
เลขประจําตัวสอบ

62113000001 นายกฤติเดช สุจริตธรรม
62113000002 นายโอภาศ บุรีนอก
62113000003 นายอานนท� วรรณพงษ�
62113000004 นายกฤตชญา เนตรไธสง
62113000005 นางสาวศุภัชญา จันดีเลาะ
62113000006 นางสาวสุภิศา รักภักดี
62113000007 นายชัยสิทธ์ิ ศิริวิชัย
62113000008 นายจรัญ อ-อนอ่ํา
62113000009 นายเทพมงคล หนูพันธุ�
62113000010 นายภัทรศักด์ิ สวาศรี
62113000011 นางสาววราวรรณ คุมวิสะ
62113000012 นางสาววิชชุนันท� มาตรไตร
62113000013 นางสาวอัษฎาพร ภักดีลุน
62113000014 นางสาวนิตยา แก6วคําแสน
62113000015 นางสาวธารีรัตน� ดวงแก6ว
62113000016 นายวิศรุต เกตุศิวะ
62113000017 นางสาวปณิดา ถ่ินไกล
62113000018 นางสาวภัทราภรณ� แวงวรรณ
62113000019 นายจักรพันธ� คิดอ-าน
62113000020 นางสาวรัชนีกร สุ-มศรีสุวรรณ
62113000021 นางสาวรภัทร วิชัยวงค�
62113000022 สิบเอกจีรศักด์ิ เทียงมา
62113000023 นางสาวรัตติพร รักษาสัตย�
62113000024 นายคชา ค6ากระบือ
62113000025 นางสาวคณัสนันท� เที่ยงธรรม
62113000026 นางสาวสิรินภรณ� ชัยชนะกลาง
62113000027 นายรุ-งตะวัน ผิวฝาด
62113000028 นางสาวกัญญาลักขณ� กว6างสวาสด์ิ
62113000029 นางสาวจุฑาพิชญ� สินชัย
62113000030 นางสาวปริชญา ไตยสุทธิ
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62113000031 นางสาววนาลี แสงภักดี
62113000032 นายศิรวิทย� ลครมุล
62113000033 นางสาวจิราภรณ� แข็งแรง
62113000034 นายเกียรติศักด์ิ อุ-นน6อย
62113000035 นางสาวอัยกานต� โพธ์ิสุวรรณพร
62113000036 นางสาวศรัณยา บุญมีทา
62113000037 นางสาวศิรินภา จันทรโคตร
62113000038 นายธีรเทพ รังคะราช
62113000039 นายธนวัฒน� วรรณพัฒน�
62113000040 นายธนาเสฎฐ� ดุจจานุทัศน�
62113000041 นางสาวนภัสวรรณ ไชยสัจ
62113000042 นายสุวิชา วรรณลา
62113000043 นายธีระพงษ� ใจตรง
62113000044 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ�
62113000045 นางสาวรัตติยา นารี
62113000046 นางสาวบุรวีร� พรมบัญทิต
62113000047 นางสาวธนพร โพธิลุขา
62113000048 นางสาวฉัตรสุดา กองค6า
62113000049 นางสาวธิดา โคตรสมบัติ
62113000050 นางสาวพัชรภรณ� คะเรรัมย�
62113000051 นางสาวพรสุรีย� เปรินทร�
62113000052 นายธีรศักด์ิ มาตย�นอก
62113000053 นายธีรเชษฐ� อธิกะ
62113000054 นางสาวเบญจมาศ เมืองชัยมูล
62113000055 ว-าที่ร6อยตรีหญิงดวงกมล ฉายวัฒนา
62113000056 นายอภิชาติ บุญชู
62113000057 นางสาวเพชรลดา เทพมะที
62113000058 นายธัชพล สกีแพทย�
62113000059 นายกฤษณะ เชิดชู
62113000060 นางสาวปนัดดา แสนกล6า
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62113000061 นางสาวจุฬาวดี คํานนท�
62113000062 นางสาวธิติมา กองเพชร
62113000063 นางสาวดวงกมล พงษ�สิน
62113000064 นางสาวแสงรวี สมปEญญา
62113000065 นายอิสระ นามราช
62113000066 นายพนัส วิทยารุ-งเรืองศรี
62113000067 นางสาวอาริยา สุ-มมาตย�
62113000068 นางสาววิลาวัณย� วิลัยพันธ�
62113000069 นางสาวรัชนก ชัยหลาก
62113000070 นางสาววารุณี วาลีประโคน
62113000071 นายพงษ�ธวัช หงษ�ชุมแพ
62113000072 นางสาวประภัสราภรณ� ศิริยานนท�
62113000073 นายกาญจนพนธ� ปFGนพา
62113000074 นายศตวรรษ สิงห�บ6านหาด
62113000075 นางสาวฐาปนีย� โพธ์ิชา
62113000076 นางสาวประภัสสร ทิพย�เนตร
62113000077 นางสาวอรนุช เซียงหนู
62113000078 นายนนทนันท� กมลเลิศ
62113000079 สิบเอกอานนท� จุทะการ
62113000080 นายประกาศิต สุขรี
62113000081 นางสาวรวงข6าว หมีคํา
62113000082 นางสาวปริญญา แฝดวิลัย
62113000083 นายอดิศักด์ิ ศรีแก6ว
62113000084 นางแสงเดือน โคตรนาวัง
62113000085 นางสาวปาริชาติ เจินทํา
62113000086 ส.ต.ท.อภิรักษ� อินทะนิน
62113000087 นายรัฐพงษ� แสงเทียน
62113000088 นายนิวัฒน� สุขชัย
62113000089 นางสาวลัดดาวัลย� บุญเสริฐ
62113000090 นางสาวฐรดา ธนธันยภาค
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62113000091 นางสาวโสภา อรภักดี
62113000092 นายอาทิตย� มาตเลิง
62113000093 นายจิรวงศ� ธาตุวิสัย
62113000094 นายธนาวุฒิ อรศรี
62113000095 นางสาวณิชาภัทร พรหมทอง
62113000096 นางสาวภักด์ิฤดี ธานี
62113000097 นางสาวอภิญญา มาตรา
62113000098 นางสาวศิรินันท� อินกกผึ้ง
62113000099 นายสุขวัฒน� วลัญชพฤกษ�
62113000100 นางสาวพิมพ�ชนก ทับทิมไสย
62113000101 นายปFยะ ทําประเสริฐ
62113000102 นางสาวเกศรินทร� คําฝอย
62113000103 นางสาวกนิษฐา นะราวงษ�
62113000104 นางสาวสุภาพร คุมมงคล
62113000105 นายเกรียงไกร ศรีหาผล
62113000106 นางสาวสุภาพร หลังโนนโพธ์ิ
62113000107 นางสาวจุฑาทิพย� ร-วมเหมาะ
62113000108 นายปริเยศ หาญพงศ�ศรี
62113000109 นายพัทธนันท� เกียรติยศ
62113000110 นางสาวสุวนิตย� จุทะสิงห�
62113000111 นางสาวชฎาพร จันทนา
62113000112 นางสาวจามจุรี กองสมบัติ
62113000113 นางสาวกฤษณา มีสุข
62113000114 นายยุทธจักร� ชาวกะมุด
62113000115 นางสุมาลีย� ชัยยะสกุลวงศ�
62113000116 นางสาวพรสุดา ทนทาน
62113000117 นายชัชพิสิฐ แก6วสีหาวงศ�
62113000118 นางสาวสุภัค คามภู
62113000119 นางสาวชิเนนทร� วสุนทราพันธุ�
62113000120 นายเทพพิทักษ� สังฆะมณี
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62113000121 นายยุทธ วิพัทนะพร
62113000122 นางสาวพัชรี สงครามสี
62113000123 นางสาวอุมาพร พันโบ
62113000124 นางสาวฤทัย วงค�ตาผา
62113000125 นางสาวศตนันทน� กํามา
62113000126 นายนพวรรธน� พงศ�โพนทอง
62113000127 นายภานุวัฒน� ทองจรัส
62113000128 นางสาวทิพทัญญา โตมาชา
62113000129 นางสาวนุชนาฎ ทิพกรณ�
62113000130 นางสาววรนวพร วรรัตนมงคล
62113000131 นางสาวนิมิตตรา ปะการะโต
62113000132 นางสาวธัญญรัตน� ภูมิวัตร
62113000133 นางสาวกรปภา เบ็ญจกิจ
62113000134 นางสาวอุไรวรรณ� พิมพ�รส
62113000135 นางสาวอภิญญา บุปผาเวียง
62113000136 นางสาวศิริวรรณ มุทุสาหิม
62113000137 นางสาวนงนภัส โพธ์ิแก6ว
62113000138 นายองอาจ ขามโนนวัด
62113000139 นางสาวอรยา ปานมาก
62113000140 นางสาววันวิสาข� กะตะศิลา
62113000141 นางสาวจุฑารัตน� เนตรศิริ
62113000142 นางสาวปาลิตา ละเสือ
62113000143 นายธนบดี พรมเรศสุนทร
62113000144 นายธนวัฒน� เทียงดี
62113000145 นางสาวพัชรินทร� ชัยสิงห�
62113000146 นางสาวกัญญาพัชร ประชากูล
62113000147 นางสาวขวัญฤดี จันทรผล
62113000148 นางสาวปรียานุช ลุนบง
62113000149 นางสาวสุจันทา รอดวินิจ
62113000150 นางสาววิราสินี สุทธิเรืองวงศ�
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62113000151 นางสาวสุนิตรา สมวงค�
62113000152 นางสาวสุวนันท� ภูศรี
62113000153 นายศตวรรษ หอมสมบัติ
62113000154 นางสาวศศิธร ดาวสุวรรณ
62113000155 นางสาวพัชริดา เจิดดีสกุล
62113000156 นางสาวจันทร�เพ็ญ รัตนแสง
62113000157 นางสาววสุธร บัวคอม
62113000158 นางสาวปนัดดา พิชหอม
62113000159 นายพงศกร เลี่ยมทอง
62113000160 นางสาวณัฐธิดา ศรีสารคาม
62113000161 นางสาวสนธิยา ยอดสง-า
62113000162 นางสาวนิรัชลา บุญเงิน
62113000163 นางสาวมินตรา พรมบุตร
62113000164 นางสาวนันทนิตย� ทุยหล-อน
62113000165 นางสาวศิริลักษณ� บุ-งหวาย
62113000166 นางสาวชานัตตา วงศ�ศิริ
62113000167 นางสาวเพชรดารินทร� กรณ�นนธนพร
62113000168 นายสิริเชษฐ� โพธิ
62113000169 นายบัญชา ศิริภักด์ิ
62113000170 นายทศพล ภูเงิน
62113000171 นางสาวฐาปณีย� ช-วยเล็ก
62113000172 นางสาวนลินธร พิลาแหวน
62113000173 นางสาวมาริษา แก6วประเสริฐ
62113000174 นางสาวชลันดา ไสวงาม
62113000175 นายอภิวัฒน� รังษา
62113000176 นางสาวกนกวรรณ อนันเอื้อ
62113000177 นางสาววรรณนภา อามาตสมบัติ
62113000178 นายชัยวัฒน� บุญเปล-ง
62113000179 นายสงกรานต� ปEณะกา
62113000180 นางรัชฎาภรณ� ดวงเพียอ6ม

หน6า 6 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113000181 นางสาวธีรนาถ พิลา
62113000182 นายวัชระ วินากร
62113000183 นางสาวธิดารัตร� วิฤทธ์ิชัย
62113000184 นางสาวณัฎฐณิชา ขยันชม
62113000185 นางสาวดวงพร ตูมภูเขียว
62113000186 นางสาวรมิดา สุวรรณศรี
62113000187 นายวัชรพล ศรีทา
62113000188 นางสาวโชติกา ไทยอุส-าห�
62113000189 นางสาวนิภาพร จักษุดํา
62113000190 นางสาวดวงใจ เสนาเสถียร
62113000191 นายปFยวัฒน� อุทธา
62113000192 นางสาวสาวิณี เมืองศรี
62113000193 นายนรพนธ� วงศ�ษาพาน
62113000194 นางสาวมโนประภา นนสีลาด
62113000195 นางสาวกาญจนา เย็นประโคม
62113000196 นายวรวุฒิ เปาริสาร
62113000197 นางสาวนัททิยา โพธิสม
62113000198 นายยงยุทธ แสงฉวี
62113000199 นายคมกริช รุมดอน
62113000200 นางสาวอนิสรา แจ-มสว-าง
62113000201 นายสมศักด์ิ สินนา
62113000202 นางสาวภัทราภา เฉลิมชาติ
62113000203 นางสาวฆรวัณณ� ศิริกิจ
62113000204 นางสาววิภาวรรณ พิณโพธ์ิ
62113000205 นางสาวนารีรัตน� สายสังข�
62113000206 นายจักรกฤษณ� ศรีวิเศษ
62113000207 นายนัฐเวช เชียงกุล
62113000208 นางสาวศิรินาท อันทรินทร�
62113000209 นางสาวแคทรียา พิมพ�คําไหล
62113000210 นายกําพล นามสิมมา
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62113000211 นายพิระศักด์ิ โพธ์ิหมุด
62113000212 นางสาวเอื้อมพร วงศ�ษา
62113000213 นางธนวรรณ ภารมงคล
62113000214 นางสาวอรอนงค� แสงสกุล
62113000215 นางสาวสิริกานต� ลําพาย
62113000216 นางสาวอรอนงค� พัฒยา
62113000217 นายวรินทร คล6ายคลึง
62113000218 นางสาวอรนุช อาษาวิเศษ
62113000219 นางสาวณัฐฐินันท� ช่ําชอง
62113000220 นางสาวนิตยา ปEชชาเวียง
62113000221 นางสาวศรัญญา ศรีแพงมล
62113000222 นางสาวสุกฤตา สีเขียว
62113000223 นางสาวนริศนันท� ปEญจพรอุดมลาภ
62113000224 นายวสวัตต์ิ รัตนาเอนกชัย
62113000225 นางสาวพัชราภรณ� ไตรวงค�ย6อย
62113000226 นางสาวผจงจิตต� มิตรจันทึก
62113000227 นางอภัสรา จิตรเกาะ
62113000228 นายอณุสิทธ์ิ ศรีหาตา
62113000229 นางสาวบานเย็น แสงสิมมา
62113000230 นางสาวอาภาภรณ� ทองทวี
62113000231 นางสาวเมธินี หมีกุละ
62113000232 นางสาวนริศรา เครื่องพาที
62113000233 นางธนัตถ�อร สมบัติม่ัน
62113000234 นายสุรศักด์ิ สุทธิประภา
62113000235 นางสาวศิริษร ประเสริฐวิทย�
62113000236 นางสาวสุจิตรา นนทภา
62113000237 นางสาวธัญสุตา เกตุภูเขียว
62113000238 นางสาวรัตติยากร บัวลอย
62113000239 นายธนภัทร รัตนะพันธุ�
62113000240 นายพงศธร สิทธิหาโคตร
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62113000241 นายวรวุฒิ แสงสุนานนท�
62113000242 นายอัมรินทร� แก6วคีรี
62113000243 นางสาวสุรจิตร ยศแก6ว
62113000244 นางสาวมานิตา แสงจันทร�
62113000245 นางสาวรุ-งทิพย� แก6วอุ-น
62113000246 นางสาวปEทมา กองกะมุด
62113000247 นายมัฆวาน พละกล6า
62113000248 ว-าที่ร6อยตรีอําพล ขุนเทพ
62113000249 นายอินทรเดช จันทรมานนท�
62113000250 นางสาวปนัดดา พาคาม
62113000251 นางสาวณัฐสุดา รังหอม
62113000252 นางสาวปริมประภา ทองยศ
62113000253 นายนัยวัฒน� เกิดมงคล
62113000254 นางสาวชลธิชา ศรีหาจันทร�
62113000255 นางสาวกัลยา ทับลคร
62113000256 นายโกพัฒน� สุชาติพงศ�
62113000257 นางสาวอรุณรัตน� บานแบ-ง
62113000258 นางสาวณัชชา ชัยชุมพล
62113000259 นางสาวดวงกมล จงทวีเกียรติ
62113000260 นางสาวปรารถนา ชัยมงคล
62113000261 นางสาวอารยา ยวงทอง
62113000262 นางสาวภัทรานุช จินดานุภาพ
62113000263 นางสาวน้ําพระทัย สุตะโท
62113000264 นางสาวนัฐธะมนต� อรรคเนตร
62113000265 นางสาววิลาวัณย� พิณพงษ�
62113000266 นางสาวกนกพร เข-งหุ-ง
62113000267 นางสาวชลธิชา แนวพิลา
62113000268 นางสาวสิรินทิพย� สิทธิศาสตร�
62113000269 นางสาวปริฉัตร เปMNยทา
62113000270 นางสาวศิริพร พรมสุวรรณ�
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62113000271 นางสาวอรอุมา สีบัวบุญ
62113000272 นางสาวเบญจมาภรณ� พิมพ�
62113000273 นายวัชรพงษ� เวชกามา
62113000274 นางสาวดลยา เหนือกอง
62113000275 นายทนงศักด์ิ แสงอ-อน
62113000276 นางสาวภัทรพิสุทธ์ิ แสนศักด์ิ
62113000277 นางสาววรฉัตร ศิริมนตรี
62113000278 นางสุกานดา ภูเขม-า
62113000279 นางสาวทันทิวา พยุงวงษ�
62113000280 นายคมกริช ประจิมทิศ
62113000281 นางสาวเกวลี โครตบ6านแข6
62113000282 นางสาวสุวนันท� แก6วชาลุน
62113000283 นางสาวณัฏฐา สมภาค
62113000284 นางสาวปราริฉัตร� เกิดจันทึก
62113000285 นางสาวเจษฎาพร มงคลเกตุ
62113000286 นายฐากูร ประปEกพ-าย
62113000287 นางสาวอรอุมา คะณะโท
62113000288 นายธนวัฒน� จําชาติ
62113000289 นางสาวณัฐพัชร� พิเชษฐพันธ�
62113000290 นางสาวสุวัจนีย� คชสูงเนิน
62113000291 นางสาวสุกัญญา เพชรนาค
62113000292 นางสาววิกานดา วรพันธ�
62113000293 นางสาวรุจิรา แต6มครบุรี
62113000294 นางสาวมลิวัลย� รินทะลึก
62113000295 นางสาวชวันรัตน� ย-ามเรือนทอง
62113000296 นายพิทักษ� หอมสมบัติ
62113000297 นางสาวชนาภา เหง-าง-า
62113000298 นางสาวนิภาพร สุดใจนิยม
62113000299 นางสาวสริตา ถาวรจันทร�
62113000300 นางสาวภัทราวดี บุญต้ัง
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62113000301 นางสาวทิพาพร สีหานาม
62113000302 นายสรวิชญ� นาแพงสอน
62113000303 นายวิชัย แสนเมือง
62113000304 นางสาวธนิษฐา นาวัลย�
62113000305 นางสาวจุฬวฎี ตุ-นปPา
62113000306 นางสาวณัฐริกา เข็มเวียง
62113000307 นายวรวุฒิ บุตรจันทร�
62113000308 นายสันติสุข เซ็นคําพา
62113000309 นางณพิชญา ใบงาม
62113000310 นางสาวดารณี ยุพิน
62113000311 นางสาวปFยะภรณ� ปรินแคน
62113000312 นางสาวนิตยา เกษสุภะ
62113000313 นายกิตติศักด์ิ แสงสี
62113000314 นางสาววนิดา เตินเตือน
62113000315 นายประกาศิต วังคะฮาต
62113000316 นางสาวยศวดี ชินอ-อน
62113000317 นางสาวญาสิริ โชคบุญส-งสวัสด์ิ
62113000318 นางสาววรางคณา กันถัด
62113000319 นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา
62113000320 นางสาวอัจฉราพรรณ ศีลพันธ�
62113000321 นางสาวบาหยัน ตะวัน
62113000322 นางสาวกนกวรรณ สุขแสงรัตน�
62113000323 นายทิวานัถ แก6วสอนดี
62113000324 นางสาวอ6อมจันทร� พันธ�เมือง
62113000325 นางสาวเจนจิรา ชัยอาสา
62113000326 นายธีระศักด์ิ ลาโพธ์ิ
62113000327 นางสาวเจนจิรา ปEญญาเหล็ก
62113000328 นายดุลชาติ ศิริวัลลภ
62113000329 นางสาวสุทธิดา ทนงแผลง
62113000330 นายอัฐพล เกิดสีทอง
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62113000331 นางสาวเจนจิรา แก6วเข6ม
62113000332 นางสาวณัฐฐินันท� ทัศนภักด์ิ
62113000333 นางสาวนิภาวรรณ ภามัง
62113000334 นางสาวลลิตา ศิริสมฤทธิกุล
62113000335 นางสาวสุตาภัทร พินิจเจริญ
62113000336 นางสาวภาภิชภัทร ศรีแพนบาล
62113000337 นางสาววทันยา พยุงรัตน�
62113000338 นายมนต�ธีร� นามพรม
62113000339 นายมฆวัน ปENนทอง
62113000340 นางสาวธันยนันท� พลทองสถิตย�
62113000341 นางสาวธันยนันท� โพธ์ิศรีดํารง
62113000342 นางสาวอภิญญา สีดาคํา
62113000343 นายปFยนัฐ พรประสิทธ์ิ
62113000344 นางสาวนิติยา ถึงคําภู
62113000345 นางสาวเกศริน ดรศรีจันทร�
62113000346 นายเอกราช เอกวงษ�
62113000347 นางสาวชญาดา อินทรวินิจ
62113000348 นายปฏิภาณ ธิราชรักษ�
62113000349 นางสาวปยุดา เหล-ามูล
62113000350 นายเดชพนธ� อ-อนละมูล
62113000351 นางสาวสุภาภรณ� หอมหวล
62113000352 นายนัฐพงษ� สีเห็มทอง
62113000353 นางสาวธัญญธร โคตรสาร
62113000354 นางสาวพรรวณี ลีพรมมา
62113000355 นายณัฐพล ไตรศรีสุข
62113000356 นางสาวพรทิพย� ภูพิพัฒน�
62113000357 นางสาวกวินทร�ธิดา ทุอุดม
62113000358 นางสาวปฏีรา พิมพ�สาร
62113000359 นายชัชวาล สิทธิจันทร�
62113000360 นางสาวนิตยา ก่ิงพรม
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62113000361 นายอภิวัฒน� หม-องกระโทก
62113000362 นางสาวศิริรัตน� สง-าแรง
62113000363 นายอธิวัฒน� จงภักกลาง
62113000364 นางสาวนภาพร แสงวงษ�
62113000365 นางจิรพันธ� ผิวขํา
62113000366 นางสาวทัดดาว คนไว
62113000367 นางสาวธณิษราภรณ� ร6อยพิลา
62113000368 นางสาวสมจิตร ศุภภูธร
62113000369 นางสาวกนกวรรณ รุ-งเรือง
62113000370 นางสาวเพ็ญลักษณ� สมัยคํา
62113000371 นางสาวทิวาพร วรชัย
62113000372 นายสุรศักด์ิ ชัยบุรัมย�
62113000373 นางสาวบุญหอม ดอนวิชัย
62113000374 นางสาวสลิลรดา รัตน�พลที
62113000375 นางสาวอังค�วรา ร-มศรี
62113000376 นายเทียนชัย เทินกระโทก
62113000377 นางสาวเสาวลักษณ� สีแก6วน้ําใส
62113000378 นายจิตกร วีระศักด์ิ
62113000379 นายสุขุม เพชรภา
62113000380 นายสุธีร� หลามเทียม
62113000381 นายยุทธพล เนตรสุวรรณ�
62113000382 นายจิรวัฒน� เนียงไธสง
62113000383 นายศิริพงษ� ขวัญถาวร
62113000384 นายวรวุฒิ อะนันทา
62113000385 นายกชพรรณ ใหม-วงศ�
62113000386 นางอัฐภิญญา ธรรมพิทักษ�
62113000387 นางสาวคัทลียา อินภูวา
62113000388 นางสาววราพร หลงเหล็ก
62113000389 นายเนติพงษ� กองอรัญ
62113000390 นายบรรจง จันทร�อร-าม
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62113000391 นางสาวพัชรียา วงศ�คําจันทร�
62113000392 นางสาววิจิตรา มงคลโคตร
62113000393 นายปริญญา เปรมไธสง
62113000394 นางสุพรรณี ภูดวงจิตร
62113000395 นางสาวโสรยา โพธ์ิจินดา
62113000396 นางสาวพลอยไพลิน กรทิพย�
62113000397 นางสาวขวัญชนก ศรีนางาม
62113000398 นายมนตรี ศรีโนทัย
62113000399 นายพงศธร เหล-าอัน
62113000400 นายอนุชิต จิตวิขาม
62113000401 นายชนาธิป ทาแปRง
62113000402 นายณัฐพล นาทันตอง
62113000403 นางสาวชนากานต� ตรีชา
62113000404 นางสาวปวีณ�นุช นุ-มท6วม
62113000405 นางสาวจันทกานต์ิ พิเคราะห�กิจ
62113000406 นางสาวสุลักขณา จันทร�ชมภู
62113000407 นางสาวอาภัสรา ศรีวิชา
62113000408 นางสาวนัฐริกา สกลหล6า
62113000409 นายมานพ จันทร�สามารถ
62113000410 นางสาวสุปราณี ขามธาตุ
62113000411 นายปกรณ�เกียรติ เหล-าสมบัติ
62113000412 นางสาวปภัสสร โชติโก
62113000413 นางสาวขวัญจิรา ชาลีคาร
62113000414 นายเรืองฤทธ์ิ สอนโพธ์ิ
62113000415 นางสาวปFยนันท� มาตายะสี
62113000416 นายนพคุณ พระไตรยะ
62113000417 นายฉลองเกียรติ มาลาศรี
62113000418 นางสาวนัฐติมา วรสาร
62113000419 นายวชรพล ทิพแสง
62113000420 สิบเอกพรเทพ ลักขณาวิมล
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62113000421 นายเสฎฐวุฒิ ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62113000422 นางสาวทัศนีย� แฝงฤทธ์ิ
62113000423 นางสาวพรเพียร ดวงสอนยา
62113000424 นางวรรณภา ปริตวา
62113000425 นายปEญจพล มูลตรีประถม
62113000426 นางสาวฑิฆัมพร หาญสุริย�
62113000427 นางสาวนิดาวรรณ ภูนาคพันธ�
62113000428 นายบรรณษรณ� คุณะ
62113000429 นางสาวจุฑามาศ นาคเอก
62113000430 นางสาวพรนภัส นุชประยูร
62113000431 นายพิษณุ ประทุมทีป
62113000432 นายณัฐพงษ� ภูขามคม
62113000433 นางสาวธิติมา บุตรยางนอก
62113000434 นายชาติชาย ชาสุวรรณ
62113000435 นางสาวปFยะฉัตร มวลทอง
62113000436 นางสาววรางคณา เหนือจําทิศ
62113000437 นางสาวพรรณี กรุงศรี
62113000438 นายกิตติพงษ� แสงซ6าย
62113000439 นางสาวสกาวใจ จรเกษ
62113000440 นายธวัชชัย อ6อกอง
62113000441 นายพลกฤษณ� ต-อปEญญา
62113000442 นางสาวอรกานต� มุลิจันทร�
62113000443 นายพิทักษ� มานะดี
62113000444 นางสาวชไมพร เจสะขา
62113000445 นางสาวกัลยา แสนพล
62113000446 นางสาวนงพงา ปEญญา
62113000447 นางสาวอริศรา ฤทธาพรม
62113000448 นางสาวพร6อมสุดา ศรีเนตร
62113000449 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา
62113000450 นางสาวจุฑารัตน� ยาใจ
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62113000451 นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา
62113000452 นางสาวพัชรินทร� รินทะสมบัติ
62113000453 นายชัยอนันต� ผลวิริยชัย
62113000454 นางสาวรัฐฐิวากรณ� ยืนยงค�
62113000455 นางสาวศิริพร ประสมเพชร
62113000456 นางสาวฐาณิญา ตันติเสวี
62113000457 นายธนรัฐ โพธ์ิอ-อนตา
62113000458 นางสาวแพรวนิตย� วุธพันธ�
62113000459 นางสาวธนพร นามบัวศรี
62113000460 นางสาวเครือกมล เครือเนียม
62113000461 นางสาวเฉลิมศรี สุขเสริม
62113000462 นางสาวสุทธิณี ปราบวิชิต
62113000463 นางสาวธัญนันทน� สันโดษ
62113000464 นางสาวนพวรรณ ศรีจันนา
62113000465 นางสาวชนิลนา มีเมือง
62113000466 นางสาวจีรวรรณ แก6วกํ่า
62113000467 นางสาววรัทยา คุณยศย่ิง
62113000468 นายประกาศิต คําหนองไผ-
62113000469 นางสาวชัชชญา มธุรเวช
62113000470 นางสาวพิมล วิเศษ
62113000471 ว-าที่ร6อยตรีธีธัชนันท นันทิกุลวัฒน�
62113000472 นายศุภกฤต ชอบค6า
62113000473 นางสาวรัตนา สมกิตร�
62113000474 นายเนติพงษ� คําหงษา
62113000475 นางสาวทิพวรรณ เตียงชัย
62113000476 ว-าที่ ร.ต.อาทิตย� สาระวัน
62113000477 นายพิทักษ� ทองมีค-า
62113000478 นายนพพร จันทะคุณ
62113000479 นางสาวกรรณิการ� เบ็ญจวนิช
62113000480 นางสาวณัฐวิภา หมู-โยธา
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62113000481 นางสาวศิวภา เหล็กจาน
62113000482 นางสาวกาญจนาพร คําสุ-ย
62113000483 นางสาวจันทราภรณ� วรรณคํา
62113000484 นางสาวสุพิชชา เสิกภูเขียว
62113000485 นางสาวมฑณฏะ ยนต�ดัน
62113000486 นางสาวฉวีวรรณ กาญจนปภากูล
62113000487 นางสาวสุพัตรา วงษ�กิจ
62113000488 นางสาวสุดารัตน� บุญมี
62113000489 นางสาวศศิประภา ถิตย�รัศมี
62113000490 นายคทาวุธ เบ็ญจะขันธ�
62113000491 นางสาวกมลพรรณ ตรุยานนท�
62113000492 นายติณณภพ พูลทวี
62113000493 นายชาญพิชิต ภูมิบุญ
62113000494 นางสาวกาญจนา มูลไธสง
62113000495 นางสาวกาญจนา อินทร�วงษ�
62113000496 นายวัฒนพงศ� เปรมผล
62113000497 นายกิตติพงษ� สวัสด์ินาที
62113000498 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�อุบล
62113000499 นายอนุพงษ� ดีจันดา
62113000500 นางสาวกนกนันท� คงสุขวิวัฒน�
62113000501 นางสาวอังคณา ย่ิงคําแหง
62113000502 นายสิทธิศักด์ิ ผุดผาด
62113000503 นางสาวยุวดี ภูวนผา
62113000504 นางสาววิภารัตน� ผลมาตร
62113000505 นางสาวชนัญญา ศรีโนนทอง
62113000506 นางวิภาดา รุ-งเรือง
62113000507 นางสาวกัลยวรรธน� อินถา
62113000508 นายคมสัน ปRองขวาพล
62113000509 นายบัญชี ห6วยทราย
62113000510 นายจารุวัฒน� หล6ามะโฮง

หน6า 17 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113000511 นางสาววรารัตน� ทองดี
62113000512 นางสาวกาญจนพัสส� มณีวรรณ
62113000513 นางสาวพิมพ�วิภา ปEกกาโล
62113000514 ส.ต.ท.วัชระ งามเชื้อ
62113000515 นางสาวนรีรัตน� ญาสกล
62113000516 นายอรรถพล กํามาทอง
62113000517 นายวิภูษิต วิเศษศรี
62113000518 นางสาวสุนิตา โชคโปรด
62113000519 นายณรงค�พจน� อภิญญาภรณ�
62113000520 นางสาวละอองดาว ณ สุนทร
62113000521 นายอิทธิพล แก6วกู-
62113000522 นางสาวเมธาวดี ประกัน
62113000523 นางสาวเจนจิรา ตะแสนลี
62113000524 นางสาวปรียาพร สิงห�สาร�
62113000525 นางสาวนิยากรณ� สุจริต
62113000526 นายทิวานนท� สมนึก
62113000527 นางสาวลัดดา ปงสนิท
62113000528 นายทิชานนท� สุทธิจินตนา
62113000529 นางสาวนุจรินทร� มหาฉวี
62113000530 นางสาวพรพิมล คุนุ
62113000531 นางสาววรรณภา ทองโม6
62113000532 นายพีระภัทร คงอุ-น
62113000533 นายเอกภูมินทร� ศิริขันธ�
62113000534 นายพศิน ไชยชิน
62113000535 นายพันธกานต� พุฒเขียว
62113000536 นางสาวจันทร�เพ็ญ แปลกสินธุ�
62113000537 นางสาวพรสุดา ประมายะยัง
62113000538 นางสาววิระวัลย� เชียงใหม-
62113000539 นางสาวอรพรรณ ฝPายสงค�
62113000540 นางสาวอ6อมใจ แสงเดือน
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62113000541 นางสาวอรกัญญา โกการัตน�
62113000542 นางสาวภาวิณี ไชยชารี
62113000543 นางสาวเจษฎารัตน� รัตนวรรณี
62113000544 นางธนิดา ฐานโอภาส
62113000545 นายจักรกฤษณ� ทํามิภักด์ิ
62113000546 นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ�
62113000547 นายกิตติวัฒน� คุ6มศรีไวย�
62113000548 นางสาวณธิดา จันทยุทธ
62113000549 นายจักรกฤษณ� ใต6ศรีโคตร
62113000550 นายวัชรพงศ� สุวรรณชัยรบ
62113000551 นายเอกวัฒน� วันท-าค6อ
62113000552 นางสาวประภัสสร พรมราช
62113000553 นายณัฐวุฒิ เสี่ยงสาย
62113000554 นางสาวศุภธิดา กันภัย
62113000555 นางสาววชิราภรณ� พลสง-า
62113000556 นางสาววิภาวี ศรัทธาคลัง
62113000557 นายอภิศักด์ิ พลอามาตร
62113000558 นางสาววรรณชนก ขามช-วง
62113000559 นายนิวัฒน� สาลัง
62113000560 นางสาวสุชัญญา ศรีบุรินทร�
62113000561 นายศราวุฒิ แสนสุพันธ�
62113000562 นางสาวปรียาวรรณ� ผิวขาว
62113000563 นางสาวสุพัตรา แสนทวีสุข
62113000564 นางสาวดุสิตา นุ6ยเล็ก
62113000565 นายอภิเดช วันมา
62113000566 นางสาวณัฐพร เกตุตากแดด
62113000567 นางสาวณัชกมล ปรีดีวงษ�
62113000568 นายกฤษดาพงษ� ผิวขม
62113000569 นางสาววาสนา สีหะนาม
62113000570 นางสาวมุขมณี ปะสาวะกา
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62113000571 นางสาวอุบล สังฆมณี
62113000572 นางสาวสุธัญญา ภูศรี
62113000573 นางสาวชูขวัญ บุญครอง
62113000574 นางสาวศรีสุดา มีชัย
62113000575 นายธนาวุฒิ รามศิริ
62113000576 นางสาวศันสนีย� ไชยแสง
62113000577 นางสาวอาทิตยา นามแสง
62113000578 นางสาวศิริยาภรณ� ไกยศรี
62113000579 นางสาวอภิญญา หล6ากํ่า
62113000580 นางสาววราลี ศรีตระกูล
62113000581 นายอริชัย มุ-งรวยกลาง
62113000582 นางสาววิจิตตา กองหาโคตร
62113000583 นางสาวอนุสรา แก-นจันทร�
62113000584 นายสิทธิชัย ทะรังศรี
62113000585 นางสาวพรรณี ภูมีชิต
62113000586 นางสาวติยาภรณ� โจภูเขียว
62113000587 นางสาววาสนา อยู-คุ6ม
62113000588 นางสาวณัฐชา ปENนชูศรี
62113000589 นางสาวนันทภัค จันบุตราช
62113000590 นางสาวอภิสรา ทัดเทียม
62113000591 นางสาวณิชาภา วงษ�ปEญญา
62113000592 นายบรรลบ โพนกองเส็ง
62113000593 นายยุทธการ ลาแก6ว
62113000594 นายกิตติ มาแดง
62113000595 นางสาวภาณุมาศ พงษ�พรรณา
62113000596 นางสาววิภาดา จําปาทอง
62113000597 นางสาวอรวิมล จิณโรจน�
62113000598 นางสาวสุนิสา รุ-งเรือง
62113000599 พลทหารอภิสิทธ์ิ ติสันเทียะ
62113000600 นายธีรยุทธ บํารุงรัตน�
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62113000601 นางสาวธนพร ดงอามาตย�
62113000602 นางสาวสุรีวัลย� กาละมุล
62113000603 นางสาวประภาวรินทร� ควรเคียงเพชร
62113000604 นางสาวณัฏฐา สําราญ
62113000605 นางสาวสุจิตรา บุญศรี
62113000606 นางสาวสิรินทร� ประเสริฐสังข�
62113000607 นางสาวรัตตนา สุวะโก
62113000608 นางสาวสดับพิณ นันตะเคน
62113000609 นายกรวิก กุรานา
62113000610 นายสราวุฒิ พรหมทา
62113000611 นายประเสริฐ จันภักดี
62113000612 นางสาวชนิสรา อุทารจิตต�
62113000613 นางสาวสุจิตรา คําอ6อ
62113000614 นางสาวอนงค� จันทวงษ�
62113000615 นางสาวกรรณิการ� แง-พรหม
62113000616 นางสาวสิริวรรณ เทียมจัตุรัส
62113000617 นางสาวภัทรวดี เจริญสุข
62113000618 นางสาวสุนิสา ทองบ-อ
62113000619 นางสาวอมรรัตน� ปEดทุม
62113000620 ว-าที่ร6อยตรีหญิงปริตา กลางประพันธ�
62113000621 นางสาวจิรวรรณ ไพบูลย�วิวรรธน�
62113000622 นางสาวธิดารัตน� พิพัฒน�โยธะพงศ�
62113000623 นางสาวกมลนิตย� กองโฉม
62113000624 นางธมลวรรณ สีสัง
62113000625 นายสุเทพ ใฝPสัจจะธรรม
62113000626 นายธวัชชัย ตาเมือง
62113000627 นางสาวทิพวรรณ ดีเจริญ
62113000628 นายจารุพิชญ� อาษาภา
62113000629 นางสาววราภรณ� ภูเต6าทอง
62113000630 นางสาวภัทราพร นาวารี
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62113000631 นางสาวศรสวรรค� พลหอม
62113000632 นางสาวศุภัชญา ต้ังวันเจริญ
62113000633 นางสาวมณีรัตน� วรรณคีรี
62113000634 นางสาวสุนิสา จันทะข้ึน
62113000635 นางสาวชวาลา ผลสนอง
62113000636 นางสาวผกามาศ การัมย�
62113000637 นางสาวสมลกานต� ชุณหวรชัย
62113000638 นายตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ
62113000639 นางอรุณี ใจแก6ว
62113000640 นายจักรพล ทองมา
62113000641 นายภาณุมาศ มะณี
62113000642 นางสาวสุภาวดี สีทา
62113000643 นายเฉลิมวิทย� จุง
62113000644 นางสาวคคนัมพร พลอาจทัน
62113000645 นางสาวจริยา พันกินรี
62113000646 นางสาวกัลยาณี หงส�วิลัย
62113000647 นางสาวระรินธร เหนือบุตดา
62113000648 นางสาวกนกวรรณ กองจันทร�
62113000649 นายศศิพงศ� ศรีจริยา
62113000650 นายณัฐพล สีเสมอ
62113000651 นางสาวชนัญญา ชํานาญวาด
62113000652 นางสาวจุฑาทิพย� ตะโกสีย�
62113000653 นางสาวธัญญลักษณ� เจตบุตร
62113000654 นางสาวสุภาภรณ� แก6วพา
62113000655 นางสาวสุภาพร กาศักด์ิ
62113000656 นายเลิศชาย แก6วชัยภูมิ
62113000657 นายกิจฐิภัค ศรีชมภู
62113000658 นางสาวจันทร�จิรา วงค�ยศ
62113000659 นางมนิสรา นนท�ธิชา
62113000660 นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย
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62113000661 นายอิสรชน เดชบุญ
62113000662 นายธีรยุทธ วรรณสุด
62113000663 นายณัฐวัฒน� พิมสาร
62113000664 นางสาวสุนิษา รามมะมะ
62113000665 นางสาวบุษยมาศ ลาดไธสง
62113000666 นางสาวภัทรวดี แห-สถิตย�
62113000667 นางสาวศุภกานต� วรรณโคตร
62113000668 นางสาวสุทธินันท� ทวีพวก
62113000669 นายธนภูมิ ไพศาลพงศ�
62113000670 นางสาวกมลวรรณ มุลทา
62113000671 นางสาวพัชราพรรณ วงศ�อามาตย�
62113000672 นายณัฐกร สอนเอี่ยม
62113000673 นายมนัสพล ศรีบุญคํา
62113000674 นายธวัชชัย เกลี้ยงไธสง
62113000675 นางสาวจิตราพร อาษาจิตร
62113000676 นายเอกพจน� ลือชัยราม
62113000677 นางสาวสุมัทนา ดีวงษา
62113000678 นางสาวพรรณิษา สีกาลา
62113000679 นางสาวธมลวรรณ สายเชื้อ
62113000680 นางสาวนาตยา พิมพา
62113000681 นางสาวชิดชนก สุดดี
62113000682 นางสาวสุภัทรา ปราณีสอน
62113000683 นางสาวอัญชลี มุริจันทร�
62113000684 นางสาวกิตติมา บูชาพันธ�
62113000685 นางสาวธิดารัตน� ชูประเสริฐ
62113000686 นางสาวธิติพร จันทรสมบัติ
62113000687 นางสาวสุดารัตน� ลาดเสนา
62113000688 นางศิรินทร กันหาทอง
62113000689 นางสาววันวิสาข� พรมที
62113000690 นางสาวปริญญา ดวงพรม
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62113000691 นางสาวอารยา คําตํ่า
62113000692 นายวรวัฒน� ดอนแสง
62113000693 นางสาวพรรษา มัธยัสถ�สุข
62113000694 นายอดิศักด์ิ ขันแข็ง
62113000695 นางสาวชลธิดา มะลัยคํา
62113000696 นางสาวกัญญาณัฐ จิระวงค�สันติสุข
62113000697 นางสาวทัศนีย� จําปาทอง
62113000698 นางสาวศิระภัสสร ดวงงาม
62113000699 นางสาวสินีนาฎ ภูลอยดง
62113000700 นายกรภัทร� ชนะบุญ
62113000701 นางสาวธัญญาเรศ อินทะไชย
62113000702 นางสาวจุฑารัตน� ปRองขวาเลา
62113000703 นางสาววิทิตา แต6มพุดซา
62113000704 นายวุฒินันท� น6อยเรือง
62113000705 นายสิทธิชัย วงค�เครื่อง
62113000706 นางสาวอําพวรรณ ใหม-คามิ
62113000707 นายกนกรัชต� บุญยัง
62113000708 นายอานนท� ชมภูนุช
62113000709 นางสาวสุจิตรา วิลาศ
62113000710 นายณัชพล เทพกุลมานนท�
62113000711 นางสาวกาญจนีพัฒน� แร-ทอง
62113000712 นายธีรภัทร� บัวหาญ
62113000713 นางสาวยุพเรส แสงบัวท6าว
62113000714 นางสาวพวงทิพย� ซุยรัมย�
62113000715 นายชิตพล ยากองโค
62113000716 นางสาวปEทมวรรณ หาญคําภา
62113000717 นางสาวเจนจิรา สุหรา
62113000718 นางสาวพิชญดา อุดมศักด์ิ
62113000719 นางสาวนันทัชพร สมชัย
62113000720 นางสาวนวลศิริ สังเกตุดี
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62113000721 นางสาวสาวิตรี ไชยชารี
62113000722 นางพรนภา ประพงษ�
62113000723 นางสาวพิมลพรรณ สิงห�เพ็ง
62113000724 นายธนัช ธิติรังสฤษฎ�
62113000725 นายปFยทัศน� ดวงประสาท
62113000726 นายชญาธัช ขวัญศรี
62113000727 นายประเสริฐ สุภบุตร
62113000728 นายสุรเด-น ชาสอน
62113000729 นางสาวอมรรัตน� ดีทํามา
62113000730 นางสาวนันทิพร พิรุฬ
62113000731 นางสาวจิราพร ภูครองจิตร
62113000732 นางภาวินี อิ่มเจริญ
62113000733 นางสาววราภรณ� กุลอ-อน
62113000734 นายเด-นชัย เจริญราษฎร�
62113000735 นายอภิชาติ เหล-าแสลง
62113000736 นางสาวณิชกมล สุขชารี
62113000737 นางสาวณัฐชา ศรีวิชา
62113000738 นางสาวจันธิรา นนทภา
62113000739 นางสาวรัชนี แสนศักด์ิหาญ
62113000740 นางจินตนา ภาษีภักดี
62113000741 นางสาวสิรินทรา ภูต6องลม
62113000742 นางสาวดุษฎี ภูสุดสูง
62113000743 นายธวัชชัย ภูนาโคก
62113000744 นางสาวจตุพร ทุยเวียง
62113000745 นางสาวอุมาวดี อัปมะทัง
62113000746 นางสาววิชญา น6อยสิมมะ
62113000747 นางสาวอัมพร กิดเกียน
62113000748 นายพัฒนพงศ� เอกสุข
62113000749 นายประเสริฐศักด์ิ เหมมูล
62113000750 นางสาวสุดารัตน� อ-อนวัน
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62113000751 นายธนากร อินทพันธ�
62113000752 นางสาวนงลักษณ� บุตรแวง
62113000753 นางสาวกัญญาพัชร ยอดกลาง
62113000754 นางสาวณัฐธิชา เกษร
62113000755 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ�บุตร
62113000756 นางสาวศุธิดา คําเกตุ
62113000757 นางสาววรรณิดา อ-อนสุริวงศ�
62113000758 นายณัฐพล จันทร�อินทร�
62113000759 นางสาวพิชชาพร ผ-านเภา
62113000760 นางสาวธัญลักษณ� ยืนนาน
62113000761 นางสาววาสนา บํารุงเผ-า
62113000762 นางสาวสุกัญญา เชื้อศิริ
62113000763 นายศุภมิตร มณีสร6อย
62113000764 นางสาวสุดาพร ง้ิวลาย
62113000765 นางสาวณัฐชา เที่ยงธรรม
62113000766 นางสาวทัศนีย� เจียมภูเขียว
62113000767 นางสาวนาฏยา อินทะพล
62113000768 นายเฉวียงวุฒิ อรรคคํา
62113000769 นายภาณุพงษ� เคนหงส�
62113000770 นายสรัล เจริญบุญ
62113000771 นางสาวศุภนิดา อ-วมประทุม
62113000772 นางสาวรัชรีวรรณ รักบุตร
62113000773 นางสาวเกศณีย� ชาวด-าน
62113000774 นายวรการ ทองธิสาร
62113000775 นายอัครพล ศรีสารคาม
62113000776 นายบอล�ล สังข�เจริญ
62113000777 นายสันติ ชื่นปรีชา
62113000778 นางสาวลักคณา ริโยธา
62113000779 นายปFยะเกียรติ จําปาแดง
62113000780 นางสาวรัตติกาล จิตจํา
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62113000781 นายขจรศักด์ิ อัตไพบูลย�
62113000782 นางสาวกมลวรรณ� สืบสุนทร
62113000783 นางสาวจิติยาวรรณ ชุมพล
62113000784 นางสาวอมรรัตน� ไชยธรรม
62113000785 นางสาวนริศรา อ-างแก6ว
62113000786 นางสาวกุสุมา ศรีสุวรรณ
62113000787 นายพงศ�ปกรณ� บวรพาณิชย�
62113000788 นางสาวเบญจวรรณ มีหา
62113000789 นางสาวพรทวี ถาลี
62113000790 นายกลวัชร ถ่ินมีผล
62113000791 นายเจษฎากร สุระอุดร
62113000792 นางสาวพัชรินทร� สําราญเนตร
62113000793 นางสาววันทนีย� คําพานาง
62113000794 นางสาวอัจฉรา มานะสุจริตกุล
62113000795 นางสาวณัฐชา มีโพนทอง
62113000796 นางสาววัลนิภา ทับปEดชา
62113000797 นายภานุพงษ� ชูรัตน�
62113000798 นายอรรถวุฒิ ศรีนวล
62113000799 นางสาวสุภัค ลี้สงวน
62113000800 นางสาวทักษอร ต-อนสุภา
62113000801 นางเกษฎาภรณ� ขุมคํา
62113000802 นายศราวุฒิ งามขํา
62113000803 นายธีรวุธ สุภาพันธ�
62113000804 นางสาวจารุวรรณ พงษ�เจริญ
62113000805 นางสาวสฐาปณีย� ไชยยงค�
62113000806 นางสาวศุภลักษณ� อาจภิรมย�
62113000807 นางสาวชลิตา เบ6าชารี
62113000808 นางสาวรัชนีกร เวียงวิเศษ
62113000809 นางสาวสวรรญา จันทเคลิ้ม
62113000810 นายอมรินทร� โพธ์ิศรี
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62113000811 นางสาวสุณิศา ศรีสุวรรณ
62113000812 นางสาวศศิพร ดวงศรี
62113000813 นางสาวศิริลักษณ� คําภักดี
62113000814 นางสาวชมพูนุท ถิตย�ผาด
62113000815 นายกฤษฎา รักษาพล
62113000816 นางสาวทิพย�เกษร ใจปEญญา
62113000817 นางสาวอัญชลี ประกอบแสง
62113000818 นางสาววราภรณ� โนนท-อน
62113000819 นางสาวณัชชา บุญสอน
62113000820 นางสาวสุพัตตรา ตีชา
62113000821 นายอิศม�เดช ทับทิมไส
62113000822 นายรัชชานนท� บุญอาษา
62113000823 ว-าที่ร6อยตรีทิวา เทพวงษ�
62113000824 ว-าที่ ร.ต.ชนกชนม� สิงห�ทอง
62113000825 นางสาวสุภัจฉรี จ-าไธสง
62113000826 นางสาวปFยทิพย� มณทิพย�
62113000827 นายรณชัย สีหาไตร
62113000828 นางสาววณิชดา มณีวรรณ
62113000829 นางสาวรับขวัญ ศารทูลทัต
62113000830 นายเอกลักษณ� ยศสกุล
62113000831 นางธัญนภัช บุญพิทักษ�
62113000832 นางสาวอภิญญา โคตะวินนท�
62113000833 นายสุภัคพงศ� เหง6าชัยภูมิ
62113000834 นางสาวรัตนาพร ศรีตระการ
62113000835 นางสาวอารียา พรมเวียง
62113000836 นายฐฏิพล คําพันธ�
62113000837 นางสาวรัญญานีย� ขัติยะ
62113000838 นางสาวพรรณนภัส ปEจจังคะตา
62113000839 นางสาวเจนจิรา เดชพร
62113000840 นางสาวสิริกานดา ราชแบน
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62113000841 นางจิตติรัตน� หงส�วิลัย
62113000842 นายปริณพัฒน� วาปMสาสุขเสริม
62113000843 นางสาวปวีณา เนื่องอาชา
62113000844 นายจิรวัฒน� พาบุ
62113000845 นายภุมรินทร� โมทอง
62113000846 นางสาวอภิญญา จันทรักษ�
62113000847 นางสาวปรียานุช กาจหาญ
62113000848 นางสาวปวีณา จันทะวงค�
62113000849 นางสาวศิรประภา ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม
62113000850 นางสาวสรารัตน� คิดรอบ
62113000851 นายอิทธิพล ขุราษี
62113000852 นางสาวพิชชาภรณ� บุดดาวัน
62113000853 นายประกาศิต ภาวขุนทด
62113000854 นางสาวจันทนา ขวัญเดิน
62113000855 นายเอกวัฒน� อุ-นแก6ว
62113000856 นางสาววิไลพร จันใด
62113000857 นางสาวปาริตา ฉายรังษี
62113000858 นายณัฐพล อินทร�ผึ้ง
62113000859 นางสาวกัลยา แก6วไชยะ
62113000860 นายคมกฤช พิมพ�ศรี
62113000861 นายกฤษดา สอนโกษา
62113000862 นางสาวพิมพิกา เนตรแสงศรี
62113000863 นายธนากร สอนหาจักร�
62113000864 นางสาวทิพานัน แสนโคตร
62113000865 นางสาวจุฑามาศ ภูบุญปลูก
62113000866 นายนนทลักษณ� พาลนาด
62113000867 นายจงเจตน� จันทร�น6อย
62113000868 นางสาวรุจิรา ประจันตะเสน
62113000869 นางสาวเนตรสุดา สอนเสนา
62113000870 นายธนากร ทิพพิชัย
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62113000871 นางสาวศิริวรรณ ฤทธ์ิเนติกุล
62113000872 นางสาวเบญจมาศ นามวงษา
62113000873 นางสาวพรรณวรท เดชชัย
62113000874 นางสาวอรอนงค� แก6วสีขาว
62113000875 นายเกียรติศักด์ิ ประสานพันธุ�
62113000876 นางสาวกนกวรรณ มาตหงสา 
62113000877 นางสาวเกศสุดา วิศิษฐารักษ�
62113000878 นางสาววิชญากานต� แสนคํา
62113000879 นายภาณุพงศ� คงแสนคํา
62113000880 นางสาวเกยูร ประยูรชาญ
62113000881 นายนัฐพงษ� ศิริวิเศษ
62113000882 นางสาวณธิชา แสนสีมนต�
62113000883 นางรัตนาภรณ� กิจวิวัฒนนุกูล
62113000884 นางสาวสิญากร กันหารัตน�
62113000885 นางสาวดาว ขาวผ-อง
62113000886 นางสาวรสสุคนธ� โสประดิษฐ
62113000887 นางสาวจิตติมา อภัยศรี
62113000888 นางสาวณัฐกานต� ฤทธิวุธ
62113000889 นายธนาวัฒน� ตลาดขวัญ
62113000890 นางสาวศิริพร ไชยรส
62113000891 นางสาวดวงแก6ว ภูภักดี
62113000892 นายสิริเรืองชัย พลศักด์ิ
62113000893 นางสาวมุกรดา ริมเพชร
62113000894 นางสาวสุภารวี เจริญสุข
62113000895 นางสาวณัฏฐณิชา งอนภูเขียว
62113000896 นางสาวเมธีรัตน� สินธุเสน
62113000897 นางสาวเปมิกา ไชยศิลปS
62113000898 นางสาวพัชราภรณ� โททํา
62113000899 นางสาวสโรชา ยอดแคล6ว
62113000900 นายกิตติศักด์ิ สังฆะกาโล
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62113000901 นางสาวพรภิมล บุษมงคล
62113000902 นางสาวจินดาพร คําตา
62113000903 นายธวัชชัย แก6วกัณหา
62113000904 นางสาวขวัญจิรา จุดวิสัย
62113000905 นางสาวสุภาภรณ� ชัยพรมมา
62113000906 นางสาวฐานิต เทพวีระ
62113000907 นายชนภัทร ปPาสนธ์ิ
62113000908 นางสาวสายรุ6ง ขุมเพชร
62113000909 นายวินัย ตาเมือง
62113000910 นางสาวชไมพร โสภา
62113000911 นางสาวรุ-งวดี ศรีโยวงค�
62113000912 นายกฤษดา เหนือเก-ง
62113000913 นางสาวเครือวัลย� นิลอุดร
62113000914 นางสาวศิรินุช ผุยมูลตรี
62113000915 นางสาวจันทริกา หารเอี่ยม
62113000916 นายคมสันต� คําหงษา
62113000917 นางสาวจารุวรรณ โนนสุข
62113000918 นายจักรพงษ� ประสานศักด์ิ
62113000919 ว-าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ลือคําหาญ
62113000920 นายศรายุท บามขุนทด
62113000921 นางสาวฐิติรัตน� ตันสวัสด์ิ
62113000922 นายนัทธพงศ� จิตคุ6ม
62113000923 นางสาวศิริลักษณ� ปลื้มญาติ
62113000924 ว-าที่ร6อยตรีโชติกุล บุรี
62113000925 นางสาวอนุสรา ฆารเจริญ
62113000926 นายสุรศักด์ิ มุขเสือ
62113000927 นายนภัส เปาอินทร�
62113000928 นางสาวฐิติรัตน� เดชเถร
62113000929 นางสาวชญาดา ไชยสีดา
62113000930 นางสาวพัทยา หอมหล-ม

หน6า 31 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113000931 นายภัทรพงศ� วิมลปFติรัตน�
62113000932 นายไพศาล ตะโคตร
62113000933 นางสาวศิริพร ไชยชิต
62113000934 นางสาวสมฤดี แพนดี
62113000935 นางสาวณีรนุช สายโลหิต
62113000936 นางสาวสุภาพร สุกุมาร
62113000937 นางสาวศิรินทร�ทิพย� เตียสุวัติเศรษฐ
62113000938 นางสาวสุณี บุญไธสง
62113000939 นางสาวอัจฉรา เจริญสมบัติ
62113000940 นายวรโชติ สําราญถ่ิน
62113000941 นางสาวเพชรจรัส สินพันธ�
62113000942 นางสิริมาส ถากันทา
62113000943 นางสาวกานต�ธิดา เจริญพันธ�
62113000944 นางสาวอภิญญา ประชานันท�
62113000945 นางสาววรรณี ก่ิงก6าน
62113000946 นางสาวกัลยา มุ-งหมาย
62113000947 นางสาวปาลีรัตน� เนื่องแก6ว
62113000948 นางสาวกนกวรรณ จันทะวงษ�
62113000949 นายคมเคียว นาสมบัติ
62113000950 นายจักรินทร� จันทะบุรม
62113000951 นางสาวลลิตา บุญพรม
62113000952 นายนิพนธ� ไวยวรณ�
62113000953 นางสาวปริยากร นาทันลิ
62113000954 นางสาวจรรยารักษ� คําเดช
62113000955 นางสาวฤดี เด่ือดิน
62113000956 นางสาวโชติกาญจน� วงศ�ลา
62113000957 นายเกียรติศักด์ิ ข6อยุ-น
62113000958 นางสาวศิรินันท� แข็งขัน
62113000959 นายฤทธิเกียรติ นาชัยฤทธ์ิ
62113000960 นางสาวศิริมาส จงจิตต�
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62113000961 นางสาวปานดวงใจ อุปพงษ�
62113000962 นางสาวกิติญา พิมพ�ดี
62113000963 นางสาวมุฑิตา เศษทิพย�
62113000964 นางสาวทัศนีย� สัทธรรม
62113000965 นางสาวอุมาพร มาดาโต
62113000966 นางสาวอุมาพร ทุมลา
62113000967 นางสาวนันทนา สินสมบัติ
62113000968 นางสาวบุณยนุช ราชพรหมมา
62113000969 นางสาวญาดา ยศเสนา
62113000970 นางสาวสิริยากร หอมสูงเนิน
62113000971 นายพงศกร รูปใหญ-
62113000972 นางสาวรุ6งลาวัลย� มาศรี
62113000973 นายวรชิต แวงชิน
62113000974 นางสาวธนพร เจริญจิต
62113000975 นางสาวปริตา โม6ลันโท
62113000976 นางสาวพรพิมล ณะวงค�รัมย�
62113000977 นางสาวสิริรัตน� เจือมา
62113000978 นางสาวกิตติยา หอมกันหา
62113000979 นางสาวสิรินทิพย� พันธ�มัฆวาฬ
62113000980 นางสาวบุษยา โพธิยา
62113000981 นางสาวนุจรินทร� นาสาทร
62113000982 นางสาวพัชรียา โทมล
62113000983 นายอํานาจ แก6วศิริวรรณ
62113000984 นางสาวสิริรัตน� บ-อสุข
62113000985 นางสาวชฎาพร ไชยชาญ
62113000986 นางสาวทิฆัมพร ไวยกรรณ�
62113000987 นายศาสตรา สิทธ์ิศิริพรชัย
62113000988 นางสาววรรณิตา ตีศาสตร�
62113000989 นายจงรักษ� กางถ่ิน
62113000990 นางสาวนภาวรรณ คงอ-อนศรี
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62113000991 นายสุนทร เสียงล้ํา
62113000992 นางสาวกัญญาภัค ยุบลมล
62113000993 นายจีระพงษ� เลิศศิริ
62113000994 นางสาวจรรยาภรณ� เล็กดี
62113000995 นางสาวสุภัคศิณีญ� ฮามพิทักษ�
62113000996 นายภูริเดช บุญเรือง
62113000997 นายวันเฉลิม แก6วปEญญา
62113000998 นางสาวทิพย�เกษร ยอดกันทา
62113000999 นางสาววิธุอร พิศาลสาสน�
62113001000 นางสาวอาภาศรี เหมเพ็ชร
62113001001 นางสาวศิลปภัสสร ศิริต้ืนลี
62113001002 นางสาวรัชนูน ศรีรักษา
62113001003 นายจิรายุทธ แสนฟENน
62113001004 นายจตุพล ก6อนพล
62113001005 นายฐกฤต กิตติวัฒน�
62113001006 นางสาวกัลยา เสนาภักด์ิ
62113001007 นายธนกร บุญจรัส
62113001008 นางสาวเบญจวรรณ เทียนศรี 
62113001009 นายโสฬถ ภิรมย�กิจ
62113001010 นายอาชา ศรีวิชา
62113001011 นางสาวปFยนุช เพียงเกต
62113001012 นางสาวเพ็ญพักตร� ทองมะโรง
62113001013 นางสาวอนงค�นาฏ สายบุญเย้ือน
62113001014 นางสาวจินตนา มุขสาร
62113001015 นายจักรกฤษ คลังกลาง
62113001016 นางสาวกัญญ�วรา จําปาทอง
62113001017 นางสาวณัฐชนันท� คลังแสง
62113001018 นางสาวสุภาพร พุทธบาล
62113001019 นายสามารถ โล-วันทา
62113001020 นางสาวพัชริดา กาญจนสุวรรณ
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62113001021 นางสาวอมรรัตน� สีลิต
62113001022 นางสาวปFยะภรณ� สิทธิ
62113001023 นางสาวกัญญาภัทร หงษ�แก6ว
62113001024 นางสาวสุพรรณษา ศรีพันดอน
62113001025 นางสาวจันจิรา กุดวิเทศ
62113001026 นายนันทวัน หนองสูง
62113001027 นายเชาวรินทร� ชํากรม
62113001028 นางสาวณัฐมน ศรีสง-า
62113001029 นางสาวกานดา มีบ6านเก้ิง
62113001030 นางสาวเบญจวรรณ สุนทรพงษ�
62113001031 นางสาวธนภัทร แสนทวีสุข
62113001032 นางสาวทรัพย�สิรินทร� เสนงาม
62113001033 นางสุพรรณี คําพวง
62113001034 นายนภสินธุ� เมนไธสง
62113001035 นางสาวสุนิสา สกุลพรหม
62113001036 นางสาวสรัญรัตน� แสงโสดา
62113001037 นางสาวจินตนา สิงห�เสนา
62113001038 นายชาญณรงค� เลิศเรืองสิริวัฒนา
62113001039 นายชนะชน จวบศรี
62113001040 นายภูวดล ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62113001041 นางนงนุช สอนการ
62113001042 นายรัฐศาสตร� วงศ�หม่ัน
62113001043 นางสาวจันทร�จิรา จูมพันพร6าว
62113001044 นางสาวเนตรนภา สุนทรศารทูล
62113001045 นายนราวิชญ� ขําเอนก
62113001046 นางสาวภูชิตา ฑีฆายุพันธุ�
62113001047 นางสาวณัฐพร ลิ้มนิรันดร�กุล
62113001048 นางสาวภัทราภา ณรงค�ทัพซ6าย
62113001049 นางวราสิริ เอี่ยมสูงเนิน
62113001050 นางสาววราภรณ� วงษาเวียง
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62113001051 นางสาวปาลิดา พรมนอก
62113001052 นายฉัตรชัย โสภาพ
62113001053 นางสาววนัทปรียา พิลา
62113001054 นายปFยพนธ� กลับศรีอ-อน
62113001055 นายศิริชัย แก6งคํา
62113001056 นางสาวอิศรา แก6วปุUด
62113001057 นางสาวกัญญารัตน� เจ็กมา
62113001058 นายธีระวัฒน� อุดมวรรณ
62113001059 นายสุขพรชัย วงศ�เดือน
62113001060 นางสาวภคกร โพธ์ิศรี
62113001061 นางสาวณัฐฐา หม่ันเรียน
62113001062 นางสาวมัตติกา จันทร�สว-าง
62113001063 นางสาวกาญจนา โสส6มกบ
62113001064 นางสาวสุรีรัตน� จุปะมะโน
62113001065 นายณัฐวุฒิ ทองสมเพียร
62113001066 นางสาวศศิกาญจน� ประสารฉํ่า
62113001067 นางสาวศศิวิมล จันทา
62113001068 นางสาวรัตน�ติยา ทองธิราช
62113001069 นายกฤษฎา ดวงพิมพ�
62113001070 นางสาวอารมณ� นอกสระ
62113001071 นางสาวพรรณิภา ฉายละออ
62113001072 นายสมศักด์ิ ม่ิงอุดมทรัพย�
62113001073 นางจิราภรณ� คําหงษา
62113001074 นางสาวเสาวคนธ� สิมมาคํา
62113001075 นางสาวรติพร บรรดาศักด์ิ
62113001076 นางสาวลลิดา อุดธา
62113001077 นางสาวศันสนีย� ห6วยทราย
62113001078 นางสาวซูริส ปFยปกรฑ�กุล
62113001079 นางสาววรรณี ก6อนเงิน
62113001080 นางสาวบุษบง โยเหลา

หน6า 36 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113001081 นางสาวนพัสรา สีหราช
62113001082 นายฑศธนเดช ราวิวัฒ
62113001083 นางสาวทิพย�สุดา โทบาง
62113001084 นางสาวน้ําฝน เดชดา
62113001085 นางสาวปFยวรรณ ภูน้ําค6าง
62113001086 จ-าอากาศเอกวสันต� จันทร�สารี
62113001087 นางสาวณัฐกมล แม6นดินแดง
62113001088 นางสาวสุวิมล แก6วเกิด
62113001089 นายศราวุธ จาบไชยภูมิ
62113001090 นางสาววราภรณ� ศรีเชียงสา
62113001091 นายวรวรรธ เสามุกดา
62113001092 นางสาวอรุโณทัย บุญชม
62113001093 นางสาวจิยาภรณ� พันธุ�จรุง
62113001094 นายวิษณุ อาษาวัง
62113001095 นางสาวอริสา หม่ืนหาวงศ�
62113001096 นายเมธี เทศารินทร�
62113001097 นางวายุรี สีลารักษ�
62113001098 นางสาวกฤษณา ธรรมศิลปS
62113001099 นางสาววัลลภา นาคะรัตน�
62113001100 นายประสิทธ์ิชัย ไชยสิทธ์ิ
62113001101 นางสาวสุมิตรา มีงาม
62113001102 นางสาวธนัชภรณ� พุทธคํา
62113001103 นางสาวกัญญ�ณิสร� วงศ�ภักดี
62113001104 นางสาวดรุณี นาทองบ-อ
62113001105 นางสาวอนุสรา ไกรโกศล
62113001106 นายณัฐวุฒิ พิมูลขันธ�
62113001107 นายนันฐวุฒิ สงวนพฤกษ�
62113001108 นายสหรัฐ มหิทธิกร
62113001109 นายรัตนสินทร� มงคลสินธุ�
62113001110 นางสาวสาวิตรี วิเชียรชัย
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62113001111 นายวัฒนากร สุปEตคํา
62113001112 นางสาวแพรพลอย พงษ�สุวรรณ
62113001113 นายสิทธิพร แสงคํา
62113001114 นางสาวศิรดา ปลื้มกมล
62113001115 นางสาวกัลยา มาง้ิว
62113001116 นายศรัญยู ผลาศักด์ิ
62113001117 นางสาวปEทมวรรณ ประหุน
62113001118 นางสาวพรประภา นาโควงค�
62113001119 นางสาวประภัสสร คงมุล
62113001120 นายนพปกรณ� พัชนาเดชานนท�
62113001121 นางสาวฐิติมา มงคล
62113001122 นางสาวธัญญารัตน� ลื่นภูเขียว
62113001123 นายสราวุฒิ บัวสระ
62113001124 นางสาวอิมสุดา จันนา
62113001125 นายกฤษ วงศ�จําปา
62113001126 นางสาวธิดารัตน� พวงไธสง
62113001127 นางสาวนัยนา ต้ังดํารงวัฒน�
62113001128 สิบตํารวจโทเกียรติยศ แดงสีบัว
62113001129 นางสาวทิพวรรณ วงศ�นิคม
62113001130 นางสาวอรุณรัตน� ธุระกิจ
62113001131 นางสาวชันณิชา ดีสม
62113001132 นายสําราญ ใจกล6า
62113001133 นางสาวดรุณี โยธการี
62113001134 นางสาวดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล
62113001135 นางสาวธนพร ไชยปFน
62113001136 นายโกเมศ วงษา
62113001137 นางสาวกนกพร โสนโสก
62113001138 นางสาวธนาภา ผดุงเวียง
62113001139 นายสุระ สําราญดี
62113001140 นายเมธาวี วงศ�แสน
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62113001141 นายบัณฑิตวิทยา เตตานัง
62113001142 นายชาญณรงค� นาเม็ก
62113001143 นางสาวธัณฏิกานต� คําวิเศษธนธรณ�
62113001144 นางสาวสุพัตรา ทาตา
62113001145 นายสมร สีแก6ว
62113001146 นายชยกร ศีลพันธ�
62113001147 นางสาวอรญา คําแหงพล
62113001148 นางสาวพิมพ�นารา จตุรวงค�
62113001149 นางสาวสุธิดา บุญญานุภาพ
62113001150 นายวิทยา ศรีโยธา
62113001151 นางสาวรัตติภา สร-างไธสง
62113001152 นางสาวธัญจิรา โตนไธสง
62113001153 นางสาวเนตรนภา บัวแสง
62113001154 นางสาวอธิฐาน จริยวรกิตติ
62113001155 นางสาวภรินภรณ� จอมทรักษ�
62113001156 นางสาวขนิษฐา จิตกังวัน
62113001157 นางสาวพัชราพรรณ จารัตน�
62113001158 นายเกษฎา ดวงปากดี
62113001159 นางสาวศุภนิดา พันทิอั้ว
62113001160 นางสาวฐิตาภรณ� ศิริอรรถ
62113001161 นางสาวกัญญ�ณัชชา พิมพ�เบ6าทํา
62113001162 นางสาวมลุณี เวียงบ-อแก
62113001163 นางสาวพิกุลรัตน� ก่ิงคดกลาง
62113001164 นางสาวปรียา วิเศษเขวา
62113001165 นางสาวกมลชนก เคล6าศรี
62113001166 นางสาวอัจฉราพร แก6วกก
62113001167 นายสามารถ ยกเชื้อ
62113001168 นางสาวศศิวิมล คําปFตะ
62113001169 นายจิรุพัฒน� โล6วิเลิศ
62113001170 นายฐานิสร� พรหมเกตุ
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62113001171 นายศิริวุฒิ จันทเริง
62113001172 นางสาวสุจิตรา กมลวิบูลย�
62113001173 นางสาวทิพาพร นาห6วยทอง
62113001174 นางสาวทักษิณา แก6วแสนเมือง
62113001175 นายณัสพัทธ�พงษ� ไพรโสภา
62113001176 นายปองพล พัฒนประเสริฐ
62113001177 นางสาวประภาพร ดงภูยาว
62113001178 นางสาวพัชรวรรณ สุวรรณศรี
62113001179 นายวิชญวัชญ� ศรีบุญจันทร�
62113001180 นายยุทธศักด์ิ ใจกว6าง
62113001181 นางสาวชนกสุดา ภูจอมแจ6
62113001182 นางมณฑชาติ แดงน6อย
62113001183 นางสาวจินตนา อ-อนศรีอะรัญ
62113001184 นางอุมาพร ฮอกระวัด
62113001185 นางสาวเกศศิณี เทพธานี
62113001186 นายอรรถกรณ� อัมไพ
62113001187 นายธนากร ชํานาญ
62113001188 นางสาวรัตน�สุดา คํามูล
62113001189 นางสาวจริยา เบ็ญสูงเนิน
62113001190 นางสาวสุทธิดา เจริญราษฎร�
62113001191 นางสาวภัทรศิริ ดาเหล็ก
62113001192 นายสงกรานต� ปEจจัย
62113001193 นายสิทธิเดช ทาบัณฑิต
62113001194 นายอิสรภพ คําภา
62113001195 นางสาวใบว-าน จันปอภาร
62113001196 นางสาวอัญชวาลิน ผือฮีเขวา
62113001197 นายพีรดนย� พันสนิท
62113001198 นายจีรวัฒน� มาทมูล
62113001199 ว-าที่ร6อยตรีโยธิน ช-องงาม
62113001200 นางสาวอภิญญา สิทธิผล
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62113001201 นายธีรภัทร ขจัดพาล
62113001202 นางสาวสุภัทราภรณ� มณีวรรณ
62113001203 นางสาวณัฐกฤตา ผิวเวียง
62113001204 นายสุเทพ ยุงรัมย�
62113001205 นางสาวกาญจนา แสงฤทธ์ิ
62113001206 นางสาวเจนจิรา ขันตา
62113001207 นางสาวนรารัตน� ภูชะหาร
62113001208 นายวิทวัส ภูเย่ียมจิตร
62113001209 นางสาวอดิภา จันทร�พรม
62113001210 นายณัฐพงษ� เสง่ียมพงษ�
62113001211 นางสาวสุรีวรรณ โพธ์ิศรี
62113001212 นางสาววารุณี ศรีเมือง
62113001213 นางสาวปEทมวดี ภูกัน
62113001214 นางสาวนริศรา ปุราถาเน
62113001215 นางสาวศุรีย�ภรณ� สุขอร-าม
62113001216 นายโกวิท ภิรมย�
62113001217 นางสาวพิมพกานต� สุขแสวง
62113001218 นางสาวประวินัส ภารสุวรรณ
62113001219 นางสาวน้ําฝน ภูพานแดง
62113001220 นายสุวิจักขณ� อรรคพงษ�
62113001221 นางสาวจุฑารัตน� ภูบุญเติม
62113001222 นางสาวปาริฉัตร ปFตะฝPาย
62113001223 นางสาวเขมิกา มาทาจันทึก
62113001224 นางสาวรจนา ภูจอมนาค
62113001225 นางสาวสุกัญญา คิดถูก
62113001226 นายธีระพงษ� ขันอาษา
62113001227 นายชนชิต ศรีสมุทร
62113001228 นายพิเชษฐ อัมมาลา
62113001229 นายธนัช สัมฤทธ์ิ
62113001230 นางสาวยุภาพร ละครศรี
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62113001231 นางธนัญญา กระพันธ�เขียว
62113001232 นางสาวจิราภรณ� ไชยศรี
62113001233 นายอลงกรณ� อ-อนสีพันธ�
62113001234 นางสาวอินทิรา โคตรพรม
62113001235 นางสาวจารุวรรณ อวิรุทธพาณิชย�
62113001236 นางสาวจิราพร ชายสวัสด์ิ
62113001237 นางวรัชยา ภูมิพัฒน�พงศ�
62113001238 นางสาวอรไท อุตโม
62113001239 นางสาวปริญญาภรณ� พรหมรักษา
62113001240 นางสาวยุพาวรรณ การภักดี
62113001241 นางสาวสุรภา ชมทิพย�
62113001242 นางสาวกนกพร การสอน
62113001243 นางสาวสมถวิล เพียรเกิด
62113001244 นางเสาวลักษณ� แก6วจันทา
62113001245 นางสาวพิมพ�ฤทัย พินิจ
62113001246 นางสาวภูสุดา สืบสาคร
62113001247 นางสาวนัทธมน แดงสกุล
62113001248 นางสาวอภิญญา โยมา
62113001249 นางสาวสุภาภรณ� ประทุมพล
62113001250 นางสาวพิศรา ปาระมี
62113001251 นางสาวสาวิตรี หงษ�โยธี
62113001252 นางสาวประภัสสรา บุญญาชีพ
62113001253 นายธนวัฒน� บุญคง
62113001254 นางสาวจันทิมา พละเอ็น
62113001255 นายสดายุ นพฤทธ์ิ
62113001256 นางสาวยมลภัทร กุลวงศ�
62113001257 นางสาวพรรณทิพย� ไวนิยมพงศ�
62113001258 นายชลิต โคตรชุม
62113001259 นางสาวพนัชกร สนเผือก
62113001260 นางสาวฐานิสร จิตตวัฒนานนท�
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62113001261 นางสาวกัญจรีย� ปลายชัยภูมิ
62113001262 นายวีรพงษ� จ-ายพงษ�
62113001263 นายจัตุรงค� เสนาราช
62113001264 นายธนาวุฒิ ไตรโยธี
62113001265 นางสาวภัทร�นฤน จันละ
62113001266 นางสาวไอรดา บุญมี
62113001267 นางสาวนภัสกร ปENนดี
62113001268 นางสาวศุภักษร พรมพ้ัว
62113001269 นางสาวนพภาภรณ� ราชิวงศ�
62113001270 นางสาวสุปราณี โพธ์ิหล6า
62113001271 นางสาวบุณยอร เชียงขวาง
62113001272 นายจิรายุทธ� ภู-สวัสด์ิ
62113001273 นางสาวธนวรรณ ทองจรัส
62113001274 นางสาวญาณี เนื้อนาค
62113001275 นายเศรษฐา ใจทน
62113001276 นางสาวมนัญญา คาดีวี
62113001277 นางสาวไพรินทร� ขําคมเขตต�
62113001278 นางสาวณัฐนรี วงศ�ศรีทา
62113001279 นายชัยณรงค� ต6นจําปา
62113001280 นางสาวปรารถนา เรืองรัตน�
62113001281 นางสาวจารุภา ฉัตรสกุลพนิต
62113001282 นางสาวนฏกร นบสันเทียะ
62113001283 นางสาวขวัญฤทัย พันธุ�กุล
62113001284 นางสาวสิรารัตน� เกตุธานี
62113001285 นางสาวกฤติยาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
62113001286 นางสาวจินตหรา นันสมบัติ
62113001287 นางสาวเอธัท คนกลาง
62113001288 นางสาววรรณกานต� อึ้งเจริญทรัพย�
62113001289 นางสาวนฤมล วะลาฤทธ์ิ
62113001290 นายวัชรพล แซงจันดา
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62113001291 นางสาววิภาวรรณ พรุเพชรแก6ว
62113001292 นางสาวแคทลียา บุดดา
62113001293 นางสาวจริยา สุขสวัสด์ิ
62113001294 นางสาวน้ําฝน มงคล
62113001295 นางสาวอรุณี ดวงทาทอน
62113001296 นางสาวอริสา จบคุ6ม
62113001297 นางสาวเสาวลักษณ� ทัศสาคร
62113001298 นางสาวรื่นฤดี ไชยสิงห�
62113001299 นางสาวภิญยาพัชญ� เจริญราษฎร�
62113001300 นางสาวเกศรินทร� ชนยุทธ
62113001301 นายไพศาล นุ-มนวล
62113001302 นายเทพพิทักษ� ฤทธิมนตรี
62113001303 นางสาวอภิชญา จํารูญศิริ
62113001304 นายศุภกานต� ประทุมมา
62113001305 นางสาวกรรณิการ� นิตยารส
62113001306 นางสาวภัทราภรณ� หนองหารพิทักษ�
62113001307 นางสาวกนกวรรณ ศรีโคกล-าม
62113001308 นางสาวจุฬาลักษณ� นามประเทือง
62113001309 นายต6นกล6า วงศ�ประทุม
62113001310 นางสาวกนกวรรณ พันธ�ศรี
62113001311 นางสาววิลาวรรณ เอิมชา
62113001312 นางสาวพรพิรุฬ สารกาล
62113001313 นางสาวอภิชญา อินทวงษ�ศรี
62113001314 นายปฏิวัติ ผิวละมัย
62113001315 นางสาวเกศรินทร� กําประทุม
62113001316 นายวิษณุ เพชรรุ-ง
62113001317 นางสาววราพร น6อยตาแสง
62113001318 นางสาวบุญศิริ กุลสุทธ์ิ
62113001319 นางสาววันวิสาข� ศุขดวง
62113001320 นายเนติพันธ� สุขศรี
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62113001321 นางสาวสกุลเกศ บุญย่ิง
62113001322 นางสาวพิชชาภา เวียงวงษ�
62113001323 นางสาวกานดารัตน� รอดรัตน�
62113001324 นางสาวอนงค�นาง อุทัยเลิศ
62113001325 นายกิตติภพ บุญเอก
62113001326 นางสาวอภิรดา ชาวพงษ�
62113001327 นางปFยนุช ดียะตามเจริญ
62113001328 นางสาวจุฑามาศ ด-อนศรี
62113001329 นางสาววาสิตา ยอดย่ิง
62113001330 นายเฉลิมชัย ทองเต-าหมก
62113001331 นายนครินทร� ศรีกุตา
62113001332 นางปราณี ลีลาธร
62113001333 นางสาวกนกวรรณ ไชยเพ็ชร
62113001334 นางสาวอัมพร ทัดภูธร
62113001335 นางสาวพรวิภา อ-อนละมูล
62113001336 นางสาวชลนที จันทโชติ
62113001337 นางสาวภัชธีญา โสมาศรี
62113001338 นายไกรฤกษ� บุญญรัตน�
62113001339 นางสาวอัจฉราพรรณ โสมา
62113001340 นางสาวพรรษา ผ-องผาย
62113001341 นางสาวประภาพร ศรีกุลนาวิน
62113001342 นายภานุเกียรติ สืบสําราญ
62113001343 นางสาวเจนจิรา ศรีแพงมล
62113001344 นางสาวเพ็ญพร เหมรานนท�
62113001345 นางสาวสุณีรัตน� แสงบุดดา
62113001346 นางสาวเลิศจรรยา ประทานัง
62113001347 นายวุฒิศักด์ิ นาสมยนต�
62113001348 นายวริทธ์ินันท� เวียงอินทร�
62113001349 นางสาววันทนา เฉลิมวัฒน�
62113001350 นางสาวชลธิชา วงค�แสงชัย
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62113001351 นางสาวปริญญาพร ประชุมพล
62113001352 นายธนพร สายขุน
62113001353 นางสาวจินตนา แดนกาไสย
62113001354 นางสาวนพรัตน� บุตรพรม
62113001355 นางสาวอัณตรา แข็งขันธ�
62113001356 นางสาวรจเรศ ชาแก6ว
62113001357 นางสาวธรรมรัตน� เณรสุวรรณ
62113001358 นางสาวพรรณวดี แก6วพิชัย
62113001359 นายวัชรากร หาญอาษา
62113001360 นางสาวศศิกานต� จันทรเสนา
62113001361 นายเกรียงไกร หัตถิยา
62113001362 นายพิสิษฐ� ล้ําเลิศ
62113001363 นางสาวณิชาภัทร งวดชัย
62113001364 นายกิตติ คําตา
62113001365 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีลุนช-าง
62113001366 นางสาวมณีรัตน� อ-อนตา
62113001367 นางสาวรจิตรา นววงศ�อนันต�
62113001368 นายเดโชชัย ล6อมทอง
62113001369 นางสาวธัญญรัตน� มีหิริ
62113001370 นางสาวรุ-งทิวา คงชัย
62113001371 นางสาวนริศรา แดนสมปEดสา
62113001372 นายวัชรพงศ� จันสุข
62113001373 นายสุรชัย สุริยงคต
62113001374 นางสาวทัศนีย� ต้ือตัน
62113001375 นายกันตพัฒน� ตรีศาสตร�
62113001376 นางสาวจิรภา โนนสุวรรณ
62113001377 นางสาวพัชรินทร� คชขันท�
62113001378 นายสิรวิชญ� เชิงหอม
62113001379 นางสาวนิรัติยา นนท�พันธุกุล
62113001380 นายเพชรดนัย ช-างแก6ว
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62113001381 นางสาวปรียากร สอนโพธ์ิ
62113001382 นายนภเกตน� ผ-านศรีมหามาศ
62113001383 นางสาวกรกนก ดอนแก
62113001384 นางสาวเดือนเพ็ญ แสงโสดา
62113001385 นายเจษฎา พลโยธา
62113001386 นายปFยะณัฐ กุลชะโมรินทร�
62113001387 นางสาวจุลทมาศ คําเบ6าเมือง
62113001388 นายกฤต รัชเสนา
62113001389 นางสาวจารุพิชญา ศรีหากุล
62113001390 นางสาวคัคนางค� เดชบุรัมย�
62113001391 นางสาวสุกัญญา ดวงไตรแก6ว
62113001392 นางสุวรรณรัตน� พิมพ�เสน
62113001393 นางสาวมณทิฌา สัตยวงษ�
62113001394 นางสาวอาทิตยา พรโสภิณ
62113001395 นายอานุภาพ ยอดสะเทิน
62113001396 นางสาวสุนิษา อระภา
62113001397 นายจิราวัฒน� ข6อยุ-น
62113001398 นายอลงกรณ� แสงลี
62113001399 นางสาวฐิติยา สนน6อย
62113001400 นางพรรณทิพย� ไชยรักษ�
62113001401 นายกฤษณพงศ� มุงคุณคําชาว
62113001402 นางสาววนิดา เที่ยงกินรี
62113001403 นายอัครา สงวนวัฒนกุล
62113001404 นางสาวพฤกษา แย6มเสนาะ
62113001405 นางสาวกรณ�สุดา ประกินัง
62113001406 นายพีรพัฒน� ด6วงคําภา
62113001407 นางสาวสายธาร ภูเขียว
62113001408 นายจิรศักด์ิ สีเสนา
62113001409 นางสาวปEณฑารีย� คงโนนกอก
62113001410 นางสาวภาวิดี สุวรรณศรี
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62113001411 นางสาววรรณวิลา พิมพ�จําปา
62113001412 นางสาวอารีรัตน� เชื้อกุณะ
62113001413 นางสาวอรทัย ศาลางาม
62113001414 นางสาวยุภาวรรณ ถ่ินบัวบาน
62113001415 นายคมกริช ศิลปแก-น
62113001416 นางสาวณิชาภัทร ปEญญา
62113001417 นางสาววัชราภรณ� อิ่มบุญสุ
62113001418 นางสาวอินทราณี นนทะนํา
62113001419 นายสวิตต� โคตรสีเขียว
62113001420 นางสาวรุ-งรวิน จันทวิพันธ�
62113001421 นางสาววราภรณ� ดรแปว
62113001422 นายกานต�กานน ศักด์ิมงคลจิต
62113001423 นายศักยะ พรมดอนกลอย
62113001424 นางสาวอัญชญา แจ-มใส
62113001425 นายชนินทร� สีกWะ
62113001426 นายย่ิงยง พิมทอง
62113001427 นางสาวสุดารัตน� แม6นศรลา
62113001428 นางสาวสโรชา วิสัย
62113001429 นางสาวสุพรรษา เขียวม-าน
62113001430 นางสาวมยุรัตน� จําลองสอง
62113001431 นางสาวณัฐธิดา ปุงโนนลาน
62113001432 นางสาวณัฐพร พรหมมาศ
62113001433 นางสาวรจนา สุ-มมาตย�
62113001434 นางสาวสุทธิดา วรบุตร
62113001435 นางสาวลัดดาวรรณ สมศรี
62113001436 นางสาวเพชรา ผ-องผึ้ง
62113001437 นางสาวอิษยา อุทินทุ
62113001438 นางสาวศรัญญา จันทรชิต
62113001439 นางสาวทรรศน�พร อ-อนประทุม
62113001440 นางสาวภาราฎา พับขุนทด

หน6า 48 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113001441 นางสาวชุติมา แก6วมาลา
62113001442 นางสาวปพิชญา สุริโย
62113001443 นายเจตน�สฤษฎ์ิ จอมคําศรี
62113001444 นายปEทมราช เปรือรัมย�
62113001445 นายภวัต วัฒนจารีกูล
62113001446 นางอาพันตรี ชาพรหมมา
62113001447 นางสาวยุภาภรณ� สังข�แก6ว
62113001448 นางสาวรัชนี วังคีรี
62113001449 นายวิศรุต พรหมลิ
62113001450 นายสุวิน บัดติยา
62113001451 นางสาววัลวิกา จําปา
62113001452 นางสาวปFยพร ชาติชํานาญ
62113001453 นางสาวสัตสดารัตร� วังคะฮาต
62113001454 นางสาวจุฑามาศ ชาปEด
62113001455 นางสาวมาริสา สาและ
62113001456 นายชวรัชต� ทองโยธี
62113001457 นายนลธวัช ปรางค�เจริญ
62113001458 นายชาติชัย จิตน6อย
62113001459 นายพงศกร แพ-งสองคร
62113001460 นายวุฒิชัย สว-างแสง
62113001461 นายศิรสิทธ์ิ มุดไธสง
62113001462 นายกิตติพงษ� ตรีวงษ�
62113001463 นางสาววณิชชา โคตรทา
62113001464 นางสาวพรทิพย� คงแสนคํา
62113001465 นางสาวอรทัย คําเวียง
62113001466 นางสาวสุวดี จันทวัฒน�
62113001467 นายสมบัติ มงคลมะไฟ
62113001468 นางสาวปEญญาพร พงษ�พยัคฆ�
62113001469 นางสาวปFยภรณ� ม-วงเพชร
62113001470 นายทศวรรษ คันภูเขียว
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62113001471 นายทวีศักด์ิ หล6าสกุล
62113001472 นางสาวอภิชญา เจริญรัมย�
62113001473 นายเกียรติก6อง พรมศรีธรรม
62113001474 นายอภิรักษ�พงษ� สังคะลุน
62113001475 นายภาณุพันธ� บุญแจ6ง
62113001476 นางสาวนิภาพร สร6อยสูงเนิน
62113001477 นางสาวกัญญารัตน� ทิพนาง
62113001478 นางสาวธนภร จงสุมามาลย�
62113001479 นางสาวปรางพิมลวรรณ อ6วนสูงเนิน
62113001480 นางสาวสายสุนีย� สีเผือก
62113001481 นางสาววณิชชา ลิมสุวรรณ
62113001482 นางสาวพัณณิตา จุดศรี
62113001483 นายชีวารัตน� สกุลอัครหิรัญ
62113001484 นางสาวจีรภัทร บุตรพิมพา
62113001485 นางสาวนิยากร ไชยจักร�
62113001486 นางสาวกฤติกา สุขรี่
62113001487 นางสาวขนิษฐา กองแสน
62113001488 นายวัฒนา จําปาศิริ
62113001489 นางสาวพลอยไพลิน วงษ�ตรี
62113001490 นายโชติวิทย� สังฆมณี
62113001491 นางสาววรัญญา แก-นตาเนียม
62113001492 นางสาวอภิชญา นครังสุ
62113001493 นางสาวชนาภรณ� เพ็งทอง
62113001494 นายภูบดินทร� อัศวรัตนกุล
62113001495 นางสาวจิรัฐติกาล ถาเหง-า
62113001496 นางสาวปEทมนันท� สาแรก
62113001497 นางสาวขนิษฐา จิตรจักร�
62113001498 นางสาวอัจจิมา เหล-าโสภา
62113001499 นางสาวนิตยา พระเรียง
62113001500 นางสาวพิชญา สุระดี
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62113001501 นายภาณุวัฒน� ผลไธสง
62113001502 นางสาวภาวิตา ศรีบุญสม
62113001503 นายภาสกร ฉายเนตร
62113001504 นางสาวพรนภา สิงห�ทุม
62113001505 นางสาวอริษา วะเศษสร6อย
62113001506 นางสาวพรสุดา บัวคําภา
62113001507 นางสาวสกาวเดือน คําหงษ�ษา
62113001508 นางสาวสุภาวิณี ลาดหนองขุ-น
62113001509 นางสาวธนาภรณ� ภูแอบหิน
62113001510 นายทศพล วิริยะอาชา
62113001511 นางสาวธัญญาลักษณ� กาหลงรัตน�
62113001512 นางสาวกนิษฐา ปานเนาว�
62113001513 นางสาวกนกพร มุงคุณคําซาว
62113001514 นางสาวทรัพย�คณา คุณาเทพ
62113001515 นายนพรัตน� คุณละ
62113001516 นางสาวรัตนาพร จงใจสิทธ์ิ
62113001517 นางสาวกรกนก ปะละโท
62113001518 นางสาวศรัญญา อินปEตถา
62113001519 นายนวสรร ประทุมแสง
62113001520 นางสาวกานิตา วงศ�วิลา
62113001521 นางสาวการะเกษ บัวบาน
62113001522 นายจิรายุทธ บุญชะโด
62113001523 นายณัฐสิทธ์ิ จิตตะยโศธร
62113001524 นายปฏิภาณ ผลเจริญงาม
62113001525 นายภาณุวัฒน� ภูมิชูชิต
62113001526 นางสาวพรพิมล ตลับนิล
62113001527 นางสาววัฒนา แสงชาลี
62113001528 นางสาวพรศิริ วิเศษหวาน
62113001529 นางสาวชบาไพร สุวรรณชัยรบ
62113001530 นางสุปราณี เดชอุทัย

หน6า 51 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113001531 นางสาวอรญา ดวงดี
62113001532 นางสาวพรพิมล ขันธวุธ
62113001533 นางสาวธัญญารัตน� พลเดชา
62113001534 นางสาวศิริลักษณ� มาตรา
62113001535 นางสาวกชกร สุพรหมอินทร�
62113001536 นางสาวยุวดี แก6วลา
62113001537 นางสาวกานต�ชเนตร อุปละ
62113001538 นางสาววาสนา รจนัย
62113001539 นางสาวกานติมา บริบูรณ�
62113001540 นายสุพัฒน� ลอดอุปโป
62113001541 นางสาวสุนิสา เสาร�ทอง
62113001542 นางสาวอารยา กลิ่นศรีสุข
62113001543 สิบเอกอวิรุทธ� อินอุ-นโชติ
62113001544 นางสาวสุชิดา คําแสงทอง
62113001545 นางสาวเสาวลักษณ� ยางธิสาร
62113001546 นางสาวพัชรกานต� มามิดา
62113001547 นายณัฐดนัย นาสูงเนิน
62113001548 นางสาวฉัตรมีนา เหล-าวอ
62113001549 นางสาวพิชชาพร ก6อนสีลา
62113001550 นางสาวกัลยกร ชูคันหอม
62113001551 นางสาวจุฬารัตน� คําโม
62113001552 นางสาวนันท�นภัส ธงฤทธ์ิ
62113001553 นายธีรุตม� ศิริพงศ�พีระ
62113001554 นางสาวปFยพร ระวิวรรณ�
62113001555 นางสาวอําพร หม่ืนเฮ6า
62113001556 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงพรม
62113001557 นางสาวปFยะธิดา จันทร�หอม
62113001558 นางสาวณัฐฐิยา ภูมิโยชน�
62113001559 นายอดิศร โพธิกมล
62113001560 นางอัญชุรี โมครัตน�
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62113001561 นางสาวดวงระวี อ-อนแพง
62113001562 นายก6องเกียรติ เตือนใจยา
62113001563 นายคุณาวุฒิ โชคสวัสด์ิ
62113001564 นางสาวอรยา โยเทพ
62113001565 นางสาวพุทธรักษา เพียรนาราษฎร�
62113001566 นางสาวธนภรณ� มะส-าห�
62113001567 นางสาวสุพัตรา วิชัย
62113001568 นางสาวภวันรัตน� หาญฟRาเลื่อน
62113001569 นางสาวอรวรรณ ชิณแสน
62113001570 นายพงศ�ศักด์ิ พุทธชัย
62113001571 นางสาวมณีรัตน� ใจจุลละ
62113001572 นางสาวเปรมฤทัย ซาโต6
62113001573 นางสาวจิราวรรณ รูปสวย
62113001574 นางสาวพลอยไพริน ผลเรือง
62113001575 นางสาวสุกาญดา หารประชุม
62113001576 นางสาวธนัตถ�นันท� อัครภาภิวัฒน�
62113001577 นายอดิศร ราชมนเทียร
62113001578 นายพัทธดนย� แจ6งมณี
62113001579 นางสาวปภัสรา แวงวรรณ
62113001580 นางสาวเจนจิรา ธีรวณิชนันท�
62113001581 นางสาวจุฑามาศ อ-อนสองชั้น
62113001582 นางสาวธัญญารัตน� เชิดชู
62113001583 นายจีรวัฒน� จ6ายหนองบัว
62113001584 นางสาวจุฑามาศ สายเมือง
62113001585 นางสาวพิชญาพร ฉายรัศมี
62113001586 นายสิริโรจน� เลิศวิวัฒนะ
62113001587 นางสาวเสมอจิต เลิศสงคราม
62113001588 นางสาววรรณภา อยู-วงษ�อั๋น
62113001589 นางสาวขวัญกมล พรหมโชติ
62113001590 นางสาวฐิติพร ใจศิริ
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62113001591 นางสาวทิพย�ลาวรรณ สินทร
62113001592 นางสาวนิภาพร ธุระที
62113001593 นางสาววิจิตรา มลาไวย�
62113001594 นายสราวุฒิ บุญมาดี
62113001595 นางสาวธนภร ลองศรี
62113001596 นางสาวสิริวิมล อันพิมพ�
62113001597 นางสาวอรนุช ชาลีเขียว
62113001598 นางสาวอภิญญา คณะวาปM
62113001599 นางสาวณัฐมล สืบค6า
62113001600 นางสาวฐิติพร โสมาบุตร
62113001601 นายศุภณัฐ เจริญชัย
62113001602 นางสาวกาลทิวา สูญราช
62113001603 นางสาวพรพรรณ กล6าหาญ
62113001604 นางสาวภาษิตา จันทร�เพ็ญ
62113001605 นางสาวขัติญา วอไธสง
62113001606 นางสาวศุวารี ขันแก6ว
62113001607 นายนรงกรณ� อินหา
62113001608 นางสาวพิภาพร วิริยะจิตรา
62113001609 นางสาวกมลชนก อุ-นสิม
62113001610 นายอัตชัย บุราชรินทร�
62113001611 นางสาววรรณกร จีระดิษฐ�
62113001612 นายณัฐกานต� ขันลุน
62113001613 นางสาวทิพานัน มีอดทน
62113001614 นางสาวน้ําฝน สอนสุภาพ
62113001615 นายณฐพล วิศาล
62113001616 นายเพ็ชรกมล แก6วปEตตา
62113001617 นางสาวพัชรา โคตรชัย
62113001618 นายวิษณุ ไทยเมืองทอง
62113001619 นางสาวกุสุมา สัมพุทธานนท�
62113001620 นายรัฐพล นนทพจน�
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62113001621 นายนครินทร� ประสิทธ์ิ
62113001622 นายศักด์ิราวุธ ทองออน
62113001623 นางสาวธนัสกัลย� จุรีมาศ
62113001624 นางสาวพิมพ�ชนก สิงหัษฐิต
62113001625 นางสาวณภัทร เทียบแก6ว
62113001626 นายธีระนันท� ทองดี
62113001627 นางสาวอนุชสรา มีนา
62113001628 นายพัชระ เมฆกกตาล
62113001629 นายพัชระ โฆษาศรี
62113001630 นางสาวพนิดา ครุนันท�
62113001631 นางสาววราภรณ� สิมวิเศษ
62113001632 นางสาวอวภาส� สุภักดี
62113001633 นางสาวนันฐิยา สัตนาโค
62113001634 นางสาวธนาพูล คํามี
62113001635 นางสาวหทัยรัตน� ทันแขก
62113001636 นางสาวสายฝน มังตา
62113001637 นางสาวรินทร�ณฐา อัครเอกนิธิภัทร�
62113001638 นายภานุวัฒน� ทบพักตร�
62113001639 นางสาวรจนา ศรีบาล
62113001640 นางสาวภรทิพย� คําสุขดี
62113001641 นายด6ายปPาน ฟEกบาง
62113001642 นางสาวจินห�จุฑา ภูคําวง
62113001643 นางสาวพรพิชญ�ชา อาจนุการ
62113001644 นายวิทยา วาที
62113001645 นายปุญญกิจ เรืองรัตนปรีดี
62113001646 นางสาวอนงลักษณ� ทองคง
62113001647 นางสาวชนิกานต� ทองดา
62113001648 นางสาวสุธิตา ศรีโสภา
62113001649 นายศรายุทธ ปะระทัง
62113001650 นางสาวรัฐมล งามแสง
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62113001651 นางสาวจุฑามาศ อุ-นจังหาร
62113001652 นางสาวแพรวพรรณ สีหาสร6อย
62113001653 นางสาวเมธาพร บุญสุข
62113001654 นางสาวปFยากร พรมนัส
62113001655 นายปFยะ พันธ�เพลิงพฤกษ�
62113001656 นายสุรศักด์ิ พรใจสกุล
62113001657 นางสาวอารยา ศรีน6อย
62113001658 นางสาวศิรินภา เชื้อคําเพ็ง
62113001659 นายจักรพงศ� ผ-านจังหาร
62113001660 นายจักริน เบี้ยวจันทร�
62113001661 นางสาวพัทธ�ธีรา เก้ือทาน
62113001662 นายชวลิต ภักดีแก6ว
62113001663 นางสาวคริษฐาน� สมบัติ
62113001664 นางชุติมา อุดมพันธุ�
62113001665 นางสาวบุษยารัตน� อัศวภูมิ
62113001666 นายปFยณัฐ ไชยรา
62113001667 นางสาวภัทราวดี พิมพ�ตา
62113001668 นายณัฐพล คําสุขสวัสด์ิ
62113001669 นางสาวนันทิกา ดุลนีย�
62113001670 นางสาวชินานาถ เอี๊ยวชัยพร
62113001671 นางสาวเฉลิมศรี บุญมาก
62113001672 นางสาวกชกร ทุมมา
62113001673 นางสาวสิรีธร ตุงชีพ
62113001674 นางสาววาเลนไทน� ภูมีแกดํา
62113001675 นางสาวศิมาภรณ� บุตรวิชา
62113001676 นายธนพิสิษฐ� ทาพา
62113001677 นายเจษฎากร ย้ิมประยูร
62113001678 นางสาวนริศรา มูลจันทร�
62113001679 นางสาวภัทรวดี คําเบ6า
62113001680 นางสาวเพ็ญพร วะชุม
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62113001681 นางสาวศิริลักษณ� ชัยประเสริฐ
62113001682 นางสาวมนธิชา สาโดด
62113001683 นางสาวสุภัทรา พิมหานาม
62113001684 นายกฤติเดช สมนึกในธรรม
62113001685 นางสาวชญานิศฐ� แพนพา
62113001686 นางอาริศรา ทองสี
62113001687 นางสาวสุจิตรา สิงหาปEด
62113001688 นางสาววีรลักษณ� รัตนชัย
62113001689 นางสาวอาริสา ปRานภูมิ
62113001690 นางสาวผกามาศ พรมชาติ
62113001691 นางสาวอภิญญา กลบรัตน�
62113001692 นายสุวิชชา พินิจมนตรี
62113001693 นางสาวสุวนันท� ภูลายดอก
62113001694 นางสาวพรสินี จันทร�อยู-
62113001695 นางสาวอนุสรา มารมณ�
62113001696 นายพงศ�พิพัฒน� รักอาชา
62113001697 นางสาวภิรมย�ญา พุ-มพ่ึงศรี
62113001698 นางสาวลักขณา เตชนันท�
62113001699 นายทัศชนินทร� มุ-งเขตกลาง
62113001700 นายบวรเทพ พิจารณ�
62113001701 นายวัทธิกร แซ-อึ้ง
62113001702 นายอมรเทพ ยุบลพันธุ�
62113001703 นางสาวอริสา ดีแปRน
62113001704 นางสาวทิพย�วรรณ วงค�พันธ�
62113001705 นางสาวภิรมย�ญา พลโคกก-อง
62113001706 นางสาวจตุพร จันทะวัน
62113001707 นางสาวณัฐริกา สุทธนะ
62113001708 นางสาวพรรณิภา ดนตรี
62113001709 นายอดิศักด์ิ น้ําใส
62113001710 นางสาวอรอนงค� เหมพลชม
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62113001711 นางสาวอนงค�ลักษณ� ทับลา
62113001712 นางสาวธันย�ภัคนันท� ทับภูมี
62113001713 นายภพพล สารภักด์ิ
62113001714 นายจักรพงศ� จันทรภู
62113001715 นายจิรายุทธ วงษ�ละคร
62113001716 นางสาวพิมลพรรณ คําภาสุข
62113001717 นางสาววรรณนิภา ศรีสร6างคอม
62113001718 นางสาวปFยะนันท� ม่ันคง
62113001719 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณ
62113001720 นายอลงกรณ� โพธ์ิสว-าง
62113001721 นางสาวจันทร�กนก ชัยหน6า
62113001722 นางสาววรินทรา อัตริ
62113001723 นายอรรถพล รักษาพล
62113001724 นายปริวัฒน� แหล-งสท6าน
62113001725 นางสาวพรรณภา อ-อนคํา
62113001726 นางสาวสุพัตรา สิทธิโคตร
62113001727 นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
62113001728 นางสาวปFยะฉัตร จันทร�นุหงษ�
62113001729 นางสาวณัฐสิมา เทียงขันธ�
62113001730 นางสาวสุภาภรณ� อภัยนอก
62113001731 นางสาวกัญญ�ชิตา เคนเหลื่อม
62113001732 นางสาวธัญชนก บุตรศรี
62113001733 นางสาวปริญญรัตน� วินทะไชย
62113001734 นางสาวกุลนิษฐ� ธรรมวงค�
62113001735 นางสาวสุธิตษา แสบงบาล
62113001736 นางสาวนิโลบล วอขวา
62113001737 นางสาวสุจิตรา แก6วกู-
62113001738 นายณัฐพล กวดนอก
62113001739 นางสาวปFยรัช ดุลเจริญ
62113001740 นางสาวฐิตินันท� ไตรนาคม
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62113001741 นายจิติพงษ� แหวนแก6ว
62113001742 นางสาวณัฏฐิญาพร มูลสาร
62113001743 นายชยางกูร ลิ้มพานิช
62113001744 นางสาวพัทธนันท� เนตรพันทัง
62113001745 นางสาวกัญจนรัตน� แกมนิล
62113001746 นายธีระวัฒน� แสงทอง
62113001747 นางสาววรรณฐกาล ผากา
62113001748 นางสาววีราภรณ� ปุเรทะตัง
62113001749 นายดนัย จันทร�สามเรือน
62113001750 นางสาวสุทธิดา นาส6มกบ
62113001751 นางสาวณัฐธิดา แน-นอุดร
62113001752 นางสาวสุภัทตรา หงทับ
62113001753 นางสาวมลิดา ชายศรี
62113001754 นางสาวประภาสิริ อังกุล
62113001755 นายอดิศร ศรีใส
62113001756 นางสาวนิตยา บุญโสพิน
62113001757 นางสาวชนาพร สีพันดอน
62113001758 นายวิษณุ ไปนาน
62113001759 นางสาวสุภัค อุ-นดา
62113001760 นางสาวมนัญชยา พาหา
62113001761 นางสาวสิริยากร รักษาภักดี
62113001762 นางสาวสุภัสศร แก6วลาญ
62113001763 นางสาวกฤติยา ตาริยะ
62113001764 นางสาวพรสุดา ธนาคุณ
62113001765 นายสุทธิเกียรติ โคตรชมภู
62113001766 นางสาวกนกพร อินธิราช
62113001767 นางสาวอาทิตย�ติยา คําสุขุม
62113001768 นางสาวอิงฟRา สุขะพันธุ�
62113001769 นายเกษมสันต� อุทัยคราม
62113001770 นางสาววิริยา พลยุทธ
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62113001771 นางสาวจานุพร มังคะรัตน�
62113001772 นางสาวนภาวรรณ ดลรัศมี
62113001773 นายณัฐพงษ� ศิลาสิทธ์ิ
62113001774 นางสาวจิรภิญญา เถ่ือนลี
62113001775 นางสาวปรางทิพย� พลทา
62113001776 นางสาวธัญลักษณ� เศรษฐ�ภักดี
62113001777 นางสาวอรอุมา สอนลา
62113001778 นางสาวรัชนีกร ธรรมเกตุ
62113001779 นางสาวคัมภีรพรรณ สิงหพานิช
62113001780 นายชิษณุพงศ� วิหงส�
62113001781 นางสาวปFยนันท� ภูสัตย�คํา
62113001782 นายธงชัย เกษเสนา
62113001783 นายธิติ บุ-งนาแซง
62113001784 นางสาวศุภลักษณ� คุ6มวงศ�
62113001785 นางสาวอรพรรณ กําหอม
62113001786 นายพีระพงศ� ลําเหลือ
62113001787 นางสาวภัทรวดี สุขโสทรสกุล
62113001788 นางสาวมินตรา จารนัย
62113001789 นายศุภกฤต คูเจริญไพศาล
62113001790 นายอํานาจ ไผ-ผุด
62113001791 นางสาวพณิดา ทองดวง
62113001792 นางสาวสุภานิดา แสงชมภู
62113001793 นางสาวกานต�ธีรา โสภารักษ�
62113001794 นายกวีวุฒิ คําใบศรี
62113001795 นางสาวเพ็ญประภา ทีน้ําคํา
62113001796 นายจีรายุ ไวโหม-ง
62113001797 นางสาวนิภาภรณ� เหล-าสมบัติ
62113001798 นายยุทธภูมิ จันทยุทธ�
62113001799 นายนิรัชนะ พละดร
62113001800 นายยุทธพิชัย คํามะภา
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62113001801 นางสาวตติยา ประทุมศรี
62113001802 นางชญาณี ชารีรักษ�
62113001803 นางสาวอรวรรณ บ-อดินดํา
62113001804 นางสาววิภาวดี เกียรติศักด์ิวณิช
62113001805 นางสาววนิตตรา เทวสัตย�
62113001806 นายไตรภพ วรสาร
62113001807 นางสาวณัฐริกา จันสีดา
62113001808 นางสาวเทพธิดา หงษีทอง
62113001809 นางสาวกนกพร แสนแก6ว
62113001810 นายธนบดี ศรีสมบูรณ�
62113001811 นางปรินทร�นิชา ทองโคตร
62113001812 นางสาวสิริพร โสภาศรี
62113001813 นายศภิษฐ�พงศภัค เพ็ญแก6วบวรภัค
62113001814 นายอัครกิตต์ิ ณธีอัครพัฒน�
62113001815 นางสาวสุดารัตน� จันทอง
62113001816 นายพงศธร ชาญชัยพิชิต
62113001817 นางสาวแพรวนภา สุโขยะชัย
62113001818 นางสาวจริยา ทะลาสี
62113001819 นางสาวอรอนงค� คุณธรรม
62113001820 นางสาวจุฬารักษ� ขอนสี
62113001821 นางสาวยุพาวรรณ พรมประศรี
62113001822 นางสาวหนึ่งฤทัย สารบุญ
62113001823 นางสาวธิติสุดา วิชัยโย
62113001824 นางสาวศิริญาพร มาพันธ�
62113001825 นางสาวจิรัฐติกร ภาคมฤกษ�
62113001826 นางพรรณทิวา นามมา
62113001827 นายจิณณวัตร เรียงนา
62113001828 นางสาวศุภสุดา เรืองตระกูล
62113001829 นางสาวศิริพร พิมพ�บึง
62113001830 นางสาวพิมพ�ธิดา วงค�โพธิสาร
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62113001831 นายพีระพงษ� ภูดอนโพธ์ิ
62113001832 นางสาวจุฑามาส สาลีอาจ
62113001833 นางสาวณัฐมล บุญโคกสี
62113001834 นางสาวจุฬามณี สุริยะภูมิ
62113001835 นางสาวนุชนาถ ราชมนตรี
62113001836 นายจิรทีปต� อัตริ
62113001837 นางสาวศิริมาศ ขูรูรักษ�
62113001838 นางสาวศกลกันต� จําปาวะตะ
62113001839 นางสาวเพ็ญสุพพัต วิเศษศรี
62113001840 นางสาวศิริลักษณ� ทิศเพ็ญ
62113001841 นางสาววิมล สิงห�สุวรรณ�
62113001842 นางสาวจันจิรา บัวระภา
62113001843 นางสาววนันญา ปาสานํา
62113001844 นางสาวอานันท� จงกระโจม
62113001845 นางสาวเปรมฤทัย สุดใจ
62113001846 นางสาวรัตนาภรณ� ยุคขจร
62113001847 นางสาวขวัญฤดี ศรีใส
62113001848 นางพิทยา เมืองนาม
62113001849 นางสาวเบญจมาศ ใสสูงเนิน
62113001850 นางสาวอนันตญา ศรีล6อม
62113001851 นายเรืองเวทย� จํามะลี
62113001852 นางสาวทิพย�สุดา ก6อนแพง
62113001853 นางสาวพัชราภรณ� โคตรประทุม
62113001854 นายนิธิพัฒน� สาโรจน�
62113001855 นายธานินทร� น6อยชื่น
62113001856 นางสาววิลาวัณย� สุดาทิพย�
62113001857 นางสาวสิริวิมล สํานักโนน
62113001858 นางสาวปFยาภรณ� สังฆะมณี
62113001859 นางสาววณิชชา พะเลียง
62113001860 นางสาวพรนภา จันลุน
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62113001861 นางสาวอนุธิดา อินผัด
62113001862 นางสาวจริยา ผลพันธุ�
62113001863 นางสาวธนพร หล-อจันอัด
62113001864 นายอนุชิต ภาคําตา
62113001865 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีจันทรา
62113001866 นางสาวสุวนันท� สายสังข�
62113001867 นางสาวนภศร ปลั่งกลาง
62113001868 นางสาวอาริสา ดาทอง
62113001869 นางสาวอภิญญา โคตรโสภา
62113001870 นายธนพิสิษฐ� ชาบรรทม
62113001871 นายบัญชา ภิญโญดม
62113001872 นางสาวปฏิมาพร จันทร�สมบัติ
62113001873 นางสาวสิริกาญจน� ไชยชาติ
62113001874 นายมาฆวุฒิ นามพิลา
62113001875 นางสาวนรัตฌ�ภมล วงค�วรรณ�
62113001876 นางสาวสิริกร ธรรมแสง
62113001877 นายวินัย ปานคาน
62113001878 นายอธิพงศ� เงินหล-อ
62113001879 นางสาวศิริภาวี พันธิอั้ว
62113001880 นายวันเฉลิม แสงภู-
62113001881 นายตันติกร พรหมบุตร
62113001882 นางสาวจิรปภา น6อยศรี
62113001883 นายจิรทีปต� จุฬาโคตร
62113001884 นายนนทรักษ� นามเสนาะ
62113001885 นางสาวจิราภา ไชยเมือง
62113001886 นางสาวจุรีพร พร6อมพรั่ง
62113001887 นางสาวชลธิชา กะทุ-งกาง
62113001888 นางสาวพัชรี กันยะวงหา
62113001889 นางภมรพรรณ หัตถพนม
62113001890 นางสาวกชกร ทิพยมงคลกุล
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62113001891 นายหนึ่งบุรุษ บดินทร�พิพัฒน�
62113001892 นายรัชชานนท� พัชรเนตร
62113001893 นายสมศักด์ิ เอราวัณ
62113001894 นางสาวดาริตา รัตน�ทิพย�
62113001895 นายคิมหันต� ถุนพุทธดม
62113001896 นางสาวธันยพร โคตรเสน
62113001897 นางสาวเดือนเพ็ญ แก6วประสาร
62113001898 นายปEณณวัทร แก6วเชียงทอง
62113001899 นายอภิสิทธ์ิ สถิตชัย
62113001900 นางสาวรัชฎา หงษ�โง-น
62113001901 นายภูบดี เจริญโชคมณี
62113001902 นายธีรพงษ� จันทะคีรี
62113001903 นางสาวปรานิน วิเศษแก6ว
62113001904 นางสาวกาญจนา แสนโฮม
62113001905 นายฉัตริน ปุราชะดึง
62113001906 นายเชาว�วัฒน� เชิงหอม
62113001907 นางสาวณัฐชริดา บัวใหญ-รักษา
62113001908 นางสาวนงนภัส สากลวิทย�
62113001909 นางสาวจุรินทร โพธิกะ
62113001910 นางสาวสมัชญา ธรรมประชา
62113001911 นางสาวอารยา ชัยปEญหา
62113001912 นายศุภกรณ� ศิริงาม
62113001913 นางสาวบุษรารัตน� ยะตะโคตร
62113001914 นางสาวสําเนียง บุญชัย
62113001915 นางสาวสุภิญญา สุริยนต�
62113001916 นางสาวศิวาพร มีลาภ
62113001917 นางสาวณัฐริกา อุซี
62113001918 นายกานต�ชนก ใครอุบล
62113001919 นางสาวสมฤทัย สมณะ
62113001920 นายพีระพงษ� พระสว-าง
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62113001921 นายพงษ�เทพ เทพปฏิพัธน�
62113001922 นายอนุรักษ� ศรีหล-มศักด์ิ
62113001923 นายอนิรุตษ� อรรคบุตร
62113001924 นายศิขริน แสนทา
62113001925 นายบริพัตร ชลารักษ�
62113001926 นายณัฐพล เวียงทอง
62113001927 นางสาวอภิญญา อุทัยเรือง
62113001928 นางสาววราภรณ� โพธ์ิจันทร�
62113001929 นายชัยธวัช สีหราช
62113001930 นายทศพร ละมัยขันธ�
62113001931 นางสาวสาคร โพธ์ิทอง
62113001932 นายณัฐกฤต ศรีดวง
62113001933 นายภาคภูมิ ขามพิทักษ�
62113001934 นายฐากูร สุราอามาตย�
62113001935 นางสาวอินทิรา พลพุทธา
62113001936 นางสาวจิราวรรณ เกตุจํานงค�
62113001937 นางสาวสุจิตตรา ประครองสี
62113001938 นายมาโนช น6อยนันท�
62113001939 นางสาวพัทธ�ธีรา เคลื่อนไธสง
62113001940 นางสาวปนัดดา วุฒิสาร
62113001941 นางสาวหทัยรัตน� อรุโณทัย
62113001942 นายวรวุฒิ เขียวโคตร
62113001943 นางสาวรัชดาพร อนันตภูมิ
62113001944 นายสันติ โพธ์ิสลาย
62113001945 นางสาวชมพูนุช โพธ์ิเตมิย�
62113001946 นางสาววิชญาดา พาไสย�
62113001947 นางสาวสมฤดี พิมตัน
62113001948 นางสาวณัฐชา พรมสุข
62113001949 นางเจลจิรา สวัสดี
62113001950 นายกัมพล ทองคํา
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62113001951 นางสาวกนกวรรณ แฝงสมศรี
62113001952 นางสาวนุชฎาร� จันเวียง
62113001953 นายนครินทร� เมืองเหนือ
62113001954 นางนิลภา หมีกุละ
62113001955 นายณัฐพงษ� บัวใหญ-
62113001956 นางสาวศยามล จวบยศ
62113001957 นายชีระวิทย� คันธาสุวรรณ
62113001958 นายไกรสร สุริยนต�
62113001959 นางสาวยุจิรา นันทะเสนา
62113001960 นายกิตติพงษ� เทียมทะนงค�
62113001961 นายธวัชชัย เฮืองบุญ
62113001962 นางสาวเสาวลักษณ� สุขี
62113001963 นางสาวสุริยฉาย ชฏิลาลัย
62113001964 นางสาวศิริพร เรืองเจริญ
62113001965 นางสาวเกศสุดา จันทะรส
62113001966 นางสาวรัชนีกร คําชมภู
62113001967 นางสาวเบญจมาศ พรมดี
62113001968 นางสาวอรสุดา พานนนต�
62113001969 นางสาวอารีรัตน� โสวิชัย
62113001970 นางสาวสิรินาถ เย่ียมยอด
62113001971 นายอนุชิต โคตรพัฒน�
62113001972 นางสาวพรรณนภัสร� คงชีวินรุ-งเรือง
62113001973 นายเสกสรร ไสสนิท
62113001974 นายพงศกร ปรุงชัยภูมิ
62113001975 นางสาวกนกวรรณ แย6มงาม
62113001976 นายกฤษณะ พรมพา
62113001977 นางสาวนฤดี โชติศรี
62113001978 นางสาวยุพาภรณ� เขียวศรี
62113001979 นางสาวอมรา คําพิมพ�
62113001980 นายนภมณฑล เพ็ญพิมพ�

หน6า 66 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113001981 นางสาวนภาภรณ� สีลานนท�
62113001982 นายวราณัฐ ทองคํา
62113001983 นางสาวชลิตา เสนสิทธ์ิ
62113001984 นางสาวปริศนา ลาแอ6น
62113001985 นางสาวสิรกรณ� ภูมาศ
62113001986 นางณชาฎา ยศสําอางค�
62113001987 นางสาวกรชนก อยู-ยอด
62113001988 นายวุฒิชัย คําพิทูล
62113001989 นายอรรถชัย อินตา
62113001990 นางสาวนนทิยา สมนิยาม
62113001991 นายวัชฤทธ์ิ พลหล6า
62113001992 นางสาวชไมพร ตุ6ยศักด์ิดา
62113001993 นางสาวเบญจมาศ ทองโชติ
62113001994 นายฤชา ศรีกัน
62113001995 นางสาวพัชรินทร� ตนะทิพย�
62113001996 นางสาวนฤมล กลางประพันธ�
62113001997 นางสาวอัจฉราภรณ� มงคลคํา
62113001998 นางสาววนิสา ตุมพิทักษ�
62113001999 นางสาวศิริวิไล ศรีเกิดครืน
62113002000 นางสาวอริศรา เสริมศิริกาญจนา
62113002001 นางสาวสุพิชชา ผานคํา
62113002002 นางสาวสุดารัตน� ไสยประกรณ�
62113002003 นางสาวเบญจมาศ โทจําปา
62113002004 นายวัชระ คําอินทร�
62113002005 นางสาวอุษณี มีสุข
62113002006 นายวุฒิชัย บุตรพรม
62113002007 นางสาวมะลิวัลย� พันธุ�ทอง
62113002008 นายพงศ�รัตน� ณ หนองคาย
62113002009 นายศิวาวัฒน� มะลิดา
62113002010 นายศุภชัย สมบุศย�
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62113002011 นายณัฐพล ลาลาด
62113002012 นางสาวขวัญข6าว หลาบหนองแสง
62113002013 นางสาวสุธาสินี บุญคํา
62113002014 นางสาวภัสสร เพ็งด6วง
62113002015 นายธนกร กาญจนสุรัตน�
62113002016 นางสาวเนตรนภา บุญเสริฐ
62113002017 นางสาวนิภาพิมพ� แดนสุข
62113002018 นายจรัสพงษ� ทองจรัส
62113002019 นายดนุพล กัณหคุณ
62113002020 นายสัญชัย ผิวเพชร
62113002021 นางสาวอัญธิกา ประนัดทา
62113002022 นางสาวพิณเพชร เรื่องลือ
62113002023 นางสาวพรนภา ภักดียา
62113002024 นายสิทธิชัย จอมพล
62113002025 นางสาวอรวรรณ เทียนศรี
62113002026 นางสาวอารีย�รัตน� พันพู
62113002027 นางสาววัลลี แก6วโกชุม
62113002028 นายอฐิรวัฒน� ยินดี
62113002029 นายกรพงศ� พรมสว-าง
62113002030 นางสาววัลลี เพียกง
62113002031 นายเสถียร พันทุม
62113002032 นางสาวพัชรี ผลพูล
62113002033 นายสุวรรณ รุดโถ
62113002034 นายเจษฎา มุลพรม
62113002035 นางสาวณัฏฐธิดา วิลาศเจริญพงษ�
62113002036 นายวิริยะ ภูคงน้ํา
62113002037 นางสาวปFยะพร อภิสุวรรณ
62113002038 นางสาวนิภา อิ้งชัยภูมิ
62113002039 นายณัฐวัฒน� เนื่องกัลยา
62113002040 นางสาวกันย�จีรา ใจแปง
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62113002041 นางสาวอรอุมา ชุมปEญญา
62113002042 นางสาวพรรษา อินทะรัมย�
62113002043 นางสาวณัฐธิดา ท-อนทอง
62113002044 นายภาณุพงศ� นนท�ธนากร
62113002045 นางสาวสุพรรษา อาษาภา
62113002046 นายสุรเชฎฐ� รักธรรม
62113002047 นางสาวไพรวรรณ ไชยศักด์ิ
62113002048 นายธัชพงศ� พฤกษ�ศรีรัตน�
62113002049 นางสาวจิรภิญญา จําปาทอง
62113002050 นางสาวชลดา ทัพซ6าย
62113002051 นางสาวรัชดากร การฟุRง
62113002052 นางสาวธีริศรา ยาวะโนภาส
62113002053 นางสาวชุลีวรรณ บุญชํานิ
62113002054 นางสาวนพมาศ เคนจันทร�
62113002055 นางธัญชนก อภิฉัตรวงศ�
62113002056 นางสาวผกามาศ เหมือนสิงห�
62113002057 นางสาวจิราภรณ� กองหาโคตร
62113002058 นางสาววราภรณ� ใจคุ6มเก-า
62113002059 นางสาวพิมพ�ชนก หาชนะ
62113002060 นางสาวรัชนีกร อุธาดร
62113002061 นางสาวลาวรรณ สีโย
62113002062 นายชัยชาญยุทธ ภาแกดํา
62113002063 นางสาวชิดชนก ภู-ทอง
62113002064 นายคล6ายพงศ� ไม6แก6ว
62113002065 นายนครินทร� เนื่องวงษา
62113002066 นางสาวเกศริน ดาวสาวะ
62113002067 นางสาวเกศิณี สายคําจันทร�
62113002068 นางสาวกนกวรรณ คํากําพุด
62113002069 นางสาวศิริลักษณ� สมฤาแสน
62113002070 นางสาวจิรนันท� จันมะโฮง
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62113002071 นางสาวสุดารัตน� ณรงค�ชัย
62113002072 นายจักร�กฤษณ� สีหคุณังกุล
62113002073 นางสาวสุกัญญา ฤาชา
62113002074 นางสาวทัศวรรณ แสนศรี
62113002075 นางสาวศิณา เบ6าหัวดง
62113002076 นางสาวชลธิชา อุทัยกัน
62113002077 นางสาวชนิสรา โอดพิมพ�
62113002078 นายวชิรวิทย� งานไว
62113002079 นางสาวกาญจนา ธรรมจรรยา
62113002080 นายวิศรุต สวงโท
62113002081 นางสาวนิตติยา ขันธ�ทอง
62113002082 นางสาววิไลวรรณ ชิดทอง
62113002083 นางสาวมณีรัตน� ตู6สมบัติ
62113002084 นางสาวประภาสิริ ยศพล
62113002085 นางสาวอุไรลักษณ� อุ-นบุญเรือง
62113002086 นางสาวนุชณา ชาธิรัตน�
62113002087 นางสาวศรนภา พุ-มพวง
62113002088 นางสาวสุธิดา ชนะพันธ�
62113002089 นางสาวแคทรียา ทักษิณพิลา
62113002090 นางสาวนงนุช วิชัย
62113002091 นายณัฐชัย นะบรรดิษฐ�
62113002092 นางสาวสุณิสา กมล
62113002093 นายอภิวัฒน� ฤทธิแสน
62113002094 นางสาวสุนันทา ชินรัตน�
62113002095 นายวีระชาติ เพียช-อ
62113002096 นางสาวศิริยากร ไชยศรี
62113002097 นางสาวอาภัสรา เหล-าสุวรรณ�
62113002098 นางวิมล ชัยปรัชญาวงศ�
62113002099 นางสาวพิมพ�พิชชา บุญภาไพโรจน�
62113002100 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีไสว
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62113002101 นางสาวรัชนู ทุมบุญ
62113002102 นางสาวศิริพร ชมภู
62113002103 นางสาวทิราภรณ� สมศรี
62113002104 นางสาวรชณีภร ตันนาดี
62113002105 นายจักรพงษ� คุณนากาล
62113002106 นายปริวัฒน� นามมุงคุณ
62113002107 นางสาวจิตรเรณู พิมสิม
62113002108 นายเตชวิทย� นิมิตร
62113002109 นางสาวกัลยารัตน� สระทอง
62113002110 นางสาวกนิษฐา มาเบ6า
62113002111 นางสาววิชุดา โสดาสร6อย
62113002112 นางสาวเมย�ธิรินทร� โพธ์ิศรี
62113002113 นายรัชนัย นามเจิมสุข
62113002114 นางสาวอิสริยา ศรีบุญเรือง
62113002115 นางสาวพุทธามาศ ไชยมงค�
62113002116 นายสุรสิทธ์ิ พิมพ�สาร
62113002117 นางสาวอุษณี โสดาศรี
62113002118 นางสาวอภิชญา ไร-วิบูลย�
62113002119 นายรังสรรค� พันธ�พิบูลย�
62113002120 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพวงมาลัย
62113002121 นายกรกช แสนปุย
62113002122 นางสาวศิริกุล ยัพราษฎร�
62113002123 นางสาวทับทิม แย6มไสย
62113002124 นางสาวอารียา วิชาคํา
62113002125 นายภาคินัย ยศเฮือง
62113002126 นายชัยพิชิต ตาระพัน
62113002127 นายวัชระพงษ� จิระ
62113002128 นางสาวกชกร ภูมิศรี
62113002129 นายพรรณเดช นาสมพงษ�
62113002130 นางสาวกมลวรรณ คําสา
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62113002131 นางสาววิภาดา หันจันทร�
62113002132 นางสาวปาริชาติ เหมวิพัฒน�
62113002133 นางสาวจารุวรรณ ประสงค�สุข
62113002134 นายบัลลังก� สมใจ
62113002135 นายปฏิภาณ เดชครอบ
62113002136 นางสาวกนกวรรณ ดวงกรมนา
62113002137 นางสาวจุฑาทิพย� นาคอก
62113002138 นางสาวภัทรสุดา ก6อนยะ
62113002139 นายเอกชัย ระดาพัฒน�
62113002140 นางสาวศรสวรรค� วงค�สุขะ
62113002141 นางสาวสุรีรัตน� คนเพียร
62113002142 นายอนุวัฒน� ทองแสง
62113002143 ว-าที่ รต.หญิงมุกดา จันทะคุณ
62113002144 นายทิวา วุ6นชีลอง
62113002145 นายขจรเดช อนันตภูมิ
62113002146 นายสยมภู ดรอินทร�
62113002147 นางสาวนวมินทร� พลเดช
62113002148 นางสาวกนกวรรณ สิงห�ปRอง
62113002149 นางสาวกรรณิการ� บรมฤทธ์ิ
62113002150 นางสาวพัชรินทร� หงษ�วิเศษ
62113002151 นายณัฐพงศ� สินทร
62113002152 นายมนต�นภัสร� นาคะสถิรกุล
62113002153 นางสาวสุชีวา บุญกอง
62113002154 นางสาวชลียา ใยแก6ว
62113002155 นางสาวณภัทร บุญศิริ
62113002156 นางสาวอังค�วรา จันทรวารี
62113002157 นางสาวสราญพร แสงห6าว
62113002158 นายณฐกร บุตรกิจ
62113002159 นางสาวรังสิธร ประการแก6ว
62113002160 นางจิราภรณ� เอกโชติ
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62113002161 นายสุรกิตต� สิงธิมาศ
62113002162 นายสุวิทย� คําเรืองศรี
62113002163 นายจิรายุ ติงสุวาทิตย�
62113002164 นางสาวรัญธิชา สงวนสินธุ�
62113002165 นางสาววรปภัส นาคสุข
62113002166 นางนภสร มิชิฉัยยะ
62113002167 นางสาวเมทิกา ธนากุลโกศล
62113002168 นายธชา พิมพิลา
62113002169 นางสาวจุฑามาศ อัศวะภูมิ
62113002170 นางสาวพรกมล ไชยคํา
62113002171 นางสาวเขมิกา เครื่องพาที
62113002172 นางสาววรัญญา วรรณปะเต
62113002173 นายสถิตย� ชิยางคบุตร
62113002174 นายจิรยุทธ� อวยชัยภูมิ
62113002175 นายภูมัย เชื้อไพบูลย�
62113002176 นางสาวณัฐชยา เห็มชัย
62113002177 นางสาวนิจจารีย� โลนะชาติ
62113002178 นางสาวอังคณา จ-าภพ
62113002179 นายณัฐนนท� เกษร
62113002180 นางสาวกนกวรรณ ขันชัยภูมิ
62113002181 นายศิริ บุญคํ้า
62113002182 นางสาวพิชญาพร ตะกิมนอก
62113002183 นางสาวอุดมพร ศุภรมย�
62113002184 นายณัฐวัตร ย6อมสี
62113002185 นางสาวกานต�สิรีเกศ เลิศสรรสิริ
62113002186 นายธีรวัชร อ-อนเหลา
62113002187 นายเดชคําภีร� คงวงค�
62113002188 นางสาวลําดวน อันทะรินทร�
62113002189 นายวีระพล สุขจินดา
62113002190 นางสาวสมสุนิสา แก6วอาษา
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62113002191 นางสาวรักษ�สุดา สุทธิวงษ�
62113002192 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข
62113002193 นายเอกรัตน� มาตรทอง
62113002194 นางสาวกัณทิมา แสนโสม
62113002195 นายอภิสิทธ์ิ พลเย่ียม
62113002196 นางสาวพุ-มพวง อาจสมัย
62113002197 นางสาวเบญจมาศ ณีวงค�
62113002198 นางสาวสุพิณญา เมาะราษี
62113002199 นายปFGนพงศ� ไชยนคร
62113002200 นางสาวกชมล ทานสมบัติ
62113002201 นายจักรพรรดิ คําพร
62113002202 นางสาวภัทราภรณ� เหรียญทอง
62113002203 นางสาววราภรณ� มะลิงาม
62113002204 นางสาววรรษมน ภูภักดี
62113002205 นายดนุพล ยอดไฟอินทร�
62113002206 นางสาวบัณฑิตา ทองสุข
62113002207 นางสาวสุดารัตน� ม-วงอยู-
62113002208 นายเฉลิมพร สุรพล
62113002209 นางสาวฑิฆัมพร ศรีแวง
62113002210 นางสาวสุดารัตน� ชูรัตน�
62113002211 นางสาวกันทิมา สีโคตร
62113002212 นางสาวกัญจน�กมล จ่ันเพ็ชร�
62113002213 นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล
62113002214 นางสาวศิริภา สัตนาโค
62113002215 นางสาวอารดา ภักษาหาร
62113002216 นางสาวกัลยาวดี รัตหน
62113002217 นายจักรกฤต หาพา
62113002218 นางสาวจิราพร โยธาจันทร�
62113002219 นางสาววิวรรธณี ทองดี
62113002220 นายณรงค� ชมเสียง
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62113002221 นางสาวสุทธิดา มาปRอง
62113002222 นางสาวอภิญญา นากแก6ว
62113002223 นางสาวเยาวลักษณ� เค6าคํา
62113002224 นางสาวนันทพร จันทะเลิง
62113002225 นายพิสิฎฐ� จตุเทน
62113002226 นายฐาปกรณ� อินอุ-นโชติ
62113002227 นางสาวชุติกาญจน� จาริพันธ�
62113002228 นางสาวปFยะดา เอกตาแสง
62113002229 นางสาวเยาวพา ย่ีสุ-นหอม
62113002230 นางสาวปรียาพร บุนนาค
62113002231 นางสาวจิราพร สู6สงคราม
62113002232 นางสาวเจนจิรา ชาวด-าน
62113002233 นางสาวอทิตยา ศรีมามาศ
62113002234 นายอนัชชา ราชแสนเมือง
62113002235 นางสาวณัฐฐาพร จิตรดี
62113002236 นางสาวอารียา ขอบเหลือง
62113002237 นางสาวศิริยากร เชื้อบริบูรณ�
62113002238 นางสาวพัชราภร วงชมภู
62113002239 นายภูคมิน สายลุน
62113002240 นางสาวภาวิณี ภูศรี
62113002241 นางสาวกมลรัตน� จรทผา
62113002242 นางสาวณัชชานันท� วงสอาด
62113002243 นางสาวหทัยกานต� นันทเสน
62113002244 นางสาวบุษราภรณ� พาพินิจ
62113002245 นายวุฒิวงศ� ใจซ่ือ
62113002246 นางสาวสาวิตรี เหล-าโนนเขวา
62113002247 นางสาวดารุณี ชัยอาสา
62113002248 นายกิตติ แสนสร6อย
62113002249 นางสาวศุภรัตน� อารีเอื้อ
62113002250 นางสาววรัญญา แสนเมือง
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62113002251 นางสาวปานวาด ภิรมย�กุล
62113002252 นางสาวทิพวรรณ รัตนนท�
62113002253 นางสาวกฤษยา ไชยคิรินทร�
62113002254 นางสาวน้ําผึ้ง คําพวง
62113002255 นายศุภฤกษ� รัตน�ประทุม
62113002256 นางสาววรรณศิริ มนตรี
62113002257 นางสาวกัญญารัตน� กุศลคุ6ม
62113002258 นางสาวณัฐรัฐ มูลมาตย�
62113002259 นางสาวกนกพร ภูทองเงิน
62113002260 นางสาวเบญญาภา ศิลาทอง
62113002261 นางสาวสุรีวัลย� อภัยพันธ�
62113002262 นายราชศักด์ิ วังสงค�
62113002263 นางสาวศุภศิริ แซ-แจ-น
62113002264 นางสาวโสภา สาวะศรี
62113002265 นายศุภกร พรหมดวงดี
62113002266 นางสาวศิริพร อินธิแสน
62113002267 นายชลิต ชัยภูมิ
62113002268 นางสาวจิรวรรณ นาขันที
62113002269 นางสาวธัญญา เนื่องวงษา
62113002270 นางสาวกมลวรรณ วิถี
62113002271 นางสาววัชรี ทุมไพร
62113002272 นางสาวจันทร�จิรา ปะวะเสริม
62113002273 นายณัฐพล แพงอ-อน
62113002274 นางสาวกมลมาศ ทุมสงคราม
62113002275 นายชัชวาลย� หดคํา
62113002276 นางสาวกาญจนา ชัยมูล
62113002277 นายอภิรักษ� กองคํา
62113002278 นางสาวปริศนา ศรีราษฎร�
62113002279 นางสาวพัทริดา สายรื่น
62113002280 นายเกียรติพันธ� จันทร�แก6ว
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62113002281 นายพงษ�จักรี สืบทิพย�
62113002282 นางสาวชนาทิพย� พันธิอั้ว
62113002283 นางสาวพรธีรา หงษ�คําดี
62113002284 นางสาวประภัสสร วงษาบุตร
62113002285 นางสาวจิรารัตน� ไร-สูงเนิน
62113002286 นางสาวนงลักษณ� เข็มศิริ
62113002287 นางสาวธาศิณี วิชัยศร
62113002288 นางสาวเดือนนภา ตอบไธสงค�
62113002289 นางสาวเจริญรัตน� จันทร�จร
62113002290 นางสาวพราวนภา คําเพียร
62113002291 นางสาวอัจฉราภรณ� ลมสูงเนิน
62113002292 นายปราโมทย� ภารประสาท
62113002293 นางสาวภัทรดา จิตศรัณยูกุล
62113002294 นายกฤษณะ ไชยจันดา
62113002295 นางสาวบัณฑิตา ชนะพล
62113002296 นางสาวมุทิตา เปZงวัน
62113002297 นายยุทธนา ดลเรขา
62113002298 นางสาวช-อผกา คําเวียง
62113002299 นายธนาวุธ สําราญรื่น
62113002300 นางสาวบุญธนา โพธ์ิสิงห�
62113002301 นางสาวลัดดา เปMGยมศรี
62113002302 นางสาวศยามล ปENนประเสริฐ
62113002303 นายนภัทร สายัญ
62113002304 นายธนอนันต� ปภาวิชญ�โยธิน
62113002305 นางสาวชุติกาญจน� คนชาน
62113002306 นางสาววิภา วงศ�สมศรี
62113002307 นายกิติคุณ จันทุดม
62113002308 นายสุธีรพันธ� เต็มตาวงษ�
62113002309 นางสาวณัฐนรี บุญแท-น
62113002310 นายชินกฤต พรหมโชติ
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62113002311 นางสาวสินีนาฏ เรืองแหล6
62113002312 นางสาววารีรัตน� คงโนนกอก
62113002313 นางพันทิวา จันทรกุล
62113002314 นางสาวณิชาภัทร มีมะโน
62113002315 นายวาริด สอแลWะ
62113002316 นางสาวกนกวรรณ คลังบุญวาสน�
62113002317 นางสาววริศรา ทองคํา
62113002318 นายปกรณ� ขันทะมูล
62113002319 นางสาวชุติกาญจน� มันตาพันธ�
62113002320 นางสาวเบญญาภา บุญเย่ียม
62113002321 นายจิตรกร แก6วกุ-ม
62113002322 นางสาววลัยพรรณ จันละคร
62113002323 นางสาวพวงผกา สีมา
62113002324 นางสาวรัชนี ทองสร6อย
62113002325 นายศิวัฒน� แกมจินดา
62113002326 นายเหมณัฐ โจทก�มีชัย
62113002327 นางสาวณภัทร สุขสกุล
62113002328 นางสาวพิมพ�ลภัส ศรีบูอ่ํา
62113002329 นางสาวเนตรนภา สาระวัน
62113002330 นายเจนจบทิศ จารึกกลาง
62113002331 นางสาวมยุรา เพียสุพรรณ
62113002332 นางสาวกาญจนาภรณ� บุญเรือง
62113002333 นายโอฬาร สอนพันละ
62113002334 นางสาวสุวดี ลาสุนนท�
62113002335 นางสาวกรรณิกา ปภุสโร
62113002336 นางสาวทิพวรรณ� นนยะโส
62113002337 นางสาวพิมพ�ชนก เย็นสวัสด์ิ
62113002338 นางสาวศิริอร อ-อนปุย
62113002339 นายพรหมพิริยะ เกลื่อนกลางดอน
62113002340 นายเฉลิมพล อ-อนตา
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62113002341 นายปฐวี ทะคง
62113002342 นายพงษ�ไท ศิริปM
62113002343 นางกิตติยา คําทะเนตร
62113002344 นางสาวอรปรียา ราชวงษ�
62113002345 นางสาวลัลธลิมา พิมลา
62113002346 นายภาณุพงศ� ทวนทอง
62113002347 นางสาวสุธิดา คํ้าชู
62113002348 นายธิเบต ขยายวงค�
62113002349 นายฉัตรมงคล ดวงวงษา
62113002350 นายวชรพล เกตวงษา
62113002351 นางสาวภัสดาพร อัจฉริยพงศ�
62113002352 นางสาวสุชาดา สานันต�
62113002353 นายภาณุพงษ� พิพัฒนสุภรณ�
62113002354 นางสาวธัณย�สิตา เนื่องรินทร�
62113002355 นายสุทธิพงษ� พงษ�ไตรรัตน�
62113002356 นางสาวเดือนเพ็ญ พินิจมนตรี
62113002357 นายภาณุวัฒน� ศรีสมบัติ
62113002358 นางสาวนุชรภา จันทพันธ�
62113002359 นางสาวปนัดดา บํารุงสําราญ
62113002360 นางสาวมาริษา หร-องปEจฉิม
62113002361 นายสุทิวัส อุทุมพร
62113002362 นางสาวสิริวิมล ทินราช
62113002363 นางสาวปนัดดา ข-วงสิมมา
62113002364 นางสาวจิราพร ธรรมราษฎร�
62113002365 นางสาวปริฉัตร เพชรอ6อม
62113002366 นางสาวศิริลักษณ� ปFนตาพรม
62113002367 นายพงศ�วิสิฐ คํายันต�
62113002368 นางสาวชนิตา มิตะมะ
62113002369 นางสาวกนกพร ดงพะกิจ
62113002370 นายอรรถพล เหนือทอง
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62113002371 นางสาวกรรณิการ� เพ็งมณี
62113002372 นายสิทธิพงษ� อุทรักษ�
62113002373 นายภาณุวัฒน� บูระภี
62113002374 นายธนพนธ� อดุลทิฐิพัชร
62113002375 นางสาวรสสุคนธ� สะอาดเอก
62113002376 นางสาวศศิธร นามวิเศษ
62113002377 นางสาวอรทัย ยังสูงเนิน
62113002378 นางสาวศรัญญา คณาศรี
62113002379 สิบเอกทรงศักด์ิ ภูกองไชย
62113002380 นางสาวธีริศรา หอมชื่นใจ
62113002381 นายธีรยุทธ ศรีบุรินทร�
62113002382 นางสาวภิญญาพัชญ� ม่ังค่ัง
62113002383 นางสาวลักคณา หาญอาษา
62113002384 นางสาววารุณี ละสี
62113002385 นางสาววัลภา นากลาง
62113002386 นางสุภาพร รจนาสม
62113002387 นางสาวเบญจมาศ สายทองดี
62113002388 นางสาวสุวนันท� ผองแก6ว
62113002389 นางสาวสกุลรัตน� กําริสุ
62113002390 นางสาวขวัญหทัย สุวรรณพันธ�
62113002391 นางสาวศรินยา เกษมศิลปS
62113002392 นายเจษฎา นายาว
62113002393 นางสาวอภิรดี ฦาชา
62113002394 นายโฆษกะ สมานฉันท�
62113002395 นายวิทวัส ปาทา
62113002396 นางสาวสุพิชฌานันต� พิมพรัตน�
62113002397 นางสาวขวัญสุดา ผาใต6
62113002398 นายอิศรา ผาละนัด
62113002399 สิบเอกปรีชา ช-างเสนา
62113002400 นางสาวสุนันทา ปะกิตานัง
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62113002401 นางสาวสินีนุช แสงสุรินทร�
62113002402 นายวิรุต อุดทา
62113002403 นางสาวศุภาพร ชิณรักษา
62113002404 นายดนุพล เทพภูเขียว
62113002405 นางสาวละออ ชัยลิตร
62113002406 นางสาวนุชจรีย� สวนโคตร�
62113002407 นายศักด์ิชัย แสนศรี
62113002408 นายณัชพล ชุมพล
62113002409 นายธนาวุธ มโนรินทร�
62113002410 นางสาวรัตนาภรณ� จันทนวน
62113002411 นางสาวจริยาวดี พัดริม
62113002412 นางสาวสุดารัตน� ระดาพัฒน�
62113002413 นางสาวจีรประภา คําพิมพ�
62113002414 นางสาวณัฐธิดา สุดเสน-ห�
62113002415 นายเทพกรณ� บุญประเสริฐ
62113002416 นางสาวยุพาวรรณ ปรากฎดี
62113002417 นายคมกริช ศรีอุทธา
62113002418 นายวันฉัตร จิตตนูนท�
62113002419 นางสาวสุภาพร อุปทาเย
62113002420 นางสาววาสนา พลเย่ียม
62113002421 นางสาวศิราภรณ� ครูวาจารย�
62113002422 นางสาวณัฐติยา จันทะลุน
62113002423 นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
62113002424 นางสาวศุภนิดา ไชยนคร
62113002425 นางสาวจินตหรา ดอนโหน-งชา
62113002426 นายกิตติศักด์ิ อิ่มรักษา
62113002427 นางสาวรัตนาวดี พรหมแก6ว
62113002428 นางสาวศิเรมอร ขันขวา
62113002429 นางสาวขนิษฐา แก6วสีขาว
62113002430 นายภูมิษาณฑ� ทองแสน
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62113002431 นางสาวณัฐวิภา อ-อนละมัย
62113002432 นางสาวปารจรีย� ศรีคง
62113002433 นายคฤกษ�พล จําปา
62113002434 นางสาวรัชฎาภรณ� ยอดปทุม
62113002435 นายกรวิชญ� เข็มปEญญา
62113002436 นางสาวศศิธร ศรีเมือง
62113002437 นายชัยรัตน� จิตรกล6า
62113002438 นางสาวพรกิตติยา ไพศาลภาณุมาศ
62113002439 นายกรวิท วิเศษดี
62113002440 นางสาวรุ-งตะวัน มะณีมาตย�
62113002441 นางสาวสาลิณี บุญหนา
62113002442 นางสาววิภาพร กางยาแสน
62113002443 นางสาวญาดา สินธุระวิทย�
62113002444 นายคทาวุธ ยาวะโนภาส
62113002445 นางจันประภา จําปาแดง
62113002446 นางสาวอุษา จันทร�ประเทศ
62113002447 นายพิพรรธ ลบพ้ืน
62113002448 นางสาวอภิญญา เทพคําดี
62113002449 นางสาวสุนิสา มณีวรรณ�
62113002450 นางสาวธันยนันท� ตันติอาภรณ�
62113002451 นายกิตติศักด์ิ ไชยโชติ
62113002452 นางสาววนาทิพ คํามาศ
62113002453 นางสิริพรรณ พ่ึงภพ
62113002454 นางสาวนริศา แน-นอุดร
62113002455 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤกษ�ดีทวีทรัพย�
62113002456 นางสาวอัจฉรา มาเบ6า
62113002457 นางสาวรุ-งนภา ดางาม
62113002458 นายชนาธิป เครือวรรณ
62113002459 นางสาวณัฐติพร ไสยวิจิตร
62113002460 นายชยกร ชัยทิพย�
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62113002461 นายจิรศักด์ิ ไชยรังษี
62113002462 นางสาวลัคนา หะยะมิน
62113002463 นางสาวจันทร�ฉาย แห6วศรี
62113002464 นายวุฒินนท� สอนคราม
62113002465 นางสาววิลาวัณย� แก6วสิงห�
62113002466 นางสาวปาริชาติ กลมลี
62113002467 นางสาวสิราวรรณ ภูกงลี
62113002468 นายจาตุรนต� มณีรัตน�
62113002469 นายโชคชัย โสภารักษ�
62113002470 นางสาวจิราภรณ� โพธิราชา
62113002471 นางสาวกนกกาญจน� ศรีภูมี
62113002472 นายจักรวาล พันธุ�พาณิชย�
62113002473 นางสาวศิริรัตน� มาคิน
62113002474 นายณัฐวุฒิ มีบุญ
62113002475 นายเอกราช วิสาขะ
62113002476 นายเทพรัตน� อังคณา
62113002477 นางสาวปฐวริญญ� วรฉัตร
62113002478 นายธนพล ยุพานวิทย�
62113002479 นางสาวฑิตยา กุลลินพล
62113002480 นางสาวนันทิยา ลอนหิน
62113002481 นางสาวภาวนา ชีวาจร
62113002482 นางสาวนภาพร ปะกายะ
62113002483 นางสาวสุพัฌา พลเสนา
62113002484 นางปอแก6ว เจาลา
62113002485 นางสาวนนธญา สุวรรณกูฏ
62113002486 นายกุศลชัย เวียงวิเศษ
62113002487 นายเชวงศักด์ิ ประกอบเสริม
62113002488 นางสาวสุพัชรี หาญชนะ
62113002489 นางสาวเจนจิรา พลสุริยา
62113002490 นางสาวณัฐวรรณ กัญญาคํา
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62113002491 นางสาวปานตะวัน รุจิชยากูร
62113002492 นางสาวพัชราภรณ� วงศ�กันทรากร
62113002493 นายเจษฎาบดินทร� จันทะชัย
62113002494 นางสาวนฐกร วงษ�เทราช
62113002495 นายจักรพรรด์ิ วรรณพนม
62113002496 นายพงษ�พิทักษ� โทนันต�
62113002497 นางสาวฐิตาพร โฉมอุดม
62113002498 นางสาวพัชญาภรณ� จันทรังษี
62113002499 นายจีรวัฒน� โนดไธสง
62113002500 นางสาวสุพิชญา สุขโข
62113002501 นางสาววรรณิสา สีโนนคํา
62113002502 นางสาวจารุภา พงษ�เรื่อง
62113002503 นายต-อพงศ� ตระกูลอึ้ง
62113002504 นายจงพิทักษ� นามเหลา
62113002505 นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ
62113002506 นางสาวอนุสรา สินโทต6อม
62113002507 นางยุดา อินเสมียน
62113002508 นายปFยะนัฐ พลสุวรรณ
62113002509 นางสาวสุนิสา สังฆจันทร�
62113002510 นายชูชาติ มูลอินทร�
62113002511 นางสาวนิศาชล ลาษี
62113002512 นางสาวสศินาภรณ� รวงผึ้ง
62113002513 นางสาววรรณภา สิริโภคสกุล
62113002514 นางสาวอุมาภรณ� คณะวาปM
62113002515 นายวสันต� ปุริสา
62113002516 นางสาวอวัสฎา จําปาวัตตะ
62113002517 นายเปรม วรรณพัฒน�
62113002518 นางสาวนิพาภรณ� โพธ์ิดํา
62113002519 นางสาวกรรณิการ� ชื่นตา
62113002520 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�หนองแล6ง
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62113002521 นางสาวกัญญาณัฐ สร6างไธสง
62113002522 นางสาวกานดา จํานงภักด์ิ
62113002523 นางสาวเจนตินันท� วรารัศมี
62113002524 นายจิรพิพัฒน� เรียบพร
62113002525 นางสาวธิติมา สักขาพรม
62113002526 นายภูมินทร� ศรีพอ
62113002527 นางสาวศริญญา ใต6สันเทียะ
62113002528 นางสาววิไลลักษณ� สมีดี
62113002529 นางสาวสุรัชมาศ คําภีระมี
62113002530 นายภาณุพงศ� อุตรมาตย�
62113002531 นายรุ-งเกียรติ โตฤทธ์ิ
62113002532 นายฉัตรพล ทองไพบูลย�
62113002533 นางสาวสุรัตน�ดา ภารพงษ�
62113002534 นางสาวปรารถนา เจ6าหอม
62113002535 นายธัชดนัย กาญจนัษฐายี
62113002536 นางสาวนริศราวรรณ วงเวียน
62113002537 นางสาวรัชนีกร ชาญสมร
62113002538 นางสาวกนกพร กุลม่ิง
62113002539 นางสาวมาลินี สุทธิประภา
62113002540 นางสาววัชราภรณ� สาคร
62113002541 นางสาวรัตชนก สารพล
62113002542 นายนิพนธ� อุไรพงษ�
62113002543 นางสาวเสาวภรณ� ภูมิคํา
62113002544 นายพิษณุ ผาลา
62113002545 นางสาวอรทัย ทับทมาตร
62113002546 นางสาวมุทิตา หงษานาวา
62113002547 นางสาวธัญมาศ วังคะฮาต
62113002548 นางสาวสุทธิดา เสนานุช
62113002549 นางสาวกรรณิการ� จันทร�เต็ม
62113002550 นางสาววันวิสาข� นามพรม
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62113002551 นางสาวโสภาวรรณ อ-อนสมัย
62113002552 นางสาวอมรทิพย� สกนธวัฒน�
62113002553 นายศุภชัย โยมะบุตร
62113002554 นางสาวภาสินี ศรีสุข
62113002555 นางสาวละอองดาว จันทวงษ�
62113002556 นางทิพวรรณ บุตดา
62113002557 นางสาวภัสวรรณ ถวิลไพร
62113002558 นางสาวภัทรวดี ศรีหาญ
62113002559 นางสาวนิตยา เพชระบูรณิน
62113002560 นายวีรยุทธ แพทย�กระโทก
62113002561 นายกฤษฎา กาดนอก
62113002562 นายพรเทพ บัวเย็น
62113002563 นางสาวจิราภรณ� ยาย-อ
62113002564 นายย่ิงยง ดวงพรม
62113002565 นายนัฐวุฒิ พลมะสี
62113002566 นางสาวพรรณทิภา พร6อมสมุทร
62113002567 นางสาวเสาวลักษณ� อุ-นน้ําเที่ยง
62113002568 นายเชิดธวัช เลิศคอนสาร
62113002569 นางสาววิชนีย� วิเศษภัย
62113002570 นางสาวสุพรรณี เย่ืองกาย
62113002571 นางสาวนัจนันท� สีหาฤทธ์ิ
62113002572 นายจักรี คงประเสริฐ
62113002573 นางสาววิการดา โคตรเสนา
62113002574 นางสาวปนัดดา วัดจันทร�
62113002575 นายพันวิสิทธ์ิ อิ่มเอิบ
62113002576 นางสาวจินตหรา จันทร�ศรี
62113002577 นายมงคล วงษ�สูงเนิน
62113002578 นางสาวขวัญเนตร ลีลากุด
62113002579 นางสาวเย็นจิตร จตุเทน
62113002580 นางวาสนา ปEดไธสง
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62113002581 นายอลงกรณ� วิชัยกุล
62113002582 นายพิเศษ แก6วขอนแก-น
62113002583 นางสาวลัดดาวรรณ ทัพรัตน�
62113002584 นางสาวนวรัตน� เหลืองไตรรัตน�
62113002585 นางสาวชยากาญจน� พิมสาร
62113002586 นายณัฐวัฒน� จาบประโคน
62113002587 นางสาวธนาวรรณ ศรีเลิศ
62113002588 นางสาวเกษศิรินทร� แสงชมภู
62113002589 นายภาคิน อุ-นโสดา
62113002590 นายนฤนารถ ลินลา
62113002591 นางสาวกาญจนาภรณ� ซินโซ
62113002592 นายพจพงค� ปลาคํา
62113002593 นายวีรพงษ� ปะกิระนา
62113002594 นางสาวกันทรากร พิทักษ�
62113002595 นายรชานัน ฆ6องสะท6าน
62113002596 นางสาวนฤมล ยอดทองดี
62113002597 นางสาวฐิตินันท� ภูเงิน
62113002598 นายไพรสันต� ประโม
62113002599 นายวรุฒ วันดี
62113002600 นางสาวชนิดา จุลชัย
62113002601 นางสุจิตตรา สินโพธ์ิ
62113002602 นางสาวรัตติยากร นามมุงคุณ
62113002603 นางสาวผกาสินี ภาจันทร�คู
62113002604 นางสาวจิราพร บัวสาย
62113002605 นายสุเมธ ผกาหวน
62113002606 นางสาวเทพยุดา ศรีวัฒนะ
62113002607 นายชินรัตน� คุณชื่น
62113002608 นางสาวพัทธนันท� หรูประเสริฐดล
62113002609 นางดวงกมล เพียรภายลุน
62113002610 นางสาวปFยนุช พรมสิงห�
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62113002611 นายอุดมศักด์ิ ผึ้งทอง
62113002612 นางสาวศรีดาวเรือง ชูรัตน�
62113002613 นางสาวอ6อมฤทัย บึงอําพัน
62113002614 นางสาววันเพ็ญ ตุ-นเฮ6า
62113002615 นายนราธิป มาลาพร
62113002616 นางสาวศศิปรียา สุขประเสริฐ
62113002617 นายธนิตสรณ� วรโชติไพศาล
62113002618 นางสาววรรณภา สารบรรณ
62113002619 นางสาวกนกรดา ซ6ายสวย
62113002620 นางสาวกัลยา สาวิภาค
62113002621 นายธนาวิทย� วราศิลปS
62113002622 นายวีรพงศ� เฉลิมหมู-
62113002623 นายธนรัตน� พฤกษานุศักด์ิ
62113002624 นายเกษมสันต� ฟRาคะนอง
62113002625 นายกิตติธร พิเศษฤทธ์ิ
62113002626 นายเศรษฐสรร แสนประดิษฐ�
62113002627 นายธนาโรจน� โรจนโรวรรณ
62113002628 นางสาวชุติพร โพทุมทา
62113002629 นายวรเมธ จันทีนอก
62113002630 นายราชันย� ศรีสนั่นวงษ�
62113002631 นางสาวอริษา เกษร
62113002632 นางสาวกรรณิกา สีลาเณร
62113002633 นางสาวสัจมน ทําทอง
62113002634 นางญาณนาภา เรืองสุขสุด
62113002635 นางสาวศยามล มาเบ6า
62113002636 นางสาวธิดาภรณ� ภูแพง
62113002637 นางสาวสุดารัตน� ภูมิคอนสาร
62113002638 นายเอนกบุญ โชคดุรงค�
62113002639 นางสาวกัญญภัสสก� เอกภัทร�ชัยวงษ�
62113002640 นางสาวศิริวรรณ เกิดดี
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62113002641 นางสาวกัลยวรรธน� ภูพิมสันต�
62113002642 นางสาวกมลรัตน� อิฐรัตน�
62113002643 นางสาวนัฐกานต� โทสิงห�
62113002644 นางสาวณัฐกานต� โสใหญ-
62113002645 นางสาววิภาดา คูนาวงษ�
62113002646 นางสาวชัชลี ศรีไชยทอง
62113002647 นางสาวเกษราภรณ� แสนศึก
62113002648 นางสาวภัทรา เสียงล้ํา
62113002649 นายอนุชา คิดค6า
62113002650 นายจิราวัฒน� คชสาร
62113002651 นายกฤตภัทร ยมภักดี
62113002652 นางสาวอณัญญา วุฒิพงศ�เดชา
62113002653 นายอมรเทพ จันทร�เทพ
62113002654 นางสาววรารัตน� พัสดร
62113002655 นางสาววนัสนันท� แสนทวีสุข
62113002656 นายไชยวัฒน� จันทะวงค�
62113002657 นายอานุภาพ การรักษ�
62113002658 นางสาวเพ็ญจุฑา อนนตะชัย
62113002659 นางสาวอรพรรณ นางแล
62113002660 นางสาวขวัญสุดา บุญวัง
62113002661 นางสาวณัฐติยา ไชยวงษา
62113002662 นางสาวกรรณิการ� เค6ามูล
62113002663 นายสุพร แต6มพรมรินทร�
62113002664 นายเปรมชนัน อ-วมทอง
62113002665 นางสาวสุวนันท� วงษ�ศรีเทพ
62113002666 นายภาณุพัฒน� ศรีวงษ�
62113002667 นางสาวบุญธิดา ศิริบาล
62113002668 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณสาร
62113002669 นางสาวศศิรดา ศรีศิริ
62113002670 นางสาวสุธารทิพย� ไสยลาม
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62113002671 นายอนิรุตต� วาทะยา
62113002672 นางสาวมัลลิกา ชัยนา
62113002673 นายณรงค�ฤทธ์ิ บุตตะโคตร
62113002674 นายขวัญชัย สมตระกูล
62113002675 นายภีม พระนคร
62113002676 นายวริศ หม่ืนพรม
62113002677 นายกานต� วิเศษลา
62113002678 นางสาวชมพิศ ทิพย�วงค�
62113002679 นายไกรวี ดีเลิศ
62113002680 นางสาวเกษราภรณ� สิมสวน
62113002681 นางสาวปFยวรรณ จรรยา
62113002682 นางสาวสุรีรัตน� ม-วงเสน
62113002683 นางสาวชิดนภา ต6นโนนเชียง
62113002684 นางสาวสโรชา คะนะมะ
62113002685 นางสาวปภาอรินทร� ประเสริฐสาร
62113002686 นางสาวนภาพร บัวทุม
62113002687 นายสันติพงษ� บุญอินทร�
62113002688 นางสาวอรปรีญา หงส�วิชา
62113002689 นางสาวยุวนิตย� บัวพิทักษ�
62113002690 นางสาวภัทราภร ชัยศรี
62113002691 นางสาวจิตติมา วงษ�ธรรม
62113002692 นายนพพิชัย หงษ�สุวรรณ�
62113002693 นายธนาธิป สีละพัฒน�
62113002694 นางสาวสุพิชญา พันธุลาภ
62113002695 นางสาวอารยา พูลกลาง
62113002696 นายพงศกร ศรีนุเสน
62113002697 นายณัฐวุฒิ สินทะแสน
62113002698 นางสาวนาตยา คลังกลาง
62113002699 นายจิราวัฒน� ชมโง
62113002700 นางสาวจิรานุช จันทร�เรืองศรี
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62113002701 นางสาวทักษพร อินธิสาร
62113002702 นางสาวกันต�ยารัฐศุ� ใจเที่ยง
62113002703 นางสาวพัชราภรณ� โตประมาณ
62113002704 นายนิตินัย วงศ�หินกอง
62113002705 นายสันติธร สุวรรณโพธ์ิ
62113002706 นางอารดา ไวโหม-ง
62113002707 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนมาตร
62113002708 นายภูมิภักดี ผ-านคุลี
62113002709 นายอิทธิพล ลืออํานาจ
62113002710 นายธวุธชัย ใจรัตน�
62113002711 นายวิศาล เซรัมย�
62113002712 นายณัฐวุฒิ ฤทธ์ิธาธีรนันท�
62113002713 นางสาวทัดดาว ธรรมครอง
62113002714 นางสาวประชารักษ� ราชสําเภา
62113002715 ว-าที่ ร.ต.ศรัณย� ตะนนท�
62113002716 นายธนพงษ� พูดเพราะ
62113002717 นางสาวรุ6งณภา สีแสงน6อย
62113002718 นางสาววัชรินทร� เทียวประสงค�
62113002719 นางสาวกรียาภัทร� สุทธา
62113002720 นางสาวปภัฎชมณ การถวิล
62113002721 นางสาววรัญญา อินพินิจ
62113002722 นายณัฐพงษ� จงมุม
62113002723 นายเทียนชัย ปEฐวี
62113002724 นางสาววนิษา ทับสีแก6ว
62113002725 นางสาวชัญญา มาศรี
62113002726 นายศราวุฒิ ชุ-มบัวทอง
62113002727 นางสาวภคมน ปราสนธ์ิ
62113002728 นางสาวสิรินดา ครุธคํา
62113002729 นางสาวสุรัตน�ดา ขันตรี
62113002730 นางสาววชิรา เจนวิริยะกุล
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62113002731 นางสาวประกาย สําราญจักร
62113002732 นางสาวกฤตธีรา แน-นพิมาย
62113002733 นางสาววลีรัตน� ทองจีน
62113002734 นางสาวชุตินธร ไชยสมศรี
62113002735 นางสาวเมวิยา เจิมขุนทด
62113002736 นางสาวกิติยาพร ภู-เอี่ยม
62113002737 นายหฤษฬ� โนวะ
62113002738 นางสาวภาวินี แก6วพิลา
62113002739 นางสาวกันฐาภรณ� อุตรมาตย�
62113002740 นางสาววารุณี แสนแก6ว
62113002741 นางสาวภัทรวดี จิตตานนท�
62113002742 นายทัตเทพ เกิดศรีทอง
62113002743 นางสาวกมลรัตน� ไพศาล
62113002744 นายอนุวัฒน� ภูสมยา
62113002745 นางสาวยุภาพร พรรณวงค�
62113002746 นางสาวสุวรรณา ชนชี
62113002747 นางสาวอังศุญาดา รัตนภักดี
62113002748 นางสาวมาริณี ศิริโอด
62113002749 นายเอนก อุทุมพร
62113002750 นายพิพัฒน�พล หลักทองชัยฤกษ�
62113002751 นางสาวสุพัชรินทร� สีสงค�
62113002752 นางสาวประภาศรี รัตนพร
62113002753 นายอนันต� อิ่มหิรัญ
62113002754 นางสาวพรชิตา พิมดี
62113002755 นางสาวนพเกล6า ใต6ร-มโพธ์ิทอง
62113002756 นางสาวพัชราภรณ� จันทบาล
62113002757 นางสาวรุ-งทิวา จันทร�ซ6าย
62113002758 นายณัฐพล ศรีหนองเม็ก
62113002759 นายศุภชัย ก่ิงคํา
62113002760 นายธนสิทธ์ิ บํารุงบ6านทุ-ม
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62113002761 นางสาวนัฐชนก คําดี
62113002762 ว-าที่ ร.ต.พงษ�สิทธ์ิ หนันทุม
62113002763 นายวินัย ขําคมเขตร�
62113002764 นางสาวอาริศา อ่ําดี
62113002765 นางสาวอภิญญา ภูสมนึก
62113002766 นางสาวสุพรรษา ฉายากุล
62113002767 นางสาวพุทธชาติ สุบรรณครุธ
62113002768 นายสุรเดช พิมทา
62113002769 นายเกษมศักด์ิ ข6อยุ-น
62113002770 นายวิชัย ดอนวิเศษ
62113002771 นางสาวศิริญญา วิจิตรปEญญา
62113002772 นายทิวา ภูวันนา
62113002773 นายพิภพ คําเพชร
62113002774 นางสาวณัฐธิดา งอนตะคุ
62113002775 นางสาวสุภารัตน� ไชยสงคราม
62113002776 นางสาวกนกวรรณ อ-อนสี
62113002777 นางสาวเสาวลักษณ� กองจวง
62113002778 นางสาววรรณิดา พรมอินทร�
62113002779 นายวัชรพงษ� แพงทอง
62113002780 นางสาวปEทมา โตมร
62113002781 นางสาวทิพากร วังคีรี
62113002782 นางสาวเพชรสุดา แสงโสดา
62113002783 นางสาวเพ็ญพักตร� วังสีโก
62113002784 นางสาวสุกัญญา จันทะมิตร
62113002785 นางสาวธัญลักษณ� พรคลัง
62113002786 นางสาวเสาวลักษณ� วรรณศรี
62113002787 นางสาวจิรนันท� ดีแซง
62113002788 นายปริทัศน� ภูแสงสั่น
62113002789 นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ
62113002790 นางสาวเพ็ญนิภา ปรีพูล
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62113002791 นางเพ็ญศรี บํารุงสัตย�
62113002792 นางสาวณัฐทลินีย� วุฒิ
62113002793 นางสาวภารดี พยุพล
62113002794 นายพชรพงศ� ศรีอัครวิเนต
62113002795 นางสาวรฎา โฆษิตพล
62113002796 นางสาวธนาภา มีแสง
62113002797 นางสาวธันยธรณ� พลายงาม
62113002798 นางสาวเนาวรัตน� อมรใฝPเรือง
62113002799 นางสาวศรินทร�ทิพย� พรมลี
62113002800 นางสาวเพชราภรณ� โนนทิง
62113002801 นางสาวจิราภรณ� แผนบุตร
62113002802 นายพัฒนพล ชูเดชวัฒนา
62113002803 นายกันต�พงษ� ปรีชาธนสิทธ์ิ
62113002804 นายเรืองฤทธ์ิ ฤาชา
62113002805 นางสาวชลธิชา ชินบุตร
62113002806 นางสาวชลบุษปS วันทนียวงค�
62113002807 นายทิวากร พระไชยบุญ
62113002808 นางสาวนุชรีพร จุไทย
62113002809 นางสาววรรณภา ชมภูมี
62113002810 นางสาวอรสา ชาวโพธ์ิ
62113002811 นายกรณ� ธนิตเลิศวงศ�
62113002812 นายสุรชาติ กางเกตุ
62113002813 นางสาวณัฐธิดา ภูพันนา
62113002814 นางสาวสมฤดี สีนวน
62113002815 นางสาวมุจลินท� มหามาตย�
62113002816 นางสาวลักขณา พากเพียร
62113002817 นางสาวจินตนา สิงห�ภา
62113002818 นางสาวชัญญานุช อุทัยวี
62113002819 นายปFยะ อามาตย�มนตรี
62113002820 นางสาวจิตติมา สุขวิเศษ
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62113002821 นายนิพนธ� งามเลิศ
62113002822 นางสาวณิชาภา มหรรณพกร
62113002823 นางสาวทิพาพร ม-วงชูอินทร�
62113002824 นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธ์ิ
62113002825 นางสาวปภัสรา ประโมทะโก
62113002826 นางสาวจุฑารัตน� นัยวัฒน�
62113002827 นางสาววันนิสา ขุนนุบาล
62113002828 นางสาวปรารถนา พรประพันธ�
62113002829 นายกิตติพงษ� สุทธยะ
62113002830 นางสาวสุปราณี สะอาด
62113002831 นายอนุพงศ� มีปRอง
62113002832 นางสาวทัตพร บัณเย็น
62113002833 นางสาวนิภาพร จันทะโยธา
62113002834 นายก6องภพ พะยังเฆ
62113002835 นายวิศว บุญมาศ
62113002836 นายกิตติพงศ� ทันใจ
62113002837 นางสาวประภัตสร พรมพิมล
62113002838 นายศักด์ิปรีชา ทาเธาว�
62113002839 นายสุรศักด์ิ แก6วโมลี
62113002840 นางสาวอภิญญา แสนโท
62113002841 นางสาวอรทัย สุดาทิพย�
62113002842 นางสาวทิพย�สุดา ชินวงษ�
62113002843 นางสาวพิชชาพร กาบคําบา
62113002844 นายศราวุธ ลักษวุธ
62113002845 นางสาวสุดารัตน� อาจสมัย
62113002846 นายบุญพิทักษ� สิงห�สุวรรณ�
62113002847 นางสาวสิริมา นาทองชัย
62113002848 นางสาวประภาพร ทองแสง
62113002849 นายฐานันดร เดชไพรขลา
62113002850 นายธวัชชัย มงคล
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62113002851 นางสาวสุดารักษ� อุ-นแก6ว
62113002852 นางสาวขวัญฤทัย ทองดี
62113002853 นางสาวก่ิงเพชร จันตะนี
62113002854 นายณัฏฐชัย เหมบุรุษ
62113002855 นางสาววิมลวรรณ ทศรักษา
62113002856 นายวรวิทย� ศิริสวัสด์ิ
62113002857 นางสาวสุพิดา นามแถ-ง
62113002858 นายกฤตภาส พงษ�พันธ�
62113002859 นางสาวณพิชญา พิชวงค�
62113002860 นายยุทธชาต นาสวาสด์ิ
62113002861 นายภัทรเดช เหล-าสมบัติ
62113002862 นายปรีชา สิงห�คํา
62113002863 นางสาวเตือนใจ เวียงสิมา
62113002864 นางสาวมานิษา ศรีธรรมมา
62113002865 นางสาวปFยนาถ เสถียรขันธ�
62113002866 นางสาวสวรส ปFนะเก
62113002867 นางสาวเกษรา อินทร�ไข
62113002868 นางสาวนนทิยา ขามธาตุ
62113002869 นางสาววิจิตรา สีถา
62113002870 นางชุติกาญจน� แปงเรือน
62113002871 นางสาวจิตสุภา กาญจนสิทธ์ิ
62113002872 นายปEณณวิชญ� นามบุดดี
62113002873 นางสาวทัศนีย� พูลเพ่ิม
62113002874 นางสาวน้ําทิพย� วงษ�ใหญ-
62113002875 นายชูชาติ วงษ�จันลา
62113002876 นางสาวสุพรรณี โยธาศรี
62113002877 นายหิรัญ พรหมสาขา ณ สกลนคร
62113002878 จ-าสิบเอกอาทร พูลวงศ�
62113002879 นางสาวอัญชลี จุทะนันท�
62113002880 นายกฤติเดช จิระสกุลไทย
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62113002881 นางสาวรสสุคนธ� โชติพรม
62113002882 นางสาวศิริประภา เศิกศิริ
62113002883 นายวิริยะ ราชแก6ว
62113002884 นางสาวสุพิชชา โกษาทอง
62113002885 นางสาวอทิตยา อู-ชนะ
62113002886 นายธนากร ดีจริง
62113002887 นายอนาวิล ไชยวงค�
62113002888 นายนันทวัฒน� มะลาศรี
62113002889 นางสาววันวิสา แสวงผล
62113002890 นางสาวบุญญิสา ธรรมริยา
62113002891 นายกุศล สุวรรณใจ
62113002892 นางสาวเกศิณี ถีระแก6ว
62113002893 นายณัฐวุฒิ จันทะคาม
62113002894 นายธีรวิทย� เสรารักษ�
62113002895 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทะพันธ�
62113002896 นางสาวณัชฌานนท� ผุยปุโรย
62113002897 นายวีระศักด์ิ พันโกฏิ
62113002898 นางสาวอารียา ชาดง
62113002899 นางสาวสุจิตรา เสาหงษ�
62113002900 นางสาวยุวดี ขันชาลี
62113002901 นางสาวนงค�ลักษณ� แก6วใส
62113002902 นางสาวจุฑามาศ วิศัลยาพล
62113002903 นางสาวธิดารัตน� ธิภาศรี
62113002904 นางสาวกนกวรรณ อนารัตน�
62113002905 นางสาวน้ําฝน จันทร�โสม
62113002906 นายนิกร แสนเรียน
62113002907 นายนรินทร�โชติ วิลาจันทร�
62113002908 นางสาวอัจฉรา เวชต�พลนอก
62113002909 นายภาณุพงศ� เข็มทอง
62113002910 นายอําพน ศรีชมภู
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62113002911 นายฤทธิรักษ� คูเมือง
62113002912 นางสาวกฤศรดา ดวงจันนี
62113002913 นายสิทธิชาติ โคตรสมบัติ
62113002914 นางสาวสุนิสา ธงภักด์ิ
62113002915 นางสาวยุพาพร ธงทอง
62113002916 นางสาวอรทัย คูเมือง
62113002917 นางสาววนิดา ดาพัวพันธ�
62113002918 นายวุฒิปรีชา ดวงสีดา
62113002919 นางสาวพิชญาภัคค� กุลแพง
62113002920 นางสาวกันทิมา หว-างแสง
62113002921 นางสาวจิรนันท� หวานใจ
62113002922 นายอโนทัย สีลาคํา
62113002923 นางสาวชุลีพร ศรีเข่ือนแก6ว
62113002924 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิศรี
62113002925 นางสาวกาญจนา เสาร�วงค�
62113002926 ว-าที่ ร.ต.เจษฎา แก6วศิริ
62113002927 นายนนทวัฒน� พิณพงษ�
62113002928 นางสาวสโรชา ศรีเวียง
62113002929 นางสาวอรอุมา ภูต6องศรี
62113002930 นางสาวมัญฑิตา บุญเลิศ
62113002931 นายพงศกร แสงทวี
62113002932 นางสาวปภัสรา ธรรมรัตน�
62113002933 นางสาวกมลวรรณ สมแสง
62113002934 นางสาวธิดารัตน� บุญจันทร�
62113002935 นายพลัฏฐ� อ-อนมีกูล
62113002936 นางสาวปนัดฐา เบ6ามะโน
62113002937 นางสาวรจรินทร� ประเสริฐสังข�
62113002938 นายเทวานุวัฒน� กมลภพ
62113002939 นางสาวนันทิกานต� ศิริยม
62113002940 นางสาวแพรวไพลิน วงศ�สนั่น

