
เลขประจําตัวสอบ

62101000001 นางสาวรัชนีภรณ� พันธ�ชาติ
62101000002 นางสาวสุกัณยา สว�างวงค�
62101000003 นายทิสลักษณ� เพชรสังหาร
62101000004 นางสาวสตรีรัตน� สมบัติมี
62101000005 นายชลสิทธ� ประทุมนอก
62101000006 นายไตรภพ ชาภูบาล
62101000007 นางสาวณิชากร พิมพลอย
62101000008 นายชลันธร งามเลิศ
62101000009 นางสาวเฉลิมลักษณ� แสนวิเศษ
62101000010 นางสาวอภิญญา ผาริโน
62101000011 นางสาวหนึ่งฤทัย วงมาเกษ
62101000012 นางสาวธนัชพร สุวรรณไตรย�
62101000013 นางสาววนัสนันท� หารไชย
62101000014 นางสาวสุพิชชา บุญทอน
62101000015 นางสาวจิราพร ทองปด
62101000016 นางสาวธนัญญา วรรณธนสุทธ์ิ
62101000017 นายป8ญญา สุภชาติ
62101000018 นายภูมินทร� วินทะสมบัติ
62101000019 นางสาวขนิษฐา ทิพย�ประพันธ�
62101000020 นายวรชิต สีสารี
62101000021 นางสาวฐิติมา บุตรวงษ�
62101000022 นางสาวอคัมย�สิริ ภูมิภักด์ิ
62101000023 นางสาวป8ทมพร ชายสวัสด์ิ
62101000024 นายพิชัย ขันวิเศษ
62101000025 นายธีรวุฒิ สําเร็จดี
62101000026 นายสิทธิชัย บุญพอ
62101000027 นายศุภณัฎฐ� สหยงสวัสด์ิ
62101000028 นางสาวศิริพร กลิ่นหอม
62101000029 นางสาวปรียานันท� จันทรโคตร
62101000030 นายวีระพงศ� ขันโยธา
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62101000031 นางสาวสุภาวดี หมายเก้ือ
62101000032 นางสาววิภาวรินทร� ศิริคุณ
62101000033 นางสาวอริษา คตชลน
62101000034 นางสาวละอองดี สีหันต�
62101000035 นายศรันย� ยาเคน
62101000036 นายณรงค� คํานัต
62101000037 นายทรงวิทย� กองสุข
62101000038 นายอภิชาติ ชูรัตน�
62101000039 นางสาวณัฏฐฐิดา แก?วเชียงทอง
62101000040 นางสาวอุไรพร งามนัก
62101000041 นางสาวสุกัญญา คําพันธ�
62101000042 นางสาวสุตาภัทร วิลัย
62101000043 นางสาววัลวิษา เมืองโคตร
62101000044 นายพงศกร เข็มเพชร
62101000045 นางสาวเอมมิกา แถวลีลา
62101000046 นางสาวปEยะพร ราตรีสุข
62101000047 นางสาววนิดา ฟองทอง
62101000048 นายศศิกิจ แสงสุรินทร�
62101000049 นายกษมา ไชยพฤกษ�
62101000050 นางสาวกัญญารัตน� พรมลักษ�
62101000051 นางสาวกรรณิการ� เทียมสิงห�
62101000052 นายฑิฒิณัฐ ผัดไชย
62101000053 นางสาวธิรดา กุจะพันธ�
62101000054 นางสาววรรษมล เบ?าทอง
62101000055 นางสาวอุษาวดี โกสา
62101000056 นายอาทิตย� แก?วนิล
62101000057 นางสาวพัชราภรณ� พลรัตน�
62101000058 นางสาวณัฐริกา วะโพชัย
62101000059 นางสาวดารณี มานะพระ
62101000060 นางสาวกานต�สุดา ปรัชญาประเสริฐ

หน?า 2 จาก 21            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62101000061 นางสาวอัญชุลี ยุวพรม
62101000062 นางสาววิภารัตน� สุป8นนุช
62101000063 นายกอบชัย ศิลสอน
62101000064 นายนัฐพล บุญอนันต�
62101000065 นางสาวเอมอร สุขกําเนิด
62101000066 นางสาวฐิติญา อะโคตรมี
62101000067 นางสาวธัญญลักษณ� โคตรสมบัติ
62101000068 นางสาวธีราภรณ� ศรีวิเศษ
62101000069 นายบุญนิวัฒน� บุญหาร
62101000070 นางสาวเกษราภรณ� สาลีนาค
62101000071 นางสาวนพวรรณ พรหมคุณ
62101000072 นางสาวน้ําหวาน เพ่ิมพูล
62101000073 นายกิติศักด์ิ บุญภา
62101000074 นางสาวนิศรา อ�อนเสน�ห�
62101000075 นางสาวมลฤดี ทองอ?วน
62101000076 นางสาวฐิติพรรณ บุตรมี
