
เลขประจําตัวสอบ

62114000001 นางสาวมินตรา พรมวงศา
62114000002 นางสาวอําภาพร แสงขาว
62114000003 นายธนวัต โชคเจริญ
62114000004 นายศาสตรา มาพร
62114000005 นางสาวเนตรนรินทร" คําโหลน
62114000006 นางสาวอนิสรา อ%อนธานี
62114000007 นายสันติ บรรเลง
62114000008 นางสาวอภิญญา นาคเหลา
62114000009 นางสาวอนุธิดา พวงป.ญญา
62114000010 นายพงศ"วิศิษฏ" บาลี
62114000011 นางสาววาสนา สมประสงค"
62114000012 นางสาวสันธิรา ไชยดี
62114000013 นางสาวศาสดา ทักษิณ
62114000014 นางสุภาวดี เวฬุบรรพ"
62114000015 นางสาวสาวิตรี แสงสว%าง
62114000016 นายภาณุพงศ" ภิงคะสาร
62114000017 นายรชนม" ไชยฉกรรจ"
62114000018 นายเอกชัย ธีรภัคสิริ
62114000019 นางสาวฐิติพร พลสุภาพ
62114000020 นายรัฐสิทธ์ิ ปาลินทร
62114000021 นางสาววิราสินี สีสงคราม
62114000022 นางสาววลัยพรรณ จิวม่ังค่ัง
62114000023 นายอรรถสิทธ์ิ ภาคํา
62114000024 นางสาวไอลดา ภารประดิษฐ"
62114000025 นายอธิจิต วรแสน
62114000026 นางสาวจารุวรรณ มีโชติ
62114000027 นางสาวจินตนา ฟ<=นไธสง
62114000028 ว%าที่ร>อยตรีอาทิตย" พวงมาลัย
62114000029 นางสาวพิรพิมพ" ทั่งพรม
62114000030 นางสาวไข%มุก จตุรานนท"
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62114000031 นางสาวสิรินญา สิทธิมงคล
62114000032 นางสกุลรัตน" ธรรมแสง
62114000033 นางสาวธันยนันท" ธัญญ"ธนนิธิธร
62114000034 นายป@ลัน ง้ิวลาย
62114000035 นางสาวศศิธร เดชะ
62114000036 นางสาวณัฐมณฑน" สูญราช
62114000037 นางดวงทิพย" การรื่นศรี
62114000038 นายเฉลิมเกียรติ สอนเสียม
62114000039 นางสาวณิชนันทน" แสงอรุณ
62114000040 นางสาวพรทิพย" ศักด์ิกุลพิทักษ"
62114000041 นางสาวจินตนา ทองอุดร
62114000042 นายบุญเสริม พรจันทึก
62114000043 นางสาวรมย"ยุพา ศรีไกรเวศน"
62114000044 นางสาวอารยา รอดเกตุ
62114000045 นางสาวจิรารัตน" เบญจขันธ"
62114000046 นายพายุ พันธ"สารคาม
62114000047 นายวัชรวีร" วัฒนาดิลกกุล
62114000048 นางสาวพรพนารัตน" อาจจงทอง
62114000049 นางสาวจิตรธีรา รวยสูงเนิน
62114000050 นายเจษฎา ธาระธรรม
62114000051 นายปรัชญา จอมทรักษ"
62114000052 นางสาววลีพร แก>วเลิศ
62114000053 นางสาววิชชุดา วิชชาชัย
62114000054 นางโศจิรัตน" ชัยปรัชญาวงค"
62114000055 นางสาวศิรินทรา เทียมสกุล
62114000056 นายอนุชาติ สุจชารี
62114000057 นางสาวปรียาพัชร ตุลาเนตร
62114000058 นายศรัณยู กุลรัตน"
62114000059 นางสาวกัณณิกา หงษ"ลา
62114000060 นายสิรภพ สมิงชัย
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62114000061 นายอรรณพ อรังศรี
62114000062 นางสาวพรกมล รูปเลิศ
62114000063 นางสาวอัญชลี หรรษา
62114000064 นายสกนธ"ชัย เทศประสิทธ์ิ
62114000065 นางสาวสุมลรัตน" กระพ้ีแดง
62114000066 นายปริพนธ" จําเริญพัฒน"
62114000067 นายภัทรพงษ" นามทอง
62114000068 นางสาวอาภา สุรไพฑูรย"
62114000069 นางสาวปวริศา พรเติม
62114000070 นายปราการ ทองใบ
62114000071 นางสาวกิตติมา สนิทชน
62114000072 นายณชัยกร ผาทิพพาที
62114000073 นายอัจฉริยะ แสงทองทิพย"
62114000074 นายขจรศักด์ิ พ้ืนดอนเค็ง
62114000075 นางสาวจารุณี ภูอาลัย
62114000076 นางสาวภารดี ศรีภิรมย"
62114000077 นางสาวจุฑามาศ กองผาพา
62114000078 นางสาวรุจิราลัย อุ%นจันที
62114000079 นางสาวภคมน ตะเวียงน%าน
62114000080 นางสาวสุพิชชา พันพ่ัว