หน6า 98 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113002941 นางสาวจิราพร ชินฮาต
62113002942 นางสาวยุวธิดา ไชยหานาม
62113002943 นางสาวพรรณี ทับธานี
62113002944 นางสาวอาริยา ไชยศรี
62113002945 นางสาวรัชนีกร เชื้อกุล
62113002946 นายสุธีร� คุตตรานนท�
62113002947 นางสาวนวรักษ� ยะภักดี
62113002948 นายทัศพร เครือศรี
62113002949 นางสาวพรจันทร� ขุนเพ็ชร�
62113002950 นางสาวอัญติมา สมเหนือ
62113002951 นายฉัตรชัย อยู-เย็น
62113002952 นางสาวนภัทร คาดีวี
62113002953 นางสาวรัชนู สุริวงษ�ขันธ�
62113002954 นางสาวนิรุบล ทองจํารูญ
62113002955 นางสาวพัชริดา เหล-าด้ิม
62113002956 นายสิทธิพร สุวรรณไตรย�
62113002957 นางสาวขวัญกมล บูระพันธ�
62113002958 นางสาวสุปราณี สิทธิด-าง
62113002959 นางสาวกรกนก ย้ิมแย6ม
62113002960 นางสาวสุนิษา ทองดี
62113002961 นางสาวณิชนันทน� มณีกันตา
62113002962 นางสาวสมฤดี สิงห�คําปRอง
62113002963 นายธีรวัฒน� เดชโชติ
62113002964 นางสาวอรอุมา โสมาบุตร
62113002965 นายเกียรติศักด์ิ พงษ�พุทธา
62113002966 นายอนุพงษ� บัวเมืองเก-า
62113002967 นางสาวณัฐริกา ศรีสงวน
62113002968 นางสาวธิดารัตน� จงสวัสด์ิ
62113002969 นางสาวชฎาพร โสวิชัย
62113002970 นางสาวสุจิตรา จันเกตุ
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62113002971 นางจริญญา ทับทิมไสย�
62113002972 นายพีระ สิงสุธรรม
62113002973 นายณัชพล อินนา
62113002974 นายสมภาวรรณ� ภาคภูมิ
62113002975 นางสาววริษฐา จอมพิมาย
62113002976 นางสาวชุติมาพร รุ-งวงษ�
62113002977 นายรัตนศักด์ิ ผาสุข
62113002978 นางสาวปรางทราย พงศ�ธีระดุลย�
62113002979 นางสาวชลธิชา แก6วโยธา
62113002980 นายวิศรุต มะลาศรี
62113002981 นางสาวชุติมา โฮมวงศ�
62113002982 นายจักรพรรณ สมพงษ�
62113002983 นางสาวรัตนาภรณ� วงศ�ประโคน
62113002984 นางสาวณัฏฐกานต� เส
62113002985 นางสาวพรปวีณ โพธิมาศ
62113002986 นางสาวพรวิภา ผาสกุล
62113002987 นายชัยยา สีม-วง
62113002988 นางสาวพรพิมล อินทร�ติยะ
62113002989 นางสาวผุสดี กะสันเทียะ
62113002990 นายนันทวัฒน� สนอุทา
62113002991 นางสาวณัฐนรี เบี้ยทอง
62113002992 นายอานุภาพ เนียมสกุล
62113002993 นางสาวจุฑารัตน� แก6วจันดา
62113002994 นางสาวจินตรัตน� ตุแก6ว
62113002995 นางสาวณัฐณิชา แซ-เลา
62113002996 นายจีรวัฒน� ไพใหล
62113002997 นางสาวปFยธิดา หล6ากันหา
62113002998 นางสาวกฤติยา คํามุงคุณ
62113002999 นายสุริยา ดวงสาพล
62113003000 นางสาวจิรพร โปสี
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62113003001 นางสาวปวีณา เครือเนตร
62113003002 นางสาวณัฐกาญจน� จิตติวงษ�
62113003003 นางสาวนริศรา ตารินทร�
62113003004 นายอุทิศ ไชยเพ็ง
62113003005 นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน
62113003006 นางสาวกิตติธารา อินธิศร
62113003007 นางสาววรรณฤดี ใจธรรม
62113003008 นางสาวธนัชญา โนราช
62113003009 นางสาวประภาวรินทร� ดรวิชา
62113003010 นางสาวเปMยทิพย� เรืองเพชร
62113003011 นายวุฒินันท� อินทเสาร�
62113003012 นางสาวนิติยาภรณ� จีระออน
62113003013 นางสาวหทัยชนก บรรดาศักด์ิ
62113003014 นางสาวอรจิรา โควินทะสุด
62113003015 นางสาวนรมน ปลั่งกลาง
62113003016 นางสาวอธิษฐาน เพ่ิมยินดี
62113003017 นางสาวอาภัสรา สุริยะภา
62113003018 นายวรากรณ� เหล-าย่ิง
62113003019 นางสาวพรสวรรค� เถาเกลือ
62113003020 นางสาวอมรทิพย� เบ็ญพรม
62113003021 นางสาวปวีดา แสงอรุณ
62113003022 นางสาวกมลลักษณ� ภูน้ําทอง
62113003023 นายวีระ ปFGนคํา
62113003024 นางสาวพรพิมล ศรีสุข
62113003025 นางสาวเสาวลักษณ� ไปวันเสาร�
62113003026 นางสาววิยกาญจน� สิทธิสาร
62113003027 นางสาวศศิธร กันตัง
62113003028 นางสาวอรสา จันทร�ศรี
62113003029 นายเฉลิมพล มีลุน
62113003030 นายธีรวิสุทธ์ิ กิตตน�โชติการ
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62113003031 นางสาวสุภาวดี ลาน6อย
62113003032 นางสาวสมฤทัย ไชยสุระ
62113003033 นางสาวธนกร แก6วมณี
62113003034 นายเกรียงศักด์ิ คํามูล
62113003035 นายคณิศ แสนจันทร�
62113003036 นางสาวหัทยา ชาเนตร
62113003037 นางสาวสุวนันท� ชาญประไพร
62113003038 นายจารึก วุฒิเสน
62113003039 นางสาวกมลฉันท� สหัสนัยน�
62113003040 นางสาวอนงค�พร โภคทรัพย�
62113003041 นางสาววิภาวรรณ ลันไธสง
62113003042 นายกรวิชญ� เคณาอุประ
62113003043 นางสาวเกตุแก6ว วงค�สอสัตย�
62113003044 นางสาวสุธิดา นพคุณ
62113003045 นางสาวกุสุมาวดี ภูมิคอนสาร
62113003046 นางสาวสุนันทา ผุยขัน
62113003047 นางสาวยุวดี เอกตาสอน
62113003048 นางสาวเกศรินทร� กอมาตย�
62113003049 นางสาวนุชสรา ชูศรีพัฒน�
62113003050 นายสนั่น โพธ์ินิล
62113003051 นางสาวสุนทรีย� อภิวัน
62113003052 นายสุทักษ� เวียงคํา
62113003053 นางสาวจรัญญา ปาลสาร
62113003054 นางสาวจุติพร ภูเรือง
62113003055 นางสาววริยา เชาว�พานิช
62113003056 นางสาวศิรประภา อุบลเลิศ
62113003057 นางสาวพิสินี จะระคร
62113003058 นางสาวรัตนา ผาคุยคํา
62113003059 นายมารุตพงศ� กฤตเวทิน
62113003060 นางสาวสุกานดา แสงวิชัย
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62113003061 นางสาวปริญญา โพธ์ิเหลือง
62113003062 นายจักรกฤษ แจ-มสุวรรณ
62113003063 นางสาวอัจฉรียา ศิริเมืองจันทร�
62113003064 นายภูมิสิทธ์ิ ภวภูตานนท�
62113003065 นางสาวพรพิมล ไชยมงคล
62113003066 นางปริญญาพร คําเตือนใจ
62113003067 นายณานิช เติมผล
62113003068 นางสาวณปภัช พันธจักร�
62113003069 นางสาวธัญญ�สร เหมสัน
62113003070 นางรัตนา หล6าทุม
62113003071 นายสุทธิศักด์ิ เอื้ออรัญโชติ
62113003072 นางสาวปวีณา จันทวี
62113003073 นางสาววิรา นิลดํา
62113003074 นางสาวจิรัชยา อินทรผล
62113003075 นางสาวรมิดา สรรพรักษ�
62113003076 นางสาวเกศแก6ว ปEดชาสุวรรณ�
62113003077 นางสาววิจิตรา วงค�แก6ว
62113003078 นางสาวพรชนก พฤกษาหอม
62113003079 นายนุติ สุริยศักด์ิ
62113003080 นางสาวปริชญา วรวงษ�
62113003081 นางสาวสุปาริกา โม-งปราณีต
62113003082 นายเด-นพงษ� แสนคํา
62113003083 นายจุฬา บุตรเอก
62113003084 นางสาวมาลีรัตน� อุทัย
62113003085 นางสาวลัดดาวัลย� โยเหลา
62113003086 นายกิตต์ิธนา คําดี
62113003087 นางสาวภัทรภร นิลผาย
62113003088 นายร-มฉัตร มัจฉากล่ํา
62113003089 นางสาวธันยธร คันทะพรม
62113003090 นายปรัชญ�กรวิชญ� สิทธิสวนจิก
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62113003091 นางสาวปFยะพร อุปลีพันธุ�
62113003092 นางสาวสิตา แก6วสังข�
62113003093 นางสาวธารารัตน� บุญชู
62113003094 นางสาวอารียา สอนเสนา
62113003095 นายศาสตรา ศรีสุธัญญาวงศ�
62113003096 นางสาวเบญจมาศ น6อยเสนา
62113003097 นางสาวธนพร แปRนพ-วง
62113003098 นางสาวบุษยา สีดานุย
62113003099 นางสาวรัฐติยา โสภาพ
62113003100 นายธีรเดช เลิศกําจรวัฒน�
62113003101 นายณัฐพล วิจิตรจันทร�
62113003102 นางสาวอรณี อุดแหม-ง
62113003103 นายพลวัฒน� วรรณาหาร
62113003104 นางสาวสุภิศา ทัพทะมาตย�
62113003105 นางสาวนุสรา อิงชัยภูมิ
62113003106 นายสุริยา วิลาพันธ�
62113003107 นางสาวภัทราวดี จันทร�ศรี
62113003108 นางสาวรัชนีกร บุญภา
62113003109 นายวทัญ\ู แสงขาว
62113003110 นางสาวอารียา ไชยรา
62113003111 นางสาววรัญญา สุขบรม
62113003112 นางสาววิลัยภรณ� แก6วเขียว
62113003113 นายธนกฤต ศรียางนอก
62113003114 นายจิระศักด์ิ ธิมาศ
62113003115 นางสาวสุชาวดี โพชัยศรี
62113003116 นางสาวรัตน�ติพร วารีย�
62113003117 นางสาวสุชาพิชญ� หาวิโร
62113003118 นายธนากร ภูปาทา
62113003119 นางสาวจามิกา กายาบุญ
62113003120 นายสุวัฒนา แทนสม
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62113003121 นางสาวพัชรี ไชยชมภู
62113003122 นายณัฐพงษ� วรรณพงษ�
62113003123 นางสาววาสนา ละออง
62113003124 นายปริญญา ภูเมฆ
62113003125 นางสาวชนนิกานต� อารามพงษ�
62113003126 นายภาณุพงศ� ชุมอภัย
62113003127 นางสาวชลลดา ยกถาวร
62113003128 นายเชษฐพงษ� เบิบชัยภูมิ
62113003129 นางสาววภัสราภรณ� กานา
62113003130 นายมงคล พิมพิลา
62113003131 นายศิริวัฒน� ศรีมุงคุณ
62113003132 นายมานพ เนตรคุณ
62113003133 นางสาวสุภัสสรา สัมฤทธ์ินอก
62113003134 นางสาวญาณี ทองโสภา
62113003135 นายอานุภาพ ธนะบุตร
62113003136 นางสาวกมลพรรณ จุลสม
62113003137 นางสาวกันยกร บัณฑิต
62113003138 นางสาวชุติปภา โคกลือชา
62113003139 นางสาวกานติมา ปEกมะนัง
62113003140 นายณัฐวัฒน� โฉมประดิษฐ�
62113003141 นางสาวแววฉัตร สิทธิเวช
62113003142 นางมลฤดี สุริย�ทํานา
62113003143 นายเอกพจน� นาทสีทา
62113003144 นางสาวลลิตา นันทะผา
62113003145 นายสิรวิชญ� อัปติกานัง
62113003146 นางสาวกันตนา ชัยกมล
62113003147 นางสาวนิรมล เครือเพชร
62113003148 นางสาววิจิตตรา ภาวะโคตร
62113003149 นายรณชัย แก6วอุดม
62113003150 นางสาวอาภาพร ชิณศรี
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62113003151 นางสาวจิรวรรณ� คําพวง
62113003152 นายวีรพงษ� ศรีบุตรตา
62113003153 นางสาวมณีวรรณ ประวิเศษ
62113003154 นางสาวพัชราภรณ� สุทํามา
62113003155 นางสาวภาวิดา ศรีสวัสด์ิ
62113003156 นางสาวธิดารัตน� มูลหา
62113003157 นางสาวสุพัตรา วงค�แทน
62113003158 นางสาวอนิสา จันเทศ
62113003159 นางสาวพรทิพา เหมกุล
62113003160 นายปริญญา แสงสุริยะโยธิน
62113003161 นางสาวเนตรนภิส นระแสน
62113003162 นางสาวชนาธินาถ โกษาแสง
62113003163 นางสาวนันทิชา ไกรแก6ว
62113003164 นายฉัตรชัย รังสรรค�
62113003165 นางสาวณัฐติยา ทินฮง
62113003166 นายรักพงษ� ปEญจุมพล
62113003167 นางสาวกนกวรรณ คลังบุญวาสน�
62113003168 นางสาวสุภัสสรา ธรรมสา
62113003169 นางสาวอาบบุญ รวงทอง
62113003170 นายนราธร อุคํา
62113003171 นางสาวนารีรัตน� โคตรธนู
62113003172 นางสาววรัสยา ปEสสาสิมประภา
62113003173 นายพีระยุตม� ศรีสุกใส
62113003174 นายกานต�ชนก ทิพย�สุทธ์ิ
62113003175 นายกรีก วรรณศรี
62113003176 นางสาวดวงกมล ศรีธง
62113003177 นางสาวจารุวรรณ นาคแจ-ม
62113003178 นายชัยพร ครองแสนเมือง
62113003179 นางสาวมณีรัตน� เกาะม-วงหมู-
62113003180 นางสาววนัสนันท� ดวงพรม
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62113003181 นางสาววิภาดา เพ็งหลอย
62113003182 นางสาวธัญลักษณ� ฐานะ
62113003183 นางสาวสุพรรษา กิจไธสง
62113003184 นางสาวนิยาภรณ� สีแก6วนิตย�
62113003185 นางสาวกรกนก ปะวันนา
62113003186 นางสาวณัฐวรรณ โสกศรี
62113003187 นางสาวรุ-งอรุณ จันทเสน
62113003188 นางสาวพัชญาภา เมืองซ6าย
62113003189 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิศรีรัตน�
62113003190 นางสาววิภาพรรณ คํามุงคุณ
62113003191 นางสาวปุญญิศา พริ้วไธสง
62113003192 นางสาวสุพัตรา เอกวงษา
62113003193 นางสาวทิพรัตน� ทิพยสาร
62113003194 นายฐิติวัจน� ศิลรักษา
62113003195 นางสาวจิราวรรณ ดุลยชาติ
62113003196 นางสาวราตรี อินสูงเนิน
62113003197 นายปFติพงษ� ครองงาม
62113003198 นางสาวสุธาสินี พร6อมโกสุม
62113003199 นางสาวสไบทิพย� ดอนประทุม
62113003200 นางสาวอารีรัตน� ดอนเส
62113003201 นางสาวณฐาปุณณะมันตา พุทธาวชิระปาณี
62113003202 นางสาวกนกวรรณ เพชรนิล
62113003203 นางสาวอนุชิดา อุ-นแก6ว
62113003204 ว-าที่ ร.ต.พิชญา ยมศรีเคน
62113003205 นางสาววิลาวัลย� พรมชุม
62113003206 นางสาวปFยธิดา ปะเตสัง
62113003207 นางสาวรัตน�มณี หีบแก6ว
62113003208 นายปรีชา วังสี
62113003209 นางสาววิรัญญา ภูทองเงิน
62113003210 นายศักดา สายศร
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62113003211 นางสาวศรัญญา อุตทอง
62113003212 นายศุภกร พิสิษฐ�รัชชานนท�
62113003213 นายคมคิด มูลเพีย
62113003214 นางสาวธีรภรณ� ไกรยะวงษ�
62113003215 นางสาวจิราพรรณ เนตรสาย
62113003216 นางสาวกฤษณา ทะขุ-ย
62113003217 นายชวลิต ชิดทอง
62113003218 นางสาวสุภาพ ศรีอุดม
62113003219 นางวัฒนา เสนาดี
62113003220 นางสาวรมณีย� พงษ�สาลี
62113003221 นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ
62113003222 นางสาวนัฐณิชา คําตา
62113003223 นายดนุสรณ� เพชรสีเขียว
62113003224 นางสาวปEทมพร ลําเพยพล
62113003225 นางสาวณัฏฐ�ปภัสร� วิเศษศรี
62113003226 นายอัษฎาวุธ นามเหลา
62113003227 นางสาวศศิยาพร เดชน6อย
62113003228 นางสมฤดี กันดา
62113003229 นายจตุรวิทย� ฝPายสงค�
62113003230 นางสาวอาฟMยะห� จารง
62113003231 นางสาวอารยา ชินกร
62113003232 นางสาวชนากานต� ศุภฤทธ์ิ
62113003233 นางสาวจุฬาลักษณ� ไกยสวน
62113003234 นายพัฒนชาติ ยาคง
62113003235 นายศิวกร แสนยะมาตย�
62113003236 นางสาวชลรชา ชัยลือชา
62113003237 นางสาวสารินี บุตรพรม
62113003238 นายสุรศักด์ิ เปรมประยูร
62113003239 นางสาวศิรีรัตน� ปราบประจิตร
62113003240 นางสาวปFยะดา ต-ออํานาจ
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62113003241 นายวานิช นามวงษ�
62113003242 นางธัญวรัตม� โกรธกล6า
62113003243 นายเทวา ปEญญาจักษ�
62113003244 นายทศพล วิชัยวงค�
62113003245 นางสาวณัฐฐินันท� โคตรฮุย
62113003246 นายวิมุตติ ฤาชัยสา
62113003247 นางสาววาสนา พวกดี
62113003248 นางสาวโสภิดา ขันเพชร
62113003249 นายสิทธิชัย วันแก6ว
62113003250 นายวันธีระ ไทยะลา
62113003251 นางสาวสุจิตรา วิเศษโวหาร
62113003252 นางสาววิลาสินี ตวนชัยภูมิ
62113003253 นายอติชาต เสนาลัย
62113003254 นายศุภเมธ ละวงค�เยอ
62113003255 นางสาวภิตินันท� งวงคํานาม
62113003256 นางสาวเกตน�สิรี ทัพสุริย�
62113003257 นายวิษณุกร สิทธิหาโคตร
62113003258 นายคําใหม- บุญชูเชิด
62113003259 นางสาวธัญลักษณ� สิทธิสาร
62113003260 นางสาวขวัญกมล ศรีหัวแฮ
62113003261 นางสาวเบญจวรรณ ภูปรื้ม
62113003262 นางสาวสุพัตตรา ยามวัน
62113003263 นายกฤษฎา เกษคึมบง
62113003264 นางสาวพิชญธิดา สุทธิโท
62113003265 นางสาวนรินทร�รัตน� อินบุญญา
62113003266 นางสาวอัญตรา ชาญชัย
62113003267 นางสาวจารุณี แก6วยอด
62113003268 นายสิทธิพงค� ไกยราช
62113003269 นางสาวชุติมา ถานะพงษ�
62113003270 นางสาวกมลชนก แก6วเขียว
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62113003271 นางสาวสุรีพรรณ บุญทัน
62113003272 นางสาววารุณี บุญพิมพ�
62113003273 นายเกษม ไถวสินธุ�
62113003274 นางสาววิภาดา ลาดดี
62113003275 นายพลวัฒน� โพธ์ิสุ
62113003276 นางสาวทิษฎิรัตน� หมู-วรรณ
62113003277 นางสาวสุกัญญา แสนกัน
62113003278 นายเชิงชัย ชนะไธสง
62113003279 นายธนาคาร ดวงสุดา
62113003280 นางสาวณัชชา คูวัฒนานุกูล
62113003281 นายธีรชัย พรรณะ
62113003282 นางสาววราภรณ� รสสระ
62113003283 นางสาวสุทธิตา พลชาลี
62113003284 นายกฤษฎา สุวรรณธาดา
62113003285 นางสาวสุณิศา ดอนสมจิตร
62113003286 นางมาลินี สมบัติศิริ
62113003287 นายทรงวุฒิ เรืองศรี
62113003288 นางสาวเจนจิรา แสงหัวช6าง
62113003289 นางสาวเจษฎาภรณ� พิณเหลือง
62113003290 นายศุภลักษณ� คันภูเขียว
62113003291 นางสาววริญญา ตรีบาตร
62113003292 นางสาวจรีญา ศอกจะบก
62113003293 ว-าที่ร6อยตรีหญิงณัฐธิดา พลพันธ�
62113003294 นางสาวสุวลี พันปM
62113003295 นางสาวนันทพร อุบลเผื่อน
62113003296 นางสาวเมธปFยา คําญา
62113003297 นายทรงศักด์ิ จตุรบัณฑิตกุล
62113003298 นางสาวจุรีพร แสนใจวุฒิ
62113003299 นางสาวเพชรรัตน� จันทโคต
62113003300 นางสาวจุฑามาศ สารทอง
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62113003301 ว-าที่ ร.ต.อิสรานุวัฒน� วินทะสมบัติ
62113003302 นางสาวธนาภรณ� จันทะรัตน�
62113003303 นางสาวสุดารัตน� ไชยสุริย�
62113003304 นางสาวเรวดี หลานวงค�
62113003305 นายอาทิตย� ปลั่งศรีทรัพย�
62113003306 นายกฤตวิทย� ชูสกุล
62113003307 นายพงศธร กงจักร
62113003308 นายนิ่ม ส-องแสง
62113003309 นายวงศกร พระใหม-งาม
62113003310 นางสาวชลธิชา คํานวน
62113003311 นางสาวธนาภรณ� ทรัพย�พงษ�
62113003312 นายบุญภัช แก6วมงคล
62113003313 นางสาวชุฎาภรณ� ลาตะวงษ�
62113003314 นายดํารงค� สุขประโคน
62113003315 นางสาวนฤมล เกตุก6อน
62113003316 นางสาวบรรณฑรวรรณ ศรีจิวงษ�ษา
62113003317 นางสาวสุภารัตน� ลีบ-อน6อย
62113003318 นายศุภกิจ ศรีวุฒิพงศ�
62113003319 นางสาวปริตตา ศรีสุพัฒน�
62113003320 นางสาวฑิตฐิตา ทุมประเสน
62113003321 นายชาญสิปปS ศิลารัตน�
62113003322 นายธนกฤต วรสุทธ์ิ
62113003323 นางสาววิชุดา วิษาระโภชน�
62113003324 นางสาววนิดา ใจอ-อน
62113003325 นายอภิสิทธ์ิ อดทน
62113003326 นายปFยะพงษ� นาใจเย็น
62113003327 นายบุญฤทธ์ิ ผุโคตร
62113003328 นายศิริโชค ธิราไชย
62113003329 นายอาทิตย� ธรรมรักษา
62113003330 นางสาวทิพธัญญา หม่ืนอภัย
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62113003331 นางสาวศศินิภา เทพบุญวิทย�
62113003332 นางวรรณภา ขาวประทุม
62113003333 นายมนตรี ภูศรีโสม
62113003334 นางวิภา ศรีเกิน
62113003335 นายนุกร ศิลชาติ
62113003336 นางสาวพิมพ�ชนก มาตรแสน
62113003337 นางจรินดร ซาเสน
62113003338 นางสาวบังอร โพธิรัตน�
62113003339 นางสาวทอฝEน ผาสีดา
62113003340 นางสาวอรอนงค� มูลละศรี
62113003341 นายสมเดช เคนชา
62113003342 นายวิรัตน� เกษแก6ว
62113003343 นางสาวทิพวัลย� ชะยันโต
62113003344 นายอธิตะ คามะวัน
62113003345 นางสาวธัญมาศ สิทธิมงคล
62113003346 นางสาวปณิตตา วาปMเท
62113003347 นายวิไลย� คําปRอง
62113003348 นายจักรชัย มณีชื่น
62113003349 นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา
62113003350 นางสาวนิชนันท� ตันสุวรรณ
62113003351 นายอนันตพงษ� ลือกําลัง
62113003352 นางสาวจันทร�สุดา แก6วใส
62113003353 นายก-อเกียรติ พูลเพ่ิม
62113003354 นายปริวรรต วุฒิสิริบูรณ�
62113003355 นางสาวอัจฉรา ศรีหารักษา
62113003356 นางศรีสุดา ทองนรินทร�
62113003357 นายญาณวุฒิ ไชยโสดา
62113003358 นายอัศวิน บุดสี
62113003359 นางณัฐวรรณ สายรัตน�
62113003360 นางสาวธนัญญา จันทร�เก้ิน
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62113003361 นายพัชรเศรษฐ� มุยคํา
62113003362 นายรสพนธ� เจนดง
62113003363 นางสาวพรสุดา ภาษี
62113003364 นางสาวอุมารินทร� สิงทอง
62113003365 นางสาวฉัตรชนก พิณเสนาะ
62113003366 นายวสันต� ไชยคุณ
62113003367 นายศุภชัย ฟูแสง
62113003368 นางสาวธวัลรัตน� กระดีแดง
62113003369 นายณัฐพงศ� แดนวงล6อม
62113003370 นางสาวสุพิชญาพร บุญครอบ
62113003371 นางสาวศิริญาพร เหล-ารัตน�
62113003372 นายรัศมี คุณธรรม
62113003373 นายบดินทร� บุญสวัสด์ิ
62113003374 นางสาวอรวรรณ วังคํา
62113003375 นายสุทธิพงศ� ราโช
62113003376 นางสาวสุนิสา กะแส
62113003377 นางสาวเจนจิรา นาคํา
62113003378 นายธนกฤต เกตุสิทธ์ิ
62113003379 นางสาวสมลักษณ� พุทธสงฆ�
62113003380 นางสาววิไลพร แก6วบรม
62113003381 นางสาวสุจารวี ศรีโคตร
62113003382 นายสิทธิศักด์ิ วรรธกวรกุล
62113003383 นายเสกสรรค� จันทรา
62113003384 นางสาวบษพร พงศ�สุขรัตน�
62113003385 นางสาวชดานันท� จันจุฬา
62113003386 นางสาวชไมพร บัวลอย
62113003387 นางสาวสุจิตรา นาถํ้าพลอย
62113003388 นางสาวศุภวรรณ ศรียา
62113003389 นายชุษณะ สิงห�สถิตย�
62113003390 นายอนุพงษ� บัตรวิเศษ
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62113003391 นางสาวกมลทิพย� หอมทอง
62113003392 นางสาวปนัดดา ธนูหงษ�
62113003393 นางสาวณัธฐา คงเจริญ
62113003394 นายธนพนธ� จําวงศ�
62113003395 นายณัฐพงศ� เจริญโรจนชัย
62113003396 นางสาวมานิกา บุตรวัง
62113003397 นายวุฒิกรณ� ไชหงษา
62113003398 นายธิณกรณ� นามขํา
62113003399 นายวิชรุจน� บุตรแสน
62113003400 นางสาวกมลพรรณ คังดงเค็ง
62113003401 นางสาวศรัณย�ภัทร สิงห�คํา
62113003402 นางสาวชนัญญา หลักคํา
62113003403 นางสาวสุภาพร พันตะเภา
62113003404 นางสาวศิราณี หอทอง
62113003405 นายสุรเดช เสาโกมุท
62113003406 นางสาวอทิตยา บุญอุ6ม
62113003407 นางสาวเจนจิรา พลอยวิเลิศ
62113003408 นายวิทยา อนันติ
62113003409 นางสาวพรชิตรา ดาวุธ
62113003410 นางสาวศุภลักษณ� แสนตู6ลาน
62113003411 นางสาวศศิธร เทียมมาลา
62113003412 นางสาวณัชลิตา ศรีสุดชา
62113003413 นายปฏิวัติ แก6วสิทธ์ิ
62113003414 นายศุภณัฐ รัตนศศิวิมล
62113003415 นางสาวศรีกัญญา ภูถมดี
62113003416 นายทินกร ราชวงค�
62113003417 นางสาวนวพรรณ แพงเพ็ง
62113003418 นางสาวโชติกา สุระมณี
62113003419 นางสาวปภัสสร ทองจันทร�
62113003420 นางสาวสุชาดา มีศิริ
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62113003421 นางสาวขนิษฐา บุตรศรีน6อย
62113003422 นายชยานันต� สงวนศรี
62113003423 นางสาวชลธิชา ปลัดจ-า
62113003424 นางสาวศิริลักษณ� ดินเมืองชน
62113003425 นางสาวภิญชณิดา สนิทลุน
62113003426 นางสาวกนิษฐา วงษุเพ็ง
62113003427 นางสาวพรรณนิดา หมวดเหม็น
62113003428 นางสาวกรกนก รุ-งบรรเทา
62113003429 นางสาวพนมกร แปRนศรี
62113003430 นายกิตติณัฏฐ� ไปรเวทย�
62113003431 นายวิษณุ ยมงาม
62113003432 นางสาวกรกมล สุทธิประภา
62113003433 นางสาวมยุลา อุทาพร
62113003434 นางสาวณัฏฐวี ริตตา
62113003435 นายพันธ�ศักด์ิ วงคําจันทร�
62113003436 นางสาววราภรณ� เทียมคํา
62113003437 นางสาวอภิญญา อกกา
62113003438 นางสาวกุสุมา พาลี
62113003439 นางสาวเกศินี หูชัยภูมิ
62113003440 นางสาวจิราพร พรมบุญมา
62113003441 นายณัฐวัตร เจริญจารุวงศ�
62113003442 นางสาวดรุณี กิริยะ
62113003443 นางสาวละอองดาว โสมาเกตุ
62113003444 นางสาวพัชราวรรณ สอนสุภาพ
62113003445 นางพิชญา ศิริสังข�ไชย
62113003446 นางสาวธัญพร อมรพิสุทธ์ิ
62113003447 นางสาวลลิตา ผุดบัวดง
62113003448 นายอนุสรณ� พรหมมาศ
62113003449 นางสาวจิราวรรณ วังหนองลาด
62113003450 นายภาณุสิทธ์ิ โสภัณฑ�
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62113003451 นางสาวพินทุสร กสิผล
62113003452 นางสาวกรรณิการ� โคตรชารี
62113003453 นางสาววีรวรรณ วระบุตร
62113003454 นางสาวสุรีย�รัตน� พรมเกตุ
62113003455 นางสาวอารยา ดรบุญล6น
62113003456 นางสาวสรัญญา อินทรักษา
62113003457 นางสาวเกศสุรางค� วิเศษโสภา
62113003458 นางสาววิสดา วงศ�สุข
62113003459 นายบัญชา ธรรมบุตร
62113003460 นายเกษมศานต� ชัยเฉลียว
62113003461 นางสาวณัฐธิดา จิตเพียร
62113003462 นางสาวพรพนิต ธรรมสิทธ์ิ
62113003463 นางสาวอรสา ทัพธานี
62113003464 นางสาวรุ-งนภา จําปาคํา
62113003465 นางสาวสุธิดา จันแทน
62113003466 นายอภิเชษฐ ภูกันดาน
62113003467 นางสาวเสาวลักษณ� เฮียงโฮม
62113003468 นางสาวศศิธร เหล-าด้ิม
62113003469 นายกิตติภพ แย6มไพฑูรย�
62113003470 นางสาวชุติกาญจน� บํารุง
62113003471 นางสาวกัลยรัตน� คิมเข6ม
62113003472 นายกิตติคุณ อ-วมมงคล
62113003473 นายเทอดพงษ� พรมนิกรณ�
62113003474 นายชาตินิรันดร� ปทุมเพ็ชร
62113003475 นางสาวอมร มาพร
62113003476 นางสาวอภิญญา นาชัยโชติ
62113003477 นายพรเทพ บรรณนามน
62113003478 นางสาวดารัตน� อุดมพืช
62113003479 ว-าที่ร.ต.หญิงรุ-งนภา พลอยกันหา
62113003480 นายเกียรติศักด์ิ ราดบุตร
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62113003481 นายพัฒนศักด์ิ นาโล
62113003482 นางสาวรัตนพัฒน� บุญมี
62113003483 นางสาววรรณนิภา ฤาษี
62113003484 นางสาวอภิญญา สินโพธ์ิ
62113003485 นางสาวสุดารัตน� พงษ�เฉย
62113003486 นายกิดาการ หาญปราบ
62113003487 นายสิทธิศักด์ิ อุชาดี
62113003488 นางสาวอรวรรยา ศรีรังษ�
62113003489 นางสาวรภีภรณ� โพธิชัย
62113003490 นายบัญญัติ กมลศิล
62113003491 นางสาวสุภาพร เถาว�จันทร�
62113003492 นายนําขบวน หม่ืนกันยา
62113003493 นางสาวภิญญ�พลอย ธงทอง
62113003494 ว-าที่ร6อยตรีอรรถกร โคตรเสน
62113003495 นางสาวรัตนาพร ทรัพย�กุล
62113003496 นายไชยรัตช� ทัชราพร
62113003497 นางสาวอัญชุลีพร จันทร�เพ็ญ
62113003498 นายธีทัต ศิริยม
62113003499 นางสาวมนฤดี บุบผามาลา
62113003500 นางสาวชนนิกานต� เพชรทอง
62113003501 นายสุรักษ� ใจตรง
62113003502 นางสาวพรจิรา พิสัย
62113003503 นายสุริยา สุริยันต�
62113003504 นางสาวจริยาภรณ� มาตรพร
62113003505 นางสาวกัลยา ศรีภพ
62113003506 นางสาวศิราภรณ� เวหน
62113003507 นางสาวจุฑามาศ พลชํานิ
62113003508 นายภัทรพงษ� ประมาพันธ�
62113003509 นางสาวปาจรีย� ศรีสวัสด์ิ
62113003510 นายชยุตพงศ� การะเวก
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62113003511 นางสาวจุฑามาศ อ-านเขียน
62113003512 นางสาวพรนภา โพนชัยยา
62113003513 นางกุลชล สกุณี
62113003514 นายคุณานนต� กัญญาคํา
62113003515 นางสาวทิมาพร ภูระอินทร�
62113003516 นางสาวศศธร ชัยเสริม
62113003517 นางสาวมณฑิรา นาคทอง
62113003518 นายณัฐวุฒิ พาหุรักษ�
62113003519 นางสาววราภรณ� พูดเพราะ
62113003520 นายอิทธิกร บุญลอย
62113003521 นางสาวกุลวดี อุตราศรี
62113003522 นางสาวอลิษา อดทน
62113003523 นางสาวอมรรัตน� ดวงลูกแก6ว
62113003524 นายศุภกรณ� จุรีมาศ
62113003525 นางสาวนฤมล น6อยแวงพิม
62113003526 นางสาวดวงฤทัย ไสยกิจ
62113003527 นางสาวสุจิตรา บัวบุญ
62113003528 นางสาวกาญจนา จิตจง
62113003529 นางสาวเบญญาภา บุญทวนพิทักษ�
62113003530 นางสาวกนกวรรณ เมาะราษี
62113003531 นายฉลาด บุญลี
62113003532 นายคณิศร มูลนิคม
62113003533 นายวสุพล บุตรขาว
62113003534 นางสาวกรรณิกา ประชาชิตร
62113003535 นางสาวปานฤดี สัตถาวะโห
62113003536 นายอธิรัชต� เสือน6อยกุลธร
62113003537 นายสุริยัน จันทร�วิเศษ
62113003538 นายอภิสิทธ์ิ ถุนาพันธ�
62113003539 นางสาวนิตยา สุนันท�แสงทอง
62113003540 นางสาวมาริษา แสงปาก
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62113003541 นางสาวภาณุมาส จิตต�ชนะ
62113003542 นางสาวทักษิณา ลาวงศ�เกิด
62113003543 นางสาวสัณห�สิรี จันทร�สด
62113003544 นางสาวนิตยา เฉลิมแสน
62113003545 นางสาวรริชา พร6อมประดิษฐ
62113003546 นางสาวกรวิภา บุญสิงห�ศร
62113003547 นางสาวฐิตวี พิสัย
62113003548 ว-าที่ ร.ต.คูณอนันต� ชูวงศ�
62113003549 นางสาวธัญชนก กุลโรจนวรากร
62113003550 นางสาวรัตนมน จินดาภู
62113003551 นายธนธัส บุญแสง
62113003552 นางสาวยลดา ชัยเลิศ
62113003553 นายฐิติกร พรมจักร�
62113003554 นายอภินันท� ประเสริฐสังข�
62113003555 นายวินิจนันท� เปUะชาญ
62113003556 นางสาวฐิติมา การุณ
62113003557 นางสาวนรานุช อินตามา
62113003558 นายสรายุทธ ไวยวงค�
62113003559 นางสาวพรชนิตว� พัชระปFติโรจน�
62113003560 นางสาวรุ-งทิวา พวงประดิษฐ
62113003561 นางสาวเชษฐ�สุดา ไชยโสดา
62113003562 นายอรินชัย แก6วกัลปS
62113003563 นายจีรยุทธ ไวโหม-ง
62113003564 นางสาวณัฐวดี ชัยมูล
62113003565 นายชาญชัย อังคะแสน
62113003566 นายวัชรินทร� ราชภักดี
62113003567 นางสาวศิรประภา คํานก
62113003568 นางสาวสุนิสา อาร6อน
62113003569 นายอภิชัย หาญกล6า
62113003570 นางสาวมัสลิน สีระวัลย�
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62113003571 นางสาวณิชกานต� พรมสุรินทร�
62113003572 นางสาวอภิญญา ดาวเรือง
62113003573 นางสาวเมขลา เกตุแก6ว
62113003574 นายอรรถชัย สุวรรณคํา
62113003575 นายภาคภูมิ หาญปMย�
62113003576 นายสําเร็จ เอกโชติ
62113003577 นายเศกสรร ทองบ-อ
62113003578 นางสาวลลิตา บุรัมภเว
62113003579 นางสาวกมลรัตน� หัสมา
62113003580 นางสาวณัฐพร รักษาศรี
62113003581 นางสาวกนกอร นามโบราณ
62113003582 นางสาวศุภลักษณ� พิกุลทอง
62113003583 นางสาวศิริกาญจน� อัยจักร�
62113003584 นางสาวฉัตรชฎา อาษาภา
62113003585 นางสาวกนกวรรณ บุตรแสน
62113003586 นางสาวเบญจวรรณ พุทธละ
62113003587 นายอนุชาต ชูสว-าง
62113003588 นางสาวกมลกานต� เกณฑ�มา
62113003589 นายกิตติชัย ทรัพย�ไสย
62113003590 นางสาวสุภาวดี ชัยรัตน�
62113003591 นางสาวแคทริยา พาลี
62113003592 นางสาวชลิตา แก6วจรูญ
62113003593 นางสาววรางคณา ห6วยทราย
62113003594 นางสาวกานต�ธิดา สีสุมาตย�
62113003595 นางกัญจน�ณิชา มุลตะกร
62113003596 นางสาวธัญพิชชา โคตรวิชัย
62113003597 นางสาวพัชรา โสดา
62113003598 นายภานุวัฒน� วะหาโร
62113003599 นายณัฐพงษ� ประจง
62113003600 นายณัฐวุฒิ ทินบุตร
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62113003601 นางสาวชลธิดา พลต้ือ
62113003602 นางสาวนณษา สุดสนาม
62113003603 นางสาวพรพิมล บุญอุ6ม
62113003604 นางสาวจริญญา สันฐิติธนาวัฒน�
62113003605 นายชัยวิโรจน� คําลอย
62113003606 นางสาวภัทรพรรณ โยมา
62113003607 นางสาวทรัพย�ทวี พิมมะสอน
62113003608 นางสาวนิภาพร สอนเวียง
62113003609 นายพรชัย ฉายวิจิตต�
62113003610 นางสาวนภัสสร เพชรพูน
62113003611 นางสาวดาวเรือง สายคําเลิศ
62113003612 นางสาวบุศราภรณ� แสงสุวรรณ
62113003613 นางสาววิเมลือง จันทร�เทศ
62113003614 นางธิดารัตน� นามวงษ�
62113003615 นางสาวสุธิดา อินทร�น6อย
62113003616 นางสาวพรพิมล พรหมเกาะ
62113003617 นางสาวพิมาภรณ� แก6วศรีหาวงษ�
62113003618 นายคณพศ อารีเอื้อ
62113003619 นายธาดา จักรโนวัน
62113003620 นายอภิเดช มุ-งย้ิมกลาง
62113003621 นางสาวพัชรีพร ทองวิไล
62113003622 นางสาวฉัตรนภา โนวาท
62113003623 นายธนาศิล พลเสน
62113003624 นางสาวเฉลิมขวัญ ถามูลเลข
62113003625 นางสาวณัฐริกา ภิรมย�ชม
62113003626 นายศรัณย� ตันติยาสวัสดิกุล
62113003627 นางสาวเบญจมาศ ภูนามมา
62113003628 นางสาวพิมภักษร บุตรหนองแสง
62113003629 นางสาวนุศรา พงษ�สระพัง
62113003630 นายศตวรรษ พลต้ือ
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62113003631 นางสาวจันทร�เพ็ญ กองเกิด
62113003632 นายวายุพงษ� ปาประโม
62113003633 นางสาวนาฎลดา ชํานิกุล
62113003634 นายสุทธิพงษ� ศิวิรัตน�
62113003635 นายปองเพชร ศรีจารย�
62113003636 นางสาวจันทร�เพ็ญ ปFนะเก
62113003637 นางสาวแสงระวี อ-างรี
62113003638 นางสาวอรอนงค� สีคังไพ
62113003639 นางสาวกฤษณา สีนามูล
62113003640 นางสาวนิสาชล นวลวิทยาพงศ�
62113003641 นางสาวพรพิมล เจือบุญ
62113003642 นางสาวนัทธ�ชนัน ดอกบัว
62113003643 นางสาวอรวรรณ� จันคง
62113003644 นางสาวสุภาวดี ส6มหวาน
62113003645 นางสาวกัญญาณัฐ ยุพดี
62113003646 นางสาวศศิกานต� ศิริมา
62113003647 นางสาวพัชนิดา พูลเพ่ิม
62113003648 นางสาวรัตนาพร แก6วกู-
62113003649 นายณัฏฐวัฒน� บุญวิเทียน
62113003650 นางสาวจุฬาลักษณ� วงษ�ชู
62113003651 นางสาวกิตติยาพร ดวงรุ-ง
62113003652 นางสาวอุไรรัตน� ภูด-านงัว
62113003653 นายจิรายุทธ กันระเรด
62113003654 นางสาวณัฐวิภา กิติวุฒิชูศิลปS
62113003655 นางสาวจินตนา ต่ิงบุญ
62113003656 นายอัจฉริยะ มานาดี
62113003657 นายพงศกร นาถบํารุง
62113003658 นางสาวสิริญาวรรณ รู6เก็บ
62113003659 นางสาวปรกฉัตร บัวระบัดทอง
62113003660 นางสาวพิชาริกา เวชกามา
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62113003661 นางพรทิพย� ผาสุข
62113003662 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรศักดา
62113003663 นางสาวกนิษฐา อรรคเทพ
62113003664 นางสาวกรกูณฑ� ประพันธ�พจน�
62113003665 นางสาวนริศรา ขันอาษา
62113003666 นางสาวพิมนภา ฝาปาฝา
62113003667 นางสาวอาริศรา กลางแผลง
62113003668 นายมนตรี ซ6ายสนิททํา
62113003669 นายธีรนันท� ไชยสาร
62113003670 นายนันทวัช บูระวัด
62113003671 นางสาวสุมน เมืองแก6ว
62113003672 นางสาวนิสาชล บุญชะโด
62113003673 นางสาวจิตราพร พิมพ�ศรี
62113003674 นายนพดล สังเกตุดี
62113003675 นายพิษณุ จิตติวัฒน�
62113003676 นายคมสันต� พันธ�ศรี
62113003677 นางสาวชลธิชา พลเย่ียม
62113003678 นางสาวจามจุรี สุขขี
62113003679 นางสาวศุภธิดา ไชยสุข
62113003680 นายนันทวัฒน� สุวรรณศรี
62113003681 นางสาวรุจิรัตน� วันทอง
62113003682 นางฝนทิพย� แซสันเทียะ
62113003683 นางสาวศยามล ภูบุญทน
62113003684 นางสาวณัฐมล ศิริชัย
62113003685 นางสาวสุชานันท� ทองผนึก
62113003686 นางสาวสุวนันท� อุทัยแพน
62113003687 นางเวธณี นาคอก
62113003688 นายสุทธิเกียรติ มากพูน
62113003689 นางสาวศิวลักษณ� พรหมอินทร�
62113003690 นางสาวใจดาว คัฒทะจันทร�
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62113003691 นายธีรเทพ คงปรางดี
62113003692 นางสาวสุรีย�พร ภูบาลชื่น
62113003693 นางสาวปรียาภรณ� บุญอาษา
62113003694 นายวีระชาติ ผุดผ-อง
62113003695 นางสาววริยา แมกขุนทด
62113003696 นางสาวกิติยา ยศศรี
62113003697 นางสาววลัยลักษณ� พรอินทร�
62113003698 นางสาวรัชปภา รันนันวรกุล
62113003699 นางสาวสุนิสา พิลากุล
62113003700 นายปราชญ�รวี ทุยเวียง
62113003701 นางสาวสุดารัตน� ไสววรรณ
62113003702 นางสาวธนาพร ปEญญายาว
62113003703 นายประทุม หล6าสุดตา
62113003704 นายสุรพล ดงบัง
62113003705 นางสาวภัทราภรณ� มาตุ6ม
62113003706 นางสาวกมลพรรณ โรจนชารี
62113003707 นางอรนุช ศรีสงคราม
62113003708 นางสาวณัฐธิดา พิมพ�จ-อง
62113003709 นายกษิดิศ ถ่ินกระบือ
62113003710 นางสาวกรรณิกา จ-าหนองหว6า
62113003711 นางสาวชลธิชา แก6วใส
62113003712 นายกฤษณะ ทรัพย�แสนพูน
62113003713 นายจาตุรนต� ฟRารี
62113003714 นางสาวศุภรกาญจน� อรทัย
62113003715 นางสาวณัฐกานต� อยู-คงพันธุ�
62113003716 นางอารียา บุญอินทร�
62113003717 นางสาวชมภูนุช ศรีสุข
62113003718 นางสาววราภรณ� นกแก6ว
62113003719 นายพิชิตชัย ไชยสาส�น
62113003720 นางสาวดุษฎี คาวีวงศ�
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62113003721 นางสาวปุญญิสา ห6วยกําปEง
62113003722 นายธันวา เกษมสุข
62113003723 นางสาวสมิตา โพธ์ิศรี
62113003724 ว-าที่ร6อยตรีหญิงกนกวรรณ ปากเพ็ง
62113003725 นางสาวศรัณย�พร มณีศักด์ิประเสริฐ
62113003726 นางสาวรยาตรี ภูวชินพงศ�
62113003727 นางสาวสุปEญญา นาเลิง
62113003728 นายอนันท� ถุงน้ําคํา
62113003729 นางสาวกัลยาณี ไชยพิมพา
62113003730 นายพีรพล ดิษสลุง
62113003731 นางสาวสุพพัตรา เกษร
62113003732 นางสาวสุภาภรณ� เกษมณีโชตินันท�
62113003733 นายนิคม ศรีดี
62113003734 นายธวัช กองสี
62113003735 นายวีระยุทธ เจริญธรรม
62113003736 นายชัยยันต� พูนศรี
62113003737 นางสาวเจนจิรา สาหินกอง
62113003738 นางสาวรัชดาภรณ� ต-อชีวัน
62113003739 นายเสรี อันทราสี
62113003740 นางสาวกนิษฐา โคตรนรินทร�
62113003741 นางสาวธัญลักษณ� ชินฤทธ์ิ
62113003742 นายเตชินท� โพธ์ิศรี
62113003743 นายธิติวุฒิ สมประสงค�
62113003744 นางสาวปFยะฉัตร สาโรจน�
62113003745 นายธนารักษ� รักษาภักดี
62113003746 นางสาวรัตนา กองหาโคตร
62113003747 นางสาวแพรววนิต นาชัยโชติ
62113003748 นางสาวปFยะวรรณ ผาจิระวัฒนชาติ
62113003749 นางสาวอทิตยา เทียมทอง
62113003750 นางสาวกรชนก รัดถา
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62113003751 นางสาวปรางฉัตร จันทรเจริญ
62113003752 นางสาวณัฐธิดา จํารัสแนว
62113003753 นายสุทธิลักษณ� หาญสุโพธ์ิ
62113003754 นายนิรันดร นาส6มกบ
62113003755 นางสาวสุธัญญา ม-วงอ-อน
62113003756 นางสาวณัฐธิดา เวชไสย�
62113003757 นายพงษ�พันธ� อ-อนเหลา
62113003758 นายรัฐกร เอกวงษ�
62113003759 นางสาวกนกพร ศรีพอ
62113003760 นางสาวสุดารัตน� เวกวิน
62113003761 นายวงศ�วิชญ� มงกุฏทอง
62113003762 นางสาววณัฐสนันท� เขาภูเขียว
62113003763 นายคมสันต� ทุมโนน6อย
62113003764 นางสาวสุพัตรา เทพารักษ�
62113003765 นายวิสุทธิศักด์ิ ภูโปร-ง
62113003766 นางสาวปรียานุช เนืองวงค�
62113003767 นายวันชัย ทิพนัส
62113003768 นายสิทธิกร จันทร�ถอด
62113003769 ว-าที่ ร.ต.หญิงพิจิตรา คําสุดที
62113003770 นายอภิสิทธ์ิ สรสันต�
62113003771 นางสาวศิริลักษณ� สีสมบัติ
62113003772 นางสาวทิวาพร ภูมิพันธ�
62113003773 นางสาวชฎาพร ปะกิลาเค
62113003774 นางสาวกาญจนา คําย-อย
62113003775 นางสาวอภิรัตน� เชื้อพรวน
62113003776 นางสาวกนกอร ศิริโม6
62113003777 นายกฤชณรงค� สงคราม
62113003778 นางสาวพิมลพรรณ บุศดี
62113003779 นายปรีชาพล ไทยน6อย
62113003780 นางสาวสุปรีดา วิเศษอักษร
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62113003781 นางสาวจิดาภา เจริญพร
62113003782 นางสาวมุจรินทร� ภูชํานิ
62113003783 นางสาวเฉลิมมาศ ปEตพี
62113003784 นางสาววรัญญา ณ ราชสีมา
62113003785 นางสาววริษา ณ จัตุรัส
62113003786 นางสาวปริฉัตร ดวงลาดนา
62113003787 นายถนัด สัตบุตร
62113003788 นางสาววรวรัญณ� จันวิเศษ
62113003789 นางสาวปาจรีย� สุวรรณวงศ�
62113003790 นางสาวขวัญฤดี สุวะไกร
62113003791 นางสาวภาวรินทร� พฤฒิสาร
62113003792 นางสาวปริยากร ทานสละ
62113003793 นายฤทธิเกียรติ ไชยรัตน�
62113003794 นายชานนท� นามวิเศษ
62113003795 นายสิทธินนท� ลีแวง
62113003796 นางสาวภานุดา พันธุ�พานิชย�
62113003797 นางสาวพรนิภา เทียงมา
62113003798 นายจันดา ศิริโส
62113003799 นางสาวฉัตรชญา สาธิตธรรมชาติ
62113003800 นางสาววนิดา สุวรรณสนธ์ิ
62113003801 นายพัชรพล สุขทวี
62113003802 นางสาวศวิตรา คําโหลน
62113003803 นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี
62113003804 นางสาวดารณี บุญกอง
62113003805 นายสุรินทร� เทียมรัตน�
62113003806 นางสาวศศิภา กันภูมิ
62113003807 นางสาวมณฑิรา เริงนิสัย
62113003808 นางสาววิษุดา จิตตยะโสธร
62113003809 นางสาวอรัญญา ปEนมาเรือน
62113003810 นายภัทรเวท บัวระบัดทอง
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62113003811 นางสาวศิริพร เรืองแสน
62113003812 นางสาวก่ิงแก6ว การภักดี
62113003813 นายนาวา สุขษาเกษ
62113003814 นางสาวหัทยา สิงห�โคตร
62113003815 นางสาวกันต�วรัทย� สุคนธวงศ�
62113003816 นางสาวณัฐชยา จตุเทน
62113003817 นางสาวอัชชาวดี สักกุนัน
62113003818 นางสาวพัชรา ศิริโยธา
62113003819 นางสาวสุพัตรา ฐิติเจริญศักด์ิ
62113003820 นางสาวภาวดี นามไพร
62113003821 นางสาวปวีณา แก6วผาบ
62113003822 นางสาววรรณพร คําภูแสน
62113003823 นางสาวนิษฐารัชต� ณรงค�วรธันย�
62113003824 นางสาวกฤษณา ดาวี
62113003825 นางสาวเกศราพร พรดอนก-อ
62113003826 นายศักด์ิดา ดํารงเชื้อ
62113003827 นางสาวฐิดารัตน� พรมเพ็ญ
62113003828 นางสาววริศรา พันธุ�เทศ
62113003829 นางสาวฐิติมา ปุริมาโน
62113003830 นางสาวเบญจพร บุตรแก6ว
62113003831 นางสาววริษฐา สุวรรณศิริกุล
62113003832 นางสาวศิริกัลยา พิลาบุตร
62113003833 นางสาวศิวัชญา พลพิพัฒนพงศ�
62113003834 นางสาวปEทมา ชูรัตน�
62113003835 นางสาวภาวณี แสนรัตน�
62113003836 นางสาวอภิญญา อาจอํานวย
62113003837 นายส-งเสริม คําชนะ
62113003838 นางสาวมณฑา ศรีสอาด
62113003839 นางสาวจีรภัทร ท6าวจัตุรัส
62113003840 นายพศวีร� พิมพ�ตะคุ
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62113003841 นายไตรมาศ บุพโสก
62113003842 นางสาวชาลีรัตน� บุญแสน
62113003843 นางสาวิตรี น6อยศรี
62113003844 นางสาวแสงดาว ผองผาย
62113003845 นางสาวกมลาสิริ จุไธสง
62113003846 นางสาวอรชา ใจบุญ
62113003847 นางสาวคมดาว นาเอก
62113003848 นางสาวพรประภา จันคํา
62113003849 นางสาวอรุโณทัย สารบูรณ�
62113003850 นายสุธินันท� สมวงษ�
62113003851 นายณัฐพล จาเราะ
62113003852 สิบโทณัฐพล พันธุ�ยาง
62113003853 นางสาวพลอยลิน อรัญมิตร
62113003854 นางสาวศิริโฉม มะอาจเลิศ
62113003855 นางสาวไพวรรณ พิมพ�มะสอน
62113003856 นางสาวอนัญญา ชูชาติ
62113003857 นางสาวจิราวดี วิชาดี
62113003858 นางสาวเบญญดา ศิริวัลลภ
62113003859 นายสุริยา จันทะดวง
62113003860 นางสาววิภาดา พลซา
62113003861 นางสาววัชรา ศรีชัย
62113003862 นางสาววรรณิดา นามคําภา
62113003863 นางสาวกนกนันท� หม่ืนสิทธิโรจน�
62113003864 นางสาวศิริภร ภูมิภาค
62113003865 นางสาวอาริสา ปราบแจะ
62113003866 นายนทีกานต� บุตรศรีสวย
62113003867 นายศรายุทธ บุตรกิจ
62113003868 นางสาวปFยวรรณ จันทร�ภิรมย�
62113003869 นางสาวพลอยพชร ศตรัศมีพงศ�
62113003870 นายประเสริฐ โคษา
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62113003871 นายวิชัย รุ-งโรจน�
62113003872 นายเทพศักด์ิ หงษ�หา
62113003873 นางสาวจิตราภรณ� แซ-อึ้ง
62113003874 นายปรีชา บัวภา
62113003875 นางสาวกัญญารัตน� สมชาติ
62113003876 นายภาณุวัฒน� จิววัฒนารักษ�
62113003877 นายพงศกร เพาะชนะ
62113003878 นางสาวสกุลทิพย� พัสดร
62113003879 นางสาวสุมิตรา เหล-าพุทธา
62113003880 นางสาววริศรา ณ สงขลา
62113003881 นางสาวรุ-งฤดี ภูดวงใจ
62113003882 นายเชิดศักด์ิ ศิริโชติ
62113003883 นายณัฐวุฒิ โสมาบุตร
62113003884 นางสาวแพรวนภา ดงแสง
62113003885 นางสาวปFยะรัตน� ตรีธันวา
62113003886 นางสาวกันติชา บุญรินทร�
62113003887 นางสาวประกาย สายแสน
62113003888 นางสาวภควดี ภูจ-าพล
62113003889 นางสาวณัฏฐภรณ� ภูถูกใจ
62113003890 นายพงษ�พิพัฒน� พัฒอําพันธ�
62113003891 นางสาวสุรีสาย ลาสุนนท�
62113003892 นายดิสรณ� ประนัดโส
62113003893 นางสาวสุพรรษา ศรีวิชา
62113003894 นางสาวขนิษฐา จันทร�เทา
62113003895 นางสาวศรสวรรค� หยาดไธสง
62113003896 นางสาวสุภามาศ ถานะ
62113003897 นายสถาพร พงษ�วิเศษ
62113003898 นางสาวเมธินี เดชวงษา
62113003899 นางสาวสุนทรีย� ศรีสําเริง
62113003900 นางสาวนภาพร คําทอง
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62113003901 นางสาวลิสา เชื้อบุญมี
62113003902 นางสาวศศินันท� นวลจันทร�
62113003903 นายปFติ พรมจักร�
62113003904 นายเชาวลิตร ตังคณิตานนท�
62113003905 นางสาวสุภาพร สายบัว
62113003906 นางสาวจารุวรรณ คีรีเวช
62113003907 นางสาวเบญจพร แหวนเงิน
62113003908 นายธินกร ถาอ-อนสี
62113003909 นางสาวประเทือง เหลาทอน
62113003910 นายสุทธิพล ยืนยง
62113003911 นางสาวจิรัชญา สกุลพรรณ
62113003912 นายจตุพงษ� พลไสย
62113003913 นางสาวนันทิยา คําปลิว
62113003914 นางสาวรัชดาพร คําแก6ว
62113003915 นางสาวพัชริดา เพชรหงษ�
62113003916 นางสาวสรัลพร แสนเหวิม
62113003917 นางสาวสนัญญา อันโยธา
62113003918 นางสาวกันธิชา จันทร�ทิพย�
62113003919 นางสาวฐิติรัตน� เอี่ยมศรีลา
62113003920 นายนนทวัฒน� วะชุม
62113003921 นางกนกวรรณ ปราบหลอด
62113003922 นางสาวศศิพร อรรคนิมาตร�
62113003923 นางสาวพัชรินทร� เดชประเสริฐ
62113003924 นายเฉลิมกิตต� ภูลวรรณ
62113003925 นางสาวชนนิกานต� สุมาพันธ�
62113003926 นางสาวสุรีพร วิทยาขาว
62113003927 นางสาวสิรินภา แสนอินตา
62113003928 นายอาทิตย� ไพลึก
62113003929 นายอรรถพล พานพรม
62113003930 นางสาวโสรยา ศิริจันทร�
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62113003931 นายพรมษาลี ธรรมโคต
62113003932 นายวิสุทธิ ฤาชัยสา
62113003933 นางสาวรัตติยากร ชมชื่น
62113003934 นางสาวปFยะพร อาจบรรจง
62113003935 นางสาวมุขธิดา เชื้อคําเพ็ง
62113003936 นายเกียรติศักด์ิ บ-อคําเกิด
62113003937 นางสาวสุภาวดี อารยทรัพย�
62113003938 นางสาวสุประวีณ� สังข�ทอง
62113003939 นายฐิติโชติ วรรณจันทร�
62113003940 นางสาวครองขวัญ ครองยุทธ
62113003941 นางสาวเขมิกา พรวาปM
62113003942 นางสาวลลิตา ใหญ-สาร
62113003943 นางสาวฐิตินันท� จันทร�แขวง
62113003944 นางสาวรชยา ปุรณะ
62113003945 นางสาวศกุลนภัทร พลสุวรรณ
62113003946 นางสาวสิรินันท� หลักหาญ
62113003947 นางสาวชลนิชา แซ-ต้ัง
62113003948 นางเสาวลักษณ� เพชรนาวา
62113003949 นางสาวอภิวรรณ อาจรักษา
62113003950 นายรัฐกร ประทุมรุ-ง
62113003951 นางสาวสุธารัตน� บรรจะโรจน�
62113003952 นางสาวปFยนันท� วิทยา
62113003953 นายพรอนันต� มานะสาร
62113003954 นางสาวนุชนภา ไชยศรีษะ
62113003955 นางสาวเฉลิมวรรณ คันธภูมิ
62113003956 นางสาวปริญญา แจ-มการ
62113003957 นายวัชรพงษ� คําจันทร�
62113003958 นางสาวยุวธิดา สีสมสัน
62113003959 นางสาวอัญมณี ทองนวล
62113003960 นางสาวฐิติพร หาญวงศ�
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62113003961 นางสาวณิชานันท� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62113003962 นางสาวภาวิดา แสนวันดี
62113003963 นายอมรศักด์ิ จันทร�นุช
62113003964 นางสาวทับทิม คําภักดี
62113003965 นางสาวอภิญญา รัตนะพันธุ�
62113003966 นางสาวมาริษา อัตนะ
62113003967 นายปรณัฐ กองลาแซ
62113003968 นางสาวจารุณี พระลับรักษา
62113003969 นายกษิดิศ เสาสุก
62113003970 นางสาวญาณิกา พาพิพัฒน�
62113003971 นางสาวสายฝน สังข�เจริญ
62113003972 นางสาวพัสตราภรณ� แซ-ต้ัน
62113003973 นายฐิติณัฐ อินทจันทร�
62113003974 นางสาวศุภรณ�ธิดา กันตะภาค
62113003975 นายปEญญาวัฒน� ศิริโยธา
62113003976 นางสาวศิริขวัญ ปEชชาเขียว
62113003977 ส.ท.ธนวัฒน� จันทร�ห6างหว6า
62113003978 นายฉันทวิทย� อนุฤทธ์ิ
62113003979 นางสาวศุภรดา บุบผา
62113003980 นางสาวกมลรัตน� เข่ียงสถุ-ง
62113003981 นายทรงฤทธ์ิ บุญภิญโญ
62113003982 นางสาววิภาดา เชื้อบุญมี
62113003983 นายจวัน พันธ�ชัยภูมิ
62113003984 นางสาวสุจิตตรา สวยสอาด
62113003985 นางสาววรรณพร โวหารลึก
62113003986 นางสาวอรอุมา อินทรักษ�
62113003987 นางสาวชลิตา ชาหยอง
62113003988 นางสาวอภิญญา พลายงาม
62113003989 นางสาวสุมิตรา บุญมาตุ-น
62113003990 นางสาวปวีณา ยาสิงห�ทอง
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62113003991 นายกวี วีระพันธุ�
62113003992 นางสาวพิลาวรรณ� แสนอ6น
62113003993 นางสาวสวิทตา สมพรมมา
62113003994 นางสาวรื่นฤดี มติยาภักด์ิ
62113003995 นางสาวปานหทัย มหา
62113003996 นายปรัชญา ชานนท�เมือง
62113003997 นางสาวพรพรรณ เจนขจร
62113003998 นางสาววิภาพร ลาพานิชย�
62113003999 นางสาวสิริรัชต� สีหงอก
62113004000 นางสาวกุลธรา ยาฟอง
62113004001 นายชลทิศ ดีแท6
62113004002 นางสาวรัชฎาภรณ� สุตะโท
62113004003 นางสาวภิรมย�ยา โสดา
62113004004 นายกิตติศักด์ิ อ-อนชื่น
62113004005 นางสาวสุดาพร เวียงอินทร�
62113004006 นางสาวบงกชกันย� แกมรัมย�
62113004007 นายพิจิตร น6อยเหล็กดี
62113004008 นางสาวธัญญลักษณ� อ-อนโพธา
62113004009 นางสาวพิมพิลัย ประเสริฐสังข�
62113004010 นายรัฐศาสตร� เพชรจํานงค�
62113004011 นางสาวฉัตรชฎา ปEญญะ
62113004012 นายวรพงษ� พานเยือง
62113004013 นางสาววรัญญา ศรีประทุมวงศ�
62113004014 นายอภิรักษ� กมลผาด
62113004015 นายชาญณรงค� คงจํานงค�
62113004016 นางสาวรัตนาภรณ� ปะชาตรี
62113004017 นางสาวอริสรา แก6วหย-อง
62113004018 นางสาวอุสุมา เสริฐศรี
62113004019 นางสาวจริยา โนนแดง
62113004020 นางสาวสุธิดา ชุ-มตระครุ
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62113004021 นายกิตติพงษ� เตชะตานนท�
62113004022 นายภาณุพงศ� ย้ิมศิริ
62113004023 นางสาวมณีรัตน� ศรีชาวนา
62113004024 นางสาวปวีณา คําแหงพล
62113004025 นางสาวปฏิมาภรณ� ปFวิสาร
62113004026 นางสาวนัชนก ประเสริฐ
62113004027 นางสาวภารดี แสนบุรี
62113004028 นายเดชดํารงค� เพ่ิมผล
62113004029 นางสาวพิชชาพร พลคชา
62113004030 นางสาวพินิจญา แพนสมบัติ
62113004031 นายไชยา แสนแก6ว
62113004032 นายกฤษณะ ไสยสิทธ์ิ
62113004033 นางสาวรวีวรรณ พลทองสถิตย�
62113004034 นางสาวสุทธิณี โพธ์ิศรี
62113004035 นางสาวจิราวรรณ พนารินทร�
62113004036 นางสาวสุดารัตน� ทองภูบาล
62113004037 นางอรุณี แสงกงเหล็ก
62113004038 นางสาวกรกนก พันธุ�รัส
62113004039 นายปFยพล ปาชะนะ
62113004040 นางสาวรัชดาพร โควินทะสุด
62113004041 นางสาวขนิษฐา จิรพัธนนท�
62113004042 นางสาวภนิตา คูณราช
62113004043 นางสาวชฎาพร ไชยจํานงค�
62113004044 นางสาวจินต�จุฑา โคตรสุมาตย�
62113004045 นายอัษฎาวุฒิ ไทยสงคราม
62113004046 นางสาวเกศสุดา ดงงาม
62113004047 นางสาวปาลิตา เหลืองสุวาลัย
62113004048 นายวิศรุต โพธิลุขา
62113004049 นายสิทธิชัย กุดแถลง
62113004050 นายสมิทธิ ตันติอมรชัยกุล
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62113004051 นายปฏิมากร สุปEญญา
62113004052 นางสาวน้ําผึ้ง เกิดช-อ
62113004053 นางสาวสารินี ประวันเทา
62113004054 นางสาวจุรีรัตน� รักษาเคน
62113004055 นางสาวสุรนันท� กองเกิด
62113004056 นางสาวศศิประภา สิทธิถาวร
62113004057 นางสาวนิภาวรรณ กรวยสูงเนิน
62113004058 นายชาญวิทย� จันปEดชา
62113004059 นางสาวณัฐลดา รัฐมนตรี
62113004060 นายรักชาติ ศรีสูงส-ง
62113004061 นางสาวดวงหทัย ธนาไสย�
62113004062 นางสาวปรียาภรณ� อินทร�แสง
62113004063 นางสาวอิศราพร แดนเขต
62113004064 นางสาวพลอยแก6ว กําไรรวย
62113004065 นางสาวกิตติยาภรณ� ผาพิมพ�
62113004066 นายกมล บุตะคุ
62113004067 นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล
62113004068 นางสาวพิสินี แสนยากุล
62113004069 นายณฐภัทร ระวิชัย
62113004070 นายณัฐพล ทวยลี
62113004071 นายนัฐวัฒน� อะมะมุล
62113004072 นางสาวอาภาภรณ� บุตรเสมียน
62113004073 นางสาวจุฑามาศ ใจอินตWะ
62113004074 นายชยพล เพ่ิมชีวา
62113004075 นางสาวอภิญญา ปุRงมา
62113004076 นางสาวยุวดี มุธุวงษ�
62113004077 นางสาวปรีดิพัทธ� พลแก6ว
62113004078 นางสาวเบญจมาศ ทองมูล
62113004079 นางสาวปFGนมณี พรหมอารักษ�
62113004080 นายจุฑาธวัช สุวรรณศร
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62113004081 นางสาวกาญจนา โพธิวัฒน�
62113004082 นางสาวศิราณี สินเพ็ง
62113004083 นายธวัช แย6มศรี
62113004084 นางสาวอรอนงค� รัตนภักดี
62113004085 นางสาววัชราภรณ� สาแก6ว
62113004086 นายธนพล คําอินทร�
62113004087 นางสาวจิระภา ภาคภูมิ
62113004088 นางสาวพัชรพร จันทร
62113004089 นายธีรพงษ� ศรีเมือง
62113004090 นายอดิศักด์ิ ถุงเกตุแก6ว
62113004091 นายวิษณุ ไสยพันธ�
62113004092 นางสาวปนัชดา ชาวิชัย
62113004093 นายยศพล พงษ�แก6ว
62113004094 นายนพฤทธ์ิ น6อยเล็น
62113004095 นางสาวพรรณรวี ช-วงโชติ
62113004096 นายปรีดี เสนไสย
62113004097 นางสาวเพ็ญนภา กุลาชัย
62113004098 นางปติมา ทัพซ6าย
62113004099 นางสาวชลิตา กิริยา
62113004100 นางสาวณารีรัตน� ทําสิมมา
62113004101 นางสาวกุลนาถ เสนามนตรี
62113004102 นายณรงศ�เกียรติ รูปบุญ
62113004103 นายประดิษฐ บุญญะวงค�
62113004104 นางสาวพนิดา จตุสอ
62113004105 นางสาวพัชดา ศรีทิน
62113004106 นางสาวจันธิมา สะท6านอาจ
62113004107 นางสาวปานทิพย� คํามณีจันทร�
62113004108 นายคริษมาย� วรแสน
62113004109 นางสาวรุ-งกานต� กุลวิทิต
62113004110 นางสาวโสภิดา คํามุงคุล
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62113004111 นางสาวศศิวิมล ทักษิณ
62113004112 นายสุรศักด์ิ จันทะวงค�
62113004113 นางสาวปFยดา เหล-ามาลา
62113004114 นางสาวศุภรดา รัตนวรรณี
62113004115 นายวัชรศักด์ิ ยาปPาคาย
62113004116 นางสาวฐิจิกานต� ภักด์ิสอนิสิทธ์ิ
62113004117 ว-าที่รตวรรณชัย วรรณสิงห�
62113004118 นางสาวณิชาภา สุขะวันดี
62113004119 นางอาทิตยา สุขสําราญ
62113004120 นางสาววิภาวรรณ คําภีระ
62113004121 นายพงษ�พัฒน� โคตรมิตร
62113004122 นางสาวอัญชลี พจุไทย
62113004123 นางสาวมลฤดี ไชยศาสตร�
62113004124 นางสาวนิตยา ดวงภูเมฆ
62113004125 นายอธิวัฒน� สุวรรณคํา
62113004126 นางสาวอริสา โสภา
62113004127 นางสาวพณิตา โทราช
62113004128 นางสาววิสนีย� พลศักด์ิเดช
62113004129 นางสาวมัลลิกา เจริญชนม�
62113004130 นายองอาจ แสนยะมูล
62113004131 นางสาวจุฬารัตน� วรคันธ�
62113004132 นางสาวรุ-งทิวา ศรีบาล
62113004133 นายสิปปนนท� จันทร�แปลง
62113004134 นางสาวปFยธิดา อินทร�คําน6อย
62113004135 นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต
62113004136 นางวิมลรัตน� ดีจันทร�
62113004137 นางสาวมะลิสา โถนารัตน�
62113004138 นางณิศาพิชช� ศิริสินธุวนิช
62113004139 นายจตุพร ปEกกาเวสา
62113004140 นางสาวจินตปาตี พิมพ�ศรี
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62113004141 นางสาวกวินญาภรณ� แก6วบัวพันธุ�
62113004142 นายอภิสิทธ์ิ ราศรีชัย
62113004143 นายศิริพงษ� แสนหว6า
62113004144 นายพิเจตน� โคตรพรม
62113004145 นางสาวเนตรนภา ศิริขันธ�แสง
62113004146 นายนันทวัฒน� แต6มทอง
62113004147 นางสาวอารยา ศรีชะตา
62113004148 นางสาวมาริสา ปEตตังเว
62113004149 นายชญานนท� สุขพะนัส
62113004150 นายจิระพงศ� คําภีร�
62113004151 นายกมล เชือกพรม
62113004152 นางสาววิภาดา ยุงทอง
62113004153 นางสาวศศิโสม สํามะลี
62113004154 นางสาวสุพัตรา ชมภูพาน
62113004155 นางสาวนฤมล ยุวิช
62113004156 นางสาวประไพร ประวันนา
62113004157 นางสาวศิริลักษณ� กมลนัด
62113004158 นายปฏิวัติ รัตนเมือง
62113004159 นางสาวฐิติร ปะระทัง
62113004160 นายจักรพงษ� บูรณะ
62113004161 นางสาวสุภาพร พลลา
62113004162 นางสาวพจนีวรรณ จันจะนะ
62113004163 นางสาวอารียา จันทะมาตย�
62113004164 นางสาววิลาสินี ศรีอ-อน
62113004165 นางสาวสุพรรษา พันธเดช
62113004166 นายอรรถชัย ศรีคาน
62113004167 นางสาวประทุมพร อนันตวุฒิ
62113004168 นายอรรถพล นาโสก
62113004169 นางรมิตา โสภาศรี
62113004170 นางสาวพิมดาว ต6นดง
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62113004171 นางสาวอิสรา ปEจจ-าเนย�
62113004172 นางสาวสุลัดดา เสียงสาว
62113004173 นางสาวจริญญา ภูถมเมฆ
62113004174 นางสาวรุจิรา บุญถึง
62113004175 นางสาวกฤติญา แก6วคุ6ม
62113004176 นางสาววิชุตา หวังประสพกลาง
62113004177 นายภาณุวัฒน� นันทะจันทร�
62113004178 นางสาวจิติมา เติมกายา
62113004179 นายอมร จ-อยพันนา
62113004180 นายอัธยา นักทํานา
62113004181 นางสาวอรพรรณ จักรแก6ว
62113004182 นางสาววิไลวรรณ แปนเมือง
62113004183 นายธนากร โสโท
62113004184 นายอภิรักษ� นนทสาร
62113004185 นางสาวชัชชมล โรจนวิภาต
62113004186 นายสุรเทพ ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62113004187 นางสาวเสาวนีย� ภูมิลุน
62113004188 นางสาวณัฐิยา พรมสีแก6ว
62113004189 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยพิศ
62113004190 นางสาวเบญญา หงษ�ชมภู
62113004191 นายไมตรี สุ-มมาตร
62113004192 นายภูวนัย นาเสง่ียม
62113004193 นางสาวจุฑาพร ประทุมมัง
62113004194 นางอาริยาภรณ� อุลานันท�
62113004195 นางสาวพิมพ�นิภา ตันปา
62113004196 นางสาวบุญญาภา วีระพันธ�
62113004197 นายธนกร สุวรรณ�
62113004198 นางสาวแพรวพรรณพิลาศ พิมพ�แก6ว
62113004199 นางสาวจันทิมา วิภาคะ
62113004200 นางสาวอรนลิน วงษ�เบาะ
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62113004201 นางสาวธนวรรณ สวัสด์ิเอื้อ
62113004202 นางสาวมินตรา เภตรา
62113004203 นายวรินทร บัววิชัย
62113004204 นายเศกสิทธ์ิ ประคองสิน
62113004205 นายสมศักด์ิ พนมธีรเกียรติ
62113004206 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนวรรณี
62113004207 นางสาวปFยากร กุมพล
62113004208 นายเด-นดํารง วันมหามาตร
62113004209 นายประสิทธ์ิ น6อยเพ็ง
62113004210 นางสาวศิริภัทรา ชมชิต
62113004211 นายอิสระชล ราณศึก
62113004212 นางสาวกชพร วงษ�เดือน
62113004213 นางสาวชลิตา ศิริกุล
62113004214 นางสาวอุทัยวรรณ ม-อยจังหาร
62113004215 นางสาวสดใส แขมเขียว
62113004216 นางสาวเอื้องฟRา เหล-าวงษ�โคตร
62113004217 นางสาวพนิดา แก6วหินลาย
62113004218 นางสาวศิริพร นามเดช
62113004219 นางสาวปEญญ�ประภา โลคลัง
62113004220 นางสาวณัฐฐิราภรณ� ไกรสุข
62113004221 นางสาวกัลยากร อุทธิสินธุ�
62113004222 นางสาวกรรณิกา ฉวีอินทร�
62113004223 นางสาวปวีณา น6อยชมภู
62113004224 นางสาวอาทิตติยา น6อยบัง
62113004225 นางสาววรรณธิดา โมมา
62113004226 นายอนุสรณ� อ-อนอุทัย
62113004227 นายวรากรณ� สุจริต
62113004228 นางสาวอรอุมา อาษาศึก
62113004229 นางสาวนิจจารีย� บัวอินทร�
62113004230 นางสาวภัทรสุดา กันยาลัง
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62113004231 นางสาวศุภักษร จันทสมบัติ
62113004232 นางสาวสรินนา ร-มโพธ์ิเย็น
62113004233 นางสาวสุรีลักษณ� จันทแก6ว
62113004234 นางสาวปราณี บุญปลูก
62113004235 นางสาวณัฐรินีย� รุ-งรัตนาภัทรากูล
62113004236 นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
62113004237 นางสาวเบญจมาศ ไชยวงค�
62113004238 นางสาวจิดาภา โภคิณปFติโชค
62113004239 นางสาวกนกวรรณ อินแสงแวง
62113004240 นายพีรกร คมขํา
62113004241 นางสาวนันทินาฏ ไชยพะยวน
62113004242 นายปฏิวัติ ทิพย�รัตน�
62113004243 นางสาวหนึ่งฤทัย หม่ันหินลาด
62113004244 นางสาวพิมพ�วรีย� ศรีชัยมูล
62113004245 นางสาวอินทิรา อินจําปา
62113004246 นางสาวพาทินธิดา สัตยาคุณ
62113004247 นายชุติพงศ� ชุมฝาง
62113004248 นางสาวกนกกานต� ภักดีสุวรรณ
62113004249 นายวัฒนา จําปา
62113004250 นางสาวสุภัคสรณ� บุญธิแสง
62113004251 ว-าที่ร6อยตรีอาชานนท� นิตย�คําหาญ
62113004252 นางสาวหทัยทิพย� ภูแสงศรี
62113004253 นางสาวทิพย�อัปษร วิชาทร
62113004254 นายคมกฤช พรมภา
62113004255 นายสุเมธ ขอมีกลาง
62113004256 นางสาวสุพรรณิการ� จักรกาย
62113004257 นางสาวโศรยา พลไกรษร
62113004258 นางสาวสุณิสา ศิริวัฒน�
62113004259 นายธวัชชัย อาจปาสา
62113004260 นายศุภณัฐ แม6นบุตร
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62113004261 นางสาวชฎาพร บึงอําพันธ�
62113004262 นางสาววราลักษณ� วินทะไชย
62113004263 นายณัฐพงศ� มืดขุนทด
62113004264 นางสาวธีมาพร ทองคํา
62113004265 นางสาวศรัณย�พร ดวงดาวงษ�
62113004266 นางสาวจิราวรรณ ประสานศักด์ิ
62113004267 นางสาวกรรณิการ� ใสดี
62113004268 นางสาววรุณยุพา บุญมาตย�
62113004269 นางสาวปาจรีย� ชัยมงคล
62113004270 นายพุฒิศักด์ิ เสนามนตรี
62113004271 นางสาวปFยวรรณ พิทักษา
62113004272 นางสาวทานตะวัน พิมพัฒน�
62113004273 นายสถาพร ภูคําศักด์ิ
62113004274 นางสุภาพร เทียบคํา
62113004275 นางสาวโชติกา ทวีโชติ
62113004276 นายธนกฤต อาจโยธา
62113004277 นางสาวขนิษฐา หมู-ไพบูลย�
62113004278 นายรัฐศาสตร� ไชยผง
62113004279 นายจตุชัย เตโพธ์ิ
62113004280 นางสาวกรองแก6ว สมทอง
62113004281 นางสาววิไลพร นาถาดทอง
62113004282 นางสาววราพร เชื้อลิ้นฟRา
62113004283 นายชัยยงค� กลกลาง
62113004284 นายวัชรพงษ� บุตรวงค�
62113004285 นายพรชัย เดสี
62113004286 นายจักริน อักษร
62113004287 นายพงศธร กระแสร�
62113004288 นางสาวอัจฉรา พิชพันธ�
62113004289 นางสาวศศิธร เฮียงมา
62113004290 นายกิตติพัฒน� สิทธิศักด์ิ
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62113004291 นางสาวชนะพร ชนะพรรณ
62113004292 นางสาวอธิกา ไชยโยราช
62113004293 นางสาวกาญจนา หาญแท6
62113004294 นางสาวจีระนันท� อินทรผล
62113004295 นางสาวสุภาวัลย� เทพอินถา
62113004296 นางจริญานันท� เผ-ามงคล
62113004297 นางสาวอังวราตรี วงศ�วรรณ�ดี
62113004298 นายพงศกร อิ่มเสถียร
62113004299 นางสาวณัฐณิชา แจ-มสุวรรณ
62113004300 นางสาวสุนิสา แสนมนตรี
62113004301 นางสาวไผทมาศ นามจันทร�ดา
62113004302 นายอัษฎาวุธ อาจหาญ
62113004303 นายอดิศักด์ิ บุญเวิน
62113004304 นางสาวภัทราภรณ� ดวงวันทอง
62113004305 นางสาวเพราผกา แพงวิเศษ
62113004306 นางสาวอนุสรา นามวงษา
62113004307 นางสาวแคทลียา สามิบัติ
62113004308 นางสาวอรัญญา คลังระหัด
62113004309 นางสาวปณิธาน ศรีศิริ
62113004310 นางสาวมนสิชา กระพันธ�เขียว
62113004311 นางสาวนันทมนต� บุตรดาหา
62113004312 นายศุภสิทธ์ิ สุริย�
62113004313 นายธรรมรงค�กุล พวงรัตน�
62113004314 นางสาวณัฐฐิญา ละเลิศ
62113004315 นางสาวธันฐิตา บุญณะโชติ
62113004316 นางวราวรรณ� ศรีลคร
62113004317 นางสาวพาณิชา เพชรคํา
62113004318 นางสาวณัฐธิชา เข่ือนแก6ว
62113004319 นางสาวขวัญฤทัย มะไฟ
62113004320 นายชานน สุริยันต�
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62113004321 นายธนวัฒน� ณีรพันธ�
62113004322 นายธนากร เพชรแสน
62113004323 นายชาญชัย พลบูรณ�
62113004324 นายทรงพล อ6นนารี
62113004325 นางสาวภัศรา เรืองน6อย
62113004326 นายพลจันทร� ยวดทอง
62113004327 นางสาวภัทรวดี พัฒเพ็ง
62113004328 นางสาวปรีดาภรณ� อินทร�ไชยา
62113004329 นางสาวเพชรรัตน� มุ-งหมาย
62113004330 นายฐาปกรณ� ชํานาญไพร
62113004331 นางสาวพรชิตา คุ6มตะบุตร
62113004332 นายธนรัตน� ภิญโญ
62113004333 นางสาวสุชาวดี วงษ�ภักดี
62113004334 นางสาวเกตุแก6ว หินทอง
62113004335 นายกิตติพงษ� นูสา
62113004336 นางสาวพรพิมล นันตะก6านตรง
62113004337 นางสาวยุวธิดา จันทมาน
62113004338 นายสุทธิศักด์ิ ธรรมพล
62113004339 นายพลรบ สอนสุภาพ
62113004340 นางสาวพัชรินทร� อาลัย
62113004341 นายมนต�ชัย ภิเภก
62113004342 นางสาวสุกัญญา ไชยวงษ�
62113004343 นางเพชรรัตน� ชนะจอก
62113004344 นายภัทรพล พลศรีพิมพ�
62113004345 นางสาวลลิตา อินทร�สา
62113004346 นางสาวปาริชาติ ยันตะพันธ�
62113004347 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ทอง
62113004348 นายอาทิตย� รวมสิทธ์ิ
62113004349 นางสาววิไลวรรณ หลวงจิตต�
62113004350 นางสาวกัลยารัตน� สิงห�ศรี
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62113004351 นางสาวสิริพร สาขา
62113004352 นางสาวเยาวราช โถชารี
62113004353 นายจิรศักด์ิ ทุ-มจันทึก
62113004354 นายจีระวัฒน� ปุคลิต
62113004355 นายชาญฤทธ์ิ พรหมสารเมฆ
62113004356 นางสาวศุภร ศุภพิสุทธ์ิ
62113004357 นายอานนท� นพประเสริฐ
62113004358 นายเจริญ ไพเราะ
62113004359 นางสาวคชาภรณ� สืบสุยะ
62113004360 นางสาวรัตนา ประเสริฐพันธ�
62113004361 นายเกียรติศักด์ิ บุญแสน
62113004362 นางสาวศุภาวดี เมฆแดง
62113004363 นางจินดา ลาบุญสา
62113004364 นางสาวนฤมล วงค�ละคร
62113004365 นายภควิตต� สืบวิเศษ
62113004366 นางสาววันวิสาข� คนสันต�
62113004367 นางสาวสวรรยา ปานไธสง
62113004368 นางสาวอรวรรณ เต6จ้ัน
62113004369 นายเศรษฐพงษ� พ่ึงภูมิ
62113004370 นางสาวภาวิดา ภวะภูตานนท�
62113004371 นางสาวลักขณา ดอนปากจํ้า
62113004372 นางสาวพรพิมล อุตมะ
62113004373 นางสาววิไลวรรณ พันสนิท
62113004374 นางสาวมณัสนันท� วิชัยวงษ�
62113004375 นางสาวรินัฏญา โมรา
62113004376 นายสิรภัทร นิมะ
62113004377 นางสาวธัชกร สร6อยอุดม
62113004378 นางสาวขนิษฐา วงศ�คําตา
62113004379 นายกิตติภณ ศรีโยธี
62113004380 นางสาวศลาฆนันท� ชัยโชค
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62113004381 นางสาววิยดา นาเทียมเขต
62113004382 นางสาววศิราภรณ� โสมสิทธ์ิ
62113004383 นางสาวเบญจวรรณ คําแพงหีน
62113004384 นางรัตนาพร ไผ-ล6อมทําเล
62113004385 นายวิชชุ ชูศรีนาค
62113004386 นางสาวจุติภรณ� หม่ืนกันยา
62113004387 นางสาวผุสชา แก6วลอยมา
62113004388 นางสาวหรรษา ตอสกุล
62113004389 นางสาวญาณิศา สวงรัมย�
62113004390 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ จันเต
62113004391 นางสาวแพรพรรณ ขันพิมูล
62113004392 นางสาวปาริสา จันปุย
62113004393 นางสาวปทิตญา ปRอมจัตุรัส
62113004394 นางสาววิชญ�กานต� ผลานิสงค�
62113004395 นางสาวจิระนันท� บุตรเวียงพันธ�
62113004396 นางสาวอภิรมย� บุรีสาร
62113004397 นางสาววรรณวิศา หมายม่ัน
62113004398 นายนภัทร�ปกรณ� ศิริลิมประพันธ�
62113004399 นางสาวเวธกา เขียวปEญญา
62113004400 นางสาวอรวรรณ เสาม่ัน
62113004401 นายมังครัช ทองภูธรณ�
62113004402 นางสาวนงนุช พรมบุญเรือง
62113004403 นางสาวอินทวา ศรีโสดา
62113004404 นางสาวนวพร อาจเวทย�
62113004405 นางสาวม่ิงขวัญ วงษ�ชาญศรี
62113004406 นางสาวสุดารัตน� อินสาน
62113004407 นางสาวอินทิรา บุญยะพันธ�
62113004408 นางสาวศันสนีย� เฉยกลาง
62113004409 นางสาวกัลยาณี ภูแสงสั้น
62113004410 นางสาวศิริลักษณ� พาลพันธ�
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62113004411 นายสฤษด์ิ นาใจคง
62113004412 นายภานุวัฒน� ศรีเชียงพิมพ�
62113004413 นายศุทธา จินดาทรัพย�
62113004414 นายคงคาธร ปEญญาคงม่ัน
62113004415 นางสาวจันทวรรณ พรมสิงห�
62113004416 นางสาวพัชรพร โพธาราม
62113004417 นางสาวปริตรา วรรณชัย
62113004418 นางสาวสุภาพร ผิวเหลือง
62113004419 นางสาววราภรณ� แจ6งภูเขียว
62113004420 นางสาวกรรณิกา นันทวิจารณ�
62113004421 นางสาวมิรันตรี วรรณภักด์ิ
62113004422 นางสาวศรัณยา แก6วเวียงกัน
62113004423 นายวุฒิกรณ� ซ่ีซ6าย
62113004424 นางสาวยุพารัตน� น6อยคําภู
62113004425 นางสาวอุไรวรรณ พันโนฤทธ์ิ
62113004426 นายปฏิภาณ สังข�ชัย
62113004427 นางสาววินันทญา มีสวัสด์ิ
62113004428 นายจิรานุวัฒน� ชาลีเครือ
62113004429 นางสาวสายใจ ปะวันเณย�
62113004430 นางสาวเนาวรัตน� บัวพัฒน�
62113004431 นางสาวพันทิวา สอนสักดา
62113004432 นายปริทัศน� แสงทองแดง
62113004433 นางสาวปFยนุช ห6าวจันทึก
62113004434 นางพรจิรา พรหมน6อย
62113004435 นางสาวชนิตา นามวิเศษ
62113004436 นายพงศกร พลเรือง
62113004437 นายณฐวัฒน� ภูพิธาร
62113004438 นางสาวสุพัตรา สาค6อง
62113004439 นางสาวศิริลักษณ� ภาสวรวงศ�
62113004440 นายชาคริต คํามะสอน
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62113004441 นายวัชรินทร� ประชุมวรรณ
62113004442 นางสาวอัญชลี ขวัญตัว
62113004443 นางสาวดารุณี นิเทียรสี
62113004444 นางสาวณัฐวรา หลาบคํา
62113004445 นางสาวนุชจรี กางขอนนอก
62113004446 นางสาวสุดารัตน� กมลอิงค�
62113004447 นางสาวยุวธิดา โทวรรณา
62113004448 นางสาวภลินี ต้ังขจรศักด์ิ
62113004449 นางจินตนา โยพันดุง
62113004450 นางสาวเนตรนภา มูลปนันท�
62113004451 นางสาวรุ-งนภา พรหมบุตร
62113004452 นางสาวปวันมิตา ครองยุทธ
62113004453 นางสาวศิริลักษณ� แก6วมูลมุข
62113004454 นางสาวพิมพิศา ชัยพล
62113004455 นางสาวคุณิตา พิมล
62113004456 นายอนุสรณ� พันธ�สิทธ์ิ
62113004457 นางเลิศลักษณ� นาคคํา
62113004458 นายณัฐพงค� แก6วใส
62113004459 นางสาวเจษฎาภรณ� ศรีส-วย
62113004460 นางสาวเบญจมาศ ขานเพราะ
62113004461 นางสาวลลิตา พลเคน
62113004462 นางสาวปภาวดี พิระชัย
62113004463 นางสาวรัชนก อ6วนล้ํา
62113004464 นางสาวชลธิชา อุ-นเจริญ
62113004465 นายเจนวิชญ� ดงอุเทน
62113004466 นางสาวศุพรรณี เสนเคน
62113004467 นางสาวศศิวรรณ วงค�หนายโกฎ
62113004468 นายโฆสิต สิงชู
62113004469 นางสาวปรีดาภรณ� ดวงพิกุล
62113004470 นางสาวสุจิตรา พลลาภ
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62113004471 นางสาวศิริญญา ต6นหลุบเลา
62113004472 นางสาวพิมพ�ลภัส แวงวรรณ�
62113004473 นางสาวกําไล ขุนเจริญ
62113004474 นางสาวสิรินทรา วสยางกูร
62113004475 นางสาวจิราภรณ� ทรัพย�ผาด
62113004476 นายพัชรพล มาพวง
62113004477 นางสาวชฎาพร วงษ�ชัยเพ็ง
62113004478 นายสุริยา คลังแสง
62113004479 นางสาวกาญจนาพร ศรีจันทร�
62113004480 นางสาวขวัญฤทัย คําแพง
62113004481 นางสาวชุติพร รัตนพันธ�
62113004482 นายกฤษฎา สําราญพิทักษ�
62113004483 นางสาวพาขวัญ พงษ�สวัสด์ิ
62113004484 นางสาวพาขวัญ ไชยนันทน�
62113004485 นางสาวสุนิษา มหาจันทวงศ�
62113004486 นายพีรพงศ� จันทะพงษ�
62113004487 นางสาวกัญญาณัฐ แซ-แต6
62113004488 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ เพชรแก6ว
62113004489 นางสาวพัทธมน สมมาตย�
62113004490 นางสาวมินตา พรมพักร�
62113004491 นางสาวชุรีพร วุฒิสาร
62113004492 นางสาวอรดี ประนิสอน
62113004493 นางสาวอริสรา ชารีวาล
62113004494 นางสาวสิรินาถ ศรีสว-าง
62113004495 นางสาวพรพรหม เบลวาล
62113004496 นางสาวธนันณัฏฐ นีละพันธ�
62113004497 นางสาวเกษฎาภรณ� เครือภักดี
62113004498 นางสาวกานติมา คันธนู
62113004499 นางสาวกรรณิกา ไพรสนธ์ิ
62113004500 นางสาวปรางวลัย โพดขุนทด
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62113004501 นางรัชนีฉาย เตมีศักด์ิ
62113004502 นางสาวจุฬารักษ� ภูลายดอก
62113004503 นางสาวฐิตา วงษ�หาญ
62113004504 นายวรนนท� ทันอินทร�อาจ
62113004505 นางสาวณัฐญา คําโฉม
62113004506 นางสาวสลิลทิพย� สุขส-ง
62113004507 นางสาวรุ-งนภา เวฬุวันนัย
62113004508 นางสาวนงลักษณ� อามาตรี
62113004509 นางสาวสุพิชญา โม6งปราณีต
62113004510 นายนิวัฒน� พลหนองคูณ
62113004511 นายสุคนธรรพ� ใจบุญ
62113004512 นายศิวรักษ� ทศรักษา
62113004513 นางสาวจุไรพร พลมะณี
62113004514 นางสาวชลิตา จุทาการ
62113004515 นางสาวอรญา คําจันทร�
62113004516 นางสาวชัญญานุช ทบพวก
62113004517 นายกิตติพงษ� เหล-าวอ
62113004518 นางสาวเสาวลักษณ� แสงหาญ
62113004519 นางสาวเจนจิรา ตะอินทร�
62113004520 นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว
62113004521 นางสาวธนวันย� ผดุงชาติ
62113004522 นางสาวอนุพร สุขพะมาตย�
62113004523 นายภาณุวัฒน� ชวนละคร
62113004524 นางสาวธนวรรณ พินิจการุณเนตร
62113004525 นางสาวศศินิภา อาณาเขต
62113004526 นางสาวจันทร�นภา วงษาเวียง
62113004527 นางสาวภัทราภรณ� อิทธิจันทร�
62113004528 นางสาวมาริสา ศรีแก6ว
62113004529 นางสาวเนตรนภา บัวทอง
62113004530 นางสาวสุพิชญ�ชญา กิตต์ิพรศิริกุล
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62113004531 นางสาวภัทราวดี ทิพรักษ�
62113004532 นางสาวณัฐธิดา จําปาเกตุ
62113004533 นางสาวศรุตา ประดับสุข
62113004534 นายชยพล สุภาพ
62113004535 นางสาวชุลีกร บุญใบ
62113004536 นางสาวทิพานันท� สุขจันดา
62113004537 นายสรวิชญ� โคตรพรม
62113004538 นางสาวพัฒน�ธนันท� แพงสุดโท
62113004539 นายปองคุณ แหล-งสท6าน
62113004540 นายอุทัย มนตรีวัน
62113004541 นายศุภวิชญ� เมืองผา
62113004542 นายคมกฤช ทํานาเมือง
62113004543 นางสาวรัตติกาล ไชยธานี
62113004544 นางสาวสุพัตรา ปรีอารมย�
62113004545 นางสาวพรสุดา บัวพันธ�
62113004546 นางสาวสุพินดา ตัณฑศิลปS
62113004547 นายชิษณุพงศ� คามวัลย�
62113004548 นางสาวนิมมารดี คําภีร�
62113004549 นายอภิสิทธ์ิ แคว6นไธสง
62113004550 นายธนพงศ� รักษาพล
62113004551 นายฤทธิชัย เขียวแก6ว
62113004552 นางสาวสุรางคณา อรุณ
62113004553 นายอัจฉริยะ เฮียงโฮม
62113004554 นางสาวกัญฑิภา ศรีสุข
62113004555 นางสาวพรทิพย� ฤาเลิศ
62113004556 นายนัฐทา ชูชีพ
62113004557 นายชาลีทรัพย� ศรีอินทร�
62113004558 นางสาวสุพัฒตา ทองภู
62113004559 นายกัณฑ�ฐภัทร� สุระวนิชกุล
62113004560 นางสาวพรทิพา บุดดาดวง
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62113004561 นายณรงค�ฤทธ์ิ สาดา
62113004562 นางสาวธัญนันท� กิตติวัชรพงษ�
62113004563 นายชัยวัชร� สอนถม
62113004564 นายศักราช สุวรรณรังษี
62113004565 นายเสกสรร ชนะชัย
62113004566 นางสาวบุหงา อะทาโส
62113004567 นางสาวฑิฆัมพร ไร-ขาม
62113004568 นายภาณุพงศ� คงสวัสด์ิ
62113004569 นางสาวจินดารัตน� โนนทิง
62113004570 นางสาวชลิดา สิงห�เดช
62113004571 นายพงษ�พัฒน� ถมหนวด
62113004572 นางสาวกนกพร ไตยนํา
62113004573 นางสาวปลิตตา ปุริสังข�
62113004574 นายสิรวิชญ� แซ-จึง
62113004575 นางสาวศิริลักษณ� ปFดศักด์ิ
62113004576 นางสาววชิรญาณ� ห-อคนดี
62113004577 นางสาวพนิดา อินทะแสง
62113004578 นางสาวอัญชนา โคตรมณีทวีทอง
62113004579 นางสาวธิติสุดา ชุมแวงวาปM
62113004580 นางสาววรรณวิภา บางสํารวจ
62113004581 นางสาวสุภาพร ทองเทพ
62113004582 นางสาวพัชราวดี วัดชุม
62113004583 นายวุฒิพงษ� วรรณสวัสด์ิ
62113004584 นายรัชดาพล ไชยวิโน
62113004585 นางสาวภัธราภรณ� เหลาไชย
62113004586 นางสาวกมลทิพย� วันทวี
62113004587 นางสาวนิตยา นันทะ
62113004588 นางสาวรุ-งทิวา ขุงชัยภูมิ
62113004589 นางสาวนวรัตน� มีหนองใหญ-
62113004590 นางสาวสุลัดดา ยศประสงค�
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62113004591 นางสาวดลหทัย ปFตุโส
62113004592 นายชลิตะ ศรีหพงษ�ไพบูลย�
62113004593 นางสาวศิริญญา สุขทองสา
62113004594 นายวิษณุ พิไลกุล
62113004595 นายสุรวิทย� ดาอ่ํา
62113004596 นางสาวปFยลักษณ� หงษ�อาจ
62113004597 นายธนัญชัย วิชัยโย
62113004598 นางสาวนวรัตน� เอื้อกิจ
62113004599 นางสาวชยานันต� คงคล6าย
62113004600 นางสาวนันทนา เดชทศ
62113004601 นางสาวพรชนิกา วีระจิตต�
62113004602 นายโยธิน เจือจุน
62113004603 นายรณยศ จันทโส
62113004604 นายกัมปนาท ชมภูราช
62113004605 นางสาวอังคณา สมัครณรงค�
62113004606 นางสาวดวงทิพย� มโนคุ6น
62113004607 นายวรธรรม จ-าชัยภูมิ
62113004608 นางสาววิชุดา เภาวฤทธ์ิ
62113004609 นายวิศวกร ขายม
62113004610 นางสาวภาพิมล ประเสริฐสังข�
62113004611 นางสาวชาลิสา ดีแสง
62113004612 นางสาวกมลทิพย� บาริศรี
62113004613 นางสาววราภรณ� แสงสา
62113004614 นางสาวธัญชนก เชื้อกุล
62113004615 นางสาวกัญญารัตน� เจริญสุข
62113004616 นางสาวสกุลรักษ� ศักด์ิคําดวง
62113004617 นายวรัญ\ู เนตรแสงศรี
62113004618 นางสาวสุกัญญา รองหานาม
62113004619 นางสาวภัคสิตา ตันทอง
62113004620 นางอภิรุน แสงวงษ�
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62113004621 นางสาวอิสริยา ปะวิโน
62113004622 นางสาวกุลณัฐ สอรักษา
62113004623 นางสาวศุภลักษณ� จันทเขต
62113004624 นายชรัชพงษ คณะวาท
62113004625 นางสาวปาณิศา สายทองสุข
62113004626 นางสาวกรพินธุ� เมฆพัฒน�
62113004627 นางสาวนิตยา อันลูกท6าว
62113004628 นางสาวจุฬาลักษณ� ไสยวรรณ�
62113004629 นางสาวเรือนแก6ว ไกรมงคล
62113004630 นางสาวดาราวรรณ เวียงใต6
62113004631 นางสาวพริมพริมา ผดุงกิจ
62113004632 นางสาวศิรินารถ เจริญ
62113004633 นางสาวสุวนัน กันดูลย�
62113004634 นายเจนวิทย� นุศรีอัน
62113004635 นายเฉลิมรัฐ จรเอียด
62113004636 นางสาวอรวรรณ โคตะแก-นทราย
62113004637 นางสาวศรัญญา กมลช-วง
62113004638 นายจักราวุธฤทธ์ิ ประดิษฐ�ภักดี
62113004639 นางสาววันวิสาข� วงษ�พระจันทร�
62113004640 นางวิภาศิริ อินทร�กลาง
62113004641 นายอภิวัฒน� ภูภิรมย�
62113004642 นางสาวพัชรีวัลย� อุทจันทร�
62113004643 นางสาววราภรณ� ขันอุย
62113004644 นางสาวธิดารัตน� กันหาปRอง
62113004645 นางสาวพัชรา แสงชาลี
62113004646 นางสาวยศวรรณ พานิช
62113004647 นายธีรภัทร สองสียนต�
62113004648 นางสาวศิรดา นครขวาง
62113004649 นางสาวปวีณา จิตบุตร
62113004650 นางสาวสุดาวดี มีชัย

หน6า 155 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113004651 นายอนุวัฒน� ชูละคร
62113004652 นายนเรนทร� ไกรสินธุ�
62113004653 นางสาวเปMยทิพย� โหยงโสภา
62113004654 นางสาวนิศารัตน� แสนใหม-
62113004655 นายประมวล ประทุมมา
62113004656 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณภักดี
62113004657 นางนภาพร ใศละบาท
62113004658 นางสาวสุทธิมนต� เขตจัตุรัส
62113004659 นางสาวเพชรรัตน� สีแก6ว
62113004660 นางสาวจุฬาลักษณ� ดวงพิทักษ�
62113004661 นางสาวชฎาพร สิงห�สองคร
62113004662 นางสาวบงกชวรรณ จวงจันทร�
62113004663 นางสาวภานุมาส ภูสีน้ํา
62113004664 นางสาวพรสุดา บุญยะบุตร
62113004665 นางสาวรื่นฤดี ทะระคําหาร
62113004666 นายลัทธพล ยวนยี
62113004667 นางสาววรัญญา พันธุ�โสภณ
62113004668 นางสาวพลอยไพลิน พลเย่ียม
62113004669 นางสาวยุวดี ช-วยนา
62113004670 นางสุพัตรา นุสนทรา
62113004671 นางสาวณัฐวิภา วิริยะ
62113004672 นางสาวชนันธร วิชัยจันทร�
62113004673 นางสาวณัฐกานต� ตระสินธุ�
62113004674 นายพนาสันต� ดวงพรม
62113004675 นางสาวจุฑามาศ ขันติยะชัย
62113004676 นางสาวกนกวรรณ กองภา
62113004677 นายณัฐวุฒิ เชื้อไพบูลย�
62113004678 นายนวพล ใจอ-อน
62113004679 นางสาวสุทธิดา คงเลิศกิตติ
62113004680 นายเสกสรร สงมา

หน6า 156 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113004681 นางสาวธัญลักษณ� บัวแช-ม
62113004682 นางสาวณัฐรินทร� ธนิตกิตติวิทย�
62113004683 นางสาวเบญจมาศ กองมะณี
62113004684 นายอติณัฐ สนิทพ-วง
62113004685 นางสาวเนตรนภา ปลัดกอง
62113004686 นายรัฐพงษ� ศรีบุญเรือง
62113004687 นางสาวจีรภา วงษ�อามาตย�
62113004688 นางสาวจิรณา พันแจ6ง
62113004689 นางสาวเพ็ญเพชร นิลสุ
62113004690 นางสาวขนิษฐา แซ-อึ้ง
62113004691 นางสาวภิญญาพัชร� ไชยคิรินทร�
62113004692 นายนันทวัฒน� ประดิษฐจา
62113004693 นางสาวจัตวาพร เนียดพลกรัง
62113004694 นางสาวแคทลียา พันสว-าง
62113004695 นายพลวัฒน� มุขศรี
62113004696 นางสาววราภรณ� วงค�ชารี
62113004697 นางสาวสุกัญญา บุปะปา
62113004698 นางสาวณภัสรพี สมจินดา
62113004699 นางสาวพรสุดา สุขะ
62113004700 นางสาวจารุวรรณ ไทยแท6
62113004701 นายประชา วรรณวิจิตร
62113004702 นายรฐปฏิญญ� น6อยอาษา
62113004703 นายอธิเบต ขุนรัตน�
62113004704 นางสาวจริยาวดี มาตสวิง
62113004705 นายศราวุฒิ ภูมาศ
62113004706 นางสาวนายิกา หลงหนองบัว
62113004707 นายนิราช ยาโต
62113004708 นางสาวนารีรัตน� สมตัว
62113004709 นางสาวจิราวรรณ ศรีแกวิน
62113004710 นางสาววิจิตรา บุญสวาท
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62113004711 นางสาววนิดา ภูจําปา
62113004712 นางสาวปEทมาวดี วงค�กระโซ-
62113004713 นางสาวภาวิณี บันเลิง
62113004714 นางสาวนิภา สาไชยยันต�
62113004715 นายพีรพล เครื่องพาที
62113004716 นางสาวศิรประภา พลสุด
62113004717 นางสาววาสิฏฐี ข6อยุ-น
62113004718 นางสาวกาญจนาพร กองเงินคํา
62113004719 นางสาวสุณิษา หมายสอนกลาง
62113004720 นางกรรณิกา ธนปุระ
62113004721 นายปEฐวี วังคีรี
62113004722 นางสาวชมพูนุช บุญตาสุทธิ
62113004723 นายกําพล คณะเสนา
62113004724 นางสาวเบญจมาศ ปุสันเทียะ
62113004725 นางสาวอริสรา เพ็งพิทักษ�
62113004726 นางสาวศิริพร หล6าแสน
62113004727 นางสาวณัฐรินทร ศรีสิทธ์ิ
62113004728 นางสาวนพสรณ� หัตถศิลปS
62113004729 นางสาวกมลชนก แผ6วพลสง
62113004730 นางสาวจริยา สําราญพิทักษ�
62113004731 นายอัยการ ชิณศรี
62113004732 นางสาวกมลวรรณ ดอกบัวตูม
62113004733 นางสาวตรีกานต� ศรีเริงหล6า
62113004734 นายอมรเทพ ตันลา
62113004735 นางสาวอุไรภรณ� บริพันธ�
62113004736 นางสาวศิริรัตน� เพ็งแจ-ม
62113004737 นายธนากร แสงสันติ
62113004738 นางสาวอารียา แก6วไธสง
62113004739 นางสาวรุจิรา สระทอง
62113004740 นางสาวเพชรมณี ศรีวิเศษ
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62113004741 นางสาวพลอยชมพู อุดรทักษ�
62113004742 นายสุรวุฒ ปEถพี
62113004743 นายปวีร� บุญยกาญจนพล
62113004744 นายสงวนศักด์ิ สายเนตร
62113004745 นางสาวชณุดี แสบงบาล
62113004746 นายทองคํา สุวิเศษ
62113004747 นางสาวณิชาภา ชัยมงคล
62113004748 นางสาวสุดารัตน� โคตรสุมาตย�
62113004749 นางสาวสุภาพร น6อยอามาตย�
62113004750 นายชัยณรงค� ยุบลชู
62113004751 นางสาวพรธียา ความดี
62113004752 นางสาวปFติรัตน� กฤษณานนท�
62113004753 นางสาวอุษณา เทียบแสน
62113004754 นางสาวนภัสสร ทองดี
62113004755 นางสาวภาวิณี มังบัว
62113004756 นางสาวนนธินีย� พันธ�สุรีย�
62113004757 นางสาวปFยะนุช สุ-มมาตย�
62113004758 นางสาวอารยา ปEสโป
62113004759 นางสาวสุวีณา บุดดาศรี
62113004760 นางสาวปานรดา ศรีเทพย�
62113004761 นายธีรพงศ� ไข-แก6ว
62113004762 นางทองพัฒ คําภีร�
62113004763 นายโชติณภัทร ชาบุญมี
62113004764 นางสาวจอมสุรางค� เอี่ยมอุตมะ
62113004765 นางสาวโชติมณี กลางสาทร
62113004766 นางสาวมณีรัตน� บุญเชิด
62113004767 นางสาวสุนันทา พรมอ-อน
62113004768 นายชนะพล แสนใจวุฒิ
62113004769 นางสาววราภรณ� ทับเอี่ยม
62113004770 นางสาวภาณุมาส วัดอ-อน
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62113004771 นางสาวธนภร อิ่มสมบัติ
62113004772 นางสาวสุนิสา ชามลตรี
62113004773 นางสาวสุจิตรา สีสด
62113004774 นางจิรวัลย� ศิริขอนแก-น
62113004775 นางสาวจารุชิตา ศิวะปรียา
62113004776 นางสาวกาญจนา ไตรนิคม
62113004777 นางสาววีรนันท� สระบัว
62113004778 นางสาวอุไรลักษณ� นนทะวงษา
62113004779 นางสาวสุวรรณี ภักดี
62113004780 นางสาวนันทัชพร บุญยวุฒิ
62113004781 นางสาวกาญติมา พิมดวงศรี
62113004782 นายอดิศักด์ิ ถวิลวงษ�
62113004783 นางสาวจินต�จุฑา นาเมือง
62113004784 นางสาวศิริวรรณ แผ-นทอง
62113004785 นายกําชัย ศิริชมภู
62113004786 นางสาวเพ็ญจรัส แพนพา
62113004787 นายจักรพงศ� ประดากรณ�
62113004788 นายอดิศักด์ิ ปานอินทร�
62113004789 นางสาววราณี ทาจวน
62113004790 นายสราวุฒิ ขุ-มด6วง
62113004791 นายยุติธรรม ปะนิทานะโต
62113004792 นางสาวอรยา ขุนศรี
62113004793 นางสาวกมลพร อาจรักษา
62113004794 นางสาวณัฐธิดา เกตุชรา
62113004795 นายสุริยันต� ยุคะจร
62113004796 นางสาวพนารัตน� พุ-มพฤกษา
62113004797 นางสาวณัฐรดา ปRองปEดชา
62113004798 นางสาวจุฑารัตน� อุ6ยคํา
62113004799 นายวิรัตน� คงปEนนา
62113004800 นางสาวจริยา ปากดี
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62113004801 นางสาวจุฑามาศ พงษ�พิมาย
62113004802 นางสาวจุฑาเฉลิม ศรีสร6อย
62113004803 นางสาวสุวนันท� ไชยเดช
62113004804 นางสาวสายสัญญา ม-วงพานิล
62113004805 นางสาวลลิตา บุบผาโชติ
62113004806 นางสาวจิราวรรณ ผองแก6ว
62113004807 นางสาวรุจิรดา สินนา
62113004808 นางสาวน้ําทิพย� เปรื้องจันทึก
62113004809 นางสาวปราณีรัตน� อุ-นประกอ
62113004810 นางสาวปFติยพร มุนนท�
62113004811 นางสาวเกษรา เวชพิทักษ�
62113004812 นายณัฐกิตต์ิ บุญเรือง
62113004813 นางสาวนารีรัตน� ศิริวัฒน�
62113004814 นางปวีณ�กร ภูกาสอน
62113004815 นายธนพล แท-งทอง
62113004816 นางสาวอริศรา บุตรสาระ
62113004817 นายองอาจ รัตนวัน
62113004818 นายชยพล ช6อนบุญ
62113004819 นายศรรักษ� พงษ�สะพัง
62113004820 นางสาวชฎาพร วงศ�วิศิษฐ�
62113004821 นายธวัชชัย กุดี
62113004822 นางสาวปFยะวรรณ สนศรี
62113004823 นางสาวสุภาวดี จันทร�โสดา
62113004824 นายวชิระ มะณีวรรณ
62113004825 นายณัฐรุจ อาษาพา
62113004826 นางสาวภัทราภรณ� ภูสมมาตร�
62113004827 นายสาธิต จันทะฤทธ์ิ
62113004828 นางสาวมณีนุช สุขศิริ
62113004829 นางสาวพรพิไล ลือชา
62113004830 นายชยุตม� สิทธิไกรพงษ�
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62113004831 นางสาวแพรวทิพย� พัดทะอําพันธุ�
62113004832 นางสาวพัทสนันท� ทะสูงเนิน
62113004833 นางสาวพิมพ�ประภา คําลือ
62113004834 นางสาวพัสดาภรณ� มีดี
62113004835 นางสาวน้ําริน นามจุมจัง
62113004836 นางสาวสุภาวรรณ เฟ]Gองสุคนธ�
62113004837 นางสาวเยาวลักษณ� เรืองราม
62113004838 นายพรหมมินทร� บุญเหลี่ยม
62113004839 นายพงษ�ดนัย ดวงใส
62113004840 นายนิสิทธ์ิ สูงพล
62113004841 นางสาวศิรินภา ธรรมจันทา
62113004842 นางสาวพิมพ�ชนก บุญศรี
62113004843 นางจีราวรรณ ชินดร
62113004844 นางสาวมัทนา บุญเลี้ยง
62113004845 นางสาววิไลวัลย� พิมลย�
62113004846 นางสาวณัฐณิชา โถแก6วเขียว
62113004847 นายนันทกร พูลประสิทธ์ิ
62113004848 นางสาววิลาวัลย� ศรีเครือ
62113004849 นางสาวธันยพร แสงกอง
62113004850 นายทศพล เอี่ยมปลัด
62113004851 นายอรรณพ เพ่ิมสิน
62113004852 นางสาวสุนิตา รวงงาม
62113004853 นายชัยรัตน� ศรีกุลวงษ�
62113004854 นางสาวชลลดา ศรีแสง
62113004855 นางสาวพาฝEน คุณชื่น
62113004856 นางสาววิภาดา หลาบมาลา
62113004857 นางสาวยุพา กWกวิลัย
62113004858 นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ
62113004859 นางสาวเฉลิมศรี จันทร�ลุน
62113004860 นางสาวดวงกมล สุขสมคบ
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62113004861 นางสาวพิพัฒ ผาพงษา
62113004862 นายณรงค� ดอกคํา
62113004863 นางสาวกัลทิมา ใจหอม
62113004864 นางสาวณมณพัช ขวาคํา
62113004865 นางสาวพิมพ�พร วิทักษบุตร
62113004866 นางสาวหฤทัย กาจหาญ
62113004867 นายณัฐชนนท� กัลยา
62113004868 นางสาวกมลชนก อุทัยประดิษฐ�
62113004869 นายกิตติศักด์ิ เบ6าทอง
62113004870 นางสาวผกามาศ พวงพิลา
62113004871 นางสาวกัณฐกาญจน� แสงบุญเกิด
62113004872 นางสาวปริศนา พลเย่ียม
62113004873 นางสาวปานดวงใจ แพงสาร
62113004874 นางสาวรัตติภรณ� ผางจันทดา
62113004875 นายฐิติกร สุทธิสาร
62113004876 นางสาวรุจณีย� ตราวิชัย
62113004877 นายพีส คูณดี
62113004878 นางสาวอริสา สอนจําปา
62113004879 นางสาววิชชุดา สัตนาโค
62113004880 นางสาวสุวนันท� ชนใฮ
62113004881 นางสาวจิราภรณ� มงคล
62113004882 นางสาวอภิญญา อนันตระกูล
62113004883 นางสาวปEทมาวรรณ จันทเขต
62113004884 นายโสภณ ทองสว-าง
62113004885 นางสาวจณิตรา ปPาคอง
62113004886 นางสาวอริพร ทวิเลิศ
62113004887 นางสาวฐิติชญาน� พารา
62113004888 นางสาวศิรินันท� โคตรแสง
62113004889 นางสาวศุภรัตน� พันธุ�เสถียร
62113004890 นางสาวศุภาพิชญ� คล-องดี
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62113004891 นายพันธกานต� วันเคลื่อน
62113004892 นางสาววันทนา คงศรี
62113004893 นายธีรพัฒน� จริตรัมย�
62113004894 นายดิศรายุธ สัตนันท�
62113004895 นางสาวสุภักศิริ สุขเพีย
62113004896 นางสาวศิริวรรณ ไชยมงคล
62113004897 นางสาวทิพวัลย� ไกรษรศรี
62113004898 นางสาวปาริชาติ ภูสีนาค
62113004899 นางสาวจริยา พาภิรมย�
62113004900 นางสาวสุวนันท� บุญเรือง
62113004901 นางสาวแพรวนภา จันศรีอ-อน
62113004902 นางสาวดวงพร โอภากาศ
62113004903 นางสาวสุพิชวรรณพร สร6อยชมภู
62113004904 นางสาวบุณยนุช จรลี
62113004905 นางสาวทิพย�นภา ดวงกุณา
62113004906 นางสาวจุฬารัตน� นาคอก
62113004907 นางสาวอริสรา เกิดถาวร
62113004908 นางสาวชุลีพร หารยงค�
62113004909 นายกฤษณะ โยคะสิงห�
62113004910 นายปริญญา สายทองสุข
62113004911 นางสาวสมร สินทร
62113004912 นายสมชัย พลโคกก-อง
62113004913 นายวุฒิพงษ� ไชยสุข
62113004914 นางสาวปาริฉัตร เหระวัน
62113004915 นางสาวกุนที พลรักดี
62113004916 นายพุฒิพงษ� ตะวงษ�
62113004917 นางสาวศฤงคาร พานแก6ว
62113004918 นางสาวณัฐสินี ศรีพลแท-น
62113004919 นายชโนดม ถิรวิทยานุรักษ�
62113004920 นายมารุต พันธ�ชมภู
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62113004921 นางสาวสุจิตรา ชาบัวน6อย
62113004922 นางสาวพัชรพร เมธยะประภาส
62113004923 นางสาวสุญาติกา ชาญศิริวัฒน�
62113004924 นางสาววนิดา อุทาพันธ�
62113004925 นางสุกัญญา ลาไชย
62113004926 นางสาววงศ�ธิณี จานชัยภูมิ
62113004927 นางสาวศราลัย แก-นการณ�
62113004928 นางสาวทิวพร ทวยจันทร�
62113004929 นายธนานพ จันภักดี
62113004930 นางสาวทรงสุดา ภูพาดนา
62113004931 นายสหรัฐ ศิริเมล�
62113004932 นายอดิศักด์ิ บุญศรีภูมิ
62113004933 นายธรากร ธุระกิจ
62113004934 นางสาวชนนิกานต� มาพระลับ
62113004935 นางสาววัชราภรณ� ทองสิทธ์ิ
62113004936 นายอภิวัฒน� นครชัย
62113004937 นางภัสฎา ประยูรคํา
62113004938 นายธนาคาร กลิ่นแก6ว
62113004939 นางสาวอารยา แสนเจียม
62113004940 นางสาวงามนิจ ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62113004941 นางสาวนฤมล ชาติวิเศษ
62113004942 นายคุณาธิป อินทร�พรม
62113004943 นางสาวอภิญญา พระนา
62113004944 นางสาวจุฑามาศ พิชิตสุริยา
62113004945 นางสาวพิมจันทร� จันทฤกษ�
62113004946 นางสาวจีฬาภรณ� ขันไสว
62113004947 นางสาวจริญญาพร คล6ายเจริญ
62113004948 นางสาววิชญาพร วิสุเวส
62113004949 นายธีรารุวัฒน� ใยพันธ�
62113004950 นางสาวบุษปวัน โสภณฤทธิเดช
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62113004951 นายปฏิภาณ พลศรี
62113004952 นายอนันตพร ปFGนเกตุ
62113004953 นางสาวทิวาพร โชติทอง
62113004954 นายพลวัฒน� ศรีสมบัติ
62113004955 นางสาวนัทฐา สีหานาม
62113004956 นายวิทยา โสเก-าข-า
62113004957 นายศุภชัย หนูหล6า
62113004958 นางสาวเพียงกมล อุ-นวัฒนะ
62113004959 นายเจนณรงค� ศรีวิบูลย�
62113004960 นางสาวประภัสสรา ทองออน
62113004961 นางสาวณัฐวิภา พูลสมบัติ
62113004962 นายรัชชานนท� ลือนาม
62113004963 นายปรียะสิทธ์ิ หาญมาก
62113004964 นางสาวฐิติมา ภูผาศรี
62113004965 นางสาวกฤษติพร แก6วสุพรรณ�
62113004966 นายนรินทร� แย6มศรี
62113004967 นางสาวพรไพลิน สมใจ
62113004968 นางสาวจุฬารัตน� สว-างมนต�
62113004969 นางสาวนันทิยา โยธี
62113004970 นางสาววราภรณ� เขตผดุง
62113004971 นายปริญญา จ่ีมุข
62113004972 นางสาวฉัตราภรณ� วงษ�ดวง
62113004973 นายเทพประสิทธ์ิ คุ6มไพทูรย�
62113004974 นางสาวสุภาพร จันทรควร
62113004975 นางสาวฐิติยา นามฤทธ์ิ
62113004976 นางสาวสุวิมล แพงไทย
62113004977 นายวัชรพงศ� แก6วสุข
62113004978 นางสาวนุชสุดา แสนโสม
62113004979 จ.ส.อ.หญิงขวัญฤทัย ปEกสําโรง
62113004980 นายปรีชา จิตรเสง่ียม
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62113004981 นางสาวศิริลักษณ� เพียรศิริ
62113004982 นายอรรถพล กุมภาพันธ�
62113004983 นางสาวอาทิตยา ม่ิงสันเทียะ
62113004984 นางสาวธัญญรัศม� บุษบง
62113004985 นายคณิต อินทะกนก
62113004986 นางสาวอารียาภรณ� เลิศทรัพย�ถาวร
62113004987 นางสาววิภาวี เนตรทอง
62113004988 นายชานนท� ฝPายสูน
62113004989 นางสาวพรพิมล สิมลา
62113004990 นางสาววราพร แสนก้ัง
62113004991 นางวารุณี ใจยุติธรรม
62113004992 นางสาวธนัญญา รุ-งแจ6ง
62113004993 นายพงษ�ดนัย แสงพรมชารี
62113004994 นางสาวบัณฑรวรรณ ชํานิยันต�
62113004995 นายฤทธิไกร ผุดผ-อง
62113004996 นายต-อพงศ� ยุพิน
62113004997 นายณัฐพล เลิศศิริสกุลชัย
62113004998 นางสาวอรพรรณ แก6วเมืองน6อย
62113004999 นางสาวมุทิตา ใสลําเพาะ
62113005000 นายพุทธิพงศ� สําราญบํารุง
62113005001 นางสาวปริญญาพร วิเชียรศรี
62113005002 นางสาวพรพิวรรณ มณีขัติย�
62113005003 นายอรรคสิทธ์ิ ทับพิมล
62113005004 นางสาวรุ-งตะวัน ขานวงศ�
62113005005 นางสาวดาหวัน โนนทะปะ
62113005006 นางสาวสิริรัตน� ดอนบรรเทา
62113005007 นายภานุเดช โตภูเขียว
62113005008 นายจักรินทร� โสภักดี
62113005009 นายภูริเบศวร� ปวริศภวนันท�
62113005010 นายพลพันธ� สุวรรณศรี
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62113005011 นางสาวพิทยารัตน� แก6วพวง
62113005012 นางสาวธันย�ชนก โมกศรี
62113005013 ว-าที่ร6อยตรีอมรวีรวัฒน� ศรีจันทร�
62113005014 นางสาวสกุลรัตน� สอนลา
62113005015 นายนิวัฒน� ขวัญเก้ือ
62113005016 นายวีรภัทร วงค�คําจันทร�
62113005017 นางสาวอาภาภรณ� จูมจนะ
62113005018 นายประกรรษวัต ขันติยู
62113005019 นายศิวานนท� ชุมอภัย
62113005020 นางสาวพัชรี กายะบุศย�
62113005021 นางสาวปรีดาพร ตุลพงษ�
62113005022 นางสาวสุธาวิณี ภูชะหาร
62113005023 นายสันติยพงศ� วงษ�กาฬสินธุ�
62113005024 นายภูริทัต บุบผาเดช
62113005025 นายอนันท� พิมพาสีดา
62113005026 นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม
62113005027 นางสาวมิรัญตรี บุญพระธรรม
62113005028 นายปรเมษฐ� อุดทา
62113005029 นางสาวมนสิกานต� กุญชร ณ อยุธยา
62113005030 นางสาวศศิธร ทองยศ
62113005031 นางสาวกัลยาณี สุดสอาด
62113005032 นางสาวอินทิรา แสงสุข
62113005033 นางสาวจินตนาพร หล-อยดา
62113005034 นายวีรยุทธ เย6ยกระโทก
62113005035 นายทัพพ�วริศช� เสนคราม
62113005036 นางสาวชาลินี แก6วโสม
62113005037 นางสาวมุกรินทร� ธรรมโหร
62113005038 นายสันทิฎฐ อวนศรี
62113005039 นางสาวพรสุดา เพชรโรจน�
62113005040 นายปราชญ�ธนวัฒน� แสงจันดา
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62113005041 นางสาวนิตยา จําปาสิงห�
62113005042 นางสาวพิพัฒน� เคนคําภา
62113005043 นางสาวตุลาพร สิมวงค�
62113005044 นางสาวเพ็ญพิชชา เทือกตา
62113005045 นางสาวปFยพรรณ สุโขยะชัย
62113005046 นายวิศรุต แสงจันทร�
62113005047 นางสาวอรวี บุญตน
62113005048 นางสาวเบ็ญจภรณ� สีดี
62113005049 นางสาวอนุธิดา แสงอรุณ
62113005050 นายสุชน สุวรรณปEกษิณ
62113005051 นางสาวพันธ�ทิพย� ย้ิมคง
62113005052 นางสาวปลายฝน สุขสวัสด์ิ
62113005053 นางสาวบุณญาภร แขมภูเขียว
62113005054 นางสาวชลณี สิมลา
62113005055 นางสาวรุจิฬา บุญพา
62113005056 นางสาวอรจิรา ทุมแสน
62113005057 นางสาววันวิสา ศรีอ6าย
62113005058 นายนัฐธวุฒิ ชาติวงษ�
62113005059 นางสาวธันยาวีร� สุริฉาย
62113005060 นางอุมาพร โพธ์ิชัย
62113005061 นายกมลเทพ วรรณลา
62113005062 นางสาวรุจิรา บุตรสุโพธ์ิ
62113005063 นางสาวธนิษฐา หลุ-มใส
62113005064 นางสาววิภาภรณ� สารทะนง
62113005065 นางสาวกมลา งามเสน-ห�
62113005066 นางสาวกุสุมา บุบผาลุน
62113005067 นายพันธ�ศักด์ิ พลสุวรรณ
62113005068 นายประมุข บัณฑุกุล
62113005069 นางสาวอาณัมพิกา อักษรพิมพ�
62113005070 นางสาวนาตยา นามหานวล
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62113005071 นายสาริศ สงเกิดทอง
62113005072 นายรัชชานนท� จําปาทุม
62113005073 นางสาวธนิดา นาแพงเมือง
62113005074 นางสาวธิดาชนก สุดาจันทร�
62113005075 นางสาวธิดารัตน� จันทร�มา
62113005076 นางสาวอรทัย หาระทา
62113005077 นางสาวเมธาพร ศรีเรืองหัตถ�
62113005078 นางสาวเพ็ญสุดา ศรีสุพรรณ
62113005079 นางสาวพรรณธิดา ศรีช-วย
62113005080 นางสาวขนิษฐา วงศ�โคกสี
62113005081 นางสาวสุกัญญา ทองโรจน�
62113005082 นางสาวอัชราภรณ� นันทะผา
62113005083 นายอชิตพล ด6วงคําจันทร�
62113005084 นางสาววิสาชล แสนภักดี
62113005085 นายกรกฎ มะกรครรภ�
62113005086 นายอรรถสิทธ์ิ สร6อยหิน
62113005087 นางสาวศุภักษร แก6วไพฑูรย�
62113005088 นายจักรกฤษ ไพบูลย�วิวรรธน�
62113005089 นางสาวรัฐชินี สยามประโคน
62113005090 นางสาวกรรณิการ� พิมพ�จําปา
62113005091 นางสาวศิริรัตน� งามเสน-ห�
62113005092 นางสาวศิรินันท� แฝงกลาง
62113005093 นางสาวเบญจวรรณ ทิพโพเมือง
62113005094 นางสาวกัลยา ภูถมดี
62113005095 นางสาววราภรณ� แสนพิมพ�
62113005096 นางสาวธนาภรณ� พลกุล
62113005097 นายฤทธิชัย สุขชีพ
62113005098 นางสาวทิวาวรรณ ใจเมตตา
62113005099 นางสาวสุพรรณิการ� พลพุทธา
62113005100 นางสาวนฤมล เพียรไลย�
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62113005101 นางสาววรินทร ก6อนแหวน
62113005102 นายชวาลิน ไชยหันขวา
62113005103 นางสาวนิศานาถ ไตรพรม
62113005104 นางสาวเยาวภา คําบัว
62113005105 นางกฤติมา เหล-ารอด
62113005106 นางสาวธาริณี แสวงสุข
62113005107 นายวิทยา ผาบพุทธา
62113005108 นายพรธนภูมิ ภูงามทอง
62113005109 นางสาวรติมา สุนทรโรจน�
62113005110 นายธนาวัฒน� พลโฮม
62113005111 นางสาวนิลาวัลย� พนมแก6ว
62113005112 นางสาวอภิญญา งวงคํานาม
62113005113 นายนันทวัฒน� ชุมคํา
62113005114 นางพิชญธิดา สิทธิอุปชา
62113005115 นางสาวเพชรปEญญา จารุจิตร
62113005116 นางสาวชุติมา พันธ�แพง
62113005117 นางสาวขจีนุช ผลมาตย�
62113005118 นางเมฆขลา เหลาลา
62113005119 นางสาวชยังกูร โสสีดา
62113005120 นางวรางคณา ชนะนาม
62113005121 นางสาววิไลพร ชํานิสาร
62113005122 นางสาวกัญญาพร วิระพันธ�
62113005123 นางสาวขวัญฤทัย จํารองเพ็ง
62113005124 นายวรากร แก6วหานิล
62113005125 นางสาวธัญญรัตน� โคตรสมบัติ
62113005126 นางสาวอุมาพร ชะเอม
62113005127 นางสาวชาลินี ไถวสินธุ�
62113005128 นางสาวอารยา ปFลอง
62113005129 นางสาววิลาสินี โพธิวัฒน�
62113005130 นางสาวณัฏฐกันย� อํานักขันธ�
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62113005131 นางสาวชลธิชา จันทร�ศิริสุข
62113005132 นางสาวอรอุมา แม6นชัยภูมิ
62113005133 นายเทวินทร� อินบุญญา
62113005134 นายอดิศักด์ิ สุระพินิจ
62113005135 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ จันทนมัฏฐะ
62113005136 นางสาววัชราภรณ� ศรีทองเหลา
62113005137 นายกําพล กุลศรี
62113005138 นางกัลยรัชต� คํางาม
62113005139 นางสาวอัญมณี วรนาม
62113005140 นายวัชระ กาบแก6ว
62113005141 นางสาวเด-นนภา มังภากรณ�
62113005142 นายจิรายุ สหวรรักษ�
62113005143 นางสาวสุปราณี ยางก6อน
62113005144 นางสาวลักขณา สุวรรณรัตน�
62113005145 นางสาวเตือนใจ ภูยอดตา
62113005146 นางสาวพัชร�สิตา อิทธิพัฒนนันท�
62113005147 นายขวัญชัย ผดุงศักด์ิ
62113005148 นางอรอนงค� จอมทอง
62113005149 นายเนติพงษ� บัวดี
62113005150 นายจักรวัฒน� สิงห�พรหมสาร
62113005151 นางสาวโชติรส มหาวงษ�
62113005152 นายนครินทร� เพียรชอบ
62113005153 นางสาวกนกวรรณ คงสวัสด์ิ
62113005154 นางสาวดิศยนันท� ภูคําวงค�
62113005155 นางสาวลลิตา ลาดหนองขุ-น
62113005156 นายชัยณรงค� ศรีวงษ�ชัย
62113005157 นายจักรพงษ� ภูครองนาค
62113005158 นายยุทธพงศ� ชนะพันธ�
62113005159 นางสาวศิริวรรณ พันมณี
62113005160 นางสาวไนชนก ปRอมสุวรรณ�
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62113005161 นายนภดล จันทรังษี
62113005162 นางสาวฐิติวรดา สมณะ
62113005163 นายศราวุฒิ ช-วยเงิน
62113005164 นางสาวเมธินี เรืองวิเศษ
62113005165 นางสาวสุปราณี รักษาภักดี
62113005166 นางสาวลัดดายุ ครองประสงค�
62113005167 นางสาวมณฑกานต� เสริฐเลิศ
62113005168 นางสาวชลิญาพร โนนทิง
62113005169 นางสาวแพรวนภา มาศรี
62113005170 นางสาวกมลชนก ชิณวงศ�
62113005171 นางสาวภัคนันท� พันโยศรี
62113005172 นางสาววรารัตน� เขียวไกร
62113005173 นายกฤษฎ�ดนัย บุญเถิง
62113005174 นายนนทนันท� วงศ�น้ําคํา
62113005175 นายอัคราวุธ ขวัญทอง
62113005176 นางสาวอมรรัตน� แก6วหิน
62113005177 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ นาชัยโชติ
62113005178 นายศิวราช พวงมาลัย
62113005179 นางสาวลักษณีย� นาพรม
62113005180 นางสาวรสริน เดชสอน
62113005181 นางสาวสุนิสา แก-นนินทร
62113005182 นายธนวัฒน� แพทย�รักษ�
62113005183 นางสาวนันท�นภัส หนองหิน
62113005184 นางสาวศิริพร เปรมใจ
62113005185 นายศิวนนท� ธนรัตน�ไพศาล
62113005186 นางสาวพิมพา แก6วกัลยา
62113005187 นางสาวณัฐมน สมวัน
62113005188 นางสาวสุภาพร สติดี
62113005189 นายอัญญะ ธงทอง
62113005190 นางสาวอริตา ไปณรงค�
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62113005191 นางสาวธนันธรณ� เชษฐสิงห�
62113005192 นางสาวพรพิมล คํามงคล
62113005193 นางสาวจิตติยา บุตรศิลาฤทธ์ิ
62113005194 นางสาวปภัทร�สิริ นาคา
62113005195 นางสาวธนัชชา ศรพรหม
62113005196 นางสาวรุจิรา อภิวัฒน�ชัชวาลย�
62113005197 นายชัยธวัช สกุณวัฒน�
62113005198 นายกันตภณ แตงพันธ�
62113005199 นางสาวรัชนก แก6วดี
62113005200 นายชวลิต ลิ้มปรีดีชัย
62113005201 นางสาวเพ็ญนภา มีมูล
62113005202 นางสาวขนิษฐา กองพลพรหม
62113005203 นายสุวิทย� คงโพธ์ิน6อย
62113005204 นางสาวชลธิชา สารยศ
62113005205 นางสาวฐิติพร สีน6อยขาว
62113005206 นางสาวจริยา ถินคําเชิด
62113005207 นางสาวสวรินทร� ขันสมบัติ
62113005208 นายศักด์ิภูเบศ อุสารัมย�
62113005209 นางสาวธนียา ภูมิผักแว-น
62113005210 นางสาวณัฐาพร ขุนเทียน
62113005211 นางสาวกมลรัตน� โพธ์ิไหม
62113005212 นายอิทธิพล อาทิตย�
62113005213 นางสาวลักษมล ทวีโชติ
62113005214 นายภาณุพงศ� อวนพล
62113005215 นายปEณณธร ผดุงศรี
62113005216 นางสาวกณิกนันต� ศรีจิวังษา
62113005217 นางสาวพัชรา ปFตตายัง
62113005218 นางสาวกนกพร สิทธิโสภา
62113005219 นางสาวสิริวัฒนา ใจตรง
62113005220 นางสาวมัททระ ชารินทร�
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62113005221 นางสาวปราศิยฉัตร บุญจวง
62113005222 นางสาวอภิญญา รูปคม
62113005223 นางสาวจุฑารัตน� ครยก
62113005224 นางสาวสุทธาภรณ� แม6นญาติ
62113005225 นางสาวอัญชลี สินธุมา
62113005226 นายกัญณภัทร กําเนิดบุญ
62113005227 นายสิรวิชญ� ช-อฟRา
62113005228 นางสาววารุณี พลเย่ียม
62113005229 นางสาวภาวิณี ขันทะเนตร�
62113005230 นายยศกฤต สโมรินทร�
62113005231 นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรรัตน�
62113005232 นายพฒน ตาลสถิตย�
62113005233 นางสาวอัจฉรา รัฐวร
62113005234 นายศรัณย� ยันดี
62113005235 นางอรุณนี สีส-อง
62113005236 นางสาวลาวัลย� นาชัยสินธุ�
62113005237 นางสาวมนัสวี จิตตรีเรือง
62113005238 นางสาวเนตรทราย แก6วอาษา
62113005239 นางสาวอาริญา จวนรุ-ง
62113005240 นายอนุพงษ� ติตะ
62113005241 นางสาวสุนิสา วงษ�ราษฎร�
62113005242 นางจันทร�สุดา แสบงบาล
62113005243 นางสาวศิรินภา กองเสนา
62113005244 นางสาววีราสา ศรีทิพย�
62113005245 นางสาวตรีรักษ� ท6าวจันทร�
62113005246 นายภาณุเดช อังคปาน
62113005247 นางสาวจริยพร เจริญศิริ
62113005248 นางสาวกมลทิพย� ศรีทองนาค
62113005249 นางสาวสิริพร คาคําเม
62113005250 นางสาวภัทราวดี ยานประสงค�
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62113005251 นางสาวกนกวรรณ พันธ�ชมภู
62113005252 นางสาวเบญจมาศ นุ-นสีดา
62113005253 นายวุฒิชัย ไชยศรีฮาด
62113005254 นางสาวอัจฉรา นาพิมพ�
62113005255 นางสาวจิรัชญา เกตุพรหม
62113005256 นางสาวณัฐิมา ธรรมชน
62113005257 นางสาวอภิญญา แก6วหานาม
62113005258 นางสาวบุศราภรณ� สังมะณี
62113005259 นางสาวรุจิรา ศรีไตรเฮือง
62113005260 นายศรัณยู สนิทไชย
62113005261 นางสาววิลาวัณย� อภัยโส
62113005262 นายวชิรวิชญ� ทองม่ัน
62113005263 นายชนะพันธ� จันทร�เทพย�
62113005264 นางสาวสุกันยา ร-มพฤกษ�
62113005265 นางสาวเสาวลักษณ� โทนหงษา
62113005266 นางสาวกนกวรรณ หวังบ-อกลาง
62113005267 นางสาวลําชี ศรีดาชาติ
62113005268 นางสาวเบญจมาตย� เมืองแสน
62113005269 นายอภิชาติ ชิณพรม
62113005270 นางสาวภานุชญา ใจไวย
62113005271 นางสาวจริยา ยะถีโล
62113005272 นางสาวปFGนอุมา คําหงษา
62113005273 นายพรชัย ไตรทอง
62113005274 นายเกียรติศักด์ิ สินทร
62113005275 นางสาวพิมพ�พรรณ ครยก
62113005276 นายณัฐพงษ� ชมภู
62113005277 นางสาวศรัญญา ศรีสว-าง
62113005278 นางสาวณัฐกานต� สารศักด์ิ
62113005279 นางสาวนวรัตน� ชาติตระกูลทรัพย�
62113005280 นางสาวกาญจณา ชูประเสริฐ
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62113005281 นายแบงค�ชาติ คําหอม
62113005282 นายอํานาจ อ6อชัยภูมิ
62113005283 นางสาวญดาวรรณ ไพรศรี
62113005284 นายตะวัน ศรีทอง
62113005285 นางสาวอรกัญญา ลครศรี
62113005286 นายอนนท� ไกรยบุตร
62113005287 นายกิตติวัฒค� ดวงจันทร�
62113005288 นางสาวนิศาชล ตันเปาว�
62113005289 นายทศพล พิลาชัย
62113005290 นางสาวสาธิตา วงษาบุตร
62113005291 นายอภิสิทธ์ิ ปวงสุข
62113005292 นางสาวทิพวรรณ วินทะไชย
62113005293 นายทรงอภิสิทธ์ิ กิจเธาว�
62113005294 นางสาวอินธุอร ข6อยุ-น
62113005295 นายไพศาล ย่ีค้ิว
62113005296 นายจิรเมธ คําทะเนตร
62113005297 นางสาวอัมพร พรมจารี
62113005298 นางสาวสุลักษณา ศรีพุทธา
62113005299 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย�
62113005300 นางสาวภานุมาศ พันโกฏิ
62113005301 นางสาวชาริณี ชินนะ
62113005302 นางสาวพาณีรัตน� รูปสวย
62113005303 นายอรรจน� ภูเก6าแก6ว
62113005304 นางสาวมัทนา จันโอWด
62113005305 นายชานนท� ศิริ
62113005306 นางสาวพิศมัย เขจรเกิด
62113005307 ว-าที่ ร.ต.เสกสรรค� ดวงลิวงศ�
62113005308 นางสาวปรียา ประเสริฐสังข�
62113005309 นางสาวภัทรวดี ศรีเศษมาตย�
62113005310 นายนิติภูมิ แสนโยธา
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62113005311 นางสาวสมฤดี น6อยเหล็กดี
62113005312 นางสาวเทวิกา พ่ึงมีสุข
62113005313 นายนราธิป พัฒนาสกุลวงษ�
62113005314 นายอานนท� เหมหา
62113005315 นายปฐมพงศ� ดอกกุหลาบ
62113005316 นางสาวยุพาพร สารี
62113005317 นางสาวนัทธมน เกมกลาง
62113005318 นางสาววนาลี คําสมุทร
62113005319 นางสาวกชพร ดําบรรพ�
62113005320 นายศุภวิชญ� เข็มคง
62113005321 นายกิตติศักด์ิ ฤกษพุฒิ
62113005322 นายภูวดล เดชแพง
62113005323 นายกฤษฎา เดชบุรัมย�
62113005324 นายนราธิป ทิพมณี
62113005325 นางสาวจิราพร มูลชาติ
62113005326 นางสาวนิศาชล พรมศรี
62113005327 นางสาวมัลลิกา บุญพิมพ�
62113005328 นางสาวรวินท�ทิพย� พลเวียงธรรม
62113005329 นางสาวรุ-งมณีวรรณ มีธรรม
62113005330 นางสาวศิริวรรณ ไถวฤทธ์ิ
62113005331 นายยุทธศักด์ิ เปลี่ยนผึ้ง
62113005332 นายนครินทร� ศรีมูล
62113005333 นางสาวพิรนันท� แดนจอหอ
62113005334 นางสาวศุภกิจตรา ทาทอง
62113005335 นางสาวสุดารัตน� ทิพย�นาง
62113005336 นายณัฐวิทย� สีแก6วสิ่ว
62113005337 นางสาวสิรินาฎ ชมภูศรี
62113005338 นางสาวชาลิสา ศรีภา
62113005339 นายอาวุธ ศรีแก6ว
62113005340 นายจักรพันธ� อันภักดี
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62113005341 นางสาวภัณฑิรา ขุนแก6ว
62113005342 นายพชรพงศ� คุ6มจาบ
62113005343 ว-าที่ร6อยตรีหญิงชุติมา แพงคํา
62113005344 นายชาญณรงค� โพธิจักร
62113005345 นางสาวศรัณยา ทัดสวน
62113005346 นางสาวสุภาภรณ� น6อยมาลา
62113005347 นายรัฐพล สร6อยสิงห�
62113005348 นางวราภรณ� นาไต6
62113005349 นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา
62113005350 นางสาวเบญจรัตน� พัลวัน
62113005351 นางสาวศุจินธร ศรีโมรา
62113005352 นางสาวศิรินภา วงตรี
62113005353 นางสาวอรอุบล แก6วมาตย�
62113005354 นางสาวอุมาพร ภูสิลา
62113005355 นางสาวจิตยาภรณ� ราทะวงค�
62113005356 นางสาวสุรีมาส ศรีประไหม
62113005357 นางสาวกีรติ เพชรภักดี
62113005358 นางสาวณัฐสุดา เอกตาแสง
62113005359 นายสิทธิกร ศรีไพร
62113005360 นางสาวยุพา ชุ-มกลาง
62113005361 นายรุจิกร แก6วเนตร
62113005362 นางสาวธาราวรรณ จินานิกร
62113005363 นางสาวรัตนา หงส�พิพิธ
62113005364 นางสาวสุพัตรา อ-อนอุทัย
62113005365 นางสาวสุจิตรา ต้ังชัยภูมิ
62113005366 นายพิสิทธ์ิ ปEดถา
62113005367 นางสาวไพจิต กุลสุวรรณ
62113005368 นางสาววงศ�สวรรค� เขม6นกสิกรรม
62113005369 นายศุภณัฐ ดวงพิมพ�
62113005370 นางสาวยุภาพร มาตรา
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62113005371 นางสาววัชรีญา ปุริมายะตา
62113005372 นางสาวดารุณี ทาบุเรศ
62113005373 นางสาวอุษณีย� ผึ่งบัว
62113005374 นางสาวพรนิภา มานะชัยตระกูล
62113005375 นางสาวสุดาวรรณ คนมาก
62113005376 นายคมกริช ปลั่งศิริ
62113005377 นายปFตุภูมิ บุญยวุฒิ
62113005378 นางสาววิชุดา สนทาหงส�
62113005379 นางสาวศิวพร ทองนาค
62113005380 นายสุธีนันท� ศึกษากิจ
62113005381 นายเจนวิทย� ยงรัตนกิจ
62113005382 นางสาวเสาวนีย� สุหา
62113005383 นายจักร�กฤษณ� สรฤทธ์ิ
62113005384 นางสาวชนาพร ฆารอําไพ
62113005385 นางสาวจุราภรณ� กลิ่นน6อย
62113005386 นายสยาม ดวงจันทร�โชติ
62113005387 นางสาวสิริวรรณา ภานุพินทุ
62113005388 นางสาวพรธิวา ยางศรี
62113005389 นางสาวณัฐมล คําภาโคก
62113005390 นางสาวณัฐธิดา จันทร�สระคู
62113005391 นายยุรนันท� ดวงแสนโว
62113005392 นางสาวกาญจนา พละชัย
62113005393 นางสาวราตรี ลีดอกไม6
62113005394 นางสาวจุฑารัตน� วรรณชาติ
62113005395 นางสาวชุติกาญจน� จิตรวิกรานต�
62113005396 นายมัฆวัต คําสิงห�
62113005397 นางสาวพรพิมล ประไกร
62113005398 นางสาวชนากานต� อ-อนประทุม
62113005399 นายทินกฤต จอมหล6าพีรติกุล
62113005400 นางจุไรวรรณ วรฉัตร
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62113005401 นางสาวสุพรรณี คุ6มบัวลา
62113005402 นางสาวดารัตน� สําราญจักร
62113005403 นายอภิมุข ฝาชัยภูมิ
62113005404 นางสาวลภัสรดา พลคํามาก
62113005405 นายสุทธิพงษ� หนูยอด
62113005406 นางสาวสุวรรณา พลเย่ียม
62113005407 นายชิดณรงค� ศรีสินธ�
62113005408 นางสาวพิชญา พิมสาร
62113005409 นางสาวไอลดา วงษ�กล6า
62113005410 นายเดชา จันทร�ศรี
62113005411 นางสาวสายรุ6ง แจงบํารุง
62113005412 นายสิรวัชร บรรลือ
62113005413 นางสาวรัตนาพร ต-อพันธุ�
62113005414 นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง
62113005415 นางสาวคุณัญญา คูนาวงษ�
62113005416 นางสาวมุกมณี หงษ�ทรัพย�
62113005417 นายกวิน จิตศักด์ิ
62113005418 นางสาวชนิกานต� เงินมาก
62113005419 นางสาวทัศนีย� พรรณราช
62113005420 นางสาวนิรชา จิตตุนัง
62113005421 นายวุฒิชัย แร-เขียว
62113005422 ว-าที่ ร.ต.ทรงยศ ประทุมปM
62113005423 นางสาววัชราภรณ� ผายคําวง
62113005424 นางสาววันวิสา ดุษะนอก
62113005425 นายจักริน เคนจันทา
62113005426 นางสาวรําไพร ชัยบุญ
62113005427 นางสาวจิราพรรณ ขาลอยู-
62113005428 นายภัสยศ ศรีสม
62113005429 นางสาวอาภาภรณ� พันสุเทพ
62113005430 นายอรรถพล ชาติมนตรี
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62113005431 นางสาวปวีณา สว-างศรี
62113005432 นายสิทธิชัย เสาโร
62113005433 นางสาวดรุณี หวานจิตต�
62113005434 นางสาววรรณวิศา บัวพา
62113005435 นางสาวรัตนาภรณ� จินโรจน�
62113005436 นางสาวมณีรัตน� ละม6ายศรี
62113005437 นางสาวฐานิตา บัวระบัดทอง
62113005438 นางสาวนวลจันทร� สวัสด์ิจีน
62113005439 นางสาวเพชรยุรี ทองบ-อ
62113005440 นางสาวจิราภา จันทขันธ�
62113005441 นางสาวเบญจมาภรณ� สุขรี่
62113005442 นางสาวจันทร�สุดา แสงดารา
62113005443 นางสาววรรณิภา ภูสีทอง
62113005444 นางสาวกรพรรณ เทียมสุวรรณเลิศ
62113005445 นางสาวจิราภรณ� โยงไธสง
62113005446 นายวันชนะ แสงนวน
62113005447 นางสาววนิดา จําปาจันทร�
62113005448 นายมนัส เทียมทอง
62113005449 นางสาวชุติมา บรรยง
62113005450 นางสาวปาลิตา ฉลองชัย
62113005451 นางสาวศิรินภา แสงงาม
62113005452 นายรัฐนันท� บุญศรไชย
62113005453 นางสาววรรณวิไล ดีนาง
62113005454 นายอัมรีย� วาเลาะ
62113005455 นายอนุชา บัวระภา
62113005456 นางสาวสุนิสา สุทธิดี
62113005457 นางสาวนฤมล แสนสะท6าน
62113005458 นายพิชัยชาญ กาญจนศร
62113005459 นายวัฒนา สุตรานนท�
62113005460 นางสาวกรรณภัฐณ� ใจตรง
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62113005461 นายเอกชัย มานิล
62113005462 นางสาวจิราพร ถิตย�ประเดิม
62113005463 นายสิทธิเดช ตรงสาหัส
62113005464 นายเมฆพัตร โยธะการี
62113005465 นางสาวพรพิศ แพงแก6ว
62113005466 นางสาวอัยลดา ศรีเกษ
62113005467 นางสาวอัฬรญา ลามาตร
62113005468 นางสาวเพ็ญนภา สมแวง
62113005469 นางสาวณัฐกานต� โพสาราช
62113005470 นายมารุตพงษ� ประสมเพชร
62113005471 นางสาวชนินทร�พร สอนบุญมา
62113005472 นางสาวณิชชาภัทร ยอดแคล6ว
62113005473 นายปริญญา มหาโคตร
62113005474 นางเกษร กมลอนุวงศ�
62113005475 นางสาวอุไรวรรณ ไกยะวัตร
62113005476 นายเดชา อุทัยบาล
62113005477 นางสาวธิดารัตน� ฮุยนอก
62113005478 นางสาวปาณิศา กลีบบัว
62113005479 นางสาวศศิธร สุขเพีย
62113005480 นางสาวอริศรา จันทะเนตร
62113005481 นายอภิรักษ� โคกศรี
62113005482 นางสาวรุ-งทิวา สุทธิประภา
62113005483 นางสาวศิริรัตน� ใจหอม
62113005484 นางสาวกิยาพา ศรีกําพล
62113005485 นายชาญณรงค� สุภา
62113005486 นายวชิรายุทธ บุญใส
62113005487 นางสาวจิตรลดา สาทา
62113005488 นายอนิรุทธ เพชรประไพ
62113005489 นางสาวปริม ชูคากร
62113005490 นางสาวสุพัตรา อ-อนสําลี
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62113005491 นายมงคล ทิพย�รอด
62113005492 นางสาวปFยภัทร มูลศรี
62113005493 นางสาวเสาวลักษณ� เทียงคาม
62113005494 นางสาวรัตนา แก6วมาตย�
62113005495 นางสาววิลัยพร อินทะแสง
62113005496 นางสาวดุษฏี ทองก6อน
62113005497 นางสาวอุไรวรรณ อันศิริ
62113005498 นางสาวนราภรณ� จุมาสุง
62113005499 นายณัฐวุฒิ พลเย่ียม
62113005500 นางสาวสุทธิดา วิชาฮาต
62113005501 นางสาวพัชริตา มิทะลา
62113005502 นางสาวณิชกานต� อุดทา
62113005503 นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ
62113005504 นางสาวจินตนา มาเปZง
62113005505 นางสาวเนตรนภา พิชิตมาร
62113005506 นายชัยพิดิช ผาจันทร�
62113005507 นางสาวปวีณา งาคม
62113005508 นางสาวกมลรัตน� โจมแก6ว
62113005509 นางสาวสุธิดา สีลาโคตร
62113005510 นายเฉลิมพันธุ� มีขํา
62113005511 นางสาวสุจิตรา อุทาหาร
62113005512 นางสาวนัฐนันท� มีคําทอง
62113005513 นายพิรชัช พลเกตุ
62113005514 นายปรีชานนท� ลาโยธี
62113005515 ว-าที่ ร.ต.หญิงยุภาพร จันทร�ปุPม
62113005516 นางสาวยาทิกา วิเชียรไชย
62113005517 นางสาวจิราภรณ� อุนาพรม
62113005518 นางสาวศิรินธา เมืองโพธ์ิ
62113005519 นางสาวปMติชา บัวคําภา
62113005520 นางสาวรุ-งนภา พลกล6า
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62113005521 นางสาวผกามาศ ลันนันท�
62113005522 นางนวรัตน� ศรศักดา
62113005523 นางสาวชุติกาญจน� คําจันทร�
62113005524 นางสาวแสงเทียน โสโพธ์ิ
62113005525 นายสุรวิชญ� พรหมรับ
62113005526 นายเชษฐา โคตะวินนท�
62113005527 นายวิศรุต สีหามาตย�
62113005528 นางสาวธัญญาเรศ ทองยศ
62113005529 นางสาวนัฐวิภา วิเชียรลม
62113005530 นางสาวศศิธร ปลัดศรีช-วย
62113005531 นายทวีศักด์ิ สีนวน
62113005532 นางสาวอัญธิกา สาวถี
62113005533 นางวรรณนิสา แก6วตา
62113005534 นางสาวศิรินันท� วงค�ไชยยา
62113005535 นายฐิติวัฒน� ประพันธมิตร
62113005536 นางสาวกนกวรรณ เฉลิมพร
62113005537 นางหญิง สิงห�ขรเขต
62113005538 นางสาวธิดารัตน� เต็มใจ
62113005539 นางนภษร ยศกาญจน�
62113005540 นางสาวธิดารัตน� ภูมิวัฒน�
62113005541 นายสิปปกรณ� จันทะรี
62113005542 นางสาวณิชนันทน� กุลสิม
62113005543 นางสาวศิริรัตน� ลาภชัย
62113005544 นายชานนท� กลางประพันธ�
62113005545 นางสาวอมรพรรณ ยางสามัญ
62113005546 นายสุริยันต� ถ่ินรัศมี
62113005547 นายพิษณุ ชิณราม
62113005548 นายคณิศร แก6วกํ่า
62113005549 นายวรวัฒน� ชุ-มเปZง
62113005550 นางสาวฐิติมาพร บุตรนิล
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62113005551 นายจีระศักด์ิ เกษมกมลกิจ
62113005552 นางสาวศิริลักษณ� บุญคุ6ม
62113005553 นางสาวภาณุมาศ เกษจันทร�
62113005554 นางสาวทัศนีย� สัมพันธ�
62113005555 นางสาวสุกัญญา ยุรพันธ�
62113005556 นายพชรพล มูลปRอม
62113005557 นางสาวพลอยพิชชา เอกพลกุล
62113005558 นายพัฒนพงค� บุญม่ัน
62113005559 นางสาวปนัดดา ผจญศึก
62113005560 นางสาวสุรีวรรณ ดีสกุลวงษ�
62113005561 นางสาวขวัญชนก พินิจวัฒน�
62113005562 นายศุขมิตร ทีฆเสนีย�
62113005563 นางสาวทิพย�ธิดา คําพีพงษ�
62113005564 นางสาวอลิษา จอมจุมพล
62113005565 นางสาวฐานิตย� สิงห�นันท�
62113005566 นายคมกฤษ ภักดีรัตน�
62113005567 นายกฤตบุญ โสกชาตรี
62113005568 นายภาสพงศ� เหล-าแสง
62113005569 นางสาววันเพ็ญ ทรงหอม
62113005570 นางสาวจันทร�จิรา บุญยัสสะ
62113005571 นางสาวกาญจนา จูศรี
62113005572 นางสาวรัชนีกร แย6มชัยภูมิ
62113005573 นายอนุพงศ� หาระมี
62113005574 นายสุจิตร วภักด์ิเพชร
62113005575 นางสาวสุนิสา ทองผา
62113005576 นางสาวเครือนะภา แสนรัตน�
62113005577 นางสาวบงกช สาลี
62113005578 นางสาววัชราภรณ� ศรีสุพรรณ
62113005579 นายวีระยุทธ พันศิลา
62113005580 นางสาวศันสนีย� สุสมบูรณ�

หน6า 186 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113005581 นางสุรางคณา ชื่นบุญชู
62113005582 นางสาวดลนภา แถวหมอ
62113005583 นางสาวชนิดา บุญชลอ
62113005584 นางสาวทิพวรรณ ทองสันต�
62113005585 นางสาววนัชพร ศรีชัยปEญหา
62113005586 นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล
62113005587 นายศราวุธ วงศ�ษาพาน
62113005588 นางสาวสร6อยสุรินทร� ย่ิงแม-นวาด
62113005589 นางสาวทิวาพร มาแก6ว
62113005590 นายวรเชษฐ� สําราญดี
62113005591 นางสาววรางคณา บุตรชา
62113005592 นางสาวณธิดา เครือน้ําคํา
62113005593 นายอัคร โพธ์ิศรี
62113005594 นางสาวมยุรฉัตร เหล-าพงศ�พิชญ�
62113005595 นางสาวเสาวภา บูโฮม
62113005596 นางสาวภัทรานิษฐ� ชาวเชียงตุง
62113005597 ว-าที่ร6อยตรีธีราวุฒิ นาคเสน
62113005598 นางสาวอารียา ดวงจําปา
62113005599 นางสาวพิชาวีร� ชนาพรจิติศักด์ิ
62113005600 นางสาวอรอุมา เกยสุวรรณ
62113005601 นางสาวมัณฑนา จันทิหล6า
62113005602 นายปริญญา แสงปEญหา
62113005603 ว-าที่ร6อยตรีหญิงนิยะดา ใจรัก
62113005604 นางสาวสายธาร ลีลา
62113005605 นายวาทิต พุทธเสน
62113005606 นายสุภวิชญ� วิลาจันทร�
62113005607 นายสมประสงค� ปEทมะแก-นทราย
62113005608 นางสาวเกศศิณี ภูพลผัน
62113005609 นางสาวชนาภา คมปรัชญา
62113005610 นางสาวพลอยชมพู พลจันทึก
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62113005611 นางสาววารีรัชฏ� ระวิวรรณ
62113005612 นางสาวศรัญวรัตน� โชติดิษยรัฐถากร
62113005613 นางสาวปEทมา อารีย�โรจน�
62113005614 นายปรีชาพล ผึ่งไธสง
62113005615 นางสาวพินทุสร ไรแสง
62113005616 นางสาวธิดาพร พันธุ�พาณิชย�
62113005617 นางสาวจุไรรัตน� เรืองศรี
62113005618 นางสาวเบญจวรรณ พิลาด
62113005619 นางสาวดัชนี ลอยพิมาย
62113005620 นายอัศดาวุฒิ ทาสีดํา
62113005621 นางสาวชนกานต� ศรีทองสุข
62113005622 นางสาวรัชนก ลีทองดี
62113005623 นางสาวศิรินันทนา โสธิราช
62113005624 นางเกศวรา บุญเรืองลือ
62113005625 นายเรวัต ตะวัน
62113005626 นายขจรพงศ� ต6นสีนนท�
62113005627 นางสาวธัญญรัตน� ปFGนปEGน
62113005628 นางสาวกรรณิกา สว-างพฤกษ�
62113005629 นางสาวจันทรัตน� เดชธงไชย
62113005630 นางสาวอารียา วงษ�ประทุม
62113005631 นางสาวธิดารัตน� กันธุ
62113005632 นางสาววิมพ�วิภา สังข�เกิด
62113005633 ว-าที่ร6อยตรีวัชรพล จันทะแสง
62113005634 นายณัฐพงศ� แสงเกตุ
62113005635 นางสาวโรสรินทร� สินทร
62113005636 นางสาวอริสา วดีศิริศักด์ิ
62113005637 นางสาวรุ-งนภา ภูเบ6าทอง
62113005638 นางสาวมารินทร� นวนงาม
62113005639 นางสาวศศิประภา รูไธสง
62113005640 นางสาวสายสุดา โรจน�เจริญ
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62113005641 นางสาวอรัญญา เนยพิทักษ�
62113005642 นางสาวนิศาชล นามจุมจัง
62113005643 นายเศกสิทธ์ิ พัฒกูลเทียญ
62113005644 นายธีรวุฒิ สุวรรณยุทธ
62113005645 นายภูริวัฒน� มานะดี
62113005646 นายประมวล เกตุสุริยงค�
62113005647 นางสาวสรินยา บุราณ
62113005648 นางสาววรัญญา ทองสอน
62113005649 นางสาวจันทร�จิรา นาสุริวงค�
62113005650 นางสาวณัฐนันท� พลศรี
62113005651 นางสาวชิสาพัชร� เกียรติธนกุลธร
62113005652 นางสาวชลิตา สกุนันท�
62113005653 นางสาวเมสณี ทองโคตร
62113005654 นายชัยพฤกษ� จินตเวก
62113005655 นางสาวมินตรา สีหมนตรี
62113005656 นายสิงห�โต บุตรวงษ�
62113005657 นางสาวอัมพวรรณ รุ-งเรือง
62113005658 นางสาวนัทธมน แก6วกาหลง
62113005659 นางสาวนิศารัตน� ภาโนชิต
62113005660 นางสาวศิรดา พิมพ�สิงห�
62113005661 นางสาวรัชดาภรณ� ลาดหนองขุ-น
62113005662 นางสาวจิระภาพร ผ-องลุนหิต
62113005663 นางสาวกัณฑ�ชลิกา พันธ�สุวรรณ
62113005664 นายสุทธิพงษ� ดุนา
62113005665 นายภัชร ไชยวงศ�วัฒน�
62113005666 นางสาวเวณิกา ศิริจันทร�
62113005667 นางสาวนาฎชฎา แจ6งพรมมา
62113005668 นายอิทธิพันธ� เพ็งวิภาศ
62113005669 นางสาวภารดี สดมพฤกษ�
62113005670 นางสาวประภัสสร มาศยะ
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62113005671 นางสาวอาริตา นิยมปราชญ�
62113005672 นางสาวชลิดา เอี่ยมปาน
62113005673 นางสาวจิตรลดา ตูมโฮม
62113005674 นางสาวสาวิตรี นามศรี
62113005675 นางสาวศิริรัตน� แสงชา
62113005676 นางสาวขวัญทิพย� สืบผาง
62113005677 นายณัฐวุฒิ พิมพ�วรไมตรีกุล
62113005678 นายเกรียงไกร แก6งคํา
62113005679 นางสาวกนกวรรณ ดอนกวนเจ6า
62113005680 นายปริชญ� เมืองพลงาม
62113005681 นางสาวศุจินันท� แซ-เล6า
62113005682 นางสาวพิมพ�ใจ จันทร�มา
62113005683 นางสาวศศิพร สายวิชัย
62113005684 นางสาวพิไลลักษณ� พลเย่ียม
62113005685 นางสาวประภาสิริ นครขวาง
62113005686 นางสาวภัทราลักษณ� นามวัน
62113005687 นางสาวจรรยาภรณ� ทองลุน
62113005688 นายอิสเรศ ลาหา
62113005689 นางสาวอภิสรา มาศเกษม
62113005690 นายวัชรพงษ� สมบูรณ�
62113005691 นางสาวมินตรา ลีคําโหมง
62113005692 นางสาวพัชรินทร� สาขา
62113005693 นางสาวกาญจนา ทองขันธ�
62113005694 นายประสพผล นามจันทรา
62113005695 นายวรันต�พงษ� วงศ�ประทุมมาลย�
62113005696 นางสาวศุภาลักษณ� วงศ�หม่ืน
62113005697 นายศตวรรษ คํามา
62113005698 นางสาวอุไรพร สําราญดี
62113005699 นายพงศ�วิวัฒน� แสงทอง
62113005700 นางสาวกนกวรรณ ผ-านนิมิตรกุล
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62113005701 นางสาวอัญชนา ทัศมี
62113005702 นายจตุพล ไชยโสดา
62113005703 นางสาวอาจารี ขําทะมา
62113005704 นางสาวพรพิมล ใสเกลี้ยม
62113005705 นางสาวจันทร�วิภา ศรีบัวเทศ
62113005706 นางสาวสุมิตรา สุวรรณิคม
62113005707 นายมาวิน จันทสิงห�
62113005708 นางสาวหัถยา ชาติวงค�
62113005709 นายธนพล มะลาไลย�
62113005710 นางสาวณัฐกาญจน� สุนทรารักษ�
62113005711 นายลิขิต เลิศขามปRอม
62113005712 นายจักรพันธ� อยู-นาน
62113005713 นางสาวยุพิน ยืนชีวี
62113005714 นางสาวรัตนาพร ใจหาญ
62113005715 นายชนธัญ รัฐวงษา
62113005716 นางสาวรุ-งทิพย� ชิตบุตร
62113005717 นายอรรถพล เทวิญญา
62113005718 นางสาวกมลวรรณ สันหนองเมือง
62113005719 นางสาวชุติมา แสงนา
62113005720 นางสาวจินตหรา เถาว�กระโทก
62113005721 นางสาวกุลกัญญา ศรวิเศษ
62113005722 นางสาวสุชาดา คําภะวา
62113005723 นางสาวตติยา ข-าขันมะลี
62113005724 นางสาวสมาพร บัวลอย
62113005725 นางสาวกัลยาณี ศรีชาติ
62113005726 นางสาวศุภนิดา ครอบทอง
62113005727 นายภควรรธก� บัวพัฒน�
62113005728 นางสาววีรยา จันทร�ชะฎา
62113005729 นางสาวสุพรรณิการ� นาเมืองจันทร�
62113005730 นางสาววารุณี เจ็กรัก
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62113005731 นายมฤคินทร� จันปุPม
62113005732 นางสาวจุฑามาศ แสนก้ัง
62113005733 นางสาวจีรวรรณ พรมจันทร�
62113005734 นายณัฐวุฒิ มาลา
62113005735 นางสาวสุธีรา ปาปะโถ
62113005736 นางสาวสุภาภรณ� สุนทรา
62113005737 นางสาวปFยวดี กิณรีย�
62113005738 นางสาวอารีญา พันพรม
62113005739 นางสาวชลธิชา ฝางแก6ว
62113005740 นางสาวพิชญา ล6อธรรมวงศ�
62113005741 นางนิษฐานันท� เกตุคํา
62113005742 นายพงศธร เผ-าศรีหา
62113005743 นายฤทธิเกียรติ ฤทธิมนตรี
62113005744 นายประวิทย� การสอน
62113005745 นายธันวา เสนานิคม
62113005746 นางสาวพรรณิภา มลาชู
62113005747 นางสาวโยษิตา เทียกมูล
62113005748 นางสาวกนกพร ทับสีแก6ว
62113005749 นายสนธยา พรมนันท�
62113005750 นางสาวศุจินทรา นิลกลาง
62113005751 นางสาวรุ-งฤดี ผาบสิมมา
62113005752 นางธนิดา รัตนานิคม
62113005753 นางสาวรําไพ บูรณะกิตติ
62113005754 นายณภัทร ณ สุวรรณ
62113005755 นายสิทธิศักด์ิ ขจรสิทธิกุล
62113005756 นายบดินทร� วาจนสุนทร
62113005757 นางสาวพิมพ�สิริ ราษฎร�ประดิษฐ�
62113005758 นางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร
62113005759 นางสาวทิพย�ธิดา ซองทอง
62113005760 นางสาวสุดารัตน� สุภาษิต
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62113005761 นางสาวสุภิญญา เธียรวรรณ
62113005762 นางสาวอุไรวรรณ หม่ืนทอง
62113005763 นางสาวสุกัญยา หนองเทา
62113005764 นายจันทกานต� โพธ์ิศรี
62113005765 นางสาวนิยาภรณ� โพธ์ิออน
62113005766 นายอริวัฒน� สุคันธ�
62113005767 นายนัฐพงษ� ทองโคตร
62113005768 นายธงชัย ดีเจริญ
62113005769 นางสาวกิตติมา สุวิหาร
62113005770 นายพิทยา สุริยันต�
62113005771 นางสาวสุภาลักษณ� นาทันริ
62113005772 นายกกกฤต ปFยสวัสด์ิ
62113005773 นายอนุสรณ� ศรีประไหม
62113005774 นางสาวจริยา ถนัดค6า
62113005775 นายสหพล เพชรศรีงาม
62113005776 นายสหรัฐ นําสา
62113005777 นางสาวสไบพลู คุ6มบัว
62113005778 นายระพีพัฒน� บุดดี
62113005779 นางสาววิชุดา โทนหงสา
62113005780 นางสาวอทิตยา นาถมทอง
62113005781 นายพงศธร สลางสิงห�
62113005782 นางสาวสุภัสสร สีหาวัฒน�
62113005783 นางสาวจารุวรรณ ศรีโคกกรวด
62113005784 นางสาวทัศวรรณ นามบุตรดี
62113005785 นางสาวสุจิตรา บุตรหินกอง
62113005786 นายอรรถพล จันทร�จอม
62113005787 นายมาโนช สงวนกลิ่น
62113005788 นางจินตนา จาระ
62113005789 นางสาววิภาวี กําดี
62113005790 นางสาวเนตรดาว พิมใจ
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62113005791 นายสุรชัช ดีบุรี
62113005792 นางสาววัชรีพรรณ ทิพพูล
62113005793 นายศุภณัฐ ธงชัย
62113005794 นางสาวพรภัส ขําคมเขตร�
62113005795 นายทรงพล น6อยบัวทิพย�
62113005796 นางสาวกนกวัลย� เพียสุระ
62113005797 นางสาวสิริภัค ฉายาภักดี
62113005798 นางสาวสุดารัตน� แสงนารี
62113005799 นางสาวรุ-งนภา ศรีจันทร�
62113005800 นายเสกสรรค� เขม6นเขตรการ
62113005801 นางปราฐิดาห� ชมแก6ว
62113005802 นางสาวชาลิสา ชาญชัยด6วยบุญ
62113005803 นางสาวปรียากรณ� แสบงบาล
62113005804 นางสาวอนุชิดา ใสเสริม
62113005805 นายทัศณพงศ� พิมพิไสย
62113005806 นายพิษณุ คงเกิด
62113005807 นายกฤษฎา ยอดช6าง
62113005808 นายปรีชา ฝาชัยภูมิ
62113005809 นางสาวประวีณ�นุช พระนา
62113005810 นายฐิติกร ริจนา
62113005811 นางสาวเกียรติสุดา เวียงดินดํา
62113005812 นายขจรเกียรติ แต-งสุวรรณ
62113005813 นางสาวนิตยา ศรีมุงคุณ
62113005814 นางสาวศิริวรรณ นนทะการ
62113005815 นายปรเมษฐ� ทราศรี
62113005816 นางสาววรรณนิภา วงศ�เชียงยืน
62113005817 นางสาวนิศารัตน� คําหว-าน
62113005818 นายธีระเวช พรมเชียงสา
62113005819 นางสาวนิษฐา จันทร�เทพ
62113005820 นางสาวเนตรดาว แสนพล
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62113005821 นางสาวสุพัตรา ปEดตาเน
62113005822 นางสาวสุจิตรา ปPาเกลือ
62113005823 นางสาวปภาดา ทองหล6า
62113005824 นางสาวธนาภรณ� วงษ�ทองคํา
62113005825 นางสาวพจมาน พอกกล6า
62113005826 นางสาวนริศรา สุพรมอินทร�
62113005827 นางสาวปEทมา คํายอด
62113005828 นางสาวอังศุมาลิน สีธรรม
62113005829 นางสาวสุวิมล ลาพรม
62113005830 นางสาววิชุดา ทรัพย�พิพัฒน�
62113005831 นายปรัชญา ลิ้มศิริตระกูล
62113005832 นางสาวสุภี วงศา
62113005833 นางสาวเสาวณีย� ทวีนันท�
62113005834 นายชนกนันท� ธรรมศิลปS
62113005835 นางสาวรัชฎาภรณ� วรรณโพธ์ิ
62113005836 นางสาวธัญญาศิริ สุ-มมาตย�
62113005837 นายสุรศักด์ิ ฮักหอม
62113005838 นางสุริสา กุสโร
62113005839 นางสาวนาตยา พินิจกุล
62113005840 นางสาวสาวิตรี สิ่วกลาง
62113005841 นางสาวทรงศรี อะเวลา
62113005842 นางสาวภัชภิชา พ่ึงกล-อม
62113005843 นายประกฤษฎ์ิ เพ่ิมพูล
62113005844 นายพงษ�สิทธ์ิ ไกรสีห�
62113005845 นางสาววารุณี เชื้อประเสริฐ
62113005846 นางสาวพิชชาพร บุตรแก6ว
62113005847 นางสาวชลธิชา จันทร�ศรี
62113005848 นายเรวัต วรสุข
62113005849 นายสันติภาพ ถ่ินแสนดี
62113005850 นางสาวสุภาพร หอมภามา
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62113005851 นางสาวคัทลียา จันทรา
62113005852 นางสาวกุลนันทน� ชาญวิจิตร
62113005853 นางสาวอธิชา มัชฌิมะปุระ
62113005854 นางสาวกัลยากร จันทะนะ
62113005855 นางสาวกมลทิพย� ปะวะทัง
62113005856 นางสาวผกามาศ แสนไชย
62113005857 นางมยุรา วงภักดี
62113005858 นางสาวธนาพร จ6อยภูเขียว
62113005859 นางสาวมัณฑนา แซ-ลี
62113005860 นายเนติพงศ� เพ็ชรศรี
62113005861 นายโอรส จันทร�สา
62113005862 นางสาวกนกพร ปลัดกอง
62113005863 นายรณวัฒน� สีหานาม
62113005864 นายสุทธิชาติ ท6าววัฒนากุล
62113005865 นางสาวศิรินภา โสมนาวัตร�
62113005866 นางสาวมุจรินทร� แสงชํานิ
62113005867 นางสาวพนิดา โยประทุม
62113005868 นางสาววรรณพร ทองสาร
62113005869 นายอารัมภ� คันธี
62113005870 นายณัฐกิตต์ิ เพชรหม่ืนไว
62113005871 นางสาวพรปวีณ� นวนศรี
62113005872 นางสาวสุทธิดา แสนบุญ
62113005873 นางสาวอนงค� ศรีบุญเรือง
62113005874 นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล
62113005875 นางสาวอาภัสรา ทัศนมาศ
62113005876 นางสาวทิพย�เกษร ชาลีเอ-น
62113005877 นางสาวชลิดา บุรัตน�
62113005878 นางสาวรัชฎาภรณ� ยากับ
62113005879 นางสาวปEทมาพร ปองนาน
62113005880 ว-าที่ร6อยตรีหญิงทัศนีย� จําปาวงศ�
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62113005881 นางสาวสุทธิวรรณ วรรณตรง
62113005882 นางสาวปพิชญา หินชนะ
62113005883 นางสาวกานต�พิชชา อินทะเรืองรุ-ง
62113005884 นางสาวธัญรัศม� กําเนิดพรม
62113005885 นายสุทธิพงษ� ท6าวนิล
62113005886 นายธวัชชัย ภูยาทิพย�
62113005887 นายธนภัทร ภิรมย�วงศ�
62113005888 นางสาวดลฤทัย หรพูล
62113005889 นางสาวศิริยากร ปRอมศิลา
62113005890 นายชิรวุฒิ แสนสะอาด
62113005891 นางสาวปวีณา คํามูล
62113005892 นายอภิสิทธ์ิ ไวเกิด
62113005893 นางสาวฤทัย ผุโพธ์ิ
62113005894 นายภาคภูมิ พลสูงเนิน
62113005895 นางสาวธาราทิพย� ทวยจันทร�
62113005896 นางสาวศิริพร นิกูลรัมย�
62113005897 นายเจษฎา ฝูงหอม
62113005898 นางสาววรวรรณ ธารประเสริฐ
62113005899 นายวันชัย สีรักษา
62113005900 นายสุเมธ คําอ-อน
62113005901 นางสาวมุกขริน สังวิบุตร
62113005902 นางสาวกุลธิดา ภู-สวัสด์ิ
62113005903 นางสาววราลักษณ� อ-อนทุม
62113005904 นางสาวนันทวัน พละดร
62113005905 นายธนวัฒน� พลศิลา
62113005906 นางสาวชนกพร อุตรมาตย�
62113005907 นายปEญญา เวียงสอน
62113005908 นางสาวจันจิรา พรมเมตตา
62113005909 นางสาววสุวี สุนทร
62113005910 นางมินตรา จรอนันต�
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62113005911 นางสาวลลิตา หินเทา
62113005912 นางสาวปรียาภรณ� เวียงจันทร�
62113005913 นางสาวนภาพร ชุมอะไพ
62113005914 นางสาวเอื้ออารีย� ภูชมศรี
62113005915 นายชานนทร� อุ-นเพชร
62113005916 นางสาวทิพย�สุคนธ� บุตรโพธ์ิศรี
62113005917 นายดุลยทรรศน� จมะลี
62113005918 นางสาวแสงจันทร� จันทร�โท
62113005919 นางสาวรัชฎา ไชยงาม
62113005920 นางอัมรินทร� พิมพ�ทอง
62113005921 นางสาวชุติมา ชาละมาลย�
62113005922 นางสาวชนม�นิภา โฉมใส
62113005923 นายสุขสรรค� ทิพโมง
62113005924 นางสาวสาวิณี ต้ังถ่ิน
62113005925 ว-าที่ ร.ต.นพพร โสโพธ์ิ
62113005926 นางสาวดวงทอง สรชัย
62113005927 นางสาวศิริวรรณ มาตเลิง
62113005928 นายสุชาติ ศรีวงษ�ชัย
62113005929 นายศุภัทรกาญจน� ลาดเหนือ
62113005930 นางสาวสุดารัตน� หีบแก6ว
62113005931 นางสาวตวงพร โหมดเทศน�
62113005932 นางสาวขวัญข6าว พลเวียงคํา
62113005933 นายกัลชาญ เทียมกัน
62113005934 นางสาวธารารัตน� โตหนองหว6า
62113005935 นายเชาว�วัฒน� เพ็งวิชัย
62113005936 นางสาวเสาวลักษณ� เถ่ือนโยธา
62113005937 นางสาวเสาวลักษณ� โพธิกมล
62113005938 นายพงษ�พิสิทธ์ิ มีชัย
62113005939 นางสาวประภัสสรา สุทธิประภา
62113005940 นางสาวสุนิษา อ-อนประสงค�
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62113005941 นางสาวพลอยมณี จําปาศักด์ิ
62113005942 นางสาวหนึ่งฤทัย ปENนแปลก
62113005943 นางสาวธีรดา ภูนางดาว
62113005944 นางสาวศรสิริล กุตเสนา
62113005945 นายชัยทัต ช-วยวงศ�ญาติ
62113005946 นางสาวสุภาพร วงษ�ลคร
62113005947 นางสาวสรมนัญชยา เจริญกุลวัฒนะ
62113005948 นางสาวอุทุมพร วรยศบุลากร
62113005949 นายพิทยุตม� วิเศษศิริ
62113005950 นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยภู
62113005951 นายวรัญ\ู ศิริชัย
62113005952 นางสาวพนิดา อ-อนอัฐ
62113005953 นางสาวปFยภรณ� คําเหง6า
62113005954 นายอํานาจ นาอุดม
62113005955 นางสาวอรศิริ เมืองเกิด
62113005956 นายสิร วงศ�วรวิพัฒน�
62113005957 นางสาวกอร�ปกานต� กาศเกษม
62113005958 นางสาวปFยพร แก6วโคตร
62113005959 นางสาวทัศนีย� เตชะแก6ว
62113005960 นางสาวศุภษร บุญมา
62113005961 นางสาวชุติมา นาโนนม-วง
62113005962 นางสาวนนทิดา ชัยวงค�
62113005963 นางสาวชลิฎา อุบลหล6า
62113005964 นายชิณวัตร จังหาร
62113005965 นางสาวสุรีพร ประเมทะโก
62113005966 นางสาวสุพรรณษา พลรักษา
62113005967 นางสาวอัญจิรา สาระพันธ�
62113005968 นางสาวแววตา พงษ�คําผาย
62113005969 นายขวัญชัย แสนสีมนต�
62113005970 นางสาวรังสิยา ผิวแดง
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62113005971 นางสาวคัชรินทร� ชาลีวงค�
62113005972 นางสาวชุตินันท� ขุนประเสริฐ
62113005973 นายศรัณย� ศรีใสคํา
62113005974 นางสาวอัญชุลี เล็กใจซ่ือ
62113005975 นายอภิวัฒน� พุทธลา
62113005976 นายธนิกชน พัสตร�กาลญ�
62113005977 นางสาวกาญจนา ปFละออม
62113005978 นางสาวสุภาวิณี พันทิอั้ว
62113005979 นางสาวธีรนุช ศรีกัณหา
62113005980 นางสาวกรรณิการ� บุตรเอก
62113005981 นางสาวอทิตยา สมเพ็ชร
62113005982 นางสาวเกศแก6ว ฤทธิลอน
62113005983 นางสาววิภาพร รอบรู6
62113005984 นางสาวสนุอร แก6วตรีวงค�
62113005985 นายภาณุเดช เข็มเงิน
62113005986 นางสาววนิดา มาตย�แก6ว
62113005987 นายโอฬาร บุญญาภิรักษ�กุล
62113005988 นายทักษิณ พิมหานาม
62113005989 นางสาววรกมล คําภาจันทร�
62113005990 นางสาวอาภาภรณ� อุทัยคํา
62113005991 นางสาวอารยา ชลชลาศิลปS
62113005992 นายณัชรัตน� นิธากรณ�
62113005993 นางสาวเจนจิรา ศรีโบราณ
62113005994 นางสาวภาวิณี สํานึกศักด์ิศรี
62113005995 นายฉัตราวรวุฒิ จอมวรวงศ�
62113005996 นางสาวกนกวรรณ มูลชัยสุข
62113005997 นางพีรญาย� สุวรรณราษฎร�
62113005998 นางสุปราณี รักษาก6านตง
62113005999 นางสาวสลิตา ลี้รัตนศิริ
62113006000 นายเกริกฤทธ์ิ เลิศคอนสาร
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62113006001 นายสุวณัฐ สาระพัด
62113006002 นายธนากร จาบทอง
62113006003 นายธนากรณ� ศรีมงคล
62113006004 นายดุษฎี แก6วหาญ
62113006005 นายศิรชัช ชัยรัตน�
62113006006 นางสาวสมประสงค� ชินคํา
62113006007 นางสาวจิตราภรณ� สุทธิคง
62113006008 นางสาวธัญญารัตน� บุญวิทยาธร
62113006009 นายสัญญา เพ็ญสุต
62113006010 นางสาวกมลวรรณ บัวลาด
62113006011 นายคมสัน ไชยวงษ�
62113006012 นายนรากร สุดทํานอง
62113006013 นางสาวณัฐมนต� มาวงษ�
62113006014 นายเพชรรัตน� ภูนาดี
62113006015 นางสาวธินิดา สายชัยภูมิ
62113006016 นางสาวสายรุ6ง เติมวิถี
62113006017 นางสาวอุชุกร ลุนพงษ�
62113006018 นายภายุวัชร� พิลาคุณ
62113006019 นางสิริลักษณ� เพียยุระ
62113006020 นางสาวอวยพร ธรรมวิเศษ
62113006021 นางสาวเกษสุดา สีลาเลข
62113006022 นางสาวสุธารัตน� สุทธิสาย
62113006023 นางสาวอารยา คําหวาน
62113006024 นางสาวนันทิดา นินทะสิงห�
62113006025 นายชวกรณ� เพ็ชรพูน
62113006026 นายภาสกร เข่ือนเพชร
62113006027 นางสาวธัญนาฏ สมรฤทธ์ิ
62113006028 นางสาวสุมิตรา นันทะเสน
62113006029 นางสาวสุรีย�มาศ ราชมนตรี
62113006030 นางสาวนริศรา ภูพันนา
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62113006031 นายวรัญ\ู ภูแสงศรี
62113006032 นายอธิพล สอนพัลละ
62113006033 นายบวร กมลเศษ
62113006034 นางสาวธัญณิชา ฆารเรือง
62113006035 นางสาวพรนภา จันทร�เทาว�
62113006036 นายพรชัย คุ6มวงศ�
62113006037 นางสาวนงนภัส เสง่ียมวิบูล
62113006038 นางนันทรัตน� จตุเทน
62113006039 นางสาวมินตรา เหล-าคุณ
62113006040 นางสาวขวัญฤทัย ผุยเตชะ
62113006041 นางสาวสุรีพร ศรีชู
62113006042 นางสาวอารีรัตน� แก6วเปZง
62113006043 นายยุทธการ ศรีบุดดา
62113006044 นายเชิดพงษ� บุตรชาดี
62113006045 นางสาวพรนภา พลโรม
62113006046 นายพีรพล ปพนวิช
62113006047 นางสาวจิฬาภรณ� ศรีจันทร�
62113006048 นางฐิตาภร ปะละมะ
62113006049 นายกิตติพงษ� สุดา
62113006050 นางสาวสุวจี ฤทธ์ิสุวรรณ�
62113006051 นายรัฐพล ศิลาจันทร�
62113006052 นายนันธวิทย� สีคําแหง
62113006053 นางศิรินภา แสนแก6ว
62113006054 นางสาวพัชรี บัวทอง
62113006055 นายสําเนียง จันทดวง
62113006056 นางสาวปทุมวดี สายเสมา
62113006057 นายวชิรวิทย� โกสูงเนิน
62113006058 นางสาวอนุธิดา จิระสถิตย�
62113006059 นายอนันต� นิลบุตร
62113006060 นายเนตรวัฒน� อาจสอน
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62113006061 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย�
62113006062 นางสาวภิฌานันต� โพธ์ิศรี
62113006063 นางสาวปรียนันท� มะเริงสิทธ์ิ
62113006064 นางสาวมยุรา ยารัตน�แสง
62113006065 นางสาวนวพร ศึกขยาด
62113006066 นางสาวภาวินี ภูถอดใจ
62113006067 นายคณยศ ชัยอาจ
62113006068 นางสาวอุษา เพชรชัยณรงค�
62113006069 นายนนทชัย ขันธวุธ
62113006070 นายพงศกร อ-อนธรรมา
62113006071 นางสาวจตุภรณ� จันตะโย
62113006072 นางสิริพร เพชรเมืองเก-า
62113006073 นางสาวปภาดา ไชยมงคล
62113006074 นางสาวสาวิตรี บ-อคํา
62113006075 นางเสาวลักษณ� สิงห�โอ
62113006076 นางสาวกุลณรีย� ภูก่ิงเงิน
62113006077 นางสาวจินดารัตน� นิลไสล
62113006078 นางสาวรัตนา โพธิโชติ
62113006079 นางสาวเจนจิตร เกษมราช
62113006080 นางสาวศิริกัลยา ชาตบุษปS
62113006081 นางสาวณัฐยา ทบแป
62113006082 นางสาววิจิตรา พลสําโรง
62113006083 นายถาวร สิริชัยโชติ
62113006084 นางสาวกาญจนา บุญวิเศษ
62113006085 ว-าที่ร6อยตรีหญิงวราภรณ� สุขสมบุญ
62113006086 นางสาวภาวิณี พวงร6อย
62113006087 นางอัจฉรา ตันแก6ว
62113006088 นายสิทธิโชค คนย่ัง
62113006089 นางสาวโชริดา ทองภู
62113006090 นายวรเชษฐ� ศรีบุตรตา
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62113006091 นายทศพักตร� ใบปอด
62113006092 นางสาวสุนิสา ศรีภูมิ
62113006093 นายปฐมพงศ� จันทร�แจ-ม
62113006094 นางสาวณัฎฐณิชา จําปา
62113006095 นางสาวธารารัตน� แสงมะณี
62113006096 นางสาวรัตนาพร ละอองเอก
62113006097 นางสาวชรินรัตน� พระประเสริฐ
62113006098 นายนันทกร รู6ยืนยงค�
62113006099 นายเกษมสันต� มิตรมาตย�
62113006100 นายณัฐวุฒิ พรมแสงใส
62113006101 นายธาวิน ภักดีโชติกมล
62113006102 นางสาวชดารัตน� สุวรรณอําไพ
62113006103 นางสาวปFยรัตน� สิงห�คํา
62113006104 นายณัฐนันท� รังสิยะเสถียร
62113006105 นายสุรเชษฐ� จําเริญพูล
62113006106 นางสาวชลัลดา นาราษฎร�
62113006107 นายอัฐวุฒิ มาตย�วิเศษ
62113006108 นางสาวศิโรรัตน� ศักด์ิคําดวง
62113006109 นายสุรชัย วิเศษสุด
62113006110 นายปริญญา สาทา
62113006111 นางสาวกัญญพัชร สุกใส
62113006112 นายณัฐกุล สังข�วัฒน�
62113006113 นางสาวกันตินันท� นาชิน
62113006114 นายจตุรภัทร สืบสาย
62113006115 นางสาวประวีณ�นุช ศิริบูรณ�
62113006116 นางสาวกมลรัตน� พันโภคา
62113006117 นางสาวศิริญาพร จตุเทน
62113006118 นางสาวรุจีวรรณ โถมกระโทก
62113006119 นางสาวเพลินตา กาดนอก
62113006120 นางสาวสุนิสา ปล6องไหม
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62113006121 นางสาวณัฐศุภางค� ลีละวิทย�
62113006122 นางสาวชลธิชา วรรณสม
62113006123 นางสาวศรัญญา สุทธิประภา
62113006124 นายเอกบุรุษ บุตทาวิเศษ
62113006125 นายธนากร ภูครองจิตร
62113006126 นางสาวโสภิดา ดนตรี
62113006127 นายทักษิณ มาตภาพ
62113006128 นางสาวพัชรี สีบุญ
62113006129 นายธารา สรรพวุธ
62113006130 นายธนากร บุตรพรม
62113006131 นางสาวครองขวัญ ภูดีบุตร
62113006132 นางสาวนาฎนลิน ภูลสวัสด์ิ
62113006133 นางสาวชฎาภรณ� สังสีลัง
62113006134 นางสาวปวีณา ธงเสนา
62113006135 นายวีระยุทธ ศรีเชียงสา
62113006136 นางสาวธัญวรัตม� บ6งง้ึม
62113006137 นายกวี อาวรณ�
62113006138 นายศุภกร ภูผานิล
62113006139 นายธนิต อัฐนาค
62113006140 นางสาวอุไรวรรณ จันทักขิน
62113006141 นางสาวปริยากร เปMGยมขวัญ
62113006142 นางสาวสุดารัตน� ภาวะโคตร
62113006143 นางสาวนันทิกานต� พรมดี
62113006144 นางสาวลักขณา วงเทพา
62113006145 นางสาวญาณิศา จันทร�ฉาย
62113006146 นายพงศกร เรืองทอง
62113006147 นางสาวฉัตรฑริกา มนตรีดี
62113006148 นางสาววรรณกร จวบศักด์ิ
62113006149 นางสุคนธ�ทิพย� บุญศรีทุม
62113006150 นางสาวนันทิดา ลองแก6ว
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62113006151 นายทรงกรต บุบปEบพา
62113006152 นางสาวจุฑามาศ โกสีรารัตน�
62113006153 นายกิตติโชติ ออมอด
62113006154 นางสาวสุนิสา หลักแก6ว
62113006155 นางสาวบุษราคัม บุญหนองเหล-า
62113006156 นายภาคิน ธนณรงค�
62113006157 นางสาวกัญญาพัฒน� อินทร�โท-โล-
62113006158 นางสาวนิรชา เปานาเรียง
62113006159 นายชัยยงค� ราตรี
62113006160 นางสาวณัฐนิชา คํามูลแก6ว
62113006161 นางสาวณัฏฐนันท� ประเสริฐไทย
62113006162 นายเด-น อันทะลัย
62113006163 นางสาวสุวนันท� ภูศรีดาว
62113006164 นางสาวประกายดาว ภิรมย�
62113006165 นายณัฐพงษ� อํานักขันธ�
62113006166 นางสาวเบญจวรรณ นามวงษา
62113006167 นางสาวศิวนาถ ปะนันโต
62113006168 นางสาวกัญญารัตน� เทียมแก6ว
62113006169 นางสาวจิราพร มาหาญ
62113006170 นางสาวขนิษฐา เพ็งวงษ�
62113006171 นางสาวอาภาภรณ� สิทธิธรรม
62113006172 นางสาววิริญศรา ไกยวงษ�
62113006173 นายศรชัย กิติสกุล
62113006174 นางสาวศรสวรรค� พิมสาลี
62113006175 นางสาวธัญย�รดี พาแก6ว
62113006176 นางสาวสลาลีวัลย� ลายวงษ�
62113006177 นายทองจันทร� ปEทวงค�
62113006178 นางสาวดวงหทัย สงสุแก
62113006179 นางสาวระพีพรรณ ศิริวงษ�ขันธ�
62113006180 นางสาวรัตติยา เชษฐราช
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62113006181 นางสาวพิมพ�พิชชา แย6มโกสุมภ�
62113006182 นางสาวอรทัย ยนต�พิมพ�
62113006183 นายยุทธิชัย พรมจ6าย
62113006184 นางสาวกนกวรรณ บุระคํา
62113006185 นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ
62113006186 นายปรีชา ปราบมะเริง
62113006187 นางสาวเบญจมาศ หม่ืนจิตร
62113006188 นางสาวทาริกา สะตะ
62113006189 นางสาววรลดา แสนแก6ว
62113006190 นายชลธิศ กีรติศักด์ิกุล
62113006191 นายมณเฑียร อุตรพรม
62113006192 นายกฤตัชญ� วชิรเดชวงศ�
62113006193 นางสาวมลิวัลย� สีหาบุญทอง
62113006194 นางสาวศศิประภา คําศรีพล
62113006195 นางสาวณัฏฐนิชา เทียบแสน
62113006196 นางสาวนริศรา ปEสสา
62113006197 นายคณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
62113006198 นางสาวธิดารัตน� พงษ�สระพัง
62113006199 นางสาวสุทธิดา จรัสพันธ�
62113006200 นางสาวชนิตดา กันล6อม
62113006201 นางสาวจิรัชยา ลี้อนันต�ศักด์ิศิริ
62113006202 นางสาววิชญาพร ปEนกัน
62113006203 นางสาวกนกพร แสงแก6วนพเก6า
62113006204 นายวัชรากร ภูชมชื่น
62113006205 นายวีรวัฒน� วังคีรี
62113006206 นายนนทยา เทียมวงศ�
62113006207 นางสาวอทิตยา โนนยะโส
62113006208 นางสาวจิตตรา เสมาน6อย
62113006209 นางสาวจารุวรรณ ดลบุญครอง
62113006210 นางสาวสุกัญญา ชนะสิมมา
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62113006211 นางสาวฟาริดา สุวรรณโคตร
62113006212 นางสาวสนัฎฐา ขัติยนนท�
62113006213 นางสาวอารินนาพร โคตรดก
62113006214 นางสาวศิรินพร พานน6อย
62113006215 นางสาวพินิจ ไพรสนธ์ิ
62113006216 นายกิตติภณ กองพันธ�
62113006217 นางสาวภัทราภรณ� พันทอง
62113006218 ว-าที่ ร.ต.หญิงปรีญารัศม์ิ ไชยหงษ�สกุล
62113006219 นางสาวกมลทิพย� นนทะคําจันทร�
62113006220 นางสาวอนุชศรา ฤทธ์ิมหา
62113006221 นางสาวนุชบา ดีสนาม
62113006222 นายจักรพันธ� สีบัวลา
62113006223 นางสาววิชุดา ก6อนชารี
62113006224 นายธีรยุทธ บุศเนตร
62113006225 นางรัชนีกร ใจทัศน�
62113006226 นายศรัณย� เมธาวี
62113006227 นางสาวพัทธ�ธีรา ธนาวุฒิธีรวงศ�
62113006228 นายอิสระพงษ� ปEงคะบุตร
62113006229 นางหนูกร ยอดแก6วขาว
62113006230 นายศุภณัฐ เพ็ชรอินทร�
62113006231 นางสาวสิริกร สุภารัตน�
62113006232 นายวรากรณ� สุวิชากร
62113006233 นายนัสนรินทร� ขุนลา
62113006234 นางสาวสุภัสพิชชา เล็กลับ
62113006235 นายอดุลย� วงษ�สามหมอ
62113006236 นายพงศ�ภวัน รถเพชร
62113006237 นางสาวก่ิงแก6ว จันทร�หอม
62113006238 นางสาวรัตติยากร แฝงเมืองคุก
62113006239 นางสาวรัตนพร ทองหนองค6า
62113006240 นายเมธา ภูมิศิริกุลวัฒน�
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62113006241 นางสาวปาริชาติ จรนามล
62113006242 นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข
62113006243 นางสาวอรอนงค� แสดงคุณ
62113006244 นางสาววาสนา ภูธง
62113006245 นางสาวปEทมาภรณ� แก6วสอนดี
62113006246 นายศิโรจน� ทิมภู-
62113006247 นายอัคสิทธ์ิ สมอดี
62113006248 นายกฤษณะ สุขเสนา
62113006249 นายอัครวัฒน� จารุจรัสพงศ�
62113006250 นายเอกสิทธ์ิ วันทานี
62113006251 นางสาวนิศารัตน� คําบัว
62113006252 นางสาวอนุธิดา หลวงพล
62113006253 นางสาววรรณภา ทองคํา
62113006254 นางสาวสุภาพร วิเศษโสภา
62113006255 นายศิริพงษ� พิลาไชย
62113006256 นายนัยดิพงศ� ศรีวัย
62113006257 นางสาวธิดารัตน� จันทพันธ�
62113006258 นางสาวรุ-งอนันต� สีสาย
62113006259 นางสาวนิรชา นันดี
62113006260 นายธนาธิป ชาตินันทน�
62113006261 นายจักรภพ ภูเผ-า
62113006262 นางสาวศิริพร บุญทศ
62113006263 นางสาวทิวาพร ภูอาจสูง
62113006264 นางสาวดุสิตา ม่ันคง
62113006265 นางสาวแพรวพรรณ มณีวงค�
62113006266 นางสาวสุพัตรา วันดี
62113006267 นางวันวิสา พลารชุน
62113006268 นางสาวพิยดา แพไธสง
62113006269 นางสาวนพวรรณ เนินชัด
62113006270 นางสาวณัฐธยาน� คําพอ
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62113006271 นางสาวธัญรดี ศรีตระกูล
62113006272 นางสาวกชนิภา หงษ�แสงไทย
62113006273 นางสาวทิพรดา สําอางเนตร
62113006274 นายเอกรัฐ พัชรนันทกูล
62113006275 นางสาวศิริญาภรณ� เผือกทับ
62113006276 นางสาวอุรารักษ� ทองอ6ม
62113006277 นายชานนท� รัตนพันธ�
62113006278 นางสาววนิดา ไชยเสริม
62113006279 นางสาวณัฐฐิญา พีรยาพูนสิน
62113006280 นายธีรศักด์ิ ไชยคํานวน
62113006281 นายณัฐพนธ� ภาโนมัย
62113006282 นางสาวปรางฉาย บุญผ-องเสถียร
62113006283 นางสาวศศิธร นิยะนุช
62113006284 นายสิริราช ขันเงิน
62113006285 นายศักด์ิสิทธ์ิ วรวัตร
62113006286 นางสาวธนพร สารก̂อง
62113006287 นางอรชอน บุญจงรักษ�
62113006288 นางสาวนภาพร บัวคําภา
62113006289 นางสาวจิดาภา จันลาศรี
62113006290 นายจิรพงศ� ชุ-นขวัญ
62113006291 นางสาวมัทนียา เสาสูง
62113006292 นางสาวพันนิดา คําไสล
62113006293 นางเพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
62113006294 นายจิตวิทยา ศรีละคุณ
62113006295 นายพนธกร แสงศิริไพศาล
62113006296 นางสาวรุ-งทิวา ย่ีจอหอ
62113006297 นายนิธิศักด์ิ ผลย่ิง
62113006298 นางสาวอภิญญา นาชัยทอง
62113006299 นางสาวพนิดา โคตรมงคล
62113006300 นางสาวสุภัสสร ไกรกลาง
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62113006301 นางสาวณัฐชา หันตุลา
62113006302 นางสาววราภรณ� พิมผุย
62113006303 นายนฤมิต เหรียญเหง-า
62113006304 นางสาววิภาวี พละหงษ�
62113006305 นางสาวรัชนีวรรณ ไกรดวง
62113006306 นายมาตุภูมิ กิตติสุนทโรภาศ
62113006307 นางสาวพัทธ�ธิดา บุญญานุสนธ์ิ
62113006308 นายภูริทัต ฝPายเทศ
62113006309 นายธีรวัฒน� กันตุ-ม
62113006310 นางสาวทิตติมา พรมเมืองเก-า
62113006311 นางสาวศิริรัตน� สิทธิหาโคตร
62113006312 นางสาวกฤติยา จันทร�เหลือง
62113006313 นางสาวปEทมาภรณ� พฤกษเทเวศ
62113006314 นางสาวอนุสรา สายอาภรณ�
62113006315 นางสาวสุภัสสร แสงสุวรรณ
62113006316 นางสาววศุชิดา วรเชษฐ�
62113006317 นางสาวชนัญชิดา พฤฒามาตย�
62113006318 นางสาววิชุดา บุมี
62113006319 นางสาวสุดาภรณ� มูลละออง
62113006320 นายวงศธร แร-เพ็ชร�
62113006321 นางสาวธัญวรัตน� นาแถมทอง
62113006322 นางสาวบุณฑริกา จอมทอง
62113006323 นายเชาวน�วัศ ธนาเดชสาคร
62113006324 นางสาวสุรัญชนา สอนสะอาด
62113006325 นายพิพัฒน�พล หล-อยดา
62113006326 นายทินกร สังวัง
62113006327 นายธนพล ยาใจ
62113006328 นายนลธวัช สาลารัตน�
62113006329 นางจุทาพร ภูปEญญา
62113006330 นางสาวสุวัจนา ลาขุมเหล็ก
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62113006331 นายวรินทร ดากระบุตร
62113006332 นางสาวรัตนากร สารคํา
62113006333 นางสาวสุนิสา ศรีจรัญ
62113006334 นางสาวพนิดา อินทร�แสง
62113006335 นางสาววนัฐสนันท� ยางใหญ-
62113006336 นายจิรพนธ� บุตรด6วง
62113006337 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิสอน
62113006338 นางสาวสิริพร ยุพงษ�
62113006339 นายนัทธพงศ� ศาสตรวาหา
62113006340 นายจักรพล ทานให6
62113006341 นางสาวสุกัญญา อ-องรักษา
62113006342 นางสาวสุภาพร พิมโพธ์ิ
62113006343 นางสาวภิญญาพัชญ� ศรีแก6วทุม
62113006344 นางสาวเบญจรัตน� ศรีลา
62113006345 นางสาวอภิญญา รูปสวย
62113006346 นายสุรพันธ� ยืนชีวิต
62113006347 นายศักด์ิสิทธ์ิ โสดา
62113006348 นางสาววิชุดา สุภักดี
62113006349 นางสาวโยธกา ต้ังตระกูล
62113006350 นางสาวสุนารี นุตะไว
62113006351 นางสาวสุปEญญา มูลตรีภักดี
62113006352 นางสาวสุวนันท� จ6ายหนองบัว
62113006353 นายอภิชาติ อุ-นผาลา
62113006354 นายชัยนรินทร� ดาดดา
62113006355 นางสาววิจิตรา สุดหล6า
62113006356 นายสิทธิพร โสเพ็ง
62113006357 นายชัยพฤกษ� ศศิวรรณพงศ�
62113006358 นางสาวณัฐวรรณ พหูพจน�
62113006359 นางสาวนิตยา ทบแก-น
62113006360 นางสาวรุ-งทิวา พ่ัวคุณมี
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62113006361 นางสาวไข-มุก สีสมยา
62113006362 นายฉัตรมงคล มหาจักร�
62113006363 นางสาวอารียา เนตรแสงศรี
62113006364 นายอนุวัฒน� ศรีไพรวรรณ
62113006365 นางงามตา รัตนมาลี
62113006366 นายกฤษณ� ด-านสุนทรวงศ�
62113006367 นายธนดล อรุณภักดี
62113006368 นางสาววรรณภา โพธินาม
62113006369 นางสาวยุพา เกษมสุข
62113006370 นายนพกมล กาญจนางกูร
62113006371 นายนันทพงศ� เสนเผือก
62113006372 นางสาวศานตมนัส รัตนะ
62113006373 นายไชยเชษฐ� ขาวลา
62113006374 นางสาววัชฎาพร วรรณชัย
62113006375 นายไกรเลิศ ภูงามนิล
62113006376 นางสาวณัฎฐภรณ� มาตรชมภู
62113006377 นางสาวอรอุมา บุญไชยโย
62113006378 นางสาววัชโรทัย คําวงศ�
62113006379 นางสาวกันต�กมล เหิมสารจอด
62113006380 นายวีรวัฒน� พันชมภู
62113006381 นางสาวสุณีรัตน� นันทะคา
62113006382 นางสาวดัชนี ร6อยเพีย
62113006383 นางสาวปFยนุช วงค�ละคร
62113006384 นางสาวชีวาพร กาญจนสมบูรณ�
62113006385 นางสาวพนิดา ทุมเพ็ง
62113006386 นางสาวจริยา ทาบุตตะ
62113006387 นายศุภวิชญ� ภูวฤทธ์ิ
62113006388 นายธนัฐกรณ� แคบขุนทด
62113006389 นายธนกร นางทะราช
62113006390 นางสาวปุณยนุช สร6อยโพธ์ิ
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62113006391 นางสาวปFยะธิดา ปFตะฝPาย
62113006392 นางสาวศุภมาศ เกตุบางลาย
62113006393 นายโกวิท นาคเกลี้ยง
62113006394 นางสาวกนกกาญจน� อนันตการชัย
62113006395 นางสาวชลธิชา ขานพล
62113006396 นางสาวลัลลดา เทียบชาลี
62113006397 นางสาวศิริรัตน� เพียงกอง
62113006398 นางสาวสุพิชชา ศรีบุญจันทร�
62113006399 นายธีรศักด์ิ เนื่องทะบาล
62113006400 นางสาวกฤษณา กว6างขวาง
62113006401 นายฉัตรชัย มิเถาวัลย�
62113006402 นายอนันตชัย คําภาเกะ
62113006403 นายนิติธร นนทคําจันทร�
62113006404 นายพงศกร อินทร�เอี่ยม
62113006405 นายพัลลภ สีเล
62113006406 นางปรีชญา ศิริจันทร�
62113006407 นางสาวอังคณา บุตะกะ
62113006408 นางสาววารุณี ผิวศิริ
62113006409 นางสาวจิตราพร ไชยคํา
62113006410 นายธนา มาพะลับ
62113006411 นางสาวน้ําฝน ชารีจันทร�
62113006412 นางสาวนารีรัตน� หงษ�สุวรรณ
62113006413 นายภาคินม� ศักด์ิสุวรรณ
62113006414 นางสาวนฤมล เลิศล้ํา
62113006415 นายธีรพงษ� เทียบปEด
62113006416 นางสาวนิชา สุ-นศิริ
62113006417 นางสาวนิชาภัทร อาษาศรี
62113006418 นางสาวญามิกา พันธ�ไสว
62113006419 นายศุภวิชญ� จําปาสาร
62113006420 นางสาวกฤษณา เกตุแก6ว
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62113006421 นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน
62113006422 นายธรงวิท นามบัณฑิต
62113006423 นางสาวน้ําฝน วงศ�ณรงค�
62113006424 นางสาวพิมพ�ลภัส โปสยะบุตร
62113006425 นางสาวฌายิณี รัตนคุณศาสน�
62113006426 นายฤทธิเกียรติ แข็งฤทธ์ิ
62113006427 นางสาวฐิตาพร แก6ววิลัย
62113006428 นางสาวเจนจิรา ฉิมลี
62113006429 นางสาวณหทัย ชมสินธุ�
62113006430 นางสาวอารยา คําญา
62113006431 นางสาวสุรัสวดี ร6อยดา
62113006432 นางสาววิชุกาญจน� ศิริเสมาพิทักษ�
62113006433 นางสาวปFยะวดี ทศภักด์ิ
62113006434 นางสาวปFยวรรณ จันทร�เทพ
62113006435 นางสาวฉวีวรรณ โพธ์ินวลศรี
62113006436 นายชนะ โมฆรัตน�
62113006437 นายศุภวิชญ� ภารจินดา
62113006438 นางสาวอุดมพร หงษ�ศรีทอง
62113006439 นางสาวรมิตา เพียลาภ
62113006440 นางสาวยุคนธร เทนอิสระ
62113006441 นางสาววิมานทอง ศรีบุญมา
62113006442 นางสาวจิรัชญา ญานสาร
62113006443 นางสาวปวีณา สอนดี
62113006444 นางสาวศศิธร แสนโคตร
62113006445 นายวิษณุ อังคะคํามูล
62113006446 นางสาวชนันท�วัลย� ไขประภาย
62113006447 นางสาวพรพิมล ทับสีหา
62113006448 นางสุภัสตรา จุลลาบุดดี
62113006449 นางสาวอรณี สารพัด
62113006450 นายประดิทรรศณ� ธนโชติเจริญศรี
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62113006451 นางสาวปFยธิดา อุปมะ
62113006452 นางสาวปFยวรรณ บุญล6อม
62113006453 นางสาวปรุโณชา จันดาโรจน�
62113006454 นางสาวปFยาภรณ� จันทาคํา
62113006455 นางสาวสุธาสินี วัฒนาสถาพร
62113006456 นางสาวพรทิวา ทนาทิพย�
62113006457 นางสาวทัศน�ธิชา ทัศนิยม
62113006458 นายธนโชติ เปรมใจ
62113006459 นางสาวยุวภา สองพาลี
62113006460 นางสาวสิรี สิทธิวงษ�
62113006461 นายกิตติพัชญ� คําทอง
62113006462 นางสาวสุขุมาลย� ทองหอม
62113006463 นางสาวปFยธิดา ชามุล
62113006464 นางสาวทิพย�วรรณ แสนมาตร
62113006465 นายพงศกร แก6วแกมแข
62113006466 นายพชรพล พลเย่ียม
62113006467 นางสาวปสุตา สิงห�ชมภู
62113006468 นางสาวศิริมาศ แสนจันทร�
62113006469 นางสาวกนกวรรณ คุณยศย่ิง
62113006470 นางสาวไพลิน ทวยหาญ
62113006471 นางสาวจิตรสุภาภรณ� ผิวขํา
62113006472 นายวิจิตรภัณฑ� เทศศรีเมือง
62113006473 นางสาวนุธิดา ดวงโทลา
62113006474 นายพธัญ\ู เชื้อสาวะถี
62113006475 นางสาวนิภาพร เทียมจันทร�
62113006476 นางสาววรรณิศา จันทร�ศรี
62113006477 นายมรุพงศ� นามวงษา
62113006478 สิบตํารวจโทวิศรุต เศวตวงษ�
62113006479 นายธีรพงษ� สีสันต�
62113006480 ว-าที่ร6อยตรีสุรชัย สีใสคํา
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62113006481 นางสาวอุษณีย� ศิริชวนจันทร�
62113006482 นางสาวมาลินี ศิลาคุปต�
62113006483 นายนภัทร อศวฌานนท�
62113006484 นายเฉลิมวุฒิ ศรีหนองเม็ก
62113006485 นายนนท�ปวิธ หีบแก6ว
62113006486 นางวนัสสุดา บัวจูม
62113006487 นายวรุฒ กุณวงษ�
62113006488 นายเจษฎา สันติยคุณ
62113006489 นางสาวพัชราภรณ� ยุพิน
62113006490 นางสาววรัญญา บุญภาย
62113006491 นางสาวจีรนันท� แท-นทอง
62113006492 นางสาวคําพลอย มาจากนอก
62113006493 นางสาววชิราภรณ� ขําเนตร
62113006494 นายจิรายุส จําปาไชยศรี
62113006495 นางสาวเสาวลักษณ� หวานอารมณ�
62113006496 นางสาวแจ-มนภา ผารัตน�
62113006497 นายครองภพ จันทร�เทศ
62113006498 นางสาวประไพพร ชูประยูร
62113006499 นางสาวอารีรักษ� พันโภคา
62113006500 นางสาวชุตินันท� เบญจประยูรศักด์ิ
62113006501 นางสาวสุกัญญา ธงภักด์ิ
62113006502 นายเกษมศักด์ิ ปภุสโร
62113006503 นางสาวนิตยา กันสุทธ์ิ
62113006504 นางสาวเจนจิรา พวกแสน
62113006505 นางสาวกุลนันท� สุธรรมรักษ�
62113006506 นางสาวสุนิสา สุภักดี
62113006507 นางสาวภาริษา สีทัด
62113006508 นางสาววรรณิศา จาระพันธ�
62113006509 นางสาวกรรณิการ� สรรพ�สมบัติ
62113006510 นางสาวศศิประภา ทินทาน�
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62113006511 นายชินภัทร คิดเข-ม
62113006512 นางสาวรัชนิศ เรืองใสส-อง
62113006513 นางสาวพยอม ไร-อําไพ
62113006514 นางสาวศิวิมล วรรณชัย
62113006515 นางสาวดวงหทัย คําสาว
62113006516 นางสาวมาริสา ขาวเขียว
62113006517 นางสาวพัชรี กันหาโนน
62113006518 นางสาวทัศนาวลัย จันทะวงษา
62113006519 นางสาวปริญญา คํากอง
62113006520 นางมลิวัลย� ศรีเพ็ชร
62113006521 นางสาวสุวนันท� นิตย�โรจน�
62113006522 นางสาวปนัดดา เต6าชัยภูมิ
62113006523 นายธนภัทร คีรี
62113006524 นายสุรกฤษฏ์ิ คุยเพียภูมิ
62113006525 นางสาวสุริสา แสงปาก
62113006526 นายสมรักษ� สีมาวงษ�
62113006527 นายศิวดล ตรีช-วย
62113006528 นางสาวกันยารัตร พิมบัง
62113006529 นางสาวน้ําฝน นาแสวง
62113006530 สิบเอกชัยมงคล ภูสมยา
62113006531 นางสาวเมทิณี ไตรเสนีย�
62113006532 นางสาวภัสรา งามพันธ�
62113006533 นางสาวจารุวรรณ ศรีหาตา
62113006534 นายฉลองราชย� วานมนตรี
62113006535 นางสาวฐิติรัตน� บุตรลี
62113006536 นางสาวอัจฉรา ใสประจํา
62113006537 นายกิตติคุณ เสาร�สูง
62113006538 นางสาวณัฐรดี ชมภูวิเศษ
62113006539 นางสาวปFยธิดา วัลลานนท�
62113006540 นายอภิรัชต� อุดรรักษ�
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62113006541 นางสาวสุจิตรา บุญทันเสน
62113006542 นางสาววราพร กตแก6ว
62113006543 นางสาวสุธนา กวนเวียงจันทร�
62113006544 นายณัฐกิตต� ตาลกุล
62113006545 นางสาวรัตติกาล คํามี
62113006546 นางสาวนิรชา คุณทุม
62113006547 นายธีรเจต กลิ่นผกา
62113006548 นางสาวแพรวพรรณ ไกรยะสินธุ�
62113006549 นางสาวณัชชา พลอยสมุทร�
62113006550 นางสาวพาณีพร เสียงสนั่น
62113006551 นางสาวธนารีย�พร มุ-งแฝงทรัพย�
62113006552 นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู-
62113006553 นางธัญลักษณ� สุวรรณสุข
62113006554 นางสาวทิพวรรณ คําบึงกลาง
62113006555 นางสาวตรีนุช นิยมชาติ
62113006556 นางสาวกนกวรรณ วิเชียรศรี
62113006557 นายธนกฤต สีลาดหา
62113006558 นางสาวอุสา ฤทธิสิทธ์ิ
62113006559 นางสาวนาตยา แกมสิงห�
62113006560 นางสาวจรัสพร บุญสมร
62113006561 นางสาวสุธินี จันทร�แก6ว
62113006562 นางสาวอรวรรณ ศรีเชียงหา
62113006563 นางสาวสุดารัตน� ไพจิตร
62113006564 นางสาวอัญมณี สีหาสร6อย
62113006565 นายธนศักด์ิ สิทธิบุ-น
62113006566 นางสาวมัณฑนา นามสีอุ-น
62113006567 นางสาวสุดาพร นามจันดี
62113006568 นางสาวจุฬาลักษณ� ภาวรรณา
62113006569 นางสาววันวิสา ชํานาญ
62113006570 นางสาวธิดามาตย� ดอนน6อยเยาว�
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62113006571 นางสาวอทิตตา บัวระภา
62113006572 นางสาวอรกานต� หลักกลาง
62113006573 นางสาวกาญจนา หร-องบุตรศรี
62113006574 นางสาวจิราภรณ� เมฆจอมพล
62113006575 นายผดุง นันอําไพ
62113006576 นางสาวสุชาวดี กรักสูงเนิน
62113006577 นางสาวจันทร�จิรา ปูPสูงเนิน
62113006578 นางสาวพิจิตรา สารวงษ�
62113006579 นางสาวนิตยา ศรีแก6ว
62113006580 นางสาวกัญญาณัฐ รักษาผล
62113006581 นายคงคิด ดวงประเสริฐ
62113006582 นายธัญพิชชา โสภิณ
62113006583 นางสาวมนัสนันท� พันสาย
62113006584 นางสาววรรณิภา จรรยา
62113006585 นางสาวกาญจนา วิบูลย�
62113006586 นางสาวอังสนา ถวิลเชื้อ
62113006587 นายพนมกร สวาทพงษ�
62113006588 นางสาวภัชชนัน วิลัยหล6า
62113006589 นางสาวฐิตารีย� ทินบุตร
62113006590 นางสาววรัญญา ชาทะศรี
62113006591 นายอนุมาตร โพธ์ินาฝาย
62113006592 นางสาวนันทวัน ยอดแก6ว
62113006593 นายอนิวัฒน� พระโพธ์ิ
62113006594 นางสาวธนาภรณ� สุระภา
62113006595 นางสาวพรชนก ศรีพรหม
62113006596 นายสุเชาวน� สีสัน
62113006597 นางสาวจันทร�จิรา โคตรชุม
62113006598 นางสาวกัญญารัตน� ทองนาค
62113006599 นางสาวลภัสพร เสียงล้ํา
62113006600 นายสุขสันต� สุราอามาตย�
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62113006601 นางสาวปFยลักษณ� เมืองสนธ์ิ
62113006602 นางสาววราพร สีกา
62113006603 นางสาวศิราภรณ� ทองบ-อ
62113006604 นางสาวนิภาวดี สีหานาม
62113006605 นางสาวศุทธิกานต� สิงขรอาจ
62113006606 นางสาวณัฐศราภรณ� รวมสันเทียะ
62113006607 นายทักษ�ดนัย ญาณะ
62113006608 นายญาณเสฎฐ� หว6าธนาปEญญานันท�
62113006609 นางสาวจรุนี ปEญญา
62113006610 นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย�
62113006611 นางสาวอมร เภาสี
62113006612 นางสาวอติยา ศรีบัว
62113006613 นางสาววราภรณ� สําราญรื่น
62113006614 นางสาวกมลทิพย� ศรีสองชัย
62113006615 นางสาวอนุสสรา ณ น-าน
62113006616 นางสาววิลาวัลย� สุธงษา
62113006617 นางสาวจุฑามาศ ขม้ินทอง
62113006618 นางสาวปFยะพร ใหม-คามิ
62113006619 นายสิรภพ ประชาชัย
62113006620 นางสาวศรัญพร ทองลา
62113006621 นางสาวนริศรา แสนธรรมมา
62113006622 นางสาวอาริษา แสงไชย
62113006623 นางสาวสุกัญญา อุทัยนิล
62113006624 นางสาวน้ําผึ้ง จันทร�มี
62113006625 นางสาวศิริมาศ นายาว
62113006626 นางสาววิชุตา หม6อปลัดชัย
62113006627 นางสาวนันทพร สาระขันธ�
62113006628 นางสาวธัญญรัตน� เพ็ชรพันธุ�
62113006629 นางสาวศิริพร อินทร�เนตร
62113006630 นายเกรียงศักด์ิ ศรีลัย
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62113006631 นางสาวจารุณี สงวนรัตน�
62113006632 นายวรวัฒน� แก-นจันทร�
62113006633 นางสาวติยาภรณ� ต-อติด
62113006634 นางสาวสุวิมล มาตย�วงศ�
62113006635 นางสาวศิริลักษณ� ดีหา
62113006636 นางสาวอรปรียา คําทูลศรี
62113006637 นางสาวปาจรีย� แก6วขวาน6อย
62113006638 นายณัฐวัฒน� จันทวงศ�
62113006639 นางสุวรรณา ชํานาญ
62113006640 นางสาวเกวลิน สว-างเพ็ง
62113006641 นางสาวแสงแข จันวิมล
62113006642 นางสาวดวงพร หล-อศิวาวชิรสุข
62113006643 นายชัชวาล พิมพ�ลี
62113006644 นางสาวจรรยา พรหมมาอาจ
62113006645 นางสาวนิศากร สอนพิมพ�พ-อ
62113006646 นางสาวลัดดาวัลย� สีลานนท�
62113006647 นายกานต� สายธารทอง
62113006648 นางสาวชุติกาญจน� ทรายลิยา
62113006649 นางสาวจิราวัลย� สามะหาดไทย
62113006650 นางสาวเกศรินทร� วังคะฮาต
62113006651 นางสาวนิภาวรรณ สาเพชร
62113006652 นายเด-นศักด์ิ หลายโคตร
62113006653 นางสาวมะลิสา มุฉิมมา
62113006654 นางสาวศริษา สุจริตธรรม
62113006655 นางสาวพีรินทร� รัตนบุตร
62113006656 นางสาวกาญจนาภรณ� เผิ่งจันดา
62113006657 นางสาวสุธาทิพย� แพเมือง
62113006658 นางสาววรดา ลาสุ
62113006659 นางสาวปวริศากรณิศ นาคํา
62113006660 นายตันติกร แดงอาจ
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62113006661 นางสาวสิริมา หวดไธสง
62113006662 นางสาวสุภาวดี นิ่มนวน
62113006663 นางสาวทัศนีย� แสงผาด
62113006664 นายวรายุทธ หัดรัดชัย
62113006665 นางสาวนูรีตา บินอาแซ
62113006666 นางสาวลภัสรดา เรืองศรี
62113006667 นางสาวอรอนงค� เวียงแก6ว
62113006668 นายนิวัฒน� ศรีคํา
62113006669 นายศักด์ินรินทร� พุทธา
62113006670 นางสาวนาตยา อิ่มสําราญ
62113006671 นางแววตา ตุ6มทอง
62113006672 นางสาวพลอยไพลิน แสงคํา
62113006673 นางสาวรัตน�ชนก เกตุใหม-
62113006674 นางสาวพัชริดา ภูปEง
62113006675 นางสาวณัฏฐณิชา ลายทอง
62113006676 นางสาวสุจิตรา ยลสําอางค�
62113006677 นางสาวศิรดา พรหมบุตร
62113006678 นายกฤตนัน นิรงคบุตรสกุล
62113006679 นางสาวนภัสวรรณ ไทยแท6
62113006680 นางสาวเสาวลักษณ� พระภูมี
62113006681 นางสาววิชุดา ต-อพันธ�
62113006682 นางสาวลลิตา กองทอง
62113006683 นางสาวเมขลา ชมภูเพ็ชร
62113006684 นางสาวปFGนมนัส วิโสรัมย�
62113006685 นางสาววราลักษณ� จันดา
62113006686 นางสาวธนัญญา หลาวทอง
62113006687 นางสาวนงลักษณ� เพ็งประภา
62113006688 นางสาวภาวินี ประโยคมี
62113006689 นายนฤเบศร� ปาสีโล
62113006690 นายธนะเมศฐ� พณิชธนะพัชร�
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62113006691 นายณภัทร เกตุบุญสม
62113006692 นายวัชรพงศ� พิมพาหนู
62113006693 นางสาวปูติลดา นามสีอุ-น
62113006694 นางสาวนุชนารถ กาฬพันธ�
62113006695 นางสาวประภัสราพร คําภักดี
62113006696 นางสาวภานุกูล ซ่ือตรง
62113006697 นางสาวจิรัชญา พันธุ�ตาธนากร
62113006698 นางสาวปริญญาวรรณ บรรณบดี
62113006699 นายดิษพิพัฒน� ธนหิรัญรัตน�
62113006700 นางสาวกฤติยา โพธ์ิประทุม
62113006701 นายเตมีย� ดีเหลือ
62113006702 นางสาวธิดารัตน� สมัยบัวสิงห�
62113006703 นางจิรารัตน� จักวาโชติ
62113006704 นายศักยพงศ� ร6อยพา
62113006705 นางสาวพิกุลรัตน� คําหงษา
62113006706 นางสาวสุพัตรา ต6นกันยา
62113006707 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุวรรณไตรย�
62113006708 นางสาวเบญจมาศ สิมตูม
62113006709 นางสาวบุษราคัม ยลถวิล
62113006710 นางสาวจิราภรณ� สินทร
62113006711 นางสาวยุภา เสตะพันธ�
62113006712 นางสาวอรัญญา วัฒโน
62113006713 นางสาววัชริศา กล6าหาญ
62113006714 นางสาววิภาวรรณ� ประทุมแก6ว
62113006715 นายประสบโชค ทองดี
62113006716 นายชนาวีร� ศรีประไหม
62113006717 นางสาวปาณิสรา ศาลาฤทธ์ิ
62113006718 นายจตุพล คําภักดี
62113006719 นางสาวจิราภรณ� เลพล
62113006720 นายปรเมทร� โพธ์ิแสง
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62113006721 นายอภิสิทธ์ิ ขุนบาล
62113006722 นางสาววิลาสิณี วังคีรี
62113006723 นายวิวัฒน� พละมาตร
62113006724 นางสาวปณิชา เกียรติเจริญ
62113006725 นายชนัชญ� สาริกา
62113006726 นางสาวปวีณา สุธรรมมา
62113006727 นางสาวจุฑารัตน� ดวงขุนลา
62113006728 นางสาวผกามาส สาตร�นอก
62113006729 นางสาวสุทธิดา จันทร�โพธ์ิ
62113006730 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก
62113006731 นางสาวสุภารัตน� สนั่นเอื้อ
62113006732 นายวิทวัส จันลิ
62113006733 นางสาวสาวิตรี ศรีมันตะ
62113006734 นายภัทรพงษ� ผ-านจังหาร
62113006735 นางสาวอรอุมา หิรัญเขว6า
62113006736 นางสาวจินดารัตน� ศรีจันทร�
62113006737 นางสาวสุภาวดี สระสิทธ์ิ
62113006738 นายพีระพงษ� อยู-อ-อง
62113006739 นายแดนไทย คําภีร�
62113006740 นางสาวนิตยา ศรีเมืองช6าง
62113006741 นางสาวชนกวรรณ คําปEญญา
62113006742 นายวรวิทย� วันเมฆ
62113006743 นายกิตติศักด์ิ คูณลาน
62113006744 นางสาวพัทจารีย� สุวรรณบล
62113006745 นายเจษฎา วรนาม
62113006746 นางสาวสุภาภรณ� พิทักษ�รัตน�
62113006747 นางอัมพร หอมสมบัติ
62113006748 นางสาวรุ-งลาวัลย� สังขะทิพย�
62113006749 นางสาววนิดา เสริมเหลา
62113006750 นางสาวอรอนงค� อุตรศรี
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62113006751 ว-าที่ร6อยตรีชินกฤต ณิยกูล
62113006752 นางสาวสุทธิกานต� กงทา
62113006753 นางสาวสิริสุดา สิงห�ลอ
62113006754 นางสุภาพร สมบูรณ�ทวง
62113006755 นางสาวปาริชาติ พันธุ�ปลาโด
62113006756 นายสุณัฐพิพล เคนเหลื่อม
62113006757 นางสาวประคอง ลีลา
62113006758 นางสาวปวริศา นาอุดม
62113006759 นายนฤพนธ� พิสุทธ์ิ
62113006760 นางสาววิชุดา มาริษา
62113006761 นายพัทธนันท� วาติมุข
62113006762 นางสาวปู จันดิษฐ
62113006763 นางสาวรักชนก พลนาคู
62113006764 นางสาวสุจิตตรา วิเชียรสาร
62113006765 นางสาวจิรารัตน� คล-องดี
62113006766 นางสาววรรณฤดี รักสุทธี
62113006767 นายกฤษฎากรณ� มาศรี
62113006768 นางสาวกนกพร พระสีสงคราม
62113006769 นายศิลปSศรุต เสาร�ประโคน
62113006770 นางสาวบรรณฑรวรรณ จันทร�โสม
62113006771 นางสาวศศิวิมล พลเย่ียม
62113006772 นางสาวธีรนาฏ ฝาชัยภูมิ
62113006773 นางสาวสิริยากร โสภารัตน�
62113006774 นางสาวอรวรรณ ไตรบุตร
62113006775 นายชนกพงศ� จันทร�สุพัฒน�
62113006776 นางสาวณัฐรัตน� ศิริยัญ
62113006777 นายวุฒิพงษ� ชาวแสน
62113006778 นางสาวปพิทสรากรณ� สิงห�ภักดี
62113006779 นางสาวกุลชา จิตอามาตย�
62113006780 นางสาววราภรณ� ใจใส
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62113006781 นายอธิชัย ไชยสงค�
62113006782 นางสาวพวงผกา สุพร
62113006783 นายเกริกพล ผนิดรัตนากร
62113006784 นางสาวภานุชนารถ ธาตุบุรมย�
62113006785 นายธีรพนธ� การจักร�
62113006786 นายธนาธิป ศรีทองสุก
62113006787 นายเจตราช ยอดแก6ว
62113006788 นางสาวณัฐนันท� จอมคําสิงห�
62113006789 นางสาวอรอนงค� ดรจันทร�ใต6
62113006790 นางสาวกาญน�สุดา สิงห�ทอง
62113006791 นายพิษณุชัย ภูมิสุวรรณ�
62113006792 นางสาวกัลยาณี จันทะโยธา
62113006793 นายวานิช ศรีสล-าง
62113006794 นางสาวนุชจรี ประจําสุข
62113006795 นายปEญญา คําทา
62113006796 นางสาวธีริศรา พิมพ�จักร�
62113006797 นางสาวนิตย�นพร ชาริด
62113006798 นางสาวศศิมาพร ภูมูลมี
62113006799 นางสาวปEทมวรรณ ศรีตะวัน
62113006800 นางสาววิมลรัตน� ปรัชญาบัณฑิตกุล
62113006801 นางสาวนฤมล ข6อสังข�
62113006802 นางสาวรสสุคนธ� ผาลีเสม
62113006803 นางสาวอลิสา ไพหนูสี
62113006804 นางสาวณัฐรัตน� สินธุชัย
62113006805 นางสาวปาริฉัตร พูนศรี
62113006806 นางสาวศิรินาท งานจัตุรัส
62113006807 นางสาวปรียาพรรณ วงค�เชียงยืน
62113006808 นายอนิรุตต์ิ พูลอนันต�
62113006809 นางสาววรางคณา ชุมสงฆ�
62113006810 นางสาวสุชาดา กันคํา
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62113006811 นางสาวธัญวรัตน� วังคะฮาด
62113006812 นางสาววันดี ผกาขาว
62113006813 นางสาวปEญญชลี คลังกลาง
62113006814 นางสาวพีชยา พาณิชย�
62113006815 นายจตุรภัทร มาศโสภา
62113006816 นางสาวศิรดา อาสนาชัย
62113006817 นายนิติพัฒน� เดิมสันเทียะ
62113006818 นางสาวลักขณา สินเพ็ง
62113006819 นางสาวสุภาวดี รัตรองใต6
62113006820 นางสาวเกษรินทร� สาโสก
62113006821 นายกีระวัฒน� พลฤทธ์ิ
62113006822 นางมุกดาพร รอบบินส�
62113006823 นายภุชงค� ภูชมศรี
62113006824 นางสาวศรอนงค� สีทา
62113006825 นางสาวสุดารัตน� ภูนาเรือง
62113006826 นางสาวเบญจมินทร� โพธ์ิสูง
62113006827 นางสาวสมัชญา วัฒเสน
62113006828 นางสาวกิตติยาภรณ� โกมุทธพงษ�
62113006829 นางสาวมนัสนันท� นาภู
62113006830 นางสาวมลชนก บ-อทอง
62113006831 นางยุรดา พันธ�แสง
62113006832 นายอนวัช วรวะไล
62113006833 นางสาวสุทธิดา ทาเภา
62113006834 นายพล ต้ังเพียร
62113006835 นางสาวอิงค�อริสสา ไชยพิศ
62113006836 นางสาวจินตนา มูลสาร
62113006837 นายวรัญ\ู พรหมกุล
62113006838 นางสาวประภาภัทร แสงจันทร�
62113006839 นางสาวจตุพร คําพิลัง
62113006840 นายเมธาสิทธ์ิ โม6กุดแอก
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62113006841 นายสุพจน� ธิวะโต
62113006842 นางสาวสิริญนภา วงษ�สุดโท
62113006843 นางสาวอรอนงค� ดาทุมมา
62113006844 นางสาวพิศมัย เจียมตัว
62113006845 นายปฏิพล คลังคําภา
62113006846 นายณรงค�เดช สาพิมาน
62113006847 นางสาวอรวรรณ วงค�นาม
62113006848 นางสาวเพ็ญนภา ชมภูโภชน�
62113006849 นางสาวสุปราณี ยามา
62113006850 นางสาวฐาปนี โคบาล
62113006851 นายณัฐวรรธน� ศรีหามาตย�
62113006852 นายพีรพัฒน� ชัยอมรนุกูล
62113006853 นางสาวสิริมาส สังลา
62113006854 ว-าที่รตหญิงชัชรีภรณ� ชะยะริปูนันท�
62113006855 นางสาวเอรินทร� ตรีคาม
62113006856 นายวีระชัย พาลี
62113006857 นายรัฐศาสตร� มุลมาตร
62113006858 นางสาวเยาวพา ไตรราช
62113006859 นางสาวสุพรรณี รถหามแห
62113006860 นายประภากรณ� นนตรี
62113006861 นายเฉลิมเกียรติ ผ-องสามสวน
62113006862 นางสาวธนัชพร ไพรสิงห�
62113006863 นายธนกฤต สีหา
62113006864 นายนันทวัช ภูก่ิงหิน
62113006865 นายไกรเลิศ ถาวร
62113006866 นางสาวสุดารัตน� ต้ังฤทัยธรรม
62113006867 นางสาวอิสราภรณ� ภูลมผา
62113006868 นางสาวสุภาลัย ปEญญากูล
62113006869 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ�ปกครอง
62113006870 นางสาวโสภิดา จินดาศรี
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62113006871 นายธนพล คืนดี
62113006872 นายสุรพงษ� สร6างอําไพ
62113006873 นางสาวจุฑาทิพย� คําเลิศ
62113006874 นางสาวพนิดา สิมราช
62113006875 นางสาวสุทธญาณ� สีดา
62113006876 นางสาวกนกอร คองสี
62113006877 นางสาวธัญญลักษณ� ไมตรีแพน
62113006878 นางสาวสุวนันท� คําบึงกลาง
62113006879 นายพรชัย วรรณเดช
62113006880 นางสาวธัญวรัตน� น6อยบุ-งค6า
62113006881 นางสาวพัชรินทร� กัณหาบัว
62113006882 นายอรรควุฒิ บุตรศรีรักษ�
62113006883 นางสาวชลธิชา บุญชากรณ�
62113006884 นางสาวกรณษา ปRองบุญจันทร�
62113006885 นางสาวกฤติญา พรมจ6าย
62113006886 นายวราวุธ สุเทวี
62113006887 นางสาวปาริชาติ เพียรประดับ
62113006888 นางสาวสุวิมล ชมดง
62113006889 นายมนต�ชัย คงที่อยู-
62113006890 นางสาวกังสดา เหมือนอินทร�
62113006891 นางสาววัลลี ชาเวินชัย
62113006892 นายอภิสิทธ์ิ จันทมาศ
62113006893 นายจักริน อิ่นแก6ว
62113006894 นางสาวศิริรัตน� เกตุโสระ
62113006895 นางสาววิชุดา สวดสม
62113006896 นายธนภัทร มณีกุลจิตรประศาสน�
62113006897 นางสาวปริเยศ โทษาธรรม
62113006898 นางสาวจิรนาถ เสนามนตรี
62113006899 นายธันวา จันลิ
62113006900 นางสาวมนทิรา พลเที่ยง
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62113006901 นางสาวชื่นกมล เทินไพร
62113006902 นางสาวธัญญารัตน� การดี
62113006903 นางสาวธัญญารัตน� โนรีรัตน�
62113006904 นางสาวภวิศา จันทะแจ-ม
62113006905 นางสาวอาฑิตยาธรณ� สีหราช
62113006906 นายวีระวัฒน� คําจันทร�
62113006907 นางสาวเกษราภรณ� ถินจํานงค�
62113006908 นางสาวกนกวรรณ เดชคุณรัมย�
62113006909 นายวรปรัชญ� วงศ�โสภา
62113006910 นางสาววารดา ศรีพันลม
62113006911 นางสาววิชุดา แก6วกงพาน
62113006912 นางสาวปฏิมากร วิเศษทรัพย�
62113006913 นางสาวจุฬาลักษณ� จํานงพิพัฒน�
62113006914 นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร
62113006915 นายศิรวิทย� สุขเกษม
62113006916 นางสาวสุภาภรณ� วารีย�น6อย
62113006917 นางสาวรัชนีกร การม่ิง
62113006918 นางสาวสุดารัตน� สายทอง
62113006919 นางสาวจีรพรรณ สุวรรณศรี
62113006920 นางสาวขวัญสุดา แสงสิงห�
62113006921 นางสาวศิรินภา หอมตา
62113006922 นางสาวศศิธร โคตรสิงห�
62113006923 นางสาวสุพัชญา สุ-มมาตย�
62113006924 นางสาวกิตติยา บํารุงไทย
62113006925 นางสาวปFยนุช กุดแสน
62113006926 นางสาวปริญฉัตร ผ-านสําแดง
62113006927 นายอัครพงษ� โภคารักษ�
62113006928 นางสาววลีรัตน� พิมเสน
62113006929 นายปรเมศ กงอินทร�
62113006930 นายปลาย อ่ํารอด
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62113006931 นางสาวเบญจรินทร� ศรีทอง
62113006932 นางสาวกาญจนาพร ประยงค�หอม
62113006933 นายภานุพงศ� ต้ังอุดมโชคไพศาล
62113006934 นางสาวกนิษฐา กอมาตย�
62113006935 นายสุพัฒน�พงศ� โชยะสิทธ์ิ
62113006936 นางสาวเบญจมาศ กุลทวง
62113006937 นายปEญญาพล ศิริจรรยาวัฒน�
62113006938 นางสาวจริยา พัฒนสาร
62113006939 นางสาวชูกมล โคช-วย
62113006940 นางสาวสิริพร นิลดี
62113006941 นางสาวศุภานัน ธรรมขันธ�
62113006942 นางสาวมรกต สอนจิตร
62113006943 นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงจันทรา
62113006944 นางสาวกลมเกลียว สุขมล
62113006945 นายภูวดล พูนศิริ
62113006946 นางสาวเกวมิน ก่ิงพรมภู
62113006947 นางสาววรินทร เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62113006948 นางสาวพิชชาพร นนทะโคตร
62113006949 นางสาววิภาภรณ� ทองยา
62113006950 นายเดชชาย จําปาคํา
62113006951 นางสาวกติกา ดวงลีดี
62113006952 นายจักรรัฐ บุ-นวรรณา
62113006953 นายอชิระ บุตรวัน
62113006954 นางสาวราชาวดี ซ6วนขาว
62113006955 นายวัชระ งบของ
62113006956 นางสาวสิรินาถ เม-นเผือก
62113006957 นายทรงชัย สุปะตํา
62113006958 นายทรงวุฒิ มาตรสันต�
62113006959 นายอัครินทร� คํางาม
62113006960 นายนัยนันต� ดาบพลอ-อน
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62113006961 นายประภาส คํายุธา
62113006962 นางสาวปนัดดา นิยมสัตย�
62113006963 นางสาวสาวิตรี คํ้าชู
62113006964 นายธันย�กรณวิชญ� นิตรมร
62113006965 นายปFยณัฐ ศรีรังษ�
62113006966 นางสาวจิราภรณ� หว-างแสง
62113006967 นายเปรม แสงสุขีลักษณ�
62113006968 นางสาวมะลิ แก6วกรมรัตน�
62113006969 นางสาวสมฤทัย เกตุแฟง
62113006970 นายศุภกฤต เสถียรเขต
62113006971 นางสาวเพลินจิตต� หาญลา
62113006972 นางสาวอินทิรา เพชรคํา
62113006973 นางสาววรรษมณ ภูสง-า
62113006974 นางสาวสุธิดา จําปารัตน�
62113006975 นางสาวฉัตรชฎา เอาไชย
62113006976 นางสาวอารียา ย่ิงนอก
62113006977 นายพิศาล ประทุมคํา
62113006978 นางสาวอุบล ปEญญา
62113006979 นางสาวกานต�พิชชา พัสดร
62113006980 นางสาวอาทิตญา ฤาชา
62113006981 นางสาวพีชญาดา ห6วยหงษ�ทอง
62113006982 นางสาววรรณศิริ แก6วบ6านเหล-า
62113006983 นางสาวเตือนจิต ยาศรี
62113006984 นางสาวอารีรัตน� ภูวิจักร�
62113006985 นางสาวจีรนันท� พินิจมนตรี
62113006986 นายวีระชน ขุนนอก
62113006987 นายธีรพงศ� สังวรณ�
62113006988 นางสาวเปรมฤดี มุลพิลึก
62113006989 นางสาววศินี แดงสกุล
62113006990 นายสกล สารมะโน
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62113006991 นางสาวจันทิมา โทมน
62113006992 นางสาวนิภาวรรณ จันทะนันท�
62113006993 นางสาวเยาวลักษณ� ภูมิภักด์ิ
62113006994 นางสาวกุลนิตย� แก6วทอง
62113006995 นายพีรพงษ� มิทรานนท�
62113006996 นางสาวจารุวรรณ มะลัยคํา
62113006997 นายเจตสิก คําชู
62113006998 นางสาววรรณิตา วงศ�ราชา
62113006999 นางสาวชลธิชา นาลงพรม
62113007000 นางสาวปFยธิดา พรมมะนัง
62113007001 นายประยูร บุตรศักด์ิ
62113007002 นางสาวจิราวรรณ สังวร
62113007003 นางสาวชณิดา ผาจันทร�
62113007004 นางสาวธัญพร เกลี้ยงกลม
62113007005 นายวรฉัตร พงศ�ธีระดุลย�
62113007006 นายเกษฎา อุตอามาตย�
62113007007 นางสาวธัญวรรณ ทองสอดแสง
62113007008 นางสาวพรรณิภา ทองคะนา
62113007009 นางสาวศุภรา บาบุญ
62113007010 นายกรกฎ สระคูพันธ�
62113007011 นางสาวเทียนทิพย� กสิกรณ�
62113007012 นางสาวพัชรินทร� พิณทอง
62113007013 นางสาววิไลพร แถวภาพ
62113007014 นางสาวปรียานุช ดวงเพชรแสง
62113007015 นางสาวพิมล สุพรรณ�
62113007016 นางสาวประภาวรินทร� ลาจ6อย
62113007017 นางสาวกัลยาณี กาญจนะสิน
62113007018 นายสนั่น ปานสุข
62113007019 นางสาวสุพิชฌาย� สุฉายา
62113007020 นางสาวชนิสร สุริยา

