
เลขประจําตัวสอบ

62081000001 นางสาวจารุวรรณ ทิพย�โสดา
62081000002 นางป�ฐมาพร กองคํา
62081000003 นางสาวจินต�จุฑา โพธ์ิศิริ
62081000004 นายเชษฐา ราชด(านจาก
62081000005 นางสาวศิริลักษณ� เจริญรัมย�
62081000006 นางสาวศิริประภา พุสดี
62081000007 นางสาวฟาริดา สาลีจันทร�
62081000008 นางสาวสุดารัตน� จีนเต็ม
62081000009 นางสุกัญญา นามโคตร�
62081000010 นางสาวโมลี โคตรสมบัติ
62081000011 นางสาวประภัสสร อินทร�แป6นพะเนา
62081000012 นางสาวกรกนก แย7มทอง
62081000013 นางสาวภณากรณ� บุตราช
62081000014 นางสาวกัญนิกา นุ(มสนธ์ิ
62081000015 นางสาวนภาพิน วงค�ภักดี
62081000016 นางสาวศิริลักษณ� ศิลปะ
62081000017 นางสาวดุษฎี นากุล
62081000018 นางสาววรารัตน� ใบบัว
62081000019 นางสาวณัฐวดี กองทอง
62081000020 นายกฤษฎี หัสครบุรี
62081000021 นางสาวปรางทิพย� ศาลางาม
62081000022 นางสาวพรชนก บรรลือทรัพย�
62081000023 นายวงศกร บุญกอบ
62081000024 นางสาวสุดารัตน� ฉัตรทันต�
62081000025 นางสาววิภาดา ศรีอุดม
62081000026 นางสาวกรรณิกา ศรีทา
62081000027 นางสาววชิรา ใยคง
62081000028 นางสาวนนชนก รูไธสง
62081000029 นายณัฐธัญ แสนเมือง
62081000030 นายพงศกร วรรณโกษิตย�
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62081000031 นางสาวปAยดา ศุขโข
62081000032 นายจิรวัฒน� ไชยวชิระกัมพล
62081000033 นางสาวสุภาภรณ� คงกะพ้ี
62081000034 นายสมหมาย อาญาเมือง
62081000035 นางศุภัชชา ฤทธิธรรมกุล
62081000036 นางสาวพรรนิภา พินจอหอ
62081000037 นายณัฐพล สังข�ศรี
62081000038 นางสาวพรอุษา ศรีบุญมา
62081000039 นางสาวสุกิตาภรณ� พุ(มชุมแสง
62081000040 นางสาวสุธัญญา ปรุเขต
62081000041 นายพัชรพงษ� ซึมรัมย�
62081000042 นายพงศกร หน(อแก7ว
62081000043 เด็กหญิงจิตรวรรณ วงค�กะโซ(
62081000044 นายนิรันดร� วงศ�ษา
62081000045 นางสาวหทัยรัตน� เกิดสุข
62081000046 นายรุ(งวิทย� คิดการ
62081000047 นางสาวศุภพร พ(อค7า
62081000048 นายธนกฤษ สุขรัตน�
62081000049 นางสาวสุนิสา ชํานาญสิงห�
62081000050 นางสาวภัทรวดี ทองช(วย
62081000051 นายสิทธิศักด์ิ นามณรงค�
62081000052 นางสาวเพ็ญนภา จําปาโพธ์ิ
62081000053 นายอาทิตย� เบ7ามา
62081000054 นางสาวณัฐพร รู7การนา
62081000055 นายสหพันธ� ป�Gนกลาง
62081000056 นายฐานิกร รายณะสุข
62081000057 นางสาวบุษยมาส ระดมทอง
62081000058 นายกอบเกียรติ วงษ�อัยรา
62081000059 นายกิตติทัต พานพบ
62081000060 นายจตุรวิทย� ตลับทอง
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62081000061 นางสาวจณิสตา พันธ�แสง
62081000062 นายวงศพัทธ� แพงมาลา
62081000063 นายปรเมษฐ ล้ําเลิศ
62081000064 นายสุวัจน� มาสัย
62081000065 นางสาวศิริยากรณ� หอมจันทร�
62081000066 นางสาวรวงภมร พลศักด์ิ
62081000067 นางสาวภาวดี อาทวัง
62081000068 นายอรรถพล ขันดงลิง
62081000069 นางศิตาพร กรอนโคกกรวด
62081000070 นางสาวจันทิมา สติภา
62081000071 นางสาวอทิตตยา ทาดวงตา
62081000072 นางสาวภารดี งาหัตถี
62081000073 นางสาวอริศษา น7อยแสง