62114000081 นางสาวสุธาทิพย" ศิริปาณี
62114000082 นางสาววิชุดา หล>าโฉม
62114000083 นายภัทรวุฒิ บุตรโพธ์ิ
62114000084 นายวิระ ทับภูมี
62114000085 นายขวัญเฉลิม วิริยะกุล
62114000086 นางสาวลลิตตา อุปการ
62114000087 นางสาวฌัชฌานันท" นิติวัฒนะ
62114000088 นางสาวเนตรชนก ปุณริบูรณ"
62114000089 นางสาวจิรนันต" รัตสีวอ
62114000090 นางสาวจินตหรา แสงทะรา
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62114000091 นางสาวลลิดา วงษ"บุตร
62114000092 นายญาณวรุตม" ภูกองชนะ
62114000093 นายเอกรัฐ สีขาว
62114000094 นางสาวกรฎา พลเย่ียม
62114000095 นางสาววราภรณ" จันทร"เวียง
62114000096 นางสาวป@ยพร แดนสีแก>ว
62114000097 นายชัชวาล รัตนธรรม
62114000098 นางสาวณัฐวรรณ พิมพิลา
62114000099 นางสาวมณฑินี จุลละนันทน"
62114000100 จ%าเอกทัศนัย เนียมเงิน
62114000101 นางสาวศุภารดี สําราญรื่น
62114000102 นายศิรกาญจน" จรรยา
62114000103 นางสาวสาลักษณ" แท%นแก>ว
62114000104 นายสุมิตร กระแสโสม
62114000105 นายมนต"ธร บุญรินทร"
62114000106 นางสาวขวัญนภา ป@นตาแจ%ม
62114000107 นายณัฐชนน น้ําจันทร"
62114000108 นางสาวจีรวรรณ เงาแก>ว
62114000109 นางสาวณัฐกาญจน" ภวภูตานนท"
62114000110 นางศุภสิตา ชูชื่น
62114000111 นายธนศิษฐ" ภัทรป@ยประสิทธ์ิ
62114000112 นางสาวศิริลักษณ" ถุงน้ําคํา
62114000113 นางสาววชิราภรณ" สุริยนต"
62114000114 นางสาวกฤษณา คุ>มรัตน"
62114000115 นายธรรมรัตน" จันทรา
62114000116 นายอภิชิต มหาชัย
62114000117 ว%าที่ร>อยตรีหญิงภัทราพร ขันลุน
62114000118 นางสาววรรณวิมล พันธุ"เพ็ง
62114000119 นางสาวนวพร กลั่นน้ําทิพย"
62114000120 นางสาวกัลยา เข็มเพลีย
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62114000121 นางสาวนิรมล สุบรรณวิลาศ
62114000122 นายกิตติธัช คล>อสวัสด์ิ
62114000123 นางสาวสุภัทราวดี สีทองเสือ
62114000124 นางสาวณัฐณิชา กุลศรี
62114000125 นางสาวปรียานุช พิมจักร
62114000126 นางสาวบุหงา ศรีรัตน"
62114000127 นางสาวชลลดา หาญเลิศฤทธ์ิ
62114000128 นายณัฐพงศ" เกตุเอม
62114000129 นายกิติศักด์ิ ไลไธสง
62114000130 นายศุภชัย นาถาดทอง
62114000131 นายเอกรัฐ ไตยราช
62114000132 นางสาวสุพิชชา บูรพาพรพันธ"
62114000133 นางสาววิจิตตรา ฉิมพลี
62114000134 นางสาวธิดารัตน" ชนะงาม
62114000135 นางสาวอรพรรณ พุทธคุยะนาถ
62114000136 นางสาวภัทราพร มูลทรัพย"
62114000137 นางสาวจาวภา ศิริการ
62114000138 นางสาวเกวลี แสงจันทร"
62114000139 นางสาวพัชรินทร" กุลสาร"
62114000140 นายปกรณ" ปาละกวงศ" ณ อยุธยา
62114000141 นายยุทธพงษ" ไชยป.ญหา
62114000142 นางสาวมัทนา บัวศรี
62114000143 นายจักรี สมัครเขตกิจ
62114000144 นางสาวมัลลิกา พลสันต"
62114000145 นางสาวเพียงพร จิตคําภู
62114000146 นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณราช
62114000147 นายอภิชัย สิงห"ศรี
62114000148 นางสาวศิริอร อนุศรี
62114000149 นางสาวอกนิษฐ" ณศร
62114000150 นางสาวณัฐกานท" ดวงกลาง

หน>า 5 จาก 21            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ขอนแก*น

ระดับปริญญาโท

62114000151 นายปริญญา นูวบุตร
62114000152 นางสาวเกสร แก>วบัว
62114000153 นายชวลิต เถ่ือนคําแสน
62114000154 นางสาวสุธาสินี ลิ้มสวัสด์ิธารา
62114000155 นางสาวนันธิรา แก>วบุญเรือง