หน6า 234 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113007021 นางสาวยุวรรดา นาสิงห�ทอง
62113007022 นายวันชัย หม่ันพุ-ม
62113007023 นายวงศกร ประจิตร
62113007024 นางสาวสุนิสา โพธ์ิสุวรรณ
62113007025 นางสาวจุฑามาศ วงค�แก6ว
62113007026 นายธนวรรธน� ธนวิศิษฐ�ธาดา
62113007027 นางสาวธณัญพรรธน� อุปศรี
62113007028 นางสาวอรอุมา จันทร�คามคํา
62113007029 นางสาวอันธิกา วาปMทะ
62113007030 นางสาวณัฏฐธิดา ธงน6อย
62113007031 นายศาสกุนต� จุลอ-อน
62113007032 นางสาวสุดารัตน� วิสัย
62113007033 นางสาวชนัฐดา วงษาซ6าย
62113007034 นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ6าประมงค�
62113007035 นายสุมิตร สกุลเจริญ
62113007036 นางสาวสุภาวดี ต้ังหลัก
62113007037 นางสาวปFยธิดา บุตรราช
62113007038 นายสิทธิพล ละม-อม
62113007039 นางสาวนิลวรรณ อันพิมพ�
62113007040 นายณัฐดนัย กายแก6ว
62113007041 นางสาวจุฑามาศ แสงอยู-
62113007042 นางสาวมณฑกาญจน� เวียงอิสระ
62113007043 นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
62113007044 นายกนต�ธร หงษ�กา
62113007045 นางสาวสุภัทสรา เพ็งเที่ยง
62113007046 นางสาวพนิดา องอาจ
62113007047 นางสาวอรุณศรี โสมะโสก
62113007048 นางสาวอัญชนา โมระพัฒน�
62113007049 นางสาวรัตน�ติยา ไวทํา
62113007050 นายณธเดช เพียยุระ
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62113007051 นางสาวศศิวิมล สินโพธ์ิ
62113007052 นางสาวสุรีย�รัตน� ฟองอ-อน
62113007053 นางสาวนัญตยา วิชัยวงค�
62113007054 นางสาวอรพรรณ มาสอน
62113007055 นางสาวหทัยชนก แสนสินธุ�
62113007056 นางสาวอุไรพร แข็งขันธ�
62113007057 นางสาวอมรรัตน� ปะวะลัง
62113007058 นายภูมิพัฒน� สุดสุข
62113007059 นางสาวอมรวรรณ� ปูPบุตรชา
62113007060 นางสาวสุดารัตน� โชคชัย
62113007061 นายยุทธพงษ� หล6าดี
62113007062 นายธรณ�ธันย� ธนะสีลังกูร
62113007063 นางสาวอรญา นาคูณ
62113007064 นางสาวนิดน6อย บุญธรรม
62113007065 นายธิติสรรค� ดวงกางใต6
62113007066 นางสาวศศิธร โสภา
62113007067 นายธนยศ เพ็ชรกองกุล
62113007068 นายธรณ�ธวัช เกษสุดา
62113007069 นางสาวปFยนุช ภักดีพล
62113007070 นางสาวธารญา มิยะวงศ�
62113007071 นางสาวพัชรินทร� วงศ�สมศรี
62113007072 นางสาวพุทธพิทักษ� เรืองปรัชญากุล
62113007073 นางสาววรมน บูรณ�เจริญ
62113007074 นางสาววลีย�พัชญ� เพ่ือนสงคราม
62113007075 นายณัฐพงษ� พัดขุนทด
62113007076 นางสาวเบญจมาศ อาจหาญ
62113007077 นางสาวพงค�ศิริ อรุณสิงห�ประทีป
62113007078 นางสาวมยุรฉัตร ปEญญา
62113007079 นายจักรพงศ� จอมทรักษ�
62113007080 นางสาววันวิสาข� กงวงษ�
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62113007081 นายนันทวัฒน� เจริญบุตร
62113007082 นายชลชาติ โสภาเวทย�
62113007083 นางสาวศิริพักตร� กําเดช
62113007084 นางสาวนภวรรณ เนตรซิว
62113007085 นางสาวปรารถนา มูลการณ�
62113007086 นางสาวประภัสสร ดวงท6าวเศษ
62113007087 นายณัฐวุฒิ โทมุลตรี
62113007088 นางสาววรินทิพย� จักรนามล
62113007089 นางสาวรัตนา โพธ์ิแสงดา
62113007090 นางสาวดวงกมล ภาคีฉาย
62113007091 นางสาวยอดชีวา สุรํานาจ
62113007092 นางสาวอรพรรณ พุทสนทด
62113007093 นางสาวจิตติมาภรณ� คําลุม
62113007094 นางสาวภัทราภรณ� คงพูลเพ่ิม
62113007095 นายอานนท� โพธ์ิพระทอง
62113007096 นายศักด์ิรพี รุ-งศรี
62113007097 นางสาวสุจิตรา ภาภิรมย�
62113007098 นางสาวเยาวลักษณ� ปาธิกานัง
62113007099 นายวัชรกรณ� แดนหนองแปน
62113007100 นางสาวอรอุมา ชัยชมภู
62113007101 นางสาวชุติกาญจน� น6อยบัวทิพย�
62113007102 นางสาวพิมพ�ผกา พนมศิริ
62113007103 นางสาววัชรีพร ลาภารัตน�
62113007104 นางสาวกัลชนา นามเหล-า
62113007105 นางสาวกิตติยากร บุญตา
62113007106 นางสาวอัญชนา ปุณขันธ�
62113007107 นางสาวศิริลักษณ� เนตรพรม
62113007108 นางสาวกุลธิดา ฮาดแมน
62113007109 นางสาวดวงใจ เผ-าเวียงคํา
62113007110 นางสาวภัทราพร พันธุ�เจาะจง
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62113007111 นายสุภัทร� แซ-จึง
62113007112 นางสาวสัณหจุฑา สัญพ่ึง
62113007113 นายรัฐธรรมนูญ ไชยพา
62113007114 นายชลิน ย้ิมพังเทียม
62113007115 นายณัฏฐนันท� พรมสิงห�
62113007116 นางสาวน้ําอ6อย ปานมี
62113007117 นางสาวสุจิตรา ประพาน
62113007118 นางสาวถาวรีย� ศรีลาสิทธ์ิ
62113007119 นางสาวกชพรรณ ปEญญาแก6ว
62113007120 นางสาวณัฐกาญจณ� คํามูล
62113007121 นางสาวอภิญญา ไชยชาติ
62113007122 นางสาวมัณฑนา จ-าเมืองฮาม
62113007123 นางสาวชฎาพร ข-าขันมะลี
62113007124 นางสาวเปรมฤดี ภูครองจิตร
62113007125 นางสาวเปรมมิกา แสนสําโรง
62113007126 นางสาวกาญจนา ตรีกุล
62113007127 นางสาววัชรา รัตนศรี
62113007128 นายเชิดศักด์ิ คํามี
62113007129 นางสาวปภัชญา ประภาสะโนบล
62113007130 นางสาวเบญจพร ขันชาลี
62113007131 นางสาวเยาวมาลย� อาจผักปEง
62113007132 นางสาวสรัสนันท� สุขชื่น
62113007133 นางสาวพลอยไพลิน พ-อพิลา
62113007134 นางสาวจารุวรรณ ผ-องไส
62113007135 นางสาวศิริการดา ตีกา
62113007136 นางสาวภัทรพรรณ บุญคํา
62113007137 นางสาวเฟ]NองฟRา ปEญหา
62113007138 นางสาวธัญญรัตน� ศักด์ิดาราช
62113007139 นายประนต แสงประเสริฐ
62113007140 นางสาวสุณัฐชา พิเมย
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62113007141 นางสาวพัฒน�นรี แก6ววิเศษ
62113007142 นางสาววราพร พิมเสน
62113007143 นายโยธิน ซองเหล็กนอก
62113007144 นางสาวอริสา ศรีสถาพร
62113007145 นางสาวนารีรัตน� เณรอยู-
62113007146 นางสาวกาญจนา ลิ้นทอง
62113007147 นางสาวสรรเพชุดา บัวมี
62113007148 นางสาวภาวินี จันทศิลปS
62113007149 นายเอกวิทย� กุลศรี
62113007150 นางสาวจุฑากาณฑ� บุตรทา
62113007151 นายพนม หงษ�ชุมแพ
62113007152 นางสาวปEทมา หยองเอ-น
62113007153 นางสาวปรียนิตย� สุระเสนรัตน�
62113007154 นางสาวกัลยาณี สิทธิศาสตร�
62113007155 นายจักรพันธุ� อิฐถารัตน�
62113007156 นายคมกริช ฉายศรี
62113007157 นางสาวมัณยา สังข�ทอง
62113007158 นางสาวนิตยา จิตนันท�
62113007159 นายเดชฤทธ์ิ เตวิชา
62113007160 นางสาวกษมา รัตนพลแสน
62113007161 นางสาวสุนีย� จันทร�สุริยวงศ�
62113007162 นางสาวปรีญาพร โลจรัส
62113007163 นายอภิโชค จีระสมบัติ
62113007164 นางสาวฐิตาพร ไผ-สีทอง
62113007165 นางสาวแคทลียา วงษ�กิจ
62113007166 นางสาวสลิลทิพย� หัตถกรรม
62113007167 นายวราพงษ� ผาณิบุศย�
62113007168 นายสันติภาพ วงศ�แก6วโพธ์ิทอง
62113007169 นายปFยะพงษ� วงชารี
62113007170 นางสาวฉัตรสุดา นาใจรีบ
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62113007171 นางสาวสุจิตรา หม่ือกา
62113007172 นางสาววรัญญา บุทธิจักร�
62113007173 นางสายไหม คลังแสง
62113007174 นางสาวพัชราภรณ� โรจนวรวัฒน�
62113007175 นางสาวปารย�ประภา วัฒนศัพท�
62113007176 นายอรรถกร บุตรสําราญ
62113007177 นายประวุฒิ อาจเอี่ยม
62113007178 นางสาวรัชพร โคตรธรรม
62113007179 นางสาวทรายดาว อุราฤทธ์ิ
62113007180 นายอดิศักด์ิ บริสุทธ์ิ
62113007181 นางสาววันวิสาข� กุลสีดา
62113007182 นายพรชัย ศรีสุข
62113007183 นางนัยน�ปพร ประเสริฐสิน
62113007184 นายกิตติธร สายธนู
62113007185 นางสาวกานต�รวี ศรศักดา
62113007186 นางสาวจนิสตา กาดําดวน
62113007187 นางสาวสุดามล ชนะพจน�
62113007188 นางสาวกรธรินทร� ไชยคีนี
62113007189 นางสาวฐิติมา สะดวก
62113007190 นายโกวิท โสโท
62113007191 นายดํารงศักด์ิ อบเหลือง
62113007192 นางสาวปลิตา ไชยนาม
62113007193 นางสาวลัดดาวัลย� ดอนเสนา
62113007194 นางสาวสุชาดา หนูอิ่ม
62113007195 นางสาวสกุลตรา ชุมรัตน�
62113007196 นางเบญจมาศ วสุวิภา
62113007197 นางสาวกนกอร วันทะวงษ�
62113007198 นางสาววิภาสินี พูนเทกอง
62113007199 นายชัชวาล จันปุPม
62113007200 นายทัตพงษ� ธงวิพันธ�
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62113007201 นายนภาพล วิริยะ
62113007202 นางสาวภาวินี ศรีสุทอ
62113007203 นางสาวสุภีรดา ภูจ-าพล
62113007204 นางสาวนัฐกานต� มีสุข
62113007205 นางสาวกรรณิการ� จันทรขอนแก-น
62113007206 นายกิตติธัช จันทโรบล
62113007207 นายณัฐพงษ� จันตWะวงค�
62113007208 นางสาววราภรณ� ไชยชาติ
62113007209 นายภัทรดนัย คําลือ
62113007210 นางสาวชิษณุชา เถาว�ทิพย�
62113007211 นางสาวพรฟRา บุตรสิริกุล
62113007212 นางสาวสลิล วิไลลักษณ�
62113007213 นายพิเศษพล คําโหลน
62113007214 นางสาวอัจฉรา แพทย�ผล
62113007215 นางสาวสกุลรัตน� ชิดประทุม
62113007216 นางสาวนิศาชล คําก-อ
62113007217 นายภานุวัฒน� ศรีคําภา
62113007218 นางสาวนาตยา พูลมี
62113007219 นางสาววราภรณ� บุดดาวัน
62113007220 นายพชร ตันติพงษ�ศิริกุล
62113007221 นายศุวินัย มะกูล
62113007222 นางสาววนิดา แก6วหล-อน
62113007223 นางสาวกนกวรรณ ทนุเสริม
62113007224 นางสาวสุวนันท� หลงมัจฉา
62113007225 นายณรงค� ชาญสูงเนิน
62113007226 นายสกลกร อามาตมนตรี
62113007227 นางสาวปEณภรณ� แสนสุมา
62113007228 นางสาวสุจิตรา มังกร
62113007229 นางสาวทัศนา กะสวย
62113007230 นางสาวกนกวรรณ รักษาเคน
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62113007231 นางสาวบุญล6อม สุทธิประภา
62113007232 นางสาวบุศดี มุภาษา
62113007233 นางสาววรรณิกา คําภูวงษ�
62113007234 นางสาวกนกวรรณ สมใจรักษ�
62113007235 นายพงษ�พัชร โพธ์ิหล6า
62113007236 นายปริญญา นารี
62113007237 นายกริช สมพงษ�ผึ้ง
62113007238 นางสาวพรรณิภา โชคชัย
62113007239 นายวันเฉลิม เลิศศิริ
62113007240 นางสาวจิรสุดา ศรีรังษ�
62113007241 นางสาวบังอร ชํานาญ
62113007242 นางสาวจุฑามาศ ไชยกิจ
62113007243 นายศรัณย� อิสณพงษ�
62113007244 นางสาวกันยกานต� เสาประธาน
62113007245 นางสาวนัดดา เภาสี
62113007246 นางสาวธมลวรรณ ชัยวิรัตน�
62113007247 นางสาวกรณิศ วันนิตย�
62113007248 นายสุกันต� สีทาหงษ�
62113007249 นายรังสันต� สมลับ
62113007250 นางสาววรารักษ� บึงลอย
62113007251 นางสาวรัตติยาพร แสงตะวัน
62113007252 นายวชิรวิทย� การรัมย�
62113007253 นายพชรพรรณ วรรณะ
62113007254 นายเทอดเกียรติ พิลาขุน
62113007255 นายเกรียงไกร ศรีชาติ
62113007256 นายวิทยา นาสินเพ่ิม
62113007257 นายกันต�กนก โชติวชิรพันธุ�
62113007258 นายวุฒิไกร วิชไชย
62113007259 นางสาวกมลทิพย� ส6านสิงห�
62113007260 นางสาวเจนจิรา มะณีจันทร�
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62113007261 นายชาติชาย วรรณชูยงค�
62113007262 นายรณกร จันทะวงษ�
62113007263 นางสาวอรุณโรจน� บัวไชยา
62113007264 นางสาวมณีนุช นันกวน
62113007265 นางสาวจุรีรัตน� ดาวเรือง
62113007266 นางสาวดรุณี ทัพซ6าย
62113007267 นายกิตกานต� ชมภูเพ็ชร
62113007268 นางสาวมัสยา ทองดี
62113007269 นางสาวพัชราพร แสนสุรินทร�
62113007270 นางสาวกาญจนา หุมอาจ
62113007271 ว-าที่ร6อยตรีกฤษดา จิตเรณู
62113007272 นางสาวนันทวัน ทองปลิว
62113007273 นางสาวกอบกูล บุญประกอบ
62113007274 นางสาวกมลวรรณ สมตน
62113007275 นางสาวสุมิตรา บูชา
62113007276 นางสาวนาริตา ชนะพาล
62113007277 นายธงชัย บัวระภา
62113007278 นางสาวเกศยิกา สมกําลัง
62113007279 นางสาวศมนยา โสมทอง
62113007280 นายกิติศักด์ิ พู-ทอง
62113007281 นายเฉลิมเกียรติ ขจัดพาล
62113007282 นางสาวจิรภิญญา สร6อยอุดม
62113007283 นางสาวกิตตินา ชนะโยธา
62113007284 นางสาวภัทรพร ทองพุ-ม
62113007285 นางกนกรักษ� ชมภูพาน
62113007286 นายถนอมทรัพย� บุญมาก
62113007287 นางสาวณิชกานต� แพงถ่ิน
62113007288 นางสาวนภาพร ชมสีดา
62113007289 นางสาวสุวนันท� แซ-โค6ว
62113007290 นายภานุวัฒน� พัดเพ็ง
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62113007291 นางสาวกมลพร บุญนาค
62113007292 นางสาวเมธาวี ทองงาม
62113007293 นางสาวพิมพ�ชนก ทวิลา
62113007294 นายพิชชากร อินรองพล
62113007295 นางสาวชมพูนุท เอื้อรัตนรักษา
62113007296 นางสาวพัชธิดา อารมณ�สวะ
62113007297 นางสาวฐิติมา คําภักดี
62113007298 นายจักรพันธ� พาลี
62113007299 นางสาวสุพินดา ศรีสุนทร
62113007300 นางสาววานิสา ประทุมวัน
62113007301 นายสมดี จันทร�เรืองศรี
62113007302 นางสาวประเพ็ญรัตน� กิจโชติทวี
62113007303 นายพงษ�พิสิทธ์ิ แพงอ-อน
62113007304 นางสาวผกามาศ นามนา
62113007305 นายวสุธา ยาคง
62113007306 นางสาวณัฐณิชา บุญอ6าย
62113007307 นายภาสกร วารีศรี
62113007308 นางสาวดวงเนตร กลจันทา
62113007309 นางสาวศิวะพร พลแดง
62113007310 นางสาวประทุมพร สํานัก
62113007311 นางสาวกนกวรรณ สีหาหยัก
62113007312 นางสาวอารียา จันทร�สาเทพ
62113007313 นางสาวอรพรรณ สุวรรณทอง
62113007314 ว-าที่ร6อยตรีหญิงอุดมสุข แน-นอุดร
62113007315 นางสาวกุสุมา ชาวนา
62113007316 นายอนิวัฒน� ปริตวา
62113007317 นางสาวหทัยภัทร� บุษดี
62113007318 นายสุริยา นามลักษณ�
62113007319 นางสาวนรินทร�รัตน� ขาลถม
62113007320 นายนิติฌานันท� พันเดช
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62113007321 นายธนพล ขุนสูงเนิน
62113007322 นางสาวณัฐวดี ดุษฎีวิริยกุล
62113007323 นางสาวนฤมล ธัญธนันสกุล
62113007324 นางสาวอรทัย พรมศาสตร�
62113007325 นางสาวจริยา ภูเซซัง
62113007326 นางสาววาสนา วรรณบุตร
62113007327 นางสาวดาหวัน สมสอง
62113007328 นายสุกิจ นิ่มสุวรรณ�
62113007329 นายอุทัย สมคํา
62113007330 นายกิจณรงค� ทองหม่ืนศรี
62113007331 นายสิริวัฑฒ� วรบุตร
62113007332 นางสาวภัทราพร พีภูเขียว
62113007333 นางสาวลลิดา เลาะหะนะ
62113007334 นายเอกวัฒน� ไชยสิทธ์ิ
62113007335 นางสาวรักสุคนธ� จันทร�ภักดี
62113007336 นางสาวนิภา ไชยจักร
62113007337 นางสาวพัณณิน เกษมุล
62113007338 นางสาววรนิษฐา จิตไธสง
62113007339 นางสาวอภิญญา นามโยธา
62113007340 นางสาวสุภาวดี สุริกัน
62113007341 นางสาวภิญญดา แสงชาติ
62113007342 นางสาวรดาวรรณ เห็มสมัคร
62113007343 นางสาวนพวรรณ ใหญ-สูง
62113007344 นายอนันต� แสงอรุณ
62113007345 นางสาวกรกนก เหล-าภักดี
62113007346 นางสาวปฐมพร เคนมาตร�
62113007347 นายอภินันท� จันทร�กระจ-าง
62113007348 นายเกียรติศักด์ิ สิงเหิน
62113007349 นางสาวปEทมาภรณ� โมธรรม
62113007350 นางสาวประวีณา พุฒขาว
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62113007351 นายจักรกฤษณ� ชัยนัด
62113007352 นางสาววรดา โพนชัย
62113007353 นายเชาวน� ต่ิงทอง
62113007354 นายคีรินทร� นันตะเวช
62113007355 นายยุทธพงษ� บุตรกัณหา
62113007356 นางสาวพักตร�พิมล ประจิตร
62113007357 นางสาวนุชจรี นามมนตรี
62113007358 นางสาวศิริพร อึ่งชื่น
62113007359 นางสาววรรณทิพา นุชลํายอง
62113007360 นางสาววาทินี ตุ6ยศักดา
62113007361 นางสาวกนกกร วงษ�จันดา
62113007362 นายนนท�ปวิธ แสงดาว
62113007363 นางพรพิมล สง-าวงษ�
62113007364 นายจตุรงค� อ่ํานาเพียง
62113007365 นายอภิชัย สุขโนนจารย�
62113007366 นางสาวกนกวรรณ พันศิลา
62113007367 นางสาวนิศาชล พลจอหอ
62113007368 นางสาวสุพรรษา มุงบุญ
62113007369 นางสาวบัณฑิตา กาบบัวลอย
62113007370 นางสาวจินทภา เสาวรส
62113007371 นางสาวสุกาญจนา เพ่ิมไธสงค�
62113007372 นางสาวจันทพร สุหญ6านาง
62113007373 นายปFติพงษ� ช-วงวงษ�หล6า
62113007374 นายสุปEน พหลทัพ
62113007375 นางสาวอัมรา เชาว�นิติกร
62113007376 นายวรัญ\ู ศิริสุนทร
62113007377 นางสาวจารุวรรณ ไผ-แก6ว
62113007378 นางสาวชลิตา ศิรภัสธนาพงศ�
62113007379 นายปริญญา บุตรจันทร�
62113007380 นางสาวศิริลักษณ� คงสามารถ
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62113007381 นางสาวอุษณี จอมพุก
62113007382 นายเกริกวิทย� พลซ่ือ
62113007383 นางสาวกันยารัตน� นามแสง
62113007384 นางสาวจิรปรียา สิงหาราโท
62113007385 นางสาวจิราพร ผลาผล
62113007386 นายวีระพงษ� นาคะทัตโต
62113007387 นายลิขิต สุดใหญ-
62113007388 นางสาวอัญธิกา ไชยมงค�
62113007389 นางสาวธนาภรณ� ไพรโสภา
62113007390 นางสาวสุธิตรา พรมโส
62113007391 นางสาวพลอย คงแถลง
62113007392 นางสาวศิริวิมล นนตา
62113007393 นายธีรชา พรมโสภา
62113007394 นางสาวฐิติวรดา ง6าวบ6านผือ
62113007395 นางสาวพรรณวิภา จํ้าเก6า
62113007396 นางสาวพรรณศิริ ศิริสมพงษ�
62113007397 นางสาวยุคุณธรณ� นาสมภักด์ิ
62113007398 นางสาวชาริณี มาตย�วิเศษ
62113007399 นางสาวอรุณลักษณ� พานิช
62113007400 นายวิทยา เลานวดวัน
62113007401 นางสาวเบญจวรรณ ทับทอง
62113007402 นางสาวชลิตา ชาญธัญญกรรม
62113007403 นายศุภัทศร สาโท
62113007404 นายธนพล คําพิลา
62113007405 นางวราภรณ� ขาวภา
62113007406 นายรชิตา เพ็งพารา
62113007407 นายธีรทัช หอมทอง
62113007408 นางสาวสุทธิดา ศรีสิทธ์ิ
62113007409 นางสาวพัชรินทร� ภูถมเงิน
62113007410 นายพีรวัฒน� ไชยสว-าง
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62113007411 นางสาวนภาพร จินต�แสวง
62113007412 นางสาวจุฑามาส งามทองคง
62113007413 นางสาวสุพัตรา ภูชะอุ-ม
62113007414 นายยุทธนา นาวา
62113007415 นางสาวสุคนธมาส เปรมปรุงวิทย�
62113007416 นายชัยธวัช ผลาผล
62113007417 นางสาวรุ-งนภา ศาลา
62113007418 นางสาวนพเดือน มาสุ-ม
62113007419 นางเขมิกา ทุมมาวัติ
62113007420 นางสาวอัญมณี ปRอมศรี
62113007421 นางสาววรัญญา โกฏิรักษ�
62113007422 นายศรัณย� โพธิดอกไม6
62113007423 นางสาวธนัชพร ศรรักษ�
62113007424 นางสาววรารัตน� วะสมบัติ
62113007425 นางสาววนิดา กอกัน
62113007426 นายพชร เรืองนิคม
62113007427 นายอภิเชษฐ� วิเศษวิสัย
62113007428 นายณัฐวุฒิ สารนัน
62113007429 นายภานุวัช มีด6วง
62113007430 นางสาวจุฑาภรณ� ถาวิเศษ
62113007431 นางสาวชฎาภรณ� สีแข-นไตร
62113007432 นางสาววัชราภรณ� ปFดตังระพา
62113007433 นางสาวมลิวัลย� วงสงค�
62113007434 นายเจษฎา ทองจอก
62113007435 นางสาวรัตติกาล สันหนัง
62113007436 นางสาววันวิสา ชมภูวิเศษ
62113007437 นางสาวอัมพร พันทะลี
62113007438 นางสาวอารยา ชํานาญไพร
62113007439 นางสาวศิริพร สุระมณี
62113007440 นางสาวจุฬารัตน� เกตุลําเนา
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62113007441 นางสาวศันสนีย� โยชนิยม
62113007442 นางสาวเสาวภา มาลี
62113007443 นางสาวสุดารัตน� อุคํา
62113007444 นางสาวฉัตรสุดา ทองบิดา
62113007445 นายกรกฎ หลุ-มใส
62113007446 นายอลงกรณ� สารจันทร�
62113007447 นายศรราม คําดํา
62113007448 นางสาวปรียาดา ทองบุ
62113007449 นางสาวชนิตา อรุณถิน
62113007450 นางสาวมณีรัตน� ระถี
62113007451 นางสาวธนัฎฐา ทันบาล
62113007452 นายศราวุธ ดีแสง
62113007453 นางสาวสุดารัตน� นามนิตย�
62113007454 นายอัครพล ปEญญาวิภาส
62113007455 นางสาวกรองกาญจน� นานอก
62113007456 นายไพโรจน� หมู-หนองสังข�
62113007457 นางสาวณัฐริกา นาถํ้านาค
62113007458 นายคเณศร� ศรีนามล
62113007459 นายจิรโรจน� คําวงศ�ษา
62113007460 นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร�
62113007461 นางสาวปารวี ใจยอง
62113007462 นางสาวสมวรรณ โสดาศรี
62113007463 นางสาวพุทธพร เลาหพิบูลรัตนา
62113007464 นางสาวสุวิมล ดอนแพงชา
62113007465 นางสาววิกานดา แสนหาญ
62113007466 นายธีรนันท� วันโยศิริทรัพย�
62113007467 นางสาววรารัตน� ตีกา
62113007468 นางสาวเกศรินทร� วงค�ใย
62113007469 นางสาวกนกวรรณ กองเกิด
62113007470 นายจิรวัฒน� สุทนต�
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62113007471 นายกฤติพงษ� จําปาทอง
62113007472 นางสาวนิภาพร มาแก6ว
62113007473 นางสาวสุวิภา สีดอนเตา
62113007474 นางสาวนิศามณี มะโนขันธ�
62113007475 นางสาวธัญจิรา แสงสว-าง
62113007476 นางศศิประภาพร ประทุมมา
62113007477 นางสาวอภิญญา อนุตร�ตันติกุล
62113007478 นางสาวปEทมา ศรีสมศักด์ิ
62113007479 นางสาวปภัทสฎา หอมทอง
62113007480 นางสาวศศิกานต� ชูศรีวาส
62113007481 นางสาววรรณิษา โพบึง
62113007482 นางสาวจันจิรา บุญหลาย
62113007483 นางสาวธนันณัฎฐ� คํามา
62113007484 นางสาวสุภาวดี มนตรีชน
62113007485 นางสาวสุธาสินี ศรีบุญเรือง
62113007486 นายเอกพล เว6นบาป
62113007487 นางสาวศิริลักษณ� ประวรรณถา
62113007488 นางสาวมาลินี หารพันธ�
62113007489 นางสาววรรณภา กองนาง
62113007490 นายมนตรี คชสีห�
62113007491 นางสาวอริยา ใจศิริ
62113007492 นางสาวกัญญาณัฐ ทองดวง
62113007493 นางสาวภวิศา กลั่นเจริญ
62113007494 นางสาวทิพย�สุดา นาสวัสด์ิ
62113007495 นางสาวอุทุมพร เหิมหอม
62113007496 นางสาวอัฐภิญญา แสงสว-าง
62113007497 นางสาวอุไลวรรณ จันทะจิต
62113007498 นางสาวจิราวรรณ พรมหงษ�
62113007499 นางสาวรวินท�ฉัตร ทิพย�จตุภัทร
62113007500 นางสาวกนกวรรณ วิเศษวงษา
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62113007501 นางสาวชฎาพร คําศรียา
62113007502 นางเปรมฤทัย ภูจอมนิล
62113007503 นางสาวสุพรรณิการ� จันทะวิชัย
62113007504 นางสาวอัจฉราพร แก6วนา
62113007505 นางสาวกนกกร อะปะมาเถ
62113007506 นายณัฐพล ศาสตร�ประเสริฐ
62113007507 นายอธิปพงศ� วรรณสุทธ์ิ
62113007508 นางสาวนิษฐา ถาวรพันธ�
62113007509 นางสาวสุพรรษา บุญโสดา
62113007510 นางสาวจิตติมา ดีวงษ�
62113007511 นายอภิเดช นิลสุวรรณ�
62113007512 นายวสุ สุวรรณรินทร�
62113007513 นางสาวจันทกานต� ชาวพงษ�
62113007514 นางสาวขวัญชนก เสถียรเขต
62113007515 ว-าที่ร.ต.หญิงกฤษณาพร รินมูล
62113007516 นายพัทธรนันท� แสงศรี
62113007517 นางสาวธิตาภรณ� ภูโอบ
62113007518 นางสาวจิรภิญญา วิโรจน�รัตน�
62113007519 นางสาววาสนา รัตนแสง
62113007520 นางสาวจิราวดี สีดาใต6
62113007521 นางสาวทิพย�สุคนธ� สอนไชยา
62113007522 นางสาวอนุสรา พลชุมแสง
62113007523 นายพงษ�พัฒน� วงษ�พรม
62113007524 นางสาววัชรีพร นาสร6อย
62113007525 นางสาวปริศนา ภูดอนนา
62113007526 นางสาวนนทพันธ� วงค�คํา
62113007527 นายธนโชติ ดีมีหาร
62113007528 นายเจตริน พ่ัวพงษ�
62113007529 นางสาวเยาวภา มาตย�แก6ว
62113007530 นางสาวปราณปริยา สมชม
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62113007531 นายราชันย� พลสวัสด์ิ
62113007532 นางสาวกนกเรขา อินทร�โคตร
62113007533 นายอนุพันธ� แก6วมุณี
62113007534 นางสาวภัทรมาศ รักโคตร
62113007535 นางนุชนาถ ชัยเสนา
62113007536 นางสาวศุภลักษณ� ดวงภา
62113007537 นายกลวิชร เคนโยธา
62113007538 นายวสิษฐ� ไชยคําม่ิง
62113007539 นายอนุชา สีหาบุตร
62113007540 นางสาวสุพัตรา ผลเอี่ยม
62113007541 นางสาวกัญญาวีร� แย6มโกสุมภ�
62113007542 นายพีรพงศ� สุวรรณโน
62113007543 นางสาวสุภาวดี สิงห�ดํา
62113007544 นายก6องเกียรติ วงศ�วังจันทร�
62113007545 นางสาวเพลงขวัญ พันธ�สระคู
62113007546 นางสาวอาริยาภรณ� ภูงามแสง
62113007547 นางสาวอาภัสรา โพธ์ิศรี
62113007548 นางสาวอรัญชญา เนื่องภักดี
62113007549 นางสาวจริญญาพร ปุภาษี
62113007550 ว-าที่ร6อยตรีหญิงสุภาวดี แดงเย็น
62113007551 นางสาวฐิติพรรณ เฮงสวัสด์ิ
62113007552 นางสาวจรรยมณฑน� แสนสุข
62113007553 นางสาวศุภนารี จิตเงินมะดัน
62113007554 นายพิสิษฐ� เจนเวชประเสริฐ
62113007555 นางสาวจิราวดี ฟูบุตร
62113007556 นางสาวขวัญจิรา จันศิริสา
62113007557 นางสาวกมลธิดา สารสวัสด์ิ
62113007558 นางสาวรัตน�วรา อุปรีที
62113007559 นางสาวณัฐริกา แพงแก6ว
62113007560 นายกฤษฏ� ศรีสวัสด์ิ
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62113007561 นางสาวพลอยไพลิน เรืองยะกลับ
62113007562 นายสิทธิพงษ� หนูปEทยา
62113007563 นายตรอง นรินทรางกูร ณ.อยุธยา
62113007564 นายภูริทัตต� วรรณศิริ
62113007565 นางสาวกัลญา ลีนาลาด
62113007566 นางสาวสิริพร บัญชานิตยกาล
62113007567 นายอภิชาติ สระแสง
62113007568 นางสาวบังอร แสงมะณี
62113007569 นายกฤตขจร ศรีราช
62113007570 นางสาวสรญา แมนเมือง
62113007571 นางสาวกิตติยา อุณาพรหม
62113007572 ว-าที่ร.ต.หญิงอัญชลี ศรียาบ
62113007573 นางสาวกรรณิการ� จันเบาะ
62113007574 นายชัยวัฒน� สมีกาง
62113007575 นางสาวสุพรรษา ดีรักษา
62113007576 นางสาวสุภาพร ปราบพาล
62113007577 นางสาววนิดา ภูพันธะ
62113007578 นางสาววัชราภรณ� อุทรักษ�
62113007579 นายณัชธรพงศ� อัมภา
62113007580 นางสาวธนัชชา ฮุนตระกูล
62113007581 นางสาวฐิติมา ธาตุดี
62113007582 นางสาวสุกัญญา ปENนวิชัย
62113007583 นางสาวจารุวรรณ โวหารลึก
62113007584 นายตรีบดี เสาร�โสภา
62113007585 นางสาวอัญชลี ดวงศรีฤทธิเดช
62113007586 นางสาวพรวิภา ศรีปราบหล-ม
62113007587 นายเทพวิทูรณ� ราชธา
62113007588 นางสาวพัชณี หลักคํา
62113007589 นางสาวสุพัตรา ปEดทุม
62113007590 นางสาวปริชญา แก6วสีนวล
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62113007591 นางสาวสุภาภรณ� กุศลคุ6ม
62113007592 นางสาวกมลชนก ศรจันทร�
62113007593 นางสาวชุลีพร นิมิตร
62113007594 นางสาวกุลสตรี ศรีทน
62113007595 นายนาวิน นิลบรรพต
62113007596 นางสาวนิภาพร ศรีรักษา
62113007597 นายอรรถพล มหาราช
62113007598 นางสาวสุจิตรา สุวรรณธรรมมา
62113007599 นายนันทวัส ประสาน
62113007600 นางสาวจุฬาลักษณ� สมสาย
62113007601 นางสาวยศวดี จ๋ิวนุช
62113007602 นางสาวฤทัยวรรณ พิมพ�พา
62113007603 นางสาวสุกัญญา เจริญอินทร�
62113007604 นายอดิศักด์ิ อันพันธ�ลํา
62113007605 นางสาวสุภาวดี แผงตัน
62113007606 นางสาวพนิดา น6อยนิตย�
62113007607 นายสรศักด์ิ ธรรมขันธ�
62113007608 นายคณัสนันท� สอนพรม
62113007609 นายเดชาวุธ นัยวัฒน�
62113007610 นางชนิดาภา วิระศรี
62113007611 นายศจีรมณ� ไชยพรหม
62113007612 นางสาวฑิติยา แสนแปR
62113007613 นางสาวสุนิสา เบ6ารัตน�
62113007614 นางสาวอัฉราภรณ� แถวมะเริง
62113007615 นางสาวสาธิกา ศรีบูอ่ํา
62113007616 นางสาวกนกนันท� เยาวะนิจ
62113007617 นางสาวจิราพร อุ-นเมือง
62113007618 นายจักรวาล บุญสินชัย
62113007619 นางสาวอรนภา คําหว-าน
62113007620 นางสาวศศิประภา คํามูล
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62113007621 นายอรรถพล ผดุงกิจ
62113007622 นางสาวฉัตรมณี ดวงจันทร�ทิพย�
62113007623 นางสาวอนุนาพร ปลี้มจิต
62113007624 นางสาวชิดชนก ท6าวโคตร
62113007625 นายไกรวิทย� หล6าคําแก6ว
62113007626 นายพิสุทธ์ิ อ-อนฉวี
62113007627 นางสาวกาญจนี สายอุ-นใจ
62113007628 นางสาวธีรนุช สุทธิแก6ว
62113007629 นางสาวชลธิชา พรหมพิมพ�
62113007630 นายฐาปนพงศ� ปกรณ�ศิริ
62113007631 นางสาวสุดารัตน� คงคํา
62113007632 นางสาวนิรมล กายสุวรรณ�
62113007633 นายพงศธร รัตนพิบูลย�เดช
62113007634 นางสาวศยามล ตุงคะศิริ
62113007635 นางสาวอัญชลิกา เมตตา
62113007636 นายวัลลภ บุดดา
62113007637 นายปฎิเวธ ภูสมพงษ�
62113007638 นางสาวปภัสสร สีหะวงษ�
62113007639 นางสาววนิชยา นาแถมพลอย
62113007640 นายดนุชเดช ปEญจมาตย�
62113007641 นางสาวอลิสา สินเธาว�
62113007642 นายทักษนัย พัศดุ
62113007643 นางสาวปฆรณี พรมกันฑ�
62113007644 นางสาวมาลาวัน กลางประพันธ�
62113007645 นางสาวศิริยากร วงษ�คําอุด
62113007646 นายสุนทร ประเสริฐสวัสด์ิ
62113007647 นางสาวนลินี ศรีเหรา
62113007648 นายพัชรพล ปุเรชะตัง
62113007649 นางสาวรสสุคนธ� ตงบุญชัย
62113007650 นางสาวศศิธร จารัตน�
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62113007651 นางสาวฉัตรฑริกา ฤกษ�ดี
62113007652 นางสาวจิราภรณ� แจ-มศรี
62113007653 นายกิตติพงษ� สมคะเน
62113007654 นางสาววรรณภา สีหงอก
62113007655 นายพีรพล ทันมัง
62113007656 นางสาวชลทิพย� ภูแล-นกลับ
62113007657 นางสาวหนึ่งฤทัย มะโน
62113007658 นางสาวนาฏอนงค� พจน�จําเนียร
62113007659 นายพรเพชร พลมาตย�
62113007660 นางสาวณัฐนียา อุดมศักด์ิ
62113007661 นางสาวศุภักษร ผัดแก6ว
62113007662 นางสาวจิรนันท� จันทร�ประทัด
62113007663 นางยุวดี เถาวัลย�ราช
62113007664 นางสาวมุจรินทร� กลิ่นเกษร
62113007665 นายปริญญา อนุอัน
62113007666 นางสาวสุทธิดา บุตรเมือง
62113007667 นางสาววรรณวิสา กุลทอง
62113007668 นางสาวจันทิมาทร ปRองคําแสน
62113007669 นางสาวพรทิพย� มีมานะ
62113007670 นางสาวสุพัตรา หินวิเศษ
62113007671 นางสาวกัญญาณัฐ ทัดมาลา
62113007672 นางสาวทรรศนียา ทองไพร
62113007673 นางสาวศุภรัตน� อ6อมนอก
62113007674 นางสาวเกศริน ชุมพล
62113007675 นางสาวสุมินตรา สีโสดา
62113007676 นางสาวอรพรรณ กัดโกนา
62113007677 นายอนวัช โพชนะจิต
62113007678 นายรัชพงษ� อุตะโม
62113007679 นางสาวศิริพร เพชรนันท�
62113007680 นายอดิศักด์ิ ผะดาศรี
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62113007681 นางสาวปFยะดา โยธาฤทธ์ิ
62113007682 นางสาวนฤมล วรรณภาส
62113007683 นางสาวอรุณี ขุมทอง
62113007684 นางณภัทร เหิมสารจอด
62113007685 ว-าที่ ร.ต.กริชภัฎช� จันทะมูล
62113007686 นางสาวสุทธญาณ� แย6มศรี
62113007687 นางสาวจันจิรา ดอนน6อยเยาว�
62113007688 นายจิรายุทธ ปานเนาว�
62113007689 นางสาวชนกนาถ ชาแป
62113007690 นายวัชรพล โสภาเลิศ
62113007691 นางสาวปFยพร ศรีไพร
62113007692 นางสาวอริศรา ฟองอ-อน
62113007693 นายเกียรติศักด์ิ ภูบัวบาง
62113007694 นางสาวสิริยากร ชํานิกุล
62113007695 นางกมลทิพย� ดาราศรี
62113007696 นางสาวอภิสรา นนทะชัย
62113007697 นางสาวพนิดา ไชยเพ็ชร
62113007698 นายสถิตคุณ แปลกจิตร
62113007699 นางสาวพัชรีภรณ� วิเศษชาติ
62113007700 นายณัฐวุฒิ จันทร�แสง
62113007701 นางสาวจามจุรี วรรณโพธ์ิ
62113007702 นางสาวนิยตา ละลี
62113007703 นายสุนทร แห-กาฬสินธุ�
62113007704 นายธนพล อินลี
62113007705 นางสาวพัชราภรณ� ช-วยเจริญ
62113007706 นายเทิดเกียรติ ตาคํา
62113007707 นางสาวรัตนาภรณ� กองมูล
62113007708 นายขจรศักด์ิ อินโอภาส
62113007709 นายวิภูษณะ มาลาวิทยา
62113007710 นางสาวเจนจิรา ธุระทํา
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62113007711 นางสาวนิชาภัทร รัตนา
62113007712 นางสาวปนัดดา มูลพาที
62113007713 นางสาวจิตสุภา ใจอุ-น
62113007714 นางสาวชนิภรณ� พลชํานาญ
62113007715 นางสาวชลิตา รุ-งดี
62113007716 นางสาวศุภากร ไกรกลาง
62113007717 นายวิจิตร พิมพ�โครต
62113007718 นายวราวุฒิ พรมรัตน�
62113007719 นายชาติณัย สุวรรณโท
62113007720 นางสาวพรนภา ไสยกุล
62113007721 นางสาวน้ําฟRา ประสมทรัพย�
62113007722 นางสาวอมรรัตน� แซงภูเขียว
62113007723 นางสาวธัญญาภรณ� จีรภัทร�ดิษฐกร
62113007724 นางสาวนัฐธิดา ทองดี
62113007725 นายพฤหัส อัปมะโน
62113007726 นางสาวฉัตรกมล วรภาพ
62113007727 นางสาวนิศารัตน� จิตไธสง
62113007728 นางสาวสุทธิวรรณ วงษ�ศรี
62113007729 นางสาวสุปราณี พลสอน
62113007730 นางสาวรัตติยากร โคตรมี
62113007731 นายมาโนช ห-อทรัพย�
62113007732 นางสาวรัตนาภรณ� แผ-นทอง
62113007733 นางสาววัชชนก ประทุมศรี
62113007734 นายวิทยา เสาสามา
62113007735 นายอรรถพล อาษาสนา
62113007736 นายสราวุทธ ขอคตสําโรง
62113007737 นายณัฐพล ชมศิริ
62113007738 นางสาวคณิตตา โฉมหน6า
62113007739 นางสาวจุฬาลักษณ� พินิจมนตรี
62113007740 นางสาวมะลิวรรณ ชูศรีเสริฐ
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62113007741 นางสาวดารุวรรณ� พลาชัย
62113007742 นางสาวศิริณภัฑร ภูหาด
62113007743 นายภูวดล ยศวงษ�
62113007744 นางสาวจุฑารัตน� ภักดีอํานาจ
62113007745 ว-าที่ร6อยตรีดิน วสุนนท�
62113007746 นายเตชินท� มณีพิศุทธ์ิ
62113007747 นายตฤณพัชญ� พานะโส
62113007748 นางสาวศศิพร อุตราช
62113007749 นายธนพนธ� รัตนพันธ�
62113007750 นางสาวปFยภรณ� ยอดสง-า
62113007751 นางสาวสุทธิดา เพ็งมอ
62113007752 นางสาวศกลรัตน� จาบไชยภูมิ
62113007753 นายธวัชชัย สิงหบุตร
62113007754 นางสาวภัทราพร พิมพ�ซา
62113007755 นางสาวดลฤดี ไชยศิริ
62113007756 นายปรัชญา ศิริบุญ
62113007757 นางกาญจนา เรืองวริทย�กุล
62113007758 นางสาวศิรินภา ปEตถาวะโร
62113007759 นางสาวจิราพร มันทะรา
62113007760 นางสาวณัฐภัสสร คํายวน
62113007761 นายทิวานนท� นาคํา
62113007762 นางสาวเยาวภา ปPาเจือ
62113007763 นายกมล อินกันฑ�
62113007764 นางสุพรรษา พิมพ�ทอง
62113007765 นายณัฐพล สีทาหนุน
62113007766 นางสาวทัศพร กองทอง
62113007767 นายอดุลวิทย� ชินาภาษ
62113007768 นางสาวอภิญญา ภูทางนา
62113007769 นางศศินันท� ธนากีรตินันท�
62113007770 นางสาวลลิตา สีโสดา
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62113007771 นางสาวปริฉัตร สารสี
62113007772 นายพงศธร ไชยศรีสุทธ์ิ
62113007773 นางสาวจุฑาทิพย� ขําทะมา
62113007774 นางสาวธัญญามาศ วงษ�ลา
62113007775 นายธีรวัฒน� คล-องแคล-ว
62113007776 นายสุกฤษฏ์ิ ศรีสวัสด์ิ
62113007777 นายจิรายุทธ เวียงอินทร�
62113007778 นางสาวศิริพร เงาะเศษ
62113007779 นายพลวิชญ� กุลรัตน�
62113007780 นางสาวจิตติพร แสนมะฮุง
62113007781 นางสาวนงค�นภา เจริญสุข
62113007782 นางสาวศิริวรรณ โพธิแสง
62113007783 นางสาวลลิตา ทินช-วย
62113007784 นางสาวศศิธร ศรีอาจ
62113007785 นายชิษณุชา สายประสม
62113007786 นางสาวรพีพรรณ มาน6อย
62113007787 นางสาวทฤฒมน เอกพันธุ�
62113007788 นางสาวสุติมา อาสาสนา
62113007789 นางสาวสุรีรัตน� ก6านภูเขียว
62113007790 นางสาวรุ-งนภา แสนหูม
62113007791 นางสาวภัทราภรณ� รินทรามี
62113007792 นายนลธวัช ศิลาดร
62113007793 นางสาววิริยากิต แก6วสําราญ
62113007794 นายภานุวัฒน� โถบํารุง
62113007795 นางสาวภาณุมาศ หารโกทา
62113007796 นางสาวปานวาด ครุฑอินทร�
62113007797 นางสาววรรณนิสา อุ-นมีศรี
62113007798 นายวิเชียร ทบด6าน
62113007799 นายวิทวัส คอยคํา
62113007800 นางสาวปนัดดา ศรีชู
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62113007801 นางสาวธรรญรธ พะกะยะ
62113007802 นางสาวเสาวลักษณ� สารผล
62113007803 นางสาวกัลยา วงคะสุ-ม
62113007804 นางสาวพรภิมล แสงชา
62113007805 นางสาวอารีรัตน� ต6นสีนนท�
62113007806 นางสาวกาญจณา บุตรสะอาด
62113007807 นางสาวมยุรี พูลพิพัฒน�
62113007808 นางสาวกุสุมา นาคทองอินทร�
62113007809 นายสาคร วงษาเนาว�
62113007810 นายชารี ม-วงจันทร�
62113007811 นางสาวก่ิงเพชร สีลารัตน�
62113007812 นางสาวนรินทร นามชมภู
62113007813 นางสาวฐิติพร ศิริมงคล
62113007814 นางสาวแคทรียา ทะส-วย
62113007815 นายเสกสรร พิมพ�ศรี
62113007816 นางสาวธิดาทิพย� จันทรเจริญ
62113007817 นางสาววิภาวดี อรรควงษ�
62113007818 นางสาววิมลวรรณ ปEจจุโส
62113007819 นางสาวศิริลักษณ� อุปรัง
62113007820 นายกฤตณัฐ ศรีชวนชื่นสกุล
62113007821 นางสาวชุติภา พลประสิทธ์ิ
62113007822 นางสาวพรเพ็ญ ไชยจันทา
62113007823 นางสาวศิวพร ไชยอุดม
62113007824 นางสาวชนิดา ศรีทน
62113007825 นางสาวจาริวรรณ ศรีเมือง
62113007826 นางสาวจิราภรณ� จันทะชา
62113007827 นายศิรวิทย� กุมพล
62113007828 นายประพงษ� ภักดีเขียว
62113007829 นางสาวศุภธิดา อาจบรรจง
62113007830 นางสาวอุรารักษ� วาปMเก
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62113007831 นางสาวฐิติมน ตะวงค�
62113007832 นายกิตติพงษ� เทศน�ไธสง
62113007833 นายจิรายุทธ จันทะคาม
62113007834 นายศิวกร จิตรโคตร
62113007835 นายอุทัย หนูทัศน�
62113007836 นายพัทธพล ภูมลา
62113007837 นางสาวภัทราพร ศิริธรรมจักร
62113007838 นางสุพิชฌาย� สุริยันต�
62113007839 นายสุรเกียรติ บุญเวิน
62113007840 นางสาวพัชรี สีสด
62113007841 นางสาวอรยา ภาโนมัย
62113007842 นายสุวัฒน� สีร6อยคํา
62113007843 นางสาวภาวิณี เมืองแทน
62113007844 นางสาวนิลนาถ เสโส
62113007845 นางสาวมาลัยวรรณ คล6ายแพร
62113007846 นางสาวชนิกรรดา เอกวงค�ษา
62113007847 นางสาวอนุสรา สีกวนชา
62113007848 นางสาวอรพรรณ ไชยทุม
62113007849 นายศุภรักษ� ไพรรัตน�
62113007850 นางสาวบุษยาพร นิลสูงเนิน
62113007851 นางสาวปภาวรินทร� มอบกระโทก
62113007852 นายศัตยา บุญจันทร�
62113007853 นางสาวอรทัย สิงห�สนั่น
62113007854 นางสาวนภัสนันท� สุพรรณ�
62113007855 นายสิขรินทร� ยินดี
62113007856 นางสาวธัญญลักษณ� ชํานาญจุ6ย
62113007857 นางสาวณัฏฐิกา ศรีพล
62113007858 นางสวรรยา หารจริง
62113007859 นางเนตรนารี ด่ืมโชค
62113007860 นายภิวัฒน� แพงคอนสาร
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62113007861 นางสาวจีราพร สอรักษ�
62113007862 นางสาวมินตรา ทองพิลา
62113007863 นางสาวชมลวรรณ บุญสุระ
62113007864 นางสาวณัฏฐณิชา ทับธานี
62113007865 นางสาวอัญชิกาญน� ใจศิริ
62113007866 นายวีระวัฒน� สํานักวังชัย
62113007867 นายกุลชาติ พิบูลย�สวัสด์ิ
62113007868 นางสาวจุฑารัตน� เหง6ามูล
62113007869 นายกิตติคุณ ติโพธัง
62113007870 นายพลวัฒน� ไชยธรรม
62113007871 นางสาวจิราวรรณ ชะนะอัต
62113007872 นางสาวนิรชา ศรีจันทร�ชัย
62113007873 นายศิริพงษ� คณะวาปM
62113007874 นางสาวพลอยพรรณธร โตน้ํา
62113007875 นางปวริศา นารีจันทร�
62113007876 นายกิตติชัย ทองขาว
62113007877 นางสาวจันทิรา หันแจ6ด
62113007878 นายศิริวุฒิ ชอบค6า
62113007879 นางสาววรัญญา คําภูเงิน
62113007880 นางสาวปนัดดา วงษ�โคกสูง
62113007881 นายวิษณุ กุกุดเรือ
62113007882 นางสาวมณีนุช คําหงษา
62113007883 นายปรัชญพงษ� ทองก6านเหลือง
62113007884 นายอุกฤษฎ� ด-านประสิทธ์ิ
62113007885 นายวุฒิพงษ� มีมะจํา
62113007886 นางสาววรรณิษา ยอดพรหม
62113007887 นางสาวรักติศา มูลอ-อน
62113007888 นายเจนจบ สบายจิตต�
62113007889 นางสาวศุภนิดา วิบูลย�กุล
62113007890 นางสาวมลฤดี ทวีวรรณ
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62113007891 ว-าที่ร6อยตรีอิสรพงษ� เชาวรัตน�
62113007892 นายอาทิตย� กระธรรมะ
62113007893 นายพิรกฤษฎ� คุ6มตะบุตร
62113007894 นางสาวพิมพิสมัย ทิพรส
62113007895 นางสาวแคทรียา พ้ืนหัวสระ
62113007896 นางสาวกาญจนาพร ดีดวงพันธ�
62113007897 นางสาวอภิญญา ไพรเถ่ือน
62113007898 นางสาวแพทรีญา สุวรรณศรี
62113007899 นายชัชเกษม มอกทํามา
62113007900 นางสาวจันทร�ธิภาพร คําจันทร�
62113007901 นายนวชาติ สนธยา
62113007902 นายฉกาจ ฤทธ์ิวุฒิ
62113007903 นางสาวจตุพร ประแดง
62113007904 นางสาวศันสนีย� แย6มบุบผา
62113007905 นางสาวสาวิตรี ปMหมอก
62113007906 นางสาววัลลภา ไววิจิตร
62113007907 นางสาวพัชรี ศรีทองอ-อน
62113007908 นายเฉลิมพงษ� สุพิมพ�
62113007909 นางสาวจันทร�นิภา มาสังข�
62113007910 นายยงยุทธ แสงกล6า
62113007911 นางสาวอรัชพร ทะมานันท�
62113007912 นางสาวนาฏนลิน ชนะบุญ
62113007913 นางสาวนารีฟRา อายุวงศ�
62113007914 นางสาวจารุวรรณ ทินน6อย
62113007915 นายจักริน มิทราวงศ�
62113007916 นางสาวรัตนาภรณ� โคตรคําภา
62113007917 นายธนา ฉันทิยานนท�
62113007918 นายกฤษณพงษ� ราชติกา
62113007919 นางสาวสุนิสา อันทะแสง
62113007920 ว-าที่ ร.ต.เอกวิช บุญชู
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62113007921 นางสาวปรียานุช ประแดงปุย
62113007922 นางสาวภัทราณิษฐ� เพ่ิมผล
62113007923 นายพชรพล ผิวแดง
62113007924 นางสาวกุลธิดา ฮาดชมภู
62113007925 นางสาวอัจฉราภรณ� โพธ์ิตึ
62113007926 นางสาวฐิตาภรณ� สอนเต็ม
62113007927 นายแสงสุรีย� อินผิว
62113007928 นายจักรพรรด์ิ จันทรวิภาค
62113007929 นางสาวมาลิณี ศรีวงค�จันทร�
62113007930 นายณัฐพงษ� เครือวรรณ
62113007931 นางสาวปรางทิพ อันอามาตย�
62113007932 นางสาวทิพย�ภาวรรณ� จันทร�งาม
62113007933 นายวรปรัชญ� แนวหล6า
62113007934 นายเอกลักษณ� ศรีเสนา
62113007935 นางสาวไพลิน บุตรี
62113007936 นางสาวนวลักษณ� ดีสุ-ย
62113007937 นายณฐพนธ� เวชกามา
62113007938 นางสาวรสสุคนธ� ชุมอภัย
62113007939 นางนันท�นภัส สุทธิเภท
62113007940 นางสาวดาริน กิจจาวิเศษ
62113007941 นางสาวนันทวัน หงส�เจ็ด
62113007942 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยสงค�
62113007943 นางสาวปนัดดา เลไธสง
62113007944 นางสาวสุวาลี โนเป]Gอย
62113007945 นางสาวณัฐวดี สามารถ
62113007946 นางสาวณัฐวรา ชัยพูน
62113007947 นางสาวณัฐพร พบวงษา
62113007948 นางสาวมนกาญจน� ขวัญสกุล
62113007949 นางสาวสุธีรา นาหัวนิล
62113007950 นางสาวดาราวรรณ โพธ์ิชัย
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62113007951 นายกรกฤต คงสมบูรณ�
62113007952 นางสาวจิรัฐติ สนั่นเมือง
62113007953 นางสาววรรณิสาข� ซาซุม
62113007954 นายศักด์ิดา ศรีอุ-น
62113007955 นางอุชุกร สมหนองหว6า
62113007956 นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร�ไชย
62113007957 นายนิติภูมิ ภู-เจริญสกุลวงศ�
62113007958 นางสาวสุรีพร จักรสมรชัย
62113007959 นายกิตติศักด์ิ ภูวงเรือง
62113007960 นางสาวกันทิชา ยลวิชัย
62113007961 นางสาวสิรกาญจน� บุญวุฒวิวัฒน�
62113007962 นางสาวรัชนีกร พรดอนก-อ
62113007963 นายวสันต� นากองศรี
62113007964 นางสาวณัฏฐณิชา ประธรรมสาร
62113007965 นางสาวขนิษฐา นามสีฐาน
62113007966 นางผจงจิตร หัสจรรย�
62113007967 นางสาวภัททิยาภรณ� ฆารโสภณ
62113007968 นางสาวกานต�ศิวกร คําวิเศษธนธรณ�
62113007969 นางสาวขนิษฐา พลเชียงสา
62113007970 นายพงศธร เหง-างาม
62113007971 นางสาวกมลชนก ถานะพงค�
62113007972 นางสาววิมลณัฐ แก6วบุญรอด
62113007973 นางสาวจุฑาภรณ� ศรีวิชา
62113007974 นางสาวศจีภรณ� พลหินกอง
62113007975 นายวันเฉลิม ทุมจาน
62113007976 นางสาวอรวรรณ แสนบริสุทธ์ิ
62113007977 นางสาวศิวพร สีสูงเนิน
62113007978 นายสรศาสตร� หุ-นศิริ
62113007979 นางสาวศุภรัตน� ชินนบุต
62113007980 นายอมรเทพ มูลสูตร�
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62113007981 นางสาวลัดดาวัลย� สุดแสง
62113007982 นายกานต�ชนก บุญสันเทียะ
62113007983 นายชินพร จริยากุลวงศ�
62113007984 นายพิษณุ สันโดษ
62113007985 นางสาวก่ิงกมล สนวา
62113007986 นางสาวโสมสุภางค� บุญกอง
62113007987 นางสาววราภรณ� พงศารุ-งโรจน�
62113007988 นางสาวปFยนุช ทีฆภิญญา
62113007989 นางสาวอุทุมพร ดอนถวิล
62113007990 นางสาวณัฐกุล กลิ่นชื่นจิต
62113007991 นางสาวสุภาพร ถูนาแก6ว
62113007992 นายวิรัตนกุล ฉลูศรี
62113007993 นางสาวชนากานต� อธิกานนท�
62113007994 นางสาวกัตติมาส แจ6งคง
62113007995 นางสาวฉัตรพร อุดรศรี
62113007996 นายคณิศร หม่ืนน6อย
62113007997 นายอําพล พิลาหา
62113007998 นางสาวสุกัญญา ปEญญาคํา
62113007999 นายระภูมิ สุนีย�
62113008000 นางสาวทักษพร คุณธรรม
62113008001 นายธนกร ภูมิวงค�
62113008002 นางสาวจิราภา ดวงศรี
62113008003 นางสาวเบญจวรรณ จันดาแพง
62113008004 นายภัทรพงศ� เรืองฤทธ์ิ
62113008005 นายศุภฤกษ� ชัยจันทา
62113008006 นายธวัชชัย โพธ์ิเกตุ
62113008007 นางสาวรัตนาพร ชาชัย
62113008008 นางสาววรรณนิศา ดีพรม
62113008009 นางสาวกานต�ชนา ประเสริฐสวัสด์ิ
62113008010 นายจิรกิตต์ิ สกุลจร
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62113008011 นางสาวหทัยชนก มาดี
62113008012 นางสาวธนัญญา โพธ์ิสิงห�
62113008013 นางสาวสุปรีญา หงส�วิชา
62113008014 นางสาววรรณภา เสือรอด
62113008015 นางสาวพัชริดา บัวสระ
62113008016 นางสาวฐิติพร สะบก
62113008017 นางสาวสุวรรณา ศรีธรรมมา
62113008018 นางสาวจิราพรรณ ดลกุล
62113008019 นางสาวอภิญญา มาลา
62113008020 นางสาวชลิตา บุบผาเดช
62113008021 นายรณยุทธ ภวาระศรี
62113008022 นางสาวเกสรา ชัยโย
62113008023 นางสาวอุทัยทิพย� พรมะดี
62113008024 นายเกียรติศักด์ิ นาเมืองรักษ�
62113008025 นายอาทิตย� สิงห�งอย
62113008026 นางสาวสุภาวดี จําปาบุญ
62113008027 นางสาววัชราภรณ� พลสุวรรณ
62113008028 นางสาวเนตรนภา ผือลองชัย
62113008029 นางสาวอภิญญา อ6วนพรมมา
62113008030 นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ
62113008031 นางสาวรัชนี นิสัยกล6า
62113008032 นางสาวจุฑามาศ แก6วอุดร
62113008033 นางสาวทิพย�มณี ศรีสิงห�
62113008034 นายวัชรินทร� ทองสีเหลือง
62113008035 นางสาวจริยา สุโข
62113008036 นายสนั่นชาติ เมืองโคตร
62113008037 นางสาวปริยกร สุเทวี
62113008038 นายพัฒนพงษ� จันสีชา
62113008039 นางสาวสุจิตตา สุขใจ
62113008040 นางสาวตวิพักตร� อ-อนแก6ว

หน6า 268 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113008041 นางสาวศศิธร เตียวเจริญโสภา
62113008042 นางสาวสุภัทรียา นันบุญ
62113008043 นายปFยะพันธ� โคตรน6อย
62113008044 ว-าที่ร6อยตรีอรรถเดช เหนือจําทิศ
62113008045 นายธนพรรธ นาคคํา
62113008046 นางสาวสิริกาญจน� ศรีสาระ
62113008047 นางสาวจุฑารัตน� เคนทวาย
62113008048 ว-าที่ร6อยตรีหญิงมธุรส ภาระโท
62113008049 นางสาววันวิสา ชินอาจ
62113008050 นางพิมชญา วงศ�ษาพาน
62113008051 นางสาววราภรณ� โลเกตุ
62113008052 นางสาวณัฐชา ราชชมภู
62113008053 นางสาวศยามล เพียภูเขียว
62113008054 นางสาวอรกนก แสงห6าว
62113008055 นางสาวบุษยา มูลศรีแก6ว
62113008056 นางสาวเจนจิรา สมวงศ
62113008057 นางสาววิภวานี ช-วยนา
62113008058 นางสาวรัชนีกร อาธนู
62113008059 นายสิรภพ ศรีเชษฐา
62113008060 นายธวัชชัย จันทร�สุข
62113008061 นางสาวพาขวัญ ต6นโพธ์ิ
62113008062 นางสาวจิราภรณ� เศษวงค�
62113008063 นางสาวชลดา เจริญสุข
62113008064 นางสาวอาทิตยา พลเย่ียม
62113008065 นางสาวจุฑาธิป บุตรช-วง
62113008066 นางสาวละมุล บุตรชน
62113008067 นางสาวพจมาน มูลหา
62113008068 นายวีแซน อุย
62113008069 นางสาวดวงฤดี บุตรแก6ว
62113008070 นางสาววชิรญาณ� ศรีสันต�
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62113008071 นางสาวเสาวรินทร� ประทิพย�เนตร
62113008072 นายธนพันธุ� พิพิธกุล
62113008073 นางสาวณัฐนรี คํามอน
62113008074 นางสาวภาราดี ธิตะปEญ
62113008075 นางสาวอารีย�รัตน� ไชยสมคุณ
62113008076 นางสาวนฤพร เข็มเพชร
62113008077 นายยุทธนา พิสัยพันธ�
62113008078 นางสาวธัญลักษณ� ผลประเสริฐ
62113008079 นางสาวอุไรรัตน� สารผล
62113008080 นางสาวพรพรรณ แคน้ํา
62113008081 นางสาวสุภาพักตร� ธงน6อย
62113008082 นางสาวไขนภา คงพิบูลย�
62113008083 นายอัทธพล ปEตสุริย�
62113008084 นางสาวณัฐสุดา ขันขวา
62113008085 นางสาวนภา ยอดแสง
62113008086 นางสาวดวงกมล ขันมณี
62113008087 นางสาวลลิดา เจริญใจ
62113008088 นางสาวนิธิกานต� ศรีนากรุง
62113008089 นายณัฐชนนท� กองแก6ว
62113008090 นางสาวอิสราภรณ� ยมรัตน�
62113008091 นายสมพงษ� เวียงอินทร�
62113008092 นางสาวปาลิตา อุทธบูรณ�
62113008093 นางสาวกาญจนาสิริ รักษาพล
62113008094 นางสาวอาริสา เดียวตระกูล
62113008095 นางสาวสุพิชฌาณ� ทองคําสุก
62113008096 นางสาวกนกพร อัคคะฮาด
62113008097 นางนิตยา อัศวภูมิ
62113008098 นายฉัตรชัย คําดอกรับ
62113008099 นางพัชรี นรินยา
62113008100 นางสาวอัจฉรา นาเลาห�
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62113008101 นายวชิรวิชญ� นิชํานาญ
62113008102 นางสาวศลิษา วังพิกุล
62113008103 นางสาวญาราภรณ� พรมวัง
62113008104 นางสาวสุรีวรรณ โคตรพัฒน�
62113008105 นางสาวสุนิษา ชาติพหล
62113008106 นางสาวมณีรัตน� มีศิริ
62113008107 นางสาวอาริษา ซามาตย�
62113008108 นายกฤษฎา ทองกําเริบ
62113008109 นางสาวภัทราวดี แก6วมา
62113008110 นางสาวพรพรรณ พะวิชา
62113008111 นายสุทธิพงษ� กันเกียว
62113008112 นางสาวกัญทิมา ตาแก6ว
62113008113 นางสาวศิรินทร�ญา อาษาสนา
62113008114 นางสาวนิชาภา ไชยจันดา
62113008115 นางสาวอรกมล ระว6า
62113008116 นายเอกสรรค� ภูจอม
62113008117 นายพงศ�ธีระ บุตรคาม
62113008118 นางสาวญาฐภัน นันทิยเภรี
62113008119 นางสาวจารุวรรณ พรหมสวัสด์ิ
62113008120 นายอภิวัฒน� ชารี
62113008121 นางสาววนิดา สุขแสวง
62113008122 นางสาวสุชานาฎ ภูงามเขียว
62113008123 นายพัฒน�ชานนท� สว-างดี
62113008124 นางสาวศิริกัญญา นามตะ
62113008125 นางวัลภา นพประดับ
62113008126 นางสาวสุพัตรา อุตมูล
62113008127 นายศิริวัฒน� ภาภิรมย�
62113008128 นายพงศ�สวัสด์ิ เสนามาตย�
62113008129 นายสมประสงณ� บุญปก
62113008130 นางสาวนิตยา ค-าโค
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62113008131 นายวงศกร สารปรัง
62113008132 นางสาวนกชนาถ พฤฒามาตย�
62113008133 นายนพกร บุญมานาง
62113008134 นางสาวรัชฎาภรณ� เทียงเป
62113008135 นางสาววันวิสาข� ปากเมย
62113008136 นายทศพร ย้ิมแย6ม
62113008137 นางสาวธนิดา มะลาไสย
62113008138 นางสาวสุขวดี ศรีสําอางค�
62113008139 นางสาวประภาพร สอนชัยภูมิ
62113008140 นายเอกอนันต� มาแสง
62113008141 นางสาวธนัชภรณ� เจนวิริยะกุล
62113008142 นางสาวภัทรภร โชติภูวดล
62113008143 นายศักดิพจน� บุตรจันทร�
62113008144 นางสาวกนกวลี ธนลัทธ�วิมล
62113008145 นายธนภัทร ยอดภิรมย�
62113008146 นายสราวุธ เนตรศิริ
62113008147 นางสาวศุณัฐฐา ขุนน6อย
62113008148 นายธนายุทธ สุทธิประภา
62113008149 นายกฤษกร สุพัฒนกุล
62113008150 นางสาวนริศรา จันทรบุตร
62113008151 นางสาวกัลยารัตน� เพลาวัน
62113008152 นางสาวสุภาดา ไชยสัจ
62113008153 นางสาวภัทราภรณ� อุณชาติ
62113008154 นายวัชราดล พลทองสถิตย�
62113008155 นางสาวนิตยา ธงหาร
62113008156 นางสาวปEทมวรรณ ทีโย
62113008157 นางสาวรัชนีวรรณ ปRองปาน
62113008158 นางสาวอรทัย กําหัวเรือ
62113008159 นางรัชนี สัมพันธารักษ�
62113008160 นางสาวรุจน�จิรา รัชธานี
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62113008161 นายประมวล ไชยเลิศ
62113008162 นางสาวสุกัญญา ศรีสุวอ
62113008163 นางสาวเสาวลักษณ� กมลภพ
62113008164 นางสาวรัชนี พระบรรเทา
62113008165 นางสาวปริยากร ตองหว6าน
62113008166 นางจุฬาพร บุบผาเดช
62113008167 นางสาวอรนรินทร� สาวิสิทธ์ิ
62113008168 นายณัฐภัทร สุขวิสูตร
62113008169 นายสุวิชาน สุขช-วย
62113008170 นางสาวศศิยาภา มะลิโค
62113008171 นายอิทธิพล คําครณ�
62113008172 นางสาวอลิศา วงค�สกูล
62113008173 นางสาวจิตภินันท� สุนทรนิพัทธ�
62113008174 นางสาวชมพูนุช โล-ลา
62113008175 นายศศวัต ตันติกุล
62113008176 นางสาวกนกวรรณ สอนจินซือ
62113008177 นางสาวณัฐกมล ภูแล-นก่ี
62113008178 นางสาววีรญา เหล-าเจริญ
62113008179 นายพงษ�อนันต� อนันตภักด์ิ
62113008180 นายปฏิวัติ มาตรา
62113008181 นางสาวณัฐธิดา อินทร�อ-อน
62113008182 นางสาวมนฤดี ฉัตรรักษา
62113008183 นางสาวรวิสรา ยุบลเมฆ
62113008184 นางสาวแคWชทริญา แสงจันทร�
62113008185 นายเกษม ศรีบุญโรจน�
62113008186 นางสาวณาตยา ลาดกระโทก
62113008187 นายกฤตัชย� ชูตวิสูตร
62113008188 นางสาวณัฐธิดา พันพะสุก
62113008189 นางสาวมาลี วันฤกษ�
62113008190 นายเกรียงไกร ตะวงษ�
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62113008191 นางสาววิลาวัลย� กองสิงห�
62113008192 นางหทัยภรณ� เลไทย
62113008193 นางสาวชลลดา สายาพัฒน�
62113008194 นางสาวเยาวเรศ พันโกฏิ
62113008195 นางสาวพัชราภรณ� ผือโย
62113008196 นางสาวกาญจนา เข็มแสง
62113008197 สิบเอกอรรถชัย คําสาลี
62113008198 นางสาวสุทธิดา ปาระกา
62113008199 นางสาวบุษกร วิเชียรชัย
62113008200 นายเกียรติยศ ศรีทิพย�ปRอม
62113008201 นายชุติพนธ� วิเศษ
62113008202 นางสาวอนิสสา มังสุไร
62113008203 นายเอกภพ อยู-สําราญ
62113008204 นางสาวพันนิพา สืบสําราญ
62113008205 นางสาวพรรณทิวา มัยวงศ�
62113008206 นางสาวมาศลดา ทัศนานุกุลกิจ
62113008207 นางสาวกรพินธุ� ดอนภิรมย�
62113008208 นายอัสฎาวุธ ศรีสุทโธ
62113008209 นายสุรฉันท� ปFGนสูนย�
62113008210 นางสาวน้ําสวย ราชสีห�
62113008211 นายศุภชัย สุ-มมาตย�
62113008212 นายคมณัท ศิลาอาสน�
62113008213 นางสาวนวพร พันธุ�สัมฤทธ์ิ
62113008214 นางสาวอัฉราภรณ� อ-อนละมูล
62113008215 นางสาวสาวิตรี สายธานี
62113008216 นายศิริวิทู ขรรค�แก6ว
62113008217 นางสาวฐิติภรณ� ขามพิทักษ�
62113008218 นางสาวนลินนิภา ศิริสุวรรณ
62113008219 นางสาวสิรินาถ สุมามิตร�
62113008220 นายเกรียงไกร โกพลรัตน�
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62113008221 นางสาวยุภารัตน� เกิดมะลูม
62113008222 นางสาวดิยาน-า มงคลดี
62113008223 นางสาวสุดารัตน� อัตถาภินันท�
62113008224 นางสาวพิมล กิจเจริญ
62113008225 นางสาวเกศรินทร� ศรีชะทุม
62113008226 นายพีระ ปะวะถา
62113008227 นางวรรณภา เพ็งวัน
62113008228 นางสาวสกุลรัตน� ประเสริฐสังข�
62113008229 นายอนุพงศ� ทาทอง
62113008230 นายปEญญาวุฒิ พันธุลา
62113008231 นางสาวอารยา พาคํา
62113008232 นางสาวสิรามล ทองตัน
62113008233 นางสาวบุณฑริก กันทะวัง
62113008234 นายเอกอภิสิทธ์ิ เอกมาตร
62113008235 นางสาวนุภา บุตรนอก
62113008236 นางสาวกตญา สุระเสียง
62113008237 นายทศพล รูปดี
62113008238 นางสาวสุพัตรา ธรรมเสนา
62113008239 นางเกษสุดา ก-องขันธ�
62113008240 นางสาวเปรมจิต กองสิงห�
62113008241 นางสาวรสสุคนธ� ชาลีคาร
62113008242 นางสาวทิพวรรณ หม่ืนไธสง
62113008243 นายกชกานต� แก-นจันทร�
62113008244 นางสาวศิริรัตน� ภูระบัตร
62113008245 นางสาวนารีรัตน� มาศรี
62113008246 นางสาวนันธิยา เศษณะเวศ
62113008247 นางสาวภรณ�จักรี ศรีบุตรตา
62113008248 นางสาวสิรินทรา อัศยาพร
62113008249 นางสาวฐิตินันท� คลังพระศรี
62113008250 นางสาวจุฑาภรณ� เสนา
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62113008251 นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
62113008252 นางสาวสาวิตรี แสงสุข
62113008253 นางสาวเยาวลักษณ� ดวงวงษา
62113008254 นายธนภัทร สีหาไว
62113008255 นางสาวกรรณิการ� สุขสนิท
62113008256 นายจตุฉัตร พรมนอก
62113008257 นางสาวกัญญาพัชร� สุคม
62113008258 นายธนิศร ศิริบรรจง
62113008259 นายพีระพงษ� สุขสุพรรณ�
62113008260 นางสาวปราณี บุนตะไนย�
62113008261 นางสาวกันยาวีร� ถิรคุนนิชนันท�
62113008262 นายกิตติกร ดอนอ-อนสี
62113008263 นายศุภวัฒน� สร6อยนาค
62113008264 นางสาวธนชชา ธัญญธนาศิริ
62113008265 นางสาวสิรินภา พลบูรณ�
62113008266 นางสาวสุพัตรา วงศ�ลาดหลาว
62113008267 นางสาวศศิธร เข่ือนอ6น
62113008268 นางสาวบุศรากร ยศพิทักษ�
62113008269 นายบรรดาศักด์ิ ภาโคกทม
62113008270 นายคณากร กุมกี
62113008271 นายนันทวัฒน� มุมกลาง
62113008272 นางสาวศิริพรรณ จันโทรัตน�
62113008273 นางอมรฤทัย ภูสนาม
62113008274 นายเสกสรร กําจัดภัย
62113008275 นางสาวสิริลักษณ� ดวงจันทร�
62113008276 นางสาวสายธาร สิมศิริวัฒน�
62113008277 นางสาวธัญญาพร ดีคําวงค�
62113008278 นางสาววิรัมพร โอภากาศ
62113008279 นางสาวสุนทรา เปRรอด
62113008280 นางสาวอรสา มุ-งมา
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62113008281 นางสาวเอื้อมเดือน เนติกําจร
62113008282 นางสาวเกศสุดา ผาพิมพ�
62113008283 นางสาวนิภาภรณ� เสาสูงยาง
62113008284 นางสาวณัฐการณ� เพชรรัตน�
62113008285 นางสาวธารารัตน� โพธ์ิศรีเรือง
62113008286 นางสาวเกษสุดา บรรนามล
62113008287 นายสุทิน กิจเรณู
62113008288 นางสาวขนิษฐา สายหยุด
62113008289 นางสาวศิริลักษณ� แก6วทุม
62113008290 นางสาวสุกัลยาณี แสงศรี
62113008291 นางสาวจันทิมา จันทร�แย6
62113008292 นางสาวสายรุ6ง ชินศรี
62113008293 นางสาวกนกวรรณ หล6าคอม
62113008294 นางสาวชนัสดา ทวีชีพ
62113008295 นางสาวยุวลี บัวพัน
62113008296 นางสาวปรียานุช พลดาหาร
62113008297 นายณัฐพล บุตรพรม
62113008298 นางสาวอรอุมา ปEสสาวัฒนะ
62113008299 นางสาวอารยา ศรีอาจ
62113008300 นายพิเชษฐ� แก6วศร
62113008301 นายอภิสิทธ์ิ นาหนองตูม
62113008302 นางสาวเวณุกา เบ6าบัวเงิน
62113008303 นางนิภาพร สิงห�สาย
62113008304 นางสาวกรรณิกา วรรณทองสังข�
62113008305 นางสาวรจนา คําสามปอน
62113008306 นางสาวชลธิชา วงศ�บุตร
62113008307 นายพงษ�ศักด์ิ ไร-วิเศษ
62113008308 นายกิตติคุณ ปFGนสุวรรณ
62113008309 นางสาวขวัญฤทัย ต6นวังหิน
62113008310 นางสาวศุภกร เสนบุญมี
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62113008311 นางสาวอริสรา สุดตา
62113008312 นางสาวสุรีพร พระสุนิน
62113008313 นางสาวเพชรพลอย บุบผามะตะนัง
62113008314 นางสาวจีราวัฒน� โค-บุญ
62113008315 นางสาวอรัญญา แสงจันทร�
62113008316 นางสาวปนัสยา ปะนัดสุจ-า
62113008317 นายวรัญ\ู บัวคํา
62113008318 นางสาวอภิญา ขวัญทองห6าว
62113008319 นางสาวดุจธิดา ทองหม่ืน
62113008320 นางสาวพัชรินทร� เกิดศักด์ิ ณ แวงน6อย
62113008321 นางสาววิภาวรรณ� ผาเพ็ง
62113008322 นายณัฐวัฒน� กุดแถลง
62113008323 นางสาวปรียานุช จันทร�มีชัย
62113008324 นางสาวสุมิตรา หิตายะ
62113008325 นางสาวนัฐลดา โพธ์ิงาม
62113008326 นายธนาธร คงเย็น
62113008327 นางสาวสุวนีย� สีละคุณ
62113008328 นายกิตติศักด� พ่ึงผล
62113008329 นางสาวสุดารัตน� บูรณะกิติ
62113008330 นายณัฐวัฒน� เขจรไชย�
62113008331 นางสาวภานิดา คําสงค�
62113008332 นายณัฐวุฒิ แก6วดวงตา
62113008333 นางสาวณัฐนันท� ตรัยไชยรัตน�
62113008334 นางสาวรังษิยา เตชะพกาพงษ�
62113008335 นายดีเด-น ต้ังเจริญดํารง
62113008336 นางสาวพรรณทิวา จันทริมา
62113008337 นายพีระพงษ� ถือฉลาด
62113008338 นายอรรถวิทย� สาราช
62113008339 นางสาวกัญญาพัชร เกตุวงษ�
62113008340 นางสาวกุลนิษฐ� ภูชาดา
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62113008341 นางสาวชุติมา ทุมเกษร
62113008342 นางสาวสุกัญญา มาตขาว
62113008343 นางสาวศิริวรรณ จันทร�วิเศษ
62113008344 นายเบญจพล นิสสัยกล6า
62113008345 นายวรุฒ บุดดาเพ็ง
62113008346 นางสาวณัฐฐิญาพักตร� แสงปEดสา
62113008347 นายกิตติโชติ ขุราษี
62113008348 นางสาวพณิดา ทรงคาศรี
62113008349 นายสุทธิชัย เทพสุภา
62113008350 นายกนก นิยมนา
62113008351 นางสาวสุภชา อดทน
62113008352 นายณัฐวัฒน� เทศารินทร�
62113008353 นางสาวอาริยา กรุณา
62113008354 นายสุรัตน� เพชรภา
62113008355 นายวัฒนา ทัดวงค�
62113008356 นางสาวสิริรัตน� ไชยเสนา
62113008357 นางสาวกาญจนาพร อินทะพันธ�
62113008358 นางสาวสุกัญญา รินเตชะ
62113008359 นางสาวจิราพร บาริศรี
62113008360 นางสาวสุภาพร ขวาคํา
62113008361 นายจตุพร พจนวรพงษ�
62113008362 นายธนสิทธ์ิ สมร
62113008363 นางสาวอนุธิดา อนุตรี
62113008364 นางสาววิลาสินี โพธ์ิเกตุ
62113008365 นางสาวสุนันทา นุรัตน�
62113008366 นางสาวสุธัญญา จันทรา
62113008367 นางสาวเรณุมาศ ศรีบุญ
62113008368 นางสาวสุพรรณี ทองสุข
62113008369 นางสาวนันทัชพร เสนาวงค�
62113008370 นางสาวทิพภาพร ทาโบราณ
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62113008371 นางสาววารุณี บัวชุม
62113008372 นางสาวพัชรี บุรมสี
62113008373 นางสาวลลิตา บุษราคัม
62113008374 นายพงศกร ประเสริฐถาวรศิริ
62113008375 นางสาววราลักษณ� ภูจอมจิตร
62113008376 นางสาวศิริพร บุตรสีโคตร
62113008377 นางสาวกรชกร ก้ัวมาลา
62113008378 นางสาวรุ-งฤดี ศรีวะสุทธ์ิ
62113008379 นางสาวปFลันธน� ฤกษ�รุจิพิมล
62113008380 นายอรรถพล อุดมทรัพย�
62113008381 นายศราวุธ พุทธิ
62113008382 นางสาวรัชฎาภรณ� ราชมี
62113008383 นายรัตนพล วงษ�ลา
62113008384 นางสาวกนกพร พินิจมนตรี
62113008385 นางสาวธนัฎฐา ไชยเทพ
62113008386 นางสาวปาริชาติ วินทะชัย
62113008387 นางสาวณหทัย พงษ�มิตร
62113008388 นางสาวภัทรวดี ชนะชัย
62113008389 นางสาววาริยา ทักโม6
62113008390 นายศักด์ิดา เตทะรวง
62113008391 นายชุมพล สมนะสิงห�
62113008392 นางสาวกานต�วิสา เลิศคอนสาร
62113008393 นางสาวพีรชนันท� พีระเชื้อ
62113008394 นายอภิชัย เทพภูเขียว
62113008395 นางสาวสิริลักษณ� การสมสิน
62113008396 นางสาวปภัชญา วงษ�ไชยา
62113008397 นางสาววารุณี ช6างเนียม
62113008398 นางสาวน้ําอ6อย อินทะมาตย�
62113008399 นางสาววารุณี วานิชชัง
62113008400 นายสุเมธ สันทัด
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62113008401 นางสาวกนกพร อังคะนิจ
62113008402 นางสาวปFยะนุช ปาธิสัตย�
62113008403 นางสาวอัจฉราพร แก6วมีสี
62113008404 นายวงศ�ธวัฒน� ทองปRอง
62113008405 นางสาวปภาดา ทับแสง
62113008406 นายวายุ ศรจันทร�
62113008407 นายเจตนา บุตรโคตร
62113008408 นางสาวมัณฑณา บิณฑวิหค
62113008409 นางสาวชลธาร แพ-งศรีสาร
62113008410 นางสาวชาลิณี สันวิลาศ
62113008411 นางสาวณัฐธิดา แก6วคําศรี
62113008412 นายนพรัตน� ทับทัน
62113008413 นางสาวกรรณิการ� อาจอุดร
62113008414 นางสาวกัญญารัตน� สันหนัง
62113008415 นางสาววรรณภา แสงกลาง
62113008416 นางสาวสิริพร สวนไธสง
62113008417 นางสาวนฤมล นารินนท�
62113008418 นางสาวสุภาพร บุญใบ
62113008419 นางสาวจุฑาณัฐ ไชยเดช
62113008420 นายวาทิตย� ถวิลเชื้อ
62113008421 นางสาวขนิษฐา บุญยอด
62113008422 นางสาวสุพฤกษา ประทุมมี
62113008423 นางสาวรุจิรัตน� ถนอมสัตย�
62113008424 นางสาวกันต�กนิษฐ� เหล็กเพ็ชร
62113008425 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสมร
62113008426 นางสาวญาสุมินทร� พรมพุทธา
62113008427 นายนิยม หอมแพงไว6
62113008428 นางสาวนุสรา จิตเหลื่อม
62113008429 นายสุทธิพัฒน� วงศ�เสนา
62113008430 นางสาวศุภาภรณ� สวัสดีมูล
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62113008431 นางสาววิลาณี อํานาจเจริญ
62113008432 นางสาวสุดาลักษณ� ลําลอง
62113008433 นายวริทธินันท� สังฆฤทธ์ิ
62113008434 นางสาวอุไรวรรณ หันตุลา
62113008435 นายกฤษดา วรรณโวหาร
62113008436 นางสาววนิชญา จันศรี
62113008437 นางสาวนริศรา ศึกษา
62113008438 นายเอกพักตร� เกษนาค
62113008439 นางสาวรุจิรดา ด-านประสิทธ์ิ
62113008440 นายปFยะวัฒน� ขุลีทรัพย�
62113008441 นายสัมฤทธ์ิ บาลี
62113008442 นายบรรพต พิลาพันธ�
62113008443 นางสาวจุฑาภรณ� มณีก6อน
62113008444 นางสาวบุษบา กงภูเวศน�
62113008445 นายชาคริยา หล-อประโคน
62113008446 นางสาวอภิญญา ศรีอิสาณ
62113008447 นางสาวพัชนิดา ศรีนาม
62113008448 นายสรายุทธ หลวงแสน
62113008449 นางสาวกนกวรรณ พัดทะอําพัน
62113008450 นางกานต�รวีร� ศรีหาวงษ�
62113008451 นายศุภนิตย� ศรีหาวงศ�
62113008452 นายเฉลิมศักด์ิ ราชสีห�
62113008453 นางสาวณัฐธีรา ภูตาบนาค
62113008454 นางสาวกาญจนา บุญประคม
62113008455 นายสมศักด์ิ พิมพูทร
62113008456 นายวัชระ ศิริหล6า
62113008457 นางสาววิชุดา อนุอัน
62113008458 นายตะวัน เขียวแก6ว
62113008459 นางสาวประทุมพร ราชพรม
62113008460 นางสาวมลิดา เชื้อไพบูลย�
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62113008461 นายสหรัฐ ศรีชุมพล
62113008462 นางสาววริญา ศรีนางาม
62113008463 นายศราวุธ วงศ�คํา
62113008464 นางสาวพัทธนันท� เสนาจักร�
62113008465 นางสาวขนิษฐา สาระภักดี
62113008466 นางสาวภาชินี เมืองเก-า
62113008467 นางสาวกาญจนา อาศัย
62113008468 นางสาวณัฎฐา สายุทธ
62113008469 นายจักรกฤษณ� อรุณไพร
62113008470 นายกฤษฏ�ชนภัทร เสาวรส
62113008471 นางสาววันวิสาข� พิลากุล
62113008472 นางสาวอัจฉรา เวียงสิมา
62113008473 นางสาวหัตถมาศ จําปาเฟ]Gอง
62113008474 นางสาวภคนันท� ประทุมรัตน�
62113008475 นางสาวอุไรวรรณ กะวิน
62113008476 นายสิทธิราช วรรณพราหมณ�
62113008477 นายพงศ�พิพัฒน� กินรีแซ
62113008478 นางสาวเกษฎาภรณ� พรมสุวรรณ�
62113008479 นางสาวบุษรา แจ6งสว-าง
62113008480 นางสาวพนัชกร มุมอ-อน
62113008481 นางสาวยุพิน ภามี
62113008482 นางสาวปวีณ�นุช เหม็งชัง
62113008483 นางสาวสุวิมล เอกพันธ�
62113008484 นายนพดล หนูสิงห�
62113008485 นางดวงจันทร� หารเทศ
62113008486 นางสาวสุนิสา ชัยสิทธ์ิ
62113008487 นางสาวธนวรรณ วงศรีรัก
62113008488 นางสาวศุภาวรรณ ถินอภัย
62113008489 นางอรณิชา สีทน
62113008490 นายณัฐพล ภูม่ิงดาว
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62113008491 นางสาวเบญจมาภรณ� คงสุข
62113008492 นางสาวแพรวพรรณ สุทธิดี
62113008493 นางสาวสุดาพร สูงนารถ
62113008494 นางสาวนิศาชล อ-อนศรีดอนทอง
62113008495 นางมณีรัตน� ศรีทํานา
62113008496 นางสาวนฤมล ศิริสวัสด์ิ
62113008497 นางสาวรติรัตน� บุราณวัตร
62113008498 นางสาวนุจรินทร� ขลังวิเชียร
62113008499 นางสาวสิงควรรณ จงกล
62113008500 นางสาวปFยพร มิยะวงศ�
62113008501 นางสาวสุรัมภา เสวิสิทธ์ิ
62113008502 นางสาวกมลรัตน� ไชยชาญ
62113008503 นายเทียนชัย โคตรมี
62113008504 นางสาวจิตติมา ศรีหัวแฮ
62113008505 นางสาวลภัสชฎา สาสุนันท�
62113008506 นางสาวบุญฑริกา กลางประพันธ�
62113008507 นางสาวเพ็ญพักตร� เผ6าหอม
62113008508 นางสาวจุฑามาศ ไชยมณี
62113008509 นางสาววันเพ็ญ สายทอง
62113008510 นายสุรบถ เขียนภักดี
62113008511 นายอัครวิชญ� นําภา
62113008512 นางสาวนพเก6า ศรีประไหม
62113008513 นางสาวพีรยา อ-อนจันทร� 
62113008514 นางสาววิไลลักษณ� ผ-านเมือง
62113008515 นางสาวพรชิตา สุตบุญมา
62113008516 นางสาวฌาณิกานต� นามวิเศษ
62113008517 นางสาวแก6วกรานต� โพธิละเดา
62113008518 นายทศพล พลเดช
62113008519 นางสาวณัฐกานต� ศรีวัฒนาจินดา
62113008520 นางสาวกรองกาญจน� กําไรทอง
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62113008521 นายวีระศักด์ิ ธรรมพิทักษ�
62113008522 นางสาวศศิพักตร� รักษาอยู-
62113008523 นางสาวกัญญารัตน� แพงไทย
62113008524 นางสาวเบญจวรรณ เกวลิน
62113008525 นายโชติรัศม์ิ สิงห�ชัย
62113008526 นายฮึกหาญ ยันสี
62113008527 นางจิดาภา ชํานาญ
62113008528 นางสาวสุมิตตรา เกษสะอาด
62113008529 นางสาวพุทธิพร แอ6นชัยภูมิ
62113008530 นางสาวชลธิชา นาร-อง
62113008531 นางสาวพรสุดา เพ็งนาม
62113008532 นางสาวอินทิรา ตรีชาลี
62113008533 นางสาววิภาวี มีสวัสด์ิ
62113008534 นายภาณุเมศวร� เมฆฉาย
62113008535 นายสุรวิทย� จันทรศรี
62113008536 นายแดน น6องดี
62113008537 นางสาวพัชรียา หมวดอ-อน
62113008538 นายพงศธร งามสมพล
62113008539 นายปฐมนันทน� เหง6าสา
62113008540 จ-าสิบตรีอัศวิน อินทราวุธ
62113008541 นางสาวปวันรัตน� วิหงส�
62113008542 นางสาวสุภัสสรา สร6อยมุข
62113008543 นางสาวอัญชลี อะเวลา
62113008544 นางสาวสุภาวรรณ อรรคปทุม
62113008545 นางสาวอรอนงค� ชาเชียง
62113008546 นายพีรดนย� โสภาเถร
62113008547 นางสาวอัญศยา เรืองณรงค�
62113008548 นางสาวสุชาดา บุตรชารี
62113008549 นายธนาวุฒิ เข็มลา
62113008550 นางสาวชุติมาภรณ� ลมชาย
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62113008551 นายพูพิพัสฤค� พรศิลม่ัน
62113008552 นางสาววิวาภรณ� ก้ินโบราณ
62113008553 นายวรวิทย� แสนตัน
62113008554 นายกิตติพงษ� คงหอม
62113008555 นายวรรธนพงศ� ทับธานี
62113008556 นายเจนวิทย� รัชอินทร�
62113008557 นางสาววาสนา โสภาพันธ�
62113008558 นางสาวระพีพรรณ สุขเกษม
62113008559 นายอัษฎาวุฒิ โคตะบุตร
62113008560 นางสาวปนัดดา จันชัยภูมิ
62113008561 นางสาวนาตยา ภาระก6านตง
62113008562 นางสาววิไลพร บุญปEญญา
62113008563 นายจักรพงษ� ภักมี
62113008564 นายปฎิพัทธ� ไชยลังกา
62113008565 นางสาวอริษา รังศิริ
62113008566 นายวรพันธ� เถาวัลย�
62113008567 นายปFยภัทร� จิตรากุล
62113008568 นางสาวอรอธิชา ปรากฏ
62113008569 นางสาวธัญวรัตน� กองสา
62113008570 นางสาวปริกตา บุญชู
62113008571 นางสาวปณิดา เผ-ามงคล
62113008572 นางสาวณิชาภัทร ปาปะเกา
62113008573 นายจีรศักด์ิ มักลํา
62113008574 นางสาวคณิตกุล คุ6มสุวรรณ
62113008575 นายนันทบุตร อุทัยฉาย
62113008576 นายธีรพล ไสยาสน�
62113008577 นางสาวกรรณิการ� เชยกระรินทร�
62113008578 นางสาวจีรวัฒน� รัตรองใต6
62113008579 นายศราวุธ บุญครอง
62113008580 นางสาวกนกวรรณ กองมนต�
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62113008581 นายวีระ ปRอมสุวรรณ�
62113008582 นางสาวปาริชาติ วงษ�ไชย�
62113008583 นางสาวพิชชาณิกาญจน� ถนัดค6า
62113008584 นางสาวณัฐญาณ� นามไพร
62113008585 นางสาวปEทมา ภูเลียนสี
62113008586 นางพิไลลักษณ� แนวประเสริฐ
62113008587 นางสาวนัฐวดี จิตจักร
62113008588 นางสาวสายไหม มีจินดา
62113008589 นายอัคเดช จันทะพงษ�
62113008590 นางสาวสุพัตรา ขจรจิตร�
62113008591 นางสาวสุกานดา อินทรา
62113008592 นางสาวสุชญา บรรเทาพิษ
62113008593 นายสัญชัย ศรีบุตร
62113008594 นางสาวบุษกร สิทธิวงษ�
62113008595 นางสาวสุชัญญา พงษ�คํา
62113008596 นางสาวเพ็ญพร ตรีกุล
62113008597 นางสาวกมลรัตน� กฤษสนั่น
62113008598 นางสาวชญานิศ ดวงระหว6า
62113008599 นางสาวศรัญย�รัตน� ชมภูเขียว
62113008600 นางสาวธัญลักษณ� สนสวาน
62113008601 นางสาววริศรา ศรีตุ6มแก6ว
62113008602 นางสาวนิษฐ�ธรีย� วงศ�ประทุม
62113008603 นางสาวนิรมล บํารุงกูล
62113008604 นางสาวชมพูนุช ดาถํ่า
62113008605 นางสาวฐิติมา คําภาพันธ�
62113008606 นางสาวปวีณา ฝPายพุฒ
62113008607 นายภูวเดช ชาติพุดซา
62113008608 นางสาวกาญจนา พลซา
62113008609 นายกมล ชูสุวรรณ
62113008610 นายพินิจนันท� พุทธสาราษฎร
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62113008611 นายพงศ�ปณต อินทร�พรมมา
62113008612 นางสาวสกุลรัตน� ตราชู
62113008613 นางณัฐวรัญช� ผานาค
62113008614 นางสาวกุลธิดา นนทภา
62113008615 นางสาวธารสุคนธ� ปะวะทัง
62113008616 นางสาวสุพิมล ศรีโย
62113008617 นางสาวพิชญาพร ลุนาบุตร
62113008618 นางสาวสุดารัตน� ดงภูยาว
62113008619 นายวุฒิชัย บุตรศรีน6อย
62113008620 นายภาคิน ตัณฑ�ณรงค�
62113008621 นางสาวรุจิรา ลาดสา
62113008622 นางสาวสุชานาถ เยาวพันธ�
62113008623 นางสาวจินห�จุฑา ทีสังกา
62113008624 นางสาวอรอนงค� ใจรัก
62113008625 นายศิริพล บุญมาธรรม
62113008626 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรบุรม
62113008627 นางสาวอมิตา ขันปรึกษา
62113008628 นางสาวสุดาทิพย� โพธ์ิชัยเลิศ
62113008629 นางสาวพิชชาพร จิตตะยโศธร
62113008630 นางสาวธมลวรรณ จันใหญ-
62113008631 นางสาวยอดมณี ศรีธรรมมา
62113008632 นางสาวเสาวภาค� อ-อนละมัย
62113008633 นางสาวณัฐกานต� ศรีขัดเค6า
62113008634 นายภาณุพงศ� กาญจนศร
62113008635 นางสาวณัฐชา อัตยา
62113008636 สิบเอกกฤษณะ ทางสกุล
62113008637 นางสาวยุพิน ปลื้มญาติ
62113008638 นางสาวปรางทิพย� นนทะชัย
62113008639 นายเชิดชัย รวยสูงเนิน
62113008640 นายสนธยา บุญเพ็ง
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62113008641 นางสาวรัชฎาพร สีเทา
62113008642 นางกัญชิญา บาใส
62113008643 นางสาวฐิตาพร บุญโย
62113008644 นางสาวประวีณา ทองทรวง
62113008645 นางสาวปาริฉัตร หอมสมบัติ
62113008646 นายพรหมนัส นามบุตร
62113008647 นางสาวศิรประภา พรมสูงยาง
62113008648 นางสาวณัฐรัตน� คําเบ6าเมือง
62113008649 นางสาวธนาภา บั้งทอง
62113008650 นางสาวจิตราวดี โพธ์ิศรี
62113008651 นายวิวัฒน� ชนะพันธ�
62113008652 นายศัลย� ศรีพุทธ
62113008653 นายยนต�ศิลปS ธีรางศุ
62113008654 นางสาวสุวิมล จันทร�หล-ม
62113008655 นางสาวดาราวรรณ ตันโห
62113008656 นางสาวปริญญาภรณ� แก-นนาคํา
62113008657 นางสาวปรวรรณ ฤชุพิสุทธ์ิ
62113008658 นายพิพัฒน�พงศ� ย้ิมเนียม
62113008659 นางสาวมิลตรา อัตภูมิ
62113008660 นางสาวศิริลักษณ� ทองอิ่ม
62113008661 นางสาวพรรณธิภา ธนานันต�
62113008662 นายสุรศักด์ิ มหาอ6น
62113008663 นางสาวรัชนีกร บุตรทิพย�
62113008664 นายสุรเกียรติ ชุมศรี
62113008665 นางสาวเกวลิน เสนาลอย
62113008666 นางสาวจิตรา ศรีไสว
62113008667 นางสาวสุภาวดี สาที
62113008668 นางสาวสุภัครินทร� ก6อนมณี
62113008669 นางสาวกฤตณัฏฐ� วัฒนานันท�
62113008670 นายจักรวาล จงเทพ
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62113008671 นางสาวปภัสสร แก-นวิชา
62113008672 นายคมกริช ชุมยางสิม
62113008673 สตตอภิชาติ โพธ์ิอุดม
62113008674 นางสาวบัณฑิตา บัวมาสูง
62113008675 นายธรรมากร วงศ�คูณ
62113008676 นางสาวอิสยาห� เอื้อรัตนรักษา
62113008677 นางสาวญาดานุช ไชยอุป
62113008678 นางสาวธีรกานต� โกษา
62113008679 นางสาววินิญญา ยืนย่ัง
62113008680 นายสายชล สุวรรณโคตร
62113008681 นางสาวประภาลักษณ� ลังกา
62113008682 นายสุกฤษฏ์ิ พนมอุปถัมภ�
62113008683 ว-าที่ร6อยตรีคมกฤษ เชียรประโคน
62113008684 นางสาวธนภรณ� ชาญกล6า
62113008685 นางสาวเกศินี นาสอ6าน
62113008686 นางสาวสุวิดา ภูเด-นผา
62113008687 นางสาวเกศินี ทวีแปลง
62113008688 นายศุภกฤษ อภัยโส
62113008689 นางสาวปรรณรัสสร มานะคิด
62113008690 นายอนุลักษณ� ชัยภูมิ
62113008691 นางสาวญาณิกา เนตรสงคราม
62113008692 นายพชร แสนคําวงษ�
62113008693 นางสาวสุพัชญา ประโหมด
62113008694 นางสาวนาฏลัดดา บุญหล6า
62113008695 นายศุภกร ต้ังศิริไพบูลย�
62113008696 นายมนัญชัย รัตนบุรานนท�
62113008697 นางสาวศิโรรัตน� ศรีบุญเรือง
62113008698 นายนนทพันธุ� แก6วกาหลง
62113008699 นายศุภการย� พอสอน
62113008700 นางสาวแพรวนภา ภักดีรัก
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62113008701 นายนิรวิทธ� นาใจยงค�
62113008702 นางสาววฎิลลดา ประสงสันต�
62113008703 นางสาวณัฐธิกานต� มาเมือง
62113008704 นางสาวปรียนันต� ไผ-โสภา
62113008705 นายชัชวาล ทุงจันทร�
62113008706 นางสาวจุฑารัตน� ไชยชุ-ม
62113008707 นายธันวา ทานนท�นอก
62113008708 นางสาวอฐิติญา รัตนลัย
62113008709 นางสาวอัญชลีรัตน� ภูนาชัย
62113008710 นางสาวเรวดี เรืองตาบ
62113008711 นางสาวอัจฉราภรณ� พลเชียงสา
62113008712 ว-าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ แน-นอุดร
62113008713 นางสาวบุศยา อินแก6วพะเนา
62113008714 นางสาวณัฐธิดา ฝาชัยภูมิ
62113008715 นางสาวจิระประภา มาตาเบ6า
62113008716 นายธวัชชัย ไตยวิภาค
62113008717 นางสาวจามจุรี หิมมะวัน
62113008718 นางสาวนิติรัก วรนาม
62113008719 นางสาวรสิกา ซากัน
62113008720 นางสาวสายสมร บุญแสน
62113008721 นางสาวกัญญารัตน� โตนดไธสง
62113008722 ส.ต.ท.นฤคินทร� คําอาสา
62113008723 นางสาวอณัญญา ทองเชิด
62113008724 นายทิศศาพร เนตรแสงศรี
62113008725 นางสาวฉัตรสุดา แก6วโยธา
62113008726 นางสาวกนกอร มะปะรัง
62113008727 นางสาวนิตยา นามศรี
62113008728 นางสาวพรรณิกา หว-านนา
62113008729 นายธัชชัย สานุสันต�
62113008730 นายพัชรพงศ� เตินเตือน
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62113008731 นางสาวหทัยรัตน� แดงตนุ
62113008732 นางสาวอารยา กาลภา
62113008733 นางสาวเกศรินทร� น6อยโนลา
62113008734 นายศุภวัชร� ธีระวงศ�
62113008735 นางสาวณัฐกฤตา สีทาสี
62113008736 นางสาวศิริวิมล ศรีบุรินทร�
62113008737 นางสาวธัญญลักษณ� ภูปุย
62113008738 นางสาวประภาพร ดิกขุนทด
62113008739 นางสาวขนิษฐา จําปามูล
62113008740 นางสาวชนันดา จันทร�สม
62113008741 นางสาวอติพร วงศรีลคร
62113008742 นางสาวบวรรัตน� เชียงสาย
62113008743 นางสาววรางคณา สมีพันธ�
62113008744 นางสาวอรวรรณ สุขจันดี
62113008745 นางสาวจิตสุรางค� วงษาจันทร�
62113008746 นางสาวพัชรี สีกุล
62113008747 นางสาวศิรภัสสร จารย�แปะ
62113008748 นายทัดภูมิ ชํานาญ
62113008749 นางสาวดารุณี นาไชยฤทธ์ิ
62113008750 นายวิชาญ ชํานาญไพร
62113008751 นายพีรวิชญ� สาขันธ�โคตร
62113008752 นางสาวศศิธร นะมา
62113008753 นางสาวณญาดา กุนนะ
62113008754 นางสาวพิมพ�ประไพ ขันธวิชัย
62113008755 นางสาวรัชนี คณะวาปM
62113008756 นายสุวิทย� นาเจิมทอง
62113008757 นายวีรยุทธ ชวดรัมย�
62113008758 นายณัฐชัย แวงวรรณ�
62113008759 นางสาวสอ6อน บุตะเขียว
62113008760 นายปFยะวัฒน� อุปฮาด
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62113008761 นางสาวเฉลิมพร ตาแสง
62113008762 นางสาวอภิสรา พุทธัสสะ
62113008763 นางสาววิชญาดา ทรายงาม
62113008764 นางสาวสุขฤดี ถ่ินสพุง
62113008765 นางสาววิชญาพร บุญละคร
62113008766 นางสาวปEถยานี โคช-วย
62113008767 นายณัฐกิตต์ิ ราสุ
62113008768 นางสาววนิดา นันทวิทยาคม
62113008769 นางสาวเนตรนภา โสมพรมมา
62113008770 นายฐนธัช วินทะไชย
62113008771 นางสาวณัฐชญานันท� อุไรพงษ�
62113008772 นางสาวจารุวรรณ แร-ทอง
62113008773 นางสาวมยุรฉัตร เทพวงษา
62113008774 นางสาวอภิญญา พุทธชยานนท�
62113008775 นางสาววัชราพร พรหมราช
62113008776 นายพงศ�ภัทร� ดาสั่ว
62113008777 นางสาววิชญ�สินี มุนิลธรณ�
62113008778 นายณฐาปกรณ� สุนทรา
62113008779 นายอาทิตย� นรปติ
62113008780 นายนิวัฒน� ใจจุณ
62113008781 นางสาวทิพย�อาภรณ� อ-อนพันธ�
62113008782 นางสาวสมรัชนี มุ-งดี
62113008783 นางสาวณัฐธิดา ไชยศาสตร�
62113008784 นางสาวกิตติยาภรณ� โสโท
62113008785 นางสาวปุริมปรัชญ� มุลตะกร
62113008786 นายสหภาพ คําโฮง
62113008787 นางสาวจิราภรณ� โชติแสง
62113008788 นางสาวรัตนาภรณ� รักษาก6านตง
62113008789 นางสาวภัสราวดี ศรีสุข
62113008790 นายศุภสัณห� เชิญกลาง
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62113008791 นายพงศ�ธร นักระนาด
62113008792 นางสาวรัชดา เพียสังกะ
62113008793 นางวรรณญา ปรีพูล
62113008794 นางสาวธัญธิพร นนทะริ
62113008795 นางสาวทวินตรา แซ-อึ้ง
62113008796 นางสาวศิริวิภา ยมรัตน�
62113008797 นายวิภูมิ ศรีสกุล
62113008798 นางสาววรางคณา พยัคฆ�ทอง
62113008799 นางสาวศิริประภา ทะกอง
62113008800 นางสาวพิมพ�นิภา กาญบุตร
62113008801 นางสาววิภาดา สําราญวงษ�
62113008802 นายณิรุฒม� โคตรมา
62113008803 นางสาวณฐกมล การาม
62113008804 นางสาววทานิกา ภักดี
62113008805 นางสาวปุณณพิชญ� เต-าทอง
62113008806 นายชิดไชย พูลสวัสด์ิ
62113008807 นางสาวรัตนภรณ� บุญไสว
62113008808 ส.ต.ท.พิภพ กุลสุวรรณ�
62113008809 นางสาวปฏิญญา ภูจําปา
62113008810 นางสาวมัชฌิมา เคนพิทักษ�
62113008811 นางสาวพัทธนันท� นพเก6า
62113008812 นางสาวชลธิชา ศิลาคต
62113008813 นางสาวมณฑกานต� ลุนทา
62113008814 นางสาวกนกวรรณ พรจันทร�
62113008815 นางสาวพัชรา คะแก6ว
62113008816 นางสาวชนกานต� ฉวีหินต้ัง
62113008817 นายวรวุฒิ บุญรัตน�
62113008818 นางสาวสุวนันท� ทํามาก6อม
62113008819 นางสาวธณัฐชนก สร6อยทอง
62113008820 นายกฤษฎาพันธ� ภูปEญญา
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62113008821 นางสาวกนกวรรณ จวบรัมย�
62113008822 นายวิษณุ วันทอง
62113008823 นางสาวดวงใจ ไชยแสง
62113008824 นางสาวกัญญาภัค บัญญวัตกุล
62113008825 นางสาวสุพัตรา บุญหลง
62113008826 นางสาวมาริสา โคกศรี
62113008827 นายสรเดช โยตะสิงห�
62113008828 นางสาวพันธิวา หารัญดา
62113008829 นางสาวธัญญลักษณ� วระสิทธ์ิ
62113008830 นางนุชรินทร� ปะนามะทัง
62113008831 นางสาวสุภาวดี พระเมือง
62113008832 นางสาวพิชชาภรณ� คํารังษี
62113008833 นายบุญญฤทธ์ิ ร-องบอน
62113008834 นายสราวุฒิ พันธุ�เนียม
62113008835 นางสาวสุจิตรา กุลวงค�
62113008836 นายวรฉัตร เพ็ญสวัสด์ิ
62113008837 นางสาวศศิยากรณ� ทับศรี
62113008838 นายภาณุวัฒน� สุวรรณสาร
62113008839 นางสาวนิรชล นนทะสิน
62113008840 นางสาวธัญลักษณ� ดีรักษา
62113008841 นางสาวลัดดา เหง6าคํา
62113008842 นางสาวชนิดาภา โคจํานงค�
62113008843 นายนครินทร� วันทองสังข�
62113008844 นางสาวอธิพร ถาเกตสี
62113008845 นางสาวสุจิตรา เมืองทอง
62113008846 นางสาวพิชญารัตน� บัวเพ็ชร�
62113008847 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ศรี
62113008848 นางสาวมิณตรา ไข-สังข�
62113008849 นางสาวนิรมล ผลมาตย�
62113008850 นางสาวสุดารินทร� ใจซ่ือ
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62113008851 นายภูชิชต� ภูปุย
62113008852 นางสาวพิรุณรัตน� คํามุงคุณ
62113008853 นายปรินทร สารผล
62113008854 นางสาวจุไรวรรณ หร-อยดา
62113008855 นายวสันต� แก6วบุตรดี
62113008856 นายยุทธนา หงษาวงค�
62113008857 นางสาวลออรัตน� ชูกล6า
62113008858 นางสาวบุญยาพร ผาบัว
62113008859 นางสาวจตุพร มูลเหลา
62113008860 นางสาวพิชชาภา ยุทธมานพ
62113008861 นายสรสฤษฏ� กลางประพันธ�
62113008862 นางสาวอรัญญา แจ-มสุวรรณ
62113008863 นางสาวชินณพัฒน� พรมพันธ�
62113008864 นางสาวอารีรัตน� น6อยเสนา
62113008865 นางสาวญาณัจฉรา พงษ�ศรีสกุลกิจ
62113008866 นางสาววราภรณ� ชํานาญพงษ�
62113008867 นางสาววฤลดา พลชัยโย
62113008868 นางสาวเพียงเพ็ญ หาปูPทน
62113008869 นางสาวจุฑารัตน� ทรัพพัฒนมงคล
62113008870 นางสาวนิชดา ประสงค�ศิลปS
62113008871 นายวุฒิพงษ� ต้ังใจ
62113008872 นายวรินทร� ปรีวาสน�
62113008873 นางสาวนุสรา พิมพิศาล
62113008874 นางสาวกานต�ชนก อาจศรี
62113008875 นางสาวปวีณา ตาคํา
62113008876 นายกฤชนนท� ศิริโสม
62113008877 นางสาวสุพัตรา วิศิลา
62113008878 นางสาวยุพาพร กุลด6วง
62113008879 นายอนิรุทธ์ิ แก6วฮ-องคํา
62113008880 นางสาววราภรณ� วงษ�ใหญ-
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62113008881 นางสาวรัชชุดา รัฐวงษา
62113008882 นางสาวนริศา วงศ�สีดา
62113008883 นายกานต� สิงห�ไชย
62113008884 นางสาวนุสรินทร� ภูมิโสม
62113008885 นางสาวพัชรินทร� เขจรลาภ
62113008886 นางสาวดรุณี โพธ์ิพันธ�
62113008887 นายพีระยุทธ แสนโคตร
62113008888 นางสาวพรรณกาญจน� โสระสิงห�
62113008889 นายกวินวัชร� นราเลิศ
62113008890 นางสาวมนันยา รักเสมอวงค�
62113008891 นางสาวสุนิษา แสงกล6า
62113008892 นางสาวกัญญารัตน� รื่นคํา
62113008893 นางอภิฤดี สิงห�ทอง
62113008894 นางสาวตันติมา นนท�ศิริ
62113008895 นางสาววฤณภา สุทธิบุตร
62113008896 นายศรชัย จันทะคีรี
62113008897 นางสาวกมลวรรณ มีลา
62113008898 นางสาวดารุณี มงคล
62113008899 นายกันตภณ ปEกกังเวสัง
62113008900 นายสันติสุข นพเก6า
62113008901 นางสาวปาจารีย� ธารารมย�
62113008902 นางสาวพิชญานิน แก6วสอาด
62113008903 นางสาวพันธ�นิภา โคตรปุRย
62113008904 นางสาวพักตร�ละมัย จันทรโฮม
62113008905 นางสาววิมลรัตน� พันธุตา
62113008906 นายภูเก6า ศรีสุระ
62113008907 นายปรัชญาทวี อุทกโยธะ
62113008908 นายไชยสิทธ์ิ ศรีฤทธ์ิ
62113008909 นางสาวแพรวนภา ชานาตา
62113008910 นายหัสดินทร� ปEจชะ
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62113008911 นางสาวสุวนันท� จันทร�หา
62113008912 นางสาวสะกาวเดือน ชรากาหมุด
62113008913 นางสาวก6อย ชาเรืองฤทธ์ิ
62113008914 นายทรงพล อําพันธ�
62113008915 นางพัศธนัญญา ดลโสภณ
62113008916 นายธารินทร� รัตนบุญทา
62113008917 นางสาววิไลภรณ� ทัพภูธร
62113008918 นายวัชรินทร� ญาติคํา
62113008919 นางสาวสุพัตรา ปEญญาคุณ
62113008920 นายนครินทร� ไชยช-วย
62113008921 นางสาววัชราภรณ� เพ็ชรช-วง
62113008922 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีพันธ�
62113008923 นางสาวปานหยก วัลลีย�
62113008924 นางสาวชนิกานต� ญาณผาด
62113008925 นางสาวณัฐชา นาอุดม
62113008926 นางสาววราลี พุทธรัสสุ
62113008927 นางสาวพรสุดา รัตนมงคล
62113008928 นายไพโรจน� ศรีสารคาม
62113008929 นายคีติ จันทร�เรืองรอง
62113008930 นางสาวสุคนธ�ทิพย� อนุพันธ�
62113008931 นางสาวสุนิษา ธรรมมาคํา
62113008932 นางสาวศิรภัสสร วงษ�กลาง
62113008933 นายปุณภณ เทพคํามี
62113008934 นางสาวนันฑิกา มาขน
62113008935 นางสาวศิริวรรณ ทองสาร
62113008936 นายอริย�ธัช แสงลา
62113008937 นางสาวกุลดี มูลม่ัน
62113008938 นางสาวสิรภัทร เทศจําปา
62113008939 นายวสันต� ไชยฤทธ์ิ
62113008940 นางสาวศศิประภา เฉลยพจน�
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62113008941 นางสาวผกาพรรณ โมยะ
62113008942 นางสาวเจนจิรา สรรพอาสา
62113008943 นางสาววิชุดา ม่ันแก-น
62113008944 นายภาณุพงศ� บุญกอง
62113008945 นายชนินทร� ศรีโยธา
62113008946 นางสาวลัดดาวัลย� เพชรนาค
62113008947 นางวราภรณ� แสนปEญญา
62113008948 ว-าที่ร6อยตรียศศิริ เภสัตเวช
62113008949 นางสาววนิชฎา สารบุญ
62113008950 นางสาวสุธีรา วิเชฎฐพงษ�
62113008951 นายอนุชา ชัยสีหา
62113008952 นางสาวไอลดา วงษาวัตร
62113008953 นายอัษฎาวุธ ชนะบูรณ�
62113008954 นายศุภวัฒน� พาลารัตน�
62113008955 นายธนวัฒน� กุญชนะรงค�
62113008956 นางสาวกนกวรรณ ง้ิวลาย
62113008957 นางสาวพลอยทับทิม ประชารุง
62113008958 นางสิริเรียม จิตโสภากุล
62113008959 นายพชร ตะริยะ
62113008960 นายวิสิทธ์ิ อนุเวช
62113008961 นางสาวสุจิตรา สิงห�เสนา
62113008962 นายธนเดช ดงอนนท�
62113008963 นายศุภณัฐ ศิริพูลศักด์ิ
62113008964 นางสาวสิริยาพร เกษไธสง
62113008965 นางวาทิณี อินทรเพชร
62113008966 นางสาววิไลพร จันแดง
62113008967 นางสาวดวงพร ชมที
62113008968 นางสาวสุกัญญา ทีฆะพันธ�
62113008969 นางสาวสุนิตา ชนกคุณ
62113008970 นายชาญวิทย� สหะไชย
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62113008971 นายจิรันตย� ศรีวิพันธุ�
62113008972 นายมงคล แสนน้ําเที่ยง
62113008973 นายชิงชัย โนนคํา
62113008974 นางพิมพ�ใจ แข็งกล6า
62113008975 นางจุฬาลักษณ� จตุเทน
62113008976 นางสาวอุษณี บุญกัน
62113008977 นายจักรกฤษณ� รักษาภักดี
62113008978 นางสาวกรรณิการ� ทะวะรีย�
62113008979 นางสาวอรอนงค� ผาสิกา
62113008980 นายชนะกันต� ศรีคุณโน
62113008981 นางสาวอลิษา ระวิสิทธ์ิ
62113008982 นางสาวนิศาชล พลมณี
62113008983 นายพงศ�ธร นาห-อม
62113008984 นางสาวมัทนา สุระเสน
62113008985 นายทศพร เอี่ยมสําอางค�
62113008986 ว-าที่ร6อยตรีหญิงปFยะพร นาใจคง
62113008987 นางสาวนิโลบล บริพัฒน�
62113008988 นางสาววรรณภา ปEจจาระพรม
62113008989 นางสาวสรัลพร พิมพลทอง
62113008990 นางสาวอารีรัตน� โพธ์ิหล-าม
62113008991 นายสุรชัย อุดมฉวี
62113008992 นางสาวมัลลิกา รุ-งสุวรรณ
62113008993 นายอรรถพร บัวระบัน
62113008994 นายอธิปEตย� อัมรารัมย�
62113008995 นางสาวเปรมฤทัย ชิตนอก
62113008996 นายสุรวุฒิ รัศมี
62113008997 นางสาวนัทฎิยา สุวรรณกูฎ
62113008998 นางสาวนันท�นลิน ขวามา
62113008999 นายสหภาพ จันหัวนา
62113009000 นางสาวยุพิน ศรีอุ-น
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62113009001 นางสาวสุรีพร ภูสง-า
62113009002 นางสาวกมลวรรณ พันมาก
62113009003 นางสาวกฤติยาภรณ� ปุระณะ
62113009004 นายณัฐวุฒิ ชัยพรมมา
62113009005 นางสาวณัฐริกา กุลดิลก
62113009006 นางสาวกนกรัตน� ประทุมชาติ
62113009007 นางสาวปEทมาวรรณ นพวาฬ
62113009008 นางสาวชุติมา สมยง
62113009009 นางสาวเกษนรินทร� ชมพุฒ
62113009010 นางสาวมริษา เจริญศิริ
62113009011 นางสาวนิตยา ชาวดง
62113009012 นายอธิวัฒน� เยาวกูล
62113009013 นายวิชญ�ภาส อีสา
62113009014 นางสาวบุษกร พิมพ�
62113009015 นางสาวสุมิตรา โสมาบุตร
62113009016 นายเสกสรรค� ดอนแก
62113009017 นางสาววิภาวดี โพธิศรี
62113009018 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ�
62113009019 นางสาวสาธิยา ดีบาล
62113009020 นางสาวธัญลักษณ� กันหา
62113009021 นางสาวพิชญ�สินี เทพอินทร�
62113009022 นางสาวนพรดา พรมเมืองเก-า
62113009023 นางสาวภาวิณี ศรีคง
62113009024 นายสุธาหงษ� ปราศจาก
62113009025 นางสาววัลวิภา ศรีกุตา
62113009026 นางสาวกีรติยา จันทร�สิงห�
62113009027 นางสาวณิชา ญาณประดับ
62113009028 นางสาวธัชภร เลไธสง
62113009029 นางสาวสุกัญญา คําแพง
62113009030 นางสาวเบญญาภา คําวัน
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62113009031 นางสาวชุติมา สุนทรไชยา
62113009032 นางสาวสุจิตรา แก6ววิเศษ
62113009033 ว-าที่ ร.ต.หญิงพวงผกา ศึกนอก
62113009034 นางสาวรชนิศ สิงละคร
62113009035 นางสาวมาริษา ดีสม
62113009036 นางสาวดารารัตน� มูลโพธ์ิ
62113009037 นางสาวกุสุมาลย� ประชากูล
62113009038 นางสาวมณีจันทร� บรรพบุตร
62113009039 นายบวร ลาบุรี
62113009040 นางสาวพรวิภา ต6นเพชร
62113009041 นางสาวอรอนงค� ต6นสาย
62113009042 นางสาวณัฐทิชา ชุนกล6า
62113009043 นางสาวกิตติยา ข-วงทิพย�
62113009044 นายเทพประทาน โชคเจริญ
62113009045 นางสาวปวีณ�ธิดา สาระบัว
62113009046 นายภาคิน พิพัฒโพธา
62113009047 นางสาวจิรัฐติกาล การสร6าง
62113009048 นางสาวสาวิตรี สําแดงเดช
62113009049 นางสาวระพิพร บุญยะรัตน�
62113009050 นางสาวทิพย�สุดา สุริโย
62113009051 นางสาวมัลลิกา โนนยะโส
62113009052 ว-าที่ร6อยตรีหญิงภานุมาศ สารีเกิด
62113009053 นายพัฒนวิทย� ใจตรง
62113009054 นายคณิต กลางประพันธ�
62113009055 นางสาวนัฐฎาภรณ� อันแสน
62113009056 นางสาวจีรนันท� บุญเต็ม
62113009057 นางสาวจุฬารัตน� เงาะเศษ
62113009058 นางสาวเบญจมาศ ปEททุม
62113009059 นางสาวกรองกาญจน� แสนพาน
62113009060 นายรักษ� สีเสน
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62113009061 นางสาวจีรวรรณ เบญจานุกร
62113009062 นางสาวปEทวิกาญจน� สุวรรณเวช
62113009063 นางสาวนพวรรณ การกํ่า
62113009064 นายภัทรศักด์ิ เตชสุนทรกุล
62113009065 นางสาวนิศราวรรณ สร6อยสูงเนิน
62113009066 นายศรัณย� ภูแสงสั่น
62113009067 นางสาวดวงดาว หลงสิม
62113009068 นางสาวณัฏฐ�ชญาพัธ โพธีบัติ
62113009069 นางสาวพัชรินทร� ยุคะลัง
62113009070 นางสาวสิริพร ไชยวงค�
62113009071 นางสาววรรณศิริ ภูฉายา
62113009072 นายสุรเชษฐ� จิตรพิมาย
62113009073 นางสาวกนกอร ดวงอินทร�
62113009074 นางสาวทิพวรรณ ทุ-งราช
62113009075 นางสาวสุธิดา มนต�ไธสงค�
62113009076 นางสาวกมลทิพย� ดลแสง
62113009077 นางสาวสุนันทา จิตเสง่ียม
62113009078 นายยุทธชัย นพคุณ
62113009079 นางสาวชัญญา เมืองไทย
62113009080 นางสาวณัฏฐนันท� ฉัตรจรัสกูล
62113009081 นางสาวปทุมรัตน� โอษฐ�ประไพ
62113009082 นางสาวดวงรัตน� จันทรวิไล
62113009083 นางสาวรุจิรา พลเสน
62113009084 นางสาวเพ็ญพิสาข� คําดี
62113009085 นางสาวกนกวรรณ กุชโร
62113009086 นางสาวพัชรินทร� ปะวะเค
62113009087 นางสาวธัญญาพร จันทร�ประทักษ�
62113009088 นางสาววราภรณ� แสนโง
62113009089 นางสาวพิจิตรา ภูโยธา
62113009090 สิบเอกวัชรพงษ� ปEททุม
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62113009091 นายจักรี ไชยวิเชียร
62113009092 นายธนวิชญ� สุทธศิลปS
62113009093 นางสาวศุภลักษณ� เต็งสกุล
62113009094 นางสาวนัฐตพร เงินลอย
62113009095 นางสาวเบญจมาศ ธรรมปEต
62113009096 นายอดุลย� คําประเทือง
62113009097 นายชัยวุฒิ สมชาย
62113009098 นางสาวสิริพร อุ-นจังหาร
62113009099 นายสุภิญโญ ขุนทอง
62113009100 นางสาวนิรชา น6อยยะ
62113009101 นางสาวโสภิดา ชํานาญ
62113009102 นางสาวกาญจนา ทับธานี
62113009103 นางสาวปลื้มกมล รัตนแสง
62113009104 นางสาวกชกร รัตนบัลลังก�
62113009105 นางสาวกนิษฐา เวฬุวาปM
62113009106 นางสาวกฤษณา ชัยภูมิ
62113009107 นางสาวจุฬาลักษณ� เพชรอัมพร
62113009108 นายสุเมธ เลิศวงศ�พงษ�
62113009109 นางสาวธมลวรรณ โตWะแสง
62113009110 นางสาวอารีญาพร สุทธิแสน
62113009111 นางสาวพิชญา ศรีประทุม
62113009112 นางสาวจิราภรณ� บุญทิน
62113009113 นายณัฐพงษ� อัญชลี
62113009114 นายชวภัทร ชาบุญมี
62113009115 นายฐณพงษ� ศรีวิชา
62113009116 นางสาวสการัตห� เลิศพันธ�
62113009117 นางสาวศญามล สีหาบูราณ
62113009118 นายพงศ�ระวี ยวงสุวรรณ
62113009119 นางสาวอทิตา ตุระซอง
62113009120 นางสาวพิชญ�ชานันท� นาคา
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62113009121 นางสาวสุพัตรา นุ-นสีดา
62113009122 นายฐากูร แตงสมบูรณ�
62113009123 นางสาววลัญช�ภัทร พิมดา
62113009124 นางสาวธารทิพย� หีบแก6ว
62113009125 นางสาวธิดารัตน� สวัสดี
62113009126 นางสาวมณีรัตน� พุทธซ6าย
62113009127 นางสาวสุพรรณิการ� ชื่นตา
62113009128 นางสาวภัคสุภา ลามะให
62113009129 นางสาวอภัสร�มน ยงประพัฒน�
62113009130 นายวุฒิชัย เพชรสูงเนิน
62113009131 นางสาวจิราภรณ� แสงภา
62113009132 นายจักริน ย่ิงสําราญ
62113009133 นายธาริส ก6อนโฮม
62113009134 นางสาวกวิณณา คําปาน
62113009135 นายเกรียงไกร ตรุษฎี
62113009136 นางสาวปราณปรียา บุญชมภู
62113009137 นางสาวอัญทิกา กุละนาม
62113009138 นายศักด์ิดา โสภา
62113009139 นางสาววรัชญา เพียอินทร�
62113009140 นางสาวนันทินี กะรินตา
62113009141 นางกรรณิการ� จันทร�ทอง
62113009142 นางสาวธีราพรรณ จันใหม-
62113009143 ว-าที่ ร.ต.พูลศักด์ิ แก6วอมร
62113009144 นางภัทรกมล พลหล6า
62113009145 นายอัษฎาวุธ ฐานวิสัย
62113009146 นางสาวจิราภา แก6วน6อย
62113009147 นางอรนิภา บุตนุ
62113009148 นายบดินทร� เกยงค�
62113009149 นางสาวอัญชนา เสลจุล
62113009150 นางสาวอภัสรา ฉิมมา
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62113009151 นางสาวมยุรฉัตร บุตรแสน
62113009152 นางสาวธิดารัตน� เจริญสุระสถล
62113009153 นางสาวสุวนันท� บุรานะผาย
62113009154 นางสาวเมทิชา สําราญเรียบ
62113009155 นายพงศธร กมลเลิศ
62113009156 นางสาวพรธิดา สิรินาวากุล
62113009157 นางสาวทิพยาภรณ� กําลังเหลือ
62113009158 นางสาวดาวใจ ธรรมเชตภรณ�
62113009159 นายวัชรพงษ� ขันทจํานงค�
62113009160 นางสาวอุทุมพร ทัดบุตร
62113009161 นางสาวสุชาดา ไชยศึก
62113009162 นางสาวสุจิตรา เวียงคุต
62113009163 นายอดิศักด์ิ หีบแก6ว
62113009164 นางสาวอภิรดี หม่ืนรัตน�
62113009165 นางสาวรัฐธิมากร ก-อทอง
62113009166 นางสาวชุติกาญจน� ตรีเดช
62113009167 นายณัฐวัตร กลิ่นอุบล
62113009168 นางสาวณัฐธิดา อินทร�กลั่น
62113009169 นายสุชาติ ทุมทา
62113009170 นางสาวสาวิตรี มุงคุณ
62113009171 นางสาวติณห�พิชญ�ฐา สุภาพเพ็ชร
62113009172 นางสาวขวัญฤทัย ประทุมชัย
62113009173 นางสาวสุมารินทร� ศรีบาลแจ-ม
62113009174 นางสาวสิรินันท� เผ-าเพ็ง
62113009175 นางสาวจิรัชยา สง-าวงษ�
62113009176 นายอนุชิต ดรลาดพันธุ�
62113009177 นางสาวธันยาภรณ� ทองสิทธิ
62113009178 นางสาวหทัยรัตน� ไชยมงคล
62113009179 นางสาวณัฐกานต� วังคาม
62113009180 นางสาววนิดา ภารประดิษฐ�
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62113009181 นางสาวชุลีพร ทิ้งโคตร
62113009182 นางบุบผา แสนทวีสุข
62113009183 นางสาววัฒนิกา มะลาหอม
62113009184 นางสาวชรินทร�ทิพย� สกุลซ6ง
62113009185 นางสาวรัตติยากร ผิวรัตน�
62113009186 นางสาวสุกัญญามาศ แก6วหินลาย
62113009187 นางสาวภัชริยา คํ้าคูณ
62113009188 นางสาวสุพรรษา ไชยแสง
62113009189 นางสาวสุลักขณา ปEดเป
62113009190 นางสาววราภรณ� คูคํา
62113009191 นายณรงค�ฤทธ์ิ ฉายเพ่ิม
62113009192 นางสาวณัฏฐณิชา โพธ์ิสว-าง
62113009193 นางสาวขนิษฐา กัณหาชาติ
62113009194 นางสาวปFยาอร แสงจันดา
62113009195 นางสาวเสาวลักษณ� สีกวนชา
62113009196 นายศรายุทธ ฉิมสาย
62113009197 นางสาวนัฏฐิณี นาโสก
62113009198 นางสาวณัฐธวรา เดชพรม
62113009199 นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง
62113009200 นางสาวภัทรจาริน โสสุด
62113009201 นางสาวปวีณา ศรีนารักษ�
62113009202 นายฌาณฤทธ์ิ อรัญมิตร
62113009203 นางสาวภานุมาส โยธาธรรม
62113009204 นายอภิเดช หล6ามาชน
62113009205 นายฐาปนิก ประดับสี
62113009206 นางสาวอนุตรา ภูสํารอง
62113009207 นางสาวจิราภรณ� แก6วสะอาด
62113009208 นางสาวจุฑามาศ เกาะสิงห�
62113009209 นางสาวชุลีพร พลาชัย
62113009210 นายปวเรศ อิ่มเต็ม
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62113009211 นางสาวไอยวริญญ� ประเสริฐสุข
62113009212 นางสาวทิพย�สุดา เอี่ยมแสงวัฒนา
62113009213 นายเมธิชัย ศรีลาชัย
62113009214 นางสาวศศิวิมล ระวาสเสริฐ
62113009215 นายแสนศักด์ิ นาเมืองรักษ�
62113009216 นางสาวมณฑาทิพย� สนสับ
62113009217 นายวราวุฒิ ศรีชินเลิศ
62113009218 นางสาวรติพร พันธุวงศ�
62113009219 นางสาวอรวรรณ สีเห็มทอง
62113009220 นางสาวกวินทิพย� บุญเรือน
62113009221 นางสาวอัญชริกา หร-อยดา
62113009222 นางสาวศรินทร�ญา สุดทอง
62113009223 นางสาวพนิดา จันทะระกา
62113009224 นางวันเพ็ญ ผลาพรม
62113009225 นายอนุวัฒน� นากร
62113009226 นางสาวพิมพกานต� อาจวิชัย
62113009227 นางสาวปFยนุช อันทะปEญญา
62113009228 นายเอกชัย วงค�ศิริ
62113009229 นายทิชากร ศรีพอ
62113009230 นายศุภวิชญ� เขียวบ6านยาง
62113009231 นายณัฐเณศ สอนเอี่ยม
62113009232 นายณัชพล สพลาภ
62113009233 ว-าที่ร6อยตรีกฤษฎา ลาจ6อย
62113009234 นางสาวอิสริยา มากภิรมย�
62113009235 นายวศิน ไชยศล
62113009236 นายทวี ศรีเจริญ
62113009237 นายฤทธิรงค� ภูมิสวัสด์ิ
62113009238 นางสาวเบ็ญจพร ตรีพยัคฆ�
62113009239 สิบเอกพงษ�นรินทร� ศรีวะรมย�
62113009240 นางสาวสุพิชชา สรรประเสริฐ
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62113009241 นายระพีพันธ� รสหามแห
62113009242 นางสาวอภิระมณ เสน-ห�วงค�
62113009243 นางสาวรุ-งนรินทร� ปะกิลาพัง
62113009244 นางสาวศิริพร ใจหาญ
62113009245 นางสาวปรียาณี อ-อนน6อย
62113009246 นายสรณัฐ ขันคํา
62113009247 นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลปS
62113009248 นายวัชระ สมสุข
62113009249 นายดนัย สอนไสย
62113009250 นางสาวสิวาภรณ� สวาทพงษ�
62113009251 นางสาวอรทัย ดลเอี่ยม
62113009252 นางสาวสุธิรา ฤทธิเสน
62113009253 นายชฎิล มาตรา
62113009254 นางสาววราภรณ� ภักดีจุ
62113009255 นางสาวเกศสิริ บุญจันทร�
62113009256 นางสาวมัญชุพร กัลยาสนธ์ิ
62113009257 นางสาวปนัดดา ขันธะเกษ
62113009258 นางสาวณัฐรดา ราชธา
62113009259 นางสาวภัทราวดี ตรีเดช
62113009260 นางสาวสุนิสา ชาญกว6าง
62113009261 นางสาวนิภาพร บรรยงค�
62113009262 นางสาวสุรีมาศ ขวัญเรือน
62113009263 นางสาวอารยา แสงโสดา
62113009264 นายสันติ โสธรรมมงคล
62113009265 นายศตพร โนนคู-เขตโขง
62113009266 นายณัฐพล โอภาสสุวรรณ
62113009267 นางสาวพนิตพิชา โพธ์ิหล6า
62113009268 นางสาวสุภาวดี กาละสอน
62113009269 นายกอสิน ตรีโอษฐ�
62113009270 นางกัญญาภัค โพธิขํา
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62113009271 นางสาวยุพารัตน� วาโส
62113009272 นางสาวอัจฉราพร คําเพ็ง
62113009273 นายพีระพล โทบุตร
62113009274 นางสาวเบ็ญจวรรณ พิมพ�ทอง
62113009275 นางสาวจงจิตร นาภูวงค�
62113009276 นายวุฒินันท� อ่ํากําเนิด
62113009277 นางสาวจุฬารัตน� ไชยดีจันทร�
62113009278 นางสาวปFยพร คํางาม
62113009279 นางสาววรรณิภา บุญเกษม
62113009280 นายวัชระพล ขันเดช
62113009281 นางสาวทอฝEน ธนโชติศิริกุล
62113009282 นางสาวปนัดดา บุญเจริญ
62113009283 นางสาวเบญจมาศ บุญญะวัติพงศ�
62113009284 นางสาวรวิภา บุญทศ
62113009285 นายกิติศักด์ิ ปRองเขตร
62113009286 นางสาวกนกพร วัดระดม
62113009287 นายภูบดินทร� โสภักดี
62113009288 นายจักราวุธ ถวิลการ
62113009289 นายภานุพันธ� เจือจันทร�
62113009290 นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
62113009291 นายพสิษฐ� พิพัฒฑรคานนท�
62113009292 นางสาวหทัยชนก บัวแย6ม
62113009293 นางสาวเพ็ญประภา จันทะคุณ
62113009294 นางสาวมาศชุภาต� ปEญญา
62113009295 นางสาวสุกัญญา แช-มชื่น
62113009296 นางสาวณัฐกานต� พรนิคม
62113009297 นางสาวอนุสสรา แสนสง-า
62113009298 นางสาวศิรินญา ภูยืด
62113009299 ว-าที่ร6อยตรีหญิงพนัสวงค� อุปยะโส
62113009300 นายธนชิต สนทอง
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62113009301 นายฐนัน เมืองลอย
62113009302 นางสาวชณิกา ประทุมชาติ
62113009303 นางสาวอภิญญา แก6วโพนเพ็ก
62113009304 นายภานุพงศ� เอี่ยมรัศมีกุล
62113009305 นางสาววชิรญาณ� สาตร�นอก
62113009306 นางสาวธนาภรณ� ปRอมแสนพล
62113009307 นายรัชชานนท� โพธิลาภด6วง
62113009308 นางสาวกมลชนก จันทร�ดวง
62113009309 นายเชาวลิต ศรีนรครุฑ
62113009310 นางสาวนิศานาถ ยอดสง-า
62113009311 นายตรังค�พลวัต แสวงเพชร
62113009312 นายธีรวัจน� เสนาศร
62113009313 นางสาวกนกกาญจน� โคตรวงค�
62113009314 นางสาวกนกวรรณ คําศรีพล
62113009315 นางสาววรัญญา บุตระเกษ
62113009316 นางสาวภาษิตา หาญศึก
62113009317 นางสาวสุภาพร ทันตา
62113009318 นางสาวสสิมาพร พลแสน
62113009319 นางสาวเนตรชนก โสภาพล
62113009320 นางสาวกฤติยาพร ปะวะเท
62113009321 นางสาวพรระวี ภูก่ิงผา
62113009322 นายนพพร วังแสนแก6ว
62113009323 นางสาวตฤษณา ธรรมอุต
62113009324 นางสาวสุพิชญา วุฒิเสน
62113009325 นายพลากร พวงจําปM
62113009326 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงวุธ
62113009327 นางสาวพัฒน�นรี ทองมี
62113009328 นางสาวเมษา หอมคําพัด
62113009329 นางสาวพรรณิภา บุตรโพธ์ิ
62113009330 นายนรา สามารถ
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62113009331 นางสาวธนวรรณ ฉันทิยานนท�
62113009332 นางสาวปภารัต ปRอมจัตุรัส
62113009333 นายปองพล พงษ�สระพัง
62113009334 นางสาวหัศรินทร� พลน6อย
62113009335 นางสาวสุพัตรา หนองศรี
62113009336 นายกรวิชช� เรืองศรีวิรัตน�
62113009337 นางสาวณัฐริกา สีดาเพีย
62113009338 นางสาวสุธาสินี จรนามล
62113009339 นางดวงกัลยา หาดวรรณ
62113009340 นางสาวเก้ือกูล แก6วไส
62113009341 นางสาวยุวลักษณ� บูรณ�เจริญ
62113009342 นายวรากร โคสอน
62113009343 นางสาวกนกวรรณ ฤทธ์ิมนตรี
62113009344 นายอติรุจ อัคมูล
62113009345 นางสาวณัฐณิชา ปEตตพงศ�
62113009346 นางสาวจุลจุรา พันธ�พาณิชย�
62113009347 นางสาวพรชนก แก6วเวหา
62113009348 นายรัตนพล กกฝRาย
62113009349 นางสาววารีนาถ คามพินิจ
62113009350 นายธนวัฒน� เย็นสวัสด์ิ
62113009351 นายเดวิทย� อุปวงษ�
62113009352 นางสาววรรณภา สีหานาม
62113009353 นายจิรภัทร ปFยะสิงห�
62113009354 นางสาวปรียานันท� แซงชัยภูมิ
62113009355 นายนคร ศรีวะอุไร
62113009356 นางสาวไพรมณี แก6วเปRา
62113009357 นางสาวพจนีย� พิมพะนิตย�
62113009358 นางสาวอนงค� เพชรก6อน
62113009359 นางสาวบุศรินทร� เหรียญทอง
62113009360 นายธีระพงษ� แพงจันทร�
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62113009361 นางสาวธัญวลัย สุวรรณสถิตย�
62113009362 นายรัชกรณ� ระวิเวท
62113009363 นางสาวชโลธร คําวิเชียร
62113009364 นางสาวณิชาภา โสมล
62113009365 นายเฉลิมชัย เหนือจําทิศ
62113009366 นายณัตธวุฒิ นารีนุช
62113009367 นายอดิศร พันธ�นาคา
62113009368 นางสาวนุสรา เสนสร
62113009369 นางมนัสนันท� พิริยะตระกูล
62113009370 นางสาวนิสาชล สุปFงคลัด
62113009371 นางสาวรุ-งวิภา สุมาริธรรม
62113009372 นางจุไรรัตน� ขันอาสา
62113009373 นางสาวสุดารัตน� กลยนีย�
62113009374 นางสาววิรินทร�ลดา เมืองโคตร
62113009375 นางสาวกัลยรัตน� นวนงาม
62113009376 นางสาววรรณพัชร จันทรัตน�
62113009377 นางสาวสุธารัตน� พิทยาวัฒนชัย
62113009378 นางสาวบุญศรี ทองบูรณ�
62113009379 นางสาวนุสรา บัวบาน
62113009380 นางสาวสิริรัตน� วรรณกุล
62113009381 นายณัฐวัฒน� นามแสง
62113009382 นางสาวนันทิตา เที่ยงปEด
62113009383 ว-าที่ร6อยตรีอรรถกฤษ สุราวรรณ�
62113009384 นางสาวธนภร ศรีภูวงษ�
62113009385 นายวรธน พรมจันทร�
62113009386 นางสาวกฤติยา จิตศักด์ิ
62113009387 นายคมขวัญ ห6องหาญ
62113009388 นายกิตติชัย คนเพียร
62113009389 นางสาววรัมพร บุตรสาร
62113009390 นางอภิญญา อุทิศธรรม
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62113009391 นางสาวปEทมา แก6วดวงดี
62113009392 นางสาวอัจฉราวรรณ อินทูล
62113009393 นางสาวจรรยา ทิวะทรัพย�
62113009394 นางสาวสุภานัน รัตนพงษ�วณิช
62113009395 นางสาวชนัฐกานต� จงดี
62113009396 นางสาวศุภกานต� ตันแพง
62113009397 นางสาวทิตยาภรณ� สุขโข
62113009398 นางสาวปEทมา นามแดง
62113009399 นางสาวจารุวัฒน� สุวรรณโชติ
62113009400 นางสาวณัฐวิกา พรมรักษา
62113009401 นางสาวชลธิชา สินธุสุวรรณ�
62113009402 นางสาวศิริรัตน� ชาติเพียร
62113009403 นายวรรณสิงห� ไชยแสง
62113009404 นางรุ-งอรุณ บุญขันธ�
62113009405 นางรุจนีย� พุ-มประเสริฐ
62113009406 นางสาววิมลรัตน� นวนเท-า
62113009407 นางสาวอาทิติยา คําปลิว
62113009408 นางสาวณัฐภัทร� โชคชัย
62113009409 นางสาวลลิตา สีหาอาจ
62113009410 นางสาวปริญฑรัตน� ปุญญะมาตย�
62113009411 นางขนิษฐา เทพถาวร
62113009412 นางสาวสัญญา แก-นมะนิตัน
62113009413 นางสาววรรณิศา บอกขุนทด
62113009414 นางสาวศรัญญา ต6นกันยา
62113009415 นายเทพพิทักษ� เดชศิริ
62113009416 นางสาวเบญจวรรณ ประวันนวล
62113009417 นางสาวจีระนันท� โคตพรม
62113009418 นายชัยสุริยา นาสมรูป
62113009419 นางสาวพัทธีรา ยืนยง
62113009420 นายฐิติพงษ� บุญเหมาะ
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62113009421 นางสาวณริศรา โพธ์ิอามาตย�
62113009422 นางสาวปริยาภรณ� กุลวงษ�
62113009423 นางสาววิชชุดา แข็งแรง
62113009424 นางสาวณัฐฏ�กฤตา สุนทรโรจน�
62113009425 นางสาวพัชรินทร� สุริโย
62113009426 นายเฉลิมศักด์ิ วินทะไชย
62113009427 นางสาวยุพาพร ใบชา
62113009428 นายศรายุทธ แซ-ว-อง
62113009429 นายศักด์ิดา ชินคํา
62113009430 นางสาวสุภัควีพร หงส�วงศ�
62113009431 นายประดิพล ปFตุภูมิสวัสด์ิ
62113009432 นางสาวศุภรัตน� ซ่ือตรง
62113009433 นางสาวยุพิน สาที
62113009434 นางสาวจุฑาพร เพ็งมูล
62113009435 นางสาวอุมา แสนกลาง
62113009436 นางสาวกัลยาณี เท-ามบาล
62113009437 นางสาวธนัญญา บัวมาตร�
62113009438 นายธนกฤต แซ-ลิ้ม
62113009439 นางสาวนิภาวรรณ สุรักษา
62113009440 นางสาวจุฑามณี แย6มชื่น
62113009441 นางสาววิริญญา สินธุโคตร
62113009442 นางสาวกิติยา โศรกศรี
62113009443 นางสาวไอรดา มีเพชร
62113009444 นายวัชระ พรมยศ
62113009445 นางสาวกิดากร ระจันทึก
62113009446 นางวิภารัตน� ชวนจิตร
62113009447 นางสาวศิรินาถ จันทะเปR
62113009448 นายภูมิพัฒน� สุวรรณมูล
62113009449 นางสาวจารุวรรณ ขานไชย
62113009450 นางสาวสุพนิดา ขันตีกุล
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62113009451 นางสาวกัญนรินทร� เสนา
62113009452 นางสาวประภัสสร เหล-าจันทร�อัน
62113009453 นางสาวศิริวงศ� ดวงไกรแสง
62113009454 นางสาวพชร ขําหาญ
62113009455 นายเกรียงไกร ไตรยวงศ�
62113009456 นายหมวดตรีวิวิชช�ธวุฒิ จิระโรจน�ประเสริฐกุล
62113009457 นายศุภชัย สายเนตร
62113009458 นางสาวขวัญชนก เมืองเก-า
62113009459 นายณัฐพล พิมพาสีดา
62113009460 นายอภิวัฒน� บัวสี
62113009461 นางสาวชมัยพร จํารัสแนว
62113009462 นางสาวจันทร�แรม ภูพลผัน
62113009463 นางสาวฑิตยา ตะกินนารี
62113009464 นายปFติ หิรัญญามาศ
62113009465 นางสาวนุสบา คําบุดดา
62113009466 นางสาวสุชาดา ควบสระน6อย
62113009467 นางสาวศิริรัตน� โสนิลาด
62113009468 นางสาวอรยา วังมฤค
62113009469 นางสาวสุพิญญา วายุแสง
62113009470 นายณฤทธ์ิ บํารุงกลาง
62113009471 นางสาวสุพัตรา โสมาศรี
62113009472 นางสาวเยาวลักษณ� สาโรจน�
62113009473 นางสาวชนัญชิดา ภูน้ําย6อย
62113009474 นายพิทักษ�ชัย ศรีนิล
62113009475 นางสาวภิรินทร ตลับเพชร
62113009476 นางสาวฐาปนีย� ทานู
62113009477 นางสาวลลิตา ปRองขวัญ
62113009478 นายอรรถพล พระโคตร
62113009479 นางสาวชลธิมา วินทะไชย
62113009480 นางสาวปุริมปรัชญ� เถาทิพย�
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62113009481 นายฐิติ จังวิวรรธน�
62113009482 นางพรรนิภา นิสสัยกล6า
62113009483 นางสาวจินตนา พลยุทธ
62113009484 นายยุทธนา พรหมอุ-น
62113009485 นายพิทักษิณ แฝงจันทร�
62113009486 นางสาวจิดาภา นามซุย
62113009487 นางสาวสุปรียา เกษมสุข
62113009488 นางสาวชลนรินทร� สุทธิจินตนา
62113009489 นางสาวภัทรณัฎฐ� จันทร�แก6วนวพร
62113009490 นางสาวกนกพร คะตา
62113009491 นางชุลีพร สีเห็มทอง
62113009492 นางสาวจรรยา จักรบุตร
62113009493 นายปฏิญญา เที่ยงกินรี
62113009494 นางสาวปนัสยา วานิชชัง
62113009495 นายนิธิพัชญ� กิจเจริญสิน
62113009496 นายธงชัย เลิศคอนสาร
62113009497 นางสาวอริสรา ซาผู
62113009498 นางสาวจิราภา แสงสุรินทร�
62113009499 นายประดิษฐ จันทพิมพ�
62113009500 นายกิตติวัฒน� จันทร�เสน
62113009501 นายชัชนันท� ทองมนต�
62113009502 นางสาวพิมพ�นารา จงเจริญ
62113009503 นางสาวนันทนิตย� เจริญขวัญ
62113009504 นายจารุวัฒน� หงษ�พฤกษ�
62113009505 นายภูริณัฐ คําดี
62113009506 นางสาวพิมพ�รตา แก6วสําราญ
62113009507 นางสาวศิขรินธาร แสนจําลา
62113009508 นางสาวราณี ศรีบุรินทร�
62113009509 นางสาวพฤกษา โชตนะ
62113009510 นางสาวสุธิพร พลายพูล
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62113009511 นายสิทธิพงศ� อิสสระ
62113009512 นางสาวบุษยากร สายทองสุข
62113009513 นางคัทลียา มะเสนา
62113009514 นางสาวสิริวิมล แสงหิรัญ
62113009515 นางสาวชนัญญา แสนกล6า
62113009516 นางสาวพิมพ�พิชฎา จันทร�เพ็ญ
62113009517 นายกิตติพงษ� จันทะนะ
62113009518 นางสาวจุฑารัตน� หาคําจารย�
62113009519 นางสาวภาวินี ปEดไพร
62113009520 นางสาวน้ําฝน ผดุงรัตน�
62113009521 นางสาวนภพร อาจฤทธ์ิ
62113009522 นางสาวสุพัตรา ศรีพุทธา
62113009523 นางสาวภัสวิภาพรรณ แผงดี
62113009524 นางสาวกัญยาณี กองณรงค�
62113009525 นางสาวบัณฑิตา ผาคํา
62113009526 นายกิตติธัช ขันทอง
62113009527 นางสาวธัญญาเรศ มะหันต�
62113009528 นายเอกพล ราชฤทธ์ิ
62113009529 นางสาวอารียา วรหาญ
62113009530 นางสาวธนาภรณ� เนาวรัตน�
62113009531 นายประชา สามารถ
62113009532 นางสาวอุไรวรรณ วงค�สะเสาร�
62113009533 นายอุดม เกตุขาว
62113009534 นางสาวธนัดดา โพธ์ิเงิน
62113009535 นางสาวกัญญาพัชร ปEญจมาศ
62113009536 นางสาวณิชกานต� สุขรัตน�
62113009537 นางสาวอนงวดี วันตัน
62113009538 นายวิชญะ สุนทรส
62113009539 นายภัทรพงศ� เจริญศรี
62113009540 นางสาวจุติพร ทรัพย�ทวีพูล
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62113009541 นางสาวจิรประภา เนื่องปEดสา
62113009542 นางสาวโสภิตา คลังพระศรี
62113009543 นางสาวเครือวัลย� สิงห�ฉลาด
62113009544 นางพรรณิษา ถานะพงค�
62113009545 นางสาวพัชรินทร� เขียวค6า
62113009546 นางสาวศิริรัตน� อัมภรัตน�
62113009547 นายวรยศ สูงแข็ง
62113009548 นางสาววธัญณ�ชนก จงสมัคร
62113009549 นางสาวฉัตรชุดา พิมพ�มุข
62113009550 นางสาวเมยานี พวงประโคน
62113009551 นางสาวพลอยไพลิน มหาโชคไชย
62113009552 นางสาวชุติมา นราฤทธิไกร
62113009553 นายปฐมพงศ� ปรีสิทธ์ิ
62113009554 นายนรพล กองอุดม
62113009555 นางสาวดุษฎี ลากุล
62113009556 นางสาวรัชฎา กันดุลย�
62113009557 นางศศิมาภรณ� แสนตWะ
62113009558 นายสุเมธี แผ-นผา
62113009559 นายโกมินทร� สร6อยจิตร
62113009560 นางสาวกิตติยาภรณ� โถสูงเนิน
62113009561 นางสาวสุวนันท� สารกาศ
62113009562 นางสาวทิพวัลย� อิงชัยภูมิ
62113009563 นางสาวณฐอร ราชสีห�
62113009564 นางสาวอรนุช กันพนม
62113009565 นายปรัญญา ทิ้งโคตร
62113009566 นายประทิน จันทร�ลอย
62113009567 นางสาวศิริธร ต6นลิ
62113009568 นางสาวอทิตติยา ปEญ\ูรัตน�
62113009569 นางสาวปณิดา ปEงสุข
62113009570 นายภควัต ปูPหลุ-น
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62113009571 นางสาวสุกัญญา เสียงกอง
62113009572 นางสาวเจนจิรา อังคพนมไพร
62113009573 นางสาวกัญชพร สุวรรณศักด์ิ
62113009574 นางสาวนวลจันทร� รักษาผล
62113009575 นางสาวพรนิรินธน� โคตรผาย
62113009576 นางสาวอรอุมา ภูชะนาม
62113009577 นางสาวสุภารัตน� ศรีพิพัฒน�
62113009578 นางสาวขนิษฐา บุญจอง
62113009579 นายนพดล มะโนลัย
62113009580 นางสาวสุภาศิลปS เดชยศดี
62113009581 นางสาวดุจดวงมณี เครือแก-นแก6ว
62113009582 นางสาวธนาพัช โนนทิง
62113009583 นางสาวกรกมล ขํามาก
62113009584 นางสุดารัตน� แปะทา
62113009585 นายณัฐพงศ� ผ-านวงษ�
62113009586 นางสาวพิมพ�นิภา ศรีลารักษ�
62113009587 นางสาวจิรนันท� ธรรมจันทร�
62113009588 นางสาวบุษราคัม พินิจสุริยะ
62113009589 นางสาวชนากานต� แสนขวา
62113009590 นายนนธวัตร รุ-งโรจน�
62113009591 นายจักรกริช วิเศษศรี
62113009592 นายตระการ กองส-วย
62113009593 นางสาวกัญญารัตน� กันทะศรี
62113009594 นายนวพชร กลิ่นช6าง
62113009595 นายวุฒิชัย มารมย�
62113009596 นายเนติพงษ� พงอุดทา
62113009597 นายศิริวัฒน� ศิริเลี้ยง
62113009598 นางสาววิภาดา ศรีมาชัย
62113009599 นางสาวจุรีพร แอบจันทึก
62113009600 นายชัยนรานนท� ประทุมแก6ว
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62113009601 นางสาวน้ําฝน ปานเนาว�
62113009602 นางสาวสุพัตรา สระบัวบาน
62113009603 นางสาวอัจจิมา พรมหลวงศรี
62113009604 นางสาวอารีภรณ� สอรักษา
62113009605 นางสาวชบา ศรีเนตร
62113009606 นายพัฒนพงษ� บ-อไทย
62113009607 นางเพ็ญจันทร� ภูนารี
62113009608 นายวุฒิพงษ� พิมพ�วิเศษ
62113009609 นางสาวจุฑามาศ ยันดี
62113009610 นางสาวศศิกานต� ศิริเมือง
62113009611 นางสาวกรวรางค� พรดอนก-อ
62113009612 นางสาวอรทัย เชียงกางกุล
62113009613 นางสาวภาวิตา เภาสี
62113009614 นางสาวสุธรรมมา โพธ์ิงาม
62113009615 นายเฉลิมวงศ� ข6อยุ-น
62113009616 นางสาวเจษฎาภรณ� ภูบุญเติม
62113009617 นายศุภวิชญ� พุทธิพงศ�ปภัสร�
62113009618 นางสาวเพชรไพลิน น6าวแสง
62113009619 นายธารตะวัน ชมภูผิว
62113009620 นางสาวนิภา มุลิจันทร�
62113009621 นางสาวสุลีรัตน� หลวงกระเลน
62113009622 นางสาวณัฐสุดา สีอ-อน
62113009623 นางสาวศิริประภา ถนอมสงัด
62113009624 นางสาวเพ็ญนิสา โสถี
62113009625 นายสุรวิทย� ชวนจิตร
62113009626 นางสาวมณีรัตน� ม-วงมนตรี
62113009627 นางสาวเฟ]GองฟRา เชื้อสกล
62113009628 นางสาวกมลพร แสงทับทิม
62113009629 นายธีรภัทร ศรีงามเมือง
62113009630 นายนิลวัฒน� บุพิ
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62113009631 นางสาวขวัญชนก ปEญญา
62113009632 นางสาวอมรรัตน� ศรีวิชา
62113009633 นางสาวสุภาพร ถาปาลบุตร
62113009634 นางสาวอุษมา ก่ิงดาว
62113009635 นางสาวเพ็ญประภาภรณ� สายทองสุข
62113009636 นางสาวนิชาภา ผาระพัฒน�
62113009637 นางสาวฐิตารีย� วงษาสืบ
62113009638 นายวิทวัฒน� เสนาราช
62113009639 นางสาวสุชาดา อินแสน
62113009640 นางสาวรัชนี บุตรสาธรรม
62113009641 นางสาวรจรินทร� แสงภารา
62113009642 นางสาวณัฐภัทร อันถาวรพงศ�
62113009643 นางสาวจริยา อริยะดิบ
62113009644 นางสาววิจิตรา พลซา
62113009645 นางสาวกฤษณา กองเกิด
62113009646 นายจิรวัฒน� เจือมประโคน
62113009647 นางสาวมริษา สารคํา
62113009648 นายศราวุฒิ ไม6แก6ว
62113009649 นายรัชนนท� พรหมรศ
62113009650 นางสาวธัชมาภรณ� พรมดี
62113009651 นายอัคคณัฐ บุตรดีวงค�
62113009652 นางสาวชลธิชา กาลภูมิ
62113009653 นางสาวภัทรศรี ผจงดี
62113009654 นางสาวปEทมพร แก6วหานาม
62113009655 นางสาวปณิดา พันธ�เพชร
62113009656 นางสาวอมรรัตน� ฟองฤทธ์ิ
62113009657 นายภาณุพันธุ� ชนะภู
62113009658 นางสาวราตรี นันทะเขต
62113009659 นายเมธี วงมะลัย
62113009660 นางสาวศิกานันท� คลังระหัด
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62113009661 นางสาวภาวิดารัชต� จักรคํา
62113009662 นางสาววรางคณา รัตนปEญญา
62113009663 นางสาวสโรชา จําปาจันทร�
62113009664 นายปวรุตม� แก6วกันยา
62113009665 นางสาวชนาพร สีหาราช
62113009666 นางสาวพรลภัส จอมศรี
62113009667 นายณัฐพงษ� ตรีมาตร
62113009668 นางสาวสุพัตรา พุทธจันทร�
62113009669 นางสาวนฤมล กาดนอก
62113009670 นายหฤษิต บุพจันโท
62113009671 นางสาวธัญญาลักษณ� ชนะพาล
62113009672 นางสาวชญาน�ทิพย� มณีฉาย
62113009673 นายศุภวิชญ� นามวันทา
62113009674 นางสาววชิราพร อาจทวีกุล
62113009675 นางปรียานุช บัวภา
62113009676 นางสาววรัชยา สุขะ
62113009677 นางกวิสรากรณ� แกมเงิน
62113009678 นางสาวสุวนุช สุรวาจากุล
62113009679 นางณธัญนันท� อุธานี
62113009680 นางสุทิสา ศุภวีระกุล
62113009681 นางบรรจง ประดับการณ�
62113009682 นางสาววรรณภา ลีเขาสูง
62113009683 นางสาวนพมาศ จันทะวัน
62113009684 นางสาวนวรัตน� จันทมูล
62113009685 นายพงศ�นัช บรรหาร
62113009686 นายพลวัฒน� แดงรัตน�
62113009687 นางสาวกมลวรรณ กงภูเวช
62113009688 นางสาวนนทิยา ศรีกุลคร
62113009689 นางสาวสาวิตรี น6อยเมือง
62113009690 นางสาวอิงอร แสงสุริยินทร�

