสริฐ สีสมาน
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62103023161 นางสาวกิตติยา นาคกระแสร�
62103023162 นายนิติกร ทะนามศรี
62103023163 นายสาธิต อุมงค�
62103023164 ว:าที่ร0อยตรีหญิงเกษมณี จันทะเกษ
62103023165 นางสาวภัทรสุดา โพธ์ิชัย
62103023166 นางสาวเพ็ญประภา ผานิตย�
62103023167 นางสาวสุทธิดา เพ็งธรรม
62103023168 นายตฤณ ภาคคํา
62103023169 นายกฤษณะ เงาศรี
62103023170 นายธิชานนท� สิงห�ทอง
62103023171 นางสาวเจนจิรา บุญประกอบ
62103023172 นางสาวภาวิศกาญจน� ปฐมพงศ�เกษม
62103023173 นางสาวนริสรา นิเรียงรัมย�
62103023174 นางสาวกมลชนก โคตรบุดดี
62103023175 นายณรศาสตร� ชุ:มชื่น
62103023176 นางสาวสุริยาพร เจริญสุข
62103023177 นายมนัส คอนใจช0า
62103023178 นางสาวพรลัดดา วงษ�รักษา
62103023179 นางสาวปภาดา พรหมศรี
62103023180 นางสาวกชพรรณ นวลผิว
62103023181 นางสาวปาริฉัตร ชินบุตร
62103023182 นางสาวจิรวดี สิมมณี
62103023183 นางสาวอรวรรณ ม่ันหมาย
62103023184 นางสาวจริยา ไชยสาร
62103023185 นายเจษฎากร ยศวิจิตร
62103023186 นายจตุพล อสิพงษ�
62103023187 นายนราศักด์ิ บุญใหญ:
62103023188 นายฉลวยทรัพย� จันทร�บุญ
62103023189 นางสาวพรนภา ศรีเลิศ
62103023190 นางสาวอรทัย สีสัน
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62103023191 นางสาวมณีรัตน� ใยเมือง
62103023192 นางสาวอาทิตย�ติยา เมืองโคตร
62103023193 นายชนินทร� นรดี
62103023194 นางสาวมณีวรรณ ไพเราะ
62103023195 นางวัชราภรณ� ธิชากรณ�
62103023196 นางสาวจันทร�เพ็ญ สิงห�ซอม
62103023197 นางสาวภาวิดา เหย่ือกลาง
62103023198 นางสาวพิชญา พิมาย
62103023199 นางสาวกนกวรรณ ไตรมูล
62103023200 นายปIยะณัฐ สุยังกุล
62103023201 นางสาวสุดารัตน� ทองผา
62103023202 นายภาณุพงศ� เชื่อใชย
62103023203 นายรัฐพงษ� ธรรมกันหา
62103023204 นายพงศธร มณีงาม
62103023205 นายสุทธิพงษ� เกษเจริญคุณ
62103023206 นางสาววารี พูนสุข
62103023207 นางสาวจินตนา มาลี
62103023208 นางสาวนภธิดี ชูสุข
62103023209 นางสาวสุดารัตน� ธนาวิวัฒน�ชัยกุล
62103023210 นางสาวมยุรี เชื้อดีสืบ
62103023211 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีหาเวช
62103023212 นางสาวนฤนาถ พรหมเสนา
62103023213 นางสาวศิริลักษณ� นิ่มพันธ�
62103023214 นางสาวพรชิตา บํารุงผล
62103023215 นางสาวนุสรา สุจริต
62103023216 นางสาวประภาวรินทร� ลือพอก
62103023217 นางแคทริยา วรรณา
62103023218 นางสาวพิชญาภรณ� บุญเทพ
62103023219 นางสาวมะลิวัลย� ศรีเฉลียว
62103023220 นางสาวณัฐกานต� วรสาร
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62103023221 นางสาวนิภาพร ทองคํา
62103023222 นางสาวลักขณา บุญญฤทธ์ิ
62103023223 นายอุกฤษ ประวัติ
62103023224 นายจิรวัฒน� สิทธิวงศ�
62103023225 นางสาวรัตติยา คํ้าคูณ
62103023226 นางสาวพิมพ�ผกา หารจําปา
62103023227 นางสาวชญานี จํารูญประดิษฐ�กุล
62103023228 นางสาวรุ:งนภา คําโสภา
62103023229 นางสาวพัชราภรณ� เกษเจริญคุณ
62103023230 นางสาวนันทพร สิงหาษา
62103023231 นางสาวศนิชา มาตย�สาลี
62103023232 นางสาวสุพัตรา ทองเพชร
62103023233 นางสาวจุฬาลักษณ� ธรรมปBต
62103023234 นางสาวธัญญาพร ไชยดํา
62103023235 นางสาวปBญญาพร บุญสุข
62103023236 นางสาวศศิธร ทวีหนุน
62103023237 นางสาวกมลลักษณ� สายสิน
62103023238 นางจันทรัสม� จันทร�วงค�
62103023239 นางสาวลาวัลย� ทองนรินทร�
62103023240 นางสาวธีรวรรณ ผุสิงห�
62103023241 นายฉัตรเพชร ชมภู:
62103023242 นางสาวธิดารัตน� ศรีสมโภชน�
62103023243 นางสาวพิไลพร ธุมา
62103023244 นายชยนนท� ม:วงมิตร
62103023245 นางสาวดารินทร� กุมารสิทธ์ิ
62103023246 นางสาวปBทวรรณ มหาลาภก:อเกียรติ
62103023247 นายธนมินทร� อดกลั้น
62103023248 นางสาวทัศวรรณ บุญเสริม
62103023249 นายชานนท� มาตะราช
62103023250 นายธนศักด์ิ สุภเสถียร
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62103023251 นายทวีศักด์ิ คําหาญ
62103023252 นายสรกานต� ควรหัตถ�
62103023253 ส.อ.หญิงนันธิดา บุญเต็ม
62103023254 นางสาวชุติมา ทองดีวงค�
62103023255 นางสาวแสงระวี พวงพันธ�
62103023256 นายภัทรดนัย พลสูงเนิน
62103023257 นางสาวรัตนาภรณ� ดาสันทัด
62103023258 นางพนิตตา นาคมณี
62103023259 นางสาวจริยา ผลนาค
62103023260 นางสาวสุกัญญา ผ:านภูวงษ�
62103023261 นางสาวพิชญ�ณภัทร ดาวใส
62103023262 นางสาวกมลวรรณ คุมสุข
62103023263 นายนิโรจน� มะโนธรรม
62103023264 นายสถิตย� ชัยดํารงค�
62103023265 นายอภิสิทธ์ิ ทองทา
62103023266 นางสาวจุรีรัตน� หอมทรง
62103023267 นางสาวรุจิรา เข็มปBญญา
62103023268 นางสาวนพวรรณ ศรีไทย
62103023269 นางสุดธิดา ซ่ือตรง
62103023270 นางสาวคณิตฐา ธงวิชัย
62103023271 นางสาวจุฑารัตน� ใคร:ครวญ
62103023272 นายแสงทอง บัวเชย
62103023273 นางสาวชนากานต� ยาตา
62103023274 นายมงคล เชี่ยวชาญ
62103023275 นางสาวพิมลวรรณ นาคูณ
62103023276 นายไพโรจน� สร0อยจิตร
62103023277 นางสาวรพีพรรณ ธนูสา
62103023278 นางสาวอรทัย แสงงาม
62103023279 นางสาววรัญญา ดาศรี
62103023280 นางเบญจวรรณ ฉัตรทอง
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62103023281 นางสาวศศิรกานต� เศียรทอง
62103023282 นางสาวอภิญญา คําผาลา
62103023283 นางสาวธิดาทิพย� พรรคพล
62103023284 นายอนุสรณ� ศรีบัว
62103023285 นายวิเนตร พวงบุรี
62103023286 นายปรีชา ใหญ:ผา
62103023287 นายธีรวัฒน� เครือศรี
62103023288 นายชนะชัย นามคันที
62103023289 นายภุชงค� ลครวงษ�
62103023290 นางสาวอรประภา สุทธิวงศ�
62103023291 นางสาวกุลกันยา สําราญพงษ�
62103023292 นายวีรภัทร เคนบุบผา
62103023293 นางสาวอ0อยทิพย� สําโรงแสง
62103023294 นางสาววิภาดา ฉุนกล0า
62103023295 นางสาวกนกภรณ� ปBญจา
62103023296 นายคมสัน แพงถ่ิน
62103023297 นางสาววิภาวรรณ ต0นวงษ�
62103023298 นายธีระพันธ� นาคพันธุ�
62103023299 นายอโนชา เอราวรรณ�
62103023300 นางสาวนรีกานต� ผลภิญโญ
62103023301 นางสาวอรอนงค� ม่ันหมาย
62103023302 นางสาวขวัญชีวา บุดดา
62103023303 นางชโลทร สํารวมจิต
62103023304 นางสาวเบญญาภา มะปราง
62103023305 นางสาวทิพวัลย� บุญโม]ะ
62103023306 นางสาวรัชฎาภรณ� บุญประครอง
62103023307 นางสาวมยุรินทร� ปรือปรัง
62103023308 นายมารวย ก0านเพชร
62103023309 นางสาวพาณิชย� ไชยเพชร
62103023310 นางสาววรินดา หงษ�ทอง
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62103023311 นายวัชเรศร� คณาจีนกิจ
62103023312 นางสาวเกศินี นวลละออง
62103023313 นายอธิพงษ� หูวอง
62103023314 นางสาวพรทิวา ศรีรักษา
62103023315 นายเจษฎา นามมุงคุล
62103023316 นางสาวมนฤดี วงษ�ขันธ�
62103023317 นางสาวรจนา คุณพรหม
62103023318 นางสาววรัญธยา อินลี
62103023319 นางสาวมุทิตา วงษ�จันทร�เพ็ง
62103023320 นางสาวฐิติพร โพธ์ิไทรย�
62103023321 นางสาวพิมพ�วิภา มุ:งหมาย
62103023322 นางสาวจันทร�เพ็ญ เชื้อวงษ�
62103023323 นางสาวมยุรา จันทร�แดง
62103023324 นายสุเทพ สาลีพันธ�
62103023325 นายลําไผ: แสวงวงศ�
62103023326 นางสาวอรวรรณ มงคลสุภา
62103023327 นางสาวปรีณาพรรณ พรมทา
62103023328 นางสาวนันทิชา พลสมัคร�
62103023329 นายธีระวุฒิ สิงห�คํา
62103023330 นายวีรชัย ม่ันจิต
62103023331 นางสาวอริษา บุญวัง
62103023332 นายโชคชัย อินทนนท�
62103023333 นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข
62103023334 นางสาวรัชดาพร บุษบา
62103023335 นางสาววรรณวิภา พุทธรักษา
62103023336 นางสาวภัคคินี พงษ�โสภา
62103023337 นางสาวราตรี หลุ:มภู
62103023338 นางสาววริศรา บุญเนือง
62103023339 นางสาวอาภรณ� ชูชื่น
62103023340 นายสุเทพ สมสมัย
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62103023341 นางสาวอมรภัค ไพรบึง
62103023342 นายจรกฤตย�ฐภัทร สายสังข�
62103023343 นางสาวสารนีย� บุญเลิศ
62103023344 นายเอกอารีย� ทัดเทียม
62103023345 นางสาวผกายมาศ พิศงาม
62103023346 นายกัมพล บุษภาพ
62103023347 นางสาวปรียาภรณ� วรสีหะ
62103023348 นางอนงค�นาฎ เจริญพันธ�
62103023349 นางสาวศิริขวัญ เชื้อสาทุม
62103023350 นางสาวสุขใจ โชติ
62103023351 นางสาวอัจจนา สุทธิวรรค
62103023352 นายปIยชาติ สุราวุธ
62103023353 นายศราวุธ พันธุ�ดี
62103023354 นางสาวสารศรี แสงแย0ม
62103023355 นางสาววิไลลักษณ� บุญเติม
62103023356 นางสาวบุญฑริกา กรงาม
62103023357 นางสาวนุชจรินทร� แสนภพ
62103023358 นางสาวณพัชชนันท� ศรีนระสิทธ์ิ
62103023359 นางสาวทิฆัมพร ทากุ
62103023360 นายชวลิต ถ่ินทัพไทย
62103023361 นางสาวอรัญญา จันทร�คํา
62103023362 นางสาวสุทธิดา ศรีทอง
62103023363 นายนาดอน หม่ืนเจริญ
62103023364 นางสาวปริญดา จูมสีสิงห�
62103023365 นายอนุชา โพธ์ิศรีทอง
62103023366 นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา
62103023367 นางสาวดรุณี งามสนิท
62103023368 นายนพกร ถินถาวร
62103023369 นายพันธ�ศักด์ิ ดาราคํา
62103023370 นางสาวณัฐฐินันท� ทองบุราณ
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62103023371 นางสาวจารุวรรณ แสวงทรง
62103023372 นางสาวศรีวิลัย ไกรงาม
62103023373 นายสุทธิพร ชัยชาญ
62103023374 นางสาวปIยะภรณ� พิชิตชัย
62103023375 นางสาววราภรณ� ประมูลอรรถ
62103023376 นางสาวนุชจิรา พูพวง
62103023377 นายธีระศักด์ิ โครรัตน�
62103023378 นางสาวนภา ดวงชัย
62103023379 นางสาวสุภิตรา ม่ังมี
62103023380 นายสุพิศ วันทะวงษ�
62103023381 นางสาวไพลิน กองสุข
62103023382 นางสาวเพ็ญนภา สมศิริ
62103023383 นางสาวดาริกา ถนัดค0า
62103023384 นางเพียงลัดดา ผิวเพชร
62103023385 นางสาวลัดดาวัลย� คําศรี
62103023386 นางสาวนภาพร ผาสุขใจ
62103023387 นายปIยณัฐ เพชรพันธ�
62103023388 นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ
62103023389 นางสาวมัลลิกา จันทศรีคํา
62103023390 นายกวินภพ พิณแก0ว
62103023391 นายนินนนน� โคตรวุฒิ
62103023392 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญปลิว
62103023393 นางสาวธนากาญจน� สยามล
62103023394 นางสุวรรณา ปริเตนัง
62103023395 นางสาวพิชญา ขํามะสอน
62103023396 นางสาววราภรณ� เจริญดี
62103023397 นางสาวพิษุนันท� ฑีฆะสุข
62103023398 นางสาวฐิติพันธ� กาหลง
62103023399 นายเจษฎา พยัคฆ�
62103023400 นายอันโตชน วังคะฮาต
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62103023401 นางสาวปIยะนันท� ชารีศรี
62103023402 นายอรรถวุฒิ เมตกรุณสกุลศิริ
62103023403 นางสาวมัณฑนา คูหา
62103023404 นางสาวศศิธร สุวรรณกูฏ
62103023405 นายจิรายุทธ วงชารี
62103023406 นางสาวปBญจมา เสนาชุม
62103023407 นายกิติคุณ บุรี
62103023408 นางสาววงค�เพ็ญ มาลา
62103023409 นางสาวศิริจรรยา เหลาสาร
62103023410 นางสาวอรณุภา อ:อนคํา
62103023411 นายวิทยา พรรณา
62103023412 นางสาวกัญณัฏฐ� โพธ์ิศรี
62103023413 นางสาวอภิญญา ผุดเพชรแก0ว
62103023414 นายศักรินทร� ธรรมเดช
62103023415 นางสาวเวธกา สมสอางค�
62103023416 นางสาวสุภาพร เชิงหอม
62103023417 นายเปรมประชา สุขหนองโปUง
62103023418 นายภาณุพงศ� บํารุงจิตร
62103023419 นางสาวน้ําเพ็ชร สายกระจ:าง
62103023420 นางสาวมณีวรรณ บุญจันทร�
62103023421 นายจักรกริษ พลีจันทร�
62103023422 นางสาวจิราพรรณ เกษแก0ว
62103023423 นางสาวพิชญสุดา ปรางศรี
62103023424 นายสัญญา เทพสงค�
62103023425 นางสาวธนิตาภรณ� แสนสุด
62103023426 นางสาวมลิวัลย� ภูบาล
62103023427 นายสุริยา ศรีมงคล
62103023428 นางสาวนภาพร บาลนาคม
62103023429 นางสาวธัญญารัตน� เจนขนบ
62103023430 นางสาวสิริกัญญา สวยรูป
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62103023431 นางสาวสุจิรา พรมปBดชา
62103023432 นางสาววรรณภา ผิวนวล
62103023433 นางสาววิภาดา ไชยวัฒน�
62103023434 นายไพฑูรย� อมรสิน
62103023435 นางสาวกัญญาณัฏฐ� ภูมิงาม
62103023436 นายนิรุตต์ิ พรมทองพันธ�
62103023437 นายจักรพรรดิ ไชยปBดถา
62103023438 นายอัครพงษ� เวียงรัตน�
62103023439 นางสาวธัญญารัตน� ศุภศร
62103023440 จ:าอากาศเอกนิธิทันค� เจตนา
