
เลขประจําตัวสอบ
62082000001 นางสาวจําเรียง ขวัญเมือง
62082000002 นายสรศักด์ิ จิตเย็น
62082000003 นางสาวมาลัย คําจุมพล
62082000004 นายอดิเทพ กู&ทรัพย'
62082000005 นางสาวศศินา เย่ียมสันเทียะ
62082000006 นางสาวนัทพร เงินงอก
62082000007 นายไพบูลย' ภูหลาบ
62082000008 นายเจษฎา นราสูงเนิน
62082000009 นายทวีศักด์ิ วงษ'ชู
62082000010 นางสาวนิตยา คําเขียว
62082000011 นายสิทธิศักด์ิ แผลงสูงเนิน
62082000012 นายธนวัฒน' สวัสดิภาพ
62082000013 นายเฉลิมพล ศรีษะแก&ว
62082000014 นางสาววรรณา กิมเฮง
62082000015 นางสาวกรณิช เกตกูล
62082000016 นางสาวอริยา ปะวะเสนัง
62082000017 นายสมชาย มูลพันธ'
62082000018 นางสาวเบญจมาศ โกธา
62082000019 นางสาวณัฐธยาน' โพธ์ิพระ
62082000020 นายสุริยันต' พันธ'พานิชย'
62082000021 นายภาคภูมิ กล&าเดช
62082000022 นางสาวประกายวรรณ ชัยดิษฐ'
62082000023 นางสาวพรฤดี ภักดี
62082000024 นางสาวจีรวรรณ เกตุคง
62082000025 นายณรงค'ฤทธ์ิ สลางสิงห'
62082000026 นายทัศนัย อาศัยนา
62082000027 นางสาวเจนจิรา บุญคํา
62082000028 นายชัยรัตน' ม?วงบุญ
62082000029 นางสาวฐิติกานต' ยอดป@Aนไกร
62082000030 นายเจตน'สฤษฎ์ิ โซยรัมย'
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62082000031 นางสาวนวลอนงค' ช&างน&อย
62082000032 นายภูริทัต ศัลย'วิเศษ
62082000033 นางสาวกุมภา โอทารัมย'
62082000034 นายไกรสร คําแพงศรี
62082000035 นางสาวทองสุข จันทา
62082000036 นายธนชัย นากระโทก
62082000037 นางสาวอาภาภรณ' ไชยสิทธ์ิ
62082000038 นางสาวมลีวรรณ ศรีสว?าง
62082000039 นางสาววิลาลักษณ' พลแสน
62082000040 นางสาวพันธิรา ถนอมเมฆ
62082000041 นางสาวอริญรดา สาธร
62082000042 นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ
62082000043 นางเฉลิมขวัญ ปFญญาวงศ'
62082000044 นางสาวพรพรรณ พริ้งเพราะ
62082000045 นางสาวปวีณา วงษ'แพงศรี
62082000046 นางสาววริศรา พูลสวัสด์ิ
62082000047 นายจารึก ปIกประโคน
62082000048 นางสาวผกามาศ หมู?ปJารัง
62082000049 นางสาวอริสา ณ วิเศษ
62082000050 นางสาววิมลรัตน' จีนใจเย็น
62082000051 นางสาวฐิติมา อุนานนท'
62082000052 นางสาวรัชนก ชุมกระโทก
62082000053 นายอนันต' สีมันตะ
62082000054 นางสาวพรรณนิดา โกะขุนทด
62082000055 นางสาวปนิดา พลรัมย'
62082000056 นายสุทธิศักด์ิ จิตต'กล?าง
62082000057 นายเสกสรร เขขุนทด
62082000058 นางสาวภาคินี มนุษย'ชาติ
62082000059 นางสาวณัฏฐกันย' อ?างชิน
62082000060 นายโสภา บรรเทาทัน
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62082000061 นายประดิษฐ' พลหาญศึก
62082000062 นางสาวสุขฤทัย พริ้งเพราะ
62082000063 นายทรงกลด วิลัยหล&า
62082000064 นางสาวมนัญญา มาโรจน'
62082000065 นางสาวณัฐพร เพ่ือนเกาะ
62082000066 นางสาววิลันดา วงษ'สนั่น
62082000067 นางสาวกนกวรรณ บุญกระมล
62082000068 นางสาวอภิญญา เรียมแสน
62082000069 นายสมควร ดกกลาง
62082000070 นายโชคชัย นามสง?า
62082000071 นางสาววิสุดา กลิ่นสอน
62082000072 นายภูมิภัทร เกษร
62082000073 นางขวัญฤดี กิชัยรัมย'
62082000074 นางสาวสุภาพร สินปรุ
62082000075 นายบูรพา วงค'อุคะ
62082000076 นางสาวรัชดาภรณ' บุญเฮ&า
62082000077 นางสาวอรุณรัตน' เกษราพงศ'
62082000078 นายอนุสรณ' พยุงกลาง
62082000079 นายวทัญMู ไชยศรี
62082000080 นางสาวกิตติยา กันดก
62082000081 นางสาวจุฬามาศ คําลือชัย
62082000082 นายสรศักด์ิ แข?งขัน
62082000083 นางสาวอุษานาฐ บัวประเสริฐ
62082000084 นายอดิศักด์ิ เปOาศาสตร'
62082000085 นางแพรวพัตรา รัตนกอง
62082000086 นางสาวสลิลญา ใจซ่ือ
62082000087 นางสาวสุภาพร ภูมิศูนย'
62082000088 นายพิเชฐ ไม&เสียดี
62082000089 นายภูมิรินทร' ศรีสุมัง
62082000090 นายเจตบัญชา คลาดโรค
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62082000091 นายญาณกฤต ดวงสุวรรณ
62082000092 นางสาวธนาภรณ' ระวะสุนทร
62082000093 นายเฉลิมพล เสริฐกระโทก
62082000094 นางสาววรินภร ศรีนอก
62082000095 นายวรกานต' คงสมโอษฐ
62082000096 นายนัฐพล ตรีอมฤติวงศ'
62082000097 นางสาวดวงแข ผดุงกิตต'
62082000098 นายสนธยา โฮนกระโทก
62082000099 นายวราวุธ ยอดแก&ว
62082000100 นางสาวปะการัง คล&ายหนองสรวง
62082000101 นางสาวธิดารัตน' หมู?วิเศษ
62082000102 นางสาวขนิษฐา ธีระวัฒนา
62082000103 นายจันทร'ศักด์ิ เบี้ยกระโทก
62082000104 นายวัชรชัย จิตโชติ
62082000105 นายธนกร ปรึกมะเริง
62082000106 นายกิตติชัย เที่ยงปลา
62082000107 นายพิเชษฐ สุขประเสริฐ
62082000108 นายตะวัน ครูห&วย
62082000109 นางสาวกิตติยา นาสา
62082000110 นายรณรงค' ม?วงจันทึก
62082000111 นายสุพิทชา บุบผาพิลา
62082000112 นายกันตพงศ' ขาวขํา
62082000113 นายวศิน วิเศษสิทธ์ิ
62082000114 นายอชรายุ ศรนารายณ'
62082000115 นางสาวเพ็ญวรรณ ทองแดง
62082000116 นางสาวชลลดา ประสงค'เจริญ
62082000117 นายศิริวรงค' วรอิสรีย'
62082000118 นายจตุพล เลิศสําโรง
62082000119 นางสาวพัชราพร แข?งขัน
62082000120 นายจักรพันธ' พรรณา
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62082000121 นายธนกฤต ศรีสุวรรณ'
62082000122 นางสาวอุไรวรรณ จันทร'หนองหว&า
62082000123 นางสาวอนงค'ลักษณ' คําทา
62082000124 นางสาวสุภนิดา สุขอุดม
62082000125 นายนิรัตชัย บุญสูงเนิน
62082000126 นางสาวธชา พงษ'พานิชย'
62082000127 นายอรรถพล กลางศรี
62082000128 นายทวีวัฒน' พรมเสนา
62082000129 นางสาวกฤตยา ผมงาม
62082000130 นางสาวรินวรา หวังจันทร'
62082000131 นางสาวสุพรรณี หอมสุ?ม
62082000132 นางสาววราภรณ' เขียวหวาน
62082000133 นายการุณ สามเมืองปFก
62082000134 นางสาวจีรนันท' สารีคํา
62082000135 นายอนาวิน ทองลอย
62082000136 นายนครินทร' สวนไธสง
62082000137 นายธนาวัฒน' มานะกรูด
62082000138 นางณัฐกานต' สมสุข
62082000139 นางสาววณัฐภรณ' ตุPโค
62082000140 นางสาวถนอมนวล เส็งมา
62082000141 นายเกียรติศักด์ิ สุบุญ
62082000142 นางสาวเสาวณีย' บุญเลี้ยง
62082000143 นายชานน สวัสด์ิ
62082000144 นายสิขเรศ วงศ'ศิริปกรณ'
62082000145 นายณัฐวุฒิ ขามก่ิง
62082000146 นางสาววิไลวรรณ ตากงูเหลือม
62082000147 นางสาวปภานิจ ฉิมกลาง
62082000148 นายปรเมษฐ' ก&อนเงิน
62082000149 นายวสุรัตน' สิทธิสมบัติ
62082000150 นางสาวสุวรรณี ชาติรัมย'
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62082000151 นางสาวสุกัญญา รอดเมือง
62082000152 นางสาวป@ยดา ผสมมี
62082000153 นายพุทธานนท' พรมต๊ิบ
62082000154 นางสาวฑิตยา จันทวี
62082000155 นางสาวสุมิตรา นิสังข'รัมย'
62082000156 นางสาวสุปราณี วันชัย
62082000157 นายพรหมทอง ทับเที่ยง
62082000158 นายเอกรินทร' พรหมเครือ
62082000159 นางสาวอรวรรณ วิเสริฐรัมย'
62082000160 นายพุฒิพงศ' อยู?ดี
62082000161 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร
62082000162 นางสาวกรรณิการ' สันกาวี
62082000163 นางสาวอรวรรณ ภมรจิตตารมย'
62082000164 นางสาวสิรีธร มณีทิพย'
62082000165 นางสาวไรวินท' ศรีชัย
62082000166 นางสาวประกายฝFน คําภา
62082000167 นางสาวศุลีพร ทองแผ?น
62082000168 นางสาวกัญญารัตน' ประสพโชค
62082000169 นายบัญชร แก?นจําปา
62082000170 นายฐิติพงศ' ไชยจันทร'
62082000171 นายอดิศร เสานอก
62082000172 นายรัชกฤษ นักประเสริฐ
62082000173 นายพินิจ ปFญญาประสิทธ์ิ
62082000174 นายชาญชัย อัฐมาลา
62082000175 นายธนกร วงศ'อินทร'
62082000176 นายเจษฎาวุฒิ ฤทธ์ิเต็ม
62082000177 นางสาววิภาดา งามจันทร'
62082000178 นางสาวรัตน'กาญจน' ไปล?งูเหลื่อม
62082000179 นายคุณากร สังสมศักด์ิ
62082000180 นายทนงศักด์ิ เที่ยงธรรม
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62082000181 นายจักรพันธ' วิจิตรจันทร'
62082000182 นางสาวฐิดาพร ขวัญบุญจันทร'
62082000183 นายอลงกรณ' พงษ'ราษี
62082000184 นายธนเดช ฉุยฉาย
62082000185 นางสาวสุพัชชา ศรีหิรัญ
62082000186 นายอภิรักษ' เอ็นมี
62082000187 นางสาวเกศแก&ว ชุนสอน
62082000188 นางสาวนิศาชล สาคร
62082000189 นางสาวรุ?งกานดา มังครัตน'
62082000190 นายอภิรภัทร' ขุมทอง
62082000191 นางสาวรัชนีรัตน' สุขใจ
62082000192 นางสาวณภัสกรณ' ปFญญารังสี
62082000193 นายอลงกรณ' พรมจันทร'
62082000194 นายเอกราช แสงรูจี
62082000195 นายเปTนหนึ่ง พันธุ'ม?วง
62082000196 นางสาวตรีรัตน' ดานขุนทด
62082000197 นางสาวนัยนา บุญเกิน
62082000198 นางสาวจันทร'ฉาย ถัดพิมาย
62082000199 นางสาวสุนิสา สุอารมณ'
62082000200 นางสาวชญานิศ นาชิต
62082000201 นางสาวรัชฎาภรณ' ฉะเวิงรัมย'
62082000202 นางสาวรัชนี หิตะยะโส
62082000203 นางสาวธัญวรรณ แก?นจันทร'
62082000204 นายสันต์ิ พันธุวงค'
62082000205 นางสาวยุภาพร วงศ'ใหญ?
62082000206 นายณัฐพงค' ยมรัมย'
62082000207 นายวรุตม' ราชวงศ'
62082000208 นายนัณฐพงษ' สอนวงค'แก&ว
62082000209 นางสาวศิริพร ตระกูลรัมย'
62082000210 นายชัยณรงค' กลมเกลียว
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62082000211 นายภานุวัฒน' ใจกลาง
62082000212 นางสาววรรณภา อารีสนั่น
62082000213 นายอนุชา ขันอาสา
62082000214 นายเสกศักด์ิ ภาสะอาด
62082000215 นายธนวัฒน' แสงปาก
62082000216 นายปรีชา โชไชย
62082000217 นางสาววราภรณ' เหลือสืบชาติ
62082000218 นายญาณวัฒน' เนื้อเย็น
62082000219 นางสาวสุทธิดา คงม่ัน
62082000220 นางสาวกัลยาณี โสภา
62082000221 นางสาวพิชชาภา มงคลสาร
62082000222 นางสาวรัตนา แสนใหม?
62082000223 นางสาวพรศิริ โพธ์ิงาม
62082000224 นางสาวพรประภา โม&ชุบศร
62082000225 นายนิวัฒน' จอดนอก
62082000226 นางสาวสุพรรณษา จันทร'กล&า
62082000227 นายเลิศลักษณ' พรหมมีชัย
62082000228 นางสาวศิริธร ผ?านพินิจ
62082000229 นางสาวภัสสร คล&ายจินดา
62082000230 นายปฏิวัติ เคราะห'ดี
62082000231 นางรสริน กลขุนทด
62082000232 นายณัฐพสิษฐ' ศรีเพ็ญ
62082000233 นางสาวมนทกานต์ิ ประดิษฐจา
62082000234 นายวรเมธ เชนุยาว
62082000235 นางสาวสมจิตร พิมพะบุตร
62082000236 นางสาวจินตนา ล&วนงาม
62082000237 นายกวีเอก แซ?ฉี
62082000238 ว?าที่ ร.ต.หญิงน้ําอ&อย สีดํา
62082000239 นางสาวจิรภา โตPะสํารับ
62082000240 นายวิญMู บุญสืบ
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62082000241 นางสาวดวงพร ทองลา
62082000242 นายเอกลักษณ' เกษสันเทียะ
62082000243 นายเชิดศักด์ิ บุญชูศรี
62082000244 นายสหรัฐ คุณราช
62082000245 นางสาวปรภาว' ป@นะกาตัง
62082000246 นายกิตติพันธุ' เชื้อผู&ดี
62082000247 นางสาวชรินทร'ทิพย' วรฉัตรศิระ
62082000248 นางสาวนวพร สวัสดี
62082000249 นางสาวศิริวรรณ เขตรจัตุรัส
62082000250 นายเทพนคร ชูรัตน'
62082000251 นายฉัตรมงคล วรรณพงษ'
62082000252 นางสาววงศ'วิไล ภูมีศรี
62082000253 นายณัฐวุฒิ ชูรัตน'
62082000254 นายศักดา ศิลปVประกอบ
62082000255 นายกฤษณะ รอดกลาง
62082000256 นางสาวรุ?งนภา แก&วกระโทก
62082000257 นางสาวชมพูนุท ผุยสูงเนิน
62082000258 นางสาวณัฐชนา ไพฑูรย'
62082000259 นายวัฒนชัย แซ?อึ้ง
62082000260 นางสาวกัลยารัตน' สาสีเสาร'
62082000261 นางสาวกมลชนก ทูลพุทธา
62082000262 นายพุทธมนต' โปร?งสันเทียะ
62082000263 นายพิทวัส อยู?ก่ิม
62082000264 นางสาวพิชญานันท' กูบโคกกรวด
62082000265 นายสุพจน' จิรลานนท'
62082000266 นางสาวจุรีรัตน' ศิริวัฒน'
62082000267 นายจักรพงค' สีสลวย
62082000268 นางสาวมณีรัตน' สุบุญมี
62082000269 นางสาวประภาสิริ นิลสิงขร
62082000270 นายพฤกษ กุมพล
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62082000271 นายเกียรติยศ แพงคํา
62082000272 นางสาวธนัฐดา เม้ียนกลาง
62082000273 นางสาวสุภาพรรณ ดาวจันอัด
62082000274 นายพิศณุพงศ' วิภักดี
62082000275 นางสาวรัชนีวรรณ แก&วเขียวงาม
62082000276 นางสาวพวงเพชร ศรีสังข'
62082000277 นางสาวฐิติพร ม?วงกระโทก
62082000278 นายปFญญา ศรีพลกรัง
62082000279 นางสาวบัว มีดี
62082000280 นายสงวนศักด์ิ ปุรารัมย'
62082000281 นางสาวป@ยธิดา ไขทะเล
62082000282 นายโกวิทย' วงศ'แก&ว
62082000283 นางสาวจรินทร'ทิพย' สิงห'คํา
62082000284 นางสาววาสนา มุสิมณี
62082000285 นายปกาศิต อาจทวีกุล
62082000286 นายจักรีพล สุวรรณวงษ'
62082000287 นางสาวปนิดา ดีวังโพน
62082000288 นางสาวอนุสสรา ทมินเหมย
62082000289 นายอําพล อยู?มาก
62082000290 นายเทิดศักด์ิ สนิทบุรุษ
62082000291 นางกฤษติยา เรืองรุ?ง
62082000292 นางสาวอนัญญา รองจันทร'
62082000293 นางสาวสิริพร ลับดีพะเนา
62082000294 นางสาวยุภาวดี ทองเสภี
62082000295 นางสาววิไลวรรณ คล?องชอบ
62082000296 นางสาวกรรณิกา บํารุงกูล
62082000297 นางสาวอังคณา สุดใจ
62082000298 นางสาวธีรารักษ' ปะลุวันรัมย'
62082000299 นางสาวบุสยา พันธุ'เบญจพล
62082000300 นางอัญชลี ปOอมสนาม
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62082000301 นางสาวกัญญาลักษณ' มุ?งช?วยกลาง
62082000302 นายนิสิต แตงนําศิริ
62082000303 นางสาวธิติภา ปุริตาเน
62082000304 นายวัฏจักร กุลนอก
62082000305 นางสาวอรุณี ศรีมี
62082000306 นายสุชาติ ตาปราบ
62082000307 นายเฉลิมพล ตPะวิชัย
62082000308 นางสาวจารุกัญญ' ศิริขันธ'
62082000309 นางสาวชุติกาญจน' บุญงาม
62082000310 นายสุโรจน' ไกรธรรม
62082000311 นางสาวสุภาพร ผลพันธ'
62082000312 นางสาวประภาศิริ มีแย&มภักด์ิ
62082000313 นางสาวสาวิตรี แกล&วกล&า
62082000314 นายสุภชัย มือชัยภูมิ
62082000315 นางสาวเพชรธิดา พลหาญ
62082000316 นายพิเชษฐ ธนาบูรณ'
62082000317 นางณัทกาญจน'ภร ปFญญาโน
62082000318 นายชนาวิชญ' ปานะโปย
62082000319 นางสาวอุไรวรรณ รั้งกลาง
62082000320 นางสาวพรพรรณ ขาวงาม
62082000321 นางสาวจริยาพร นุ?มเจริญ
62082000322 นายเกรียงศักด์ิ จันทา
62082000323 นายคุณนิธี ทองหล?อ
62082000324 นายศักด์ินรินทร' ชื่นใจ
62082000325 นายอดิสรณ' มุ?งย?อมกลาง
62082000326 นางสาวสุจิตรา มะลิกุล
62082000327 นางสาวลําดวน บุญนารักษ'
62082000328 นายภาณุวิชญ' ตาลวาวแวว
62082000329 นายจีรวัฒน' พูนดี
62082000330 นายสุดเขต แก&วศรี
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62082000331 นางสาวสุวพิชญ' โสมอินทร' 
62082000332 นางสาวกาญจนา เผื่อนกระโทก
62082000333 นางสาวพัชรี อารมณ'สวะ
62082000334 นายปรัชญา บุญมาโนน
62082000335 นายมนตรี เกถึก
62082000336 นางสาวอรวรรณ สุขจิต
62082000337 นางสาววิสุนีย' วรวงศ'
62082000338 นางสาวมณฑิรา สองใหม?
62082000339 นางสาวน้ําทิพย' สายแก&ว
62082000340 นายธีรวุธ ครองกระโทก
62082000341 นางสาวชุติมา มากดี
62082000342 นางสาวสุภาภรณ' เสริญกลาง
62082000343 นางสาวพิมพ'ชนก ฤกษ'ทายี
62082000344 นายประภาส งอนกลาง
62082000345 นางสาวพิมพ'จิตรา เหลาแตว
62082000346 นางสาวกุสุมา อินทร'วงษ'
62082000347 นางสาวม่ันนฤมล เจริญสุข
62082000348 นายวรวุฒิ เงินครบุรี
62082000349 นางสาวรัชณี ไลไธสง
62082000350 นางสาวชุติกาญจน' สุขจิต
62082000351 นางสาววิลาวัณย' บุตรเนียม
62082000352 นางสาวสุวรรณี ห&อย้ี
62082000353 นายอภิวัฒน' ถาวงษ'กลาง
62082000354 นายวีรยุทธ วินทะชัย
62082000355 นางสาววิชุดา เหง่ียมสระน&อย
62082000356 นางสาวสุภาภรณ' รอดเมือง
62082000357 นายปริญญา ภูษา
62082000358 นางสาวพิมพ'อัปสร ลครพล
62082000359 นางสาวนวลละออ ประยันโต
62082000360 นางทิพวรรณ วงษ'ไพบูลย'
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62082000361 นางสาวกนกพร หอมกระโทก
62082000362 นายสิทธิเดช สร&อยสูงเนิน
62082000363 นางสาวณัฐกานต' ทรายฉิมพลี
62082000364 นายจีรพรรณ พ่ึงเปTนสุข
62082000365 นางสาวธนารักษ' จีนไธสง
62082000366 นางสาวสุวนันท' ดงสันเทียะ
62082000367 นางสาวกุลฤดี ดวงประทุม
62082000368 นางสาวพัทธนันท' วรวงษ'
62082000369 นายธีระพงษ' สุมะหิงพันธ'
62082000370 นายสุรชาติ ประพฤตินอก
62082000371 นางสาวพัชริตา ชุ?มพุดซา
62082000372 นางสาวโชติกา จงเกษี
62082000373 นางสาวปณิชา แจ?มใส
62082000374 นางสาวปริฉัตร เกิดสิน
62082000375 นางสาวจันทกานต' นากลาง
62082000376 นางสาวฉัตรดิรัตน' สุทธิรักษ'
62082000377 นายฐิติกร ประจิตร
62082000378 นายศิวกร อุทาทิพย'
62082000379 นางสาวทัศน'ศิมาธร บุญปถัมภ'
62082000380 นางสาวเนตรนภา ชุ?มพุทรา
62082000381 นางสาวจุฑามาศ บุญจรัส
62082000382 นายอนุพงศ' คงบุญมี
62082000383 นางสาวกชนิภา สังข'พุก
62082000384 นางสาวพรพิมล แซ?หวอง
62082000385 นายธีระเดช ธนากีรตินันท'
62082000386 นางสาวนัดดา อยู?สําราญ
62082000387 นางสาวภัชรินทร'รัตน' พรมเด่ือ
62082000388 นางสาวสุชาดา เทศกา
62082000389 นายธนะพงษ' เจียมทอง
62082000390 นางสาวปุณญพัฒน' วงษ'สวัสด์ิ
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62082000391 นางสาวสุกัญญา สื่อเฉย
62082000392 นายเอนก ภาคเพียร
62082000393 นางสาวจิราพัชร กาฬภักดี
62082000394 นางสาววราภรณ' สิทธิวงศ'
62082000395 นางสาวกุลนิภา บุญนะโชติ
62082000396 นางสาวฐนิดา ป@ยารัมย'
62082000397 นายสนธยา สายแสงจันทร'
62082000398 นางสาวพรศิริ ดุนขุนทด
62082000399 นายพีระพงษ' พงษ'ศิริ
62082000400 นายนพดล จงชิดกลาง
62082000401 นายชาคริต แก&วประสงค'
62082000402 นายปรัชญา คุ&มกุดขม้ิน
62082000403 นายภัทรดนัย วัจนศิริเสถียร
62082000404 นางสาวแคทรียา ตะราษี
62082000405 นายจักรกฤษณ' แดนเขต