หน6า 323 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113009691 นางสาวดานี แซ-ย้ัง
62113009692 นายชิตกมล ศรีชมภู
62113009693 นางสาวศิริวรรณ จรสรไชย
62113009694 นางสาวอรดี ศรีแก6ว
62113009695 นางสาวชุติมา นนท�นาภา
62113009696 นางสาวจุฑารัตน� บุริวรรณ
62113009697 นางสาวจิราพร ชิวขุนทด
62113009698 นางสาวสุกัญญา อ-อนโพธา
62113009699 นางสาวชนิสรา คุณวิรารักษ�
62113009700 นางสาววรรณนิษา เฮ6ากอก
62113009701 นางจตุพร รุ-งเรือง
62113009702 นางสาวบุหลัน พรรคทิง
62113009703 นางสาวเบญจา สุขวรรณ�
62113009704 นางสาวปนัดดา มนตรีนอก
62113009705 นางสาวเบญจวรรณ คาดสนิท
62113009706 นายนิรุต จันทบุรม
62113009707 นางสาวปวีณา โสนิราช
62113009708 นางสาวพิชญา ศรีเสมอ
62113009709 นางสาวสุวภัทร ทันแก6วเจริญ
62113009710 นายรัฐกร โวหารกล6า
62113009711 นายพรลภัส ควรรณสุ
62113009712 นางสาวสุพัตรา เร็วสา
62113009713 นายวัชระ อิ่มรัง
62113009714 นางสาวปรางทิพย� อยู-ศิล
62113009715 นางสาวจันทร�ศิริ เจริญไชย
62113009716 นายวัชรินทร� ทัดไพร
62113009717 นางสาวกนกพรรณ เจริญศรี
62113009718 นางสาวเสาวคนธ� สมอดี
62113009719 นายพงษ�พิชญ� พิมพ�นารากร
62113009720 นายคทา ศรีจูม
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62113009721 นายนพดล ขาวเมืองน6อย
62113009722 นางสาวณัฏยา บุญส-ง
62113009723 นางสาวพริมา หาญอุดม
62113009724 นายศรายุธ น6อยเสนา
62113009725 นางสาวปลื้มจิต อุทัย
62113009726 นางสาวสุภาพร ศรีศักด์ิ
62113009727 นางสาวจันจิรา ปากแข็ง
62113009728 นางสาวธดากรณ� นาทันลิ
62113009729 นางสาวกนกวรรณ มูณละศรี
62113009730 นางสาวพิบูรณ�ศิลปS มงคลศิริ
62113009731 นางสาวรัชดาพร โนนสันเทียะ
62113009732 นายพลากร สิ่วไธสง
62113009733 นางสาวจันจิราภรณ� ศรีพลแสน
62113009734 นางสาวศิริลักษณ� ลุนดี
62113009735 นางสาวอนุธิดา เปรมโยธิน
62113009736 นางสาววรางค�รัตน� ฤทธ์ิถาพรม
62113009737 นางสาวอาทิตยา น6อยอินทร�
62113009738 นางสาวประภัสสร ขันแข็ง
62113009739 นางสาวเมธาวี ศรีโต
62113009740 นางสาวอินธุอร ศรีนันทา
62113009741 นางสาวประกาย บุตตาสี
62113009742 นางสาวจิราวรรณ โชติพันธ�
62113009743 นางสาวปารมี ฝEGนระหันต�
62113009744 นางสาวอภิญญา สันติสุข
62113009745 นางสาวปEทมา พรมโนภาส
62113009746 นางสาวหนึ่งฤทัย คําสอน
62113009747 นางสาวพวงผกา ภักดี
62113009748 นางสาวมินตรา กิที
62113009749 นางสาวจุฑามาศ วิชาสี
62113009750 นายพร6อมจิต โยเหลา
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62113009751 นางสาวพชรมล เพ็ชรมณี
62113009752 นางสาววนิดา ธิประโชติ
62113009753 นางสาวเอมวิสาข� พลอาวุธ
62113009754 นางสาวอรชุมา วงพล
62113009755 นางสาวชณัชชา บัวชุม
62113009756 นายอานันท� สมทรัพย�
62113009757 นางสาวปFยนุช ทับสมบัติ
62113009758 นายปารเมศ พลเหลา
62113009759 นายประจักษ� ภูพลผัน
62113009760 นางสาวประภัชสร หาญภักดี
62113009761 นางสาวรวินันท� โถแก6วเขียว
62113009762 นายมณีศักด์ิ รัตนเวฬุ
62113009763 นางสาวภูษิตา กระจ-างแสง
62113009764 นางสาวพัชรินทร� สิงห�อาจ
62113009765 นางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
62113009766 นายปริวัตร หาญเวช
62113009767 นางสาวพัลลภา บุตรศาสตร�
62113009768 นางสาวประภัสสร นธิศรี
62113009769 นายราชภูมิ ไพบูลย�
62113009770 นางสาวชาลินี เลนทํามี
62113009771 นางสาวมัณฑนา อุ-นรัมย�
62113009772 นางสาวพิมพ�สุภา ภูยาทิพย�
62113009773 นางสาวเบญจมาภรณ� สมนึก
62113009774 นางสาวพิจิตรา ศรีชู
62113009775 นางสาวพรสุดา นาดี
62113009776 นางสาวกัลยาณี นาคนิล
62113009777 นางสาวอมิตรา ธารารมย�
62113009778 นางรุ-งฤทัย ดํารงชัย
62113009779 นางนันท�นภัส นาคคํา
62113009780 นางสาวปริยาภัทร ชนะภัย
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62113009781 นางสาวกรกนก ตระหง-าน
62113009782 นางสาวศิรภัสสร มารอด
62113009783 นางสาววิชุดา สายโคกกลาง
62113009784 นางสาวพนิดา ภูขันสูง
62113009785 นางสาวจุฑารัตน� เดชโคตร
62113009786 นางสาวเสาวลักษณ� ผลาผล
62113009787 นางสาวสมฤทัย เติมภูเขียว
62113009788 นายทศพร เนื้อจันทา
62113009789 นางสาวดวงหทัย ขวัญทอง
62113009790 นายรัฐพล ประเสระกัง
62113009791 นางสาวณัฐริฎา พิณพ-อย
62113009792 นายธีรภัทร� สัตย�ซ่ือ
62113009793 นางสาวฐิติพร ข6อยุ-น
62113009794 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณโคตร
62113009795 นางสาวปริมประภา วงคําหาร
62113009796 นายจตุรพล บัวสาย
62113009797 นางสาวจริญญา ขยันหา
62113009798 นางสาวปวีณ� หาญธงชัย
62113009799 นางสาวภัทราวรรณ เจ็กนอก
62113009800 นางสาวโชษิตา ไชยบุตร
62113009801 นางสาวพัชรี ไอทา
62113009802 นายสุริโย บุตรแสน
62113009803 นางสาวณัฐการ แน-นอุดร
62113009804 นางสาวปาลิตา พิลา
62113009805 นางสาวนวพร เครือแก6ว
62113009806 นางสาวสาลินี มูลอามาตย�
62113009807 นางสาวรัชดา เถินมงคล
62113009808 นางสาวดาริน บุตรี
62113009809 นางสาวเสาวลักษ� สารรัมย�
62113009810 นายเชื้อชาติ ชัยวงศ�
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62113009811 นางสาวอรทัย ลีโคตร
62113009812 นายพงศกร นามิสา
62113009813 นางสาวณัฐนิชา สุนทรชัย
62113009814 นายวันเฉลิม พัฒนโชติ
62113009815 นางสาวฐิตาภรณ� บอมโคตร
62113009816 นางสาวศิริมา ผลาผล
62113009817 นางสาวพัชราพรรณ สุดชารี
62113009818 นางสาวสุภาวดี พิธรรม
62113009819 นางสาวชนาพร แรมไพร
62113009820 นายกฤตภาส จิระเดชประไพ
62113009821 นายปฐมพงศ� มะลีจันทร�
62113009822 นางสาวขนิษฐา โคประเสริฐ
62113009823 นายพุทธศักด์ิ กําจร
62113009824 นายทนงศักด์ิ สาธุการ
62113009825 นางสาวภคษร ภูพาที
62113009826 นายสมคิด ทองไชย
62113009827 นางสาวจุฑารัตน� บดีรัฐ
62113009828 นางสาวอรพรรณ ดีสม
62113009829 นายโฆษิต วงศ�ศรีเทพ
62113009830 นางสาวภัทรรักษ� สมสินธ�
62113009831 นางสาววิจิตรา ทุมอ6ม
62113009832 นางสาวลลิดา กิติมังกร
62113009833 นางปรัชญาภรณ� ภูสาไสย
62113009834 นางสาวปFยะนาถ วงษ�ลา
62113009835 นางสาวเครือวัลย� วงษ�ษาหาญ
62113009836 นายพุฒิเมธ อุทธา
62113009837 นายวรเชษฐ� อุทิศธรรม
62113009838 นายธนสร ชุ-มนาเสียว
62113009839 นางสาวชนัญญา บาลีพรม
62113009840 นางสาวรวิพร ประสานศรี
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62113009841 นายประยงค� พรมมา
62113009842 นางสาวปรียานุช ลาขุนทด
62113009843 นายมานะชัย นิงคลี
62113009844 นางสาวสุพรรณี มาตา
62113009845 นายศิรัชวิชญ� ศตรัศมีพงศ�
62113009846 นางสาวสุกัญญา อุดทา
62113009847 นายชัยยศ คํานา
62113009848 นายธนพันธ� หน-ายทุกข�
62113009849 นางสาวอิสราภรณ� อันสนั่น
62113009850 นางสาวปาณิสรา รักษาภักดี
62113009851 นางสาวศุภดา ต6นตระกูลรัตน�
62113009852 นางสาววีร�สุดา จันลิ
62113009853 นางสาวสุภาพร ศรีน6อย
62113009854 นางสาวศิริพร คําแหล-
62113009855 นางสาววารินทร� กังฉิมา
62113009856 นางสาวแพรวนภา มหามาตย�
62113009857 นางสาวนลินี สังคําพันธ�
62113009858 นางสาวอัจฉรา คงหาญ
62113009859 นางสาวปุริมปรัชญ� ฉัฏบวรลักษณ�
62113009860 นายพงษ�สุธร ธรรมโชติ
62113009861 นางสาวศศิธร สุนทโรจน�
62113009862 นางสาวเกวลี ภูยาแพทย�
62113009863 นางสาวพรรษชล ทิทํา
62113009864 นางสาววนิดา ภารพัฒน�
62113009865 นางสาวจิราภรณ� สีไพร
62113009866 นางสาวรจนา ประภูชะกัง
62113009867 นางสาวปรัชญาภรณ� คนใหญ-
62113009868 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เอน
62113009869 นางสาวฐิติยาพร ภูแสนศรี
62113009870 นางสาวอรุณรัตน� คําแก6ว
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62113009871 นางสาวอชิรญาณ� ไตรชัชวาล
62113009872 นายธวัชชัย เฉลียวฉลาด
62113009873 นางสาวศศิวิมล ชุมมณเฑียร
62113009874 นางสาววราภรณ� มีพันธ�
62113009875 นางสาวอรอนงค� อินตะโคตร
62113009876 นางสาวกิตติยา ศรียางนอก
62113009877 นางสาวปนัดดา ทิพย�แสง
62113009878 นางสาวชนาพร พวงพิลา
62113009879 นางสาวปFยาภรณ� โสมณาวัตร�
62113009880 นางสาวจรูญลักษณ� ไชยฮะนิจ
62113009881 นางสุพรรณี จันทะดวง
62113009882 นายวุฒิชัย จําปาสี
62113009883 นายศรัณย� บุญบุตรท6าว
62113009884 นางสาวพรนภา ฉลาดดี
62113009885 นางสาวสุธิตา จันทร�เมือง
62113009886 นายนภัทร จงใจภักด์ิ
62113009887 นางสาวอรัญญา เนตรแสงสี
62113009888 นายกิตติวัฒน� สาครสิทธิศักด์ิ
62113009889 นางรําไพ ไพโรจน�
62113009890 นายภูวนาท มาตรสว-าง
62113009891 นายธัชชัย โพธ์ิศรี
62113009892 นางสาวพรรณิภา เรืองตังญาณ
62113009893 นายวีรยุทธ กิจสกุล
62113009894 นางสาวพิมประภัส ปPองเต-า
62113009895 นายพงศ�พิพัฒน� ชาโท
62113009896 นายภาสกร อธิเตโชกุล
62113009897 นางสาวศิรินทรา เหล-าถาวร
62113009898 นางสาวอริษา ชาพันธ�
62113009899 นายนพรัตน� มีย่ิง
62113009900 นางสาวกนกวรรณ ประทุมชัย
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62113009901 นางสาวศรัญญา สารบรรณ
62113009902 นางสาววราภรณ� วันศรีรัตน�
62113009903 นางสาวกาญจนา เก้ือกูล
62113009904 นางสาวมาริษา นาทองบ-อ
62113009905 นางสาววิมลวรรณ โยมศรี
62113009906 นางสาวสุภาณี สุขะลี้
62113009907 นางสาวอัจฉรี คงศิลา
62113009908 นางสาววารุณี โทแก6ว
62113009909 นางสาววันทินี ภูธรรมะ
62113009910 นายกิตติพงษ� คําทอก
62113009911 นางสาวสิริยากร ศรีหารักษา
62113009912 นางสาวจิราภรณ� แสงใส
62113009913 นางสาวเจนจิรา เกษมสุข
62113009914 นายอาทิตย� อันทะโส
62113009915 นางสาวมัดธนา ลามพัฒร�
62113009916 นางสาวพรวิมล จําปาแก6ว
62113009917 นางสาววารุณี จันโนนแซง
62113009918 นางสาวสุชัญญา เขียนศิริ
62113009919 นางสาววันทกานด� กาหลวงรัตน�
62113009920 นางสาวมุกสิรา สีเสน
62113009921 นางสาวพิมลรัตน� คําดี
62113009922 นางสาวอนงค�นาถ จําปาหอม
62113009923 นางสาวกฤติกา ลาภบรรจบ
62113009924 นางสาวกฤษณา คาดีวี
62113009925 นางสาวสุรางคนา จินดามาตย�
62113009926 นางสาวธัชกร หีบแก6ว
62113009927 นางสาวณาทิชา จันทหาร
62113009928 นายสุทิวัส จงแพทย�
62113009929 นายนิคม แทนราษฎร�
62113009930 นางสาวศิรภัสสร จันทคะมุด
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62113009931 นายณัฐวุฒิ ชาวงษ�
62113009932 นางสาวนงลักษณ� พาพุทธา
62113009933 นางสาวพรสุพัฒน� วามะลุน
62113009934 นายกิตตวัฒน� จันทรประทักษ�
62113009935 นางสาวรัตนา นามบุญเรือง
62113009936 นางสาวพิมพร พรมพวง
62113009937 นายวัชระ อุบลเผื่อน
62113009938 นางสาววัชราภรณ� เสมอวัน
62113009939 นางสาวณิชาภัทธ เปRดทิพย�
62113009940 นางสาวชนินาถ ไชยโสดา
62113009941 นางสาวจีรพรรณ พลศรี
62113009942 นายศิวะ ศิริรัตน�
62113009943 นายยุทธชัย อนุสนธ�
62113009944 นางสาววัลลภา อินอําคา
62113009945 นายภาณุพัฒน� บุตรดีไชย
62113009946 นายจตุพล เติมพันธ�
62113009947 นางสาวเบญจญาภา สงตลาด
62113009948 นางสาวอรจิรา ศรีบุรินทร�
62113009949 นางสาวกชนิภา งวงชัยภูมิ
62113009950 นางสาววิลาวัลย� พลน6อย
62113009951 นางสาวรติกร พูลพจน�
62113009952 นายปรีดิวัฒน� เนาว�แก6ว
62113009953 นางสาวชลีพร สายขุน
62113009954 นายธนารักษ� เล็กประเสริฐ
62113009955 นางสาวปรารถนา ใหญ-สง-า
62113009956 นางสาวจารุนันท� ภูทะวัง
62113009957 นางสาวผไทมาส เตียวเจริญโสภา
62113009958 นางสาวทัศนีพร วงชมภู
62113009959 นายจารุวัฏ ฉัตรพูนกุล
62113009960 นางสาวจันทนา พ-อคนตรง
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62113009961 นายอวัช คงทวี
62113009962 นายอดิศักด์ิ สําแดง
62113009963 นายวริษฐ� เหมวงษ�
62113009964 นางสาวบังอร สายคําหน-อ
62113009965 นางสาวศิรดา กลับรอด
62113009966 นายวรัญ\ู นาอุดม
62113009967 นางสาวนิรชา กิมรัชต�โชติ
62113009968 นางสาวจันทมาศ จําปา
62113009969 นายชินโชติ ธาตุไพบูลย�
62113009970 นางสาวกรกนก พันเทศ
62113009971 นายธนากร สอนซุน
62113009972 นางสาวกานต�สิรี เวียงสมุทร
62113009973 นางสาวณฐกานต� บุญอาษา
62113009974 นางสาวเอื้ออังกูร เสามุกดา
62113009975 นางสาวเมธินี เนตถา
62113009976 นายพิชญา บุญวิเศษ
62113009977 นายปฏิธาน ภูปุย
62113009978 นายภูวนาถ กระพันธ�เขียว
62113009979 นางสาวศศิธร พรมรัตน�
62113009980 นางสาวพรภักด์ิ รักษาภักดี
62113009981 นางสาวปภัสรา วรแสน
62113009982 นางสาวสุวรรณา โพธ์ินาง
62113009983 นายนิวัฒน� พิมพ�โสดา
62113009984 นางสาวกุลสตรี สุริยะ
62113009985 นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง
62113009986 นางสาวธันย�นิชา อัครนันท�ชัชวาล
62113009987 นายธนวัฒน� ซารัมย�
62113009988 นางสาวปEทมา ภูแล-นก่ี
62113009989 นางปณิดา กกกนทา
62113009990 นายธนู มะลาวัน
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62113009991 นางสาวสุจิตตา ศรีพันธบุตร
62113009992 นางสาววนิดา แก6วคร
62113009993 นางสาวปFยะมาภรณ� จันนามอม
62113009994 นางสาวปริสา สิงห�แม-ง
62113009995 นางสาวศรินยา กองสอน
62113009996 นางสาวนิภาพร โพธ์ิศรี
62113009997 นางสาวเพ็ญพิชชา คํามา
62113009998 นางกมลทิพย� นรศรี
62113009999 นางสาวปรีดา สีลาดเลา
62113010000 นางสาวเพลินจิตร บุญกุล
62113010001 นางสาวเจนจิรา วงษ�พระบุตร
62113010002 นางสาวปลายฝน สินพรม
62113010003 นางสาวนิติญา สําเนียงสูง
62113010004 นางศุภลักษณ� จิตใบ
62113010005 นายสุพรรณโชค ลางคุลานนท�
62113010006 นางสาวเสาวคนธ� พรหมบุตร
62113010007 นางสาวกมลชนก อาจหาญ
62113010008 นางสาวศิริรัตน� เกาะษา
62113010009 ว-าที่ร6อยตรีวรวัตร พัฒใหม-
62113010010 นายภาณุสิทธ์ิ อกอุ-น
62113010011 นางสาวอักษรสวรรค� สายทองต่ิง
62113010012 นางสาวศิรินภา เจียรสถิตย�
62113010013 นายกรรณ ธนะวงศ�
62113010014 นางสาวสมนภา รอบแคว6น
62113010015 นายยุรนันท� อาจไพวัลย�
62113010016 นางสาวทัศน�ธิญา มลาชู
62113010017 นางสาวหทัยเทพ วันลา
62113010018 นายอาคม ผ-านสําแดง
62113010019 นางสาวบุญฑริกา แก6วศิริ
62113010020 นางสาววาสินี อุดมไพบูลย�สุข
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62113010021 นายจตุพจน� รอดแก6ว
62113010022 นางสาวกุลจิรา สมีนาง
62113010023 นางสาวสุดารัตน� พัทมี
62113010024 นางสาวจิตลัดดา นามบุญลา
62113010025 นางสาวสุธิดา อินทร�จันทร�
62113010026 นางสาวชนิฎา พันพ่ัว
62113010027 นางสาวเกตุวรินทร� บูรณะกิติ
62113010028 นางสาวบังอร นาถํ้าพลอย
62113010029 นางสาวอัญชลี ดีพลงาม
62113010030 นางสาวเสาวลักษณ� สาลี
62113010031 นางสาวเฟ]Gองฤทัย พันธ�จรุง
62113010032 นางสาวสุภาวดี แสงสวย
62113010033 นายปFยะวัชร ธรรมสิทธ์ิ
62113010034 นายธีระวิทย� ธีระผจญ
62113010035 นางสาวฑิฆัมพร ทิพย�สิงห�
62113010036 นางสาวณัฐชานันท� สินธุ�ไสย
62113010037 นายตรีเพชร วงษาเกษ
62113010038 นางสาวญาสุมินทร� ไทยใหม-
62113010039 นางสาวนิภา วงษ�เพ็ชร
62113010040 นางสาวสุภักด์ิ สุนทรวัฒน�
62113010041 นางสาวเมวดี พอกทรัพย�
62113010042 นายจักรี จันทร�แสง
62113010043 นางสาวกนกพร บุญวิเศษ
62113010044 นายธีระศักด์ิ ต-อทุน
62113010045 นางสาวลลิตา ทวีศิลปS
62113010046 นายอุเทน ทองวัน
62113010047 นางสาวจิระประภา หาญแท6
62113010048 นางสาวรัชดาพร ย-องเหล-ายูง
62113010049 นางสาวอลิตา บรรจมาตย�
62113010050 นางสาวอาทิตยา ปFดตาระโพธ์ิ

หน6า 335 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113010051 นายธนิตย� เต6หนองเปZด
62113010052 นางสาวณัฐริกา โพธ์ิไทรย�
62113010053 นางสาวศศิธร สําเภา
62113010054 นางสาวอรยา ทักษิณ
62113010055 นางสาวอรทัย จิตติวรากุล
62113010056 นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด
62113010057 นายอภิรมย� เก-งกล6า
62113010058 นางสาวสินจัย บุญทศ
62113010059 นางสาวประวีณา เหมือนเหลา
62113010060 นางสาวพรทิพย� ภูผาธรรม
62113010061 นางสาวสุภาพร รื่นภาคเวค
62113010062 นายเอกราช ประยูรพรหม
62113010063 นายสมภพ ซ-ามยอง
62113010064 นางสาวศิริพร เพียกเพีย
62113010065 นางสาวมณีรัตน� สุดวิลัย
62113010066 นางสาวสุกัญญา รอดเหม6น
62113010067 นายธัชพล กุฎฤาษี
62113010068 นายศิริลักษณ� ดวงแสงจันทร�
62113010069 นายจิรพงศ� ภูงามเงิน
62113010070 นางสาวปFยภรณ� ไชยสงคราม
62113010071 นางสาวกัญจนา เทศประสิทธ์ิ
62113010072 นางสาวศิริกรณ� สวาทพงษ�
62113010073 นายสมศักด์ิ ไชยบุตร
62113010074 นางสาวกรรณิการ� สําเนียง
62113010075 นางสาวปริญญาพร การถวิล
62113010076 นายณัฐพงษ� กัลยาแก6ว
62113010077 นายศิรวัฒน� พรมพลเมือง
62113010078 นางสาวฌปภัช โคสมบูรณ�
62113010079 นายชิษณุพงศ� อภิโช
62113010080 นางสาวพิไลวรรณ ประวันเตา
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62113010081 นางสาววันวิสา ยืนสุข
62113010082 นางสาวสุวรรณภา แสงค6อม
62113010083 นางสาวฐิตยาภา ชํานาญ
62113010084 นางสาววิภาพร แววศรี
62113010085 นางสาวกาญจนาพร หารมะโน
62113010086 นางสาวศศิธร ลาหนองแคน
62113010087 นายสุขสันต์ิ หญิงโม
62113010088 นางสาวสุธิตา กันหาวัน
62113010089 นางสาวกัญญารัตน� สิทธิศักด์ิ
62113010090 นายสุชาครีย� ฝEกฝPายธรรม
62113010091 นางสาวอมรรัตน� แสนใจวุฒิ
62113010092 นางสาวชุติมา ขันติโสม
62113010093 นายทินกร พรหมการณ�
62113010094 นางสาวกัญญาภัค นามโยธา
62113010095 นางสาววัชราวลี สุดสาร
62113010096 นางสาวสุวิภา ศิริพยัคฆ�
62113010097 นางสาวพรพิมล เมืองสง
62113010098 นางสาวธัญธร ศรีนามล
62113010099 นางสาวเบญจวรรณ ปะระติ
62113010100 นายศราวุธ มหาบุตร
62113010101 นายโยธิน โนนทนวงษ�
62113010102 นางสาวศิริรัตน� แก6วจันทร�
62113010103 นางสาวอัจฉรา ทองด-านเหนือ
62113010104 นางสาวดลยา ปาทะวงค�
62113010105 นางสาวกุลนิษฐ� ชาติทหาร
62113010106 นายอัฐศักด์ิ ทองดี
62113010107 นายประเสริฐ บูรณเวช
62113010108 นางสาวฟRาใส พรหมแสนวิเศษ
62113010109 นางสาววันวิสา โสสุด
62113010110 นางสาวกัลยานิตย� เชิญชัยภูมิ
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62113010111 นายทรงวุฒิ บุตนุ
62113010112 นางสาวศิวาพร ภูสดศรี
62113010113 นายนเรศ อนันตศิริจินดา
62113010114 นายสุรพงษ� ใจฉวะ
62113010115 นางสาวปนิษา สมศรี
62113010116 นายวุฒิชัย วรพันธุ�
62113010117 นางสาวอรทัย ศรีมุล
62113010118 นายสุรกิจ จันทร�หอม
62113010119 นายสถาพร เกษแก6ว
62113010120 นายอัษฎาวุฒิ สุขิตานนท�
62113010121 นางสาวอรนันท� ศรีนวล
62113010122 นางสาวธัญพร ถนอมเงิน
62113010123 นายศุภกิจ นุริตมนต�
62113010124 นายปฐมพงษ� แก6วดี
62113010125 นายปวเรศ บุญรักษา
62113010126 นายพงษ�ศักด์ิ มณีรัตน�
62113010127 นางสาวณัฐริณีย� ชาวงษ�
62113010128 นายชินดนัย ภูมิสถาน
62113010129 นางสาวศกุลตลา ภูอ-างทอง
62113010130 นางสาวสิริยากร กองสู
62113010131 นายอัครศักด์ิ ครุธวงษ�
62113010132 นายกิตติคุณ เวียงธรรม
62113010133 นางสาวอมรรัตน� ขวานอก
62113010134 นางสาวภัควลัญชญ� โยธะไชยสาร
62113010135 นายรัตนชัย ออมสิน
62113010136 นายณัฐวุฒิ ก6อนกลิ่น
62113010137 นางสาวสุพัตรา จันทบุตร
62113010138 นางสาวหทัยรัตน� สุระภักด์ิ
62113010139 นางสาวศิรินภา ทวีเงิน
62113010140 นางสาวสุวนันท� ผิวอ-อน
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62113010141 นางสาวอรทัย ผิวขาว
62113010142 นางสาวอุมาพร มีผิว
62113010143 นางสาวลัดดา แน-นชารี
62113010144 นายมีฤทธ์ิ แซสันเทียะ
62113010145 นายสุรศักด์ิ พงษ�ธานี
62113010146 นางสาวชิดชนก บุญทัน
62113010147 ว-าที่ ร.ต.หญิงกัญญ�ณพัชร นาแถมเพชร
62113010148 นางสาวชนาภรณ� เดชบุรัมย�
62113010149 นางสาวลลิตา ใจศิริ
62113010150 นางสาวณัชฐ�ฐิชาวดี พรหมภักดี
62113010151 นางสาวภาวินี ไชยขันธุ�
62113010152 นางสาววิชชุดา เติมวุฒิ
62113010153 นางสาวภาริณี เงาทอง
62113010154 นางสาวศิรัญญา ศรีนุกูล
62113010155 นายปฎิพัทธ� กาจหาญ
62113010156 นายอภิวัฒน� ปรีวาสนา
62113010157 นายธนวัฒน� นะตะพงษ�ศิลปS
62113010158 นายปรัชญา สิมสวัสด์ิ
62113010159 นายจักรพล จันทบุตร
62113010160 นางสาวเจษรา คชฤทธ์ิ
62113010161 นางสาวพรกมล นวลละออง
62113010162 นายอธิราช ทานกระโทก
62113010163 นางสาวนันพิญา วิจิตขจี
62113010164 นางสาวศุภราภรณ� ตวงทรัพย�
62113010165 นายมงคล ปะเสทะโก
62113010166 นางสาวศิริรัตน� จรศรชัย
62113010167 นางสาวอัจฉราพร บุตรติลา
62113010168 นายชัยสิทธ์ิ พลไธสง
62113010169 นางสาววรรณพร ธนะวังน6อย
62113010170 นางสาวโสภิตา เฝRาทรัพย�
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62113010171 นางสาวพมลพร โนนโม6
62113010172 นายพงษ�นเรศ เชื้อลิ้นฟRาธนัต
62113010173 นายรัฐกร นรัฐกิจ
62113010174 นายชาตรี จูมพันธ�
62113010175 นางสาวบุหลัน สุดสนธ์ิ
62113010176 นางสาวกัญกาญจน� ไชยโสดา
62113010177 นางสาวชุติมา อินอุ-นโชติ
62113010178 นางสาวนฤมล จอมคําสิงห�
62113010179 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีบุญเรือง
62113010180 นางสาวพุทธิดา เพียชํานิ
62113010181 นางสาวพัชราพร นวนสิงห�
62113010182 นางศิรินาฏ เชาว�นามล
62113010183 นางสาวสศรี ไพรศุภา
62113010184 นายพีรพงศ� รีวงษ�
62113010185 นางสาวทิพวัลย� พรมวงษ�
62113010186 นางสาวดวงพร แสนไชย
62113010187 นางสาวปFGนอนงค� ขันตี
62113010188 นายศิรินันท� หานะพันธ�
62113010189 นายกฤษฎา มีจันทร�
62113010190 นางสาวฐิติกาญจน� บุตรศรี
62113010191 นางสาวพัทธ�ธีรา หนันทุม
62113010192 นางสาวจิรัติกาญจน� โทรัตน�
62113010193 สิบเอกจิรวัฒน� อุดมญาติ
62113010194 นางสาวสุภาวดี อินทร�กันหา
62113010195 นางสาวอจิรญาภรณ� บัวอาจ
62113010196 นางสาวสุภัสสราพร ดาระวัฒน�
62113010197 นางสาวสายฝน กาดนอก
62113010198 นางสาวสุดารัตน� ชมจันทร�
62113010199 นางสาวธัญรัตน� พรมดอนยาง
62113010200 นายรชต ภูปาทา
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62113010201 นางสาวพัชรา ทัศมี
62113010202 นางสาวมนต�ชนก เพ็ชรแก6ว
62113010203 นายปFยะ ศรีอุดร
62113010204 นายวิชชุพงศ� ทิพย�สิงห�
62113010205 นางสาวศิริพร ลีสุขสาม
62113010206 นางสาววิจิตรา สีภูทอง
62113010207 นายกิตติศักด์ิ บุญเรือง
62113010208 นายเกรียงไกร แก6วขอนแก-น
62113010209 นางสาวรัตนาภรณ� โสภาลี
62113010210 นายอรรถพล หม่ืนทุม
62113010211 นางสาวอรทัยวรรณ งามรี
62113010212 นางสาวนิศาชล เพียสุพรรณ
62113010213 นายภัทรภูมิ ตามูล
62113010214 นางสาวสุกัญญา ภูเลื่อน
62113010215 นางสาวปนัดดา ชาลีผาย
62113010216 นางสาวมลิวัลย� รักษาสัตย�
62113010217 นายวัชรพงษ� สิมพลา
62113010218 นางสาวกาญจนา กัลยาสนธิ
62113010219 นายสันติภาพ โกฏิรัตน�
62113010220 นางสาวพัชรนันท� ศรีจันทร�
62113010221 นายชุติพนธ� วงค�เกียรติขจร
62113010222 นางสาวบุปผา มณีแสง
62113010223 นางสาวปรียนันท� พงเพ็ชร
62113010224 นายปEณณวิชญ� ภวภูตานนท�
62113010225 นางสาวกานดาวศรี แพนจําปา
62113010226 นางสาวโสภา ขันธวุธ
62113010227 นางสาวเจนจิรา จันดาอ-อน
62113010228 นางสาวถนอมวงศ� สูรยสิมาพงษ�
62113010229 นางสาวนิศารัตน� รักทิม
62113010230 นางสาวศิริพร นามโสม
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62113010231 นางนฤมล แว-วสอน
62113010232 นางสาวสิริวิภา โพธ์ิไทรย�
62113010233 นางสาวกมลลักษณ� บุตรสาลี
62113010234 นายธนกฤต จิตภิลัย
62113010235 นางสาวชาลินี ประเทศไทย
62113010236 นายไพรัตน� อุตราช
62113010237 นางสาวกมลชนก ไชยพิเดช
62113010238 นางสาวปาริชาติ พลเย่ียม
62113010239 นางสาวจินตนา มูลที
62113010240 นายอาทิตย� สืบสารคาม
62113010241 นางสาวเบญจวรรณ ขุนเทิ้ง
62113010242 นางสาวรุจิเรศ จําเริญศรี
62113010243 นายชโลธร เรือนริน
62113010244 นางสาวดลญา หรศาสตร�
62113010245 นางสาวสุกัญญา ศรีหานู
62113010246 นายกันตพงศ� ไชยคุณ
62113010247 นางสาวอัญชลี พิมเขตร
62113010248 ว-าที่ร6อยตรีสุทธิพงค� มิสา
62113010249 นางสาวขวัญตระกูล นิลหล6า
62113010250 นางสาวฤทัยรัตน� จันทะสิงห�
62113010251 นางสาวน้ําฝน ฝอยทอง
62113010252 นางสาวชัญญานันท� ชนประเสริฐ
62113010253 นางสาวสิทธิดา เก-าบางยาง
62113010254 นายจารุเดช จันพินิจ
62113010255 นายธีรวัฒน� วุฒิพันธ�
62113010256 นางสาวรัสรินทร� อัจฉริยาภัสร�
62113010257 นางสาวธารารัตน� ภูศักด์ิ
62113010258 นายวรากรณ� บุตรศรีชา
62113010259 นางสาวจารุวรรณ สีแก6วน้ําใส
62113010260 นางสาวอรทัย ถุงเกตุแก6ว
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62113010261 นางสาวอารีรัตน� เทียบไชย
62113010262 นางสาวศศิธร เจิมทอง
62113010263 นายกฤศณัฏฐ� สุวรรณรัตน�
62113010264 นางสาวจิตตภาวัน ถิตย�สรรพ�
62113010265 นายธนวัฒน� แหล-ปRอง
62113010266 นายภัทรพล เยาวะพันธ�
62113010267 นางสาวรัตติกร พรดอนก-อ
62113010268 นางสาวเมริณี สอนเสนา
62113010269 นายศุภวิชญ� สร6อยสุวรรณ
62113010270 นางสาวลัดดาวัลย� พุธธรรมโม
62113010271 นางสาวทิพวรรณ ภาวุธ
62113010272 นางสาวจุรีรัตน� ศรีสุข
62113010273 นางสาววรรณิตา ทศไชย
62113010274 นางสาวเจนจิรา ใบธรรม
62113010275 นางสาวณัฐณิชา ผู6พัฒน�
62113010276 นายกฤษณะ สุวรรณา
62113010277 นางสาวนาถฤดี ศรีอุดร
62113010278 นางสาวนิภาพร ใจตรง
62113010279 นายฐิตินันท� ภูอ-าง
62113010280 นายนัฐวุฒิ ภักดีผล
62113010281 นางสาวรุ-งระวี พุดสีเสน
62113010282 นางสาววาสนา พลมาตย�
62113010283 นางสาวศุภาพิชญ� โจมศรี
62113010284 นายพนธกร แก6วบรรจักร�
62113010285 นางสาวอาทิตยา ก้ัวเสถียร
62113010286 นางสาวมีนารัตน� บุญกันหา
62113010287 นายชินวัตร พิมพา
62113010288 นางสาวชลธิชา ธรรมแท6
62113010289 นางสาวภัสราภรณ� นาไชย
62113010290 นางสาวนิภาพร ม-วงอินทร�
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62113010291 นางสาวรัตนากร บัวลาด
62113010292 นายกฤษฎา ปFนะกาพัง
62113010293 นางสาวเพ็ญนภา เพนดริกห�
62113010294 นางสาวสุนิษา เพชรโคตร
62113010295 นางสาวสุภัทรา สีดาเหลือง
62113010296 นายวีรชัย ภาชนะวรรณ
62113010297 นางสาวพิมพ�ชนก อินทร�ห6างหว6า
62113010298 นายภานุพงศ� อุพลเถียร
62113010299 นายรพี ทาปทา
62113010300 นายยุทธนา แสนหล6า
62113010301 นางสาวพัฒฤดี ก6านภูเขียว
62113010302 นายชาญยุทธ อาษา
62113010303 นางสาวชมพูนุท ศรีน6อย
62113010304 นายองอาจ สารนิม
62113010305 นางสาวศศิวรรณ โฮงยากุล
62113010306 นางสาวธิดาปวี เกรียงไกร
62113010307 นางสาวปวีณา ชาญชํานิ
62113010308 นายกฤษฎา ชาเหลา
62113010309 นางสาวแพรวพรรณ เหมคําภา
62113010310 นายธรายุทธ กิจธิมน
62113010311 นางสาวพันธ�ธิวา เชื้อกุล
62113010312 นายเบญจพล แก6วก-า
62113010313 นายณัฐพล ไชยวุฒิ
62113010314 นายทวีชัย พรมชาติ
62113010315 นางสาวนิศจยา ศรีลับซ6าย
62113010316 นางสาวพิมพ�ปภัสสร ปูPหลุ-น
62113010317 นายกรวิชญ� จันหา
62113010318 นางสาวละไม บรรณามล
62113010319 นางสาวศรัญยา จันทรอุดร
62113010320 นางสาววนิดา พิลาออน
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62113010321 นางสาวมณฑกานต� มูลสาร
62113010322 นางสาวพัฒนา ส-องแสง
62113010323 นายเดชนิน ศิลปธร
62113010324 นายกิตติศักด์ิ เวชกามา
62113010325 นางสาวจุไรลักษณ� สง-าศิลปS
62113010326 นางสาวสิริโฉม ทองศรี
62113010327 นางสาววิชญาพร วงษาเนาว�
62113010328 นางสาวนุชนาถ โสมพรมมา
62113010329 นางสาวปานดาว โยดิน
62113010330 นางสาววรรณิภา บุญเบ6า
62113010331 นางสาวปภัสรา อาษาศึก
62113010332 นางสาวฟารีดา บุญแฟง
62113010333 นางสาวพนิดา เดชเวทย�
62113010334 นางสาวพิมพ�ชนก แข็งแรง
62113010335 นางสาวพัชรินทร� ปRานภูมิ
62113010336 นายฉัตรมงคล ยังสี
62113010337 นางสาวปรียานันท� จันไตร
62113010338 นายฐาปนพงศ� สุขประเสริฐ
62113010339 นายสวาท ตันแก6ว
62113010340 นางสาวณิษา สารรัตน�
62113010341 นางสาววิภารัตน� ฉํ่ามะณี
62113010342 นายพนมพร ศิริภักด์ิ
62113010343 นายธีรเดช กนกเมธากุล
62113010344 นางสาวนิลเนตร จันทร�เหลือง
62113010345 นางสาวธนัตดา กองเพชร
62113010346 นายณัฐพล คงแสนคํา
62113010347 นางสาวกุลิสรา นนทะวงษ�
62113010348 นางสาวนิศาชล หลอดทอง
62113010349 นางสาวปริญญารัตน� ปFดตาระเต
62113010350 นายสุทธิชัย อุ-นทะวงษ�

หน6า 345 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113010351 นางวรรณนิภา ชนะกาลี
62113010352 นางสาวสุทธิดา ภูพาดหิน
62113010353 นายเกียรติศักด์ิ พานิชย�
62113010354 นางสาวการะเกด ภูมิตัน
62113010355 นางสาวจีรภา สมบัติมี
62113010356 นางสาวสุนีรัตน� ชัยนา
62113010357 นางสาวแพรพรรณ น6อยบาท
62113010358 นายธีรพงศ� ทิพโกมุท
62113010359 นางสาวญาณวรรณ ศิริพรรณ
62113010360 นางสาวธนพร ห-อคนดี
62113010361 นางสาวแสงจันทร� มงคลแก6วเลิศ
62113010362 นายจิราวุฒิ มูลผลึก
62113010363 นายศตวรรษ ทัดมาลา
62113010364 นางสาวจิราภรณ� โฮมแพน
62113010365 นางสาวนิตยา องอาจ
62113010366 นายยุรนนท� ยอดยา
62113010367 นางสาวอาภาพร พิลาวงษ�
62113010368 นางสาวปริชาติ กล6วยภักดี
62113010369 นายอานันท� ฉินตะเคียน
62113010370 นายคฑาวุธ สอนสุด
62113010371 นางสาวอรุณรัตน� เจริญไวย�
62113010372 นายชรินทร� สีสัน
62113010373 นางสาวจุไรรัตน� คําเกลี้ยง
62113010374 นายพนมศิลปS เศษถา
62113010375 นายณรงค�ศักด์ิ นรชาญ
62113010376 นายจิรายุส แสงยศ
62113010377 ว-าที่ร6อยตรีวงศกร วุฒิพันธุ�
62113010378 นายอิศรา ฤทธ์ิรุน
62113010379 นางสาวสุกจิตต� ภูมิพระบุ
62113010380 นางสาวมัตติกา สาวงษ�นาม
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62113010381 นางสาวปEฐมาพร เคนบัวบาน
62113010382 นางสาวจตุพร สีขํา
62113010383 นายวัชระ ภาจันทร�คู
62113010384 นางสาวณัฐมน ธิมะดี
62113010385 นายรัชตะ วิชัยพานิชกุล
62113010386 นางรัสดาพร ยูสเปรมานนท�
62113010387 นางสาวชฎารัตน� บุตราช
62113010388 นางสาวอัจฉรา ยศสุพรม
62113010389 นางสาวปรัญญา เรืองเสนา
62113010390 นางสาวรวิสรา ราชรองชัย
62113010391 นางสาวศจีรัตน� พรศรีระ
62113010392 นางสาวพรทิพย� ลายประดิษฐ�
62113010393 นางสาวธนัชพร ทองวงษา
62113010394 นางสาวมาลินี ศรีโยธา
62113010395 นางสาวจุฑามณี โคตรศรี
62113010396 นางสาวสุภาภรณ� ศรีมหาไชย
62113010397 นางสาววณิชญา จุทาฤทธ์ิ
62113010398 นางสาวกัญญารัตน� ยศศรี
62113010399 นายอานันท� ทัณทะรักษ�
62113010400 นางสาวนริศรา มณีก6อน
62113010401 นางสาววีรยา หาโกสีย�
62113010402 นางสาวภัทรานิษฐ� รัตนา
62113010403 นางสาวสุรัสวดี แก6วสุพรรณ�
62113010404 นางสาวเมธิญา หัดทอง
62113010405 นางสาวพรชุรี ประเมศรี
62113010406 นางสาวดวงใจ เชื้อบัวเย็น
62113010407 นางสาวชุติมา สาครสูงเนิน
62113010408 นางสาวนภัทร แก6วเวหา
62113010409 นายวรุฒ แก6วบุโฮม
62113010410 นางสาวบุญธิมา ช-วยชู
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62113010411 นางสาวสุภาวดี ทุมแก6ว
62113010412 นางสาวรัชฎา เทสี
62113010413 นางสาวนภาพร ก้ัวพงษ�
62113010414 นางสาวกุสุมา นนเพลีย
62113010415 นายพรพิชิต จริมา
62113010416 นางสาวกัลยานี กุมชาด
62113010417 นางสาวอภิญญา แสงตันชัย
62113010418 นางสาวธิดารัตน� เหล-าอัน
62113010419 นางสาวมาริษา มูลเสน
62113010420 นางสาวปนิดา วงศ�จรัส
62113010421 นางสาวอัยย�ญาฎา อภิรมยานนท�
62113010422 นางยุภาวดี วันสาสืบ
62113010423 นางสาวสไบแพร อุดทารุน
62113010424 ว-าที่ร6อยตรีหญิงวีรยา ขวัญสูตร
62113010425 นางสาวโฉมวลี ฉะอ6อนศรี
62113010426 นายจักรพงษ� หงษ�สิงทอง
62113010427 นางสาววิไล อุนโล
62113010428 นางสาวสุจิตรตรา บัวแสง
62113010429 นางสุราวรรณ� พวงพันธ�
62113010430 นางสาวสิรภัทร พงษ�พันธ�
62113010431 นางปุณิกา ถิตย�เจริญ
62113010432 นายทิวากร มุ-งหมาย
62113010433 นางจิรัชยาพร หินโม
62113010434 นายณัฐวัฒน� รักษาภักดี
62113010435 นางสาวพรเลิศ สุภสร
62113010436 นายอนุสรณ� ไถวสินธุ�
62113010437 นางสาวแพรวนภา ยศคําลือ
62113010438 นายพิทยา แดงทุมมา
62113010439 นางสาววีรยา ขําคม
62113010440 นางสาวจิราพร ดินแดง
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62113010441 นางสาวอรอนงค� ประกอบดี
62113010442 นางสาวพรนภา อุปขาว
62113010443 นายวัฒนา จันทร�ตรี
62113010444 นายพชรพล ดวงพิทักษ�
62113010445 นางสาวฐิติมา เย็นสวัสด์ิ
62113010446 นางสาววรรณภา ใหญ-ยอด
62113010447 นางสาวศิริวิภา กองพล
62113010448 นางสาวสิรินดา โดดแช
62113010449 นางวรรณิษา ทรงศิลปS
62113010450 นางสาวสุนิสา สุนันทิพย�
62113010451 นางสาวธันยธรณ� อเสกจันทร�สกุล
62113010452 นางสาวอริศรา บูรณะวิชิต
62113010453 นางสาวอริสา ชํานาญ
62113010454 นางสาวรัชนี สะหาย
62113010455 นายอภิสิทธ์ิ ปวงประชัง
62113010456 นางสาวสุกัญญา วงค�แก6ว
62113010457 นางสาวพัชราภรณ� สุวรรณไกรษร
62113010458 นายอวิรุทธ� คณาวัลย�
62113010459 นางสาวจตุรพร อรัญเสน
62113010460 นางสาวดวงฤทัย ถ่ินไผ-งาม
62113010461 นางสาวปพิชญา สุนทรพิทักษ�
62113010462 นางสาวพิมพ�ตุลา ศิริภักด์ิ
62113010463 นางสาวสุภาภรณ� รัตนะ
62113010464 นายชนะพล พันทะคาม
62113010465 ว-าที่ร6อยตรีหญิงพัฒณี ไชยบุรี
62113010466 นางสาวศศิธร จงดอนหัน
62113010467 นางสาวนิตยาภรณ� ตาสี
62113010468 นางสาวเบญจมาศ ภูกงลี
62113010469 นางสาวจีรภัทร นามปEGน
62113010470 นายปุรเชษฐ� พณะชัย
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62113010471 นายกฤษณาณุกรณ� ระติวงษ�
62113010472 นางสาวณันทริญา เยาวลักษณ�
62113010473 นางสาวสุวรรณา ทายา
62113010474 นายเผ-ากมล ต6นคํา
62113010475 นางรัชภิญญดา เสริมสุนทรศิลปS
62113010476 นางสาวณัฐชา เหล-าคนค6า
62113010477 นางสาวสุนันทา กลางหล6า
62113010478 นายศศิศกิจ สุขกุล
62113010479 นายปFยะวุฒิ จุลวงษ�
62113010480 นางสาวณัฐฐินันท� สายสุวรรณ
62113010481 นางสาวจุติพร วงษ�จันทร�
62113010482 นางสาวรัญชิดา รินทร�วงษ�
62113010483 นายปฐพี หงษาวง
62113010484 นางสาววราภรณ� อุปรีศรี
62113010485 นายภูเบศ แดนสิงห�
62113010486 นางสุทิศา โพธ์ินาฝาย
62113010487 นางสาววิชชุดา จิตรโท
62113010488 นางสาวณัฐกานต� อดทน
62113010489 นางสาวชุดาภา แสนบุราณ
62113010490 นางนวพร ทานาลาด
62113010491 นายวศิณัฏฐ� เครื่องฉาย
62113010492 นางสาวอารีรัตน� ทองเบ6า
62113010493 นายปวุฒิ ชาคําจันทร�
62113010494 นายนรพล มงคลปทุมมาวดี
62113010495 นางสาวกริชญากรณ� เนาสุข
62113010496 นางสาวคัทลียา ทองแผ-น
62113010497 นางสาวปริญาภรณ� อรรคฮาต
62113010498 นางสาวสุกัลยา วรรณพงษ�
62113010499 นางสาวอริศรา ตาสระคู
62113010500 นายกันต�ณัชชา กันบุรมย�
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62113010501 นางสาวเชาวรัตน� ลําพาย
62113010502 นางสาววารุณี มาตย�นอก
62113010503 นางสาวสุจิตรา ศรีขวา
62113010504 นางสาวน-านนภา พันธุ�เสือ
62113010505 นางสาวกุลธิดา สิงห�ศรี
62113010506 นางสาวปาณิสรา ลีสา
62113010507 นายทศพล ว-องไว
62113010508 นางปFยะนุช รูปงาม
62113010509 นางสาวภัทรกัลยา เหนียวคง
62113010510 นางสาวธนิษฐา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62113010511 นางสาวมณีรัตน� กุมภาพงษ�
62113010512 นางสาวสุจิตรา วงษารี
62113010513 นายราชวัฒน� จันทิหล6า
62113010514 นายสมพล ภักมี
62113010515 นางสาวฐิติวรดา ทับทม
62113010516 นางสาวอัจฉราพรรณ สิงห�นา
62113010517 นางสาวณัติญา มุ-งตุ6มกลาง
62113010518 นายอรรถพล จันทคราม
62113010519 นายฐิติชัย ไชยวงศา
62113010520 นางสาวประภาพร พิไลกุล
62113010521 นางสาวสุทธิดา จรูญชาติ
62113010522 นางสาวสุไพรินทร� ขําดํารงเกียรติ
62113010523 นายสันติพงษ� ตาทอง
62113010524 นางสาวมัลฑิกา ไพบูลย�
62113010525 นายมณัสวี วรรณโนมัย
62113010526 นางสาวสุพัตรา ปรีมงคล
62113010527 นางสาวนันท�นภัส สนธิสัมพันธ�
62113010528 นายชยานนท� จตุเทน
62113010529 นางสาวสุดาภรณ� สังข�น6อย
62113010530 นางสาวอมรรัตน� ทองแสง
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62113010531 นางสาวสกาวกาญจน� รอดกลาง
62113010532 นายจักรภพ ภูอ-าว
62113010533 นางสาวรุ-งลาวัลย� ไชยคําม่ิง
62113010534 นางวาสนา เจริญศิริ
62113010535 นางสาวเพชรัตน� พันอ6น
62113010536 นางสาวสุธินันท� บุญใบ
62113010537 นายพิมล เมืองวรรณา
62113010538 นางสาวจรัสศรี กุภาพันธ�
62113010539 นางสาวธิติมา วุ6นนที
62113010540 นายวุฒิไกร สันโดษ
62113010541 นางสาวกฤติกา ไชยทุม
62113010542 นางสาวจิราภรณ� เจริญธรรมศักด์ิ
62113010543 นางสาวพัชรีภรณ� มีสุข
62113010544 นายวรวิทย� วิรเศรษฐ�
62113010545 นางสาวพรพรรณณี จาดผึ้ง
62113010546 นางสาวธัญพิชชา วรรณรส
62113010547 นางสาวธนาภา พ-อค6า
62113010548 นางสาวยุพารัตน� สุขคง
62113010549 นางสาวพวงเพชร ปRองจันทร�
62113010550 นางสาวอัญมณี ใบภักดี 
62113010551 นางสาวธันย�ชนก รักวงษ�
62113010552 นายเชาว�วิวัฒน� จันทร�ประทัด
62113010553 นางสาวพนิดา สุนนท�
62113010554 นางสาวพาขวัญ วรรณประเสริฐ
62113010555 นางสาวจิราพร ฤาชัยราม
62113010556 นางสาวไข-มุก ทนุวรรณ�
62113010557 นายวิธวิทย� วิริยะสกุลพันธุ�
62113010558 นางสาวรัตนาวไล เมืองสนธ์ิ
62113010559 นางสาวธิติยา ศิริรักษ�
62113010560 นายพิษณุ พลเย่ียม
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62113010561 นางสาวศรัญฉัตร พนัส
62113010562 นางสาวกิติยาภรณ� ทองเกษม
62113010563 นางสาวอรณี เชื้อสวย
62113010564 นายศุภศิษฏ� พันธุ�มาก
62113010565 นางสาวปวีณา เหลาลา
62113010566 นางสาวปุณณมี มีบุญ
62113010567 นางสาวสุรีย�พร แก6วเรือง
62113010568 นางสาวชนาภา มณี
62113010569 นางสาววนันดา บัวชุม
62113010570 นายธนกฤต แก6วสะอาด 
62113010571 นายชัยปราการ โพธ์ิหล6า
62113010572 นางสาวกาญจนารักษ� ทองแท6
62113010573 นางสาวทัศนียา ติดมา
62113010574 นางสาวนันทิยา ว-องสกุล
62113010575 นายอิทธิพัทธ� ไชยคํามี
62113010576 นางสาวนลิตา จําปา
62113010577 นายปริวัฒน� ขันลุน
62113010578 นางสาวพรพิมล ทาระเวทย�
62113010579 นายสรวิศ เกลี้ยงสมร
62113010580 นางสาวอรุณลักษณ� โพธ์ิศรีอุ-น
62113010581 นางสาวสุนันทา เนตะคํา
62113010582 นางสาวศรัณยา ไชยวรรณ�
62113010583 นางสาวชมธิดา สุชาติ
62113010584 นางสาวกรชินันท� ประทุม
62113010585 นางสาวทิมนภา ศรีโนนยาง
62113010586 นางสาวพัชรินทร�พร ทิพประมวล
62113010587 นางสาวอัจจิมา ภูจักรนิน
62113010588 นางสาวรัตนา สั้วภูเขียว
62113010589 นายยุทธภพ ตะคอนรัมย�
62113010590 นายเกียรติศักด์ิ มาระตา
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62113010591 นางสาวพรนภา ตรงจันทึก
62113010592 นางสาวกันทิมา แสนคุณ
62113010593 นางสาววนิดา แหชัยภูมิ
62113010594 นางสาวฐิตินันท� คําภีระ
62113010595 นางสาวรัตน�ดาวัลย� พรมมา
62113010596 นายยุทธพงศ� ทองสิทธ์ิ
62113010597 นายวรัญ\ู กองรัมย�
62113010598 นายธัชเวทย� วัชรสุนทร
62113010599 นางสาวอารีรัตน� นราพงษ�
62113010600 นางสาวศุลีมาศ แห-สถิตย�
62113010601 นางสาวลัดดาวรรณ ซ่ือสัตย�
62113010602 นางสาวปFยะวดี ศรีสุวรนันท�
62113010603 นายณัฐดนัย ภูแถวนา
62113010604 นายธีระเดช ภาดี
62113010605 นางสาวกุลดา คําไพเลื่อน
62113010606 นางสาวเนลิสา ไขประพาย
62113010607 นางสาวประวิตรา ขันชะพัฒน�
62113010608 นางสาวสุพัตรา ถินอภัย
62113010609 นายวิเศษ กุดรัง
62113010610 นายกฤษฎา รัตน�วิเศษ
62113010611 นายเทพประกร คําภูเขียว
62113010612 นางสาวศิริพร แท-นนาค
62113010613 นายเกียรติภูมิ กีรติตานนท�
62113010614 นางสาวสุกัญญา ผ-านสําแดง
62113010615 นายกฤษดา นนทราษฏร�
62113010616 นางสาววิยะดา ไกยะวัตร
62113010617 นางสาวสุนิศา ประสาร
62113010618 นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ�
62113010619 นางสาววจีราพร มุขเสือ
62113010620 นางสาวศศิธร แสงวงศ�
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62113010621 นางสาวเจษฎาภรณ� บึงมูล
62113010622 นายทวีชัย ทองมูล
62113010623 นางสาวพิทยาพร อันสุวรรณ�
62113010624 นางสาวสุกัญญา โคตบาล
62113010625 นายสราวุฒิ จันทราเทพ
62113010626 นางสาวอาภาพร แก6วไสย�
62113010627 นายณฐกฤษณ� มีเงิน
62113010628 นางสาวจริญญา เที่ยงแก6ว
62113010629 ว-าที่ร6อยโทรัฐพล ชาวสี
62113010630 นางสาวชัชฏาภรณ� สุขจิตต�
62113010631 นางสาวชลันดา โพธินาม
62113010632 นายสมพงษ� ดีกลาง
62113010633 นางสาวไพลิน ศรีอุ-น
62113010634 นางสาวสิริรัตน� สุรินทะราช
62113010635 นางสาวขนิษฐา จันทร�เพ็ง
62113010636 นายยุทธชัย วันนิตย�
62113010637 นางสาวณัฐณิชา ชาวโพธ์ิ
62113010638 นางสาวสุจิตรา ไชยปEญหา
62113010639 นายซุงสุกาญจน� กาญจนะ
62113010640 นายเสริมศักด์ิ สีตะโคตร
62113010641 นางสาวจิราภรณ� จําปาวะตะ
62113010642 นางสาวอุไรวรรณ� คลังบุญวาสน�
62113010643 นางสาววีนัส ถินประสาท
62113010644 นายทรงวุฒิ นาคอ6น
62113010645 นางสาวจุฬารัตน� ภูสีเขียว
62113010646 นางสาวณัฐกานต� โพนตุแสง
62113010647 นางสาววริศรา มะสิกา
62113010648 นางสาวจันจิรา ศรีดรราช
62113010649 นางสาวจรัสพรรณ มีชัย
62113010650 นางสาวอัญชัน มีโส
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62113010651 นายชาญณรงค� ก6อนคํา
62113010652 นางสาวพิมพ�สุดา ลือนาม
62113010653 นางสาวมัสยา มโนราช
62113010654 นายเฉลิมพล ผาสุขพันธ�
62113010655 นางสาววราญา แพงแซง
62113010656 นางสาวชลิตา ชาวนา
62113010657 นางสาวพัชราวดี สีทอนสุด
62113010658 นางสาวรุ-งนภา แสนคาร
62113010659 นางสาวกรรณิการ� ประชานอก
62113010660 นางสาวทิพย�สุดา วรรณการ
62113010661 นางสาววรันญา สายจันทร�
62113010662 นายวิทธวัฒน� อะเวลา
62113010663 นายอัครศาสตร� สกุลดี
62113010664 นางสาวระพีพรรณ ศรีกะกุล
62113010665 สิบตรียุทธนา อนุศรี
62113010666 นายณัฐกิตต์ิ สมไวย�
62113010667 นายไชยมนู กุนอก
62113010668 นายพิชิตพงษ� สารบูรณ�
62113010669 นายทวีลาภ คล6ายจันทอง
62113010670 นางสาวปFยะรัตน� อึ้งสกุล
62113010671 นางสาวพีรดา พรมจมร
62113010672 นางสาวธัญชนก วินากร
62113010673 นายมนตรีศักด์ิ ชัยณรงค�
62113010674 นางสาวสายสุนีย� ลําภา
62113010675 นางสาวเกษร เพชรแสง
62113010676 นางสาวปรียานันท� สิงห�สนั่น
62113010677 นางสาวอรพินท� แสงดึก
62113010678 นายณัฐวัฒน� ทะชาดา
62113010679 นางสาวสุพรรณษา ลีเฮียง
62113010680 นางกนกวรรณ ปEกกาเวสา
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62113010681 นางสาวอริศรา ไชยรัง
62113010682 นางสาวศรัญญา จําปาโชติ
62113010683 นางสาวเมทินี โพธ์ิมาตย�
62113010684 นายชาญวิทย� ทิพย�แสง
62113010685 นางสาวชุติมา เตชะนอก
62113010686 นางสาวสุภาวดี สรรพลุน
62113010687 นางสาวสาวิตรี ไชยวึด
62113010688 นางสาวสุชาดา ทองคําแสน
62113010689 นางสาววรรณิสา มูลไธสง
62113010690 นางสาวประภัสสร แก6วศรีนวล
62113010691 นางสาวปภัสสร จันทรควร
62113010692 นายรัชช ศิลวิชัย
62113010693 นางสาวกัญญาณัฐ สีเสนซุย
62113010694 นายอนันต�นัค วงศ�สูงเนิน
62113010695 นางสาวกิตติยา เทพศิริ
62113010696 นางสาวสุพัตรา สงภักดี
62113010697 นางสาวทิพาภัทร มหาพลดา
62113010698 นางสาวสุนิตญา ประทุมชัย
62113010699 นางวรรณวิสา ศรีละพันธ�
62113010700 นางสาวพิมพ�ชนก ศิริบูรณ�
62113010701 นางสาวพรทิพา สร6อยพรม
62113010702 นายวันมงคล ดีมาก
62113010703 นายนันทวัฒน� ทาชาด
62113010704 นางสาวสิริสัณห� เบญจมาศ
62113010705 นางสาวปลาละวี ทวีพจน�
62113010706 นางนงนุช บุษราคัม
62113010707 นางศิริรัตน� พิมพิรัตน�
62113010708 นางสาวภัทรภร เชิดตะคุ
62113010709 นางสาวศรัณญา นิตย�คําหาญ
62113010710 นางสาวอนันธิญา ตะภา
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62113010711 นายธนกร มะไลไธสง
62113010712 นายกิตติชัย อุดมวรรณ
62113010713 นางสาวนภาวรรณ หารโสภา
62113010714 นายศิวัช ไชยสงคราม
62113010715 นางสาวเบญจพร อนุสรณ�
62113010716 นางสาวกนกวรรณ กรมแสง
62113010717 นางสาวพราวนภัส ตรงเที่ยง
62113010718 นายวีรภัทร ด-อนดี
62113010719 นายรัฐศักด์ิ คํารัศมี
62113010720 นางสาววิญาวี ทบบิด
62113010721 นายชลทิตย� เคนทรภักด์ิ
62113010722 นางสาวกนกวรรณ ประมะลิ
62113010723 นางสาวอัจฉรา สุกรรณ�
62113010724 นางสาวเมตตา พงษ�พัฒน�
62113010725 นายนิติ แก6วดวงดี
62113010726 นางสาวกัญญาลักษณ� พิมพสุต
62113010727 นายธนกร วรวงค�
62113010728 นางละมัย วรรณจักร
62113010729 นายพันธกานต� คําเสนา
62113010730 นายกิจติศักด์ิ ดรละคร
62113010731 นางณปภัช ใหม-คามิ
62113010732 นางสาวจินตหรา เสนาฤทธ์ิ
62113010733 นางสาวพัชรีพร หัสโรห�
62113010734 นางสาวกมลอร ขําคมเขต
62113010735 นางธมกร แก6วมาลา
62113010736 นางสาวธนาพร ช-างแกะ
62113010737 นายสุภวัช วิเชฏฐพงษ�
62113010738 นายวีระพงษ� ทองชะนะ
62113010739 นางสาวรัตนาภรณ� ถมหนวด
62113010740 นางสาวกฤษณา ภูเนตร
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62113010741 นายพรศักด์ิ นาสงวน
62113010742 นางสาววรพรรณ ธัญญเจริญ
62113010743 นางสาวพรไพริน ชัยศรี
62113010744 นายปริญพัชร� สวโรจน�พัชระ
62113010745 นายศราวุธ มติยาภักด์ิ
62113010746 นางสาวบุษบา สมีแจ-ม
62113010747 นางสาวกัญญาภัทร โพธ์ิมี
62113010748 นายวรวีร� ชลภักดี
62113010749 นางสาวอรัญญา ระวิโรจน�
62113010750 นางสาวกฤติญา ประดิษฐ�ผล
62113010751 นางสาวไพจิตร ชูคันหอม
62113010752 นางสาวรัชนี มโย ทัน
62113010753 นายสัจพงษ� วงษาไฮ
62113010754 นายวสันต� แสนสุข
62113010755 นางสาวศิริกาญจน� ไชยชนะ
62113010756 นางสาวอรญา ภูเก6าแก6ว
62113010757 นางสาวณัฐรัตน� ศรีกรุงพลี
62113010758 นางสาวกชพรรณ ขันทอง
62113010759 นางภาวินี แสงพันธ�
62113010760 นางสาวสรัญญา เมืองชมภู
62113010761 นางสาวเบญจมาศ สีหานาม
62113010762 นางสาวณัฏฐวรรณ ปEญญาวุฒิธรรม
62113010763 นางสาวนภัสกรณ� ตอรบรัมย�
62113010764 นางสาววนิดา โหม-งพุฒ
62113010765 นางสาวอัญชรี ทองแข็ง
62113010766 นางสาวอินทิรา ทัพโยธา
62113010767 นางสาวมณทิรา รัตนแสง
62113010768 นางสาวฐิติพร ศรีวะรมย�
62113010769 นางสาวปFยะดา ปRอมหยิบ
62113010770 นายธนพล สินน้ําคํา
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62113010771 นางสาวธัชภรณ� ต้ังปรัชญากูล
62113010772 นางสาววันนา ม่ังมา
62113010773 นางสาวศิรินันท� แพ-งศรีสาร
62113010774 นางสาวชฎาพร ชากํานัน
62113010775 นายสิรภพ สวิง
62113010776 นายสุขสม อุณาสิงห�
62113010777 นางสาวกฤษฎาภรณ� มาซา
62113010778 นางสาววจีรัตน� เหลื่อมกลาง
62113010779 นางสาวพรพิมล วังทองชุก
62113010780 นางสาวดวงใจ ปรึกไธสง
62113010781 นางสาวธัญลักษณ� เรืองเกตุ
62113010782 นางสาวกิติยา สร6อยสิงห�
62113010783 นางสาวหทัยกาญจน� สุดตา
62113010784 นางสาวศลิษา คิดรอบ
62113010785 นายสกลวัฒน� พรมรัง
62113010786 นางสาวณัฐธยาน� เพ็ชรภาภรณ�
62113010787 นายอรรถพล คําแสน
62113010788 นางสาวอังสุดา เหล-าสงคราม
62113010789 นางสาวพรทิพย� ทองกาล
62113010790 นางสาวกิติยา พลต้ือ
62113010791 นายปรเมษฐ� ศรีวงศ�ราช
62113010792 นายวชิรวิทย� ศิริประภานนท�กุล
62113010793 นางสาวชยาพร ต้ังต6นตระกูล
62113010794 นางสาวสาวิตรี ปRานภูมิ
62113010795 นางสาวภัสรินทร� ทองมา
62113010796 นายไกรสรนันท� บุญแนบ
62113010797 นางสาวภัณฑิรา แผ-นทอง
62113010798 นางสาวชุติมณฑน� แซ-ม6า
62113010799 นางโสภา เชื้อไพบูลย�
62113010800 นางสาวจิราภรณ� นามกอง
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62113010801 นางสาวจิรพร บุณรงค�
62113010802 นางสาวทรายแก6ว ยอดเนียม
62113010803 นางสาวศิริลักษณ� รังเพลีย
62113010804 นายชินวัฒน� ก-องนอก
62113010805 นางสาวปาณิสรา แสนภูวา
62113010806 นางสาววราภรณ� โสกชาตรี
62113010807 นางสาวนุชนาถ สวัสด์ิวอ
62113010808 นางสาวมัชรินทร� แวงวรรณ
62113010809 นายเสฎฐวุฒิ วงค�น6อย
62113010810 นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
62113010811 นายธัญพิสิษฐ� คันทะจันทร�
62113010812 นางสาวธิดารัตน� หนูจู
62113010813 นางพัชราพร สุทธิประภา
62113010814 นายนวพล ขันติยู
62113010815 นางสาวภรสุดา ศรีนาง
62113010816 นางสาวอัจฉราภรณ� ประสมผง
62113010817 นางสาววาสนา จันอรรคคะ
62113010818 นางสาวอารยา สีคุณแสน
62113010819 นางสาวกรกนก พูลไธสง
62113010820 นายมุสตาพา อามัด
62113010821 นายจีรวัฒน� วงวิเศษ
62113010822 นายสิทธิพร วินทะชัย
62113010823 นางสาวพัชรินทร� เลิศคอนสาร
62113010824 นายสุภกิจ แย6มสูงเนิน
62113010825 นางสาวศานันทิญา ปEญญาดี
62113010826 นางสาวชนัญญนัทธ� ภูศรี
62113010827 นายศราวุธ คําลาย
62113010828 นางสาวมนฑกานต� ขรรค�แก6ว
62113010829 นางสาวณัฐวรรณ ปอสิงห�
62113010830 นายจักรพันธุ� จันจอม
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62113010831 นางสาวนิภัสตรา ศรีแก6ว
62113010832 นางสาวสุรินทรา ทุมมาวัย
62113010833 นางสาวชฎากาญจน� วงษ�วัฒนะ
62113010834 นางสาวคณิตา โขขุณี
62113010835 นางสาวกัญทิญา ไกยวัตร
62113010836 นางสาวลลิตา ชินอ-อน
62113010837 นายพัชรพงษ� เพชรพรไพศาล
62113010838 นางสาวอัมพุชินี ยาปFGน
62113010839 นางสาวชญาภา วงศาพันธ�
62113010840 นางสาวมาลิตา สุพร
62113010841 นางสาวนวพร พิจารณ�
62113010842 นางสาวภิญญาภัทร ราษฎรดี
62113010843 นางสาวปFยธิดา ขําน้ําคู6
62113010844 นายเอกพงศ� พาณิชย�
62113010845 นางสาวยสินธรา วัลลเมธารัตน�
62113010846 สิบเอกประพัฒน�พงษ� แสงเพ็ชร
62113010847 นายณัฐพงษ� อ6วนมะโฮง
62113010848 นางสาวปาริชาติ พระบุ
62113010849 นายอังกูร พันธโคตร
62113010850 นางสาวพิมพ�ใจ นิ่มสุข
62113010851 นางสาวสุธาสินี สีดาโชติ
62113010852 นางสาวเมธาริน แสนเผือก
62113010853 นางสาวขนิษฐา สีวงสุก
62113010854 นายคินกรณ� จันทร�สุข
62113010855 นางสาวปFยธิดา สอทา
62113010856 นางสาวนุสรา เคระคุณ
62113010857 นายกิตติพันธุ� พรมสา
62113010858 นางสาวจุฑาธิปย� เลิศธนธานี
62113010859 นางสาวสุภัทรา จิตต�จันทร�
62113010860 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณชะรา
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62113010861 นางสาวธัญทิพย� ทาแดง
62113010862 นางสาวประภาภรณ� ตระกาลไทย
62113010863 นางสาววารีรัตน� อินทร�ชัยศรี
62113010864 นางสาวภัทราพรรณ กาญจนเสน
62113010865 นายศักด์ิชัย คุณมี
62113010866 นายมรรคเรศวร� อินธิศร
62113010867 นางสาวอัจฉราภรณ� แสนทองคํา
62113010868 นางสาวจุฬาลักษณ� คุณาสิทธ์ิ
62113010869 นางสาวเจนจิรา สินธุภูมิ 
62113010870 นางสาวบุษชา ถาวรศรี
62113010871 นางสาวสุกัญญา แปRนทอง
62113010872 นายอนุรักษ� หมอยา
62113010873 นางสาวสุภาพร ทุมชะ
62113010874 นางสาวน้ําฝน ต่ิงกุล
62113010875 นางสาวอิสยาภรณ� ทํามืด
62113010876 นางสาวพรรณราย กองทอง
62113010877 นางสาวหนึ่งฤทัย เร็วสา
62113010878 นางสาวศุภสุตา พันธุราษฏร�
62113010879 นายณรงค�สิทธ์ิ วรรณภักดี
62113010880 นางสาวปภัสรา ภูงามดี
62113010881 นางสาวธนธรณ� พานพิกุล
62113010882 นางสาวอภิญญา บุญวงษ�
62113010883 นายปFยะณัฐ สําราญรื่น
62113010884 นางเบญจวรรณ อรัญรุตม�
62113010885 นายวิชาญ ก6อนก้ัน
62113010886 นางสาวอทิตยา ทองหิน
62113010887 นางสาวสุดารัตน� แสนบุญศิริ
62113010888 นายเสรี สุภาปุ
62113010889 นายทนงศักด์ิ ผดุงเวียง
62113010890 นางวราภรณ� คําดี
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62113010891 นางสาวชนัญชิดา โคตรสาร
62113010892 นางสาวนงณภัสร นันจํารัส
62113010893 นางสาวนฤมล ธนูสา
62113010894 นางสาวดวงตา สีอินทร�มน
62113010895 นายอังกูร เกตะวันดี
62113010896 นายฐาปนันท� ปEนแก6ว
62113010897 นางสาวพัชรินทร� ศิริเกตุ
62113010898 นางสาวชาลินี ชาลี
62113010899 นางสาวประภัสสร ดวงวันทอง
62113010900 นางสาวภิรมพร การีรัตน�
62113010901 นางสาวจิตตราภรณ� มหาพรม
62113010902 นางสาวนภพร บุตรโพธ์ิศรี
62113010903 นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง
62113010904 นายพงศธร พิมพกรรณ�
62113010905 นางสาวสุพัตรา จันธิระ
62113010906 นางสาวสุนิสา ดวงจําปา
62113010907 นายนวพล โชคภูเขียว
62113010908 นางสาวสุพิชชา มาตเลิง
62113010909 นายภัทรพงศ� มัจจุปะ
62113010910 นายธนัชชา เกตุธานี
62113010911 นางสาวธดากรณ� ทัพโคตร
62113010912 นางสาวรสริน เกณฑ�สระคู
62113010913 นางสาวนุชรินทร� ชินคํา
62113010914 นางสาวชลลดา บาคํา
62113010915 นายชัยชาญ ร-วมศักด์ิ
62113010916 นายเกียรติศักด์ิ สารคาม
62113010917 นายประมูล ฝาชัยภูมิ
62113010918 นางสาวหทัยกาญจน� เกษสิมมา
62113010919 นายเบญจพล ดอกตะไกล6
62113010920 นางสาวสุภาวดี ดีหา
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62113010921 นางสาวนรินทร�ธารา ไชยรัตน�
62113010922 นางสาววนิดา ผลดี
62113010923 นางสาวกัญญารัตน� พวกพระลับ
62113010924 นางสาวยุพดี ภูมูลเมือง
62113010925 นางสาววริศรา ตอสูงเนิน
62113010926 นางสาวสุภาพร สุภาวัน
62113010927 นางสาวจินดารัตน� มากะเต
62113010928 นางสาวเสาวลักษณ� เหรียญสยาม
62113010929 นายอนิวรรต สุเพ็งคํา
62113010930 นางสาวเสาวลักษณ� ชูสิน
62113010931 นางสาวจุฑาวรรณ หมู-หนองสังข�
62113010932 นายจักรีวัตร สุขจันทา
62113010933 นางสาวกมลรัตน� ลันไธสง
62113010934 นางสาวณัฐยาน� ฝางมาลา
62113010935 นายธนวัฒน� ชินสอน
62113010936 นางสาวณัฐมน วงษ�ประเสริฐ
62113010937 นายธีระวัฒน� ทองชุม
62113010938 นางสาวจุฬารัตน� วิลัยฤทธ์ิ
62113010939 นายเสกสรร สอนก6อม
62113010940 นายพงศพัศ สุทธิประภา
62113010941 นางสาวอารยา ชาฮาต
62113010942 นางสาวอามิตรา โหว-วงษ�
62113010943 นายภาณุพงษ� ภูมาตนา
62113010944 นายถิรวุฒิ มิตรธงไชย
62113010945 นางสาวมนัสนันท� พงษ�สระพัง
62113010946 นายนิรันดร� ขวัญคม
62113010947 นางสาวนวพร พวงทอง
62113010948 นางสาวอรดี สุกเลิม
62113010949 นางสาวยุภาวดี หนองขุ-นสาร
62113010950 นางสาวอมรรัตน� ทาเกิด
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62113010951 นางสาวชนัญชิดา วัดชุม
62113010952 นางสาววิชุดา มณีรัตน�
62113010953 นางสาวสุทิชชา บัวพันธ�
62113010954 นางสาววรัชยา วรรณภักด์ิ
62113010955 นางสาวพรรณรายณ� แฝงฤทธ์ิ
62113010956 นางสาวนัฐภรณ� หอมสมบัติ
62113010957 นางสาวพิศมัย คิอินธิ
62113010958 นางสาวกัลณิกา สุขแสวง
62113010959 นายพีรพล ศรีสวัสด์ิ
62113010960 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�มะณี
62113010961 นางสาวนริศรา พลพาล
62113010962 นายจักรี แสนจันทร�
62113010963 นางสาวศิริพร เค6ายา
62113010964 นางสาวธัญญาเรศ ต้ือมี
62113010965 นายอดิศักด์ิ สุขล้ําเลิศ
62113010966 นางสาวปEทมา ชินดา
62113010967 นางสาวอิศราภรณ� อินทนา
62113010968 นางสาวปรารถนา สารคาม
62113010969 นายจักรพงษ� จันทะดวง
62113010970 นายสันทัด สุทธิสอาด
62113010971 นางสาวฐิติมา ซ6ายหนองขาม
62113010972 นางสาวยุภาพร เขจรลาภ
62113010973 นางสาวธีรนันท� พรมจมร
62113010974 นางสาวกานต�ธีรา จําปาวงษ�
62113010975 นางสาวณัฐติยากรณ� เขาวงค�
62113010976 นายพิสิทธ์ิ เหลี่ยมไข-ต6วน
62113010977 นายโยธิน แสงห6าว
62113010978 นางวรรณิษา ต้ังจันทร
62113010979 นางสาววริณฎ�ฐิษา มูลกองศรี
62113010980 นายกรชัย มุ-งหมาย
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62113010981 นายวิสุทธ์ิ ชัยศรีดา
62113010982 นายวินัย พัวพัฒนพงศ�
62113010983 นางสาวนลินี หล6ากันหา
62113010984 นางสาวภัทราภรณ� พลธีระ
62113010985 ว-าที่ร6อยตรีหญิงดวงนภา อัฐนาค
62113010986 นางสาวปวีณา สระทองหน
62113010987 นางสาวชาลินี กันทะหม่ืน
62113010988 นางสาวชุติมา อุทโท
62113010989 นายณัฐพล คําชู
62113010990 นางสาวอรอนงค� ประนันทัง
62113010991 นายสุรเชษฐ� ลิศนันท�
62113010992 นางสาวสุนิตา ชุมสิทธ์ิ
62113010993 นางสาวสุนิตา แฝงเมือง
62113010994 นายภูริพงษ� สลางสิงห�
62113010995 นายกิตติพงษ� รุทเทวิน
62113010996 นางสาวศิริลักษณ� นารอง
62113010997 นางสาวจีระติกาล โสดาย่ิง
62113010998 นางสาวพรพิรุณ ภูผาใจ
62113010999 นายนคร ศรีน้ําย6อย
62113011000 นางสาวนัฐติยา ไชยคาม
62113011001 นางสาวกฤติยา ปองดี
62113011002 นางสาวกรองกาญจน� เขียวศรี
62113011003 นางสาวสุจรรยา สุขสวัสด์ิ
62113011004 นายกรวัฒน� จันทะคุณ
62113011005 นางสุดารักษ� อุปรีที
62113011006 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ
62113011007 นายปราชญ�วิทย� แก6วเมืองกลาง
62113011008 นางสาวรพีภัทร โนนทนวงษ�
62113011009 นายณวัฒน� แพรสีเขียว
62113011010 นายปฏิภาณ กระธรรมะ
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62113011011 นางสาวชุติมา จตุเทน
62113011012 นางสาวทิพวัลย� พันธ�ภักดี
62113011013 นางสาวอรอุษา ไชยณรงค�
62113011014 นางสาวจตุพร การพิศมัย
62113011015 นางสาวนฤวรรณ ใสย่ิง
62113011016 นางสาววนิดา ปูนเข็ม
62113011017 นางณัฐกฤตา ชมโฉม
62113011018 นางสาวขวัญชนก ครสรขันธ�
62113011019 นายวรัชญ� พิมพ�พิสุทธิพงศ�
62113011020 นายศุภชัย พรมบ6านสังข�
62113011021 นายชาญณรงค� มหาเสนา
62113011022 นางสาวสุกัญญา แก6วมีศรี
62113011023 นายกิตติศักด์ิ เฉนียง
62113011024 นางสาวทิพวรรณ เดชทะสร
62113011025 นางสาววันวิสา ธัญญานนท�
62113011026 นางสาวชุติมา สีดาคํา
62113011027 นางสาวทิพย�ธิดา กาสี
62113011028 นางสาวฉัตรฑริกา เจนบ6านผือ
62113011029 นางสาวธิดาพร กัตติยะ
62113011030 นางสาวรังสิยา สีหาบุตร
62113011031 นายอนุชิต กองจันทร�
62113011032 นายสุรเชษฐ� สุริอาจ
62113011033 นางสาวอินทุอร เขตชมภู
62113011034 นางสาวพัชราพร เวียงธรรม
62113011035 นางสาวสุธิษา ฝPายสิงห�
62113011036 นายณัฐนนท� ไฮวัง
62113011037 นายนิพัฒน� ทัศมี
62113011038 นางสาวผกาวดี อุตมะชะ
62113011039 นางอติศา กมลพุทธ
62113011040 นายชนาธิศ พอใจ
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62113011041 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีสมบูรณ�
62113011042 นางสาวอินทุอร เจนการ
62113011043 นางสาวปทุมพร กองสมบัติ
62113011044 นายอนุชา โพธ์ิทอง
62113011045 นางสาวปฏิญญา วรรณภา
62113011046 นางสาวหทัยชนก พิศโสระ
62113011047 นางสาวอัญมณี โบราณมูล
62113011048 นางสาววิจิตราภรณ� สอนทะเดช
62113011049 นางสาวอนุธิดา ต-อสกุล
62113011050 นางสาวชลธิชา โนภูเขียว
62113011051 นางสาวพรอรุณ นิกรสุข
62113011052 นางสาวสุมินตรา ผาบุลาน
62113011053 นางสาวณัฏฐณิชา โคตวี
62113011054 นางสาวนิรดา สาโสภา
62113011055 นายอาทิตย� ศิลา
62113011056 นายกิตติพงษ� หอมเนียม
62113011057 นางสาวลัดดา สาระโป
62113011058 นางสาวปานุศร บุญประเสริฐ
62113011059 นางสาวจิรัฐติกาล โสสีทา
62113011060 นายอนุชิต ดงกลาง
62113011061 นางสาวภัทรวดี เก-งนา
62113011062 นางสาวพิมพิดา จันนา
62113011063 นางสาวอชิรญา พุทธสอน
62113011064 นางสาวพัทธ�ธีราภรณ� พันโกฏิ
62113011065 นางสาวสุภาพร บริบูรณ�
62113011066 นางสาวอัยรดา ไชโยธา
62113011067 นายบุรินทร� บุญชู
62113011068 นางสาววันวิสา ก6องเมือง
62113011069 นางสาวสุภาภรณ� แรกคํานวน
62113011070 นางสาวกมลรัตน� สีหาบุญทอง
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62113011071 นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
62113011072 นายกันต�กรินทร� ศรีอรรคจันทร�
62113011073 นางสาวฐิติกาญจน� เสนาภักดี
62113011074 นางสาวสกุลทิพย� ทองน6อย
62113011075 นางสาวพรรณิภา เมืองบัว
62113011076 นายเสาวภาคย� อิ่มสะอาด
62113011077 นางสาวจารุวรรณ สูรยสิมาพงษ�
62113011078 นางปFยะพร โสมาสา
62113011079 นางสาวอรุณี กาจหาญ
62113011080 นางสาวปาริชาติ นุบาล
62113011081 นางสาวสุปรียา สนิทเมือง
62113011082 นางสาวสุดาพร สระบุตร
62113011083 นางสาวพิชญานิน เพียปลัด
62113011084 นางสาวจินตหรา นายาว
62113011085 นางสาวพจนา พนมพงศ�
62113011086 นางสาวบุษยา สีพิมสาร
62113011087 นายลักษมัณฑ� เอกุล
62113011088 นางสาวสิรินภา พยัคฆกูล
62113011089 นายอนุพงศ� ขวัญล6อม
62113011090 นางสาวสุกัญญา ชัยเดช
62113011091 นายพีรพล ธงศรี
62113011092 นายศักราช ภาคสูงเนิน
62113011093 นายปกร ทอดทอง
62113011094 นายสามารถ ภูครองหิน
62113011095 นางสาวธัญญาภรณ� ก้ัววิบูลย�
62113011096 นายชานนท� สวาทพงษ�
62113011097 นางสาวสุนีย� คําสงค�
62113011098 นางสาวอริษา น6อยวิชัย
62113011099 นางสาวทิพย�ภาภรณ� ไชยวงศ�
62113011100 นายพีรวิชญ� สิงห�จารย�
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62113011101 นางสาวภัททิยาภรณ� พละสินธุ�
62113011102 นายอธิพงษ� เฉิดพันธ�
62113011103 นายปภินวิทย� คําสมาน
62113011104 นางสาวมัลลิกา แก6วมะ
62113011105 นางสาวจันทิมา ดีโว
62113011106 นายผดุงศักด์ิ เหล-าวงษา
62113011107 นายพชรพล สรตรัยอาคม
62113011108 นางสาวพจนา โพธ์ิดา
62113011109 นางสาวผกามาศ ศิริขันธ�แสง
62113011110 นางสาวทิพวัลย� ศรีพันลม
62113011111 นางสาวรพีพรรณ ทวยภา
62113011112 นายจักรพงษ� ธิมายอม
62113011113 นางสาวปวีณา เกิดกลาง
62113011114 นางสาวจิราพร ภูบานชื่น
62113011115 นางสาวหทัยชนก ยศบุญ
62113011116 นางสาวพัชราภรณ� แสงกล6า
62113011117 นางสาวกลิ่นสุคนธ� มลผาลา
62113011118 นางนิ่มนวล การเกต
62113011119 นายอนุชา ชวนจิตร
62113011120 นางสาวศุภกานต� ยศพล
62113011121 นางสาวสุปราณี นันท�คํา
62113011122 นางชุดาพร พละพันธุ�
62113011123 นายเกียรติภูมิ ภักดีไทยเทศา
62113011124 นายปุรุเมธ ไชยคําม่ิง
62113011125 นางสาวสุวลี ศรีบุตร
62113011126 นางสาวชไมพร แก6วมูลมุข
62113011127 นางสาวอภิญญา อินทรชัยศรี
62113011128 นางสาวอุไรรัตน� วงศรี
62113011129 ว-าที่ร6อยตรีอภิวัฒน� แววศรี
62113011130 นางสาวสุรางคณา พลอยวิเลิศ
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62113011131 นางสาวชลธิชา ชาวบ6านใน
62113011132 นางสาวปวีณา ศรีสุข
62113011133 นางสาวอัษฎาพร สกุลดี
62113011134 นางสาววันเพ็ญ พงษ�เพียจันทร�
62113011135 นายจักรกต เพชรตะก่ัว
62113011136 นางสาวศิรประภา แสนโคตร
62113011137 นายพูลทรัพย� ขาวแสง
62113011138 นางสาวโชติมา โคตรพัฒน�
62113011139 นางสาวปนิษฐา การเรียน
62113011140 นางสาวพัชรีภรณ� มะโนมัย
62113011141 นายจุฑาธร บํารุงศักด์ิสันติ
62113011142 นายจักรรินทร� แสนสิน
62113011143 นายธนคุณ บุญเต่ียม
62113011144 นางสาวรติกรณ� เปMยอินทร�
62113011145 นายชาญชัย มะธิตะโน
62113011146 นางสาวสุพรรณี นักธรรม
62113011147 นางสาวปFยาภรณ� แจ-มใส
62113011148 นางสาวธิดาวรรณ พลบูรณ�
62113011149 นางสาวพรนารายณ� วรโภชน�
62113011150 นายนฤพล โพธิกมล
62113011151 นางสาววิไลวรรณ พินิจมนตรี
62113011152 นางสาวภรัณยา ฆารสินธุ�
62113011153 นางสาวโยษิตา เกษมกานต�
62113011154 นางสาวพรพิมล บัวศรี
62113011155 นางสาวฟาริดา สถิตย�ม่ัน
62113011156 นางสาวเพชรรัตน� ปEดทุม
62113011157 นางสาวภาวิณี วงษ�สีหา
62113011158 นางสาววลัยวรรธน� นัดทะยาย
62113011159 นางสาวศิริพร ชะรา
62113011160 นางสาวเปมิกา ราชสีห�
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62113011161 นางสาวขนิษฐา เทียบสี
62113011162 จ-าสิบเอกจิระศักด์ิ แดนไธสง
62113011163 นางสาววารุรัตน� อุดศรี
62113011164 นางสาวชุติมณฑน� พงษ�บุญ
62113011165 นายธวัชชัย กะตะศิลา
62113011166 นายพงศกร หลวงทอง
62113011167 นางสาวประภาพร จัดนอก
62113011168 นางสาวพรพรรณ ขจรจิต
62113011169 นายวรุฒ แก6วศิริบัณฑิต
62113011170 นายพิชาติ ชูเสน
62113011171 นางสาวจิรัชยา แข็งแอ
62113011172 นางสาวสุดารัตน� จอมคําสิงห�
62113011173 นางสาวสุปราณี อ-อนสร6อย
62113011174 นายชนวิทย� ณ หนองคาย
62113011175 นายธีรพงษ� แสนศรี
62113011176 นางสาววัชราภรณ� แสนสูง
62113011177 นางสาวกฤษณา อินทรกําแหง
62113011178 นางสาวภัทรศินี มาเมือง
62113011179 นางสาวชญานิษฐ� แก6วกันยา
62113011180 นางสาวจุฬาลักษณ� บุปผาวาส
62113011181 นางสาวรวินท�ณิชา วายุภักตร�
62113011182 นางสาวหงษ�ยาหยา เดชพรรณา
62113011183 นางสาวพิรญาณ� โคตรสุวรรณ�
62113011184 สิบตํารวจตรีพงศกร จุฑาจันทร�
62113011185 นางสาววารุณี คําภูเวียง
62113011186 นายธนายุทธ เที่ยงธรรม
62113011187 นางสาวศิริญญา ดวงวิไล
62113011188 นายศักดา ดุระยับ
62113011189 นางสาวพรนภา ปุนริบูรณ�
62113011190 นายจตุฉัตร นามบุปผา
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62113011191 นายภูดินันท� ศรีวิชัย
62113011192 นายวีระวัฒน� สุขเจริญ
62113011193 นายภาณุพงศ� สัพโส
62113011194 นายธนพล ไชยเลิศ
62113011195 นางสาวสุภาพร เหล-าทา
62113011196 นางสาวทุนยะรัตน� หล6าบาง
62113011197 นางสาวกัญญ�ณณัฐ กัลยา
62113011198 นางสาวสุชาดา แซ-เฮง
62113011199 นางสาวนาตยา สุวรรณขวา
62113011200 นางสาวนิภาภรณ� ทองทุม
62113011201 นางกาญจน�ธิดา โสทับ
62113011202 นายโชคชัย สิงห�ศิริ
62113011203 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
62113011204 นายเกรียงไกร นามคุณ
62113011205 นางสาวสญาธร ฟองอ-อน
62113011206 นางสาววนาลี มงคลคําซาว
62113011207 ว-าที่ร6อยตรีหญิงสุภารัตน� ปEกการะโต
62113011208 นางสาวจิราพร ภูสิทธ์ิ
62113011209 นางสาวกรวิภา แสนปRอง
62113011210 นายชาติชาย พรหมสังขกุล
62113011211 นางสาวพัชรี อินทหอม
62113011212 นายภุชงค� สีเมืองปุน
62113011213 นางสาววรัชญา ยอดวัน
62113011214 นางสาวจันทร�เพ็ญ พลคํา
62113011215 นางนิตยา ฉัตรแก6ว
62113011216 นางสาวสโรชา สุธรรมมา
62113011217 นางสาวลักขณา สวัสด์ิศรี
62113011218 นางกองเพชร ศรีนรจันทร�
62113011219 นางสาวพิชญธิดา พลเย่ียม
62113011220 นายวัชรพงษ� ก6อนวิมล
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62113011221 นายวรพล จันทร�โพธ์ิ
62113011222 นายวิรัตน� ทองภู
62113011223 นางสาววรรณิภา คําโล-ห�
62113011224 นางสาวกนกวรรณ พันพิทักษ�
62113011225 นางสาวเยาวลักษณ� ตลับนิล
62113011226 นายอิทธิกร หอมสมบัติ
62113011227 นางสาวปทันทิญา ผาใต6
62113011228 นางสาววรภา คงสมของ
62113011229 นางสาวอติกานต� ชาญประโคน
62113011230 นางสาวสุภาพร มะพันธ�
62113011231 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง
62113011232 นายอภิวัฒน� ผิวขาว
62113011233 นายเมธชนัน วัฒนานุกูล
62113011234 นางสาวศุรินภา ทุงจันทร�
62113011235 นายสุริยะ ปรีชามานะศาสตร�
62113011236 นางสาวสุชาวดี พงษ�มาลี
62113011237 นางสาววาสนา เถาว�ที
62113011238 นางสาวปริญญา วงษ�ชาดี
62113011239 นายนภาลัย วิเศษธร
62113011240 นายศรศิลปS อินทะสะ
62113011241 นายณัฐพล โยธา
62113011242 นางสาวสุพาพร ศิริวิ
62113011243 นางสาวอรพิน ประมาคลัง
62113011244 นางสาวชัญญานุช หินอําคา
62113011245 นางสาวศศิภา เลขาโชค
62113011246 นายสุริยา อรุณภาทิพย�
62113011247 นางสาวปFยะนันท� พวงพ่ี
62113011248 นางสาวดาวิภา สะตะมัด
62113011249 นางสาวศศิภา จันทะมาตร
62113011250 นางสาวพัชรีพร มงคลวัจน�
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62113011251 นายอํานาจ รจนาสม
62113011252 นางสาวนิภาภรณ� แน-นอุดร
62113011253 นางสาวภัทรวดี ชัยดํารงค�
62113011254 นางมนันยา สําเร็จดี
62113011255 นางมนัสชนก จิตราช
62113011256 นางสาวกนกระดา ใสสว-าง
62113011257 นางสาวประภัสสร มีแสง
62113011258 นางสาวสุภาวดี ภักดีราช
62113011259 นางสาวณัฐธิชา ณะวงวิเศษ
62113011260 นายเจษฎา เกษมาลา
62113011261 นายพจน�ชระ คําสีทา
62113011262 นายจตุภูมิ โฉมอุปฮาด
62113011263 นางสาวภัคฑิรา ชาญวิจิตร
62113011264 นายสุรศักด์ิ โฮมแพน
62113011265 นางสาวภควัลย� ติเวทัง
62113011266 นายสรรพสิทธ์ิ อินทร�ภูวา
62113011267 นายศุภกิตต� ใจเอ็นดู
62113011268 นางสาววริสรา จ้ีอาทิตย�
62113011269 นางสาวขวัญเรียม เมินดี
62113011270 นางสาวกรกนก กัมปนาวราวรรณ
62113011271 นายสรวิชญ� คงแสนคํา
62113011272 นางสาวชลลดา ประสานวงค�
62113011273 นางสาวอภิญญา กินรี
62113011274 นางสาวปรวันต� บัวตูม
62113011275 นายสุรเชษฐ� กลีบจําปM
62113011276 นางสาวขนิษฐา จินจิว
62113011277 นายธีรนันท� ศิลาคะ
62113011278 นายอรรถสิทธ์ิ วิเศษดี
62113011279 นางสาวเกตน�สิรี ถาวรประเสริฐ
62113011280 นางสาวธัญวัฒน� จันทร�เทศ
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62113011281 นายวุฒิไกร เกตุมะณี
62113011282 นายภานุเดช รักพงษ�
62113011283 นายธนาพันธ� ร-วมรักษ�
62113011284 นางสาวทิพาวรรณ อุปศรี
62113011285 นางสาวชาลิสา ดะนัย
62113011286 นางสาวศุภลักษณ� ใจกล6า
62113011287 นางสาวปFยพร เจนการ
62113011288 นางสาวจุฑารีรัตน� ลุนบง
62113011289 นางสาวชนิดา พงษ�นภิส
62113011290 นางสาวพิมลนาฎ จันทร�ประเสริฐ
62113011291 นางสาวธันย�นิดา ผุยเต6า
62113011292 นายธีทัต นนทะนํา
62113011293 นายอดิศักด์ิ โชตินอก
62113011294 นายเกษม เทียมทอง
62113011295 นายธีระศักด์ิ แสงทอง
62113011296 นางสาวจริยา หนอสิงหา
62113011297 นางสาวคฑามาศ โชติประเดิม
62113011298 นางสาวพัชราภรณ� ดรอินทร�
62113011299 นายศักดา จันทรบัติ
62113011300 นางสาวกฤติยาภรณ� รักภักดี
62113011301 นายชนาธิป สุภมาตย�
62113011302 นายศราวุธ สุวภาพ
62113011303 นางสาวกรรณิการ� ศรีสวัสด์ิ
62113011304 นางสาวพรมพร พรหมเมตตา
62113011305 นายนิติกร หอมดวง
62113011306 นางสาวจีรพร ศรีบุรัมย�
62113011307 นางสาวกัญญาพัชญ� ลาปูR
62113011308 นายหาญชัย พรหมทะสาร
62113011309 นายคุณากร ภูนาโคก
62113011310 นางสาวณัฐกานต� เวชทัพ
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62113011311 นางสาวรัชนก อัญไชยศรี
62113011312 นางสาวชยุดา พงษ�ศรีหดุลชัย
62113011313 นางสาวสุชาวดี โยวะผุย
62113011314 นางสาวณัชชลิดา ไสย�ฮาตวงษ�
62113011315 นายปกรณ� แวงคํา
62113011316 นางสาวจุฑามาศ ประทวนชัย
62113011317 นางสาวณัฐวรา ราชิวงค�
62113011318 นางสาวสิริยากร ชนะเพีย
62113011319 นายศุภสิทธ์ิ ฤาชา
62113011320 นางสาวนิภาวรรณ พลสิทธ์ิ
62113011321 นางสาวเอมนิกา อินทร�บัวทอง
62113011322 นางสาวสุดารัตน� พรหมศรีจันทร�
62113011323 นางสาวสุกัญญา นวลน6อม
62113011324 นางสาวชลดา สิงหาด
62113011325 นางสาวศริยา คําแสน
62113011326 นางสาวอัญชนา ศิรินารี
62113011327 นายพงศ�พิทยา มูลมณี
62113011328 นายพงศ�ธร ความสุขเลิศ
62113011329 นางสาวมนฤดี อามาตย�มนตรี
62113011330 นายสหรัฐ พิมพ�ท6าว
62113011331 นางสาวขนิษฐา ขาวผ-อง
62113011332 นางสาวนภัทร ไชยบุดดี
62113011333 นางสาวกรองกาญจน� วตะกูลสิน
62113011334 นางสาวนัตยา ลีภูเขียว
62113011335 นางสาวรุจิรา คําศิริรักษ�
62113011336 นางสาวชนัฏดา สุวรรณไตรย�
62113011337 นางสาวสุขใจ สารจันทร�
62113011338 นายธเนษฐ เพชรสุข
62113011339 นางสาวสุพัตรา นาคมี
62113011340 นายอภิสิทธ์ิ สีชาแอ-น
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62113011341 นางสาวประภาพร สีร6อยคํา
62113011342 นางสาวชนิตา ดีศรี
62113011343 นางสาวชยมน มากกระโทก
62113011344 นายณัฏฐพงศ� ผกานนท�
62113011345 นางสาวจันทิมา สมณะคีรี
62113011346 นายทักษิณ นิลผาย
62113011347 นางสาววราภรณ� ขวัญมา
62113011348 นางสาวเกษร ก้ัวจรัญ
62113011349 นายสมพบ สิทธิจันทร�
62113011350 นางสาวศิริญญา มาตย�ภูธร
62113011351 นางสาวสุทธิกานต� ทิพย�สิงห�
62113011352 นางพุธษณี ชมสุข
62113011353 นางสาวสายสวาท ปรีดีวงศ�
62113011354 นายจตุรภัทร ครินทร�กูล
62113011355 นางสาววรรณิสา เสลานอก
62113011356 นางสาวชฎาพร หล6ามะณี
62113011357 นายนพรัตน� จิปอมจา
62113011358 นางสาวศุภาวีร� ภู-ด6วง
62113011359 นางสาวนลินรัตน� ศรีสองเมือง
62113011360 นายธรรมนูญ ภักดีสาร
62113011361 สิบเอกหญิงศิรินยา ถิตย�กุล
62113011362 นายนัฐนัย ไพรวัลย�
62113011363 นายธีรวี สาขา
62113011364 นางสาวภัณฑิราพร พรแสน
62113011365 นางสาวนรมน วายุโชติ
62113011366 นายวุฒิพงษ� ศิริทรัพย�ชัยกุล
62113011367 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะ
62113011368 นางสาวแสงระวี แก6วขาว
62113011369 นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง
62113011370 นายเกียรติพงศ� แก6วลาด
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62113011371 นายชุติพงศ� สารขันธ�
62113011372 นางสาวศิริวรรณ ชุ-มหม่ืนไวย�
62113011373 นางสาวศิริลักษณ� พันอ6น
62113011374 นายอิสรา ไทรงาม
62113011375 นางสาวกชกร โอปEน
62113011376 นายกิตติศักด์ิ ดรชานนท�
62113011377 นางสาวกุลิสรา แพงสร6อย
62113011378 นางสาวพวงเพ็ชร ชาทุม
62113011379 นางสาวขนิษฐา โสรส
62113011380 นายสิทธิพร ศรีประย-า
62113011381 นางสาวพรพรรณ วรรณวิจิตร
62113011382 นายทรงพล ศรีประเสริฐ
62113011383 นายจักรกฤษณ� ทวีศักด์ิ
62113011384 นางสาวปFยะพร เอกทรงศิล
62113011385 นางสาวปEทมวรรณ กันยาประสิทธ์ิ
62113011386 นางสาวสุพัตรา ตรงดี
62113011387 นางสาวอนันทิกา ผักเฒ-า
62113011388 นางสาวมุทิตา ศรีสารคาม
62113011389 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ภิญโญศักด์ิ
62113011390 นางสาวฤดีมาศ โตชัยภูมิ
62113011391 นายสิทธิพงษ� วรรณขันธ�
62113011392 นายสุรศักด์ิ ขันมะณี
62113011393 นางสาววรรณนิภา เกณฑ�ทาง
62113011394 นางสาวธิติยาภรณ� พูลทวี
62113011395 นางสาวจุฑารัตน� ตาบ6านดู-
62113011396 นายภาณุเดช เศษรินทร�
62113011397 นางสาวกานต�ชนา อ6นศรีวงศ�
62113011398 นางสุพรรณพา ขันตีชู
62113011399 นายวุฒิพงษ� แสนกระจาย
62113011400 นางสาวภิญญดา พิลาแดง
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62113011401 นางสาวดํารัสศิริ คล6ายมอญ
62113011402 นางสาวณัฐภรณ� วิเลศ
62113011403 นายกรกช เปMGยมทรัพย�
62113011404 นางสาวกัญธิกา กิจกล6า
62113011405 นางสาวขจี เพชรนวลน6อย
62113011406 นายอภิชิต บุตรแก6ว
62113011407 นางสาวรวมพร ศุภกรกุล
62113011408 นายเปรม วงษ�คําจันทร�
62113011409 นางสาวสุวลักษณ� แท-นประเสริฐ
62113011410 นายกรีรวัฒน� วรวงค�
62113011411 นางเรณู มะหันตะ
62113011412 นางสาวพิรดา คงทน
62113011413 นายสันชัย ปะวารณา
62113011414 นางสาวสิรินภา บัวทรัพย�
62113011415 นางสาวสุธิดา สรรพวุธ
62113011416 นายฉัตรวัชร� ศักดิวงษ�
62113011417 นางสาวสุรินทร โทอุดทา
62113011418 นางสาวเกศรัญธิดา อุสาย
62113011419 นางสาวอิสระรัตน� กองลาแซ
62113011420 นางสาวสิริญา ศรีดะดม
62113011421 นายดํารงเดช แก6ววิใส
62113011422 นางสาววรรณิศา เสาะสมบูรณ�
62113011423 นางสาวนพนภา โพธ์ิกัน
62113011424 นางสาวอลิษา รัตนประภา
62113011425 นางสาวศิรินภา มูลทา
62113011426 นายรวิภาส เผือกนอก
62113011427 นางสาวเกวลิน แก6วกัลยา
62113011428 นางสาวศัตถาพร วังพิกุล
62113011429 นางสาวกมลทิพย� บุตรพันธ�
62113011430 นางสาวสุพัตรา สุขเต็ม
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62113011431 นายอาณัติ ภู-ย้ิม
62113011432 นางสาวปFยะนุช สงคราม
62113011433 นางสาวจริยา ทําบุญ
62113011434 นางสาวกนิษฐา วังภูสิทธ์ิ
62113011435 นายธนาวุฒิ ดวงชื่น
62113011436 นางสาวกนกวรรณ ญานสถิตย�
62113011437 นางสาววิยะดา ศรีสันต�
62113011438 นางสาวกรรณิกา พลไธสง
62113011439 นายธีระพล อุตะมะชะ
62113011440 นางสาวภัทรพร โยมา
62113011441 นางสาวอัมพร ขันแข็ง
62113011442 นางสาวณัฐณิชา ธรรมสาคร
62113011443 นางสาวณิชาภัทร จําปาเทศ
62113011444 นางสาวสุธาพร คันธารส
62113011445 นางสาวอรญา ภานุศรี
62113011446 นายอิศรา อินทร�แสง
62113011447 นายเทิดภูมิ ทองอยู-
62113011448 นางสาวจุฑามาศ อุ6ยปะโค
62113011449 นางสาวสุภาภรณ� ทระคําหาญ
62113011450 นายเกียรติศักด์ิ สาแก6ว
62113011451 นายนิเวศน� เพียรเดช
62113011452 นายอภิชน บุบผา
62113011453 นายวิชิต สายสุริย�
62113011454 นางสาวจรินทร�ญา บุญเชิด
62113011455 นางสาวปณิตตรา พรมยา
62113011456 นางสาวรุ-งนภา เมืองซอง
62113011457 นางสาวปรียาพร มูลโต
62113011458 นางสาวปFยาภรณ� สมชม
62113011459 นางสาวจิตรวดี ภูสระไสย�
62113011460 นางสาวอรัญญา บุญพร6อม
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62113011461 นางสาวจารุวรรณ แสงโชติ
62113011462 นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ�
62113011463 นางสาวอนงค� ดวงทิพย�จันทร�
62113011464 นางสาวเพ็ญนภา ภูผิวฟRา
62113011465 นางสาวสุกัญญารัตน� เวชะวัชนะ
62113011466 นายพัฒนพงษ� มะหัด
62113011467 นายอริยภาพ ดิลกลาภ
62113011468 นางสาวนริศรา แก6วบรรจักร
62113011469 นางสาวกนกทิพย� สมศิริ
62113011470 นางสาวยุพเยาว� ปานเนาว�
62113011471 นางสาววีร�ธิมา คนซ่ือ
62113011472 นายยุทธนา สมจิตร
62113011473 นางสาวผกามาศ โสนะวัด
62113011474 นางสาวณัฐชา สว-างเนตร
62113011475 นางจิรภา พันธ�ยาง
62113011476 นายวัฒนา พงษ�กล6า
62113011477 นางสาวชริยา บุญครอบ
62113011478 นางสาวณัฐพร มะไพร
62113011479 นายเดชาวัต วงค�เสนา
62113011480 นายอนุชิต คําก6อน
62113011481 นางสาวรสสุคนธ� ปาหนองแปน
62113011482 นางสาวรุจิรา ประกอบดี
62113011483 นางสาววาสนา มาวัน
62113011484 นางสาวศิรินยา ฝPายดี
62113011485 นางสาวมนัสนิตย� บุญตัด
62113011486 นายศิวดล กองอุดม
62113011487 นางสาวธนภร กอเสนาะรส
62113011488 นายศรัทธา พลอาทิตย�
62113011489 นางสาวจารุพร ภักดีดร
62113011490 นางสาวเรวดี สอนน6อย
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62113011491 นายชัยวัฒน� พันสีทา
62113011492 นายกิรวัฒน� ขุนทิพย�ทอง
62113011493 นายไพรํา ขุ-ยจ้ิม
62113011494 นางสาวสัภยา เจบอก
62113011495 นางสาวประภาศิริ ภาสง-า
62113011496 นางสาวพิชามญชุ� กุลไพรบุตร
62113011497 นางสาวศิริลักษณ� ประเสริฐสังข�
62113011498 นางสาวปนัดดา ถูอาษา
62113011499 นางสาวชลาลัย เสาร�เปรีย
62113011500 นายชิษณุพงศ� เถ่ือนบัวระบัติ
62113011501 นางสาวพัชรี ฆารโสภณ
62113011502 นายฐิติวัฒน� จันทํา
62113011503 นางสาวศิริลักษณ� พลโฮม
62113011504 นางสาวกฤตภัทร ชีรัมย�
62113011505 นายอานนท� เจริญศรี
62113011506 นางสาวกิติยา ม่ังค่ัง
62113011507 นางสาวมลิวรรณ� ปEตตังธานี
62113011508 นางสาวสมฤทัย พ่ึงพันธ�
62113011509 นางสาวสุมาลี อุดมรัตน�
62113011510 นางสาวแคทรียา ผากา
62113011511 นางสาวสิริโสภา เลบ6านแท-น
62113011512 นายวศิน ม่ิงขวัญ
62113011513 นางสาววราภรณ� จีนหลง
62113011514 นายณัฐพล พุ-มม-วง
62113011515 นางสาวนาถยา เพียไธสง
62113011516 นางสาวสุดาทิพย� ไสยาสน�
62113011517 นายเอกลักษณ� รัตนเมือง
62113011518 นายสุรเกียรติ เชี่ยวงาน
62113011519 นายจตุพล ประทุมโคตร
62113011520 นายอชิระ จตุเทน
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62113011521 นางสาวศดานันท� เงินฉลาด
62113011522 นางสาวเกศรินทร� ชุมนุม
62113011523 นายตันติกร ศรีมนตรี
62113011524 นางสาวบุณยาพร ไชยพันธุ�
62113011525 นายธนาวัฒน� รัตนสวนจิก
62113011526 นางสาวณัฐพรรัตน� คําพิบูลย�
62113011527 นางสาวรจนา อัตพร
62113011528 นายภัทราวุธ อันทะไชย
62113011529 นางสาวภาวิณี ธวัชโชติ
62113011530 นายอุทยาน ไพรวัลย�
62113011531 นางสาวสุพรรณิการ� ปRองศรี
62113011532 นางสาวปFยธิดา ป_กไธสง
62113011533 นางสาวเกศินี มหาศรี
62113011534 นายไชยวัฒน� ประภาสอน
62113011535 นางนวลฉวี ลิมานนท�วราไชย
62113011536 นางสาวสุรินยา อินทะโภคา
62113011537 นางสาวปาวีณา เจือมณี
62113011538 นางนิยะดา คบหมู-
62113011539 นางสาววิไลวรรณ แพงด6วง
62113011540 นางสาวเกศินี นุตโร
62113011541 นางสาวรัตติกาล วังนุราช
62113011542 ว-าที่ ร.ตหญิงธัญชนก วงศ�เสนา
62113011543 นางสาวสุดารัตน� นัคคะสาน
62113011544 นางสาวผกาทิพย� คงสุข
62113011545 นางสาวสุชาดา เผ-าจํารูญ
62113011546 นางสาวจิราภรณ� เจียมพรม
62113011547 นายบาเรียน พลขันธ�
62113011548 นางสาวจันทนา นาควิจิตร
62113011549 นายเกียรติคุณ ขําเอนก
62113011550 นายยุทธนา นามวงษา
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62113011551 นายศักรินทร� ชอบสมัย
62113011552 นางสาวบัญชุพร สาพันธุ�
62113011553 นายนฤดล ผานาค
62113011554 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� พันอินากูล
62113011555 นายธนกฤต น6อยโพน
62113011556 นางสาวณัฏฐ�ปคัลภ� เจนนาวิน
62113011557 นางสาวบานชื่น ยุระไพร
62113011558 นางสาวณัฐธยาน� คันทะภูมิ
62113011559 นายจตุพร คําหรื่อ
62113011560 นางสาวจินตนาพร ชูกันหอม
62113011561 นางเพ็ญพิชชา บุระพวง
62113011562 นางสาวธนัชพร บุตรดี
62113011563 นายกล6าณรงค� ชํานาญ
62113011564 นางสาวอมรรัตน� จันทพิมพ�
62113011565 นางสาวประภัสสรา จันทวงษ�
62113011566 นางสาวปุณยาพร สุนทองห6าว
62113011567 นางสาวนีรชา ชาติโสม
62113011568 นายศุภชัย จูมพล
62113011569 นางสาวณัฐกานต� จันทร�หนองแวง
62113011570 นางสาวสิรินาถ ถวิลวงษ�
62113011571 นายธนะชัย ขันธทัต
62113011572 นางสาวเจษฏาภรณ� ขุนทอง
62113011573 นางสาววิภา เพ็งปอภาร
62113011574 นางสาวสุพัตตรา นาทันริ
62113011575 นายขวัญชัย ฉันทวี
62113011576 นายชิดพงษ� สนธิรักษ�
62113011577 นางสาวบุษบา กุสลา
62113011578 นางสาวสุวนันท� ปEกกาสาสัง
62113011579 นางสาวมยุรี ธรรมโรเวส
62113011580 นายยุทธพิชัย โสบรรเทา
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62113011581 นางสาวลัดดาวรรณ ฤทธิพันธ�
62113011582 นางสาววริศรา ตัญญาภักด์ิ
62113011583 นางสาวเบ็ญจพร ธรรมโสม
62113011584 นางสาวภัทรภาว� สุขเกษม
62113011585 นางสาวศศิกานต� พิมภักดี
62113011586 นางสาวชลธิชา พูลประเสริฐ
62113011587 นางวิไลลักษณ� รามจาตุ
62113011588 นางสาวชุลีพร ลาภจิตร
62113011589 นายวชิระ จันคง
62113011590 นายเอกชัย ธงชาย
62113011591 นายสรชา เบิกขุนทด
62113011592 นางสาวจีระนันท� วงษ�โคกสูง
62113011593 นางสาววนิดา สร6อยสน
62113011594 นางสาวอมิตา จุ6ยพุทธา
62113011595 นางสาวศศิธร โมกไธสง
62113011596 นางสาวกวินนา แก6วลาไลย
62113011597 นางสาวภาณุมาศ แอมนนท�
62113011598 นายธีรศักด์ิ พ-อเพียโคตร
62113011599 นางสาวรัตนี วงศรีเทพ
62113011600 นางสาวดารารัตน� กองตัน
62113011601 นางสาวทิพวิมล ประเสริฐ
62113011602 นางสาวอรัญญา ศรีสม
62113011603 นายณรงค�เดช อาจอุดม
62113011604 นางสาวธนัญญา สีหัดสา
62113011605 นางสาวสรวงสุดา ศิริภักด์ิ
62113011606 นางมัศยา นิลละออ
62113011607 นางสาวพนิดา สุทโธ
62113011608 นางสาวกฤษณา พันธัง
62113011609 นางสาวหฤทัย บงแก6ว
62113011610 นางสาวณิสา นามศิริ
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62113011611 นายณเศรษฐ� ชาญประเสริฐ
62113011612 นายจิรายุทธ ผากา
62113011613 นายพงษ�พัฒน� วัฒนพงษ�
62113011614 นายศราวุธ สิมลี
62113011615 นางสาวนพวรรณ ศรีประเสริฐ
62113011616 นายอภิเดช แสงนนท�
62113011617 นางสาวรุจิรา รุมชิง
62113011618 นางสาวชฎาภา ฟองฤทธ์ิ
62113011619 นางสาววิภาพร จันขันธ�
62113011620 นายรณรงค� นีระพัด
62113011621 นางสาววิยะดา นาทอง
62113011622 นายธวัชชัย มาดบาง
62113011623 นางสาวอรพรรณ ชาดง
62113011624 นางสาวเสาวรักษ� แทนจํารัส
62113011625 นายอภิสิทธ์ิ ขายม
62113011626 นางสาวกวินธิดา แก6วน6อย
62113011627 นางสาวสุดารัตน� ภารสําราญ
62113011628 นายธีรภัทร มีมะโน
62113011629 นายสรายุทธ เจตบุตร
62113011630 นางสาวศิลาณี ทองชัย
62113011631 นางสาวสุกานดา วงศ�ประเทศ
62113011632 นายปรัชชัย พุฒธรรม
62113011633 นายไพโรจน� ต6นจําปา
62113011634 นายเจษฎาพงค� จันทร�ตาก̂อง
62113011635 นางสาวณัฐธิดา ธิตะเชียง
62113011636 นายวัชราวุธ สิงหราช
62113011637 นายภาณุพงศ� คําศรี
62113011638 นางสาวปEทมา สงค�ประเสริฐ
62113011639 นายพีรพล โนนทิง
62113011640 นางสาวอรษา ยศรุ-งเรือง
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62113011641 นางสาวสุภัทราวดี ประสิทธ์ินอก
62113011642 นายปรีชา พิมพิรุด
62113011643 นายวาทิตย� สัมฤทธ์ิรินทร�
62113011644 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทคาน
62113011645 นายธนนต� นิลสลัว
62113011646 นางสาวทิพย�สังวาลย� ภูแล-นเร็ว
62113011647 นายรนชัย ไขคํา
62113011648 นายอภิรักษ� แก6วดวงตา
62113011649 นางสาวพัชรี ดีเขาพอด
62113011650 นางสาวปรียาพร ศรีหอมเหิน
62113011651 นายณัฐพงษ� แสงงาม
62113011652 นางสาวดารินทร� สุขบรรเทิง
62113011653 นางสาวศิริพร เหล-าสุวรรณ
62113011654 นางสาวศิริพร กรวิรัตน�
62113011655 นางสาวธนัชพร แสงน้ํา
62113011656 นางสาววชิราภรณ� มะณี
62113011657 นางสาวธัญพิมล ขอบเพชร
62113011658 นางสาวมัลลิกา ไร-เจริญ
62113011659 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสอาด
62113011660 นางสาวตติยา ชาติขยัน
62113011661 นางสาวกรพินธุ� เสนชัย
62113011662 นางสาวเพ็ญนภา ไพราม
62113011663 นางสาวเนตรชนก เอี่ยมแบน
62113011664 นางสาวขัติยาภรณ� แพงบุตรดี
62113011665 นางสาวสุวธิดา อินทร�เสนา
62113011666 นางณฐอร ธนะไชย
62113011667 นายสวัสศาสตร� สําราญพิทักษ�
62113011668 นางสาวสุนันทา สุรินสาย
62113011669 นางสาวกนกพร วรรณพงศ�
62113011670 นายพงศกร วงศ�วุฒิโท
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62113011671 นายภูวนาท แจ-มใส
62113011672 นางสาวทินารมภ� พันทุม
62113011673 นางสาวกมลมาลย� รินทะลึก
62113011674 นางสาวนิติยา คําด6วง
62113011675 นางสาวจิราวรรณ เขตเจริญ
62113011676 นายสริเยนทร� จารุจํารัส
62113011677 นางสาวพัชรภรณ� บุรีมาศ
62113011678 นายวัฒนชัย ศัพทะนาวิน
62113011679 นางสาวสุมาริน อรัญศรี
62113011680 นายอดิศักด์ิ ภูมิพนา
62113011681 นางสาวอภิญญา คันดุไล
62113011682 นางสาวเปมิกา งามแพง
62113011683 นางสาวเอมอร หนองหาร
62113011684 นางสาวรัตนาพร แสวง
62113011685 นางสาวกิตติวรา สินครบุรี
62113011686 นางสาวอุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
62113011687 นายมงคล นนทะภา
62113011688 นางสาวจิราพร เฉิดฉาย
62113011689 นางสาวนัฎธภรณ� มีพร
62113011690 นางสาวสิริยากร แสนประดิษฐ�
62113011691 นางสาวรัตนจิต จันทรบุตร
62113011692 นางสาวอนุศรา มูลมาตย�
62113011693 นายพุทธิพงษ� โคตรสีเมือง
62113011694 นายวันเฉลิม เมืองโพธ์ิ
62113011695 นางสาวนาราทิพย� เรืองไชยศ
62113011696 นายอาทิตย� เฮียงโฮม
62113011697 นายจักริน แทนสา
62113011698 นางสาวภาวิกา ยุบลนารถ
62113011699 นายเทพศิริ คงศรี
62113011700 นางสาวนัฏฐณิชา เมืองโคตร
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62113011701 นายพีร�จิรายุ สนั่นเครื่อง
62113011702 นางสาวกมลพรรณ มะโหรี
62113011703 นางสาวจิราวดี สินธุวงค�
62113011704 นางสาวธัญญามาศ สินเจิมสิริ
62113011705 นางสาวกมลพร จันทร�ลุน
62113011706 นางสาวจรัญญา อรุณโณ
62113011707 นางสาวบุษบา แสงสุวรรณ
62113011708 นางชัญญานุช สิงห�คํา
62113011709 นางสาวปาริชาติ ศาลาจันทร�
62113011710 นางสาวขนิษฐา วาทิน
62113011711 นายศุภกร อุทัยคํา
62113011712 นางสาวนฤมล วิจารวงษ�
62113011713 นายชํานาญ ไชยธรรมมา
62113011714 นางสาวกัญญารัตน� ภาโสม
62113011715 นางสาวเกสรา ใบทอง
62113011716 นางสาวอริสา อินทรมณี
62113011717 นางสาวปรัชญา บุญสิงห�
62113011718 นายนฤประการณ� จันไทย
62113011719 นางสาวเบญจมาศ ประทีปเมือง
62113011720 นางสาวประภัสสร สลับศรี
62113011721 นางสาวนันทพร โยชน�ชัยสาร
62113011722 นายนันทวัฒน� สุวรรณจร
62113011723 นางสาวณิชชนันท� บุญสุข
62113011724 นางสาวพรกมล หอมดวง
62113011725 นางสาวสุรัตนา ปEททุม
62113011726 นางสาวอารีรัตน� สีนอเนตร
62113011727 นายวัชระ แสนสีสม
62113011728 นางสาวมฤทุ จันทิม
62113011729 นางสาววิภาวดี สุทธิชาติ
62113011730 นางสาวณัฎฐณิชา ศิริบุญนภา

หน6า 391 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113011731 นางสาวสุพัตรา สุ-มมาตย�
62113011732 นางสาวสุฑาพร ธรรมโสม
62113011733 นางสาววิฬุวี ทบมาตร
62113011734 นางสาวศศิวิมล พันธุโพธ์ิ
62113011735 นางสาวอินทิรา นครศรี
62113011736 นางสาวสุดานภา สีหาอินทร�
62113011737 นางสาวนนทยา อังกาบ
62113011738 นางวลัยรัตน� วงศ�ชมภู
62113011739 นางสาวชนัญชิดา ถ่ินกระบือ
62113011740 นางสาววิไลพร แสงประเสริฐ
62113011741 นายยุทธภูมิ มาชัยภูมิ
62113011742 นายศุภชัย พลเย่ียม
62113011743 นางสาวกชกร หารสุโพธ์ิ
62113011744 นางสาวนารีรัตน� ยศรุ-งเรือง
62113011745 นายกรวัฒน� ใหม-คามิ
62113011746 นางสาวนุศิรินทร� รสหอม
62113011747 นางสาวกรชวัล ก6อนแพง
62113011748 นายราชัน ไชยเบ6า
62113011749 นายสิทธินันท� หม่ันบ-อแก
62113011750 นางสาวปFยะภรณ� ใสเสริม
62113011751 นายปฏิภาณ กลางประพันธ�
62113011752 นายเมธี ศรีบรรเทา
62113011753 นางสาวภัทรธิดา นนวงศ�
62113011754 นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง
62113011755 นางสาวปนัดดา บัวระบัติ
62113011756 นางสาวอรอนงค� โม-งปราณีต
62113011757 นางสาววารุณี โฮชิน
62113011758 นางสาวพิชชาภัทร� จัตุกูล
62113011759 นายศุภวัฒน� คําสาลี
62113011760 นายกฤษฎา คําสุด
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62113011761 นายเปรมบรรณา ชนะเทพา
62113011762 นางสาวปาลินี ศิริสุนทร
62113011763 นางสาวอาภัสรา เพชรกันหา
62113011764 นางสาวกานดา ลํานวล
62113011765 นางสาวเกษศิริ กันทํา
62113011766 นางสาวนฤมล สมัครมิตร
62113011767 นางสาวดาราพร ผาสิกา
62113011768 นางสาวพวงผกา พลางวัน
62113011769 นางสาวอรณี ยุบลวัฒน�
62113011770 นางสาวพรณิชา บุญเทพ
62113011771 นางสาวรัตพร มาศรี
62113011772 นายอดุลย� ไชยฮะนิจ
62113011773 นางสาวภษร วรรณเวช
62113011774 นางสาวเกศวรินทร� จันทวงค�
62113011775 นางสาวสุนันท� น6อยยุภา
62113011776 นางสาวฤทัยรัตน� พิศเพ-ง
62113011777 นางสาวทองใบ บุญภิละ
62113011778 นางสาววชิรญาณ� ดําสันเทียะ
62113011779 นายวุฒิชัย จาดแห
62113011780 นางสาวเสาวลักษณ� สุสาระโพธ์ิ
62113011781 นายชัยเจริญ ด6วงดี
62113011782 นางสาวณัฏฐณิชา สมพงษ�
62113011783 นายวัชรพล ไชยสัตย�
62113011784 นางสาวนวพรรณ ตันทอง
62113011785 นางสาวจุฑามาศ สว-างวงค�
62113011786 นางสาวปานทิพย� พาลึก
62113011787 นายฤทธิกร ดงหลวง
62113011788 นางสาวสุกฤตา ยาทองไชย
62113011789 นางสาวกัลยกร แก6วสังข�
62113011790 นางสาวนิลตา ปริวันตัง
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62113011791 นางสาวพุฒินันท� ลือกําลัง
62113011792 นายพงศ�ชยนต� แพ-งสองคร
62113011793 นางสาววรรณภา ไปบน
62113011794 นางสาวคัทลียา พลโคกก-อง
62113011795 นางสาวกัณฐิกา อรัญภูมิ
62113011796 นายธนา วรพันธุ�
62113011797 นายอรรณพ อันโนนจารย�
62113011798 นางสาวรตินันท� จันทะโยธา
62113011799 นายคงธนา ปะวะเสริม
62113011800 นางสาวภาวินี ธันยพงศ�พันธุ�
62113011801 นางสาวธัญพิชชา พลเชียงสา
62113011802 นางสาวศรัญยา ถูนาแก6ว
62113011803 นายธิตินันทน� ชอบจิตร
62113011804 นางสาวอังสุดา บุตะกะ
62113011805 นางสาวนฤมล นาสวัสด์ิ
62113011806 นายธีรวัฒน� พันยา
62113011807 นางสาวอารีรัตน� กองหาโคตร
62113011808 นางสาวจันทร�ธิดา อินพันธ�
62113011809 นางสาวศิรินธร ภูปรื้ม
62113011810 นางสาวสาลินี รีย�ทับขวา
62113011811 นายคมสันต� จันทร�ประสงค�
62113011812 นายภัทรพล แสงราม
62113011813 นางสาววรรณวิสาข� สังข�หม่ืนนา
62113011814 นางสาวเอมิกา พระราช
62113011815 นางสาวธิดานันท� สีหคุณังกุล
62113011816 นายจักรพงศ� ด-างต้ังทอง
62113011817 นายคุณากรณ� แก6วหานาม
62113011818 นางสาวกนกวรรณ โกมล
62113011819 นางสาวนิตนภา บุญศิริ
62113011820 นางสาวณัฐริกาพร ศรีหารักษา
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62113011821 นางสาวอลิษา แซ-ลิ่ม
62113011822 นายรพีพัฒน� กาญจนการุณ
62113011823 นางสาวเนตรชนก เจริญรัตน�
62113011824 นางสาวอนงค� ต6นกันยา
62113011825 นางสาวนัชนิฎา ศรีหานาม
62113011826 นายวิษณุ มุริจันทร�
62113011827 นายกษิดิส นาหนองตูม
62113011828 นายธรรมนูญ ร-มวาปM
62113011829 นางสาวสกุลรัตน� แดนราชรัมย�
62113011830 นางสาวฐิติพรรณ กรชัยเดช
62113011831 นางสาวอิศราภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
62113011832 นางแพรวแพรวา จันทร�โพธ์ิ
62113011833 นายจิรวัฒน� เถาจันทร�
62113011834 นายดุษฎี ลุนจันทา
62113011835 นางสาวธิติมา สุคันธนาค
62113011836 นางสาวศิรินภา สีหะวงษ�
62113011837 นางสาวชลดา บุตราช
62113011838 นางสาวณัฐริกา โคอุดม
62113011839 นายชุติ เจริญศักด์ิขจร
62113011840 นางสาวเรวดี แหล-งสนาม
62113011841 นายธีรฉัตร ละมุลมอญ
62113011842 นางสาวภัสราภรณ� ชัยศรี
62113011843 นางสาวจารุวรรณ จินารักษ�
62113011844 นายวัชรพงษ� หนองนง
62113011845 นายธนดล อุตสาคต
62113011846 นางสาวทศนพร พันธหงษ�
62113011847 นางสาวลาวัลย� อันสุริย�
62113011848 นายปFยศักด์ิ โพธ์ิเกตุ
62113011849 นางสาวกรรณิการ� กาญจนสุวรรณ
62113011850 นายกานต� ตรีโอษฐ�

หน6า 395 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113011851 นางสาวมินตรา นิลนนท�
62113011852 นายเทอดไทย ปEญจะมี
62113011853 นางสาวภคพร เรืองอนันต�
62113011854 ว-าที่ร6อยตรีดิเรก สนิทชน
62113011855 นางสาวศิรินญา โสภางค�
62113011856 นางสาวอนัญญา จุปะมะนะ
62113011857 นางสาวสมสนิท ภารสวัสด์ิ
62113011858 นางสาวณัฐฐินันท� นิยมศิริทรัพย�
62113011859 นางสาวรําไพ ธุปEญญา
62113011860 นางสาวกรวีร� เต-านวน
62113011861 นางสาวมะลิวัลย� แสงทอง
62113011862 นางสาวอุษณีย� วงษ�โพธ์ิ
62113011863 นางสาวเจนจิรา โคตรศรีวงษ�
62113011864 นายสมัคร หลาบหนองแสง
62113011865 นางสาวอภิรดี ลาจ6อย
62113011866 นายยุตเสวี ธีรรัฐ
62113011867 นางสาวพัชรา บุญดีมาก
62113011868 นายยุทธนา ว-องไวกริยา
62113011869 นายเดชณรงค� เคนคําภา
62113011870 นางสาวกมลวรรณ ลาเนตร�
62113011871 นายสุประวัติ ขาวลา
62113011872 นางสาวเพ็ญพิชชา เพียรย่ิง
62113011873 นายทรงพล ไชยวงษา
62113011874 นางสาวพีรณัฏฐ� อาภาศศิกุล
62113011875 นางสาวพิมพ�ขวัญ พรประพันธ�
62113011876 นายชัยวัฒน� สุดทํานอง
62113011877 นายบุญชนะ ชนะบุญ
62113011878 นายสุชินวัตร ยังสุข
62113011879 นางสาวศันสนีย� ปRองทับทัย
62113011880 นางสาวปภาภัสสร� สิทธิบุ-น
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62113011881 นางสาวยุภาภรณ� ภาษี
62113011882 นางสาวเบญจวรรณ ราชวัตร
62113011883 นางสาวจิตตานันทิ์ ภักดีธีรรัตน�
62113011884 นายวรวัฒน� ประสมทรัพย�
62113011885 นางสาวปEญญพร ภาคมฤกษ�
62113011886 นายภควัชร พูลสวัสด์ิ
62113011887 นายพลวัฒน� พรนิคม
62113011888 นางสาวพัชนีกร ฉายาภักดี
62113011889 นางสาวจันทัปปภา มูลกัญญา
62113011890 นายวีระวัฒน� แก-นพิมพ�
62113011891 นางสาวดวงฤทัย ปEงอุทา
62113011892 นางสาวดาราวรรณ กิจจาวิเศษ
62113011893 นางสาวอุษา ผิวขํา
62113011894 นางสาวจริยา คลังวงษ�
62113011895 นางสาวปนัดดา วิเชียรหาร
62113011896 นายวชิรพงศ� สวัสด์ิศรี
62113011897 นางสาวปFยฉัตร รวยสูงเนิน
62113011898 นางสาวภัทราพร ทักษะวิเรขะพันธ�
62113011899 นางมลทาทิพย� สายเจริญ
62113011900 นางสาวสุนิสา มนตรีภักดี
62113011901 นางสาวกมลชนก เย็นสวัสด์ิ
62113011902 นายดนัย จิตรสว-าง
62113011903 นางสาวมยุรี นาราษฎร�
62113011904 นางสาวศิรินาฏ มีคุณ
62113011905 นายดนัย จันทร�ถง
62113011906 นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย
62113011907 นายภควัต พุดซ6อน
62113011908 นางสาวอินธุอร ต-อวาส
62113011909 นางสาวสมฤทัย โม-งปราณีต
62113011910 นางสาวธัญญารัตน� เตลอด
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62113011911 นางสาวรังสินี ภู-ด6วง
62113011912 นางสาวอภิญญา คําสมัย
62113011913 นายจิรารุวัฒน� เอื้อประเสริฐ
62113011914 นางสาวฐิติพร มุ-งดี
62113011915 นายภานุวัฒน� พลศักด์ิ
62113011916 นายพงศกรณ� ห6องแซง
62113011917 นายสุขสวัสด์ิ สุนทรจันทร�
62113011918 นายกษาปณ�เพชร ทินบุตร
62113011919 นายศรัทธา คนล่ํา
62113011920 นายปารวัตร พุทธสรณ�
62113011921 นายวัชรพล พรมเดช
62113011922 นางสาวรัตติกร วิสัยพรม
62113011923 นายวรายุทธ คําผุย
62113011924 นางสาวอรอุมา ศรีละ
62113011925 นางสาวสุดารัตน� ประทาศรี
62113011926 นางสาวรินรดา สืบแสง
62113011927 นางสาวนิตยา ศรีสมร
62113011928 นายสุรเชษฐ� แสงวุธ
62113011929 นายชนะพล ถวิลไพร
62113011930 นางสาวศิริลักษณ� ไชยศิวามงคล
62113011931 นายพลรัตน� รักษาชาติ
62113011932 นายปรัชญ� สุภัควณิช
62113011933 นายวิรุจน� สุวรรณจิตติ
62113011934 นายชลทิตย� ชมภูคํา
62113011935 นางสาวอภิญญา คู-คงวิริยพันธุ�
62113011936 นายสนธยา สาระสุข
62113011937 นายจิตรภัตร� ศรีเฉลา
62113011938 นางณินทิรา ลาสุนนท�
62113011939 นายปEญญาพล นิธิพานิช
62113011940 นางสาวจิราภา นามจําปา
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62113011941 นางสาวจงรักษ� มะณีวงค�
62113011942 นางกนกวรรณ คุ6มพงษ�
62113011943 นางสาวเพียงรพิพรรณ สินเธาว�
62113011944 นายธีรภัทร� น6อยวังหิน
62113011945 นางสาวอุมาพร แก6วบ6านเหล-า
62113011946 นายชาญชัย พรมบุ
62113011947 นางสาวพรชนก ปENนก6อน
62113011948 นางสาวปFยธิดา พลมาตย�
62113011949 นายประจวบ พิมพ�พุก
62113011950 นายอนันตชัย โทผาวงษ�
62113011951 นางสาวศรัญญา เทียงปา
62113011952 นางสาวสิรินจิต สุรารักษ�
62113011953 นายประสิทธิชัย พัฒนิบูลย�
62113011954 นางสาวจุฬารัตน� ดีมาก
62113011955 นางสาวลลิตตา พิมายนอก
62113011956 นางสาวกัญญาลักษณ� โพธิชัย
62113011957 นางสาวจิราภรณ� บุตรโสภา
62113011958 นายธีรศักด์ิ ไชยมหา
62113011959 นายธนพัทธ� สังวรณ�
62113011960 นางสาวณัฐฐาพร สีอ-อน
62113011961 นางสาวนฤมล ดงอนนท�
62113011962 นางสาวสุชาดา ประสพผล
62113011963 นางสาวปFยะธิดา นาชัยทอง
62113011964 นางสาวลักขณา งบของ
62113011965 นางสาวปFยฉัตร ยาบัว
62113011966 นางสาวอัมพร อรรคฮาต
62113011967 นางสาวกาญจนา สีโพธ์ิทา
62113011968 นางสาวพลอยนภา ภูมิลิง
62113011969 นางสาวจอมขวัญ ถนัดค6า
62113011970 นางสาวเดือนเพ็ญ นาสมทรง
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62113011971 นางสาวกัญจน�ณภัสร� โสดาวัตร�
62113011972 นายภูฬกฤษฎ์ิ เลิกนอก
62113011973 นางสาวจุติพร เทพธรา
62113011974 นางสาวพัชราภรณ� จันทะฟอง
62113011975 นายสิทธิชัย มะณีสาร
62113011976 นางสาวบุษยากร ปEจอาษา
62113011977 นางสาวภัทรสุดา อุปมะ
62113011978 นางสาวสุกัลยา ศิริเกตุ
62113011979 นายคชาวุธ บุตรกุล
62113011980 นายสิทธิศักด์ิ สว-างศรี
62113011981 นายปริญญากร ศรีหาญ
62113011982 นางสาวธัญยพร ตุงใย
62113011983 นายโสภณ แนวข้ีเหล็ก
62113011984 นางสาวสุวนันท� ธรรมดา
62113011985 นางสาวชนัตชญาน�นันท� ลําพองชาติ
62113011986 นางสาววรัญญา จิเหิบ
62113011987 นางสาวเพ็ญศิริ สีงาม
62113011988 นางสาวจุฑารัตน� กันทา
62113011989 นางสาวภาณุการ� จันทะคัต
62113011990 นางสาวภคินี ปFดนะ
62113011991 นางสาวสุกัญญา ฝPายสิงห�
62113011992 นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ
62113011993 นางสาวกชกร เข็มท6าว
62113011994 นางสาวรุจิกร บุญเสริม
62113011995 นายกรกฎ เสาสูง
62113011996 นายสุริยันต� จันทร�ศรี
62113011997 นางสาวเมธาวี ทัพบุตร
62113011998 นางสาววรรณภา พะยอม
62113011999 นายพงษ�พิทักษ� คุณล6าน
62113012000 นางสาวศุภนิดา พลศักด์ิ
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62113012001 นางสาวปฏิญญา หม่ืนขันธ�
62113012002 นายกู6ตะวัน อาษาไชย
62113012003 นางสาวศิริวรรณ เงินไทสงค�
62113012004 นายสุรสิทธ์ิ โสพันธ�
62113012005 นางสาวศศิธร นครไธสง
62113012006 นางสาวอภิญญา โพธ์ิศรี
62113012007 นายอัศวิน โคสาสุ
62113012008 นางสาวเอมวดี อุทัย
62113012009 นางสาวมุฑิตา คํามีอ-อน
62113012010 นางสาวชฎาธร เจริญสุข
62113012011 นางสาวลูกแจง ราชจํานงค�
62113012012 นางสาวรัติยากร มะณี
62113012013 นางสาวอัญชลี สีกอง
62113012014 นางตุลียา ยลสําอางค�
62113012015 นางสาวอินทร�ธิรา งับแสนสา
62113012016 นางสาวศิริลักษณ� อาจแก6ว
62113012017 นางสาวชื่นกมล นามจุมจัง
62113012018 นางสาวสารินีย� บุตรศรี
62113012019 นางสาวขวัญธิดา ปRองขวาเลา
62113012020 นางกนกรัตน� นิลโคตร
62113012021 นางสาวปาริชาติ คงศรีทอง
62113012022 นางสาวปริตา บุษราคัม
62113012023 นางสาวนุชษบา อัญโย
62113012024 นายปฏิกรณ� แซงสีนวล
62113012025 นางสาวชลธิชา บุญนา
62113012026 นายวงศพัทธ� พลบูรณ�
62113012027 นางสาวสุภาวดี ร-องบุตรศรี
62113012028 นางสาวกาญจนพรรณ พานพรม
62113012029 นายวุฒิชัย บุญมีศรี
62113012030 นายจิรัฏฐ� แสงลา
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62113012031 นายนคร หาญสมัคร
62113012032 นายอภินันต� วรรณกุล
62113012033 นางสาวนภาภรณ� ภูมิพานิชย�
62113012034 นางสาวฐานิศรา สุพิทิพย�
62113012035 นางสาวยุรีรัตน� รัตนจันทร�
62113012036 นางสาวณัฐกมล แสนอินทร�
62113012037 นางสาวจุฑามาศ บุญแสง
62113012038 นางสาวประทุมพร ชุมภูแสง
62113012039 นายพชร นาชัยภูมิ
62113012040 นางสาวสุกัญญา เรือนทอง
62113012041 นางสาวชุติกาญจน� บุญรัตน�
62113012042 นางสาวณรัตน�นันท� เมืองจันทร�
62113012043 นายปริวัตร หัสจรรย�
62113012044 นางสาววันวิสาข� พลวงค�
62113012045 นางสาวพัชริดา คําต้ือ
62113012046 นางสาวสุอาภา จุลตะคุ
62113012047 นางสาวสุกัญญา สกุลสันติรัตน�
62113012048 นางสาวกัญญณัฐ แสงมณี
62113012049 นางสาวธิดาพร ลครพล
62113012050 นางสาวรัชฎาภรณ� ชนะชัย
62113012051 นายฑิฆัมพร วงษ�มานิตย�
62113012052 นางสาวมนฤดี นามวิชา
62113012053 นายศิกวัส กริ่งสันเทียะ
62113012054 นางสาวโสรญา ลบบํารุง
62113012055 นายสฤษด์ิ ทองบุราณ
62113012056 นางสาวพรรณธร นาอุดม
62113012057 นางสาวณัฏฐชญา นพคุณ
62113012058 นายภราดร พูนศิริ
62113012059 นายวารุทค� สุทธิบาก
62113012060 นางสาววิภาพร จันทะบัณฑิตย�
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62113012061 นางสาววรัญญา ขาวนวล
62113012062 นางสาวจันทร�สุดา ทองเจริญ
62113012063 นายธวัชชัย สังฆมณี
62113012064 นางสาวฉิมพะวงษ� โททิพย�วงษ�
62113012065 นายชาญวิทย� เกตุดาว
62113012066 นางสาวศิริลักษณ� สุพันดี
62113012067 นายวิทยา แก6วกุดเลาะ
62113012068 นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย
62113012069 นางสาวไพรินทร� สระทองแก6ว
62113012070 นายวิศรุต แก6วมณี
62113012071 นางสาวสุภาพร บุญเทพ
62113012072 นายพิเชฐ ปRองเขต
62113012073 นางสาวธนิดา ธรรมรัตน�
62113012074 นางสาวพราวพรรณ อาจจันดา
62113012075 นายมานิต ปFโคทัง
62113012076 นางสาวพิชชาพร ศรีอ-อน
62113012077 นายอนุชา ทาภักดี
62113012078 นางสาววราพร เรืองอนันต�
62113012079 นางสาวพิจิตรา มาเทพ
62113012080 นางสาวชลดา สิงหาสิน
62113012081 นางสาวญาดา หิรัญเทศ
62113012082 นางสาวขนิษฐา อาสนไชย
62113012083 นางสาวธิดารัตน� แก6วจันทร�
62113012084 นางสาวมิรันตรี ชนะศึก
62113012085 นางสาวอมิตา วรสวัสด์ิ
62113012086 นายพีรพงศ� ธนพงศ�สถิต
62113012087 นายศรัณย� จันทรโคตร
62113012088 นางสาวสริตา สุขสําราญ
62113012089 นายกิตติพศ อติชาติ
62113012090 นางสาวณัติณชา ปEญญา
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62113012091 นางสาวรุ6งนภา เดชแพง
62113012092 นางสาวทิพวรรณ ผดุงรัตน�
62113012093 นายคมเพชร พรมธิ
62113012094 นายต6นบุญ ทองดวง
62113012095 นางสาวแก6วมณี คําภูเวียง
62113012096 นางสาวธัญญารัตน� จันทอก
62113012097 นางสาวสาริณี สุภานนท�
62113012098 นางสาวภัทรินทร� ขวัญศักด์ิ
62113012099 นายปEญญาเมต เฉลียว
62113012100 นายสายฟRา ด6วงเงิน
62113012101 นายทศพล นามศรี
62113012102 นายอดิศักด์ิ บุญวุฒิ
62113012103 นางศิริผกาพรรณ สันติศราวุฒิ
62113012104 นางสาววริศรา คํายอดแก6ว
62113012105 นางสาวยศวดี จิรเจษฎา
62113012106 นางสาวประภัสสร วิเศษดอนหวาย
62113012107 นางสาวพรณัฐชา ประยูรสุข
62113012108 นายปFยภัทร อุทัยสาร�
62113012109 นางสาวอมรรัตน� ช-างประดิษฐ�
62113012110 นางสาวพัชราวรรณ สุขราช
62113012111 นางสาวเฉลิมขวัญ ขันทอง
62113012112 นางสาวปภัสสร ริยะบุตร
62113012113 นางสาวชนากานต� ตะกรุดโทน
62113012114 นายพรชัย จันทร�บวร
62113012115 นางสาวสิริรัตน� ผองผาย
62113012116 นางสาวนิภาพร โม6ศรี
62113012117 นางสาวอรปรียา บุญแก6ว
62113012118 นางสาวเสาวภา บุราณ
62113012119 นายจักรพงษ� นันโท
62113012120 นายธนวรรธก� สุวรรณศรี
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62113012121 นางสาวประภัสรา เนื่องขันตรี
62113012122 นางสาวดวงสุดา ตราวิชัย
62113012123 นางสาวบุษบา แก6วพิลา
62113012124 นางสาวสุนันทา วิเศษชู
62113012125 นางสาวผกายมาศ วังคีรี
62113012126 นางสาวฐาปนี คําภักดี
62113012127 นางสาวจีรนันท� วงค�ครุฑ
62113012128 นางสาวปุณยนุช มิเถาวัลย�
62113012129 นางสาวพิชญา อัตไพบูลย�
62113012130 นายธนกฤต อุทัยแพน
62113012131 นายวสุรัตน� หล6าอามาตย�
62113012132 นางสาวนันทยา บุญเลิศล6น
62113012133 นายกสิน พะนิรัมย�
62113012134 นายวัชรพล ทุมไพร
62113012135 นางสาวดวงหทัย สุระเสน
62113012136 นายณัฐวุฒิ พันสิทธ์ิ
62113012137 นางสาวนฤมล ประเสริฐสังข�
62113012138 นางปรียาภัทร ศรีไกร
62113012139 นายกฤตภัทร� นวนหยวก
62113012140 นางสาวศศิธร แฝดสุระ
62113012141 นายธีระพัฒน� สิงห�น6อย
62113012142 นางสาวเสาวณีย� แก6วเมืองน6อย
62113012143 นางสาวจิราพร แสนขวา
62113012144 นายไกรสิญจน� หวังเลี้ยงกลาง
62113012145 นางสาวนิตยา ภูดอนนาง
62113012146 นางสาวพิราวรรณ วังทะพันธ�
62113012147 นางสาวพรพิมล บัวดี
62113012148 นางสาวสุจิตรา กอบการดี
62113012149 นายปFยะพงษ� วงษ�ประเทศ
62113012150 นางสาวธัญลักษณ� นนทะศรี
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62113012151 นางสาวสุดารัตน� แก6วนาเหนือ
62113012152 นางสาวปวีณา โยธาภักดี
62113012153 นายเกียรติชัย ศรีอุดม
62113012154 นางสาวพสธร นิลผาย
62113012155 นายวินุชา สีชาเหง6า
62113012156 นางภัสราภรณ� แสงพล
62113012157 นางสาวปรียาพร ธีระโรจน�
62113012158 นายสุกฤษฎ์ิ เพชรสว-าง
62113012159 นางสาวสุรีพร เหลาจําปา
62113012160 นายวัฒนพงษ� ลังกา
62113012161 นายพงษ�สัญญ� บุญไพโรจน�
62113012162 นางสาวปFยาพัชร นากา
62113012163 นางสาวปFยธิดา ศรีอ-อนหล6า
62113012164 นางปFยะนันท� อุ-นบุญเรือง
62113012165 นางสาวจตุพร บุตรโพธ์ิ
62113012166 นางสาวมุนิสรา หงษานาวา
62113012167 นางสาวถวดี สิธิจินดา
62113012168 นางสาวกรแก6ว หอมทรัพย�
62113012169 นางสาวยุวภา กุลสังข�
62113012170 นางสาวกรกนก สุสินแก-น
62113012171 นางสาวประภัสสร เจนเชี่ยวชาญ
62113012172 นางสาวเมธาวลัย จันทะหงษ�
62113012173 นายศรายุทธ เข็มลา
62113012174 นายวัชรเกียรติ ฉายถวิล
62113012175 นายวศิลปS สุภาพันธ�
62113012176 นางสาวศิตตานันฐ� ทิพวัฒน�
62113012177 นางสาวจิราพร สูงเนิน
62113012178 นางสาวจิรารัตน� บัวสิม
62113012179 นางสาววรลักษณ� วงษ�ทิพย�
62113012180 นายกิตติพันธุ� แคนสิงห�
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62113012181 นางสาวภัคจิรา แสงกลาง
62113012182 นายเดชาธร ดิษยาภูดินันท�
62113012183 นายศิวดล หอมมาลัย
62113012184 นางสาวนัจนันท� ม-วงเสน
62113012185 นายศรัณย� วงษาไฮ
62113012186 นางสาวอัณชญา พวงแสง
62113012187 นายรัฐวุฒิ จันทร�ดี
62113012188 นายธนพล ชูรัก
62113012189 นายธราธร ถานะ
62113012190 นางสาวณัฐธิดา กิจกสิวัฒน�
62113012191 นายเทอดศักด์ิ แก6วบุญ
62113012192 นางสาวศศิธร บัวระบัน
62113012193 นางสาวศิรประภา ไชยสงคราม
62113012194 นางสาวจุฑาทิพย� สุพรรณทัสน�
62113012195 นายเศรษฐ� รัตนปกรณ�
62113012196 นายอภิวัฒน� โยวาสี
62113012197 นายอนุชา เพียจันทร�อุบ
62113012198 นายวัฒนา แย6มไสย
62113012199 นางสาวสุดารัตน� อุปถัมภ�
62113012200 นางสาวธิติมาพร เยาวเรศ
62113012201 นางสาวธนัชชา เอี่ยมจํารัส
62113012202 นางสาวพัชราภรณ� พวงจําปา
62113012203 นางสาวสุขฤทัย ชาภักดี
62113012204 นางชญาดา ดวงจันทร�
62113012205 นายชัยณรงค� บุญมาปะ
62113012206 นางสาวสุรวดี เทศารินทร�
62113012207 นางสาวชนากานต� จึงบรรเจิดศักด์ิ
62113012208 นายอนุภัทร ขวัญยืน
62113012209 นางสาวเกลียวพันธ� เกษสัญชัย
62113012210 นางสาวกรกนก สิงห�วิสุทธ์ิ
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62113012211 นางสาวกรองกาญจน� ภานุนาถ
62113012212 นางสาวนราวดี บังอร
62113012213 นางสาวศิราวรรณ กันซวง
62113012214 นายนุชิต เพชรอดิเรก
62113012215 นางสาวสาวิตรี วังคีรี
62113012216 นางสาวกชกร สุภักดี
62113012217 นายพชร สารฤทธ์ิ
62113012218 นางสาวสุนิษา พลตรี
62113012219 นายวุฒิชัย อึ่งปลา
62113012220 นางสาวนริศรา รักษาภักดี
62113012221 นางเมริสา อโนราช
62113012222 นายสิทธิกร ภาบุศย�
62113012223 นายเกษมสันต� เหลื่อมกุมมาร
62113012224 นางสาวณัฐรัตน� ปEจฉิมา
62113012225 นายเฉลิมพล ศรีระมาตร
62113012226 นางสาวไวยากรณ� คนสูง
62113012227 นางสาวสุภานิชา เถ่ือนบัวระบัติ
62113012228 นางสาวครรธรส ชัยชนะวงศ�
62113012229 นางสาววัชราภรณ� โคตรชัย
62113012230 นางสาวศิริวรรณ ข-าขันมะลิ
62113012231 นางสาวคนึงนิตย� จุมพิศ
62113012232 นางสาวประภาสิริ ศรีคง
62113012233 นางสาวบุณยนุช วิเศษลา
62113012234 นางสาวปติณญา ภูผาศรี
62113012235 นางสาวสุภาพร ขวัญมาก
62113012236 นางสาวศิริญญา ฤทธ์ิเดช
62113012237 นายนิติพล สิงหราช
62113012238 นางสาวปFยะลักษณ� สิมลาโคตร
62113012239 นายเอกบัณฑิต พัฒน�พระพรหม
62113012240 นางสาวรัตนากร พิพัฒนจิตร
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62113012241 นายกฤษณะ พิริยะวัชรากร
62113012242 นายทศพร พูลสงวน
62113012243 นางสาวเทียนฤทัย กําไรเงิน
62113012244 นายปEญญาพล สุภาแดง
62113012245 นายไชยา พินิจการ
62113012246 นายจิรเดช ศรีวิชา
62113012247 นางสาวอภิญญา ณรงค�ไชย
62113012248 นายยุทธนา โชติฤทธิรงค�
62113012249 นางสาวทิพย�ธัญญา สุขมา
62113012250 นางสาวสุนิษา ศรีอินคํา
62113012251 นายกฤษณรักษ� ดวงปากเพ็ง
62113012252 นางสาวสุกัญญา โภคาเพ็ชร
62113012253 นางสาวชลธิชา แก6วศิลา
62113012254 นางสาวนิตยา เดชโคบุตร
62113012255 นางสาวเรณู โคคํามา
62113012256 นางสาวสกาวใจ เสน-หา
62113012257 นางสาวศุภาลักษณ� ทารี
62113012258 นางสาววัชราภรณ� ทิพย�รัตน�
62113012259 นางสาววันวิสา สามพุ-มพวง
62113012260 นางสาวริณดา ธัญวงศ�
62113012261 นางสาวสุกัญญา ทองชา
62113012262 นายณัฐวุฒิ ไกลถ่ิน
62113012263 นายเสฐียรพงษ� เอกวงษา
62113012264 นางสาวอภิญญา มหาสอน
62113012265 นางสาวจุฑามาศ เมืองนาม
62113012266 นางสาวกนกวรรณ ท-าดี
62113012267 นางสาวรัชดาภรณ� ม่ิงจันทึก
62113012268 นางสาวขณัฏฐา เพียงแก6ว
62113012269 นายพีระพงศ� แนวประเสริฐ
62113012270 นางสาวจุฑามาศ รังษี
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62113012271 นายนัทธพงศ� วิวิธสุรการ
62113012272 นางสาวอรอุมา ทับโสดา
62113012273 นางสาวศรัญยา ยาพันธ�
62113012274 นางสาวประภาภรณ� เพียงสุวรรณ�
62113012275 นางสาวอุลัยพร น6อยโนนทอง
62113012276 นายศาตพัฒน� อนุฤทธ์ิ
62113012277 นางสาวอภิชญา เจริญวงค�
62113012278 นายสุรเกียรติ สีสาร
62113012279 นางสาวอัจฉรา ชูชีพ
62113012280 นางสาวจิตสุภา พรมพลเมือง
62113012281 นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร
62113012282 นางสาวสาวิตรี แปRนสุขา
62113012283 นายณัฐพิสิษณ� เกตุพิบูณย�
62113012284 นายอภิชาติ เตอุตรวง
62113012285 นางสาวสุจิตรา ศิริบาล
62113012286 นางสาวพัชรินทร� หัดสา
62113012287 นางสาวกนกรัตน� ศรีโนนอด
62113012288 นายนิติพันธุ� ปะกาเว
62113012289 นายพิทยา ลาดบาศรี
62113012290 นางสาวสารินันท� สีนวล
62113012291 นางสาวคัณฑมาศ จันทร�หอม
62113012292 นางสาวณัฐวดี จันมี
62113012293 นายอํานาจ สุดสวาท
62113012294 นางสาวจุฑามาศ ต6นทัพไทย
62113012295 นางสาวสุธิดา แสนคําวงษ�
62113012296 นางสาวนฤมล โคตรสม
62113012297 นายเอกรินทร� จันทร�พิมาย
62113012298 นางสาวธวัลรัตน� น6อยดี
62113012299 นางสาวปรางทิพย� ขวัญพุก
62113012300 นางสาวอิสราภรณ� เสาวณีย�
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62113012301 นางสาวจีราภัค ทัพไทย
62113012302 นางสาวกนกวรรณ นามเกษ
62113012303 นายศราวุธ เชื้อแก6ว
62113012304 นางสาววรดาก� ยายืน
62113012305 นายพงศกฤษณ� จําปาฤทธ์ิ
62113012306 นางสาวณัตติยา ทวยลี
62113012307 นางสาวกุลปริยา ศรีเชียงหา
62113012308 นางสาวศรุดา จินตศิริ
62113012309 นางนุจรี ผลินยศ
62113012310 นางสาวเบญจวรรณ กบกลาง
62113012311 นางสาวกุลธิดา เมษา
62113012312 นายจักรภัทร พลตรี
62113012313 นางสาวพรรณทิวา ประเสริฐสังข�
62113012314 นางสาวปEทมา นาทศรีทา
62113012315 นางสาวกรรณิการ� ช-องวารินทร�
62113012316 นางสาวเสาวลักษณ� ใจตรง
62113012317 นางสาวปรัชนียาภรณ� ตะนุมงคล
62113012318 นางสาวธนาพร ทมเจริญ
62113012319 นายพลาธิป สิทธิศักด์ิ
62113012320 นางสาวพัสตราภรณ� ฉิมกลาง
62113012321 นายฉันทวิทย� มุลวิไล
62113012322 นายลิขิต ใบยพฤกษ�
62113012323 นางสาวบุษกร เข6าใจการ
62113012324 นางสาวอุบลรัตน� บุตรประเสริฐ
62113012325 นายสิรภพ อึ้งดํารงกุล
62113012326 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�เดิม
62113012327 นางสาวอรชนก เพียรคํา
62113012328 นางสาวยศวดี สงวนนาม
62113012329 นายชวิศ พรหมบุตร
62113012330 นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร
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62113012331 นายชัยวัฒน� สะตะ
62113012332 นางสาวกัญญาภรณ� ประวันนัง
62113012333 นางสาวศิรินภา ภูชาดา
62113012334 นางสาวคียาภัทร� โคตรตาแสง
62113012335 นายธนภัทร เตียวตระกูล
62113012336 นางสาวเฟ]Gองนภา จะตุเทน
62113012337 นางสาวพนิดา กาญจนเกตุ
62113012338 นางสาวสุภาพร ฟองมี
62113012339 นายพิทักษ� สายสุด
62113012340 นางสาวดาริณี เผ-าคนชม
62113012341 นางนพมาศ ตาลจรัส
62113012342 นางสาวชญานิศ สิทธิบุตร
62113012343 นางสาวชญานิศา พระชัย
62113012344 นางสาวพัชรา กาละมหา
62113012345 นางสาวพิมพ�นารา ชาญศึก
62113012346 นางสาวอรวรรณ ย-องเหล-ายูง
62113012347 นางสาวละมัย บรรเทพ
62113012348 นางสาววิชุฏา กิจวัฒน�
62113012349 นายบุญญฤทธ์ิ ชลพิทักษ�วงศ�
62113012350 นายปFยะบุตร พรมสระน6อย
62113012351 นายธนโชติ นาใจดี
62113012352 นางสาวธิดาวรรณ กินนอน
62113012353 นางสาวสุขกมล เกตุพลทอง
62113012354 นายดิลกรัชต� ภู-เพ็ชร�
62113012355 นางสาวศรีวงค�วาลย� เมืองภูงา
62113012356 นางสาวนพิศพร ก6อนพิลา
62113012357 นายกิตติชัย สุธงษา
62113012358 นางสาวรติพร ถวิลการ
62113012359 นางสาวพัชราภรณ� ผิวคําสิงห�
62113012360 นางสาวศศิฉาย คํามานิตย�
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62113012361 นางสาวประนิดา มาอุ6ย
62113012362 นางสาวกาญจนา การัมย�
62113012363 นางมัตติกา เจริญดี
62113012364 นางสาวปFยะดา ตรีเหรา
62113012365 นายสิทธิกร สัสดีเดช
62113012366 นางสาวชลธิชา ดีโว
62113012367 นางสาวเจนจิรา พิชหอม
62113012368 นางสาวมุกดา สมประโคน
62113012369 นางสาวณัฏฐณิชา ทาภักดี
62113012370 ร.ต.ณัฐพล คลาดแคล6ว
62113012371 นายสหนนท� สีหานนท�
62113012372 นางสาวนิภาพร นิโรจอาด
62113012373 นางสาวนันทฉัตร สังฆะสอน
62113012374 นายเฉลิมพล รายสันเทียะ
62113012375 นายกฤตนน ภูกองชนะ
62113012376 นางสาววราภรณ� ภาภิรมย�
62113012377 นายสิทธิพร เหล-าคนค6า
62113012378 นางสาวขวัญชนก อินทร�แขวน
62113012379 นางสาววรรษมน สุภิทะ
62113012380 นางสาวอาทิตยา อวริสาร
62113012381 นายพชรพล สารทอง
62113012382 นางสาวทิพย�วิมล พงษ�สิงห�
62113012383 นางสาวกาญจนา แสงศรี
62113012384 นางสาวสุทธิภาภรณ� ปานธูป
62113012385 นางสาวนิรชา ปาระมี
62113012386 นายสุพรวิชญ� คําภักดี
62113012387 นายธนวัฒน� เห็มบาสัตย�
62113012388 นายมานพ โคตรจัตุรัส
62113012389 นายนาวี ภาระโข
62113012390 นางสาวจุลดา บัวบานบุตร
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62113012391 นางสาวสุภาพร ศรีจันทา
62113012392 นางสาวสุธาสินี หงษ�คํา
62113012393 นางสาวจิณณ�กมล บุญหนา
62113012394 นายปFยณัฐ ทินช-วย
62113012395 นางสาวจณิสตา บุญนาที
62113012396 นางสาวจิรฐา กองเพ็ง
62113012397 นางสาวนราภร บริสุทธ์ิ
62113012398 นางสาววรรณภา หานุสิงห�
62113012399 นางสาวสุฑาทิพย� ถิตย�สุวรรณ
62113012400 นายกฤตวัชร� ฉํ่าวารี
62113012401 นางสาวจิราพร ยุบลเขต
62113012402 นางสาวกันหา บุญปก
62113012403 นางสาวภัทริน บุญรอด
62113012404 นางสาวโฉมกัลยา โพธ์ิศรี
62113012405 นางสาวณัฐกิตต์ิ ศิริอามาตย�
62113012406 นายชัยวัฒน� เนตรภักดี
62113012407 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�โสม
62113012408 นายสัตยา จันทะบุรี
62113012409 นางสาวสุกัญญา สมคิด
62113012410 นางสาวคําไพศิริ ชินภักดี
62113012411 นายอธิพัชร� สมดีไชยนันท�
62113012412 นายเกียรติพงษ� รอดแก6ว
62113012413 นางสาวกาญจนาพร คํานุชิต
62113012414 นางสาวฐิติณัฐ แสงมาลัย
62113012415 นางสาวเบญจพร ชุมทอง
62113012416 นางสาวเบ็ญญา โคกแหล-
62113012417 นางสาวนมัสยา มโนการ
62113012418 นางสาวนิตยา สีไหม
62113012419 นายธนกฤต พลอยเกตุ
62113012420 นายพีรพงค� แสงกล6า
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62113012421 นายนัฐวุฒิ มาทา
62113012422 นายศิวพันธ� ลครอนันท�
62113012423 นางสาวกัณฑ�ฐวรัญน� สุระวนิชกุล
62113012424 นายกิตติศักด์ิ ศรีสุวัฒน�
62113012425 นายภิญโญ ชรารัตน�
62113012426 นางสาวณัชฌากร ธาราสมบัติ
62113012427 นางสาวสุภาภรณ� อินทร�น6อย
62113012428 นางสาววราภรณ� คําพล
62113012429 นางสาวนัฏฐารุจา สร6อยกุดเรือ
62113012430 นางสาวปภาวี สนธิสัมพันธ�
62113012431 นายธนภูมิ คําศุภประเสริฐ
62113012432 นางสาวนวรัตน� มังสระคู
62113012433 นายเสริมชัย ศรีกําพล
62113012434 นายพันธาวุธ อัคราช
62113012435 นางสาวจารุวรรณ แสนนา
62113012436 นางสาวกชวรรณ คนล่ํา
62113012437 นายพงษ�สิทธ์ิ อ-อนหา
62113012438 นางสาวรัตนาพร จันทร
62113012439 นางสาวณิชกุล เดชชาตรี
62113012440 นายวุฒิพงษ� เผือดนอก
62113012441 นางสาวปาริตา สิงหาคม
62113012442 นางสาวทัศนียา ร6านทอง
62113012443 นางสาวณัฐสุดา ศรีจําปา
62113012444 นางสาวปุญญิศา นาถมทอง
62113012445 นางสาวศุภารักษ� อาจรักษา
62113012446 นางสาวพักตร�พิมล รัตนศรี
62113012447 นายสาธิต วงศ�วัฒนเกียรติ
62113012448 นายพิสิฐ กมลตรี
62113012449 นายภคพล จิตจักร�
62113012450 นางสาวสายธาร บุญสร6าง
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62113012451 นายกฤตยชญ� พุทธลา
62113012452 นางสาวกมลชนก มูลเวียงชัย
62113012453 นางสาวทิพวรรณ อรัญโชติ
62113012454 นางสาวฤทัยรัตน� นาภู
62113012455 นายธนรัฏต� ปาลอินทร�
62113012456 นางสาวจันทร�จิรา หมุนลี
62113012457 นางสาววรรณภาภรณ� ศิริวงษ�
62113012458 นายสรรเพชญ โพธิผล
62113012459 นายวุฒิชัย พวกภูเขียว
62113012460 นายเจษฎา พลพิลา
62113012461 นายอัครวุฒิ พรหมหาราช
62113012462 นางสาวกุลกนก จิโรชรภัส
62113012463 นางแอนอนงค� ยุบลเพลิด
62113012464 นางสาวพิวรรณ�ดา ชารีหนองหว6า
62113012465 นายเฉลิมวุฒิ เดยะดี
62113012466 นางสาวรังสินี วรรณทอง
62113012467 นางสาววรัญญา ขุนแพง
62113012468 นายวิทยา วินิจฉัย
62113012469 นางสาวจิรัฐติกาล กันตีมูล
62113012470 นางสาววชิราพร อุ-นบุญเรือง
62113012471 นายจิตรทิวัส สาตาธิคุณ
62113012472 นายวิรัตน� ศรีชนะ
62113012473 นางสาวมณฑกาญจน� นันสมบัติ
62113012474 นางสาวแคทรียา ตะภา
62113012475 นางสาววาสนา ภัสดา
62113012476 นางสาวอภิญญา พินิจการ
62113012477 นางสาวกรรจนา ระดากรณ�
62113012478 ส.ต.ต.กิตติวัฒน� เพ็ชรพิจิตร
62113012479 นางสาวพรธิญา อุปนันท�
62113012480 นายอานนท� แสงวิจิตร
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62113012481 นางสาวนภาพร สําราญจักร�
62113012482 นางสาวชลธาร กัญญพันธ�
62113012483 นายปEฐวี นาคทอง
62113012484 นางสาวพิมลพรรณ แก6วไธสง
62113012485 นายมนตรี ประริตะวา
62113012486 นางสาวอัยลดา เกลาฉีด
62113012487 นางสาวศิรินันท� ภูนาเชียง
62113012488 นายธีรศักด์ิ โสคํา
62113012489 นายปรัชญา เวชสาร
62113012490 นางสาวศรัญญา สืบกินร
62113012491 นางสาวกฤษณภา ชนะสงคราม
62113012492 นางสาวกาญจนา ชะชิกุล
62113012493 นางสาวอภิญญา ชาเหลา
62113012494 นางสาวสุดารัตน� อ-อนหัวโทน
62113012495 นายประภาส รักอยู-
62113012496 นางสาวภควรรณ ร-องวารี
62113012497 นางสาวสุกัญญา ตางจงราช
62113012498 นายขวัญวัฒน� อาวุธทอง
62113012499 นายวิโรจน�รัตน� ดลปEดชา
62113012500 นางสาวปEณฑารีย� อุปหล6า
62113012501 นางสาววรณัฎ ทองแดง
62113012502 นางสาวมลฤดี แก6วพิภพ
62113012503 นางสาวเมริษา เมฆวัน
62113012504 นางสาวลลิตา รอดแก6ว
62113012505 นายลือชัน วิจารวงษ�
62113012506 นางสาวนิพาดา ใจเทียมศักด์ิ
62113012507 นางสาวกาญจนา วิเชียรสาร
62113012508 นางณัฐชา บํารุงรส
62113012509 นางสาวภารดี ดาวสาวะ
62113012510 นางสาวอติพร สุยังกุล
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62113012511 นางสาวนุชนภางค� วิริยะ
62113012512 นางสาววรพิชชา อินทร�แผลง
62113012513 นางสาวรัตน�กมล พานตาสี
62113012514 นายธาดา ประสมทรัพย�
62113012515 นายกัญจนะ ปEจจัย
62113012516 นางสาวชุติมา ทิพอาจ
62113012517 นางสาวกมลรัตน� ธิสอนงัว
62113012518 นางสาวเบญจมาศ แสนเจWก
62113012519 นายอภิรักษ� กลั่นเขียว
62113012520 นายชัชวาลย� แพงพรมพรึก
62113012521 นายเทอดศักด์ิ วรสาร
62113012522 นายอธิป ขันทอง
62113012523 นายวิทยา รักธรรม
62113012524 นายภาณุวิชญ� กระต-ายทอง
62113012525 นางสาวสุปราณี ศรีหนองยาง
62113012526 นางสาวสมฤดี แท-นศร
62113012527 นายอธิปรัชญ� พันธ�แก6ว
62113012528 ส.ต.ท.หญิงทวินันท� ทองปราบ
62113012529 นางสาวบุษกร ทองศรี
62113012530 นางสาวโสรยา แก6วเกิน
62113012531 ว-าที่ร6อยตรีหญิงโชติกา แก6วภิรมย�
62113012532 นางสาวสุนันทา โกสุม
62113012533 นางสาวพิชญนาฏ โนนริบูรณ�
62113012534 นางสาวนฤมล หมวดเหม็น
62113012535 นางสาวกาญจนา วังพิมูล
62113012536 นางสาวปFยธิดา ปริพุฒ
62113012537 นางสาวจุฑาทัศย� รัตนพงศ�
62113012538 นางสาวณัฐชญา เวินชุม
62113012539 นางสาวจตุรภัทร จันทร�หล6า
62113012540 นางสาวกัญญลักษณ� โกรธกล6า
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62113012541 นายทนงศักด์ิ พิมทุวัน
62113012542 นายภูวนาท ทอกทิ
62113012543 นางอริสสา สงค�ประเสริฐ
62113012544 นายพิชิตชัย สีคําวัน
62113012545 นายพีระพงษ� เมืองสอน
62113012546 นายฐิวนนท� วาสิรินนท�
62113012547 นายอรรถสิทธ์ิ หอมอ-อน
62113012548 นางสาวริญญารัตน� วีรกรนิธิวงศ�
62113012549 นายวิชิต คนสันต�
62113012550 นางสาวปรียานุช บุตรเพ็ชร
62113012551 นางสาวลลิดา โกศลเกียรติสกุล
62113012552 นางสาวชนนิกานต� บุญเทียม
62113012553 นายศุภชัย ทองประดับ
62113012554 นางสาวอัจฉรา ชุมพล
62113012555 นางสาวบุษจเรจ โข-ศรี
62113012556 นางสาวศศิวิมล คําพิระ
62113012557 นายโชคชัย แคนติ
62113012558 นางสาวปFยะดา โบราณมูล
62113012559 นายพิรวรรษ พรหมอุบล
62113012560 นางสาวกมลลักษณ� สิงห�น6อย
62113012561 นางสาวนารี บุญเรือง
62113012562 นางสาวรุ-งฤดี โคตรภูเวียง
62113012563 นางสาวพัชรรัตน� วรรณพงษ�
62113012564 นายรุ-งเรือง ศรีไพร
62113012565 นางสาวจันทร�ฑิมา จิตตะยโศธร
62113012566 นางสาวชนิษฐา ช-วยจันทร�
62113012567 นางสาวปาณิสรา พสิษฐ�ธุวานนท�
62113012568 นางสาวณัฏฐ�ธนิน นาเมืองรักษ�
62113012569 นางสาวรวงทอง ศรีสุวรรณ�
62113012570 นางสาวรุ-งฤดี โลเกตุ
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62113012571 นายสอนจด วงศ�กาฬสินธุ�
62113012572 นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
62113012573 นางสาวลัดดาวรรณ พันเพชร
62113012574 นางสาวอรวรรณ ภิรมย�
62113012575 นางสาวศิริลักษณ� ผลสวิง
62113012576 นายมานะ โยทองยศ
62113012577 นางสาวอรญา พิมศักด์ิ
62113012578 นายอาทิตย� วัฒนาสมบูรณ�
62113012579 นางสาวสุชาดา โพธิสิงห�
62113012580 นางสาวสิริยากร ชาวนาฮี
62113012581 นายพีรพงษ� พลวิชัย
62113012582 นางสาวรัตติกาล โอนอ-อน
62113012583 นางสาววาสิฏฐี พันแสง
62113012584 นายธวัชไชย วรรณชัย
62113012585 นางสาวณัฐชยา ค-ายแก6วรัตนกุล
62113012586 นายอธิพันธ� สุวรรณชาติ
62113012587 นายจรัสพงศ� ไกยสิทธ์ิ
62113012588 นายรณชัย ใจอดทน
62113012589 นางสาวจุลมณี โชคบัณฑิต
62113012590 นางสาวรพีพรรณ จันทร�สม
62113012591 นางสาวอุษณา กันพะนม
62113012592 นายอาทิตย� ดวงจันทร�โชติ
62113012593 นางสาวจิตรลดา แทนคํา
62113012594 นางสาวฐิตาภัสร� ไกรอิศราวัฒน�
62113012595 นางสาวพัชรี วงศ�มา
62113012596 นางสาวดลฤทัย พินิจ
62113012597 นางสาวมนัสนันทน� ชูประเสริฐ
62113012598 นายกิตติศักด์ิ ผ-านสําแดง
62113012599 นายตันติกร ชุมไธสง
62113012600 นายพิชชากร กมลตรี
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62113012601 นายสุภินันท� ชูแสง
62113012602 นายสดายุ เลิงภูบัง
62113012603 นางสาวจีรนันท� วงษ�สินธุ�
62113012604 นางสาวทิพย�สุดา สิงห�โคตร
62113012605 นางสาวสุธาทิพย� ภูสงวน
62113012606 นางสาวจิตรา มีนา
62113012607 นางสาวจุรีวรรณ บรรลุ
62113012608 ว-าที่ร6อยตรีฤทธิกร ปากหวาน
62113012609 นางสาวชรินทร�ทิพย� ชานไธสง
62113012610 นายวัชรพงษ� ทองคํา
62113012611 นางสาวธันยพร วงษ�ศรีแก6ว
62113012612 นางสาวประภัสสร แก6วดวงดี
62113012613 นางสาวธิดา จันทร�สมบัติ
62113012614 นางสาวณัฐชา นะคะจัด
62113012615 นางสาวจิตต�สุขุม วงศ�ชมภู
62113012616 นางสาวทิพัตชา สูรยาวัฒน�สกุล
62113012617 นายอภิชาติ นามศรีลี
62113012618 นางสาวพรสุดา ลานอก
62113012619 นางสาวธัญศิริ ไสยสมบัติ
62113012620 นางสาวปริศนา ศักดาราช
62113012621 นายกัญจน�นภัทร จันทสิงห�
62113012622 นางสาวฐิติรัตน� ธัญทะพิพงค�
62113012623 นางสาวแสงจันทร� วิลัยวรรณ�
62113012624 นางสาวอาทิตยา จันทาสี
62113012625 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ธานี
62113012626 นางสาวจุฬาลักษณ� พิมพ�คช
62113012627 นางสาวรัชดานันทร� แก6วลี
62113012628 นางสาวดวงใจ ชัยสงคราม
62113012629 นางสาวอารยา รัตนโชติ
62113012630 นายภูมิสิริ มณีเนตร
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62113012631 นางสาววิริดา วงค�จันทร�
62113012632 นางสาวภัทราพร ศรีคํามูล
62113012633 ว-าที่ร6อยตรีหญิงอลิศรา อินไข
62113012634 นางสาวบุญญารัตน� แว-นฟRา
62113012635 นางสาวอลิษา หลาบคํา
62113012636 นางสาวสุภาพร เอกตาแสง
62113012637 นางสาวเยาวดี เทียบแสน
62113012638 นายธีรวัฒน� ศรีรักษา
62113012639 นางสาวสุพินณกูล บุญธรรม
62113012640 นายเนติธร ขันแข็ง
62113012641 นางสาวมัลลิกา ศรีตัมภวา
62113012642 นางสาววรัญญา ไชยขันธ�
62113012643 นางสาวทักษพร ทองอร-าม
62113012644 นางสาววิสุดา นาฮ6อยทอง
62113012645 นางสาวเกวลิน คุ6มเปลี่ยน
62113012646 นางสาวจันทร�แดง คําภูกา
62113012647 นางสาวจันทร�ศิริ บุศรีคํา
62113012648 นายปริญญา จันทร�อ-อน
62113012649 นางสาวแสงระวี โคคร
62113012650 นางสาวกนกวรรณ แสนทวีสุข
62113012651 นางสาวสุพิลัย คนล้ํา
62113012652 นายเก้ือกูล ยัพราษฏร�
62113012653 นางสาวิตรี กะณิโก
62113012654 นางสาววรรณา นิลสมบูรณ�
62113012655 นางสาวนนทลีย� ชินจอหอ
62113012656 นางสาวจิรารัตน� รัตนเวลุน
62113012657 นายจักรกฤษ นามมูล
62113012658 นางสาวพัชรี แก6วทอง
62113012659 นางสาวจุญเกตุ ศรีเมืองเดช
62113012660 นางสาวปริฉัตร แสนแก6ว
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62113012661 นายชวิน เกิดแก6ว
62113012662 นางสาวนภสร สอนไสย
62113012663 นางสาวพรไพลิน หารจิตร
62113012664 นางสาวกฤษณา สอนสุภาพ
62113012665 นางสาววิไลรัตน� ภูทัดหมาก
62113012666 นางสาวกาญจนา กุลกิจ
62113012667 นางสาวทรรศนีย� ศรีอุดร
62113012668 นางสาวยวงแก6ว สีพาชา
62113012669 นางสาวสมฤทัย บุญคํามูล
62113012670 นางสาวชญาดา สุจริตธรรม
62113012671 นางสาวจิราวรรณ พันจริต
62113012672 นางสาวรัตญา งามปEญญา
62113012673 นางสาวจุฑาภรณ� บัวขาว
62113012674 นางสาวพัชรีพร เทศสนั่น
62113012675 นางสาวศิวาพร สุวรรณ�
62113012676 นางสาวลิศาชล ศรีชมชื่น
62113012677 นางสาววิไลพร สาตรี
62113012678 นายศรัญ ประกลาง
62113012679 นายชัยสิทธ์ิ ไพศาล
62113012680 นางสาวกาญจนาภรณ� แก6วคูณเมือง
62113012681 นางสาวรุจีรัตน� โพธ์ิแก6ว
62113012682 นายเกรียงไกร ทาขันทา
62113012683 นายอธิศักด์ิ สังกะคํา
62113012684 นางสาวพิมพ�นารา พรมลี
62113012685 นางสาวสุชาดา หนอสิงหา
62113012686 นายธัชพล อ่ําเทศ
62113012687 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิแก6ว
62113012688 นางสาวขวัญฤทัย มาลัยกรอง
62113012689 นางสาวสุพิชชา พันธุ�คะชะ
62113012690 นางสาวจุฬาพรรณ มอญขาม
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62113012691 นางสาวสุพัตรา โคตรสมบัติ
62113012692 นางสาวประภาพรรณ แสนโคตร�
62113012693 นางสาวปาจรีย� สีสาร
62113012694 นางสาวเพชรชนก จันทร�หอม
62113012695 นางสาวกรรณิกา เหลาไกร
62113012696 นายปฎิพัทธ� พิมพ�วัน
62113012697 นายอํานาจ สมานชัยณรงศ�
62113012698 นายพีรวิชญ� จันทะโสม
62113012699 นางสาวลักษิกา คิดสุขุม
62113012700 นายพีรศิษฏ� แสนประสิทธ์ิ
62113012701 นางสาวจรีวัลย� น6อยผาง
62113012702 นางสาวรสติยา จันสามารถ
62113012703 นายดุษฎี มีโคตร
62113012704 นายชํานาญ ศรีทองดี
62113012705 นางสาวปEทมาพร มาตขาว
62113012706 นางสาวธิติมา ตุ6มสุวรรณ
62113012707 นางสาวรุ6งนภา โพธ์ิโนนม-วง
62113012708 นางสาวเรืองลักษณ� บุตรเพ็ชร
62113012709 นางสาวนิภาวรรณ วิเศษดอนหวาย
62113012710 นางสาวเมธาพร วงศ�วิเศษ
62113012711 นางอังคณา มุลน6อยสุ
62113012712 นายฉัตรชัย ต6ายไธสง
62113012713 นายธวัชชัย กุลธิณี
62113012714 นางสาวมัสริญญา ศิริวัฒน�
62113012715 นางบุษยา ทองอ6ม
62113012716 นางสาวเกตนิกา บุตรศรี
62113012717 นายเจนณรงค� เสาวงค�
62113012718 นางสาวลลิตา สายอะภัย
62113012719 นางสาวสุกัญญา ปEญญาทิพย�
62113012720 นางสาวจิรภัทร� ศรีคําม6วน
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62113012721 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�บัณฑิตย�
62113012722 นางสาวอรญา สีพลเละ
62113012723 นางสาวสุดาทิพย� สงฆัง
62113012724 นางสาวฟาริดา ดวงสิมมา
62113012725 นางสาวณัฏฐกานต� คําชัย
62113012726 นางสาวจันทนิภา มลาไวย�
62113012727 นางสาวรวิวรรณ นิลผาย
62113012728 นางสาวจิรฐาอร สมสว-าง
62113012729 นางสาวสุกัญญา แก6วบุดดา
62113012730 นายเฉลิมชัย อิฐรัตน�
62113012731 นางสาวสุจิตรา ศรีคําสอน
62113012732 นายธรรมศิลปS ภูบัวเพชร
62113012733 นางสาวธัญยพร วาสสามัคคี
62113012734 นายณัฐพงษ� เชื้ออู-ทรัพย�
62113012735 นายกริสน�กรี น6อยนอนเมือง
62113012736 นางสาวศศิธร แยงไธสง
62113012737 นายณัฐวุฒิ สาวาโย
62113012738 นางสาวเอกอนงค� กิมานันท�
62113012739 นางสาวขวัญทิชา คุ6มศาสตรา
62113012740 นางสาวกัญญารัตน� ศรีโคตร
62113012741 นายนิวัฒนา วรรณคํา
62113012742 นางสาวปาริชาติ บูรภักด์ิ
62113012743 นายอภิสิทธ์ิ สายโรจน�
62113012744 นางสาวฐิตินันท� มูลภาที
62113012745 นางสาวลลิตา ถ่ินจําลอง
62113012746 นางสาววรรณิภา อามาตย�
62113012747 นางสาวปวีณ�ริศา สีหาพันธ�
62113012748 นายนิติกร มาทา
62113012749 นางสาวอนุศรา นพมาศ
62113012750 นายปริญญา อันทะลัย
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62113012751 นางสาวสุกัญญา สังข�ทอง
62113012752 นายอรณพ ศึกนอก
62113012753 นางสาวสุพรรณี สุโพธ์ิ
62113012754 นางสาวเฟ]Gองลัดดา ศรีหาบุญทัน
62113012755 นางสาวลักษณา โคตะวิน
62113012756 นางสาวสุชาดา โคตรสุวรรณ
62113012757 นางสาวนิลาวรรณ ลาภทวี
62113012758 นายเทอดศักด์ิ ปาละวงษ�
62113012759 นางสาวจารุวรรณ มินดาทอง
62113012760 นายธีร�ปกรณ� ภัทรธนบูรณ�
62113012761 นางสาวอรวรรณ ชัยลี
62113012762 นางรินรดา ถามูลเลศ
62113012763 นางสาวศิริทรัพย� สาระจันทร�
62113012764 นางสาวนพมาศ ไพศาลธรรม
62113012765 นางสาวทวินันท� โคตรสุวรรณ
62113012766 นางสาวพิรุณทิพย� ซุยโพธ์ิน6อย
62113012767 นางสาวธัญญรัตน� หิรัญมูล
62113012768 นางสาวสุธิดา โพธิโชติ
62113012769 นายชิณวัตร เกาะม-วงหมู-
62113012770 นางสาววันวิษา ศรีวงค�ชัย
62113012771 นายชลยุทธ คลังกลาง
62113012772 นางสาวอมริสา อามาตย�
62113012773 นางสาวสุพัตรา สิงห�สําราญ
62113012774 นางสาวจิราภรณ� สัมพันธ�
62113012775 นางสาวอรอนงค� แสนแก6วใส
62113012776 นางสาวสุรีพร เหล-ายนขาม
62113012777 นางสาววิไลวรรณ จันแด-น
62113012778 นางณฐพร จันทะหงษ�
62113012779 นางสาวศิริรัตน� ศรีเพ็ชรวรรณดี
62113012780 นายทรงรัฐ เมฆฉิม
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62113012781 นางสาวสาวิตรี ศรีแก6ว
62113012782 นางสาวนันทพร เบ6าธรรม
62113012783 นางสาวกฤติยา วรวะไล
62113012784 นายศักดา อินทะ
62113012785 นางสาวนาตยา ศิริสาร
62113012786 นางสาวเกศวรินทร� คําดํา
62113012787 นางสาวนภัทร เงินสูงเนิน
62113012788 นายณัฐพล ปEนแสน
62113012789 นายวัฒนพงษ� อําภาวงษ�
62113012790 นางสาวโสรญา หาญจันทร�
62113012791 นายศราวุธ เสนานุช
62113012792 นายปFยะญาติ อุ-นช-วง
62113012793 นางสาวสาลินี จาจี
62113012794 นางสาวพัสตราภรณ� เดชสมบัติ
62113012795 นางสาวพรรณนิภา ตู6แก6ว
62113012796 นางสาวฐาปนี จันทะบุผา
62113012797 นางสาวฑิฆัมพร ทุมวัน
62113012798 นางสาวก่ิงแก6ว ทนุการ
62113012799 นายนพรัตน� อาทิตย�ต้ัง
62113012800 นายโชคชัย เข็มแก6ว
62113012801 นางสาวสุดารัตน� ไวแสน
62113012802 นางสาวสุภัสธิดา ใจสัน
62113012803 นางสาวเพ็ญศิริ หวานเสร็จ
62113012804 นางสาวพันธุ�ระวี เพ็งเกลี้ยง
62113012805 นางสาวปภิชยา สุวรรณมาลี
62113012806 นางสาวอภิญญา อุดมทรัพย�
62113012807 นายทรงพล จันพินิจ
62113012808 นางสาวพิกุล สุรกาญจน�
62113012809 นายวิเชษฐ จันทุมา
62113012810 นางสาวจรรยา ต6นงาม
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62113012811 นางสาวอภิชญา กาฬเพชร
62113012812 นางสาวสิลิลทิพย� ไชยยนต�
62113012813 นายพงษ�เพชร ทองสุก
62113012814 นายธีรวัฒน� สีฟอง
62113012815 นางสาววิชุดา นารินทร�
62113012816 นางสาวเกตุฤดี เจริญถ่ิน
62113012817 นางสาวสุธาสินี นนทะศรี
62113012818 นายปFยะเวช วงษ�จารย�
62113012819 นางจุฑามาศ บุพศิริ
62113012820 นายธนกร ศรีเสน-ห�
62113012821 นางสาวณัฏฐาปาณ จิตรสม
62113012822 นางสาวอุบลวรรณ วันทะวี
62113012823 นายธนวัฒน� พันธ�หินกอง
62113012824 นางสาวมะลิวัลย� เถาเบา
62113012825 นายธนวัฒน� จิระพล
62113012826 นายเทียนชัย สุขศีล
62113012827 นายเปรมปรี โพธ์ิมา
62113012828 นายกรธัช สัตนาโค
62113012829 นางสาวน้ําผึ้ง นาไชโย
62113012830 นายธงไชย พรหมโสภา
62113012831 นางนุสรา ศรีจุลโพธ์ิ
62113012832 นายกฤษฎา สารบรรณ
62113012833 นางสาวรัฐพร โภคา
62113012834 นางสาวอรอุมา สิมศิริวัฒน�
62113012835 นายพนธกร จันฤาไชย
62113012836 นายนันทวัฒน� ตาดี
62113012837 นางสาวอรณิชชา มังกรณ�
62113012838 นางสาวสราญรัตน� ทิพยสุข
62113012839 นางสาวนุจรินทร� หนูพร
62113012840 นายปริญญา พิบูลย�กุภารัตน�
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62113012841 นางสาวณภาภัช รัตน�เจริญ
62113012842 นางสาวเกวลิน จอมทิพย�
62113012843 นายสุรศักด์ิ โทมุลา
62113012844 นายพศวัต เวฬุวันนัย
62113012845 นายอนุสรณ� คําย่ิง
62113012846 นางสาววิไลวรรณ ช6างอ่ํา
62113012847 นายฉัตรชัย บุญเงิน
62113012848 นางสาวสุภาพร นามไธสง
62113012849 นายธนกร ยุติกะ
62113012850 นางสาวพิมพ�นภา เกลี้ยงกลม
62113012851 นางณิชนันทน� พิมพะนิตย�
62113012852 นายสัจจะกรณ� แดนขนบ
62113012853 นางสาวปาริชาติ แซ-อึ้ง
62113012854 นางสาวมัณฑนา มีจํารัส
62113012855 นางสาวตติยา สุริยา
62113012856 นายวิษณุ ฉายแม6น
62113012857 นายกรวิชญ� หอมกลิ่น
62113012858 นายวรวัฒน� เรืองเดช
62113012859 นางสาวอัจฉรา มีปRอง
62113012860 นางณัฐนันท� ขนานแข็ง
62113012861 นายธีรวัฒน� ถมหนวด
62113012862 นางสาวศิรินภา คําสุพรม
62113012863 นายอลงกรณ� บรรดิษฐ
62113012864 นายภวัตพงษ� ผลดี
62113012865 นายอภิสิทธ์ิ นุชประยูร
62113012866 นางสาวปFญาพร นามเข็ม
62113012867 นายนันทกาวุธ ศรีสารคาม
62113012868 นายคมกริช ชูแก6ว
62113012869 นางสาวอริสรา มนตรีปฐม
62113012870 นายปFยะวัตร เชื้อดวงผุย
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62113012871 นายทิวา โคตรบุญครอง
62113012872 นางสาวสมฤทัย ยอดศิริ
62113012873 นางสาวนริศรา โลกานิต
62113012874 นางสาวนฤมล เจริญสุข
62113012875 นางสาวชลิตา คําบึงกลาง
62113012876 นางสาวณัฐธิดา มาตเลิง
62113012877 นางสาววรลักษณ� นันจินดา
62113012878 นางสาวรัชนก บุญสินพร6อม
62113012879 นายภาคิน เนาวสาร
62113012880 นางสาวสุกัญญา น6อยจันวงษ�
62113012881 นางฐศุภากร แสวง
62113012882 นางสาวพัสวดี สุดแล6ว
62113012883 นายต-อศักด์ิ เยาวะเรศ
62113012884 นางสาวพลอยทราย ไลไธสง
62113012885 นางสาวนฤมล พลดงนอก
62113012886 นางสาวจันทิรา สองศรี
62113012887 นางสาวนัฐฐา ชาคระธรรม
62113012888 นางสาวนภาภรณ� ขืนเขียว
62113012889 นายจักรพันธ� ศรีจันดี
62113012890 นางสาวนิภาพร ราตรี
62113012891 นายสุมนตรี เกษาพันธ�
62113012892 นางสาวอริสา สีแสน
62113012893 นางสาววัลภา พิมพ�เทพ
62113012894 นางสาวอมรรัตน� เมืองขวา
62113012895 นายกันทรลักษ� สมาน
62113012896 นางสาวกมลพร สีละวัน
62113012897 นางสาวไพบูลย� ลุนหล6า
62113012898 นางสาวนันทิยา มูลผาลา
62113012899 นายอภิสิทธ์ิ ชํานาญรบ
62113012900 นายวรินทร เหลืองทอง
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62113012901 นางสาวอภิญญา ปFดตังนาโพธ์ิ
62113012902 นายมงคล ภูผาสุข
62113012903 นางสาววรัญญา เปนะนาม
62113012904 นางสาวณัฐยา หม่ืนไธสง
62113012905 นางสาวเกียรติสุดา วีระไชยานันท�
62113012906 นางสาวแก6วใจ โตนมา
62113012907 นางสาวสุภาวดี ตุนาหงัน
62113012908 นายสัมพันธ� บุญด6วง
62113012909 นายศุภิวัฒน� อิงเอนุ
62113012910 นางสาวชนัญธิดา ตรีเทพา
62113012911 นางสาวกิตติกร หัสโรค�
62113012912 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิทอง
62113012913 นายธนากร ปฏิเส
62113012914 นางสาวสุกัญญา ไชยโย
62113012915 นางสาวอรทัย ชิตบุตร
62113012916 นางสาวณัฐพร ภิญโญทรัพย�
62113012917 นางสาวสุกัลยา สุขเจริญ
62113012918 นางสาวสาวิตรี หามูลใต6
62113012919 นายนครินทร� มูลแก-น
62113012920 นายจงรัก สุริหาร
62113012921 นางสาวชนนิกานต� เกาะแก6ง
62113012922 นายวันวิสา ก่ิงแสง
62113012923 นายคณิศร สีอ-อน
62113012924 นางสาวมลิวัลย� โทรัด
62113012925 นายสิทธิกร จําพันธุ�
62113012926 นางสาวเจนจิรา มะรัด
62113012927 นางสาวพรนัดดา บรรยงค�
62113012928 นายณัฐวุฒิ ลอดเส
62113012929 นางสาวศรัณยพร นนสีลาด
62113012930 นางสาววิราวรรณ วรรณมาตย�
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62113012931 นางสาวมณีรัตน� เมฆา
62113012932 นางสาวพิมลวรรณ ทัดเที่ยง
62113012933 นางสาวนุชนาฏ สีตะเถร
62113012934 นางสาวนิรมล รากทอง
62113012935 นางสาวสุภัทรา สุดจันฮาม
62113012936 นายเขตตะวัน ทัพช6าย
62113012937 นายณัฐวัตร คุ6มแก6ว
62113012938 นายจักรกฤษณ� ชะนะบุญ
62113012939 นายปรวิทย� ไชยเอนก
62113012940 นางสาวกาญจนา ภูมิฐาน
62113012941 นายธิธีร� เที่ยงตรง
62113012942 นางสาวชนน�รวี แสงศรีเรือง
62113012943 นายรัตชาติ ภูบัวคํา
62113012944 นายเกียรติศักด์ิ มหาราช
62113012945 นางสาวบัณฑิตา จันทร�หอม
62113012946 นางสาวพจนารถ เกตุจอหอ
62113012947 นายเจษฎางค� เกษทองมา
62113012948 นางสาวสรัญญา ใจคง
62113012949 นายยุทธพิชัย โลหะพรม
62113012950 นางจิราพร วัฒนศิริ
62113012951 นางสาวเบญญภา อภินันทศรี
62113012952 นายไกรทอง ทองอยู-
62113012953 นางสาวปFยธิดา ภูมิศรี
62113012954 นางสาวชมัยพร ดอบุตร
62113012955 นางสาวสิริมา พิมพ�แพง
62113012956 นายทัศนพล อาวรณ�
62113012957 นายธวัชชัย เปMGยมเสรีชัย
62113012958 นายนิเวศน� วัฒนพิทักษ�สกุล
62113012959 นายชัยรัตน� ประภัยวงษ�
62113012960 นางสาวปรีญาดา นิตยารส
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62113012961 นางสาวพิรญาณ� รุ-งชีวิน
62113012962 นางสาวนิภาพร พลศรี
62113012963 นายวิฑูรย� อินทํา
62113012964 นางสาวปริญธร อินทรจักร
62113012965 นางสาวนงลักษณ� กลมเปลือย
62113012966 นายชูสกุล จุลเหลา
62113012967 นายนรนนท� รัตนนนท�ไชย
62113012968 นางสาวอมรรัตน� สิงห�โท
62113012969 นางสาววรรณพร สว-างบุญ
62113012970 นายประสงค� ไกยเลิศ
62113012971 นายวีระยุทธ ภูเลี่ยมคํา
62113012972 นายปรัชญา โสดาพรม
62113012973 นายเกียรติศักด์ิ ไตรยะวิภาค
62113012974 นางสาวภัทรียา สมานพงษ�
62113012975 นางสาวนีลุบล เดชพละ
62113012976 นายภัทรวุฒิ อุธาดร
62113012977 นางสาวรัตนาภรณ� คําสอน
62113012978 นางสาวขนิษฐา ภูทอง
62113012979 นางสาวนภัค การรื่นศรี
62113012980 นางสาวปาณิศา สถาพร
62113012981 ว-าที่ร6อยตรีหญิงวงค�จันทร� อาทิตย�ต้ัง
62113012982 นางสาวอรสา ตรุษชัย
62113012983 นายชนกนันท� ศิระเลิศ
62113012984 นายวรภพ สง-าวงษ�
62113012985 นางสาวอภิศรา ภู-ระหงษ�
62113012986 นางสาวเบญจมาศ ตะวัน
62113012987 นางสาวรุจิเรข มณีรัตน�
62113012988 นางสาวนฤทัย ภูดงน6อย
62113012989 นางสาวจีรภัทร พรมมงคล
62113012990 นายเทวราช อามาตย�เสนา
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62113012991 นางสาวอมรรัตน� สําราญเนตร
62113012992 นางสาววรรณิภา สุขชารี
62113012993 นางสาวมนัญญา รุ-งโรจน�
62113012994 นายพรชัย สิงห�หาญ
62113012995 นายศุภกฤต คําปEน
62113012996 นายอนุชิต พันธุชา
62113012997 นายบรรพต ขํานอก
62113012998 นางสาวเจนจิรา ดีมีวงค�
62113012999 นายรณชัย พลต้ือ
62113013000 นางสาวอรอนงค� ปานาหะ
62113013001 นางสาวพรชนก อุ-นอุดม
62113013002 นางสาวสุภิญญา ศิริ
62113013003 นางสาวจัลญา สุริยกมล
62113013004 นายปฐวี ลาสิงห�
62113013005 นางสาวกรนิภา อาษาสนา
62113013006 นายภคพณ ประดับวงษ�
62113013007 นายชัชวาล ทวีกุล
62113013008 นายพงษ�สิทธ์ิ นาเมืองรักษ�
62113013009 นางสาวสุพรรษา รัตนประทุม
62113013010 นางสาวกาญจนาพร คมกระโทก
62113013011 นายจักรพันธ� ขาวสุข
62113013012 นางสาวศุภากร กุลน6อย
62113013013 นางสาวประภาพร เยาวะโคต
62113013014 นางสาวสุพัฒตรา ชัยแสง
62113013015 นางสาวพีรยากานต� ม่ิงขวัญทอง
62113013016 นางสาวพนมเทียน สุจันทร�
62113013017 นางสาวก่ิงกาญจน� สุขขาน
62113013018 นายพิรุฬห� เขียวสาคู
62113013019 นางสาวจุฑาพร ด-อนศรี
62113013020 นางสาวสิรินดา วิเชียร
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62113013021 นางสาวน้ําทิพย� กันรัมย�
62113013022 นางสาวเสาวภาคย� กระจ-างจันทร�
62113013023 นายณัฐวัฒน� ปะมะโน
62113013024 นางสาววชรพร หรรษา
62113013025 นายปEญญา อนุสามิ
62113013026 นางสาววิไลพร เวียงสิมมา
62113013027 นายร6อยเอ็ดสมุทร นามเดช
62113013028 นายกฤษบดินทร� ยังสุข
62113013029 นางสาวปFรัญญา เย่ียมเวหา
62113013030 นางสาวปริญญา แก6วนาคุณ
62113013031 นางสาวตวงรัตน� รัตนพินิจ
62113013032 นายปรีชา โกยทรัพย�
62113013033 นางสาวอาภัสรา เทียนปลั่ง
62113013034 นางสาวกมลชนก ดวงจันทร�โชติ
62113013035 นายปรมัตถนภ เมธาธนโชติอนันต�
62113013036 นางสาวเกศศินี แก6วคําไสย�
62113013037 นางสาวสรวีย� วรรณวิกรม�ธิติ
62113013038 นางสาวธรัญญา สิริวงษ�
62113013039 นางสาวนฤดี ลมมา
62113013040 นางสาวธิดารัตน� ลาวรรณ
62113013041 นางสาวโชติกา จํานงค�
62113013042 นางสาวอรวรรณ หอมหวาน
62113013043 นายอนุชิต กุระจินดา
62113013044 นายนวพล พรเจริญ
62113013045 นายธนากรณ� มงคล
62113013046 นางสาวศุภาวดี อุดอ6าย
62113013047 นางสาววรรณรุจี ยันทะแย6ม
62113013048 นายชัยนันท� ง6าวไข-น้ํา
62113013049 นายทศพล เอี่ยมศรีเพ็ง
62113013050 นางสาวจิตสุภา ขอกระโชค
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62113013051 นายณัฐสิทธ์ิ ประสาร
62113013052 นางสาวอินทิรา ยอดปRองเทศ
62113013053 นางสาวฤทัยทิพย� จันทร�ประทัด
62113013054 นางสาวชลลดา ทองคํา
62113013055 นางสาววรรณภา วิชาศรี
62113013056 นายประชิดชล ผิวมะลิ
62113013057 นางสาวบุณยาพร สงฆนาม
62113013058 นางสาววิภารัตน� คําภักดี
62113013059 นางสาวภาวินี มณีทอง
62113013060 นางสาวปทุมรัตน� ขาวหยวก
62113013061 นางสาวเกวลิน วันพิมาย
62113013062 นายภาณุพงศ� ผือโย
62113013063 นางสาวแพร ย่ีรัมย�
62113013064 นางสาววลีชา มาตย�นอก
62113013065 นางสาวพิกุล มีสวย
62113013066 นางสาวธนัญญา อําภะวา
62113013067 นายวศิน คําปEญโญ
62113013068 นางสาวสมร เพียภูเขียว
62113013069 นางสาวลัดดาวัลย� วงษ�ช-าง
62113013070 นางสาวอมราภรณ� อ-อนจันทร�
62113013071 นายพชร แก6วภูมิแห-
62113013072 นายสุทิน เทียงเป
62113013073 นางสาวจุฑารัตน� วรณิต
62113013074 นางสาวกมลวรรณ หลานวงษ�
62113013075 นางสาวนิศาชล เคนกุดรัง
62113013076 นางสาวธารธิรา จงประเสริฐ
62113013077 นางสาวแพรพลอย เห็มมะชาติ
62113013078 นางสาวพรรณทิพย� แก6วสุระ
62113013079 นายสุทธิพงษ� ทะวิลา
62113013080 นางสาวพิยดา ศรีหาวัตร
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62113013081 นายธนานนท� บุญเขตร�
62113013082 นางสาวสุภิญญา ประทุมทอง
62113013083 นางสาวณัฐลิกา บุตรแดงน6อย
62113013084 นางสาวณัฐกานต� สุระพร
62113013085 นางสาววราภรณ� วงษ�ภูเย็น
62113013086 นางสาวชญาณี ย่ิงกําแหง
62113013087 นางสาวณรรธิชา ปEทถาพงษ�
62113013088 นายภีมพงษ� วรินทรา
62113013089 นางสาวยลธิดา ชนะชัย
62113013090 นายศุภชัย นาละคร
62113013091 นางสาวสุริษา กรมกอง
62113013092 นางสาวอัญธิกา ชารีคํา
62113013093 นางสาวณัฐริกา กงจันทร�
62113013094 นางสาวจิราภรณ� คําสา
62113013095 นายปรีชา มูลวารี
62113013096 นางสาวรัตติกาล นามมะลัย
62113013097 นางสาวลนา แข็งขันธ�
62113013098 นางสาวศุภิสรา โนนลําดวน
62113013099 นายธวัชชัย ธัญญะประกอบ
62113013100 นางสาววัชรินทร� มณีทัพ
62113013101 นางสาวสุวรินทร� เลียงชัยศิริ
62113013102 นางสาวนฤมล พลสมัคร
62113013103 นางสาวมินตรา หอมสมบัติ
62113013104 นายศราวุฒ ลิ่งไธสง
62113013105 นางสาวธัญภา โชคบัณฑิต
62113013106 นายเมธา สิมมาคํา
62113013107 นายไววิทย� แสงวิเศษ
62113013108 นางสุพรรษา พิมพะสาลี
62113013109 นางสาวบัณฑิตา ลาภประสิทธ์ิ
62113013110 นางสาวสุนิสา หงษ�ศาลา
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62113013111 นางสาวธนิดา ชัยพิเดช
62113013112 นายพงษ�ศธร บุญหล6า
62113013113 นางสาวสุดารัตน� รัตวัตร
62113013114 นายนิกร เวียงนนท�
62113013115 นางสาวพัชรพร สุพรรณ�
62113013116 นางสาวโชติกาญจน� พิมพา
62113013117 นางสาวสุชาดา ภูชํานิ
62113013118 นายศตวรรษ สิงห�ทุย
62113013119 นางสาวสุภัคพร ชลอเลิศ
62113013120 นางสาวพรวิสาข� คามวุฒิ
62113013121 นางสาวมณีฉาย เย6ยไธสง
62113013122 นางสาวนพวรรณ ไสวงาม
62113013123 นางสาวศรัญยา ปFGนทอง
62113013124 นายธีรดนย� สาธรรม
62113013125 นางสาวกวินธิดา ดอกไม6งาม
62113013126 นายมณเฑียร ดีวาจิน
62113013127 นายอภิชาติ ตาลทรัพย�
62113013128 นางสาวพิชาพัชร� บวรทวีวิวัฒน�
62113013129 นายธิติ สัตยารักษ�
62113013130 นายสุวัฒน� พลหนู
62113013131 นายชะตาฟRา ผิวงาม
62113013132 นายอภิรักษ� ไพศาลธรรม
62113013133 นางสาวกาญจนาภรณ� มีลาภ
62113013134 นางสาวลดามณี พิมหานาม
62113013135 นางสาวมะลิดา รัตนเมือง
62113013136 นางสาวสุนิสา ปRองขันธ�
62113013137 นายพรเชษฐ� พงษ�สระพัง
62113013138 นางสาวฤทัยรัตน� ฟุงสูงเนิน
62113013139 นางสาวธิติพร ฤาชัยราม
62113013140 นางสาวยุพิน อินหล-ม
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62113013141 นางสาวคชาภรณ� ปราจีนนอก
62113013142 นางสาววารุณี รัดน้ําหิน
62113013143 นางสาววานิชฌา นามโลมา
62113013144 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณไตร
62113013145 นางสาวศศิธร ขุนจันทึก
62113013146 นางสาวสุพรรณี รัตนพลที
62113013147 นางสาวแววตา ชาสงวน
62113013148 นางสาวชนิสรา เงินอินตWะ
62113013149 นางสาวรุจิกานต� แฝงทรัพย�
62113013150 นางสาวนภารัตน� กุภาพันธ�
62113013151 นายวัชรินทร� คําภูวรรณ
62113013152 นางสาวกุณฑิกา แก6วสมวงค�
62113013153 นายอนุชา แก6วหานาม
62113013154 นางสาวอรญา แสงพล
62113013155 นางสาวพัชรี ศรีแนน
62113013156 นางสาวนฤมล อินทร�บัวทอง
62113013157 นางสาวสุดารัตน� ลําใย
62113013158 นางสาวเมธาวี โตลา
62113013159 นางสาวศิริวรรณ สัมฤทธ์ิรินทร�
62113013160 นางสาวนภาพร ทองใบ
62113013161 นางสาวนุชรินทร� แสนตรง
62113013162 นางสาวดวงแก6ว สาระบุญ
62113013163 นายวนชาติ อภักด์ิเพชร
62113013164 นางสาวนิตยา สวาสดี
62113013165 นางวรินลักษณ� หารภูมิ
62113013166 นางสาวประภาพร รัชพันธ�
62113013167 นางสาวสกุลรัตน� จงสมชัย
62113013168 นางสาวปภัสสร สุทธิด-าง
62113013169 นางสาวรัตนาวดี ศรีกันหา
62113013170 นางสาวอภัสนันต� เดชยศดี
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62113013171 นางสาวนิสากร แสงธนาพัฒน�
62113013172 นางสาวธัญรดา อุ-นวงษ�
62113013173 นางสาวอัจฉผกา ทบเทิบ
62113013174 นางศรัญญา มูลตรีประถม
62113013175 นางสาวนพัชรา สิงห�ภา
62113013176 นางสาวธัญลักษณ� คําสะอาด
62113013177 นางสาวภัทราพร รอนไพริน
62113013178 นายเทพเมธี ทองคํามา
62113013179 นางสาวสุนิสา สีอุดม
62113013180 นางสาวสุมิตรา คําชมภู
62113013181 นางสาวอัจฉรา สุวรรณศรี
62113013182 นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมบุตร
62113013183 นางสาวอรวรรณ วงศ�รัตน�
62113013184 นางสาวสิริขวัญ แปRนพ-วง
62113013185 นางสาวณัฐริกา คําอ-อน
62113013186 นางสาวภัทรกร เชาวนิรนาท
62113013187 นายจาตุรงค� ชาหล-อน
62113013188 นางสาวพัชรี ทับเงิน
62113013189 นางสาวหฤทัย โลไธสง
62113013190 นางสาวบงกชรัตน� สวัสด์ิวงษ�
62113013191 นางสาวมะลิวัลย� คําพันธ�
62113013192 นางสาวภิญญาพัชญ� ต้ังวงศ�ไชย
62113013193 นายอนุวัฒน� มัณทะลา
62113013194 นางสาวจันทร�สุดา ทิพนัด
62113013195 นายวิชาธร มูลพิจิตร
62113013196 นางสาวชไมพร อรรคเสลา
62113013197 นางสาวศิริรัตน� พรมธิดา
62113013198 นางสาวสุนิษา มันทลา
62113013199 นางสาวพิมพ�พิมล นาชัยโชติ
62113013200 นางสาวธิติภรณ� แก6วหาญ
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62113013201 นางสาวจีรนันท� จันทพร
62113013202 นางสาวรัชนก เพ่ิมวิลัย
62113013203 นางสาวปFณฑิรา สินเจิมศิริ
62113013204 นางสาวอมิตา พรหมพักตร
62113013205 นายภาคภูมิ ประยูรคํา
62113013206 นายใจเพชร สุปEญบุตร
62113013207 นายภุมรินทร� หงอกไผ-
62113013208 นางสาวสิริน พินิจ
62113013209 นายศุภชัย รักษาภักดี
62113013210 นางสาวธนัญญา หม่ืนจํานงค�
62113013211 นางสาววราภรณ� สุนทรวัฒน�
62113013212 นางสาวพัชราภรณ� กงศร
62113013213 นางสาววิชุดา ลุนหล6า
62113013214 นางสาวนันฐิตา นันตาพรม
62113013215 นางสาวขนิษฐา เปMGยมทอง
62113013216 นางสาวปอแก6ว ขวัญโพก
62113013217 นายจตุพร สีลับขวา
62113013218 นางสาวศรัญญา ศรีอ-อน
62113013219 นางสาวนันทนา ไกรเพ็ชร
62113013220 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ
62113013221 นางสาวศรินยา สาใจ
62113013222 นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสด์ิ
62113013223 นางสาวศิรินันท� ต6นจารย�
62113013224 นางสาวจันทรวิมล นัสดา
62113013225 นายวชิรันกรณ� นาเขียว
62113013226 นางสาวณัชนันท� ผุยปุโรย
62113013227 นางสาวรสริน ต6นเพชร
62113013228 นายเสน-ห� โยเฮือง
62113013229 นางสาววราภรณ� อินลี
62113013230 นางสาวนิสราพร แซ-ตัง
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62113013231 นางสาวธนัตถ�กานต� กุลค6อ
62113013232 นางทัศนีย� ค้ิวไธสง
62113013233 นางสาวภัสสร ใจแน-น
62113013234 นางสาวยศวดี ยศพล
62113013235 นายฉัตรชัย สุขจันดา
62113013236 นางสาวฉัตรมณี อนุเวช
62113013237 นางสาววนิดา ชาวดร
62113013238 ว-าที่ร6อยตรีไตรภพ จันเหลือง
62113013239 นางสาวสุภาพร หว6าชุม
62113013240 นางสาวอภาพร ชาโบราณ
62113013241 นายจิรายุ วังพิมูล
62113013242 นางสาวสุภาพร พันวัน
62113013243 นางสาวศศิมาภรณ� ต6นเงิน
62113013244 นางสาวรพีพรรณ บุญมาก
62113013245 นางสาวจินห�จุฑา บุตรลี
62113013246 นายณัฐวุฒิ จันทะบุดสี
62113013247 นายอภินันท� อรรถโยโค
62113013248 นางสาวจุฑามาศ สาลือชา
62113013249 นางสาวปาริชาติ ศรีภา
62113013250 นายปFยพันธ� ตาตุ-ย
62113013251 นางสาวนาริน ชลภักด์ิ
62113013252 นางสาวอรทัย เกษทองมา
62113013253 นายพจน�กวิน กองนอก
62113013254 นางขวัญลดา เก้ือทาน
62113013255 นางสาวนิตยา คนกล6า
62113013256 นายนพดล พิมสาร
62113013257 นายคมกฤษณ� ฝPายชาวนา
62113013258 นายเจษฎา อิมบุตร
62113013259 นางสาวธารทิพย� เกตุพิชัย
62113013260 นางสาวจิราวรรณ เอกบัว

