
เลขประจําตัวสอบ
62112000001 นายสังขกร วงษ�บัณฑิต
62112000002 นางสาวพิมลพร มาตรา
62112000003 นายธนากร ใจต�ะมา
62112000004 นางสาวมุฐิตา พินิจมนตรี
62112000005 นางสาวศิวปรียา คูหา
62112000006 นายปรัชญ� กล+าหาญ
62112000007 นายอรรถพล นิลเกตุ
62112000008 นางสาวธัญญรักษ� เชื้อคมตา
62112000009 นายเอกราช จอมคําสิงห�
62112000010 นางสราญรัตน� ภาโส
62112000011 นางสาวพิมพร แจ+งพรมมา
62112000012 นายวีระยุทธ ตรีเหลา
62112000013 นางสาวชลชยา วิริยะพันธ�
62112000014 นายนิพิฐพนธ� กันหา
62112000015 นายวรวิทย� สอนพิมพ�
62112000016 นายศุภชัย สวัสด์ิสละ
62112000017 นางสาวยุพิน ดาด+วง
62112000018 นายพิทักพงษ� อินยานวน
62112000019 นางสาวขวัญดาว ป;ตตายะโส
62112000020 นางสาวอนงค�รัก จําพล
62112000021 นางสาวศศิธร ผลาผล
62112000022 นางสาวอาทิตยา เสมเกาะ
62112000023 นายเตชินท� อุทการ
62112000024 นางสาวณัฐญาดา นามจันทร�
62112000025 นางสาวช=อมาลี จักรนารายณ�
62112000026 นางสาวมณีรัตน� ทองสม
62112000027 นางสาวกัลยา วาลิสี
62112000028 นางสาวอินทิรา รื่นแสง
62112000029 นางสาววิไล ใจรักษ�
62112000030 นางสาวยุภาวดี ศรีใส
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62112000031 นางสาวณัฐชยา ปุกสิม
62112000032 นายอัษฎาวุธ สมญา
62112000033 นางสาวอังคณา ดอนกลอย
62112000034 นางสาวสุปราณี เทียบซิง
62112000035 นายวรพล สืบสาคร
62112000036 นางสาวขนิษฐา สุระสา
62112000037 นางสาวปนัดดา ทรทึก
62112000038 นางสาวเกศรินทร� ตะภา
62112000039 นางสาวพิชญา แสงเธียร
62112000040 นายปริญญา ใหม=คามิ
62112000041 นางสาววนัชพร ตรีเดช
62112000042 นางสาวสุภาวดี แช=มชื่น
62112000043 นางสาวอริสา พันธ�บุตร
62112000044 นางสาวณัฐธิดา ภูแดนแผน
62112000045 นายมังกร เทพอุทัย
62112000046 นางสาวฐาปนีย� อภิรัตนเจริญสุข
62112000047 นายชัยยงค� จุรุทา
62112000048 นางอัญชลี รัตนเรืองเดช
62112000049 นางสาวอารีย� เบียนสูงเนิน
62112000050 นายณัฐพงษ� แก+วกัลยา
62112000051 นายกฤษณะ ถ่ินบางบน
62112000052 นายอธิวัฒน� พัฒนจักร�
62112000053 นายสุวัฒนา ชิณพร
62112000054 นายพิทักษ�สันต์ิ เพียสุพรรณ
62112000055 นางสาวจันทณี ป;กกังราพัง
62112000056 นางสาวศศิวิมล เสนปFG
62112000057 นายอภิเชษร� สีละวัน
62112000058 นางสาวจตุพร หันจรัส
62112000059 นางสาวจิดาภา เชื้อสาวะถี
62112000060 นางสาวสินีนาถ ชัยโยแสง
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62112000061 นางสาวรัชนิดา ทิทํา
62112000062 นางสาวสารภี พาหา
62112000063 นายวิษณุ โสดา
62112000064 นายชัชชัย โชติจรุง
62112000065 นางสาวอรุณรัตน� อินกอ
62112000066 นายยุทธนา หาสุข
62112000067 นางสาวสุทธาทิพย� จิตชื่น
62112000068 นางสาวนิภาพร คลังกลาง
62112000069 นายระพีพัฒน� นาคนิยม
62112000070 นายไชยวัฒน� พลสี
62112000071 นางสาวกนกวรรณ ผดุงสันต�
62112000072 นางอารีย� ยอดยืน
62112000073 นางสาวภูสุดา คําล้ําค=า
62112000074 นายสกล ศรีอุ=น
62112000075 นางสาวจิตกตัญHู มอญขาม
62112000076 นางสาวบุษบา เด=นดวง
62112000077 นายศิรภัสสร เสนสุวรรณ
62112000078 นางสาวนิภาพร วินทะไชย
62112000079 นางสาวศศิพิมล มาลยานนท�
62112000080 นายวิศรุต สุ=มทรัพย�
62112000081 นายธงชัย จันคง
62112000082 นางสาวชลลัดดา มีสุข
62112000083 นายชัยรัตน� รามสีดา
62112000084 นางนภัทร ศิริวงษ�
62112000085 นางสาวสุธิดา รังวัสสา
62112000086 นายธนสรรค� พุทธสอน
62112000087 นางสาววิลาสินี วัตณโสพล
62112000088 นางสาวจิตตรา อินสง=า
62112000089 นายวธัญHู ศรีประภา
62112000090 นางสาววริสรา ภูชะอุ=ม
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62112000091 นางสาวพรทิพย� อังคะแสน
62112000092 นางสาวศิริเพ็ญ เดชานุราช
62112000093 นายชัยยศ เวียงวะลัย
62112000094 นายมนมนัส รุณแสง
62112000095 นายสิทธิโชค พลไชยมาตย�
62112000096 นายกิตติคุณ อุดรไสว
62112000097 นางสาวธัญญพร งามดี
62112000098 นางสาวปรารถนา บุญมาลี
62112000099 นางสาวณัฐกฤตา พลายงาม
62112000100 นายจักรพงษ� คํานิน
62112000101 นายสุภนัย ญานศรี
62112000102 นายพีรภพ อุปวันดี
62112000103 นางสาวกมลวรรณ สุดจริง
62112000104 นายชนุดม สุวิจิตร
62112000105 นางสาววนิดา ศรีสุข
62112000106 นายณัฐพงษ� บุญขวาง
62112000107 นางสาวชนิตา สุเสนา
62112000108 นางสาวอานันทิพย� โวอ=อนศรี
62112000109 นายกฤษกร ศรีสวัสด์ิ
62112000110 นายอภิวัฒน� ปาหนองแปน
62112000111 นายวัชระ ป;ดสี
62112000112 นายวรเชษฐ� ทิพชาติ
62112000113 นางสาวปนัดดา นารถน้ําพอง
62112000114 นายหรรษธร กองแสน
62112000115 นางสาวธิดาพร มะลาเหลือง
62112000116 นางสาวเกษสุดา พรมภาพ
62112000117 นางสาวธนพร สิงคะนอง
62112000118 นายพุฒินันท� ปJอพระลับ
62112000119 นางสาวสายสมร ฝLายดํา
62112000120 นายวีระพจน� พรหมแก+ว
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62112000121 นางสาววรรณเพ็ญ จูมพิลา
62112000122 นางสาววรรณนิภา เมืองซอง
62112000123 นางสาวทิพวรรณ โคตะนิวงษ�
62112000124 นายเกียรติศักด์ิ พิมพ�ภูธร
62112000125 นางสาวชลธิชา สารมหาชัย
62112000126 นายปMติพงศ� ปะวะโข
62112000127 นางสาวธนภร กลุ=มจอหอ
62112000128 นางสาววรินทรา อันนอก
62112000129 นายพิชัย เวียงวิเศษ
62112000130 นางสาวอรกัญญา ชมวงษ�
62112000131 นางสาวกุลธิดา บัวเสนา
62112000132 นายป;ญณฑัต ดอนกระจ=าง
62112000133 นางณัฐญาพร โพธ์ิธา
62112000134 นายณัฐพล สว=างสูงเนิน
62112000135 นางสาววันวิสาข� เสือปูL
62112000136 นางสาวพัชราภรณ� กองเพชร
62112000137 นางสาวปวีณา แสงนิรันดร�พัฒนา
62112000138 นางสาวณิชากมล สืบเหล=าง้ิว
62112000139 นายวัชรพงษ� สุพรรณ
62112000140 นายวชิระวิทย� หม่ันมี
62112000141 นางสาววีนา เพียวิเศษ
62112000142 นายเอกพล สงแดง
62112000143 นายธันยบูรณ� ทองบุญมา
62112000144 นางสาวเกศวรินทร� รัตนะ
62112000145 นางสาวญาณิน ศิริบูรณ�
62112000146 นางสาวพรพรรณ ศรีขัดเค+า
62112000147 นายเอกราช วงศ�สะอาด
62112000148 นางสาวสุชาดา จ=าสอน
62112000149 นายพงษ�พิทักษ� ขันเดช
62112000150 นางสาวพรพิมล มาลัย
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62112000151 นายธนัช วงษ�สุวรรณ
62112000152 นายชัยรัตน� กองจันดี
62112000153 นายกิตติพงษ� วิชาราช
62112000154 นายวัชรพงษ� สวนดี
62112000155 นางสาวจิรนันท� พุฒพันธ�
62112000156 นางสาวพรพรรณ� บุตรศรีวงศ�
62112000157 นายคุณากร คําพร
62112000158 นายเนติพงษ� นาทัน
62112000159 นายอติยะ สุวรรณเลิศ
62112000160 นางธัญญภัสร� จิรโชคกมลวัฒน�
62112000161 นายจิรศักด์ิ อันทะป;ญญา
62112000162 นายกฤษฎา มนตรีรัตน�
62112000163 นายภาณุวัชร สถาภี
62112000164 นางสาวปนิดา ภูนาชัย
62112000165 ว=าที่ร+อยตรีสุระศักด์ิ เต็มวงษ�
62112000166 นางสาวกาญจนา พิมวานันท�
62112000167 นายวรพล จัดวงษ�
62112000168 นางสาวอารีพร ศรีขาว
62112000169 นางพัชรินทร� ลองคํา
62112000170 นายณฐวัฒน� ยงขามปJอม
62112000171 นายอนันตวัฒน� ขันเงิน
62112000172 นางสาววิภาวดี มาตรด+วง
62112000173 นายกฤษณ นิลวัฒน�
62112000174 นางสาวเกสราภรณ� พุทธศรี
62112000175 นายนันท�นภัส สานู
62112000176 นางสาวเจนจิรา สมวัง
62112000177 นายเรียว ชีวะรุ=งเรือง
62112000178 นายอิทธิพล ทนสูงเนิน
62112000179 นายวรัญHู ภะคะมิตร
62112000180 นางสาวนริกานต� ภูพิลา
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62112000181 นางสาวชลฎา แสงโฮง
62112000182 นางสาวนิราวรรณ ขันตรี
62112000183 นางสาวมัจฉาจริยา มาศรี
62112000184 นางสาวสุอาภา ขันอาสา
62112000185 นายพัชระ มุงคุลคําซาว
62112000186 นางสาวแพรไพลิน การรักษ�
62112000187 นางสาวนิรมล พันสีภู
62112000188 นายชัชวาล สุดหอม
62112000189 นางสาวมัลลิกา พันธ�วิไล
62112000190 นางสาวปนัดดา ไชยะแสน
62112000191 นายบุษกร วิชาฮาด
62112000192 นายกิตติศักด์ิ ฝ;งสิมมา
62112000193 นางสาวขนิษฐา สิงห�ชา
62112000194 นายกิตติพงษ� ภูแล=นก่ี
62112000195 นางสาวกัญญาณัฐ แก+วพรม
62112000196 นางสาวธัญญลักษณ� ชูพิพัฒน�
62112000197 นางสาวพันธิวา วงษ�ป;ญญา
62112000198 นางสาวรัตนา ป;ตตายะโส
62112000199 นางสาวภัทรธิรา ทองขัน
62112000200 นายเมฆินทร� พาอยู=สุข
62112000201 นายวิจัย ผิวนวล
62112000202 นายจงรักษ� พันธ�สุวรรณ�
62112000203 นางสาวอริสรา นวลจันทร�
62112000204 นายณัฐพล ทองภิรมย�
62112000205 นางสาววิวัชรา ชัยนิคม
62112000206 นายชาญวิทย� แสงเนียม
62112000207 นางสาววารุณี โนนทิง
62112000208 นายจิรายุส วงค�สุ=ย
62112000209 นางสาวพัชรินภรณ� ตราษี
62112000210 นายทรงกลด คําวัดไทร
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62112000211 นายนันทพล วงศ�ใหญ=
62112000212 นางสาวชลดา แพงสา
62112000213 นางสาวประไพรพรรณ พันธ�ภักดี
62112000214 นายอดิษร ศรีข้ีเหล็ก
62112000215 นางสาวปMยพร ภูผาดาว
62112000216 นายเจษฎากันต� คงแจง
62112000217 นางสาวมนสิชา ภายไธสง
62112000218 นายเถลิงศักด์ิ คําพิทักษ�
62112000219 นางสาวกฤติยา สีโสดา
62112000220 นายเชิดศักด์ิ บุตรชา
62112000221 นางสาวพัตราภรณ� มูลทานี
62112000222 นางสาวธัญญาภรณ� นวลง+อง
62112000223 นางสาวนาตยา ก+านสารชัย
62112000224 นายปฏิพนธ� แทบมะลัย
62112000225 นายศิวชาติ อุทาทิพย�
62112000226 นายโชคชัย ชัยทัพ
62112000227 นายสุระ แสงศรี
62112000228 นายพัฒน�ศักด์ิ จันทแพน
62112000229 นางสาวธัญญลักษณ� วงศ�ชารี
62112000230 นางสาวชุติมา รัตนแสง
62112000231 นางสาวพิมพ�ศิริพร สิงห�เสนา
62112000232 นายธราวุธ เพชรสารพรม
62112000233 นายณัฐวุฒิ ยอดตา
62112000234 นางสาวจุรีรัตน� ปรีชานนท�
62112000235 นางสาวอุบลวรรณ หม่ืนชนะ
62112000236 นายอธิษฐ� กุลพัฒน�พงศ�
62112000237 นายศักรินทร� นิคมวรรณ
62112000238 นายเจษฎากร เวียงนนท�
62112000239 นายอนุกุล อ=างบุญตา
62112000240 นายอดิศร แน=นอุดร
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62112000241 นายดํารงพล เหล็กกล+า
62112000242 นายอนุชา ชาวสําราญ
62112000243 นางสาวป;ญธนันท�รัตน� ชินพลชาย
62112000244 นางสาวมนัสนันท� สวัสด์ิ
62112000245 นายชาคริต ถวิลถึง
62112000246 นายศรายุทธ ไม+ดัด
62112000247 นางสาวสุธาสินี ลุนพงษ�
62112000248 นายภคพล จันทร�คําภา
62112000249 นางสาวปวีณา รินทะไชย
62112000250 นางน้ําฝน เลื่อนชิด
62112000251 นายอดิศักด์ิ หน=อสีดา
62112000252 นายอภิพงษ� โสทับ
62112000253 นางสาวสุกัลยา มาโยธา
62112000254 นางสาวชไมพร สุระพล
62112000255 นายอดิศักด์ิ เฉิดรัศมี
62112000256 นายไชยงค� อัฐนาค
62112000257 นางสาวพีรญา กิตติผดุงชัย
62112000258 นางสาวกฤติยา ภูแดนไกล
62112000259 นายธวัชชัย พรหมทอง
62112000260 นางสาวฐิติมา นนทยศ
62112000261 นางสาวพัทธนันท� เอกตาแสง
62112000262 นายปราโมทย� ราชมี
62112000263 นายสุทธิเทพ ชวนอาจ
62112000264 นางสาวอัจฉรา ตัวงาม
62112000265 นางสาวศิริลักษณ� ยศพล
62112000266 นายคัชชา สิงห�ศรี
62112000267 นายไพโรจน� ล=าลู=
62112000268 นางสาวอริสา ศรีคํา
62112000269 นายกันตพัฒน� สระสอง
62112000270 นางสาววิภาดา น+อมระวี
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62112000271 นางสาวอุมาภรณ� อัศวภูมิ
62112000272 นางสาวฐิติชญา เพ็งเหลา
62112000273 นายนพดล พุ=งพิลา
62112000274 นางสาวธนัชชา โคตร�ชนะ
62112000275 นางสาวพรไพลิน พลทะยาน
62112000276 นายฐาปนะพงศ� หงส�วงค�
62112000277 นายกษิดิศ สุขวิชัย
62112000278 นางสาวปรียาวดี นิลผาย
62112000279 นายอดิศักด์ิ คงต�ะ
62112000280 นางสาวศุจินันท� จันทเขต
62112000281 นายพิชิตพล เพ็งวงษา
62112000282 นางพรรณี นาคนชม
62112000283 นายเกียรติศักด์ิ สันติวงศ�
62112000284 นายจิณณวัตร รั้งกระโทก
62112000285 นายณัฐวุธ ขุนณรงค�
62112000286 นางสาวโสภิตา ชาคํามูล
62112000287 นายอดิศักด์ิ กัณหา
62112000288 นางสาวพรพิมล เพชรสังหาร
62112000289 นายชัชชัย จงดี
62112000290 นายสุขุม สุธรรมมา
62112000291 นายธวัชชัย พิมพ�โชว�
62112000292 นายธนา ยศจัตุรัส
62112000293 นางสาวสุดารัตน� มิเถาวัลย�
62112000294 นางสาววันวิสา พิมพ�ชายน+อย
62112000295 นางสาวกนกวรรณ ใจประสงค�
62112000296 นายศุภชัย สีสันต�
62112000297 นายธีรพงศ� ปวงสุข
62112000298 นางสาวปภาวี คนเพียร
62112000299 นายสมพร อรรคศรีวร
62112000300 นางสาวสุจินดา ธรรมษา
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62112000301 นางสาวพรประภา บุตรโคตร
62112000302 นายสิปปกร สีสองเมือง
62112000303 นางสาวเพ็ญนภา สังฆมณี
62112000304 นายอนันต� แก+ววัน
62112000305 นางสาววิภาพร เกษร
62112000306 นางสาวสุภชา ป;Rนเอี่ยม
62112000307 นายวุฒิพงษ� โขมะพัฒน�
62112000308 นางสาวกัลยาณวัตร บุญสี
62112000309 นางมนันธญา แก+วย+อม
62112000310 นายสุชาติ จันทร�เพ็ง
62112000311 นางสาวป;ทมาวรรณ พุทธสอน
62112000312 นายสุขสวัสด์ิ บุญลี
62112000313 นางสาวเนตรน้ําทิพย� ราชพิลา
62112000314 นางสาวสุภาพร กุลสาร�
62112000315 นางสาวประภาดา ดวงชานนท�
62112000316 นางสาวพรนภา เฉ=งกระโทก
62112000317 นางสาวพลอยไพลิน ย้ิมย=อง
62112000318 ส.อ.มโนชญ� โกยทรัพย�
62112000319 นางสาวอาภาพร จอมคําสิงห�
62112000320 นางสาวณัฐธิดา ดีเหลา
62112000321 นายณัฐพล ปุรณะ
62112000322 นางสาวฑิฆัมพร คนสูง
62112000323 นายวิฑูรย� อนุสิทธ์ิ
62112000324 นายอนุพงษ� นาถํ้านาค
62112000325 นายคเชนทร� คําโพธ์ิจันทร�
62112000326 นางสาวมณฑาทิพย� สีบุตรตา
62112000327 นางสาวอารดา ชูเชิด
62112000328 นางสาวสุวลี ทูลเพ่ิม
62112000329 นายชานนท� ขาวสกุล
62112000330 นางสาวลัดดาวรรณ ยตะโคตร
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62112000331 นางสาวปวริศา มาตรวิชัย
62112000332 นางปาณิสรา แจ=มมะณี
62112000333 นายธราเทพ สง=าแสง
62112000334 นางสาวธิดาพร แก+วไพรวัน
62112000335 นางสาวปรียานุช พิลาบุตร
62112000336 นายชินวัฒน� แก+วแสนเมือง
62112000337 นายอนุชา หานามไชย
62112000338 นางสาวรัชนี สุไชยสงค�
62112000339 นายอภิสิทธ์ิ หอมหวล
62112000340 นายณัฐพล ทองดี
62112000341 นางสาวพรพรรณ บงสิมมา
62112000342 นายบุรินทร� โนนศรี
62112000343 นายชลทิตย� เรืองสุวรรณ
62112000344 นางสาวเฟURองฟJา ก่ิงวิชิต
62112000345 นางสาววชิราภรณ� นามมูลน+อย
62112000346 นางสาวณัฐภัสสร ทันรังกา
62112000347 นางสาวปาณิศรา ศรีบุญเรือง
62112000348 นายณัฐพงศ� ภูนิลวาลย�
62112000349 นางสาวกาญจนา สารขันธ�
62112000350 นายธีระวัฒน� จันทร�เพ้ียฟาน
62112000351 นางนิจจารีย� โวทานสิริกุล
62112000352 นายปรีชา นาชัยโชติ
62112000353 นายภักดี ศรีเวียง
62112000354 นายชาญณรงค� มูลศรี
62112000355 นายยศพงศ� ทุมกํ่า
62112000356 นางสาววันดี ศรีเชียงสา
62112000357 นางสาวจารุมล ไชสังหาร
62112000358 นางสินใจ บุญสิทธ์ิ
62112000359 นางสาวศิริลักษณ� วันตุ+ม
62112000360 นายอัมรินทร� คําเนือง
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62112000361 นางรุ=งนภา อิโน
62112000362 นางสาวธิดารัตน� แสงศัพท�
62112000363 นางสาวธัญญารัตน� หาเขียว
62112000364 นางสาวปริตตา ไชยอุดม
62112000365 นางสาวอุษา ศรีสมพร
62112000366 นายณภัทร รักษาภักดี
62112000367 นายวีระพงษ� จงมีเดช
62112000368 นางสาวลักขณา ครุธบึงพร+าว
62112000369 นายภานุ พันธุ�โสภณ
62112000370 นายทรงศักด์ิ คําปMยะ
62112000371 นางสาวสุกัญญา ธีระนันท�
62112000372 นางสาวศรสวรรค� ภูทะวัง
62112000373 นางสาวกรกนก สารมานิตย�กุล
62112000374 นางสาวอรวรรณ จะที
62112000375 นางสาวเกษา แผงสี
62112000376 นางสาวกาญจนา เปลี่ยนนอก
62112000377 นางสาวทัศนีย� รัตนทิพย�
62112000378 นางสาวปริฉัตร ฉายเพ่ิม
62112000379 ว=าที่ร+อยตรีมนตรี ศรีหัวแฮ
62112000380 นายวีรพงษ� ศรีนาดี
62112000381 นางสาวพัฒนา พรดอนก=อ
62112000382 นายธรรมสรณ� คณาศรี
62112000383 นางสาวอทิตยา ทิพจง
62112000384 นางสาวนิศากร รอดมาลี
62112000385 นายสุขสรรค� ดวงจิตร
62112000386 นางสาวณปภัช ศรีพงษ�ชัย
62112000387 นางสาวสุกัญญา จ+ายหนองบัว
62112000388 นายธนารักษ� วินทะไชย
62112000389 นางสาวสุนิสา ยศสังข�
62112000390 นางสาวกมลทิพย� ชมภูราช
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62112000391 นายนพณัฐ ถนอมเงิน
62112000392 นางสาวกัลยวรรธน� พิมรินทร�
62112000393 นางสาวนภัศสร แก+วมะ
62112000394 นายพันธวิศ พรนิคม
62112000395 นางสาวศิริวรรณ จันทสุวรรณ
62112000396 นายเมธี อุปนันท�
62112000397 นางสาวสําเนียง นิลเขต
62112000398 นางสาวละมัยพร โพธิอามาตย�
62112000399 นางสาวสุนีรัตน� นาวงศรี
62112000400 นางสาวสิริวิมล อาศัย
62112000401 นายวีรศักด์ิ สุทธิเทพา
62112000402 นายชํานาญ โสภา
62112000403 นายชาญณรงค� หลวงชัย
62112000404 นางสาวลลิตา พรมวิชัย
62112000405 นายณัฐกานต� นามมูลน+อย
62112000406 นายอนุรักษ� สิทธิเกตุ
62112000407 นางสาวนิตยา บาลชน
62112000408 นางสาวพรวษา หวะสุวรรณ
62112000409 นายสุทธิชัย เนาวสาร
62112000410 นางสาวกฤติธี พาณิชยกิต
62112000411 นายณรงค�ศักด์ิ ภาวุธ
62112000412 นางสาวรินทร�ชิสา เหมบุรุษ
62112000413 นางสาวศิริลักษณ� งามวิวัฒน�อนันต�
62112000414 นายจิรายุส จันทะ
62112000415 นายคมกรด ภาชนะวรรณ
62112000416 นางสาวจินตหรา ลาภมาก
62112000417 นางสาวกาญจนา ช+างทองคํา
62112000418 นางสาวศยามล บุญมี
62112000419 นายวรวุฒิ แสนตรี
62112000420 นายปฏิภาณ เขียวแก+ว
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62112000421 นางสาวอภิญญา ชาติวงศ�
62112000422 นายวิศรุต ยมสาร
62112000423 นายวงกต บาลยอ
62112000424 นางสาวปMมประภาภรณ� ขจรภพ
62112000425 นายอนุวัตร� คาทิพาที
62112000426 นายวงศพัทธ� ชมภูวิเศษ
62112000427 นางสาวสุภัสสร ขานบุตร
62112000428 นายนฤพล เกตุสุวรรณ
62112000429 นางสาวกุหลาบ นามุลทัศน�
62112000430 นางสาวทิพวรรณ พิลาศจิตต�
62112000431 นายปMยวัช จอกน+อย
62112000432 นางสาวพลอยรวี เดชเสฏฐ�ธน
62112000433 นางสาวกุสุมา กันยะหา
62112000434 นายสุณัฐวุฒิ สุภกรรม
62112000435 นางสาววันวิสาข� คําพิทูล
62112000436 นางสาววาสนา สุรินทร�
62112000437 นางสาวสุดใจ ส=งศรี
62112000438 นายทศพล สาริกา
62112000439 นางสาววิภานันท� ผิวเกลี้ยง
62112000440 นายธนภัทธ แสงดี
62112000441 นางสาวมณฑาทิพย� แก+วลาย
62112000442 นายวรวงค� สุ=มมาตย�
62112000443 นางสาววรัญญา หล+าทู
62112000444 นางสาวนิศารัตน� ฤทธ์ิทอง
62112000445 นายสันติพล ศรีกัณหา
62112000446 นายนฤชา พิชิตกุญชร
62112000447 นางสาวมารินทร� เพ่ิมพูล
62112000448 นายชัยเกรียงไกร ร=มซ+าย
62112000449 นายณัฐพล แสงวงค�
62112000450 นางสาวนุชนารถ ทองบ+านทุ=ม
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62112000451 นางสาวสุทธิดา อุทกโยธะ
62112000452 นางสาวอนุสรา วิชัยศรี
62112000453 นางสาวนริศรา ขัติยวงศา
62112000454 นายเทวรินทร� ทองรัตน�
62112000455 นางสาวบุศราภรณ� สุทธิประภา
62112000456 นางสาวพชรพร สอนลา
62112000457 นางสาวศุทธินี ใจชื่น
62112000458 นางสาวนลิน สิงหากัน
62112000459 นางสาวนาถรดา เลิศสหพันธ�
62112000460 นายพัฒนพงษ� ซ+ายหนองขาม
62112000461 นางสาวปาลิตา เดยะดี
62112000462 นางสาวอัญชิสา ศรีสงคราม
62112000463 นายอภิชัย ภูมิลา
62112000464 นางสาวณัทชลิดา กันทํา
62112000465 นางอารีรัตน� ชาวเชียงตุง
62112000466 นางภัทรศยา ศรีแก+วทุม
62112000467 นายสมพงษ� ประพงษ�
62112000468 นางสาวกรรณิการ� นิลโชติ
62112000469 นางสาวสุภาภรณ� คุ+มสุวรรณ
62112000470 นางสาวภัทราวดี สวัสด์ิรักษ�
62112000471 นางสาวสุรีพร สมพิทักษ�
62112000472 นายพิษณุ ไวยโภชน�
62112000473 นายพิสิฐ ลีเจ+ยวะระ
62112000474 นายสมบัติ บุญตาเพศ
62112000475 นางภัทราพร ศรีคํา
62112000476 นายทศพล ศรีฮอแก+ว
62112000477 นางสาวพรประภา ศรีกัณหา
62112000478 นางสาวสินีนาฎ แผ=นเงิน
62112000479 นางสาวรัชดาภรณ� จากวาปF
62112000480 นายอนุรักษ� บุญเจียง
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62112000481 นายปวรุตว� ปรึกษาดี
62112000482 นางสาวน้ําทิพย� ข้ึนกันกง
