
เลขประจําตัวสอบ

63101000001 นายนําโชค รอดสวัสด์ิ

63101000002 นางสาวจารุวรรณ อุดมพล

63101000003 นางสาวกมลวรรณ ธงทอง

63101000004 นางสาวนันทิดา ย่ิงมีมา

63101000005 นางสาวรุ#งอรุณ กลมไธสง

63101000006 นายปุริมปรัชญ' รัตนแสนสิทธ์ิ

63101000007 นางสาวศิริยาภรณ' คงสุขโข

63101000008 นางสาวสมพร สรสิทธ์ิ

63101000009 นางสาวกมลชนก อู1สูงเนิน

63101000010 นายนรากร เศรษฐจันทร

63101000011 นางสาวมณฑิชา จันทร'ศิริ

63101000012 นางสาวภัทรวดี สุวรรณมุสิโก

63101000013 นางสาวเสาวนิตย' ศรีบ7านโนน

63101000014 นายธนบัตร โรจน'พุทธิกุล

63101000015 นางสาวปริญญา นาหมุด

63101000016 นางสาวพรรษา เอียงไธสง

63101000017 นางสาววรดา พิมพ'ปรุ

63101000018 นางสาวชนัญญา โคลงพิมาย

63101000019 นางยุวรินทรฺ สุขคํา

63101000020 นางสาวแพรชมพู บุโพธ์ิ

63101000021 นางสาวจันทิมา สติภา

63101000022 นายชนกานต' องอาจ

63101000023 นางสาวป:;นเพชร หันขุนทด

63101000024 นางสาวนวรัตน' จันทอิน

63101000025 นางสาวธนพร ป<อมศิลา

63101000026 นางสาวชลธิชา หอมจันทร'

63101000027 นางสาวนันทพร หิตเทศ

63101000028 นางสาวณัชชา นาจพินิจ

63101000029 นางสาวอนัญลักษณ' สิลินทบูรณ'

63101000030 นางสาวพวงผกาวรรณ ศรีภูมาตย'
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63101000031 นางสาวสุพิชญา จุฑาจันทร'

63101000032 นางสาวกัญชยาภรณ' ศรีเทศ

63101000033 นางสาววิมลพร อินตา

63101000034 นางสาวธีร'วรา ก#อแก7ว

63101000035 นางสาวกฤษณา อารีย'

63101000036 นายสุรเชษฐ' บุญรัตน'

63101000037 นายไพชยนต' ชื่นเย็น

63101000038 นางสาวอารียา ระดมสุข

63101000039 นายจิรวัฒน' วงศ'สูงเนิน

63101000040 นางสาวนารีรัตน' ยอดดํา

63101000041 นางสาวศิริลักษณ' พ่ึงสระน7อย

63101000042 นางสาวอินทุอร กิตติเตชะพันธุ'

63101000043 นางสาวสิริรัตน' คมขุนทด

63101000044 นางสาวธัญสุดา ยอดสง#า

63101000045 นางสาวป:ยะฉัตร จึงอารยะ

63101000046 นางสาวบัณฑิตา ไต7สันเทียะ

63101000047 นายถิรวิทย' บุษย'ศรี

63101000048 นางสาวอัมพาพร โกติรัมย'

63101000049 นางสาวอภิสรา นารีจันทร'

63101000050 นางสาวจีรวรรณ กันลือชัย

63101000051 นางสาวณัฐสุดา ภักดีธนวรรธน'

63101000052 นางสาวแพรวนภา สาสีลา

63101000053 นายจิรานุวัฒน' ทุ#มโสภา

63101000054 นายธนวันต' ทองเชิด

63101000055 นายธนยศ ศรีประภาพงศ'

63101000056 นางสาวภาพิมล หาญนอก

63101000057 นายวิชัย ถิตย'ประไพ

63101000058 นายกิตติศัพท' แสนสอาด

63101000059 นางสาวศิริลักษณ' จานรัมย'

63101000060 นางสาวปGญชิกา องอาจ
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63101000061 นางสาวเกสรี โชว'เสียง

63101000062 นางสาวเกศนภา คดีโลก

63101000063 นางสาวแพรวพรรณ สาละมุล

63101000064 นางสาวฐานิกา คําชัย

63101000065 นางสาวรุจิรา สุขอํามาตย'

63101000066 นางสาววิภาดา คงทน

63101000067 นางสาวอาทิตยา หนองขุ#นสาร

63101000068 นางสาวป:;นมณี พ่ึงพวง

63101000069 นายเรืองศักด์ิ โพธ์ิคลัง

63101000070 นางสาวจิรายุ ไชยสุกา

63101000071 นางสาวศิริประภา ได7รอดดี

63101000072 นางสาวสรัญชนา ป:งโสภา

63101000073 นางสาวธิดารัตน' หินใหม#

63101000074 นายมงคล นนท'ติรัตน'

63101000075 นางสาวสุกัญญา นิลคูหา

63101000076 นางสาวสุติมา ผมงาม

63101000077 นางสาวศุภัชญา วิชาเทพ

63101000078 นางสาวสุภาภรณ' กุลรักษา

63101000079 นางสาวสุทธิสุดา ใจมนต'

63101000080 นางสาวกรแก7ว สมางชัย

63101000081 นายชูสิทธ์ิ แสงจันทร'

63101000082 นางสาววิภาวดี แพไธสง

63101000083 นางสาวสุดารัตน' หมู#งูเหลือม

63101000084 นายวรากรณ' ลิ้มประเสริฐ

63101000085 นายณัฐวุฒิ พิเคราะห'งาน

63101000086 นางสาวกิตติยาภรณ' ขุนรัตนชัย

63101000087 นางสาวเพียงฟ<า กาฬพันธ'

63101000088 นายรัฐพล พลรัตน'

63101000089 นางสาวปรียานุช นางสีคุณ

63101000090 นางสาวอรณิชา ขอบังกลาง
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63101000091 นายวรเมธ เชนุยาว

63101000092 นางสาววรินทร บุญขันธ'

63101000093 นางสาวณัฐพร ยศเรือง

63101000094 นางสาวธัญญา ปราบรัมย'

63101000095 นางสาวสุนิษา สอนบุญชู

63101000096 นายวรชาติ จันทร'บุญเจือ

63101000097 นางสาวศิริวรรณ ปGญญาคม

63101000098 นางสาวสุปรีดา แก7วไชยะ

63101000099 นายทรงพล นะวะนิน

63101000100 นางสาวภิศราพร ปรุงโพธ์ิ

63101000101 นายพิชLุตม' ไตรศร

63101000102 นางสาวบุษราภรณ' โพธ์ิเงิน

63101000103 นางสาวปพิชญา รักษ'มณี

63101000104 นางสาวสโรชา แจ7งไพร

63101000105 นางสาวโยษิตา มีสิทธ์ิ

63101000106 นางสาวรุ#งอรุณ พรมพินิจ

63101000107 นางสาวอรวรรณ สุวรรณะ

63101000108 นางสาวปรารถนา คงสกุล

63101000109 นางสาวจินตนา ชํานิพันธ'

63101000110 นางสาวปวีณา เบ7าสารี

63101000111 นางสาวป:ยาภา ศิริสูงเนิน

63101000112 นายหาญณรงค' กระจ#างโพธ์ิ

63101000113 นางสาววาสนา พิมภักดี

63101000114 นายวัชระ ดีเลิศ

63101000115 นายณัฐพล แนบสนิท

63101000116 นางสาวรัชฎาภรณ' ทองพรม

63101000117 นางสาวพรรนิภา พินจอหอ

63101000118 นางสาวจันทนิภา โนนทิง

63101000119 นายธนิศร' เทศยะรัตน'

63101000120 นายพิทักษ' ชมบุญ
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63101000121 นางสาวธิดารัตน' พบกลาง

63101000122 นางสาวณัฏฐวรรณ กองกระโทก

63101000123 นางสาวกิตติมา คําสิงห'นอก

63101000124 นายคุณานนต' แสนนา

63101000125 นางสาวพรสวรรค' มุ#งพันกลาง

63101000126 นายดิเรกฤทธ์ิ ไกรษร

63101000127 นายจามร เชาระกํา

63101000128 นางสาวสุพูนทิพย' อารีวงษ'

63101000129 นางสาวนภัสสร ชาญบุพ

63101000130 นางสาวศิริพร ไชยบุญทัน

63101000131 นางสาวจิราพรรณ วิหางหงษ'

63101000132 นางสาวสุภาภรณ' สีน7อย

63101000133 นางสาวเพชรนภา เกตุสุวรรณ'

63101000134 นางสาวพิมพิศา อนันตสุข

63101000135 นางสาวชนาภา กลิ่นจันทร'

63101000136 นางสาวจุฑารัตน' อ#วมม่ัน

63101000137 นางสาววราพร วังนุราช

63101000138 นางสาวฐิตาพร ศรีจันทร'แย7ม

63101000139 นายสุภาพ พอกพูน

63101000140 นางสาววรรณพร ดาศรี

63101000141 นางสาวบุษบา ตุงกระโทก

63101000142 นางสาวกรกนก ขวัญโพก

63101000143 นายเอกภักด์ิ บุญแสน

63101000144 นายศุทธสิทธ์ิ วิโรจวงศ'

63101000145 นางสาวอารดา ถาดกระโทก

63101000146 นายสิทธิศักด์ิ สิทธิสีหา

63101000147 นายสันติราษฎร' นามวัฒน'

63101000148 นายกิตติภณ อุดมพงษ'

63101000149 นางสาวณัฐชยา จันทา

63101000150 นางสาวเปมิกา เครือเมือง
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63101000151 นางสาวกาญจนา พลเสนา

63101000152 นางสาวชวัชญา นิสัยค7า

63101000153 นางสาวไอลดา กงชัยภูมิ

63101000154 นางสาวแพรศิระ แสงประทุม

63101000155 นางสาวกุลจิรา ศรีพรหม

63101000156 นางสาวณัฐริกา ยามสงคราม

63101000157 นางสาวอมรรัตน' ดวงสะดี

63101000158 นางสาวนฤมล ศรีแก7ว

63101000159 นางสาววิลาวัณย' สมศรี

63101000160 นางสาวกาญจนา ยอดแสง

63101000161 นายกิตติศักด์ิ สืบสุนทร

63101000162 นาย'ประทีป บุญมาก

63101000163 นางสาวนราทิพย' สุขสมาน

63101000164 นางสาวณัดฐพร ชูแก7ว

63101000165 นายจีรวัฒน' สุวรรณกลาง

63101000166 นางสาวศิริรัตน' คําสัตย'

63101000167 นางสาวธัญกร ไวสูงเนิน

63101000168 นางสาวณัฐญา แสงไพศาล

63101000169 นางสาวสุธัญญา ปรุเขต

63101000170 นายวุฒิศุกด์ิ ภูมิชัย

63101000171 นางสาวภัสสร วินิจมนตรี

63101000172 นางสาวสาวินีย' เฉ่ือยฉํา

63101000173 นายประสบโชค ศรีสุข

63101000174 นางสาวติณชิฬาภรณ' พวงย่ีโถ

63101000175 นางสาวกรรวี ชอบธรรม

63101000176 นางสาวพรภัสสร สืบสาม

63101000177 นายพงศธร เฮ7งไพบูลย'

63101000178 นายศิรพิชญ' บัวแสง

63101000179 นายสุวัฒน'ชัย ฉิมรัตน'

63101000180 นางสาวชุติกาญจน' พงศ'วัชรจินดา
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63101000181 นางสาวรัตนาภรณ' กลิ่นสูงเนิน

63101000182 นางสาวอาทิตยา ชื่นใจ

63101000183 นางสาวหนึ่งฤทัย นนทิสิทธ์ิ

63101000184 นางสาวพริ้งกมล บุญเรืองลือ

63101000185 นางสาวยลดา อ่ําแก7ว

63101000186 นางสาววรรณพร ตะบองเหล็ก

63101000187 นายวชิรวิทย' สุขอํามาตย'

63101000188 นางสาวอินทิรา ลันพูน

63101000189 นายธีรพงษ' แสงศรี

63101000190 นายณัฐพล ซาไซย'

63101000191 นายประเสริฐ อินอัญชัญ

63101000192 นางสาวจิรดา ชื่นเย็น

63101000193 นายขจรศักด์ิ บุญมี

63101000194 นางสาวอริศรา ศิริ

63101000195 นางสาวกชกร ฉายศรี

63101000196 นางสาวปGทมา เจริญหลาย

63101000197 นายคมสรรค' บรรจงรอด

63101000198 นางสาวศศิธร สินกอง

63101000199 นายก7องภพ หาญณรงค'

63101000200 นายณัฏฐชัย เกียรติคุณสิริ

63101000201 นางสาวบุษกร พงษ'เสถียร

63101000202 นางสาวศศิกานต' อุ#นภูษา

63101000203 นางสาวสาริณี กอคูณกลาง

63101000204 นางสาวประกายดาว แสนวงษ'

63101000205 นางสาวชนัณธิดา วรรณบวร

63101000206 นางสาวหทัยชนก ทินสมบูรณ'

63101000207 นายสุวภัทร เกษมธัญกุล

63101000208 นางสาวกมลวรรณ เส7นศูนย'

63101000209 นางสาวละอองทิพย' ทุนดี

63101000210 นางสาวสุหัทยา ทิพารัตน'
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63101000211 นางสาวชนธ'พิชญ'ชา โสมสันเทียะ

63101000212 นางสาวเปรมฤทัย ดีหนองเปQด

63101000213 นางสาวชนกนาฏ สวัสดี

63101000214 นางสาวณัชวดี อ#อนจ7อย

63101000215 นางสาวณิชกานต' วิลัย

63101000216 นางธารารัตน' พันธุ'สุภี

63101000217 นายธีรภัทร ทองคลี่

63101000218 นางสาวภาวิกา เบี้ยกระโทก

63101000219 นางสาวชลธิชา รักษาศิลปR

63101000220 นางสาวมะปราง เปาปSา

63101000221 นางสาวศิริลักษณ' ศิลปะ

63101000222 นางสาวศรินณา จิตรสําโรง

63101000223 นายเขมทัต ปาปะสังข'

63101000224 นายศิริมงคล เปกรัมย'

63101000225 นางสาววารี รักดี

63101000226 นายสุขสันต' กลั่นสุข

63101000227 นายกีรติ พรหมพยัคฆ'

63101000228 นายธีรเทพ ค#ายถักดี

63101000229 นางสาวปรีญารักษ' ปะมาโย

63101000230 นางสาวพิชญา ชัยยอด

63101000231 นายบูรณพล บุญเพ่ิม

63101000232 นางสาวอัชรินทร' นําพา

63101000233 นายจอมภพ เจริญศักด์ิ

63101000234 นางสาวนาริน ชิณโชติ

63101000235 นางสาวสุชญา ชมเพ็ญ

63101000236 นางสาวฐิติมา เหิดขุนทด

63101000237 นางสาวธนาภา แก7วแจ7ง

63101000238 นายชัชชัย แสงดี

63101000239 นางสาวทิพวรรณ สุขสมนาค

63101000240 นางสาวเพ็ญวิภา สินนอก
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63101000241 นายนวพันธ' บริสุทธ์ิ

63101000242 นายณรงค'ฤทธ์ิ พงษ'เกษตรการณ'

63101000243 นางสาวกุลจิรา ชุ#มวงจันทร'

63101000244 นางสาวจันทร'จิรา บุญสิทธ์ิ

63101000245 นายพีรทัต เพ็ชรหิน

63101000246 นายอภิชาต ทรายสถิตย'

63101000247 นางสาวศิริเรียม กุนศิล

63101000248 นายเฉลิมชัย นเรศรัมย'

63101000249 นางสาวพัณณิตา เนินทอง

63101000250 นางสาวมนทิราภา หาญย่ิง

63101000251 นางสาวน้ําทิพย' ช#างน7อย

63101000252 นายสงกรานต' เกียรติโพธ์ิ

63101000253 นางสาวศิริพรรณ ต่ิงนางรอง

63101000254 นางนภาพร สุขถาวร

63101000255 นายศักดินันท' จําปาทอง

63101000256 นางสาวกฤษณา ใจจํา

63101000257 นางสาวบุษราคัม จ#าชัยภูมิ

63101000258 นางสาวสุดารัตน' เปSาตัว

63101000259 นางสาวผกามาศ ไม7อ#อนดี

63101000260 นายอภิชัย ป:;นละออ

63101000261 นางสาวฐิตารีย' สุวรรณศรี

63101000262 นางสาวป:ยดา คํานันท'

63101000263 นางสาวจิตติมา ดีบุก

63101000264 นางสาวนัยนา สมสา

63101000265 นางสาววิมลลักษณ' เวียงนนท'

63101000266 นางสาวพัชรี ดาทอง

63101000267 นางสาวเสาวลักษ' พุ#มสัมฤทธ์ิ

63101000268 นางสาวพิมพ'นิภา คุณพระ

63101000269 นางสาววาสนา นนทโคตร

63101000270 นางสาวอภิชญา ทานรัมย'
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63101000271 นางสาวนิสากร เหลาคม

63101000272 นายประพล เกษแก7ว

63101000273 นายณัฐธัญ แสนเมือง

63101000274 นายชํานาญ อ่ําเอี่ยมศรี

63101000275 นายอัครชัย ทองดีนอก

63101000276 นายเอกวัตร ไพลาม

63101000277 นางสาวสุพัตตรา มูลธรรม

63101000278 นางสาวแอมมิตา กันทะสอน

63101000279 นางสาวลัดดา วงค'ผาบุตร

63101000280 นางสาวสุภาพร กิรัมย'

63101000281 นางสาวสุธาลักษณ' สุนคร

63101000282 นางสาวณัฐสุดา กันคํา

63101000283 นางสาวกัณณิกา ฉายรัศมี

63101000284 นายเกียรติศักด์ิ สมพงษ'

63101000285 นางสาววิลาวัณย' ขอดดอน

63101000286 นายวีระชน สวนไธสง

63101000287 นายอําพณ ศรีไทย

63101000288 นางสาวสุจิตรา พาแก7ว

63101000289 นางศิริภรณ' สร7อยเพ็ชร

63101000290 นางสาวปาริชาติ พิลึก

63101000291 นางสาวรัตนาภรณ' คํากอง

63101000292 นางสาวสันต'ฤทัย ศุภพรชัยพฤกษ'

63101000293 นายพัทธนันท' ปG;นกลาง

63101000294 นายภูเบต เฝ<าทรัพย'

63101000295 นางสาวศันสนีย' สมอ#าง

63101000296 นางสาวพิไลพร ชอบทวี

63101000297 นายรุ#งนิรันดร' ตVะมาสี

63101000298 นายอมตเวทย' สุริยะสิงห'

63101000299 นายภานุวัฒน' คุตะวัน

63101000300 นางสาวจันทร'จิรา อุดมทรัพย'
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63101000301 นายนิฤมิต แพเกาะ

63101000302 นางสาวมะลิวรรณ น7อยนาง

63101000303 นายอติโรจน' รุกไพรี

63101000304 นาย.นนทกานต' เจียสารัมย'

63101000305 นางสาวทิพย'วัลย' ศรีบุญชู

63101000306 นายสิทธิพงษ' จตุเทน

63101000307 นางสาวศิริลักษณ' ความรัมย'

63101000308 นายศักดา หม7อทอง

63101000309 นางสาวกุลปรีญา ท#าฉลาด

63101000310 นางสาวชิดชนก พ่ึงไพศาล

63101000311 นายกษิดิศ อ#อนหนองหว7า

63101000312 นางฟากฟ<า เขียมสันเทียะ

63101000313 นายศรายุทธ บัติพิมาย

63101000314 นางสาวเกวลิน วรรณธนาเลิศ

63101000315 นายศรัณย' อิศรางกูร ณ อยุธยา

63101000316 นายณัฐกิตต์ิ ฉันงูเหลือม

63101000317 นางสาวพรประภา สาลีอ#อน

63101000318 นางสาวจิตสุภา ผุดผ#องง

63101000319 นางสาววรนารถ จดชัย

63101000320 นางสาวยุพา แต7มลึก

63101000321 นางสาวภัทราพร ศรีแก7ว

63101000322 นางสาววนิดา สวยกลาง

63101000323 นางสาวกนกวรรณ มาลัยมี

63101000324 นางสาวกันตนา ละอองอินทร'

63101000325 นายณรงค' ทองคํา

63101000326 นางสาวปนัดดา แก7วศรีเปล#ง

63101000327 นางสาวหัทยา พุ#มสัมฤทธ์ิ

63101000328 นายอนัน ยอดคีรี

63101000329 นางสาววิภาพร เครือโสม

63101000330 นางสาวสุพรรณี ถาวรศักด์ิ
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63101000331 นางสาวลักษมี บุญเภา

63101000332 นายจตุรวิทย' แสนศรี

63101000333 นางสาวธีราภรณ' เกษแก7ว

63101000334 นางสาววิภาวดี เค็งชัยภูมิ

63101000335 นายฐิติศักด์ิ ง้ิวงาม

63101000336 นายณัฐวุฒิ โวหาร

63101000337 นางสาววิชุดา บุราคร

63101000338 นางจันทิมา ทรายสถิตย'

63101000339 นางสาวโสภิตา วังเวงจิตร

63101000340 นายพรเจตน' ดาวธง

63101000341 นางสาวสุธีรา สุนคร

63101000342 นางสาววิภาพร ศรีบุญ

63101000343 นายเลิศลักษณ' แซ#ซ้ิม

63101000344 นางสาวเบญจวรรณ ชะดารัมย'

63101000345 นางสาวสุดารัตน' โคมารัมย'

63101000346 นางสาวบุญฑริก ยนจอหอ

63101000347 นายวุฒิชัย บุญม่ัน

63101000348 นางสาวปวิญญา ครองบัวบาน

63101000349 นางสาวพรรณวดี งามพินิจพงษ'

63101000350 นางสาวธัญลักษณ' ศรีนาราง

63101000351 นางสาววิภาดา ศรีอุดม

63101000352 นางสาวกฤตนันท' บริสุทธ์ิ

63101000353 นางสาวลักษณา นครศรี

63101000354 นางสาวกาญจนา แสงเดือน

63101000355 นางสาวนรารัตน' กําจิตเอก

63101000356 นางสาวปรางวลี ธรรมสา

63101000357 นายกฤษกร เทวารัมย'

63101000358 นางสาวชลิตา ไชยมงคล

63101000359 นางสาวอภิสรา เกือยรัมย'

63101000360 นางสาวรจนา ระยาย7อย
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63101000361 นางสาวชลธิชา คล#องแคล#ว

63101000362 นางสาวเบญจวรรณ บุญขันธ'

63101000363 นางสาวปวิชญา ศรีอนันต'

63101000364 นางสาวหัทยา ธาตุจันทร'

63101000365 นางสาวปฐมาวดี ศรีสะอาด

63101000366 นางสาววิมลณัฐ ชาดี

63101000367 นางสาวนันสิตา ปGญญาสวัสด์ิ

63101000368 นายอนุชา มีศรี

63101000369 นางสาวภัทรานิษฐ' ม#วงเพชร

63101000370 นางสาวนิสารัตน' สุทําเลา

63101000371 นางสาวธันยาภรณ' สุขเกษม

63101000372 นางสาวปริชาติ เบียดนอก

63101000373 นางสาวณัฎฐานุช ซึมกลาง

63101000374 นางสาววนิชชา เพียโคตร

63101000375 นางสาวพัชราภรณ' คงตุก

63101000376 นางสาวไพลิน บัวงาม

63101000377 นางสาวพชรกมล แซ#ปGง

63101000378 นายจิรเมธ ทองสุข

63101000379 นางสาวชลิดา มะลิทอง

63101000380 นางสาวชนิดา เพ็ชรจํานงค'

63101000381 นางสาวเบญจมาศ นพเก7า

63101000382 นายลัคน'วุฒิ จีนสันเทียะ

63101000383 นายธานี นันตะสุคนธ'

63101000384 นางสาวมัชฌิมา ชื่นโพธ์ิกลาง

63101000385 นายกิตติพงษ' บุบผาวงค'

63101000386 นางสาวณัฐพัชร' ศรีลาศักด์ิ

63101000387 นายพีรจิตร' ภูจริต

63101000388 นายศรวิษฐ' ช#อมะลิ

63101000389 นางสาวศิริรัตน' เสพสุข

63101000390 นางสาวจารุวรรณ ไชยเทศ
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63101000391 นางสาวสุภาภรณ' ครูแพทย'

63101000392 นางสาวภารวี วิชัยรัมย'

63101000393 นางสาวพรชนก บรรลือทรัพย'

63101000394 นางสาวกรรณิการ' อุไรรัมย'

63101000395 นางสาวจิดาภา พัทธนกานต'

63101000396 นางสาวสุวพัชร สอนปากพิง

63101000397 นายณรงค'ศักด์ิ อินอ#อนกุล

63101000398 นางสาววราภรณ' เควันดี

63101000399 นายอภิสิทธ์ิ ศิลา

63101000400 นายวรวงศ' เนียมกัน

63101000401 นางสาวภคมน ดุจจานุทัศน'

63101000402 นางสาวชนิสรา เสมารัมย'

63101000403 นายธนดล กุลเกษ

63101000404 นางสาวเมวิกา งันเกาะ

63101000405 นายศักด์ิศรี น7อยหมากหญ7า

63101000406 นายธนกฤต จุลสิกขี

63101000407 นางสาวรพี วราวิทยา

63101000408 นายวรรณชาติ ทันโชคชัย

63101000409 นางสาวรสริน จิตเเน#น

63101000410 นายชนาวุฒิ ทรวงดอน

63101000411 นายอนันดา สกุลทอง

63101000412 นางวิรวรรณ วงศ'สูงเนิน

63101000413 นางสาวโชติกา อื้อเทียน

63101000414 นางสาวพัณปาพัฒน' นิวรรัมย'

63101000415 นางสาวกัญญารัตน' เหลือกลาง

63101000416 นางสาวหัสยา ชิดพรมราช

63101000417 นางสาวสุพิชชา เกตุขีด

63101000418 นางสาวลลิดา ประไวย'

63101000419 นางสาววนิดา จันทะวงค'

63101000420 นายอภิวัฒน' โรมกลาง

หน7า 14 จาก 18                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63101000421 นางสาวศิริประภา พุสดี

63101000422 นายฐานิกร รายณะสุข

63101000423 นายธนัช ครพิทักษ'

63101000424 นางสาวอรอุมา นวนงาม

63101000425 นายป:ยวัช ดวงอัน

63101000426 นางสาวสุภาวดี เรืองสุขสุด

63101000427 นางสาวพนิดา ปุลันรัมย'

63101000428 นายชัยวัฒน' ดวงชัยภูมิ

63101000429 นางสาวพัชราภรณ' จันทะผล

63101000430 นางสาววรรณพร ทับชาวนา

63101000431 นายศุภชัย วงไชยา

63101000432 นายธีรภัทร มุ#งคีมกลาง

63101000433 นางสาวชลลดา ศรีหารักษา

63101000434 นางสาวกันตินันท' บุญตา

63101000435 นางสาวศุภาพิชณ' ไพดี

63101000436 นางสาวกนกวรรณ หยางเจริญกุล

63101000437 นายศุภกิตต์ิ เพ็งสอน

63101000438 นางสาวสุพัตรา ตอนรัมย'

63101000439 นางสาวสุทธิดา ควรกล7า

63101000440 นายดนัย ศีลสมบูรณ'

63101000441 นายภัทรธร ค#าไธสง

63101000442 นายภากร นาคประสพ

63101000443 นางสาวมุกมณี หลุ#มใส

63101000444 นางสาวอัญมณี มาบํารุง

63101000445 นางสาวปาริชาติ พุ#มมณี

63101000446 นายธวัชชัย แสงจันทร'

63101000447 นายเอกภูมิ ดือขุนทด

63101000448 นายพัชรพล แซ#ไล7

63101000449 นางสาวสิริรัฐ พรมมาศ

63101000450 นายภูธเนศ ยอดนิโรจน'
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63101000451 นางสาวธิดา อาจหาญย่ิง

63101000452 นางสาวณัฐกุล พันธ'สระน7อย

63101000453 นางสาวขวัญฤทัย แสนสวัสด์ิ

63101000454 นางสาวอภัสรา พ#อค7า

63101000455 นางสาวลินิน ลีลา

63101000456 นางสาวเจริขวัญ หันขุนทด

63101000457 นายชลสิทธ์ิ แย7มไทย

63101000458 นางสาวภัทราพร เอื้อมเก็บ

63101000459 นายศิวกร โสนทอง

63101000460 นางสาวอินทิรา เหลือกลาง

63101000461 นายยุทธนา ผ7าเจริญ

63101000462 นายกิตติธัช ดอนกระโทก

63101000463 นางสาวพัทธ'ธีรา ชโลธร

63101000464 นายณัฐพล เชื้อชาว

63101000465 นางสาวอรพิมล ทิ้งสุข

63101000466 นางสาวนพรัตน' เชื่อมหนองปลิง

63101000467 นายณัฐวุฒิ คนตรง

63101000468 นางสาวปรัชญา ใยลา

63101000469 นางสาวภาวะดี ก่ึงวงศ'

63101000470 นายอาณวัฒน' สินมาก

63101000471 นางสาวณัฐพร รู7การนา

63101000472 นางสาวนรินทร วงระคร

63101000473 นางสาวทิพวรรณ พลตาล

63101000474 นางสาวภารดี งาหัตถี

63101000475 นางสาวสุภาพร เรืองสุขสุด

63101000476 นางสาวมณีนาจ ปรากฏหาญ

63101000477 นายธีรศักด์ิ เมินดี

63101000478 นายพีระภูมิ รัตนิยะ

63101000479 นายณัฐพงษ' สุวรรณภักดี

63101000480 นายณัฐกิตต์ิ พูนสวัสด์ิ
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63101000481 นายอภิรักษ' ทานคํา

63101000482 นางสาววาสนา เสมราบ

63101000483 นางสาวอัญมณี ละม#อมเมือง

63101000484 นางสาวดลพร ประเสริฐสังข'

63101000485 นางสาวยุภารัตน' ตอรบรัมย'

63101000486 นายอภิชาติ ใจเผื่อแผ#

63101000487 นางสาวมาลินี แตงกระโทก

63101000488 นางสาวสุภาพร เจิมขุนทด

63101000489 นางสาวชฎาพร แพงคํา

63101000490 นางสาวอุไรวรรณ ยอดสําโรง

63101000491 นางสาวกีรติกรณ' ปราบภัย

63101000492 นางสาวพัชรา โชติช#วง

63101000493 นางสาวอารียา สัจจะรุจี

63101000494 นายวรัญLู วรรณสุข

63101000495 นางสาวกัลยกร พงษ'ภีระยานันท'

63101000496 นางสาวณัตติยา ขัดกันทา

63101000497 นางสาวศุภิสรา โพธ์ิดนัย

63101000498 นางสาวหัสยา พาสมบูรณ'

63101000499 นายธนาคม จันทร'หอม

63101000500 นางกิตติยา พิงสันเทียะ

63101000501 นายเผดิมโชค สีเมืองบุญ

63101000502 นางสาววิลาสินี หารคํา

63101000503 นายภัทรพล หวังดี

63101000504 นางสาวรัตนาภรณ' จันทร'วิจิตร

63101000505 นางสาวสุภารัตน' การุญญเวทย'

63101000506 นายอดิศร พร7อมสมุทร

63101000507 นายธีรนัย ชูนาม

63101000508 นางสาวรุจิรา จันดารักษ'

63101000509 นางสาวพิมพ'ผกา วรรณบวร

63101000510 นางสาวดวงเนตร อินกอง

หน7า 17 จาก 18                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63101000511 นายโกวิทย' เกยสุวรรณ'

63101000512 นางสาวนิษา เพ็ญชอบ

63101000513 นางสาวปลายน้ํา ดวงรัตน'

63101000514 นางสาวศศิกานต' นภาสกุล

63101000515 นางสาวสุภารัตน' กัดม่ัน

63101000516 นายกิตตินันท' รักศรี

63101000517 นางสาวกมลชนก โพธิแก7ว

63101000518 นายศิวกร หม่ันคํา

63101000519 นางสาวดวงสุดา นาวงษ'ศรี

63101000520 นางสาวมนัสชนก นรินทร'นอก

63101000521 นางสาวอรพรรณ สัจจะวิสัย

63101000522 นายนนทวัฒน' อินทรสงเคราะห'

63101000523 นางสาวชญานิศ สุขสงวน

63101000524 นายพีรพงษ' อินทโชติ

63101000525 นางสาวพัชรี โพธิบาย

63101000526 นางสาวรัชนีกร ปลื้มพันธุ'

63101000527 นางสาวณัฐกานต' เงาทอง

63101000528 นางสาวเต็มศิริ ศรีเนาวรัตน'

63101000529 นางสาวจุฑามณี ทองคุ7ม

63101000530 นายสาริศ มูลมณี

63101000531 นายมงคล ม่ันหมาย

63101000532 นางสาวฑิตยา จันทวี

63101000533 นางสาววันวิสาข' เริ่มพานิชย'

63101000534 นางศิตาพร กรอนโคกกรวด

63101000535 นางสาวภัททิยา ปรางค'ชัยภูมิ

63101000536 นายกรณรงค' ปลื้มใจ

63101000537 นายเสริมภูมิ ย้ิมน7อย

จํานวน 537 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63102000001 นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ

63102000002 นายภณธน ปภณธนพัศ

63102000003 นางสาวปฏิมากร ก�อนกระโทก

63102000004 นางสาวธารทิพย บุญมี

63102000005 นางสาวแพรวพรรณ อาจศิริ

63102000006 นายเพ่ิมพูน สุขแก�ว

63102000007 นายวิวัตฒ โชตะวัน

63102000008 นางสาวมุกดารัสม์ิ คุ�มสง2า

63102000009 นางสาววราภรณ เป4นสุข

63102000010 นายศุภักษร แรงหาญ

63102000011 นางสาวกชพร โสนทอง

63102000012 นายถิรเดช พลอยกระโทก

63102000013 นางสาววรรณพร ชัยยา

63102000014 นายณัฐวุฒิ ชัยมูล

63102000015 นายพิทักษ ชินรัมย 

63102000016 นางสาวศิริรัตน ฤทธ์ิกําลัง

63102000017 นายพิพัฒน พลวัน

63102000018 นายธนโชติ บูรณะถาวร

63102000019 นายสรสิช กําจร

63102000020 นายอับดุลฮากิม สะแลแม

63102000021 นายจิรวัฒน เจริญผล

63102000022 นายวีรพงษ โบงูเหลือม

63102000023 นายนเรศ ผ2องแก�ว

63102000024 นางสาวนภัส อินทรประสาน

63102000025 นางสาวธัญญพร อุสูงเนิน

63102000026 นางสาวรัชนีกร แพโคกสูง

63102000027 นางสาวพิมพ ปฏิภาณ บัวมาศ

63102000028 นางสาวแพรวสุดา อุ2นศิลป?

63102000029 นางอนัญญา เหลืองอร2าม

63102000030 นางสาวธัญญาลักษณ เชยรัมย 

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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63102000031 นายภูวนัย ไตรผักแว2น

63102000032 นางสาววนัชพร กล2องสูงเนิน

63102000033 นางสาวทิพวรรณ จงกล

63102000034 นายอนันต วงษาราม

63102000035 นางสาวชลีรัตน ฝากกาย

63102000036 นายวรานนท พิมพ ปรุ

63102000037 นางสาวกรรณิกา โอชา

63102000038 นายวิทยา มงคลชัย

63102000039 นางสาววรรณา บุญทัน

63102000040 นางสาวณัชฌา ทองคลี่

63102000041 นางสาวกัญรัตน ก่ิงโพธ์ิ

63102000042 นายสิทธิศักด์ิ รักไร2กลาง

63102000043 นายธีรทัต คุ�มสุวรรณ

63102000044 นางสาวภาณุมาส สังข อินทร 

63102000045 นายธีรศักด์ิ มุ2งงาม

63102000046 นางสาววรรณวิสา ปDดคํา

63102000047 นางสาวสาวิตรี เงินคํา

63102000048 นางสาวเบญจรักษ สีนาค

63102000049 นายอานนท พรมเมตตา

63102000050 นางสาวปDทมา ทองอ�ม

63102000051 นางสาวณัทนิดา ยะสูงเนิน

63102000052 นายวราวุฒิ ย่ืนกระโทก

63102000053 นางสาวชนัญพร พันธ สระน�อย

63102000054 นางสาวนัทรียา ชูเพชร

63102000055 นางสาวนิรชา เกาะด2านกลาง

63102000056 นายสถิตย จงโปร2งกลาง

63102000057 นางสาววรรณนิษา โถน�อย

63102000058 นางสาวณัฐพร พุ2มใย

63102000059 นางสาวแพรวพรรณ ปFGนโคกกรวด

63102000060 นางพิณนภา คุ�มสุวรรณ
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63102000061 นายพรศักด์ิ อินธิราช

63102000062 นางสาวปรางค ฉาย บุญชัย

63102000063 นางสาวอรกัญญา หมวดหมู2

63102000064 นางสาวเอมอัชฌา พฤกษ ศรีรัตน 

63102000065 นางสาวอุบล อามาตรี

63102000066 นางสาวเจนจิรา เพียซ�าย

63102000067 นายพินิจ ปDญญาประสิทธ์ิ

63102000068 นางสาวณัฐนิชา ใจกล�ส

63102000069 นางสาวรักษิณา แก�วคูนอก

63102000070 นายอัครพล มะลิวัลย 

63102000071 นางสาวศิริรัก ธรรมนิยม

63102000072 นายอามรินทร พลราศรี

63102000073 นางสาวจิรวรรณ ผัดดอก

63102000074 นายธีรวุฒิ กําลังทรัพย 

63102000075 นางสาวปริชญา พงษ กระโทก

63102000076 นางสาวฐิติพร ภาเคน

63102000077 นายกฤษดา ชัยราช

63102000078 นางสาวอริสรา เพ็ญสุข

63102000079 นายนพรัตน ภิรมพงษ 

63102000080 นางสาวมินตรา จันทร ทองแท�

63102000081 นายศักด์ิ แก�วพา

63102000082 นางสาวศันสนีย สุนัยรัตนาภรณ 

63102000083 นายศรุต บุตรเวทย 

63102000084 นางสาวอัมพาพัชร กุญช ไชยศรี

63102000085 นางสาวสมฤทัย เด2นดวง

63102000086 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ ไชย

63102000087 นายเกตุแก�ว สมวงษ 

63102000088 นางสาวอรทัย ทัดใหม2

63102000089 นายอดิศร ยินดี

63102000090 นายฤทธิชัย สกุลจร

หน�า 3 จาก 124                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000091 นางสาวศศิประภา หอมขจร

63102000092 นางสาวราตรี ม2วงสีเสียด

63102000093 นางสาวสมปรารถนา คําสงคราม

63102000094 นายพัฒนา ครัวสูงเนิน

63102000095 นายวีรพันธุ ดวงบุบผา

63102000096 นายธนาธิป สุพร

63102000097 นางสาวโชติรส ผินสู2

63102000098 นางสาวนฤมล วังกานนท 

63102000099 นายญาณวรุตม สินปรุ

63102000100 นางชาลิสา พันธเสน

63102000101 นายอิทธิชัย บัวทอง

63102000102 นางสาวสุภาวิณี ชุ2มเสนา

63102000103 นายศุกลวัฒน ผลผลKิตดี

63102000104 นางสาวณิชานันท นาคประกอบ

63102000105 นายชัยญา สุขอยู2

63102000106 นายตฤณ ประสานเชื้อ

63102000107 นายกมล ตันพิกุล

63102000108 นางสาวสุนิษา เพียรสูงเนิน

63102000109 นายปรัชญากรณ ชื่นชอบ

63102000110 นางสาวพลอยไพลิน สอาดเอี่ยม

63102000111 นางสาวปภาสุดา สันพิมาย

63102000112 นายวสุรัตน สิทธิสมบัติ

63102000113 นายกิตติกานต เกลื่อนกลางดอน

63102000114 นายพุฒิพงษ ภาระจ2า

63102000115 นางสาววิรีย สิทธิบุตร

63102000116 นายทวีชัย คําอาษา

63102000117 นายวันเฉลิม เกษแก�ว

63102000118 นางสาวบงกชศมณ ไกรการ

63102000119 นายนิกร ชะนะเกตุ

63102000120 นายประมุข ชิมประโคน
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63102000121 นางสาววริษฐา ศรีเกียรติศักด์ิ

63102000122 นางสาวปDทมา ปานจํารุญ

63102000123 นางสาววิศรุตา ศรีกระโทก

63102000124 นายธีรภัทร ศรีกุลนาวา

63102000125 นางสาวขวัญจิรา เพียสุนา

63102000126 นายทัชกร ศรีสวัสด์ิ

63102000127 นายนัฐพงษ ม่ันเหมาะ

63102000128 นายธีระศักด์ิ อาจจํานงค 

63102000129 นายอานนท กะสันเทียะ

63102000130 นางสาวอรัญรัตน นุพิมพ 

63102000131 นายทวีเกียรติ อําพันธ 

63102000132 นางสาวศรัญญา ฝMาตะคุ

63102000133 นางศิริอร สุริยกุล  ณ  อยุธยา

63102000134 นางสาวจันทิมาพร คลายทุกข 

63102000135 นายพงศธร เสนานิคม

63102000136 นายอภิชาติ สร�อยจู

63102000137 นายสนธยา บุญทาทอง

63102000138 นางสาวจุฑามาศ เงินอุดม

63102000139 นายกันตภณ พวงปะคํา

63102000140 นางสาวสุภลักษณ ชมชื่น

63102000141 นางสาวจันจิรา ศรีมุงคุณ

63102000142 นางสาวชนิตร นันท สุยแก�ว

63102000143 นางสาวชมพูนุท อัมภรัตน 

63102000144 นายอนันตพน ดนเสมอ

63102000145 นายพิจิตต พระคําจันทึก

63102000146 นายอภิวัฒน ศิริรัตน 

63102000147 นายอภิสิทธ์ิ ปุริโต

63102000148 นายจิรพงษ ขันเดช

63102000149 นางสาวมะลิวรรณ วันจันทึก

63102000150 นางสมบูรณ อุปฮาด
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63102000151 นางสาวขวัญจิรา กําลังยง

63102000152 นายทนงศักด์ิK เที่ยงธรรม

63102000153 นายยุทธนา สวรรค ดอน

63102000154 นางสาวขวัญฤทัย หงษ บูชา

63102000155 นางสาวอัญชลี ราชอาษา

63102000156 นายศุภศิษฎ์ิ พวงเกตุ

63102000157 นางสาวณัฏยา เพียรมี

63102000158 นายญาณวัฒน เนื้อเย็น

63102000159 นางสาวสุธาสินี คงคสุทธ์ิ

63102000160 นายอาฑิพัฒน โอสถประสาท

63102000161 นางสาวสาวิตรี ฤทธิกระโทก

63102000162 นายดากร เผยกลาง

63102000163 นางสาวนุจรี ไม�สวยดี

63102000164 นายภูวิช วัฒนานิธิ

63102000165 นางสาวอมรศรี ทําขุนทด

63102000166 นางสาวจีระนันท จันทมาศฐิติกร

63102000167 นางสาวสุภาภรณ เพ็งทา

63102000168 นางสาวธนิษฐา สวัสด์ิอํานวยโชค

63102000169 นายคมสัน เสาวคตภูมิ

63102000170 นายเด2น วายุวารินทร 

63102000171 นายสุริยา ไชยกระโทก

63102000172 นางสาวชนิสรา ศรีจันทร 

63102000173 นายสิทธิพล อุทัยแสง

63102000174 นางสาวศิรินันท บํารุง

63102000175 นายขวัญชัย สุ2มมาตย 

63102000176 นางสาวกิตติกานต วิเชียรภักดี

63102000177 นายนฤเบศ ใยพา

63102000178 นางสาวนุสรา โตสันเทียะ

63102000179 นางสาวบังอร วังพิมูล

63102000180 นางสาววันวิสาข สิงห ตุ�ย
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63102000181 นายศราวุธ งามสันเทียะ

63102000182 นายอานนท พลตะขบ

63102000183 นางสาวสุรีย มาศ ดึกสูงเนิน

63102000184 นายสุธินันท วัฒนจิตร 

63102000185 นายธราดล ด�วงนิล

63102000186 นางสาวนันทิยา แข็งขัน

63102000187 นางสาวศุภาวรรณ คงแสนสุข

63102000188 นางสาวชไมพร ศิริ

63102000189 นายสุพัตร ไทยกลาง

63102000190 นายพงศ ศิริ ขาวลา

63102000191 นางสาวศศิธร ไกรอ่ํา

63102000192 สิบโทปวรุตม เจียมจิระเศรษฐ 

63102000193 นางสาวนุชจิรา ทุ2มโสภา

63102000194 นางสาวอุไรวรรณ ทั่งทอง

63102000195 นางสาวกมลวรรณ กึกขุนทด

63102000196 นายบัณฑิต ผินโพธ์ิ

63102000197 นางสาวพรพรรณ ข�องนอก

63102000198 นายกิตติ ได�รอดดี

63102000199 นางสาววิภา ดีนอก

63102000200 นางสาวพัชรินทร น�อยกลาง

63102000201 นายพัชรพงศ เซ็นทองหลาง

63102000202 นายณัฐศาสตร กองกูล

63102000203 นายกิจวัตร ม2วงชะคํ่า

63102000204 นางสาวศศิธร ผุยหัวดง

63102000205 นายณัฐพล ม2วงเพ็ชร

63102000206 นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณ 

63102000207 นางสาวภาวิณี บากบั่น

63102000208 นายเศรษฐ สิน สุกุล

63102000209 นางสาวรัชณี ไลไธสง

63102000210 นางสาวโสมนัส พูนพัฒนาทรัพย 
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63102000211 นางสาวปราณี กรอบรัมย 

63102000212 นางสาวเสาวลักษณ สาหล�า

63102000213 นางสาวเกศแก�ว ทองคําภา

63102000214 นายเรืองศักด์ิ ภูระหา

63102000215 นายพิพัฒน อุ�มรัมย 

63102000216 นางสาวอินธิรา มีงามดี

63102000217 นายธีรายุทธ พุทธัง

63102000218 นางสาววนิดา คงชูดี

63102000219 นายสุทธิพงษ ลัดใหม2

63102000220 นางสิริญา อาสาชัย

63102000221 นางสาวมณฑิรา สองใหม2

63102000222 นางสาวอนัญพร ขุนทอง

63102000223 นางสาววนัทปรียา แสนเป4ง

63102000224 นายจีรศักด์ิ ตูมภูเขียว

63102000225 นายศรัญQู สุริยมาตร

63102000226 นายปฐมชัย สุคันธ 

63102000227 นางสาววิภาพรรณ โค�วพงษ พันธ 

63102000228 นายอมร มุ2งฝอยกลาง

63102000229 นางสาวจิตตรา นามมูล

63102000230 นายจักริน เคนจันทึก

63102000231 นายสุภัคกฤษณ แก�วมีศรี

63102000232 นายวีรวัฒน เทียนทอง

63102000233 นายทวีศักด์ิ ช2อหนองแสน

63102000234 นางสาวรุ2งธิญา การกระสัง

63102000235 นางสาวนิตยา พรมแพง

63102000236 นายภูมิสัน บุญสุยา

63102000237 นายทวิชญ ศรีมุกดา

63102000238 นายอนุวัฒน สุขดา

63102000239 นายจักรพงษ ดําดี

63102000240 นายศิวกร ตรีกูล
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63102000241 นางสาวสุทธิดา ผิวเอี่ยม

63102000242 นายภากร แลงล�อม

63102000243 นางสาวพิมลพรรณ สุพะกํา

63102000244 นายณฐพัชร สีตาล

63102000245 นางศรัณย ภัทร หล2อประโคน

63102000246 นางสาวนันทยา ลาภเกิด

63102000247 นายทักษิณ พจน ฉิมพลี

63102000248 นายจอมพล กระจ2างโพธ์ิ

63102000249 นายวรานนท เมืองม่ิง

63102000250 นางสาวนิตศิตา บุญหล2า

63102000251 นางสาวเพ็ญนภา โคมารัมย 

63102000252 นายชุติวัต สิงขรอาสน 

63102000253 นางสาวเสาวลักษณ กระแสโท

63102000254 นายณัฐวัฒน เข่ือนม่ัน

63102000255 นางสาวดวงหทัย ทิพย ผักแว2น

63102000256 นายศรนรินทร เดชอุ2ม

63102000257 นางสาวณัฏฐา ตินานพ

63102000258 นางสาวอาทิตยา มีศฺKรKฺ

63102000259 นางสาวชไมพร ปาระวงค 

63102000260 นางสาวดวงฤทัย บุญต2อ

63102000261 นายอรรถวิทย สองใหม2

63102000262 นายเสกสรร เขขุนทด

63102000263 นายอธิวัฒน ถนอมพลกรัง

63102000264 นายปรีชา สาแก�ว

63102000265 นางสาวภัทราภรณ ทศดร

63102000266 นายพงศ พนา ปDนเต็ม

63102000267 นางสาวพิมพิกา จําลองศุภลักษณ 

63102000268 นายสิทธิวัฒน มงคลชาติ

63102000269 นายวัชริศ พลอยกลาง

63102000270 นางสาวยุพาภรณ ศาลางาม
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63102000271 นางสาวฐิติมา ศรีวงศ 

63102000272 นางสาวรัตนกาญจน คําแค�ว

63102000273 นางสาวอรุโณทัย ศรีรักสัตย 

63102000274 นางสาวนราทิพย ชอบใหญ2

63102000275 นางสาวนารีรัตน เทียมพล

63102000276 นายประสาน พรมเทศ

63102000277 นางสาวภาพวิว ทะบรรหาร

63102000278 นางสาววชิราพร สิทธิศร

63102000279 นายสมเกียรติ ศรีบุญช2วย

63102000280 นางสาวนวลอนงค ช�างน�อย

63102000281 นางสาวอังคณา ชลอกลาง

63102000282 นางสาวณัฐนันท รัศม์ิธันยากุล

63102000283 นางสาววนัชพร ประวัง

63102000284 นายกิตติพงษ ปลิงกระโทก

63102000285 นายปรัชญา พินิจด2านกลาง

63102000286 นายศุภกร ผิวอ่ํา

63102000287 นางสาวกัลยกร สุโขพืช

63102000288 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวัสด์ิ

63102000289 นายภานุ ประเสริฐ

63102000290 นางสาวทวินันท ผลกาบ

63102000291 นายชัยวัฒน สุขเอี่ยม

63102000292 นางสาววีรดา คลั่งกระโทก

63102000293 นางสาวสุพิชา ศรีเดียว

63102000294 นางสาวศิรินทิพย น�อมสูงเนิน

63102000295 นายภาณุพงศ รอดภัย

63102000296 นายธีรพงษ รอสูงเนิน

63102000297 นางสาวปFยฉัตร แม2นปSน

63102000298 นายสุพจน ชมจันทร 

63102000299 นายสยาม โสมขุนทด

63102000300 นายจักรพงษ เข็มเพ็ชร
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63102000301 นายเนติพงษ วันแก�ว

63102000302 นางสาวธัญญรัตน นามคํา

63102000303 นางสาวจิรารัตน เคลือบทองคํา

63102000304 นางสาวดวงพร ทองลา

63102000305 นายศักดา ศิลป?ประกอบ

63102000306 นายจารุกิตต์ิ บุญจันทร 

63102000307 นายณัฐกมล เสนาหม่ืน

63102000308 นายภาณุพงศ ถือสัตย 

63102000309 นางสาวศุภลักษณ บุญสอน

63102000310 นายเฉลิม ชินจอหอ

63102000311 นายณัฐพงศ ถอนโพธ์ิ

63102000312 นายกิตติชัย ทศทอง

63102000313 นายสุทธิพงษ แดมขุนทด

63102000314 นางสาวจิราวรรณ ภาคสันเทียะ

63102000315 นางสาวจิตติมา ภูจอมขํา

63102000316 นายกิตติภพ ดีจันทร 

63102000317 นางสาวสุจิตตาภรณ โก�สันเทียะ

63102000318 นางสาวลินดา สนิทนวล

63102000319 นายภาคิณ นิลนิตย 

63102000320 นางนิภาพร ประจัญพล

63102000321 นางสาวสุวิมล สุขี

63102000322 นายสินธนา ทองอําพันธ 

63102000323 นายเรืองฤทธ์ิ จันเทียะ

63102000324 นางสาวคัคนนันท พวงสวัสด์ิ

63102000325 นางสาวประภาภรณ ภักดีจอหอ

63102000326 นางสาวสุดารัตน เทียมทอง

63102000327 นางสาวจิราพร กุลวรฉัตร

63102000328 นายมณไท ทะนารี

63102000329 นางสาวกาญจนา ทํานานอก

63102000330 นางสาวอมรรัตน ประจันนวล
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63102000331 นางสาวพัชรินทร ดวงกระโทก

63102000332 นายปรัชญ ชนินทร บุญเอก

63102000333 นางสาวชฎาภรณ สุริยกมลทิพย 

63102000334 นางสาวจิราพร ไพรณรินทร 

63102000335 นางสาววิภาพร หล�าลัว

63102000336 นางสาวเกศินี มณีศรี

63102000337 นายสุรเชษฐ เธอก่ิง

63102000338 นางสาวณัฐณิชา บุญเพ็ง

63102000339 นายพัสกร ฉิมกลาง

63102000340 นายชาตรี เพลงเสนาะ

63102000341 นายเอกพล อํารุงแคว�น

63102000342 นางสาวชัญญาภัค การะเกตุ

63102000343 นางสาวลัดดา ภักดีกลาง

63102000344 นายกรภัทร พรามกระโทก

63102000345 นางกัลยารัตน จันทร ดํา

63102000346 นางสาวกัญญาณัฐ จุลวัน

63102000347 นางสาววรรณภา นรินทร นอก

63102000348 นายเอกกวี เนติกําจร

63102000349 นายทรัพย เจริญ แซ2ปDง

63102000350 นางสาวศิริลักษณ ปะนาประโคน

63102000351 นายยุทธศาสตร หรรษา

63102000352 นายภามพัฒน คูเกาะ

63102000353 นายกฤตภาส ตTะใส

63102000354 นายธนดล ประดับคํา

63102000355 นางสาวชมพูนุท เจริญวัชราวีร 

63102000356 นายเลอสรวง ลอมโฮม

63102000357 นางสาวสมัญญา กาก่ิง

63102000358 นายศุภวิทย ดวงตารัมย 

63102000359 นางปานวาด ชัยนิล

63102000360 นายกันทรากร คําพาพุทธ
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63102000361 นายสุทิน พันธชาติ

63102000362 นายมณเฑียร ภู2นิ่ม

63102000363 นางสาวณัฐติญา บุญมี

63102000364 นายนฤพนธ จันทรสกุนต 

63102000365 นางสาวมลธิราภรณ จรัสรัมย 

63102000366 นางสาวสุภาวดี ทีเกาะ

63102000367 นางสาวดรุณี บัวอําไพ

63102000368 นางสาววราภรณ ศุภธีรประภา

63102000369 นางสาวณัฐธิดา ชัยวิรัตน 

63102000370 นายเสกสรรค คําน�อย

63102000371 นายศุภเชษฐ มูลแก2น

63102000372 นางสาวบุษยรัตน ขวัญเมือง

63102000373 นางสาวกลิ่นสุคนธ พยุงวงศ 

63102000374 นางสาววัลลภา สงกูล

63102000375 นายอาทิตย ทอนสระน�อย

63102000376 นางสาวเมทินี กันเปรมตระกูล

63102000377 นายเจนภพ จันทร ยม

63102000378 นางสาวจุฑารัตน เตชะนอก

63102000379 นายศุภกิต เอียการนา

63102000380 นายวีรยุทธ พวงเงิน

63102000381 นางสาวศุภสร ใจบุญนอก

63102000382 นางสาวกรชุดา สามารถรัมย 

63102000383 นายธราดล ปราณีตพลกรัง

63102000384 นางสาวทิพย ปทุม จันทร ช2วย

63102000385 นางสาวธมน เจริญพร

63102000386 นางสาวอรพรรณ ทวีลาภ

63102000387 นางสาวเพ็ญสกาว หุ�มกระโทก

63102000388 นายคณิตศาสตร อบอุ2น

63102000389 นายสุริวงศ โสดก

63102000390 นางสาววาสนา ศิริมุสิกะ
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63102000391 นายชัยมงคล บุญธรรม

63102000392 นายณรงค ฤทธ์ิ จริงประโคน

63102000393 นายกันตภณ แสงรุ2ง

63102000394 นางสาวกิตติยา พิมาทัย

63102000395 นางสาวเจนจิรา มุขพรม

63102000396 นางสาวกิติยา สร�อยโคกสูง

63102000397 นางสาวศิรินภา ปDจจัย

63102000398 นางสาวภัชรินทร รัตน พรมเด่ือ

63102000399 นายณัฐพล จํานงค 

63102000400 นางสาวศศิธร ชอบทวี

63102000401 นายชนมภูมิ สุทธิวิเศษ

63102000402 นางสาวรังสิยา เชื้อจันทึก

63102000403 นายประยูร คําแปร

63102000404 นางสาววณัฐภรณ ตุTโค

63102000405 นายสุธิวัส ชูจันทึก

63102000406 นางสาวสุชาดา ไชยหาญ

63102000407 นางสาวนันทนีย เสาทอง

63102000408 นางสาวทัศสินา น�อยสุวรรณ 

63102000409 นางสาวสุวรรณี แสงสุวรรณ

63102000410 นายอนุพงศ คงบุญมี

63102000411 นางสาวกนกวรรณ พอกระโทก

63102000412 นายอดิพงศ บุตรดีศักด์ิ

63102000413 นายอรรณพ ปรางชัยภูมิ

63102000414 นางสาวศุภพร ฝMายพิมาย

63102000415 นายธนากร ดิษบงค 

63102000416 นางสาวนงลักษณ ทองคง

63102000417 นายโชคชัย บูรณปรีชา

63102000418 นางสาวอลิสา จันทร สิงห 

63102000419 นางสาวนัฐมล ตะวันหะ

63102000420 นางสาวทอแสง สุพะนาม
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63102000421 นายเทอดศักด์ิ จันทร โสม

63102000422 นายพีรวัส ฉัตรปทุมทิพย 

63102000423 นางสาวภัทรียา ดอกเข็ม

63102000424 นางสาววรียา นากรณ 

63102000425 นางสาวปFยวรรณ บุตรสุด

63102000426 นายกิติชา แขมพลกรัง

63102000427 นายคงเดช ระบือนาม

63102000428 นางอุดมสิน มูลจันทร 

63102000429 นางสาวณัฐวดี มุ2งเรียบกลาง

63102000430 นางสาวพัชรินทร กาจักษ 

63102000431 นายคัมภีร หนองนา

63102000432 นายนัสวี ขับผักแว2น

63102000433 นางนัฐชา แม็คไนท 

63102000434 นายกานต ปภัส ศรีวิระ

63102000435 นางสาวกฤษณ สุมา ศุภมงคล

63102000436 นางสาวสุฑามาส ตู�คํามูล

63102000437 นางสาวอาทิตยา โสภาหอม

63102000438 ว2าที่ร.ต.หญิงชัญญา เหล2าแสงศรี

63102000439 นางสาวสุนันทา ขาวฉลาด

63102000440 นางสาวสิริวรรณ จันทร ปรุง

63102000441 นางจรรยารักษ มอมขุนทด

63102000442 นายอภิชาติ ภู2แส

63102000443 นางสาวภัศรา ตุลาเนตร

63102000444 นายปรัชญ กล�าหาญ

63102000445 นางสาวสุวรรณี ยืนยง

63102000446 นายมัชฌิมะ วงษ สนิท

63102000447 นางสาวพัชรี เลิศล้ํา

63102000448 นายปรวิชญ นาคูณ

63102000449 นางสาวสุมิตตา สร�อยสูงเนิน

63102000450 นายธีรภัทร หม่ันหม่ืนไวย
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63102000451 นางสาวรุ2งอรุณ สรสิทธ์ิ

63102000452 นางสาวธันวาพร จําปาลา

63102000453 นายธีรศักด์ิ บุตรเพ็ชร

63102000454 นางสาววรรณภา รูปคมสันต 

63102000455 นายกีรติ คําล�าน

63102000456 นายวุฒิชัย สวัสดี

63102000457 นางสาวเกตุวดี มีดี

63102000458 นางสาวฐิติพร รวมกลาง

63102000459 นางสาวณัฐวรา นุนารถ

63102000460 นางสาวสุกัลยา เบี้ยกลาง

63102000461 นางสาววราภรณ เขียวหวาน

63102000462 นายประพันธ โรจนพันธุ 

63102000463 นายนาวิน ชัยศิลป?

63102000464 นางสาวทิพย วดี พุ2มเงิน

63102000465 นายธีรพงศ ซอพรมราช

63102000466 นางสาวธนาภรณ ขานสันเทียะ

63102000467 นางสาวศรณี เดชธิสา

63102000468 นายปารเมศ หลวงกลาง

63102000469 นายเอกสิทธ์ิ ดาราคํา

63102000470 นายนพดล วิเศษสุนทร

63102000471 นางสาวมนันพัทธ ขยันรัมย 

63102000472 นางสาวจันทิมา บุหงา

63102000473 นายวีรภัทร พจน ฉิมพลี

63102000474 นายสนทยา โฮนกระโทก

63102000475 นางสาวพัชรี ง้ิวใหญ2

63102000476 นายวิทวัส ธนูสา

63102000477 นายเบญจารัช โกยสวัสด์ิ

63102000478 นางสาวเกวลิน สมานมิตร

63102000479 นางสาวนิตยา นิสังข รัมย 

63102000480 นางสาวณัฐภรณ แต2งสุวรรณ
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63102000481 นางสาวปDทมาภรณ แลบัว

63102000482 นายศิกษิต ฉิมใหม2

63102000483 นายวีรศักด์ิ หงษ ทอง

63102000484 นายชนม ภัส ผมงาม

63102000485 นางสาวภฌลธร ชัยชนะ

63102000486 นางสาวปFยะวรรณ ไทยอาจ

63102000487 นางสาวพัชริญา เพียรชนะ

63102000488 นางสาวกาญจนา ช2อสูงเนิน

63102000489 นายวร วุฒิ สังสก ฤ ษณ  

63102000490 นายสรวิศ ศรีสิทธ์ิ

63102000491 นายศุภนัฐ คําลือชา

63102000492 นางสาวกนกพร เขาโคกกรวด

63102000493 นางสาวกัญญลักษณ เขตคาม

63102000494 นายธีรพัฒน บุญกล�า

63102000495 นางสาวณัฐกฤตา พันขาว

63102000496 นางสาวรริยา บุญศรี

63102000497 นางสาวไอรดา อยู2ศรี

63102000498 นางสาวน้ําทิพย โพยนอก

63102000499 นางสาวกัลยกร เกียรติกลาง

63102000500 นางสาวอารียา วิเศษศักด์ิ

63102000501 นางสาวกิตติญา ล�วนกลาง

63102000502 นายภาณุเดช อยู2เย็น

63102000503 นางสาวปภาดา มาธฤทธ์ิ

63102000504 นายธวัชชัย ดวงกระจาย

63102000505 นายปFยะรัตน จวงจันทึก

63102000506 นางสาววิไล จันทร กระจ2าง

63102000507 นางสาวพรกมล รมย สระน�อย

63102000508 นายศรัญQู เกิดปรางค 

63102000509 นางสาวประทินทิพย เจือจันทร 

63102000510 นางสาวอลิศชา รัตนะครบุรี
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000511 นางจําลองรัก ลาน�อย

63102000512 นางสาวกาญจน ฐิดา ศิรินิธิธีระกุล

63102000513 นางสาวระวิวรรณ คําดี

63102000514 นางสาวสุดารัตน ชาภูวิง

63102000515 นางสาวรวีวรรณ โฮมกระโทก

63102000516 นางสาวชวนฝDน หลอดอาษา

63102000517 นายณัฐิวุฒิ คุ�มเนตร

63102000518 นางสาวชนรรญภร ยาสี

63102000519 นางสาวสุมิตรา ทรัพย สิน

63102000520 นางสาวพิชญากาญจน มีสมาน

63102000521 นายนิรุทธ์ิ จิตรานนท เศวตโชติ

63102000522 นางปนัดดา ถานวิเศษ

63102000523 นางสาวรุ2งฟWา ขอใหญ2กลาง

63102000524 นางสาวปFยะธิดา คําชา

63102000525 นางสาวสุนิษา แสงหิรัญ

63102000526 นางสาวจิรภรณ สรรพวุธ

63102000527 นางสาวสุธิชา สุนทร

63102000528 นางสาวสุพรรณี หอมสุ2ม

63102000529 นายสรายุทธ การเพียร

63102000530 นางสาวรัชดาพร บานชื่น

63102000531 นายกฤติพงศ ศรีสุข

63102000532 นางฤทัยรัตน เจริญ

63102000533 นายศุภมงคล รัตนศฤงค 

63102000534 นายวศ�น เกาะรัมย 

63102000535 นายไชยนุวัติ สิงหประชา

63102000536 นางสาวนุชธิดา โคตรภูธร

63102000537 นายพิศณุพงศ วิภักดี

63102000538 นางสาวสุวัจณี บุตรโสภา

63102000539 นางสาวสุพิชชา บรรจงฤทธ์ิ

63102000540 นางสาวอัญมณี ทับไมตรี
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63102000541 นางสาวฐิติพร ที่รัก

63102000542 นางสาวศรินทิพย ม่ันหมาย

63102000543 นางสาวณัฏฐากรันย ดุลเปXGยมขจร

63102000544 นางฐิติมา แวะสันเทียะ

63102000545 นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล

63102000546 นางสาววิจิตรา คําชนะ

63102000547 นางสาววชิราภรณ พรมนอก

63102000548 นางสาววรรณนิศา ถาวรพา

63102000549 นางสาวณัฐสุดา เลี่ยมพรมราช

63102000550 นางสาวอุมาภรณ นาคินชาติ

63102000551 นางสาวรักษณาลี งามตรง

63102000552 นายสุขสันต บุญกลาง

63102000553 นางสาวนงลักษณ แก�วมา

63102000554 นายสิทธิศักด์ิ แผลงสูงเนิน

63102000555 นางสาวศิริพร สุวรรณหงษ 

63102000556 นางสาวกนกวรรณ อังศิริลาวัลย 

63102000557 นายนันทวุฒิ บุตรจันทร 

63102000558 นายนพดล ขาวดํา

63102000559 นายสรายุทธ พูลเพ่ิม

63102000560 นางสาวอุ2นเรือน มะโนบาล

63102000561 นางสาวรุ2งรัตน บุญมาทัน

63102000562 นางสาวกัญญารัตน เจียมจันทึก

63102000563 นางสาวสุพรรษา แสนแก�ว

63102000564 นางสาวธดาภรณ คงดี

63102000565 นายอดุลย พวงกระโทก

63102000566 นายนัฐพล ดาวปลื้ม

63102000567 นางสาวกฤติกา สุริวงศ ชมภู

63102000568 นายอิทธิพล อุดมสุข

63102000569 นางสาวอนัญญา เย่ืองจันทึก

63102000570 นางสาวนลินี คําผอง
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63102000571 นางสาวอัจฉรา ย่ิงจอหอ

63102000572 นายอัฐกร บะพร

63102000573 นางสาวชัดชา สถิตชัย

63102000574 นางสาวปรางค ทิพย ผลดี

63102000575 นางสาววิจิตรา เสาร ยงค 

63102000576 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร

63102000577 นางสาวพจนา คิดถูก

63102000578 นางสาววลัยพร บุญปลอด

63102000579 นางสาววรรณนิษา จันตรง

63102000580 นายสุริยัน จันเทพา

63102000581 นางสาวชญาภัฏนันท อินทนิตย 

63102000582 นางสาวสิรินทร หาญกุดตุ�ม

63102000583 นางสาวพรรณิภา กิรัมย 

63102000584 นางสาวเบญจวรรณ มุ2งมานิตย มงคล

63102000585 นางสาวกัณฐมณี ผลทวี

63102000586 นายณัฐพล ไชยบุรี

63102000587 นางสาวอัญมณี ศรีบํารุง

63102000588 นางสาวตุTกตา แก�วปรีชา

63102000589 นายสุธินันท แสงพรม

63102000590 นายพลากรณ เดชบุญ

63102000591 นายสามารถ โพธ์ินอก

63102000592 นางสาววิไลวรรณ เลิศล้ํา

63102000593 นางสาวสิรินาฎ ทิศเหนือ

63102000594 นายปรัชญา กุลอ2อน

63102000595 นางสาวพัชริน ธร คลายทุกข  

63102000596 นายธนชัย อุ2นสําโรง

63102000597 นางสาวพัชรี ศรีฮาด

63102000598 นางสาวอัยมาตย มาสีดา

63102000599 นางสาวอัญชญา จงสันเทียะ

63102000600 นางสาวศิริลักษณ อ2อนนาหาด
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63102000601 นางสาวพิมณัฐชญา นันวิเศษ

63102000602 นายเจตบัญชา คลาดโรค

63102000603 นางสาวธาริณี แก�วมณี

63102000604 นายพลากร ศรีวิจารณ 

63102000605 นายยุทธพงษ ประทุมชาติ

63102000606 นางสาวสตรีรัตน เกียรติโพธ์ิ

63102000607 นางสาวพรนิภา บุญเม2น

63102000608 นายธนดล หวลระลึก

63102000609 นางสาววิภูสินี แชจอหอ

63102000610 นายจักรพล ภูวะกง

63102000611 นายเกรียงศักด์ิ เผือดนอก

63102000612 นายชนายุทธ บุญประสิทธ์ิ

63102000613 นางสาวนัดดา ปWอมจังหรีด

63102000614 นางสาวเสาวภา พิมพ หล�า

63102000615 นางสาวรัฐพร บุญสิทธ์ิ

63102000616 นางสาวประพิมพรรณ ดีเมืองปDก

63102000617 นายณัฐวัฒน กริดกระโทก

63102000618 นายธวัชชัย จําปาสา

63102000619 นางสาวมนัสชนก เจียมมะเริง

63102000620 นางสาวจีราพร เพ็ชมิล

63102000621 นายอภิสิทธ์ิ หาญโก2ย

63102000622 นางสาวบุษบา แสนสุข

63102000623 นายสราวุธ รักษ วิเชียร

63102000624 นายสมปอง สารีนนท 

63102000625 นายณัฐพร แหชู

63102000626 นายณัฐชัย บึงน้ําใส

63102000627 นายอิสรภาพ นามวงษ 

63102000628 นายอภิสิทธ์ิ กุลไพศาล

63102000629 นายธีระชัย เสาวรัจ

63102000630 นายภัทรธร จิตต จะโปะ
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63102000631 นางสาวกนกพร หอมกระโทก

63102000632 นางสาวพราวพรรณ ต้ังเพียร

63102000633 นางสาวธัญวรัตม ถึงกลาง

63102000634 นายเนรมิตร ข�อนอก

63102000635 นางสาวกมลชนก กลิ่นสุบรรณ 

63102000636 นายกัณนสิทธ์ิ บุญขวัญ

63102000637 นายณัฐวุฒิ แทนผักแว2น

63102000638 นางสาวกมลวรรณ มีชัย

63102000639 นางสาวโชติกา ย2านกลาง

63102000640 นางสาวธัญญารัตน อาวะศรี

63102000641 นางสาวพีระญา โพธ์ิล�อม

63102000642 นายอนุพงศ นิ่มพระยา

63102000643 นางสาวอภิญญา รอสูงเนิน

63102000644 นางสาวรุ2งอรุณ ศรีชุม

63102000645 นางสาวเสาวลักษณ ยมศรีเคน

63102000646 นางสาวบัว คล�ายทอง

63102000647 นายธีรวุฒิ อู2สุวรรณ

63102000648 นางสาวชุติมา ลาภอินทรีย 

63102000649 นายอธิคม จงจอหอ

63102000650 นางสาวชนัญชิดา รอดหนู

63102000651 นางสาวเสาวภา แผนดี

63102000652 นางสาวจิรัชญา ต้ังประโคน

63102000653 นางสาวเจนจิรา ยาประคํา

63102000654 นายประเสิรฐ พรมประโคน

63102000655 นางสาวนภัสสรณ วีระประดิษฐ 

63102000656 นายวุฒิชัย จิบสันเทียะ

63102000657 นางสาวนิภาพร พันธ สระน�อย

63102000658 นายพงษ พิทักษ กุยแก�ว

63102000659 นายเอกรินทร อิ่มหม่ืนไวย 

63102000660 นายโกเมศ ศรีวิชา
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63102000661 นางอรอนงค ทองทิพย 

63102000662 นางสาวสมฤทัย ไปปอ

63102000663 นางสาวอรปรียา ศรีขาว

63102000664 นายพิชัย คําสา

63102000665 นายจีรศักด์ิ พรหมพากล

63102000666 นายชานน สวัสด์ิ

63102000667 นางสาวพลอยไพลิน ชาญนอก

63102000668 นายบุญส2ง ย้ิมนิรัญ

63102000669 นางสาวอภิญญา ใจคํา

63102000670 นายชุติวัต มะโนรัตน 

63102000671 นายจํานงค ก่ิงกันคํา

63102000672 นางสาวณิชารีย คําเพราะ

63102000673 นางสาวลดาภรณ พูนก่ิง

63102000674 นางจารุวรรณ ชาญสิทธ์ิ

63102000675 นางสาวณิชาพัชร ยอดทอง

63102000676 นายอิสระ โกนจา

63102000677 นางสาวปภาดา มงคลช2วง

63102000678 นางสาวปDณณภัสร เมธาวิต รภัสร 

63102000679 นางสาวจิราพร สาวรัมย 

63102000680 นายรังสรรค กุลเมืองโดน

63102000681 นางสาวซีน คุณซัว

63102000682 นายชาคริต แก�วประสงค 

63102000683 นางสาวปภัสสร ไชยอินทร 

63102000684 นายพัฒนพงศ ยะปะนัน

63102000685 นายบิสมี ดอเลาะแล

63102000686 นางสาวสุริวิภา ศรีสูงเนิน

63102000687 นางสาวสุวนันท จิตดี

63102000688 นายวิทยา ดวงสวง

63102000689 นายธัญวัฒน เทียมถนอม

63102000690 นางสาวภัทรศยา สูงชัยภูมิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000691 นายปรัชญา จอนเกาะ

63102000692 นายปDฐถกาญฬ ทศธรรม

63102000693 นางสาววาเลน ภูษา

63102000694 นายกรวิทย ชาวนา

63102000695 นายคุณากร สังสมศักด์ิ

63102000696 นางสาวสุภาภรณ มะลิใหม2

63102000697 นายชูศักด์ิ สามัคคั

63102000698 นางสาวชนากานต สมบัติหลาย

63102000699 นางสาวเพ็ญอักษร หม่ืนพรมไพร

63102000700 นางสาวชมพู2 ตุ�มวัด

63102000701 นางสาวมัลลิกา ทานกระโทก

63102000702 นางระรื่นรส กลิ่นระรื่น

63102000703 นายธิติวุฒิ บุญขยาย

63102000704 นางสาวสมใจ แสงสําโรง

63102000705 นายสมสันต ภิญโญยาง

63102000706 นางสาวนภัสนันท ภูคากัน

63102000707 นางสาวภาวิณี นนทจ๋ิว

63102000708 นางสาวสุริวิภา พิลาแพง

63102000709 นายสิทธิศักด์ิ นามณรงค 

63102000710 นายวัชรินทร ปFGนแก�ว

63102000711 นายพัทธนันท ดาวสูงเนิน

63102000712 นางสาวภัสสร พรมมิตร

63102000713 นางสาวธนัชพร รัตนถิตะกุล

63102000714 นายชนพัฒน เจริญศิริ

63102000715 นายขรรค ชัย จีบโพธ์ิ

63102000716 นางสุดารัตน คลายโศก

63102000717 นางสาวอัญชลีพร สุวรรณอาจ

63102000718 นางสาวนภลักษณ กํ่าสระน�อย

63102000719 นายอธิพล คารทอง

63102000720 นางสาวพรปวีณ ดํารงรติรัฐ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000721 นางสาวเกษร มิตกระโทก

63102000722 นางสาวธัญภรณ เทินสะเกษ

63102000723 นายจักรพันธ เสาร สูงเนิน

63102000724 นางสาวมณีรัตน ทองพิมพ 

63102000725 นายทิวัตถ ขันแก�ว

63102000726 นายนันชรินทร มะโนปFง

63102000727 นางสาวอุไรวรรณ รั้งกลาง

63102000728 นายชาติอาชาไนย ลุนบง

63102000729 นางสาวสุริวิภา โทนสูงเนิน

63102000730 นางสาวศรัณยา รุจาคม

63102000731 นายอนุชา ซอพรมราช

63102000732 นายชัชนก ศรีหม่ืนไวย 

63102000733 นายม่ัน แถวหมอ

63102000734 นางสาวจริยา สูงเนิน

63102000735 นางมะณีวรรณ อินทร มณี

63102000736 นายสุศิรวิชญ เมืองทอง

63102000737 นางสาวอินทิรา พูดคล2อง

63102000738 นายณัฐศิลป? วิชิต

63102000739 นางสาวปาลิตา วรรณพงษ 

63102000740 นายดนุพล บัวผัน

63102000741 นางสาวศุขุมาภรณ สาวเกลียว

63102000742 นางสาววงเดือน ลาทอง

63102000743 นางจุฑามาศ สมน�อย

63102000744 นายวุฒิชัย กองนาง

63102000745 นายสกล ศรีอุ2น

63102000746 นายชัชวาล คงโนนกอก

63102000747 นายวสันต เสิงกําปDง

63102000748 นางสาวนาตยา จิตต จะโปะ

63102000749 นางสาวจรรยาวรรณ เสขุนทด

63102000750 นายอภิชาติ สุวรรณศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000751 นางสาวอรทัย ใจทน

63102000752 นางสาวภัทรศรี กําจิตเอก

63102000753 นายชาคริต เดียขุนทด

63102000754 นางสาววิชญาดา พิรักษา

63102000755 นางสาวชิดชนก นาดี

63102000756 นางสาวยสุตมา ท2าประโคน

63102000757 นางสาวจิราพร ยืนยง

63102000758 นางสาวสุพรรณิกา พาลกระโทก

63102000759 นางสาวอารีย ชุมภูจันทร 

63102000760 นายนฤเบศ พรมขันธ 

63102000761 นายภูมิเทวา แก�วดวงใหญ2

63102000762 นางสาวศิริพร พิพิธกุล

63102000763 นางสุพัตรา วงษ ภูธร

63102000764 นางอารีรัตน อินทา

63102000765 นางสาวจิราพร คํานนท 

63102000766 นางสาวปDทมา ทิศกระโทก

63102000767 นางสาวสิริจิต กุลสุวรรณ

63102000768 นางสาวธัญญารัตน ย่ิงได�ชม

63102000769 นายอนุชา ชัยบุตร

63102000770 นางสาวสิริมา บุดดีภัก

63102000771 นางสาวอภิฤดี คงมา

63102000772 นายอดิศร หาญนึก

63102000773 นางสาวสุนิษา จันทร อ2อน

63102000774 นางสาวจารุภา เจ็ดประโคน

63102000775 นางสาวอลิษา พะวันทะ

63102000776 นางณัฐธยาน ศรีสุริยะนันท 

63102000777 นางสาวแพรทอง เพ็ชรจีนพะเนา

63102000778 นางสาววิภาพร ดวนจันทึก

63102000779 นายวุฒิศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ

63102000780 นางสาวณัฐฐากรณ บุญมี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000781 นางสาวกาญจนา ปะรัมย 

63102000782 นางสาวพรพรรณ ขาวงาม

63102000783 นางสาวสุภาพร เหลืองจันทึก

63102000784 นางสาวณัฐริกา พวงสุวรรณ 

63102000785 นายยุทธนา ตัณฑ ธนศิวะกุล

63102000786 นางสาวเบญจรัตน เตคําหันต 

63102000787 นางสาวศิริวรรณ เมนขุนทด

63102000788 นางสาวแพรวนภา เจนสําโรง

63102000789 นายอธิณัฐ ม2วงปาน

63102000790 นางสาวศิรินทร ชอบทองหลาง

63102000791 นายรุ2นพิเศษ สีเขียว

63102000792 นายโสภา บรรเทาทัน

63102000793 นางสาวชญานี ชาติวิเศษ

63102000794 นายเวชกร เถียรทิม

63102000795 นายธนบดี มาตย นอก

63102000796 นายวรวัช งานยางหวาย

63102000797 นางสาวอมรรัตน คชเศียรสืบ

63102000798 นายวรัทภพ ทันโคกกรวด

63102000799 นางสาวพัชรินทร ขาวนอก

63102000800 นางสาวชนิตา ใจธรรม

63102000801 นายณรงค ฤทธ์ิ สลางสิงห 

63102000802 นางสาวปวีณา แทนกระโทก

63102000803 นายธวัชชัย สุพรรณนพ

63102000804 นางสาวนนทิกานต แท2นแก�ว

63102000805 นายโฆษิต บุญโถ

63102000806 นางสาวสวยสม โสดาวรรณ 

63102000807 นางสาวจารุวรรณ ปานกลาง

63102000808 นางพิรฎา แช2มพุดซา

63102000809 นางสาวสุกัญญา ทายตะคุ

63102000810 นายยุทธพงษ บัวหลวง
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000811 นางสาวนฑิตา ชาญกระโทก

63102000812 นางสาวกัญชลิกา แสนสุข

63102000813 นางสาวอรอนงค ฟากหนองดู2

63102000814 นางสาวปFGนอนงค กุลธนวัฒน 

63102000815 นางสาวศิริรัตน เสริมกระโทก

63102000816 นางสาววิยะดา กุฎสําโรง

63102000817 นายประเสริฐ วนมา

63102000818 นางสาวอรนภา พ่ึงกุศล

63102000819 นางสาวพรพิมล พิมแพงโส

63102000820 นางสาวพิมพร ฤกษ งาม

63102000821 นางสาวฐิดาพร ขวัญบุญจันทร 

63102000822 นางสาวปวีณา ตอมพุดซา

63102000823 นายอภินันท สังสูงเนิน

63102000824 นายวิทูร ตบไธสง

63102000825 นายอํานาจ ปรางชัยภูมิ

63102000826 นายอาทิตย สุขบัว

63102000827 นางสาววรุณทิพย ปFวจันทึก

63102000828 นายธิติกร ปDกชัยภูมิ

63102000829 นายสุรกานต ไชยขาว

63102000830 นายอาทิตย ดานขุนทด

63102000831 นางสาวจารุวรรณ ญาติก่ิง

63102000832 นายธวัชชัย สาระโชติ

63102000833 นายณัฐนนท มุ2งแรมกลาง

63102000834 นางสาวสายพิน หนูเล็ก

63102000835 นางสาวทิพธัญญา สมบังใด

63102000836 นางสาววรรณสิตา สิริวุฒิชัยโชติ

63102000837 นายวันชัย บุญศิริ

63102000838 นางสาวจารุวรรณ เกณฑ กลางดอน

63102000839 นางสาววราภรณ มูลขุนทด

63102000840 นางสาวเสาวรส คล�ายเจียม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102000841 นายปฏิวัติ เคราะห ดี

63102000842 นางสาววรางคณา ชํานาญพุดซา

63102000843 นายสุจินดา อ�อชัยภูมิ

63102000844 นายเพรชรัตน ฤาชา

63102000845 นายสราวุฒิ เพียรเสร็จ

63102000846 นางสาวยุพารัตน ประสานโชค

63102000847 นางวิภา พยอมใหม2

63102000848 นายอภิวัฒน ไชยปDญหา

63102000849 นางสาวกนกวรรณ เรียงสันเทียะ

63102000850 นางสาวสุพิชชา บัตรรัมย 

63102000851 นางสาวสุภาพร แก�วแบน

63102000852 นายอดิศักด์ิ เพชรนอก

63102000853 นายอุกฤษฎ สิงห ธวัช

63102000854 นางสาววรรณภา กมขุนทด

63102000855 นางสาวสุธิดาพร โสนรินทร 

63102000856 นายจิรศักด์ิ แสนรัมย 

63102000857 นายบรรพต เรืองศรีตระกูล

63102000858 นางสาวสุกัญญา นองเปา

63102000859 นางสาวมลิวัลย นวลละออง

63102000860 นางสาวกัลยาณี ทําชอบ

63102000861 นางสาริณี สนงูเหลือม

63102000862 นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง

63102000863 นายเมธี ลอยศักด์ิ

63102000864 นางสาวสุวรรณี หอมนวล

63102000865 นายบันลือ วิปสูงเนิน

63102000866 นางสาวนงนภัส ภักดีกลาง

63102000867 นายพิทักษ พงศ ลาภใหญ2

63102000868 นายฐิติพงศ เปลี่ยนสันเทียะ

63102000869 นางสาวอนุสรา สุรินสมบูรณ 

63102000870 นายณัฐตะวัน จารัตน 
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63102000871 นางสาวจันธิมา เพชรสมัย