62082000406 นางสาวจุฑารัตน' เศษมาตร
62082000407 นางสาวธนาพร วันลานนท'
62082000408 นางสาวนิลรัตน' แก?นสน
62082000409 นางสาวอุไรวรรณ พรสวัสด์ิ
62082000410 นางสาวเกศสุดา วงษ'ทํามา
62082000411 นางสาวกัญญวรา พักกระโทก
62082000412 นางสาวสุทาทิตย' บุญชํา
62082000413 นางสาววรรณวิษา เศษวิสัย
62082000414 นายสิริชัย ราชิวงศ'
62082000415 นางสาวธัญภรณ' เทินสะเกษ
62082000416 นายณัฐิวุฒิ ออกรัมย'
62082000417 นายพิทยา ตันติธนาสร
62082000418 นายณัชชา ชูโฉมงาม
62082000419 นางสาวณัฐฌา โกสุม
62082000420 นางสาวอุรัสยา ศรีโพธ์ิ
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62082000421 นางสาวชลธิชา พลอยมาลี
62082000422 นายสุทธิพงษ' บุญเลิศ
62082000423 นายมารุต ข&าวขาว
62082000424 นายสราวุฒิ ด?านนอก
62082000425 นายสุขสวัสด์ิ บุญรอด
62082000426 นายพิสิษฐ' แสวงสิทธ์ิ
62082000427 นายวัชรนนท' ประเสริฐพงษ'
62082000428 นางสาวภัทธิพา ธูปเมือง
62082000429 นายสมรักษ' เมฆขุนทด
62082000430 นายณัฐพงศ' พรมชัย
62082000431 นางสาวรัตนภรณ' บุญเลิศ 
62082000432 นางสาวสมสวัสด์ิ แปะกระโทก
62082000433 นายพีรวัส ฉัตรปทุมทิพย'
62082000434 นายณัฏฐวุฒิ ป@ติหิรัญรัตนกูล
62082000435 นายเศรษฐ'สิน สุกุล
62082000436 นางสาวกฤษณา ปFญญาใส?
62082000437 นางสาวชุติมา โชคบัณฑิต
62082000438 นายเชาวลิต ถาปนา
62082000439 นายบันลือ วิปสูงเนิน
62082000440 นางสาวภาวดี ศรีหาบุตร
62082000441 นางสุภาวรรณ สมพิมาย
62082000442 นายเมธี เที่ยงสันเทียะ
62082000443 นายเกียรติศักด์ิ ประทาน
62082000444 นางสาวฤทัยรัตน' ธรรมวงค'
62082000445 นางสาวอรพิน จันสด
62082000446 นางสาวกิติมา หมวกสันเทียะ
62082000447 นางสาวฐานัชชา คําเกิด
62082000448 นายณัฐพล วัฒนวิจิตรวงศ'
62082000449 นางสาวรัชมังคลา หมวกมณี
62082000450 นางสาวจารุวรรณ วอกลาง
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62082000451 นางสาวกนกรัตน' จ&ายเกิด
62082000452 นางสาวปภาวี ชะนากลาง
62082000453 นางสาวภัทรทิยา พาณิชยชัย
62082000454 นายจักรพงษ' คําพิพจน'
62082000455 นายตรินัยน' เขียวหม่ืนไวย
62082000456 นายอดิศักด์ิ เบขุนทด
62082000457 นางสาวธนาพร หมู?ดี
62082000458 นางสาวจีรวรรณ พาดี
62082000459 นางสาววิภา ดีนอก
62082000460 นางณัฐธิดา วิชิต
62082000461 นายวรวัชร' พรหมบุญ
62082000462 นางสาวธาราภรณ' แดงจันทึก
62082000463 นางสาวอังคณา เย็นเสมอ
62082000464 นางสาวณัชชา กองเพชร
62082000465 นางรุ?งอรุณ ไชยชุม
62082000466 นางสาวนัทธาพร เจ&าสันเทียะ
62082000467 นายนราธิป งามชื่น
62082000468 นายสามารถ โพธ์ินอก
62082000469 นางสาวปวีณา พรมโลก
62082000470 นายเพชร เงินจัตุรัส
62082000471 นางสาวพิชญ'ชาพร จงกิติวงศ'
62082000472 นางสาวสุวภัทร ถานะม่ัน
62082000473 นางสาวอรวรรณ เพ่ิมสูงเนิน
62082000474 นางสาวพชิรารัชต' โชติวิทย'จิรธร
62082000475 นางสาวภัทรวดี มิตรวงษา
62082000476 นายภูริชวรินทร' รุณรุทธ์ิ
62082000477 นางสาวรุ?งนภาพร เมตตา
62082000478 นายปFญญา ตรีศักด์ิ
62082000479 นายศุภชัย นพพิบูลย'
62082000480 นางสาวอัชสิมา จงฝากกลาง
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62082000481 นายภูวนัย รัตน'สูงเนิน
62082000482 นางสาวอรอนงค' ชาติวงค'
62082000483 นายสยาม เต็งผักแว?น
62082000484 นางสาววาธกา หุนารัตน'
62082000485 นายวิญญา ดาวัลย'
62082000486 นายคฑาวุธ มีแปOน
62082000487 นางสาวชลธิชา บุนนาค
62082000488 นางสาวอุไรเลิศ ประทุมวงศ'
62082000489 นางสาวกัลยา ประสมพันธ'
62082000490 นางสาวกนกกาญจน' บุรินรัมย'
62082000491 นายสุรกานต' ไชยขาว
62082000492 นางสาวปFณณภัสร' ภักดีเจริญสิทธ์ิ
62082000493 นายภูริปพัฒน' วิจิตรปFทมวงศ'
62082000494 นายอรรถพล บอนขุนทด
62082000495 นายโสภา ผาพิมพ'
62082000496 นางสาวภัทร'ชวัลกร เปXยศรี
62082000497 นางเพ็ญพิสุทธ์ิ ล&วนหิรัญ
62082000498 นายสหรัฐ ทองชมภู
62082000499 นางจีรานุช พินิจจอหอ
62082000500 นายธนเศรษฐ' ครองยุทธ
62082000501 นางสาวสมหมาย สลุมพล
62082000502 นางสาววาสนา นาชัยภูมิ
62082000503 นางปFทมาภรณ' เหล?าทอง
62082000504 นางสาววิภารัตน' วรรณทอง
62082000505 นางสาววิลาวัลย' พันธ'ศิริ
62082000506 นางสาวมุทิตา เดือนสันเทียะ
62082000507 นางสาวกัลยา หริคําภา
62082000508 นายรัตนพล สีดาเสถียร
62082000509 นายวิทยา ศรีตะสังข'
62082000510 นายเศรษฐกิจ ยืนย่ิง
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62082000511 นางสาวอภิรดา พรหมชา
62082000512 นางสาวพิชชานันท' โสมนาค
62082000513 นางสาวพรพิมล จันสุวรรณ
62082000514 นางสาวสุจรรยา บุราคร
62082000515 นางสาวนภาภรณ' มาตรวงศ'
62082000516 นางสาวนิรุบล สมุทรความ
62082000517 นางสาวดวงกมล อุรีรัมย'
62082000518 นายธีระพงษ' โกนขุนทด
62082000519 นางสาววีรวรรณ เด่ินกลาง
62082000520 นางสาวนภาวัลย' นิลบัวลา
62082000521 นางสาวสุนีย' นาดี
62082000522 นายปรีชา เสาร'สูงเนิน
62082000523 นางสาวกานต'ยุพิน ยศฉิมพลี
62082000524 นายกิตติพร สระแก&ว
62082000525 นายนิธิศ สงกอก
62082000526 นางสาวชนนิกานต' ลออพิมลพรรณ
62082000527 นายยุรนันท' ชาติชัยภูมิ
62082000528 นายธีระศักด์ิ สร&อยทอง
62082000529 นางสาวสุกัญญา วิชิต
62082000530 นางสาววนารี พิศพืชพันธุ'
62082000531 นางสาวจุฑามาศ เจริญสูงเนิน
62082000532 นายพัฒนพงศ' ยะปะนัน
62082000533 นายพงศกร สุขประโคน
62082000534 นายปรากฏการณ' ศุจิรัต
62082000535 นายวรวุฒิ โลสันเทียะ
62082000536 นายณัฐพล สาคเรศน'
62082000537 นายวรากร พาดโคกสูง
62082000538 นางสาวประภาพรรณ ศุภะกะ
62082000539 นางสาวอัญธิกา ยินดี
62082000540 นายวุฒิชัย ชีอยู?
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62082000541 นายพงศภัค มูลศาสตร'สาทร
62082000542 นางสาวป@ยธิดา ทองฤกษ'
62082000543 นางสาวนงลักษณ' แก&วมา
62082000544 นายธวัชชัย ดู?หม่ืนไวย
62082000545 นายวิทูร ตบไธสง
62082000546 นางสาวณัฐชวนันท' แก&วประชามิตร
62082000547 นางสาวอรณิช ยุทธสุขประเสริฐ
62082000548 นางสาวสุชัญญา ธรรมสาร
62082000549 นายพชร ธะนะหมอก
62082000550 นายเอกรัฐ ชื่นกลาง
62082000551 นางสาวอังคณา นามวงษ'ษา
62082000552 นางสาวนารินทร'ญา บรรจงฤทธ์ิ
62082000553 นางสาวประภัสสร ทองแม&น
62082000554 นายเอนก ชํานาญพล
62082000555 นางสาวอาภาวรรณ คงน&อย
62082000556 นางสาวธัญญารัตน' ทัดแก&ว
62082000557 นายภมร โพธ์ิไทรพิทักษ'
62082000558 นายสุวัฒนา ทินราช
62082000559 นางสาวกชกร โยกระโทก
62082000560 นายวุฒิชัย สวัสดี
62082000561 นายอดิศักด์ิ ทรัพย'สูงเนิน
62082000562 นางสาวอัจฉิมา ทองสืบสาย
62082000563 นางสาวรสสุคนธ' น้ํากลั่น
62082000564 นางสาวธิดารัตน' ศรีกิมแก&ว
62082000565 นางสาววาสนา ศิริมุสิกะ
62082000566 นายณภัทร คตพเนาว'
62082000567 นางสาวพิชญา แต?งเมือง
62082000568 นางสาววันวิสาข' พลสระน&อย
62082000569 นางสาวณิชนันท' นวลสีดา
62082000570 นางสาวจิตรา จินดาศรี
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62082000571 นายสิทธิพงษ' ไพรัชสินธุ'
62082000572 นายศตวรรษ ชื่นวานร
62082000573 นางสาวชนิตา ใจพุดซา
62082000574 นางสาวสุริสุดา พาวิชา
62082000575 นางสาวสุวรรณา สุขดี
62082000576 นางสาวสุคนทิพย' ยุทโธ
62082000577 นายธีรศักด์ิ บุตรเพ็ชร
62082000578 นายวรรณศิลปV จุนไธสง
62082000579 ว?าที่ร.ต.วุฒิชัย ฤทธ์ินอก
62082000580 นายสุทธิภัทร วาณิชสรไกร
62082000581 นางสาวปวีณา วงษ'การค&า
62082000582 นายวีระศักด์ิ นวลบุดดี
62082000583 นางสาวเกตสรา โกรพิมาย
62082000584 นายอนุรักษ' ตาทิพย'
62082000585 นางสาวมยุรี ลอยขุนทด
62082000586 นายพัชรพงศ' เซ็นทองหลาง
62082000587 นางสาวกนกวรรณ โล?สําราญ
62082000588 นางสาวจุฬารัตน' อินทะนิล
62082000589 นางสาวสโรชา ศิริปรุ
62082000590 นายเกษตร แก&วแหวน
62082000591 นางกันยารัตน' คงรัตน'
62082000592 นางสาววันนา สมพอน
62082000593 นายเพรชรัตน' ฤาชา
62082000594 นางสาวจุฑารัตน' เตชะนอก
62082000595 นางสาวทัศนีย' เชยปFAนกลาง
62082000596 นางสาวสุทิดา เดชะ
62082000597 นางสาวขนิษฐา เขตขาม
62082000598 นายมานะ โพธ์ิทอง
62082000599 นางสาวนุสรา จันทร'ผล
62082000600 นายธีรยุทธ รอดเอี่ยม
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62082000601 นางสาวรวิพร ปJาสลุง
62082000602 นางสาวกนกลักษณ' คําภู
62082000603 นายชนน วงศ'พิไล
62082000604 นางสาวอุมาพร ดีย่ิง
62082000605 นายอภิชาติ จัตุเชื้อ
62082000606 นางสาวศิริรัตน' ทรายงาม
62082000607 นายโกสินทร' อื่นประโคน
62082000608 นายเจษฎา ป@ตรัมย'
62082000609 นางสาวกรพัชรา สดับสาร
62082000610 นางสาวสุภาพร ศรีมะเริง
62082000611 นายวรดิษย' วิรมย'รัตน'
62082000612 นางสาวสุดารัตน' เทียมทอง
62082000613 นางมาลินี สินปรุ
62082000614 นายชวลิต พระเดชก่ิง
62082000615 นายเกียรติศักด์ิ สมพงษ'
62082000616 นายเอกรัฐ อ?อนน&อม
62082000617 นายเกรียงศักด์ิ นาโม
62082000618 นายวิษณุ คิดประโคน
62082000619 นางสาวหฤทัย ช?างหล?อ
62082000620 นางสาวเนตรนภา ปุJนนอก
62082000621 นางสาวพัชรวรรณ ก่ึงสันเทียะ
62082000622 นางสาวบํารุงรัตน' ศรีศิริ
62082000623 นายเชาว'เลิศ หงษ'ทอง
62082000624 นางสาวศิริลักษณ' หิรัญ
62082000625 นางสาวปานรวี จีนเมือง
62082000626 นางสาวนิตยา สร&อยสําโรง
62082000627 นางสาวภัทราภรณ' บุญมาก
62082000628 นายชาญวิทย' รองจันทร'
62082000629 นางสาวกนกวรรณ ชูกลิ่น
62082000630 นายเมธี ลอยศักด์ิ
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62082000631 นางสาวพีรนุช ภูสุวรรณ
62082000632 นายจิรภัทร' ดวงน&อย
62082000633 นางสาวพรกมล ขวัญรัมย'
62082000634 นายปรีชา นพพิบูลย'
62082000635 นางสาวเมทินี กันเปรมตระกูล
62082000636 นายอมรเทพ แก&วสี
62082000637 นายฐิติพงศ' ชุมพล
62082000638 นางสาวกชกร เพ็ชรบุรี
62082000639 นายประสาน พรมเทศ
62082000640 นายฐิติวัสส' แก&วคอนไทย
62082000641 นางสาวทิพย'วัลย' ศรีบุญชู
62082000642 นางสาวจิราพรรณ มหาราช
62082000643 นางสาวรัตนวรรณ ท?าราชทัย
62082000644 นางสาวรัตนาวดี ภิญโญทรัพย'
62082000645 นางสาวนุชจรี จีมขุนทด
62082000646 นางสาวนงนภัส ภักดีกลาง
62082000647 นางสาวนฤมล เกลียวศรี
62082000648 นางสาวกิตติพร จิตติวรพันธ'
62082000649 นายสุรกิตต์ิ ศรกิจ
62082000650 นายชัชวาลย' หล่ําจันทึก
62082000651 นายณัฐิวุฒิ เจริญสุข
62082000652 นายวาทิน กลึงสําโรง
62082000653 นางสาวกันยารัตน' สาดี
62082000654 นายเฉลิมชัย นาฉิม
62082000655 นายสุวรรณ ยาตะคุ
62082000656 นางสาวพัชราภรณ' แปลกพรมราช
62082000657 นางสาวนัฏจิกา ขอพ่ึง
62082000658 นางสาวอัญธิกา ปานนะลา
62082000659 นางสาวชลธิชา วิจิตรจริยา
62082000660 นายสิปปกร พิลาลี
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62082000661 นายธนวัฒน' นนยะโส
62082000662 นางสาวจินทภา ระเมียดดี
62082000663 นางสาวกรรณิการ' เกตุศิริ
62082000664 นางสาวสิริพร สิมพะรักษ'
62082000665 นายอัสดา แดงสูงเนิน
62082000666 นางสาวมาริษา ทาทอง
62082000667 นายณัฐวุฒิ ทองอิ่ม
62082000668 นางสาวชลนภา คําบาง
62082000669 นางสาววรรณา โฉมรัมย'
62082000670 นางสาวพรรณธิภา พะยุงแก&ว
62082000671 นางสาวณัฏฐณิชา รอดพิทักษ'
62082000672 นายกฤษณะ ขัตติยะวงศ'
62082000673 นางสาวปรียาพร ติคํารัมย'
62082000674 นายศุภโชค จันทร'ถา
62082000675 นายสถิตย' ชํานาญเนาว'
62082000676 นางสาวอรทัย สุขแดง
62082000677 นายณัฐพงษ' สุภาโสตร'
62082000678 นายกิตติศักด์ิ จันขุน
62082000679 นางสาวเจนจิรา จาริย'
62082000680 นายณัชพล เครือพานิช
62082000681 นางสาวสุริวิภา อุดมพงษ'
62082000682 นางสาวรัตติกาล เกตกลางดอน
62082000683 นางสาวนฤนาท คําจันทร'
62082000684 นายอรุณ ทีโคกกรวด
62082000685 นายโกสนธ' ธรรมโหร
62082000686 นางสาวศินีนาถ กองสะดี
62082000687 นางสาวอภิญญา เกณรัมย'
62082000688 นายศิริพงศ' ทองกลาง
62082000689 นายวิรัตน' เกือนสันเทียะ
62082000690 นางสาวพรทิพย' ข&ามสําโรง
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62082000691 นายมนตรี อยู?เกาะ
62082000692 นางสาววัลลภา สงกูล
62082000693 นางสาวสุกัญญา เลขกลาง
62082000694 นางสาวจิดาภา จิตตรากรสกุล
62082000695 นายภัทรพงษ' ลัดขุนทด
62082000696 นางสาวธนัชพร รัตนถิตะกุล
62082000697 นายธงชัย นึกกระโทก
62082000698 นางสาวชนิดา สุดแสง
62082000699 นางสาวรจนา สายบัวแดง
62082000700 นางสาวนุจรีพร ศรีจันทร'
62082000701 นายยุทธศาสตร' หรรษา
62082000702 นางสาวสุนิสา ชุยรัมย'
62082000703 นางสาวประภัสสร โคตรสมบัติ
62082000704 นายพงษ'ศักด์ิ ภูมิมา
62082000705 นายชัยวัฒน' พวงเงิน
62082000706 นางสาวอรอนงค' ยวกไธสง
62082000707 นางสาวเบญจมาศ อ?างรัมย'
62082000708 นายนันธวัฒน' ทองภิระ
62082000709 นายวชิรวิทย' ดอกแขมกลาง
62082000710 นางสาวอัญมณี ศรีบํารุง
62082000711 นางศรีสุดา ป@Aนสุวรรณ
62082000712 นายสุรศักด์ิ เนาว'สูงเนิน
62082000713 นางสาววรินทร สีน้ําย&อม
62082000714 นายบุญรุ?ง บุญพันธ'
62082000715 นายธีรภัทร' ดาทอง
62082000716 นางสาวธารารัตน' เปรี่ยมสุข
62082000717 นายทรงเกียรติ สายรัมย'
62082000718 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิสูง
62082000719 นางสาวธนกชภรณ' สิงห'สีดา
62082000720 นายศิริวัฒน' เสาศิริ
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62082000721 นางสาวณัฐธิการ' ทองตันตัย
62082000722 นางสาวกัญญารัตน' ยอดมี
62082000723 นางสาววีรดา คลั่งกระโทก
62082000724 นางสาวบุษดี เกตนอก
62082000725 นายธีรภัทร หงษ'ทอง
62082000726 นายสุภัคกฤษณ' แก&วมีศรี
62082000727 นายสถิตย' จันทร'กล&า
62082000728 นายสุรศักด์ิ บุญรอดดวง
62082000729 นายศรัณย' อิศรางกูร ณ อยุธยา
62082000730 นายวทัญMู เทพอุดม
62082000731 นางสาวณัจฉรีย' กาดกอง
62082000732 นางสาวอภิญญา ศิริทองจักร
62082000733 นางสาวกมลเนตร จงสูงเนิน
62082000734 นางสาวปารตี มนขุนทด
62082000735 นางสาวพิมพ'ประไพ พรหมศร
62082000736 นางสาวพิมพกานต' แสนนิทา
62082000737 นายขวัญเอก แก&วคาม
62082000738 นายชนะพงษ' กองกระโทก
62082000739 นายวรโชติ ฉัตรไธสง
62082000740 นางสาวณัชชารินทร' พงศ'พิรากรสถิต
62082000741 นายภูเบศร' วงษ'ซา
62082000742 นายสุธากร สุธรรม
62082000743 นางสาวสุพพัตรา ศรีทอง
62082000744 นางสาวสิริญณา โสมขุนทด
62082000745 นางวราพร ภู?ครบุรี
62082000746 นายศักดา วิลาวรรณ
62082000747 นางสาวมัตติกา ล&อมไธสง
62082000748 นายสุจินดา คุณแก&วอ&อม
62082000749 นางณัฐธยาน' ศรีสุริยะนันท'
62082000750 นางสาววรรณภา นรินทร'นอก
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62082000751 นางสาวน้ําทิพย' พาขุนทด
62082000752 นางสาวพัชรนันท' ศรัณย'ป@ยวัช
62082000753 นางสาวรจนา สิมมา
62082000754 นางสาวอรทัย สงบุญนาค
62082000755 นายศุภกร อ?อนศรี
62082000756 นายพัฒน' ทองนาคอารักษ'
62082000757 นายพีระภัทร รอดสการ
62082000758 นางสาวศรัญญา พูนท?าหว&า
62082000759 นางสาวอุสา เชี่ยวชาญ
62082000760 นางสุรีรัตน' บุญเย็น
62082000761 นางสาวสุนทรี สายละดาห'
62082000762 นางสาวบุปผชาติ ยินดี
62082000763 นางสาวจริยา ทองล้ํา
62082000764 นางสาวรัชนีกร แสนละคร
62082000765 นางสาวสมพร ทิศกระโทก
62082000766 นายอรรถพล โพธ์ิเกตุ
62082000767 นายอนุวัฒน' ฝาวิรัตน'
62082000768 นางสาวศศิญา คงวันดี
62082000769 นางสาวนฤมล แท?นนอก
62082000770 นางสาวอังคณา ชลอกลาง
62082000771 นางสาวอาภาพร ขําโพธ์ิ
62082000772 นายป@ยะ จันทร'เดช
62082000773 นายภูวเดช หอมจันทร'
62082000774 นายสิทธินันท' ขันแขง
62082000775 นางสาววิไลวรรณ นิ่มสุวรรณ
62082000776 นางสาวน้ําฝน ทาสี
62082000777 นายพงษ'สิทธ์ิ ประสานวงค'
62082000778 นายธวัชชัย ฤกษ'นอก
62082000779 นายอภิสิทธ์ิ เหมือนเลา
62082000780 นางสาวชฎารัตน' สุขมงคล
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62082000781 นางสาวณัฐริกา เพลินพร&อม
62082000782 นางสาวสมมาตร ศรีเมือง
62082000783 นางสุณีรัตน' รัตนติสร&อย
62082000784 นางสาวกันทิยา โสชัยยันต'
62082000785 นางสาวธัญญา ดาโสม
62082000786 นางสาวพัชร'ชิสา สุนทรา
62082000787 นางสาวสกาวรัตน' สมบูรณ'
62082000788 นายตุลา เกษสีสังข'
62082000789 นางสาวศิริมาศ พรโสภณ
62082000790 นายฐานันดร' นวลักษณ'
62082000791 นางสาวอาภาพร เจนชัย
62082000792 นายวิษณุ บุญจันทร'วัฒน'
62082000793 นายธีรพล เดชะคําภู
62082000794 นางสาวปFทมนันท' ผักใหม
62082000795 นายไพรัช แย&มใย
62082000796 นางสาวปวีณา ชูกลิ่น
62082000797 นางสาวอินทิรา ช?วงชัยชนะ
62082000798 นางสาวการะเกด โพนสูงเนิน
62082000799 นางสาวจุรีพร แปOนราม
62082000800 นางสาวมลธิชา เรดสันเทียะ
62082000801 นางสาวรัตนา ยอดสกุลณี
62082000802 นางสาวเพ็ญพักตร' หล&าดี
62082000803 นายบรรดิษฐ' จันทร'ประโคน
62082000804 นางสาวขวัญฤดี บรมสุข
62082000805 นางสาวสิริยากร ศรีโยธา
62082000806 นายกฤษณพล เปOงคําภา
62082000807 นางสาวอมรา แย&มงาม
62082000808 นางสาวนงรักษ' นันธิษา
62082000809 นางสาวศุภพร ฝJายพิมาย
62082000810 นางสาวโชติมา ไชยบํารุง