62112000483 นางสาวกรรณิการ� พรศรีสุราช
62112000484 นายชาญวุฒิ บุตรจันทร�
62112000485 นายธนบูลย� มุ=งวิชา
62112000486 นางสาวนันท�ติยา บุพศิริ
62112000487 นายณัฐวัฒน� ตันสมรส
62112000488 นางสาวเจนจิรา โชติไกรรัตน�
62112000489 นายกัมพล เครื่องพาที
62112000490 นางสาวหทัยรัตน� กัสนุกา
62112000491 นายกฤษณะ ทองเพ็ชร
62112000492 นางสาวนลิตตา อุปสีดา
62112000493 นางรุจิกาญจน� รัตนัง
62112000494 นางสาวกัลญา ศรีเลิศ
62112000495 นายนนท�ธวัช บุญปก
62112000496 นางสาววิชชุดา ศรสุวรรณ
62112000497 นางสาวกวินรัตน� ทําสิมมา
62112000498 นายจักรพันธ� บุญโสภณ
62112000499 นายกิตติโชติ ตรีพงษ�
62112000500 นายกล+าณรงค� ศรีเมืองบุญ
62112000501 นายชนัญชัย คะชาแก+ว
62112000502 นางสาวพนิดา ภูเดช
62112000503 นางสาวภูธีรันทร� หงษา
62112000504 นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรจํานงค�
62112000505 นางสาวนิยะวัลย� ขาวสีแดง
62112000506 นายเจนณรงค� ศรีสารคาม
62112000507 นางสาวจารุวรรณ สิงห�ปJอง
62112000508 นางวัชรี สิงห�พลงาม
62112000509 นางสาวทิพย�ภวรรณ จอมคําสิงห�
62112000510 นายเชียงใหม= แสงสุ=ม
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62112000511 นายกฤษณุ ศรีสารคาม
62112000512 นางสาวรดา กลิ้งสาด
62112000513 นางสาวนิษฐา คํามะลา
62112000514 นางสาวจิราพร กองกุล
62112000515 นายพันธวัช จันทรมณี
62112000516 นางสาวอังคณา ป;นจันทึก
62112000517 นางสาวสุภาพร ศรีเนตร
62112000518 นายเกียรติศักด์ิ ติระ
62112000519 นายศุภวิชญ� สําราญพัฒน�
62112000520 นางสาวอุสรา เพียธงษา
62112000521 นางภคพร ยศจํารัส
62112000522 นางนฤมล จันทร�เรืองศรี
62112000523 นางสาวนันทิยา ศุภกา
62112000524 นางสาวสุจินดา สีมาวงษ�
62112000525 นายดํารงเดช ศิรินามพิมพ�
62112000526 นางสาวณัฐนรี ป;ญจิตร
62112000527 นางป;ณณธร คําปJอ
62112000528 นางสาวจุฑามาศ ทองคํา
62112000529 นางสาวนันธิดา จวบสุข
62112000530 นางสาววัชรีภรณ� ขุนแก+ว
62112000531 นายชวนคิด ไชยแสง
62112000532 นางสาวรุ=งทิวา กุดตุ=ย
62112000533 นายทวีศักด์ิ โชติพินิจ
62112000534 นายจัตุโชค วรนาม
62112000535 นางสาวรัตนาภรณ� สีดาแดง
62112000536 นายนฤภัทร พลเย่ียม
62112000537 นายธวัชชัย ชนะสิมมา
62112000538 นายปฏิภาณ เหลื่อมหม่ืนไวย�
62112000539 นายอัจฉริยะ แสนสระดี
62112000540 นางสาวศศิประภา โวสงค�
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62112000541 นางสาวเกศสินีย� เพียวิเศษ
62112000542 นางสาวณัฐฐินันท� สีสังข�
62112000543 นางสาวเรวดี คงนวล
62112000544 นางสาวจุฑามาส วงค�ครุฑ
62112000545 นายณัฐกร ทิพชาติ
62112000546 นายคงชัย อรรคฮาตศรี
62112000547 นายวีรชัย จินนะ
62112000548 นางสาวเจิมขวัญ สุขเพีย
62112000549 นางสาวสุรีพร อิ่มรักษา
62112000550 นายไพทูรย� พูลเทกอง
62112000551 นายสมศักด์ิ โคตรวุฒิ
62112000552 นายปMยะพงษ� สุขคง
62112000553 นางสาวรัตน�ฤทัย แปJนสุขา
62112000554 นางสาวเกศรินทร� พลล้ํา
62112000555 นายศราวุฒิ แน=นอุดร
62112000556 นางสาวอรอุมา ภูมีเขียน
62112000557 นางสาวชนิดา วิเศษนาม
62112000558 นายเกรียงไกร หนูไธสง
62112000559 นายศุภณัฐฏ� จตุเทน
62112000560 นายวีรศักด์ิ ไชยมัชชิม
62112000561 นางสาวอาทิตติยา สินทพ
62112000562 นายคณิศร ศรีเศษ
62112000563 นางสาวลัดดา โพธ์ิชัย
62112000564 นางสาววิจิตรา เปVงสุข
62112000565 นางสาวพรพรรณ ประมะคัง
62112000566 นางสาวสุพัตรา แสนแก+ว
62112000567 นายปณพณฐ� สัตยารังสรรค�
62112000568 นางสาวภุมรินทร� แก+วธานี
62112000569 นายพัชรพล เทือกเพีย
62112000570 นางสาวนันทวัน หงส�ผาแก+ว
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62112000571 นางสาววรรณธิดา ทาวงค�
62112000572 นางสาวธัญญากร เพชรล้ํา
62112000573 นายอนุศิลปW ไชยสิทธ์ิ
62112000574 นายวัชรพล แก=นพรม
62112000575 นางสาวชนิสรา สารกุล
62112000576 นายธีรโชติ ถมเวียง
62112000577 นางสาวศิริณัฏฐ� อิ่มชมชื่น
62112000578 นางสาวรัตนมณี ตะโนนทอง
62112000579 นางสาววรัญญา ช=ออัญชัญ
62112000580 นางสาวอนันตา เตียวตระกูล
62112000581 นางวิไลรัตน� ทรัพย�แหยม
62112000582 นายสราวุธ จตุรพรหม
62112000583 นางสาวสุมินตรา บังจันทร�
62112000584 นางสาวโสลยา ศรีสิงห�
62112000585 นางสาวกรวิกา ไชยโก
62112000586 นางสาวกาญจนา ทองบาน
62112000587 นางสาวสุธามาศ บุษบงษ�
62112000588 นายชาญชัย กุลเลียบ
62112000589 นางสาวณัฐฐนันท� เมืองกระจ=าง
62112000590 นายมัญชุ ตุ+ยศักดา
62112000591 นางสาวณัฐปภัส รัตนสิทธิพงษ�
62112000592 นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม
62112000593 นางสาวกาญจนา วงคําจันทร�
62112000594 นายภัทรพล ชูเอียด
62112000595 นางสาววันเพ็ญ มาตยะศรี
62112000596 นางสาวชนัฐดา ศรีเชียงสา
62112000597 นายวชิรศักด์ิ สุวรรณบุผา
62112000598 นางสาวบังอรใจ ไชยโคตร
62112000599 นางสาวศุภัคชญา เหง+าน+อย
62112000600 นายศุภกร ไชยเสือ
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62112000601 นางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ
62112000602 นายสมจิตร ขันทะสาร
62112000603 นางสาวพิชามญชุ� รํามะณา
62112000604 นายกิตติโชติ รัตนพันธ�
62112000605 นายโกศล คําแหงพล
62112000606 นายสุชาติ พิมพ�บุญมา
62112000607 นายเลอสรวง ลอมโฮม
62112000608 นายกฤษดาพร รัตนป;ญญา
62112000609 นายธวัชชัย ศรีกุลวงศ�
62112000610 นายจีรพงษ� ขวัญทอง
62112000611 นางสาวทัศนีย� แก+งคํา
62112000612 นายกฤษณะ เอกตาแสง
62112000613 นางสาวดวงเดือน ทิวาพัฒน�
62112000614 นายณรงค�ชัย อนุนิวัฒน�
62112000615 นางสาวนิรัตชา แขนธิราช
62112000616 นางสาวกิตติยาภรณ� ประดับสิน
62112000617 นายกิตติศักด์ิ แขมโคตร
62112000618 นางสาวกรรณิกาณ� ศรีระบุตร
62112000619 นายอรรคพล สายตรี
62112000620 นายธนชิต วงศ�บาตร
62112000621 นางสาวจารุพักตร� ทรัพย�แก+ว
62112000622 นางสาวอรกนก เจริญสุข
62112000623 นางสาวชมพูนุช ย่ิงคงดี
62112000624 นายวัชรา จันเต
62112000625 นายป;ณณวัชร� อัครโอฬารรัตน�
62112000626 นางสาวอุษณี เพ็งคําป;Gง
62112000627 นายอัชชา หอมคํา
62112000628 นายปรัชญา ราชเครือ
62112000629 นางสาวณัฐวิภา ขันติวงษ�
62112000630 นางวนิดา ภูประวัน

หน+า 21 จาก 128             



เลขประจําตัวสอบ                               ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112000631 นางน้ําทิพย� พลเทพ
62112000632 นายธนวัช พาโฮม
62112000633 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�ศิริ
62112000634 นายสุชาติ ทินสี
62112000635 นางสาวจิตรา ภูขันธ�
62112000636 นายภานุพงษ� พัฒน�นันทสกุล
62112000637 นางสาวสายใจ มะโรง
62112000638 นางสาวชาริสา พลสนาม
62112000639 นายขจรเกียรติ น+อยชื่น
62112000640 นางสาวแววมยุรา วิไลวรรณ�
62112000641 นางสาวตะวัน มงคลแก+วเลิศ
62112000642 นางสาวกรกนก เรืองสิทธ์ิ
62112000643 นางสาวสุปราณี กันทํา
62112000644 นางสาวนีรชา สุระเสน
62112000645 นางสาวศรีสุดา ดวงมณี
62112000646 นางสาวพิฌาดา เยาวเรศน�
62112000647 นางสาวปริชาติ ลินอุด
62112000648 นายณรงค�เดช ไชยราช
62112000649 นางสาวอาจารี มัยคุณอุปถัมภ�
62112000650 นายวีรศักด์ิ โพธ์ิศรี
62112000651 นายอนุชา ภารกุล
62112000652 นายณรงค�ศักด์ิ แสนสม
62112000653 นางสาวญาณกร ศรีรักษา
62112000654 นางสาววรรณา หิรัญเก้ือ
62112000655 นายพเยาว� สัมฤทธ์ิรินทร�
62112000656 นายปMยวัฒน� มนตรีโพธ์ิ
62112000657 นายวัชระ เหล=าต+น
62112000658 นางสาววันทนีย� ชุมศรี
62112000659 นางสาวปริศนา ไชยสวาสด์ิ
62112000660 นางสาวณัฐตยา ไชยคิรินทร�
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62112000661 นายปริญญา จําปาปุJง
62112000662 นายสุขุม เอี่ยมอินทร�
62112000663 นางสาวณัฏฐากรันย� ดุลเปFRยมขจร
62112000664 นายชินพัฒน� ฟูบุญมา
62112000665 นางช=อฟJา ขาวภา
62112000666 นายนําพล ขันทะเสน
62112000667 นางสาววราภรณ� อังคะนาวิน
62112000668 นายนิพิธ เฉลิมกาย
62112000669 นางสาวนัตติยา ตนชาบุตร
62112000670 นายอภิสิทธ์ิ พลอามาตร
62112000671 นางสาวตรีทิพยนิภา นิราชสูงเนิน
62112000672 นายเนติภัทร อิ่มฤทธ์ิ
62112000673 นางสาวเกษศิรินทร� ขวัญน+อย
62112000674 นางสาวพิศมัย วินทะชัย
62112000675 นางสาวสมฤดี ก+อนเงิน
62112000676 นางพรพิมล อุตตะโชติ
62112000677 นายสุริยา สาระคํา
62112000678 นายกฤตินัย คําพิชิต
62112000679 จ.ส.ต.ธนวรรธน� จังพล
62112000680 นายธนินท� ใหม=คามิ
62112000681 นายสุรสีห� เกณชนะ
62112000682 นายรัตนภาค ฤทธิรอด
62112000683 นายอาทิตย� แพ=งศรีสาร
62112000684 นายพงศธร แสงกล+า
62112000685 นายสรณวิท ปางลิลาศ
62112000686 นายรัตนพงศ� คําหงษา
62112000687 นางสาวอุษณีย� เบญจประยูรศักด์ิ
62112000688 นางสาววิลาวัลย� นาสินเพ่ิม
62112000689 นางสาวปราณี บํารุง
62112000690 นางสาวเบญจมาศ ขันธ�ทัพ
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62112000691 นางสาวขนิษฐา ไกรเวช
62112000692 นางสาวอรวรรณ พ=อชมภู
62112000693 นางธนพร พวงเกตุ
62112000694 นางสาวนันทพร ออมอด
62112000695 นายกฤษกร ภูสมหมาย
62112000696 นายมนตรี สีลําใย
62112000697 นายมิตรภาพ ไชยวรรณ�
62112000698 นายปฐมพร พินิจรัมย�
62112000699 นายพลวัฒน� ทาศรีภู
62112000700 นางพัชรี นามซุย
62112000701 นายพัฒนพล มะลิโช
62112000702 นางสาวกาญจนา ทองโอ
62112000703 นางสาวชลาลัย อุดสารินทร�
62112000704 นางสาวเบญวดี ฉายจรุง
62112000705 นายอภิวัฒน� ติยะเฟURอย
62112000706 นางสาวสุณิษา จันทวงษ�สิงห�
62112000707 นางสาวสุวพัชร ทองเกลี้ยง
62112000708 นายกษิดิศ การินทร�
62112000709 นางสาวหทัย บํารุง
62112000710 นายณัฐดนัย ใจอ=อน
62112000711 นางสาวพีริญา พุทซาคํา
62112000712 นายเพียว มีมาก
62112000713 นายณัฐพงษ� บุตรจํารวน
62112000714 นายชูวิทย� ศรีจํานงค�
62112000715 นายทรงเกียรติ นามพุทธา
62112000716 นายเจติพงษ� ปMนตาวงศ�
62112000717 นางสาวกมลทิพย� มนตรีวัน
62112000718 นายปMยะณัฐ ปราบอธรรม
62112000719 นางสาวศุภลักษณ� รูปบุญ
62112000720 นางสาวภัทร�ฏาภรณ� ศิริพันธ�
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62112000721 นางสาวเบญจวรรณ แก+วไพทูล
62112000722 นายคุณากร เหล=าด+วง
62112000723 นายอํานาจ สีสวย
62112000724 นายทศพร แสงแก+ว
62112000725 นางสาวศิริพร พืชนอก
62112000726 นางสาวอาภาภรณ� โสมาเกตุ
62112000727 นางสาวศศิมาภรณ� พันหนองบัว
62112000728 นางวริศรา จํารัสแนว
62112000729 นายอนุสรณ� มณีสอน
62112000730 นางสาวเจนจิรา ประคองสุข
62112000731 นายธวัชชัย มะโยธี
62112000732 นายเพทาย มุขพรหม
62112000733 นางสาวทรัพย�มณี เมืองศรี
62112000734 นางสาวกมลรัตน� เวชพันธ�
62112000735 นางสาวสุพรรษา คําพิมพ�
62112000736 นายปภาวิชย� มนตรี
62112000737 นางสาวภัทรพร ผานคํา
62112000738 นางอาภัสรา จิตต�ใจม่ัน
62112000739 นางสาวแสงฉาย ชูเพียร
62112000740 นางสาวนริสา ครุฑรัมย�
62112000741 นายก+องหล+า แข็งขยัน
62112000742 นางสาวสุภาสินี ศรีพลอย
62112000743 นางสาวนิศาชล เนตรการณ�
62112000744 นายนรินทร�ธร ทรงครักษ�
62112000745 นายสุรศักด์ิ วิเชษฐ�พันธุ�
62112000746 นายโกวิท ภูสีอ=อน
62112000747 นางสาวนัยนา เนาวสี
62112000748 นายมงคล เกณฑ�การ
62112000749 นางสาวสุดารัตน� ฦาชา
62112000750 นายณรงค�ฤทธ์ิ แข็งขยัน
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62112000751 ว=าที่ร+อยตรีมานพ โตผา
62112000752 นายเอกรัตน� เอกศิริ
62112000753 นายวรัญชิต ครองยุทธ
62112000754 นายรุ=งรัตน� สีดาดวง
62112000755 นายพงศธร ศรีสุข
62112000756 นายณัฐกุล ศรีจูม
62112000757 นางสาวกิติยา จําปาอ=วม
62112000758 นางลักษณานุสรณ� เดชสองชั้น
62112000759 นางจรรยา สุดพูล
62112000760 นายสิทธิโชค สิงห�เหม
62112000761 นายพงศธร เลพล
62112000762 นางสาวนฤมล นูเพ็ง
62112000763 นางสาวขวัญแก+ว โพธ์ิสาราช
62112000764 นายนพพร อ=อนแก+วอ+อม
62112000765 นางสาวสุรัสวดี สิทธิเสนา
62112000766 นางสาวเยาวลักษณ� ราชหา
62112000767 นางสาวศิริลักษณ� สหุนาฬุ
62112000768 นางสาวศิริพร แก=นศรี
62112000769 นายสุวัฒน� ทิพย�โสดา
62112000770 นายจเรวัฒน� บุตรดีเลิศ
62112000771 นายธัญพิสิษฐ� ณ บุตรจอม
62112000772 นางสาวสโรชา บุญจวง
62112000773 นายวรากร ป;นชัย
62112000774 นางสาวเพลินจิตร� ราชาพัฒน�
62112000775 นางสาวเพ็ญศรี สิงห�เทพ
62112000776 นางสาวคณารัตน� นนตรี
62112000777 นางสาวเพ็ญนภา นามคุณ
62112000778 นางสาวฟาติมา ราวุธกุล
62112000779 นายวัฒนา วังวงษ�
62112000780 นางสาวกิจจา แซ=จ๋ิว
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62112000781 นางสาวธัชกร ภัทราภรณ�ไพบูลย�
62112000782 นางสาวสุมาลี พุทธโคตร
62112000783 นายวรวุธ จันปุLม
62112000784 นายเทพวิทูร วัฒนกูล
62112000785 นางภัทราวดี ศรเทพา
62112000786 นางสาวสุภาวิณี พรมวารี
62112000787 นางสาวสุนิสา คําจ+อม
62112000788 นายณัฐพงษ� ทินช=วย
62112000789 นางสาวภัทริยา กล+าวิจารณ�
62112000790 นางสาวป;ทมพร ตรีกุล
62112000791 นางสาวกวีพร ศิริจันทร�
62112000792 นางสาวพรพรรณ อ=อนพินา
62112000793 นางสาวกานต�พิชชา มีมุข
62112000794 นายปรัชญา คะชาแก+ว
62112000795 นางสาวธัญลักษณ� คําเนตร
62112000796 นางสาวพิชชาพร โยทะคง
62112000797 นายสุรศักด์ิ วงศ�กล+า
62112000798 นายบดินทร� อุดอินทร�
62112000799 นายนนทวัฒน� ศรีปLา
62112000800 นางสาวสุธิดา คําภู
62112000801 นางสาวศุวิษา ในอินทร�
62112000802 นางสาวกัลยกร โกฎิรักษ�
62112000803 นายยุทธพล บุญหล+า
62112000804 นางสาววิภาพร ติตะพันธ�
62112000805 นางสาวกุสุมา คุณแสน
62112000806 นายวัชระ คณะวาปF
62112000807 นางสาวสุวนันท� บุญเสริฐ
62112000808 นางสาวบุษญารัตน� บัวสาย
62112000809 นางสาวสุกัลยา สาชมภู
62112000810 นางสาวสุภาภรณ� ศรีประเสริฐ
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62112000811 นายวุฒิชัย พินิจโชติ
62112000812 นางสาวรัตนา มาระตา
62112000813 นายเอกรัฐ มหาพร
62112000814 นางสาวศรีสุดา ชาภูมี
62112000815 นางสาวสุดารัตน� กางกรณ�
62112000816 นางสาวรุ=งนภา มีมาก
62112000817 นายสุรีย� โสส+มกบ
62112000818 นางสาวยาตรา สีสม
62112000819 นางสาวพัชรินทร� กันทา
62112000820 นางสาวอทิติยา อินทร�นอก
62112000821 นายนิพนธ� เพชรเสนา
62112000822 นายนันทวัฒน� นันท�ดี
62112000823 นายอนุชา ตุลาเนตร
62112000824 นางสาวสุกัญญา โคตรบรรเทา
62112000825 นางสาวสุดาฟJา จันทพันธ�
62112000826 นายทศพร ลอดพ้ัว
62112000827 นายธนกร เพ็งผาลา
62112000828 นายณัฐวุฒิ พรพะกา
62112000829 นายพีระพงษ� บุสราคัม
62112000830 นางสาวมณฑณัฐฐา สาขันโคตร
62112000831 นางสาววิยดา ทองเฉลิม
62112000832 นายวิทยา ไทยลําภู
62112000833 นายทนงศักด์ิ นกเนื้อทอง
62112000834 นางสาวจุฑามาศ อุดรศรี
62112000835 นางสาวพิชญ�ชารัน ดงสันเทียะ
62112000836 นายธนกร มนัสช=วง
62112000837 นายชญานนท� กันทะสอน
62112000838 นางสาวอังสุดารัตน� นรชาญ
62112000839 นางสาวกรรณิกา พาสิงห�
62112000840 นายศิริชัย สมบัติ
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62112000841 นางสาวพัชรา ศรีเจริญ
62112000842 นายวัฒนะ จันทกล
62112000843 นายกตัญHู หมวดดารักษ�
62112000844 นางสาวชงโค หะพินรัมย�
62112000845 นางพนิดา ศักศรี
62112000846 นางสาวฟJารุ=ง จําปาสิม
62112000847 นางสาววริศดา พรหมมา
62112000848 นายโยธิน เจริญพงษ�
62112000849 นายพีรพงษ� พุ=งพิลา
62112000850 นายสหรัฐ ดวงสมศรี
62112000851 นางสาวจิฬาภรณ� เกียงมี
62112000852 นายโกศล เกษเกษี
62112000853 นายสากล มีคําทอง
62112000854 นายณัฐวุฒิ พิมพ�ชารี
62112000855 นายจิระชัย ขามธาตุ
62112000856 นายฐาปกรณ� บุตรพุฒ
62112000857 นางสาวศิริรัตน� เรืองศิริ
62112000858 นางสาวภาวิกา มีผล
62112000859 นายจักรพันธ� เก้ียวสันเทียะ
62112000860 นางสาวสุลิษา โคตรชุม
62112000861 นางสาวปวีณา ทองเล็ก
62112000862 นางสาวน้ําฝน พิกุลหอม
62112000863 นางสาวสุภารัตน� เวียงอินทร�
62112000864 นายธนโชติ หงษาคํา
62112000865 นายสิทธิพงษ� กงมหา
62112000866 นางสาวปนัดดา ศรีอ=อนเกลี้ยง
62112000867 นางสาวประภัสสร สุริโย
62112000868 นางสาวสุภาวิณี สอนกุดตุ+ม
62112000869 นายวีรชาติ อาจวิชัย
62112000870 นางสาวกัญญาณัฐ คลิกคลาย
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62112000871 นางสาวประกายกานต� บุญชิต
62112000872 นางสาวตะวัน อารีเอื้อ
62112000873 นางสาวพานทอง บทมาตร
62112000874 นายพระขรรค�ชัย โทผาวงษ�
62112000875 นายอภิสิทธ์ิ ไชยสุทธ์ิ
62112000876 นางสาวสุนิสา แสนสุข
62112000877 นางสาวปภัชญา ชินหงษ�
62112000878 นายวุฒิพงษ� คณาศรี
62112000879 นายพัฒนา เนตรผง
62112000880 นางกุลวรา พลวี
62112000881 นางสาวจุฑามาศ บุตรพรม
62112000882 นายณัฐวุฒิ ภูสมนึก
62112000883 นายนิพนธ� พระสว=าง
62112000884 นายจิตติพงษ� บุญประกอบ
62112000885 นางสาวภัทธิดา แก+วป;ญญา
62112000886 นางสาวฤดีรัตน� คํามี
62112000887 นางสาวเบญจมาศ ชมรส
62112000888 นางสาวศิรินทิพย� ศรีตะวัน
62112000889 นายอภิชาติ เขียวทิพย�
62112000890 นางสาววรรณภา ไพละออ
62112000891 นางสาวศุภาสิณีย� แก+วสิทธ์ิ
62112000892 นางสาวพัชรินทร� ตติยรัตน�
62112000893 นายเอกวัตร โคช=วย
62112000894 นางสาวทิพวรรณ จรัญฤทธ์ิ
62112000895 นางสาวนลนา ชาวนาแปน
62112000896 นางสาวพิมพ�ชนก ช+างแจ+ง
62112000897 นางสาววิวิทยา ทองเก้ิน
62112000898 นายกาญจนวัฒน� สิทธิสาร
62112000899 นายวรพล สุธรรมมา
62112000900 นางสาวบุษบาพร สิงหาสาร
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62112000901 นายณัฐพล โคสาสุ
62112000902 นางสาวจิรัฏฐ� ต้ังศิริไพบูลย�
62112000903 นางสาวอธิติยา ชมภูนิช
62112000904 นางสาวธารทิพย� มนต�นอก
62112000905 นายกิตติศักด์ิ พรหมรักษา
62112000906 นางสาวสุปรียา พบวงษา
62112000907 นางสาวธิติพร พลต้ือ
62112000908 นายสิทธิศักด์ิ ศรีไชยา
62112000909 นายดนุพล นรไสย
62112000910 นางสาวนิศาชล แจ=มวรรณ�
62112000911 ว=าที ร.ต.ญ.พรพรรณ จําปาศรี
62112000912 นางสาวชลิตา พูลเลิศ
62112000913 นายกฤตนัย ซาหมู=
62112000914 นายพงศธร จําปFสี
62112000915 นายจิรศักด์ิ บุญแรง
62112000916 นางสาวจันทร�จิรา ป;ญญาไวย�
62112000917 นางสาวพิมพิไล คําภักดี
62112000918 นางสาวภาวิตรา ขันตี
62112000919 นางสาวกนกพร คําสีโห
62112000920 นางสาวจุฬารัตน� สุภีร�คํา
62112000921 นายวชิระ โคตวี
62112000922 นายศักด์ิดา สีวงกต
62112000923 นางสาววิชุดา จันทร�วิเศษ
62112000924 นายสุนทร สีเม+า
62112000925 นางสาวอัจฉราภรณ� บาอุ+ย
62112000926 นางสาวรัชนี ภูมิย่ิง
62112000927 นางสาวพุทธรักษ� แก+วคํามี
62112000928 นายณัฐดนัย มีหมดจบ
62112000929 นางเนตรนภา ไชยธรรมมา
62112000930 นายกัมปนาท อ=อนพรรณา
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62112000931 นางสาวพันธริยา วินทะไชย
62112000932 นางสาวสุภาวรรณ ยานะสิงห�
62112000933 นางสาวพรรณิการ� อ่ํานุช
62112000934 นายอดิศักด์ิ ขันตรีกรม
62112000935 นายบัณฑิต ศรีสมบัติ
62112000936 นางสาววิมลศรี บุญนอก
62112000937 นางสาววิภาพร จันทะดี
62112000938 นางสาวปวีนา คําดี
62112000939 นางสาวปพิชญา หระมาตย�
62112000940 นายพงษ�สิทธ์ิ วงชารี
62112000941 นางสาวเดือนเพ็ญ จอมทอง
62112000942 นายพิเษก โคตรโสภา
62112000943 นายอิทธิพันธ� ศรีทรง
62112000944 นายรัชดาพล คําเพาะ
62112000945 นายภาณุเดช จุฬาคํา
62112000946 นางสาวยุภาวดี การภูธร
62112000947 นายยอดเล็ก เจริญวัย
62112000948 นางสาวพนิดา ค+อชากุล
62112000949 นางสาวสุพัฒตรา แสนนาใต+
62112000950 นายธนบดี มาตย�นอก
62112000951 นางสาวจิราพร อารีเอื้อ
62112000952 นายจิระยุทธ จันทะนุด
62112000953 นางสาวจินตหรา กมลมุณีรัตน�
62112000954 นายชัยณรงณ� เสนจันทร�
62112000955 นางสาวสุเรขา ไพหนูสี
62112000956 นายปริญญา บุตรศรี
62112000957 นายขจรศักด์ิ ดาแพง
62112000958 นางสาวปนัดดา ขาวศรี