62081000074 นายรัฐพล พลรัตน�
62081000075 นางสาวนพรัตน� จ7อจันทึก
62081000076 นางสาวภัททิยา ปรางค�ชัยภูมิ
62081000077 นางสาวอริศรา น้ําจันทร�
62081000078 นางสาวดรัณภัทร ปุราจริธรรมกุล
62081000079 นายธีรวัฒน� สายศร
62081000080 นางสาวสุดารัตน� สุริยะกุมาร
62081000081 นางสาวจุฑามาศ วัฒนชัยไผ(สวัสด์ิ
62081000082 นางสาวสิริรัตน� คมขุนทด
62081000083 นางสาวณัฐกมล แสไพศาล
62081000084 นางสาวพิยดา กันนอก
62081000085 นางสาวชนาพร จิตรีมิตร
62081000086 นายชายชาญ คูดิษฐาเลิศ
62081000087 นายธนัช ครพิทักษ�
62081000088 นางสาวฐิดาพร แผงฤทธ์ิ
62081000089 นางสาวกุลจิรา ชุ(มวงจันทร�
62081000090 นางสาวกัลยาพร เถรหม่ืนไวย�
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62081000091 นางสาวมนฑิรา คงคาหลวง
62081000092 นายปรัชญา เชื่อม่ัน
62081000093 นางสาวพรพิมล แคล7วภัย
62081000094 นายเกียรติศักด์ิ ทวีเผ(า
62081000095 นางสาวเบญจวรรณ ชะดารัมย�
62081000096 นายพีรพัฒน� แสงนวน
62081000097 นางสาวศุภลักษณ� เทศทอง
62081000098 นายเกรียงไกร กองขุนจันทร�
62081000099 นายณัฐวัฒน� คงกูล
62081000100 นางสาวณัฐกมล แก7วมะดัน
62081000101 นางสาวอิษยา บุญพรม
62081000102 นายพชร ตาแสง
62081000103 นางสาวสมฤทัย เชิดครบุรี
62081000104 นายนิติพันธ� มูลป6อม
62081000105 นางสาวกรรณิกา เหล(าบ7านค7อ
62081000106 นายอภิสิทธ์ิ ควินรัมย�
62081000107 นางสาวธัญญา ปราบรัมย�
62081000108 นางสวรรยา สร7อยเพชร
62081000109 นางสาวธนัชชา ไทยปราณีต
62081000110 นางสาวชลดา มะลิทอง
62081000111 นายอธิปรัชญ� อินทรกําแหง
62081000112 นางสาวรัตนาภรณ� สีโสด
62081000113 นางสาววีรยา อุดม
62081000114 นางสาวเกศรินทร� แจ7งกลาง
62081000115 นายพีรพัฒน� ทศธรรม
62081000116 นางสาวกัลยรัตน� เกษร
62081000117 นางสาวโศภิตา วิเศษ
62081000118 นางสาวขวัญหทัย บุญส(งศรี
62081000119 นางสาวนันทนา วันศุกร�
62081000120 นายธนัย ศรีรารมย�
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62081000121 นางสาวสุณิสา ทัดไธสง
62081000122 นางสาวณัฐกานต� หอมดิฐ
62081000123 นายฤทธิเกียรติ ก้ิมอิ้น
62081000124 นางสาวพนิดา โรปรัมย�
62081000125 นางสาวศิริมา สมประสงค�
62081000126 นายณัฐปกรณ� จริยะกุลเดโช
62081000127 นางสาวประภัสสร คล7ายทอง
62081000128 นางสาวนัยนา สมสา
62081000129 นายธนภัทร เกตุครุฑ
62081000130 นายอนุชิต จันร7อยเอ็ด
62081000131 นางสาวสุดารัตน� ยอดดําเนิน
62081000132 นางสาวกนกวรรณ บุตรลา
62081000133 นางสาววราภรณ� อุนาศรี
62081000134 นางสาวเกตน�สิรี แรมสูงเนิน
62081000135 นายณัชปภณ รอนใหม(
62081000136 นางสาวสิริลักษณ� พรมหงษ�
62081000137 นางอ7อยทิพย� บุญธรรม
62081000138 นายกัมพล เชาวน�เกิดหลํา
62081000139 นางสาวปAGนเพชร หันขุนทด
62081000140 นางสาวเอมพิกา สังฆพรร
62081000141 นางสาวกรกนก เปรื่องนนท�
62081000142 นายพิษณุ เงินโพธ์ิ
62081000143 นางสาวหฤทัย พันธุ�โสภณ
62081000144 นางสาวณัฏฐธิดา เต็งกลาง
62081000145 นายพีระพล มีโพธ์ิ