62114000156 นายพิทยา สติม่ัน
62114000157 นายภาสกร เดชโค>น
62114000158 นางสาวมณีรัตน" ช%างไม>
62114000159 นายรัฏฐพิชญ" สาตาชนม"
62114000160 นางสาวพิมพ"พิชชญา สุดา
62114000161 นางสาววรัญญรัชต" บัววิสัย
62114000162 นางสาวประพาพร ม่ันคง
62114000163 นางสาวน้ําฝน อุ%นเสือ
62114000164 นายญาณเดช ชื่นจิตต"
62114000165 นางสาวศิริพันธุ" กัณหากุล
62114000166 นางสาววิริยา พัฒนจักร
62114000167 นายศักด์ิสิทธ์ิ โสธรศักด์ิ
62114000168 นางสาวศิริรักษ" บุตราช
62114000169 นางสาวณัฐรดา สมวัชรจิต
62114000170 นางสาวศกุลตลา นิลแก>ว
62114000171 นางสาวอรอนงค" เกยง
62114000172 นางสาวรัตนา สุดบางกุ>ง
62114000173 นางสาวอมรรัตน" กรณีกิจ
62114000174 นางสาววิมลวรรณ พลรักษา
62114000175 นางสาวป@ยะกมล มหิวรรณ
62114000176 นายกรวิชญ" ศรีดาฮด
62114000177 นางสาวจุฑารัตน" คุณทุม
62114000178 นางสาวกนกพลอย ระหว%างบ>าน
62114000179 นายทศพล อุทก
62114000180 ว%าที่ร>อยตรีฐากูร แจ%มวิจักษณ"
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62114000181 นายอุกฤษฏ" ไทยงามศิลปO
62114000182 นางสาวเกศราภรณ" แซ%อึ้ง
62114000183 นายจตุพล บุญเสนา
62114000184 นายวุฒินันท" อุสาห"ค>า
62114000185 นายดํารงเดช เดินรีบรัมย"
62114000186 นางสาววลัยลักษณ" เพียรชัย
62114000187 นายศุภศิลปO ภาษี
62114000188 นายพิชิตชัย คําโพธ์ิ
62114000189 นางสาวรภัสสา รักสุนทร
62114000190 นายสุรเชษฐ" ตะภา 
62114000191 นางสาวชนัสนันท" แสนกล>า
62114000192 นางสาวเนตรศิรินทร" กฤษวงศ"
62114000193 นายอธิวัฒน" สุนารักษ"
62114000194 นางสาวกัญญานาถ สุวรรณชาตรี
62114000195 นางอริสรา ทระกุลพันธ"
62114000196 ว%าที่ร>อยโทสาทิตย" วงศ"ประสิทธ์ิสุข
62114000197 นางสาวอรนุช ยังเจริญ
62114000198 นางสาวสมลักษณ" ศรีราม
62114000199 นายธนันณัฏฐ" วรยศ
62114000200 นางวิลัยรักษ" วันนิจ
62114000201 นางวรางคนางค" เฉลิมช%วง
62114000202 นางสาวกนกกุล แพงไธสง
62114000203 นางสาวอิสรีย" เธียรพัฒนเดช
62114000204 นางสาวสุภาวิณี โสภิณ
62114000205 นางสาวลดาวรรณ" รัตนพลแสน
62114000206 นางสาววรรณทนีย" มีลุน
62114000207 นางสาวหนึ่งฤทัย ชํานาญ
62114000208 นางสาวชิดชนก สืบปรุ
62114000209 นางสาวนภาลัย พูนศิริ
62114000210 นายศราวุธ ดีพรม
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62114000211 นางสาวปรวรรณ ย้ิมชัยภูมิ
62114000212 นายอลงกรณ" วงษ"นิล
62114000213 นางแพรวตา บุตรลา
62114000214 นางสาววัชราพร ลาภา
62114000215 นางสาวบุษกร ป.งประเสริฐ
62114000216 นางสาวกุลหญิง บุญฐิติฆนากร
62114000217 นายวีระยุทธ สระทองแก%น
62114000218 นางสาวรัตนาภรณ" สุขประสงค"
62114000219 นายชุมนุม พันธ"แก>ว
62114000220 นายทศพล นําปนสัก
62114000221 นายวิทวัส ทองทัพไทย
62114000222 นายอนุรักษ" กุศลชู
62114000223 นางสาวชัชชฎา วันดี
62114000224 นางสาวเพ็ญนภา คําแพง
62114000225 นายเกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา
62114000226 นางสาวกัญญาภัทร ใบยพฤกษ"
62114000227 นางสาวศรีญารัชต" บุญเลิศภูวงศา
62114000228 นางสาวกชกร อึ่งชื่น
62114000229 นางสาวพรรธิภา ศิริจันทร"
62114000230 นายธนชาติ เด่ียวพานิช
62114000231 นายพรหมมินทร" เถาวัลย"ดี
62114000232 นางสาวอภิญญา นุวงษ"ศรี
62114000233 นายพีระภัทร ภูผิวโคก