62101000077 นางสาวปาหนัน โคชขึง
62101000078 นางสาวพนิดา สมคณะ
62101000079 นายสุเทพ ชาบุรี
62101000080 นายกฤษกร เทวารัมย�
62101000081 นายศรายุทธ ศิริสุวรรณ
62101000082 นายนําโชค ชํานาญวงษ�
62101000083 นางสาวอรยา ไตรยสุทธ์ิ
62101000084 นายระพีพงษ� สุวรรณเวียง
62101000085 นางสาวปEHนสุดา สายกองคํา
62101000086 นายสุริยะ พีรยาวรากร
62101000087 นางสาวสุภาภรณ� ผลเจริญ
62101000088 นางสาวบุษกร สุระพันธ�
62101000089 นางสาวณหทัย จันทร�โสดา
62101000090 นายพีระพัฒน� ป8ตถา
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62101000091 นายกิตติศักด์ิ หอมเนียม
62101000092 นางสาวจารุภา สุระพินิจ
62101000093 นางสาวศุภิสรา บุญตา
62101000094 นางสาวพรอนงค� สุขศรี
62101000095 นางสาวสุพาวิณี พานโมก
62101000096 นางสาวณิชกมล สิงห�ไชย
62101000097 นายประทิน แก�นม่ัน
62101000098 นางสาวกมลวรรณ ธยาธรรม
62101000099 นายวีรยุทธ สิงหะชัย
62101000100 นางสาวรุ�งลัดดา ลุสุข
62101000101 นางสาวโสภิดา บุญเพ็ง
62101000102 นายนิธิศักด์ิ ขวัญยืน
62101000103 นางสาวศิริพร กาญจนพัฒน�
62101000104 นางสาวศศิธร ยศไธสง
62101000105 นางสาวอทิตยา ศรีโสภา
62101000106 นางสาวศิริประภา จันทวี
62101000107 นางสาวยุวรี สัทธรรม
62101000108 นางสาวลินดา สุพงษ�
62101000109 นางสาวกนกภรณ� พรมวิชัย
62101000110 นางสาวจิราวรรณ� นําระนะ
62101000111 นางสาววราภรณ� ธนสิทธ์ิหิรัญ
62101000112 นางสาวปวีณา พลขันธ�
62101000113 นางสาวกัญญารัตน� งามแสง
62101000114 นางสาวขวัญฤทัย ทัศคร
62101000115 นางสาวชนาพร หอมสมบัติ
62101000116 นายชัยสิทธ์ิ บุรินทร�
62101000117 นายอัศวิน ผาสุข
62101000118 นางสาวลักษิกา หม�วยนอก
62101000119 นางสาวภาวิดา บุญทรง
62101000120 นางสาวยุธิดา จันทะพันธ�
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62101000121 นางสาวยุวดี พรมแสง
62101000122 นางสาวพัชรีภรณ� วงค�นารี
62101000123 นายกฤษฏา ท?าวแก?ว
62101000124 นางสาวศศิกานต� รวยสําราญ
62101000125 นายวิโรจน� ไชยอุไร
62101000126 นางสาวเพ็ญนภา พรมจันทร�
62101000127 นายอรุณพงษ� ผงเสน�ห�
62101000128 นายสิทธิชาติ ธรรมมา
62101000129 นางสาวทักษญา สายโสภา
62101000130 นางสาวเมธิณี ไชยโคตร
62101000131 นางสาวปวริศา แก?วโสพรม
62101000132 นางสาวอภิชญา ก?อนคําดี
62101000133 นางสาวธัญญาพร ชนแดง
62101000134 นายดุษิต ก�อวงศ�
62101000135 นายพิเศษ เครือสิงห�
62101000136 นางสาวสุวนันท� บุญจอง
62101000137 นางสาวกิติยา ศรีแก?ว
62101000138 นางสาวศิริลักษณ� โชคศิริกุลกาญจน�
62101000139 นางสาวนิตยา ศรีหจันทร�
62101000140 นางสาวเจนจิรา จันทะหงษ�
62101000141 นายศุภโชค ฝอยจันทร�
62101000142 นายคธาวุฑ บุญฤทธ์ิเดช
62101000143 นางสาวนิราวัณย� ทารินทร�
62101000144 นางสาวณัฐฐินันท� รอดสําอางค�
62101000145 นางสาวภัคจีรา ทองประภา
62101000146 นายอัครพล เพ็ชร�ภา
62101000147 นางสาวชลนี มูลแก?ว
62101000148 นางสาวพรรวษา การุณ
62101000149 นายยุรนันท� บรรโล
62101000150 นางสาวสุนิสา ฤิทธิมนตรี
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62101000151 นางสาวอรวรรณ นามิสา
62101000152 นางสาวจันทร�เพ็ญ ฤทธิโย