62112000959 นางสาวสุกัญญา สนวิชัย
62112000960 นางสาววิลาสินี ภูพิลม
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62112000961 นางสาวพัชรีภรณ� ผงทอง
62112000962 นางสาวรัตติกาล ผิวขม
62112000963 นายจิระวิทย� พิลา
62112000964 นายอภิชาติ บุญมาตย�
62112000965 นางสาวธัญลักษณ� ปMยภาณีพิภัทร�
62112000966 นายสุวรรณ จินารักษ�
62112000967 นายชลธี ฉิมสง
62112000968 นายทัตดนัย ใจทาน
62112000969 นางสาวพิไลพร จันทร�สม
62112000970 นางสาวฑิวาภรณ� สุวะธี
62112000971 นายชลธาร พลศึก
62112000972 นายคารม ขุมดินพิทักษ�
62112000973 นายปุรเชษฐ� โสระสิงห�
62112000974 นายกิตติกร กุณโฮง
62112000975 นางสาวกมลชนก วิชัย
62112000976 นายมานพ ภาระพงษ�
62112000977 นางสาวปานตะวัน เรืองหา
62112000978 นายกิตติกร แก+วบ=อ
62112000979 นายวิรัตน� น+อยหา
62112000980 นายกาณฑ� ยศกลาง
62112000981 นายยุรนันท� นนทะภา
62112000982 นายไกรยศ ผลภิญโญ
62112000983 นางสาวจิราภรณ� สีแก+วน้ําใส
62112000984 นายทินกร มาเพชร
62112000985 นายเกริกพล วงษารี
62112000986 นางสาวปรียานุช ฉิมพลี
62112000987 นายภูมิ เสาหล=อน
62112000988 นางสาวอารีย�รัตน� สดใส
62112000989 นางสาวเกวลี ใจศิริ
62112000990 นายมนต�ชัย ฤทธิสิงห�
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62112000991 นางสาวจรรยาพร คํางาม
62112000992 นายมานิตย� คําหอม
62112000993 นางสาวกัญญาภัค เพ็งเนียม
62112000994 นายโกเมนทร� อุ=นละออ
62112000995 นายชาดา งามสันเทียะ
62112000996 นางสาวศิริลยารัชท� วาจารี
62112000997 นางสาวนันทิยา กอเดช
62112000998 นายยุทธนา ขานบุตร
62112000999 นายธนกฤต พัฒนโพธ์ิ
62112001000 นางจันทร�จิรา แดงโรจน�
62112001001 นางสาวปราณปรียา นามแดง
62112001002 นางสาวพรพิมล อธิจร
62112001003 นางสาวธัญญ�กรณ� ขันธวิจิตร�
62112001004 นายธนวัฒน� เข่ืองสะถุ=ง
62112001005 นายณัฐดนัย ยอดกล+า
62112001006 นางสาวรุ=งทิพย� สิงห�แดง
62112001007 นางสาวสิริลักษณ� อิ่มสาย
62112001008 นายจิระวัฒน� แสงยศ
62112001009 นางสาววิลาสินี โชคสวัสด์ิ
62112001010 นายวุฒินันท� ถาวรวรรณ
62112001011 นางสาวนงลักษณ� เมฆสอน
62112001012 นายณัฐวุฒิ จันป;ญญา
62112001013 นายภานุมาศ ภูผาลาด
62112001014 นายพิทักษ�ชัย ดลพร
62112001015 นางสาวกนกพร สุรีอาจ
62112001016 นายณรงค�วุฒิ หาณรงค�
62112001017 นางสาวจิระดา คนเที่ยง
62112001018 นายสุเมธ พลกุล
62112001019 นายวัชระพงษ� คําชนะ
62112001020 นางสาวขนิษฐา แสนสิงห�
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62112001021 นางสาวศศิธร คํายอด
62112001022 นางสาวกรรณิการ� ดาราแสน
62112001023 นางสาวรัตนาวลี ดอกทับทิม
62112001024 นางสาวศิรินันท� จันทร�โท
62112001025 นางสาวธนวรรณ ธารกมลสุข
62112001026 นางสาวสุวคนธ� ปพนวิช
62112001027 นายจารุนันท� เพ่ิมพูล
62112001028 นางสาวปราวีณา นามมูลตรี
62112001029 นางสาวกมลวรรณ คําตา
62112001030 นายวงศกร อนาวงศ�
62112001031 นายธงชัย ยาผา
62112001032 นางสาวศิริพร ทองทุม
62112001033 นายเกรียงไกร เหล=าสงคราม
62112001034 นายสหรัฐ แดงสกล
62112001035 นายณัฐวุฒิ เสนบาง
62112001036 นายปริญญา เกติยะ
62112001037 นายอุดมศักด์ิ หงษ�คํา
62112001038 นางสาวนงลักษณ� ภู=วิจิตรสถาพร
62112001039 นางสาวชุติมา สุระดนัย
62112001040 นายปราจิตร� บุญมี
62112001041 นายวิริยะ อรัญโชติ
62112001042 นางสาวสุนิสา สัมมามิตร
62112001043 นายเกียรติกําจร รู+ทํานอง
62112001044 นางสาวจารุวรรณ ปJอมน+อย
62112001045 นายศรราม จีนพงษ�
62112001046 นางสาวชลกร สายสมคุณ
62112001047 นายพงศกร รอบคอบ
62112001048 นายสัตยา ศรีประทุม
62112001049 นายไกรวิทย� สุวรรณเคน
62112001050 นางสาวจิราพร อินทร�ภูนา
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62112001051 นางสาวกชมน อุปมา
62112001052 นายณัฐพล สุนทอง
62112001053 นางสาวรัชนีพร ขวัญพรม
62112001054 นางสาวสุพัชญา พวงสร+อย
62112001055 นางสาวอนัญญา แสงจันสี
62112001056 นางกาญจนา รวมพล
62112001057 นางสาวภัทรพร อิติชัย
62112001058 นางสาวรุ=งทิวา ถาวงษ�กลาง
62112001059 นางสาวเบญจมาภรณ� ดิษโสภา
62112001060 นางสาวพรรณิภา พลเย่ียม
62112001061 นางสาวอรทัย ศิริจันทร�
62112001062 นางสาวปาลิตา วงษ�แก+ว
62112001063 นางสาวอลิษา โปรณะ
62112001064 นางสาวศิริประภา รักคํามุล
62112001065 นางสาวปFร�ยะพร โพธิกะ
62112001066 นายณัฐธศักด์ิ ชากุทน
62112001067 นายกฤษณศิษฏ� อะสุรินทร�
62112001068 นายสถาพร เพ็ญจันทร�
62112001069 นายธนเดช ทองศิริ
62112001070 นางสาวป;ทมา สาระชู
62112001071 นายปฏิญญา ขวัญวงษ�
62112001072 นางสาวจันทร�จิรา อนุสุเรนทร�
62112001073 นางสาวธัญญาภรณ� ภูสีฤทธ์ิ
62112001074 นางสาวอิสริยา ผางจันทร�ดา
62112001075 นางสาวสุกัญญา ทองสี
62112001076 นางณัฐภรณ� โฉมสะอาด
62112001077 นายคมเพชร เจริญจิตร
62112001078 นางสาววริศรา คําสีลา
62112001079 นางสาวรัตนา อัญญโพธ์ิ
62112001080 นางสาวชรินทร�ทิพย� จําปาจันทร�
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62112001081 นายเศรษฐพิชญ� ขันธวุธ
62112001082 นางสาวทิพย�สุดา เพชรล้ํา
62112001083 นางสาวชนิษฎา ธัญญา
62112001084 นางสาวทิวา ก+านศรีรัตน�
62112001085 นางสาวประภัตสร กาดนอก
62112001086 นางสาวศศิธร ตลับเพชร
62112001087 นางสาวปุณญารัศน� ยศหลวงฝ;Gน
62112001088 นายคุณากร ไชยเสือ
62112001089 นางสาวลักขณา ภูเลี่ยมคํา
62112001090 นายวีระชาติ ธรรมวงษ�
62112001091 นางสาวนราพร หอมประเสริฐวงษ�
62112001092 นางสาวสุนิสา สายบัณฑิตย�
62112001093 นางสาวพุธิตา ป;ตถามัง
62112001094 นายศักด์ิชัย พวงศรีเคน
62112001095 นางสาววราลักษณ� เปสุยะ
62112001096 นางสาวสุภาวดี คําเหลา
62112001097 นางสาวช=อศิริ จํานงพันธ�
62112001098 นางสาวกวิตา เครือแวงมล
62112001099 นางสาวราตรี ธงศรี
62112001100 นางสาวปาณิศา อ=อนสมบูรณ�
62112001101 นายสมเกียรติ ย้ิมนาค
62112001102 นางสาวภัทรา กองหาโคตร
62112001103 นายวัชระพล ป;ญญาราช
62112001104 นายเทวราช สายเลาคํา
62112001105 นายธัญญวิทย� แพ=งศรีสาร
62112001106 นายอดิศักด์ิ ชิดจอหอ
62112001107 นางสาวสมฤดี ภูซ+ายศรี
62112001108 นายศิริชัย ศรีหา
62112001109 นางสาวลลิตา อินอุ=นโชติ
62112001110 นางสาวอนุธิดา ท=าผา
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62112001111 นายพนัสพงษ� ไชยเอนก
62112001112 นางสาวพรสุดา พุ=มโพธ์ิทอง
62112001113 นายจิราวัฒน� ทะสังขาร�
62112001114 นายเทพพร คุณพูล
62112001115 นายชลนที บุญทัน
62112001116 นายวีระยุทธ หมู=มูลตุ=น
62112001117 นายยุทธศักด์ิ บุญเกษม
62112001118 นางสาวรุ=งทิวา พงษ�อ=อน
62112001119 นายศราวุธ จันทะนา
62112001120 นางสาวสุพัตรา ลามพัฒน�
62112001121 นายศรัณย� จาดฤทธ์ิ
62112001122 นางสาวกุลนันท� เพียกง
62112001123 นายกิตติพงษ� ภิรมย�กุล
62112001124 นายฉัตรชัย ล=ามแขก
62112001125 นางสาวศิรินทรา จันปุLม
62112001126 นายอมรฤทธ์ิ คําผาย
62112001127 นางสาวสุทธิจิตรา พัฒนากร
62112001128 นางสาวสิริวิมล สุวลักษณ�
62112001129 นางสาวนริศรา วิเวกวรรณ
62112001130 นางสาวเอมอร คําสีทา
62112001131 นายกษาปณ� เพชรงาม
62112001132 นางสาวสิรินันท� ประสงค�เงิน
62112001133 นายอภิวัฒน� แก+วโพธ์ิ
62112001134 นางสาวสุพรรษา สีลา
62112001135 นางสาวพิชญ�สินี สุวรรณมาโจ
62112001136 นางสาวนวภัทร จันดา
62112001137 นายณัฐกิตต� นันทบุรมย�
62112001138 นางสาวยุภาพร สื่อสาร
62112001139 นางสาวชนิดตา คําชัยภูมิ
62112001140 นายกนกพล จันทรา

หน+า 38 จาก 128             



เลขประจําตัวสอบ                               ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112001141 นายวุฒิไกร วินทะไชย�
62112001142 นายธนกร พวงสด
62112001143 นายเมธา อาสนะธรรม
62112001144 นายนัฐวุฒิ เสนานาค
62112001145 นางสาวสุภาพร อินทร�แพง
62112001146 นางเยาวลักษณ� กัญจน�สีดา
62112001147 นางสาวดาริณี ก+องเวหา
62112001148 นายนิรุทธ� การภักดี
62112001149 นายภาณุพงศ� เจรีรัตน�
62112001150 นายเจษฎา เปรี้ยวประสิทธ์ิ
62112001151 นายจักรวุฒิ ชิดทอง
62112001152 นายณัฐพล สิมสวน
62112001153 นายอภิวัฒน� ภูพาดงา
62112001154 นายสรรชัย กองภา
62112001155 นางสาวนันณภา คําโสกเชือก
62112001156 นายวงศ�ปณชน� พัฒนชัย
62112001157 นางสาวศิริลักษณ� จงสูงเนิน
62112001158 นายวุฒิชัย ชาญภูผา
62112001159 นางสาววรรณิศา ไชยเกรินทร�
62112001160 นางสาวธัญณิชา ภูมิราศรี
62112001161 นายอําพล อ+วนนวล
62112001162 นางสาวทัศนีย� ภูสีน้ํา
62112001163 นางสาวธนัชญา สุนุรัตน�
62112001164 นางสาวศศิโฉม สีตะเถร
62112001165 นางศันสนีย� วิสูงเร
62112001166 นางสาวนุดี คชคีรี
62112001167 นางสาวสุพิศ คําเบ+าเมือง
62112001168 นางสาวณัฐธิดา สุมาลี
62112001169 นางสาวปรียาภรณ� โลเด
62112001170 นางสาวจารุวรรณ คําพาผุย
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62112001171 นางสาวนิภาพร เข็มกลาง
62112001172 นางสาวปานทิพย� ลุนจันทา
62112001173 นายกัมพล ผูกพันธ�
62112001174 นางสาวสุกัญญา มูลกัญญา
62112001175 นางสาวอเนชา อนันบุญเอื้อ
62112001176 นางสาวอะธีนา กองเงิน
62112001177 นางสาวสุธาสินี กองรัตน�
62112001178 นางสาวเบญชญา พลายงาม
62112001179 นางสาวกัญญากานต� สินธุโคตร
62112001180 นางสาวกาญจน�กมล ศรีปน
62112001181 นางสาวพัชรี ชักชวน
62112001182 นางสาวปรัชญาภรณ� ดีนิวงษ�
62112001183 นางสาวอารยา ปาหนองแปน
62112001184 นายวุฒิชัย วามะลุน
62112001185 นางสาวประภารัตน� ปรีดีเจือ
62112001186 นายณัฐพงษ� คําทวี
62112001187 นายอานนท� สอนแก+ว
62112001188 นางสาวอรษา สุวรรณธรรม
62112001189 นายศรัญยู หมู=จันทร�
62112001190 นางสาวกัญญาณัท ไกรไธสง
62112001191 นางสาวพรศิริ อิศรานุวัฒน�
62112001192 นายมงคล เทียบคํา
62112001193 นางสาวนันทิพร จําบัวขาว
62112001194 นายจักรพันธ� กองการ
62112001195 นายจะเร อ=อนด+วง
62112001196 นางสาวรัตธิการ� ก+อนเพชร
62112001197 นางสาวยศวดี โยธาธิการ
62112001198 นางสาวศศิชา สาวิสิทธ์ิ
62112001199 นางสาวนันท�นภัส พงสุภา
62112001200 นางสาวปนัดดา อินทร�พวง
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62112001201 นางสาวทัสนีย� บุญมาก
62112001202 นายณัฐพล ปริยันเต
62112001203 นางพัชรินทร� ฆารสมภพ
62112001204 นางสาวพิชญาวรรณ ดอกจันทร�
62112001205 นางสาวปรียา รัตตโนภาส
62112001206 นางสาวดาราวรรณ วิชาเย็น
62112001207 นางสาวพรสุดา กังวะโร
62112001208 นางสาวกฤธิญา วงศ�คง
62112001209 นางสาวพรชนิตว� เชื้อไพบูลย�
62112001210 นางสาวลลิตา ภูคงคํา
62112001211 นางสาวปรินทร จริยศักดา
62112001212 นางสาวเสาวนิต คําสมมาตร
62112001213 นายถาวร แก+วเงา
62112001214 นางสาวณัฐมล เทพจันทร�
62112001215 นางสาวอรุณประไพ สิทธิ
62112001216 นายประทีป ขันทองคํา
62112001217 นางสาวณิชนันทน� อัปมะให
62112001218 ว=าที่ร+อยตรีหญิงพิชญาภรณ� โลหะพรม
62112001219 นางสาวนิภาพร ไวไธสง
62112001220 นายสันติ จันสีหา
62112001221 นางสาวลัดดา โคตรทุม
62112001222 นางอรัญญา กระจ=างวงค�
62112001223 นายอดิศร วิรัตน�
62112001224 นางสาวมุกดา กิริมิตร
62112001225 นางสาวชนิตา มิตรจงรัก
62112001226 นายเกรียงไกร หาญคํา
62112001227 นางราตรี โสภา
62112001228 นายกันต�รพี ใจเด็ด
62112001229 นางสาวสุภาพร นามประเสริฐ
62112001230 นายวชิราวิทย� ปานเหลือ
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62112001231 นายวันเฉลิม สีโทโพ
62112001232 นายสุรชาติ อาจจํานงค�
62112001233 นายกุลโรจน� ศรีรัตน�
62112001234 นางสาวรักชนก พลเรือง
62112001235 นางสาวลลิตา ศรีกระทุม
62112001236 นางสาวพลอยไพลิน วงค�สอน
62112001237 นายสุรชาติ บุตรหนองหว+า
62112001238 นางสาวรวีวรรณ ไชยศรี
62112001239 นายเศวตฉัตร บุพจันโท
62112001240 นายภานุวัฒน� โพธ์ิศรี
62112001241 นางสาวรสลิน มาแสง
62112001242 นายศรายุทธ ขันตรีกรม
62112001243 นายยุทธนา ตัณฑ�ธนศิวะกุล
62112001244 นางสาวมยุรี ปนชัยภูมิ
62112001245 นายอภิสิทธ์ิ ไชยดิลก
62112001246 นางสาวอรณี พิมพ�ที
62112001247 นางสาวอุดมลักษณ� อารีเอื้อ
62112001248 นายนันทิภาคย� หนองนงค�
62112001249 นางสาวพัชรินทร� กาญดี
62112001250 นางลําไพ ศิริคํา
62112001251 นายธนา รัตนบุตร
62112001252 นายสุทธิพงษ� ภูชื่นศรี
62112001253 นายประเสริฐ วิสาคาม
62112001254 นางศศิกาญจน� ภามาตย�
62112001255 นายกรินทร� ตะติยะก+านตง
62112001256 นายนัดทวงษ� สินธพ
62112001257 นางสาวดารุณี สิงโสดา
62112001258 นายจักรี มิษา
62112001259 นายศุภชัย พุฒลา
62112001260 นางสาวฐายินี วงศ�คําจันทร�
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62112001261 นายธีรพันธ� ทุมพร
62112001262 นายจิรายุส ขวาลา
62112001263 นายศิวกร แก+วชมภู
62112001264 นางสาวรัชนี กงเชิญ
62112001265 นางสาวกรรณิกา สุใจจา
62112001266 นางสาวอภิญญา พนาดร
62112001267 นางสาวอิสรีย� จันทร�พันธ�
62112001268 นางสาวเจนจิรา รัตนพิบูลย�
62112001269 นางสาวพิศมัย ยอดดี
62112001270 นางสาวพรรณวดี พีระวรากร
62112001271 นางสาวลดาวัลย� หาฉวี
62112001272 นางสาวขนิษฐา สุริยะ
62112001273 ว=าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี
62112001274 นายเศกสรร เนื่องคันธีร�
62112001275 นางสาวนิรันตี ภูแสงสั่น
62112001276 นางสาวณัฐริกา ขุมดินพิทักษ�
62112001277 นายสุทธิชัย แก=นอินทร�
62112001278 นางสาวหงส� บุญไชยยงค�
62112001279 นายสุรชัย คําละมูล
62112001280 นายศุภฤกษ� ศรีเนตร
62112001281 นางสาวนิติยาภรณ� ภูมิสวัสด์ิ
62112001282 นางสาวปรียนุช ดอนแสง
62112001283 นางสาวสุปราณี คําบึงกลาง
62112001284 นางสาวจริญา กางทา
62112001285 นางสาวดวงเนตร โพธิจักร
62112001286 นางสาววัลวิภา วิรัตน�
62112001287 นายทศพล สอาดจิตต�
62112001288 นางสาวยิหวา นามทอง
62112001289 นางสาวสมฤดี อยู=เสดียง
62112001290 นางสาวอรทัย สิงห�นันต�
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62112001291 นางสาวจิราวรรณ ภูลิ้นลาย
62112001292 นางสาวสุวดี ศิริกิจ
62112001293 นางสาวทิพวรรณ เสนาจันทร�
62112001294 นายวีรยุทธ ภูมุลเมือง
62112001295 นายคมกริช ชุมชิต
62112001296 นายวุฒิพงษ� ทองภูธร
62112001297 นางสาวกรรณิการ� ไพชยนต�
62112001298 นางสาวณัฐริกา คําภักดี
62112001299 นางสาวนภัสวรรณ อรัญกานนท�
62112001300 นายมัฆวาน หรบรรณ�
62112001301 นางสาวอัญชุลี ชาวสูน
62112001302 นางสาวปMยะวรรณ ปรีโทน
62112001303 นางยุพา สุขสนิท
62112001304 นางสาวกนกวรรณ ทาโบราณ
62112001305 นางสาวบุสดี หว=างแสง
62112001306 นายอรรถวิท โพธ์ิศรี
62112001307 นายชีวินทร� ยอดแก+วขาว
62112001308 นายวินัส ใจกล+า
62112001309 นายฤทธิเดช วงโยธา
62112001310 นางสาวปรายฟJา พร+อมสมุทร
62112001311 นายตรีเพชร พิลาแดง
62112001312 นายพัทยา ชาปูL
62112001313 นายศรอนล นพอาจ
62112001314 นายจักรพรรดิ แสนประเสริฐ
62112001315 นายเอกราช พลบํารุง
62112001316 นางสาวสุนีย� หัดนอก
62112001317 นายณัฐกรณ� ขันธุแสง
62112001318 นางสาวลลิตา ทองรอด
62112001319 นางสาวณัจฉรียา สุวรรณชมภู
62112001320 นางสาวกิติมา สาริกา
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62112001321 นางสาวอรวรรณ ปานทอง
62112001322 นางสาวปุณิกา รินทะรึก
62112001323 นางสาวจริยา ชินบุตร
62112001324 นางสาววนิดา ทัพซ+าย
62112001325 นายนิรุต โคตรชาลี
62112001326 นางสาวกาญจนา ถิรวิชัยกุล
62112001327 นางสาวจุฑาลักษณ� แก+วระเวีย
62112001328 นางสาวมนตริยา นาใจดี
62112001329 นางสาวจิดาภา ฮามพิทักษ�
62112001330 นางสาวสุภาวดี ไกรเมฆ
62112001331 นางสาวสุชาดา สีดาพิมพ�
62112001332 นายตะวัน สุขรัตน�
62112001333 นางสาวปาริฉัตร จาเราะ
62112001334 นางสาวคัทลียา มงคลศิริ
62112001335 นางสาววรุณยุภา ถวิลวงษ�
62112001336 นางสาวจิรภิญญา วริวรรณ
62112001337 นายสุปรีชา ร+อยพา
62112001338 นายนิคม ลีตาสี
62112001339 นางสาวกนกพร ผุยชา
62112001340 นางสาวศิริรัตน� ดีสุข
62112001341 นางสาวศศิธร พุทธา
62112001342 นายธิติวุฒิ ไล+ปMตา
62112001343 นางสาววิจิตรา นวนบุตรดี
62112001344 นายทวีพล ทนกํ่า
62112001345 นายพิทยา ประเสวะกา
62112001346 นายคมกริช พิลาจันทร�
62112001347 นางสาวชลธิชา หาญอาษา
62112001348 นายเกตุมนูญ พนมเขต
62112001349 นางสาววิภาดา ท+าวขุนศรี
62112001350 นางสาวกมลชนก คงปLา
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62112001351 นางสาวทักษินี สุวรรณ
62112001352 นางสาวอังคณา ศรีกัลปW
62112001353 นายกลวัฒน� หวานอารมณ�
62112001354 นางสาวรติกาญจน� โชคลา
62112001355 นางสาวกรรณิกา เมืองสนธ์ิ
62112001356 นายสิรวิชญ� คําเครือ
62112001357 นางสาวธัญญรัตน� หงส�พิพิธ
62112001358 นายณัฐปคัลภ� พชรพิชชากร
62112001359 นางสาวทัศนีย� ทิพโชติ
62112001360 นายอัครพล สารนอก
62112001361 นายอติเทพ แสนแก+ว
62112001362 นายจตุพล บุญมี
62112001363 นายคมกริช จันทร�รักษา
62112001364 นางสาวกันตินันท� นามตะ
62112001365 นายชัยยุทธ แสนก่ิว
62112001366 นายนิกร ศรีจรัญ
62112001367 นางสาวชุติกาญจน� คําบุรี
62112001368 นางสาวนุชนาฏ โกมาร
62112001369 นางสาวนิตยา ฤทธ์ิธวัช
62112001370 นางสาวนันท�นภัส วิเศษผง
62112001371 นายพนัส ยางนอก
62112001372 นางสาวธัญวรรณ จันทฤกดี
62112001373 นายจักริน สุขขา
62112001374 นายณัฐวุฒิ แทนน+อย
62112001375 นายชาติชนะ อรรคเสลา
62112001376 นายเจษฐา ภูคดหิน
62112001377 นายสมพร ดวงแพงมาตย�
62112001378 นายเมธาสิทธ์ิ โพธ์ิเสน
62112001379 นางสาวณัฐิกุล คําพิศมัย
62112001380 นางสาวธิดาพร แสงทอง
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62112001381 นางณิชนันท� บัวจํารัส
62112001382 นางสาวอรอุมา ทุมดี
62112001383 นางสาวพรนัชชา นามสอน
62112001384 นางสาวศุภนิดา จันทรวงศ�
62112001385 นายอิสระ สีหาราช
62112001386 นางสาวนิราพร ทองเจริญ
62112001387 ว=าที่รตปนัดดา กรมโคตร
62112001388 นายสาธิน ประภูชะกา
62112001389 นายกิตติพงษ� วิญญาสุข
62112001390 นายศรัณHู สุระเสียง
62112001391 นางสาวกิติยา แสนชมภู
62112001392 นางสาวจุราภรณ� จําปารัตน�
62112001393 นางสาวอภิฤดี คงมา
62112001394 นางสาวพิชญธิดา เตโช
62112001395 นางสาวจุฑาทิพย� เพ็งพิศาล
62112001396 นายธวัชชัย วงษ�ภูธรณ�
62112001397 นางสาวกรรณพัชร หวายเหลา
62112001398 นายอิทธิพล พานสายตา
62112001399 นางสาวกันต�ฤทัย เมืองสนธ์ิ
62112001400 นางสาวจิดาภา พันธุ�เสถียร
62112001401 นางสาวมณีนุช ทาทอง
62112001402 นายรัชพล เทียบมา
62112001403 นายณัฐกฤษณ� กิมสวัสด์ิ
62112001404 นายสมพรทิพย� รักษ�พรม
62112001405 นายกริช ทิพย�วงค�
62112001406 นายธีระพงษ� บุญหล+า
62112001407 นางสาวจิรัชญา เอี่ยมผ=อง
62112001408 นายณัฐพงษ� สีหราช
62112001409 นายศิลปชัย นพสุวรรณ
62112001410 นางสาวพรพรรณ ภูพันหงษ�
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62112001411 นายทินกร ศรีหาท+าว
62112001412 นายกิตติพงษ� ศาลางาม
62112001413 นางสาวชัชฎาภรณ� มุกดาราช
62112001414 นางสาวอันธิกา ภูละมุล
62112001415 นายวัชรพงษ� แสบงบาล
62112001416 นายธนากร ติวเฮือง
62112001417 นายสัญญา ม=วงมณี
62112001418 นายเตมีย� พลศรี
62112001419 นายปริญญา อิ่มพันธ�
62112001420 นายวิชัย นามโสม
62112001421 นายธนกรณ� บาริศรี
62112001422 นางสาวนิตญา ดรโคตรกอก
62112001423 นางสาวสุพัตรา มนตรีวรรณ
62112001424 นางสาวปMยะมาศ จุลโนนยาง
62112001425 นายเชษฐา ง้ิวลาย
62112001426 นายอภิชิต อินทร�เพชร
62112001427 นายพิทยา รักษาภักดี
62112001428 นางสาวณัฐริกา ป;ชชาเขียว
62112001429 นายศักรพล ภาระพงษ�
62112001430 นางสาวศิริรักษ� อาปJอง
62112001431 นางสาวเดือนเพ็ญ เจริญมี
62112001432 นายณัฐวรรธน� วัฒนพงษ�โภคิณ
62112001433 นางสาวสุวนันท� กาพย�แก+ว
62112001434 นางสาวเบญจพร ประวะเสนัง
62112001435 นายธุวานนท� อุตมะ
62112001436 นางสาวเกษสุดา ศรีประทุม
62112001437 นายเฉลิมฤทธ์ิ จันทร�โสม
62112001438 นางสาวกรรณิการ� พันสนิท