หน&า 27 จาก 137            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ นครราชสีมา

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

62082000811 นายปFญญา ชัยโชติ
62082000812 นางสาวกวินทิพย' บํารุง
62082000813 นางสาวแพรวมณี แจ?มจันทร'
62082000814 นางสาวสมพร ประสงค'
62082000815 นายธนดล ประดับคํา
62082000816 นางสาววัชรินทร' คานงอน
62082000817 นางสาวภาวศุทธิ พ่ึงโคกสูง
62082000818 นางสาวประภาพร ศรีอ?อนหล&า
62082000819 นางสาวชนาพร รมผักแว?น
62082000820 นายณัฐวุฒิ หอมประพันธ'
62082000821 นายภัทรพงษ' อุทัยแพน
62082000822 นายสุขสันต' บุญกลาง
62082000823 นางสาวปรารถนา ผาน&อยวงศ'
62082000824 นางสาวกรรณิการ' เขียนโพธ์ิ
62082000825 นางสาวเนตรนภา ศิริดล
62082000826 นางสาวกัลญา อิงชัยภูมิ
62082000827 นางพรพิมล เสนสุวรรณ
62082000828 นายป@ยะพงษ' นุชาญรัมย'
62082000829 นายปฏิภาณ วงศ'จันทร'
62082000830 นายสมเกียรติ คลองแห&ง
62082000831 นางสาวปรียานุช ถ่ินวงศ'พิทักษ'
62082000832 นางสาวผุสรัตน' โชตินอก
62082000833 นายกฤษฎา สายกลาง
62082000834 นางสาวกัลยาณี ศรีเชื้อ
62082000835 นางสาวสโรชา ชาญสูงเนิน
62082000836 นางสาวจารุวรรณ วงษ'ธัญญะ
62082000837 นางสาวเขมจิรา พัดชื่น
62082000838 นายจิรายุทธ อินทร'อยู?
62082000839 นายบดินทร' เกตุจันทึก
62082000840 นางสาวณัฐศิมา คุณวงศ'
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62082000841 ว?าที่ ร.ต.สุวรรณ สาทกลาง
62082000842 นายวรวุฒิ ศรีสมญา
62082000843 นายมารุจน' เข่ือนโพธ์ิ
62082000844 นางสาวสุกัญญา ยวงรํา
62082000845 นางสาวธารทิพย' จันทรวิมลพันธ'
62082000846 นางสาวดวงนภา พิมพิสาร
62082000847 นางสาวปภัสสร มาชอบ
62082000848 นายทินกฤต ถนอมสัตย'
62082000849 นางสาววลัยพร จันทวิบูลย'
62082000850 นายกฤษดา ศรีสังข'
62082000851 นางสาวณัฐสุดา มะนาวนอก
62082000852 นางสาวสุดารัตน' ปุYกมะเริง
62082000853 นายจักรพรรด์ิ หาโชค
62082000854 นางสาวเรือนขวัญ ก&ามสันเทียะ
62082000855 นายปฏิภาณ คําเพราะ
62082000856 นางสาววัชรี อุส?าห'ดี
62082000857 นางสาวอรพิม ศิลปะ
62082000858 นางสาวธิดารัตน' แสงเงิน
62082000859 นายเฉลิมเกียรต์ิ แก?นกลางดอน
62082000860 นายอภิรักษ' จันทร'ดวงเดิม
62082000861 นางสาวเจนจิรา ดาวไธสง
62082000862 นางสาวรัชสุดา แก&วหอม
62082000863 นายยุทธชัย ดวนจันทึก
62082000864 นางสาวณัฐฐพร พัฒนยรรยง
62082000865 นางสาววัชรินทร' แถวถ่ิน
62082000866 นางสาวอินทิรา จันทาสูงเนิน
62082000867 นางสาวสุชานันท' หัตถินาท
62082000868 นางสาวสิริมงคล แต&มพุดซา
62082000869 นายณัฐชนนท' ย?ามไธสง
62082000870 นางสาวสุฑามาศ แสงใส
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62082000871 นางสาวโกเมนทร' แก&วนารี
62082000872 นางสาวสาวิตรี เสาเจริญ
62082000873 นางสาวเวฬุลี รอดเวียง
62082000874 นางสาวเณศรา วินทะชัย
62082000875 นายเอกชัย ศีลาธรรม
62082000876 นางสาวพิมพ'ภัทรา อุ?นเสนา
62082000877 นายเอกกวี กังขรนอก
62082000878 นายเรืองศักด์ิ ภูระหา
62082000879 นางสาวนัชชา ทิตสระน&อย
62082000880 นางสาววิมลรัตน' ศรีทองผาภูมิ
62082000881 นางสาววรรณภา คําวิเศษ
62082000882 นางลลิตา เดือนกลาง
62082000883 นางสาวสุพิมล ถูกหมาย
62082000884 นายอุกฤษฎ' ฤทธ์ิจอหอ
62082000885 นางสาวนพรัตน' นากระโทก
62082000886 นางสาวปาริชาต จ๋ิววิเศษ
62082000887 นายภัทรธร จิตต'จะโปะ
62082000888 นายจิรวัฒน' ทองชื่น
62082000889 นางสาววรลักษณ' จันทร'แก&ว
62082000890 นางสาวธนาภรณ' อินทรมณี
62082000891 นางสาวพัทธนันต' ละครบุญ
62082000892 นายโอภาส มนต'ทอง
62082000893 นางเบญจมาศ ธูปเทียนทอง
62082000894 นายเกียรติศักด์ิ เกียรติเกาะ
62082000895 นางสาววนัชพร ประวัง
62082000896 นางอรทัย ภู?ทองคํา
62082000897 นางสาวธัญญลักษณ' เจริญคุณ
62082000898 นายประสาน กุจพันธ'
62082000899 นายชวลิต ขุนแพง
62082000900 นายตะวัน ฉันทะกลาง
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62082000901 นางสาววนิดา ศักดาอมร
62082000902 นางสาวภัทรธิดา บุญบัวลัย
62082000903 นางสาวสุวนันท' เสนอกลาง
62082000904 นางสาวพรเพ็ญ กันตะบุตร
62082000905 นายสหรัช เทียมพุดซา
62082000906 นายจักรกฤษณ' พลางวัน
62082000907 นางสาวมุกดา แต&มโคกสูง
62082000908 นายธนากรณ' ภารัตนวงศ'
62082000909 นางสาวจิดาลักษณ' ศรีสุข
62082000910 นายเฉลิมชาติ ไชยา
62082000911 นายจิรภณ ดิษยเกษม
62082000912 นางสาวจันทนา พุทธเสน
62082000913 นายณัฐชนนท' มีเงิน
62082000914 นางสาวอภิสรา ศรีขาว
62082000915 นางสาวปรมาพร จันทร'โสภณ
62082000916 นางสาววรรญา คําทรัพย'
62082000917 นางสาวสุริวิภา โทนสูงเนิน
62082000918 นางสาวอลิสา โพธ์ินอก
62082000919 นางสาวปรียานุช ผายพิมาย
62082000920 นางสาวจริญา มีถม
62082000921 นายสุรพงษ' แก&วกล&า
62082000922 นายฉัตรชัย มะเริงสิทธ์ิ
62082000923 นางสาวพรรณวรท บุตรสะสม
62082000924 นางสาวกิจติยาพร บุญหลง
62082000925 นายเฉลิมเกียรติ สุดเมือง
62082000926 นางรติรัตน' ฤทธิเดช
62082000927 นางสาวรัตนา แสนดี
62082000928 นางสาวศกุนตลา งามสะพรั่ง
62082000929 นางสาวหัทยา ธาตุจันทร'
62082000930 นางสาวฐาริณี จารุสาร
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62082000931 นางสาวอมรภัค งาคม
62082000932 นางสาวเสาวลักษณ' กระแสโท
62082000933 นางสาวฉลวยลักษณ' มุ?งอุ&มกลาง
62082000934 นางสาวเติมศิริ ยอดสง?า
62082000935 นางสาวเกวลิน สมานมิตร
62082000936 นางสาวสุวรรณา อินจันทึก
62082000937 นางสาวธัญวรัตม' ถึงกลาง
62082000938 นายกฤษฎา ฤทธ์ิจอหอ
62082000939 นางสาวเยาวเรศ ตินานพ
62082000940 นางสาวสุภาพร ชํานอก
62082000941 นางสาวรัตนาภรณ' แก&วเสถียร
62082000942 นางสาวเพ็ญพักตร' เรืองพะเนา
62082000943 นางสาวพรเพ็ญ คงศรีทอง
62082000944 นายฐิราวัฒน' อําภัย
62082000945 ส.อ.อานนท' เงินเมย
62082000946 นายฤกษ'ชัย พิไลพันธ'
62082000947 นายกมลชาติ จีนโน
62082000948 นายนัทธพงศ' นามวงษา
62082000949 นายรัตน'ธพล บุญยรักษ'
62082000950 นายวรัชญ' สงค'เสาวภาคย'
62082000951 นางสาวจามจุรี อดทน
62082000952 นางสาวอริสรา สุวรรณกลาง
62082000953 นางสาววรรณภา ปุสารัมย'
62082000954 นางสาวยุวดี ปลอดสันเทียะ
62082000955 นายเทอดศักด์ิ เหล?าหนองจันทร'
62082000956 นายสุทธิกานต' นวลสําลี
62082000957 นางสาวกานดา ดวงทอง
62082000958 นางสาวกมลชนก แสงนาโก
62082000959 นายธีรวุฒิ อู?สุวรรณ
62082000960 นายภูริพัฒน' ฉิมเอี่ยม
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62082000961 นางสาววชิรญาณ' ชนะภักด์ิ
62082000962 นางสาวกุหลาบ สนิทบุญ
62082000963 นางสาวณัฐณิชา เสาะสืบ
62082000964 นางสาวเจนจิรา ราชนิช
62082000965 นางสาวปนัดดา แพทย'เกาะ
62082000966 นายเฉลิมภพ ศรีธร
62082000967 นายศราวุฒิ ไก?แก&ว
62082000968 นางสาวปFทมา ปานจํารุญ
62082000969 นายศักด์ิสิทธ์ิ เปลี่ยนสอาด
62082000970 นางสาวเจนจิรา พรมกุดตุ&ม
62082000971 นายจักรพันธ' นามวิเศษ
62082000972 นางสาวณัฐพร ประเสริฐธีรพงค'
62082000973 นายคชภัค ถนอมลาภ
62082000974 นางสาวพรทิพย' บุ&งทอง
62082000975 นางสาวปวีณา สุขร?วม
62082000976 นายอานนท' จันทร'รักษา
62082000977 นางสาวนงนุช เหนียงกระโทก
62082000978 นายไกรสิทธิ เกิดเหมาะ
62082000979 นางสาวกาญจนาพร ใจดี
62082000980 นายพันทวี หว?างกลาง
62082000981 นายประพันธ' โรจนพันธุ'
62082000982 นางสาวกิติญา ฝFAงทะเล
62082000983 นายประสงค' จันทร'งูเหลือม
62082000984 นางยศมล อมรสิริพาณิชย'
62082000985 นางสาวสิริพร ภิญโย
62082000986 นางสาวจินนภา เกรัมย'
62082000987 นายวัชระ พยัคฆะ
62082000988 นางสาวศิริลักษณ' ย่ิงยืน
62082000989 นายวุฒินันท' หาญประโคน
62082000990 นางสาวมนฑกา เทพนอก
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62082000991 นางสาววิภาณี แผ?นงา
62082000992 นางสาวพรทิพย' รุ?งสว?าง
62082000993 นายนรากร เศรษฐจันทร
62082000994 นายจักรี ศรีศิลปV
62082000995 นางสาวสุทธิดา สุขสุทธ์ิ
62082000996 นางสาวธัญญา ซุ?ยอาน
62082000997 นางสาวปริฉัตร ศรีระวัฒน'
62082000998 นายสมโภช ในเจริญ
62082000999 นางสาวอินธุอร อาจอารัญ
62082001000 นางสาวดวงจันทร' นาคดี
62082001001 นางสาวธิดารัตน' ผิวละออง
62082001002 นางสาวอัจฉรา แก&วกัลยา
62082001003 นางสาวศุภรัตน' ล&อมสระน&อย
62082001004 นางสาวรัตติยา ไทยภักดี
62082001005 นายกิตตินาท ทองปอ
62082001006 นางสาวรัชนีกร กรองกระโทก
62082001007 นายอภิลักษณ' เผดิมผล
62082001008 นายณัฐ ปราณีตพลกรัง
62082001009 นายวัชระ ผุยกระโทก
62082001010 นางสาวรัชฎา ประทุมทิพย'
62082001011 นางสาวนารีรัตน' วิชัยรัตนตระกูล
62082001012 นายกิตติภูมิ กล&าหาญ
62082001013 นางสุพิชฌาย' ต&นพุ?ม
62082001014 นายอดิชาติ ดอนพันเมือง
62082001015 นางสาวสุดารา สุดตา
62082001016 นางศรีสังวาลย' สมพลกรัง
62082001017 นางสาวสุพินญา จ?ากลาง
62082001018 นางก่ิงดาว คินขุนทด
62082001019 นางสาวสุกัญญา พรหมจรรยา
62082001020 นางสาวสราลี แดงสุริยานุกูล
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62082001021 นายสมพร แขกต&อย
62082001022 นางสาวพรวิมล ดวงน&อย
62082001023 นายอภิชัย เอี่ยมไมตรี
62082001024 นางกนกวรรณ พิลา
62082001025 นายอภิวัฒน' ปOองนิล
62082001026 นายณพัชร บุญสุข
62082001027 นางสาวนภัสสร สุขประเสริฐ
62082001028 นางสาวแพรวพรรณ ข?าขันมาลี
62082001029 นางสาวมาริษา พูนพิพัฒน'
62082001030 นางสาวกรรณิการ' พลจันทึก
62082001031 นางสาวสมพร มุ?งเรียบกลาง
62082001032 นางสาวอจิรวดี ฉลองภาค
62082001033 นางสาวจรรยาวรรณ เพลาขุนทด
62082001034 นายอาทิตย' ปะตาทะโย
62082001035 นางสาวอุษา ชิดรัมย'
62082001036 นายวรชิต จิตถวิล
62082001037 นางกุลสรา ปาลวัฒน'
62082001038 นายนฤเบศร บุญโยธา
62082001039 นายภูมินันท' แฝงสะโด
62082001040 นางสาววรรณภา จงกล
62082001041 นายฉัตรชัย สวนแก&ว
62082001042 นางสาวเสาวคนธ' พินโคกสูง
62082001043 นายจรัญ กายตะขบ
62082001044 นางสาวทันฑิมา กิจโชติเลิศไพบูลย'
62082001045 นายภาณุวิชญ' วิไลลักษณ'
62082001046 นางสาวไอศอร ไกรนรา
62082001047 นางสาวณัฐนิชา ใจกล&า
62082001048 นางสาวอรุณี คงกลาง
62082001049 นางสาวสุพัตรา ประทุมเมศ
62082001050 นายสุพัฒน' ปลั่งกลาง
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62082001051 นายณัฎฐวัจน' วัจน'ศิลปVภิญโญ
62082001052 นางสาวสุพรรษา สิ่วกลาง
62082001053 นางสาวศิริพร เข็มเพ็ชร
62082001054 นายพงษ'วัฒน' ชูคะรัมย'
62082001055 นายพงศกร ศรีจันทร'
62082001056 นายสมชาย แขขุนทด
62082001057 นางสาวรวีวรรณ ทองมะณี
62082001058 นายสิบทิศ อิงนิวัฒน'
62082001059 นางสาวเพ็ญนภา พูนศรี
62082001060 นายอภิชาติ บาศรี
62082001061 นางสาวนาตยา ก?องนอก
62082001062 นางสาวณัฐมน ดูชัยรัมย'
62082001063 นางสาวจิรภรณ' สรรพวุธ
62082001064 นางสาวพีรพร ลาดี
62082001065 นายภูมิพงศ' คําหน&อย
62082001066 นายสุรศักด์ิ บุญสังข'
62082001067 นางสาวรุ?งธิดา ใจสว?าง
62082001068 นางอริษา ออกสุข
62082001069 นางสาวศิริพร ศรีทรัพย'
62082001070 นายสิริเดช ถิรจารุสิริ
62082001071 นางสาวจตุพร รมยาคม
62082001072 นายกิตติพงศ' รัชคง
62082001073 นางสาวพิมลวรรณ คิดรอบ
62082001074 นายพงษ'มิตร ทองแก&ว
62082001075 นายศิริพัฒน' พิมพ'บุญญามาศ
62082001076 นางสาวนัทมล อินดี
62082001077 นายพรนิรันดร' บุญแต?ง
62082001078 นางสาวโสริยา สุขจิต
62082001079 นายศราวุฒิ ปาณิวงศ'
62082001080 นายธีรนภ เชิดสุข
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62082001081 นายพศิน ครองสถาน
62082001082 นางสาวสมัญญา กาก่ิง
62082001083 นางสาวสุพัตตรา มูลธรรม
62082001084 นายภาณุเดช อยู?เย็น
62082001085 นางสาวกฤษฎาภรณ' ทองทิพย'
62082001086 นายอุดมศักด์ิ สงวนนาม
62082001087 นางสาวจุฑามาศ ฤกษ'งาม
62082001088 นางกุหลาบ เนตรสูงเนิน
62082001089 นางสาวพนิดา อ่ําดิษฐ'
62082001090 นางสาวเมธาพร รู&การนา
62082001091 นางศุพัชชา มาปOอง
62082001092 นางสาวประภาพร เสริฐประสม
62082001093 นางสาวสุนิสา ขันทัพไทย
62082001094 นางสาววนิดา ทิศสักบุรี
62082001095 นางสาวศิรินธร เที่ยงธรรม
62082001096 นางสาวเสาวลักษณ' แซ?โค&ว
62082001097 นางเบ็ญจมาศ ศรีดวงแก&ว
62082001098 นางสาวบวรลักษณ' ใจชอบ
62082001099 นางสาวสุรีรัตน' คําแท&
62082001100 นายบุญฤทธ์ิ มาลัยงาม
62082001101 นางรัตนนาวดี สวัสด์ิมงคลกุล
62082001102 นายณภัทร สุคันธรัต
62082001103 นายกิตติพงศ' สาจันอัด
62082001104 นางสาวชนินาถ พรมทอง
62082001105 นางสาวการะเกศ รอบแคว&น
62082001106 นางสาวฐาปรานี สติภา
62082001107 นางสาวพลอยนภา รักหม่ืนไวย
62082001108 นางสาวสมเจตนา หวะสุวรรณ'
62082001109 นางสาวสิริรัตน' ใจดี
62082001110 นางสาวนิตธิยาภรณ' ศรีสุวรรณ
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62082001111 นางสาวสุดารัตน' ทุมตะคุ
62082001112 นายนฤเบศ ใยพา
62082001113 นายคณิตศาสตร' อบอุ?น
62082001114 นางสาวกาญจน'ฐิดา ศิรินิธิธีระกุล
62082001115 นายอธิคม จงจอหอ
62082001116 นายศรัญMู ศรีสง?า
62082001117 นายอนุพงษ' กรุดเงิน
62082001118 นางสาวจารุมาศ ชื่นวิเศษ
62082001119 นายสงกรานต' สีโลน
62082001120 นายเฉลิมพร เหม?นครบุรี
62082001121 นายสุธิวัส ชูจันทึก
62082001122 นางสาวมลฤดี ทองใส
62082001123 นางสาวมัลลิกา ประดับเพชร
62082001124 นางสาวสุภาพร ถาดก่ิง
62082001125 นายภูวิน อ&วนสุนัม
62082001126 นางสาวมินตรา ค&วนสมบุญ
62082001127 นายปFญญา บุญศรี
62082001128 นายธนวัฒน' เพ่ิมลาภ
62082001129 นางสาวสุภาพร จันทร'ศิริ
62082001130 นางสาวกนกวรรณ ว?องไวย'
62082001131 นางสาวมณีวรรณ กุลเสือ
62082001132 นางสาวธวัลพรรณ ทองจันทา
62082001133 นางสาวสุรินทร'เรือง สําราญ
62082001134 นางสาวป@ยฉัตร แม?นป[น
62082001135 นางสาวศุภิสรา จีบเกาะ
62082001136 นายกฤตยชญ' ศรีนวลดี
62082001137 นางสาววิไลรัตน' ทับแย&ม
62082001138 นายณัฐวุฒิ ตันม่ิง
62082001139 นายฉัตรดนัย เสนีกิจเกษตร
62082001140 นายเตชิษฐ' ท&าวหม่ืน
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62082001141 นางสาวสุฑารัตน' กุลแจ&ง
62082001142 นายกิตติศัพท' แสนสอาด
62082001143 นางสาวณัฐฑริกา สุภาพ
62082001144 นางสาวจิราพร อยู?สาโก
62082001145 นางสาวระวิวรรณ คําดี
62082001146 นางสาวกมลลักษณ' เกิดชื่น
62082001147 นางสาวชรินรัตน' ภาคีฑูต
62082001148 นางสาวสายรุ&ง โคตะมา
62082001149 นางจรรยารักษ' มอมขุนทด
62082001150 นายโอภาส แย&มทองหลาง
62082001151 นางสาวปาลิดา อุทเสน
62082001152 นางสาวมนัชญา แท?นงา
62082001153 นางสาวพรทิวา กุมขุนทด
62082001154 นายเกียรติยศ ณ วิเชียร
62082001155 นายอามรินทร' พลราศรี
62082001156 นายสมพร โรจนพันธุ'
62082001157 นางสาวเวฬุมาศ เนียนสันเทียะ
62082001158 นางสาววิภาดา สุรินทอง
62082001159 นายศราวุฒิ แสนวงษ'
62082001160 นางสาวกัญธิมา อนุไวยา
62082001161 นายบัณฑิต เสพรัมย'
62082001162 นายณภัทร ลุนาบุตร
62082001163 นายภานุพงษ' มนชัยภูมิ
62082001164 นางสาวจรรยาวรรณ เสขุนทด
62082001165 นายสมบูรณ' จันทร'เรือง
62082001166 นางสาวญาธิดา อ?อนละม&าย
62082001167 นางสาวพัชราพร ทองคง
62082001168 นางสาวชฎาภัค เอี่ยมศิลปV
62082001169 นางสาวพจนา เชิดกฤษณ'
62082001170 นางสาวสุชาดา ภาคาหาร
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62082001171 นายศุภชัย อัสสพันธ'
62082001172 นางสาววรารัตน' มุทาพร
62082001173 นายธัญญพัทธ' ชํานิจ
62082001174 นายจารุวัตร กาฬปFกษิณ
62082001175 นางสาวจิระปรียา ฌาคริญา
62082001176 นายเชาวรินทร' เชียรพิมาย
62082001177 นางสาวจันทิมา ปานกันตรง
62082001178 นางสาวสนธยา น้ํากระโทก
62082001179 นายพรชวณัฎฐ' อ?อนแย&ม
62082001180 นายจักรกฤษณ' ใจกล&า
62082001181 นางสาวชุติกาญจน' ลาสา
62082001182 นางสาวอรอนงค' โกมลมุสิก
62082001183 นายสราวุฒิ พ่ึงแดง
62082001184 นายอธิวัฒน' ถนอมพลกรัง
62082001185 นายมนัสนันท' ศรีโยธา
62082001186 นางสาวกัลยาณี เปกรัมย'
62082001187 นายสุรัตน' มินกระโทก
62082001188 นางสาวอรุณรัตน' ทองศักด์ิ
62082001189 นางสาวธิดารัตน' สว?างแสง
62082001190 นางสาวพัชรา โชติช?วง
62082001191 นายเอกรินทร' ชาญรอบ
62082001192 นางสาวนุชจุรีพร ดีสําโรง
62082001193 นางสาวจันจิรา อนุสิทธ์ิ
62082001194 นางลัดดาวัลย' อะโรคา
62082001195 นางสาวพนิดา สําราญรส
62082001196 นางสาวกฤษณกันท' เบญจศาสตร'
62082001197 นายจตุพร หาญละคร
62082001198 นายธาดา พูนโพธิคา
62082001199 นางสาวสุรีรัตรณ' วันทะมาต
62082001200 นางสาวนภัสสรา เกตุยา
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62082001201 นายธีรภัทร เกษอังษา
62082001202 นางสมคิด แจ&งทองหลาง
62082001203 นางสาวจิราภา มุ?งซ&อนกลาง
62082001204 นางสาววีรยา ศรีสุข
62082001205 นางสาวศิภธิดา หมอยาดี
62082001206 นายอัศวิน อาจหาญ
62082001207 นายอัศวิน ปลื้มใจ
62082001208 นางสาวสุรีย'มาศ ดึกสูงเนิน
62082001209 นางสาวพรรณิภา เสนาประโคน
62082001210 นางสาวรุ?งรวิน แตะอินรัมย'
62082001211 นางสาววนิดา ประสพทอง
62082001212 นายสุรเดช พรมมาลา
62082001213 นางสุจิตรา หัสดี
62082001214 นางสาวนฤมล บุญรอด
62082001215 นางสาวภัทรา อยู?นิ่ม
62082001216 นายศุภชัย พงศ'เจริญกุล
62082001217 นายอิทธิชัย กอบสันเทียะ
62082001218 นายพงษ'ศักด์ิ นวนิล
62082001219 นางสาวศุภกาญจน' ฉํ่าแสง
62082001220 นางสาวนัฐมน เอี่ยมสะอาด
62082001221 นายวิศาล บุญทาทอง
62082001222 นางธัญญรัตน' พัฒน'ภาสวิชญ'
62082001223 นางจตุพร ณรงค'ชัย
62082001224 นายอนุชา ชาวนา
62082001225 นางสาวศิริวรรณ เฮียงจันทึก
62082001226 นางสาวสุภาพรรณ โตกพุดซา
62082001227 นางสาวณิชาภา สดงาม
62082001228 นางสาวพัสตราภรณ' พวงจันทร'
62082001229 นายจักรี สุสูงเนิน
62082001230 นางสาวสุธาวัลย' อ?อนละม&าย
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62082001231 นายจิระพงค' บุญต๋ัน
62082001232 นางสาวชุรดา วงศ'รักษ'
62082001233 นางสาวสิรินทิพย' ศรีระทัศน'
62082001234 นางสาวจารุพร บุญทัน
62082001235 นางสาวชนิดา สีวัดลา
62082001236 นางสาวลักษณารีย' สิทธิศักด์ิ
62082001237 นายอภิศักด์ิ พาขุนทด
62082001238 นางสาวศิริยุภา ศรีพนม
62082001239 นายศุภรักษ' ทุมวงศ'
62082001240 นางสาวระวีวรรณ วรรณโค
62082001241 นายรณชิต สุระคนธ'
62082001242 นางสาวศิริพร พิพิธกุล
62082001243 นางสาวรุ?งนภา รวมดอน
62082001244 นางสุวรรณา รุจาคม
62082001245 นางสาวสริตา อุดมสมบัติรัตนะ
62082001246 นางสาวนัทพร เขียวนาค
62082001247 นางสาวลภัสรดา มงคลช?วง
62082001248 นางสาวจิตอารีย' นัดกล&า
62082001249 นางสาวรัฐพร บุญสิทธ์ิ
62082001250 นางสาวขนิษฐา แสงจันดา
62082001251 นางสาวเนตรนภา ทองหล?อ
62082001252 นายภูมิเทวา แก&วดวงใหญ?
62082001253 นายยุทธนา กอบมาตย'
62082001254 นางสาวสุกัญญา ผัดพันธ'
62082001255 นายธนกร แหล?ปOอง
62082001256 นางสาวแสงจันทร' มอไธสง
62082001257 นายมังกรชัย วัชรปFญจมาศ
62082001258 นายอัจฉริยะ นามสว?าง
62082001259 นางสาวสุพรรษา ดวนใหญ?
62082001260 นายธนากร ดีมาก
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62082001261 นายอิสระ โกนจา
62082001262 นางสาวมโนรมย' นาคเพชร
62082001263 นายภูวดล ชาพิมพ'
62082001264 นายเจริญพงษ'พันธ' ปOอมสนาม
62082001265 นางอรวรรณ สมปาง
62082001266 นางสาวชภาภัทร นันทสิทธยากร
62082001267 นางสาวจันทร'เพ็ญ กาลอินทร'
62082001268 นางสาวปวีณา ดําระกอ
62082001269 นางสาววิลาวัลย' ตรงตามคํา
62082001270 นางสาวทัศนีย' หาดขุนทด
62082001271 นายวุฒิไกร ธรรมวัติ
62082001272 นางสาวพนิดา แก&วดวงดี
62082001273 นายเนตรติพงษ' สุริยะทัศน'
62082001274 นางสาววรรณิศา กุนอก
62082001275 นายรณชัย ดีรื่นรัมย'
62082001276 นางธัญญลักษณ' ชาวนายก
62082001277 นายอานันท' พรมชาติ
62082001278 นายจักรพงศ' มูลทองหลาง
62082001279 นายธีรกานต' ตาก่ิมนอก
62082001280 นายโสภณ กาละสิรัมย'
62082001281 นายภาธร เขตชัยภูมิ
62082001282 นางสาวลลิตา เชิดชาย
62082001283 นางสาวเจนจิรา จันพุทรา
62082001284 นางสาวกัญญารัตน' โชคอนันต'ลาภ
62082001285 นางสาวภาวนา ศรีอุดม
62082001286 นางสาวสาวิตรี สอนสะอาด
62082001287 นางสาวอภันตรี บุญชู
62082001288 นางสาวรัศมี คําเสียง
62082001289 นายเจษฎา แสงสัย
62082001290 นายกรกช อินปFญญา
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62082001291 นางสาวนิธิมา สิงห'นอก
62082001292 นายจักรพันธุ' พูนธนไพศาล
62082001293 นายภาณุพงษ' ยวงทอง
62082001294 นายทวีศักด์ิ พ?อค&า
62082001295 นางสาวรวินทร'นิภา สุวรรณศรี
62082001296 นายวีระชัย สุขคง
62082001297 นางกิรณา เอนกวิพุธกุล
62082001298 นางสาวจารุนันท' จันทร'หอม
62082001299 นายอนวัช สร&อยคําหลา
62082001300 นายพรเทพ สุมหิรัญ
62082001301 นางสาวภัทราพร เหมือดไธสง
62082001302 นางสาวเพ็ญนภา หอมอยู?
62082001303 นางสาวพนิดา ขอเฉลิมกลาง
62082001304 นางสาวศิริลักษณ' แดนงูเหลือม
62082001305 นางสาวกรรณิการ' คําตาศิลา
62082001306 นางสาวสุธิดา สุทนต'