หน6า 442 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113013261 นางสาวณลิณญา จันดาผล
62113013262 นางสาวนัตยา แสนศิลา
62113013263 นายสาธิน วิชาผา
62113013264 นายองอาจ คําจันทร�
62113013265 นางสาวนัทมล ม่ิงคํา
62113013266 นางสาววรางคณา ภูน้ําต6น
62113013267 นายศุภกร ทวีบุญ
62113013268 นางสาววิภาพร ทัดบุญเรือง
62113013269 นางสาวกุลภรณ� จันเจียวใช6
62113013270 นายสุรชาติ จันทเดช
62113013271 นางสาวศิวพร ครองยุติ
62113013272 นายธนพล คําพิชิต
62113013273 นางสาวชนันธร พรหมช-วย
62113013274 นางสาวศศิธร คงพันธ�
62113013275 นางสาวสรัญญา สารผล
62113013276 นางสาวเบญจวรรณ คําคูณ
62113013277 นายอําพันธ� ภานุรักษ�
62113013278 นางสาววารุณี วานิช
62113013279 นางสาวอรติมา บุตรโยจันโท
62113013280 นายสรวิชญ� วงลคร
62113013281 นางสาวพิศชนก ปรีพัฒน�
62113013282 นายกฤช สิงหธิติกุล
62113013283 นายวัฒนา นวนน-วม
62113013284 นายฉัตรชัย พิมพา
62113013285 นางสาวรัตนาภรณ� สง-าเพ็ชร�
62113013286 นางสาวสุรัตนา นาชัยเริ่ม
62113013287 นายนนทวัฒน� ปEจฉิมา
62113013288 นายวัชสัญห� จุลโสม
62113013289 นายอภิสิทธ์ิ นามพุทธา
62113013290 นางสาวกันหา พารอด
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62113013291 นางสาวดวงใจ ไชยแก6ว
62113013292 นางสาวชุดาพร กาญจนะกัณโห
62113013293 นางสาวนันทิยา จินดาฤทธ์ิ
62113013294 นางสาวทัศนีย� ทองมีค-า
62113013295 นายวุฒิกร ปRองตัน
62113013296 นายนิธิกร สารธรรม
62113013297 นางสาวโสภิดา สมเพ็ชร
62113013298 นางสาวอภิสรา ปEทมฤทธ์ิ
62113013299 นางสาวธัญญรัตน� สิทธิศาสตร�
62113013300 นางสาวกรรณิการ� จอมคําสิงห�
62113013301 นายปFยะวัตร ศรีชา
62113013302 นายวุฒิศักด์ิ แก6วใหญ-
62113013303 นางสาวกุสุมา ชูสกุล
62113013304 นางสาวจิระประภา วิเศษสรรค�
62113013305 นางสาวนฤมล สมผุด
62113013306 นายเทพบุตร จันณรงค�
62113013307 นางสาวกุลนิษฐ� ทิพย�วังเมฆ
62113013308 นางสาวนวพร ศรีนามล
62113013309 นายอับดุลเลาะ สามะอาแว
62113013310 นางสาวทิวาวรรณ ขันซ6าย
62113013311 นายทวีลาภ พานเยือง
62113013312 นายพัชรวัฒน� ตังศิษฐพงศ�
62113013313 นางสาวพรทิพา สีกาแกะ
62113013314 นางสาวกิตติยาพร สมบัติมาก
62113013315 นางสาวสมัยพร ตลบหอม
62113013316 นางสาวนุชราพรรณ อินทร�พินิจ
62113013317 นายวิชาญ ดีพลงาม
62113013318 นางสาวศุภัตรา สิงห�น้ําเที่ยง
62113013319 ว-าที่ร6อยตรีธีระชาติ ภูวะศรี
62113013320 นางสาวสรัญญา แสงสกุล
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62113013321 นายพงศธร กาศสนุก
62113013322 นางสาวปนัดดา ชลการณ�
62113013323 นางนัชริดา ปPาเขือ
62113013324 นางสาวกัลยา อ6วนลาน
62113013325 นางสาววิลัยพร ศาลารักษ�
62113013326 นางสาวกรรณิการ� ปEญญาภักดี
62113013327 นางสาวกิติยา ธรรมโชติกุล
62113013328 นางสาวลลิตา นาชัยบูรณ�
62113013329 นางสาวศศิธร ศรีแพน
62113013330 นางสาวนีรพรรณ วงษาหลง
62113013331 นายอาภากร ชัยพิวงศ�
62113013332 นายธนากร บุญหลักคํา
62113013333 นางสาวณัฐพร พันกุล
62113013334 นางสาวสกุลรัตน� นาคดิลก
62113013335 นางพิรุณภรณ� อัคฮาด
62113013336 นางสาวจุฑารัตน� สิมวิเศษ
62113013337 นางสาวอุบลศิริ จรโพธ์ิ
62113013338 นางสาวขนิษฐา แก6วลา
62113013339 นางสาวศศิธร ประเสริฐศิลปS
62113013340 นางสาวศิรินันท� หาญอาษา
62113013341 นางสาวอาภัสรา ไชยศรี
62113013342 นายสุพัฒน� มุงแสน
62113013343 นางสาวนุชรินทร� เฮียงโฮม
62113013344 นางสาวพิชญา สีอุปลัด
62113013345 นางสาวกรกนก อัฐนาค
62113013346 นายณัฐนศักด์ิ พลนาคู
62113013347 นางสาวหัทยา ปุระชะตา
62113013348 ว-าที่ร6อยตรีหญิงเปรมจิต ศิริสาขา
62113013349 นายอิทธิศักด์ิ ดีธัมมา
62113013350 นางสาวพีรญา ฝPายจําปา
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62113013351 นางสาวณัฐกานต� เตชะพงศ�
62113013352 นายศราวุฒิ เจริญโลก
62113013353 นางสาวณัฎฑริกา สารทอง
62113013354 นายพุทธิภณ ศิริมูล
62113013355 นางสาวกรรณิการ� เก้ียมชัยภูมิ
62113013356 นายภูวไนย พิมพะวงษ�
62113013357 นายลัญจกรณ� ศรีเลิศ
62113013358 นายลิปปกร สวัสดี
62113013359 นางสาวสุวนันท� โคตรบุรี
62113013360 นางสาววรารัตน� แก6วจันทร�เหลา
62113013361 นางสาวณัฐณิชา โพธิรุกษ�
62113013362 นายศราวุธ คุมแดนมน
62113013363 นางสาวสุพิชญา โสมาบุตร
62113013364 นางสาววาสนา แก6วขอนแก-น
62113013365 นายนราธรณ� มหาโคตร
62113013366 นางสาวเพ็ญนภา วงชัยนัน
62113013367 นางสาวกมลลญา โพธ์ิเรือน
62113013368 นางสาวมะลิวัลย� ชินโคตร
62113013369 นายอํานาจ มูลอาจ
62113013370 นางสาวอัจฉรา จันทร�ครอบ
62113013371 นายธนัช ฤทธ์ิเรือง
62113013372 นายศักด์ิชัย นาสมใจ
62113013373 นางสาววนาลี ทุมทา
62113013374 นางวิไลลักษณ� คารภูมี
62113013375 นางสาวพลอยพริ้ม วรสุขสมบูรณ�
62113013376 นายอรรถพล วินทะไชย
62113013377 นายปฐมทรรศน� น6อยลา
62113013378 นางสาวนัฎฐวรรณ คําเพชร
62113013379 นางสาวศิรินันท� สันโดด
62113013380 นางสาวทัศนีย� ศรีเชียงขวาง
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62113013381 นางสาวปรารถนา ไชยนาน
62113013382 นายเนติ อัมะลา
62113013383 นางสาวกังสดาล ประเสริฐสังข�
62113013384 นางสาวทิฆัมพร เสาสมภพ
62113013385 นางสาวณัฐิกานนท� เกตุหมู
62113013386 นางสาววิราวรรณ จันทะ
62113013387 นางสาวจินตพร ชนม�นิภา ดิเรกโภค
62113013388 นางสาวศมนยา จะแรมรัมย�
62113013389 นายอนุชา จันทอุตสาห�
62113013390 นางสาวปาลชาติ ผืนพิมาย
62113013391 นายนรากร นรศรี
62113013392 นางสาวชมพูนุช ชัยบุตร
62113013393 ว-าที่ร6อยตรีภูเมธ ศิรธรรมโชติ
62113013394 นางสาวม-านฟRา ภูทัดหมาก
62113013395 นางสาวรัตนาภรณ� โนนสันเทียะ
62113013396 นางสาวลภัสรดา สําราญบํารุง
62113013397 นายนัฐพล วิริยะ
62113013398 นายจิระเดช บุญลี
62113013399 นายยุทธนา โยธามาตย�
62113013400 นายวัฒนชัย ชินพลอย
62113013401 นายบรรชา จันทสิทธ์ิ
62113013402 นายอัครพนธ� งามประจงจิต
62113013403 นายปFติภูมิ ถาวรพจน�
62113013404 นางสาวสุธาทิพย� ประทุมทอง
62113013405 นางสาวสุพรรณ วินสา
62113013406 นางสาวจุฑามาศ ชัยเดช
62113013407 นายสุวรินทร� ทับผา
62113013408 นางสาววันวิสา นครเรียบ
62113013409 นางสาวศศิวิมล คําพรมมี
62113013410 นางสาวจันณภา ขันแก6ว
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62113013411 นางพัชราภรณ� วินทะไชย
62113013412 นายกรีฑากรณ� สุขใจ
62113013413 นางสาวชนัฎดา ภูโปร-ง
62113013414 นางสาวน้ําฝน อรรคฮาดศรี
62113013415 นางสาวนิตยา ไชยม่ิง
62113013416 นางสาวอัญชลี กองพระ
62113013417 นางสาวธันยชนก มูลสาร
62113013418 นางสาวกัญฑิตา แสนเมืองชิน
62113013419 นางสาวจุฑาภรณ� ปRองคําลา
62113013420 นางสาวจันทร�เพ็ญ จ-าภา
62113013421 นางสาวปFยะนุช อุสวงษ�
62113013422 นายอาจิน กลับสุข
62113013423 นางสาวเกศริน โชคบัณฑิต
62113013424 นายธนานันต� จันทรังษ�
62113013425 นางสาวอารีรัตน� โคแก6ว
62113013426 นางสาววิภาพร กาพา
62113013427 นายสิริพงษ� ครบอุดม
62113013428 นางสาวภาพิมณ ราดไพร
62113013429 นางสาวสุริวรรณ พิมพ�เสน
62113013430 นางสาวประภาเพ็ญ ศรีสุพัฒน�
62113013431 นายพรพยนต� โสบุญมา
62113013432 นางสาวธัญจิรา สิงห�เดช
62113013433 นางสาวนันท�นภัส สุริยงค�
62113013434 นางสาวชนิดาภา จันธิราช
62113013435 นางสาวลัดดาวัลย� ก̂าน้ํา
62113013436 นายอภิสิทธ์ิ เรือนจันทร�
62113013437 นางสาวเจนจิรา ศรีกันหา
62113013438 นายสหรัฐ โยธี
62113013439 นายชัยรัตน� บํารุงชัย
62113013440 นางสาวพุทธรักษ� ทองคํา
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62113013441 นางสาวเรวดี วงรินยอง
62113013442 นายกฤตเมธ ราวะรินทร�
62113013443 นางสาวพิมพ�ชนก เสนะบุตร
62113013444 นางสาวชนิดา เทศน6อย
62113013445 นางสาววรรณกร นามนู
62113013446 นางสาวรัตนา มูลผลึก
62113013447 นางสาวรัตติยา สนธิรักษ�
62113013448 นายจตุพร ภูนารี
62113013449 นายบุญญฤทธ์ิ อ-อนต6น
62113013450 นางสาวศรัญญา นาชัยพลอย
62113013451 นางสาวรัตนาวดี แสนบุตร
62113013452 นางสาวปFยธิดา วงค�สอน
62113013453 นางสาวจิตอารีย� พรหมพันธ�
62113013454 นางสาวเกศสุดา พรมประภาจิตร
62113013455 นางสาวดวงใจ ธัญญาหาร
62113013456 นางสาวจุฬารักษ� พัดริม
62113013457 นางสาวรัตติยาพร ภูมิพิพัฒน�
62113013458 นายทวีศักด์ิ ตรีภพ
62113013459 นางสาวจุฑาทิพย� ปราบมนตรี
62113013460 นางสาวปราณปรีญา ปRองซ6าย
62113013461 นางสาวจันทร�จิรา ผิวละมัย
62113013462 นายวัชรพงศ� สีดาน6อย
62113013463 นายสุรพันธ� ชินบาล
62113013464 นายมนชัย นนยะโส
62113013465 นายประสิทธ์ิ ทรงศิริ
62113013466 นางสาวพัสฎาภรณ� มูลจันทา
62113013467 นายตุลธร ไพศาล
62113013468 นางสาววชิราภรณ� มงคลสินธุ�
62113013469 นายสมากรณ� แห6วเหมือน
62113013470 นายธีรศักด์ิ นาสงวน
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62113013471 นางสาวจริยา ผาทอง
62113013472 นางสาวจุรีรัตน� ข้ึนโพธ์ิ
62113013473 นางชนากานต� สุทธิกุล
62113013474 นางสาวสิรีภรณ� คําโสภา
62113013475 นายสัญญา สุระศรี
62113013476 นายอําพัน ศรีคํามูล
62113013477 นายเกษมสันต� ศรีวิชา
62113013478 นายภาณุวัฒน� เครือน้ําคํา
62113013479 นายพชรพล ทาบึงการ
62113013480 นางสาวภนิตา ดํานุ-น
62113013481 นางสาวสิริวัลย� พัณธะโร
62113013482 นางสาวปภัสพ�มณ ทองอาสา
62113013483 นายวรจักร วิทย�ตะ
62113013484 นายชวนิล พันธ�ไม6สี
62113013485 นางสาววราภรณ� วรจิตร
62113013486 นายวัลลภ แสงปRอง
62113013487 นายศราวุธ ชุมสงค�
62113013488 นายณรงค�ศักด์ิ มณีธรรมศักด์ิ
62113013489 นางสาววิสา เรืองจันที
62113013490 นายกมลกิศ ประเสริฐเจริญสุข
62113013491 นายกิตติพศ จันทรโสภณ
62113013492 นายประสิทธ์ิ บุญจวง
62113013493 นางสาวกัลยา ภิญโญทรัพย�
62113013494 นายชลวุฒิ แจงสูงเนิน
62113013495 นายจิรายุ การกันหา
62113013496 นายรณชิต คําพิบาล
62113013497 ว-̀าที่ร.ต.คงกระพัน เกษทอง
62113013498 นายอัสนี สุขะ
62113013499 นางสาวไพลิน ชิตนอก
62113013500 นางสาวอลิสา เวชรัตนะวัฒน�
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62113013501 นายบุญญฤทธ์ิ ลาลี
62113013502 นางสาวรุจิรา เจริญธรรม
62113013503 นายนภัส แสงไกร
62113013504 นางสาวณัฐพร กาญจนะแก6ว
62113013505 นางสาวยุพา ภูนาใบ
62113013506 นางสาวปFยมาศ กันทา
62113013507 นางสาวอาจรีย� วงวิพัฒน�
62113013508 นายเจษฎา อนนตะชัย
62113013509 นายณัฐวัตร อุปEชฌาย�
62113013510 นายเชิดพงศ� นารี
62113013511 นายประพันธ� ประจันตะเสน
62113013512 นางสาวอภิญญา พลทม
62113013513 นางสาวขนิษฐา รัตนเพชร
62113013514 นางสาวสุภารฎา ประเสริฐศิลปS
62113013515 นางสาววลัญชพร ทุ-งสงค�
62113013516 นายอดิศร สุนารักษ�
62113013517 นางสาวศิขรินธร ภูดวงจิตร
62113013518 นางสาวศิริพรรณ เหลือศิริ
62113013519 นายฌานนท� ศิลารวม
62113013520 นางสาวฉัตรติยา ดงอะนนท�
62113013521 นางสาวแคทรียา พันแสง
62113013522 นายปณชัย สงมา
62113013523 นางสาวปภารัตน� พวงเงิน
62113013524 นางสาวจิดาภา บัวศรีสิงห�
62113013525 นางสาวรัชดา แสนไชย
62113013526 นายภาสกร สันทัยพร
62113013527 นางสาวรัชนีกร สีหไตร
62113013528 นางสาวยลดา จินดามุข
62113013529 นางสาวแพรวนภา ทองใบ
62113013530 นางสาวณิชกมล ทิพสอน
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62113013531 นางสาวณิชาภา สวนดี
62113013532 นางสาววรัชญา นามบุญมา
62113013533 นางสาวกณิกนันท� อยู-สุข
62113013534 นางสาวจารุวรรณ รักสุด
62113013535 นายจิตรติพงษ� เอี่ยมคุ6ย
62113013536 นางสาวกฤชโศภิต เก้ือจรูญ
62113013537 นางสาวสุพัตรา โคตรสมพงษ�
62113013538 นายอานันท� พูนบุญญากร
62113013539 จ-าสิบโทเกียรติศักด์ิ ลาปะ
62113013540 นางสาวนฤทัย ประโมงเขต
62113013541 นางสาววิภาพร วันเต็ม
62113013542 นางสาวกัญญารัตน� เหมาะราษี
62113013543 นางสาวปฏิญญา ดวงมะณี
62113013544 นางสาวปริศนา บุญแตง
62113013545 นายเชิดศักด์ิ ชมสุข
62113013546 นายจักรกฤษ พันธ�ดี
62113013547 นางสาวชุติมา ภาษีภักดี
62113013548 นายคมกริช กําเนิดพรม
62113013549 นายจักรพงศ� เทพวงศ�ษา
62113013550 นางสาวบุษบาวรรณ สายสินธ�
62113013551 นางสาวน้ําฟRา จันสอนจักร�
62113013552 นางสาวสุกัญญา เทินสระเกตุ
62113013553 นางสาวกันยารัตน� สวาสศรี
62113013554 นางสาวสุภาวดี แสงโฮง
62113013555 นายณรงค�ศักด์ิ อันทรินทร�
62113013556 นางสาวณัฐริกา แสนตรี
62113013557 นายณัฐศรุต คงนา
62113013558 นางสาวณัฎฐนิช พระธานี
62113013559 นางสาวพรพิมล พลซา
62113013560 นางสาวพาฝEน พานา
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62113013561 นางสาวสุวนันท� ประหา
62113013562 นางสาวลดาวัลย� บัวสนิท
62113013563 นางสาวนิพาพร เติมวุฒิ
62113013564 นางสาวสุดาพร ทําทิพย�
62113013565 นางสาวพันทิตา จําได6
62113013566 นางสาวปFณฑิรา นาบํารุง
62113013567 นายพิษณุวัฒน� ยาพรม
62113013568 นายปFยะวัฒน� ชารีรักษ�
62113013569 นางสาวชลนิฎา บุระขจร
62113013570 นางพรทิพย� บางปา
62113013571 นางสาวสุมินตรา อารีย�เอื้อ
62113013572 นางสาวเจนจิรา ผดุงจิต
62113013573 นางสาวกชกร ประทุมทอง
62113013574 นายบรรณสิทธ์ิ ประกอบศุข
62113013575 นายวัธชัย ศิลาสัย
62113013576 นางสาวสิริลักษณ� วิไลลักษณ�
62113013577 นางสาวสุธาสินี สิทธิวงค�
62113013578 นายจักรกฤษณ� วรรณวิชิต
62113013579 นางสาวสุธิดา สาวาโย
62113013580 นายศักดาวุฒิ ไกยฝPาย
62113013581 นางสาวลัดดาวัลย� แสงระพี
62113013582 นางสาวกิตติมา ภิรมย�ราช
62113013583 นางสาวน้ําฝน ศิลณรงค�
62113013584 นายฉัตรมงคล สิงห�กลาง
62113013585 นางสาวสุกัญญา ละพรมมา
62113013586 นายศุภกร วันแก6ว
62113013587 นายปรเมศ ธนานุวัฒนะกุล
62113013588 นายพัชรวิชญ� โกจารย�ศรี
62113013589 นางกานต�พิชญา สินเธาว�
62113013590 นายปริยากร พิงพิณ
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62113013591 นางสาวสุภาวดี ก่ิงมะนาว
62113013592 นางสาวขนิษฐา ถิตย�พิพิธ
62113013593 นายภานุพงษ� พลเย่ียม
62113013594 นางวนิดา มูลเวียงชัย
62113013595 นางสาวแสงเดือน นาถาดทอง
62113013596 นางสาวรัชนิกร เรืองศักด์ิ
62113013597 นางสาวสายฝน คงพิมพ�
62113013598 นายชัยยา เชื้อไพบูลย�
62113013599 นางสาวมัญยุภาลักษณ� ภูทองเงิน
62113013600 นางสาวศรัญญา ขุนจร
62113013601 นางสาวศุภลักษณ� พิศรี
62113013602 นางสาวอารีพร อ6อนประเสริฐ
62113013603 นางสาวเจวรินทร� ดอนลาดลี
62113013604 นางสาวสุภาวรรณ จันทวงค�
62113013605 นายนราวิชญ� สีแดงกํ่า
62113013606 นางสาววรรณภา เกษรสร6อย
62113013607 นายสหรัฐ ทบนา
62113013608 นางสาวอมรรัตน� พรมวงค�
62113013609 นายกามนิต แสนสุขเลิศ
62113013610 นางสาวสุภาพร พันธ�อ-อน
62113013611 นายพิเชฐ พรหมนารท
62113013612 นางสาวขวัญข6าว ร-มเย็น
62113013613 นายพันธวิศ ทุ-มกระเด่ือง
62113013614 นางสาววัชรา เพียช-อ
62113013615 นางสาวสุจิตรา สาวะดี
62113013616 นางสาวนัดชดา ลาเก้ียว
62113013617 นายอานนท� ถุงแก6วหงษ�
62113013618 นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ�
62113013619 นางสาวจุฑารัตน� กองวงษา
62113013620 นายสรรัตน� กลั่นโคกสูง
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62113013621 นางสาวเมทะนี ศรีจําปา
62113013622 นางสาวจีราพิศ สะท6านอิทธิฤทธ์ิ
62113013623 นางสาวทรรศิกา เจริญศรี
62113013624 นางสาวสิรินาถ หาดยาว
62113013625 นางสาวกรกนก กริชพิทักษ�เงิน
62113013626 นายกฤษดา ปFนะสา
62113013627 นางสาวอรุณพร จันทร�เสละ
62113013628 นางสาวภัทรวรินทร� คําสวนจิก
62113013629 นางสาวผุสดี ทองที่
62113013630 นายราฟM ทิพยาวงษ�
62113013631 นางสาวนัชรา พาสิงห�
62113013632 นางณัฏยา จันทมนตรี
62113013633 นางสาวนภาพร ชมภู-
62113013634 นายปฎิภาณ ภูสีเขียว
62113013635 นางสาวมณฑกานต� แซ-โล6ว
62113013636 นางสาวยุพาลักษณ� หระดี
62113013637 นางสาวจิตรติมา จักรามาตร
62113013638 นางสาวศิริยากร สีสุมา
62113013639 นายชินกร วรรณประเข
62113013640 นางสาวพัชรยาร� วิชัย
62113013641 นางสาวศิระประภา เทพวงค�
62113013642 นายปรัชญา โทวรรณา
62113013643 ว-าที่ร6อยตรีหญิงปราณี เนาวนิตย�
62113013644 นายอังกูล ประชุมรักษ�
62113013645 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรแสน
62113013646 นายศรัณพงษ� พรหมพันธุ�ใจ
62113013647 นางสาวจันทกานต� เพ่ิมยินดี
62113013648 นางสาวปาณิสรา โคตมุงคุณ
62113013649 นางสาวรสสุคนธ� เสมียนมูล
62113013650 นายศราวุธ ไชยแพทย�
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62113013651 นางสาวสุชานันท� ตันติสุนทรากุล
62113013652 นางสาวปุญญิศา จันทร�ลือชา
62113013653 นายชัยวัฒน� ขันแข็ง
62113013654 นางสาววันวิสาข� จงวิริยะกุลชัย
62113013655 นางสาววิไลวรรณ โฉสูงเนิน
62113013656 นางสาวศิริวิมล อ6นบุ-งค6า
62113013657 นางสาวดารณี ภูคงคา
62113013658 นางสาวมนฤทัย ประเสริฐสังข�
62113013659 นางสาวจริยา สาระคู
62113013660 นางสาวณัฐพร เมืองแทน
62113013661 นางสาวจิราพร พลรักษา
62113013662 นางสาวจุฑารัตน� วงศ�ลา
62113013663 นายกฤษณะ ดอนชัย
62113013664 นางสาวอมรรัตน� แร-ทอง
62113013665 นายนรินทร� จันทร�พิทักษ�
62113013666 นางสาวพิทยา ศรีภาบุญ
62113013667 นางสาวสุธิดา สุวรรณจักร�
62113013668 นางสาวนันทิชา วิทวงค�
62113013669 นางสาวศดานันท� บุญเกิน
62113013670 นายวทัญ\ู ขามเกาะ
62113013671 นายมรกต ภารเจิม
62113013672 นางสาวพจนีย� อนุตโร
62113013673 นางสาวพุทธชาติ พลสาร
62113013674 นายวรวิทย� มีชนะ
62113013675 นางสาวเสาวลักษณ� โนนกลาง
62113013676 นางสาวสุภาพร บุตรศิริ
62113013677 นายณัฐพงศ� ใจทาน
62113013678 นางสาวอรอนงค� พลมาตย�
62113013679 นางสาวอนุธิดา ลือคําสิงห�
62113013680 นางสาวเบญจมาศ เขาเขจร
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62113013681 นางสาวธนัญภรณ� การประกอบ
62113013682 นางอรชร พิมพ�พรหม
62113013683 นางสาวสุพัตรา ประหา
62113013684 นายวราวุธ พละลี
62113013685 นายอภิสิทธ์ิ พละพันธุ�
62113013686 นางสาวชนกานต� ปาสาบุตร
62113013687 นางสาวขนิษฐา สายยนต�
62113013688 นางธนพร ศรีเจริญ
62113013689 นายกิตติศักด์ิ ลาภสาร
62113013690 นางสาวกรรณิการ� ชาสมบัติ
62113013691 นางสาววันวิสาข� พรหมอาจ
62113013692 นายวิศรุต วิเศษขลา
62113013693 นายขจรยศ สกุลวงศกร
62113013694 นายซัมรี สะนิ
62113013695 นางสุธิดา มูลราช
62113013696 นางสาวอรอุมา สุวรรณศรี
62113013697 นางสาววิริยา พิพัฒน�ยานนท�
62113013698 นางสาวธันยพร นาราษฎร�
62113013699 นางสาวชฎาธาน บุญญะบุตร
62113013700 นางอมลวรรณ สมภาร
62113013701 นางสาววัชรี ชุมภักดี
62113013702 นางสาวนาถรัตน�ดา หอมสาย
62113013703 นายเมธัส ขําจินดา
62113013704 นางสาวปุณญิสา แต6ศิริ
62113013705 นางสาวสุทธิดา แคภูเขียว
62113013706 นางสาวนาดีเรWาะ อะหมะ
62113013707 นายธีรพงษ� แซ-ลิ้ม
62113013708 นางสาวประกาย บุญสว-าง
62113013709 นางสาวชลาลัย ทองภูบาล
62113013710 นางสาวอลิษา คําสุโพธ์ิ
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62113013711 นายฤทธ์ิไกร เทพนรินทร�
62113013712 นายศรัญย� สุพันธมาตย�
62113013713 นางสาวกุลยา ชูไธสง
62113013714 นางสาวณัฐติยา แสนใจบาล
62113013715 นางสาวพรฤทัย ปลื้มกิจมงคล
62113013716 นางสาวสร6อยสุดา สิมสา
62113013717 นางสาวกัญญาณัฐ อุปEชฌาย�
62113013718 นายเมธาวี หอมขจร
62113013719 นางสาวพรธิดา กันแสน
62113013720 นางสาวสุภาระดา ไชยสิน
62113013721 นางสาวทิวาพร แก6วเสถียร
62113013722 นางสาวจิรัชญา จันทะภา
62113013723 นางสาวศิรินทิพย� โสเสียงดี
62113013724 นางสาวชนาภา กสิกุล
62113013725 นายชัยธัช สุรชัชชยะกูร
62113013726 นางสาวอรชร วิจิตรศักด์ิ
62113013727 นางสาวอรชร พลไกรษร
62113013728 นายยุทธการณ� มูลรัตน�
62113013729 นางสาววราณี สมณะ
62113013730 นางสาวละมัย ธรรมไขย�
62113013731 นายทวี เลไธสง
62113013732 สิบเอกเด-นชัย ชารีธรรม
62113013733 นายสรศักด์ิ พันมะณีย�
62113013734 นางสาวอริศรา พาสิงห�
62113013735 นางสาวมณีรัตน� สายยาไชย
62113013736 นางสาวพรพิมล สิริเขมานนท�
62113013737 นางสาวศิริรัตน� ญาณปEญญา
62113013738 นายนพรส กองภา
62113013739 นายยศธร สุวะที
62113013740 นางสาวอริสรา วิลัยลาน
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62113013741 นายเจษบดินทร� วงษ�สนิท
62113013742 นายวันชัย ดีละอ-อน
62113013743 นางสายพิน สุวรรณเวียง
62113013744 นายอลงกรณ� วังหิน
62113013745 นางสาวฐาธิญาภรณ� พันธ�จันทร�
62113013746 นางสาวศิริวรรณ จําเริญกุล
62113013747 นายณัฐวุฒิ ก่ิงแก6ว
62113013748 นายวสวัตต� วงศ�ภักดี
62113013749 นางสาวพรพิมล พรหมศิริ
62113013750 นางสาวสิรินยา ปะกิลาพัง
62113013751 นางสาวอรอนงค� สมชัย
62113013752 นางสาวจารญา อนันตะวัน
62113013753 นางสาวพัชรี ไขศรี
62113013754 นายปฐมพงศ� โพธ์ิอ6น
62113013755 นางนาถลดา สุดถนอม
62113013756 นางสาวขิมทอง ชัยเลิศ
62113013757 นายทัศพล กะอาจ
62113013758 นางสาวเมริสา วรนันท�
62113013759 นางสาวจุฬาลักษณ� จ-าชัยภูมิ
62113013760 นางสาวธนัชพร เทอดเกียรติกุล
62113013761 นายเสฎฐวุฒิ บุตรจันทร�
62113013762 นางสาวเจนจิรา ภูโสภา
62113013763 นางสาวทัศนีย� บุสดีวรรณ
62113013764 นางสาวญาณกร อบสุวรรณ�
62113013765 นายชาญชัย สูงกรม
62113013766 นางสาวชนากานต� โสภาศรี
62113013767 นางสาวอารยา ศิริโพธาวานิชกุล
62113013768 นายศักด์ินรินทร� พรหมจารีย�
62113013769 นางสาวอภิชญา นาเริง
62113013770 นายวีรภัทร กันหา
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62113013771 นางสาวกัญญาภัค ปRองรัตไสย
62113013772 นางสาวร-มโพธ์ิ ลาเลิศ
62113013773 นายเจนภพ วาปM
62113013774 นางสาวเดือนเพ็ญ สงวนศิลปS
62113013775 นางสาวเกษมณี สิบหมู-
62113013776 นางสาวชฎาพร พันธุ�การ
62113013777 นายสนธยา เกาะม-วงหมู-
62113013778 นางสาวจิราภรณ� สอนคําหาร
62113013779 นางสาวจริญญา น6อยหลุบเลา
62113013780 นายสุรสิทธ์ิ คิสารัง
62113013781 นางสาวณัฐภาวิณี สีสุวอ
62113013782 นายมานพ อุทัย
62113013783 นางสาวนัจนันท� อุปนันท�
62113013784 นางสาวอังค�ริสา หงษ�ชุมแพ
62113013785 นางสาวณฐพร ศรีนวล
62113013786 นางสาวประกายกาณ� ชูศร
62113013787 นายจักรพรรด์ิ นําสงค�
62113013788 นางปนัดดา มาลา
62113013789 นายอภิสิทธ์ิ นุริตมนตรี
62113013790 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ
62113013791 นางสาวศศิพัชร� ศรีวะลา
62113013792 นางสาวธัญญาลักษณ� ดีลุนชัย
62113013793 นางสาววิชุดา ถิตย�กุล
62113013794 นางสาวศรินยา สมอหอม
62113013795 นายปณุกิฐ สระทองเศียร
62113013796 นางสาวรจนา จันทร�เปล-ง
62113013797 นายธนภัทร เทวานฤมิตร
62113013798 นางสาวเกศฎาภรณ� คําชา
62113013799 นายภิเษก วิไลรัตน�
62113013800 นางสาวอนงค�นาฎ บรรเทา
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62113013801 นางสาวอัจฉรา สุดไตร
62113013802 นางสาวอัญชลี ปุระเทพ
62113013803 นางสาวนวันวัจน� สงฆ�สังวรณ�
62113013804 นางสาวพรพรรณ คําสิงห�วงษ�
62113013805 นางสาวธารทิพย� ดาแลบ
62113013806 นางสาวชลธิชา บุญกันยา
62113013807 นางสาวสุพรรษา พรมบัวภา
62113013808 นางสาวประภาพร จิตรสะอาด
62113013809 นางสาวเพียงฤทัย คํามุก
62113013810 นางสาวนภัสสร นุมาศ
62113013811 นางภัทรา เปาริสาร
62113013812 นางสาวกัลยาณี แสนประดิษฐ�
62113013813 นายเกียรติพร พิณรัตน�
62113013814 นายฤทธิชัย ศรีระยศ
62113013815 นางสาวสุธิดา จันทะรา
62113013816 นางสาวกิตติลักษณ� สุดเพราะ
62113013817 นายชัยชนะ ไชยสงค�
62113013818 นางสาวกรุณา วงษ�แสนชัย
62113013819 นางสาวนวรัตน� ประเสริฐไทย
62113013820 นางสาวกนกอร เหลาไกร
62113013821 นางสาวกชกร อะภัยลุน
62113013822 นางสาววารุณี เจริญจิตต�
62113013823 นางมิตธิรา อิสระวิสุทธ์ิ
62113013824 นางสาวสุนิสา ทรัพย�วิลัย
62113013825 นางสาวพิมพ�พิมล พลคําสี
62113013826 นางสาวปริศนา แย6มฎีกา
62113013827 นางสาวธนัชพร ใจบุญ
62113013828 นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
62113013829 นางสาวญาณิศา ลือโสภา
62113013830 นายพัสกร ไตรทิพย�
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62113013831 นายทนงศักด์ิ นวลนอก
62113013832 นางสาวสุวนันท� เพ็ญกุศล
62113013833 นางสาวโชติกา ไชยธานี
62113013834 นายสุวิทย� โนไธสง
62113013835 นางสาวอรสุดา ไชยสุระ
62113013836 นายพุฒิพงษ� ใครอุบล
62113013837 นางสาวนริศรา แหลมทอง
62113013838 นายเทพนิมิตร วิสิลา
62113013839 นางสาวศิริวรรณ พ่ึงพิง
62113013840 นายธนาศิลปS ภูกาบทอง
62113013841 นางสาววริศรา รัตนวงศ�
62113013842 นางสาวรัชนีกร วันละ
62113013843 นายกัลปSภัฏ จันทชา
62113013844 นายปราเมศ จันทร�เทศ
62113013845 นางสาวศิริขวัญ ปEญญาสิม
62113013846 นางสาวกุลญาดา ภูตเขต
62113013847 นายวชิรวิทย� ก่ิงชัยภูมิ
62113013848 นางสาวดวงกมล กุลทะโสม
62113013849 นางสาวฉัตรสุดา กะฐินเทศ
62113013850 นางสาวสุชาดา เพชรสารพรม
62113013851 นางสาวชุติมา สุทธิประภา
62113013852 นางสาวดวงพร อันทะชัย
62113013853 นายมานะชัย ชุมพล
62113013854 นางสาวอวรรณวลี ประเสริฐสังข�
62113013855 นางสาวกมลชนก สิงห�คําปRอง
62113013856 นางสาวพรพรรณ พลยางนอก
62113013857 นายภูวเนศวร� พยัพพานนท�
62113013858 นายกิตติธัช พรหมโลก
62113013859 นางสาวขวัญสุดา จันทะชัย
62113013860 นายอภิเษก แพไธสง
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62113013861 นายเอกรินทร� สานุจิตร
62113013862 นายวีระศักด์ิ นิตะยะโส
62113013863 นางสาวพัดชา เพ็งพล
62113013864 นายเอกราช วรรณสุทธ์ิ
62113013865 นางสาวธนพร อรัญโสด
62113013866 นายชิโนรส ชมภูคํา
62113013867 นางสาวจิรารัตน� พวกพระลับ
62113013868 นายสพล หมวดจันทร�
62113013869 นางสาวสุวนันท� นิระวัน
62113013870 นางสาวภารดี ญาตินิยม
62113013871 นายณัฐกานต� ค6อชากุล
62113013872 นายเกรียงศักด์ิ ศรีนอ
62113013873 นายธนพล ผิวหอม
62113013874 นางสาวพัชราพร สืบสอน
62113013875 นางสาวศศินันต� จันทร�แจ-ม
62113013876 นางสาวศิรินันท� แสงทิตย�
62113013877 นายจิรเดช อาจลออ
62113013878 นางสาวเบญจรัตน� วงศิลา
62113013879 นางสาวกฤตยา คามจังหาร
62113013880 นางสาวสุปราณี ทองธิสาร
62113013881 นางสาวกนกพร พงษ�ศรีหดุลชัย
62113013882 นายตะวัน วิชากุล
62113013883 นางสาวสุมิตรา ศรีคราม
62113013884 นางสาวอัมพวรรณ� ลบบํารุง
62113013885 นายธีรภัทร ตริสกุล
62113013886 นางสาวดาราศาสตร� หาหลัก
62113013887 นายพิเชษฐ� บุรมย�
62113013888 นางสาวอรุโณทัย ทองสุทธิ
62113013889 นายปรัตถกร ขุนโนนแดง
62113013890 นายสราวุธ ถาวรวรรณ�
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62113013891 นายปEญญา อุปลี
62113013892 นางสาวทิพย�สุดา เจริญสุข
62113013893 นางรสนันท� สีน6อยขาว
62113013894 นางสาวกนกสิริ หนูปEทยา
62113013895 นางสาวนิชาภา วงศ�สําแดง
62113013896 นายทนงศักด์ิ นารอง
62113013897 นายภานุรุจ บุรีนอก
62113013898 นางสาวปานรดา คณะมะ
62113013899 นางสาวจุฑามาศ เรืองวงค�
62113013900 นายพลณรงค� สุขภิบาล
62113013901 นางสาวสุกัญญา เอมโอด
62113013902 นางอารีญา หล6าแก6ว
62113013903 นางสาวรสชริน ธรรมทาทอง
62113013904 นายจักรกฤษณ� ภูละมุล
62113013905 นายวัชรพงศ� สมยา
62113013906 นางสาวฐิตินันท� คามพินิจ
62113013907 นางสาวศิริลักษณ� ภูวงค�
62113013908 นางสาวชไมพร ธรรมแสง
62113013909 นายจักรพันธ� วงศ�พันธุ�
62113013910 นายกฤดิณรงค� ภูชูธรรม
62113013911 นางสาวณัฐธยาน� ถนัดค6า
62113013912 นางสาวรัชฎา พลสยาม
62113013913 นายสุริยา บุตรวาปM
62113013914 นางสาวจิรารัตน� รดารงค�
62113013915 นางสาวศุภามาศ แก6วตาบรรเจิด
62113013916 นายวีระยุทธ ลาฝอย
62113013917 นางสาวพรณภา คิดกล6า
62113013918 นางสาวอังศิมา บัวแสงใส
62113013919 นายฐิรเมศวร� คงประพัฒน�
62113013920 นางสาวกัญญภาภัค โคตสมบัติ
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62113013921 นายบัญชา เวียงวิเศษ
62113013922 นางสาววิลาสินี เมืองนาม
62113013923 นายอุเทน ศักด์ิเทวินทร�
62113013924 นางสาวอาภรณ� พันโน
62113013925 นายศุภชัย เจริญไชย
62113013926 นางสาวศุภาลักษ� ชัยกาศ
62113013927 นายนิติศักด์ิ เนื่องไผ-
62113013928 นางสาวทัศนีย� แสนสร6อย
62113013929 นางสาวรัตนากรณ� ภารสุวรรณ�
62113013930 นางสาวปราวีณา นะลาคุณ
62113013931 นางสาวสุดปรารถนา กองเกิด
62113013932 นางสาวอมรรัตน� คําคุณเมือง
62113013933 นายเฉลิมพล หนูยอด
62113013934 นายกฤษณุพงศ� ดวงมะฮุง
62113013935 นายณัฐพงษ� เชื้อชีลอง
62113013936 นางสาวชลธิชา นวลรักษา
62113013937 นายวริทธ์ินันท� จันผุย
62113013938 นางสาวจุฑามาศ อาจโยธา
62113013939 นางประทานพร น6อยนาจารย�
62113013940 นางสาวเกษศิรินทร� ลาภปรากฎ
62113013941 นางสาวสกาวเดือน จันทร�เทียน
62113013942 นายสุเมธ คงชีพ
62113013943 นายจรณชัย ต6นไฮ
62113013944 นายนิติพงศ� ตาดต-าย
62113013945 นายอภิสิทธ์ิ มูลเอก
62113013946 นางสาวเกศรินทร� หงษ�คํา
62113013947 นายกฤษฎางค� มีชัย
62113013948 นางสาวจุรีพร พงษ�บุญเรือง
62113013949 นางสาวอังคณา แก6วสวัสด์ิ
62113013950 นางสาวสิรภัทร เชฐสิงห�
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62113013951 นางสาวศุภรัตน� รักปRอม
62113013952 นายนครินทร� กันหา
62113013953 นายเชาวชัย เสนชัย
62113013954 นางสาววรัชญา วิจารณ�จิตร
62113013955 นางสาวบุญจง ถนอมผล
62113013956 นางสาวจุฑารัตน� คําขวา
62113013957 นายยศธการ ศรีเนตร
62113013958 นางสาวปรัชญาภรณ� นาภู
62113013959 นายคุณากร จันทน�วัฒนวงษ�
62113013960 นางสาวอารีรัตน� โสณะโชติ
62113013961 นางสาวลักษณ�นารา จันทร�ลิ
62113013962 นางสาวรตินันท� เรืองใสส-อง
62113013963 นางสาวฐิติกานต� อินเสมียน
62113013964 นายอธิป จันทร
62113013965 นางสาวธนิตา ขอเพ-งกลาง
62113013966 นางสาวม่ิงขวัญ เลิงภูบัง
62113013967 นางสาวอรษา แดงงาม
62113013968 นางสาวชลธิชา นันทะ
62113013969 นางสาวจิรัชยา ตรีกามน
62113013970 นายอนุกูล พุทหอม
62113013971 นายอาทิตย� ภูเนตร
62113013972 นางสาวรัตนพร ฉิมขาว
62113013973 นายเนติกร มุสิกา
62113013974 นายนัทธพงศ� กองทอง
62113013975 นางสาวพิมพ�ตะวัน เงาะเศษ
62113013976 นางสาวอรุณวดี โกกอุ-น
62113013977 นายปFยวัฒน� ปFดตาระโส
62113013978 นางสาวพิชชาพร อุ-นผาง
62113013979 นายมงคล สร6อยปุU
62113013980 นางสาวนุษบา เพชรน6อย
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62113013981 นางสาวอรสา คามุลทา
62113013982 นายภัทรภณ สีเทา
62113013983 นางสาวอรวรรณ รัตนสมบูรณ�
62113013984 นายกฤตนันท� วงศ�รัตนชีวิน
62113013985 นายสุพัฒน�กิจ ปะนันโต
62113013986 นางสุพรรณี วงค�สนิท
62113013987 นางสาวรวิสรา ทวีโคตร
62113013988 นางสาวสมประสงค� ปริวัติ
62113013989 นางสาวกนกวรรณ ม-อมพะเนาว�
62113013990 นางสาวชุติมา โคมบัว
62113013991 นางสาวนุชจลี ขวัญเสาร�
62113013992 นายสิทธิศักด์ิ นนท�สะเกตุ
62113013993 นางสาวเอ็มอร แวงวรรณ
62113013994 นายนฤเบศวร� บรรนามน
62113013995 นายฉลาดล้ํา ประเตสังข�
62113013996 นางสาวรัตน�มณี สิทธิไชย
62113013997 นางสาววชิราภรณ� แสงตะวัน
62113013998 นางสาวกฤตพร น6อยโนนทอง
62113013999 นางสาวธิดารัตน� พรรณศิลปS
62113014000 นายพีรดนย� โรจน�จิรหิรัญ
62113014001 นางดาวละออง ศรีนวล
62113014002 นายอรรถพล จันแปลง
62113014003 นางสาวปรียาภรณ� เหล-าหว6าน
62113014004 นางสาวภัทรานิษฐ� ลุนสา
62113014005 นางสาวนุศรา โสสีทา
62113014006 ว-าที่ ร ตต-อสกุล ปะโปตินัง
62113014007 นางสาวจิราภรณ� สมจิต
62113014008 นางสาวศิรฎา อาจหาญ
62113014009 นายณัฐพล คําภูเงิน
62113014010 นายอนุวัฒน� โพธ์ิหล6า
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62113014011 นายจตุชัย บัวพรหมมี
62113014012 นางสาวธัญญา ทะนารี
62113014013 นางพิมพ�ชนก สิงห�หล6า
62113014014 นางสาวบัวลํา โม6วงษ�
62113014015 นางสาวกมลพร กําขันตี
62113014016 นางสาวสิริกาญจนา รัตนสูรย�
62113014017 นางสาวพัธชลิตา เทพแดง
62113014018 นางสาวสาธิดา สังข�ทอง
62113014019 นายสัญญา ทาวี
62113014020 นายสิทธิชัย มนกิจ
62113014021 นางสาวเจนจิรา นาใต6
62113014022 นายเอกสิทธ์ิ บุญถ-วง
62113014023 นางสาวจักรีทิพย� ศรีคําแซง
62113014024 นางสาวสุจิตรา ดอนอินทร�
62113014025 นางสาวเสาวณีย� สุ-มมาตย�
62113014026 นางสาวกมลรัตน� แสนสุภา
62113014027 นางสาวกชมน วังคะฮาด
62113014028 นายปFยวัฒน� หัตถินาท
62113014029 นายภัทรพล กิตติวงศ�วิสุทธ์ิ
62113014030 นายอัศวิน โกฏิรักษ�
62113014031 นายวรุฒน� ศรีทองเหลือง
62113014032 นางสาวกนกอร แดงน6อย
62113014033 นางสาวพัชราภรณ� วิเวศน�
62113014034 นางสาวเนตรชนก แสนศิริ
62113014035 นางสาวจริญญา สุดสังข�
62113014036 นางสาวรัตนา ศรีชมภู
62113014037 นางสาวทิวาพร รัตน�ไธสง
62113014038 นางสาวอารียา อําพันธ�
62113014039 นางสาวนรากาญจน� นามศรี
62113014040 นายนิกร ชัยมัง
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62113014041 นางสาวสุมาลี ม-วงเพ็ชร
62113014042 นางสาวอรวรรณ จันอ6วน
62113014043 นางสาวปFยฉัตร พงษ�พันธ�
62113014044 นางสาววิภาดา แก6วใหญ-
62113014045 นางวรานุช จันทร�หอม
62113014046 นางสาวศิริวรรณ นังสูงเนิน
62113014047 นางสาวรัตนา ภูมิประมาณ
62113014048 นางสาวละอองดาว ชินชาด
62113014049 นายพงศกร เนติศรี
62113014050 นางสาวธิณากรณ� เนาว�ช6าง
62113014051 นายภาสกร ปEดนา
62113014052 นางสาวอัจฉราพรรณ ราชพันแสน
62113014053 นางสาวกนกนาถ พิมพ�เภา
62113014054 นางสาวพรสุดา จันทจร
62113014055 นางสาวชนนิกานต� แสนศึก
62113014056 นางสาวบัณฑิตา วงศ�สุริยา
62113014057 นางสาวชิตชนก อุปนันท�
62113014058 นางสาวกัญณิพา โปร-งภูเขียว
62113014059 นางสาวนนทพร ต6นชารี
62113014060 นางสาวจิราภรณ� โสวงษ�
62113014061 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิหล-าม
62113014062 นางสาวณัชนันทน� คชลัย
62113014063 นางสาวกนกวรรณ แสนวงศ�
62113014064 นางสาวพรชนก นิลคูหา
62113014065 นางสาวปริยานุช โพธิสิงห�
62113014066 นางสาวจิรดา วิเวกวิน
62113014067 นางสาวพิมพิมล สีโสม
62113014068 นางสาวพัชรี พรหมเสนา
62113014069 นางสาวกฤติยา สีตะปEน
62113014070 นางสาวศศิธร พลเพ็ง
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62113014071 นางสาวณัฏฐณิชา อุระ
62113014072 นางสาวรัชนีรัตน� บุคลิก
62113014073 นายรณชัย บํารุงเกาะ
62113014074 นางสาวจิรัชญา กลิ่นด6วง
62113014075 นายเดชา สุขสงวน
62113014076 นางสาวสุดาพร โบราณมูล
62113014077 นางสาวธนาภรณ� สุวรรณพันธ�
62113014078 นายจักรพงศ� พรมคํา
62113014079 นายจรูญศักด์ิ ขันตี
62113014080 นางสาวรุจิรา วันนา
62113014081 นายอานุภาพ ชุมอภัย
62113014082 นางสาวจิตรากร โฮมชัยวงศ�
62113014083 นางสาวจิดาภา ผาปริญญา
62113014084 นางสาวสุนารี มิตรสันเทียะ
62113014085 นางสาวชุติมา การมงคล
62113014086 นางสาวเมษ�ธาวี ศรีสุริยจันทร�
62113014087 นางสาวศิริริญญา พันอินจอง
62113014088 นางสาวสุกัญญา อินโท
62113014089 นางสาวสุปวีณ� ภูแล-นก่ี
62113014090 นางสาวพรพิมล เพ่ิมทอง
62113014091 นางสาวหฤทัย ก6านจันทร�
62113014092 นางสาวณัฐธิดา ราชโสม
62113014093 นายนริส กุสะโร
62113014094 นางสาวณัฐริกาญจน� ตนทา
62113014095 นางสาวอังคณา ทับวิเศษ
62113014096 นางสาวพิมพ�ชนก ไตรยสุทธ์ิ
62113014097 นางนาทติยา ศรีบัวรินทร�
62113014098 นายภัทรพิชญ� เกตุคํา
62113014099 นางสาวปภาวรินท� ลาดสาวแห
62113014100 นางสาวศริญญา ศรีวงษ�ญาติดี
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62113014101 นางสาวนฤมล จันทร�สุข
62113014102 นายวัชรากร ผาสุข
62113014103 นางสาวรัตติกาล พาภักดี
62113014104 นางสาวฐิติวรดา เสนาดี
62113014105 นางสาวพัชรมัย จารุชัยนิวัฒน�
62113014106 นางสาวสุวนันท� บัวจันทร�
62113014107 นางสาวฑิตยา กาญจนพรพิเชียร
62113014108 นางสาวสวรรยา ไชยปEญญา
62113014109 นางสาวพัชริดา ใจหยุด
62113014110 นายอนุวัฒน� สิทธิศักด์ิ
62113014111 นายธีระพงษ� ไวจําปา
62113014112 นางสาวอภิสรา พวงจันทร�
62113014113 นางสาวโศจิรา แก6วดี
62113014114 นายชลัมพุ ลีซีทวน
62113014115 นางสาวสิรินาถ สุ-มอิ่ม
62113014116 นางสาวกนกพร เค6ายา
62113014117 นางสาวนรินทร สอนจันโท
62113014118 นางสาวเดือนนภา เจ6ยไธสง
62113014119 นางสาวจุไรรัตน� กางถ่ิน
62113014120 นางสาวชุติมาพัฒน� วงค�ศรีดา
62113014121 นางสาวณัฐภัสสร โลแพทย�
62113014122 นางสาวปภาวรินท� ขวัญเดิน
62113014123 นางสาวจันทร�จิรา คํานวนอินทร�
62113014124 นายณัฐพงศ� ศรีเศษ
62113014125 นายจักรรินทร� ปรัชญพฤทธ์ิ
62113014126 นางสาวพิริยาภรณ� ศรีอํานวย
62113014127 นางสาวธารารัตน� เพชรบุรี
62113014128 นางสาวเนตรชนก เยาวสิทธ์ิ
62113014129 นางสาวจีระพร สุภะกะ
62113014130 นางสาวอภิญญา เถาเกลือ
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62113014131 นางสาวลัดดาวัลย� สุจันศรี
62113014132 นายกิตติธัช สุจริตจันทร�
62113014133 นางสาวจิตราภรณ� ภิรมยาภรณ�
62113014134 นางสาวทัญ\ุตรี อุบลเลิศ
62113014135 นางสาวพันไมล� วิชัยวงษ�
62113014136 นายณัฐพงษ� วทโยธา
62113014137 นางสาววาสนา ทองชุม
62113014138 นายกิตติปกรณ� แสนสุนนท�
62113014139 นางสาวอรอมล กิจอําลา
62113014140 นายพูนธิศักด์ิ วานนท�
62113014141 ว-าที่ร6อยตรีเกียรติศักด์ิ ภูแล-นกับ
62113014142 นางสาวดุสิตตา เห็มลม
62113014143 นางสาวฐิติรัตน� สุขรัตน�
62113014144 นางสาวปFยะวดี แดงอินทวัฒน�
62113014145 นางสาวกานต�ชนก ขินสูงเนิน
62113014146 นางสาวกนิษฐา ขันทะสาร
62113014147 นายธนัชญ�พงศ� ลี้ธนะรุ-ง
62113014148 นางสาวศิริขวัญ ศรีอุดร
62113014149 นางสาวนิตยา ทุมเทียง
62113014150 นางสาววราภรณ� พลต6าง
62113014151 นายธงชัย ค-อมสิงห�
62113014152 นางสาววิรัชนี ขุ-ยรานหญ6า
62113014153 นายการัณย� ขันสาลี
62113014154 นายชาติชาย ไชยพิเดช
62113014155 นางสาวธณัฐมน ผิวขํา
62113014156 นางสาวสุทธิดาพร ฤทธิวัชร
62113014157 นางสาวทรรศน�มล ทองกาสี
62113014158 นางสาวจุฬารัตน� บุตรศรี
62113014159 นางสาวจันทร�เพ็ญ ประชากูล
62113014160 นางสาวเครือฟRา คําหงษา
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62113014161 นางสาวพัชรา จันทร�ครุฑ
62113014162 นายทรงศักด์ิ ภูปุย
62113014163 นางสาวเสาวภา กลั่นกล6า
62113014164 นายญาณสิทธ์ิ ทรัพย�ทวี
62113014165 นายสิรวิชญ� สันติวงศ�เจริญ
62113014166 นางสาวเบญจพร ตุ-งพิลา
62113014167 นางสาวเบญจมาพร ศรีมงคล
62113014168 นายณัฐพงษ� พันภูรักษ�
62113014169 นายพงษกร ชมภูแสน
62113014170 นางสาวนัทธิดา พันบุญมา
62113014171 นายกิตติศักด์ิ แก6วมาลุน
62113014172 นางสาวจิรัชญา สายพันธ�
62113014173 นางสาวดาวิกา วงษ�ไทย
62113014174 นายพงษ�ศิริ พูนสวัสด์ิ
62113014175 นายจักรพงษ� วิจิตรจันทร�
62113014176 นางสาวศิริพร พูลมี
62113014177 นางสาวจันทร�จิรา อุ-นจางวาง
62113014178 นายเกรียงไกร เกเย็น
62113014179 นายยุทธภูมิ นิลน6อย
62113014180 นายศรัณย� เกาะม-วงหมู-
62113014181 นางสาวทิพาพันธ� มีสิทธ์ิ
62113014182 นายนวัตกรณ� วรรณศรี
62113014183 นางสาวกีรติ ข-อยแก6ว
62113014184 นายนาวิน สีนิล
62113014185 นางสาวจิรพร แก6วขอนแก-น
62113014186 นางสาวสุดารัตน� พลซา
62113014187 นางสาวณัฐชยา พิมหานาม
62113014188 นางสาวจีราพร บาดตาสาว
62113014189 นายเจษฎา ลากุล
62113014190 นางสาวกรรณิการ� สมพิมเสน
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62113014191 นางสาวอริศรา พลนิกร
62113014192 นางสาวกาญจนา บุดดา
62113014193 นายธนากร แสงเนตร
62113014194 นายไวทยา ภูตีนผา
62113014195 นางสาวนลระวี ชามารัตน�
62113014196 นางสาวนัสรา ขึมภูเขียว
62113014197 นางสาวจิราภรณ� อภัยสูงเนิน
62113014198 นางสาวทิพย�กร ทีดี
62113014199 นางสาวปFยาภรณ� กัดสูงเนิน
62113014200 นางสาวจตุพร สุวรรณบริบูรณ�
62113014201 นางสาวพิชญ�นาฏ แก6ววิเชียร
62113014202 นายภานุเดช มีลุน
62113014203 นางสาวศิริพร โฮมราช
62113014204 นางสาวชุติมา โพธ์ิวงษ�
62113014205 นางสาวมนัญญา ธรรมพณิชย�
62113014206 นายณัฐพล โคละวัตร
62113014207 นายชัยณรงค� แสงทอง
62113014208 นางสาวบุษบา นาสินสร6อย
62113014209 นางสาวทัศนีย� พันศรี
62113014210 นางสาวชาคริยา ทองดอนแอ
62113014211 นางสาวน้ําฝน สิงห�คําปRอง
62113014212 นางสาวนพภัสสร ศิริวัฒนมีชัย
62113014213 นางสาวภัทราภรณ� หลวงเมือง
62113014214 นางสาววิไลพร นาตุ-น
62113014215 นายปฏิวัติ วรรณชารี
62113014216 นายภัทร ทองวิสูง
62113014217 นายชัยมงคล ไชยเลี้ยว
62113014218 นางสาวรุ-งฤทัย ลุนบ6านผือ
62113014219 นางสาวเตือนใจ ทองดี
62113014220 นางสาวจิรพร ทรัพย�วิบูลย�
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62113014221 นางสาวศิราภรณ� ภูพรม
62113014222 นางสาวกนกวรรณ บาริศรี
62113014223 นางจิณณพัต สุภาแดง
62113014224 นางสาวสโรชยา นพภาลัย
62113014225 นางสาวกัญญารัตน� สนิทเอื้อ
62113014226 นางณัฐรินีย� นามวงศ�
62113014227 นางสาวธนัชพร แสงประสิทธ์ิ
62113014228 นายวรวุฒิ รานอก
62113014229 นายวิสิฎฐ เจริญศิริ
62113014230 นายพิชญากร ศรศิริวงศ�
62113014231 นายธวัชชัย ม6าแก6ว
62113014232 นางสาววิไลลักษณ� อวนวัง
62113014233 นางสาวชวัลนุช ก6านเพชร
62113014234 นายธีรศักด์ิ คุยรัญญา
62113014235 นายศุภกร ยนจอหอ
62113014236 นางสาวเกษราภรณ� พรมคํา
62113014237 นางสาวณัฐทยา แสนคํา
62113014238 นายอินทร�ประทาน น6อยโยง
62113014239 นางสาวเบ็ญยาลักษ� เหล-าพิลัย
62113014240 นางสาวจุฑานันท� โพธ์ิงาม
62113014241 ส.ต.ท.ณัฐดนัย สิมมะลี
62113014242 นางสาวชุติกาญจน� วงศ�ธนะบูรณ�
62113014243 นางสาวณัฐนันท� น6อยสุข
62113014244 นางสาววราลักษณ� วาระคํา
62113014245 นางสาวเกวลิน วินทะไชย�
62113014246 นางสาววิมนมาศ กองผาพา
62113014247 นางสาวชมชนก อ-อนสุด
62113014248 นางสาวลลินารถ เรืองแสน
62113014249 นางสาวสุนัดดา ข6างจะงาม
62113014250 นางสาวปรารถนา นามนิตย�
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62113014251 นางสาวจริยา ดวงศรี
62113014252 นางสาวสุนิชา ชมมิ
62113014253 นางสาววิภาพร ขันธะมาตร�
62113014254 นางสาวสาวิตรี สีภูแพน
62113014255 นางสาวอารยา สิทธิชัย
62113014256 นางสาวสิริพร สีกุม
62113014257 นายพงษ�อนันต� พืชสิงห�
62113014258 นางสาวศุภลักษณ� นามวงษา
62113014259 นายภาสกรณ� ประทุมพล
62113014260 นางสาวชลารัตน� สาฆ6อง
62113014261 นางสาวปFยะธิดา แก6วตา
62113014262 นางสาวรัตติยา เกษเกษร
62113014263 นางสาวสุนิสา ภูกระทาน
62113014264 นายอนุพันธ� ขาวภา
62113014265 นางสาวอภิญญา ไมล�โพธ์ิ
62113014266 นายสินสมุทร� เกณฑ�เชี่ยวชาญ
62113014267 นางสาวอารยา มงคลมะไฟ
62113014268 นางสาวอริศรา ประทุมเงิน
62113014269 นายนันทภพ พุทธาเดชานนท�
62113014270 นางสาวชลธิชา ดวงจันทร�
62113014271 นางสาวชุติมา ทองโคตร
62113014272 นางสาวปาจารีย� สุวรรณมิตร
62113014273 นางสาวมุจลินท� ศรีบาลชื่น
62113014274 นางชุติมา วิลาพันธ�
62113014275 นางสาวมนัสชนก โยธาศรี
62113014276 นางสาววิมลรัตน� สู-โนนทอง
62113014277 นางสาวจิราภรณ� หลวงแก6ว
62113014278 นางสาวสุพัตรา จากผา
62113014279 นางสาวสุชัญญา โสวิชัย
62113014280 นายรัชชานนท� พลเย่ียม
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62113014281 นางสาววรรณวิสา สุรินทร�ราช
62113014282 นางสาวพัชรมัย พรรณะ
62113014283 นางสาวพุดกรอง เตยสระน6อย
62113014284 นางสาวแตงไทย ภิญโญ
62113014285 นางสาวกันต�ฤทัย ทวีวิจิตรกุล
62113014286 นางกุมุฎนาท บริบูรณ�
62113014287 นางสาวศศิวรรณ บุญหล6า
62113014288 นางสาวมณีรัตน� คําจุมจัง
62113014289 นายปุณยวัจน� ศุภวุฒิ
62113014290 นายธนากร พนาพุฒิ
62113014291 นายพลพัฒน� พลารชุน
62113014292 นางสาวพัชรี มีฤทธ์ิ
62113014293 นางสาวปEญชรี ธุระงาน
62113014294 นายวรรปFยะ ผลารักษ�
62113014295 นางสาวศิราภรณ� รอบคอบ
62113014296 นางสาวผกามาศ ลําใย
62113014297 นางสาวพลอยไพลิน ศรีน6อย
62113014298 นางสาวยุวดี นกม่ัน
62113014299 นางสาวพรศิรินทร� สีปEดถา
62113014300 นางสาวเพชราภรณ� คําผง
62113014301 นายจตุรงค� ผลมาตร�
62113014302 นางสาวกัลญาณี ชนะภู
62113014303 นางสาวณัฐภรณ� อินธิแสง
62113014304 นางสาววราภรณ� จันทะคําภา
62113014305 นางธินีนาฏ บุตรโพธ์ิ
62113014306 นางสาวอุษาณิชา มาปRอง
62113014307 นางสาวกฤษติยา คมจิตร
62113014308 นางสาวนภาพร ขําคมเขต
62113014309 นางสาวฐาปนี นาคศรี
62113014310 นายอภิราส อัยกูล
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62113014311 นางสาวช-อผกา บุษดี
62113014312 นางสาวเมธินี สุนนท�
62113014313 นางสาวสายธาร คณานิตย�
62113014314 นายชวลิต คล-องดี
62113014315 นางสาวมณีวรรณ มณีสาย
62113014316 นายบริวัตร ราชสีห�
62113014317 นางสาวลดาวัลย� พลพิลา
62113014318 นางสาวพิจิตรา เกตุศิวะ
62113014319 นางสาวจิราพร ยอดคํามี
62113014320 นางสาวจิราภรณ� โนนทิง
62113014321 นางสาวอัจฉรา สุริยา
62113014322 นางสาวนพวรรณ แจ6งหาร
62113014323 นายธนากร คงปาน
62113014324 นางสาววชิรา อาหาสิเม
62113014325 นางสาวขวัญฤทัย ตรีศาสตร�
62113014326 นายภาวัต ขวัญสง
62113014327 นายสมชาย น6าวแสง
62113014328 นายปรีชานนท� พรมจันทึก
62113014329 นางสาวจิดาภา หน-องกระโทก
62113014330 นางสาวอัญชณา นกไธสง
62113014331 นางศิริพร นามวิจิตร
62113014332 นายศักด์ิพล กระพ้ีสัตย�
62113014333 นางสาวณัฐณิชา ลาดี
62113014334 นายภัทรธร แสนละคร
62113014335 นายณัฐธีร� บุญพงษ�
62113014336 นายนฤเนตร ลินลา
62113014337 นางสาวเสาวรส ทาโสม
62113014338 นายอากาศ ภาษีสวัสด์ิ
62113014339 นายกมลาสน� ผดุงกิจ
62113014340 นางสาวสาริกา ตันมา
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62113014341 นางสาวนภาภรณ� พรมสุริย�
62113014342 นายธนากร โมระพัฒน�
62113014343 นางสาวรุจิเรข พงศรี
62113014344 นางสาวอรุณวรรณ นันดี
62113014345 นายภานุเดช ยาวะนิล
62113014346 นางสาวจันทิมา ทองเชื้อ
62113014347 นางสาวอัญชลี ดีดวงพันธ�
62113014348 นางสาวนุสบา จําปาวะตะ
62113014349 นางสาวธีรพร ภาษี
62113014350 นางสาวกีรติวดี ศรีศุภร
62113014351 นายเจตน�ศิริ มนต�ขลัง
62113014352 นางสาวสุปราณี เรืองช-อ
62113014353 นายพีรดล ดวงพิมพ�
62113014354 นางสาวมลตรา พารา
62113014355 นายภาณุเดช ปEกโคทานัง
62113014356 นางสาวปาริชาติ จันทะภา
62113014357 นางสาวจิดาภา อุปรี
62113014358 นางสาวรัชนี เศรษฐี
62113014359 นางสาวกัญญารัตน� ศรสุภี
62113014360 นางสาวอุมารินทร� รินทระ
62113014361 นางสาวกชพรรณ ชมจันทร�
62113014362 นายณัฐวุฒิ สุขแสน
62113014363 นางสาวเอ็นดู สุขแป
62113014364 นางสาวพิชญากร สุดใจ
62113014365 นายสิทธิชัย แก6วเวียงคุณ
62113014366 นางสาวกัญญาณี แสนสันเทียะ
62113014367 นายชานนท� นาหัวนิน
62113014368 นางสาวภรภัทร ศรีสารคาม
62113014369 นางสาวรัตติยา ใจคุ6มเก-า
62113014370 นางสาวหทัยรัตน� เพชรภูมี
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62113014371 นางสาวศิริกาญน� ศรีบุญเรือง
62113014372 นายประจักษ� แก6วยอดนิล
62113014373 นายณัฐศรันย� แก6วโภคา
62113014374 นางสาววรัญญา แถบวิไล
62113014375 นางสาวดาวรุ-ง จินดาศรี
62113014376 นางสาวกาญจนา รังสร6อย
62113014377 นายสุชาติ ยศน6อย
62113014378 นางสาวศุภาลัย มาตวันนา
62113014379 นายประชารักษ� ประติโก
62113014380 นางสาวอริญธร พรชัย
62113014381 นางสาวชนานันท� ลีเขาสูง
62113014382 นางสาวรัชดาพร มีศิล
62113014383 นางสาวเนตรชนก ศรีบุรินทร�
62113014384 นางสาวโศภิษฐ� งามเปMGยม
62113014385 นายพรมเรศน� เลิศศรีพัชรนนท�
62113014386 นายนพชัย พัวโสพิศ
62113014387 นางสาววันวิสา จันทะดี
62113014388 นายพรรวินท� ผาจันทร�
62113014389 นางสาวทรรศิกา ชินกลาง
62113014390 นางสาวจันทร�จิรา น้ํากํ่า
62113014391 นายกิตติกร พันธ�สุวรรณ
62113014392 นางสาวพิมพการัง ศิริแสงเลิศ
62113014393 นางสาวอริยา เมตตา
62113014394 นางสาวปวีณา วิรุณพรรณ�
62113014395 นางสาวทัศนีย� ไตรแก6ว
62113014396 นางสาวณัชชานันท� สร6อยเสนา
62113014397 นางสาวภัชราพร คําโอ
62113014398 นายอภิศิษฏ� ภวภูตานนท�
62113014399 นางหนูอาจ มะธิปFไข
62113014400 นางสาวธัญวรัตน� วิชัยศักด์ิสกุล
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62113014401 นางสาวภรณ�นภัส ศิริเวช
62113014402 นางสาวระรินพร จันทร
62113014403 นางสาวจินตนา ศรีมูลมาตร
62113014404 นางวราภรณ� แก6วหม่ืนไวย
62113014405 นางสาวนิตยา กลางนา
62113014406 นางสาวพิติภรณ� ศาลาสวัสด์ิ
62113014407 นางสาวศาสตราภรณ� สารผล
62113014408 นางสาวกนกพร เสนามาตย�
62113014409 นางสาวบุษกร ชัยกลาง
62113014410 นางสาวศุภานิช แสงงาม
62113014411 นางสาวสุกัญญา สุวะเลิศ
62113014412 นางสาวสงกรานต� แก6วศิริ
62113014413 นางสาววิภาวดี เพชรศรี
62113014414 นายชัชวาล ก่ิงหลักเมือง
62113014415 นายอัษฎาวุธ มุราชัย
62113014416 นางปรียานุช ภูนิคม
62113014417 นางสาวสุกัญญา สังฆะมณี
62113014418 นางสาวชนากาญท� ปะเภระตา
62113014419 นางสาวสุดารัตน� บุญธรรม
62113014420 นางสาวปนัดดา ทองลาย
62113014421 นางสาวนันทิกา ชาวนา
62113014422 นายศรานุวัฒน� กุลาสา
62113014423 นางสาวม่ิงขวัญ เพียรใหม-
62113014424 นายศุภชัย สมภักดี
62113014425 นางสาวอิสริยะ เบ6าลี
62113014426 นางสาวสาวิตรี บุญมี
62113014427 นางสาวศิริลักษณ� ช-างหล-อ
62113014428 นางสาวลัดดา ชัยชาลี
62113014429 นายพงศกร หัตถผสุ
62113014430 นางสาวสุนิศา ดงภูยาว
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62113014431 นางสาวสาวิณี เสียงเพราะ
62113014432 นางสาวพิมลพรรณ รักสุจริต
62113014433 นายกิตติชัย ข-าทิพย�พาที
62113014434 นายอภิวัฒน� บัวรบัติทอง
62113014435 นางสาวปวริศา สิงห�ยะบุตร
62113014436 นางสาววรรณภา เพียชามาตย�
62113014437 นางสาวพัสตราภรณ� อินทราชา
62113014438 นางสาวกชกร ฆารประเดิม
62113014439 นายธนากร เบญมาตย�
62113014440 นายธราธร อรัญมาลา
62113014441 นายอาทิตย� ท-าสออน
62113014442 นายธงชัย บุญสินพร6อม
62113014443 นายพรชัย พรศรีสุราช
62113014444 นางสาวปEญญารัตน� แก6วเบี่ยง
62113014445 นางสาวศุภนิดา วังหล6า
62113014446 นายพงษ�ศักด์ิ เพชรหรีม
62113014447 นางสาวเบญจมาศ สุทธิยา
62113014448 นางสาวสุพัตรา นะรารัมย�
62113014449 นางม่ิงขวัญ จันทนะผะลิน
62113014450 นายวีระวัฒน� เสรีประเสริฐ
62113014451 นางสาวพัชรีพร ตรีศรี
62113014452 นายอาทิตย� มริษา
62113014453 นายฐัชพล คําแถม
62113014454 นางสาวอันธิกา แก6วหลง
62113014455 นางสาวนัยน�ปพร ผลสนอง
62113014456 นายสิรวิชญ� ซารัมย�
62113014457 นางวัชราภรณ� ทรัพย�เจริญ
62113014458 นายเกียรติศักด์ิ พันศรี
62113014459 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา ชูน้ําคํา
62113014460 นางสาวปวีณา เนมินทร�
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62113014461 นางสาวปราณชนก พานเมือง
62113014462 นางสาวกนิษฐา ไชยช-วย
62113014463 นางสาวภานุกา ศรีบุรินทร�
62113014464 นางสาววิมล จงกลาง
62113014465 นายนรเทพ ทรัพย�สมบัติ
62113014466 นางสาวจุฑามาศ เจริญคุณ
62113014467 นายกิตติชัย วงศ�วัชรัตน�
62113014468 นายธรากร ศรีกสิกรณ�
62113014469 นายธวัชชัย อาจศรี
62113014470 นายยุทธศาสตร� นันตะอินทร�
62113014471 นางสาวพัชราภรณ� สุกขันต�
62113014472 นางสาวจุฑามาศ คําริแง
62113014473 นางสาวรัตนาภรณ� พันสีมา
62113014474 นายมลฑณ โสภณ
62113014475 นางสาวเดือนดารา คําโฮง
62113014476 นางสาวอมรรัตน� ดงประทีป
62113014477 นางสาวกุลรวี เกตุสิน
62113014478 นายศรันย� จําเริญไกร
62113014479 นางขวัญฤดี บรรณศรี
62113014480 นายวิทยา ไผ-ผาด
62113014481 นายพิทักษ� มาแก6ว
62113014482 นางสาวสุกัญญา ศิริโสม
62113014483 นายอภิวัช ทิทา
62113014484 นายอภิชาติ ภูแช-มโชติ
62113014485 นางสาวณัฐธยาน� ประเชิญเชื้อ
62113014486 นายสุรัตน� บงแก6ว
62113014487 นางสาวณัฐชญา หอมกลิ่น
62113014488 นางสาวสุพรรณธิดา แก6ววิเศษ
62113014489 นางสาวกนกวรรณ ศรีภา
62113014490 นายเปรม จุลโนนยาง

หน6า 483 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113014491 นางสาวพรทิวา เจียงคํา
62113014492 นางสาวอัจฉรารัตน� ทองจันทร�
62113014493 นายภูมินิมิต โพธิรังษี
62113014494 นางสาวมนัสญา ตรีจันทร�
62113014495 นางสาวรัตนพร ผิวขํา
62113014496 นายสุรชัย ยืนรัมย�
62113014497 นางสาวอุมาภรณ� พิลาเคน
62113014498 นางสาวปาติมา สิงห�คํา
62113014499 นางสาวนิตติยา สิงห�โท
62113014500 นายณฐพงศ� รักสิน
62113014501 นางสาวศุภมาศ สุขี
62113014502 นางสาวปาริชาติ รัตนภุชงค�
62113014503 นางสาวมยุรา หินสุข
62113014504 นางสาวนันทิญา นันทกาญจน�
62113014505 นางสาวอุดมลักษณ� บํารุงกิจ
62113014506 นางสาวดลมินทร� คําแหง
62113014507 นางสาวบุษรินทร� คําขวาง
62113014508 นางสาวกมลวรรณ วิรันดร�
62113014509 นางสาวภูษณิศา สุระสาย
62113014510 นางสาวสุนิศา สุนทร
62113014511 นายศิวะ พลโรม
62113014512 นางดวงจันทร� ภวภูตานนท�
62113014513 นางสาวศศิธร สายเชื้อ
62113014514 นายเศรษฐกรณ� แก6วลมัย
62113014515 นางสาวกัลยกร รู6แสวง
62113014516 นางสาวสุทธิดา ชัยประสิทธ์ิ
62113014517 นายบุญฤทธ์ิ ประดิษฐพจน�
62113014518 นายบุญวัฒน� ชมจุมจัง
62113014519 นายไตรภพ ห6วยทราย
62113014520 นางสาวชมัยพร ความสวัสด์ิ
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62113014521 นายวีระวัฒน� โยทองยศ
62113014522 นายดนัย ตระกูลโศภิษฐ�
62113014523 นางสาวสุนิสา โพธ์ิปEด
62113014524 นางสาวธัญญา บงแก6ว
62113014525 นางสาวดาริกา วรรณุไล
62113014526 นายธีรเจต อิ้งจะนิล
62113014527 นายวันชัย อุ-นแพงศรี
62113014528 นางสาวเจนจิรา หอมนาน
62113014529 นางสาวธิลดา แห-สถิตย�
62113014530 นางสาวสุภาวดี กรมน6อย
62113014531 นายอัครเดช เทือกกอง
62113014532 นางสาวเสาวลักษณ� โสภาใจ
62113014533 นางสาวอนัญพร บุญหล6า
62113014534 นางสาวยลดา หาญชนะชัย
62113014535 นางสาวณัฐวร กฤตเวทิน
62113014536 นางสาววรรณิภา เอี่ยมมา
62113014537 นายพิทวัส โปรยมาลา
62113014538 นางสาวรัชนก เรืองเทพ
62113014539 นางสาวธัญญลักษณ� โคตะยันต�
62113014540 นายตรีชฎา ขนันไพร
62113014541 นางสาวศุทธดา ศรีบุรินทร�
62113014542 นางสาวพฤกษา ชินเวช
62113014543 นายสาโรจน� แพงแสง
62113014544 นายสิทธิพร พลเย่ียม
62113014545 นางสาวสุจิตรา ประเสริฐกิจ
62113014546 นางสาวชนม�ชนก พรมคําซาว
62113014547 นายพรหมรักษ� ฦาชา
62113014548 นางสาวมายาวี โพโทเดิม
62113014549 นางสาววานิษา ภาคภูมิ
62113014550 นายอรรถชัย บุตรกุล
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62113014551 นายบัณฑิต หล6าเพชร
62113014552 นางสาววรรณภา อินทรพร
62113014553 นายปFยวุฒิ คลังระหัด
62113014554 นายอธิพงศ� สีแก6วน้ําใส
62113014555 นางสาวณพาภรณ� แน-นอุดร
62113014556 นายสมศักด์ิ ภูศรีฤทธ์ิ
62113014557 นางสาวกนกวรรณ แสงใสรัตน�
62113014558 นายฉัตรชัย วรรณศิริ
62113014559 นายจิระพงษ� อ-อนประชา
62113014560 นางสาวศิริพร บุญเพชร
62113014561 นางสาวศิรินันท� หารวิชัย
62113014562 นางสาวสุธิดา ดังก6อง
62113014563 นางสาวภณิดา คงแจ6งพะเนา
62113014564 นายชัยวัฒน� กระจังทอง
62113014565 นางพิสมัย นาทสีทา
62113014566 นางสาวมัทนาวดี ดอนโคตร
62113014567 นางสาวนาตยา พลพาหะ
62113014568 นางสาวอุไรวรรณ เสียงเพราะ
62113014569 นางสาวศิริวิจักขณ� บุญสุข
62113014570 นายกฤตภาส อานันตระกูล
62113014571 นางสาวสิดาพร ลาภชัยเนรมิต
62113014572 นางสาวรสรินทร� มณฑาทอง
62113014573 นางสาวณฐมน ขันสุวรรณา
62113014574 นางสาวพรพิมล โพนกองเส็ง
62113014575 นางสาวนิภาพร ติตารัมย�
62113014576 นายภาณุพงศ� วงษ�คําหาญ
62113014577 นางสาวศิริญญา ลาน้ําเที่ยง
62113014578 นางสาวอริยา สากํา
62113014579 นางสาววนารัตน� แก6วบริบัตร
62113014580 นางสาวสุพรรณี ปEกกะสีนัง
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62113014581 นางสาวอมรรัตน� คําอยู-
62113014582 นางสาวชนกพร ศรีไพร
62113014583 นายอานนท� พิทักษ�
62113014584 นางสาวลลิตา สีดาชมภู
62113014585 นางสาววรกัญญา อ-อนจันทร�
62113014586 นางสาวเฉลิมศรี โพนโสกเชือก
62113014587 นางสาวณัฐกานต� นันทกุลไกรศักด์ิ
62113014588 นางสาวธัญลักษณ� ดวงจําปา
62113014589 นางสาวศิริพร ทรัพย�ผาด
62113014590 นายย่ิงยงค� จงสมชัย
62113014591 นางสาวเนตรอัปสร ราชสุภา
62113014592 นางสาวเพ็ญประภา แก6วสิทธ์ิ
62113014593 นางสาวณัฐณิชา จันดา
62113014594 นางสาวรุ-งทิพย� ไชยโวหาร
62113014595 นายพิษณุพงษ� ภาคภูมิ
62113014596 นางสาวปุณชรัสม์ิ สวัสด์ิละคร
62113014597 นางสาวณัฐริกา อาบสุวรรณ�
62113014598 นางสาวบุญทรง แกมมงคล
62113014599 นายชาญณรงค� โกสิลารัตน�
62113014600 นางสาวเสาวลักษณ� คําศรี
62113014601 นางสาวสุธิดา สีปEญหา
62113014602 นางสาวชุธิญากร จันปาม
62113014603 นางสาวดารารัตน� วงษ�ดวง
62113014604 นางสาวนิตยา บมขุนทด
62113014605 นางณัฐณิชา มาซา
62113014606 นางณัชชา โทวิรัตน�
62113014607 นายกษิดิศ พุทธกัลญา
62113014608 นางสาวพัฒนภรณ� ขอนกุล
62113014609 นางสาวอัญชนา นาวงค�กัน
62113014610 นางสาวปาริฉัตร บุญประกอบ
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62113014611 นางสาวธีรารัตน� ขวัญนําโชค
62113014612 นางสาวจิรัติกาล ม่ันในบุญธรรม
62113014613 นายพีรพัฒน� จิรกุลชัยวงศ�
62113014614 นางสาวพิชชาภา สุดถา
62113014615 นางสาวสตรีรัฐ วงค�เชียงยืน
62113014616 นายภาณุวิชญ� โหระสุวรรณ
62113014617 นางสาวกรรณิการ� ชัยอาจ
62113014618 นางสาวปวีณา ถ่ินอุบล
62113014619 นางสาวศศิประภา วรรณพฤกษ�
62113014620 นางสาวสุดารัตน� แสงโสดา
62113014621 นางสาวพัชราภรณ� พลโฮม
62113014622 นายวรวุฒิ อินลุเพท
62113014623 นางสาวภิรัญญา รูปสูง
62113014624 นางสาวสายใจ ดวนขัน
62113014625 นางสาวศิริพร ใยแสง
62113014626 นางสาวมารียา ดอกไม6
62113014627 นางสาววิไลรัตน� ระวัง
62113014628 นางฟRาวลัย สิงห�ปาน
62113014629 นายศุภกิจ การุณ
62113014630 นางสาวณัฐธิรา เพียรอดวงศ�
62113014631 นางสาวธนมัย สุขสําโรง
62113014632 นางสาวบัณฑิตา ศุภกิจเรืองโรจน�
62113014633 นายอธิราช คําภูเวียง
62113014634 นางสาวนันทพร วิทยาจักษุ�
62113014635 นายธนากร พิกุล
62113014636 นายพีระพงษ� ศรีสุโพธ์ิ
62113014637 นายสุรเชษฐ� บุญธรรม
62113014638 นางสาวภาวิณี นามมา
62113014639 นางสาวอุรัสยา ศรีทอง
62113014640 นางสาวมัลลิกา ไทยศิลา

หน6า 488 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113014641 นางสาวรัชนีกร สุวรรณเสริฐ
62113014642 นายสิรภพ ชลิตะนาวิน
62113014643 นางสาววรัศยา พรมแวง
62113014644 นายธนาวุฒิ ลีมูล
62113014645 นางสาวอุเบกขา เจริญธรรม
62113014646 นางสาวสุภาภรณ� ชาวเหนือ
62113014647 นางสาวกันยนัจ การบรรจง
62113014648 นางสาวชนิดา ศรีมาพล
62113014649 นางสาวเบญจมาศ สีหลง
62113014650 นางสาววิมลสิริ แซ-อึ้ง
62113014651 นายศิวัช เอี่ยมทอง
62113014652 นางสาวธาฤณี งามใจ
62113014653 นางสาวสินีรัตน� อินทร�เหง6า
62113014654 นายคณิน วาจนสุนทร
62113014655 นายมานิตย� ขันภา
62113014656 นายกฤษดา น6อยสุวรรณา
62113014657 นางสาวกัญญารัตน� ฝุPนแก6ว
62113014658 นางสาวกมลรัตน� โดยเคน
62113014659 นางสาวธนัญญา ไชยเทศ
62113014660 นางสาวสุมาลิน ตรีมาตร
62113014661 นางสาวอุดมพร ละครพล
62113014662 นางสาวชนากานต� ประสงค�ดี
62113014663 นางสาวกองทรัพย� ภูก่ิงผา
62113014664 นางสาวพรพิมล พรมทา
62113014665 นางสาวอินทร�ธิดา พุทธา
62113014666 นางสาวเบญจรัตน� ชาบุตรศรี
62113014667 นางสาวอรวีร� หิรัญพันธุ�
62113014668 นางสาวณธษา อุปพิลา
62113014669 นางสาวแพรวพรรณ ภูสูสี
62113014670 นางสาวกัญญา แสนสอาด
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62113014671 นายอนุชา ลาธุลี
62113014672 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองเหลือง
62113014673 นางสาวอลิษา บุษยาตรัส
62113014674 นางสาวรุ6งทอสี มชะศรี
62113014675 นางสาวอมรรัตน� ประทุมสันต�
62113014676 นายชนาเทพ ทุมทุมา
62113014677 นางสาวเทพนารี รูปพรม
62113014678 นางสาวมณฑาณี กงชัยภูมิ
62113014679 นายภัทรพงศ� ธนาคุณ
62113014680 นางสาววิชชุฎา ศรีทะบาล
62113014681 นางสาววัลลี เผยผง
62113014682 นายศศิพงษ� พรมดวงดี
62113014683 นางสาวอรวรรณ นารอง
62113014684 นางสาวนิสา โยธานันต�
62113014685 นางสาวภิญญาพัชญ� ปาสารักษ�
62113014686 นายอานนท� คุ6มหินลาด
62113014687 นายกิตติพงศ� สีอาจ
62113014688 นางสาวทิวารัตน� ศรีบัว
62113014689 นางสาวเจนจิรา สังข�ทอง
62113014690 นางสาวผุสดี หัวใจเพชร
62113014691 นายชนินทร� สุขใจ
62113014692 นางสาวปรียาภา ชูมณี
62113014693 นางสาวสินีนาฏ ศรีไชยวาน
62113014694 นางสาวนัฐมล กระฉอดนอก
62113014695 นางวารุณี ตุ-นนิราช
62113014696 นางสาววรรณิศา ศรีบาง
62113014697 นางสาวอรชุดา อุทัยชัย
62113014698 นายบัญชา บุญสอน
62113014699 นายสถาพร พลเสนา
62113014700 นางสาวอินทุกร พงษ�พิเดช
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62113014701 นายศุภวัฒน� พลวงค�
62113014702 นางสาวน้ําฝน ศรีหนารถ
62113014703 นางสาวชนัญญา เถาว�ทุมมา
62113014704 นางสาวแพรวพรรณ บัณฑิตวงษ�
62113014705 นางสาวพัชรพร คําสาย
62113014706 นางสาวบุสดี นามดี
62113014707 นายนรุตม�ชัย สิริสุขุม
62113014708 นายสุพโชค เทวิญญา
62113014709 นายธนธรณ� ไชยมงคล
62113014710 นางสาวเกตสุดา นรชาญ
62113014711 นางสาวกัลยารัตน� พันเดช
62113014712 นางอนงค�ลักษ� สีหาโนน
62113014713 นางสาวจุฑามาศ เมลิน
62113014714 นายกิตติพันธ� พันธุ
62113014715 นายเสมา สีหะวงษ�
62113014716 นางสาวนรินทร�ธร ศรีเจริญทอง
62113014717 นางสาวกิตติยา อัปมรกัง
62113014718 นางสาวกมลชนก สมรักษ�
62113014719 นางสาวกมลพร สุขคําแสน
62113014720 นางช-อผกา บุตรวงค�
62113014721 นายปFยังกูร สุวิรัตน�
62113014722 นางสาวธัญลักษณ� พรหมมา
62113014723 นางสาวพัชสนันท� พิศเพลิน
62113014724 นายธนพล บัวเผื่อน
62113014725 นางสาวอัญชุรี ละสี
62113014726 นางสาวนิรชา ครองบุ-งคล6า
62113014727 นางสาวปริมประภา ภูสมปอง
62113014728 นางสาวสุภวรรณ สง-าแดน
62113014729 นางสาวสุนิษา อินทมลย�
62113014730 นางสาวจุฑารัตน� แก6วมณี
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62113014731 นายนรินทร� สืบวงษา
62113014732 นายคมศักด์ิ พารา
62113014733 นางสาววนิดา ศรีกุดหว6า
62113014734 นางสาวบุญญรัตน� ประทุมชาติ
62113014735 นางสาวเสาวลักษณ� เล็กชะอุ-ม
62113014736 นางสาวอุบล ทองสุมาตย�
62113014737 นายพรชัย ศิริ
62113014738 นางสาวเจตนิพิฐ คําภิโล
62113014739 นายพรหมรินทร� วงค�อามาตย�
62113014740 นางสาวกัญญาณัฐ แสงจารุ
62113014741 นางสาวอาทิตยา สิงห�มณี
62113014742 นางสาวกนกพร เผือดนอก
62113014743 นายทินกร ฉันวิจิตร
62113014744 นางสาวนันท�นภัส ณรงค�การดี
62113014745 นายนราธร ม-วงคุ6ม
62113014746 นางสาวนริดา ขุนนุบาล
62113014747 นางสาวสายฝน กึนรัมย�
62113014748 นายธนวัฒน� วงษาเวียง
62113014749 นางสาวปFยนุช ผิวรัตน�
62113014750 นางสาวเฟ]GองฟRา ประเสริฐสังข�
62113014751 นางสาวปรานี สมทรัพย�
62113014752 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิวิเศษ
62113014753 นางสาวปนิดา แหล-งสนาม
62113014754 นางสาวผกาวรรณ บุญหล6า
62113014755 นายฉัตรมงคล พันธุ�สูง
62113014756 นางสาวเกศกนก อรุณแสงศรี
62113014757 นางสาวปEทมาพร เทียงดาห�
62113014758 นายณัฏฐพงศ�ธร สร6อยคํา
62113014759 นางสาวธิติมา จันวิเศษ
62113014760 นางสาวสุรีรัตน� ศักด์ิวงศ�
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62113014761 นางสาวสุภาพร พรมเกตุ
62113014762 นางสาวยุภา มะแสน
62113014763 นางสาวสินจัย สายคํา
62113014764 นางสาวอรกานต� แสงทอง
62113014765 นางสาวสุจิตรา วงศ�พิมล
62113014766 นายศรัณย� หลักกลาง
62113014767 นางสาวยุรพร นันทสุทา
62113014768 นางสาวพรทิพย� ศรีสุพรรณ�
62113014769 นายสุรสิทธ์ิ ประจันตะเสน
62113014770 นางสาวระวีวรรณ อัครวรรณ
62113014771 นายอัฐพงศ� จันทะปFตตา
62113014772 นายสิทธิพงษ� คงตน
62113014773 นายวสันต� มรรครมย�
62113014774 นางสาวสุภาพร อบเชย
62113014775 นายนิพนธ� ศรีกระทุ-ม
62113014776 นางสาวชรินทร�ทิพย� วันณิภากรณ�
62113014777 นายสกุลชัย ฉิมรักแก6ว
62113014778 นางสาววนิดา งามแย6ม
62113014779 นางสาวสุชานันท� ดอนสท6าน
62113014780 นางสาวขนิษฐา เลิศพรเกษม
62113014781 นางสาวเพชรลดา ใจมา
62113014782 นางสาวพัชรี ดวงบัณฑิต
62113014783 นายกิตติชัย แสงศรี
62113014784 นายศราวุธ ประวันเตา
62113014785 นายธนากร ศรีโพธ์ิ
62113014786 นางสาวประภาพรรณ ภู-ระย6า
62113014787 นายนิวัฒน� ภูมิกอง
62113014788 นางสาวเจนจิรา มีม่ัน
62113014789 นายธีรภัทร ขูรูรักษ�
62113014790 นายกริษณุภูมิ นิลนามะ
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62113014791 นางสาวภัทรียา ลาศา
62113014792 นางสาวจิตรสุดา พลโพธ์ิ
62113014793 นางสาวลดารัตน� อุดรศรี
62113014794 นางสาวลักษิกา ต้ังศิริ
62113014795 นางสาวสุกันยา พาเคน
62113014796 นางสาวณฐมน วงศ�ศิริ
62113014797 นางสาวจุฑามาศ นามสิมมา
62113014798 นายอดิศักด์ิ แสงกล6า
62113014799 นางสาวจุฬารัตน� พิเมย
62113014800 นายเฉลิมวุฒิ นามวิชา
62113014801 นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา
62113014802 นางสาวกัญญาภัค แก6วพิมพ�
62113014803 นายสุมิตรศักด์ิ สีเขียว
62113014804 นางสาวสุนิสา ศรีโยธะ
62113014805 นายณัฐนนท� อินทมงคล
62113014806 นายเกียรติศักด์ิ หามะฤทธ์ิ
62113014807 นางสาวพัชราพร แสนปEญญา
62113014808 นายวุฒิชัย ศรีสุธรรม
62113014809 นางสาววัลภา ศรีเฉลา
62113014810 นายวิเชษฐ� เตชพัทธ�มงคล
62113014811 นางสาววัชริดา จันทะแสง
62113014812 นายอุทัย วิชัยแสง
62113014813 นางสาวอัญชลี พันเทศ
62113014814 นางสาวรัชดาพร เทียบเพชร
62113014815 นางสาวศรัญญา ไชยชิน
62113014816 นางสาวรพีภรณ� ธรรมวงศา
62113014817 นางสาวอรุณรัตน� อัมพวา
62113014818 นางสาวเสาวภา ปRองโล-ห�
62113014819 นางสาวสุดารัตน� ศรีอุบล
62113014820 นายธีรพัฒน� ศิริสุวรรณ
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62113014821 นางสาวเพ็ญนภา นิวงษา
62113014822 นายทิวากร ก6านก-อง
62113014823 นางสาวจารินี ดาวยันต�
62113014824 นางสาวสุรัสวดี ผิวพรรณงาม
62113014825 นางสาวทัศพร นิละปะกะ
62113014826 นางสาวฐิติฬภัทร คําหงษา
62113014827 นายอนิรุจน� สุริโย
62113014828 นายวสินธุ� บุตรแสน
62113014829 นางสาวกมลลักษณ� พันทะรี
62113014830 นายปFยะราช วรสวัสด์ิ
62113014831 นางสาวสุธิดา กุดฤาษี
62113014832 นางสาววรางคณา โคบุตรี
62113014833 นายประเสริฐ พันธุ�วัตร
62113014834 นางปาริฉัตร จํามะลี
62113014835 นางสาวประดิษฐ� ทองโคตร
62113014836 นางสาวคณิตา กองพิลา
62113014837 นายชาดไท น6อยอุ-นแสน
62113014838 นางสุดาทิพย� สิลินทบูล
62113014839 นางสาวภัทราภรณ� ปะมาระตา
62113014840 นางสาวกรรณิการ� ใจกล6า
62113014841 นางสาวปEทมวรรณ โพธ์ิงาม
62113014842 นางสาวสุชาวดี ชาวนาไทย
62113014843 นางสาวจุฑาทิพย� สุนทรแตร
62113014844 นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล
62113014845 นางสาววิศัลยา ภูจ-าพล
62113014846 นางสาวจิรภา ศรีบุษย�
62113014847 นางสาวกสิณา สีหะ
62113014848 นางสาวจิรพร หนูปEทยา
62113014849 นางสาววนัสนันท� นามิสา
62113014850 นางสาวสุดารัตน� คําไสย�
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62113014851 นางสาวอรุณี แปยาว
62113014852 นายสุริยันต� ภูตาบนาค
62113014853 นางสาวไพลิน สุขภพ
62113014854 นายวีรวัต ดีสนิท
62113014855 นางสาวปFยะนุช สวนจันทร�
62113014856 นางสาวพิสมัย บุญชัยดุ6ง
62113014857 นางสาวสุพัตรา ไพยา
62113014858 นางสาวอรธิวา ธรรมยา
62113014859 นายวัชรพล สอนโพนงาม
62113014860 นางสาวบัณฑิตา ศิริมโนพิเชษฐ�
62113014861 นางสาวชิโรบล ไชยเพชร
62113014862 นางสาวชนิกาญน� กระชั้น
62113014863 นางสาวภาวิณี ฤาชัย
62113014864 นางสาวน้ําฝน เพชรภูเขียว
62113014865 นางสาวชนกนันท� ตุลาพันธ�
62113014866 นางสาวณิชาพัทร� ดอนชวนชม
62113014867 นายไกรฤกษ� พาแก6ว
62113014868 นายอธิษพงศ� วรชินา
62113014869 นางสาวสุพัตรา นาดี
62113014870 นางสาวสุทธิดา สีนาทนาวา
62113014871 นางสาวพชรพรรณ กองอุดม
62113014872 นางสาวกนกวรรณ กินนาหล6า
62113014873 นางสาวสุจิตรา เที่ยงธรรม
62113014874 นางสาวมนฤดี สมพันธ�
62113014875 นายวีระศักด์ิ สายสุด
62113014876 นางสาวพนัสดา อุตราช
62113014877 นางสาวมนัสนันท� หาญณรงค�
62113014878 นายกีรติ ลี้อุดม
62113014879 นางสาวศศิธร ยาวีระ
62113014880 นางสาวธัญญาลักษณ� สงกลาง
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62113014881 นายพิรภูมิ สิงห�สถิตย�
62113014882 นางสาววิมลรัตน� หงอกภิลัย
62113014883 นายธราธิป โกพลรัตน�
62113014884 นางสาววรดา วรบุตร
62113014885 นางสาวสุดารัตน� พัดกุดเรือ
62113014886 นางสาวสุภาวดี ประทุมมา
62113014887 นางสาวสุพรทิพย� หาราช
62113014888 นางสาวปรางทิพย� นนท�ขุนทด
62113014889 นายเอกภพ จันทรา
62113014890 นายธนชัย ขุนศรี
62113014891 นางสาวทิตยาภรณ� ทาบาง
62113014892 นายกฤษฎา ลพพันธุ�ทอง
62113014893 นางสาวปาริชาติ เวียงอินทร�
62113014894 นางสาวเกษราภรณ� จําปาแพง
62113014895 นางสาวธิดาทิตย� เฉยฉิว
62113014896 นางสาวละลิตา มีแก6ว
62113014897 นายเฉลิมศักด์ิ ชัยมงคลลาภ
62113014898 นางสาววนิดา เรืองไพศาล
62113014899 นางสาวสุธินันท� ประทุมดวง
62113014900 นางสาววิชุดา ทองจําปา
62113014901 นางสาวธัญรดา ไชยแสนท6าว
62113014902 นางสาวศิริวรรณ โนรินทร�
62113014903 นางสาวนิตย�รดี ทิพย�โกมล
62113014904 นางสาวเขมิสรา เขิมขันธ�
62113014905 นายเกียรติศักด์ิ โสมรักษ�
62113014906 นายวรัญ\ู แทนหลาบ
62113014907 นายศักด์ิธนา วงศ�ภูมี
62113014908 นายเจตนิพัทธ� จตุพรม
62113014909 นางสาวนิตยา จันทะหะ
62113014910 นายรักษ�พงษ� มาตย�วิเศษ
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62113014911 นายพิเชษฐ� วัฒนะสัย
62113014912 นายอภิสิทธ์ิ สิงห�อ-อน
62113014913 นายณัฐพล พลฉวี
62113014914 นางสาวลลิตา จันอุป
62113014915 นางสาวเพ็ญสุดา มาคํา
62113014916 นางสาววรรณฤดี บานโพธ์ิ
62113014917 นางสาวธาริณี ถูระวัน
62113014918 นางสาวปรียานันท� จันทนาม
62113014919 นางสาวนันธิดา พรมอินทร�
62113014920 นางสาวสายธาร ชาญเสาร�
62113014921 นายกรกฤต ระวังภัย
62113014922 นายธนศักด์ิ ปาสานะเต
62113014923 นายณัฐนรินทร� มีทอง
62113014924 นางสาววิภาวี พลพรม
62113014925 นางสาวกมลนัทธ� กองโฉม
62113014926 นางสาวปริฉัตร นําประดิษฐ�ทรัพย�
62113014927 นางสาวศิริพรรณ พันธุมาตร
62113014928 นายเกริกบุญ ทาบุตตะ
62113014929 นางสาวชรินรัตน� อรรคฮาด
62113014930 นางสาวเปรมฤดี ผาเกตุศรี
62113014931 นางสาวภัชรพร ปะระพุดโต
62113014932 นางสาวสิริยาภรณ� ทองหล6า
62113014933 นางสาวฤทัยรัตน� สีหะวงค�
62113014934 นางสาวเพ็ญประภา ไชยรศ
62113014935 นางสาวสุกัญญา หารไชยนะ
62113014936 นางสาวปวีณา โหจันแสง
62113014937 นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
62113014938 นายภาคิน คําโกน
62113014939 นางสาวศุภากร รัตนบุดตา
62113014940 นายภัทรธร ฉันทวรภาพ
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62113014941 นางสาวสุวนัน แหวนนิล
62113014942 นางสาวอรพรรณ งอยแพง
62113014943 นางสาวศศิธร สวิง
62113014944 นางสาวเพ็ญนภา ศรีหาพุฒ
62113014945 นางสาวพนิดา ภามี
62113014946 นางสาววิลาสินี วิเศษนันท�
62113014947 นายสายันต� พลเทียร
62113014948 นางสาวปFยดา อ-อนประสงค�
62113014949 นางสาวบุศรินทร� แก6วทับ
62113014950 นางสาวชฎาพร แซงภูเขียว
62113014951 นางสาวญาดา เชื้อบุญมี
62113014952 นางสาววัลวิภา พลศรีพิมพ�
62113014953 นางสาวบุษกร แก6วบ-อ
62113014954 นางสาวธิดารัตน� พลเย่ียม
62113014955 นางสาวกตัญชลี พงษ�โคกสี
62113014956 นางวราพร ทิพย�อุทัย
62113014957 นายณัฐวิทย� ศรีหาภาค
62113014958 นางสาวศิริรัตน� ปEญจะแก6ว
62113014959 นายวุฒิศักด์ิ หมู-หาญ
62113014960 นายมงคล เรืองวชิรปEญญา
62113014961 นางสาวจิราพร จุฑาฤทธ์ิ
62113014962 นางสาวสุวิมล เทียมสน
62113014963 นางสาวศุดารัตน� ประสงค�สุข
62113014964 นางสาวปEทมวรรณ จําปาบุญ
62113014965 นายสรอรรถ ยงใจยุทธ
62113014966 นายปEญญา สุ-มมาตย�
62113014967 นายยศรัญ นรินยา
62113014968 นางสาวอาภาพร เรืองสุวรรณ
62113014969 นางสาวณัฐญา ประเสริฐศิลปS
62113014970 นางสาวศศิธร พยัคฆ�ทอง
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62113014971 นางสาวธัญพร ตรีไชยกุล
62113014972 นายวรัญ\ู แวงวรรณ
62113014973 นายอภิสิทธ์ิ ไสเหลื่อม
62113014974 นางสาวสุวรุฬ บับพาน
62113014975 นางสาวจิตรารมภ� สีพุทธา
62113014976 นายธีรวัฒน� บริจันทร�
62113014977 นายภวนนท� สันติสุข
62113014978 นางสาวแพรวพรรณ เวียงแก6ว
62113014979 นางสาวสุภาพร ศรีกุลคร
62113014980 นางสาวภัทราพร สุดรักษ�
62113014981 นางสาวทัศนีย� ศรีวงษ�หลง
62113014982 นางสาววันวิสา อิ้งชัยภูมิ
62113014983 นางสาวจิณณา ละลี
62113014984 นายอนุพงษ� สมคําศรี
62113014985 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท
62113014986 นางสาวชุลีพร สารประเสริฐ
62113014987 นายสัญลักษณ� โคตจันทร�
62113014988 นายภาสพงศ� ศรีสร6อย
62113014989 นางสาวรจนา รัตนะ
62113014990 นายชัยฉลอง สวัสดิพละ
62113014991 นายสายรุ6ง เกตุหมู
62113014992 นายวชิระ ต้ังเสรี
62113014993 นายสิทธิชัย แก6ววิลัย
62113014994 นางอริยา สีสุโข
62113014995 นายภาณุพงศ� ทับทิมไทย
62113014996 นายวรมินทร� ปุนมาลา
62113014997 นางสาวสุจิตรา ดรุณพันธ�
62113014998 นายนฤรงค� การสร6าง
62113014999 นายวุฒิพงษ� ชูศรีพัฒน�
62113015000 นางสาวจันทนา ถมคํา
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62113015001 นางสาวศศิประภา อรัญพูล
62113015002 นางสาววิจิตรา สีบุญลํา
62113015003 นายนวพล นาทองพูน
62113015004 นางสาวอิสราภรณ� เภาโพนงาม
62113015005 นางสาววนัสนันท� อึ่งชื่น
62113015006 นางสาวรัชดาพร มุลตรีบุตร
62113015007 นางสาวสุพัชรินทร� เหล-าภูทอง
62113015008 นายราชภัฏ ตาควัน
62113015009 นายประวิทย� แก6วเกียน
62113015010 นางสาวกมลลักษณ� วงศ�แอบ
62113015011 นางสาวสุภาวิณี อัฐปEน
62113015012 นางสาวกัญญาณัฐ จันทะสาร
62113015013 นางสาวกนกพร วงศ�วทัญ\ู
62113015014 นายทศพร วงษา
62113015015 นายนรากร ศิริวัฒนกุล
62113015016 นางสาววาสนา คําแหงพล
62113015017 นางสาวนงค�ลักษณ� ยุบลเพลิด
62113015018 นางสาวปาริชาติ สงลา
62113015019 นายพร6อมพงษ� อุตสาห�
62113015020 นางสาวสุมาลี มณีฉาย
62113015021 นางสาวสุกัญญา โชคบัณฑิต
62113015022 นางสาวภัทรวดี ยางสุข
62113015023 นางสาวสุนิตา นันท�อ-อน
62113015024 นายณัฐพล โพธารินทร�
62113015025 นางสาวสิรินาฏ ทองบ-อ
62113015026 นางสาวอรดี วงค�ดินดํา
62113015027 นางสาวบุษกร นิสัยเลิศ
62113015028 นางสาวรัชนีพร เสไธสง
62113015029 นางสาวศุภิสรา สมสีทํา
62113015030 นางสาวรังสิณี เลี่ยมทอง
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62113015031 นางสาวพรรษา กลําพบุตร
62113015032 นางสาวละอองดาว วรรณลมุล
62113015033 นางสาวธัญรดา ศรีชนะ
62113015034 นางสาวนิชนิภา ศรีบ6านโพน
62113015035 นางสาวราตรี จันทร�คํา
62113015036 นางสาวสุรีพร อุทัยอินทร�
62113015037 นางสาววารุณี พลต้ือ
62113015038 นางสาวสุรินทร ขันตี
62113015039 นายธนยศ ประวรรณเน
62113015040 นางสาวปEทมา พลอาสา
62113015041 นางสาวจิราพร ฤทธิยา
62113015042 นางสาวชยลักษมี ส-งศรี
62113015043 นางสาวพัชรีญา โคหนองบัว
62113015044 นางสิรินธร ชานนตรี
62113015045 นางสาวฌัชชาชนก เทพรัตน�
62113015046 นางสาวจุรีรัตน� อุ-นลุม
62113015047 นางสาวกอยวรินทร� บุญภิญญา
62113015048 นางสาววิลันดา มะลาศรี
62113015049 นายศวัสกร ขจรบุญ
62113015050 นางสาวจันทิรา สําราญเรียบ
62113015051 นายคมสันต์ิ สุวรรณเสริฐ
62113015052 นายธนกร นารีคํา
62113015053 นางสาวชาลินี ศรีศักด์ิ
62113015054 นางสาวราตรี ชาติมนตรี
62113015055 นางสาวสุวนันท� บุญเทพ
62113015056 นางสาวณัฐจิรา กลิ่นทอง
62113015057 นางสาววิไลวรรณ นิใจ
62113015058 นางสาวนฤมล สิงห�โอ
62113015059 นายเนติพงษ� มีภูคํา
62113015060 นายพงษ�พันธ� ทองบ-อ
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62113015061 นางสาวมนันยา มหิพันธุ�
62113015062 นางสาวพิมภรณ� ปENนทิม
62113015063 นางสาวอารียา คูสกุลรัตน�
62113015064 นางสาวนัฐตะวัน ศรีวันทา
62113015065 นางสาวนพสร ทรัพย�สิน
62113015066 นายยุทธการ พรมล6วน
62113015067 นางสาวสุกัญญา ยอดสง-า
62113015068 นางสาวสิรินญา สาริทา
62113015069 นายธราธิป เชียงทา
62113015070 นางสาวพุทธิภูมิ แสนลี
62113015071 นางสาวสุวนันท� ทองยัง
62113015072 นางสาวนภาลัย ทิพย�มะณี
62113015073 นางสาวรัตนาวรรณ เปRงคําภา
62113015074 นายศิริพงษ� สมสาย
62113015075 นางสาวเบญจมาภรณ� สัตตะ
62113015076 นางสาวนันท�นภัส สมภูมิ
62113015077 นางสาวสุวิมล ชัยงาม
62113015078 นายอรรคพล แสนพิพิธ
62113015079 นายเนติรักษ� อรรคฮาต
62113015080 นายทวีป อุดมลาภ
62113015081 นายศุภชัย กุประดิษฐ�
62113015082 นายชัยพฤกษ� พ-ออามาตย�
62113015083 นางสาวชุติมา มูลรัตน�
62113015084 นางสาวธีระพร พรมมี
62113015085 นางสาวลลิตา ศรีภิรมย�
62113015086 นายอัฐพล พิมพ�ชายน6อย
62113015087 นางสาวกนกพร ชํานาญวงษ�
62113015088 นางสาวสุวิมล กรินทร�
62113015089 นายราชภัฏ ปองดี
62113015090 นางสาวกรรณิการ� วงค�ศักด์ิ
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62113015091 นางสาวศิริพร พิมพ�เรือง
62113015092 นางสาวดวงกมล แน-นอุดร
62113015093 นางสาววิมลทิพย� คมพิลา
62113015094 นางสาวพนิดา จําปา
62113015095 นางสาวกรรณิกา นาที
62113015096 นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล
62113015097 นางสาวทิพย�ประภา สารจันทร�
62113015098 นางสาวปรภาว� สาลีลาด
62113015099 นางสาวสุลักษณา บุดสารส
62113015100 นายกฤษณวุฒิ ทุมลา
62113015101 นางสาวจุฑามาศ สอนเมือง
62113015102 นางสาวธัญรดา เที่ยงธรรม
62113015103 นายกริช สุทธิบุตร
62113015104 นายภาณุฉัตร กลึงสุวรรณชัย
62113015105 นางสาวจันทร�สุดา บุญนาโพธ์ิ
62113015106 นายเฉลิม สนวา
62113015107 นายอดิศักด์ิ ภูมิคอนสาร
62113015108 นายจีรศักด์ิ หาญกล6า
62113015109 นางสาวสํารวย ไกรษร
62113015110 นางสาวกานต�พิชชา แสงดารากุล
62113015111 นางสาวธัญญรัตน� บังสี
62113015112 นายณฐภัทร เฌอรัมย�
62113015113 นางสาวสุมิตรา ภู-ขาว
62113015114 นางสาวชฎานาฏ ต-างประโคน
62113015115 นายพิชญะ สายอุราช
62113015116 นายเฉลิมเกียรติ รอดเกตุ
62113015117 นายประเสริฐศักด์ิ วันนุกูล
62113015118 นางสาววัลภา มณีสร6อย
62113015119 นางสาวมณฑิรา โพธ์ิแสง
62113015120 นายกฤษดา สีตะวัน
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62113015121 นางสาวชลธิชา จันทะรัง
62113015122 นางสาวนัยนา วงษ�สีหา
62113015123 นางสาวอาทิตยา เสนานันท�
62113015124 นางสาวเพ็ญทิพย� แสนสมบัติ
62113015125 นายบุญศิริ ประจันตะเสน
62113015126 นายตติวานนท� ปะวะโก
62113015127 นางสาวณัฐพร ตราเงิน
62113015128 นางสาวธัญณิชา หงษ�กา
62113015129 นางสาวปวีณา รสปุRง
62113015130 นางสาวมินตา รื่นกลิ่น
62113015131 นางสาวรชนี เขตคาม
62113015132 นางสาวดวงกมล วงษ�สีดา
62113015133 นางสาวรินรดา กันติยานารา
62113015134 นายธีรยุทธ ต้ังกุลบริบูรณ�
62113015135 นางสาวทศพร ฉลองภูมิ
62113015136 นางสาวกรตชกร นามมุงคุณ
62113015137 นางสาวอมรรัตน� ศรีมงคล
62113015138 นางสาวนภสร โปสปรีชากุล
62113015139 นายไพบูลย� มะโนรมย�
62113015140 นายวัชระ ถิตย�ประไพ
62113015141 นายกันตพิชญ� พุทธศร
62113015142 นางสาวกมลพร ไชยชมภู
62113015143 นางสาวนัดดา พลเสน
62113015144 นางสาวจิรวรรณ วิไชยโย
62113015145 นายกวินท� เที่ยงธรรม
62113015146 นายวิทยา ศิริเกษ
62113015147 นางสาวอรสา พรมแก6ว
62113015148 นางสาวภรวิภา แสงเนตร
62113015149 นางสาวโสรญา คงเพชรดี
62113015150 นายอัครพงษ� เพ็ชรักษา
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62113015151 นายปริญญา พาอ6อ
62113015152 นางสาวสุพรรณี รอดสุโข
62113015153 นางสาวรัตนาพร ประจํา
62113015154 นายอธิษฐ� ทันตา
62113015155 นางสาวณภัทร อรัญโชติ
62113015156 นางสาวนริศรา เถาว�ทิพย�
62113015157 นางสาวอนุธิดา พักละ
62113015158 นายกษิตินาถ แข-งขัน
62113015159 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเสนา
62113015160 นายนพพล ดลรักษ�
62113015161 นางสาวนันทิยา พลเย่ียม
62113015162 นางสาวอรณัฐ สิงทอง
62113015163 นายธนพงศ� คําปEนนา
62113015164 นางสาวจิรารัตน� เบ็ญเจิด
62113015165 นางสาวนันทิกานต� วาลย�มนตรี
62113015166 นางสาวธนภร วัลยะบาล
62113015167 นางสาวชินานาง จุลละภมร
62113015168 นายศักดารักษ� ไชยธงยศ
62113015169 นางสาวนุชนาฏ วัลละพืช
62113015170 นายนราวิชญ� ธรรมแสง
62113015171 นางสาวรจนา โคธิเวทย�
62113015172 นางสาวกาญจนา แสนมนตรี
62113015173 นางสาวนิภา จันทร�เพ็ญ
62113015174 นางสาวกมลวรรณ ขจรนาม
62113015175 นายพนารินทร� ทิมสถิตย�
62113015176 นางสาวปริมวดี บทมาตร
62113015177 นางสาวอาริยา ดรเบ6า
62113015178 นางสาวสุภาพร อักษรกลาง
62113015179 นายเจษฎา วงศ�หล6า
62113015180 นายศราวุธ เหล-าเลิศ
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62113015181 นางสาวดวงดาว บุญพูล
62113015182 นางสาวณัฐพร วังคะฮาด
62113015183 นางสาวเจนจิรา บุญแสนชัย
62113015184 นายชวัลวิทย� ประจิตร
62113015185 นางสาวอรฎา บุตริน
62113015186 นางสาวจารุวรรณ เหล-าธง
62113015187 นางสาวบงกช อยู-เปZนสุข
62113015188 นางสาวอรทัย มูลงาม
62113015189 นางสาวระพีพัฒน� แก6วไพฑูรย�
62113015190 นางสาวกาญจนา สีสุขขา
62113015191 นายพรชัย ช่ําชอง
62113015192 นางสาวนิตยา แพงโสดา
62113015193 นางสาวปFยะฉัตร ปรีผ-อง
62113015194 นางสาวม-านฟRา ศรีภักดีสวัสด์ิ
62113015195 นางสาวสุธารัตน� ยศศิริวัฒน�
62113015196 นางสาวกนกวรรณ ประทุมวัน
62113015197 นางสาวอมรรัตน� ญาติโสม
62113015198 นางสาวกฤตพร ขําเมือง
62113015199 นางสาวศกลวรรณ ปEญญานุภาพ
62113015200 นางสาวสาธินี ทูลไชย
62113015201 นางสาวกฤษยาภรณ� ปEญญา
62113015202 นางสาวปริญญาภรณ� แก6วยศ
62113015203 นายพรชัย อาทิตย�ต้ัง
62113015204 นางสาวภิฤดี ผาดวงดี
62113015205 นายรัชตะ สุขศรี
62113015206 นายปรัชญา แตงเล็ก
62113015207 นางสาววรางค�กุล สัตรูพ-าย
62113015208 นางสาวจุฑาทิพย� แสงงาม
62113015209 นางสาวชุติมา ผดุงกิจ
62113015210 นายพรณพัฒน� แพงสาย
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62113015211 นางสาวกิตติมา ภาวะรัตน�
62113015212 นายนราวิชญ� หาวงษ�
62113015213 นางสาวรักษ�คนา คําภักดี
62113015214 นางสาวกรรณิการ� อัจฉริยวงศ�เมธี
62113015215 นางสาวกนกพร ตะนะสอน
62113015216 นายจักรา มิทราวงศ�
62113015217 นางสาวเอื้อเอ็นดู ภาคทรัพย�
62113015218 นางสาวธารีรัตน� จันทวัติ
62113015219 นายสุทธิพงษ� พรหมใจบุญ
62113015220 นายวัชรินทร� วงศ�แสนสุข
62113015221 นายสรชัช ศรีวิริยาภรณ�
62113015222 นางสาวจันทร�จุฬา ดวงใจ
62113015223 นายนัฐวุฒิ เวชกามา
62113015224 นางสาวสิริประภา เพียสมนา
62113015225 นางสาวสโรชา ลาภโชค
62113015226 นางสาวปFรวดี เถาทิพย�
62113015227 นางสาวชลิดา ชมศรีสม
62113015228 นางสาวพรรณธิวา พลซา
62113015229 นายกวิน ผลการ
62113015230 นางสาวอลิษา ดวงกองเงิน
62113015231 นางสาวกุลยา นกหงษ�
62113015232 นายฉัตริน ต6นพรหม
62113015233 นางสาวศิริลักษณ� มาคิน
62113015234 นางสาวพรนภา ไชยรัตน�
62113015235 นายวิษณุ ชมเชี่ยวชาญ
62113015236 นายธราธิป ภักดีศรี
62113015237 นางสาวชวนพิศ คํางาม
62113015238 นางสาวกฐิน ภักดีศรี
62113015239 นางสาวอาทิตยา ชมพุฒ
62113015240 นางสาวมยุรี พูนศรี
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62113015241 นางสาวภัทรสุดา อ6นกระโทก
62113015242 นางสาวศิรประภา ออมอด
62113015243 นางสาวดณิตา วิวาห�
62113015244 นางสาวขวัญสุดา ครองยุทธ
62113015245 นางสาวจุฬาลักษณ� บุตรดา
62113015246 นายธงชัย กัลยา
62113015247 นายวรพงศ� ไชยนพวัฒน�
62113015248 นางสาวชลธิชา กล-อมศิลปS
62113015249 นายวีระยุทธ� ชนะชัย
62113015250 นางสาวเบญจวรรณ ผลประการ
62113015251 นางสาวณิศวรา ศรีโยหะ
62113015252 นางสาวสุวนันท� หอมอ-อน
62113015253 นางสาวศรัณย�พร บุญปก
62113015254 นางสาวธนาภา ไชยปEญหา
62113015255 นางสาวพัชริดา สมภูงา
62113015256 นางสาวกวีนา บุญตอบ
62113015257 นางสาวชฎาพร ขันแพง
62113015258 นางสาวนัฐนันท� ฟองอ-อน
62113015259 นางสาวจงรักษ� จันทร�ลคร
62113015260 นางดวงดาว จักรสัมฤทธ์ิ
62113015261 นางดวงฤดี จันรักษา
62113015262 นางสาววนิดา ปะติเก
62113015263 นางสาวมัญชุกานต� ทะสังขา
62113015264 นางสาวนฤมล เทียงปEด
62113015265 นางสาวเยาวลักษณ� ทบวงศรี
62113015266 นางสาวจิราวดี ศิริงาม
62113015267 นางสาวณัฐนันท� ตันเสดี
62113015268 นางสาวสุธินี มาตย�ภูธร
62113015269 นางสาวศันสนีย� สุนเชียง
62113015270 นายคมกฤช ภาชนะวรรณ
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62113015271 นางสาวเบญจวรรณ พัสดร
62113015272 นางสาวเพ็ญนภา วังขันธ�
62113015273 นางสาวลักขณา ไชยสรรพ�
62113015274 นางสาวเอมอร ขําเนตร
62113015275 นางสาวสุกัลญา หอมฟุRง
62113015276 นางสาวนวพร แปดมนต�
62113015277 นางสาวอภิชยา มีพร6อม
62113015278 นางสาวพานิชย� สุริยา
62113015279 นางสาวดวงกมล ชามนตรี
62113015280 นางสาวพิชยาพัณ ไกรศร
62113015281 นางชลิตา บิยอคลันด�
62113015282 นางสาวจุฑามาศ หงษ�ปEญญา
62113015283 นางสาวอมรรัตน� สังฆะวัน
62113015284 นายอรรถพล ฟุRงเกียรติไพบูลย�
62113015285 นางธัญธร โคตรบุญครอง
62113015286 นางสาวรัชญ�สิภา รอบรู6ดี
62113015287 นางสาววิภา ปุริสมัย
62113015288 นางสาวภนิตา อินทวงศ�
62113015289 นางสาวอรสุดา มาซา
62113015290 นางสาวนภัสกร หลวงกุล
62113015291 นางสาวธัญรัตน� สิมเสน
62113015292 นางสาวเสาวภา รูปสูง
62113015293 นายสมยศ เสวนา
62113015294 ว-าที่ร6อยตรีสุริยน พรหมรักษา
62113015295 นายวินัย คําชัย
62113015296 นางสาวจุรีนาต เสโคตร
62113015297 นางสาวปองสิริ วิมลสุรนาถ
62113015298 นางสาวธนธร ทองใบ
62113015299 นางสาวสุรีรัตน� แพงสุทโธ
62113015300 นางสาวอนุศรา โคตรขันติ
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62113015301 นางสาวฏรณนรรณ สิทธิสม
62113015302 นางสาวหัศจารี จันทะคุณ
62113015303 นายณัฐชนนท� หาญกุล
62113015304 นางสาวศิริวรรณ โยทะพล
62113015305 นางสาวพัชราวดี บุญเรื่องลือ
62113015306 นางสาวเจนจิรา พลดงนอก
62113015307 นางสาวอัยลัดดา เจริญพันธ�
62113015308 นายสุรศักด์ิ ม่ังแพร
62113015309 นางสาวรัชพร ชาติมนตรี
62113015310 นางสาวพรนิภา อินทปEญญา
62113015311 นางสาวพิมพิลาพรรณ� ศรีษะโคตร
62113015312 นางสาววนิดา นิตยาชิต
62113015313 นางสาวลักขณา ชะโร
62113015314 นางสาวพิศภัคตา สียา
62113015315 นายจัตุพร บุตรศาสตร�
62113015316 นายนําโชค ภูดวงดาษ
62113015317 นางสาวหัทยา สวัสด์ิ
62113015318 นางบุษกร สุนทรวัฒน�
62113015319 นางสาวสมพร ธนโชติโภคินกุล
62113015320 นางสาวรัชญา เพชรพิพัฒน�
62113015321 นายศรายุทธ เกียรติศิริกุล
62113015322 นายประพาฬ เมืองโคตร
62113015323 นางสาวพรหมเพชร แก6วหาญ
62113015324 นางสาววิไลพร โชติประเสริฐ
62113015325 นางสาววรดา แซ-โง6ว
62113015326 นางสาวนันท�นภัส แตงชัยภูมิ
62113015327 นางสาวกนกวรณัฏฐ อดิตโต
62113015328 นายอาณัติ โพธิจักร�
62113015329 นางสาวดนัสวินี พุทธแสง
62113015330 นางสาวบุญญาภา กวดแก6ว
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62113015331 นางสาวจันจิรา คนล่ํา
62113015332 นางสาวนิตยา พลร-ม
62113015333 นางสาวเจนจิรา เลี่ยมปรีชา
62113015334 นางสาวหฤทัย สุ-มมาตย�
62113015335 นางสาวเสาวรจน� เวลุตัง
62113015336 นายเกริกเกียรติ ชาลีคาร
62113015337 นางสาวปEทมา คําสอน
62113015338 นางสาวอรปวีณา ขจรภพ
62113015339 นางสาวกนกวรรณ แสงหัวช6าง
62113015340 นางสาวธารารัตน� การะภักดี
62113015341 นางสาวจาระวี ประเสริฐสังข�
62113015342 นายอนุวัฒน� อภิโชติธนกุล
62113015343 นางสาวสุวนีย� ศรีแก6ว
62113015344 นางสาวศศิธร เกษสีแก6ว
62113015345 นางสาวฐิตา จันทรคติ
62113015346 นางสาวกรกนก ทวิไชย
62113015347 นายมีชัย เฮงพูนสวัสด์ิ
62113015348 นายอิสสรา พิจิตรศิริ
62113015349 นางทิพวรรณ กันตังกุล
62113015350 นายพสธร สุขปEญญา
62113015351 นางสาวศิรินาถ นาโสก
62113015352 นางสาวสุนันทา ศิริอรรถ
62113015353 นางสาวสุภาวดี รักโคตร
62113015354 นางสาวสุวิมล พลหนองหลวง
62113015355 นายวสุ พลสาย
62113015356 นางสาวอรอนงค� บุญสม
62113015357 นางพรนภา ศุภฤกษ�ชัยศร
62113015358 นายวีรวัฒน� บุตรใส
62113015359 นางสุรีรัตน� เพ็งพูน
62113015360 นางสาววิไลภรณ� วัฒพล
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62113015361 นายสุริยะ หน-อสุริวงษ�
62113015362 นางสาวสุพัตรา บัวภา
62113015363 นายจิรภัทร จํารัสรักษ�
62113015364 นายจอมพล ดอนนอก
62113015365 นางสาวสุนทรีย� ทวีเปล-ง
62113015366 นายอภัยรักษ� ศรีทิน
62113015367 นางสาววรากัญ มณีวรรณ
62113015368 นางสาววลัยลักษณ� มลิดา
62113015369 นางสาวพัทธนันท� ชัยชนะวงศ�
62113015370 นายไกรลาศ ชํานาญ
62113015371 นางพรไพฑูรย� มาสนา
62113015372 นางสาวกรกนก วงษ�วิลา
62113015373 นางสาวชัญญาพัชญ� จันทร�แก6วนวพร
62113015374 นางสาวฐิติรัตน� เหล-าอํานาจ
62113015375 นางสาวอภิญญา ชมมอน
62113015376 นายธนวรรธน� สวัสด์ิประภา
62113015377 นางสาวศิริพร อุทรดัน
62113015378 นางสาวแพรวนภา บุดดี
62113015379 นายกัลปSชัย พานทอง
62113015380 นางสาวจรัสเพชร มะลิมาตย�
62113015381 นางสาวปนัดดา ศรีกุลวงศ�
62113015382 นางสาวพัดทีระพร ปลัดศรีช-วย
62113015383 นางสาวเพชรชมพู พรมบุญมี
62113015384 นายชัยณรงค� เกยสุวรรณ�
62113015385 นางสาวปFยดา วรรณเสน
62113015386 นางสาวภัชรีย� สิงหากัน
62113015387 นายพลาทิพย� อุทัยแพน
62113015388 นางสาวพรทิพย� ภูอ-อน
62113015389 นางสาวกิติยา ตุงคะเสรีรักษ�
62113015390 นายชินวัฒน� ศุภคุณภิญโญ
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62113015391 นางสาวรุ-งทิวา แจ-มสว-าง
62113015392 นายณัฐณธีร� อันทรบุตร
62113015393 นางสาวอรุณวรรณ� ปEญเศษ
62113015394 นางสาวทิพวรรณ นิลหงษ�
62113015395 นายวชิระ อ6วนสอาด
62113015396 นายบัณฑิต ชินบัญชรตระกูล
62113015397 นางสาวณัชนิชา ปEญญาประชุม
62113015398 นางสาวสรนันท� มหาวอ
62113015399 นางสาวเสาวลักษณ� ตระแก6วจิตร
62113015400 นายปรีชภักด์ิ ทีคาสุข
62113015401 นางสาววิชชุดา พันแหนบ
62113015402 นางสาวนาฎชนก เหล-าอุทธา
62113015403 นางสาวอุทุมพร ศุภศร
62113015404 นางสาวสิรามล เจริญไธสง
62113015405 นางสาวศศิธร สาระถี
62113015406 นางสาวพรสิรินัน หงษ�วงษ�
62113015407 นายเอกชัย เรืองอนันท�สกุล
62113015408 นางสาวดอกรักษ� คําวิรัตน�
62113015409 นางสาวทรรศนีย� เลสนาดี
62113015410 นางสาวสุภาพร ข6อยุ-น
62113015411 นางสาววรรณวิภา ลาดี
62113015412 นายพิสิทธ์ิ มาสี
62113015413 นางมณฑารัตน� จันทาทุม
62113015414 นางสาวอัจฉราภรณ� ลือเลื่อง
62113015415 นางสาวศรัณย�พร ดาน6อย
62113015416 นางสาวนิลาวรรณ เนียมจีน
62113015417 นายบรรจง หงส�วิลัย
62113015418 นายเกริกฤทธ์ิ สมอหมอบ
62113015419 นางสาวพัชนี โคตรชนะ
62113015420 นางสาวศิริพร ดีหมอก
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62113015421 นางสาวภัสราภรณ� ทองภูธรณ�
62113015422 นางสาววีรยา ปลัดเทศ
62113015423 นายบัณฑิตย� ตรียสูตร
62113015424 นางสาวจันทิรา ประเทศ
62113015425 นายวทัญ\ู ไชยยงค�
62113015426 นางสาวณัฐลดา เนาแสง
62113015427 นางสาวทิชา ซาซุม
62113015428 นางสาวธิติยากรณ� มงคลเคหา
62113015429 นางสาวแคทรินทร� มีมานะ
62113015430 นายธีรเดช งามแสง
62113015431 นายเจษฎา ตอสี
62113015432 นางสาวทิวารักษ� ประชุมชัย
62113015433 นายพีรณัฐ ศรีเคลือบ
62113015434 นางพนารักษ� แพงห-อพาน
62113015435 นางสาวอรอมล หล6าสกุล
62113015436 นายณัฐพงศ� ก6อนแก6ว
62113015437 นางดวงพร แก6วเกียน
62113015438 นางสาวอัจฉริยาพร โคตรนรินทร�
62113015439 นายเลิศชัย อุดมพันธุ�
62113015440 นางสาวจิรนันท� อ-อนนนท�
62113015441 นางสาวอวยพร ใจทน
62113015442 นางสาวกัญญณา ขุณิกากอน
62113015443 นางสาวแพรพิมล แสนสิงห�
62113015444 นางสาวภัทธรา อ-อนธรรมา
62113015445 นายธนภณ เตตะมะ
62113015446 นางสาวชลธิชา แสงมีคุณ
62113015447 นางสาวภัทรวดี สมบัติธนดล
62113015448 นางสาวศิรภัสสร ทองสุข
62113015449 นางสาวสุมาลี บุญยอ
62113015450 นางสาวสุภาพร อุดร
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62113015451 นางสาวศิรินทร�ญา ผลพูน
62113015452 นางสาวรําไพ วรชินา
62113015453 นางสาวอรพรรณ ชาปEญญา
62113015454 นางสาววิลาวัลย� พงษ�คําผาย
62113015455 นายฉัตรชัย อุธานี
62113015456 นางสาวไพลิน แสงต6น
62113015457 นางสาวจารุวรรณ พรมชาติ
62113015458 นายธนธรณ� ศรีจันทร�
62113015459 นางสาวนัฐภูวรินทร� มูลอามาตย�
62113015460 นางสาวสุวิมล ผ-านไชย
62113015461 นางสาวจิณวราณ� ศรีครไทย
62113015462 นางสาวสุนทรียา ศรีพรม
62113015463 นายสรวีย� คําสะอาด
62113015464 นายเสริมศักด์ิ ผาสุตะ
62113015465 นางสาวเมตตา พลภูงา
62113015466 นางสาวกชกร มลสอูม
62113015467 นางสาวภิรมย�ยา ปะวะโก
62113015468 นางแสงจันทร� คลังคําภา
62113015469 นายสมประสงค� วันทยา
62113015470 นายกิจอุดม อาสาทํา
62113015471 นายกรวิชญ� สุภักดี
62113015472 นางสาวลัดดาวัลย� จํ้าดา
62113015473 นายธงชัย ลมมูลตรี
62113015474 นายพีระพัทธ� พงศ�สุวรรณ
62113015475 นางสาวพิชญาดา ภักดีศรี
62113015476 นางสาวกนกกร หัสโรค�
62113015477 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิศิริ
62113015478 นางสาววราภรณ� เจนใจ
62113015479 นายชัยพัฒน� พงษ�แก6ว
62113015480 นายวีระศักด์ิ นาหนอง
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62113015481 นางสาวเดือนนภา แสงจันทึก
62113015482 นางสาวประภัสสร ฉ่ินไพศาล
62113015483 นายภาณุพงศ� ทิพยวิชิน
62113015484 นางสาววรัญญา พรมโสภา
62113015485 นางสาวกาญจนา แทนพรม
62113015486 นางสาวรุจิรา อาจสม
62113015487 นายธนกฤต เวียงแสง
62113015488 นายสรอรรถ จันทรเสนา
62113015489 นางสาวฌัชชา พุทธฉายา
62113015490 นายอภิณพ ปEญโญวัฒน�
62113015491 นางสาวคณิศร บุตรดีไชย
62113015492 นางสาวอรัญญา มาเวียง
62113015493 นายทุ-งทอง ทะเสนา
62113015494 นายธันวา เชาว�โคกสูง
62113015495 นางสาวปFยะนุช เอี่ยมสอาด
62113015496 นางสาวธีราพร วงษ�คําซาว
62113015497 นายมานัส เร-งสูงเนิน
62113015498 นางสาวสุประวีณ� สุวรรณศรี
62113015499 นางสาวนิสา จากท-าโพธ์ิ
62113015500 นายวรชัย บุตระ
62113015501 นางสาวสุภาวิณี โยชนา
62113015502 นางสาวปรียานุช ดลรัศมี
62113015503 นายปรัชกรณ� พรหมคลัง
62113015504 นายมงคล ทวีทรัพย�
62113015505 นางสาวพัทรียา ทองยศ
62113015506 นางสาวปฐมาพร ศรีอุดม
62113015507 นางสาวปFยะมาศ น6อยหมอ
62113015508 นายรัตน�ษา ชัยนัด
62113015509 นายจรัญ ศรีทน
62113015510 นายฉัตรตระกูล โนนเค6า
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62113015511 นายสุเมธ แสนคําวงษ�
62113015512 นางสาวจิราพร อินทวงศ�
62113015513 ว-าที่ร6อยโทพีรวัส อนุอัน
62113015514 นางสาวรัฐทิยา ระมงคล
62113015515 นางสาวไปรญาภรณ� คําศรีสุข
62113015516 นายณัฐพล สําอางเนตร
62113015517 นางสาวกิตติญาภรณ� บุญรําไพ
62113015518 นายอรัญ ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62113015519 นายวัชรินทร� คงสมมาตร
62113015520 นางสาวมาณิการ� ผาสุข
62113015521 นางสาวชนพิชา พิไลกุล
62113015522 นางสาวรัตนาภรณ� แสนเย็น
62113015523 นางสาวเจนจิรา ระงับรัมย�
62113015524 นางสาวเบญจศิริ ก้ัวอําภัย
62113015525 นายธาดา รัตนวงค�
62113015526 นางสาวฐิติมา วาทโยธานพรัตน�
62113015527 นางสาวทิวาพร ทินวัน
62113015528 นางสาวนันทรัตน� ธะนะศรี
62113015529 นายพิชิตชัย ประทุมวิง
62113015530 นางสาวกนกพร กําลังเหลือ
62113015531 นางสาวฐิตินันท� วงศ�แก6วโพธ์ิทอง
62113015532 นายศิริวัฒน� แสงจันทร�
62113015533 นางสาวนวิยา พิมไธสง
62113015534 นายจตุรงค� ถุงเกตุแก6ว
62113015535 นางสาวกันทิมา ภิลัยวรรณ�
62113015536 นายอรังกา พลช6าง
62113015537 นางสาววิมลรัตน� ปEตตาเน
62113015538 นางสาวโศภิสุดา สุระชัย
62113015539 นางสาวกมลรัตน� ฮ-มปPา
62113015540 นายณฐพล ศรีวิเศษ
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62113015541 นางสาวกนกพรรณ สุดโลก
62113015542 นางสาวธนพร จันทะวงศ�
62113015543 นางสาวศุภลักษณ� พูลแก6ว
62113015544 นางสาววิลาวัลย� มนตรี
62113015545 นายสหชัย วงษ�ภักดี
62113015546 นายศุภชัย จันตะคุณ
62113015547 นางสาวนพวันท� นาราษฎร�
62113015548 นายอภิสิทธ์ิ บุญศรี
62113015549 นายทัตพงศ� รุจิรกาล
62113015550 นางสาวณิชฌากุล คําแก6ว
62113015551 นางสาวสุรีรัตน� เหล-าสียง
62113015552 นายอิศรา ถํ้ากลาง
62113015553 นายชัยวัฒน� น6อยสีมุม
62113015554 นายพงษ�ศักด์ิ วิภาธนกิจ
62113015555 นางสาวจุฑามาศ หาชานนท�
62113015556 นางสาวจิรสุดา ศรีสุนทร
62113015557 นางสาวศศิธร แสงภารา
62113015558 นางสาวปาลิดา แร-กาสินธุ�
62113015559 นางสาวธนัญญา แพงบ6ง
62113015560 นายเจสดา วัลลา
62113015561 นางสาวณัฐณิชา ชูพุดซา
62113015562 นายนรากร พันโกฏิ
62113015563 นางสาวสุจิตรา สิงห�จานุสงค�
62113015564 นางสาวมัลลิกา สมพาร
62113015565 นายพร6อมพงศ� ประจิตร�
62113015566 นางสาวสุวนันท� บุญสงกา
62113015567 นางสาวนภัสธัญพร บงศรีดา
62113015568 นางสาวภิรมยา ชาญชํานิ
62113015569 นางสาวอุสา สร6อยเสนา
62113015570 นายศราวุธ ช-วยศรี
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62113015571 นางสาวจุฑาพรรณ กองทา
62113015572 นายทนงศักด์ิ สิงห�สีโว
62113015573 นางสาววิชราภรณ� โชติจิตร
62113015574 นางสาวนันทิตา สมแวง
62113015575 นางสาวอรัญญา ทะกอง
62113015576 นายสันติภาพ จันปุPม
62113015577 นางสาวศิรินาฏ จิตแสง
62113015578 นายพิสิษฐ� แก6วบุดดี
62113015579 นางสาวสุทธิดา แสนเยีย
62113015580 นางสาวเชอรี่นันท� พันอุสาห�
62113015581 นางสาวแพรพลอย เหล-าคะเนย�
62113015582 นายปรานต� ปานนิล
62113015583 นางสาวปรียาภรณ� พิพัฒน�โยธะพงศ�
62113015584 นางสาวจารวี ดอกบัว
62113015585 นางสาวนาราภัทร คําสวาท
62113015586 นางสาวสุชาดา สุภาพงษ�
62113015587 นายชญานิน พลอินตWะ
62113015588 นายพณัฐกานต� จุฑาศรี
62113015589 นางสาวเบญจภรณ� รัตนพร
62113015590 นายปรีดา ผิวคํา
62113015591 นายธนาคาร ออมสิน
62113015592 นายคมสันต� แต6มสีคาม
62113015593 นางสาวพรธีรา เปรมภิรักษ�
62113015594 นายกานต�เพชร วิชัยวงษ�
62113015595 นายธนวันต� กรมทอง
62113015596 นางสาวศิริลักษณ� ไชโย
62113015597 นางสาวณัฐติยา ขันชัยภูมิ
62113015598 นางสาวกฤษดา เพชรภักดี
62113015599 นางสาวปาริฉัตร หาญเลิศ
62113015600 นางสาวปวีณ�สุดา ภูคําแสน
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62113015601 นางสาวณัฐมน ภวังค�วัฒน�
62113015602 นางสาววัลชยาภรณ� แก-นตาเนียม
62113015603 นายปรีชา ฤาชา
62113015604 นางสาววารุณี อุดมทรัพย�
62113015605 นายธนบดี ภู-พันธ�เจริญสุข
62113015606 นางสาวปาริฉัตรณ� สิรินันท�วัชระ
62113015607 นายพงศธร อุไรรัตน�
62113015608 นางสาวณัฐชนา ภูจีระ
62113015609 นางสาวสุดาภรณ� เกตุแก6ว
62113015610 นายจิรวัฒน� โชคเจริญไพศาล
62113015611 นายเจษฏากร ปEกษา
62113015612 นางสาวภัทราพร ดอนลาดลี
62113015613 นายสิรภพ ดีหนองยาง
62113015614 นางสาวณัฐณิชา โชติมณี
62113015615 นางสาววิภาดา สัมฤทธ์ิรินทร�
62113015616 นางสาววรางคณา บุตรกุล
62113015617 นางสาวอรวรรณ แก6วมาตย�
62113015618 นางสาวดวงกมล พานทอง
62113015619 นายวัชรชัย วรธิพรมมา
62113015620 นายกิตติธร ศรีประภา
62113015621 นายธราพงษ� เสนาสุธรรม
62113015622 นางสาวปานเนตร สกุลเจริญ
62113015623 นางสาวบุญญภัสร� พงษ�จิตรภักด์ิ
62113015624 นางสาวปวราลักษณ� บุญอุ6ม
62113015625 นางสาวศศิธร สวัสด์ิผล
62113015626 นางสาววรรณวิษา บุตรชารี
62113015627 นางสาวนพรดา มณีสุต
62113015628 นางสาวชัชชุรี ศิรเลิศศุภสิน
62113015629 นายชิโนรส แก6วมณี
62113015630 นางสาวปภัสรา แก-นจําปา
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62113015631 นายแสนปาฏิหาริย� บุญอนุรักษ�
62113015632 นางสุพัตรา ภูกาบ
62113015633 นายสุทัศน� แก6วโสม
62113015634 นางสาวเพ็ญนภา แวงวรรณ
62113015635 นางสาวกชกร จันทร�เทศ
62113015636 นางสาววรารัตน� พลพิมพ�
62113015637 จ.ส.ต.ธีระพงษ� นามวงษ�
62113015638 นางสาวณิชกานต� ชินคํา
62113015639 นางสาวศิริรักษ� ศรีบุญเรือง
62113015640 นางสาวสลุตา ศรีวิพัฒน�
62113015641 นางสาววรรณิษา สีสงกา
62113015642 นายสุรเชษฐ สวนจันทร�
62113015643 นายนัฐพล บัวละคร
62113015644 นายวีระพล ยอดย่ิง
62113015645 นางสาวอาทิตยา โคตุรพันธ�
62113015646 นายธนพล ห-มขวา
62113015647 นายธนิต ปุราถานัง
62113015648 นางชุลีกร ซ6ายเส
62113015649 นางสาวโชติมา นาสุบิน
62113015650 นายวัชระพล สิงห�จินดา
62113015651 นายกิตติโชค ขุนนราศัย
62113015652 นางสาวกนกพร พลเสนา
62113015653 นางสาวเพียงดาว ดวงพรม
62113015654 นายสุพรรณ วงค�อนุ
62113015655 นางสาวบัวบูชา วังคาม
62113015656 นางสาวอุไรวรรณ พิกุล
62113015657 นายพีระพล หล6าชาญ
62113015658 นายณัฐวุฒิ ทนงค�
62113015659 นายภาณุวัชร� โพธ์ินอก
62113015660 นางสาววาลินี กระหมิด
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62113015661 นางสาวรุ6งนภา ทิพบุญเลิศ
62113015662 นายอภิเชษฐ� บุญวิเศษ
62113015663 นายจักรพันธ� คันโทเงิน
62113015664 นายพิสิษฐ� ธิอัมพร
62113015665 นางสาวขนิษฐา บัณฑิต
62113015666 นางสาวลักษณ�สุดาพร ตะโก
62113015667 นางสาวปราณี คําใช6
62113015668 นางสาวรัศมี โคตรศักด์ิ
62113015669 นางสาวฤทัยรัตน� มะณี
62113015670 นางสาวชฎารัตน� ศรีนาม
62113015671 นางสาวเบญจรงค� จงมีเดช
62113015672 นางสาวชาลีญา ดวงนิตย�
62113015673 นายทศวรรษ ศรีหวัง
62113015674 นางสาวสุจิตรา บูรณะเสน
62113015675 นายดนัย อุทัยอาจ
62113015676 นางสาวสุชาดา แสงจันทร�
62113015677 นางสาวชุติมา มาตทองจันทร�
62113015678 นายนัฐวุฒิ แสบงบาล
62113015679 นางสาวธัญญา กองกันหา
62113015680 นางสาวชญาภา หลักแหลม
62113015681 นายสมจิตร ทองจันทร�
62113015682 นางสาวสุภาวดี มอญขาม
62113015683 นายพีระพงษ� แห6วจันทา
62113015684 นางสาวกาญจนาพร วิชาสี
62113015685 นางสาวฑีรพร ชาปEด
62113015686 นางสาวณัฐปภัสร� ศรีคลัง
62113015687 นางสาวทับทิมทอง เนื่องอุดม
62113015688 นางสาวรวีวรรณ ต้ือมี
62113015689 นางสาวอภิชญา บุตรยุทธ
62113015690 นางสาวศศิประภา บุตมะ
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62113015691 นางสาวกมลชนก พลแสน
62113015692 นางสาวธัญญารัตน� ประนางรอง
62113015693 นางสาวพิมพ�เพ็ญ สุวรรณพันธุ�
62113015694 นายนนทนันท� สีทาสร6อย
62113015695 นายจิรายุ ชุมแวงวาปM
62113015696 นางสาววาสนา คงดี
62113015697 นางสาวดารัส ตันฑนะเทวินทร�
62113015698 นางสาวอมรวรรณ จตุเทน
62113015699 นางสาวกัญญารัตน� ตะวังทัน
62113015700 นายวิรุฬห� ศรีเชียงสา
62113015701 นายธนดล แสนบ6าน
62113015702 นางสาวศิขรินธาร บุญวงค�ษา
62113015703 นางสาวฤดีรัตน� ผางสูง
62113015704 นางสาวรัชนี ศรีสุข
62113015705 นางสาวปFติยาพร เนืองนิชย�
62113015706 นางสาวภัทราพร ศรีทอง
62113015707 นางภณิดา ศรีษะโคตร
62113015708 นางสาวจิตรานุช ศรีภา
62113015709 นางสาวแจ-มจันทร� สวรรค�คงคา
62113015710 นายจิรวัฒน� ซ-อนกลิ่น
62113015711 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีวิชัย
62113015712 นางสาววริยา อุตวัฒน�
62113015713 นางสาวอรอารีย� สุขสําราญ
62113015714 นายนัฐวุฒิ แก6วบุญมี
62113015715 นางสาวน้ําทิพย� พุทธลา
62113015716 นางสาวอุไรวรรณ แก6วจันทะ
62113015717 นายธนบัตร โคตธาดา
62113015718 นางสาวกาญจนาพร มณีปกรณ�
62113015719 นางสาวชนิภรณ� สัตยากุมภ�
62113015720 นางสาวกวินทรา จันทร�ตรี
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62113015721 นางสาวศิตานันท� อุตสานนท�
62113015722 นางสาวณัฐชยา ศรีธรรมบุตร
62113015723 นายวาริทพงษ� ภูสง-า
62113015724 นางสาวรุ-งศิลปS ณรงค�ศักด์ิ
62113015725 นายณัฐพล เจริญพร
62113015726 นางสาวณัฐธิดา บุญสอาด
62113015727 นายสุรภูมิ บุญแดง
62113015728 นายปFยณัฐ พิมพ�โพธ์ิ
62113015729 นางสาวภัชราภรณ� วิชาพรม
62113015730 นางสาววิลาสินี ถุนาพรรณ�
62113015731 นางสาวนิรชา สีต้ือ
62113015732 นายฤทธิชัย อุดม
62113015733 นางสาววียาภรณ� การรัศมี
62113015734 นางนริสรา อ-อนละม6าย
62113015735 นางสาวศศิธร สุระท6าว
62113015736 นางสาววิไลวรรณ� หงษ�ศรีหม-น
62113015737 นายศุภชัย สงบุดดี
62113015738 นางสาวรพีพรรณ แคนลาด
62113015739 นายวัชรินทร� ปPาเขือ
62113015740 นางสาวเบญจพร แก6วกงพาน
62113015741 นางสาวก่ิงกาญจน� บุญประกอบ
62113015742 นางสาวปรารถนา ศรีภูมิ
62113015743 นายวีรากร ธรรมโหร
62113015744 นายภูเมตต� เจนหัตถการกิจ
62113015745 นางสาวรัชนีกร ปาปะเก
62113015746 นางสาววิภาวี วันหอม
62113015747 นายจิรวัฒน� ดวงชาทม
62113015748 นางสาวภัทราพร คําวงษ�พูล
62113015749 นางสาวอัญชุลี สัพโส
62113015750 นางสาวพัชรีญา เฮ6าปาน
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62113015751 นางสาวจิราภรณ� แก6วภักดี
62113015752 นางสาวธนัชพร คําผ-าย
62113015753 สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
62113015754 นางสาวศศิธร เฝRาทรัพย�
62113015755 นายสุเทพ สมณะ
62113015756 นางสาวทรรศนีย� หลักโคตร
62113015757 นางสาวเนตรนภา ศรีไชยา
62113015758 นางสาวสุนิตา ประจิต
62113015759 นายไชโย ไชยโสภา
62113015760 นายวิษณุ พลสงคราม
62113015761 นางสาวพอฝEน พรมโยธา
62113015762 นางสาวพรภิมล หลายพา
62113015763 นายทวีศักด์ิ พรมศรีธรรม
62113015764 นางสาวกัลยาณี เข็มลา
62113015765 นางสาวสิริวิมล ทาเทพ
62113015766 นางสาวสุธาพร นาเมืองรักษ�
62113015767 นางสาวจงรักษ� ดงพงษ�
62113015768 นายรัตนศักด์ิ รูปดี
62113015769 นางสาวสุภาพิชญ� เทศารินทร�
62113015770 นางสาวก่ิงกาญจน� พิงพ่ึง
62113015771 นายศรัณย� ศรีวิชัย
62113015772 นางสาวศโรธร ประทาน
62113015773 นางสาวสุกัญญา โวทานสิริกุล
62113015774 นางสาวธัญรดี ฮาดชัย
62113015775 นางสาวสุลีพร คงวรณ�
62113015776 นายศรัณยวัฒน� พลเรียงโพน
62113015777 นางสาวอัมพร จันทโยธี
62113015778 นายศักราช สมสงวน
62113015779 นางสาวนฤมล สิทโท
62113015780 นายนิสัยธรรม สีเขียว
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62113015781 นางสาวเปรมกมล ดอนเหนือ
62113015782 นางสาวจันทกานต� สาแก-งทราย
62113015783 นายอรรถพล ผาดนอก
62113015784 นายธนวัฒน� เล็กบรรจง
62113015785 นางสาวเบญจมาพร อ-อนฉวี
62113015786 นายเฉลิมเกียรติ บุญลือ
62113015787 นางสาววราภรณ� สมชัยยา
62113015788 นางสาวภาวินันท� สีกัน
62113015789 นางสาวสุปรียา กํ่าดอนแดง
62113015790 นางสาวอริสรา ก้ันชัยภูมิ
62113015791 นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา
62113015792 นางสาววาสนา ทศภานนท�
62113015793 นางสาวพิมพ�วลัญช� นาคะชัย
62113015794 นางสาวนิตยา วิเศษศรี
62113015795 นางสาวนฤมล สารผล
62113015796 นางสาววนิดา คํามุลนา
62113015797 นางสาวสุภีญา ถนอมทรัพย�
62113015798 นายชวพงศ� บุญปอง
62113015799 นางสาวกัญญารัตน� มุลิจันทร�
62113015800 นางสาวเบ็ญจมาภรณ� ฝายจะโปUะ
62113015801 นางสาวสาวิตรี เพ็ญพิมพ�
62113015802 นางสาวเจษฎาภรณ� สมีพันธ�
62113015803 นายณรงค�ฤทธ์ิ นนศรีราช
62113015804 นายณัฐพงษ� นาคะพงษ�
62113015805 นายพีระพัฒน� นาเวียง
62113015806 นางสาวอติกานต� นอกตะแบก
62113015807 นายดรันต� สุขะวัฒนกุล
62113015808 นางสาวเสาวรส สุดเลิศ
62113015809 นางสาวธนพร วาดเขียน
62113015810 นางสาวหทัยชนก หลีสกุล
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62113015811 นายพีรยุทธ� ศรีมหาพรม
62113015812 นางสาวปวีณ�ธิดา ยันตะนะ
62113015813 นางสาวณัฐริกา ไสว
62113015814 นางวรรณนิภา จันทพิมพ�
62113015815 นางสาวธนพร ศรีกรินทร�
62113015816 นางสาวรุ-งนภา แต-งสุวรรณ�
62113015817 นางสาวละอองดาว เจริญเหล-า
62113015818 นายสิทธา จันทร�เถร
62113015819 นายอธิวัฒน� วัฒนาอุดมชัย
62113015820 นางสาวอรุณรัตน� ลอยพิมาย
62113015821 นางสาวสิรินภานันต� ดวงคํามูล
62113015822 นางสาวนวลละออ เนื่องวรรณะ
62113015823 นายณัฐกานต� หงษ�ภักดี
62113015824 นางสาววริศรา จันทร�เพ็ง
62113015825 นางสาวปทุมทิพย� ชินวงษ�
62113015826 นางสาวกฤติยา บุญหล6า
62113015827 นางสาวเบญจวรรณ น6อยเชียงคูณ
62113015828 นางอุทัยวรรณ มรรคนันท�
62113015829 นางสาวสรัลรัตน� อินทรเชษฐ
62113015830 นางสาวธัญวรัตน� สําราญรมย�
62113015831 นางสาวฐิตาภา กุดวิเทศ
62113015832 นางสาวปEญญาพร จันทร�หา
62113015833 นายธนเทศ ดอนศรี
62113015834 นางสาวกมลวรรณ ตาลพันธุ�
62113015835 นางสาวอรัญญา เดชอุทัย
62113015836 นางสาวธนาภรณ� วงษ�ม่ัน
62113015837 นางสาวลัดดา พิกุนทอง
62113015838 นายก-อเกียรติ ศิริพยัคฆ�
62113015839 นางสาวกันติมาภรณ� ศรีทา
62113015840 นางสาวปริฉัตร คําสุก
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62113015841 นางสาวปราณปรียา พรมชน
62113015842 นางสาวจีรนันท� จันทรู
62113015843 นางหฤทัย แก-นสําโรง
62113015844 นางสาวศรัณยา หลักกลาง
62113015845 นางสาววรุณนภา มลพงษ�พันธุ�
62113015846 นางสาวรัตนาพร เสนสิทธ์ิ
62113015847 นางสาวมลิวรรณ ม่ันวงค�
62113015848 นางสาวนันทนา ไกรยสินธ�
62113015849 นางสาวศศิธร ทองก6านเหลือง
62113015850 นางสาวสุวนันท� อรัญญะวาส
62113015851 นางสาวมนธิดา ทับบุรี
62113015852 นางสาวพัชรพร พรหมรักษา
62113015853 นางสาววริศรา กองแก6ว
62113015854 นายก่ิงไผ- อุตตะโชติ
62113015855 นายรัชชานิน ทองม่ัน
62113015856 นายรัตนบุตร เหมะ
62113015857 นายนาวิน รินทา
62113015858 นางสาวจุรีรัตน� สอนเวียง
62113015859 นางสาวอัฐพร สุปะโกสังข�
62113015860 นางสาวชลดา ฝEกบัว
62113015861 นางสาวกวินธิดา มิตรสหะ
62113015862 นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน�
62113015863 นางสาวปทิดา ภูสวัสด์ิ
62113015864 นายธนบดี ฉายาพันธุ�
62113015865 นางสาวภัทรฤทัย ปRอมมณี
62113015866 นางสาวจิตรา พรมโนภาส
62113015867 นายยุทธนา ทับสมบัติ
62113015868 นายเจษฎา มุงคุณคําชาว
62113015869 นางสาวปวีณ� พันธ�ภูมิ
62113015870 นางสาวปEณฑารีย� สุริโย
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62113015871 นางสาวหนึ่งฤทัย วิไลแก6ว
62113015872 นางสาวสุกัญญา ดวงวงษา
62113015873 นายวิบู ใบไม6
62113015874 นายเจนณรงค� ปุณขันธ� 
62113015875 นายณรงค�วุฒิ ไชยธงรัตน�
62113015876 นางสาวปภัสร�พร เกาะน้ําใส
62113015877 นางสาวเมวีญา อันทะชัย
62113015878 นางสาวอาภาพร บุญหล6า
62113015879 นางสาวอัมพิกา ก6อนแก6ว
62113015880 นางสาวอริษา รบศึก
62113015881 ว-าที่ร6อยตรีศรายุทธ สีสมบัติ
62113015882 นางสาวจุฑามาศ ศรีวะโสภา
62113015883 นางสาวสุวิมล ทองชั่ง
62113015884 นางสาววนิดา ม่ันยืน
62113015885 นางสาวธิดารัตน� ศักด์ิศิริรัตน�
62113015886 นางสาวเพชรรัตน� ทศดร
62113015887 นายธนเทพ พระคุณ
62113015888 นางสาวนิติยา จุลละนันท�
62113015889 นางสาวจุฑามาศ สายแก6วนิน
62113015890 นายธวัชชัย สีวันนา
62113015891 นายสมพงศ� ศรีนัดยก
62113015892 นายธนกฤต เกษสวัสด์ิ
62113015893 นางสาวกันทิมาธรณ� ภักดีสุวรรณ
62113015894 นางสาวกฤษณา แก6วดวงใน
62113015895 นางสาวสุพรรณษา ไพรัตน�
62113015896 นางสาวประนอม ชาสําโรง
62113015897 นางสาวณัชชา จันทร�ส-องแสง
62113015898 นางสาวเบญจมาศ จูWดศรี
62113015899 นางสาวอรอนงค� สุทธิไฉยา
62113015900 นายธิติ นันตะเวช
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62113015901 นายสุรชา นุระพันธ�
62113015902 นายจีระศักด์ิ พรมลับ
62113015903 นางสาววรกานต� ภูชะโงก
62113015904 นางสาววิลาสินี ชูเวช
62113015905 นายพลากร พลหนองหลวง
62113015906 นางสาวธีรดา มาดกาด
62113015907 นางสาวอรจิรา เยาวพันธ�
62113015908 นายกฤษฎา โนวะ
62113015909 นางสาวภัชราภรณ� ม-วงมนตรี
62113015910 นายอัครพล ไชยคําภา
62113015911 นางสาววันลุนี ผาลา
62113015912 นางสาวธัญญลักษณ� วงษาวดี
62113015913 นางสาววรารัตน� ศรีวิเศษ
62113015914 นางสาวอัญญิกา ประสานศักด์ิ
62113015915 นางสาวเปรมฤดี วงศ�หนองแล6ง
62113015916 นางสาวพงษ�ลดา กัลยาบาล
62113015917 นางสาวจิราพร บุญไตรย�
62113015918 นายเกียรติยศ กลางท-าไคร6
62113015919 นางสาวขวัญใจ ทองบุญมา
62113015920 นางสาวณิชาภัทร นวลกรม
62113015921 นางสาวภิรารัตน� วิไลวรรณ
62113015922 นายจักรพันธ� สุริโย
62113015923 นางสาวภัทราพร ฉันวิจิตร
62113015924 นางสาวศิวลักษณ� ศรีธรรม
62113015925 นายวีรยุทธ หลาดไหล
62113015926 นายศราวุธ นนทะศิลา
62113015927 นางสาวจุฑามณี ก6อนแพง
62113015928 นายธงชัย อึ้งประสูตร
62113015929 นางสาวกชกร มานะโส
62113015930 นางสาวพรรัตน�ดา พลเชียงสา
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62113015931 นายเกริกตระการ ปะวะเสนัง
62113015932 นายชรินทร� จันทราช
62113015933 นายธนาทิพย� ทิพรส
62113015934 นางสาวศุภานันท� เหลืองอ-อน
62113015935 นางสาวอภิญญากร ทองขาน
62113015936 นายพงศกร กระแสร�
62113015937 นางสาวพัฒธาวินท� จําปาถะ
62113015938 นายศิวรัฐ คําภูเมือง
62113015939 นายณภัทร ลักษณ�นิติรัฐ
62113015940 นางสําราญ เกตุแก6ว
62113015941 นางสาวเบญจมาศ แบบพิมาย
62113015942 นางสาวนิดา มหาสะโร
62113015943 นางสาวกัญญารัตน� ไชยเอม
62113015944 นายมหิทธา กิจเหล็ก
62113015945 นางสาวนันทพร ขันท�ขวา
62113015946 นางสาวปFยะนารถ ไชยสอน
62113015947 นางพัชรา บุญศรีรัตน�
62113015948 นางสาวเพ่ิมพร วรจักร�
62113015949 นางสาวรัชฎาพร ไกรโสภา
62113015950 นายลิขิต โชคบันดิษ
62113015951 นายกวิน ธีรเจริญปEญญา
62113015952 นายพงษ�พัฒน� จันลา
62113015953 นางสาวปFยมาศ โพธ์ิตาทอง
62113015954 นายจิรพนธ� ลีสา
62113015955 นางสาวศิริวรรณ ทองโยง
62113015956 นายคุณากร แก6วน-าน
62113015957 นางสาวสัญญาลักษณ� คํานวน
62113015958 นางสาวพรทิพย� หนองหาร
62113015959 นายธีรพงศ� นวลฉวี
62113015960 นายเจษฎา ภารสุวรรณ
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62113015961 นางสาวกมลชนก โสระฎา
62113015962 นางสาววีรนุช ไชยเสือ
62113015963 นางสาวจิตพร พันธุ�วิชัย
62113015964 นางสาวชุรีพร สาแขม
62113015965 นางสาวชุติมณฑน� แสงซ6าย
62113015966 นายธนินธร แก6วชัยภูมิ
62113015967 นางสาวอนงค�วดี วงษ�โก
62113015968 นางสาววรรณิศา นนทะภา
62113015969 นางสาวแพรพลอย อัศวพัฒนากูล
62113015970 นางสาววิชุดา แก6วศรีบุตร
62113015971 นางสาวศิริวรรณ โนนศรี
62113015972 นางสาวธนธรณ� บุญชู
62113015973 นายฐาปกรณ� ชัยเสนา
62113015974 นางสาววิภาพร ประนัดสุดจ-า
62113015975 นายอรรถสิทธ์ิ อุดมแก6ว
62113015976 นางสาวฐิติพร ผลเจริญ
62113015977 นางสาวสุธิดา ยงปEดชา
62113015978 นายธวัชชัย พลอยวิเลิศ
62113015979 นางสาวชลิตติญา ทาทอง
62113015980 นายฤทธิเกียรติ บุญมาวงศ�
62113015981 นางสาวเนตรทราย หาญนาแซง
62113015982 นางสาวเพ็ญจันทร� สีดามาตย�
62113015983 นายชัชวาล โสมแสงสัย
62113015984 นางสาววันเพ็ญ ศรีบุตรา
62113015985 นางสาวธนภรณ� แนวหล6า
62113015986 นางสาวทิพวรรณ หม่ืนสา
62113015987 นายอภิวัฒน� สุพรรณ�พุทธา
62113015988 นายอัคชา ประจันตะเสน
62113015989 นายสหรัฐ กล-าวกระโทก
62113015990 นายกิตติ แก6วตา
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62113015991 นายเจษฎา ค-ายชัยภูมิ
62113015992 นางสาวพรพิมล มาตพล
62113015993 นายจิรศักด์ิ สีราดเลา
62113015994 นายศิวดล คําพระแย
62113015995 นายฤทธิเนตร ปFงวัง
62113015996 นางสาวจุฬามณี ใต6ดอนไผ-
62113015997 นายศักรินทร� แสวงเจริญ
62113015998 นางสาวปณิศดา สัมฤทธ์ิ
62113015999 นายณัฐธัญ สงคราม
62113016000 นายอรรถชัย อาญาเมือง
62113016001 นายเชาวฤทธ์ิ ศรีพรรณ
62113016002 นายอรุณ สืบเทพ
62113016003 นายอนณ บุรวงศ�
62113016004 นายยุทธศาสตร� สุวลักษณ�
62113016005 นางสาวผกามาศ เอี่ยมสืบทับ
62113016006 นางสาวชนิกานต� อินทร�น6อย
62113016007 นายอรรถพล คณะพล
62113016008 นางสาวกรรณิการ� โนวาส
62113016009 นายยศธร เรืองชา
62113016010 นางสาวนิศารัตน� แสนบุตร
62113016011 นางสาวยลธิดา หีบแก6ว
62113016012 นางสาวทิพย�สุดา วิพิมพ�สุทธ์ิ
62113016013 นางสาวสิชล โกสุมพันธ�
62113016014 นางสาวกรรภิรมย� งามหนองอ6อ
62113016015 นางสาวจุรีพร อุปนันท�
62113016016 นางสาวธนพร แก6วสุข
62113016017 นางสาวยุวดี สุดจ-าชารี
62113016018 นางสาวนิภาพร ชัยวงษ�
62113016019 นายวรุตษ� เสนานนท�
62113016020 นางอุไรวรรณ ภูวปFGนปวีณ�นนท�
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62113016021 นางสาวอริสา สาริศรี
62113016022 นายสาคร บุญมาก
62113016023 นายจักรพันธุ� อําภาคํา
62113016024 นายโสวัตร กาญจนะ
62113016025 นางสาวศศิประภา ลีคํา
62113016026 นางสาวธนพร บุญใบ
62113016027 นางสาวรุจีรา สัมฤทธ์ิ
62113016028 นายไอยฤทธ์ิ แสนโคก
62113016029 นางสาวกัญญรัตน� คงฉิม
62113016030 นางสาวปณิดา นารีนุช
62113016031 นางสาวจิระนันต� ผลชู
62113016032 นายสมยศ ทองลัย
62113016033 นายคชพล ผ-านสําแดง
62113016034 นางสาวธนพร พระวงษ�
62113016035 นางสาววรุณณี สิงห�เหลือ
62113016036 นางสาวพรพิมล ผาโคตร
62113016037 นายระวี มาตรินทร�
62113016038 นางสาววิภวานี แสงปEญญา
62113016039 นางสาวจิติดา อินตานวล
62113016040 นายณัฐวุฒิ มันทะรา
62113016041 นางสาวธนัชนันท� เสนาพรม
62113016042 นางสาวนภาพร ทองประเสริฐ
62113016043 นางสาวธนิชา เบ็ญจะ
62113016044 นายนัฏพล ภาโนมัย
62113016045 นางสาวสุดารัตน� สุขวันดี
62113016046 นางสาววิภาพร สําคัญย่ิง
62113016047 นายคีตธร วงศ�สมศรี
62113016048 นางกฤติยา ประจวบแท-น
62113016049 นางรณิดา พันธุ�จรุง
62113016050 นางสาวขวัญศิกานต� มะเสนา
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62113016051 นางสาวจามจุรี แสนคํา
62113016052 นายพริศม์ิ จุฐากูร
62113016053 นางสาวเกศดาวรรณ แทนสอ
62113016054 นางสาวอัจฉราภรณ� หลอดศิลปS
62113016055 นางสาวปุณยนุช ศรีอิสาณ
62113016056 นางสาวศุทธภา จันทนะ
62113016057 นายมานะชัย พรมดี
62113016058 นางสาวศิริพร ค-าเจริญ
62113016059 นายกฤษฎา โสภาคะยัง
62113016060 นางสาวสิริจรรยา แสงรุ-งสว-าง
62113016061 นายทรงเกียรติ ภูจวง
62113016062 นางจงกล เจิมวัฒนา
62113016063 นางปภัสรา หงส�วิลัย
62113016064 นางสาวณัฐชานันท� ดอนหัวบ-อ
62113016065 นางสาววิรัฐยา บุญอยู-
62113016066 นายอนุสรณ� สวัสดี
62113016067 นายอภิวัฒน� ศรีเชียงสา
62113016068 นางสาวสุพรรษา อังกาบ
62113016069 นางสาวกฤติยา ใหญ-สูง
62113016070 นางสาวเนตรชนก พรมสุคนธ�
62113016071 นางสาวชนกนันท� งามจรัสกุล
62113016072 นายอรรถพร เลไทย
62113016073 นางสาวระพีพร ศิริคะเณรัตน�
62113016074 นางสาวนวัชภรณ� งามธรณกิจ
62113016075 นายดิษย� เสกกล6า
62113016076 นางสาวบุณญานุช สุโพธ์ิ
62113016077 นางสาวสุภาณี ฤทธาพรม
62113016078 นางสาวพิลาวรรณสิริ จันทร�เพ็ง
62113016079 นางสาวพรพิมล พรมนอก
62113016080 นางสาวปEทวรรณ ประทุมดี
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62113016081 นางสาวจิรวดี ประดับพร
62113016082 ว-าที่ ร.ต.ธนวัฒน� แห-หล6า
62113016083 นางสาวจีรภา แพงสิม
62113016084 นางสาวเกษแก6ว เผ-าบ6านฝาง
62113016085 นางสาวพัชราภรณ� คุณทะนัง
62113016086 นางสาวชุติมากร ทศพิมพ�
62113016087 นางสาวสุทธิกานต� หม่ันเรียน
62113016088 นางสาวมณีรัตน� หงษ�เวียง
62113016089 นางสาววนิดา ลุนพรหม
62113016090 นางสาวสิรีธร อนุพันธ�
62113016091 นางสาวจุลนาถ วารี
62113016092 นางสาวขวัญตา เสนจันทร�ฒิไชย
62113016093 นางสาวพรพิมล บุญอุ6ม
62113016094 นางสาวกาญจนรัตน� ทุ-มขุน
62113016095 นางสาววาสนา โสนาคา
62113016096 นางสาวสมัชญา นาคเพชร
62113016097 นายธนธรณ� มูลริยะ
62113016098 นางสาวเบญจมาศ พันหล6า
62113016099 นางสาวอภิณญา โสภาราษฎร�
62113016100 นายพีรยุทธ ทองระย6า
62113016101 นางสาวกรกนก สีลานน
62113016102 นายนิวัฒน� สารมะโน
62113016103 นางสาวสุทธิดา สมขลัง
62113016104 นางสาวพัชรา โตเจริญ
62113016105 นางสาวรัตนาภรณ� รู6ขาย
62113016106 นางสาววันวิสาข� ขันติโสม
62113016107 นางสาวเอมอร ขอนกุล
62113016108 นางสาวช-อผกา ฉวีเวช
62113016109 นายมนตรี ฐานไชยย่ิง
62113016110 นายศิลวิทย� วิรัตนาสรรญ�
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62113016111 นางสาวอนัญญา พันธ�หนองหว6า
62113016112 นางสาวพิมศิริ บุตรศรี
62113016113 นายทักษิณากรณ� วันเคลื่อน
62113016114 นายรัชชานนท� โกศลวัฒนากุล
62113016115 นายฐานัฐพ� พันสารคาม
62113016116 นายนราวุฒิ จันทร�สอน
62113016117 นางพรรณทิพา สีหาโคตร
62113016118 นางสาวศศิตา มนต�คาถา
62113016119 นางสาวพรนภา สินอ6วน
62113016120 นางสาวผกามาศ เหล-าโพธ์ิศรี
62113016121 นางสาวสุนิรัตน� ธรรมรัตน�
62113016122 นายณัฐพล พูนสุขศิริวัฒนะ
62113016123 นางสาวมิรินดา อาจกมล
62113016124 นางสาวสุพัตรา ชัยแก6ว
62113016125 นายเชาวพงษ� มูลศรีติ
62113016126 นางสาวนฤมล ผิวนางงาม
62113016127 นางสาวปFGนอนงค� ก6อมมะณี
62113016128 นางสาวจรัสศรี สุกสีกี
62113016129 นางสาวจิราพร พัฒนาลักษณ�
62113016130 นางสาวขวัญฤทัย มูลศรี
62113016131 นายกษิดิศ ฮาดคะดี
62113016132 นางสาวรุ-งฤดี ขันชารี
62113016133 นายภานุวัตร ผสมสัตย�
62113016134 นายสุเมธ วิลาศรี
62113016135 นางสาวศิริพรรณ ปEตตุดี
62113016136 นายอานนท� อุสสิทธ์ิ
62113016137 นางสาวกชพร นามสีฐาน
62113016138 นางสาวน้ําผึ้ง จันทเรศ
62113016139 นางสาวอนันตรา ปEญญะ
62113016140 นางสาวจุฑาลักษณ� ภูดวงดาษ
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62113016141 นายพัฒนวุธ เขียวสอาด
62113016142 นางสาวอภิญญา พรหมคําน6อย
62113016143 นางสาวณิชาพร สมรรถชัย
62113016144 นางสาวณัชพร ปุระพรม
62113016145 นางสาวภัทรียา จําปา
62113016146 นางสาวปอร บุญใบ
62113016147 นางสาวราตรี ศิลารักษ�
62113016148 นางสาววาสิฏฐี ถิตย�พิพิธ
62113016149 นางสาวเปรมิกา บุตตะกะ
62113016150 นายสุรพศ โกวิทยานนท�
62113016151 นางสาวชํานาญพลอย กกฝRาย
62113016152 นางสาววลัยลักษณ� เหลี่ยมสิงขร
62113016153 นายณัฐวัตร แก6วเรือง
62113016154 นางสาวนภัสนันท� ประทุมเงิน
62113016155 นายสิทธิชัย แก6วเวียงกัน
62113016156 นายชานุวัตน� พัฒนชัย
62113016157 นางสาวณัฐกานต� โดดชัย
62113016158 นายผดุงชาติ ฟองนารี
62113016159 นางสาวนิสาชล เทพภิบาล
62113016160 นางสาวชลิตา สงจันทร�
62113016161 นางสาวปริฉัตร เฉลิมขวัญ
62113016162 นางสาวกุลกันยา แฝงฤทธ์ิ
62113016163 นางสาววิจิตรา สิงขรเขต
62113016164 นายบัญญัติ บุตรดี
62113016165 นายธนนันท� ประเสริฐ
62113016166 นางสาวอทิตยา จิตรเพียร
62113016167 นายธีระพงษ� อุ-นจันที
62113016168 นางสาวศิลปSศุภา ภูมิเรศสุนทร
62113016169 นางสาวปFยธิดา อุทรักษ�
62113016170 นายวันชัย แสงสว-าง
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62113016171 นางสาวปฐมา ปEกการะนา
62113016172 นางสาวกานต�ศิริญณัฐ ทิมา
62113016173 นายณัฐดนัย ชินทะวัน
62113016174 นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน
62113016175 นายคณาวุฒิ เหล-ามาลา
62113016176 นายสัจตยา แสนโชติ
62113016177 นางสาวเบญจมาพร ชาวเกวียน
62113016178 นางสาวอัญญารัตน� อารีรอบ
62113016179 นายปฐมพงศ� พรหมอารักษ�
62113016180 นางสาวเบญจภรณ� สะผาย
62113016181 นายอภิรักษ� พรมโสภา
62113016182 นายกฤษณพงศ� โมหา
62113016183 นายฤทธิพงษ� พวงคํา
62113016184 นายรัชพล ดอนเงิน
62113016185 นางสาวณัฐมน สีขอ
62113016186 นางสาวดวงกมล ศิริเกษ
62113016187 นางสาวนิภานันท� นันศรีบุตร
62113016188 นายฐิติสัณห� เบญจมาศ
62113016189 นางสาวฐิติพร โพธิขํา
62113016190 นางสาวชญาดา อนนท�ลา
62113016191 นางสาวยุวดี แน-นอุดร
62113016192 นางสาวภานิชา อนุวรรณ
62113016193 นายอนุพงษ� ศรีไสว
62113016194 นางสาวมารยาท มานัส
62113016195 นายจาตุรนตบุตร งามฉลวย
62113016196 นางสาวสังเวียน ขําเจริญพร
62113016197 นายอนุพงษ� บุดดีคําภา
62113016198 นางสาวลดาพรรณ อามาตย�
62113016199 นางสาวรสสุคนธ� ดงแดง
62113016200 นางสาวเกตุวดี ศรีแพงมล
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62113016201 นางสาวทัศดาว ภิญโญฤทธ์ิ
62113016202 นางสาวเอมอร สิงห�พันธ�
62113016203 นางสาวเมทินี สังฆมณี
62113016204 นางสาวอภัสสรา อ-อนคํา
62113016205 นางสาวภารทอง กลางเสนา
62113016206 นางสาวปEทมา ดอนไชย
62113016207 นายกันตวุฒิ เทียงดาห�
62113016208 นายพสธร สายตรง
62113016209 นายธนากร พิมพิมล
62113016210 นางสาวรัชนก วรรณพราหมณ�
62113016211 นางสาวภัทรวรรณ ผุยพัฒน�
62113016212 นางสาวนิษฐา เพ่ือนฝูง
62113016213 นางสาวนัดดา บุญกว6าง
62113016214 นางสาวปรียาภรณ� อุทัยชัย
62113016215 นางสาวเจนจิรา มานะศรี
62113016216 นางสาวมารตรี มีชัยภูมิ
62113016217 นางสาวมณฑิตา แสนคํา
62113016218 นางสาวชลธิชา สมศรี
62113016219 นางสาวพินิจนันท� ขวัญโพก
62113016220 ส.อ.นิรันด์ิ เหง-าลา
62113016221 นางสาวรัชนีกร ขาลหัวโทน
62113016222 นายสันต� เจริญบุญ
62113016223 นายธีรเชษฐ� เจริญผิว
62113016224 นางสาวเบญญาภา แพงไทย
62113016225 นายเสกสรรค� พลตรี
62113016226 นางสาวนภาพร ศิริวงค�
62113016227 นางสาวนุสบา พลสยาม
62113016228 นางสาววรนันท� รัตนประทีปพร
62113016229 นางสาวทัศนีย� ภูลอยดง
62113016230 นางสาวกวิสรา แก-นโพธ์ิ
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62113016231 นางสาวสายฝน สีนอเพีย
62113016232 นางสาวสาวิตรี เทศน6อย
62113016233 นายธนพล แย6มบุญมี
62113016234 นางสาวอมรรัตน� นักระบํา
62113016235 นางโสภา หม่ืนกล6า
62113016236 นางสาวนันทิยา วงษาแก6ว
62113016237 นางสาวอรญา หิรัญโท
62113016238 นางสาวประภัสสร เปMGยมเสรีชัย
62113016239 นางสาวนิตยา สอนสมฤทธ์ิ
62113016240 นางสาวกรกนก กWกวิลัย
62113016241 นางสาวปริญญาพร พันธ�พานิชย�
62113016242 นางสาวพัชรา คําพันธ�
62113016243 นางสาวพัชราภรณ� ชะนะบัว
62113016244 นายรังสรรค� ธรรมดูล
62113016245 นางสาวสุพัตรา แพงบ6ง
62113016246 นางสาวณัฏฐณิชา จอมใจ
62113016247 นางสาวขนิษฐา บุญแท-ง
62113016248 นายจักราวุธ พลลาภ
62113016249 นางสาวเจนจิรา นาหัวนิล
62113016250 นางสาวสุลัดดา เมามีจันทร�
62113016251 นางสาวอัจฉริยา กัณหาจันทร�
62113016252 นางสาวณัฐริกา ล6อมกระโทก
62113016253 นางสาววรรณา สร6อยพาน
62113016254 นางสาวภัทราวดี ชัยวิริยะกุล
62113016255 นายยุทธพงษ� อินทร�จันทร�
62113016256 นายอนันษา ทองเหลา
62113016257 นายทินวัฒน� แน-นอุดร
62113016258 นายสุวิทย� ปะกาเวสา
62113016259 นายเจริญชัย แฝงเมืองคุก
62113016260 นายอาทิตย� เศษรักษา
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62113016261 นายนรินทร� มะโฮงคํา
62113016262 นางสาวสกาวรัตน� ธารบุญ
62113016263 นายปรนัย พรมเลิศ
62113016264 นางธัญญ�นันทน� พิมพ�สอน
62113016265 นายจักรกฤณ วังทัน
62113016266 นายขจรศักด์ิ วงศ�พยัคฆ�
62113016267 นางสาวพิจิตรา เมฆสูงเนิน
62113016268 นางสาวมนิดา โชคสวัสด์ิ
62113016269 นายอธิวัฒน� สายสิงห�
62113016270 นางสาวจิราภรณ� นิมารัมย�
62113016271 นางสาวสิริกัลยา สุวะรักษ�
62113016272 นางสาววิภาพร อินทปEญญา
62113016273 นางชนาภา ไชยวงค�
62113016274 นายอนุพงษ� ฟMสันเทียะ
62113016275 นางสาวโชติรส คํามะวัน
62113016276 นางสาวธิดาวรรณ หม่ืนอภัย
62113016277 นางสาวเสาวลักษณ� ปRอมสุวรรณ
62113016278 นางสาวแพรวนภา หงษ�วิลัย
62113016279 นายณัฐดนัย เมืองดู-
62113016280 นายธนานันท� มังขุนทด
62113016281 นายสรวิชญ� เจศรีชัย
62113016282 นายนรงค�ศักด์ิ คลังคําภา
62113016283 นางสาวทิพย�ระยา สิทธิยศ
62113016284 นายอรรถวุฒิ โคตรสีเขียว
62113016285 นายปรัชญา เครือวัลย�
62113016286 นางสาวจารุวรรณ เอกบริบูรณ�
62113016287 นายเอกสุวัชร� เดชไชยรุ-งเรือง
62113016288 นางสาวมัณฑนา สิงห�ยอง
62113016289 นางสาวกาญจนาภรณ� ศรีษะเนตร
62113016290 นายประกิต พลอยพันธ�
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62113016291 นางสาวอุไรวรรณ สีลาหอม
62113016292 นายเกียรติศักด์ิ เพชรสังหาร
62113016293 นางสาวณัฐชนก สุริยะบุญ
62113016294 นางสาวพรรณิภา ลุนธิระวงค�
62113016295 นายมาโนช เกียรตินอก
62113016296 นางสาวรัญธิญา ว-องไว
62113016297 นางสาวอริสา ฤทธิรณ
62113016298 นางสาวสุภาพร ใฮงาม
62113016299 นายนรเทพ จิพายัพ
62113016300 นายทวี หล6าอภัย
62113016301 นางสาวปณิดา ทองเหลือง
62113016302 นางสาวพัชรินทร� สดงศรี
62113016303 นายนิธิภัทร� บุญเกิด
62113016304 นายเรืองอํานาจ สุเพ็งคํา
62113016305 นางสาวบัณฑิตา เปUะชาญ
62113016306 นายนิธิโรจน� อรหันต�กุลบดี
62113016307 นายปFยะพันธ� ปEญญาเรียก
62113016308 นางสาวพัชรพร ยอดพรม
62113016309 นางสาวเมธาวี บุตรี
62113016310 นางสาวธิดา เพ็ญธิสาร
62113016311 นางสาวภรทิพภา นามวิเศษ
62113016312 นางสาวฑิตยา ผาบสิมมา
62113016313 นางสาวกฤตยา คําวิโส
62113016314 นายเอกราช พรมเสน
62113016315 นางสาวชนัญชิดา เตมีศักด์ิ
62113016316 นางสาวขวัญลดา พลสมบัติ
62113016317 นายเนติพงษ� สุวรรณรงค�
62113016318 นายนรวิชญ� ราชํา
62113016319 นางสาวพรชนก ทองรักษ�
62113016320 นางสาวน้ํามนต� คณะเวทย�
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62113016321 นายศรประเสริฐ ทุ-มวิเศษ
62113016322 นางสาวพินาพร จันทร�วิเศษ
62113016323 นางสาวเจนจิรา จันทะสีลา
62113016324 นางสาวชลธิชา อุตกันภัย
62113016325 นายปวรุตน� สวนอ-อน
62113016326 นางสาววราพร แสงเพ็ชร
62113016327 พ.อ.อ.วิรัช คงม่ัน
62113016328 นางสาวอริญา เหล-าแสงสา
62113016329 นางสาวสุดธิดา ค-อมคิรินทร�
62113016330 นายพงศ�ศิริ กองภูเขียว
62113016331 นางนวลจันทร� กุลศรี
62113016332 นางสาวรัญชนา เครือเทียน
62113016333 นายวิธวินท� ยลพันธุ�
62113016334 นางสาวศศิธร ทอนมาตร
62113016335 นายฉัตรชัย เวียงสิมา
62113016336 นางสาวพนมรุ6ง ต6นเพชร
62113016337 นายเชษฐา ภูฉายา
62113016338 นางสาวพลอยฤทัย สมประสงค�
62113016339 นางสาวศิริอร ศิริขันธ�
62113016340 นางจุรีพร อินสา
62113016341 นางสาวกุลนันท� ทองสุข
62113016342 นางบรัศณีย� อยู-ดี
62113016343 นายชนิตร� บุดดาวัน
62113016344 นายอนุรักษ� เวียงอุดม
62113016345 นางสาวณัฐพร เรือนจันทร�
62113016346 นายราชภพ ศรีหล6า
62113016347 นางสาวณัฐกานต� บํารุงชัย
62113016348 นายสราวุฒิ บุญหล6า
62113016349 นางสาวกาญจนาพร วิลัยรัตน�
62113016350 นางสาวเนธิชา พร6อมประดิษฐ
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62113016351 นางสาวมินตรา มันตาพันธ�
62113016352 นางสาวประไพพรรณ บุญโนนยาง
62113016353 นางสาวนัสชนก ทุมลา
62113016354 นางสาวกาญจนา ปรัชญาโณทัย
62113016355 นางสาวเจษฎา โพธิสาขา
62113016356 นางสมพาน ดีอันกอง
62113016357 นางสาวปEทมา คําสุข
62113016358 นางสาวจุฑาภรณ� เรืองแสน
62113016359 นางสาวรัตน�วรา แสงนิกุล
62113016360 นางสาวอาทิตยา ขันประมาณ
62113016361 นายเกรียงไกร กองพล
62113016362 นางสาวศิรินทิพย� ฮุยพรมมา
62113016363 นางสาวปาณิสรา ณ หนองคาย
62113016364 นายณัฐพงศ� อัยวรรณ�
62113016365 นางสาวมัทนา อุปจันทร�
62113016366 นางสาวกุสุมา วิสุทธิพันธุ�
62113016367 นางสาวพัชรวรรณ กองศรีนนท�
62113016368 นางสาวธิมาพร เจริญทรัพย�
62113016369 นายขจรยศ พรมดวงสี
62113016370 นางสาวปาจรีย� บุญวิเศษ
62113016371 นางสาวแสงระวี จันทร�งาม
62113016372 นางสาวบุชกร พรหมมา
62113016373 นางอารีรักษ� รัตนภูวงศ�
62113016374 นายณัฐพงศ� กัณหคุณ
62113016375 นางสาวชวิศา ทรงไชย
62113016376 นางสาวสุพิชญา หอมทอง
62113016377 นางสาวนุสบา เจริญทรัพย�
62113016378 นางสาววรรณิศา สมศรี
62113016379 นางสาวรัชดาภรณ� หาปูPทน
62113016380 นางสาวนันทิยา ศรีมามาศ
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62113016381 นางสาวชุติกาญจน� ธิวโต
62113016382 นายเจตสิก ธนกูลกิจ
62113016383 นายเจนณฤทธ์ิ ดวงธัญ
62113016384 นางสาวนรากร สะอาด
62113016385 นายภักชนัย ขวัญเดิน
62113016386 นางสาวจุกาภรณ� ชํานาญ
62113016387 นางสาวจันจิรา มานิล
62113016388 นางสาวนิสากร ใจเผื่อ
62113016389 นายอภิชาติ หวานจิตร
62113016390 นางสาวแจ-มจิรา คงสุข
62113016391 นางสาวชฎาพร เพ็งเพ็ชร
62113016392 นางสาวสุภาวัลย� พินิจมนตรี
62113016393 นางธารทิพย� สุวรรณโสภา
62113016394 นางสาวปภัสรา ผิวคํา
62113016395 นางสาวภัทราวรินทร� กลางสาทร
62113016396 นางสาวสุรินญา โคตรวงค�
62113016397 นายสุภกิตต์ิ คงพิบูลย�
62113016398 นางสาวอรนิชา สลักคํา
62113016399 นางสาวศิริกร เครือศรี
62113016400 นางสาวชุติมา ศิริธราเศรษฐ�
62113016401 นางสาวกนกพร จําปาแพง
62113016402 นางสาวจุฬาลักษณ� ประเสริฐสังข�
62113016403 นางสาวบุษยา ยุบลพันธ�
62113016404 นางฑิฆัมพร พูนผาด
62113016405 นางสาวศรัณย�พร กองไชยสงค�
62113016406 นายวรรธนะ สมนึก
62113016407 นางสาวบุษกร ศรีสุข
62113016408 นายอมรศักด์ิ สองเปZง
62113016409 นางสาวจิราพิชญ� ประนัดทา
62113016410 นายกานต�วิสิทธ์ิ มาระภูมิ
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62113016411 นางสาวพัชรีพร ปาโน
62113016412 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชาติ
62113016413 นางธนิตา ไสยรส
62113016414 นายรัฐกร เทียบพระ
62113016415 นางสาวอรทัย จันทร�คูเมือง
62113016416 นางสาวปรียานุช นวลสําลี
62113016417 นางสาวเจนจิรา แย6มศรี
62113016418 นายศุภชัย วงค�สนิท
62113016419 นางสาวศิริรัตน� ฤทธิหงษ�
62113016420 นางสาวสุดารัตน� แสงพันธ�
62113016421 นางสาวจุฬาลักษณ� พิมพ�สําราญ
62113016422 นางสาวลลิตา เตชะวงศ�
62113016423 นายธีรพงษ� นาคไทย
62113016424 นางสาวนาถลดา วรรณทอง
62113016425 นางสาววิภาพร ไขระวิ
62113016426 นายชาญยุทธ จันทร�ศิริ
62113016427 นางสาวพันทิวา มูลทากูล
62113016428 นางสาววิลาวรรณ การเพียร
62113016429 นางสาวกุลญาการย� ทองคําแสน
62113016430 นางสาวนฤมล คุมธง
62113016431 นางสาวนันทิยา จันทราศรี
62113016432 นางสาวอาทิตยา แก6วม-วง
62113016433 นายเฉลิมพร แสงแก6ว
62113016434 นางสาวสุภัสสร บัวระพันธ�
62113016435 นายพรสวัสด์ิ บัวใหญ-รักษา
62113016436 นางสาวนภาพร แสงตาบัน
62113016437 นายเจษฎากร อัครไพบูลย�โรจน�
62113016438 นางสาวสุภัทรา ครองพวก
62113016439 นางสาวเสาวลักษณ� อุ-นผาง
62113016440 นางสาวมณีรัตน� ทาสีแก6ว
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62113016441 นายเดชฤทธ์ิ จันทรี
62113016442 นางสาวกนกพรพรรณ ศรีวรกุล
62113016443 นางสาวศิริลักษณ� วิชาชัย
62113016444 นายชวกร ดอนโอฬาร
62113016445 นายพงศธร อินจําปา
62113016446 นางสาวศิริลักษณ� พันภูมิ
62113016447 ว-าที่ ร.ต.หญิงพัชนี พรมคําบุตร
62113016448 นางสาวพัชริญา ศรีหัวทน
62113016449 นางสาวฐิตาพร หนูพันธ�
62113016450 นางสาวนัฐมล มาดินดํา
62113016451 นายอริยะ มาตรา
62113016452 นายจักรี จังอินทร�
62113016453 นางสาวพรพิมล พลเรือง
62113016454 นางสุนิสา พูลยรัตน�
62113016455 นางสาวอภินันท� ไชยผา
62113016456 นางสาวชุติมา นพรัตน�
62113016457 นางสาวสุพัตรา อินทร�ทอง
62113016458 นางขนิษฐา ศรยิง
62113016459 นางสาวสุกัญญา พรมพันธ�
62113016460 นางสาวนฐมน ศิริมงคลขจร
62113016461 นางสาวจีระพันธ� หงษ�สุวรรณ�
62113016462 นางสาวอาทิตญา นาคปล6อง
62113016463 นางมนัสนันท� นาเมืองรักษ�
62113016464 นางสาวจิราภรณ� จอมทรักษ�
62113016465 นางสาวรพีพรรณ ผลินยศ
62113016466 นางสาวจุฑาทิพ คําวิเศษ
62113016467 นางสาวธัญญารัตน� สระแก6ว
62113016468 นางสาวกาญจนา วรรณคํา
62113016469 ว-าที่ ร.ต.หญิงกฤษณา พิมพิมล
62113016470 นางสาวกัณฐมณี เพียจันทร�
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62113016471 นายอภิรัฐ ตรีพงษ�พันธุ�
62113016472 นางสาวธิชานันท� ระเมาะอา
62113016473 นายธนากร ศรีอุดร
62113016474 นายวิเศษ ปูคะศิลปS
62113016475 นายสุรพล ยอดศิริ
62113016476 นางสาวสุวนันท� นามนอก
62113016477 นางสาววัลภา พรศรีสุราช
62113016478 นางสาวศศิญดา ทิพภานันต�
62113016479 นายบริสุทธิพงษ� ทองเจริญ
62113016480 นางสาวอรทัย ทรหาร
62113016481 นางสาวชัญญา บังพิมาย
62113016482 นางสาวดวงกมล มีทองหลาง
62113016483 นางสาวจุฑารัตน� เรืองแสน
62113016484 นายณัฐวัตร สอนเสนา
62113016485 นางสาวกีรติ จันทร�โสม
62113016486 นายชุติพันธ� ชุมฝาง
62113016487 นางสาวจิตรลดา ชมบุญ
62113016488 นางสาวอรจริญา พานํามา
62113016489 นางสาวณิชาภา โกยสวัสด์ิ
62113016490 นางสาวเบญจมาศ ปุณประวัติ
62113016491 นายธีระพล ประสิทธ์ิวรากุล
62113016492 นางสาววชิราภรณ� สุนทรศีลคุณ
62113016493 นางสาวมุกดา สังฆมณี
62113016494 นางสาววรนาฎ ทองตะโก
62113016495 นางสาวเบญจมาศ ชาวด-าน
62113016496 นายศักรินทร� ฝPายสูญ
62113016497 นายศิระบุณย� วงศ�เมข
62113016498 นายสุรเชษฐ� บุตนัย
62113016499 นางสาวกัญญาวรรณ ยุบลมล
62113016500 นายอิชย� สุเมธะ
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62113016501 นางสาวอุบลรัตน� เรือนหล6า
62113016502 นางสาวชลนิภา ชัยวงษ�
62113016503 นางสาวเพ็ญศญา กองพระ
62113016504 นางสาวนิติรัตน� ไชยอํานาจ
62113016505 นางสรินญา ชามะลิ
62113016506 นางสาววิภาพร โพธิบุตร
62113016507 นายตระกูลศักด์ิ จันตะคุณ
62113016508 นายวัชระ อัศวะภูมิ
62113016509 นางสาวอรุณวตรี ฦาชา
62113016510 นางสาวพิมพ�ลภัส พันธ�ไพศาล
62113016511 นายปฐมพงศ� มูลแก6ว
62113016512 นางสาวศศิญาภรณ� บางวิเศษ
62113016513 นางสาวศิริอรรญญา นาโสก
62113016514 นางกฤศมน สุยอย
62113016515 นางสาวภัททิรา เจริญมา
62113016516 นางสาวนภาพร จตุเทน
62113016517 นางสาววรัญญา แหวนหล-อ
62113016518 นางสาวธนิษฐา เฉลิมแสน
62113016519 นางสาวพรปวีณ� โพนกองเส็ง
62113016520 นางสาวสุภาวดี สุวรรณธรรมมา
62113016521 นางสาวสุพรรษา มูลทุม
62113016522 นางสาวเบญจวรรณ ฉายาภักดี
62113016523 นางสาวจาระวี เกษียร
62113016524 นางสาวเกษรินทร� คําศรีพล
62113016525 นางสาววิลาสินี สถิตย�วราคม
62113016526 นางสาวฐิติยา บุญพรหมมา
62113016527 นายวีระ เพ็ชรวิเศษ
62113016528 นางสาวอรวรรณ ภูพานทอง
62113016529 นางสาวอัญชลี ศรีหนองแก
62113016530 นางสาวณัฐชา มาปEสสา
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62113016531 นายวัฑฒนจิต ดีโว
62113016532 นางสาวธนาภรณ� อุทัยมาตย�
62113016533 นางสาวรุ-งนภา วงศ�สุวรรณ
62113016534 นางสาวอิสรารัตน� ปEญญา
62113016535 นางสาวปFยะธิดา มะเด่ือ
62113016536 นางสาวบุผา ไชยะวรรณ
62113016537 นางสาวมลฑณา ยาวะระ
62113016538 นายสิทธิกร แสงอุทัย
62113016539 นางสาวจิตราภรณ� ภูสีเขียว
62113016540 นางสาวกนิษฐา จันทรประทักษ�
62113016541 นายวายุ อ-อนตามา
62113016542 นายพลพัชร พลเย่ียม
62113016543 นางสาวพรพิมล สุขเกิด
62113016544 นายหัตฐชัย บัวแพร�
62113016545 นางสาวจิตราภรณ� ภูทะวัง
62113016546 นางสาวพรสวรรค� ปะตังถาเน
62113016547 นายเอกชัย วัสสะนัน
62113016548 นายชัชวาล ระหันสิม
62113016549 นางสาวจุฬาลักษณ� เปรมประยูร
62113016550 นายเจตนิพัทธ� ศรีตัมภวา
62113016551 นางสาวเพ็ญประภา ฦาชา
62113016552 นางสาวศิริลักษณ� อุ-นสา
62113016553 นางสาวนุชนาถ มุ-งมา
62113016554 นางสาวจอมขวัญ พอกพูน
62113016555 นายชลธาร ฝPายอุปปละ
62113016556 ว-าที่ร6อยตรีหญิงอุไรพร ช-อหนองแสน
62113016557 นางสาวจารุวรรณ ชัยรัตน�
62113016558 นายอรรถสิษฐ� ภาชนะวรรณ�
62113016559 นางสาวประกายแก6ว ผิวนอก
62113016560 นายวิธูร ชนะชัย
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62113016561 นายจรัญ ยุบลชู
62113016562 นายภานุพัฒน� อ6วนพรมมา
62113016563 นางสาวเยาวลักษ� เชิงชัยภูมิ
62113016564 นางสาวพิมนิภา เสมาเพชร
62113016565 นางสาวทัณฑิกา สิงหาสาร
62113016566 นางสาววิกานดา โสภาวาง
62113016567 นายตรีเพชร เดชอนงค�
62113016568 นางสาวฐิติมา อักษร
62113016569 นางสาวสายธาร ปุPนปEญญา
62113016570 นางสาวจารุภา แซ-อุ-น
62113016571 นางสาวสุกัญญา ชัยยนต�
62113016572 นางสาวชัญญานุช พิณพงค�
62113016573 นางสาวชนาภรณ� เถ่ือนรัศมี
62113016574 นางสาวสุภาวดี พิลาโท
62113016575 นางสาวเถลิงศรี พันธะ
62113016576 นางสาวชนิตา แนวประเสริฐ
62113016577 นายราเชนทร� บุญสินพร6อม
62113016578 นายภานุวัฒน� สุวรรณ�
62113016579 นายภูริวัฒน� หาญชิต
62113016580 นางนิตยา ประจวบแท-น
62113016581 นางสาวกิศวรินทร� บุญหล6า
62113016582 นางสาวปรียนันท� มรกตศรีวรรณ
62113016583 นางสาวสุภาวดี พวงจันทึก
62113016584 นายณรงค�กรณ� ปEญญาวงค�
62113016585 นางกุลยาวดี คําชนะ
62113016586 นางสาวอาภรณ� ภูมิรินทร�
62113016587 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น
62113016588 นางสาวสุมาลี ประพฤติธรรม
62113016589 นางสาวจีรวรรณ จันทบุตร
62113016590 นางสาวปFติยาพร ภักดีแก6ว
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62113016591 นายภาคภูมิ ถุงวิชา
62113016592 นางสาวพรพิไล ธงอาจ
62113016593 นางสาวสุจิตรา สุมาพา
62113016594 นางสาวนุชชุดา บรรจโรจน�
62113016595 นางสาวชลิพร โชติถาวรเจริญ
62113016596 นางสาวปFยะพร อุปเนตร
62113016597 นายสาริชย� มัจฉาโชติ
62113016598 นายสุธากร สิโนรักษ�
62113016599 นางสาวสุพัตรา หม่ืนสา
62113016600 นายวรากร เศรษฐกุลอนันต�
62113016601 นางสาวสยามล โตประโคน
62113016602 นางสาวก่ิงกาญดา บัวขาว
62113016603 นางสาวพชิราพร แก6งคํา
62113016604 นางสาวนัฐฑิตา กันหา
62113016605 นางสาวจุฑามาศ สกุลชัย
62113016606 นางสาวชวัลญา นวกุลสัมพันธ�
62113016607 นายพิริยะ พะยามาตร
62113016608 นางสาวนิภาพร อุ-นเจริญ
62113016609 นางสาวอันติมา มีชิน
62113016610 นางสาวเกษศิรินทร� ไชยเจริญ
62113016611 นางกัญญาณัฐ อู-เหล็ก
62113016612 นางสาวชุติมา ศิริมงคล
62113016613 นายวัฒนชัย แก6วศรีนวล
62113016614 นางสาวผกาแก6ว อวนศรี
62113016615 นางสาวกรองกาญจน� จักรแก6ว
62113016616 นางสาวสุวนันท� ทรงหอม
62113016617 นางสาวเมธาวินี ทิพย�สิงห�
62113016618 นางสาวลลิตา แสนพวง
62113016619 นางสาวประทับจิต เหล็กยัง
62113016620 นางสาวอาภาภรณ� เครือศรี
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62113016621 นางสาวเพ็ญนภา ฤทธ์ิตา
62113016622 นางสาวชุติมา พันนา
62113016623 นางสาวกุลวดี ลินทระ
62113016624 นางสาวปFยะพร อินทร�ละคร
62113016625 นางณัฐชริดาวัณ จันทร�นวม
62113016626 นางสาวก่ิงแก6ว อนุโคต
62113016627 นางสาวอภิญญา ถินทะสิทธ์ิ
62113016628 นางสาวมัลลิกา ดรโพธ์ิศรี
62113016629 นายเกรียงไกร วรรณูปถัมภ�
62113016630 นางสาวสยมพร พลเย่ียม
62113016631 นางสาวณัฐวรรณ ทีรวม
62113016632 นางสาวกนกพร ประชุมวรรณ
62113016633 นายอัมฤทธ์ิ จิตสีดา
62113016634 นางสาวภาวิณี อินทมาตย�
62113016635 นางสาวสุชานาถ จีนอิ่ม
62113016636 นางสุธีรา เพียสุระ
62113016637 นางสาวจิตตยากรณ� บุญยัง
62113016638 นางสาวมาริษา จันทราษี
62113016639 นายอธิวัธน� ปะสีระวิเส
62113016640 นายณัฐดนัย ม่ังค่ัง
62113016641 นางสาวปFยานันท� ดวงแสนโว
62113016642 นายนพรัตน� โคตุราช
62113016643 นางสาวปุญชรัสม์ิ ศานตยานุรักษ�
62113016644 นายทรงวุฒิ พรหมบุตร
62113016645 นางสาววิจิตรา จําปาวงษ�
62113016646 นางสาวบูรณ�สิริ บางเลี้ยง
62113016647 นางสาวอภิญญา ภูมีศรี
62113016648 นางสาวกนกวรรณ พวงพันธ�
62113016649 นางสาวสรณ�ศิริ กุวะสาร
62113016650 นายจีระศักด์ิ สําราญสม
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62113016651 นางสาวอรทัย ญี่ญวน
62113016652 นางสาวสุวลี ไชยะโอชะ
62113016653 นายคณิน ศรศักดา
62113016654 นางสาวจริยาพร งอสอน
62113016655 นายทรัพย�ทวี ศรีโคตร
62113016656 นายกฤษณชัย บุญพรหม
62113016657 นางสาวอรัญญา ผิวเหลือง
62113016658 นางสาวชัชฎาภรณ� เหง-าศรี
62113016659 นายฐาปกร บุญประเสริฐ
62113016660 นายอนันต� นันทพรม
62113016661 นางสาวกนกวรรณ สุเพ็งคํา
62113016662 นายภานุวัฒน� ไชยสีมา
62113016663 นางสาวกัญญารัตน� หาดทะเล
62113016664 นายมาโนช ขําเส็ง
62113016665 นางพรวิภา ถ่ินบางบน
62113016666 นางสาวนัฐยา คนคล-อง
62113016667 นางสาวปริชญา ภูสูสี
62113016668 นางสาวรญาภัท โพธินันท�
62113016669 นางสาวชัญญ�ญาณ� เสนาดี
62113016670 นายสุทธิศักด์ิ เลพล
62113016671 นางสาวกนกวรรณ ชานุศร
62113016672 นางสาวอําไพ เข่ือนเพชร
62113016673 นางสาวเสาวณีย� หลุนตู6
62113016674 นายกฤาณากร โนนทนวงษ�
62113016675 นางสาวญาณิศา วิสิลา
62113016676 นายภานุพงศ� อุตภาพ
62113016677 นางสาวชไมพร แสงสวรรค�
62113016678 นางสาวกรรณิการ� ต6มกลั่น
62113016679 นายจักรพงค� หวานอารมณ�
62113016680 นายเอกรัฐ พิมพสุต
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62113016681 นายณัฐดนัย ปลื้มสุด
62113016682 นางสาวภัทราวดี สีหะวงค�
62113016683 นายสายฟRา สนไธสง
62113016684 นายเอนก ประสงค�เสียง
62113016685 นายธนพล นางาม
62113016686 นางสาวณัฐรีญา ชารีรักษ�
62113016687 นางสาวยุภา ใจดํา
62113016688 นางสาวชญานิศ ต-วนสูงเนิน
62113016689 นางสาวอรอนงค� สิงห�ทอง
62113016690 นายพัฒนพงษ� เพชรเลื่อน
62113016691 นายอิทธิพล หวังก้ันกลาง
62113016692 นายณัฐดนัย วิศิษฏบุตร
62113016693 นายณัฐพงศ� พัดสูงเนิน
62113016694 นางสาวเปรมฤดี ธรรมพินิจ
62113016695 นายสุรศักด์ิ แก6วแวว
62113016696 นางสาวประภามาศ ตาลพล
62113016697 นางสาวอัจฉราณี สวัสแวงดวง
62113016698 นางสาวดวงฤทัย ศรีเร
62113016699 นายเอกภพ คํามุงคุณ
62113016700 นายณัฐภณ กิตติวงศ�วิสุทธ์ิ
62113016701 นางสาวศรุตา ปEสสาสิมประภา
62113016702 นางสาวสุชาดา กุดฉลาด
62113016703 นางสาวพัชรี ศรีสวัสด์ิ
62113016704 นางสาวจุรีวัลย� งอกคํา
62113016705 นางสาวธัญญลักษณ� หวนจิตร
62113016706 นางสาวพัชรี แม6นมาตย�
62113016707 นายวุฒิชัย วัฒน�สี
62113016708 นางสาวอารีรัตน� จันทป
62113016709 นายสิรภพ ศิริภักด์ิ
62113016710 นายณัฐพงศ� เกิดฤทธ์ิ
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62113016711 นายธวัชชัย โสมาเกตุ
62113016712 นายกมลชัย ประจันตะเสน
62113016713 นางสาวหนูพันธ� เมรินทร�
62113016714 นางสาวจิตอารี ศรีสมบูรณ�
62113016715 นางสาวชญานิศา มาตย�ปEญญา
62113016716 นางสาวอภิษฎา บุญญาจันทร�
62113016717 นายศิราวุฒิ คําโสภา
62113016718 นางวิลาสินี บุพิ
62113016719 นางสาวเครือฟRา ศรีรังษ�
62113016720 นางสาวพัชรินทร� พลกลาง
62113016721 นางสาวสุภัชสรา เบริโอ
62113016722 นายณัฐกรณ� พูนมณี
62113016723 นางสาวเบญจมาภรณ� พืชศรี
62113016724 นางสาวชนินพร เพชรสังหาร
62113016725 นางสาวจารุวรรณ วรรณวงษ�
62113016726 นางสาววนิดา พิจารโชติ
62113016727 นายชินวัฒน� งอสอน
62113016728 นางสาวจุรารัตน� วิไลพิศ
62113016729 นางสาวจุฑามาศ ขวัญแน-น
62113016730 นางสาวอารียา อทุมชาย
62113016731 นายปกปRอง ผางจันทดา
62113016732 นางสาวปFยนุช เดชภูงา
62113016733 นางสาวสุพรรษา อินทะกัลยา
62113016734 นางสาวนิศารัตน� พรมชัย
62113016735 นางสาวจิรนันท� หินวิเศษ
62113016736 นางสาวชลธิชา กระต-ายทอง
62113016737 นางสาวสุภาพร หล6าปุย
62113016738 นางสาวกนกวรรณ แดนสุข
62113016739 นางสาวชไมพร กะพุทธา
62113016740 นายธราดล ชมพุฒ
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62113016741 นางสาวปราณี สิทธิจันทร�
62113016742 นางสาวภิญญาดา ชินโฮง
62113016743 นายจาตุรนต� จิตรเกาะ
62113016744 นายสงกรานต� มีตระกุล
62113016745 นางสาวพัชรินทร� แพงสุพัฒน�
62113016746 นางสาวจันทร�ฉาย ไชยแสง
62113016747 นายธนาคม วงศ�การดี
62113016748 นางสาวจิราพัชร สีสมเหลา
62113016749 นายเอกชัย พลธรรม
62113016750 นางปEทมา กุดสถิตย�
62113016751 นายอานนท� รอยเวียงคํา
62113016752 นางสาวนัณษ�ธิฎา ธรรมสินธชูโชติ
62113016753 นางสาวจุฑามาศ พุทธสาระวงค�
62113016754 นางสาวพิมพิไล หลักแหลม
62113016755 นางสาววรลักษณ� มุงคุณคําชาว
62113016756 นางสาวภาวินี คําทรัพย�
62113016757 นางสาวริณประภา พรมนอก
62113016758 นางสาวพรนภา ตะวันคํา
62113016759 นางสาววีรยา เหมโส
62113016760 ว-าที่ ร.ต.หญิงวัลย�ศิรัส กุญชนะรงค�
62113016761 นางสาวพิชชาภา ดอนชัย
62113016762 นายวิรัตน� สมโศก
62113016763 นายภฤศกร ทองไกรรัตน�
62113016764 นางสาวณัฐฐินันท� เบ็ญจรูญ
62113016765 นางสาวรวิพร เถ่ือนโยธา
62113016766 นางสาวญาณิศา โพธ์ิวงษ�
62113016767 นางสาวธัญญา ห-วงกระโทก
62113016768 นางสาวพรพรรณ ปEญจอาม
62113016769 นางสาวณัฐฐา ยศธิสุทธ์ิ
62113016770 นายจาตุรงค� มามี
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62113016771 นายชวลิต อุตรมาตย�
62113016772 นางสาวลดาวัลย� มาตรา
62113016773 นางสาวพลอย เข็มเพ็ชร
62113016774 นายปFติพล สมบัติศรี
62113016775 นางสาวลลิตา พาบุตร
62113016776 นางสาวสวิชญา ม-วงมิตร
62113016777 นางกมลชนก สมบัติภูธร
62113016778 นายสันติสุข มุงคุลคําซาว
62113016779 นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย
62113016780 นายสมชาย ทองเขียว
62113016781 นางสาวนันทการ ผลพิมาย
62113016782 นางสาวรอยพิมพ� ธนะเนตร
62113016783 นายณัชชภณ ธนเมธีกุล
62113016784 นางสาวปFยะกาญจน� เทพบุดดี
62113016785 นางสาวระพีพร ศรีเพ็ง
62113016786 นายสุพงษ� อัศวรัตน�
62113016787 นายดุลยากร ปRองจันทร�
62113016788 นายธิติธัญ ภักดี
62113016789 นายพุฒิพงศ� เภาวฤทธ์ิ
62113016790 นางสาวกมลวรรณ เหมะชัย
62113016791 นางสาวปEทมวรรณ สิทธิวงษ�
62113016792 นายอาติยะ ทองลับแก6ว
62113016793 นางสาวสุพัตรา ระวิโรจน�
62113016794 นายมงคล พรมพุ6ย
62113016795 นางสาวธนาวดี บุญเกตุ
62113016796 สิบเอกหญิงปรียานุช พรคําเดช
62113016797 นางสาวไอลดา พรกุณา
62113016798 นางสาวพัชยา รักษาภักดี
62113016799 นางสาววรญา แมนเมือง
62113016800 นางสาวสุนันทพิชญ� พรมเมืองคุณ
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62113016801 นางสาวปลายมาศ นิกรสุข
62113016802 นางสาวพรพิชญา โพธ์ิพันธุ�
62113016803 นางสาวมยุรา คงเสือ
62113016804 นางสาวพิทยา ประชุม
62113016805 นางสาวอัจฉรา เหล-าดี
62113016806 นางสาวภคญาณิน อุ-ยตระกูล
62113016807 นางสาวพิมพ�ลภัส รัตนวิจิตร
62113016808 นายฤธิพันธุ� สีห�ราช
62113016809 นางสาวอรอุมา กุลสุทธ์ิ
62113016810 นายปรีชา คณานิตย�
62113016811 นางสาวณัชชา ทาระคํา
62113016812 นายทรงวุฒิ เมฆพรรณโอภาส
62113016813 นางสาวปวีณา พันธุลา
62113016814 นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร
62113016815 นางสาวธนพร ปานธรรม
62113016816 นางสาวสุนิสา ศรีธิสาร
62113016817 นางสาวสุกัญญา จําปาแขม
62113016818 นางสาวสุภาวดี สิทธิ
62113016819 นางสาวสุวรรณี ทําเนาว�
62113016820 นางสาวจุฑามาศ กมลคร
62113016821 นายบัณฑิต ยอดพันคํา
62113016822 นายสุทัศน� โค-บุญ
62113016823 นางสาวสุวนันท� วรรณการ
62113016824 นายเสฏฐวุฒิ หิรัญวงศ�
62113016825 ว-าที่ร6อยตรีศุภฤกษ� ดอนพะลัด
62113016826 นางสาวปFยพร ชัยปรัชญาวงค�
62113016827 นางสาวพิมพ�ชนก นาขันดี
62113016828 นายสีปาน บุญศรี
62113016829 นางสาวจันทิราพร ชาวพงษ�
62113016830 นางสาวนิตยา พิลาจันทร�
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62113016831 นางสาวสุทธิลักษณ� สุ-ยหล6า
62113016832 นางสาวเสาวลักษณ� ตรีไทย
62113016833 นางสาวมนันยา ทองสม
62113016834 นายปฐิการ อมรพงษ�มงคล
62113016835 นายศาสตราวุธ แก6วมณี
62113016836 นายเจษฎา ปEสสาระกัง
62113016837 นางสาวพิมพ�พร ผิวใส
62113016838 นางสาวสุลีภรณ� สังมีแสง
62113016839 นางสาวอาทิตยา อวนศรี
62113016840 นายอวยชัย อินกะสุมาลย�
62113016841 นางสาวสุดปรีดา ม่ังค่ัง
62113016842 นางสาวนิลวรรณ ชุมวงค�
62113016843 นางสาวระวีวรรณ ฤทธ์ิเนติกุล
62113016844 นายวัฒนณรงค� วงศ�คําจันทร�
62113016845 นางสาวนิพาพันธ� ธารบุญ
62113016846 นางสาวอรุณวรรณ วานนท�
62113016847 นางสาวรักชนก กุลอัก
62113016848 นางสาวปFยพร ศรีสว-าง
62113016849 นายอธิป แสนอุดม
62113016850 นายจิรายุส ศรีทอง
62113016851 นางสาวเบญจมาศ ทวีศรี
62113016852 นายคมสัน ลายทอง
62113016853 นายวราวุธ วังเหนือ
62113016854 นางสาวปาริชาติ แดงเหลือบ
62113016855 นางสาวยุวดี บอนคํา
62113016856 นายอรัญ มนตรี
62113016857 นายเจษฎา วาปMโย
62113016858 นายเฉลิมเกียรติ ศิริชน
62113016859 นางสาวสิรินภา เรืองชาญ
62113016860 นางสาววัลลดา มาระวัง
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62113016861 นางสาวกุสุมา วิสัชนาม
62113016862 นายสิทธิพงศ� ม่ิงเชื้อ
62113016863 นายพิชชากร นาโพนงาม
62113016864 นายวัชรพงษ� พรมวงษา
62113016865 นางสาวศิรินภา พรมเหล็ก
62113016866 นางสาวนงลักษณ� เชี่ยวชาญ
62113016867 นางสาวพนิดา เขจรรักษ�
62113016868 นางสาวดวงสุดา วันทอง
62113016869 นางสาวภคภัทร ทิพจรูญ
62113016870 นางสาวปภัสสร ถาวรฤทธ์ิ
62113016871 นางสาวขวัญทิมา พันตาเอก
62113016872 นางสาววรัชยา วรกิจไพบูลย�
62113016873 นางสาวนันทนา ทองคําห-อ
62113016874 นายชนสรณ� ภูหลงเพีย
62113016875 นางสาวลักษพร ภาโนมัย
62113016876 นางสาวหรรษา งามวิไล
62113016877 นางสาวเบญจวรรณ เขียวขาว
62113016878 นายธีรภัทร� ภูพิพัฒน�
62113016879 นางสาวสุดารัตน� ภาสดา
62113016880 นางสาวเกณิกา ผัดแก6ว
62113016881 นางสาวนริศรา ภูมิสา
62113016882 นางสาวณัฎฐ�นรี ผลพันธ�ทิน
62113016883 นางสาวศรัญญา ชนะบุญ
62113016884 นายวีระพงษ� ชัยมุงคุณ
62113016885 นางสาวกชกร สินธุ�โพธ์ิ
62113016886 นางสาวนลินรัตน� จันทร�สมวงศ�
62113016887 นางสาวภัทธนันท� เสริมสิริสุข
62113016888 นายนรภัทร วาริยันต�
62113016889 นายนิติภูมิ กลั่นชัยภูมิ
62113016890 นางสาวขัตติยา คําปลิว
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62113016891 นายวุฒิพร ปะติเก
62113016892 นายอดิศร ประทุมมา
62113016893 นางสาวธิดารินทร� แสงทอน
62113016894 นางสาวอรพรรณ แวงวรรณ
62113016895 นางสาวชฎาภรณ� อรรคเศรษฐัง
62113016896 นางสาวจตุพร สอนสนาม
62113016897 นางสาววิราธร ประวิทย�ชาติ
62113016898 นายสุรศักด์ิ สุขรี
62113016899 นางสาวภิญญาพัชญ� จันดี
62113016900 นางสาวสุวิพาร� บุบผา
62113016901 นางสาวมะลิวัลย� บุญไตร
62113016902 นางสาวปFยธิดา ไชยรา
62113016903 นางสาวปริญญากร บรรยงค�
62113016904 นายปฏิพน เอี่ยมละออ
62113016905 นายวิศรุต เสนาไชย
62113016906 นางสาวสุวิมล ชื่นชม
62113016907 นายกันตวิชญ� ตีชัยรัมย�
62113016908 นางสาวเอมอร บุบผามาโล
62113016909 นางสาวพรรษชล พละศักด์ิ
62113016910 นางสาวจิราวรรณ ศรีดารา
62113016911 นางสาวศุภารัฏฐ� หนุนวงศ�
62113016912 นางสาวทัศนีย� มหาโยธี
62113016913 นายวิษณุ พันซ6าย
62113016914 ส.ต.ต.พงศ�พิจักขณ� สมบูรณ�
62113016915 นายเศวตชาติ สิงหเลิศ
62113016916 นางสาวสุดารัตน� บุญเรือง
62113016917 นางสาวจาริณี นาทองชัย
62113016918 นางสาวสุธิดา ธนาพีรัชต�ชัย
62113016919 นางสาวเบญจารัตน� ผางน้ําคํา
62113016920 นางสาวนันทิยา คู-กระสังข�
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62113016921 นางสาวสุธิมา สุรศาสตร�
62113016922 นางสาวนริศรา แก6วไวยุทธ
62113016923 นายศิวัจน�พล ปรีพูล
62113016924 นายธีรพงษ� ทัพฤาไชย
62113016925 นายณฐกร เนาวโรจน�
62113016926 นางสาวอุมาพร สีดาสอน
62113016927 นางสาวนงนุช สอนวงษ�แก6ว
62113016928 นางสาวศิริวรรณ มัดตา
62113016929 นางสาวชลดา วรนาม
62113016930 นายณัฏวรรธน� กุศลพิทักษ�แดน
62113016931 นางสาววนิดา อินทร�ลา
62113016932 นางนันทนี สุพรรณภูวงษ�
62113016933 นางสาวอัจฉรา ทบศรี
62113016934 นายธนากร ปถมสาคร
62113016935 นางสาวจุติธรณ� พละมา
62113016936 นายรัฐพงษ� นิศเรศ
62113016937 นายชุมพล ก้ัวพิจิตร
62113016938 นายอภิรักษ� สมศรี
62113016939 นางสาวปวีณา สมมาต
62113016940 นายเกียรติพงษ� อันเนตร
62113016941 นายแสงสุรีย� ครองสิน
62113016942 นางสาวกมลชนก ไวยวิรี
62113016943 นายชัยโย สีเสมอ
62113016944 นายคุณาธิป ฉายศรีวรรณ
62113016945 นางสาวปFติมา ใหม-คามิ
62113016946 นางสาวเกศรา ชาวหมู-
62113016947 นางสาวศศิธร กิจเจริญสิน
62113016948 นางสาวณัฏฐนิตา ผูกจิต
62113016949 นายทศพร ทมงาม
62113016950 นางสาววิภาพร บุญสมร
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62113016951 นางสาวสุภาพร วิชัย
62113016952 นางสาวเสาวลักษณ� สีดาแก6ว
62113016953 นางสาวภาวรรณ ไชยรักษา
62113016954 นายศุภกิตต์ิ ทับพิมพ�แสน
62113016955 นางสาวจิราพร ปะริสาเก
62113016956 นายกันตภณ ทาระเวท
62113016957 นางสาวพันทิพา หงษ�ใหญ-
62113016958 นางสาวฎาริกา ดอกพิกุล
62113016959 นางสาวกาญจนา พูนประโคน
62113016960 นางสาวจิตติมา แก6วนิโฮม
62113016961 นางสาวณัฏฐพิชา เหล-าเมืองเพีย
62113016962 นางสาวธนิสร จิระพงษ�
62113016963 นางสาวอาภาพร เศษหอม
62113016964 นางสาวชมพูนุช สุวรรณลา
62113016965 นายวัชรินทร� นาน6อย
62113016966 นายกอปร�บุญ ถุงวิชา
62113016967 นางสาวรัตติยา ปากชํานิ
62113016968 นางสาวอรปรียา นนทะภา
62113016969 นายนคร พลสวัสด์ิ
62113016970 นางสาววัชราภรณ� คําพรมมา
62113016971 นางสาวศิริรัตน� อินทุรัตน�
62113016972 นางสาววาสนา สิงห�มหาไชย
62113016973 นางสาวราตรี สอนสุภาพ
62113016974 นางสาวณัฐพร ลูกภูเขียว
62113016975 นางสาวบุษยา ประตังถาเน
62113016976 นางพีรญาญ�ภร จันทร�ศรี
62113016977 นางสาววรัญญา ชัยสิม
62113016978 นางสาวโสภาพรรณ� รักษาธูป
62113016979 นางสาวนุจรี หลังยาหน-าย
62113016980 นางสาวรุ-งทิวา นนตะศรี
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62113016981 นางสาวนุชจรีย� โชติกลาง
62113016982 นายภัทรพล ชวนอาจ
62113016983 นางสาวกัณชิสา ศรีเรือง
62113016984 นางสาวธิดารัตน� เพ็ชรบุรี
62113016985 นางสาวมัณฑนา ทิวไผ-งาม
62113016986 นางสาวอัจฉรา ปะนามะกา
62113016987 นางสาวสาวินี บุญศรี
62113016988 นางสาวนันท�วพัทธ� จันทะวิชัย
62113016989 นางสาวภาษิตา พรหมมา
62113016990 นายเกียรติศักด์ิ พรมภูงา
62113016991 นางสาวศิรินภา มัคครินทร�
62113016992 นางสาวขวัญชนก จันปา
62113016993 นางสาวสุภาพร หมู-เพชร
62113016994 นางสาวพัชนุช พรมบุตร
62113016995 นางสาวเกษกนก เชื้ออ-อน
62113016996 นางสาวกุลปรียา ศรีเจริญ
62113016997 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภูม่ิงศรี
62113016998 นางสาวอรยา สายสุข
62113016999 นางสาวยุภารัตน� พืชสิงห�
62113017000 นายแหลมทอง เจริญจารุวงศ�
62113017001 นายนราธิวัฒน� ประภาสอน
62113017002 นายจักรพงษ� จุลชาติ
62113017003 นางสาวภาวิตรา บุบผา
62113017004 นางสาวณัฐธิดาภรณ� เหง6ามูล
62113017005 นางสาวภาสินี วิชัยวงศ�
62113017006 นางสาวอังศุมาลิน วินทะไชย
62113017007 นางสาวธนวัน ปานศิริ
62113017008 นางสาวภิมลอมร จันทะวงษา
62113017009 นางสาวภัคธีมา ศรีคําภา
62113017010 นางสาวศิริภัสสร อัศพันธ�
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62113017011 นางสาวจุฬารัตน� มีกุดพันธ�
62113017012 นางสาววนิดา ชะอินวงษ�
62113017013 นางสาววิกานดา ปรียารัตนโชติ
62113017014 นางสาวธมลธร ไชยกูล
62113017015 นางสาวปทุมทิพย� อุคํา
62113017016 นางสาวณัฏฐิกา ยังดี
62113017017 นายจิรายุส อุคําพันธ�
62113017018 นางสาวเบญจวรรณ หอมตา
62113017019 นางสาวสุธิตา ศรีสมบัติ
62113017020 นายอนุชัย ภูแสนศรี
62113017021 นางสาวพิมพาภรณ� เก้ือกูลวงษ�
62113017022 นางสาวเพชรารัตน� สินธุโคตร
62113017023 นางสาวภัทราภรณ� สุทาผา
62113017024 นางสาวนันทนัช แจ-มสุวรรณ
62113017025 นางสาวธารารัตน� สุวรรณพงษา
62113017026 นายธีรนันท� จันทร�ศรี
62113017027 นายธีร�ธวัช ปะวะเสริม
62113017028 นางสาวนุชบา ฐานะม่ัน
62113017029 นางสาวกฤษณา ไชยคําม่ิง
62113017030 นายพลวัฒน� กิติวงศ�
62113017031 นางสาวสโรชา เชิงยุทธ�
62113017032 นางสาวอภินันท� วังเหนือ
62113017033 นางสาวฉัตรฑริกา สถิตชนม�
62113017034 นางสาวกมลชนก งามวิลัย
62113017035 นางสาวภัทรียา อุทโท
62113017036 นางสาวรพีกาญจน� โม6กุดแอก
62113017037 นายรวิภาส นิลวงศ�
62113017038 นางสาวมัชชุพร ขันประกอบ
62113017039 นายชัยวัฒน� เปลื้องรัมย�
62113017040 นางสาวนัฐภรณ� ชูเกียรติ
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62113017041 นางสาวขวัญฤดี ปะละชัย
62113017042 นายภาณุวิชญ� โคตบุดดี
62113017043 นางสาวพรนภา แย6มบุญมี
62113017044 นางสาวฉัตรฤทัย วงศ�ชัย
62113017045 นางสาวณัฐธิดา สาชิน
62113017046 นางสาวเมจิตรา มาตย�แท-น
62113017047 นายปาณเดชา ไชยโภชน�
62113017048 นายกฤษฎา ทัศมี
62113017049 นายอาทิตย� ศรีสิทธ์ิ
62113017050 นายบุณยกร พรหมบุตร
62113017051 นางสาวสุวิมล วงษาหาร
62113017052 นางสาวอนุสรา ทองดี
62113017053 นางสาวรัชนี ลครไชย
62113017054 นางสาวอิสราพร ชัยสอน
62113017055 นางสาวธันยกานต� ทองศรีวงศ�
62113017056 นายสหภัทร มะสิกา
62113017057 นางสาวสุวรรณรัตน� รักฉิมพลี
62113017058 นางสาวอุษารัตน� แสวงนาม
62113017059 นางสาวกาญจนาภรณ� สระแก6ว
62113017060 นายเกริกเกียรติ บุณโยดม
62113017061 นางสาวสุนิษา ภูอกิจ
62113017062 นางสาวรุจิฬา เพียรอดวงษ�
62113017063 นางสาวจุฑามาศ สาโดด
62113017064 นางสาวพัชรี เขืองหม6อ
62113017065 นางสาวละอองดาว ขันอาษา
62113017066 นางสาวณัฐธิดา ศรีหงษ�ทอง
62113017067 นางรุจิรา ศรีสวัสด์ิ
62113017068 นางสาวสมาพรรณ ธํารงทรัพย�
62113017069 นางสาวเจษฎาภรณ� วงศ�จันทร�
62113017070 นายนัฐวุฒิ บุตรตาราช
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62113017071 นายมนตรี พลชัยสงค�
62113017072 นายวีระชัย ศรีพันธุ�
62113017073 นายกิตติ ธาราวดี
62113017074 ว-าที่ร6อยตรีหญิงฉัตรชนก นิธุรัมย�
62113017075 นายวรายุทธ ทอระทึก
62113017076 นางสาวสุพรรณิการ� ก6อนวิมล
62113017077 นางพิกุล ทองเจือ
62113017078 นางสาวณิชมน สมอออน
62113017079 นายเจนณรงค� หนูมา
62113017080 นายพีรลักษณ� สําราญรื่น
62113017081 นายทรงเดช เพียรดวงศรี
62113017082 นางสาวพัชราพร ทุมสิงห�
62113017083 นางสาวจันทร�สุดา ลีรัตน�
62113017084 นางสาวกฤติยาพร ขันแข็ง
62113017085 นางสาวชญาน�นันท� บุบผาเดช
62113017086 นายมณฑล ศรีสงคราม
62113017087 นางสาวเฌอมาวีร� เพ็ญบุญ
62113017088 นางสาวพรพิมล จันทิหล6า
62113017089 นายสุทัศน� อุดม
62113017090 นางสาวมนินญา แสงแพง
62113017091 นางสาวสิริลักษณ� พรมมาโอน
62113017092 นางสาววราสินี ดวงคํา
62113017093 นางสาวพัชรา ฝอยทอง
62113017094 นางสาวณัฐนันท� คําเกตุ
62113017095 นางสาววัชราภรณ� ดอนกวนเจ6า
62113017096 นางสาวอริศรา สมบัติคีรีไพบูลย�
62113017097 นางสาววิภาวีย� พานศรี
62113017098 นางสาวนริศรา ถาวงษ�กลาง
62113017099 นางสาวกัญญลักษณ� รัตนวิเชียรชัย
62113017100 นางสาวพรรณธร พลเคน
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62113017101 นางสาวใบเฟFร�น ผ-านสําแดง
62113017102 นายธีระพงษ� ศรีพรม
62113017103 นางพัชรินทร� ประถานัง
62113017104 นายณัฐพล โพดาพล
62113017105 นางสาวพัชรริการ� สุวรรณจันทร�
62113017106 นายสุรชัช พิมพ�ชัยภูมิ
62113017107 นายสุทธิศักด์ิ คําด6วง
62113017108 นายอัษฎายุธ สุขจํานงค�
62113017109 นางสาวชฎาณิศ พงศ�สิริพาณิช
62113017110 นางสาวรัชนีกร มูลผลา
62113017111 นางสาวรัชฎาพร ภวภูตานนท�
62113017112 นางสาววริศรา จันทะคัต
62113017113 นางสาววิยะดา สารขันธ�
62113017114 นางสาวอํานวยพร พวงพันธ�
62113017115 นางสาวศิริวรรณ ตาหม่ืน
62113017116 นางสาวกฤษฎาภรณ� แสวงผล
62113017117 นางสาวสิธิวดี หน-อสีดา
62113017118 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�รัตน�
62113017119 นายวัฒสันต� แสงจันดา
62113017120 นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
62113017121 นางสาวจิตสุภา วิจบ
62113017122 นายณัฐวุฒิ โขมะพัฒน�
62113017123 นางสาวณิชกานต� โยหา
62113017124 นางสาวรัชฎาพร ปราบมนตรี
62113017125 นางสาวเนรัญชลา อสงไขยภักดี
62113017126 นางสาววราภรณ� คําชา
62113017127 นายกฤษณะ ยอดทุม
62113017128 นางสาวจิรดา อรรคประทุม
62113017129 นางสาววิไลพร เกยพุดซา
62113017130 นางสาวพิมพ�จันทร� วรรณทอง
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62113017131 นางสาวปุณฑริกา ทวะบุรี
62113017132 นางสงกรานต� จุติรักษ�
62113017133 นายอนันต�วัฒน� กล6าวิจารณ�
62113017134 นางสาวรุ-งทิวา พลต6าง
62113017135 นายจักรกริช ซ-อนกลิ่น
62113017136 นางสาวฐิติยา ผันเรืองศรี
62113017137 นางบุณยรัตน� ชมชื่น
62113017138 นางสาวเพ็ญนภา โพธ์ิศรี
62113017139 นางสาวสุธิดา แสนสร6อย
62113017140 นางสาวสุณิสา หัตถศิลปS
62113017141 นางไพริน เพ็ชรเลิศ
62113017142 นางสาวสุภาภรณ� ศรีจําปา
62113017143 ว-าที่ ร.ต.หญิงปวีณา พรมโสภา
62113017144 นางวราภรณ� หลวงน6อย
62113017145 นางสาวอลิษา ลาภบุญเรือง
62113017146 นางสาวสุกัญญา วะตะคุ
62113017147 นางสาวประภาพรรณ ธารเลิศ
62113017148 ว-าที่ ร.ต.ปEจจุธร จันทร�หล6า
62113017149 นายยุทธภูมิ คุ6มโสก
62113017150 นางสาวหทัยณัฐ สารีบุตร
62113017151 นายภูวนัย พวงมาลัย
62113017152 นางสาวก่ิงกาญจน� โคตรพัฒน�
62113017153 นางสาวชลธิชา โคตรมุงคุณ
62113017154 นายสุรเดช อินทนิล
62113017155 นางสาวณัชชาวิมล จันทร�เทศ
62113017156 นายกิรทัศน� ในริกูล
62113017157 นางสาวฐาปนี โคตรมุงคุณ
62113017158 นางสาวพรพรรณ ภูสีเงิน
62113017159 นางสาวสุวิมล เปนะนาม
62113017160 นางสาววิระวัลย� คันธะพฤกษ�
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62113017161 นายณัฐพงษ� บุญม่ัง
62113017162 นางสาวศุภนิดา สิงห�ซอม
62113017163 นางสาวสุพรรษา เชนรัมย�
62113017164 นางสาวพีระดา มนตรี
62113017165 นางสาวนิศมา ภูมิชิต
62113017166 นายพีระพล ฤาชา
62113017167 นางสาวอมรรัตน� โมรีย�
62113017168 นายอานันท� นนทะภา
62113017169 นางสาวกุลธิดา สุดาทิศ
62113017170 นางสาวชนัญชิดา ต6องจิตร�
62113017171 นางอุมาพร ไชยโสดา
62113017172 นางสาวปEญจรัตน� คํามา
62113017173 นางนวพร สําโรงพล
62113017174 นางสาวณัฐริกา สาระบูรณ�
62113017175 นางสาวฉวีวรรณ คําศรี
62113017176 นางสาวธิดาพร บุษบงค�
62113017177 นางสาววิภาวรรณ โขนภูเขียว
62113017178 นางสาววรรณิดา บุศเนตร
62113017179 นางสาวเสาวลักษณ� ช6อยชด
62113017180 นายมารุต ใจวัน
62113017181 นางสาวภัทรธิดา วงษาเนาว�
62113017182 นางสาวพรพิไล สุขรัง
62113017183 นางสาวศศิธร วงษ�คาน
62113017184 นางสาวประถมาภรณ� นรสิงห�
62113017185 นางสาวศิริทรัพย� อร-ามรุ-งทรัพย�
62113017186 นางสาววิมลรัตน� อาวรณ�
62113017187 นางสาวกรกช อ-อนน-วม
62113017188 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันทร�เพ็ง
62113017189 นายธีระเจต จันทร�ขาว
62113017190 นายธีรภัทร ภิภัทรตระกูลวงษ�
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62113017191 นายเอกพนธ� ดวงมี
62113017192 นางสาวประกายดาว ฉลาดดี
62113017193 นายอันเดอร� โลริก
62113017194 นางสาวศิริวรรณ จงมีเดช
62113017195 นายสุเมธ ประภาสโนบล
62113017196 นางสาวอลิษา พรหมเอาะ
62113017197 นางสาวภคพร คลังพระศรี
62113017198 นางสาวพรทิพย� พันโสม
62113017199 นางสาวนุสรา ใยแก6ว
62113017200 นายพลัฏฐ� พัทธดนย�สมบัติ
62113017201 นางสาวกรรณิกา สีวันแก6ว
62113017202 นางสาวภาริษา อภัยกาวี
62113017203 นายนิกร ปลัดสังข�
62113017204 นางสาวผุสดี มีไร-
62113017205 นางสาวสุภาพร ด่ังศิริโชค
62113017206 นางสาวสมิตา แก6วบุดดา
62113017207 นายศรราม พรมแก6ว
62113017208 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญโชติ
62113017209 นางสาวนิสารัตน� กงชัยภูมิ
62113017210 นางสาวนรีรัตน� สมบัติธรรมกุล
62113017211 นายรณชัย ผิวขํา
62113017212 นายศิวกร คําทะเนตร
62113017213 นางกานติมา ศิริมาลา
62113017214 นางสาวสุดาดวง ประวัติศรี
62113017215 นางสาวฐิติมา เพียงเกต
62113017216 นางสาวกุลนภา เวียงอินทร�
62113017217 นางสาววราภาสิริ ยาฉาย
62113017218 นางสาวสมปรารถนา ทุมวัน
62113017219 นางสาวจุฑามาศ อรรคฮาต
62113017220 นางสาวอุบลวรรณ วรรณสัมผัส
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62113017221 นางสาวพัชรียา พิมพา
62113017222 นางสาวสิรามล แก6วคง
62113017223 นายกิจจา แซ-ตัน
62113017224 นางสาวสุกัญญา กองเกิด
62113017225 นางสาวพรไพลิน เข็มกลัดทอง
62113017226 นายรัชตะ สมประสงค�
62113017227 นางสาวภควพร เขตต�ผดุง
62113017228 นางสาววรรณา จิตรงาม
62113017229 นางสาวโชติรส จ-าพา
62113017230 นางสาวเพชรรัตน� บุญญะรัง
62113017231 นายภักด์ิภูมิ เอื้อราษฎร�
62113017232 นางสาวกนกนันท� ลีฬหวรงค�
62113017233 นางสาวจารุวรรณ หอทอง
62113017234 นางสาวสัจจะพร ตนะสอน
62113017235 นางสาวปริญญา อัศวภูมิ
62113017236 นายจักรกฤช ยอดสง-าศรี
62113017237 นางสาวฝนทิพย� มิตตัสสา
62113017238 นายอภิเดช บุญคง
62113017239 นางสาวกุลวดี ลีลากุด
62113017240 นางอรณิชชา หม่ืนจิตร
62113017241 นางสาวพิชญ�สินี ทองสัน
62113017242 นางสาวจิรภา เผ-าหัวสระ
62113017243 ว-าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ� เปUะชาญ
62113017244 นายชิดชัย สารวงษ�
62113017245 นายบุญโรม สอทา
62113017246 นางสาววรินทร�ทิพย� เพียยุระ
62113017247 นางสาวประภัสสร จันทร�จําปา
62113017248 นางสาวโชษิตา พรมพิลา
62113017249 นางสาวนันทนา กรินตา
62113017250 นางสาวชลธร โทวิรัตน�
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62113017251 นางสาวลลิตพรรณ ทวีชีพ
62113017252 นางสาวนงค�ชนก ศรีวิชัย
62113017253 นางสาวธีรกานต� ทับทิมศรี
62113017254 นางสาวเพ็ญประกาย อินทร�เหล-าใหญ-
62113017255 นางสาวหัทยา ลุนอุดม
62113017256 นายกิตติพงศ� ศิริมันต�
62113017257 นายธนวิชญ� คณารส
62113017258 นางสาวจิริยา ทะบันแดน
62113017259 นางสาวเจนจิรา อุตสาหพันธ�
62113017260 นางสาวสกาวรัตน� คําด6วง
62113017261 นางสาวสุนันทา จูมกุมาร
62113017262 นางสาวรัตน�ธิกร พลกล6า
62113017263 นางสาวสุมาลีรัตน� เขตปEญญา
62113017264 นางสาวพิชญานิน อกนิษฐ�กุล
62113017265 นายอนุสรณ� เกศคําขวา
62113017266 นางรุจิอร ฉัตรศรี
62113017267 นางสาวยุพดี ระดาไสย
62113017268 นางสาวปวีณา นาคประเวทย�
62113017269 นางสาวอุษณี ลาดมี
62113017270 นายวทัญ\ู วรรณสุทธ์ิ
62113017271 นางสาวนิชกานต� ศักรินพานิชกุล
62113017272 นางสาวชไบพร เพชรนุกูลเกียรติ
62113017273 นายยุทธพร พิมพสุด
62113017274 นายเดชา น6องดี
62113017275 นางนวพร อรรคฮาตศรี
62113017276 นายโชคชัย จุลละนันทน�
62113017277 นางสาวปภาดา สนิทพจน�
62113017278 นางสาวอารยา ภูชะวี
62113017279 นายอนุพงษ� การภักดี
62113017280 นางสาวราศี พิมพ�สวัสด์ิ
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62113017281 นางสาวบัญจมาภรณ� สร6อยกุดเรือ
62113017282 นางสาวสรญา เพ่ิมสุข
62113017283 นางพัชราภรณ� ทีภูเขียว
62113017284 นางสาวดรุณศิริ สําราญเนตร
62113017285 นางสาวกฤตาภรณ� คงทอง
62113017286 นางสาวปภวรินท� ศรีมีชัย
62113017287 นางสาวกมลทิพย� บรรณวงศิลปS
62113017288 นางสาวอริสา ถาระโท
62113017289 ว-าที่ร6อยตรีหญิงรัตติกร กองลาแซ
62113017290 นายจิรวัฒน� ย่ิงยืน
62113017291 นางสาวสุนิตสา อุปชาคํา
62113017292 นางสาวศุภิสรา นามศิริ
62113017293 นางสาวกฤติยาภรณ� มนูเลิศ
62113017294 นายสถาพร เมืองมุงคุณ
62113017295 นางสาวนิสา เหล-าวงษี
62113017296 นายธนรักษ� นะราวัง
62113017297 นางสาวฉัตรียา ดวงจันทร�
62113017298 นางสาวมลธิชา โคตมูล
62113017299 นายเทียมชน โชติวชิรพันธุ�
62113017300 นายณัฏฐ�อมร ลิมปFจํานงค�
62113017301 นายต6นตระการ สายอุ-นใจ
62113017302 นายชนกานต� แท-นหิน
62113017303 นางสาวชนิดาภา พรมบุตร
62113017304 นายสุรศักด์ิ กันยารัตน�
62113017305 นางสาววรรณนิศา ชํานาญพล
62113017306 นางสาวชรินทร�ทิพย� เริงเลื่อม
62113017307 นายพงษ�ดนัย บุญช-วย
62113017308 นายวุฒิไกร ทองยา
62113017309 นางสาววิภาพร บุญสายัง
62113017310 นางสาวรัตนากร ม่ันจิตร
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62113017311 นางสาวอัจฉราภรณ� วรรณน6อย
62113017312 นางนริศรา มูลกิตติ
62113017313 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีวิเศษไทย
62113017314 นางสาวทิพย�สุดา จันทดวง
62113017315 นางสาวกนกวรรณ ศิริสาร
62113017316 นางสาวรัชนก อ-อนจันทร�
62113017317 นางกานดากร กะวิเศษ
62113017318 นางสาวฉันทวรรณ คําภิบาล
62113017319 นางสาวเนจิรา ก6านทอง
62113017320 นายวงศธร เย็นสวัสด์ิ
62113017321 นางสาวกนกวรรณ อินทร�พันธ�
62113017322 นางสาวเจนจิรา วงศ�หาแทน
62113017323 นางสาวสุธาสินี ขันตี
62113017324 นางสาวจุฑารัตน� มูลเทพ
62113017325 นางสาวธิดาพร บัวจันทร�
62113017326 นางสาวชลภัสสรณ� ชินภัทรจีรัสถ�
62113017327 นางสาวฉัตรสุดา สําราญอินทร�
62113017328 นางสาวสุชานาถ ผิผ-วนนอก
62113017329 นางสาวจุฑามาศ ถวายชัย
62113017330 นายชลธาร กาบบัวลอย
62113017331 นางสาวสรัญญา บัตรศรี
62113017332 นางสาวอธิติยา ศิริดล
62113017333 นายวิทยา ลีเจ6ยวะระ
62113017334 นางสาวพิศมัย ภูนิทาน
62113017335 นางสาวธัญญาลักษณ� บุญปอด
62113017336 นางสาวจันทร�จิรา สุ-มมาตย�
62113017337 นางสาวลลิตา ศรีไกรเวศน�
62113017338 นางสาวเบญจมาศ ชุ-มวิเศษ
62113017339 นางสาวพรนภา จงมีศิลปS
62113017340 นางสาวธิดารัตน� คงโนนกอก
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62113017341 นางสาวอารียา พูนเฉลียว
62113017342 นางสาวประทุมมา ภาประเวศ
62113017343 นางสาวสุภาวดี เนตรสุริยะ
62113017344 นายฐาปณัฐ ชาญสมร
62113017345 นางสาวจุฑารัตน� ซ6ายขวา
62113017346 นางสาวจิราพร สีสงัด
62113017347 นางสาววิจิตรา แสงสุวรรณ
62113017348 นางสาววาสิณี วิระพันธุ�
62113017349 นางสาวนิธินันท� ปFติอนันต�ศรี
62113017350 นายณัฐวุฒิ เดชอาญา
62113017351 นางสาวสุรีวัลย� ซุยโพธ์ิน6อย
62113017352 นางสาวสุภาวดี พาสิงห�
62113017353 นางสาวพิรญาณ� เทศจําปา
62113017354 นางสาวสุลักขณา จันทราช
62113017355 นางสาวสิริกานต� บรรพบุตร
62113017356 นายสราวุธ ศรีอิสาณ
62113017357 นางสาววรรณภร จํานงพันธุ�
62113017358 นางสาวพัชรินทร� เจริญท6าว
62113017359 นางสาวทัศนีย� ปFติทะโน
62113017360 นางสาวกาญจนา บุญฤทธ์ิ
62113017361 นางสาวผกามาส ศรีดาวงษ�
62113017362 นางสาวธนภรณ� ศรีวังพล
62113017363 นางสาวกัญญาวีร� คันทะพรม
62113017364 นางสาวกัญยารัตน� คําจันทร�ดี
62113017365 นายประพฤทธ์ิพล จงรักษ�
62113017366 นายประเดิมศักด์ิ คงทน
62113017367 นางสุมาลี นาระคล
62113017368 นางสาวปFยธิดา สร6างนานอก
62113017369 นางสาวอรทัย นันตะหน6อย
62113017370 นางพัชราภรณ� ประวะโท
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62113017371 นายภัทรพล เหล-าราช
62113017372 นางสาววนิดา สุเทวี
62113017373 นายชวลิต พรรคทิง
62113017374 นางสาวชิดชนก มนตรี
62113017375 นางสาวจิราพร สอนไชย
62113017376 นางสาวผกากานต� ทองโคตร
62113017377 นางสาวสมฤทัย วารีศรี
62113017378 นางสาวสาวิตรี คงสมศรี
62113017379 นางสาวกรรณิการ� เวียงสงค�
62113017380 นางสาวสุพัตรา พละสินธุ�
62113017381 นางสาวสุพัฒตรา สีสอง
62113017382 นายจักรรินทร� ภูปา
62113017383 นายชลธิศ มะโนวัน
62113017384 นางสาวชุติมา ครยก
62113017385 นายพีระพงษ� คงทัพ
62113017386 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิทอง
62113017387 นางสาวมุฑิตา เคนานันท�
62113017388 นางสาวณัฐพร เกตุดาว
62113017389 นางสาวปฏิมาภรณ� มะดาศรี
62113017390 นางสาวจุฑาทิพย� ประวันโต
62113017391 นางสาวสาวิตรี แก6วชนะ
62113017392 นางสาวพิไลพร สีขวา
62113017393 นางสาวเบญจมาศ คุณะ
62113017394 นายศุภวัชร� สีทํามา
62113017395 นางสิริกัญญา มโนนที
62113017396 นายคณพล ปะติโส
62113017397 นางสาวปรีญาภรณ� กลางทิพย�
62113017398 นางสาวศิริยา หงษ�ใหญ-
62113017399 นายปEณญาวัชญ� โสภา
62113017400 นางสาวตรีรัตน� หาญเชิงชัย
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62113017401 นางสาวสุภักษร แพ-งศรีสาร
62113017402 นางสาวสิริวิมล จันทอง
62113017403 นางสาวศิริพร นามแดง
62113017404 นางสาวศิรินันท� บุญมารัตน�
62113017405 นางสาวจิราพรรณ สนทอง
62113017406 นางปริญญาพร อ-องจันทร�
62113017407 นางสาวกัลยาณี หลักคําพันธ�
62113017408 นางสาวฐิติพร ช-วงภักดี
62113017409 นางสาววิชชุดา สิมสวน
62113017410 นางสาวสุภัทรา หนุนทันเจริญ
62113017411 นายพิศณุ แสนชูปา
62113017412 นางสาวธนพร ทองเจริญ
62113017413 นางสาวสุวรรณา หงษ�บุญ
62113017414 นางสาวกัญญาภัทร คุณทะวงษ�
62113017415 นางสาววริยาภรณ� จุลธง
62113017416 นางสาวพัชรี ปFตตานะ
62113017417 นางสาวปFติยา ทองบุญมา
62113017418 นายทักษะพล ตอพล
62113017419 นางสาวอาทิตยา ไชยทุม
62113017420 นางสวลี แก-นเชียงสา
62113017421 นายอานนท� อินยัง
62113017422 นางสาวกมลวรรณ ด6วงคํา
62113017423 นายชัยโรจน� เนตรหาญ
62113017424 นายอิทธิวัตร พานทอง
62113017425 นายชินนันท� รัตนตรัยวงค�
62113017426 นายณัฐพงศ� ศรีศุภร
62113017427 นายนัฐพล ปEสสามา
62113017428 นางสาวสุภักษร แสนใจวุฒิ
62113017429 นายณัฐพล ศรีกอง
62113017430 นางสาวปานดวงใจ เพียชิน
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62113017431 นางสาวสุพรรณี บุตรศรีภูมิ
62113017432 นางสาวสุวรรณี เพชรวรากุล
62113017433 นายสุทธิพงษ� อุพลเถียร
62113017434 นายวิศิษฐ� ปราชม
62113017435 นายวิทยา ศรีณรงค�
62113017436 นางสาวขนิษฐา จันทหาร
62113017437 นายยุทธพงศ� ใจบุญ
62113017438 นางสาวปFยะธิดา นันสะอาด
62113017439 นายพงษ�นรินทร� ศรีบุญเรือง
62113017440 นายวราวุฒิ สร6อยนายาง
62113017441 นางสาวปทิตตา ถนนใหญ-
62113017442 นางสาวนฤมล คําสีแก6ว
62113017443 นายสุรชัย ทาระคุณ
62113017444 นายนรดิษฐ� กุศลปรีดี
62113017445 นางสาววริญา ทูลลี
62113017446 นางปณัฏฐ�ชญา โคตรนารา
62113017447 นางสาวอภิชญา เรืองสกุลพร
62113017448 นายอนุชา ภูเด-น
62113017449 นายพีรพล สิงหะสุริยะ
62113017450 นางสาวจิราภา แจ-มศรี
62113017451 นางสาวลูกน้ํา ทับทองหลาง
62113017452 นางสาวพิศมัย คูคํา
62113017453 นางสาวสุมิตรา ศรีชาดา
62113017454 นายนัฐดนัย มาแก6ว
62113017455 นางสาวกษมพร อิฐรัตน�
62113017456 นางสาวเนตรอนงค� โคตรทอง
62113017457 นายณัฐศิวัช เอกจิรพงศ�
62113017458 นางสาววรัญญา ชอบใหญ-
62113017459 นายพิสิฐ ฮุยสูงเนิน
62113017460 นายกัมปนาท โคตรจันทร�
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62113017461 นางสาวกนกวรรณ นามสิงห�
62113017462 นางสาววรรณภา พลสุวรรณ�
62113017463 นางสาวพัชรี นาชัยบูรณ�
62113017464 นางสาวอาริสา ดําริห�
62113017465 นางสาวณัฐฐาพร สุวรรณแสง
62113017466 นางสาวกนกวรรณ โคตรสุโพธ์ิ
62113017467 นางสาวรัชนี วงษ�คําซาว
62113017468 นายเกรียงศักด์ิ พลโลหะ
62113017469 นายรัชชานนท� แก6วเวียงเดช
62113017470 นางสาวเสาวภา เหมือดไธสง
62113017471 นายสัมฤทธ์ิ สิงบุดดี
62113017472 นางสาวรัชนีภรณ� วิชาฮาด
62113017473 นางสาวปวีนุช สุระเสน
62113017474 นายวุฒิชัย รัตนัง
62113017475 นางสาวยุพาพร พุดบุรี
62113017476 นายวรเชษฐ สุชัย
62113017477 นางสาวมนสิชา แข-งขัน
62113017478 นางสาวนวรัตน� ม่ิงมิตร
62113017479 นายปฐมพร หนูดี
62113017480 นายเกียรติกุล พรหมมากุล
62113017481 นางสาวภัทราพร สุนทรรส
62113017482 นายภูบดินทร� วรชินา
62113017483 นางสาวเฌอฟRา ปEกโคทะกัง
62113017484 นายสว-าง เสนาดี
62113017485 นางสาวศศิชานันท� ไชยจํานงค�
62113017486 นางสาวกมลลักษณ� คลังดงเค็ง
62113017487 นายชัช โสสีทา
62113017488 นายนิวัชชัย จิตราช
62113017489 นายสิทธิพล สมบัติราช
62113017490 นางสาวจิราวรรณ พันธะ
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62113017491 นางสาวภาวิณี บุญไทย
62113017492 นางสาวรุ-งนภา โสมาสี
62113017493 นายพิรุฬห� เพสี
62113017494 นางสาวธิดารัตน� ธงลอย
62113017495 นางสาวรัตนาพร แดงนาเพียง
62113017496 นางสาวอมิตา ฟองทา
62113017497 นางสาวกฤตยา พาคํา
62113017498 นางสาวประภาวดี วรุณศรี
62113017499 นางสาวณัฐมล นนทชัย
62113017500 นางสาวพรชนัตถ� ประโมทะกะ
62113017501 นายจักรพงศ� เพ็ชรสวัสด์ิ
62113017502 นายคณุตม� ทบวัน
62113017503 นายณัฐพล นะจะคูณ
62113017504 นายเจษฎา พระเมืองแก6ว
62113017505 นางสาวสุวิภา มีนาราช
62113017506 นางสาวบุญญาพร ก6อนคําใหญ-
62113017507 นางสาวจุฑาทิพย� ชาบันดิด
62113017508 นางสาวชญาณี หม่ันทอน
62113017509 นางสาวพลอยนภัส โพธ์ิศรีอุ-น
62113017510 นางสาวสุพรรณี พองเสียง
62113017511 นางสาวพรรณภา ภูษา
62113017512 นายธีระพล หินเมืองเก-า
62113017513 นายนทีธร เหล-าโสด
62113017514 นางสาวฑิฏิญาภรณ� ศรีธรรมมา
62113017515 นางสาวขนิษฐา แสนชมภู
62113017516 นางสาวอรวรรณ ชาญกัน
62113017517 นางสาวเตชินี นวลบัตร
62113017518 นายอนันต� จันลา
62113017519 นายพิทักษ� ทุมรัง
62113017520 นางสาวอุลัยลักษณ� อุ-นทะยา