62112001439 นางสาววิชิดา สารคาญ
62112001440 นางสาวฐิติมา สิมสาย
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62112001441 นางสาวสิรีธร พุทศรี
62112001442 นางสาวศุภนุช อ=อนชาติ
62112001443 นายบุญยืน จันทะคีรี
62112001444 นางสาวญาดา บุตรวิชา
62112001445 นายอภิสิทธ์ิ ไชยคํา
62112001446 นางสาวเกศรา แดนศิริ
62112001447 นางสาวสุพัตรา แสนศิลปW
62112001448 นางสาวภรภัทร เพ็งวิภาส
62112001449 นางสาวจิราพร วังนันท�
62112001450 นายเดชา กล+าเมืองกลาง
62112001451 นายเด=นชัย บุญช=วย
62112001452 นางสาวพิจิตรา บุตรษา
62112001453 นายทัพพสาร บุญส=ง
62112001454 นายเดชะบุญ คําเตือนใจ
62112001455 นางสาวเกตุแก+ว อัศวภูมิ
62112001456 นางสาวอรทัย พันทุม
62112001457 นางสาวกนกวรรณ มุลลุน
62112001458 นายภานุวัฒน� บุญเพ็ง
62112001459 นางสาวดวงใจ วงคําจันทร�
62112001460 นางสาวปุณวี พานะโส
62112001461 นายศราวุธ สุดสายเนตร
62112001462 นางสาวอรอุมา บรรดิษฐ
62112001463 นางศศิมาภรณ� ภัทรธรรม
62112001464 นายสิรดนัย มิยะ
62112001465 นางณีญนุช ลอยแก+ว
62112001466 นายมนลภัสพงศ� โฮ+งจิก
62112001467 นายเกษม สีหาวัตร�
62112001468 นางสาวสุภาพร แก+วภูมิแห=
62112001469 นายปMยพงษ� โสภะถา
62112001470 นายเกริกพล ขันทะชา
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62112001471 นางสาวกนกพร ภูสมนึก
62112001472 นายณัฐวุฒิ พรมทอง
62112001473 นางสาวนิโลบล โทนสูงเนิน
62112001474 นางสาวจุฑารัตน� นุสหรี
62112001475 นายพัชระ ธนาไสย�
62112001476 นายสุริยะ ป;ญญา
62112001477 นายธราพงษ� หม่ืนน+อย
62112001478 นางสาวยุพาวรรณ แบบบาง
62112001479 นางสาวณิชานันท� ธาดา
62112001480 นางสาวพรทิพย� มหาเสนา
62112001481 นางสาวจิราพร บัวเย็น
62112001482 นางสาวกตัญHู อุดมทรัพย�
62112001483 นางสาววราภรณ� แยงไธสง
62112001484 นางสาวอภัสรา จันทะนัน
62112001485 นายกฤษดา แสนเทพ
62112001486 นางสาวรสริน หารดี
62112001487 นางสาววราภรณ� ศิลม่ัน
62112001488 นายวสันต� เหล=ากาสี
62112001489 นายอลงกรณ� ศรีผาย
62112001490 นางสาวอริศรา พันธุ�ยาง
62112001491 นางสาวภารดี ขัณฑ�ชลา
62112001492 นายสุทธิพงษ� หาระมี
62112001493 นายปMยะพงษ� พิทักษ�
62112001494 นายอนันยช พิศนุย
62112001495 นายพนมกร พลพุทธา
62112001496 นายทรงศิริ ทุมมัย
62112001497 นางสาวทิพย�ทาดา สิงห�เสนา
62112001498 นายธนาวิทย� ทองเพ็ชร
62112001499 นางสาวดวงกมลชนก ศรีชัยเชิด
62112001500 นางสาวปMยธิดา กลางสุโพธ์ิ
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62112001501 นางสาวพิมลนาฎ ศรีพนามน+อย
62112001502 นางสาวจันทรรัตน� เชื้อไพบูลย�
62112001503 นายสุทัศน� สุขแสวง
62112001504 นางสาวยุวากร ซาเสน
62112001505 นางสาวสุภัสสร เชื้อบริหาร
62112001506 นายลิขิต สิทธิมงคล
62112001507 นางปMยวรรณ ทุหา
62112001508 นายเนตินัย ไชยป;ตถา
62112001509 นางสาวสุพรรษา เมฆลอย
62112001510 นายจิราวัฒน� เฉวียงหงส�
62112001511 นางสาววนิดา พันโกฎิ
62112001512 นายคูณ จุลลาย
62112001513 นางสาวเยาวมาลย� ราชธานี
62112001514 นางสาวนันท�นภัส แพงมา
62112001515 นางสาวจิรภา นาบุตรบุญ
62112001516 นางสาวลักษณา หินวิเศษ
62112001517 นายสัญญา ชาญประเสริฐ
62112001518 นางสาวกนกวรรณ วิริไฟ
62112001519 นายอนุชิต พันทองคํา
62112001520 นางสาวอนุสรา กัปโก
62112001521 นางสาวนิตยา ศิริเกตุ
62112001522 นายพุฒิพงษ� ทดลา
62112001523 นางสาวอัมพิกา อรหันตา
62112001524 นายพฤทธ์ิ พลเขต
62112001525 นายธนวัฒน� วรนามเจริญ
62112001526 นายเด=นพงษ� ฆารไชย�
62112001527 นางสาวนิรมล โอปาก
62112001528 นายสัญญา กองสมบัติ
62112001529 นางสาวสุภัทศรา สิงห�ชู
62112001530 นางสาวสาวิณี สกุลเดช
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62112001531 นายเกริกพล มอนทรอนด�
62112001532 นางสาวนุชนาฎ บุญคํา
62112001533 นายศุภชัย แสนรัตน�
62112001534 นางสาวนิภารัตน� แสงจันทร�
62112001535 นางสาวศิริวรรณ สิมลี
62112001536 นางสาวลัดดาวัลย� นาคา
62112001537 นางสาวศิรินี เจริญสุข
62112001538 นางสาวธิดารัตน� ผาลา
62112001539 นางสาวนันทพร ราชไชยา
62112001540 นางสาวศิรินทรา ดรพระสี
62112001541 นายธัญพิสิษฐ� กงเวียน
62112001542 นางสาวศศิธรณ� ไชยชิน
62112001543 นางสาวกมลรัตน� นวลสวาท
62112001544 นางณปภัช เกตุแพง
62112001545 นางสาวเจนจิรา สุทธสอน
62112001546 นางสาวไอลดา แสงสีบับ
62112001547 นางสาวณัฐฌา กอกชัยยา
62112001548 นางสาวพรธิวา จันทะคัต
62112001549 นายณัฐนันท� เฮงสุดผล
62112001550 นางสาวสุณิตา คําสุข
62112001551 นางสาวรัชนี รวมดอน
62112001552 นายภัทรพนธ� นาทสีทา
62112001553 นางสาวนภาพร อุดมฤทธ์ิ
62112001554 นายจิรายุทธ หิรัญเขว+า
62112001555 นายจักรพันธ� วรวงค�
62112001556 นายฉัฐมาทัศน� พินรัตน�
62112001557 นางสาวอาริยา จําปF
62112001558 นางสาวมินตรา พลหาญ
62112001559 นายจตุเมธ บุญจวง
62112001560 นางสาวอิงวรินทร� นพอนนท�วรกุล
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62112001561 นางสาวสายฝน จิตจักร
62112001562 นายคัมภีร� หนองนา
62112001563 นางสาววรรณรุณี ภูเดช
62112001564 นายณัฐสิทธ์ิ สมบูรณ�
62112001565 นายกานต� แก+วดก
62112001566 นางสาวอรัญญา จันทร�สาเทพ
62112001567 นายวิทยา โยธามาตย�
62112001568 นางสาวณัฐกานต� อ=อนเหลา
62112001569 นางสาวพรทิพย� เพ็งหลอย
62112001570 นายอภิชาติ ยอดศิริ
62112001571 นายอภิชาติ ธรรมภิบาล
62112001572 นางสาวจริยา คําด+วง
62112001573 นางสาวอพิณญา สารเงิน
62112001574 นางสาวพิชญานันต� จันทะสี
62112001575 นางสาวแสงอรุณ จันทะวงษา
62112001576 นายเทพพิทักษ� อันทับทิม
62112001577 นางสาวสุริตา แก+วกันยา
62112001578 นางสาวอรนภัทร ผายพิมพ�
62112001579 นางสาวกาญจนาพร คืดนอก
62112001580 นายเอกรัตน� ซ+ายสุข
62112001581 นายคุณากร นาตรีชนตร�
62112001582 นางสาวยุจรี บุญแสน
62112001583 นายเจษฎา นันบุญมา
62112001584 นางสาวจันทร�ธิมา สุดสอาด
62112001585 นางสาวสายสมร บุญเปลี่ยน
62112001586 นายกิตติพงษ� สีแสง
62112001587 นางสาวอพินญา หงสาน+อย
62112001588 นายถิฐวัฒน� ภูวสินชัยนันท�
62112001589 นายศุภฤกษ� กระเช+าเงิน
62112001590 นายปราชญา อักขราสา
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62112001591 นายนิติศักด์ิ พละสุ
62112001592 นายรัฐ สุวรรณชาติ
62112001593 นางสาวสุนิตรา ศรีรับขวา
62112001594 นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ�
62112001595 นายชัยธวัฒน� สิมมาเต=า
62112001596 นายวสันต� มูขุนทด
62112001597 นายธนากร วงษ�แก+ว
62112001598 นางสาวศรีสุดา บุดดี
62112001599 นายสุริยา ขุนบาล
62112001600 นางสาวชลดา อิ่มจําลอง
62112001601 นางสาวเพ็ญชาติ ทิพราช
62112001602 นางสาวผกาแก+ว เกตุมณีกุล
62112001603 นางสาวบุษบา อุทัยสา
62112001604 นายชินวัตร ศรีทาพุทธ
62112001605 นางสาวสุจิตรา ล=ามแขก
62112001606 นายโชติวัฒน� ทองคํา
62112001607 นายภาณุพงศ� วะชุม
62112001608 นายกนก ย้ิงจอหอ
62112001609 นายประเสริฐศักด์ิ พรมธิราช
62112001610 นางสาวจุรีรัตน� พลมะณี
62112001611 นางสาวนิชาภา เทียบแก+ว
62112001612 นายชญานันท� คําพรมมา
62112001613 นางสาวจุฑารัตน� อุบลเลิศ
62112001614 นางสาวสกุลรัตน� ศิริจันทร�
62112001615 นายอิทธิพล เรืองวิเศษ
62112001616 นางสาวเกตุมณีกาญจน� ศรีเหลืองนอก
62112001617 นางสาวดรุณี เพ็ชรเกิด
62112001618 นายธนวัฒน� ศรีพันธบุตร
62112001619 นายธวัชชัย โคคํา
62112001620 นางสาวกัญจณา นามคุณ
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62112001621 นายเก=งกาจ พิมพา
62112001622 นายศุภฤกษ� พยุงสุวรรณ
62112001623 นายฐานันดร โททํา
62112001624 นางสาวขวัญหทัย หอมทอง
62112001625 นางสาววาสนา ผลพืชน�
62112001626 นางสงวนรัตน� มาตรา
62112001627 นางสาวปณีดา อุปมาณะ
62112001628 นางสาวรุ=งพิกุล พลแดง
62112001629 นางสาวเทวิกา ดํานิล
62112001630 นายปMยะพงษ� ภูงามนิล
62112001631 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ
62112001632 นายมานะ ศาลาฤทธ์ิ
62112001633 นายปMยพันธ� ปาลินทร
62112001634 นายอธิป;ตย� พลประถม
62112001635 นายชลนที เก=งแท+
62112001636 นายวรมน แสงเรือง
62112001637 นางสาวยุพินภรณ� ราชสาร
62112001638 นายกิตติพงษ� เชื้อรามัญ
62112001639 นายสุรชัย แขพวง
62112001640 นางสาวจารุวรรณ นามยับ
62112001641 นายกิตติวัฒน� วาระคํา
62112001642 นางสาวกมลพร แดนเหมือง
62112001643 นายชัยธวัช พลอินทร�
62112001644 นายกรรธลักษ� สร+างตระกูล
62112001645 นางสาวลําพูน ตันตรา
62112001646 นายรัฐพล ครองเคหัง
62112001647 นางสาวกนกอร ตันติธนากรกุล
62112001648 นางสาวพรทิพย� หล+ากํ่า
62112001649 นางสาวลัดดาวัณย� พลโดด
62112001650 นางสาววัฒนา เอียงชัยภูมิ
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62112001651 นางสาวจุฬารัตน� ขันทะวิเศษ
62112001652 นางสาววาสนา อรรคฮาต
62112001653 นายธนชิต ศิริแสน
62112001654 นายสุชาติ เจริญนนท�
62112001655 นางสาวนิรมล เผ=าภูธร
62112001656 นายประกิจ พานศรี
62112001657 นางสาวจินตนา ศรีพรหม
62112001658 นางสาวเบญจวรรณ แสนวัง
62112001659 นางสาวหทัยภัทร แสงใส
62112001660 นางสาวธิราพร บวรโมทย�
62112001661 นายพสุ เจริญศรี
62112001662 นางธนันญ�ภร สามารถกุล
62112001663 นางสาวรัฐนันท� จอมคําสิงห�
62112001664 นางสาววริญศิริ สีม=วง
62112001665 นายชนสรณ� วงษ�สีหา
62112001666 นายภากร ไชยแสง
62112001667 นางสาวกนกภรณ� แฉ=งสูงเนิน
62112001668 นายอนุศักด์ิ ศรีวิเศษ
62112001669 นางสาวปาริฉัตร ชาวปLา
62112001670 นายยุทธนากร เด็ดขาด
62112001671 นางสาวลัดดาวัลย� ขรณีย�
62112001672 นางสาวพรพิมล อาวรณ�
62112001673 นางสาวกิตติยา มุลศรี
62112001674 นายพีรวัส เปVนบุญ
62112001675 นายอนุรักษ� ทาปลัด
62112001676 นายธีรภัทร พันธุ�สุข
62112001677 นางสาวแคธทริยา ทรัพย�สําราญ
62112001678 นางสาววนิดา ย+อนโคกสูง
62112001679 นางสาวสุรีย�พร อุปฮาด
62112001680 นางสาวสิริมน นามมณี
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62112001681 นายพีรวัฒน� โพธ์ิขี
62112001682 นายภานุวัฒน� เจริญสุข
62112001683 นางสาวอาทิตยา พันธุชา
62112001684 นายธนากร บุระพา
62112001685 นายธนากร นานอก
62112001686 นางสาวไอรดา มอพิมพ�
62112001687 นางสาวจุฑามาศ อัสถิ
62112001688 นางสาวรัฐกานต� ภัทรดุลย�พิทักษ�
62112001689 นายดนัย ดาวนันท�
62112001690 นางสาวศศิวิมล ยาโย
62112001691 นายสไกร ทองตัน
62112001692 นายอํานาจ ธรรมภิบาล
62112001693 นายจักรราชย� หัวเมืองแก+ว
62112001694 นางสาวนุชจริน กางวันเวส
62112001695 นางสาวเพ็ญนภา อาริสาโพธ์ิ
62112001696 นางสาวนฤมล หลํากูล
62112001697 นายรัตนพงษ� คงสุขโข
62112001698 นายขจรพล ขุนจันทร�
62112001699 นางสาวชลธิชา มโนขันธ�
62112001700 นางสาวฐวิกาญจน� ปJอมหาร
62112001701 นางสาวดารณี นพบุญ
62112001702 นายธนโชค ปJองคําสิงห�
62112001703 นางสาวสุติพร วรนาม
62112001704 นางสาวนาตยา อาษาขันธ�
62112001705 นางสาวปนัดดา ไหมมาลา
62112001706 นางสาวสุพัตรา มาทฤทธ์ิ
62112001707 นายสมบูรณ� จันทร�บ+านค+อ
62112001708 นางนภสร ทองศิริ
62112001709 นายพงษ�พัฒน� เพชรปJอ
62112001710 นางสาวเด=นนภา ผาสุข
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62112001711 นายวสันต� เส็งแส+
62112001712 นางสาววรรณภา วาพันสุ
62112001713 นายวีระศักด์ิ บุญเอก
62112001714 นางจันทรา ศรีวิบูลย�
62112001715 นางสาวจุฑามาศ ศรีธรรมมา
62112001716 นางสาวนิภาพร เวียงชัย
62112001717 นายฉัตริน นวลประสพ
62112001718 นางสาวกัลยา สมบูรณ�
62112001719 นายเจตดิลก อ=อนประสงค�
62112001720 นางสาวรสริน แจ=มสุวรรณ
62112001721 นางสาวสายพิรุณ เหล=าต+น
62112001722 นางสาววันทนีย� สีลาโคตร
62112001723 นายธนกร ครูโคกกรวด
62112001724 นายเกรียงไกร ทวีรัตน�
62112001725 นางสาววริศรา บุญมี
62112001726 นางสาวกานดา ชํานาญพล
62112001727 นายจิตรกร จันทร�ฝาง
62112001728 นางสาวปวีอร เพียคํา
62112001729 นางสาวอุมาภรณ� สมมะวัง
62112001730 นายธนภัทร ใจเมือง
62112001731 นางสาวณัฏฐินี คําภีร�
62112001732 นางสาวชฎาพร วารบุตร
62112001733 นางสาวสุจิรา ศรีวิรัตน�
62112001734 นางสุธิษา กะตะโท
62112001735 นายเจษฎา จันทรมาลี
62112001736 นางสาวสาวิตรี เบียนสูงเนิน
62112001737 นายยศกร ภูวะนนท�
62112001738 นางสาวภัทจิรา เปVงใจ
62112001739 นายวันเฉลิม ขันทีท+าว
62112001740 นางสาววิไลวรรณ สิงห�บุตรา
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62112001741 นางสาวพิมฤดี จําปาสุโพธ์ิ
62112001742 นายชาญวิทย� คงห+วยรอบ
62112001743 นางสาวจิราวรรณ ชายเชื้อ
62112001744 นางสาวกัลยา ประจุทะเน
62112001745 นายจักรพรรณ ปJองขันธ์ิ
62112001746 นายณรงค�ฤทธ์ิ ปรีแผ+ว
62112001747 นางสาวลักษิกา สีทา
62112001748 นางสาวรวิวรรณ สุรไมตรี
62112001749 นางสาวศิริมาศ ข=าขันมะลี
62112001750 นายประสิทธ์ิศักด์ิ ศรีทิพย�
62112001751 นางสาวสุรีพร บุญหล+า
62112001752 นางสาวปริมอักษร บุญแสง
62112001753 นางสาววนิดา ภูวิจารย�
62112001754 นายอภิสิทธ์ิ พุทธตาเต
62112001755 นายปMติภัทร ศรีคง
62112001756 นายวีรยุทธ เจริญสุข
62112001757 นางสาวศิริรัตน� ลุนจันทร�
62112001758 นายวีระศักด์ิ จันดีเวียง
62112001759 นางสาวดวงกมล เสมอทรัพย�
62112001760 นางสาวอมรรัตน� ศรีเสนพิลา
62112001761 นางสาวพรรณทิพย� ดลสมบูรณ�
62112001762 นางสาวอรยา จอมคําสิงห�
62112001763 นางสาวปราริชาต ภารสงัด
62112001764 นายธนากร คูหะมณี
62112001765 นายกฤษฎา มาจันแดง
62112001766 นายชลวิทย� โกพล
62112001767 นางสาวศศิธร แสงทอน
62112001768 นางสาวสุภาพร ไกรสรพันธ�
62112001769 นายชโลธร ผากา
62112001770 นางสาววัชรี ตองสู+
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62112001771 นายกฤษฎา ภูวงษา
62112001772 นางสาวนวรัตน� เศษรักษา
62112001773 นางสาวเวฬุรีย� สายพัฒน�
62112001774 นางสาวณัฐธิดา พิมโสม
62112001775 นายเปรมชัย เวียงนนท�
62112001776 นางสาวมาลินี รัตน�ปฐมฤกษ�
62112001777 นางสาวเพชรลดา เนื่องมัจฉา
62112001778 นางสาวอาทิตยา ปLาเจือ
62112001779 นางสาวชลิตตา สายคํา
62112001780 นางสาวกรรญาภัทร โสจันทร�
62112001781 นางสาวสุพัตรา บาเยร�
62112001782 นางสาวจุฑามาศ แก+วสี
62112001783 นายมนัส รอดภักดี
62112001784 นางสาวสิริญญา ด=านซ+าย
62112001785 นางสาวยุภาพร ขันนาเลา
62112001786 นางสาวชุดาพร เก่ียวหนองแก
62112001787 นายพชร ประกอบดี
62112001788 นายวัชรพล อาจมุงคุณ
62112001789 นายพชร พิมพ�ดี
62112001790 นางอนงค� ศรีจําปา
62112001791 นายธนวัฒน� พระสว=าง
62112001792 นายธนกฤต เทียบแก+ว
62112001793 นางสาวพีรยา หมีแสง
62112001794 นางสาวยลลดา อุเหล=า
62112001795 นายวิเชิด นาสมบูรณ�
62112001796 นางสาวอมรรัตน� มันทะลา
62112001797 นายรัชวัช ขันจํานงค�
62112001798 นายศุภชัย วงษ�ธรรม
62112001799 นางสาวอุราวรรณ ลีโส
62112001800 นางสาวอรุณี เบ+าจรรยา
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62112001801 นายนราทิตย� กําจาย
62112001802 ว=าที่ ร.ต.สุรเสกข� น+อยอินทร�
62112001803 นางอิศสิริยาภรณ� ศรีเมือง
62112001804 นายสุวัฒน� แสงกันยา
62112001805 นางสาวนรีรัตน� เชิญรัมย�
62112001806 นายชํานาญ ถึกเพ็ชร
62112001807 นายชิติ ทิวาพัฒน�
62112001808 นางสาวณัฎฐ� ศักด์ิศรีกรณ�
62112001809 นายชราวุธ เสนนันตา
62112001810 นางสาวพัชรินทร� ม่ังมี
62112001811 นางสาวนริศรา ศรีสะอาด
62112001812 นายทักษิณาวัฒน� มุมอ=อน
62112001813 นายพงศธร คําหงษา
62112001814 นางสาวณรินทร�ธร ประเสริฐ
62112001815 นางสาวกิตติมา พนมสินธุ�
62112001816 นายเฉลิมเกียรติ คําหงษา
62112001817 นายวัชรินทร� สาริกา
62112001818 ส.อ.สิทธิพงษ� เนื่องภักดี
62112001819 นายไชยา สุขยอด
62112001820 นายสุรชัย คําโฮง
62112001821 นางสาวปรียาภรณ� สายศรี
62112001822 นายกษิดิศ ขยัน
62112001823 นางสาวพิชา แสนเยีย
62112001824 นางสาวแพรวผกา นาใจกล+า
62112001825 นายอนุวัฒน� สุทธิประภา
62112001826 นายกฤษวิชัย จันทร�เพชร
62112001827 นางสาวนัจนันท� พรมยาลี
62112001828 นายสุวิทย� กมลคร
62112001829 นางสาวกัญญารัตน� เพ็งจันทร�
62112001830 นางสาวรสจรินทร� ไกยสร
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62112001831 นางสาวสัญญาพร ฉายถนอม
62112001832 นายลิขิต ประทุมทอง
62112001833 นายป;ณณวัฒน� แรมลี
62112001834 นางสาวสุรัญญา คําใจ
62112001835 นายทศพร แดนเหมือง
62112001836 นางสาวสุชาดา ภูสีน้ํา
62112001837 นายจิตติพัฒน� สุคํา
62112001838 นางชัญญา บางทับ
62112001839 นายสัมพันธ� สระเศษ
62112001840 นางสาวศันสนีย� คํานาค
62112001841 นางสาวจันทร�ญา ยอดจันทร�
62112001842 นายดิศรณ� ชื่นกมล
62112001843 นายพิจักษณ� นาระต�ะ
62112001844 นายอนุรักษ� ดอกแขมกลาง
62112001845 นายอดุลย� สาวิสัย
62112001846 นายสมลักษณ� ทับละ
62112001847 นางสาวศิรประภา ประชาเขียว
62112001848 นางสาวกรรณิการ� ตรงรัศมีจันทร�
62112001849 นางสาวจุฑามาศ อรรคสูรย�
62112001850 นางสาวศิริลักษณ� คําสุพรม
62112001851 นางสาวสาวิณี พลเทพา
62112001852 นายฐิติวุฒิ สัตยไพศาล
62112001853 นายสุรเดช ชื่นพิบูลย�
62112001854 นายชัยสิทธ์ิ มากดี
62112001855 นายเอนก กุละคําแสง
62112001856 นางสาวอารียา ศรีคําภา
62112001857 นายขจรศักด์ิ ชัยงาม
62112001858 นางสาวพัชรีภรณ� วงชัยนัน
62112001859 นายจตุพร ภูพานา
62112001860 นายจักรพงษ� แซ=เล+า
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62112001861 นายจิรายุ โฉมเกิด
62112001862 นางสาวกุสุมา พลเรืองทอง
62112001863 นายกฤษฎา ภูมีเมฆ
62112001864 นางสาวพิจิตรา เชื้อสาวถี
62112001865 นางสาวกัญญาณัฐ กล+ารอด
62112001866 นายธราดล คําโพนทัน
62112001867 นายสุพจ พวงอ=อน
62112001868 นายพสิษฐ� อิสระวิสุทธ์ิ
62112001869 นางสาวกัลยาณี นพนิยม
62112001870 นางสาวฉวีวรรณ เรืองแจ=ม
62112001871 นางกาญจนา ภาระสาร
62112001872 นางสาวอรนลิน คําพุก
62112001873 นายธนบรรณ ภักดีนอก
62112001874 นายสมศักด์ิ ถินประสาท
62112001875 นางสาวศิริพร ทักคุ+ม
62112001876 ว=าที่ร+อยตรีหญิงเกวรินทร� ภุมมารี
62112001877 นางสาวอุมาพร อินทะแสง
62112001878 นายนฤเบศ ประจักษ�จิตร
62112001879 นางสาวสุกัลยา อนันท�มา
62112001880 นางสาวอรปรียา สุขโฉม
62112001881 นายณรงค�ศักด์ิ แน=นอุดร
62112001882 นางสาวอภิญญา อ=อนคํา
62112001883 นางเพ็ญศรี แสงชมภู
62112001884 นายวชิรพงษ� แสนวัง
62112001885 นางสาวนัสชิราภรณ� เพียจันทร�
62112001886 นางสาวกรรัตน� คําดา
62112001887 นางสาวสโรชา บุตรทอง
62112001888 นางสาวอุษา ชาวเหนือ
62112001889 นายศุภชัย ภาคโพธ์ิ
62112001890 นายอินทัช เมืองโคตร
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62112001891 นางสาวนภาพร เทียมมาลา
62112001892 นางสาวอรยา แก+วหานาม
62112001893 นางสาวสาธิกา เกษสุดา
62112001894 นายวัชรากร เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
62112001895 นางสาวพนิดา ประสีระเก
62112001896 นายสมคิด บุญเข่ือง
62112001897 นางอัจฉราภร นิภานันท�
62112001898 นายจักรพล ศรีบุรินทร�
62112001899 นางสาวบุษกร กองทอง
62112001900 นายวสันต� ไชยทุม
62112001901 นางสาวอําภา บุญแสน
62112001902 นายชลิต บุดดี
62112001903 นายธีรวัฒน� สุวรรณสม
62112001904 นายกัมปนาท ตันหนองสวง
62112001905 นายภัทรพล แดงใส
62112001906 นางสาววราภรณ� หาญสมัคร
62112001907 นายสิทธิโชค ศิริพงศ�สิน
62112001908 นางสาวศิริลักษณ� คํากันยา
62112001909 นายสันติสุข คูณแสง
62112001910 นางสาวจารุมาศ ภูนาแสง
62112001911 นายจักรภัทร นามเทพ
62112001912 นางสาวอรวีวรรณ จันทะสี
62112001913 นางสาวภาคินี จันดัด
62112001914 นายวรวิทย� ไชยโส
62112001915 นางสาวชลดา สิงห�โตทอง
62112001916 นายปวรุตม� พรมบุตร
62112001917 ว=าที่ ร.ต.กรกฏ เจอะแก=นหอม
62112001918 นางสาวเพชรรัตน� เจอะแก=นหอม
62112001919 นางสาวเพลินใจ พระโคตร