63102000872 นางสาวภัทรชิญา โสดาบุตร

63102000873 นายสถาพร เนียมโคกสูง

63102000874 นายพิสิษฐ แสงล้ํา

63102000875 นางสาวนิศาชล โพธ์ิกระสังข 

63102000876 นางสาววิไลลักษณ ลมพิมาย

63102000877 นายบัณฑิต เสพรัมย 

63102000878 นางสาวสุธาสินี เรียบสันเทียะ

63102000879 นางสาวเสาวลักษณ พินโคกสูง

63102000880 นางสาวรัตติกาล สระแก�ว

63102000881 นายอํานวย อินทรโสภา

63102000882 นายทวีศักด์ิ คํ้าคูณ

63102000883 นางสาวธีรารัตน จุมพลศรี

63102000884 นางสาวพีรดา ธนารัมย 

63102000885 นางสาวลัดดา โคจันอัด

63102000886 นางสาวสุดารัตน ภู2โค

63102000887 นายอมรเทพ แก�วสี

63102000888 นายเกริกพล ทุมพร

63102000889 นางสาวสุดารัตน ผิวผา

63102000890 นายภัทธิยะ ย่ีวิชัย

63102000891 นายอุดมศักด์ิ แก�วระวัง

63102000892 นางสาวมนฑาทิพย ย2อมเยาว 

63102000893 นางสาวยุพาพรรณ กงแก�ว

63102000894 นายราชันย สมอาษา

63102000895 นางสาวศศิวิมล กุกสันเทียะ

63102000896 นายวรวิทย รุกขชาติ

63102000897 นางสาวเบญจวรรณ ภักด์ิสูงเนิน

63102000898 นางสาววนาลักษณ สนโคกสูง

63102000899 นายพงศกร ศรีสุภา

63102000900 นางสาวอันธิกา เลิศรัตนบวรกุล
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63102000901 นางสาวนิรชา สุวรรณดี

63102000902 นางสาวชัญญานุช งามศัพท 

63102000903 นางสาวเกษร แก2ค�างพลู

63102000904 นางสาวสาวิตรี เกษรบัว

63102000905 นายวิศาล น�อยอินทร 

63102000906 นายนิเทศน กล2าวรัมย 

63102000907 นางสาวประภัสสร กองคําฟู

63102000908 นางสาวศุภมาศ นุ�ยเล็ก

63102000909 นายรัตนพงษ วงษ พันธุ 

63102000910 นางสาวลัดดาวัลย มณฑา

63102000911 นางสาวฐิติมา ยอกระโทก

63102000912 นางสาวหทัยกานต บรรพตาธิ

63102000913 นางสาวทวินันท เขียวทะเล

63102000914 นางธัญญารัตน ควบพิมาย

63102000915 นางสาววารี เทินสระเกษ

63102000916 นายประทีป แดนละลม

63102000917 นางสาววิภวานี ทิมุนนี

63102000918 นางสาวสุพัตรา สอนรัมย 

63102000919 นางสาวชนัดดา กลางจอหอ

63102000920 นางสาวธนัชภัค กลิ่นชื่น

63102000921 นางสาวนิรัชพร มูลศรี

63102000922 นางสาวชุลีกร โปร2งสูงเนิน

63102000923 นายสุรศักด์ิ มาลาทอง

63102000924 นายวงศกร จงจรัญ

63102000925 นางสาวอนงค นาถ กล2องพุดซา

63102000926 นายสิทธิพงษ เพ็ดนอก

63102000927 นางสาวสุทธิดา ตรีอาภรณ วงศ 

63102000928 นายปริวัฒน ถํ้ากลาง

63102000929 นายชยกร ณะแก�ว

63102000930 นางสุณีรัตน รัตนติสร�อย
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63102000931 นางสาวนริศรา ม่ังค่ัง

63102000932 นายสุรชัย นนท ตา

63102000933 นายณัฐวุฒิ วงษ จันทร เพ็ญ

63102000934 นางสาวศุภลักษณ โนนโพธ์ิ

63102000935 นางสาวเบญจมิน แท2นดี

63102000936 นางสาวอภิญญา คอนจงโก

63102000937 นางสาวภวรัญชน พิเชียรนันทกุล

63102000938 นายมานะ โพธ์ิทอง

63102000939 นางนิตยา ชัยภูธร

63102000940 นายณัฐพล คนตรง

63102000941 นายตะวัน ครูห�วย

63102000942 นายพีรศักด์ิ เสริมผล

63102000943 นางสาวจีรนันท ทองจํารัส

63102000944 นายทศพล รอดเจริญพันธ 

63102000945 นายธีระยุทธ แสนกล�า

63102000946 นายจีระชัย เจียกกระโทก

63102000947 นายสถานนท นาควิสุทธ์ิ

63102000948 นางสาวพีรพร ไชยนอก

63102000949 นายภิพัฒพงษ บุญสุด

63102000950 นางสาววิลาวรรณ จันทร เต

63102000951 นายวีระฉัตร ฟDกโคกกรวด

63102000952 นางสาวนิภาลักษณ สินประเสริฐ

63102000953 นางสาวรัชดาพร สระทอง

63102000954 นางสาววราภรณ เเดงหม่ืนไวย

63102000955 นายลิขิต วัฒนกูล

63102000956 นางสาวมัสยา แสงโนราช

63102000957 นางสาวนงพะงา ศิริคุณ

63102000958 นางสาวอังคณา สุมาลี

63102000959 นางสาวรัตนาภรณ แก�วเสถียร

63102000960 นางสาววัชรี อุส2าห ดี
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63102000961 นายพิสิษฐ แจ2มใส

63102000962 นางสาวญาณิศา ขันทะคีรี

63102000963 นางสาววิภาพร คงบุญ

63102000964 นางสาวชัญญาพร บัวใหญ2

63102000965 นายสุทัศน ฤทธิสนธ์ิ

63102000966 นางสาวตะวัน เเสงสุข

63102000967 นายพรรฌ การต พิมพ ปรุ

63102000968 นายธิปไตย แซ2ต้ัง

63102000969 นายสุริยา แก�วจันทะมา

63102000970 นายธงชัย วงศ นคร

63102000971 นางสาวศุภนิดา เอี่ยมสะอาด

63102000972 นางสาววันนิศา ชะอุ2มผล

63102000973 นางสาวตวงรัตน โกติรัมย 

63102000974 นายณัฐ ภัทร แสนศรี 

63102000975 นายวสันต หาญหิรัญ

63102000976 นางสาวศิริรัตน โพธ์ิศรี

63102000977 นางสาวณัฏฐณิชา จอดนอก

63102000978 นายกฤษกร อัศวจันทรากุล

63102000979 นางสาวมนัสนันท แก2ค�างพลู

63102000980 นางจุฑาภรณ พลแสน

63102000981 นางสาววาสนา ช�างบุ

63102000982 นางสาวชมพูนุท ศรีณรงค 

63102000983 นายณัฐพล สําราญสุข

63102000984 นางสาวนิษา หาญนKึก

63102000985 นางฐิติวรดา อุส2าห ดี

63102000986 นางสาววารุณี ดุนกลาง

63102000987 นางสาวศุภิสรา จีบเกาะ

63102000988 นายธนกฤต สมานมิตร

63102000989 นางสาวยุภาภรณ ตู2ไธสง

63102000990 นายศุภกิจ สินปรุ
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63102000991 นางสาวชิดชนก แขขุนทด

63102000992 นายนันธวัฒน โชยรัมย 

63102000993 นางสาวเบญจมาศ พุทธิชาติ

63102000994 นายรณนพร จะเชิญรัมย 

63102000995 นางสาวกรรณิการ ปFนตา

63102000996 นางฐานิตา เติมผล

63102000997 นางสาวสุภาภรณ หวังจีบกลาง

63102000998 นายอภิชาติ โพธ์ิหล�า

63102000999 นายอนุกูล ธรรมประโชติ

63102001000 นางสาวมณีรัตน โสมวงค 

63102001001 นางสาวปนัดดา บูรณ เจริญ

63102001002 นายณธพงษ พาหา

63102001003 นางสาวชนนิกานต เรืองสุวรรณ 

63102001004 นางสาวจินตนา พาปWอ

63102001005 นางสาวจิตรอารีย ใจจริงดี

63102001006 นายเอนก กล�วยดี

63102001007 นายอุกฤษฎ ฤทธ์ิจอหอ

63102001008 นายอวิรุทธ พันธ ศรี

63102001009 นางสาวสุนันทา พงษ หว่ัน

63102001010 นางสาวชไมพร อินทร น�อย

63102001011 นายวีรศักด์ิ สุดสวาท

63102001012 นางสาวศิริพร ฤกษ ดี

63102001013 นางสาวจิราพร พุดขุนทด

63102001014 นางสาวจันทร จิรา บัตรประโคน

63102001015 นางสาวกัญญาภัทร พิเลิศ

63102001016 นางสาวสาวิณี เบียดขุนทด

63102001017 นางสาวจิราภรณ โภชน สูงเนิน

63102001018 นางสาวสมประสงค พรพันธ พิสุทธ์ิ

63102001019 นายณัฐวุฒิ หอมประพันธ 

63102001020 นายอัษฎา โชคบุญมา
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63102001021 นางสาวประภาศิริ มีแย�มภักด์ิ

63102001022 นายนิพัทธ ศรีปFGนเปWา

63102001023 นางสาวพัชราภรณ มุ2งอ�อมกลาง

63102001024 นายคุณณานนท กันยา

63102001025 นายสงวนศักด์ิ สุขสงวน

63102001026 นางสาวเพ็ญวรรณ ทองแดง

63102001027 นางสาวพิมพ ชนก บุญนอก

63102001028 นายสุรชัย บุญจันทึก

63102001029 นางสาวเบญจมาศ โชคดี

63102001030 นายปริวัติ วิสูตรตระการ

63102001031 นายจีรพฤกษ ธนภัทรพิรุฬห 

63102001032 นางสาวสุทธาทิพย บุญอยู2

63102001033 นางสาวน้ําฝน ใบโพธ์ิ

63102001034 นางสาวจุฬาลักษณ สังสูงเนิน

63102001035 นางสาวพจนีย แสงดาว

63102001036 นายศักด์ิชัย สมนิยม

63102001037 นายสุรเดช หวังกลุ2มกลาง

63102001038 นางสาวธาราภรณ แดงจันทึก

63102001039 นางสาวจันทร ธิมา โทนหงส ษา

63102001040 นางสาวพัชรีวรรณ สุดาวงศ 

63102001041 นางสาวอภิญญา พาลทอง

63102001042 นางสาวนารินทร ญา บรรจงฤทธ์ิ

63102001043 นางสาวมลธิชา เรดสันเทียะ

63102001044 นางสาวมนัสนันท มิตรสันเทียะ

63102001045 นายภูวนัย อาจทวีกุล

63102001046 นายปราโมทย รักเสมอ

63102001047 นางสาวจุราพร หาญวงษ 

63102001048 นางสาวเสาวลักษณ ธรรมจริยา

63102001049 นางสาววรางค พัชร พลสา

63102001050 นางสาวพัชรดา ไทยนิยม
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63102001051 นายธวัชชัย บุญกล�า

63102001052 นางสาวพิชญาภา ไชยวรรณ

63102001053 นางสาวศรัญญา ด2านสูงเนิน

63102001054 นางสาวอนัญญา รองจันทร 

63102001055 นางสาวอังวรา อินธนูราช

63102001056 นางสาวแคทรียา หาญบุ2งคล�า

63102001057 นางสาวสุวพร โพยนอก

63102001058 นางสาวสุนิสา มุมทอง

63102001059 นายวัฏจักร กุลนอก

63102001060 นายสุทธิพงษ สุภาพวิมล

63102001061 นายณัฐปคัลภ รุ2งเรือง

63102001062 นางสาวกชกร พรหมสุข

63102001063 นายชลอมร บุญเจียม

63102001064 ว2าที่ร�อยตรีหญิงอัจฉรา สุบงกช

63102001065 นางสาวกิตติยา ย่ีสันเทียะ

63102001066 นางสาวเด2นจิตร หิรัญคํา

63102001067 นายธนกฤต ฐิตินิรามัย

63102001068 นางสาวจุฬามาศ คําลือชัย

63102001069 นางสาวกาญจนา ชูพันธ 

63102001070 นางสาวหยาดพิรุณ คงชูดี

63102001071 นายวีระ พิศนอก

63102001072 นางสาวอภิญญา ทองคํา

63102001073 นายวัชรพล พาณิชย 

63102001074 นางกชพร แซ2ปDง

63102001075 นายศุภกร สอดโคกสูง

63102001076 นายกิตติศักด์ิ พ้ืนนวล

63102001077 นายวัชระ ยะมะเริง

63102001078 นายเกษมสุกร อยู2สาโก

63102001079 นางสาวชลธิชา ศีลก่ิง

63102001080 นายจีระวุฒิ ศรีชมษร
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63102001081 นายภาณุภพ พิมาลัย

63102001082 นายนัฐวุฒิ เพชรแสนค2า

63102001083 นางสาวดวงหทัย โกติรัมย 

63102001084 นางสาวพัชรา เดชารัมย 

63102001085 นายสุทธิภัทร อินทรประวัติ

63102001086 นายสงกรานต แท2นกระโทก

63102001087 นางสาวลลิตา ชัยคําพา

63102001088 นายทรงชัย ประสงค 

63102001089 นายธนพิสิษฐ หวะสุวรรณ

63102001090 นายวรุตม ทองวัดพะเนาว 

63102001091 นางสาวชนากานต บุญผง

63102001092 นางสาวศิริยากร อ2อนมะลัง

63102001093 นายยุทธนา ธุรานุช

63102001094 นางสาววรารัตน มุทาพร

63102001095 นางสาวณัฐวสา โคตมหา

63102001096 นางรสริน กลขุนทด

63102001097 นายอภิสิทธ์ิ กําจัดภัย

63102001098 นายพัฒน ศักด์ิ จันทแพน

63102001099 นายเกรียงศักด์ิ ไพบูลย 

63102001100 นางสาววราวรรณ เกมสูงเนิน

63102001101 นางสาวภัคจิรา อิ่นแก�ว

63102001102 นางสาวสุกัญญา เลขกลาง

63102001103 นางสาวศิริลักษณ ขุมทอง

63102001104 นางสาวศันสนีย ศรีเพ็ง

63102001105 นางสาววารุณี หึกขุนทด

63102001106 นายรัตนพล ศรีตระกูล

63102001107 นายโรจน ชัย ชัยงาม

63102001108 นายศุภกิตต์ิ แสงหิรัญ

63102001109 นายสมโภช ในเจริญ

63102001110 นางสาวอัจฉรา จิตงาม
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63102001111 นางสาวผกาวดี พิมทอง

63102001112 นางสาวภัทราภรณ เปล2งปลั่งศรี

63102001113 นางสาวหัทยา ไตรนาค

63102001114 นางสาวจริยา เพ็งรัมย 

63102001115 นายศุภกิตต์ิ เฉียบแหลม

63102001116 นายเริงชัย เงางาม

63102001117 นายกฤษฎา สายกลาง

63102001118 นางสาวสุนิสา ขันทัพไทย

63102001119 นางสาวนิตยา เกษแก�ว

63102001120 นางสาวเปมิกา โกร�กระโทก

63102001121 นางสาวภาณุมาศ เสือหาว

63102001122 นายอรรคเดช เพ็งจันทึก

63102001123 นางสาวอทิตยา แสนกล�า

63102001124 นายเมทนี ปรางค สูงเนิน

63102001125 นายชนะพงษ กองกระโทก

63102001126 นางสาวสร�อยสุดา เติมสุธา

63102001127 นางสาวจตุพร เดิมสันเทียะ

63102001128 นายนิพันธ สังฆรักษ 

63102001129 นางสาววรรธิกา มะลิมุทวี

63102001130 นางสาวสุกัญญา วิชิต

63102001131 นายสิรวิชญ ตังตา

63102001132 นายเฉลิม จันทร เรือง

63102001133 นายจิรภัทร ดวงน�อย

63102001134 นายวีรวิทย สุวรรณศรี

63102001135 นายฉัตรชัย เผ2าสอน

63102001136 นางสาวศศิประภา อนุภักด์ิ

63102001137 นายยศพล เจียกโคกกรวด

63102001138 นายวีระวุฒิ อ�นคํา

63102001139 นางสาวนัทธิญา พงษ แผนศรี

63102001140 นางสาวจันทรา พรมศิริ
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63102001141 นายกิตติ นรินรัมย 

63102001142 นายรองรัฐ บ�านสระ

63102001143 นางสาวรัตนาพร นันกลาง

63102001144 นายอภิศักด์ิ พาขุนทด

63102001145 นางสาวพรฤดี ภักดี

63102001146 นายนราวิชญ พิบูลณ 

63102001147 นางสาวกนกพร แทนวงษ 

63102001148 นางสาวจุฑามาศ เจริญสูงเนิน

63102001149 นางนพเก�า หาญจันทร 

63102001150 นางสาวอุมาพร ทองใบใหญ2

63102001151 นายสุขสันต สายศร

63102001152 นางสาวพลอยไพลิน ภูผาลัย

63102001153 นายศุภชัย ทองดีนอก

63102001154 นางสาวรัตนา กูบกระโทก

63102001155 นายพสุเทพ จันทะดวง

63102001156 นางสาวสุริยา โพธ์ิเพ่ิม

63102001157 นางสาวอลิสา ผินโพธ์ิ

63102001158 นายวิทยา เพ็งเพชร

63102001159 นางสาวภาวิณี สุขจิต

63102001160 นางสาวประภาพร ระวิวรรณ

63102001161 นายเจษฎา ปFตรัมย 

63102001162 นางสาวอาทิตยา แน2นกระโทก

63102001163 นางสาวกมลทิพย อนุรักษ วัฒนา

63102001164 นายพรสิทธ์ิ สีหะวงษ 

63102001165 นายคมอิทธิเบศ แมบจันทึก

63102001166 นางสาวศิริรัตนา คินขุนทด

63102001167 นางสาวสุดารัตน ปะทิเก

63102001168 นางสาวพิชญาวรรณ ดอกจันทร 

63102001169 นายสหรัฐ สังข สนิท

63102001170 นายสุวัฒน ม�ากระโทก
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63102001171 นางสาวระวีวรรณ วรรณโค

63102001172 นางสาวกาญจนา ผัดโพธ์ิ

63102001173 นายวิศรุต เคหาใส

63102001174 นางสาวจันณดา วิริยานุชิต

63102001175 นางสาวกานดา ดวงทอง

63102001176 นายธนโชติ พันธ ไม�

63102001177 นายพีรพงษ คงทอง

63102001178 นายชุมพล วงษ ศรีเทพ

63102001179 นายฐิติกร แสงสุข

63102001180 นางสาวปวันรัตน ใสแสง

63102001181 นางสาวยุภาพร ติมรัมย 

63102001182 นางสาวกาญจนา อันเวลา

63102001183 นายวีรชิต ไตรเนตร

63102001184 นางสาวพิมนภา ภูมิขุนทด

63102001185 นางสาวอัจฉรียา เพชรประไพ

63102001186 นายบรรจง แจ�งเขว�า

63102001187 นายธนากร สวนไธสง

63102001188 นางสาวดวงนภา นิลบรรพต

63102001189 นายถิรวัฒน อาจฤทธ์ิ

63102001190 นางสาววรรณวิภา บัวจํารัส

63102001191 นายภควัฒน สุนทรินทุ

63102001192 นายเจษฎา โหนา

63102001193 นางสุธาสินี ทิมสถิตย จันทึก

63102001194 นายภาณุพงศ สุภาพวิมล

63102001195 นายกฤษณะ อินทร จํานงค 

63102001196 นายธีทัต แก�วกิจเกียรติขจร

63102001197 นางสาวนวรัตน มาอินทร 

63102001198 นางสาววนิชยา จัดเขตรกรรม

63102001199 นายธีรภัทร ดวงพล

63102001200 นายจิรภัทร จันทร ขุน
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63102001201 นางสาวกวินณา บุญทวี

63102001202 นายประสิทธ์ิ สืบสัตย 

63102001203 นายอนุพงศ  ศรีแก�ว 

63102001204 นายขัตติยะ เตชะบุตร

63102001205 นางสาววิภาวรรณ มาลัยแก�ว

63102001206 นายเมธาวิทย ทองลี

63102001207 นางสาวสุดารัตน จ2ากลาง

63102001208 นายวันชัย พามขุนทด

63102001209 นางสาวเกศินี ทองขลิบ

63102001210 นางสาวลักษณา พิมพ มหา

63102001211 นางสาวจันทรามาศ เชิดรัมย 

63102001212 นางสาวอมรภัค งาคม

63102001213 ว2าที่ร�อยตรีธนากร สาสอน

63102001214 นางสาวทัศนีย วรรณ พันธุ ธงไชย

63102001215 นางสาวนฤมล เจียมเกาะ

63102001216 นางสาวอุไรรัตน สมบูรณ กุล

63102001217 นายราชวัตร สมอาษา

63102001218 นายณัฐพล จงหาร

63102001219 นางสาวจีรวรรณ พาดี

63102001220 นายศราวุธ คํามุงคุณ

63102001221 นายภาณุพงศ สวัสดี

63102001222 นางสาววาสนา ผกาแก�ว

63102001223 นางสาวมณีรัตน เหมือนหมาย

63102001224 นายสุริศักด์ิ พะนิรัมย 

63102001225 นางสาวธัญญารัตน ธูปขุนทด

63102001226 นางสาวทองจันทร ทองดี

63102001227 นายปDญจพล มะลัย

63102001228 นายภาณุวิชญ เขือนอก

63102001229 นางสาววราภรณ อภิวงค 

63102001230 นายอริศ มีบัง
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63102001231 นายสิปปนนท แสนรัก

63102001232 นางสาวกรณิช เกตกูล

63102001233 นายธนพล เจตนา

63102001234 นางสาวสุดารัตน จีนเต็ม

63102001235 นายณัฐวัฒ ไชยายงค 

63102001236 นางสาวปFยะณัฐ แก�วเจริญรัตน 

63102001237 นายนิพัฒน บุญลาภ

63102001238 นางสาวอภิสรา ษรจันทร 

63102001239 นายชัยวัฒน จงกลกลาง

63102001240 นางสาวกัลยาลักษณ ทะยอมใหม2

63102001241 นางสาวธนารักษ จีนไธสง

63102001242 นางสาวกาญจนา บุญไทย

63102001243 นางสาวรสกมล จารัตน 

63102001244 นางสาวจิราพร ปDกกะมานัง

63102001245 นางสาวเจนจิรา ทิพย รักษ 

63102001246 นางสาวนิชาภัทร ปุราโส

63102001247 นายจักริน มาลย ทอง

63102001248 นางสาวขวัญชนก วิจารณรงค 

63102001249 นางสาวเกวลี พืมขุนทด

63102001250 นางสาวโชติมา คงสุขประเสริฐ

63102001251 นายเทพเมธี วรรณสิงห 

63102001252 นายอภิชัย มนตรี

63102001253 นางสาววรรณษา มาลา

63102001254 นางสาวณัฐนิชา สุวรรณปDกษ 

63102001255 นางสาววันนิสา ศรีสกุล

63102001256 นายธงชัย โพธ์ิมี

63102001257 นายวีรยุทธ วรรณสิทธุ 

63102001258 นางสาวจารุพักตร ทรัพย แก�ว

63102001259 นางสาวสุกัญญา ศรีโสดา

63102001260 นายสิทธินันต ระม่ังทอง
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63102001261 นายธนวัตน มุทุกันต 

63102001262 นางโสภา ดงงาม

63102001263 นายจักรกฤษ ตะคอนรัมย 

63102001264 นางสาวธนาพร วันลานนท 

63102001265 นายณัฐพล สุพรมอินทร 

63102001266 นางสาวกานดา ชมภูทอง

63102001267 นายชาญชัย เชิมชัยภูมิ

63102001268 นางสาวสหพัฒน พุ2มไชย

63102001269 นายจิรภัทร จรดรัมย 

63102001270 นางสาวนิตยา โสนาอุ2น

63102001271 นายรัตนกร ศรีตระกูล

63102001272 นางสาวดวงพร แสงอรุณ

63102001273 นางสายฝน เสาวโร

63102001274 นายวุฒินันท นันทะมา

63102001275 นางสาวกนิษฐา ศรีจันทร 

63102001276 นางสาวพรรษชลธ ไตรทานพิสิฐกุล

63102001277 นางสาวศุภลักษณ ดีเลิศ

63102001278 นางสาวทิวาพร มุ2งงาม

63102001279 นางสาววิภาวนี สินพันธ 

63102001280 นางสาวอิสริยาภรณ นรัฐกิจ

63102001281 นางสาวเบญจพร นิลผาย

63102001282 นายกิติพันธ รงค พันธ 

63102001283 นางสาวผกาภรณ ปรุงกลาง

63102001284 นายกฤตยชญ ศรีนวลดี

63102001285 นายอนันต กล2อนศรี

63102001286 นายธนพล ไวยกุล

63102001287 นายธนศักด์ิ ไชยุริยวิรัตน 

63102001288 นางสาววิไลวรรณ เจริญ

63102001289 นายสหรัฐ ฦาชา

63102001290 นายณัฐนนท สุพรรณกลาง
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63102001291 นางสาวศศิณัฏฐา ไชยพันธุ 

63102001292 นายณฐมน ขันแก�ว

63102001293 นายพิทวัส ขันแก�ว

63102001294 นายเรืองศักด์ิ วันทาเขียว

63102001295 นายมนตรี อยู2เกาะ

63102001296 นายจรัญ โสภา

63102001297 นายเฉลิมศักด์ิ เพ็ชรล้ํา

63102001298 นางสาววิลันดา วงษ สนั่น

63102001299 นางสาวศิริพร ศรีทรัพย 

63102001300 นางสาวปรีญา กลิ่นพยอม

63102001301 นางสาวณัฏฐ อิสริยานนท 

63102001302 นางสาวพรพิมล พลสงคราม

63102001303 นายธีรยุทธ มะลิหอม

63102001304 นายดํารงศักด์ิ ภู2ประดิษฐ 

63102001305 นางสาวฐานัชชา คําเกิด

63102001306 นายจตุพล ก่ิงนอก

63102001307 นางสาวเพ็ญณถา ครีเเก�ว

63102001308 นางสาววิไลลักษณ ธานี

63102001309 นางสาววิชญาพร หลาบงาม

63102001310 นายธนพงษ ลวดไธสง

63102001311 นางสาวกรภัทร พยาเครือ

63102001312 นางสาวอาทิตยา หม�อน2วม

63102001313 นางสาวพรทิพย บุ�งทอง

63102001314 นายสรศักด์ิ จิตเย็น

63102001315 นายนววัส เพ็งธรรม

63102001316 นางสาววิไลวรรณ ตากงูเหลือม

63102001317 นางสาวขวัญตา บุญแสงส2ง

63102001318 นายประจักษ ทานกระโทก

63102001319 นายสถาพร โฉชัย

63102001320 นางสาวธันวา เกาะสังข 
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63102001321 นายธเนศพล ภัทรธีรโชติ

63102001322 นายเนติลักษณ เศษสุวรรณ 

63102001323 นางสาวสุนทรี สายละดาห 

63102001324 นายอิทธิชัย เอ็มอยู2

63102001325 นายอภิสิทธ์ิ นุ�ยปรี

63102001326 นายเนติพงศ ศรีมนิลา

63102001327 นางสาวเสาวนีย สกุลเจริญทรัพย 

63102001328 นางสาวเสาวลักษณ หม่ันทองหลาง

63102001329 นายสุทธิพงศ โอทารัมย 

63102001330 นางสาวสุฑาทิพย ประสานพันธ 

63102001331 นางสาวปริมล กํ่ากองกูล

63102001332 นางสาวสิริภัค แก2งสันเทียะ

63102001333 นางสาวธัญชนก ในพิมาย

63102001334 นางสาวธันยรัศม์ิ เสมียนชัย

63102001335 นายเกียรติยศ แพงคํา

63102001336 นางสาวเจนจิรา พันธ สุนทร

63102001337 นางสาวภัทรินทร ศรีทัพไทย

63102001338 นางสาวจตุพร คุ�มกลาง

63102001339 นายอนุพงษ สงสาร

63102001340 นางสาวสุวรรณา ทางดี

63102001341 นางสาวจีราภรณ จันนุบิน

63102001342 นางสาวเบญญาภา ศรีสนชัย

63102001343 นางสาววันวิษา นาคสุข

63102001344 นายพีระวัฒน คิดถูก

63102001345 นางสาวธนาทิพย นอบครบุรี

63102001346 นายปรเมษฐ ก�อนเงิน

63102001347 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรพลอย

63102001348 นางสาวเกศรินทร ชาววาปX

63102001349 นางสาวโสภา คําพันธ 

63102001350 นางสาวสุชาดา เงินกระโทก
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63102001351 นางสาวปุณญาดา เฉียบแหลม

63102001352 นางสาววรรณกร สีดา

63102001353 นางสาวจุฑาวรรณ วิเชียรเลิศ

63102001354 นายอนุรักษ สาคะรินทร 

63102001355 นางสาวศศิธร น�อยเภา

63102001356 นายพงษ เทพ ยางศิลา

63102001357 นางสาวน�องใหม2 ตุ�มทอง

63102001358 นางสาวดาลัดย ชัยแหม2ง

63102001359 นายวิลาศ ทัศน ไพร

63102001360 นางสาวพัชรินทร พลศรี

63102001361 นายนฤพล แก�วปลั่ง

63102001362 นางสาวภัทรนันท บุญพิคํา

63102001363 นางสาวกาญจนา ดู2คํา

63102001364 นายนนทฤทธ์ิ ชูตระกูล

63102001365 นายดวงประเสริฐ ปราณีตพลกรีง

63102001366 นางชนาภา มีชํานาญ

63102001367 นางสาวแก�วกาณดา สมัครวงศ 

63102001368 นายจักรกฤษณ สิทธิปDญญา

63102001369 นางสาวเบญจวรรณ จันทอง

63102001370 นางสาวธัญญลักษ นิลทอง

63102001371 นายอานนท สอนแก�ว

63102001372 นางสาวธิดารัตน อ�นสันเทียะ

63102001373 นายทวีศักด์ิ พ2อค�า

63102001374 นางสาวณัฐธิดา เนืองนิล

63102001375 นางสาวสุภัสสรณ ธนโชคชัยสาร

63102001376 นายสุทธิกานต นวลสําลี

63102001377 นายพงษ ศักด์ิ ไหมกระโทก

63102001378 นายการุณ สามเมืองปDก

63102001379 นายธีรวัฒน ข2ายทอง

63102001380 นายพิชชาทร ไตรศร
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63102001381 นายไกรวิชญ ยืนยาว

63102001382 นางสาวศรัญญา ตอรบรัมย 

63102001383 นางสาวพิณญา สุรพล

63102001384 นางสาวลัดดา สมภาวงษ 

63102001385 นายสุรศักด์ิ จงภักด์ิกลาง

63102001386 นายประพาศ ราชประโคน

63102001387 นางสาววรณัน จําปาคํา

63102001388 นางสาวกรรณิการ ปรีชากุล

63102001389 นายสุพจน รวมธรรม

63102001390 นางสาวศิริลักษณ คลายทุกข 

63102001391 นางชัญญาภัค จันทร ทอง

63102001392 นางสาวพัฐสุดา ไพโรจน 

63102001393 นางสาวระพีพรรณ ธรรมวัตร

63102001394 นางสาวศันศนีย สิลชัยญา

63102001395 นางสาวฉัตรจรินทร เพ็งมา

63102001396 นางสาวพรสวรรค แก�วใจมา

63102001397 นางสาวนันทวัน จันทร หอม

63102001398 นายวุฒินันท สังข กล2อม

63102001399 นายจตุพร หาญละคร

63102001400 นายภูมิภัทร เกษร

63102001401 นางสาวศุภนิดา กิรัมย 

63102001402 นายนรินทร ธานี

63102001403 นางสาวอภันตรี บุญชู

63102001404 นางสาววนิดา พิรารรัมย 

63102001405 นายชญานินทร ทองเอม

63102001406 นางสาวรัตนาภรณ ชื่นชม

63102001407 นางสาววิมลรัตน เสาร ทอง

63102001408 นายศตคุณ ศรีรัตนกูล

63102001409 นางสาวศุลีพร หงษ สีทอง

63102001410 นายนพปฎล บรรเทิงใจ
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63102001411 นางสาวนันทนัช เพ็งยอด

63102001412 นางสาวรัญชิดา สุดหาร

63102001413 นายศิริพงษ วงเวียน

63102001414 นางสาวทักษพร คุณธรรม

63102001415 นายอดิเรก ชูทองคํา

63102001416 นางสาวศิริขวัญ อินรุ2ง

63102001417 นายภาคภูมิ สาริศรี

63102001418 นายกฤษดา เตียงงา

63102001419 นางสาวจิตธนา ค�ากระบือ

63102001420 นางสาวพิมพ พิไล มาสุข

63102001421 นางสาวสุชาดา ศรีเพ็ชรกล�า

63102001422 นางสาวพัชรินทร จุฑาณรงค กุล

63102001423 นายประธาน สนิทฉัตร

63102001424 นายใกล�รุ2ง สัตระ

63102001425 นายนคินทร ฮั่วจ่ัน

63102001426 นายเกรียงไกร ปานเกิด

63102001427 นายวงศธร สมสืบ

63102001428 นางสาวสโรชา จันทร สว2าง

63102001429 นายปรีดี พรมแม�น

63102001430 นางสาวสิริกัญญา มงคลจิตร

63102001431 นางสาวปภัสสร เง้ียวสูงเนิน

63102001432 นายปFยนัส บุญเหมาะ

63102001433 นายกฤษดา ลี้ภัย 

63102001434 นางสาวจีรภา โฉสูงเนิน

63102001435 นางสาวสุดารัตน สุภาโสตร 

63102001436 นางสาวศรัณย ธรณ อิ่มเจริญ

63102001437 นางสาวจรินทร เกศสาลี

63102001438 นางสาวศศิธร สาวก

63102001439 นายวรุตม ปDGนปX

63102001440 นางสาวเกวลิน ขํานาญเท
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63102001441 นายพีรพนธ แก�วเหม

63102001442 นายประดิษฐ คะเลารัมย 

63102001443 นายโด2ง คมคาย

63102001444 นางสาวไอลดา ศรีรส

63102001445 นางสาวอินทิรา น้ําพาย

63102001446 นายธนกร ปรึกมะเริง

63102001447 นายภัคควรรธน เดชารุจีรวัษย 

63102001448 นางสาวกฤษณรัตน ศิริรจน 

63102001449 นายจิรายุ ศิริสวัสด์ิ

63102001450 นางสาวอรัญญา จันทินมาธร

63102001451 นางสาวสุภรัตน แจ�งเขว�า

63102001452 นางสาวสนทิดา สุยาละ

63102001453 นายสมภพ สุวรรณกลาง

63102001454 นายโชคชัย กําแหง

63102001455 นางสาวภาวิณี เถียรสายออ

63102001456 นายจตุรง บุญตา

63102001457 นางสาวสิตานันท ชายทอง

63102001458 นายมานพ จงจอหอ

63102001459 นางสาวสิริรัตน ใจดี

63102001460 นายฤกษ ชัย พิไลพันธ 

63102001461 นายณัชกรณ แก�วสุข

63102001462 นางสาวอภิรดา พรหมชา

63102001463 นายวัชชรินทร จันทะวงษ 

63102001464 นายณัฎฐวัจน วัจน ศิลป?ภิญโญ

63102001465 นายสหชาติ ขันประมาณ

63102001466 นางสาวณภัทร สานุสรณ 

63102001467 นางสาวมัณฑณา ธนารักษ 

63102001468 นายจิรวัฒน แซดกระโทก

63102001469 นางสาวณัฐธยาน โพธ์ิพระ

63102001470 นายสุรศักด์ิ เนาว สูงเนิน
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63102001471 นางสาวฐิติยาพร ม่ันสูงเนิน

63102001472 นายวีรภัทร ลับดีพะเนา

63102001473 นางสาวกาญจนา ชอนกระโทก

63102001474 นายมาวิน ทระรินทร 

63102001475 นางสาวประภัสสร สินครบุรี

63102001476 นายรณชัย นัยนิตย 

63102001477 นางสาวเพ็ญศรี มณีใส

63102001478 นายยุทธภูมิ มณเฑียร

63102001479 นางสาวสุพรรษา อินทร ศิลป

63102001480 นางสาววิภาดา ลุงไธสง

63102001481 นางสาวชนัญญา ศรีนภาทิพย 

63102001482 นางสาวปDจฉิมา เจตน นิยม

63102001483 นางสาวณัฐกมล ภู2จันทึก

63102001484 นางสมิตา สวัสดีพุทรา

63102001485 นางสาววิภาพร โปร2งสันเทียะ

63102001486 นางสาวอรณี ถึกขุนทด

63102001487 นางสาวนุชจรินทร สุริยะ

63102001488 นายขจรศักด์ิ ชัยงาม

63102001489 นางสาววราภรณ ภูมิแสง

63102001490 นางสาวสิตานันท คล2องดี

63102001491 นางสาววิภาวดี กาตะคุ

63102001492 นางสาวเบญจวรรณ ทามโคกสูง

63102001493 นายวรพิชชา กระโจมพล

63102001494 นายชานนท พลีสิงห 

63102001495 นายธนกร ประวงษ 

63102001496 นางสาวนงนุช เรืองรัมย 

63102001497 นายทองอยู2 เลาขุนทด

63102001498 นายเฉลิมชาติ ไชยา

63102001499 นายศุภชัย ประดับดี

63102001500 นางสาวศิรประภา สิมหล2า
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63102001501 นายทศพร พิมพ ปรุ

63102001502 นางสาวเบญจวรรณ ใสแสง

63102001503 นางสาวศุจินันท ชูเกาะ

63102001504 นายชัยวัฒน ว2องไวกสิกรรม

63102001505 นางสาวรุ2งรวิน แตะอินรัมย 

63102001506 นายกฤษดา จันทร ละออ

63102001507 นายอัลอามีญ หันขุนทด

63102001508 นางสาวจันทร จิรา รัตนบุรี

63102001509 นายวีรภัทร สกุลรัตน 

63102001510 นางสาวนวลพรรณ เนียมสุข

63102001511 นางสาวเกตุศริน ไกรกูล

63102001512 นายอภิวัตร ย้ิมหม่ืนไวย 

63102001513 นางสาวกฤษณกันท เบญจศาสตร 

63102001514 นางสาวก่ิงแก�ว เขาลาด

63102001515 นายอนุสิทธ์ิ พัฒเพ็ง

63102001516 นายศิริวัฒน เสาศิริ

63102001517 ว2าที่  ร.ตวีรพนธ บุตรน้ําเพชร

63102001518 นายอดิศักด์ิ กําลังมา

63102001519 นางสาววาริณี จิตรลม

63102001520 นายอภิสิทธ์ิ บรรดาศักด์ิ

63102001521 นายเจษฎา พงาตุนัดถ 

63102001522 นายธีรพันธุ กาตะคุ

63102001523 นายบัณฑิต ถํ้ากลาง

63102001524 นายศิวดล เสาร ทอง

63102001525 นางสาวสุพัตรา แก�วเสริมศักด์ิ

63102001526 นางสาวณัฐนันท มีฤทธ์ิ

63102001527 นายณัฐชนนท ย2ามไธสง

63102001528 นายชัยวัฒน  มานะธุระ 

63102001529 นางสาวปทุมพร เมินกระโทก

63102001530 นางสาววนิดา สิงหล
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63102001531 นางสาวจิรวรรณ ปลายแก2น

63102001532 นางสาวโชติกา หม่ันสระเกษ

63102001533 นายวิษณุ ภายจันทึก

63102001534 นางสาวสุภาวดี สวนจังหรีด

63102001535 นายเอกพร โถชาลี

63102001536 นายฤทธิพงษ สว2างภพ

63102001537 นางสาวภารดี ศรีชุ2ม

63102001538 นายอัคนี อดิเรก

63102001539 นายธนกร กมขุนทด

63102001540 นางสาวรัชนีกร ทองอันชา

63102001541 นายเทพพิทักษ เฮี้ยนชาศรี

63102001542 นางสาวนนทิชา สุดวิไสย

63102001543 นายฉัตรชัย ปXกวันเทียะ

63102001544 นางสาวเกศิณี เปXยสวัสด์ิ

63102001545 นางสาวธนาภรณ อินทรมณี

63102001546 นายศุภกิตต์ิ กองเศษ

63102001547 นายวรพงศ วิไลลักษณ 

63102001548 นางสาวฤทธิกล พลจันทึก

63102001549 นายวรัญQู ศรีเมืองแก�ว

63102001550 นายเอกพล สายแก�ว

63102001551 นางสาวสุภาวดี มองเพชร

63102001552 นายอมฤต สกาวสกุลศิริ

63102001553 นางสาวเทพพนม น�อยอุดม

63102001554 นางสาวกัญญาณัฐณ ลือโสภา

63102001555 นางสาวเจนจิรา กลมเกลียว

63102001556 นางสาวหยาดภิรุณ สาลีทอง

63102001557 นายพิชิต แผ2นทอง

63102001558 นายทศพล วชิรมโนวาทย 

63102001559 ว2าที่ร�อยตรีปDญญากร รมยาคม

63102001560 นางสาวภิชานันท กันชัยภูมิ
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63102001561 นางสาวสุทธิดา คําหวาย

63102001562 นางสาวปภาดา กรวยสวัสด์ิ

63102001563 นายเอกวัฒน ตุ2มงาม

63102001564 นายตะวัน ฉันทะกลาง

63102001565 นางสาวศรัญญา บุญคํามูล

63102001566 นายณัฐปคัลภ พชรพิชชากร

63102001567 นายธีรวัฒน มาฤทธ์ิ

63102001568 นายศรายุทธ ชื่นใจ

63102001569 นางสาวพิชดาภรณ ปลั่งกลาง

63102001570 นางสาวสิริเรียม ศรราช

63102001571 นายภูดิศ เทพตาแสง

63102001572 นางสาวกนกวรรณ คงใหญ2

63102001573 นายกีรติ เชิดชัยภูมิ

63102001574 นางสาวเกษมศรี คลาพิมาย

63102001575 นายอานนท แถมแก�ว

63102001576 นางสาวอําไพพร ต�นทอง

63102001577 นางสาวภัทรวรรณ จรูญชัย

63102001578 นางสาวสุวนันท ธัญญา

63102001579 นายเจษฎา มาชอบ

63102001580 นายรังสรรค ศรีชัยภูมิ

63102001581 นางสาวสุภัสสร ประดับวงษ 

63102001582 นายอนุกูล พรมทอง

63102001583 นางสาวพัชรี แสนพะวัง

63102001584 นายกิตติกร สุดการุญ

63102001585 นางสาวรุ2งอรุณ ฤทธ์ิเดช

63102001586 นายธนโชติ ไชยงาม

63102001587 นางสาวขวัญฤดี ชื่อชูแพง

63102001588 นางสาวก่ิงกาญจน ใจม่ัน

63102001589 นายเติมศักด์ิ ปองประสบโชค

63102001590 นางสาวศุฑาทิพย รสหอม
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63102001591 นายสามารถ ประจิมทิศ

63102001592 นางสาวไพจิตร เกตุนอก

63102001593 นางสาวภคอร บรรจงปรุ

63102001594 นางกุหลาบ เนตรสูงเนิน

63102001595 นายเทวินทร เมืองกลาง

63102001596 นางสาวกาญจนาภรณ สํานักนิตย 

63102001597 นางสาวกัญญารัตน ผาน�อยวงศ 

63102001598 นายรุ2งโรจน ซุยกระโทก

63102001599 นายเอกชัย สวนไผ2

63102001600 นายมังกรชัย วัชรปDญจมาศ

63102001601 นายกิตติศักด์ิ ทองอ�ม

63102001602 นายสุรพงษ แก�วกล�า

63102001603 นายรณชัย จีนอาศัย

63102001604 นางสาวอุมาพร ดีย่ิง

63102001605 นายกฤษณะ มณีกุล

63102001606 นางสาวจริยา ทวยเทียง

63102001607 นายถิรวัฒน ชมตะคุ

63102001608 นายธรณ เทพ ปDญญาวิภาส

63102001609 นายศักดาวุธ ส2งนอก

63102001610 นายบรรลือศักด์ิ ยันตะพันธ 

63102001611 นางสาวณัฐกานต สรรพสอน

63102001612 นายสวนินทร โชติช2วงสิราวดี

63102001613 นายปฏิมากร มีระหันนอก

63102001614 นางสาวจารุวรรณ โลเลิศ

63102001615 นางสาวอังคณา วิเรืองยอด

63102001616 นางสาววิภาวรรณ นามสว2าง

63102001617 นางสาวศิริพร จันทร รื่นเริง

63102001618 นางสาวนัดดา อยู2สําราญ

63102001619 นางสาวพรณภัส จะเช็นรัมย 

63102001620 นายอรรถนัย พลทะยาน
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63102001621 นายวีรศักด์ิ สารไชย

63102001622 นางสาวสุนิษา พาพรมราช

63102001623 นางสาวพัณธาวรรณ หงษ ชุมแพ

63102001624 นางสาวกุลฤดี ดวงประทุม

63102001625 นายอนุกูล หนูโคกสูง

63102001626 นายภิเษก ปทุมานนท 

63102001627 นายสิทธิเดช ทาบัณฑิต

63102001628 นางสาวจรรยา ใจอดทน

63102001629 นายประมูล แตงกระโทก

63102001630 นางสาวพรกมล ขวัญรัมย 

63102001631 นางวิภาจรีย ธรากุลปวีร 

63102001632 นางสาวเมตตา คิดการ

63102001633 นายพงศธร พันธุ เพ็ง

63102001634 นายกิตติภูมิ กล�าหาญ

63102001635 นางสาวนันทินี บุตรเพรา

63102001636 นางสาวบุษกร มุลตรีบุตร

63102001637 นางสาวสกุลรัตน พุ2มไม�ใหญ2

63102001638 นายธนากร สูงชัยภูมิ

63102001639 นายธนวัฒน นนยะโส

63102001640 นางสาวศิริวิภา ครุฑขุนทด

63102001641 นางสาวปวีณา ดําระกอ

63102001642 นายสิรภพ พิมโยธา

63102001643 นางสาวพิจิตรา คําใบศรี

63102001644 นางสาวศิวดาต์ิ ลิ้มวงษ สกุล

63102001645 นายเจษฎากรณ พงษ ศรี

63102001646 นางสาววัชราภรณ นิตย ใหม2

63102001647 นายประธาน จําเนียรสุข

63102001648 นางสาวนฤมล เชียงใหม2

63102001649 นายพิทักษ พงษ เจริญรัตน 

63102001650 นายศราวุธ พรหมดี
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63102001651 นางสาวปวีณา เพียมะรัง

63102001652 นายกฤษณะ รอดกลาง

63102001653 ว2าที่ร.ต.คณาวุธ มาเกษม

63102001654 นางสาวพรรณทิพา พรมมา

63102001655 นายกิตติศักด์ิ สุขศิริ

63102001656 นายธีรนันท ฦาชา

63102001657 นางสาวธัญญา กลั้วก่ิง

63102001658 นายวิษณุ อาดี

63102001659 นางสาวสุพรรษา สิ่วกลาง

63102001660 นายศักดิธร ปDสสาวะโท

63102001661 นางสาวสุพรรษา น�อยแสง

63102001662 นางสาวชุติมา เอื้อมลํามูล

63102001663 นางสาววราพร ชาติประสพ

63102001664 นางสาวนิธินันท สังข รัมย 

63102001665 นางสาวจุฑามาศ จันทร สิงขะ

63102001666 นางสาวศิริมาศ สุวารีย 

63102001667 นางสาวภาฤดี ย2อมกระโทก

63102001668 นางสาวอทิตยา เสขุนทด

63102001669 นายวศิน วิเศษสิทธ์ิ

63102001670 นางสาวพัชราภรณ กันภัย

63102001671 นางสาวชลธิชา คําพะธิก

63102001672 นายธาราวัฒน ชังจอหอ

63102001673 นางสาวรุจิราภรณ บุรีรัตน 

63102001674 นางสาวเนตรนภา ภูมิสง2า

63102001675 นายไชยวัฒน สังฆมณี

63102001676 นางธนาภรณ ชื่นโพธ์ิ

63102001677 นางสาวรัตมณี ศรีสาพันธ 

63102001678 นายนฤพล แก�วดอนรี

63102001679 นางสาวสุภาวดี พานิชย 

63102001680 นางสาวสุณิสา กําลังรัมย 
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63102001681 นางสาวดวงหทัย ระหารนอก

63102001682 นางสาวเพชรรัตน มุ2งอ�อมกลาง

63102001683 นางสาวเบ็ญจมาศ สวายสอ

63102001684 นางสาวสกุลวรรณ เสมอใจ

63102001685 นายจักรรินทร จันทร พรม

63102001686 นายศักด์ิสุริยา คําบุยา

63102001687 นางสาวรสิกา สงค โพธ์ิกลาง

63102001688 นางสาวสิริรักษ เดชไธสง

63102001689 นางสาวกนิษฐา ช2างปรุง

63102001690 นายภวัต ดอกจันทร 

63102001691 นางสาวเปรมฤทัย จันรักษา

63102001692 นางสาวฉัตรฑาริกา สัตตารัมย 

63102001693 นายฉัตรมงคล วรรณพงษ 

63102001694 นางสาวศศินิภา คําสิงห นอก

63102001695 นางสาวกัลยา กาญจนวงศ 

63102001696 นางสาวทิพปภา สีมาธรรมการย 

63102001697 นายบุญฤทธ์ิ สุวรรณาจารย 

63102001698 นายสุรวุฒิ จีนรัมย 

63102001699 นางสาวอุไรวรรณ กําพุดกลาง

63102001700 นายกฤช เทศยรัตน 

63102001701 นายเฉลิมภพ ศรีธร

63102001702 นางสาวสุภาพรรณ โตกพุดซา

63102001703 นางสาวเดือน ออมอด

63102001704 นางสาวนัฏจิกา ขอพ่ึง

63102001705 นางสาวมาริษา เรื่องเรื่อ

63102001706 นางสาวก่ิงแก�ว สอนไม�

63102001707 นางสาวสุกัญญา จันวิเศษ

63102001708 นายวิรัตน แฝงฤทธ์ิ

63102001709 นายธานินท ฟDกแก�ว

63102001710 นายอนุวัฒน เบียฬขุนทด
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63102001711 นางสาวเบญจวรรณ ทองเพ็ชร

63102001712 นายชยาทิตย คุ�มเรือน

63102001713 นางสาวดลยา สายใหม2

63102001714 นายธีรภัทร ดีโย

63102001715 นางฐิตินันท สีหาวัตร

63102001716 นายสุระชัย หงษ อินทร 

63102001717 นางสาววารุณี จันทร เพ็ญ

63102001718 นายชินวัตร แปWนซ่ือ

63102001719 นายพงพิทักษ พันธ หนองหว�า

63102001720 สิบเอกวงศธร ศรีสุขา

63102001721 นายสุรพงษ พรมเจียม

63102001722 นางสาวสุภาวดี ลานอก

63102001723 นายภาคิน แสวงชอบ

63102001724 นางสาวณัฐวรรณ เพ็งสองสี

63102001725 นางจรินทร พิมลนอก

63102001726 นางสาวจารุมน อาจวาที

63102001727 นายอลงกรณ พงษ ราษี

63102001728 นางสาวศุลีรักษ สิริพัฒนผล

63102001729 นายนิรัติศัย สกุลจันทร 

63102001730 นางสาวประภาขวัญ ศรีภู2

63102001731 นางสาวรัตนากร โนมขุนทด

63102001732 นางสาวนิตยา เพ็ชรนิล

63102001733 นางสาวศิริณี สุพิพัฒนโมลี

63102001734 นายอภิชัย เอี่ยมไมตรี

63102001735 นายชัยวัฒน แสไพศาล

63102001736 นายทศพล สัมฤทธ์ิ

63102001737 นายสรศักด์ิ บุญปก

63102001738 นางสาวศศิธร สิริสุทธ์ิ

63102001739 นางสาวเสวาลักษณ เตียสกุล

63102001740 นางสาวสุนิสา พรสูงเนิน
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63102001741 นายศราวุธ กุลวงษ 

63102001742 นางสาวอังศุมาลี ปลั่งกลาง

63102001743 นางสาวสุชาดา บัวนาค

63102001744 นางสาวศรุดา วราวิทยาวุฒิ

63102001745 นางสาวอธิภรณ คําเสมอ

63102001746 นางสาวนิศากร เสริมจันทร 

63102001747 นายวีระพล ฉิมจารย 

63102001748 นายทวีศักด์ิ คุ�มปรุ

63102001749 นายจิรวัทน ยมรัตน 

63102001750 นางสาวรําไพ พุทธรัตน 

63102001751 นางสาวสุรีย พร พิศิลป?

63102001752 นางสาวจานุพร สร�อยจิต

63102001753 นางสาวอาภาภรณ ปDดชา

63102001754 นางสาวอาภัสรา แหไธสง

63102001755 นายดุสิต ศิริมุสิกะ

63102001756 นายธนเสฏฐ แสนประเสริฐ

63102001757 นายอลงกรณ สอนกระโทก

63102001758 นางสาวจุฑารัตน ขําโคกสูง

63102001759 นางสาวกชกร โพธ์ิเกตุ

63102001760 นางสาวภุมรินรัตน ยินขุนทด

63102001761 นางสาวศุภัชญา เพชรไทย

63102001762 นางสาวไอรดา ลาพร

63102001763 นางสาวณทิญา ขวัญเมือง

63102001764 นายจักพันธ ธีระธํารงรักษ 

63102001765 นายผดุงพงศ ดีสวน

63102001766 นายนิปDจการ ภักดีรัตน 

63102001767 นายวีระยุทธ รูปทอง

63102001768 นายสันธยา เชื่อมาก

63102001769 นางสาวศิตากาญจน เมธากิตติอนันต 

63102001770 นายศิวัช ปMวนสันเทียะ
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63102001771 นางสาวน้ําฝน หาญสูงเนิน

63102001772 นางสาวณัฐมล สมัครประโคน

63102001773 นางสาววโรชา ศรีทิพย 

63102001774 นางสาวสุดารักษ แสนสุข

63102001775 นางสาวอนัญญา บุญแน2น

63102001776 นายณัฐกิตต์ิ วันเสน

63102001777 นายวิษณุ แสนภูวา

63102001778 นางสาวปFGนสุดา ดีกระโทก

63102001779 นายจักรพันธ บุษดี

63102001780 นายรัฐพงษ หนองงู

63102001781 นางสาวจริยา สุโข

63102001782 นายยุทธศิลป? ศรไชย

63102001783 นางสาวสุรัสวดี กลิ่นนิ่ม

63102001784 นายรัฐกาล ฝาชัยภูมิ

63102001785 นางสาวนิภาพร สว2างวงศ 

63102001786 นางสาวณัฐพร แต2งชัยภูมิ

63102001787 นายอมร สุขจิตต 

63102001788 นายนําโชค น�อยมาต2วน

63102001789 นายพีรยุทธ การบรรจง

63102001790 นายอํานาจ ร2มพฤกษ 

63102001791 นางสาวณัจฉรียา สายยศ

63102001792 นายธนกร ศิลปะ

63102001793 นายอนุพงศ บุญมี

63102001794 นายสมโภช ขุดโพธ์ิ

63102001795 นางสาวพรพิมล จันสุวรรณ

63102001796 นางสาวสรวงสุดา พิเศษ

63102001797 นายอนุวัฒน วงศ ศรีนิคม

63102001798 นางสาวสุภาพร มลัยไธสง

63102001799 นายอิสรา ธงสันเทียะ

63102001800 นายวิโรจน ระแวกกลาง
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63102001801 นายกิตติศักด์ิ จวงจันทร 

63102001802 นางสาวสาวิตรี เสาเจริญ

63102001803 นางสาวฌัลล ติกานต เตียงงา

63102001804 นายอภินันท  ปานกลีบ

63102001805 นางสาวเยาวภา บริบูรณ 

63102001806 นางสาวศิรินญา กลิ่นค�างพลู

63102001807 นายนันธวัช ยอดทองดี

63102001808 นางพรพรรณ บุญชูศรี

63102001809 นางสาววราภรณ ยวงแก�ว

63102001810 นายเทิดศักด์ิ สนิทบุรุษ

63102001811 นางสาวภาวิณี ทรัพย คง

63102001812 นางสาวอรฤทัย มีพริ้ง

63102001813 นางสาวสาธิยา วิลาสตระกูล

63102001814 นางสาวลดารัตน จอดนอก

63102001815 นางนวลปรางค ไวกระโทก

63102001816 นางสาวทิพย สุคนธ คํางาม

63102001817 นางสาวธนาภรณ ดวงสุวรรณ 

63102001818 นายชนะชัย โสรถาวร

63102001819 นายภูวิน อ�วนสุนัม

63102001820 นายเกียรติภูมิ ชาติชชาย

63102001821 นายสุภาพ นราหนองแวง

63102001822 นายอภิเษก ทราบสระน�อย

63102001823 นายธนวัตร มุมทอง

63102001824 นางสาวสุธิตา หวังแววกลาง

63102001825 นายสิทธินนท จตุเทน

63102001826 นางสาวปDทมา อินทร เทียน

63102001827 นายธนารัตน หนองหาร

63102001828 นายภูวนัตถ ชาญวาทิก

63102001829 นายมานิต ภิรมย ไกรภักด์ิ

63102001830 นางสาวจันทร จิรา สุรวิชัย
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63102001831 นายศรัณย ฟุWงขจร

63102001832 นางสาวกานต พิชชา ประยูรพันธุ 

63102001833 นางสาวเพ็ญพักตร เรืองพะเนา

63102001834 นายเจษฎา แจ2มดี

63102001835 นายอรรถวิทย ฤทธิหาร

63102001836 นางสาวศุภาณิชชา สุวรรณสาร

63102001837 นายนนทิพันธ รอกลาง

63102001838 นางสาวกันยารัตน สาดี

63102001839 นายพงศธร วอกลาง

63102001840 นายฐิติกร ประจิตร

63102001841 นายภาณุพงศ พรมสุวรรณ

63102001842 นางสาวลักขิกา หวนสันเทียะ

63102001843 นางสาวลัดดาวัลย แท2นนอก

63102001844 นายจิรพล สมางชัย

63102001845 นายตรินัยน เขียวหม่ืนไวย

63102001846 นายเกียรติศักด์ิ ดมอุ2นดี

63102001847 นางสาวเกศรินทร มาตรเลี่ยม

63102001848 นายวรวุฒิ ศรีสมญา

63102001849 นางสาวศกลวรรณ สินปDกษา

63102001850 นายเจษฎา ธงศรี

63102001851 นายจิรภัทร สุคนธี

63102001852 นางสาวสมฤดี สํารวมจิต

63102001853 นายนราศักด์ิ นันทวนิช

63102001854 นางสาวสริญญา เที่ยงธรรม

63102001855 นายกิตติชัย ชาติเผือก

63102001856 นางสาวสุวรรณา สุขดี

63102001857 นางสาววรฤทัย งามมะเริง

63102001858 นางสาวชลธิชา นาทอง

63102001859 นางสาววิจิตรา ประสมทรัพย 

63102001860 นางสาวกนิษฐา ลานอก
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63102001861 นางสาวธนพร แสงภักดี

63102001862 นางสาวยุพินภรณ โสดากุล

63102001863 นางสาวกฤติยา ศิริมงคล

63102001864 นางสาววรนารี โชติกลาง

63102001865 นางสาวสุธาสินี เชิดดอก

63102001866 นางสาวยุวดี แคล�วณรงค 

63102001867 ว2าที่ ร.ต.ญาณพงศ ดําขําสกุล

63102001868 นายวชิรวิทย จําชาติ

63102001869 นายวัฒนา แก�วประดับ

63102001870 นายนันทกร ก�อนเงิน

63102001871 นางสาวเกศสุดา เผือดจันทึก

63102001872 นายอัจฉริยะ นามสว2าง

63102001873 นางสาวนงนุช แดนกระโทก

63102001874 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ ปFยมารัตน 

63102001875 นางสุภาพร อาสาชัย

63102001876 นายนพดล จงชิดกลาง

63102001877 นางสาวพิมพ พิชชา ไหวดี

63102001878 นายวีรยุทธ บุญรับ

63102001879 นางสายรุ�ง กองยอง

63102001880 นายนําโชค จีนตะขบ

63102001881 นางสาวยุพเยาว แกล�วทนงค 

63102001882 นายบุรินทร จอมเกาะ

63102001883 นายสมเกียรติ คลองแห�ง

63102001884 นายอนุชิต สาสูงเนิน

63102001885 นางสาวผกามาศ กาศกระโทก

63102001886 นางสาวนิโลบล สุชิรณวงษ 

63102001887 นางสาวธนวันต แสงคํา

63102001888 นางสาวอรนิสา โสมาพุน

63102001889 นางสาวมณิอร ดมอุ2นดี

63102001890 นางสาวธัญญนันทน ดีประสิทธ์ิ
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102001891 นายธํามรงค สิริสุวลักษณ 

63102001892 นางสาวสิทธิณี ฝาชัยภูมิ

63102001893 นายธีรภัทร แจ2มใส

63102001894 นายศักรินทร ปลั่งกลาง

63102001895 นางสาวสมหมาย สลุมพล

63102001896 นายกลวัชร ดุจจันทึก

63102001897 นางสาวสุปราณี ฝDGงสระ

63102001898 นางสาวสริมา ทองเอี่ยม

63102001899 นายนภัสกร ดวงเนตร

63102001900 นางสาวชนิดา พุทธายะ

63102001901 นางสาวจารุวรรณ ออโพธ์ิทอง

63102001902 นางสาวชลธิชา ทาบุตรดา

63102001903 นายสมควร ดกกลาง

63102001904 นายสุรพล เพ่ือนสงคราม

63102001905 นางสาวชื่นกมล หวดสันเทียะ

63102001906 นางสาวรัชฏาภรณ ฉะเวิงรัมย 

63102001907 นางมุกดา มุ2งฝากกลาง

63102001908 นายตะวัน ปะสาวะนัง

63102001909 นางศิริ จันทร อินทร 

63102001910 นายสว2างพงษ นามเทพ

63102001911 นายพรชัย วงค เจริญ

63102001912 นางสุธิดา แสงเขียว

63102001913 นางสาวศศิวิมล เหมาะหมาย

63102001914 นายธวัชชัย จําความ

63102001915 นายนัฐพล ประสาทไทย

63102001916 นางสาวสาวิตรี พ2Kมพวง

63102001917 นางสาวศุราภรณ สุขอนันต 

63102001918 นางสาวอัญชลิกา เอิบสําโรง

63102001919 นางสาวจุฑามาศ ทาริวงศ 

63102001920 นายสุทธิชัย ยศปDญญา
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63102001921 นางสาวชลิดา กิจคติ

63102001922 นางสาวพัชรฎา สีสะใหล

63102001923 นางสาวสุจิตรา อินดอน

63102001924 นางสาวศรีสุดา กุลรอด

63102001925 นางสาวชุติมา เพลียสันเทียะ

63102001926 นายสุทธิพงษ หอมแพง

63102001927 นางสาวชนิดาภา แหลมทอง

63102001928 นายมีชัย ไชย จะไ ปะ

63102001929 นายนัณธวุฒิ อยู2แล�ว

63102001930 นางสาวศิริลักษณ แดนงูเหลือม

63102001931 นางสาววิมลนันท แช2มขุนทด

63102001932 นางสาวกติกากร กล่ํากลาง

63102001933 นางสาวพิมพ ผกา สมเคราะห2วง

63102001934 นายคุณนิธี ทองหล2อ

63102001935 นางสาวพัทธมนัส ปะถานะ

63102001936 นางปDทมนันท จรก่ิง

63102001937 นางสาวอุทุมพร ภายจันทึก

63102001938 นางสาวดวงใจ หลอดแก�ว

63102001939 นางสาวพลอยไพริน สร�อยสาวะ

63102001940 นางสาวสุจินดา แก2นพุทรา

63102001941 นายณัฐพงศ ยามประโคน

63102001942 นายกิตติศักด์ิ สิงห สระน�อย

63102001943 นายอดิศักด์ิ เพ็ญศรี

63102001944 นางสาวดุษฎี นากุล

63102001945 นายนิธิศักด์ิ กฤษณหม่ืนไวย

63102001946 นายชัยรัตน ศรีพันธ ดร

63102001947 นางสาวอุรัศญา พันธะศรี

63102001948 นางสาวณัฐกานต ทรายฉิมพลี

63102001949 นางสาวพรสุดา โฮ2หนู

63102001950 นางลัดดาวัลย อะโรคา
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63102001951 นางสาวบุปผา บรรเทิงใจ

63102001952 ว2าที่ร�อยตรีหญิงพลอย ปทุมมาตร

63102001953 นางสาวอาภาสิณี ของโคกกรวด

63102001954 นางนันทนา ศิริคุณ

63102001955 นายสมก�าน คํ่ากลาง

63102001956 นางสาวเทพรัตน นาสุข

63102001957 นายพิษณุ ธนวิสิทธิพงศ 

63102001958 นางสุดาพร เรไร

63102001959 นายภาสกร เพ่ิมยินดี

63102001960 นายเดชณรงค บุตรสาลี

63102001961 นายศราวุธ ขุนทอง

63102001962 นายภานุพงศ แสงมณี

63102001963 นายทรงวุฒฺK เกล�ารัมย 

63102001964 นางสาวดวงชีวัน ปาระมี

63102001965 นายวรานนท มียอด

63102001966 นางสาวศศิกานต โประชู

63102001967 นางสาวศศิธร ทศไกร

63102001968 นางสาวอรุณวรรณ ปDกษา

63102001969 นางสาวรุ2งทิวา ภิรมย ภักด์ิ

63102001970 นางสาวชัญญานุช ถุนนอก

63102001971 นางสาวอินนิสา บุญมาก

63102001972 นายสิทธินนท มณีรัตน 

63102001973 นางสาวจันจิรา แคนเหนือ

63102001974 นางอ�อมเดือน ฤาชา

63102001975 นางสาวสุมาลี แขตสันเทียะ

63102001976 นางสาววิสุดา อุทสิง

63102001977 นายธนพล บุญรอดรัมย 

63102001978 นางสาวภัทรวดี ดีย่ิง

63102001979 นางสาวเบ็ญจา สงกูล

63102001980 นางสาวปวีณา พรหมทา
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63102001981 นายณฐพงศ บุญขาว

63102001982 นางสาวจุฑามาศ ผกามาศ

63102001983 นายณัฐพงษ พ่ึงสระน�อย

63102001984 นายธีระวัฒน ลาลาด

63102001985 นายชาตรี ประกายสันติ

63102001986 นายรัฐธรรมนูญ พันธุ ธรรม

63102001987 นางสาวสุนารี เชียงนารา

63102001988 นางสาวนงลักษณ หวังสําราญ

63102001989 นายภาระตะ โอชา

63102001990 นางสาวพัชรินทร อัมพเศวต

63102001991 นางสาวกีระติ นะระแสน

63102001992 นางสาวอุไรวรรณ พรสวัสด์ิ

63102001993 นางสาวนันทิตา นกกลาง

63102001994 นายณัฐพงษ เปWาสร�อย

63102001995 นางสาวปทุมพร ดุษฎี

63102001996 นางสาววรรณฉวี ราศรี

63102001997 นายคมเพ็ชร แอมภารัมย 

63102001998 นางสาวสุรกานต บุญทวี

63102001999 นายอํานวย ศิริพันธ 

63102002000 นางสาวขวัญทิพย แม�นชัยภูมิ

63102002001 นายวีรชาติ ฉัตรหลวง

63102002002 นางสาวธิดา โยชัย

63102002003 นางสาวรัตนากร สุราช

63102002004 นางสาวอนันตญา กรุมรัมย 

63102002005 นางสาวณัฐสุดา ไทยภัคดี

63102002006 นางสาวจันทร จิรา สายสอน

63102002007 นางสาวจินต ณัชชา งวนหงษ 

63102002008 นางสาวสุมาลี บุญยงค 

63102002009 นางสาวพรพิมล บุญยัสสะ

63102002010 นางสาวกรรัตน สินธุวงษานนท 
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63102002011 นางสาวอรสา กลีบกลาง

63102002012 นางสุทธิกานต ชูจันทึก

63102002013 นายปฏิภาณ วงศ จันทร 

63102002014 นายจิรายุทธ ชินโชติ

63102002015 นายกฤษฎา ยังทองหลาง

63102002016 นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย 

63102002017 นายวุฒิสรรค จัดนอก

63102002018 นางสาวธิดารัตน  ขําเนตร 

63102002019 นายภานุพงษ ชนะบดี

63102002020 นายจรัญ ช2อจําปX

63102002021 นายวรเชษฐ จันชู

63102002022 นายชวนากร ประยูรเมธา

63102002023 นางสาวพรนภา มังกรทอง

63102002024 นายธาราดล ศรีขวา

63102002025 นายแสงอาทิตย จันทร ดี

63102002026 นางสาวณัฐนิชา อิ่มทองสุข

63102002027 นางสาวพัชรี เมืองกลาง

63102002028 นางสาวสุรีรัตน สารพล

63102002029 นางสาวโสรญา กัณหา

63102002030 นายปพน ประกอบศรี

63102002031 นางสาวสุวพัชร ทองเกลี้ยง

63102002032 นางสาวจิดาภา แก�วแจ�ง

63102002033 นางสาวรัตนาภรณ ปานโพธ์ิ

63102002034 นางสาวพิมพาภรณ จันทร

63102002035 นายพีรพงษ คงเจริญ

63102002036 นางสาวศรัญญา รําพรรณ

63102002037 นางสาวสุณีลักษณ รอสูงเนิน

63102002038 นางสาวอรอนงค วารีดํา

63102002039 นางสาวจันจิรา ดีรักชาติ

63102002040 นางสาวศศิวิมล ตรีกุล
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63102002041 นางสาวธนาพร สมมาตย 

63102002042 นายชุติพงศ พิศงาม

63102002043 นางสาวมาริษา เลียมเปXGยม

63102002044 นางสาวอมราวดี ขาวงาม

63102002045 นางสาวพรทิพย เชาว โคกสูง

63102002046 นางสาวทรรจิกาญจน อุ2นภูษา

63102002047 นางสาวนันทิกา ตะนัน

63102002048 นางสาวศิริรัตน ห2อทอง

63102002049 นางสาวสุนี บุญเหลือ

63102002050 นางสาวชัญญาณัฏฐ หล2าไธสง

63102002051 นายศุภมงคล สมนิยม

63102002052 นางสาววันวิสา ฝาชัยภูมิ

63102002053 นางสาวภัสรา เสกรัมย 

63102002054 นางสาวศิริวรรณ จันทร มณี

63102002055 นายอนุชา โซพุดซา

63102002056 นายพงศธร เฉียงพิมาย

63102002057 นางสาวขวัญเรือน สีม2วง

63102002058 นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิ

63102002059 นางสาวลินดา ประเสริฐชัย

63102002060 นายณัฐพล โชติก่ิง

63102002061 นางสาวสุวารี วางขุนทด

63102002062 นางสาวจิรัฐติกาล กล2องทอง

63102002063 นางสาวอัจฉรา ไชยโยธา

63102002064 นายณรงค ชัย เขียวเกษม

63102002065 นายทวีศักดิKK จูมพิลา

63102002066 นายนครินทร บุญนูน

63102002067 นางสาวเกศินี จูน�อย

63102002068 นายอติชาต ชุมศรี

63102002069 นายภานุวัจน จันทร บุญเรือง

63102002070 นายวัชรมณฑล เนื้อเทศ
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63102002071 นายภูริทัต ศัลย วิเศษ

63102002072 นายณัฐพล สิงห สระน�อย

63102002073 นายณัฐพล เชียงใหม2

63102002074 นางสาวสุกัญญา เพชรวิสิทธ์ิ

63102002075 นายธีรพงษ คนบํารุง

63102002076 นายสันติชัย เอ็งเส็ง

63102002077 นายอัศตรีดร ตามกลาง

63102002078 นายสหรัช เทียมพุดซา

63102002079 นางขวัญนภา กองเมืองปDก

63102002080 นางสาวกัลยา หริคําภา

63102002081 นางสาวอทิตยา แจ2มจันทร 

63102002082 นางสาวศิริลักษณ ถนอมพลกรัง

63102002083 นางสาวมัตติกา ล�อมไธสง

63102002084 นางสาวกาญจนา เครืองรัมย 

63102002085 นายศิวัช นิลจันทร 

63102002086 นายอนุชา ขาวบริบูรณ 

63102002087 นางสาวศศิธร เจริญชัย

63102002088 นายณัฐนันท เฮงสุดผล

63102002089 นายชินกฤต แก�วฝMายนอก

63102002090 นางปรียาพร โพธ์ิทอง

63102002091 นางสาวจริยา นากลาง

63102002092 นางสาวบุษกร เฉียงสระน�อย

63102002093 นางสาวฉัตรฑริกา แก�วแจ2ม

63102002094 นายอนุสรณ วงค ไพย

63102002095 นายอัสดา แดงสูงเนิน

63102002096 นายอภิสิทธ์ิ สระน�อย

63102002097 นางสาวจิตราศิณี ศรีจันทร 

63102002098 นางสาวณิชาภา วราวิทยา

63102002099 นายธันวา ดําหริ

63102002100 นางสาววาสนา สุขมาก
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63102002101 นายมงคล คงนุรัตน 

63102002102 นางสาวกาญจนา หมายซ�อนกลาง

63102002103 นางสาวจิราภรณ พระโบราณเมือง

63102002104 นายธนชัย นากระโทก

63102002105 นางสาววาสนา เอื้อนไธสง

63102002106 นายพัฒนศักด์ิ เครือนพคุณ

63102002107 นางสาวพรพรรณ เจริญสุข

63102002108 นางสาวอภิญญา อภัยจิตร 

63102002109 นางสาวเมย มินตรา พิมพันธุ ดี

63102002110 นางสาวณิรชา สุจริตชัย

63102002111 นางสาวแคทรียา ตะราษี

63102002112 นางสาววรรณิภา นาคทอง

63102002113 นางสาวจิประภา หม่ืนสี

63102002114 นางสาวสุพพัตรา ศรีทอง

63102002115 นางสาววีรยา ยาใจ

63102002116 นางสาวลภัสรดา รัตนอัมภา

63102002117 นางสาววิชชุดา เข็มทองท�องที่

63102002118 นางสาวธนพร พัชรมงคลกุล

63102002119 นางสาวณัฐสุทาภรณ รัตนาพันธุ 

63102002120 นางสาวอนุศรา ศิริเมืองจันทร 

63102002121 นางสาวสุพรรษา สุขล�อม

63102002122 นายวีระพงศ สุขทวี

63102002123 นางสาวอุไรวรรณ จันทร หนองหว�า

63102002124 นางสาวสร�อยสุดา วรรณศรี

63102002125 นางสาวกานต ณภัส อุตสาหะ

63102002126 นายอภิวัฒน พันธุ จํารีส

63102002127 นายเจนณรงค จอมเกาะ

63102002128 นางสาวธัญญลักษณ เจริญคุณ

63102002129 นายเรวัติ โฉมสูงเนิน

63102002130 นางสาวเกษร จันทร เมือง
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63102002131 นายณรงค ศักด์ิ ทุนดี

63102002132 นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี

63102002133 นางสาวฉัตรวิมล เราสูงเนิน

63102002134 นางสาวฐิตินันท กกนอก

63102002135 นางสาวรัตนา สําราญ

63102002136 นางสาวมัณฑนา พรมเสนา

63102002137 นางสาวแสงระวี แก�ววิเศษ

63102002138 นางสาวกัญญวรา พักกระโทก

63102002139 นางสาวสกลรัตน สาลี

63102002140 นางสาวลักษณารีย หาญประโคน

63102002141 นายอภิชัย ไชยโย

63102002142 นางสาวฐิติมา เสนาะล้ํา

63102002143 นางปFยวรรณ อินทร เอี่ยม

63102002144 นายพิทักษ ดอนเกษม

63102002145 นางสาวอมร มะณีศรี

63102002146 นายณัฐชนนท มีเงิน

63102002147 นางสาวสุธินันท ชํานาญกุล

63102002148 นายกิตติชัย เที่ยงปลา

63102002149 นางสาววิภาวรรณ ปDกการะโน

63102002150 นายบุญหลาย มาปDสสา

63102002151 นางสาวอมรรัตน นาคดี

63102002152 นางสาวธัญชนก ปฏิรูปานนท 

63102002153 นายพงศธร ธัญนนทิวรรธน 

63102002154 นางสาวอาจารี ถนอมผิว

63102002155 นายธาราดล สนธิวา

63102002156 นางสาวสุภาวดี ด�วงนิล

63102002157 นางสาวเรณู พริกจํารูญ

63102002158 นายเจษฎา ประเสริฐศิลป?