62114000234 นายฤชุพงศ" การรื่นศรี
62114000235 นางสาวพรอรุณร" แถมวัฒนะ
62114000236 นางสาวปารมี จินดาจํานง
62114000237 นายรณวิทย" ลาวงศ"เกิด
62114000238 นางสาวณัฏฐา ออประเสริฐ
62114000239 นางสาวภัทราวดี ศรีอาจ
62114000240 นางสาวสุรีย"วัลย" พันธุระ
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62114000241 นางสาวสุธินี เสวตร
62114000242 นางสาวเกศวดี จันไข
62114000243 นางสาวลักษิกา เงาะเศษ
62114000244 นายสาธิต ภูผิวคํา
62114000245 นางสาวสิริวิทู ภู%น>อย
62114000246 นางสาวสุนันทา มงคลสินธุ"
62114000247 นางสาวขวัญแก>ว หมอยาเก%า
62114000248 นางสาวสุจิตรา แสนโฮม
62114000249 นางสาวผกายวรรณ สาแก>ว
62114000250 นายปรัชญา หม่ืนอภัย
62114000251 นางสาวศิรินันท" บุตรพรม
62114000252 นายมานพ โฉมทรัพย"เย็น
62114000253 นางสาวศิริพร บุญพันธ"
62114000254 นางสาวธารารัตน" จารุฑีฆัมพร
62114000255 นายพนธพันธ" พลเย่ียม
62114000256 นายธนา แท%นสุนทร
62114000257 นางสาวสุมลนาถ คําหว%าน
62114000258 นายกรภัทร เถาวัลย"
62114000259 นางสาววิไลวรรณ คําอินทร"
62114000260 นายจักรพงษ" กางโสภา
62114000261 นางสาวสมปอง ศิรินามพิมพ"
62114000262 นางสาวขวัญชนก อุตริ
62114000263 นางสาวยลดา สาเสน
62114000264 นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข"
62114000265 นายสหัสวรรษ ภูจีระ
62114000266 นางสาวปรียานันท" อ>วนมะโฮง
62114000267 นายนัฐพงษ" เนินชัด
62114000268 นายอาทิตย" บุตรเจริญ
62114000269 นายพิเชษฐ" พวงเพชร
62114000270 นางสาวณัฐณิชา เจริญรักษ"
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62114000271 นางสาวสุพิชญา หงษ"ทอง
62114000272 นางสาวชุติพร ไสยกิจ
62114000273 นายวิรัตน" กาฬภักดี
62114000274 นายศักรินทร" ภูพันนา
62114000275 นายอภิสิทธ์ิ ถากง
62114000276 นางสาวศรสวรรค" ศรีมา
62114000277 นางสาวศศิกานต" บรรเทา
62114000278 นางสาวมนัสวี ภูริพันธุ"ภิญโญ
62114000279 นางสาวศวิตา เสนาสิงห"
62114000280 นายธีรรัตม" ทิมมณีสวัสด์ิ
62114000281 นายศรัญRู ทิพประมวล
62114000282 นางสาวศิริวรรณ แก>วศรี
62114000283 นางสาวสิริกาญจน" กิจโปS
62114000284 ว%าที่ร>อยโทภูริพัฒน" ประชุมชน
62114000285 นางสาวจตุรพร ปSองกัน
62114000286 นางสาวเบญจพร จูวัฒนสําราญกุล
62114000287 นางสาวชุติมา ทองถวิล
62114000288 นางสาวมณีนันท" วัฒนศรานนท"
62114000289 นางสาวศุภลักษณ" ยุพิน
62114000290 นางสาวดาริณี ป.นกันสกุล
62114000291 นางสาวชุติมา แสงมณี
62114000292 นางสาวภิญญาพัชญ" เพียงแก>ว
62114000293 นางสาวพัชรินทร" ทองจีน
62114000294 นางธัญชนก ชาติเสนา
62114000295 นายเฉลิมพงษ" พิลัยกุล
62114000296 นายวิทวัธ จันทร"สําโรง
62114000297 นางสาววิลาสินี เรืองสุข
62114000298 นางสาวอุษณี โล%วณิชเกียรติกุล
62114000299 นายศิริชัย แก>วพวงคํา
62114000300 นางสาวภาริณี จันทรวารี
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62114000301 นายธีรพัฒน" รํามะนา
62114000302 นายวันเฉลิม จันทร"ปา
62114000303 นายพนมเทพ เนตรพระ
62114000304 นายสุรศักด์ิ งามสนิท
62114000305 นางสาวสุกัญญา ทิมจันทร"
62114000306 นางสาวมัญจฑัฐ วรรณชัย
62114000307 นางสาวณัฐธิดาริน ชินชนะ
62114000308 นายอภิชาติ จันทร"พิลา
62114000309 นายอภินันท" ประเสริฐ