62112001920 นางสาวอาทิตยา จันทรโสภณ

หน+า 64 จาก 128             



เลขประจําตัวสอบ                               ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112001921 นางสาวนริศรา สอนคุณ
62112001922 นางสาวอรวรรณ แก+วไทย
62112001923 นางสาวศิริลักษณ� บัวกด
62112001924 นายมงคล นามไพร
62112001925 นางสาวอรอินทร� ฆารไชย�
62112001926 นายกิตติศักด์ิ ควรประเสริฐ
62112001927 นายศรันย� แจ+งสุข
62112001928 นางสาวพิมลพรรณ ตันสิงห�
62112001929 นายทยากร ศรีนา
62112001930 นางยุวดี พรหมเมตตา
62112001931 นายไพฑูรย� ป;ตตังถาโต
62112001932 นางสาวศิราณี เหง+าณี
62112001933 นายณัฐพงษ� ศรสวัสด์ิ
62112001934 นายนิพนธ� ภูหัวดอน
62112001935 นางสาวยุพเรศ จันคลี
62112001936 นางสาวชญานุช สุมาลี
62112001937 นายณัฐวุฒิ ลาวกลาง
62112001938 นางสาวดวงฤดี ผาหล+า
62112001939 นายสวิช เงินลี
62112001940 นางสาวชลธิชา สอนเวียง
62112001941 นางสาวศิษฎา ธานีวรรณ
62112001942 นางสาวศิวพร นาทองลาย
62112001943 นายธนพนธ� สีสอนเหม=น
62112001944 นายสุภทรชัย ภัทรธรรม
62112001945 นางสาวศิริวรรณ กลิ่นอยู=
62112001946 นางสาวรจนา อาจอารี
62112001947 นางสาวศิริพร นามคันที
62112001948 นางสาววาณี ตาลเหล็ก
62112001949 นางสาวญาสุมินทร� ปะเมธา
62112001950 นางสาวอทิตา โตะเลง
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62112001951 นางสาวจิตภักดี คอนรัมย�
62112001952 นางสาวเพ็ญศรี น+อยบาท
62112001953 นายอานนท� รัตนะพันธ�
62112001954 นายนันทวัฒน� เย็นสวัสด์ิ
62112001955 นายวีรชน ดงเจริญ
62112001956 นางสาวนิตยา เย็นชีพ
62112001957 นางสาวภัทรวดี คิดเลิศล้ํา
62112001958 นางวรพรรณ กลิ่นหวล
62112001959 นางสาวอารีรัตน� ไปบน
62112001960 นายศุภพล สันรัตน�
62112001961 นางสาวกันยกร โสภา
62112001962 นางสาวชนากานต� โกสกุล
62112001963 นายอภิเชษฐ� ชัยมณี
62112001964 นางสาวสุพัฒนา พายไธสง
62112001965 นายเอกกวี เนติกําจร
62112001966 นายเสฏฐวุฒิ ลีลา
62112001967 นายภิเษก ชิณภา
62112001968 นางสาวสุวนันท� ศรีทา
62112001969 นางสาวฐิติมา นิ่มนวล
62112001970 นางสาวนิศานาถ นามมูลน+อย
62112001971 นายนฤพล คํามูล
62112001972 นายอภิชัย อ=อนพุทธา
62112001973 นายโชติพงศ� ภูแช=มโชติ
62112001974 นางสาวอรทัย มณฑาทิพย�
62112001975 นายพงษ�สิทธ์ิ พันธศรี
62112001976 นางสาวธนพร พิมพ�ชัยศรี
62112001977 นายณัฐพล แสนบุตร
62112001978 นางสาววราภรณ� ปรึกษา
62112001979 นางสาวสุภาภรณ� สูนป;Gง
62112001980 นางสาวอังศุมาลี เทียบเพชร
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62112001981 นางสาววารุณี ภูกองไชย
62112001982 นายเพชร เกิดโถม
62112001983 นางสาวจิราภรณ� คําแนบ
62112001984 นางสาวบุษราคัม เจริญธรรม
62112001985 นายธนพล คําสุข
62112001986 นางสาวสุธิตา เวสา
62112001987 นางสาวศิลปWศุภา สุดสวย
62112001988 นายธันวา ดลสวัสด์ิ
62112001989 นายศักด์ินรินทร� พานโน
62112001990 นายธนกร กิจเรืองฤทธิกูล
62112001991 นายพีรพัฒน� สิงห�ขาม
62112001992 นางสาวนุจรินทร� ข=าขันมะรี
62112001993 นางณัฏฐ�ชญาภรณ� จันต�ะนาเขต
62112001994 นายอนุวัฒน� พวงสุวรรณ
62112001995 นางสาวภัทรวรรณ ชิณวรรณ
62112001996 นายชยานันต� นันทบุรมย�
62112001997 นายนราธิป ศรีใส
62112001998 นางสาวจันทร�ทิวา เสนาสุข
62112001999 นายเจษฎาพร อุดม
62112002000 นางสาวนันทวัน ศรีกงพาน
62112002001 นางสาวมัลลิกามาศ แซ=ก+อย
62112002002 นายอนิวัตต� ควบคุม
62112002003 นางสาววิชุดา พรเสนา
62112002004 นายสุรชัย ชัยขัน
62112002005 นางสาวสุภาพร จ=ายกระโทก
62112002006 นางสาวจันจิรา เมฆกกตาล
62112002007 นายภาณุพงศ� วงษาวดี
62112002008 นายสิรวิชญ� ราชธานี
62112002009 นางสาวสกุลรัตน� ภาระพันธ�
62112002010 นายสุรเดช โคทนา
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62112002011 นางสาววริศรา บุษบง
62112002012 นางสาวธันยนิษฐ� ชัยหาสี
62112002013 นางสาวเกศรินทร� ถิตย�บุญครอง
62112002014 นายสันติ โคตรศรีวงษ�
62112002015 นายครรชิตพล โวทานสิริกุล
62112002016 นายชวลิต โหรเวช
62112002017 นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา
62112002018 นางศิริพร ปานสนม
62112002019 นายนพพล สุขสําราญ
62112002020 นายเมธานันท� ไชยรัตน�
62112002021 นายสุพิชญ� เนียมชมภู
62112002022 นางอลิษา คําเครือ
62112002023 นายฉัตรมงคล สารพิมพ�
62112002024 นายจตุพล สุนทรจันทร�
62112002025 นางสาวกุลธิดา อ=อนพรม
62112002026 นางสาวจีรวรรณ ภูไวย�
62112002027 นายกฤษฎาพงษ� พลกุล
62112002028 นางสาวนุชธิดา โคตรภูธร
62112002029 นายฤทธิพร เพียงพันธ�
62112002030 นางสาวรุ=งสวัสด์ิ โชคลา
62112002031 นางสาวศรัญญา ตะลาด
62112002032 นายนครินทร� ขานวงศ�
62112002033 นางสาวพัชราภรณ� มหาชานนท�
62112002034 นายอนุกูล โมฆรัตน�
62112002035 นางสาวศุภลักษณ� คําสวนมอญ
62112002036 นางสาวฐิติพร สําราญโรจน�
62112002037 นางสาววิมล ธุระทํา
62112002038 นายพิษณุ พลทํา
62112002039 นายป;ฐวี ธีรภาพมงคล
62112002040 นายยศพล มูลศรี
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62112002041 นายวีรชัย ไกรษี
62112002042 นางสาวปMยาภรณ� หลงสีดา
62112002043 นางสาวภรณ�สุดารัตน� พ+องเสียง
62112002044 นายธรรมรัตน� ทิพวัลย�
62112002045 นางสาวจิดาภา มาตย�วังแสง
62112002046 นางสาวรวีวรรณ สังฆะมาตย�
62112002047 นายบุญพิทักษ� กลิ่นเกษร
62112002048 นางสาวนุชบา ประเสริฐสุข
62112002049 นางสาวกานดา โฮชิน
62112002050 นางสาวนิตติญา สุขเลิศ
62112002051 นายวิลานนท� มะณีจักร�
62112002052 นายศักด์ิสิทธ์ิ มูลจันทร�
62112002053 นายมนุเชษฐ� ด=านวิไล
62112002054 นางสาวจันจิรา เกษมสานต�
62112002055 นางสาวมาริสา วงศ�ธรรม
62112002056 นายเอกลักษณ� ผึ้งประสพ
62112002057 นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสด์ิ
62112002058 นางสาวศิริวรรณ� โมกไธสง
62112002059 นางสาวนิธิตาภรณ� คนตรง
62112002060 นางสาวธัญญลักษณ� คีรีวงษ�
62112002061 นางสาวอรยา แก+วดวงดี
62112002062 นางสาวศิรัญญา วรพันธ�
62112002063 นายอาธร พงพาน
62112002064 นางสาวกัศมาภรณ� กาฬวันนา
62112002065 นายขีณพล มีดี
62112002066 นางสาวปMยาภรณ� ราศรี
62112002067 นางสาวพัชรี แสงสุริยากาศ
62112002068 นางสาวพรรพิศ ศรีรักษา
62112002069 นายนิติพงษ� ปMติจะ
62112002070 นางสาวอรญา บรรณารักษ�
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62112002071 นางสาวประทินญา สีโสภณ
62112002072 นายชินกฤต ตะภา
62112002073 นางสาวสุชานันท� กันหา
62112002074 นายกิตติศักด์ิ ศุภมาตร
62112002075 นางสาวธนะมาศ จารี
62112002076 นายศิริชัช มันขุนทศ
62112002077 นางสาวพนิดา ชัยโคตร
62112002078 นางสาวอัญธิชา วรรณประเก
62112002079 นางสาวสุนิษา โยธารินทร�
62112002080 นางสาวก่ิงดาว ขุมลา
62112002081 นางสาวปุญญาดา ลิ้มธรรมรส
62112002082 นางสาวมัทนพร สุโพธ์ิคํา
62112002083 นายณัฐวุฒิ จันทร�ทองคํา
62112002084 นางสาววรภัทร พรรคพล
62112002085 นางสาวณิชาพร พุทธาเดชานนท�
62112002086 นางสาวนภัสสร สิงหาทอ
62112002087 นายจิรพงศ� แพนไธสง
62112002088 นางสาวจิติญา ไทยอุส=าห�
62112002089 นางสาวศิริมา กุมภา
62112002090 นางสาวดารณี เหล=าวงษี
62112002091 นายพิทักษ� บุญสีทุม
62112002092 นายจุฬาชัย พ=วงพี
62112002093 นางสาวธยานี วรรณวิเศษ
62112002094 นางสาวเทียมแข นามตะไก+
62112002095 นางสาววนิดา นาสงวน
62112002096 นางสาวประนอม อินทร�เพ็ง
62112002097 นายเขมทัต พาภักดี
62112002098 นายจักรกฤษณ� พุฒจันทร�
62112002099 นายอาทิตย� ศรีลาพัฒน�
62112002100 นางสาวณัฏฐา เคนแสนโคตร
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62112002101 นางสาววิไลพร พลชํานิ
62112002102 นางสาวสุมาลัย ต+นกันยา
62112002103 นายวัชรพล ตะกรุดเพชร
62112002104 นายธเนศ จูมสีลา
62112002105 นายสิทธิโชค ทุมมาวัติ
62112002106 นายกรกฤต นาดี
62112002107 นางสาวพลอยฑิคษา โชติช=วง
62112002108 นางนิตยา ชํานาญไพร
62112002109 นางสาวพิมลพรรณ ภูอาภรณ�
62112002110 นายธวัชชัย พงค�กู=
62112002111 นางสาวศิริวรรณ จําเริญบุญ
62112002112 นายอภิวัฒน� ไชยปราบ
62112002113 นายศักด์ิชัย เวชมานิตย�
62112002114 นางสาวมัทนา มาสูงเนิน
62112002115 นางณิชานันท� อ+นอ�อด
62112002116 นางสาวกนกวรรณ หงษาพันธ�
62112002117 นางสาวกษมา หอมจันลี
62112002118 นายสุรสิทธ์ิ จํารัสไว
62112002119 นายวิทวัส มบขุนทด
62112002120 นายศุภณัฐ อาจแก+ว
62112002121 นายวทัญHู โทรัตน�
62112002122 นางสาวเย็นฤดี ทวนท+าว
62112002123 นางสาววิไลวรรณ สุมังเกษตร
62112002124 นายธนชิต ทะนันชัย
62112002125 นางสาวดารุณี สีชมภู
62112002126 นายณัฐพล ชะสิงห�
62112002127 นางสาวดลนภา ตระกูลโกศล
62112002128 นายชนินทร� อุปปMนใจ
62112002129 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดลแม+น
62112002130 นางสาวลลิตา พรหมมา
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62112002131 นายพีรวิชญ� ปJอมสุวรรณ
62112002132 นายสราวุธ แสงกํ่า
62112002133 นางสาวศรัญพร ลาคํา
62112002134 นางสาวฐิติมา ปาหลา
62112002135 นางสาวศิริการณ� สุดทวี
62112002136 นางสาวฐิตินันท� ลิ้มชื่น
62112002137 นางสาววิลาวัลย� พร+อมสุข
62112002138 นางสาวน้ําฝน กองพลพรม
62112002139 นายกฤษดา โพธินาม
62112002140 นางสาวนงลักษณ� ขุนแถลง
62112002141 นางสาวเฟURองฟJา โชติบ+านขาม
62112002142 นายนิวัฒน� แก+วขอนแก=น
62112002143 นายณัฐพงศ� นันตา
62112002144 นางสาวน้ําฝน จันทร�สุธรรม
62112002145 นายชูเกียรติ วงษ�อุ=น
62112002146 นายณพวรรธน� เปFRยมพร+อม
62112002147 นางสาววันเพ็ญ สําราญสุข
62112002148 นางสาวอาภรณ� วรรณภักดี
62112002149 นายวรวิทย� แซงโคตร
62112002150 นายสุทธิพงษ� มหาโยธา
62112002151 นางสาวดารณี กะมิมูล
62112002152 นายนพรัตน� ปMRนแก+ว
62112002153 นายนพพล นนทะนี
62112002154 นางสาวสิริรัตน� ศรีหลิ่ง
62112002155 นายชัยรัตน� กุลพรม
62112002156 นางสาวพัชรี ไทยอ=อน
62112002157 นายณัฐพงศ� สลับทอง
62112002158 นายจิรพันธ� ทันพานิชย�
62112002159 นางสาวสุชาฎา จันทนา
62112002160 นางสาวอรอนงค� จันทะคัด
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62112002161 นายวิทวัส ทับศรี
62112002162 นางสาวชัชฎาภรณ� พลบุบผา
62112002163 นายธีรภัทร วรรณธานี
62112002164 นางสาวสินีนาฎ จรันรัก
62112002165 นางสาวกฤษณา ปริโต
62112002166 นายศราวุธ ชื่นชู
62112002167 นางสาวภานุมาศ ไชยสีดา
62112002168 นางสาวเกษสุดา ดังก+อง
62112002169 นายวีระยุทธ์ิ สีซุย
62112002170 นายพงศธร มหามาตย�
62112002171 นางสาวเกวรี ม=วงมนตรี
62112002172 นายธนากร ศรีชาติ
62112002173 นางสาวป;ทมา ภูวิจารย�
62112002174 นางรสสุคนธ� สร+อยบวบ
62112002175 นางสาวประภัสสร ป;นข่ืน
62112002176 นางสาวศิวพร หนูบุญ
62112002177 นางสาวมัติกา อ=อนอภัย
62112002178 นายสุมิตร ชัยหานิตย�
62112002179 นายอธิป;ตย� ปรีพูล
62112002180 นางสาวนัฐวดี ศรีภูวงค�
62112002181 นางสาวช=อผกา เกษรบัว
62112002182 นางสาวณัฏฐวลัญช� กระจ=างจันทร�
62112002183 นายสายนที ไพฑูรย�วงศ�
62112002184 นางสาวธนัญญา บุญมีมาก
62112002185 นายดนุพงษ� สุใจ
62112002186 นางสาววราภรณ� ฉายจรุง
62112002187 นายปฏิรูป แก+วเสริม
62112002188 นางสาวกัณฐมณี แก=นคํา
62112002189 นางสาววรรณา คลังกลาง
62112002190 นายประทีป ศรีภักดี
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62112002191 นายเรวัตร วิบูลย�พันธุ�
62112002192 นางสาวประกายแก+ว วงค�คําหูม
62112002193 นายวัชระ สายน+อย
62112002194 นางสาวศิรินภา ลับไธสง
62112002195 นายชลธร สุดหอม
62112002196 นายภูมิเดช จันทรสมบัติ
62112002197 นายรัฐศักด์ิ พุทธเสน
62112002198 นางสาวผกาวรรณ นาหนองตูม
62112002199 นางสาวจิราภรณ� ซุยทะเสน
62112002200 นายภัทรกวี เครือฟู
62112002201 นายอนุชัย สุนขิง
62112002202 นายอนุฤทธ์ิ วิริยะ
62112002203 นายธีรกานต� ด=านวันดี
62112002204 นางสาวพัสนันท� นามคุณ
62112002205 นางสาวเสาวนีย� แผนจะบก
62112002206 นางสาวกัญญาพัชร เวสารัชกร
62112002207 นายอธิศักด์ิ บุบผา
62112002208 นางสาวรุ=งทิวา คําพิลา
62112002209 นายโยธิน สาพิมราช
62112002210 นางสาวสุนิสา พลทะจักร�
62112002211 นางสาวพัชรพรรณ พระวงษ�
62112002212 นายวีรวัฒน� สมณะ
62112002213 นางสาวศิริพร เหล=าวงษี
62112002214 นางสาววิไล ธานี
62112002215 นางสาวนฤมล แสนแก+ว
62112002216 นายอนุพล ทาศรีภู
62112002217 นางสาวอรทัย ศรีถาวร
62112002218 นายเศรษฐโชค จันทร�เทพย�
62112002219 นางสาวชุติมา นาสมจิตร
62112002220 นายปวเรศ แซ=บ+าง
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62112002221 นางสาวธิดา ฉายจํารัส
62112002222 นางสาวรัศมี จันทป;น
62112002223 นายภานุวัฒน� สุขศิริ
62112002224 นายวีระพงศ� พระธาตุ
62112002225 นายปณิธาน กระพ้ีสัตย�
62112002226 นายกฤษฎา วงศ�ชารี
62112002227 นางสาวณัฏชนันท� วิเศษวิสัย
62112002228 นายเฉลิมศิลปW แพงมูล
62112002229 นายสราวุธ อ+อมเกาะ
62112002230 นางสาวน้ําค+าง ยินดี
62112002231 นายณรงค�ชัย คุ+มวันดี
62112002232 นายเอกอิสโร แสงผดุง
62112002233 นายพงษ�พิษณุ ดลแสง
62112002234 นายณรงค�ศักด์ิ อนุศรี
62112002235 นายเกริกฤทธ์ิ เย็นชุ=ม
62112002236 นางสาวพรรณวรท พรมสวัสด์ิ
62112002237 นายเอกรินทร� สาตรี
62112002238 นางสาวดรุณี ศรีโคตร
62112002239 นายปกรณ� คําหงษ�
62112002240 นายปรีดา สิงห�เรือง
62112002241 นางสาวศิริพร แก+วป;ญญา
62112002242 นายนันทวัฒน� ชมภูทัศน�
62112002243 นางสาวบุญจิรา ชัยนิคม
62112002244 นางสาวนฤมล จินาวรณ�
62112002245 นางสาวนุสบา นารอง
62112002246 นางวชิราภรณ� อินต�ะเหล็ก
62112002247 นายธนกาญจน� ยศตีนเทียน
62112002248 นางสาวกชกร จิตซ่ือ
62112002249 นางสาวดลฤดี ภูหงษ�สูง
62112002250 นายจักรกฤษ อุดม
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62112002251 นางสาวพุธิตา พวงไธสง
62112002252 นายพิทักษ� จันทศิลปW
62112002253 นางสาวพรผกา ศรีนางาม
62112002254 นายทิวกาล แสนอินตา
62112002255 นางสาวสุนิษา คงนอก
62112002256 นางลักคณา สุเพ็ญศิลปW
62112002257 นายณเรศร อินทรจักร
62112002258 นางสาวจันนภา บุญเหลี่ยม
62112002259 นายวิทวัส ถิตย�สมบูรณ�
62112002260 นางสาวจรรยา โตรอด
62112002261 นางสาวรัตติยา แดนเขต
62112002262 นางสาวพิจิตรา บุญถ=วง
62112002263 นายจิรายุส วังตะเคน
62112002264 นางสาวบงกช ศรีงาม
62112002265 นางสาวอริสรา สุวรรณคาม
62112002266 นางสาวธัญญาภรณ� มะลิต+น
62112002267 นางสาวนัดภาวดี ยุยศ
62112002268 นางสาวสุกัญญา คนสันต�
62112002269 นางสาวนุชจรินทร� ขุนชัย
62112002270 นางสาวสุภาพร จตุเทน
62112002271 นางสาวศศิวิมล สุขนัส
62112002272 นางสาวเกตุวริน ไชยขันธุ�
62112002273 นางสาวปริญญานุช โยมะบุตร
62112002274 นางฐิตาภรณ� อาจปา
62112002275 นายรัตนากร ทองโคตร
62112002276 นายจิรายุ กองจันดี
62112002277 นางสาวเกษทวา อินทะเรืองรุ=ง
62112002278 นายพงษทร สิงสองคร
62112002279 นางสาวสุภาภรณ� ฮาดระวัง
62112002280 นางสาวสุรินธร อาจศรี
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62112002281 นางสาวสุวนันท� สุวรรณกลาง
62112002282 นางสาวกฤติยาภรณ� สอนเพ็ง
62112002283 นางสาวกัลยา ศรพรหม
62112002284 นายณัฐชัย กันยาวุธ
62112002285 นายภทรดนัย โยธาภักดี
62112002286 นางสาวสุขุมา แพ=งศรีสาร
62112002287 นางสาวปพิชญา เด็ทท�มาร�
62112002288 นางสาวสุมาลี ทิพย�มณี
62112002289 นางสาวปาริชาติ ไพลดํา
62112002290 นางสาวปางวรินทร� พลโยธา
62112002291 นางสาววรัญญา ปJองคําสิงห�
62112002292 นางสาวณัฏฐ�ชรินทร� สมบูรณ�
62112002293 นางกนกวรรณ ราชขํา
62112002294 นางสาวอรุณี ยศหนองทุ=ม
62112002295 นายสุพจน� พิมพิสาร
62112002296 นายปMยะดนัย รักหนองแซง
62112002297 นางสาวมลิฉัตร อ=อนจงไกร
62112002298 นางสาวปนัดดา อ=อนม่ิง
62112002299 นางสาวธัญญาลักษณ� แสนคํา
62112002300 นางสาวจัณจ�ธนิษฐ� วังคีรี
62112002301 นายสุรศักด์ิ เทียบเพชร
62112002302 นายไพศาล เสนาดี
62112002303 นางสาวเด=นนภา โพธ์ิทัย
62112002304 นางสาวอุมาพร สุกใส
62112002305 นายธนานนท� พรมบาง
62112002306 นางสาวอรสา จงเย็นกลาง
62112002307 นายพลวัฒน� ไชยแสง
62112002308 นางสาววราภรณ� โพนโสกเชือก
62112002309 นายพิทักษ� สินคงปJอง
62112002310 นางจิตรพิมล ภูมิคอนสาร
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62112002311 นางสาวอรณิช ปMยะนันท�
62112002312 นางกฤษณา สังฆพันธ�
62112002313 นายธีรพงษ� มีมุข
62112002314 นางสาวสุรีพร หาญสุโพธ์ิ
62112002315 นางสาวจุฑาภรณ� จันเทศ
62112002316 นางสาวเปรมจิต ทุมสิทธ์ิ
62112002317 นางสาววัชนันท� ภวมัย
62112002318 นางสาวพัชราวรรณ เอนกแสน
62112002319 นางชฎาภรณ� บุญราช
62112002320 นางสาววิไล วรรณลังกา
62112002321 นางสาวพัชรีภรณ� บุตรสา
62112002322 นางสาวนุชนารถ นามภูมี
62112002323 นายบรรเลง ทักษิณ
62112002324 นางสาวกาญจนา ใจคง
62112002325 นายปฏิภาณ ฤาไพบูลย�
62112002326 นายจิรวัฒน� สุติยะวัน
62112002327 นายเกริกพล สิงหะสุริยะ
62112002328 นางสาวเยาวลักษณ� คําไพ
62112002329 นางสาวหยาดนภา จันเต้ีย
62112002330 นางสาวจุฑามาศ อาสนสุวรรณ
62112002331 นางสาวศิรินทิพย� เครือวัลย�
62112002332 นางสาววรัชยา ศรีอุดม
62112002333 นายกล+าณรงค� ศรีวิบูลย�
62112002334 นางสาวกัญญารัตน� จอมคําสิงห�
62112002335 นางสาวปMยพร คําป;น
62112002336 นายชาคริต เหง+าณี
62112002337 นางสาวราตรี คันยุลัย
62112002338 นางสาวจิตรา ชาหล=อน
62112002339 นายวัชรพงษ� ข=วงสิมมา
62112002340 นายอรรถฉัตร เพชรแก+ว
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62112002341 นางสาวกัลยา ศรีภา
62112002342 นางสาวจริยาพร ขอมีกลาง
62112002343 นางสาวแสงระวี ข=องแรง
62112002344 นางสาวอนุสรา แสนสุริยวงศ�
62112002345 นายรัชพล สมโชค
62112002346 นางสาวกมลวรรณ บรรจงศรี
62112002347 นางสาวนฤทัย ภูโคตรศรี
62112002348 นางสาวหทัยชนก บุญมาหล+า
62112002349 นายวัฒการ เรืองบุญ
62112002350 นางสาวสุพัตรา พ้ืนแสน
62112002351 นางสาวปริยากร สายแก+ว
62112002352 นางสาวสิริญากรณ� ซุงภูเขียว
62112002353 นายณฐพร ท+าวรถ
62112002354 นางสาวปรียาภรณ� ประเพโส
62112002355 นายวิชรุต ขอสืบอํานวย
62112002356 นางนิยากร แสงจันทร�
62112002357 นางวิลาวัลย� นาพันธ�โสภา
62112002358 นายวิทยา พุทธโคตร
62112002359 นายธนโชติ ชํานาญ
62112002360 นายวิทูรย� แก+วบุตร
62112002361 นางสาวพิมพิลา สิงศรี
62112002362 นางสาวบัวบุษกร ลิลัน
62112002363 นางเสาวนีย� ศริ
62112002364 นางสาวปMยะนุช ดลราษี
62112002365 นางสาวอทิตยา โพธ์ิศรีเรือง
62112002366 นางสาวศิริพรรณ เกตุกลม
62112002367 นางสาวนรินทร เรืองเจริญ
62112002368 นายจิรสิทธ์ิ นพประดับ
62112002369 นางสาวพัชรียา ลาวันนา
62112002370 นางสาวญานิกา นันท�ดี
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62112002371 นางณัฏฐณิชา พละวงศ�
62112002372 นายอภิวัฒน� ภุมมะโสภณ
62112002373 นางสาวอนงค�นาฎ สุทธิชา
62112002374 นางสาวอารยา ปาสานัง
62112002375 นายชัชวาล ดาทอง
62112002376 นางสาวธันทิวา ขัตติยะวงค�
62112002377 นางสาวนรีรัตน� จอมคําสิงห�
62112002378 นางสาวปาลิตา ตรีศาตร�
62112002379 นายถาวร คําวิสิทธ์ิ
62112002380 นางสาวลลิตา ถนัดค+า
62112002381 นายณัฐวุฒิ อุประ
62112002382 นางสาวพิมพ�พิชชา พวงมะลัย
62112002383 นายอมรเทพ จันทร�เพ็ง
62112002384 นางสาวหนูลักษณ� มีศิลปW
62112002385 นางสาววีรญา บุญทัพ
62112002386 นางสาวเนตรนภา พูลวงศ�
62112002387 นางสาวฐิติรัตน� อิงชัยภูมิ
62112002388 นางสาวสายฝน โทนหงส�สา
62112002389 นางสาวสุชญา โพนแป\ะ
62112002390 นางสาวพนิดา สาระมัย
62112002391 นายณัฐกิตต์ิ เทียนคํา
62112002392 นายเชษฐา พลยุทธ
62112002393 นางสาวนภัส ประนัดดา
62112002394 นางสาวรัตนพร จารย�โพธ์ิ
62112002395 นางสาวขวัญจิรา ชุมพล
62112002396 นางชลิดา กัปป;นโน
