
เลขประจําตัวสอบ

62111000001 นางสาวปนัดดา ชูศรีย่ิง
62111000002 นายณัฐวุฒิ ศรีเมืองบุญ
62111000003 นายวรวรรณ อารัมภ!วิโรจน!
62111000004 นางสาวสุกัญญา พลหล)า
62111000005 นางสาวกัญญานัฐ แสงหิม
62111000006 นางสาวปรินทร!ชนา เอกรักษา
62111000007 นางสาวศิริลักษณ! ชัยสุวรรณ!
62111000008 นายวิษณุ สําโรงพล
62111000009 นางสาววรรณิดา ใจสูงเนิน
62111000010 นางสาวรัชดาภรณ! สุขสวัสด์ิ
62111000011 นางสาวอทิตยา จตุพงษา
62111000012 นางเสาวนีย! มะลิเลิศ
62111000013 นายทองใบ บริสุทธ์ิ
62111000014 นายตะวัน คงไมตรี
62111000015 นางสาวชฎาพร มะพันธ!
62111000016 นายวชิระ เมืองนาม
62111000017 นายพรทวี ฆารบุญ
62111000018 นางสาวชนากานต! พิสุทธ์ิ
62111000019 นายชลวิศ แสงกล)า
62111000020 นางสาวนันทนา นาทําทอง
62111000021 นายธนบดี จําปาพรม
62111000022 นางสาวชลธิชา คําแก)ว
62111000023 นางสาวสุดารัตน! บัวศรี
62111000024 นางสาวโชติมณี สิงห!ทอง
62111000025 นางสาวพรพิมล นีลพันธ!
62111000026 นายสมร สะใบ
62111000027 นางสาววราภรณ! สาธิตธรรมชาติ
62111000028 นางสาวกิติกา ดวงมาลา
62111000029 นายศักด์ินันดร เนืองนัน
62111000030 นางสาวธิฎาพร สัตยบัณฑิต
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62111000031 นายเทพพิทักษ! สินค)า
62111000032 นายเกริก ศรีนาง
62111000033 นางสาวพรรณทิพย! บุญเรือง
62111000034 นางสาวเยาวเรศ พรามนิล
62111000035 นายอมรินทร! มงคลสวัสด์ิ
62111000036 นายวิทธวัตน! อาสนะธรรม
62111000037 นางดวงกมล พรมวิชา
62111000038 นายณรงค!ชาติ ไชยพิเดช
62111000039 นายธีรพัฒน! ฉายถนอม
62111000040 นายเรืองรุชติ เพ่ิมทรัพย!
62111000041 นายชิษณุชา ประทุมมาลา
62111000042 นางสาวสุนันทินี โพพะนา
62111000043 นางสาวสุภาวิมล แสงทอง
62111000044 นายวัลลพ แก)วใหญ@
62111000045 นางสาววรรณนิศา ก)อนธิงาม
62111000046 นายสมพงษ! ปAองท)าว
62111000047 นางสาวอารยา ไชยเกรินทร!
62111000048 นายสิทธิศักด์ิ กองศรี
62111000049 นางสาวคณิษชญา ปBติกุลวรภัทร
62111000050 นางสาวชญานี จิตรไธสง
62111000051 นายถิรวัฒน! ศรีจันทา
62111000052 นางสาวศิริวรรณ เทียงโงก
62111000053 นายพิมพ!พีรเนตร พิมพ!สุนนท!
62111000054 นายธนากร ว@องไว
62111000055 นายโชคชัย ศิรินาม
62111000056 นายจตุพร จันทวงษา
62111000057 นางสาวจรรยวรรธน! รัตนเลิศ
62111000058 นางสาวสรินนา อินทรักษ!
62111000059 นางสาวสุดารัตน! สวัสด์ิช@วย
62111000060 นางสาวจันจิรา พรหมเวียง
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62111000061 นายจักพันธุ! ย)อยกลาง
62111000062 นายธนศีล เศวตศิริ
62111000063 นางสาวธรรมธิดา ศรีทัด
62111000064 นางสาวปBยดา ไชยกิจ
62111000065 นางสาวชนัญญา สาระพันธ!