62114000310 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
62114000311 นางสาวสุปราณี คําโสม
62114000312 นายดนุพงศ" วรรณพงศ"
62114000313 นายอนุพงศ" สุขใจ
62114000314 นายภีมภิวัฒน" วิไลลักษณ"
62114000315 นางสาวนภาพร เวชกามา
62114000316 นางสาวสุรีฉาย สวัสด์ิรักษ"
62114000317 นางสาวพรทิพย" พุทธโส
62114000318 นายเกรียงไกร จิตรดี
62114000319 นางสาวเอมอมร กองอาสา
62114000320 นายไตรวุฒิ วาสนาม
62114000321 นางสาวผกามาศ น>องดี
62114000322 นางสาวนิตยา เฝ<Tอนสูงเนิน
62114000323 นางสาวเสาวลักษณ" สมบูรณ"
62114000324 นายวันชัย ใจยุติธรรม
62114000325 นางสาวทิราภรณ" น>อยผาง
62114000326 นายฉัตรพงษ" คําเลิศ
62114000327 นายฉลาดชัย ศิริวงศ"กุล
62114000328 นายสุรวิชญ" เหลืองทอง
62114000329 นางสาวทิพย"วลี บุญศรี
62114000330 นายเฉลิมวุฒิ พลศักด์ิ
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62114000331 นายวีรพงษ" ทองประดิษฐ"
62114000332 นายศรันย"วิทย" พวงศรี
62114000333 นางสาวณภัค สัจนวน
62114000334 นางสาวระวิกานต" คเชนกูล
62114000335 นางสาวทองสา บัวสุข
62114000336 นางสาวศุภสิริ เชวงเผ%าพันธุ"
62114000337 นายธนวรรธก" ต้ังใจ
62114000338 นางสาวจีรวัฒน" รัตนวงษ"
62114000339 นางสาวกันทิมา มีแหยม
62114000340 นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา
62114000341 นางสาวฐิติกาญจน" ศรีพอ
62114000342 นางสาวศิริวรรณ โสมาโสก
62114000343 นายชานนท" ไกรศรีวรรธนะ
62114000344 นางสาววัชราภรณ" ทัศนัตร
62114000345 นายอภิสิทธ์ิ มวลคําลา
62114000346 นางสาวอาริตา นาถํ้าเพชร
62114000347 นายสุทธิพงษ" พินิจมนตรี
62114000348 นางสาวปรารถนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
62114000349 นายพัชรินทร" พลเย่ียม
62114000350 นางสาวภัทราภรณ" โชตินาเสียว
62114000351 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี
62114000352 นางสาววรรณิภา สุโยธา
62114000353 นางสาวสิริรดา ภูมิภูเขียว
62114000354 นางสาวอาฑิตญา อุตตะมะธนานนท"
62114000355 นางสาวพัชรา วงษ"คําอุด
62114000356 นางสาวนงเยาว" ขัดตUะ
62114000357 นางสุภาพร สุธรรม
62114000358 นางสาวศศิพิมล สวัสด์ิซิตัง
62114000359 นางสาวพรรณทิวา ป@นะถา
62114000360 นายสมบัติ ประทีปเกรียงไกร
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62114000361 นางสาวนาถกัญญา พลเสน
62114000362 นางสาวจุฬาลักษณ" อินทรกัมพล
62114000363 นางสาวจุฑารัตน" หลักทรัพย"
62114000364 นางสาวสิริกานต" มงคลมะไฟ
62114000365 นายสยาม ก่ิงเมืองเก%า
62114000366 นายธนพันธ" คันธศิริ
62114000367 นางสาวคนึงนิจ พรมนัส
62114000368 นายสิรวิชญ" ประทุมชัย
62114000369 นางสาวแจ%มจันทร" ศรีพาแลว
62114000370 นางสาวปรียานุช อารีเอื้อ
62114000371 นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ
62114000372 นางสาวจุฑาธิป.ตย" เทศแก>ว
62114000373 นางสาวเบญจวรรณ นัยนิตย"
62114000374 นางสาวเพ็ญศิริ มีวรรณี
62114000375 นางสาวกิตติยา เดียวตระกูล
62114000376 นางสาววรินทร ศรวิเศษ 
62114000377 นายศรศักด์ิ ชาวสําราญ
62114000378 นายดนุพล มหิพันธุ"
62114000379 นายภูวนาถ บุญมี
62114000380 นายนรายุทธ บุญยานุตร
62114000381 นางสาวสุภาพร จํากุดลิง
62114000382 นางสาวณัฐชา แก>งทอง
62114000383 นางสาวสุดาวดี ผลสวัสด์ิ
62114000384 นายนิธิภัทร บุญปก