62081000146 นางสาวชุติมา บุญตัว
62081000147 นางพรพิรุณ พุ(มบุญภาคย�
62081000148 นางสาวเกศนภา คดีโลก
62081000149 นายคมพิสิษฐ� ชื่นพิทักษ�
62081000150 นางสาวอภิสรา ษรจันทร�
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62081000151 นายวัชรมณฑล เนื้อเทศ
62081000152 นางสาวสุภาพร กิรัมย�
62081000153 นายรุจรวี เหล็กเทศ
62081000154 นางสาวรุ(งฤดี บึงไกร
62081000155 นางสาวชนากานต� สานันท�
62081000156 นายกฤษณพงศ� ชลภัสสรณ�
62081000157 นางสาวกนกวรรณ กรองมะเริง
62081000158 นายชลธี ชูพันธ�
62081000159 นางสาวกัณณิกา ฉายรัศมี
62081000160 นางสาวจันทกานต� แสงสว(าง
62081000161 นางสาววรนารถ จดชัย
62081000162 นายดนุภัทร ขาวสําราญ
62081000163 นางสาวอรวี พรมณี
62081000164 นางสาวสุกันยา ดาดง
62081000165 นายณัฐวุฒิ พิเคราะห�งาน
62081000166 นางสาวณัฐพร จันทร�สูงเนิน
62081000167 นางสาวดวงเดือน ศรีฟ6า
62081000168 นางสาวปราริฉัตร แจ7งวัง
62081000169 นางสาวฐานิกา คําชัย
62081000170 นายทวีศักด์ิ กลิ่นหอม
62081000171 นางสาวสุทธิกานต� กันยะ
62081000172 นางสาวอัมรา ประสาทสงค�
62081000173 นางสาววรรณภา รุ(งอินทร�
62081000174 นางสาวเรณุกา ทองประสพ
62081000175 นายณรงค�ฤทธ์ิ เคยการ
62081000176 นางสาววาสิฎฐี พวงพันธ�
62081000177 นายสิทธิกร เส็งพรหม
62081000178 นายกีรติ พรหมพยัคฆ�
62081000179 นางสาวณัฐธิรา อุตรมาตย�
62081000180 นางสาวญาณิศา จักพุดซา
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62081000181 นายตฤณกร จันทร�ประเทศ
62081000182 นายยุทธนา นิลดี
62081000183 นางสาวกวิสรา สุราอามาตย�
62081000184 นางสาวนวลพรรณ จุรัมย�
62081000185 นางสาววริศยา ทูโคกกรวด
62081000186 นายวรัญMู แจ(มกลาง
62081000187 นางสาวธนพร เพชรกอง
62081000188 นายณัฐพงศ� โยธาภักดี
62081000189 นายปรวีร� ไกรทอง
62081000190 นายธันวา นันกระโทก
62081000191 นายณัฐพล เชื้อชาว
62081000192 นางสาวสิรินทิพย� คัลนา
62081000193 นางสาวทิพวรรณ เดือนตะคุ
62081000194 นางสาวสุชาดา แขกสันเทียะ
62081000195 นางสาวสุหัทยา ทิพารัตน�
62081000196 นางสาวอรวรรณ เกิดจัตุรัส
62081000197 นายกฤษณะ ค้ิววงศ�งาม
62081000198 นางสาวพัชราภรณ� ป6องแก7วปาน
62081000199 นางสาวปAGนมณี ทองพิมาย
62081000200 นางสาวอัญชนี โพธ์ิศิริ
62081000201 นางสาวพิมนภา ลืมพิศ
62081000202 นางสาวสุพิชชา เกตุขีด
62081000203 นายก7องภพ วงษ�ดี
62081000204 นางสาวศิริวรรณ ศรีทรัพย�
62081000205 นายอรรธพงษ� เสนา
62081000206 นายจิรภัทร สุคนธี
62081000207 นางสาวพิมผกา ป�ญญาศรีวิชัย
62081000208 นายพีรพัฒน� หงษ�อุดร
62081000209 นายพีรทัต เพ็ชรหิน
62081000210 นางสาวชัณษา จงนอก
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62081000211 นายศิวกร บุตรไทย
62081000212 นายฉัตรณรงค� แสนแก7ว
62081000213 นางสาวจิรารัตน� โพธิสาร
62081000214 นางสาวณัฐธิดา ปAGนประเสริฐ
62081000215 นางสาวจรรยมณฑน� ถาพรผาด
62081000216 นายประเสริฐ มีแก7ว
62081000217 นางสาวรุจิรา จันดารักษ�
62081000218 นายศิวกร หม่ันคํา
62081000219 นางสาวรพี วราวิทยา
62081000220 นางสาวรสสุคนธ� บัวรุ(ง
62081000221 นายสิรวิชญ� สังสีแก7ว
62081000222 นางสาวณัฐพร สุภาพ
62081000223 นางรุจิรา ม่ันกลาง
62081000224 นางสาวจุฑามณี ทองคุ7ม
62081000225 นายคมสัน ถากลาง
62081000226 นายสุริยา ชัชวาล
62081000227 นางสาววิศัลย�ศยา สืบชุน
62081000228 นางสาวชลธิชา พลายงาม
62081000229 นางสาวบุญชนก กมลาสน� ณ อยุธยา
62081000230 นายรัฐธีร� ไชยวชิระกัมพล
62081000231 นายรัฐศาสตร� ศึกษา
62081000232 นางสาวธัญธดา สุทธลักษณ�
62081000233 นางสาวอารยา เกตุก้ัน
62081000234 นางสาวพิมพ�นิภา คุณพระ
62081000235 นางสาวศยามล ชดพรมราช
62081000236 นายสุรเชษฐ อดุลย�สุข
62081000237 นางสาวทิพาวรรณ น้ําจันทร�
62081000238 นางสาวรชณีกร แย7มงาม
62081000239 นางกรรณิกา กาญจนดิลก
62081000240 นางสาวแพรวนภา สาสีลา

หน7า 8 จาก 20            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62081000241 นางสาวสร7อยฟ6า มิฆเนตร
62081000242 นายศุภวิชญ� ก่ิงสวัสด์ิ
62081000243 นางสาวชลธิชา เรือนจันทึก
62081000244 นางสาววิลาวัณย� สมศรี
62081000245 นายชํานาญ อ่ําเอี่ยมศรี
62081000246 นางสาววิศรุตา หรรษา
62081000247 นางสาวรัฐคณาพร นะราวัง
62081000248 นายตติยา การุณ
62081000249 นางสาวชวัชญา นิสัยค7า
62081000250 นางสาวพจนารถ เรืองเดช
62081000251 นายธีรภัทร มุ(งคีมกลาง
62081000252 นางสาวประภาภรณ� เพ็งศรี
62081000253 นายพันธกานต� คะเนนอก
62081000254 นายจิรานุวัฒน� ทุ(มโสภา
62081000255 นางสาวนภัสกร แนมขุนทด
62081000256 นางสาวสิริรัตน� ข(มอาวุธ
62081000257 นางสาวการติมา หวังแอบกลาง
62081000258 นางสาวณัฐวรา ไกรสุทธา
62081000259 นางธาดา จันทร�มณี
62081000260 นางสาวจิรดา ชื่นเย็น
62081000261 นายภูฬิพัฒน� คงม่ัน
62081000262 นางสาวสายวลี นกไม7
62081000263 นายธิติกร ป�กชัยภูมิ
62081000264 นายอดิศร เปOยจันทึก
62081000265 นางสาวสุวรรณรัตน� กระเบา
62081000266 นางสาวจุฑาวรรณ วิเชียรเลิศ
62081000267 นางสาวสาธิดา หึกขุนทด
62081000268 นางสาวสุณิสา อินทสร
62081000269 นายวชิรวิทย� สุขอํามาตย�
62081000270 นายรพีพัชน� ศุภนคร
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62081000271 นางสาวจารุวรรณ นาเครือ
62081000272 นายนิฤมิต แพเกาะ
62081000273 นางสาวกุลลยา อินทะเส
62081000274 นายชนะพล ศีลโสภณ
62081000275 นางสาวบิสมิลลาห� บือราเฮง
62081000276 นางสาวโชติกา ทิพารัตน�
62081000277 นางสาวพิมพ�มาดา ทาทอง
62081000278 นางสาวกวิสราภัทร แซ(ต้ัง
62081000279 นางสาวชัญญา ฉายอรุณ
62081000280 นางสาวโสภิตา วังเวงจิตร
62081000281 นางสาวรุจิรา สุขอํามาตย�
62081000282 นางสาวปราณี ทับทองหลาง
62081000283 นางสาวเจนจิรา เจริญเตีย
62081000284 นายวรวัฒน� จุลพันธ�
62081000285 นายธีระชัย รินทร
62081000286 นางสาวราตรี บุญยารมย�
62081000287 นางสาวมนสิชา พลหาราช
62081000288 นางสาวปรารถนา คงสกุล
62081000289 นางสาวภัทรชยา กล7าหาญ