62101000153 นางสาวบุษยมาศ แก�นอ?วน
62101000154 นายวีรชัย อ�อนมณี
62101000155 นางสาววิภาวดี การพาส
62101000156 นางสาวภัทรา อุทรามนตรี
62101000157 นางสาวประภัสสร ก?อนมณี
62101000158 นายศราวุฒิ คําเชิด
62101000159 นางสาวณัฐมณฑน� พิณทอง
62101000160 นายพรหมมินทร� แสงวิเชียร
62101000161 นางสาวพัชรินทร� วีระพันธ�
62101000162 นางสาวธารทิพย� ฤทธิพิพัฒน�
62101000163 นางสาววิชญาดา กุมลาชัย
62101000164 นางสาวสุภาพร มีหิริ
62101000165 นายบรรดิษย� ศิริโสม
62101000166 นางสาววินวิภา สุระพล
62101000167 นายชาญศิลปJ ใจนันตา
62101000168 นางสาวน้ําทิพย� วนมา
62101000169 นางสาวมัญฑิตา บุญยงค�
62101000170 นางสาวจุฑามาศ หมายสม
62101000171 นายนิวัติ ก่ิงแก?ว
62101000172 นายลพบุรีรัตน� บุตรมา
62101000173 นางสาวพงษ�นภา เหล�างาม
62101000174 นางสาววันดี ตัดสมัย
62101000175 นางสาวเบญจพร ศรีธนต�
62101000176 นางสาวอนัญญา ดวงศรี
62101000177 นางสาวอภัสรา หลักหาญ
62101000178 นางสาวอัมรัตน� รัตนพิทักษ�สุข
62101000179 นางสาวชญานภัส ศรีจริยา
62101000180 นางสาวนาฎนภา บัวใหญ�
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62101000181 นายรณชัย เดชพันธ�
62101000182 นางสาวมลิวัลย� ธานีโรจน�
62101000183 นายอภิสิทธ์ิ บัวใหญ�
62101000184 นางสาวฐิติรัตน� แสนทัด
62101000185 นางสาวอรอุมา คมคาย
62101000186 นายตุลาการ บุญเนตร
62101000187 นายอร�าม คามวาศรี
62101000188 นางสาวลัทธิมนต� ธรรมสัตย�
62101000189 นางสาวญาณนันท� ทางดี
62101000190 นางสาวกนกวรรณ ขันทะรักษ�
62101000191 นายอัสพงษ� นนทวงษ�
62101000192 นายราชศักด์ิ สิมาพันธ�
62101000193 นางสาวทิพวรรณ� แพงศรี
62101000194 นายวีระพล จันทร�พันธ�
62101000195 นายเกียรติภูมิ สว�างสุข
62101000196 นางสาวปวิชญา แซ�ฝMง
62101000197 นายนาวิน ชินคํา
62101000198 นางสาวป8ทมา พูลงาม
62101000199 นางสาวนาริน อินทร�เลิศ
62101000200 นายเมธัส ชุมสี
62101000201 นางสาวสรินชญาน� ไชยวัฒน�ฤทธิกุล
62101000202 นายพีระพัฒน� ทันตานนท�
62101000203 นางสาวธิติมา ธงไพร
62101000204 นางสาวจุฑามาศ สว�างภพ
62101000205 นายชัยยา สุพรรณโมกข�
62101000206 นายเชษฐ�กศิฐญ� ชัยวัฒนภีรกิจ
62101000207 นายกีรติ แสนเมือง
62101000208 นายกิตตินันท� สามัญ
62101000209 นายภาณุพงศ� บุญประภาร
62101000210 นางเยาวลักษณ� สอนอาจ
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62101000211 นางสาวนันทนา ถ่ินระหา
62101000212 นางสาวสาวิตรี จันทโคตร
62101000213 นางสาวรัชนีกร แก?วมณี
62101000214 นายธนกร ประชุมรักษ�
62101000215 นางสาวอาภาภรณ� ไพเราะ
62101000216 นางสาวนุชรี กะการดี
62101000217 นางสาววิภาพร แสงสว�าง
62101000218 นายสมัคร สีดา
62101000219 นายอภิรักษ� พันหนองแสง
62101000220 นายรัฐเศรษฐ� ไกรเดช
62101000221 นางสาวปทุมทิพย� อยู�สุข
62101000222 นางสาวธันยบูรณ� เบ?าทอง
62101000223 นางสาวสุภัค รอดตัวดี
62101000224 นางสาวจิระนันท� ทะนุพันธ�
62101000225 นางสาวรัชดาภรณ� สุนทรวงษ�
62101000226 นางสาวอรวรรณ พรหมโสภา
62101000227 นางสาวบุญจิรา โคษา
62101000228 นายโชคชัย เหล็กดี
62101000229 นางสาวอรสา บุญอ�อน
62101000230 นายธีรยุทธ สุขสําราญ