62111000066 นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิริ
62111000067 นางสาวพิยะดา ลันสี
62111000068 นางสาวปนัสฐากร อิสระเจริญ
62111000069 นางสาวศุภดี กาหลง
62111000070 นายสรายุทธ แสนยะบุตร
62111000071 นายวุฒิศักด์ิ สินธุเสน
62111000072 นายนิรุจน! สีเสนาะ
62111000073 นางสาวภรณ!ชนก มุริจันทร!
62111000074 นางสาวกานต!พิชชา สอนเนตร!
62111000075 นางสาวหนึ่งฤทัย ริโยธา
62111000076 นางสาวปราณฤทัย ปAองซ)าย
62111000077 นางสาวณัฏฐาภรณ! อนุสุริยา
62111000078 นายวีรวัฒน! โคตรศรีวงษ!
62111000079 นายสหชาติ พิทักษ!
62111000080 นางสาวเพ็ญนภา แมนสถิตย!
62111000081 นายทัชพงศ! ผลสว@าง
62111000082 นายปBยวัฒน! ปราบสงบ
62111000083 นางสาววิภาดา สีลาสิทธ์ิ
62111000084 นางสาวรัชนีกร แสนโคก
62111000085 นางสาวปณิตา พาลพันธ!
62111000086 นางสาวขนิษฐา นาคนชม
62111000087 นางสาวพรสุดา ภูตาคม
62111000088 นางสาวสรวีย! รักโคตร
62111000089 นายบริพัตร เพชรน)อย
62111000090 นายพิทยา เสนาวงศ!
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62111000091 นางสาวฐิติมา หาดขุนทด
62111000092 นายจักรพงษ! พงษ!โคกสี
62111000093 นางสาวพิมพ!ณพัฒน! หลอดแก)ว
62111000094 นายโชคเฉลิม บรรเทา
62111000095 นายกษิดิศ พาหะนิช
62111000096 นางสาวฑิฆัมพร พุ@มทอง
62111000097 นางสาวก่ิงแก)ว เหล@าสงคราม
62111000098 นางสาวขนิษฐา กลางบุรัมย!
62111000099 นายกีรติ พิทยาวุธวินิจ
62111000100 นางสาวจาลุวัฒน! สีดา
62111000101 นายจิรายุทธ รูปสูง
62111000102 นายธนากร สอนชา
62111000103 นางสาวไอลดา วงษ!เจริญ
62111000104 นางสาวรัตนาภรณ! ดุจพันธ!
62111000105 นางสาวพัชราภรณ! พิทักษ!รัศมี
62111000106 นางสาวภัทรวดี ศรีหลง
62111000107 นางสาวภัคจิรา ตุ)ยภูเขียว
62111000108 นางสาววาสนา บัวไสว
62111000109 นางสาวสุนันทา ผ@องอุดม
62111000110 นางสาวชนิสรา สืบสาย
62111000111 นางสาวพัชรี อุ)ยอั้ง
62111000112 นายนันทวัฒน! ปJตผา
62111000113 นายอดิศร ดวงใน
62111000114 นางสาวสุรางคนางค! ชูเจริญตระกูล
62111000115 นายประวิทย! พาลารักษ!
62111000116 นางสาวปฏิญญา คุณทะวงษ!
62111000117 นายนันทพล เลพล
62111000118 นายราชยศ คร่ําสุข
62111000119 นางสาวศศิธร คํามีอ@อน
62111000120 นายภูวดล นามวัย
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62111000121 นายธรรมพล เสาวภาคย!กุล
62111000122 นางสาววชิราภรณ! ไชยเนตร
62111000123 นายพิติพงษ! พิมพา
62111000124 นายยงยุทธ แสงประทีป
62111000125 นางสาวทิวาภรณ! พลชํานิ
62111000126 นางสาวเจตนิพิฐ ค@อมสิงห!