62081000290 นายอภิวัฒน� พานสมัน
62081000291 นางสาวป�ทมา ไทยธานี
62081000292 นางสาวอภิญญา ลาดสันเทียะ
62081000293 นางสาวฐิตารีย� สุวรรณศรี
62081000294 นางสาววิภาดา คงทน
62081000295 นางสาวชุติมา ช(องสกุล
62081000296 นายมณฑล เทพทอง
62081000297 นายวัศพล ศรีรักษ�
62081000298 นายอานันท� เก้ียวสันเทียะ
62081000299 นางสาวปรียาภรณ� อํามะ
62081000300 นางสาวนุชจิรา ทุ(มโสภา

หน7า 10 จาก 20            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62081000301 นางสาววรนิษฐา บัวศรี
62081000302 นางสาวพนินันท� พลายละหาร
62081000303 นางสาวปAยาภา ศิริสูงเนิน
62081000304 นายพีระภูมิ รัตนิยะ
62081000305 นายวรรณชาติ ทันโชคชัย
62081000306 นางสาวนงเยาว� อยู(จงดี
62081000307 นายเจษฎา ชนะจอก
62081000308 นายปรเมศวร� สุขสําราญ
62081000309 นางสาวช(อวลี ไพศาลธรรม
62081000310 นายพรหมมาตร� ตระสินธุ�
62081000311 นางสาวอัมพาพร โกติรัมย�
62081000312 นายสรายุทธ พุ(มลําเจียก
62081000313 นายกิตติภณ อุดมพงษ�
62081000314 นางสาววราภรณ� เควันดี
62081000315 นางสาววริยา ทองประโคน
62081000316 นางสาววรรณิษา สายทอง
62081000317 นางสาวศิริประภา ได7รอดดี
62081000318 นายณัฐพล กองสุรินทร�
62081000319 นางสาววนิชชา เพียโคตร
62081000320 นางสาวผกามาศ วารีวงษ�
62081000321 นางสาวอัจจิมา อ7นแจ(ม
62081000322 นางสาวอรทัย โปกสันเทียะ
62081000323 นางสาวอรพรรณ เริ่มรักษ�
62081000324 นางสาวพลอยไพลิน ตะรัตน�
62081000325 นางสาวปุญญวัน แม(นปQน
62081000326 นางสาวมะลิวรรณ ทองนาค
62081000327 นางสาวณัฎฐานุช ซึมกลาง
62081000328 นายชลธร ทับจะบก
62081000329 นางสาวพิชชาภา เงาทอง
62081000330 นางสาวอารียา ระดมสุข
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62081000331 นางสาวฉัตรแก7ว หนองบัว
62081000332 นางสาวภัสสร วินิจมนตรี
62081000333 นางสาวอุษณีย� วงค�อินตRะวัง
62081000334 นางกิตติยา พิงสันเทียะ
62081000335 นายณัฐพล ศรฤทธ์ิ
62081000336 นางสาวศุภลักษณ� บุญสอน
62081000337 นายวรเมธ มาใหญ(
62081000338 นางสาวชนากานต� สมบัติหลาย
62081000339 นางสาวกษมา สมันเรือง
62081000340 นายศตวรรษ ป6องกลาง
62081000341 นายพิเชษฐ� เครือแดง
62081000342 นางสาวแสงดาว จันทะสอน
62081000343 นางสาวสุดารัตน� แป6นราม
62081000344 นายพงศธร เชื้อวงค�
62081000345 นายสมพร พยัคสุวรรณ�
62081000346 นางสาวกัญญารัตน� พันธ�รัตน�
62081000347 นางสาววิภาวดี กาตะคุ
62081000348 นางสาวพริ้วไสว โพธ์ิแก7ว
62081000349 นางสาวอารยา ผาดจันทร�
62081000350 นายอภิสิทธ์ิ กุลไพศาล
62081000351 นางสาววรรณวิสา บุญหลัง
62081000352 นายมงคล นนท�ติรัตน�
62081000353 นางสาวนิสารัตน� สุทําเลา
62081000354 นายบํารุง อยู(ไทย
62081000355 นางสาวชนิสรา เสมารัมย�
62081000356 นางสาวปภาดา อินประโคน
62081000357 นางสาวเบญจมาภรณ� ลิ้มอําไพ
62081000358 นางสาวอมรรัตน� อินสระเกตุ
62081000359 นางพิมใจ ข้ึนโพธ์ิ
62081000360 นายวุฒิชัย ประสงสัน