63102002159 นายจีรวัฒน มีสูงเนิน

63102002160 นางสาวพิมพลอย คือสันเทียะ
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63102002161 นางสาวสุนิษา คงนอก

63102002162 นายพนัส พิมพ ดี

63102002163 นายภาคภูมิ ละมัย

63102002164 นายดุสิต ชื่นเมืองปDก

63102002165 นางสาวกุลธิดา ประดับวัน

63102002166 นายธนพล ขามประโคน

63102002167 นางสาววิลาวัณย โงสันเทียะ

63102002168 นายพงศ ศิริ พันธ วิริยากุล

63102002169 นางสาวอําไพ พูนทะเล

63102002170 นายไชโย ชาญศรี

63102002171 นางสาวภาวีณา สุขจิต

63102002172 นายเฉลิมชัย ไทยประทุม

63102002173 นางสาวศิริวรรณ เฮียงจันทึก

63102002174 นางสาวสิริลักษณ ย้ิมยนต 

63102002175 นางสาวสกุณา เสิงขุนทด

63102002176 นายนิพนธ เตินขุนทด

63102002177 นายสหรัฐ บุญสา

63102002178 นางสาวธิติญา บัวพัฒน 

63102002179 นายณัฐวุฒิ ทูโคกกรวด

63102002180 นางสาวทฤษฎี ดวงมณี

63102002181 นางสาวสรวีย ศรีเจริญสุข

63102002182 นายภาณุพงษ ยวงทอง

63102002183 นางสาวยุพาภรณ ไชยสําโรง

63102002184 นายเอกราช กูบกระโทก

63102002185 นายธรรพ ณธร วิมลสิทธ์ิ

63102002186 นางสาวจุไรรัตน วิปสูงเนิน

63102002187 นางสาวจิรภิญญา แก�วศรีลา

63102002188 นางปวีณ นุช พูลสาริกิจ

63102002189 นายพรศักด์ิ คิดกล�า

63102002190 นางสาวฐิติยา สาดกระโทก
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63102002191 นางสาวอณัดตา โกนพิมาย

63102002192 นายสุรศักด์ิ รักสูงเนิน

63102002193 นางสาวกานดา พ่ึงพิมาย

63102002194 นายวิษณุ ท2วงที

63102002195 นางสาวสินี สนสูงเนิน

63102002196 นางสาวนัฏฐา แสงดํา

63102002197 นางสาวผกาพันธ กุลนอก

63102002198 นายณัฐ พงศ บุญประดิษฐ 

63102002199 นางสาวสุจิตรา ทาบิดา

63102002200 นายณรงค ฤทธ์ิ ชื่นหล2อสังข 

63102002201 นางสาวชลธิชา งดกระโทก

63102002202 นายพุทธมนต โปร2งสันเทียะ

63102002203 นายอุทิศ เหมือนนึก

63102002204 นางสาวชาลินี เกิดโต

63102002205 นางสาวสไบทิพย เจียนมะเริง

63102002206 นายวสันต มโนราช

63102002207 นางสาวธิดารัตน ทรงบุญเขตกุล

63102002208 นางสาวกันยาวีร สําราญรื่น

63102002209 นางสาวปDญฑารีย ชุมพล

63102002210 นางสาวอาภานันท จันทร ลา

63102002211 นายกฤตยชญ สารทา

63102002212 นายเจษฎากร ศิริเดช

63102002213 นางสาวกัลยกร ผิวผัน

63102002214 นายนพกรณ ยศเทศ

63102002215 นายธุวานันท เมือประโคน

63102002216 นางสาวนิตยา เล็กกลาง

63102002217 นายจักรพงษ โจมรัมย 

63102002218 นายอชิรวิชญ เจริญวงศ ธนากูล

63102002219 นางสาวจุฑามาศ ฐิติวัชรภรณ 

63102002220 นางสาวสษิณา น2วมเจริญ
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63102002221 นายจักรา วิลัยปาน

63102002222 นางสาวศิริลักษณ บุญจันทร 

63102002223 นายวรพงษ ครูสอนดี

63102002224 นายปรเมศวร เทพด�วง

63102002225 นายเพ่ิมศักด์ิ แผลงจันทึก

63102002226 นายศักด์ิชัย พวงบานเย็น

63102002227 นางสาวปรียานุช พุ2มพวง

63102002228 นายสมศักด์ิ บุตรเทศ

63102002229 นายพีรนันต วิชัยวัจน 

63102002230 นางสาวอาภากร ศิริพันธ 

63102002231 นายธวัชชัย ดู2หม่ืนไวย

63102002232 นายนนท ปวิช เพชรดุลย 

63102002233 นางสาวอจิรวดี ฉลองภาค

63102002234 นางสาวศศิธร ยอดกุล

63102002235 ว2าที่ร�อยตรีหญิงไพลิน เกียะขุนทด

63102002236 นายกวีศักด์ิ สร�อยทองหลาง

63102002237 นางสาวอารีวรรณ จรโคกกรวด

63102002238 นางสาวศรสวรรค ทัพโยธา

63102002239 นางสาวพจนา เชิดกฤษณ 

63102002240 นางสาวอาภานุช สุทธสาร

63102002241 ว2าที่ร�อยตรีธนพล ไทยภักดี

63102002242 นายวุฒินันท ศิริป]า

63102002243 นายณัฐพงศ พรมชัย

63102002244 นางสาวสุดารัตน หวินกําปDง

63102002245 นายสุวรรณรัตน รัดทํา

63102002246 นายรณกร ฉํ่าสันเทียะ

63102002247 นางสาวอรญา พุททา

63102002248 นางสาวชุติมา พลอยกลาง

63102002249 นายภูกิจ จันทร แปลง

63102002250 นางสาวชลธิชา วอกลาง
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63102002251 นายจักรพันธุ พูนธนไพศาล

63102002252 นายอภิชัย ห�าวหาญ

63102002253 นางสาวสุวนันท พัดใหม2

63102002254 นางสาวอรนุช ก2อกําลัง

63102002255 นางสาวรัชดาภรณ เรืองรินทร 

63102002256 นางจุฬาตรี โอสถประสาท

63102002257 นางสาวสุนิสา บํารุงกิจ

63102002258 นายศุภฤกษ มุ2งหามกลาง

63102002259 นางสาวจินตหรา กมลมึณีรัตน 

63102002260 นางสาวนุชรี เกษร

63102002261 นายณรงค เดช ศรีระทัต

63102002262 นายกฤศ บุญญพาพงศ 

63102002263 นางสุมนฑา คําไทยกลาง

63102002264 นายปราโมทย คุมคณะ

63102002265 นายชัชชัย วงค ทําเนียบ

63102002266 นายมงคล พลเสน

63102002267 นายจิรายุส ธงทอง

63102002268 นางสาววรรณภา ปุสารัมย 

63102002269 นางสาวจันทร เพ็ญ เชลงวิทย 

63102002270 นางสาวอภิญญา แสงงาม

63102002271 นางสาวพัณณ ชิตา คําบึงกลาง

63102002272 นายศุภวรรษ จิตต สูงเนิน

63102002273 นางสาวรัชนีกร กรองกระโทก

63102002274 นายชัยวัฒน กาภูคํา

63102002275 นางสาวชนากานต โพธ์ิแก�ว

63102002276 นางสาวสกาวเดือน หลวงจํานง

63102002277 นายสุทัศน ประประโคน

63102002278 นางสาวนฤมล เกษแก�ว

63102002279 นางสาวสุดารัตน วิชัยภูริหาญ

63102002280 นางสาวเจณวารี สุกฤตนันทิพัฒน 
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63102002281 นางสาวอุมารินทร จันทิชัย

63102002282 นางสาววรรณารัตน กุณรัตน 

63102002283 นางสาวลักษณารีย สิทธิศักด์ิ

63102002284 นางสาวรัตนาภรณ หม่ืนชํานาญ

63102002285 นางสาวณัฐรุตา บํารุงไทย

63102002286 นายนรวิชญ เริงเกษกรรม

63102002287 นายนฤเบศร โคต2อเนตร

63102002288 นายสุริยันต พันธ พานิชย 

63102002289 นางสาวศิริภา บัวพวง

63102002290 นางสาวสมฤดี มุ2งฝากกลาง

63102002291 นายชัยวัฒน มะลิลา

63102002292 นางสาวลูกศร ดกกลาง

63102002293 นายมนัสนันท ศรีโยธา

63102002294 นางสาวสุวนันท คงกะโฮ2

63102002295 นายณธัชพงษ อินสวรรค 

63102002296 นายธีรยุทธ ชูญาติ

63102002297 นายเจริญธรรม ไตรเกียรติกุล

63102002298 นายฉัตรดนัย เสนีกิจเกษตร

63102002299 นางสาวอารัญญา มีนุ2น

63102002300 นางสาวสุภัทรา พงษ ราษี

63102002301 นางสาวอนามิกา ไทยยินดี

63102002302 นางสาวปนัดดา อนันตทีปต 

63102002303 นางสาวรุ2งศิริภรณ พิมพ เสนา

63102002304 นายพัฒพงษ สิทธิศักด์ิ

63102002305 นายมงคลศักด์ิ สิทธิศักด์ิ

63102002306 นายพีรพล เพียอินทร 

63102002307 นายชาญชัย ลอยสูงวงศ 

63102002308 นายศุภชัย พุทชาลี

63102002309 นายจักรกริช ตาก่ิมนอก

63102002310 นายพีรธัช สาวีรัมย 
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63102002311 นายโกเมศ รัตโนทัย

63102002312 นายทวีกุล ประสานสุข

63102002313 นางสาวจิราภา มุ2งซ�อนกลาง

63102002314 นายฉัตรชัย ไชยเดช

63102002315 นายจีระภัทร ขีดสําโรง

63102002316 นายวุฒิโรจน พัฒน วัฒนะถาวร

63102002317 นายวุฒิพงษ เหมือนแก�ว

63102002318 นางสาวรุ2งทิพย วอนสันเทียะ

63102002319 นายปรเมศร ทิพย เดช

63102002320 นางสาวสรณ สธรณ เพ็ชรทะเล

63102002321 นายนัฐพงษ ศรีชัยปDน

63102002322 นางสาวธัญญารัตน ทัดแก�ว

63102002323 นายนครินทร สวนไธสง

63102002324 นายนราธิป มูลพาที

63102002325 นางสาวรัตนาภรณ นันกระโทก

63102002326 นายจักรพงษ รสหอม

63102002327 นางสาววิชุดา ด่ืมพุดซา

63102002328 นายสุริยา คําภานิล

63102002329 นางสาวรัชนีกร ปลายแก2น

63102002330 นางสาวลียา ตรีอมฤติวงศ 

63102002331 นายอนุชิต รอดพ้ัว

63102002332 นางศิราณี ชฎาทอง

63102002333 นายปรีชา ดีมาก

63102002334 นางสาวกัญนิภา ชัยลา

63102002335 นายเอกชัย อยู2ม่ัน

63102002336 นายชรินทร บรรดาศักด์ิ

63102002337 นายศิวัช บุดดาวัน

63102002338 นางสาวกัญญารัตน อินทร ประโคน

63102002339 นางสาวศิริรัตน ดวงจันทร คํา

63102002340 นางสาวธัญญารัตน ยศปDญญา
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63102002341 นางสาวชลนภา คําบาง

63102002342 นางสาวอรัญญา กํากระโทก

63102002343 นายเจริญ ตามสีรัมย 

63102002344 นายคมสรรค กฎมัจฉา

63102002345 นางสาวธีวรา กุนรักษา

63102002346 นางสาววราภรณ ชนะโม

63102002347 นายสัญทราย สอดศรี

63102002348 นายอภิวัฒน ยอดสูงเนิน

63102002349 นายธนศิลป? บัวผัน

63102002350 นายวรากร ดีม่ัน

63102002351 นางสาวประภาศรี สุขจิต

63102002352 นายสิทธิเดช สร�อยสูงเนิน

63102002353 นางสาวสุพรรษา แนมขุนทด

63102002354 นางสาวจิรัฐิติการ วรรณฟDก

63102002355 นายปFยณัฐ ลอยศักด์ิ

63102002356 นางสาววรรนภา ปราณีตพลกรัง

63102002357 นายมงคล แบขุนทด

63102002358 นายภาณุพร ภูมิวิษณุ

63102002359 นางสาวจินตนา สนิททองหลาง

63102002360 นางสาวอรัญญา ลองกระโทก

63102002361 นายสยาม แสงไชย

63102002362 นายณรงศักด์ิ คล�ายวิเศษ

63102002363 นายธีรัตม ดีมาก

63102002364 นายสุวัฒน รักษาไพร

63102002365 นางสาวกัญญาวีร ชูชิต

63102002366 นางสาวชลธิชา ชิ้นแก�ว

63102002367 นางสาวกชกร เพ็ชรบุรี

63102002368 นางสาวอรัญญา อาจผักปDง

63102002369 นางสาวอังศุมาลิน เปรียบกล�า

63102002370 นางสาวชมพูนุช สวาสดี
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63102002371 นายธนวรรษ แย�มศรี

63102002372 นางสาวเขมิสรา สมบูรณ 

63102002373 นางภารดี เอี่ยมโคกสูง

63102002374 นางสาวเบญจมาภรณ อังค ยศ

63102002375 นายชัชวาลย คําโคกกลาง

63102002376 นางสาวกัลยา สุขใจ

63102002377 นางสาวกรรณิการ ยินดีงาม

63102002378 นางสาวฉัตรมณี กิตติเวทยานุสรณ 

63102002379 นายธีรศักด์ิ เทวิน

63102002380 นางสาวสุนิสา หัสนัย

63102002381 นางสาวณัฐธิดา คํามูลละคร

63102002382 นางสาวพิริยา ทิศกระโทก

63102002383 นายวสันต นนตรีรัตน 

63102002384 นางสาวขวัญชนก ชื่อมี

63102002385 นางกัลย ปภัส กระเช2าทองฐิวัฒน 

63102002386 นางสาวสุวรรณิกา ตัณฑวรรธนะ

63102002387 นางสาวณัฐริกา สุโทสา

63102002388 นางสาวปFยรัตน เฉิน

63102002389 นายรัฐศาสตร อังกระโทก

63102002390 นางสาวปุญญพัฒน อินทร เพ็ญ

63102002391 นางสาวสุภาพร อาจจันทึก

63102002392 นายอดิเทพ ใบพลูทอง

63102002393 นายเกรียงศักด์ิ เวชสัสถ 

63102002394 นางสาวบุผา มะลีหวล

63102002395 นายธวิญญ บุษบรรณ

63102002396 นายณัฐพสิษฐ ศรีเพ็ญ

63102002397 นางสาวรัชนีกร ศรีจันทร 

63102002398 นางสาวสุชาดา น�อยเทศ

63102002399 นายประจักษ เย็นแม�น

63102002400 นางสาววรรณวิภา นามคํา
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63102002401 นางสาววารุนีต สอนนนท 

63102002402 นางสาวธนพร ประพันธ 

63102002403 นางสุภาวดี ชมเชย

63102002404 นางสาวรักติกาล แฉล�มในเมือง

63102002405 นายญานุพงศ เพาะกระโทก

63102002406 นางสาวศศิธร พูลเลิศ

63102002407 นางสาวอรวรรณ ธรรมคุณ

63102002408 นายเกรียงไกร คําทาสี

63102002409 นางสาวนิลรัตน แก2นสน

63102002410 นางสาวจุฑามาศ แซ2ลี้

63102002411 นางสาวสุธิดา เพชรสุข

63102002412 นางสาวมุกรินทร ชูกลิ่น

63102002413 นางสาวประคองทรัพย ห2างกลาง

63102002414 นายสิทธิชัย ยวงแก�ว

63102002415 นางสาวฉายวรี ดวงศรี

63102002416 นางสาวปณิชา ปรีพูล

63102002417 นางสาวปรมาพร จันทร โสภณ

63102002418 นางสาวสุณีรัตน ทองด�วง

63102002419 นายสุพัฒน ปลั่งกลาง

63102002420 นางสาวณัฐณิชา ทรงศรี

63102002421 นางสาวเกศกนก โทนทอง

63102002422 นางสาวจิตรีวัลย เกรียรัมย 

63102002423 นายจักรกฤษณ มาปDด

63102002424 นายอนันต สีมันตะ

63102002425 นายบดินทร อุดอินทร 

63102002426 นางสาวฐิติพร ม2วงกระโทก

63102002427 นางสาวจุฑาภรณ หนูสอน

63102002428 นายนฤนาถ ทับธานี

63102002429 นายสัตยา สมานมิตร

63102002430 นางณัฐธิดา วิชิต
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63102002431 นางณิชณิชา เกษประทุม

63102002432 นางสาวเกศฎาภรณ คงโพธ์ิน�อย

63102002433 นางสาวณัฐพร ประเสริฐธีรพงค 

63102002434 นางสาวจีรภาคย ช2องปMา

63102002435 นางสาวมนทิวา ชัยยา

63102002436 นายพิษณุ กันงูเหลือม

63102002437 นายณัฐยศ ศรีสังวรณ 

63102002438 นางสาวสรารัตน จรโคกกรวด

63102002439 นางสาวณัฐสุดา วันตะโคตร

63102002440 นายสุริยะ แสนกล�า

63102002441 นางสาวอภิญญา อํามาตย ไทย

63102002442 นางสาวดวงพร สุขมะลัง

63102002443 นายสหรัฐ อินทองหลาง

63102002444 นายนวมินทร มธิปFไข

63102002445 นางสาวบงกช ชูติรัมย 

63102002446 นายจาตุรนต สิริพันธุนนท 

63102002447 นางสาวสมหฤทัย บุญเหลือ

63102002448 นายปฏิภาณ หาประทุม

63102002449 นางสาวสิริพร โพวิเศษ

63102002450 นางสาวนงลักษณ เเสงงาม

63102002451 นายกิตตินันท สวยรูป

63102002452 นางสาวบุษบา บุญสุข

63102002453 นางสาวปณิดา ถึงกระโทก

63102002454 นางสาวจามจุรี สังกรณีย 

63102002455 นายรัฐธีร ไชยวชิระกัมพล

63102002456 นายขจรศักด์ิ เจริญศักด์ิ

63102002457 นางสาวรุ2งกานต ภูพันนา

63102002458 นายรังสิมันตุ สารชัย

63102002459 นางสาวอภิศรา ปรือทะเล

63102002460 นางสาววราพร มรกตเมืองปDก
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63102002461 นางสาวจีรนันท สารีคํา

63102002462 นางสาวสุรีรัตน ทองศรี

63102002463 นายถิรวุฒิ ศรีดาว

63102002464 นายบุญศรี โคสารคุณ

63102002465 นางสาวบังอร บุญมาก

63102002466 นายรัตน ธพล บุญยรักษ 

63102002467 นายจักรกฤษณ อ2อนน�อม

63102002468 นางสาวรุ2งนภา อันโนนจารย 

63102002469 นางสาวปาณิศา ผมทํา

63102002470 นางสาวพัทธนันท วรวงษ 

63102002471 นางสาวศราทิพย ดีใจ

63102002472 นางสาวนุชนาฎ แนบกลาง

63102002473 นางสาวกนกวรรณ แก�วมณี

63102002474 นางสาวรัตติญาพร แย�มโพธ์ิกลาง

63102002475 นายวชิร เชื้อชีลอง

63102002476 นายมนตรี คําภีระ

63102002477 นางสาวปFยพร ถาวงษ กลาง

63102002478 นางสาวศุภษร แจ�งเขว�า

63102002479 นายชุติมันต หมายชอบ

63102002480 นายดิฐการ จันทวงษ 

63102002481 นางสาวภัทราภรณ วินิจนัยภาค

63102002482 นางสาวโชติกา จงเกษี

63102002483 นางสาวดวงใจ มนกลาง

63102002484 นายประเสริฐ ปFGนทอง

63102002485 นายวรวุฒิ บุญชิต

63102002486 นางสาวอรณิชา มหาชัย

63102002487 นางสาวรัตนวรรณ ท2าราชทัย

63102002488 นางสาวธารารัตน เปรี่ยมสุข

63102002489 นางพรทิพย ทาจันทึก

63102002490 นางสาวลักษิกา พูนทรัพย 
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102002491 นายพชร ธะนะหมอก

63102002492 นางสาวนันธิญา สุภาพ

63102002493 นางสาวอัญชนา อุนะพํานัก

63102002494 นายภูวเดช พันธุ โภคา

63102002495 นางสาวณัฐมล ขุนนามวงค 

63102002496 นางสาวบูชิตา ทรงจอหอ

63102002497 นางสาวพนัฐดา สิงห สถิตย 

63102002498 นางสาวอินทิรา คงกลาง

63102002499 นางสาวกันยารัตน โคตรสมบัติ

63102002500 นางสาวศันสนีย คงสืบ

63102002501 นายญาณภัทร จิตดี

63102002502 นางสาวกายพลอย ติระกุล

63102002503 นายเมธา ปD^นเกิด

63102002504 นายธวัช สะตะ

63102002505 นางวรรณภา เศษรักษา

63102002506 นายศุภกรณ เขตนคร

63102002507 นางสาวนุชนาฎ ตะโพวิญQู

63102002508 นางสาวสุดา ไชยรัมย 

63102002509 นางสาวเปรมฤทัย ดอกบานเย็น

63102002510 นายฤกษ ดี หวลลําพึง

63102002511 นางสาวลัดดาวรรณ สมณะ

63102002512 นายศัญQู ศรีสง2า

63102002513 นางสาวธารวิมล อินทร เพ็ง

63102002514 นายชนากานต เพ็ชรโคกสูง

63102002515 นายภัทราวุธ อันทะไชย

63102002516 นายชัชวาล วงวิเชียร

63102002517 นางสาววรดา ศรีรังกูร

63102002518 นางสาวสุมินตรา ซาซุม

63102002519 นายเกษม ได�รอดดี

63102002520 นายศักด์ิชัย สิงห เผ2น
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63102002521 นางสาวสมฤดี ประเสริฐสังข 

63102002522 นายนนทกร ชํานิสังข 

63102002523 นางสาวรุ2งนภา มูลทองหลาง

63102002524 นางสาววัลภา แก�วกาหลง

63102002525 นางสาวสิวาลัย แก�วสีขาว

63102002526 นางสาวนวมินทร พลวุฒิ

63102002527 นางสุชีรา สิทธิเชียงพิณ

63102002528 นางสาวปรียาดา ศรีธรรมมา

63102002529 นายถิรวุฒิ ธีราลาภ

63102002530 นายบุญเพ็ง นามชารี

63102002531 นายวุฒิชัย สระแก�ว

63102002532 นายดิศรณ สงวนดี

63102002533 นางสาวสุนันทา ทะเลิงรัมย 

63102002534 นางสาวปภัสรา จินดา

63102002535 นางสาวอมรรัตน เชิดเพ็ชรัตน 

63102002536 นางสาววีรยา ศรีสุข

63102002537 นางสาวกัลยาณี ศรีเชื้อ

63102002538 นายพรเทพ อินทรแปลง

63102002539 นายวิชาญ ทุมนานอก

63102002540 นางสาวธิดารัตน ชื่นอุรา

63102002541 นายพิพัฒน พงษ ฝางคํา

63102002542 นางสาวณัฐธิดา ก่ิงพุทรา

63102002543 นางสาวสุกัญญา ปานฮวด

63102002544 นางสาวสมพร ประสงค 

63102002545 นางสาวอรุณรัตน ไชยวุฒิ

63102002546 นางสาวพัชรี บุญศรี

63102002547 นางสาวศิริรัตน หุนารัตน 

63102002548 นางสาวณิรดา พุฒิภัทรรัตนกุล

63102002549 นายคุณวุฒิ เสนาไทย

63102002550 นางสาวศิริมาศ พรโสพณ
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63102002551 นายอมรเทพ มาตรโคกสูง

63102002552 นางสาวอิสริยา อัตถาภูมิ

63102002553 นางสาววิลาสินี วังประโคน

63102002554 นางสาวศศิญา คงวันดี

63102002555 นางสาวเพียงขวัญ แซวประโคน

63102002556 นายพุฒิพงษ ดวงสว2าง

63102002557 นายจิรวัฒน เบ็งทอง

63102002558 นางสาวพจนี บุพตา

63102002559 นายสิทธิศักด์ิ จันโนนม2วง

63102002560 นางสาวศลิษา หมอกโพธ์ิ

63102002561 นายเจษฎา ราษฎรดี

63102002562 นางสาวปFยวรรณ เปWาสร�อย

63102002563 นางสาวอมราวดี อินทร จอหอ

63102002564 นายภัคดี เกิดศิริ

63102002565 นายอนุวัตร มุมเรือนทอง

63102002566 นางสาวเมธาพร รู�การนา

63102002567 นายพัสสน บุญศิริชัย

63102002568 นายกิตติชัย ศิลาเลิศ

63102002569 นางสาวณัฐพร เพ่ือนเกาะ

63102002570 นางสาวกรสุดา บุญเพ็ง

63102002571 นางสาวมยุรี พงษ จันทร 

63102002572 นายรัฐชัย โสมเสนาะ

63102002573 นางสาวขวัญจิรา นุชประโคน

63102002574 นายไพฑูรย ผ2องราศรี

63102002575 นางสาวสาวิตตรี สุวรรณวาสี

63102002576 นายรัตนสิทธ์ิ ศรีสิงห 

63102002577 นางสาวพัชราวรรณ พันมหา

63102002578 นายกฤษฎา ผลผาเลิศ

63102002579 นางสาวสาวิตรี ประยัดชื่อ

63102002580 นางสาวฐนิต ปรีชา
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63102002581 นายจรัญ กายตะขบ

63102002582 นายนิติพันธ มูลปWอม

63102002583 นางสาววรัญญา สุขแฉล�ม

63102002584 นางสาวรัตติยา งอยหล�า

63102002585 นายพงศกร โพธ์ินอก

63102002586 นางสาวพรรณิภา สาขา

63102002587 นายสKิริชัย หาญกล�า

63102002588 นางสาวทรัพย ศิริ หลงพิมาย

63102002589 นายทนงศักด์ิ ขาวเมืองน�อย

63102002590 นายคงกระพัน มุทธานุวัฒน 

63102002591 นายรัฐเสน ภูบาลชื่น

63102002592 นางสาวอุมาพร บริสุทธ์ิ

63102002593 นางสาวรัชพร หนดกระโทก

63102002594 นายลัญจกร คัตพันธ 

63102002595 นางสาวตระการ สร�อยมงคล

63102002596 นางสาวโสภานันท วรรณทอง

63102002597 นางสาวนิตยา สุขศรีพะเนาว 

63102002598 นางสาวยุพลักษณ พิบูรณ 

63102002599 นายณัฐพล ไกยสินธุKK

63102002600 นางสาวมัณฑนา แดนคํา

63102002601 นางสาวอาทิตยา ชูสกุล

63102002602 นางสาวทิพวรรณ ฤทธ์ิดอน

63102002603 นางสาวชาลิสา สุริยวงศ 

63102002604 นางสาวปณิชา แจ2มใส

63102002605 นางสาววาสนา คามวัลย 

63102002606 นางสาวสุทัตตา กันเกศ

63102002607 นายณัฐดนัย แก�วคํา

63102002608 นางสาวสุกานดา แสนรัง

63102002609 นางสาวฐปนีย ทรงบรรพต

63102002610 นางสาวพิมภิมาพร เสริฐกระโทก
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63102002611 นายเมธา ประทุมภา

63102002612 นางสาวกนกรส ศุกรินทร 

63102002613 นายพิชิตชัย เชิดชู

63102002614 นายคมกฤช รมยาคม

63102002615 นางสาวปวีณรัตน สุวรรณศรี

63102002616 นางสาวจุฑารัตน จ�อยบุญมี

63102002617 นางสาวพลอยไพลิน หงษ ทอง

63102002618 นางสาวนิภาวรรณ วิลาศรี

63102002619 นางสาวอรนุช รวมธรรม

63102002620 นางสาวเสาวคนธ บึงชัยภูมิ

63102002621 นายณัฐพล บอกสันเทียะ

63102002622 นายวรโชติ โกรกกระโทก

63102002623 นายสมควร มุ2งฝากกลาง

63102002624 นางสาวพัทธ หทัย ดูสันเทียะ

63102002625 นางสาวตรึงใจ บูรณ เจริญ

63102002626 นางสาวศิรภัสสร อินทร ใหญ2

63102002627 นางสาวกมลทิพย กลิ่นค�างพลู

63102002628 นางสาวศศินา เย่ียมสันเทียะ

63102002629 นายจตุรงค ชัยภักดี

63102002630 นางสาวอัญธิการ จันทะธิราช

63102002631 นางสาวอารีรัตน ชัยสุวรรณ 

63102002632 นางสาวชลธิชา ราชสุวอ

63102002633 นางสาวพะเยาว ทินกระโทก

63102002634 นางสาวอภิญญา ศรีชาคํา

63102002635 นางสาวสุดาพร สาทิพย จันทร 

63102002636 นางสาววิภาภรณ แผ2นไธสง

63102002637 นางสาวชนิดาภา ชมชื่นจิตร

63102002638 นายวศิน แซ2ลิม

63102002639 นางสาวธารารัตน ใจพินิจ

63102002640 นายวุฒิพงษ เพียมะลัง
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63102002641 นางสาวกนกวรรณ ชอบผักแว2น

63102002642 นางสาวพัชรา ม่ันยืน

63102002643 นางสาวจิราภรณ รักษาวงค 

63102002644 นายกชกร ขึงโพธ์ิ

63102002645 นายอภิวัฒน โสมน�อย

63102002646 นายณัฐพล ย2อยโคกสูง

63102002647 นางสาวเจนจิรา ยศรุ2งเรือง

63102002648 นายปรัชญา บวบทอง

63102002649 นางสาวน้ําอ�อย เนียมทัศ

63102002650 นางสาวนวพร สวัสดี

63102002651 นางสาวสมฤทัย มูลเนียม

63102002652 นายจักรพงษ คําพิพจน 

63102002653 นายทักษิณ ทําดี

63102002654 นายสมชาย รัตนวิชัย

63102002655 นางสาวสมปอง รักงาม

63102002656 นายอภิสิทธ์ิ ยืนยง

63102002657 นายเมธี โหมขุนทด

63102002658 นายปรเมศ เฮ็งสวัสด์ิ

63102002659 นายวีระพงษ หงษ ชุมแพ

63102002660 นางสาวสาวิตรี ศรีวิชา

63102002661 นายวุฒินันท บุญทัน

63102002662 นางสาวนรินทร เพชรสูงเนิน

63102002663 นางสาวจิรัชญา หมอไทย

63102002664 นายอํานาจ เพ็งพูน

63102002665 นางสาวเพ็ญนภา หม่ินกระโทก

63102002666 นางสาวกีรติกาญจน สุขใส

63102002667 นางสาวกมลชนก กว�างบัวนา

63102002668 นายสุเมธ ทัดช2อม2วง

63102002669 นายอินทัช ย่ิงเจริญชัยกิจ

63102002670 นางสาวมุกดา แต�มโคกสูง
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63102002671 นายเจษฎา ศรีรักษา

63102002672 นายกมล ประทุมแก�ว

63102002673 นางสาววิลาสินี ลาภอินทรีย 

63102002674 นายดลรวี งามเจริญ

63102002675 นางสาววชิราภรณ ไชยสีหนาท

63102002676 นายกันตพงษ สุขสายบัว

63102002677 นายอิทธิพล ศรีดวงแก�ว

63102002678 นางสาววายุภักด์ิ ทองอ�ม

63102002679 นายศิริชัย จิตสุข

63102002680 นางสาวกิตติมาภรณ เถียนนอก

63102002681 นายภูเบศร อยู2เเก�ว

63102002682 นางสาววิลาวัลย เพ�ยจันทึก

63102002683 นางสาวสุชัญญา ธรรมสาร

63102002684 นางสาววรรณวิศา นกทอง

63102002685 นางสาวลักขณา บุตรมาศ

63102002686 นายทศพล เพราะคํา

63102002687 นายพิทยา รัตน พร

63102002688 นางสาวณัฐธยาน คํ้าคูณ

63102002689 นางสาวกัญญา โอดฉิมพลี

63102002690 นางสาวปวีณา พรมโลก

63102002691 นางสาววันดี ตัดสมัย

63102002692 นางสาวทิพย วารี เนื้อทอง

63102002693 นางสาวกัญธิมา สารคล2อง

63102002694 นางสาวอรวรรณ ทวีลาภ

63102002695 นางสาววรัญญา เวชกามา

63102002696 นางสาวจุฬารัตน สงสี

63102002697 นางสาวร2Kงนภา พรหมเงิน

63102002698 นางสาวจันทิมา กมลธรรม

63102002699 นายชัยวัฒน สุขสอน

63102002700 นายอนุพงศ จันทร เทพ
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63102002701 นายปกปWอง เซียรัมย 

63102002702 นางสาวละออ พูนศรี

63102002703 นางสาวหทัยรีย คงมี

63102002704 นางสาวสุภาพร ขุนนามวงษ 

63102002705 นายธรรมรัตน ขันตี

63102002706 นางสาวจีรภา กาษาวัต

63102002707 นางสาวศิรัญญา เลือดแดง

63102002708 นางสาวสิราวรรณ สวนเพชร

63102002709 นางสาวสิริมา ตอมพุดซา

63102002710 นางสาววัชราพร ทิพพามา

63102002711 นางสาวปารวี ฟองสีถุง

63102002712 นางสาวชัชธิดา ปDดธุลี

63102002713 นางสาวจินนภา เกรัมย 

63102002714 นายอธิวัฒน กระรัมย 

63102002715 นางสาวอรอุมา เนียมหม่ืนไวย

63102002716 นายศุภวัฒนวิชญ โบสถ จะโปะ

63102002717 นายอดิศักด์ิ วิบูลย อรรถ

63102002718 นายภูวานท ภูมิมะนาว

63102002719 นางสาวสุภานันท ชํารัมย 

63102002720 นางสาวพิยดา การสนธ์ิ

63102002721 นางสาวชนิตา ใจพุดซา

63102002722 นางสาวศิรินภา ฤทธาพรม

63102002723 นางสาวกัณฐิกา ประดับดี

63102002724 นายปDญญพนต ขจร

63102002725 นางสาวสิริลักษณ ม่ันหมาย

63102002726 นายศุภณัฐ คงกันกง

63102002727 นายเจนศักด์ิ จ�อยโคกสูง

63102002728 นางสาวนรินทร เคนจันทึก

63102002729 นายเลิศฤทธ์ิ พรหมมีชัย

63102002730 นางสาวกิตติมา มูลขุนทด
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63102002731 นางสาวนฤมล ทาบุตรดา

63102002732 นางสาววัลภา เสาใสศรี

63102002733 นายจิรวัฒน ขาวบริบูรณ 

63102002734 นางสาววิยะดา ชาติสีหราช

63102002735 นายเบญจรงค นวนบริบูรณ 

63102002736 นางสาวจารุวรรณ เพ็ชรรักษา

63102002737 นายภาณุวิชญ วิไลลักษณ 

63102002738 นางสาวํKลัดดาวัลย อนุทูล

63102002739 นายศุภชัย อัสสพันธ 

63102002740 นางสาวศิริยุภา ศรีพนม

63102002741 นางสาวนรีรัตน หาญนอก

63102002742 นางสาวปรางวลัย ปานคลาย

63102002743 นางสาวกมลพรรณ กันชุม

63102002744 นางสาวปฏิมา บุญศิริ

63102002745 นายนิรันดร อํานวยพานิชย 

63102002746 นายสุเมธ ชุ2มพิมาย

63102002747 นางสาวสิริพร ภิญโย

63102002748 นางสาวพัชราภรณ ประทับศักด์ิ

63102002749 นางสาวโยษิตา สงเคราะห ธรรม

63102002750 ว2าที่ ร.ต.กฤษกร อินทรกําแหง

63102002751 นางสาวมณีรัตน กันภัย

63102002752 นางสาวสุรีรัตน แก�วกลาง

63102002753 นางสาวลัดดารัตย เยาวลักญณ 

63102002754 นางสาวพรพิมล สํานักนิตย 

63102002755 นางสาวไพลิน ทวงกลาง

63102002756 นายนริศ ร�อยศรี

63102002757 นางนภาพร สนธิการณ 

63102002758 นางสาวสมบูรณ พิเศษฤทธ์ิ

63102002759 นายมุนินทร สาทพลกรัง

63102002760 นายภัคพงศ วงเวียน
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63102002761 นายยุทธนา บุญจูง

63102002762 นายบุนยธร พรพันธ พิสุทธ์ิ

63102002763 นางอิสราภรณ พูนพิพัฒน 

63102002764 นางสาวนิภาพรรณ กิจเจริญ

63102002765 นายพิเชษฐ กล�ากลางดอน

63102002766 นางสาวปวีณา แตะกระโทก

63102002767 นางสาววิไลลักษณ ภูมิโคกรักษ 

63102002768 นางสาวอรวรรณ เพ่ิมสูงเนิน

63102002769 นายชัยสิทธ์ิ ปFGนพรม

63102002770 นายฐาปกรณ พงษ สวัสด์ิ

63102002771 นางสาวอินทิรา เดชพลกรัง

63102002772 นายวรพล ขุนพิลึก

63102002773 นางสาวนฤมล เทพศิลป?วิสุทธ์ิ

63102002774 นายพีรณัฐ พุฒซ�อน

63102002775 นางธิติมา ทวยมีฤทธ์ิ

63102002776 นางสาวน้ําผึ้ง เพ็ญจันทร 

63102002777 นางสาวสุธาสินี วงศรี

63102002778 นางสาวสมฤดี นาตะขบ

63102002779 นายกฤษดา ดาแก�ว

63102002780 นางสาวสุทธิดา ไชยพิศ

63102002781 นางสาวธิติญา ธงภักด์ิ

63102002782 นางสาวภาวิณี อันพิมพ 

63102002783 นางสาววิมลพร กัดสูงเนิน

63102002784 นางสาวดาฤณี คําขุนทด

63102002785 นางสาวกัญญาณัฐ ปDญญา

63102002786 นางสาวยุภาวดี วุฒิยา

63102002787 นางสาวอุรัสยา ศรีโพธ์ิ

63102002788 นางสาวสุดารัตน แสวงนอก

63102002789 นายอนุชา บุญรอดรัมย 

63102002790 นางสาวโชคนภา ถํ้ากลาง
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63102002791 นายสิทธิโชค สว2างจิตต 

63102002792 นางสาวสุดารา สุดตา

63102002793 นายธนากรณ ภารัตนวงศ 

63102002794 นางสาวสาวิตรี นุชประไพ

63102002795 นางสาวจอมขวัญ จงโปร2งกลาง

63102002796 นางสาวรุ2งกานต ศรีวิระ

63102002797 นายธรรมาธิกรณ วีระวงศ 

63102002798 นางสาวศิรินภา อินชิดจุ�ย

63102002799 นางสาวอนงค แหวนวิเศษ

63102002800 นางสาวกัญญาพัชร นาคาธร

63102002801 นายวรวิทย ย่ิงวงค 

63102002802 นายชิตษณุพงศ พรามกระโทก

63102002803 นางสาวธนิตฐา ต�นแก�ว

63102002804 นายนัฐพงษ ไกรคุ�ม

63102002805 นายธนพล เดือนตะคุ

63102002806 นางสาวปวีณา ขุมทรัพย 

63102002807 นางสาวโยธิกา พิลลา

63102002808 นายปDตฏมาพร บุญศิริ

63102002809 นางสาวชโรชา บางจันทึก

63102002810 นางสาวศรัญญา บุญช2วย

63102002811 นางสาวรวีภรณ กุลเรืองพันธ 

63102002812 นายสิทธิชัย ปDญญาเหลือ

63102002813 นางสาวนงค นุช ไขทะเล

63102002814 นางสาวภูสุดา กระแสโสม

63102002815 นายธีรศักด์ิ พูนกระโทก

63102002816 นายปราโมทย ทุรารัมย 

63102002817 นายอัศวเชษฐ เจริญใหญ2

63102002818 นายอภิสิทธ์ิ นิตยาชิตร

63102002819 นายพงษ พัฒน อินรัมย 

63102002820 นายทรงกลด วิลัยหล�า
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63102002821 นางสาวสุธินี กลั่นเจริญ

63102002822 นางสาวนิดารัตน ดอดกระโทก

63102002823 นายชัชชัย ชุดขุนทด

63102002824 นางสาวสุกัญญา ตัวสม

63102002825 นางสาวนัฐกานต ศูนย สําโรง

63102002826 นายธีรยุทธ สุดสวาด

63102002827 นางสาวอุไรเลิศ ประทุมวงศ 

63102002828 นายอนุวัฒน คุ�มสุวรรณ 

63102002829 นายสราวุธ พลชํานาญ

63102002830 นางสาวจิราพร มณีวรรณ

63102002831 นางสาวเจนจิรา จินดา

63102002832 นางสาวจารุณี สุวรรณดอน

63102002833 นางสาวสุวรรณี สุขวิเศษ

63102002834 นายธวัชชัย ณีระจันทร 

63102002835 นายเกียรติภูมิ หริรัตนะพรรณ

63102002836 นายชรินทร จันทเสริม

63102002837 นางสาวดวงกมล ดอกบัว

63102002838 นายเทพพิทักษ คําพิทุม

63102002839 นางสาวสุพรรณี คําแปง

63102002840 นายชาญวิทย รองจันทร 

63102002841 นายปฏิภาณ มีศิริ

63102002842 นายศุภกร เมืองพวน

63102002843 นางสาวเจติยา เกษไธสง

63102002844 นายอภินันท แสนสิน

63102002845 นางสาวธิดานพรัตน ภูมิภักด์ิ

63102002846 นางสาวปรียาภรณ อํามะ

63102002847 นายภูษิต ขวัญยืน

63102002848 นายพงษธร พ่ึงพา

63102002849 นางสาวพรวิมล ดวงน�อย

63102002850 นางสาวสายธาร บุญขวาง
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63102002851 นายถนัดกิจ สายกระสุน

63102002852 นายศิวณัฐ รุจาคม

63102002853 นายสุทัศน สนั่นน้ําหนัก

63102002854 นายธนากร ดีมาก

63102002855 นายอนุขา ยอดเกลี้ยง

63102002856 นางสาวเนตรชนก รูปชัยภูมิ

63102002857 นางสาวอริสา สุวะสิงห 

63102002858 นางสาวไอลดา ปานสด

63102002859 นางสาวสุภาวดี ไตรรัตน 

63102002860 นางสาวนัฐพร ปูแตน

63102002861 นางสาวศศินา เอติยัติ

63102002862 นายพีรพล พรหมเงิน

63102002863 นางสาวรุจิรา วันดี

63102002864 นายสราวุธ พรมแก�ว

63102002865 นายมานะ เนตรจันอัด

63102002866 นายสิทธิชัย ผันพิมาย

63102002867 นายมาณัฐ จีนเต็มอยู2แก�ว

63102002868 นายณัฐปกรณ จริยะกุลเดโช

63102002869 นางสาวสุรีรัตน คําแท�

63102002870 นางเบญจมาศ ธูปเทียนทอง

63102002871 นายวิรุฒน นิลวาด

63102002872 นางสาวพัลลภา แปรงกลาง

63102002873 นางสาวสุภาพรณ มูลทองหลาง

63102002874 นางสาวสุภาภรณ สะเทินลํา

63102002875 นางบุญแทว อุปถัมภ 

63102002876 นายเสกศักด์ิ ภาสะอาด

63102002877 นายบุญสินธ เกษรบัว

63102002878 นางสาวดลนภา รสคง

63102002879 นางสาวนงลักษณ สุขวิทย 

63102002880 นายสิทธิโชค แซวจันทึก
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63102002881 นางอุบลวัลย แสนสมบัติ

63102002882 นางสาวณัฐกานต วรรณทะมาศ

63102002883 นายอมฤตกร ชื่นพิมาย

63102002884 นายอภิเชษฐ เย่ืองจันทึก

63102002885 นางวิไลวรรณ พรมแพง

63102002886 นางสาวนภัสวรรณ วันแก�ว

63102002887 นายอนุชา หาคําบุตร

63102002888 นางสาวสุดารัตน บ2วงรัมย 

63102002889 นางสาวเกศสุดา ลมเมฆ

63102002890 นายวุทธิพงษ สุขเกษม

63102002891 นางสาวอริศรา ชีโพธ์ิ

63102002892 นายณรงค ฤทธ์ิ สันเทพ

63102002893 นางสาวเบญญภา พายไธสง

63102002894 นางสาวพรรณาภรณ ดุษณี

63102002895 นางสาวกัญญณัฐ เด2นชัย

63102002896 นางสาวเยาวลักษณ ชาติศรี

63102002897 นางสาวณิชกานต ตรงเที่ยง

63102002898 นายสรเพชร คาดสนิท

63102002899 นายเกษมสรรค นัยนิตย 

63102002900 นายอติเทพ ทาปS^อ

63102002901 นายสุพิชฌาย ศฤงคาร นันท 

63102002902 นายปรีชา เสาร สูงเนิน

63102002903 นายดลชัย แต�วกลาง

63102002904 นางสาวศศิกานต โทจันทร 

63102002905 นางสาวปรีญาภรณ แสนช2าง

63102002906 นางสาวขวัญตา ผึ่งงาม

63102002907 นางสาวนัทวรรณ สามีภักด์ิ

63102002908 นายอาทิตย เกิดแสง

63102002909 นายปรีชา นพพิบูลย 

63102002910 นายอนุกูล สุภาพ
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63102002911 นางสาวจรรยา วาสันเทียะ

63102002912 นางนิภาภรณ เข2งพิมล

63102002913 นายอดิศักด์ิ บุญยง

63102002914 นางสาวธิมาพร บรรเทิงใจ

63102002915 นางสาวสุริยาพร โชกระโทก

63102002916 นางสาววีนัสรินทร ชนิลกุล

63102002917 นายบุญฤทธ์ิ อัมพุธ

63102002918 นางสาวภักด์ิภิรมณ อุดมพร

63102002919 นายกิตติชัย วัชระไชยคุปต 

63102002920 นางสาวฌารีญา กล่ําจํารัส

63102002921 นางสาวเมษา ประกายแก�ว

63102002922 นางสาวพิมลพรรณ พิพิธธรรม

63102002923 นายปฏิภาณ ใจไหม

63102002924 นางสาวบุศกร ศรีสงเปลือย

63102002925 นายศุภชัย พงศ เจริญกุล

63102002926 นางสาวธิติยา ทองสุขนอก

63102002927 นางสาวรุ2งอรุณ กองจุ�ย

63102002928 นายวิทวัส ฉายาวงศ 

63102002929 นายศราวุฒิ คเชนทร ชาติ

63102002930 นายธนากร จอมพงษ 

63102002931 นายตะวัน พิมพ พัฒน 

63102002932 นางสาวขวัญนภา แท2นกระโทก

63102002933 นางสาวอุษณีย ทีฟอง

63102002934 นายกุลธวัช บุตรแก�ว

63102002935 นางสาวกัญญารัตน จิตรสุข

63102002936 นางสาววรรณธิญา จันทรวิบูลย 

63102002937 นายอดุลย หน2อหล�า

63102002938 นางสาวศิริพร บุญช2วย

63102002939 นายพละศักด์ิ บุดดา

63102002940 นางสมเจตนา คงแสนคํา
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63102002941 นางสาวณัฐณิชา โชคค�า

63102002942 นางสาวเมธยา นิลโท

63102002943 นางสาวทัดดาว ไทยนาม

63102002944 นางสาววิมลรัตน จีนใจเย็น

63102002945 นางสาวพัชรินทร ขุนวิเศษ

63102002946 นางสาวอรีนันท ปDตถาทุม

63102002947 นางสาววิลาวัลย แจ�งภัย

63102002948 นางสาวกิตติมา หลงมัจฉา

63102002949 นางสาวทีราวรรณ สนสูงเนิน

63102002950 นางสาวปนัดดา จักรกระโทก

63102002951 นายเป4นหนึ่ง พันธุ ม2วง

63102002952 นางสาวกัญญา โกรัมย 

63102002953 นางสาวภัชราภรณ บวกขุนทด

63102002954 นางสาวเบญจวรรณ ขุนทอง

63102002955 นายสุเมธ มงคลทรัพย 

63102002956 นายสุกฤษฎ์ิ ม่ันคง

63102002957 นางสาวบัวผัน พรพนม

63102002958 นายพัฒพงษ ศรีพลัง

63102002959 นางสาววาสนา มุสิมณี

63102002960 นางสาวศิวภรณ เพียมะรัง

63102002961 นางสาวสุทธิดา มุ2งเกมกลาง

63102002962 นายศิณัฐปกรณ สําราญดี

63102002963 นางสาวปรารถนา ผาน�อยวงศ 

63102002964 นางสาวปFยเนตร พิมพ สระเกษ

63102002965 นายวัชชิระ วารีศรี

63102002966 นายเจษฎา แสงเขียว

63102002967 นายกิตติ อินทมาต

63102002968 นางสาวสุกัญญา นามมุลตรี

63102002969 นางสาวกาญจนาภรณ พูนก่ิง

63102002970 นางสาวกานดา สุทธิพันธ 
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63102002971 นายพิษณุ เงินโพธ์ิ

63102002972 นายณภัทร ณ กลองดี

63102002973 นางสาวสุรีย ภรณ รินทร ธนิน

63102002974 นางสาวอัจฉรา ผินกระโทก

63102002975 นายพิสุทธ์ิ สีพรมทอง

63102002976 นางสาวศิรประภา ศิริไสย

63102002977 นางสาวศศิธร ฝาดสูงเนิน

63102002978 นางสาวสุนันทา เสกเหมาะ

63102002979 นางสาวรัชฎา ประทุมทิพย 

63102002980 นางสาวสุภาพร การสมทบ

63102002981 นางสาวธันยวีร นมินรัมย 

63102002982 นางสาวมนัสนันท ปDญญามี

63102002983 นางสาวจินตนา ง2อยจันทร 

63102002984 นางสาวนุจรี เเก�วจันทึก

63102002985 นายสุรศักด์ิ หัสดินรัตน 

63102002986 นายรัตนไพบูลย วิเศษนคร

63102002987 นายอานนท เรืองน�อย

63102002988 นางสาววิไลลักษณ พินิจด�วง

63102002989 นางสาวศิรินทร อุ�ยกระโทก

63102002990 นางสาวณหทัย จันทร วิเศษ

63102002991 นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิ

63102002992 นางสาวชาณิกา ประจิตร 

63102002993 นายสิริชัย แอบครบุรี

63102002994 นายวัชวุฒิ จันทร บุญแก�ว

63102002995 นางสาวนริศรา ลีพิลา

63102002996 นางสาวญาดา บัวระพันธ 

63102002997 นางสาวจันจิรา ปลงรัมย 

63102002998 นางสาวสุชาดา ทามี

63102002999 นางสาวจันทร จิรา เกล�ารัมย 

63102003000 นางสาวศันสนีย  โคสีงาม
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63102003001 นางสาวอรทัย ศรีเทพ

63102003002 นายณัฐวุฒิ หาญสงคราม

63102003003 นางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ

63102003004 นายนรินทร ชาวเวียง

63102003005 นางสาวโสภิดา สิงห ทอง

63102003006 นางสาวศิริพร ศรีพาน

63102003007 นางสาวสุนิสา พินสูงเนิน

63102003008 นายสุพจน จิรลานนท 

63102003009 นางพรทิพย มณีสด

63102003010 นางสาวปาริชาติ ชัยสุนทร

63102003011 นางสาวปนัดดา ทองนอก

63102003012 นางสาวสีนวล แหวดกลาง

63102003013 นางสาวสุนันทา ดํากระโทก

63102003014 นางสาวรดารัตน ชื่นสบาย

63102003015 นางสาวณัฐกานต ก่ิงโพธ์ิ

63102003016 นางสาวณัฐนันท แก2นดี

63102003017 นางกมลทิพย สินธุโคตร

63102003018 นางสาวสุภาภรณ เสริญกลาง

63102003019 นางสาวขนิษฐา ภวารศรี

63102003020 นางสาวอัจฉราพร ศรีสําราญ

63102003021 นายธีรัช ศรีมาตร

63102003022 นางสาวพิริยาพร ยงกุล

63102003023 นางสาวฉันท ชนก ช2างเกวียน

63102003024 นายณัฐกรณ ศรีเทพ

63102003025 นายชนะชัย ถ2ายสูงเนิน

63102003026 นายธนกร วงศ อินทร 

63102003027 นางสาวอรปรียา นนทวงศ 

63102003028 นายสุทธิพงษ บุญเลิศ

63102003029 นางสาวสุนิตา สวายพล

63102003030 นายกุศล บุญมี
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63102003031 นางสาวกัณฐิกา สนทนา

63102003032 นางสาวปFยะมาศ อินนอก

63102003033 นายธีระวุธ กุลแก�ว

63102003034 นางลัดดาวัลย ต�นโพธ์ิธรรม

63102003035 นางสาววศิรดี ตินานพ

63102003036 นายอภิสิทธ์ิ อาญาเมือง

63102003037 นางนภาพร ชัยโชติ

63102003038 นางสาวฐิติมา โตวงษ 

63102003039 นายอธิศักด์ิ บุบผา

63102003040 นายเมตตา มูลละ

63102003041 นางสาวสาวิกา กรึกสําโรง

63102003042 นางสาวจิราพัชร สังฆทิพย 

63102003043 นายอภิชัย นามบุญลา

63102003044 นางสาวจิราภรณ มอมขุนทด

63102003045 นายวรากร หม่ืนจิตร

63102003046 นายกันตพงษ สุขประเสริฐ

63102003047 นายกฤตภาส เดียงสา

63102003048 นางสาวสุพร ชัยภัย

63102003049 นางสาวปารตี มนขุนทด

63102003050 นายวัชรมงคล คํานาค

63102003051 นายพรหมรินทร เปรื่องกระโทก

63102003052 นายองค กร อุทัยสา

63102003053 นางสาวเบญญา ภรณ  มนัสสา 

63102003054 นายรัตนชัย สมอ2อน

63102003055 นางสาวญาอิษรา เจ็กเหล็ก

63102003056 นางสาวสุวนันท เย่ียมรัมย 

63102003057 นายธีระพงษ โกนขุนทด

63102003058 นางสาวนริสา อินทร สูงเนิน

63102003059 นางสาวรัตนาภรณ แย�มชู

63102003060 นายพงศธร ทองพรมราช
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63102003061 นายชลธิป ศรพรหม

63102003062 นางสาวพรพรรณ กินขุนทด

63102003063 นางสาวจุฑาทิพย ลือฤทธิพงษ 

63102003064 นายสมพร โรจนพันธุ 

63102003065 นางสาวศศิวิมล ดูพันดุง

63102003066 นายภานุพงษ ดุลยคง

63102003067 นางสาวจิตตรา นุรินรัมย 

63102003068 นางสาวกฤษณา ชนิลกุล

63102003069 นายพัทธนันท ชาติเวียง

63102003070 นางสาวกาญจณาภรณ บํารุงนอก

63102003071 นางสาวทิพรักษ สาระสระน�อย

63102003072 นางสาวจิรยาพร เดือนกระโทก

63102003073 นายพิทยาพงษ ฤทธ์ิจรูญ

63102003074 นางสาวจุฬาลักษณ แสนกล�า

63102003075 นายศราวุฒิ โมลาขาว

63102003076 นางสาวสิริรัตน ประกอบตระกูล

63102003077 นายวุฒินันท หาญประโคน

63102003078 นางสาวอสพาภรณ สนธินอก

63102003079 นายจักรกฤษณ พลางวัน

63102003080 นางสาวกนกพร ไผฉิมพลี

63102003081 นายเฉลิมวุฒิ ชนะทะเล

63102003082 นางสาววันวิสาข วงศ พรหม

63102003083 นายอภิรภัทร ขุมทอง

63102003084 นางสาวยุวเรศ เป4งหน�อย

63102003085 นางสาวมินตรา สุรภาสภิญโญ

63102003086 นางอลิษา รัตนแสง

63102003087 นายสุทธิพงศ จําปาโชค

63102003088 นางสาวศิริพร วิสัตธะนาม

63102003089 นางสาวธนัฐดา สิงห ประโคน

63102003090 นางสาวอรสิริ โปยขุนทด
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63102003091 นายกัญจน พงศ ฤทธ์ิกระโทก

63102003092 นายเกียรติศักด์ิ จุติตรี

63102003093 นางสาวปนัดดา จูกุล

63102003094 นางสาวธันย ชนก ศิริเมฆา

63102003095 นายยุทธพงษ ไกรกูล

63102003096 นายจักรพงษ โล�วศิริวัฒน 

63102003097 นายพงศ ภัค โรมพันธ 

63102003098 นางสาวศศิประภา แซ2อึ้ง

63102003099 นางสาวอรพรรณ คามะเชียงพิณ

63102003100 นางสาวจิราพร แมดพิมาย

63102003101 นางสาวพิมพ ชนก ผลรัตน 

63102003102 นางสาวพนิดา ประดิษฐ จา

63102003103 นายปริญญา ภูษา

63102003104 นางสาวพรพรรณ หันย่ิง

63102003105 นางสาวณัฏฐิณี หมายชอบ

63102003106 นายทินกร บุญฤทธ์ิ

63102003107 นางสาวรสา เฉ่ือยมณี

63102003108 นายวัชรินทร ชวดรัมย 

63102003109 นางสาวชลดา ผาบัว

63102003110 นางสาวจันจิรา อนุสิทธ์ิ

63102003111 นางสาวพัชรา ด�วงสงกา

63102003112 นายวิวรรธน ซอมขุนทศ

63102003113 นางสาวณัฐมน ดูชัยรัมย 

63102003114 นายพนมเพชร พิมพ สูงเนิน

63102003115 นางสาวณัฐพร หมู2ไพบูลย 

63102003116 นายนิธิศ ตีทอ

63102003117 นายกฤษฎ์ิ ปางคํา

63102003118 นางสาวพรทิรา พวงธรรม

63102003119 นางสาวธนาภรณ ปลั่งกลาง

63102003120 นายเฉลิมพร เหม2นครบุรี
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63102003121 นางสาวนุชนารถ โลสันเทียะ

63102003122 นางสาวจิรฐา มุ2งคํ้ากลาง

63102003123 นายธีรวัฒน ประทุมมา

63102003124 นายนาวี อ�อมนอก

63102003125 นางสาวอมรัตน ง2วนทอง

63102003126 นางสาวสิริยากร ศรีโยธา

63102003127 นายณัฐริญ มหานพ

63102003128 นางสาวเสาวลักษณ มีสมบัติ

63102003129 นายอดิศร ภาพยนต 

63102003130 นางสาวเพชรมณี ศรีกําพล

63102003131 นางสาวจันทร จิรา ดาทอง

63102003132 นางสาวอรณิชา รักอ2อน

63102003133 นางสาววันชนก คํามะสอน

63102003134 นางสาวพิมลวรรณ คิดรอบ

63102003135 นางสาวสุทธิดา ประสิทธิแสง

63102003136 นายศิวณัฐ ไพศาลลักษมี

63102003137 นางสาวณัฐกมล แก�วมะดัน

63102003138 นางสาวชลลดา ประสงค เจริญ

63102003139 นายวัชระ เลิศจะบก

63102003140 นางสาวบํารุงรัตน ศรีศิริ

63102003141 นางสาวฉัตรแก�ว พวงลัดดา

63102003142 นายสหรัฐ แสนพลเมือง

63102003143 นายกิตติพร สระแก�ว

63102003144 นายจิรศักด์ิ วิชะยะวงศ 

63102003145 นายชินวุฒิ ลครบุญ

63102003146 นางสาวคัมภีรพรรณ ภคศิริวัฒนา

63102003147 นายพิสิษฐ แสวงสิทธ์ิ

63102003148 นางสาวประภาพร เสริฐประสม

63102003149 นางสาวอรอนงค เตียงทอง

63102003150 นางสาวธนิสสา อินทรนุช
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63102003151 นายวินัย กระดานลาด

63102003152 นางสาวณัฐธิดา ทานอก

63102003153 นางสาวซารีน2า เลาะสะแต

63102003154 นายปFยทัศน ประดับดี

63102003155 นางสาวมาลี ศิลจํานงค 

63102003156 นางสาวนุชจรี จันทร คล�อย

63102003157 นายอภิศักด์ิ จารัตน 

63102003158 นายเบญจมินทร เหมพร

63102003159 นายปDญญา ศรีพลกรีง

63102003160 นายศุภชัย เต2าทอง

63102003161 นางสาวลัดดา พุกชาวนา

63102003162 นายเกียรติการต์ิ สังโอทาน

63102003163 นางสาวนาตยา ก2องนอก

63102003164 นายวัชรพัฐ นารายนะคามิน

63102003165 นางสาวปFยภรณ ถือฉลาด

63102003166 นางจุฬาลักษณ หวังประสพกลาง

63102003167 นางสาวชลธิชา พลอยมาลี

63102003168 นางสาวกัมปนาพร สุขโข

63102003169 นางสาวจีระภา เซ็นกลาง

63102003170 นางสาวนันทวรรณ วากวาที

63102003171 นางสาวพัฒน นรี ธนาคุณ

63102003172 นางสาวรัตนา ปDตตายะโส

63102003173 นายณัฐวุฒิ บุระ

63102003174 นายวุฒิชัย บุขุนทด

63102003175 นางสาววิไลลักษ ดอกกลาง

63102003176 นายกิตติศักด์ิ ศิริโชติ

63102003177 นางสาวสุนิสา ผันกลาง

63102003178 นางสาวมลฤดี หมายบรรจง

63102003179 นายเชาว เลิศ หงษ ทอง

63102003180 นายฐปกร แก�วรักษา
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63102003181 นางสาวมยุรีย หน2ายโสก

63102003182 นางสาวพัฒนาพร บุญมา

63102003183 นางสาวสุวิมล สุทธิบาก

63102003184 นายวิทยา พหลยุทธ

63102003185 นางสาวนาริน ใหญ2กระโทก

63102003186 นางสาวณัฐฐาพร มงคลเกิด

63102003187 นางสาววิลาวัณย ดุนกลาง

63102003188 นางสาวศิริวรรณ เดิมสูงเนิน

63102003189 นางสาวจิดาภา เขตรเข่ือน

63102003190 นายพงษ ศักด์ิ สุขนันทา

63102003191 นางสาวสุภาภรณ แย�มกระโทก

63102003192 นางธนภร ฦาชา

63102003193 นางสาวพิมพิไล จับใจเหมาะ

63102003194 นางสาววริศรา นนทคําจันทร 

63102003195 นายอัครเดชา หาสูง

63102003196 นางสาวสุวนันท ประสมพันธ 

63102003197 นายณัฐพล ตราสระน�อย

63102003198 นายอดิศักด์ิ ธงอุตส2าห 

63102003199 นายเดชฤทธ์ิ ศรีสมุทร

63102003200 นายเชษฐา ราชด2านจาก

63102003201 นายเดโช เกล็ดงูเหลือม

63102003202 นางสาวปวิตรา ชัยพรม

63102003203 นางสาวกัญญาณัฐ ไม�แดง

63102003204 นางวนิดา เพียมะลัง

63102003205 นางสาวกานต ระวี เข�าพิมาย

63102003206 นายรัตนพล บุญหรรษา

63102003207 นายสุวัฒน แปลงดี

63102003208 นายจักริน ทองมาก

63102003209 นายจิระพงศ ทิพย กระโทก

63102003210 นายสุรัตน มินกระโทก
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63102003211 นางสาวเเพรวรุ2ง สมนึกตน

63102003212 นางสาวสิระลักษ มีใจ

63102003213 นางสาวอรุณวรรณ ปรงกลาง

63102003214 นางสาวอรญา ยับสันเทียะ

63102003215 นางสาวสิรินญา บัวหาร

63102003216 นายนพนันท ปาระบับ

63102003217 นางสาวศุทธหทัย ชาญเดชา

63102003218 นางรุ2งนภา ทองอุไร

63102003219 นายปFยะธนา กลิ่นจันทร 

63102003220 นางสาวปารณีย สดใสย

63102003221 นางสาวนิรชา เจือจันทร 

63102003222 นางสาวบุษยา บุตรเพ็ชร

63102003223 นายถาวร เปWาไธสง

63102003224 นางสาวนิรัชชา โนนพลกรัง

63102003225 นายอภิรภัทร ขุมทอง

63102003226 นางสาวยุพิน ใสไธสง

63102003227 นางสาวอรุณี ศรีมี

63102003228 นางสาวลลิตา ภาดากุล

63102003229 นางสาวเบญจวรรณ กลมประโคน

63102003230 นายจักรภัทร แก2นราช

63102003231 นางสาวสุธิตา นิเรียงรัมย 

63102003232 นางสาวพรหมพร ยางแก�ว 

63102003233 นายกวีเอก แซ2ฉี

63102003234 นางสาววรรวิสา สมตัว

63102003235 นายกฤษฎา ฤทธ์ิจอหอ

63102003236 นางสาวณัฐญา ภูพานเพ็ชร

63102003237 นางสาวธาสิณี แซ2ซ้ิม

63102003238 นายวิทยา ศรีตะสังข 

63102003239 นางสาวเจนจิรา เจิมกระโทก

63102003240 นางสาวธารทิพย จันทรวิมลพันธ 
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63102003241 นางสาวนรีรัตน K ปรุงโพธ์ิ

63102003242 นายวิษณุ คิดประโคน

63102003243 นางสาวณภัสกรณ ปDญญารังสี

63102003244 นายณัฐพล รัศมี

63102003245 นางสาวพรรณภัส จีนครุฑ

63102003246 นางสาวจิราพร พลดอน

63102003247 นายณัตินันท สะเทียนรัมย 

63102003248 นางสาวณัฐพร ลาภเจริญ

63102003249 นายสัญชัย จันทร พิทักษ 

63102003250 นางสาวเกษศิรินทร ธรรมชัย

63102003251 นางสาวบุษยา ค�ากระบือ

63102003252 นางสาวพรรณนิดา ชะมุดรัมย 

63102003253 นางสาวจุริภรณ สายทอง

63102003254 นางสาวณัฐกานต วรรณทะมาศ

63102003255 นางสุชาฎา จารัตน 

63102003256 นายภาวี โพธ์ิแก�ว

63102003257 นางมุกดา โชควิเศษ

63102003258 นางสาวพัณณิตา ทองเชิด

63102003259 นางสาวเจนจิรา เดชชัย

63102003260 นายฐิตาภา ตองติดรัมย 

63102003261 นางสาวอิสริยา เจนชัย

63102003262 นางสาวภานุสรณ ม2วงแก�ว

63102003263 นางสาวดัชนี ลุนปDดถา

63102003264 นายกล�าณรงค พิมพ ชวด

63102003265 นางสาวสาธิดา หึกขุนทด

63102003266 นางสาวพิชญานันท ทรงเจริญ

63102003267 นายธีระ ครูโคกกรวด

63102003268 นายปณัฐชัย เม้ียนมิตร

63102003269 นางสาวญาณิศา บุตรจินดา

63102003270 นางสาวสุวรรณี ชาติรัมย 
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63102003271 นายธีระวัฒน ฤทธ์ิสิงห 

63102003272 นายดัชกร อักษรณรงค 

63102003273 นางสาวลภัสรดา ฝาชัยภูมิ

63102003274 นายจิตรภณ สิงหอําไพ

63102003275 นายศราวิน แววโคกสูง

63102003276 นางสาวสมมาตร ดอกกระโทก

63102003277 นางสาวขวัญจิรา วันประโคน

63102003278 นางสาวพิมพ จิตรา เหลาแตว

63102003279 นายสิทธิชัย คําโน

63102003280 นายพัฒน ธน ภมรสูตร

63102003281 นายพูนศิริ ภาคพรม

63102003282 นายวรยศ สุตัญต้ังใจ

63102003283 นายนิกร ประเสริฐนอก

63102003284 นางสาวนราพิมพ พิศา สิงคเวหน

63102003285 นางพิทยา ชัยพิมล

63102003286 นางสาวพิชญา แต2งเมือง

63102003287 นางรัตนนาวดี สวัสด์ิมงคลกุล

63102003288 นางสาวสุภาวดี มืมขุนทด

63102003289 นายอดิ ศักด์ิ อินตTะเสาร  

63102003290 นายดํารงค โม2งปราณีต

63102003291 นายฤทธิเกียรติ เลิศสุวรรณ 

63102003292 นางสาวสุภัทรา คําทา

63102003293 นายชาญนุสิทธ์ิ กินขุนทด

63102003294 นายทศพร สายชมภู

63102003295 นางสาวเพชรรัตน บุรมศรี

63102003296 นางสาวอภิฤดี สมศรี

63102003297 นางสาวนันทิชา พ2อค�า

63102003298 นายภาณุพงศ พรมสูตร

63102003299 นางสาวสุกัญญา กันยะวงหา

63102003300 นางสาวศิริพร แซ2ลิ้ม
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63102003301 นายศุภกิจ คงสกุล

63102003302 นายณกรณ สายคําพา

63102003303 นางสาวพรสุดา สีคาม

63102003304 นายดะนุพล นวนกลาง

63102003305 นายสุรชัย กายเมืองปDก

63102003306 นายอรุณกมล หล2าคํา

63102003307 นายกันตวรรธน ต้ังศิริไพบูลย 

63102003308 นางสาวอนงค นาถ แก�วเหลี่ยม

63102003309 นายปริญญา แก�วประโคน

63102003310 นางสาวอมลรดา บุญคล�าย

63102003311 นางสาวเกศสุดา วงษ ทํามา

63102003312 นางสาวธัญชนก ไชยหาญ

63102003313 นางสาวปFยฉัตร สมภา

63102003314 นางสาวรุ2งนภา เงางาม

63102003315 นายศุภลักษณ เงางาม

63102003316 นางพรปวีณ พลยางนอก

63102003317 นายอุดมศักด์ิ กระจ2างโพธ์ิ

63102003318 นายชวกานต สวัสด์ิพุทรา

63102003319 นางสาวกุลธิดา จิตรไมตรี

63102003320 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ 

63102003321 นายจีระวัฒน แฉขุนทด

63102003322 นางสาวภควดี ศรีเชียงพิมพ 

63102003323 นางสาวนิภาพร ผลบุญ

63102003324 นายวรพจน รัตนา

63102003325 นายพชร สุขตะคุ

63102003326 นายณัฐพงษ ชุนไธสง

63102003327 นายพิชิตชัย จีนอาศัย

63102003328 นายวิเศษ ทุมมาตร

63102003329 นายฤทธิรงค พงษ สุวรรณ

63102003330 นางสาวทิพย อุษา ตรีเดช
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63102003331 นางสาวภัทราวดี ภิญโญ

63102003332 นางสาวพรพิมล บวรประเสริฐ

63102003333 นางสาวสุฑามนต อะรัญ

63102003334 นางสาวสุรัตน ฌา กลั่นบุญ

63102003335 นางสาวปุรัชกร บูชากุล

63102003336 นายวีระยุทธ ทันธรรม

63102003337 นางสาวพัชรีพร ยวงโปMงแก�ว

63102003338 นางสาวจุฑาลักษณ แคนตะ

63102003339 นางสาวจินตนา บัวคลี่

63102003340 นางสาววรภัทร พรรคพล

63102003341 นางสาวเสาวลักษณ ชุนทร

63102003342 นางสาวณัฐรินีย พนมเครือ

63102003343 นางสาวฐาริณี จารุสาร

63102003344 นางสาวบุษราคัม ทนคง

63102003345 นางสาววิลาวัลย โกเมน

63102003346 นางณัฐนันท เจตนะเสน

63102003347 นายรังสรรค พันธุ

63102003348 นายวันชนะ กลางประพันธ 

63102003349 นายสิทธิศักด์ิ แรมจันทึก

63102003350 นางสาวปาริญาภรณ ในกระโทก

63102003351 นายพีรภัทร พรมกุล

63102003352 นายธุวานนท ไชยสิทิ์

63102003353 นายศิวัช เสาวโร

63102003354 นางสาวศิริรักษ ไคร�แค

63102003355 นางสาวณัฏฐธิดา กมลมุนีโชติ

63102003356 นายวิโรจน มือแป

63102003357 นางสาวไชยพร แช2มรัมย 

63102003358 นายธนาวุฒิ คงแสน

63102003359 นางสาวสุพัตรา ประทุมเมศ

63102003360 นายยุทธนา คดสระน�อย
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63102003361 นางสาวเกศมณี แก2นกระโทก

63102003362 นางสาวธมนวรรณ บุญไธสง

63102003363 นายวัฒวี วิเลิศรัมย 

63102003364 นายกฤษฎา พงษ ใหม2

63102003365 นายเพ่ิมสิน สุริยพันตรี

63102003366 นางสาวนฤมล ทองชัย

63102003367 นางสาวนิศามณี แย�มศรี

63102003368 นางสาวกนกวรรณ เสง่ียมศักด์ิ

63102003369 นางสาวปานิดา พักพันธ 

63102003370 นางสาวแสงทิพย มณีคํา

63102003371 นางสาวมัณฑารีย คล�ายเพ็ชร 

63102003372 นางสาวฌัชชา จันทร มาลา

63102003373 นางสาววิภาวดี คงศรี

63102003374 นายปริญญา เปลกไธสง

63102003375 นายพงศักด์ิ สุวรรณดี

63102003376 นายอิทธิพล ปานทอง

63102003377 นางสาวกมลชนก ระยาย�อย

63102003378 นายประภาส แสงเดือน

63102003379 นายธนพงศ สิทธิคุณ

63102003380 นางสาวจุรีย รักชน

63102003381 นางสาวปนัดดา เหลือสุข

63102003382 นางสาวจีรนันท หัตถกิจ

63102003383 นายทนงศักด์ิ สวัสดี

63102003384 นางสาวเกตุแก�ว วงษ สว2าง

63102003385 นางสาวศรัญญา วิเศษไพบูลย 

63102003386 นางสาวรัตนาภรณ สมัครณรงค 

63102003387 นายณัฐยุทธ ชื่นชม

63102003388 นางสาวกาญจนา อุดถาด

63102003389 นางสาวสุภัทรา อินวะกูล

63102003390 นางสาวมินตรา สายชะนะ
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63102003391 นายบดินทร ดุมกลาง

63102003392 นายนพดล เนตรหาญ

63102003393 นางสาวจารุวรรณ โสดกระโทก

63102003394 นายธนวัฒน สียางนอก

63102003395 จ.ท.สถิตย จันทร กล�า

63102003396 นายพนมศักด์ิ เข่ือนทอง

63102003397 นางสาววาสนา แสนมา

63102003398 นางสาวกานต สิรี วิบูลย โยธิน

63102003399 นายอานนท จันทร รักษา

63102003400 นางสาวกานต ชนก กุระอิ่ม

63102003401 นางสาวจิราพร ชาติประสพ

63102003402 นางสาวชนาธิป ปDงกระโทก

63102003403 นางสาวธวัลรัตน สุภาพรม

63102003404 นางสาววิลาสินี จุ�ยอินทร 

63102003405 นางสาวธิดารัตน บุญประชม

63102003406 นางสาวรัชดาภรณ บุญเฮ�า

63102003407 นางสาวสิริญญา มังจันทึก

63102003408 นางสาวสร�อยสุดา อินทสิทธ์ิ

63102003409 นางสาววิชชุดา จันทร แก�ว

63102003410 นางสาวกนกวรรณ เข�าพิมาย

63102003411 นางสาวกัญญา โกจินอก

63102003412 นายศุภมิตร ประสพทอง

63102003413 นางสาวอาริยา ก2ายกอง

63102003414 นางสาวอมิตตา สุทธิรัมย 

63102003415 นางสาวสุกัญญา ทิมะเณย 

63102003416 นางสาวปฏิมา คําแดงสุข

63102003417 นายวีระชาติ เพ็งหนองฉิม

63102003418 นางสาววรินภร ศรีนอก

63102003419 นายธนายุทธ กุดนอก

63102003420 นางสาวณัฐริกา สุชายสง
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63102003421 นายสุบิน บูรมิตร

63102003422 นายชาติชาย เฮงมีชัย

63102003423 นางสาวนิภา นาชะกาษ

63102003424 นายชุมโชค ปDญญา

63102003425 นายสรทิพย โทบุตร

63102003426 นายวงศกร บุญกอบ

63102003427 นายศุภากร เพชรเลิศ

63102003428 นายบุริศร บัวกลาง

63102003429 นายณัฐวุฒิ พุ2มสมพงษ 

63102003430 นายภูริภัทร อันตรเสน

63102003431 นางสาวนุชจรี ระวังจังหรีด

63102003432 นางสาวนลินี เมืองกลาง

63102003433 นายโกศล ละอองทอง

63102003434 นายปฏิรพ กองโคกกรวด

63102003435 นายกิตติภูมิ ศิริม2วง

63102003436 นางพัชรินทร ฉัตรปทุมทิพย 

63102003437 นางสาวพรรณิภา เสนาประโคน

63102003438 นายธีระชัย บุญวิจิตร 

63102003439 นางสาวธรรมชาติ ภาษิต

63102003440 นายสุวัฒน ม�ากระโทก

63102003441 นายพงศ ศิษฏ จันทร หอม

63102003442 นางสาวสรญา แสนประเสริฐ

63102003443 นางสาวฉลวยลักษณ มุ2งอุ�มกลาง

63102003444 นางสาวสุจินดา ปุWมกระโทก

63102003445 นางสาวสุภาพร ไม�โคกสูง

63102003446 นางสาววัชราภรณ สีสัน

63102003447 นายกิตติชัย จันชนะ

63102003448 นางสาวเทพจันทร ทรา อุดมเสียง

63102003449 นางสาวสุกัญญา บันดิษฐ 

63102003450 นางสาวกันยารัตน รักษาวงค 
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63102003451 นางสาวจริญญา ประเสริฐ

63102003452 นายเสกสิทธ์ิ เชื้อวงค พรหม

63102003453 นายวิทวัส มีไพฑูรย 

63102003454 นางสาวไพลิน พรมชาติ

63102003455 นางสาวกรรณิการ สุมนนอก

63102003456 นางสาวภัทรธิดา บุญบัวลัย

63102003457 นางสาวแพรวพรรณ ลาดหนองขุ2น

63102003458 นางสาวพรรณธิชา กลั่นวิลัย

63102003459 นางสาวรัชฎาภรณ โหยกระโทก

63102003460 นางสาวพิทยารัตน ย้ิมยวน

63102003461 นางสาวสุกัญญา ยวงรํา

63102003462 นางนัฐกาญต มากแสง

63102003463 นายเจนวิริยะ ไกรคุ�ม

63102003464 นางสาวกุสุมา ปFGนทองพันธุ 

63102003465 นางสาวจิราพร โพธิษา

63102003466 นางสาวจรีย คําลาย

63102003467 นางสาวเบญจรัตน กรีกลาง

63102003468 นางสาวภาวศุทธิ สองใหม2

63102003469 นายธนากร ทองบุตร

63102003470 นางสาวพรทิพย รุ2งสว2าง

63102003471 นางสาวเนตรชนก พ้ืนบน

63102003472 นางสาวจิราพร อยู2สาโก

63102003473 นางสาวสนทิยา ลาจันทึก

63102003474 นายํธนภัทร สารคาญ

63102003475 นางสาวสุกัญญา คล�ามทิม

63102003476 นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนสันเทียะ

63102003477 นางสาวอาภัสรา นาคา

63102003478 นางสาวปณิดา บุญรอด

63102003479 นายภานุพันธ ใจเย็น

63102003480 นางสาวธันนิกา จันทะมุข
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63102003481 นายวัชรพล ชูวา

63102003482 นายสุริยัน กล2อมเงิน

63102003483 นางสาวอรวี ช2วงชัยชนะ

63102003484 นางสาวภูริชญา ศรีด2านกลาง

63102003485 นางสาวชนานันท เขขุนทด

63102003486 นางสาวรตนพร ยินดียุทธ

63102003487 นางสาวสมมาตร ศรีเมือง

63102003488 นางสาววชิราวดี เอกบัว

63102003489 นายชญานิน นิลมัย

63102003490 นางสาวสุภาพร ศรีมะเริง

63102003491 นางสาวศิริลักษณ กุยแก�วพะเนา

63102003492 นายพิเชฐ ไม�เสียดี

63102003493 นางสาวนฤมล หงษ สุด

63102003494 นายชัยรัตน อ2อนทองหลาง

63102003495 นายปFติ รัตนบุดตา

63102003496 นายภูวเรศ พรมเกตุ

63102003497 นายคมกริช จันทร รักษา

63102003498 นายรวีเทพ มาลัยทอง

63102003499 นายปDญญา ผลกลาง

63102003500 นางสาวศิรินทร อ2อนอาจ

63102003501 นางสาวจริยา หลักแก�ว

63102003502 นางณัทกาญจน ภร ปDญญาโน

63102003503 นายธนภัทร ปD^นแจ�ง

63102003504 นายสักรินทร สัตย ซ่ือ

63102003505 นางนันท นภัส ถามูลแสน

63102003506 นายกษมา แสนม่ัน

63102003507 นางสาวนันทนัธ ศรีจํานงค 

63102003508 นายพรชัย หมายงาม

63102003509 นางสาวอัญชลี วังสันต 

63102003510 นายณัฐวุฒิ ที่สําราญ
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63102003511 นางสาวกาญจนา คลายทุกข 

63102003512 นายประทีปชัย นาคใหม2

63102003513 นางฑิฆัมพร แผ�วพลสง

63102003514 นายณัฐพงศ กร2างปรีชา

63102003515 นางสาวมณีลักษณ พิมเสน

63102003516 นายปรีชา ดอดกระโทก

63102003517 นายฤทธิโชค ฝายจะโปะ

63102003518 นายภูมินันท ทศศะ

63102003519 นายอติชาต กุมชาติ

63102003520 นางอัญชนา ธิมะดี

63102003521 นายธนพล ว2องนุกูลสวัสด์ิ

63102003522 นางสาวพิมพ อัปสร ลครพล

63102003523 นางสาวกนกกร สุขเหลือง

63102003524 นายสงกรานต สาแก�ว

63102003525 นายณัฐวัฒน ปากหวาน

63102003526 นายอานุภาพ จันทร โพธ์ิ

63102003527 นายเนติพงษ ทองทาภูมิรักษ 

63102003528 นางสาวปรารถนา ประสิทธ์ิ

63102003529 นางสาวธิดารัตน วันขวา

63102003530 นางสาวสุทธินีย เค�ามาก

63102003531 นางสาวภัทรวดี มิตรวงษา

63102003532 นางสาวสุภัทรา ประชาชน

63102003533 นายศุภณัฐ แสงเศวต

63102003534 นายธนกฤต พรมปDญญา

63102003535 นางสาววิรินทร พัทธ นันตาเขียน

63102003536 นายชัยรัตน ทดสุงเนิน

63102003537 นางสาวจิรัชญา แพทย มด

63102003538 นางสาวสมพร มุ2งเรียบกลาง

63102003539 นางสาวจิราพร เหลือดี

63102003540 นางสาวปุณณ พิชาภัทร ยันประโคน
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63102003541 นายปDญญากร นะรัยรัมย 

63102003542 นางสาวสุภาวี บัวทอง

63102003543 นางสาวมีนตรา อุทโท

63102003544 นางสาวกัญญารัตน ยอดมี

63102003545 นายประสิทธ์ิ ขุนสุงเนิน

63102003546 นางสาวจินตนา ภานุราช

63102003547 นางสาวปรัศยาภรณ รักสัตย 

63102003548 นายพิษณุ ศรีสุธรรม

63102003549 นายกิตติพงษ พรหมพันธุ ใจ

63102003550 นางพรรณิภา สหุนันต 

63102003551 นายก�องเกียรติ ศุภศร

63102003552 นางเตือนจิต พงษ ศิริ

63102003553 นางสาวกฤติมา ดีย่ิง

63102003554 นางวรีรัตน อ2Kอนดี

63102003555 นายภมร โพธ์ิไทรพิทักษ 

63102003556 นางสาวจุฬาลักษณ คิดสุข

63102003557 นางสาวสุนีย นาดี

63102003558 นายไกรสิทธิ เกิดเหมาะ

63102003559 นายไชยวัฒน โพธ์ิศรี

63102003560 นายอนุสรณ แจ2มศรี

63102003561 นายปฏิภาณ หาญย่ิง

63102003562 นายวัฒนชัย แซ2อึ้ง

63102003563 นางสาวศิริพร วอนสันเทียะ

63102003564 นางสาวรัตติยา คล2องแคล2ว

63102003565 นายชาญชัย ประมงคล

63102003566 นายศิริวัฒน แสนโคตร 

63102003567 นางสาวเนตรนภา ขําหินต้ัง

63102003568 นายวิทวัส ภูหัดธรรม

63102003569 นายจารึก กลองกระโทก

63102003570 นางสาวนันทกา จงจอหอ
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63102003571 นายศุภมิตร แต�วจอหอ

63102003572 นายอภิสิทธ ศรีนาแพง

63102003573 นางสาวจิตรลดา ลําดวน

63102003574 นางสาวอุษณีย สารีบุตร

63102003575 นางพรพิมล เสนสุวรรณ

63102003576 นางสาวดวงฤดี นราพล

63102003577 นางสาวขวัญปวี ภิญโญ

63102003578 นางสาวกันยาพร แสนกล�า

63102003579 นายผดุงเกียรติ ภูวญาณ

63102003580 นางศรีสุดา ปFGนสุวรรณ

63102003581 นางสาวพัณณิตา โมกศรี

63102003582 นายเจริญชัย ฤทธ์ิดอน

63102003583 นางสาวอรณ กฤตินี รัชฏะเวคิณ

63102003584 นางสาวเขมจิรา เศษมาก

63102003585 นางสาวสุวารี ชํานินอก

63102003586 นายอภิวัฒน เหวชัยภูมิ

63102003587 นายภาคิน พรมประโคน

63102003588 นางสาวนริศรา เขตสระน�อย

63102003589 นางสาวพิชญธิดา เผยกลาง

63102003590 นางสาวอมรรัตน ปFวไธสงค 

63102003591 นางสาววารินทร จิตรลม

63102003592 นางสาวสุจิตรา หาญสมัคร

63102003593 นางสาววนิดา เตียงช2างรัมย 

63102003594 นางสาวกฤษติกา เกียรติดํารงพร

63102003595 นายศุภกิจ เอี้ยงทอง

63102003596 นายวีรพล สุริโย

63102003597 นางสาวสุธีกานต มลสิน

63102003598 นายคมคิด พูนผล

63102003599 นายอภิสิทธ์ิ พฤกษา

63102003600 นางสาวศิริพร ศรีสวัสด์ิ
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63102003601 นางสาววารินทิพย คงเจริญสุข

63102003602 นางสาวจีรภา ร2วมทวี

63102003603 นายชัชวาล โชติก่ิง

63102003604 นางสาวจิติมา ช2างชุบ

63102003605 นายวิรัตน เกือนสันเทียะ

63102003606 นางสาวลฎาภา ชูรัศมี

63102003607 นางสาวศศิธร เพียรชนะ

63102003608 นายภูชิชย สุ2มเจริญ

63102003609 นายอรรถสิทธ์ิ บึงลี

63102003610 นายจาตุรนต ถินสูงเนิน

63102003611 นายอดิศักด์ิ เบขุนทด

63102003612 นางสาวกัญชนิกา มะเด่ือชุมพร

63102003613 นายธนชัย ทวีเภค

63102003614 นายชัยยันต แสนโคตร

63102003615 นายสรศักด์ิ บุญรอด

63102003616 นางสาวปภาดา อินประโคน

63102003617 นางสาวศศิธร บูรณธนิต

63102003618 นายพลากร สิงหล

63102003619 นางสาวฉัตรการณ ประสิทธ์ิสุวรรณ 

63102003620 นางสุกัญญา ดีทองหลาง

63102003621 นางสาวปวีณา มะเริงสิทธ์ิ

63102003622 นางสาวรัตติยา ไทยภักดี

63102003623 นายดรุณภพ คงทอง

63102003624 นางสาวสาวิตรี หมอสัมฤทธ์ิ

63102003625 นางสาวทัศนีย บุญสม

63102003626 นางสาวปนิดา เทือนประโคน

63102003627 นางเบญจพร สืบค�า

63102003628 นางสาวธันยากานต ศิรินิธิธีระกุล

63102003629 นายชัยวัฒน บุญสุข

63102003630 นางสาวรัตนาภรณ  บุญเพ่ิม
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63102003631 นายเสกสรร ขิงจัตุรัส

63102003632 นายชัยณรงค กลมเกลียว

63102003633 นางสาวนิดา กวาวสืบ

63102003634 นายตุลา เกษสีสังข 

63102003635 นายณรงค ฤทธ์ิ ตัณฑ สุระ

63102003636 นางสาววาสนา พอขุนทด

63102003637 นางสาวณัฐชนันท สุทธสิทธ์ิ

63102003638 นางสาวอภิญญา ลาดสันเทียะ

63102003639 นายเสกสิทธ์ิ ฝาชัยภูมิ

63102003640 นายธวัชชัย บรรจง

63102003641 นายชานัฐ เข็มช2อ

63102003642 นางสาวชัญญานุช มังขุนทด

63102003643 นางสาวสรณ สรา ช2วยบุญ

63102003644 นางสาวภคอร มุ2งมานิตย มงคล

63102003645 นางสาวจิราวรรณ เปริบรัมย 

63102003646 นางสาวสุภาพร ทองดี

63102003647 นายไตรภพ แสงคํา

63102003648 นางสาวเมทินี ยุงกลาง

63102003649 นางขวัญฤดี กิชัยรัมย 

63102003650 นางสาวสรารัตน เติมศิลป?