62103023441 นายชัยณรงค� เรืองใจ
62103023442 นางสาวสุพรรษา แก0ววงษา
62103023443 นางสาวทิพย�วิมล สมพงษ�
62103023444 นายสหวิทย� จันทร�แดง
62103023445 นายอติเทพ ประกอบกิจ
62103023446 นายสันติภาพ สิงห�คํา
62103023447 นางสาวนงค�ลักษ� มุ:งงาม
62103023448 นายอัครพงษ� สุตะภักด์ิ
62103023449 นางสาวนภาพร พุ:มทอง
62103023450 นางสาวขวัญภิรมย� สุขศรี
62103023451 นางสาวอภิญญา ผิวละมุน
62103023452 นางสาวณัฏฐา สรอยแก0ว
62103023453 นางสาวเปรมฤดี นิยมสวน
62103023454 นายภูรีภัทร� ผุดผา
62103023455 นางสาววิจิตตราภรณ� วงศ�วิไล
62103023456 นายญาณวรุตม� ประเสริฐสังข�
62103023457 นายการุณ งามเถ่ือน
62103023458 นางสาวอนุรัตน� สัมฤทธ์ิ
62103023459 นางสาวธัญชนก ประสีระเตสัง
62103023460 นายศาศวัต จันทร�ดาประดิษฐ�
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62103023461 นายปรีชาชัย บุระวัติ
62103023462 นางสาวคัคนางค� ณ พัทลุง
62103023463 นางสาวกาญจนา หล0าบุตร
62103023464 นางสาวสุภาวิณี จินามณี
62103023465 นายธนาวุฒิ ชินทะวัน
62103023466 นายสิทธิโชค โสเสมอ
62103023467 นางสาวสุภาวดี หนูช:วย
62103023468 นางสาวทิพย�วิชา มานะงาน
62103023469 นางสาวจิราภรณ� หูตาชัย
62103023470 นางสาววิการณ�ดา ไชยแก0ว
62103023471 นางสาวศิริพร ทองเทพ
62103023472 นางสาวสุปรียา นิราราช
62103023473 นางสาวศศิประภา ปราบวงษา
62103023474 นางสาวนุจรินทร� เชื้อหอม
62103023475 นางสาวประไพศรี แซ:ฉ่ัว
62103023476 นางสาวชลัญญา ยืนยง
62103023477 นายสุริยะ ยําหาน
62103023478 นายปราโมทย� พาสมบูรณ�
62103023479 นายอภิสิทธ์ิ เผ:าพันธ�
62103023480 นายพิพัฒพงษ� ม่ิงขวัญ
62103023481 นางสาวสุกัญญา สาธุชาติ
62103023482 นางสาวปรียานุช แสงซ0าย
62103023483 นางแก0วใจ แสนสุข
62103023484 นางสาวสุวรรณี คํายอด
62103023485 นางสาวชนิดาภา บุญจอง
62103023486 นางสาวม่ิงขวัญ วระโพธ์ิ
62103023487 นายธีรนัย ธรรมมา
62103023488 นางสาวสุพัชชา ชัยทอง
62103023489 นางสาวอัญญารินทร� แก0ววงษา
62103023490 นางสาวเบญจวรรณ บ:งเทพ
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62103023491 นางสาวศรินยา บุญทัน
62103023492 นางสาวกัลยา บุญธิมา
62103023493 นายธนวัฒน� บุดดีภักด์ิ
62103023494 นางสาวสายสมร อานนท�
62103023495 นายต0องพงศ� เดชะคําภู
62103023496 นางสาวอารินทร� คนเพียร
62103023497 นางสาวเยาวดี หงษ�ลอย
62103023498 นายกนกพล สาระพล
62103023499 นายณัฐสิทธ์ิ เจริญวงศ�
62103023500 นางสาวสุพิชชา หนังไธสง
62103023501 นางสาวอนุธิดา ประสานพันธ�
62103023502 นายกัณภพ นิธิศธานี
62103023503 นางสาวปรัชญา หนูน0อย
62103023504 นางสาวรพีพร พิลา
62103023505 นางสาวสรญา แก0วคําแจ0ง
62103023506 นางสาวจุฑามาศ วรรณวัตร
62103023507 นางสาวชลลดา อาษาศรี
62103023508 นายณัฐวิชช� กัลปTดก
62103023509 นายอนุพงศ� ปลายแก:น
62103023510 นายทิวทัศน� วงศ�ทรรศนกุล
62103023511 นายภานุ พงษ�ฉวี
62103023512 นางสาวพัชราภรณ� คู:แก0ว
62103023513 นางกีรติกา เชมศรี
62103023514 นางสาวเพ็ญนภา แวงเลิศ
62103023515 นางสาวนฤมล สมมุติ
62103023516 นายจักรกฤษณ� เอ็นดู
62103023517 นายมนตรี แว:นแคว0น
62103023518 นายจักรี ไหวพริบ
62103023519 สตทยุทธนา ศรวิชัย
62103023520 นางสาวณัฐิดา ปาหลา
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62103023521 นายชัช เสถียร
62103023522 นางสาวจิรวรรณ คําพันธ�
62103023523 ส.อ.ชูเลิศ สีแสด
62103023524 นางธรัณญา ดวงมา
62103023525 นางสาวโสพิชญ�ชญา การะบุตร
62103023526 นางสาวอภิญญา บับพาน
62103023527 นางสาวนภาพร บุญลือ
62103023528 นางสาวบุรพร กัมมันตะคุณ
62103023529 นางสาวจันทนี บุญไชย
62103023530 นางสาวศิริญญา หาญจิตร
62103023531 นายพีรพล ทีอุทิศ
62103023532 นางสาวขติมา วงศ�สุนา
62103023533 นายวรัญWู ศรีสมบูรณ�
62103023534 นางสาวพัชรินทร� มุทาไร
62103023535 นางสาวแพรวเดือน ใจภักดี
62103023536 นายสุรพันธ� สานันท�
62103023537 นายอภิวัฒน� คําสวัสด์ิ
62103023538 นางสาววิดา วิลัยศรี
62103023539 นางสาวฐิติพร จันทร�สิงห�
62103023540 จ:าอากาศเอกเอกภูรี ส:งศรี
62103023541 นางสาวสุพรรษา สมคะเณย�
62103023542 นายวิทยา ต0องเดช
62103023543 นางสาวศิริลักษณ� วรรณดร
62103023544 นางสาวอัญชลี นากรณ�
62103023545 นางสาวชุดาภรณ� ผลจันทร�
62103023546 นางสาวรัชนีกร พิศิลปT
62103023547 นายวราวุฒิ นรินทร�พันธ�
62103023548 นางสาวสุทธิรักษ� แก0วโท
62103023549 นายสมเกียรติ พลาโส
62103023550 นางสาวสุภาพร กลางมงคล
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62103023551 นายอนุพงษ� สีวันคํา
62103023552 นางสาวภัทรา ซาผู
62103023553 นางภาวนา สาแก0ว
62103023554 นางสาวรัชนีกร สุทธะนัง
62103023555 นายคมกริช ประเชิญสุข
62103023556 นายศิวรุต บุญเชิญ
62103023557 นายศุภฤกษ� แก0วลา
62103023558 นางสาวสุกัญญา นวนไชย
62103023559 นางสาวเวธนี สุทธิแสงจันทร�
62103023560 นางสาวมลวดี สุวรรณไตรย�
62103023561 นางสาวทัชชานันทม� สิมาฉายา
62103023562 นายบรรจบ คชพันธ�
62103023563 นางสาวปBณฑิตา จันละออ
62103023564 นายพฤทธ์ิ หารชนะ
62103023565 นายพงษ�ศิริ หมอยา
62103023566 นางสาวสุภาวดี ฤทธิขันธ�
62103023567 นางสาวกรรณิการ� แสงปราบภัย
62103023568 นางสาวชัชฎาภรณ� นักบุญ
62103023569 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม
62103023570 นางสาวเนติพร คุณุ
62103023571 นายไกรลาศ บุญแก0ว
62103023572 นางสาวสิริประภา โทณะกุล
62103023573 นางสาวปภัสราภรณ� ผลทวี
62103023574 นางสาวอุมารินทร� นาคะอินทร�
62103023575 นางสาวเสาวินีย� สายทะเล
62103023576 นายสมชาย ศุภดล
62103023577 นางสาวลัดดาวัลย� สาระภัย
62103023578 นายนัทธพงศ� คืนฝน
62103023579 นางสาวอรอนงค� พิมพ�สระ
62103023580 นางสาวพชรอร ขันติยะ
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62103023581 นางสาวสุธินี คงได0
62103023582 นางสาวสมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง
62103023583 นางสาวอนุธิดา เวียงจันทร�
62103023584 นางสาวเจนจิรา บุดดาลี
62103023585 นางสาวขวัญกมล ตระการไทย
62103023586 นางสาวดอกรัก อ:อนลา
62103023587 นางสาวกนกวรรณ สีกะชา
62103023588 นางสาวสุรีรัตน� พ:วงมัจฉา
62103023589 นางสาวทิพวรรณ ชิณวงษ�
62103023590 นายจตุรวิทย� ปรองดอง
62103023591 นางสาวดุษฎี คงย่ิง
62103023592 นางสาวสุวรรณา หวานเพราะ
62103023593 นางสาวรุ:งทิวา สุขชาติ
62103023594 นางสาวกุลธาดา กุลหอม
62103023595 นายทิวกร สายกนก
62103023596 นางสาวจิรารัตน� คําไพ
62103023597 นางสาวอภิญญา เย็นใจ
62103023598 นางสาวกชพรพรรณ เลิศกิจธนนันท�
62103023599 นางสาววรรณยุพา โอชารส
62103023600 นางสาวจันทนิภา กําลังงาม
62103023601 นางฐิติรัตน� กลิ่นสุคนธ�
62103023602 นายวิศรุต พุทธวงษ�
62103023603 นายกฤษณะ แพงแก0ว
62103023604 นางสาวพงษ�พิชชากร วรรณโชติ
62103023605 นางสาวถิรดา พุ:มเกษร
62103023606 นางพิทยารักษ� โสภา
62103023607 นายวัชรนนท� แก0วอุดม
62103023608 นางสาวณัฐญา วิเศษรอด
62103023609 นางสาวกฤตติกา เกียรติขุนพล
62103023610 นายสุภชัย กองปBด
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62103023611 นางสาววิราวรรณ จิตโชติ
62103023612 นายสันติสุข อายุคง
62103023613 นางสาวสุกานดา เบ0าศรี
62103023614 นางสาวนิศรา บุบผาถา
62103023615 นางสาวประภัสสร มุมทอง
62103023616 นางสาวกิจสําราญ ศรีนวล
62103023617 นางสาวสุกานดา สว:างงาม
62103023618 นางสาวนันทกา น0อยวงศ�
62103023619 นายขอบคุณ คําม่ัน
62103023620 นางสาวกัญญณัช คงครบ
62103023621 นางสาวขวัญฤทัย ศรีหาตา
62103023622 นางสาวกัญญาณี เคนพิมพา
62103023623 นางสาวปBศญาณีย� บัวไข
62103023624 นางสาวปรียานุช อินไขย�
62103023625 นางสาวจินตนา สาหัส
62103023626 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
62103023627 นางสาววิชุตา อุทธา
62103023628 นางสาวทิพย�ธิดา จันทม่ัน
62103023629 นางดรุณี ฉลาดแหลม
62103023630 นางสาวจุฬาภรณ� สุดสุข
62103023631 นางสาวเมลดา ประนันต๊ิบ
62103023632 นางสาวชลทกาล สว:างแก0ว
62103023633 นายสราวุธ นิ่มฟBก
62103023634 นายปรัชญา เกียรติชัยคุณ
62103023635 นางสาวรุจิรา วงค�ชัย
62103023636 นางสาวอัจฉราพร ประสานพันธ�
62103023637 นางสาวสุภนิดา มนัสสิทธิพันธ�
62103023638 นางสาวพิชญา วิลุน
62103023639 นายอธิพงศ� แก0วจําปา
62103023640 นายพีรวิชญ� ผายพันธุ�
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62103023641 นายสุขเกษม มิรัตนไพร
62103023642 นางสาวกานต�พิชชา ท:าแยก
62103023643 นางสาวเพียงจันทร� อยู:คง
62103023644 นางสาวกษมวรรณ ผ:องสมรูป
62103023645 นางสาวรสิตา วงศ�ปBดสา
62103023646 นายวินัย ดวงมาลา
62103023647 นางสาวอุทัยวรรณ ผิวอ:อน
62103023648 นางสาวทิพากร ชมโลก
62103023649 นายเกียรติศักด์ิ ถนอม
62103023650 นางสาวสุดารัตน� ฉวีวงษ�
62103023651 นางสาวมินตรา ลงลายชาติ
62103023652 นางสาวณัฏฐวรรณ รุกขชาติ
62103023653 นายอรรนพ แสนเมือง
62103023654 นายวัชรพงษ� แก0วกล0า
62103023655 นายณัฏฐชัย เวียงนนท�
62103023656 นายณรงค�ศักด์ิ ประสมหงส�
62103023657 นายรัชชานนท� แก0วใส
62103023658 นางสาววรรณสิกา สุตรา
62103023659 นางลีลาวดี จวงพลงาม
62103023660 นายอนันทพล ดวนใหญ:
62103023661 นางสาวนิตยา สิทธิพันธ�
62103023662 นางแก0วเวียง สายสุข
62103023663 นางสาวณัฐทิตา สมเสาร�
62103023664 นางเบญจวรรณ ถวิลไพร
62103023665 นายชัยยุทธ จูมจี
62103023666 นายอดิสรณ� มูลธิโต
62103023667 นางสาวจันทร�จิรา ทวีโภค
62103023668 นางสาวสุพรรณี กุลวงษ�
62103023669 นางสาวพรนภา สังข�ทอง
62103023670 นางสาวรัตติยาภรณ� สูงขาว
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62103023671 นางสาวกรรณฐ�นภัสส� ธรรมดีกุล
62103023672 นายสุเชาว� ม่ิงไชย
62103023673 นางสาววรรณภา โพธ์ิแก0ว
62103023674 นายชลภูมินทร� ดวนใหญ:
62103023675 นายณัฐวุฒิ บัญชาเมฆ
62103023676 นางสาวก่ิงกาญจน� คําวิไชย
62103023677 นางสาวกรรณิการ� เขียวแดง
62103023678 นางสาวณิชารีย� เสริฐสูงเนิน
62103023679 นายเกียรติศักด์ิ อ:อนวรรณะ
62103023680 นางสาวกชพร กิติสกล
62103023681 นางสาวรวีวรรณ ดีรัตน�
62103023682 นางสาวรัชนี ศรีโกศล
62103023683 นางสาวมณฑิรา อุ:นใจ
62103023684 นายอลงกต เกตุมาตย�
62103023685 นางภัทรวดี จันละมา
62103023686 นางสาวทิชาพร แผลงงาม
62103023687 นางสาวฐิตารีย� สุวรรณรงค�
62103023688 นางสาวจินตนา ไกรสุข
62103023689 นางสาวสุจิตรา ทองคํา
62103023690 นางสาวอมรรัตน� ไฝUจิตร
62103023691 นางสาวบุญยากิจ กรงาม
62103023692 นางสาวหรรษา เวฬุวนารักษ�
62103023693 นางสาวชฎาภรณ� ถนอมบุญ
62103023694 นายสังเวียน บัวทอง
62103023695 นางสาวพัชรพร หานาม
62103023696 นางสาวนุชจรี ศรีวะสุทธ์ิ
62103023697 นางสาวพรพรรณ สิทธินันท�
62103023698 นายอลงกรณ� แก0วงาม
62103023699 นางสาวสมศรี สีลาทิพย�
62103023700 นางสาวคีตภัทร อาษาเสนา
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62103023701 นางฐานพัฒน� พันธุมาศ
62103023702 นายภักดี สรวงกุดเรือ
62103023703 นางสาวจันทิมา บุญเจริญ
62103023704 นางสาวอัชฌาพรรณ วงศ�สุนา
62103023705 นางสาวนิติยา บุญบุบผา
62103023706 นางสาวธัญญรัตน� ศรีนวล
62103023707 นางสาวชัญญานุช แพงมา
62103023708 นางสาวปIยธิดา ดวงศรี
62103023709 นายรัฐพล บุราคร
62103023710 นางสาวเพ็ญนภา ปากดี
62103023711 นางสาวกุสุมา ไพเราะ
62103023712 นางสาวสุภัสสร ศรัทธานุ
62103023713 นางสาวอินทุอร คําโคตร
62103023714 นางสาวปริตา ขจัดมลทิน
62103023715 นางสาวอภิญญา ไชยเพ็ชร
62103023716 นางสาวเกศสุดา ดวงเดือน
62103023717 นายพุทธา เนตรวงค�
62103023718 นางสาวสุวิมล กําเนิดสิงห�
62103023719 นางสาวรัตติยา วิเศษพงษ�
62103023720 นางสาวสุดารัตน� โทศก
62103023721 นางสาวชนิตา ทุมทัน
62103023722 นางสาวสุนิสา ยะหัตตะ
62103023723 นายพงศธร ประมูปถัมภ�
62103023724 นางสาวกมลวรรณ แพงศรี
62103023725 นางสาวณิญาพัณณ� ขัดโพธ์ิทอง
62103023726 นางสาววราพร โพธิบุตร
62103023727 นางสาวอิศรา ทองโสม
62103023728 นางสาวอรนุช ศรีสมพงษ�
62103023729 นางสาวอนุสรา สร0อยสนธ์ิ
62103023730 นางสาวแสงดาว ลาภูธร
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62103023731 นางสาววิลาชินี สีหานาม
62103023732 นายธีระพล จิตงาม
62103023733 นายนที ทองเลิศ
62103023734 นางสาววิไลวรรณ ไชยสุวรรณ
62103023735 นายพงษ�ชิต อนันตา
62103023736 นางสาวปุณยนุช ปุยฝ4าย
62103023737 นางสาวกุลรัศม์ิ จันทูล
62103023738 นางสาวทิภาพร เหลาสี
62103023739 นางสาววชิรญา จิตตธรรม
62103023740 นางสาวกุลสตรี แก0วเกต
62103023741 นายเอนกพงศ� ชอบบุญ
62103023742 นางสาวอารีรัตน� วงษ�ชาลี
62103023743 นายร:มธรรม แสนวิเศษ
62103023744 นางสาวสุวดี เมฆกกตาล
62103023745 นางสาวชณัญทิตา พิสิษฐ�รัมย�
62103023746 นางสาวสุดารัตน� ปรือปรัง
62103023747 นางสาวยุวบล นันทะโคตร
62103023748 นางสาวพรรณราย จันทร�เป^ง
62103023749 นายปาฏิหาริย� สมตน
62103023750 นางสาวปราศรัย สมบูรณ�
62103023751 นายคุณาชัย โคตรศรี
62103023752 นายปIยะชัย จันดอก
62103023753 นางสาวมานี ชาญสมร
62103023754 นายพีรวิชญ� สุโภภาค
62103023755 นางกนกพร ต้ังตระกูล
62103023756 นายฐาปนะ ธนภาคย�
62103023757 นางสาวขวัญฤดี โกศล
62103023758 นางสาวสิวินีย� กุนแก:นจันทร�
62103023759 นางสาวธนัฏฐา สอนอาจ
62103023760 นางสาวรุ:งนภา บุญหวาน
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62103023761 นางสาวธารทิพย� พนิกรณ�
62103023762 นางสาวไปรยา จันดา
62103023763 นายเกียรติศักด์ิ สินเติม
62103023764 นางสาวรัตนาพร สนิทนิตย�
62103023765 นายพิพัฒน� ย่ีภู:
62103023766 นางสาวคณิสรา ชมภูรัตน�
62103023767 นางสาวนริศรา ชาตะวราหะ
62103023768 นางสาวนีรนุช ทับทะมาตย�
62103023769 นายฤทธิชัย เพชรแก0ว
62103023770 นางสาวอนัญจนา กาลพันธ�
62103023771 นางสาวทัศนีย� บุญประสาร
62103023772 นางสาวสุภาวรรณ� มูลเซอร�
62103023773 นางสาววัชรีพร บุญสุข
62103023774 นางสาวโนรซาฮีระห� กามะ
62103023775 นางสาวกาญจนา คูณสว:าง
62103023776 นายศักด์ิสิทธ์ิ รุ:งแสง
62103023777 นายวิชิต คําจันทร�ลา
62103023778 นายอภิวัฒน� บุปะเท
62103023779 นายพิริยะ กาญจนพันธุ�
62103023780 นางสาวอรทัย อภิบาล
62103023781 นางสาวอุษณีย� สระทองขม
62103023782 นางอุดร นามสอน
62103023783 นายคณิต กันนะวงค�
62103023784 นายศิริชัย สุราวุธ
62103023785 นางสาวไพจิตร� แสนทวีสุข
62103023786 นางสาวจริญา ธานี
62103023787 นางสาวอรพันธ� คงได0
62103023788 นายนภัสกร บานวิมล
62103023789 นางสาวสุพรรณี แพงคุณ
62103023790 นางสาวเบญจวรรณ มะโนชาติ
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62103023791 นางสาวกมลรัตน� สังข�ทอง
62103023792 นางสาวหนึ่งฤทัย หมอยา
62103023793 นางสาวธัญญารัตน� ทองศรี
62103023794 นายพัชรพงษ� สุนทราวงค�
62103023795 นายวันชนะ อ:อนทา
62103023796 นายศรัญ ใจใส
62103023797 นางสาวบุณยวีร� ครอบบัวบาน
62103023798 นางสาวเพ็ญนภา สุขเจริญ
62103023799 นางสาวปวีณา ชมภูพาส
62103023800 นางสาวศศิธร สิทธิลา
62103023801 นางสาวชุติกาญจน� จงจํา
62103023802 นางสาวสุชาดา พรมนะรี
62103023803 นางสาวพรพิมล แสวงทรัพย�
62103023804 นางสาวชวัลพัชร พงศ�ภัทร�ภิญญา
62103023805 นายภรต ตุลากัน
62103023806 นางสาวทิพวรรณ บุญมาเรือง
62103023807 นางสาวชลธิญา ทวีโคตร
62103023808 นายสัญชัย เชื้อกุลา
62103023809 นางสาวละออง มังตะการ
62103023810 นายนครินทร� กิติศรีวรพันธุ�
62103023811 นายจีระวัฒน� มาลี
62103023812 นางสาวสุพรรษา ปราบประจิตร�
62103023813 นางสาวปาณิสรา ตันสิงห�
62103023814 นางสาวจันละออง จันมาทูน
62103023815 นางสาวศิริวรรณ สังข�ทอง
62103023816 นายทรงยศ ว:องไว
62103023817 นางสาวจิตรลดา จันทร�สว:าง
62103023818 นายณัฐศิน ถ่ินวัน
62103023819 นางสาวพัชรวรรณ โคตะยันต�
62103023820 นางสาวศิริวรรณ ขาวิราศ
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62103023821 นายวัชรินทร� เกษม
62103023822 นางศิรธิดา พรรณา
62103023823 นางสาวนภาพร รูปขํา
62103023824 นางสาววราพรรณ สุวรรณ�นุช
62103023825 นางสาววิชิดา เนินทอง
62103023826 นางสาวภัทรภร โคตรคันทา
62103023827 นายธนรัชต� แปลงมาลย�
62103023828 นางสาวสุรีวัลย� บุญจักษุ
62103023829 ว:าที่ร.ต.หญิงเกศรินทร� รักษ�ทอง
62103023830 นางสาวมณีรัตน� จันครา
62103023831 นางสาววชิราภรย� พันธุ�รักษา
62103023832 นางสาววิภาวรรณ ธงภูเขียว
62103023833 นางสาวกฤติยา ศรีสอาด
62103023834 นางสาววราภรณ� ป_เปMYย
62103023835 นางสาวธัญชนิต วรรณมาศ
62103023836 นางสาวพิชชญา แก0วฤทธ์ิ
62103023837 นางสาวทิตยาภรณ� ถนอมเชื้อ
62103023838 นายพรวิษณุ อินทมาศ
62103023839 นายเจษฎาภรณ� ศรีหาพงษ�
62103023840 นายธวัชชัย แก0วกล0า
62103023841 นางสาวธัญสุดา ปBญญาคง
62103023842 นายอภิวัฒน� มวลชัยภูมิ
62103023843 นางสาวชไมพร โพธ์ิขาว
62103023844 นายเชิดศักด์ิ ทัศศรี
62103023845 นางสาวรุ0งลาวัลย� แดงบุตร
62103023846 นางภนิดา ปรากฎ
62103023847 นางศศิกานต� ศรีดี
62103023848 นางสาวศิวพร วริสาน
62103023849 นางสาวจริยา ตะเคียนจันทร�
62103023850 นางสาวกัญญารัตน� พุฒศรี
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62103023851 นายต0นสัก หารวย
62103023852 นายภูวนัย ทองสุวรรณ
62103023853 นายทิวากร จันทร�ต]ะวงค�
62103023854 นายฤทธิพร ไกรรักษ�
62103023855 นางสาวอริสา โนนิล
62103023856 นายสามารถ นารีโภชน�
62103023857 นางสาวอารียา ไชยทุม
62103023858 นางสาวอรุณรัตน� แวงวรรณ
62103023859 นางสาวกณชพร แสงประจักษ�
62103023860 นางสาวสุณิสา วงแสนชัย
62103023861 นางสาวจุฬาลักษณ� ดิษฐาเนตร
62103023862 นางสาววิปสร บุญประกอบ
62103023863 นางสาววัชราภรณ� ธิพรพันธ�
62103023864 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�คํา
62103023865 นายภูริต ธัญเรืองพร
62103023866 นายบัณฑิต ชมดี
62103023867 นางสาวฉัตรกมล ทองทิพย�
62103023868 นายลิขสิทธ์ิ พิชัย
62103023869 นายพีระศักด์ิ คณาสวัสด์ิ
62103023870 นายจิระศักด์ิ สิมัด
62103023871 นางสาวณภาภัช มัฆวิมาลย�
62103023872 นายอัษฎาวุฒิ สินชู
62103023873 นางสาวเกศกนก อุดมผล
62103023874 นางสาวนรินทรา นามบุญเรือง
62103023875 นางสาวจินตนา เรืองบุญ
62103023876 นายเกษมศักด์ิ ศุภดล
62103023877 นางสาวลลิตา โมลา
62103023878 นางสาววัชรภรณ� ธรรมสัตย�
62103023879 นางสาวปาณิสรา คูณอนันต�
62103023880 นางสาวกนกวรรณ ชินวรรณ
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62103023881 นางสาวชนัญชิดา วิเชียร
62103023882 นางสาวพรเพชร สายราช
62103023883 นางสาวพัชนี ลีรัตน�
62103023884 นายจิตกรณ� คําชาตา
62103023885 นางสาวยวงเงิน ศรีหาวงค�
62103023886 นางสาวทัตพร ง้ิวลาย
62103023887 นางสาวกรรณิการ� ปาปะไพ
62103023888 นางสาวภาพพิมพ� ภูทิพย�
62103023889 นางสาวแพรวนภา หานุกุล
62103023890 นางสาวปฤษณา นีระพันธ�
62103023891 นายวีระชาติ คําเข่ือง
62103023892 นายสุรพงษ� เทียมเทียบรัตน�
62103023893 นายบัณฑิต รามศรี
62103023894 นางสาวพิมพ�พิไล พิมพ�ทอง
62103023895 นางสาวชญานภัส หันชะนา
62103023896 นางสาวสุชัญญา นนทะภา
62103023897 นางสาววาสนา ศรีเมือง
62103023898 นางสาวณัทกาญจน�ภร จิรนันท�ปกรณ�
62103023899 นางสาววรัทยา สุดดี
62103023900 นายเมธา ชื่นตา
62103023901 นางสาวรุ:งอรุณ พิลา
62103023902 ว:าที่ร0อยตรีไกรสร บุญขาว
62103023903 นายพงษ�ดนัย ปBททุม
62103023904 นางสาวไพลิน ม่ันคง
62103023905 นางสาวฐาวิกร นิคมรักษ�
62103023906 นางสาววชิราภรณ� สีดี
62103023907 นางสาวมยุรี ศรีสุเลิศ
62103023908 นางสาววิภาพร คณาทอง
62103023909 นางสาวดุษฎี เรืองงาม
62103023910 นางสาวอภิญญา วงษ�แหวน
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62103023911 นางสาวมนิตา บุญแพง
62103023912 ส.ต.ท.รัตนพล คํางาม
62103023913 นางสาวเจนจิรา สิงหมาตร
62103023914 นางสาวสาริณี แก0วคํา
62103023915 นางสาวจันทรา คัดทะรินทร�
62103023916 นางสาวศิริรัตน� ศรีภา
62103023917 นายอภิสิทธ์ิ จงจิตร
62103023918 นางสาววัชราภรณ� ทองชุม
62103023919 นางสาวสุภาวดี จันทร�บุญ
62103023920 นางสาวนิภาพร หมากสงค�
62103023921 นายสุรยุทธ� โลมาสืบ
62103023922 นางสาวอังคณา ไชยายงค�
62103023923 นางสาวเบญจมาศ ไทยอ:อน
62103023924 นางสาวกรธิดา เหมะธุลิน
62103023925 นางสาวยุวดี แสงทวี
62103023926 นางสาวสุจิตรา บุญพันธ�
62103023927 นางสาวกันตนา วงค�แก0ว
62103023928 นายอุดร สารัดชู
62103023929 นางสาวปาลีนารถ แพงแก0ว
62103023930 นายกิตติศักด์ิ คงดี
62103023931 นางสาวพรนัชชา แสนมี
62103023932 นางสาวปทุมวรรณ ปBญญาสู0
62103023933 นายชิตพล ทิพมาตร
62103023934 นายรัฐพล ทองกล่ํา
62103023935 นายภีรยุทธ� นาคพันธ�
62103023936 นายวรวุฒิชัย หอมประเสริฐ
62103023937 นางสาวสุดาวรรณ สมสอาด
62103023938 นางสาวอินทิวร พรมภักดี
62103023939 นางสาวประกายจิต ศรีบัวบาล
62103023940 นายณัฐชนน พิมพ�ทอง
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62103023941 นายประสพพร อุดมทรัพย�
62103023942 นายสุรพล สีสองชั้น
62103023943 นายวรัชญ� ดีสวัสด์ิ
62103023944 นางสาวเนตรนภิส สายพฤกษ�
62103023945 นางสาวชัชฎาภรณ� เนียมพันธ�
62103023946 นางสาวเมธาวี กลมเกลียว
62103023947 นางสาวสุกัญญา วันทการ
62103023948 นางสาวณรันนันท� วิบูลย�ชนม�
62103023949 นางสาวจุฑาทิพย� คงแจ:ม
62103023950 นางสาวศรินญา วงษาลี
62103023951 นายสิริวัฒนา อินทไชย
62103023952 นายประดิษฐ� จันทร�ใส
62103023953 นายกรุงรัตน� อยู:คล้ํา
62103023954 นางสาวปIยาภัทร วรรณา
62103023955 นางสาวนันธนาภรณ� โรจนโพธ์ิ
62103023956 นางสาวนิชา คณาชอบ
62103023957 นางสาวศศิธร ดวงแก0ว
62103023958 นางสาวศศิธร ศรีนาเรียง
62103023959 นางสาวกาญจนา แก0วพิลา
62103023960 นางสาวธนัญญา ระดมบุญ
62103023961 นางสาวญาณาธิป แสนนาม
62103023962 นางสาวลักษณา การินทร�
62103023963 นางสาวปทุมรัตน� เพ่ิมทอง
62103023964 นางสาวบังอร หวังผล
62103023965 นางสาวจารินีย� ศรีเหรา
62103023966 นางสาวธันยาภรณ� เดชกล0า
62103023967 นางสุชีรา ส:งเสริม
62103023968 นางสาวจิรวดี จารุการ
62103023969 นายณัฐวรรธน� บุญทา
62103023970 นางสาวสุชานันท� สุดนางาม
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62103023971 นางสาวพรปวีณ� สาระคํา
62103023972 นางสาวจินดารัตน� แซ:คู
62103023973 นางสาวปวีณา บุตตะมะ
62103023974 นางสาวพันธิดา มาลาอุตม�
62103023975 นายปรมินทร� น0อยสีมุม
62103023976 นายศุภวัฒน� พรมมาโฮม
62103023977 นางสาวนัทชิรยากรณ� นาโสก
62103023978 นางสาวอรสา แก0วโพรงใหญ:
62103023979 นางสาวอ0อมอรุณ บัวพรมมี
62103023980 นางสาวปภัสรา บุญทาป
62103023981 นายวรายุทธ ไศลบาท
62103023982 นายวีระยุทธ สินเติม
62103023983 นางสาวอุดมพร สีสิงห�
62103023984 นางสาวสุปรานี สินเทา
62103023985 นายมนูญ วงษ�ละคร
62103023986 นายรัชพล ประพันธ�
62103023987 นายอดิศักด์ิ ศิริรักนาวี
62103023988 นางสาววิไลพร แซ:เต๋ิน
62103023989 นางสาวอารีย�รัตน� พิศวงขวัญ
62103023990 นางสาวสมฤดี กลิ่นพิกุล
62103023991 นางยุวธิดา บุญภักดี
62103023992 นายศักด์ิสิทธ์ิ บุษบรรณ�
62103023993 นางสาวพวงผกา แสนน้ําเที่ยง
62103023994 นางสาวศรินรัตน� ชัยพิศิษฐ�
62103023995 นายชัยวัตร คําผา
62103023996 นายกฤษดา คํานนท�
62103023997 นางสาวจุฑามาศ นักบุญ
62103023998 นางสาวกัญญารัตน� โคตรพรม
62103023999 นางสาวสิริรักษ� สุนทะโร
62103024000 นายวัชรินทร� โพธ์ิแก0ว
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62103024001 นางสาวเขมจิรา สมทรัพย�
62103024002 นางสาววราภรณ� นูกอง
62103024003 นางสาวชุธิมา ทองด0วง
62103024004 นางสาวอรทัย แม:นทอง
62103024005 นางสาวอภัสรา กล0าหาญ
62103024006 นางสาวณัฐธิดา ถาวร