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62081000361 นายธนภัทร กลีบลําดวน
62081000362 นางสาวนันทพัทธ� บามขุนทด
62081000363 นางสาวฐิติกา เพชราเวช
62081000364 นางสาวกนกวรรณ เสง่ียมศักด์ิ
62081000365 นายโสภณ สุขีภาพ
62081000366 นายณรงค�ฤทธ์ิ อ7อยทอง
62081000367 นางสาวสุพิชฌาย� เกิดโมลี
62081000368 นางสาวอัฐวภรณ� ทาทอง
62081000369 นางสาวเรวดี สุขคุ7ม
62081000370 นางสาวสุดารัตน� ไตรรงค�
62081000371 นายกฤษดา ทองคํา
62081000372 นายอัคนี อดิเรก
62081000373 นางสาวจุฑาทิพย� มะลิวรรณ
62081000374 นางสาวรัตนากร สุราช
62081000375 นางสาวอติพร งอนกลาง
62081000376 นางสาววันวิสา ดอกเชื้อเอม
62081000377 นางสาวจันทิมา ทิพย�มะเริง
62081000378 นายจตุรวิทย� แสนศรี
62081000379 นางสาวปนัดดา ปริกัมศิล
62081000380 นางสาวปภานันต� วีระอนันต�
62081000381 นายจิรวัฒน� จิตรสําโรง
62081000382 นางสาววิภา โกษารัตน�
62081000383 นางสาววรานิษฐ� อ7วนโพธ์ิกลาง
62081000384 นายพงศกร บุตรงาม
62081000385 นางสาวพิกุลทอง เขตตะสังฆะ
62081000386 นางสาวนัฐจิตรา สวัสด์ิมงคลกุล
62081000387 นางนวนจันทร� สร7อยจิตร
62081000388 นางสิริกัลยา สาระณะ
62081000389 นางสาววรณัน จําปาคํา
62081000390 นายภูรินทร� ศิลา
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62081000391 นางสาวสายธารทิพย� บุญพิทักษ�
62081000392 นายภานุ บับภาวัน
62081000393 นางสาวสโรชา ทิมินกุล
62081000394 นางจีระจินดา แนมขุนทด
62081000395 นางสาวณัฏฐวรรณ กองกระโทก
62081000396 นายอภิพัฒน� มือขุนทด
62081000397 นายสุวภัทร เกษมธัญกุล
62081000398 นางสาวสริตา มาลาตา
62081000399 นางสาวอรอนงค� บุญตา
62081000400 นายธิติธรรม ทองอ(อน
62081000401 นางสาววรรณพร พรมยศ
62081000402 นางสาวกมลวรรณ อุตะพงษ�
62081000403 นางสาวหรรษา ฉิมช7าง
62081000404 นายณฤพงศ� ศรัทธาสุข
62081000405 นายพีรพงษ� เจริญประสิทธ์ิ
62081000406 นางสาวมารศรี รสสูงเนิน
62081000407 นางสาวปวราพร ประสิทธิคร
62081000408 นางสาววัลภา รักชาติ
62081000409 นางสาวบวรรัตน� หยดย7อย
62081000410 นางสาวอารียา เกรียงธีรศักด์ิ
62081000411 นางสาวณัฐกานต� เรืองจุติโพธ์ิพาน
62081000412 นางสาวธนพร แก7วใส
62081000413 นายสานิต วงศ�สระคู
62081000414 นางสาวอัญมณี ละม(อมเมือง
62081000415 นางสาวจิราพร ทองมี
62081000416 นางสาววันวิสา สุขกระโทก
62081000417 นายวรากรณ� ลิ้มประเสริฐ
62081000418 นางสาวฐิตาพร ศรีจันทร�แย7ม
62081000419 นางศิริภรณ� สร7อยเพ็ชร
62081000420 นางสาวปAยพร เกียนกุ
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62081000421 นางสาวกมลชนก ทองกัณฑา
62081000422 นางสาวป�ทมา เจริญหลาย
62081000423 นางสาววิภาพร เครือโสม
62081000424 นางสาวเจนจิรา มาบาง
62081000425 นายณรงค�วิทย� สุภา
62081000426 นายจุติกร ปรินแคน
62081000427 นางสาวนุชจรี รีมีชัย
62081000428 นายสุรศักด์ิ คําสม
62081000429 นางสาววัลยา ศรีตะป�นย�
62081000430 นายอนุสรณ� แจ7งสว(าง
62081000431 นางสาวศศิกานต� นภาสกุล
62081000432 นางสาวสุนิสา ดัชถุยาวัตร