62112002397 นายณัช แสนโคตร
62112002398 นายธนิต นารีรักษ�
62112002399 นางสาวธาริณี ศรีอนงค�
62112002400 นายลิขิต มาลี

หน+า 80 จาก 128             



เลขประจําตัวสอบ                               ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112002401 นายยุทธภูมิ สิงห�เงา
62112002402 นายศรีศักด์ิ แปJนทอง
62112002403 นายอรรถพล สุโพธิฤทธิ
62112002404 นางสาวธิสารัฐ หลาบโพธ์ิ
62112002405 นางสาววริศรา วิระสอน
62112002406 นางสาววราภรณ� แสงงาม
62112002407 นายวิมล แซ=ลิ้ม
62112002408 นางสาวศุภางค� หล+ามูล
62112002409 นางสาวอินทิรา ปุยฝJาย
62112002410 นายสิริชัย บุญหล+า
62112002411 นายปณตพล ธารเอี่ยม
62112002412 นางสาวสมแสง ชาดง
62112002413 นายวิษณุกร ปะจะตัง
62112002414 นางสาวสุพัตรา ไชทักษิณ
62112002415 นางสาวเบญจวรรณ พานตะศรี
62112002416 นางสาวศิริประภา ภูน้ําดี
62112002417 นางสาวมะลิวัลย� กกค+างพลู
62112002418 นายพลวัฒน� อินนะปุสะ
62112002419 นายธนาวัฒน� แสงเทพ
62112002420 นายอนุวัฒน� ไชยศรี
62112002421 นางสาวรณิดา ไชยคําภา
62112002422 นายณัฐวุฒิ คันธา
62112002423 นางสาวภัทรพร พัดงาม
62112002424 นางสาววรรณิสา คุณพรม
62112002425 นางสาวอาภัสนันท� แก+วหาวงศ�
62112002426 นายนพณัฐ นามวงศ�
62112002427 นายกรวีร� การเพ่ิม
62112002428 นายศราวุธ นาคนิล
62112002429 นางสาวจันทิมา สิงห�พร
62112002430 นางสาวสาวิตรี ชัยอมรเวทย�
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62112002431 นายนัฐพล ภูษาจารย�
62112002432 นายภูธร เหลาทํา
62112002433 นางกรณิกา กฤตเวทิน
62112002434 นางสาวอัญชลีรัตน� ถินรัศมี
62112002435 นายสุชาติ พรหมเมตตา
62112002436 นางสาวสุภาพร คนงาม
62112002437 นายบรรจง อาจฤทธ์ิ
62112002438 นางสาวสุนิตา สิทธิชัย
62112002439 นางสาวภรณ�ภิมลย� อามาตพล
62112002440 นางสาวศศิธร อิศรานุวัฒน�
62112002441 นายศักย�วัฒน� ดวงเศษวงษ�
62112002442 นายเอกลักษณ� กงมหา
62112002443 นางสาวชุติมา มุ=งชู
62112002444 นางสาวนลินี แก+วกฤติยานุกูร
62112002445 นายชยพล พรมย=อง
62112002446 นางสาวอรทัย คําจันทร�ดี
62112002447 นางสาวประภัสสร แก+วไพรวัน
62112002448 นางสาวจิระวรรณ นามพันธ�
62112002449 นางสาวกฤติยา แสนพวง
62112002450 นางสาวจริยา พยุพล
62112002451 นางสาวภัทร�นฤน ภู=เทศ
62112002452 นางสาวป;จจารีย� พงศ�โพนทอง
62112002453 นายชัชวาลย� ภูยาดาว
62112002454 นายอนุชิต ทองเบ+า
62112002455 นายกฤษติกร มณโฑ
62112002456 นายอนุชา วิเชียรสาร
62112002457 นายนรินทร� คําตา
62112002458 นายวรจักษ� โรจน�พัฒนธาดา
62112002459 นางสาวบุษกร ศรีนอก
62112002460 นางสาวภัทราพร แก+วโสม
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62112002461 นางสาวธิชา มาชาวสวน
62112002462 นางสาวสุชานาถ ทินวงค�
62112002463 นางสาวเรณู บรรลุดี
62112002464 นางสาวนภัสสร พินแย+ม
62112002465 นายยศพล ภูทองกรม
62112002466 นางสาวณัฐริกา ถ่ินตองโขบ
62112002467 นายณรงค�ศักด์ิ บุญโทแสง
62112002468 นางสาวพิมพ�จิตรา วังคะฮาต
62112002469 นายอริยวรรต ศรีวาสน�
62112002470 นายจิรายุทธ นันบุญครอง
62112002471 นางสาวอารียา ลาลู=
62112002472 นายศิราภัทร มันขุนทศ
62112002473 นางสาวสมฤทัย กล+าแข็ง
62112002474 นายภาณุพันธ� ประสิทธิเขตรวิทย�
62112002475 นายเชิดศักด์ิ เขจรลาภ
62112002476 นายสุรเชษฐ� สุทธิประภา
62112002477 นายอภิชาติ อินเสมียน
62112002478 นายอธิวัฒน� โพธิชัย
62112002479 นางสาวปวีณา เจริญศรี
62112002480 นางสาวอภิญญา แสงทวี
62112002481 นางสาววรรณวิไล เวียงวะลัย
62112002482 นายกฤติเดช กุมจันทึก
62112002483 นางสาวศศิธร กินารักษ�
62112002484 นางสาวจิราภรณ� ต+นไทร
62112002485 นางสาวศิริพร เพ็ชโรจน�
62112002486 นางสาวสายธาร นึกได+
62112002487 นางสาวมณีรัตน� สีลาโคตร
62112002488 นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร
62112002489 นางสาวนิตยา สุขเกษม
62112002490 นายพรชัย แสนบุตร
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62112002491 นางสาวกนกพร ศรีสว=างวงศ�
62112002492 นางสาววธูสิริ ศรีชมชื่น
62112002493 นางสาวพัชชุรี เจียงคํา
62112002494 นางสาววิภารัตน� วิเชียรเพริศ
62112002495 นางสาวพัชราพร ชาศรี
62112002496 นายศักรินทร� ส=งเสริม
62112002497 นางสาวอภิญญา ปทุมานนท�
62112002498 นางสาวนพรัตน� ไชยโคต
62112002499 นายปารเมศ หินทอง
62112002500 นายภราดร มูลเหลา
62112002501 นายจิรพัฒน� วงษ�กาฬสินธุ�
62112002502 นางสาวพรสุดา ทับภูตา
62112002503 นายจริน คงต�ะ
62112002504 นายฤทธิพงศ� ฟูกําเนิด
62112002505 นางสาวมนธิชา ทับทิมเพชรางกูล
62112002506 นางสาวกัญญารัตน� พรมอินทร�
62112002507 นายสมพัฒน� ทองดี
62112002508 นายศักดา วิทยาการ
62112002509 นางสาวสุพร โต�ะเต�ะ
62112002510 นางสาวสุมิตรา นารอง
62112002511 นางสาวสุพัตรา วรสาร
62112002512 นายฐิติพงษ� ยงขามปJอม
62112002513 นายอภิสิทธ์ิ สํานึกศักด์ิศรี
62112002514 นางสาวสุวภัทร โชติรื่น
62112002515 นางสาวธนัชชา หมู=โยธา
62112002516 นายกฤษฎากร โสมเค็ม
62112002517 นางสาวอาริยา หม่ืนคํา
62112002518 นางสาวกนกภรณ� แสงเดือน
62112002519 นางสาวขวัญชนก บุญคืน
62112002520 นางสาววิลัยวรรณ สมป;ตตา
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62112002521 นายธนวันต� วาระสิทธ์ิ
62112002522 นางสาวจุฑาภรณ� วรรณสี
62112002523 นายอภิสิทธ์ิ ผักเฒ=า
62112002524 นายชยภัทร ภูโทถํ้า
62112002525 นางสาวมณีรัตน� กล+าหาญ
62112002526 นางสาวรุจิรา ทึงสร+างแปJน
62112002527 นายยุรนันท� อิ่มเจือ
62112002528 นางสาวภัทรภร วันนา
62112002529 นางสาววิภาภรณ� กองโคตร
62112002530 นางสาวนิตยา พรมมาอาจ
62112002531 นางสาวมยุรี งานอุตสาห�
62112002532 นายภูมินทร� ไชยศรี
62112002533 นางสาวรัตนากร ปMนะสา
62112002534 นางสาววรณัน ตันโลห�
62112002535 นางสาวเยาวลักษณ� ชาติศรี
62112002536 นายพงษ�ศักด์ิ ถ่ินช=วง
62112002537 นายคมกฤช อ=อนพุทธา
62112002538 นางสาวอัจฉรา แก+วหนองยาง
62112002539 นางโชติกาญจน� พิงพิณ
62112002540 นายธีรวัฒน� เมืองสนธ์ิ
62112002541 นางสาวพรทิพย� ศรีโยหะ
62112002542 นายณัฐรดา น+อยดี
62112002543 นางสาวภูสุดา พินแย+ม
62112002544 นายวิรัตน� เสมาเพชร
62112002545 นายวรภัทร เสาวณีย�
62112002546 นายจิตติพัฒน� ศรีกงพาน
62112002547 นางสาวกนกวรรณ มะระแหม=ง
62112002548 นางสาวอําภา บึงจันทร�
62112002549 นางสาวอรวรรณ ปJองบุญจันทร�
62112002550 นางสาวอธิษฐาน ชนะบูรณ�
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62112002551 นายพินิจชัย ธูปทอง
62112002552 นายเรือนลักษณ� สะวิเวก
62112002553 นางสาวศุภรัตน� ชมชื่น
62112002554 นางสาวก่ิงดาว พาลา
62112002555 นางสาวสุพิชญา พงษ�สาคร
62112002556 นางสาวจิณัฐตา ป;ญญามี
62112002557 นายทรงวุธ จันทมูล
62112002558 นายสมบูรณ� กันธะวงศ�
62112002559 นางสาวเกษราภรณ� ธาลโชติ
62112002560 นางสาวสนธยา สันทัด
62112002561 นางสาวเกศรินทร� เพ็งคําศรี
62112002562 นางสาวสุภาพร กุนสาหมูทอน
62112002563 นายสราวุฒิ ประเสริฐสวัสด์ิ
62112002564 นายปฐมพงษ� มุ=งพิงกลาง
62112002565 นายชาตรี เถ่ือนแบน
62112002566 นายวรพล ทั่งทอง
62112002567 นางสายมณี ทินสี
62112002568 นายชินวัฒน� พวงพิลา
62112002569 นางสาวธิดารัตน� พันทะลัย
62112002570 นายธีระวัฒน� สุขขา
62112002571 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�ละ
62112002572 นางสาวขวัญชนก เพชรทองด+วง
62112002573 นางสาวสุคนธ� ทองศรีสุข
62112002574 นางสาวป;ทมา สุวรรณเวช
62112002575 นางสาวอํานวยพร สายนาโก
62112002576 นายอนุชา แซ=ลิ้ม
62112002577 นายโยธิน ปMRนป;Rน
62112002578 นายสถาพร บุญปก
62112002579 นางสาวสุณิตา ไล=พริก
62112002580 นางสาวทัดดาว พาอุภัย
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62112002581 นางสาวณัฐรินีย� ป;ญโญนันท�
62112002582 นางสาวขนิษฐา สมุทเขตร�
62112002583 นายณัติกร พรมราช
62112002584 นางสาวภัณฑิลา อุรพนม
62112002585 นายสิงขรเขต ราชธา
62112002586 นางสาวสุวิชา เด่ือดิน
62112002587 นางประนอม ประเสริฐ
62112002588 นายกรวิชญ� ชิดทอง
62112002589 นายวาทิต ตรีเหรา
62112002590 นางสาววรียา นากรณ�
62112002591 นายธนากร ดรอินทร�
62112002592 นายธนศักด์ิ บุญโชติ
62112002593 นางสาวนฤมล อ+อมทองหลาง
62112002594 นางสาวกาญจนาวดี ทองหลาง
62112002595 นางสาวกรองทอง เครือเค+
62112002596 นายนิติศาสตร� อาจหาญ
62112002597 นางสาวอรยา น+อยสมบัติ
62112002598 นางสุปราณี อาสนะ
62112002599 นายธราธิป จันทร�แหละ
62112002600 นายเมธัส เนียมหอม
62112002601 นางสาวนัฐชา ศรีบุตรโคตร
62112002602 นายอนุรักษ� ทุหา
62112002603 นางสาวฐิติมา โสดาสร+อย
62112002604 นายจิรวัฒน� อินต�ะวงค�
62112002605 นายอานันท� ขันอาษา
62112002606 นายณัฐวรรธน� ภารสงวน
62112002607 นายพัฒนากร สิงห�จันทร�
62112002608 นายภาณุวัฒน� พฤกษตาล
62112002609 นางสาวรัชนี ชนะทอง
62112002610 นายชินวัตร จันทร�ประทัด
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62112002611 นางสาวณัฐวินุช มุณีชัย
62112002612 นายอาทิตย� พันธ�อุทัย
62112002613 นางสาวนิภาพร แก+วใส
62112002614 นางสาวอโนทัย ชมลา
62112002615 นายนฤมิตร ลาบุญ
62112002616 นางสาวดรุณี พิณพาทย�
62112002617 นางสาววรลักษณ� บุญชด
62112002618 นางสาวอรทัย เปVงยาวงศ�
62112002619 นางสาวสุทธิดา แก+วศรีนวม
62112002620 นายธนกร คงสมบัติ
62112002621 นางสาวสุกัญญา แสนธรรมมา
62112002622 นางสาวเนตรนภา คําสะอาด
62112002623 นางสาววันเพ็ญ คํามี
62112002624 นางสุวรี บุญพิศาล
62112002625 นางสาวกมลชนก ศิวิแว=น
62112002626 นายวัชรพงษ� กงนะ
62112002627 นายประมวล ศรีวงษ�
62112002628 นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณ�
62112002629 นายนพพล มนต�นอก
62112002630 นายพิชญาภรณ� มูลปJอม
62112002631 นางสาวจุฑารัตน� กิจมานะ
62112002632 นางสาวสุพัตรา ไพหนูสี
62112002633 นางสาวเดือนเพ็ญ สุระคาย
62112002634 นางสาวสายลม ไวยศรีแสง
62112002635 นางสาวสุวพัชร เชิดชู
62112002636 นางสาวละออง รสชา
62112002637 นางสาวกันยารัตน� แสนกล+า
62112002638 นางสาวลัดดา ธรรมกุล
62112002639 นางสาวจุฑารัตน� คุณมะโคตร
62112002640 นางสาวเนตรนภา คํากอง
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62112002641 นางสาวรุ=งทิวา กุลศรี
62112002642 นายเหมือนคิด กาบินพงษ�
62112002643 นางสาวธมนพรรณ สิงห�สุวรรณ
62112002644 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวิชา
62112002645 นายนนทกร ครองยุติ
62112002646 นางสาวเจนจิรา นาหนองตูม
62112002647 นางสาวสุวิมล นาคนาม
62112002648 นางอนงค�นาฎ บุญทอง
62112002649 นางสาวภัคจิรา รสทองคํา
62112002650 นายธัชชัย เข็มทอง
62112002651 นายเศรษฐา หาญแท+
62112002652 นางสาวพรรณวิภา อุโคตร
62112002653 นางสาวผกามาศ เจญการ
62112002654 นางสาวพรพรรณ สมคะเนย�
62112002655 นางสาวอรวรรณ ภูนาโคก
62112002656 นายวีระศักด์ิ ตันแก+ว
62112002657 นายธีรพงศ� หล+าสุวงษ�
62112002658 นางสาวเนตรทราย พรมจักร
62112002659 นายสุทธิชัย วงค�นารี
62112002660 นางสาวกันต�ฤทัย กันทะนะ
62112002661 นางสาวพิกุล ภิรมไกรภัก
62112002662 นางสาวสุทธิดา ชัยวัน
62112002663 นายณฐกร ยุทธศิลปเสวี
62112002664 นางสาววิไลพร แกมจินดา
62112002665 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยมะโรง
62112002666 นางสาววรรณภา เขตสินย่ิง
62112002667 นางสาวจิตติมา ดีรักษา
62112002668 นางสาวพัชรินทร� เอี่ยมสอาด
62112002669 นายบุญฑริก ยางศรี
62112002670 นายวินัย กองจันทร�
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62112002671 นายวัชระ รัตนพันธุ�
62112002672 นายศรัณญ� เรืองแก+ว
62112002673 นางอริยา ไชยสิม
62112002674 นางสาวผกากรอง ทองโคตร
62112002675 นางสาวธิดารัตน� เนตรแสงศรี
62112002676 นางสาวจิตติมา ภูจอมขํา
62112002677 นางสาวจารุวรรณ เมืองโคตร
62112002678 นายทิพากร ขุนชัย
62112002679 นางสาวราตรี จันทร�นาฝาย
62112002680 นายกิตติพงศ� มะพันธ�
62112002681 นางสาววราพร อ=อนแก+ว
62112002682 นางสาวนีรนันท� จําปาทิพย�
62112002683 นายเมธี ชาวโพธ์ิ
62112002684 นางสาววรรณนิภา ห=อคนดี
62112002685 นายณัฐวุฒิ พงศ�คํา
62112002686 นางสาวพรรณิภา สาขา
62112002687 นายธนโชค บํารุงหมู=
62112002688 นางสาวระมัย ครองยุทธ
62112002689 นางสาววิไลลักษณ� คําวงษ�พูล
62112002690 นายอิศรา สิมมา
62112002691 นายสมภพ ศรีงาม
62112002692 นางสาวศุณัชชา วรรณสุทธ์ิ
62112002693 นางสาวป;ทมา อันหนองกุง
62112002694 นายธิติทัต ฉายมงคล
62112002695 นางสาวกรองแก+ว ฤทธิค=อม
62112002696 นายอนุชา แสงอาวุธ
62112002697 นายสัญชัย มะลิซ+อน
62112002698 นายปรเมศร� ประชุมแสน
62112002699 นางสาวลัดดาวัลย� วินทไชย
62112002700 นางสาวประภัสสร แสนพรม
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62112002701 นายณัฐวุฒิ กองสิงห�
62112002702 นายอลังการภิวัตน� ทองเนื้ออ=อน
62112002703 นายศุภชัย นาดี
62112002704 นางสาวกนกวรรณ สุทธิศักด์ิ
62112002705 นายยุทธพงษ� จิตเต็มรัมย�
62112002706 นางสาวภัสสร มูลไครสี
62112002707 นายศักดา ปุริตานัง
62112002708 นางสาวศิริพร ลัทธินานนท�
62112002709 นายกฤษฏา สารีพิมพ�
62112002710 นายคุณากร นินานอก
62112002711 นายอดิศร สุริยะภา
62112002712 นางสาวภัทรกรณ� สาริมาจันทร�
62112002713 นางสาวภคพร ชมพุฒ
62112002714 นายอัศนัย พิมพ�เงิน
62112002715 นางสาวเบญจพร โพธ์ิหนูด
62112002716 นายสุริยา โคช=วย
62112002717 นายเหมวัต ใจทา
62112002718 นายธีรยุทธ แสงไชยราช
62112002719 นายกรกต เทียมเพ็ง
62112002720 นางสาวนันทิตา ลาเบาะ
62112002721 นางสาวรดา สุภี
62112002722 นายสิทธิโชค จินะสา
62112002723 นายมงคล ซามาตย�
62112002724 นางสาววิริยาพร ส=อยสีแสง
62112002725 นายเทิดศักด์ิ สมสอาด
62112002726 นายกฤษฏ์ิ งอสอน
62112002727 นายชนสรณ� ตราตรี
62112002728 นายธีรวัฒน� บุญโสม
62112002729 นางสาวนพรดา วรรณสุข
62112002730 นางสาวธิดารัตน� กันแตง
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62112002731 นางสาวเกษกนก วินทะไชย
62112002732 นายพจสิทธ์ิ รัตนพลแสน
62112002733 นายศุภชัย จอมศรี
62112002734 นางสาววารุณีพร ศรีไสล
62112002735 นายมงคล คํามอน
62112002736 นางสาวสุภาพร โสโพ
62112002737 นางสาวขนิษฐา พารหาร
62112002738 นางสาวจิติมา รูปสม
62112002739 นายสุทธิโชค ลุณหงส�
62112002740 นางสาวณัฐธิดา ศรีภักดี
62112002741 นายสถาพร ต�ะง+าว
62112002742 นางสาวเกล็ดตะวัน ภูป;ญญา
62112002743 นางสาวปรียานุช ชารีโชติ
62112002744 นายพีรพงษ� เกตุมณี
62112002745 นายสุริยา โสภาจิตร�
62112002746 นางสาววรรณพร อันทะชัย
62112002747 นายกีรติรัชต� กุลชัย
62112002748 นายธนกฤต วิชาลัย
62112002749 นางนิตยา ทองปMว
62112002750 นายภุชงค� เสตะพันธ�
62112002751 นางสาวปนัทดา นนทชาติ
62112002752 นายธนายุธ บุษมงคล
62112002753 นายไสว ภูนาดี
62112002754 นายปฏิพัทธ� พูดเพราะ
62112002755 นายสุรศักด์ิ บุญนิ่ม
62112002756 นางสาวรัชนีย�พร สีบุญ
62112002757 นางสาวขวัญจิตร มัจฉาโชติ
62112002758 นางสาวประนอม เนินกลาง
62112002759 นายปรัชญา อุ=นญาติ
62112002760 นางยวนใจ ปMนะสา
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62112002761 นายพรเทพ สิมเสน
62112002762 นายศราวุธ แพงแสง
62112002763 นางสาวจุฑามาศ รักคํามุล
62112002764 นางสาวอรวรรณ สนองผัน
62112002765 นางสาวมาริสา ศรีสวัสด์ิ
62112002766 นายบัณฑิต ผดุงจิตร
62112002767 นายจิรศักด์ิ ชายท+าว
62112002768 นางสาวพัณณิน แพงคําฮัก
62112002769 นางสาวสุนันทา พงษ�ดี
62112002770 นางสาวอนงค�รัก จันขุนทด
62112002771 นางสาวยลลดา วิโทจิตร
62112002772 นางสาวพรพิวัน สุดบับ
62112002773 นายพัฒนพงษ� พงษ�จันทร�
62112002774 นายธนวัฒน� เจียมภูเขียว
62112002775 นายสมยศ ยามา
62112002776 นายรัชชานนท� เหล็กขํา
62112002777 นายมนตรี แก=นแก+ว
62112002778 นายลิขิต ทุยเวียง
62112002779 นายโสภณ โชคเหมาะ
62112002780 นายเศรษฐพงศ� โคชารี
62112002781 นายวุฒินันท� พันธไชย
62112002782 นายพัฒนพงษ� บุญนามน
62112002783 นายเอนก รักษาภักดี
62112002784 นางสาววฤนดา แก+วหานาม
62112002785 นายธนพูล จิตพรมมา
62112002786 นายอนุสรณ� ป;ญญาจัน
62112002787 นายพิศาล นาสถิตย�
62112002788 นางสาวรสสุคนธ� ศรีชัยตัน
62112002789 นางสาวชนาพร ขวัญล+อม
62112002790 นางวิรุภา ชาติอุดมพันธ�
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62112002791 นายวรายุทธ นุชสวาท
62112002792 นายสุทธิพงษ� ภูก่ิงหิน
62112002793 นายจักรพงศ� สินธพ
62112002794 นางสาวอนันทพร ฉิมพสุทธ์ิ
62112002795 นางสาวหฤทัย ก่ิงข=อยกลาง
62112002796 นางสาวเกวลิน คํานวน
62112002797 นางสาวสุทธินี ช=อมะลิ
62112002798 นางสาวเสาวภา จุ+ยพุทธา
62112002799 นางสาวจิดาภา คําแสนกุล
62112002800 นายปฐมพร ปากดีสี
62112002801 นายอนุรักษ� อามาตย�
62112002802 นางผกามาศ เจริญอินทร�
62112002803 ส.อ.นพพร หงษ�ชุมแพ
62112002804 นางสาววิภาดา กองณรงค�
62112002805 นายจักรวาล แทบทาม
62112002806 นางสาวพรทิพย� ต้ังนารี
62112002807 นางสาวพัชรี ภักดี
62112002808 นายสุรสิทธ์ิ นวลกระสังข�
62112002809 นางสาวเสาวลักษณ� ผดุงกิจ
62112002810 นางสาวสะใบทอง ฤาชา
62112002811 นายทรงศักด์ิ เดชรัตน�
62112002812 นางสาวสมฤทัย ถิตย�สมบูรณ�
62112002813 นางสาวรัชนีพร แก+วกอง
62112002814 นางสาวนวพร สีพรทา
62112002815 นายณรงค�กร อุสาพรหม
62112002816 นายศุภมงคล พละศักด์ิ
62112002817 นายรัฐชนม� ทวีชนม�
62112002818 นายวีระ ชิดทอง
62112002819 นายจิรายุ หล+ากันหา
62112002820 นางสาวสายทิพย� เรืองวิชา
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62112002821 นางสาวนิภาพร พรมพาน
62112002822 นายอภิรัตน� คําใสย�
62112002823 นางสาวเจียระไน จะโนรัตน�
62112002824 นางสาวธัญญาเรศ ศรีโนนยาง
62112002825 นางสาวชลธิชา แสนเหลา
62112002826 นางสาววรรณภา พิมพ�สิงห�
62112002827 นายคมสันต� เหล=าเคน
62112002828 นางสาวศิริลักษณ� ไชยสีหา
62112002829 นายพงษ�พัฒน� เสียดไธสง
62112002830 นางสาวพัฒนวดี พัฒนวงค�
62112002831 นางสาวสุวรรณนา น+อยวัน
62112002832 นางสาวสุดารัตน� สุริชา
62112002833 นางวศิน โพธ์ิสาวัง
62112002834 นางสาวสายใจ นาสินเพ่ิม
62112002835 นายภาคภูมิ ไชยมูล
62112002836 นายสุริยะ ประสานขาว
62112002837 นายปรินทร หมู=วรรณ
62112002838 นายสุขสวัสด์ิ ทองโคตร
62112002839 นางสาวเปรมวิกา นาทัน
62112002840 นายชัยยันต� ป;ญญาใส
62112002841 นางสาวสุทธิดา ไชยพิศ
62112002842 นางสาวนภัสราภรณ� หน=อสีดา
62112002843 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�ชาลี
62112002844 นายอินทราวุฒิ พุทธสอน
62112002845 นางสาววิชญาพร ไกรวัน
62112002846 นายฐาปกรณ� เรืองแหล+
62112002847 นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
62112002848 นายเขมวัฒน� สุระมาตย�
62112002849 นางสาวแก+วกนก คูนาเอก
62112002850 นายเอกราช จินจิว
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62112002851 ว=าที่ร+อยตรีหญิงธารีภัสร� โรจน�รจิวงษ�
62112002852 นายสุริยน อินทา
62112002853 นางสาวณัฐทิตา กุมารสิทธ์ิ
62112002854 นายยงยุทธ พรมโนภาศ
62112002855 นางสาวก่ิงกาญจน� นามเขต
62112002856 นางสาวสุภาวดี จอมทอง
62112002857 นางสาวพัชรา แย+มพุ=ม
62112002858 นายณัฐวุฒิ ศิริมูล
62112002859 นายวศพล ทินคํา
62112002860 นายประจิตต� มะลิติไข
62112002861 นางสาวพรสุดา คําแก+ว
62112002862 นายวรสิทธ์ิ อ่ํานาเพียง
62112002863 นายภูมิพัฒน� โพธ์ิชัยภูมิ
62112002864 นายจิรกิตต์ิ จันทรมณี
62112002865 นางสาวจินตนา พาปJอ
62112002866 นางสาวสุมิตรา บุญทานัง
62112002867 นายอัษฎาวุธ ชินกร
62112002868 นางมัณฑนาลักษณ� รักษาชนม�
62112002869 นางสาวพัชจิรา เขียวแพง
62112002870 นายทักษิณ จิตจักร�
62112002871 นางป;ทมาพร ขามอาราม
62112002872 นางปาริชาต เพ็ชรคํา