62111000127 นายสปJญญ! สิงห!สมบัติ
62111000128 นายพงษ!เพชร กุหลาบ
62111000129 นางสาวสุภาพร ไชยปJญหา
62111000130 นางสาวนัฐพร มุงคุณดา
62111000131 นายเผดิมโชค สีเมืองบุญ
62111000132 นายณรงค!ธร ลีโคตร
62111000133 นางสาวจันทรมลฑล ไชยเทศ
62111000134 นายสรวิชญ! อุ@นทองมา
62111000135 นางสาวเยาวลักษณ! พรามนิล
62111000136 นางสาวรวิพร คําแหงพล
62111000137 นางสาวพรพิมล วรรณศิริ
62111000138 นางสาวกัลยา ทองโคตร
62111000139 นางสาวจารุนันท! นามนู
62111000140 นายณัฐวัตร ยืดยาว
62111000141 นางสาวหิรัณยา แสงทะมาตร
62111000142 นางสาวทิพวัลย! วิลัยหงษ!
62111000143 นางสาวจิดาภา แก)วหาญ
62111000144 นางสาวกมลชนก โพธ์ิแก)ว
62111000145 นายวสันต! สารคํา
62111000146 นางสาวภัทราพร หนองเส
62111000147 นายปฏิภาณ บัวระพา
62111000148 นายอภิศักด์ิ อินตKะสงค!
62111000149 นายพิชัย จันทเลิง
62111000150 นางสาวพุทธรักษ! กองชนะ
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62111000151 นางสาวรวิสรา บวกทอง
62111000152 นายนนทรัช แสนวงษ!
62111000153 นายนิจิโรจน! แพงทรัพย!
62111000154 นางสาวปBยฉัตร วิชาโคตร
62111000155 นางสาวนภัสกร ภูเลิศ
62111000156 นายเจตน!สฤษฏ์ิ อภัยแสน
62111000157 นายองอาจ พงษ!สกุล
62111000158 นายสยมภู โพธ์ิศรี
62111000159 นางสาวสุมาลี ทองเกตุ
62111000160 นางสาวยุวธิดา สีสา
62111000161 นางสาวมณีรัตน! ภูมิภักดี
62111000162 นางสาวณัฏฐณิชา วิปสูงเนิน
62111000163 นางสาวอภิญญา อุตมะ
62111000164 นางสาวกมลวรรณ สัมมะจารินทร!
62111000165 นางสาวอนุธิดา แสนแปA
62111000166 นางสาวสิริภัทร รักษา
62111000167 นางสาวศศิวิมล อุดมทรัพย!
62111000168 นางสาววรัญญา ชัยนิคม
62111000169 นางสาวพุทธชาด ถ@อสูงเนิน
62111000170 นางสาวสาวิณี มูลตรีภักดี
62111000171 นางสาวกัญณิกา พันธุชิน
62111000172 นายวรศักด์ิ ล@ามแขก
62111000173 นางสาวนวกาญจน! ศรีเมือง
62111000174 นางสาวปนัดดา ห@อทรัพย!
62111000175 นางสาวนิธิพร เนาช)าง
62111000176 นางสาวพัชราภา สาริกา
62111000177 นายนิติธร โทมี
62111000178 นางสาวจีรรัตน! คําสิงห!
62111000179 นายมานะชัย สอนเพ็ง
62111000180 นางสาววิจิตรา แสนสวาสด์ิ
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62111000181 นางสาวอรทัย เค)าทา
62111000182 นายธวัชชัย สายวงษ!
62111000183 นางสาวสุภาพร อุปนันไชย
62111000184 นางสาวพิมจันทร! แวดไทยสงค!
62111000185 นางสาวจิตรกัญญา นามสง
62111000186 นางสาววิภาวรรณ คงสง
62111000187 นางสาวปริยากร พยุงวงษ!