63102003651 นางสาววรรณิดา คเชนทรชาติ

63102003652 นางสาววิลาสินี ท�องที่พิมาย

63102003653 นายพีรวัฒน โพธ์ิขี

63102003654 นางสาวประกายมาส เรียบร�อย

63102003655 นางสาวสิริรัฐ แสนบุญยัง

63102003656 นางสาวชินารักษ นาคประสิทธฺ 

63102003657 นางสาวธมลวรรณ สงวนศรี

63102003658 นายอาทิตย พันธ อุทัย

63102003659 นายพงศกร เซ2งตระกูล

63102003660 นางสาวสุธิมา นามวงษา
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63102003661 นายอรุษ จรัสกิตติชัย

63102003662 นางสาวมะลิวัลย มารรัมย 

63102003663 นายอดิศักด์ิ ทรัพย สูงเนิน

63102003664 นางสาวนภัสสร หัดไทยทะระ

63102003665 นางสาววรัญญา อธิวาส

63102003666 นางสาวยศริศ สุนชัย

63102003667 นางสาวเวณิกา พรมพิมาย

63102003668 นางสาวณิชกมล สิงห ไชย

63102003669 นางสาวณัฐณิชา เสาะสืบ

63102003670 นางสาวโสธิดา เครือนาค

63102003671 นายพชร เชิดชัยวัฒนะ

63102003672 นางสาวชัญญา ชุ2มชาลี

63102003673 นางสาวอรอนงค เกียรติรัมย 

63102003674 นายชยณัฐ ฉายอรุณ

63102003675 นางสาวสุทิดา เดชะ

63102003676 นางสาวศิรดา สงคราม

63102003677 นายอธิวัฒน จิระสารีพงศ 

63102003678 นายจตุพล น�อมกลาง

63102003679 นางสาวปFยมณฑ มาตรา

63102003680 นายธีระศักด์ิ สร�อยทอง

63102003681 นางสาวปทิตตา แก�วหอม

63102003682 นายเปรมชัย สีหไกร

63102003683 นางสาวพัทธนันท  ็K๋บุตรกระจ2าง

63102003684 นางสาววัลวดี สร�อยสุวรรณ

63102003685 นางสาวนิตติยาพร ใยเพ็ง

63102003686 นายธนาคาร พลจอหอ

63102003687 นางสาวกานดาวัณ เสระทอง

63102003688 นางสาวรุ2งอรุณ จันทนนท 

63102003689 นางสาวจตุพร เอมโอฐ

63102003690 ส.อ.มานพ ศรีรักษ 

หน�า 123 จาก 124                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

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

63102003691 นางสาวสุพิชชา กาวิระ

63102003692 นายภัทรพล สุภิษะ

63102003693 นายเจษฎา ตางาม

63102003694 นางสาวธัญญลักษณ สีโนนเมือง

63102003695 นายธนธรณ ธรรมธร

63102003696 นายธานินทร บัวจะโป_ะ

63102003697 นางสาวรสรินทร ประหา

63102003698 นายศักด์ิชัย บุตรเงิน

63102003699 นายอุทิตย พิทักษ พล

63102003700 นางสาวมุกรินทร โขนัชัยภูมิ

63102003701 นางสาวกนิษฐา ห2อทรัพย 

63102003702 นายพิเชษฐ ธนาบูรณ 

63102003703 นางสาวนิตยา เอี่ยมโคกสูง

63102003704 นางสาวรัตนาพร แต2งงาม

63102003705 นายสิริวัฒน หมดมลทิน

63102003706 นายดํารงค ชัย เดิมพันธ 

63102003707 นางสาวภควดี ศรีมณี

จํานวน 3,707 ราย

หน�า 124 จาก 124                



เลขประจําตัวสอบ

63103000001 นางสาวณัฐกานต� ทรงศรี

63103000002 นางสาวชุติกาญจน� อาญาเมือง

63103000003 นางสาวจิราพร ไชยพันธ�

63103000004 นางสาวชรินรัตน� ปานแก%ว

63103000005 นางสาวสุวนันท� รัตนศฤงค�

63103000006 นางสาวพรพรรณ ดวงบัณฑิต

63103000007 นางสาววราภรณ� สร%อยเสน

63103000008 นางสาวจิราภรณ� กระศิริ

63103000009 นางสาวณัฐธิดา โนนหมอ

63103000010 นางสาวสุภาภรณ� สุวัฒนชาติ

63103000011 นางสาวบริมาส สีลา

63103000012 นายเกรียงไกร สิงหาระโท

63103000013 นางสาวณัฐธิดา โรจน�สุกิจ

63103000014 นางสาวนันทนา สุทันรัมย�

63103000015 นางสาววรรณิดา เกนทาง

63103000016 นางสาวสุธิกา นกนาก

63103000017 นางสาวหฤทัย ไพสุวรรณ

63103000018 นางสาวกนกพร ใจเดียว

63103000019 นางสาววชิราภรณ� แก%วน%อย

63103000020 นางสาวจิราวรรณ งามพันธ�

63103000021 นางสาวณัฐมล ขอกลาง

63103000022 นางสาวสุดา นนท�ขุนทด

63103000023 นางสาวสุภาวิณี อุส7าห�ดี

63103000024 นางสาวณิกษา สิริโสภณกูล

63103000025 นางสาวปภัสสร บุญราก

63103000026 นางสาวดวงใจ จอดนอก

63103000027 นางสาวอริสรา สมานสุข

63103000028 นางสาวประทีป ป:;นเก้ียว

63103000029 นางสาวนนทิยา แก%วสามัคคี

63103000030 นางสาวอรสา ซ7อมทอง

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

หน%า 1 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000031 นางสาวปรียานุช รอบแคว%น

63103000032 นางสาวนุจรี ขิมทอง

63103000033 นางสาวสุกัญญา ปราณีตพลกรัง

63103000034 นางสาวนารีรัตน� เกริ่นสระน%อย

63103000035 นายไพวัน โยธาทรณ�

63103000036 นางสาวจิราพร แสนกล%า

63103000037 นางสาวศิรินันท� กลั่นสระน%อย

63103000038 นายวิจิตร ท%าวนิล

63103000039 นางจนัสธา แดงประเสริฐ

63103000040 นางสาวกฤษณา ถิตย�ฉาย

63103000041 นายอภิวัฒน� นามี

63103000042 นายจารุกิตต์ิ กายขุนทด

63103000043 นายชัยรัตน� คําเปล7ง

63103000044 นางสาวลินดา อํามาตมนตรี

63103000045 นางสาวเยาวเรศ นามสิมมา

63103000046 นายพีระพัฒน� สื่อกลาง

63103000047 นางกันยากร กุลศิริ

63103000048 นายสุพจน� เขตมนตรี

63103000049 นายกําพล บุญเรือง

63103000050 นายณัฐพงษ� แจ7มจันทร�

63103000051 นางสาววรพิชชา ท%องโคกสูง

63103000052 นายนนทิวรรธน� วัฒนสันติพงศ�

63103000053 นางสาวอัจฉราภรณ� อยู7ตรง

63103000054 นางสาวกรรณิกา แสนฉิมพลี

63103000055 นายยุทธชัย อัมรโสถณ

63103000056 นางสาวสุรีภรณ� พ่ึงร7มกลาง

63103000057 นางสาวกิตติยา แผนจะบก

63103000058 นางสาวกนกพรรณ วรรณสุทธ์ิ

63103000059 นางสาวอ%อยทิพย� เฮียงเหี่ย

63103000060 นายพัสกร ศุภเมธานนท�

หน%า 2 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000061 นายธวัชชัย สานเพ็ง

63103000062 นางสาววิลาวัลย� สังขะพงศ�

63103000063 นางสาวณปภัช ชื่นสระน%อย

63103000064 นางสาวสุปราณี ธรรมวิชัย

63103000065 นายยศรวี ชาจันทึก

63103000066 นางสาวอาภรณ�รัตน� เลิศไผ7รอด

63103000067 นางดาราวรรณ กันแต7ง

63103000068 นายศุภกิต จันทน�หอม

63103000069 นางสาวอริสา ผิวบาง

63103000070 นายธนกฤต มาขุมเหล็ก

63103000071 นางสาวศิริลักษณ� ปานชื่น

63103000072 นางสาวจุไรรัตน� บัญดิษรัมย�

63103000073 นางสาวณัฏฐนิชา ประสิทธ์ิ

63103000074 นางสาวเยาวลักษณ� จันธิมา

63103000075 นางสาวรัชดาพร เกลื่อนกลางดอน

63103000076 นางสาวมนัสวี บุษยเวคิน

63103000077 นายเอกศิษฎ� ขาวงาม

63103000078 นางสาวทิพากร กะการดี

63103000079 นายอรรถพล จารัตน�

63103000080 จ7าสิบเอกหญิงอริดา เพียนอก

63103000081 นางสาวนันทิยา ทองเกลี้ยง

63103000082 นายจิตวัต จงกลกลาง

63103000083 นายปฏิญญา แช7มชูกลิ่น

63103000084 นางสาวนริสรา ทารักษ�

63103000085 นางสาวศันสนีย� เสาว�ทอง

63103000086 นางสาววนิดา เพ่ิมสุวรรณ

63103000087 นายประกิจ อันดี

63103000088 นางสาวสุพัตรา ยุบรัมย�

63103000089 นางสาวจุฑามาศ ทองพูล

63103000090 นางสาวฐิติยา อินทนัย

หน%า 3 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000091 นายธนวัฒน� สุชาติสุนทร

63103000092 นางสาววันนา เถียนสูงเนิน

63103000093 นางสาวสายรักษ� บุญพร%อม

63103000094 นางสาวรวมพร จันทร�ประโคน

63103000095 นางสาวชุติมา สร%อยหล%า

63103000096 นายอนิวัฒน� ขอกลาง

63103000097 นางสาวผกาวรรณ ดําเนินงาม

63103000098 นายกัมพล ตะกรุดเพชร

63103000099 นางลักษณพร ทวนมะเริง

63103000100 นางสาวภัควลัญชญ� เสนามาตย�

63103000101 นางสาววัลลี หมายเทียมกลาง

63103000102 นายสราวุธ เนยก่ิง

63103000103 นางสาวปนัดดา นันธิษา

63103000104 นางสาวชาลินี ไกรโพธ์ิ

63103000105 นางสาววรารัตน� ประสานศักด์ิ

63103000106 นางสาวกัญญา ดัชถุยาวัตร

63103000107 นายบรรพต ธีรพงศ�วิษณุพร

63103000108 นางปภาวดี ปูคะภาค

63103000109 นายสันติชัย อ7อนจันทร�

63103000110 นางสาวกุลษกร ศรีบุตรชิน

63103000111 นางสาวนิตยา สุทธิสน

63103000112 นางสาวคนึงนิตย� แสงฤทธ์ิ

63103000113 นางสาวศิริรัตน� หนองม7วง

63103000114 นางสาวสุพัตรา สีลกันตสูติ

63103000115 นางสาววิไลวรรณ สังข�พราหมณ�

63103000116 นางสาวอาทิตยา อายุศร

63103000117 นางสาวมัลลิกา หัตถกิจ

63103000118 นางสาวขวัญนภา แก%วดอนรี

63103000119 นางสาวณJัJJฐธิดา เทือกพุJดซา

63103000120 นายกิติวุฒิ ไผ7พุทธ

หน%า 4 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000121 นางสาวอัญชลี ศรีนิลก�

63103000122 นางสาวอมรรัตน� งอนชัยภูมิ

63103000123 นางสาวสมฤทัย ศิริรึก

63103000124 นางสาวศุภรัตน� หอมเนียม

63103000125 นายฐาปกรณ� ท7วมไธสง

63103000126 นางสาววัณวรี แถมกลาง

63103000127 นางสาวณัฏฐิกา แจ7มสว7าง

63103000128 นางสาวสาวิณีย� มะลิหวล

63103000129 นางสาวเปรมวดี เตชะนอก

63103000130 นายเชิดศักด์ิ ประสานเนตร

63103000131 นายวันจักรี สบาย

63103000132 นายวีรภัทร ปKLนระโรจน�

63103000133 นายกฤษณะพงษ� ไตรรัตน�

63103000134 นายพีระ รัดทนี

63103000135 นางสาวรุ7งลาวัลย� สุทธิเชื้อ

63103000136 นางสาวปฏิมาภรณ� ไชยเมือง

63103000137 นางสาวสิริพร วงมณี

63103000138 นางสาวนุสรา แต%ประโคน

63103000139 นางสาวศศิธร โศกหอม

63103000140 นางสาววริศรา ทรงศิล

63103000141 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง

63103000142 นายณัฏฐ�ประภพ นนทจันทร�

63103000143 นางสาวธมลวรรณ อินทร�อยู7

63103000144 นางสาวกนกทิพย� มามูล

63103000145 นางสาวสุริสาย ผาทอง

63103000146 นางสาวอารีรัตน� สุวรรณไตร

63103000147 นางสาวนัฎฐณิชา ก่ิงกังวาลย�

63103000148 นางสาวกมลวรรณ� แก%วดวงเล็ก

63103000149 นางนภษร ยศกาญจน�

63103000150 นางสาวลลิตา เชื่อม รัมย� 

หน%า 5 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000151 นางสาวเจษฎาภรณ� นพพิบูลย�

63103000152 นายสาย แสงประโคน

63103000153 นางสาวสุภาภรณ� จงชนะ

63103000154 นางสาวปาลิตา มาราช

63103000155 นางสาวศิวนาถ ชาวนา

63103000156 นายอนัส หะยีดาราแม

63103000157 นางสาวชาญจินดา อาดํา

63103000158 นายญาณภัทร คงบุญ

63103000159 นายยุทธพงษ� จิตเต็มรัมย�

63103000160 นายเตชินท� สรศักด์ิ

63103000161 นางสาววัลภา บุญสด

63103000162 นางสาวฐิติมา เกลาพิมาย

63103000163 นางสาวชุติกาญจน� อ7อนสลุง

63103000164 นายอภิสิทธ� อุตรดิษฐ�

63103000165 นางสาวประสพพร บุญเย่ียม

63103000166 นางสาวมณีกาญจน� สีแหล%

63103000167 นางสาวนวลนภา ช7วงสูงเนิน

63103000168 นายอภินพ ระดาพัฒน�

63103000169 นายวรรธนะ ลือมงคล

63103000170 นางสาวสุพัฒชัย จําปา

63103000171 นางสาวกนกพร พิมพ�จันทร�

63103000172 นางสาวภัทรีญา นาวัลย�

63103000173 นางสาวณัฐกาญจน� ลือสะท%าน

63103000174 นายกัมปนาท ฮงภูเขียว

63103000175 นางสาวณัฎฐกานต� เพชรมนมะดัน

63103000176 นางสาวสุชาดา บุญญา

63103000177 นางสาวจุฑาทิพย� โชคชัยสิริพัฒน

63103000178 นางสาวนลินี แสงอินทร�

63103000179 นางอนุสรา ฟองฟูม

63103000180 นางเจียรนัย มิตรขุนทด

หน%า 6 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000181 นางสาวรวิษฎา ฉวีวงศ�

63103000182 นายพัชรากร ไล7กระโทก

63103000183 นางสาวจารุวรรณ ขวัญเมือง

63103000184 นางสาวอัจฉราลักษณ� มัยสันเทียะ

63103000185 นางสาวชมพูนุท แอกทอง

63103000186 นางกนกวรรณ วงศ�เนียม

63103000187 นางสาวชลธิชา ศักด์ิดาสูงเนิน

63103000188 นายดิเรก พรหมโลก

63103000189 นางสาววัชราภรณ� รัตนวราห

63103000190 นายปฏิภาณ วรรณสุทธ์ิ

63103000191 นางสาวณัฐภรณ� ดอนประดู7

63103000192 นายแสงชัย เกตุมณี

63103000193 นายอภิสิทธ์ิ มากมน

63103000194 นายพิทักษ� ฟNอนตะคุ

63103000195 นายนิติธาดา หฤทัยถาวร

63103000196 นางสาวนันท�นภัส แกขุนทด

63103000197 นายสุธี เจียรทิพย�วิไล

63103000198 นายอัครพล สิงห� ปลอด 

63103000199 นางสาวนัฐกานต� นะรีรัมย�

63103000200 นายชัยชนะ ศรีดาวงศ�

63103000201 นางสาวสุวนันท� โสมะมี

63103000202 นายธีรภัทร พันธุ�ศักด์ิศิริ

63103000203 นางสาวณัชชา เนียมสําโรง

63103000204 นางสาวภัทธมนกาญจน� บุญสวัสด์ิ

63103000205 นางสาวธณัญชนก สุทธิศักด์ิไพบูลย�

63103000206 นายวิชิต ทองนอก

63103000207 นางวันทนีย� หินเมืองเก7า

63103000208 นางสาวชลดา สมจิตร

63103000209 นางสาวรัชนีวรรณ ทาขามปNอม

63103000210 นางสาวจินตนา เนยสูงเนิน
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63103000211 นายรัชพล นาคะวงค�

63103000212 นางสาวอรุณี อรรคฮาต

63103000213 นางสาวทิพวรรณ จงนอก

63103000214 นางสุกัญญา ถาดกระโทก

63103000215 นางสาวสุภาพ พิมพ�อักษร

63103000216 นายคงสิน ทินราช

63103000217 นางสาวสุจิตรา จักรเครือ

63103000218 นายตรีเพชร ทรัพย�เจริญ

63103000219 นางสาวกาญจนา มหานารี

63103000220 นางสาวศศิธร ชุ7มก่ิง

63103000221 นายวัชรพล โคตรเวียง

63103000222 นางสาวภัทราภรณ� นาคแท%

63103000223 นางสาวชลธิชา กึนขุนทด

63103000224 นางสาวอนัญทิพย� ปOกไธสง

63103000225 นายคณานนท� ฝQายโชคชัย

63103000226 นางสาวเปรมฤทัย ศรีคุณ

63103000227 นางสาวสุธิตา อ%อพิมาย

63103000228 นางสาวเบญจมาศ กองษร

63103000229 นายณัฐพล บุญสด

63103000230 นางสาวพัชร�จีรา หนูรอด

63103000231 นางสาวอารีย� นอนโพธ์ิ

63103000232 นางสาววิลาวัณย� ทัดไทย

63103000233 นางสาวอมรรัตน� อินทรวิชัย

63103000234 นายพรศักด์ิ ศรีนาคา

63103000235 นางสาวทิวาพร ไชยสุวรรณ�

63103000236 นางสาววรินทร จันทรวงศ�

63103000237 นางวนิดา วรางกูร

63103000238 นางสาวพวงผกา เพชรประโคน

63103000239 นายคุณานนต� พรหมบุตร

63103000240 นางสาวจีรนัท คําศรี

หน%า 8 จาก 814               
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63103000241 นางสาวสุมาลี สีสุโข

63103000242 นางสาววนิสา ขาวจัตุรัส

63103000243 นางสาวสุณิตา แก7นจันทร�

63103000244 นางสาวธีราภรณ� หาศิริ

63103000245 นางสาวกฤติยาณี ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63103000246 นายอธิการ พิทยาภรณ�

63103000247 นายฐิติวรณ� พิทักษ�วงศ�

63103000248 นางสาวณัฐริกา การเพียร

63103000249 นางสาวสิริกาญจน� ปองนาน

63103000250 นางสาวนริสา ดมหอม

63103000251 นางสาวลัดดาวรรณ สานคล7อง

63103000252 นางสาวจุฬาสินี สงขาว

63103000253 นางสาววัชรีพร ลาภารัตน�

63103000254 นายกิตติศักด์ิ แก%วพินิจ

63103000255 นางสาวนภัสรา นามนนท�

63103000256 นางสาวกาญจนาพร พิเคราะห�

63103000257 นายกฤตภัค สีดา

63103000258 นางสาวพลอยไพลิน วัฒนากลาง

63103000259 นางสาวศุภรัตน� จันทะสม

63103000260 นางสาวสายสุนีย� เสริมรัมย�

63103000261 นายศิริชัย เที่ยงธรรม

63103000262 นางสาวฤทัยทิพย� พรมยกบัตร

63103000263 นางสาวอัญชลี เส็งนา

63103000264 นางสาวป:ทมา จูลนิล

63103000265 นางสาววาสนา งอนภูเขียว

63103000266 นางสาวศิริวรรณ กะเชิญรัมย�

63103000267 นายจิรวัฒน� นพไธสง

63103000268 นางสาวศิขรินทร� เจริญวานิช

63103000269 นางสาวสิริพร สุดประโคน

63103000270 นางสาวสุนิสา สมสามาร
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63103000271 นายทิฆัมพร สงสุแก

63103000272 นางสาวพลอยธิรานันท� ธนเศรษฐ

63103000273 นายพยุงศักด์ิ น%อยสุพรรณ�

63103000274 นางสาวแพรวพรรณ โปร7งกลาง

63103000275 นายอิทธิชัย บัวแก%ว

63103000276 นางสาวอรพิน อินทรโลก

63103000277 นางสาวกัลยา คุณความดี

63103000278 นายทศพล ต้ิมสันเทียะ

63103000279 นางสาวบุญฑริกกา สว7างเมฆ

63103000280 นางสาวอภิสรา จันทรชิต

63103000281 นางสาวกฤษณา ภูจวง

63103000282 นางสาววรัญรัตน� จิตระวัง

63103000283 นางสาวป:ทมา จันทร�สิงห�

63103000284 นายธนากร เสาแก%ว

63103000285 นางสาวชลลัดดา เสนชัย

63103000286 นางสาวมีนา อุปถัมภ�

63103000287 นางสาวสุนิตติยา นาลอย

63103000288 นางสาวกรรณิกา หอมแพงไว%

63103000289 นางสาวเบญจวรรณ อินชาลี

63103000290 นายบุณยวัฒน� ดีเกษม

63103000291 นายศิริ บุญคํ้า

63103000292 นางสาวสุภาพร ทันถาจิตร�

63103000293 นางสาวพรพิมล จันทร�พงษ�

63103000294 นายเศรษฐวิชญ� คุณอุดม

63103000295 นายภูวดล รักษาแก%ว

63103000296 นายจิรภาส สุตลาวดี

63103000297 นางสาวสุกัญญา จันทราช

63103000298 นายสุวรรณ สุกดี

63103000299 นายอุบล เล็บขาว

63103000300 นายสาคร สีมอด

หน%า 10 จาก 814               
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63103000301 นายอนุวัฒน� จงกล

63103000302 นายปุณณวิท เลไธสง

63103000303 นางสาวบุษบา รอบรู%

63103000304 นางสาววรรณวิสา ใจใหญ7

63103000305 นางสาวจีรวรรณ แซ7จิว

63103000306 นายพยุงศักด์ิ กุลอ7อน

63103000307 นางสาวสุวัฒนา ชัยชมภู

63103000308 นางสาวภัทรภร นาคนิล

63103000309 นางสาวประไพพรรณ เอี่ยมศรี

63103000310 นางสาวอภิญญา สดสระน%อย

63103000311 นายอภิชาติ พลทํา

63103000312 นางสาวชนกนันท� ชุมสง

63103000313 นายณัฐพงษ� สามิภักด์ิ

63103000314 นางสาวพัชรี วรรณพงษ�

63103000315 นายอนุสรณ� เทียนงูเหลือม

63103000316 นายชัยธวัฒน� จันทะกา

63103000317 นายภาสวร มุ7งเก่ียวกลาง

63103000318 นางสาวทิพย�มณี นาใจยงค�

63103000319 นายศุภโชค พิพิธกุล

63103000320 นางสาวณัฐสุดา บุญอยู7

63103000321 นางสาวหนึ่งฤทัย พุดขุนทด

63103000322 นายคุณากร ขาวงาม

63103000323 นางสาวนันตาพร นกเพ็ชร

63103000324 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยววิบูลธนกิจ

63103000325 นางสาวอมรรัตน� สติภา

63103000326 นางสาวณัฐธิรา ฉิมราช

63103000327 นายวิรัตน� ภูสอาด

63103000328 นางสาวปณิธาร บูรณ�เจริญ

63103000329 นายกฤติเตมีย� อ%อนอุบล

63103000330 นางสาวสบันงา รุ7งเรือง
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63103000331 นายตฤษนันท� เรืองชิต

63103000332 นางสาวอมรรัตน� การนอก

63103000333 นายธนกฤต ทั่วประโคน

63103000334 นายอรรถพล ทองภักดี

63103000335 นายธนวัฒน� พ่ึงสุข

63103000336 นางสาวศิริพร บัวโสม

63103000337 นางสาวสุดารัตน� อันทะมา

63103000338 นางสาวสุมาลี ระดารงค�

63103000339 นายสุวิทย� ภูถาดงา

63103000340 นายอํานวย กูบโคกกรวด

63103000341 นางสาวกัญญกิตต์ิ ถ่ินโพธ์ิวงศ�

63103000342 นายพิพัฒน�พล รั้งกระโทก

63103000343 นายวุฒิกร� นิยม

63103000344 นางสาวศรุตา จิตรบุญพิทักษ�

63103000345 นายทิวากร พลภูเมือง

63103000346 นางสาวเข็มพร ดีแดง

63103000347 นางสาวสุดา เวียงศิริ

63103000348 นางสาวพนิดา โพยนอก

63103000349 นางสาวกัญรยา แตงจันทึก

63103000350 นางสาวพัชรา สุดตา

63103000351 นายกฤษฎา ชัยดี

63103000352 นายพฤษภา พูนพัฒนาพันธุ�

63103000353 นางสาวกิรณา ป:ญญาพูนตระกูล

63103000354 นางสาวเจนวิไล อย7างสุข

63103000355 นางสาววงศิยา เบ%าจันทึก

63103000356 นางสาวหัทยา จัรดุลย�

63103000357 นางสาวสุกฤตา อุดมศรี

63103000358 นายธนวัฒน� บุตรจันทร�

63103000359 นายจักริน ภูแช7มโชติ

63103000360 สิบเอกณัฐภพ เลขลบ
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63103000361 นางสาวปKยะฉัตร พรมภูงา

63103000362 นายศุภกิตต์ิ เผาะสูงเนิน

63103000363 นางสาวจิราพร พรมมี

63103000364 นางสาวปริญญา เชื้อบัวขาว

63103000365 นางสาวหนึ่งฤดี มาตขาว

63103000366 นายธีรภัทร� สุรศร

63103000367 นางสาวเจนจิรา กาญจนเทพ

63103000368 นายณัฐพงษ� พูลศรี

63103000369 นางสาวอรนุช นามวงษา

63103000370 นางสาวรุ7งนภา แฝงเดช

63103000371 นางสาวพรพรรณ ช7างปรุ

63103000372 นางสาวชุตินันท� กุมภาภิรมย�

63103000373 นายอํานาจ สมศรี

63103000374 นางสาวฐาปนี ดวงต๊ิบ

63103000375 นางสาวอังคณา สุขบัว

63103000376 นางสาวพิมประภา อุดมชัย

63103000377 นางสาวเพ่ิมทรัพย� เอ็นมาก

63103000378 นางสาวสุนิศา โซนรัมย�

63103000379 นางสาวกัณฑิมา ธนสัตยาวิบูล

63103000380 นางสาวพรทิพา บรรจงปรุ

63103000381 นายฐิติพงษ� ทั่งทอง

63103000382 นางสาวศิวรี กุเวรไตรย�

63103000383 นางสาวเสาวรส เต่ือยจันทึก

63103000384 นางสาวอัญชลี รอดวินิจ

63103000385 นางสาวฑิตฐิตา คะหาญ

63103000386 นางสาวกัญตชา นิจเมืองป:ก

63103000387 นายฤทธิรงค� ชัยชนะ

63103000388 นายอาทิตย� ได%พร

63103000389 นายชนะภัย อสิพงษ�

63103000390 นางสาววราภรณ� สิงหวัฒนศิริ

หน%า 13 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103000391 นางสาวณัฐิดา เหล็กด7าน

63103000392 นางสาวพิมพ�พิศา นวลจันทร�

63103000393 นางสาวสุพรรษา ระพล

63103000394 นางสาวสุกัญญา หม่ันกลาง

63103000395 นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ

63103000396 นางสาวปริศนา ปริสัจ

63103000397 นางสาวสาวิตรี เพชรแก%ว

63103000398 นางสาวณัฐชยา พาชะนี

63103000399 นางสาวกุลภรณ� สิมัยนาม

63103000400 นางสาวสิริลักษณ� บุญลอย

63103000401 นางสาวสุวสา รัตนา

63103000402 นางสาวอัมรา สายสร%อย

63103000403 นางสาววันวิไล กล้ําทอง

63103000404 นางสาวปราณี นันกลาง

63103000405 นายอนุวัฒน� สําราญใจ

63103000406 นางสาวรวีนิภา จุ%ยสันเทียะ

63103000407 นายพงศกร เหมือนลือ

63103000408 นางสาวสุภาภรณ� แย%มประโคน

63103000409 นายประทีป อารมย�

63103000410 นางสาวยุวคล ม่ังมี

63103000411 นางสาวกษมา สวนกิจ

63103000412 นางสาวอรนุช หมอยา

63103000413 นายสุรศักด์ิ เขลากระโทก

63103000414 นางสาวสิริญญา เกิดจันทร�

63103000415 นางสาวพรพิมล มุขดารา

63103000416 นางสาวชุลีพร จงรักกลาง

63103000417 นางสาวบุษกร กระแสเทพ

63103000418 นางสาวจารุวรรณ หนองภักดี

63103000419 นายสนทิญา แสนสีมนต�

63103000420 นางสาววันงาม สุทธิ

หน%า 14 จาก 814               
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63103000421 นางสาววิสุทธินี ขันธปรีชา

63103000422 นางสาวอภิสรา สุวรรณกลาง

63103000423 ส.ท.สรรวัชญ� จันทร�สุข

63103000424 นายพงศธร ไชยราช

63103000425 นางสาวภัทราพร สุเลนรัมย�

63103000426 นางสาวรวินท�นิภา ไทรพิพัฒน�พานิช

63103000427 นางสาวยลรดา พลพันธ�

63103000428 นางสาวจิราพร ตราพระสําโรง

63103000429 นางสาวน้ําเพชร แก%วป:ญญา

63103000430 นางสาวอรัญญา คุตรสูตร

63103000431 นายพิทวัส แจ%งกลีบ

63103000432 นางสาวชิดชนก มีกุดเวียน

63103000433 นางสาวรัชนีวรรณ บุญยืด

63103000434 นางสาวเกศราภรณ� อนุฤทธ์ิ

63103000435 นางสาวสุภัสสร ศิริเวช

63103000436 นางสาวปนัดดา ทรงจันทึก

63103000437 นางสาวสุภาวดี ลายโถ

63103000438 นายสุวรรณ อดจันทร�

63103000439 นายสุนทร คงพิมาย

63103000440 นายวรากร ศรีกิมแก%ว

63103000441 นางสาวขวัญฤทัย ประเสริฐพงษ�

63103000442 นายธวัช ตอรบรัมย�

63103000443 นางสาวภารดี แปNงสันเทียะ

63103000444 นางสาวอัญญกาญจน� วิเวกรัมย�

63103000445 นางสาวสุทธิดา ทรัพย�สําราญ

63103000446 นางสาวกิตติภรณ� เรืองประโคน

63103000447 นางสาวเพ็ญนภา แขโคกกรวด

63103000448 นางสาวพัชรี เหล7าดี

63103000449 นายวัชระวิชญ� กานต�ภิวัฒน�กุล

63103000450 นางสาวพรนิภา พินสูงเนิน
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63103000451 นางสาวสุธิตา ด%วงกระโทก

63103000452 นางสาวพรศิกาญ ศรีอาจ

63103000453 นายอดิเทพ ถําชัยภูมิ 

63103000454 นายอภิสิทธ์ิ สิทธิศักด์ิ

63103000455 นางสาวกาญจนา คําเณร

63103000456 นางสาวจริยา ดับสันเทียะ

63103000457 นางสาวเพชรรุ7ง เทอดสูงเนิน

63103000458 นางสาวอัญธิกา โยงกระโทก

63103000459 นางสาวสมฤทัย สาระคร

63103000460 นางสาวลลิตา เอ%บมนทล

63103000461 นางสาวศุภรัช พงศ�คุณาพร

63103000462 นางสาวจริยา รสหอม

63103000463 นายวรโชติ วงเวียนคํา

63103000464 นายอภิณิต จันมี

63103000465 นางสาวมณีกานต� พนะสันต�

63103000466 นางสาวศรัญญา กันนิดา

63103000467 นางปวีณา นาดี

63103000468 นางสาวศิริลักษณ� ขันนอก

63103000469 นางสาวสุดารัตน� สุริอาจ

63103000470 นางสาวศรุตา นพรัตน�

63103000471 นางสาวอมราวดี ไปนั้น

63103000472 นายธฤต แผ7วสูงเนิน

63103000473 นางสาวฐิติมา หลวงจู

63103000474 นายอภิศักด์ิ วุฒิสิงห�ชัย

63103000475 นายวรสันต� นุชาญรัมย�

63103000476 นางสาวกรองแก%ว บุญยงค�

63103000477 นางสาวเจนจิรา เสนาหม่ืน

63103000478 นางสาวกาญจนา โทสันเทียะ

63103000479 นางสาวอภิญญา เนตรภักดี

63103000480 นายอาทิตร ประสานพันธ�
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63103000481 นายอนุวัฒน� วิรุณพันธ�

63103000482 นายชินวัฒน� วิลาศรี

63103000483 นายปรัชญา เล็งศรี

63103000484 นางสาวนิภาพร มนขุนทด

63103000485 นางสาวนรินทร เภาพันธ�

63103000486 นางสาวขวัญชีวา ปลายชัยภูมิ

63103000487 นางสาวพิมวิไล จิตตวชิรานนท�

63103000488 นางจิราวรรณ ถึงกลาง

63103000489 นางสาวญาณิกา อะช7วยรัมย�

63103000490 นางสาวสุวรรณา ดาศรี

63103000491 นางสาวสุวิมล ทัพขวา

63103000492 นายองอาจ ป:ญญาเอก

63103000493 นางสาวปนัดดา ศรัทธาคลัง

63103000494 นางสาวมาริษา จันทะ

63103000495 นายณัฐสิทธ์ิ ดีประเสริฐ

63103000496 นางสาวนุชนาถ คงกันกง

63103000497 นางสาวรัตติกาล สุทธิชลสกุล

63103000498 นายภูวนัย ฉันโชคดี

63103000499 นางศิริรัตน� ทองประเสริฐ

63103000500 นางสาวภัทรนันท� แมVกพิมาย

63103000501 นายวรลภย� จันตา

63103000502 นางสาวป:ทมาภรณ� ถกลจิตร

63103000503 นายประวิทย� จิตหนักแน7น

63103000504 นางสาวจิลดา ฉิมพงษ�

63103000505 นางสาวกรรวี เอี่ยมสะอาด

63103000506 นางสาวณัฐวรรณ ชาลี

63103000507 นายพงษ�พันธุ� เพ่ิมพิพัฒน�

63103000508 นายจักรพล โพธ์ินอก

63103000509 นางสาวเมวดี เกิดสุข

63103000510 นางสาวทิพย�วรา ฤทธิชัย
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63103000511 นางสาวธนิตา โม%อ7อน

63103000512 นายกิตติ สอิ้งทอง

63103000513 นายวีรยุทธ มุ7งยุทธกลาง

63103000514 นางสาวจุรีพร คงบุญ

63103000515 นางสาววิไลพร ศรีวิเชียร

63103000516 ว7าที่ร%อยตรีหญิงกัญญา โตคีรี

63103000517 นางสาวนุชชินัน ตลับทอง

63103000518 นางสาวกัลยารัตน� หอยสังข�

63103000519 นายธนพนธ� ศรีศิริโชคชัย

63103000520 นายธีรพงษ� เขตคาม

63103000521 นางสาวณิชชา ซาซิโย

63103000522 นายอายุภัทร เศวตธนะสมบัติ

63103000523 นางสาวณัฐกฤตา สุขกิตติ

63103000524 นางสาวขวัญพร จ๋ีคํา

63103000525 นางสาวจีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ�

63103000526 นางสาวกาญจนา มณีศรี

63103000527 นางสาวจิราภรณ� ดุมแก%ว

63103000528 นางสาวช7อบุปผา ทาปลัด

63103000529 นางสาวเบญจมาศ วรรณกิจ

63103000530 นายพงษ�พิชย� วุฒิปKยพงศ�

63103000531 นางสาวยลวดี ดวงเงิน

63103000532 ว7าที่ร%อยตรีบัณฑิต ตองติดรัมย�

63103000533 นางสาวกาญจนา มากลาง

63103000534 นางสาวศรัณย�รัชต� เฉลิมแสน

63103000535 ว7าที่  ร.ต.หญิงีเพ็ญประภา ประกอบแก%ว

63103000536 นางสาวสุดารัตน� จําเริญเนาว�

63103000537 นางสาวสุภาวดี ป:;นสําลี

63103000538 นางสาวสุกัญญา ทิศทะษะ

63103000539 นางสาวกัญญาพัชร ย่ิงนอก

63103000540 นายสีหราช บุษย�สรี
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63103000541 นางสาวรัตนา ก%อนรัมย�

63103000542 นายศักด์ิสิทธ์ิ สอนสมบูรณ�สุข

63103000543 นางสาวจารุวรรณ บุญครอง

63103000544 นายเณศธิภัทธ� อนันท�อัครเดชา

63103000545 นางสาวรัชสุดา เวกระโทก

63103000546 นางสาวจันทรา สระแก%ว

63103000547 นายณฐพงษ� แสงคํา

63103000548 นางสาวกฤษณิชาพร หฤทัยถาวร

63103000549 นายรัฐสันต� เลี้ยววานิชย�

63103000550 นายวรวิช ศิริจินตนา

63103000551 นายวิทยา ขันทะสีมา

63103000552 นายกฤษฎา เอี่ยมอุไร

63103000553 นางสาววิไลลักษณ� แสงภูเขียว

63103000554 นางสาววิลาวัณย� พรมศิริ

63103000555 นางสาวรัตนา ไผดง

63103000556 นางพรพิมล ต้ังเขาทอง

63103000557 นายศราวุธ เผือกจีน

63103000558 นางสาวพรชนก อินรัมย�

63103000559 นางสาวปKยวรรณ นาคะ

63103000560 นางสาวสุฎารัตน� สมภาร

63103000561 นางสาวนิศรา คุ%มหมู7

63103000562 นางสาวกรวรรณ วงศ�ธุวนนท�

63103000563 นางสาวสิริรัตน� ศักด์ิอุดมกุล

63103000564 นางสาวอรปรียา แต7งงาม

63103000565 นายทศพล มีพร

63103000566 นางสาวพรพิมล แคล%วภัย

63103000567 นายศราวุฒิ ละอองนวล

63103000568 นางสาวบัณฑิตา จัยวัฒน�

63103000569 นางสาวนิรัชพร โยมไธสง

63103000570 นางสาวปนัดดา คําสมศรี
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63103000571 นางสาวปวีณา แซ7เตียว

63103000572 นางสาวชุติพร แก%วอินทร�

63103000573 นางสาวกัญฐิกาญจน� สุขทวี

63103000574 นางสาวอรสา เขียนเขว%า

63103000575 นางสาวภรณ�ทิพย� คงเพชรศักด์ิ

63103000576 นางสาวเด7นนภา ธาตุแก%ว

63103000577 นางสาวณัฐฐา ใจรักษา

63103000578 นางสาวนัชชา คงคาน%อย

63103000579 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ

63103000580 นางสาวกฤติยา จันวงษา

63103000581 นางสาวศิริพร ชุ7มสูงเนิน

63103000582 นายกรวิชญ� บําเรอราช

63103000583 นางสาวชมพูนุท เกษดี

63103000584 นางสาวสุดารัตน� ฝางแก%ว

63103000585 นางสาวปุณิกา จันทวงษ�

63103000586 นางสาวน้ําฝน ด%วงธูป

63103000587 นายวุฒิชัย แซ7เหล็ก

63103000588 นางสาวนิธิพร สูงพล

63103000589 นางสาวกฤษติยา มุเนืองรัมย�

63103000590 นายวิวัฒน� มุ7งร7มกลาง

63103000591 นายธนพล ขุนสูงเนิน

63103000592 นางสาวพรประภา จงป:ตนา

63103000593 นายวรกฤษณ� วัดไธสง

63103000594 นายสรศักด์ิ แปวสูงเนิน

63103000595 นางสาววสุนันท� ปKLนกําแหง

63103000596 นายสุภกิณห� กิจไพศาล

63103000597 นางสาวพรพิมล พลเสน

63103000598 นายธีรภัทร ธนาสูรย�

63103000599 นางสาวปKยาภรณ� สายสินธุ�

63103000600 นางสาวยุวดี ม่ังมี
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63103000601 นายไชยยศ เกิดกลาง

63103000602 นายจิรวัฒน� รัตนวิชัย

63103000603 นายวุฒิพงษ� บุญมี

63103000604 นางสาวสุภาพร ศรีสนิท

63103000605 นายยุทธพงษ� บัญชาญ

63103000606 นายสุดที่รัก โพพนม

63103000607 นางสาวกุลปริยา โตสนั่น

63103000608 นายปราโนช สาวผักแว7น

63103000609 นายนิพนธ� จ่ิมสันเทียะ

63103000610 นางสาวจิตติมา จุฑาจันทร�

63103000611 นางสาวมินตรา ศาลางาม

63103000612 นางสาวสิวตรา ชุมใหม7

63103000613 นายปKยะพงศ� ไสยลักขณา

63103000614 นายพงษ�นิพิฐ พรมเสาร�

63103000615 นางสาวชญาญ�พัฏฐ� เทพอวยชัย

63103000616 นายป:ณณ�พัฒน� บุณย�คุณาภร

63103000617 นางสาวสุกัญญา นามป:ญญา

63103000618 นางสาวชุติมา พลาสืบสาย

63103000619 นางสาวนัฐศญา อยู7สูงเนิน

63103000620 นางสาววันรัก แก%ววัน

63103000621 นางสาวปรมาพร สนทองหลาง

63103000622 นายพชร เรืองดํา

63103000623 นางสาววรารัตน� เพ่ิมพูน

63103000624 นางสาวเพียรนภา สันตะ

63103000625 นางสาวกัญญาพัชร เหล็กกล%า

63103000626 นายสรายุทธ ชัยสุวรรณ�

63103000627 นางสาวละมัย สอนสุ%ย

63103000628 นางสาวลลิตา บินรัมย�

63103000629 นางสาวสุพิชญา ประสานสุข

63103000630 นางสาวกฤษฎารัชญ� ภุชงค�
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63103000631 นางสาวสุดารัตน� คณะฤทธ์ิ

63103000632 นางสาวพรนภา ประวัน

63103000633 นายคมสัน อยู7ทะเล

63103000634 นางสาวพิมพ�ทอง เข%ากล%า

63103000635 นางสาวภรภัทร จิตเย็น

63103000636 นางสาววิลาสินี ศรีจุฑารัตน�

63103000637 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองเสือ

63103000638 นางสาวนราพร สัมฤทธ์ิ

63103000639 นางสาวสุภัทรา ศิรินิกร

63103000640 นางสาวอัญชลี อ่ํากลาง

63103000641 นายธนบัตร เทศน%อย

63103000642 นางสาวพิชชานันท� วนสันเทียะ

63103000643 นางสาวกุลนันท� ลิ้มศักด์ิชัยกิจ

63103000644 นางสาวจันทนี ปานทอง

63103000645 นางสาวอรพร แก%วพรม

63103000646 นางสาวณัฐชา ฟNาคุ%ม

63103000647 นางสาวลัดดาวัลย� เนียมหัตถี

63103000648 นางสาวมะลิวัลย� เมืองกลาง

63103000649 นางสาวสุพัตรา ดาทองหลาง

63103000650 นางสาววลิดา ระวิวรรณ

63103000651 นางสาวสริยา มะลิเลิศ

63103000652 นายพฤตินัย รัตนราศี

63103000653 นายณรงค�ศักด์ิ โฉมสันเทียะ

63103000654 นางสาวณัฐฐาพร แฝงสวรรค�

63103000655 นางสาวพนิดา กรองพรมราช

63103000656 นางสาวสุรีรัตน� ฉวยสูงเนิน

63103000657 นางสาวรฐา ศักด์ิศิริ

63103000658 นางสาวอาทิมา อ7วมเจริญ

63103000659 นายภาณุพงษ� เสนาะพงษ�

63103000660 นางสาวน%อมฤดี เพ็งป:ญจ7า
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63103000661 นายสุรเดช หมายบุญ

63103000662 นางสาววริยา ศิริภูมิ

63103000663 นางสาวอัมภาพร นุ7นกลาง

63103000664 นายจิรศักด์ิ เปลี่ยนสันเทียะ

63103000665 นางสาวธัญญาพร พรมผัน

63103000666 นางชัชฎาภรณ� ชัยเสนา

63103000667 นางสาวกัญญารัตน� สังวาลรัมย�

63103000668 นางสาวอําไพ รัตนา

63103000669 นางสาวไตรยามาส วรรณจงคํา

63103000670 นางสาวจารุวรรณ กาวนอก

63103000671 นางสาวปKยะพร จงใจจิตร�

63103000672 นางสาวสุดารัตน� เขลากระโทก

63103000673 นายวกร มากนาคา

63103000674 นายณัฐดนัย ราชบุรี

63103000675 นางสาวกิตติยา สมพร%อม

63103000676 นางสาวขนิษฐา แตงกระโทก

63103000677 นางสาวอธิยา เพ็ชร�ณรงค�

63103000678 นางสาวกรองกาญจน� ปNองป:ญจมิตร

63103000679 นายกานต�พาทิศ เสนาป:กธงไชย

63103000680 นายสิทธิศักด์ิ คงชูดี

63103000681 นางสาวศรสวรรค� แกจะสน

63103000682 นางสุทธ�สินี ดาวศรี

63103000683 นายยศกร เสน7หา

63103000684 นางสาวจิตติมา จันทร�เรือง

63103000685 นางสาวภควดี ชุมแก7น

63103000686 นางสาวชนกานต� ราชวัตร

63103000687 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมทราย

63103000688 นางสาวอังคณา ทวยเที่ยง

63103000689 นางสาวกานต�ชนก พุทธรักษา

63103000690 นางสาวศิริรัตน� การบรรจง
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63103000691 นางสาวอรอนงค� บุษย�ศรี

63103000692 นางสาวสายฝน มวยคล7อง

63103000693 นายป:ณณวัชร� ธนะหิรัญฐนนท�

63103000694 นางสยุมพร จันทึก

63103000695 นางสาวศรัณย�รัชต� ภาษี

63103000696 นางสาวรุจิรา พิกุลทอง

63103000697 นางสาวประภารัตน� เพชรเลิศ

63103000698 นางสาวประภัสสร คามขุนทด

63103000699 นางสาวสุรีย�พร กลิ่นค%างพลู

63103000700 นายชัยณรงค� เสระสําโรง

63103000701 นางสาวปวีณ�นุช พงศ�ทองมี

63103000702 นางสาวกานต�ชนก บุญเลิศ

63103000703 นายศุภณัฐ วรรณพัฒน�

63103000704 นางสาวชฎาพร อินทร�พรมมา

63103000705 นางมธุรดา ลาภจิตร

63103000706 นางสาวอรชพร พลศิลา

63103000707 นางสาวณัฐญาพร พรมมิธิกุล

63103000708 นางสาวอารีวรรณ แก%วชูใส

63103000709 นางสาวรัตติยา ดินขุนทด

63103000710 นายชัชนันท� สดไธสง

63103000711 นางสาวลัลนา บุญผา

63103000712 นางสาวภาวินีย� ผิวจันทร�

63103000713 นางสาวศศิธร สุดตลอด

63103000714 นายภัทรชัย พ่ึงตน

63103000715 นางสาวเกษสโรชา คุณอุดม

63103000716 นางสาวปKยมาภรณ� หีบโคกสูง

63103000717 นางสาวเมวิกา ถินนอก

63103000718 นายกฤษดา ประประโคน

63103000719 นางสาววารุณี ยวงกลาง

63103000720 นายวัชระ ทัตตะทองคํา
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63103000721 นายเฉลิมพล ทันประโยชน�

63103000722 นางสาวธิติสุดา ชํานิจศิลปX

63103000723 ว7าที่ร%อยตรีหญิงอุไรรัตน� ประดิษฐ�

63103000724 นายชนะชัย คงดี

63103000725 นางสาววรรณิดา รวมสันเทียะ

63103000726 นางสาวขนิษฐา เมฆะวัฒนะ

63103000727 นางสาวเปรมฤดี หม่ืนสีพรม

63103000728 นายโอภาส สายแก%ว

63103000729 นางสาวบุษรินทร� ดัชถุยาวัตร

63103000730 นางสาวสุภาวดี บุญล%อม

63103000731 นางสาววิไล สุขพุดซา

63103000732 นางสาวสิริพร ภู7ตระกูล

63103000733 นางสาวอนุชิดา อินทะดก

63103000734 นางสาวกัณฐภรณ� สุขพินิจ

63103000735 นางสาวกมลพร มณฑาทอง

63103000736 นางสาวณัฐณิชา สุกแก%ว

63103000737 นางสาวกมลชนก มรกต

63103000738 นางสาวอชิรญาณ� แสนสนาม

63103000739 นางสาววริยา จุลนันท�

63103000740 นางสาววนารี เจริญรัมย�

63103000741 นางสาวจุฑารัตน� แจ%งสว7าง

63103000742 นางสาวพรรณวิภา แขนรัมย�

63103000743 นางสาวรัชนีกร นุวงค�ไตย�

63103000744 นางสาวอรอนงค� เปรี่ยมกระโทก

63103000745 นางสาวธนาภรณ� แวววงษ�

63103000746 นายเอกราช พุฒิดํารง

63103000747 นางสาวฉัตฑริกา โพธ์ิศรี

63103000748 นายกันต� บรรเทากุล

63103000749 นางสาวศศิตา ศรีชะอุ7ม

63103000750 นางสาวสุรัชชา กาลาม
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63103000751 นางสาวนริศรา เปรมปรีด์ิ

63103000752 นายอนุสรณ� ทองอิสาณ

63103000753 นางสาวศิรินันท� หนูเพชร

63103000754 นางสาววิลานี มุนนี

63103000755 นายจีรพัฒน� ศรีราม

63103000756 นางสาววิภาวี ภู7บัว

63103000757 นางสาวอรทัย กล%วยทอง

63103000758 นางสาวชนากานต� คนซ่ือ

63103000759 ว7าที่ ร.ต.หญิงจรรยา ลานตวน

63103000760 นางสาวอัมพร ทุบกระโทก

63103000761 นางสาวเกษมณี สรจักร

63103000762 นางสาววรัญญา เซียงนอก

63103000763 นางสาวนิศากร มณีนิล

63103000764 นายชลันธร บุญแย%ม

63103000765 นายภัทรพล ปNายงูเหลือม

63103000766 นางสาวมนธิดา ใสสระน%อย

63103000767 นายดํารงกูJล โพธ์ิกําเนิด

63103000768 นางสาวกนกวรรณ ธรรมวิชัย

63103000769 นางสาวภารดี น7วมทิม

63103000770 นางสาววรรนิดา สุขวงษ�

63103000771 นางสาววนิดา ธงสันเทียะ

63103000772 นางสาวอรพรรณ ดีด%วยชาติ

63103000773 นางสาวสาลิณี สารฝ:;น

63103000774 นายธีระพงษ� แสนนอก

63103000775 นายอภิโชติ บุษบงก�

63103000776 นายศรัณยพงศ� ด7านแก%ว

63103000777 นายป:ณณทัต สระอุบล

63103000778 นางสาวสุดารัตน� กัณหา

63103000779 นายสรยุสม� เหมาะทอง

63103000780 นางสาวรัตน�ดาวัลย� พรรณขาม
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63103000781 นางสาวภัททิรา ภาแก%ว

63103000782 นายรัชนิกร ต้ังอําพรทิพย�

63103000783 นางสาววริศรา ธีรวรกาญจน�

63103000784 นางสาววิลาวัลย� ชํานาญสิงห�

63103000785 นางสาวภัคจิรา ช7างเรือนกลาง

63103000786 นายพงษ�เทพ ชมภูเพชร

63103000787 นางสาวพรทิพย� แก%วหอม

63103000788 นางสาวนารีรัตน� สีน้ําเงิน

63103000789 นางสาวนราภัทร เทียมเลิศ

63103000790 นางสาวสุมิตรา ทองจุฑา

63103000791 นายฉัตรชัย ขุมทอง

63103000792 นายเกียรติภูมิ บํารุงกลาง

63103000793 นายอัตพงษ� ชิ้นเพชร

63103000794 นางสาวสุภาพร วิเศษดี

63103000795 นางสาวจิราวรรณ ชมภูพื้น

63103000796 นางสาวจริยา บุ7งง%าว

63103000797 นางสาวธัญชนก บํารุงธรรม

63103000798 นายสุเมธ อุดมบุญ

63103000799 นางสาวชัชดาภรณ� จอมโคกกรวด

63103000800 นายโยธิน วงชารี

63103000801 นางสาวปKยะนุช รุ7งเรือง

63103000802 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา

63103000803 นางสาวเสาวภา กะสินรัมย�

63103000804 นางสาววาสนา จันชม

63103000805 นางสาวณัฐชกาญจ� จิตคติ

63103000806 นางสาวเกษราพรรณ แก%ววิเศษ

63103000807 นางสาวศิริลักษณ� ศรีวรษา

63103000808 นางสาวสุวดี ศรีโยธา

63103000809 นายพุฒิพัฒน� สถิตนิลรัตน�

63103000810 นางสาวธนกาญจน� ทิวาบันเทิง
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63103000811 นางสาวปทุมทิพย� ปมกลาง

63103000812 นางสาวน้ําทิพย� ระลึก

63103000813 นางสาวคัทธริน บัค

63103000814 นางสาวกนกวรรณ วรรณโกษิตย�

63103000815 นางสาวสุดา กระแสโท

63103000816 นางสาวโยพิตา เดชวิไล

63103000817 นางสาวจุไรรัตน� แซ7เบ%

63103000818 นางสาวกนกวรรณ สิทธ์ิสังข�

63103000819 นางสาวปรัชญา เจริญรัมย�

63103000820 นางสาวธาริณี ของดี

63103000821 นายจรัญ ดําริห�สระน%อย

63103000822 นางสาวสุวธิดา บุญสมศรี

63103000823 นายธัญพิสิษฐ� ถ่ินแก%ว

63103000824 นางสาวชนิสรา แก%วลายทอง

63103000825 นางสาวดาริณี หาญสุโพธ์ิ

63103000826 นางสาวรักชนก มีศรี

63103000827 นางสาวกาญจนา ศรีสําโรง

63103000828 นายชัยยา ย้ิมเสง่ียม

63103000829 นายปภพ ศรีสวัสด์ิ

63103000830 นางสาวอมรรัตน� บุญเกิดกูล

63103000831 นางสาวอมลรดา ยศสูงเนิน

63103000832 นายวันชัย ดีศรี

63103000833 นายณัฐวุฒิ กระจายศรี

63103000834 นายกิตตินันท� โสพุดอ7อน

63103000835 นางสาวสุปราณี ถีสูงเนิน

63103000836 นางสุพิชฌาย� วังคีรี

63103000837 นายไพรัช ลาดนอก

63103000838 นางสาวมณีรัตน� เกษตรจังหรีด

63103000839 นางสาวพัชรี อยู7เจริญ

63103000840 นายศิวนัส อัดสูงเนิน
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63103000841 นายนิคม กันทะ

63103000842 นางสาวกมลวรรณ ทองเปลี่ยน

63103000843 นางสาววราภรณ� บัวทอง

63103000844 นางสาววัชชรี แทนริน

63103000845 นายพิชิต พลเรือง

63103000846 นางสาววรรณภา รุ7นมะลัง

63103000847 นางทิมาพร ชีวะวิโรจน�

63103000848 นายประเทือง มีทอง

63103000849 นางสาวกชพร เปตะโก

63103000850 นางสาวกฤติมา สุทธิวรรณ�

63103000851 นายธนาวุฒิ อุปกา

63103000852 นางสาวพนัชญา ประราศรี

63103000853 นางสาวปทิตตา สดไธสง

63103000854 นางสาวกัญญา เยาะเย%ย

63103000855 นางสาวธนพร เพียรทํา

63103000856 นางสาวกุลธิดา สาระป:ญญา

63103000857 นายจิรายุ คําสารีรักษ�

63103000858 นายวัลลภ กาญจนวิบูลย�

63103000859 นายธวัช ดอกเต็งกลาง

63103000860 นางสาวมณีรัตน� คําเปล7ง

63103000861 นายทรงเกียรติ สีหาราช

63103000862 นางสาวมาลิณี หาระทา

63103000863 นางสาวเหมือนฝ:น พงศ�วัฒนโรจน�

63103000864 นางสาวลาวัลย� กรวยทอง

63103000865 นางสาวพร%อมพรรณ ศรีรังกา

63103000866 นายวีระวัฒน� สุนทราวิรัตน�

63103000867 นางสาวจุฑามาศ โงกสูงเนิน 

63103000868 นางสาวพิมพ�วรา ชนะค%า

63103000869 นางรุจิรา สังข�สอน

63103000870 นางสาวฐิติวรดา ทับทม
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63103000871 นายธารินทร� อาสาคติ

63103000872 นางสาวศรัญญา มุ7งพันธ�กลาง

63103000873 นายอรรถเมธ ตะโกนา

63103000874 นางอรพรรณ มหามาตร

63103000875 นางสาวสุดารัตน� เตตานัง

63103000876 นายเกียรติพงศ� แตงกระโทก

63103000877 นางสาวชีวรัตน� เพ็งนอก

63103000878 นายธีรวัต เลี้ยงจอหอ

63103000879 นายนที รีเรือง

63103000880 นางสาวสุนิตา งอสอน

63103000881 นางสาวศิริวรรณ ขาลนอก

63103000882 นางสาวสุชัญญา สุพร

63103000883 นางสาวอาภรณ�พิรุณ ชูเกษม

63103000884 นางสาวชมพูนุท ปลั่งกลาง

63103000885 นายพงศ�ภัค พูนเพ็ง

63103000886 นางสาวโสภา คงศิลา

63103000887 นางสาววันนา วังคีรี

63103000888 นายจิตรคุปต� พิไลพันธ�

63103000889 นางสาวจันทิมา สาธร

63103000890 นางสาวนรินทร นิยมนา

63103000891 นางสาวทัศนีย� ทองสายออ

63103000892 นายสุขวิชญ� นันตะบุตร

63103000893 นายธีระยุทธ ประทุม

63103000894 นางสาวศศินันต� จันทร�แจ7ม

63103000895 นายเกียรติศักด์ิ จรูญสน

63103000896 นางสาวปฏิมากรณ� เพ็ชรวิสัย

63103000897 นายธิปไตย แช7มชูกลิ่น

63103000898 นางสาวพลอยทิพย� ใจดี

63103000899 นางสาวจารุวรรณ กองแก%ว

63103000900 นางสาวภรณ�ทิพย� โพธ์ิทอง
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63103000901 นางสาวปานิศา รามฤทธ์ิ

63103000902 นางสาวสุธาสินี เปZยยุระ

63103000903 นายนิรันดร� หุ%มกระโทก

63103000904 นายสามารถ ทิพย�รอด

63103000905 นางสาวอินทิรา บูสอ

63103000906 นางสาวปราณปริยา หม่ันสาน

63103000907 นางสาวจุฑามาศ สมัครสมาน

63103000908 นายสามารถ สรรพสมบัติ

63103000909 นายสุพรชัย สมนาค

63103000910 นางสาวดารัณ เพ็ชร�กระโทก

63103000911 นางสาวเพ็ญศิรินทร� จินดาศรี

63103000912 นางสาวสิริรัตน� ชิลนาค

63103000913 นางสาวดวงหทัย บังพิมาย

63103000914 นายณัฐวุฒิ ไชยสุข

63103000915 นางสาวศิริพร ข7วนกระโทก

63103000916 นายนําโชค ล%อมกลาง

63103000917 นางสาวกฤษณา ดาวี

63103000918 นายฐปณัฐ สุดใจ

63103000919 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธ์ิ

63103000920 นางสาวจริยา สรรพอาษา

63103000921 นางสาววัชโรทัย มีสวัสด์ิ

63103000922 นายกิตติภูมิ สวยกลาง

63103000923 นางสาวปรียานุช สุวรรณรัตน�

63103000924 นายอนุพงษ� ดุพงษ�

63103000925 นางสาวณัฏฐณิชา ช7างทอง

63103000926 นายทักษิณ วรรณทอง

63103000927 นายพีรพล นนทไสย�

63103000928 นางสาวอภิญญา งามสง7า

63103000929 นางสาวเกศสุดา เปลกระโทก

63103000930 นายธีรวัฒน� โครัมย�
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63103000931 นายชัชวาล สุทธิศักด์ิ

63103000932 นางสาวสุดารัตน� พิพัฒน�รัตนถาวร

63103000933 นายจิรวัฒน� ศักด์ิศรีตระกูล

63103000934 นางสาวจิราภรณ� ฉํ่าพะเนาว�

63103000935 นางสาวนัทธ�ชนัน แก%วตาบรรเจิด

63103000936 นางสาวจันทิมา ปลื้มกมล

63103000937 นางสาวบุษกร กองงาม

63103000938 นางสาวเปรมกมล วงษาสาย

63103000939 นายธนวัฒน� โพเทพา

63103000940 นางสาวสุทธิดา ยศสูงเนิน

63103000941 นางสาวพัชรียา เกินแก%ว

63103000942 นางภัสวัลย�ญา แหยมเจริญ

63103000943 นางสาววีรยา ชะนัน

63103000944 นางสาวธัญธรณ� ภู7ทอง

63103000945 นางนุศรา โพธ์ินอก

63103000946 นายทัตพงศ� ยุทธอาจ

63103000947 นางสาวบุษรินทร� คนล่ํา

63103000948 นางสาวพรธิดา ศาลางาม

63103000949 นางสาวรวินท�นภา วรรณทอง

63103000950 นางสาววรวลัญช� ฉัตรแก%วผุดผ7อง

63103000951 นางสาวลลิตา วิลาศรี

63103000952 นางสาวผาณิตธาร เพ็ญศิริ

63103000953 นางสาวศิริรัตน� บุญคุ%ม

63103000954 นางสาวจรัญญา ลาภเกิด

63103000955 นางสาวธิติสุดา นวลศรี

63103000956 จ.ส.อ.อรรถพล มิสา

63103000957 นางสาวภคพร อุย่ี

63103000958 นางสาวประไพพิศ นามเคน

63103000959 นายเกรียงศักด์ิ แสนไชย

63103000960 นางสาวปนัดดา มาศวิริยะกุล
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63103000961 นางสาวรุจิรา วงษ�ศรีวอ

63103000962 นางสาวเยาวพา วิมาลย�

63103000963 นางสาวชุดาพร บุญเย็น

63103000964 นางสาวเบญญาภา ขาวสระ

63103000965 นางสาวธนภรณ� ยศสูงเนิน

63103000966 นายเฉลิมพล กันแก%ว

63103000967 นางสาวเบญจวรรณ มุ7งหาทรัพย�

63103000968 นางสาวพิมพ�ลภัส เชื้อสนิท

63103000969 นางสาวพรนภัส สําราญกลาง

63103000970 นางสาวภูมิศิริ แสนแก%วใส

63103000971 นางสาวชลทิชา เข็มทอง

63103000972 นางสาวอภิญญา เจริญพล

63103000973 นางสาวพัชรีพร ตุนาหงัน

63103000974 นางสาวพัชรีพร แดงธรรม

63103000975 นายพราหมณ� สมพรเทพ

63103000976 นายภัทรพล พุภูเขียว

63103000977 นายธีรวัฒน� ชัยนาฮี

63103000978 นายอนุชา จันทร

63103000979 นายโกมินทร� พูนวิลัย

63103000980 ส.อ.โยธิน ทรงประโคน

63103000981 นางสาววนิดา นามโคตร

63103000982 นางสาวปภาดา เจิมจอหอ

63103000983 นางสาวปนัดดา เกตนอก

63103000984 นายเดชวิมล พันธ�ชนะ

63103000985 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยวัฒน�

63103000986 นางสาวสิริฉาย เย่ียมไธสง

63103000987 นางสาวสุกัญญา เจือจันทร�

63103000988 นางสาวจารุวรรณ จันทร�หง7อม

63103000989 นายสุรจิตร แก%วชาติ

63103000990 นางสาวกนกพรรณ ครอบแก%ว
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63103000991 นายอธิป:ตย� มวลทอง

63103000992 นางสาวภัทรมน เดชาปภากร

63103000993 นางสาวมาลีรัตน� ฆ%องนอก

63103000994 นางสาวจุฑามาศ สJุJวิวัฒนพงศ�

63103000995 นางสาวณิชาภัทร คุณอุดม

63103000996 นางสาวอมรรัตน� โชคบัณฑิต

63103000997 นางสาวยุพาวรรณ ปรากฎดี

63103000998 นางสาวเกศินี การะเกตุ

63103000999 นางสาวเจนจิรา ตรีกูด

63103001000 นางสาวชาลิสา กลิ้งพะไล

63103001001 นางสาวศศิประภา ต%นวรรณา

63103001002 นายภีมรพัทธ� สรุจิกําจรวัฒนะ

63103001003 นางสาวปวีณา วกสูงเนิน

63103001004 นายสถาพร สุภาษิต

63103001005 นายสุเมธ เงินประโคน

63103001006 นางสาวน้ําฝน เรือนประโคน

63103001007 นางสาวรสกร สุมรัมย�

63103001008 นางสาวพรรณวรท พวงประโคน

63103001009 นางสาวจินดาภา คชวารี

63103001010 นายยุทธกร วรรณภักดี

63103001011 นางสาวดรุณกานต� นนทะมาตย�

63103001012 นายพรสวัสด์ิ วงษ�ธัญญะ

63103001013 นางสาวพัดชา กุลกุศล

63103001014 นางสาวทิวาพร วงค�พะเนา

63103001015 นางสาวชลดา คันทะยอด

63103001016 นางนิติยา ศรีชุม

63103001017 นายศุภชัย สิงห�โคตร

63103001018 นางสาววิลาวัณย� จอมอุยมะดัน

63103001019 นายปฏิญญา สุขพันธ�

63103001020 นางปKยะนุช จินันทุยา
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63103001021 นางสาวเอื้อมเดือน เนติกําจร

63103001022 นางสาวประทุมแก%ว ศรีบุตร

63103001023 นางสาวรจนา พลอยกระโทก

63103001024 นางสาวพัฒน�นรี เรืองศรี

63103001025 นางสาวสุกัญญา สีแก%ว

63103001026 นายภูริศ ชะนะยงค�

63103001027 นางสาวศรีวรรณ สุขสูงเนิน

63103001028 นางสาวจิรภัทร วิริยสถิตย�กุล

63103001029 นางสาวสุวนันท� เมฆพันธ�

63103001030 นางสาวรุ7งนภา สวยพรมราช

63103001031 นายกรวิชญ� นาคดิลก

63103001032 นางสาวภาวิณี ทองดี

63103001033 นางสาวสมฤทัย คิดสําราญ

63103001034 นางสาวพิสมัย ไชยวรรณ

63103001035 นางสาวมัณทนา สุดสายตา

63103001036 นายกรวิชญ� เอี่ยมไมตรี

63103001037 นางสาวประภัสรา สืบสิงห�

63103001038 นางสาวศรัณยา ชํานิกล%า

63103001039 นางสาววิชญา ส%มแปNน

63103001040 นางสาววิภาวดี สุขดี

63103001041 นางสาวอินทิรา กองแก%ว

63103001042 นายธญธรรม ธรรมหรรษา

63103001043 นายสุเมธ ประเสริฐศรี

63103001044 นางสาวลลิตา เทิ่งสันเทียะ

63103001045 นางสาวรจนา แวงม่ัง

63103001046 นางสาวนิธิดา หาญนอก

63103001047 นางสาวขนิษฐา ดําพรมพะเนา

63103001048 นางสาวปาริชาติ จันทร�ศักดา

63103001049 นางสาวลักขณา ชาญเชี่ยว

63103001050 นายณัฏฐพล เตรียมเชิดติวงศ�
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63103001051 นางสาวละอองดาว หวังประสพกลาง

63103001052 นางสาวนุชนาฎ ตวนชัยภูมิ

63103001053 นางสาวจันทร�นิภา สมอินทร�

63103001054 นายณัฐนนท� วิบูลย�ศิริศักด์ิ

63103001055 นายสิทธิพงษ� ผิวสร%อย

63103001056 นางสาวจิราวรรณ ฟองคํา

63103001057 นางสาวปวีณา สุลินทาบูรณ�

63103001058 นางสาวศศิกานต� รักสองหม่ืน

63103001059 นางสาวนงลักษณ� จันทรโณทัย

63103001060 นายปรีดา พงศ�สมบูรณ�

63103001061 นายตรีกวิน สมบูรณ�วงศ�

63103001062 นายอิศรา อาปะมาเก

63103001063 นายธรรมรัตน� วงศ�กาฬสินธุ�

63103001064 นางสาวหทัยชนก วิริยะประภาชัย

63103001065 นายสาธิต ยาวยืน

63103001066 นางสาวพรทิพย� คุณธรรม

63103001067 นางสาวรมย�ธีรา ปKยะกูลธาราศักด์ิ

63103001068 นางสาวอุษา งอกนาวัง

63103001069 นางสาวเบญญทิพย� เอี่ยมสําอางค�

63103001070 นางสาวพรฑิตา เทียมทอง

63103001071 นางสาวพุทธรักษา อภิธรรมพงศ�

63103001072 นายกรกานต� รอดสิน

63103001073 นางสาวสุทธินี รจิตานนท�

63103001074 นายธีรวัต ดงพิกิจ

63103001075 นางสาวสุพรรษา เขตคาม

63103001076 นางสาวกมลชนก ทศสูงเนิน

63103001077 นางสาวอัจฉรา กล%าหาญ

63103001078 นางสาวปวันรัตน� โอกาสดี

63103001079 นางสาวจักรีภรณ� แก%วไสย

63103001080 นายอดิเทพ สอพิมาย

หน%า 36 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103001081 นางสาวรมณ มงคลศิลปX

63103001082 นางสาวธนิศา ตาโพธ์ิ

63103001083 นางสาวจุไรวรรณ เดือนแจ%งรัมย�

63103001084 นายปฐมยศ แยกโคกสูง

63103001085 นางสาวศุภิกา สุขสบาย

63103001086 นายธนากร ถึงหม่ืนไวย

63103001087 นางสาวมณีรัตน� เจริญใจ

63103001088 นางสาวจุฑาทิพย� ลํามะนา

63103001089 นางสาวธิดารัตน� พนารินทร�

63103001090 นางสาวพัชราภรณ� ประสพสินธุ�

63103001091 นางนัทธมน ชาติพุดซา

63103001092 นางสาวอังคณา เกลากลาง

63103001093 นางสาวศิริรัตน� เพ็งแจ7ม

63103001094 นางสาวจตุพร คงดี

63103001095 นางสาวเกศวรินทร� กาสูงเนิน

63103001096 นางสาวกฤติมา อาศัยนา

63103001097 นางสาวภัทรนิษฐ� ศรีนวลจันทร�

63103001098 นางสาวอนุสรา ยอดบุตร

63103001099 นายสรเกียรติ เพ่ิมพูล

63103001100 นางสาวณัชชา เผือกฟ:ก

63103001101 นายณฐภัทร พูนประโคน

63103001102 นางสาวสิริลักษณ� บัวกลาง

63103001103 นางสาวณรรจา ศรีสุข

63103001104 นายปวริศร� เชิดผล

63103001105 นางสาวบุตรศรินทร� สร%อยวงษ�

63103001106 นางสาวปวิชญา พลภูเมือง

63103001107 นางยุบลวรรณ บุรัตน�

63103001108 นางสาวจันทร�เต็มดวง เม้ียนมิตร

63103001109 นางสาวนิสา นุศรรัมย�

63103001110 นางสาวนุจรินทร� รัตน�ตะคุ
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63103001111 นางสาวพรนรี บ%านกระโทก

63103001112 นางสาวอิสราภรณ� วงค�บุราณ

63103001113 นางสาวกมลชนก ใจอารีย�

63103001114 นายพิทยา ครอบแก%ว

63103001115 นางสาวกนกวรรณ ศรีเพชร

63103001116 นางสาวสุวิมล สร%างพล

63103001117 นางสาวประณัฐดา พริ้งกลาง

63103001118 นายธนวรรธ ฤทธ์ิอ%วน

63103001119 นายณัฐิวุฒิ หนุนไธสง

63103001120 นางสาวนัชชา กุลนวัช

63103001121 นางสาวศิริลักษณ� ประสานสุข

63103001122 นายสายชล สิมขุนทด

63103001123 นางสาวอัญชลี กุลสุทธ์ิ

63103001124 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน

63103001125 นางสาวไพลิน คล7องงูเหลือม

63103001126 นางสาวเบญจมาศ สุภาษิต

63103001127 นางสาวสุชานันท� สนสุภาพ

63103001128 นางสาวจิรสุดา จันทะบุรี

63103001129 นางสาวสุมาลี สุคะตะ

63103001130 นายธเนษฐ อาจพลไทย

63103001131 นางสาวกัลย�สุดา ผกาแดง

63103001132 นางสาวบุญสิตา วงศ�บุตร

63103001133 นางสาวอุทัยวรรณ สติม่ัน

63103001134 นางสาวมิตรวรรณ เพชรรัตน�

63103001135 นางชลธิชา โJล%วต้ังกิจเจริญ 

63103001136 นางสาวขนิษฐา เขตขาม

63103001137 นายพนินท� อาโยวงษ�

63103001138 นายวิทธิกร บุญเผย

63103001139 นางสาวสุวิชญา ดงหงษ�

63103001140 นางสาวปรียานุช อาพัดนอก
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63103001141 นางสาวอมรรัตน� ทิ้งสุข

63103001142 นางจุฑารัตน� พลต้ือ

63103001143 นายสุรพัศ พันธ�ฤกษ�

63103001144 นางสาวอนงค�ลักษณ� หอมอ7อน

63103001145 นางสาววัลลภา กงฮงจุ%ย

63103001146 นายไกรสิทธ์ิ ทานะมะ

63103001147 นางสาวชุติมา ขันหนองจอก

63103001148 นางสาวนัฎฐาภรณ� พวงประโคน

63103001149 นางสาวปรียาภรณ� บุกขุนทด

63103001150 นางสาวนฤมล ฤดีนิรมาน

63103001151 นางสาวนิภา อุ%มรัมย�

63103001152 นายคัมภีร� อังกระโทก

63103001153 นางสาวมะยุรี ผดุงดี

63103001154 นายพุฒิพงศ� พลรัตนศักด์ิ

63103001155 นางสาวขวัญไทย อินทยุง

63103001156 นายอภิสิทธ์ิ แสนธรรมมา

63103001157 นางสาวดวงใจ บัวแย%ม

63103001158 นางสาวกนกวรรณ สัมฤทธ์ิรินทร�

63103001159 นายวัชรินทร� หม7องกระโทก

63103001160 นางสาวภัทราภรณ� พงเกษม

63103001161 นางสาวสกาวเดือน ไหมทอง

63103001162 นายจักรฤษณ� นวลป:กษี

63103001163 นายภัทรพล ถือสยม

63103001164 นางสาวปนัดดา ผิวอ7อน

63103001165 นางสาวสุภัสสร ภักดีล%น

63103001166 นายณรงค�กรณ� บุญช7วย

63103001167 นางสาวประภาศรี ชื่อมี

63103001168 นายอนุพันธ� สงวนชื่อ

63103001169 นางสาวสิริกานดา เข็มหม่ืนไวย

63103001170 นางสาวฐิติมา แก%วทรัพย�
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63103001171 นางสาวปวิตา สังสีแก%ว

63103001172 นางสาวณัฐพร ไกลจตุรัส

63103001173 นางสาวพรนิภา ปากฏรัตน�

63103001174 นายจิรพัส แสงจันทร�

63103001175 นายกรกฎ ดงงาม

63103001176 นางปูนป:;น แก%วสมุทร�

63103001177 นายวิษณุ นิลแสงธรรม 

63103001178 นายสุชาติ ฤาชา

63103001179 นายสหภาพ วงษ�แก%ว

63103001180 นายเฉลิมศักด์ิ ใหญ7นาคะศิริ

63103001181 นายเอกลักษณ� จันทะคัด

63103001182 นางสาวรัศมี ผิวผ7อง

63103001183 นายพิชากร คําพวง

63103001184 นางสาวศุภกานต� ชัยประโคน

63103001185 นางสาววราพร มะโนวงศ�

63103001186 นางสาวจรัญญา สารนอก

63103001187 นายนิวัฒน� อุดมบุญ

63103001188 นางสาวศุภวรรณ ภูมิภักด์ิ

63103001189 นางสาวกาญจนศิริ บุญจูง

63103001190 นายสานิต ซิลพรมราช

63103001191 นางอําภา กงจักร�

63103001192 นางสาวอนันญา จังสกุล

63103001193 นางสาวฉัตรกมล ปNองเขตต�

63103001194 นายประจวบ ขุนณรงค�

63103001195 นางสาววนิดา พลสวัสด์ิ

63103001196 นางสาวพรทิพย� นัยเนตร

63103001197 นายสิทธิศักด์ิ เทียงเดช

63103001198 นายอภิสิทธ์ิ ทาพิลา

63103001199 นางสาวอารียา นิสัยค%า

63103001200 นางศรินญา ชาญชาติณรงค�
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63103001201 นายธีระพงษ� สีแพน

63103001202 นางสาวสุมินตรา เฉลยศาสตร�

63103001203 นางสาวนิลนาถ เสโส

63103001204 นางสาวธนันต�ธรญ� พละมา

63103001205 นายจิรชาติ ม่ันคง

63103001206 นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร

63103001207 นางสาวชนนิกานต� ทิมโพธ์ิกลาง

63103001208 นางสาวธิติยา จําเริญบุญ

63103001209 นางสาวนิโลบล คําเต็ม

63103001210 นางสาวโยษิตา ฝอยทอง

63103001211 นายณัฐดนัย ฉกรรจ�ศิลปX

63103001212 นางสาวมัณฑนา ชาญสูงเนิน

63103001213 นางสาวนิตยา เครือแก%ว

63103001214 นางสาวจิรวดี โทวาท

63103001215 นางสาววิภาวรรณ คําใสย�

63103001216 นายฐาปกรณ� ตะโกมา

63103001217 นายชาญวิทย� ทับจะบก

63103001218 นายพิเชษฐ� เพียรงาน

63103001219 นางสาวสกาวเดือน คําควร

63103001220 นางสาวกษมา พ่ึงกิจ

63103001221 นางสาวสุประเทวี ภูนบทอง

63103001222 นายบัญชา จูมพล

63103001223 นายพีรยุทธ แก%ววันนา

63103001224 นายบุญฤทธ์ิ ชนะศรี

63103001225 นางสาวนฤมล กาทา

63103001226 นางสาวภัคนุช งิมขุนทด

63103001227 นายเกศกร จันทร�งาม

63103001228 นางปรียานุช ทองคง

63103001229 นางสาวปKLนปริณัฐ ปลั่งกลาง

63103001230 นางสาวอาภาศิริ เธียรถาวร
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63103001231 นายธาดา สรรพวุธ

63103001232 นายนพดล จันภักดี

63103001233 นางสาวปนัดดา โคลงกระโทก

63103001234 นางสาวนราทิพย� อ7อนอิ่ม

63103001235 นางสาวจิราพร ได%พร%อม

63103001236 นางจิรารัตน� ม่ิงพฤกษ�

63103001237 นางสาวเจนจิรา ปKLนมณี

63103001238 นางสาวสุดารัตน� ม7วงอยู7

63103001239 นางสาวสุวนันท� กระพือพงษ�

63103001240 นางสาวศิวิภา แสนนาม

63103001241 นายพงษ�เพชร จะริบรัมย�

63103001242 นางสาวราตรี ปทุมวิง

63103001243 นายอิทธิพล แคนติ

63103001244 นางสาวชฎาพร พิมพิลึก

63103001245 นางสาวธัญญามาศ นามจันทึก

63103001246 นางกุสุมา ผลเจริญ

63103001247 นางสาวรัตนาพร เที่ยงกระโทก

63103001248 นางสาวชวนชม เคลื่อนไธสง

63103001249 นายจิรายุ เคหะเจริญ

63103001250 นางสาวรติรส นามประเสริฐ

63103001251 นางสาวสายสุณีย� เพชร�รัตน�

63103001252 นางสาวดวงกมล อินทสร%อย

63103001253 นางสาวจุฬาลักษณ� หินดง

63103001254 นางณรกร โกติรัมย�

63103001255 ว7าที่ ร.ต.สมชาย คิดทํา

63103001256 นางสาวเสาวลักษณ� รากผักแว7น

63103001257 นางสาวณัฐสุดา สืบสําราญ

63103001258 นางสาวปวีณา ชวนโพธ์ิ

63103001259 นางสาวปKยะพร บุตรศรีภูมิ

63103001260 นางสาวลักษณ�ชญา รุ7งเรือง
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63103001261 นายพีรพล ศรีผ7องงาม

63103001262 นายภธรเดช พวงเดชานนท�

63103001263 นางสาวพรสุดา การบรรจง

63103001264 นางสาววิชชุดา นวลใหม7

63103001265 นางสาวรักษ�มณี หมู7หัวนา

63103001266 นายปริญญา บุญครอบ

63103001267 นางสาวมัลลิยา วรรณา

63103001268 นายศุภกฤต ดวนโคกสูง

63103001269 นางสาวกรชกร ประภาวิชา

63103001270 นางสาวพฤกษา ทานาม

63103001271 นางสาวพรรณธิตา วรรณูปถัมภ�

63103001272 นางสาวศิริพร ทักคุ%ม

63103001273 นางสาวชนัดดา ประดับวงษ�

63103001274 นางสาวสุกัญญา จํานงรักษ�

63103001275 นางสาวอัญชนา แก%วไธสง

63103001276 นางสาวกันติยา สังขบุญชู

63103001277 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล

63103001278 นางสาวณัฐฐิญา การินทร�

63103001279 นางสาวรุ%งระวี แสงมณี

63103001280 นายพิสิฐพจน� เถาว�ชาลี

63103001281 นางสาวสิริกัลยา กิจนิวรศาสตร�

63103001282 นางสาวจีรนันท� ป:Lนฉิมพลี

63103001283 นางสาวอรพรรณ บุญศักดาพร

63103001284 นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุชัย

63103001285 นางสาวเฟ[Lองลดา บุญเลิศ

63103001286 นายชยพล สิบศิริ

63103001287 นางสาวธันย�ชนก สอดพรมราช

63103001288 นางสาวชไมพร พุทธบุรี

63103001289 นายเกริกชัย จันทนันท�

63103001290 นางสาวธิดารัตน� ปานเมือง
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63103001291 นางสาวศิริรัตน� สะท%าน

63103001292 นางสาววนพร แจ7มเดชะศักด์ิ

63103001293 นางสาวชนัญชิดา ภูน้ําย%อย

63103001294 นางสาวสกุลทิพย� เครือกลาง

63103001295 นายสุกฤษฎ์ิ ทองหย7อน

63103001296 นางสาววารุณี พันงาม

63103001297 นางสาววิไลวรรณ ลอยนอก

63103001298 นางสาวป:ณฑิตา จันทร�เทศ

63103001299 นางสาวปKยธิดา แสนชูปา

63103001300 นางสาวณัฐฐา วินัยพานิช

63103001301 นางเขมจุฑา จันทวลี

63103001302 นางสาวศิริลักษณ� ค%าขาย

63103001303 นางสาวเพ็ญนภา สามหมอ

63103001304 นางสาวพรพรรณ กล%าแท%

63103001305 นางสาวเบญจมาภรณ� มีหนองหว%า

63103001306 นายพีระณัฐ สิงหา

63103001307 นางสาวธีราพร จันทร�จําเริญ

63103001308 นางสาวเสาวนีย� คงวงษา

63103001309 นางสาวสุภัทร�ษร ภักดีอาษา

63103001310 นางสาวชนิกานต� ดวงกันยา

63103001311 นางสาวพรรธน�ชญมน สมภา

63103001312 นางสาวนันธิดา ขวัญทอง

63103001313 นางสาวธนาภรณ� แก%วกล%า

63103001314 นางสาวขวัญเรือน ลีโคกกลาง

63103001315 นางสาวอัญธิกา เสาดี

63103001316 นางสาวเมธาวี ขุยจันทึก

63103001317 นายพงษ�ดนัย พวงสมบัติ

63103001318 นางสาวพิมพรรณ ฐานสมบูรณ�

63103001319 ว7าที่ร.ต.หญิงยุวดี พิมพ�ยนต�

63103001320 นางสาวสาริณีย� ยุนสระน%อย
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63103001321 นางนิภานันต� เสาร�สูงเนิน

63103001322 นางสาวจิรานุช ราชรักษ�

63103001323 นางสาวรัชนีกร สังฆทิพย�

63103001324 นางสาวอุษา ลิ้มกุลวราภิวัฒน�

63103001325 นางสาวพิมฐชา พิมเสนา

63103001326 นางสาวเตชินี ต7อมกระโทก

63103001327 นางสาวแพรพรรณ อินทร�มา

63103001328 นางสาวรัชนีวรรณ วีระชัยรัตนา

63103001329 นางสาวเพชรละออ น้ํากระจาย

63103001330 นางสาวสุกัญญา ผันครบุรี

63103001331 นายสิทธานนท� โดขุนทด

63103001332 นายศักดินนท� โยกัญญา

63103001333 นางสาวรัชนี สะหาย

63103001334 นางสาวมณฑิชา สุปKนราษฎร�

63103001335 นางสาวอินทิรา โนนใหม7

63103001336 นายฐนนันท� แสงเปQา

63103001337 นางสาวณัฐกาณต� ชาญประโคน

63103001338 นางสาวสิริภัสสร บุญเรือง

63103001339 นายเจษฎา แสงสัย

63103001340 นางสาวยศวดี ภูวนาถ

63103001341 นายนัทธพงศ� โสมปาน

63103001342 นางสาวสุมินตรา ราชวงษ�

63103001343 นางสาวศิริลักษณ� เอ%กระโทก

63103001344 นางสาวสุพรรษา บุญรัตน�

63103001345 นางสาวสุมิตา มาซา

63103001346 นายปKยะ อาญาเมือง

63103001347 นางสาวบุษยมาศ ถือฉลาด

63103001348 นางสาววลัยภรณ� ทองประมูล

63103001349 นางสาวจตุรพร วรชัยฐิตินันท�

63103001350 นางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง
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63103001351 นางสาวสุรีมาศ สีวงษา

63103001352 นางสาวอมราวดี สังข�ศรี

63103001353 นายกิตติศักด์ิ สมจันทร�

63103001354 นางสาวณิชกมล แสงจะบก

63103001355 นางสาวพิจิตรตรา เนียนไธสง

63103001356 นายชยพล ไชยพร

63103001357 นางสาววนิดา พัชรานุ

63103001358 นางสาวธิดารัตน� ทัดไธสง

63103001359 นางสาวชญาภา ประมวลธนกิจ

63103001360 นางสาววันวิสา ไกรษร

63103001361 นางสาวขวัญจิรา จงกลกลาง

63103001362 นางสาวศิริวรรณ คินขุนทด

63103001363 นายสถิตย� สุขใส

63103001364 นายพงศธร เสือบัว

63103001365 นางสาวกาญจนา โฉมใหม7

63103001366 นางสาวนัฐกานต� อินทร�งาม

63103001367 นางสาวภาวิณี ย่ิงรัมย�

63103001368 นางสาวศิริลักษณ� ชอบธรรม

63103001369 นางสาวกชพร คําพิทักษ�

63103001370 นางสาวภัทราวดี วะชุม

63103001371 นางสาวธัญจิรา ดีอยากได%

63103001372 นางสาวเมธวี แคว%นไธสง

63103001373 นางสาวขนิษฐา โฮมแพน

63103001374 นายสุทธิพงษ� สืบสวน

63103001375 นายศิริวัฒนา ฤทธิสิงห�

63103001376 นางสาวนันทริยา คุรุรักษา

63103001377 นางสาวอรโสภา สุขส7ง

63103001378 นายนรินธร โสรถาวร

63103001379 นางสาวสาวิตรี ไกรสะรัมย�

63103001380 นายเทพพิทักษ� กุนอก
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ระดับปริญญาตรี