หน6า 584 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113017521 นายสุพศิน ลุนบง
62113017522 นางสาวลักขณา วงษ�จรัส
62113017523 นางสาวชนาธินาถ วิเศษชาติ
62113017524 นางศุกัญญา ถากงตา
62113017525 นางวันนิภา เกษทองมา
62113017526 นางสาวสุจิตรา อรรคศรีวร
62113017527 นายภานุชิต ยตะโคตร
62113017528 นางสาวบุญรัตน� ไชยเสนา
62113017529 นางสาวธวัลรัตน� พรมสิทธ์ิ
62113017530 นายนพฤทธ์ิ ซ6อมจันทา
62113017531 นางสาวอภิชญา อนุรักวงตระกูล
62113017532 นางสาวนภัสวรรณ พลธา
62113017533 นางสาววิภาดา ทองลิ่มสุด
62113017534 นางสาวขวัญลดา ถาวร
62113017535 นางสาวน้ําตาล อินทร�แสง
62113017536 นายสุเมธ ปรีสิทธ์ิ
62113017537 นางสาววชิราภรณ� ภาโนมัย
62113017538 นางสาวณิชชา สองเมือง
62113017539 นางสาวปFยะนุช แสงปRอง
62113017540 นางสาวสุทธิดา โสแสนน6อย
62113017541 นางสาวอรสุมา แดนจันทึก
62113017542 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ จันทร�เดช
62113017543 นางสาวเกษร หลาบเหมทุม
62113017544 นางสาวชุติมา สารการ
62113017545 นางสาวอลิสา ผาบัว
62113017546 นายทศพล เสนาะศัพท�
62113017547 นางสาวนิตยา สีลาลับ
62113017548 นางสาวอรพรรณ สมนา
62113017549 นางสาวพนิตพร นาทอง
62113017550 นางสาวปFยาพัชร หาญโยธี
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62113017551 นายธีรพงษ� เทาดี
62113017552 นายวุฒิพงษ� หงษ�สิงห�
62113017553 นายพีรวัฒน� แก6วกันต�
62113017554 นางสาวภัทรนันท� ภูยาทิพย�
62113017555 นางสาววนิดา คําผา
62113017556 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีวิชา
62113017557 นางสาวนภาวรรณ แสนพาน
62113017558 นายนนท� วัณณกุล
62113017559 นายกฤตนันท� ภูขีด
62113017560 นางสาวภิรมย�ญา ไชยะ
62113017561 นายกันทาร�กร รู6บุญ
62113017562 นางสาวมัลลิกา พิทักษ�ประทาน
62113017563 นางสาวกนกวรรณ กุระนาม
62113017564 นางสาวปริญาภรณ� เพียรสิงห�
62113017565 นางสาวณัฏยาภรณ� ดอกบัว
62113017566 นางสาวศิริฉัตร กาฬหว6า
62113017567 นางสาวพรญาณี ชาญประเสริฐ
62113017568 นางสาวแก6วเก6า บุตรมูล
62113017569 นายธีรนัย ไกยสวน
62113017570 นางสาววชิรญาณ� นาชัยบูรณ�
62113017571 นางสาวอรอนงค� คงพูลเพ่ิม
62113017572 นางสาวกมลชนก สุวรรณโคตร
62113017573 นายณัฐวุฒิ อินธิสาร
62113017574 นางสาวเพชรลักษณ� พงศ�พีระ
62113017575 นางสาวภานุมาศ ไกรพล
62113017576 นางสาวนิศารัตน� วรรณสุข
62113017577 นายอภิชาติ สอนม่ัน
62113017578 นางสาวกฤษฎ์ิณิชาภรณ� จันสว-าง
62113017579 นางสาวฑิฆัมพร ทาหนองค6า
62113017580 นางสาวทัศพร รัตนเพชร

หน6า 586 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113017581 นางสาวณัฐดาพร ชูวิชัย
62113017582 นางสาวชุติมันต� มะลาชาลี
62113017583 นายคมสัน แสนวิชัย
62113017584 นางสาวบุษบาวรรณ ชินมา
62113017585 นางสาวเบญจพร ตลอดไธสง
62113017586 นางสาวกาญจนา ราคาแพง
62113017587 นางสาวชลธิชา สุกุล
62113017588 นางสาวศิริรัตน� สุพร
62113017589 นางสาวปาริชาติ ก่ิงแก6ว
62113017590 นายธรรมสรณ� จิตต�วิบูลย�
62113017591 นายมาวิน ธีระภัทรธนานนท�
62113017592 นางสาวกฤติยา ศรัทธาพันธ�
62113017593 นางสาวศิริรัตน� ประพัศรางค�
62113017594 นางสาวภัทรภร ศรีโพนทอง
62113017595 นางสาวรุจิรา ผุดผ-อง
62113017596 นางสาวบุญฑริกา เหล-าอัน
62113017597 นางสาวธัญญาเรศ แสนตรง
62113017598 นายณฐพงศ� เหลาแตว
62113017599 นางสาวชมพูนุท พิเคราะห�กิจ
62113017600 นางสาวสุธาสินี ศรีนอก
62113017601 นางสาวปาริชาติ เวียงสงค�
62113017602 นางสาวโสภิตา แนวโสภี
62113017603 นางสาวชุติกานต� ภูผิวผา
62113017604 นายเกียรติศักด์ิ สิงห�ศรีโว
62113017605 นางสาวดวงพร วงหาญ
62113017606 นายณัฐวัฒน� ขันขวา
62113017607 นายณัฐพนธ� โคตรแสง
62113017608 นางสาวพัชรี ศิริ
62113017609 นางสาวทิพย�วรรณ ติงมหาอินทร�
62113017610 นางสาวสุพิชชา ทองจินดา
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62113017611 นางสาวปทุมทิพย� น6อยตาแสง
62113017612 นางสาวศุภลักษณ� ราชบัณฑิต
62113017613 นายณัฐพล เอกวงษ�
62113017614 นางสาวคลียาพัท เสน-ห�รอด
62113017615 นางวิราวรรณ เรืองวัชรกุล
62113017616 นายศุภวัตฒ� โคตรทิพย�
62113017617 นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร
62113017618 นางสาวปาจรียา สนิทวัฒนากุล
62113017619 นางสาวสุดารัตน� บัวเกตุ
62113017620 นายธีรเจต แสนหล6า
62113017621 นายชาญฤทธ์ิ พัสดร
62113017622 นางสาวอัครรัตน� อินทะศร
62113017623 นางสาวนัธมน อุทาวงศ�
62113017624 นายหฤษฎ� แก-นสุวรรณ
62113017625 นางสาวนงเยาว� นรมาตร
62113017626 นายพสิษฐ� เผยศิริ
62113017627 นางสาววรรณิษา ประกายสี
62113017628 นางสาวศิริประภา พิลารัตน�
62113017629 นางสาวสุธิดา ปFนะเก
62113017630 นางสาววิราภรณ� ชานนท�เมือง
62113017631 นางสาววันวิสา กันยาประสิทธ์ิ
62113017632 นางสาวปFยะพร พรศรี
62113017633 นายประจวบ ผ-องสีงาม
62113017634 นางสาวขวัญจิรา พันธ�ภักดี
62113017635 นางสาวปนัดดา บูรณะพล
62113017636 นางสาวสิรินภา ไชยแสนท6าว
62113017637 นายเมธี บริบูรณ�
62113017638 นายพิสิทธ์ิ แสงสุก
62113017639 นางสาวจันทิมา จุธาศักด์ิ
62113017640 นางสาวพิชญ�สินี เวียงนนท�
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62113017641 นางสาวศลิษา ศรีสมครุฑ
62113017642 นายภัทรวิทย� อโนวัลย�
62113017643 นางสาวเกศริน วงษารี
62113017644 นายเศรษฐศักด์ิ วังสระ
62113017645 นางสาวปาริชาติ ศรีสุธรรม
62113017646 นางสาวปนิดา คําสังวาลย�
62113017647 นายธนาวุธ สุนรกุมภ�
62113017648 นางสาวกิติญา พลไชยา
62113017649 นางสาวอติกานต� พละงาม
62113017650 นางสาวศิริลักษณ� ชมภู
62113017651 นางสาวจิราลักษณ� มาลาหอม
62113017652 นายจิรายุทธ ชาดง
62113017653 นายโกสินทร� วิชาธรรม
62113017654 นางสาวกุลจิรา แก6วกาหลง
62113017655 นางสาวกาญจนา เมืองจันทร�
62113017656 นางสาวกนกกาญจน� พิพิธกุล
62113017657 นายอํานาจ นาสวัสด์ิ
62113017658 นางสาวกิติยา เชิงหอม
62113017659 นางสาวสไบทิพย� วงเวียน
62113017660 นายพีรพล ดวงพิมพ�
62113017661 นางสุพรรณี ศรีแก6ว
62113017662 นางสาวสุภารินทร� ลายงาม
62113017663 นางสาวธัญญารัตน� คํายุธา
62113017664 นางสาวธัญวรัตน� อามาตย�มนตรี
62113017665 นางสาวกรพินธุ� หาปูทน
62113017666 นางสาววิจิตรา พุทธพักตร�
62113017667 นางสาวกีรติญา ลุนหล6า
62113017668 นายธนวัฒน� เวียงวิเศษ
62113017669 นายปFโยรส ชาญวิรัตน�
62113017670 นางสาวกฤติยาภรณ� สุริยะ

หน6า 589 จาก 869            
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62113017671 นางสาวจิราพร ดีโนนโพธ์ิ
62113017672 นางสาวพรรณภา วันหากิจ
62113017673 นายกัมปนาท โคโยทา
62113017674 นางสาวจิตอารีย� แก6วสูงเนิน
62113017675 นางสาวสุมลรัตน� น6อยคูณ
62113017676 นายสัญญา ถ่ีถ6วน
62113017677 นางสาวลลิดา จิรแสงหิรัญ
62113017678 นายก6องหล6า ศรีแก-นจันทร�
62113017679 นายทินกฤต เถ่ือนโทสาร
62113017680 นางสาวอมรรัตน� แสนขรยาง
62113017681 นายจักรา สิงห�โต
62113017682 นางสาวกิติยาภรณ� วรรณรักษ�
62113017683 นายคมสันติ คําขวา
62113017684 นางสาวปFยะวดี เกษวงศ�
62113017685 นายอัจจิรุจ สุพรรณวงศ�
62113017686 นางสาวนงลักษณ� ยะไชยศรี
62113017687 นางสาวสุภาพร อ-อนเหลา
62113017688 นายสราวุธ อุดชานนท�
62113017689 นางสาวนิสาลักษณ� เพียรคราด
62113017690 นางสาวสรวงสุดา พรมกาวงศ�
62113017691 นายประสงค� จันเก้ิน
62113017692 นางสาวสาริศา มธุรส
62113017693 นายธีรวัฒน� หนูสี
62113017694 นายไชยา เจริญ
62113017695 นายรัฐพล วงษ�ปEจฉิม
62113017696 นางสาววิชชุดากร ศรีเคน
62113017697 นายธีระชัย ทองเหลือ
62113017698 นายจิรายุทธ ไตรยะสุทธ์ิ
62113017699 นางสาวภชารี แจ-มปรีชา
62113017700 นายบุญญฤทธ์ิ รังวิเศษ

หน6า 590 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113017701 นายจักรพันธ� วามะลุน
62113017702 นายณัฐวี คลังภูเขียว
62113017703 นายพงษ�สิทธ์ิ คําศร
62113017704 นายธวัชชัย มะริศ
62113017705 นายศุภณัฐ ศรีโบราณ
62113017706 นางสาววรรพิรัญญา อินทร�โท
62113017707 นางสาวอรณี เนื่องมัจฉา
62113017708 นายจิรวัฒน� บรรพบุตร
62113017709 นางสาวรัชดากร ทองสุข
62113017710 นางสาวศรัญญา สกลหล6า
62113017711 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีปEดถา
62113017712 นางสาวภัทราวรรณ มาทา
62113017713 นางสาวศุภราภรณ� นามกรณ�
62113017714 นายชนินทร� สุขศรีงาม
62113017715 นางสาวนุชรีย� วัตะโส
62113017716 นายเนตรพงษ� ศรีประสาร
62113017717 นางสาวสุพัตรา สมสาย
62113017718 นายแผ-นดิน ศิริเมือง
62113017719 นางสาวจันทร�จิรา โคตรบรรเทา
62113017720 นางสาววรัชญา ปRอมสุวรรณ
62113017721 นางสาวภัทราภรณ� อ-อนตาแสง
62113017722 นางสาวเนตรทราย วรรยะผล
62113017723 นางสาววรินทร โชติญาโน
62113017724 นายวีระพันธ� อินทรสงเคราะห�
62113017725 นางสาวณัฎฐิญาภรณ� งอกคํา
62113017726 นางสาวโชติรส เกียรติพนมแพ
62113017727 นางสาวบุษกร คันธศร
62113017728 นางสาวปภัสรา ลือยงวัฒนา
62113017729 นางสาวสุภัทรา แสงแก6วเขียว
62113017730 นางสาวพรทิพย� นามบุญลือ

หน6า 591 จาก 869            
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62113017731 นางสาวธัญพิชชา บุเกตุ
62113017732 นางสาวชลธิชา คําแพง
62113017733 นางสาวประภาพรรณ บุตรดีอยู-
62113017734 นางสาวรจนา อันทะปEญญา
62113017735 นางสาววาสนา ฟองฤทธ์ิ
62113017736 นายวชิรพันธุ� อันทรินทร�
62113017737 นางสาวสกลพร อ-อนละออ
62113017738 นางสาวอริสา ไตรยงค�
62113017739 นายเอกลักษณ� ศรศักดา
62113017740 นายศักด์ิชาย สมสาย
62113017741 นางสาวนิตยา วะโรหะ
62113017742 นางสาวพรรณมาส ศรีนวลอินทร�
62113017743 นายเศรษฐวิทย� คํากอง
62113017744 นางสาวศศินา ใจเอื้อ
62113017745 นางสาวนิษฐา ศิริพูน
62113017746 นายจิรวุฒิ โม-งคํา
62113017747 นางสาวกานต�กวี ไชยบัวลา
62113017748 นางสาวกัญญาณี เล-ห�กล
62113017749 นางสาวทรายทอง อะโรคา
62113017750 นางสาววริญญา แซงจําปา
62113017751 นางสาวศิริรัตน� สีสมพาน
62113017752 นายโกวิท สีสด
62113017753 นางสาวเกศินี ทานะกัน
62113017754 นายชัยชนะ ธรรมแพทย�
62113017755 นายสุริยกานต� พานป]อ
62113017756 นางสาวพิไลลักษณ� ทอนมาตร�
62113017757 นางสาวสุภจิตรา เทียนรัตนโสภณ
62113017758 นายนิติพงษ� นิลจันทร�
62113017759 นายปรีชา วิเชียรชัย
62113017760 นางดวงตะวัน จุลบุรมย�
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62113017761 นายอิทธิชัย แก-นวงศ�คํา
62113017762 นางสาวสุปราณี ศรีหนองพอก
62113017763 นางนิศาชล สอนโต
62113017764 นางสาวนลินี กัดโกนา
62113017765 นางสาวศิรินทร�ทิพย� จักษุมา
62113017766 นางสาวพัทธานันท� แน-นอุดร
62113017767 นางสาวสายใจ สายเส็ง
62113017768 นางสาวจิราพร พลศักด์ิ
62113017769 นายสันติภาพ ไชยสาร
62113017770 นางสาวอนรรฆวี มีวงษ�วิทยา
62113017771 นางสาววัชราภรณ� สันเมือง
62113017772 นายพรวิสิทธ์ิ ศรีสินธุ�
62113017773 นายชิณวัฒน� โพธ์ิศรี
62113017774 นางสาวหยกฤดี นพคุณ
62113017775 นายวัชระ ศรีจันทร�
62113017776 นายคมสันต� แน-นอุดร
62113017777 นางสาวภัทรานิษฐ� ปFติอนันต�ศรี
62113017778 นายพราหมณ� สมพรเทพ
62113017779 นางสาวรัชนีกร คําหล6า
62113017780 นางสาวศศิมา โคตวงค�
62113017781 นางสาวณัฐชยา เพ็งสา
62113017782 นายศุภเกียรติ ฉํ่าเมืองปEก
62113017783 นายสมบูรณ� นิลพันธุ�
62113017784 นางสาวอรณัญช� พรมคํา
62113017785 นายวิริยะ แก6วสิมมา
62113017786 นายพรหมมินทร� พาวุฒิ
62113017787 นางสาวกรกนก พรมคํา
62113017788 นางสาวอนงค� ขุนหอม
62113017789 นายอนุพงศ� มาโยธา
62113017790 นายภาสกร มังคละคีรี
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62113017791 นางสาวสุรีพร ดลปEดชา
62113017792 นางสาวชาลิสา ลั่นแอ
62113017793 นางสาวอุมาพร ทัพซ6าย
62113017794 นางสาวสุพัตรา บํารุงรัตน�
62113017795 นายณัฐตพล พรมยาลี
62113017796 นางสาวกาญจนา เกตุด6วง
62113017797 นางสาวพรณิชา สายคําพา
62113017798 นางสาวทิพญ�สุดา ล6วนกลาง
62113017799 นางสาวลลิตา ไชยคํามี
62113017800 นายพัชรสิทธ์ิ สิทธิสมาน
62113017801 นางสาวกฤษณา ศิริสวา
62113017802 นางสาวบุษบง อุบัวบล
62113017803 นางสาวรัตนา กันทะวัง
62113017804 นางสาวประภาพร จันทะนิล
62113017805 นายสมพงษ� จันทร�สร
62113017806 นางสาวสุดารัตน� จันทร�เกตุ
62113017807 นายนพรัตน� ไกรจันทร�
62113017808 นายภณัฐ อารีประชาภิรมย�
62113017809 นางกัญญารัตน� วรนาม
62113017810 นางสาววันวิสาข� เอี่ยมสําอางค�
62113017811 นางสาวเบญจพร โสมา
62113017812 นางสาวแคทลียา พรมโคตร
62113017813 นางสาววิสสุตา วังลึก
62113017814 นางสาวลลิตา ขําทอง
62113017815 นางสาวศุกลกาญจน� ควรดี
62113017816 นายอัครเดช กุหลาบ
62113017817 นายเอนก บุญสิงห�
62113017818 นางสาวเมทินี สืบญาติ
62113017819 นางสาวธีรพร เสิกกัลยา
62113017820 นางสาวชัญญาพัทธ� ติชะรา

หน6า 594 จาก 869            
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62113017821 นางสาวมณินทรฏ� ราชแสนเมือง
62113017822 นางนันทนา หม่ืนแก6ว
62113017823 นายธีรศักด์ิ ศรีสอนดี
62113017824 นางสาวนาตยา วัฒพจน�
62113017825 นายณัฐถกฤตย� พัฒนสระคู
62113017826 นางสาวกรกมล พุฒนกุล
62113017827 นายฤทธิชัย คําภักดี
62113017828 นายวรพจน� คําแก6ว
62113017829 นายอภิวัฒน� วัฒนะสุระ
62113017830 นางสาวกนกพร เถาเอนญวน
62113017831 นางสาวขวัญฤทัย แจ-มสุข
62113017832 นางสาวเบญญา สวัสดิภาพ
62113017833 นางสาวอภิญญา ผดุงโชค
62113017834 นางสาวจุฑามาศ สุทธิจินตนา
62113017835 นางสาวพัชรา พุทธารัตน�
62113017836 นางสาวณัชชา ทวีชาติ
62113017837 นางสาวปรียารัตน� วงษ�ทรัพย�
62113017838 นางสาวเพ็ญจันทร� แสงหม6อ
62113017839 นางนันทนา ถนอมทรัพย�
62113017840 นายนิรติ หามณี
62113017841 นายปวเรศร� ปานะสุทธิ
62113017842 นางสาวดรุณี สุริวงษ�
62113017843 นายกฤษณวงศ� โสคําแก6ว
62113017844 นางสาวบุปผารัตน� สีลาเหลี่ยม
62113017845 นางสาวจีระนันท� บุตรพรม
62113017846 นายวงศกร เจริญศรี
62113017847 นางสาวกัญญารักษ� พิเศษฤทธ์ิ
62113017848 นางสาวสิรินาถ ศรีวิไล
62113017849 นายโภคทรัพย� ชนะเคน
62113017850 นางสาวกุลวดี โยยรัมย�
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62113017851 นางสาวกรรณิการ� แวดอุดม
62113017852 นางสาววันฤดี ถนัดค6า
62113017853 นางสาวพิชชานันท� ชูศรีวาส
62113017854 นายเตชิต พ้ัวพวง
62113017855 นางสาวณัฐรียา ทะวะระ
62113017856 นางสาววนิดา มณีสา
62113017857 นางสาวพชรวรรณ พันตาเอก
62113017858 นางมธุรา วิภักด์ิ
62113017859 นางสาวกิตติยา พรรณวัต
62113017860 นางสาวพิรุณพร เหล-าสุวรรณ
62113017861 นางสาวมณีรัตน� อุดมรักษ�
62113017862 นางสาวธนิษฐา จันทร�ชม
62113017863 นายเจษฎา โนนชัยยา
62113017864 นางสาวภัทรดา มีสอน
62113017865 นายปกรณ�เกียรต์ิ จันทร�ใจ
62113017866 นางสาวธารทิพย� หล6ายวน
62113017867 นางสาวญาณีกร สีสุรี
62113017868 นางสาววรัญรัชย� ดีทุ-งน6อย
62113017869 นายมนตรี เพ็งภูงา
62113017870 นางสาววิไลพร ดีสม
62113017871 นายอุดมทรัพย� ยลวิลาศวงศ�
62113017872 นางสาวเฟ]GองฟRา รัตนประเสริฐ
62113017873 นายจิระวัฒน� ไชยวงษ�
62113017874 นายชนพล พิศวงค�
62113017875 นางสาวจริญญา อํานาจเจริญ
62113017876 นางสาวรินนา นันจินดา
62113017877 นางสาวชยาสิริ ทิพย�โภชนา
62113017878 นายธีระพล ชากรม
62113017879 นางสาวจิราภรณ� ศรีพนาม
62113017880 นางอุมาพร ภูบุญมา
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62113017881 นายดํารงชัย ทับธานี
62113017882 นางสาวสกุลรัตน� เรืองแสง
62113017883 นางสาวสมฤทัย วันตา
62113017884 นางสาวศุภิสรา ลํามะยศ
62113017885 นางสาวกุลนันท� เหิรเมฆ
62113017886 นางสาววรรณิศา เรืองเจริญ
62113017887 นางสาวจิราพร จารินทร�
62113017888 นางสาวกชพร วานิชชัง
62113017889 นางสาวเดือนเพ็ญ สุทธิชุม
62113017890 นางสาวสุพัตรา ต้ังวิเชียร
62113017891 นางสาวกรกนก โยธาฤทธ์ิ
62113017892 นางสาวนรินทร�ธร โชคอัมรินทร�
62113017893 นายสมหวัง ภูบาลชื่น
62113017894 นางสาวศิริพร ภูบุญลาภ
62113017895 นายภูมิพัฒน� พลมะณี
62113017896 นายจตุพล พิมคีรี
62113017897 นางสาวผกาทิพย� เขียวสุวรรณภูมิ
62113017898 นางสาวสุนีรัตน� มุงคุณ
62113017899 ว-าที่ร.ตทิวา พ้ัวเบ6า
62113017900 นายวิชิต คํายงค�
62113017901 นายชิโนรส เชื้องวงทอง
62113017902 นางสาวดุจนัยนา ประเสริฐทรง
62113017903 นางสาวชนาภา สร6อยรักษ�
62113017904 นางสาวเปรมหทัย ไวสุวรรณ�
62113017905 นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง
62113017906 นางสาวปานรดา เจริญขามปRอม
62113017907 นางสาวสุนีย� สุขเกิด
62113017908 นายกฤษกร กิจพฤกษ�
62113017909 นางสาววันพร ฤาษี
62113017910 นางสาวปEทมา ดวงสีหา
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62113017911 นายสุเมธ คลังภูเขียว
62113017912 นายธนูฤทธ์ิ ภูสีเหลี่ยม
62113017913 นายปFยะณัฐ ดอนพิลา
62113017914 นางสาวอนุสรา ภูพวก
62113017915 นายชญานนท� สุขาภิรมย�
62113017916 นางสาวนันทวัน ง้ิวลาย
62113017917 นายศตวรรษ นาคศรีสุข
62113017918 นางสาววารุณี บุญรักษ�
62113017919 นางสาววีรัตธนันต� วิสาวีรากร
62113017920 นางสาวมัลลิกา มณีจักร
62113017921 นางสาววันนิสา รถสีดา
62113017922 นางสาวนพเก6า คล-องดี
62113017923 นายธีระสิชญ� นาคะ
62113017924 นางสาวกาญจนาพร จินดา
62113017925 นายพิพัฒน�พงศ� วงศ�โกมลเชษฐ�
62113017926 นางสาวกนกภรณ� อุระ
62113017927 นางสาวสิริพิรญาณ� จันทรา
62113017928 นางสาวยุพยง เนติธรรมกุล
62113017929 นางสาวเจนทิรา กู6เขียว
62113017930 ว-าที่ร6อยตรีจรูญรุ-ง บุญที
62113017931 นายไพสิฐ โตWะทอง
62113017932 นางสาวเนตรนภา จันทร�บัว
62113017933 นางสาวชไมพร พรมวัน
62113017934 นางสาวนัยนา ทัดแก6ว
62113017935 นายมาโนชญ� กลางพิลา
62113017936 นางสาววรุณรัตน� สุภี
62113017937 นายพลากร สมบูรณ�
62113017938 นางสาวนุสรา คําโมง
62113017939 นายนภัทร ตะโพธ์ิ
62113017940 นายรักชน เขจรศาสตร�
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62113017941 นายฐิติพล แสนเรียน
62113017942 นางสาวแพรวดาว ทองจุลละ
62113017943 นายนราธิป ทุมชะ
62113017944 นางสาวมาริสา สุทธิธรรม
62113017945 นายอดิศักด์ิ ศรีสังข�
62113017946 นางสาวชุติมา แสนสระอินทร�
62113017947 นางสาวปาณิฏา เศษวงค�
62113017948 นางสาวเจนจิรา ใจแสน
62113017949 นายนัธวัฒน� ชรากาหมุด
62113017950 นางสาวณัฏยา วารีศรี
62113017951 นางสาววลัยพร เพ็ญจันทร�
62113017952 นายพงษ�ศักด์ิ ลองจํานงค�
62113017953 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีบุญโรจน�
62113017954 นายกิตติรักษ� ลุนเดชา
62113017955 นางสาวก่ิงกาญจน� ไชยชาติ
62113017956 นางสาวเมธยา สุทธิศาสตร�
62113017957 นางสาวสุนิษา เจริญทรัพย�
62113017958 นายวารินทร� เอรารัมย�
62113017959 นางสาวปรียานุช เหล-าคํา
62113017960 นางสุภาพร ม-วงสุข
62113017961 นายเจนภพ ทองรักษ�
62113017962 นายธันชกร สิงห�ลอ
62113017963 นางสาวสิริวิมล คํามงคุณ
62113017964 นายภาวัต ฮามจันทร�
62113017965 นายวิศวกร พนมใส
62113017966 นางสาวรัตติยากร โยธะการี
62113017967 นางสาวตริยาพร ทองนุช
62113017968 นางสาวนิลาวัลย� บุตรดี
62113017969 นางสาวมณฑาณี หาแก6ว
62113017970 นางสาวรุ-งนภา ย่ิงกําแหง
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62113017971 นางสาวสิริกานต� ดวงดี
62113017972 นางสาวกรรณิการ� ภูผาเด็น
62113017973 นางสาวเสาวณีย� เพียรภูเขา
62113017974 นางสาวศิริยากร ถวิลรักษ�
62113017975 นางสาวเมทินี วรแสน
62113017976 นางสาวกาญจนา วรสิงห�
62113017977 นางสาวรุ-งทิวา กุณาปFง
62113017978 นางสาวนิภาพร รัตนพันธ�
62113017979 นายสุดเขต ชารีพันธ�
62113017980 นางสาวจิราภรณ� ชํานิกุล
62113017981 นางสาวศศิวิมล กุลวิทิต
62113017982 นางสาวสสิวัลย� ตรีบัว
62113017983 นางสาวรัชนีกร พันธ�พระศรี
62113017984 นายเอกพล เชิดเกาะ
62113017985 นายชนเทพ ทาซ6าย
62113017986 นางสาวทิพานันท� แสงประจักษ�
62113017987 นายสุระพงษ� แขหินต้ัง
62113017988 นางสาวจตุพร กองผา
62113017989 นางสาวศิริลักษณ� ศรีลัย
62113017990 นางสาวจิตรลดา ไชยสวาสด์ิ
62113017991 นางสาวศิริวิภา บุญรอด
62113017992 นางสาวพิชญาภา ขวัญพลอย
62113017993 นางสาวทัณฑิกามาศ ราชธา
62113017994 นายณัชพล จําปานา
62113017995 นายเจษฎา ปาชม
62113017996 นางสาวกัญญาณี รังเสนา
62113017997 นายปฏิวัติ สมสัย
62113017998 นางสาวอัญชนา เหลาจําปา
62113017999 นางสาวอิสรา พันธ�บุตร
62113018000 นายกมล ใจงาม
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62113018001 นายพีรพงษ ต้ังวงศ�วณิชย�
62113018002 นางสาวพัชรีทอง แก-นแก6ว
62113018003 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีระไตย
62113018004 นางสาววลัยพรรณ ลาภสมสิทธ์ิ
62113018005 นางสาวจุฑาทิพย� ภูประวัน
62113018006 นายมติชน ศรีทอง
62113018007 นางสาวประภัสสร ติสันเทียะ
62113018008 นางสาวนิตยา แสงหวาน
62113018009 นางสาวธิดารัตน� ลุนาบุตร
62113018010 นายศิริ ศิริสวัสด์ิ
62113018011 นางสาวธัญญลักษณ� ปEงสุข
62113018012 นางสาวมณียา ตันเปาว�
62113018013 นางสาวธนัญญา ภูทองขาว
62113018014 นางสาวกมลวรรณ ประมนต�
62113018015 นางสาวณัฐรัตน� รอบแคว6น
62113018016 นายชัยชนะ ต6อยทอง
62113018017 นายพงษ�ศักด์ิ ใต6ศรีโคตร
62113018018 นางสาวนงคราญ คุณีรัตน�
62113018019 นางสาวศจี นาคปานวงศ�
62113018020 นายพัฒนศักด์ิ เพ็ชรตะก่ัว
62113018021 นางสาวลัทธพรรณ บัวผุย
62113018022 นางสาวขวัญทิพย� สุวรรณไตรย�
62113018023 นางสาวรุ-งระวี กิตติสมพงษ�
62113018024 นายศิริศักด์ิ วิชาชัย
62113018025 นางสาวชะไมพร อนันตา
62113018026 นายเจนณรงค� ศรีสุนาครัว
62113018027 นายศรราม หัดโนนตุ-น
62113018028 นางสาวเจนจิรา ภูจันหา
62113018029 นางสาวปภัสรา บุญรินทร�
62113018030 นางสาวอรทิพารวี ประวะศรี
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62113018031 นายกลวัชร ศรีหาบุญทัน
62113018032 นางสาวเมทินี อักษร
62113018033 นางสาวอนุชิฎา วิชัย
62113018034 นายธนพงศ� ภิญโญยาง
62113018035 นางสาวนริศรา ณรงค�วิโรจน�
62113018036 นางสาววันวิวาห� ทองหลาง
62113018037 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิตาดทอง
62113018038 นางสาววรุณพร เลิศสหพันธุ�
62113018039 นางสาวมัลลิกา นะวะคําศรี
62113018040 นางสาวกนกกาญจน� พันกะนก
62113018041 นายณัฐพงศ� สุระพินิจ
62113018042 นายธนกฤต พลชิวา
62113018043 นางสาวรัตติยา ก6อนแก6ว
62113018044 นางสาวชัชฎาพร พระโคตร
62113018045 นางสาวรัชฎาพร นะที
62113018046 นายจิรัฐพงษ� จันทรพาณิช
62113018047 นางสาวอารียา หันษา
62113018048 นางสาวอภิสรา เวียงคํา
62113018049 นายสันติสุข ถุงออด
62113018050 นายวชิรศักด์ิ สงสุรินทร�
62113018051 นางสาววิไลรัตน� เทียงดีฤทธ์ิ
62113018052 นางสาวจิรภักษ� พรมทอง
62113018053 นางสาวณัฐริยา คําไล6
62113018054 นางสาวรุ-งนภา แสงสวัสด์ิ
62113018055 นางสาวรุจิรา สาโสภา
62113018056 นางสาวกาญจนา มูลโพธ์ิ
62113018057 นางสาวกาสมีณี แวนาแว
62113018058 นางสาวนิติยา คุยมูล
62113018059 นางสาวนิษฐา สีทอนสุด
62113018060 นางสาวสุภาพร ล6านพลแสน
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62113018061 นายเกรียงศักด์ิ สายโกสุม
62113018062 นางสาวสุภาภรณ� ชาทองยศ
62113018063 นางสาวอภิญญา นาถํ้านาค
62113018064 นางสาวเพรชรัตน� เทียนศรี
62113018065 นางสาววาสิตา ฝอยกลาง
62113018066 นางสาวอรอุมา ไตรบุตร
62113018067 นางสาวศิริวิมล เจริญพืช
62113018068 นางสาวสุดารัตน� บุญชูนนท�
62113018069 นายวรพงษ� บูรณะพันธุ�
62113018070 นายลิขิต หาคลัง
62113018071 นายศตวรรษ จันทรสมบัติ
62113018072 นางสาววิชุดา ปRอมสุวรรณ
62113018073 นางสาวสิริรัตน� คูณสม
62113018074 นายจักรพงศ� ใหม-ชุม
62113018075 นางสาวธนพร ภูจอมแจ6
62113018076 นางสาวสุจิตรา ราตรี
62113018077 นางสาววราภรณ� คําภูเงิน
62113018078 นางสาวสุกัญญา อุดชาชน
62113018079 นายสัญญา ลีลา
62113018080 นายชัชวาลย� วงศา
62113018081 นางสาวนภาลัย แก6วหานาม
62113018082 นางเบญจมาศ สอนวงษา
62113018083 นางสาวจันทร�เพ็ญ เสน-ห�พูด
62113018084 นางสาวรัตติยา วังคีรี
62113018085 นายพิชิต โอสถาพันธุ�
62113018086 นายณัฐพล ภูพันนา
62113018087 นางสาวขนิษฐา ธรรมมาใหม-
62113018088 นางสาวสวรรยา สารจิตร
62113018089 นางสาวสายธาร โพธานะ
62113018090 นางสาวเนตรสกาว พิกุลทอง
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62113018091 นายปรัชญา เปลื้องกลาง
62113018092 นางสาวธิติมา ไสงาม
62113018093 นายภูบดินทร� โคตรสาร
62113018094 นางสาวจิรภา กันยาสนธ์ิ
62113018095 นายชวณัฐ ภูดอนตอง
62113018096 นางสาวจิตรลัดดา สงวนชาติ
62113018097 นางสาวพรรณิกา เหล-าก6อนคํา
62113018098 นางสาวชนาภา แก6วจิตร
62113018099 นางสาวธนัชพร จําตําบล
62113018100 นายเชาวฤทธ์ิ ชมเชี่ยวชาญ
62113018101 นางสาวนุชรี กาญจนหงษ�
62113018102 นางสาวพบพร ไกรพินิจ
62113018103 นางสาวปรียานันท� ภูสีเงิน
62113018104 นางสาวเบญจพร สอดศรี
62113018105 นางสาวพรพิมล ก6อนคง
62113018106 นางสาวภาวนา อุ-นแก6ว
62113018107 นางสาวธัญญลักษณ� สาที
62113018108 นางสาวภารินี สุพร
62113018109 นางสาวชนาภา ทัศคร
62113018110 นางสาวเสาวรีย� สอนบุญทอง
62113018111 นายเมธา บุญทองแพง
62113018112 นางสาวเบญจมาภรณ� ผู6อยู-สุข
62113018113 นางสาวพิชชาพร พรมมีบุตร
62113018114 นางสาวปภานันท� วรรณพงษ�
62113018115 นายเสกสันต� เอ็นดู
62113018116 นางสาวพรรวินท� รัตนศรีภูมิ
62113018117 นางสาวสุพรรณี แวงชัยภูมิ
62113018118 นางสาวกันตา ศรีหาวงษ�
62113018119 นายปรัตถกร วิลาศรี
62113018120 นางสาวธัญณิชา กาศหาร
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62113018121 นางสาวธัญญาลักษณ� ณ.ธรรม
62113018122 นายยืนยง พันบุรี
62113018123 นางสาวสปEนงา อมรวิทย�
62113018124 นายสาธิต สีถาพล
62113018125 นายชนวีร� เชาวรัตน�
62113018126 นางสาววรรณิศา แสนพรม
62113018127 นางสาวอัญรินทร� นวนมา
62113018128 นางสาวศิรินญา เนียงไธสง
62113018129 นางสาวกิตติยา บุญคํา
62113018130 นางสาวณัฐมล เอกตาแสง
62113018131 นางสาวจิตรลดา จ่ันเนตร
62113018132 นางสาวนภัสสร โพธ์ิมา
62113018133 นางแสงดาว ชิณรงค�
62113018134 นางสาวภาวิณี อุทรักษ�
62113018135 นายณัฐปกรณ� ผึ้งศรี
62113018136 นายบุญล6อม วันนิจ
62113018137 นางสาวจารุวรรณ เชื่อชา
62113018138 นายวราวุธ ไตรธิเลน
62113018139 นางสาวรุ-งนภา อัสพันธ�
62113018140 นายสวาสด์ิ สิทธิตา
62113018141 นายอภิชาติ ยลวิชัย
62113018142 นายจิรพัฒน� ขูรูรักษ�
62113018143 นายกนก อุรพนม
62113018144 นายเดชา ท-างาม
62113018145 นางสาวประกายเพชร แก6วใจ
62113018146 นางสาววัชราพร อัคโคตร
62113018147 นางดวงนภา บุตรกุล
62113018148 นางสาวมนธิรา จุตตโน
62113018149 นายอิทธิกร อัศวเมธการุณย�
62113018150 นางสาวภรัณยา ประเรพันธ�
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62113018151 นางสาวสาวิตรี ศรีบุญจันทร�
62113018152 นางสาวจันทพร เทียงคาม
62113018153 นายไกรวิทย� ขันถม
62113018154 นายอมรชัย ศาสนา
62113018155 นายพิพัฒน�พงษ� อิงเอนุ
62113018156 นางสาวปFยะณี ดอนอ-อนสี
62113018157 นางสาวกนกวรรณ มุ-งชนะ
62113018158 นายธีราธิป พัฒน�ภากุล
62113018159 นายนววิช ดลแม6น
62113018160 นางสาวสุพรรณิการ� เมาะราษี
62113018161 นายศราวุฒิ ปุRมไสว
62113018162 นายปริญญา นาวิชา
62113018163 นางสาวพรพิมล แสนศรี
62113018164 นางสาวจารุวรรณ อันทฤทธ์ิ
62113018165 ว-าที่.ร.ต.วัฒนพงศ� ห-านประภา
62113018166 นางสาวจิราพร อุดมทรัพย�
62113018167 นางสาวนฤมล อิวาตะ
62113018168 นายคุณาพันธ� ขันโมลี
62113018169 นายอดิศักด์ิ แสงจันทร�
62113018170 นายอดิศร มาวงแหวน
62113018171 นางสาวอารยา หม่ันเก็บ
62113018172 นางสาวนันทพร ดวงเจียน
62113018173 นายจตุพงษ� ปEจจุโส
62113018174 นายพีระพล ลําเนาว�
62113018175 นางสาวสุรีย�มาศ สุระพร
62113018176 นางสาวอภิวันท� กินบุญ
62113018177 นายโชติพงศ� นวลมณี
62113018178 นางสาวปสุตา ธนระพีโชติ
62113018179 นางสาวนนทกานต� เพ็ชรกลัด
62113018180 นายวัชรกร ตุ-ยไชย
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62113018181 ว-าที่ ร.ต.หญิงผกามาศ ชมอินทอง
62113018182 นางสาวจณิสตา จิตรนอก
62113018183 นางสาวเจมจิรา โพธ์ิจันทร�
62113018184 นางสาวภัทราวดี นาพยัพ
62113018185 นางสาวลลิตา อรัญมิตร
62113018186 นางสาวศิริวรรณ นรินญา
62113018187 นางสาวนุจรี บัวลี
62113018188 นายทักษิณ อนุแสน
62113018189 นางสาวจามรินทร� ภูถาดลาย
62113018190 นางสาวกนกวรรณ สามัง
62113018191 นายจิรวัฒน� จงจินากูล
62113018192 นางสาวนภมนฑน� นามูลเพ็ง
62113018193 นางสาวนัฐกานต� พุทธาวันดี
62113018194 นางสาวพิณทอง ทองปน
62113018195 นางสาวพลอยไพรินทร� อินธิเสน
62113018196 นางสาวเสาวณีย� ม-วงนิล
62113018197 นางสาวกัญญารัตน� อุตรินทร�
62113018198 นางสาวฤทธิพร วรรณขามปRอม
62113018199 นางสาววราพร ปกปRอง
62113018200 นายปรีชานันต� สุขอนันต�
62113018201 นายอานันท� คุมสุศรี
62113018202 นางสาวนีรนุช สมัตถะ
62113018203 นางสาววิภาดา ฤทธ์ิฤาชัย
62113018204 นายณัฐวุฒิ ลามี
62113018205 นายติณณภพ สิงจWะ
62113018206 นางสาวอนุสรา นามโยธา
62113018207 นางสาวพิมพ�นารา ตัณฑสิทธ์ิ
62113018208 นายธนาวุฒิ พิมภู
62113018209 นางสาวชุดาวรรณ วงละคร
62113018210 นายพีรดนย� ทิพยวิชิน
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62113018211 นายชิษณุพงศ� ดรหลาบคํา
62113018212 นายกฤตกนก ศรีพิมพ�สอ
62113018213 นางสาวปFยมาศ บุดดาน6อย
62113018214 จ-าเอกวัลลภ สมจร
62113018215 นายธีรศักด์ิ คัชเขียว
62113018216 นางสาวปวริศา ธูปทองหลาง
62113018217 นางสาวพิมพ�พรรณ วรรณพิมพ�
62113018218 นางสาวยูคาริ ฟูจิซาวะ
62113018219 นายวรกร เรืองอัมพร
62113018220 นางสาวอมลณัฐ ประสานพิมพ�
62113018221 นางสาวกาญดา นาคะ
62113018222 นางสาวปทุมทอง โสมแสน
62113018223 นางสาวแคทรียา ประทุมดี
62113018224 นางณัชชลิดา นามวงศ�
62113018225 นางสาวจันทร�สุดา โหมดนอก
62113018226 นางสาวปภัสสร พรมวิเศษ
62113018227 นางสาวภาวิดา พลประถม
62113018228 นางสาวรัชต�กนก เงาปEดชา
62113018229 นายอภิสิทธ์ิ อ6วนวงษ�
62113018230 นายธรรมนูญ สุภา
62113018231 นายเอกภพ โคตรตาแสง
62113018232 นางสาววิลาสินี บุดดาดวง
62113018233 นางสาวจุรีรัตน� ขุนหาร
62113018234 นายณัฐพงศ� สุขุมาลพิทักษ�
62113018235 นายกรวิชญ� สุภารี
62113018236 นางสาวกิตติยา ธรรมทา
62113018237 นายณรงค�พล อินทรชัยศรี
62113018238 นางสาวธัญญพัทธ� ดิเรกโภค
62113018239 นางสาววิลารัตน� แสนชัย
62113018240 นางสาวเมทิกา บุญจวง
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62113018241 นายครรชิต มณีสา
62113018242 นายจิติยากร มหันต�
62113018243 นางสาวถนอมจิตร ลุนลาด
62113018244 นางสาวกมลวรรณ ทศช-วย
62113018245 นางสาวสุธาสินี ชมภูวิเศษ
62113018246 นายธีระ คตอินทร�
62113018247 นางสาวกนกฉัตร ใคร-นุ-นสิงห�
62113018248 นายวรรธนะ ลีแสน
62113018249 นางสาวสุนิษา ลุยตัน
62113018250 นายภานุวัฒน� เวียงอินทร�
62113018251 นายยุทธพล เพ็งพินิจ
62113018252 นางสาวปวีณา ปEกสังคะเณย�
62113018253 นางสาวกุลนพร จันนามิตร
62113018254 นายธราธิป แก6วสง-า
62113018255 นางสาวศิริวรรณ ไชยมาส
62113018256 นางสาวอภิญญา ถ่ินรัศมี
62113018257 นายสุธีร� เจริญต6นภูบาล
62113018258 นายบุญส-ง ระบาเลิศ
62113018259 นายศิขริน ด6วงคําภา
62113018260 สิบเอกสุริยา เสรีภาพ
62113018261 นางสาวณิชนันทน� แข็งการ
62113018262 นางสาวศิยาภรณ� สีสาวงค�
62113018263 นางสาวพัชรา ยุบล
62113018264 นางปฏิมากร สุทุม
62113018265 นางสาวจินตนา ดวงจําปา
62113018266 นางสาวนัยนา เศษฤทธ์ิ
62113018267 นางสาวนฤภร หงษ�อินทร�
62113018268 นางสาวสุธาสินี อนุสี
62113018269 นายกรวิชญ� อรรถประจง
62113018270 นายภาณุวัฒน� ใจทาน
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62113018271 นางสาวพัทธ�ธีรา บุษบงค�
62113018272 นางสาวภคพร เขียวพุ-มพวง
62113018273 นายกรกต ศรีชาติ
62113018274 นางสาวศิระยา พลราษฎร�
62113018275 นางสาวเยาวนาถ สิงห�สถิตย�
62113018276 นางสาวสุชาดา คํ้าชู
62113018277 นางสาววัชราภรณ� ชารี
62113018278 นายยศอนันต� ธนสีลังกูร
62113018279 นางสาวจีราภรณ� บุญเสริม
62113018280 นายวรภพ สมผล
62113018281 นายนพนันท� บุญมาติด
62113018282 นางสาวสุภาวรรณ พันโน
62113018283 นางสาวกัลยรัตน� ยลถวิล
62113018284 นางสาวประธรรมมา พันธ�ทอง
62113018285 นางสาวมณิสรา แก6วสีขาว
62113018286 นายเอกลักษณ� กําลังเลิศ
62113018287 นางสาวรุ-งนภา วงษา
62113018288 นายวีระยุทธ รําพา
62113018289 นายสิทธิกรณ� สุขขี
62113018290 นางกาญจนา ฦาชา
62113018291 นางสาวชนัญญา พันสีทา
62113018292 นางสาวเกษสุดา หอมดวง
62113018293 นายอภิชาติ พลทํา
62113018294 นางสาวพิชญ�ชิสา ภักดี
62113018295 นายกิตติศักด์ิ โพธิมา
62113018296 นายฐิติพงค� ปEญหา
62113018297 นายยุทธนา กอชารี
62113018298 นางสาวนิลุบล นันดิลก
62113018299 นายอคีรา อุปพงษ�
62113018300 นายประทิน ปุราถานัง
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62113018301 นายรณินท� พละศักด์ิ
62113018302 นางสาวพรทิวา ทวิลา
62113018303 นายรณยุทธ โสภณ
62113018304 นางสาวกชกร กมลคร
62113018305 นางสาวนิชาภา แข-จะวัด
62113018306 นายจิรศักด์ิ พันธุชา
62113018307 นายณ ภัทร ทักษะวรบุตร
62113018308 นางสาวศิริกุล บุญครอง
62113018309 นางสาวพัชริดา เหมกุล
62113018310 นางสาวชนิดา หินลิลา
62113018311 นางสาวสุปรานี ตุนาไทย
62113018312 นายชวลิต พันธ�ทองศรี
62113018313 นางสาวปEฐมาภรณ� สุภีปรี
62113018314 นายกฤตภาส พรมอ-อน
62113018315 นางสาวนฤมล ต6นกันยา
62113018316 นายเศรษฐนัย ช-วงชิต
62113018317 นายประพจน� เทพพรรทา
62113018318 นายวรเมธ มีศิริ
62113018319 นางสาวปFGนนิดา สามะคะผล
62113018320 นายนวรัตน� วงษ�แสน
62113018321 นายพงศกร กุมภวงค�
62113018322 นางสาวปรีญาวรรณ พลโชติกุล
62113018323 นางสาวศุภมาส จันทร�ฝPาย
62113018324 นางสาวทัศวัล อัคคะ
62113018325 นางสาวอรปรียา เอี่ยมละม6าย
62113018326 นายหัสดิล คงโนนกอก
62113018327 ส.ต.ท.อภิเชษฐ� สนธิรักษ�
62113018328 นางสาววราภรณ� บริรักษ�
62113018329 นางสาวสายพิณ หัตถประนิต
62113018330 นายอธิพงศ� ตรีวรเวช
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62113018331 นางสาวปนัดดา สีทาพุด
62113018332 นายศรายุ ไพศาล
62113018333 นายสาธิต สุขประเสริฐ
62113018334 นายวิศรุต อาจหาญ
62113018335 นางสาวศิรินันท� พันโน
62113018336 นายวิษณุ ญาณสาร
62113018337 นางสาวสิริพร จันตะเฆ-
62113018338 นางสาวสุภาภรณ� กะตะศิลา
62113018339 นางสาวเก็จแก6ว วงษ�ทรงยศ
62113018340 นางสาวจุฑามาศ ดรอินทร�
62113018341 สิบเอกธวัชชัย ถ่ินแก6ว
62113018342 นายชาคริต สรรพวุธ
62113018343 นางสาวณิชากร แก6วประเสริฐ
62113018344 นางสาววรรณภา ชลไพร
62113018345 นางสาวกฤติกา แต6มทอง
62113018346 นางสาวสุชาวดี ราชวงค�
62113018347 นางสาวกนกวรรณ ศรีสองชัย
62113018348 นางสาวฐิติมา วันชาดี
62113018349 นางสาวศศิธร บุตรดา
62113018350 นายณัฐพงศ� ช-างงาน
62113018351 นางสาววาลุกา ศุภบวรรัตน�
62113018352 นายวิชา แสงกล6า
62113018353 นางสาวสุลักคณา เจริญขวัญ
62113018354 นายธนวัต สีตานิจ
62113018355 นายอัครพล ไชยนา
62113018356 นางสาวศิริวรรณ จําเริญไกร
62113018357 นางสาวสุทธิดา เกือกแก6ว
62113018358 นายเมธี จันทร�ม่ัน
62113018359 นางสาวกรทิพย� ผุดผ-อง
62113018360 นางสาวจริญา เกตุสําโรง
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62113018361 นางสาวพิชญาภรณ� ศรีนาง
62113018362 นายสมจิต มณีฉาย
62113018363 นางสาวพรสุดา พาณิชย�
62113018364 นายปฏิภาณ ดาน6อย
62113018365 นางสาวเพชรกะรัต ภัทรศิริญาดา
62113018366 นางสาวอรชา ผาคํา
62113018367 นางสาวสุภารดา แสงกล6า
62113018368 นางสาวสุดารัตน� อ-อนไสว
62113018369 นางสาวกิตติยา บัวสาย
62113018370 นายธีรศักด์ิ แสนสีลา
62113018371 นางสาววิลาสินี นาโล
62113018372 นางสาวบุณยวีร� อุ-นคํา
62113018373 นางสาวดาหวัน แก6วขอนแก-น
62113018374 นางสาวพัชราพร มิเถาวัลย�
62113018375 นางสาวจิตราพร พันโภคา
62113018376 นางสาวกรรณิการ� โสมา
62113018377 นางสาวน้ําผึ้ง นามสา
62113018378 นางสาวพิไลวรรณ ส-งเสริม
62113018379 นางสาวปริศนา สุพร
62113018380 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�แสง
62113018381 นางสาวสิริกร ชุมพล
62113018382 นายอิสราวุธ วานิชพันธ�
62113018383 นางสาวสัมฤทธ์ิ นะคะโต
62113018384 นายสมพร ทับโททับไทย
62113018385 นางสาวเบญจวรรณ ทนโคกสูง
62113018386 นางสาวกรรณิการ� วงศ�มุกดา
62113018387 นางสาวรุ-งไพลิน แสงสุรินทร�
62113018388 นางสาวภัทราภรณ� คุ6มแสง
62113018389 นายกฤษฎี ศรีบุญมี
62113018390 นางสาวกัลยา เสงลา
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62113018391 นายพงษ�ศักด์ิ โพธ์ิชัยโถ
62113018392 นางสาวณัฐชยา ไสกาง
62113018393 นางสาวอรอนงค� วงษ�เงิน
62113018394 นางสาวสุนิศา ธ.น.ดี
62113018395 นางสาวรุ-งนิภา ไชยปRอง
62113018396 นายอภิสิทธ์ิ หวายเค
62113018397 นายกรกฤษณ� ออประเสริฐ
62113018398 นางสาวอุไรทิพย� แสงสี
62113018399 นางสาวหฤทัย คําแพงแก6ว
62113018400 นายนาวี ตอพล
62113018401 นางสาวกรรณิกา ดวงพันนา
62113018402 นางสาวสุภาพร แก-นนินทร�
62113018403 นางสาวศิริวรรณ กุลาไสย
62113018404 นางสุนารี ศรีลาพัฒน�
62113018405 นางสาวธัญรัศม� ณัยประภารัตน�
62113018406 นางสาวสุดารัตน� สมตา
62113018407 นางสาวณัฏฐณิชา วานิชชัง
62113018408 นายมรกต เขียวกลม
62113018409 นางสาวชนาพร สายทอง
62113018410 นางสาวสราพร จันทร�ทรง
62113018411 นางสาวชนาพร ปFGนสุวรรณ
62113018412 นางสาวอรอุมา ทับพิมแสน
62113018413 นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช
62113018414 นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ
62113018415 นางสาวหนึ่งฤทัย อุ-นเวียง
62113018416 นายณัฐพงค� ขันธวงค�
62113018417 นางสาวชญานิศ โภคชาติ
62113018418 นางสาวกันตพรรณพัฒน� มูลอินทร�
62113018419 นายโฆษิต พันธุ�จินดาวรรณ
62113018420 นางสาวจุฑาทิพย� นันต้ือ
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62113018421 นางสาวยูฮันนี บ6านนบ
62113018422 นางสาวณัฏฐสุฎา สุวรรณโพธ์ิ
62113018423 นางสาวพรรณิภา ภูจอมจิตร
62113018424 นางสาวศุภรัตน� แสนธนู
62113018425 นางสาวเจตสุภา อันทะศรี
62113018426 นางสาวสุภาวดี แขมภูเขียว
62113018427 นางสาววรรณศิริ วงค�อินพ-อ
62113018428 นางสาววัชราภรณ� ธีระสาร
62113018429 นางสาวสุชัญญา ยนยุบล
62113018430 นายกริชขจร ภูพันนา
62113018431 นางสาวอรอนงค� ดวงภูเขียว
62113018432 นายกิตติพงษ� เหล-าโสภา
62113018433 นางสาวจิราพร พริ้งเพราะ
62113018434 นางสาววิฤมล ศิริ
62113018435 ว-าที่ร6อยตรีลภณ ประยงค�
62113018436 นายอธิเบธศ� ประเสริฐสังข�
62113018437 นายธีรศักด์ิ สาวะถี
62113018438 นางสาวกัลยรัตน� คําสม
62113018439 นางสาวอัญชิฌฐา สุขเกษตร
62113018440 นางสาวฐิติมา เคล6าพิมาย
62113018441 นายคณิศร จันทะปEสสา
62113018442 นางกัลยกร เสียงล้ํา
62113018443 นางสาวสุปรียา ก้ัวนามน
62113018444 นางสาวโสภาพรรณ นามจําปา
62113018445 นางสาวเยาวลักษณ� สวัสด์ิเอื้อ
62113018446 นางสาวสรีพร อุทิศ
62113018447 นางสาวปFยะนันท� การมนเรือง
62113018448 นางสาวกรุแก6ว บุรวัฒน�
62113018449 นางสาวรัชนก คําทองเขียว
62113018450 นายสิทธิพล เขียวชะอุ-ม
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62113018451 นางสาวชนัสดา พรมพา
62113018452 นายกิตติพงศกร ศรีปEตตา
62113018453 นางสาวอารียา ทิสวนงัว
62113018454 นางสาวศศิธร สัตย�ธรรม
62113018455 นางสาวพัชราภรณ� สอนสงคราม
62113018456 นายวชิรพงศ� ก้ัวมาลา
62113018457 นายปณิธาน สาทา
62113018458 นายจารึก จันทร�ทอง
62113018459 นางสาวปFยะรัตน� ไชยสิทธ์ิ
62113018460 นางสาวอารีญา หาญเสนา
62113018461 นางสาวปณิตา ติดวงษา
62113018462 นางสาวนวลฉวี สอนคําหาร
62113018463 นางสาวอารยา เฮ6ารัง
62113018464 นางสาวกวิสรา นันทสมบูรณ�
62113018465 นางสาวชุติมา กลยนีย�
62113018466 นางสาวชลันดา ปูPชัยเคน
62113018467 นายนเรศ ชัยอํามาตย�
62113018468 นางสาวเมทินี พริ้งศิรินันทกุล
62113018469 นางสาวรัชดาภรณ� อินทะเกตุ
62113018470 นางสาวสิริมา บุญเข6ม
62113018471 นางสาวสิรินทร�นาฎ หินซุย
62113018472 นางสาวธิษตยา ฤทธิดิลก
62113018473 นางสาวอุไรวรรณ แสงราช
62113018474 นางสาวจิรวรรณ จันทะเรือง
62113018475 นางสาวแววพลอย ชัยภา
62113018476 นายศิริฉายา ช-วงโชติ
62113018477 นางสาวธดาทิพย� เชื้อดวงผูย
62113018478 นายวศิน เดียวสุรินทร�
62113018479 นางสาวจารุกัญญ� แสงปาก
62113018480 นายสุริยันต� วรวงค�
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62113018481 นางสาวจิรัชญา ลิ้มอารีย�
62113018482 นางสาวปรียารัตน� โชคดุรงค�
62113018483 นางสาวธนภรณ� สอนสุภาพ
62113018484 นายพันทวัฒน� ศรีระวรณ�
62113018485 นายจักรวุฒิ ปจันทร
62113018486 นายดัตกร ภูภิรมย�
62113018487 นางสาวจินตนา บุ6งทอง
62113018488 นางกรกช โภคาพานิชย�
62113018489 นายธนิน เตคําหัน
62113018490 นางสาวชญานิศ คําจุมพล
62113018491 นายนนทวัชร� สุทาชัย
62113018492 นายธนภัช คําเหนือ
62113018493 นางสาวภานุวีร� ศรีภูวงษ�
62113018494 นางสิริญา พิณทอง
62113018495 นายพีรพงษ� ชานนตรี
62113018496 นางสาวไอริณ แสงทอง
62113018497 นางสาวเสาวลักษณ� กัลยา
62113018498 นางสาวศศิธร สูงนารถ
62113018499 นายเนติลักษณ� เพียรภูเขา
62113018500 นางสาวจุลเลขา สาวาโย
62113018501 นางสาวอุมาวดี ลีวัฒนะ
62113018502 นางสาวนิภาวรรณ ชัยภักดี
62113018503 นางสาวชนิดาภา จอมทรักษ�
62113018504 นายกฤษฎา หล6าทู
62113018505 นางสาวจิราพร อังคะลา
62113018506 นางสาวสุวิมล เทพจันดา
62113018507 นางสาวยศวดี ผาพงษา
62113018508 นางสาวธนภรณ� นวลชื่น
62113018509 นางสาวนุจรินทร� สืบสุนทร
62113018510 นางสาววันนิสา ปราโมกข�
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62113018511 นางสาวอภิชญา ศรีเมือง
62113018512 นายพัชรพล ลาจ6อย
62113018513 นางสาวโชติกา พรมเพิก
62113018514 นายทนงศักด์ิ บรรเทิง
62113018515 นายจิรายุส ชัยชวนานิตย�
62113018516 นางสาวปริชญา สารการ
62113018517 นางสาววิชุดา สุขรี่
62113018518 นางสาวกฤติมา ทะเสนา
62113018519 นางสาวอรพิน ปFGนชมภู
62113018520 นางสาวสุนิษา เรืองนา
62113018521 นางสาวธัญญรัตน� ขุนหาญ
62113018522 นายธนกฤต พาพิทักษ�
62113018523 นางจริญญา ภูปุย
62113018524 นางสาวสุปวีร�กรณ� สรณ�ศรีคุณากร
62113018525 นางสาววิรัลพัชร จันทะลี
62113018526 นายอภิลักษณ� พิมศรี
62113018527 นางธัญรัศม� จิระจินดาโรจน�
62113018528 นางสาววรัชยา รักษาบุญ
62113018529 นายศิวาดล ศรีทอง
62113018530 นายชนินทร� สุระไพฑูรย�
62113018531 นางสาวศุกร�ฤดี ศรีคํา
62113018532 นางสาวศิริพร บัวจันทร�
62113018533 นางสาวทิพย�ตะวัน ภูหัตถการ
62113018534 นายกลวัชร กรุงแสนเมือง
62113018535 นางสาวกัญญารัตน� แสนศิลา
62113018536 นางสาวอารีรัตน� เชษฐกุลานุรักษ�
62113018537 นายวีรพงษ� ใจลาด
62113018538 นายชฎิล ฉกาจนโรดม
62113018539 ว-าที่ร6อยตรีอัครพล สุพรรณ�
62113018540 นางสาวสุพัตรา ศรีประเสริฐ
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62113018541 นายบัณฑิต ศรีดา
62113018542 นางสาวชไมพร เถิงพะวงษ�
62113018543 นายกรวิช จันทร�หา
62113018544 นายสุรพล นาคสู-สุข
62113018545 นางสาวปFยนุช กาละสอน
62113018546 นายติณณภพ ยืนยง
62113018547 นางสาวธัญชนก กลางฮวด
62113018548 นางสาวสุวรรณา อกอุ-น
62113018549 นายทศพร ยาวศิริ
62113018550 นายณัฐพล คําพิมูล
62113018551 นางสาวศิรินุช ศรีบุญเศษ
62113018552 นางสาวธัญชนก พรมโสภา
62113018553 นางสาวสินีนาถ กรรณิกา
62113018554 นายภัทรกร โคตชา
62113018555 นางสาวจิรนันท� ไชยทาง
62113018556 นางสาวสิริกาญจน� สมุทรศรี
62113018557 นางปEฐมา จันทร�แก6ว
62113018558 นางสาวณัฐณิชา จันทร�หนองคู
62113018559 นายเดชดํารงค� พิมพะจักร�
62113018560 นางสาวภรณ�ทิพย� คงพรม
62113018561 นางสาวฐิตานันท� พวงมัลลิธนาชา
62113018562 นางสาวพิชชาพร วงษามาตย�
62113018563 นางสาวณิชกานต� วิเชฏฐพงศ�
62113018564 นายนนทพร พิมพ�นนท�
62113018565 นางสาวจิราภรณ� ไร-สิงห�
62113018566 นางสาวสุภาณี วัชรูจี
62113018567 นางสาวนริศรา ลุนทา
62113018568 นายพลศาสตร� ราชานนท�
62113018569 นางสาวปภาวี แสนแก6ว
62113018570 นางสาววรางคณา หาญมะโน
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62113018571 นายนพพล เฉลิมมีประเสริฐ
62113018572 นางสาวจิรภา อําไพรับ
62113018573 นายอนุรักษ� สุระขันตี
62113018574 นางสาวขวัญชนก ขันธะเกษ
62113018575 นางสาววรภิญญ� สุวรรณ�
62113018576 นางสาวหทัยทรัพย� วิจารณ�จันทร�
62113018577 นายไพโรจน� ด6านเนาลา
62113018578 นายศราวุธ พลหาญ
62113018579 นายจิตรกร บุญบุตร
62113018580 นางสาวอัญธิกา อินทร�พรม
62113018581 นางสาวขนิษฐา นาใจเย็น
62113018582 นายชัยวัฒน� ธนูศิลปS
62113018583 นายอัครนินทร� อินธิสาร
62113018584 นายศิวชาติ กรุงแสนเมือง
62113018585 นางสาวศลิษา โตWะถม
62113018586 นายวีรชาติ หาบุตร
62113018587 นางสาววรรณา สามารถ
62113018588 นางสาวอันชิตา ตอชัยภูมิ
62113018589 นางคินทร� ภูถาดงา
62113018590 นางสาวพอชม ธนะภูมิชัย
62113018591 นายอดิเทพ ลันไธสง
62113018592 นางสาวประภาพรรณ ตันชวลิต
62113018593 นางสาวศุภิสรา คําชาย
62113018594 นางสาวทิพย�สุดา สังวาลย�
62113018595 นายวัฒนา สิงห�ทอง
62113018596 นายภาณุวัฒน� เกษทองรุ-งโรจน�
62113018597 นางสาวสุภาพร กาบบัวลอย
62113018598 นางสาวยุภาวดี นามแสงผา
62113018599 นายธนวรรธก� ภูเหมือนบุตร
62113018600 นางสาวรัตนาภรณ� มุลศรีสุข
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62113018601 นางสาวรุจิรา พันธะชัย
62113018602 นางสาวพรกนก ขําสุทัศน�
62113018603 นางสาวสุภาวดี เลิศประเสริฐ
62113018604 นางสาวจรวยพร วรรณคํา
62113018605 นายปฏิภาณ หมุนอุดม
62113018606 นายอรุณ ศรีเมืองเดช
62113018607 นางสาวสุวลี สุริยะ
62113018608 นางสาวมลฤดี อนุโนนธาตุ
62113018609 นายสุริยะ พรมวิหาร
62113018610 นางสาวสุนิสา ถามะพันธ�
62113018611 นางสาวศิรประภา พบวันดี
62113018612 นางสาวจิราพรรณ โคตรชุม
62113018613 นางสาวอาริษา สุขพูล
62113018614 นายณรงค� เกตุขํา
62113018615 นางสาวธัญญลักษณ� สันติวัฒนากุล
62113018616 นางสาวกมลชนก สีด-าง
62113018617 นายดนัยพงษ� จันทร�ดา
62113018618 นางสาวพิจิตรา ชินคํา
62113018619 นางสุรัตน� ทองโท
62113018620 นายธนภัทร บุญสมร
62113018621 นางสาวพนิดา แสนต-างใจ
62113018622 นางสาวสุวิมล พิมพ�ศรี
62113018623 นางสาวสุนิตา ขุนใหญ-
62113018624 นางสาวพเยาว� ชัยเพ็ง
62113018625 นางสาวโสภาวดี โนวังหาร
62113018626 นายกาจพล อุ-นสา
62113018627 นายพรหมมา พรมโนนศรี
62113018628 นางสาวกาญจนา การสร6าง
62113018629 นางสาวกาญจนา อิ่มเจริญ
62113018630 นางสาวชฎาธาร ธนะภูมิชัย
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62113018631 นางสาวนันท�นภัส อิงชัยภูมิ
62113018632 นายกิตติเทพ แสบงบาล
62113018633 นางสาวอภิญญา ขันแข็ง
62113018634 นายกีรติ ลาดหนองขุ-น
62113018635 นางสาวนายิกา พิสุราช
62113018636 นางสาวทิพย�พิพัฒน� สนสมบัติ
62113018637 นายธีรพงษ� ชูจิต
62113018638 นางสาวมุกดา สุขเกษม
62113018639 นางสาวอัญชลีพร คําเขียน
62113018640 นายประพนธ� จุทารัตน�
62113018641 นายอดินันท� สงตลาด
62113018642 นางสาวกรวรรณ� สาเดช
62113018643 นางสาวเบญจวรรณ ภู-จินดา
62113018644 นางสาวจันสีดา หลงน6อย
62113018645 นางสาวพรวิภา ริมหนองเรือ
62113018646 นางสาวจิราพร ดวงลี
62113018647 นางสาวอริษา นารีจันทร�
62113018648 นายกวีพงษ� ฤทธิบาล
62113018649 นางสาวจุฑามาศ เสน-หา
62113018650 นางสาวพิชามญชุ� พลแก6ว
62113018651 นางสาวศุภาพิชญ� บริบูรณ�
62113018652 นางสาวกนกพร สมใจ
62113018653 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง
62113018654 นางสาวดอกอ6อ พันมหาสุข
62113018655 นางสาวณัฐธิยา คณาทอง
62113018656 นายนิติศาสตร� หล-ายบุญ
62113018657 นางสาวนวลละออ ไชยวงศ�
62113018658 นางสาวกรรณิกา รินนรา
62113018659 นางสาวสุปราณี ข-อยแก6ว
62113018660 นางณัฐพัชร� แสนละเอียด
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62113018661 นายสุวิชชา พิทังกร
62113018662 นางสาวฐิติพรรณ สีเล
62113018663 นายมกรธวัช อภิสันตานนท�
62113018664 นางสาวศศิญาภา สําราญรมย�
62113018665 นางสาวภัทรพร มาลัยศรี
62113018666 นางสาวศิริวรรณ ประก่ิง
62113018667 นางสาวทัศนีย� บัวศรี
62113018668 นางสาวสุปรียา แก6วคําลา
62113018669 นางสาวหทัยรัตน� วันพุธ
62113018670 นางสาวสิริยากร ประกายสี
62113018671 นางสาวสถิรพร เที่ยงตรง
62113018672 นายรัฐฐกร ทวีธนวาณิชย�
62113018673 นางสาววันวิสาข� แจ-มสุวรรณ
62113018674 นางสาวอรอนงค� ระเวงวัลย�
62113018675 นายคงศิริ พรนิคม
62113018676 นางสาวสิราวรรณ ธิราช
62113018677 นางสาวนฤมล แทนไธสง
62113018678 นางสาวนิตยา สาพิมาน
62113018679 นางสาวนุชดา สมบัวคู
62113018680 นางสาวโศภิษฐ� มูลเทพ
62113018681 นายปรเมศว� จันทะสิทธ์ิ
62113018682 นางสาวสุพรรณิการ� สีจันดา
62113018683 นางสาวทิฆัมพร ทับวิธร
62113018684 นางสาวปาลิตา ผ-องโสภา
62113018685 นางสาวณัฐณิชา ใบเอี่ยม
62113018686 นางสาวขนิษฐา ชาวังเย็น
62113018687 นางสาวศิริวรรณ สูงดําเนิน
62113018688 นางสาวลดา นิลสูงเนิน
62113018689 นางสาวพิจิตรา บุตรศรีชา
62113018690 นางสาวรัตติกาล ตุมหนแย6ม
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62113018691 นางสาวชนิดาภา ประชากูล
62113018692 นางสาวอรอนงค� แก6วสาธร
62113018693 นางสาวสุลิตา พิมพ�สําราญ
62113018694 นายฐาปกรณ� หลักศิลา
62113018695 นายอาชวินทร� กุลรักษา
62113018696 นางทัศนียา ปEฐวี
62113018697 นางสาวสิรีมาศ คูวัฒนสุชาติ
62113018698 นายวชิรวิทย� ชาวปากน้ํา
62113018699 นายจิตติชัย ศรีลาศักด์ิ
62113018700 นางสาวสุดาวัลย� ศรีธาตุ
62113018701 นางสาวเบญจวรรณ สนธิรัตน�
62113018702 นางสาวสุนารี ฝRายขาว
62113018703 นางสาวสุกัญญา จําเริญรักษ�
62113018704 นางสาวจิราพร คงสุดี
62113018705 นายอนุวัฒน� อ-อนประสงค�
62113018706 นางสาวธิดาพร ปาปะแพ
62113018707 นางสาวกนกวรรณ สระรัมย�
62113018708 นายจักรพันธ� อังนาทัน
62113018709 นางสาวสุประวีณ� พันธุ�เลิศ
62113018710 นายธรรมรัตน� นิ่มเวไนย�
62113018711 นางสาวมัณฑนา วงษ�สุนรเมธ
62113018712 นายศราวุธ ลาโยธี
62113018713 นางสาวศุวาณี ชมมี
62113018714 นางสาวอลิษา แสงหาชัย
62113018715 นายทองปกรณ�พรหม ปRองขันธ�
62113018716 นายจิรวัฒน� ยืนตน
62113018717 นายมารุต เหมศิริ
62113018718 นางสาวกฤษดีญา แสงศรีเรือง
62113018719 นายวรวุธ ศรีพุทธา
62113018720 นางสาวบุษกร จันทาทุม
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62113018721 นายสุวพัชร โภคาพาณิชย�
62113018722 นางสาวปEญจพร โทษา
62113018723 นายธนากร สายสุด
62113018724 นายสุรศักด์ิ สุธงษา
62113018725 นางสาวสุนิศา ศรีภา
62113018726 นางสาวจันจิรา โยคุณ
62113018727 นางสาวศุกุมา วรรณธรรม
62113018728 นายอินทัช หอมพุ-ง
62113018729 นายมงคล โคตะนนท�
62113018730 นางสาวปFยะธิดา แสนสะท6าน
62113018731 นางสาวอัจฉราภรณ� สิงห�สม
62113018732 นายสิทธานต� ชํากรม
62113018733 นางสาวสุกัญญา คําด6วง
62113018734 นางสาวบุษบา บุตรัตน�
62113018735 นางสาวสิริรักษ� คชายุทธ
62113018736 นายกิตติศักด์ิ ชัยชนะ
62113018737 นายวีรชาติ นันทรักษา
62113018738 นางสาวฐิติพร บํารุงราษฎร�
62113018739 นายอนุรุต กุลบุตร
62113018740 นางบุบผา บัวชม
62113018741 นางสาวปFยะวดี อาจนารินทร�
62113018742 นางสาวประภาศรี เพลงอินทร�
62113018743 นายชวมินทร� ประถมเสาวนีย�
62113018744 นางสาวเพชรรัตน� บุญร-วม
62113018745 นายธเนศ สีเชียงพิมพ�
62113018746 นางสาวบุษบาวรรณ โพธ์ิศรี
62113018747 นางสาวจารุวรรณ ดอนอ-อนเบ6า
62113018748 นางสาวสุทธิกานต� ศรีเตชะ
62113018749 นายวิทวัส เทศสนั่น
62113018750 นางสาวศศิธร ก้ัวพรม
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62113018751 นางสาวปวีณา จันทะภา
62113018752 นางสาวเกศร คําเสมอ
62113018753 นางสาวนรกมล แก6วสระแสน
62113018754 นางสาวฐานวีร� พิริยวัฒน�กุล
62113018755 นายเอกตนัย วงสะอาด
62113018756 นายณัฐพงศ� ปรีสิทธ์ิ
62113018757 นางสาวสุพรรณิภา ปรวนอุ6ม
62113018758 นางสาวณัฎฐ�กฤตา เขียวอ-อน
62113018759 นางสาวจริษา กล6าหาญ
62113018760 นางสาวเข็มพร สมศรีหา
62113018761 นายทินกร ประพล
62113018762 นางสาวไพรินทร� มาตย�นอก
62113018763 นางสาวศิริลักษณ� เลิศรัตนชัยพงษ�
62113018764 นางสาววิจิตรา โคตรอาษา
62113018765 นายพิฆนะ ชุมวิริยะสุขกุล
62113018766 นางสาวเสาวนิตย� วงษา
62113018767 สิบตํารวจเอกเมธัส จันทะเดช
62113018768 นางสาวมณีนุช บุรีวัน
62113018769 นายปFยะวัฒน� คําดี
62113018770 นางสาวกัญญา เปนะนาม
62113018771 นายสาธิต กระทู6
62113018772 นางสาวราตรี ปอนศรี
62113018773 นายอนวัช นาคเสน
62113018774 นางสาวจินตหรา ประเปMย
62113018775 นายนันทวัฒน� เหล-าอรรคะ
62113018776 นางสาวพรสุดา ไชยมาตร
62113018777 นางสาวสุชาฎา สิงขร
62113018778 นายวรชิต นามมูลตรี
62113018779 นางมธุรส กุดตุ6ม
62113018780 นายอรรถกรณ� สอนโต
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62113018781 นางสาวนิติยา ถูพะอ-าง
62113018782 นางสาวสุกัญญา ทะวะชารี
62113018783 นางสาวกณิกา คําตุ6ม
62113018784 นางสาวทิพย�วรรณ สระใหญ-
62113018785 นางสาวนมิตา ประโสรักษ�
62113018786 นายศุภโชค ม-วงศรีพิทักษ�
62113018787 นางสาวกนกวรรณ กองเกิน
62113018788 นายอนิวรรตน� ประวัติ
62113018789 นางสาวดารารัตน� อัญทะโส
62113018790 นางสาวรัตนา บุระคํา
62113018791 นางสาวหนึ่งฤทัย กุณโฮง
62113018792 นางสาวรชยา เทียมประชา
62113018793 นางเลิศวรา กางพรม
62113018794 นางสาวดวงธิติ แก6วสะอาด
62113018795 นางสาวกรรณิการ� สาวิมาตย�
62113018796 นางสาวรสสุคนธ� สุริยันต�
62113018797 นายณัฐพงษ� วิเท-ห�
62113018798 นางธิดารัตน� ปEกเขตานัง
62113018799 นางสาวโศภิษฐา รุ-งแสง
62113018800 นางสาวนฤทัย สิงห�สนั่น
62113018801 นางสาวลัดดาวัลย� บุญอํานวย
62113018802 นางสาวอัจฉราลักษณ� แคนลา
62113018803 นางสาวกรรณิการ� จําบุญ
62113018804 นางสาวจุฑามณี พลรักษ�
62113018805 นางสาวอรทัย บอมโคตร
62113018806 นางสาวคนางค� คํามา
62113018807 นางสาวกิตติมาธร มณีศรี
62113018808 นางสาวศศิมาพร เหล-าคนค6า
62113018809 นางสาวศิริลักษณ� ศรีไพศาลนนท�
62113018810 นายพงษ�สิทธ์ิ บุญรังษี
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62113018811 นายนพรัตน� ยาบ6านทุ-ม
62113018812 นางสาวสุประภา พิมพ�พันธ�กุล
62113018813 นางสาววิลาวัลย� สิงหามาตร
62113018814 นางสาวนฤทัย คิดอ-าน
62113018815 นางสาวพัชราภรณ� กรมวังก6อน
62113018816 นางสาวพัชริญา วันสาสืบ
62113018817 นางสาวชนิตา ภูโปร-ง
62113018818 นางสาวสุภิญญา นาสมพงษ�
62113018819 นางสาวคัทรียา จารัตน�
62113018820 นางสาวสิริเสาวภา ชมนาวัง
62113018821 นางสาวสุกัญญา จันทร�โสดา
62113018822 นางสาววิไลลักษณ� เสนน้ําเที่ยง
62113018823 นางสาวเรวดี เวียงนนท�
62113018824 นายวันชัย เรืองคําพัฒน�
62113018825 นางสาวกนกพร คะณะโท
62113018826 นางอมราพร กิตติภักดีกุล
62113018827 นางสาวนันท�นภัส นิรมล
62113018828 นางสาวสุจิตรา บุญยง
62113018829 นางสาวจิราภรณ� บุญเอก
62113018830 นางสาวสิริยาพร ขันตรีกรม
62113018831 นายชนะชัย ศรีคําวรรณ
62113018832 นางสาวสุมินตราพร ฉิมงาม
62113018833 นางสาวปนัดดา บุญโสภณ
62113018834 นางสาวศุภศจี จันทะปะทัด
62113018835 นางสาวสุดารัตน� แก6วกัลยา
62113018836 นายอานนท� น6อยบุดดี
62113018837 นายพิชญ�พิสิฐ ศรีสมาน
62113018838 นางอัจจิมา ฉิมนอก
62113018839 นางสาวอําไพพรรณ เตโช
62113018840 นางสาวสุรารักษ� อ-อนปาน
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62113018841 นางสาวพัชรินทร� ใจเที่ยง
62113018842 นายชยุต สุวรรณภูเต
62113018843 นายภีมวัฒน� บุตรแก6ว
62113018844 นายจินต�ดนัย นาคําสิงห�
62113018845 นางสาวมัลลิกา เกลี้ยกลาง
62113018846 นางสาวอิสยานันท� ศรีรัตนานุกุล
62113018847 นางสาวชญานี อามาตย�ทัศน�
62113018848 นางสาวนิตยา เศษนาเวช
62113018849 นางสาววรรณลักษณ� ชาญประเสริฐ
62113018850 นายปฏิวัติ หนูมี
62113018851 นางสาวอัจฉรา ยังจันทร�
62113018852 นางสาวจิราวรรณ พุทธิ
62113018853 นางสาวกนกพร แก6วโบราณ
62113018854 นายนฤเบศร� ศรีคําบ-อ
62113018855 นางสาวปEทมา น6อยสิม
62113018856 นางสาวนุชราภรณ� ยงชัย
62113018857 นางสาวเอมอร ทวิวิญ
62113018858 นางสาวอังษณี ฉายวิไชย
62113018859 นายกันตภณ สุวรรณผา
62113018860 นางสาวปวิชญา พลภูเมือง
62113018861 นางสาวนิตยา ขันผง
62113018862 นางสาวนรากร คําบอน
62113018863 นายวิทวัฒน� โพธ์ิศรี
62113018864 นายคุณภัทร ปRอมสุวรรณ
62113018865 นางสาวขนิษฐา ผลเอี่ยม
62113018866 นายณัฐธะพล เอื้อศิริประชา
62113018867 นางสาวพัชรินทร�พร พลพิมพ�
62113018868 นางสาวเกริดา แก6วพินิจ
62113018869 นายจิตติพัฒน� จําเริญเจือ
62113018870 นางสาวขนิษฐา ภูคํา
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62113018871 นางสาวนันทิยา เจือมา
62113018872 นายอมเรศ อรุณมาตย�
62113018873 นางสาวปFยสุดา กัญญาคํา
62113018874 นายสมพงษ� แต6มสี
62113018875 นายขวัญชัย พิมพะสาลี
62113018876 นางสาวคัทยวรรณ แสงชมภู
62113018877 นางปFยฉัตร วีระธรณิศวร�
62113018878 นางสาววราพร วงศ�ภาคํา
62113018879 นางสาวจิราพร บุญศรี
62113018880 นางสาวรชตะ สุขุม
62113018881 นางสาวนริศรา ต-อเติมตระกูล
62113018882 นางสาวสุภัสสรา ท6าวบุตร
62113018883 นางสาววัชริน เทพาลุน
62113018884 นางสาวณัฐวรรณ วีรวรรณ
62113018885 นางสาวกนกอร โคตรพันธ�
62113018886 นางสาวเนตรชนก อัคลา
62113018887 นายทศพล โพธิษา
62113018888 นายวิพล หงษ�วงค�
62113018889 นางสาวมะลิวัลย� สีมาตย�
62113018890 นางสาวปลายฝน กุลแพง
62113018891 นายมงคล ไชยพร
62113018892 นางสาววริสา สุริกร
62113018893 นางบุหงา สุรินทร�
62113018894 นายอดิพัฒน� เกียรติวงศานนท�
62113018895 นางสาวปฏิญญา เผ-าพันธ�
62113018896 นายสุวิทย� เพชรดี
62113018897 นางสาวพรประภา สีดาไต6
62113018898 นางสาวณัฐปวี ทองรัตน�
62113018899 นางวิลัยวรรณ พิมพ�มหา
62113018900 นางสาวพรวจี รามศิริ
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62113018901 นางสาวศิรินาถ เลพล
62113018902 นายกิตติศักด์ิ นิละปะกะ
62113018903 นางสาวปานหทัย แสบงบาล
62113018904 นายอภิวัฒน� ช6างคง
62113018905 นายปฏิภาณ ทองแพง
62113018906 นางสาวพรทิพย� เชาว�ชาญ
62113018907 นางสาวพิชญา ขุนศรี
62113018908 นางสาวจตุพร พรหมณี
62113018909 นางสาวสุดารัตน� รัตนพลแสน
62113018910 นางสาวทิวาพร ดอนชัย
62113018911 นางสาวแพรวพรรณ ภิญโญชนม�
62113018912 นายสรรพสิทธ์ิ วงศ�คําจันทร�
62113018913 นางสาวภคพร เครือวรรณ
62113018914 นางสาวปFยานุช งานหม่ัน
62113018915 นางสาวศิริพร ศิรินิกร
62113018916 นางสาวรัตนกร คุ6มห6างสูง
62113018917 นางสาวฤทัยรัตน� นนท�ไชยเสน
62113018918 นางสาวกรรณิการ� จุลพันธ�
62113018919 นายปารินทร�ณัฐ ศรีสุดตา
62113018920 นางสาวสุวนันท� เข็มปEญญา
62113018921 นางสาวสลักจิต ศรีคํา
62113018922 นายพงศกร จันทร�ศรี
62113018923 นางสาวศนันธฉัตร อ-อนแสง
62113018924 นางสาวอรญา แก6วพรรณา
62113018925 นางสาวจิดาภา จูมกุดรัง
62113018926 นางสาวชนิกานต� ศาสตรวาหา
62113018927 นายธนัท สิมมา
62113018928 นายธีรเดช ทองดวง
62113018929 นายสามารถ เมตตาจิตต�
62113018930 นายวัชนชัย โสดาดง
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62113018931 นายวันชัย โคตวงษ�
62113018932 นางสาวกนกพร ดอนประจํา
62113018933 นางโฉมสุดา ศรีประทุม
62113018934 นางสาวกานดามณี วันประโคน
62113018935 นางสาวกรรณิการ� ดิลกอารักษ�
62113018936 นางสาวจีรนันท� ไชยแสน
62113018937 นายวิวัธ ผิวกลม
62113018938 นายชาญวิทย� พลศรี
62113018939 นายภาณุวิชญ� ศรีสุธรรม
62113018940 นางสาวมยุรา แดงสีดา
62113018941 นางสาวพัชรี วงษ�ช-าง
62113018942 นางสาวพรชิตา มีปRอง
62113018943 นายธีระ ธัญถนอม
62113018944 นางสาวเสาวลักษณ� จันทรวงค�
62113018945 นางสาวมัชฌิมา นามมูลน6อย
62113018946 นางสาวเกษรา สุทธิปEญโญ
62113018947 นางสาวกาญจนา โสภารัตน�
62113018948 นายเอกลักษณ� อิ่มวิไลวรรณ
62113018949 นางสาวอรนุช กําจร
62113018950 นางสาวกัญญาพัชร บุญเกษม
62113018951 นางสาวญาสุมินทร� คามตะสิลา
62113018952 นางสาวสุพิชญา ภาวะโคตร
62113018953 นายกฤษฎา หงส�โสดา
62113018954 นางสาวศิรินารถ ไชยายงค�
62113018955 นางสาวนรินทร� ปะวะเสนัง
62113018956 นายบูรณ�พิภพ รังษี
62113018957 นายภูม์ิชณัฏฐ� กันรัมย�
62113018958 นายธนาคาร พรมทอง
62113018959 นายกิติพันธุ� จันทร�หม-อน
62113018960 นางสาวเพลินพิศ ลือวิเศษ
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62113018961 นางนรินทร ชนะศรี
62113018962 นางสาวปFยวรรณ มานิชพงษ�
62113018963 นางสาวณัฐสินี ไชยสาร
62113018964 นางสาวกันธิชา ทองชมภู
62113018965 นายศักด์ิดา สาระนันท�
62113018966 นางสาวกชพรรณ สุดนางาม
62113018967 นางสาววาทินี ยามานนท�
62113018968 นางสาวสุนิสา ฤทธ์ิมหา
62113018969 นางสาวกนกพร บุญม่ัน
62113018970 นางสาวปภาวี เหล-าพิไล
62113018971 นางสาวณัฐพร อุดทา
62113018972 นายภาณุวัฒน� ธงภักด์ิ
62113018973 นางสาวสุภาณี ดุลชาติ
62113018974 นายณตฤนปภัสร� วรทรัพย�กางการ
62113018975 นางสาวสิริมาศ ติดชัยภูมิ
62113018976 นางสาวกุสุมา ตาปราบ
62113018977 นางสาวนงค�ลักษณ� มุ-งทองสิน
62113018978 นายภานุราช ภูหงษ�ทอง
62113018979 นายสุขสันต์ิ อาจคําไพร
62113018980 นางสาวฐิตาพร แก6วกาสี
62113018981 นางสาวขนิษฐา พันพิบูลย�
62113018982 นางสาวภัสราภรณ� จันทร�โทศรี
62113018983 นายธนเดช ชมจันทร�
62113018984 นายธนายุทธ แก6วบุดดา
62113018985 นางสาวชลธิชา พรมโสภา
62113018986 นางสาวธิวา โนนทิง
62113018987 นางสาวนันทิชา สุดาทิพย�
62113018988 นางสาวเตชินี ชฎาวงศ�
62113018989 นางสาวมัทนียา มานะสุจริตกุล
62113018990 นางสาวเปรมฤดี คงโนนกอก
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62113018991 นางสาวธัญญารัตน� ภู-ทอง
62113018992 นายจักรกฤษณ� บุตรวงศ�
62113018993 นายสุภวิทย� นุชหรี
62113018994 นางสาวบัวงาม พิไลกุล
62113018995 นางสาวพรพิมล ศรีแพงมล
62113018996 นางสาวธัญญา วงษ�อินทร�จันทร�
62113018997 นายอดิศักด์ิ จันทรประทักษ�
62113018998 นางสาวอัมพิรา แพงคํา
62113018999 นางสาวอัมรารักษ� ทองโคตร
62113019000 นางสาวพัชรี โนดไธสง
62113019001 นางสาวพรประภา คาดพันโน
62113019002 นางสาวพรนรินทร� ประเสริฐดี
62113019003 นางสาวกฤติยาภรณ� มีนนท�
62113019004 นายปฏิภาณ ราชโคตร
62113019005 นางสาวไพรินทร� สืบพันธ�
62113019006 นายสุริยา ศรีวันทา
62113019007 นายสุรเดช หม่ันมี
62113019008 นางสาวสกาวเดือน ไชยเสนา
62113019009 นางสาวชมพูนุช ชะอินทร�วงศ�
62113019010 นางสาวสุดารัตน� ทองอร-าม
62113019011 ว-าที่ ร.ต.หญิงธีระดา ธรรมราช
62113019012 นางสาวสุธิดา ปEดไธสง
62113019013 นางสาวทิพวรรณ อวนจันทร�
62113019014 นายคมกฤช ขวัญพุทธ
62113019015 นางสาวเมวดี แก6วพิลารมย�
62113019016 นายอาณัติ ศรีวันคํา
62113019017 นายธนพันธุ� มโนชัย
62113019018 นางสาวธิดารัตน� สิงหรา ณ อยุธยา
62113019019 นางสาวสุพัตรา ยมรัตน�
62113019020 นายธรรมนิตย� นาโสก
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62113019021 นางสาวยุรฉัตร จอมจันทร�
62113019022 นายชัยวุฒิ กันเมร�
62113019023 นางสาววิชุตา แสงเพชร�
62113019024 นางสาวรัชนี จันทร�โฮม
62113019025 นางสาวบรรณพร ภูมิคง
62113019026 นายเดชา ขันธบูรณ�
62113019027 นางสาวจิรนันท� ทวีโชติ
62113019028 นางสาวกาญจนา อุดสัย
62113019029 นายธนากร ใสโศก
62113019030 นางสาวรวิวรรณ ราศรี
62113019031 นางสาวสารีบุตร คําหา
62113019032 นางสาวจินตนา การิโก
62113019033 นางสาวนนทิยา บุญเข็ม
62113019034 นางสาวอุษณา ทะวงษา
62113019035 นางสาวสุจิตรา ผองผาย
62113019036 นางสาวจตุพร แต-งเมือง
62113019037 นางสาวสายชล โนนศรี
62113019038 นางสาวเบญจา วันทองสุข
62113019039 นางสาวศิริพร ศรีวะรมย�
62113019040 นางสาวอลิสลา ประสาน
62113019041 นางสาวสุดารัตน� รัตนพันธุ�
62113019042 นายสุทธิพงค� กมลเลิศ
62113019043 นางสาวสุธาทิพย� บุญสวาท
62113019044 ว-าที่ ร.ต. หญิงดลยา เมฆอุตส-าห�
62113019045 นางสาววชิราภรณ� ศรีบุตดี
62113019046 นางสาวปริญญาพร มณฑาทอง
62113019047 นางสาวญาสุมินทร� กํ่ากระโทก
62113019048 นางสาวพิมพ�ชนก วรรณชัย
62113019049 นางสาวกรกวี ถามูลตรี
62113019050 นางสาวเจนจิรา ปFนตา
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62113019051 นางสาววาสนา จันทะประเทศ
62113019052 นายณัฐภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
62113019053 นางสาวกมลชนาฏ แสนพันธ�
62113019054 นางสาวขวัญดาว สีกาลัง
62113019055 นางสาวนิตทยา โสดาวิชิต
62113019056 นางสาวอาภารัศม์ิ จดชัย
62113019057 นางสาวชุติมน แสนบุตร
62113019058 นายบดินทร� ชนะศึก
62113019059 นายณัฐกรณ� แก6วเกิด
62113019060 นายวุฒิ ชิณวงษ�
62113019061 นายถิรวัฒน� รันเรือง
62113019062 นางสาวศุภนุช หงษ�สินี
62113019063 นายวรวัฒน� วงค�ชาชม
62113019064 นางสาวยุพเรศ ทองอุทุม
62113019065 นางสาวอรดี คนดี
62113019066 นางสาวพวงผกา ไชยสุข
62113019067 นายกิตติพงษ� ขาวฟอม
62113019068 นางสาวอรวรรณ บุญสอาด
62113019069 นางสาวทาริกา ไกรสร
62113019070 นางสาวกวิสรา รุ-งสันเทียะ
62113019071 นางสาวพนัดดา เที่ยงอารมย�
62113019072 นายอาทิตย� กุณราช
62113019073 นางสาวหทัยรัตน� สอนซุน
62113019074 นางสาวสุพิชา กองพลี
62113019075 นายอภิชาติ อุโน
62113019076 นายศุภชัย เพชรเมืองเก-า
62113019077 นางสาวเกลียวสุข เกษสัญชัย
62113019078 นางสาวอมรรัตน� พิมพา
62113019079 นางสาวสิริลักษณ� จรรยา
62113019080 นางสาวปวีณา คูนาแก
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62113019081 นางสาวชรินรัตน� เพชรแก6ว
62113019082 นางสาวนิชาภัทร รักเพ่ือน
62113019083 นายพัฐนนท� แพนสง
62113019084 นางสาวเบญจวรรณ พลบุตร
62113019085 นางสาวชนิสรา รักถนอม
62113019086 นางสาวศิราภา อินทรพานิชย�
62113019087 นายนภดล เวินซิว
62113019088 นางสาวณัฎฐณิตา สวัสด์ิปMติกร
62113019089 นายธัชปชา บุญเลิศ
62113019090 นางสาวนวรัตน� ดุเหว-า
62113019091 นายนฤพนธ� เหล-าพิเดช
62113019092 นางสาวนริสรา ชุ-มนาค
62113019093 นางสาวมัลลิกา ขุนน6อย
62113019094 นายปรเมศวร� พรมดี
62113019095 นายโสภณวิชย� น6อมมะณี
62113019096 นางสาวณัฐติกา แห-งสมัย
62113019097 นายอนุวัฒน� จันทะสุระ
62113019098 นางสาวสุชาฎา แก6วก6อน
62113019099 นางสาวปนัดดา อัมพวัลย�
62113019100 นายอุดร เรืองเรื่อ
62113019101 นายเกียรติศักด์ิ ขุมทอง
62113019102 นายปองคุณ สิทธิถวัลย�
62113019103 นางสาวสโรชา เวียงนนท�
62113019104 นางสาวฐิตินันท� โพธ์ิสูง
62113019105 นายปฏิภาณ สิงคะนอง
62113019106 นางสาวนภัสสรณ� เทือกกอง
62113019107 นางสาวชาลินี โพธ์ิสาย
62113019108 นางสาวปาริฉัตร จันทะแสง
62113019109 นางสาววีรนุช คําแคล6ว
62113019110 นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี
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62113019111 นางสาวพัชรีภรณ� จันวิเศษ
62113019112 นางสาวกิตติยา นะสาโร
62113019113 นางสาวสกุลรัตน� คําเล็ก
62113019114 นายทักษิณ มูลตรี
62113019115 นางสาวจรรยพร จรัสแสง
62113019116 นางสาวพิมพ� พันวิลัย
62113019117 นายวีรวัฒน� นราวงษ�
62113019118 นางปราณีต ดีกา
62113019119 นายวรายุทธ พรมจันทร�
62113019120 นายศุภกฤษ เสนานาค
62113019121 นางสาวพัชรียา สีสะอาด
62113019122 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิสาวัง
62113019123 นางสาวพรกนก พวงมะลิ
62113019124 นางสาวอรชา อุทิศธรรม
62113019125 นายญาณพัฒน� เฉลยสุข
62113019126 นางสาวอรพิน เลิศพรสุทธิรัตน�
62113019127 นายภัทรพิชญ� ดํารงเชื้อ
62113019128 นางสาวจันทิมา ภูแล
62113019129 นางสาวชฎา จันทะแสน
62113019130 นางสาวสโรชา อ-อนสุระทุม
62113019131 นายกรณ�ธนพชศ� ตุลานนท�
62113019132 นางสาวปนัดดา ถากลางลาด
62113019133 นางขวัญประภา บุญเจริญ
62113019134 นายธนกร แสนนาม
62113019135 นางสาวศุภาลักษณ� วันท-าค6อ
62113019136 นางสาวสุไพพรรณ� จันทร
62113019137 นางสาวขณิษฐา กองศรีเศษ
62113019138 นายอภินันท� คํากอง
62113019139 นายพิเชฐ พรศิลปกุล
62113019140 นางสาวศรัญญา ศรีมันตะ
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62113019141 นางสาวสุภาภรณ� สมสิทธ์ิ
62113019142 นายจักรพันธ� ร-วมทอง
62113019143 นายภูมิ สวนไผ-
62113019144 นายสิริเดช ไพบูลย�อุดมการณ�
62113019145 นางสาวสาวิตรี พีรพัฒน�พงศ�
62113019146 นายกิตติพัฒน� อุปEชฌาย�
62113019147 นางอันนา อุดม
62113019148 นางสาวไพรสุดา รักษาก6านตง
62113019149 นางสาวชนิกา ตรีศร
62113019150 นางสาวเจณิสา วรคํา
62113019151 นางสาวกาญจนา คําย่ี
62113019152 นางสาวชุติมน รอดทับ
62113019153 นางสาวพรกมล ฮอมณี
62113019154 นายบัญชา บุญสุภาพ
62113019155 นางสาวมนทิรา ภิรมย�ศรี
62113019156 นางสาวนงนภัส ปRองจันทร�
62113019157 นางสาวเตือนใจ ขวัญเดิน
62113019158 นางสาวรชตะ สุขพูล
62113019159 นางสาวสุรัญญา ผินประสาท
62113019160 นางสาวธิดารัตน� สีเสนาะ
62113019161 นางสาวชนัญภัส ชนม�ธรรม
62113019162 นางสาวสมฤดี เฉนียง
62113019163 นางสาวอรุณพร พลเย่ียม
62113019164 นายอนุชา คํ่าชู
62113019165 นายณัฐพล สุกพวงแก6ว
62113019166 นายธนกฤต โตนดไธสง
62113019167 นางสาวณัฏฐ�นรี ศรีฉาย
62113019168 นางณัฐชานันท� มหาราช
62113019169 นางสาวสิริยาภรณ� ศรียา
62113019170 นายธนกาญจน� ดาโรจน�
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62113019171 นายชนวีร� นามวิชัย
62113019172 นายณัฐวัฒน� ชนะชัยวิบูลวัฒน�
62113019173 นายทรงภพ บงสีดา
62113019174 นางสาวจิดาภา สุจริต
62113019175 นางสาวฐิติพร พวงเพ็ชร
62113019176 นางสาวปEทมาภรณ� เหล-าชะรา
62113019177 นายภาคภูมิ สง-าภาคภูมิ
62113019178 นางสาวสุวนันท� กุลอาจศรี
62113019179 นางสาวอัจฉราพร ยะตา
62113019180 นายชาญชัย สุขภิบาล
62113019181 นายพุฒวิชญ� เอื้อมสุวรรณ
62113019182 นายจักราชัย ข้ึนนกขุ6ม
62113019183 นายศรุฒิ เมืองศรี
62113019184 นางสาวพัชนิดา ระหารนอก
62113019185 นางสาวณัฐสุดา แสงจันทร�
62113019186 นางสาวบุหลัน อาสาสี
62113019187 นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
62113019188 นางสาววิภาดา สุริวงค�
62113019189 นางสาวศรินธร ทองกํ่า
62113019190 นางสาววิจิตรา ศิริบุรี
62113019191 นางสาวปFยวรรณ ห6าวหาญ
62113019192 นายศราวุฒิ สาสมัคร
62113019193 นางสาวเสาวภาคย� เภาโพธ์ิ
62113019194 นางสาวพินิจพร พันธ�พิทักษ�
62113019195 นางสาวธัญรดา ดวงเนตร
62113019196 นางสาวเบญจมาศ ทองดี
62113019197 นายจิรภิวัฒน� ผลสวัสด์ิ
62113019198 นางสาวนฤมล นามบุญเรือง
62113019199 นางสาวกชกร วงษ�เทเวศน�
62113019200 นายประทีป ศรีแก6ว
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62113019201 นายอนิรุต นนท�ศิลา
62113019202 นางสาวจุฑามาศ จุลอักษร
62113019203 นางสาวสาธินี ภูนบทอง
62113019204 นางสาวอารียา พนมอุปถัมภ�
62113019205 นายวิรพงษ� สุรันนา
62113019206 นางสาวจิตรลดา รัตนมุณี
62113019207 นางสาวเบญจมาศ ฤทธิแผลง
62113019208 นางสาวกนกพร มีกุญชร
62113019209 นางสาวกรองกาญจน� เนียมพันธ�
62113019210 นางขวัญหทัย เสือบุญมี
62113019211 นางสาววิไลวรรณ ไชยโสดา
62113019212 นางสาวอมรรัตน� จันทะคาม
62113019213 นางสาวรินฤดี กล6าจิต
62113019214 นางสาวเกวลี นาถมทอง
62113019215 นางสาวจุรารัตน� หอมวุฒิวงศ�
62113019216 นางสาวศรีแพ แก6วทุม
62113019217 นายวัชรพล ยกนาม
62113019218 นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐสังข�
62113019219 นายชยานันต� สุขาภิรมย�
62113019220 นางปณิดา เทศแก6ว
62113019221 นายลัทธพล สระเรียนลํา
62113019222 นายอิศรา ศรีสุพรรณ
62113019223 นางพรรณี อมรเทพ
62113019224 นางสาวสุปรียา หินเมืองเก-า
62113019225 นางสาวสุธิพร แสงหัวช6าง
62113019226 นางสาวลลิตา นาบุดดา
62113019227 นายกันต�ระพี ผางน้ําคํา
62113019228 นายพิชิตพล ปาระภา
62113019229 นางสาวเอมมิกา น6อยตําแย
62113019230 นางสาววรรณา รามสันเทียะ
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62113019231 นางสาวนฤมล ดอนบันเทา
62113019232 นางสาวนฤมล เมืองแสงจันทร�
62113019233 นางสาวพรรนภา วิระชิด
62113019234 นางสาวศิริลักษณ� วงษาศักด์ิ
62113019235 นางสาวกฤษณา ช-วยหาร
62113019236 นายธวัชชัย เสลานนท�
62113019237 นางสาวสุชาวลี นารี
62113019238 นางสาววิภาวี ใจแปง
62113019239 นางสาวถิรดา เชื้อสาวะถี
62113019240 นางสาวโยษิตา โพธ์ิปEดชา
62113019241 นายพิทักษ�ชล ตามพงษ�
62113019242 นางสาวพรพรรณ อัตตะลัง
62113019243 นางสาวกุลธิดา พรมดี
62113019244 นางสาววินิดา ศิลาโคตร
62113019245 นางสาววิริยา พลเสนา
62113019246 นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง
62113019247 นางสาวอภิรดี วิลัยศรี
62113019248 นางสาวดวงฤทัย บุดดี
62113019249 นายอมรเทพ เขียวชัยภูมิ
62113019250 นายอํานาจ โอกระโทก
62113019251 นายณัฐวุฒิ ย่ีค้ิว
62113019252 นางสาวรัชนีภรณ� สายประศาสน�
62113019253 นางสาวรัตติกาล แข็งแรง
62113019254 นางสาวรุ-งฤดี สิงห�ลอ
62113019255 นางสาวธนพร จันทร�ทองสอน
62113019256 นางสาวชญานิศ เทียมตะขบ
62113019257 นายสุขพัฒน� คุณธวงศ�
62113019258 นางสาวผการัตน� เพชรศรีโชติ
62113019259 นายณัฐดนัย สําราญบํารุง
62113019260 นายพชร สุภศักดิพัฒน�
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62113019261 นางสาวจรัญญา สุหา
62113019262 นางสาวชนวรรณ ทํากิจการ
62113019263 นายภาณุพงศ� ผ-องใส
62113019264 นางสาวอัญธิดา โพธ์ิศรี
62113019265 นายศักด์ินรินทร� จําปามาศ
62113019266 นางสาวชุลีพร โวหารลึก
62113019267 นายกฤษฎาภิวัฒน� อุดมคํา
62113019268 นายณัฐพล จิตต�รําพึง
62113019269 นายนพรัตน� หามนตรี
62113019270 นางสาวกนกรดา เนื่องแก6ว
62113019271 นายจารุวัตร ปFปะมัย
62113019272 นางสาวกนกวรรณ วรสาร
62113019273 นางสาวนิติรัตน� เกษลา
62113019274 นางสาวจิราภา สกุลไทย
62113019275 นางสาวขวัญฤดี สว-างนึก
62113019276 นายชัชนันต� นาหลุบเลา
62113019277 นางสาวสิริยากร ขันรักษา
62113019278 นางสาวจุรารัตน� ค้ิวสูงเนิน
62113019279 นางสาวจิระประภา เหง-าลา
62113019280 นางสาวพรรณภา เสมอคํา
62113019281 นายสุตนันท� จันทะหงษ�
62113019282 นางสาววราภรณ� สุขบุญทอง
62113019283 นางสาวอรอุมา อินอิ่ม
62113019284 นางสาวรัชดากร อันทะสีดา
62113019285 นางสาวเพชรา พันธ�พานิชย�
62113019286 นายนรากรณ� คุณยศย่ิง
62113019287 นายมารุต ภูนางาม
62113019288 นางสาวสุกัญญา สถิตย�วัฒน�
62113019289 นางสาวรัชณีวรรณ ร-มพลูทอง
62113019290 นางสาวพิชญาภา ประกอบเสริม
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62113019291 นางสาวกิตติยา ม่ังค่ัง
62113019292 นางสาวพิมลนาฏ นิเรียงรัมย�
62113019293 นางสาววราภรณ� ซุยโพธ์ิน6อย
62113019294 นางสาวปFยมาส สุบิน
62113019295 นายภควันต� แก6วประทุม
62113019296 นางสาวมัทนา แวงวรรณ
62113019297 นางสาวชุติมา โยธา
62113019298 นายภัทรศักด์ิ ธงภักด์ิ
62113019299 นางสาวพิจิตรา ดารุณภักดี
62113019300 นางสาววริศรา พรรณารักษ�
62113019301 นางสาวจันทร�เพ็ญ ช-างแคน
62113019302 นางสาวกมลวรรณ บริบูรณ�
62113019303 นางสาวกัญญารัตน� นระแสน
62113019304 นายกัมปนาท คุตตรานนท�
62113019305 นางสาวธนัชพร วรรณภักดี
62113019306 นายกิตติศักด์ิ สําเภาทอง
62113019307 นางสาวภัทราภรณ� เมืองมุงคุณ
62113019308 นายภาคภูมิ คําทะเนตร
62113019309 นายถิรมนัส แสนกล6า
62113019310 นางสาวเจนจิรา แสงปEญญา
62113019311 นายวัชรพงษ� รัฐถาวร
62113019312 นายสิทธิเดช ชุมแวงวาปM
62113019313 นางสาวอรุณกมล ศิริเวช
62113019314 นางสาวพัณณิดา เพริดพราว
62113019315 นางสาวชนัมพร ทรงศิริ
62113019316 นายวรวรรษ โสภาวรรณ�
62113019317 นายสุรศักด์ิ สีละวัน
62113019318 นางสาวธนวรรณ โถหินัง
62113019319 นางสาววิภาพร จันทร�แพ
62113019320 นายชัยพร อุทรส
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62113019321 นายอุดมชัย คงเกษม
62113019322 นางสาวสุวิมล คํายอด
62113019323 ว-าที่ร6อยตรีวิทูล สะตะ
62113019324 นางสาวภัทรกร จันทร�เพ็ง
62113019325 นางสาวปวริศา หนันดี
62113019326 นางรัญจวน ศิลาน6อย
62113019327 นางสาวราตรี สียือ
62113019328 นางสาวณัฐวิภา แพงวิเศษ
62113019329 นางสาวพรนิภา พรหมเสนา
62113019330 นางสาวศิริลักษณ� ภูพันรัตน�
62113019331 นางสาววิภารัตน� บุญปลอด
62113019332 นางสาวกาญจนา บุญกอง
62113019333 นางสาวพัชรียา วงษ�ภิรงค�
62113019334 นางสาวจิราภรณ� พวงทอง
62113019335 นางสาวนันทิยา แก6วพรหม
62113019336 นางสาวอรุณรัตน� พรมภาพ
62113019337 นายทวี พิมพะสอน
62113019338 นางสาวนิศานาถ วิลัยลาน
62113019339 นางสาววิไลรัตน� เพียดจันทร�
62113019340 นางสาวธรรมพร พลเสน
62113019341 นางสาวภควรรณ โพธ์ิหล-าม
62113019342 นายตรีปFฎก งูทิพย�
62113019343 นายรักษมันต� จันทะเปR
62113019344 นายอรุษ อินทร�ใจเอื้อ
62113019345 นายทักษิณัตว� บวรณิพุฒิพงศ�
62113019346 นางสาวนงนุช วังพิกุล
62113019347 นางสาวยมนา แดงกันรัน
62113019348 สิบเอกหญิงรัตนาภรณ� หม่ืนแก6ว
62113019349 นางสาวทัดดาว สอยโว
62113019350 นางสาวมธุรส ทองจําปา
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62113019351 นางสาวณัฐฤทัย วงษ�คําจันทร�
62113019352 นางสาวกาญจนา บุญอยู-
62113019353 นายการัณยภาส จิตแสง
62113019354 นายสิริธรรม ทีทา
62113019355 นายณปภัช แสงอินทร�
62113019356 นางสาวจรินทร ประยูรสุข
62113019357 นางสาวประภาพร ปEททุม
62113019358 นายเวไนย ระวิวรรณ
62113019359 นางสาวอรุณี แปยอ
62113019360 นางสาวณัชนิชา สนธิศักด์ิ
62113019361 นางสาวจิตราภรณ� โยธาธิการ
62113019362 นางสาวสุดารัตน� ด6วงคําจันทร�
62113019363 นายอิทธิพล แดงรัตน�
62113019364 นายสิรเบศร� ทุนอินทร�
62113019365 นางสาวพชรพรรณ ช-างทํา
62113019366 นางสาวอังคณิต เสสา
62113019367 นางสาวลัดชา นามสง-า
62113019368 นางสาวจุฬาวัลย� นนตะพันธ�
62113019369 นางสาวสุวลักษณ� สมานกสิกรณ�
62113019370 นายอุกฤษฎ� แก6วมณีชัย
62113019371 นายวรรณพงษ� ทองเปราะ
62113019372 นางสาวอริสา แก6วมี
62113019373 นางสาวชลิตา แพงงา
62113019374 นางสาวรัชนี ศรีจันทร�
62113019375 นายอิสระ ดีมาก
62113019376 นางสาวศิศฌา แสนบุญศิริ
62113019377 นางสาวอาชัญญา ครุธเกษ
62113019378 นางสาวธัญญา โสไกสี
62113019379 นายปFยพงษ� ช-างเหลา
62113019380 นางสาวสาลินี มงคูณ
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62113019381 นางสาวอมรรัตน� นามจําลอง
62113019382 นายณัฐพล ประทีปเมือง
62113019383 นางสาวสุลิสา ทองล6น
62113019384 นางสาวณัตินี พานิล
62113019385 นางสาวปFยนุช กาญจนเศรษฐ
62113019386 นางสาวกัญภร มะกรครรภ�
62113019387 นายศุภกิจ สังข�สุดแท6
62113019388 นางสาวณัฎฐนิชา ลอดซอง
62113019389 นางสาวณัฏฐวรรณ หญ6าปRอง
62113019390 นางสาววนิดา เสาสิมมา
62113019391 นางสาวพรนภัส แสงสุวรรณ
62113019392 นางสาวพีรดา ทุมวัน
62113019393 นางสาวอมรรัตน� ปEดปอภาร
62113019394 นางสาวจันทร�จิรา อาจหาญ
62113019395 นางสาวจารุณี บุญหลาย
62113019396 นางสาวพรนภา นามจุมจัง
62113019397 นางสาวสรินดา กันยาประสิทธ์ิ
62113019398 นางสาววรางคณา ภูเฮืองแก6ว
62113019399 นางสาวรักษิณา ไกรดํา
62113019400 นางสาวนิชา ชาติมาลากร
62113019401 นางสาวปนิดา สุโพธ์ิ
62113019402 นางจิราพา คําแก6ว
62113019403 นายจิตติศักด์ิ กัสนุกา
62113019404 นางสาวจุฑารัตน� ชาสังข�
62113019405 นางณัฏฐกานต� เฉลิมเกียรติภักดี
62113019406 นางสาวณัฎฐา พันธ�ที
62113019407 นางสาวพรพรรณ ขาววงษ�
62113019408 นายยุทธนา ขาวกระโทก
62113019409 นางสาวเพ็ญทิวา สุระชัยปEญญา
62113019410 นางสาวสุนิตรา สีทํามา
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62113019411 นางสาวมนธิชา แสนสีมนต�
62113019412 สิบเอกสัตยา คําโหยก
62113019413 นางสาวศุภักษรา หล6าสร6อย
62113019414 นางสาวสุภาภรณ� อุตสาหะ
62113019415 นางสาววิชญาพร ดํารงเชื้อ
62113019416 นางสาวมัณฑนา สุวรรณศรี
62113019417 นายกฤติเดช สุทธิวรรณา
62113019418 นางสาวประภากรณ� ไพรนารี
62113019419 นางสาวรติชา วงเจดีย�
62113019420 นางสาวชฎาพร เตโช
62113019421 นางสาวเปมิกา ม-วงมิตร
62113019422 นางสาวณัฐกฤตา บึงอ6อ
62113019423 นางสาวมัลลิกา ทรงวาจา
62113019424 นายวังวน โยพันดุง
62113019425 นายธีรวุธ ภังคี
62113019426 นางสาวจีระพรรณ ทําสี
62113019427 นางสาวอรอุมา แคปPาสัก
62113019428 นางสาวปรียาภัทร มาตย�นอก
62113019429 นายกิตตินันท� ล-ามแขก
62113019430 นางสาวณัชชา ไชยศรี
62113019431 นางสาวณัฐชา นาหนองตูม
62113019432 นางสาวอริศรา ศิริกิจ
62113019433 นางสาวดลฤดี ศรีสุวรรณ�
62113019434 นายปEณณทัต ปFติกุลวรภัทร
62113019435 นางสาวบุษกร ตะวัน
62113019436 นางสาวพิมพ�ชนก ดอนประสิทธ์ิ
62113019437 นางสาวสาธุพร ดงพระจันทร�
62113019438 นางสาวนภัสวรรณ ปFGนคํา
62113019439 นายภานุวัฒน� โวหาร
62113019440 นางสาวบุญธิตา สังฆโคตร
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62113019441 นางสาวสาวิตรี สารเพ็ชร
62113019442 นายฐานันดร ไชยพรม
62113019443 นางสาวปรารถนา บัวระคุณ
62113019444 นางสาวพัทธนันท� วิชาฮาต
62113019445 นายณัฐวุฒิ ไทยปRอม
62113019446 นางสาวคณิตนารถ เดยะดี
62113019447 นางสาวมณชนานันท� โรจน�จันทกานต�
62113019448 นางสาวฐิตาพร วัฒนบุตร
62113019449 นายพิพัฒน�พงศ� จันทร�หอม
62113019450 นายโยธินทร� เหลาทํา
62113019451 นายศิรเศรษฐ� พ-วงปาน
62113019452 นายกิตติคุณ สาระภี
62113019453 นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน�กุล
62113019454 นางสาวอุมาพร ประจันเต
62113019455 นางสาวเมวียา ปฏิพัทธ�รัตน�คีรี
62113019456 นางสาวปEณฑารีย� แสนทวีพัฒนะ
62113019457 นางสาวกิยารัตน� สงไพรสน
62113019458 นายประเสริฐ กุดโต6ง
62113019459 นางสาวสุกัญญา พิมพ�ชารี
62113019460 นางสาวศิริรัตน� บุตรวงศ�
62113019461 นายอภิวัฒน� ปEญจะแก6ว
62113019462 นายวิทวัส โคตบาล
62113019463 นางสาวศุภานิชญ� สาเพชร
62113019464 นางสาวณัฎฐ�นิษฐ� แสนศิริโภค
62113019465 นางสาววิไลลักษณ� อนุวาร
62113019466 นางสาวมัลลิกา ภูสมมาตร�
62113019467 นายชญานนท� อํามะเหียะ
62113019468 นางสาววราภรณ� สุนทรภักด์ิ
62113019469 นางสาววิภาวดี ช-างทองที
62113019470 นางสาวกัญญาพร ภัทรพานี
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62113019471 นางสาวเพชรรัตน� ศรีวรรณา
62113019472 นางสาวพรนภา บุญฤทธ์ิ
62113019473 นายภูริช ไวยโภชน�
62113019474 นายวัชระพล หลวงยศ
62113019475 นางสาวเสาวรส บํารุงราน
62113019476 นางสาวธนานันท� ครองสนั่น
62113019477 นายอัครเดช นามฝาง
62113019478 นางสาวพันทิวา พันธะสา
62113019479 นางสาวสุริฉาย เพชรศรี
62113019480 นางสาวนริศรา ฤทธิธรรมกุล
62113019481 นายเจษฎา จันทเขตต�
62113019482 นางสาวพลอย ชาวเชียงยืน
62113019483 นางสาวกฤษณา บุปผเวส
62113019484 นางสาวปFยธิดา ศิลาเลิศ
62113019485 นางสาววันศุกร� สรรค�นิกร
62113019486 นางสาวณัชชา ด-านสถาปนาพงศ�
62113019487 นายจารุวัฒน� ภูขมร
62113019488 นางสาวศศิวิมล ภักดี
62113019489 นายพิษณุ มาตคํามี
62113019490 นางสาวลัดดาวรรณ แก6วกองสี
62113019491 นางสาวกัลยาวีร� กลมสวรรค�
62113019492 นายจิรพันธ� คําวงศ�พะเนา
62113019493 นางสุพรรณี เวียงสิมา
62113019494 นางสาวกัลยาณี สุขเสริม
62113019495 นางสาวพรพิมน หงส�ชารี
62113019496 นางสาวขนิษฐา สีสังข�
62113019497 นางสาวนัฐริกา พัฒโท
62113019498 นางสาวนิภาวรรณ อาษาดี
62113019499 นายนพกาญจน� กล6าทน
62113019500 นายสุภพ ชินอัน
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62113019501 นางสาวนริศรา สะท6อนเมือง
62113019502 นางสาวพัชนีย� โนนคําเฮือง
62113019503 นายวัชระพงษ� นามเหล-า
62113019504 นายอานุภาพ อักษร
62113019505 นางมาดีนี แซะเด็ง
62113019506 นางสาวดุจเดือน ไชยพิเดช
62113019507 นางสาวเบญจวรรณ ฉิมสุข
62113019508 นางสาวณัชชา ฟุRงสันเทียะ
62113019509 นางสาวสุภาพร อินอาจ
62113019510 นายอาทิตย� งอธิราช
62113019511 นายนําชัย เพ็งนาม
62113019512 นางสาวนันทวัน บัวใหญ-
62113019513 นางสาวกนกวรรณ พันทิอั้ว
62113019514 นายคมสันต� ภูมิไทยสงค�
62113019515 นายณรงค�ชัย แสงฤทธ์ิ
62113019516 นางสาวนฤมล ดวงลูกแก6ว
62113019517 นางสาวน-านฟRา จันทร�ฤาชัย
62113019518 นายวาทิน พายุพล
62113019519 นางสาวธัญญวรัตน� ตะภา
62113019520 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�คําจันทร�
62113019521 นางสาวอัฉราพร มาศแท-น
62113019522 นางสาวพรวิไล หัวใจเพ็ชร
62113019523 นางสาวสุภากร ยาย-อ
62113019524 นางสาวเสาวรส พงษ�เจริญ
62113019525 นางสาวเกษร เพ็งชาวัด
62113019526 นางสาวนันทิชา จันทนันต�
62113019527 นางสาวอิสรีย� เชิดชํานาญ
62113019528 นายวุฒินันท� ประธิรูโป
62113019529 นางสาวสิริมาศ ปEจธรรม
62113019530 นางสาวรัตนา แก6วกัลยา
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62113019531 นางสาวกันติชา รักษา
62113019532 นางเสริมศรี ภิญญชาติ
62113019533 นายธนาพุฒิชัย วงษ�ศิริ
62113019534 นางสาวพัชรี ม-วงซอ
62113019535 นางสาวฐญานุต สุดชาติ
62113019536 นายอรรคเดช เมืองสนธ์ิ
62113019537 นายศัตยา อัครพัฒน�
62113019538 นายธนพล เลิศจตุรานนท�
62113019539 นางสาวสุณิสา อสิกัน
62113019540 นายศักด์ิณรงค� สุริวงศ�
62113019541 นายตรีเพชร นาแถมทอง
62113019542 นางสาวโสภิดา จําปาเกตุ
62113019543 นางสาวนริศา คงชาติ
62113019544 นางสาวอนงค�นาถ มะอาจเลิศ
62113019545 นางสาวศิริพร ราชนิวงศ�
62113019546 นางสาวปFยนุช ผุยน6อย
62113019547 นางสาวทิวาพร อุทรักษ�
62113019548 นางสาวเพ็ญพร ดิษเจริญ
62113019549 นางสาวลลิตา บุญฉิม
62113019550 นางสาวจินดา โพนะทา
62113019551 นางสาวสุภาพร บุญเสริฐ
62113019552 นางสาวพัฒน�นรี นกชัยภูมิ
62113019553 นางสาวชลิตา ฉัตรสระน6อย
62113019554 นายภัทรพงศ� ศรีโกตะเพชร
62113019555 นางสาวปริยาภัทร กอนไธสง
62113019556 นางสาวสุพัตรา บุตรช-วง
62113019557 นางสาวณฐพร มาสี
62113019558 นางสาวพัชรินทร� มาบุญ
62113019559 นางสาวสิริญากรณ� หลวงสนาม
62113019560 นางสาวจุฬาลักษณ� ยศธสาร
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62113019561 นางสาวชุลีพร วงษ�ภักดี
62113019562 นางอุไรรัตน� เรืองแสง
62113019563 นายจารุวัฒน� กระหมิด
62113019564 นางสาวฐิติรัตน� แสงปาก
62113019565 นางสาวอุมาพร ไกรษร
62113019566 นางสาววราภรณ� ฤทธ์ิผล
62113019567 นางสาวปาริษา ศรีเทียมเงิน
62113019568 นางสาวชญาภา ไชยโสดา
62113019569 นายคชา ศรีประเสริฐ
62113019570 นางสาวกรวิภา ภูเงิน
62113019571 นางสาวอสมาภรณ� จงเทพ
62113019572 นางสาวขวัญดาว พลสี
62113019573 นายศุภสัณห� คําภูเวียง
62113019574 นายธีรวัฒน� สลางสิงห�
62113019575 นายธีรภัทร� ช6างแก6ว
62113019576 นายจีรวัฒน� อุปราชัย
62113019577 นางสาวสุนิสา ทับแสง
62113019578 นายชนินทร� บุตะเขียว
62113019579 นายธนาธร นรินนอก
62113019580 นางสาวปาณิศรา เหลาคม
62113019581 นายณัฐวิศิษย� สิงห�นวน
62113019582 นายบดินทร� ชาญกว6าง
62113019583 นางสาวสุจิตรา จันทวะฤทธ์ิ
62113019584 นายณัฐพงศ� เดชพุฒ
62113019585 นายศุภกิตต์ิ พุฒลา
62113019586 นางสาวอรนุช วิจิตรศักด์ิ
62113019587 นางสาวฉวี ศรีสมหอม
62113019588 นางสาวทรายแก6ว สะภา
62113019589 นายไพรสัณฑ� ทศกรณ�
62113019590 นายกมลชัย สุวรรณรงค�
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62113019591 นายคเณศ กระแสร�สินธุ�
62113019592 นายนวศรณ� พนัสบดีโชติโสภณ
62113019593 นายจตุฤทธ์ิ หล6ามนตรี
62113019594 นางสาวสุรัตนา อภัยศรี
62113019595 นายศักรินทร� ตังทะนาม
62113019596 นางสาวมาริสา สุขวันดี
62113019597 นายอดิศร ห-วงประโคน
62113019598 นางสาวศิริพร ภูชมศรี
62113019599 นางสาวเจนจิรา พวงพิมพ�
62113019600 นางสาวพิไลพร พ่ึงไพฑูรย�
62113019601 นางสาวประสพสุข บุญเสริฐ
62113019602 นายวิรัช รัตนชัยวรรณ
62113019603 นางสาวศิริพร ศรชัยปEญญา
62113019604 นางสาวธิดารัตน� โบราณมูล
62113019605 นางสาวจิราภรณ� ศรีกุลศศิธร
62113019606 นางสาวจิตติมา ทองภู
62113019607 นายดนูวิทย� นาคผา
62113019608 นางสาวธนกาญจน� ไพศาลพงศ�
62113019609 นางสาวศุภลักษณ� ภักดีรักษ�
62113019610 นางสาววิลาสินี บุญประจักษ�
62113019611 นางสาวโชติกา หาญสมบัติ
62113019612 นางสาวชญานี มีเมือง
62113019613 นายบดินทร� ปานไธสง
62113019614 นางสาวกิตติยา ศรีสุวัฒน�
62113019615 นางสาวเสาวลักษณ� นวนปEน
62113019616 นางสาวรติกา เลิกนอก
62113019617 นางสาวธิยากรณ� พรมสุรี
62113019618 นายนรากร ศิริกุล
62113019619 นางสาวพรวิภา เศรษฐจันทร�
62113019620 นางสาววริศรา แสนมี
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62113019621 นายภาคิณ ศรีมุลตรี
62113019622 นางสาวกมลวรรณ พันธเสริม.
62113019623 นางสาวสาริศา สุธาศัย
62113019624 นายภานุพงษ� พละสินธุ�
62113019625 นางสาวกานต�พิชชา สีสะอาด
62113019626 นายปรัชญานนท� มูลคํากาเจริญ
62113019627 นายนราธิป เสนาเหลา
62113019628 นางสาวรัตติกุล หยวกว้ิง
62113019629 นางสาวรสสุคนธ� ถิตย�ผาด
62113019630 นายอภิชาติ สอนพัลละ
62113019631 นางสาวชนามาตย� แตงอ-อน
62113019632 นางสาวสายฝน จันทะมลตรี
62113019633 นางสาวธัญชนก ทองทุม
62113019634 นางสาววาสนา อุชี
62113019635 นายจิรายุส สุดหล6า
62113019636 นางสาวสุดารัตน� พันกะจัด
62113019637 นายชาญณรงค� วงศ�พิพัฒน�
62113019638 นางสาววรรณวนัช วรนาม
62113019639 นายศฤงคาร ทําเลดี
62113019640 นางสาวสุนิสา บัวเขียว
62113019641 นายกฤษณะ จงเทพ
62113019642 นางสาวปลายฟRา ภูบุญลาภ
62113019643 พ.จ.ต.สุวิทย� โสหนองบัว
62113019644 นางสาวเจนจิรา โสภิน
62113019645 นายเนติพล สมสินธ�
62113019646 นางสาวนันทวดี ภูอิ่นอ6อย
62113019647 นายอภินันท� แก6วศรีจันทร�
62113019648 นางสาวธัญญลักษณ� นุชคําแหง
62113019649 นายวุฒิชัย ศรีสม
62113019650 นายเลิศทัย หงส�วิลัย
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62113019651 นางสาวธัญลักษณ� แสงโสดา
62113019652 นางสาวณัฐฐาพร พรหมณี
62113019653 นางสาวสุดารัตน� ทวีโชติ
62113019654 นายมงคล อินการทุม
62113019655 นายปFติพงศ� ธงชัย
62113019656 นางสาวปEทมา มีทองแสน
62113019657 นางสาวอาทิมา ใจเย็น
62113019658 นางสาวกรกนก อ-อนศรีชัย
62113019659 นางสาวก่ิงแก6ว เพ็งวงษา
62113019660 นางสาวสกาวเดือน ดาเหล็ก
62113019661 นางสาวจิระภา แพงคํา
62113019662 นางสาวมยุรา วิกาสาโล
62113019663 นางสาวปวีณา รอดดี
62113019664 นางสาวปทุมเกสร คงม่ัง
62113019665 นายจุติไพศาล แสนสําราญ
62113019666 นางสาวภัทรีญา สุมนาพันธุ�
62113019667 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี
62113019668 นายเจตริน มีกุดพันธ�
62113019669 นางสาวขนิษฐา เกียมา
62113019670 นางสาวปาริชาติ จิตต�โม6มา
62113019671 นายชูศักด์ิ เวียงนนท�
62113019672 นางสาววิภารัตน� จัตุชัย
62113019673 นางสาวพรพิมล อินทรชิต
62113019674 นางสาวกนกพร เสนาเสถียร
62113019675 นางกุลวดี ผังดี
62113019676 นางสาวอรญา อโนมา
62113019677 นางสาวตติยา ดวงแก6ว
62113019678 นางสาวปFGนมณี ภูพลผัน
62113019679 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ
62113019680 นางสาวสุนาภา ผลสว-าง
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62113019681 จ.ส.ต.เกรียงไกร พรมสุพรรณ
62113019682 นางสาวณัฐสิมา ปาทาน
62113019683 นางสาวฝนทิวา โคตรนาลา
62113019684 นายธงชัย เปRาปะ
62113019685 นายพิชิต คะอังกุ
62113019686 นางสาวศิรินันท� คงจันทร�
62113019687 นางสาวเสาวภา มาปRอง
62113019688 นางสาวชลชินี ดีรมรัมย�
62113019689 นางสาวอรยา วารีวิไลธรรม
62113019690 นางสาวชุลีพร ภูมิภักด์ิ
62113019691 นางสาวเสาวรจณีย� เพ็ชรนนท�
62113019692 นายอานุภาพ ศรีจํานงค�
62113019693 ว-าที่ร6อยตรีนครินทร� ใจสุข
62113019694 นางสาวทิพย�สุคนธ� อนุภาพ
62113019695 นางสาวณภทรณรร ใจแก6ว
62113019696 นางสาวปริยา ขันคํา
62113019697 นางสาวดวงใจ ทองมี
62113019698 นางสาวจันทร�จิรา เชิดชู
62113019699 นางสาวยุภาดา ยานสุวรรณ�
62113019700 นางสาวสาวิตรี มาลา
62113019701 นางสาวสกุลเกศ เตชะสี
62113019702 นางสาวสินีนาฎ ไวงาน
62113019703 นางสาวจําเนียร น6อยผิวผัน
62113019704 นางสาวศิวพร เสนาะบรรจง
62113019705 นางสาวจีระนันท� เจริญสุข
62113019706 นางสาวสุพิชชา สารผล
62113019707 นางสาวอภิสรา ดวงจันทร�ทิพย�
62113019708 นางสาวหนึ่งฤดี สมภักดี
62113019709 นางสาวสุกัญญา ภูจอมรัตน�
62113019710 นางสาววิโรชิณี ใจเดช
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62113019711 นายกิตติธัช ดีเหลา
62113019712 นางสาวชัชรีพร สะเดา
62113019713 นายพีระพล ตรีกุล
62113019714 นางสาวฝEนเด-น แสนมหา
62113019715 นางสาวอนันธิกา ชาติขยัน
62113019716 นางสาววิชุดา ศรีมุกข�
62113019717 นายโสภณ รินทราช
62113019718 นางสาวปEทมวรรณ นิทิพย�
62113019719 นายปฏิภาณ โกศลศักด์ิ
62113019720 นางสาวปFยนุช เกตุแก6ว
62113019721 นางสาวกรภัทร� อุ-นแก6ว
62113019722 นายคมกฤษ จะริบรัมย�
62113019723 นายสิทธิพล เสน-หา
62113019724 นางสาวปEญญ�ศิริ บุ6งทอง
62113019725 นางสาวนฤมล ศรีนวลจันทร�
62113019726 นางสาวสุพัตรา พิมยะวงค�
62113019727 นางสาวศิริพร สีบัวบุญ
62113019728 นายอภิสิทธ์ิ จันทะเกตุ
62113019729 นายยุทธภูมิ จันทร�เพ็ง
62113019730 นางสาวจันทร�นิภา ทองจันทร�
62113019731 นายพนา พรจรรยา
62113019732 นางสาวอัญจนา แสนพันดร
62113019733 นางสาววนิดา วิชาชัย
62113019734 นางสาวปฑิตตา ชมสินธุ�
62113019735 นางสาวพรพรรณ เทียงปา
62113019736 นางพราวแพรว ปEนมา
62113019737 นางสาวสุภัทธิรา คงนาวัง
62113019738 นายปEณณวิชญ� เพ็ชรสมภาร
62113019739 นางสาวรัตน�มณี ไทยน6อย
62113019740 นางสาวกนกพร วงศ�กาฬสินธุ�
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62113019741 นางสาวกวินนา ใจสุข
62113019742 นายพยุงศักด์ิ หีบแก6ว
62113019743 นางสาวทัศนีย� แก6วก่ิง
62113019744 นางสาวจุฑาทิพย� สํารวมมาตย�
62113019745 นางสาวอนัญลักษณ� จันดาหงษ�
62113019746 นางสาวชนิตา วรวงษ�
62113019747 นายคณิสรณ� โพธิรุกข�
62113019748 นายขจรเกียรติ แพงศรี
62113019749 นางสาวเอมอร พิมพโส
62113019750 นางสาวภัทรพร กุลวงษ�
62113019751 นางบุษบา พรมสีดา
62113019752 นางสาวสุภัตรา อุธคํา
62113019753 นางสาวนุชนาถ มหาชัย
62113019754 นายธนวรรธน� เมืองโคตร
62113019755 นางสาวจิราวรรณ วงค�ภา
62113019756 นายอติชาต เพ็ชรประดับ
62113019757 นางสาวภคนันท� วรรณจันทร�
62113019758 นายนัตพล พรมโสดา
62113019759 นายธนัตถ� วิจิตรปEญญา
62113019760 นายจิรพงศ� มังคะตา
62113019761 นายอธิวัฒน� ดิษฐเนตร
62113019762 นางสาวช-อฟRา ไทยทองหลาง
62113019763 นายเกริกไกร ไพศรี
62113019764 นางสาวกชามาส กงสะเด็น
62113019765 นางสาวกนกพร โพธิสาร
62113019766 นางสาวณัฐสุดา แขวงเมือง
62113019767 นายจักรพงษ� เตจWะ
62113019768 นางสาวพัสราภรณ� ศรีเดช
62113019769 นางสาวปFยะภรณ� ขุ-ยจ้ิม
62113019770 นายเจษฎาพร เขิมขันธ�
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62113019771 นางสาวนฤภร แย6มศรี
62113019772 นางสาวณัฏฐาภรณ� ทิพนัด
62113019773 นางสาวพิมลมาลย� กายสวัสด์ิ
62113019774 นางสาวปาริชาติ วงชาเลื่อน
62113019775 นางสาวอิศริยาภรณ� ดวงอุตระ
62113019776 นายวชิระ ทาสี
62113019777 นางสาวณัฐธิดา คําราบ
62113019778 นางสาวธนัญญา วิมูลอาจ
62113019779 นางสาวสุภาวดี ฤทธิพันธ�
62113019780 นางสาวณัฐกานต� ดวงไชยเงิน
62113019781 นายทรงกฤช พงษ�กสิเทวินท�
62113019782 นายศุภชัย ชมภู
62113019783 นางสาววิภาวรรณ ช6างอ่ํา
62113019784 นางสาวสุรีย�พร ม-วงจําปา
62113019785 นางสาวจิตราพร ทัพสุริย�
62113019786 นางสาวกชกร น6อยเพ็ง
62113019787 นายกฤษณพงศ� อินกรัด
62113019788 นางสาวณฐอร บุญหาร
62113019789 นายปฏิณญา วังคะฮาด
62113019790 นางสาวนิรัชชา คลังบุญครอง
62113019791 นางสาวนิสาชล ยางศิลา
62113019792 นางสาวยุภา นาจะรุณ
62113019793 นางสาวสุภาวดี คําดํา
62113019794 นายทวีศักด์ิ ชูทองคํา
62113019795 นายภมร วิโรจน�รัตน�
62113019796 นางสาวสกาวเดือน อินทร�สะอาด
62113019797 นางสาวจินตนา บุพโต
62113019798 นายณัฐพงษ� บุญพันธ�
62113019799 นายคมสรรค� กาวงษ�
62113019800 นางสาวชฎาธาร ปรุรัตน�
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62113019801 นางสาวนพกาญจน� นพไธสง
62113019802 ว-าที่ พ.ต.ศุภฤกษ� กล6าชาญชัย
62113019803 นายภานุพล คชอาจ
62113019804 นางสาวฉัตรฤดี ประทุมมา
62113019805 นายศิระ พาทาจันทร�
62113019806 นางสาวเกศธิดา รัตนเมือง
62113019807 นางสาววัชรีพร โสใหญ-
62113019808 นางอัญชิษฐา มูลศรี
62113019809 นายกฤติวิทย� ศรีธร
62113019810 นายวัชรพงษ� ฦาชา
62113019811 นางสาวบุญญิสา มังสั้น
62113019812 นายฐิติ เลิศอุดมโชค
62113019813 นางสาวสุภาพ ภักดี
62113019814 นายสมปรารถ หาญถนอม
62113019815 นางสาวจุฑามาศ รถหามแห
62113019816 นางสาวณัฐณิชา อินทร�ติยะ
62113019817 นางสาวอภิญญา อนุวรรณ
62113019818 นางสาวปริมณตา วิชพล
62113019819 นายวันเฉลิม แสนแก6ว
62113019820 นายโยธี พิมพ�พุฒ
62113019821 นางสาวปFยกาญจน� หาญกล6า
62113019822 นางสาวปนิดา สอนนวน
62113019823 นางสาวศศิธร ทองนวล
62113019824 นางสาวสาวิตรี อนันเต-า
62113019825 นายอภิวัฒน� แสงตะวัน
62113019826 นางสาวพินพิศญา สันที
62113019827 นางสาวโสระยา เจอะแก-นหอม
62113019828 นายณัฐพงษ� สําราญวงษ�
62113019829 นางสาวอัจฉรา อุทัยกรรณ�
62113019830 นายสิริมิตร แก6วภัทรวิทยา
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62113019831 นางสาวนฤนาถ ดีแปRน
62113019832 นายทัศนะ น6อยมี
62113019833 นางสาวจินดา จิตรักไพร
62113019834 นายทิพากร พลต6าง
62113019835 นางสาวกรกนกพร ไชยเพชร
62113019836 นางสาวประภาสิริ หลวงแก6ว
62113019837 นางสาวสายชล บนปาก
62113019838 นายวัชรพงษ� ชุมเสนา
62113019839 นางสาวกาญจนาพร ธรรมสาลี
62113019840 นางสาวปาริชาติ ศรีชินเลิศ
62113019841 นางสาวธัญญรัตน� ด-านซ6าย
62113019842 นางสาวธัญชนก จันทะเมนชัย
62113019843 นายวรัญชิต โสมคํา
62113019844 นายทินกร ถ่ินวรแสง
62113019845 นายวีรศักด์ิ ชาติท-าค6อ
62113019846 นางสาวณภัทติญา ชูสกุล
62113019847 นางสาวพิทยารัตน� หีบแก6ว
62113019848 นางสุวณี ทองคํา
62113019849 นางสาวนันทิยา แก6วมะไฟ
62113019850 นางสาวปาลิดา ช-วยศิริ
62113019851 นางศิริบูรณ� ก-านหงษ�
62113019852 นายจักรกฤษ มะเด่ือ
62113019853 นางสาวสุกัญญา ศิริรัง
62113019854 นายคณิศร ดีใหม-
62113019855 สิบเอกนันทิพัฒน� แสนสุข
62113019856 นางสาวศุภิญญาวดี ดวงเกต
62113019857 นางสาวศิโรรัตน� สาครวัฒนา
62113019858 นายชิติพัทธ� จรูญแสง
62113019859 นางสาวปทุมพร กองอุดม
62113019860 นางสาววิลาวัลย� นพคุณ
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62113019861 นางสาวนภัสสร พิลาภ
62113019862 นางสาววราภรณ� ศุภนิกร
62113019863 นางสาวปภัสรา อุราชา
62113019864 นายสุวิชา รัตนมาศ
62113019865 นางสาวจุฬารัตน� นันดา
62113019866 นางสาวพันธิวา แก6วสีไว
62113019867 นายรัฐพงศ� อนุญาหงษ�
62113019868 นางสาวศิริประภา คชนิล
62113019869 นางสาวกัลยกร แพงทอง
62113019870 นายวิศวะ ตุ6มสีคุณ
62113019871 นางสาวรัฐธญา คําแสงมาตย�
62113019872 นางสาวญานิศา แพงโพธ์ิ
62113019873 นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมะลิ
62113019874 นางสาววารุณี บุญหล6า
62113019875 นายปFยพงษ� เหล-าถาวร
62113019876 นางสาวเจษฎาภรณ� ทองศิริ
62113019877 นายพงษ�พันธุ� ม่ันคง
62113019878 นางสาวสุกัญญา สันธิวาส
62113019879 นายสถาวร โสภารัตน�
62113019880 นางสาวพรรณรินธร กมลแสน
62113019881 นางสาวจําลอง มโนราช
62113019882 นายยุทธนา มังสุไร
62113019883 นางสาวทัศนีวรรณ สุพร
62113019884 นางสาวยุวลักษณ� โบว�อ-อนศรี
62113019885 นางสาวชัญญานุช ปEกกุนนัน
62113019886 นางสาวพัชรา วิสัย
62113019887 นายธพิวัจน� ศรีจวง
62113019888 นางณิชากร โนต๊ิบ
62113019889 นายอัครเดช หารัญดา
62113019890 นางสาวศุภกานต� ทิพย�สิงห�
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62113019891 นายพิริยะพงศ� อุชชิน
62113019892 นางสาวนาริน โลขันสา
62113019893 นายคธาเทพ สิริโชคปรีดาสกุล
62113019894 นายอภิสิทธ์ิ ศรีรักษา
62113019895 นางสาวสุธินี เวียงดาว
62113019896 นางสาวสุทธิดา พรมจันทร�
62113019897 นางสาวฐิตาภา แก6วเหลี่ยม
62113019898 นางสาวดวงพร สุขแสน
62113019899 นางสาวเบญจมาศ วงษ�ไชยา
62113019900 นางสาวรัตนาภรณ� ธรรมศิลปS
62113019901 นางสาวเบญจมาศ เทพที
62113019902 นางสาววราพร จันทนมูลตรี
62113019903 นายเศรษฐศิริ ลาวินิจ
62113019904 นางสาวอรพรรณ พิมพ�เขต
62113019905 นายถิรวุฒิ ชัยเชื้อ
62113019906 นางสาวณัฐจิตรา ดําขํา
62113019907 นายธนกูร วงค�โคกสูง
62113019908 นางสาววิภาพร สายคํากอง
62113019909 นางสาวศัสยมน บุดดา
62113019910 นางสาวบุญญาภา พันวิลัย
62113019911 นางสาวอรุณวรรณ ทองศิริ
62113019912 นางสาวลลิตา ผลสวิง
62113019913 นางสาวจุฬาลักษณ� ปรีวิลัย
62113019914 นางสาววาทินี เพชรดี
62113019915 นางสาวศุภนุช ทองขาว
62113019916 นางสาวสุวนันท� แก6วศรีบุตร
62113019917 นางสาวนิชนันท� ชินรัตน�
62113019918 นายกฤษฎา สายทองยนต�
62113019919 นางสาวสโรชา สุธงษา
62113019920 นางสาวธิติมา ชี้พรอํานวย
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62113019921 ว-าที่ ร.ต.วีระพล แสงคําแหง
62113019922 นายนนทชัย นามศิริ
62113019923 ว-าที่ร.ต.ปFยชาติ ทองภูธรณ�
62113019924 นางสาวดาริกา นามไว
62113019925 นายอภิสิทธ์ิ ดอนไม6ชัย
62113019926 นายยอดชาย พรมคําซาว
62113019927 นางสาวปาริชาติ ชิณภา
62113019928 นางสาวอภิญญา ศรีอุดร
62113019929 นายถาวร ทองโท
62113019930 นายคันธกรณ� มีพรหม
62113019931 นางสาวหนึ่งฤทัย โนนปูP
62113019932 นางสาวสุภัทสร ศรีแก6วตุง
62113019933 นางสาวภัสสร ธนะโสภา
62113019934 นางสาวสาวิตรี รัศมีจันทร�
62113019935 นายปวริศ รังหอม
62113019936 นางสาวชุลีกร หะธรรมวงษ�
62113019937 นายพิทักษ�พงศ� ค-อมสิงห�
62113019938 นางสาววันวิสา สวัสด์ิเมือง
62113019939 นางสาวณัฐธิดา สุขเกษม
62113019940 นายพีระพัฒน� โจมสติ
62113019941 นางสาวจุฑาทิพย� หล6าแก6ว
62113019942 นางสาวมัธนียา โพศาลาแสง
62113019943 นางสาวธันย�นาลิน แสงสุริย�
62113019944 นางสาวจรินทร�พร คําเอี่ยม
62113019945 นางสาวนภัสกร สุวิปกรณ�
62113019946 นางสาววรากิตต์ิ เกชิต
62113019947 นายธีรวุฒิ วิชัย
62113019948 นายกาจ ศาสตราวาหะ
62113019949 นายจิราวุฒ ประโมงมุข
62113019950 ว-าที่ร6อยตรีภูวดล ไชยศรี
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62113019951 นางสาวสุวารี รัฒนะสีหาภูมิ
62113019952 นางสาวปทิตญา พรมโสภา
62113019953 นางสาวณัชชา ไชยแสง
62113019954 นางสาวฝนทิพย� เหมือนพงษ�
62113019955 นางสาวอรณิชา แดงสี
62113019956 นางสาวณัฏฐนันท� ฝายจะโปUะ
62113019957 นายชัยมงคล ศรีล6อม
62113019958 นางสาวประภัสสร โสรมรรค
62113019959 นางสาวพรรณกาญจน� จวงพลงาม
62113019960 นางสาวพิมพิไล ผาดงยาง
62113019961 นายธนโชติ วิภาคะหรรษา
62113019962 นางสาวศศิธร บานชน
62113019963 นายปภาวิน คล6ายรักษา
62113019964 นางสาวนันทิยา กวานดา
62113019965 นางสาวสุพัตรา ม่ิงศิริ
62113019966 นางสาวกิตติยา สายโพธ์ิคํา
62113019967 นางสาวมาริตา ชานันโท
62113019968 นายธานุมาส ทุมหนู
62113019969 นายรัตนสิทธ์ิ พันธวงศ�
62113019970 นายพลภัทร นาคประดา
62113019971 นางสาวชนัญญา ไทยแท6
62113019972 นางสาวสไบทิพย� บุญพิคํา
62113019973 นางสาววนาลี อุตรหงษ�
62113019974 นายภูเบศร� แซ-จึง
62113019975 นางสาวจิราพร มีสิทธ์ิ
62113019976 นายเรืองศักด์ิ มาตเลิง
62113019977 นางสาวพรรณิภา เคียงวงค�
62113019978 นางสาวนันท�นภัส กุลนรา
62113019979 นายชาญเดช หงษ�ห6อม
62113019980 นายธีรพล โมฆรัตน�
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62113019981 นายวิชุระ บุญจันทร�
62113019982 นายภูมิรพี วิเชฏฐพงษ�
62113019983 นางสาวพฤกษา ทานาม
62113019984 นางสาวนิตยา คุณเครือจันทึก
62113019985 นายปFยะพร มะณีสาร
62113019986 นางสาวอภิชญา ศรีบุตรตา
62113019987 นางสาวกัญญารัตน� สุริยะบุญ
62113019988 นางกนกวรรณ หีบแก6ว
62113019989 นายนราธิป ไพรัตน�
62113019990 นางสาวเมทินี บุตรจันทร�
62113019991 นางสาวณัฐภาส� บุญสิง
62113019992 นายอภิวัฒน� สีแสง
62113019993 นางสาวฉันชนก สูรย�ศร
62113019994 นางสาววาสนา ชาแสน
62113019995 นางสาวอําพร บุญหา
62113019996 นายอภิวัฒน� โชติมุข
62113019997 นางสาวณัฏฐาพร สื่อเกียรติก6อง
62113019998 นายมงคล มุ-งชู
62113019999 นางสาวขวัญฤทัย วิโย
62113020000 นางสาวจามร นิลทะรัตน�
62113020001 นางสาวชัญญาภัค จันทดวง
62113020002 นางสาวณัฐนรี จันทนาม
62113020003 นางบุญญาพร สีฉัน
62113020004 นางสาวกมลชนก วรกา
62113020005 นายวิศรุต พุ-มอินทร�
62113020006 นางสาวกฤษณา โสภา
62113020007 นางสาวนิตยา ดีหลี
62113020008 นางสาวผกามาศ สุริสุข
62113020009 นางสาววศินี ลีลาด
62113020010 นางสาวชัญญานุช ดวงชิน
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62113020011 นางสาวพัชรินทร� สินเธา
62113020012 นายวัชรินทร� ถนัดค6า
62113020013 นายณัฐดนัย สายทอง
62113020014 นางสาวปรียารัตน� สุวรรณดี
62113020015 นางสาวอนันทิพย� ผายตากแดด
62113020016 นายกฤษณะ ไผ-โสภา
62113020017 นางสาวอุษณีย� ม-วงอ-อน
62113020018 นางสาวดวงหทัย แสนหนวด
62113020019 นางสาวญาติมา บรรทุมพร
62113020020 สิบเอกฤทธิพร ชัยแสนพา
62113020021 นายจักรพงษ� ปRองขวาเลา
62113020022 นางสาวอรพรรณ ประเสริฐรุ-งเรือง
62113020023 นางสาวกมลพรรณ สุยอย
62113020024 นายธนากร ใจเย็น
62113020025 นางสาวนทิตา กันเมล�
62113020026 นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง
62113020027 นายปริวัติ โขลา
62113020028 นางสาวกันยามาศ เบี้ยวโกฏิ
62113020029 นางสาวจันทร�เพ็ญ วงษ�สุวรรณ
62113020030 ว-าที่รตหญิงสายชล อุ-นมา
62113020031 นางสาวรุจิรา ทองทาย
62113020032 นางสาวศศิธร สําราญดี
62113020033 นายกมลศิลปS สอนสุภาพ
62113020034 นางสาวศิริลักษณ� แขกวันวงค�
62113020035 นางสาวอังคณา ทํานา
62113020036 นายภาณุวิชญ� ทองไพบูลย�
62113020037 นางสาวเอื้อมพร ปลูกชาลี
62113020038 นางสาวณัฐกฤตา ชารี
62113020039 นางสาวชฎาพร ศรีหาวงษ�
62113020040 นางสาววรางคณา สีหาฤทธ์ิ
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62113020041 นางสาวภารดี หนูอ6น
62113020042 นางสาวพรศิริ ศรีภูม่ัน
62113020043 นางสาวเสาวภา วงค�ษาคร
62113020044 นางสาวอัจฉรา ปEญจมหาเศรษฐี
62113020045 นางสาวเสาวนีย� แพงแซง
62113020046 นายณัฐชนน ศรีเรือง
62113020047 นางสาวจันทิมา ตีผาลาด
62113020048 นางสาวอลิสา ผุยทา
62113020049 นายภิรัฐกรณ� โคตรโสภา
62113020050 นางสาวมะลิวัลย� เบญจรูญ
62113020051 นางสาวพิมพ�สุดา โสภาเปMNย
62113020052 นายอดิศักด์ิ บุระสิงห�
62113020053 นายกิตธิชัย เฟ]Gองฟู
62113020054 นายพิษณุ พันกับ
62113020055 นางสาวอันธิฌา นาพิริยะพงศ�
62113020056 นางสาวนิโลบล เพ็ญตระกูล
62113020057 นางสาวชนัญชิดา ณรงรักษาเขต
62113020058 นางสาวอรพรรณ� ทุมมาตร�
62113020059 นางสาวอาทิตยา สุคันธรัต
62113020060 นางสาวชนากานต� ทองผา
62113020061 นางสาวบุริมนาถ ผิวขาว
62113020062 นางสาวปาจรีย� โคตรแก6ว
62113020063 นางสาวกษมา โพธ์ิดม
62113020064 นางสาวรสริน ชมภูวงศ�
62113020065 นางจินตนา วงษาเวียง
62113020066 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ทีการพันธกร
62113020067 นางสาวศิริพร ถิตย�จรุง
62113020068 นางสาวพนิดา ลักษณะงาม
62113020069 นางสาวสุจารี ฟEกฟูม
62113020070 นางสาวทัศนพร สายบุ-งคล6า
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62113020071 นายพนม ล6านภูเขียว
62113020072 นางสาววราภรณ� คารมรื่น
62113020073 นางสาวปFยนุช พิมพิลา
62113020074 นางสาวศิวพร ยาสมร
62113020075 นางสาวน้ําทิพย� เฉนียนสายชล
62113020076 นางสาวปวีณา พิศนอก
62113020077 นายปริญญา ตุลา
62113020078 นางสาวทรรธิกา แก6วมะ
62113020079 นางสาวพรสุดา บรรณกิจ
62113020080 นายณัฏฐ� จันทร�หนองสรวง
62113020081 นางสาวณัฐญา แสงอร-าม
62113020082 นายวิทยา ภารไสว
62113020083 นางเอื้อมพร แสนบุตร
62113020084 นายชาตรี พาโนมัย
62113020085 นางสาวช-อผกา ถาบุตร
62113020086 นางสาวเขมรินทร� ปEญญา
62113020087 นางสาวจิณณรัตน� นวการพาณิชย�
62113020088 นางสาวอภิญญา ศรีอ-อน
62113020089 นางสาวสาวิตรี พันธุ
62113020090 นางสาวธนพร พานสมัน
62113020091 นางสาวอรอนงค� แซ-ต้ัง
62113020092 นางสาวอภิญญา คําบุญ
62113020093 นายอาทิตย� ชินพาต
62113020094 นางสาวศิริพร ทัตตานนท�
62113020095 นางสาวนาฏอนงค� นาระตWะ
62113020096 นายวีรวัตร แกว-นเขตวิทย�
62113020097 นางสาวสุรัญญา เวชกามา
62113020098 นางสาวสุชา สิริจันทร�ชื่น
62113020099 นายธีรวัฒน� ฉันวิจิตร
62113020100 นางสาวกัลนิยา สิงห�ปาน
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62113020101 นางสาวณัฏฐณิชา ช6างเพชร
62113020102 นางสาวรัศมี ภิบาลสิงห�
62113020103 นางสาวปรีรัชญา ภัควัชร�กิตยาธร
62113020104 นางสาวจารวี ศรีบัวรินทร�
62113020105 นางสาวสุภัสรา สุรพยัคฆพงษ�
62113020106 นางสาวธันยภัทร� คชทิพย�
62113020107 นางสาววรัญญา เสริฐศรี
62113020108 นางสาวกชพร ไพรัมย�
62113020109 นางสาวพัชริดา ทวีโคตร
62113020110 นางสาวธัญญาภรณ� ใจทาน
62113020111 นางสาวสุจิตรา นางสะอาด
62113020112 นางสาวพิมพิไลย หล-าบุญทัน
62113020113 นายเจตนิพิฐ การุณรักษ�
62113020114 นางผกาวดี มูณละศรี
62113020115 นางสาวจินดารัตน� สุริยะพงษ�
62113020116 นางสาวนงเยาว� วงค�อามาตย�
62113020117 นายวรพล ทนันไชย
62113020118 นางสาวสุภาวดี จันทะสี
62113020119 นางสาวกชกร อุดมเดช
62113020120 นางสาวเบญจมาพร วงค�ฝPายแดง
62113020121 นางสาวกฤษณา ศรีแพงมูล
62113020122 นางสาววรรณิภา จันทะมาตย�
62113020123 นางสาวสุชาดา แก6วพิลา
62113020124 นางสาวณัฏฐณิชชา ออกประเสริฐ
62113020125 นางสาวนนทพร ภูเพ็งใจ
62113020126 นายณกรณ� ศรีประโชติ
62113020127 นายสุรศักด์ิ ไกลถ่ิน
62113020128 นางสาวกนกอร บุญเพ็ง
62113020129 นายชนะพล ทองเชื้อ
62113020130 นายสุวัฒนา ชาตาวิวัฒน�
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62113020131 นายจักรวาล การะเกตุ
62113020132 นางสาวปภิมณฑ�ภัตธา ขุนทอง
62113020133 นางสาวกิติยา นาแพงรัตน�
62113020134 นางสาวนริมล คํายา
62113020135 นางสาววิชชุดา สินพูน
62113020136 นางวรรณประกาย ชาวงษ�
62113020137 นางสาวหทัยชนก อัคคะประสา
62113020138 นางสาววิไลรัตน� ไชยสุข
62113020139 นางสาวอนุสรา ศิริเกษ
62113020140 นางสาวทิพย�สุดา คงสันเทียะ
62113020141 นายธัญวัฒน� รักษาวนิชชา
62113020142 นายวัชระ วงมา
62113020143 นางสาวสุจิตรา ชนะรักษ�
62113020144 นางปพิชญา ประสงค�เสียง
62113020145 นางสาวยุวธิดา ประสานทอง
62113020146 นายนราวุฒิ มะริดรัมย�
62113020147 นางสาวดารุณี อินอุ-นโชติ
62113020148 นายอธิปไตย จันทร�เทพย�
62113020149 นายยุทธศักด์ิ คชฤทธ์ิ
62113020150 นายวันชัย ช-างประดับ
62113020151 นางสาวจันทิมาภรณ� ไชยเสนา
62113020152 นางสาวนิศารัตน� อินยาศรี
62113020153 นางสาวมุทิตา ถาลี
62113020154 นายเกียรติศักด์ิ ฤาชา
62113020155 นางสาวอาภา ทันชื่น
62113020156 นางสาววรางคณา เนตรคุณ
62113020157 นางสาวอังคณา ทิฆะพันธ�
62113020158 นางสาวรัชนี หงษ�สุนา
62113020159 นายภาสกร ดอกรัง
62113020160 นางสาวธัญชนก จอมคําสิงห�
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62113020161 ว-าที่ ร.ต.พงษ�ศักด์ิ ธงชาย
62113020162 นางสาวสวาส สาหล6า
62113020163 นางสาวจันทิมา คําทองโซ-
62113020164 นางสาวพรทิพย� ไชยอํานาจ
62113020165 นางสาวธิดาวรรณ สุวรรณมาลี
62113020166 นางสาวจุฬารัตน� ภูแต6มนิล
62113020167 นางสาวจิระวรรณ วิเวก
62113020168 นางสาวอารียา แสงส-อง
62113020169 นางสาวภัณฑิรา ชิณหงส�
62113020170 นายวรายุทธ� มนต�ชัยภูมิ
62113020171 นางสาวปสุตา ชมภูมี
62113020172 นายพีระพงษ� ปRองปาน
62113020173 นางสาวอมรรัตน� เมิดไธสง
62113020174 นางสาวพรนิภา บุตรโคตร
62113020175 นางสาวเมษา แก6วหล-อน
62113020176 นางสาวณัฏฐชา พิสุราช
62113020177 นางสาวสริมล ศรีสว-าง
62113020178 นางจุฑารัตน� จรรยาศรี
62113020179 นางสาวยุวรี ณเสน
62113020180 นางสาวอรุณกาญจนา ศรีมาลีจ6อย
62113020181 นายเจริญพงษ� คําเสนาะ
62113020182 นางสาวนิภาวรรณ อันเนตร
62113020183 นายโชคศิริ ทองที
62113020184 นายสิรณัฐ เจตเขตกรรณ�
62113020185 นายปริญญา คํามูลตรี
62113020186 นางสาวพริม สําแดง
62113020187 นางสาวสุรีรัตน� ปEดทุม
62113020188 นางสาวยุภาดา จันทะโร
62113020189 นางสาวอัญชญา นามสพุง
62113020190 นายวิชัย ทองโชติ
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62113020191 นางสาวสุดารัตน� บุญประคม
62113020192 นางสาวนิภาพร สมพิทักษ�
62113020193 นางสาวธนัฎฐา ตริสกุล
62113020194 นางสาวแก6วตา เหล-าภักดี
62113020195 นางสาวกนกชนม� เลาลักษณ�จรรยา
62113020196 นางสาวกาญจนา พุ-มสุข
62113020197 นางสาวพัทธนันท� ภูทางนา
62113020198 นางสาวพัชรียา แสนเสริม
62113020199 นางสาวอัยลัดดา งอกงาม
62113020200 นางสาวพิริญา หงษ�คําดี
62113020201 นายทศพล ศรีหนองบัว
62113020202 นายสัตยา ปENนเหล็ก
62113020203 นางสาวชฎาภรณ� พัฒเพ็ง
62113020204 นางสาวจันทร�จิรา สุดโต
62113020205 นางสาวปFยะดา แนวประเสริฐ
62113020206 นางสาวปFยวรรณ ตรงนิตย�
62113020207 นางสาวเอมอร สิมเขียว
62113020208 นายชาญวิทย� คะดีเวียง
62113020209 นางสาวนิภาพรรณ ไชยศรีสงคราม
62113020210 นางปรญาดา สุขแจ-ม
62113020211 นางอรศรี จันทาศรี
62113020212 นางสาวขนิษฐา คํามูล
62113020213 นางสาวนัจนันทน� กาญจนโกมล
62113020214 นางสาวธารินี ผงบุญตา
62113020215 นางสาวอัจฉราพรรณ ประภาการ
62113020216 นางสาวกมลเนตร มานันที
62113020217 นางสาวจริยา ฦาชา
62113020218 นางสาวสโรชา โพวิเศษ
62113020219 นางสาวอรนุช เข็มโคกกรวด
62113020220 นางสาวศิรินญา นามวงษ�
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62113020221 นายศรราม บรรยง
62113020222 นางสาวปวรวรรณ เชื้อไพบูลย�
62113020223 นายภานุวัฒน� บุญทา
62113020224 นางสาวนฤมล พลคําแก6ว
62113020225 นางสาวนิชุดา สุทธศรี
62113020226 นางสาวธัณณิชา ภูลอยดง
62113020227 นางสาวสุธิดา น6อยอาษา
62113020228 นางสาวคูณรุจา เครือแดง
62113020229 นางสาวทัศนียา บุตดา
62113020230 นางสาวกฤษณา ดาแก6ว
62113020231 นางนาถปราง อินทชัย
62113020232 นางศิริกัญญา บุญเพลิง
62113020233 นายจักรกฤษ ผะดาศรี
62113020234 นางสาวนิศา วงษ�พรม
62113020235 นางสาวจุฑารัตน� พันธ�ไผ-
62113020236 นางสาวณัฐชยาพร โยธาพัฒนาเดชากรณ�
62113020237 นางสาวเพ็ญประภา สีซุย
62113020238 นางสาวพิชญา ดีแสง
62113020239 นางสาวชุติกาญจน� ศรีวงษ�
62113020240 นางทศพร ไชยคํา
62113020241 นางสาวอุมาภรณ� ขันซ6าย
62113020242 นายโกระชาติ บุตะเขียว
62113020243 นายอดิศักด์ิ สายเนตร�
62113020244 นางสาวพัชรสุดา แก6วบุดดา
62113020245 นายธีระเดช ลุนาหา
62113020246 นางสาวนิภา รัตนสวนจิก
62113020247 นางสาวเกษสุดา ชนะศิลปS
62113020248 นางสาวณิชกานต� เกลียวทอง
62113020249 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�ชาลี
62113020250 นางสาวพิไลวรรณ จํารัสบุญ
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62113020251 นางจิราพร ประเพโส
62113020252 นางสาวภัทราภรณ� พุฒมี
62113020253 นางสาววิลาสินี พรมภิภักด์ิ
62113020254 นายศุภกฤต อนานนท�
62113020255 นางสาวสิริกร สงวนตระกูล
62113020256 นายวันทญานนท� หอมสูงเนิน
62113020257 นายพีระชัย จันทะมาตร
62113020258 นางสาวนัทธมน แสนพรม
62113020259 นางสาวศศิธร สิทธิ
62113020260 นายรติ สุทธิวงษ�รัชต�
62113020261 นายยศพล หมู-มูลตุ-น
62113020262 นางสาววิไลพร พรมบ6านสังข�
62113020263 นางสาวศศิประภา คุณชื่น
62113020264 นายวีระพงษ� วงษ�ลคร
62113020265 นางสาววรุณีพร ขวัญโพก
62113020266 นายวีระพงษ� ทับชา
62113020267 นางสาวเกตุสุดา โคตรหา
62113020268 นางสาวธัญญาลักษณ� ภู-ทอง
62113020269 นางสาวแคทลียา ผ-านสําแดง
62113020270 นางสาวชุติกาญจน� จงมุม
62113020271 นางสาวหทัยทิพย� บ-อทอง
62113020272 นายธีระพัฒน� ชัยเสนา
62113020273 นางสาวเจนจิรา พระโนราช
62113020274 นางสาวรัชนี วงค�ภูดร
62113020275 นางสาวธนิพรรณ แซงศรีนวล
62113020276 นายนัทธพงศ� สนธิวัฒน�ตระกูล
62113020277 นางสาวผไทมาศ คําบัง
62113020278 นายวีรยุทธ วันชูเพลิด
62113020279 นายอัครพนธ� ทั่งทอง
62113020280 นางสาวอรอุมา ผิวผุย
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62113020281 นางสาวมธุรส บุญศรี
62113020282 นางสาวเมวดี ภูมิลา
62113020283 นายณัฐพจน� ทวีผ-อง
62113020284 นายโรจนวรรณ หาดี
62113020285 นางสาวศิรินภาภร หล6าพรหม
62113020286 นางสาวปรียารัตน� จันทร�สุพร
62113020287 นางสาวศศิวิมล เตรียมเวชวุฒิไกร
62113020288 นางจิราภรณ� บัวภา
62113020289 นางสาวปาริชาติ อิ่มสว-าง
62113020290 นายกวินทัต รัฐวงษา
62113020291 นางสาวกนกพิชญ� จันทะรี
62113020292 นายวัชรพันธ� ภู-ทอง
62113020293 นางสาวพิชญา จันทอง
62113020294 นางสาวเมทิกา ทูลพุทธา
62113020295 นายกฤดิสิทธ์ิ เหลาทอง
62113020296 นางสาวฐิติมา พรมโสภา
62113020297 นางสาวจันทกานต� พูลกลาง
62113020298 นางสาวชนิสรา ทัพซ6าย
62113020299 นางสาวพัชรี อันสุวรรณ�
62113020300 นางสาวสุวารีย� จําปM
62113020301 นายวิทวัส เพ็งวิภาศ
62113020302 นางสาวลัดดาวัลย� ซาเสน
62113020303 นางสาวโดมสุดา โปร-งมณี
62113020304 นางสาวนิภาภรณ� อรสินธ�
62113020305 นางสาววรรณพา เมืองทม
62113020306 จ-าสิบเอกอภิชาติ ทวีโชค
62113020307 นายชฎาธาร เพ็ชรศรีเงิน
62113020308 นายจักรภพ ศิริธรรมจักร
62113020309 นายสุรศักด์ิ ผาแก6ว
62113020310 นางนันทิญา โชคสวัสด์ิ
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62113020311 นายปรเมษฐ� เพ็งพิศาล
62113020312 นางสาวอคิราภ� โคตะบุญมี
62113020313 นางสาวมนทกานต� โมฆรัตน�
62113020314 นางเพลินใจ ปะกิระเณย�
62113020315 นางสาวพิมลวรรณ แก6วไธสง
62113020316 นางสาวศิริกาญจน� ย้ิมสาระ
62113020317 นางสาวนันทิยา โพธ์ิศรี
62113020318 นางสาวเปรมฤดี พรมภักดี
62113020319 นางสาวปFยะนุช เนหล6า
62113020320 นางสาวนันทิชา ล้ําเลิศ
62113020321 นายภัทรวิชญ� ประเสริฐสังข�
62113020322 นายณัฐวุฒิ ธนาวุฒิกุล
62113020323 นายอภิสิทธ์ิ สุระคํา
62113020324 นางสาวมุฑิตา เชื้อจันอัด
62113020325 นางสาวกิตติวรา ศรีคลัง
62113020326 นายเสถียร เหล-ากอเกษ
62113020327 นางสาวปทุมทิพย� กุดนอก
62113020328 นายพรเทพ ชวลิตนิธิกุล
62113020329 นางสาวกานดา คําน6อย
62113020330 นางสาวพิชชาภา ทิพมาตร
62113020331 นางสาวสุกัญญา บํารุงภักดี
62113020332 นายวีรพงษ� บงแก6ว
62113020333 นางสาวณิชาภา ศรีโทโคตร
62113020334 นายธัญวิทย� พันเทศ
62113020335 นางสาวศิริภรณ� แสงมล
62113020336 นางสาวจรัญญา นาคแย6ม
62113020337 นางสาวนรินรัตน� อบปFGน
62113020338 นางศริตา อัตถาชน
62113020339 นายวีระวุฒิ คีรินทร�
62113020340 นางสาวกนกวรรณ ภูมาตนา