62114000385 นายพอพงศ" กาบเกษร
62114000386 นางสาวเอ็มวิกา แสงชาติ
62114000387 นางสาวดวงรัตน" จริยาจิรวัฒนา
62114000388 นายตฤณเมษ สังขพันธ"
62114000389 นายนรศิษฏ" เปล%งรัศมี
62114000390 นางสาวอิงครัตน" ศรุติไพบูลย"
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62114000391 นางสาวรุ%งนภา เรืองโรจน"
62114000392 นางสาวพิมพ"ผกา ยอดนารี
62114000393 นายเลิศ เกิดชัยภูมิ
62114000394 นางสาวศรีสุดา งวงช>าง
62114000395 นายปกรณ" ป@ดตาทะเน
62114000396 นางสาวณัฐวิภา ดวงกลาง
62114000397 นายวัชระพงศ" อินทรักษ"
62114000398 นางสาวฉัตราภรณ" อักษร
62114000399 นางเมวิกา ไชยฤทธ์ิ
62114000400 นางสาวปริยา พุฒธรรม
62114000401 นางสาววีราภรณ" จิระอนันต"กุล
62114000402 นางสาวสินจัย วิเศษดี
62114000403 นางสาวสุจิตราภรณ" วงษ"ศรีแก>ว
62114000404 นางสาวศิรินาถ สิงขรอาจ
62114000405 นายพิชิต เปลี่ยนขํา
62114000406 นายนิธิศ สมานทอง
62114000407 นางสาวอชิรญาณ" ภูครองนาค
62114000408 นางสาวชนวรรณ โทวรรณา
62114000409 นางสาวกัณญิกา กลิ่นศรีสุข
62114000410 นางสาวดวงกมล สีแก>ว
62114000411 นางสาวสกาวรัตน" มาสา
62114000412 นายอนวัช ภูทองนาค
62114000413 นางสาวกรรณิกา บูระวงษ"
62114000414 นางสาวศศิธร โคตรประทุม
62114000415 นายสันติธร ชื่นโคกกรวด
62114000416 นางวิณุดา วันนุประธรรม
62114000417 นายณัฐพล รัตนแสนวงษ"
62114000418 นางสาวชุติรัตน" ธาตุดี
62114000419 นายเจน เปล%งเกียรติกุล
62114000420 นายอิสรา เอื้อบัณฑิต
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62114000421 นายอนุชิต อังศิริ
62114000422 นางสาวดวงธิดา หม่ืนเดชา
62114000423 นางสาวกนกวรรณ แก>วมุงคุณ
62114000424 นางสาวดวงกมล เมืองแสน
62114000425 นางสาวเกศญา ระดาฤทธ์ิ
62114000426 นายกฤษดี ยุบลมาตย"
62114000427 นายศุภางค"ณัฐรุ" แดงบุดดา
62114000428 นางสาวประภัสสร ศรีแก>ว
62114000429 นางสุวณี ไชยไข
62114000430 นางสาวจตุพร ภูพานไร%
62114000431 นางสาวมุฑิตา ปSองเรือ
62114000432 นางสาวนลินี ทับทิมทอง
62114000433 นายอริยชาติ สิงหเลิศ
62114000434 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม
62114000435 นางสาวธัญรัตน" ประชามอญ
62114000436 นางสาววิภาภรณ" สมมิตร
62114000437 นางสาวจิตรานนท" วรรณพงศ"
62114000438 นางสาวคัทลียา จิรแสงหิรัญ
62114000439 นางสาวลดามณี แสงฝSาย
62114000440 นางสาวอานุวัน พิมพิชัย
62114000441 นางสาวสินีนาฏ หัตทะรักษ"
62114000442 นายณัฐพงศ" พันตรี
62114000443 นายพีรดนย" แก>วสําราญ
62114000444 นางสาวสุรัสวดี พันธ"ปรีชา
62114000445 นางสาวสุภาพร นาชม
62114000446 นางสาวชนัญพิชญา วงศ"สระคู
62114000447 นางชรินรัตน" โมยะ
62114000448 นายวีระชาติ สุริยะเสน
62114000449 นางสาวฉัฐพร พรหมอาจ
62114000450 นางทิพย"ธิดา จัดสม
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62114000451 นางสาวตติยา ฉิมชัยภูมิ
62114000452 นางสาวนิตยา ทันรังกา
62114000453 นางสาวคัทลียา สําราญญาติ
62114000454 นายปุญญพัฒน" ชัยวงษา
62114000455 นางสาวพรทิวา สุวรรณวาปV
62114000456 นางสาวพัสฬาพร ถิตย"ประไพ
62114000457 นางสาวพันธกานต" เพ่ิมยินดี
62114000458 นางสาวกมลทิพย" เดชยศดี
62114000459 นายวิษณุ เมืองวุฒทานันท"
62114000460 นางสาวจันทรวรรณ แสงจําปา