62081000433 นายวีระพงศ� จินเจือ
62081000434 นางสาวรัชนีกร นางวงษ�
62081000435 นางสาวอภิญญา นันกลาง
62081000436 นายสืบพร เชิงลอย
62081000437 นางสาวปลายดาว แช(มเทศ
62081000438 นายธีรนัย บุญใบ
62081000439 นายปกาสิต ทองแฉลัม
62081000440 นางสาวอรพิณ รินณะรา
62081000441 นางสาวภาวิกา เบี้ยกระโทก
62081000442 นางสาวพิทยารัตน� ย้ิมยวน
62081000443 นางสาวยุพาพร พรมศรี
62081000444 นายณัฐวัฒน� พัฒนสิทธินนท�
62081000445 นายภาณุพงศ� ดีนอก
62081000446 นายพรเจตน� ดาวธง
62081000447 นางสาวรสริน จิตแน(น
62081000448 นางสาวจิราภา ป6อกระโทก
62081000449 นายธัญวัฒน� เทียมถนอม
62081000450 นางสาวเกวลิน เกษกลางดอน
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62081000451 นางสาวมนทกานติ วิรัชวงค�
62081000452 นายรังสิมันตุ� บางบ(อ
62081000453 นายวรวุฒิ คํานิล
62081000454 นางสาวสุภาพร ทองมาก
62081000455 นายวัชริศ นิวัฒนากูล
62081000456 นายอภิศักด์ิ ศรีระษา
62081000457 นายกิตติ นรสาร
62081000458 นางสาวปลายน้ํา ดวงรัตน�
62081000459 นางสาวเกศรา แจ7งกลาง
62081000460 นางสาวอารดา ถาดกระโทก
62081000461 นายพงษ�พันธ� ชื่นโพธ์ิ
62081000462 นางสาววราภรณ� โพธ์ินอก
62081000463 นายศุภวัฒน� ตะภา
62081000464 นายภาณุพงศ� ย้ิมกระโทก
62081000465 นางสาวสุวรรณภา มุ(งเจือกลาง
62081000466 นางสาวฟากฟ6า นาคเกษม
62081000467 นางสาวฐิติญา ดารา
62081000468 นายธรรมรงค� ทัพเกษม
62081000469 นางสาวศิรินภา วิจิตรธนสาร
62081000470 นางสาวณัฏฐ�กฤตา สัมฤทธ์ิ
62081000471 นางสาวดวงกมล บุญไทยกลาง
62081000472 นายพิชิตพล นรสาร
62081000473 นางสาวกัญฐิกาญจน� สุขทวี
62081000474 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสอาด
62081000475 นางสาวจารุวรรณ เทียบมัง
62081000476 นางสาวเกศินี ทิน(าน
62081000477 นางสาวชนกนาฏ สวัสดี
62081000478 นางสาวอารียา สังข�โสม
62081000479 นายวุฒิชัย แก7วฉาย
62081000480 นางสาวชลิดา พวงทอง
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62081000481 นายศิรพิชญ� บัวแสง
62081000482 นายวันชัย นิยมกล7า
62081000483 นางสาวณัฐชาวีย� เทียนภู(
62081000484 นางสาวชลดา ไกรนรา
62081000485 นางสาวนันสิตา ป�ญญาสวัสด์ิ
62081000486 นางสาวชมนารถ สิงห�เถ่ือน
62081000487 นางสาวอรวรรณ ไปแดน
62081000488 นางสาวจารุวรรณ มณีรัตน�
62081000489 นายกิตติศักด์ิ สิงห�รัมย�
62081000490 นายจักรวาล เคนจันทึก
62081000491 นางสาวจุฑามาศ สายสิน
62081000492 นางสาวบุปผา สวนงาม
62081000493 นางสาวจิรภัทร� ครองยุติ
62081000494 นางสาวอริศรา บวชสันเทียะ
62081000495 นายกวิล เนตรวิลา
62081000496 นางสาวสุพรรษา ทัดทอง
62081000497 นางสาวภฌลธร ชัยชนะ
62081000498 นายวีระพันธ� โตใหญ(
62081000499 นางสาวสุขลัดดา บัดทิม
62081000500 นางสาววรรษมน แย7มโคกสูง
62081000501 นางสาวณัฐกมล ภู(จันทึก
62081000502 นางสาวนาตยา อ7วนสูงเนิน
62081000503 นางสาวฉัตรวดี แสงภู(
62081000504 นางสาวแสงระวี แก7ววิเศษ