62103024007 นางสาววิไลภรณ� อมรมรกต
62103024008 นายณัฐรัตน� ซ่ือสัตย�
62103024009 นางสาวสมกุลญา บุญจวง
62103024010 นางสาวจุฑามาศ นิลโคตร
62103024011 นายอิทธิศักด์ิ ทานะกาศ
62103024012 นางสาวธัชนันท� จันก0อน
62103024013 นายเอกชัย สุภาพันธ�
62103024014 นางสาวสุพัชชา คชอาจ
62103024015 นางสาวรสรินทร� แสนบุญ
62103024016 นางสาวจริยา ใจธรรม
62103024017 นางสาวพิมพา อุสารัมย�
62103024018 นางสาวเบ็ญจพร วงศ�ม่ัน
62103024019 นางสาวศรสวรรค� เจริญพันธ�
62103024020 นายทศพร ทองพิทักษ�
62103024021 นางสาวรัตนากร สมอาษา
62103024022 นางสาวฝนทิพย� ย่ังยืน
62103024023 นางสาวมณีรัตน� ปBดชา
62103024024 นายพูนศักด์ิ สําราญวงษ�
62103024025 นางสาวสุมิตรา แก0วคําม่ิง
62103024026 นางสาวสุพรรษา บุญสิทธ์ิ
62103024027 นายทยากร แสนอุบล
62103024028 นางสาวณัฐริกา ชินวงษ�
62103024029 นางสาวธัญญา ยอดเสาร�
62103024030 นายสุรชัย รินทอง
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62103024031 นายสุเมธี พิมพกรรณ�
62103024032 นางสาวรสสุคนธ� ศรีวงษ�
62103024033 นางสาวพิสมัย บุตรโท
62103024034 นางสาวทิพวัลย� พิเคราะห�
62103024035 นายชัยยา ละออเหล:า
62103024036 นางสาวสาวินี ขันธมูล
62103024037 นายธีระศักด์ิ บรรจมาตย�
62103024038 นางสาวกัญญาภัค ธรรมโหร
62103024039 นายลําพูน ใยคํา
62103024040 นางสาวอรอนงค� คํากันหา
62103024041 นางสาวจินตนา ชายทวีป
62103024042 นายนราวิชญ� ข0อปง
62103024043 นายอภิสิทธ์ิ ขันศรี
62103024044 นายฐนกร สุตะคาน
62103024045 นางเด:นนภา สําราญสุข
62103024046 นายเดชา โคตรหลักคํา
62103024047 นางสาววราภรณ� พันธ�โสภา
62103024048 นายพิพัฒน� เชี่ยวชาญ
62103024049 นางสาวศิริลักษณ� สีสัน
62103024050 นางสาวสุกัญญา ศาลา
62103024051 นางสาวเพียงฟ4า บัวลอย
62103024052 นางสาวปริชาติ เกษศรีรัตน�
62103024053 นางสาวสุชัญญ�ญา ปBทมาตร
62103024054 นางสาวอัมพร เฉลยศักด์ิ
62103024055 นางวันดี สุดรอด
62103024056 นางสาววชิราภรณ� ลาลุน
62103024057 นางสาวรุจิรา ซาแพง
62103024058 นางสาวใหม: วงชารี
62103024059 นายกิตติพงษ� ละอองศรี
62103024060 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีใส

หน0า 802 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103024061 นายณรงค� หม้ันคง
62103024062 นายภูวิศ โล:ห�คํา
62103024063 นางสาวชนิกานต� กอซอ
62103024064 นางสาวชฎารัตน� โพศาราช
62103024065 นายประดิษฐ� อภัยศิลา
62103024066 นางสาวมนทิวา นาเมืองรักษ�
62103024067 นายกฤตชนะ ฤาชา
62103024068 นางสาวธิติมา นาคีรักษ�
62103024069 นางสาวณัฐริกา เดชคําภู
62103024070 นายวราวุฒิ มุ:งสิน
62103024071 นายสุนันท� สายบุญ
62103024072 นางสาวภรณ�ภิรมย� ดีมิตร
62103024073 นายสุรศักด์ิ รสหอม
62103024074 นางสาวเจตปรียา พันธ�ศรี
62103024075 นางสาวปBชนีย� ศิริสวัสด์ิ
62103024076 นางสาวจิรัชญา ประสันรักษ�
62103024077 นายสุนทร ย่ีสุ:น
62103024078 นางศุภาวีร� กองผ0าขาว
62103024079 นายสุธาวุฒิ คํานวน
62103024080 นายจิตรภาณุ โสดามุข
62103024081 นางสาวสุชาดา ดวงใจ
62103024082 นางสาวทักษพร มาพบ
62103024083 นางสาวจุฑามาศ เมืองแวง
62103024084 นางสาวสุภาพร ปBYนทอง
62103024085 นายอรรถพล จงยาว
62103024086 นางศิริพร นามอยู:
62103024087 นางสาวศรัญญา ดอกจําปา
62103024088 นางสาวพรวิภา เรือนนา
62103024089 นางสาวกาญจนา จันทร�แดง
62103024090 นายชัยรัตน� ยอดรักษ�
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62103024091 นางสาวอมรรัตน� นอนิล
62103024092 นางสาวเครือรัตน� บุญจูง
62103024093 นางสาวพรพรรณ เกษตันถา
62103024094 นางสาวจันทร�ทิมา วิชายง
62103024095 นางสาววรรณนา วังสันต�
62103024096 นางสาวชิดกมล ฤษดี
62103024097 นางสาวเพชรกร เพชรดี
62103024098 นายเจษฎา ศรีลาศักด์ิ
62103024099 นางสาวนพรัตน� มังสา
62103024100 นางสาวปรียดาพร เสาวไลย�
62103024101 นางสาวอุบลวรรณ ซ่ือสัตย�
62103024102 นายภาณุวัฒน� แววศรี
62103024103 นายวีระภัทร พระพรหม
62103024104 นางสาวพิกุล นันทะมาตร
62103024105 นางสาวณิชากร ไผ:ม:วง
62103024106 นางสาวปIยธิดา ฤทธิรณ
62103024107 นางสาวจิตรเลขา ผ:องแผ0ว
62103024108 นางสาวอรทัย พิศงาม
62103024109 นางสาวจําปM ผลสุข
62103024110 นางสาวศิริพร เจือจันทร�
62103024111 นางสาวปนัดดา การะเกตุ
62103024112 นางสาวสุนันทา แรงจบ
62103024113 นางสาวอมรรัตน� ย่ังยืน
62103024114 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา
62103024115 นายเสกสรรค� ส:งสุข
62103024116 นางสาวจันทร�เพ็ญ ผิวชัย
62103024117 นายชินากร ศรีสม
62103024118 นายสุบิน จันทร�เภา
62103024119 นางสาวน้ําผึ้ง สยุมพร
62103024120 นางสาวอรสา หยุ:มไธสง
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62103024121 นางสาววิริยา ศรีโสภา
62103024122 นางสาวศิริลักษณ� โพพิลา
62103024123 นางสาวสุนันทา สมยาธร
62103024124 นายธนาวุฒิ ทองโรจน�
62103024125 นางสาวพัชรพร เสมอภาค
62103024126 นางสาววนัชพร กลางประพันธ�
62103024127 นายกําพล เหมือนพันธ�
62103024128 นายดัสกร โสมะสา
62103024129 นางสาวญาณิศา จําปาศรี
62103024130 นายแสงฟ4า บุญบัวมาศ
62103024131 นางสาวทัดดาว ยาเพ็ชร
62103024132 นางสาวหัทยา นามศรี
62103024133 นางสาวศันสนีย� เหิมหาญ
62103024134 นายสุเมธ พลกล0า
62103024135 นางสาวชนนิกานต� แฝงฤทธ์ิ
62103024136 นายกฤต อุปยโสธร
62103024137 นายศราวุฒิ บุญมางํา
62103024138 นางสาวปBทมวดี อาจใจ
62103024139 นางสาวน0อมจิตร พันตัน
62103024140 นายฑีฆรัชต� นิรมานสกุลพงศ�
62103024141 นางสาวยุคล มงคลเคหา
62103024142 นางสาวโสมอุษา อุทธา
62103024143 นางสาวนิชาภา ศรีกุล
62103024144 นางสาวธนิกานต� สมบูรณ�
62103024145 นายจันทร�ใหม: ติณะรัตน�
62103024146 นายเอกราช พันธุลี
62103024147 นายสันติสุข จําปาทอง
62103024148 นางสาวนฤมล บุตรนาแพง
62103024149 นางสาวนิสา วิชิ
62103024150 นางสาวไอรดา จันทร�แสง
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62103024151 นายสมชาย พันธ�ไผ:
62103024152 นายนวมินทร� บุญศรี
62103024153 นางสาวนุชจรี ศรีนวล
62103024154 นางสาวเกษสุดา ส:องแสง
62103024155 นายวัชระ เก้ือกูล
62103024156 นายธิติพนธ� อินทร�งาม
62103024157 นางสาวกรรณิการ� ปBญญาบุตร
62103024158 นางนงเยาว� วงษ�พานิช
62103024159 นางสาวชุติกาญจน� สนุ:นพิทักษ�
62103024160 นางสาววนิสรณ� สนสี
62103024161 นายรัฐศาสตร� คุณธีระธาดา
62103024162 นายวีรศักด์ิ ธิมาชัย
62103024163 นายไชยา ปาวะพรม
62103024164 นางสาวสุจิตรา กาหลง
62103024165 นางสาวพรรณราย พ:อโพธ์ิ
62103024166 นายพิชิต จันทร�เรือง
62103024167 นางสาวประภัสสร สุขภาค
62103024168 นายนิรันดร� รองเมือง
62103024169 นางสาววัลวิภา กลมเกลียว
62103024170 นางสาววิศรา จําใบรัตน�
62103024171 นางสาวอารีรัตน� ดาผาวัน
62103024172 นางสาวปวีณา แสงสว:าง
62103024173 นางสาวอรัญญา เจียงแก0ว
62103024174 นางสาวนัตยา ชินดา
62103024175 นางสาวพิมพ�ชนก ทวีวงค�
62103024176 นายสุรวุฒิ ทองยุ0น
62103024177 นายชูศักด์ิ จันทรา
62103024178 นายสุทธินาถ ตาปนานนท�
62103024179 นางสาวสิยาพัฐ เคหารมย�
62103024180 นางสาวณฤทัย ภูธร
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62103024181 นางสาวจริยาภรณ� ศรียันต�
62103024182 นางสาวนิภากร ถาดา
62103024183 นางสาวสุภัสสร วรรณอ:อน
62103024184 นางสาวศรัณยา พลพงษ�
62103024185 นางสาวศิวาพร ต้ังวันเจริญ
62103024186 นางปาริฉัตร หัสระษา
62103024187 นายสุรศักด์ิ สิงห�คง
62103024188 จ:าอากาศโทสันติ อุรา
62103024189 นางสาววิภา ราศิวงค�
62103024190 นางสาวมลทิราวัลย� เบ0าทอง
62103024191 นายเกียรติศักด์ิ ประมวลรัมย�
62103024192 นายนิติพัฒน� ภารการ
62103024193 นายนฤบดินทร� บุญลา
62103024194 นางสาวนภาพร ติจะนา
62103024195 นางสาวทรัพย�สิน พันธ�ศรี
62103024196 นางสาววิชุดา ทัดเทียม
62103024197 นางสาวเบญจวรรณ คนกาญจน� 
62103024198 นางสาวพชรพรรณ ธรรมชอบ
62103024199 นางสาววิจิตรา ปากหวาน
62103024200 นายภาวัต เอกธาดาธนกิจ
62103024201 นางสาวศศิวิมล เลยหยุด
62103024202 นายบุญรุ:ง บาอินทร�
62103024203 นางสาวธิดารัตน� อิ่มเต็ม
62103024204 นางสาวเฟROองลดา ก่ิงจันทร�
62103024205 นางสาววาธิณี แสนวัง
62103024206 นางสาวฐิติมา ขวัญโพน
62103024207 นางสาวชฎาภา มงคลสวัสด์ิ
62103024208 นายนราธิป สุภาการ
62103024209 นางสาวกาญจนารัตน� บุญหล0า
62103024210 นางนิติญา วิรุฬบุตร
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62103024211 นางสาวปIยนุช มงคลมาตย�
62103024212 นางสาวมณฑินี นําภา
62103024213 นางสาวรัตน�ติยา บุญกู:
62103024214 นางสาวจริยา ปBดถาสาย
62103024215 นางสาวฐิติมา วงษ�ขันธ�
62103024216 นายธีระวุฒิ ลิมปTประเสริฐ
62103024217 นางสาวสาวิตรี แก0วสุวรรณ�
62103024218 นางสาวอุบลวรรณ งอกศรี
62103024219 นางสาวปIยานุช ก่ิงวิชัย
62103024220 นางสาวธนัตชนก ดีพาชู
62103024221 นางสาวพรกนก ศรีมุกดา
62103024222 นายสิทธิชัย ใจเที่ยงธรรม
62103024223 นายรักษ�เกียรติ งามล0วน
62103024224 นางสาวจริยา ไชยสนาม
62103024225 นายอนุชา สุยคง
62103024226 นายบวรชัย หาวิชิต
62103024227 นายสุทธิพงษ� แสงสีดา
62103024228 นางสาวธิดาทิพย� อํามะ
62103024229 นายภาคิน ฉิมจารย�
62103024230 นางสาวอาภาศิริ เวชกามา
62103024231 นายธฤติพันธ� ฐิติพงศ�ภัค
62103024232 นางสาวทิพย�จรินทร� ก่ิงจันทร�
62103024233 นางสาวอทิตยาพร ศิริบูรณ�
62103024234 นางสาวรัตนา ขวานทอง
62103024235 นางพิมพ�ลภัส วิบูลยทรัพย�
62103024236 นายธวัทชัย ไพรโสภา
62103024237 นางสาวจิตรา นามะลี
62103024238 นางสาวรุ:งฤดี ทิพโชติ
62103024239 นางสาวสุรางคนา เฟROองงาม
62103024240 นายธนิสร แสงรัมย�
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62103024241 นางสาวพรทิพย� โพธ์ิพรม
62103024242 นายณัฐพล วิริยะภาพ
62103024243 ว:าที่ร0อยตรีจักรพันธ� เพ็ญพิมพ�
62103024244 นางสาวเกตุวิภา สว:างภพ
62103024245 นางอุราวรรณ อาจลึก
62103024246 นางจิราภรณ� ผลอ0อ
62103024247 นางสาวกัญญณัช สุขรี
62103024248 นางสาวสุภาวดี บุญน0อย
62103024249 นางสาวศวิตา ลายทอง
62103024250 นางสาววารินพร ช:วงชัย
62103024251 นางสาวอรอุมา กันภัย
62103024252 นางสาววรรณนีย� ตุ0ยมี
62103024253 นายแทนไท พรมโสภา
62103024254 นางสาวสุจิตรา จันทกาญจน�
62103024255 นางสาวดลยา ทองทวี
62103024256 นางสาวรัชนี คลังทอง
62103024257 นางสาวศุภลัคน� ศุภมงคลกุล
62103024258 นางสาวสุภาภรณ� สุภาวงค�
62103024259 นายสราวุธ ประกอบกิจ
62103024260 นางสาวนิภาพร บุตรโท
62103024261 ว:าที่ร0อยตรีกรรณิการ� คํามินเศษ
62103024262 นายศักด์ิสิทธ์ิ บุญชิด
62103024263 นางสาววารุณี วิศาลโภคิน
62103024264 นางสาวรจรินทร� สุโคตร
62103024265 นายศักด์ิดา หม่ิงทอง
62103024266 นายจิระศักด์ิ ศรีใส
62103024267 นางสาวอัจฉรา สําเภา
62103024268 นางสาวอรพันธ� พันธ�คํา
62103024269 นายอธิวัฒน� บุญพูล
62103024270 นายตระกูล เครือชัยนันต�
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62103024271 นางอรอนงค� บุตรแพง
62103024272 นายวิลาศ หวังอาษา
62103024273 นางสาววนิดา จอมคําสิงห�
62103024274 นายกิติศักด์ิ ยอดเพชร
62103024275 นางสาวจุรารัตน� ผาเหลือง
62103024276 นางสาวภัทรานิษฐ� ซ:อนกลิ่น
62103024277 นางสาวกุหลาบ สมพันธ�
62103024278 นางศศิกานดา ผาแก0ว
62103024279 นางสาวสุดาพร ดีเสมอ
62103024280 นายทัศพงษ� ตะเภาแดง
62103024281 นางสาวสุพัตรา บุญยืน
62103024282 นางสาวจิราภรณ� บรรจง
62103024283 นางสาวอินทิรา เหล:าแค
62103024284 นายพิเชษฐ� ชาญวิชิต
62103024285 นายวรายุทธ จันทร�นะลา
62103024286 นางสาวอรทัย แก0วชิณ
62103024287 นายพิสุทธ์ิ เกาะประเสริฐ
62103024288 นายปIยะวัฒน� เขาแก0ว
62103024289 นางสาวพรชิตา ดงภูยาว
62103024290 นางสาวมนัญญา วังแสนแก0ว
62103024291 นางสาวอําภา ทองมุข
62103024292 นางสาววิไลลักษณ� ยืนยง