62101000231 นายธนบูรณ�ชัย ใจบุญ
62101000232 นางสาวมุกดาวรรณ แก?วศรี
62101000233 นางสาวภัทรพร พัฒนะสาร
62101000234 นางสาวนาตาชา วันเพ็ง
62101000235 นางสาวกัลยกร พิณโท
62101000236 นายพงศกร ทาศิริ
62101000237 นางสาวสุมาลี บุคคะจําปา
62101000238 นางสาวปณิฐา กําจัด
62101000239 สิบเอกประภักด์ิพงษ� ปฏิมาสวัสด์ิ
62101000240 นางสาวทิพย�เกสร แก?วศิลา
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62101000241 นายศราวุธ พ�วงแพร
62101000242 นางสาวเนตรชนก สุขเต็มดี
62101000243 นางสาวขนิษฐา ซ่ือตรง
62101000244 นางสาวอมรรัตน� ฉอ?อน
62101000245 นางสาวณัฐชา บุตราช
62101000246 นางสาวอรพิน คําทุย
62101000247 นางสาวสิตานันท� ฐิตสาร
62101000248 นายสมประสงค� ศาลาน?อย
62101000249 นายสาธิต ชื่นใจ
62101000250 นางสาวอภิสรา มาตราช
62101000251 นายวิรัช แก?วสิงห�
62101000252 นายธีรเดช สมหมาย
62101000253 นางสาวธันยพร แสนสุด
62101000254 นายจักรพงษ� มนัยนิล
62101000255 นางสาวรุ�งพร ฉวีวงศ�
62101000256 นายวรนิพิฐ พูลศิลปJ
62101000257 นางสาวสุชีรา เพรัมย�
62101000258 นางสาวธนาภรณ� ดารากรณ�
62101000259 นายประกาศิต พรมดี
62101000260 นางสาวสุรัสวดี บัวสาร
62101000261 นางสาวสายฝน ผ�องแผ?ว
62101000262 นางสาวสาธินี แสนกล?า
62101000263 นางสาวนฤมล ยางน?อย
62101000264 นางสาวภัทรวรินทร� ดาราช
62101000265 นางสาวรัตนวดี วงศ�จอม
62101000266 นางสาวหทัยทิพย� ตุลัยลักษณ�
62101000267 นางสาวพัชนีย� มูลเพ็ญ
62101000268 นางสาวปEยวรรณ พรมทา
62101000269 นางสาวอลิตตาภรณ� บุญรอง
62101000270 นางสาวนุจรินทร� นามวงษ�
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62101000271 นายจิรัฐฐิติ เบ?าทอง
62101000272 นางสาวเบ็ญจวรรณ มุกธวัตร
62101000273 นางสาวสุกัญญา จําปาศรี
62101000274 นายธนบัตร สุเมรุไหว
62101000275 นางสาวศิริพร ตระการจันทร�
62101000276 นางสาวจิรนุช คํามงคล
62101000277 นางสาวศุภาลัย กลมเกลียว
62101000278 นายชินกฤต อินตNะฟู
62101000279 นางสาวณัฐริกา ก่ิงวิชิต
62101000280 นางสาววิภาวรรณ นาคพันธ�
62101000281 นางสาวอทิตยา บุญทศ
62101000282 นางสาวปEยานุช จันงาม
62101000283 นางสาววิภาวรรณ� อุนาพันธ�
62101000284 นางสาวจีรนันท� ยันชมภู
62101000285 นางสาวนรีรัตน� มะลิบุตร
62101000286 นางสาวศศิประภา ตลุนจันทร�
62101000287 นางสาวนิตยาภรณ� แสนทอง
62101000288 นางสาวธัญนาฎ คําหาญ
62101000289 นางสาวสุภาวัลย� คูณวงค�
62101000290 นางสาวกนกวรรณ อินทรสด
62101000291 นางสาวปรียาพร สุริโย
62101000292 นางสาวปEยะดา โคชา
62101000293 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิคลัง
62101000294 นางสาวปรียานุช ชื่นสด
62101000295 นางสาวพัฒนพร บัวใหญ�
62101000296 นางสาวรัชนี สิงห�แก?ว
62101000297 นายธนากร พาลุกา
62101000298 นางสาวปาริชาติ สุวรรณผา
62101000299 นายนันทวัฒน� พรมล?วน
62101000300 นางสาวขวัญฤทัย พันธ�วงศ�
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62101000301 นางสาวนภานุช สืบสันต�
62101000302 นางสาวสุธาสินี สร?อยสนธ์ิ
62101000303 นายภัทรพล ลาลุน
62101000304 นางสาววิไลพร ก?อนหิน
62101000305 นางสาวจรินทร�พร พรหมวงศ�
62101000306 นางสาวสุธิดา พาลึก
62101000307 นางสาวจิตรลดา อรรคศรีวร
62101000308 นางสาวชลธิชา ขวัญเพ็ชร
62101000309 นางสาววิภาดา ประสมพันธ�
62101000310 นายธนารัตน� โสมรักษ�
62101000311 นายศตวรรษ ชนะพล
62101000312 นายภูมิพัฒน� แก?วใส
62101000313 นางสาวนฤมล บัวจันทร�
62101000314 นางสาวสุดารัตน� พิงภูงา
62101000315 นายอุดมทรัพย� ดวงแสน
62101000316 นางสาวบุญธิดา สายกนก
62101000317 นายสุทธิชัย ทรายทอง
62101000318 นางสาวรัตนา ถามะพันธ�
62101000319 นางสาวยลวรรณ มณีสร?อย
62101000320 นางสาวสหฤทัย สายแวว
62101000321 นายฤทธิรณ สุระพิน
62101000322 นางสาวปนัดดา กันต�ฐิตารี
62101000323 นายศักด์ิชัย บุญยะ 
62101000324 นายธนกฤต มีสิทธ์ิ
62101000325 นายโชติวิทย� รวยสําราญ
62101000326 นางสาวอรดี นามวิเศษ
62101000327 นางสาวกนกวรรณ กํายาน
62101000328 นายบรรชา คําศรี
62101000329 นางสาวขวัญข?าว นันตวงษ�
62101000330 นายสุทธิชัย พรหมลิ
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62101000331 นางสาวเกตุวดี แสนอุบล
62101000332 นางสาวสุดารัตน� พรหมบุตร
62101000333 นายศราวุธ ป8จฉาพร
62101000334 นางสาวศศินิภา ทาศิริ
62101000335 นางสาวนิธิพร สุวรรณศรี
62101000336 นางสาวลัดดารัตน� บินรัมย�
62101000337 นายพสิษฐ� ณ ประดิษฐ�
62101000338 นางสาววิระดา ศรีแก?ว
62101000339 นายจตุรภัทร สําราญสุข
62101000340 นายภูธเนศ โสภากันต�
62101000341 นางสาวเสาวลักษณ� แก?ววิเศษ
62101000342 นายกิตติธร ภูมิภาค
62101000343 นางสาวเฟOHองฟPา แสนทองอินทร�
62101000344 นายจักรวาล พิกุลศรี
62101000345 นายธนายุต สุภชาติ
62101000346 นางสาววรรณวิไล ฝางแก?ว
62101000347 นางสาวสุพาพร นามสุวรรณ
62101000348 นายภานุพงศ� พลโยธา
62101000349 นางสาววนิดา บังศรี
62101000350 นางสาวช�อทิพย� ดีเมืองป8ก
62101000351 นายธนัญชัย ชื่นใจ
62101000352 นายสุธีรภัทร� คําม�วน
62101000353 นายสุริยันต� พรมสอาด
62101000354 นางสาวสุรีรัตน� หนองแคน
62101000355 นางสาวโชติกา จันทะไชย
62101000356 นางสาวจุฑามาศ วังกุล
62101000357 นายอาณัฐ แก?วพรหม
62101000358 นางสาวอรอุมา พูลเพ่ิม
62101000359 นางสาวยลดา ผาริวงษ�
62101000360 นายปฏิภาณ ฆารไสว
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62101000361 นางสาวณัฎฐธิดา เนินทราย
62101000362 นายณัฐวุฒิ บุหงา
62101000363 นายอนุภาพ โมคศิริ
62101000364 นางสาวกาญจนา วิเศษสังข�
62101000365 นายพสธร บัวหอม
62101000366 นางสาวสุภาวดี ยศประสงค�
62101000367 นายธีรนัย ทองชุม
62101000368 นางสาวธนัทอร มีทรัพย�
62101000369 นายชาญยุทธ เหล็งบํารุง
62101000370 นางสาวชนิดาภา ทาเทพ
62101000371 นายเขมนันท� อานนท�
62101000372 นายประดิษฐ สาระคํา
62101000373 นางสาวศศิภา จงสุขกายใจ
62101000374 นางสาวนรินทร�พร ผ�านเมือง
62101000375 นางสาวชนัญญา มุ�งหมาย
62101000376 นางสาวศันสนีย� ศิริจันทร�
62101000377 นางสาวสุทธิดา ชอบจิตร
62101000378 นายเจษป8น อินทนาม
62101000379 นางสาวกฤติมา จารุเกษม
62101000380 นายสงกรานต� ละดาดก
62101000381 นางสาวณิชากร บุญทัน
62101000382 นางสาวศันสนีย� สมอ�าง
62101000383 นางสาวสุจิตรา ทองคําพวง