63103001381 นายธีรยุทธ กันเปรมตระกูล

63103001382 นางสาวนิตยา ใสนันท�

63103001383 นางสาวน้ําฝน วงศ�ณรงค�

63103001384 นายปริญญา กาลมุล

63103001385 นางสาวพรพิมล ไทยธานี

63103001386 นางสาวจีรพรรณ หารคํา

63103001387 นางสาวณัฐชา ภู7นภาอําพร

63103001388 นายชัชวาล ประสิทธ์ิ

63103001389 นางสาวชนิตา โคกเทียน

63103001390 นายศุภวิชญ� ภิรมย�นาค

63103001391 นางสาววิชชุลดา ตุนาค

63103001392 นายอาทิตย� อิ่มตะคุ

63103001393 นายคุณากร พ่ึงน้ํา

63103001394 นางสาวนฤมล สียางนอก

63103001395 นางสาวลลิดา ลั่นหม่ืนไวย�

63103001396 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม

63103001397 นางสาวประภัสสร หงวนไธสง

63103001398 นางสาวอารยา บํารัมย�

63103001399 นางสาวสุมิตรา มิมไธสง

63103001400 นายสืบศักด์ิ แก%ววิชิต

63103001401 นางสาวอมรรัตน� แก%วทอง

63103001402 นางสาวรุ7งนภา มาสุข

63103001403 นางสาวน้ําฝน สําราญสุข

63103001404 นายอภิชิต อุประ

63103001405 นางสาวสาวิตรี สร%อยดอก

63103001406 นางสาววราพร แก%ววิหค

63103001407 นางสาวจินตนา อุ7นชัย

63103001408 นางสาวณัฏฐา มณีด7านจาก

63103001409 นางสาวมนัญญา คาดีวี

63103001410 นายจิรวัฒน� ชุ7มสูงเนิน
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63103001411 นายอนุวัตร ทองแสงสุข

63103001412 นางสาวสุนิตา ปKนประเสริฐ

63103001413 นายคเณศ สมภพ

63103001414 นางสาวอทิติยา ขวัญประเสริฐ

63103001415 นางสาวกิติยา กลีบจอหอ

63103001416 นางสาวสุทธิดา บุญปก

63103001417 นางสาวเพชรรัตน� ศรีบุตรดา

63103001418 นางสาวฐนิชา ปวงสุข

63103001419 นางสาวย่ิงลักษณ� หัสดิน

63103001420 นายวีระพงษ� บุระพา

63103001421 นางสาวนิลุบล รพิตระกูล

63103001422 นางสาวบังอร จันทาทิพ

63103001423 นายภานุพงศ� ศุภจิตรานนท�

63103001424 นายธาดา บุญสุยา

63103001425 นางสาวศิวนาถ เจียรกุล

63103001426 นางสาวเชาวณีย� ป:นธิ

63103001427 นางสาวเจนจิรา เดียวสุรินทร�

63103001428 นายธวัฒน�ชัย พรมเทพ

63103001429 นางสาวธนพร ประโลมรัมย�

63103001430 นางจันทร�เพ็ญ พิพิธกุล

63103001431 นายสราวุฒิ เกินแก%ว

63103001432 นายอธิวัต สมาธิมงคล

63103001433 นางสาวทิพากร สวาทเพ็ชร�

63103001434 นายวรพงศ� ดาศรี

63103001435 นางสาวณัฐฐาณิชชา ศิริสวัสด์ิ

63103001436 นายคามิน เหง%าพรหมมินทร�

63103001437 นางสาวณัฐพร พรหมสวัสด์ิ

63103001438 นางสาวสุวรรณี บํารุงนา

63103001439 นายมานะ หมายสอนกลาง

63103001440 นางสาวอารียา ชัยปลัด

หน%า 48 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา
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63103001441 นางสาวสุทธจิตตา แก%ววุธ

63103001442 นายชัยวัฒน� เณรทอง

63103001443 นางสาวกาญจนา แกมแก%ว

63103001444 นางสาววาสนา เถรหม่ืนไวย�

63103001445 นางสาววารินทร� พาสิงห�สี

63103001446 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก

63103001447 นางสาวศิโรรัตน� ขําหินต้ัง

63103001448 นางสาววิภาดา เรียงสันเทียะ

63103001449 นายสหรัฐ โฉมทอง

63103001450 นางสายพิน แนบสนิทวงศ�

63103001451 นางสาวอทิตา กุลธารินท�

63103001452 นางสาวกัลย�สุดา ผิวก่ิง

63103001453 นางสาวพิชญา เฉลิมกาย

63103001454 นางสาวมัลลิกา รังมา

63103001455 นายบุญเติม อาจหาญ

63103001456 นางสาวอรอนงค� ปZจัตุรัส

63103001457 นางสาวไพจิตร พืชทองหลาง

63103001458 นางสาววนิดา พ่ึงครบุรี

63103001459 นางสาวไอลดา กาจกลาง

63103001460 นางสาวชญาณี ทีปกรกุล

63103001461 นางสาวสุธิดา ไชยกระโทก

63103001462 นางสาววนาลี ขุลาศรี

63103001463 นางสาวทิพย�ธิดา นาบํารุง

63103001464 นางสาวรุ7งตะวัน มีอุเทน

63103001465 นายพงศ�พัฒน� รุ7งอรุณ

63103001466 นางสาวสุนิสา ช7างบุ

63103001467 นายคมชัย คําพะอุ

63103001468 นางสาวกอบแก%ว ชาติธรรม

63103001469 นายสหรัฐ ทบนา

63103001470 นางสาวสุทธิดา กุนรักษ�
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63103001471 นายยุทธนา วิชาเงิน

63103001472 นางสาวศรัญญา พิมหาญ

63103001473 นางสาวนงนุช อัฑฒ�เดชาวัต

63103001474 นางสาวตรีชฎา ปลาอ7อน

63103001475 นางสาวสุดารัตน� ธงภักด์ิ

63103001476 นายนิตินันท� ศิริวงษ�

63103001477 นายฐิติภูมิ ศรวิเศษ

63103001478 นายสุทธิภัทร ฤทธ์ิเดชรัมย�

63103001479 นางสาวศุภกร พนมสัย

63103001480 นางสาวสลิตตา สิทธิสังข�

63103001481 นายพงศกร น้ําแก%ว

63103001482 นางสาวธนาภรณ� หมายไร7กลาง

63103001483 นางสาวมนัญชยา จาตุรชาต

63103001484 นางสาวเสาวลักษณ� คูณขุนทด

63103001485 นางสาวกัญญษภัค เครื่องทองใหญ7

63103001486 นายอาทิตย� ทองระยับ

63103001487 นางสาวปรียานุช เดินรีบรัมย�

63103001488 นายวีรากร ริงคะนานนท�

63103001489 นางสาวสราลี บุญเรือง

63103001490 นางสาวธารทิพย� ลายกลาง

63103001491 นายวัชรพงศ� แย%มจันทร�

63103001492 นางสาววิภาดา คุ%มวงษ�

63103001493 นางสาวมินตรา พันธุมาศ

63103001494 นางสาวพิมพกานต� บุตรเอื้อ

63103001495 นางสาวสุดารัตน� จันสําโรง

63103001496 นายบัณฑิต คล7องกระโทก

63103001497 นายฐิชากร แฮดเมย

63103001498 นางสาวภิมลฑกาญจน� นอนา

63103001499 นางสาวนุชรา แกสสูงเนิน

63103001500 นางสาวปKLนมณี อภิเมธีธํารง
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63103001501 นางสาวปาจรีย� อาวจําปา

63103001502 นางสาวนุชรี สว7างวงศ�

63103001503 นางสาวอริญา แทนรินทร�

63103001504 นางสาวนันทิกา พิลาดรัมย�

63103001505 นางสาวชลธิชา แก%วคํากอง

63103001506 นางสาวพนิตนาฎ ศรีเกษ

63103001507 นายวิทวัส เพียรประจํา

63103001508 นางสาวกัญญาณัฐ แสงส7ง

63103001509 นางสาวปนัดดา นครจันทร�

63103001510 นางสาวเนตรนภา สิงห�โต

63103001511 นางสาวรัชดาภรณ� บาลโสง

63103001512 นายวิรุฒ วงศ�ประเสริฐ

63103001513 นางสาวดวงนภา ศรีทอง

63103001514 นางสาวปาริชาติ สาตรา

63103001515 นางสาวณิชกมล ธวัชชัย

63103001516 นางสาวนฤมล เสนามาตย�

63103001517 นางสาวประสพพร ต้ังพงษ�

63103001518 นายกิตติศักด์ิ คําวงษ�

63103001519 นางสาวปนัสยา ชูกลาง

63103001520 นางสาวจุฑามาศ พิกุลหอม

63103001521 นางสาวอรวรรณ บุญทูล

63103001522 นางสาวปภัสสร ชนะอรรถ

63103001523 นางสาวจารุจิรัฐ สารีมูล

63103001524 นางสาวทักษภรณ� แพ%ชัยภูมิ

63103001525 นางสาวกนกวรรณ ศรีวีระพันธ�

63103001526 นายไชยภพ บุญยะผลานันท�

63103001527 นายชูทรัพย� ศักด์ิเกษแก%ว

63103001528 นางสาววิไลวรรณ เภสัชชะ

63103001529 นางสาวยมลภัทร กุยรัมย�

63103001530 นายวิทยา สิงห�สนั่น
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63103001531 นางมณฑิรา ครามกระโทก

63103001532 นางสาวยุพรา ภูชะธง

63103001533 นางสาวชลลดา จันโทภาศ

63103001534 นางสาวสุภาภรณ� พุ7มโพธ์ิ

63103001535 นางสาวประไพภัส มานพ

63103001536 นางสาวอัญญาวีธ� จันทร�หอม

63103001537 นางสาวภคพร โภคา

63103001538 นายปฏิภาณ ต้ังสอนบุญ

63103001539 นางสาวอุไรรัตน� ต%องกลิ่น

63103001540 นางสาวนลินนิภา บุญเศษ

63103001541 นางสาวอุดมลักษณ� สุขสนิท

63103001542 นายภาณุวัฒน� จูกูล

63103001543 นางสาวศุภานัน ต้ังศิริวัฒนวงศ�

63103001544 นางสาวอรทัย ชาวไธสง

63103001545 นายสุพจน� สุภาพศิลปX

63103001546 นางสาวจันทร�จิรา เทียมจัตุรัส

63103001547 นายปริญญา คํ้าชู

63103001548 นางสาววรรณภรณ� ธรรมโหร

63103001549 นางกมลทิพย� บุญรอดรัมย�

63103001550 นางสาวกิตติวรา สินครบุรี

63103001551 นางสาวณัฐนิชา สาสนะ

63103001552 นางสาวสุทธินันท� เกิดจัตุรัส

63103001553 นายชุติไชย พลแสน

63103001554 นางสาวศิริพร สระพิมาย

63103001555 นางสาวนิสารัตน� ก่ิงแก%ว

63103001556 นางสาวศิริรัตน� หัวข%อ

63103001557 ว7าที่ ร.ต.มนัส แสงจันทร�

63103001558 นางสาวลีลาวดี คงสวัสด์ิ

63103001559 นายคณิต ธนาภิบาลพันธ�

63103001560 สิบตํารวจโทภาณุรักษ� โชว�สูงเนิน
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63103001561 นางสาวเบญจพร จันทรจิตรสกุล

63103001562 นางสาวปวีณา บุญสละ

63103001563 นางสาวธนิดา วิผาลา

63103001564 นางสาวพรพิมล วงค�ศรีดา

63103001565 นางสาวสุนิสา การะเกษ

63103001566 นางสาวพิลารักษ� แสนฝNาย

63103001567 นายชาญวิทย� ปาสีวงษ�

63103001568 นางสาวรังสิมา จันทนัน

63103001569 นางสาวอรพิมพ� พอกกลาง

63103001570 นางสาวทิพย�มณี เกตุศิริ

63103001571 นายพงศ�พิสุทธ์ิ อุไรมาลย�

63103001572 นางสาวชลธิดา วรกฎสูงเนิน

63103001573 นางสาวมัสยา จันทเขต

63103001574 นางสาวศรสวรรค� สังกัดกลาง

63103001575 นางสาวอภิชญา พุสดีดอน

63103001576 นางสาวน้ําฝน ประสันแพงศรี

63103001577 นายธนันท�รัฐ สมรูป

63103001578 นางสาวพรรณภา สุธาอัต

63103001579 นางสาวพรพินิตนันท� เมืองแสน

63103001580 นายเชิดชัย เชิดเมืองป:ก

63103001581 นายชัยวัฒน� โคตรบํารุง

63103001582 นางสาวฐิติกาญจน� ดีเหลือ

63103001583 นางสาวรัตติยา พาเพียร

63103001584 นางสาวธัญมาส บุญเหลือ

63103001585 นายณรงศักด์ิ โชคหนุน

63103001586 นางสาวอรัญญา ยมรัตน�

63103001587 นายมนตรี เสริมศรี

63103001588 นางสาวปริยาภรณ� สาลี

63103001589 นางสาวหทัยทิพย� ศรีอภัย

63103001590 นางสาวเสาวลักษณ� กองสกุล
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63103001591 นายณัฐกิจ กมขุนทด

63103001592 นางสาวจันทร�ศศิ เสนาราษฎร�

63103001593 นายจิรโชติ ขวบสันเทียะ

63103001594 นางสาวธิดารัตน� เมียมขุนทด

63103001595 นางสาวรชยา บุญอินทร�

63103001596 นางสาวอรวรรณ บุญทิม

63103001597 นางสาวธิดารัตน� ลาภเกิด

63103001598 นางสาววนิดา จุลนาค

63103001599 นางสาวกาญจนา นามราช

63103001600 นางสาวสุนันทา ประคํานอก

63103001601 นางสาวขวัญขนิษฐ� ศรีวิลัย

63103001602 นายอานนท� กุมภันธ�

63103001603 นางสาวอารียา รัตนเพ่ิม

63103001604 นางสาวศิรดา ตันหยงทอง

63103001605 นายธนชัย ไชยศิริ

63103001606 นางสาวโชติกา เหลือล%น

63103001607 นายฐณาธิษณ� ภัทรศิริวัชร�

63103001608 นายพันธกานต� เพียงกระโทก

63103001609 นางสาวกาญจนา ปลอดกระโทก

63103001610 นายลัทธพล จิตอ7อง

63103001611 นางสาวสุวนันท� มีชัยภูมิ

63103001612 นางสาววิชญาพร สถิตชัย

63103001613 นางสาวชลดา ตาก่ิมนอก

63103001614 นางสาวนารีรัตน� ทองพรมราช

63103001615 นางสาวทิพวรรณ� เฉลียวฉลาด

63103001616 นางสาวเกศินี เวียกไธสง

63103001617 นางสาวธัญลักษณ� ผางเวทย�

63103001618 นายวิษณุพร แทนสมบัติ

63103001619 นางสาวสายสัมพันธ� รุมงูเหลือม

63103001620 นายกิตติทัต สิทธิขุนทด
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63103001621 นางสาวชุติมา ต7อกระโทก

63103001622 นางสาวศุภพร ชาวสวน

63103001623 นางสาวศริภัสสร เดือนแร7รัมย�

63103001624 นางสาวโชติกา กาญจนกาศ

63103001625 นายเจษฎา วิชาชัย

63103001626 นางสาวกัญญารัตน� เรืองศักด์ิ

63103001627 นางสาวน.ส.วรัชยา สุวรรณรัตน�อังคณานุรักษ�

63103001628 นายศุภนัฐ พลขุนทด

63103001629 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ%า

63103001630 นางสาวนฤมล ศรีผาวงษ�

63103001631 นางสาวศิริลักษณ� ก%านทอง

63103001632 นายอนุชิต ช7วยกลาง

63103001633 นางสาวมุขดารัตน� คณะฤทธ์ิ

63103001634 นายวีระเชษฐ� ชิยางคบุตร

63103001635 นางสาวณัชชารีย� ธนเจริญพิลาศ

63103001636 นายเกียรติศักด์ิ พลช7วย

63103001637 นายฐิติกร พลยาง

63103001638 นายภาณุพงศ� สวายสมสีกุล

63103001639 นางสาวสุดารัตน� โสเรรัมย�

63103001640 นางสาววนิสรณ� สนสี

63103001641 นางสาวจิตราภรณ� เปริบรัมย�

63103001642 นางสาวสุนิษา มิกขุนทด

63103001643 นางสาวนวพร งามขํา

63103001644 นายสมบูรณ� แดงดี

63103001645 นายพิทักษ�สิทธ์ิ เพชรจตุรภัทร

63103001646 นายกิตติภูมิ มวลชัยภูมิ

63103001647 นางสาวอัจฉรา ทองม7วง

63103001648 นางสาวรุ7งนภา ฆ%องนอก

63103001649 นายณฐกร จันทรัง

63103001650 นางสาวเกวลิน สุขเกษม
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63103001651 นางสาวกัลย�สุดา ซ่ือตรง

63103001652 นางสาววรรณภา สร%อยทรัพย�

63103001653 นายศุภสิน คําเจริญ

63103001654 นางสาวศศินา อนาถเนตร

63103001655 นางสาวชุดากาญจน� โรจน�ธนกาญจน�

63103001656 นางสาวสุวนันท� ปZกกระโทก

63103001657 นางสาวสุนิตย�ตรา รอดตรง

63103001658 นายสุกฤษฎ์ิ ชินคํา

63103001659 นางสาวชุดาพร พลจัตุรัส

63103001660 นายอํานาจ พงษ�เทศ

63103001661 นางธิติญาพร ตVะอVอด

63103001662 นางสาวกาญจนา จันทร�ท%วม

63103001663 นายถิรายุ จานนอก

63103001664 นางสาวกัลยารัตน� ซึมกลาง

63103001665 นางสาวศศิธร หมายรอกลาง

63103001666 นางสาวศิริลักษณ� เลาะไธสง

63103001667 นางสาวสุวิมล จานิกร

63103001668 นางสาวนิรันดร�รัตน� มะณีเเสง

63103001669 นายทศวรรณ กมลศักด์ิพิทักษ�

63103001670 นางสาวปุณฑริก งานโคกสูง

63103001671 นางสาวป:ทมพร ทองสว7าง

63103001672 นางสาวธิติพร เหล7าสมบัติทวี

63103001673 นายจักรพันธ� โลกวิทย�

63103001674 นางสาวธนภรณ� แซ7ลิ่ม

63103001675 นางสาวฐิติมา ม่ังมี

63103001676 นางสาวกมลรัตน� ตํ่ากระโทก

63103001677 นางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย�

63103001678 นางสาวปานตา ตะโพวิญ\ู

63103001679 นางสาวภานิชา ศรีจําปา

63103001680 นายวิษณุ กะสุนรัมย�
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63103001681 นางสาวสุพัตรา เรืองนางรอง

63103001682 นางสาวดวงนภา เสียนขุนทด

63103001683 นางสาวปKยธิดา แวงสูงเนิน

63103001684 นางสาวลภัสรดา อนุกูล

63103001685 นางสาวพัชราภรณ� น%อยพันธ�

63103001686 นายประวิตร สินปรุ

63103001687 นายรัฐกรณ� กองกูล

63103001688 นางภูนิดา ปล%องกลาง

63103001689 นางสาวโชษิตา ศรีมาตร

63103001690 นางสาวผกามาศ เฉลียวชาติ

63103001691 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย�

63103001692 นายชัชพงศ� จันผล

63103001693 นางสาวศิริรัตน� พิมพิค7อ

63103001694 นางสาวอัจฉรา ทวนไธสง

63103001695 นางสาวประทุมรัตน� คงบุญ

63103001696 นางสาวชลธิชา ดวงจันทร�

63103001697 นายสุริยัน ศรีขยัน

63103001698 นายฉันทิชย� หิรัญพันธุ�

63103001699 นางสาวปKยพร จดแตง

63103001700 นางสาวประภาพรรณ ประสิทธ์ิกูล

63103001701 นางอําพร พิทัต

63103001702 นางสาวนนฐชนก บุญสวัสด์ิ

63103001703 นางสาวบุณฑริก กันทะวัง

63103001704 นางสาววิชุดา ใยงูเหลือม

63103001705 นายก%องเกียรติ ปKดตังทานัง

63103001706 นางสาวอณัญญา ขันธุแสง

63103001707 นายอภิวัฒน� บุญหล%า

63103001708 นายธนวัฒน� ภูมินา

63103001709 นางสาวรุ7งทิวา จงฤทธ์ิ

63103001710 นางสาวอรุณี แก%วพวง
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63103001711 นางสาววิไลลักษณ� ชาทอง

63103001712 สิบเอกคณิศร เรียงผา

63103001713 นางสาวอธิชา เสมอตน

63103001714 นางสาวอทิตยา เริงสันเทียะ

63103001715 นางสาวจุฑารัตน� บุญเฮ%า

63103001716 นางสาวชโลธร เข่ืองถุ7ง

63103001717 นางสาวปKยธิดา เป[;อนกระโทก

63103001718 นางสาวจันทร�ทรา ประวรรณรัมย�

63103001719 นางสาวรัชนก นาคเกษม

63103001720 นางสาวมาธวี วาโยบุตร

63103001721 นางสาวอาภาภรณ� พงษ�สีมาภรณ�

63103001722 นางสาวอนงค�นาถ อักษรครบุรี

63103001723 นางสาวสุนิษา วัตสันกรึก

63103001724 นางสาวสุรัญธนา จิตต�รําพึง

63103001725 นายเกียรติภูมิ ลุนราศรี

63103001726 นางสาวภาวนา ยมพันธ�

63103001727 นางสาวชนกนันท� เหลืองศิริกุล

63103001728 นางสาววาสนา ศรีธร

63103001729 นางสาวปKยะดารา ตาติวงค�

63103001730 นางสาวสุพัตรา สุดตา

63103001731 นางสาวนวพร สืบขําเพชร

63103001732 นางสาวณัฐพร ขําโคกสูง

63103001733 นางสาววรลักษณ� บุญชุ7ม

63103001734 นางสาวนัชชา จิระพัฒน�พงศ�

63103001735 นายนราธร ทองบ7อ

63103001736 นายภาณุพงษ� ไกรสูงเนิน

63103001737 นายณัฐพล โฉมสันเทียะ

63103001738 นางสาวปภาวี ชะนากลาง

63103001739 นายเบญจพล นามสว7าง

63103001740 นางสาวจินตนา จันทนิตร�
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63103001741 นางสาวเบญจารุวัน มีกําป:ง

63103001742 นางสาวสุภาวิตา อุกฤษ

63103001743 นายณัฐวุฒิ สกุลทรงพาณิชย�

63103001744 นางสาวนารีรัตน� สีขาว

63103001745 นางสาวปKLนมณี ดาทอง

63103001746 นางสาวศุภลักษณ� เนื่องมัจฉา

63103001747 นางสาวจิตราภรณ� โปยขุนทด

63103001748 นางสาวณัฐกฤตา ไขจันทร�

63103001749 นางสาวประภาพร พามุ

63103001750 นางสาวปKยะธิดา เดชนอก

63103001751 นายวชิรพงศ� เฉียบแหลมกุลวัต

63103001752 นางสาวบุญเทียน เหลาทอง

63103001753 นางสาวสุวรณี กระแจะจันทร�

63103001754 นางสาวอุทัยวรรณ ปลอดกระโทก

63103001755 นางสาวศรัทธาชาติ ศรีสังข�

63103001756 นางสาวเสาวลักษณ� ปานทอง

63103001757 นางสาวภัสรา พิมโพ

63103001758 นางลัดดาวัลย� เพชรประกอบ

63103001759 นางสาวตติยา มีมอญ

63103001760 นางสาวสมฤทัย สมประสงค�

63103001761 นางสาวเพ็ญพิชชา สมศักด์ิ

63103001762 นายเอกพจน� สมนาม

63103001763 นางสาววิปุณยดา แจ7มแจ%ง

63103001764 นางสาวธีรรัตน� ทับทิมไสย

63103001765 นางสาวรัชนี สิงห�บุญ

63103001766 นางสาวรําไพ แก%วสระ

63103001767 นายธนาคม ดุกขุนทด

63103001768 นางสาวจิราพัชร ปล%องไม%

63103001769 นายยศสรัล ท%าวมตรี

63103001770 นางสาววรรษมล ทองนู
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63103001771 นางสาวสุธิตา แปNนประโคน

63103001772 นางสาวอริสา ป:ญญาชน

63103001773 นางสาววันวิสา มีแก%ว

63103001774 นางปKยะรัตน� แฮะประโคน

63103001775 นายธนาพิสุทธ์ิ วงษ�ทอง

63103001776 นางสาวพิมพนภัส ศักด์ิอุดมกุล

63103001777 นางสาวเกวรินทร� ปานเจริญ

63103001778 นางสาวนงนุช ศรีสุข

63103001779 นายณัฐพงศ� ทับทิม

63103001780 นางสาวชลธิชา หล%าเพชร

63103001781 นางสาวกอบแก%ว เพ็ชรนิล

63103001782 นางสาวพุทรา ไขโพธ์ิ

63103001783 นางสาวปราณี ทองวิไล

63103001784 นายชัยกร ฉัตร�เที่ยง

63103001785 นางสาวเจนจิรา คิดชอบ

63103001786 นางสาวปนัดดา คําจะโปะ

63103001787 นางสาวณภัทร เทียมถม

63103001788 นางสาวกมลชนก สุขทะเล

63103001789 นางสาวศิรินาถ แทนสอ

63103001790 นางสาวระพีพรรณ ไชยสุวรรณ

63103001791 นางศิริพร จําปาโพธ์ิ

63103001792 นายกรีรินทร� บ7อไทย

63103001793 นายพัชระ ผาดํา

63103001794 นางสาวพัทรศยา โคตรภักดี

63103001795 นายกษิด์ิภพ บุตรโต

63103001796 นางสาวคะนึงนิจ เสาะสาย

63103001797 นายวัชรากรณ� โรมขุนทด

63103001798 นายชัยเจริญ พูนเพ่ิม

63103001799 นายภัทรพล สุดประโคน

63103001800 นางสาวสุภาพร เพ7งพิศ
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63103001801 นางสาวพักตร�พิไล แก%วกัลยา

63103001802 นางสาวกรรณิการ� ผาดี

63103001803 นางสาววนิดา เดชคําภู

63103001804 นางสาวปรัศนีย� เสียดขุนทด

63103001805 นางสาวสิริประภา สรรค�บริคณห�

63103001806 นายกู%เกียรติ ศรีประยูร

63103001807 นางสาวสุจิตรา เปาะกระโทก

63103001808 ว7าที่ร%อยตรีหญิงปนัดดา ปะวันนัง

63103001809 นางสาวอุทุมพร วังคะวิง

63103001810 นางสาววันวิสา กันยาเถ่ือน

63103001811 นางสาวบุษกร ปลอดสันเทียะ

63103001812 นางสาวสกุลแพทย� เหมราช

63103001813 นางสาวกิติยา สินสวัสด์ิ

63103001814 นางสาวสกุลทรัพย� งวดชัย

63103001815 นางสาวอภิญญา โค ตะ วิ นนท� 

63103001816 นางสาวปาริดา ป:กษารัมย�

63103001817 นางสาวพิชฎาภรณ� พานขุนทด

63103001818 นางสาวกิตติยา รักษากุล

63103001819 นางสาวบุษยมาศ พรมประโคน

63103001820 นางสาวจิราภรณ� มะลิงาม

63103001821 นางสาวบัวรินทร� แย%มกระโทก

63103001822 นางสาวรัตติยา วิชุมา

63103001823 นายวิศิษฐ� มานะสถิตพงศ�

63103001824 ว7าที่ ร.ต.หญิงนริศรา ป:สสา

63103001825 นางสาววาสนา จะรอนรัมย�

63103001826 นายอภิสิทธ์ิ นะรัยรัมย�

63103001827 นางสาวธันยพร เหมวรานนท�

63103001828 นายอนุพงษ� บุญทวี

63103001829 นางสาวธนพร คุ%มวงศ�เจริญ

63103001830 นางสาวพัชรี พูนสวัสด์ิ
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63103001831 นางสาวอภิญญา จันทผิว

63103001832 นายมนัส มีทรัพย�

63103001833 นางสาวเนตรทราย พงษ�ประเสริฐ

63103001834 นางสาวภิญญาพัชญ� คําศรี

63103001835 นายบุญญฤทธ์ิ ซ%อนจันทึก

63103001836 นางสาวจุฑารัตน� เกณฑ�กระโทก

63103001837 นายวีรวิทย� กลมกลาง

63103001838 นางสาวสุวิสา จันทร�โท

63103001839 นางสาวปานิศา จันหา

63103001840 นางสาวกนกวรรณ เรืองไกล

63103001841 นางสาวสุนิตา สนพลกรัง

63103001842 ว7าที่ ร.ต.หญิงณฐมน สร%อยทอง

63103001843 นายมัททวะ หมวดอินทร�

63103001844 นางสาวอริสา พาสิงห�สี

63103001845 นายพีระพัฒน� พาชื่นใจ

63103001846 นายฉัตรชัย เสริมศรี

63103001847 นางสาวพัชรินทร� บุญมามอญ

63103001848 นางปริชญา หล7อประโคน

63103001849 นางสาวภาวดี ธัณรัฒม�สกุล

63103001850 นางสาวแก%วตา ขุมหิรัญ

63103001851 นายณัฐกาณต� ดีเสมอ

63103001852 นางสาวจิตรลดา ทองกลาง

63103001853 นางสาวปานตะวัน เทียนจันทร�

63103001854 นายมานะ ปลั่งกลาง

63103001855 นางสาวสุวลักษณ� สกุลจร

63103001856 นางสาวรัตน�รวิภา รวิศนันท�โภคิน

63103001857 นางสาวนาตยา ราศรี

63103001858 นางสาวโรสมาลิน เจือจันทึก

63103001859 นางสาวอโนชา จรรยาวรางกูร

63103001860 นางสาวปKยนุช แกมขุนทด
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63103001861 นางสาวจุฑามาศ สีหะวงษ�

63103001862 นางสาวศตพร ตันติอภิกุล

63103001863 นางสาวพิมลวรรณ มาตขาว

63103001864 นายชิษณุพงศ� ภิรมย�นาค

63103001865 นางสาวสุวรรณา สายบุตร

63103001866 นางสาวสาวิกา นุชกระโทก

63103001867 นางสาวศิวิไล สอนไธสง

63103001868 นางสาวกลมวรรณ ไพรนารินทร�

63103001869 นางสาวเจนจิรา ไชยศรี

63103001870 นายเสาร�เล็ก เพ่ือนสงคราม

63103001871 นายอนุวัฒน� สนนอก

63103001872 นางสาวสุวิภา คงอภัย

63103001873 นายพรเทพ ลาวัลย�

63103001874 นางสาวมาริษา ศรีเดช

63103001875 นางสาวสุนิตา บุญประสาน

63103001876 นางสาวศวิตา นาคา

63103001877 นางสาวนภาวรรณ นาคใหม7

63103001878 นางสาวสุขฤดี มาสิงห�

63103001879 นายภาณุพงศ� เลือดสงคราม

63103001880 นางสาวลลิตา เกตจันทึก

63103001881 นางสาวจีรนันท� พันธ�สําโรง

63103001882 นางสาวกรกนก จอยนอก

63103001883 นายอภินันท� วงคําจันทร�

63103001884 นางสาวจรัสศรี สนิทไทย

63103001885 นางสาวณัฐพร ธงทอง

63103001886 นายฺJอดิศักด์ิ หล7าธรรม

63103001887 นางสาวปวีณา ศาลางาม

63103001888 นางสาวดารารัตน� เสียงเย็น

63103001889 นายพฤฒิธร มีชั้นช7วง

63103001890 นายพิฆเณศ ปNองกัน
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63103001891 นางสาวอัญชลีพร อินทร�โสม

63103001892 นายณัฐภัทร โยธารักษ�

63103001893 นางสาวฐิตารีย� ทิมาตฤกะ

63103001894 นายภานุวัฒน� สีสวด

63103001895 นางสาวตรรกกมล ทองศรี

63103001896 นางสาวสิริพร บาลี

63103001897 นางสาวสุจิตตรา กาบบัว

63103001898 นายณัฐชัย สิงห�อําพล

63103001899 นางสาวอภิญญา ศักบุตร

63103001900 นางชลธิชา นุเรืองรัมย�

63103001901 นางสาวปราณพิชญ� ปุรัมพกา

63103001902 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล

63103001903 นางสาวพจมาน พงษ�อินทร�วงษ�

63103001904 นายพณุภณ ติยะวนิช

63103001905 นางสาวเบญจมาศ ป:ดธุลี

63103001906 นางสาวจารุพักตร� กุดรังนอก

63103001907 นายปKยพนธ� กระแสโสม

63103001908 นางสาวจันทร�ธิดา แสวงทรัพย�

63103001909 นางสาวสุดาทิพย� ไสยาสน�

63103001910 นางสาวพัชรี วงศ�มา

63103001911 นางสาวเยาวลักษณ� บุญเชิด

63103001912 นางกชวรรณ ศรีวัฒนพงศ�

63103001913 นางสาวสาธินี ต่ีสุข

63103001914 นางสาวพนิตศา บุญถึง

63103001915 นางสาวนุชรี สุทรงชัย

63103001916 นางสาวเปรี่ยมศิริพร เกณขุนทด

63103001917 นางสาวภาวิณี มังบัว

63103001918 นางสาวอังทิมา อารุน

63103001919 นางสาวมธุรยา บุญซ%อน

63103001920 นายชัยธวัช อุปคุณ
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63103001921 นางสาวนภิสา เป^นสุข

63103001922 นางสาวยุวดี ทองคําโฮ%ง

63103001923 นางสาวอมร ขอผลกลาง

63103001924 นางสาวพิมลพรรณ สุขจันทึก

63103001925 นางสาวทิพากร ชัยพัฒน�ปรีชา

63103001926 นางสาวกฤตชญานัสพ� ทิพย�บุญศรี

63103001927 นางสาวปKยะฉัตร โพธิขํา

63103001928 นางอิสรีย� เพชรหม่ืนไว

63103001929 นายกฤชณัท กองหาโคตร

63103001930 นางสาวสิรินยา สนใจ

63103001931 นางสาวธิดารัตน� ชูรัตน�

63103001932 นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช

63103001933 นางสาวมนัสวี ปKยากูล

63103001934 นางสาวอรปรียา เกษมบุญ

63103001935 นายวราพงศ� กระศิริ

63103001936 นางสาวจุฑาทิพย� ชวฤทธ์ิ

63103001937 นางรินดา เรืองทองหลาง

63103001938 นายปฏิภาณ นามประสพ

63103001939 นางสาวธนาพร ตันโห

63103001940 นางสาวอุทัยวรรณ สําราญสุข

63103001941 นายโสภณ ประวรรณรัมย�

63103001942 นางสาววนิดา สุวรรณพันธ�

63103001943 นางสาวเสาวลักษณ� เล็กสุวงษ�

63103001944 นายชัยสิทธ์ิ ทิพย�แสง

63103001945 นายสุวิทย� เหล็กหม่ืนไวย

63103001946 นายดวง บัตรรัมย�

63103001947 นายสิทธิพร แดงสุวรรณ

63103001948 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย�

63103001949 นางสาวชนัญญา อังสิทธากุล

63103001950 นายชาญยุทธ อะนันทา
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63103001951 นางสาวธิดารัตน� เกิดหม่ืนไวย

63103001952 นายธรรมศักด์ิ สุมา

63103001953 นางสาวสุพัตรา มอขุนทด

63103001954 นางสาวณัชชา แม7นศรี

63103001955 นายพงษ�สุริยะ เม้ียนมิตร

63103001956 นายธรรมนูญ คตสูงเนิน

63103001957 นางสาวชนันพร ทองสุขนอก

63103001958 นายบวรถิรนันท� แก%วเกตุ

63103001959 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี

63103001960 นางสาวประกายกานต� แสนคํา

63103001961 นางสาวเฟ[LองฟNา ดนัยรัมย�

63103001962 นางอรทัย รัตนาวิวัฒน�

63103001963 นางสาวสุวรรณี แนวทองหลาง

63103001964 นางสาวพรรณธิภา แขนรัมย�

63103001965 นางสาวสุดารัตน� ประทุมตา

63103001966 นางสาวชาริดา ศรีชุม

63103001967 นางสาวณัฐิดา เทียนทอง

63103001968 นายจิรภาส เลาวิริยะ

63103001969 นางสาวรัชดาพร สวัสด์ิทา

63103001970 นางสาววราภรณ� ประสาทสงค�

63103001971 นางสาววิภากร นามไธสง

63103001972 นายธนวัฒน� เธียรถาวร

63103001973 นางสาวกมลทิพย� เกตุใหม7

63103001974 นางสาวโชติกานต� ทุ7งกลาง

63103001975 นางสาวพิชญา ดีด%วยชาติ

63103001976 นายปฎิภาณ มอมขุนทด

63103001977 นายสามารถ สอนจินซือ

63103001978 นางสาวฉันทนา คําบาง

63103001979 นายสุรเชษฐ� สีวิราช

63103001980 นางสาววรรณเพ็ญ ฤทธิรณยุทธ
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63103001981 นางสาวนฤมล ชูสระน%อย

63103001982 นางสาววาสนา ไขพันดุง

63103001983 นางสาวศิวพร ผงสูงเนิน

63103001984 นายธวัชชัย จรกระโทก

63103001985 นายสิทธิพงษ� ธนาโชติภูมินนท�

63103001986 นายเสฎฐสิทธ์ิ พดขุนทด

63103001987 นางสาวรัตติกาล เนือนกระโทก

63103001988 นางสาวพรทิพย� นิยมรัตน�

63103001989 นางสาวพรพิมล สมางชัย

63103001990 นางสาวนภาภรณ� คชเค

63103001991 นางสาวสุภาวดี ตุนาหงัน

63103001992 นางสาวสุดารัตน� แปNนอาทิตย�

63103001993 นางสาวนุพร สิงศาลาแสง

63103001994 นางสาวคําเมือง แก%วก้ัน

63103001995 นางสาวอารีย� ชะดาจิตร

63103001996 นางสาวกรนรินทร� สุขเกษม

63103001997 นางสาวมัลลิกา สงสุข

63103001998 นางสาวชีวารัตน� ชมศรี

63103001999 นายครรสร ประสมบูรณ�

63103002000 นางสาวราศรี ราชมงคล

63103002001 นางสาวจุฑามาศ ขุนองค�

63103002002 นางสาวรุ7งนภา ชัยชนะ

63103002003 นายกนกนันท� จันทร�โคตร

63103002004 นางธิดารัตน� วรรณพงษ�

63103002005 นางสาวศุภรัตน� บุญโชติชนิต

63103002006 นางสาวจุฑามาศ ขุนนนท�

63103002007 นางสาวอําไพ คอร7า

63103002008 นางสาวคํานาง กาสนิท

63103002009 นางสาวสิริลักษณ� จันทร�แก%ว

63103002010 นางสาวนวรัตน� ผลคํา
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63103002011 นางสาวนัทติยา จันทร�อาหาร

63103002012 นางสาวกัญญสร สกุณณา

63103002013 นางศิญาภัสร� พ่ึงไพศาล

63103002014 นายอัศวิน งอนกลาน

63103002015 นางสาวดาวเรือง จงคอยกลาง

63103002016 นางสาวพันทิยา พรมมา

63103002017 นางสาวจุฑามาศ พงษ�พยัคฆ�

63103002018 นางสาวพรพรรณ พลยางนอก

63103002019 นางสาวสมหฤทัย จันทกล

63103002020 นางสาวกฤติยา อันเตวา

63103002021 นายสิทธิศักด์ิ ศรีละพันธ�

63103002022 นางสาวอัจฉราภรณ� มนัสสูงเนิน

63103002023 นางสาวรุ7งนภา พามขุนทด

63103002024 นายอนันตศักด์ิ งามแสง

63103002025 นายคณิศร เจริญ

63103002026 นายเอกรินทร� คํางาม

63103002027 นางสาวอังคณางค� ชาวนาฮี

63103002028 นางสาววาศิณี ชมพุทธ�

63103002029 นางสงวน ด%วงเอก

63103002030 นางสาวสุดารา แก%วพลกรัง

63103002031 นางสาวธารีย�วรรณ เทียนสันเทียะ

63103002032 นางสาวนิศาชล รักษา

63103002033 นางสาวศศิธร เสนา

63103002034 นางสาวยุวดี พลวิชิต

63103002035 นางสาวจินต�ลดา แก%วศรี

63103002036 นางสาววิภา เหลาสา

63103002037 นางบัวรัตน� กล7อมขุนทด

63103002038 นางสาวหยกมณี ก%อนทอง

63103002039 นางสาวจิรประภา บุญสร%าง

63103002040 นายศิริชัย สุขแสนทวี
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63103002041 นายชาคริต กาญจนศิลปX

63103002042 นายกัมพล วัดสําโรง

63103002043 นางสาวกนกอร แก%วกองกุล

63103002044 นายพงศ�ภัค สระฏัน

63103002045 นางสาววาสนา พิมสอน

63103002046 นางสาวลีลาวดี สว7างเดือน

63103002047 นางสาวกรรณิการ� หวานเหย

63103002048 นางสาวสุปราณี ชินหัวดง

63103002049 นายเมธัส ยงสืบชาติ

63103002050 นางสาวภัทรนรินทร� ประทุมอ7อน

63103002051 นางสาววิลาวัลย� มะวิญธร

63103002052 นางสาวสุภัสสร เมฆสงค�

63103002053 นายนราวิชญ� คํากองแก%ว

63103002054 นางสาวจินตหรา งอกศิลปX

63103002055 นางสาวนิตยา เหิดขุนทด

63103002056 นางสาวสุราวดี รายณะสุข

63103002057 นางสาวอรุณฉาย หลวงอินทร�

63103002058 นางสาววิรวรรณ พันเผ7าพยัคฆ�

63103002059 นางสาวสุธาสินี สมัญกลาง

63103002060 นางสาวสุธิมาศ เยรัมย�

63103002061 นางสาวจันทิมา สีลานันท�

63103002062 นางสาวพิชญานันทินี ศิริกุล

63103002063 นางสาวสุชาดา ทองเปลว

63103002064 นางสาวกนกวรรณ อิ่มบ%านเบิก

63103002065 นางสาวเนตรนรีย� วงศ�นามเถาว�

63103002066 นางสาวณฐพร แข็งฤทธ์ิ

63103002067 นายสุธี สุขสมาน

63103002068 นางสาวรจนา อัควะรัง

63103002069 นางสาวภัทริน คูณทอง

63103002070 นางสาวกาญจนา สุวิเศษ
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63103002071 นายอดิศักด์ิ บํารุงถ่ิน

63103002072 นางสาวสุปราณี ชูชี

63103002073 นางสาวประกายจันทร� เยอสูงเนิน

63103002074 นางสาววิลาสินี ดวงใหม7

63103002075 นางสาวธารารัตน� นาอุ7นเรือน

63103002076 นายปรัชญา ประเทืองไทย

63103002077 นางสาวพรประภา อาจนาเสียว

63103002078 นางสาวพรนภา ทะบิลรัมย�

63103002079 นางสาวกัณฐิกา อุไรพันธ�

63103002080 นายประจักษ� กลิ่นบุหงา

63103002081 นางสาวชลธิชา บ7อพิมาย

63103002082 นางสาวสโรชา ศิลาสลุง

63103002083 นางสาวอรปภา จํานงค�วัย

63103002084 นางสาวพรรณทิวา ศรสูงเนิน

63103002085 นางสาวจินตนาพร สอนตะคุ

63103002086 นางสาวสุพรรษา เทียมกระโทก

63103002087 นางสาวทัตติยา ชุบรัมย�

63103002088 นางสาวศิริพร พลีพรม

63103002089 นางสาวสโรชา จันสารี

63103002090 นางสาวพิลาวรรณ ศรีนานอก

63103002091 นางสาวเกษสุดา ในขาว

63103002092 นางสาวโชติมณี พ้ืนเกาะ

63103002093 นางสาวเกวะรี แสนโคตร

63103002094 นางสาวฐิติพร เพียรศิริ

63103002095 นายพุทธคุณ สรรพกิจบํารุง

63103002096 นางสาววนิษฐา ป:กษีเลิศ

63103002097 นางสาวสิริพร หงษ�สูง

63103002098 นางสาวกรแก%ว แก%วฮ7องคํา

63103002099 นายอพุนันท� สีนวลจันทร�

63103002100 นางสาวปวีณา แก%วสารภูมิ
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63103002101 นางสาวดวงแก%ว โชติประทุม

63103002102 นางสาวชิดชนก โพธ์ิสุวรรณ

63103002103 นางสาวเก็จมณี แก%วเกษเก้ียง

63103002104 นายศิวนนท� หลักทอง

63103002105 นายเฉลิมเดช งามก่ิง

63103002106 นายชัยอนันต� ราชชมภู

63103002107 นางสาวอรญา ตาอุดม

63103002108 นางสาวพิมพ�พิลัย เสื่อนไธลง

63103002109 นางศศิกานต� ชัยพรมมา

63103002110 นายธีระพงษ� ระงับรัมย�

63103002111 นายวรวุฒิ ด7านกระโทก

63103002112 นางสาวพิมพ�ชนก จงกลกลาง

63103002113 นางสาวศุภลักษณ� ทองธิสาร

63103002114 นางสาวณิชารัตน� ภาวะโคตร

63103002115 นางสาวพรทิพย� ปลื้มสายแสง

63103002116 นางสาวพัชรา เพ็ชรดี

63103002117 นายไพศาล ต้ังไพศาลสัมฤทธ์ิ

63103002118 นางสาวศศิตา สุขเฉลิม

63103002119 นางสาวฟาติมะฮ� พลราษฎร�

63103002120 นางสาวอรทัย เขตรัมย�

63103002121 นางสาวภัคศุภางค� ศรีสวัสด์ิ

63103002122 นางสาวณัฐกานต� จัตุกูล

63103002123 นางสาวอินธุอร ค%าสม

63103002124 นางสาวมณิภา สร%อยงาม

63103002125 นางสาวฉัตรนภา ธารสวิง

63103002126 นางสาวพรพิชชา พระศรี

63103002127 นายอาณัฐ ปNองขันธ�

63103002128 นางสาวอารียา ด%วยงา

63103002129 นายวิทวัส ไม%สนธ์ิ

63103002130 นายเรวัตร โถมกระโทก
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63103002131 นางสาววาสนา หลาวทอง

63103002132 นางสาวนริศรา แก%วดอนรี

63103002133 นางสาววรัญญา ดาทอง

63103002134 นางสาวธันยพร แสงอร7ามกูล

63103002135 นายติณณภพ ไผ7เถ่ือน

63103002136 นางสาวขนิษฐา ศรีโยวงศ�

63103002137 นายกล%าณรงค� ลักษณะวิเชียร

63103002138 นายพิษณุวัฒน� พุทธชู

63103002139 นายอธิพงศ� เงินหล7อ

63103002140 นางสาววรรณวิสาห� พรหมเอาะ

63103002141 นางสาวสุนิสา บัวเหม

63103002142 นายศรีศุภชัย ป:ดถา

63103002143 นายภาสกร แก%วประสงค�

63103002144 นางสาวจุฑามาศ พันธ�งาม

63103002145 นางสาวติยาภรณ� ของโพธ์ิ

63103002146 นายขวัญชัย ผลฉิมพลี

63103002147 นางสาวอกนิษฐ� ผินกระโทก

63103002148 นางสาวสุมิตรา กลิ่นมาลี

63103002149 นางอิงอร สําเลิศรัมย�

63103002150 นางสาวเจนจิรา ทองอินพงษ�

63103002151 นายโอภาส โอภาษี

63103002152 ว7าที่ร%อยตรีหญิงฑรีรัตน� วัลณวัตร

63103002153 นางสาวภัทรานิษฐ� ดิษฐพิสิษฐ�

63103002154 นายพิชชากร ค%าสม

63103002155 นางสาวพรศิริ ภูมิสุข

63103002156 นายวิสิฐ คล%ายเมืองป:ก

63103002157 นางสาวมณิสรา กาลีรัตน�

63103002158 นางสาวปุษยา ชูสกุล

63103002159 นางสาวอทิตยา ยะมูลณี

63103002160 นางสาวศิริลักษณ� หานะพันธ�
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63103002161 นายอภิสิทธ์ิ ห7อไธสง

63103002162 นายกีรติกรณ� อุดมฉวี

63103002163 นางสาวพรรณธิภา พะยุงแก%ว

63103002164 นายศุภกร จันทรมณี

63103002165 นายอิสระ ธาราพงษ�

63103002166 นางสาววณิชชา เจือจันทร�

63103002167 นางสาวดวงพร อินทร�มณี

63103002168 นางสาวปนิดา โตสุวรรณถาวร

63103002169 นางสาวหนึ่งฤดี ประทุมวงศ�

63103002170 นางสาวฑิฆัมพร ป:ญญาไชย

63103002171 นางสาวบุศรินทร� กลั่นความดี

63103002172 นายกิตติศักด์ิ เทจอหอ

63103002173 นางสาวพัลลภา แสงยากรณ�

63103002174 นางสาวเฌอย�มาฎา นรานฤเมศวร�

63103002175 นางสาวณัฐธิดา ปKวจันทึก

63103002176 นายอรรถพล ภาคภูมิ

63103002177 นางสาวอัมพร นางสันเทียะ

63103002178 นางสาวณัฏฐณิชา เรืองฤทธ์ิ

63103002179 นายวิทยา ปาสานัย

63103002180 นางสาวณัฐธิดา งอนกลาง

63103002181 นางสาวสุรีวัลย� ดําหริ

63103002182 นางสาวปรียาภรณ� ศิลาชัย

63103002183 นางสาวศจีวรรณ วงศ�สูงเนิน

63103002184 นางสาวศุภนิดา ยอดนครจง

63103002185 นางสาววันเพ็ญ เกษี

63103002186 นางสาวสุดารัตน� จันทีนอก

63103002187 นายอนุสรณ� แก7นโพธ์ิ

63103002188 นายอภิชาติ ประเสริฐสังข�

63103002189 นางสาวสุกัญญา กลิ่นสุคนธ�

63103002190 นางสาวปรียาภรณ� วรสีหะ
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63103002191 นางสาวลลิตา ภาคะ

63103002192 นางสาวสุภาพร ศรีทะ

63103002193 นายอัครชัย สุขสิน

63103002194 นายทักษิณ เสียงวังเวง

63103002195 นางสาวสุรีย� กิจจะ

63103002196 นางสาวพิมพ�พิศา ธณสุวรรณ

63103002197 นางสาวยุพาพักตร� โพธ์ิเงิน

63103002198 นายชวกร ขอพ่ึงกลาง

63103002199 นางสาวขวัญดาว เหงขุนทด

63103002200 นางสาวบุษยลักษณ� บูรณ�เจริญ

63103002201 นางสาววรวรรณ จันทร�ภิรมย�

63103002202 นางภัทรนิษฐ� คําดี

63103002203 นายจักรพงษ� ทรงมีชัย

63103002204 นางสาวสุภาวดี สีสัน

63103002205 นางสาวปKนันญา ฟุNงสกุล

63103002206 นางสาวธิดารัตน� สมสา

63103002207 นางสาวบุศย�รินทร� แย%มศิริ

63103002208 นางสาวฉายฉาน กล7อมขุนทด

63103002209 นายอภิสิทธ์ิ คะริบรัมย�

63103002210 นายรชต สุขสมแดน

63103002211 นายอํานาจ สหุนาลุ

63103002212 นางสาวชนาภา โชควิริยะจิตต�

63103002213 นายรัฐพงศ� คงพินิจ

63103002214 นางสาวณัฐริจา ทองใบ

63103002215 นางสาวปวีณา รักษาพงศ�

63103002216 นางสาวปวีณพร ประโมณะกัง

63103002217 นางสาวอริยาภรณ� จันทดวง

63103002218 นายอลังการ รักสนิท

63103002219 นางสาวมุทิตา มุ%ยกระโทก

63103002220 นายยุทธชัย ปูคะภาค
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63103002221 นายธนภัทร พันธุเพ็ง

63103002222 นางจุติกุล แสนสุข

63103002223 นางสาวนิตยา รูปคม

63103002224 นางสาวผการัตน� สุขอุ%ม

63103002225 นางสาวฉัตรโสภา ปะวะเสนัง

63103002226 นางสาวพิพิชญา ใจเชื้อ

63103002227 นางสาวอังศุมาลิน คะเนนอก

63103002228 นางสาวพิมพ�วิภา ผ7องกุศล

63103002229 นางสาวจิราภร หอกระโทก

63103002230 นางสาวยุพดี ไพก่ิง

63103002231 นางสาวยลลดา บริบูรณ�

63103002232 นางสาวจุรีพร หน7วยกระโทก

63103002233 นางสาวจิดาภา ก่ึงสําโรง

63103002234 นางสาวศิรินภา พรมเด่ือ

63103002235 นางสาวสิริมณี อิ่มอําพลศักด์ิ

63103002236 นายทศพร ขุมทอง

63103002237 นายกลวัชร ศรีหาบุญทัน

63103002238 นายพฤธิพล เพลากรณ�

63103002239 นางสาวศิรินันท� สันโดด

63103002240 นางสาวธมลวรรณ ประจงค%า

63103002241 นางสาวปราณี ขยันชุมนุม

63103002242 นายธนกฤต พิทังกร

63103002243 นายศักด์ิดา นานกระโทก

63103002244 นายณัฐพงษ� พรมลา

63103002245 นางสาวอินทุอร หวลโคกสูง

63103002246 นางสาวกรรณิการ� นิ่มศิริ

63103002247 นางสาวอชิรญา มณฑาทิพย�

63103002248 นายไกรวิชญ� พลเล็ก

63103002249 นางสาวสุกัญญา พูลมาศ

63103002250 นางสาวศิริลักษณ� ศรีบัว
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63103002251 นายวัชรพงษ� นกเสือ

63103002252 นายเนติ ประสิทธ์ิ

63103002253 นางสาวนัทธารินทร� บัวนิล

63103002254 นางสาวกัญญารัตน� โจVะประโคน

63103002255 นางสาวปรีชญา วรศิริ

63103002256 นางสาวธนพร แซ7อึ้ง

63103002257 นายวริศ ช7างสลัก

63103002258 นางสาวอรวรรณ สายยศ

63103002259 นายมนัส โพธิกะ

63103002260 นางสาวอิสรีย� สิงห�วิเศษ

63103002261 นายชัยชนะ ชิระบุตร

63103002262 นางสาวจรินทร ประยูรสุข

63103002263 นางสาวประภัสสร ศรีชู

63103002264 นายณัฐพล ถนอมสัตย�

63103002265 นางสาวสุมิตรา จานรัมย�

63103002266 นายสุรชัย แสวงชัย

63103002267 นางสาวจรัสพร คลองแห%ง

63103002268 นายนันทพัทธ� พงษ�จิรศักด์ิ

63103002269 นางสาวอารีรัตน� เดชารัมย�

63103002270 นางสาวบุญญิสา เทพสวัสด์ิ

63103002271 นายสหรัฐ กัลยา

63103002272 นางสาววชิรญา น้ําใจดี

63103002273 นายณัฐพล ศรีอุบล

63103002274 นางสาวศศิวิมล คุ%มเปลี่ยน

63103002275 นางสาวชลธี หมุนดี

63103002276 นายจักกฤษ พอกพูน

63103002277 นายศุภกร วิเศษนคร

63103002278 นางสาวนันทิยา โค%งอาภาส

63103002279 นายณรงค� มาตนาเรียง

63103002280 นางสาวกนกวรรณ จวบรัมย�
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63103002281 นางสาวพชรพร หม่ันเที่ยง

63103002282 นางสาวทรรศิกานต� ราชเทียร

63103002283 นายศิวะพันธุ� ชื่นงูเหลือม

63103002284 นางสาวสุธิชล เจริญไธสง

63103002285 นางสาวอรุณี ยุงกลาง

63103002286 นางสาวพิมลอมร พงษ�วัน

63103002287 นางสาวพรพิชฌา เกิดสิน

63103002288 นางสาวกฤษณา ดวงแข

63103002289 นางสาวประภารัตน� พลจันทึก

63103002290 นางไอยรดา เขตเจริญ

63103002291 นางสาวณภัทชา ศรีวงศ�

63103002292 นางสาวยลดา กลิ่นเพชร

63103002293 นางสาวสุพัตรา ตรีตรอง

63103002294 นางสาววรรณวิภา เพียรเสมอ

63103002295 นางสาวสุรัตนา มีสว7าง

63103002296 นายนิวัฒน� สุขแสนสี

63103002297 นายวัชรินทร� อมฤทธ์ิ

63103002298 นางสาวสุภรินทร� เกตุชาติ

63103002299 นายสัจรักษ� ช7วงภักดี

63103002300 นางสาวสลิลทิพย� ศรีทรัพย�

63103002301 นายกิตติพงษ� ภู7ทองคํา

63103002302 นางสาวมัลลิกา แคนอินทร�

63103002303 นายสาธิต รูปจะโป_ะ

63103002304 นางสาวมณฑาทิพย� ปานสันเทียะ

63103002305 นางสาวอารียา ปลงรัมย�

63103002306 นายจิรายุ สังสีเเก%ว

63103002307 นางสาวกาญจนา จิมานัง

63103002308 นางสาวอัจฉราพรรณ ปานฮวด

63103002309 นายกฤษณะ จันนวล

63103002310 นางสาวปาลิตา มีภู7
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63103002311 นายวชิรชา วัฒนชานันท�

63103002312 นางสาววรรณกานต� ทนงชัย

63103002313 นายณัฐชนน ฦๅชา

63103002314 นางสาววรินทร พิทักษ�

63103002315 นางสาววนาลี พูนทักษิณ

63103002316 นางสาวบุษกร ดีน%อย

63103002317 นางสาวเอมอร วรรณวิจิตร�

63103002318 นางสาววัชรา โสภา

63103002319 นางสาวสุริสา ศิริไปล�

63103002320 นางสาวขวัญรัตน� ศิริประภา

63103002321 นางสาวธัญวรรณ คงกิตติพิศุทธ์ิ

63103002322 นางสาวจิราพัชร ขวัญศิริ

63103002323 นายณัฐพงษ� ศรีเชียงสา

63103002324 นางสาวธนภรณ� เกยพุดซา

63103002325 นางสาววรรณสุณี อาญาเมือง

63103002326 นางสาวกาญจนา ขานจันทึก

63103002327 นางสาวรัตน�วรา คําภู

63103002328 นางสาวศศกรณ� หอมเนียม

63103002329 นางสาวจริยา สุระขุนทด

63103002330 นางสาวศมน พิกุลเงิน

63103002331 นางสาวศิริภรณ� วิเศษพลกรัง

63103002332 นางสาวกัลยรัตน� เพชรวิสิทธ์ิ

63103002333 นายทศพล ทับอาษา

63103002334 นางสาวชุติมณฑน� แสงซ%าย

63103002335 นางสาวปKยนุช หมู7โพธ์ิ

63103002336 นางสาวพัชริดา โตนน้ําขาว

63103002337 นายธีวรา อภิวัชรารัตน�

63103002338 นางสาวศรารัตน� เมาขุนทด

63103002339 นางสาวมิทตรา ลิ้มไพบูลย�

63103002340 นางสาวถาวรีย� วงษ�นรา
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63103002341 นายชาญธนวัฒน� ชาแสง

63103002342 นายอนุสรณ� ทะเรืองรัมย�

63103002343 นางนวชล เทียบดอกไม%

63103002344 นางสาวกนกทิพย� ก่ิงแก7นแก%ว

63103002345 นางสาวมาลีวรรณ จันทนันท�

63103002346 นางสาวเสาวลักษณ� มีมาเนตร

63103002347 นายพงษ�ศิริ อ7อนใจเย็น

63103002348 นางสาวณัฐกิตต� วิริยะยอดเย่ียม

63103002349 นางสาวฑัณฑิกา อาบจันทึก

63103002350 นางสาวณัฐชยา อินทร�สุข

63103002351 นางสาวนิตา หนุนกระโทก

63103002352 นายสุพจน� วงษ�คําซาว

63103002353 นายเจษฎาวุฒิ พ่ึงโคกสูง

63103002354 นางสาวเกศินี ศรีบุตร

63103002355 นายกฤษดา พงษ�อุดทา

63103002356 นางสาวจิตรศจี พงษ�ผารัมย�

63103002357 นางสาวอาภาภรณ� เค7านอ

63103002358 นางสาวพณิดา ภาษี

63103002359 นางสาวสุจิตรา สวนเพชร

63103002360 นางสาวฐิติพร สุขพงษ�

63103002361 นางสาวป:ญจลักษณ� ยอดอัน

63103002362 นางสาวณัฐชยา พลมณี

63103002363 นางสาวอิสราภรณ� อึ๊งอธิพัฒน�

63103002364 นางสาวปริญญา พรสนิทกุล

63103002365 นางสาวขวัญทิพย� รัญชัย

63103002366 นางสาวสิริลักษณ� วิทยรัตน�

63103002367 นางสาวสุทธดา ฤกษ�จันทร�

63103002368 นางสาวญาติกา ทิพเทพา

63103002369 นายอรรถพล ถ%วนถ่ี

63103002370 นายสุรชาติ สีหานาม
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63103002371 นางสาวกมลทิพย� อินทร�ทอง

63103002372 นางสาวพิลาสินี ลิไธสง

63103002373 นายธนกฤต ธรรมประโชติ

63103002374 นางอารยา กระราม

63103002375 นางสาวอาริยา สีมาพล

63103002376 นางบุญส7ง เก7งกล%า

63103002377 นางสาวนัญธิตา อาษาศรี

63103002378 นางภาวิณี อังกระโทก

63103002379 นายจักรพันธ� ขําหินต้ัง

63103002380 นางสาวขัตติยานี ศรีแฉล%ม

63103002381 นางสาวเมธยา มิรัตนไพร

63103002382 นายเกียรติศักด์ิ ประทาน

63103002383 นางสาวขนิษฐา วรรณปะกา

63103002384 นางสาวสุนทรียา เที่ยงธรรม

63103002385 นางสาวพรรณนิดา แม%นทอง

63103002386 นายวีรชัย ปะริรัมย�

63103002387 นายศักด์ิสิทธ์ิ เจริญรัมย�

63103002388 นายสุระ ประวันเทา

63103002389 นายอภิสิทธ์ิ เล7าเปZLยม

63103002390 นางสาวอัญชลี ประดับศรี

63103002391 นางสาวภัทราภรณ� ทั่งประโคน

63103002392 นางสาวเจนจิรา ภาคภูมิ

63103002393 นางสาวจิราพร ใหลหาโคตร

63103002394 นางสาวพรอุมา กมลจรัสโชติ

63103002395 นางสาวอรษา ราชสีภูมิ

63103002396 นางสาวเมลดา คงสินธนกร

63103002397 นายชัยรัตน� เพ็ชรา

63103002398 นายโชคทวี จินะขาม

63103002399 นางสาวอรทัย เมฆี

63103002400 นางสาวสัณห�สมร ศิริสําราญ
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63103002401 นายสุทธิเกียรติ ยังดี

63103002402 นายอธิรัตน� ในพิมาย

63103002403 นายอชิตพล ครุฑคง

63103002404 นายเฉลิมฤทธ์ิ พรมประโคน

63103002405 นางสาวลลิศรา สังข�กลาง

63103002406 นางสาวจันตรา จริตรัมย�

63103002407 นางสาวอารีญา หอมหวล

63103002408 นายผดุง กองทองนอก

63103002409 นางสาวเครือวัลย� โงนมณี

63103002410 นายจิรเดช ศรีรักษา

63103002411 นางเรวดี ดีพันธุ�

63103002412 นายจักรพันธ� ต7อชีพ

63103002413 นายธนธรณ� ล%วนกลาง

63103002414 นางสาวธิติกานต� พลจันทึก

63103002415 นางสาวภัทร�ธีนันท� พระภูจํานงค�

63103002416 นางสาวนิสรา ผุสดี

63103002417 นางสาววราภรณ� จองมี

63103002418 นางสาวสิริกัญญา น้ํากระโทก

63103002419 นางสาวมินตรา พรมเสนสร

63103002420 นางสาวสาวินี สาระป:ญญา

63103002421 นางสาวหฤทัย แสนโคตร

63103002422 นางสาวมารินี คําใบ

63103002423 นางสาวจุฑามาศ เลิศศรีดา

63103002424 นายมานพ วงษ�มี

63103002425 นางสาวกิตติยาพร เบ%าชนะ

63103002426 นางสาวศรัณยา ตระกูลศีลธรรม

63103002427 นายกฤษฎา ศรีมารักษ�

63103002428 นางสาวรัชนี แทนชารี

63103002429 นางสาวสิริจรรยา เพชรประไพ

63103002430 นางสาวปณาลี หวังประสพกลาง
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63103002431 นายรณชัย วันนา

63103002432 นางสาวใบเฟKร�น แสงกระโทก

63103002433 นางสาวอัญพัชญ� พงศ�ภิรโรจน�

63103002434 นายสิทธิโชค สมัครไทย

63103002435 นางสาวอริศรา นามรักษ�

63103002436 นางสาวบุญเทียน แจ7มเจริญ

63103002437 นางสาวดารัญ สุดากันต�สิริ

63103002438 นางสาวอัมรินทร� ไปนั้น

63103002439 นางอรพรรณ ไขสีดา

63103002440 นางสาวภารดี ภูชื่น

63103002441 นางสาวสุชานันท� เก็จรัมย�

63103002442 นางสาวน้ําค%าง คงศิริ

63103002443 นางสาวยุราวรรณ เสาร�สุรินทร�

63103002444 นางสาววรินดา นรารักษ�

63103002445 ว7าที่ร%อยตรีหญิงศิริวรรณ มีโคตรกอง

63103002446 นายศิริวัฒน� ดมสูงเนิน

63103002447 นางสาวเสาวเรศ สินเธาว�

63103002448 นายพนมกร พิมล

63103002449 นางสาววราภรณ� แก%วหานาม

63103002450 นางสาวขวัญกมล รักษาพงษ�

63103002451 นายขวัญชัย คุ%มวงษา

63103002452 นางสาวศิรภา นมขุนทด

63103002453 นางสาวเติมศิริ ยอดสง7า

63103002454 นางสาวปริมญาพร ศิริเม

63103002455 นายปราโมทย� ทองม่ัน

63103002456 นางสาวจุฬามณี ซุยนอก

63103002457 นางสาวปนัดดา ประดิษฐ

63103002458 นางสาวสุนิสา อาจปานกลาง

63103002459 นางสาวฐิติพร น%อยพลี

63103002460 นางสาวมัณฑนา วิชิต
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63103002461 นางสาวพรรธน�ชญมน พิมพ�ภูมี

63103002462 นางสาวสาลินี ศุภธรรมพิทักษ�

63103002463 นางสาวศิรินันท� วงค�นันท�

63103002464 นายฉัตรชัย เข%าใจการ

63103002465 นายอภิชาติ เมืองสูง

63103002466 นางสาวเมทาวินี โตนอก

63103002467 นายกฤตยชณ� น%อยทรัพย�

63103002468 นางสาวศิริพรรณ พันธ�สระน%อย

63103002469 นายยศพล โล7ห�นารายณ�

63103002470 นางสาวสายรุ%ง โพธ์ินา

63103002471 นางสาวณัชปภาวีร� วุฒิบวรวิวัฒน�

63103002472 นางสาวสุทธิลักษณ� จันรอด

63103002473 นางกาญจนา สุขศาลา

63103002474 นางสาวศุภลักษณ� แต%มพิมาย

63103002475 ว7าที่ร%อยตรีหญิงน%องแก%ว สวัสดีลาภา

63103002476 นางสาวกันต�ธิรา จารุการ

63103002477 นายอานนท� สุภาพ

63103002478 นางสาวกวินทิพย� หลงใจคอย

63103002479 นางสาววิภาวดี ยืนยง

63103002480 นางสาวณัตติยา นาคภู7

63103002481 นายยงยุทธ องวารัมย�

63103002482 นายอภิวัฒน� เชิญกลาง

63103002483 นางสาววรรณภา กลางนอก

63103002484 นายอนนท� หินสม

63103002485 นางสาวมุจลินท� อิ่มเกิด

63103002486 นางสาวกาญจนา โสส%มกบ

63103002487 นางสาวเกศินี หยวกกระโทก

63103002488 นางสาวชลฤดี สาอุตม�

63103002489 นางสาวรัชฎา ฉิมมา

63103002490 นางสาวศศิมา บุญรอด
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63103002491 นายเกียรติศักด์ิ สุจริต

63103002492 นางสาวพรสุดา คําภู

63103002493 นางสาวกุลิสรา ธีรคุณัญญา

63103002494 นายเอกบุรุษ เผ7าพงษ�ไพบูลย�

63103002495 นางสาวบุษบา ติดใจดี

63103002496 นายณัฐพล ครบกลาง

63103002497 นางสาวณัชชา ไชยชาติ

63103002498 นางสาวปวริศา ประไพศิลปX

63103002499 นางสาวหนึ่งฤทัย ตอโนนสูง

63103002500 นางสาวณัฐนันท� สร%างดี

63103002501 นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ�

63103002502 นางสาวมยุรี แสงแก%วพเนาว�

63103002503 นางสาวพีรธัช อินทกูล

63103002504 นางสาวอารียา หวานเหย

63103002505 นางสาวเพ็ญนภา เรืองวงษ�

63103002506 นายกฤษณะ สอิ้งทอง

63103002507 นายณฐกร ทูโคกกรวด

63103002508 นางสาวทัตพิชา มีประเทศ

63103002509 นางสาวเพ็ญนภา มิขุนทด

63103002510 นางสาวถิราภรณ� วงศ�จิตรวิวัฒน�

63103002511 นายพุทธพงษ� เฉลยศาสตร�

63103002512 นายอิสระภาพ บุษย�ศรี

63103002513 นางสาวกานต�ธิดา วัยเจริญ

63103002514 สิบเอกกิตติภัณฑ� ฮามพิทักษ�

63103002515 นางสาวสาริญา พิมพ�โนนทอง

63103002516 นางสาววรางคณา กองสันเทียะ

63103002517 นางสาวนภาพร สติภา

63103002518 นางสาวปณิดา ลาภย่ิงยง

63103002519 นางสาวกานต�รวี ธานีรัตน�

63103002520 นางสาวดวงขวัญ เสาสูง
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63103002521 นางสาวสันต�ฤทัย มัทจินต�

63103002522 นายรัฐศรัณย� ทรัพย�คต

63103002523 นางสาวยศยา แผ%วพลสง

63103002524 นางสาวขนิษฐา กองขุนทด

63103002525 นายชัยณรงค� แสนแทน

63103002526 นางสาวจุฑารัตน� ประทัศสานัง 

63103002527 นางสาวจิราภรณ� ไชยชาญ

63103002528 นางสาวจิรภัทร พรมโสฬส

63103002529 นางสาวเกวลิน อิ่มเอม

63103002530 นางสาวนาตยา บุตรสาลี

63103002531 นายเจนวิทย� งามสะพรั่ง

63103002532 นางสาวบุษบา บุญชม

63103002533 นายภานุวัตร ลีสันเทียะ

63103002534 นางสาวภาสินี มุ7งลา

63103002535 นางสาวนัฐธิดา ออนา

63103002536 นางสาวกนิษฐา จารัตน�

63103002537 นางสาวจันทร�จิรา ฤาชา

63103002538 นางสาวพัชรีดา งามเลิศ

63103002539 นางสาวกัญญาณัฏฐ� เฉียบแหลม

63103002540 นางสาวนิตยา สุวรรณพัฒน�

63103002541 นางสาวสกุลรัตน� แดนราชรัมย�

63103002542 นางสาวสุภาวรรณ สีลาเสร็จ

63103002543 นายบรรณวิชช� ศรีใหม7

63103002544 นางสาวอนันตภัทร� งัดสันเทียะ

63103002545 นายธวัชชัย บุญมี

63103002546 นางสาวธนพร กุลรักษา

63103002547 นางสาวญาณิศา พ7อชมภู

63103002548 นางสาวชัญญา วัดศรีพะเนาว�

63103002549 นายจาตุรนต� สุดกระโทก

63103002550 นางสาวนันทิยา อิ่มบุตร
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63103002551 นางสาวศิริลักษณ� การเพียร

63103002552 นางสาวปริมาส เดิงขุนทด

63103002553 นางสาวสุกัญญา ก่ิงทอง

63103002554 นางสาวอรวรรณ สร%อยขุนทด

63103002555 นางสาวบานเย็น ล%านภูเขียว

63103002556 นายนิรุธ แก%วแจ%ง

63103002557 นางสาวปภาดา กุสะรัมย�

63103002558 นางสาวกชพรรณ ยอดดํา

63103002559 นางสาวเบญจวรรณ เจนรัมย�

63103002560 นางสาวธนพร พุดทะเล

63103002561 นายอนุวัฒน� ไชยหาญ

63103002562 นางสาวจิรภิญญา อินทะเนน

63103002563 นางสาวสุดา รัตน� โกรดประโคน

63103002564 นายเกริกเกียรติ โสสีทา

63103002565 นายอภิชาติ ดลเจือ

63103002566 นางสาวนภัสชล โฆษิตวุทธ์ิ

63103002567 นางสาวจิดาภา โพธ์ินอก

63103002568 นายศุภากร เทียนวงค�

63103002569 นางสาวธัญธรณ� ทองล%น

63103002570 นางสาวรัตนมาศ พาสอน

63103002571 นางสาวสุชาดา แก7นแก%ว

63103002572 นางสาวอุษา หมายถมกลาง

63103002573 นางสาวธัญยภัสร� เฉลิมรัมย�

63103002574 นางสาววลัยลักษณ� คงแก%วพะเนา

63103002575 นายอลงกต พฤกษชาติ

63103002576 นางสาวพนิดา สุขมะดัน

63103002577 นางสาวจุฑามาศ จอนสําโรง

63103002578 นายศราวุธ เพ็ชรเลิศ

63103002579 นายศิริวัฒน� ทองวงศ�

63103002580 นายพิพัฒน� แก%วพระพาน
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63103002581 นางสาวเฌอมาวีร� ทองนรินทร�

63103002582 นางสาวสุพรรษา ไทยลําปาง

63103002583 นายจักรพล พิมพ�จันทร�

63103002584 นายวสุพล ไวยโภคี

63103002585 นางสาวกรรณิการ� ซองผม

63103002586 นางสาวสุธาสินี ป:จจัยเจริญ

63103002587 นางสาวปนัดดา สุระวรรณะ

63103002588 นางสาวดาว นามจะโปะ

63103002589 นางสาวกนกพร หวังสุขกลาง

63103002590 นางสาวเปรมิศา กระมล

63103002591 นางสาวสาธิยา อุทัยอาจ

63103002592 นางสาวชญาญ�พัฏฐ� เลิศจันทึก

63103002593 นางสาวนิรชา เเสนกล%า

63103002594 นายอดุลย� อุ7นวิเชียร

63103002595 นายพรภวิษย� ประพฤติธรรม

63103002596 นายพงศ�ธร อิ่มเอิบ

63103002597 นางสาวสุภารัตน� ป:ดธุลี

63103002598 นางสาวสุทธิดา บุญยงค�

63103002599 นางสาวอลิษา เอี่ยมจิตร�

63103002600 นางสาวอรอุมา เก้ือจรูญ

63103002601 นายวัชราวุฒิ สายบุตร

63103002602 นางสาววิภาวี แก%วเขียวงาม

63103002603 นางสาววรรณกร โนนคล%อ

63103002604 นางสาวศศิธร บุตกะ

63103002605 นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ�ผล

63103002606 นางสาวแพรรวี จานิกร

63103002607 นางสาวจุฑามาศ เข็มขาว

63103002608 นางสาวอําภา ศรีดาพันธ�

63103002609 นางสาววรรณิสา เทดี

63103002610 นางวรรณภา คําเฮือน
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63103002611 นายวุฒิกร สวนมอญ

63103002612 นางสาวไอรดา แกงขุนทด

63103002613 นายกฤษฎา ศรีสันต�

63103002614 นางสาวรัตติยา เอี่ยมสอาด

63103002615 นายวิวัฒน� สังขโห

63103002616 นางสาวสุนิสา ชื่นด7านกลาง

63103002617 นางสาววรรณวรัตน� ทันกลาง

63103002618 นางสาวกัญจนา ทรัพย�สิน 

63103002619 นางสาวกรกาญจน� ศรีพนม

63103002620 นางสาวฐิติกานต� สุดตลอด

63103002621 นางสาวกัญญารัตน� แก%วธรรม

63103002622 นายเมธาพัฒน� วิรัตน�ศุภเลิศ

63103002623 นายวิศิษศักด์ิ เอียการนา

63103002624 นางสาวฟารีดา อายุโย

63103002625 นายนนทชา ช7างเกวียน

63103002626 นางสาวสุโรธร พรหมพันธุ�ใจ

63103002627 นางสาวสุนารี บํารุงแคว%น

63103002628 นางสาวนิตยา คูสันเทียะ

63103002629 นางสาวธนัฏฐา หงษ�ทอง

63103002630 นางสาวภัณฑิรา กุลจันทร�เพ็ง

63103002631 นายนนทวัฒน� สุวิชาเชิดชู

63103002632 นางสาวจริยา ตวนประโคน

63103002633 นางสาวประเสริฐ ชาตี

63103002634 นางสาวเทพรัตน� กําสันเทียะ

63103002635 นางสาวสุดารัตน� เขนสันเทียะ

63103002636 นางปณิตา สมญาติ

63103002637 นางสาวจิราวรรณ เส็งนา

63103002638 นายภานุวัฒน� สิงห�อังกุระ

63103002639 นางสาวศิริรัตน� เรืองเถาะ

63103002640 นางสาวญาสุมินทร� บ7อพิมาย
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63103002641 นายนราธิป แปลงศรี

63103002642 นางสาวมณทิรา จันทร

63103002643 นายอนุศักด์ิ ยอดญาติไทย

63103002644 นางสาวอนุรดี จิตคนขยัน

63103002645 นางสาวพรรณราย สุดภักดี

63103002646 นางสาวจันทร�นภา เหินสันเทียะ

63103002647 นางสาวภัทรภรณ� ป:ตถานะ

63103002648 นางสาวปKยวรรณ วิลาพันธ�

63103002649 นายจิระเดช เขียวดวงดี

63103002650 นายวัจน�กร ทาแกง

63103002651 นางสาวรัตนา บุญพุท

63103002652 นางสาวชนิสรา สุขแสวง

63103002653 นายจักรพันธ� ควรคํานึง

63103002654 นายอภิสิทธ์ิ การเพียร

63103002655 นางสาวเพียงจันทร� เพียรแท%

63103002656 นายณภัทร สุวรรณอําภา

63103002657 นางสาวมธุริน กระแสโสม

63103002658 นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง

63103002659 นางสาวกานดา เวียงแก%ว

63103002660 ส.ต.ต.พิชิตศักด์ิ พุทธกรณ�

63103002661 นางสาววิชญาดา เพชรเลิศ

63103002662 นางสาวศิริลักษณ� บุญราช

63103002663 นางสาวกนกวรรณ พุทธวงค�

63103002664 นางสาวเพชรพริ้ง ไตรโสภณ

63103002665 นางสาวปฏิมาพร อโนพลับ

63103002666 นางอัญชลินทร� กันยา

63103002667 นายอัศวิน ผุดบัวดง

63103002668 นางสาวศิลาวรรณ สะตะ

63103002669 นางสาวศิริลักษณ� โชตินอก

63103002670 นางสาววนิดา เกตุภูงา
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63103002671 นางสาววอรดา ตอรบรัมย�

63103002672 นายนพรุจ แขพิมาย

63103002673 นายธนัตถ� โสมาบุตร

63103002674 นายวุฒิพงษ� ขอมเมืองป:ก

63103002675 นางสาวประทุมทิพ ตอนโคกสูง

63103002676 นางสาวป:ทมาวดี ชัยสุวรรณ

63103002677 นางสาวนุศรา ป:กกาสาตัง

63103002678 นางสาววรินทร สมุทร

63103002679 นางสาวอรปภา สครรัมย�

63103002680 นางสาวสุธิดา เมืองนิล

63103002681 นางสาวนภาพร อินทร�สําราญ

63103002682 นายพงศกร คันธะรัตน�

63103002683 นายวัศพล จันพายัพ

63103002684 นายมงคล ศักสิทรุ7งเรือง

63103002685 นางสาวธาติญา ศิลปกอบ

63103002686 นางสาวโศภิษฐ�ชา หวายสันเทียะ

63103002687 นางสาวสาธิตา ไกรดงพลอง

63103002688 นางสาวนิศากร กะการดี

63103002689 นางสาวพัชรินทร� แก%วประเสริฐ

63103002690 นายสมปอง ประสารพรรณ�

63103002691 นางสาวศุทธินี สมบูรณ�

63103002692 นางสาวสุภาภรณ� เกิดเรียน

63103002693 นายธนรัตน� เตชสิทธ์ิตรัย

63103002694 นางสาวนภาพร กองจันทร�

63103002695 นางสาวสุวิษา ศิลาวุธ

63103002696 นางสาวชไมพร ดีไพร

63103002697 นางสาวชนากานต� ผมมา

63103002698 นางสาวปKยดา เอี่ยมศรี

63103002699 นายภมร เจิมจันทึก

63103002700 นางสาวปรางทิพย� นึกม่ัน
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63103002701 นางสาวอุดมลักษณ� สิลินทบูรณ�

63103002702 นางสาวกุสุมา พวงแก%ว

63103002703 นางสาวไอลัดดา เวียงอินทร�

63103002704 นางสาวกันยา เคลือบสูงเนิน

63103002705 นางศิริพร ดอนหวย

63103002706 นายชนน เหลาใหม7

63103002707 นางสาวพรประภา ป:ญญะ

63103002708 นายกฤษณพงศ� ชลภัสสรณ�

63103002709 นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก

63103002710 นางสาวสุริยา โสมสุข

63103002711 นางสาวนิรัฐกานต� จันทร�แก%ว

63103002712 นางสาวสุรัตนาภรณ� สมบูรณ�รัตน�

63103002713 นายสุรชัย อินทร�นอก

63103002714 นายนพพร มูลดี

63103002715 นางสาววิมลรัตน� โอทารัมย�

63103002716 นางสาวมาลินี สมยานพล

63103002717 นางสาวมารียา คงอินทร�

63103002718 นางสาวจีรวรรณ เครือจันทร�

63103002719 นางสาวฐิติรัตน� นามวันสา

63103002720 นางสาวภรณ�ทิพย� จริงพิมาย

63103002721 นางสาวพิมชนก สํารวจเบญจกุล

63103002722 นางอ%อมใจ หาญเวช

63103002723 นายกฤษณศักด์ิ สอนสุข

63103002724 นายสุรพัฒน� โภชน�ฉิมพลี

63103002725 นางสาวอิศราพร เดียนกระโทก

63103002726 นางสาวปรางทิพย� เกิดศิริ

63103002727 นางสาวศศิวาภรณ� ปKLนชู

63103002728 นางสาวเกศริน งัดสันเทีย

63103002729 นางสาววรรณิภา เสาวพันธ�

63103002730 นายสุรัตน� กํามะชัยคํา
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63103002731 นายอัษฎาง ธีระวิทยาภรณ�

63103002732 นางสาวศรัญญา ภาณุรัตน�

63103002733 นางนงนุช บ7อไทย

63103002734 นางสาวคณานิศา ซ7อนกลิ่น

63103002735 นางสาวกรกนก กมขุนทด

63103002736 นางสาววารุณี ตงกระโทก

63103002737 นายเกมส� แก7นคําหล7อ

63103002738 นายศักดา ณัฐธัญญกุล

63103002739 นายอมรศักด์ิ จันทร�นุช

63103002740 นายเรืองยศ กระออมแก%ว

63103002741 นางสาวธนวันต� ทองใหญ7

63103002742 นางสาวฐิตาภา หิรัญกุลเกษม

63103002743 นายป:ณณวิชญ� หลักเพ็ชร�

63103002744 นายวสันต� แสงขาว

63103002745 นางสาววริศรา ศรีพระจันทร�

63103002746 นางสาวจุฑาพร ชิณเทศ

63103002747 นางสาวกัญ ญรัตน� หลาบนอก

63103002748 นายพิพัฒน� จันทร�แดง

63103002749 จ.ส.อ.บุญโชค โพธ์ิคํา

63103002750 นางสาวเจนจิรา มูลจังหรีด

63103002751 นางสาวนิตยา ดาศรี

63103002752 นางสาวสโรชา บุญผ7อง

63103002753 นางสาวดวงราดา แก7นพรม

63103002754 นางสาวสุนิสา เทียมม7วง

63103002755 นางสาววรัญญา จําปา

63103002756 นางสาวพนิดา ไชยบัวแดง

63103002757 นายฐานิช รักขิตกูล

63103002758 นายสุขสันต� แหวนเงิน

63103002759 นางสาวถนิฐา นามวงศ�

63103002760 นางสาวสุกัญญา ปลอดกระโทก
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63103002761 นางภาฤดี จันทีนอก