62082001307 นางสาววาสนา พอขุนทด
62082001308 นางสาวชญาดาภัส บุญพร&อม
62082001309 นางสาวธัญญารัตน' โสภา
62082001310 นางสาวศิริลักษณ' เซ็นกลาง
62082001311 นางสาวธิติมา หนูขุนทด
62082001312 นางระรื่นรส กลิ่นระรื่น
62082001313 นางสาวศรสวรรค' นาทันดร
62082001314 นายอนุสรณ' วงค'ไพย
62082001315 นางสาวโชติกา กันหา
62082001316 นายวราวุฒิ ย่ืนกระโทก
62082001317 นายปFญจพล มะลัย
62082001318 นางสาวอมรรัตน' นาคดี
62082001319 นายสืบพงษ' ทวีคง
62082001320 นางสาวจุฑามาศ ศรีวิเศษ
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62082001321 นางสาวดาลัดย' ชัยแหม?ง
62082001322 นายกิตติศักด์ิ สิงห'สระน&อย
62082001323 นางสาววริศรา ปFญญานาค
62082001324 นางสาวศิริรัตน' นาสินธุ'พร&อม
62082001325 ว?าที่ร.ต.คณาวุธ มาเกษม
62082001326 นางสาวสุวนันท' ราชวงษ'
62082001327 นางสาวรัตนพร สว?างแสง
62082001328 นางสาวพรรณาภรณ' ดุษณี
62082001329 นางสาวธัญลักษณ' นิตย'ใหม?
62082001330 นางสุเนตร ชาญชัยศรี
62082001331 นางสาวธัญญธร ประทุมจิตร'
62082001332 นางสาวศศิวิมล เหมาะหมาย
62082001333 นางสาวปภาวรินท' ฤทธ์ิสันเทียะ
62082001334 นายพงศ'ศิษฏ' จันทร'หอม
62082001335 นายกิตติพันธ' คมเขียว
62082001336 นางสาวอนงค'นาถ แก&วเหลี่ยม
62082001337 นางสาวปวีณา โอฬารเกียรติ
62082001338 นายพีรศักด์ิ เสริมผล
62082001339 นางสาวอริสา ทวยทา
62082001340 นายเอกราช สุดใจดี
62082001341 นางสาวศิริพร ห?อระหัด
62082001342 นายตฤษนันท' เอี่ยมสะอาด
62082001343 นางสาวชุติมา เดิงขุนทด
62082001344 นางสาวสาธิกา ดงกันจ?า
62082001345 นางสาวสุดารัตน' จ?ากลาง
62082001346 นางสาวรังสิยา เชื้อจันทึก
62082001347 นางสาวอรุณี ซอก่ิง
62082001348 นายศักด์ิสิทธ์ิ นวนอําไพ
62082001349 นายวัชสัณห' ไชยศิริ
62082001350 นางสาวนนทิกรกาญจน' อินสวรรค'
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62082001351 นางภิญญาพัชญ' คงคากุล
62082001352 นางสาววิภาวรรณ หาดทราย
62082001353 นางสาวจันทร'จิรา สายเมือง
62082001354 นางสาววิไลพร ชอบกิจ
62082001355 นางสาวอิศราภรณ' สังข'เสือ
62082001356 นางสาวอินทิรา พูดคล?อง
62082001357 นางสาวอรยา สิทธ์ิขุนทด
62082001358 นางสาวเขมิกา ทองมะลิ
62082001359 นายปริญญา แก&วประโคน
62082001360 นายสุพจน' สุวรรณหงษ'
62082001361 นางสาวจิรารัตน' ศรีเครือดํา
62082001362 นางสาวรุ?งนภา มาเรียน
62082001363 นายศุภกร ชุมประทีป
62082001364 นายทศพล นามบุตรดี
62082001365 นางสาวสุธิดา หมอยา
62082001366 นางสาวกนกวรรณ แดงชนะ
62082001367 นายภานุวัฒน' ประจิตร
62082001368 นางสาวสิรินารถ พรมจักร'
62082001369 นางสาวปาริดา สวัสด์ิพูน
62082001370 นางสาวกชพรรณ พีรธนาดล
62082001371 นางสาวนรินทร'พร เหิมหาญ
62082001372 นางสาวพรสวรรค' ดอกไม&
62082001373 นายทศพร ภูนาสอน
62082001374 นางสาวรัชฎาภรณ' โหยกระโทก
62082001375 นายสุวิทย' เอี่ยมสอาด
62082001376 นางสาวนงลักษณ' นักบุญ
62082001377 นางสาวสุนิตา ศรีขาว
62082001378 นายภาณุพงศ' บวชดอน
62082001379 นางสาวศิรินาถ เนยสูงเนิน
62082001380 นางศิริภาพร กุลชะโร
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62082001381 นางสาวอรอรีย' ปลั่งกลาง
62082001382 นายวิชาน ธรรมอินทร'
62082001383 นายณัฏฐชัย ศรีพนม
62082001384 นางสาวกรชนก พลายโถ
62082001385 นางสุกัญญา ดีทองหลาง
62082001386 นายพัทธนันท' เกาทัน
62082001387 นายจตุพงศ' สีหาเหง?า
62082001388 นางสาวสิริบังอร ยศสันเทียะ
62082001389 นางสาวปติญญา โหลานิตย'
62082001390 นางสาวศิริลักษณ' ทองเพ็ชร
62082001391 นายวรินทร จันทร'อ?อน
62082001392 นายชลธี มุงคุณแสน
62082001393 นางสาวอารีย' คู?วัฒนา
62082001394 นายเด?นชัย ชื่นโคกสูง
62082001395 นางสาววิลาวัลย' แจ&งภัย
62082001396 นายสิทธิโชค แซวจันทึก
62082001397 นางสาวมัลลิกา บุตรดี
62082001398 นายเฉลิม ขุริพอง
62082001399 นายอาทิตย' ทอนสระน&อย
62082001400 นายชลสิทธ์ิ ฉํ่าแสง
62082001401 นายยุรนันท' จันทร'เมือง
62082001402 นายสุศิรวิชญ' เมืองทอง
62082001403 นายภิเบศน' เกิดกอ
62082001404 นายวิรุฒน' นิลวาด
62082001405 นางสาวณัฐวดี ดีใจ
62082001406 นางสาวสุพัตรา สรวงสิงห'
62082001407 นายทศวัฒน' ทรารักษ'
62082001408 นางสาวขวัญจิรา กําลังยง
62082001409 นางสาวธิดาภรณ' ประโลมรัมย'
62082001410 นายพิพัฒน' เก้ือกูล
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62082001411 นายศราวุธ งามสันเทียะ
62082001412 นางสาวรัชดาพร บุญทา
62082001413 นายก&องสุริยา ศาลาทอง
62082001414 นางสาวชไมพร จันสิม
62082001415 นางสาวศุภจิรา นาดี
62082001416 นายอินทัช ย่ิงเจริญชัยกิจ
62082001417 นางสาวธนันณัฏฐ' ราชประสิทธ์ิ
62082001418 นายเจษฎา ตางาม
62082001419 นางสาวกาญจนา ชอนกระโทก
62082001420 นางสาวอังคณา สุมาลี
62082001421 นางสาวเสาวลักษณ' ทาบัว
62082001422 นางสาวแพรวผกา ชิดนอก
62082001423 นายฐาปกรณ' โสมวงศ'
62082001424 นางสาวพัศราวดี วงค'ดวงตา
62082001425 นายพิสิทธ์ิ จากรัมย'
62082001426 นางสาวสุภาพร จันทร'พงศ'
62082001427 นางสาวสุภาวณีย' ราษี
62082001428 นายจิรกิตต' วงษ'รัตน'
62082001429 ว?าที่ร&อยตรีอิสยาห' ชินวิถี
62082001430 นายธนภูมิ ชีระภากร
62082001431 นางสาวธิราวัลย' วรขันธ'
62082001432 นายทรงศักด์ิ พรมมร
62082001433 นางสาวสุวัฒนา แก&วศรี
62082001434 นางสาวธัญพร เหลามี
62082001435 นางสาวยุพารัตน' ประสานโชค
62082001436 นายกฤษฎา พูนเพ็ง
62082001437 นายชัชชน ระรวยศรี
62082001438 นายธีรวัฒน' ริดบ&วน
62082001439 นางสาวณัฐชยา บุญช?วยสุข
62082001440 นางสาวเสาวคนธ' บึงชัยภูมิ
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62082001441 นายยุทธศิลปV ศรไชย
62082001442 นางสาววัชรี ขอมทอง
62082001443 นายพิพัฒน' พลวัน
62082001444 นางสาวรัตชดา ชูนาม
62082001445 นางสาวธนสรัลพร กลิ่นสุคนธ'
62082001446 นายลัคน'วุฒิ จีนสันเทียะ
62082001447 นางสาวปาริชาติ ชัยสุนทร
62082001448 นายสุริยันต' เจริญเวช
62082001449 นางสาวมณีรัตน' น?านโพธ์ิศรี
62082001450 นายธนิศร' เทศยะรัตน'
62082001451 นายนิพนธ' สายทอง
62082001452 นายสุรศักด์ิ เพียบประโคน
62082001453 นายสุวัฒน' อินคุ&ม
62082001454 นายเทโว หลักศิลา
62082001455 นางสาวมินตรา ชัยชนะ
62082001456 นางสาวอัญชลีพร สุวรรณอาจ
62082001457 นางสาววิมลรัตน' เสาร'ทอง
62082001458 นางสาวพัชราภา วงศ'บ&านดู?
62082001459 นางสุกัญญา สุพรมมา
62082001460 นางสาวลักษิกา แก?นแก&ว
62082001461 นางสาวสุกัญญา ศรีโสดา
62082001462 นางสาวสุพรรษา ปรีชานนท'
62082001463 นางสาววิรินทรา ปรารถนา
62082001464 นางสาวณัฐริกา สุวรรณปFญญา
62082001465 นายธนากร เกนชัยภูมิ
62082001466 นายภาคิน เกิดนวนรัมย'
62082001467 นายณัฐภัทร แสนศรี
62082001468 นายนเรศ กระแสโสม
62082001469 นางสาวญาดา จินดาศรี
62082001470 นางสาวพิงค'ผกา จันทร
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62082001471 นายณัชพงศ' มานุจํา
62082001472 นางวัชราภรณ' ม่ันคง
62082001473 นางสาวปรีญาภรณ' ฤกษ'ดี
62082001474 นางสาววนิดา โพธ์ิศรี
62082001475 นายศิวัช ปJวนสันเทียะ
62082001476 นางสาววิมลมาศ ศรศักด์ิ
62082001477 นางสาวพิชญาภรณ' คนหม่ัน
62082001478 นางสาวนราภรณ' อินทรภิรมย'
62082001479 นายอรรถพล ประเสริฐพงษ'
62082001480 นางสาวพรรณี ไกรทอง
62082001481 นายกิตติธัช เปรมไธสง
62082001482 นางสาวประภาวดี สุภนาม
62082001483 นายสายธาร อินทะเส
62082001484 นายวุฒิชัย กระเบากลาง
62082001485 นายเอกรินทร' รานอก
62082001486 นางสาวภานุมาศ ชมพร
62082001487 นางสาวนุชจนาถ แสงโยธา
62082001488 นางสาวอุไรรัตน' มูลนาม
62082001489 นางสาวกฤติยาภรณ' วรอินทร'
62082001490 นางสาวพิชญธิดา เผยกลาง
62082001491 นายภัทร กันตะคุ
62082001492 นายอานนท' เรืองน&อย
62082001493 นางสาวไพลิน ดูพิมาย
62082001494 นางสาวจิรพัชร พะนะลาภ
62082001495 นายสถาพร ตลับทอง
62082001496 นายไอศูรย' ศักด์ิบุญยธร
62082001497 นางปFทมนันท' จรก่ิง
62082001498 นางสาวพัชรีพร คงคาแสน
62082001499 นางสาวกฤษณ'สุมา ศุภมงคล
62082001500 นายวงศกร พลศึก
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62082001501 นางสาวทิตยนันท' อนันตภักด์ิ
62082001502 นางสาวธิติยา คะเรียงรัมย'
62082001503 นางสาววันนิสา พรมเกษร
62082001504 นายปุณณวิทย' เสาร'จร
62082001505 นางสาวนิศารัตน' แสงลา
62082001506 นางสาวสกุลวรรณ' เสมอใจ
62082001507 นางสาวเปรมยุดา โพธ์ิทอง
62082001508 นายเจษฎา ธงศรี
62082001509 นายสมภพ สุวรรณกลาง
62082001510 นายพรชัย เกรียบกลาง
62082001511 นางสาวขวัญชนก แก&วสอาด
62082001512 นางรัตนาภา ไตรทิพย'
62082001513 นางสาวอนุสรา เลี้ยงรักษา
62082001514 นายพิษณุ ดวงจันทร'
62082001515 นายวริศ จิตอารีย'
62082001516 นางสาวป@ลันธนา ใจโต
62082001517 นางสาวณัฐธิกา มุนติเก
62082001518 นายผดุงพงศ' ดีสวน
62082001519 นางสาวกมลชนก ระยาย&อย
62082001520 นางสุปราณี ประพฤติดี
62082001521 นางสาวนรินทรา เวทย'จรัส
62082001522 นางนนธิยา เศารยะสกุล
62082001523 นางสาวสิริรัตน' เดสันเทียะ
62082001524 นายอรรถพล สายสิงห'เทศ
62082001525 นางสาวอารีรัตน' พกกลาง
62082001526 นางสาวเฌออักษราพรรณ สุวรรณเลิศ
62082001527 นางสาวจุฑามาศ พรมจักร'
62082001528 นางสาวสุพิชชา บรรจงฤทธ์ิ
62082001529 นายณัฐวิชญ' สุขสุมิตร
62082001530 นายกิตติศักด์ิ ม?วงน&อย
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62082001531 นางสาวชญาน'นันท' วัชระพงษ'เทพ
62082001532 นายชญานิน นิลมัย
62082001533 นางสาวสาวิตรี จวนกลาง
62082001534 นายอนันต' กล?อนศรี
62082001535 นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี
62082001536 นางสาวจิราภรณ' พระโบราณเมือง
62082001537 นางสาวสุจิตรา ประสารักษ'
62082001538 นางสาวยุวเรศ เปTงหน&อย
62082001539 นายคชาพล โสวะ
62082001540 นายนฤเบศร' ชัยชราแสง
62082001541 นางสาวหยาดพิรุณ เวียงอินทร'
62082001542 นางสาววชิราพร สิทธิศร
62082001543 นางสาวยุวนาถ หอมชื่น
62082001544 นายรัฐธนินท' ภูพิริยะวงศ'
62082001545 นายชัยญา สุขอยู?
62082001546 นางสาวนิรชา ปFกเขตานัง
62082001547 นายวาทิศ จันทะเดช
62082001548 นายภามพัฒน' คูเกาะ
62082001549 นางสาวกนกกร สุดเย็น
62082001550 นางสาวมัณฑณา เพชรราม
62082001551 นายอานนท' กลั่นประโคน
62082001552 นางสาวอินทิรา สวัสดี
62082001553 นายเจริญ ตามสีรัมย'
62082001554 นางสาวสุดารัตน' บ?วงรัมย'
62082001555 นายชวกานต' สวัสด์ิพุทรา
62082001556 นางสาวภิญญาพัชญ' คงมาก
62082001557 นางสาววรรณภา บุญภักดี
62082001558 นางสาวจิประภา หม่ืนสี
62082001559 นางสาวจันจิรา กุลจันทึก
62082001560 นางสาวจิราพร พวงประยงค'
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62082001561 นางสาวจุฑามาศ สมหวัง
62082001562 นางสาวภัทริกา ข?าขันมะลี
62082001563 นายเกษมสรรค' นัยนิตย'
62082001564 นางสาวกมลรัตน' เล?าเปลี่ยน
62082001565 นางสาวพิริยา ทิศกระโทก
62082001566 นางสาวกัญญาณัฐ จุลวัน
62082001567 นางสาวดวงฤทัย สมน&อย
62082001568 นางสาวสุภลักษณ' แก&วบริวงษ'
62082001569 นางสาวจิตราพร อินมะดัน
62082001570 นายบุญส?ง ย้ิมนิรัญ
62082001571 นางสาววันวิสา ฝาชัยภูมิ
62082001572 นางสาวกัญญารัตน' มุ?งแซกกลาง
62082001573 นายสุวิทย' จุ?มกลาง
62082001574 นายณัฐพล ทรัพย'ประดิษฐ'
62082001575 นายพงศธร ราชเทียน
62082001576 นางสาวณัฐริกา ราชา
62082001577 นางสาวศศิวงศ' แก?นจันทร'
62082001578 นางสาวสิริรักษ' เดชไธสง
62082001579 นางสาวประภัสสร สินครบุรี
62082001580 นายเอกรัตน' บุญภูมิ
62082001581 นางสาวอารีรัตน' ชาติเผือก
62082001582 นายพัทธนันท' ดาวสูงเนิน
62082001583 นายสิทธิพงษ' ศรีเพ็ญ
62082001584 นางสาวกิตติยา วรรณประภา
62082001585 นายชยานนท' แจ?มกลาง
62082001586 นางสาวเสาวณีย' เอี่ยมสอาด
62082001587 นายเชษฐา แปงอินตPะ
62082001588 นายอนันต' เสาสูง
62082001589 นางสาวประภาพร ระวิวรรณ
62082001590 นายโจจิ ทานากะ
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62082001591 นางสาวกาญจนา ชูพันธ'
62082001592 นายทักษ'ดนัย สายแสง
62082001593 นางอิสราภรณ' พูนพิพัฒน'
62082001594 นายสุทัศน' ม่ันอ?วม
62082001595 นายรุ?งศักด์ิ สุวรรณกลาง
62082001596 นายวันฤกษ' คําเสมอ
62082001597 นางสาวภัทรา จิตจํานงค'
62082001598 นางสาวรัญชิดา นันท'ศักยวงษ'
62082001599 นางสาวจิรัชยา วัฒนากลาง
62082001600 นางโสภาวดี ดีอ?อง
62082001601 นายธนชัย อุ?นสําโรง
62082001602 นางสาวอลิศชา รัตนะครบุรี
62082001603 นางสาวณัฐธิดา สีปJาหญ&า
62082001604 นางสาวมณีรัตน' อิศรานุวัฒน'
62082001605 นายพงษ'พัฒน' ช?างทอง
62082001606 นางสาวสุมารินทร' เมืองบุญ
62082001607 นางสาวณัฐฐิญา ขุมโมกข'
62082001608 นางสาวพิมพ'พิศา อินทร'จอหอ
62082001609 นางสาวศิริพร เสมอเหมือน
62082001610 นายจักรพงศ' อินทร'สัมฤทธ์ิ
62082001611 นางนริศรา พิมพ'ไธสงค'
62082001612 นายสุริศักด์ิ เอี่ยมรัมย'
62082001613 นางสาวฉันท'ชนก ช?างเกวียน
62082001614 นายอพิชิต ศรีเย่ียม
62082001615 นางสาวจิระพัฒน' ช?วยหาญ
62082001616 นางสาวกชกร สุขอยู?
62082001617 นางสาวเขมลาวัณย' สุนิรันดร
62082001618 นางสาวเพชรอาภรณ' ลากระสงค'
62082001619 นางสาววรดา ปุริเกตุ
62082001620 นางสาวดาริน วงศ'ปรัชญา
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62082001621 นางสาวสุมินตรา สุนทรภักด์ิ
62082001622 นางสาวอรอุมา วิเชียรทอง
62082001623 นางสาวสุธิตา ปลั่งกลาง
62082001624 นายจักริน มาลย'ทอง
62082001625 นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง
62082001626 นายวุฒิพงษ' บุญจงรักษ'
62082001627 นางสาวอนุสรา แย&มใย
62082001628 นายนัฐพงษ' แก&วสว?าง
62082001629 นายทศพล หนุนทรัพย'
62082001630 นางสาวพัชรี ศรีคําจีน
62082001631 นายรัชชานนท' ราชศิลา
62082001632 นายธีระศักด์ิ วันชัย
62082001633 นายภูริภัทร' อันตรเสน
62082001634 นางสาวภาฤดี ย?อมกระโทก
62082001635 นางสาวกนกทิพย' อินปFญญา
62082001636 นางสาวจันทร'จิรา ดาทอง
62082001637 นางสาวศิริลักษณ' จําชาติ
62082001638 นางสาวกันยกร ดวงทิพย'
62082001639 นายพรเทพ ไชยสิงห'กรานต'
62082001640 นางสาวป@Aนแก&ว โกติรัมย'
62082001641 นางสาวสิตานันท' รัตนสุรินทร'
62082001642 นางสาวนัฏฐา แสงดํา
62082001643 นายหิรัญ ประจิตร
62082001644 นางสาวปรัชญาพร พันสมตน
62082001645 นายอภิวัจน' ละเมียดดี
62082001646 นางสาวนันทิตา นกกลาง
62082001647 นางสาวเกศินี หยวกทอง
62082001648 นายกัมปนาท บํารุงญาติ
62082001649 นายพิษณุ โพธ์ิชัย
62082001650 นายจิตรกร จัดนอก
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62082001651 นางสาวอินทุอร พลายหม่ืนไวย
62082001652 นางสาวสุดารัตน' มีวุฒิ
62082001653 นางสาวอนัญญา เชื้อรอด
62082001654 นายสมบัติ จุลสุคนธ'
62082001655 นางสาวธนัชชา คลังพิมาย
62082001656 นายธนพนธ' นิลภูผา
62082001657 นายสนธยา ฉายอรุณ
62082001658 นางสาวธนิดา พจนสิทธ์ิ
62082001659 นายอภิสิทธ์ิ เชื้อกุล
62082001660 นายอดิศักด์ิ กบสูงเนิน
62082001661 นางสาวชาณิกา ประจิตร'
62082001662 นายชัชชัย ชุดขุนทด
62082001663 นางสาวสุพัตรา ลีทองหลาง
62082001664 นางสาวอภิษตา สุริยะ
62082001665 นายวัชชรินทร' จันทะวงษ'
62082001666 นางจรรยา เทียมตะขบ
62082001667 นางสาวณิชนันท' พิตตะขบ
62082001668 นางสาวพวงผกา แน?นอุดร
62082001669 นางสาวยุวลักษณ' รอดกระโทก
62082001670 นายเฉลิม สุขศิริ
62082001671 นางสาวเบญจวรรณ คํานุช
62082001672 นายวุฒิพงษ' เพียมะลัง
62082001673 นางสาวปFทมาวดี บุญประดิษฐ'
62082001674 นายสิทธิศักด์ิ การสูงเนิน
62082001675 นายวีระชัย สวัสด์ิสุข
62082001676 นางสาวณิชากร บัวนุช
62082001677 นางสาวสิริยากร เฉ่ือยกลาง
62082001678 นางสาวกานต'ระวี พันธ'วิเศษ
62082001679 นางสาวนฤมล เจียมเกาะ
62082001680 นางสาวรัตนาภรณ' หม่ืนชํานาญ
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62082001681 นางสาวสุดารัตน' เขบัว
62082001682 ว?าที่ร&อยตรีชญานินทร' เภาภารัตน'
62082001683 นายธเนศ ธีระชัยนุกูล
62082001684 นางสาวศุภลักษณ' บุญประกอบ
62082001685 นายไกรวิชญ' ยืนยาว
62082001686 นายนริศ บุญญาวงศ'
62082001687 นางสาวอมาวสี แพทย'เกาะ
62082001688 นางสาวมัลลิกา แจ?มดี
62082001689 นางสาวพลอย ทองพล
62082001690 นายเจนณรงค' จอมเกาะ
62082001691 นางสาวกุลธิดา สําลี
62082001692 นางสาวเพ็ญอักษร หม่ืนพรมไพร
62082001693 นายวุฒิศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ
62082001694 นายกิตติพงษ' เอี่ยมอ?อน
62082001695 นายสันติภาพ บุญเรา
62082001696 นางสาวอลิษา พะวันทะ
62082001697 นายณภัทร ฮวดเชี่ยวชาญ
62082001698 นายอรวิทย' ลาภาพันธุ'
62082001699 นางสาวสมฤทัย เลิศประเสริฐ
62082001700 นางสาวปรางค'ทิพย' ผลดี
62082001701 นางสาวเสาวนีย' เคแสง
62082001702 นางสาวจีรนันท' หัตถกิจ
62082001703 นางสาวอัญธิชา เฉลิมวัฒน'
62082001704 นายรตนสยม วรรัตนมงคล
62082001705 นายพงษ'ศักด์ิ งุ&มโภคา
62082001706 นายศุภวัฒนวิชญ' โบสถ'จะโปะ
62082001707 นางสาวสุคนธา คําพิทุม
62082001708 นางสาววิไลลักษณ' ลมพิมาย
62082001709 นายเนตธิพงษ' แพงภูงา
62082001710 นางสาวเสาวลักษณ' เตียสกุล
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62082001711 นางสาวพัชรมัย ศรีจินดาภรณ'
62082001712 นายณรงค' ชะเงิมรัมย'
62082001713 นางสาวธิวาวรรณ พันธุ'สําโรง
62082001714 นายภูวดล ชื่นจิต
62082001715 นางสาวสุรีรัตน' กว&างขวาง
62082001716 นางสาวเจนจิรา พาลี
62082001717 นางสาวน้ําฝน ปรางค'โท&
62082001718 นางสาวขวัญนภา หอมคําพัด
62082001719 นางสาวนิรมล ปFตตายะโส
62082001720 นางสาวโยษิตา สงเคราะห'ธรรม
62082001721 นางสาวพรรณี ตินานพ
62082001722 นางธนภรณ' ก่ิงเกตุ
62082001723 นางสาวสุพัตรา ศรีสังวาลย'
62082001724 นางสาวกาญจนา นพพิบูลย'
62082001725 นางสาวป@ยวรรณ อรัญเยาว'
62082001726 นางสาวอรธนา แสงปราบภัย
62082001727 นางสาวธิดาพร แส?กระโทก
62082001728 นางสาวกัญญาพร ระย&าทอง
62082001729 นางสาวปรัชญาณี รัตนสิงห'
62082001730 นายอานนท' ปานหม่ืนไวย
62082001731 นางสาวพรธินันท' ฝานสูงเนิน
62082001732 นางสาววิลาวัณย' ดุนกลาง
62082001733 นางสาวพัชฎาภรณ' โพธ์ิศรี
62082001734 นางสาวจารุวรรณ รอดพ?าย
62082001735 นางสาววิไลวรรณ โจทย'เกาะ
62082001736 นางสาวจินตนา เกตุลา
62082001737 นางสาวป@Aนทอง บุษราคํา
62082001738 นางสาวนัฐกฤตา นิลครบุรี
62082001739 นายสุทัศน' เอี่ยมโคกสูง
62082001740 นายเรืองฤทธ์ิ จันเทียะ
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62082001741 นางสาวชนัญชิดา ทองเรียบ
62082001742 นายชานนท' ไทยพานิช
62082001743 นายชิษณุชา เปล?งใส
62082001744 นางสาวคัคนนันท' พวงสวัสด์ิ
62082001745 นางสาวลลิตา ชูสุวรรณ
62082001746 นางสาวสุนันทา โดยกุล
62082001747 นางสาวณัฐสุดา ลาจันทึก
62082001748 นายชัยวัฒน' อุดมพงษ'
62082001749 นายเลิศชัย คนงาม
62082001750 นายวชิร เชื้อชีลอง
62082001751 นายศาสตรา ดัชถุยาวัตร
62082001752 นางสาวน้ําทิพย' แนวประเสริฐ
62082001753 นางสาวรัศมี เจริญรัมย'
62082001754 นางสาวธัญญารัตน' หาญชนะ
62082001755 นายนิติพล เสริมไธสง
62082001756 นายอนิรุท บรรลังพรมราช
62082001757 นายธนากร สอนผัด
62082001758 นางสาวอรทัย แซ?ลี้
62082001759 นายประสานชัย แฉล&มรัมย'
62082001760 นายสงกรานต' แท?นกระโทก
62082001761 นางสาวลลิตา คงย้ิม
62082001762 นางสาวสุวิภา กําลังงาม
62082001763 นางสาวณัฐธิดา เหมแดง
62082001764 นางสาวอริษา ลิย่ีเก
62082001765 นายอิลฟFน ซอและ
62082001766 นายปฏิภาณ พรมดี
62082001767 นายพิชิต เสริมสําราญ
62082001768 นางสาวนิธินันท' สังข'รัมย'
62082001769 นางสาวธัญสินี ใสสะอาด
62082001770 นางสาววันเพ็ญ หมอทอง
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62082001771 นายเลิศฤทธ์ิ ผาลา
62082001772 นางบุญแทว อุปถัมภ'
62082001773 นางสาวปภาวดี สมัญญา
62082001774 นายธีระ ครูโคกกรวด
62082001775 นายพงษ'พันธ' ปลั่งกลาง
62082001776 นางสาวอมรรัตน' เติมพันธ'
62082001777 นางสาวนันทกานต' สนุกล้ํา
62082001778 นางสาวมาลินี กําแพงแก&ว
62082001779 นางสาวศศิธร อนันตภูมิ
62082001780 นางสาวสิริมา ตอมพุดซา
62082001781 นางสาวสิทธิณี ฝาชัยภูมิ
62082001782 นายภาณุพงศ' จุดพิมาย
62082001783 นางสาวกนกอร เพ็งนุ?ม
62082001784 นายสถาพร โฉชัย
62082001785 นางสาวภัสราภรณ' โชติกลาง
62082001786 นายอุดมศักด์ิ มนทอง
62082001787 นางสาวณัฐสินี คงสอดทรัพย'
62082001788 นายแรงบุญ เก้ียวสูงเนิน
62082001789 นางสาวนันทวรรณ บัตจัตุรัส
62082001790 นางสาวสรารัตน' จรโคกกรวด
62082001791 นางสาววิยะดา รอนราญ
62082001792 นายตรีเพชร เมินสูงเนิน
62082001793 นายจตุรงค' โพธ์ิสัตย'
62082001794 นางสาวศิริรัตน' เรืองเถาะ
62082001795 นางจุฑามาศ สมน&อย
62082001796 นางสาวพรนภา เปรมชาติ
62082001797 นายยุทธพันธ' พะยอมใหม?
62082001798 นางสาวยุพเยาว' คําพงษา
62082001799 นายโกวิท จันทร'แจ?ม
62082001800 นางสาวสุชาดา ร?วมขยาย