62101000384 นางสาวผุสดี งามป8ญญา
62101000385 นายไชยา ต?นสาย
62101000386 นางสาวกัญจนพรรณ บุ�งศรี
62101000387 นางสาวพรสินี จําปR
62101000388 นายศุภวิชญ� ลีลารุ�งฤดี
62101000389 นางสาวเมธิยา สร?อยเสนา
62101000390 นางสาวชลทิพย� แสนอ?วน
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62101000391 นายธีรัช ศรีมาตร
62101000392 นางสาวกาญจนา กันหาจันทร�
62101000393 นายชนินทร� โคตรสขึง
62101000394 นายวีระพล จันทร�เพ็ญ
62101000395 นายทรงยุทธ ถันทอง
62101000396 นายณัชพล ทิมเวียง
62101000397 นางสาวฐิติรัตน� พันสถิตย�
62101000398 นายรัชกร ปวรีย�
62101000399 นางสาวปราณิสา หมวกทอง
62101000400 นายกิติภูมิ โพธ์ิม่ัน
62101000401 นางสาววรัญญา โสดา
62101000402 นายวิวัฒน� สุวรรณชมภู
62101000403 นางสาวบุญถนอม ผากา
62101000404 นางสาวทิพยสุดา รูปคม
62101000405 นายปฐมพงษ� สุขสบาย
62101000406 นายนพฤทธ์ิ สุขศรี
62101000407 นางสาวสุกัญญา ละนิโส
62101000408 นายศฎายุ จําปาแพง
62101000409 นายพงษ� วงค�ภูธร
62101000410 นางสาวอุไร ต้ังธรรมวาณิชย�
62101000411 นายภาคภูมิ พิลาศาสตร�
62101000412 นายอภิศักด์ิ รวยรื่น
62101000413 นางสาวมาทินี เวชกามา
62101000414 นางสาวพีชญาภา บุราเกษ
62101000415 นางสาวเบญจมาศ ช�างเรือง
62101000416 นางสาวธวัลหทัย ปEมลื้อ
62101000417 นายรุ�งอรุณ จันทนะ
62101000418 นางสาวณัชชา พลศรีเมือง
62101000419 นางสาวโสภา บุญอ�อน
62101000420 นายสุริยันต� แซ�เตีย
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62101000421 นายโชติชัย สุวรรณวิทย�
62101000422 นายวันธวัธ วงษ�เย็น
62101000423 นายอมรเทพ ชรินทร�
62101000424 นางสาวศิริพร สายเรือง
62101000425 นางสาวเกษมณี เกษสุพะ
62101000426 นางสาวกวิศา ประมูลพงษ�
62101000427 นายพันธกานต� อุดมลาภ
62101000428 นายกิติเมศวร� บุญประสพธนิน
62101000429 นางสาวอัฏฐภิญญา ภูครองทุ�ง
62101000430 นางสาวจิรายุ ไชยสุกา
62101000431 นางสาวจินตรา นามศรีหาร
62101000432 นายศุภวิชญ� บุญสาร
62101000433 นางสาวกมลชนก พาสุข
62101000434 นายบุญมี จันทรเทศ
62101000435 นางสาวณัชชา ทวีพร?อม
62101000436 นายดํารงศักด์ิ แม�นสถิตย�
62101000437 นางสาวธนกฤตา สีพันธ�
62101000438 นางสาวเมฑาวดี ผุยบัวค?อ
62101000439 นายธนาพงศ� มุกดี
62101000440 นายภานุพงศ� วงศ�ป8ดสา
62101000441 นางสาวพรชนก สุมาโท
62101000442 นางสาวจุฑาทิพย� วันโพนทอง
62101000443 นางสุจิตรา ทองสิงห�
62101000444 นางสาวสาวิตรี สุวรรณดี
62101000445 นางสาวกาญจนา จันทบุตร
62101000446 นายภานุวัฒน� คุตะวัน
62101000447 นายอิศรานุวัฒน� เครือแสง
62101000448 นางสาวณัฐรุจา ดวงแก?ว
62101000449 นางสาวสุญาดา สลิลสิริ
62101000450 นายเปรียว เหลาผา
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62101000451 นายวีรภัทร� ก่ิมย่ิงยศ
62101000452 นางสาวพัทธนันท� แสงตา
62101000453 นายอรรถพล มลสิน
62101000454 นางสาวจันทร�จิรา เจริญพันธ�
62101000455 นางสาวจิราภรณ� จาตูม
62101000456 นางสาวสุกัญญา แซ�หลิ่ม
62101000457 นางสาวกานต�ชนก เมืองก?อน
62101000458 นางสาวอริสรา นาโสก
62101000459 นายสุพจน� บุญเติม
62101000460 นางสาวอังสุนีย� สุระพิน