62114000461 นางสาวนันทวัน พุฒลา
62114000462 นางสาวอรทัย ประเสริฐรุ%งเรือง
62114000463 ว%าที่ ร.ต.ศิริชัย จันพุ%ม
62114000464 นางสาวนภัสวรินทร" พุ%มพฤกษ"
62114000465 นางสาวปวีณา สาลีแสง
62114000466 นางสาวปภิญญา ฮวดศรี
62114000467 นายอภิมล กิจประชา
62114000468 นางสาวขวัญชนก กิจเธาว"
62114000469 นายทักษิณ ปะวะถา
62114000470 นายดนุวัชระ ศรีรักษา
62114000471 นางสาวพิมพกาญจน" รัตนเกษตร
62114000472 นางสาวมัทนา นานอก
62114000473 นางสาวณัฐฐิญา ศังขจันทรนันท"
62114000474 นางวัชรินทร" ไชยฮะนิจ
62114000475 นางสาวฐาปนี แพงคํา
62114000476 นางวราภรณ" ค>อชากุล
62114000477 นางสาวชนานาถ มาราช
62114000478 นายศาสตร"ศิลปO รสสุคนธ"สกุล
62114000479 นายวุฒิพงษ" กุศลคุ>ม
62114000480 นายณัฐชาต ธรรมราช
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62114000481 นายวิษณุ สายศร
62114000482 นายจักรินทร" สินธุสุวรรณ"
62114000483 นายศักด์ิชัย หลวงเมือง
62114000484 นายทินวัฒน" วงศ"มาศ
62114000485 นางสาวพิชาภรณ" เปรียบเหมือน
62114000486 นางสาวกมลมาศ ดาแก>ว
62114000487 นายภานุพงศ" สายเจริญ
62114000488 นายสุวัฒน" กองถัน
62114000489 นางสาวสุธาสินี อาจโยธา
62114000490 นางสาวฉัฏฐ"สุดา ชัยโฉม
62114000491 นายธีระพันธ" จําเริญพัฒน"
62114000492 นายสุประวัติ ไมตรีแพน
62114000493 นางสาวมณีรัตน" คําแหงพล
62114000494 นางสาวธีรนาถ หอมสมบัติ
62114000495 นางสาวกนกวรรณ กองพิธี
62114000496 นางสาวณฐมน แสงใสแก>ว
62114000497 นางสุทธดา ทรงจอหอ
62114000498 นางสาวสุนิตตา แสนสอาด
62114000499 นายธีระวิทย" พลโคกก%อง
62114000500 นายอวิรุทธ์ิ ศรีพลมาตย"
62114000501 นางสาวมยุรา ทีปุSง
62114000502 นางสาววิลาสินี ฝนดี
62114000503 นางสาวรจกร มนูประเสริฐ
62114000504 นายปกปSอง ธนะจันทร"
62114000505 นางสาวนิภาดา ลาตะวงษ"
62114000506 นายณัสส"ชนนท" ทัพพ"วาที
62114000507 นางสาวชิตาพร ผิวแดง
62114000508 นายกรวิทย" คงชาลี
62114000509 นายธีรยุทธ ธูปทิศศาล
62114000510 นางสาวพะงา ยืนยาว
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62114000511 นายอรรคกร สัญญารักษ"
62114000512 นายพลฤทธ์ิ ทองคลี่
62114000513 นายทยาวิชญ" สร%างนิทร
62114000514 นางสาวชฎาภรณ" แก>วแสนทิพย"
62114000515 นางสาวญาณิชศาม" คําใบ
62114000516 นางสาวสุชาดี ศรีเบ็ญจา
62114000517 นางสาววรวิมล ผาลี
62114000518 นายภัทรพล วงษ"ภูธร
62114000519 นายอนุพงศ" เมืองโคตร
62114000520 นายกฤษณพงศ" ผาติวุฒินันท"
62114000521 นายชยกร พรหมน>อย
62114000522 นางสาวสิริพร ชินรัตน"
62114000523 นางสุวลักษณ" ไชยพร
62114000524 นายณัฐพงศ" ป.ตตุลี
62114000525 นายวรัญRู อุทธา
62114000526 นางสาวสุพัตรา คําเรียง
62114000527 นางสาววิไลนุช กุศลากร
62114000528 นางสาวสาริศา พิมนะวัน
62114000529 นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา
62114000530 นางสาวทักษพร ยนต"ตระกูล
62114000531 นางสาวสิริกมล วรชิณ
62114000532 นายรุจนะ ภิญโญศักด์ิ
62114000533 นายพชร คณะมะ
62114000534 นางวัชราภรณ" ก่ีสวัสด์ิคอน
62114000535 นางสาววันเพ็ญ แพงไทย
62114000536 นางสาวคนิษฐา บุตรศรี
62114000537 นางสาวอภิวรรณ ดีแปSน
62114000538 นายวุฒิศักด์ิ คุณุ
62114000539 นางสาวรพีพร จันทุมา
62114000540 นายธวัชชัย ทรัพย"ถิระ