62112002873 นายณัฐพงษ� ชาตรี
62112002874 นายกิตติชัย ชํานาญ
62112002875 นายเจษฎา อินทนพ
62112002876 นางสาวลลิตา ไชยชิต
62112002877 นางสาวนุชธิดา วิชิตสุนทร
62112002878 นายพงษ�เทพ ชูเดชวัฒนา
62112002879 นางสาวชนิสรา เพชรชรัตน�
62112002880 นายภูดิศ เพียธงษา
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62112002881 นางสาวณัชชา อ=อนสําลี
62112002882 นางสาวสโรชา มละมาตย�
62112002883 นางสาวกาญจนา ป;ดทุม
62112002884 นางสาวช=อนัดดา ภารรัสมี
62112002885 นางสาวศรีอาภรณ� อรรถประดิษฐ�
62112002886 นางสาวหรรษา ชลศิริสุนทร
62112002887 นางสาวชนัญชิดา ชินรัฐเศรษฐ�
62112002888 นายธนโชติ สมใจ
62112002889 นายนิพัทธ� ศรีไธสง
62112002890 นางสาวเฉลิมพร ภารสุวรรณ�
62112002891 นางสาวพรสวรรค� พลเย่ียม
62112002892 นายคุณธรรม แดงโชติ
62112002893 นายปกรณ�ศักด์ิ วงษ�ยา
62112002894 นางสาวชลิดา พลเสนา
62112002895 นางสาวจีรภา แคนหม้ัน
62112002896 นางสาวบุศยาการย� อุ=นตา
62112002897 นางสาวภัควิภา ฉายาภักดี
62112002898 นางสาวปMยนาฏ คํามะลา
62112002899 นางสาวพัชรี คงชาตรี
62112002900 นายจรูญศักด์ิ ศรีดี
62112002901 นายพลษกร จันทร�จําเริญ
62112002902 นางสาวกรกนก ทํามาหม่ัน
62112002903 นายวิฑูรย� จุรุฑา
62112002904 นายปMยะ แสงงาม
62112002905 นายอมรเทพ สุดรัก
62112002906 นายทนงศักด์ิ นรินยา
62112002907 นางสาวระพีพรรณ โสภาสุข
62112002908 นางสาวทชาพร ทิพรัตน�
62112002909 นางสาวอรุณี พูนประสิทธ์ิ
62112002910 นางสาวณภัทร สานุสรณ�
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62112002911 นางสาวพิรุณ ศรีชมภู
62112002912 นายชาญวิทย� เมืองแก+ว
62112002913 นางสาวกัลยาณี ปะวะกุล
62112002914 นางสาวสายฝน ไทยทองหลาง
62112002915 นายพินัย ดอกดู=
62112002916 นางสาวนฤมล อรุณปรี
62112002917 นายณัฐวุฒิ ธรรมจันทา
62112002918 นายชลนที สืบเจริญวงศ�
62112002919 นางสาวประภาพร พันธ�สุวรรณ�
62112002920 นางสาวศิริวรรณ ปุณขันธ�
62112002921 นางสาวปวีณา ทิพมณี
62112002922 นายสุทน โคสระดี
62112002923 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีแนน
62112002924 นายสุบรรณ หล+าทอง
62112002925 นายวราธร ซ+ายหนองขาม
62112002926 นางสาวรัตนา ก้ัวเฟUGอง
62112002927 นางสาวณัฐณิชา สาระรัตน�
62112002928 นายธนวัฒน� คํามะนาง
62112002929 นางสาวจิรัชญา จินดามาตย�
62112002930 นายเจษฎา แก+วอาษา
62112002931 นางสาวการดา สงกันหา
62112002932 นางสาวธัญญารัตน� คําผิว
62112002933 นายนพพล สุธรรม
62112002934 นางสาวนาตยา คํามฤทธ์ิ
62112002935 นางสาวมุกดาวรรณ ต๊ิบอ+าย
62112002936 นางสาวศศิธร ถิตย�กุล
62112002937 นายอภิสิทธ์ิ โนนทิง
62112002938 นางสาวดาริกา หินสุข
62112002939 นางสาวฐิติรัตน� มงคลศรี
62112002940 นางสาวศิรินทรา คํารินทร�
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62112002941 นายอัศม�เดช ศิริเวช
62112002942 นางสาวอรัญจิตร� ติตะป;น
62112002943 นายจัตุพล บุญคุ+ม
62112002944 นายภิชากร นาคอก
62112002945 นายวิทยา แก+วกัลยา
62112002946 นางสาวเสาวณี เกรัมย�
62112002947 นางสาวภคอร พลลา
62112002948 นางสาวณัฐชา พันนา
62112002949 นายธานุพงษ� จันทวงษ�
62112002950 นายพลภัทร ทะนุพันธ�
62112002951 นางสาวขนิษฐา อ+วยโฮม
62112002952 นายณรงค�ฤทธ์ิ ปงสนิท
62112002953 นางสาววันวิสา ศรีกล่ํา
62112002954 นางสาววิจิตรา ศรีรักษา
62112002955 นายเฉลิมพล แสงเรณู
62112002956 นายเนติพงษ� ภูกองไชย
62112002957 นางสาวพัฒนาพร บุญมา
62112002958 นางปMยะนุช พันชัยรัตน�
62112002959 นายเอนกพงศ� อังกาบ
62112002960 นายสิทธิพล สุวรรณโสภา
62112002961 นางณัฐกานต� วิเศษศรี
62112002962 นายปMยวัช สายหอม
62112002963 นายอาวุธ โคตรัตน�
62112002964 นางสาวรัชนีกร คําภูเวียง
62112002965 นางสาวศิริรัตน� มะโหลี
62112002966 นางสาวสุมิลตรา ผลรุ=ง
62112002967 นางสาวธีร�จุฑา แสนโสม
62112002968 นางสาวสวินี อินเพชร
62112002969 นายนิติกร ศรีชัยเชิด
62112002970 นางสาวปริญญาพร คําแก+ว
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62112002971 นางสาวอรอนงค� นามทอง
62112002972 นางสาวเจตยาพร บัวแก+ว
62112002973 นางสาวสุภาพร ศรีคํามุล
62112002974 นางสาวปMยนุช วงค�อามาตย�
62112002975 นายชาญวิทย� แสนเงิน
62112002976 นางสาวญาณิศา สาวิสิทธ์ิ
62112002977 นางสาวศิริลักษณ� ภูเฮืองแก+ว
62112002978 นายวุฒิศักด์ิ อินทร�เจริญ
62112002979 นางสาวศยามล อุดมพร
62112002980 นายอนุพงศ� หอมบุญทา
62112002981 นางสาวจิราภรณ� แก+วมาตย�
62112002982 นางสาวปMยะธิดา วิจิตรป;ญญา
62112002983 นางสาวดวงกมล บุญบรรจง
62112002984 นายโยธิน ศรีจันทร�
62112002985 ว=าที่ร+อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ
62112002986 นางสาวสุกัญญา มะโนวัน
62112002987 นางสาวธันวาพร จําปาลา
62112002988 นางสาวกุลธิดา เพียจันทร�
62112002989 นางสาวพรรทากร พิศณุ
62112002990 นายกรวิทย� ขุนชัย
62112002991 นางสาวภัทราพร เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
62112002992 นางสาวพรทิวา ทัพสุริย�
62112002993 นางสาวกัญญาณัฐ อนันต�ปรีชาสกุล
62112002994 นางสาวจารุภา ผลเกิด
62112002995 นางสาวนฤมล สียอด
62112002996 นายธนพล กรวยนอก
62112002997 นายชวิศ มูลละออง
62112002998 นายโกศล โสภัณนา
62112002999 นายประสาทพร วงษ�ษา
62112003000 นางสาวอังคณา ธงชัย
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62112003001 นายจักรพันธ� เห็มสมัคร
62112003002 นางสาวศิวภรณ� ระวังศรี
62112003003 นางสาววรรณวิสา จุ+ยพุทธา
62112003004 นางจันทร�เพ็ญ สุทธิป;ญโญ
62112003005 นางสาวอุไรวรรณ ป;ดมะลิด
62112003006 นายปฏิมากร ภูดวง
62112003007 นายสมคิด อุ=นเจริญ
62112003008 นายเศรษฐโชค เวียงนนท�
62112003009 นายอนวัช คล=องอักขระ
62112003010 นายศักด์ิดา กล+าหาญ
62112003011 นางสาวกันยาวีร� สําราญรื่น
62112003012 นางสาวปรียานุช รัตนางาม
62112003013 นางสาวทิพย�รัตน� ขวัญโพก
62112003014 นายอรรคเดช อัคคะฮาด
62112003015 นางสาวสิริพร สิงหะเมธา
62112003016 นางสาวอนงค�นาฎ ภูกงลี
62112003017 นางสาวผกามาศ สิตะสัง
62112003018 นายทวีป จําปานุ+ย
62112003019 นายพงศธร แก=นโกมล
62112003020 นางสาววารินทร� โมรี
62112003021 นางสาวจิราภรณ� สายะสมิต
62112003022 นายภาคิน สุขสม
62112003023 นางสาวภรณ�ทิพย� เสตเตมิ
62112003024 นายอโนทัย สิงห�พลงาม
62112003025 นางสาววราทิพย� โสภา
62112003026 นางพัชราภรณ� กิตติภูมิ
62112003027 นายวัชระ สมศรีโหน=ง
62112003028 นายธนิต เชื้อลิ้นฟJา
62112003029 นางสาวบุบผาทอง แหม=งป;ง
62112003030 นายโกวิท สาดแล=น
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62112003031 นางสาววิภาพร สมจันที
62112003032 นางรสรินทร� ดอกดู=
62112003033 นางสาวกัลยาวรรณ สุวรรณคํา
62112003034 นายโอราฬ โคตรวิถี
62112003035 นางสาวพรนภา ดีน+อย
62112003036 นางสาวกันยารัตน� จักคาม
62112003037 นายจักรินทร� บุตรลี
62112003038 นายธวัชชัย พิมพ�สิงห�
62112003039 นายมนัส แน=นอุดร
62112003040 นายไกยสิทธ์ิ มะลิลา
62112003041 นายปรัชญา รักพงษ�
62112003042 นายณัฐพงษ� อาจแก+ว
62112003043 นางสาวลัดดาวรรณ วรรณพฤติ
62112003044 นางสาวกัลยา ตาลประดิษฐ�
62112003045 นายกฤติพนธ� หมีกุละ
62112003046 นางพิชญาภร แถวพินิจ
62112003047 นางสาวสุทธินีย� โงะบุดดา
62112003048 นางสาววรินดา โทรักษ�
62112003049 นางสาวผกามาส ทองโคตร
62112003050 นางสาวสรัลพร กว+างขวาง
62112003051 นางสาวบุญเรือน สานามล
62112003052 นายปพน ชูเอียด
62112003053 นางสาวสุภาพร ป;ตตาเขสูง
62112003054 นางสาวพัชฎาภา วันณวงค�
62112003055 นางสาวกาญจนา วิชาพูล
62112003056 นางภูศณิษา ยัญศรี
62112003057 นางสาวศิรินทรา เจริญเหล=า
62112003058 นางสาวดุจฤดี สานารินทร�
62112003059 นางสาวรุ=งนภา แดงน+อย
62112003060 นายปรเมษฐ� เดชนันทรัตน�
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62112003061 นางสาวฉัตราพร เตคําหัน
62112003062 นายธนวัฒน� ฤทธิศักด์ิ
62112003063 นายสุรเชษฐ� สนขู=
62112003064 นางสาวพรทิพย� วงชารี
62112003065 นายประสิทธ์ิ บัวงาม
62112003066 นางสาวสุกัญญา เจริญจิตร
62112003067 ว=าที่ ร.ต.ณัฐพงษ� ขอบเหลือง
62112003068 นางสาวสิริดา เชื้อเมืองพาน
62112003069 นางสาวดาวัลย� รอดปรีชา
62112003070 นางสาวอภิญญา กองแก+ว
62112003071 นางสาวภาวิณี ยศจํารัส
62112003072 นายพิเชษฐ เขยเพ็ญศรี
62112003073 นางสาวเพชรรัตน� บุรมศรี
62112003074 นายธีระพงษ� แสนคํา
62112003075 นางสาวอรอนงค� เหล=าสีนาท
62112003076 นางสาวเพชรชริน เครือคํา
62112003077 นางสาวนัดติยา มะลาด
62112003078 นางสาวนัฐมล วันกลม
62112003079 นางสาวอรทัย เหล=าสวัสด์ิ
62112003080 นายวรวุฒิ คําปูJ
62112003081 นายณัฐวุฒิ วินทะไชย
62112003082 นางสาวอารีวรรณ แสนพงษ�
62112003083 นายวิทวัส หม่ืนแก+ว
62112003084 นายสถาพงษ� พันภูงา
62112003085 นายณัฐพงษ� เนินชัด
62112003086 นางสาวสนธยา ดีงูเหลือม
62112003087 นางสาวกุสุมา บุญแสนสืบ
62112003088 นายนราธิป คาดีวี
62112003089 นายพร+อมพงศ� ศรีเทวฤทธ์ิ
62112003090 นายนาวิน โสโพ
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62112003091 นายประนต แสนโคตร
62112003092 นางสาวพรศิริ ตะโนนทอง
62112003093 นายธรรมณัฐ เมืองมี
62112003094 นางสาวรพีพรรณ นันทะเสน
62112003095 นางสาวเพ็ญพร ไร=เกียรติ
62112003096 นายปณต ปาณีนิจ
62112003097 นางสาวจอมขวัญ สุวรรณโพธ์ิ
62112003098 นางสาวกัลยาพรณ� วุฒพรหม
62112003099 นายเดชาธร คําดี
62112003100 นางสาวนฤมล เสริฐศรี
62112003101 นางสาวสุดารัตน� พันโกฎิ
62112003102 นางสาวสุดารัตน� นันทบุรมย�
62112003103 นางสาวศมนยา ถิตย�จรุง
62112003104 นายปริญญา ชอลี
62112003105 นายเปรมปรีย� แซ=ต้ัง
62112003106 นายธนาธิป ประเสริฐ
62112003107 นายสุพจน� วงษ�คําซาว
62112003108 นางสาวธนาพร ง้ิวงาม
62112003109 นางสาวศุภรัตน� นองนุช
62112003110 นางสาวสุธนี วงค�ไชยา
62112003111 นางสาวพรพิรุณ วันโสภา
62112003112 นางสาวภคนันท� ทองรัตน�
62112003113 นางสาวบุญยพร ข+อตุ=ย
62112003114 นางสาวป;ณฑิตา กันทะเกตุ
62112003115 นางสาวทัศนีย� วงษ�รินทร�
62112003116 สิบเอกศรนรินทร� วงค�ศิลปW
62112003117 นายวรวิทย� แจ=มโนนคูณ
62112003118 นายสันทิสชัย จันทร�โฉม
62112003119 นายพีรพัฒน� ผลชู
62112003120 นายจิระวุฒิ หม่ันบํารุง
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62112003121 นางสาวเบญจมาศ นาทันริ
62112003122 นางสาวพรรณทิวา ทุมทา
62112003123 นายธนพล มีสกุลทิพยานนท�
62112003124 นางสาวณัฐธิดา เพียรราช
62112003125 นายจักรพงษ� กรมน+อย
62112003126 นางสาวอนุชิดา อาจน+อย
62112003127 นายกิตติชัย ภูกองไชย
62112003128 นายวชิรวิทย� ไชยรัตน�
62112003129 นางสาวจุฑามาศ ถวิลรัก
62112003130 นายปรเมษ จันทนพิมพ�
62112003131 นางสาวกาญจนา วงพิลา
62112003132 นางสาววิจิตรา บํารุง
62112003133 นายเชาวลิต สองศรี
62112003134 นางสาวปรียานุช ศรีจันทร�
62112003135 นายศุภฤกษ� หลอดทอง
62112003136 นายศราวุธ สอนโก=ย
62112003137 นางสาวปภัชญา ศิริหนองบัว
62112003138 นางสาวกรณิการ� พินิจโชติ
62112003139 นางสาวนรีรัตน� น+อยวิชัย
62112003140 นายอนิรุธ จอมคําสิงห�
62112003141 นางสาวธิดา โยชัย
62112003142 นางสาววิลาวรรณ ผลเรือง
62112003143 นายมงคลชัย กุดฉลาด
62112003144 นางสาวเจนจิรา ธาราช
62112003145 นางสาวอุทุมพร โนนสมบัติ
62112003146 นายมนตรี กาดนอก
62112003147 นางสาวฤทัย ศรีผาลา
62112003148 นายวิทยา ก̂องคํา
62112003149 นายกรกต แนนเกลี้ยง
62112003150 นางสาวกัลยา กองโยก
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62112003151 นางสาวปพิชญา บุตรสีน+อย
62112003152 นายชาญวิทย� ทองหลาง
62112003153 นางสาวณัฐธินันท� คนหาญ
62112003154 นายเวียงชัย ก่ิงแก+ว
62112003155 นายไชทัต ตะประชุม
62112003156 นางสาวพัชรียา ใจอ+อม
62112003157 นายเทียนชัย สําราญมล
62112003158 นายไตรลักษณ� ผกานนท�
62112003159 นางสาวจุฬารัตน� จันพรม
62112003160 นางสาวกิตติกานต� ดอกกระโทก
62112003161 นายอานันท� ปJอมสุวรรณ
62112003162 นางสาววนิดา พรมเพียง
62112003163 นางสาวพิยะดา วินธิมา
62112003164 นายศาสตรา จันชา
62112003165 นายสุรไกร ไฝดง
62112003166 นายภัทรพงศ� อ=องย่ิง
62112003167 นายอํานาจ มาตวิเศษ
62112003168 นางสาวพรสุดา เจตะภัย
62112003169 นางสาวอัสรา บุญมา
62112003170 นายศักด์ิชัย ศรีวัฒนะ
62112003171 นางสาวปFระดา ภูชะวี
62112003172 นางสาวชลธิชา พันเมือง
62112003173 นางสาวเพ็ญพิชากร อึ้งเจริญ
62112003174 นางสาวพรพรรณ ภูสิงหา
62112003175 นางสาวณัฐพัชร� คําเหลา
62112003176 นายปรมินทร� สุครีพ
62112003177 นายธีรพงศ� วรแสน
62112003178 นายไกรสร หาริแสง
62112003179 นางสาวอรพิม เหล=าหวายนอก
62112003180 นายจตุรวิทย� วงษาเวียง
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62112003181 นางสาววราภรณ� แก+วบุบผา
62112003182 นายนพดล กองพล
62112003183 นางสาวบุณยานุช ก+อนแพง
62112003184 นางสาวไอลดา ตะนัน
62112003185 นางสาววิระญา ละเอียด
62112003186 นางธนาทิพย� โพธ์ิกุดศรี
62112003187 นายภัทภูมิ ระวังแก+ว
62112003188 นายอนุพงษ� วงศ�ทมนา
62112003189 นายชัยชาญ คําชารี
62112003190 นายสนามชัย คํายา
62112003191 นางสาวนิภาภรณ� พนาลัย
62112003192 นางสาวนุจรีวรรณ ราชวงษ�
62112003193 นายจีรวัฒน� อัสถิ
62112003194 นายเดโชพล แก+วทอง
62112003195 นางสาวพวงผกา สุธาอรรถ
62112003196 นางสาวชมากร พระโคตร
62112003197 นางสาวสุดารัตน� คําสุข
62112003198 นายณัฐกานต� อริยภักดี
62112003199 นายกัมพณ ราชแสนเมือง
62112003200 นางสาวชุดารัตน� อัศวะภูมิ
62112003201 นางสาววราภรณ� ไพละออ
62112003202 นายชีวา ราชบัณฑิต
62112003203 นางสาวจณิตา นามแสง
62112003204 นายวรชาติ พิมตะวงค�
62112003205 นายวีระศักด์ิ สีหาบง
62112003206 นางสาวจริยา วงษ�สีษา
62112003207 นางสาวเฟURองลดา ธารพันธุ�
62112003208 นายณรงค�ศักด์ิ สิทธิโชติ
62112003209 นางสาวบุษราคัม รจนาสม
62112003210 นายอภิสิทธ์ิ บัวจันทร�
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62112003211 นางสาวอรอนงค� คําก=อ
62112003212 นางสาวบุษกร เจริญจิตต้ัง
62112003213 นายวุฒิชัย คุณแสง
62112003214 นายสุวิศิษฏ� คําขาว
62112003215 นางสาวพัชราภรณ� อนุพันธ�
62112003216 นายเมธี นามวิเศษ
62112003217 นายจักรกฤษณ� จันนามอม
62112003218 นางนันทวัลย� หนอสิงหา
62112003219 นายกิตติภูมิ ทักขิโน
62112003220 นางสาวนรัถภร เล=งพานิชย�
62112003221 นางสาวจินต�จุฑา ภูสีฤทธ์ิ
62112003222 นางสาวนริศรา หนองพล
62112003223 นางสาวกัญญาภัค ถามูลตรี
62112003224 นายกิติ นวลกระสังข�
62112003225 นางวิชชุดา เสริมสาย
62112003226 นายวรรณเทพ กองค+า
62112003227 นางสาวภันทิลา คําโสภา
62112003228 นางสาวศุภานัน จําเริญบุญ
62112003229 นายอัครเดช กระแสร�
62112003230 นางสาวอัจฉรา สีทิพย�ปJอม
62112003231 นายพีรภัทร สุดาจันทร�
62112003232 นางสาวชลธิชา แมนสถิตย�
62112003233 นางสาวอุไรรัตน� หันตุลา
62112003234 นางสาวคุณากร สุดโต
62112003235 นางสาวจิรานนท� ผัดแก+ว
62112003236 นางสาววราภรณ� แน=นอุดร
62112003237 นายจักกิต จันทวงค�
62112003238 นายพลวัต เอ+เคน
62112003239 นายสมชาย โวหารลึก
62112003240 นางสาวน้ําฝน จตุเทน
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62112003241 นางสาวมยุรี พลสามารถ
62112003242 นางสาวญาณิศา ปมหิน
62112003243 นายธนภัทร ชูเอียด
62112003244 นายรังสรรค� ศรีชัยภูมิ
62112003245 นางสาวพรวิมล สอนเกิด
62112003246 นายจักรกฤษณ� พลเย่ียม
62112003247 นางสาวอรทัย ใจทน
62112003248 นายนิยม สีสุโข
62112003249 นางสาวคนึงนิตย� สมาคม
62112003250 นางสาวนารีรัตน� เข็มตรง
62112003251 นายพีรพล ปรีชม
62112003252 นางสาวสัจจพร เขียวดวงดี
62112003253 นายสัมฤทธ์ิ สุบิน
62112003254 นายตันติกร สุวรรณท+าว
62112003255 นายกิตติพงศ� บุตรทอง
62112003256 นางสาววิมลศิริ สีระพัดสะ
62112003257 นางสาวอาภาภรณ� ป;ญHูรัตน�
62112003258 นางสาวกัญญาพัชร นากาย
62112003259 นางสาวนิตราพันธ� หงส�ผาแก+ว
62112003260 นายอานนท� แย+มวงศ�
62112003261 นายนันทวุฒิ แคว+นน+อย
62112003262 นายธวัชชัย คําดี
62112003263 นายนิกร เที่ยงธรรม
62112003264 นางสาววรรัตน� ภูครองทุ=ง
62112003265 นายอนุวัตร ต�ะต+องใจ
62112003266 นางสาวจินนพรชัย วังคะฮาต
62112003267 นางสาวพิจิตรา พินิจมนตรี
62112003268 นายวุฒิชัย สัตตัง
62112003269 นายเจตนิพัทธ� ชะโพ
62112003270 นายชาญชัย พลยุทธ
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62112003271 นายประธาน บรรดาศักด์ิ
62112003272 นายภาณุรัตน� สุวรรณแสง
62112003273 นายทินวัฒน� พูม่ิงศรี
62112003274 นายอุดมศักด์ิ ศรีหาบุตร
62112003275 นายพงศธร กุมกี
62112003276 นางสาวบัณฑิตา สุ=ยหนู
62112003277 นายศิวะนน แก+วเคน
62112003278 นางสาวณภัสสร ภูลายศรี
62112003279 นายกุลอนันท� โพธิวงษ�
62112003280 นายศรชัย สุรโชติ
62112003281 นางสาวณหทัย จันทร�วิเศษ
62112003282 นายธนากร วงศ�วัง
62112003283 นางสาววรรณเฉลิม ธรรมมุลตรี
62112003284 นางสาวพัชรี พิเชฐเรืองไชย
62112003285 นางสาวสินีนาฏ ผาสกุล
62112003286 นายธีระพล อดทน
62112003287 นางสาววนิดา พรมสิทธ์ิ
62112003288 นายฤทธิชัย ศรีอ=อน
62112003289 นางสาวเกษณี พุ=มมะลิ
62112003290 นางสาวอังคณา วงค�ต�ะ
62112003291 นางสาวจุฬาลักษณ� นามป;ญญา
62112003292 นายวัชรพงษ� ถนัดธรรม
62112003293 นางสาวอริษา สามาสา
62112003294 นางกาญจนา วิลา
62112003295 นายสามารถ นามศรี
62112003296 นายใกล+รุ=ง ทัศบุตร
62112003297 นางสาวยลดา จงจิตต�
62112003298 นายธรรมธัช สุขัง
62112003299 นางสาวพิกุล พระโนราช
62112003300 นางสิรินภา โคตรชาดี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62112003301 นายจารุวัฒน� เจ็กชื่น
62112003302 นางสาวสุดารัตน� จันละคร
62112003303 นางสาวชญานุช กันหาซิน
62112003304 นายวุฒิชัย เกษแก+ว
62112003305 นางสาวจิราวัลย� สอนสะอาด
62112003306 นายภานุวัฒน� ขันยศ
62112003307 นายรังสรรค� กุลเมืองโดน
62112003308 นางสาวพิทยารัตน� พิมพ�มหา
62112003309 นายศักด์ินรินทร� พรมขอนยาง
62112003310 นางสาวพัชรินทร� ภูพันนา
62112003311 นางสาวสุกัญญา วาเสนัง
62112003312 นางสาวรัตนาภรณ� นามวงษา
62112003313 นางสาวกอบกุล ปุตะนุ
62112003314 นางสาวปMยนุช นามไพร
62112003315 นางสาวสุพัตรา ภูใบบัง
62112003316 นางสาวกมลวรรณ นาถํ้าชน
62112003317 นางสาวพรรณผกา สีเลิศ
62112003318 นางสาวชฎาพร มือชัยภูมิ
62112003319 นายณัฐกิจ ภูสิงหา
62112003320 นางสาวปาริมา ตาแสง
62112003321 นางสาวสุพัตรา พรมเมือง
62112003322 นางดวงใจ อุทธชาติ
62112003323 นางสาววริศรา ตะนัยศรี
62112003324 นายอัฒพล ขามอาราม
62112003325 นายครรชิต แก+วกาหลง
62112003326 นายยุรนันท� ภูมิลํานันท�
62112003327 นางศริณยา ศรีผาง
62112003328 นางสาวจารุวรรณ แน=นอุดร
62112003329 นายจักรกฤษณ� เชื้อสาวะถี
62112003330 นางสาวชมพู= ผุยทุม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62112003331 นางสาวปวีณา อินทมนต�
62112003332 นางสาวป;ทมาวัลย� สร+อยมาตร�
62112003333 นายณัฐกฤต ประยงค�หอม
62112003334 นางสาวจุฬาลักษณ� ปรีศิริ
62112003335 นายวุฒินันท� บุญทัน
62112003336 นายกฤษณะ สิงห�หล+า
62112003337 นางสาวพลอยไพริน กองมณี
62112003338 นายเนติพงษ� ชาติชาลี
62112003339 นายกิตติศักด์ิ สิมสา
62112003340 นางสาวสุพัตรา จังพล
62112003341 นายคุณากร ปองรักษ�
62112003342 นายสนิท ศาลาแก+ว
62112003343 นางสาวศุภลักษณ� บุบผา
62112003344 นางสาวอรนุช เม+าง+อม
62112003345 นางสาววิภาดา ฟองคํา
62112003346 นายศุภวัฒน� มาก+อม
62112003347 นางสาวธิดารัตน� สะตะ
62112003348 นายอานนท� นาร=อง
62112003349 นายนัฐวุฒิ เอื้อเฟUGอ
62112003350 นางสาววิรชฎา ศิริสุทธากุล
62112003351 นางสาวสุรีย� เสือขํา
62112003352 นายไชยยศ ยศเสนา