63103002762 นางจิราพร ฟุNงสันเทียะ

63103002763 นางสาวสัจจา ช7างทํา

63103002764 นายลิขิต สาขา

63103002765 นางสาวไอรดา มิเล

63103002766 นางสาวศิริพร บํารุงเกาะ

63103002767 นางสาวสุธาสินี สิงห�ทอง

63103002768 นางสาวญาดา ศาลางาม

63103002769 นางสาวอรสา ป:ญญาเอก

63103002770 นายทีปกร ภาษี

63103002771 นางสาวศราวัลย� วิเศษทรัพย�

63103002772 นางสาวสุดารัตน� พุ7มโมรา

63103002773 นางสาวณัฐวรรณ เนือนกระโทก

63103002774 นางสาวศุภมาศ สุขจิต

63103002775 นางสาวสาลี่ พรีพรม

63103002776 นางสาวอินทิรา สุขใส

63103002777 นางสาวศุภากร มีลักษณะสม

63103002778 นายพงษ� วิวัฒน� จีระมะกร

63103002779 นายเชิดพงศ� แทนหอม

63103002780 นายนภนต� เเก%วคุณงาม

63103002781 นางสาววันวิสาข� คําทวี

63103002782 นางสาวขนิษฐา ศรีบุญเรือง

63103002783 นางสาวอรพินท� เจิมขุนทด

63103002784 นายมฆวาน ศรีวัฒนพงศ�

63103002785 นางสาวสาวิตรี แทนกุดเรือ

63103002786 นางสาวนิตยา แก%วลา

63103002787 นายณัฐพล เงียบประโคน

63103002788 นางสาวณัฐนรี เสาะขุนทด

63103002789 นางสาวอุษา ชุดสูงเนิน

63103002790 นางสาวสุพรรณ� บุตะเคียน

หน%า 93 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103002791 นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล

63103002792 นางสาวสิรินญา วาวิไล

63103002793 นายวิศรุต เพียรสูงเนิน

63103002794 นางสาววิสสุตา นพพิบูลย�

63103002795 นายณพวงศ� สมอ7อน

63103002796 นางสาวณัฐชา นพรัตน�

63103002797 นางสาวสุมาลี ชาญณรงค�

63103002798 นางสาววัชรินทร�พร บุตรเอก

63103002799 นางสาวกัญญารัตน� เสนอกลาง

63103002800 นางสาวอรวรรณ ศรีเชียงหา

63103002801 นายไกรวิชญ� แสงแก%ว

63103002802 นางสาวจุฑามาศ สอนเพีย

63103002803 นายสราวุฒิ ศรีโคตร

63103002804 นางสาวศุภักษร คํากําพุด

63103002805 นางสาวสุดารัตน� พันสีทา

63103002806 นางกุสุมาลย� มาลา

63103002807 นางสาวอริสรา สุทธิสาร

63103002808 นางสาวพรพรรณ ภูมิโคกรักษ�

63103002809 นางสาวบุษกร แร7เขียว

63103002810 นางสาวการันตี คือจะโปะ

63103002811 นางสาวจิราภรณ� ฤกษ�ดี

63103002812 นางกัลยา มีศิริ

63103002813 นางสาวคนัมพร ภัทธิยพันธ�

63103002814 นางสาวแพรวพรรณ น%อยวัน

63103002815 นายชัยวัฒน� สวนสีดา

63103002816 นางสาวอรชา ชิโนทัย

63103002817 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ วรรณโค

63103002818 นางสาวอภิญญา สีน้ําคํา

63103002819 นางสาวสุนิสา ปวงประชัง

63103002820 นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง
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63103002821 นางสาวตรีชฎา รุกขชาติ

63103002822 นายบุญทวี ภักดีจอหอ

63103002823 นางสาวณภัค ตันติพัทธากุล

63103002824 นางสาวพินิจนันท� พลสม

63103002825 นางสาวสุนิษา สินปรุ

63103002826 นายป:ณญวิชญ� พละศูนย�

63103002827 นางสาวกาญจนา จิตวงค�

63103002828 นางสาวพัชรินทร� ศรีช%างสาร

63103002829 นางสาววนิดา แสนศรศรี

63103002830 นางสาวจุฑามาศ ก7อแก%ว

63103002831 นางสาวฐิติมา ประสารทอง

63103002832 นายธนันชัย ใจดีจริง

63103002833 นางสาวศิริวิมล พึบขุนทด

63103002834 นางสาวสุภิญญา พรมมานอก

63103002835 นางสาวอินทิรา อาจเวทย�

63103002836 นายวัชระ วิเท7ห�

63103002837 นางสาวธิดา กล้ําทอง

63103002838 นางสาววิจิตรา แซ7ตัง

63103002839 นายสุวรรณ กระแชรัมย�

63103002840 นางสาวณัฐชยา พรมมา

63103002841 นางสาวสุพรรณี อัครวิโรจสกุล

63103002842 นายฐาปกรณ� ลายภูษา

63103002843 นางสาวแพรวผกา ชิดนอก

63103002844 นางสาวนิภา อุตตะมะ

63103002845 นางสาวชิดชนก พระภักตร�

63103002846 นางสาวจุฑามาศ วงษ�อุทา

63103002847 นางสาวตรีนภา ทุมจํานงค�

63103002848 นางสาวไพรินทร� กลิ่นทอง

63103002849 นายวรวัฒน� วงศ�ยุทธจักร�

63103002850 นางสาวขวัญเรือน จันทร�รองศรี
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63103002851 นายฐิตินันท� หมวกทอง

63103002852 นายเอกชัย ศิลปสิทธ์ิ

63103002853 นายนพเก%า อินทรสูงเนิน

63103002854 นางสาวสมฤดี เลิบไธสง

63103002855 นางสาวสิริลักษณ� นราพล

63103002856 นางสาวจิรนันท� ปKธิระโจ

63103002857 นางสาวสลักจิต อินโตนด

63103002858 นายบดินทร�เดชา แจ7มจันทร�

63103002859 นายวันชัย จันทร�กลาง

63103002860 นางสาวสุภาวดี เหงกระโทก

63103002861 นายรัตนโชติ หมวดโคกสูง

63103002862 นางสาวจุฑามณี ตามไธสง

63103002863 นางสาวอารีภรณ� เหงกระโทก

63103002864 นางสาวเนรัญชลา พันชา

63103002865 นางสาวกุลสตรี เขียวฤทธ์ิ

63103002866 นางสาวบุษยกานต� จันทรประทีป

63103002867 นายสมประสงค� ธรรมทวี

63103002868 นางสาวน้ําทิพย� รัตนลัย

63103002869 นางสาวทิพย�สุคนธ� ขวางกระโทก

63103002870 นางสาวลลิดา แสงโคตร

63103002871 นางสาวรัชฎาภรณ� จันลา

63103002872 นางสาวปอแก%ว ฉัตรทอง

63103002873 นางสาวโชติกา มีชํานาญ

63103002874 นายวัชรินทร� แก%วกลาง

63103002875 นายเนติธร จิมแสง

63103002876 นายชินกฤต บุษรากุล

63103002877 นางสาวสายสร%อย จันนุบิน

63103002878 นางสาวเกวลิน มีสุข

63103002879 นายธนภัทร วงค�กันทะ

63103002880 นายกานต� จัตุภัทรกุล
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63103002881 นายอภิวัฒน� เงางาม

63103002882 นางสาวสิริกานต� กลีบกมล

63103002883 นายชนะชัย ด%วงพะไล

63103002884 นางสาวศิริวรรณ ชุ7มเย็น

63103002885 นางสาวเปรมฤดี ภูขุนทด

63103002886 นางสาวสุรีมาศ สงกูล

63103002887 นายทรงวุฒิ ชูสกุล

63103002888 นายจักรภพ นิติภัทร

63103002889 นางสาวสุวจี ศรีพนม

63103002890 นายเสกสรร อุไรแข

63103002891 นายสิทธิศักด์ิ เอมสาร

63103002892 นางสาวศัณสนีย� แฝงโยธา

63103002893 นางสาวณภัทร จันบัวลา

63103002894 นางสาวดวงกมล หิงสันเทียะ

63103002895 นางสาวสิริมา สมชาติ

63103002896 นางสาวสรีรัตน� กงชัยภูมิ

63103002897 นางสาวกานต�ธิดา ประดิษฐ�

63103002898 นางสาวมัณฑนา แผ%วพลสง

63103002899 นายวัชรินทร� แก7นชัยภูมิ

63103002900 นายอรรถพล โนนศรี

63103002901 นายกฤษฎา ถิตย�วิลาศ

63103002902 นางสาวศศิพร เจียมโพธ์ิ

63103002903 นายทศพล บุตรหิน

63103002904 นายชัยวัฒน� ผิวจันทา

63103002905 นางสาวเยาวลักษณ� พริกจํารูญ

63103002906 นายวสันต� มีชํานาญ

63103002907 นางสาวสุพิชญา แก%วบุดศา

63103002908 นางสาวลัทธพร ธงกระโทก

63103002909 นางสาวณัฐชยา ฉัตรหลวง

63103002910 นางสุพรรณณี ฝาชัยภูมิ
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63103002911 นางสาวสุกัญญา อ%อนอุบล

63103002912 นายณรงค�ฤทธ์ิ กโนทร

63103002913 นางสาวกษมาพร อิ่มสะอาด

63103002914 นางสาวสุพิชชา ทองจํารัส

63103002915 นางสาวตรีรัตน� ตอรบรัมย�

63103002916 นางสาวทอฝ:น จันทสุข

63103002917 นางสาวอารยา ตรีรัตนกุลพร

63103002918 นางสาวอุษา วังศรี

63103002919 นางสาวปรียาภรณ� ป:ญสุวรรณ

63103002920 นางสาวอรวรรณ จันทร�เหลือง

63103002921 นายกิตติวุฒิ ล%อมไธสง

63103002922 นายอภิชาติ สุขนิรันดร�

63103002923 นางสาวนันทรัตน� พลแสน

63103002924 นางสาวสะรินทร� ศรีสด

63103002925 นายปฐมพร เบ็ญจพร

63103002926 นายอณัฐศิชาญ บุญกอง

63103002927 นายวิทวัส ศรีจันทร�

63103002928 นายพงศกร มูลพล

63103002929 นายชยาพล อินทอง

63103002930 นางสาวเพ็ญนภา พลเดชา

63103002931 นายเอกลักษณ� ชนะชัย

63103002932 นางสาวธัญวรัตม� ถนอมจิตร

63103002933 นายสุทธิภัทร ละอองทอง

63103002934 นางสาวยุวดี พยอมหอม

63103002935 นางสาวแก%วตา แพงสวัสด์ิ

63103002936 นางสาวม่ิงขวัญ ผสมงาม

63103002937 นางสาวสุธาสินี ศรีมันตะ

63103002938 นางสาวกุลธิชา เยียรสวัสด์ิวงศ�

63103002939 นายนพสิทธ์ิ ชวาลวีระวัฒน�

63103002940 นางสาวปณิชา บุศยพรรณ

หน%า 98 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103002941 นางสาวปานเนตร สกุลเจริญ

63103002942 นางสาวพัชรียา โพธิโชติ

63103002943 นางสาวอักษรศรี ใสสดศรี

63103002944 นายภัทรศักด์ิ สนทอง

63103002945 นายประนด พอกขุนทด

63103002946 นางสาววราลักษณ� แสงดี

63103002947 นางสาวโยษิตา ทองจ%าว

63103002948 นางสาวณัฐนิชา ต้ังศรีทอง

63103002949 นางวิชุดา เทพังเทียม

63103002950 นางสาวสุกัญญา บุญหลง

63103002951 นายวันธวัช หม่ันคง

63103002952 นางสาวกรรณิการ� พันธุ�รัตน�

63103002953 นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล

63103002954 นายสุรพล สาเงิน

63103002955 นายธณกฤชหพรร อินทกูล

63103002956 นางสาวนพรัตน� กณิกนันตทัศน�

63103002957 นายบุญธรรม แฮะประโคน

63103002958 นางสาวนภัส นันท� นนท� ขุน ทด 

63103002959 นางสาวอารียา อินทร�ติยะ

63103002960 นางสาวฉัตรฑริกา บุญชุ7ม

63103002961 นางสาวสุพัตรา อ%วนใจยราช

63103002962 นางสาววารุณี พานิชปฐม

63103002963 นางสาวเกตุกนก มุ7งหามกลาง

63103002964 นางสาวเบญจวรรณ ราชตราชู

63103002965 นางสาวกัญญาภัทร เลาห�กมล

63103002966 นางรัศมี หิรัญอร

63103002967 นางสาวฐิติรัตน� สร%อยสูงเนิน

63103002968 นางสาวเปมิกา เชิงรัมย�

63103002969 นางสาวกาญจนา ชํานาญศก

63103002970 นางสาวปพิชญา ลีฬหารัตน�
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63103002971 นางสาวกมลทิพย� เสาวรส

63103002972 นายวันเฉลิม ศรีบุญโรจน�

63103002973 นางสาววิภาดา มีโชค

63103002974 นางสาวเฟ[LองฟNา ลาน้ําเที่ยง

63103002975 นายระพีพัฒน� สมรูป

63103002976 นายปKยพงษ� ถาวรรัตน�

63103002977 นางสาวนัชชา เชิดสูงเนิน

63103002978 นางสาวศันสิดา ลาตรินทร�

63103002979 นางสาวศิราภรณ� นุสันรัมย�

63103002980 นางสาวจันจิรา ใจเที่ยง

63103002981 นายรัตนบดินทร� ชะม%ายกลาง

63103002982 นางสาวนัชชา วัฒนการุณวงค�

63103002983 นายดิศรินทร� ผลย่ิง

63103002984 นางสาวมาลินี ทั่งกลาง

63103002985 นางสาวนฤมล คุณมาศ

63103002986 นางสาววรดา พ่ึงงาม

63103002987 นางสาวปริตตา กองสุข

63103002988 นางสาวสุดาพร สินเธาว�

63103002989 นางสาวศานตมนัส รัตนะ

63103002990 นางสาวชยาภรณ� น%อยทุ7ง

63103002991 นางสาวรุ7งอรุณ ตริตรอง

63103002992 นางสาวภัทริกา อินถวัลย�

63103002993 นายสุทธิพงษ� แตงสูงเนิน

63103002994 นางสาวสุภาวดี ลินไธสง

63103002995 นางสาวอาทิตยา สาลีผล

63103002996 นางสาวสายรุ%ง ศิริสําราญ

63103002997 นางสาวอาทิติยา อินตา

63103002998 นางสาวพลอยรุ%ง ชาญชํานิ

63103002999 นางสาวสุกัญญา นามบุญเรือง

63103003000 นางสาวสิริรัตน� สุขหนา
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63103003001 นางสาวรัตนาภรณ� ควบพิมาย

63103003002 นางสาวพรพิมล ต7อชาติ

63103003003 นางสาวอมรรัตน� นิลวรรณ�

63103003004 นายปรวิชญ� กล7าวรัมย�

63103003005 นางชลธิชา ดาราวรรณรัตน�

63103003006 นางสาวภาวนา สมบูรณ�ธรรม

63103003007 นายณัฐวุฒิ หวินครบุรี

63103003008 นางสาวธีรนาถ วงษ�ชนะสิทธ์ิ

63103003009 นางสาวปพิชญา เดียรประโคน

63103003010 นางสาวพัชนินทรา คําลี

63103003011 นางสาวจิตรลดา ช7องสาร

63103003012 นางสาวปKนันธนา สุขศรี

63103003013 นายสิทธิพงษ� พิชัยการ

63103003014 นางสาวศยามล นิตย�ภัทดี

63103003015 นางสาววาสิฏฐี ทุดปอ

63103003016 นางสาวอมร เทพสุทธิ

63103003017 นางสาวอรวรรณ เพชรสูงเนิน

63103003018 นางสุนิสา พวงไธสง

63103003019 นางสาวสโรชา หอมเนียม

63103003020 นางพรพิศ ประทุมเมศ

63103003021 นายอิทธิพล เบ็ญจะ

63103003022 นายธนพล รุ7งรัตน�ชัชวาลย�

63103003023 นางสาวณัฐชา เรืองกระโทก

63103003024 นางสาวจิตรา อุปภัมภ�

63103003025 นางสาวอภิญญา ปลั่งกลาง

63103003026 นางสาวณัฐมนต� จ7าไธสง

63103003027 นางสาวอุษณีภรณ� พลโดด

63103003028 นายธีระวัฒน� สืบสหการ

63103003029 นายบูรณ�พิภพ นิ่มปรางค�

63103003030 นางสาวอมรรัตน� ช7วงชัยชนะ
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63103003031 นางสาวจริยา ล%อมนาค

63103003032 นางสาวบุศรา มีศิลปX

63103003033 นางสาวกรพินธุ� พนาสนธ์ิ

63103003034 นางสาววนิดา ชะอินวงษ�

63103003035 นางสาวฤทัย นิสัยรัมย�

63103003036 นางสาวณัฐวรรณ แก7นกระโทก

63103003037 นางสาวสุทิศา คงไทย

63103003038 นางสาวนฤมล มณีวรรณ

63103003039 นางสาวกาญจนาร� ชมภูชา

63103003040 นางสาวธนิดา แช7มไพโรจน�

63103003041 นางสาวณัฐจรินทร� จําลอง

63103003042 นายศุภฤกษ� วันทอง

63103003043 นายทยากร ปลาเงิน

63103003044 นางสาวภัทร�ธียา อุตคํา

63103003045 นายนนทวัฒน� เนินกระโทก

63103003046 นางสาวปริชญา ยอดสะเทิ้น

63103003047 นางสาวชัชฏาภรณ� พุทธิษร

63103003048 นางสาวอัมพิกา คงคานพะเนาว�

63103003049 นางสาวเรณู สร%อยทอง

63103003050 นายตะวัน อรุณเรือง

63103003051 นายสุรศักด์ิ คูณขุนทด

63103003052 นางภัทรวดี ขันจันทร�

63103003053 นางสาวจินดารัตน� กลึงโพธ์ิ

63103003054 นางสาวสรารักษ� ลิ้มเรืองอําพล

63103003055 ส.อ.อภิรักษ� โฉมเฉลา

63103003056 นางยุพา ละครรํา

63103003057 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เอน

63103003058 นางสาวศิริยาภรณ� ใจดี

63103003059 นายณัฐกานต� โด7งพิมาย

63103003060 นางสาวณฤทัยเทพ จันทร�เพ่ิม
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63103003061 นางสาวพิมพ�ผกา แพงเพ็ง

63103003062 นางสาวศิริกาญจน� ไชยชนะ

63103003063 นางสาวจันทรา กุมรัมย�

63103003064 นางสาวสิริวิมล การรัมย�

63103003065 นางสาวณัฐริกา ฉัตรเมืองป:ก

63103003066 นางสาวอนงค�นาถ เลิศเรืองสิริวัฒนา

63103003067 นางสาวพลชา กองจันทร�

63103003068 นางสาวรุ7งวิไล บวกโพธ์ิ

63103003069 นางสาวมัณฑนา ชาวสวน

63103003070 นายวรากร สายภักดี

63103003071 นางสาวโสธิดา พุทธลา

63103003072 นางสาวนิพาวรรณ� แสงพรม

63103003073 นางสาวทิพย�วรรณ ลุนวงษ�

63103003074 นายพงศธร เกตุหาร

63103003075 นางสาวสุขสาคร โกปาราเมศ

63103003076 นายโอภาส เต็งชัยกุล

63103003077 นายณรงค� เสือทะเล

63103003078 นางสาวดวงนภา กิรัมย�

63103003079 นางสาวธนัญชนก แพปรุ

63103003080 นางสาวมุกขรินทร� แก7นกระโทก

63103003081 นางสาวทียารัตน� กลิ่นสีสุข

63103003082 นางสาวศรัญญา แวงโสม

63103003083 นางสาวธิดาชนก เวียนจันทึก

63103003084 นางสาวจริยา ชาวสําราญ

63103003085 นางสาวนฤมล พลฤทธ์ิ

63103003086 นางสาวสุวรรณี เหลือสุข

63103003087 นางสาวญาสุมินทร� วงณรงค�

63103003088 นางสาวสุธิดา สันประภา

63103003089 นางสาวศิริวรรณ หงษ�ทอง

63103003090 นางสาวกรรณิการ� พันธ�ต%น
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63103003091 นางสาวธนาภรณ� วันทะมาตย�

63103003092 นายวิทยา ฉะอิ้งรัมย�

63103003093 นางสาวภาวินี ช7องตะคุ

63103003094 นางสาวธัญรดา กุ7มจันทึก

63103003095 นางสาวเดือนฉาย ชัดทัน

63103003096 นางสาวสุขวสา นันทวิภาวงศ�

63103003097 นายวีระยุทธ วัฒนะนุกูล

63103003098 นางสาวจรัญรัชญ� เกตุนอก

63103003099 นางสาวอนงนาฎ ไม%เท%าทอง

63103003100 นายสิทธิ วงศ�สอนธรรม

63103003101 นายกฤษฎา ศรีลาชม

63103003102 นายสรศาสตร� สังข�กลาง

63103003103 นายกันตพัฒน� ศุภาภัทร�พงศ�ธน

63103003104 นางสาวพรรณิการ� เมืองศรี

63103003105 นางสาวทิพย�สุดา ฝากไธสง

63103003106 นางสาวจามรี อนุพันธ�

63103003107 นางสาวแหวนพลอย จําเนียรกูล

63103003108 นางสาวสุภาพร นาแสวง

63103003109 นายเจษฎา นอกกระโทก

63103003110 นางสาวอัมภิกา จีรังโคกกรวด

63103003111 นางสาวคณัสนันท� เพชรกอง

63103003112 นางสาวปาลิตา พานกระโทก

63103003113 นางสาวไอลดา วิวัฒนเดชากุล

63103003114 นายเกียรติศักด์ิ กาญจนนพวงศ�

63103003115 นางสาวภัทรศยา พลอยเพ็ชร

63103003116 นางสาววันปกา สุรินทร�

63103003117 นางสาวปริฉัตร ราชชมภู

63103003118 นายธัญธวัชญ� ธนะพัฒน�โชติกุล

63103003119 นางสาวชณันชิดา บอกชัยภูมิ

63103003120 นายศุภราช อาจย่ิง
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63103003121 นางสาวสิรีธร ประภาสุชาติ

63103003122 นายเทวกฤต สิมรัมย�

63103003123 นายแสนชาติ เกียรตกําจร

63103003124 นางสาวรัฐฐาภรณ� ลือสัตย�

63103003125 นายสิทธิพร ศรีสุข

63103003126 นางสาวเกศฤทัย บุญเก่ิง

63103003127 นางสาวรัศมี วอนอก

63103003128 นายพงษ�อนันต� ชวนโพธ์ิ

63103003129 นายจิรายุทธ ธุระพระ

63103003130 นายคงศักด์ิ พิมพ�อักษร

63103003131 นางสาวปรารถนา พลรักษา

63103003132 นางสาวสุรีย�พร มุ7งเขตกลาง

63103003133 นางสาวอนุสรา ผินงูเหลือม

63103003134 นางสาวศิริลักษณ� สงสัย

63103003135 นางสาวสิริประภาพร เคลือบสูงเนิน

63103003136 นางสาวเบญจมาศ เชอร�รัมย�

63103003137 นางสาวณิชานันท� สังกัดกลาง

63103003138 นางสาวกฤษณา คนบุญ

63103003139 นางสาวสุทธิกา สวากัน

63103003140 นางสาวสายธารทิพย� โลเกตุ

63103003141 นางสาวสรีนัทธร บําเพ็ญเพียรธรรม

63103003142 นางสาวศรัญญา โอนสันเทียะ

63103003143 นางสาวจิราพร ยงเพชร

63103003144 นางสาวชรินรัตน� หวังหมู7กลาง

63103003145 นางสาวเกษมณี เงกสูงเนิน

63103003146 นางสาวกมลา ทองทาย

63103003147 นางสาวณัฐชา อ7วมกระโทก

63103003148 นายเฉลิมพล เหล7าภักดี

63103003149 นายธีรพัฒน� แรดดี

63103003150 นางสาวธัญญาพร ทองแจ7ม
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63103003151 นางสาวดนยา สุจริต

63103003152 นางสาวกุลลัดดา ชัยสุวรรณ

63103003153 นายอรรถชัย สําราญ

63103003154 นางสาวสุปราณี สุวรรณเวก

63103003155 นายจักรกฤษ จําปาศรี

63103003156 นายพิชิตพล คมเหล็ก

63103003157 นางสาวลลิตา เขมะรัง

63103003158 นายณัฐพล ม7วงกะลา

63103003159 นางสาววัลยา กรชัยยา

63103003160 นางสาวธารทิพย� เหล็กเขียว

63103003161 นางสาวสุชัญญา ตาปราบ

63103003162 นางสาวเพชรไพลิน ทวีเกิด

63103003163 นางสาวกนกกาญจน� กลีบสันเทียะ

63103003164 นางสาวศิริวรรณ ยอดเอม

63103003165 นางสาวสุขฤทัย พริ้งเพราะ

63103003166 นางอัญชลี ขจรภพ

63103003167 นางสาวณัชชา ชาญศิลปX

63103003168 นางสาวกาญจนาพร ซ่ือสัตย�

63103003169 นางสาวปรัชญาภรณ� สีคุณ

63103003170 นายสรายุทธ บริบูรณ�

63103003171 นางสาวธารทิพย� แมลงพันธ�

63103003172 นางสาวภัทรกันย� กองศิริ

63103003173 นางจีรนันท� สุดสะอาด

63103003174 นายวิวรรธน� เดือนแหร7รัมย�

63103003175 นางสาวชาโลม โสภาพร

63103003176 นางปรัศนีย� ทองศิริไพบูลย�

63103003177 นายสุรนาถ เดือนกลาง

63103003178 นางสาวโสภาวดี สายแก%ว

63103003179 นางสาวขนิษฐา อักษรวุฒิ

63103003180 นางสาวจุฬารัตน� ราชอาษา
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63103003181 นางสาวศรัญญา แลโสภา

63103003182 นางสาวภัทรวดี จารึกกลาง

63103003183 นางสาวชมพูนุท สุตลาวดี

63103003184 นายวรทัศน� วรรณสุข

63103003185 นางสาวนภัสวรรณ จงพ7วงกลาง

63103003186 นางสาวสุนิสา เพชรสํานัก

63103003187 นางสาววิรัชชา บุญประสิทธ์ิ

63103003188 นายสุรินทร� เทียมรัตน�

63103003189 นางสาวศศิวิมลพร รัตน�ทรงจันทึก

63103003190 นางสาวปกิตตา พ่ึงบัว

63103003191 นางสาวปนานนท� วงษ�วิจารณ�

63103003192 นายวีร ศักด์ิ คําเครือ

63103003193 นายกันตพงศ� อรุณาภา

63103003194 นางสาวจีรารัตน� ปKยฤทธ์ิฤาพงศ�

63103003195 นางสาวจิราพรรณ เพียรงูเหลือม

63103003196 นางสาวพิชานันท� รัตนประทุม

63103003197 นางสาววชิฬากรณ� รัตเสมอ

63103003198 นางสาวอนัญญา เลิศล้ํา

63103003199 นางสาวฐิติมา นาบํารุง

63103003200 นางสาวสุภาภรณ� ฝากกลาง

63103003201 นายชัยณรงค� ภูแก%ว

63103003202 นางสาวพศิกา ตัณฑะสุวรรณะ

63103003203 นางสัญลักษณ� ชื่นบาน

63103003204 นางสาวศุจินาฎ ประสานเนตร

63103003205 นางสาวพิกุลทอง สลับศรี

63103003206 นางสาวสุชาดา พุฒกลาง

63103003207 นางสาววชิราภรณ� สีแก%ว

63103003208 นางสาวขวัญจิลา เพ็งวิสาภาพพงษ�

63103003209 นางสาวเนตรนภา สุขสิงห�

63103003210 นายปฐพีพล รึงฉิมพลี
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63103003211 นางสาววราลี พุดบุรี

63103003212 นางสาวมัลลิกา นาคนุช

63103003213 นายเมธาวุฒิ พลดอน

63103003214 นายสมพงค� แก%วกอง

63103003215 นางสาวฐาชินีย� กีรติมณีโชติ

63103003216 นางสาวศศิธร อิ่มอารมย�

63103003217 นางสาวโสรยา พรรณรงค�

63103003218 นางสาวสุภาวิตา ใคร7กระโทก

63103003219 นายกิตติพงษ� ตรีรัตน�ตระกูล

63103003220 นางสาวไพจิตรา จ่ันสุวรรณ

63103003221 นายคุณานนต� เงินพลับพลา

63103003222 นายรัฐศาสตร� เชื้อวิเศษ

63103003223 นางสาวสุนิสา กระจ7างโพธ์ิ

63103003224 นางสาวจุรีรัตน� เอี่ยมสะอาด

63103003225 นางสาวชนัญชิดา นนทะลี

63103003226 นายปริญญา จงกลาง

63103003227 นางสาวสุพัตรา เครื่องรัมย�

63103003228 นางสาวศิระดา เชื้ออินทร�

63103003229 นางสาวเบ็ญจมาศ โชคบุตรดี

63103003230 นายธีรศักด์ิ ป:;งกระโทก

63103003231 นางสาวจุฬาพร อามัสสา

63103003232 นางสาวกุลธิดา ราษีพันธ�

63103003233 นางสาวเบญจมาศ พวงภู7

63103003234 นายสุภฤกษ� ราชเกษร

63103003235 นางสาวภัทรนันท� ศรีหาญ

63103003236 นางนฤมล ทองภักดี

63103003237 นางสาวอภิญญา มักขุนทด

63103003238 นางแก%วขวัญใจ กริดรัมย�

63103003239 นางสาววิไลลักษณ� พรหมทิพย�

63103003240 นางสาวนุชธิดา พวงพันธ�
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63103003241 นางสาวนันท�ตยา สายไทย

63103003242 นายสมภพ พลโฮม

63103003243 นายอนุชา พรมสิทธ์ิ

63103003244 นางสาววิสุนีย� วรวงศ�

63103003245 นางสาวชุติมา กาญจนะปาน

63103003246 นายอภิสิทธ์ิ ผาสุข

63103003247 นางสาววิลาวัลย� จันทรสิทธ์ิ

63103003248 นายภูมิเทพ อินทร�งาม

63103003249 นางสาวปรียนันท� เพ็ชรวิเศษ

63103003250 นางสาวธวัลรัตน� พรมสิทธ์ิ

63103003251 นางสาวพรรณประภา สายจันทร�

63103003252 นายทัศน�พล สาคเรศ

63103003253 นางสุพรรษา งามเชย

63103003254 นายรัฐธรรมนูญ ผจญกล%า

63103003255 นายเกมส�สันต� ช7อมะลิ

63103003256 นางสาวปKยาอร อินทร�โส

63103003257 นางสาวพรพรรณ คุ%มมิตร

63103003258 นายภราดร ไมตรี

63103003259 นางสาวจุฑามาศ กมลคร

63103003260 นางสาวกนกพร ศรีเนตร

63103003261 นางสาวอานุภาพ ทิพย�อักษร

63103003262 นางสาวรวิวรรณ วิบูลกิจกําจร

63103003263 นางสาวปาลิดา โคตรพัฒน�

63103003264 นางสาวสุวดี พลเรือง

63103003265 นางสาวศิริลักษณ� วิเศษนคร

63103003266 นายพงษ�ศกด์ิ อุทยานวรรธนะ

63103003267 นางสาวรจนา ทองเลิศ

63103003268 นางสาวศุภรัตน� เงางาม

63103003269 นายณัฐดนัย จําปาหล%า

63103003270 นางสาวพันธกานต� ปราบสกุล
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63103003271 นางสาวภัทรวดี ใจบุญลือ

63103003272 ว7าที่ร%อยตรีหญิงป:ญจา ปาเบ%า

63103003273 นายพิพัฒน� โชติเชาว�อนันท�

63103003274 นายชัยวัฒน� ภูชนิด

63103003275 นางสาวนัดดา กุดหอม

63103003276 นายธีรพงษ� อยู7นาน

63103003277 นางสาวสุนิตา พยัคฆ�กุล

63103003278 นางสาวอําไพพร เทวา

63103003279 นางสาวพิมล ภัส น� รารัน

63103003280 นางสาวอมรา จันทรารักษ�

63103003281 นางสาววัชรมน คําบ7อแตน

63103003282 นายสุริยา หม%อมีสุข

63103003283 นางสาววาสินี กล%าหาญ

63103003284 นางสาวถนอมขวัญ สินเธาว�

63103003285 นางสาวอนุศรา นาดี

63103003286 นางสาวนิสา สมนิยม

63103003287 นางสาวกนกวรรณ สุทธิพันธ�

63103003288 นางสาวทิฆัมพร ทูโคกกรวด

63103003289 นางสาวสุพัตรา ขําเขว%า

63103003290 นายกันต�พล นะราช

63103003291 นายอานนท� ทรงจอหอ

63103003292 นางปาริชาติ พันธุ�ศิโรรัตน�

63103003293 นางสาวณัฐธิดา เผือกพันธ�

63103003294 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ เพ็ญเกตการ

63103003295 นางสาวนัทมน คุณเทียน

63103003296 นายบัญชา เฉียงไธสง

63103003297 นางสาวพนิดา สมฤาแสน

63103003298 นางสาวทิวาพร คําจันทร�

63103003299 นางสาวฐิตาพร ปุลันรัมย�

63103003300 นางสาววราพิมพ� กันทาดง
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63103003301 นางสาวธิดา ละทารุณ

63103003302 นายนวพรรษ น้ํากระโทก

63103003303 นางสาวปานตะวัน พ7อค%า

63103003304 นางสาวอริสรา เด่ียวประเสริฐ

63103003305 นายบดินทร� ม่ิงจันทึก

63103003306 นายสุรีย�เดช บุญเสนา

63103003307 นางสาวสุจิตรา ยศรุ7งเรือง

63103003308 นายสุวรรณ ก%านเหลือง

63103003309 นายกฤตทยา จิตสันติ

63103003310 นางสาวชนาธิป วงค�ศรีสังข�

63103003311 นางสาวภานุมาส อิงนิวัฒน�

63103003312 นางสาวสาธิยา ประทิพอาราม

63103003313 นางสาวชญานินทร� วงษ�ทองจันทร�

63103003314 นางสาวธาดารัตน� ยีรัมย�

63103003315 นางสาวศิริลักษณ� บุญคุ%ม

63103003316 นางสาวกานต�รวี ยะสูงเนิน

63103003317 นางสาววรารัตน� สุดา

63103003318 นายชาญณรงค� สันวัง

63103003319 นางสาวนิตติยา ว7าหนักแน7น

63103003320 นางสาวศลิษา โอกระโทก

63103003321 นางสาวภูษณิศา ขุนสูงเนิน

63103003322 นางสาวหทัยชนก บัดสูงเนิน

63103003323 นางสาวปรัชวรรณ วรรักษ�มนตรี

63103003324 นางสาวเสาวนิตย� นามประเสริฐ

63103003325 นายพันยศ ศรีนวล

63103003326 นางสาววรรณา ราชแก%ว

63103003327 สิบเอกจิรายุ แสไพศาล

63103003328 นางสาวชุติภา ทองยอด

63103003329 นางสาวชนากานต� จันทร�กลาง

63103003330 นายสถิตย� ชํานาญสิงห�
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63103003331 นางอารีรัตน� หน7ายครบุรี

63103003332 นางสาวลักขณา สุวรรณชีวะศิริ

63103003333 นางสาวพัชรินทร� มาลาศรี

63103003334 นางสาวบุษยมาส ศรีเพชร

63103003335 นางสาวยุพารัตน� กมุติรา

63103003336 นางสุภาวดี ลุนณะบุตร

63103003337 นายลิยสิทธ์ิ ระวังดี

63103003338 นางสาวณัฐวีร� ศรีวิจารณ�

63103003339 นางสาวพัชรินทร� เพชรี่

63103003340 นางสาวสุวนันท� บุญย่ิง

63103003341 นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม

63103003342 นางสาวกานต�พิชชา สุขหาญ

63103003343 นายสมบัติ มุลศรีสุข

63103003344 นางสาวปรีดาภรณ� สุวรรณทา

63103003345 นายกฤษณพล ปNองพันธ�

63103003346 นางสาวนฤมล อ่ําเพ็ชร�

63103003347 นางสาวอารียา ทูลไธสง

63103003348 นางรัศมี ศิริสัมพันธ�

63103003349 นางสาวอภิญญา ศิริรวง

63103003350 นางสาวสุภิญา มีรูด

63103003351 นางนิศารัตน� ยืนสุข

63103003352 นายมานะชัย หอมสูงเนิน

63103003353 นางสาวณัฐกานต� ผดุงญาณ

63103003354 นายเปรม พันธ�ชนะ

63103003355 นางสาวเจนจิรา จงปลูกกลาง

63103003356 นางสาวธิวาพร แปนไมล�

63103003357 นางสาวธนภรณ� พรมนะกิจ

63103003358 นายฐาปกรณ� อาจภักดี

63103003359 นางสาวจุฑารัตน� ธรรมธุระ

63103003360 นางสาวนิภาวรรณ ชาญนอก
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63103003361 นางสาวพนิดา ป[นโก

63103003362 นางสาวนุชนาฎ สายพรหม

63103003363 นางสาวพรทิพย� แก%วชาติ

63103003364 นางสาวสุชานาถ นาคทรัพย�

63103003365 นางสาวศรีสมพร หอกระโทก

63103003366 นายณัฐพล ดีชัย

63103003367 นายสุรัฐศิลปX อยู7พร%อม

63103003368 นางสาวกาญจนา คํายันต�

63103003369 นางสาวธาริณี สวัสด์ิรัมย�

63103003370 นางสาวเดือนนภา ซําโพธ์ิ

63103003371 นางสาวมณธิตา ชัดทัน

63103003372 นางสาวบุญทริกา สาขามุละ

63103003373 นางสาวศิริรัตน� โกยสําราญ

63103003374 นางสาวรัชฎาวรรณ รสหอม

63103003375 นายเจตนิพัทธ� ช7วยอุปการ

63103003376 นางสาวธัญญาเรศ สําเนียงงาม

63103003377 นางสาวนิราวรรณ� นิลชัย

63103003378 นางสาวโสรัญญา แย%มประโคน

63103003379 นางสาวศรัญยา พิมพ�ปรุ

63103003380 นางสาวณิชกานต� เชิดโฉม

63103003381 นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุม

63103003382 นางสาวเกศรา ช7อรัก

63103003383 นายพีรพล หม่ันกุดเวียน

63103003384 นางสาวศศิภา กิตติฉัตรสกุล

63103003385 นายชานน เพชรชื่น

63103003386 นายธันวา เสนานิคม

63103003387 นางสาวสมพร จันลิ้ม

63103003388 นางสาวพิศมัย ปริพล

63103003389 นางสาวป:ญจพร เลียบสันเทียะ

63103003390 นางสาวอารีรัตน� แดนกระโทก
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63103003391 นางสาวพรชุรี สุยะพันธ�

63103003392 นางสาวแก%วมณีงาม อุดชา

63103003393 นายคมกฤช ฤทธิศาสตร�

63103003394 นางสาวรัชนีย� วิชาเงิน

63103003395 นายอภิวัฒน� ถาวงษ�กลาง

63103003396 นางสาวทิพย�สุดา ไพรงาม

63103003397 นายณรงค�กรณ� วิทยอักษรศรี

63103003398 นางสาวขวัญมาศ การะเกตุ

63103003399 นางสาวจิราภา วิจิตรศักด์ิ

63103003400 นายเรืองฤทธ์ิ ชาติมนตรี

63103003401 นางสาวรุ7งอรุณ คารมกลาง

63103003402 นายภานุวัฒน� นามสว7าง

63103003403 นางสาวภคมน นิ่มน%อย

63103003404 นายธนธร มีธะระ

63103003405 นางสาวเจนจิรา โซพุดซา

63103003406 นางอนัญญา บุญนาสําโรง

63103003407 นางสาวกนกพร สุภนาม

63103003408 นางสาวประภาพร ไวมือ

63103003409 นางสาวชวัลนันท� ชูพุดซา

63103003410 นางสาวณัฏฐา นพรัตน�

63103003411 นางสาวรินรดา ยะสูงเนิน

63103003412 นางสาวรัศมี จันทน�หอม

63103003413 นางสาววณิชชา ดวงนิมิตร

63103003414 นางสาวจารุวรรณ ทองปลิว

63103003415 นางสาวปรียาภรณ� กล7อมสุนทร

63103003416 นางสาวธิดารัตน� มวลชัยสง

63103003417 นางสาวนฤมล กันโพธิ

63103003418 นายอนุวัฒน� เสือขุนชัย

63103003419 นางสาววันวิสา อาจฤทธ์ิ

63103003420 นายจิราภัทร สมมุติรัมย�
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63103003421 นางสาวญาณิศา อารีชาติ

63103003422 นายณัฐวุฒิ พันธ�สวัสด์ิ

63103003423 นายเหมวัต เกษพิบูล

63103003424 นายสิทธิชาติ ยุทธสูงเนิน

63103003425 นายสุธีนันต� ศรีแก%ว

63103003426 นางสาวประพาภร ลาภศึก

63103003427 นายศรราม ป:Lนกลาง

63103003428 นางสาวกุลนิษฐ� ลามพัฒน�

63103003429 นายธีระวุฒิ มูลอาษา

63103003430 นางสาวนืตยา ป:ญญาใส

63103003431 นางสาวปZย�วรา แก%วสิทธิกุล

63103003432 นายผลไพบูลย� พงษ�ศิริ

63103003433 นางสาวปรฎา สายแสงฉาย

63103003434 นายธนวัฒน� สันปQาเปNา

63103003435 นางสาวดวงพร บันเทา

63103003436 นางรัฐนันท� มุ%ยกระโทก

63103003437 นางสาวนฤมล เอื้อไธสง

63103003438 นายสัตยรักษ� เทศกูล

63103003439 นางสาววันประเสริฐ เจริญสวัสด์ิ

63103003440 นางสาวอลิษา บุญสุยา

63103003441 นายชุตินันท� เรือโป_ะ

63103003442 นางสาวธัญญ�รัญญ� วุฒิปKยพงศ�

63103003443 นางสาวทิชากร  ิวิริยะ

63103003444 นางเพ็ญพักตร� ฤทธิรณ

63103003445 นางสาวอาทิตยา สัญญาถนอมรัช

63103003446 นางสาวณัฐณิชา ม7วงคํา

63103003447 นางสาวฟาริดา ธิวะโต

63103003448 นางสาวอัมรา ตอรบรัมย�

63103003449 นางสาวจารุวรรณ จารัมย�

63103003450 นางสาวกมลณฐพร สง7าศักด์ิ
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63103003451 นางสาวนันทนีย� ภูมิสถาน

63103003452 นางสาวณัฐสิมา โชติรัตนตระกูล

63103003453 นายพงศธร อินทรพรหม

63103003454 นางสาวอารีย� หวังดีกลาง

63103003455 นายสหพล โอษะคลัง

63103003456 นายสุวิทย� ดีอุดม

63103003457 นายเกียรติยศ คําหาญพล

63103003458 นางสาวอัญชลิกา บุญยืน

63103003459 นางสาวสุภารัตน� พาหะพรม

63103003460 นางสาวฐิติชญา วงค�สุรินทร�

63103003461 ว7าที่ร%อยตรีวสันต� มินเทน

63103003462 นางสาวดนยา เหลืองอุดมชัย

63103003463 นายพัชรพงษ� ซึมรัมย�

63103003464 นางสาวกัลยาณี วันละดา

63103003465 นางสาววนิดา สงวนเผ7า

63103003466 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง

63103003467 นางสาวสมจิต เครือพานิช

63103003468 นางสาวกีรติณัฏฐ� โพธ์ิสิม

63103003469 นางสาวอนงค�วดี สังจะโป_ะ

63103003470 นางสาวสุชาดา ประโพระพัง

63103003471 นางสาวนงลักษณ� ย่ิงยงค�

63103003472 นางสาวสุพรรษา คูณสันเทียะ

63103003473 นางสาวนิชาภัทร เหง่ียมครบุรี

63103003474 นางสาวอิงกมล สมัครการ

63103003475 นางสาววรรณวิมล โพธ์ิทอง

63103003476 นางสาวทรงลักษณ� ศรีนอก

63103003477 นางสาวโสภิดา ประมูลจะโก

63103003478 นางสาวองค�ชนิตา แย%มประโคน

63103003479 นายเทอดศักด์ิ แก%วบุญ

63103003480 นายไพบูลย� ชาญณรงค�
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63103003481 นายวัชระ นนทสิงห�

63103003482 นายอรรถวุฒิ พลเสนา

63103003483 นายกรภัทร� สิริทรัพย�พัฒนา

63103003484 นายมโนชา จ๋ิววิเศษ

63103003485 นายกฤษฎา พาณิชย�

63103003486 นางพรทิวา มิกขุนทด

63103003487 นางสาวป:ญจพร เริงสนาม

63103003488 นางสาววนัทปรียา ดีเสมอ

63103003489 นายธนรัตน� ทองวิไล

63103003490 นางสาวรุ7งกานดา มังครัตน�

63103003491 นายวงศ�สถิตย� อานประโคน

63103003492 นางสาวสุพัตรา ตากโพธ์ิ

63103003493 นางสาวนันทิชา เมฆหมอก

63103003494 นางสาวอินทุอร โพธ์ิศรี

63103003495 นางสาวศจีพร สุขกําเนิด

63103003496 นายจตุพล แพ7งผล

63103003497 นางสาววิชุดา คํามาศ

63103003498 นายชินกร ภิญโญดม

63103003499 นางสาวยุพรัตน� ปรินสารัมย�

63103003500 นางสาวศิริเกตน� ศาลาแก%ว

63103003501 นางสาวแพรพรรณ จินพละ

63103003502 นางสาวนัชชา ชะตาดี

63103003503 นางสาวสายใจ แก%วจันทร�

63103003504 นางสาวรุ7งทิวา นับถือสุข

63103003505 นายปKยะวัฒน� วงศ�ศรีแก%ว

63103003506 นางพุฒสดี ไตรศักด์ิ

63103003507 นางสาวเสาวลักษณ� นิยมพงษ�

63103003508 นางธันยพัต เดชกุญชร

63103003509 นางสาวพิมพ�สุภา นากดี

63103003510 นางสาวญาติกา กรมวัง
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63103003511 นางสาวสุนิสา สมนิยาม

63103003512 นางสาวพรรณธิชา โหราฤทธ์ิ

63103003513 นางสาวณฐพรรณ คําอุด

63103003514 นางสาวสุธิดา ธนะชัย

63103003515 นางสาวฐิติมา เสาธง

63103003516 นางสาวศุภรัตน� แต%วกลาง

63103003517 นางสาวเบญจมาศ รอไธสง

63103003518 นางสาวจิตรลดา เกงขุนทด

63103003519 นางปริยากร บุตรสมบัติ

63103003520 นางสาวอธิตยา สวยพรมราช

63103003521 นายอภิณัฐ อนันต�กิตติกุล

63103003522 นางสาวศิริรัตน� มงคลกุล

63103003523 นางสาวกรองแก%ว สินค%า

63103003524 นางสาวเปรมฤดี สายพรหม

63103003525 นายประภูศักด์ิ ทานกระโทก

63103003526 นางสาวพลอยนภา แสงม7วง

63103003527 นางสาวจิรัศยา โปกประโคน

63103003528 นางสาวอภิญญา อูสูงเนิน

63103003529 นางสาวนิภาพร จ้ันวันดี

63103003530 นายกรณ�ดนัย หลงพิมาย

63103003531 นางสาวณัฐธิญา สมสิทธ์ิ

63103003532 นางสาววิภารัตน� อัควะรัง

63103003533 นางสาวนิภาพร ฉํ่าโสฬส

63103003534 นางสาวสุนันทรา โตVะงาม

63103003535 นางสาวธันยพัฒน� ยังร7มเย็น

63103003536 นางสาวแสงดาว นิราศภัย

63103003537 นายกัมปนาท ทองดา

63103003538 นางสาวธัญมน แสงปราบภัย

63103003539 นางสาวปานริตา อินทสิงห�

63103003540 นางสาวปานวาด ปลั่งกลาง
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63103003541 นางสาวชาติรส ชุ7มศรี

63103003542 นายนําชัย สงวนพงษ�

63103003543 นางสาวนิสารัตน� คูณศรี

63103003544 นายพัชรเมศร� ธนกรเจริญรัตน�

63103003545 นางสาวเพ็ญชาติ พูลศิลปX

63103003546 นางสาวพีระพรรณ เคลื่อนกระโทก

63103003547 นางสาววัชรีวรรณ ทําทาน

63103003548 นางสาวภาวนา นึกม่ัน

63103003549 นายดุรงค�ฤทธ์ิ ยวงกระโทก

63103003550 นางสาวกรรณิกา คิดชนะ

63103003551 นายธนชัย กาญจนย่ิงวิโรจน�

63103003552 นายกิตติ อะพรรัมย�

63103003553 นางสาวสุวริษฐา ผาสุข

63103003554 นายพิมล เมืองวรรณา

63103003555 นางสาวพชรพรรณ คลังระหัด

63103003556 นางพรสุดา ศรีจํานงค�

63103003557 นางสาวสุภัทริกา แผลกระโทก

63103003558 นายนิพนธ� ป:สสา

63103003559 นางสาววณิชยา จันทร�งาม

63103003560 นางสาวสุนิสา แสงทอง

63103003561 นางสาวธัญญรัตน� ปลั่งกลาง

63103003562 นายอภินันท� โภคา

63103003563 นางสาวสุภานัน ชูพินิจ

63103003564 นางสาวปรีดา ทองใหญ7

63103003565 นางสาววนุสรา สุขเลิศ

63103003566 นายวรศักด์ิ โพธ์ิชัย

63103003567 นายวีระศักด์ิ โอดรัมย�

63103003568 นางสาวสุรีย�พร สีชุมแสง

63103003569 นางสาวจิราภรณ� สุขอินทร�

63103003570 นางสาวนาตยา พไลดํา
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63103003571 นางสาวปาณิสรา เนื้อแก%ว

63103003572 นางสาวณัฐรุจา เจริญศรี

63103003573 นางสาวลักขณา สมทอง

63103003574 นางสาวพนิดา สร%อยสุวรรณ�

63103003575 นางสาวนิตยา ใจกล%า

63103003576 นางสาวอรัญญา สรสาร

63103003577 นางสาววนิดา โตVะงาม

63103003578 นางสาวธัญชนก หร7ายกลาง

63103003579 นางสาวชฎาพร ทักษิณ

63103003580 นางสาวจันทรจิรา ไชยชนะ

63103003581 นางสาวขนิษฐา เทียบเพ็ชร

63103003582 นายจีระศักด์ิ ปลั่งกลาง

63103003583 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� นามสวัสด์ิ

63103003584 นางสาวจุฑามาศ ฟูบุญมา

63103003585 นางสาวฐิติรัตน� คชเทวิน

63103003586 นางสาวมาริสา เนาว�นิเวศน�

63103003587 นางสาวภัทรสุดา อภิรักษ�โยธิน

63103003588 นางสาวเบญจมาศ โพธ์ิคํา

63103003589 นางสาวศศิธร รู%แผน

63103003590 นางสาววาสนา สีชุม

63103003591 นางสาวสุธิดา นามเมืองป:ก

63103003592 นางสาวสุดารัตน� สีดาแก%ว

63103003593 นางสาวภูพิงค� สร%างกลาง

63103003594 นางสาวกันยารัตน� หนองหว%า

63103003595 นางสาววริศรา ชากํานัน

63103003596 นางสาวพรรณทศวรรณ ราศรี

63103003597 นางสาวหิรัญญา ใจสูงเนิน

63103003598 นางสาวกัลยาณี นางามเจริญ

63103003599 นางสาวจันทิมา ทานประสิทธ์ิ

63103003600 นางสาวอรวรรณ เณรชู
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63103003601 นางสาวธิดาแก%ว ชาญณรงค�

63103003602 นางสาวสาวิตรี เกตุชาวนา

63103003603 นายสุรศักด์ิ โสดา

63103003604 นางสาวอักษราภัค คิดกล%า

63103003605 นางสาวณัฏฐ�นรี ทองใสสด

63103003606 นางสาววรรณภัสร� ชํานาญ

63103003607 นางสาวจิรัฐิติกาล อันทะสา

63103003608 นายภิญโญ ปุลันรัมย�

63103003609 นางสาวปานรดา เพชรธฤตสูงเนิน

63103003610 นางสาวสุวนันท� กรสันเทียะ

63103003611 นายอรรถพล หาญกุดตุ%ม

63103003612 นางสาวบังอร ประสงค�ทรัพย�

63103003613 นางสาวภมรรัตน� ภูปุย

63103003614 นางสาวสรสิชา พ่ึงตน

63103003615 นางสาวสุพิชฌา ชินรา

63103003616 นายนันทิพัฒน� พงษ�ศรี

63103003617 นางจิตติมา สมพงษ�

63103003618 นางสาวสุวนันท� นึกชนะ

63103003619 นายฉัฐวรรธน� ศิริรัตนพล

63103003620 นางสาวชนิดา นาคดี

63103003621 นางสาวอัจฉริยา สมบูรณ�

63103003622 นางสาวหนึ่งฤดี บําเพ็ญดี

63103003623 นางสาวอรปรียา กอบสันเทียะ

63103003624 นางสาวณัฏฐพิตชา เขียนโคกกรวด

63103003625 นางสาวอเทพตยา พ่ึงน้ํา

63103003626 นางสาวสุพัตรา ลีลาเมือง

63103003627 นางสาวลัดดา สุวรรณสมศรี

63103003628 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิมาศ

63103003629 นางสาวปKยะพร แคนคง

63103003630 นายจิรพงศ� ยงยืน

หน%า 121 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103003631 นายธนวัฒน� พวงงาม

63103003632 นางกัณชนิกา จันทร�เจริญ

63103003633 นายณัฐพล นุแรมรัมย�

63103003634 นางสาวชนากานต� ป:ญโญ

63103003635 นางสาวศศิประภา เกิดไธสง

63103003636 นางสาวอมรรัตน� รัตนพันธ�

63103003637 นางสาวณัฐชา รุ7งรังษี

63103003638 นางสาวศศิมณฑล สุทธิบุญ

63103003639 นางสาวศุภากร ทรงชัยยศ

63103003640 นางจิภาพร เขียวน%อย

63103003641 นายปกรณ�เกียรติ ปะทิเก

63103003642 นางสาวนภาพรรณ ขอเพ่ิมกลาง

63103003643 นายจตุวิทย� ตะริโน

63103003644 พ.จ.อ.ดนตรี ภาษะฐิติ

63103003645 นางสาวธีรนาฎ วรรณศรี

63103003646 นางสาวศิรินญา ญาติก่ิง

63103003647 นางสาวเบญจวรรณ แผงดี

63103003648 นางสาวปาริสา ยาท%าว

63103003649 นางสาวสมฤทัย สองประโคน

63103003650 นายบุญฤทธ์ิ บุญญะวรรณ�

63103003651 นายชาญประชา อดิเรกรัฐ

63103003652 นางสาวณัฐนรี มาตรโคกสูง

63103003653 นายวรณ พัตภักด์ิ

63103003654 นางสาววีระนันท� ฤชาอนุกุล

63103003655 นายเจษฎา ศิลา

63103003656 นางสาวเบญจพร กันหาเขียว

63103003657 นายเชิดเกียรติ ด7านขุนทด

63103003658 นายเดชากร เชื้อหมอ

63103003659 นายกษิต พลวัน

63103003660 นางสาวศรีประภา หรั่งไพศาล
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63103003661 นางสาวเสาวรีย� เสาแก7น

63103003662 นางสาวแอนนา สิงห�ศิลปX

63103003663 นายทรงพล คงคะชาติ

63103003664 นางสาวภาวิดา อ7อนขาว

63103003665 นายชาคริต ตันตระกูล

63103003666 นางสาวอัจฉราพร ทองกระสัน

63103003667 นางสาวทอฝ:น ผิวขํา

63103003668 นางสาวอารญา หอมจันทร�

63103003669 นายสุรพิชญ� สุขแสงเพ็ชร

63103003670 นางสาวศศิธร สายเชื้อ

63103003671 นายภานุพงษ� เพียคําลือ

63103003672 นางสาวกัญญาณัฐ คล7องกระโทก

63103003673 นางสาวจารุวรรณ มุ7งเย็นกลาง

63103003674 นายชลนที เจียมรัมย�

63103003675 นางสาวแพรวดี อิงแอบ

63103003676 นางสาวนฤมล ไร7จันทึก

63103003677 นายสันติราษฎร� คําศิลา

63103003678 นางสาวดวงกมล ทรัพย�สุข

63103003679 นางสาวอุมาริน สวัสด์ินะที

63103003680 นายกรกริช ธัญญานนท�

63103003681 นางสาวปาจรีย� เพ่ิมยินดี

63103003682 นายนรินทร สุดสวาท

63103003683 นางสาวยุวากร ชินผา

63103003684 นางสาวปาริชาติ วงษ�อุปปา

63103003685 นางสาวกาญจนา พากเพียร

63103003686 นางสาวขนิษฐา แก%วพลกรัง

63103003687 นางสาวชลธิชา จันทะนันท�

63103003688 นางสาวสิริวิมล โอสดประสาท

63103003689 นางสาวพรนิภา ลอยพิมาย

63103003690 นายไพสิษฐ� ดุกขุนทด
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63103003691 นายรัตนศักด์ิ นาฎนฤทธ์ิ

63103003692 นางสาวหฤทัย นิลไสล

63103003693 นางสาวอุไรวรรณ ทิมัน

63103003694 นายศิริพล นามใหม7

63103003695 นางสาวพรรณนิดา นกนาก

63103003696 นางสาวขวัญฟNา ไหวดี

63103003697 นายธนรัตน� ขุนทิพย�

63103003698 นางสาวผุสชา ปราณีตพลกรัง

63103003699 นางสาวศิริลักษณ� นนตา

63103003700 นางสาวรัตติยาพร แก%วแกมทอง

63103003701 นางสาวธัญญารัตน� กมลกลาง

63103003702 นายธนรักษ� ต้ังวัฒนากร

63103003703 นางธวัลรัตน� อุดมบุญ

63103003704 นายป:ญญา วชิรชัยนุกูล

63103003705 นางสาวสุพัตรา มีคม

63103003706 นางสาวสมฤทัย อํามะพะ

63103003707 นางสาวอรวรรณ พะโยโค

63103003708 นายวรุฒ เวชพิทักษ�

63103003709 นางสาวฉัตรชนก หมอปะคํา

63103003710 นางสาวสุดา วงมหาเทพ

63103003711 นายอนุชิต ฉัตรธนกร

63103003712 นางสาวพรพิมล โปร7งจิต

63103003713 นางสาวชนิกานต� มูลสระคู7

63103003714 นางสาวน้ําทิพย� มุ7งพ่ึงกลาง

63103003715 นายพงศธร พลจันทึก

63103003716 นางสาวเยาวลักษณ� จันทะสูนย�

63103003717 นางสาวภัทรพร แก%วพระพาน

63103003718 นางสาวปKยดา เทศอาเส็น

63103003719 นายธีรยุทธ ชมภูพื้น

63103003720 นางสาวรมย�ชลี พงษ�เตชสิทธ์ิ
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63103003721 นางสาววรรณิดา โพธ์ิดี

63103003722 นางสาววธิดา ทรเสนา

63103003723 นางสาวน้ําฝน พงษ�สระพัง

63103003724 นางสาวกัลยาณี ขันประมาณ

63103003725 นางทวินันท� ด7านขุนทด

63103003726 นางสาวคนึงนุช คามากลาง

63103003727 นายชาญณรงค� ทันขุนทด

63103003728 นางสาวณัฎฐาภรณ� สุริยา

63103003729 นายชาญวิทย� จิตสําราญ

63103003730 นางสาววันวิสาข� นามโยธา

63103003731 นางสาวพรนิภา ชํานาญดี

63103003732 นางสาวบุญ ญา พร กลาง พิมาย 

63103003733 นางสาวธิดารัตน� รัตนชัย

63103003734 นางสาวสิริรัตน� นวลพุดซา

63103003735 นางสาวนิตยา ฤทธิศักด์ิ

63103003736 นางสาวนนทรี พลโดด

63103003737 นางสาวณัฐกานต� เกียรติโพธ์ิ

63103003738 นางสาวสุพัตรา กองไชย

63103003739 นายภัทร สุระชน

63103003740 นางสาวประภาพร สินครบุรี

63103003741 นางสาวพิมพ�ปญา สมใจวงสิรี

63103003742 นางสาวพรสุวรรณ แก%วสวัสด์ิ

63103003743 นางสาวอุมาพร เบ%าจันทึก

63103003744 นางสาวอินธุอร ราชกระโทก

63103003745 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง

63103003746 นางสาวพิราวรรณ ชาลีเขียว

63103003747 นางสาวมณฑิการ� โพชะกะ

63103003748 นายพงศธร นุชพิทักษ�

63103003749 นางสาวกิตติยา ตลับเพชร

63103003750 นายปฐวี หุ7นทอง
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63103003751 นางสาวพรพรรณ เกยโนนสูง

63103003752 นางพรรนิภา ค%าเป^น

63103003753 นางสาวณัฐพร ทองเรือง

63103003754 นางสาวชญากาณฑ� เสือบุญ

63103003755 นางสาวสุชัญญา ยอดสุรินทร�

63103003756 นางสาวสุกัญญา เมฆขุนทด

63103003757 นางวิชยา เรืองกิตติบริบูร

63103003758 นางสาวรัชนี คงพลปาน

63103003759 นายปKยะณัฐ สุบรรณศิริกุล

63103003760 นายสุทธิเกียรติ มุงขุนทด

63103003761 นายวรินทร กาบบุตรศรี

63103003762 นายภาคภูมิ ประกอบผล

63103003763 นายยชญ�ธเนศ วศินชัยปภัสร�

63103003764 นางสาวสุนิสา โสมนัส

63103003765 นางสาวจิรัญญา ลากวงศ�

63103003766 นางสาวดรุณรัตน� พลสมัคร

63103003767 นายวรพล อินทร�ศวร

63103003768 นางสาวนรินทร� ฟอง ฟูม 

63103003769 นายภัคนิษฐ� เชิดสูงเนิน

63103003770 นางสาวฐิติยา รักษาทรัพย�

63103003771 นางยุพาพร เรืองวงษ�

63103003772 นายกีรตาพันธ� สระแก%ว

63103003773 นางสาวปวีณา ศรีพล

63103003774 นางสาวสุธิดา ฉลาด

63103003775 นางสาวบงกช ระจิตดํารงค�

63103003776 นางสาววันวิสาข� มาประกอบ

63103003777 นางสาวมณีรัตน� ปลอดสูงเนิน

63103003778 นายศรัญ ย่ียวน

63103003779 นายสมโภช วันสา

63103003780 นางสาวกานต�ชนก ผินสู7
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63103003781 นายอภิศักด์ิ ทองคํา

63103003782 นายชนากร อุทัยรัตน�

63103003783 นางสาวสุจารี ทะมังกลาง

63103003784 นายเอกวัฒน� พาดฤทธ์ิ

63103003785 นางสาวอรวรรณ สว7างกาญจนไพลิน

63103003786 นายธรรมนูญ เหล7าโนนคร%อ

63103003787 นางสาวกิรณา กรณ�งูเหลือม

63103003788 นางสาวอรณี วีระนนท�

63103003789 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ

63103003790 นางสาวอนงค� สีทน

63103003791 นายณัฐกิตต� ฉันทะ

63103003792 นางสาวขวัญสุดา มุ7งเข่ืองกลาง

63103003793 นางสาวณิชนันทน� คณึงเพียร

63103003794 นางสาวสุทธินี อ7อนสร%อย

63103003795 นางสาวเนตรชนก ม่ันพุฒ

63103003796 นางสาวญาสุมินต� นาคย%อย

63103003797 นายอดิศักด์ิ ตามศรีรัมย�

63103003798 นายศุภณัฐ ป:จจัยยา

63103003799 นางสาวชลลัดดา แดงสกุล

63103003800 นางสาวอรยา ปูQฝNาย

63103003801 นางสาวอรวี สมศรี

63103003802 นางสาวชุติกาญจน� สีแดง

63103003803 นางสาวสุนิษา พาอ7อน

63103003804 นางสาวทิวาพร คงขุนทด

63103003805 นางสาวทิพรฎาร� คุยแก%วพะเนาว�

63103003806 นายพชร สุกเกรียม

63103003807 นางสาวนันทวัน ปลอดกระโทก

63103003808 น.ส.กนกอร สนั่นเมือง

63103003809 นางสาวปKยะพรรณ คําแก%ว

63103003810 นางสาวผกามาส จ๋ีคีรี
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63103003811 นายฉัตรชัย รื่นเริง

63103003812 นางสาววารินนา จักรุวงษ�

63103003813 นางสาวจันทร�พาสม รบไพรี

63103003814 นางสาวสุริฉาย ทูลไธสง

63103003815 นายสุภกานต� บุญมาก

63103003816 นางสาวปาริชาติ สิบศิริ

63103003817 นายแทนพันธ� หม่ันประดิษฐ�

63103003818 นางสาววิกาญดา ตู%พิมาย

63103003819 นางรุ7งวดี ชนิลกุล

63103003820 นางสาวศศิวิมล รักษ�สัจจา

63103003821 นางสาวป:ทมา เร7งพิมาย

63103003822 นางสาวเพ็ญนภา เลนคํามี

63103003823 นางสาวนิตยา แก7นนวลศรี

63103003824 นางสาวผกามาศ เสียงใหม7

63103003825 นางสาวหทัยรัตน� เพชรรัตน�

63103003826 นางสาวลักขิกา หม่ันตลุง

63103003827 นางสาวมนต� ทิพย� อาจมะเริง

63103003828 นางสาวธิติกาญจน� ธรรมโรจนเมธี

63103003829 นางสาวอารียา พันธ�สุวรรณ�

63103003830 นายพิพัฒน� เป_ะยัง

63103003831 นางกรวรรณ เปNาเปZLยมทรัพย�

63103003832 นางสาวสุวนีย� การถาง

63103003833 นางสาวสุภาวดี สุขทวี

63103003834 นางสาวณัชยา เขตสูงเนิน

63103003835 นางสาวเพ็ญพร นิลนนท�

63103003836 นางสาวนิภาวดี เกษเกษี

63103003837 นางสาวกมลวรรณ หงษ�สุนทร

63103003838 นางสาววิราวรรณ ดีด%วยชาติ

63103003839 นางสาวสุทธิจิต สิทธิวงศ�

63103003840 นางสาวประภาภรณ� ผาวิรัตน�
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63103003841 นางสาวสุรีพร กุลวิเศษ

63103003842 นางสาวพณิตดา ลีดอกไม%

63103003843 นางสาวศิริวิมล ศิริกูล

63103003844 นางสาววรรณวิษา เชิดโกทา

63103003845 นางสาวนัฎฐิณี วิชัยตVะ

63103003846 นายรัฐพล ชมจันทึก

63103003847 นางกันต�สิริ แตงอยู7

63103003848 นายปริญญา ประกอบมิตร

63103003849 นางสาวพัชรพร บุญเกิด

63103003850 นายสุริยา ทารส

63103003851 นายกรวิชญ� ศรีโยธา

63103003852 นางสาวพัชรินทร� วงศ�สูงเนิน

63103003853 นางสาวกมลทิพย� ชาญนรา

63103003854 นางสาวพัชราภรณ� รุ7งศรี

63103003855 นางสาวกนกวรรณ แก%วหนองแสง

63103003856 นางสาวจินตนา ศรีสุข

63103003857 นางสาวรัชนก ต้ังสมบูรณ�

63103003858 นางสาวสุธาสินี เอี่ยมวิจารณ�

63103003859 นางสาวสุณัฏฐา บุญจันทร�

63103003860 นางสาวภัทรภร จันทร�ธีระวงศ�

63103003861 นางสาวพรรณพัชร แบบแผน

63103003862 นางสาวศิริพร นิกูลรัมย�

63103003863 นางสาวPhanida Sakha

63103003864 นายพงษ�ศักด์ิ เหลาเจริญ

63103003865 นายภาคภูมิ ทองช7างเหล็ก

63103003866 นายมนตรี หอมเนียม

63103003867 นางสาวพิชญาภัค ศรีนาค

63103003868 นายพิพัฒน�พงษ� บังใบ

63103003869 นางจริยา พันธุ�ชัย

63103003870 นางสาวฉัตรชฎา อินจัน
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63103003871 นางสาวฉัตธิยา จันทร�นวน

63103003872 นางสาววรกมล รวมญาติ

63103003873 นายกฤตนันท� ภูขีด

63103003874 นางสาวปณิตา หอมแสง

63103003875 นางสาวเจนจิรา ม่ังพิมาย

63103003876 นายธนกฤฒย� บุญอนันต�

63103003877 นางสาววรรณศร ธิงามวงศ�

63103003878 นางสาวสุกานดา ครูทํานา

63103003879 นางสาวนภาพร เถ่ือนสันเทียะ

63103003880 นางสาวรัตนาภรณ� คอนจํานงค�

63103003881 นายต%นตระกาล เบอร�ไธสง

63103003882 นางสาวจิรนันท� สุขสวัสด์ิ

63103003883 นางสาวดุษฎี จงเจริญ

63103003884 นางสาวเนตรชนก ยอดมุงคุล

63103003885 นายวรวุฒิ ด%วงกําเนิด

63103003886 นางสาวนฤมล อินทร�สวาท

63103003887 นางสาวศิริลักษณ� ประจันทะศรี

63103003888 นางสาวรัตนาภรณ� เอื้อนก่ิง

63103003889 นางสาววงศ�ผกา พรมโสฬส

63103003890 นางสาวจิราภรณ� ก่ิงไธสง

63103003891 นางสาวแววพลอย ศรีเนตร

63103003892 นางสาวศุภากร โล7สุวรรณ�

63103003893 นางสาวเมธยา ขะจวง

63103003894 ส.ท.จิรเดช น%อยน้ําคํา

63103003895 นางสาวพนิดา แซงภูเขียว

63103003896 นางสาวพนิดา พลหาญ

63103003897 นางสาวอนุธิดา ลอมไธสง

63103003898 นางสาวนริศรา มามะเริง

63103003899 นางสาวกาญจนา กัณหา

63103003900 นางสาวนิรชา คํายา
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63103003901 นางสาวสงวนจิตร ยงยืน

63103003902 นางสาวนฤมล เภาบัว

63103003903 นายภาณุพงศ� อนุกูล

63103003904 นางสาววิภาวี พาขุนทด

63103003905 นางสาวรัฐธิญา ดีจอหอ

63103003906 นางสาววารุณี เบียดขุนทด

63103003907 นางสาวสุวรรณณิตา เสนานุช

63103003908 นางสาวสุกัญญา ชัยเดช

63103003909 นางสาวสุทธิดา เปZยสันเทียะ

63103003910 นายธวัฒน�พล พงษ�จันทร�

63103003911 นายกรกฏ หินไชยศรี

63103003912 นายศราวุธ การมงคล

63103003913 นางสาววรัญญา วงษ�พระจันทร�

63103003914 นายสุรศักด์ิ แก%ววิเชียนร�

63103003915 นางสาวทิพวรรณ ฉิม กลาง 

63103003916 นายณัฐดนัย เทียบเพชร

63103003917 นายชลิต อิฐไธสง

63103003918 นายกษิด์ิเดช ภูมิเนาว�นิล

63103003919 นางสาวพัณณ�ชิตา ปKยากูล

63103003920 นางสาวสรัญญา นาศรี

63103003921 นายกฤตพจน� เลางาม

63103003922 นายชาญชัย เข็มทอง

63103003923 นายทิชากร พรหนองแสน

63103003924 นางสาวจริญญา แสงจันทร�

63103003925 นางรสิกา หงษ�เสถียร

63103003926 นางสาวจุฑารัตน� ชัยจังหรีด

63103003927 นางสาวจุฑามาศ ป:กการะถา

63103003928 นางสาวขวัญเงิน ชื่นจันอัด

63103003929 นายสุรศักด์ิ สุขสอาด

63103003930 นางสาวม่ิงขวัญ เวกสูงเนิน
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63103003931 นางสาวอมรรัตน� แขขุนทด

63103003932 นางสาวบุญญาดา ศรีบุญเรือง

63103003933 นายธีรวุฒิ สนุกเเสน

63103003934 นายสถาพร โง7นทา

63103003935 นางสาวละอองดาว สวันตรัจฉ�

63103003936 นางสาวฐิติชญา ต7วนสูงเนิน

63103003937 นางสาวพนิดา ติละบาล

63103003938 นายเจษฎา ดูมา

63103003939 นายมนัสวี ลัทธิวาจา

63103003940 นางสาวภาวนียา ชวมรัมย�

63103003941 นายภิเษก ภาชนะวรรณ

63103003942 นางสาวสิริลักษณ� สําราญรถ

63103003943 นางสาววิภาพร ทูขุนทด

63103003944 นางสาวนวพร พลลือ

63103003945 นางสาวชฏรัตน� ไชยมงคลพร

63103003946 นางสาวณธประภัสกร ศิลา

63103003947 นางสาวมินตรา อยู7ขอบเวียง

63103003948 นายธัญธร หมายไร7กลาง

63103003949 นางสาวบุศรินทร� ภูมิโคกรักษ�

63103003950 นายพลรัตน� ฉิมครู

63103003951 นางสาวฝนทิพย� ศรีชุม

63103003952 นายธัชวิชญ� คัมภีร�พงศ�

63103003953 นายจิรวัฒน� โชคค%า

63103003954 นางสาววิจิตรา กรงรัมย�

63103003955 นางสาวสุชาดา โดขุนทด

63103003956 นายกิตติศักด์ิ นาคแก%ว

63103003957 นางสาวซัลลวา สะยะมิง

63103003958 นางสาวสุกัญญา แย%มดวง

63103003959 นางสาวกุลธิดา เจียวฮะ

63103003960 นางสาวกนกอร งิมขุนทด
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63103003961 นางสาวการะเกด กุลสุวรรณ

63103003962 นางสาวณัฐชยา สมคําพ่ี

63103003963 นางสาวนิสา ศิริสุข

63103003964 นางสาวฐานิตา พรหมเอาะ

63103003965 นางสาวเปรมกมล ปุ_กทะเล

63103003966 นางสาวพิชชาพร ตาปราบ

63103003967 นางสาวกาญจนา โพธ์ิไทร

63103003968 นางสาววาสนา ศรีลาชัย

63103003969 นางสาววรรณวิษา สุขกูล

63103003970 นางสาววริยา จิตผล

63103003971 นายศิระ มีกรสม

63103003972 นางสาวมาลินี พวงพี

63103003973 นางสาวสุดารัตน� กระแสโสม

63103003974 นางสาวอณุภา พิรัมย�

63103003975 นางสาวพิมพ�ลดา สวัสด์ิพูน

63103003976 นางสาวปวีย�รัฐฐา ภูสีฤทธ์ิ

63103003977 นางสาวกันยารัตน� แสนสันเทียะ

63103003978 นางสาววราภรณ� ชํานาญ

63103003979 นางสาววรัชยา โฮมสองชั้น

63103003980 นายนาคพงษ� พิมพ�เชื้อ

63103003981 นางสาวปKยธิดา พูนแก%ว

63103003982 นางสาวสุธิดา คํ้าชู

63103003983 นางสาวปูริดา ก่ิงจันทร�

63103003984 นางสาวบุญพิรา รวดเร็ว

63103003985 นางสาวบุษบา แสนรัมย�

63103003986 ว7าที่ร%อยตรีเกียรติพงษ� อินทิแสง

63103003987 นางสาวยุวดี เรือนไทย

63103003988 นายเจริญชัย ชัยชนะรุ7งเรือง

63103003989 นางสาวสุจิตรา อินทร�บํารุง

63103003990 นางสาววาริศา นรารัตน�กุล
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63103003991 นางสาวเฟ[LองฟNา พริ้งเพราะ

63103003992 นางสาวมณีรัตน� ขอสูงเนิน

63103003993 นางสาวรุ7งสุข วรรณชัย

63103003994 นางสาวภัทราพร สิงห�คง

63103003995 นางสาวธนัชภัค เทพกลาง

63103003996 นางสาวชุติมา แสงงาม

63103003997 นางสาวสริญญา ศรีวัฒนพงศ�

63103003998 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทอง

63103003999 นางสาวกิตติญา แสนโพธ์ิกลาง

63103004000 นางสาวชลธิชา แดริรัมย�

63103004001 นายอธิชาติ คําซ่ือตรง

63103004002 นายคเนตร แสนอู

63103004003 นายประวิทย� แสงรัตน�

63103004004 นายบุญเชิด นิสังรัมย�

63103004005 นายพิเชษฐ สุขีชิต

63103004006 นางมณีรัตน� แสงภักด์ิ

63103004007 นางสาวสุกัญญา ศรีเฮือง

63103004008 นางสาวอารียา วงษ�ประทุม

63103004009 นางสาวมาริสา คนแรง

63103004010 นางสาวดาริกา กลางคํา

63103004011 นางสาวชลธิชา ทอนมาต

63103004012 นางสาวจิราพัชร พรหมลักษณ�

63103004013 นายไพรวัลย� ชํานิไกร

63103004014 นายชิติพัทธ� จรูญแสง

63103004015 นางสาวกัญญารัตน� ล%ามกระโทก

63103004016 นายศุภกร แดนสวรรค�

63103004017 นายสัตยา ชัยดิษฐ�

63103004018 นางสาวโสรยา รัตนา

63103004019 นางชลินี ศิลาพันธุ�

63103004020 นางสาวปนัดดา สมพงษ�
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63103004021 นายศราวุธ บุญเก้ือ

63103004022 นางสาวสุภาพร โลพันดุง

63103004023 นางสาววนิดา มาโคตร

63103004024 นายอธิวัฒน� ศรีกลาง

63103004025 นางสาววรรณนิษา แพงผล

63103004026 นางสาวใบเฟKร�น ชวูรัมย�

63103004027 นางสาวจิราพร เลิกสันเทียะ

63103004028 นายสุทธิพงษ� สุวรรณกลาง

63103004029 นางสาวกัญญารัตน� ศรีนามชัย

63103004030 นางสาวจิราภรณ� ตอชัยภูมิ

63103004031 นายจิณณวัตร น%อยวงค�

63103004032 นายยุทธศักด์ิ จริรัมย�

63103004033 นางสาวแสงจันทร� จินดาศรี

63103004034 นางสาวเกศสุณี บุญเลิศ

63103004035 นายวศิน ศรีบุตตะ

63103004036 นางเพ็ชรรัตน� โพธ์ิหอม

63103004037 นายนุกูล ศุภมาตร

63103004038 นางสาวนันทกา สนุกแสน

63103004039 นายอนุพงษ� ใจงูเหลือม

63103004040 นางสาวดวงเดือน อ7องพิมาย

63103004041 นางอรนุช จรลําโกน

63103004042 นางสาวศุภลักษณ� คมไธสง

63103004043 นายวโรภัทร� ปาปะตัง

63103004044 นางสาววีรนุช เจริญอยู7

63103004045 นางสาวศศิวิมล เสง่ียมโคกกรวด

63103004046 นางสาวสุจิตรา จิตรกล%า

63103004047 นางสาวณัฐวดี รณเกษตร

63103004048 นางสาวปวีณา มีภูมิ

63103004049 นางสาวปวีณา ว7างานดี

63103004050 นางสาวรุ7งรังษี รัตนมงคล
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63103004051 นายนรากร เมืองไข7

63103004052 นายมานะชัย สุเรรัมย�

63103004053 นายปKยะพงษ� มีพร

63103004054 นางสาวภิรมณ�ญา โม7งปราณีต

63103004055 นางสาวศรัณยา จันทร�อ7อน

63103004056 นางสาวกัณฐ�พิชชา เมืองสุวรรณ

63103004057 นางสาวอรพรรณ หิรัญพิศ

63103004058 นางสาวป:ทมวรรณ ทองบอน

63103004059 นางสาวศิริลักษณ� จิตทองหลาง

63103004060 นางสาวพิชญาภรณ� มณีราชกิจ

63103004061 นางสาวนิจวิภา การรัมย�

63103004062 นายกิตติชัย ซุ7มทองหลาง

63103004063 นางประภาศรี ประเสริฐไทย

63103004064 นางสาวนันทกาญ ทับทิมไทย

63103004065 นายวงศธร แก%วจินดา

63103004066 นางสาวญาณิศา ลือโสภา

63103004067 นายสาธิต กองกูล

63103004068 นางสาวฐาปนี ยนต�พิทักษ�กิจ

63103004069 นายชัยวัฒน� วรรณทอง

63103004070 นายธนกฤต บํารุงสงฆ�

63103004071 นางสาวพิชชา ชาญณรงค�

63103004072 นายอิสระ วันวาน

63103004073 นายศิระวัฒน� ที่รักษ�

63103004074 นายวชิรวิทย� พรมชาติ

63103004075 นางสาวรัชนี บรรลือทรัพย�

63103004076 นางสาวอุษณี อุรีรัมย�

63103004077 นางสาวพรพิมล พรมภักด์ิ

63103004078 นางสาวชญานินทร� เพ็ชรตะคุ

63103004079 นายภัทรชนน บุญไธสง

63103004080 นายเมธัส สนสี
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63103004081 นางสาวดวงพร รักษา

63103004082 นางสาวพัชราภรณ� กล%าประจันทร�

63103004083 นายภาสกร กงประโคน

63103004084 นายยศกร สูงใหม7

63103004085 นางสาวกาญจนา พัดพรม

63103004086 นางสาวอําภา วงษา

63103004087 นางสาวจุฑาทิพย� กองสูงเนิน

63103004088 นางสาวหนึ่งฤทัย ปKLนคํา

63103004089 นางสาวดวงกมล ศรีวังไพร

63103004090 นายณัฐวุฒิ ชูชื่น

63103004091 นางสาวนิภาภรณ� สมกลาง

63103004092 นายพีระพงษ� สายกระสุน

63103004093 นางสุภาวดี ธรรมพิทักษ�

63103004094 นายสุรศักด์ิ จันทร�ศิริ

63103004095 นางสาววรดา คละดี

63103004096 นายโกวิท อาญาเมือง

63103004097 นางสาวศิริพร แสนสี

63103004098 นายกฤษฎา จิระโภคานนท�

63103004099 นางสาวอรพิน เลิศพรสุทธิรัตน�

63103004100 นางสาวกานต�ฑิตา พิลาโสภา

63103004101 นางสาวกฤติยาภรณ� ยืนยง

63103004102 นางสาวเบญจมาศ เผยกลาง

63103004103 นายหฤษิต ศรีเทพ

63103004104 นางสาวจุฑามาศ กันจินะ

63103004105 นายมารุตดีน ยังนิ่ง

63103004106 นางสาวสุภารัตน� หม่ันกิจ

63103004107 นายศิระวัตร ศิลา

63103004108 นายเจริญ นาทองคํา

63103004109 นางสาวสุรีพร ชาวโพธิสะ

63103004110 นางสาวรัตนาพร ชื่นสด
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63103004111 น.ส.จุรีรัตน� เอี่ยมประโคน

63103004112 นางสาวรัชฎาพร เวชพิทักษ�

63103004113 นางสาวกัญญารัตน� จงรวยกลาง

63103004114 นางสาวปาริชาติ เศษภักดี

63103004115 นายธนกิจ ณีสูงเนิน

63103004116 นางสาวนัยนา มานะหาญ

63103004117 นายธนพัทธ ญาติสันเทียะ

63103004118 นางสาวกัลยรัตน� หลิวทอง

63103004119 นางสาวนนทิยา ไทยโสภา

63103004120 นางสาวภัคจิรา แสงกลาง

63103004121 นางสาวอัญธิชา ดุงสูงเนิน

63103004122 นายชัยวัฒน� ธรรมสถิตไพศาล

63103004123 นางสาววราณี บัวพา

63103004124 นางสาวพัชริดา ชัยศิลปX

63103004125 นางสาววันวิสา ศรียางนอก

63103004126 นางสาวจันทร�ทิรา ชาวสวน

63103004127 นายวิษณุ นุ7มพรม

63103004128 นางสาวมณีรัตน� พงษ�พิทักษ�

63103004129 นางสาวชวัลพร ทะลาไธสง

63103004130 นางสาวสุนิษา บับพาสี

63103004131 นายปฏิรูป เชษฐนอก

63103004132 นางสาวทิพยาภรณ� ฉํ่าฉิม

63103004133 นางสาวอวัสดา จุลรัตน�

63103004134 นางสาวพรพิจิตร ไผ7นาค

63103004135 นายภาณุ วิธีกลาง

63103004136 นางสาวจีรวรรณ จันทร�พยับ

63103004137 นางสาวกนกวรรณ ทิศรักษ�

63103004138 นางสาวณิลาวรรณ จิตต�ตรง

63103004139 นายอนุชิต สืบชาติ

63103004140 นางสาวสุภาภรณ� เผือกทอง
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63103004141 นายสุรเชษฐ สีน%อย