หน&า 60 จาก 137            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล
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62082001801 นายจิระพงศ' ทิพย'กระโทก
62082001802 นางสาวเปรมกมล ชูรัตน'
62082001803 นางสาวพรพรรณ สุวรรณ'เวียง
62082001804 นายธีรภัทร' ขัดคํา
62082001805 นางสาวอิงฟOา ตีประโคน
62082001806 นายณฐพงศ' มีแก&ว
62082001807 นางสาวสุภาง พงศ'โสภา
62082001808 นางสาวจิราพร โพธิษา
62082001809 นางสาวศาตพร บุญจริง
62082001810 นางสาวประภาภรณ' เสมอเหมือน
62082001811 นายธงชัย พ่ึงภพ
62082001812 นางสาวจันทร'จิรา โสดก
62082001813 นางสาวอริศรา จองเจริญโพธ์ิ
62082001814 นางสาวเกตุฟOา ตะกรุดเงิน
62082001815 นายสุธินันท' วัฒนจิตร'
62082001816 นางสาวพิรดา โกร?งกระโทก
62082001817 นางสาวธัญนันท' เนาช&าง
62082001818 นางสาวสุทธิดา ถํ้ากลาง
62082001819 นายป@ยะ ดวงงาม
62082001820 นายป@ยะวัฒน' มหาวัน
62082001821 นางสาวสุนารี นิกระโทก
62082001822 นายอิฐิรัตน' บุญมี
62082001823 นายธนาภัทร เพ็งจู
62082001824 นายภาณุพงศ' เมฆฉาย
62082001825 นางสาวปรางวลัย แพกลาง
62082001826 นางสาวศุภรัตน' มรรครมย'
62082001827 นางสาวมนัสชนก เจียมมะเริง
62082001828 นายปรีชา ดีมาก
62082001829 นางสาวชื่นกมล กุลวงษ'
62082001830 นายเลิศฤทธ์ิ พรหมมีชัย
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62082001831 นางสาวขวัญนภา โสมศรีแก&ว
62082001832 นางสาววนาลักษณ' สนโคกสูง
62082001833 นายตรีภพ ตัณฑศิลปV
62082001834 นางสาวอรนุช ก?อกําลัง
62082001835 นางสาวน้ําทิพย' กิสันเทียะ
62082001836 นางสาวศิริลักษณ' วิมลมัย
62082001837 นางสาวเจนจิรา จันดา
62082001838 นางสาวบุษกร มุลตรีบุตร
62082001839 นางสาวปุญชรัศม์ิ จตุโรจน'วาณิช
62082001840 นางสาวปวีณ'ธิดา บานขุนทด
62082001841 นางสาวอาจารี วิทยากาญจน'
62082001842 นางสาววิมลมาศ สุทธา
62082001843 นางสาวณัฐรินีย' พนมเครือ
62082001844 นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย'
62082001845 นางสาวรัตนาภรณ' สมัครณรงค'
62082001846 นายไกรเทพ ย่ังยืน
62082001847 นายอํานาจ ทองจันอัด
62082001848 นายรัตนไพบูลย' วิเศษนคร
62082001849 นายคมสัน เสาวคตภูมิ
62082001850 นายเสกสรร สีบุดศรี
62082001851 นางมุกดา มุ?งฝากกลาง
62082001852 นายเกรียงไกร กองแก&ว
62082001853 นายธนายุทธ ขันติพงษ'
62082001854 นายนพปฎล บรรเทิงใจ
62082001855 นายชญานินทร' ทองเอม
62082001856 นางสาวจุฬาลักษณ' เลยยุทธ
62082001857 นางสาวฐิติยารัตน' นะพรรัมย'
62082001858 นางสาวสุนิสา พินสูงเนิน
62082001859 นายสุรพงษ' สมบูรณ'
62082001860 นายชัยเลิศ ขัติยะ
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62082001861 นายธนกร พรประสิทธ์ิ
62082001862 นางสาวเจPะสุไฮดา เจPะอาลี
62082001863 นางสาวชารดา พรหมวิภา
62082001864 นางสาวอภิสรา พร&าก&อน
62082001865 นายพงษ'เทพ พูลสระคู
62082001866 นางสาวสุภัทรา สมภูมิ
62082001867 นางสาวกานดา พ่ึงพิมาย
62082001868 นางสาวธนิสร ชินวงษ'
62082001869 นางสาวจันจิรา หาระภูมิ
62082001870 นางสาววรรณิศา ฉลาดดี
62082001871 นางสาวธัญรัตน' พันธ'นา
62082001872 นายธีรวุฒิ อ่ําอยู?
62082001873 นางธิติมา ทวยมีฤทธ์ิ
62082001874 นางสาวน้ําทิพย' โพยนอก
62082001875 นายอดิเทพ สอพิมาย
62082001876 นางสาวศิรินภา อินชิดจุ&ย
62082001877 นางสาวนุชนาฎ ตะโพวิญMู
62082001878 นายวิทยา ย่ังยืน
62082001879 นางสาวสุกัญญา พลีดี
62082001880 นางสาวพัชรี โพธิสาร
62082001881 นางสาวเบญจพร นิลผาย
62082001882 นายป@ยะวัฒน' อันทะคําภู
62082001883 นางสาวอรษา กาละซิรัมย'
62082001884 นายธนะศักด์ิ พวงระย&า
62082001885 นายถิรวัฒน' ชมตะคุ
62082001886 นายธีรเดช ม?วงเมืองแสน
62082001887 นางสาววันพรรษา หิรัญคํา
62082001888 นางสาวศุภทา เจริญอินทร'
62082001889 นางสาวปริสา เสือประโคน
62082001890 นางสาวบัณฑิกา กุศลส?ง
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62082001891 นางสาวสุพรรษา แนมขุนทด
62082001892 นางสาวฐนิดา จันทร'โอ
62082001893 นายปFญญา ทิมโคกกรวด
62082001894 นายชยาทิตย' คุ&มเรือน
62082001895 นางสาวศุภมาศ นุ&ยเล็ก
62082001896 นางสาวพุทธนา นะรัยรัมย'
62082001897 นายกิตติโชค ศรีศักด์ิมะเริง
62082001898 นายทัชกร ศรีสวัสด์ิ
62082001899 นางสาวเบญจมาภรณ' หาญสุภานุสรณ'
62082001900 นายวุฒิ คุ&มราษี
62082001901 นางสาวสุทธิดา ตรีอาภรณ'วงศ'
62082001902 นางสาวนิภาพร กองแก&ว
62082001903 นางสาวสร&อยทิพย' ภิระบรรณ'
62082001904 นายณัฐวุฒิ กระพ้ีนอก
62082001905 นายเกรียงไกร ตะธุง
62082001906 นางสาวเสาวรส แสงสันเทียะ
62082001907 นายอนิรุตต' จิตไธสง
62082001908 นายกฤตยกานต' ใจมนต'
62082001909 นางสาวศิรินญา กลิ่นค&างพลู
62082001910 นายธีรพันธุ' สระทองพูน
62082001911 นายอนุสรณ' พรมแสง
62082001912 นางสาวศศิวรรณ หลิน
62082001913 นางสาวจริญา แหลมกลาง
62082001914 นางสาวจุฑารัตน' สุขกระโทก
62082001915 นางสาวอัญชลี เรียนศิริ
62082001916 นายอติชาต กุมชาติ
62082001917 นางสาวนัจมณียา เจริญผ?องพงศ'
62082001918 นายสิรวิชญ' ตังตา
62082001919 นางสาวเหมือนฝFน แสนพลกรัง
62082001920 นายภาณุพงศ' สุภาพวิมล
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62082001921 นางสาวชาลิสา วรรณพงศ'
62082001922 นางสาวสุภาพร มลัยไธสง
62082001923 นางสาวฐิติรัตน' หวังชอบ
62082001924 นางสาวชมพูนุท ศรีณรงค'
62082001925 นางอารีรัตน' อินทา
62082001926 นางสาวปาณิศา ผมทํา
62082001927 นางสาวศิรินันท' จันทะวงศ'
62082001928 นายชัยพร เอี่ยมวรรณ
62082001929 นายสิทธินนท' มณีรัตน'
62082001930 นายสุชน มโนมัธย'
62082001931 นางสาวณัฐธยาน' ไชยพนารักษ'
62082001932 นายกนกพล พายสําโรง
62082001933 นางสาวสุวรรณศิลปV พรสวัสด์ิ
62082001934 นางสาวนนท'ทชา ประกอบเสียง
62082001935 นางสาวปFทมา ทิศกระโทก
62082001936 นายธวัชชัย อกกลั่น
62082001937 นายณัฐวุฒิ การงาน
62082001938 นางสาวจิราภรณ' โภชน'สูงเนิน
62082001939 นายนิรันดร' แก&วจอหอ
62082001940 นางสาวสบาไพ สดรัมย'
62082001941 นางสาวศิริรัตน' นามตะคุ
62082001942 นายสิทธินันท' สังข'โกมล
62082001943 นางสาวนัฐสุดา จันทะนัน
62082001944 นางสาวจินดารัตน' แรมจะบก
62082001945 นายปรเมศวร' แก&วบุญมี
62082001946 นางสาวบุษยา ก่ิงสําโรง
62082001947 นางสาวฉันทนา นวมกระโทก
62082001948 นางสาวธนัญญา ภูผาพันธ'
62082001949 นายรัตนพล ศรีตระกูล
62082001950 นายชาญนุสิทธ์ิ กินขุนทด
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62082001951 นางสาวอังคนา ทาเวียง
62082001952 นายกิตติศักด์ิ คุณเลิศ
62082001953 นายสุพจน' รวมธรรม
62082001954 นางสาวสุนิษา แสงหิรัญ
62082001955 นางสาวรุจินันท' ยวงเงิน
62082001956 นายศรชัย วงษ'รัมย'
62082001957 นางสาวประกายมาส เรียบร&อย
62082001958 นายพิทยา สืบแย&ม
62082001959 นายอดิศักด์ิ ธงอุตส?าห'
62082001960 นางสาววิภาดา สงวนทรัพย'
62082001961 นางสาวนิตยา นิสังข'รัมย'
62082001962 นายประกิต กําจัดภัย
62082001963 นายอรรถพล ทะรารัมย'
62082001964 นายอภิชาติ สุวรรณศรี
62082001965 นางสาวเบญจวรรณ ใสแสง
62082001966 นางสาววารินทิพย' คงเจริญสุข
62082001967 นางสาวพรพิมล ใจพินิจ
62082001968 นางสาวพิงผกา หมู?โสภิญ
62082001969 นางสาวอภิญญา ครึนกระโทก
62082001970 นางสาวศศิวิมล สีเหลี่อม
62082001971 นายอภิเชษฐ' จินตะไล
62082001972 นางสาวชลิตา โยนกระโทก
62082001973 นายธนายุทธ สิริปFญญาฌาน
62082001974 นางสาวศุภลักษณ' ดีเลิศ
62082001975 นายประภากร มะวิญธร
62082001976 นายวุฒิชัย แย&มโคกสูง
62082001977 นางสาวพรธิดา งอยหล&า
62082001978 นายศุภโชค สงวนแก&ว
62082001979 นางสาวธัญจิรา ชัยศรีรัมย'
62082001980 นายทศพร พาวงษ'
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62082001981 นางสาวเกศินี ทองขลิบ
62082001982 นางสาวเบญจวรรณ ภักด์ิสูงเนิน
62082001983 นางสาวขวัญชนกพร ไข?นุ?มสิงห'
62082001984 นางสาวศราทิพย' ดีใจ
62082001985 นายทวีศักด์ิ ช?อหนองแสน
62082001986 นางสาวอาริษา แสนกล&า
62082001987 นายวีรกุล ปะอันทัง
62082001988 นางสาวสมใจ แสงสําโรง
62082001989 นางสาวทองปอน บุตะเขียว
62082001990 นายไพศาล อาจหาญ
62082001991 นายดนัย แสพลกรัง
62082001992 นางสาวรัชดา โสเพียร
62082001993 นายธณรัตณ' จิรุภัณฑ'สวัสด์ิ
62082001994 นางสาวจุฬาลักษณ' พุทธัง
62082001995 นายภควัฒน' สุนทรินทุ
62082001996 นางสาวปาริชาติ โตสารเดช
62082001997 นางสาวสกาวเดือน บุญสุขมาก
62082001998 นายณัฐพล ไกยสินธุ'
62082001999 นายอัครชัย พริ้งเพราะ
62082002000 นางสาวเบญญาภา แก&วระหันนอก
62082002001 นางสาวเกวลิน แสนนาม
62082002002 นางสาวปราณี กรอบรัมย'
62082002003 นางสาวกมลรัตน' พูลมาก
62082002004 นายณรงค'ฤทธ์ิ ชื่นหล?อสังข'
62082002005 นางสาวอรศศิร' จันทร'วุฒิยี
62082002006 นางสาวประภาพรรณ หาญสุภาพ
62082002007 นายอภิเชษฐ' ศรีวงษา
62082002008 นางสาวรัชนีพร ชาญหม่ืนไวย
62082002009 นางสาวคัทรียา ศรีเรือง
62082002010 นายเกริกฤทธ์ิ ศรีทองดี
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62082002011 นางสาวเรณุการ' แก&วทองหลาง
62082002012 นางสาวมณีลักษณ' พิมเสน
62082002013 นายคณิน เนตรวิจิตร
62082002014 นายเทพฤทธ์ิ ฤทธิเดช
62082002015 นายภาณุพงศ' ถือสัตย'
62082002016 นายปริญญา อินทรกําแหง
62082002017 นางสาวฐิติรัตน' ปลั่งกลาง
62082002018 นางสาวชัญญานุช งามศัพท'
62082002019 นายคมสัน วงค'วิไล
62082002020 นายปภินวิช คะเชนรัมย'
62082002021 นางสาวชัญญานุช บุตรราช
62082002022 นายปกรณ'รัตน' สาหร?ายสําโรง
62082002023 นายรณภัฎ เศรษฐจันทร
62082002024 นางสาวสุนิสา ผันกลาง
62082002025 นางสาวกัญญ'ฐญาณ' ชิตสระน&อย
62082002026 นายประธาน สุวรรณประเสริฐ
62082002027 นางสาวรุจิราภรณ' บุรีรัตน'
62082002028 นางสาวนิภาธร แก&วน&อย
62082002029 นางสาวเกตถวา สังข'ศรีแก&ว
62082002030 นายพีรพันธ' พันธษา
62082002031 นางสาวธัญญารัตน' ยศปFญญา
62082002032 นางสาวดวงนภา นิลบรรพต
62082002033 นายเกรียงเดช ก่ิงนอก
62082002034 นางสาวนสิญา นพรัตน'ลาภ
62082002035 นายชัชริน ผลกระโทก
62082002036 นางสาวปภาดา กรวยสวัสด์ิ
62082002037 นายชนะชัย โสรถาวร
62082002038 นายณรงค'ฤทธ์ิ ตัณฑ'สุระ
62082002039 นางสาวศิริพร ฤกษ'ดี
62082002040 นายจิรายุทธ ตอรบรัมย'
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62082002041 นางสาวพัชราภรณ' บัวบุตร
62082002042 นายชนาธิป เอื้อเฟ[]อกลาง
62082002043 นายธนโชติ ดีเลิศ
62082002044 นางสาวศุภษร แจ&งเขว&า
62082002045 นางสาวศิริรัตน' น?าชม
62082002046 นางสาวสุกัลยา เบี้ยกลาง
62082002047 นางสาวพันทิตา แพงไทสง
62082002048 นายปรมินทร' พงศ'ธาราทิพย'
62082002049 นายพุฒิพงษ' ดวงสว?าง
62082002050 นางสาวณัฏฐธิดา กมลมุนีโชติ
62082002051 นายสุวิทย' โสมนัส
62082002052 นางสาววารุนีต' สอนนนท'
62082002053 นายธุวานนท' จูกระโทก
62082002054 นางสาวรสสุคนธ' ชมคํา
62082002055 นายชัยวัฒน' ภูจําเนียร
62082002056 นางสาวนวพร อินทร'ชํานาญ
62082002057 นางสาวกันตินันท' ชาตินรินทร'
62082002058 นางสาวเรณู คันทะรส
62082002059 นายอนุวัฒน' วงศ'ศรีนิคม
62082002060 นางสาวสุวารี ชํานินอก
62082002061 นางสาวกัญญณัฐ เด?นชัย
62082002062 นางสาวจิรประภา แสนกล&า
62082002063 นายเกียรติศักด์ิ ถนอมเมือง
62082002064 นายเกียรติภูมิ หริรัตนะพรรณ
62082002065 นายเฉลิมพัฒน' แสงพลบ
62082002066 นายนราศักด์ิ นันทวนิช
62082002067 นางสาวพิชณภัทร พรพิพัฒน'
62082002068 นางสาวสมหฤทัย บุญเหลือ
62082002069 นายบุญฤทธ์ิ อัมพุธ
62082002070 นายแก&ว ประยงค'หอม
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62082002071 นายจักรพันธ' วีเกษ
62082002072 นายจิรายุส ชูกิจสกุณี
62082002073 นายอภิสิทธ์ิ นาพยัพ
62082002074 นางสาวมัณฑนา พงศ'สุวรรณ
62082002075 นางสาวอลิสา สมสุข
62082002076 นางสาวจันทร'สุดา คงทน
62082002077 นายนิเชษฐ' เกษมสุข
62082002078 นายพัสสน บุญศิริชัย
62082002079 นายคมสาร โพธ์ิจันอัด
62082002080 นางสาวจิณณภัท คงทน
62082002081 นางสาวพิลาวรรณ คิดรอบ
62082002082 นายกิตติพงศ' กะสันเทียะ
62082002083 นางสาวมยุรี ม่ังมี
62082002084 นางสาวอาทิตยา ชูสกุล
62082002085 นายชลประธาน คณะศิริวงค'
62082002086 นางภัญญดา กันอ?อง
62082002087 นางสาวภิญญาดา ยศกลาง
62082002088 นางสาวชนาภา สิมศิลา
62082002089 นางณัฐนันท' แก&วมี
62082002090 นางสาวสมปอง ทองคํา
62082002091 นางสาวศิริลักษณ' บุญจันทร'
62082002092 นางสาววิไล กุลพรมราช
62082002093 นายกรกฎ อินศา
62082002094 นางสาวชุติมา จําเริญศรี
62082002095 นายศุภักษร แรงหาญ
62082002096 นายสมศักด์ิ ตุยรัมย'
62082002097 นายสุธน แหยมแก&ว
62082002098 นางสาวสุนิษา พวงเพชร
62082002099 นางสาวสุพรรษา การนา
62082002100 นางสาววันวิสา ตะรุสะ
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62082002101 นางสาวภุมรินทร' คําสิงห'
62082002102 นายปภาวิน เทียนปรุ
62082002103 นางนันทิยา อันทะคําภู
62082002104 นายพรชัย พ่ึงพันธ'
62082002105 นายคมสัน คชพลาย
62082002106 นางสาวกันธิมา บุตรดี
62082002107 นายเกียรติยศ บุญราช
62082002108 นายจักรพงษ' เหล?าอัน
62082002109 นางสาวสุวิมล ท&วมโชติ
62082002110 นายภควัต พร&อมสันเทียะ
62082002111 นางสาวฐาปนีย' ศรีสง?า
62082002112 นางสาวสุชาดา เสาสูง
62082002113 นางสาวศิริกานดา โอสธีรกุล
62082002114 นางสาวกาญจนา จีบโจง
62082002115 นายรัชชานนท' ฉัตรทอง
62082002116 นางสาววิภาวี เปTงหน&อย
62082002117 นายวีระพงษ' สิงสุข
62082002118 นางสาวรุ?งทิวา ลอยเลื่อน
62082002119 นางสาวเพ็ญภิญา บุตรงาม
62082002120 นางสาวศุทธหทัย ชาญเดชา
62082002121 นายสนธยา เดือนตะคุ
62082002122 นางสาวอมรรัตน' โคตรศรีเมือง
62082002123 นางสาวลัดดาวัลย' แท?นนอก
62082002124 นางสาวอธิเพ็ญ เส็งเกรียว
62082002125 นางสาวนพาพร อิ่มจันอัด
62082002126 นางสาวพรทิพย' โรยรส
62082002127 นายสุรไกร ใจหาญ
62082002128 นายศาสตรา วันเพ็ญ
62082002129 นางสาวธัญญรัตน' ศรีวิเศษ
62082002130 นางสาวนวลนารา พ่ึงเปTนสุข
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62082002131 นายพงศกร บุญสม
62082002132 นางสาวกัญญาณัฐ เคียงสันเทียะ
62082002133 นายอภิชัย ไชยโย
62082002134 นายชินวัตร คุ&มพงษ'
62082002135 นางสาวพรทิรา พวงธรรม
62082002136 นางสาวอมรรัตน' เชิดเพ็ชรัตน'
62082002137 นายศราวุธ เนบสูงเนิน
62082002138 นางสาวจอมขวัญ จงโปร?งกลาง
62082002139 นางสาวภัทรศยา สูงชัยภูมิ
62082002140 นางสาวณัฐมล ตรวจนอก
62082002141 นางสาวจารุวรรณ วรธรรมปรีชา
62082002142 นางสาวกัญญา กาลสินธ'
62082002143 นายณฐพงศ' บุญขาว
62082002144 นายกฤษณะ วราจิตสําราญ
62082002145 นางสาวนัทรมย' ทองสง?า
62082002146 นายธวัชชัย บรรจง
62082002147 นางสาวภัทรพร เทียนขุนทด
62082002148 นางสาวโยษิตา พลค&า
62082002149 นายสุริยา มีสัตย'
62082002150 นายสุรัตน' ฟOาอรุณ
62082002151 นางสาวโศภิต เรืองแสวง
62082002152 นางสาวอมรศรี ทําขุนทด
62082002153 นางสาวมณีรัตน' เหมือนหมาย
62082002154 นางสาวลักษณารีย' เปรมประเสริฐ
62082002155 นางสาวกรรณิการ' ยาหอม
62082002156 นายวันชนะ กลางประพันธ'
62082002157 นายกฤษณะ แมลงภู?
62082002158 นางสาวฐิรญาภัทร' อัครปFทมานนท'
62082002159 นางสาวศิรานีย' จันทร'เทา
62082002160 นายพงศกร เปลี่ยนสุข
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62082002161 นายรัชพล นาคะวงค'
62082002162 นายวัชรินทร' ป@Aนแก&ว
62082002163 นางสาวนิภาภรณ' บุญนาน
62082002164 นางสาวฐาปกรณ' หอมรินทร'
62082002165 นางสาวเลอลักษณ' ไพรีขาม
62082002166 นายกรวิชญ' นาคเขียว
62082002167 นางสาววิลาวัณย' โงสันเทียะ
62082002168 นายอภิเดช เจิมขุนทด
62082002169 นายเอกวิทย' ป@Aนสุวรรณ
62082002170 นางสาวสุพรรษา น&อยแสง
62082002171 นายทรงวุฒิ พันธุ'รัมย'
62082002172 นางสาวชัชรีย' ขาวสอาด
62082002173 นางสาวพรสุดา คําจุมพล
62082002174 นายสิรวิชณ' เพชรฝFAงซ&าย
62082002175 นายวุฒิชัย วงษ'ชัย
62082002176 นางสาวนุชนาถ ทองแสง
62082002177 นางสาวณัชญ'นภิศ แสงสว?าง
62082002178 นายวงศธร สมสืบ
62082002179 นายเกรียงไกร ไขขุนทด
62082002180 นางสาวพิชานันต' บุญแต?งจิรานุวัฒน'
62082002181 นางสาวมณีนุช เปOดทิพย'
62082002182 นางหทัยกาญจน' ในเวียง
62082002183 นายณัฐพงศ' เรือจันทึก
62082002184 นางสาวเนตรนภา แคชัยภูมิ
62082002185 นางสาวปรารถนา สุวรรณดวง
62082002186 นายคมกฤช เบ็ญจศาตร'
62082002187 นายวรนาถ อาจสาลี
62082002188 นางสาวปรีดาวรรณ จิตอาษา
62082002189 นายมณเฑียร ภู?นิ่ม
62082002190 นายขจรศักด์ิ มงคล
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62082002191 นายศรายุทธ ทองชั้น
62082002192 นางวิจิตรา เจียมใจ
62082002193 นางสาวสุพิตรา ชํานาญไพร
62082002194 นายทวีศักด์ิ กลีบกลางดอน
62082002195 นางสาวจารุวรรณ ออโพธ์ิทอง
62082002196 นางสาวนิออน บุญทองล&วน
62082002197 นางสาวน้ําฝน แซ?ลี้
62082002198 นางสาวศิรินันท' บํารุง
62082002199 นายภานุวัฒน' อ?อนสําโรง
62082002200 นางสาวพัณณิตา ผ?องวัฒนะ
62082002201 นางสาวกัญญารัตน' แก&วธรรม
62082002202 นายสุทธิพงษ' หอมแพง
62082002203 นางสาวทิพเนตร พยุงสุข
62082002204 นายปฏิภาณ อัครวิโรจสกุล
62082002205 นายธวัชชัย สาระโชติ
62082002206 นางสาววารุณี มณีธรรมวงศ'
62082002207 นางสาวนราทิพย' ชอบใหญ?
62082002208 นายสุเมธ นพพิบูลย'
62082002209 นายวีระยุทธ' ทันธรรม
62082002210 นางสาวรุ?งนภา เถ่ือนหม่ืนไวย
62082002211 นางสาวขวัญจิรา วรรณะต?อตระกูล
62082002212 นางสาวรัตนาภรณ' ปานโพธ์ิ
62082002213 นายศิริชัย ชอบรัก
62082002214 นางสาวน้ําทิพย' นครสุข
62082002215 นายวิทยา แดนจอหอ
62082002216 นางสาวกนิษฐา ลานอก
62082002217 นางสาวแคทลียา หนูทอง
62082002218 นายนพดล ดอนดีไพร
62082002219 นางสาวรวิพร เสมอพิทักษ'
62082002220 นางสาวปานทิพย' กล&ากระโทก
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62082002221 นายชนะชัย นาคแท&
62082002222 นางสาวสาวินี แก?นดี
62082002223 นางสาวป@ริยานุช ทุ?งกลาง
62082002224 นางสาวนฤมล คงดี
62082002225 นางสาวศิริวรรณ สีสังข'
62082002226 นายสิทธิชัย ผันพิมาย
62082002227 นายอภิสิทธ์ิ สินสุพรรณ
62082002228 นายธนกร หาญสูงเนิน
62082002229 นายอวิรุทธ์ิ ดอนจังหรีด
62082002230 นายณัฐกุล สอนกุดตุ&ม
62082002231 นางสาวศศิธร เที่ยงธรรม
62082002232 นายเมธา สุขแก&ว
62082002233 นางสาวรัชดาพร สระทอง
62082002234 นางสาวอรทัย อุดมพร
62082002235 นายวัชระ ชมบุญ
62082002236 นายธีรภัทร สงคราม
62082002237 นางสาวขวัญเรือน กุศลส?ง
62082002238 นายวิรุฒ ใจสูงเนิน
62082002239 นายเทวินทร' เมืองกลาง
62082002240 นางสิริญา อาสาชัย
62082002241 นายดํารง กันตยาสกุล
62082002242 นางสาวนลณี บุบผาลา
62082002243 นายพิษณุ ธนวิสิทธิพงศ'
62082002244 นางสาววิภาพร หล&าลัว
62082002245 นางสาวนรัฐวรรณ ป@งรัมย'
62082002246 นางสาวพัชราภรณ' เพียรสูงเนิน
62082002247 นายพิทยา กําไลลวย
62082002248 นางสาววิไลลักษณ' พินิจด&วง
62082002249 นายนิธิวัฒน' สิริวงศ'พวงภู?
62082002250 นางสาวขนิษฐา ศรีมุงคุณ
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62082002251 นางสาวเดือนแรม ดอนเตาเหล็ก
62082002252 นายภาณุวัฒน' ปOอมสุวรรณ'
62082002253 นางสาวฐญา แสนทวีร'สุข
62082002254 นายวรากร หม่ืนจิตร
62082002255 นางสาวสุธิชา ดุงสูงเนิน
62082002256 นายกิติวรรณ ชนะกาญจน'
62082002257 นางสาวนิอร ศรีพัฒน'
62082002258 นายจักรพงษ' เข็มเพ็ชร
62082002259 นางสาวดาราทิพย' เพ่ิมฤทธ์ิ
62082002260 นางสาวสิรีธร เวกสูงเนิน
62082002261 นายมนัสพงษ' จํารักษา
62082002262 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ'ป@ยมารัตน'
62082002263 นางสาวดรุณี บัวอําไพ
62082002264 นางสาวณัฐวดี แก&วชินพร
62082002265 นางสาวลลิตา เทิ่งสันเทียะ
62082002266 นายกฤช เทศยรัตน'
62082002267 นางสาววันนิสา ศรีสกุล
62082002268 นางสาวธรรมชาติ ภาษิต
62082002269 นางสาววริศรา คําพา
62082002270 นางสาวจรรยา ใจอดทน
62082002271 นางสาวพัชริญา เพียรชนะ
62082002272 นายศมนันท' สัวขุนทด
62082002273 นางสาวพรพิมล คงสมบูรณ'
62082002274 นายยศพล เจียกโคกกรวด
62082002275 นายวิธาน ประกอบวรการ
62082002276 นางสาวณัฐณิชา เกษมศรี
62082002277 นายสุภกิจ อธิวาศ
62082002278 นางสาวจริยา พลพัฒนา
62082002279 นายนัฐพล ดาวปลื้ม
62082002280 นางสาวลัดดารัตน' เรืองสุขสุด
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62082002281 นายจักรกฤษณ' เปรมสุข
62082002282 นางสาววรุณทิพย' ป@วจันทึก
62082002283 นายสังคม แจ&งสันต'
62082002284 นางสาวณัฏฐ'ธยาน' ดุจอุทัยวงศ'
62082002285 นางสาวฐิติมา กุลรอด
62082002286 นางสาวสุธิษา แซ?แต&
62082002287 นางสาวปณิดา เตชะวงศ'
62082002288 นางสาวอรปรียา นนทวงศ'
62082002289 นางสาวอุมา สังขรักษ'
62082002290 นางสาวจีระภา เซ็นกลาง
62082002291 นางสาวชลิตา สงิมทอง
62082002292 นายจิรวัทน' ยมรัตน'
62082002293 นางสาววณิชญา โคกแพ
62082002294 นางสาวลาวัลย' กรวยทอง
62082002295 นางสาววารุณี ดุนกลาง
62082002296 นางสาวธนัชพร ม่ันเฮง
62082002297 นายศุภเชษฐ' เรืองฉาย
62082002298 นางสาวสุทธิดา ภูมิโคกรักษ'
62082002299 นางสาวภัทรศิริ พรหมสวัสด์ิ
62082002300 นางสาวรวิสรา เลิศสิริบัณฑิต
62082002301 นางสาวชลธิชา วอกลาง
62082002302 นายจีราวุฒิ ประสงค'ทรัพย'
62082002303 นายนราวิชญ' สวัสดิกุล
62082002304 นางสาวนริสา อินทร'สูงเนิน
62082002305 นางสาวดวงพร แสงอรุณ
62082002306 นายวรายุ พูลเพ่ิม
62082002307 นายทวีศักด์ิ แกสันเทียะ
62082002308 นางสาวดวงใจ มนกลาง
62082002309 นางสาวกันยาพร คงสอน
62082002310 นายณัฐพงศ' เอนกนวล
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62082002311 นายทศพล ชิตทอง
62082002312 นางสาวมณียา สาวไทยปJา
62082002313 นางสาวจารุลักษณ' ทองบ?อ
62082002314 นายอภิวัฒน' เจนชัย
62082002315 นางสาวจิราวรรณ แก&วสุรีย'
62082002316 นางสาวหทัยรัตน' ปราบภัย
62082002317 นายนันทวัตร ฉํ่าพะเนา
62082002318 นายวรุตม' ทองวัดพะเนาว'
62082002319 นางสาววนิดา กะรัมย'
62082002320 นายสุรศักด์ิ จงภักด์ิกลาง
62082002321 นางสาวธีวาภรณ' ศรีวิชัย
62082002322 นางสาวปภาณิน เจนขบวน
62082002323 นางสาวจันทิมา กระแสโสม
62082002324 นายธรรมรัตน' ศรสวรรค'
62082002325 นายอนันธชัย อนุภาพ
62082002326 นายสินทวี อุ?นวงศ'
62082002327 นายปฐมพร แหยมคง
62082002328 นางสาววิชชุดา สีสุวรรณ'
62082002329 นางศจิการ' นาดี
62082002330 นางสาวชัญญานุช ถุนนอก
62082002331 นางสาวอัจฉราพร คงกลาง
62082002332 นางสาวสุพิชญา นาทันใจ
62082002333 นางสาวนงนุช ไขเขว&า
62082002334 นายณัฏฐนันท' สมสวย
62082002335 นางสาวเสาวณี พรมกุดตุ&ม
62082002336 นางสาวผัลย'ศุภา แก?นสําโรง
62082002337 นายจักรชัย รังวัดสา
62082002338 นางสาวจิรนันท' ใคร?กระโทก
62082002339 นางฤทัยรัตน' เจริญ
62082002340 นายอัษฎาวุฒิ เฉียงกลาง
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62082002341 นางสาวปาริญาภรณ' ในกระโทก
62082002342 นางสาวกนกกาญจน' สวนไธสง
62082002343 นายพัฒน'ธน ภมรสูตร
62082002344 นายจิรวัฒน' ขาวบริบูรณ'
62082002345 นางสาววิภาวดี อินทร'เพ็ญ
62082002346 นายอนุวัฒน' เบียฬขุนทด
62082002347 นายทินกร แท?นแก&ว
62082002348 นายชยันต' โตกลาง
62082002349 นางสาวจิราภรณ' บุญสวน
62082002350 นางสาวพรรณิภา อ?อนโคกสูง
62082002351 นายคมกฤช ของโพธ์ิ
62082002352 นายสุรเชษฎ' กุ?มประสิทธ์ิ
62082002353 นางสาวจันทร'จิรา บัตรประโคน
62082002354 นางสาวสุทธินันท' บุตรแก&ว
62082002355 นายทวีศักด์ิ คุ&มปรุ
62082002356 นางสาวพรจิรา กิจพงษ'วิริยะ
62082002357 นางสาวทิพากร ชัยพัฒน'ปรีชา
62082002358 นางสาวรัชฎาพร อุ&มดีไว
62082002359 นางสาวรุจิรา ภักแดงพันธ'
62082002360 นางสาวกาญจนาพร ภูสมมาตย'
62082002361 นางสาวขัตติยาพรรณ วัดกลาง
62082002362 นายปราโมทย' ชํานิ
62082002363 นายวีรศักด์ิ สารไชย
62082002364 นางสาวนปภา เงสันเทียะ
62082002365 นางสาวพรรวีย' ไข?สังข'
62082002366 นายธิติวัช หว่ันทPอก
62082002367 นางสาวศิริลักษณ' คลายทุกข'
62082002368 นางสาวกฤติกา สุริวงศ'ชมภู
62082002369 นายพีรณัฐ แสงหม&อ
62082002370 นายอุดมศักด์ิ แก&วระวัง
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62082002371 นางสาวภัทรนันท' บุญพิคํา
62082002372 นางสาวสุพิชชา เจริญสุข
62082002373 นางสาวจุฑามาศ ทาริวงศ'
62082002374 นายสุวิชัย น&อยสารี
62082002375 นางสาววิษา ทองบ&านบ?อ
62082002376 นางสาวพิมพ'พร ก่ิงโนนสูง
62082002377 นางสาววราภรณ' จันทะวงษ'
62082002378 นายจีระศักด์ิ คําแหล&
62082002379 นางสาวกมลวรรณ ลูกอินทร'
62082002380 นางสาวจุฑารัตน' ขําโคกสูง
62082002381 ว?าที่ ร&อยตรีหญิงอัจฉรา สุบงกช
62082002382 นายสมประสงค' สีทะโน
62082002383 นางสาวนุจรินทร' คูณกลาง
62082002384 นางสาวชิดกมล เงินโสม
62082002385 นางสาวประภัสสร ยงเขตรกิจ
62082002386 นายบรรจง โขมะพันธ'
62082002387 นายไกรสร สิทธ์ิขุนทด
62082002388 นางสาวนฤมล ทองชัย
62082002389 นางสาวสุนิศา กะรัมย'
62082002390 นางสาวพัชรา วรรณทมาศ
62082002391 นางสาวสิวิมล ฉุนกระโทก
62082002392 นางสาวอัมพาพันธ' สุคติศิริอุดม
62082002393 นางสาวชาวิณี ศรีสูงเนิน
62082002394 นางสาวขวัญปวี ภิญโญ
62082002395 นางอมรรัตน' รักษาแก&ว
62082002396 นางสาวจรัญญา เสือทะเล
62082002397 นายชัยพัทธ' บุญชู
62082002398 นายพิทยา พิมพ'เครือ
62082002399 นางสาวสุชาดา ครบหมาย
62082002400 นายธีรพงศ' ปุราณสาร
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62082002401 นางสาวรัชนก สังทับ
62082002402 นางสาวพรพรรณ ข&องนอก
62082002403 นางสาวสิรภัทร ประเสริฐ
62082002404 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวัสด์ิ
62082002405 นายวีระพงศ' สุขทวี
62082002406 นายธนสุข สําราญญาติ
62082002407 นางสาวพัทธ'หทัย ดูสันเทียะ
62082002408 นางสาวอรนภา ชัยพร
62082002409 นางสาวสุรีฉาย ค&าขาย
62082002410 นางสาวอรพรรณ ม่ันจิต
62082002411 นางสาวสุธีมนต' คงสมุทร
62082002412 นายธีรเมธ นิลพันธ'
62082002413 นายถาวร สอดกระโทก
62082002414 นางสาวภัสรา เสกรัมย'
62082002415 นางสาวเสาวลักษณ' ไหวพรม
62082002416 นายศิรพงศ' เลิศล้ําอภิกิตต์ิ
62082002417 นายรณชัย ขุมทอง
62082002418 นางสาวอติกานต' ปานเดชา
62082002419 นางสาววราภรณ' มูลขุนทด
62082002420 นายเนรมิตร ข&อนอก
62082002421 นางสาวปวีณา เลิศนา
62082002422 นายชัยณรงค' วรรณชัย
62082002423 นางสาวจิณห'นิภา อยู?ภักดี
62082002424 นางสาวธนัชญา แขรัมย'
62082002425 นายอานุภาพ จันทร'โพธ์ิ
62082002426 นายศิลา นกเหมือน
62082002427 นางสาวคนึงนิตย' เพ็ชร'สุข
62082002428 นางสาวทัศนีย' เอี่ยมทอง
62082002429 นางสาวณัฐพร แพงเพ็ง
62082002430 นางสาวสลิลทิพย' เจริญพรหม
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62082002431 นายวิทยา ยะหัตตะ
62082002432 นางสาวเพ็ญนภา สิริ
62082002433 นางสาวสุธาทิพย' แก&วเขียว
62082002434 นายไพโรจน' ทันแก&ว
62082002435 นางสาวสมพร ขอโน&มกลาง
62082002436 นายศตวรรษ กําจัดภัย
62082002437 นายวิรุฬห' เดชขุนทด
62082002438 นางสาววิภาวดี ขุนวิเศษ
62082002439 นายเริงชัย เงางาม
62082002440 นางสาวป@ยวลี โสรัตน'
62082002441 นางสาวจุฑามาศ เนยสูงเนิน
62082002442 นายธิติภัทร' ดวงชู
62082002443 นางสาวสุดารัตน' จิตรชา
62082002444 นางสาวอัญชลิกา เอิบสําโรง
62082002445 นายปฐมรักษ' บุญอยู?
62082002446 นางสาวสุวนันท' ประสมพันธ'
62082002447 นางสาวสุนารี อรรถดก
62082002448 นางสาวณัฐนรี กระต?ายเทศ
62082002449 นายวัชพร วัชราพิทยกุล
62082002450 นายณัฐศาสตร' กองกูล
62082002451 นางสาววรรณนิภา เลี้ยงรักษา
62082002452 นางสาวอารียา เจียดรัมย'
62082002453 นางสาวป@Aนป@นัทธ' บุญรวม
62082002454 นายอัครพล มะลิวัลย'
62082002455 นางสาวศุภลักษณ' กลางนอก
62082002456 นางสาวพรญาณี นาคเก้ียว
62082002457 นางสาวอาทิตยา อยู?เสน
62082002458 นางสาวธนาภรณ' พิมนอก
62082002459 นายอิทธิพล ศรีดวงแก&ว
62082002460 นายธราดล ด&วงนิล