62111000188 นางสาววิจิตรา เขียวคําภา
62111000189 นางสาวเกวลี มูลตรีภักดี
62111000190 นายยุวรัฐ จําปางาม
62111000191 นางสาวสุภาภรณ! ภาชนะวรรณ
62111000192 นายสุธิลักษณ! วัลลิกุล
62111000193 นางสาวกาญจนาพร พาพวย
62111000194 นางสาวณัฐธิดา โชติช@วง
62111000195 นายจารึก พุฒดี
62111000196 นายศตวรรษ พันธุ!หริ่ง
62111000197 นายอนุวัตร ศีละวงษ!
62111000198 นายจุฑาวัฒน! รัชดาพิพัฒน!
62111000199 นางสาวกฤษณา ง)าวบุ@งคล)า
62111000200 นางสาวเมรินทร! จตุรงค!
62111000201 นางสาววัชราภรณ! อินนาค
62111000202 นายเจษฎา พันธุ!พาณิชย!
62111000203 นางสาวณัฐธยาน! ศรีนาค
62111000204 นางสาวพิมพ!นภัส อยู@พุ@ม
62111000205 นายวงศธร ผลเพ่ิมพูล
62111000206 นายทรงกรด รายณะสุข
62111000207 นางสาวปานตะวัน นิตยวัน
62111000208 นายสรวรรธน! พลเสน
62111000209 นายปรินทร ถนอมพันธุ!
62111000210 นางสาวพัชรินทร! พิทักษ!รัศมี
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62111000211 นางสาวปภัสสร ปJญญาทิพย!
62111000212 นายธนิยะ สวนดอกไม)
62111000213 นางสาวรัญญา คําอาจ
62111000214 นายโกวิท หันจางสิทธ์ิ
62111000215 นางสาวสินวดี ภูนุพา
62111000216 นางสาววันทนา องอาจ
62111000217 นายพุฒิพงศ! ขวัญทิพย!
62111000218 นางสาวอ@อนสวรรค! จอมคําสิงห!
62111000219 นางสาววิยดา คนงาม
62111000220 นางสาวดาลัด สําราญสลุง
62111000221 นางสาวบุริมปJทม! อรัญวาส
62111000222 นางสาววารุณี จิตแสง
62111000223 นางสาวธาวิณี ศรีอัครตานนท!
62111000224 นายปฐมพงษ! อุปพงษ!
62111000225 นายฉัตรพล จันทาสี
62111000226 นางสาววิภาวรรณ สมสวย
62111000227 นายศุภวัฒน! ศรีพาบุญ
62111000228 นายพงษ!สิทธ์ิ สุขทองษา
62111000229 นางสาวประภาพร สุมาลี
62111000230 นางสาวนวพร สืบสกุล
62111000231 นายพงศธร ทองทํามา
62111000232 นางสาวอุดมพร รัตนวงค!
62111000233 นางสาวอริสรา โคตะโน
62111000234 นางสาวสุธิดา กายะเสนา
62111000235 นายร@มธรรม พานกระดึง
62111000236 นางสาวสิริกัญญา ศรีหากุล
62111000237 นางสาวพรชิตา แสงคํา
62111000238 นายณัฏฐกานต! ทับสมบัติ
62111000239 นางสาวจารุณี สีน้ําเงิน
62111000240 นายธนัชพร อุทัยแพน
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62111000241 นางสาวกรกนก วิริยปBยะ
62111000242 นายสมิง เทศต)อม
62111000243 นางสาวณิวรรณธิดา มานุษยานนท!
62111000244 นางสาวสุธารดี ทองสิงห!
62111000245 นางสาวพัชราภา คําภูเวียง
62111000246 นายธัชพล เดชรัตน!
62111000247 นายณรงค!ศักด์ิ กองแดง
62111000248 นายโกเมทร! สุพรมอินทร!