62101000461 นางสาววิลาวรรณ ทรจักร�
62101000462 นางสาวมณฑาทิพย� ไชยยายงค�
62101000463 นางสาวกัญญารัตน� แสงทอง
62101000464 นายธนากร พูลเกิด
62101000465 นายเรืองเกียรติ แสนสุข
62101000466 นางสาวชุติมณฑน�ศิริ ทองสําแดง
62101000467 นางสาวพลอยไพลิน บุญชอบ
62101000468 นายปฏิเวธ กาขาว
62101000469 นางสาวผกามาศ สําเภา
62101000470 นางสาวศิรินันท� วงค�ม่ัน
62101000471 นายบรรจง โกศล
62101000472 นายเดชา เทพตีเหล็ก
62101000473 นางสาวฐานิกา ส�องแสง
62101000474 นางสาวกรรณิการ� ชุมนุม
62101000475 นางสาวเมวิกา มงคล
62101000476 นายชนัชชา ประทุมพันธ�
62101000477 นางสาวฑิตยา พิมกระจ�าง
62101000478 นางสาวณัฏฐ� ธนสนธ์ิแตงอ�อน
62101000479 นางสาวอรพิน งีสันเทียะ
62101000480 นางสาวนภัสวรรณ นิสสัยดี
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62101000481 นายธีรยุทธ มูลสาร
62101000482 นางสาวชลิญญา ไชยสุกา
62101000483 นายวิวัฒน� พ่ัวพันธ�
62101000484 นางสาววิลาสิณี ธรรมโรจน�
62101000485 นางสาวจริยา สุขทาน
62101000486 นางสาวพวงผกาวรรณ ศรีภูมาตย�
62101000487 นายพงศกร วิเศษสังข�
62101000488 นางสาวจันทร�จิรา ขันชะลี
62101000489 นางสาวสรินยา สีลาทะ
62101000490 นายศรัณย� วงษ�แหวน
62101000491 นางสาวชมพูนุท แจ?งจรัส
62101000492 นางสาวตริตาภรณ� บุญประสงค�
62101000493 นางสาวชนัญชิดา อินสุวรรณ
62101000494 นายศราวุธ ภูไชยัง
62101000495 นางสาวนฤมล สร?อยสน
62101000496 นายธนาวุฒิ เจริญรักษ�
62101000497 นางสาวนภัทรสัย สร?อยจิตร
62101000498 นายณรงค�ฤทธ์ิ วรรณโคตร
62101000499 นางสาวแววมณี อุทคํากอง
62101000500 นางสาวพัชราพา สินทร
62101000501 นางสาวรัตนา พิทักษา
62101000502 นางสาววิภาดา ศรีสะอาด
62101000503 นางสาวกนกวรรณ บุระดํา
62101000504 นางสาวสุพัตรา อาภรศรี
62101000505 นายศุภชัย เข็มทอง
62101000506 นางสาวสาหร�าย ไชยายงค�
62101000507 นางสาวประภาพร ชุมพล
62101000508 นางสาวกมลชนก แก?วมณี
62101000509 นายพีรพงษ� มีสิทธ์ิ
62101000510 นางสาวอุบลพิไล จันทวงศ�
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62101000511 นางสาวกนกวรรณ พันธุลี
62101000512 นายกุศล แก?วบุญเรือง
62101000513 นายกิตติพงศ� สิเนหะวัฒนะ
62101000514 นางสาวทิพปภานวล ผิวเหลือง
62101000515 นางสาวจุราวรรณ กสิพันธ�
62101000516 นางสาวสุรภี เชี่ยวชาญ
62101000517 นายธนัช แสงประสิทธ์ิ
62101000518 นางสาววิมลรัตน� ปวะบุตร
62101000519 นางสาวนันทนา ธรรมรักษ�
62101000520 นายประเสริฐ ทองละมุล
62101000521 นางสาวศิริภา สายเพชร
62101000522 นายภาณุวัฒน� แพงพุฒ
62101000523 นางสาววิภาดา เข็มเพ็ชร
62101000524 นายกิตติพงษ� บุญอินทร�
62101000525 นางสาวธิดารัตน� จูมลี
62101000526 นางสาวมุกดาพร พันธ�วิลัย
62101000527 นายอุเทน บุญหาญ
62101000528 นางสาวผกาวรรณ ภาระวงษ�
62101000529 นายมนัสวีย� สายใจ
62101000530 นางสาวจันทกานต� อ?วนล้ํา
62101000531 นางสาวอรปรียา กฐินทอง
62101000532 นางสาวเอื้อมพร สาททอง
62101000533 นางสาวนฤมล ทองประโคน
62101000534 นางสาวเบญจวรรณ เลขสันต�
62101000535 นายกิติศัพท� ศรีโชค
62101000536 นายชัยบดินทร� คําเอี่ยม
62101000537 นายวรวิทย� เกิดสุวรรณ