หน&า 82 จาก 137            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ นครราชสีมา

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

62082002461 นางสาวเพ็ญพักตร' ศรีวัฒนพงษ'
62082002462 นางสาวศิริรัตน' ดวงจันทร'คํา
62082002463 นายฉัตริน ซ?อนกลิ่น
62082002464 นางสาววรรณารัตน' หาญนอก
62082002465 นายศิวกร ผลไม&
62082002466 นางสาววิจิตรา แจ&งจิตร
62082002467 นางสาวอนุชิดา กรสันเทียะ
62082002468 นายสิทธิศักด์ิ พันขุนทด
62082002469 นางสาววาสนา สังข'จันทึก
62082002470 นายวิสาศักด์ิ สุริย'
62082002471 นายภาคภูมิ ใจพล
62082002472 นายนรินทร ชาวเวียง
62082002473 นางสาววัลวดี สร&อยสุวรรณ
62082002474 นายปFญญา รัตนจันทร'
62082002475 นายพัฒพงษ' ศรีพลัง
62082002476 นางสาวสุพิชา ศรีเดียว
62082002477 นายนัฐภูมิ สิงลี
62082002478 นางสาวโชติกา หม่ันสระเกษ
62082002479 นางสาวอุรัศญา พันธะศรี
62082002480 นายชัชชัย ทิพย'แสง
62082002481 นางสาวเกวลิน ไกรพะเนา
62082002482 นางสาวกรรณิการ' ตุลาเนตร
62082002483 นางสาวกฤษณา เรืองบุตร
62082002484 นางสาวนิภาวรรณ เทพมะเริง
62082002485 นายธนกร กมขุนทด
62082002486 นางสาวณิชา จึงอยู?ประเสริฐ
62082002487 นางสาวเทพพนม น&อยอุดม
62082002488 นางสาวอรญา รักบุญ
62082002489 นายภานุวัฒน' ก?อแก&ว
62082002490 นางสาวกรรณิการ' กองทอง
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62082002491 นายยุทธพงษ' บุญเลิศ 
62082002492 นางสาวมินตรา สูหา
62082002493 นายเกียรตินิยม ดิษฐขุนทด
62082002494 นายเสกสรรค' เพ็งแจ?ม
62082002495 นายอPอด เรียงศรีอรัญ
62082002496 นายณัฐพล จงหาร
62082002497 นางสาวกิตติพร วันชูพริ้ง
62082002498 นางสาวชโลบล แนมขุนทด
62082002499 นางสาวชุติมา แขนสูงเนิน
62082002500 นางสาวธนิสา อินสูงเนิน
62082002501 นางสาวรัตติยากร สูงนอก
62082002502 นางสาวนภสร หมายประโคน
62082002503 นางสาวเขมิกา ทองหนองบัว
62082002504 นางสาวฟOารุ?ง รัศมี
62082002505 นายทวีศักด์ิ อ?อนศรี
62082002506 นางสาวมารียา คงอินทร'
62082002507 นายจักรพันธ' ศรีศรยุทธ
62082002508 นายมานพ จงจอหอ
62082002509 นางสาวอรอนงค' สิงห'ทอง
62082002510 นายศุภมงคล สมนิยม
62082002511 นายภัทรพล ปFญญาดี
62082002512 นายอรรถชัย จันทร'กลาง
62082002513 นางสาวสุจิตรา อินดอน
62082002514 นายดํารงศักด์ิ สงวนรัมย'
62082002515 นางป@ยะดา วัชรโพธ์ิ
62082002516 นายอัครพัฒน' ไชยกาล
62082002517 นางสาวอังคณา ถาแก&ง
62082002518 นายวรโชติ จิตถวิล
62082002519 นายณัฐชาภัฒน' แพใหญ?
62082002520 นางสาววิมลนันท' แช?มขุนทด
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62082002521 นางสาวขนิษฐา จันทร'พิมพ'
62082002522 นางสาวอรพรรณ ทั่งพรม
62082002523 นายธาดา ลองจํานงค'
62082002524 นายธีรพงษ' โปร?งจันทึก
62082002525 นางสาวพนิดา โพธ์ิขาว
62082002526 นายกิตติศักด์ิ ทองอ&ม
62082002527 นางสาวชัญญาณัฏฐ' หล?าไธสง
62082002528 นายศุภกิจ เอี้ยงทอง
62082002529 นางสาวนรีรัตน' สําราญดี
62082002530 นายศักด์ิ แก&วพา
62082002531 นางสาวจิราวรรณ ทีฆะชาติ
62082002532 นางสาวสุขุมาภรณ' มีงามดี
62082002533 นายภูวนัย ไตรผักแว?น
62082002534 นางสาววราพรรณ คุ&มชนะ
62082002535 นายอภิสิทธ์ิ บรรดาศักด์ิ
62082002536 นายอนุวัฒน' อยู?คล&าย
62082002537 นางสาวอารดา แซ?เท?งฮวง
62082002538 นางสาวธัญญลักษณ' ตะพานแก&ว
62082002539 นางสาวศมนณกร แสงหิรัญ
62082002540 นางสาวลัดดาวัลย' อนุทูล
62082002541 นายพงศ'ปณต จูงกลาง
62082002542 นายอภิสิทธ์ิ เริงรื่น
62082002543 นางสาวรัชดาพร เพ็ญศรี
62082002544 นางสาวปาลิตา วรรณพงษ'
62082002545 นางสาวกัลยกร เกียรติกลาง
62082002546 นางสาวป@ยวดี เขียนนอก
62082002547 นายพศิกา ชินภา
62082002548 นายนิรันดร' ประดิษฐา
62082002549 นางสาววิจิตรา ประสมทรัพย'
62082002550 นางสาวขวัญเรือน รั้งกลาง
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62082002551 นางสาวจันทนา อาญาเมือง
62082002552 นายชาคิศ บุญเกตุ
62082002553 นายเสกสรรค' คําน&อย
62082002554 นางสาวธนวรรณ รอยโนรี
62082002555 นางสาวกรรณิการ' มีวาสนา
62082002556 นายบุญญฤทธ์ิ ธีระวัฒนา
62082002557 นางสาวศศิธร นามอักษร
62082002558 นางสาวธันย'ชนก หิงสันเทียะ
62082002559 นายทวีศักด์ิ จูมพิลา
62082002560 นายหัสนัย สาหร?ายสังข'
62082002561 นางสาวอรชา สิงขรอาจ
62082002562 นางสาวธมลวรรณ สงวนศรี
62082002563 นางสาวปวีณา สาพันธ'
62082002564 นางสาวจารุวรรณ โสดกระโทก
62082002565 นางสาวสุกัญญา แปOนนางรอง
62082002566 นายธวัช จริบรัมย'
62082002567 นางสาวพักตร'จิรา จันทราษี
62082002568 นายสราวุธ รักษ'วิเชียร
62082002569 นางสาวสุภรัตน' แจ&งเขว&า
62082002570 นายสุทธิพงษ' แนบทางดี
62082002571 นางสาวทิพยา อนันทยานนท'
62082002572 นายสุทธิพงษ' เลนคํามี
62082002573 นางสาวศิริวรรณ พงค'เพชร
62082002574 นางสาววรรนภา ปราณีตพลกรัง
62082002575 นางสาวปรัศยาภรณ' รักสัตย'
62082002576 นายภูวนัย อาจทวีกุล
62082002577 นายสมศักด์ิ ชาญสูงเนิน
62082002578 นายวันฉัตร เรืององอาจ
62082002579 นางสาวสรัลรัตน' รอดโพธ์ิทอง
62082002580 นางสาวธนาภรณ' ขานสันเทียะ
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62082002581 นายธนินทร' รัตนรักษ'
62082002582 นายกิติชา แขมพลกรัง
62082002583 นายณัฐวุฒิ หาญสงคราม
62082002584 นายณัฐวุฒิ สิงห'สาคร
62082002585 นางสาวศุภนิดา เอี่ยมสะอาด
62082002586 นางสาววาสนา สุขมาก
62082002587 นายอนุชา โซพุดซา
62082002588 นายพีระภัทร คําเครือ
62082002589 นางสาวชนม'ชนก จักรแก&ว
62082002590 นางสาวทัศนีย' สมงาม
62082002591 นางสาวกัญญาวีร' ไชยพันธุ'
62082002592 นายภาสกร กงประโคน
62082002593 นางสาวปาจรีย' ปูชะพันธ'
62082002594 นายชรินทร' บรรดาศักด์ิ
62082002595 นางสาวสุภัทรา พงษ'ราษี
62082002596 นางสาวหทัยรัตน' เจอะแก&ว
62082002597 นายสมกิจ หวังสําราญ
62082002598 นางสาวปรียาภรณ' ปOองกลาง
62082002599 นางสาวสโรชา คําหมาย
62082002600 นางสาวอารีรัตน' กองกูล
62082002601 นายสุวรรณรัตน' รัดทํา
62082002602 นายสุรพงษ' พรมเจียม
62082002603 นางสาวบังอร อโนศรี
62082002604 นายธานินทร' บัวจะโปYะ
62082002605 นางสาวกานต'รวี สายบัว
62082002606 นางสาวธิมาพร พุทธสังฆราช
62082002607 นางสาวกุสุมา สมสูง
62082002608 นางสาวรัตน'ติกานต' พรมกลาง
62082002609 นายไตรภูมิ แดงยา
62082002610 นางสาวสุภาวรรณ บุญครอง
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62082002611 นางสาวสิรินัดดา เหลาพิลา
62082002612 นายโชคชัย พิมอักษร
62082002613 นายวีรยุทธ พวงเงิน
62082002614 นางสาววีรปริยา วรัญMูวีรพงษ'
62082002615 นางสาวรสกมล ทัพพเศรณี
62082002616 นายยุทธนา อบอุ?น
62082002617 นางสาวพันธ'วิรา หอมหวลฤดีกุล
62082002618 นายกฤษฎา เจริญย่ิง
62082002619 นางสาวณธิชา โมรานอก
62082002620 ว?าที่ร&อยตรีปุญญพัฒน' สนธิศักด์ิ
62082002621 นายวรวิทย' เจริญผิว
62082002622 นายเอกสิทธ์ิ ดาราคํา
62082002623 นางสาวศิริพร อ?อนละมุล
62082002624 นางสาวอมลรดา บุญคล&าย
62082002625 นายพาคินทร' จรทะผา
62082002626 นางสาวมินตรา โชคชัยแสง
62082002627 นายศุภวิทย' ดวงตารัมย'
62082002628 นางสาวภัทรวดี ปลั่งกลาง
62082002629 นายวิทยา ชูวา
62082002630 นายธนากร วณิชชากร
62082002631 นางวลัยพรรณ อัมภา
62082002632 นายฉัตรชัย ไชยเดช
62082002633 นางฐิติวรดา อุส?าห'ดี
62082002634 นางสาวปานรัชนี โพธ์ิก่ิง
62082002635 นายธนารัตน' หนองหาร
62082002636 นายชัยวัตร ขยันกิจ
62082002637 นายปวริศร' ถนอมวงษ'
62082002638 นายกุศล พรหมพินิจ
62082002639 นายปุริม พุกกะณะสุต
62082002640 นางสาวเอมอัชฌา พฤกษ'ศรีรัตน'
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62082002641 นายอุทิตย' พิทักษ'พล
62082002642 นายจิรศักด์ิ แสนรัมย'
62082002643 นางสาววารี สุขเกิด
62082002644 นายพงศกร เซ?งตระกูล
62082002645 นางกาญจนา ขุนณรงค'
62082002646 นายอาจินต' นีละเสวี
62082002647 นางสาวสุธาสินี คงคสุทธ์ิ
62082002648 นางสาวภัทรศยา ราษฎร'เจริญ
62082002649 นางสาวดาหวัน ไพฑูรย'
62082002650 นายอภิสิทธ์ิ นุ&ยปรี
62082002651 นายวีระศักด์ิ จุตะโน
62082002652 นางสาววนิดา หาญพยัคฆ'
62082002653 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรพลอย
62082002654 นางสาวนภาพร ศรีผดุง
62082002655 นายนพนันท' ปาระบับ
62082002656 นายณัฐพงษ' เปOาสร&อย
62082002657 ว?าที่ร&อยตรีปรเมศวร' ภูสีเงิน
62082002658 นายปรัชญา ยินดี
62082002659 นางสาวปนัดดา เงานอ
62082002660 นางสาวฉัตรลดา แย&มมนัส
62082002661 นางอัญชลิกา บุญยืน
62082002662 นางสาววิไลวัลย' ผลพันธ'
62082002663 นางสาวดาวพระศุกร' สิงห'งาม
62082002664 นายไชโย อุดมคํา
62082002665 นางสาวกนิษฐา พิสพล
62082002666 นางสาววิชุดา เพ็งศรี
62082002667 นางสาวอารีวรรณ จรโคกกรวด
62082002668 นางสาวสุนันทา สุขเสริม
62082002669 นางสาวเชื่อมรักษ' เชิงหอม
62082002670 นางสาวธิดารัตน' ชูรัตน'
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62082002671 นางสาวพิมพ'ชนก บุญนอก
62082002672 ว?าที่ร&อยตรีปฎิวัติ สวัสด์ิรัมย'
62082002673 นางสาวอัญชิษฐา เสี่ยมไธสงค'
62082002674 นายธนพล เดือนตะคุ
62082002675 นางสาวดารุณี ช?วยนา
62082002676 นางสาวนัฐณีย' เชื้อพหล
62082002677 นางสาวกานต'พิชชา ประยูรพันธุ'
62082002678 นางสาวน้ําฝน โทสูงเนิน
62082002679 นายภูริทัต จํานงนอก
62082002680 นางสาวทรรจิกาญจน' อุ?นภูษา
62082002681 นางสาวพรทิชา กิจโกศล
62082002682 นางสาวพิชญานันท' ปราการ
62082002683 นางสาวภาวีณา สุขจิต
62082002684 นางสาวบังอร บุญมาก
62082002685 นางสาวกนกวรรณ ถาโอด
62082002686 นายโอภาส คราดสูงเนิน
62082002687 นายฉัตรชัย กลิ่นขจร
62082002688 นางสาวชุติมา ฉากไธสง
62082002689 นายดํารงศักด์ิ ภู?ประดิษฐ'
62082002690 นางสาววารุณี พลีดี
62082002691 นางสาวเบญจวรรณ มโนนึก
62082002692 นายสิทธิศักด์ิ จันโนนม?วง
62082002693 นางสาวศศิธร สบายสูงเนิน
62082002694 นางสาวพรทิพย' ทองหล?อ
62082002695 นางสาวสิริรัตน' เงินเรียน
62082002696 นางสาวอุไรรัตน' อุไร
62082002697 นางสาววรรณภา กมขุนทด
62082002698 นางสาวอนัญญา จุฬา
62082002699 นางสาวเมธยา นิลโท
62082002700 นางสาวกุลธิดา ประดับวัน
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62082002701 นายธีรภัทร ศรีกุลนาวา
62082002702 นายเอกนรินทร' บุญประกอบ
62082002703 นายศรชาติ บัวขํา
62082002704 นายภุมรินทร' บุตรดี
62082002705 นางสาวเสาวนิตย' นิตย'ด?านกลาง
62082002706 นางสาวศุทธหทัย เกิดสมบุญ
62082002707 นางสาวพรพรรณ ไทยเจริญ
62082002708 นายจักรพงษ' โล&วศิริวัฒน'
62082002709 นางสาวหัทยา ไตรนาค
62082002710 นางสาวสุภาภรณ' ด&วงจุมพล
62082002711 นางสาวจีรภา โฉสูงเนิน
62082002712 นางสาวชนิตา ใจธรรม
62082002713 นางสาวสุนิสา โคประโคน
62082002714 นายชานัฐ เข็มช?อ
62082002715 นายณภัทร ณ กลองดี
62082002716 นางสาวรัชชาสร ขันโคกกรวด
62082002717 นายนนทกานต' ปรางค'โคกกรวด
62082002718 นางสาวโชติรส ฐานวิเศษ
62082002719 นางนันท'นภิส ทองกระโทก
62082002720 นายสุระชัย หงษ'อินทร'
62082002721 นางสาวคณิตรา นามสี
62082002722 นางสาววัชรภรณ' สาวทรัพย'
62082002723 นายทศพล สัมฤทธ์ิ
62082002724 นางสาวนิชธาวัลย' บุญสุข
62082002725 นางสาวลักษิกา พูนทรัพย'
62082002726 นางสาวสุมาลัย วังคะวิน
62082002727 นายสุรเทพ แซ?จิว
62082002728 นายเด?นดนัย ชูรา
62082002729 นายธนภูมิ สมบัติหอม
62082002730 นางสาวสุภารัตน' ดงกระโทก
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62082002731 นางสาวจรรยพร นฤสุข
62082002732 นายวงศธร ชํานาญการค&า
62082002733 นายบุญส?ง ผดุงรัตน'
62082002734 ว?าที่ร&อยตรีศุภชัย โกษาวัง
62082002735 นางสาวปุณณภา สกุลกัญจนา
62082002736 นางสาวกนกวรรณ กายเมืองปFก
62082002737 นางสาวประจงจิตต' บุญมา
62082002738 นายสิทธิชัย บุราณรมย'
62082002739 นางสาวนงค'นุช ไขทะเล
62082002740 นางสาวคณิตา รักพลวงศ'
62082002741 นางสาวกิตติยา ย่ีสันเทียะ
62082002742 นางสาวศิริพร สุวรรณหงษ'
62082002743 นายสหรัฐ บุญสา
62082002744 นายอภิวัฒน' ภาโนมัย
62082002745 นายณัฏฐ'ชานนท' ชื่นพิทักษ'
62082002746 นางสาวบุษกร เฉียงสระน&อย
62082002747 นางสาวจิราพร ยืนยง
62082002748 นางสาวจิรัชญา หมอไทย
62082002749 นายปรัชญา ตองติดรัมย'
62082002750 นายพันธุ'ธัช วิริยะนิตย'
62082002751 นางสาววิลาวัณย' ใหม?แก&ว
62082002752 นางสาวธัญญารัตน' เหวชัยภูมิ
62082002753 นายอภิวัฒน' สอนสะอาด
62082002754 นางสาวทิฆัมพร วิเศษหอม
62082002755 นางสาวเพ็ญรัศมี เปรี้ยวกระโทก
62082002756 นายธีรพล ด&วงทอง
62082002757 นางสาวธิดารักษ' จันทร'หนองแวง
62082002758 นางสาวกิติญา ไวเชิงค&า
62082002759 นางสาววราภรณ' ศุภธีรประภา
62082002760 นายอรัญ บุญแรง
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62082002761 นางสาวน้ําทิพย' ศรีดี
62082002762 นางสาวสิริรัตน' ประกอบตระกูล
62082002763 นางสาวจุฑามาศ รัตนเกตุ
62082002764 นางสาวมุกดารัสม์ิ คุ&มสง?า
62082002765 นางสาวเบญจมาภรณ' ไชยนะรา
62082002766 นางสาวชญาฎา ฉัตรชฎาธาร
62082002767 นางสาวสุทธิดา คําหวาย
62082002768 นางสาวชญาภา ม่ันเจริญ
62082002769 นายวิภพ วิรัลรดิส
62082002770 นางสาวนฤมล มากแสน
62082002771 นางทิพวรรณ คลีมานะกิจ
62082002772 นายประยูร คําแปร
62082002773 นางสาวเอื้อการย' ผลกมล
62082002774 นายบัณฑิต ราษฎรดี
62082002775 นางสาวธัญญรัตน' กองสอน
62082002776 นายธนัช บุตรศรีภูมิ
62082002777 นายนววัส เพ็งธรรม
62082002778 นางสาวหทัยรัตน' เพชรรัตน'
62082002779 นางสาวกนกพิชญ' ประคองทรัพย'
62082002780 นางสาวจุฑามาศ เฉลิมวงศ'
62082002781 นางณัฐริชา กู&ภูเขียว
62082002782 นายยุทธพงษ' ใบบัว
62082002783 นายราชันย' โพธ์ิงาม
62082002784 นายตะวัน พิมพ'พัฒน'
62082002785 นายสุรเชษฐ' วชิรธาดากุล
62082002786 นายนพดล ปFนทนา
62082002787 นางสาววราลักษณ' สอบเหล็ก
62082002788 นายชัยวัฒน' มานะธุระ
62082002789 นายธนพล เจตนา
62082002790 นางสาวนารีรัตน' อาษา
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62082002791 นางสาวสุรีรัตน' ฉับจันทึก
62082002792 นางสาวอังคณา นัยบุตร
62082002793 นางสาวบุญสิตา แก&วคง
62082002794 นายยุทธการ สือจันทึก
62082002795 นายสรศักด์ิ บุญรอด
62082002796 นางสาวนิภาพร นิ่มตรงเสนะ
62082002797 นางสาวเพชรอาภรณ' ชลพัฒนา
62082002798 นางสาวกัญญา โอดฉิมพลี
62082002799 นายสุทธิชา พละศรี
62082002800 นายกฤษดา กันตยาสกุล
62082002801 นายอภิชาติ อริยะมนตรี
62082002802 นางสาวสิระลักษ' มีใจ
62082002803 นายปรีดี พรมแม&น
62082002804 นายโกมินทร' เนียมสันเทียะ
62082002805 นางสาวธนัญชกร จงจอหอ
62082002806 นายอนุวัต มากแสน
62082002807 นางสาวขนิษฐา อู?แก&ว
62082002808 นายชาญยุทธ คณาเขว&า
62082002809 นางสาวชิดชนก นาดี
62082002810 นายหัตถกร มนตรี
62082002811 นางสาวเกศรินทร' ไวแสน
62082002812 นายธีระศักด์ิ อาจจํานงค'
62082002813 นางสาวมนัสนันท' มะเริงสิทธ์ิ
62082002814 นางสุวรรณี ปาธิสุทธ์ิ
62082002815 นางสาวน้ําฝน ศิริโยธา
62082002816 นางสาวธนาภรณ' เสาธงทอง
62082002817 นายจักรพันธ' โลกประโคน
62082002818 นางสาวอมิตา สังข'กาศ
62082002819 นายอภิสิทธ์ิ อยู?เจริญ
62082002820 นายอุทิศ เหมือนนึก
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62082002821 นางสาวสุนิสา กล&าหาญ
62082002822 นายพงศ'ธร ยอดอ?อน
62082002823 นายชัยณรงค' เชื้อนุ?น
62082002824 นางสาวเนตรนภา ตรีศักด์ิ
62082002825 นางสาวแพรวพรรณ เปล?งวรรณ'
62082002826 นายสุรเดช ไชยสมบัติ
62082002827 นางสาวเกษศินี สว?างอารมณ'
62082002828 นายวีรชาติ สะอาดวงค'
62082002829 นางสาวมนัสนันท' สะเทิงรัมย'
62082002830 นายนนทฤทธ์ิ ชูตระกูล
62082002831 นายจักรกฤษ พูนธนไพศาล
62082002832 นางสาวพิรุณรัตน' ครองถ่ิน
62082002833 นางสาวปFทมา ทองอ&ม
62082002834 นายธีระวัฒน' ฤทธ์ิสิงห'
62082002835 นายวีระ พิศนอก
62082002836 นายบัณฑิต ถํ้ากลาง
62082002837 นางสาวอาทิตยา แก&วลังกา
62082002838 นายนิรุช บุญชาลี
62082002839 นายตระการ เมืองแสน
62082002840 นางสาววาสนา ฉิมพานิช
62082002841 นางสาวศรัณย'พร ใหม?คามิ
62082002842 นายเจษฏาวัจน' ยศสุนทร
62082002843 นางสาวกายพลอย ติระกุล
62082002844 นางสาวสุธาริณี ทาท?าหว&า
62082002845 นางสาวสุวรรณา ยศระวาส
62082002846 นายณัฐวุฒิ บุระ
62082002847 นายนิรุตติ ฉายวรรณ
62082002848 นางฟOาวลัย โพธ์ิพะเนาว'
62082002849 นางสาววิชุดา ด่ืมพุดซา
62082002850 นางสาวรัตนา ขันทะวัตร'
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62082002851 นางสาวนาริน ใหญ?กระโทก
62082002852 นางสาวภาวินี ศรีอุดม
62082002853 นางพัชรินทร' ฉัตรปทุมทิพย'
62082002854 นางสาววิภา ยินดี
62082002855 นายสิทธิพงศ' ศรีโยธี
62082002856 นายชัยชยุตฒ' โสธาตุ
62082002857 นางสาวจิราวรรณ จะมะรี
62082002858 นางสาวธนัญญา พึงชัยภูมิ
62082002859 นางสาวชญานี ชาติวิเศษ
62082002860 นายณรงฤทธ์ิ สํารวมจิต
62082002861 นางสาวอนุศรา ศิริเมืองจันทร'
62082002862 นางสาวอัจฉรา สถิตสุข
62082002863 นายศุภกร สอดโคกสูง
62082002864 นายชานนท' พลีสิงห'
62082002865 นางสาวสุชาดา จวนรุ?ง
62082002866 นายศราวุธ หนาจัตุรัส
62082002867 นางสาวอารยา จับใจเหมาะ
62082002868 นายเกริกเกียรติ อยู?เจริญ
62082002869 นางสาวพิมพ'ชนก หวังกลุ?มกลาง
62082002870 นางสาวอรอนงค' ฟากหนองดู?
62082002871 นายอมรเทพ วัยกุล
62082002872 นายวิลาศ ทัศน'ไพร
62082002873 นางสาวน้ําฝน คําภักดี
62082002874 นายวัชรพัฐ นารายนะคามิน
62082002875 นายวรุตม' ปFAนปX
62082002876 นางสาวจันทร'วดี สุขเกษม
62082002877 นางสาวจุฬา ตอมพุดซา
62082002878 นางสาวยุธิตา สมัตชัย
62082002879 นางสาวพนิดา อินวรรณ'
62082002880 นางสาวณัฐกานต' สรรพสอน
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62082002881 นายภาณุพงศ' พรมสูตร
62082002882 นางสาวเข็มพร มูลสูงเนิน
62082002883 นายอภิสิทธ์ิ กลิ่นรื่น
62082002884 นางสาวรุ?งฤดี เพ็ชร'จีน
62082002885 นายนัสวี ขับผักแว?น
62082002886 นางสาวกุลธิดา ทองทรวง
62082002887 นางสาวอมรรัตน' ง?วนทอง
62082002888 นายนัฐพงษ' ไกรคุ&ม
62082002889 นางสาวสุภัสสรา ชาญชิด
62082002890 นางสาววรวรรณ วัฒนกุล
62082002891 นางสาวรุ?งนภา สันติมนตรี
62082002892 นายองค'กร อุทัยสา
62082002893 นางสาวศศิธร สาระสินธ'
62082002894 นางสาวพรนภา พาวุธ
62082002895 นางสาวนิรชา เกาะด?านกลาง
62082002896 นางสาวรัตนาภรณ' ปOองเรือ
62082002897 นายณัฐพงษ' อรรถสิษฐ
62082002898 นางสาวศตพร ยศปFญญา
62082002899 นางสาวชนิภา เทือกสม
62082002900 นายนที วัฒนานุชิต
62082002901 นางจารุวรรณ ชาญสิทธ์ิ
62082002902 นางสาววนิดา พิรารรัมย'
62082002903 นางสาววิภูสินี แชจอหอ
62082002904 นายกมลวัฒน' จัดนอก
62082002905 นางสาวดวงพร สุขมะลัง
62082002906 นางสาววิภาดา ตมกลาง
62082002907 นายทศพร พิมพ'ปรุ
62082002908 นายพรชัย หมายงาม
62082002909 นางสาววิจิตรา วันจําแก&ว
62082002910 นางสาวนิภาวรรณ วิลาศรี
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62082002911 นายไอศูรย' ลอยทวินันท'
62082002912 นายวุฒิชัย ครุธปFกษี
62082002913 นายธีระภัทร' จันทร'เรือง
62082002914 นางสาวหทัยภัทร ปราบภัย
62082002915 นายภานุพงศ' สุยะ
62082002916 นางสาวจรรยา พุฒกลาง
62082002917 นางสาวสุมลมาลย' สําเร็จงาน
62082002918 นางสาวจรัญญา พรมแก&วต?อ
62082002919 นายทศพล นิพัทพงศ'
62082002920 นายวุฒินันท' สังข'กล?อม
62082002921 นางสาวศุภิญญา กลิ่นเผือก
62082002922 นางสาวศิริรัตน' หุนารัตน'
62082002923 นางสาววรรณพร รัตนบุรี
62082002924 นางสาวปรัชญาพร สมบัติ
62082002925 นางสาวเสาวลักษณ' สุขก&อง
62082002926 นายมานะ เนตรจันอัด
62082002927 นางสาววราภรณ' เสมอเหมือน
62082002928 นายพงศ'ศิริ พันธ'วิริยากุล
62082002929 นายพงศ'ธร ทับโพธ์ิ
62082002930 นางสาวเนตรตยา ขันแข็ง
62082002931 นายปFฐถกาญฬ ทศธรรม
62082002932 นางสาวศิริมาศ สุวารีย'
62082002933 นางสาววานิกา ศิริชาติ
62082002934 นางสาวสุฑามนต' อะรัญ
62082002935 นายทศวัฒน ศรีเสน
62082002936 นางสาวอารีรัตน' รุ?งรัศมี
62082002937 นางสาววาสนา เอื้อนไธสง
62082002938 นางสาวสิตานันท' ชายทอง
62082002939 นายวีรพรรณ พ่ึงเปTนสุข
62082002940 นางสุพัตรา วงษ'ภูธร
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62082002941 นางสาวรัตนาพร เหล?าตัน
62082002942 นายธาราดล ศรีขวา
62082002943 นายปฐมภูมิ รามัญอุดม
62082002944 ว?าที่ร.ต.หญิงอุไรวรรณ คํายวง
62082002945 นางสาวศกลวรรณ สินปFกษา
62082002946 นายยุทธจักร' รักเที่ยง
62082002947 นายณัฐพล สําราญสุข
62082002948 นายชุติวัต สิงขรอาสน'
62082002949 นางสาวรัชฎากร ไชยหงษ'
62082002950 นางสาววราภา เพชรสวัสด์ิ
62082002951 นายสราวุธ พลชํานาญ
62082002952 นายอนุกูล พรมทอง
62082002953 นางสาวอุทุมพร ศรีเพชร
62082002954 นางสาวจุฑาทิพย' ดวงชัย
62082002955 นางสาวศยามล อุบลโพธ์ิ
62082002956 นางสาวนภัสกร ฤทธ์ิคํา
62082002957 นางสาวณัฐฐินี แทนมา
62082002958 นางสาวบุปผา เตยสระน&อย
62082002959 นางสาวศิริวิมล คะโรรัมย'
62082002960 นางสาวพนิตตา คําแปลง
62082002961 นายธานินท' ฟFกแก&ว
62082002962 นางสาวปทุมรัตน' เจริญรัมย'
62082002963 นางสาวรุ?งทิพย' ฟFกสุข
62082002964 นางสาวธัญญาลักษณ' ณ ลําพูน
62082002965 นางสาวปFทมาภรณ' แลบัว
62082002966 ว?าที่ร&อยตรีหญิงมยุรี ศรีโฉมงาม
62082002967 นางสาวประภัสสร คําทา
62082002968 นางสาวอุษณากร นามวงค'
62082002969 นายวิชยุตม' ขําทอง
62082002970 นางสาวบุญมา ปราบภัย
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62082002971 นางสาวพลอยชมพู ถาวรบัณฑิต
62082002972 นางสาวศิวพร ผงสูงเนิน
62082002973 นายทรงชัย ประสงค'
62082002974 นางสาวสาวิตรี พุ?มพวง
62082002975 นางสาวนุชรี เกษร
62082002976 นางสาวรุ&งนภา พลหาญศึก
62082002977 นายรวีเทพ มาลัยทอง
62082002978 นายจักรพันธ' เสาร'สูงเนิน
62082002979 นายสิทธิกร กลิ่นรอง
62082002980 นางสาวอินทิรา จันทะเมนชัย
62082002981 นางสาวประภัสสร เปรมปรีดา
62082002982 นายศราวุฒิ คเชนทร'ชาติ
62082002983 นางสาวสุภาพร สายสระน&อย
62082002984 นางสาวลดาภรณ' พูนก่ิง
62082002985 นางสาวภัชราภรณ' ภูมิพรม
62082002986 นางสาววรัญชลี กุลพินิจ
62082002987 นายวิทยา อุทิรัมย'
62082002988 นายวันชัย น&อยพลี
62082002989 นางสาวจิตรา เชิดผล
62082002990 นางสาวฐิติญา เสาร'สูงเนิน
62082002991 นายนเรศ ผ?องแก&ว
62082002992 นางสาวศิรินทิพย' รานอก
62082002993 นายสนธยา ชารี
62082002994 นางสาวศิริฑรามาศ ศรีชาเนตร
62082002995 นายวิทวัช บุญวัฒนสุนทร
62082002996 นายศราวุธ พูลพ่ัว
62082002997 นางสาวอุมาพร ทองใบใหญ?
62082002998 นางเมทินี คุ&มชุมแสง
62082002999 นางสาวภาวิณี เถียรสายออ
62082003000 นายคุณานนต' บุตรไทย
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62082003001 นายพีระวัฒน' คิดถูก
62082003002 นางสาวสุวรรณิกา ตัณฑวรรธนะ
62082003003 นางปรียาพร โพธ์ิทอง
62082003004 นางสาวเฉลียว หวังนากลาง
62082003005 นางสาวเนตรนภา ยืนทน
62082003006 นางสาวอชิรญาณ' อาจทวีกุล
62082003007 นางสาวเกษรา ที่ดี
62082003008 นางสาววรารัตน' เรืองเลิศ
62082003009 นางสาวรจนา ดาศรี
62082003010 นายรุ?งโรจน' ประทุมวงศ'
62082003011 นางสาวหยกฟOา หอมกลิ่น
62082003012 นางสาวมิรันตี พิมพาศรี
62082003013 นายเข่ือนศักด์ิ ไท&ยง&วน
62082003014 นางสาววนิดา แปรพิมพา
62082003015 นางสาวเบญญาภา หาญฮึก
62082003016 นางสาวพิชญพร เค&าแก&ว
62082003017 นายกิตติศักด์ิ เนาขุนทด
62082003018 นางสาวรัดดา สนั่นนารี
62082003019 นายเกษมศักด์ิ สีดา
62082003020 นางสาวนิรันตรี ไกรนคร
62082003021 นายอัศนัย ขันทอง
62082003022 นางสาวกันยารัตน' ปลอดกระโทก
62082003023 นางสาวอาลิสา ชาวนา
62082003024 นางสาวนัจนา คําอุดม
62082003025 นางสาวอัจฉรา ย่ิงจอหอ
62082003026 นางกาญจนา มัธยมนันทน'
62082003027 นางสาวภัทรวรรณ กองทอง
62082003028 นายกิตติ บุญแท&
62082003029 นางพุทธชาติ ธนะจินดา
62082003030 นายพีระพล เจ&าสันเทียะ

หน&า 101 จาก 137            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ นครราชสีมา