62111000249 นางสาวนิภารัตน! ด)วงแดง
62111000250 นางสาววิชุดา หนูอ)น
62111000251 นายสันติสุข มาดี
62111000252 นายศรัณย! ปJญญา
62111000253 นางสาววรรณิศา แพงเจริญ
62111000254 นางสาวธัญญาภรณ! เงินย่ิง
62111000255 นางสาวกนกวรรณ งามจันอัด
62111000256 นางสาวรจนา ไม)คม
62111000257 นายชัชวาล ช@วยศรี
62111000258 นายธนินทร! ทองหาร
62111000259 นางสาวณัฐกานต! บุญบุตตะ
62111000260 นางสาวเทียนทิพย! ปAองขันธ!
62111000261 นางสาวรัตนากร นันตเวช
62111000262 นางสาวชลธิชา เศวตพันธ!
62111000263 นายวัชรินทร! สุรชน
62111000264 นางสาวพิชชานันท! คงคาน)อย
62111000265 นางสาวปJทมาวดี จันทรประทักษ!
62111000266 นายพัฒนายุทธ วุฒิพันธุ!
62111000267 นายยุทธพล ตองติรัมย!
62111000268 นางสาวศศิมาภรณ! กันแตง
62111000269 นายสุรเชษฐ! โพธ์ิตึ
62111000270 นางสาวชุติกาญจน! หีบแก)ว
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62111000271 นายเกรียงไกร พิมพ!บึง
62111000272 นางสาวสุพัตรา ชาญประเสริฐ
62111000273 นายธวัชชัย คําไชยา
62111000274 นายเจตวัฒน! วรวัฒน!
62111000275 นายปBยะทัศน! เสน@ห!ดี
62111000276 นางสาวกิติยา ชาจันทร!ทึก
62111000277 นางปBยะนุช หอมคํา
62111000278 นางสาวธิดารัตน! สุระแสน
62111000279 นางสาวสุพัตรา บวรโมทย!
62111000280 นางสาวนพมาศ เหลืองดี
62111000281 นางสาวสลิลทิพย! ชีพสัตยากร
62111000282 นางสาวนครินทร! อินทสา
62111000283 นางสาวขนิษฐา ลาขุมเหล็ก
62111000284 นายปรมินทร! วรุณศรี
62111000285 นางสาวลลิตา มันญานนท!
62111000286 นายมานะชัย สุนาเค)า
62111000287 นายศรันย! นุนาดี
62111000288 นางสาวสาธิตา อรรคฮาต
62111000289 นางสาวณัฐยา ศิริโคจรสมบัติ
62111000290 นายสิทธิพงษ! ทวีทรัพย!
62111000291 นายปBยณัฐ จําปาปM
62111000292 นางสาวศิริลักษณ! สมดา
62111000293 นางสาวภัศรา ภูธิจักร!
62111000294 นางสาวธัญญลักษณ! โม@งชู
62111000295 นายสหรัฐ ชมรัมย!
62111000296 นายนฤบดินทร! อนุเวช
62111000297 นางสาวอารยา เข็มลา
62111000298 นางสาวเบญจวรรณ โพธิโชติ
62111000299 นายกูลเกียรติ ผ@านเมือง
62111000300 นางสาวอนัญญา นิลไสล
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62111000301 นางสาวทิพวรรณ เพ็งสา
62111000302 นางสาวนุจรี ลุนสา
62111000303 นางสาวอารดา วุฒิงาม
62111000304 นางสาวยุวธิดา ประเปMย
62111000305 นายพีระพล มาจุ@ม
62111000306 นางสาววรพรรณ ประทุมดวง
62111000307 นางสาวจารุวรรณ ไชยเทศ
62111000308 นางสาวขวัญฤทัย เหลาพันนา
62111000309 นางสาวสุปรียา ตาคํา
62111000310 นางสาวอภิชญา ขําแก)ว
62111000311 นางสาววิจิตรา อุปรัง
62111000312 นางสาวอนันตา ล@องโลด
62111000313 นางสาวอริศรา ฟJกทอง
62111000314 นางสาวสโรชา พระสว@าง
62111000315 นางสาวศศิรัตน! นามมุงคุณ
62111000316 นางสาวเจนจิรา ขุมทอง
62111000317 นายณัฐธิพงศ! ทาสีลา
62111000318 นายวทัญOู ภูนาหลวง
62111000319 นายขวัญ ภิญโญศรี
62111000320 นางสาวรสสุคนธ! โกมลหิรัญ
62111000321 นางสาวศศิประภา ต)นทาสอน
62111000322 นายกรวิชญ! เนาวสาร
62111000323 นางสาวกชกร พันธสุมา
62111000324 นางสาวจิตติมา สําราญพิทักษ!