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62114000541 นางสาวรุ%งนภา สมนาค
62114000542 นายพงษ"สวัสด์ิ สรรพสอน
62114000543 นางสาวป.ทมา เลื่อนลอย
62114000544 นางสาวสุภาพร ดินรบรัมย"
62114000545 นายสุรพงษ" แสงเรณู
62114000546 นางสาวสมฤทัย ปSองสิงห"
62114000547 นายนันท"พิพัฒน" ซอนทรัพย"
62114000548 นางสาววจีมาศ ชัยพฤกษทล
62114000549 นางชุติมา บุญช%วย
62114000550 นายณัฐวัตร ราษี
62114000551 นางสาวชญานิศ แก>วเตชะ
62114000552 นางสาวกนกทิพย" ตอเสนา
62114000553 นายธนิศ นนท"ศรีราช
62114000554 นางสาวพัชราพรรณ ฉายแสง
62114000555 นางสาวป@ยวดี แสนปราบ
62114000556 นายธเนศ นนท"ศรีราช
62114000557 นายณัฐพจน" ฝXายบุญ
62114000558 นางสาววันวิสาข" ไชยฤทธ์ิ
62114000559 นายธิพัทธ์ิภูมิ ขันตีเตชนิธิ
62114000560 นายภาณุเดช ชาภูคํา
62114000561 นางสาววชิราภรณ" แก>วมาตย"
62114000562 นายชัยชนะ สุริยะภา
62114000563 นายประสาท หิรัญคํา
62114000564 นางปฐมาวดี ลาร"เซ%น
62114000565 นายจักรินทร" วสวานนท"
62114000566 นางสาวกุลธิดา ชัยนิคม
62114000567 นายยุทธศิลปO สมดี
62114000568 นายศิวะ บัวโฮม
62114000569 นายเอกวิทย" กมลพุทธ
62114000570 นางสาวสุชาวดี อินทร"จันทร"
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62114000571 นายวิทวัส พิมพ"เสน
62114000572 นายมรกต สิงหะสุริยะ
62114000573 นายสถัค ทองเจือ
62114000574 นางสาวอชิรญา มณฑาทิพย"
62114000575 นางจริยา ป.ตตานี
62114000576 นางสาวสุภัคศิริ คําก>อน
62114000577 นายภรัณยู มะลิพรม
62114000578 นายสุขุม บุญเรือง
62114000579 นางสาวกรวรรณ ทรงความดี
62114000580 นางสาวประภาพรรณ อินทร"ชัย
62114000581 นางสาวนริศรา หม่ืนหัสถ"
62114000582 นางสาวอรุณทิพย" เหมะธุลิน
62114000583 นางสาวอรวรรณ บัณฑิต
62114000584 นายจิตติวัฒน" ทองนวล
62114000585 นางสาวสุปราณี แสนธนู
62114000586 นายปริญญา ทวีพันธ"
62114000587 นางสาวปณิชา วสุวัตน"
62114000588 นายอนุพันธุ" หมวดเมือง
62114000589 นางสาวเมตตา บัวพันธ"
62114000590 นางสาวลลนา กิมสันติสุข
62114000591 นางสาวปณิชา แก>วสมบัติ
62114000592 นายชัยศึก สุวรรณแสง
62114000593 นางสาวศุภวรรณ ภิเศก
62114000594 นางสาวประภาพร ไชยภักด์ิ
62114000595 นายวิสุวัต โพธ์ิศรี
62114000596 นางสาวสิริกาญจน" ศรีสุรัตน"
62114000597 นายบัณฑิต ศัทธาคลัง
62114000598 นางภิญญาพัชญ" สิมมา
62114000599 นางธนัชพร ทศพร
62114000600 นางสาวสุเรณา คํายา
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62114000601 นางสาวเมธาวี วิศณุพรประสิทธ์ิ
62114000602 นางสาวลดารัตน" เลี่ยมปรีชา
62114000603 นางสาวนงลักษณ" วิตตะ
62114000604 นางป@ยธิดา คงนาน
62114000605 นางสาวสุรีพร อู%อรุณ
62114000606 นางสาวกมลพัชร" ทรัพย"เจริญ
62114000607 นายธีรภัทร เจริญไชย
62114000608 นายอภินันท" ศิริวัฒนกาญจน"
62114000609 นางสาวจิรัชญา โคตรพันธ"
62114000610 นายนที สุวรรณเวทิน
62114000611 นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ"
62114000612 นางสาวชนม"นิภา ปุราถาเน
62114000613 นางสาวอิสรีย" ธีราไชยนันท"
62114000614 นางสาวสิริภัทร กายแก>ว
62114000615 นางสาวสุทธิกานต" สมบัติธีระ
62114000616 นางสาวพัสตราภรณ" ชนะภัย
62114000617 นางสาววราลี พูลเกษ

จํานวน 617 ราย
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