63103004142 นางสาวกุลยา จอดนอก

63103004143 นางสาวสุธิตา กิจการ

63103004144 นางสาวพิมลพรรณ กวนพา

63103004145 นางสาวขนิษฐา ชุนเกาะ

63103004146 นางสาวภัทราทิพย� เหล7าบุตรสา

63103004147 นางสาวสาวิตรี วงขุนทด

63103004148 นางสาวณิชกานต� ป:ญจนะ

63103004149 นางสาวเสาวลักษณ� เกตุแย%ม

63103004150 นางสาวชลลัดดา น%อยสังวาลย�

63103004151 นางสาวปาณิศา กลีบบัว

63103004152 นางสาวพัชราภรณ� แก%วกลาง

63103004153 นางสาวสุภาวิไล โตกระโทก

63103004154 นางสาวสุนิสา อาชะนะชัย

63103004155 นางสาวอัมพร วิจิตรสระน%อย

63103004156 นายกฤษฎาพงศ� ม่ังมูล

63103004157 นางสาววชิลาวัลย� เอกพิมพา

63103004158 นายธนธัญ นานัน

63103004159 นางสาวจินดารัตน� บุญชลอ

63103004160 นางสาวเบญญาพร รัตนวัน

63103004161 นางสาวทิพวงศ� จรูญกุล

63103004162 นางชรินยา จันทาวงษ�วิรุฬห�

63103004163 นางสาวอภิญญา จันภิรมย�

63103004164 นางสาวอัมพาภรณ� อมรเสาวภาคย�

63103004165 นางสาวเอ็มอร ศรีชาลี

63103004166 นายปฏิรูป เธียรประมุข

63103004167 นางสาวสุนิตา โจมกลาง

63103004168 นางสาวธัญรัตน� ไชยา

63103004169 นางสาวอรุณโรจน� เทียมพล

63103004170 นางสาวชนิดาภา ป:ดจังหรีด
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63103004171 นางสาวเมธาวี แฝงวงศ�คํา

63103004172 นางสาวพัชริดา จันทร�เรือง

63103004173 นางสาวกัลยา เป^นสุข

63103004174 นางสาวกฤษณา บังสันเทียะ

63103004175 นายฐิติกานต� ผลักกระโทก

63103004176 นางพิมพ�ธิดา นิพัทธ�ดํารงกุล

63103004177 นางสาวสุขสันต� เพ็ญพิมพ�

63103004178 นางสาวพลอยแก%ว กําไรรวย

63103004179 นางสาวกัลย�สุดา นพกุล

63103004180 นายกิตติพงศ� สนสุภาพ

63103004181 นางสาวรัชนี ชาวสวน

63103004182 นางสาวมุจลินท� โนนสินชัย

63103004183 นางสาวจิราพร เจนวิถี

63103004184 นางสาวธิวารัตน� พวบขุนทด

63103004185 นางสาวภัทราพร สงครามยศ

63103004186 นางสาวเบญจวรรณ อนุเคราะห�

63103004187 นางสาวเปZยทิพย� ซอยรัมย�

63103004188 นางสาวชฏิญาณิน ด%วงนางรอง

63103004189 นางสาวแสงทิพย� ตุลานนท�

63103004190 สิบเอกเหมรัศม์ิ ปราณีตพลกรัง

63103004191 นางสาวพรสุดา ศรีเกต

63103004192 นายณัฐนันท� รัตนชมภู

63103004193 นายพงศธร แสงงาม

63103004194 นายภาธร พรหมทอง

63103004195 นางสาวอรษา ผูกดวง

63103004196 นายธนกาญจน� ปานทอง

63103004197 นางสาวนุจรี อานไธสง

63103004198 นางสาวณัฐกฤตา บุญญะฤทธ์ิ

63103004199 นางสาวจุฑารัตน� ภารตระศรี

63103004200 นางสาวฑิฆัมภร สิริเปรื่องไพศาล
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63103004201 นางสาวเสฏฐี คนึงหาญ

63103004202 นางสาวพิมพ�นภา เหิกขุนทด

63103004203 นางสาวธิดารัตน� ทิพรม

63103004204 นางสาวจุฬารัตน� เติมรัมย�

63103004205 นางสาวณัฏฐณิชา สังสีแก%ว

63103004206 นายวิศรุต ญาณวุฒิวงศ�

63103004207 นายนิพนธ� บุญล%อม

63103004208 นางสาวกัญญารัตน� ทองคํา

63103004209 นางสาวดลญา เทียมทัน

63103004210 นางสาวเบญจมาศ โกยชัย

63103004211 นางสาวชลิตา มีแก%วน%อย

63103004212 นางสาวจินตนา ชุดไธสง

63103004213 นางสาวรวิษฎา เชื้อมีแรง

63103004214 นางสาวพรชิตา หอมยาประทุม

63103004215 นายประสิทธ์ิ เอี่ยม ศรี 

63103004216 นางสาวศิริวรรณ เซ็นทองหลาง

63103004217 นางสาวพิจิตรตรา ชัยเรือง

63103004218 นายรชตะ แดงสกุล

63103004219 นางสาววราภรณ� อึ้งตระกูลชัย

63103004220 นางสาวชุตินันท� มูลจันทึก

63103004221 นางสาวนิฤมล ยอดสุรินทร�

63103004222 นางสาวเดือนเพ็ญ เขียวรัมย�

63103004223 นายยุทธพงศ� ใจดี

63103004224 นางสาวกัลยรัตน� เภากุ7ม

63103004225 นางสาวรวิพร นิชาญกลาง

63103004226 นางสาวเจนจิรา ปานเกิด

63103004227 นางสาวพิชญ�สินี ยศกลาง

63103004228 นางสาวอริสรา ทองทา

63103004229 นางสาวณัฐนรี อุดมนอก

63103004230 นางสาวศิริรัตน� ผสมคง
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63103004231 นางสาวทัตติยา ทองปลิว

63103004232 นางสาวอรวรรณ สํารวมจิต

63103004233 นางสาวขนิษฐา ภาชีรัตน�

63103004234 นางสาววรางคณา พิมพ�จันทร�

63103004235 นางสาวณัฐธิดา ป:จโต

63103004236 นางสาวนฤมล นิ่มตระกูล

63103004237 นางสาวอุรชา วงศาวดี

63103004238 นางสาวสัณห�สินี แก%วกริชกร

63103004239 นางสาวจุฑารักษ� กิติยานุภาพ

63103004240 นางสาวรุ7งนภา ศรีจันทร�

63103004241 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงจันทร�

63103004242 นางธิดาพันธ� แสนสมบัติ

63103004243 นายสมพงษ� เพชรประกอบ

63103004244 นางสาวสุมาลี น้ําใจดี

63103004245 นางสาวพรนภา พรหมรี

63103004246 นางสาวกัญณภัทร ฤทธ์ิไธสง

63103004247 นางสาวสิริพร สังข�ในเมือง

63103004248 นางสาวภัทรพร ธนนนท�ไพศิษฐ�

63103004249 นางสาวนันทิชา คล7องบุญนาค

63103004250 นางสาววิภาดา จันทรานุวงศ�

63103004251 นางสาวพัชรินทร� เรืองพริ้ม

63103004252 นางสาวนริษรา ถานอก

63103004253 นางสาวณิชาภัทร ก%อนเพชร

63103004254 นางสาวเกษราพร งอนจัตุรัส

63103004255 นางสาวกาญจนาพร อนุโยธา

63103004256 นางสาวณัฐณภัส สรรเพชุดา

63103004257 นางสาวสมฤทัย วานะติ

63103004258 นางสาวจารุวรรณ โฉมเฉลา

63103004259 นางสาววรรณวิภา เบิกขุนทด

63103004260 นายกริชวรินทร� วรจินดา
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63103004261 นายณัฐพนธ� โคตรแสง

63103004262 นางสาวกษรัตน� พรมคุณ

63103004263 นางสาววิลาสินี เมืองนาม

63103004264 นางศิริพร เกษมพงษ�

63103004265 นางสาวนิศานาถ จ7าไธสง

63103004266 นางสาวสุนีย� นามกิง

63103004267 นางสาวกชกร สินวงค�

63103004268 นางสาวภัสราภรณ� บรรทุปา

63103004269 นายณัฐพงษ� อึงนันทศิริกุล

63103004270 นางสาวจิราภรณ� สมรัตน�

63103004271 นายจิรวัฒน� บุตรศรีภูมิ

63103004272 นางสาวภัทรวดี เลี่ยมกลาง

63103004273 นายเรวัต เกรยรัมย�

63103004274 นางสาวพัชชาพร พลชนะ

63103004275 นายณัฏฐ� พ7วงศิริ

63103004276 นางสาวศิริรัตน� กิมสวัสด์ิ

63103004277 นางสาวสุภาวดี ประโรม

63103004278 นายอนุวัต จันทะคาด

63103004279 นางสาวสุภาณี ฉิมดี

63103004280 นางสาวมณีรินทร� อาทิตยชัย

63103004281 นางสาวรําไพ เหมพรมมา

63103004282 นางสาวปาริฉัตร เตียนพลกรัง

63103004283 นายธเนศวร นิรันดร�สวัสด์ิ

63103004284 นางสาวอรพรรณ สง7าสันเทียะ

63103004285 นางสาวจุฑามาศ หลาทอง

63103004286 นายจักรพงษ� นาราช

63103004287 นางสาวจิราพร สําราญ

63103004288 นางสาวยศวดี ประกิจรัมย�

63103004289 นางสาวรัตนา เจริญราช

63103004290 นางสาวฐิติมา ชัยบํารุง
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63103004291 นางสาวขวัญเรือน ขันทองนาค

63103004292 นางสาวนิศมา แพงแก%ว

63103004293 นายมนตรี พงษ�เพรช

63103004294 นายจิรภัทร พรมภักดี

63103004295 นางสาวกรรณิการ� สิทธิ

63103004296 นายอนุกูล ฝQายค%า

63103004297 นายอภิสิทธ์ิ ปNอมจัตุรัส

63103004298 นางกัลยกร ปวงประชัง

63103004299 นางสาวธนพร อภิสุขสิริ

63103004300 นางสาวสุดารัตน� ศรีชมภู

63103004301 นางสาวสุภาพร วัดมณี

63103004302 นางสาวสุพรรษา พยัคฆ�กูล

63103004303 นายสิทธา ป:จโต

63103004304 นายธเนศ แซ7ซ้ิม

63103004305 นางสาวกนิษฐา เชี่ยวชาญ

63103004306 นางศิริพร สายแก%ว

63103004307 นายปรีชาพล เพ่ิมมี

63103004308 นางสาวจุฬาพร พิรุณ

63103004309 นางสาวสุกัญญา เม้ียนกลาง

63103004310 นางสาวอนุชตา นิยมชอบ

63103004311 นายอภิรัฐ รัตนวงค�

63103004312 นางสาวพรพิมล ชิขุนทด

63103004313 นางสาวสุนทราภรณ� จุลพล

63103004314 นายภาณุเดช นิลธรรม

63103004315 นางสาวฐิติภรณ� โปสันเทียะ

63103004316 นางสาวคติยา ธรรมทศพล

63103004317 นางสาวธนิษฐา ม7วงอ7อน

63103004318 นางสาวนฤมล แก%วสุข

63103004319 นางสาวลักษมณ จันทร�โส

63103004320 นางสาวกนกพร ศิริเลิศ
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63103004321 นางเพียรใจ คงสุข

63103004322 นายนันทพล อินทร�ศรี

63103004323 นางสาวสุกฤตา งามธงไชย

63103004324 นางสาวจุฑาทิพย� วงศ�เจริญ

63103004325 นายนฤสรณ� อินทรยานยศ

63103004326 นายศิริมงคล มีศิริ

63103004327 นายกฤตานน ลาเทศ

63103004328 นางสาวสุพัตรา ปุลาตะโน

63103004329 นางสาวเกศวดี พิมพ�ยนต�

63103004330 นางสาวปสุตา เณรสีนาค

63103004331 นายจิรายุ ประภัยภักด์ิ

63103004332 นายวิรวิทย� พันธ�ศรี

63103004333 นายวัฒนา ศรีสุข

63103004334 นางสาวฉัตรฑริกา ชิวรัมย�

63103004335 นางสาวอรุณณี ระยาย%อย

63103004336 นางสาววราภรณ� ศุภนิกร

63103004337 นางสาวกนกวรรณ รักษาชนม�

63103004338 นายภพสันต� สิงคเสลิต

63103004339 นางสาวนวรัตน� ตวงดอน

63103004340 นางสาวปารียา เสริมสําราญ

63103004341 นายวีรวัฒน� ดีสวัสด์ิ

63103004342 นางสาวจุฑามาศ อาสนสุวรรณ

63103004343 นายสุเทพ วนเกิด

63103004344 ว7าที่ร%อยตรีหญิงสุธาทิพย� ใจรัมย�

63103004345 นายศิริวัฒน� หล่ําจันทึก

63103004346 นายปฏิภาณ เกียรตินามวิชัย

63103004347 นางสาวมาตยา มาลัย

63103004348 นางสาวสิรินภา คําสม

63103004349 นางสาวสุกิจตา เหมราช

63103004350 นางสาวกรรณิการ� เกิดศักด์ิ
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63103004351 นางสาวกนิกนันต� แสนนา

63103004352 นางสาวนริศรา บัวแสน

63103004353 นายกรวิชญ� ประวันตา

63103004354 นางสาวภควรรณ ปKยะไพร

63103004355 นายปรีย�วัชร� พวงวรินทร�

63103004356 นางสาวสุชาพิชญกันต� รัตนาพันธุ�

63103004357 นายอรรถพล สุครีพ

63103004358 นางสาวโสริยา ธรรมดารพ

63103004359 นางชนิสรา สนิทไทย

63103004360 นางสาวรัตนติกา ยากระโทก

63103004361 นางสาวปKยฉัตร ปZLกระโทก

63103004362 นายพิษณุ ราชธรรม

63103004363 นางสาวเทพาพร พลเวียง

63103004364 นางสาวเพชรรัตน� ชีวะวิบูลย�พันธ�

63103004365 นางสาวศศิธร สุขุมวาท

63103004366 นางสาวนิชารัตน� ศรีแล

63103004367 นางสาวอรจิรา วรชิน

63103004368 นางสาวพัชริดา วุฒิพนมศักด์ิ

63103004369 นางสาวรัชนีกร สุรินทร�ตVะ

63103004370 นายชวัลวิชญ� มาลัยเปZย

63103004371 นางสาวสาวิตรี ฉิมจารย�

63103004372 นายเกรียงไกร บุญตะนัย

63103004373 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรดอก

63103004374 นางสาวนฤมล สัจธรรม

63103004375 นางสาวศิรินทร�รัตน� ผาวิรัตน�

63103004376 นางสาวฐิติรัตน� เจนสันเทียะ

63103004377 นายภาณุพงศ� ศุกรนันทน�

63103004378 นางสาววารุณี ปุลันรัมย�

63103004379 นางสาวณัฏฐ�ธภร แปNนทอง

63103004380 นายชิษณุพงศ� เอกวาสนานันต�
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63103004381 นางสาวสุวนันท� ภูเงิน

63103004382 นางสาววันวิสาข� ปรางปรุ

63103004383 ว7าที่ ร.ต.ชัชวัฒน� พินนอก

63103004384 นายคชภณ ปลงรัมย�

63103004385 นางสาวภัทรา กุยรัมย�

63103004386 นายภูมิ รัตนะ

63103004387 นายสรวิศ บุญทัน

63103004388 นางสาวผกามาศ เชิดชู

63103004389 นางสาวชลิดา มากชุมแสง

63103004390 นางสาวชลธิชา พวงมาลี

63103004391 นางโสภิศา ใจน้ํา

63103004392 นางสาวนันท�ประภา ใจกล%า

63103004393 นางสาววัชราภรณ� ย้ิมละมุล

63103004394 นางวรรณิสา พลจรัสโรจน�

63103004395 นางสาวเกศิรินทร� ประตังทะสา

63103004396 นางสาวจุรีภรณ� คํากระโจม

63103004397 นางสาวอุมาพรรณ กลิ่นประทุมทิพย�

63103004398 นางสาวสายฝน บรรลือทรัพย�

63103004399 นางสาวสุดธิดา โกสูงเนิน

63103004400 นางสาวชุลีพร อพรรัมย�

63103004401 นางสาวเมธาวรินทร� เนียมจิตร

63103004402 นางสาวสมฤทัย เชื้อสูงเนิน

63103004403 นางสาวพิมพ�ชนก งามปNอ

63103004404 นายสถาพร สุดวิลัย

63103004405 นางสาวปริชญา สิทธิวิชชาพร

63103004406 นางสาวสุทธิดา มณีวรรณ

63103004407 นางสาววิภา นิจจอหอ

63103004408 นายอาณัติ มูลเอก

63103004409 นายปุณณพัฒน� บุญคํ้า

63103004410 นางสาวศิริอร สุนันท�
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63103004411 นางสาวเปรมสินี เชาว�พลกรัง

63103004412 นางสาววิภาดา ประสมสัตย�

63103004413 นางสาวณัฐริกา กลับสุข

63103004414 นายธนาวุฒิ แปกลาง

63103004415 นางสาวสโรชา ล%อประกรณ�

63103004416 นางสาววิภาพรรณ วัดระดม

63103004417 นางสาวนันทัชพร ทองวิชิต

63103004418 นางพิมพ�ชนา ทอนเกาะ

63103004419 นางสาวกรรณิการ� เจริญตา

63103004420 นางสาวสมฤทัย ใสย่ิง

63103004421 นางสาวสกุลรัตน� พูนประโคน

63103004422 นายอํานาจ สมพิมาย

63103004423 นายปริวุฒิ บุตรไสว

63103004424 นางสาวอุไรวรรณ อรัญศักด์ิ

63103004425 นางสาวนิตยา กระฉอดนอก

63103004426 นางสาวบุษกร มีระหารนอก

63103004427 นางสาวภัทรียา เรืองศิลปX 

63103004428 นางสาวธิดารัตน� ปานกลาง

63103004429 นางสาวเนตรนัฎฐา บุญทอง

63103004430 นางสาววันทนีย� วิชัยรัมย�

63103004431 นายธีรวัฒน� แก%วศรีปราชญ�

63103004432 นางสาวดารารัตน� ภูฆัง

63103004433 นายธนภณ กลึงกลางดอน

63103004434 นางเยาวนุช บุญยก

63103004435 นางสาวประภัสศรี คามขุนทด

63103004436 นางสาวพิกุลแก%ว ควรดี

63103004437 นายทักษ�ดนัย ภาระไพ

63103004438 นางสาววรัญญา ขําโพธ์ิ

63103004439 นางสาวฐิติมา ปKLนสุภา

63103004440 นางสาวปริสุทธ์ิ แพงศรี
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63103004441 นายนิรัติศัย ศรีคําขลิบ

63103004442 นายป:ณณวัฒน� จิรานุเศวต

63103004443 นางวันทิพย� ภิญโญทรัพย�

63103004444 นางสาวมาริสา ดิษก่ิงสะแกราช

63103004445 นางสาวแพรววนิด ชวนะนรเศรษฐ�

63103004446 นางสาววริศรา พนมเขตร�

63103004447 นายบัณฑิต พูลโพธ์ิกลาง

63103004448 นางสาวพรยุพา ช%างแก%ว

63103004449 นางสาวพิมลพร กําลังทวี

63103004450 นางสาวนันท�นภัส สนนอก

63103004451 นายสาโรจน� ตรีสาขา

63103004452 นางสาวกัญญาภัค หาญศรี

63103004453 นายวรพล ฉิมกูล

63103004454 นางสาวรัชนีกร ชมภูประเภท

63103004455 นางสาววรวลัญช� พร%อมสันเทียะ

63103004456 นางสาวปณิดา บัณฑิตย�

63103004457 นางสาวภมรมาศ หัตถสาร

63103004458 นายธนภัทร อุทารสวัสด์ิ

63103004459 นางสาวนพรัตน� โคลงพิมาย

63103004460 นางสาวชนากานต� หวลระลึก

63103004461 นางสาวพัชร�ดุษฎี เนตรสุวรรณ

63103004462 นางสาวรุ7งทิวา วะรัมย�

63103004463 นางสาวสุดารัตน� เยาะสูงเนิน

63103004464 นางสาวพัณณิตา ชาญประโคน

63103004465 นางมยุริญ แตงพงศ�พันธ�

63103004466 นางบุญนาค มีทอง

63103004467 นายรภัสสิทธ์ิ อภิชาติเสนีย�

63103004468 นางเยาวมาลย� สุวรรณทา

63103004469 นางสาวเนตรนภา ซุ7มทองหลาง

63103004470 นายสันติ คงจันทึก
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63103004471 นายสุรัตน� ชื่นรัมย�

63103004472 นางสาวปฐมพร การเพียร

63103004473 นางสาวก่ิงกาญจน� อินมะดัน

63103004474 นางสาวชฎาธาร คนเพียร

63103004475 นางสาวปภาวี โคกรัมย�

63103004476 นางสาวณัฐริกา แดนดี

63103004477 นางสาวภาวินี สิริอนุศาสน�

63103004478 นางสาวปลิษา พลโดด

63103004479 นางสาวฐาปนี คูณขุนทด

63103004480 นางสาวปนัดดา ทาเงิน

63103004481 นายภานุวัฒน� ไชยสงค�

63103004482 นางสาวจิรารัตน� เมียดประโคน

63103004483 นางสาวสุธิมา สุทธิมาศมงคล

63103004484 นายเชาวน�วัศ ธนาเดชสาคร

63103004485 นางสาวสุกัญญา รสหอม

63103004486 นางสาวธัญญาเรศ เยาวชัย

63103004487 นางสาวณัฐนันท� หาญโงน

63103004488 นางสาวสุรภา วรรณรัตน�

63103004489 นางสาวอรวรรณ นุชิต

63103004490 นางสาวชิษณุชา ศิริวัฒน�

63103004491 นายทัศน�พล วรงค�

63103004492 นางสาวสุกัญญา ฤากําลัง

63103004493 นางสาวหฤทัย กุลบุตร

63103004494 นางสาวรัชณีพรรณ ศรีจันทร�

63103004495 นางสาวสุนันทา เสนีวงศ� ณ อยุธยา

63103004496 นางสาวกชกร แบนอภัย

63103004497 นางสาวสุวิภา จันตรีชา

63103004498 นางสาวปKยวรรณ เลากลาง

63103004499 นางสาวกิตติยา เที่ยงนนดา

63103004500 นางสาวกมลรัตน� กระจงกลาง
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63103004501 นางสาวสุดารัตน� มุ7งชัยสงค�

63103004502 นายจักรกฤษณ� ครอบครบุรี

63103004503 นางสาวปภาวรินท� ประสานเนตร

63103004504 นางสาวจารุวรรณ สังข�พราม

63103004505 นางสาวธัญจิรา ชารัมย�

63103004506 นางสาวจารี แปNนดวงเนตร

63103004507 นางสาวศิราณี วงค�เฉลิมมัง

63103004508 นางสาววนัสชนก อําพิมพ�

63103004509 นายธเนศ โพธ์ิศรี

63103004510 นายพิสิษฐ� มุ7งดี

63103004511 นางสาวทิชานาถ เชยรัมย�

63103004512 นายภูเบศ บุญธรรม

63103004513 นางสาวพรมณี คําดํา

63103004514 นายประพันธ� กันหาไชย

63103004515 นายธีรพงษ� เพชรพุทธ

63103004516 นายสิทธิชาติ ตระกูลรัมย�

63103004517 นางสาวเบญจวรรณ อินรัมย�

63103004518 นางสาวอารยา ประสานศักด์ิ

63103004519 นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรวรพจน�

63103004520 นางสาววิลาวัลย� แสงสุวรรณ

63103004521 นางสาวยุวลี หม่ันการ

63103004522 นางสาวสุดารัตน� ไม%หอม

63103004523 นางสาวพัชรี วรรณหอม

63103004524 นางสาวประกายวรรณ พลเสนา

63103004525 นางสาวยุพิน โสมมา

63103004526 นายรฐนนท� สุภัทโรบล

63103004527 นางสาวนาตยา ภักดี

63103004528 นางสาวทิพนุกูล บุญธรรม

63103004529 นางสาวสุทธิดา ปKดรัมย�

63103004530 นางสาววรรณภา พรมบริบุตร
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63103004531 นางสาวรองรัชต� ศตศาศวัต

63103004532 นางสาวณิชากร ฉิมกูล

63103004533 นายชินโชติ ชาญ

63103004534 นางสาวดลฤดี นอกชัยภูมิ

63103004535 นางสาวกนกพร เตยกุญชร

63103004536 นายศุภณัฐ ชินรัตน�

63103004537 นางสาวสุวนันท� เชี่ยวดี

63103004538 นายวัชระ ธีระ พันธ� ศิลปKน 

63103004539 นางสาวทักษพร แก7นเสลา

63103004540 นางสาวศจี ตับสันเทียะ

63103004541 นางสาวมลธิยา ศิริสวัสด์ิ

63103004542 นายสามารถ สมเสลา

63103004543 นายพิชาภพ กะรัมย�

63103004544 นายนันทิวรรธน� นามนุ

63103004545 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�ตา

63103004546 นางสาวเพ็ญพร หินนอก

63103004547 นายชญานนท� บํารุงธรรม

63103004548 นางสาวสิริมาศ เสง่ียมศักด์ิ

63103004549 นางสาวจุฑามาศ คุณาพันธ�

63103004550 นางสาวรัตนา ฤทธ์ิสงคราม

63103004551 นางสาว7สุทธิตา วงศ�แก%ว

63103004552 นางสาวโยธกา ชมภูนุช

63103004553 นางสาวนลินธร จตุเทน

63103004554 นางสาวปริมวดี เปล7งปลื้ม

63103004555 นายคชรัตน� ทูลไธสง

63103004556 นายรัฐเขต ชัยกjา

63103004557 นางสาวดวงเนตร สิงห�ทองห%าว

63103004558 นางสาวยุภาวรรณ อาจกล%า

63103004559 นางสาวอภิญญา สันติคุณากร

63103004560 นางสาววิชุตา หวังประสพกลาง
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63103004561 นางสาวพิชยามญชุ� คงนาค

63103004562 นางสาวนุชวรา กลางไชย

63103004563 นางสาวชรินทิพย� กิจวัฒน�อาภาพร

63103004564 นายกฤษณะ ชัยสิทธ์ิ

63103004565 นางสาวณิชาภัทร สวาสุ

63103004566 นายอัครพงศ� มาลีหวน

63103004567 นายสุรศักด์ิ ประภาสโนบล

63103004568 นางสาวปรารถนา เรียนพงศ�ชัย

63103004569 นางสาวพรรณา พรมประโคน

63103004570 นางสาวประภัสสร เก7งกล%า

63103004571 นายปKยะณัฐ งามเหลา

63103004572 นางสาววิลาสินี อินอุ7นโชติ

63103004573 นางสาวภัทรีญา ศิริโชติ

63103004574 นายวิทวัส ธรรมสุนา

63103004575 นางสาวสุภาพร บุญภาพ

63103004576 นายสิทธิศักด์ิ สุขสิน

63103004577 นางสาวกนิษฐา วรรณพงษ�

63103004578 นางสาวปาลิดา น%อยบุญญะ

63103004579 นางสาวจรีย�พร วนสันเทียะ

63103004580 นายกิตติธัช เหล7าชุมพล

63103004581 นายสุธน เสริฐกระโทก

63103004582 นายวรพล ภูพงษ�

63103004583 นางสาววิสาขา วงศ� อาภากร 

63103004584 นางสาวปKยะมาภรณ� ปติเก

63103004585 นางสาวอภิสรา ผ%าผิวดี

63103004586 นางสาวสุจิตรา ตาลกนกธารา

63103004587 นางสาวนิตยา ดุงโคกกรวด

63103004588 นางสาววรัญญา ปาต๊ิบ

63103004589 นางสาวกฤติญา ฉัตรเมืองป:ก

63103004590 นางสาวนวพรรณ จิตภิรมย�ศักด์ิ
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63103004591 นางสาวยุภาพร ทวยจัด

63103004592 นางสาวหทัยกานต� โตแฉ7ง

63103004593 นายปรินทร ทองศรี

63103004594 นางสาวเจนจิรา แก%วกันยา

63103004595 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ

63103004596 นางสาวชัญญากาณฑ� ประดับศิลปX

63103004597 นายศุภเกียรติ ยางเครือ

63103004598 นางสาวจุฬณีย� อินกับจันทร�

63103004599 นายบัณฑิต หลักคํา

63103004600 นางสาวป:ทมา นิลนนท�

63103004601 นางสาวภโรทัย เครือวัลย�

63103004602 นายธีระพงษ� คงเจริญศักด์ิ

63103004603 นางสาวงามศิริ กลิ่นบุญมา

63103004604 นายธารางกูร ก%อนคํา

63103004605 นายวิวัฒน� สุขสีดา

63103004606 นางสาวพรรณนิภา ปQวงกระโทก

63103004607 นางสาวพิมผกา เกตนอก

63103004608 นางสาวเจนจิรา อะรัญ

63103004609 นางสาวเกศรินทร� วงษ�สุวรรณ

63103004610 นางสาวสุจิตรา กินไธสง

63103004611 นางสาวไอริณ นวลศรี

63103004612 นางสาวณภัค วงษ�กนก

63103004613 นางสาวอลิษา พันธ�พิโรจน�

63103004614 นางสาวนัทธมน ภาษาสุข

63103004615 นางสาวนฤมล บุญเสม

63103004616 นางสาวศุภาวดี ภิรมย�กิจ

63103004617 นางสาวจิราพร นารี

63103004618 นางสาวนิตยา งามล%วน

63103004619 นายสมิต เบญจศรีรักษ�

63103004620 นางสาวสุภิญญา เธียรวรรณ
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63103004621 นางสาวกรองแก%ว โฉมสะอาด

63103004622 นางสาวจุฑามาศ ทองทักษิณ

63103004623 นางสาวสุพรรษา ฝาชัยภูมิ

63103004624 นางสาวธิดารัตน� นวลป:กษี

63103004625 นายจักรพันธ� กันภัย

63103004626 นางสาวจุฑามาศ รสเติม

63103004627 ว7าที่ร%อยตรีณัฐวุฒิ งอมสระคู

63103004628 นายธีรวัฒน� คําสม

63103004629 นายพีรพงษ� พิมพ�อูบ

63103004630 นางสาวญาดาพัฒน� เป^นตามวา

63103004631 นางสาวนฤมล ต้ังชูวงศ�

63103004632 นายบุษกร วิริยะรัตนกุล

63103004633 นางสาวศุภัทตรา วรรณภักตร�

63103004634 นายศิริมงคล ศิริรัตน�

63103004635 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวเครือ

63103004636 นางสาวจิราพร โพธิใครศรี

63103004637 นางสาวกมลชนก มากจันทึก

63103004638 นางสาวปุณิกา สุริวงศ� ษา 

63103004639 นางสาวกนิษฐา ต้ังศิริไพบูลย�

63103004640 นายไกรภพ คุตะโค

63103004641 นายขจรศักด์ิ เชวงศักด์ิ

63103004642 นางสาวสุภาพร คําภาว�

63103004643 นางสาวสุจิตตรา ประกอบผล

63103004644 นางสาวลลิตา กรวยสวัสด์ิ

63103004645 นายชัยกาญจน� หลอมประโคน

63103004646 นายสหพันธ� ขจีรัมย�

63103004647 นายกิติพงษ� สําเริงรัมย�

63103004648 นางสาวชลทิพย� พันธ�ยาง

63103004649 นายฉัตรบุศย� มะเรืองศูนย�

63103004650 นางสาวสุรัสวดี แสงสีงาม
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63103004651 นางสาวอาภัสรา ประดับมุข

63103004652 นางสาวอรพรรณ สัมผัส

63103004653 นางสาวประภัสสร เกิดตระกูล

63103004654 นางสาวศิริมา หม่ันดี

63103004655 นางสาวจิรารัตน� ว7องไว

63103004656 นางสาวพรฤทัย วัฒนะสิริโชค

63103004657 นางสาวสุภารัตน� พัฒปาน

63103004658 นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ

63103004659 นางสาวณัฏฐิยา สุริยปภาภรณ�

63103004660 นายณัฐวุฒิ กุศลวงษ�

63103004661 นางสาวกรรภิรมย� สินมะเริง

63103004662 นางสาวณัฐธิดา ทองสาย

63103004663 นางสาวเบญฑิรา บุญหม่ืนไวย

63103004664 นางสาววิมลรัตน� ปรางค�ปรุ

63103004665 นายนิวัฒน� อินทร�จอหอ

63103004666 นางสาววิลาวัณย� เพ่ือนสงคราม

63103004667 นางสาวปKยธิดา คงพล

63103004668 นางสาวพรทิพย� เห็นศิลปX

63103004669 นางสาวสุภาภรณ� ชิ้นพงค�

63103004670 นางสาวพิมพิศา ประทีปรัมย�

63103004671 นางสาวกมลมาศ ทุมพงษ�

63103004672 นางสาวศิริลักษณ� สังฆะวรรณา

63103004673 นางสาวกัลยกร ภาพยนต�

63103004674 นางสาวสิริลักษณ� แสนทวีสุข

63103004675 นางสาวเสาวลักษณ� วงค�จันทึก

63103004676 นางสาวเพชรอาภา ชาญมะเริง

63103004677 นางสาวดวงกมล หัสดินรัตน�

63103004678 นางสาววาสนา นากกลาง

63103004679 นางสาวปริตา สวนดง

63103004680 นายเจษฎา ประสานดี
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63103004681 นายจิรายุส แววฉิมพลี

63103004682 นางสาวนปภา ไหมพรหม

63103004683 นางสาวปริศนาพร นาทันหมาย

63103004684 นางสาวชุติมา ชิดกระโทก

63103004685 นางสาวรวิวรรณ กระแสโท

63103004686 นายอนุพล บุตรงาม

63103004687 นายวิษณุ ภูวิจิตร

63103004688 นางจริยา วัชรินทร�รัตน�

63103004689 นายวิชัย สีหาบุตร

63103004690 นางสาวอรวรรณ มีประโคน

63103004691 นายณัฐพล ปานสันเทียะ

63103004692 นางสาววรัทยา โอภาป:ญญโชติ

63103004693 นางสาวเจนจิรา คําพิทักษ�

63103004694 นางเยาวเรศ ศรีไตรรัตน�

63103004695 นางสาวจุฬาลักษณ� ทวยไทยสง

63103004696 นายวิชา ภู7นาค

63103004697 นางสาววรรณพร โชติโคกสูง

63103004698 นางปริญญา ทองศักด์ิ

63103004699 นางสาววิไล เพ็ญโคกกรวด

63103004700 นางสาวปณิดา เช7นชาย

63103004701 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก

63103004702 นางสาวพรรณกร พลศรีดา

63103004703 นางสาวศิราณี บุญสกุล

63103004704 นางสาวสุริสตา เริงรุ7งเรือง

63103004705 นางสาวโสภิตา ราชปรากฎ

63103004706 นางสาวอนุสรา กุดไธสง

63103004707 นางสาวแสงเทียน ธนากลาง

63103004708 นางอุสา พ7วงกลาง

63103004709 นางสาวจุฬารัตน� จันทร�ทอง

63103004710 นางสาวกนกพร วงค�ขันธ�
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63103004711 นางสาวพัชริดา วงศ�กุล

63103004712 นายนพศิริ อินทรามะ

63103004713 นางสาวศศิธร ป:ดทุม

63103004714 นางสาวพบพร แก7นจันทร�

63103004715 นางสาวพรพิมล ธรรมเพ็ชร

63103004716 นางธาริณี บุญหว7าน

63103004717 นางสาวเพชรลดา ทะเลดอน

63103004718 นางสาวกัลทราลักษณ� เขตกลาง

63103004719 นางสาววาสนา บุญประเสริฐ

63103004720 นางสาวศุทธินี บัตรรัมย�

63103004721 นางสาววิริยดา เสาสิงห�

63103004722 นางสาวสุธัญญา ปKยธํารงพงศ�

63103004723 นายอนุวัฒน� หาญบุรุษ

63103004724 นางสาวอัจฉริยา สุ7มมาตย�

63103004725 นางสาวสุชาดา ทิมพรมราช

63103004726 นางสาวศศิวิมล ศรีบุรินทร�

63103004727 นางสาววัฒนวิทย� แหวนพิมาย

63103004728 นางสาวสุธาสินี โสภาค

63103004729 นางสาวกรวรรณ ชูศรี

63103004730 นางสาวแพรสิรี จูเกตุ

63103004731 นางสาวกิตติยาพร แสงทอง

63103004732 นางสาวกวินนา สุขสบาย

63103004733 นายสุพรรณ โชชัย

63103004734 นางสาวสิริวิภารัตน� เปานิล

63103004735 นางสาวจารุพิชญา เทียนทอง

63103004736 นางสาวภัสราวดี นันท�จันทึก

63103004737 นางสาวพรวิภา กาแดง

63103004738 นางสาวอารียา เธียรสุวรรณ

63103004739 นางสาวธัญญาภรณ� ไชยา

63103004740 นายธีร�วรรัฎฐ� มูลสาร

หน%า 158 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103004741 นายรณภพ เขจรดวง

63103004742 นายสุทาเชษฐ� มะรุม

63103004743 นางสุภาวิณี น%อยพลี

63103004744 นางสาวณัฏฐณิชากานต� อาจสันเทียะ

63103004745 นางบรรฑิตา ไชยชาติ

63103004746 นางสาวธิดารัตน� ศรีสะเทียน

63103004747 นางสาววรรณพร อ7อนเจริญ

63103004748 นางสาวสุภาภรณ� วังสันเทียะ

63103004749 นายพีรพงษ� พงศ�สมโพธ์ิ

63103004750 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ชิวขุนทด

63103004751 นางสาวปKยะรัตน� หงษ�อินทร�

63103004752 นายพงศกร ปรุงชัยภูมิ

63103004753 นางสาวรุ7งนภา บุญปก

63103004754 นางสาวศศิธร พ7อค%า

63103004755 นางสาวสุจิตรา ฤทธิสนธ์ิ

63103004756 นางสาวภัคฐพัชร� รัชฏะเวคิณ

63103004757 นางสาวธารารัตน� โคตรมณี

63103004758 นายยงยุทธ ศิริสําราญ

63103004759 นางสาวประภาวรินทร� รัตน�บริสุทธิกุล

63103004760 นางสาวสุกานดา แร%นพิมาย

63103004761 นางสาววรรณภา จันทร�ภิรมย�

63103004762 นางสาวกมลทิพย� อยู7สําราญ

63103004763 นางสาวจันนภา จันป:ญญา

63103004764 นายปองพล จํานงค�ประโคน

63103004765 นายโกระชาติ บุตะเขียว

63103004766 นายนพรัตน� คุ%มโท

63103004767 นางสาววาสนา สีดา

63103004768 นางสาวสินีนาฏ ศรีเพชรพงษ�

63103004769 นางสาวมลฤดี พวงยอด

63103004770 นางสาวพิมพ�ผกา จริยานุสรณ�
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63103004771 นางสาวจุฬารัตน� ศรีวิชา

63103004772 นางสาวสุนันทา จะเริกรัมย�

63103004773 นางสาวปรีชยา เพชรประไพ

63103004774 นางสาวนิรชา ประเสริฐสินธุ�

63103004775 นางสาววรรณวิภา ชนชิด

63103004776 นางสาวณัฐธิดา แนมขุนทด

63103004777 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย

63103004778 นางสาวอาริษา น%อยวงษ�

63103004779 นายวีระศักด์ิ โพธ์ิแก%ว

63103004780 นางสาวมนัสนันท� จะรอนรัมย�

63103004781 นางสาวนุชจรี แอะรัมย�

63103004782 นายสุทธิกานต� เกิดกล%า

63103004783 นางสาวอมราภรณ� ต๋ันเขียว

63103004784 นางสาวบุญพิทักษ� โพธ์ิศรี

63103004785 นางสาวสายรุ%ง คําภู

63103004786 นางสาวธัญลักษณ� งามเชย

63103004787 นายสมคิด จรดรัมย�

63103004788 นางธัญญารัตน� ศฤงคาร

63103004789 นางสาวนชพร แก%วระวัง

63103004790 นางสาวกัญญภัสสร� คูณขุนทด

63103004791 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี

63103004792 นางสาวนุชนาฏ ทองทั่ว

63103004793 นางสาวศุภิสรา สระบัว

63103004794 นายแสนทวีกิจ กําไธสง

63103004795 นางสาวรัตนาภรณ� แท7นแก%ว

63103004796 นายวิทยา ทองภูบาล

63103004797 นางสาวป:ทมาภรณ� บุปผา

63103004798 นางสาวณัฐรินีย� หมวกมณี

63103004799 นางสาวรุ7งทิพย� วกสูงเนิน

63103004800 นางสาวปวีณา พวงพี
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63103004801 นางสาวนภาพร สุมรัมย�

63103004802 นางฉัตรทนีส� กองคํา

63103004803 นางสาวมินตรา ภาระหัส

63103004804 นางสาวศิริรัตน� จันทร�หอม

63103004805 นายทิวานนท� อยู7สุข

63103004806 นายทศพล จินดาบุตร

63103004807 นายคมชาญ พนารินทร�

63103004808 นางสาวรัศมี ต้ินชัยภูมิ

63103004809 นายศรัณย� ชัยปริญญา

63103004810 นายศิลา สิงโคกกรวด

63103004811 นางสาวณัฐธิดา เพ่ือนพิมาย

63103004812 นายสมภพ ดวงกลาง

63103004813 นายฑัตพงศ� หล7าสกุล

63103004814 นางสาวศรัญญา เขียวสันเทียะ

63103004815 นายศุภกฤต บทนอก

63103004816 นางสาวกาญจนา ไปใหม7

63103004817 นางสาวจิรภา จบกกลาง

63103004818 นางสาวช7อผกา หนูสันเทียะ

63103004819 นางสาวจิราภรณ� โคตรชัยยา

63103004820 นายฉัตรมงคล มูลดา

63103004821 ว7าที่ร%อยตรีหญิงสุชาดา คะเณมา

63103004822 นายพิธิวัฒน� นําลอง

63103004823 นางสาวอรชา กระจ7างรัตน�

63103004824 นางสาวเกศรา ปลอดกระโทก

63103004825 นายสมาน เมืองงาม

63103004826 นางสาวกนกวรรณ บํารุงกลาง

63103004827 นายวุฒิศักด์ิ มูลศรี

63103004828 นางสาวพิไลวรรณ คนตะคุ

63103004829 นางสาวปวีณา พัฒนกุลเดช

63103004830 นางสาวกิติยา สถาวรินทร�
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63103004831 นายอัษฎาวุธ ขุงสันเทียะ

63103004832 นางสาวสุพรรษา กลอนกลาง

63103004833 นางสาวจุรีรัตน� จันทร�ขุนทด

63103004834 นางสาวณิชาพร ไชยหมก

63103004835 นางสาวนิรชา รอสูงเนิน

63103004836 นางอัจฉรานันท� สุขเกษม

63103004837 นายธนายุทธ ลานรัก

63103004838 นายโสภณ จากรัมย�

63103004839 นางสาวธัญญารินทร� โฮมแพน

63103004840 นายวรรณพงษ� พรจันทึก

63103004841 นางสาวกมลฤดี เหล7าคนค%า

63103004842 นางสาวอัญชลี รุนกระโทก

63103004843 นางสาวนัฐดารินทร� เสนา

63103004844 นางสาวชนาทิพย� พันธิอั้ว

63103004845 นางสาวสิรีธร เปรียบจัตุรัส

63103004846 นางสาวเตือนใจ วงศ�อภัย

63103004847 นายอมฤทธ์ิ จันทร�พันธ�

63103004848 นางสาวนันทินี เเสงสุวรรณ�

63103004849 นายพิทักษ� เนื้อทองสยาม

63103004850 นางสาวกนกวรรณ แก%วพิมาย

63103004851 นางสาวเมธาวี รุ7งเรือง

63103004852 นางสาววนาลี ใหญ7พรมราช

63103004853 นางสาวกัลยารัตน� อนุเคราะห�

63103004854 นางสาวสโรชา คําปะทา

63103004855 นางสาวพิชฌน�ฐภา ชิดสําโรง

63103004856 นายณัฐพงษ� สกุลทรงพาณิชย�

63103004857 นางสาวชนม�นิภา ปุยไธสง

63103004858 นายกันตพิชณ� เหลาแตว

63103004859 นางสาวจันจุรี ชัยรัมย�

63103004860 นางสาวรุจณีย� นพเก%า
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63103004861 นางสาวพิมพ�ชนก กาญจนะ

63103004862 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสะอาด

63103004863 นางสาวเพ็ญนภา ทองก่ิง

63103004864 นางสาวอรวรรณ ศิริผล

63103004865 นางสาวทิพยรัตน� จงเอื้อกลาง

63103004866 นางสาวศิริพิชยา สติภา

63103004867 นางสาวสิริรัตน� พิลาแดง

63103004868 นางสาวเจนจิรา. เสาทอง

63103004869 นางสาวเบญจวรรณ สีทาจันทร�

63103004870 นางสาวอุ%มบุญ ประทุมแก%ว

63103004871 นางสาวนาราภัทร วิมลจันทร�

63103004872 นางสาวรัตติกาล ดาลศุภโชค

63103004873 นายพิพัฒน� ศรีโยธี

63103004874 นางสาวสายรุ%ง เลนสันเทียะ

63103004875 นางสาวกัลยา จันทร�หอม

63103004876 นางสาวอติกาณต� แฟนประโคน

63103004877 นางสาวกมลพร บริบูรณ�

63103004878 นางสาวณัฐศมน ศรีศรัยมณี

63103004879 นางสมฤทัย นามวงษ�

63103004880 นางสาวณัฐรดา ศรอินทร�

63103004881 นายคนิน ธรรมปาน

63103004882 นางสาวสุกัญญา แสงรุ7งสว7าง

63103004883 นางสาวเอมอร จันทรประทักษ�

63103004884 นายปริญญา นาที

63103004885 นางสาวจิตติมา จันเฮ%า

63103004886 นางสาวนภัสกรณ� งามมะเริง

63103004887 นางสาวรุ7งรัตน� ศีกด์ิจิรรัตน�

63103004888 นางสาวศิริลักษณ� เกษวิริยะการ

63103004889 นางสาววริศราภา บุญประสิทธ์ิ

63103004890 นายกีรติกร วงศ�เมธชนัน
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63103004891 นางกริษฐา นะรนรัมย�

63103004892 นางสาวภิญญาพัชญ� ไม%งาม

63103004893 นายเจตนิพัทธ� ศรีตัมภวา

63103004894 นายจักรกฤษณ� โลหะศาสตร�

63103004895 นายคํานวน อยู7เย็น

63103004896 นายบุรภัทร บุญจันทร�

63103004897 นางสาวศุภลักษณ� บึงจันทร�

63103004898 นายภาณุรักษ� พิทักษ�

63103004899 นางสาวธิดารัตน� รักมณี

63103004900 นางสาวใจรักษ� เกตโล

63103004901 นางสาวจุฑามาศ ค%าข้ึน

63103004902 นางสาวนิสรา ทวิเลิศ

63103004903 นายสุทธิเกียตรติ สังฆะ

63103004904 นางสาวนภารัตน� ศรีสุภา

63103004905 นางสาวนพรัตน� เขียวสูงเนิน

63103004906 นายจินตวัฒน� สาขามุละ

63103004907 นางสาววิไลลักษณ� ทํานา

63103004908 นางสาวสกุลรัตน� ห%อยไธสง

63103004909 นางสาวขนิษฐา แพวขุนทด

63103004910 นางสาวกมลวรรณ เงิมสันเทียะ

63103004911 นางสาวศิริประภา ภูมิโคกรักษ�

63103004912 นางสาวธนัญญา นราพงษ�

63103004913 นางสาวระดา ทองน7วม

63103004914 นางสาวยุธิดา แก%วสุวรรณ�

63103004915 นางสาวพรรณิภา ซ่ือสัตย�

63103004916 นางวิไลพร อะโรคา

63103004917 นางสาวอรพิน พูนประสิทธ์ิ

63103004918 นางสาวอดิศา อาจทวีกุล

63103004919 นางสาวอัจฉราภรณ� อ7อนสุด

63103004920 นายธนกร ทอดสูงเนิน
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63103004921 นางสาวจินดารัตน� ระย%าทอง

63103004922 นายชนาธิป แสงทวีสุข

63103004923 นายวรรณพงษ� ศรีภู7

63103004924 นางสาวนัฐดามาศ แก%วกัลยา

63103004925 นางสาวทัศพร เดชภูแก%ว

63103004926 นางสาวพัชรณัฏฐ� กองจันทร�

63103004927 นางสาวอัจฉรา คนาโจทย�

63103004928 นางสาวอารีย� คํ้ายาง

63103004929 นางสาวฐาปนี เณรผึ้ง

63103004930 นางสาวรัตติกาล สนมเนาว�

63103004931 นายศิวกร เซรัมย�

63103004932 นายนนทพันธ� ธรากุลปวีร�

63103004933 นางสาวลักษณ�สุภา เกตุตากแดด

63103004934 นางสาวนันทภัค เอการัมย�

63103004935 นายอัครพล หาญกําลัง

63103004936 นางสาวรวิพร วันยศ

63103004937 นางสาวอรษา กาละซิรัมย�

63103004938 นางอารีรัตน� ธงสันเทียะ

63103004939 นายเชิดศักด์ิ ลาภมาก

63103004940 นายชัชวาล พรหมวิชัย

63103004941 นายธีระชัย ธรรมมืด

63103004942 นางสาวสุชาดา ชาวิชัย

63103004943 นางสาวพลอยมณี นาสําแดง

63103004944 นางสาวขวัญภิรมย� คงนาคา

63103004945 นางสาวผกามาศ ไชยพันธ�

63103004946 นายอดิศร สุดโต

63103004947 นายจักรี สันติลินนท�

63103004948 นางสาวภาวิณี พลแสน

63103004949 นางสาวสราลี แดงสุริยานุกูล

63103004950 นางสาวสุพัตรา นูหว%า
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63103004951 นางสาวไพรจิตรา พระภูจํานงค�

63103004952 นางสาวจิรนันท� วงศ�แสง

63103004953 นางสาวขวัญจิรา คําชมภู

63103004954 นายพีรยุทธ คําเชียง

63103004955 นางสาวอรอมล ภูมิโคกรักษ�

63103004956 นางสาวอาริษา เชื้อโคกกรวด

63103004957 นายไกรสร แสงละออ

63103004958 นางสาวพิจิตรา ภูนากาย

63103004959 นายธวัชชัย เสกขา

63103004960 นางสาวอําไพพรรณ โพธ์ิวิเศษ

63103004961 นางกัญญาภัค ละมูล

63103004962 นางสาวอารีรัตน� นิ่มพันธ�

63103004963 นางสาวหทัยชนก มีทวี

63103004964 นางสาวณัฐริกา นนตานอก

63103004965 นางสาวกฤตพร เพ็ชรโยธา

63103004966 นางสาวพจนีย� พิมพะนิตย�

63103004967 นางสาวจุฑามาศ บุตรศรีภูมิ

63103004968 นางสาวชัญญานุช เจVกจันทึก

63103004969 นางสาวชลธิชา จันทร�ยม

63103004970 นายพนมพร บุญนํารัตน�

63103004971 นายธนวรรธน� วรรณธนะเดชาธร

63103004972 นางสาววลีรัตน� บุตรกระโทก

63103004973 นางสาวสายสมร สุขอินพะเนา

63103004974 นายธนพล จันทร�ศิริ

63103004975 นางสาวสุนิสา ถือชัย

63103004976 นายวัชรพล พลสวัสด์ิชัย

63103004977 นางสาวหนึ่งฤทัย มะธุโป

63103004978 นางสาวรุ7งรัตน�ดา ฉิพิมาย

63103004979 นายอนุชิต เฉลียวไว

63103004980 นางสาวลักษณา ศรีนอก
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63103004981 นางสาวพักตร�พิมาน จงกลรัตน�

63103004982 ว7าที่ร%อยตรีหญิงมานิตา เนตรพรม

63103004983 นางสาวอภิมน ดินดํา

63103004984 นายกฤษณะ มุ7งพังกลาง

63103004985 นางสาวพัชราภรณ� โล7ห�นารายณ�

63103004986 นางสาวอุษณีย� คําแก%ว

63103004987 นางสาวกรัณฑรัตน� สายนุ%ย

63103004988 นางสาวกมลชนก พงษ�ธัญการ

63103004989 นายอภิณัฐ โรจนวัน

63103004990 นางสาวอรยา พูนดี

63103004991 นางสาวสุดารัตน� จรูญประโคน

63103004992 นางสาวกนิษฐา เวฬุวาปZ

63103004993 นางสาวรัตนา บุญเฮ%า

63103004994 นางสาวจันทรา ย่ิงรุ7งเรือง

63103004995 นางสาวกชพรรณ บุญย้ิม

63103004996 นางสาวศิริรัตน� บุญสูง

63103004997 นางสาวดวงกมล จันทะบาล

63103004998 นางสาวพัชรี ปุราธะเน

63103004999 นางสาวศิริกานดา ยังวุฒิกูล

63103005000 นางสาววิภาดา หวังผล

63103005001 นางสาวลักษณาวดี โหม7งสูงเนิน

63103005002 นางสาวกนกนันท� คงสุขวิวัฒน�

63103005003 นายสิรโรจน� บุตะเขียว

63103005004 นางสาวนุชจรินทร� เปล%ากระโทก

63103005005 นางสาวปรีอาภา หอมเนียม

63103005006 นายภานุวัฒน� ฝาปาฝา

63103005007 นางสาวสุมิตรา แสงสุวรรณ

63103005008 นายกฤตพล แย%มวิเศษ

63103005009 นางสาวพัชราวดี กุศลครอง

63103005010 นายรัฐการณ� รวยสูงเนิน
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63103005011 นายพิสิษฐ� นิธิธนกุล

63103005012 นางสาววิภาวี คงเพชรศักด์ิ

63103005013 นางสาวนันทิชา เติบจันทึก

63103005014 นางสาวผกาวลี สุขอุ%ม

63103005015 นายณัฐชานนท� หิรัญคํา

63103005016 ว7าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ ปาเมืองมูล

63103005017 นางสาวอริสา นึกรัมย�

63103005018 นายปรีดา แท7นสําโรง

63103005019 นายวิรัตน� ภารตระศรี

63103005020 นางสาวพัชรินทร� เหิมขุนทด

63103005021 นางสาวจีราภรณ� นารินทร�

63103005022 นายเจนณรงค� ธนสารสุรพงศ�

63103005023 นางสาวขวัญฤทัย เจริญรุ7งเรืองชัย

63103005024 นายวรเดช ผูกแก%ว

63103005025 นางสาวผ7องนภา สีเก๋ียง

63103005026 นางสาวธนาภา นันสันเทียะ

63103005027 นายจิรายุทธ สุขรัตนเจริญ

63103005028 นายภานุวัฒน� ไชยมาตร

63103005029 นางสาวมุกริน ฉิมใหม7

63103005030 นายคุณัชญ� ไกรพงษ�

63103005031 นายปุณณภพ แสงทะมาต

63103005032 นางสาวป:ฐมาวดี แตงจันทึก

63103005033 นางสาวอรัญญาภรณ� พลงาม

63103005034 นายพชร สุจินพรหม

63103005035 นางสาวพรพรรณ อาศัยสงฆ�

63103005036 นางสาวทิพวรรณ กันคํา

63103005037 นางสาวณัฐธิJดา เมินกระโทก

63103005038 นางสาวนิตยา ไกรสูงเนิน

63103005039 นายฉัตรณรงค� ภูมี

63103005040 นายมังกร ช%อนแก%ว
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63103005041 นายธนารักษ� บัวแย%ม

63103005042 นางสาวชนภา กันรัมย�

63103005043 นางสาวป:ทมา จงเกษี

63103005044 นายสุทธิพงษ� หุ%มไธสง

63103005045 นายนที โฉมดี

63103005046 นางสาวณัฏฐ�ธิดา บงสุนันท�

63103005047 นางสาวพัชราพร จานเข่ือง

63103005048 นางสาววรีรัตน� สุขสบาย

63103005049 นางสาวรัตนาวดี ชัยชุมพล

63103005050 นางสาวเจนจิรา อินทร�มา

63103005051 นางสาวอารีรัตน� อาจจํานงค�

63103005052 นางสาวจิราพร ไพบูลย�

63103005053 นางสาวนัทธภัทร บุญยะมัย

63103005054 นางสุวิภา เสนานิคม

63103005055 นางสาววันวิสา วงษ�สกุล

63103005056 นางสาวพรพิมล โนเป[อย

63103005057 นางสาวณัฎฐญา ไทยกลาง

63103005058 นางสาวสิรินภรณ� ชัยชนะกลาง

63103005059 นางสาวณัฐกานต� มาศงามเมือง

63103005060 นายปKยะวัฒน� ผุยมูลตรี

63103005061 นางสาวธิดารัตน� จันตา

63103005062 นางสาวตรีทิพย�นิภา รู%ยืนยง

63103005063 นางสาวอรัชพร เหลืองอร7าม

63103005064 นางสาวจารุวรรณ พลดงนอก

63103005065 นางสาวกัญญารัตน� เที่ยงกระโทก

63103005066 นางดวงเนตร เชียรประโคน

63103005067 นางสาววิชญาพร บูรณ�เจริญ

63103005068 นางสาวดาริกา กันนิกากลาง

63103005069 นางสาววลาภรณ� หวันเทน

63103005070 นางสาววีณา ทับแมลง
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63103005071 นางสาวกรรณิการ� คําเลิศ

63103005072 นางสาวฉัตรดาว ดอกแขมกลาง

63103005073 นางสาวขนิษฐา ก%อนรัมย�

63103005074 นางสาวปุญณิศา ก%อนทอง

63103005075 นายฉัตรชัย นอนา 

63103005076 นางสาวลักษิกา ทองสอาด

63103005077 นางสาวจิตชญา บาลโสง

63103005078 นายซากิร สามะเหง

63103005079 นางสาวเบญจรงค� ธัญญานนท�

63103005080 นางสาวเก็จมณีศิลปX อินทะเสน

63103005081 นางสาวฐิติพร สายสร%อย

63103005082 นายสุพจน� ชาวนาเสียว

63103005083 นางสาวนภาพร พินิจ

63103005084 นายขวัญชัย พูลสวัสด์ิ

63103005085 นางสาวพิมพ�ชนก สีเล

63103005086 นางสาวพัทธ�ธีรา รังษี

63103005087 นายธนกร วิชญสิทธากร

63103005088 นางสาวนูรลีนา ดาราเซะ

63103005089 นางสาวพัณนิดา อําไธสง

63103005090 นางสาวกชพรรณ บุญประเสริฐกิตต์ิ

63103005091 นางสาวจิราภรณ� บัวใหญ7

63103005092 นายธรรมโรจน� บัวแก%ว

63103005093 นางสาวนารีรัตน� ช7วยงาน

63103005094 นายธีรเมธ เถินมงคล

63103005095 นายวทัญ\ู ม7วงการ

63103005096 นางสาวชฎารัตน� บุตรพรม

63103005097 นางสาวคคนางค�ณภา ขันศรี

63103005098 นางสาวสนธยา พรมทอง

63103005099 นางสาวพรพิมล แคลนกระโทก

63103005100 นางสาวศิรินาถ จุลเสถียร
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63103005101 นางสาวพรพิมล อุ7นมีศรี

63103005102 นางสาวณัฐธยาน� ขันไพบูลย�

63103005103 นางสาวมณีรัตน� ทาสีแก%ว

63103005104 นางสาวพรรษชล เฉลิมกลาง

63103005105 นางสาวเจนจิรา แก%วเพชร

63103005106 นางสาวนันทยา นอกกระโทก

63103005107 นายสิทธิชัย แสงไพบูลย�

63103005108 นายนิติศาสตร� สุขอุดมพันธ�

63103005109 นางสาวอมรกานต� หวังสุขกลาง

63103005110 นางสาวอารยา ไชยบุรี

63103005111 นายไพยนต� แก%วศรีบุตร

63103005112 นายสหยศ ซาสิโย

63103005113 นางสาวอารีญา อินทร�ภิรมย�

63103005114 นางสาวบุษกร พิมเสน

63103005115 นายอนุชา คัทธจันทร�

63103005116 นางสาวณัฐปภัสร� อริยอนันตชัย

63103005117 นางสาวอาฐิกมาศ คลายโศก

63103005118 นางสาวสุปราณี ไพรพฤกษ�

63103005119 นางสาวณัชริกา ไพรสณฑ�วัฒน

63103005120 นายกิตติศักด์ิ ทรวงทองหลาง

63103005121 นายฐาปกรณ� สุป:ญญา รัตน� 

63103005122 นางสาววรรณวิภา ลุนปุย

63103005123 นางสาวนารีประภา สุวรรณบุผา

63103005124 นางสาวอนันตญา โสภา

63103005125 นางสาวนภารัตน� แรดไรรัมย�

63103005126 นางสาวฐานิกา ชัยพรมมา

63103005127 นางสาวสุภัทภรณ� โพธ์ิใต%

63103005128 นายเฉลียว บัวสม

63103005129 นางสาวนิภาพร หมวกพิมาย

63103005130 นางสาวศิระภัสสรา สิงห�โค
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63103005131 นางสาววิภาวดี ทองคลี่

63103005132 นางสาวภาวิณี โนสูงเนิน

63103005133 นางดลฤดี ฉายพงษ�

63103005134 นายปรีชา โกรัมย�

63103005135 นางสาวประกายกานต� เอี้ยงแสนเมือง

63103005136 นางสาวดารารัตน� ถ่ินทองหลาง

63103005137 นางสาวพัชราภรณ� รัตนภักดี

63103005138 นางสาวกมลวรรณ แสนคนึง

63103005139 นางสาวรุ7งทิวา สิขิรัมย�

63103005140 นางสาวบัญฑิตา มีฤทธ์ิ

63103005141 นายวรเทพ บุราณ

63103005142 นางสาวณัฏฐกานต� วงศ�อารียะ

63103005143 นายวิรุฬห� ชุ7มมาก

63103005144 นางสาวปริชมน ทองมา

63103005145 นางสาวอนัญธนา คงทน

63103005146 นายศราวุฒิ บุตรงาม

63103005147 นายจารุวิทย� บูรณ�เจริญ

63103005148 นางสาวอุมาพร นาคลัดดา

63103005149 นายศาตราวุธ พินิจ

63103005150 นายพงศ�ปณต ผลสนอง

63103005151 นางสาวทัศนีย� โสนาคา

63103005152 นายณัฐพล มีแสวง

63103005153 นางสาวสกุลรัตน� อินหม่ืนไวย

63103005154 นางสาวสุกัญญา ศิริรักษ�

63103005155 นายวิทกรานต� สุดสายเนตร

63103005156 นางชนิดา เหลาวัฒนา

63103005157 นางสาวรุ7งทิพย� กระฉอดนอก

63103005158 นางสาวสาวิตรี แก%วยอด

63103005159 นางสาวเนริตา ดีป:ญญา

63103005160 นายเมธีวัฒน� จินาแพร7
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63103005161 นางสาวสุกัญญา ผัดพันธ�

63103005162 นายเฉลิมชัย ใจวงค�

63103005163 นายภวิต เทียมไธสง

63103005164 นางสาวชนัญธิดา ถนัดสอน

63103005165 นางสาววราพร น้ํากระโทก

63103005166 นางสาวนันทิดา ดาดี

63103005167 นายโยธิน พิศนอก

63103005168 นายณัฐวุฒิ ออมกระโทก

63103005169 นางสาวอริสา ไชยศรีรัมย�

63103005170 นางสาวอภิชยา เพ่ิมศิลปX

63103005171 นางสาวมัณฑนา หินอ7อน

63103005172 นางสาวจิตติมา จิตลดาพร

63103005173 นางสาวกฤตติกา เกษอินทร�

63103005174 นางนรินทร�พร รื่นสุคนธ�

63103005175 นายจรูญ ศิรินู

63103005176 นางสาวนิตติยา โพธ์ิเข็ม

63103005177 นางสาวอนุสสรา สีวิจ๋ี

63103005178 นางสาววรรณภา พลายงาม

63103005179 นางสาวกัญญารัตน� ดาวงาม

63103005180 นางสาวดวงฤทัย ไชยโคตร

63103005181 นางสาวรัตติกานต� เกษร

63103005182 นายชูเกียรติ กรวยสวัสด์ิ

63103005183 นางสาวเจนจิรา พิมเพ็ชร

63103005184 นายอัคราวุฒิ สดใส

63103005185 นายวัชรากร อดทน

63103005186 นายชนะ ชฎาวิภู

63103005187 นางสาวศิรินพร ร7วมรส

63103005188 สิบโทอภิชาติ พลประสิทธ์ิ

63103005189 นางสาวจุฑาภรณ� ควรตะขบ

63103005190 นางสาวชาวิณี พราหมณะ
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63103005191 นายยุทธนา สุขะ

63103005192 นางสาวเกษราภรณ� สงกูล

63103005193 นายพงษ�พัฒน� จัตุภัทรกุล

63103005194 นายคมสัน ชัยเสนา

63103005195 นางสาวเบญญาภา แสงวิจิตร�

63103005196 นางสาวดุจดาว บุญประสงค�

63103005197 นายณัฐวิทย� คูณขุนทด

63103005198 นางสาวกรรณิกา เหล็กกล%า

63103005199 นายอภิสิทธ์ิ สิทธิสังข�

63103005200 นางสาวกนกวรรณ รอดกลาง

63103005201 นางสาวธัญญารัตน� ถูกพันธ�

63103005202 นางสาวรัชนีกร สุดาเดช

63103005203 นางสาวอลิสา กางรัมย�

63103005204 นางสาวกันทิชา เจริญศรี

63103005205 นางสาวพรพิฐา แซ7เตียว

63103005206 นางสาววัชราลัย ช7วยพันธ�

63103005207 นายกฤษณพงษ� ใหญ7ประสาน

63103005208 นางสาวนันทิยา ขาวขํา

63103005209 นางสาววีรัลปภัชร วีร�ละชิมพร

63103005210 นางสาวศรัญยา อยู7ทองศรี

63103005211 นางสาวภาวิณี ทิพย�รักษ�

63103005212 นางสาวน้ําผึ้ง ขอเชิญกลาง

63103005213 นางสาวสายฝน สิงห�โสดา

63103005214 นายสิรดนัย พันทิวา

63103005215 นางสาวปนัดดา ถาจอหอ

63103005216 นางสาวทับทิม วงศ�จันทร�

63103005217 นายวรเทพ กองแกม

63103005218 นางสาวพรรณนิภา พ้ืนทะเล

63103005219 นางสาวอัญชลี แช7มสูงเนิน

63103005220 นายคชาพล ณสงขลา
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63103005221 นางสาวสุธาทิพย� เงินโพธ์ิ

63103005222 นางสาวอรุณี รุ7งเปNา

63103005223 นายศิวกร เอี่ยมสุนทรกุล

63103005224 นางสาวจุฬาลักษณ� พิรักษา

63103005225 นางสาวสุธิตา แคล%วสูงเนิน

63103005226 นายปณพันธ� จันทรทีประ

63103005227 นายณาศิส โกณานนท�

63103005228 นายธนวัฒน� ราชวงษ�

63103005229 นางสาวชนัญชิดา สตารัตน�

63103005230 นางสาวจิรวดี แคนติ

63103005231 นางสาวศิริลักษณ� ชื่นใจ

63103005232 นางสาวณัฐรุจา ปานเกิด

63103005233 นางสาวจิรณัฐ เหมราช

63103005234 นางสาวจีรภา สงโสด

63103005235 นางสาวนุจรี สมทางดี

63103005236 นางสาวเบญจวรรณ นวนบริบูรณ�

63103005237 นางสาวพรพิมล โอ7งชาวนา

63103005238 นางสาวปฏิทิน หวังช7วยกลาง

63103005239 นางสาวขวัญใจ มาลารักษ�

63103005240 นางสาวสุนันทา ประดิษจา

63103005241 นายณัฐพงศ� สดับสาร

63103005242 นายวีระชัย ถนอมสิน

63103005243 นางสาวศุภลักษณ� หาญณรงค�

63103005244 นางสาวน้ําทิพย� ปานวิเศษ

63103005245 นางสาวปวิตรา สวัสด์ิปรุ

63103005246 นายเปรมนรินทร� กาฬหว%า

63103005247 นายคมกริช โลสันเทียะ

63103005248 นางสาวโชติรส เทพรัตน�

63103005249 นางสาววิภาวี ไตรนพ

63103005250 นายจารุกิจ วิชัยรัมย�
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63103005251 นางสาวประวีณา ศรีตาแสง

63103005252 นางสาววรรณกร ดวงจรัส

63103005253 นางสาวนฤมล จันทร�ดากุล

63103005254 นางสาวพรประภา สุวรรณสิงห�

63103005255 นางสาวกาญจนา ดอนกันหา

63103005256 นายวิษณุพงษ� สวัสด์ิศรี

63103005257 นางอรทัย ชํานาญเท

63103005258 นางสาวกฤษติยา ศิลาอ7อน

63103005259 นางสาวบุรณี มีสัตย�

63103005260 นางสาวชมพูนุท สุโภภาค

63103005261 นายสุพิทักษ� โคตรา

63103005262 นายสุขสันต� วรรณพราหมณ�

63103005263 นายจิรวัฒน� ธนวัฒน�จิณกุล

63103005264 นางสาวธนภรณ� ศรีภิรมย�

63103005265 นายบวรลักษณ� พลปฐม

63103005266 นางภุมรินทร� วิมลธรรม

63103005267 นางสาวนิธิยา ลวดไธสง

63103005268 นางสาวพัชรินทร� พินิจกิจ

63103005269 นายอิทธ์ิธนันท� สุวรรณโพธ์ิรุ7ง

63103005270 นางสาววิศัลยา วิถี

63103005271 นายฐานิศร� รมยาคม

63103005272 นางสาววราพร พงษ�ภักดี

63103005273 นางสาวขนิษฐา สุวรรณไตรย�

63103005274 นางสาวรัชนีกร ถ่ิJนนคร

63103005275 นายกฤษณะ ทิศทะษะ

63103005276 นางสาวศรัณยา เจริญศรี

63103005277 นายทศพล ขันทอง

63103005278 นางสาวอินทิรา ใสสดศรี

63103005279 นางสาวสุกัญญา ตาก่ิมนอก

63103005280 นางสาวพัชรี กลิ่นกมล
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63103005281 นางสาวบุญศิริ สมบัติ

63103005282 นางสาวสุรีพร ขวางกระโทก

63103005283 นางสาวจารุมน พันยา

63103005284 นายณัฐชา พิมสุวรรณ�

63103005285 นางสาวจริยา บุญยัง

63103005286 นายตะวัน พลกระโทก

63103005287 นายกฤชเวศย� ชาจันทึก

63103005288 นางสาวนันทนา สมานทอง

63103005289 นางสาวนันทนา วุฒิสันเทียะ

63103005290 นางสาววชิรญาณ� เชือกจอหอ

63103005291 นางสาวภัทร�ธิรา จันทราเรืองฤทธ์ิ

63103005292 นายฐิติวัฒน� โปยขุนทด

63103005293 นางสาวเมล�ริน นวลอินทร�

63103005294 นางสาวเบญญทิพย� อุ7นกระโทก

63103005295 นางสาวอุมาพร ตะก่ิมนอก

63103005296 นายพรภวิษย� บาทขุนทด

63103005297 นางสาวกนกพร บุญสุวรรณทาน

63103005298 นางสาวจาริยา เคล%าพิมาย

63103005299 นางสาวสุนิษา ภารตระศรี

63103005300 นายธันวารักษ� คงสุข

63103005301 นางสาวลัดดาวัลย� ประมูลใหม7

63103005302 นางสาวเกศรินทร� เหิงขุนทด

63103005303 นางสาวหัทยา โภคทรัพย�

63103005304 นางสาวนวรัตน� จักพุดซา

63103005305 นางสาวภัชชากาญจน� ฉิมนอก

63103005306 นายธนากร พรศิวกุลวงศ�

63103005307 นางพิมานมาศ บุญหนัก

63103005308 นางสาวศิริกัญญา รัศมี

63103005309 นางสาวนุชนาฏ สีตะเถร

63103005310 นางสายรุ%ง ชัยชนะ
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63103005311 นายปวีณะวัช รอดสิน

63103005312 นายสุรพงษ� เดือนเเจ%ง

63103005313 นางอารีย� สวัสด์ิหม่ืนไวย

63103005314 นายสรายุทธ คชสาร

63103005315 นายรามณรงค� มีธรรม

63103005316 นางสาวปฐมาวดี สีบานเย็น

63103005317 นางสาวฐาปนี สุตะคาน

63103005318 นางสาวจุฑามาศ สินเทียน

63103005319 นางสาวโสภาพร ก้ิมต๋ิน

63103005320 นางจุลนีย� ชัยเสริม

63103005321 นางสาวจารุทัย จรูญรัตนา

63103005322 นางสาวสุนิษา แพนไธสง

63103005323 นายราชภัฏ แสงภักดี

63103005324 นางสาวศุภมาศ พลประเสริฐ

63103005325 นางสาวจุไรรัตน� วัฒนธรรม

63103005326 นางสาวรัตนาพร พันทะวงค�

63103005327 นางสาวจุฑามาศ หินขุนทด

63103005328 นางสาวอริสรา ดํารงชาติ

63103005329 นายคมกฤช ช7อแก%ว

63103005330 นางสาวกมลชนก กลมประโคน

63103005331 นางสาวสุภาวดี ดาศรี

63103005332 นางศลิษา ศรีแผ%ว

63103005333 นายธรรมรัตน� สาวัตร

63103005334 นางสาวจิดาภา คํามุงคุณ

63103005335 นางสาวนิรดา สายป:ญญา

63103005336 นางสาวณัฎฐากุญช� ทานทอด

63103005337 นายธนา เม็นไธสง

63103005338 นางสาวชุติมา สิทธิสุข

63103005339 นางสาวธนพร เหล7านนท�ชัย

63103005340 นางสาวพิมพ�ปวีณ� อุไรรักษ�
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63103005341 นายทินกร ศรีโพธ์ิ

63103005342 นางสาวสมฤดี สิงห�สถิตย�

63103005343 นายนวพล สีมาวงษ�

63103005344 นายณัฐพงศ� ธงทอง

63103005345 นายธวัชชัย เอ็นยอด

63103005346 นายอภิชัย สังฆธรรม

63103005347 นางสาวพรธีรา โชติชัยนิรันดร

63103005348 นางสาวณัฐจิตรา บุตรโพธ์ิ

63103005349 นางสาวอิสรีย� โสภกุล

63103005350 นางสาวอัญชลีภรณ� สิมาเล7าเต7า

63103005351 นางสาวพิมลวรรณ สูงพิมาย

63103005352 นายอนิรุท บรรลังพรมราช

63103005353 นางสาวอุมาภรณ� วัดกลาง

63103005354 นายสุพศิน ชาวพิมาย

63103005355 นางสาวสุนิศา งามเลิศ

63103005356 นายป:ตทวี แถวประโคน

63103005357 นางสาวอาภาภรณ� บํารุงภักดี

63103005358 นางสาวชุติมณฑย� นามศิริ

63103005359 นางสาววิภาพร โพยนอก

63103005360 นางสาวธนาภร ศรีทอง

63103005361 นางสาวนัทธมน พันมิล

63103005362 นางสาวสุชาดา แทนพรมราช

63103005363 นางสาวก่ิงกมล แอบบัว

63103005364 นายจิรทีปต� พวงสุวรรณ

63103005365 นางทิพวรรณ สุธรรม

63103005366 นางสาวศิริปราณี พิทักษา

63103005367 นางสาวมณีรัตน� แดงศิลา

63103005368 นายวรัญ\ู กองรัมย�

63103005369 นายภูวนารถ ไหมสมบูรณ�

63103005370 นายวรยศ เทวสิทธ์ิ
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63103005371 นางสาวสุภา ถูกพันธ�

63103005372 นางสาววิมลศิริ ปKดตานัง

63103005373 นางสาวจิตรลดา หวะสุวรรณ

63103005374 นางยุพิน ชุมรัมย�

63103005375 นางสาวภคพร เรืองอนันต�

63103005376 นางสาวพรไพริน ชัยศรี

63103005377 นางสาวนิสากร เนขุนทด

63103005378 นายเสาเอก น%อยปรีชา

63103005379 นายธวัชชัย อัทธะวีคูณ

63103005380 นางสาวพรสุดา กึงรัมย�

63103005381 นางสาวกฤษณรัตน� พลล้ํา

63103005382 นายวัชระ สุนทร

63103005383 นางสาวนิรมล เครือโสม

63103005384 นางสาวมัติกา หาญประโคน

63103005385 นายกัมปนาท ธนกิจกัญจนะ

63103005386 นางสาวผจงจิตต� สังสิทธ์ิ

63103005387 นายบุญฤทธ์ิ ฉัตรทอง

63103005388 นายคมศร เที่ยงกระโทก

63103005389 นางสาวรังสิมา ศิริปรุ

63103005390 นางสาวธนรรชพร นันโช

63103005391 นางสาวชาลินี เชิดเพชรัตน�

63103005392 นายอมร ไพลดํา

63103005393 นางสาวชมพัชร� คํายอด

63103005394 นางสาวประไพศรี หอมเนียม

63103005395 นางสาวบุญฑริกา สนสําโรง

63103005396 นางสาวภัทรา วงษ�พะเนา

63103005397 นายสิริวัฒน� เสือสูงเนิน

63103005398 นางสาวสรัญญา ใจกรุณา

63103005399 นางสาวปุญญ�สิชาพัชร� ประเมินชัย

63103005400 นายปริญญา สุขะปรเมษฐ
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63103005401 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นสุคนธ�

63103005402 นางสาวธวัลหทัย คําศรี

63103005403 นางสาวบุษกร สีมาวรพงศ�พันธุ�

63103005404 นายประสิทธ์ิ ประกอบเลิศ

63103005405 นายโสภณ จงจิต

63103005406 นางสาวณัฏฐิกา อินบํารุง

63103005407 นางสาวณัฐกานต� ชัยวะรัตน�

63103005408 นางสาวนริสา หาวิชิต

63103005409 นายเมธาสิริ พิพัฒน�ธนเมธี

63103005410 นางสาวสุดารัตน� ขิขุนทด

63103005411 นางสาววารุณีย� ไฝจันทึก

63103005412 นายชัยยัณต� สืบเสาะเสมอ

63103005413 นายอิทท�ธิพัทธ� บุญอัศวโชค

63103005414 นางสาวสุจิตรา พระอินทร�

63103005415 นางสาวณัฐณัณณรี แสงจันทร�

63103005416 นายเชิงชาย สมาคม

63103005417 นางสาวสุจิตรา ชวนรัมย�

63103005418 นายอินทัช เสริมวิลาสกุล

63103005419 นางสาวภัสสร ขวาซุย

63103005420 นางสาวกันตพร ทองสว7าง

63103005421 นางสาวจุฬาลักษณ� ไกรวงศ�

63103005422 นางสาวนัททิยา ขวัญอ7อน

63103005423 นางสาวอัจฉรา อ7วมเอี่ยม

63103005424 นายธีร�ธวัช อังศธรรมรัตน�

63103005425 นางสาวศรัญญา หม่ืนพล

63103005426 นางสาวจันทิมา หวังสุดดี

63103005427 นางสาวพัชรินทร� อินทะสอน

63103005428 นางสาวจารุดารัตน� บุตรวงษ�

63103005429 นายโกญจนาท ลีวงษ�

63103005430 นางสาวกรรณิกา ไทยกลาง
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63103005431 นายกานตพงศ� สุวรรณทา

63103005432 นางสาวทัศนีย� ศรีเพชร

63103005433 นางสาวสุธัญญารัตน� พานโน

63103005434 นายจักรกฤษณ� เหลืองภิรมย�

63103005435 นางสาวศุภิสรา วิมลวัตรเวที

63103005436 นางสาวอสมาภรณ� เทศวงษ�

63103005437 นางสาวจีรนันท� หมายด7านกลาง

63103005438 นายธัญวิชญ� ประเทศ

63103005439 นางสาวกานต�ธิดา สุขรอบ

63103005440 นางสาวกิตติ ยาภรณ� ปุกกลาง

63103005441 นางสาวไปรมา ชื่นสมบัติ

63103005442 นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน

63103005443 นางสาวอธิตยา ชุมศรี

63103005444 นางสาวสุทธิวรรณ สุขรินทร�

63103005445 นางสาวฐณัชฎา หลงมัจฉา

63103005446 นางสาวพรพิมล กาดรัมย�

63103005447 นางสาวจีรนันท� แก%วนอก

63103005448 นางสาวภัศราภรณ� ศรีสุวอ

63103005449 นางสาวธัญทิพา บุษดี

63103005450 นางสาวสุธิดา เงางาม

63103005451 นางสาววงเดือน นาคีสังข�

63103005452 นายวชิระ สุระวิทย�

63103005453 นายจิรายุส สุทธิ

63103005454 นางสาวมนพิชา เทพทอง

63103005455 นายยงยุทธ อ%นสูงเนิน

63103005456 นายนนท�นรัฐ ร7มพฤกษ�

63103005457 นางสาวบุตรษญาณี เทียมสุข

63103005458 นางสาวอภิชญา มูลศาสตร�

63103005459 นางสาวปรีณาพรรณ ปราณีตพลกรัง

63103005460 นายนันทวิชัย เล็กบัว
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63103005461 นางสาวสิริญญา จุลเสถียร

63103005462 นางสาวปKยะพร อินสีชื่น

63103005463 นางสาวณิรารัช วรรณจงคํา

63103005464 นางสาวชลธิชา สินทอง

63103005465 นางสาวจิราภรณ� แนใหม7

63103005466 นางสาวชุติกาญจน� ประทุมชาติ

63103005467 นายศิริศักด์ิ มีศิริ

63103005468 นายสุรพันธ� ยืนชีวิต

63103005469 นางสาวกัญญาพัชร ลามคํา

63103005470 นางสาวพิณนภา ฝางชัยภูมิ

63103005471 นางสาววัชรี ขาวจันทร�

63103005472 นางสาวประกายรุ7ง ภูมินา

63103005473 นางสาวธมลวรรณ น%อยผล

63103005474 นายสดายุทธ นักดนตรี

63103005475 นางสาวกานติมา ภู7พะไล

63103005476 นายณัฐชัย สายบุตร

63103005477 นายสุทธวีร� สุขจันโท

63103005478 นางสาวศิริรัตน� ชนะกุล

63103005479 นายอติราช อาริสาโพธ์ิ

63103005480 นางสาวอารีดา ตีระมาตย�

63103005481 นางสาวฐิติพร จุดอน

63103005482 นางสาววันเพ็ญ พลาหาญ

63103005483 นางสาวกมลชนก เผือกจันทร�

63103005484 นางสาวป:ทมาวรรณ อุดมดัน

63103005485 นางสาวสุรีนาถ บุตรสระน%อย

63103005486 นางสาวกัญญารัตน� ไชยถา

63103005487 นางสาวสุวนันท� บุรานะผาย

63103005488 นายศุภกฤต พูนเกษม

63103005489 นางมณีนุช แปNนโคกกรวด

63103005490 นางสาวจิตชนก จันโสม
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63103005491 นางสาวอัมพิกา เดือนกลาง

63103005492 นายสุทธวัฒน� จีนมะเริง

63103005493 นางสาวสุณิสา ช7อจันทร�

63103005494 นางสาวชื่นชีวัน ป:ญจภักดี

63103005495 นายรังสิวุฒิ เบ็ญจมาศ

63103005496 นางสาวฐิตาภา ศุภจิตรานนท�

63103005497 นายทองดี นามเสาร�

63103005498 นางสาววาสนา พานสอาด

63103005499 นางสาวชลธิชา นาคตระกูล

63103005500 นายลิขสิทธ์ิ พร%อมศรี

63103005501 นายวงศ�สถิต อ7อนสระน%อย

63103005502 นางสาวนุชจรินทร� ขอดคํา

63103005503 นางสาวกรรัตน� กาวกระโทก

63103005504 นางสาวปริชญา คลังสมบัติ

63103005505 นายพงศธร ป:กการัง

63103005506 นางสาวธารทิพย� บุญเมือง

63103005507 นางสาวสุดารัตน� เสาวโค

63103005508 นางสาวกมลฉัตร ศรีพรม

63103005509 นางสาวภาวิณี ศรีจันทร�

63103005510 นายวณิช ตรีศรี

63103005511 นางสาววาสนา พรหมบุตร

63103005512 นายณัฐกุล สุมทุม

63103005513 นางสาวลลิตา เอี่ยมโคกสูง

63103005514 นายศวีระ วิเศษโชค

63103005515 นางสาวสมฤทัย ไตรพรหม

63103005516 นางสาวปKยธิดา คําพิมพ�

63103005517 นางสาวศันสนีย� แซวประโคน

63103005518 นายธีราทร ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63103005519 นายณัฐภพ เอ็นดู