62111000325 นายธนัฐชา พรมมาวัน
62111000326 นางสาวภาคินี พูลศรี
62111000327 นายพงษ!ศิริ ประสมกล)า
62111000328 นายนัฏพล ศรีชาติ
62111000329 นายศุทธิกร นคะจัด
62111000330 นายวันชนะ ไชยรัตน!
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62111000331 นางสาวอรญา กรมโคตร
62111000332 นางสาวกาญจนาพร สุวรรณไตรย!
62111000333 นางสาววรินทร!ลภัส พุ@มจันทร!
62111000334 นางสาวทิศาชล ศรีขา
62111000335 นางสาวกัญญาณัฐ บุตรพิลา
62111000336 นายธีรวัฒน! ทับสมบัติ
62111000337 นางสาวสุวิมล ลิ้มธนทรัพย!
62111000338 นายเอกพงษ! อาสนะธรรม
62111000339 นางสาวภัสวรินทร! รู)คุณ
62111000340 นางสาวพรรณี วินทะไชย
62111000341 นายศุภวัชร แสนชัย
62111000342 นายกฤชณัฎฐ! หล)าน)อย
62111000343 นางสาวรัตนาภรณ! ชิดชม
62111000344 นางสาวจุรีรัตน! วงษ!รินยอง
62111000345 นางสาวกรรวี ชอบธรรม
62111000346 นางสาวจตุพร วิชัยศร
62111000347 นางสาวจิราภรณ! แสงเขียว
62111000348 นางสาวเกศราภรณ! เก้ียมชัยภูมิ
62111000349 นายมนตรี ชาติคําย่ี
62111000350 นางสาวศศินา แก)วประจักษ!
62111000351 นางสาวกุลสตรี หาระภูมิ
62111000352 นายปกรณ! จันทร!สว@าง
62111000353 นางสาวพรรณนารา สําราญรื่น
62111000354 นางสาวภัสสร แน@นอุดร
62111000355 นายสหัสวรรษ เข็มทอง
62111000356 นางสาวสุพูนทิพย! อารีวงษ!
62111000357 นางสาวเสาวลักษณ! สีทะ
62111000358 นางสาวปนัดดา พุทธโค
62111000359 นายนพรัตน! บุคละ
62111000360 นางสาวธัญญาศิริ จําปาที
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62111000361 นางสาวจุฑามาส มณีศรี
62111000362 นางสาวกนกพร ค)อชากุล
62111000363 นางสาวกรรณิกา แก)วภิรมย!
62111000364 นายคมกฤษ จิตรภิลัย
62111000365 นางสาวกฤษณา แก)วบุญมี
62111000366 นางทิพรัตน! หิรัญวงษ!
62111000367 นายอัครวินท! บุญจันทร!
62111000368 นายศุภวิชญ! จันทร!เจริญ
62111000369 นางสาวกัลยาณี ธรรมใจ
62111000370 นายพัชกร มหาโยธา
62111000371 นางสาวอินทิรา จันทรา
62111000372 นางสาวปJทมา อาจดวงดี
62111000373 นางสาวชิดกมล ช@องวารินทร!
62111000374 นางสาวพิมลวรรณ บุญหินกอง
62111000375 นายจิรพัทธ! สุกิจประภานนท!
62111000376 นางสาวชฎาพร เวียงจันทร!
62111000377 นายศักด์ิสิทธ์ิ ระดมสุข
62111000378 นายวรเดช รถเศรษฐา
62111000379 นางสาวศิริพร สุ@มมาตย!