62103024293 นางสาวอรทัย อุดหนุน
62103024294 นายศตวรรษ มะโนบาล
62103024295 นางสาวปวัชราภรณ� แดงดีมาก
62103024296 นายกวีพัฒน� ผองมูล
62103024297 นางสาวกาญจนา บุญเจริญ
62103024298 นางสาวณัฐทิชา ชมเมิน
62103024299 นายณัชพล บุญเฮ0า
62103024300 นางสาวพัฒน�นรี พัสสร
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62103024301 นายดิศกุล สว:างทองหลาง
62103024302 นายชิดชน โพตะกาว
62103024303 นางสาวระพีพร ถุระพัฒน�
62103024304 นางสาววรรณ�ลดา สงคราม
62103024305 นางสาววิรวรรณ รัตนพิทักษ�สุข
62103024306 นางสาวฤทัยชนก ธรรมราช
62103024307 นางสาวปBญญาพร คตภูธร
62103024308 นางสาวแพรวพรรณ พากเพียร
62103024309 นางสาวกรรณิการ� วัฒนพจน�
62103024310 นายปรีชา สุดชาคํา
62103024311 นางสาวมุทิตา วัฒนาเมธานันท�
62103024312 นางสาววรรณิศา แก0วกลึงกลม
62103024313 ส.อ.หญิงอรวรรณ ดรตะโกน
62103024314 นางสาวศุภรดา ณุวงศ�ศรี
62103024315 นางสาวจินตนา กุมลา
62103024316 นายเกียรติตระกูล ถนอมสุข
62103024317 นางสาวรัชนีกร ทุมชาติ
62103024318 นางสาวชฎารัตน� ศิริกุล
62103024319 นางสาวสกาวเดือน ปราบพล
62103024320 นางสาวนารีพร สลางสิงห�
62103024321 นางสาวบุญทิวา พรมโสภา
62103024322 นางสาวริญญาภัสร� โพธิปBญโญรัตน�
62103024323 นางสาวสรัญญา ลีลา
62103024324 นางสาวนัยนา จอดนอก
62103024325 นายณิชพน เก้ือกูล
62103024326 นางสาวทยิดา บุญม่ัน
62103024327 นางสาวธัญภรณ� สมดอก
62103024328 นางสาวนรากร ทรัพย�ประเสริฐ
62103024329 นางสาวสุวิชญา ละม0ายศรี
62103024330 นางสาวมนทกานต� อ0นโสดา
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62103024331 นางสาวเกษราวรรณ เสาเวียง
62103024332 นายพงษ�ศิริ ทานะศิลปT
62103024333 นายลิขิต มิยกรณ�
62103024334 นางสาวสุชานันทร� ม่ันวงศ�
62103024335 นายพิฆเนศ กว0างขวาง
62103024336 นางสาวอริศรา ดวงเนตร
62103024337 นางสาวมินตรา จันทนะ
62103024338 นางสาวอัจฉรา รุ:งเรือง
62103024339 นางสาวบุษยาภรณ� มาทสุวรรณ
62103024340 นายธนภัทร ชูกลิ่น
62103024341 นางสาวณัฐธิดา ทองสุข
62103024342 นางรําไพพรรณ สายบุตร
62103024343 นายนันทปรีชา มงคลกุล
62103024344 นางสาวอภิญญา สุวะรัตน�
62103024345 นางอรอินทร� สืบสิมมา
62103024346 นางศศิประภา พร0อมสุข
62103024347 นางสาวพรทิพย� เก้ือกูล
62103024348 นายคมสัญ เบ0าหล:อเพชร
62103024349 นางสาวรณวี สิมาวัน
62103024350 นายธัญเกียรติ แก:นจันทร�
62103024351 นางสาวณัฐนิชา ถิระกิจ
62103024352 นายก:อเกียรติ จันทะศรี
62103024353 นางสาวจุฑาทิพย� วงค�งาม
62103024354 นายมงคล มหามาตร
62103024355 นางสาวชลิยา ศิริกาล
62103024356 นางสาวพิมพ�นภา พิลา
62103024357 นางสาวมาลินี ประดาจิตร
62103024358 นางสาวกนกพร เมืองพิล
62103024359 นายพิเชษฐ ร:วมขยาย
62103024360 นางสาวยุวนันท� แก0วศรี
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62103024361 นายวุฒิชัย นาสุริวงค�
62103024362 นางสาวศศิธร ยอดเสาดี
62103024363 นางสาวนันทิยา ต0นเชื้อ
62103024364 นายนรเศรษฐ� สะใบ
62103024365 นางสาววิชญาดา บุญมาก
62103024366 นางสาวสุมิตรา อังคนา
62103024367 นางสาวชยาภรณ� พาผล
62103024368 นางสาวจิราวรรณ ใยอิ้ม
62103024369 นางสาวอรวรรณ เอื้อพัฒนาพานิชย�
62103024370 นายรัฐพล สุภาพ
62103024371 นางสาวน้ําเพชร เสียงใส
62103024372 นางสาววันวิสา ใจมนต�
62103024373 นางสาวเจนจิรา มลโมลี
62103024374 นายโชคชัย ชาลี
62103024375 นางสาวนงนาถ มวลทอง
62103024376 นายดุษฎี ไชยชนะสงคราม
62103024377 นางสาวสุนิสา ณะภาคเวชร�
62103024378 นางสาวปราณี จันทํา
62103024379 นายเจษฎา หาญลือ
62103024380 นางสาวรัตน�ปภัสสร โอฬารเสถียร
62103024381 นางสาวปราณี แพงอก
62103024382 นางสาวประภาพร จันแดง
62103024383 นางสาววันวิสาข� สินธุประสิทธ์ิ
62103024384 สิบเอกสุรศักด์ิ กุลวุฒิ
62103024385 นายสันติ เสลมาตย�
62103024386 นายเนติวัฒน� ชอบงาม
62103024387 นายณัฏฐ� ศิริเดช
62103024388 นางสาวพรศิริ นพนิยม
62103024389 นางสาวปริยานุช บุญอุ0ม
62103024390 นายณัฐวุฒิ ใจทน
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62103024391 นางสาวมะลิสา วงษาเสน
62103024392 นางสาวอภิรดี จิตรแสวง
62103024393 นางสาวแว:นแก0ว กันหะคุณ
62103024394 นายจีรวัฒน� สุดสีดา
62103024395 นางสาวชุติกาญจน� ดาวเรือง
62103024396 นายอนุกูล ดาศรี
62103024397 นางสาววีระยา ขุนศรี
62103024398 นางสาวพรพิมล ยุทธไกร
62103024399 นางสาวปวีณา สถานสุข
62103024400 นางลักษณาภรณ� คําภีระ
62103024401 นางสาวเพ็ญนภา หอมคํา
62103024402 นางสาวกาญจนาพร วัฒนวงษ�คีรี
62103024403 นางสาวพินทิพา เสนา
62103024404 นายเมษยน ทรงสังขาร
62103024405 นางณัฐฐาพร บรรจง
62103024406 นางสาวศศิธร สุขจิต
62103024407 นางสาวจุฑามาศ สีตะโกเพชร
62103024408 นางสาวเมธาวี วัฒนปาณี
62103024409 นางสาวละออตาร� เขมสีดา
62103024410 นายจารุกิตต� ยาระษี
62103024411 นางสาวอรสา จอมหงษ�
62103024412 นางกฤษณา สุขจิตต�
62103024413 นายศรานันท� จันทร�เกษ
62103024414 นางสาวรังสินี ชมจันทร�
62103024415 นางสาวณิชชาภัทร แก0วมงคล
62103024416 นายพิษณุ ผิวงาม
62103024417 นางสาวอธิตา เบ0าลี
62103024418 นางสาวเสาวคนธ� บูรณ�เจริญ
62103024419 นางสาววิชุดา ปาวงค�
62103024420 นางสาวภูสุดา สิมานุรักษ�
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62103024421 นางสาวลัดดาวัลย� จันโท
62103024422 นางสาวขวัญฤทัย จันทรักษ�
62103024423 นายศักด์ิเศวต เศวตเวช
62103024424 นางสิริธร แต0มทา
62103024425 นางสาวสุประวีณ� สืบวงษ�
62103024426 นายไพโรจน� สาเส็ง
62103024427 นายนันทวัฒน� บูรณา
62103024428 นายเสรี โพศรีทอง
62103024429 นางสาวอมรรัตน� ไตรวงษ�
62103024430 นายวรัชญ� กองขวัญ
62103024431 นางสาววลัยพร ศรีมันตะ
62103024432 นางสาววิชุดา วิถีเทพ
62103024433 นายศราวุธ ศรีแก0ว
62103024434 นางสาวฐานิดา สุภาพวง
62103024435 นางสาวพิจิตรา ทองสุข
62103024436 นางสาวจุฑาทิพย� เสตะพยัคฆ�
62103024437 นายณัฐพล ถวิลไพร
62103024438 นางสาวนฤมล ลีโคกกลาง
62103024439 นางสาวสุภาพร ทองทวี
62103024440 นางสาวผกาทิพย� เถาะพูน
62103024441 นายสรศักด์ิ เบ0าทอง
62103024442 นางสาวกียารัตน� สีสมบัติ
62103024443 นางวิภาดา นึกแจ0ง
62103024444 นางสาววรรณา กองตุ0น
62103024445 นางสาวอนุธิดา เวฬุวนาทร
62103024446 นางสาวชลากร สุขแสวง
62103024447 นายศิวะ จันทร�คํา
62103024448 นางสาวอัญชลี อินตะนัย
62103024449 นางสาวรุ:งเรือง นนท�ศิริ
62103024450 นางสาวพิจิตรา นิลศิริ
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62103024451 นายอนุพงศ� ดีสีทา
62103024452 นางสาวชุติกาญจน� ประชุม
62103024453 นางสาวสิริพร โพธ์ิเวียง
62103024454 นายไพรทูลย� เดชศรี
62103024455 นางสาวปานวาด รัตนะวัน
62103024456 นายมวลชัย แก0วคํา
62103024457 นางสาวสุมามาล เสาวรศ
62103024458 นายพีระพัฒน� แก:นพิทักษ�
62103024459 นางสาวชนนิกานต� ครองบุญ
62103024460 นางสาวสายตะวัน พิมพ�ชัย
62103024461 นางสาวจิราภรณ� เวฬุวนารักษ�
62103024462 นางสาวนาฎลดา โอสถศรี
62103024463 นายทรงศักด์ิ คํามนตรี
62103024464 นางสาวกิติพร เสริฐวิชา
62103024465 นางสาวจริยาพร กุจันทร�
62103024466 นางสาวกัลยา ศรีวิลัย
62103024467 นางสาวเนตรชนก ก้ัวพิศมัย
62103024468 นางสาวปIยะมาศ ต0นสาย
62103024469 นางสาวภัทรา การินทร�
62103024470 นายจักรพงษ� จันทะวงษ�
62103024471 นางสาวอมรรัตน� จําปา
62103024472 นางสาววันษา พิชญธรรมกุล
62103024473 นางสาวศิริพร โกกาศก
62103024474 นายยุทธนา ทองปBญญา
62103024475 นายคเชนทร� แก:นจันทร�
62103024476 นางสาวนิตา แสงสุวรรณ
62103024477 นายอวยชัย ชวนนอก
62103024478 ว:าที่ร.ต.หญิงทิพวรรณ สาระคํา
62103024479 นายนําพล ทองนาค
62103024480 นางสาวศศิธร คุณภูริปBญญา
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62103024481 นายมนเทียร ทุมมากร
62103024482 นางสาวดุจเดือน เบ็ญจรูญ
62103024483 นางสาวอารีย� ทองมาก
62103024484 นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนารี
62103024485 นางสาววันวิสาข� ไชยโยธิน
62103024486 นายไชยวัฒน� พงษ�ภาพ
62103024487 นางพรทิพย� กุบแก0ว
62103024488 นายธรณ�ธันย� อินทร�หอม
62103024489 นางสาวสิริกรานต� ทองปBญญา
62103024490 นางสาวอรอนงค� สุธนสันติภัทร
62103024491 นางสาวจุฬารัตน� ภักดีบุตร
62103024492 นางสาวกันยา คิละลาย
62103024493 นางสาวสํารวย ศรศรี
62103024494 นายธนินโรจน� พําขุนทด
62103024495 นางสาวณัฏฐิกาพร ศรีอินทร�
62103024496 นายวีระยุทธ อุทธา
62103024497 นางสาวลําดวน หอมอ:อน
62103024498 นางสาวเอลาวัน วรรณวงษ�
62103024499 นายกิรพงษ� แร:ทอง
62103024500 นางอัญชนาลัย คันทะโสม
62103024501 นางสาวสุภาพร สําเภานนท�
62103024502 นางสาวพนิดา สิทธิโคตร
62103024503 นางสาวหรรษา โคตรพัฒน�
62103024504 นางสาวลักขณา กล0าใจ
62103024505 นางสาวประกายเดือน เทียบแสน
62103024506 นายอนุวัฒน� เชื้อทอง
62103024507 ว:าที่ ร.ต.วัลลภ สาลี
62103024508 นางสาวกาญจนา นบนอบ
62103024509 นางสาวรุจิรา นาซิว
62103024510 นายพลพัฒ ทาทะสุทธ์ิ
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62103024511 นางสาวพิมพ�ลดา ศรีโคตร
62103024512 นางสาวยุภา พิมลี
62103024513 นางปทุมมา ไตรพิพัฒน�
62103024514 นายประทีป ย:อมมี
62103024515 นางสาวกมลชนก พูลผิว
62103024516 นางสาวสายใจ อุปชัย
62103024517 นายณัฐวุฒิ ไชยดํา
62103024518 นางสาวฐิติพร สันดี
62103024519 นางสาวประดับดาว ทองเลิศ
62103024520 นางนงนุช เถาว�โท
62103024521 นางสาวณหทัย ใจธรรม
62103024522 นางสาวปุณณภา พละพงศ�
62103024523 นางสาวสิรินทรา แสงศรี
62103024524 นางสาวดวิษา บุญสาลี
62103024525 นางสาวจารุวรรณ คําใส
62103024526 นายมงคล พรมแก0ว
62103024527 นางสาวพิไลวรรณ ร:วมสุข
62103024528 นางสาวภัคปภัสร� จารุการ
62103024529 นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน�
62103024530 นางสาวณัฐนันท� สุวรรณวงษ�
62103024531 นางสาวเสาวณี วรรณราช
62103024532 นางสาวจันวดี ศิลชาติ
62103024533 นายอธิวัฒน� แสงเสวก
62103024534 นางสาวศิรินันท� วุฒิเศลา
62103024535 นายชาญณรงค� จันทรโพธ์ิศรี
62103024536 นางสาวหทัยรัตน� บุ0งทอง
62103024537 นางสาวณัฐริกา เรืองไชย
62103024538 นางสาววนาลี ศรีอําพล
62103024539 นางสาวอุมาวดี สุขเกษม
62103024540 นางสาวอรุณี สีใส
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62103024541 นางสาวนัฐติยา ถือดีย่ิง
62103024542 นายฐิติวัชร� วัชรกุลเศรษฐ�
62103024543 นางสาววิภาดา นิยมวงศ�
62103024544 นางสาวพัณณิตา กวางทอง
62103024545 นางสาวชนกพร ฝาระมี
62103024546 นางดาวไสย ประกอบกิจ
62103024547 นางสาวลักขณา ชาญเชี่ยว
62103024548 นางสาวกุลนิษฐ� ม่ิงมิตรวิบูลย�
62103024549 นางสาวศศิธร เกษกร
62103024550 นางสาวภัสราภรณ� พาลพล
62103024551 นายธีระยุทธ พรมลี
62103024552 นางสาวรัฐศ�ภาอร เครือแสง
62103024553 นางนวรัตน� ไชยโกฎิ
62103024554 นางสาวเกษมณี หาดคํา
62103024555 นางปIยธิดา ด0วงประเสริฐ
62103024556 นายเอกรินทร� สุวรรณกูฎ
62103024557 นางสาวลัดดาวัลย� จตุเทน
62103024558 นางสาวรัชนีกร ใจทัด
62103024559 นายสมบัติ แสนโสม
62103024560 นางสาวพรพิมล กมลเสรีรัตน�
62103024561 นายศตวรรษ ตันตระกูล
62103024562 นายนติภูมิ ลาภา
62103024563 นางสาวจีรนันต� แม:นสิงห�
62103024564 นางสาววรารัตน� สาริก
62103024565 นางสาวพรรณนิดา กองสินแก0ว
62103024566 นางสาวอาภัสสร หลัาธรรม
62103024567 นางสาวสุภาพร โยธานนท�
62103024568 นางสาวอรุโณทัย มาสู:
62103024569 นายพัทธพล เก้ือทาน
62103024570 นางสาวสริญญา พานิชย�
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62103024571 นางสาวดรณี คํามุงคุณ
62103024572 นายสาธิต พาหา
62103024573 นางสาวสุวนันท� ผุดผ:อง
62103024574 นางสาวภัชฎาพร ไกรถาวร
62103024575 นางปวริศา บุตรดี
62103024576 นางสาวพิศชนก ศรีสอน