หน6า 678 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113020341 นายณัฐพงษ� ธิติมงคลวัฒน�
62113020342 นางสาวจารุวรรณ กําจัดภัย
62113020343 นางสาวรัตนาพร โอระนํา
62113020344 นายธีระภัทร โคตรแก6ว
62113020345 นางสาวพรลิญา ธงชัย
62113020346 นางธัญพิมล เจริญนนท�
62113020347 นายอรัญญเทพ พ่ึงขุนทด
62113020348 นางสาวปFยนิตย� โคตรสุวรรณ
62113020349 นายพชร โนนทิง
62113020350 นายสุรสิทธ์ิ ดวงสนาม
62113020351 นางสาวศุรีมาศย� เลขะสุวรรณ
62113020352 นางสาวสุดา นาโท
62113020353 นายโกวิทย� ประสิทธ์ิ
62113020354 ว-าที่ร.ต.กรเมศ ชัยสิงห�
62113020355 นางสาวศิริรัตน� จัวนาน
62113020356 นางสาวพัชรินทร� สุนทรสนิท
62113020357 นางสาวมารตรี ภานุรักษ�
62113020358 นางสาวปรารถนา โดดชัย
62113020359 นางสาวณัฐธิดา สนวา
62113020360 นางสาวณัฐชา พันสระน6อย
62113020361 นายกฤษณล เก้ินโนนกอก
62113020362 นางสาวพิชชาพร ประจําตน
62113020363 นางสาวจุฬารัตน� ปริปุณณะ
62113020364 นางสาวนุจรีย� นามเพ็ง
62113020365 นางสาวศิรภัสสร ดวงหอม
62113020366 นายพงศกร คําสิงห�
62113020367 นางสาวทัชรินทร� วันทวี
62113020368 นางสาววธิดา โสภากุล
62113020369 นางสาวชลธิชา ทองล6น
62113020370 นายธนาวัฒน� ลือชาโคตร
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62113020371 นายณัฐวุฒิ เหนือพันธ�
62113020372 นายพงศ�พัฒน� พงษาคราม
62113020373 นางชริดา คําธานี
62113020374 นางสาวณัฐภัทร�ษร ประเสริฐสังข�
62113020375 นางสาวชญานิษฐ� ดวงปาโคตร
62113020376 นางสาวขนิษฐา ราชโยธา
62113020377 นางสาวกรรณิการ� ศรีอาจ
62113020378 นางสาวอรณรัชช� เทพประชา
62113020379 นางสาววิชชุดา เวียงนนท�
62113020380 นายธนาวุฒิ หม่ันบํารุง
62113020381 นางสาวประภาพร สกุลนราแก6ว
62113020382 นางสาวพวงเพชร สีหาบูราณ
62113020383 นางสาวเรณุกาล เทศฉาย
62113020384 นางสาวพันทิพา ทางดี
62113020385 นายจักรี โพธิสาร
62113020386 นางสาววราภรณ� ชินชัย
62113020387 นางสาววรรณภา กลางนอก
62113020388 นางสาวกันต�ญาณิฏฐ� บุญชู
62113020389 นางสาวอนัญญา กัลยาวรณ�
62113020390 นางสาวสุธิตา ไชยโรจน�
62113020391 นางสาวปาณิสรา ปาฐวงษ�
62113020392 นางสาวลลิตา เกตุวงษ�
62113020393 นายกรวุฒิ ประดิษฐปรีชา
62113020394 นางสาวกมลชนก นิลพันธ�
62113020395 นางสาวกรวรรณ จันทรวัติ
62113020396 นางสาวศิวพรรณ อุดมพร
62113020397 นายธวัชชัย กุลชาติ
62113020398 นางสาวปาณิศา ญาณประเสริฐ
62113020399 นางสาวดวงเพ็ญ เทพชัย
62113020400 นางสาวกรรณิกา มูลเหลา
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62113020401 นางสาวศิรประภา ศิวินา
62113020402 นายปุณณฤกษ� ทวะบุรี
62113020403 นางสาวสุกัญญา เคแสง
62113020404 นางสาวโชติรส เทพรัตน�
62113020405 นายปริญญา ปาระหงษ�
62113020406 นางสาวธัญญาพร ใครชม
62113020407 นายเชษฐไชย ชาญนอก
62113020408 นางสาวธราทิพย� อํานวยการ
62113020409 นายชนินทร จิตรกลาง
62113020410 นางสาวจุติพร โพธิศรี
62113020411 นายกานต� นามีผล
62113020412 นายเอกคณิต ชัยนา
62113020413 นางสาวจุฑามาศ แนบทองหลาง
62113020414 นางสาวรุณี ขาน6อย
62113020415 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมุข
62113020416 นางสาวปรียาพร พรหมจักษ�
62113020417 นางสาวสุภาวรรณ� ด6วงประสิทธ์ิ
62113020418 นายณัฐวิทย� โคตรสุโพธ์ิ
62113020419 นางสาววันพรรษา อันทนิล
62113020420 นางสาวปรียาภัทร แสงหาชัย
62113020421 นางสาวณัชชลิดา สระมูล
62113020422 นางสาวพัชรินทร� ภาวะบุตร
62113020423 นายกิตติพงศ� ทบพวก
62113020424 นางอุบล คล-องสั่งสอน
62113020425 นางสาวชุดาพร ทศชาญ
62113020426 นางรัฐพันธ� แอมปรัชฌาย�
62113020427 นายบันลือศักด์ิ สืบวงษา
62113020428 นางสาวสาธิตา ยลวิลาศ
62113020429 นายพัชชิรารักษ� งามเลิศ
62113020430 นางสาวชญาลิน อนุวรรณ
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62113020431 นางสาวคมคาย รูปไธสง
62113020432 นางสาวรุ-งอรุณ ฤทธ์ิกันโต
62113020433 นางสาวฐิติกานต� แจ-มแจ6ง
62113020434 นายอัษฎา พบสมัย
62113020435 นายพงศกร กิมัง
62113020436 นางสาวพิมพ�จันทร� แสนสีมนต�
62113020437 นางสาวเสาวณีย� หินซุย
62113020438 นางสาวนิตยา นาคอินทร�
62113020439 นางสาวลลิตา สิทธิวงค�
62113020440 นางสาวไปรมา ภาคสันเทียะ
62113020441 นางสาวธัญญารัตน� เอกตาแสง
62113020442 นายจิตติลักษณ� หม่ันเก็บ
62113020443 นางสาวปาจารีย� เจนนภาภัณฑ�กิจ
62113020444 นางสาวอรอนงค� ปEสสาวะโพธ์ิ
62113020445 นายสุทธิพล ตาสาโรจน�
62113020446 นายอานนท� ศรีวัฒนกูล
62113020447 นางสาววัชรีภรณ� ไวยบุตรี
62113020448 นางสาววัชราภรณ� โพธิเศษ
62113020449 นางสาวสุดาพรรณ จันทคัต
62113020450 นางสาววรางคณา จิตม่ัน
62113020451 นางสาววรัชยา จันโทภาส
62113020452 นางสาวอัจฉราภรณ� โยธายุทธ
62113020453 นายก-อเกียรติ เจริญศิลปS
62113020454 นางสาวเปรมฤดี ดวงแข
62113020455 นางสาววชิราภรณ� วิเศษวงษา
62113020456 นางสาวเสาวนีย�พร ประเจริญ
62113020457 นางลัดดาวัลย� คําชัย
62113020458 นายกิตติพันธุ� เพชรงาม
62113020459 นายสภา ศิริขอนแก-น
62113020460 นางสาววรารัตน� ศรีภูมิ
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62113020461 นางสาวศศิธร คําประเทือง
62113020462 นางสาวมนสิชา สุนประสพ
62113020463 นางสาวพัชรินทร� เรืองรุ-ง
62113020464 นางสาวสุกัญญา สุนทรรส
62113020465 นางสาววาทินี แก6วศรีจันทร�
62113020466 นางสาวสุภาวดี ญาติปลื้ม
62113020467 นางสาวไอยวริญท� สิงห�ศักดา
62113020468 นางสาวจิตตรา พันธรี
62113020469 นางสาวจิราภรณ� ธาตุดี
62113020470 นางสาวกนกวรรณ ไชยกันยา
62113020471 นายคงกฤช ศาสตโรภาส
62113020472 นางสาวฐิตาพร อรชร
62113020473 นายธนารัตน� นิลสุวรรณ�
62113020474 นางสาวปริยากุล จันทรกุล
62113020475 นางสาววิภารัตน� เงินศรี
62113020476 นางสาวพรรณภา ปาปะสา
62113020477 นางสาวรมย�ธีรา นามอินโพ
62113020478 นายอาชว� เรืองประเสริฐกุล
62113020479 นางสาวจิราพร แก6วคํา
62113020480 นางสาววิลาวัลย� ม-วงเสน
62113020481 นายอิทธิพล บุตรวงษ�
62113020482 นายจิรวัฒณ� รักปEญญาสุทธิกุล
62113020483 นางสาวบัวแก6ว ขันหนองจอก
62113020484 นางสาวณัฐธยาน� อันแสน
62113020485 นางสาวนุจรีย� สมพร
62113020486 นางสาวสุกัญญา พาจันทร�
62113020487 นางสาวอริศรา สิงห�ทอง
62113020488 นางสาวกนกวรรณ อุดมเดช
62113020489 นายอัสดางค� ม่ังค่ัง
62113020490 นางสาวณัฐภรณ� พันธุ�โยศรี
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62113020491 นางปวีณา น6อยนาจารย�
62113020492 นางสาวภัสสร เบิบชัยภูมิ
62113020493 นางสาววริดา แสงเหลา
62113020494 นางสาวสุภาวรรณ ลือชัยราม
62113020495 นายรุ-งฤทธ์ิ หนูแก6ว
62113020496 นางสาวกฤษณา พลโคกก-อง
62113020497 นายภุชเวศ ห-มขวา
62113020498 นางสาวณัฐชา แจ-มปEญญา
62113020499 นางสาวจตุพร ศรีษะ
62113020500 นายอภินันท� เก่ิงขุนทด
62113020501 นางสาวศศิกร ไชยประทุม
62113020502 นายสราวุฒิ สร6อยโสม
62113020503 นางสาวจารุวรรณ อินสิงห�ทอง
62113020504 นางสาวม่ิงขวัญ ชอบบุญ
62113020505 นายชาญยุทธ เรืองสกุล
62113020506 นางสาวเดือนเพ็ญ อ-อนอยู-
62113020507 นายศักรินทร� พลเทพ
62113020508 นายนครินทร� มณีขัติย�
62113020509 นางสาวเจนจิรา ยอดชัยภูมิ
62113020510 นายนิติพงษ� อูบแก6ว
62113020511 นายธนราช นาโสก
62113020512 นางสาวรุ6งลาวัลย� ภูเขา
62113020513 นางสาวทัศวรรณ เดชแพง
62113020514 นางสาวสาวิตรี เทพตาแสง
62113020515 นางสาววีระยา ไชยประทุม
62113020516 นายวีระศักด์ิ พิมพ�ขุมเหล็ก
62113020517 นางสาวประวีณา พันธ�คูณ
62113020518 นายภูบดี บัวหนอง
62113020519 นางสาวณัฐรินีย� เห็มชัย
62113020520 นางสาวเบญญาลักษณ� เชื้อประทุม
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62113020521 นางสาวเขมิกา สาระพร
62113020522 นายภูมิพัฒน� ล6นเหลือ
62113020523 นางสาววิจิตรา ละออ
62113020524 นายอนิรุทธ์ิ ผลาพรม
62113020525 นางสาวสุภาวิตรี คํามะณี
62113020526 นายเบญประชา ทองขาน
62113020527 นายสุรโชติ กิตติวิจารณ�
62113020528 นางสาวศิริรัตน� เชื้อดวงผูย
62113020529 นายพิสิษฐ� เสือสาวะถี
62113020530 นายธัญวิทย� เพชรผ-องพันธุ�
62113020531 นางสาวนภาวรรณ ชาติชํานาญ
62113020532 นางสาวณรัตน�ชนก พลใจดี
62113020533 นายวัชระ พาพุทธา
62113020534 นางสาวกนกวรรณ วงษาเกษ
62113020535 นายสิทธิพงษ� ปราสาร
62113020536 นายภาณุวัฒน� กันหาเล-ห�
62113020537 นางสาวอรทัย ธณาวัฒนมงคล
62113020538 นางสาวศราภรณ� ผ-องใสสี
62113020539 นางสาวอภิญญา เวสาบรรพต
62113020540 นางสาวกรรณิการ� ด6วงเคน
62113020541 นางสาวปวีณนุช นามวิเศษ
62113020542 นางสาวธัญญลักษณ� อัมพวัน
62113020543 นายชนินทร ผาลาศาสตร�
62113020544 นางสาวฉัตรลดา โคตรศิลา
62113020545 นางสาวกมลชนก ประทุมชัย
62113020546 นายอัครเดช เทศประสิทธ์ิ
62113020547 นางสาวฐิตาพร แสนประดิษฐ�
62113020548 นางสาวระวิภา เฉยฉิว
62113020549 นายสุริเยศ มวลไธสง
62113020550 นายศุภกฤต ภูบุญอิ่ม
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62113020551 นางสาววิลาสินี สาริกา
62113020552 นางสาวสุรีภรณ� วัฒนรุ-งเรืองสุข
62113020553 นางสาวอุไรพรรณ สดใส
62113020554 นางสาวอารยา นามปEญญา
62113020555 นายอภิชัย หลอดทองหลาง
62113020556 นางสาวประพันธ�เรือง สกุลซ-ง
62113020557 นางสาวสุเมธา บุญอนันต�
62113020558 นางสาววาสนา แก-นจันทร�
62113020559 นายสุทธิพงศ� เฉียดกลาง
62113020560 นางสาวศิริรัตน� ผาดํา
62113020561 นายวีรสิทธ์ิ นงนุช
62113020562 นางสาวชรัญธร เครือเค6
62113020563 นางสาวทิวาพร กลางประพันธ�
62113020564 นางสาววรกมล ตรีทศ
62113020565 นางสาวพัชรี ยาปวง
62113020566 นางสาวรักษา วงชารี
62113020567 นางสาวณัฏฐ�ธัญศา จันทร�ภักดี
62113020568 นางสาวสุกัญญา พลเย่ียม
62113020569 นางสาวพิมลวรรณ บริวรรณ
62113020570 นายเจตณิพัทธ� สายทอง
62113020571 นางสาวพัชรา คณะวาปM
62113020572 นางสาวนภัสกร สุขบุญญาสถิตย�
62113020573 นางสาวลัทธพรรณ อัศวจุฑารัตน�
62113020574 นางสาวสรัญญา บัวลอย
62113020575 นางสาวสริดา ดวงโนแสน
62113020576 นายธรรมวิทย� สุขโข
62113020577 นางสาวศิริลักษณ� วงค�กันแก6ว
62113020578 นายณัฐณัณน� อยู-พิทักษ�สกุล
62113020579 นายมารุ-ง มาปRอม
62113020580 นางสาวพลาพร ณะวงค�รัมย�

หน6า 686 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113020581 นางสาวจุฑามาศ สามศรี
62113020582 นางกรรณิกา ปEญญา
62113020583 นางสาววรารักษ� ถาบัว
62113020584 นางสาวปFยะภรณ� ชนะพันธ�
62113020585 นางสาวนฤมล ปราบพาล
62113020586 นางสาวกนกภรณ� บุตรสะอาด
62113020587 นายรัตนพล ธีระกุลพิศุทธ์ิ
62113020588 นางสาววชิราภรณ� ชินรัตน�
62113020589 นางสาวอภิญญา พาปา
62113020590 นางสาวพิชญ�สินี ภูพลผัน
62113020591 นายณัฐปกรณ� แก6วกันหา
62113020592 นางสาวอริสรา ผาสุข
62113020593 นางสาวอัญญาณี แผ-นทอง
62113020594 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�สวาสด์ิ
62113020595 นางสาวสุมิตตรา จันทร
62113020596 นางสาวชนกนันท� ช-างหล-อ
62113020597 นางสาวดวงดาว สิงขร
62113020598 นางสาวดวงฤดี วรยศ
62113020599 นายอภิสิทธ์ิ ถึงแสง
62113020600 นางสาวอารยา ศิลาดร
62113020601 นางสาวกิตติยา มัคคะวินทร�
62113020602 นางสาวสุกัลยา ละดาพันธ�
62113020603 นางสาวกาญจนา ทองเดือน
62113020604 นายวสันต� นาคทัศน�
62113020605 นางสาวกาญจนา รอดขันเมือง
62113020606 นางสาวประภาพร สีโสภา
62113020607 นายพงศกร ภูมิมาลา
62113020608 นางสาวพัชริดา ขวัญพร6อม
62113020609 นายยศพร พลรัตน�
62113020610 นายไกรศรี หลวงน6อย
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62113020611 สิบเอกอธิวัฒน� อุดมก6านตง
62113020612 นายสิทธิศักด์ิ รัตนบุดตา
62113020613 นางสาวจุฑามาศ ไชยนนท�
62113020614 นางสาวกฤติยา ธนะศรีมา
62113020615 นายรัชชานนท� คําหล6าแก6ว
62113020616 นางสาวอุษา ทองยศ
62113020617 นางสาวประภานิดา อุตปRอง
62113020618 นายปาราเมศ เหล-าออง
62113020619 นางสาวชลธีชา คิมมิม
62113020620 นางสาวกมลพร แก6วทอง
62113020621 นางสาวปาริฉัตร เจริญ
62113020622 นายชัยมงคล โทละ
62113020623 นางสาวมณีรัตน� เมสัง
62113020624 นางพรพรรณ สัตย�ฌุชนม�
62113020625 นายวรยุทธ วิเทห�
62113020626 นางสาวสิยารัตน� อมรี
62113020627 นางสาวปาริชาติ สาระณีย�
62113020628 นางสาวพัชราภรณ� พินธุนิบาต
62113020629 นางสาววิภาพร กรุงพลี
62113020630 นางสาวธิดารัตน� สีปEญญา
62113020631 นางสาวมณีรัตน� ปEดสี
62113020632 นายนันทวัฒน� มาดา
62113020633 นางสาวหนึ่งฤดี มีผล
62113020634 นางสาวสุชาดา จองคํา
62113020635 นางสาวศศิกานต� ชนะภัย
62113020636 นางสาวบุญทวี ศรีมายา
62113020637 นางสาวอรยา วิชานน
62113020638 นางสาวเพชรรัตน� อัศวภูมิ
62113020639 นางสาวบุญเจริญ สิงห�คํา
62113020640 นางสาวจิรัชยา พิรุณโสภา
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62113020641 นางสาวนภาวรรณ� รัชโพธ์ิ
62113020642 นางสาวสุรภา ทิพย�ศิริ
62113020643 นางสาวกลรัตน� ซึมกระโทก
62113020644 นายธนากร เศษลือ
62113020645 นางสาววราภรณ� หฤทัยถาวร
62113020646 นางสาวพีรพร ชัยวิเชียร
62113020647 นางสาวกรกนก หงษ�ลอยลม
62113020648 นางสาวพุทธิดา ขุนเทพ
62113020649 นายวีระชัย มุลนี
62113020650 นางสาวพัชรีพร สิงกาโม6
62113020651 นางสาวสุพรรณี สีแสง
62113020652 นางอาภาภรณ� ปEนแสน
62113020653 นางสาวขวัญจิรา คําสวาท
62113020654 นางสาวฐิติพร วิถีเทพ
62113020655 นายเมษนฤทธ์ิ โยธสิงห�
62113020656 นายปริญญา นะราวงษ�
62113020657 นายกฤษดา จีนดร
62113020658 นายคฑาวุธ ก้ินบูราณ
62113020659 นายศุภกฤษณ คนหาญ
62113020660 นางสาวสุภาสินี ศิริปริชยากร
62113020661 นางสาวสุรัชนา แนนเกลี้ยง
62113020662 นางวริศรา เวียงอินทร�
62113020663 นางสาวทิพรัตน� รอบคอบ
62113020664 นางสาวศศิภรณ� จันวงษา
62113020665 นางสาวกรรณิการณ� สําราญดี
62113020666 นายเดชาธร เกลี้ยงเกลา
62113020667 นางสาวจิราวรรณ จันทร�บุตร
62113020668 นายอนุชน ดวงจันทร�
62113020669 นางสาวสุนทรีย� ศรีวงศ�ชัย
62113020670 นายวีรยุทธ กิตติยานุรักษ�
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62113020671 นางสาวสุวิชญา ชาชํานาญ
62113020672 นางสาวอุธาทิพย� นักธรรม
62113020673 นางสุกฤตา เหมือนป]น
62113020674 นายพลภัทร ทองโคกสี
62113020675 นางสาวประภัสสร กุลวงษ�
62113020676 นางสาวชัญญภัสส� คําตัน
62113020677 นางสาวเกียรติพร นาคสุ-น
62113020678 นายจิรายุส โปUะสูงเนิน
62113020679 นางสาววรรณวลี พงษ�รัตน�
62113020680 นางสาวอรนุช ก6อนฝRาย
62113020681 นายรชต เลิศวงหัตถ�
62113020682 นางสาวจันทกานต� กิตติลาภ
62113020683 นางสาวธนสร กาญจนกุล
62113020684 นายกรวิชญ� ศรีโยธา
62113020685 นางสาวณัฐกฤตา พวงพิลา
62113020686 นายณัชฐปกรณ� เขตประทุม
62113020687 นางสาวพัชรดา อันทฤทธ์ิ
62113020688 ว-าที่ร6อยตรีวินัฐพงษ� ครจํานงค�
62113020689 นางสาวชุติมา นางาม
62113020690 นางทัศนีย� บุตรพรม
62113020691 นางสาวปนัดดา กะภูทิน
62113020692 นางสาวยุภาวดี นาบํารุง
62113020693 นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี
62113020694 นางสาวธันยมัยพร พรหมวิเศษ
62113020695 นางสาวศศิพร สุรรัศมี
62113020696 นางสาวธัญญารัตน� เฮืองศรี
62113020697 นางจิรัชญา พลเสนา
62113020698 นางสาวสุคนธ�ธาทิพย� ตรีเมฆ
62113020699 นายจักรกฤษณ� ละออง
62113020700 นางโสภา วันเทาแก6ว
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62113020701 นางสาวปรางมาศ ไกรกลาง
62113020702 นางสาวแสงรวี ตุลาคาล
62113020703 นายจิรานุวัฒน� วรโภชน�
62113020704 นายยุทธนา จันทร�เหลือง
62113020705 นางสาวอดิวรรณ ต้ังศิริวัฒนวงศ�
62113020706 นางสาวเบญจพร ภูสิงห�
62113020707 นางสาวฐิติมา วงศ�บุตร
62113020708 นางสาวกชามาศ ชอบใหญ-
62113020709 นางชลรัตน�ดา บุญจิระสวัสด์ิ
62113020710 นางสาวปFยากมล ตงธิ
62113020711 นางสาวกนกกาญน� สิงห�โตทอง
62113020712 นางสาวจินดาพร ขันสาลี
62113020713 นางสาวเกศินี ชาลีพร
62113020714 นางสาวอุไรวรรณ ดําคํา
62113020715 นางสาววารุณี พันภูมิ
62113020716 นางฤดีภรณ� พะคิณี
62113020717 นางสาวสุดารัตน� พุ-มพยอม
62113020718 นายจาตุรงค� มาสบาย
62113020719 นายเฉลิมเกียรติ นาเลา
62113020720 นางสาวอรสา ฉิมศรี
62113020721 นายปFยะสิทธ์ิ จันทสาร
62113020722 นางสาวอริษา แสนสีมนต�
62113020723 นายอัศวิน อินตาพวง
62113020724 นางสาวศุภรัตน� การอรุณ
62113020725 นางสาวไอลดา พิมพะสาร
62113020726 นางสาวนรารัตน� จอดพรม
62113020727 นางสาวเจษฎารา เลิศวรพงศ�ศักด์ิ
62113020728 นายศิวกร จิตตรง
62113020729 นางสาวสายธาร ปะปาลี
62113020730 นางสาวกมลยุภา ศรีสุนทร
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62113020731 นางสาวหยาดนภา อินพวง
62113020732 นางสาวสุพัตรา คําเวียง
62113020733 นางสาวญาณารณพ ชูลิขิต
62113020734 นางสาวเพ็ญนภา สอนเกตุ
62113020735 นายธนวัต ดอนนอก
62113020736 นายณัฐพงษ� งามสมบัติ
62113020737 นางกนกรัตน� สอนเพ็ชร�
62113020738 นางสาววิลาวัลย� บุญเกลี้ยง
62113020739 นางสาวกาญจนา เพชรราชา
62113020740 นางสาวกฤติยาภรณ� สินทรัพย�
62113020741 นางสาวขวัญหทัย ดรอ-อนเบ6า
62113020742 นางสาววิราพร พันธ�เข็มทอง
62113020743 นางสาวสุชีรา มีภู-
62113020744 นางสาวพรนภา สุ-มมาตย�
62113020745 นางสาวธนกร ปะริโต
62113020746 นางสาวพุทธสุดา จันทรทาสี
62113020747 นางสาวอภิชญา โคสาดี
62113020748 นางสาวอติพร พรสิมมา
62113020749 นายสยาม ไพรสนธ์ิ
62113020750 นางสาวชลธิชา วันชัย
62113020751 นายณัฐชนน สมบุรุษ
62113020752 นางสาวอรไพลิน พิมพ�แก6ว
62113020753 นางสาวระพีพร ศรีกําพล
62113020754 นางสาวเสาวลี นาคดี
62113020755 นางสาวเกวลิน ดํานอก
62113020756 นางสาววนิศรา ศรีละ
62113020757 นางสาวนภัทร ชีวาจร
62113020758 นางสาวรัตติยา ดาราพันธุ�
62113020759 นางสาวสิริรัตน� วันโสม
62113020760 นางสาวจินดาพร ดอกแก6ว
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62113020761 นายสุรพล บัตรวิเศษ
62113020762 นางสาวรัชนี ศรีตระการ
62113020763 นางสาวอภิญญา สีทาดี
62113020764 นายธีรพงศ� โนพันธุ�
62113020765 นางสาวสายชลรักษ� พยุหะ
62113020766 นายกรกช หวายลี
62113020767 นางสาวกรุณา แข็งแรง
62113020768 นางสาวยุภารัตน� สีดาฮด
62113020769 นายสรศักด์ิ ศรีทอง
62113020770 นางสาวสุนิกา ศรีสุข
62113020771 นายเสรี หาชม
62113020772 นายประกาศิต สนอุทา
62113020773 นางสาวณชลนิภา แก6วไชยนาม
62113020774 นายอธิวัฒน� โสภา
62113020775 นางสาวสุวรรณา ไทยโสภา
62113020776 นางสาววรวีร� ดงวัง
62113020777 นายศาศวัต ผานาค
62113020778 นางสาวกมนทรรศน� ดอกเมฆ
62113020779 นางสาวจันทิมา ชิ้นปFGนเกลียว
62113020780 นางสาวสุภาลักษณ� วากระโทก
62113020781 นางสาวธรรมรัตน� ทองเกลี้ยง
62113020782 นายอภิสิทธ์ิ ปะสาวะเท
62113020783 นางสาวเกษศราภรณ� แย6มชัยภูมิ
62113020784 นางศิรินาฏ จารย�โพธ์ิ
62113020785 นางสาวอิสรีย�กาณค� แอมประชา
62113020786 นางสาวพรรณทิพย� ไชยทิพย�
62113020787 นางสาวชนิดา เนตรคุณ
62113020788 นางสาวศิรภัสสร แก-นสิงห�
62113020789 นายโกเมนทร� บรรยง
62113020790 นายกานต� ทวยลี
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62113020791 นายสุพิทักษ� โคตรา
62113020792 นางสาวอํานวยพร ดวงกุณา
62113020793 นางสาวนันทกานต� ลิมาภิรักษ�
62113020794 นางสาววราภรณ� แก6วสากล
62113020795 นายไตรภพ อวนญวน
62113020796 นายสามารถ เกตุชาติ
62113020797 นางสาวอรสุดา โสประดิษฐ�
62113020798 นายศตายุ รักนาค
62113020799 นางสาววชิระ พสุจันทร�
62113020800 นายชัยพัฒน� สว-างวัฒนา
62113020801 นายก6องภพ แก6วไทย
62113020802 นายมานิตย� เจกะบุตร
62113020803 นางศิริพร รักษานาม
62113020804 นางสาววราภรณ� สร6อยสน
62113020805 นายวัชรินทร� วงศ�นคร
62113020806 นางสาวพรนภา ฤทธ์ิณรงค�
62113020807 นายเมธาสิทธ์ิ โคตรณรงค�
62113020808 นางสาวภูริชญา มีแก6ว
62113020809 นางสาววนิดา นารีจันทร�
62113020810 นางสาวดาวทิพย� รสโสดา
62113020811 นางสาวพัชชรี บัวทอง
62113020812 นายศุภกฤต วังคะฮาต
62113020813 นายณิติพนธ� หม่ันพลศรี
62113020814 นายวุฒิพงษ� สูงพล
62113020815 นายฉัตรชัย ธรรมวิเศษ
62113020816 นางสาวชฎาพร ทักขิณ
62113020817 นางชลธิวา อุดมมาลี
62113020818 นายรุจน� นูวบุตร
62113020819 นางสาวธัญญานันท� วีริยาภัคนันท�
62113020820 นางสาวพิชญ�ณัฏฐ� เสง่ียมกลาง
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62113020821 นางสาวจุลจิรา หลักชัย
62113020822 นายเจตดิลก ไผ-พุทธ
62113020823 นางสาวจีรนาฎ ฉายละออ
62113020824 นางสาวปFยะฉัตร อาจเวทย�
62113020825 นางสาวกรองกาญจน� ดงไมตรี
62113020826 นายชลาธิป คํารังษี
62113020827 นางสาววรรณภา วังอาจ
62113020828 นางสาวศิริวรรณ วงค�ชาชม
62113020829 นายอนุทิน แสงศรีเรือง
62113020830 นางสาวภัทริน กานุมาร
62113020831 นางสาวสุจิตรา ศรียางนอก
62113020832 นางสาวธิดารัตน� มีเพชร
62113020833 นางสาวสุขุมาล ปRอพระลับ
62113020834 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณอินทร�
62113020835 นายสุรัตชา มูลสูตร�
62113020836 นายสุริยา ภูนาแร-
62113020837 นางสาวรุจิรา เหมะธุลิน
62113020838 นายวิทยา สัตยพันธ�
62113020839 ว-าที่ร6อยตรีหญิงยุภาพร ม่ันคง
62113020840 นายมฤคินทร� ต้ังเพียร
62113020841 นายทีปกร เสาธง
62113020842 นางสาวจิรัชญา สวนดอกไม6
62113020843 นางสาวมลวดี ฉายราตรี
62113020844 นางปEณฑิตา เนื้อจันทา
62113020845 นางสุทธิกานต� ดีธัมมา
62113020846 นางสาวกชกร ทาปลัด
62113020847 นางสาวสุพัฒตรา คุ6มกุดขม้ิน
62113020848 นางสาวทิพย�สุดา สระมูล
62113020849 นางสาวปาริฉัตร ทองโคตร
62113020850 นางสาวกาญจนา กันทรมงคล
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62113020851 นางสาวรัตนา คํามณีจันทร�
62113020852 นายสิรภพ วิเศษสิงห�
62113020853 นางสาวกนกวรรณ ธานี
62113020854 นางวรารัตน� สมบัติสกุลกิจ
62113020855 นายชัยวัฒน� แซ-ลี้
62113020856 นางสาววรรนิพา ภิบาลวงษ�
62113020857 นายวัชรพงษ� น6อมกลาง
62113020858 นางสาวพรทิวา ไกรโสดา
62113020859 ว-าที่ร6อยตรีพัฒนพงษ� ทองเก้ิน
62113020860 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ประเสริฐ
62113020861 นางสาวกาญจน�สิตา โชติสันติธนากุล
62113020862 นายสุพล วงศ�เครือศร
62113020863 นางสาวประภัสสร อุทัยเรือง
62113020864 นายพรรษวุฒิ เชื้อทอง
62113020865 นางสาวธนพร ปEญญาวชิรไพบูลย�
62113020866 นางสาวเยาวลักษณ� คัฒมาตร
62113020867 นายกษม มิรัตนไพร
62113020868 นางสาวมณิสรา พันธ�ไชย
62113020869 นางสาวไอยเรศ แสนโคก
62113020870 นางสาววิยะดา กองพรม
62113020871 นางสาวชลธิชา บุดดา
62113020872 นายภาณุเดช แดงสกุล
62113020873 นายณัฐวุฒิ ช-วยรักษา
62113020874 นายโสภณวิชญ� ธนากีรตินันท�
62113020875 นายสุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
62113020876 นางสาวฐิติพร บุญงาม
62113020877 นางสาวมยุรีย� ไสเหลื่อม
62113020878 นายณัฐภัทร บุญยืน
62113020879 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ
62113020880 นางสาวสายสุดา ถึงแสง
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62113020881 นายขจรเกียรติ รวิยะวงศ�
62113020882 นางสาวอรวรรณ ย-องม่ิง
62113020883 นางสาวลดาวัลย� ภูผิวคํา
62113020884 ว-าที่รตปFยะวัฒน� นันตะเวชกูล
62113020885 นางสาวอรนุช บุตรโม
62113020886 นางสาวธมลวรรณ แสงกลาง
62113020887 นายยุทธนา แก6วมืด
62113020888 นางสาวศุชัญญา อัยวรรณ�
62113020889 นายพัทธดนย� ธนูเสริม
62113020890 นางสาวพิมพ�พรรณ กาญจนสุทธิแสง
62113020891 นายอภิสิทธ์ิ วิชาโคตร
62113020892 นายปรัชญา ทองสวัสด์ิ
62113020893 นางสาวมณีรัตน� แซ-หน-า
62113020894 นางสาวกมลพัชร ไกรโสภา
62113020895 นางสาวธัญญาเรศ สืบคะสาร
62113020896 นายณัชพล ยศราวาส
62113020897 นางสาววิภาวินี วิชญอาภา
62113020898 นางสาวน้ําทิพย� ชูตระกูล
62113020899 นายภากรณ� ตันทะวงค�
62113020900 นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
62113020901 นางสาวหทัยชนก สนทนา
62113020902 ว-าที่ร6อยตรีธนิต ภูอินนา
62113020903 นายพิชิตศักด์ิ ดีมา
62113020904 นางสาวเจนจิรา น6อยมหาชัย
62113020905 นางสาวอุษณี วรรณชัย
62113020906 นางสาวจิรภา ชาวโพธ์ิ
62113020907 นายนรากร คําเจียก
62113020908 นางสาวสกุณา ขวัญพรม
62113020909 นายทรงพล วิจารณ�จักร
62113020910 นางสาวทิพวรรณ นันทวี

หน6า 697 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113020911 นายอดิศักด์ิ ดวงดีทิพย�
62113020912 นางสาวธัญลักษณ� คล6ายสงคราม
62113020913 นางสาวศิรินภา ขาขันมะณี
62113020914 นางสาวนภาพร อาจวิชัย
62113020915 นางสาวภาวิณี พูลนิ่ม
62113020916 นางสาวลักษ�คณา ทับผา
62113020917 นางสาวปFยวรรณ สุวรรณ
62113020918 นางสาววิไลพร วงศ�วิเศษ
62113020919 นางสาวศิรพรรณ สิงห�นันต�
62113020920 นางสาวพนิดา หลักคํา
62113020921 นางสาวปุญชรัศม์ิ ศรีจันทร�
62113020922 นางสาววณัชชา เขตชมภู
62113020923 นายพิทักษ� ทัพโยธา
62113020924 นางสาวไอลดา เพชรไพทูรย�
62113020925 นางสาวเจตนาพร ภูบุญเติม
62113020926 นางสาวกัญจณา เลิศอุทัย
62113020927 นายนําชัย คํามะภา
62113020928 นายกิตติศักด์ิ คุณสีขาว
62113020929 นางสาวสุภาวดี บุษราคัม
62113020930 นางสาวสุกัญญา อ-วมนุสนธ์ิ
62113020931 นางสาวทักษอร สิงขิตร�
62113020932 นายสุวิทย� วงศ�คํา
62113020933 นายรัตพล ทรัพย�เมฆ
62113020934 นางสาวอรุณรัตน� สุวรรณศรี
62113020935 นางสาวสริตา สุทธิไชยา
62113020936 นายสุพรรณ ปากวิเศษ
62113020937 นายนัฐกุล แสงนิกุล
62113020938 นายวีระวัฒน� โฮมจุมจัง
62113020939 นางสาวศิริวิภารัตน� แก6วทุย
62113020940 นางสาวเบญจมาศ สีเหลืองนอก

หน6า 698 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี
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62113020941 นางสาวนันทยา อันทรง
62113020942 นางสาวก่ิงกาญจน� เดชฤาษี
62113020943 นางสาวอัญชลี ดวงจันทอง
62113020944 นางสาววิชุดา ลาโภ
62113020945 นายศิริวัฒน� วิเศษศรี
62113020946 นายมนัญชัย โยธาจันทร�
62113020947 นายชุติพงศ� เนาวโรจน�
62113020948 นางสาวพัชรีวรรณ วงวิเศษ
62113020949 นายสหัสชัย โผดนอก
62113020950 นางสาวเสาวรัตน� พลพิมพ�
62113020951 นางสาววลัยลักษณ� ถวิลรักษ�
62113020952 นางสาวรมย�นลิน พงศ�พานภักดี
62113020953 นางสาวทัศพร อุ-นม่ัน
62113020954 นางสาวมัลลิกา ภูไหมพรหม
62113020955 นายรัชชานนท� พิกุลทอง
62113020956 นางสาวศศิวิมล ศรีบุญเรือง
62113020957 นายจักรธร พลคชา
62113020958 นางสาวจุรีรัตน� อิ่มสําอางค�
62113020959 นางสาวนิตยา พันทองหล-อ
62113020960 นางสาวสิริวิมล สามะหาดไทย
62113020961 นางสาวปรียกาญจน� ศรีแก-นจันทร�
62113020962 นางสาวอารีรัตน� ศิริธนารัตน�
62113020963 นายนิธิศ ธงภักด์ิ
62113020964 นายสุรสิทธ์ิ สังข�คีรี
62113020965 นายสุริยาวุธ ภูจอมนิล
62113020966 นางสาวสุภาวดี ยุทธศิลปเสวี
62113020967 นางสาววนิดา เกิดศักด์ิ
62113020968 นายคุณากร รังสีสิริวัฒน�
62113020969 นางสาวเทียมจันทร� แก6วพร
62113020970 นางสาวศิริภรณ� แปยอ

หน6า 699 จาก 869            
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62113020971 นายสิทธิพล ต้ังเพ่ิมพูนทรัพย�
62113020972 นางสาวกนกวรรณ แต6มชัยภูมิ
62113020973 นายปฏิพัทธ� ศรีสวัสด์ินุกุล
62113020974 นายกมลธร กล-อมจิต
62113020975 นางสาววรรณวิศา จันทรัตน�
62113020976 นางสาวนัฎฐภรณ� ปรึกไธสง
62113020977 นางสาวสุรินทร�พร ยามา
62113020978 นายนราวุธ วิเชียรแสน
62113020979 นางสาวดวงใจ กําเนิดภิรา
62113020980 นางสาวสุรางคนา บุตรจ6อม
62113020981 นายยุทธพงษ� นามโยธา
62113020982 นางสาวเจนจิรา ราชติกา
62113020983 นางสาววรัญญา พิมพ�พงษ�
62113020984 นายกฤษฎา หาสีงาม
62113020985 ส.ต.ท.วิทัญญ� จันโท
62113020986 นางจริยาภรณ� ทิพโชติ
62113020987 นางสาวกัลยา ปEสสะ
62113020988 นางสาวกนกกาญจน� สุทธิ
62113020989 นางสาวอภิวัน จันทฤกษ�
62113020990 นางสาวจิรชยา คําจันทร�
62113020991 นางสาวชัญญานุช เมาะราษี
62113020992 นางสาววนิชยา หินวิเศษ
62113020993 นางสาวปFยาภรณ� ทูลธรรม
62113020994 นางสาวนุศรา จันปุPม
62113020995 นางสาวพิชชาพร ขุนดี
62113020996 นางสาวสิรามล พรมสีดา
62113020997 นางสาวนิติยา สุวรรณชาติ
62113020998 นางสาวเบญจวรรณ พงษ�เสน
62113020999 นางสาวสฤษลักษณ� พันโกฎิ
62113021000 นางสาวชนากานต� ประดับแก6ว

หน6า 700 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี
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62113021001 นางสาวฑิติยา กลิ่นนาค
62113021002 นางสาวพรปวีณ� เกตกูล
62113021003 นายกฤษณุ ทะวิลัย
62113021004 นางสาวชนัดดา พวงเห็ม
62113021005 นางสาววิมลรัตน� วิลัยพิษ
62113021006 นางสาวปริมาส ไชยชิตร
62113021007 นายจักรพงษ� เพชรแก6ว
62113021008 นางสาวกัญญาพัชร ประทุมไข
62113021009 นางสาวชญากาณ อ6วนวงษ�
62113021010 นายหิรัญ จารึกดี
62113021011 นางสาวอรวรรณ มหาวงษ�
62113021012 นางสาวประภาพร เนตรเสนา
62113021013 นางสาวพัชรินทร� พรมคุณ
62113021014 นายสานิต ลายหีด
62113021015 นายธีรพงษ� พัฒนะโชติ
62113021016 นายจักรี วินทะไชย
62113021017 นางสาวกัญญารัตน� สุวรรณไตรย�
62113021018 นายอภิสิทธ์ิ นุริตมนต�
62113021019 นายติณณ�ณภัทร สติแน-
62113021020 นายเกียรติศักด์ิ สังฆะมณี
62113021021 นางสาวสุวรัตน� แจ-มสุวรรณ
62113021022 นายศราวุธ การมงคล
62113021023 นางสาวพรสวรรค� หาญบุรุษ
62113021024 นางสาวสุพรรณี สุกุมาลย�
62113021025 นางสาวยุพา เดชพละ
62113021026 นางสาวฐานิตา เจริญศิริ
62113021027 นางสาวทิพามณี ปEดทะยักษ�
62113021028 นางสาวลลิตา ภูอิ่นอ6อย
62113021029 นายจักรพงษ� ศรีสมบัติ
62113021030 นางสาวรัตนา วังศรีรัง

หน6า 701 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี
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62113021031 นางสาวจุลีพร ไทยเหนือ
62113021032 นางสาวประภัสสร โคตรมี
62113021033 นายกัญชร วรวิทยกิจ
62113021034 นางสาวฐิติกา ทางดี
62113021035 นางสาวปภัสชรี แสงคํา
62113021036 นางสาวอภิญญา คําหว-าน
62113021037 นางสาวสุนิษา เพชรก6อน
62113021038 นางสาวสุดารัตน� นาใจทน
62113021039 นางสาวเจวลี ผ-องแผ6ว
62113021040 นางสาวชุติมณฑน� คมคาย
62113021041 นางเกษรา นามกุล
62113021042 นางสาวพัฒจิรา วงษ�ราษฎร�
62113021043 นางสาวจุฑาภัค มณีทัพ
62113021044 นางสาวสาวิตรี สีกุลา
62113021045 นายณัฐวร อุดรไสว
62113021046 นางสาวศศิธร สอนนอก
62113021047 นายนัฐพล กันหาบุตร
62113021048 นางสาวลดาพร ป]นสูงเนิน
62113021049 นางสาวประภาศรี โสมาบุตร
62113021050 นางสาวชนิดา ศิริบุตร
62113021051 นางสาวจุฑามาศ ชารี
62113021052 นางสาวขนิษฐา สงค�แก6ว
62113021053 นายณัฐพงศ� อรุณรัตน�
62113021054 นางสาวศศิธร ถาบุตร
62113021055 นายพรุชง โคกแดง
62113021056 นางสาวอนงค�นาถ หนูยอด
62113021057 นางสาวอัญชลี บัวสาย
62113021058 นางสาวอุทุมพร เนื่องพระแก6ว
62113021059 นางสาววิภาภรณ� สวรรค�ล้ํา
62113021060 นางสาวพรพรหม พรหมรักษา

หน6า 702 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี
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62113021061 นางสาวนฤมล ศรีประทุม
62113021062 นางสาววิรัลดา มีตา
62113021063 นายอรรถพันธ� บุตรธนู
62113021064 นางสาวสุมาลี ถวิลฤทธิพร
62113021065 นางสาวทาริกา ทองจันทร�
62113021066 นายณัฐวัฒน� แสงเมือง
62113021067 นางสาวกานติมา หล6าดวงดี
62113021068 นางสาวอัญธิกา วงษ�สาคร
62113021069 นางสาวรุ-งมณี ขวัญสิทธ์ิ
62113021070 นางสาวอัฉราพร อุดมรักษ�
62113021071 นางสาวจินต�ณภาดา ทองเพ็ง
62113021072 นางสาวเพลินทิพย� สีผา
62113021073 นางสาวสุปรีญา แก6วกู-
62113021074 นายกฤษฎา เถรหม่ืนไวย
62113021075 นางสาวนลินนิภา สมสอางค�
62113021076 นางสาวปราณีรักษ� วิทย�ชัยวุฒิวงศ�
62113021077 นายธวัชชัย เสือเฉียงเหนือ
62113021078 นายปวรุตม� จะตุรัง
62113021079 นางสาววชิรญาภรณ� บัวอาจ
62113021080 นายชนินทร� ขันตี
62113021081 นางสาวสันห�ฤทัย สุขบัติ
62113021082 นางสาวชลธิชา กาฬเพ็ญ
62113021083 นางสาวนันทนา วรหาญ
62113021084 นางสาวจันทิมา ประดิษฐบุญ
62113021085 นายวัชรพงษ� พัฒนโพธ์ิ
62113021086 นางสาวธิดารัตน� แก6วเชียงหวาง
62113021087 นางสาวมยุรี ไทยชัยภูมิ
62113021088 นางสาววนิดา จันทวะโร
62113021089 นางสาวส6มโอ ทองบ6านทุ-ม
62113021090 นางสาวมัลลิกา นาบุดดา

หน6า 703 จาก 869            
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ระดับปริญญาตรี
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62113021091 นางสาวศิริพรรณ คําทองดี
62113021092 นางสาวทวินันท� หาญประเสริฐ
62113021093 นายภิเษกพล พลเย่ียม
62113021094 นางสาวสุภาพร แก6วนารี
62113021095 นายจักรี จันทโยธา
62113021096 นางสาวภัทรนิษฐ� คําม่ัน
62113021097 นางสาวธัญญาทิพย� บุญพรหม
62113021098 นางสาวจรัญญา พรมทองพันธ�
62113021099 นางสาวสุรีย�พร สมองาม
62113021100 นางสาวกิตติวรรณ คนไว
62113021101 นางสาวชนิกา ภาวะนิตย�
62113021102 นางสาวอรพรรณ นามมูลน6อย
62113021103 นายภาณุวัฒน� วรรณแดงงาม
62113021104 นายชิราดล เวียงธรรม
62113021105 นางสาวอภิญญา มาสาซ6าย
62113021106 นางสาวสายพิณ วงตาดี
62113021107 นางสาวธันย�ภมรรัตน� ฤทธ์ิมะหา
62113021108 นายวริทธ์ินันท� ชาติทอง
62113021109 นายเอกรัฐ คัชเขียว
62113021110 นางรมณ สิงห�สีโว
62113021111 นางสาวอุไรวรรณ พุ-มจันทร�
62113021112 นางสาวจันทณีย� โสมา
62113021113 นางสาวบุษยรัตน� วรชินา
62113021114 นางสาวปุษยกาญจน� พละหงษ�
62113021115 นางสาวนันทิกานต� โยธะคล
62113021116 นางสาวนัทชกร ชาญชํานิ
62113021117 นางสาวเขมภาภัส รัศมีมาลา
62113021118 นางสาววารีรัตน� เพียสุระ
62113021119 นายฐิศิริ ศรีนา
62113021120 นายยุทธนา กัลยา

หน6า 704 จาก 869            
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62113021121 นายณัฐวุฒิ มุ-งรวยกลาง
62113021122 นางสาวประภาสิริ บัวกลม
62113021123 นางสาวนริศรา แสงขาว
62113021124 นางสาวศรัญพร ธุระกิจ
62113021125 นางสาวฉัตรฑริกา ชิวรัมย�
62113021126 นางสาวสุพรรณี สุราษฎร�
62113021127 นายจิรพงศ� ยังคลัง
62113021128 นางสาวรวิพร เหลิ่ง
62113021129 นายอานนท� ดิษฐเนตร
62113021130 นายภาณุพงศ� อุตโม
62113021131 นางสาวพรชนก ตะนนท�
62113021132 นายเศรษฐวัฒ ทอนฮามแก6ว
62113021133 นางสาวดวงฤทัย อุปโคตร
62113021134 นางสาวชลิดา ถิตย�รัศมี
62113021135 นายณัฏธพงศกรช� โพธ์ิชัย
62113021136 นางสาวยุคนธร มงคลสวัสด์ิ
62113021137 นางสาวปฐมาภรณ� ศรีเตชะ
62113021138 นางสาวพรนภา จูมพล
62113021139 นายกรกช โชควรกุล
62113021140 นางสาวภิญญาภรณ� ฮดมาลี
62113021141 นางสาวนิสรา ทวิเลิศ
62113021142 นางสาวณัฐกฤตา จารี
62113021143 นางสาวประภาพรรณ คําสอาด
62113021144 นางสาวเสาวลักษณ� ผินสันเทียะ
62113021145 นางสาวเกศรา แท-นจันทร�
62113021146 นางสาวอัณศญา สาพิโต
62113021147 นายอรรถกร สมแวง
62113021148 นางสาวณิชา ดวงประวัติ
62113021149 นางสาวเจษฎาภรณ� อันมา
62113021150 นางสาววันวิสาข� พลสยาม
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62113021151 นางสาวจุฑามาศ ทองขาว
62113021152 นายอธิชัย พิจารณ�
62113021153 นายณรงค�กรณ� วิทยอักษรศรี
62113021154 นางสาวกนกวรรณ มีศรี
62113021155 นางสาวจารุวรรณ วระคันทักษ�
62113021156 นายนพัช หอมสิน
62113021157 นางสาวสุพัตรา ลักษณะงาม
62113021158 นางสาวภัคธินันท� ทันรังกา
62113021159 นางสาวปFยะนุช วารีศรี
62113021160 นางสาวญาณิศา โพธ์ิรัตน�โส
62113021161 นางสาวสิริภัสสร มะประไพ
62113021162 นางสาวพิชญากร โชติลัคนาวนิช
62113021163 นางสาวรัญชนา บุญโยธา
62113021164 นายอิศรา อรุณเมือง
62113021165 นางสาวเกศสุดา ปานสุวรรณ
62113021166 นายศรอมล ไตรภพ
62113021167 นายภควัต เจนบุรี
62113021168 นางสาวครองขวัญ โพธิจักร
62113021169 นายธรรมรัตน� บุญหล6า
62113021170 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคงเพชร
62113021171 นางสาวนภาพร ชมภู
62113021172 นางสาวเนตรนภา สายเพีย
62113021173 นางสาวณัฐณิชา พิลากุล
62113021174 ว-าที่ร6อยตรีธีรวุฒิ การินทร�
62113021175 นางสาวเพ็ญพักตร� ศิริชัย
62113021176 นางสาวกาญจนา มีหลง
62113021177 นางสาวสิริโฉม รอดบุญ
62113021178 นางสาวเปลววริยา สวัสด์ิรักษ�
62113021179 นายทรงวุฒิ แสงนา
62113021180 นายอภิวัฒน� พลศักด์ิ
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62113021181 นายพลวัฒน� ศรีบัวลา
62113021182 นางสาวรัตนาวดี โพธิสาร
62113021183 นางสาวภัทร�ธิรา จันทราเรืองฤทธ์ิ
62113021184 นางสาวพชร เงินทอง
62113021185 นางสาวรัชนีกร สีทองดี
62113021186 นายรักษ�ศักด์ิ พิลึก
62113021187 นายไอยรา คําจันทร�
62113021188 นางสาวฐานิตา กันทาง
62113021189 นางยโสธร หน-อสีดา
62113021190 นางสาวอาภัสรา นิลนนท�
62113021191 นายจีรภัทร ชาเหลา
62113021192 นางสาวพัทธ�ธีรา นงคะวาส
62113021193 นางสาวกรรณิการ� ไชยศิรินทร�
62113021194 นางสาวกุลธิดา ปทุมพร
62113021195 นางสาวสุธารทิพย� ภูอุทัย
62113021196 นางสาวสุนิศา โสภาบับ
62113021197 นางสาวหัสธะยา สียางนอก
62113021198 นางสาวชฎาธาร วงศ�ภักดี
62113021199 นางสาวสุมินตรา ภูมิประวัติ
62113021200 นางสาวปFยะมาศ ฦาชา
62113021201 นายอภิรักษ� บุรัตน�
62113021202 นางอัจฉรา แก6วแสง
62113021203 นายอธิน วิเศษปา
62113021204 นางสาวนุชจิรา ภูยืด
62113021205 นางสาววราภรณ� ศรเหล็ก
62113021206 นางสาวอุทัยวรรณ เทียนทอง
62113021207 นางสาวณัฐธิดา คณาศรี
62113021208 นางสาวขวัญชีวา ยอดเสาร�
62113021209 นายวีรศักด์ิ แสงดาว
62113021210 นายธรากร นาบุตรบุญ
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62113021211 นางสาวสุภาวดี แสงภักดี
62113021212 นายญาณเดช ธัญวงศ�
62113021213 นายปรีดา ลือโสภา
62113021214 นายวรรธนัย ชูกลิ่น
62113021215 นางสาวจิราวรรณ ภูมิคอนสาร
62113021216 นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ
62113021217 นายณัฐพงษ� สมานกุล
62113021218 นางสาววิลาวัณย� แก6วไสย�
62113021219 นางสาวชนิดา สังคนนท�
62113021220 นางสาวธีรดา สุคําวัน
62113021221 นายนนทนันต� โสมาศรี
62113021222 นายทักษิณ หม่ืนนะ
62113021223 นางสาวจารุภัทร� ย่ิงประสงค�ศักด์ิ
62113021224 นางสาวกมลชนก ทุมสิงห�
62113021225 นางสาวอภิญญา สีทอนสุด
62113021226 นางสาวสุทธาสินี แสนคํา
62113021227 นายพัสกร พานิชศิริ
62113021228 นายณัฐวัตร ปEญญาใส
62113021229 นางสาวอุษณี สืบพันธุ�โพธ์ิ
62113021230 นางสาวอริสรา สมภาร
62113021231 นางสาวปFยวรรณวริญ วรรณภักด์ิ
62113021232 นางสาววรประภา ผดุงภักด์ิ
62113021233 นางสาวธัญญลักษณ� เศษสุวรรณ�
62113021234 นางสาวกาญจนา งามวิไล
62113021235 นางสาวยุวดี ลอยหา
62113021236 นางสาวพรฑิตา อักขราสา
62113021237 นางสาวณัฐศิกานต� เชื้อดวงผูย
62113021238 นายพีรากุล อินธิบาล
62113021239 นางสาวสุธินันท� พันธ�แก6ว
62113021240 นางอรทัย สวัสด์ินาที
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62113021241 นางสาวเจนจิรนันท� ทองน6อย
62113021242 นางสาวนวรัตน� นาชัย
62113021243 นางสาวสกาวเพชร กล6าหาญ
62113021244 นายพงษ�พัฒน� ขันอาษา
62113021245 นางสาวรัตติกา เหลาสะอาด
62113021246 นางสาวจันทนี บ6งพินิจ
62113021247 นายกุรา โคกสีนอก
62113021248 นายรัฐพงศ� ติดเมิง
62113021249 นางสาวสุดารัตน� รบศึก
62113021250 นายสุรชา เริงเลื่อม
62113021251 นางสาวบุษบง มณีรัตน�
62113021252 นางสาวอาภาภรณ� พรมรักษา
62113021253 นางสาวเบญจมาภรณ� สอนคะ
62113021254 นางสาวฐิตินันท� วงษ�ไทย
62113021255 นายเอกรัฐ นนทะศรี
62113021256 นางสาวศิริลักษณ� โสทอง
62113021257 นางสาวสถิตย�ภรณ� บุตรยุทธ
62113021258 นายณัฏฐพล ม่ังมี
62113021259 นางสาวสุพิชชา ชัยสังหาญ
62113021260 นางสาวพัชรี แก-นไธสง
62113021261 นางสาวจันทร�จิรา ชัยมุงคุณ
62113021262 นายพงษ�ดนัย สีทานัง
62113021263 นางสาวพิชาวีร� เดชสุภากูล
62113021264 นางสาวอรปวีณา ขอนยาง
62113021265 นางสาวสุภัทรา กุดนอก
62113021266 นายณฐกร ธรรมอินทร�
62113021267 นางสาวศิริวรรณ ง้ิวลาย
62113021268 นายธเนศ สงวนศรี
62113021269 นายชัยณรงค�ศักด์ิ ชิดทอง
62113021270 นางสาวศิริอร ส-วยนนท�
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62113021271 นางสาวประภัสสร มิเถาวัลย�
62113021272 นางสาวปารวีย� พันธ�เล-ห�
62113021273 นายธนาธร บึงชัยภูมิ
62113021274 นางสุเจียร พาแก6ว
62113021275 นางสาวรมณียา อุดมมาก
62113021276 นางสาวกุลชญา พรหมลักขโณ
62113021277 นายปFยะภัทร สีสาร
62113021278 นางสาวลดารัตน� เหมือนใจนึก
62113021279 นางสาววชิรารัตน� ปEญญาเทพ
62113021280 นางสาวสุพรรณา สว-างนึก
62113021281 นางสาวสุดารัตน� จุลโนนยาง
62113021282 นางสาวปนัสยา ศิลา
62113021283 นางสาวสุกัญญา จันทาสี
62113021284 นางสาวรวิวรรณ โสมวงศ�
62113021285 นางสาวอัคริมา โพธิดอกไม6
62113021286 นางสาวพึงพิศ ภูม่ิงเดือน
62113021287 นางสาวธิชาภัทร ผูกไมตรี
62113021288 นางสาวรัตติยา ศรีคํา
62113021289 นายธรณินทร� วงศ�วิริยพาณิชย�
62113021290 นางสาววิริยา แสนสุรินทร�
62113021291 นายทรงวุธ สุดหล6า
62113021292 นายโกสินทร� คงเสือ
62113021293 นางสาวภัทรียา โพธ์ิศรี
62113021294 นางสาวนิยดา ศรีไชยบาล
62113021295 นายจตุสดมภ� ศิลรักษา
62113021296 นางสาวกัญญ�วรา สุขชื่น
62113021297 นางสาวศรีสุวรรณ วิไลพล
62113021298 นางสาวนุชนาถ ภูผามานัง
62113021299 นายดนัย ทิธา
62113021300 นางสาวชรินทร�ทิพย� ศรีสุโคตร
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62113021301 นางสาวปริญญาทิพย� ม่ังค่ัง
62113021302 นางสาวสิรินทร�ทิพย� รบศึก
62113021303 นายคมสัน ผลวาวแวว
62113021304 นางสาวรพีพร ภูธรรมะ
62113021305 นายอภิเชษฐ� จีบแก6ว
62113021306 นางสาวปFยะภรณ� พรรณขาม
62113021307 นางสาวอารีรัตน� ศรีไชย
62113021308 นายณัชพล ชมภูวิเศษ
62113021309 นางสาวกาญจนา ทิพเนตร
62113021310 นายนภดล จันทะล-าม
62113021311 นางสาวสุรีรัตน� บุตรคํา
62113021312 นางสาวกาญจนา วงค�มณี
62113021313 นายยอดชาย ยิงรัมย�
62113021314 นางสาววริศรา รักษาภักดี
62113021315 นายอภิวัฒน� กรสวัสด์ิ
62113021316 นางสาวธนัตดา วรรณพิรุณ
62113021317 นางสาวรัตนา กองทอง
62113021318 นายนิกร พูลผล
62113021319 นางสาวมัลลิกา ลือสันเทียะ
62113021320 นางสาวยุวดี วรรณขามปRอม
62113021321 นางสาวเบญจมาพร ขันตี
62113021322 นางสาวทิพย�สุดา อินทะนู
62113021323 นายรัตนบดินทร� นาถมทอง
62113021324 นายยุทธพงศ� ผางจันทดา
62113021325 นายอานันท� ศรีมาชัย
62113021326 นายอนุกูล ชํานาญสิงห�
62113021327 นายสาธิต สนธิไชย
62113021328 นางสาวโสภิดา ความรัมย�
62113021329 นางสาวนิศากร เรืองจันทร�
62113021330 นางสาวสิริกัญญา ไชยวงศ�แก6ว
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62113021331 นางสาววนิดา รัตนพันธุ�
62113021332 นายธนวัต สารจันทร�
62113021333 นายศิลาวุฒิ ดอบุตร
62113021334 นางสาวณัฐมล โชคบัณฑิต
62113021335 นางดารุวี นาจันอ-อน
62113021336 นางสาววริศร�พร สอนสุทธ์ิ
62113021337 นางสาวม่ิงขวัญ อ-อนพินา
62113021338 นายปรัชญากรณ� วรรณชัย
62113021339 นางสาวกาญจนา ประทุมหวล
62113021340 นางสาววัชราภรณ� ชารีราษฎร�
62113021341 นายทํานุรัฐ ทองเชื้อ
62113021342 นายณัฐวุฒิ ชมภูศรี
62113021343 นางกัลยาณี เกษรมาลา
62113021344 นายจิรเมธ พันธ�พิมพ�
62113021345 นายทักษิณ นานกระโทก
62113021346 นางสาวพิมลณัฐ บริกุลพีรพงศ�
62113021347 นางสาววริษา เศรษฐวิวัฒน�
62113021348 นางสาวปนัดดา เบ6าเรือง
62113021349 นางสาวสุภัทยา ศรีหนองหว6า
62113021350 นายสังวาลย� โพธ์ิดก
62113021351 นางสาวพัชรินทร� สมิตชญานันท�
62113021352 นายศิลาการย� ศักด์ิสุธัญญ�
62113021353 นายสมใจ กลิ่นคูณ
62113021354 นางสาวจารุวรรณ สีหะนาด
62113021355 นางสาววิภาภรณ� ลําพองชาติ
62113021356 นางสาวศิรินาฎ พลนิกร
62113021357 นางสาวธัญญลักษณ� มะโรงรัตน�
62113021358 นางสาววรกมล ทองขัน
62113021359 นางสาวศิริพร พันทอง
62113021360 นางสาวบุบผา ศักดาราช
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62113021361 นางสาววรรณิษา สาริกุล
62113021362 นายวชิรพงษ� ขยันเย่ียม
62113021363 นางสาววิภาวี คําภูแสน
62113021364 นางสาวอาริสา สุวรรณคํา
62113021365 นางสาวสุธาสินี เสนา
62113021366 นางสาวเกษสุดา ทิวจันทึก
62113021367 นางสาวพิชชานี ก่ิงกัลยา
62113021368 นางสาวชลธิชา ก6อนบุญใสย
62113021369 นางสาวชลธิชา เนื่องโพนงาม
62113021370 นางศิริลักษณ� พลยุทธ
62113021371 นางสาวรจนา ภูเด-นผา
62113021372 นายพีระพล ศรีวิชา
62113021373 นางสาวมยุรี กาลจักร�
62113021374 นายดนัย เหลาแพง
62113021375 นายรังสรรค� การถัก
62113021376 นางสาวณภัทร นิธิภัทรภัค
62113021377 นางสาวสุมัทนา ภัทรประเสริฐ
62113021378 นางสาวธนภรณ� พัดเพ็ง
62113021379 นายมงคลชัย บุญพบ
62113021380 นายไพรัตน� ภูพาดแร-
62113021381 นายสถาปนิก หอมสมบัติ
62113021382 นางสาวอิศราภรณ� ดวงเกตุธนนิตย�
62113021383 นายเมธาสิทธ์ิ พูลลาภ
62113021384 นางสาวระพีพรรณ คลังระหัด
62113021385 นายวันเฉลิม ข6องม-วง
62113021386 นางสาวศุภรัตน� สวัสด์ิผล
62113021387 นายพิทยาพล พิมพ�วงค�
62113021388 นางสาวนริศรา มหาฤทธ์ิ
62113021389 นางสาวสิรินพร ปRอมสุวรรณ
62113021390 นางสาววรางคณา ทิพย�สมบัติ
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62113021391 นางสาวประภาพร พรมโสภา
62113021392 นางสาวพรนภัส รัชฎามาศ
62113021393 นางสาวณัฎฐา ชํานาญยา
62113021394 นางพุทธรักษา ปFกรม
62113021395 นางสาวโชติกา บรรจงปรุ
62113021396 นายณัฐพล กุโรรัตน�
62113021397 นางสาวณัฐกานต� บุญทา
62113021398 นางสาววิรัลพัชร ตะภา
62113021399 นางสาวธัญญลักษณ� ดวงราช
62113021400 นางสาวศิรินทรา ทองยอด
62113021401 นางสาวพรฤมน บุตราช
62113021402 นางสาวสุธิตา สุขเจริญ
62113021403 นางสาวภัควลัญชญ� มัดหา
62113021404 นางสาววาสิฎฐี เห็มลม
62113021405 นางสาวพัชราภร มวลมนตรี
62113021406 นางสาวปาณิสรา ผาจันดา
62113021407 นายรัฐพงษ� ถวิลไพร
62113021408 นางสาวพนิตสุภา ตะวัน
62113021409 นางสาวนิรัตน�ชา เทียมเงิน
62113021410 นายกฤษฎากร สนสร6อย
62113021411 นายคุณานันต� ขันโมลี
62113021412 นางสาวมาริณี ยุบลไสย
62113021413 นางสาวอาจารีย� จันทร�แสง
62113021414 นางสาวลักขณา บุญสา
62113021415 นายฉัตรมงคล สิมลี
62113021416 นางสาวกนกกาญจน� หงษ�วงษ�
62113021417 นางสาวปรียานุช บุตรดี
62113021418 นางสาวศศิธร สิทธิสาร
62113021419 นางสาววราภรณ� พันธุ�เดช
62113021420 นางสาวจิราพร ภูวันนา
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62113021421 นางสาวยลดา ศรีสวัสด์ิ
62113021422 นายเสน-ห� คงเจริญ
62113021423 นางสาวกัณธิชา ดาราเรือง
62113021424 นายกษิดิศ แสงสิงแก6ว
62113021425 นายรัฐภูมิ จันทร�เทา
62113021426 นางสาวสุภาวดี สิทธิบุ-น
62113021427 นายญาณวรุตฏ� มิทราวงศ�
62113021428 นางสาวณัฐวดี คงแสง
62113021429 นางสาวสิริลักษณ� พงจิตภักด์ิ
62113021430 นายอรรคพงฐ� พรหมอารักษ�
62113021431 นางสาวกัญจนา ก่ิงคดกลาง
62113021432 ส.ต.ท.พชรพรรณ บุญนาม
62113021433 นางสาววีนัส วงค�พยัคฆ�
62113021434 นายกฤษฎา โพธิสิงห�
62113021435 นายพงษ�พัฒน� แก6วมา
62113021436 นายพงศธร ขํามณี
62113021437 นางสาวกรกนก บัวระบัน
62113021438 นายเจษฎา นามโคตร
62113021439 นางสาวพชรมน เล็บสิงห�
62113021440 นางสาวสุภาภรณ� ทองสมบูรณ�
62113021441 นางสาวเกศศิณีย� เหล็กจารย�
62113021442 นายอนุพงศ� หุ-ยปาน
62113021443 นางสาวนิตยา ประทุมสาย
62113021444 นางสาวชฎาพร บุญไพ
62113021445 นายสุทธิพงษ� ใจคุ6มเก-า
62113021446 นางสาวฐิติมา สุโพธ์ิ
62113021447 นางสาวสุภาภรณ� เนตรสว-าง
62113021448 นายณัฐพงษ� เวียงอินทร�
62113021449 นางสาวนุสสรา แสนมานิตย�
62113021450 นางสาวบุษกร ศรีสุรีย�
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62113021451 นางสาววีรยา ต6นสีนนท�
62113021452 นางสาวปวีณา นิลผาย
62113021453 นางสาวสุชีรา เหล-าสี
62113021454 นายปฏิภาณ ก6านจักร
62113021455 นายจิราวัฒน� อุดคําเที่ยง
62113021456 นางสาวทิมทอง จันทมาศ
62113021457 นางสาวสุรีพร แก6วพะเนาว�
62113021458 นางสาวกุลญานัฎ ภูดี
62113021459 นางสาวสมฤทัย สีคําวัน
62113021460 นางสาวสุดารัตน� พิมพ�โคตร
62113021461 นางสาวพรพิมล ส6านมา
62113021462 นายธนพนธ� ต้ังวัฒนสุวรรณ
62113021463 นางสาวกนกพิชญ� คําเรืองศรี
62113021464 นางสาวอรฉัตร รัชโพธ์ิ
62113021465 นางสาวสินีนาฎ สียางนอก
62113021466 นายศุภวิชญ� เต๋ียวงษ�สุวรรณ�
62113021467 นางสาวสิรินานา รัตนเสริมพงศ�
62113021468 นางสาวพาพร สุขบาล
62113021469 ว-าที่ร6อยตรีธีระวัช จิบจันทร�
62113021470 นางสาวเทพาพร พลเวียง
62113021471 นางสาวสิรินญา ลามทุม
62113021472 นายศิริศักด์ิ ภูมิภักด์ิ
62113021473 นางสาวพัชราภรณ� พิณโพธ์ิ
62113021474 นางสาวศิริลักษณ� ละน6อย
62113021475 นางสาวสุจินตนา สุทธิขันธ�
62113021476 นายฤทธิเกียรติ แก6วคํามี
62113021477 นางสาววนิดา สิมทอง
62113021478 นางสาวอภิรตา ไชยศิวามงคล
62113021479 นางสาวธันยพร ภูครองทอง
62113021480 นางสาวศิริลักษณ� หลุยภูงา
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62113021481 นางสาวดวงรัตน� พูนศรีธนากูล
62113021482 นายวุฒิไกร ระสูงเนิน
62113021483 นางสาวอารียา กัณฑะโรจน�
62113021484 นางสาวอภิญญา ศรีวิชา
62113021485 นางสาวจิราพร เรียงความ
62113021486 นางสาวนภัสสร ศรีสาร
62113021487 นางสาวภัสสร ขวาซุย
62113021488 นางสาววรวีย� อาจพงษา
62113021489 นายฤทธิชัย เลี่ยมทอง
62113021490 นายธีรเจต ทองทรัพย�ทวี
62113021491 นางสาวอัศวณีย� เงาสุมาตย�
62113021492 นางสาวรัศพรรณ ปFติโชคอิงคนันท�
62113021493 นายพลตรี บุญหล6า
62113021494 นางสาวนนทพร แก6วรัดช-วง
62113021495 นางสาววิจิตรา หาญกล6า
62113021496 นางสาวสุรวดี พุ-มจันทร�
62113021497 นางสาวทิพวรรณ เทียมทัศน�
62113021498 นางสาวชนากานต� โชติศรี
62113021499 นางสาวอรวรรณ สุริยะ
62113021500 นายชัยนนท� ศิลปEกษา
62113021501 นางสาวรุ-งนภา สละ
62113021502 นายนุกูล คันศร
62113021503 นางสาวราตรี พวงประดิษฐ
62113021504 นายวรวิทย� จันทะเมือง
62113021505 นายอภิวัฒน� ทูลไธสง
62113021506 นายอรรถชัย ฆารสว-าง
62113021507 นางสาวณัฐชา สุราฤทธ์ิ
62113021508 นางสาวนาถอนงค� นุศาสตร�สังข�
62113021509 นางสาวนัฏฐริกา ปFยะมาตย�
62113021510 นางสาวทรงสุดา ศิริประภาวัฒนะ
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62113021511 นางสาวภัทรียา มาก6อม
62113021512 นางสาวเบญจมาศ ชูพันธ�
62113021513 นายอวิวัฒน� ศรีหามาตย�
62113021514 นางสาวชนิศา สายสอ
62113021515 นางสาวศุภางค� จันทร�แปลง
62113021516 นางสาวสุภาวิณี เกิดอุบล
62113021517 นางสาวธนาวดี ใจเพียร
62113021518 นายกฤษฎา ศรีอ-อน
62113021519 นางสาวธิดารัตน� ฤทธ์ิทรงเมือง
62113021520 นางสาวฐิตาภรณ� ฐิติญาณ
62113021521 นายยงยุทธ� หอมทอง
62113021522 นางสาวกาญจนา ลุนนากัน
62113021523 นางสาวนัฐชณา เจริญชัย
62113021524 นางสาวกวินนาฎ เสาประธาน
62113021525 นายรัชตะ พลเดช
62113021526 นางสาวปราณี จันทร�ขาว
62113021527 นางสาวปุริมปรัชญ� ดีรักษา
62113021528 นายยุทธนา ช-างจูม
62113021529 นางสาวยุพเรศ ปEถพี
62113021530 นางสาวศุภรัตน� ศรีษะบาล
62113021531 นางสาวชยาภรณ� บรรโสภา
62113021532 นางสาวภัทราพร เจริญวัชระ
62113021533 นายวุฒิชัย สันธิเสน
62113021534 นางสาวสุพัตรา เขตเวียง
62113021535 นางสาวศุภลักษณ� เจนรัมย�
62113021536 นางสาวพรรณิภา อิ่มเจริญ
62113021537 นางสาวสโรชา ลาร-องคํา
62113021538 นางสาวพีรดา ศิริวงศ� ณ อยุธยา
62113021539 นางสาววณิดา บุญมีมา
62113021540 นางสาวจุรีพร สรชัย
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62113021541 นางสาวอรทัย ภูจงกุล
62113021542 นางกนกทิพย� นามเข็ม
62113021543 นางสาวนฤมล มูลโพธ์ิ
62113021544 นางสาวศศิธร จอมทะรักษ�
62113021545 นางสาวณัฐกุล ทาธิวรรณ
62113021546 นางสาวประมวล ศรีวิเศษ
62113021547 นางสาวทิพย�ผกา วิเท-ห�
62113021548 นางสาวอธิติยา พรมตู6
62113021549 นางณัฐสุดา วราศิลปS
62113021550 นางสาวศิริรัตน� บุญคุ6ม
62113021551 นางสาวธิติมา เคนแผง
62113021552 นายชวลิต จันทขันธ�
62113021553 นางสาวกรวิการ� เรืองศรีอรัญ
62113021554 นางสาวศิริวิมล ถุงวิชา
62113021555 นายสุริยา พลเดช
62113021556 นายสุทธิพันธุ� จันโทภาส
62113021557 นางสาวดวงนภา จันดาผล
62113021558 นายศักดินันท� เหล-าเงินทอง
62113021559 นางสาวพรจุฬา ศรียะเมือง
62113021560 นายวิระ เที่ยงทัศน�
62113021561 นางสาวกนกพิชญ� กัณหา
62113021562 นางสาวศศิธร แสนพันดร
62113021563 จ.ส.อ.หญิงกาญจนา วงษ�น6อย
62113021564 นายศักดิธัช พ่ึงตน
62113021565 นางสาวกรรณิกา เพียรแท6
62113021566 นางสาวพรสวรรค� อุ-นศิลปS
62113021567 นายก-อกุศล จันดี
62113021568 นางสาวปรารถนา ผางสี
62113021569 นางสาวณิทชาภา ศิลากุล
62113021570 นางสาวพรรณนิดา ภูกาบเงิน
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62113021571 นายนราธร เหลื่อมอุไร
62113021572 นางสาววิไลวรรณ ประดับกรณ�
62113021573 นางสาวสมปรารถนา เพ็งมา
62113021574 นางสาววีรยา กสิผล
62113021575 นางสาวทักษพร บุญสอน
62113021576 นางสาวบุณยานุช วิชัยโย
62113021577 นางสาวสุวรี สนิทนวล
62113021578 นางสาวยศวดี ภูที
62113021579 นางสาวเนาวรัตน� สุกง
62113021580 นายเอกอานันท� สุวรรณศักด์ิ
62113021581 นางสาวประภาพร ดวงศรี
62113021582 นายนฤดล ศรีมงคล
62113021583 นางสาวพิมพ�ชนก อ่ําเพียร
62113021584 นางสาวนิภาพร จันที
62113021585 นางณัฐจารีย� หลวงประทุม
62113021586 นางสาวสุภารัตน� สินมาก
62113021587 นางสาวทัศวรรณ ตุ-นฝENน
62113021588 นางสาวนิตยา ไกรสรพันธ�
62113021589 นางสาวธนัชชา แก6วชนะ
62113021590 นายเตชวัตร สามัคคี
62113021591 นายธวัชชัย ทองแดง
62113021592 นายอัครเดช ดาโสม
62113021593 นางสาวปริญญาภัทร ชมชื่น
62113021594 นางสาวเจนจิรา อุปEชฌาย�
62113021595 นายบุญญฤทธ์ิ ศรพรหม
62113021596 นางสาวจินดาวัฒน� จินดามัย
62113021597 นายอรรถชัย ซาไซ
62113021598 นางสาวอธิติยา รุ-งพูนทรัพย�
62113021599 นายกิตติพงษ� ไพศาล
62113021600 นางสาววาริยา เตียประสิทธ์ิ
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62113021601 นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร
62113021602 นางสาวเบญจวรรณ อรรควงศ�
62113021603 นายเจตนิพัทธ� ดอนกัญญา
62113021604 นางสาวเมทะนี ใจเที่ยง
62113021605 นางสาวมะลิวัลย� สารภาพ
62113021606 นางสาวลลิตา คุ6มสา
62113021607 นางสาวอรณี โสศรีภา
62113021608 นายภานุวัฒน� ปริมา
62113021609 นางสาวดวงกมล หงษ�คํา
62113021610 นางสาวคัทรียา ศรีทรัพย�
62113021611 นายณัฐวุฒิ แก6วมาคูณ
62113021612 นางสาวสุนิสา เกษแก6ว
62113021613 นางสาวจันทรประภา รินลา
62113021614 นางสาวทัชณิชา มณีงาม
62113021615 นางสาววิราวรรณ ภูล6นแก6ว
62113021616 นางสาวยุพิน โสภามา
62113021617 นายธนพล ศรีสุข
62113021618 นางสาวพณัฐดา นาคกลาง
62113021619 นางสาวนันทวัน ย่ิงสุจริตพันธุ�
62113021620 นางสาวจิราภรณ� ประมูลนี
62113021621 นางสาวนริศรา ปะมาโย
62113021622 นางสาวพนิดา มูลพลงาม
62113021623 นางสาวสุดารัตน� ภูแสงศรี
62113021624 นายวชิรจักร เมืองโคตร
62113021625 นางสาวปวีณา สําราญเรียบ
62113021626 นางสาวสุภาพร คําไสย�
62113021627 นางสาวปริชญา ปRองเขตต�
62113021628 นางสาวลลิตา ลีพิลา
62113021629 นางสาวนันทนา อะนันตพัฒร
62113021630 นางสาวชฎาพร อนุศรี
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62113021631 นางสาววรรณรัฐ โคตรโสภา
62113021632 นางสาวลลิตา พลตรี
62113021633 นางสาวฐิติพร แก6วดก
62113021634 นางสาวอรสา หลาบหนองแสง
62113021635 นางสาวพรรณิษา คุณละ
62113021636 นายศักรินทร� สืบสวน
62113021637 นางสาวดนิตา บุตรสามาลี
62113021638 นายวรวุฒิ กาละพัฒน�
62113021639 นายสังคม เวงวิถา
62113021640 นายวิทยา ถนนนอก
62113021641 นายชาฮีดีน ชูสมบัติ
62113021642 นายปรีดา ประวันจะ
62113021643 นางสาวรัชนีกร เทพารส
62113021644 นางสาวอมรทิพย� ทองอุบล
62113021645 นางสาวพัชรนันท� บุญแสง
62113021646 นายธีระยุทธ อรุณไพร
62113021647 นายวิภาวัส ไชโย
62113021648 นางสาวเอมอร ผลบุรภ
62113021649 นางสาวจันธิดา เทียงดาห�
62113021650 นายณัฐพงศ� เพ่ือนสงคราม
62113021651 นางสาวพุทธรักษา ศรีพันนา
62113021652 นางสาวนันทิยา ประก่ิง
62113021653 นางสาวทิมพิกา ไวทํา
62113021654 นายวัชรกร สิงห�มี
62113021655 นางสาวทรายแก6ว ชมภูพื้น
62113021656 นายสรรภพ โพธิปEดชา
62113021657 นางสาวกษมาพร ไม6แก6ว
62113021658 นางสาวมยุรี สรรพรักษ�
62113021659 นายธนบดี มีชัย
62113021660 นางสาวกาญจนา ซาต้ิว
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62113021661 นายพิชิต ตลับนิล
62113021662 นางสาวนาตยา สีหาบัณฑิต
62113021663 นางสาวจุฑาทิพย� ไทยบํารุง
62113021664 นางสาวกนกกานต� จันทรโคตร
62113021665 นางสาวปEญญาพร พันทองคํา
62113021666 นางสาวสายสุรีย� วิทยา
62113021667 นางสาวรุ-งทิวา ปละอุด
62113021668 นางสาวนพมาศ บุญโท
62113021669 นางสาวน้ําทิพย� สุดสังข�
62113021670 นางสาวรวีนิภา เกตุขุนทด
62113021671 นางสาวสุภาพร สีนามเอ6น
62113021672 นางสาววราภรณ� แก6วบุญเรือง
62113021673 นางสาวสุดารัตน� ประภาการ
62113021674 นางสาวนงนุช โพธ์ิเมืองเพีย
62113021675 นายคณพศ กาญจน�ปพน
62113021676 นางสาวพรสุดา เมศรี
62113021677 นายสุริยาวุธ สุวรรณไตรย�
62113021678 นายธนชิต ช6อยเชื้อดี
62113021679 นางสาวนันทิชา เบ6ามูลตรี
62113021680 นายพชรกร ดวงปรีชา
62113021681 นายสมพร บงบุตร
62113021682 นายภานุวัตร� อุWดปวง
62113021683 นางสาวพรนภา ขุนประเสริฐ
62113021684 นางสาวพรยมล ไกรดวง
62113021685 นางสาวรุ-งนภา อาญาเมือง
62113021686 นายณัฐวุฒิ อินทร�เพ็ง
62113021687 นางสาวจินตนา ทักขินัย
62113021688 นางสาวจีราวรรณ อุดมรัตน�
62113021689 นางสาวเปZนดาว ภูปEญญา
62113021690 นางสาวนาฏยา รุ-งสว-าง
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62113021691 นางสาวปริศนา อ6ายมูล
62113021692 นางสาวศิวพร อังคะแสน
62113021693 นางสาวฤทัยรัตน� แจ6งนิคม
62113021694 นายสหภพ สารเงิน
62113021695 นางสาวฆรวัณณ� ชาวนา
62113021696 นางสาววิชาภา พิมพ�กลาง
62113021697 นางสาวนาตยา โสพินธุ�
62113021698 นายชัยธวัช พิทยาวัฒนชัย
62113021699 นายบรรหาร จันทริมา
62113021700 นางสาวเสาวลักษณ� เกตเกษา
62113021701 นายสรรพัชญ� มงคลธนสุพัฒน�
62113021702 นายศาสตราวุธ พรมณี
62113021703 นางสาวธัญญารัตน� บุญเย็น
62113021704 นายอภิชัย ฟENนคุ6ม
62113021705 นางสาวพัชราพร ขามโนนวัด
62113021706 นายสิริวัฒน� มุขธระโกษา
62113021707 นายทีฆทัศน� หวานนุรักษ�
62113021708 นางสาวดารณี รัตนพลที
62113021709 นางสาวรวีวรรณ สถาพรรัตน�
62113021710 นายจุฑาธิวัฒน� ศรีจํานงค�
62113021711 นางสาวจารุวรรณ เพชรประไพ
62113021712 นางสาวจุฑามาศ มูลมณี
62113021713 นายเกียรติศักด์ิ วรรณศิริ
62113021714 นางสาวธันยธรณ� สมอ6าง
62113021715 นายศราวุธ แก6วบุตรสา
62113021716 นายณัฐดนัย โนนนก
62113021717 นางสาวกาญจนา ลีเหลี่ยม
62113021718 นางสาวอาภาภรณ� นาโควงค�
62113021719 นางสาวภัทราพร พระศรี
62113021720 นายศักด์ิดา กัณหา
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62113021721 นางสาวภัทรนุช ศรีประมาณ
62113021722 นางสาวจิรานันท� จิตพยัค
62113021723 นางสาวปFยาพร พันธุโพธ์ิ
62113021724 นายอภินันท� บัวจันทร�
62113021725 นางสาวโยติกา ชัยวงษา
62113021726 นางสาวนัทธมน วงศ�สอาด
62113021727 นายภพธร สุขชัย
62113021728 นางสาวนิภาพร วังหอม
62113021729 นายหัสดินทร� บุญแก6ว
62113021730 นางสาวทิพย�ธิดา เม6าราษี
62113021731 นางสาวสุจิตตรา ยุระชัย
62113021732 นายนิรัติศัย เยาวนารถ
62113021733 นางสาวณัฐวดี สุวรรณสิงห�
62113021734 นายภานุมาศ พิมภักดี
62113021735 นางสาวรัตนาวดี พลอาสา
62113021736 นายศุภศร ขะพินิจ
62113021737 นายวราวุฒิ อดทน
62113021738 นางสาวรัตนาภรณ� ซ6ายขวา
62113021739 นางสาวกัญญาภัค บุญประกอบ
62113021740 นายสุชิน เรืองวิเศษ
62113021741 นางสาวนนทนันท� นาเทวา
62113021742 นางสาวพรสุดา สอดสว-าง
62113021743 นางสาวศิริกันยา แก6วบุตร
62113021744 จ.ส.อ.สะท6านภพ สีโนมา
62113021745 นางสาววราสินี เกลี้ยงรส
62113021746 นายสุรศักด์ิ มิยกรณ�
62113021747 นางสาวพัชรียา ทองศรี
62113021748 นางสาวนวรัตน� นันทะเสน
62113021749 นายกล6องกล6า สะหาย
62113021750 นางสาววันเพ็ญ ทองโคตร
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62113021751 นางสาวโสภิดา ศรีโคตร
62113021752 นางสาวกนกวรรณ บัณฑิตวงษ�
62113021753 นายศรายุทธ เสนานิมิตร�
62113021754 นายศุภสิทธ์ิ ไชยแสง
62113021755 นางสาววันทกาญจน� อังคะศรี
62113021756 นายธีรพล ประทิน
62113021757 นางสาวสุพิชชา ศรีคูณ
62113021758 นายสุภัสกรณ� โพธ์ิทา
62113021759 นายตะวัน สุวรรณคํา
62113021760 นางสาวนงลักษณ� คําตุ6ม
62113021761 นางสาวกมลธิดา มะลิต6น
62113021762 นางสาววราภรณ� ชัยประภา
62113021763 นางสาวจามจุรี ภูมิลา
62113021764 นายฉัตรมงคล เนตรสมจิตร
62113021765 นางสาวโยทกา นามภักดี
62113021766 นางสาวเกศฤดี อาวรณ�
62113021767 นายโสพณวิชญ� น6อยน้ําคํา
62113021768 นายอภิชิต ทิศชอบ
62113021769 นางสาวจรัสศรี เวินเสียง
62113021770 นายปEญญากร จินาวิน
62113021771 นายฤทธิเดช คันธา
62113021772 นางสาวสุวนันท� กองเจริญ
62113021773 นางสาวธิติสุดา ธํารงนวานันท�
62113021774 นายฤทธิเดช ประดากรณ�
62113021775 นางสาวนัฏฐา พุทธาวันดี
62113021776 นางสาวอรปรียา ไสววรรณ
62113021777 นางสาวนันทิยา สุวรรณเลิศ
62113021778 นางสาววิภาวดี อารีเอื้อ
62113021779 นางสาวชาณัฐดา มูลแก-น
62113021780 นางสาวกานต�สินี คัทจิต
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62113021781 นายกฤษณะ เทียนมณี
62113021782 นายจิรายุทธ แดนกาไสย
62113021783 นางสาวอังคณา พ้ืนงาม
62113021784 นางสาวอมรรัตน� ปEดสําราญ
62113021785 นายณัฐวุฒิ ศุภวาสน�
62113021786 นายปFยวัฒน� สุระอุดร
62113021787 นางสาวอริยา ภูมิเพ็ง
62113021788 นางสาวพิศวรรณ ตาสาโรจน�
62113021789 นางสาววัชราภรณ� แพงมา
62113021790 นางสาวสุนันทา สุดใจ
62113021791 นางสาวแพทริยา โคตรโยธา
62113021792 นายวันชัย สารบุญ
62113021793 นางสาวน้ําฝน เหล-าวงค�โคตร
62113021794 นางสาวทิพย�กัญญา ยศเชียง
62113021795 นายศุภกร อรัญเสน
62113021796 นางสาววิภาดา บุญปก
62113021797 นางศิริญญา ก6อนศรี
62113021798 นางสาวลัดดาวรรณ พลีชีพ
62113021799 นางสาวจินตหรา แดนกาไสย�
62113021800 นายภาคภูมิ ถนัดค6า
62113021801 นางสาวจุฑารัตน� ดีดวงพันธ�
62113021802 นางสาวลลิตา สวัสด์ิถาวร
62113021803 นางสาวธนัชพร หลักหาญ
62113021804 นายสุประชา คามะนา
62113021805 นายพีรดา สุวรรณทา
62113021806 นายบัญชารัฐ ศรีวิชา
62113021807 นายอานนท� บุรมศรี
62113021808 นางสาวนฤชล นามสิงห�
62113021809 นายศราวุฒิ ศรีบุญฮุง
62113021810 นางสาวลลิตา บุพผา
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62113021811 นายนิติวัฒน� ทองนาค
62113021812 นายอดิศร พวงพิลา
62113021813 นางสาวศศิธร จิระสถิตย�พร
62113021814 นายสุรศักด์ิ หัดรัดไชย
62113021815 นางสาวบัณฑิตา โพนเพ็ก
62113021816 นางสาวกาญจน�สุดา บุญช-วยชูศักด์ิ
62113021817 นางสาววัชราภร หาตรงจิตต�
62113021818 นางสาวบุญญารัตน� อินทรบัวบุญ
62113021819 นางสาวสุพิชญนันทน� แสงโทโพธ์ิ
62113021820 นายวิษณุ มะลานวล
62113021821 นางสาวนัฐฎา ทองบุตร
62113021822 นางวราภรณ� พลมะณี
62113021823 นางสาวศศิกร กาฬพันธ�
62113021824 นายอดิศักด์ิ พรมลี
62113021825 นางสาวบุณณดา ตะภูวิญ\ู
62113021826 นางสาวปรารถนา ภูขามคม
62113021827 นายธราธิป รัตนมนตรี
62113021828 นายอติชาต โตกําแพง
62113021829 นางสาวเกร็ดดาว พรรณลี
62113021830 นางประภัสสร สงไพรสน
62113021831 นางสาวเบญจรัตน� จันทร�ศรี
62113021832 นางสาวเบญจมาศ สุดรัก
62113021833 นางสาวสรินทิพย� สืบสวน
62113021834 นายปราโมทย� สุวรรณชาติ
62113021835 นางสาวเอื้อมอุรา สิงห�ปENน
62113021836 นางสาวสิริณิพัชร� ไชยสิม
62113021837 นายเมธ ม่ังแพร
62113021838 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป
62113021839 นางสาวสุภาวดี เลิศคอนสาร
62113021840 นางสาวพิชากรณ� วรสิทธ์ิ
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62113021841 นางสาวนิธิศา แกล6วเขตการ
62113021842 นางสาวสิริภาดา คุรุวาศรี
62113021843 นางสาวโญทะกา สิริเลิศธีรกุล
62113021844 นางสาวสุภาวดี เลิศสงคราม
62113021845 นางสาวสิโรธร เมฆวัน
62113021846 นางสาวณัฐธยาน� เวทย�จรัส
62113021847 นางสาวอําภา ขันแข็ง
62113021848 นางสาววิภารัตน� ภูปานผา
62113021849 นางสาวสุจิตรา ศรีชมชื่น
62113021850 นางสาวผนิชา รัตนากร
62113021851 นางสาวอภิษฎา ฆารชม
62113021852 นางสาวเกศรินทร� คําไพ
62113021853 นางสาวปฐมาวดี รักเงิน
62113021854 นางสาวลลดา ศาสตรวาหา
62113021855 นางสาวตรีทิพยนิภา โตWะถม
62113021856 นางสาวอลิสา เนื่องไชยศ
62113021857 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรพาณิชย�
62113021858 นางสาวธิติมา กาทํามา
62113021859 นางสาวศิรินธร บุญอินทร�
62113021860 นายธนภูมิ โคตรบรรเทา
62113021861 นางสาวทิพย�สุดา วงค�ศรีชา
62113021862 นางสาวกาญจนาพร นะตะ
62113021863 นางลักขณา ลาสา
62113021864 นายฤทธิพล รัตนพาณิชย�
62113021865 นางสาวปรารถนา สุจริต 
62113021866 นายไชยพงศ� จันทร�เทพย�
62113021867 นายธรรมศาสตร� ประเสริฐสังข�
62113021868 นายอรรฒพงษ� ชูรัตน�
62113021869 ว-าที่ ร.ต.หญิงนุชนภา ศิริหล6า
62113021870 นางสาวสุมินตรา อุดถา
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62113021871 นางสาวพิจิตรา บุญโต
62113021872 นางสาวจิราพร เกตุเขียว
62113021873 นายปฐมภพ ขันธะมาตร�
62113021874 นายปรัชญา นิระภาพ
62113021875 นางสาวกานต�พิชชา อุทัยแพน
62113021876 นายศิวะกานต� สิมมาหลวง
62113021877 นางสาวกัญญาภัค จันทรแรม
62113021878 นางสาวจณิสตา จันวงเดือน
62113021879 นางสาวกรวรจ ศรแผลง
62113021880 นางสาวชนัญชิดา ลาภบุญเรือง
62113021881 นายอภิชาติ บุญคง
62113021882 นางสาวนัยนา สุดทอง
62113021883 นายสิรภพ ราชิวงศ�
62113021884 นายเฉลิมโชค ทองโคตร
62113021885 นางสาววิไลลักษณ� ไพราม
62113021886 นางสาวปEตมา ปRอมแผง
62113021887 นางสาวพรรณิกา ซุยโพธ์ิน6อย
62113021888 นางสาวปภัสรา ทิพย�ทํามา
62113021889 นายสุรนันท� จันทิหล6า
62113021890 นางสาวนวลอนงค� เจริญสุข
62113021891 นายเฉลิมราช ทัพอาจ
62113021892 นางสาววนิดา แก6วคร
62113021893 นางสาวสรัสนันท� ปูPสา
62113021894 นางสาวสิรินดา ศรีขัดเค6า
62113021895 นางสาวชรินทร�พร นครขวาง
62113021896 นายกอปรบุญ สุภัควณิช
62113021897 นายจอห�นเอริค นาทเหนือ
62113021898 นางสาวชลธิชา เตาะอ6น
62113021899 นางสาวจิราธิวัฒน� วงษ�พรม
62113021900 นางสาวอัจฉราพร ชัยรัมย�
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62113021901 นางสาวเตือนใจ ศรีชาติ
62113021902 นางสาวธัญวรัตน� ไชยโยธา
62113021903 นางสาวผกาวรรณ กงภูธร
62113021904 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�นาม
62113021905 ว-าที่ ร.ต.หญิงวรรณพร โพนเฉลียว
62113021906 นายยุทธชัย เติมวิถี
62113021907 นางสาวฐิตวันต� สวนอ-อน
62113021908 นายกิตติศัพท� ถาวรรัชชต�
62113021909 นายพิพัฒน� หอมทองธนพัฒ
62113021910 นางสาววิริยา มูลพิศูจน�
62113021911 นายอรรฆภัณฑ� เดชบุรัมย�
62113021912 นางสาวสาวิตรี อุปรี
62113021913 นางสาวรวีณัฐฐา เบญจพงศ�ภรณ�
62113021914 นางสาวพิทยารัตน� มีมังคะ
62113021915 นางสาวหนึ่งฤทัย คุณวงศ�
62113021916 นายนราฤทธ์ิ ฆารไสย
62113021917 นางสาวพรสวรรค� ใยโพธ์ิ
62113021918 นางสุพัตรา จันปุPม
62113021919 นายอุบล วิชาธรรม
62113021920 นางสาวรัชดา ปุญญา
62113021921 นางสาวพรกมล ก6องสุรกานต�
62113021922 ว-าที่ร6อยตรีธนากร ทองปEญญา
62113021923 นางสาวทัศวรรณ พงษ�สะพัง
62113021924 นางสาวกมลพรรณ ราชชมภู
62113021925 นางสาวมนต�ธิยา โททํา
62113021926 นายศุภกร เพียวิเศษ
62113021927 นายเพชรยืนยง นามวงษ�
62113021928 นางสาวกนกวรรณ ทองเจือ
62113021929 นางสาวพิมพ�ชนก สว-างชุม
62113021930 นางสาวธัญลักษณ� จักรนารายณ�
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62113021931 นางสาวพรปวีณ� ตุ6มสูงเนิน
62113021932 นางสาวจุฬามณี แก6วอาสา
62113021933 นางสาวนงนุช เพ็งสว-าง
62113021934 นางสาวอรวรรณ ปRองขันธ�
62113021935 นางสาวดวงกมล จินะ
62113021936 นายมงคล สมีน6อย
62113021937 นางสาวมณีรัตน� อินทอง
62113021938 นางสาวแววตา สารวรรณ
62113021939 นางสาวมาริษา ปรีมงคล
62113021940 นางสาวชนิกานต� โพนเฉลียว
62113021941 นางสาวเขมิกา เลพล
62113021942 นางสาวศิริวิภา หาวิรส
62113021943 นางอัปสรสวรรค� พูลเพ่ิม
62113021944 นางสาวกัลย�กมล ไชยศรีหา
62113021945 นางสาวเมทินี ไตรนิรันดร
62113021946 นายศุภกิจ คําแพง
62113021947 นางสาวปาริฉัตร โคตรสีวงษ�
62113021948 นายอธิบดี สีรักษ�
62113021949 นางสาวสินสุภา สมบัติหลาย
62113021950 นางสาวสาวิตรี สวนชัยภูมิ
62113021951 นายจิรพงษ� ลิ้มปEญญาณิชกุล
62113021952 นางสาวเยาวเรศ เค6าคํา
62113021953 นายอภิสิทธ์ิ ปะละชัย
62113021954 นายกฤษกร พันธุ�ภักดี
62113021955 นางสาวศุภลักษณ� รัตนดี
62113021956 นางสาวกันทิมา แกล6วกล6าหาญ
62113021957 นางสาวเพชรรัตน� รัตนแสง
62113021958 นางสาวสกุลรัตน� คําดี
62113021959 นางสาวเมย�ธิณี ชมคํา
62113021960 นางสาวนวพร กองพันธ�
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62113021961 นางสาวอรษา เนียมสมิง
62113021962 นางสาวสุนิสา เมืองขวา
62113021963 นายพัฒนา สุริยะแก-นทราย
62113021964 นายวัชเรศ จันภูถ่ิน
62113021965 นางสาวอาริญา เศรษรัฐถาสิงห�
62113021966 นางสาวพิมประภา เดชศรี
62113021967 นายณัฐนนท� เจริญไชย
62113021968 นางกรรณิการ� ทองกลม
62113021969 นางสาวธนภรณ� พลศรี
62113021970 นายเกียรติศักด์ิ ยามา
62113021971 นางสาวอรนุช ศรีกุดตา
62113021972 นางสาวเคลือวัลย� เพียวงศ�
62113021973 นางวดี จิตจักร�
62113021974 นางสาวนิราภรณ� ไตรแก6ว
62113021975 นางสาวอัจจิมา แก6วขุนทอง
62113021976 นางสาวปวรรัตน� อุไรโรจน�
62113021977 นางสาวมณฑิรา เลทา
62113021978 นางสาวสุดารัตน� พลสอน
62113021979 นางสาวนริศรา บุบผาชาติ
62113021980 นางสาวพรรษินี จิตตะเสน
62113021981 นางสาวนวนันท� ช-องวารินทร�
62113021982 นายมานะ โม6กุดแอก
62113021983 นางสาวศุภิสรารัตน� วงธิสอน
62113021984 นางสาวรัชฏาพร ชนใฮ
62113021985 นางสาวมนฤดี บาลี
62113021986 นางสาวชัชฎาภรณ� ไชยชาติ
62113021987 นางสาวสนธิกาญจน� นาถํ้านาค
62113021988 นายจิรานุวัฒน� ศิริวรรณ�
62113021989 นางสาวสไบ รัตณะคํา
62113021990 นายพิเชษฐ� คําชนะ
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62113021991 นายธวัชชัย ทัสสี
62113021992 นางสาวเบญจวรรณ ศรีคําพันธ�
62113021993 นางสาวปFยะวรรณ ปราสาร
62113021994 นางสาวธัญกมล ใจสอาด
62113021995 นายธีรนัย วงษ�สุพรรณ�
62113021996 นายสุวิทย� พูลรัตน�
62113021997 นายณัฐพงศ� ผงบุญตา
62113021998 นายณัฐวัตร ศรีสุขขี
62113021999 นายนฤพล ประยูรพันธ�
62113022000 นายศรารักษ� เกาะลุน
62113022001 นางสาวณัฐปภัสร� จิรโรจน�วณิช
62113022002 นางสาวจิรารัตน� ไชยฮะนิจ
62113022003 นางสาวปาริษา ตะพานทอง
62113022004 นายอลงกรณ� นาทันตอง
62113022005 นายรังสิมันต� กาบบัวลอย
62113022006 นางสาวสุนิสา พงษ�ทรัพย�
62113022007 นายอภิสิตร� สายเนตร
62113022008 นางสาวนิภา คังคําภา
62113022009 นางสาวรุจิรดา บุตรรักษา
62113022010 นายนันทวุฒิ พรรคพิง
62113022011 นางสาวชุติกาญจน� พระราช
62113022012 นางสาวชไมพร บุตรแดงน6อย
62113022013 นายภูวดล ดลประสิทธ์ิ
62113022014 นางสาวเบญญาภา ปRองภัย
62113022015 นางสาวพรนิภา ตูมโฮม
62113022016 นางสาววีระพันธ� เทียบเพชร
62113022017 นายกฤษณะ แก-นนาค
62113022018 นางสาวศิรินาฎ ธรรมขันธ� 
62113022019 นายณัฏฐกิตต์ิ ผุยคําสิงห�
62113022020 นางสาวณีรนุช นามหาไชย
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62113022021 นายวัฒนา เมาชัยสงค�
62113022022 นางสาวโชติณัฐ จงใจหาญ
62113022023 นางสาวกัญญาณี เทพชารี
62113022024 นางสาวเพ็ญพักตร� พิมพกรรณ�
62113022025 นางสาวสุพรรษา สว-างมนต�
62113022026 นางสาวปภัสสร สิบรัมย�
62113022027 นางสาวจรีรัตน� เวชกามา
62113022028 นางสาวกาญจนา มูลดี
62113022029 นางสาวพรระวี แพงงา
62113022030 นางสาวปนัดดา นครชัย
62113022031 นางสาวธิดารัตน� อุ-นตูม
62113022032 นางสาวอริยา แสงสวัสด์ิ
62113022033 นายธนพล ศิริมา
62113022034 นางสาวกุสุมา สมัตถะ
62113022035 นางสาวณัฐกานต� อุปฮาด
62113022036 นางสาวจิรัชญา สีโอ
62113022037 นายจีรศักด์ิ มูลพลโน
62113022038 นางสาวอาภัสรา บุญมาหล6า
62113022039 นางสาวสริตา พิณะสา
62113022040 นางสาวดวงใจ พันผ-อง
62113022041 นางสาวอนุธิดา ชนะบัว
62113022042 นายจักรวาล มัคคะรมย�
62113022043 นางสาววิชุราณี ศรีประดิษฐ�
62113022044 นางสาวเกศฎาพร อาษาสนา
62113022045 นางสาวธีร�จุฑา ปุสารัมย�
62113022046 นางสาวนิติมา เจริญวงศ�ชัยกุล
62113022047 นางสาวปุณยาพร ไชยเดช
62113022048 นายธีรวัจน� สําราญรื่นการณ�
62113022049 นางสาวสิโรชิณี วงศ�จรัสกุล
62113022050 นายภูริวัจน� อุดมทรัพย�
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62113022051 นางนิลาวรรณ หนูทัศน�
62113022052 นางสาวม่ิงขวัญ พลดงนอก
62113022053 นางสาวกาญจนาภัทร น-วมจะโปUะ
62113022054 นางสาวอัจฉรา บุ-งนาแซง
62113022055 นางสาวขวัญจิตร คงโพธ์ิน6อย
62113022056 นางสาวศิริกัญญา วรรณสุข
62113022057 นางสาวเอมอร ภูสมตา
62113022058 นายอนุชา มาระเทศ
62113022059 นายอภิชยา กงมหา
62113022060 นายสราวุธ อินลา
62113022061 นายณัฐพงศ� แสนแก6ว
62113022062 นางสาวอรพรรณ โสโพธ์ิ
62113022063 นางสาวปลายรุ6ง พรรณศิริชัย
62113022064 นายฤทธิเกียรติ โสภาณา
62113022065 นางสาวกาญจนา จิตวงค�
62113022066 นายอภิรักษ� ทิพย�ทาลักษณ�
62113022067 นายสถาพร ศรีแสงจันทร�
62113022068 นางสาวศรินธร เครือชะเอม
62113022069 นายศตพล ขําสว-าง
62113022070 นางสาวชมพูนุช จันทร
62113022071 นางสาวประทุมทิพย� มหาขาม
62113022072 นายธนาสิทธ์ิ ชิณวัน
62113022073 นางสาวสุธินี ไชยแก6ว
62113022074 นางสาวกนกพิชญ� คงกุทอง
62113022075 นางสาวฐิตาภรณ� ทองดี
62113022076 นางสาวมาริสา ผิวผ-อง
62113022077 สิบเอกผนินทร ไทยแท6
62113022078 นางสาวกิติญา มาตย�แสง
62113022079 นางสาวสุมนท�ธา แก6วประสงค�
62113022080 นางสาวศศิธร อรรคเสริญ
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62113022081 นายภูวดล ทองที
62113022082 นางสาวสิดาพร ประสุทธ์ิ
62113022083 นายธนาชาติ เพ็งพรม
62113022084 นางสาวชุติปภา ศรีบุญสม
62113022085 นายอําพล ไทยกล6า
62113022086 นางสาวฤทัยรัตน� สุพร
62113022087 นางสาวอรวรรณ ตานา
62113022088 นางไพริน พาที
62113022089 นางสาวจุฑามาศ เข็มปEญญา
62113022090 นายเจษฎา อาจโยธา
62113022091 นางสาวสุนิสา อาชะนะชัย
62113022092 นายปรัชญา บทมูล
62113022093 นายวิศิษฐ ผลสวัสด์ิ
62113022094 นางสาวจิราวรรณ ผสมพืช
62113022095 นางปราณี ทองแก6ว
62113022096 นายนันท�นภัส เพ็ชรนอก
62113022097 นางสาวศิริภรณ� พิมพ�สอน
62113022098 นางสาวศิริพร สระทอง
62113022099 นางสาวฐิตินันท� บุบผามาลัย
62113022100 นางกานตรัตน� ศรีประเสริฐ
62113022101 นางสาวดวงพร คําโสมศรี
62113022102 นางยุพรัตน� ชูสกุล
62113022103 นางสาวอรญา ศรีวรมย�
62113022104 นายกฤษณะ ธรรมชัย
62113022105 นางสาวกิตติมา โสภาวนัส
62113022106 นางสาวอภิสรา ไชยสัตย�
62113022107 นายชูเมกเกอร� จิตจักร�
62113022108 นายวัชระพันธ� กุดกัญญา
62113022109 นางสาวพัชรินทร� ทนสูงเนิน
62113022110 นางสาวกฤษธนัญชย� พลเสน
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62113022111 นายปรีชา ลาวัลย�
62113022112 นางสาวรุจิรา แม6นภูเวียง
62113022113 นายกานต� อุบลรัตน�
62113022114 นางสาวจิราภรณ� จักรดี
62113022115 นางสาวเมธาวี คําเรืองศรี
62113022116 นางสาวภัทราภรณ� ศิริเกตุ
62113022117 นางสาวอทิตยา ไชยปEญหา
62113022118 นางสาวยุพเรศ ธนะมูล
62113022119 นางสาวสุพัตรา ปEตถารัตน�
62113022120 นางสาวอุษณีย� คุณชื่น
62113022121 นางสาวสินีนาฎ พิมโคตร
62113022122 นายสายสมุทร สุระเสียง
62113022123 นางศรัญชน�ภิชฌา ชินภักดี
62113022124 นางสาวปวีณา ชฎาทอง
62113022125 นางสาวฟRาฤดี โชติไธสง
62113022126 นางสาวเสาวลักษณ� เชื้อศิริ
62113022127 นางสาวพัชรินทร� แสงกล6า
62113022128 นางสาวภัทรนิษฐ� ศิริเมือง
62113022129 นางสาวบุษบา ฝางแก6ว
62113022130 นายจิรัฐกาล แสงคํา
62113022131 นางสาวจีราภรณ� เหวิจิตร
62113022132 นายนฤปนาจ มีธรรม
62113022133 นางสาวจินตหรา ไชยภพ
62113022134 นายเสกอนันต� รุจิธนวิตพงศ�
62113022135 นางชุติมา เสี้ยมแหลม
62113022136 นางสาวจารุดา กองศรี
62113022137 นางสาวพัชรินทร� ดาวเรือง
62113022138 นางสาวชลธิฌา พลแดง
62113022139 นางสาวจันทิมา จันทรพร
62113022140 ว-าที่ร6อยตรีนัฐพล วุฒิพันธุ�
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62113022141 นางสาวชญานิศ กันจินะ
62113022142 นายวินัย ไชยคํานวน
62113022143 นายศราวุธ ปEสพล
62113022144 นายวิทวัส คําวิเชียร
62113022145 นายธัชกร ภัทรณัฐากูร
62113022146 นางสาวอธิจิต นามราษฎร�
62113022147 นางสาววิราวรรณ เหลาฤทธ์ิ
62113022148 นายวัฒนชัย ภูวงศ�บัติ
62113022149 นายชาครินทร� เศวตวงษ�
62113022150 นางสาวจิรนันท� นนทศิริ
62113022151 นายสมัตถิทธ์ิ ย้ิมวัน
62113022152 นางสาวอุไรวรรณ นิลเต-า
62113022153 นางสาวคัทรียา ชาติพุดซา
62113022154 นายอภิชาติ อ6มสงคราม
62113022155 นางสาววริศรา พันตระกูล
62113022156 นางสาวสลิลโรจน� ยังศรี
62113022157 นางสาวกานต�ชนก สมใจ
62113022158 นางสาวปFยะรัตน� กุลี
62113022159 นางสาวเบญจวรรณ มูลคํา
62113022160 นางสาวจุฑามาศ ทองอุทุม
62113022161 นายนุวัฒน� นาคคํา
62113022162 นางสาวรัตน�ติญากร นรบัติ
62113022163 นายธีระ พุ-มชุมพล
62113022164 นายพิสิทธ์ิ แก6วกาหลง
62113022165 นางสาวกนก ทองคํา
62113022166 นางสาวณัฐชยา วันสาสืบ
62113022167 นางสาวภัทริดา เสนาจักร�
62113022168 นางสาวจิรัชยา จัตุโพธ์ิ
62113022169 นางสาววิชุดา สารมะโน
62113022170 นายยศชนินทร� กะตารัตน�
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62113022171 นางสาวหทัยชนก ศรีสารคาม
62113022172 นางสาวกรรณิการ� ภูมิพัฒน�
62113022173 นางสาวกานต�สิรี สินวิบูลย�รัตน�
62113022174 นางสาวภัทราวดี ธรรมมุลตรี
62113022175 นายปราโมทย� เถาว�ชาลี
62113022176 นางสาวจรินพร ทองนุ-ม
62113022177 นางสาวถนอมศรี คําแดง
62113022178 นางสาวมนพัทธ� สําราญบึงแก
62113022179 นางสาวกิตติยา สีบู
62113022180 นางสาวศุภธิดา คําสอน
62113022181 นางสาวธัญชนก ชูศรีเอี่ยม
62113022182 นางสาวจารุวรรณ อวนศรี
62113022183 นางสาวผกามาศ แสงไสย
62113022184 นางสาวศิรินันท� เปรมสีมา
62113022185 นายอภิสิทธ์ิ ศรีพุทธา
62113022186 นางสาวเพ็ญนภา ก-อแก6ว
62113022187 นางสาวเปรมฤทัย อุ-นเรือน
62113022188 นางศุภานัน มาทวิเศษ
62113022189 นายพงษ� ชัยเมืองปEก
62113022190 นายศุภเกียรติ แจ6งพวงสี
62113022191 นางสาววงศ�วรรณ คลื่นสนั่น
62113022192 นางสาวพัชรา เขตนารี
62113022193 นางสาวกรรณาภรณ� ข-วงทิพย�
62113022194 นางสาวศุภรัตน� คําโสมศรี
62113022195 นางสาวอทิตยา เคนม่ิง
62113022196 นางสาวดาหวัน คําวงค�
62113022197 นางสาวพรพิมล สีไว
62113022198 นายวุฒิศักด์ิ พลแสน
62113022199 นายอธิปไตย หาปูPทน
62113022200 นางสาวพัชราภรณ� ภานุศรี
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62113022201 นางสาวพิมพ�จันทร� แซ-เต็ม
62113022202 นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย�
62113022203 นางสาวปนิดา นองนุช
62113022204 นายอภินันท� โคตรชารี
62113022205 นางสาวปนิชา บุญโชติยกุล
62113022206 นายนันทภพ หาญรบ
62113022207 นายณัฐพล ลิ้มอาภรณ�
62113022208 นางสาวสุวนันท� ประสาร
62113022209 นางสาวอนัญญา โพธ์ิสุวรรณ
62113022210 นางสาวเจนขวัญ อาตวงศ�
62113022211 นางสาวชนัฐฏา กาหลง
62113022212 นางสาววรรณภา พิมพ�บุญมา
62113022213 นางสาวขนิษฐา แย6มสรวล
62113022214 นายอิฐินันท� พรหมเฮียง
62113022215 นางสาวอรปรียา ทาตะนาม
62113022216 นางสาวมณฑิรา มูลศรี
62113022217 นางสาวสุดารัตน� โยทาทูน
62113022218 นางสาวจารุวรรณ หวานอารมภ�
62113022219 นางสาวศิริกุล ลิขิตพรพิศาล
62113022220 นางสาวกมลเนตร พิมพ�เรือง
62113022221 นางสาวกฤตาภรณ� มุ-งหมาย
62113022222 นายยศวริศ จําปาเทศ
62113022223 นายวุฒิชัย หลงน6อย
62113022224 นางสาวบุญญลักษณ� สมบูรณ�
62113022225 นางสาวกรรณิกา เจริญศิริ
62113022226 นายกรกฏ หินไชยศรี
62113022227 นางสาวนันทิยา วงศ�อินตา
62113022228 นางสาวปEทมาวดี ไชยลา
62113022229 นางสาวอรชา เขียนโพธ์ิ
62113022230 นางสาวจงจิต พรมคํามุล
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62113022231 นางสาวเพชรรัตน� บุญพันธ�
62113022232 นางสาวจินตหรา ปEดชากาว
62113022233 นางสาวขวัญชนก ชาวสวนงาม
62113022234 นางสาวขวัญตา หนูเทพ
62113022235 นางสาววชิราภรณ� แสนสร6อย
62113022236 นางสาวเจนจิรา ชัยมาโย
62113022237 นางสาวอนุสรา ปFไชยญาณ
62113022238 นางสาวสุภาวรรณ อุนาสิงห�
62113022239 นางสาวธัญญาภรณ� เปล-งปลั่ง
62113022240 นางสาวอาภาภรณ� จําปา
62113022241 นางสาวญาดา ไพศาลพงศ�
62113022242 นางสาวกัญญารัตน� วังมี
62113022243 นายศุภชัย สมสาย
62113022244 นายชาครินทร� มังคะวัฒน�
62113022245 นางสาวจตุพร คุ6มจาบ
62113022246 นายชูเกียรติ นาโสก
62113022247 นายถิระวรรษ บุตรโพธ์ิศรี
62113022248 นายมงคลพิพัฒน� รุ-งฉัตร
62113022249 นางสาวสุพันธรัชต� ศรีกุลคร
62113022250 นางสาวเยาวภา โอคะโส
62113022251 นางสาวณัฐปภัสร� อารีย�พัฒนไพบูลย�
62113022252 นางสาวสุภิญญา แสงเพชร�
62113022253 นางอําพร สีร6อยคํา
62113022254 นายชํานาญ แหล-ปRอง
62113022255 นางสาววิภาดา สุริยะ
62113022256 นายจักรพงษ� ต-อโชติ
62113022257 นายสมชาย ใหญ-กระโทก
62113022258 นายกิตติพิชญ� วิเศษดอนหวาย
62113022259 นางสาววาทินี เทพประดิษฐ�
62113022260 นางสาวจรินทร�พร ภูแพง
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62113022261 นายอิสราวุธ ภูถมลาย
62113022262 นางสาวมยุรี หารมาก
62113022263 นางสาวศิริวรรณ นนทะนํา
62113022264 นางสาวสุดาพร สมเพ็ชร�
62113022265 นางสาวปFยะนุช อ6วนพรมมา
62113022266 นายณัฐศักด์ิ บุญเทพ
62113022267 นายพงษ�พันธ� แก6วศิลา
62113022268 นางสาวน้ําฝน กันนิคม
62113022269 นายยรรยงค� ศรีชาย
62113022270 นางสาวขนิษฐ�วดี เย็นวัฒนา
62113022271 นางสาวอุทุมพร คําขุ6ย
62113022272 นางสาวสุมนา นาสมยนต�
62113022273 นายอารมย� บํารุงรส
62113022274 นายกมล ศรีหนองหว6า
62113022275 นางสาวจุไรรัตน� แสงตา
62113022276 นางสาววิสา สุหญ6านาง
62113022277 นายโชติศุขเกษม พิมพะนิตย�
62113022278 นางสาวพัชรา ไลไธสง
62113022279 นายสิริราชย� จงประสม
62113022280 นายนิสิต บุญเฮ6า
62113022281 นางสาวศิริวรรณ สว-างศรี
62113022282 นางสาวสุทธิกา เศรษฐจันทร�
62113022283 นายวิทวัส ใจเฉ่ือย
62113022284 นายเดมิตร ใจบุญ
62113022285 นางสาวนันทพร เกตุสิทธ์ิ
62113022286 นางสาวสุกัญญา วันเว
62113022287 นายธนากร โสมาบุตร
62113022288 นางสาวศิริกันยา สุวรรณเพชร
62113022289 นายพฤกษ� ภูภักด์ิ
62113022290 นางสาวอริสรา เรือนแก6ว
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62113022291 นางสาวปFยะธิดา จันโทแพง
62113022292 นายไกรวิทย� เครือวัลย�
62113022293 นายณัฐพฤทธ์ิ หลักหาญ
62113022294 นางสาวนิตยา ทุมพิลา
62113022295 นางสาวปทิตตา บุตราช
62113022296 นายสุรเสน เหมือนทุม
62113022297 นางสาวลักขณา ดลราษี
62113022298 นางสาวกรรจนิจ อ-อนสาคร
62113022299 นายกฤษณะลักษณ� ชังคล6าย
62113022300 นายธนวิทย� ขัติยะวงศ�
62113022301 นางสาวภัทรสุดา ชาวงษ�
62113022302 นางสาวชุติกาญจน� เอกวงศ�ษา
62113022303 นายวชิระ ขามคํา
62113022304 นายภานุมาศ ดอมไธสง
62113022305 นายวีรยุทธ เดชภูงา
62113022306 นางสาวภัทรวดี จันทจร
62113022307 นางสาวเกศสุดา สาเกตุ
62113022308 นางสาวชาลิสา หล6าสกุล
62113022309 นางสาวจุรีภรณ� ทองดี
62113022310 นางสาวพรพิลาศ มูลทรัพย�
62113022311 นายธนภัทร กําเนิดหล-ม
62113022312 นายธรรมนิตย� คําดี
62113022313 นางสาวกรองแก6ว ต้ังปรัชญากูล
62113022314 นายชัยรัตน� คําเปล-ง
62113022315 นางสาวสุธิดา สมภา
62113022316 นางสาวพรทิพา ลุนบ6านผือ
62113022317 นางสาวนงค�ลักษณ� ประเศษถา
62113022318 นางสาวจุฑารัตน� สุดสงวน
62113022319 นางสาวกุลิสรา ท-าโพธ์ิ
62113022320 นางสาวพเยีย พิศผล
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62113022321 นายชเนนท� สุนทรมนูกิจ
62113022322 นายจักรี คงโนนกอก
62113022323 นางสาวอนันตยา กองจันทร�
62113022324 นางนันทพร เทศแก6ว
62113022325 นางสาววรรณพร สมโสภาพ
62113022326 นางสาวพิชชาภา บุรเนตร
62113022327 นายเดชมนตรี เบ6าหินลาด
62113022328 นางสาวอารียา วิสัยสังข�
62113022329 นางสาวสุภัชชา แช-มตระกูล
62113022330 นายฐิติ รามศิริ
62113022331 นางสาวชนาภา โลหะศาสตร�
62113022332 นางสาวศุนิสา ประสมพล
62113022333 นางสาวสุวิมล อินทรชัยศรี
62113022334 นางสาวอโนทัย ฦาแรง
62113022335 นางสาวกชมน วงศ�ใหญ-
62113022336 นายอัครพงษ� บุญวิทย�
62113022337 นางสาวชีวาพร วาโยพัฒนา
62113022338 นางสาวสร6อยชนก ชาติชาวนา
62113022339 นางสาวทิวารัตน� วรรณศรี
62113022340 นายสิทธิชัย บุญพูล
62113022341 นายภูมิ สุขบาล
62113022342 นางสาวเพ็ญศิริ ถนอมถ่ิน
62113022343 นางสาวพจนา สายทองสุข
62113022344 นายจรัญ แก6วนาทม
62113022345 นางสาววิไลพร นานวน
62113022346 นางสาวธนิตา สหะชัย
62113022347 นางสาวศศิวิมล วงค�ชารี
62113022348 นางสาวสุภารัตน� สุวรรณผา
62113022349 นางสาวทักษอร ปFตะฝPาย
62113022350 นางสาวอาทิตยา ธระเสนา
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62113022351 นายราชภัทร จันทรักษ�
62113022352 นายพชรพล สมหมาย
62113022353 นางสาวเวณิกา ลุนทะโสด
62113022354 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ประทุม
62113022355 นางสาวญาณินท� ทองดี
62113022356 นางสาวรัตตินันท� มณีอัมพรไชย
62113022357 นางสาวสุภาพร ดรละคร
62113022358 นางสาวสุธัญญา พืชผักหวาน
62113022359 นายเกียรติกุล พูลทรัพย�
62113022360 นายเอกพล วิญญายงค�
62113022361 นางสาวเมธิตา ดวงเนตร
62113022362 นายอนุรักษ� ภูกองไชย
62113022363 นางสาวรุ-งทิพย� วงษ�สาธิต
62113022364 นางสาวจุฬาวรรณ บัวทอง
62113022365 นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ
62113022366 นางสาวสาวิตรี ศิริสาร
62113022367 นายทรงกลด เกตุวงษ�
62113022368 นายปริญญา บุตรมูล
62113022369 นายนิวัชพล เทพาลุน
62113022370 นางสาวจิราพร แปลกกลาง
62113022371 นางสาวพัชณี คําสอน
62113022372 นายวิสิทธ์ิ ไชยอาษา
62113022373 นางสุชานันท� วรบุตร
62113022374 นายจักรพงษ� โพระกัน
62113022375 นางสาวมัลลิกา สุมงคล
62113022376 นางเมตตรา ทองมูล
62113022377 นางสาวเอมอัสชา ไชยะดา
62113022378 นางสาวจินดารัตน� ทําคาม
62113022379 นางสาวนันทาศิริ สมใจ
62113022380 นายฉัตรพงษ� ขานโฮง
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62113022381 นางศิริพร เลิศภักดี
62113022382 นางสาวพีระดา แดนอินทร�
62113022383 นางสาวนิภา สิมผิว
62113022384 นายอาทิตย� ศรีกุตา
62113022385 นายณัฐวุฒิ กลิ่นวล
62113022386 นายวิมล โคตสมบัติ
62113022387 นางสาวอารียา พลศรี
62113022388 นางสาวภัทรา เมฆปEญญา
62113022389 นางสาวศศิธร หาญรบ
62113022390 นางสาวขวัญเรียม ลือคําหาญ
62113022391 นางสาวแววมณี ศรีหาชาด
62113022392 นางสาวปภัสรา หล6ามะโฮง
62113022393 นางสาวกชกร มะสีกา
62113022394 นายศรยุทธ� สีหาชัย
62113022395 นางศิริยากร ศรีหนองเม็ก
62113022396 นางสาวไอซ� เปดี
62113022397 นายสุพจน� การร6อย
62113022398 นายวีระชัย นาดี
62113022399 นางสาวนทธมน มุริจันทร�
62113022400 นายปณิธาน ทํางาม
62113022401 นางสาวฉัตราภรณ� ไกรแก6ว
62113022402 นางสาวปาลิตา ภารสุวรรณ
62113022403 นางสาวจารุวรรณ แก6วคําใส
62113022404 นางสาวธนัญญา อติโรจนกิจเจริญ
62113022405 นางสาวจันทร�ฉาย เหม็งกุล
62113022406 นางสาวกานติมา ปFยะพรมดี
62113022407 นายพชรพล ภูริพันธุ�ภิญโญ
62113022408 นายภาคิน กัลยาวงค� 
62113022409 นางสาวอารียา ปEกษาไพร
62113022410 นางสาวปEทมา เหล-าคํา
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62113022411 นางสาวปEทมพร ชะนะบุญ
62113022412 นางสาวเยาวลักษณ� วงวิพัฒน�
62113022413 นางสาวศรสวรรค� โชติวุฒิเดชา
62113022414 นางสาวศิรินภา ห6วยทราย
62113022415 นางสาวธิดารัตน� คําปFคา
62113022416 นางสาวสุรางคนา คําแพ-ง
62113022417 นางสาวนิตยา สีเสมอ
62113022418 นายกิตติศักด์ิ ลามุล
62113022419 นางสาววรารัตน� ศรีทะวงศ�
62113022420 นางสาวธัญลักษณ� ไชยสีดา
62113022421 นางสาวสาลินี สันวัง
62113022422 นางสาวปFยนุช หนูเสน
62113022423 นายประเทศ เต-าหิม
62113022424 นายภาณุพงศ� สมชื่อ
62113022425 นางสาวมยุรา เหล-าเจริญ
62113022426 นางสาวสุวิดา จิตวิขาม
62113022427 นางสาวชนาภา ศรีโพนทอง
62113022428 นางสาวศรญา ด-านกุลประเสริฐ
62113022429 นางสาวสุภาพร แสงสวาท
62113022430 นายวีระวัฒน� เสนาพร
62113022431 นางสาวกรณิศ แซ-เลา
62113022432 นายทรงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
62113022433 นางสาวผกามาศ ศรีทุม
62113022434 นายศุภวิทย� ใบยา
62113022435 นางสาวรัชนู บุญเข็ม
62113022436 นางสาววิลาวรรณ� ภูทองกรม
62113022437 นางสาวสุกัญญา ผ-องสําอาง
62113022438 นางสาวอารีย�ลักษณ� เหล-าไทย
62113022439 นางสาวสาเรศ ไชยมงคุณ
62113022440 นางณฐมน นนศรีราช
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62113022441 นายณัฐวัฒน� เรืองชัยจตุพร
62113022442 นางสาวญาณัจฉรา โถชัยคํา
62113022443 นางสาวปFยะพร เพชรบรม
62113022444 นางสาวณัฐธิดา มุกดา
62113022445 นายชยานันท� รัชนีภาค
62113022446 นายณัฐวีร� มีอุบล
62113022447 นางสาวศิริพร ศรีละ
62113022448 นายศุภฤกษ� มาลาเวียง
62113022449 นางวรานันท� วงษาศรี
62113022450 นางสาวอรทัย สุรินันท�
62113022451 นายสถิตย� บุตรศรี
62113022452 นายนฤเบศร� บุญเสนา
62113022453 นางสาวนาตยา เพียรสิงห�
62113022454 นางสาวอมรรัตน� จันทร�จันทึก
62113022455 นางสาวศิริวิภา น6อยหลุบเลา
62113022456 นางสาวรัชฎาวัลย� ปEตตะเนตร
62113022457 นางสาวเสาวภา สุธงสา
62113022458 นายพัฒนศักด์ิ ประทัศน�
62113022459 นายชนะภัย จันทร�เพ็ง
62113022460 นางสาวสุทธิพร คงเจริญ
62113022461 นางสาววิยะดา โคตรทุม
62113022462 นายธีระ มาเตชะ
62113022463 นางสาววรรณนิศา ขุนกงย่ี
62113022464 นางสาวชลิดา ลี้พงษ�กุล
62113022465 นางสาวมณีรัตน� บาคะรม
62113022466 นางสาวอรกัญญา ไชยเกษมจิตสิริ
62113022467 นายศุภฤกษ� เย่ียมสมบัติ
62113022468 นางชไมพร เยาวนิต
62113022469 นางสาวเสาวลักษณ� บุตรสิมมา
62113022470 นางธนาพร ทัพวิเศษ
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62113022471 นางสาวชนากานต� โนนทนวงษ�
62113022472 นางสาวนิติยา สุนทรวารี
62113022473 นางสาวสุดารัตน� ขาวฟอม
62113022474 นางสาวพรพันธ� จําปาลา
62113022475 นางสาววจนะพร ระวังแก6ว
62113022476 นางสาวสุกัญญา ชาวดง
62113022477 นางสาววรรณิกา อ-อนน6อม
62113022478 นางสาวชลธิชา พุทธสอน
62113022479 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ ทับบุญ
62113022480 นางสาวปภิญญา อนันเอื้อ
62113022481 นางสาวปภาดา ลอยสี
62113022482 นางสาวผกาทิพย� จําเริญศรี
62113022483 นางสาวอินธุอร เพาะไธสง
62113022484 นางสาวมัฆวัน คําสาเลา
62113022485 นางสาวสุนิศา นิคง
62113022486 นายภัทรพงศ� ไตรวงษา
62113022487 นางสาวเอวิพา รินทะรักษ�
62113022488 นายทัศพงษ� เครือศรี
62113022489 นางสาวจรรยา โปร-งฟRา
62113022490 นางสาวเพ็ญนภา นามนู
62113022491 นางสาวชุลีพร วรามิตร
62113022492 นางสาวมุกกวิน ดีปะติ
62113022493 นางสาวณัฐฐินันท� ศรีคําภา
62113022494 นายไพโรจน� ก6านอินทร�
62113022495 นายสราวุฒิ โมคศิริ
62113022496 นางสาวจันทนา เจริญพันธ�
62113022497 นายธนวัฒน� ฮ6อยทอง
62113022498 นางสาวจิรัฐติกาล ปานิคม
62113022499 นายเทพฤทธ์ิ คุณประทุม
62113022500 นางสาวเพ็ญนภา ชาวโพธ์ิ
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62113022501 นางสาวสุพัตรา หารัญดา
62113022502 นายธนกร พันทองคํา
62113022503 นางสาวนริศรา ดีสว-าง
62113022504 นางสาวธัญชนก เตียวเจริญโสภา
62113022505 นางสาววิชุอร นนทะนํา
62113022506 นางสาวพูนทรัพย� สุดชาดี
62113022507 นางสาวภูริชชญา ภูแช-มโชติ
62113022508 นางสาวพรนภัส พัดลือศรี
62113022509 นางสาวกนกวรรณ เพียรพิทักษ�กิจ
62113022510 นางสาวชฤนาถ กุดวิฬา
62113022511 นายสุรบริพัศฐ� เวโรจน�
62113022512 นายนัสบดี อ-อนสา
62113022513 นายกานต�ชนก อุดรแก6ว
62113022514 นางสาวศุภานัน ดอนสมจิตร
62113022515 นายสถาพร หาพันธุ�
62113022516 นางสาวอนงค�นาถ แสนหอม
62113022517 นางสาวสุดารัตน� วันโพนทอง
62113022518 นางสาวปFยะธิดา สนั่นเอื้อ
62113022519 นางสาวนัทธมน เลิศอุดมโชค
62113022520 นางสาวพิมประภา ตะโน
62113022521 นางสาวปริยฉัตร มูลเอก
62113022522 นางสาวธัญญารัตน� มีลุน
62113022523 นางสาวชลมาศ สุทธิอาคาร
62113022524 นางสาวกนกวรรณ อินทะวุธ
62113022525 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณศรี
62113022526 นางสาวนารีรัตน� แสนภักดี
62113022527 นางสาวมุจรินทร� แสงสาระวัด
62113022528 นายคุณากร จระเทศ
62113022529 นางสาวธนาภรณ� วงษ�คําคูณ
62113022530 นางสาวศรัญญา อังคะฮาด
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62113022531 นางสาวนุชวรา ใหม-วงศ�
62113022532 นางสาวอารีย� แสนอ6วน
62113022533 นายณัฐพงษ� ปRอมภูเขียว
62113022534 นายธิติ บุดดาน6อย
62113022535 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�ทอง
62113022536 นางสาวอรอุมา จันทร�ประเทศ
62113022537 นางสาวปณิตา ละออง
62113022538 นางสาวมนทิรา ลือชาโคตร
62113022539 นางสาวธิดารัตน� โคตรสุวรรณ�
62113022540 นางสาวสุจิตรา ชารีนาง
62113022541 นางสาวสมฤดี ซิวจําปา
62113022542 นางสาวนันทิศา ทินนรัตน�
62113022543 นางสาวพัชราพร ศรีเกตุ
62113022544 นางสาวมาริษา ศรีเดช
62113022545 นางสาวชนัชดา หารมาก
62113022546 นางสาวชลิตา เอมรัตน�
62113022547 นางสาวอภัสรา คุณราช
62113022548 นายอิศรา สมนอก
62113022549 นางสาวอนุสรินทร� แผ-นทอง
62113022550 นางสาวจุฑามาศ รุ-งมี
62113022551 นางเดือนเพ็ญ นาเมืองรักษ�
62113022552 นางสาวจันทร�จิรา ฝEดวิเศษ
62113022553 นายจารุศิริ รักสกุล
62113022554 ว-าที่ ร.ต.พิชิตชัย บุญแสน
62113022555 นางสาวสุนิษา ภูศรีจันทร�
62113022556 นางสาวโสภาวรรณ บุตรจันทร�
62113022557 นางสาวประภัสสร มลีรัตน�
62113022558 นายสมยศ ศรีนวล
62113022559 นายชนกกานต� ศรีรัง
62113022560 นางสาวภัทราภรณ� เทียมสม
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62113022561 นายอดิศร สินธุโคตร
62113022562 นางสาวจินตนา กีเกียง
62113022563 นางสาวอภิญญา สอนพัลละ
62113022564 นางสาวปEทมวรรณ แต6มพรมรินทร�
62113022565 นางสาวณัฏฐิกา หอมจันทร�
62113022566 นางสาวบุญรักษา เพียรนิยมรัตน�
62113022567 นางสาวสุวดี ศรีกระแจะ
62113022568 นายศีระโชติ ภูมิคอนสาร
62113022569 นางสาวรัฐธิกา บัวพล
62113022570 นางสาวพรธนิตย� มงคลสิริภัทร
62113022571 นายพรพิพัฒน� เพ็งพุฒ
62113022572 นายณัฐชตะ ใจตรง
62113022573 นางสาวรัฐติกาล สนิทท6าว
62113022574 นางสาวทิพย�วิมล กึกก6อง
62113022575 นางสาวธิดารัตน� ทวีศรี
62113022576 นางสาวบารมี คําผาย
62113022577 นางวราภรณ� เชื้องวงทอง
62113022578 นางสาวทรายทอง ใหญ-แก-นทราย
62113022579 นายวรชิต ไชยมี
62113022580 นางสาวปFยวรรณ พลชา
62113022581 นางเพียงใจ สมสุภาพ
62113022582 นางสาวศศิภา มีนาเสียว
62113022583 นางสาวญาดา ดาบพลอ-อน
62113022584 นางสาวศุภาพิชญ� เชื้อไพบูลย�
62113022585 นางสาวฉัตรทริกา ไชยลือชา
62113022586 นายยุทธกร อิโน
62113022587 นางสาวพัฒณิยา วงศ�สวาสด์ิ
62113022588 นางสาวนัทธิภา ชะอินทร�วงศ�
62113022589 นางสาวเหมือนฝEน กันยามา
62113022590 นายวิษณุ ประทุมมาตย�

หน6า 753 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113022591 นางสาวจิระประภา ประสาร
62113022592 นางสาวกัญณิฌา จํารัสแนว
62113022593 นายเกริกไกรวัลย� โฉมมงคล
62113022594 นางสาวธิดารัตน� จันทะศิลปS
62113022595 นางสาวรุ-งศิริ แสงดี
62113022596 นางสาวปEณชญา ฮวดตา
62113022597 นางน้ําฝน สุ-มมาตย�
62113022598 นางสาวดวงกมล ตังตระกูล
62113022599 นายณัฏฐวรกันต� ไชยอุโคตร
62113022600 นางสาวสุวนันท� เพ่ิมภูเขียว
62113022601 นางสาวณัฐพร โพธ์ิภูมิ
62113022602 นางสาวพรพิมล พรมศิริ
62113022603 นางสาวชลียา ชัยสิทธ์ิ
62113022604 นางสาวสุวรรณี เข็มเพชร
62113022605 นายณฐพล อินทร�ประสิทธ์ิ
62113022606 นางสาวพัชริญา ปEนดิ
62113022607 นางสาวพนิดา สมัยภักดี
62113022608 นางสาวนิติยาภรณ� สืบทิพย�
62113022609 นางสาวกาญจนา นนทะบูรณ�
62113022610 นายธัญพิสิษฐ� ธรรมรัตน�
62113022611 นางสาวเยาวนาฏ ห-อเพ็ชร
62113022612 นางสาวจิรนันท� บรรดาศักด์ิ
62113022613 นางสาวนงลักษณ� บุตรพรม
62113022614 นางสาวอมรรัตน� คงวิเชียร
62113022615 นางสาวสิรินทิพย� ไชยมัชฌิม
62113022616 นางสาวจิตติมา เหมือนพันธ�
62113022617 นางสาวจันทร�นิสา พาคํา
62113022618 นางสาวศิริรัตน� เทียกทอง
62113022619 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�ซอง
62113022620 นายนพฤทธ์ิ เกตวงษา
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62113022621 นางสาวกรกนก เทียนแย6ม
62113022622 นางสาวพรทิพา เกตุนันท�
62113022623 นางสาวกัลยาณี จรัญพงษ�
62113022624 นางสาวมินทราภรณ� จันดารักษ�
62113022625 นางสาวปลายฟRา มีเกษ
62113022626 นางสาวพวงศรี ศรีวงค�กลาง
62113022627 นางสาวอมรรัตน� อินทมาตย�
62113022628 นางสาวพรกนก สิงห�ชัย
62113022629 นางสาวมุกดารัตน� จวงเงิน
62113022630 นางสาวรสสุคนธ� ชื่นตา
62113022631 นายจตุพร ชํานาญสิงห�
62113022632 นางสาวทิพรัตน� เวินสุวรรณ
62113022633 นายภาณุพงษ� เสนาะพงษ�
62113022634 นางสาวขนิษฐา เพียงกอง
62113022635 นายพงศกร คันศรี
62113022636 นางปพิชชญา แจวจันทึก
62113022637 นายวิทยา เกไธสง
62113022638 นายพงษ�พัฒน� สัจจา
62113022639 นางสาวนันท�นภัส วิเศษบุปผา
62113022640 นายพชร พุทธา
62113022641 นางสาวธัญชนก ดีด-านค6อ
62113022642 นางสาวศุภรดา อําไพรับ
62113022643 นายสันติสุข สุวรรณพันธ�
62113022644 นายชัยมงคล แท-นหิน
62113022645 นางสาวอรทัย อ-อนทา
62113022646 นางสาวฤทัยรัตน� แน-นอุดร
62113022647 นางจรรยา นาเลิง
62113022648 นางสาวกรวรรณ วินทะไชย
62113022649 นายเกียรติศักด์ิ ร6อยชั่ง
62113022650 นางสาวอรวรรษา แสงขาน
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62113022651 นางสาวพิมลวรรณ สิมมาลี
62113022652 นางสาวสุดารัตน� เมษา
62113022653 นางสาวสุขิตา หารโกทา
62113022654 นายธีระภัส พรหมศร
62113022655 นางสาวพิมพ�ชนก สมทรง
62113022656 นางสาวคุณัญญา ถาวงษ�กลาง
62113022657 นางสาวจริยา จินาวัลย�
62113022658 นางสาวปริยฉัตร ศรีพล
62113022659 นางสาวกนกวรรณ นาคะรัตน�
62113022660 นางสาวเจนจิรา ทะวะชารี
62113022661 นางสาวจุฑามาศ จันดาชัย
62113022662 นางสาวขวัญจิรา แสงหล6า
62113022663 นางสาวรัตนา กลิ่นหอม
62113022664 นางสาวปวีณ�นุช บุญโนนยาง
62113022665 นางสาวสิริมาตา ศาสตรพันธุ�
62113022666 นางสาวลลิตา นามสีฐาน
62113022667 นางสาวปรียาภรณ� ภูหัวตลาด
62113022668 นางสาวสุภาณี บังจันทร�
62113022669 นางสาววริศรา ชัยสิทธ์ิ
62113022670 นางสาวรัชนีภรณ� สุภาเฮือง
62113022671 นางสาวธัญญาภรณ� คณาเสน
62113022672 นายทศพร ทินราช
62113022673 นางสาวณัฐฐินันท� แสนจันทร�
62113022674 นางสาวปFยะฉัตร ปEดทุม
62113022675 นางสาวกนิษฐา แก6วอ-อนดี
62113022676 นายอนุสรณ� เกตุแก6ว
62113022677 นายสุพีร� ภูถวิล
62113022678 นางสาวนฤชา ฉิมกูล
62113022679 นางสาวอารยา ช-อมะลิ
62113022680 นายพงษ�สิทธ์ิ จําปา
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62113022681 นางสาวณัฐชนันท� สุภา
62113022682 นางสาวสุพัตรา พิมพ�เสริฐ
62113022683 นางสาวพรรษินี แนวประเสริฐ
62113022684 นายธนวัตร จันทร�ส-อง
62113022685 นางสาวพุธิตา นวลผ-อง
62113022686 นายสิทธิกุล นาชัย
62113022687 นางสาวทิพย�วรรณ ภวภูตานนท�
62113022688 นางสาวพิชญ�พิมล อาวะรุณ
62113022689 นางศิรินทร�ญา ทักษิณ
62113022690 นางมาลัยรัตน� ราชภักดี
62113022691 นางสาวเสาวลักษณ� เหล-าสมบัติ
62113022692 นางสาวดวงกมล อุปลีพันธุ�
62113022693 นางสาวยลนภา เพลียสันเทียะ
62113022694 นางสาวอมรรัตน� เฉียบกระโทก
62113022695 นางสาวกนกวรรณ ขุมดินพิทักษ�
62113022696 นางสาวศศิวรรณ สุขรัตน�
62113022697 นางสาววีรินท�ชญา ย-อมไธสง
62113022698 นางสาวศิรินันท� เรียงเงิน
62113022699 นางสาวณัฐกานต� ศรีพอ
62113022700 นางสาวหัทยา อินทะรัมย�
62113022701 นายอนุพงศ� แสนพาน
62113022702 นางสาวสุวนันท� ดวงขันธ�เพ็ชร
62113022703 นายธนพล นิลนวล
62113022704 นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร�
62113022705 นางสาวกันยามาส สมภักดี
62113022706 นางสาวพิมพ�ชนก ใจกว6าง
62113022707 นายสติวัฒน� หีบแก6ว
62113022708 นายณรงค� พลเสน
62113022709 นางสาวเจนจิรา ถาสีทะ
62113022710 นายศราวุธ สีทํามา
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62113022711 นางสาววิจิตรา จันทรมหา
62113022712 นางสาวรัตนาภรณ� เมืองโคมพัส
62113022713 นางสาวกรรณิการ� ภูจอมจิตร
62113022714 นายเปรมอนันต� พิรียนนท�
62113022715 นางสาวเจนจิรา จันขุนทด
62113022716 นายภูชนะ เอมเอี่ยม
62113022717 นางสาวชลิตา มิตรชอบ
62113022718 นายวีรชัย สีบุญมา
62113022719 นางสาวภัททริยา แฉเกษม
62113022720 นางสาวฐิติรัตน� ภูมิลา
62113022721 นางสาววรัญญา สิทธิเสนา
62113022722 นางสาวกฤชญา โพธ์ิศรี
62113022723 นายสหทรัพย� วรินทรเวช
62113022724 นายปรัชญา ทองทัศนีย�พร
62113022725 นางสาวปFยพร บุญจันทร�
62113022726 นางสาวศุภลักษณ� สาระพร
62113022727 นางสาวมลนภาทิพย� แสนสุภา
62113022728 นายพงษ�พันธ� ผ-านวงษ�
62113022729 นางสาวจิตติมา ศรีหนองบัว
62113022730 นายณัฐรวี วิเศษสมบัติ
62113022731 นางสาววรรณวรางค� ทองน6อย
62113022732 นายนิรุตต์ิ ขาวปะคํา
62113022733 นางสาวชนัญชิดา อันทะแสง
62113022734 นางสาวฐิติพร โคตรบุตรดี
62113022735 นางสาวณิชานันท� ปFGนทอง
62113022736 นางสาวจิราภรณ� เฉวียงหงส�
62113022737 นางสาวปทิตตา ปEญญาเหล็ก
62113022738 นางสาวปFยวรรณ ประกิระเค
62113022739 นายธีรยุทธ วงษ�แวง
62113022740 นางสาวนิตยา ทัพธานี