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

62082003031 นางสาววราภรณ' อPอดไธสง
62082003032 นางสาวณัฐธิดา ก่ิงพุทรา
62082003033 นางสาวบุษบา รอบรู&
62082003034 นางสาวชนัญญา แซ?ตัง
62082003035 นางมาลีพร จันทึก
62082003036 นางสาวจริยา นากลาง
62082003037 นางสาวกาญจนา บุญไทย
62082003038 นางสาวปFทมา เสาวกุล
62082003039 นายสิทธิวัฒน' มงคลชาติ
62082003040 นายราชวัตร สมอาษา
62082003041 นางสาวนุชนาฏ พาลัง
62082003042 นางสาวศันสนีย' ศรีเพ็ง
62082003043 นางสาววัชราภรณ' กันนิดา
62082003044 นางสาวอภิญญา ทองคํา
62082003045 นางสาวปาหนัน มากมี
62082003046 นางสาวบัณฑิตา สลัยรัมย'
62082003047 นางพิลัยวรรณ เล&าศรี
62082003048 นางสาวอิสริยาภรณ' นรัฐกิจ
62082003049 นายธีรภัทร ชื่นหม่ืนไวย'
62082003050 นางสาวอรุโณทัย ศรีรักสัตย'
62082003051 นางสาวดุษฎี นะชินรัมย'
62082003052 นางสาวพัชรี แขนอก
62082003053 นางสาวศุภนิต แม&นหมาย
62082003054 นายษมาวีร' บุญมา
62082003055 นายพงศธร มุ?งอ&อมกลาง
62082003056 นายมงคล ขามอรุณ
62082003057 นางสาวฉัตรธัญพร เกิดช?อ
62082003058 นางสาวจิรัณญา แดงสกุล
62082003059 นางสาวภัสสร โมกมะเริง
62082003060 นางสาวลักษณารีย' หาญประโคน
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62082003061 นางสาวสมใจ สังสมานันท'
62082003062 นายไชยเชษฐ' พวงพิมาย
62082003063 นางสาวสุมิตรา วรนาม
62082003064 นางสาวขนิษฐา ภวารศรี
62082003065 นางสาวละไม กินขุนทด
62082003066 นางสาวพัทธนันท' จีมกลาง
62082003067 นายดรุณภพ คงทอง
62082003068 นางสาวชนนันท' ลันดอน
62082003069 นางสาวอริสรา ไม&อ?อนดี
62082003070 นายปวเรศ สุขสว?าง
62082003071 นายสิทธิชัย ยวงแก&ว
62082003072 นางสาวอริสา เพลินลาภ
62082003073 นางสาวปรียาพร คงสมพงษ'
62082003074 นางสาวหะยา บิลเหลม
62082003075 นายณัฐพล โพธ์ินอก
62082003076 นางสาวดวงฤทัย บุญต?อ
62082003077 นางสาวเสาวรส คล&ายเจียม
62082003078 นางอัญชนา ธิมะดี
62082003079 นายจิรพงศ' เลากลาง
62082003080 นายธีรยุทธ ทําจ&อม
62082003081 นางสุวรรณา บัวกลาง
62082003082 นายเริงชัย พุทธิ
62082003083 นางสาวนัตยากรณ' หาญชัย
62082003084 นายยุทธศักด์ิ ใจแก&ว
62082003085 นายอภิสิทธ์ิ ปุริโต
62082003086 นางสาวโชคนภา ถํ้ากลาง
62082003087 นางสาวรัตนา วันทาพรม
62082003088 นางสาวพรรณนิภา ประดับการ
62082003089 นางสาวธันยรัศม์ิ เสมียนชัย
62082003090 นายจิรศักด์ิ ทวีฤทธ์ิ
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62082003091 นางสาวอารีรัตน' กุราช
62082003092 นายสมศักด์ิ สนิทโกสัย
62082003093 นางสาวกนกพร แทนวงษ'
62082003094 นายนิรุทธ์ิ จิตรานนท'เศวตโชติ
62082003095 นางสาววิมลศรี อวงประโคน
62082003096 นางสาวสุกัญญา พันชนะ
62082003097 นางสาวจิราภา บริบูรณ'
62082003098 นางสาวภัทชา วงษ'แหยม
62082003099 นางสาวณัฏฐา ประเสริฐตะคุ
62082003100 นางสาวมินตรา นนธีระโกสน
62082003101 นายวัชระ วังใหญ?รัมย'
62082003102 นางสาววรรณกานต' พูลหนองกุง
62082003103 นายวัฒนสิทธ' รัตนกระจ?าง
62082003104 นายตฤณนิวัฒน' ไขสีดา
62082003105 นางสาวสุกัญญา คมขํา
62082003106 นางสาวรัตนาภรณ' ดอกบัว
62082003107 นางสาวรัฐฒนาพร ตากกระโทก
62082003108 นายสิริพงษ' บุญเต็ม
62082003109 นางสาวจันทร'จิรา เทียบแสง
62082003110 นางสาวสายฝน บุญพรหม
62082003111 นางสาวนงนุช ด&วงชาย
62082003112 นางสาวรัตนาภรณ' จํารัส
62082003113 นายอภินันท' อยู?เย็น
62082003114 นางสาวศุภิศา ก?อแก&ว
62082003115 นายบรรจง แจ&งเขว&า
62082003116 นางสาวศิริลักษณ' งอยภูธร
62082003117 นางสาวจุฑามาศ ชุ?มกลาง
62082003118 นายอานนท' ศิริฟอง
62082003119 นายจิรวัฒน' แสนศักด์ิหาญ
62082003120 นางสาวปธินันท' ชุ?มมะเริง
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62082003121 นายสุชาติ เปXAยมสิน
62082003122 นายภูมินทร' เบียดนอก
62082003123 นางสาวจิราวรรณ มูลอ?อน
62082003124 นางสาวสุภาพร ไทรงาม
62082003125 นางสาวเมทินี ยุงกลาง
62082003126 นางสาวทิพย'อุษา ตรีเดช
62082003127 นายธีระยุทธ สีบานเย็น
62082003128 นางสาวสุรีรัตน' โพธ์ิศรี
62082003129 นางสาวทักษะวดี จุฬามณี
62082003130 นางสาวคณิฏฐ'ษา วงษ'สวัสด์ิ
62082003131 นายน้ําเพชร คเชนทร'ชาติ
62082003132 นายสุรชัย โอสถปราสาท
62082003133 นางสาวปรียานุช ดังใหม?
62082003134 นางสาวเวณิกา พรมพิมาย
62082003135 นางสาวศศิมา คําแท?ง
62082003136 นายวุฒิชัย รัตนะ
62082003137 นางสาวธิติญา บัวพัฒน'
62082003138 นายสุพจน' ทือเกาะ
62082003139 นางสาวกฤตติกา ภายสูงเนิน
62082003140 นายชานุตร' อุ?นทรัพย'
62082003141 นางสาววราภรณ' คําเหล็ก
62082003142 นายบรรณพจน' จันทุม
62082003143 นางสาวพรรณภัส จีนครุฑ
62082003144 นางสาวนฤมล เหง&าน&อย
62082003145 นางสาวกานต'สิรี วิบูลย'โยธิน
62082003146 นางสาวลัดดา ภักดีกลาง
62082003147 นางสาวอนัญญา คําศรีนวล
62082003148 นางสาวชุติกาญจน' แผนประดิษฐ'ชาญ
62082003149 นางสาวศรินทิพย' ม่ันหมาย
62082003150 นางสาวภัทราวดี จัตุกูล
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62082003151 นายพงษกร ทนรัมย'
62082003152 นางสาวชฎาพร เศษฐรินทร'
62082003153 นางสาวยุพาพร บุญเรือง
62082003154 นายเนติพงษ' วันแก&ว
62082003155 นายสรายุทธ พูลเพ่ิม
62082003156 นางชาริณี รักอาจ
62082003157 นางสาววารี เทินสระเกษ
62082003158 นายตะวัน วันสูงเนิน
62082003159 นายทวิชญ' ศรีมุกดา
62082003160 นายกิตติศักด์ิ ธรรมสาร
62082003161 นางสาวนฤมล ปราบงูเหลือม
62082003162 นายรณนพร จะเชิญรัมย'
62082003163 นายเดชณรงค' บุตรสาลี
62082003164 นางสาวดวงรัตน' ม่ันยืน
62082003165 นางสาวสรลักษณ' วรลักษ'
62082003166 นายวิทยา เถาว'กลาง
62082003167 นางสาวผกาพันธ' กุลนอก
62082003168 นางสาวณัฐลดา ธรรมอุต
62082003169 นางสาวนิตยา เอี่ยมโคกสูง
62082003170 นายนพดล ประชุมสาร
62082003171 นายกรณ' จ่ันขุนทด
62082003172 นางสาวอรอุมา กรวดกลาง
62082003173 นายสัตยา สาระคํา
62082003174 นางสาวกมลชนก ชํานาญศึก
62082003175 นายณัฐภาคย' นินเกิด
62082003176 นายชุติวัต มะโนรัตน'
62082003177 นายนพรัตน' เปลื้องกระโทก
62082003178 นางสาวสาวิตรี อยู?สุข
62082003179 นายปกรณ' เกิดเชื้อ
62082003180 นางสาววรางคณา เสาร'สิงห'
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62082003181 นางชนิกานต' มูลอามาตร
62082003182 นายปรีดี เหมลี
62082003183 นายชัชวาล คงโนนกอก
62082003184 นายจตุรงค' เมินดี
62082003185 นางสาวศิริพร แซ?ลิ้ม
62082003186 นายณัฐวุฒิ วงศ'พรม
62082003187 นางสาวศุภักษร แสนสุข
62082003188 นางสาวปภัชญา แช?มพุดซา
62082003189 นายเอกรินทร' อิ่มหม่ืนไวย'
62082003190 นายศิริวัฒน' แสนโคตร'
62082003191 นางนิภาพร ประจัญพล
62082003192 นางสาวผกามาศ กาศกระโทก
62082003193 นางสาวอําภา ศรีจันทร'
62082003194 นางสาวสุธิดา กมลคร
62082003195 นางภาวินี หมายครอบ
62082003196 นางสาวปณิธาน ศรีโฉม
62082003197 นางสาวสุจินดา ปุOมกระโทก
62082003198 นายอรรถวิทย' ฤทธิหาร
62082003199 นางสาวโสภา คําพันธ'
62082003200 นายแสนรัก สินกุล
62082003201 นางสาวกรพินธุ' พนาสนธ์ิ
62082003202 นายไกรวิทย' มุงธิสาร
62082003203 นายณัฐพล พ่ึงตน
62082003204 นางสาววงเดือน ลาทอง
62082003205 นายเอกพล อํารุงแคว&น
62082003206 นางสาววาสนา ตาก่ิมนอก
62082003207 นายพัชระ จอมเอ&ย
62082003208 นางสาวอศิศา ขวัญทอง
62082003209 นางสาวศรีสุดา บุตรจู
62082003210 นางสาวพรศิริ สมเปTน
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62082003211 นางสาวสุภาพร เหลืองจันทึก
62082003212 นายณธกร วรัตถ'รณกร
62082003213 นางสาวอุษณีย' สารีบุตร
62082003214 นายชัชวาล โชติก่ิง
62082003215 นายชัยทิพย' ศัลย'วิเศษ
62082003216 นายกฤษดา ไตรบุตร
62082003217 นางสาวเยาวลักษณ' แสนนั่งล&อม
62082003218 นางสาวรัตนาภรณ' สีวิเส็ง
62082003219 นางสาวกัญญารัตน' ผาน&อยวงศ'
62082003220 นางสาวสุมาลี บุญยงค'
62082003221 นางสาวทัศนีย'วรรณ พันธุ'ธงไชย
62082003222 นายศุกลวัฒน' ผลผลิตดี
62082003223 นางสาวศศิธร ยอดกุล
62082003224 นางสาวสุพัตรา ธิปราศรัย
62082003225 นายไพโรจน' สังสีแก&ว
62082003226 นางสาวนุสรา แต&ประโคน
62082003227 นายสัมพันธ' กล&วยดี
62082003228 นางสาวศศิประภา สุขสีดา
62082003229 นายนิรัตน' พิลา
62082003230 นายสิรภพ พิมโยธา
62082003231 นางสาวชลธิชา จักษุทิพย'
62082003232 นางสาวนิติธร เกิดทรัพย'
62082003233 นางสาววชิราภรณ' โตนอก
62082003234 นางสาวณิชารีย' คําเพราะ
62082003235 นายกุศล บุญมี
62082003236 นายกิตติ วุทธา
62082003237 นางสาวฝนทิพย' ถูกธรรม
62082003238 นายณัฐพล ชื่นอร?าม
62082003239 ว?าที่ร&อยตรีจักริน ศรีธรรมมา
62082003240 นายทักษิณ สีตา
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62082003241 นางสาวธัญวรัตน' ตาทอง
62082003242 นายสมศักด์ิ บุตรเทศ
62082003243 นางสาวนฤมล นิราศภัย
62082003244 นายถนัดกิจ สายกระสุน
62082003245 นายอําพล วะทา
62082003246 นายศุภกฤต เนาวนันน'
62082003247 นางนพวรรณ ชาญชัยศิลปV
62082003248 นางสาวรัญชิดา สุดหาร
62082003249 นายอภินันท' สังสูงเนิน
62082003250 นายนรินทร' ธานี
62082003251 นางสาวดวงจันทร' สิงหะ
62082003252 นางสาวกุลณัฐ วิชัยสุชาติ
62082003253 นายปณัฐชัย เม้ียนมิตร
62082003254 นางสาวกิตติมาภรณ' เถียนนอก
62082003255 นายสมัคร เชยโพธ์ิ
62082003256 นายภาณุวิชญ' หาญนอก
62082003257 นายอดุลย' พวงกระโทก
62082003258 นางสาวเทพศิริ วิศวกรรม
62082003259 นางสาวพิไลวรรณ แต&มทอง
62082003260 นายดุสิต ศิริมุสิกะ
62082003261 นายประสิทธิชัย กลีบม?วง
62082003262 นายจิรวัฒน' แทนกลาง
62082003263 นางสาวอนุตตรีย' ปราบปราม
62082003264 นางสาวศิริลักษณ' เดสันเทียะ
62082003265 นางสาวสุธิดาพร โสนรินทร'
62082003266 นายรัชตะ รัตนธรรม
62082003267 นางสาวกัณฐิกา เนตรถาวร
62082003268 นายคชา วงค'จันทร'
62082003269 นางสาวภคพร สู?สุข
62082003270 นางสาวเปรมฤทัย ดอกบานเย็น
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62082003271 นายวรยศ ดาขวา
62082003272 นายคมสรรค' กฎมัจฉา
62082003273 นางสาวเบญจวรรณ มุ?งมานิตย'มงคล
62082003274 นางสาวอรทัย สมเย็น
62082003275 นางสาวณัฐพร หมู?ไพบูลย'
62082003276 นางสาวปFทมาภรณ' แก&วสาคร
62082003277 นายพิทักษ' ศิริวัฒน'
62082003278 นางสาวสุอารี เหล?าสันเทียะ
62082003279 นางสาวสุภาพร ทวนขุนทด
62082003280 นางสาวดุจดาว สุขอยู?
62082003281 นายศรายุทธ อุทัยรัตน'
62082003282 นายณัฐดนัย สังข'ศรี
62082003283 นางสาววริศรา พาลี
62082003284 นางสาวพวงมณี แสนกล&า
62082003285 นางสาวมณีญา ศิริวิชัย
62082003286 นางสาวจิดาภา ทิพย'อาภรณ'
62082003287 นายณรงค'ฤทธ์ิ สันเทพ
62082003288 นายสรธัญ ขวาหาญ
62082003289 นายนภจร ขุนจันทึก
62082003290 นางสาวศศิวิมล นารีรัตน'
62082003291 นางสาวพิมพ'ลักษณ' โพธ์ิวัง
62082003292 นางสาววรรณวิภา แขพุดซา
62082003293 นายเอกสิทธ์ิ ทรัพย'ประเสริฐ
62082003294 นายพงศธร ธรรมประโชติ
62082003295 นางสาววรรณิภา ปาสาตัง
62082003296 นางสาวสุดารัตน' ทุ?งสาร
62082003297 นางสาววรัญญา อธิวาส
62082003298 นายสุริโย นินสีนวล
62082003299 นางสาวสุกัญญา บุญมา
62082003300 นางสาวจิตมณี พวงขุนทด
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62082003301 นายวัชรชัย แจ?มนาค
62082003302 นางสาวพัชรา เดชารัมย'
62082003303 นายชุมพล ในพรมราช
62082003304 นางสาวจันทร'จิรา เกล&ารัมย'
62082003305 นายวีระชน เปTนไทย
62082003306 นางสาวนิศารัตน' บุญรอด
62082003307 นางสาวเบญจวรรณ ทองเษม
62082003308 นายกิตติคุณ บุญสว?าง
62082003309 นายกิตติธัช ทิน?าน
62082003310 นายทนงศักด์ิ สีทาหนุน
62082003311 นางสาวกุลจิรา พูลพล
62082003312 นางสาวกุลณาถ ไฝชัยภูมิ
62082003313 นางสาวนิชดา สะสันเทียะ
62082003314 นางสาวอริสา รักบุญ
62082003315 นางสาวนิภาพร จันทนะ
62082003316 นางสาวจุฑารัตน' ธรรมธุระ
62082003317 นายสันติ กอบเขตกรรม
62082003318 นายเอกธนา สุขจิตร'
62082003319 นายพีรกร นามคุณ
62082003320 นายรพีพงษ' จําปานาค
62082003321 นายสุรสิทธ์ิ สุขเต็ม
62082003322 นางสาวธิดารัตน' บุญประชม
62082003323 นางสาวณิชนันทน' โต&งกระโทก
62082003324 นางสาวพิมพ'ชนก ทุมสา
62082003325 นางสาวสุดาพร สาทิพย'จันทร'
62082003326 นายเปรมนธีร' สง?ากลาง
62082003327 นางสาวกันต'กนิษฐ' โปยขุนทด
62082003328 นายวรรธยา คงชู
62082003329 นางสาวเสาวภา บุญโนนแต&
62082003330 นางสาววิมลรัตน' พานิชย'

หน&า 111 จาก 137            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ นครราชสีมา

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

62082003331 นายฉลองชัยศักด์ิ เรืองซ&อน
62082003332 นางสาวบงกชศมณ พรรณธนกร
62082003333 นายนันทวัฒน' ชัยแหม?ง
62082003334 นางสาวนนทิกานต' แท?นแก&ว
62082003335 นางสาวสุภัทรา อินวะกูล
62082003336 นางสาวเสาวนีย' คนึงเพียร
62082003337 นางกฤตยา สิทธิรักษ'
62082003338 นางพรทิพย' จินานุรักษ'
62082003339 นายศุภกิจ คงสกุล
62082003340 นางสาวอุมาภรณ' ประเสริฐพงษ'
62082003341 นางสาวสุดารัตน' จรัสศรี
62082003342 นายพิชญพงษ' ครบทอง
62082003343 นางสาวรัตนา สําราญ
62082003344 นางสาวศศิกานต' โทจันทร'
62082003345 นายนิกร ชะนะเกตุ
62082003346 นายภิชัย นพคุณ
62082003347 นายชินวุฒิ ลครบุญ
62082003348 นายเจษฎา พงาตุนัดถ'
62082003349 นายทศพร สายชมภู
62082003350 นางสาววัชราภรณ' นิตย'ใหม?
62082003351 นางสาววิภาวี สุขสลุง
62082003352 นายรัฐพงศ' ทองแท&
62082003353 นางสาวชมภูนุช ปFจจังหรีด
62082003354 นางสาวชลธิชา นวนน&อย
62082003355 นางปวีณา สละชีพ
62082003356 นายภาคิน แสวงชอบ
62082003357 นายอนันต' บุญนาค
62082003358 นายสุรสิทธ์ิ คุ&มชุมแสง
62082003359 นางสาวทิพปภา สีมาธรรมการย'
62082003360 นางสาวปFทมา กิติพันธ'
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62082003361 นายณัฐพล ประวันนา
62082003362 นายตะวัน อรุณเรือง
62082003363 นางสาวนิตติยา เกิดสวรรค'
62082003364 นายกุลธวัช บุตรแก&ว
62082003365 นางสาวณัฏยา เพียรมี
62082003366 นางสาวพลอยไพลิน ฦาชา
62082003367 นางสาวเสาวณี ประทุมรัตน'
62082003368 นายธวัชชัย จําความ
62082003369 นางสาวจุไรรัตน' นัดกระโทก
62082003370 นางสาวก่ิงกาญจน' บุญจันทร'
62082003371 นายธรณ'เทพ ปFญญาวิภาส
62082003372 นางสาวธัญญลักษณ' ชมโคกกรวด
62082003373 นายฐิติวัชร' ทองรอด
62082003374 นายวิชาญ อัศจรรย'
62082003375 นายกิตติภณ รักษาคุณ
62082003376 นางสาวสุกัญญา นาทันใจ
62082003377 นางสาวอารียา สูญกลาง
62082003378 นางสาววิไลพร จันทร'ไต&
62082003379 นายศราวิน แววโคกสูง
62082003380 นายชนะ ปรึกษาชีพ
62082003381 นางวรีรัตน' อ?อนดี
62082003382 นางอุมาภรณ' สีมาวงษ'
62082003383 นางสาวจุไรรัตน' รากผักแว?น
62082003384 นางสาวกนกพร ไผฉิมพลี
62082003385 นางสาวพัชรี แสนพะวัง
62082003386 นางสาวรัตนาพร ยืนยง
62082003387 นายฐิติพงศ' เปลี่ยนสันเทียะ
62082003388 นายคมกริช เพียขันทา
62082003389 นางสาวเจนจิรา มวลทอง
62082003390 นางสาวณัฐสุดา ย?านกลาง
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62082003391 นายพงศธร เฉียงพิมาย
62082003392 นายภัทรพล ไชยเสนา
62082003393 นายพีรยุทธ ดวงพิมาย
62082003394 นายอนิรุต พันขุนทด
62082003395 นายวิวัฒน' สาทมะเริง
62082003396 นายจีรวัฒน' บุณยฤทธ์ิรักษา
62082003397 นางสาวกัญญาภัค คมเขียว
62082003398 นางสาวกนกอร กล?อมเกลี้ยง
62082003399 นายศรายุทธ กนกแก&ว
62082003400 นายทีปกร อภิสิทธิไกรโศภิต
62082003401 นางสาวพัชริดา ในเถา
62082003402 นางสาวอรณี ถึกขุนทด
62082003403 นางสาวรัตติยา คาดสนิท
62082003404 นางสาวจินตนา ฝอยศาลา
62082003405 นางสาวณัฐพร หนูเล็ก
62082003406 นายณัฐวัฒน' เข่ือนม่ัน
62082003407 นางสะใบ กอบเขตกรรม
62082003408 นางสาวสุคนธ'ทชาติ อภัยฤทธิรงค'
62082003409 นางสาวกิติยา คชายุทธ
62082003410 นางสาวสุมิตรา เขตกลาง
62082003411 นายคุณณานนท' กันยา
62082003412 นางสาววนัทปรียา แสนเปTง
62082003413 นางสาวอารีรัตน' มาตะสุด
62082003414 นายณิชภูมิ แสนเสร็จ
62082003415 นายณัฐวัฒน' เคนชา
62082003416 นางสาวณัชชา ไชยวงษา
62082003417 นางสาวธัญพร กองวงษา
62082003418 นางสาวศิริพร พลีพรม
62082003419 นางสาวพรพรรณ เพ็งวัน
62082003420 นางสาววันนิสา สมปอง
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62082003421 นางสาววิยะดา แสนดัง
62082003422 นางสาวจุฑามาศ ศรีมะเรือง
62082003423 นางสาวปภาวรินทร' ดวงทอง
62082003424 นายวิฑูรย' ไชยคีรี
62082003425 นางสาวเบญญาธิตา คิดเห็น
62082003426 นายวันพิชิต ขจีทวีทรัพย'
62082003427 นางสาวมณฑกานต' พวงเพชร
62082003428 นายทรงศักด์ิ ยินดี
62082003429 นางสาวขวัญวารีกุล อ&วนโพธ์ิกลาง
62082003430 นางสาวสิริภัค แก?งสันเทียะ
62082003431 นายณรงค' ทาเวียง
62082003432 นายเจษฎา แจ?มดี
62082003433 นางเกศดา เพียสุพรรณ
62082003434 นางสาววัทนพร พลจันทึก
62082003435 นางสาวนงลักษณ' แสงงาม
62082003436 นายภากร แลงล&อม
62082003437 นางสาวเสาวลักษณ' มีสอน
62082003438 นายกฤษณะ พืชสิงห'
62082003439 นายพัทธกรณ' มีแก&ว
62082003440 นางสาวธณพร หม่ันกิจ
62082003441 นางสาวณัฐพร พุ?มใย
62082003442 นายชยพล ฉิมมาลี
62082003443 นายศุภกรณ' เขตนคร
62082003444 นางสาวจารุภา ปุรารัมย'
62082003445 นายสุทธิชัย ยศปFญญา
62082003446 นางสาวอาทิตยา มีศิริ
62082003447 นายจิรวัฒน' แสนนา
62082003448 นายปฐมพล ศรีสิงห'
62082003449 นางสาวเยาวลักษณ' ตันหลิม
62082003450 นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย'
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62082003451 นางสาวณภัทร จันทรพินิช
62082003452 นายกฤติพงศ' สุบิน
62082003453 นางสาวเพ็ญภัสสร กลิ่นประเสริฐ
62082003454 นายเพ่ิมสิน สุริยพันตรี
62082003455 นายภูวนาถ กันเกศ
62082003456 นางสาวปาณิสรา จิตจักร
62082003457 นายพรหมรินทร' เปรื่องกระโทก
62082003458 นางสาวสุพัตรา บุ?งง&าว
62082003459 นายสิริชัย แอบครบุรี
62082003460 นางสาวชนัญญา หลักทอง
62082003461 นางสาวศิริพร ศรีสวัสด์ิ
62082003462 นายกิตตินันท' สวยรูป
62082003463 นางสาวชฎารัช พุ?มเรืองนาม
62082003464 นายอนุชิต รอดพ้ัว
62082003465 นายธีรายุทธ พุทธัง
62082003466 นางสาวศศิธร ผุยหัวดง
62082003467 นางสาวนิภาพร ยอดน้ําคํา
62082003468 นางสาวนรีรัตน' ใจธรรม
62082003469 นายอัฐพงษ' อ?อนศิลา
62082003470 นางสาววรรณพร ประสานสุข
62082003471 นางสาวสยุมพร เชิงหอม
62082003472 นายพิชัย คําสา
62082003473 นางสาวจุฑามาศ อุดมคํา
62082003474 นายณัฐวุฒิ สังข'เสือ
62082003475 นางสาวนันทกานต' ผิวอ?อน
62082003476 นางสาววรรณนา คนคิด
62082003477 นายนัฐพล วรรณวิเศษ
62082003478 นางชัญญาภัค จันทร'ทอง
62082003479 นางสาวหทัยชนก ทินสมบูรณ'
62082003480 นางสาวภาวิณี บากบั่น
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62082003481 นางพรพรรณ บุญชูศรี
62082003482 นางสาวปาริชาติ ชูกลิ่น
62082003483 นางสาวปราณี รุ?งเรือง
62082003484 นายอิสรา สาลี
62082003485 นางสาวเปรมฤดี สิทธิเวช
62082003486 นายวงศธร บัวสีตัน
62082003487 นางสาวบุษกร แสนกล&า
62082003488 นางสาววิไลวรรณ บุญทา
62082003489 นางสาวกชามาส ขอนพุดซา
62082003490 นายปารเมศ หลวงกลาง
62082003491 นางสาวเพ็ชรจิรัตน' ดงสันเทียะ
62082003492 นางสาวศศิวิมล ตรีกุล
62082003493 นางสาวสมประสงค' พรพันธ'พิสุทธ์ิ
62082003494 นายรัฐพัลลภ ทองจันทร'
62082003495 นายณัฐวุฒิ บุญลาภ
62082003496 นายจักราวุธ สุขมล
62082003497 นางสาวธนพร สีขุนทด
62082003498 นายวิรัช ดะชง
62082003499 นายวัฒนา แก&วประดับ
62082003500 นายนาวี อ&อมนอก
62082003501 นางสาวอทิตยา เสขุนทด
62082003502 นางสาวปาณิสรา สายศรี
62082003503 นายเทสก'พันธ' พิมพ'ทอง
62082003504 นางสาวชไมพร พินิจ
62082003505 นางสาวภัทรพร พงษ'สุพรรณศรี
62082003506 นางสาวกนกวรรณ คําสอาด
62082003507 นายฉลองชัย มีอ?วม
62082003508 นางสาวเจนจิรา สระทอง
62082003509 นางสาวกล?อมจิต คาบงูเหลือม
62082003510 นายสิทธิกร บัวทอง
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62082003511 นางสาวอัญธิกา โฮมแพน
62082003512 นายวุฒิชัย หัสสระน&อย
62082003513 นางสาววันวิสา กุตวงษ'
62082003514 นายชัยณรงค' สีรอด
62082003515 นายฤทธิพงษ' สว?างภพ
62082003516 นายไตรรงค' ภูชะล้ํา
62082003517 นางสาวพิมลต'พรรณ หยํ่าวิลัย
62082003518 ส.อ.หญิงจุฑาทิพย' เที่ยงธรรม
62082003519 นางสาวพิมพ'พจี คลังอาวุธ
62082003520 นางสาวอนุธิดา นันท'กลับ
62082003521 นางสาวพิชญา กองสา
62082003522 นายนพกรณ' ยศเทศ
62082003523 นายอมรวรรธน' บุญขจร
62082003524 นางสาวธาวิณี พุฒจันทึก
62082003525 นางสาวปรียาภัทร ทองเนื้อเก&า
62082003526 นางสาวรัตนา มูลเมือง
62082003527 นายณัฐพล จํานงค'
62082003528 นางสาวอารีรัตน' จุลตะคุ
62082003529 นางสาวรัตนวรี จันตา
62082003530 นายณภัทร นามโคตร
62082003531 นางสาวสุดารัตน' สุภาโสตร'
62082003532 นางสาวเบญจมาศ หึกขุนทด
62082003533 นายกันตวรรธน' ต้ังศิริไพบูลย'
62082003534 นายศุภากร เพชรเลิศ
62082003535 นายมนัส ประยงค'หอม
62082003536 นายพงศธร โพธ์ินอก
62082003537 นางสาวกมลวรรณ ชูโชติ
62082003538 นายยุทธศิลปV เคนหวด
62082003539 นางสาวแพรวพรรณ ป@Aนโคกกรวด
62082003540 นายธีรยุทธ มะลิหอม
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62082003541 นางสาวฐิติมา ก่ิงสอน
62082003542 นายวินัย กระดานลาด
62082003543 นางสาวดวงเดือน เชาว'สนิท
62082003544 นางสาวป@ยพร ดงทอง
62082003545 นางสาวพิมพิกา จําลองศุภลักษณ'
62082003546 นายพงษ'พันธ' สาลีเครือ
62082003547 นางสาวป@ยดามาช เทศประสิทธ์ิ
62082003548 นายนเรศ หวังสม
62082003549 นายทรงวิทย' เถียรหนู
62082003550 นางสาวศิริลักษณ' สิมพะราช
62082003551 นายธรณ'เทพ มาสอาด
62082003552 นางสาวมินตรา กันเกตุ
62082003553 นายวัฒวี วิเลิศรัมย'
62082003554 นางสาวสุภาพรรณ ศิลปะ
62082003555 นางสาวอนงค'วรรณ ดิษฐี
62082003556 นางสาวจุฑามาศ โคกสระน&อย
62082003557 นางสาวสมัชญา คูณกลาง
62082003558 นางสาววิไลลักษณ' ธานี
62082003559 นางสาวปFทมวรรณ จันทร'ยุ&ย
62082003560 นายภานุวัฒน' สุจริตธรรม
62082003561 นางสาวนงลักษณ' ละเอียด
62082003562 นางสาวธิดาศรี นาคมณี
62082003563 นางสาวจินตหรา แจ?มกระโทก
62082003564 นางสาวทักษพร คุณธรรม
62082003565 นางสาวภัทรสุดา กุลาชัย
62082003566 นายจักรกฤช อินนอก
62082003567 นายฤทธิชัย ทองคํา
62082003568 นายธีรนันท' ฦาชา
62082003569 นางธัญนันท' บุญใจ
62082003570 นางสาวศศิธร ชอบทวี
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62082003571 นางสาวอัชรินทร' นําพา
62082003572 นางสาวเบญจวรรณ อนุเคราะห'
62082003573 นายธนโชติ เสียงวังเวง
62082003574 นางสาวสุพรรณรักษ' รัตนเดช
62082003575 นางสาววิภาวรรณ นามสว?าง
62082003576 นายดนัย หรุ?นเลิศ
62082003577 นางสาวธนพร แสงภักดี
62082003578 นายพิชัย เต?านนท'
62082003579 นางสาวอิณฒณพาวรรณ อินจันทร'
62082003580 นายปุณยวัจน' ผาลา
62082003581 นายอาทิตย' อาจหาญ
62082003582 นางสาวเบญจพร มิชูมี
62082003583 นางสาวพัชรี ชูไทยนิรันดร'
62082003584 นางสาวสุนันทา ไชยแสง
62082003585 นายธนพล บุญรอดรัมย'
62082003586 นางสาวปวีณา แทนกระโทก
62082003587 นายมาโนช โฉสูงเนิน
62082003588 นายธีรพันธุ' กาตะคุ
62082003589 นายพงศ'นรินทร' หม่ืนภักดี
62082003590 นายสินชัย เทพังเทียม
62082003591 นางสาวขศยา กรอบทอง
62082003592 นายสุริยา เถ่ือนสันเทียะ
62082003593 นายกัมปนาท ทองดา
62082003594 นายวสันต' นนตรีรัตน'
62082003595 นางสาวณัฐพัชร' วงศ'บุตร
62082003596 นางสาววรลักษณ' เกิดผล
62082003597 นางสาวสุภานันท' ชํารัมย'
62082003598 นายธีรวัฒน' ข?ายทอง
62082003599 นายสุระชัย กลมกูล
62082003600 นางสาวสุภาภรณ' โพธ์ิสูงเนิน
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62082003601 นางสาวสุวิมล สุขี
62082003602 นายจักรพันธ' ย่ีสันเทียะ
62082003603 นางสาวนิลาวรรณ พร&อมไธสง
62082003604 นางสาวเมธาวี ม่ันเมือง
62082003605 นายวรพจน' สายคําตา
62082003606 นางสาวฉัตรแก&ว พวงลัดดา
62082003607 นางเรณู เอี่ยมรัศมี
62082003608 นายพงศกร มุ?งจอมกลาง
62082003609 นางสาวสุทธิดา ศรีเกษม
62082003610 นายอดิสรณ' วังหอม
62082003611 นางสาวสิริกัญญา เกียรติเกาะ
62082003612 นายจําลอง นาตาแสง
62082003613 นายวัชวุฒิ จันทร'บุญแก&ว
62082003614 นางสาวเมธญา ต?อวาศ
62082003615 พลทหารนราวิชญ' ถนอมเงิน
62082003616 นายวรวัช งานยางหวาย
62082003617 นายประสิทธ์ิ ชูแก&ว
62082003618 นางสาวกัลยรัตน' แทนไล
62082003619 นางสาวมาลัย แก&วไพชัฎ
62082003620 นายผดุงเกียรติ ภูวญาณ
62082003621 นายมงคล ภูหลาบ
62082003622 นางสาวป@ยพร ถาวงษ'กลาง
62082003623 นายวีรชาติ ฉัตรหลวง
62082003624 นางสาวหัทยา เวียงสิงขร
62082003625 นางสาวอารียา แสงรัมย'
62082003626 นางสาวปรียาภัทร มีสุข
62082003627 นายมารุต ทอนศรี
62082003628 นางสาวกนกวรรณ สุขษา
62082003629 นางสาวศิริวรรณ เดิมสูงเนิน
62082003630 นางสาวจันทริกา แก&วมน