62103024577 นางสาววรรชพร บัวชุม
62103024578 นางสาวอรุณรักษ� พานเงิน
62103024579 นายศราวุฒิ หงษ�ทอง
62103024580 นางจงใจ แสนหูม
62103024581 นางสาวศรัญรัตน� ธานี
62103024582 นางสาวธิดารัตน� นามเสนา
62103024583 นางสาวจรรยา ก0อนภูธร
62103024584 นายสุรชัย จันทะโพรี
62103024585 นางนริศรา คําแก0ว
62103024586 นางสาวภัทราพร อินทร�งาม
62103024587 นายศักรินทร� สุขจันทร�
62103024588 นางสาวยุวรี มัยยะ
62103024589 นางสาววิลาสินี สุวรรณศรี
62103024590 นางสาวนพรัตน� จันทร�ทํา
62103024591 นางสาวธนวรรณ วิไล
62103024592 นางสาวอังศิริ วรสุทธ์ิ
62103024593 นายธีรไนย ทาศรีภู
62103024594 นายอวิรุทธ� ร:มโพธ์ิทอง
62103024595 นางสาวโยทกา ผมเพชร
62103024596 นางสาวสุดารัตน� วงค�ทวี
62103024597 นายธีธัช ท0าวพรมมา
62103024598 นางสาวประมวลรัตน� ลาพันธ�
62103024599 นายสุรศักด์ิ สุขสําราญ
62103024600 นายธีรวงศ� จุดพิมาย
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62103024601 นางสาวธนาภรณ� คํานนท�
62103024602 นางสาววชิรญา ยํายวน
62103024603 นางสาวพรนภา พันธ�นาม
62103024604 นางสาวเบ็ญจพร บํารุงผล
62103024605 นางสาวเพ็ญวิภา ปBญญา
62103024606 นางสาวแพรวนภา เทพรินทร�
62103024607 นางสาวสุจิตรา โต]ะชาลี
62103024608 นางสาวยุพิน ภูมิสะอาด
62103024609 นางสาวบัวระภา เมืองปาก
62103024610 นางสาวปBญจารีย� ผมเพ็ชร
62103024611 นางสาวอาริยา นามพิมพ�
62103024612 นางสาวสุทธิดา โนนสังข�
62103024613 นางสาวกันนภัท ดวงสีดา
62103024614 นางสาววรรณา ไหล:กลาง
62103024615 นางสาวนุชจริยา บุญเอื้อ
62103024616 นางสาวรุ:งทิวา ถาวร
62103024617 นางสาวสุระณี วังอาจ
62103024618 นายกิตติพงศ� พันธุ�ดี
62103024619 นางสาวสุรัตติการณ� ทาดาวงษา
62103024620 นางสาวกาญจนา จารุนัย
62103024621 นายจันทร�เทพ พยุงเกษม
62103024622 นายธนาพล มันธุภา
62103024623 นางสาวศดานันท� คันศร
62103024624 นายพรวิษณุ เสียงเย็น
62103024625 นางสาวชนาพร ดวงจําปา
62103024626 นางสาวอภิญญา ฝูงใหญ:
62103024627 นายนรพนธ� รัตนวัน
62103024628 นางสาวจันทร�สุดา สิงห�ขันธ�
62103024629 นายสิทธิพงศ� พรมเจริญ
62103024630 นางสาวอัจฉรา ไกรรักษ�
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62103024631 นางสาวประดุจทิพย� สายเมฆ
62103024632 นายอรรถพล สมศรี
62103024633 นางสาวสุวดี ทองทิพย�
62103024634 นางสาวศิรินันท� ประเจริญ
62103024635 นางชนาพร รัตนแสง
62103024636 นางสาวอรทัย ทองลี
62103024637 นางสาวณัชธ�ภิสรณ� ศิริบูรณ�
62103024638 นางจันทรา โล:ห�คํา
62103024639 นางสาวณิชกุล วัฒนกุล
62103024640 นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร
62103024641 นางสาวเทวรัตน� รุ:งแสง
62103024642 นางสาวพรรณิกา นามวิชา
62103024643 นายวราพล จตุเทน
62103024644 นายสรวิชญ� คิดสุข
62103024645 นางสาวทัติยา เพ็ชรอินทร�
62103024646 นายสมเกียรติ โชควิบูลย�ชัย
62103024647 นางสาวศิริรัตน� แข็งแรง
62103024648 นางสาวพิสินี ศรีสวัสด์ิ
62103024649 นางสาวปรางค�รักษ� โพธ์ิเปMYยศรี
62103024650 นายพงศ�พิสุทธ์ิ เพชรเทศ
62103024651 นางสาวภัทราภรณ� หอมสมบัติ
62103024652 นางสาวพัชราภรณ� บริสุทธ์ิ
62103024653 นางสาวสุนิตรา แจ:มศรี
62103024654 นางสาวอทิตยา ลีลาศ
62103024655 นางสาวจารุวรรณ คนหาญ
62103024656 นางสาวเบญญทิพย� ดงรักษ�
62103024657 นางสาวไพลิน บูคะธรรม
62103024658 นางสาวจิรัชญา จรีภรณ�พงษ�
62103024659 นางสาวรังสิมา ดอกพอง
62103024660 นายทักสินธ� ศิลารักษ�
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62103024661 นายประสาน ทองหล:อ
62103024662 นางสาวอัจฉรา อิ้งทอง
62103024663 นางสาวปBทมาวดี สระทอง
62103024664 นายสาธิต บัวหลวง
62103024665 นางสาวขวัญตา คําเหมา
62103024666 นางสาวบุหลัน หาญสุโพธ์ิ
62103024667 นางสาวกมลฉัตร ทาศิริ
62103024668 นายธนบูรณ� ลุงไธสง
62103024669 นางสาวศิริลักษณ� บุญราช
62103024670 นางสาวสุดารัตน� โสดา
62103024671 นายปBญญา พรมแสง
62103024672 นางสาวจิดาพา พลลือ
62103024673 นายนิรันดร� คําเกิด
62103024674 นางสาวปุณยาพร พลอํานวย
62103024675 นางสาวสรัญญา แสนโกสิท
62103024676 นางสาวธัญญรัตน� แก0วพวง
62103024677 นางสาวศิริรัตน� วิชุมา
62103024678 นางสาวณัฐฐิดา พิมพ�วิชัย
62103024679 นางสาวปMรดา ค้ิวสกุลกาญจน�
62103024680 นายณัฐกิตต์ิ หลอดเงิน
62103024681 นางสาวพิจิตรา ดวงจันทร�
62103024682 นางสาวลัดดา โบลาศรี
62103024683 นางสาวฐิติพร ตะเคียนจันทร�
62103024684 นายพันธุ�เลิศ ไพฑูรย�บัวทอง
62103024685 ส.ต.ท.ศิรสิทธ์ิ แสงแก0ว
62103024686 นายทรงวุฒิ ระนาดเงิน
62103024687 นางสาวธารินี คงยืน
62103024688 นางสาวยุภาวรรณ สมพร
62103024689 นางสาวศรัญญา เศษสุวรรณ
62103024690 นายเจนณรงค� วงษ�จิตร
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62103024691 นางเนตรพร เงินดี
62103024692 นายสิทธิศักด์ิ สุวรรณศรี
62103024693 นางสาวศิริวรรณ มหานิติพงษ�
62103024694 นางสาวอัมพร บูระพา
62103024695 นางสาวณฐพร สุพร
62103024696 นางสาวปวีณา สุขเกษม
62103024697 นายสุทิน สุขเจริญ
62103024698 นางสาวอรจิรา ฉลาบคํา
62103024699 นางสาวณัฐธิดา ภูทิพย�
62103024700 นางสาวกมลรัตน� สิงหพรพงศ�
62103024701 นางสาวบุณยานุช ศรีเรืองชีพ
62103024702 นางสาวกิตติมา สาลิวงษ�
62103024703 นางสาวภรัณยา วงษา
62103024704 นางสาวณัฐกฤตา สุภาษร
62103024705 นายกฤษฎา บุบผาวาสน�
62103024706 นางสาวณิชนันทน� จําเนียร
62103024707 นายบุญญฤทธ์ิ ทองแม0น
62103024708 นางสาวธารินี ศรีวิเศษ
62103024709 นายอนุรักษ� สาทวงศ�
62103024710 นายอธิชาติ ทองขัน
62103024711 นายฉัตรชัย ชาสูงเนิน
62103024712 นางสาวอาทิตยา ยินดี
62103024713 นายเสฎฐวุฒิ ย้ือเผ:าพันธ�
62103024714 นางสาวรสสุคนธ� คชยาพันธ�
62103024715 นางสาวนัทธิตรา พงษ�กลัด
62103024716 นางสาวดวงแก0ว ไพพร
62103024717 นางสาวสุรารักษ� โสบุญ
62103024718 นายมังกร เนตรวงศ�
62103024719 นางสาวนิตติกร ศิลชาติ
62103024720 นางสาววิยะนา การินทร�
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62103024721 นางสาวเนตรชนก บุญนํานาน
62103024722 นางสาวปIยะพร ชุมด0วง
62103024723 นางสาวลาวัลย� ศิริสุข
62103024724 นางสาวรุ:งจิรา สายทอง
62103024725 นายพงศธร ณ นครพนม
62103024726 นางสาววราพร ฉวีรักษ�
62103024727 นายยุทธพัทธ� เพ็งเหล:าง้ิว
62103024728 นางสาวอฐิติชญา แพทย�นาดี
62103024729 นางสาวเบญจวรรณ พหุนันท�
62103024730 นางวิภาภรณ� วุฒิวีรกุล
62103024731 นางสาวพัชรียา ศรีดาเลิศ
62103024732 นายเกียรติศักด์ิ เจริญสวัสด์ิ
62103024733 นางสาวจุฑารัตน� เหล:าสิงห�
62103024734 นางสาววีนัส เข็มพันธ�
62103024735 นางสาวปIยานุช สมเทพ
62103024736 นายปฏิพันธ� แพงดี
62103024737 นางสาวอรอนงค� บันทะท0าว
62103024738 นางสาวศรัญดา ไชยยงค�
62103024739 นางสาวจริยา จันทรสาขา
62103024740 นางสาววลีลักษณ� โขนชัยภูมิ
62103024741 นางเพ็ญสุดา สอนอาจ
62103024742 นางสาววิชญาดา พิมพ�บุตร
62103024743 นายรักษ�ธรรม แสงจันดา
62103024744 นางสาวศิรดา บํารุงรัตน�
62103024745 นางสาวปรมาภรณ� ปาวงค�
62103024746 นางสาวสาวินี คูณทอง
62103024747 นายราชภัฎ กาษี
62103024748 นางสาวนภาพร งามสนิท
62103024749 นางสาวจันทิมา แสงแก0ว
62103024750 นายเดชาวัต กมุทชาติ
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62103024751 นางสาววีรยาภรณ� เหม็นชา
62103024752 นายขจรศักด์ิ พูลทรัพย�
62103024753 นางสาวกาญจนา เพ่ิมวงศ�
62103024754 นางสาวอันธิกา อบอุ:น
62103024755 นายลิขิต คามวัลย�
62103024756 นายนพวัฒน� ภูคํา
62103024757 นางสาวสุรีพร ทํานักสุข
62103024758 นางสาวปาวิสา รวมสา
62103024759 นายปฏิวัติ โจมรัมย�
62103024760 นางสาวสุพัตรา สมสะอาด
62103024761 นายอนิรุทธ์ิ สีหามาตย�
62103024762 นายอภิชาติ สุขสะอาด
62103024763 นางสาววิสินี ศรีสมบูรณ�พงศ�
62103024764 นางสาวจุฑาภรณ� ติมุลา
62103024765 นายจักรภัทร พรมเภา
62103024766 นายวุฒิการ รุ:งเรือง
62103024767 นางสาวพัชรี มีโชค
62103024768 นางสาวจันทร�ญาภรณ� หอมสมบัติ
62103024769 นายธิติ พิกุล
62103024770 นายชนาวีร� สอนสัญ
62103024771 นางสาวยุภาพร วรรณงาม
62103024772 นางสาวสุทธิดา รัชโน
62103024773 นางสาวสุดารัตน� สุดประเสริฐ
62103024774 นางสาวนุจรี เสาะรส
62103024775 นางสาวปIOนนภา ผลพูน
62103024776 นางสาวจริยา ศรีเสน:ห�
62103024777 นางสาวพัชรินทร� มีเพ็ชร
62103024778 นางสาวรังสิยา นามแก0ว
62103024779 นางสาวศิริพัฒน� วอทอง
62103024780 นางสาวพัชรี สาธร
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62103024781 นายภัทระ มีวงศ�
62103024782 นางสาวอภิญญา สายแวว
62103024783 นางสาวสุจินฎา เจียดศรี
62103024784 นางสาวเกียรติสุดา โสดามรรค
62103024785 นางสาวประภัสสร หวานใจ
62103024786 นางสาวกนกทิพย� ขุนไชยทอง
62103024787 นายจีระเดช วงศ�คํามา
62103024788 นางสาวปาหนัน พลจันทร�
62103024789 นายอภิวัฒน� รัตนภักดี
62103024790 นางสาวกมลรัตน� คําพันธ�
62103024791 นายสมศักด์ิ โกศัลวิตร
62103024792 นางสาวผกามาศ นิลใย
62103024793 นางพรพรรณ พรมเรียน
62103024794 นางสาวเจนจิรา อินทร�มา
62103024795 นายสุเมธ แก0วระดี
62103024796 นางสาวนมัสภรณ� พูนประโคน
62103024797 ว:าที่ ร.ต.หญิงจิตปฏิมา วงษ�ถม
62103024798 นางสาวอารยา ผลภิญโญ
62103024799 นางสาวกนกวรรณ สมุติรัมย�
62103024800 นางสาวไอยลดา อภัยแสน
62103024801 นายคีรีรัฐ จันทร�โสภา
62103024802 นายณัฐวุฒิ โยริพันธ�
62103024803 นางสาวมธุรส พิมพลอย
62103024804 นางสาวศศิธร แก0วอุดร
62103024805 นายอภิชา ไหลเจริญกิจ
62103024806 นายธเนศ ศรียะวงษ�
62103024807 นายวรวุฒิ แก0วใส
62103024808 นายพุฒิพงษ� ลือเดช
62103024809 นางสาวศุลิษา สุขบุญมา
62103024810 นางสาววชิราพร ทองขาว
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62103024811 นายกิจติพงษ� ฟองงาม
62103024812 นางกีรณภรณ� ศรีสุรักษ�
62103024813 นางสาวยุภาพร สุชาตะประคัลภ�
62103024814 นางสาวสุนิสา หวังคํ่ากลาง
62103024815 นายสิทธิโชค ถ่ินระหา
62103024816 นางสาวภัชธีญา จินดา
62103024817 นายพัฒนชัย ลิมไธสง
62103024818 นายพัชรกร สะวานนท�
62103024819 นางสาวมณฑิตา อินทรามะ
62103024820 นางสาวอนุชธิดา พรมจันทร�
62103024821 นางสาวกระจ:างจิต จันสีโห
62103024822 นายพรชัย หริคําภา
62103024823 นางสาวภัทรวรรณ อุณหรัตน�
62103024824 นางสาวขัตติยา ปุญญา
62103024825 นางสาวยุพา รจนัย
62103024826 นางสาวสุวนันท� นันต้ือ
62103024827 นายวัจน�กร กานิล
62103024828 นางสาวอนันตญา ศรีคราม
62103024829 นายณรงค� ผารัตน�
62103024830 นายปBณณวิชญ� แก0วใส
62103024831 นายวิริยะ บุญญา
62103024832 นายยุทธศาสตร� ศรีสมัย
62103024833 นางสาวรุ:งนภา อยู:สุข
62103024834 นายกวิน ใจอินทร�
62103024835 นางสาวหทัยชนก ไชยศล
62103024836 นางสาวดวงฤดี ธีระบุตร
62103024837 นางสาวพิตตินันท� ปBญกาที
62103024838 นางสาวกานติมา โสมณวัฒน�
62103024839 นายชาญชัย สมงาม
62103024840 นายเสกสรรค� ลัดดา
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62103024841 นายพิเชษฐ� คนคง
62103024842 นางบุษบา กูดมา
62103024843 นายอนุสรณ� ระเม๊ิด
62103024844 นางสาวดลกนก ดอนชัยธนากูล
62103024845 นางสาวพรหมพร แพทย�นาดี
62103024846 นางสาวเพ็ญนภา ศิรินัย
62103024847 นายแดนนุพล ผะดาเวช
62103024848 นางสาวระพีพรรณ เจริญบุตร
62103024849 นางสาวกาณชญา สว:างวงศ�
62103024850 นางสาวนิรบล อุดด0วง
62103024851 นายอาทิตย� แสงนรินทร�
62103024852 นางสาวปIยมน พุ:มเพชร
62103024853 นางสาวอริศรา จวงจันทร�
62103024854 นายณัฐวุฒิ ผลจันทร�
62103024855 นางสาวรัชนก คงกระพันธุ�
62103024856 นางสาวจินตนา พูลเพ่ิม
62103024857 นางสาวจีรนันท� อินตา
62103024858 นางสาววนิดา อัปมระกา
62103024859 นางสาวยุภาวรรณ พาลึก
62103024860 นางสาวศิริวรรณ ปIดตานัง
62103024861 นางสาวณัฐนา เมืองโคตร