62081000505 นายฐิติวัสส� แอสาร
62081000506 นายจาตุรงค� ป�Tนที
62081000507 นางสาวสุมินตรา เกลอกระโทก
62081000508 นายณัฐพงษ� ประทุมแก7ว
62081000509 นางสาวสมหญิง สมานใจ
62081000510 นายชัชชัย แสงดี
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62081000511 นางสาวธัญญลักษณ� ประกะตัง
62081000512 นางสาวศิริรัตน� นามลี
62081000513 นางสาววาสนา กล7าศึก
62081000514 นางสาวกวินธิดา กระโทกนอก
62081000515 นางสาววริศณา แก7วประดับ
62081000516 นางสาวธิดารัตน� โกราช
62081000517 นางสาวกมลพรรณ ไวกสิกรณ�
62081000518 นางสาวสุนิศา อ(องแดง
62081000519 นางสาวญาตาริมินทร� ปรากฎหาญ
62081000520 นายนันทิพัฒน� เปOGยมสาคร
62081000521 นางสาวกัญญาณัฐ กัลยา
62081000522 นางสาวณัฐธิดา เจริญศิริ
62081000523 นางสาวนันทิดา ย่ิงมีมา
62081000524 นายสิทธิศักด์ิ เดชคุ7ม
62081000525 นางสาวรังสิมา แท(นพุดซา
62081000526 นางสาววรางคณา ไชยณรงค�
62081000527 นายอัครชัย ทองดีนอก
62081000528 นางสาวสุชาวดี ม(วงชะคร่ํา
62081000529 นางสาวปนัดดา ศรีทอง
62081000530 นางสาววิศรุตา ศรีกระโทก
62081000531 นายนําโชค รอดสวัสด์ิ
62081000532 นางสาวสมฤดี สุกดาว
62081000533 นางสาวกิตติมา คําชะนาม
62081000534 นางสาวสุภาพร เจิมขุนทด
62081000535 นางสาวพรสวรรค� มุ(งพันกลาง
62081000536 นายบดินทร� เถาว�เมฆ
62081000537 นางสาวปAยฉัตร จุลสม
62081000538 นางสาววัชรีญา แซ(ลี้
62081000539 นางสาวจันจิรา ชื่นพิบูลย�
62081000540 นางสาวตรงจิตร� เทียมขุนทด
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62081000541 นางสาวป�ญฑารีย� ชุมพล
62081000542 นายศักด์ิศรี น7อยหมากหญ7า
62081000543 นายสุริยันต� จันทร�เทวี
62081000544 นางสาวประภัสรา สกุลเพทาย
62081000545 นางสาวฐิติภา เพ(งหากิจ
62081000546 นายจักรพงศ� สวนสมุทร
62081000547 นายธนภัทร ศรีสว(าง
62081000548 นางสาววรรณกร แก7วประดิษฐ
62081000549 นางสาวธนัชชา กรรณุมาตร
62081000550 นางสาวชมพูนุท คีรีธาร
62081000551 นางสาวขวัญตา อินทร�สูงเนิน
62081000552 นางสาวหัสยา ชิดพรมราช
62081000553 นางสาวศิริลักษณ� ความรัมย�
62081000554 นางสาวพัชรี ยามดี
62081000555 นางสาวผกามาศ ไม7อ(อนดี
62081000556 นางสาวเบญญสัณฑ� อินแดน
62081000557 นางสาวพนิดา ปุลันรัมย�
62081000558 นางสาวนริศรา โกมารย�
62081000559 นางสาวจิตติมา ฉัตรทัน
62081000560 นายกิตติพงษ� บุบผาวงค�
62081000561 นางสาวอรวรรณ สระทองหน
62081000562 นางสาวอนงค�นาถ ทองแบน
62081000563 นางสาวพัชรพร ขันโคกสูง
62081000564 นายกิติศักด์ิ หลงกุล
62081000565 นางสาวอาลิตา บุญคีรี
62081000566 นางสาววรนิษฐา ทองแท(ง
62081000567 นางสาวศิดาภา ศรีโชติ
62081000568 นางสาวลักขณา ชาจอหอ
62081000569 นางสาวปาลิตา ทองเลื่อม
62081000570 นางสาวธัชชา ไวทยาชีวะ
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62081000571 นายณัฐดนัย ใบยา
62081000572 นางสาวพิมพ�สิริ ศักด์ิศิริพันธ�

จํานวน 572 ราย
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