62111000380 นางสาวธนาพร อิ่มรักษา
62111000381 นายอานนท! วงษ!โสภา
62111000382 นางสาวไอยรดา พวงเพชร
62111000383 นางสาวณัฐวิภา เสียงแขก
62111000384 นางสาวบุรัญญา นาถาดทอง
62111000385 นางสาวรักษิณา สุริยพรม
62111000386 นางสาวอสมาภรณ! ขวัญเกตุ
62111000387 นายณัฐวัตร สังสนั่น
62111000388 นางสาวพัชนิดา เขมะคุณ
62111000389 นางสาวศิริขวัญ เกิดศิริ
62111000390 นายธีรภัทร! สรรพทรัพย!
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62111000391 นายธนกฤต นาคเมือง
62111000392 นางสาวภัคธีมา สัตยวงค!
62111000393 นายนรเศรษฐ! มาตุ@น
62111000394 นายพศวีร! เลิศศิริศรณ!
62111000395 นางสาวสุดารัตน! บุดดา
62111000396 นายเดชา ดวงคําจันทร!
62111000397 นางสาววรบรรณ ปลั่งกลาง
62111000398 นายศิปกรณ! ตีกองซอม
62111000399 นางสาวรัชมณี เหล@าสียง
62111000400 นางสาวจุฑามาศ น้ําหอม
62111000401 นางสุขจิต รินจางวาง
62111000402 นางสาวแพรวพรรณ สิทธิคํา
62111000403 นางสาวนงค!นาท ศรีวิชา
62111000404 นายชนะ จอมทอง
62111000405 นายศุภกร นิคํา
62111000406 นางจันทร!ฉาย สีตะเถร
62111000407 นายยุพราช คนเที่ยง
62111000408 นางสาวเจษฎาพร เถาโท
62111000409 นายสิปปนนท! บัวมาตย!
62111000410 นางสาวกนกพร จวงจันทร!
62111000411 นางสาวศรัญญา ปาณาราช
62111000412 นายศิวกร ภูอุภัย
62111000413 นางสาวแคททรียา ทาพา
62111000414 นางสาววรรณิศา จันทะบัณฑิต
62111000415 นายจตุชัย ทวยจันทร!
62111000416 นายไตรรงค! อังคะแสน
62111000417 นางสาวเครือวัลย! ถนอมสัตย!
62111000418 นายพิสิษฐ! คําคง
62111000419 นางสาวนภชลกร ตางจงราช
62111000420 นายวัชระ คิมรัมย!
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62111000421 นางสาวรัตติยาภรณ! พิมพิลา
62111000422 นายนิติธร จันทร!สุริยะ
62111000423 นายกัมปนาท คะเชนมาตย!
62111000424 นายภาณุพงศ! ปAองที
62111000425 นายธนาธิป ภูศิลาแทน
62111000426 นางสาวสลิลทิพย! สีชาเหง)า
62111000427 นางสาวภัทรวริน สาคุณ
62111000428 นายปริวัติ เสนาวัง
62111000429 นางสาวอทิติยา จอมคําสิงห!
62111000430 นางสาวอรทัย คําพิพจน!
62111000431 นายกฤษดา โสมะเกษตรินทร!
62111000432 นางสุกัญญา เสนาสุ
62111000433 นายทินกร นาคมะเริง
62111000434 นายเขษมศักด์ิ ทองจันทร!
62111000435 นายสหรัฐ ราชสีห!
62111000436 นางสาวดุษฎี ถนอมวีระวงค!
62111000437 นางกัญญาภัค ไชโย
62111000438 นายธีรพัฒน! หาโคตร
62111000439 นางสาวประภัสสรา ทศหล)า
62111000440 นางสาวปรียดา อังกระโทก
62111000441 นางสาวนพรัตน! สมควร
62111000442 นางสาวดารุณี โชคชัย
62111000443 นางสาวอรนุช ทองโพธ์ิศรี
62111000444 นางสาวโชติกา เถ่ือนนาดี
62111000445 นายณัฐวุฒิ จุลชาติ
62111000446 นางสาวกัญญาณัฏฐ! เงินลี
62111000447 นางสาวพัสวี ศรีโยธี
62111000448 นายนิวัฒน! ดีขันธ!