62103024862 จ.ส.ต.กิตติเชษฐ� หารวย
62103024863 นางสาววรรณศิการ� บุญทวี
62103024864 นายเลิศคูณ บุญสละ
62103024865 นางสาวจิตรา ปาสาบุตร
62103024866 นายอดิศร แสงวงค�
62103024867 นายสิทธิชัย สายสมบัติ
62103024868 นางสาวนภาลัย สีสะอาด
62103024869 นางสาวอรัญญา บุญนาค
62103024870 นายสุขสันต� คําจูมจัง
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62103024871 นางสาวธีระมนต� ว:องไว
62103024872 นางสาวศิรินทรา สิงห�ครุป
62103024873 นายเจนณรงค� มีสุวรรณ
62103024874 นางสาวณัฎฐิณี บุญงาม
62103024875 นางสาวสุพรรษา แป4นจันทร�
62103024876 นางสาวจําปา เกษรสร0อย
62103024877 นางสาววรรณกร จะเชิญรัมย�
62103024878 นายจักรพล วงค�จันทร�
62103024879 นายเกียรติศักด์ิ เพียรแก0ว
62103024880 นายภาคิน จําเริญ
62103024881 นางสาวพิมพ�สุดา อาบเงิน
62103024882 นางสาวกาบแก0ว แซ:อื้อ
62103024883 นางสาวเกศรินทร� โอวัฒนานวคุณ
62103024884 นายบูชิต ณรงค�พันธ�
62103024885 นายวรภูมิ สาภิราช
62103024886 นายอดิศัย หิตะชาติ
62103024887 นางสาวศุภนิดา สันธนะสุรางค�
62103024888 นายยงยศ แช:มช0อย
62103024889 นายสิทธิชัย นาท0าว
62103024890 นายไพบูลย� สินชู
62103024891 นางลักษณา เดือนขาว
62103024892 นายฐมพร พานสร0อย
62103024893 ว:าที่ร0อยตรีหญิงนวพร สารรัตน�
62103024894 นายหลุยส� เหมือนจิตร�
62103024895 นางสาวนุชนาฏ กระแสโสม
62103024896 นายอลงกรณ� ศิริแสง
62103024897 นางสาวอังษนา อบอุ:น
62103024898 นางสาวมัชฌิมา โยธิคาร�
62103024899 ว:าที่ร0อยตรีหญิงปนิดา จันทร�สด
62103024900 นางสาวกมลวรรณ ศรีละพันธ�
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62103024901 นางสาวยุพธิดา กากแก0ว
62103024902 นางสาวดารารัตน� สงเคราะห�
62103024903 นายนราธิป ทีโย
62103024904 ว:าที่ร0อยตรีหญิงอาภัสรา สายลาด
62103024905 นายวรรณยุธ ชัยดี
62103024906 นางสาวพนัชธร เทพาคํา
62103024907 นางสาวนีรชา ไชยช:วย
62103024908 นางสาวสุภาวรรณ นามบุตร
62103024909 นางสาวภัทรนันท� สุขเป^ง
62103024910 นายยงยุทธ สิงห�ครุฑ
62103024911 นางสาวกันทรากร เนตรแสง
62103024912 นางสาวชนินทรณ� พิกุลทอง
62103024913 นางสาวกมลวรรณ แก0วหนองแก
62103024914 นางสาวสุภาณี สุพรรณโมก
62103024915 นางสาวนิรัตน�สุดา ราชนิยม
62103024916 นายยุทธกาศ ไชยปBญญา
62103024917 นายชวกร สีดํา
62103024918 นายสุขใจ อินอุไร
62103024919 นายภาณุพงศ�ศิริ โนนกอง
62103024920 นางสาวรัตนาภรณ� ภูมิต้ัง
62103024921 นางสาวลักขณา ศรีอุบล
62103024922 นายสมคเนย� สุภาพ
62103024923 นางสาวขวัญฤดี นาคขี
62103024924 นายอาชา บุบผาสิงห�
62103024925 นางสาวศยามล แก0วโสภา
62103024926 นางสาววิลาสินี ตะวังทัน
62103024927 นางสาวนิลดา ดาเหลา
62103024928 นางสาวปIยะรัตน� จุดาบุตร
62103024929 นายอภิวัฒน� กมลผาด
62103024930 นางสาวอมร งามเถ่ือน

หน0า 831 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103024931 นางสาวณัฐฎาภรณ� สายสุด
62103024932 นายจิรายุ ขัตติยากุล
62103024933 นางสาวม่ิงขวัญ ปBกกะโทก
62103024934 นางสาวปฤษณา เพ็ญชารี
62103024935 นางสาวนัฐธิดา สีหนาท
62103024936 นางสาวผการัตน� แสงลา
62103024937 นางสาวรัสสนันท� อักษรศรี
62103024938 นางสาวรัชนันท� บุดดาห�
62103024939 นายสุวัช ศรปราบ
62103024940 นางสาวจุฑามาศ คําอุดม
62103024941 นางสาวแก0วเฉลียว อุ:นหล0า
62103024942 นายฉัตรชัย หลอดอาษา
62103024943 นางสาวยุพินพร เขตสกุล
62103024944 นางสาวเรวดี นิยม
62103024945 นางสาวนันทิกานต� ม่ิงมูล
62103024946 นางสุพัตรา โพธ์ิแก0ว
62103024947 นายเอกชัย เหลาผา
62103024948 นางสาวกนกพร อุบาลี
62103024949 นางสาวนวพร ศรีบุญเรือง
62103024950 นางสาวกรรนิกา พลภูเขียว
62103024951 นางสาวอภิญญา สิงห�การ
62103024952 นางสาวเพ็ญพรวดี เสน:หา
62103024953 นางสาวแพรววนิต แข:งขัน
62103024954 นางสาวพรชิตา พางาม
62103024955 นางสาวขวัญสุดา สุมังคละพันธ�
62103024956 นายอนุชิต สุตพัฒน�
62103024957 นางสาวธนาภรณ� เทพารักษ�
62103024958 นางอัชฌา สุภารัตน�
62103024959 นางอมรรัตน� เพียรชอบ
62103024960 นางสาวขวัญใจ โคตรสมบัติ
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62103024961 นายเพชรณรงค� พิมพ�ชัย
62103024962 นางสาวพุทธรักษา พุทธา
62103024963 นางสาวมยุรา วงค�คํา
62103024964 นายไชยรถ สิ่งสิน
62103024965 นางสาวจันทะณี สังข�ทอง
62103024966 นางสาวสุทธิตา ทับธานี
62103024967 นางสาวพชรชีพ ภูนะพงศ�
62103024968 นางสาวกมลวรรณ พิลาบุตร
62103024969 นางสาวสุจิตรา ธรรมชอบ
62103024970 นางสาวจุฑาธิป ผาดไธสง
62103024971 นางสาวอริสรา แห0วชาญ
62103024972 นางสาวผกายวรรณ ประดับแก0ว
62103024973 นายนัยชวัฒน� สุตานัย
62103024974 นายเตชิต ผิวสอาด
62103024975 นางสาวจิตราพักตร� พิมพ�พัฒน�
62103024976 นายภาณุมาศ มูลสาร
62103024977 นางสาวกนกพร แสนโสม
62103024978 นายกฤตัชญ� มีศรี
62103024979 นางสาวกุลพิลาส สระแก0ว
62103024980 นางสาวขนิษฐา วานมนตรี
62103024981 นางลูกศร สาริกา
62103024982 นางสาวณิชานันท� คณานิตย�
62103024983 นางสาวอาริษา เก:งกล0า
62103024984 นายภราดร แสงแก0ว
62103024985 นายฤทธิเกียรติ พจนา
62103024986 นางสาวจารวีย� พรพันธ�รวี
62103024987 นางสาวเพ็ญนภา บุญไทย
62103024988 นายชัยมงคล ผิวใสยา
62103024989 นายนพคุณ สุราช
62103024990 นางสาวนิษฐกานต� ศรีบุษยาสิทธ์ิ
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62103024991 นางสาวจิราพร จันทรักษ�
62103024992 นางสาวประภาพรรณ บุตรมาศ
62103024993 นายพรหมพิสุทธ์ิ เพ่ิมบุญ
62103024994 นางสาววิมลรัตน� แสนสุภา
62103024995 นางสาวศศิธร สาระวิทย�
62103024996 นายอภิเดช สาระแสน
62103024997 นางสาวนิตยา สิงหาอาจ
62103024998 นางสาววรรณภา สังขะวรรณ
62103024999 นายศรเพชร ไตรศรี
62103025000 นางสาวชนนิกานต� ยามวัน
62103025001 นางสาวอรวี บุญเนตร
62103025002 นางสาวเจนจิรา มณีสาย
62103025003 นายภัทรพงศ จินดาพล
62103025004 นางสาวอรัญญา กาหาวงค�
62103025005 นางสาวฐิติยาภรณ� ศรีธรรมมา
62103025006 นางสาวศิริรัตน� ดาพันธ�
62103025007 นางสาวกรกนก บุญภา
62103025008 นางสาวกาญจนา ศรีกุล
62103025009 นางสาวกชณัช ผลโยน
62103025010 นางสาวศิริรัตน� พงค�พีระ
62103025011 นางสาววิภาดา หยิบล้ํา
62103025012 นายนัฐกร ไชยแสน
62103025013 นายอาทิตย� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62103025014 นายพัฒนพงศ� สารสมัคร
62103025015 นางสาวยญกาญจ� อยู:ไพร
62103025016 นางสาววิลัยวรรณ เกษสุภะ
62103025017 นางสาวสุรีวรรณ วันจันทร�
62103025018 นางสาวปาล�มวรีย� จันพวง
62103025019 นายอาคม ศรีพรม
62103025020 นางวายุพักตร� ศิริสุทธ์ิ
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62103025021 นายกัมปนาท สุนทรา
62103025022 นางสาววิไลวรรณ แสงอยู:
62103025023 นางสาวนัฐกานต� เสาะสนธ�
62103025024 นางสาวสาวิณี อัตถาลํา
62103025025 นางสาวพกาวรรณ พวงพันธ�
62103025026 นางสาวนิตยา พิณทอง
62103025027 นายวีระพันธ� ยืนยง
62103025028 นายประวิน วงค�เจริญ
62103025029 นางสาวนาฏลดา จันทร�ศรี
62103025030 นางสาวพัฒนา ไชยรักษ�
62103025031 นางสาวพัชราภรณ� คําเพราะ
62103025032 นางสาวเจนจิรา เกษสกุล
62103025033 นางสาวยุพาพร ศรีคํา
62103025034 นางสาวรัชดา ซาเสน
62103025035 นางสาวปวีณา สุยไสย�
62103025036 นางสาวชมพูนุท จันทร�เรือง
62103025037 นางสาวอรนภา นวลละออง
62103025038 นางสาวทิพวรรณ ราชรินทร�
62103025039 นางสาววรัชยา ทิพยรส
62103025040 นางสาวพัชรี ทองปด
62103025041 นางสาวสิริพร เนื้ออ:อน
62103025042 นางสาวไพลิน บุระวงค�
62103025043 นางสาวอุบล คงธานี
62103025044 นางสาววิมลวรรณ จันทะมา
62103025045 นายวศิน ทวีโคตร
62103025046 นางสาววรารัตน� สายแสง
62103025047 นางสาวชญาณี จันทร�สมุด
62103025048 นางสาวปราณี พิลาดี
62103025049 นางสาวจุรีรัตน� ม่ันยืน
62103025050 นางสาวสุณิตา สืบศรี
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62103025051 นายสุทธิรักษ� อัคฮาดศรี
62103025052 นายวิริยะ วงษ�ศรีกุล
62103025053 นายธวัชชัย สิงห�สี
62103025054 นางสาวสมฤทัย ปานภักดี
62103025055 นางสาววริศรา พันธ�แก:น
62103025056 นางสาวมุสรินทร� สิงห�ทอง
62103025057 นายชนวีร� จิตตํานาน
62103025058 นายกฤษณะ สาระชาติ
62103025059 นางสาวธิดา ดวงจันทร�
62103025060 นางสาวรัชพร พรหมทา
62103025061 นายภาณุวัฒน� สมภาวะ
62103025062 นางสาวขันธิญา บุญเฟรือง
62103025063 นางสาวเสาวภา มาเพ่ิม
62103025064 นางสาวณัฐพัชร� บุญต0อง
62103025065 นายศิวลักษณ� สิงห�หาญ
62103025066 นางสาวจิราภรณ� พันธุชา
62103025067 นางสาวปภัชญา จันทร�แรม
62103025068 นางสาวกัญญาณัฐ วรรณทอง
62103025069 นางสาวอาภาพร เอกพันธ�
62103025070 นายวชิรวิทย� ภูมิวงศ�
62103025071 นางสาวชลธิชา ศรีหาเศษ
62103025072 นางสาวกุลกัญญา พิมพ�แก0ว
62103025073 นางสาวนีรนุช เสาสมภพ
62103025074 นางสาวณัฐนิชา สุดามาตย�
62103025075 นางสาววิสสุตา สุทธศิลปT
62103025076 นางสาวอรอุมา ชัยทอง
62103025077 นางสาวนริศรา ดวงอินทร�
62103025078 นายปริพัตร ศรีรักษา
62103025079 นางสาวพิริยา ศิลาอ:อน
62103025080 นายณัฐพล นามวัน
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62103025081 นางสาวประกายแก0ว นรคุณ
62103025082 นางสาวรชฎา โชคพล
62103025083 นายอานนท� บุญเจริญ
62103025084 นางสาวรดามณี พรมณีกร
62103025085 นางสาวพรหทัย ลดาวัลย� ณ อยุธยา
62103025086 นายศราวุฒิ บุญรักษ�
62103025087 นางสาววิจิตรา สุขสาร
62103025088 นายธนาวุฒิ ดุจวรรณ
62103025089 นางสาววัลลีย� ทองคํา
62103025090 นางสาวปรียานุช โลหะสาร
62103025091 นายกมล เกตศักด์ิ
62103025092 นายบุรินทร� โสธรวงค�
62103025093 นางสาวณิชกานต� เรืองวัชรศักด์ิ
62103025094 นางสาวบุณยาพร คูณมา
62103025095 นายกิตติชัย ไพศูนย�
62103025096 นายอนุกูล ศรีผุย
62103025097 นางสาวพรญาณี แพงสุดโท
62103025098 นางสาวพรรณิภา อินทพรม
62103025099 นางสาวจุรีรัตน� ขันแก0ว
62103025100 นางสาวศิรินันท� ช:วยลักษณ�
62103025101 นางอุทัยวรรณ มณีสาย
62103025102 นางสาวสุดารัตน� สมร
62103025103 นางสาวธัญวรัตม� บุญธรรม
62103025104 นางสาวจิรภา จําปาขันธ�
62103025105 นางสาวสิรภัทร พิบูลย�
62103025106 นางสาววัชราภรณ� ศาลางาม
62103025107 นางสาววิมลรัตน� ทองน0อย
62103025108 นายธวัชชัย วิเศษดี
62103025109 นางสาวจันจิรา พาคําสุข
62103025110 นางสาวสิริศรา ธารา
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62103025111 นางสาววิลาวัลย� คําผา
62103025112 นายพงษ�สิทธ์ิ แก0วจักร
62103025113 นางสาวจินดา เนตรวงค�
62103025114 นางสาวเมธาพร สุภาพ
62103025115 นางสาวอุทัยวรรณ บุญประครอง
62103025116 นางสาวสิตางค� ภิลมย�
62103025117 นายนันทวัฒน� ชวนผดุง
62103025118 นางสาวอารญา จุไร
62103025119 นางสาวอรดา เมฆบุตร
62103025120 นางสาวศิรินันท� อุระงาม
62103025121 นางสาวอลิตา ศรีสุข
62103025122 นายนคริน ศรีเข็ม
62103025123 นางสาวเพ็ญทิวา สุธรรมวงศ�
62103025124 นายสราวุฒิ ภาสําราญ
62103025125 นางสาวลลิตา จังอินทร�
62103025126 นางสาววาสนา บุญโกมล
62103025127 นางสาวพัชรีญา พลแก0ว
62103025128 นางดวงแก0ว ม่ันทองพิทักษ�
62103025129 นางสาวธนาภรณ� ภาวะดี
62103025130 นางสาวเบญจวรรณ ปานาตี
62103025131 นายวุฒิพงศ� สุขสังข�
62103025132 นางสาวสุปราณี ผุยพงษ�
62103025133 นางสาวสุรีพร ทรวงโพธ์ิ
62103025134 นางสาวนัจนันท� สีหามาตย�
62103025135 นายปรัชญา ชาญชิตร
62103025136 นางสาวรัตนา บุญพุท
62103025137 นางสาววรัญญา บัวจันทร�
62103025138 นางสาวสุกัญญา ครองยุติ
62103025139 นางสาวฐศุภากร ชาตาธิคุณเมธยา
62103025140 นางสาวนภาจรี ชินรี
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62103025141 นายวรายุทธ วรรณธงชัย
62103025142 นายวุฒินันท� คุณแรง
62103025143 นางสาวสุภาวดี แสงส:อง
62103025144 นายสุรศักด์ิ ต0นโพธ์ิ
62103025145 นางสาวอินธิรา คําโสภา