62101000538 นางสาวทิพย�พรัตน� ภูพวก
62101000539 นายสิริชัย พันธ�เพชร
62101000540 นางสาวจันฑริกา วงษ�แหวน
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62101000541 นายวราวุธ พ�วงแพร
62101000542 นายสุทธิศักด์ิ ทองสิงห�
62101000543 นางสาวณัฏฐณิชา แสงสิงห�
62101000544 นางสาวกนกกร คําชาลี
62101000545 นางสาวธนวรรณ นิ้วหล?า
62101000546 นางสาวสุชาดา ครองบุ�งคล?า
62101000547 นายณัฐพงษ� ไชโย
62101000548 นายพงศ�เทพ สืบโสดา
62101000549 นางสาวธีรนาฏ ต?นพรหม
62101000550 นางสาวณัฐวิภา คําอ?อ
62101000551 นางสาวศุภมาส วีระพันธ�
62101000552 นางสาวปภัสสร ชาธิพา
62101000553 นางสาวนาตยา ประสานวรรณ
62101000554 นางสาววีร�ริษานันท� ศรีไชย
62101000555 นายอนุชา แสงใสแก?ว
62101000556 นางสาวอภิลักษณ� หลักหาญ
62101000557 นางสาวสุภาพร สายุทธ
62101000558 นางสาวสุชาดา ฟMองพัชระนุกูล
62101000559 นางสาวรัตนาภรณ� สายวรณ�
62101000560 นางสาวทิพย�สุคนธ� ปูMพะบุญ
62101000561 นายภัทร�ธพันธ� รันคําภา
62101000562 นางสาวเจนจิรา บุญไทย
62101000563 นางสาวพันทิยา ศรีโท
62101000564 นางสาวอรพรรณ สุดเต?
62101000565 นางสาวอังคณารัตน� พิมพ�หล�อ
62101000566 นายวิไล ทาระศรี
62101000567 นายอมรเทพ แก?วด�านจาก
62101000568 นางสาวยัญญขวัญ ทําบุญ
62101000569 นางสาววิลาสินี ศรีสุพรรณ�
62101000570 นางสาวจุรีรัตน� คํามงคล
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62101000571 นางสาวสโรชา มณีวงษ�
62101000572 นางสาวเพ็ญนภา ม่ังมี
62101000573 นายอิทธิพล รสเศรษฐา
62101000574 นางสาวมลฤดี สีเหลือง
62101000575 นายปEยณัฐ ม?วนทอง
62101000576 นางสาววันทนีย� วงค�อาจ
62101000577 นางสาวสิริยาภา บุตรทองพิมพ�
62101000578 นางสาวอารียา สิงห�กุ
62101000579 นางสาวปุณยวีร� จันทร�เพ็ญประสาน
62101000580 นางสาวศิริรัตน� หลงชิน
62101000581 นางสาวธนธรณ� ไทยกูล
62101000582 นายอานนท� ม่ังมี
62101000583 นายพรชัย พลนํา
62101000584 นางสาวปารดา โชติวัฒนเดชากุล
62101000585 นายนรินทร� สุวรรณศรี
62101000586 นางสาวชลดา นามมุลตรี
62101000587 นางสาวปาริชาติ สุขดี
62101000588 นายชีวิน ภูสิม
62101000589 นายธวัชชัย พันธ�วัตร
62101000590 นางสาวนริศา ทับทิม
62101000591 นายธีรโชติ กาฬธิสา
62101000592 นายพชร บุตรจันทร�
62101000593 นางสาวสุดาวดี จิตรม่ัน
62101000594 นายสัมฤทธ์ิ ราชสิงห�
62101000595 นายณัชรัณ วงศ�ด?วง
62101000596 นางสาวรัตนา สิทธิสุทธ์ิ
62101000597 นางสาวศิริพร ทับแสง
62101000598 นางสาวสุขสวัสด์ิ แดงมี
62101000599 นายธนาธิป ชนะชัย
62101000600 นางสาวสิริรักษ� หงษามนุษย�
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62101000601 นายณัฐวุฒิ พรมชาติ
62101000602 นางสาวอัญชลี เจริญศรี
62101000603 นายกันตเชษฐ� โพธ์ิศรี
62101000604 นางสาวฤดีรัตน� นราศรี
62101000605 นางสาวสิริยาภรณ� ก?อนศิลา
62101000606 นายราชัน ชาธิพา
62101000607 นายมงคลกานต� คําป8น
62101000608 นางสาววาริสา ดอกสันเทียะ
62101000609 นางสาวพันทิวา คําแสงดี
62101000610 นางสาวฐิติมา เนียมเตียง
62101000611 นางสาววชิราพร ภูนิลวาลย�

จํานวน 611 ราย
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