62111000449 นายมงคล อินตKะอิน
62111000450 นางสาวฐิติมา สุขศรี

หน)า 15 จาก 17            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ขอนแก*น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62111000451 นางสาวปาริชาต แก)วบุญมี
62111000452 นางสุพิศชา สอนถม
62111000453 นางสาวสุกัญญา ซอยเลแมนส!
62111000454 นายนพรัตน! จันทร!เพ้ียฟาน
62111000455 นางปภาวรินทร! พลไธสง
62111000456 นางสาววงเดือน ละครมุล
62111000457 นางสาวณิชา ทุมนาม
62111000458 นางสาวธัญลักษณ! ชํานาญกิจ
62111000459 นางสาวศศิญา บุญมาก
62111000460 นายณัฐชนน จิตจักร!
62111000461 นางสาวอัจฉรา โคตรโสภา
62111000462 นางสาวรัตวรรณ ภูแดนไกล
62111000463 นายสุทธิกานต! สุระนันท!
62111000464 นายกัมปนาท พานิชดี
62111000465 นางสาวสิรินภา สีพระมน
62111000466 นางสาวผกามาศ บุตรดี
62111000467 นายปรัตถกร ราชธานี
62111000468 นางสาวสแกวัลย! ธงภักดี
62111000469 นางสาวธาริณี พรมพวง
62111000470 นายอนุเทพ บุตรวงษ!
62111000471 นางสาวอภิญญา ดาวพันธ!
62111000472 นางสาววันเพ็ญ แก)วดวงเล็ก
62111000473 นายนิวัติ เชยชมศรี
62111000474 นางสาวลลดา ธนารักษ!อุดม
62111000475 นายสุรพันธ! เลิศศิริ
62111000476 นายณัฐพล มาจุ@ม
62111000477 นายนฤพล พรมเพชร
62111000478 นางพรสุดา สุวรรณไตร
62111000479 นางสาวนรมน คําบอน
62111000480 นางสาวรัตนกร ยอดโพธ์ิ

หน)า 16 จาก 17            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ขอนแก*น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62111000481 นางสาวสุกัญญา ปราบพาล
62111000482 นางสาวศุภวรรณ หารหึก
62111000483 นางสาวธณัฐศวรรณ พงษ!เจริญ
62111000484 นางสาวดวงกมล พินโยย่ิง
62111000485 นางสาวบุญฑริก ฉํ่ามณี
62111000486 นางสาวศรัญญา ภาคํา
62111000487 นายพีรวิชญ! จันทชํานิ
62111000488 นายจักรกฤษ กองมะเริง
62111000489 นายจิรศักด์ิ ยนยุบล
62111000490 นายบุญญฤทธ์ิ อภัยแสน
62111000491 นางสาววันวิสา เที่ยงเกษม
62111000492 นางสาวขนิษฐา วาจาเด็จ
62111000493 นายปพน ทานะมัย
62111000494 นายณัฐพงศ! และในสิงห!
62111000495 นางสาวอาทิตยา น)อยคํามูล
62111000496 นายทวีรัฐ เถาว!ดี
62111000497 นายโฆษิต ผาบชมภู
62111000498 นายภูริณัฐ ศรีวิชัย
62111000499 นางสาวปBPนทอง ทาเกิด
62111000500 นายพิชยุทธ ดอนไม)ชัย
62111000501 นางสาวศิริกัลยา ไชยคําภา
62111000502 นายณัฐพงศ! นวลปลอด
62111000503 นายวรพงษ! อนุศรี
62111000504 นางสาวนัทฐพร เดชอักษร
62111000505 นางสาวฐิติรัตน! โพธ์ิศรี

จํานวน 505 ราย

หน)า 17 จาก 17            