หน6า 758 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113022741 นางสาวกมลวรรณ เมืองขวา
62113022742 นางสาวธนิษฐา เพียรสมผล
62113022743 นางสาวอารียา นาสมปอง
62113022744 นางสาววาทณี มีระหงษ�
62113022745 นายธิติพงษ� พระวงษ�
62113022746 นายล-าฟRา ดามาพงษ�
62113022747 นางสาวนัฐชยา สิทธิธรรม
62113022748 นางสาวสิริกัญญา ผมงาม
62113022749 นางสาวชฎาพร ต-อติด
62113022750 นางสาวจิราพร มานะสาร
62113022751 นางสาวอุไรวรรณ ดีบุตร
62113022752 นางสาวศรัณดา คงสี
62113022753 นายทนงศักด์ิ เทวะเส
62113022754 นางสาวอภิญญา จงจิตร
62113022755 นางสาวจิรนันท� แนวคําดี
62113022756 นางสาววิมล ทวีเขตกร
62113022757 นางสาวพิจิตรา ภูสิงห�
62113022758 นางสาวจิรนันท� ไวยโพธ์ิ
62113022759 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณภักดี
62113022760 นางสาวอรอนงค� มณีวงษ�
62113022761 นางสาวภัทรฉัตร ประสารฉํ่า
62113022762 นางสาวกฤษติญาภรณ� ยาสิงห�ทอง
62113022763 นางสาวสุพัชชา สาทา
62113022764 นางสาวนริศรา ต6นกันยา
62113022765 นางสาวขวัญเกล6า อุดม
62113022766 นายธีรพัฒน� วอทอง
62113022767 นางสาวสุนิสา นากลาง
62113022768 นางสาวอสมาภรณ� เสือเล็ก
62113022769 นางสาวระพีพรรณ ปะมาระตา
62113022770 นางสาวจันทรัศม� จันทา
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62113022771 นายสังวรณ� ศรีนาแพง
62113022772 นายพงศกร รูปสูง
62113022773 นายกษิดิศ กล-อมสุนทร
62113022774 นางสาวสุรีรัตน� พิมพ�สวัสด์ิ
62113022775 นายภทรพล ศรีหาวงษ�
62113022776 นางสาวโสภิตา สามารถ
62113022777 นายมังกร ไชยณรงค�
62113022778 นางสาวพิชชากร นนทะโคตร
62113022779 นายบรรพต ยอดขุนทด
62113022780 นายวุฒิกร พลอัน
62113022781 นางสาวรัตนา แก6วเต็ม
62113022782 นายจักรพงศ� ลพพันทอง
62113022783 นางสาวศิริโชค เกตหา
62113022784 นางสาวลดาวัลย� เรืองช-อ
62113022785 นางสาวสิริประภา อนันตะพงษ�
62113022786 นางสาวอพิศชฎา ผ-องสมรูป
62113022787 นายอานันท� สอนแก6ว
62113022788 นายศรัณยวัชร� เหง6าชัยภูมิ
62113022789 นางสาวรัตนา รัตนเนตร
62113022790 นางสาวอัจฉรา อุทธาโกสม
62113022791 นางสาวศรัญญา นะระแสน
62113022792 นางสาวอรนุช หารรุ-งศรี
62113022793 สิบเอกพรหมรินทร� เดชบุรัมย�
62113022794 นางสาวธนาภา แผ-นมะณี
62113022795 นางสาวมยุรี บับพาน
62113022796 นางสาวนันธิดา อรัญโชติ
62113022797 นางสาวปวีณา เค6าแก6ว
62113022798 นายภานุพงศ� จันทร�อ6วน
62113022799 นายอนุชิต ดีใหญ-
62113022800 นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช
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62113022801 นายฐาปกรณ� ท-วมไธสง
62113022802 นางสาวเรไร กงสบุตร
62113022803 นายชวลิต ทิพม-อม
62113022804 นายสุริยัญ ดวนพล
62113022805 นายจักราวุธ ราชสมบัติ
62113022806 นายพลวัฒน� ทองจบ
62113022807 นางสาวจารุพิชญา ทับแผลง
62113022808 นางสาวปFยาภรณ� ลาตวงศ�
62113022809 นางสาวเบญจมาศ ไชยแสง
62113022810 นางสาวคัคนนันท� วงศ�ผักเบี้ย
62113022811 นางสาวกุลธาสินี แสนสุข
62113022812 นางสาวชนัญชิดาณัฏฐ� อรรคศรีวร
62113022813 นางสาวณัทธมนกาญจน� จิรบุษยกุล
62113022814 นางอังคณา มงคลมะไฟ
62113022815 นางสาวฉัตรธิดา ผัดวิเศษ
62113022816 นางสาววันวิสาข� ถาพร
62113022817 นางสาววิไลรัตน� จันทะคาม
62113022818 นางสาวธันยพร สอนไสย�
62113022819 นางสาวศกุนตลา จันทร�สว-าง
62113022820 นางสาวภัทรีภรณ� ธงเงิน
62113022821 นางสาวปริสา สายยนต�
62113022822 นางสาวสุภารัตน� เหลาเพ็ง
62113022823 นางสาวอณัศยา บุญวิทยาธร
62113022824 นางสาวดวงฤดี เปตะโก
62113022825 นางสาวพนิดา หาแก6ว
62113022826 นางสาวเสาวภา มุลตรีบุตร
62113022827 นายโยธิน พละสุข
62113022828 นายธิติวุฒิ สินะสนธิ
62113022829 นางสาวพิมพ�ใจ อันบุรี
62113022830 นางสาวแพรพรรณ สอนดี
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62113022831 นางสาวสิริจรรยา เปรมพงษ�
62113022832 นางสาวนภา ฝาชัยภูมิ
62113022833 นายวรภพ โพนคําหล
62113022834 นางสาวศิริลักษณ� เทนอิสสระ
62113022835 นางสาวพรธิตา ภูบุญลาภ
62113022836 นางพัชรี พูนประสิทธ์ิ
62113022837 นางสาวจุฑามาศ เจริญวงศ�สกุล
62113022838 นางสาวนิรมล วุฒิพันธ�
62113022839 นางสาวกรทิพย� สิทธิศักด์ิ
62113022840 นางสาวปภาวรินทร� ชัยสังหาญ
62113022841 นางสาวสุดารัตน� ปEดลี
62113022842 นายสิทธิพงศ� กึกกอง
62113022843 นายเกียรติศักด์ิ ลุนปุย
62113022844 นายณัฐวัฒน� คุณวิเศษ
62113022845 นางสาวพิศมัย โพระกัน
62113022846 นางสาวศรรณี จาตสกูล
62113022847 นางสาวอุบลพันธ� เอี่ยมสม
62113022848 นางสาวเสาวลักษณ� คําสา
62113022849 นางสาวสุธิตา มาสงค�
62113022850 นางสาวกัญญาพัชร มีรอด
62113022851 นางสาวนาถยา วุฒิพันธ�
62113022852 นายภานุพงษ� เที่ยงตรง
62113022853 นางสาววิไลวรรณ ธนะกิตติภูมิ
62113022854 นางสาวนันทนา ปราบทอง
62113022855 นางสาวมัณฑนา พยัคฆ�
62113022856 นายปFติณัฐ สืบกินนอน
62113022857 นางสาวยุพารัตน� ลอยดี
62113022858 นายภัทรภูมิ บํารุงไทยชัยชาญ
62113022859 นายวาทิฒ โคตรบรรเทา
62113022860 นางสาวสุนิศา ปานทอง
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62113022861 นายสหรัฐ สวัสด์ิพานิช
62113022862 นางสาวเอมอร คําสีทา
62113022863 นายศรันยวีร� เค็งชัยภูมิ
62113022864 นายศุภสิทธ์ิ ศิริวรรณ
62113022865 นายปFยะณัฐ สังข�พูล
62113022866 นายอานนท� พรมแพน
62113022867 นางสาวมัศยา จันทะคูณ
62113022868 นายธนะศักด์ิ รังคะภูติ
62113022869 นางสาวสุวนันท� ใจจอน
62113022870 นางสาวมัณฑณา แสนโคตร
62113022871 นางสาวพัณณ�ชิตา ธนวัจน�โชคทวี
62113022872 นายธีระพงษ� จันเมือง
62113022873 นางสาวสายไหม บุญทา
62113022874 นางสาวสุดารัตน� สายสี
62113022875 นางสาววนิดา อุตราช
62113022876 นางสาวเพ็ญจันทร� บุญไสว
62113022877 นางสาวเสาวนีย� จันทร�สว-าง
62113022878 นางสาวกมลพรรณ กัลยาวงค�
62113022879 นางสาววรรณกร สว-างโคตร
62113022880 นายคมกฤช วงษ�หนู
62113022881 นางสาวชลธิชา นวลศรี
62113022882 นางสาวมัญชุภา เวงวิถา
62113022883 นายทินกร แก6วพิทูลย�
62113022884 นายพิศิษฎ� สุวรรณ�ดวง
62113022885 นางสาวทับทิม ทองใส
62113022886 นายโชติกา อํานักขันธ�
62113022887 นางสาวชนัญธิรา จํารูญหิน
62113022888 นางสาวพิธีกร สุขสําราญ
62113022889 นางสาวศศิธร แซ6นชัยภูมิ
62113022890 นายเกียรติศักด์ิ ภักดีอํานาจ
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62113022891 นายกิตติศักด์ิ นามนตรี
62113022892 นางสาวมัทลีญา สมอาษา
62113022893 นางสาวภาวิณี สอนศิลปพงษ�
62113022894 นางสาวรติกานต� หลงชรา
62113022895 นางสาวพรพิมล เพชรสูงเนิน
62113022896 นายชิตณรงค� รังหอม
62113022897 นายณัฏฐ� วิสิฐนิธิกิจา
62113022898 นายอิสระ ทองหนองกอย
62113022899 นางจันทร�สุดา ทองกาย
62113022900 นางสาวพัชราภรณ� ครองดี
62113022901 นางสาวนัฎฐิยา ฤทธิหงส�
62113022902 นางสาวปวีณา คําตัน
62113022903 นายวัชระ สิงห�อ-อน
62113022904 นางสาวฐิติภรณ� เจริญพูนผล
62113022905 นางสาวกาญจนา ทวีกันต�
62113022906 นายขจรศักด์ิ มาตรเมือง
62113022907 นางสาววรนุช ทองนาม
62113022908 นางสาวสุพัตรา งามผ-อง
62113022909 นางสาวกาญจนา ศรีวิบูลย�
62113022910 นางสาววัลลภา พฤฒามาตย�
62113022911 นางสาวนิภาพร คุยบุตร
62113022912 นางสาวทัศวรรณ ดวงบุบผา
62113022913 นายอภิวัฒน� ราชาเดช
62113022914 นางสาวศิริลักษณ� สมคิด
62113022915 นางสาวอโณทัย ทองทั่ว
62113022916 นายชัยชนะ ชนะภักดี
62113022917 นายภูวไนย แสนแก6ว
62113022918 นางสาวศิริยากร เทียบไชย
62113022919 นางสาวจิรพร จันธนะสมบัติ
62113022920 นายณัฐชา ฉํ่ามณี
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62113022921 นางสาวธัญญารัตน� แก6วย6อม
62113022922 นางสาวกัญญารัตน� พิลัย
62113022923 นางสาวมยุรา เอกศิริ
62113022924 นางสาวณัฏฐธิดา มัททวีวงศ�
62113022925 นางสาวรุ-งทิวา ขันตี
62113022926 นายภาณุวิทย� จุ6ยมา
62113022927 นางสาวกุลมณี ภูขะมา
62113022928 นางสาวขวัญชนก แสงดาว
62113022929 นางสาวเนตรนภิส พฤฒิสาร
62113022930 นายธนิต สมลับ
62113022931 นายวุฒิชัย ใจสม
62113022932 นางสาวธัญญาภรณ� บุดดาวัน
62113022933 นางสาวอัมพิกา รัตน�รองใต6
62113022934 นายอนันต� สีเสนซุย
62113022935 นางสาวจิณัฐตา บุตรทุมพันธ�
62113022936 นางสาวอังศุธร ทองโปรย
62113022937 นางสาวอารีรัตน� มะธิปFไข
62113022938 นางสาวภาวิณี เผื่อนผึ่ง
62113022939 นางสาวรุ-งลักษณ� บุตตะวงษ�
62113022940 นางสาวกมลชนก ไชยจิตร�
62113022941 นางสาววิยะกาญจน� แสนหาญ
62113022942 นางสาวพรปวีณ� ถนอมเสียง
62113022943 นางสาวกาญจนาภรณ� ฉายประดิษฐ�
62113022944 นางสาวจันทร�ทิมา อับสีรัมย�
62113022945 นางสาวฉัตรสุดา กอแก6ว
62113022946 นางสาวสุจิตรา สาสุข
62113022947 นางสาวอุมาพร โพธ์ิเอี่ยม
62113022948 นายบดินทร� สุขเลิศ
62113022949 นางสาววรภัทรา ศรีบุตตะ
62113022950 นางสาวภาวดี แสงศรีเรือง
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62113022951 นางสาวสุพิชชา กุโรรัตน�
62113022952 นายพิทักษ� พระสาร
62113022953 นางสาวสายสุดา ปFGนเงิน
62113022954 นางสาวกิตติยา ชุมภูมี
62113022955 นางสาวสมพิศ ตีมูลลา
62113022956 นางสาวณัฐธิดา มาตจรุง
62113022957 นายขจรเทพ คําภัยวงศ�พิทักษ�
62113022958 นางสาวดรุณี พลล้ํา
62113022959 นางสาววิลาวัลย� ชาญประไพร
62113022960 นางนิรดา ศรีบูอ่ํา
62113022961 นางสาวศิริลักษณ� คํามูล
62113022962 นางสาวประนอม เลียมปรีชา
62113022963 นายคมกฤช ชัยทอง
62113022964 นางสาวณิรชา สุขีตา
62113022965 นางสาวมีนา ศรีสวัสด์ิ
62113022966 นายสุภัทร วงษ�พิเดช
62113022967 นางสาวปาริชาติ เผือกไธสง
62113022968 นายรชานนท� แก6วตา
62113022969 นางสาวขนิษฐา สุระเดช
62113022970 นางสาวรินรดี แสงภักดี
62113022971 นางสาวสมฤทัย เหนือกอง
62113022972 นายอิทธิชัย พรมรินทร�
62113022973 นายอรุณ นนศรีภักด์ิ
62113022974 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีอ-อน
62113022975 นายพงศธรณ� กรมวังก6อน
62113022976 นายอธิคมน� บุญชื่น
62113022977 นางสาวณัฐธิดา จันทะรัง
62113022978 นายพีระวุฒิ หาญคําเถ่ือน
62113022979 นายจรรยาวุฒิ ลอยหา
62113022980 นางสาวสุทธิดา ศรีบุญเรือง
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62113022981 นายอาคม จันทร�ปุPม
62113022982 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญเสนาะ
62113022983 นางสาวศิรินภา อุตรมูล
62113022984 นางสาวธัญวรัตน� พฤกษชาติ
62113022985 นางสาวทอฝEน พลอยขุนทด
62113022986 นางสาวกาญจนา พรมหม่ืน
62113022987 นางสาวนุศรา ภูบรรสุข
62113022988 นางสาวณิตติยา มาตสุต
62113022989 นางสาวชุติกาญจน� แก6วโลก
62113022990 นางสาวจุฬารัตน� ศิริสิงห�
62113022991 นางสาวศิริพร ขุนน6อย
62113022992 นางสาวภคกุล ภูหวล
62113022993 นางสาวบุษกร พลดงนอก
62113022994 นางสาววรลักษณ� ยืนยาว
62113022995 นางสาวพนิดา ระดมบุญ
62113022996 นางสาวเนตรนภา ศรีกําพล
62113022997 นางสาวพนิดา บุรารักษ�
62113022998 นายวันเฉลิม หิรัญคํา
62113022999 นางสาวรัตนาพร พุ-มพวง
62113023000 นางสาวสุรางคณา คมขํา
62113023001 นางสาวอลิษา ดีบุรี
62113023002 นายเกียรติศักด์ิ ไหมทอง
62113023003 นางสาวสุริษา ภาษี
62113023004 นายณัฐกร พ้ืนสุนทร
62113023005 นายศักด์ิสิทธ์ิ จันทศิลปS
62113023006 นางสาวสุกัญญา อารมย�ดี
62113023007 นางสาวปFGนมณี อ-อนตา
62113023008 นางสาวปรียานุช อึ่งพวง
62113023009 นางสาวสุภาวรรณ สร6อยสกุลวงศ�
62113023010 นางสาวชไมพร ภารตระศรี
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62113023011 นางสาวพิชชตรา ทวีชัย
62113023012 นายธีระวุฒิ ภูลอยดง
62113023013 นางสาวอรรินทร� หลักกลาง
62113023014 นางสาววรงค�ชนก หาญรินทร�
62113023015 นางสาวปภาวริน เสนมิม
62113023016 นางสาวนงค�นุช สิงห�วิสุทธ�
62113023017 นางสาวสุรีพร เบ็ญพรม
62113023018 นายกนกกานต� วรรณมหินทร�
62113023019 นางสาวสาวิณี วังคีรี
62113023020 นายวสุพล ลิ้มสุวรรณ
62113023021 นางสาวกวิลทิพย� เสนาะเสียง
62113023022 นางสาวอุมาพร ข6อสูง
62113023023 นางสาวอภิญญา แฝงสมศรี
62113023024 นางสาวศิริรัตน� เดชบุญ
62113023025 นางสาวศิวิมล จันไข
62113023026 นางสาววิภาวรรณ พะยุพัด
62113023027 นางสาววัลลิภา แซงภูเขียว
62113023028 นายเอกวัฒน� จันทศิลปS
62113023029 นางสาวศวรรยา เก้ิมเหม็นบุญ
62113023030 นางสาวเจนจิรา สุมุกดา
62113023031 นางสาวยสินทรา ศิริกุล
62113023032 นางรัชดาภรณ� เพ็ชรทอง
62113023033 นายชัชวิทย� ทองภูธรณ�
62113023034 นางสาวกนกวรรณ แสงทา
62113023035 นางสาวอมรรัตน� จันมะโฮง
62113023036 นายเศรษฐาปวีร� ภูผิวเงิน
62113023037 นางนิชานันท� ขุนน6อย
62113023038 นางสาวบุษกร พันธุ�ยางน6อย
62113023039 นายคมกริช ก-องนอก
62113023040 นายสิโรดม ภูงามเงิน
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62113023041 นายศิวะ ฉัตรมณตรี
62113023042 นางสาวมนทิรา โขนี
62113023043 นางสาวพรทิพา เทียนทิพย�
62113023044 นางสาวลักษณ�ศิณา ปุรณะ
62113023045 นางสาวกัญญารัตน� บูรณะถาวร
62113023046 นายชยพล สิบศิริ
62113023047 นางสาวพรศิริ สุระพล
62113023048 นายรัฐวิช นุริตานนท�
62113023049 นายนฤเบศ ธารเจริญ
62113023050 นางสาววริศรา วรศิลปS
62113023051 นางสาวอรทัย กรรณลา
62113023052 นางสาวประภัสสรา ไชยวงษา
62113023053 นางสาววิภาพร ไร-สงวน
62113023054 นางสาวปพนพรรณ เพ็งประโคน
62113023055 นางสาวฐานิดา เสน-ดี
62113023056 นายจักรพันธ� ภักดีแก6ว
62113023057 นายจตุพล ผาระกัน
62113023058 นายเอกพงษ� สุภาพ
62113023059 นายวิชิต คําสระคู
62113023060 นายจักริน ย่ีวาศรี
62113023061 นายรัตโกมล สุ-มมาตย�
62113023062 นางสาวพนมรักษ� สุชัยสิทธ์ิ
62113023063 นายเรวัติ แก-นภักดี
62113023064 นางสาววัชราภรณ� ทีภูเวียง
62113023065 นางสาวณัฐกานต� เหรียญเงิน
62113023066 นางสาวสมปรารถนา ทับแก6ว
62113023067 นางสาวชมพูนุท ศรีสุธรรม
62113023068 นางสาวอรอุมา ประดับขันธ�
62113023069 นางสาวศิริลักษณ� บุรีรัตน�
62113023070 นายวิชาญ ผันเรืองศรี
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62113023071 นางสาวปEทมาวรรณ วงเฟMยง
62113023072 นางสาวสุทธิรัตน� หิรัญชาติ
62113023073 นางสาวลลิตา เงียบสดับ
62113023074 นางสาวกนกภรณ� แสวงทรัพย�
62113023075 นางสาวนันทยา สุวรรณรงค�
62113023076 นางสาวชไมพร อัตภูมิ
62113023077 นายธนากร บุญสนาม
62113023078 นางสาวเพ็ญแข เทียบศรี
62113023079 นางสาวยุพา จินรัมย�
62113023080 นางสาวธนิดา ขันแข็ง
62113023081 นายณัฐชนน ฦาชา
62113023082 นางสาววัชรภา วรนาม
62113023083 นายสุริยา สมนึก
62113023084 นางสาวณัฐวดี ศรีเชียงสา
62113023085 นางสาวผกามาศ ธนะปาน
62113023086 นางสาวอภิญญา สีโสภา
62113023087 นางสาวจุฬาลักษณ� ทัศนิยม
62113023088 นางสาวธัญญา บํามิลา
62113023089 นางสาวพัชรา ศรีระเฮือง
62113023090 นางสาวมารตรี โกด6วง
62113023091 นางสาวจิตรวดี มีมาก
62113023092 นางสาวสาวิตรี วงษ�ดวง
62113023093 นายพงษ�อนันต� ทองทิพย�
62113023094 นางสาวทิพย�สุดา มังปaอง
62113023095 นายจีรายุทธ ศรีบุตรโคตร
62113023096 นางสาววิลาวัณย� ศิลปเดช
62113023097 นางสาวราตรี ฉายถนอม
62113023098 นายวรรณพงษ� มีชัย
62113023099 นางสาวธัญลักษณ� เตียพิทักษ�กุล
62113023100 นางสาวรุจิรา เย็นกลาง
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62113023101 นางณัฐชยา ธนประดิษฐ�กูล
62113023102 นางสาวจิรนันท� วรรณา
62113023103 นายภูมิพัฒน� จันทร�แสง
62113023104 นางสาวหทัยชนก ไชยชาติ
62113023105 นายนครินทร� แพ-งศรีสาร
62113023106 นางสาวนิษฐิดา พรมกอง
62113023107 นายวิชัย คําแท-ง
62113023108 นางสาวพรรณทิภา แสงคา
62113023109 นางสาวปรัชญา สวนเส
62113023110 นางสาววรรณฤดี ตุเกตุ
62113023111 นางสาวนาตยา เสริฐภูเขียว
62113023112 นายราเชนทร� ท6าววัง
62113023113 นางสาวสาลินี แรมไพร
62113023114 นางสาวจุรีภรณ� ชรินทร�
62113023115 นางสาวสมจิตร เพ็ชรสังฆาต
62113023116 นางสาวกมลลดา ไชยหนองแข6
62113023117 นางสาวกานต�ญาดา นาชัยเพชร
62113023118 นางจริยา เขางาม
62113023119 นายกิตติคุณ แก6วเหลื่อม
62113023120 นางสาวไอรญา บุญถ-าน
62113023121 นางสาวสุพรพรรณ วรรณภักดี
62113023122 นางสาวทิฆัมพร สังข�ทอง
62113023123 นางสาวลัดดาวัลย� บรรณกิจ
62113023124 นางสาวสุกัญญา คําโมง
62113023125 นางสาวปาลิตา ชะฎาทอง
62113023126 นางสาวสุธีมนต� นาพลจันทร�
62113023127 นางสาวพัชรินทร� น6อยอั้ง
62113023128 นางสาวรัตนาพร กิจธุระ
62113023129 นายกัมพล ใหม-คามิ
62113023130 นายกิตติพัทธ� อภิวงษา
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62113023131 นางสาวสําลี คําสาริรักษ�
62113023132 นางสาวสุภาภรณ� ราชาวงษ�
62113023133 นายจีระพันธุ� แสงยศ
62113023134 นางสาวปFยวรรณ ฉันทพจน�
62113023135 นางสาวสําราญ แสงปาก
62113023136 นางสาวจันทิมาพร ไชยดํา
62113023137 นางสาวศิริโสภา ฤทธิหาร
62113023138 นายวัชระ บัวเข็ม
62113023139 นางสาวชณิดา สุดสะอาด
62113023140 นางสาวสุนิสา คานบุตตะ
62113023141 นางสาวศิรินญา ศรีสว-าง
62113023142 นางสาวดารินทร� บุญทัน
62113023143 นายธราวุธ กุลสุวรรณ
62113023144 นางสาวนิตยา คางชัยภูมิ
62113023145 นายกร ดอนโพธ์ิ
62113023146 นางสาวฉัตรพิรุณ ตังทวีทรัพย�
62113023147 นางสุกัลยา ภู-ประเสริฐ
62113023148 นางสาวบุษราพร ไชยบท
62113023149 นางสาวอัฉราพร ชาธิพา
62113023150 นางสาวอภิชญา อาจอารัญ
62113023151 นายพร6อมโชติ วิมุกตานนท�
62113023152 นางสาวสุทธิกานต� สุดชา
62113023153 นางสาวปFยะวรรณ ปFนะกาโน
62113023154 นายเชวงศักด์ิ ดีเลิศ
62113023155 นางสาวกาญจนา นาควงค�
62113023156 นางสาววันนรี วิทักษ�บุตร
62113023157 นางสาวศิรินัฐ สมสาร
62113023158 นางสาวพรอนงค� โพธ์ิศรีมาตย�
62113023159 นายอภิวัฒน� จอมทอง
62113023160 นางสาวโศรญา ยอดนาเด่ือ
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62113023161 นางสาวศญาพร ชาติบัวใหญ-
62113023162 นางสาวจนิสตา หาจันทร�ศรี
62113023163 นายอภิศักด์ิ มีครไทย
62113023164 นางสาวศิริลักษ� กุตัน
62113023165 นายศุภวัฒน� สวัสด์ิภักดี
62113023166 นางแพรดาว บุตรวงษ�
62113023167 นางสาววิราวรรณ อุปครราช
62113023168 นางสาวนวลนิจ สมพิทักษ�
62113023169 นางสาวเกศินี สอนสุภี
62113023170 นางสาวอภิญญา วรรณสิงห�
62113023171 นายอานนท� นาวัลย�
62113023172 นายศรัณย� อวิรุทธไพบูลย�
62113023173 นายอลงกรณ� หาสิงทอง
62113023174 นางสาวณัฐณิชา จิตราพิเนตร
62113023175 นางสาวชไมพร ดีไพร
62113023176 นางสาวนฤมล จันทโคตร
62113023177 นางสาวสุดารัตน� วันทองสุข
62113023178 นางสาวประภาพร หอมแพงไว6
62113023179 นางสาวกวิสรา วงศ�แก6วโพธ์ิทอง
62113023180 นางสาวรัชนีกร ไชยโชติ
62113023181 นางสาวศิรินภา สีหาบุตร
62113023182 นางสาวอภิญญา กองการ
62113023183 นางสาวสุพัตรา ฟองอ-อน
62113023184 นายวิชชา คําแพง
62113023185 นายณัฐพงษ� ศรีพันธ�
62113023186 นางสาวกาญจนา บุญมาศ
62113023187 นางสาวอรธีรา ปะนัดตะเน
62113023188 นายปEณยวัฒน� ชิณช6าง
62113023189 นางสาวภัควฬิกา โรงสะอาด
62113023190 นางสาวกาญจน�สุดา พรมหลวงศรี
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62113023191 นางสาวภักดิพร มงคล
62113023192 นางสาวปาริชาติ มณีท-าโพธ์ิ
62113023193 นางสาวเสาวลักษณ� แปลกจังหรีด
62113023194 นางสาวรัชนก อ-อนเหลา
62113023195 นายธงไชย จําเริญสัตย�
62113023196 นายดิษฐ�ธวัช วงษ�โคกสูง
62113023197 นางสาวนันทัชพร สุพรหม
62113023198 นายพีรวิชญ� ภูพานเพชร
62113023199 นายธนกฤต พิทังกร
62113023200 นางสาวผกามาศ เรียงนา
62113023201 นายอนิรุธ มหาทวย
62113023202 นางสาวอพรรณตรี ศรีตะวัน
62113023203 นางสาวอารีวรรณ บุบพิ
62113023204 นางสาวจิรวดี สายสินธุ�
62113023205 นางสาวชิตชนก พลธิแสง
62113023206 นางสาวกนกวรรณ โพธิสูง
62113023207 นางสาวพรพรรณ วรรณลักษณ�
62113023208 นายวิทวัส สุดเพาะ
62113023209 นางสาวปวีณา อุตพัฒน�
62113023210 นางสาวอารีย� ภูถูกใจ
62113023211 นางสาวสุพัตรา กันยาประสิทธ์ิ
62113023212 นางสาวจีรนุช โยธา
62113023213 นางสาวฐิตา ปาหิต
62113023214 นางสาวนัฐธิดา สุวรรณชัย
62113023215 นางสาวกนกกาญจน� แสนยาโต
62113023216 นายสุรพงษ� ใจโชติ
62113023217 นางสาววรัญญา แพไธสงค�
62113023218 นายสรวิศ สัมฤทธ์ิ
62113023219 นางสาวศิริจันทร� สีตานิจ
62113023220 นางสาวศิวรักษ� ศักด์ิอุดม

หน6า 774 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113023221 นางสาวธนาภรณ� ซ่ือตรง
62113023222 นางสาวขนิษฐกา คําพลงาม
62113023223 นายประณต จงลือชา
62113023224 นางสาวธิดารัตน� สายเหลา
62113023225 นายสุพัฒน� แสนสง-า
62113023226 พันจ-าเอกภูษิต แต-งภูเขียว
62113023227 นางสาวศิริยาภรณ� อาสนาทิพย�
62113023228 นางสาวอรญา วิลัยอุตม�
62113023229 นายอิทธิพงษ� เทียบซิง
62113023230 นางสาวอรณี ละมุลมอญ
62113023231 นางสาวพรรณิภา แก6วตา
62113023232 นายปกรณ� คุรุโคตร
62113023233 นายอาวุธ ทานะเวช
62113023234 นางสาวดวงจันทร� แก-นแก6ว
62113023235 นายสิริภพ ช6างเปMย
62113023236 นางสาวชีวานันท� บุญเติม
62113023237 นางสาวนันทิชา โสวันทา
62113023238 นางสาวนิตยาพร รามศรีดา
62113023239 นายฉัตรชัย ศรีวะวงศ�
62113023240 นางสาวเปMGยมฤดี หม่ันนอก
62113023241 นางสาวศิริพัฒน� พุดลา
62113023242 นายธีรพงษ� แก6วลาด
62113023243 นายพลาธิป ประภัสสร
62113023244 นางสาวพรอารมณ� คํานนท�
62113023245 นางสาวศศิมาภรณ� เบ็ญจโชติ
62113023246 นายเฉลิมพล โสภาจิตร�
62113023247 นางสาวศุจินธร คลังแสง
62113023248 นางสาวสุภาพร พิมพ�ภูธร
62113023249 นางสาววิภาภรณ� ศรีคุณ
62113023250 นางสาวเกษร บุระเนตร
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62113023251 นางธันยธร คํามา
62113023252 นายวุฒิชัย พงษ�ยุทธา
62113023253 นางสาวศิริวรรณ พรมลี
62113023254 นางสาวปFยะดา ถนอมวีระวงค�
62113023255 นางสาวอรอุมา นามชารี
62113023256 นางสาวจันทร�จิรา คําเบ6า
62113023257 นางสาวสุนิสา พงษาเวียง
62113023258 นางสาวลลิตา ธงภักด์ิ
62113023259 นายอภิชาติ ไชยศิริ
62113023260 นายภัคพล มะหังสา
62113023261 นายธุวานนท� หาญสุริย�
62113023262 นางสาวจิรวรรณ จาริชานนท�
62113023263 นางสาวศิริรัตน� สารแสง
62113023264 นายอนันท� พุทไธสง
62113023265 นางสาวภักจิรา ข6อสูง
62113023266 นางสาวอัญชนา วรรณชา
62113023267 นายจักรกฤช หลุ-งเปRา
62113023268 นายกฤษณะ ทองอ6ม
62113023269 นางสาวจุฑามาศ ชนะรัตน�
62113023270 นายณัฐพงศ� โทรัตน�
62113023271 นายรัตนเทพ ช-วยเจริญ
62113023272 นายศรายุธ แก6วสุพรรณ�
62113023273 นางสาวธนธรณ� จิระจิตต�มีชัย
62113023274 นายอนุสรณ� ขยันกสิกรณ�
62113023275 นางสาวกันตินันท� จันทัง
62113023276 นายวาที โม6อินตา
62113023277 นางพัชรีพร ศรีอุทธา
62113023278 นางสาวพรทิพย� แน-นอุดร
62113023279 นายพัทชระ ทองใบ
62113023280 นายศรศิลปS โต-นวุธ

หน6า 776 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113023281 นางสาวศิริญาพร ใจกว6าง
62113023282 นายอําพล ไชยจอกเก้ีย
62113023283 นางสาวอวัสดา จุลรัตน�
62113023284 นางสาวรุจิรัฐ ฉัตรสุวรรณ�
62113023285 นางสาวเกศรินทร� ศุภมาตร
62113023286 นางสาวสิริโสภา สะตะ
62113023287 นางสาวจุฑามณี แสนพาน
62113023288 นางสาวรุจิราภรณ� นิลนามะ
62113023289 นายรังสิกร ไวยารัตน�
62113023290 นายอํานาจ สีหนาจ
62113023291 นางสาวปพิชญา บุดดาน6อย
62113023292 นางสาวอมร โพธ์ิดี
62113023293 นายกฤษฎา กฤษณานนท�
62113023294 นายอภิวัฒน� แคนหนอง
62113023295 นางสาววริศรา จรทอง
62113023296 นางสาวจิราพันธ� ทาบุราญ
62113023297 นางสาววรันธร ซารัมย�
62113023298 นางสาวลลิตา เทวะเส
62113023299 นางสาวสุภิชญา สุขแสง
62113023300 นางสาวปFยะดา จันตะโย
62113023301 นายปรภาพ ผาติสุนทร
62113023302 นายมงคล รักษาพันธุ�
62113023303 นางสาวนัชถยา แย6มโสภา
62113023304 นายปริญญา ซาล-าม
62113023305 นางสาวประภัสสร เพชรล้ํา
62113023306 นางสาววิภาวดี บัวศรี
62113023307 นายวรการ ฮุนตระกูล
62113023308 นายสิทธิศักด์ิ พัฒนพงษ�พรกุล
62113023309 นางสาวนภสร ภักดีแก6ว
62113023310 นางสาวอัญชลี เพียงพาน
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62113023311 นายทศพล คําสงค�
62113023312 นางสาวกษมา ปFนะกาโน
62113023313 นายรุจิโรจน� ตู6ดํา
62113023314 นายอุดร จันโม6
62113023315 นางสาวปริยากร เหล-าพิเดช
62113023316 นางสาวศุภรัตน� แสงชมภู
62113023317 นางสาวอังสุมา ปาโสรักษ�
62113023318 นางสาววันวิสาข� วงค�สุภา
62113023319 นางสาววาสนา ภูมิคอนสาร
62113023320 นางสาวนิพาดา พิลาชัย
62113023321 นางสาวพิชญาภรณ� อาษานอก
62113023322 นายวิศิษฐ� ศรีสร6อย
62113023323 นางสาวนฤมล ภูผานี
62113023324 นางสาวอินทุอร โยธี
62113023325 นายกฤษณะ นามหาไชย
62113023326 นางสาวอภิญญา แก6วศรีชัย
62113023327 นายวิศรุต คําภิรมย�
62113023328 นางสาวประดุจดาว สุวรรณโน
62113023329 นางสาวจุฑาทิพย� แสนสระดี
62113023330 นายเกียรติคุณ สิงห�โต
62113023331 นางสาวรมิดา ทวีถาวรไท
62113023332 นายบัญชา พันธ�เมือง
62113023333 นายณัฐวุฒิ ยศปEญญา
62113023334 นางสาวกนกนาถ สายแก6วจิตร
62113023335 นางสาวนภัทษร โพธ์ิอ-อน
62113023336 นางสาวนิราวัลย� เฉยฉิว
62113023337 นายวีรวัฒน� สนสี
62113023338 นายเด-น โพธิกะ
62113023339 นางสาวสิริลักษณ� เหล-าโยธี
62113023340 นางสาวสุพิชญา ศรีวงค�
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62113023341 นางสาวกฤตยากร สุพรม
62113023342 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิแสงดา
62113023343 นายวราสิทธ์ิ เครือทองศรี
62113023344 นางสาวพรรณกร ประชาจักษ�
62113023345 นายรัฐการ อิ่มมนตรี
62113023346 นางสาวปรียานุช กันยาพันธ�
62113023347 นางสาวศศิวิมล วุฒิจิรพงศ�
62113023348 นางสาวธัญญารัตน� ถนอมผล
62113023349 นายธีรศักด์ิ เจริญศักด์ิขจร
62113023350 นายณัฐ นามะเสน
62113023351 นางสาวกนกพร พลจุรี
62113023352 นางสาวจันจิรา สาฆ6อง
62113023353 นางสาวชฎาภรณ� ดวงธิสาร
62113023354 นางสาวผกามาศ สุวอ
62113023355 นางสาวธิดารัตน� สงวนศักด์ิ
62113023356 นายสิทธิกร ปEดทุม
62113023357 นางสาวปFยะรัตน� ดงอุทิศ
62113023358 นางสาวสุธาสินี หนองผือ
62113023359 นายศรัณยพงศ� ระเวงวรรณ�
62113023360 นายต-อเกียรติ แก6วกองศรี
62113023361 นางสาวมุกดารา อนุสนธ์ิ
62113023362 นายมณฑล ปEงตระกูล
62113023363 นางสาวสกุลทิพย� ลุณนู
62113023364 นางสาวอัญฑิการ� อยู-โต
62113023365 นางสาวบุญญรักษ� ขันทอง
62113023366 นายพิพัฒน� ถาพรพาท
62113023367 นางสาวจิราพร วิลาจันทร�
62113023368 นางสาวประภาวรรณ อยู-เย็น
62113023369 นางสาวธณัฏฐา เชื้อเมืองพาน
62113023370 นายนัฐพล แก6วอุดม
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62113023371 นางสาวสุวรรณา ติวเฮือง
62113023372 นางสาวสุภาวดี ช-วยหาญ
62113023373 นางสาววิลาวรรณ เอกวงษ�
62113023374 นายศรัณย� พันธไชย
62113023375 นางสาวกมลฉัตร สังข�โยค
62113023376 นางสาวกัลยาณี ศรีคงเพ็ชร
62113023377 นางสาวนิตยา ชวนนารี
62113023378 นายเกียรติศักด์ิ มาเบ6า
62113023379 นางสาวจิราภรณ� ไพคํานาม
62113023380 นายกิตติเทพ สมศิริ
62113023381 นางสาวนภา พงษ�กะพันธ�
62113023382 นางสาววันวิสาห� สว-างวงศ�
62113023383 นางสาวณัชชา รัตนนิคม
62113023384 นางสาวนิภาพร สุตรานนท�
62113023385 นายธนบดี ธรรมอินทร�
62113023386 นางสาวรัตนา เดชชัยภูมิ
62113023387 นางสาวจรรยารักษ� จันทะภา
62113023388 นางสาวจิตตภัทร นามเคน
62113023389 นางสาวสุนทรารักษ� สิทธิวงษ�
62113023390 นางสาวรัตติกาล แรงดี
62113023391 นางสาวกันติยาภรณ� ตันแหวน
62113023392 นางสาวพรพรรณี อ-วมเกิด
62113023393 นายอนุวัฒน� ข6อจักร�
62113023394 นางสาวศิริขวัญ คําสมหมาย
62113023395 นายรุ-งฉัตร จันทะไหล
62113023396 นางสาวมัลลิกา สีบุญลํา
62113023397 นางสาวรัชนีกร เจริญชัย
62113023398 นางสาวศุจิกา ชมชื่น
62113023399 นางสาวไพลิน จีนสุขแสง
62113023400 นางสาวอรทัย เอื้อศิลปS
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62113023401 นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง
62113023402 นางสาวธีราพร เดชเหลา
62113023403 นางสาวเมธิณี ผดุงกิจ
62113023404 นางสาวน้ําฝน ผลเสถียร
62113023405 นางสาวดวงหทัย แก6วพรม
62113023406 นายธนพัฒน� ทะสังขาร�
62113023407 นางสาวปรารถนา ประทุมดวง
62113023408 นางสาวธัญญลักษณ� พัฒนะโชติ
62113023409 นางสาวสขิลา ราวะรินทร�
62113023410 นางสาวนิธินันท� คณะมะ
62113023411 นายอัศวิน ทะสีละ
62113023412 นางสาวสาธนี ไวยนนท�
62113023413 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิศรี
62113023414 นายชัยมงคล พ้ืนดอนเค็ง
62113023415 นางสาวภัทราภรณ� วิเชฏฐพงศ�
62113023416 นางสาวจารุพรรณ คําอ6าย
62113023417 นายสวิตต� รจพจน�
62113023418 นางสาวมลฤดี สิงห�ดํา
62113023419 นางสาวธีรกานต� จันทร�วิเศษ
62113023420 นายพชร พลตรี
62113023421 นางสาวจุฑาวรรณ งอกนาวัง
62113023422 นางสาวจินดารัตน� เทียนไทย
62113023423 นายปริวัฒน� ทีหอคํา
62113023424 นางสาวธนาภรณ� หนูปEทยา
62113023425 นางสาวรวิสา ภูเงิน
62113023426 นายธีรวัฒน� อุตสี
62113023427 นางสาวณีรนุช ไชยสุนทร
62113023428 นายวิศรุต เพ็ชรโก
62113023429 นางสาวลลิดา พรหมเกตุ
62113023430 นายอิสรพงษ� วิชัยศร
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62113023431 นายเมธิน โพธ์ิศรี
62113023432 นางสาวจิรัชญา ประนัดถานัง
62113023433 นายชาญณรงค� ประทาน
62113023434 นายธนวัฒน� พวงงาม
62113023435 นางสาวเนาวลักษณ� ภักดีสอน
62113023436 นางสาวศิรินญา พรมโสภา
62113023437 นางสาวอุไรรัตน� ชาติมนตรี
62113023438 นางสาวสุวรรณา สมอุบล
62113023439 นายหฤษฎ� สุวรรณวงศ�
62113023440 นางสาวพรภิรมย� ปMหมอก
62113023441 นางสาวศุภรัตน� จันทะสม
62113023442 นางสาวเยาวลักษณ� ชาญรบ
62113023443 นางสาวสุทธญาณ� ถือสิกขา
62113023444 นางสาวนคินทิพย� ก้ัวสิทธ์ิ
62113023445 นางสาวสรินดากร โนศรี
62113023446 นางสาวปาริชาติ เบียนสูงเนิน
62113023447 นางสาวจตุพร กวนเมืองใต6
62113023448 นางสาวจุฑามาศ อมรชัย
62113023449 นางสาวฉัตรฤดี แซ-ต้ัง
62113023450 นางสาวจตุพร นามสง-า
62113023451 นายทรงพล แสงสระคู
62113023452 นายปราโมทย� นาไต6
62113023453 นางสาวสุชาดา โสภารักษ�
62113023454 นางสาวนราวัลย� ศึกนอก
62113023455 นางสาวจีระนันท� รักการ
62113023456 นายวิทวัส ขันอาสา
62113023457 นางสาวดวงฤทัย เหล็กหล-า
62113023458 นางสาวยุวดี โพธิยา
62113023459 นายเลิศเกียรติ นาคะอินทร�
62113023460 นางสาวณัฐนันท� สุระพร

หน6า 782 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113023461 นางสาวอภิญญา ศรีพรรณ�
62113023462 นางสาวอมรรัตน� พลแสง
62113023463 นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดจันทึก
62113023464 นายนธวัฒน� อะทะโน
62113023465 นางสาวอริศรา จันทร�พวง
62113023466 นายทอนมา ศรีพูล
62113023467 นางสาวภัทราภา ดาเลิศ
62113023468 นางสาวพิชญาภรณ� จันทร�นคร
62113023469 นางสาวจิราวรรณ สุริโย
62113023470 นายเจนณรงค� สิงห�จันทร�
62113023471 นางสาวรัตติยา สมโคตร
62113023472 นางสาววสุมดี ตรีโอษฐ�
62113023473 นางสาวขนิษฐา แคนลา
62113023474 นางสาวธมนวรรณ ฤทธิวงค�
62113023475 นางสาวลลิตา ลินทอน
62113023476 นายทัศพล มณีกัญย�
62113023477 นายธรรมนูญ ย-อมอารีย�
62113023478 นางสาวสิริประภา น6อยหา
62113023479 นางสาวสิริญญา จันทมาตย�
62113023480 นางสาวชุติมาศ บวรชาติ
62113023481 นางสาวพันลภัส อิ่มทอง
62113023482 นายชินกร สังสีมา
62113023483 นางสาวสุกัญญา จํ้าดา
62113023484 นางสาวธัญลักษณ� จงสมชัย
62113023485 นางสาวสยุมพร เมืองประทุม
62113023486 นางสาวชนนิกานต� บุญโนนยาง
62113023487 นางสาวประภาพร ลีเอาะ
62113023488 นายธาดา กุลภา
62113023489 นายปFยะ เชื้อคํา
62113023490 นางสาวนภาพร จาริ
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62113023491 นางสาวฝนฤดี อิงสา
62113023492 นางสาวอาภาพร สีดาช-วย
62113023493 นางสาววัชรี หอมสมบัติ
62113023494 นางสาวสุนิสา ทองโม6
62113023495 นางสาววณิชยา ผาสุข
62113023496 นางสาวปEทมาวรรณ ศิริสุวรรณ
62113023497 นางสาวนวิยา ภูคํากอง
62113023498 นายวิวัฒน� เสาวกูล
62113023499 นางสาวจริยา กองแก6ว
62113023500 นายนิติกร วงศ�บัวค6อ
62113023501 นายสุรพงษ� แซ-ม่ือ
62113023502 นางสาวนภัสวรรณ ภูพันนา
62113023503 นางสาวกมลรัตน� สีสมทา
62113023504 นางสาวกอบบุญ มีสวัสด์ิ
62113023505 นางสาวเกวลี โปสปรีชากุล
62113023506 นางสาวมุกดารัตน� แสงวาโท
62113023507 นางสาวชนาภรณ� สุทธิขจรกิจการ
62113023508 นางสาวเหมือนฝEน จันทรสาขา
62113023509 นางสาวศิริขวัญ พลนิกร
62113023510 นางสาวนริศรา ชาภูวงษ�
62113023511 นายทรัพย�สิน ทองโคตร
62113023512 นางสาวธนัญญา เสาศิริ
62113023513 นายอธิวัฒน� ทองขาน
62113023514 นายปEญญา มาศรี
62113023515 นางสาวสุรีรัตน� ธิตาแสง
62113023516 นายอนุชิต เทียงดีฤทธ์ิ
62113023517 นางสาวนัฐธิดา วรรณศรีสกุล
62113023518 นางสาวเหมือนฝEน พันโนเรศ
62113023519 นางสาวอธิตา โสธรารังษี
62113023520 นายรณฤชัย ลอยคลัง
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62113023521 นายชัยรัตน� สายบุญต้ัง
62113023522 นางสาวประวีณนุช ศรีขจรวงศ�
62113023523 นายวรากร สุ-มมาตย�
62113023524 นายสาธิต บุญรินทร�
62113023525 นางสาววรรณิษา เพ็ญศรี
62113023526 นางสาวศิริพิฌญา สีท6าว
62113023527 นายวัธนชัย กล-อมวัฒนา
62113023528 นายคุณภัท เจริญดี
62113023529 นายทรงเดช ขาวลา
62113023530 นางสาวมิรันตี แพงงา
62113023531 นายภูวนัย ภูมิดาว
62113023532 นางสาวสมฤดี ประยงค�หอม
62113023533 นางสาวกรนันท� แสนสวนจิก
62113023534 นางสาวพัชรีย�พร ไชยหาญ
62113023535 นางสาวจิรพร แก6วโพธ์ิ
62113023536 นางสาวกนกวรรณ บุญจวง
62113023537 นางสาวนิภารัตน� อันแสน
62113023538 นายณัฐวุฒิ แก6วกล6า
62113023539 นางสาวรัชณีนาถ แสงไชยวัน
62113023540 นายปฏิภาน จันทะภา
62113023541 นางสาวพิมพ�ชนก เรือนนา
62113023542 นางสาวนาถฤดี ศิรินาม
62113023543 นางสาวรจนา พิณโท
62113023544 นางสาวณัฐธิดา พรมคําบุตร
62113023545 นางสาวอภิญญา เอวากุล
62113023546 นางสาวพัชชิตา สีดาชมภู
62113023547 นายภัทธวุธ อ-อนเวียง
62113023548 นางสาวณัฐปวีณ� ภูกองชัย
62113023549 นางสาวสุธีมนต� โสบุญมา
62113023550 นางสาวดวงฤทัย มุลมิล
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62113023551 นางณัฐมน จิตตะยโศธร
62113023552 นางสาวศศิธร โพธ์ิสม
62113023553 นายณรงค�ฤทธ์ิ สังฆะเวช
62113023554 นางสาวกวิตา แสงอรุณ
62113023555 นายธีรวัฒน� ธิโกษี
62113023556 นางสาวรัตนภร จันทาม-วง
62113023557 นางสาวภัทรสุดา เชื้อดี
62113023558 นางสาวคุณัญญา สะตะ
62113023559 นางสาวปFยดา นวลฉวี
62113023560 นายภาคภูมิ สนผา
62113023561 นายธีรยุทธ ชาวโยธา
62113023562 นางสาวพัชรินทร� โยชะออน
62113023563 นางสาววรัญญา อุทา
62113023564 นายวรัตถ� คําภี
62113023565 นางสาวสมส-วน ภูกลาง
62113023566 นางสาวปรัชญาพร โพธ์ิละเดา
62113023567 นางสาวสุรางคณา แสนใหม-
62113023568 นายณภัทร โคตรโสภา
62113023569 นางสาววิยดา ยุทธนาฤทธ์ิกุล
62113023570 นายชัยภักด์ิ ศรีสุข
62113023571 นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรค6า
62113023572 นางสาวพรพรรณ เศรษฐพรมรินทร�
62113023573 นายเกียรติกุล ฝEกบัว
62113023574 นายกิติคุณ ซุยโพธ์ิน6อย
62113023575 นายอิศรา วิชาชัย
62113023576 นางสาวณัฏฐนิช จันดาอาจ
62113023577 นางสาวนุสรา นันทพล
62113023578 นางสาวนนท�ธิกา ศรีสุทัศน�
62113023579 นางสาวชนัสนันท� ศิริสมภาร
62113023580 นางสาววารุณี อําคาหล6า
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62113023581 นางสาวปFยพร พงจิตต�ภักด์ิ
62113023582 นางสาววนิดา บุญเลี้ยง
62113023583 นางสาวสมร พินิจรัมย�
62113023584 นางสาวสุนิสา ใจเกษิม
62113023585 นายณรงค�กร ชิตเจริญ
62113023586 นางสาวบุญญดา สมบัติหลาย
62113023587 นายไชยนรินทร� ศิริชัยโชค
62113023588 นางสาวนันทิชา ศรีสวัสด์ิ
62113023589 นายนัฐวุฒิ เนื่องลี
62113023590 ว-าที่ ร.ต.สิราภรณ� สิงห�น6อย
62113023591 นางสาวดวงเนตร หงษ�รัตน�
62113023592 นางสาวทอฝEน ชัยะบุตร
62113023593 นางสาวเพียงเพ็ญ รัสมีจันทร�
62113023594 นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ
62113023595 นายพยุงศักด์ิ ขําโพธ์ิ
62113023596 นายพิษณุวัชร� ภาสง-า
62113023597 นางสาวกุลธิดา คุณา
62113023598 นางสาวตีรณา ฉลาด
62113023599 นายอาทิตย� ศรีชัย
62113023600 นางสาวอรยา พรสวัสด์ิ
62113023601 นางสาวจารยา วงมาต
62113023602 นางสาวศศลักษณ� มหาแสน
62113023603 นางสาวปFยนันท� กล6าหาญ
62113023604 นางสาวนิธินันท� สายขุน
62113023605 นางสาวลลิตา ดวงสุพรรณ
62113023606 นายประพัฒน�สรณ� เพ็งรักษ�
62113023607 นางสาวพิศไลลักษณ� ภูน้ําเย็น
62113023608 นางสาวบัวทิพย� บุญเรือง
62113023609 นางสาวกนกวรรณ บุญปRอง
62113023610 นางสาวนุชนารถ วรรณุเสน
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62113023611 นางสาวบุษรา ขันซ6าย
62113023612 นางสาวศิริพร ทุมเกษร
62113023613 นางวนิดา ทองสุพล
62113023614 นางสาววิไลพร จันขุนทศ
62113023615 นายจักรพร มาตย�ภูธร
62113023616 นายอธิวัฒน� อันทะวงศ�
62113023617 นางสาวฐาปนี สินโพธ์ิ
62113023618 นางสาวสมสุดา เชิญชมภู
62113023619 นายธงไชย ธิไชยวงค�
62113023620 นางสาวกรกนก เตรียมกลม
62113023621 นางสาวจิราพร ภูผาดแร-
62113023622 นางศิริลักษณ� ทองแดง
62113023623 นางสาวจันสุดา กองกูล
62113023624 นางสาวชลธิรศน� ดีจันทร�
62113023625 นายปริญญา พิมพ�จันทร�
62113023626 นางสาวจันทร�จิรา แสงอรุณ
62113023627 นางสาวสุมาลี สมุติรัมย�
62113023628 นายนิรัณ จันทรัตน�
62113023629 นางสาวเมยวดี อุดมพร
62113023630 นายอนุพล วงษ�แก6ว
62113023631 นายปMยณัฐ สุขรมย�
62113023632 นางสาวพรพิมล โคตพันธ�
62113023633 นางสาวพิมพิศา สิทธิชาคํา
62113023634 นางสาวสิรินาถ อาบเงิน
62113023635 นายวัชรา โคตรพงษ�สาร
62113023636 นางสาวพิมนภา บุญคํ้า
62113023637 นายณัฐพล พบวันดี
62113023638 นางสุนิษา หล6าอ-อน
62113023639 นางสาวเพลินพิศ มีวงศ�
62113023640 นางสาววัสสาน� วิเศษโกสิน

หน6า 788 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113023641 นายศิริชัย สุขศิริพัฒนพงศ�
62113023642 นางสาวนันทพร ปราบสงบ
62113023643 นางสาวสุภาพร เมาลี
62113023644 นางสาวจุฑาทิพย� วัฒนสุทธิพงศ�
62113023645 นายกฤษฎา นามธิราช
62113023646 นางสาวชนนิกานต� บุแก6ว
62113023647 นางสาวชัชชมนฑ� ขนันเย่ียม
62113023648 นางสาวนิโรบล จันทะกล
62113023649 นายชัยสิทธ์ิ ฉายจิตต�
62113023650 นายคมสันต์ิ ม่ิงวัฒนกุล
62113023651 นายประยูร มุงคุณคําชาว
62113023652 นางสาวจรรญารักษ� ร6อยเพีย
62113023653 นางสาวธัญญลักษณ� เหมัง
62113023654 นางสาวศิริจรรยา แดนอินทร�
62113023655 นายศักยะ ปEตตะ
62113023656 นางสาวกสิชล บัวทอง
62113023657 นางนิภาพร ตรีชาลี
62113023658 นายกฤติธี วารี
62113023659 นางสาวอรฤทัย พลศรีราช
62113023660 นายปราโมทย� แก6วบุตรสา
62113023661 นางสาวศุภิสรา เหาะเจริญ
62113023662 นางสาววรสนันท� ขันขวา
62113023663 นางสาวอัญชลี พรรณขาม
62113023664 นายอํานาจ ภูครองหิน
62113023665 นางสาวสุภิญญา พรมมานอก
62113023666 นางสาวจินต�ศุภา อนุภัย
62113023667 นางสาวพัชรี บัวเขียว
62113023668 นายธนากร พรมตุ6ม
62113023669 นายฉัตรดนัย เลิศลักษมีพร
62113023670 นายจักรี วงศ�สมัคร�
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62113023671 นางสาววันวิสาข� รัตพลที
62113023672 นางสาวชลธิชา ศรีตะบุตร
62113023673 นางสาวปFยะนุช ดอนพันเมือง
62113023674 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภูสดศรี
62113023675 นางสาวจุฑามาศ พาดี
62113023676 นายธนากรณ� ถิตย�ผ-อง
62113023677 นายธราดล วิมุกตานนท�
62113023678 นางสาวเพ็ญพักตร� ม่ันคง
62113023679 นางสาววันวิสา ช-วยศรี
62113023680 นายนพคุณ หัดกันยา
62113023681 นางสาวศศิวิมล มอญไธสง
62113023682 นายปริญญา สุนทรารักษ�
62113023683 นายอภิวัฒน� นิ่มเวไนย�
62113023684 นายเกียรติศักด์ิ บุริจันทร�
62113023685 นายอดิศวร เชื้อดวงผุย
62113023686 นายธีรภัทร จึงเจริญ
62113023687 นางสาวสุภัทรา บุญดี
62113023688 นายอนุชิต หอมสิงห�
62113023689 นางสาวญดา เถาว�ชาลี
62113023690 ว-าที่ ร.ต.รุ-งประชา เทียงทํา
62113023691 นางสาววิยะดา แสนโสม
62113023692 นางสาวจิราภรณ� พัฒนสระคู
62113023693 นางสาวศศิมาพร ประทุม
62113023694 นายสัมฤทธ์ิ วันสี
62113023695 นางสาวอรอนงค� หีบแก6ว
62113023696 นางสาวอรอุมา สุวรรณมงคล
62113023697 นางสาวกฤติการ ทิพย�รัตน�
62113023698 นางสาวมานิตา ลาจันทึก
62113023699 นางสาวนิชาภา ตันติวิวัฒน�วงศ�
62113023700 นางสาวนภาพร หวังสุข
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62113023701 นางสาวจินตนา อะสุรินทร�
62113023702 นางวาสนา ศรีจูมพล
62113023703 ส.อ.สรวิศ ฝPายลี
62113023704 นางสาวนิสาชล ไกยสวน
62113023705 นางสาวเทพยุดา เสนาฤทธ์ิ
62113023706 นางสาวลัดดาวัลย� บุตรแสนคม
62113023707 นางสาวอรวรรณ ผิวขาว
62113023708 นายวรรณลพ สุขาวาปM
62113023709 นายภาสกร วิเชียรศรี
62113023710 นางสาวกัญญาณัฐ ชาติศรี
62113023711 นางสาวกัลยรัตน� ขนิษฐวงศ�
62113023712 นางสาววัลลภา ทัศคร
62113023713 นางสาวมัลลิกา งามจบวิทยานนท�
62113023714 นายสุรพงษ� พิศผ-อง
62113023715 นางสาวณัฏฐณิชา บุญกาญจน�
62113023716 นางสาวณัฐนรี ระวาทชัย
62113023717 นางสาวดวงกมล จันทร�ขอนแก-น
62113023718 ว-าที่ร6อยตรีหญิงยุธิดา กองพันธ�
62113023719 นางสาวณัฐธิดา ทองรัตน�
62113023720 นายปEญจพล ศรีพุทธรินทร�
62113023721 นางสาวมินตรา เอี่ยมตระการ
62113023722 นางสาวปวีณันต� มังคะวัฒน�
62113023723 นางสาวชมพูนุท ชินพาษ
62113023724 นายปฏิวัติ ฤทธ์ิธาพรม
62113023725 นายภัทรวุฒิ ปEจจัยเตร
62113023726 นายธนาคม คงแสนคํา
62113023727 นางสาวอารยา ครสิงห�
62113023728 นางสาวภูมิรัตน� หลอดคํา
62113023729 นางสาวพัชรีกร ทองก่ิง
62113023730 นายภานุพงษ� กองดวง
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62113023731 นางสาวจินตนา แก6วมัจฉา
62113023732 นายเมธัส กันยาประสิทธ์ิ
62113023733 นางสาวปุณยนุช รัตนภักดี
62113023734 นางสาวชนัดดา สุรศิลปS
62113023735 นายเกียรติศักด์ิ ศุภกรกุล
62113023736 นางสาวชไมพร ไกยะฝPาย
62113023737 นางสาวณัฏฐณิชา กองเกิด
62113023738 นางสาวนิษฐา แสนวิชัย
62113023739 นางสาววิชุดา โม6แซง
62113023740 นางสาวภัทราพร วงศ�ละคร
62113023741 นางสาวมะลิษา พาละขันธ�
62113023742 นางสาววรานันท� สุทธการ
62113023743 นายณัฐกรณ� ขําต๊ิบ
62113023744 นางอารีรัตน� ไพศาล
62113023745 นางสาวอมรรัตน� สิตบาล
62113023746 นางสาวกรรณชฎา ม่ิงสูงเนิน
62113023747 นางสาวศศิธร เขียวน้ําเพชร
62113023748 นายปฏิวัติ แถวโนนง้ิว
62113023749 นางสาวภาวิณี จันทะเวียง
62113023750 นางสาววรรณิเชียร ทิศรัตน�
62113023751 นางสาวพัชรี โพธิจักร�
62113023752 นายอาทิตย� ฆารอําไพ
62113023753 นางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย
62113023754 นายอภิโชติ ปEจฉิมาชัย
62113023755 นายเชาว�วัฒน� เยาวขันธ�
62113023756 นายพศวัต บุษปฤกษ�
62113023757 นางสาวปEญฑารีย� ธนะจันทร�
62113023758 นายอภิสิทธ์ิ ภักดีสุวรรณ
62113023759 นางสาวศษิมาภรณ� โสภา
62113023760 นางสาวสาริศา สมภาร
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62113023761 นางสาวธัญญลักณ� แก6วสะอาด
62113023762 นายชุมพล มิตรขจร
62113023763 นางสาวซอสวรรค� กอมณี
62113023764 นางสาวพิมลมาศ ราชมี
62113023765 นางสาวฐาปนี สิงห�ชอม
62113023766 นายชิตณรงค� พรมเวียง
62113023767 นายณัฐดนัย กิทัยพะเนา
62113023768 นางสาวพรพนิต บุญเรือง
62113023769 นางสาวกรรณิการ� ขันแข-งบุญ
62113023770 นางสาวปภาดา นาโสก
62113023771 นางสาววัชราภรณ� กาลนาน
62113023772 นายภานุพงศ� ลีชาคํา
62113023773 นางอุลัยวรรณ� ประทุมชุมภู
62113023774 นายวิวรรธน� หน-อสุวรรณ
62113023775 นางสาวณัฏฐพร ปรีวิลัย
62113023776 นางสาวนฤมล สีพั่ว
62113023777 นายสุเมธ กุลสะโมรินทร�
62113023778 นางสาวธมลวรรณ สุดชาดี
62113023779 นางสาวสีสุดา เพียชิน
62113023780 นางสาวสิริพร กองวงษา
62113023781 นายณัฐธชัย ถาวรผล
62113023782 นางสาวสายชล ไลไธสง
62113023783 นางสาวสิรินภา มะเลิศ
62113023784 นางสาวรัตนา มาศรี
62113023785 นางสาวนิตยา พลศักด์ิ
62113023786 นายวิษณุ ศรีพรหม
62113023787 นางสาวจารุวรรณ ศิริยะ
62113023788 นางสาวนงค�นุช คําทุย
62113023789 นายจันดี ภูกองนาค
62113023790 นางสาวบงกชพร ปRองกัน
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62113023791 นางสาวลําใย มนตรีวาลย�
62113023792 นางสาวเปมิกา เรืองไชย
62113023793 นางสาวร6อยพร โชติกาญจนวัฒน�
62113023794 นายอัควะพล ภูมิโคกรักษ�
62113023795 นางสาวกวินทรา ไสยันต�
62113023796 นางสาวเดือนเพ็ญ ทับผา
62113023797 นางสาวรัตติญา น6อยโนนทอง
62113023798 นางสาวนภาพร โพธ์ิขาว
62113023799 นางสาวมัลลิกา ดวงสมศรี
62113023800 นางสาวปริฉัตร กองสี
62113023801 นางสาวสุกัญญา เสนาจิตร
62113023802 นายนิติธร ไชยยงค�
62113023803 นางสาวปFยธิดา อุประ
62113023804 นางสาวประภัสสร สวัสดี
62113023805 นายอนุชา มะพันธ�
62113023806 นางสาวสาวิตรี อ6นชัยยา
62113023807 นายสุขสันต� เสาร�วิชิต
62113023808 นายกันตพงษ� ภูมี
62113023809 นางสาวอินทนิล สถาปFตานนท�
62113023810 นางสาวขวัญประภา สีแก6ว
62113023811 นางสาวพรนภา บุดดาจักร
62113023812 นางสาวอัญชลี เพ็งภักดี
62113023813 นางสาวพิชชญานันท� แสนจันทร�
62113023814 นางวรางคณา แก6วกัลยา
62113023815 นางสาวสุวรรณลี ชนะประโคน
62113023816 นางสาวสุนิสา ทองมี
62113023817 นางสาวลลิตา ชนะกิจ
62113023818 นางสาวสุกัญญา พรมอุก
62113023819 นายจิรวุฒิ กุจะพันธ�
62113023820 นายพีรณัฐ มาลาหอม
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62113023821 นางสาวกานต์ิชนิต เกตุแก6ว
62113023822 นางสาวนันทิการ� ดาวเรือง
62113023823 นางสาวณัฐธิดา ตาลอําไพ
62113023824 นางสาวเกียรติสุดา บัตรมาตย�
62113023825 นางสาวพัชรินทร� คําภิรมย�
62113023826 นางสาวศศิประภา เผ-าสุขดี
62113023827 นางสาวเสาวนีย� พืชผักหวาน
62113023828 นายศุภชัย ธงสันเทียะ
62113023829 นางสาวจอมขวัญ พันธุสุวรรณ
62113023830 นายเทพฤทธ์ิ ภูคงสด
62113023831 นายปวัน คงแตง
62113023832 นางสาวอรปรียา วรจินดา
62113023833 นางสาวทิวาวรรณ แสงจันทร�
62113023834 นางสาวธัญจิรา ยางเด่ียว
62113023835 นางสาวสุวิมล เหนือระวงค�
62113023836 นายศักด์ิสิทธ์ิ การบรรจง
62113023837 นายประชา ราชต้ังใจ
62113023838 นางสาวนฤมล ดามะหาด
62113023839 นายจตุพล ดุลชาติ
62113023840 นางสาวธณิชา พิมยะวงค�
62113023841 นางสาวระพีพรรณ แก6วพิลา
62113023842 นายกิตติกร ใจแจ6ง
62113023843 นางสาวศราวี ประสารศรี
62113023844 นายจักรกฤช อ6นรักษ�
62113023845 นางสาวนพรดา ธารประเสริฐ
62113023846 นายธีระวุฒิ แหวนวงษ�
62113023847 นายประเสริฐ ปูPสา
62113023848 นางสาวชลธิชา เกตลา
62113023849 นางสาวปEทมา มีครัว
62113023850 นางสาวนภัสสร ศรีประดิษฐ�
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62113023851 นางสาวศิราวรรณ พันธวัน
62113023852 นางสาวปาริชาต สวยขุนทด
62113023853 นายธนสุธา โนนทนวงษ�
62113023854 นายนพรัตน� ศรีเก้ือกูล
62113023855 นางสาววิภารัตน� ลันไธสง
62113023856 นางสาวเมธนี พ-อเกตุ
62113023857 นางสาวนัฐริกา บุตรตะเคียน
62113023858 นางสาวนวรัตน� ปาลา
62113023859 นางสาวศิราพร ศรีวรสา
62113023860 นางสาวประจงจิตต� นนทวงษา
62113023861 นางสาวจุฑามาศ ศรีปEญญา
62113023862 นางสาวชุติมา ดวงผุยทอง
62113023863 นางปารวี จินาพันธ�
62113023864 นายภานุ แจ6งภูเขียว
62113023865 นางสาวลิตา แน-นอุดร
62113023866 นางสาวกนกลักษณ� คุ6มตะบุตร
62113023867 นางสาวจินตนา แก6วอาสา
62113023868 นายบุญเพ็ง นามชารี
62113023869 นางสาวกัญญพร พลมนตรี
62113023870 นางสาวจุรีรัตน� สีทา
62113023871 นางสาวปรัชญาภรณ� เสมอภาค
62113023872 นางสาวธัญลักษณ� โยธา
62113023873 นายอาทิตย� แสนนามวงษ�
62113023874 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ�
62113023875 นางสาวปนัดดา นาไชย
62113023876 นางสาวปารียา แพงวงษ�
62113023877 นายณัฐยศ แกมขุนทด
62113023878 นางสาวขวัญฤดี วันเฮียง
62113023879 นายชาคริช ขจัดพาล
62113023880 นางสาวเรณุมาศ นะมะราช

หน6า 796 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113023881 นายปฐวี สายโกสุม
62113023882 นางสาวอุไรพร นาคประเวศน�
62113023883 นายไพรัช เหล-ามูล
62113023884 นายภูวราช นนพิภักด์ิ
62113023885 นางสาวอําภาภรณ� สุภาษิต
62113023886 นางสาวมณีรัตน� เพ็ชรฤาชา
62113023887 นางสาวพรพิมล เพ็งประภา
62113023888 นางสาวธัญชนก โฉมอุดม
62113023889 นางสาวศิรินันท� พรมชินวงค�
62113023890 นางสาวณัฏฐ�ธยาน� ภูมิพันธ�
62113023891 นายจิระพงษ� คงสมศรี
62113023892 นางสาวณัฐกานต� เคนพล
62113023893 นางสาวสุคนธา ประภัสสรารมย�
62113023894 นางสาวกวินทิพย� ราชวงค�
62113023895 นางสาวม่ิงกมล พาจันทร�ดี
62113023896 นางสาวอภิวันทน� ปMมะนาว
62113023897 นางสาวกิตติยาพร พิงชัยภูมิ
62113023898 นางสาวอรเกษม จันทร�สมุด
62113023899 นางสาวระพีพัฒน� คําหงษา
62113023900 นายปEญณทัต ปองดี
62113023901 นางสาวปุญญ�ชรัสม์ิ สวิตต�ธินนท�
62113023902 นายภูวนาท ฤาชา
62113023903 นางสาวสิรินภา สารภาพ
62113023904 นายชัยณรงค� สะสม
62113023905 นางสาวอัจฉริยา สุ-มมาตย�
62113023906 นางสาวหัทยา ทวีชาติ
62113023907 นางสาวธนวรรณ เชียงที
62113023908 นายภานุวัฒน� โสภากาล
62113023909 นายญาณพัฒน� กุลกิจ
62113023910 นายคมสันต� จันเทียบ
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62113023911 นางสาวพนิดา กันสุทธ์ิ
62113023912 นางสาวนิยารัตน� ขันตะ
62113023913 นางสาวชุติมา ราชดา
62113023914 นางสาวปวีณา มะลิมาตย�
62113023915 นางสาวศุภลักษณ� อวยไชย
62113023916 นายชัยณรงค� กองศรีผิว
62113023917 นางสาวเพ็ญพกา ยาโพธ์ิ
62113023918 นางสาวณัฏฐิพร พิมพา
62113023919 นางสาวเบญญทิพย� มุลาลินน�
62113023920 นางสาวภัทราภรณ� ทับทวี
62113023921 นายจรยุทธ บุตรินดา
62113023922 นางปFยะฉัตร หนูทิศ
62113023923 นางสาวนิพาดา โบราศรี
62113023924 นางสาวอนัญญา สุดสาว
62113023925 นางสาวริศรา คําสิงห�
62113023926 นางสาวชนัญชิดา รักษาพล
62113023927 นางสาวณัฐสุดา หยองเอ-น
62113023928 นางพิจิตรา ชาวเหนือ
62113023929 นางสาววรณัน พูลศิริ
62113023930 นายสิทธิศักด์ิ ประไพเพชร
62113023931 นายธงชัย พงษ�จํานงค�
62113023932 นายกุญชร วงชารี
62113023933 นายเกียรติก6องธนพัฒน� สวัสด์ิรักษ�
62113023934 นายสุรชัย ศรีภูมิพฤกษ�
62113023935 นายเมษา บุญยง
62113023936 นายศราวุฒ ญาวิชัย
62113023937 นางสาวทิพย�สุดา จันทนุช
62113023938 นางสาวกานต�ธิดา สุขวิชัย
62113023939 นางสาวอารยา โสภา
62113023940 นางสาวชมพิชาน� จ6อยนุแสง
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62113023941 นางสาวศรัณย�พร น6อยบุญสุข
62113023942 นางสาวธิติญา กันโสภา
62113023943 นายเฉลิมเดช ศรีทะจักร�
62113023944 นายอัศวโกวิท พ่ึงสุข
62113023945 นางสาวอิณธริกา พรมนอก
62113023946 นางสาวกนกพร ศรีเดชา
62113023947 นางสาวจิราภรณ� ประยูร
62113023948 นางสาวพนิดา เวียงชัยภูมิ
62113023949 นายคมสันต� ปEกโคทานัง
62113023950 นายจิระพล บุตดา
62113023951 นายจิรวัฒน� ศิริสําราญ
62113023952 นายธรรมรัตน� ภูก่ิงนา
62113023953 นางสาวพักตร�พิไล พันธ�ศิริ
62113023954 นางสาวมินตรา แสงสุดตา
62113023955 นายพีรพล ตระกูลรัมย�
62113023956 นายธีระวัฒน� คณะหาญ
62113023957 นายณรงค�กร ทองยืน
62113023958 นางสาวอรญา ปEกนอก
62113023959 นางสาวมาริษา บุญทริกรัตน�
62113023960 นางสาวอุมา ภูละคร
62113023961 นายอภิสิทธ์ิ สายาพัฒน�
62113023962 นางสาวศุภาพิชญ� พูลลาภ
62113023963 นายพงศ�พันธุ� เชื้อสีนนตรี
62113023964 นางสาวณัชชา วัฒนามนตรี
62113023965 นายวัฒนา โมฆรัตน�
62113023966 นางสาวสุภัทธา เภกะสุต
62113023967 นางสาวสุภาวดี ข้ึนเสียง
62113023968 นายนพณรรญ� พับไธสง
62113023969 นางสาวลักขณาภรณ� ไชยเดช
62113023970 นางสาวศิริลักษณ� ดีหมอก
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62113023971 ว-าที่ร6อยตรีหญิงพิมพ�พิมล ทองแท6
62113023972 นายทศพล เกตุดี
62113023973 นางสาวอรวรรณ โสสีทา
62113023974 นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร
62113023975 นางสาวกนกกัญญ� บุตรปาละ
62113023976 นางสาวพรสุดารัตน� ประสรรแก6ว
62113023977 นางสาวสายฝน จีนา
62113023978 นางสาวณันท�นภาฤทธ์ิ พูลลาภ
62113023979 นายฉันทพัฒน� อุดรพิมพ�
62113023980 นางเพียงพิศ โสภิพันธ�
62113023981 นางพิริยนันท� ศิริพงศ�สิน
62113023982 นายปรัชญา วิเศษศรี
62113023983 นางสาวสุติมา คําสีลา
62113023984 นางสาวนภัทร สาระรัตน�
62113023985 นายกีรติ สระคูพันธ�
62113023986 นายนราธร แก6วรักถา
62113023987 นางสาวอรัญญา คําระกาย
62113023988 นางสาวอรทัย รัตนศฤงค�
62113023989 นางสาวคชานันท� อินทร�ธิวงศ�
62113023990 นางสาวพัชรินทร� จีระออน
62113023991 นางสาวธนากาญจน� ใจมา
62113023992 นายนลธวัช เอี่ยมศรีเพ็ง
62113023993 นายศิริภูมิ พรหมเมตตา
62113023994 นางสาวเนตรนภา เอกะกุล
62113023995 นายสุธีพร คิดถาง
62113023996 นางสาวจุไรวรรณ มบขุนทด
62113023997 นางสาวโสมนัส เสรีพร
62113023998 นางสาวกมลชนก โคตะมะ
62113023999 นางสาวเกศสุดา ประเสริฐสังข�
62113024000 นางสาวอนุสรา ผลสวิง
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62113024001 นางสาวธัญญา เทียบแสง
62113024002 นางสาวพิจิตรา มาจุฬา
62113024003 นางสาวศศิวิมล ภูแดนแผน
62113024004 นางสาวอรอนงค� เจริญสุข
62113024005 นางสาววิริยาภรณ� กัณหาสียา
62113024006 นางสาวมณทิรา แดงท-าขาม
62113024007 นางสาวจุฑามาศ ธรรมวงศ�
62113024008 นางสาวเกษร มณีจักร�
62113024009 นางสาวศิริเพ็ญ ผุยทา
62113024010 นางสาวสุวดี ศรีโยธา
62113024011 นายดุสิต แพงไธสง
62113024012 นายอธิพงศ� วงศ�อนุ
62113024013 นางสาวธนัชพร ใยทอง
62113024014 นางสาวตรียามาศ หลวงยศ
62113024015 นายพชร แต6พานิช
62113024016 นางสาวมณีจันทร� อุธานี
62113024017 นางสาวชนันท�กานต� ศรีระขันธ�
62113024018 นางสาวอุไลพร คฤหัส
62113024019 นางสาวพรทิพา ชาญการี
62113024020 นางสาวรุจิรา พิลาโท
62113024021 นายอดุลกิจ มังบุญมอบ
62113024022 นายเอกพันธ� แคว6นคอนฉิม
62113024023 นางสาวชวนพิศ ดิกขุนทด
62113024024 นางสาวอมรรัตน� แสนเพีย
62113024025 นายต-อศักด์ิ ผาโคตร
62113024026 นางสาวกฤษฎาพร ศรีเรืองฤทธ์ิ
62113024027 นางสาวศศิธร สว-างแจ6ง
62113024028 นางสาวพันธิตรา วิชาสาร
62113024029 นายกิตติพงศ� ขาวไชยมหา
62113024030 นางสาวเจนจิรา โสเสมอ

หน6า 801 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113024031 นางสาวหยดเทียน มะโนวัน
62113024032 นายสหชัย จันทะสอน
62113024033 นางสาวประภาดา โม6มกลาง
62113024034 นางสาวณฐพร สีบัวลา
62113024035 นางสาวณัฐกฤตา แนววิลัย
62113024036 นางสาววิชุดา นพเสริฐ
62113024037 นางสาวนิลาวรรณ สติพาน
62113024038 นายอานุภาพ ขาวกุญชร
62113024039 นายทวีวัฒน� ทวีสุข
62113024040 นายศุภณัฐ สามิบัติ
62113024041 นางสาวแพรววิภา พรมวงค�
62113024042 นางสาวหทัยรัตน� กุลศรีไชย
62113024043 นางสาวเสี่ยงเทียน พงษ�ปลัด
62113024044 นายทศพล แสนสุภา
62113024045 นางสาวศิรินทร�ทิพย� วงวิลาศ
62113024046 นางสาวน้ําฝน บัวสิงห�
62113024047 นางสาวสุภาวิตา แก6วผล
62113024048 นางสาวอักษรศาสตร� ฝายจะโปUะ
62113024049 นายณัฐวุฒิ จันทร�วิทัน
62113024050 นางสาวสาวิณี ศรีนามน
62113024051 นางสาวฐิติวรดา ดาวันนา
62113024052 นางสาววิไล ศิริ
62113024053 นางสาวชัญญา ศรีจันทร�
62113024054 นายภาคภูมิ วริวงค�
62113024055 นางสาววีรพร คําสีทา
62113024056 นางสาวสายจิตร โพพ-วง
62113024057 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยกุล
62113024058 นางสาวนฤมล ไชยสงโท
62113024059 นางสาวณัฏฐณิชา อนุแก-นทราย
62113024060 นางสาวศศิวิมล ทองไพร
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62113024061 นางสาวมัทนา โนภูเขียว
62113024062 นางสาวรุ-งนภา ประจง
62113024063 นายอนุชาติ เมืองนันท�
62113024064 นายภานุพงศ� พระวงคํา
62113024065 นายเมธาชนม� วอศิริ
62113024066 นายชัยณพงษ� ปEญญาดา
62113024067 นางสาวณัฏฐนันท� อุ-นพระบุ
62113024068 นางสาวกมลพรรณ วิชัยโย
62113024069 นางสาวรัตนาภรณ� อาจดวงดี
62113024070 นางสาวมัลลิกา ทัศดร
62113024071 นายอธิวัฒน� วันนาหม-อง
62113024072 นายเชิดเกียรติ วินธิมา
62113024073 นางสาวชนัสดา ชาวหนอง
62113024074 นางสาวอุไรทิพย� พรมพาน
62113024075 นางสาวเนตรนภา แสงเพ็ชร
62113024076 นางสาวตัษณชล อุดดี
62113024077 นายฐิติพงษ� ลีลาศ
62113024078 นางสาวสิรินัท บุสทิพย�
62113024079 นางสาวเยาวลักษณ� ภูประพันธ�
62113024080 นางสาวอรณี ดอนชมภู
62113024081 นางสาวเยาวลักษณ� วังคาม
62113024082 นางสาวภาวิจิตร� ขันผง
62113024083 นางสาวสวรรยา หวังวีระ
62113024084 นายปณวัชร วายโสกา
62113024085 นายนลธวัช วิสูญ
62113024086 นางสาวจิรา แดงหล6า
62113024087 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�สิงห�
62113024088 นางสาวดวงสุดา มูลคํา
62113024089 นายวัชเรนทร� อุทรักษ�
62113024090 นายกรวิทย� งามลํายอง
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62113024091 นางสาวจิราพร คําโนนม-วง
62113024092 นางสาววิยุพา จําปาหวาย
62113024093 นายศุภกร เกิดสาย
62113024094 นางสาวไพลิน ภูธาตุเพชร
62113024095 นายอดุล พิมพ�ดี
62113024096 นางสาวสุทธิรัตน� เพ็ชร�ล6อมทอง
62113024097 นายเศวตสิทธ์ิ อิ่มนาง
62113024098 นางสาวอรุณรัตน� ศรีขนเหี่ยว
62113024099 นายปEณญทรรศก� ผลงาม
62113024100 นางสาวกุลชา หอมจู
62113024101 นายนฤดลเดช ชมฤดี
62113024102 นางสาวดรุณี ภูครองทุ-ง
62113024103 นางสาวมะนิกา ละมณี
62113024104 นางสาวอภัสนันท� สาวิยศ
62113024105 นายภาสกร ชูศรีย่ิง
62113024106 นายอภิชาติ แสนชูปา
62113024107 นางสาวปFยมน ห6าวจันทึก
62113024108 นางสาวภัทรียา ภูนาฤทธ์ิ
62113024109 นายศราวุฒ สุวรรณรักษ�
62113024110 นางสาวผกามาศ ดุจดําเกิง
62113024111 นายทักษ�ดนัย อังศรี
62113024112 นางสาวชนกานต� จันทิชัย
62113024113 นางสาวนิรมล เจริญ
62113024114 นายมนัส ถ่ินนาเมือง
62113024115 นางสาวเจนจิรา ทาพรหม
62113024116 นายตระกูลฤทธ์ิ บุญกัน
62113024117 นายสังวร จันทะคีรี
62113024118 นายศิริพงษ� นครแก6ว
62113024119 นางสาวอนุสรา กิจธิมน
62113024120 นางสาวสุพรรษา ชัยกาวิล
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62113024121 นางสาวชลิตา ดาจันทร�
62113024122 นางสาวปภัสชญา พิกุล
62113024123 นางอัญชลี อินธิโซ
62113024124 นายคมกฤช บุษราคัม
62113024125 นายกังสดาล สมจินดา
62113024126 นางสาวสกุลทิพย� ศรีสกุล
62113024127 นางสาวสุกัญญา ชัยโชค
62113024128 นางสาวรัตนาภรณ� ฐิตะสาร
62113024129 นายศรานนท� สําราญ
62113024130 นางสาวจิรัฐิติกาล อุดมโภชน�
62113024131 นางสาวปFยภรณ� ดาทุมมา
62113024132 นางสาวณัฐกานต� เมืองโคตร
62113024133 นายเจตน�ดํารงค� ทองเหลา
62113024134 นางสาวจารุวรรณ กมลวิบูลย�
62113024135 นางสาวพิไลลักษณ� ภูประวัติ
62113024136 นายธีระวัฒน� นครวรรณ
62113024137 นายนิธิกร แก6วลําหัด
62113024138 นายชลากร ทองศิริ
62113024139 นายภูมิวิศิษฏ� โคตุนัน
62113024140 นางสาวรสสุคนธ� ชาติมูลตรี
62113024141 นางสาวมลฤดี ทองสิทธ์ิ
62113024142 นางสาวกัญจนพร บะพร
62113024143 นางสาวสมฤดี แก6วนพรัตน�
62113024144 นางสาวพัชรินทร� คุรุนันท�
62113024145 นางสาวอภิญญา หอมจันดี
62113024146 นายสุรศักด์ิ ระโยธี
62113024147 นางสาวเบญญาลักษณ� โยธามาตย�
62113024148 นายเกริกเกียรติ วโรรส
62113024149 นางสาวคนิชนันทน� อักษร
62113024150 นางสาวกฤษณา ทองทุม
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62113024151 นางสาวดวงเดือน เสนาเสถียร
62113024152 นางสาวทัศนีย� ภักดีสุวรรณ
62113024153 นายเมืองมินทร� ใจดี
62113024154 นายพิทักษ� ทระคําหาร
62113024155 นางสาวสุทธิดา แสงสีงาม
62113024156 นางสาวหัตถพันธ� โคตษา
62113024157 นางสาวอังคณา เวสา
62113024158 นายภูชินพัทธ� แสงพันธ�
62113024159 นายพชร เหลืองไตรรัตน�
62113024160 นายรัตนพล บุญที
62113024161 นางสาวมณีรัตน� นาทันคิด
62113024162 นายศราวุฒิ อุปราชัย
62113024163 นางสาวรุจิรา ปะวันตา
62113024164 นางสาวนันทิยา กลิ่นฟุRง
62113024165 นายทวีชัย จรัสแสง
62113024166 นางสาวศิริรัตน� ภูดอนโพธ์ิ
62113024167 นางสาวเกสรา ศีลาสาร
62113024168 นางสาวภิราดี ฆารไสว
62113024169 นางสาวจตุพร นิลพันธุ�
62113024170 นางขวัญจิรา ทันมัง
62113024171 นางสาวจันธิมา ฆารดา
62113024172 นางสาวรัศมี ทองทวี
62113024173 นางสาวศศิธร เวียนไธสง
62113024174 นางสาวณัฎฐทิตา อุ-นปา
62113024175 นางสาวพิมลพรรณ แสงมณี
62113024176 นายวรัทพนธ� เมฆสว-าง
62113024177 นายไกรรัฐ มันหาท6าว
62113024178 นางสาวฉายสิริ ทองลือ
62113024179 นางสาวสุดาภรณ� เทพเสนา
62113024180 นายศักด์ิดาวัฒน� อุปมัย
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62113024181 นายทรงสิทธ์ิ วงค�แก6ว
62113024182 นางสาวนันทณา ไปบน
62113024183 นางสาวกัลยาณี ทองโคกสี
62113024184 นางสาวรัญญา โคตรวงษ�
62113024185 นายพีรพงษ� พยอม
62113024186 นางสาวธัญญลักษณ� โมคะรัตน�
62113024187 นางปFยธิดา สมาทา
62113024188 นายวรุฒ ภาพชมภู
62113024189 นางสาวศิรินทรา มงคลเคหา
62113024190 นายยศวัศ จันทรา
62113024191 นายวิชิต ภูใบบัว
62113024192 นางสาวเพียงหทัย พิงคารักษ�
62113024193 นางสาวนริสา พิมพ�เสน
62113024194 นางสาวชุติกาญจน� ดวงพรมทอง
62113024195 ส.อ.วิษรุต จันประทักษ�
62113024196 นางสาวเจนจิรา อรุณถิน
62113024197 นางสาวกนกพร ปEชชามูล
62113024198 นางสาวสินิทธา สุทธิโส
62113024199 นางสาวพัชรี ปFยะนารถ
62113024200 นางสาวปEฐธวีภรณ� หุ-นสุวรรณ�
62113024201 นายฐนิศร� พันธ�บุญศรี
62113024202 นายปฏิพัทธ� จันทะวงษ�
62113024203 นางสาวอรยา สุขพันธ�
62113024204 นางสาวผ-องจิตร เตรียมแรง
62113024205 นางสาวเบญจภรณ� ช-วยปุPน
62113024206 นายธนธร ภาหวัน
62113024207 นายสุจิตร นรมาตร
62113024208 นางสาววาสนา วงษ�สวัสด์ิ
62113024209 นางสาวอัจฉราภรณ� จันทร�จู
62113024210 นางสาววรางค�กร โพระกุ
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62113024211 นางสาวนิภาภรณ� อัญฤาชัย
62113024212 นายอัมรินทร� สุวรรณสุข
62113024213 นางสาวธัญญลักษณ� สามภูศรี
62113024214 นางสาวรัชดา โมมขุนทด
62113024215 นางสาวศิริกมล โยธะคง
62113024216 นางสาวพิมพ�ใจ เขจรรักษ�
62113024217 นางสาวปFยะพร มาแสวง
62113024218 นางสาวกิติพร ดลเรขา
62113024219 นายวิทยา พลพิทักษ�
62113024220 นางสาววิลาสินี แสงนิกุล
62113024221 นางสาวกุมาภรณ� ประสงค�บุญ
62113024222 นายจิรพงศ� วัฒนบุตร
62113024223 นายบุญพบ โนวิชัย
62113024224 นางสาวคุณาภรณ� สมานพันธ�
62113024225 นายพิรานันท� สุขเสริม
62113024226 นายคงศักด์ิ ปEกกาเวสา
62113024227 นางสาวเหมือนฝEน ใจชื่น
62113024228 นายพงศ�เพชร เพชรฤาชัย
62113024229 นายปEญญา สายรัตน�
62113024230 นางสาวอรณิชา อาจวิชัย
62113024231 นางสาวอารยา ชัยศิริ
62113024232 นางสาวปFยะพร รินทะสมบัติ
62113024233 นางสาวศศิธร คํามูลตรี
62113024234 นางสาวจีระนันท� เผยศิริ
62113024235 นายอนุเดช ปาระพิมพ�
62113024236 นางสาวชฎาภรณ� พิมพ�วัน
62113024237 นายทศพร วรวงษ�
62113024238 นางสาวเกศมณี หารรุ-งศรี
62113024239 นางสาวปวีณา ทัดทอง
62113024240 นางสาวพรธิดาวรรณ น6อยสุข
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62113024241 นายพงศ�ศิริ ศรีภักดี
62113024242 นางสาวชุติมา นามมูลน6อย
62113024243 นางสาวนิโลบล เพชรภักดี
62113024244 นางสาวอารีย�รัตน� เชื้อหลง
62113024245 นายกษิดิศ บรรจงลักษณ�
62113024246 นายไพรรี ไกยะรัตน�
62113024247 นายศุภชัย โคตรนารา
62113024248 นายอรรถฤอากรณ� วรรณจันทร�
62113024249 นางธัญชนก ฝRายลุย
62113024250 นางสาวเพ็ญนิพา สวันนา
62113024251 นางสาวจุฑามาศ พินทา
62113024252 นางสาวอักษราพรรณ หอมจันดี
62113024253 นายศักยกฤต ศรีวงษ�ชัย
62113024254 นางสาวก่ิงกาญจน� ภาชนะวรรณ�
62113024255 นายอรรถชัย สวนไธสง
62113024256 นางสาวยลรดี ดวงโพธ์ิทอง
62113024257 นางสาวสุปรียา สมแสง
62113024258 นายสุรชัย คอนสูงเนิน
62113024259 นายปฏิภาณ จันทร�นวล
62113024260 นายวทัญ\ู เหล-ารัตน�
62113024261 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
62113024262 นายรัติพงษ� ใจเมธา
62113024263 นางสาวสรันรัตน� จําปาชุม
62113024264 นางสาวสุพัตรา เทพมง
62113024265 นายจักรพรรด์ิ ชุณหบุญญทิพย�
62113024266 นางสาวอนงค�ลักษณ� สวัสด์ิทอง
62113024267 นางสาวฐิติพร ภูกันดาน
62113024268 นางสาววารุณี ทิพประมวล
62113024269 นางสาวจุรีพร แพงวิเศษ
62113024270 นางสาววรินทรา คําสอน
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62113024271 นายพงษ�พิจักษณ� แก6วโสม
62113024272 นายครุศาสตร� ศาลารักษ�
62113024273 นางสาวอัญชลี สืบสําราญ
62113024274 นายธีรพงษ� วินทะชัย
62113024275 นายอนุกูล ศิริจันทร�
62113024276 นางสาวนัฐพัชร ธนะสินธราทิพย�
62113024277 นางเมลดา บุญไชโย
62113024278 นางสาวปนัดดา พันไธสง
62113024279 นางสาวอาภรณ� อิโน
62113024280 นางสาววิชุดา เครือจันทร�ตา
62113024281 นางสาวสุภัตรา ศรีธรณ�
62113024282 นางสาวเนตรนภา ซุ-มทองหลาง
62113024283 นางสาวขวัญกมล สระทองอยู-
62113024284 นายมาโนช บุญแหยม
62113024285 นางสาวกมลพร อรัญวาส
62113024286 นางสาวจุฑามาศ ตุ-นสีดา
62113024287 นางสาวกัญญาภัค ศิริธรรม
62113024288 นางสาวปาณิสรา ปEดถาระกัง
62113024289 นางสาวปรียาพร ไชยนา
62113024290 นางสาววราภรณ� กิจเทาว�
62113024291 นายกิตติศักด์ิ ศิริกาญโกมล
62113024292 นางสาววิรดา มีชาญเชี่ยว
62113024293 นางสาวรุ-งลาวัลย� พิลาวรรณ�
62113024294 นางสาวนิตยา บัวสมบัติ
62113024295 นางสาวรุจิรา นามไพร
62113024296 นางสาวจุฑามาศ ศรีน-วม
62113024297 นางสาวปาริฉัตร แสงขํา
62113024298 นางสาวจิราพร ธิบดี
62113024299 นางสาวอรนี ติลาโพธ์ิ
62113024300 นางสาวพิลัยภรณ� สมรักษ�
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62113024301 นางสาวศุภากร ทรงชัยยศ
62113024302 นางสาวสุพัตรา ราชมี
62113024303 นางสาวจันทร�จิรา ผลสวัสด์ิ
62113024304 นายศตคุณ คนไว
62113024305 จ-าอากาศเอกวิชัย คิดถูก
62113024306 นางสาวสุพัตรา บุตรคํา
62113024307 นางสาวเกศกมล กะลัมพะนันทน�
62113024308 นางสาวเกศกนก สร6อยสมุทร
62113024309 นายอภิสิทธ์ิ นนเมืองแด
62113024310 นางสาวเพ็ญประภา ศรีอภัย
62113024311 นางสาวดอกฟRา วิชาพูล
62113024312 นางสาวกัญณภัทร ภูโปร-ง
62113024313 นายกิตติศักด์ิ บัวพา
62113024314 นางสาวเบ็ญจพรรณ จารัตน�
62113024315 นางสาววาราดา คําลือชา
62113024316 นายศักรินทร� อ6องาม
62113024317 นางสาวเสาวลักษณ� จําปานุ6ย
62113024318 นางสาวธัญวรัตม� โสกัณทัต
62113024319 นายชัยณรงค� พลศรี
62113024320 นางสาวเสาวลักษณ� ม-วงกลาง
62113024321 นางสาวรุจิรัตน� ซาซุม
62113024322 นายนิกร ศรีประสาน
62113024323 นายอานนท� บุญโนนแต6
62113024324 นางสาวพัชรียา เอ็นดู
62113024325 นายณัฐชนน ปFGนละออ
62113024326 นางสาวสุมิตรา พลเย่ียม
62113024327 นางสาวธัญพิชชา สีพั้วฮาม
62113024328 นายกฤตภาส ใยขันธ�
62113024329 นางสาวธีรนาฎ สารผล
62113024330 นายอภิวัฒน� ลามูลเทียร
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62113024331 นายทศพล ต6นสีนนท�
62113024332 นายสัตยา นาหาร
62113024333 นายกฤดิโชติ อินอุ-นโชติ
62113024334 นางสาวทัศนาพร ผิวขาว
62113024335 นางสาวกัลยา แคว6นเขาเม็ง
62113024336 นายพันลภ ทิพพิชัย
62113024337 ว-าที่ร6อยตรีหญิงพัชรา คําผุย
62113024338 นายปFยะเชษฐ� สุขทั่วญาติ
62113024339 นางสาวลลิตา ปEทถาพงษ�
62113024340 นายสง-า ชมภู-
62113024341 นางสาวกัณฐมณี หนองแก
62113024342 นางสาวกาญจนาพร ปFนะกาพัง
62113024343 นางสาวณฐพร จูมด6วง
62113024344 นายณฤพล หรสิทธ์ิ
62113024345 นายธนกฤต วิษณุโยธิน
62113024346 นางสาวสุปราณี ซากกระโทก
62113024347 นางสาวมณฑิตา สุขกล6า
62113024348 นายพูลศักด์ิ การภูธร
62113024349 นายธีรเดช สิงห�มีสี
62113024350 นางสาวฉันทนา กําริสุ
62113024351 นางอภิสรา กมลรัตน�
62113024352 นายอลงกต โสส6มกบ
62113024353 นางสาวกนกดารินทร� ปะวันนัง
62113024354 นางสาวจิราพร แย6มฎีกา
62113024355 นางสาวพิกุล วงค�ก6อม
62113024356 นายดอน ด-อนศรี
62113024357 นายพิชิตพล ศรีทํามี
62113024358 นางสาวจิราภา ชารี
62113024359 นางสาวอาทิตยา ชุมแก6ว
62113024360 นางสาวสุพัตรา นนตรี
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62113024361 นายธงชัย สุขประเสริฐ
62113024362 นางสาวผกาวรรณ นามโคตร
62113024363 นางสาวไพรจิตร สาระขันธ�
62113024364 นางสาวอัญชลี เถาว�ชาลี
62113024365 นางสาวยศวดี แดนประเสริฐ
62113024366 นางสาวศศิวิมล ค6าคล-อง
62113024367 นางสาวแสงระวี บุตรโคตร
62113024368 นางสาวนีรชา ศรีจันทา
62113024369 นางสาวยลดา นันท�ดี
62113024370 นางสาวสุพัตรา ถาวงษ�กลาง
62113024371 นางสาวกรรณิการ� ลาศรีทัศน�
62113024372 นางสาวกรรณิกา สัจสุวรรณ�
62113024373 นางสาวพลอยไพลิน ลีลาน6อย
62113024374 นางสาวพรพนิต เรืองสิทธ์ิ
62113024375 นางสาววาสนา เมิกข-วง
62113024376 นางสาวเกวริน สายบุตร
62113024377 นางสาวลักขณา กะอาจ
62113024378 นางสาวชไมพร ศรีวิชา
62113024379 นายวสุรัตน� ภูอังคะ
62113024380 นางสาวสานิกา อิโน
62113024381 นางสาวจิราพร อังคะลา
62113024382 นายมวลชน ดอนสมจิตร
62113024383 นายชนากร หงษ�ชัย
62113024384 นางสาวปรภาส� คงเกษมภิบาล
62113024385 นางสาวรัตน�ธวัล เลี้ยวประเสริฐ
62113024386 นางสาวณัฐกานท� นพคุณ
62113024387 นางสาวธนพร หงษ�คาร
62113024388 นางสาววิสารัต จิตแสง
62113024389 นายภูติชนม� โพธ์ิสิงห�
62113024390 นางสาวปFยะนุช พระลับรักษา
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62113024391 นางสาวดรุณี อินทรประสงค�
62113024392 นางสาวอรอุมา พยอม
62113024393 นางสาวพวงผกา วงษ�หาญ
62113024394 นายศุภโชติ โลไธสงค�
62113024395 นายรชฏ ต้ังฤดี
62113024396 นางสาวธนาพร อุ-นสุนทรพิทักษ�
62113024397 นายประวิทย� บัวเย็น
62113024398 นางสาววัลภา เชื้อเพชร
62113024399 นางสาวสุทธิดา ตระแก6วจิตร
62113024400 นางสาวสุวิชญา แก6วกงพาน
62113024401 นายปฐมพร เพ็งสวัสด์ิ
62113024402 นายสุชน ถุงวิชา
62113024403 นางสาวก่ิงแก6ว แก6วกัลปS
62113024404 นายชาญณรงค� รูปสม
62113024405 นางภัทธนันท� บุญปราการ
62113024406 นางสาวพรไพลิน จันทิหล6า
62113024407 นางสาวนิภาวรรณ อะวะตา
62113024408 นางสาวกุลธิดา ทองขาว
62113024409 นางสาวปFยะพร สร6อยมี
62113024410 นางสาวภัทราภรณ� แผ-นทอง
62113024411 นางสาวอรอุมา พันชารี
62113024412 นางพรพิมล นาควิเชียร
62113024413 นางสาวณัฐนันท� มณีทัพ
62113024414 นายอาทิตย� มติยาภักด์ิ
62113024415 นายทิพเนตร ทองนรินทร�
62113024416 นายอัครเดช ไชยปะ
62113024417 นางสาวสนพพร สายงาม
62113024418 นางสาวปณิตา ศิริสาธร
62113024419 นางสาวสิราวรรณ แร-มี
62113024420 นายศักด์ิสิทธ์ิ ผลภิญโญ
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62113024421 นางสาววงวรรณ เพาะชม
62113024422 นางสาวกันยา อินทร�สกล
62113024423 นายโยธิน จําศักด์ิ
62113024424 นางสาวปาลิตา ม่ังค่ัง
62113024425 นางสาวสุชาดา ศรีทอง
62113024426 นางสาวรัตนาภรณ� ใจดี
62113024427 นายพิทวัฒน� กิจรัส
62113024428 นายวิศิษฏ� ฉมารัตน�
62113024429 นายอยวัติ ศิริจานุสรณ�
62113024430 นายพลพจน� วัฒนวิเชียร
62113024431 นางสาวกัลยา สิมดี
62113024432 นางสาวอัจฉรา จันทร�แย6
62113024433 นางสาวพัชรี ศรีเงิน
62113024434 นายกฤษกร สีดาแหลม
62113024435 นางสาวพิชญาภา ภูคําวงค�
62113024436 นางสาวสมชนก วงษ�เตปา
62113024437 นางสาวชัญญานุช จันทร�โสดา
62113024438 นางสาวสมพักตร� ศรแผลง
62113024439 นางสาวศุภลักษณ� เชื้อไพบูลย�
62113024440 นางสาวสุดารัตน� ยศย่ิง
62113024441 นายกวิน ไตรศิริพานิช
62113024442 นายจักรกฤษณ� แสนทวีสุข
62113024443 นางสาวพวงทิพย� เหล-าจันอัน
62113024444 นางสาวธิดาภรณ� ภูพันนา
62113024445 นางสาวณัฐพร วีระษร
62113024446 นางสาวบุปผา จันทร�มหา
62113024447 นางสาวณัฎฐธิดา สายธนู
62113024448 นายอภิสิทธ์ิ สาดา
62113024449 นางสาวณัฐฐินันท� คาดพันโน
62113024450 นางสาวน้ําเพชร อมรรัตนกุล
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62113024451 นางสาวอาทิตยา ยางเครือ
62113024452 นางสาวสุภาวดี ศิริชมภู
62113024453 นายศักรพงษ� บุญเอก
62113024454 นายเศกสรร พรมโคตร
62113024455 นายรัตนพล พลต้ือ
62113024456 นางสาวพิมพ�ผกา เกมชัยภูมิ
62113024457 นางสาวกีรติ อนันตกุล
62113024458 นางสาวสิญาพร เตชะแก6ว
62113024459 นางสาวรัชนีกร ซอนรัมย�
62113024460 นางสาวรัฐกร ศิริเลี้ยง
62113024461 นายคเชนทร� โคตรมุงคุณ
62113024462 นางสาวกัลยา คําผา
62113024463 นายวิศรุต พิสุทธิศุภร
62113024464 นางสาวนฤมล จุลศรี
62113024465 นางสาวสุทธิดา ดีทับทิม
62113024466 นายอภิณัฐ สมปEญญา
62113024467 นางสาวมัณฑนา เหมะสถล
62113024468 นายศิริโรจน� ศิริบํารุง
62113024469 นายอภิสิทธ์ิ พรอินทร�
62113024470 นางสาวธิดารัตน� โชติเจริญนาน
62113024471 นางสาวปาระณี สุขอนันต�
62113024472 นางสาวฤทัยรัตน� จันทะบุตร
62113024473 นางสาวนงลักษณ� หว-างแสง
62113024474 นางสาวสมจิต มาละหาน
62113024475 นางสาวกรรณิการ� ศรีบุรินทร�
62113024476 นางสาวรัชฎาภรณ� หงอกสีทา
62113024477 นางสาวศิริตา สวัสดิรักษ�
62113024478 นายกฤษณะ ไชยกิจ
62113024479 นางสาวณัฐวดี สัตนาโค
62113024480 นายวงศกร นิลโสม
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62113024481 นางสาวสมสมัย กาสา
62113024482 นางสาวมนสิชา พันบุบผา
62113024483 นางสาวภาวิณี เลสะท6าน
62113024484 นายพีรพงศ� พิพัฒน�กิจกุล
62113024485 นางสาวกานต�ชนก ตันสมรส
62113024486 นายวรายุทธ โต-นวุธ
62113024487 นายดีเด-น กุศลากร
62113024488 นางสาวสิรภัทร สายเนตร
62113024489 นายคุณานันต� มุทุกันต�
62113024490 นางสาวสุพัตตรา สีทองทุม
62113024491 นางสาวจริยา สิงห�ธรรม
62113024492 นายสวัสดิพงศ� ศรีภักดี
62113024493 นางสาวศศิวิมล คําโหยก
62113024494 นายพงศกร พิมพ�จันทร�
62113024495 นางสาวขวัญชนก รัตนมาลี
62113024496 นางสาวนิยะดาวรรณ จ้ันวันดี
62113024497 นางสาวอภิญญา สีคังไพ
62113024498 นายอดิศักด์ิ อุ-นเจริญ
62113024499 นายพลกฤต โพธ์ิศรี
62113024500 นางสาวพิยดา บุตรกอย
62113024501 นางสาวพรหมพร โกสาเสนา
62113024502 นางสาวนีรนุช น6อยนิล
62113024503 นางสาวนันทนา ขุนวงษา
62113024504 นางสาวผกาสินี ดีรักษา
62113024505 นางสาวอรปMยาพร วิชัยศร
62113024506 นางสาวปEญจพร สอนสระคู
62113024507 นางสาวแอนนา เศษฐา
62113024508 นางสาวพรนับพัน วรรณสุทธ์ิ
62113024509 นายภาณุพงษ� คลังกลาง
62113024510 นายณัฐวัตร ขัดสงคราม
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62113024511 นายมารุต บุบผามาลา
62113024512 นายธรรมนูญ ตันติศิริธนากร
62113024513 ว-าที่ ร.ต. หญิงอรพิมล ยังคง
62113024514 นางสาวเบญจมาภรณ� แข-จะวัด
62113024515 นางสาวสุกัญญา คําภูเงิน
62113024516 นางสาวเบญจพร จันทร�เหล-าหลวง
62113024517 นางสาวอรอุมา แถมสมดี
62113024518 นางสาวธนัญชนก พุทธสอน
62113024519 นางสาวดาริกา สายคําด6วง
62113024520 นางสาวพลอยริน ตาสี
62113024521 นางสาวสุดารัตน� อนุสุริยา
62113024522 นายนิติ น6อยคําภู
62113024523 นางสาวกาญจนา นันต้ือ
62113024524 นางสาวชไมพร กัณหาบัว
62113024525 นายทีปกร มืดนนท�
62113024526 นางสาวปFยนุช สียาโง
62113024527 นางสาวชุติมา แซ-โค6ว
62113024528 นางสาวศศิวิมล ลีปา
62113024529 นางสาววิมลรัตน� มหาวัน
62113024530 นางสาวรุ-งฤดี สุดสาร
62113024531 นางสาวสุวรรณา แก6วย-อม
62113024532 นางสาวสิริวรรณ แสนเหวิม
62113024533 นางสาวสุนิสา สุ-มมาตร
62113024534 นายรุ-งเรือง ดวงฤดีสวัสด์ิ
62113024535 นางสาวนิรมล โคตรคํา
62113024536 นางสาวจันทกานต� รักษาบุญ
62113024537 นางสาวเสาวณี ช-องงาม
62113024538 นายพิชญ�พงศ� ไชยลาภ
62113024539 นางสาวนภสร มะโยธี
62113024540 นายวุฒิพงษ� แน-นชารี
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62113024541 นางสาวศิริขวัญ ชิณแสน
62113024542 นางสาวพิชยา อ-อนโอน
62113024543 นางสาวสุภารัตน� การคิด
62113024544 นายเฉลิมพร แหวนประเสริฐ
62113024545 นางสาวดวงฤทัย เสวนา
62113024546 นางสาวพรมงคล พรมโสดา
62113024547 นายสุปรีดา ประดิษฐ�แท-น
62113024548 นางสาวชลิตา ม่ันใจสุข
62113024549 นางสาวศิราณี บัวพล
62113024550 นายภีมพศ สารทอง
62113024551 นายอนนต� บุตรสําราญ
62113024552 นายณัฐวุฒิ โทรัตน�
62113024553 นายรัฐภูมิ ธนีเพียร
62113024554 นางสาวรุ-งตะวัน คําปEน
62113024555 นางสาวแพรวพรรณ พิมพ�เสนา
62113024556 นางสาวพรรณิภา ขันโอฬาร
62113024557 นางสาววันวิสา ภูบัวใบ
62113024558 นางสาวจันทิมา มูลทิพย�
62113024559 นายสุพรรณ สุนิพรม
62113024560 นางสาวไพรินทร� นาชัย
62113024561 นางสาวอารีรัตน� ชนะโยธา
62113024562 นางสาวพัทญาพร กุลลา
62113024563 นางสาวอรศิริ ชุมพล
62113024564 นายเสกสรรค� โยธาธรรม
62113024565 นางสาววิภาวดี อิ่มทรัพย�
62113024566 นางสาวสุชาดา ชัยจิตวณิชกุล
62113024567 นายปณิธาน อุปมัย
62113024568 นายชํานาญ หรบรรณ�
62113024569 นางสาวสายชล แสนเสนา
62113024570 นางสาววริศรา สําราญ
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62113024571 นางสาวขวัญใจ เบ6าจันทึก
62113024572 นางสาวจุฑามาศ ดลประสิทธ์ิ
62113024573 นางสาวศศิมาภรณ� ชาญธีระประวัติ
62113024574 นางสาวนวพรรษ จารย�แปะ
62113024575 นายกิตติศักด์ิ นาคแก6ว
62113024576 นางสาวศิวพร ทองย6อย
62113024577 นางสาวอรุณลักษณ� พันธุชิน
62113024578 นางสาวธนัญญา ศรีสุธรรม
62113024579 นางสาววนิศา เจิมแสน
62113024580 นางสาวรุ-งฤทัย เชื้อแคนอ6น
62113024581 นางสาวคคนางค� เจริญศักด์ิ
62113024582 นางสาวปฐิมา บุพผา
62113024583 นางสาวบุญญาพร ศรีพลลา
62113024584 นางสาวอภิสรา เมืองโคตร
62113024585 นางสาวปานใจ เกตุงอน
62113024586 นางสาวเจนจิรา สุขราช
62113024587 นายวชิระ สุระวิทย�
62113024588 นายอภิวัฒน� ปาวงค�
62113024589 นางสาวสุชาดา เชียงเงิน
62113024590 นางสาววรรณจุรี อสุรพงค�
62113024591 นางสาวอิงคนันท� คุณมาศ
62113024592 นายสัตยา นันดี
62113024593 นางสาวนริญพร พลตรี
62113024594 นางสาวสกุลแก6ว เบ6าดี
62113024595 นางสาวกนกวรรณ บัวฤทธ์ิ
62113024596 นางมุทิตา พิมพา
62113024597 นายมนตรี สารผล
62113024598 นางสาวปรินทิพย� นามบัวศรี
62113024599 นางสาวภัชริดา น6อยทรง
62113024600 นายสุทธพิช สีคําบ-อ
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62113024601 นายกฤษณะ ศรีโฉม
62113024602 นางสาวธนพร เติมวิถี
62113024603 นางสาวน้ําหวาน เที่ยงตรง
62113024604 นายชลโกมล ทับทัน
62113024605 นางสาวราตรี ศรีขาว
62113024606 นางสาวกฤติยาณี สีสมพันธ�
62113024607 นางสาวอารียา ทัพไทย
62113024608 นายณัฐดนัย ทบด6าน
62113024609 นางสาวสุพัตรา พลพิมพ�
62113024610 นางสาวอรสุดา โทลา
62113024611 นางสาวอรณี ภูแล-นดี
62113024612 นางสาวพัชอร พุทธสรณ�
62113024613 นางสาวกานดาวดี ลาทน
62113024614 นายศุภชัย ภูมิไธสงค�
62113024615 นางสาวรัตนาภรณ� ประทุมสาย
62113024616 นางสาวณัฐณิชา จันทะบงค�
62113024617 นางสาววนิดา วงค�วาลย�
62113024618 นายกันต�ธีร� สีดาบุญ
62113024619 นางสาวเกษวลี ศรีมุงคุณ
62113024620 นางกมลวรรณ ควรรณสุ
62113024621 นางสาวอรทัย ประนันทัง
62113024622 นางสาวภัทรวรินทร� มีเอี่ยม
62113024623 นางสาวรัตนา อินทรโสภา
62113024624 นางสาวภัสสร เสนาะเสียง
62113024625 นางสาวศศิธร สมุทรเขต
62113024626 นายจักรพันธ� สีทาสังข�
62113024627 นางสาววริศรา ปานกลาง
62113024628 นางสาวอรณี มีสา
62113024629 นางสาวน้ําฝน หลาวเงิน
62113024630 นายเชาวลิต ขาวผ-อง
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62113024631 นายอิทธิพล โพธ์ิวงษ�
62113024632 นางสาวปFยธิดา หลักมิยา
62113024633 นางสาวพรนภา แดนนานารถ
62113024634 นางสาวอรนุช นามบุดดี
62113024635 นางสาวบัณฑิตา ทุมมา
62113024636 นางสาวนฤชล สิงห�ศักดา
62113024637 นางสาวเสาวลักษณ� มูลวิไล
62113024638 นางสาวเกตศิณี เที่ยงทํา
62113024639 นางสาวเบญจมาศ เพียงโนนดา
62113024640 นางสาวธันสิรินทร� มาให6พร6อม
62113024641 นายภานุ ศิริธรรม
62113024642 นายไกรวิทย� นรสาร
62113024643 นางสาวทิพเนตร สีโสดา
62113024644 นางสาวเบญจพรรณ ศรีเชียงสา
62113024645 นางสาวยุพิน เถาวัลย�ราช
62113024646 นายจตุรงค� สีเห็มทอง
62113024647 นายเด-นพงษ� สุวลักษณ�
62113024648 นายวัฒนาพงศ� ทิพฤกษ�
62113024649 นางสาวอุษา บางชัยภูมิ
62113024650 นายปรมัตถ� เหล-าวอ
62113024651 นางสาวจันทิวา กํ่าจัตุรัส
62113024652 นางสาวกชกร มีมาก
62113024653 นางสาวสกุลเกตุ โชติกวี
62113024654 นางสาวทิพย�รัตน� รังระรื่น
62113024655 นางสาวศิริชลธาร แก6วโสม
62113024656 นายวัฒนา นิคมวรรณ
62113024657 นายอิศราง ภูผากา
62113024658 นางสาวอิสราภรณ� ตรีกูล
62113024659 นางสาวเสาวลักษณ� พุทธานี
62113024660 นางสาวกรรณิกา ทุยบึงฉิม
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62113024661 นางสาวจริยาภรณ� ถาวรบุตร
62113024662 นางสาวณัฐธิดา สอนพรหม
62113024663 นางสาววิชุดา วรชินา
62113024664 นางสาวณัฐรุจา แสงศาลาศรี
62113024665 นางสาวดารากร กุลสอนนาน
62113024666 นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี
62113024667 นายธนพล เกตุทอง
62113024668 นางสาวญาณินี ภู-สกุล
62113024669 นางสาวณัฐพร แสนมีมา
62113024670 นายธราดล เขียวยะ
62113024671 นางสาวนิภากร คําสาย
62113024672 นายสวัสดิพงศ� ทองบ6านทุ-ม
62113024673 นางสาวพัชรินทร� ปEตถาวะโร
62113024674 นางสาวจันทิมา อุตรโส
62113024675 นางสาวอมร สีสงค�
62113024676 นายชนินทร� ศริ
62113024677 นางสาวศกลวรรณ ดาดผารัมย�
62113024678 นางสาวจุรีรัตน� จันทร�ไตรรัตน�
62113024679 นางสาวสุภารักษ� พลเย่ียม
62113024680 นายมงคล ลองจํานงค�
62113024681 นางสาวกาญจนา เคลือเถาว�
62113024682 นางสาวสายไหม พลชาลี
62113024683 นางสาวรัตติยา พลาสิทธ์ิ
62113024684 นางสาววนินทร แก6วขวาน6อย
62113024685 นายพงษ�ทวี รินสาร
62113024686 นางสาววาสนา โพธิสาร
62113024687 นางสาวสุวีรยา แพนสมบัติ
62113024688 นางสาววริศรา มณีวงษ�
62113024689 นายธนกฤต พลเย่ียม
62113024690 นายจิระพันธ� โชติผาด
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62113024691 นายทวีศักด์ิ พรมภักดี
62113024692 นางสาวกัญญา ตันสา
62113024693 นายธีรพนธ� ธิแก6ว
62113024694 นางสาวรุจิรัตน� อุดรสวาท
62113024695 นางพัทธนันท� พวงศิลปS
62113024696 นางชมพร หวังม่ัน
62113024697 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน
62113024698 นายนพพร พลอยวิเลิศ
62113024699 นางสาวธันยกานต� พรมศิริ
62113024700 นางสาวทรัพย�อนันต� ซ่ือสัตย�
62113024701 นายพงษ�พัฒน� พลาโห
62113024702 นางสาววรางรัตน� สารแสน
62113024703 นางสาวอโนมา ไชยพรหม
62113024704 นายคมสัน กุญชะโร
62113024705 นางสาวกุลธิดา ง-อนสว-าง
62113024706 นางสาวจุฬาลักษณ� จักรพล
62113024707 นางสาวณัฐพร นันจํารัส
62113024708 นางสาวนินัฐชา เก้ืออนุกูลกิจ
62113024709 นายอนุชิต ตุ6มชู
62113024710 นางสาวเนตรนภา หล6าเวียง
62113024711 ว-าที่ร.ต.ธีรวัต ไชยวงศ�
62113024712 นางสาวดรุณี แสงนิกุล
62113024713 นางสาวศศินิภา ม-วงกลาง
62113024714 นางสาวเอื้อการย� นาสมใจ
62113024715 นางสาวภัทรภร บุญศรี
62113024716 นางสาวจิราพร แสนไชย
62113024717 นายกิตติกาน นรสาร
62113024718 นางสาวสุพรรณี สิมมา
62113024719 นางสาวจิราภรณ� เทียมทัน
62113024720 นางสาวอังคณา บุญเกษม
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62113024721 นางสาววชิรญาณ� คําแดง
62113024722 นางสาวกรรณิการ� จําปาทิพย�
62113024723 นางสาวนริศรา นามโยธา
62113024724 นางสาวณัฐฐา อนุรักษ�พนาวัน
62113024725 นางสาวอนงค�นาฏ อยู-ศิลปSไชย
62113024726 นางสาวบุญญาพร โคตรชาลี
62113024727 นางสาวขัติยาภรณ� ชนะโยธา
62113024728 นางสาวนุดสบา บุญเกตุ
62113024729 นายจงจิต ระผิว
62113024730 นางสาวนุชาดา ทันโหศักด์ิ
62113024731 นายธนวรรษ จุลสม
62113024732 นายธนบรรณ ทะมาดี
62113024733 นางสาวรสสุคนธ� ใจกว6าง
62113024734 นางสาวเจนจิรา เมืองลี
62113024735 นางสาวภัสรา รักษาภักดี
62113024736 นางสาวชุตินธร ศรีสมุทร
62113024737 นางสาวปภัสรา ขุนนราศัย
62113024738 นางสาวสุวรีย� สุนทรนิพัทธ�
62113024739 นางสาวชวิศา เอี่ยมมาลา
62113024740 นายสุรศักด์ิ แสวงแก6ว
62113024741 นางสาวปรียนิตย� กาษี
62113024742 นายชํานาญ แก6วแกมจันทร�
62113024743 นางสาวพรพรรณ พันธะพุมมี
62113024744 นางสาวฐิราภรณ� มณีเลิศ
62113024745 นางสาวสิริมา ศิริทองจักร
62113024746 นางสาวกวินนา นาทศรีทา
62113024747 นางสาวนันท�สินี ศิริโกสุม
62113024748 นายธงชัย ไพศรี
62113024749 นางสาวปรียนันท� แจ-มเจริญ
62113024750 นางสาวปฏิมาภรณ� ทักขินัย
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62113024751 นายสกรรจ� จํานงค�
62113024752 นางสาวยศพร บุญวิเศษ
62113024753 นางสาวฉัตรทิพย� แสนเภา
62113024754 นางสาวชยิสรา เบาราญ
62113024755 นายพีรพล สิงห�ชา
62113024756 นายจตุรนต� วงศ�น้ําคํา
62113024757 นายภมร แผ6วสูงเนิน
62113024758 นางสาวจุรีมาศ แสงยศ
62113024759 นายสิทธิธรรม พิลาบุตร
62113024760 นางสาวกัญญา เถ่ือนบัวระบัติ
62113024761 นายปริยัติ จําปาแถม
62113024762 นายแทนพงษ� ขลิบทอง
62113024763 นายวันชัย ภูหงษ�แก6ว
62113024764 นางสาวสุภาพร โยจําปา
62113024765 นางสาววนิดา ยินดีมาก
62113024766 นายประมวลชัย หนูหล-า
62113024767 นางสาวโสพิตา ซาบูโฮม
62113024768 นางสาวสุดาวดี วงสาสิทธ์ิ
62113024769 นางสาวณัฐกานต� ศรีกรินทร�
62113024770 นายอภิชิต เปRากลาง
62113024771 นางสาวกรรณิการ� หันจางสิทธ์ิ
62113024772 นางสาวถิรดา ธนะภูมิชัย
62113024773 นางสาวสิวิพรรณ สุวรรณการ
62113024774 นางสาวปFยะวัลย� พันธุ�ไชย
62113024775 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ เถาว�ชาลี
62113024776 นางสาวรินทราย โต6หนองแปน
62113024777 นางสาวจุฑาทิพ ชัยเพชร
62113024778 นางสาวพรบัญชา กายาผาด
62113024779 นางสาวหฤทัย คําพิพจน�
62113024780 นางสาวธันย�ชนก ศรีคํา
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62113024781 นายสุริโย โคตรมูล
62113024782 นายเกียรติขจร สิ่วไธสง
62113024783 นางสาวลลิลดา วัฒนสันติพงศ�
62113024784 นางราตรี แคนสี
62113024785 นางสาวรุจจิรา อันทะรัง
62113024786 นางสาววัชราภรณ� ลายสุขัง
62113024787 นางสาววิภาดา พลไกรษร
62113024788 นายศักดา ศรีอรรคพรหม
62113024789 นายชุติเดช ใจอ-อน
62113024790 นางสาวเพ็ญณวิน สีปEดถา
62113024791 นางสาวอุดมรัตน� ทุมมา
62113024792 นางสาวเย็นจิต ทศภูไชย
62113024793 นายเปรมศักด์ิ ชนะเสภา
62113024794 นายชณชล ลาไชย
62113024795 นางสาวเสาวภา ภารพัฒน�
62113024796 นางสาวพัชรี พรมดงศรี
62113024797 นางสาวณหทัย เถินบุรินทร�
62113024798 นางสาวผกานริมล ปEจจัย
62113024799 นางสาวพิชญา เฉลิมกาย
62113024800 นายกฤตพล วิศิษฏ�ศิลปS
62113024801 นางสาวจุฑารัตน� ถันชนนาง
62113024802 นางสาวกนกวรรณ วงษ�คําอุด
62113024803 นายอนุพงค� โพธ์ินาง
62113024804 นางสาววารินทร� ทรัพย�พินิจ
62113024805 นายภูรินท� สายสุวรรณ
62113024806 นายวีระยุทธ พลเสนา
62113024807 นายเกียรติศักด์ิ ขวัญโพน
62113024808 นางสาวสุภาพรรณวดี สีผาโคตร
62113024809 ว-าที่ร6อยตรีอนุชิต แก6ววันนา
62113024810 นางอินทุอร โพธ์ิดี
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62113024811 นางสาวภาณุมาส วงษ�ศรีไข
62113024812 นางสาวเบญจพร เพชระ
62113024813 นางสาววันทนา เขียวสวาท
62113024814 นางสาวเพลินจิตร เจริญสุข
62113024815 นางสาวกนกขวัญ พูนจัตุรัส
62113024816 นางสาวพัชราภรณ� สงพัด
62113024817 นางสาววริศา ดวงพินิจ
62113024818 นางสาววิลาสินี โหยงโสภา
62113024819 นางสาวจิรนันท� ถนอมแนว
62113024820 นางสาวกีรติกานต� ตาปราบ
62113024821 นายกุลโรจน� ลี้ดํารงประเสริฐ
62113024822 นายภมร ผาสุข
62113024823 นางสาววิภาพร คํานวน
62113024824 นางสาวพัชรี สู-สุข
62113024825 นางสาวมณีนุช ทิพนัส
62113024826 นางสาวประนัดดา นันทา
62113024827 นายพีรพงษ� พันธ�นาเหนือ
62113024828 นางสาวสยามล สายเมฆ
62113024829 นางสาวปวีณสมร คําภักดี
62113024830 นายบรรพต สาวิสิทธ์ิ
62113024831 นางสาวนันทิศา นนตะบุตร
62113024832 นางสาวณัฐวดี สีด-าง
62113024833 นางสาวจตุพร ศรีทับทิม
62113024834 ส.อ.ธีระพงษ� จวงหัวโทน
62113024835 นางสาวกาญจนา กุลหาญ
62113024836 นายธวัช ยศจัตุรัส
62113024837 นายภานุวัฒน� คําพวง
62113024838 นางสาวเพ็ญศิริ สารขันธ�
62113024839 นางสาวศิริวัฒนา อุ-นผาง
62113024840 นายสุรพงษ� ทวีโชติ
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62113024841 นางสาวอัณศยา วงษ�อุทัยนันท�
62113024842 นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม
62113024843 นางสาวชฎาพร ปกปRอง
62113024844 นางสาวธัญญารัตน� โทแก6ว
62113024845 นายจิระโรจน� เพ็ชรวงค�
62113024846 นางสาวสุธินี เขาแก6ว
62113024847 นายอภิรักษ� ศิริโยธา
62113024848 นางสาวสุดารัตน� ทองฤทธ์ิ
62113024849 นางสาวสายใจ ศรีนาค
62113024850 นางสาวณัชชา ทับเขียว
62113024851 นายภาณุพงศ� หารัญดา
62113024852 นายวรพจน� หาญมนต�
62113024853 นายอัครเดช จันทะบุรม
62113024854 นายกริชชุกรณ� ศิริพันธ�
62113024855 นางสาวสุฑามาตร� เลือดไทย
62113024856 นางสาวกุลนิด ประธิเรศ
62113024857 นายวรวุฒิ แสงวรรณกูล
62113024858 นายธนากร พิศอ-อน
62113024859 นางสาวชลิตาภรณ� เวชสวัสด์ิ
62113024860 นางสาวปรีชญาภรณ� วงค�คําโสม
62113024861 นางสาวแสงระวี สีนาวิสาร
62113024862 นางสาวสุรัสวดี ภูนากลม
62113024863 นางสาวนันท�ณภัทร มีไกรราช
62113024864 นางสาววิลาสินี สีละพัฒน�
62113024865 นายอมเรศ โชติจิตร�
62113024866 นายจิรยุทธ บุตรศรีภูมิ
62113024867 นางสาวพัชฎาวรรณ กันทะสอน
62113024868 นางสาวอัชฉราภรณ� พรหมคําบุตร
62113024869 นายภาคภูมิ ภูศรี
62113024870 นายเฉลิมพล โสคําแก6ว
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62113024871 นางนารีรัตน� ลีคะ
62113024872 นายภวิล วิมุกตานนท�
62113024873 นางสาวนภาพร มงพลเมือง
62113024874 นางสาววิภารัตน� สงเคราะห�
62113024875 นางสาวปนัดดา ศิริธรรม
62113024876 นางสาวณิชกานต� เข็มพรม
62113024877 นายณัฐวุฒิ แสงทอง
62113024878 นางสาวขนิษฐา แสนเส็ง
62113024879 นายเพ่ิมวิชญ� นามวงศ�
62113024880 นายสุวรรณ โพธ์ิขี
62113024881 นายสุริยันต� แสนวิไล
62113024882 นางสาวดลฤทัย นนทะนํา
62113024883 นางสาวอรณิช วิชัย
62113024884 นางสาวศศิธร แสงวาโท
62113024885 นางสาวพรทิพย� ปะมาระตา
62113024886 นายณัฐนันท� วิชัยกําจร
62113024887 นางสาวอโรธา ทรัพย�กําเนิดมี
62113024888 นางสาวกุลปรียา ลีซ6าย
62113024889 นางสาววันทนา ภูลมเขา
62113024890 นางสาวภารดี สุภักดี
62113024891 นายอนุพงษ� วรรณโคตร
62113024892 นางสาวพรพิมล สมบัติหอม
62113024893 นางสาวสิริวิมล แวงวรรณ
62113024894 นางสาวศุภาพิชญ� ขจรฤทธ์ิ
62113024895 นายจารุกิตต์ิ ม่ันประสิทธ์ิ
62113024896 นางสาวณัฐพร เดชปทุม
62113024897 นางสาวกฤติยา สิงห�ปRอง
62113024898 นางสาวธารทิพย� เสร็จกิจ
62113024899 นางสาวประกายแก6ว พิพัฒกุล
62113024900 นางสาวกรรณิการ� หาฉวี
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62113024901 นายภัทรพงษ� ไวบรรเทา
62113024902 นายณัฐพงษ� พรมจันทร�
62113024903 นางสาวปริยะดาพร บุญหลาย
62113024904 นายกฤตัชญ� หวลไธสง
62113024905 นายณัฐวัฒน� ตรีสุวรรณ
62113024906 นายกฤษดา พวงผกา
62113024907 นางสาวธัญญารัตน� แสนวา
62113024908 นายทศพล ใจทาน
62113024909 นางสาวพัชรี พงษ�สะพัง
62113024910 นางสาวพรทิพย� ลบหล6า
62113024911 นางสาวนันทมน ไชยนาง
62113024912 นางสาวสุปราณี ศรีเสมอ
62113024913 นางสาวรัตนพร มูลมะณีย�
62113024914 นายศิวกร คุ6มศาสตรา
62113024915 นายภัทรภณ ชมศิริ
62113024916 นางสาวพลอยไพลิน บุญเลิศ
62113024917 นายปFยบุตร เพ่ิมปEญญา
62113024918 ว-าที่ ร.ต.หญิงนริศรา พุดสีเสน
62113024919 นายภานุวัฒน� พวงระย6า
62113024920 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริสาตราวุธ
62113024921 นายกฤษฎา กองนันตา
62113024922 นางสาวสิรินยา สีดาพล
62113024923 นางสาวธัญยธรณ� ทองแสน
62113024924 นางสาวสุพรรณี บุญสาลี
62113024925 นายอนุวัฒน� ถ6วยทอง
62113024926 นางสาวจิรสุดา สิงหพานิช
62113024927 นางสาวปFยพร ตางจงราช
62113024928 นางสาวนันทนา รู6หลัก
62113024929 นางสาวอรทัย นนตะสี
62113024930 นายวัชรินทร� บุตตะสุริย�

หน6า 831 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113024931 นางสาวเมธาวี พลย่ิง
62113024932 นางสาวนริสา เจริญไชย
62113024933 นายนันทกิตต์ิ ลิมาภิรักษ�
62113024934 นายขุนทอง วระโพธ์ิ
62113024935 นางสาวนิศาชล พลรักษา
62113024936 นายพูลธวัฒน� มลฑาทิพย�
62113024937 นายวันชนะ ศรีบุญโรจน�
62113024938 นายสุรชัย สัตนาโค
62113024939 นายพลชัย ศิริคํา
62113024940 นางสาววิลาวรรณ� ประชากูล
62113024941 นายนนทชัย ศรีดาวงศ�
62113024942 นางสาววรรวิสา สุเสนา
62113024943 นางสาวนภัสวรรณ สําอางค�
62113024944 นายนัฐพงษ� ภูกองชนะ
62113024945 นางสาวรุ-งอรุณ สีกระแจะ
62113024946 นางสาวพชร คําประเทือง
62113024947 นางสาวอภิญญา ชาวไธสง
62113024948 นายธีระพงษ� มานิมนต�
62113024949 นางสาวนิตยา ศรีเมือง
62113024950 นายสุพจน� ยะปะพันธ�
62113024951 นางสาวพัชรินทร� โสภาคํา
62113024952 นายชัยชนะ บํารุงศรี
62113024953 นางสาวนิศากร วรรณชัย
62113024954 นางสาวสุภาพร ทองสาดี
62113024955 นางสาววิภาวรรณ แฝงยงค�
62113024956 นางสาววรวีร� ธรรมกาโร
62113024957 นางสาวสุชัญญา แสนหอม
62113024958 นายมงคล แสนสมบัติ
62113024959 นางสาวรัศมี ภูเนตร
62113024960 นายเชาวพงษ� ภูสมนึก
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62113024961 นายยอดชาย มายูร
62113024962 นางสาวหทัยรัตน� สีหาวัตร
62113024963 นางภิญญาพัชญ� เดชสุภากูล
62113024964 นางสาวเอมิกา ภูมูลนา
62113024965 นายศราวุฒิ มงคลช-วง
62113024966 นายภานุพงศ� พิมพะนิตย�
62113024967 นายธนธรณ� ฦาชา
62113024968 นางสาวสุจารี โพธิยา
62113024969 นางสาวจิตรละดา รุ-งเรืองฤทธ์ิ
62113024970 นายณัฐภัทร พลจันทร�
62113024971 นางสาวอัญชนา ทองยศ
62113024972 นายปรมินทร� แสนหล6า
62113024973 นางสาวปราณี มลทาทิพย�
62113024974 นายวราวุธ มาลาพุด
62113024975 นางสาวชุติกาญจน� กลีบศรี
62113024976 นายชัชรินทร� ประเมศรี
62113024977 นางสาวรัชนี จําปาศรี
62113024978 นายนันทวุฒิ อุไรสาย
62113024979 นางนฤมล กระแสร�
62113024980 นางสาวพรรณนิภา ทาสะโก
62113024981 นางสาวธรัญญา สวัสด์ิอุดมชัย
62113024982 นางสาวณัฐนิชา บุตอัง
62113024983 นางสาวปาลิกา อ่ําไพบูลย�
62113024984 นายอาทิตย� บุญโสภณ
62113024985 นางสาวมาริสา เดชจําเริญ
62113024986 นางสาวอภิญญา ภิโญ
62113024987 นางสาวมัณฑนา ขาวขํา
62113024988 นางสาวปFยกาญจน� ทัพสุริย�
62113024989 นางสาวเนมินธร เทนอิสระ
62113024990 นายวัชรากร อัปปะมะโน
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62113024991 นางเสาวภา บุญสิงห�
62113024992 นางสาวพรณิสา วัฒนศิริ
62113024993 นางสาวศรัญญา โกตะคาร
62113024994 นายนพรัตน� สถิตรัมย�
62113024995 นางสาวชิดกมล กองนาง
62113024996 นายคณากรณ� เดชเจริญ
62113024997 นายศุภกร เพ็งที
62113024998 นางสาวจุฑารัตน� บุญคง
62113024999 นางสาวณัฐปภัสร� โยธาขัน
62113025000 นางสาวปวีณา อาจมูลลา
62113025001 นางสาวประทุมพร สิงหราช
62113025002 นางสาวเบญจพร ชะบา
62113025003 นายณฐพล พรหมแสนวิเศษ
62113025004 นางสาวขวัญฤดี บรรไพ
62113025005 นางสาวณัฐกานต� ชมภูทีป
62113025006 นางสาวรัญชนาทิพย� ขุ-มด6วง
62113025007 นางสาววิยะดา ภามนตรี
62113025008 นายธวัชชัย พันธ�ชัย
62113025009 นายปFยวัฒน� พันธ�แน-น
62113025010 นางสาวรุจิรา อันทรบุตร
62113025011 นางสาวศิริขวัญ อินทะหอม
62113025012 นางสาวจุฑามาศ สุหรา
62113025013 นางสาวรัตน�สุดา คําค6อ
62113025014 นางสาวณปวีร� ย-างอุ6ย
62113025015 นางสาวสุธาทิพย� ทองพูล
62113025016 นายภูริเดช กองคํา
62113025017 นางสาวณัฐกานต� ตุ-มแก6ว
62113025018 นางสาวอรดี พรมจรรย�
62113025019 นายอรรคสิน เนื่องสิทธะ
62113025020 นางสาวปติญญา พานิชย�
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62113025021 นางสาวกนกวรรณ อินทร�จูม
62113025022 นางสาวณัฏฐณิชา สุขมา
62113025023 นายอภิรักษ� เนื่องโพธ์ิ
62113025024 นายกิตติพงษ� วงค�ศรีชา
62113025025 นางสาวเพชรสุดา ศรีบุรินทร�
62113025026 นางจินดานุช อรังศรี
62113025027 นางสาวภัทราภรณ� ทิพโชติ
62113025028 นายณัฎฐากร แก6ววงษ�
62113025029 นายรัฐพล สงแสนผาง
62113025030 นางสาวอุทัยรัตน� คําทูลศรี
62113025031 นางสาวสุกัญญา กกกนทา
62113025032 นางสาวศิรินภา อินทร�เพ็ชร
62113025033 นางปFยดา พรมเผ-า
62113025034 นางสาวเบญจมาศ ศรีโคตร
62113025035 นายพิชิต คําศรี
62113025036 นางสาวภัทรทิรา วิชัยคําจร
62113025037 นางสาวจรินทร�ทิพย� เลิศรัมย�
62113025038 นางสาวพรพิมล สีสินธ�
62113025039 นางสาวอรอุมา ธรรมรักษา
62113025040 นายอนุชา คันทัพไทย
62113025041 นางสาวพรวิภา สีสมยา
62113025042 นางสาวศกลวรรณ ณ ร6อยเอ็ด
62113025043 นายสักกะ บรรดิตย�
62113025044 นางสาวกฤติยาภรณ� พันธุ�โพธ์ิ
62113025045 นางสาวกมลกานต� ดงสิงห�
62113025046 นางสาวศศิธร พหลทัพ
62113025047 นางสาววริศรา โพธ์ินาง
62113025048 นายวัชรพงศ� เคนคําภา
62113025049 นางสาวมยุรี จันทะศรี
62113025050 นางสาวสุพัตรา หมดมา
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62113025051 นางสาวรัชดาภรณ� ปุริมาตัง
62113025052 นายธนากร ปFGนเย็น
62113025053 นางสาววิจิตรา สละ
62113025054 นายธนาธิป จันทะเมธิ
62113025055 นายฐาวรนันท� จันทาทุม
62113025056 นางสาวนันท�นภัส บุญใบ
62113025057 นางสาวอรอนงค� ภูกันสาด
62113025058 นายจิรวัฒน� สีลิต
62113025059 นายธรณ�ธวัช นิติโสภาสกุล
62113025060 นายณัฐธนัน มะธิปFไข
62113025061 นายภาณุพงศ� สอนลา
62113025062 นางสาวกชกร ไชยอุโคตร
62113025063 นางสาวมินตรา ธนาบูรณ�
62113025064 นางสาวศศิวิมล บุญเพ่ิม
62113025065 นายดนัย พรหมสุขันธ�
62113025066 นายยศธร มูลมณี
62113025067 นางสาวอมรรัตน� รูปล6วน
62113025068 นายชัยรัฐ ภัทรศิริผล
62113025069 นางน้ําสังข� วันน6อย
62113025070 นางสาวนิตยาพร ปRองเรือ
62113025071 นายสุทัศน� ศรีบุรมย�
62113025072 นางสาวไอศิรา เสนา
62113025073 นายยอดชาย ทํามา
62113025074 นางสาวกรวิภา มังวงศ�
62113025075 นายจักริน เชื้อสาวะถี
62113025076 นางสาวอนุสรา จันทรประทักษ�
62113025077 นางจรรยพร เนตรภู-
62113025078 นายอภินันท� ศรีภักดี
62113025079 นางสาวสาธิตา วงษ�ยอด
62113025080 นายวสิน คตประโคน
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62113025081 นายเชาวลิต สุมงคล
62113025082 นางสาวณัฐวี แปงแก6ว
62113025083 นางสาวชนม�นิภา สมานมิตร
62113025084 นายอภิสิทธ์ิ สุขสบายเจริญ
62113025085 นางสาวประกาย อุทะกะ
62113025086 นายพรชัย บัวแสง
62113025087 นางสาววรชา รัตนสุนทร
62113025088 นายอาทิตย� ศรีโสภา
62113025089 นายอุดมศักด์ิ ประกายเพชร
62113025090 นางสาวปรียานุช ประทุมพร
62113025091 นางสาวเทพปEญญาพร บุตรศรี
62113025092 นายอดิศักด์ิ ปFตตังนาโพธ์ิ
62113025093 นายณราศักด์ิ สิงห�มหาไชย
62113025094 นางอนันตา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62113025095 นายอภิธัช เกียรติเดชาวิทย�
62113025096 นางสาวอลิศรา ภูผิวโคก
62113025097 นางสาวแพรวนภา เหล-าชัย
62113025098 นางสาวอัษฎาภรณ� ทัพภูธร
62113025099 นางสาวอาภาภรณ� ชิ้นปFGนเกลียว
62113025100 นายปFยภัทร ปรีพูล
62113025101 นางสาวณิชา เข่ือนเพชร
62113025102 นางสาวณัฐธิดาพร นิลนามะ
62113025103 นางสาวจามจุรี ชุมอภัย
62113025104 นางสาวปรียาวดี ภูคงคา
62113025105 นางสาวศรัญญา ดําริห�
62113025106 นางสาวภัทรพร เมฆสงค�
62113025107 นางสาวดารารัตน� วระสิงห�
62113025108 นางสาวอรอุมา เรืองนุช
62113025109 นายวันเฉลิม จีบุญมี
62113025110 นางสาวปนัดดา พรหมงอย
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62113025111 นางสาวศิริลักษณ� พ-วงคุ6ม
62113025112 นางสาวเบญญทิพย� พรรณศิลปS
62113025113 นายวันไทย พุ-มพวง
62113025114 นางสาววัชราภรณ� สายะสมิต
62113025115 นางสาวพชรภรณ� น6อยนิมิตร
62113025116 นางสาวนุศรา วัลลา
62113025117 นายเสกสรร วันมาลา
62113025118 นางสาวชณัฐดา ปMเจริญ
62113025119 นางสาวพันธกานต� รัศเสียร
62113025120 นางอรอุมา พละกลาง
62113025121 นางสาวพิมพิพา ศรีโสภา
62113025122 นางสาวธัญญลักษณ� ศิริเคน
62113025123 นางสาวกนกพร ไชยช-วย
62113025124 นายสิรดนัย เลิงนิสสัย
62113025125 นางสาวกนกพร ศิริสวัสด์ิ
62113025126 นางสาวจงรักษ� ภาสกานนท�
62113025127 นายราชวัตร พลเย่ียม
62113025128 นางสาวอุรวรา ประทุมมี
62113025129 นางสาวภาละไม สุวรรณไตรย�
62113025130 นายอนุชา บุญเสนา
62113025131 นายธรรมวัฒน� สุภกรรม
62113025132 นายปริชญ� พรหมแสนวิเศษ
62113025133 นางสาวพัชรินทร� สมสอาด
62113025134 นายอนุชา สายทอง
62113025135 นายกรกรด ครองเคหา
62113025136 นางสาวศิริลักษณ� โคตะโน
62113025137 นายอุดมพงค� ลิมปSประเสริฐ
62113025138 นายจักรา ทะลาสี
62113025139 นายธีรภัทร เย็นควร
62113025140 นางสาวหทัยชนก แสงเปMGยม
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62113025141 นายเจษฎา หินโงม
62113025142 นางสาวนุชชรี ผลรุ-ง
62113025143 นางสาวชลธิชา ประชุมอาจ
62113025144 นายธนพัฒน� จําปาปM
62113025145 นางสาวนันทวรรณ แก6วพิกุล
62113025146 นางสาวนฤมล ไถวสินธุ�
62113025147 นางสาวชลิดา เชิญขวัญ
62113025148 นางสาวฉัตรนรินทร� อุบลศักด์ิ
62113025149 นายภูริชพัฒน� สนวัฒนะ
62113025150 นายศุทธิกุล ศรีบุญเรือง
62113025151 นางสาวเต็มสินี ภูมิเวียงศรี
62113025152 นางสาวสุจิตรา ภูสะพาน
62113025153 นางสาวณัฐวดี ภู-อาวรณ�
62113025154 นางสาวปุณยาพร โสภากุล
62113025155 นางสาวฐานีย� พิเชฐเกียรติกุล
62113025156 นายวีระวัฒน� เนหล6า
62113025157 นางรุ-งทิวาศรี มือชัยภูมิ
62113025158 นางณิชชา แสนสีมนต�
62113025159 นางสาวกรรณิกา บึงลี
62113025160 นายธรรมเม เฉยกลาง
62113025161 นางสาวอุษา อินทร�นอก
62113025162 นายธิติ สอนพันละ
62113025163 นายรัชฌ�ชญานนท� พละหงษ�
62113025164 นายอนิรุธ สุดสนธ์ิ
62113025165 นางสาวหทัยรัตน� ศรีแก6ว
62113025166 นางสาวกัลยารัตน� วงค�วาศ
62113025167 นายวจนพงศ� หารสุโพธ์ิ
62113025168 นายกรกิตต์ิ มีที
62113025169 นางสาวชัญญา งามศิริอุดม
62113025170 นางสาวจุฑามาศ นาคํา
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62113025171 นายพีรพล สัตรูพ-าย
62113025172 นางสาวอลิษา คําโสภา
62113025173 นายอิศราพงษ� ฟEกต้ัง
62113025174 นายวัชรพงษ� พลสนาม
62113025175 นางสาวปริดา คุณหงษ�
62113025176 นางสาวกุลธิดา เทียมสกุล
62113025177 นางสาวภูรีรัตน� สูรยาวัฒน�สกุล
62113025178 นายกนกชัย ถินกระไสย
62113025179 นางสาวสุทธิดา นีระพจน�
62113025180 นางสาวมณีนุช อสุรพงษ�
62113025181 นายนนทวัชร� มาตรา
62113025182 นายฤทธิชัย บุตรโยจันโท
62113025183 นายระพีพัฒน� สรรพอาษา
62113025184 นางสาวภิลาณี ดวงขุนลา
62113025185 นางสาววาสิเรียม วาปMสาสุขเสริม
62113025186 นางสาวธิติยาพร โตอ-อน
62113025187 นางสาวพัชริดา ศรีกะกุล
62113025188 นางสาวสุจิตรา แก6วกํ่า
62113025189 นางสาวศิริลักษณ� ภูพันนา
62113025190 นายชวลิต เทพวงค�
62113025191 นางสาวธิดารัตน� สุทธิ
62113025192 นายอดิศักด์ิ คงชาตรี
62113025193 นางสาวสุภาพร คํานนท�
62113025194 นางสาวปEทมา มาตรหลุบเลา
62113025195 นายพิภพ รัตนปEญญา
62113025196 นางสาวณัฐสุภา พิมพ�สวัสด์ิ
62113025197 นางสาวพิชญดา ชะนะบุญ
62113025198 นายภูรินล จาระณะ
62113025199 นางสาวชฎาธาร ลอองแก6ว
62113025200 นางสาวพัชราภรณ� เข่ือนแก6ว
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62113025201 นางสาวพลอยพรรณรัตน� จําปาทอง
62113025202 นางสาววรรณลักษณ� จันทร�เส
62113025203 นายจีราวัฒน� ต้ังอรุณจรัสแสง
62113025204 นางสาวนุชศรินทร� บุดดาน6อย
62113025205 นางสาวเบญจพร แดงทอง
62113025206 นางสาวสรัสวดี สายศรี
62113025207 นางสาวพิณพรรัตน� ชารีนิวัฒน�
62113025208 นายเดชะ เภสัชชะ
62113025209 นางสาวจุฑาธิป แก6วมณี
62113025210 นายธนานุศักด์ิ มาใกล6
62113025211 นายวงศกร ครุฑธกะ
62113025212 นางณิชมน ไกรศรีวรรธนะ
62113025213 นางสาวชณัฐฎา ปEกกาเวสา
62113025214 นางสาวดลดา พิทักษ�
62113025215 นางสาวรัชดาพร สุวรรณยุทธ
62113025216 นางสาวนงลักษณ� มะณี
62113025217 นางสาววิภาพร บุพศิริ
62113025218 นางสาวยุวดี แดนขนาน
62113025219 นายณัฐพล วิไลปาน
62113025220 นางสาวพัชรา ศรีสมรส
62113025221 นายพีรพัฒน� ขาวนวน
62113025222 นางสาวศิริพร ราชสมบัติ
62113025223 นายเกียรติชัย ชารีจิต
62113025224 นางสาวทิวาพร คํามะเริง
62113025225 นางสาวธนวรรณ สินศิริ
62113025226 นางสาวนวลจันทร� อุทัยรุ-งเรือง
62113025227 นางภธนวัลย� ปRอมมาตา
62113025228 นางสาวสุกานดา ขาวฟอม
62113025229 นางธนภรณ� สีเสน
62113025230 นายสหัสดี ผลเอี่ยม
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62113025231 นางสาวสุดารัตน� จะระคร
62113025232 นางสาวนันท�นภัส หนันทุม
62113025233 นางสาววิภาวรรณ ขันปRอง
62113025234 นางสาวรุ-งฤดี เรืองสมบัติ
62113025235 นายวัชระพล วิจิตร
62113025236 นางสาวสุวนันท� ปะโพธ์ิทิง
62113025237 นางสาวรุ-งรัศมี นระชาญ
62113025238 นางสาวมยุรีย� บุญชูเชิด
62113025239 นางสาวอัฉรพร ภูสีน้ํา
62113025240 นางสาวพิลาวรรณ สาราษฎร�
62113025241 นางสาวสุทธิดา หวังดี
62113025242 นางสาวเพชรวดี ยวงไชสงค�
62113025243 นายปรีชา ปEกกาเวสา
62113025244 นางสาวกมลวรรณ กองศูนย�
62113025245 นางสาวนัยนา สุพรมอินทร�
62113025246 นางสาวพัชฎากร ภูสงวน
62113025247 นางสาวประภัสสร เกตุมาลา
62113025248 นายอธิคม ศรีม-วง
62113025249 นางสาวปFยมาส เหล-าหมวด
62113025250 นางสาวกัลยา วงค�ทหาร
62113025251 นายภูมิวิทย� สุบิน
62113025252 นายมงคล ภาชนิด
62113025253 นายจรัสพงศ� ปะวันนา
62113025254 นายพิศาล สุขเพีย
62113025255 นางสาวศศิประภา เพ็งลุน
62113025256 นายเกียรติศักด์ิ เที่ยงดีฤทธ์ิ
62113025257 นางสาวฉัตรโสภา ปะวะเสนัง
62113025258 นายนนท� โสพุดอ-อน
62113025259 นายเดชา พลไกรษร
62113025260 นางนิรวรรณ สิงห�อาจ
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62113025261 นายศนิบดี ไตรภพ
62113025262 นางสาวฉัตรพร อันทรบุตร
62113025263 นายปFยะพงษ� ฤทธิธรรม
62113025264 นางสาวณัฏฐณิชา สุภารมย�
62113025265 นายวุฒิชัย สุจริต
62113025266 นายธวัชชัย ลุนไชยา
62113025267 นางสาวสุทธิดา สีพันนาม
62113025268 นางสาวสุมินตรา กันสา
62113025269 นายกฤติน ขันละ
62113025270 นางสาวผไทมาศ สามหาดไทย
62113025271 นายธีรวัฒน� ก่ิงเกตุ
62113025272 นางสาวนัยภรณ� มูลสาย
62113025273 นางสาววริศรา นาควิจิตร
62113025274 นางสาวอัจฉราพรรณ วันเคลื่อน
62113025275 นางสาวเรณุกา ประเสระกัง
62113025276 นางสาวศิริพร บรรเทา
62113025277 นางสาวพิกุลทอง ผิวเหลือง
62113025278 นางสาวสุจิตรา ไกยวงษ�
62113025279 นายเด-นชัย ต้ังจิตต�งาม
62113025280 นางสาวจิรัฐิติกาล โพธิเล
62113025281 นางสาวฐาปนี พัฒนชัย
62113025282 นางสาวรุจิรา สุขเกษม
62113025283 นางสาวอังศุมาลิน สกุลยอดเกียรติ
62113025284 นายชาญชัย อรัญศรี
62113025285 นางสาวนฤมล ศรีเศษพิมพ�
62113025286 นางสาวธนากาญจน� ปEญจะสันต�
62113025287 นางสาวฐิติญาภรณ� เนื่องมี
62113025288 นางสาวณัฏฐ�ชญาภา ชาอุ-น
62113025289 นายวรกมล อิ่มทั่ว
62113025290 นางสาวอมรรัตน� จันลา
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62113025291 นายทัชชาย จันทร�โสภา
62113025292 นางสาวจุฑามณี วาริคิด
62113025293 นางสาวฐิตาภรณ� รอบรู6
62113025294 นางสาวชญาดา เรืองปรัชญากุล
62113025295 นางสาวกรพัชรา สังข�โคตร
62113025296 นางสาวฐิติมา คําหอม
62113025297 นายการัณยภาส ทะไชย
62113025298 นางสาวอรจิรา อุทัยพิศ
62113025299 นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ
62113025300 นายธีรชัย กระเจา
62113025301 นายอดิศร สิทธร
62113025302 นางสาวกมลวรรณ ดอนเมือง
62113025303 นางสาวสุนทรี ไขชัยภูมิ
62113025304 นางสาวมินตรา ดวงมาลา
62113025305 นางสาวอภิญญา ขวัญมงคล
62113025306 นายอภิชาติ บุตรพิเศษ
62113025307 นายนภนต� หนูจินจิต
62113025308 นางสาวสุธิดา แก6วไสย�
62113025309 นายสุชาติ ดวงทองพล
62113025310 นางสาวสไบแพร จันทร�ต6น
62113025311 นางสาวรศิตา จันทร�ศิริ
62113025312 นางสาวมัชฌิมา เคนชมภู
62113025313 นายวราวุฒิ บุตรแสน
62113025314 นางสาวภัทร�ธีรา เกษมสาร
62113025315 นางสาวประภาณี ราญมีชัย
62113025316 นายธนากร จันดาดี
62113025317 นางสาวนิตยา ภูผิวฟRา
62113025318 นายศิธรินทร� จันทร�ต้ือ
62113025319 นางสาวกนกอร นามโล
62113025320 นางสาวจณิสตา แง-พรหม
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62113025321 นางสาวเพ็ญนภา ทวีชีพ
62113025322 นายชลธี ผังคี
62113025323 นายภาณุวิชญ� พรมดอนยาง
62113025324 นางสาวศศิวิมล อัศวภูมิ
62113025325 นายนวพล จันดาบุญ
62113025326 นายสดายุ ชิณกะธรรม
62113025327 นายกสิกิจ มะลิทอง
62113025328 นางสาวกานต�รวี เกตุแก6ว
62113025329 นายไกรศักด์ิ ศรีบุญเรือง
62113025330 นางสาวนิลาวรรณ กองโพธ์ิ
62113025331 นางสาวชลธิชา ทองปENน
62113025332 นางสาวชนัญชิดา ช-วงบัว
62113025333 นางสาวกานต�รวี บ6านนบ
62113025334 นายปริญญา บุญสวัสด์ิ
62113025335 นางสาวพัชรี อ-อนคํา
62113025336 นางสาวกรรณิกา วิเท-ห�
62113025337 นายนครินทร� ฉ่ันพัฒนาพงศ�
62113025338 นางสาวณพชรกรณ� เดชศรี
62113025339 นางสาวสุจิตตรา วระไว
62113025340 นางสาวอัฐธนิกานต� มูลตรี
62113025341 นางสาวอารีรัตน� นิทา
62113025342 นางสาวจิรารัตน� ศิริจันทพันธ�
62113025343 นายปราโมทย� ผลโสดา
62113025344 นายภาคภูมิ แสนปุชุม
62113025345 นายธฤษณุ พิชญานุรัตน�
62113025346 นางสาวชญานิศ สัญญารักษ�
62113025347 นางสาวสุวนันท� โคกน6อย
62113025348 นายอภิวัฒน� หินศิลา
62113025349 นางสาวจุฬารัตน� สุทารัตน�
62113025350 นายพีระพงษ� พิมตะวงศ�
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62113025351 นางสาวนฤมล สีกวนชา
62113025352 นางสาวปEทมวรรณ สมแพง
62113025353 นางสาวพรสุภา จิตเสนาะ
62113025354 นางสาววจารีย� มะลัยคํา
62113025355 นายกิตินาถ ชาเหลา
62113025356 นางสาวสุจิภาดา ดวงวงษ�ษา
62113025357 นางสาวจุฑามาศ วิเชียรลม
62113025358 นางสาวลลิตา คําภูเวียง
62113025359 นายคฑาวุฒิ อุ-นอุดม
62113025360 นางสาวณัฐชยา ศิริบุญเรือง
62113025361 นายสาธิต ฦาชา
62113025362 นางสาวอัมพิกา โคราช
62113025363 นางสาวมาริสา สุวรรณดี
62113025364 นางสาวอารียา เลยไธสง
62113025365 นางสาวชัชญา ช-วงชิต
62113025366 นางสาววรรณณิดา เอื้อกิจ
62113025367 นายชวลิต โพธ์ิหล6า
62113025368 นางสาวพนิดา แสนเสนา
62113025369 นางสาวสุดารัตน� จรศรชัย
62113025370 นายเอกบัญญัติ พัฒน�พระพรหม
62113025371 นางสาวสุปราณี พละสุ
62113025372 นางสาววรัญญา เหล-าแสง
62113025373 นางสาวอรพรรณ ตุ-นมี
62113025374 นายกุลดิลก ทิทา
62113025375 นางสาวณัชญ�ฐาภา สะตะ
62113025376 นางสาวศศิธร แขนสูงเนิน
62113025377 นางสาวเยาวภา สังฆะนาม
62113025378 นางสาวปริศนา ทองดอนบม
62113025379 นางสาววัชฎาภรณ� เพ็ชรชะ
62113025380 นางสาวฉัตรฤทัย กวนหล6า
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62113025381 นายคมสัน แฝงฤทธ์ิ
62113025382 นายภูดิส จิตต�มานะ
62113025383 นายวิจิต นาใจตรึก
62113025384 นางสาวอนุสสรา ไชยโคตร
62113025385 นายอนุชา จันทร�ศรี
62113025386 นางสาวมลธิรา อาจมุงคุณ
62113025387 นางสาวนครินทร�ธร ศรีอุทธา
62113025388 นายอัษฎาวุฒิ คําบ-อ
62113025389 นางสาวภัทราภรณ� ปรีถวิล
62113025390 นายสุพรรณ พรมศิริ
62113025391 นายปรมินทร� สีจันทร�ฮด
62113025392 นายนที วงศ�ศรีไข
62113025393 นางสาววรดา จันทรประทักษ�
62113025394 นายณัฐฤทธ์ิ นนทโคตร
62113025395 นางสาวปาริชาติ บุญชนะ
62113025396 นายภาคภูมิ ดีบัวพา
62113025397 นางสาวแสงทิวา สิงห�ภา
62113025398 นางสาวมณีรัตน� โถชารี
62113025399 นายจิระพงษ� ภูแลขํา
62113025400 นายธนชิต พลบุญ
62113025401 นางสาวเกษริน ตรีสอน
62113025402 นายบวรทัช สิงห�เดช
62113025403 นางสาวอมรรัตน� วงศรีลคร
62113025404 นางสาวเสาวณีย� สีจุล
62113025405 นายประพันธ� มีทองหลาง
62113025406 นางสาวเจนจิรา คํามูล
62113025407 นางสาววริศรา ก̂องม่ัง
62113025408 นางสาวพนิดา เวทย�วัฒนพงษ�
62113025409 นางสาวกรกันยา รัฐวงษา
62113025410 นางสาวกนกพร ขอสืบ
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62113025411 นางสาวนริศรา ดอนสมจิตร
62113025412 นางสาวชาลิสา ผะกาแดง
62113025413 นางสาวกัลย�สุดา อ6วนพรมมา
62113025414 นางสาวพรรณรัตน� สัชฌุกร
62113025415 นางสาวอัญชลี ทาขันทา
62113025416 นางสาวอัญชญา นะคะจัด
62113025417 นายอัธพงษ� ยลประสงค�
62113025418 นายอัครเดช อภิญญาภรณ�
62113025419 นางสาวอัจฉราพรรณ เสือรอด
62113025420 นางสาวศิรินันท� ไชยวรรณ�
62113025421 นางสาวกัญญาณัฐ มาภา
62113025422 นางสาวกัณญภัทร วานิชชัง
62113025423 นางสาวมนฤดี ศรีอัชชา
62113025424 นางสาวสุรีรัตน� อันทะวงศ�
62113025425 นางสาวมาลิษา แก6ววิเศษ
62113025426 นายชยังกูร โรจนกุศล
62113025427 นายอิสสระ คลังบุญวาสน�
62113025428 นายธนกฤต จิตพิมลมาศ
62113025429 นางสาววรรณภา สีแก6วน้ําใส
62113025430 นางสาวธนิดา โทมุลา
62113025431 นายจักรพงษ� จันจอม
62113025432 นายฉัตรชัย ศรีแก6ว
62113025433 นายรัชชานนท� รวมสันเทียะ
62113025434 นางสาวรดา รักษ�พรม
62113025435 นางสาวผกามาศ กล6าหาญ
62113025436 นางสาวพัชรี สอนสุภาพ
62113025437 นายพิทักษ� เอกวงษ�
62113025438 นางสาวนลินรัตน� อนุตระกูลชัย
62113025439 นางสาวเรวดี บูชาจันทรกูล
62113025440 นางสาวสุธามาศ ไสยมรรคา
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62113025441 นางสาวสิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห�
62113025442 นางสาวสรัญญา อ-อนปุย
62113025443 นางสาวแคทลิยา นนท�อาษา
62113025444 ส.ต.ต.เจตริน ชาวนา
62113025445 นายสุรัตน� พรหมเมืองขวา
62113025446 นายโอฬาร กิจโชติทวี
62113025447 นายสุรเดช รัตนคํา
62113025448 นางสาวอรอนงค� พลโคกก-อง
62113025449 พันจ-าตรีเพชรรัตน� ตะธง
62113025450 นายนนทวุฒิ จันทรา
62113025451 นางสาวสิริยาภรณ� นาคดวงเกษมศรี
62113025452 นางสาวจิรัสยา เปรมปรี
62113025453 นางสาวรจนา ศาลางาม
62113025454 นางสาวพัทธนันท� จันทร�ศิริสิร
62113025455 นางสาวจินต�จุฑา แทนคํา
62113025456 นายเกรียงไกร แสนตWะ
62113025457 นางสาวปFยะธิดา ม-วงกลาง
62113025458 นายณัฐวุฒิ แก6วกาหนัน
62113025459 นายชาญชัย คงไมตรี
62113025460 นายสราวุทธ จันทร�ผัด
62113025461 นางสาวกมุทรัตน� ปฐมนุพงศ�
62113025462 นางสาวแพรวพรรณ ผิวขาว
62113025463 นางสาวสิริภัสสร แสนพาน
62113025464 นางสาวบุศรากร สอนเงิน
62113025465 นางสาวมณีพัชระ วาทโยธา
62113025466 นายขจรศักด์ิ จรนิเทศสกุลชัย
62113025467 นางสาวกัญญารัตน� ชัยรัมย�
62113025468 นางสาวเมธาพร หลานวงศ�
62113025469 นายรพี สมสุข
62113025470 นางสาวจันทิรา ประไพเมือง
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62113025471 นางสาวเยาวรัตน� ตอสูงเนิน
62113025472 นางสาวสาวิตรี ฝาชัยภูมิ
62113025473 นายบัญฑิต แจ6งไสว
62113025474 นายปริญญา พาเหมาะ
62113025475 นางสาวศิริญา คล6ายทวน
62113025476 นายอรรถพล ปรชนนท�
62113025477 นางสาวสุทธินันท� จูมปา
62113025478 นางสาวอริศรา วงษ�ศรีจันทร�
62113025479 นางสาวจิรัชญา จอกแก6ว
62113025480 นางสาวสลาลิน ขันตรี
62113025481 นางสาวภัทรพรรณ แก6วพรม
62113025482 นางสาวเจนจิรา พุฒภูงา
62113025483 นางสาวปาลิตา แสงทอง
62113025484 นางสาวศศิปรียา ดียา
62113025485 นายอนุชา ภักดีศรี
62113025486 นางสาวกมลพัชร ภูเทพคํา
62113025487 นายวิศรุต วิวรรธน�ภาสกร
62113025488 นางสาววนิดา บุตรศรี
62113025489 นางสาวธนพร ชมส-าน
62113025490 นางสาวปาณิดา พลมาตย�
62113025491 นายสถาพร อภัย
62113025492 นางสาวชฎาพร ต้ังกองจันทร�
62113025493 นายธีระพงษ� ศรีบุตร
62113025494 นางสาวณัฐชานันท� มูลพิมพ�
62113025495 นางสาวเพลินพิศ ปEกษา
62113025496 นายศุภชัย คลังแสง
62113025497 นางสาวเสาวณี โพธ์ิทอง
62113025498 นางสาวขนิษฐา อุปชิต
62113025499 นางสาววรัญญา เกษทองมา
62113025500 นางสาวจุฑามาศ จันทร�สีดา
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62113025501 นางสาวณัจฐณิชา ภารสุวรรณ
62113025502 นางสาวจุฑาทิพย� นนสีลาด
62113025503 นางสาวจารุวรรณ ประทุมมา
62113025504 นางสาวณัฐติยา บุญศิริ
62113025505 นางสาวดารินทร� เดชจําปา
62113025506 นางสาวภัทราพร ณรงค�ทัพซ6าย
62113025507 นางสาวนีระมล รัตนสีหภูมิ
62113025508 นายวชิรวิทย� ทินบุตร
62113025509 นางสาววารุณี ภูมิพัฒน�
62113025510 นายสุเทพ เก้ือกูล
62113025511 นางสาวอรนุช โมกขรัตน�
62113025512 นางสาวอภิวดี โกมาลย�
62113025513 นางสาวธิติมา ยุ-นดร
62113025514 นางสาวภาวินี จันทร�โฮง
62113025515 นายบัญชา มาคิน
62113025516 นางสาวดวงดาว บุรมรัตน�
62113025517 นายอดิศักด์ิ ฟุRงสิริสัมพันธ�
62113025518 นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ
62113025519 นายสรายุทธ ภูยอดผา
62113025520 นายอินทร มีแก6ว
62113025521 นางสาววริศรา จันสา
62113025522 นางสาวอินทุกานต� แสนคํา
62113025523 นางสาวชุติพร ราชเสน
62113025524 นายกฤษณะ บุญจัด
62113025525 นายณัฐสันต� ดิสโร
62113025526 นางสาวศิริพร ภูพานไร-
62113025527 นายภาสกร นวลจันทร�
62113025528 นายตรีเพชร แก6วมาลา
62113025529 นางสาววันวิสาข� อินทปาสาณ
62113025530 นางสาววารุณี นนทะบูรณ�
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62113025531 นางสาวเพ็ญพิชชา วงษ�พระบุตร
62113025532 นายทศวรรษ คําพิลัง
62113025533 นายชินวุฒิ คําดี
62113025534 นายทักษิณ ซะสันติ
62113025535 นายวัชรพงษ� คงโนนกอก
62113025536 นางสาวธนพร ผาเหลา
62113025537 นายพุฒิพงษ� ตุ-มงาม
62113025538 นายแสนสุข มูลอําคา
62113025539 นายพิชัย น้ํากระจาย
62113025540 นางสาวกนกวรรณ ปะวะโน
62113025541 นางสาวสมฤดี ฉวีวงษ�
62113025542 นางสาวสุพัตรา พิมวิเศษ
62113025543 นางสาวอารีย� จันทร�เสริม
62113025544 นางสาวปุณยนุช ทรัพย�สินพันธ�
62113025545 นายวรพุทธ์ิ แสงชาติ
62113025546 นางสาวพัชรินทร� พรมดอนก-อ
62113025547 นางสาวสุปราณี แก-นจันทร�
62113025548 นางสาวอริษา ทรัพย�พงค�
62113025549 นางสาวเกศรา สุวรรณภักดี
62113025550 นางสาวนิตยาภรณ� สุไกรธิ
62113025551 นางสาวพรพิมล จันทร�เหล-อ
62113025552 นายวีรศักด์ิ กล6าหาญ
62113025553 นางสาวสุพิชชา ปEตตะแวว
62113025554 นางสาวชฎาพร พลไกรษร
62113025555 นายคมสันต� คําไล6
62113025556 นางสาวปาริฉัตร แวงวรรณ
62113025557 นางสาวฐาปนี เจริญสว-าง
62113025558 นางสาวนริศรินทร� โพธ์ิอุดม
62113025559 นายวชิรศักด์ิ เตชะตานนท�
62113025560 นายธนวิชญ� สุดงูเหลือม
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62113025561 นางสาวสุพิชชา ปEกสังคะเณย�
62113025562 นายปฐมพงษ� พิมพ�หานาม
62113025563 นายพงษ�ภัทร คําภูเวียง
62113025564 นางสาวพรพิมล ม่ันคง
62113025565 นางสาวบุษยาภรณ� ดีเลิศ
62113025566 นายสุริยา มุ-งทองสิน
62113025567 นางสาวศิริพร โพธ์ิสิงห�
62113025568 นางสาวเมธาวรรณ ถันทอง
62113025569 นางนฤมล อ-อนแก6ว
62113025570 นางสาวพิมพกานต� เฉวียงวาศ
62113025571 นายชูชาติ ชัยสระแก6ว
62113025572 นางสาวจุฬาลักษณ� ดวงพุทธา
62113025573 นางสาวณัฐมล คุณทุม
62113025574 นางสาวนครินทร� นาทองลาย
62113025575 นางสาวสุดารัตน� บริษัท
62113025576 นายอภิสิทธ์ิ ศรีชะตา
62113025577 นางสาววิภาวรรณ แก6วคํา
62113025578 นางสาวรัชฎาพร อินทร�เรืองศรี
62113025579 นายกิตติศักด์ิ ต6องหา
62113025580 นางสาวจิราวรรณ สมเหนือ
62113025581 นางสาวพัชรินทร� ชาติมนตรี
62113025582 นางสาวศศิธร สุหรา
62113025583 นางสาวชยาพร สําราญสุข
62113025584 นายนราศักด์ิ พลเทพ
62113025585 นางสาวอังคณา ยืนชีพ
62113025586 นางสาวอนามิกา นิลบุรี
62113025587 นางสาวกชกร วันสา
62113025588 นางสาวปณิธาน พลศักด์ิ
62113025589 นางสาวกิตติยา ผ-องประวัติทวี
62113025590 นางสาวสุวนันท� นาเจิมพอย
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62113025591 นายภทรภาดา วรวัฒนาวงษ�
62113025592 นางสาวสุกานดา ภูเต6านาค
62113025593 นางสาววารุณี จันทร�สําเนียง
62113025594 นายสุพจน� เขตมนตรี
62113025595 นายภานุพงศ� เสมเหม็น
62113025596 นางสาวนิสากร ปFนตาพรม
62113025597 นางสาวธัญญาภรณ� ขลิบทองคํา
62113025598 นายสามารถ หลงสอน
62113025599 นายธงชัย เนาว�แสง
62113025600 นายสมพิศ หอมเนตร
62113025601 นายคัมภีร� วงษ�หาแก6ว
62113025602 นางสาวชลนภา แข็งแรง
62113025603 นายกิติภูมิ ใจอักษร
62113025604 นางสาวณัชชา เรืองวิชา
62113025605 นายวัฒนากร ช-างศรี
62113025606 นางสาวกมลชนก กลางท-าไค-
62113025607 นายอริยะ บินตะคุ
62113025608 นางสาวบัวบุษกร เฉิดดิลก
62113025609 นางสาวมาริสา วรวุธ
62113025610 นางสาวบุหงา จําปาสี
62113025611 นางสาวธนาพร ย่ิงกําแหง
62113025612 นางสาวกรกนก นามลาบุตร
62113025613 นางฑิฆัมพร คูณรัตนศิริ
62113025614 นางสาวคัทลียา ปริปุนนัง
62113025615 นางสาวดลวรพร สอนสุภาพ
62113025616 นายเกียรติศักด์ิ จันทร�อุป
62113025617 นางสาวปวีณา ทิพย�วงศา
62113025618 นายธนาวุฒิ สีแสงกอ
62113025619 นางสาวสุภาวรรณ จิตรเอื้อ
62113025620 นายนิติธร เคนโยธา
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62113025621 นางสาวนนท�สิชา เถ่ือนทนนท�
62113025622 นางสาวปราญชลี พรมภักดี
62113025623 นางสาวชนกสุดา แสนสมบัติ
62113025624 นางสาวเอมอมร สมพมิตร
62113025625 นางสาวสุปราณี นามุลทา
62113025626 นางสาวกมลชนก จงใจสิทธ์ิ
62113025627 นางกัญญาภัค ปRองแก6ว
62113025628 นางสาวจันทร�ธิดา วงค�จันลา
62113025629 นางสาวลัดดาวัลย� หนูสี
62113025630 นางสาวปEทมา สาตราคม
62113025631 นายฤทธิเกียรติ พัฒนโชติ
62113025632 นางสาวศิรินภา แสนยะมาตย�
62113025633 นางสาวมณฑาทิพย� ศรีขาว
62113025634 นายณัฐชนนท� ชัชวาลย�
62113025635 นางวิภา สันทา
62113025636 นางสาวอุไรลักษณ� วงโนนง้ิว
62113025637 นายเสฏฐวุฒิ ปEดสี
62113025638 นางสาวกุลธิดา ราษีพันธ�
62113025639 นางสาววรากานต� บัวภาคํา
62113025640 นายณัฏฐ�ชัย เอมโอช
62113025641 นางสาวอรทัย สีกวนชา
62113025642 นางสาวอรณี บุตรดีมี
62113025643 นางพรทิพย� ฝPายบุญ
62113025644 นายทศพล อุ-นจันทร�
62113025645 ว-าที่ ร.ต.พุฒิพัฒน� หงส�จุมพลธนา
62113025646 นางสาวดารุณี แผ-นสุวรรณ�
62113025647 นางสาวปEทมพร วงค�สามารถ
62113025648 นางสาวสุดาภรณ� ประเสวะกา
62113025649 นางสาวผกามาศ เชิงสะอาด
62113025650 นายอํานาจ มะปะเต
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62113025651 นางสาวธิดารัตน� กองเพชร
62113025652 นายพลวัฒน� สีคาม
62113025653 นางสาวพันชิตรา สนั่นเครื่อง
62113025654 นางสาวสุกัญญา เกตุอ-อน
62113025655 นายวรวิทย� พินิจกลาง
62113025656 นายสุวนัท สมอุ-มจารย�
62113025657 นายธุวชิต ไชยโย
62113025658 นางสาวสิริการย� ซ่ือสัตย�กมน
62113025659 นายฤทธิเกียรติ ฉายรังษี
62113025660 นางสุมนตร�ทิพย� จันทร�ฝาง
62113025661 นางสาววรรณิสา สุภโส
62113025662 นางสาวชลิตา สีลาคต
62113025663 นายอเนชา อุทาโย
62113025664 นางสาวอนินทิตา ฦาชา
62113025665 นายอภิสิทธ์ิ ภูถูกเงิน
62113025666 นางสาวสุพัตรา หาญโย
62113025667 นางสาวกัญชพร สิมาเพชร
62113025668 นางปภาวริณ นาพันธ�
62113025669 นายสถาพร ขันทะมูล
62113025670 นางสาวอัจฉราพร ละราคี
62113025671 นางสาวพรรณธิพา ประมาคะมา
62113025672 นางสาวนภัสสร ปRองที
62113025673 นางสาวนิภาวดี ฮุ-งหวล
62113025674 นางสาววิลาวรรณ วิเศษนาเรียง
62113025675 นางสาวหัทยา หงษ�ชุมแพ
62113025676 นางสาวนงนิตย� สีมาโรฤทธ์ิ
62113025677 นางสาวสุวนันท� เสมานู
62113025678 นายคฑาวุธ สุ-มมาตย�
62113025679 นางสาวนิราวรรณ จันทร�เพชร
62113025680 นายณัฐพงษ� การรัมย�
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62113025681 นางสาวพรพรรณ วงษ�ตรีศรี
62113025682 นายจักรพันธ� แถวพินิจ
62113025683 นางสาวอรณัฐ พ่ึงช6าง
62113025684 นางสาวสุพธิดา แพนคร
62113025685 นายพงศธร โพนดวงกรณ�
62113025686 นางสาวกัลยาณี ชัยพิเดช
62113025687 นางสาวภริตา สังข�ธาดา
62113025688 นางสาวสุมาลี ประมูลจะโก
62113025689 นางสาวนิภารัตน� ขวัญแก6ว
62113025690 นายศุภฤกษ� ศรีคําภา
62113025691 นางพนมไพร สําเร็จรัมย�
62113025692 นายธรรมนูญ เข็มพล
62113025693 นายอนุชา กันทะกาลัง
62113025694 นายวสันต� ถังสูงเนิน
62113025695 นางสาวมานัสษา อึงฉิม
62113025696 นางสาวชลธิชา สร6อยโชติ
62113025697 นางสาวไอยรดา เหล-าภักดี
62113025698 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐนู
62113025699 นายคเชนท� ทีทา
62113025700 นายอภิสิทธ์ิ บุญก6อน
62113025701 นางสาวนิสาชล ขจรภพ
62113025702 นางสาวนาตยา คําเสนา
62113025703 นายปMติพล ผิวนางงาม
62113025704 นางสาวอัจฉรา คันธะรัก
62113025705 นางสาวกัลญา นาถาดทอง
62113025706 นางสาวรัตนาภรณ� ภูพันใบ
62113025707 นางสาวจิราวรรณ โกจารย�ศรี
62113025708 นางสาวขนิษฐา สาวะศรี
62113025709 นางสาวพิกุลทอง พลนิกาย
62113025710 นายสิทธิชัย จําปาสด
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62113025711 นางสาวกัญชิญา รักษาชนม�
62113025712 นายจตุพร บุญเพ็ง
62113025713 นางสาวอรวรรณ ต-างใจ
62113025714 นางสาวอวัสดา เอื้ออภิญญา
62113025715 นายจักรี ศรีเบญจมาศ
62113025716 นายสุวิทย� ชาญสมร
62113025717 นางสาวขวัญนภา ภูก่ิงหิน
62113025718 นางสาวปวีณา ตะเกิดมี
62113025719 นางสาวชนิดา ผ-องแผ6ว
62113025720 จ-าสิบเอกหญิงยุพาภรณ� ญาณศิริ
62113025721 นางสาวรชตกร วงศ�สมศรี
62113025722 นายธนภัทร เอี่ยมทราย
62113025723 นางสาวธิวาพร ภักดีลุน
62113025724 นางสาววรัญธร ไชยคําม่ิง
62113025725 นายวุฒิพันธุ� ไชยเสือ
62113025726 นางสาวศิริพร แสงอ-อน
62113025727 นางสาวสุวิมล พลพิทักษ�
62113025728 นางสาวหนึ่งฤดี ขําภูเขียว
62113025729 นายกัณต�ณภัท ผิวเหลือง
62113025730 นายศิรสิทธ์ิ สีสะไหล
62113025731 นางสาวสุกัญญา ดงไม6
62113025732 นางสาวจตุพร สอนกางทิศ
62113025733 นางสาวณฐพัชญ� บุบผา
62113025734 นางสาวปนัดดา ธานีกุล
62113025735 นางสาวประภาพร ฝPายดี
62113025736 นางสาวสุวิภา บัวถา
62113025737 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ขุนทด
62113025738 นางสาวพิรุณพร ทิพประมวล
62113025739 นายประชัน เต็มราษี
62113025740 นายรชฏ รัตนเวลุน

หน6า 858 จาก 869            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

ระดับปริญญาตรี

ศูนย สอบ ขอนแก"น

รายช่ือผู$สมัครสอบเพ่ือวัดความรู$ความสามารถทั่วไป ประจําป* 2562

62113025741 นายทศพร กะปุกปูP
62113025742 นางสาวดาริกา กัปโก
62113025743 นางสาวอรอุมา ภูแลศรี
62113025744 นายคมสันต� อุทธิสินธุ�
62113025745 นางสาวสุดารัตน� สุขหงษ�
62113025746 นางสาวลลิลทิพย� โชคบัณฑิต
62113025747 นางสาวหัตชยารักษ� ทวีทรัพย�กมล
62113025748 นางสาวนิษารัตน� โกพลรัตน�
62113025749 นางพิกุลทอง เหล็กยัง
62113025750 นางสาวนุชรีย� มีพานทอง
62113025751 นางสาวนภาพร ภูลายเหลือง
62113025752 นายวราดล พลศักด์ิหาญ
62113025753 นายนิธิพัฒน� โพชะโน
62113025754 นางสาวณัฐณิชา สะท6อนเมือง
62113025755 นายเดชา มุลิตา
62113025756 นางสาวเย็นฤดี ดอกทองหอม
62113025757 นางสาวอนุสรณ� หมู-หัวนา
62113025758 นายสิทธิชาติ เหลาคม
62113025759 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� สําแดงชัย
62113025760 นายณัฐพล ภูซ6ายศรี
62113025761 นายโยธีร� มังษา
62113025762 นางสาวรมย�นลิน ทองโชติ
62113025763 นางสาวภิลัยพร โคกแปะ
62113025764 นางสาวศิริลักษณ� คําวัฒน�
62113025765 นายสิทธิชัย เครือศรี
62113025766 นางสาวอรทิพย� ซุยทะเสน
62113025767 นายสมชาย ชูประยูร
62113025768 นางสาวเพชรรัตน� รัตนบุตรา
62113025769 นายภัทรภณ ศรีไสย
62113025770 นางสาวนิชาภา ดีผ-อน
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62113025771 นายอภิรักษ� เส็งไธสง
62113025772 นางสาวกนกพร สีพัน
62113025773 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� นัยนานนท�
62113025774 นางสาวจุฑามาศ คําบุดดี
62113025775 นายสันติสุข จันทา
62113025776 นายนฤพล ต6นใหญ-
62113025777 นางสาวธัชพรรณ บุญชู
62113025778 นายสถาพร ภูนิคม
62113025779 นางสาวพัชรี ไปนาน
62113025780 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�สว-าง
62113025781 นางสาวอารยา แสงพรหม
62113025782 นายณรงค�ศักด์ิ ฦาชา
62113025783 นางสาวสุรางค�รัตน� แสงชาติ
62113025784 นางสาวลลิตา สร6อยโพธ์ิ
62113025785 นางศิรินารถ ทิทึกทักษ�
62113025786 นางสาวกันยารัตน� ขันสาลี
62113025787 นางสาวภาวิณี นนท�ตรี
62113025788 นางสาวธัญญาลักษณ� บุญธรรม
62113025789 นางสาวทิตติญา สุนาทัย
62113025790 นางสาวตาวตาธร คําดี
62113025791 นางสาวจิราภรณ� ยางคํา
62113025792 นางสาวชไมพร เอี่ยมสระศรี
62113025793 นางสาวปวิตรา สินโพธ์ิ
62113025794 นางสาวพัทธ�ธีรา ประกอบบุญ
62113025795 นางสาวปุนญาวีร� ยอดสง-า
62113025796 นางสาวมัชฌิมา ฉิมพลี
62113025797 นางสาวชลธิชา ไกรโสภา
62113025798 นางสาวจีรนุช ผมหอม
62113025799 นางสาววิริยา เขียวในวัง
62113025800 นางสาวจิณัฐตา สุขประเสริฐ
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62113025801 นางสาวสุธาลินี พิมพาคํา
62113025802 นางสาวสุพัตรา แก6วอาสา
62113025803 นายโพธิสาร สิทธิการ
62113025804 นางรัชนี มีกลาง
62113025805 นายณัฐชนน อมาตยกุล
62113025806 นางสาววราภรณ� คงคํา
62113025807 นางสาววาเนสฐิภัทร พงษ�สระพัง
62113025808 นางสาวกาญจนา จํานงค�สุข
62113025809 นางสาวกัลยานี ภูหม่ืน
62113025810 นางสาวอรทัย สุวรรณดี
62113025811 นางสาวดวงสุดา แก6วคํามี
62113025812 นางสาวพัชณิดา โพธิโสภณ
62113025813 นายศิวพร สังสรรค�ศิริ
62113025814 นายปFติพงษ� ศรีบุตรโคตร
62113025815 นางสาวแพทลียา พัฒมี
62113025816 นางสาวอารียาพร จันทะคราม
62113025817 นางสาวชุลีพร ก6ามสันเทียะ
62113025818 นางสาวปFยะนารถ แดงพูนผล
62113025819 นายสรศักด์ิ สายทองดี
62113025820 นายเพธารักษ� สิงห�สัตย�
62113025821 นายวราวุฒิ ไสยจรัญ
62113025822 นางสาวปานตะวัน สารวัตร
62113025823 นางสาวธนิดา จุลวงษ�
62113025824 นางสาวพัชรินทร� คําชู
62113025825 นางสาวยุพดี สายจันทร�
62113025826 นางนภาพร แสนสุข
62113025827 นางสาวเสาวลักษณ� หอมภักด์ิ
62113025828 นางสาวจินตนา แก6วมาลา
62113025829 นางสาวเกษราภรณ� คลังแสง
62113025830 นางสาววิมลมาลย� สิงห�สุวรรณ
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62113025831 นายอธิวัฒน� จวนเพ็ง
62113025832 นางสาวมรกต แสงสิงห�
62113025833 นายนิพิฐพนธ� นันทะวงศ�
62113025834 นางสาวอธิชา ศรีกุลชา
62113025835 นางสาวสุวดี สารพันธ�
62113025836 นายนนทนันท� โพธิสาร
62113025837 นายพัสกร สามัคคี
62113025838 นางสาวณัฐสุดา แก6วกํ่า
62113025839 นางสาวพรพิมล ต-ออํานาจ
62113025840 นางสาวนภาวดี จันทร�เชื้อ
62113025841 นางสาวดาริณี เหล-าบุตรดี
62113025842 นายฉัตริน ศรีทองคํา
62113025843 นางสาวรวิปรียา ราศรี
62113025844 นางสาววิไลวรรณ ไชยวงค�
62113025845 นางสาวจุมาฆชา นาถํ้าเพชร
62113025846 นางสาวณัฐวดี โฮมวงศ�
62113025847 นางสาวกชภร ภัทรประเสริฐ
62113025848 นางสาวยมลพร ศรีคําดอน
62113025849 นางสาวสุภาวินี หาญปMย�
62113025850 นายบุญญฤทธ์ิ โคตรภูธร
62113025851 นางทิพย�สุดา สีฮาด
62113025852 นางสาวบุญญรัตน� ชินคํา
62113025853 นายทรงพล ภิมุข
62113025854 นางสาวศศิวรรณ ขันทะชา
62113025855 นายจิรชัย วัดจันทร�
62113025856 นางสาวกิติยาพร เหลาแหลม
62113025857 นายวิษณุกร มาตโสภา
62113025858 นางสาวอภิษฎา เกษวิริยะการณ�
62113025859 นางสาวสุธาริณี คนเที่ยง
62113025860 นายพีรยุทธ คําเชียง
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62113025861 นางสาววิภาดา สารีคํา
62113025862 นางสาวอภิญญา แย6มประโคน
62113025863 นางสาวมนต�พิสุทธ์ิ ชัยเดช
62113025864 นางสาวรินทร�ทิพย� ด-านขุนทด
62113025865 นางสาวพิมพ�ผกา เฟ]Gองสูงเนิน
62113025866 นายพลศักด์ิ ภูเฉลิม
62113025867 นางสาวจิราวรรณ เผยศิริ
62113025868 นางสาวนริศรา ง้ิวสีดา
62113025869 นางสาวสรินยา ทดนาที
62113025870 นางสาวอารียา เจือจันทร�
62113025871 นางสาวสุภาพร นาร-อง
62113025872 นางสาวปพิชญา ฉัตรสุวรรณ
62113025873 นางสาววรฤทัย แถลงกัณฑ�
62113025874 นางสาวภัทรา เปล-งเกียรติกุล
62113025875 นางกาญจนา สูชัยยะ
62113025876 นายพงศกร ทองมี
62113025877 นางสาววิภารัตน� สงฆนาม
62113025878 นางสาวกมลวรรณ ม่ิงชัย
62113025879 นายทนงศักด์ิ สีทํามา
62113025880 นางสาวกฤชภร เจริญเขต
62113025881 นางสาวพรรณพัฒน ผาอินทร�
62113025882 นางสาวธนิษฐา อภัยแสน
62113025883 นางสาวจิราพร ใจซ่ือ
62113025884 นางสาวทิพย�เกษร สิริโชคปรีดาสกุล
62113025885 นางสาวพินธุอร อนุศรี
62113025886 นางสาวลลิตา พันธุ�เพ็ง
62113025887 นางสาวเปรมฤทัย ไกรษร
62113025888 นางสาววนิดา สุนทรจันทร�
62113025889 นายศักด์ิสิทธ์ิ พินิจศักด์ิ
62113025890 นางสาววิไลวรรณ จันทร�ลอย
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62113025891 นายอลงกต กรมทอง
62113025892 นางสาวจีรวรรณ มหาละออง
62113025893 นายนัฐพงษ� ครองสถาน
62113025894 นางสาวธัญชนก สีหาบูราณ
62113025895 นางสาวบงกชพร โถคณิต
62113025896 นางสาววริษฐา ยาย-อ
62113025897 นางสาวเบญจมาศ เรืองคํา
62113025898 นางสาวจุฬารัตน� กาหวาย
62113025899 นางสาวสุนทรีย� เอี่ยมละออ
62113025900 นางสาววรางคณา ศิริชมภู
62113025901 นายธีระศักด์ิ คนองมาก
62113025902 นางสาวสุนิสา เจริญศักด์ิ
62113025903 นางสาวชุติมณฑน� อาจวิชัย
62113025904 สิบเอกสุรินทร� แสนแก6ว
62113025905 นายเจษฎา ทองสา
62113025906 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีจันทร�โคตร
62113025907 นางสาวปFยวรรณ สามีพันธ�
62113025908 นายเมทิวัฒน� ภูกองไชย
62113025909 นางสาวพรกมล ทรวงซะ
62113025910 นายอิทธิชัย ชาอุ-น
62113025911 นายกิตติชัย จอดนอก
62113025912 นางสาวจิราภรณ� สุธรรมมา
62113025913 นายปFติพงศ� สิงห�ศร
62113025914 นางสาวธัญวรัตน� พิมพ�สอน
62113025915 นายถาวร คอบค6อ
62113025916 นางสาวจิราพร พันธะไชย
62113025917 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนบุตรา
62113025918 นางสาวชนัฐฎา รักอ-อน
62113025919 นางสาวจีรนันท� วันชะเอม
62113025920 นางสาวปาริชาติ ทดทสี
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62113025921 นางสาวเพชรรินทร� ประทุมขันธ�
62113025922 นางสาววาสนา ชัยสีหา
62113025923 นางสาวกัญชรส สุมา
62113025924 นางสาวมุขดา คงจรัส
62113025925 นางสาวดลยา นาสมบูรณ�
62113025926 นายทรงพล ศรีหาบุตร
62113025927 นางสาวมัตติกา เกตมาลา
62113025928 นางสาวดวงฤดี ภูกาบิน
62113025929 นายณฐพล ราชจันทร�
62113025930 นางสาวศุภาณิดา มณีแผลง
62113025931 นางสาวณัฐลีภรณ� ต-อพล
62113025932 ว-าที่ร6อยตรีคัมภีร� สาระวัน
62113025933 นางสาวธัญญารัตน� คํามา
62113025934 นางสาวพลอยไพลิน นาชัยนาค
62113025935 นางสาวชวาลา ทัศดร
62113025936 นายเจษฎา เนตรวาณิช
62113025937 นายสิทธิพร แก6วกล6า
62113025938 นางสาวโยธะกา ศรีประไหม
62113025939 นายสหรัฐ ทิ้งโคตร
62113025940 นางสาวชนันท�ญลักษณ� นุชิต
62113025941 นายภานุพงษ� ชมภูสอ
62113025942 นายสัตยา อาษาพนม
62113025943 นางสาวสกุลทิพย� จรดอน
62113025944 นายณัฐวัตร สังข�มี
62113025945 นายศิวกร ทองเวียง
62113025946 นางสาวมณีรัตน� ขาวกิจ
62113025947 นางสาวรุ-งฤทัย ใสแจ-ม
62113025948 นางสาวปFยนัฏฐา นามวาด
62113025949 นางสาวสแกวัลย� ประเสริฐสังข�
62113025950 นางสาวธัญลักษณ� ม่ันศรีจันทร�
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62113025951 นายณัฐพล จิตจักร�
62113025952 นายณัฐกฤต เวียงสิมา
62113025953 นางสาวปานหทัย ธรรมรัตน�
62113025954 นางสาวสุนันท� นนตะศรี
62113025955 นางสาวธิดารัตน� แก6วเรือง
62113025956 นางสาวสวรส เสมราบ
62113025957 นายรัฐโรจน� เกษมอัครพัฒน�
62113025958 นายประพาส พาทํา
62113025959 นางสาวอารดา สุทธิไชยา
62113025960 นายสัตยา เด่ือดิน
62113025961 นางสาวจุฑามาศ ศรีชํานิ
62113025962 นางสาวจิราวดี นาแถมเงิน
62113025963 นายอภิชาติ ภูพาดนา
62113025964 นายวาธิน วงมะลัย
62113025965 นางสาวธาริการ� กมโลบล
62113025966 นางสาวนวพร ภัทรณัฐากูร
62113025967 นางสาวจารุวรรณ ศิลา
62113025968 นางสาวภัสราภรณ� จวบบุญ
62113025969 นายสิทธิศักด์ิ ตรุณทิพากร
62113025970 นางสาวเชาวนี อารีย�เอื้อ
62113025971 นายธนวัฏ โรมพันธ�
62113025972 นางสาวเขมิกา พ่ึงปPา
62113025973 นางสาวอริสา จันติบุตร
62113025974 นางสาวเจนจิรา เจริญชัย
62113025975 นางสาวสาวิตรี เย็นเหลือ
62113025976 นายกิตินันท� ชาวระ
62113025977 นางศุภลักษณ� วงค�ก6อม
62113025978 นางสาวสิรภัทร พลเย่ียม
62113025979 นางสาวอุษามณี อายุวงศ�
62113025980 นางสาวประภาพรรณ ภาสง-า
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62113025981 นายวริษา ขันโอฬาร
62113025982 ว-าที่ร6อยตรีหญิงแก6วมุกดา จอกน6อย
62113025983 นางสาวอภิรดี พลชัยสงค�
62113025984 นางสาวภัทราภรณ� แสงชมภู
62113025985 นางสาวพัชรินทร� เพ็งอุดม
62113025986 นางสาวธัญญ�นรี ราชโยธี
62113025987 นายนนทนันท� ม-วงบังยุง
62113025988 นางสาวพลอยไพริน พลนอก
62113025989 นางสาวกมลลักษณ� มะณีเกษ
62113025990 นางสาวธัญธร มะณี
62113025991 นางสาวปราณปรียา ไชโยแสง
62113025992 นางสาวนิภาวรรณ ชูศรีพัฒน�
62113025993 นางสาวดาหวัน วันสาสืบ
62113025994 นายจตุพล เวียงอินทร�
62113025995 นางสาวปEทมพร ชัยสะอาด
62113025996 นางสาวดารารัต นันสิทธ์ิ
62113025997 นางสาวประภาศิริ แซ-เล6า
62113025998 นางสาววรรณภา ร-มพฤกษ�
62113025999 นางสาวอาจารี ศรทอง
62113026000 นางสาวพงศ�ผกา ลาจ6อย
62113026001 นายปรุรินทร� หารภูมิ
62113026002 นางสาวปุณยนุช จันทะคุณ
62113026003 นางสาวอรอุมา เหลากูด
62113026004 นางสาวปFยะนุช อินศรีเมือง
62113026005 นางสาวแพร บุตทะศรี
62113026006 นายศรัณย� ธุระการ
62113026007 นายธนวิชญ� สิทธิโห
62113026008 นายชนาธิป ปานะสุทธิ
62113026009 นางสาวกนกวรรณ เสวะมาตย�
62113026010 นางสาววนิดา สอดศรี
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62113026011 นางสาวณัฐฐา คําอาบ
62113026012 นางสาวสดใส ชัยวงษ�
62113026013 นางสาวนัฎฐา อาญาเมือง
62113026014 นางสาววิภารัตน� ฦาชา
62113026015 นายอภิสิทธ์ิ สุริยะภา
62113026016 นางสาวอัญชฏา จันทะนามศรี
62113026017 นางสาววิไลพร มาสร6อย
62113026018 นางสาวมินทร�ตรา สุทธิประภา
62113026019 นายจิรายุ มูลยักมูล
62113026020 นายประยุทธ ลีคะ
62113026021 นางสาวอินทุอร กุลชโมรินทร�
62113026022 นางสาวณิชกานต� พลหว6า
62113026023 นางสาวทิพากร โอปาก
62113026024 นางสาวอภิญญา แก6วลือ
62113026025 นางสาวอรพิน ไกรอ-อน
62113026026 นางสาวปวีณา ทองเปUะ
62113026027 นายธนภัทร สงวนรัมย�
62113026028 นางสาวฉัตรสุดา พลอยวิเลิศ
62113026029 สิบเอกเฉลิมชัย อนุสัตย�
62113026030 นางสาววัลภา แย6มชื่น
62113026031 นางกฤติจิรา สุวรรณบล
62113026032 นางสาวทัศนีย� เหง6าสุวรรณ
62113026033 นางสาวแพรวนภา นาเสง่ียม
62113026034 นางสาวปรางค�นุช บัวบุตร
62113026035 นางสาวอัญชุลี เวฬุวนารักษ�
62113026036 นางสาวจันทรัสม� วิริยะพลปรีชา
62113026037 นางสาวชนิดาภา โคตรมหา
62113026038 นางสาวฐนพร สีชัย
62113026039 นางสาวปวีณา จังพล
62113026040 นางสาวภัทราพร อําพันทอง
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62113026041 นายอภิศักด์ิ กระอาจ
62113026042 นางสาวนราวัลย� นาจันทร�
62113026043 นายบัณฑิต เขียวดี
62113026044 นางสาวปรียาภรณ� พัฒธนศิริกุล

จํานวน 26,044 ราย
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