62103025146 นายอัศวิน ผังคี
62103025147 นายวัฒนชัย ภาคพรหม
62103025148 นางสาวแพรวภัทร�ชา พิบูลย�
62103025149 นายสิทธิพงษ� สมอ0าง
62103025150 นางสาวฐิติพร อุส:าห�ดี
62103025151 นางฐิติมาภรณ� ภาโนมัย
62103025152 นางสาวลัดดา ศรีเนินกล0วย
62103025153 นางสาวเนตรอุบล สีดาโคตร
62103025154 นางสาวอรวรรณ สีดํา
62103025155 นางสาวเสาวลักษณ� ธงแพรศรี
62103025156 นายพิสิษฐ� บริสุทธ์ิ
62103025157 นางสาวนงนุช พาหา
62103025158 นางสาวจรัสศรี ปIยไพร
62103025159 นางสาวอรวรรณ สระแก0ว
62103025160 นางสาวอัมพิกา นนท�ใส
62103025161 นางสาววิมลนันท� เจริญรัมย�
62103025162 นางสาววิกานดา เขียวขํา
62103025163 นางสาวประชาพร สิทธินาม
62103025164 นางสาวน้ําอ0อม โลนงาม
62103025165 นางสาวธวัลรัตน� เนียมกลิ่น
62103025166 นางสาวอชิรญา ทิลัง
62103025167 นางสาวผานิต ศิริวาลย�
62103025168 นางนุชจรินทร� ผุดบัวดง
62103025169 นางสาวกฤติยาณี พรมชัย
62103025170 นายวรัญชิต ร:มเย็น
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103025171 นายประจักษ� มหากนนท�
62103025172 นางสาวนิษฐา คนหาญ
62103025173 นางสาวศิริมา บุญสุภา
62103025174 นางสาวดารญา ดิษวงษ�
62103025175 นางสาวกัลยรัตน� บัวงาม
62103025176 นางสาวสุวินา พูอ:อน
62103025177 นายก:อ โหรานิคม
62103025178 นางนิลวรรณ จันทร�ไทย
62103025179 นายณภัทร� รัตพันธ�
62103025180 นางสาวทิพวรรณ เห็มวัง
62103025181 นางสาวยาพร ละคร
62103025182 นางสาวณัฐทราพร สาธรณ�
62103025183 นางสาวชนากานต� แท:นแก0ว
62103025184 นางสาวณัฐนิชา ไชยมหา
62103025185 นายเสกสรรค� ดวงมาลา
62103025186 นางสาวนิจธารา แก0วธรรม
62103025187 นางสาวสุทธิพร มานะบารมีกุล
62103025188 นายพัชรวัตร� ยายิรัมย�
62103025189 นางสาวศิริลักษณ� แผ:นศิลา
62103025190 นางสาวพิชญกานต� พันทองหล:อ
62103025191 นายชัยวัฒน� วิชาชัย
62103025192 นายนรสิงห� จินาวัลย�
62103025193 นางสาวทัศนีย� พาหุนันท�
62103025194 นางสาวกัญญาณัฐ สามาอาพัฒน�
62103025195 นางสาวนภาพร เกษทอง
62103025196 นางสาวยุวธิดา พรรณภักดี
62103025197 นางสาวธารทิพย� สูงสุด
62103025198 นางสาวจุรีรัตน� สินพิมพ�
62103025199 นายทรงเกียรติ ขานอ:อนตา
62103025200 นายเมธี อ:อนดี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103025201 นางสาวอุไรพร สุขจิตร
62103025202 นายพีระพงษ� พูลเพ่ิม
62103025203 นางสาวจันจิรา ทองผา
62103025204 นางสาวอรอนงค� สุยังกุล
62103025205 นางสาววลินดา สารบุญ
62103025206 นายนพดล รักษาธรรม
62103025207 นางสาวมธุรส มาเรือง
62103025208 นางสาวกรรณิกา อ0วนล้ํา
62103025209 นางสาวชลธิชา ประโยตัง
62103025210 นายสมบัติ สุริฉาย
62103025211 นางหนึ่งฤทัย สง:างาม
62103025212 นางสาวนิรมล บุตรลักษณ�
62103025213 นางสาวศิริลักษณ� สุระเกษ
62103025214 นางสาวดวงจันทร� สุขกาย
62103025215 นางสาวศิริวรรณ ต่ิงทอง
62103025216 นางสาวสุปราณี ศรีเมือง
62103025217 นางสาวสุกัญญา เขียวอ:อน
62103025218 นายชลธาร พันธ�หอม
62103025219 นางรุจจิเรข จําปาจีน
62103025220 นางสาวสุกัญญา ปรากฎ
62103025221 นางสาวศุภะนันท� ดวงแก0ว
62103025222 นางสาววิไลวรรณ พันธราช
62103025223 นางสาววาดฝBน หิปะนัด
62103025224 นางสาวสกาวเดือน ม่ิงขวัญ
62103025225 นายทวีศักด์ิ แก0วพรม
62103025226 นางสาวอรวรรณ สุดแสง
62103025227 นายนฤนาท มารารัมย�
62103025228 นางสาวทิพย� เชี่ยวชาญ
62103025229 นางสาวรวิพรรณ ทองม0วน
62103025230 นางสาวสุธาสินี แก0วเสนา
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103025231 นางสาวพลอยไพลิน ชิณศรี
62103025232 นางภาวนา ประสานทอง
62103025233 นางสาวรจนา หงษ�คํา
62103025234 นางสาวมุฑิตา บุญปก
62103025235 นางสาววรรณนิภา สุขสุนทรกุล
62103025236 นางสาวกมลชนก ไชยคง
62103025237 นางสาววรินทร แน:นสิงห�
62103025238 นายกนกพล พรรษา
62103025239 นายธวัชชัย ทองแถม
62103025240 นายไอยคุปต� ขิงรัมย�
62103025241 นางสาวสุภาวดี พรํานัก
62103025242 นายปฐมวัฒน� ชินบุตร
62103025243 นางสาวเยาวเรศ วิชาพูล
62103025244 นางสาวชาลิดา สุภนาม
62103025245 นางสาวปIยะเนตร เหล็กกล0า
62103025246 นายกันตภณ เจริญวงศ�
62103025247 นายอรุณ ดาญาน
62103025248 นางสาวอังคณา กานัง
62103025249 นายนรินทร� บุญสอด
62103025250 นางสาวสมฤดี โพธิสิงห�
62103025251 นางสาวปาจรีย� สาธุพันธ�
62103025252 นางสาวบุบผา เอ็มรัตน�
62103025253 นางสาวขวัญฤทัย หงวนกับ
62103025254 นางสาวนฤมล บุญอุ0ม
62103025255 นายปIยะพงษ� ศรีบุรมย�
62103025256 นางสาวมธุริน มาลีหวล
62103025257 ว:าที่ ร.ต.หญิงมณฑกานต� วงค�โสภา
62103025258 นางสาวธิดารัตน� เทียรคา
62103025259 นางสาวจารุมาศ ยะบุญมี
62103025260 นายสุริยัน อุปพันธ�
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                       ช่ือ - นามสกุล

62103025261 นางสุณิสา ทองดี
62103025262 นางลินดา ยุพา
62103025263 นางสาวชยาภรณ� ศิริจันทร�เพ็ญ
62103025264 ส.อ.หญิงพรรณประภา สายงาม
62103025265 นางสาวกฤษณา นามวิชา
62103025266 นางสาวกัลยา จันทะนาค
62103025267 นายทวีศักด์ิ ด0วงทองสา
62103025268 นางสาวพิมพ�วลัญช� นิคํา
62103025269 นางสาวพจนา หวานใจ
62103025270 นางสาววิภาพร บุตรน0อย
62103025271 นางสาวสุพัตรา สายสุด
62103025272 นางสาวรัตนาภรณ� พรมแดน
62103025273 นางสาวประภัสสร เคหารมย�
62103025274 นายกิระวัฒน� โชคนัติ
62103025275 นางสาวสุปรียา เชื้อตาอ:อน
62103025276 นางสาวจันทร�จิรา แสวงทรง
62103025277 นายสุทธิพร สีดํา
62103025278 นางสาววาสนา นิสวัน
62103025279 นางสาวธณิญาพร จันลา
62103025280 นางสาววิภาพร จันทะวัน
62103025281 นายนิธิรัตนพร บุญห:อ
62103025282 นายฉันท�ทัต ประทอง
62103025283 นางสาวศิริลักษณ� ปริวันทะโก
62103025284 นางสาวมนฑกานต์ิ รินทรามี
62103025285 นางสาวนุชรีย� พงษ�ภา
62103025286 นางสาววรรณพร ชมชื่น
62103025287 นางสาวสุภาพร แสนโคตร
62103025288 นายกฤษกร นัยนิตย�
62103025289 นางสาวสุปราณี กวดขันธ�
62103025290 นายนคเรศ พรมแสง
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62103025291 นางสาวกรกนก พันธ�เณร
62103025292 นางสาวนงลักษณ� คูณชัย
62103025293 นายจิรวัฒน� อวยพรส:ง
62103025294 นางสาวรัศมี โคตรสิงห�
62103025295 จ.ส.ตธีรวัฒน� แผลงฤทธ์ิ
62103025296 นางสาววรรณนภา ศิลารวม
62103025297 นายอุดมพร สุภิษะ
62103025298 นางสาวสุภัตรา สกุลแก0ว
62103025299 นายขจร จันทร�ดวงศรี
62103025300 นายกฤตวิทย� ขันชะลี
62103025301 นายอาทิตย� ญาณะพันธ�
62103025302 นางสาวพรทิพย� เรืองปรัชญากุล
62103025303 นายกฤตนัย ไชยกาล
62103025304 นายสุรศักด์ิ ไชยสุริย�
62103025305 สิบเอกอาทิตย� ริทัศสาร
62103025306 นางสาวศิริรัตน� สายแวว
62103025307 นางอณุรัตน� ศรีณรงค�
62103025308 นายดุษฎี เขียวอ:อน
62103025309 นายอครินเดช เพชรนิล
62103025310 นายปารย�ภูมิ โชติการ
62103025311 นางสาวจุฑารัตน� บุญพามา
62103025312 นางสาวพัชรีพร พานิชย�
62103025313 นางสาวปIยธิดา พุ:มจันทร�
62103025314 นางสาวภัทราพร สกุลไทย
62103025315 นางสาวปาริชาต จันตะศรี
62103025316 นางสาววชิราพร คนสูง
62103025317 นายวีระยุทธ ดลลม
62103025318 นางสาววริศรา ศรีขาวรส
62103025319 นางสาวสุนันทา ดาบุตร
62103025320 นางสาวนันทินี ศรีนิล
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62103025321 นายสถาพร พรแก0ว
62103025322 นางสาวภิญญา ผากํ่า
62103025323 นางสาวอิสริยาภรณ� ภาสมบูรณ�
62103025324 นางสาวธารทิพย� แก:นแก0ว
62103025325 นางสาวเบญจวรรณ บุญมาทน
62103025326 นายมานพ ชัยสวนียากรณ�
62103025327 นางสาวกนิษฐา จันทพันธ� 
62103025328 นายพรนรงค� บุตรแก0ว
62103025329 นางโสภาภรณ� สืบสําราญ
62103025330 นางสาวพิสมัย ชอบดี
62103025331 นางสาวนพรัตน� สีสุมัง
62103025332 นางสาววราภรณ� เสียงล้ํา
62103025333 นางสาวกรวรรณ เห็มอ:อน
62103025334 นางสาวราตรี สุวรรณเพชร
62103025335 นางสาวดวงฤทัย ชัยศรี
62103025336 นางสาวลัดดาวัลย� สุขชาติ
62103025337 นางสาวสายสมร ขันแข็ง
62103025338 นางสาวศรัณย�พร ไชยะโอชะ
62103025339 นางสาวยุพิน แสนเสน:ห�
62103025340 นางสาวปวีณา คําประภา
62103025341 นางสาวอารยา ภูดินดิบ
62103025342 นางสาวสุนันธินี คูณสว:าง
62103025343 นางสาวปทุมพร ธรรมรักชัย
62103025344 นางสาวชลธิชา ม่ันคง
62103025345 นางสาวกรรณิการ� พรหมประกาย
62103025346 นางเดือนเพ็ญ กองกาญจน�
62103025347 นางสาวธัญยาภรณ� พะนิรัมย�
62103025348 นางหอมไกล นาจําปา
62103025349 นายจิระศักด์ิ โพธะเลศ
62103025350 นางสาวอมรรัตน� ประดับสุข
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62103025351 นายวันชัย อินงาม
62103025352 นางสาวรุ:งทิวา สีคราม
62103025353 นางรุ:งนภา ถนอมลาภ
62103025354 นายโอวาท วิวาสุข
62103025355 นายเฉลิมชาติ สุริพันธ�
62103025356 นางสาวพิชญาดา ดวงจันทร�
62103025357 นางสาวสาวิตตรี สุดตา
62103025358 นางสาวสุนิตา อุปชัย
62103025359 นายสุทธินันท� มีสิทธ์ิ
62103025360 นางสาวนภัสสร ส:งเสริม
62103025361 นางสาวสุนาลี เจริญศิลปT
62103025362 นางสาวสุนิษา บัววงศ� 
62103025363 นายณัฐวิทย� ศรีรังกรณ�
62103025364 นายจักรกฤษ รัตแมต
62103025365 นายธีระวัฒน� ทองคําใส
62103025366 นางจันทร�แรม แช:มช0อย
62103025367 นางสาวลิษา เกษรราช
62103025368 นางสาวสุปราณี พรมรินทร�
62103025369 นางสาวชญานี ติตะสี
62103025370 นางสาวจิราวรรณ ทองเหลือง
62103025371 นายพงศ�เทพ รูปคม
62103025372 นางสาวยอดขวัญ จงน0อมกลาง
62103025373 นางสาวอัญชลี ลือธิสาร
62103025374 นางสาวสุชาดา บุญนะรา
62103025375 นางประภักพงษ� มีไชยา
62103025376 นางสาวนงนุช นนพละ
62103025377 นายพรชัย วรัมมานุสัย
62103025378 นายคณิน ทินนะภา
62103025379 นางสาวธนภรณ� สู:บุญ
62103025380 นางสาวอรัญญา แสนชัย
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62103025381 นางสาวนันปภา วันดึก
62103025382 นางสาวอริษา วงมาเกษ
62103025383 นางสาวศกุลตลาภรณ� ตรุณจันทร�
62103025384 นางสาวอุบลวรรณา วะริวงศ�
62103025385 นางสาวกนกวรรณ ไชยโคตร
62103025386 นายณัฐเศรษฐ� ศิริคํา
62103025387 นางสาวมลวิภา กุมารสิทธ์ิ
62103025388 นางสาวภิญญารัตน� ใจนวน
62103025389 นายภิญโญ พรสุวรรณ
62103025390 นางสาวกิจติยา เต็มดวง
62103025391 นางสาวณัฐกานต� แดงสุข
62103025392 นางสาวสวิดา ไชยสําแดง
62103025393 นางสาวอรุณี สาลี
62103025394 นางสาวทับทัย เสาศิริ
62103025395 นางสาววารุณี นกเผือก
62103025396 นางสาวจิตรอนงค� คํามีรัตน�
62103025397 นางสาวจันทร�ทิพย� ทิพพูล
62103025398 จ:าสิบเอกชวพล ปภพปIยภูวดล
62103025399 นางสาวอรอุมา ศรีสมพร
62103025400 นายกิตติกร รับรอง
62103025401 นางสาวธิดารัตน� กันยาทอง
62103025402 นางสาวทรงพร ทองพิลา
62103025403 นายฉัตรชนก มุกธวัตร
62103025404 นางสุวรรณี อินทรนุช
62103025405 นายคธาวุธ หอมจันทร�
62103025406 นายจิรวัฒน� แก:นพิทักษ�
62103025407 นางสาวณัฐญาณี คตวงษ�
62103025408 นายสุพัฒน�ติพงษ� มะลิวัลย�
62103025409 นางสาวสุภาวดี ฉิมพุทธ
62103025410 นางสาวสุปราณี บุญราศรี

หน0า 847 จาก 848            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

                       ช่ือ - นามสกุล

62103025411 นางสาวสุประวีณ� สุวรรณพรม
62103025412 นางสาวศิริญา สาธุ
62103025413 นายปกรณ� ใจยาว
62103025414 นางสาวจุติธิดา บํารุงทรัพย�
62103025415 นางสาวศศิวิมล สะเดาทอง
62103025416 นางสาวสมพิศ เจือทอง
62103025417 นายแสงอุทัย ศรีสุวะ
62103025418 นางสาวอรอุมา สมนึก
62103025419 นายอภิชาย มนตรี
62103025420 นางสาวชนม�นิภา ขิปวัตร
62103025421 นางสาวอรภิการ� ปริโยทัย
62103025422 นางสาวนิภาภรณ� สินธิทา
62103025423 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภาณุมาศภิญโญ
62103025424 นางสาวน้ําทิพย� คงดี
62103025425 นางสาวณัฐภาส� โพธ์ิทิพย�
62103025426 นางสาวอนุสรา กันหาวัน

จํานวน 25,426 ราย

หน0า 848 จาก 848            