หน&า 121 จาก 137            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ นครราชสีมา

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

62082003631 นางสาวพรรณธิชา กลั่นวิลัย
62082003632 นางสาวพนิดา ประดิษฐ'จา
62082003633 นายสุภัทร ศิริ
62082003634 นายชวิศ พืชทองหลาง
62082003635 นางสาวชลิดา กิจคติ
62082003636 นางสาวสุนีพร ยือกระโทก
62082003637 นางสาววรัญญา เพ?งเล็งดี
62082003638 นายพิศณุ โคสา
62082003639 นางสาวพัชรีวรรณ สุดาวงศ'
62082003640 นายสหรัถ ผลาหาร
62082003641 นางสาวณัฐวดี มุ?งเรียบกลาง
62082003642 นางสาวปวีณรัตน' สุวรรณศรี
62082003643 นายชินวัตร แปOนซ่ือ
62082003644 นายภานุวัฒน' ยินดี
62082003645 นางสาวธิดารัตน' พละสุ
62082003646 นางสาวชฎาพร มีแปO
62082003647 นายรุ?งสุริยา มหานาม
62082003648 นายภากร เพ็ญสุข
62082003649 นางสาวกรรณิการ' ดีวิเศษ
62082003650 นายคงธนา นันทวนิช
62082003651 นางสาวทิพรักษ' สาระสระน&อย
62082003652 นางสาวศศิวิมล น?าชม
62082003653 นายมณไท ทะนารี
62082003654 นางสาวรชรินทร' วึบชัยภูมิ
62082003655 นางสาวสุธาสินี เรียบสันเทียะ
62082003656 นายรณกร ปFญกาที
62082003657 นายอนุพงศ' จันทร'เทพ
62082003658 นางสาวอุษา ลันขุนทด
62082003659 นางสาวประคองทรัพย' ห?างกลาง
62082003660 นางสาวนฤเนตร นิยมชัย
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62082003661 นายดํารงฤทธ์ิ คุ&นกระโทก
62082003662 นายณรงค'ฤทธ์ิ ร?วมสุข
62082003663 นางสาวเสาวรจณีย' ทินปราณี
62082003664 นายนิติพัฒน' ชาญทุม
62082003665 นายพัฒนศักด์ิ เครือนพคุณ
62082003666 นางสาวนภาพร ดีเวียง
62082003667 นายสรศักด์ิ ลองจํานงค'
62082003668 นางสาวพัชรินทร' ทัพสกุล
62082003669 ส.ท.ฐกรณ'วิศฐ' ลองจํานงค'
62082003670 นายหิรัญ เกษียรจังหรีด
62082003671 นางสาวดวงพร สิทธิดํารงค'
62082003672 นางสาวสุทาทิพย' ศรีอยู?
62082003673 นางสาวอรัญญา หนึ่งด?านจาก
62082003674 นายศิริชัย จิตสุข
62082003675 นางสาวชลิตา ตุ?นทอง
62082003676 นางสาววิภาพร เพประโคน
62082003677 นางสาวอุ?นเรือน มะโนบาล
62082003678 นายจิตรติพล ปาปะทา
62082003679 นายสุทัศน' ประประโคน
62082003680 นายอนุชา บุญรอดรัมย'
62082003681 นายศักด์ิมงคล มีสุข
62082003682 นายวิทวัส ธนูสา
62082003683 นายกฤษณะ มณีกุล
62082003684 นางสาวพรรณทิพย' แก&วพวง
62082003685 นายวันชัย บุญเล?ห'
62082003686 นางสาวกมลวรรณ โอบจะบก
62082003687 นายณัฐวัฒน' เหลาคม
62082003688 นายอาฑิพัฒน' โอสถประสาท
62082003689 นายทวีกุล ประสานสุข
62082003690 นายณัฐพงศ' ปอสูงเนิน
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62082003691 นายกิตติพล พูนธิผล
62082003692 ว?าที่ รต.รุ?งเรือง ชื่นชม
62082003693 นายกฤษดา เตียงงา
62082003694 นายณัฐพล โชติก่ิง
62082003695 นายวัฒนา โททอง
62082003696 นายวัชรพงศ' ต้ังวงษ'เจริญสุข
62082003697 นางสาวรติภรณ' โพธ์ิ
62082003698 นางสาววัชราภรณ' เกตุตะขบ
62082003699 นางสาวจีรนันท' ทองจํารัส
62082003700 นางสาวประภาพร อุปราช
62082003701 นายวรานนท' เมืองม่ิง
62082003702 นายธนชัย ทับทองหลาง
62082003703 นางสาวกฤติพร ชาวไร?นา
62082003704 นายพูนศิริ ภาคพรม
62082003705 นายชนพัฒน' เจริญศิริ
62082003706 นางสาวนภัส อินทรประสาน
62082003707 นางสาวหัตถ'ศญา นาแฉล&ม
62082003708 นายทัศนพงศ' คนฉลาด
62082003709 นางสาวเกศกนก โทนทอง
62082003710 นายนฤเบศ พรมขันธ'
62082003711 นายกลินทร' สอนฤทธ์ิ
62082003712 นางสาวยุพิน สายเพชร
62082003713 นายเจริญชัย ฤทธ์ิดอน
62082003714 นางสาวพรธิวา เพ็งพลา
62082003715 นางสาวป@ยาภา สีมาทอง
62082003716 นางสาวสุรีพร จันทร'ภิรมย'
62082003717 นางสาวนารี พริ้งชัยภูมิ
62082003718 นายพงษ'ทอง ฉิมพลี
62082003719 นายจิรายุ ทัดชัยภูมิ
62082003720 นางสาวลลิดา จันทร'ผ?อง
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62082003721 นางสาวนารีรัตน' ทองอยู?
62082003722 นายณัฐวุฒิ ชาสูงเนิน
62082003723 นางสาวสาธิยา วิลาสตระกูล
62082003724 นายจิรภาส สุตลาวดี
62082003725 นางสาวธีรนุช รอดพันธุ'
62082003726 นายเกรียงศักด์ิ ศรีนอก
62082003727 นายสุทัศน' ฤทธิสนธ์ิ
62082003728 นายมงคลศักด์ิ ต?อติด
62082003729 นางสาวเอกฤทัย สุขเจริญ
62082003730 นางสาวพัทธนันท' บุตรกระจ?าง
62082003731 นายอรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62082003732 นายอานนท' พันธ'สาลี
62082003733 นายมนตรี คําภีระ
62082003734 นางอินทุอร มาลีผล
62082003735 นางสาวปาริชาติ เครือเนียม
62082003736 นายวีระยุทธ รูปทอง
62082003737 นางจุฬาลักษณ' หวังประสพกลาง
62082003738 นางสาวธนัญกนก ภูพลอย
62082003739 นายศักดิพงษ' โมขุนทด
62082003740 นายวิโรจน' ทัดศรี
62082003741 นางสาวเจนจิรา ใจเปX]ย
62082003742 นางสาวฉวีวรรณ โสมลี
62082003743 นายเนติพงษ' บัวเต็ม
62082003744 นางสาวจีราภรณ' มีมานะ
62082003745 นางสาววโรชา ศรีทิพย'
62082003746 นางสาวอนุศรา สมัครณรงค'
62082003747 นางสาวปาริฉัตร ปราณีตพลกรัง
62082003748 นางสาวนิดา ใจวงษ'
62082003749 นางสาวศุภรัตน' เกษรนวล
62082003750 นางสาวกัญญพัธร เปรินทร'
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62082003751 นางสาวพิมพ'ชนก เพียพิมเพ่ิม
62082003752 นางสาวมณีรัตน' กิจขุนทด
62082003753 นางสาวกมลชนก กลิ่นสุบรรณ'
62082003754 นายศักดิธร ปFสสาวะโท
62082003755 นางสาวธวัลรัตน' สุภาพรม
62082003756 นายปวีณเศรษฐ' สืบมี
62082003757 นางสาวนลปพรรณ ขาวสอาด
62082003758 นายศุภชัย ห&อย้ี
62082003759 นางสาวทัศสินา น&อยสุวรรณ'
62082003760 นางสาวขวัญฤทัย หงษ'บูชา
62082003761 นายอาทิตย' พุ?มมาลา
62082003762 นางสาวพัชรี เฉลียวฉลาด
62082003763 นางสาวฉวีวรรณ หวายสันเทียะ
62082003764 นายภาณุวัฒน' บานเย็น
62082003765 นางสาวธันยากานต' ศิรินิธิธีระกุล
62082003766 นางสาวสุนีย' บุญจอม
62082003767 นายสุรชัย นนท'ตา
62082003768 นายอนุวัฒน' ทองคํา
62082003769 ส.อ.กนต'ธร หาญประโคน
62082003770 นายปฏิพล ศรีภา
62082003771 นายกันต' สว?างเกล&า
62082003772 นายณัฐพล ไชยบุรี
62082003773 นางสาวสุนารี คําใบศรี
62082003774 นางสาวอรอนงค' เนาว'นอก
62082003775 นางสาวอาภาพร อินกะโทก
62082003776 นางสาวสุรัตน'ดา แก&ววังปา
62082003777 นายวีระชาติ แสงชัยภูมิ
62082003778 นายนิรัติศัย สกุลจันทร'
62082003779 นางสาวชุลีกร โปร?งสูงเนิน
62082003780 นางสาวทัศณีย' กุลบุตร
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62082003781 นายวีระฉัตร ฟFกโคกกรวด
62082003782 นางสาวภุมรา นิลศรี
62082003783 นางสาวสุภาพร เกตุแก&วเกลี้ยง
62082003784 นายชัยยะ น?วมศิริ
62082003785 นายเฉลิมวุฒิ ชนะทะเล
62082003786 นางสาวกรรณิกา โอชา
62082003787 นางสาวป@ยะดา แพทย'มด
62082003788 นางสาวกรรณิการ' ชุมพลวงค'
62082003789 นายพิเชษฐ' ทิพารัตน'
62082003790 นางสาวศิริพร พานพบ
62082003791 ว?าที่ร&อยตรีธนพัตร' ชํานาญพนา
62082003792 นางสาวนันทวัน ปลอดกระโทก
62082003793 นายณัฐศิลปV วิชิต
62082003794 นายวีระชัย ฝFงนิล
62082003795 จ?าอากาศตรีอธิวัฒน' ธีรเกียรติศิริ
62082003796 นางสาวศรัณย'ธรณ' อิ่มเจริญ
62082003797 นายทศพร สุภารี
62082003798 นางสาวแสงระวี พหลยุทธ
62082003799 นางสาวชนิดา พุทธายะ
62082003800 ว?าที่ ร.ต.หญิงศุภาพิชญ' ส?องกระโทก
62082003801 นางสาวมัลลิกา สีหเทพเลขา
62082003802 นางสาวรัตนาภรณ' ทองโพธ์ิ
62082003803 นางสาวสิริมนต' หนูอินทร'
62082003804 นางสาวปนิตา ชอบสงวน
62082003805 นางสาวพัชราภรณ' ขอยันกลาง
62082003806 นางสาวชนณิกานต' วิเศษนอก
62082003807 นางสาวจิราภรณ' มอมขุนทด
62082003808 นายศตวรรษ แทนพลกรัง
62082003809 นายรณวิต กะสันเทียะ
62082003810 นายสุริยา แก&วจันทะมา
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62082003811 นางสาวกนกวรรณ จันทะมาตย'
62082003812 นายธนพงศ' สิทธิคุณ
62082003813 นางสาววิชุดา เดชนะ
62082003814 ร&อยโทมงคล ติรณพันธ'
62082003815 นายศุภวรรษ จิตต'สูงเนิน
62082003816 นางสาวจิดาภา พันธ'วิเศษ
62082003817 นางสาวรุ?งนภา จันท'เวียง
62082003818 นายภานุพงศ' คชประภา
62082003819 นางสาวกนกวรรณ เฮียงจันทึก
62082003820 นางสาวประภัสสร อุปราช
62082003821 นางสาวกาญจนา อุดมพร
62082003822 ว?าที่ร&อยตรีปFญญากร รมยาคม
62082003823 นายณรงค'เดช สุริอาม
62082003824 นายกรกช เชื้อถาวร
62082003825 นางสาวศิริรัก ธรรมนิยม
62082003826 นายกันตภณ สวยกําปFง
62082003827 นายธีรเทพ พันธ'สระน&อย
62082003828 นางสาวศุลีพร หงษ'สีทอง
62082003829 นายณรงค'ทรรศน' ใจมนต'
62082003830 นายนรินทร นามกลาง
62082003831 นายอธิวัฒน' ศรีแก&ว
62082003832 นายกฤษฎา พงษ'ใหม?
62082003833 นางสาวณัฐฎา ไชยผา
62082003834 นายณัฐวุฒิ เผ?นณรงค'
62082003835 นางสาวสุมิตรา ใจเที่ยง
62082003836 นางสาวนงพะงา ศิริคุณ
62082003837 นางสาวหทัยรีย' คงมี
62082003838 นายสมพร ปงฤทธ์ิ
62082003839 นายพีรพงษ' คงทอง
62082003840 นางสาวชนมน สัตบุตร
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62082003841 นางสาวพิศมาธรฐ' สุวรรณภูมิ
62082003842 นางสาววราพร มากโฉม
62082003843 นางสาวศิริขวัญ ถือชัยภูมิ
62082003844 นายนันทวุฒิ อินทจักร'
62082003845 ว?าที่ ร.ต.ญาณพงศ' ดําขําสกุล
62082003846 นายม่ัน แถวหมอ
62082003847 นายศุภกิจ สินปรุ
62082003848 นางสาวฉัตรวิมล เราสูงเนิน
62082003849 นางสาวศุภาวรรณ ทะรารัมย'
62082003850 นางสาวกมลวรรณ พรมทอง
62082003851 นายนุกูล กางกรณ'
62082003852 นางสาวสุทธินีย' เค&ามาก
62082003853 นางสาวอรอุมา รัตนาภรณ'
62082003854 นางสาวนันท'นภัส เขม&นงาน
62082003855 สิบเอกวรวัฒน' มาตรังศรี
62082003856 นายธีรพงศ' ซอพรมราช
62082003857 นายเดชดิศักด์ิ ปลอดกระโทก
62082003858 นางสาวมณิอร ดมอุ?นดี
62082003859 นายประสงค' ย?อมจะโปะ
62082003860 นางสาวกัณฐิกา ขอนพุดซา
62082003861 นางสาวภาวิณี แก&วเสน?ห'
62082003862 นางสาวกรีตามน โหกระโทก
62082003863 นางสาวปFทมาภรณ' สําราญจิต
62082003864 นายทินกร สีสุวงษ'
62082003865 นางสาวกนกกร สุขเหลือง
62082003866 นายอรรถนัย พลทะยาน
62082003867 นายวรวุฒิ บุญชิต
62082003868 นางสาวจิราพร มณีวรรณ
62082003869 นางสาวสุพรรษา ภูมิศูนย'
62082003870 นางสาวสรัญญา เฉลาภักตร'
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62082003871 นางสาวจินตนา ป@Aนสันเทียะ
62082003872 นางสาวรุ?งตะวัน มีอุเทน
62082003873 นางสาวชลธิชา งดกระโทก
62082003874 นายธีรพงษ' แตะกระโทก
62082003875 นางสาวอัญมณี สุขสนิท
62082003876 นายฤทธิรงค' พงษ'สุวรรณ
62082003877 นายชาครีย' บุญประดิษฐ'
62082003878 นางสาวจินตนา บัวคลี่
62082003879 นายวัชรพล ร?วมตะขบ
62082003880 นางสาวพิกุล ฝาชัยภูมิ
62082003881 นายสกล เสมา
62082003882 นางสาวสุจิตรา สายแวว
62082003883 นายภูริทักษ' แสนหลวง
62082003884 นางสาวกัญญารัตน' พรมจันทร'
62082003885 นางสาวบุษราคัม ทนคง
62082003886 นายอธิราช สมหวัง
62082003887 นางสาวสุพรรณี สุขไสว
62082003888 นางสาวดารณี ใจจอมกูล
62082003889 นางสาววนิดา เตียงช?างรัมย'
62082003890 นายวัชรพงษ' สิทธิวงศ'
62082003891 นายกรกวรรษ ขจรนิธิพร
62082003892 นายพัฒนา ครัวสูงเนิน
62082003893 นางสาววิมล จอกทิพย'
62082003894 นายโกมล ยตะโคตร
62082003895 นางสาวเพ็ญนภา โคมารัมย'
62082003896 นางสาวสุชาดา เหลื่อมทองหลาง
62082003897 นางสาวดรุณทิพย' หลอดทอง
62082003898 นายวีรพันธ' นพพิบูลย'
62082003899 นางสาวจาลิวัลย' หาญย่ิง
62082003900 นางสาวชัญญานุช จุนหัวโทน
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62082003901 นายสมโภช ขุดโพธ์ิ
62082003902 นางสาวสุพิชชา บัตรรัมย'
62082003903 นางสาวศิริมา ศรีเมือง
62082003904 นายธงชัย หอนอก
62082003905 นางสาวจันทพร ประทุมพันธ'
62082003906 นางสาวสุภาวดี พานิชย'
62082003907 นางสาวธนิสสา อินทรนุช
62082003908 นายอานนท' ประถมทอง
62082003909 นางสาวภาณุมาส สังข'อินทร'
62082003910 นางบุญญานนท' วิไลศรี
62082003911 นายชุติพงศ' พิศงาม
62082003912 นางสาวจุฑาลัย ทะมะรมย'
62082003913 นางสาวอัจฉรา จิตงาม
62082003914 นางสาวสุธาสินี ปลุกกระโทก
62082003915 นายภาคภูมิ พรมฟFก
62082003916 นางสาวสุรัตน'ดา ล&วนอํานวยโชค
62082003917 นางสาวชุติมา วิมลสิทธ์ิ
62082003918 นายจรูญ สถิรพงษ'
62082003919 นายอภิวัฒน' โสมน&อย
62082003920 นางสาวยุวดี แคล&วณรงค'
62082003921 นางสาวนุชจรินทร' ขอดคํา
62082003922 นางสาวอรุณรัตน' มุ?งจอมกลาง
62082003923 นายอภิชาติ ภูผานี
62082003924 นายศุภมงคล รัตนศฤงค'
62082003925 นายอดุลย' เนตรสูงเนิน
62082003926 นางสาวอัจจิมา เลากลาง
62082003927 นางสาวไอรดา บุญชู
62082003928 นางสาวสุกัญญา ยางแก
62082003929 นางสาวนันทิยา จันทร'อินทร'
62082003930 นางสาวมยุรา หินจําปา
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62082003931 นางสาวหทัยรัตน' อินทร'รัตน'
62082003932 นายกฤษณะ มียอด
62082003933 นายสุรเดช เจือจันทร'
62082003934 นายอนุชา ปานกลาง
62082003935 นายอภิวัฒน' ยอดสูงเนิน
62082003936 นางสาวภคอร เห็มสมัคร
62082003937 นางสาวเบญญาภา เปล?งอร?าม
62082003938 นายศรายุทธ แจ?มใส
62082003939 นายปาริวัตร อยู?ทิพย'
62082003940 นางสาวชุติมา เพลียสันเทียะ
62082003941 นายชาติชาย เฮงมีชัย
62082003942 นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนสันเทียะ
62082003943 นางสาวสีนวล แหวดกลาง
62082003944 นางวรรณวิภา ใสสุทธิ
62082003945 นางสาวกานดา ปานเหมือน
62082003946 นางสุธาสินี ทิมสถิตย'จันทึก
62082003947 นางสาวศิริรัตน' ศรแสง
62082003948 นางสาวนันทิยา แสงจันทร'สุข
62082003949 นางวารุณี เครื่องกลาง
62082003950 นางสาวเพชรลดา โตPะทอง
62082003951 นางอัญชลี สาไพรวัลย'
62082003952 นางสาวรัตนารัตน' หม่ันทองหลาง
62082003953 นางสาวนิรมล วังคีรี
62082003954 นางสาวศศิธร สีลาเนิน
62082003955 นายพิรนันท' ผลโพธ์ิ
62082003956 นางสาวภัชรัตณ' นัยต๊ิบ
62082003957 นางสาวนันทยา นอกกระโทก
62082003958 นางสาวชุติกาญจน' ฝาชัยภูมิ
62082003959 นางสาวพัชรินทร' มิถุนดี
62082003960 นางสาวสุดารัตน' ทองผา
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62082003961 นางสาวธนพร พัชรมงคลกุล
62082003962 นายสราวุธ บุญมา
62082003963 นางสาวกรรณรัตน' ด&วงบ&านยาง
62082003964 นางสาวป@ยะภรณ' เกษลา
62082003965 นางสาวธัญญ'สุทัตตา ฉัตรพัฒนพล
62082003966 นายเจตน'จิตติ วังเสนา
62082003967 นางนภาพร สนธิการณ'
62082003968 นางสาวจิรดา สิทธิวงศ'
62082003969 นางสาววิภาวดี ศิริสําราญ
62082003970 นางสาวสุชานันท' สนสุภาพ
62082003971 นางสาวกัณฐิกา สนทนา
62082003972 นายศักดา เทพบุตรดี
62082003973 นางสาวกติกากร กล่ํากลาง
62082003974 นายสุรสิทธ์ิ ขวานหม่ืน
62082003975 นางสุภานัน จําเริญศรี
62082003976 นางสาวสรวีย' ศรีเจริญสุข
62082003977 นายเฉลิมพร วงมานิต
62082003978 นางสาวรัตนาพร พันธุ'ไม&
62082003979 นายศุภณัฐ เทียมทอง
62082003980 นายวสันต' เสิงกําปFง
62082003981 นายเอกชัย นามวิชา
62082003982 นางสาวภัทราภรณ' เจิมศรี
62082003983 นางสาวพรทิพย' พุ?มศิริ
62082003984 นางสาวรุ?งนภา ศิลา
62082003985 นางสาวเกศมณี จันทะดวง
62082003986 นางสาวจิราพร พิมดี
62082003987 นายศุภชัย จุนหัวโทน
62082003988 นางจุฬาตรี โอสถประสาท
62082003989 นายเปรม สิงห'คํา
62082003990 นางฐานิตา เติมผล
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62082003991 นายภณธน ปภณธนพัศ
62082003992 นางสาวอารียา แตบไธสง
62082003993 นางสาวกรรณิกา แก&วโพธ์ิ
62082003994 นางสาวปFญญาพร คูณกลาง
62082003995 นายชัยวัฒน' อุ?นจังหรีด
62082003996 นางสาวกชพรรณ อ?อนทะเล
62082003997 นายสิทธิศักด์ิ เกาวิจิตร
62082003998 นายธีระชัย บุบผา
62082003999 นางสาวพัชรินทร' ดวงกระโทก
62082004000 นายชัยธวัช ฤทธ์ิแสน
62082004001 นางสุภาภรณ' สลิดกุล
62082004002 นายไพโรจน' รอดไพรี
62082004003 นางสาวพจนา คิดถูก
62082004004 นางสาวภิชานันท' กันชัยภูมิ
62082004005 นายศุภวัชร ท?าเจ็ง
62082004006 นายเมธิชัย ช่ําชอง
62082004007 นางสาวภัทราพร ขําชัยภูมิ
62082004008 นายกฤตยชญ' สารทา
62082004009 นางสาวอินทิรา ใจม่ัน
62082004010 นางอุบลรัตน' จันดิษ
62082004011 นางสาวป@ยมาศ ศรีโคตร
62082004012 นางรัตนาภรณ' นิเลิศรัมย'
62082004013 นางสาววรรณภาพร ปลีนารัมย'
62082004014 นายปFณณวัฒน' เอมกระโทก
62082004015 นางสาวพัชนีย' ไชยแสง
62082004016 นายศิริพงศ' ตัดพุดซา
62082004017 นายสนธยา บุญทาทอง
62082004018 นายป@ยะพร ทองเจริญ
62082004019 นางสาวสุธิตา การบรรจง
62082004020 นายจักรพล ภูวะกง
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62082004021 นางสาวมุกรินทร' จันทร'จํารัส
62082004022 นางสาวรุ?งนภา วิเวกก่ิง
62082004023 นางสาวกนิษฐา ศรีสมพงษ'
62082004024 นางสาวพัชรินทร' น&อยกลาง
62082004025 นายการัณฑ' เขียวสด
62082004026 นางสาวธัญญรัตน' นามคํา
62082004027 นางวิรวรรณ วงศ'สูงเนิน
62082004028 นางสาวฐิติมา ล&นทม
62082004029 นายทูล ซ?อมทอง
62082004030 นางสาววรรณนภา สมัครณรงค'
62082004031 นางสาวณัฏฐณิชา คําชนะ
62082004032 นายอนุรักษ' แมลงผึ้ง
62082004033 นางสาวอนัญญา เย่ืองจันทึก
62082004034 นางสาวมารตี บุญยงค'
62082004035 นางสาวภัทราภรณ' เปล?งปลั่งศรี
62082004036 นางสาววรรณภา สีสมร
62082004037 นายนัฐภูมิ ผาดไธสง
62082004038 นายชนัตร เสริมพิมาย
62082004039 นางสาวศุภรัตน' เช?นรัมย'
62082004040 นางสาวพัชริดา จักรพล
62082004041 นางสาวสุนิษา พันธุ'ใหม?
62082004042 นายนิธิศักด์ิ กฤษณหม่ืนไวย
62082004043 นางสาวพรพรรณ' เจริญลอย
62082004044 นายบุญฤทธ์ิ สุวรรณาจารย'
62082004045 นายสมรัฐ บุญธรรม
62082004046 นายสัณฐิติ แก&วคล&าย
62082004047 นายฆเณตร' ธนากิจชัย
62082004048 นายศิวกร คําตา
62082004049 นางสาวนิภา นาชะกาษ
62082004050 นายธนศักด์ิ ม?วงสอน
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62082004051 นายณัฐพล ตราสระน&อย
62082004052 นางสาวจิตติกาญจน' ดิษธรรม
62082004053 นางสาวลลิตา สุทธิประภา
62082004054 นายคมเพชร วรรณพงษ'
62082004055 นางสาวจิราพร กระแสร'
62082004056 นางสาวสุชาดา สุวรรณการ
62082004057 นายจักรา เหล?าเขตร'กิจ
62082004058 นางสาวกวินธิตา จําปาทอง
62082004059 นายอานนท' กะสันเทียะ
62082004060 นายโอภาส อยู?ดี
62082004061 นายวีรวิทย' สุวรรณศรี
62082004062 นายศรายุทธ พินิจจอหอ
62082004063 นางสาวกรรณภิรมณ' พรมศรี
62082004064 นางสาวศศิธร พวงทอง
62082004065 นายจักรกฤษณ' บุตรสอน
62082004066 นางสาวทิตยาพร กงนอก
62082004067 นายเดชาวัต โพธ์ิศาลาแสง
62082004068 นายยุทธนา บุญจูง
62082004069 นายภานุพงษ' ชนะบดี
62082004070 นางสาวจิณห'นิภา โสกุล
62082004071 นายสิทธิโชค วรรณทอง
62082004072 นางสาวจิราพร สาวรัมย'
62082004073 นายวิชาญ วงษ'เหมือน
62082004074 นางสาวสุมณทรา กองบุบผา
62082004075 นางสาวจิดาภา ศิริ
62082004076 นางสาวชนิดา นาคยา
62082004077 นางสาวสุนิสา ชิดรัมย'
62082004078 นางสาวธัญชนก ปฏิรูปานนท'
62082004079 นายธนพล ว?องนุกูลสวัสด์ิ
62082004080 นายศุภกิจ บุญเจือ
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ นครราชสีมา

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

62082004081 นายกฤษฎา เมษา
62082004082 นางสาววรัญญา ชัยลิ้นฟOา
62082004083 นายอรัญ มารัตนย'
62082004084 นางสาวพนิตานันท' ศักด์ิบุญยธร
62082004085 นางสาววาสนา จงคาดกลาง
62082004086 นางสาววรรณศิริ รักชาติ
62082004087 นางสาวจันจีรา เวียงระวัง
62082004088 นางกิตินันท' แคนสิงห'
62082004089 นางสาวธัญญารัตน' นระนวล
62082004090 นายณัฏฐกิตต์ิ กลิ่นวิชัย
62082004091 นางสาวธนวันต' แสงคํา

จํานวน 4,091 ราย
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