62112003353 นางสาวจีระนันท� ถาวร
62112003354 นายสมคิด แสนบุญยัง
62112003355 นายภูวนาถ จงกลณี
62112003356 นายนําไทย สร+อยคํา
62112003357 นางสาวนิภาพร บุญญา
62112003358 นางสาวอินทิรา สีดา
62112003359 นายธีระเดช สินโคกสูง
62112003360 นางสาวสุภาวดี มูลไธสง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62112003361 นางสาวสุกัญญา โพนโสกเชือก
62112003362 นายภาณุพงศ� แก+วไตรรัตน�
62112003363 นางสาวมุกดา ภูบุญเพชร
62112003364 นายอนิวัฒน� สิมหลวง
62112003365 นางสาวนันทิยา เทาศิริ
62112003366 นายชัยวิชิต ทองคํา
62112003367 นางสาวนุชนาถ วุฒิสาร
62112003368 นายชัชวาลย� แสงถลุงเหล็ก
62112003369 นายก+องภพ วงษ�แหวน
62112003370 นางสาวจิรพรรณ อ+อคํา
62112003371 นางสาวภารตี ชุมพิบูลย�
62112003372 นางกนกอร อินทะโภคา
62112003373 นางสาวธิดารัตน� บุญหล+า
62112003374 นางสาวชัญญานุช สินสมบัติ
62112003375 นายป;ญญา สุหา
62112003376 นายสุริยา บุตรสัน
62112003377 นางสาวภาวิณี เกตุแก+ว
62112003378 นายธนดล อินาลา
62112003379 นางสาวกิตติกุล ฆารภักดี
62112003380 นางสาวรัตติกาล จงมีเดช
62112003381 นางสาวพรพิมล บุญศรี
62112003382 นางสาวปานทิพย� สํานักบ+านโคก
62112003383 นายเลอศักด์ิ ศรีรักษ�
62112003384 นายธนวัฒน� แก+วกันยา
62112003385 นางสาวจรัสแสง พรมสา
62112003386 นายอนุวัฒน� คุ+มสุวรรณ�
62112003387 นางสาวกรรณิการ� ดวงพระเพ็ง
62112003388 นางสาวยุภาพร คํายศ
62112003389 นางสาวฐานิตา ศรีวรสาร
62112003390 นางสาวอนงค�นาถ อาคะราช
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62112003391 นายวิทยา หารวงษา
62112003392 นางสาวปวีณา สุกรณ�
62112003393 นางสาวกนกวรรณ วงษ�ภูธร
62112003394 นายวีระชัย พาดฤทธ์ิ
62112003395 นางศิริลักษณ� ชลธาร
62112003396 นางสาวจิรารัตน� แก+วกุ=ม
62112003397 นางสาววันวิสา สุทธิสน
62112003398 นางสาวพรธิวา ดรนาม
62112003399 นางสาวปวีณา กิตติ
62112003400 นางสาวนุจิรา คําแสนเดช
62112003401 นางสาวรัตนา คุณโบราณ
62112003402 นางสาวธัญญารัตน� น+อยเสนา
62112003403 นางสาวอัจฉรา ทันพานิชย�
62112003404 นางสาวเพ็ญพร มูลตรี
62112003405 นางสาวพรทิพภา ภูงามนิล
62112003406 นายพลาธิป ลุนคุณ
62112003407 นายทรงเผ=า เผ=าพันธ�
62112003408 นางสาววรรวิศา เนื่องไชยยศ
62112003409 นางสาวจุฑามาศ แก+วมูล
62112003410 นางสาวเกศรินทร� วุฒิชัยไพบูลย�
62112003411 นายขจรศักด์ิ ภูมิภาค
62112003412 นางสาวอรทัย ภูมิผักแว=น
62112003413 นางสาวปวีณา ฉานสูงเนิน
62112003414 นางสงกรานต� ศรีภักดี
62112003415 นางสาวปMยะนุช ใหม=คามิ
62112003416 นายทัศนัย ไพรวัน
62112003417 นางสาววิริญญา สุวรรณศรี
62112003418 นางสาวหงษ�ลดา แก+วกาสี
62112003419 นายอดิเทพ คนยืน
62112003420 นายชวนันท� ช่ําชอง
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62112003421 นางสาวดาราวดี จันทะวงษ�
62112003422 นายชัยวัฒน� ซาวงษ�
62112003423 นางสาวเบญจวรรณ แก+วสมบัติ
62112003424 นายธรรมรัตน� จันทร�กอง
62112003425 นางสาวศิริกาญจน� เพลาชัย
62112003426 นางสาวบุศรากร จิกชาตรี
62112003427 นางสาวขนิษฐา เริงรื่น
62112003428 นางนิภาพร สําราญมน
62112003429 นางสาววรานุช สีลา
62112003430 นายศราวุธ วิเชียรศรี
62112003431 นางสาวแสงเทียน วาระชินา
62112003432 นางสาวกัญญกร วิเศษโวหาร
62112003433 นางสาวอาทิตยา เข็มทอง
62112003434 นางสาวยุพาภรณ� ทองอิด
62112003435 นางสาวอุไลวรรณ พันธ�ปMว
62112003436 นายภูวดล สุธรรมมา
62112003437 นางสาวสุพัตรา เทาหา
62112003438 นายอภิวัฒน� เตชะสืบ
62112003439 นางสาวรุ=งนภา ฆารไสว
62112003440 นายป;ญญา เพ่ิมทรัพย�
62112003441 นางสาวอรทัย เกิดเดช
62112003442 นางสาวกวิดา พรมโลก
62112003443 นางสาวอริศา โยคสิงห�
62112003444 นายชยุตินันท� ศรีหาพล
62112003445 นายจักรพงษ� ชมเชี่ยวชาญ
62112003446 นางสาวลิขิตพร ชัยดี
62112003447 นายจตุรงค� นันทะจันทร�
62112003448 นายพิทักษ� สุวรรณพล
62112003449 นางสุพัตรา เปรมปราโมทย�
62112003450 นางสาวศิริพร ผาสุข
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62112003451 นางสาวสุรินภรณ� จําปาวะตะ
62112003452 นางสาวจิราภรณ� สินทร
62112003453 นายธีรวัฒน� เจริญทรัพย�
62112003454 นายนัฐพงษ� จันทรทาสี
62112003455 นายพงษ�พันธ� พาระจันทิ
62112003456 นายนภัทร บุบผา
62112003457 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร�ทองทิพย�
62112003458 นางสาวกชวรรณ บุตรดีเลิศ
62112003459 นายภัทรเดช เขจรรักษ�
62112003460 นางสาวรัชดา โสระธิวา
62112003461 นางสาวนันท�ลินี สีหะวงษ�
62112003462 นางสาวพุ=มพวง ขว=างวงค�
62112003463 นายภาณุพงศ� โคตะมะ
62112003464 นางสาวอนันตญา ศรีสุเพชรกุล
62112003465 นางสาวศศิธร สาระบุตร
62112003466 นายอชิระ ศรีชื่น
62112003467 นางสาวปาริษา รัตนพิทักษ�
62112003468 นายอนุสรณ� โข=ศรี
62112003469 นายนพรัตน� เพชรพิลา
62112003470 นายณัฐพันธ� พุทซาคํา
62112003471 นายธนายุต บุญรอด
62112003472 นายกําพล พรมจะมร
62112003473 นายจีรพงษ� คงกะเรียน
62112003474 นายศราวุธ คํามุงคุณ
62112003475 นางสาวสุภารัตน� บุญหล+า
62112003476 นายปรัชญา นวลสุ=ย
62112003477 นางสาวอุมารินทร� ทองนู
62112003478 นางสาววรกาญจน� จีรภัทร�ดิษฐกร
62112003479 นายสันติภาพ ผิวผ=อง
62112003480 นางสาวพินนภา ทองกรอบ
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62112003481 นายธนันท� แสงสา
62112003482 นายอิศรา เวียงนนท�
62112003483 นายพงศกรณ� พวงสุวรรณ
62112003484 นายวุฒิไกร แนวโสภี
62112003485 นางสาวพริมประภา ธรรมสุทธ์ิ
62112003486 นางสาวเมรินทร� กัณรักษ�
62112003487 นางสาวปMยวรรณ เชื้อคําจันทร�
62112003488 นายพิทักษ�ชน เฉนียง
62112003489 นายไตรภพ รดารงค�
62112003490 นางสาววราพร พลซักซ+าย
62112003491 นางสาวสุธาทิพย� มีสันเทียะ
62112003492 นางสาวปาริฉัตร บุญเพ็ง
62112003493 นางสาววรันธร จันทิหล+า
62112003494 นายอนุชา แก+วสีชา
62112003495 นางสาวพิมรวรรณ ผาบลุน
62112003496 นายอรรถพล สุดชุมแพ
62112003497 นางสาวฐิติพร ภูมิภาค
62112003498 นางสาวอริสา สุวะสิงห�
62112003499 นางสาวชลิตา เพชรไคล+
62112003500 นายวิรศักด์ิ ชํานาญการ
62112003501 นายชัชวาล นะราธร
62112003502 นายธีธัช ประเสริฐสังข�
62112003503 นางสาวละออง ละครมุล
62112003504 นายเรืองชัย จันทร�เพ้ียฟาน
62112003505 นายพิพัฒน�พงษ� สร+อยมาลี
62112003506 นางสาวนุชจรินทร� ชนะพาล
62112003507 นายธนากรณ� น+อยนาจารย�
62112003508 นางสาวรุ=งรุจี คําสุพรม
62112003509 นายจักรพรรด์ิ ไผ=พูล
62112003510 นางสาวชลธิดา สินโพธ์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112003511 นางสาวอัยย�ลดา พะวัดทะ
62112003512 นายสิวนัฐ พลทิพย�
62112003513 นางสาวสุจิตรา ยศดา
62112003514 นายภาณุวรรณ ทศลา
62112003515 นายธีรยุทธ โพธิสาร
62112003516 นายมาร�โค ชเน�พพ�
62112003517 นางสาวสุภาวดี พ่ัวพันธุ�ศรี
62112003518 นายธนูชัย จําปาศรี
62112003519 นายอานนท� สาครินทร�
62112003520 นางสาววรรณภา เหมวงค�
62112003521 นางสาวดวงกมล คํากันยา
62112003522 นางสาวนริศรา แซ=ฟJาม
62112003523 นางสาวนุภาภรณ� แก+วดอนหัน
62112003524 นายณัชกรณ� แก+วสุข
62112003525 นางสาวเสาวลักษณ� จําปาศักด์ิ
62112003526 นางสาวชุติมา ป;ญญา
62112003527 นางสาวอมร พิทักษ�
62112003528 นายอุนัชย� ใจกาวิล
62112003529 นางสาววิชชุดา เดชรัตน�
62112003530 นางสาวพิมลวรรณ ธรรมกุล
62112003531 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�เทพ
62112003532 นายศราวุธ สารฤทธ์ิ
62112003533 นางสาวรัตยา ป;ญญาสูง
62112003534 นายธวัชชัย ภูศรี
62112003535 นางสาวสุนิสา ครุฑรัมย�
62112003536 นางนวลยงค� มณีศรี
62112003537 นางสาวศิริพร คําพิลา
62112003538 นางสาวกรรณิการ� ผดุงสมัย
62112003539 นางสาวหนูกุล ชินษา
62112003540 นายณัฐวุฒิ พูลเทกอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112003541 นางชลิตา เดชบํารุง
62112003542 นายพิศาล พัฒนิบูลย�
62112003543 นายศิวาห� ศรีทํานา
62112003544 นางสาวปณิตตา รมฤทธา
62112003545 นางสาวรัชฎาภรณ� ม่ิงขวัญ
62112003546 นายชัยชนะ ภูศรีดาว
62112003547 นายวัชริศร� ศิริมูล
62112003548 นางสาวสุจิตรา คํายันต�
62112003549 นางสาวณัฐณิชา เมืองกระจ=าง
62112003550 นางสาวเสาวลักษณ� หมู=โสภณ
62112003551 นางสาวอริศรา ชาแก+ว
62112003552 นายปรเมทร� ลีหล+าน+อย
62112003553 นายเอกรินทร� สายสุด
62112003554 นางสาวน้ําผึ้ง ปะละกัง
62112003555 นางสาวสุภาภรณ� แหล=ปJอง
62112003556 นางสาววิภารัตน� อินทวงศ�
62112003557 นางอาภรณ� พันลา
62112003558 นางสาวนุชจารีย� อาจชัยชาญ
62112003559 นายปรีชา มาตรา
62112003560 นางสาวจริยาภรณ� มอญขาม
62112003561 นายผดุงเกียรติ ง้ิวลาย
62112003562 นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ�
62112003563 นางสาวกรรณิการ� โสภา
62112003564 นางสาวพเยาว� แสงสีมุข
62112003565 นางสาวกชพรรณ พรประกายพฤกษ�
62112003566 นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา
62112003567 นายวีรวัฒน� พลเย่ียม
62112003568 นายพีรวัฒน� แสวงผล
62112003569 นางสาวปMยะฉัตร พรมกมล
62112003570 นายพีรวัส คําคง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112003571 นายอภิชาติ คงกลิ่น
62112003572 นางสาวสุภาภรณ� สัตย�นาโค
62112003573 นางสาวทิพานันท� ดาวังปา
62112003574 นางสาวพิญาฎา วัฒนะเลิศโรจน�
62112003575 นายศิโรจน� ชัยกาศ
62112003576 นายสุรเดช ชัยวงษ�วัตร
62112003577 นายฤทธิชัย แก+วโลก
62112003578 นายสยาม ก+อนเพ็ชร
62112003579 นายณัฐพงษ� โพธิป;สสา
62112003580 นางสาวปภาดา มูลชารี
62112003581 นางสาวจิตติมา นวลศรี
62112003582 นางสาวพนมรัตน� เสน=หา
62112003583 นายวิศรุต เนตรสุภาพ
62112003584 นายพลากร งอนสวรรค�
62112003585 นางสาวศศินา แก+วใส
62112003586 นางสาวอริศรา ปMยะนันท�
62112003587 นางกมลทิพย� สิริดลสุข
62112003588 นายสามารถ วิชัยวงษ�
62112003589 นางสาวภิลาวรรณ แสงชาติ
62112003590 นางสาวพรทิพย� จันทร�เหล=อ
62112003591 นายอภิสิทธ์ิ โคตรหลักคํา
62112003592 นางสาวอุทัยรัตน� นาใจคง
62112003593 นางสาวปานตะวัน ยาโสภา
62112003594 นางสาวอนุสรา ภูชํานิ
62112003595 นางสาวชรีพร วังคีรี
62112003596 นางสาวขนิษฐา ก+านศรีรัตน�
62112003597 นางสาวนารี ศรีบ+านโพน
62112003598 นางสาวเกษรา ดีพัด
62112003599 นางสาวสุดารัตน� สมานชัย
62112003600 นางสาวกุลธิรัตน� ดวงกางใต+
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112003601 นางสาวทิพวรรณ แสนพยุ
62112003602 นางสาวณัฐสุดา สิทธิหาโคตร
62112003603 นายวิภพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
62112003604 นายปMยะพงษ� ลับไธสง
62112003605 นางสาวสุผกามาศ บัวเหม
62112003606 นายฐานัฏพ� สําเนียงเย็น
62112003607 นางสาวปรารถนา จันทร�ฉาย
62112003608 นายสันติ ไกรโคกสูง
62112003609 นางสาวศิริยา ไพลดํา
62112003610 นายเอกนรินทร� อาจวิชัย
62112003611 นายคฑาวุฒิ อินทร�โสภา
62112003612 นางสาวสุนิสา แนวเว
62112003613 นางสาววรรณา ลุ=มร+อย
62112003614 นางสาวจุฑามาศ เสียดขุนทด
62112003615 นายวีระ ธูปน้ําคํา
62112003616 นางสาวสุภาภรณ� พันธนู
62112003617 นางสาวคัมภีรพรรณ วรรณปริสุทธิ
62112003618 นายณัฐวุฒิ ศิลาคํา
62112003619 นางสาวมุทิตา ใจทัด
62112003620 นางนภพร สังยา
62112003621 นายภูวนัย แหวะสอน
62112003622 นายศุภชัย บานหาญ
62112003623 นางสาวอภิญญา วงศ�ภักดี
62112003624 นางสาวนงนภัส ย่ิงยศ
62112003625 นายณัฐพงศ� มีสิงห�
62112003626 นางสาวสุรัจนี ศรีนางใย
62112003627 นายเอกลักษณ� ก่ิงชา
62112003628 นางสาวสุภิญภรณ� จอมคําสิงห�
62112003629 นายภานุนาถ มงคลภัทร�
62112003630 นางสาวอังคณา เจริญราษฎร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ ขอนแก*น

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

62112003631 นางสาวนฤมล ชัยนิคม
62112003632 นางสาวนริชรา วันนา
62112003633 นายณัฏฐพงศ� พรนิคม
62112003634 นายนพดล อารยะไพฑูรย�
62112003635 นางสาวเบญจวรรณ โชติจรุง
62112003636 นางสาวนิติดา คล=องแคล=ว
62112003637 นายอารีย�วัฒน� ภูลายดอก
62112003638 นายพีรวิชญ� ปJองเศษ
62112003639 นายศักด์ิสําเนียง ประสานพันธ�
62112003640 นางสาวสุธิชา สุรัตนะ
62112003641 นายชัยณรงค� นามนัย
62112003642 นางสาวปณิธาน ภูชํานิ
62112003643 นายณัฐพงษ� ราชสาร
62112003644 นางสาวชุลีวันฑ� สําแดงเดช
62112003645 นางสาวธัญญารัตน� เสนารัตน�
62112003646 นายกจร อยู=ไพร
62112003647 นายเกริกเกียรติ เกตุษา
62112003648 นางสาวปMยพร ต้ังอิสราวุฒิกุล
62112003649 นางสาวลําดวน น+อมระวี
62112003650 นางสาวธิดารัตน� เก+งโทน
62112003651 นายจิตรภณ จันทร�น+อย
62112003652 นางสาวภัชชา ชนะภักดี
62112003653 นายอภิสิทธ์ิ คุนฮง
62112003654 นางสาววรกนก นิละปะกะ
62112003655 นางวรรณา พงษ�สะคํา
62112003656 นายสุภฤกษ� ชัยดวงศรี
62112003657 นางสาวมาทวี จํานงกิจ
62112003658 นายกฤษกร ชมส=าน
62112003659 นางสาวจามิภา ภูอาลัย
62112003660 นางสาววรางคณา สุขพืช
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62112003661 นางสาวสุนทรีภรณ� บุตรพรม
62112003662 นายศุภกร มาลัย
62112003663 นางสาวป;ทมา ดอกอังชัน
62112003664 นายจักรพรรด์ิ คําแจะ
62112003665 นางสาวธิดารัตน� เพ็งวงษา
62112003666 นายอภิชาติ หิมะธนะสุวรรณ
62112003667 นางสาวจีระพร สืบนาคะ
62112003668 นางสาวกรรณิกา ท=าผา
62112003669 นางเยาวลักษณ� จันทรประทักษ�
62112003670 นางสาวนิดา ก+อนเพ็ชร
62112003671 นายศิรกร แสงเรือง
62112003672 นายสุธินันท� มุ=งชู
62112003673 นายธนิสร� ศรีเสน
62112003674 นางสายใจ จันทร�วงค�ษา
62112003675 นางสาวทัศนีย� ดีเจริญ
62112003676 นางสาวมนัญชยา ภูทองนาค
62112003677 นายธนพงศ� ยาทองไชย
62112003678 นางสาวมนสยา ภูละมุล
62112003679 นางสาวสุภัทรตรา ภาชนะวรรณ
62112003680 นายณัฐพงษ� ไพบูรณ�นฤมล
62112003681 นางสาวจุฑารัตน� บุษราพิทักษานนท�
62112003682 นางสาวจิราวรรณ ขุราษี
62112003683 นายปฐมพงศ� เจือจันทร�
62112003684 นายพิเชษฐ� หาญประชุม
62112003685 นายสรศักด์ิ สามศรี
62112003686 นายพงศ�ศักด์ิ ราชนาเมือง
62112003687 นายพัชรพล วราภิโมกข�
62112003688 นายณัฐพงศ� วงค�พุทธา
62112003689 นายพิทยา ฝอยจันทร�
62112003690 นางสาววิจิตรา หงษาอ=อน
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62112003691 นายฉัตรชัย รัตนะ
62112003692 นางสาวอาริยา สาริสิทธ์ิ
62112003693 นางสาวสุมินตรา โขงจําปา
62112003694 นายนันทพล มามิตร
62112003695 นางสาวยุพิน จันทะแสง
62112003696 นายภาคิน อังกระโทก
62112003697 นายกฤษฎา อาภาสกุลเดช
62112003698 นางสาวธัญพร วันธิกุล
62112003699 นางสาวเยาวนาถ รางเวียงคํา
62112003700 นางเอื้ออารี คล+ายสอน
62112003701 นางสาวสุวนันท� สิงห�ครุธ
62112003702 นางสาวอารีรัตน� อรัญมาลา
62112003703 นายนครินทร� หงษ�จันทร�
62112003704 นางสาวพนิดา หอกคํา
62112003705 นางสาวธรณ�ธันย� เกษมสุข
62112003706 นางสาวนิตยา คลองห+วยบง
62112003707 นายประทีป ไพศาลพงษ�
62112003708 นางสาวจีระภา ภูแสนใบ
62112003709 นายอําพล ว=างแสง
62112003710 นายณกรณ�กมล ใจแก+ว
62112003711 นายสันติ สุระคาย
62112003712 นางสาวสุภาพร สุทธิประภา
62112003713 นายพลสิทธ์ิ พลไธสง
62112003714 นายณัฐพล โคตะนันท�
62112003715 นายนันทวุฒิ บุตรจันทร�
62112003716 นายพีรดนย� ผงษา
62112003717 นางสาวพรนิภา ดรเสนา
62112003718 นางสาวปMยธิดา หงอกสีทา
62112003719 นางสาวสุนันท� นิตุธร
62112003720 นายเจษฎากร คําภูมิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62112003721 นางสาวสุวัฒนา รุ+งรามา
62112003722 นายภาณุเดช พรฟJานิมิต
62112003723 นายสนธยา แก+วศรี
62112003724 นายไตรวัชร ตรงดี
62112003725 นายวิทวัส สวนกิจ
62112003726 นายธีรพงศ� ประสานสงค�
62112003727 นางสาวเสาวลักษณ� ใจแน=น
62112003728 นางยุพารัตน� ป;ญญามงคล
62112003729 นายอนิรุทธ� ไชยคลัง
62112003730 นางสาวจิราวรรณ จันทร�ดาศรี
62112003731 นายชัยกมล ขานพล
62112003732 นายอนุวัฒน� ระวิสิทธ์ิ
62112003733 นางสาวสมสุข น+อยผล
62112003734 นางสาววินิตา ปาปะใน
62112003735 นางสาวปาณิศรา อ+อกอง
62112003736 นางสาวขวัญจิรา อรัญภูมิ
62112003737 นายธวัชชัย ปราสนธ์ิ
62112003738 นางสาวสุธาริณี ทนสูงเนิน
62112003739 นางณิชาภา วิชาธรรม
62112003740 นางสาวภัชราภรณ� แก+วใส
62112003741 นางสาวภารดี เฉวียงวาศ
62112003742 นางสาวณัฐนันท� แสนนอก
62112003743 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิศรี
62112003744 นายปริญญา เช+าวันดี
62112003745 นายศรัญ เนตรแสงศรี
62112003746 นายศักด์ิสุดา การะสิน
62112003747 นายศุภสิทธ์ิ ศิริโนนรัง
62112003748 นางสาวสิริรัตน� สีหา
62112003749 นายเมธา สินธุโคตร
62112003750 นายญานภัทร สิงห�ธวัช
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62112003751 นายวิษณุ สีดาคํา
62112003752 นางสาวภริดา ไกลพล
62112003753 นายอาทิตย� ต+นงาม
62112003754 นางสาวสุนิศา นาคสุทธ์ิ
62112003755 นายมนตรี ศรีดารา
62112003756 นางสาวเกศกนก สะตะ
62112003757 นางสาวอภิวรรณ ขุนาพรม
62112003758 นางสาวมนรดา กึนสี
62112003759 นางสาววราภรณ� จันทะคาม
62112003760 นางสาวดวงพร ยนต�ชัย
62112003761 นางสาวมยุรี แจ=มแสง
62112003762 นางสาวพรชิตา พระลับรักษา
62112003763 นางสาวอรอุมา พลใจดี
62112003764 นางสาวปณิสรา มุ=งเจือกลาง
62112003765 นายจักรพงษ� ภูสิงหา
62112003766 นางสาวสุจิตรา บุปผาเวียง
62112003767 นายวิวัฒน� ภูสีอ=อน
62112003768 นายชัยฤทธ์ิ คําสุข
62112003769 นางสาวอโรญา สาพรม
62112003770 นางสาวปณิดา โนนสูงเนิน
62112003771 นายปฐมพร สมบัติหา
62112003772 นายอมรเทพ สุดหอม
62112003773 นางธัณยากร ท+าววัฒนากุล
62112003774 นางจํานงค� แสงเทพ
62112003775 นายนันธวัตร คลังกลาง
62112003776 นางสาวปราณีรัตน� กวนคอนสาร
62112003777 นายธนานันต� สุวรรณโชติ
62112003778 นายชัยวัฒน� ซิมังค�
62112003779 นางสาวณัฐภาวี กัณหคุณ
62112003780 นายพัทยา นามกันยา
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62112003781 นางสาวกุลธิดา คําทองโซ=
62112003782 นายอนุลักษณ� พูลเกษม
62112003783 นายศักดาพร ขันอาสา
62112003784 นายธงชัย อนุนิวัฒน�
62112003785 นางสาวสุภาวดี ไกยวัตร
62112003786 นายเทพการุณ ชนะพันธ�
62112003787 นางสาววรยา กลองชัย
62112003788 นายสุริยา บัวกัณหา
62112003789 นางหนึ่งฤทัย พุกวงษ�
62112003790 นางสาวรุ=งอรุณ พลทะจักร�
62112003791 นางสาวปณิดา ชาญสมร
62112003792 นายอนุชา พลชา
62112003793 นางสาวพิมพ�นารา รอบรู+
62112003794 นางวราภรณ� หาญเสนา
62112003795 นายชัยวัฒน� พรมสุข
62112003796 นายณัฐพล น+อยนาจารย�
62112003797 นางสาวพรนภา คานดง
62112003798 นายวินัย มอไธสง
62112003799 นางสาวชุติมา มูลน้ําอ=าง
62112003800 นางสาวขนิษฐา สุดชาดี
62112003801 นายกรกต วัดเวียงคํา
62112003802 นางสาวเขมิกา ชนะกาญจน�
62112003803 นายปรมินทร� บรรณศรี
62112003804 นายณัฐพร เสนานาม
62112003805 นายวรพงษ� ชาติพหล
62112003806 นายปกปJอง นาคมะเริง
62112003807 นายเพ่ิมพูน สีหามาตย�
62112003808 นายวิทวัฒน� สินธุรักษ�
62112003809 นายเกียรติศักด์ิ ที่พักบ+านโจด
62112003810 นายนลธวัช หนันสีสุข
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62112003811 นายอรรถพล ทบลา
62112003812 นางสาวอริสรา วงเวียน
62112003813 นางสาวจันทร�จิรา สีคามเม
62112003814 นางสาวทัศวรรณ บุญล+อม
62112003815 นางสาวอธิชา นาดี
62112003816 นางสาวหทัยรัตน� ภูล+นแก+ว
62112003817 นางสาวจิราพร แท+ธนกิจ
62112003818 นายกันต�พงษ� ธารฤทธ์ิทวีพร
62112003819 นางสาวสุพรรษา ไค=นุ=นภา
62112003820 นางสาวภานุชนาถ เพ็ชรพ=วง
62112003821 นางสาวจรรจิรา เยาวนิจ
62112003822 นางสาวสมฤดี บุตะเขียว
62112003823 นายชัยธนา พีระธรรม

จํานวน 3,823 ราย
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