63103005520 นางสาววิรากานต� แสงนา
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63103005521 นางผกากรอง แดนประมูล

63103005522 นางนฤดี ภาคถ%อย

63103005523 นางสาวเจนจิรา คงชาลี

63103005524 นายวรวิJทย� ถาดครบุรี

63103005525 นางสาวสิลาณี แก%วสุข

63103005526 นางสาวปริชมน ชุบรัมย�

63103005527 นางสาววิไลลักษณ� ศักด์ิภูเขียว

63103005528 นางสาวมัฒชนันต� ดัชถุยาวัตร

63103005529 นางสาวพจนี นะวะเศียร

63103005530 นางสาวเบญจมาศ หินให%

63103005531 นางสาวอุมาพร โมบขุนทด

63103005532 นางสาวนวรัตน� กุมปรุ

63103005533 นางสาวรัชฎา ประสงค�กูล

63103005534 นายพีระพล ประทุมมาต

63103005535 นางสาวอันธิดา กัวพานิช

63103005536 นายพลกฤต โกยรัมย�

63103005537 นายธนูศิลปX กล%าหาญ

63103005538 นายธนรัตน� เทพไพฑูรย�

63103005539 นางสาวนิภาพร โดมขุนทด

63103005540 นางสาวกันตนา สาสนาม

63103005541 นายชัยพัฒน� ชุ7มขุนทด

63103005542 นางสาวสุขุมาลย� พินิจนรชัย

63103005543 นางสาวธันย�ชนก แสงสุข

63103005544 นางสาวเสาวภา มะเริงสิทธ์ิ

63103005545 นางสาวนงลักษณ� เพียรธัญญะ

63103005546 นายณัฐนันท� บุญมี

63103005547 นางสาวพัชรพร จันทบ

63103005548 นายรัชตะ กองไผ7กลาง

63103005549 นางสาวชุติมา หงษ�สูงเนิน

63103005550 นางสาวสิรินทรา เวียงทองสาระโชค
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63103005551 นายนัทธพงศ� หวะสุวรรณ

63103005552 นางสาวอรนิต คงสนิทพะเนาว�

63103005553 นางสาวพิมพ�พร ลําเภาพันธ�

63103005554 นางสาวเพ็ญพักตร� โมราเจริญ

63103005555 นายประภาส แก%วเทพ

63103005556 นายกฤติเดช ทุมสันเทียะ

63103005557 นางสาวเสาวลักษณ� กุ%งมะเริง

63103005558 นางสาวพัชรินทร� ชํานิกุล

63103005559 นางสาวฟNารุ7ง ยมพิมาย

63103005560 นายนิรุต ดวงสุวรรณ

63103005561 นางสาวศราวดี เหิมขุนทด

63103005562 นางสาวนัดดา จูงกลาง

63103005563 นายนิธิศิลปX หิรัญภูมิธรรม

63103005564 นายขวัญชัย พิมกําเหนิด

63103005565 นางสาวเพ็ญจุรี สมหมาย

63103005566 นางสาวกัญธิยาพร พุทธิสา

63103005567 นางสาวสุกฤตา จากนอก

63103005568 นางสาวฉัตราภรณ� บุญชุ7ม

63103005569 นางสาวศิวาภรณ� กังวาฬ

63103005570 นางสาวสุริยพร มาแจ%ง

63103005571 นางสาวอรชบา ทิพย�รอด

63103005572 นางสาวนิภาวรรณ ศรีเรือง

63103005573 นายประดิษฐ� กล%าหาญ

63103005574 นางสาวสุวรรณา ธรรมราช

63103005575 นางสาวอารียา เผือกจันทึก

63103005576 นางสาวณภคพรณ� ศิริรจน�

63103005577 นางสาวชมพูนุช พิศาลเอก

63103005578 นางสาวธนิษฐ�อร ธนาธรณ�ทวีโชติ

63103005579 นางสาวพรรณิภา อ7อนโคกสูง

63103005580 นางสาวสุภาพร อินดร
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63103005581 นางสาวสุรีรัตน� ประจงค�

63103005582 นางสาวสุชาดา ปลอดกระโทก

63103005583 นางสาวสายสมร สอนจันทึก

63103005584 นางสาวธันย�นิชา ชวรัฐสินธรณ�

63103005585 นายวัชรชัย ขุนทองพันธุ�

63103005586 นางสาวปาริชาต ชวนวิริยะฉันท�

63103005587 นางสาวชมษร กํามะนาด

63103005588 นายสวรรค� ปZกกระโทก

63103005589 นางสาวพรสุดา โสขุนทด

63103005590 นางสาวอาริตา เฉลิมจาน

63103005591 นางสาวจีรนันท� มุ7งเมืองกลาง

63103005592 นายอรรถพล ไชยคํานวน

63103005593 นายพลวิชญ� พรหมทอง

63103005594 นางสาวชลธิดา พอใจ

63103005595 นางสาวสุจิตรา สมุทร

63103005596 นางสาวจันทร�นภา ปานมน

63103005597 นางสาวจารีรัตน� เชื้องาม

63103005598 นางสาวเอมิกา พระราช

63103005599 นายณัฐดนัย พยัคฆพงษ�

63103005600 นางสาวสุทธิดา รักบุญ

63103005601 นางสาวธัญรัตน� ประมูลศิลปX

63103005602 นางสาวอรทัย ดวงดี

63103005603 นางสาวสิธิพร อาจิณกิจ

63103005604 นางสาวมณีรัตน� ขําเอนก

63103005605 นางสาวสุภาพร มากผล

63103005606 นายสิทธิพล คําเบา

63103005607 นายสมเกียรติ จอกทอง

63103005608 นายณัฐชนน พุฒขุนทด

63103005609 นายปรภต อิงสา

63103005610 นางสาวธันยธรณ� สุทธิ
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63103005611 นางสาวศศิวิมล กองชนะะ

63103005612 นางสาวชไมพร สิทธิสีจันทร

63103005613 นางสาวภัทรานิษฐ� ปKติอนันต�ศรี

63103005614 นางสาวกาญจนา เชื้อโคกกรวด

63103005615 นางสาวมนฑิกา สนุ7นดี

63103005616 นางสาวบุษกร แครงกลาง

63103005617 นายวชิรศักด์ิ พงศ�พิรากรสถิต

63103005618 นางสาวกัญญารัตน� หมายทวี

63103005619 นางสาวปรัษฐา มงคลฤทธี

63103005620 นางสาวสุพัตรา เจริญสุข

63103005621 นางสาวสิริรัตน� เปรี่ยมพิมาย

63103005622 นางสาวปKยะดา พยุงวงค�

63103005623 นายธรรศ วัฒนวงศ�วิสุทธ์ิ

63103005624 นางสาวณัฐธิดา แสงรัตนายนต�

63103005625 นายวชิรวิทย� วงศ�ทิมารัตน�

63103005626 นางสาวปภัสสร วัชโศก

63103005627 นางสาวอันณ�ฉัตร เดโชนิธินันท�

63103005628 นางสาววิสุดา ชนะชัย

63103005629 นางสาวดาราทิพย� ห%วยไธสง

63103005630 นางสาวอินทร�ธิอร คําพิชิต

63103005631 นางสาวขนิษฐา หงษ�จอหอ

63103005632 นางสาวแพรวพราว หินสันเทียะ

63103005633 นางสาวณัฐชยา แก%วจอหอ

63103005634 นางสาวอริสา ยานประเสริฐ

63103005635 นายไชยยศ ชิงชัย

63103005636 นายธันวา มิตนอก

63103005637 นางสาวณัฐชยา ศรีระวัฒน�

63103005638 นางสาวศิริพรรณ แซ7เจีย

63103005639 นายสนธยา กริชยานนท�

63103005640 นายวงศธร เย็นประโคน
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63103005641 นางสาวศิริพร พงค�ชะอุ7มดี

63103005642 นายวัษนัย สูงจารย�

63103005643 นางสาวศิริญา ช7วยนา

63103005644 นางสาวจันจิรา ศรีมาต

63103005645 นางสาวอรญา โพธ์ิหมุด

63103005646 นางสาวชฎาพร เกียนโคกกรวด

63103005647 นายกฤษติศักด์ิ สัตย�ฌุชนม�

63103005648 นางสาวพรศิริ ทองทวี

63103005649 นายอภิรักษ� ผลาผลศิรินางแพง

63103005650 นายวรวุฒิ ทะตัน

63103005651 นางสาวสุพรรษา เขตต�กลาง

63103005652 นางสาวธันสุดา ริรักชาติ

63103005653 นางสาวณัฐธิดา นาคสัมฤทธ์ิ

63103005654 นางสาวสุภาวดี เข็มมะลัง

63103005655 นางสาวณัฎฐพัชร สมบัติภูธร

63103005656 นางสาวหทัยกาญจน� กลั่นบิดา

63103005657 นายศุภวิชญ� ซ%ายหุย

63103005658 นายครรชิต ชัยชนะรุ7งเรือง

63103005659 นายศตคุณ ชานอก

63103005660 นายทวีศักด์ิ จุไธสง

63103005661 นายศิริวัฒน� เทียมสุข

63103005662 นายภานุวัฒน� น%อมมะณี

63103005663 นางสาวศิรินทิพย� ผ7านสันเทียะ

63103005664 นางสาวศศิพิมพ� จรรยาศรี

63103005665 นางสาวจิรนันท� พลศรี

63103005666 นายสมบุญ กลองชัย

63103005667 นางสาวอนุชิดา ช่ําชอง

63103005668 นางสาววราภรณ� ปราณีตพลารักษ�

63103005669 นางสาวธนัชพร แสงอรุณ

63103005670 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย
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63103005671 นางสาวพรนับพัน พุฒนอก

63103005672 นางสาวธิติมา ดวงแก%ว

63103005673 นางสาวชุติมณฑน� พงษ�บุญ

63103005674 นางสาววราภรณ� สบายใจ

63103005675 นางสาวน้ําฝน โพธิแสวง

63103005676 นางสาวอภิสรา โสดา

63103005677 นางสาวศิรินันท� นาบํารุง

63103005678 นางสาวชลลดา บุญณารักษ�

63103005679 นางสาวไพรินทร� เชิดสันเทียะ

63103005680 นางสาวสุมาลี อุส7าห�ดี

63103005681 นายบุญส7ง ชะนุตะคุ

63103005682 นายธีระพงษ� สุดตาชาติ

63103005683 นางสาววัลภา อินกะสังข�

63103005684 นางสาวมาลัยพร ฉันทะโส

63103005685 นางสาวอรัญญา เมือง จันทร� 

63103005686 นางสาวศุภิศรา ดีล%อม

63103005687 นายชโนทัย พ่ึงพิมาย

63103005688 นางสาวมัจฉา มาไพล

63103005689 นางสาวดารุณี เย็นจิต

63103005690 นางสาวธัญญาภรณ� ศรนารา

63103005691 นายฉัตรชัย ชอบธรรม

63103005692 นางสาวกาญจนา ภูกองไชย

63103005693 นางสาววิภาวี จําปาหอม

63103005694 นางสาวปKยกุล กิจจาไกร

63103005695 นางสาวอนัญญา ชูชาติ

63103005696 นางสาวณัฐภา ศรีสิงห�พันธุ�

63103005697 นางสาวกุสุมา ดี ขุน ทด 

63103005698 นางสาวศรวิสา ศรีชุม

63103005699 นางสาวกฤษฏาภรณ� ตอรบรัมย�

63103005700 นางสาวณิชาภัทร บัวหอม
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63103005701 นายชินกฤต บรรยงค�

63103005702 นายสุทัศน� ศรีด%วง

63103005703 นางสาวรุ7งนภา กอกษัตริย�

63103005704 นายกิตติพงษ� สีหานาม

63103005705 นางสาวนัฐวรรณ อยู7ในสุข

63103005706 นายป:ญณกร งามนุช

63103005707 นายพิธิวัฒน� ช7างบรรดิษฐ

63103005708 นางสาวนิตยา อินกกผึ้ง

63103005709 นางสาวขนิษฐา วรรณจงคํา

63103005710 นางสาวสโรชา คิดกล%า

63103005711 นางสาวกัญญาลักษณ� จังอินทร�

63103005712 นางสาวอิศราภรณ� สาระพันธ�

63103005713 นายพิษณุวัฒน� จุระยา

63103005714 นายเนติ ภูริทัตสิริ

63103005715 นางสาววงศ�ผกา ใจดํา

63103005716 นางสาวธรรมิกา ชิรัมย�

63103005717 นายปรีชา อัคจักร

63103005718 นายธนากร บัลลังก�

63103005719 นางสาวรสรินทร� เอิบพรมราช

63103005720 นายวรชัย นาคประนิล

63103005721 นายศุภกิจ คําแพง

63103005722 นางสาวสุพัตรา สังข�ดนตรี

63103005723 นางสาวณัฐชยา วรแสน

63103005724 นายธเนศ ศรีจันทึก

63103005725 นางสาวอภิญญา ประชุมวงษ�

63103005726 นางสาวเลิศพิมล เนียนไธสง

63103005727 นางสาววิชชุดา ดีการนา

63103005728 นางสาวสุพัชชรี พุฒิธนสมบัติ

63103005729 นางสาวธนัชชา แก%วชนะ

63103005730 นายสุวัชรินทร� สีทอน
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63103005731 นางสาวสมฤทัย ทําทอง

63103005732 นายเอกราช ปKดตะคุ

63103005733 นางสาวจริยา สีกา

63103005734 นายปริญญา ภู7ประดิษฐ�

63103005735 นายปKยะ แจ7มใส

63103005736 นางสาวกัลยาณี เด่ียวกลาง

63103005737 นางสาววัชราภรณ� ชอบรัก

63103005738 นางสาวเจษฎาภรณ� ศรีส7วย

63103005739 นางสาวกรนภา กงชัย

63103005740 นางสาวศิรินภา เพ็งด%วง

63103005741 นางสาวอัจฉราพันธ� ไชยเทพา

63103005742 นางสาวระพีพร สีใสไพร

63103005743 นางสาวอรนันท� แกดขุนทด

63103005744 นางสาวจุฑาธิรัตน� เพียรเสมา

63103005745 นางสาวป:ทมา สุทิพย�ประเสริฐ

63103005746 นายสุวิชา สวัสด์ิศรี

63103005747 นายเสฏฐวุฒิ เดชสุวรรณ�

63103005748 นางสาวกรชนก ดวงกระโทก

63103005749 นางสาวสุธาธาร วงศ�ประเมตธ�

63103005750 นางสาวโยทกา ทวีเกิด

63103005751 นางสาวสุชาดา บุตรงาม

63103005752 นางสาวสุนิษา ทาพิลา

63103005753 นางสาวนัฐธิญา จันทร�สุข

63103005754 นางสาวกมลชญา ม7วงรอด

63103005755 นางสาวสุภาพร พะเนตรรัมย�

63103005756 นายวิชัย ประสมทรัพย�

63103005757 นางสาวชุติกาญจน� ดีย่ิง

63103005758 นายชัชชัย วิเชียรไชย

63103005759 นางสาวกัญญาวีร� พลวัน

63103005760 นางสาวมินตรา รัศมี
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63103005761 นางสาวจิดาภา ทองสิทธ์ิ

63103005762 นางสาวปารณีย� แก%วนอก

63103005763 นางสาวสุธิดา ทานกระโทก

63103005764 นางสาวสุชาดา จันทเสน

63103005765 นางสาวไพลิน ชัยสุวรรณ

63103005766 นายสมบัติ มูลมณี

63103005767 นางสาวเอื้อมวงค� มาศรักษา

63103005768 นางรัชฏาภรณ� ม่ิงขวัญ

63103005769 นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ

63103005770 นางสาวกมลทิพย� เปรมธงชัย

63103005771 นางสาวรัชนีย� วังคีรี

63103005772 นางสาวอ7อนศรี ชาญ ประโคน 

63103005773 นางสาวอริสฎา จวบสุข

63103005774 นายภูมิรพี ธานีรัตน�

63103005775 นางสาวรัตน�ชนก วอนเก7าน%อย

63103005776 นายศิริพล ประเสริฐสันเทียะ

63103005777 นางสาวชนิสรา แก%วคํามา

63103005778 นางสาวปKยะนุช สินปรุ

63103005779 นางสาวเกศศิรินทร� วิสุทธิญาณภิรมย�

63103005780 นางสาวธวัลรัตน� ตุ7มนอก

63103005781 นายวีระศักด์ิ รักพินิจ

63103005782 นางสาวสุดารัตน� มุ7งพังกลาง

63103005783 นายกิตติศักด์ิ ปุมพิมาย

63103005784 นางสาวศิวภา แสงสวัสด์ิ

63103005785 นางสาวไพลิน ธนาบูรณ�

63103005786 นางสาวดารารัตน� อนาถเนตร

63103005787 นางสาวรุ7งนภา สินจังหรีด

63103005788 นางสาวศิริณา เรืองกระโทก

63103005789 นางสาวสุพรรษา พักวัน

63103005790 นางสาวสุกัญญา ปานไทยสงค�
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63103005791 นางสาวญาสุมินทร� ไกรสินธุ�

63103005792 นายกนก ศิริพันธุ�

63103005793 นางสาวธิJดารัตน� เถ่ือนถํ้า

63103005794 นางสุนารี ย7อมดอน

63103005795 นางสาววิชญ�สินี มุนิลธรณ�

63103005796 นายอรรถพร ชะม%ายเมียง

63103005797 นางสาวรัตนา เก้ียวกระโทก

63103005798 นายพลากร สีหานุ

63103005799 นางสาวไรวินท�เวธนี เผ7าชัย

63103005800 นางสาวอรวรรณ ศิริป:Lนทอง

63103005801 นายทวีลักษณ� นามคุณ

63103005802 นางสาวไพลิน คําหอม

63103005803 นางสาวพรประทาน ปราบนอก

63103005804 นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย

63103005805 นางสาววัชรีวรรณ ประทิน

63103005806 นางสาวญาณิศา เกตุเกิด

63103005807 นางสาวรดามณี คาจะโปะ

63103005808 นางสาวกนกกาญจน� โกรัมย�

63103005809 นางสาวปุญญารัศม� ชัยธเนษฐ�สิน

63103005810 นางสาววิภาดา สมรูป

63103005811 นางสาวคุณัญญา ชุมพลวงศ�

63103005812 นางสาวหิรัญญิกา เสนคํา

63103005813 นายณรงค�ฤทธ์ิ ยอดชาญ

63103005814 นายเอกวิทย� อิงชัยภูมิ

63103005815 นายทัศไนย สุขกําเนิด

63103005816 นายจักรพันธุ� โพธ์ิสําโรง

63103005817 นางสาวธัญชนก บํารุงดี

63103005818 นายพชร เทียมวงษ�

63103005819 นางสาวอารดา มาสงค�

63103005820 นางสาวสุภาวี ทองเกลี้ยง
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63103005821 นางสาวศศิกาณต� จงนอก

63103005822 นางสาวจิณห�นิภา นาคสูงเนิน

63103005823 นางสาวจุฬาลักษณ� นาคโสตร

63103005824 นางสาวผกาพันธ� มีมาเนก

63103005825 นางสาวรวิวรรณ เกยพุดซา

63103005826 นางสาวจตุพร เรียมศรี

63103005827 นางสาวปุณยวีร� มุขม่ัน

63103005828 นายธงชัย ธิธรรมมา

63103005829 นางสาวพรทิพย� โฆษวิฑิตกุล

63103005830 นายอนุวรรตน� ป:ตตานี

63103005831 นางสาวจันทิมา บุญรัมย�

63103005832 นางสาวมณีรัตน� ตาก่ิมนอก

63103005833 นางสาวอนัญญา อินตะนัย

63103005834 นางฐิตาภา อุ7นกุดเชือก

63103005835 นางสาวชนากานต� เข่ือนม่ัน

63103005836 นางสาวหทัยรัตน� ไชยมงคล

63103005837 นายกันตภณ ประทุมตา

63103005838 พันจ7าอากาศโทชญานินทร� แสงเรือง

63103005839 นางสาวกัญญารัตน� ภู7ระหงษ�

63103005840 นางสาวชุติมา ทองล%น

63103005841 นางสาวภัสสิมณฑ� ภูผาบาง

63103005842 นางสาวจิรัชยา พางาม

63103005843 นางสาวรัตนาพร อํามาตย�หิน

63103005844 นางสาวหทัยรัตน� แก7นสันเทียะ

63103005845 นางสาวตรีพิชญ�ชา สิงห�นาม

63103005846 นางสาวณัฐมน อยู7สุข

63103005847 นางสาวปฐมา เกตุสูงเนิน

63103005848 นางสาวณัชชา ญาติพร%อม

63103005849 นายเดชดิศักด์ิ ปลอดกระโทก

63103005850 นางสาวทัศนีย� อุดมพันธ�
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63103005851 นายคมกริช งามคง

63103005852 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เพ็ชร

63103005853 นายสกนธ� อําไธสง

63103005854 นายชาคริต ครั่งกระโทก

63103005855 นางสาวธัญวรัตน� สุขใส

63103005856 นายนรินทร� ตรีสิงห�

63103005857 นางสาวชุติมา คําแพทย�

63103005858 นายนิคม เปNงกระโทก

63103005859 นายวุฒิชัย งามดี

63103005860 นายกันต�กวี หวายสันเทียะ

63103005861 นายอัศษชา บุญชูยะ

63103005862 นายอรรถพล ฟุNงเกียรติไพบูลย�

63103005863 นางสาวณริทสา ฤทธ์ิณรงค�

63103005864 นางสาวกิตติยา สามะคะผล

63103005865 นางสาวจุฑามาศ นาสารีย�

63103005866 นายเอกพงษ� เพลงอินทร�

63103005867 นางสาวณัชชา บัวชุม

63103005868 นางสาวเกศสุดา สงฆัง

63103005869 นายประวิทย� ปริญ

63103005870 นายวรพงศ� สมพร

63103005871 นางสาววิไลพร บัวคํา

63103005872 นางสาววรัญญา บุญกระเต้ือง

63103005873 นายวิษณุ บุบผามะตะนัง

63103005874 นางสาวรุจิรา สร%อยทอง

63103005875 นางสาวธนัญญา จํานงธรรม

63103005876 นางสาวศิรินันท� บุญกระโทก

63103005877 นางสาวฐานิดา มอมขุนทด

63103005878 นายไพฑูรย� วรรณทอง

63103005879 นายสิทธิพงษ� ศิตภาสพิศุทธ์ิ

63103005880 นางสาวขวัญฤดี โอพันธ�
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63103005881 นางสาวดวงชีวัน ขอพันดุง

63103005882 นางสาวสุรภา อุส7าห�ค%า

63103005883 นางสาวสุจิตรา จันอาสา

63103005884 นางสาวภัทราพร แก%วมี

63103005885 นางสาวอรัญญา หนึ่งด7านจาก

63103005886 นางสาวณิชากร ดุษฎีพาณิชย�

63103005887 นางสาววิภา คงกลาง

63103005888 นายประกาศิต สมหมาย

63103005889 นางสาวอมรรัตน� เจียมสกุล

63103005890 นางสาวนงนุช สังวาลย�จันทร�

63103005891 นางสาวปุณยวีร� ทองคําเกิด

63103005892 นางสาวนิตยา หม่ันสระเกษ

63103005893 นางสาวเบญจนาถ วาจาสิทธ์ิ

63103005894 นายณัฐธิเบศ มีบุญ

63103005895 นางสาวนลัทพร บุญมานาง

63103005896 นายกฤชวรรธน� จิตรปลื้ม

63103005897 นางสาวฐนิดา ปKยารัมย�

63103005898 นายวรีพงษ� ลาลุน

63103005899 นายจิรยุทธ บั้งจันอัด

63103005900 นางสาวรจนา พันธ�สวัสด์ิ

63103005901 นางสาวสุริสา สันวดี

63103005902 นางสาววรรณิภา มีสุข

63103005903 นางสาวพิมพ�ชนก ป:ดฐา

63103005904 นางสาวมรกต เปNารัมย�

63103005905 นางสาวศิรพร นาคนวล

63103005906 นายปKยะ นาไชฤทธ์ิ

63103005907 นายพงศธร พลกุล

63103005908 นายธนชัย อินทร�นุช

63103005909 นายเอกนที วิจบ

63103005910 นายศรราม วิปราชญ�
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63103005911 นายภาณุกูล ศรีมุกดา

63103005912 นางสาวเจตพินิฐ สุรัตนเศรษฐ�

63103005913 นางสาวชนิดา คําเทพ

63103005914 นางสาววาสิตา ประชุมภู

63103005915 นางสาวชลิตา วสุจินดาวงศ�

63103005916 นางสาวนริศรา พาโทน

63103005917 นางสาวศิรินภา เนื้อนิ่ม

63103005918 นางสาววิภาวรรณ แถวไธสง

63103005919 นางสาวจิราพร นนตะพัน

63103005920 นางสาววรางค�ศิริ อาการส

63103005921 นายจักรกฤษ เพ็งศรี

63103005922 นางสาวพิมพ�ณดา รักษา

63103005923 นางสาวอุมาพร ฐานันตะ

63103005924 นางสาวมนฤดี ยางงาม

63103005925 นางสาวนวรัตน� สิทธิธัญกรรม

63103005926 นางสาวลักษมนต� สมนิยาม

63103005927 นางสาววนัสสนันท� เผยกลาง

63103005928 นางสาวกรรณิกา กาญจนานนท�

63103005929 นางสาวเพ็ญนภา กอกลาง

63103005930 นายกันตพงศ� ขอโน%มกลาง

63103005931 นางสาวจุฬาลักษณ� เปลี่ยนสอาด

63103005932 นางสาววาสนา ภูใหมพรหม

63103005933 นางสาวศรณ�สรวรรณ ตันชนะศักด์ิ

63103005934 นายสหรัฐ ศุภผ7องศรี

63103005935 นางสาวนุสรา ซาหล7อน

63103005936 นางสาวธัญลักษณ� กฤษกระ

63103005937 นางสาวปKยะวรรณ แสนศรี

63103005938 นายราเชนทร� วิเชียรชาติ

63103005939 นางสาวรัฐทนันท� สุขวงกฎ

63103005940 นางสาวนิตธิญา ทัพนาค
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63103005941 นางสาวมุทริกา กูบกระโทก

63103005942 นายธนกฤต จันทร�คํา

63103005943 นางสาวรุ7งทิพย� เลาวิวัฒน�กุล

63103005944 นางสาวสุประวีณ� ประธาน

63103005945 นางสาวสมนิตย� เนื่องกระโทก

63103005946 นางสาวกนกวรรณ ทาหาญ

63103005947 นางสาวธนวรรณ แผงมล

63103005948 นางสาวธิดาวรรณ ศรีบัวลา

63103005949 นางสาววนิดา แก%วละมุล

63103005950 นางสาวมยุรา สัตยะวาที

63103005951 นางสาวภัทรานิษฐ� ทองหาว

63103005952 นางสาวนารี คุณวงศ�

63103005953 นางสาวขวัญจิรา เทนอิสสระ

63103005954 นางสาวพิชญา ชื่นชม

63103005955 นางสาวศิรินนา พลหาญ

63103005956 นางสาวสุจิตตรา กัสปะ

63103005957 นายพงศกร ฮึกขุนทด

63103005958 นางสาวลักษมณ มีนิยม

63103005959 นางสาวโศริยา คารมกลาง

63103005960 นางสาวพัทธ�ธีรา ไทศิริโชติ

63103005961 นางสาวอภิญญา คงพลปาน

63103005962 นางสาวสมฤดี พิพิธกุล

63103005963 นางสาวอินทุกานต� นนท�ขุนทด

63103005964 นางสาวสิริธิดา ศรัทธาธรรม

63103005965 นายธรรมรัตน� เล็กสุวงษ�

63103005966 นางสาวสกาวรัตน� ทองมี

63103005967 นางสาวอัจฉราพรรณ หอมระหัด

63103005968 นางสาวลัดดาวัลย� ก่ิงดอนนอก

63103005969 นายภิชากร บริสุทธ์ิ

63103005970 นางสาววนิดา คาโสจันทร�
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63103005971 นายอภิสิทธ์ิ สางรัมย�

63103005972 นางสาววชิราภรณ� หนูโพนทัน

63103005973 นางชัชฎาภรณ� นินนานนท�

63103005974 นางสาวทิพรัตน� ล%วนสูงเนิน

63103005975 นางสาวสุพรรษา ประสพสุข

63103005976 นางสาวอรอินทุ� พนมศักด์ิ

63103005977 นางสาวณิชากร อยู7ดี

63103005978 นางจินตนา เชิดสุข

63103005979 นายวงศกร จันทรมณี

63103005980 นางสาวสุรางค�รัตน� วังหินกอง

63103005981 นางสาวพรนภัส คงกลาง

63103005982 นางสาวนรินทิพย� พลสว7าง

63103005983 นางสาวพิชญ�ชา บุญหลาย

63103005984 นางสาวสุปราณี จันทร�เพ็ญ

63103005985 นายณรงฤทธ์ิ ปลอดโคกสูง

63103005986 นางสาวภัทรลดา สุขผัด

63103005987 นางสาวศุภรดา คมเหล็ก

63103005988 นางสาวปาริษา บรรทมจิต

63103005989 นางสาววนัชพร จักษุวงศ�

63103005990 นางสาวกนกพิชญ� พลเดช

63103005991 นายการัณยภาส ไชยขันธ�

63103005992 นางสาวมัสริญญา ศิริวัฒน�

63103005993 นายพิชญรักษ� อรชุน

63103005994 นางสาวบุษราคัม แก%ววิเศษ

63103005995 นายสุรวุฒิ เทิ่งขุนทด

63103005996 นางสาวมิรันตี โหมขุนทด

63103005997 นางสาวชญานิศ บุดดา

63103005998 นายณัฐพล ปุQนนอก

63103005999 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจตรง

63103006000 นางสาวนฤมล วงษ�สุวรรณ�
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63103006001 นายศิริพงษ� เครือจันทร�

63103006002 นายธนน ศิราจตุฤทธ์ิ

63103006003 นายสุวิช จงนอก

63103006004 นางสาวเปมิกา แจ7มจันทร�

63103006005 นางสาวอาริยา ม่ิงขวัญ

63103006006 นางสาวอรวรรณ ทิพวรรณ

63103006007 นายบุณยวัตร องอาจ

63103006008 นางสาวสุภาพ เค็มกระโทก

63103006009 นางสาวโสภิดา กมลบูรณ�

63103006010 นายเขตตวัน พิเมย

63103006011 นายเกษมศักด์ิ ดอกลา

63103006012 นายนพรัตน� อาจกล%า

63103006013 นายจักรกฤษณ� นะวะนิล

63103006014 นายณรงค�ฤทธ์ิ เปรมปรีด์ิ

63103006015 นายวุฒิพล สายแก%ว

63103006016 นางสาวนภัสสร นิลหุต

63103006017 นางสาวฑิตฐิตา บุญเจียม

63103006018 นางสาวสุปราณี ด7านขุนทด

63103006019 นางสาวพรนิภา นาคทอง

63103006020 นางสาวภิญญดา คาสมบัติ

63103006021 นางพิมพ�รดา วิรัตน�จินดา

63103006022 นางสาววิไลลักษณ� สายตุ7นแก%ว

63103006023 นางสาวเบญจมาศ อบสุนทร

63103006024 ว7าที่ร%อยตรีรังสิมันต์ิ พิจิตร

63103006025 นางสาวอรณี อินทร�จอหอ

63103006026 นายธนาธิป ลาดบัวขาว

63103006027 นายวิทวัฒน� แย%มมาลี

63103006028 นายพิชยุตม� จันทร�สุวรรณ

63103006029 นางสาวนุชบา ภู7ทองอ7อน

63103006030 นางสาวอรพรรณ ดํานิล
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63103006031 นายภาคภูมิ จตุรภัทรากร

63103006032 นางสาวอารีรัตน� ผลาผล

63103006033 นายณัฐพล ศรีม7วง

63103006034 นางสาวฐิติพร ศรีบงกช

63103006035 นางสาวศิริพร แสนนอก

63103006036 นางเพ็ญประภา เสง่ียมกลาง

63103006037 นางสาววิยุดา ยิงรัมย�

63103006038 นายรังสรรค� อินสูงเนิน

63103006039 นางสาวนันธิดา ไชยนะรา

63103006040 นายฐานัส ขุนสนิท

63103006041 นางสาวศรินญา ลุนผา

63103006042 นางสาวนนทิชา หมู7เมือง

63103006043 นางสาวฐิติญาพัณ สมอารยพงศ�

63103006044 นางสาวณัฏทิชา วันเพ็ง

63103006045 นายพงศกร แสวงศรี

63103006046 นางสาวจันจิรา พรหมพุทธา

63103006047 นางสาวพิจิตรา ไชยแสงการ

63103006048 นางสาวหนึ่งฤดี พานิชรัมย�

63103006049 นางสาวพัทธ�ธีรา นงคะวาส

63103006050 นางสาวณัฐพร แก%วพะเนาว�

63103006051 นางสาวจารุวรรณ โมธินา

63103006052 นางสาววรัญญา อาจบุราย

63103006053 นางสาวรังสิมา ช7างเก็บ

63103006054 นางสาวมณีจันทร� หม่ันจํารูญ

63103006055 นายอมรเทพ นามวงษ�ลือ

63103006056 นางสาวเพ็ญนภา เสกรัมย�

63103006057 นางสาวอารีรัตน� ชูชีพ

63103006058 นายนฤเบศ เดชฤทธ์ิ

63103006059 นางสาวคัมภีรพรรณ โนนทะคําจันทร�

63103006060 นายภาณุวัฒน� โขนพลกรัง
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63103006061 นายสิทธิศักด์ิ ผลเจริญ

63103006062 นางสาววิมลรัตน� จันทร�ศรี

63103006063 นางสุกัญญา ชูวงศ�

63103006064 นายกฏษฎา สาลีผล

63103006065 นางดวงพร จําปาโพธ์ิ

63103006066 นางสาวพิชญา กาญจนศิริ

63103006067 นางสาวยุพิน คนขยัน

63103006068 นางสาวชวพร หีบพิมาย

63103006069 นางสาวจุรีรัตน� ฝาพิมาย

63103006070 นางสาววารุณี พับขุนทด

63103006071 นายพัชรพล บุญแจ%ง

63103006072 นางสาวชนานันท� ช7างกระโทก

63103006073 นางสาวเรณู ใบต้ังกลาง

63103006074 นางสาวณัตตยา โคนประโคน

63103006075 นางสาวขนิษฐา น%อยสุวรรณ

63103006076 นางสาวคณิศร ตะเคียนงาม

63103006077 นางสาวสิรภัทร สิริวรรณ�

63103006078 นายทัศพร ศรีสังข�

63103006079 นายนวพล ทองศรี

63103006080 นางสาวสุวรรณา พลโคกก7อง

63103006081 นางสาวพิชญาภา สรสิทธิกุลย�

63103006082 นางสาวกิตติญา แก%วกันหา

63103006083 นางสาวปKยะธิดา แวงสันเทียะ

63103006084 นางสาวสุนีรัตน� เทพกิจ

63103006085 นายมนตรี พิมพ�เงิน

63103006086 นางมณีรัตน� แสงคํา

63103006087 นายคํารณ อาทิตย�

63103006088 นางสาวศศิกาจ� ทวีธรรม

63103006089 นางสาวพิกุล แตบไธสง

63103006090 นายวิเชียร รสหอม
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63103006091 นางสาวอารีรัตน� บุญนาดี

63103006092 นางสาวเยาวมาลย� เขียวหวาน

63103006093 นางสาวสุภัทรากาญจน� สิทธิเวช

63103006094 นางสาวสกาวรัตน� คํานอก

63103006095 นางสาวสุภาพร มีคํา

63103006096 นางสาวจันทิมา เชื่อมด7านกลาง

63103006097 นางสาวณัฐชยา บัวขาว

63103006098 นางสาวสุภาพร เพชรสุข

63103006099 นางสาวสุชาดา คงทรัพย�

63103006100 นายภานุวัฒน� บิงกระโทก

63103006101 นางสาวสุพรรษา สนสูงเนิน

63103006102 นางสาวนิลวดี วนสันเทียะ

63103006103 นายเอนก ทิพโสตร

63103006104 นางสาวกนกกานต� ชาติชนะ

63103006105 นายนิติพล พลอาษา

63103006106 นางสาวอรอนงค� ผิวพรรณ

63103006107 นางสาวพิมพ�ชนก หงษ�สุนทร

63103006108 นายภานุพงษ� สมบัติสูงเนิน

63103006109 นายโกวิท ดวงแก%ว

63103006110 นางสาวเกณิกา พลสูงเนิน

63103006111 นางสาวเฟ[Lองลัดดา ศรีหา บุญ ทัน 

63103006112 นางสาวอรุณ มุขประดับ

63103006113 นายธีรพงษ� โคตเสนา

63103006114 นางสาววาเลนทาย กงชัย

63103006115 นายจักรพล จุลอักษร

63103006116 นางสาวกุลสตรี บุตรดาพงษ�

63103006117 นายบุลากร สุขวิเศษ

63103006118 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� เฉียงกลาง

63103006119 นายภพธรรม ทองย%อย

63103006120 นางสาวกนกอร วงษ�อั้ว
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63103006121 นางสาวนิภาวรรณ ขันตรีจิตร

63103006122 นางสาวณัฐพร สุขสวัสด์ิ

63103006123 นายทนะวัชร ไตรอุโภค

63103006124 นางสาวอารียา เดือนกลาง

63103006125 นางสาวรุ7งอรุณ อยู7ครบ

63103006126 นายนิพนธ� สีนิลแท%

63103006127 นางสาวชนิตา หวังสุข

63103006128 นางสาวจาณิตา แจ%งใจบุญ

63103006129 นางสาวภัทรภร ซ%ายจันทึก

63103006130 นางสาวนิภาพิมพ� แดนสุข

63103006131 นางสาวป:ทมา จันทร�อ7อน

63103006132 นางสาวชลิตา แตะกระโทก

63103006133 นางสาวสริญญา สลุงใหญ7

63103006134 นางสาวศิริวรรณา ฐาปนะดิลก

63103006135 นางสาวศุภลักษณ� เขียวไธสง

63103006136 นางสาวจุฑารัตน� พุฒทอง

63103006137 นางสาวจุฑามาศ ชัยเมืองป:ก

63103006138 นางสาวโสภิดา หอมหวล

63103006139 นางสาวอริสา เรืองปะคํา

63103006140 นายธนกฤต ภูชงค�

63103006141 นายศุภชัย นามมงคล

63103006142 นายจิตกร คล%ายจันทึก

63103006143 นางสาวจีรพร กินก่ิง

63103006144 นางสาววราภรณ� มะเด่ือชุมพร

63103006145 นางสาวเสาวลักษณ� มีอุตสาห�

63103006146 นางสาวบัณฑิตา เพ็ญสุริยะ

63103006147 นางสาวฐิติพร กลิ่นสุมาลย�

63103006148 นายจิรายุ อ%นสูงเนิน

63103006149 นางสาววิไลภรณ� สงขกุล

63103006150 นางสาวสุรีพร พันธุประกิจ
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63103006151 นางสาวสุกันยา โสสีดา

63103006152 นางสาวรัตติยา ก%อนแก%ว

63103006153 นางสาวอุมาพร วงมา

63103006154 นางสาวธัญวรรณ ใยแก%ว

63103006155 นางสาวพรทิพย� จันทโชติ

63103006156 นายพีรดนย� ทองดา

63103006157 นางสาวนิตยา หนึ่งกระโทก

63103006158 นางสาวภัทรสุดา แฝงจันอัด

63103006159 นางสาวธัญญิกา งามสอาด

63103006160 นางสาวกรรณิกา สุทธรัตน�

63103006161 นางสาวศิริพร นามวิจิตร

63103006162 นางสาวจิตนิภา บรรณจงส�

63103006163 นางสาวสุกัญญา นาคเก้ียว

63103006164 นางณิชาภัทร ชมภูทีป

63103006165 นายอมฤต ยลวิลาศ

63103006166 นางสาววิภารัตน� โนนสันเทียะ

63103006167 นายพันธกานต� สูญสันเทียะ

63103006168 นางสาววีร�สุดา ศรีทรัพย�วรา

63103006169 นายชัยนันท� จันทร�โฉม

63103006170 นายนนทิชานันท� สีแสง

63103006171 นายรัชชานนท� ประสิทธ์ิ

63103006172 นางสาวชลรดี ช7างทอง

63103006173 นางสาวธัญรดี เพชรหนุน

63103006174 นายเกษมศักด์ิ ประไวย�

63103006175 นางสาวสารินี ประวันเทา

63103006176 นางสาวศุจีภรณ� ชาญอนันต�วงศา

63103006177 นายประกฤษฎ์ิ กรีดกราย

63103006178 นางสาวภัททิยา เจติยสุวรรณ

63103006179 นายวชิรวิทย� ทองหวาน

63103006180 นางสาววรรณรัตน� กาศรี
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63103006181 นางสาวจิตติภัทธ� จักรกาฬ

63103006182 นางสาวรุจิพร น%อยวัน

63103006183 นางสาวปวีณนันท� มนตะเสวี

63103006184 นางสาวกรรณิการ� ศุภโชควิบูลย�

63103006185 นางสาวสุภาพรรณ ธาราพงษ�

63103006186 นางสาวฐิติมา เทินทองหลาง

63103006187 นายอรรถวิทย� ยางธิสาร

63103006188 นางสาวกมลวรรณ สงวนแสง

63103006189 นางสาวริญญาภัทร� ศิริรัชธนานนท�

63103006190 นางสาวธิดารัตน� แชจอหอ

63103006191 นายพัฒน�วิชญ� สีหามาตย�

63103006192 นางสาววาสนา สมบุตร

63103006193 นางสาวอสิมา ชอบด7านกลาง

63103006194 นายจักรพันธ� รชตะอนันต�

63103006195 นางสาวเมย�รินทร� แกสันเทียะ

63103006196 นายธเนศ แสนใหม7

63103006197 นางสาวสิรินทรา จันนา

63103006198 นางสาวนาตยา เลียมตะคุ

63103006199 นายสมศักด์ิ แย%มชื่น

63103006200 นางสาวญาดา หิรัญเทศ

63103006201 นางสาวจุไรรัตน� กําพุฒกลาง

63103006202 นางสาววาริน ลิครบุรี

63103006203 นางสาวปKยะกมล เมืองแก%ว

63103006204 นางสาวกรรณิกา ขันแก%ว

63103006205 นางสาวกัณญธิดา สุริสุข

63103006206 นางสาวฉัตรสุดา ผิวนอก

63103006207 นายไพรรัฐ อึงนันทศิริกุล

63103006208 นายกมล วุ7นดี

63103006209 นายชัยยุทธ อุ7นมา

63103006210 นางสาวเบญจมา กล%าหาญ
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63103006211 นางสาวดวงกมล ชลอกลาง

63103006212 นางสุลาวัลย� พ่ึงเมือง

63103006213 นางสาวธัญจิตรา สุวรรณ�พิงคา

63103006214 นางสาวมณีนภา สมาวัตร

63103006215 นางสาวจิราวรรณ กรีจังหรีด

63103006216 นางระวิวรรณ นามสง7า

63103006217 นางสาวณัฏฐณิชา จันคง

63103006218 นายภูวดล หงษ�อินทร�

63103006219 นางสาวกชามาส สุรีย�รัตน�

63103006220 นางสาวปวีณา พุทธมาตย�

63103006221 นายธนากาญจน� เสถียรพูนสุข

63103006222 นางสาวรชรินทร� วึบชัยภูมิ

63103006223 นายลําพูน อ7อนศรี

63103006224 นายปริญญา แสงสุริยะโยธิน

63103006225 นางสาวธัญญลักษณ� แมตสี่

63103006226 นางสาวพิมพกานต� เริงลี

63103006227 นายพรชัย ศรีคํามี

63103006228 นางสาววรรณิศา ยอดเจริญ

63103006229 นางสาววฤณฎา นุกูลกิจ

63103006230 นางสาวทัศนีย� เขียมสันเทียะ

63103006231 นายธนชาต ไชยโส

63103006232 นางสาววีรดา พลกําแหง

63103006233 นายรัชมงคล เครือบุญ

63103006234 นางสาวจิราวรรณ โต%งสูงเนิน

63103006235 นางสาววัชรา แซ7อึง

63103006236 นายเอกวัฒน� วันท7าค%อ

63103006237 นายณัฐศาสตร� ตรีราษ

63103006238 นางสาวอรพิน ปลั่งกลาง

63103006239 นางสาวจุรีพร แก7นวงษ�

63103006240 นายสหภาพ หวังสม
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63103006241 นายพงศกร เชิดสุข

63103006242 นางสาวธัญญลักษณ� ดัชถุยาวัตร

63103006243 นางสาวพิมพ�วิภา ศูนย�ผล

63103006244 นายชัยกมล พรหมจิต

63103006245 นางสาวสกุลรัตน� สูบไธสง

63103006246 นางสาวณัฐชยา อรทัย

63103006247 นางสาวอรพรรณ ปุลันรัมย�

63103006248 นางสาวธนศร จัตุกูล

63103006249 นายกิตติศักด์ิ วงษ�ไทย

63103006250 นางสาวนิตยา การกระสัง

63103006251 นางสาวณัฏฐา แอบก่ิง

63103006252 นายสิริชาติ ทองคําแม%นศรี

63103006253 นางสาวรัตนพร สว7างแสง

63103006254 นางสาวสิริกานต� ลาภภักดี

63103006255 นางสาววิภารัตน� วิณรงค�

63103006256 นางสาวอารยา พันธุ�ยาง

63103006257 นายธนพงศ� เด่ียวพานิช

63103006258 นายศราวุธ เวศสุวรรณ�

63103006259 นางสาวภัสน�ธนมน จํารัสภูมิ

63103006260 นายธีระพงศ� นารินทร�

63103006261 นายมนัส ขอพ7วงกลาง

63103006262 นายนัฐพล กลึงกลางดอน

63103006263 นางสาวกัญญารัตน� พลอยฉิมพลี

63103006264 นางสาวทัศพร พุ7มประพัฒน�

63103006265 นางกานต�รวี อ7างคํา

63103006266 นางสาวนงค�คราญ ศรีนวล

63103006267 นายล%อมเดช ลีระวีเกียรติ

63103006268 นายจักรพันธ� แซ7ว%าน

63103006269 นางสาวฐิตินันท� ปราบพยัคฆา

63103006270 นางสาวรัชนี ไขคํามุน
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63103006271 นางสาวณัฐกานต� ขอรวมกลาง

63103006272 นางสาวธิดารัตน� พวงไธสง

63103006273 นางสาวภิรมย�ญา จูกูล

63103006274 นางสาวปภัสสร อินทร�เจริญ

63103006275 นายจิรโชติ จินสมบัติ

63103006276 นางสาวมาลีวรรณ อาบสุวรรณ�

63103006277 นางสาวณัฐฐินี ขันทะสีมา

63103006278 นางสาวกฤตลักษณ� ทิพย�ประเสริฐ

63103006279 ดาบตํารวจเอกพนธ� อนุตรวิชา

63103006280 นางสาวพิมพ� หวายสันเทียะ

63103006281 นางนวรัตน� จิตรสม

63103006282 นางสาวจอมขวัญ เลขสันเทียะ

63103006283 นางสุกัญญา อาจทวีกุล

63103006284 นายภราดร คํานวน

63103006285 นางสาวสาทร เอิบก่ิง

63103006286 นายธนวันต� เพชร�JJJทอง

63103006287 นายณัฏฐปกรณ� กาญสูงเนิน

63103006288 นางสาวปภาดา พบกระโทก

63103006289 นายพัชรพล บุญสุยา

63103006290 นางสาวปริญฉัตร ผ7านสําแดง

63103006291 นายรัชพล ศรีจันทร�รัตน�

63103006292 นางสาววลีรัตน� บุญศิริ

63103006293 นายณัฐพงศ� ชุ7มใจ

63103006294 นางสาวชญานี คลอดกลาง

63103006295 นางสาวจารุวรรณ เพชรทองด%วง

63103006296 นางสาวอณิชชา จันทฤาชา

63103006297 นางสาวธัญญลักษณ� มีทองขาว

63103006298 นางสาวณัชชารินทร� สิงห�ผักแว7น

63103006299 นายภาณุรักษ� จําปาทอง

63103006300 นางสาวสรัญญา เเซ7คู
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63103006301 นางสาวศิริรัตน� มัดหา

63103006302 นายวัชรพงศ� แสนตลาด

63103006303 นายณรงค�ศักด์ิ โชคสุขเพ่ิมทวี

63103006304 นายสิปปกร สมานรักษ�

63103006305 นางสาววัชรมน จันรอง

63103006306 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ7าง

63103006307 นางสาวสุกัญญา นะราเทียม

63103006308 นางสาวจารุวรรร กองไธสง

63103006309 นางสาวพิรฏา เกขุนทด

63103006310 นายฐิติวัชร� พาละแพน

63103006311 นางสาววรลักษณ� เฉลียวฉลาด

63103006312 นางสาวชนิสรณ� สิงห�อังกุระ

63103006313 นางสาวสุรีรัตน� ประยูรเมธา

63103006314 นายพนมกร นิยมนา

63103006315 นางสาววรรณิสา วันทอง

63103006316 นางสาวรุจาภา นิษฐ�ธนกฤต

63103006317 นางสาวฉัตรศิริ โบราณสาร

63103006318 นางสาวสุพัตรา ธรรมบุตร

63103006319 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด

63103006320 นางสาวประภัสษรณ� บุญช7วย

63103006321 นางสาวป:ทมาภรณ� มอญไธสง

63103006322 นางสาวจิรัชญา ผินภักดี

63103006323 นายวีรวัฒน� ดาวแกมรุ7ง

63103006324 นางสาวสุนันทา สุวรรณทอง

63103006325 นางสาวพลอยศิริ สุดหล%า

63103006326 นางสาวสุดารัตน� จูมพะลา

63103006327 นางสาววรรณา รักษาพงษ�

63103006328 นายธีรโชติ โปร7งสันเทียะ

63103006329 นางสาวศิรินภา บุญหาร

63103006330 นายจิระชัย ไชยชนะ
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63103006331 นางสาววรรณิภา โพธ์ิสูงเนิน

63103006332 นางสาววารุจี โนนสะอาด

63103006333 นายสุรัตน� สอนสะอาด

63103006334 นางสาวศิวพร สายสิม

63103006335 นางสาวปาริชาติ สร%อยกระโทก

63103006336 นางสาวประภาศิริ เชิญกระโทก

63103006337 นางสาวอาริษา ตอเงิน

63103006338 นางสาวเดือนเพ็ญ ปทักขินัง

63103006339 นางสาวเพ็ญเพชร สารเสา

63103006340 นางสาวแพรวพรรณ เฟ[Lองฟู

63103006341 นางสาวณัฐพร จันทร�ศรี

63103006342 นางสาวจรรยา วังสงคราม

63103006343 นางสาวสภัทร�พร ประสานเนตร

63103006344 นางสาวพรยะนุช เลากลาง

63103006345 นางสาวสุชานันท� รักจะบก

63103006346 นางสาวแพรวมณี ศรีวิเศษ

63103006347 นางสาวอภิญญา แก%ว ระ หัน 

63103006348 นายกฤษณะ จิตต�พิพัฒน�

63103006349 นางสาวพิมพ�ลดา เลขนอก

63103006350 นางสาวรุจิยง ดาบฉิมพลี

63103006351 นางสาวนงณภัส ปราบมะเริง

63103006352 นางสาวมณัสนันท� วันเสถียณ

63103006353 นางสาวสุรีย�พร งามทรัพย�

63103006354 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ

63103006355 นางสาวสิริยากร นิยมประภาสกุล

63103006356 นางสาวป:ณณธร ขัดชุมแสง

63103006357 นางสาวสุณัฏฐิกา สิงสุขุม

63103006358 นางสาวสุจิตรา พาพลงาม

63103006359 นายประดิพัฒน� จอดรัมย�

63103006360 นายศุภชัย สีสันทราย
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63103006361 นางสาวสุภาภรณ� ตะคร%อสันเทียะ

63103006362 นางสาวสุจิรา เอ็นสันเทียะ

63103006363 นางสาวมัทนา ภารจรัส

63103006364 นางสาววีณา มงคลศรี

63103006365 นายณัฐชนน คงเมก

63103006366 นางสาววิไลภรณ� แสงคํา

63103006367 นางสาวหนึ่งฤทัย โมกพิมาย

63103006368 นางสาวเกศรินทร� ชวดเทียน

63103006369 นายอังกูร ทิพย�อักษร

63103006370 นายทวิยศ ชัชวาลวงศ�

63103006371 นางสาวเบญญาภา ผลไธสง

63103006372 นางสาวธารสุคนธ� ปะวะทัง

63103006373 นางสาวชุติมา หมู7ศิริ

63103006374 นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ

63103006375 นายนุกูลกิจ ทองรักษาวงศ�

63103006376 นางสาวเบญจวรรณ สุขม7วง

63103006377 นางสาวอลิษา ลคร

63103006378 นายทินกร ป:สสา

63103006379 นางสาวพันทิวา ซุยรัมย�

63103006380 นางสาวปาลิตา ศรสูงเนิน

63103006381 นายวิภูษณะ แสงไกร

63103006382 นางสาวสุธัญญา สุขแสวง

63103006383 นางสาวศุภลักษณ� กองแก%ว

63103006384 นางสาวกมลวรรณ ทิพสุทธ์ิ

63103006385 นางสาวชวาลา สุระคาย

63103006386 นางสาววัชชิรา อู7สูงเนิน

63103006387 นางสาวชรินรัตน� คุณโน

63103006388 นางสาวสริตา สงัด

63103006389 นางสาวกาญจนา ปลาน%อย

63103006390 นางสาวอัญมณี เณรชู
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63103006391 นางสาวนพรัตน� จีนอ่ํา

63103006392 นางสาวอทิตยา จาธุนินทร�

63103006393 นายกิติชัย พลเย่ียม

63103006394 นางสาวอุศนา สีทา

63103006395 นายอนุรักษ� สอสูงเนิน

63103006396 นางสาวเพ็ญพักตร� ปราศรัย

63103006397 นางสาวภัทรวรินทร� บุญเสมา

63103006398 นางสาวชนนิกานต� มาพรศรี

63103006399 นางสาวปุณณภา ขันธรัตน�

63103006400 นายเทพพล คู7พิมาย

63103006401 นางสาวพรสุดารัตน� ผาปาน

63103006402 นายวัชระ สอนแก%ว

63103006403 นายไตรจักร ประวันนา

63103006404 นางสาววิภาดา มานุจัม

63103006405 นายสุบิณฑ� ป:ญญเสถียร

63103006406 นางสาวณัฐรินทร� ศรีอภัย

63103006407 นางสาวฐิติมา ทรงสุวรรณ

63103006408 นางสาวนันทยา บุญเลิศล%น

63103006409 นายเฉลิมฤทธ์ิ รัตนสันเทียะ

63103006410 นางสาวอลิษา แสงสันเทียะ

63103006411 นางสาวศศิวรรณ วันณูประธรรม

63103006412 นางสาวสุวนันตรา หงษ�โสดา

63103006413 นายสมคิด มุ7งฝากกลาง

63103006414 นางสาวบัวหลวง ชันขุนทด

63103006415 นางสาวอนัญญา สุรารักษ�

63103006416 นางสาววิริยาพร ไพศาลกิจ

63103006417 นายสมัชชา วงค�กฎ

63103006418 นายศรัณย� เนียมทอง

63103006419 นางสาวศิริวรรณ บุญเชิด

63103006420 นางสาวเปรมวดี สืบเสาะดี

หน%า 214 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103006421 นางสาวอุสุมา ป:ญจิต

63103006422 นางสาวสุวนาลี กฤตเวทิน

63103006423 นางสาวจุฑารัตน� มะลิลา

63103006424 นางสาวปรียา อุดมมา

63103006425 นางสาวดุจฤทัย โรปรัมย�

63103006426 นายอาทิชัย เวชสุวรรณ

63103006427 นายอัครพนธ� พรประสิทธ์ิ

63103006428 นายวชิรวิทย� เขียนนอก

63103006429 นางสาวณัฐฐินันท� เชียรสระน%อย

63103006430 นางจุฑารัตน� หลอดทอง

63103006431 นางสาวภิญญาพัชญ� เชียรสระน%อย

63103006432 ว7าที่ ร.ต.หญิงสุภัทรสรา สุวงศ�

63103006433 นางสาวสุกัญญา กวดนอก

63103006434 นางสาวนันทศิริ ภักด์ิสันเทียะ

63103006435 นางสาวพรวิภา มีหนองใหญ7

63103006436 นางสาวฐิติมา ทองทวี

63103006437 นายศิรวิทย� ศรีทานนท�

63103006438 นางสาวนันท�นภัส หาญพิทักษ�ชัยกุล

63103006439 นางสาวนลินภัสร� เพ็ชรหม่ืนไวย

63103006440 นางสาวพรรณี สายบุตร

63103006441 นางสาวฐาปนี สุมาวัน

63103006442 นายปรัชญ� ศรีสมบัติ

63103006443 นางสาวนนทิกรกาญจน� อินสวรรค�

63103006444 นางสาวชัญญา ปลั่งกลาง

63103006445 นางสาวสุรัสวดี สุตลาวดี

63103006446 นางสาวเมทิกา มงคลเกษตร

63103006447 นางสาวชฎาภรณ� ทับเพชร

63103006448 นางสาวจารีภรณ� เพ่ิมพูล

63103006449 นางสาวจีรนาฎ โขงรัมย�

63103006450 นายกิตติพนธ� เทพสิทธ์ิ
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63103006451 นางสาวณัฐพร บุรุษ

63103006452 นางสาวอารีรัตน� พวงจันทร�

63103006453 นางสาวเจนจิรา นาประจักษ�

63103006454 นายกชินณัฐสิทธ์ิ สุขใส

63103006455 นางสาวกาญจนาพร อนุไวยา

63103006456 นางสาวป:ญจรัศม� พรมขรยาง

63103006457 นางสาวกิตติกา หุ%มไธสง

63103006458 นางสาวหนึ่งธิดา ชาชิล

63103006459 นางสาวสายฝน ทองสันเทียะ

63103006460 นายนคร ยืนนาน

63103006461 นางสาวประภัสสร เพ็งเพชร

63103006462 นายธีรกานต� อุ7นรัมย�

63103006463 นางสาวเกดวดี เงินโชคอุดม

63103006464 นายสุธน ละแสง

63103006465 นายสมถ่ิน อาญาเมือง

63103006466 นางพิรุณทิพย� ตอลบรัมย�

63103006467 นายอัยยรัช อุ7นฤทธ์ิ

63103006468 นางสาวศิริลักษณ� คันทับไทย

63103006469 นางสาวมนิตา นครศรี

63103006470 นางสาวแพรวลดา สาแก

63103006471 นางสาวจิณัฐฐา คําสารีรักษ�

63103006472 นางสาวศิรินพร กิวรัมย�

63103006473 นางสาวรินรดา พรหมบุตร

63103006474 นางสาวกรรณิการ� การกระสัง

63103006475 นางสาวภัสชา มาลีหวล

63103006476 นางสาวกวินณา เอี่ยมชโลทร

63103006477 นางสาวเทียนนภา ชาญวาทิก

63103006478 นางสาวป:ญญาวีย� นาหนอง

63103006479 นางสาวอักษราภัค ผันผักแว7น

63103006480 นางสาวอนุธิดา อนุชน
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63103006481 นางสาวชลธิชา บัวบาล

63103006482 นายเจษฏากรณ� เดคํากาศ

63103006483 นางสาววราพร กมขุนทด

63103006484 นายบุริณภัทร โพธ์ิศรี

63103006485 นายธีรศักด์ิ หนองหงอก

63103006486 นางสาววิไลวรรณ ทบบุญ

63103006487 นางสาวนิตยา จันทรสืบแถว

63103006488 นางสาวกาญจนาภรณ� พวงร%อย

63103006489 นางสาวศิริโสภา สายยศ

63103006490 นายฉัตรพงษ� สงพระ

63103006491 นางสาววราพร ตับกลาง

63103006492 นางสาวธารีรัตน� ซ่ือสัตย�

63103006493 นางสาวภาพิมล เสาทอง

63103006494 นายจิรศักด์ิ ขุนนราสําโรง

63103006495 นายชัยวิวัฒน� ท7าเรือ

63103006496 นางสาวอําภา พันธ�แจ%ง

63103006497 นายฉัตร ฉิมมา

63103006498 นางสาวณัฐมล มุสันเทียะ

63103006499 นางสาวฌัชฌา พิศุทธิสุวรรณ

63103006500 นางสาววิชญกานต� ดวงสุดา

63103006501 นางสาวพยอม ต%นพุดซา

63103006502 นางเกศรา ชาญหิรัญกาญจน�

63103006503 นายอนันต� เสาทอง

63103006504 นางสาวเจนจิรา ธุวนลิน

63103006505 นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก

63103006506 นางสาวพัชริดา เจริญรัมย�

63103006507 นางสาวพัชรียา กรวยสารคาม

63103006508 นางสาวธนิตา กาญจนสมภพ

63103006509 นางสาวยุวรินทร� เถยสูงเนิน

63103006510 นางสาวณัฐวดี โคกรัมย�
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63103006511 นางสาวกุลภัคค�สรณ� พะนงรัมย�

63103006512 นายเจษฎา สังข�ทอง

63103006513 นางสาววรรณิศา บวกโพธ์ิ

63103006514 นางสาวมณี พวงจันทร�

63103006515 นางสาวอติพร พลวัน

63103006516 นายวีระ ปราโมทย�กุล

63103006517 นายพินิช ภิญโญดม

63103006518 นายยุคลธร หะสิตะ

63103006519 นายศักดา มะโนศรี

63103006520 นางสาวสุกัญญา มีพร

63103006521 นางสาวรสสุคนธ� อัครทรัพย�เมธา

63103006522 นางสาววิไลไพรํา ปรียานนท�

63103006523 นางสาวเกตน�วลิน พลหนองหลวง

63103006524 นางสาวอนุสรา มารมย�

63103006525 นายจิรวัฒน� จันทสีหราช

63103006526 นางสาวธิติมา พูนผล

63103006527 นางสุรินทร�ภรณ� ถุนนอก

63103006528 นางสาวอรทัย เสนใหม7

63103006529 นางสาวปKยะธิดา สาสีดา

63103006530 นายอดิศักด์ิ กสิคุณ

63103006531 นางสาวชมพูนุท เทียมลม

63103006532 นางสาวชลิตา จันทร�พงษ�

63103006533 นางสาวจุฑาทิพย� สริวรรณ

63103006534 นายตรีปKฎก งูทิพย�

63103006535 นางสาวปุณิกา เพราะไธสง

63103006536 นางสาวชัญญ�ภัทร� โชคนิติคมสันต�

63103006537 นางสาวณัฐธิดา ม่ันศักด์ิ

63103006538 นางสาวณัฐวดี แยบดี

63103006539 นางสาวสุนิตา คํายา

63103006540 นางสาวฌญาดา แสงภักดี
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63103006541 นางสาวณัฐวดี อ7วมกระโทก

63103006542 นางสาวณัฐนรี เชื้อเหิม

63103006543 นางสาวจีJระพรรณ� ใจน%อย

63103006544 นางสาวณัฐรดา กาวิตา

63103006545 นางสาวสุวิมล ด7านเสลา

63103006546 นายอดิเทพ เอี่ยมเอม

63103006547 นางสาวธัญลักษณ� ทนปรางค�

63103006548 นางสาวณัฐวดี ชูประทีป

63103006549 นางสาวกรรณิการ� แฝดกลาง

63103006550 นางสาวฐานันทิยา อักษรเสือ

63103006551 นางสาวบัวมาศ ทรงประโคน

63103006552 นางสาววิไลลักษณ� ปะกะตัง

63103006553 นางสาวมลิวัลย� ก%านค%างพลู

63103006554 นางสาวกรองกาญจน� จากรัมย�

63103006555 นางสาวนันทิดา อยู7นาน

63103006556 นางสาวศิริวรรณ พรมขรยาง

63103006557 นางสาววรรณนิการ� ก%อนกระสัง

63103006558 นางสาวศิริวิภา แต7งต้ังรัมย�

63103006559 นายเกรียงศักด์ิ ชังฉิมพลี

63103006560 นางสาวน้ําฝน พ่ึงยอด

63103006561 นายประสิทธ์ิ เจียมรัมย�

63103006562 นางสาวทิพนภา เวียนโคกสูง

63103006563 นางสาวโสรญา มุ7งแฝงกลาง

63103006564 นางสาวทิชานันท� ช7วยกระโทก

63103006565 นายคุณวุฒิ ศรีพลกรัง

63103006566 นางณัชชา กรรณจิต

63103006567 นายสุรวุฒิ สิงเก้ือ

63103006568 นางสาววิภาวรรณ สินทูลพรมราช

63103006569 นายณัฐวุฒิ ชูอาวุธ

63103006570 นางสาวปKยธิดา สมานหมู7
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63103006571 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง

63103006572 นางสาวจีราภรณ� อะโรคา

63103006573 นางสาวณัฎฐณิชา ดีเดิม

63103006574 นางสาวกัญญานันท� ขาวงาม

63103006575 นางสาวอัญนิดา พันธ�สําโรง

63103006576 นายวิทูล ชัชวาลย�

63103006577 นางสาวจิดาภา หน7องกระโทก

63103006578 นายย่ิงยศ ร7มสบาย

63103006579 นางสาวจุฑามาศ อรรคสูรย�

63103006580 นายพงษ�เพชร ประโหมด

63103006581 นางสาวแพรวพรรณ เจริญสูงเนิน

63103006582 นางสาวนงลักษณ� ทุดปอ

63103006583 นางสาวจิราภรณ� บดโคกกรวด

63103006584 นางสาวปารวดี ต้ังชัยวรรณา

63103006585 นางสาวละอองดาว เย็นสุข

63103006586 นายวันเฉลิม เนืองนอง

63103006587 นางสาวนิตยา วงศ�ลคร

63103006588 นางสาวอรปรียา อยากดี

63103006589 นางสาวลลิตา จันทร�หม่ืนไวย

63103006590 นางสาวจุฬารัตน� บุขุนทด

63103006591 นางสาวพิมพ�ลดา สายรัตน�

63103006592 นางสาวปรียาภรณ� เสี่ยงตรง

63103006593 นางสาวสุธิJดา กิสันเทียะ

63103006594 นางสาวละมัย หินเหล็ก

63103006595 นางสาวเยาวลักษณ� ทิมกลาง

63103006596 นางสาววนิดา จ7าทัน

63103006597 นางสาวปริสา อิ่มชาลี

63103006598 นางสาวปาริชา สาริพันธ�

63103006599 นายณัฐกรณ� เม็งทะราช

63103006600 นางสาวสุวิมล เมณฑ�กูล
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63103006601 นางสาวสุวิตา ทิพทวี

63103006602 นางสาวกัลยา สนิทนอก

63103006603 นางสาวจิตรลัดดา สุวรรณศรี

63103006604 นายราม สุขเจริญ

63103006605 นางสาวชลธิชา ศรีหาจันทร�

63103006606 นางสาวมาลินี ฤทธิคง

63103006607 นางสาวพิมพ�ใจ แจกเกาะ

63103006608 นางสาววัชราภรณ� อาบสุวรรณ�

63103006609 นางสาวยุวดี หริมเจริญ

63103006610 นางสาวเพชรรัตน� ห%ามไธสง

63103006611 นายกิตติ เพียรหาผล

63103006612 นางสาวศิริพร หนุนกระโทก

63103006613 นางสาวสุรีพรรณ บุญทัน

63103006614 นายกมลธรรม พลทม

63103006615 นายธเนศ ชาญปรีชารัตน�

63103006616 นางสาวสริญญา เพชรวิเศษ

63103006617 นายวีรยุทธ ภักพวง

63103006618 นางสาวมะลิวัลย� มุกเสือ

63103006619 นางสาวกิริยา ประสมไก7

63103006620 นางสาวพัชรา ชินวงค�

63103006621 นางสาวฐณิญา สิมาตา

63103006622 นางสาวศรัญญา เทาศิริ

63103006623 นางสาวธนัชญา ตรีวิเศษ

63103006624 นางสาวโสรยา เสมอหัตถ�

63103006625 นางสาวกัลยาวรรณ กระจ7างโพธ์ิ

63103006626 นางสาวสุวนันท� นพรัมย�

63103006627 นางสาวสุวรรณภา ฝาคํา

63103006628 นายรวีโรจน� สุขโยธิน

63103006629 นางสาวพิชรญาณ� เรืองศักด์ิ

63103006630 นางสาวสุนารี สุภาพ 
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63103006631 นางสาวศุภรัตน� ปKยะไพร

63103006632 นายทรงกรต บุบป:บพา

63103006633 นางสาววาสนา เหลาสา

63103006634 นางสาวเกตน�สิรี แดงชาติ

63103006635 นายเกษตร แก%วแหวน

63103006636 นางสาวมินตรา มัควิน

63103006637 นายสันติ สัมมาแก%ว

63103006638 นายณัฐนนท� นาเลาห�

63103006639 นางสาวเกศกมล สมมาตย�

63103006640 นางสาวขวัญลดา ยศหลวงทุ7ม

63103006641 นางสาวสุณัฐฐากร สาวงค�ตุ%ย

63103006642 นายภูมิพงษ� วงษ�ชมภู

63103006643 นางสาวพรรณทิพย� ฤทธ์ิจีน

63103006644 นายชัยณรงค� บุญคุ%ม

63103006645 นางสาวนิลดา จําปาทอง

63103006646 นางสาวมิรันตี หงษ�อิ่ม

63103006647 นางสาวกิตติยาภรณ� คงฤทธ์ิ

63103006648 นายสุริยะ บุญทา

63103006649 นางสาวกาญจนา เมธิโยธิน

63103006650 นายเอกชัย แซ7โง%ว

63103006651 นางสาวสุนิสา สิงคิบุตร

63103006652 นางสาวธนธรณ� ขอหม่ันกลาง

63103006653 นายเอกราช แก%วสมนึก

63103006654 นายชนะชัย ทบแก%ว

63103006655 นายชัยวัฒน� ทิพย�ประเวช

63103006656 นางสาวฉัตรกวิณทร� ธีระภาดาพันธุ�

63103006657 นางสาวสุพัตรา ลีหล%าน%อย

63103006658 นางสาวเกศสุดา ทวยมีฤทธ์ิ

63103006659 นางสาวณัฐวดี ซ้ึงศิริทรัพย�

63103006660 นางสาวพิมพ�ผกา พันธ�เสาร�
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63103006661 นายสุชาติ บุญคง

63103006662 นายสิทธิชัย เณรทอง

63103006663 นางสาวชนากานต� ต7อพันธ�

63103006664 นายณัฐพนธ� ยศ

63103006665 นางสาวพัชรนันท� เกรียงไกรยศ

63103006666 นางสาวรุจิภาส โทนคํา

63103006667 นางสาวญาณิกา เดชยศดี

63103006668 นายณฐวัฒน� ย้ิมเสง่ียม

63103006669 นางสาวกัญญาภัค ศิริสุนทร

63103006670 นางสาวอลิษา รังสร%อย

63103006671 นางสาวณัฐวรรณ อ7อนวงษ�

63103006672 นางสาวชมพูนุช จอมพุดซา

63103006673 นายศรรตยา สุภาษิต

63103006674 นายเดชพิพัฒน� เดชเชียร

63103006675 นางสาวอรวี วาลมนตรี

63103006676 นายอนิวัฒน� สนิทชัย

63103006677 นางสาวณัฌฒญา นาจําเริญ

63103006678 นางสาวครองขวัญ  ุกุลธวัชศิริ

63103006679 นางสาวประทุมพร สายโลหิต

63103006680 นายจิระพงษ� โลมโคกสูง

63103006681 นายพุทธ วัธน� ช7วยสระน%อย

63103006682 นายฉัตรชนัน สะอาดเอี่ยม

63103006683 นางวิลัยวรรณ สุภาคุณานนท�

63103006684 นางสาวสมฤดี บุญปลูก

63103006685 นางสาววริศรา อรุณใหม7

63103006686 นางสาวชฎาพร อดใจ

63103006687 นางสาวปทุมวรรณ ขวัญเมือง

63103006688 นางสาววลัยกร บุญมี

63103006689 นางสาวภิญญดา แก%ววิหาร

63103006690 นายธนพล ณ นคร
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63103006691 นายนิมิตชัย ภู7ขวัญ

63103006692 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย�

63103006693 นางสาวชฎาพร เจนจบ

63103006694 นางเจนจิรา กองแก%ว

63103006695 นางสาวอินทิรา จุลพล

63103006696 นางสาวปรารถนา นิรัติศัยวรกุล

63103006697 นางสาวกมลลักษณ� มีสูงเนิน

63103006698 นางสาวเบญจมาศ กล%าหาญ

63103006699 นายนําชัย พละศักด์ิ

63103006700 นางสาวปKยาภรณ� พลจันทึก

63103006701 นางสาวนิรมล เครือเพชร

63103006702 นางสาวปฐมาภรณ� สุทธิคีรีสุข

63103006703 นางสาวบุjม ภูมลา

63103006704 นายจิตกร วงษาสนธ์ิ

63103006705 นางสาวจิรัชญา ประจิตร

63103006706 นายไพศาล ใหญ7สูงเนิน

63103006707 นางสาวอรพรรณ ดีทิพย�ประเสริฐ

63103006708 นางสาววรรณลิยา นุชกระโทก

63103006709 นางสาวประพาฬรัศมี สุนทรนนท�

63103006710 นางปุณิกา หวลระลึก

63103006711 นายบรรหาร เอ็มประโคน

63103006712 นายสราวุฒิ หาญแท%

63103006713 นางสาวนงนุช แย%มกลาง

63103006714 นางสาวเยาวลักษณ� เวชคง

63103006715 นายฐิติวัฒน� สีทารัง

63103006716 นางสาวณัฏฐาพร พรพิมลรัตน�

63103006717 นางจรุณี อินทะกูล

63103006718 นางสาวกมลชนก พิมพ�จันทึก

63103006719 นางสาวอรนิภา ดีโสม

63103006720 นางสาวเสาวลักษณ� เวชสระน%อย
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63103006721 นางสาววันษา พิชญธรรมกุล

63103006722 นายไพศาล สีสุวรรณ�

63103006723 นางสาวนารีรัตน� รุ7งปKตะรังสี

63103006724 ว7าที่ร%อยตรีเอนก เพ็ชรแบน

63103006725 นางสุจิตรา เฉิดพันธ�

63103006726 นางสาวจินตนา อินทะศร

63103006727 นางสาวสิริมา จุฬามณี

63103006728 นางสาวยุวนิดา สุภา

63103006729 นางสาวณัฐกาญจน� ต%นศรี

63103006730 นางสาวนัจพร ไกรกูล

63103006731 นางสาวน้ําอ%อย บุญตา

63103006732 นายวัชระ อรรถสกุลรัตน�

63103006733 นายชาญยุทธ จันทกุล

63103006734 นางสาววลัยลักษณ� บุญมา

63103006735 นายสมพงษ� น%อยเต%

63103006736 นายสําเริง ดอกกระโทก

63103006737 นายอานนท� สมสุขสวัสด์ิกุล

63103006738 นางสาวสุวนันท� ชูคันหอม

63103006739 นายพฤทธ์ิ ทิมะพันธ�

63103006740 นางธัญญาภรณ� มุ7งพันกลาง

63103006741 นางสาวณัฐวีณา สร%อยนาก

63103006742 นางสาวหัถยา ศรีวงษ�ชัย

63103006743 นางสาวสุภาพร ประดิษฐ�

63103006744 นางสาวกาญจนา วงศ�นาจ

63103006745 นางสาวภาวสุทธ์ิ ศรีเพ็ชร

63103006746 นางสาวหทัยชนก ต%นกระโทก

63103006747 นายจารุเดช ประภาศรี

63103006748 นายภาณุวัฒน� วงษา

63103006749 นางช7อผกา มาลี

63103006750 นางสาวกัลย�ณิสา ทองบ7อ

หน%า 225 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103006751 นายชิษณุพงศ� เชื้อผะกา

63103006752 นางสาวชนม�นิภา ญาติสมบูรณ�

63103006753 นางสาวภัทรวดี มุ7งนากลาง

63103006754 นางสาวศศินิภา ยอดจะโปะ

63103006755 นางสาวรุ%งธิวา แท7นนอก

63103006756 นางสาววนิดา ฐานบุรี

63103006757 นายปรพัฒน� ไกรสรพันธ�

63103006758 นายวรพรต สรรประเสริฐ

63103006759 นางสาวพัดชา ทองโพธ์ิ

63103006760 นางสาววิลาวัลย� เกษร

63103006761 นางสาวนันทพร สังฆนิตย�

63103006762 นางสาวชนิตา เกินกระโทก

63103006763 นายชนินทร ไชโยราช

63103006764 นางสาวสุกัญญา หะสูง

63103006765 นางสาวอุษณีย� คําจุมพล

63103006766 นายรณชัย เกษดา

63103006767 นางสาวปาหนัน จันสูงเนิน

63103006768 นายกิตติศักด์ิ เพ็งจันทร�

63103006769 นางสาววีรญา มาศงามเมือง

63103006770 นางสาวสุดารัตน� ผลพิมาย

63103006771 นางสาวเพ็ญนภา มาสี

63103006772 นายวิชปรเมศวร� สฤษฏ�กุล

63103006773 นางสาวสุนิตา จงฤทธ์ิ

63103006774 นางสาวฤทัยรัตน� ใจงาม

63103006775 นางสาวจุรีพร กระจ7างโพธ์ิ

63103006776 นายปวรุตม� การะเกตุ

63103006777 นายสิริพงศ� ฉํ่าสมบูรณ�

63103006778 นางสาวยุพา ฤทธ์ิไธสง

63103006779 นางณัฐธยาน� ทองศรีมะดัน

63103006780 นางสาวจีรนันท� มันนา
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63103006781 นางสาวรดาปวีร� เพลงสันเทียะ

63103006782 นายเฉลิมพล ผานาค

63103006783 นางสาวจิรัชยา ยงสม

63103006784 นางสาวจิตติมา ย้ิมกระโทก

63103006785 นางสาวพีนาลิน ลอยมา

63103006786 นางสาวนาริน บุญเกิดรัมย�

63103006787 นางสาวนิศากร อาจย่ิง

63103006788 นายพิเชษฐ� สืบสาม

63103006789 นายโกสินทร� แข7งขัน

63103006790 นางสาวอรวรรณ บุตตะกะ

63103006791 นางสาวอรอนงค� จันทิมา

63103006792 นางสาวอรุณี มาประจวบ

63103006793 นางวรรณาพร อุ7มชะอุ%ม

63103006794 นางสาวรพีพรรณ ประเสริฐสังข�

63103006795 นางสาวปฐมพร สุดสี

63103006796 นายอมรชัย พริกจํารูญ

63103006797 นางสาวณพิชญา อุทยานวิชา

63103006798 นางสาวศิริกานต� โพธ์ิคํา

63103006799 นายธีรเมธ หาญเวช

63103006800 นางสาวภัทริกา จุฑางกูร

63103006801 นายศิวกร สันตะวงค�

63103006802 นางสาวนลิตา พิมพ�จันทร�

63103006803 นายดิลก บุญเต็ม

63103006804 นางสาวประภาวดี ใยสิงห�

63103006805 นายณัฐกิตต� ปริมาณ

63103006806 นายอาทิตย� ภูขุนทด

63103006807 นางสาวกัลยา ปฏิบัติ

63103006808 นางสาวสุธิมา จันทา

63103006809 นางสาวปภางค�กร เมินกระโทก

63103006810 นางสาวสุไพรินทร� ชนะพล
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63103006811 นายศราวุธ แก7นแก%ว

63103006812 นางสาวพนิดา นามโยธา

63103006813 นายณสรวง วงค�อ7วน

63103006814 นางสาวพรพิมล พิพิธกุล

63103006815 นางสาวอัญชลี อาจศึก

63103006816 นายกิตติภัทร จิตไธสง

63103006817 นางสาวตุลญา สุขวงศ�คล

63103006818 นางสาวอําไพ ตุยรัมย�

63103006819 นางสาวรําไพ ราชาพัฒน�

63103006820 นางสาวเอื้องฟNา ผลเจริญ

63103006821 นางสาวรมยนันท� ถุงพุดซา

63103006822 นายนัฐวุฒิ ศรีอภัย

63103006823 นางสาวสนธยา สุริยวงศ�ชมภู

63103006824 นางสาวโสภา ย่ิงรุ7งเรือง

63103006825 นายพูนศักด์ิ สายบุญสา

63103006826 นางสาวศศิตางศุ�ศุภา สวงโท

63103006827 นางสาวชนัญญ�ธรณ� ปลั่งกลาง

63103006828 นางศศิวิมล สุภาพ

63103006829 นางสาววราภรณ� จําปาไตร

63103006830 นางสาวปKยมาศ เดชครอง

63103006831 นางสาวอัจฉราภรณ� ถมศรี

63103006832 นางสาวศุภกาญจน� ทองอ7วม

63103006833 นายวุฒิพงษ� แก%วศรี

63103006834 นางสาวศิริพร กาศกระโทก

63103006835 นางสาวกนิษฐา กล%าหาญ

63103006836 นางสาวสุริยุ เสนาอินทร�

63103006837 นายอภิสิทธ์ิ ถนอมสงวน

63103006838 นางสาวสุวิชาดา จําเริญทิพย�

63103006839 นายสุมิตร ศูนย�วงค�

63103006840 นายธีระวัฒน� ระงับรัมย�
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63103006841 นางสาวศุภารมย� เรืองเดช

63103006842 นางสาวสุภาลักษณ� วัชระคุปต�

63103006843 นางสาวป:ญจาภรณ� แก%วเกิด

63103006844 นางสาวกฤติยา สิทธิสังข�

63103006845 นางสาวชุตินันท� จันทขัมมา

63103006846 นายสหรัฐ ช%างเผือก

63103006847 นางสาวอังสุมาลิน สมศรี

63103006848 นายอัษฎายุธ จันตา

63103006849 นายภุวนาถ สุขโต

63103006850 นางสาวอุมาพร ปลอดกลาง

63103006851 นางสาวปKยะนุช คุณธรรม

63103006852 นางสาวร%อยบุปผา จิราพงษ�

63103006853 นางสาวโกลัญญา มิฉายา

63103006854 นายปริญญา เจือจันทร�

63103006855 นายวิษณุวัฒน� ขันอาสา

63103006856 นางสาวพรนภา ชาลี

63103006857 นางสาวพรนภา ป:กกุลนันท�

63103006858 นางสาววนัชพร อุเทนสุต

63103006859 นางสาววรรณนิสา มาลา

63103006860 นางสาววรางคณา นะมะหิมา

63103006861 นางสาวณัฐกานต� แฝงทองหลาง

63103006862 นายวชิริวิทย� สุนทรวัฒน�J

63103006863 นางสาวอรพรรณ วรพันธ�

63103006864 นางสาวอักษร บุญสอน

63103006865 นางสาวสิริวิมล เฉลิมนามเคน

63103006866 นางสาววรรณนภา สวนมะลิ

63103006867 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ�

63103006868 นายสุวิชา ขําเจิม

63103006869 นางสาวปริชญา พรอมตตระกูล

63103006870 นายวิทวัส โสมกุล
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63103006871 นายนพชัย ศรีเชื้อ

63103006872 นางสาวศิริลักษณ� ผาใต%

63103006873 นางสาวเบญจภา ธนาภิรตานนท�

63103006874 นายพงศกร รุ7งเรืองศิรินนท�

63103006875 นายนัฐพงษ� ทิพมล

63103006876 นางสาวชนาธิป สุขสนธิสมบูรณ�

63103006877 นางสาวพรสุดา มานุจํา

63103006878 นายอภิวัฒน� ฮาบสุวรรณ

63103006879 นายชยภัทร ประคองสุข

63103006880 นางสาวสุธิดา บุญฤทธ์ิ

63103006881 นางสาวสุธิดา นะรมรัมย�

63103006882 นางสาวกุลธิดา คะตะวงศ�

63103006883 นายจักรกริช ภักดีการ

63103006884 นางสาวกมลลักษณ� จันทร�ฟNา

63103006885 นางสาวปภาวรินทร� แสงมณีตระกูล

63103006886 นางสาวธิดารัตน� เคลื่อนกระโทก

63103006887 นางสาวธมลวรรณ รุ7งเรือง

63103006888 นางสาวชญาณุช ผายสุวรรณ

63103006889 นางสาวอนุสรา เสียบกระโทก

63103006890 นายนาท วิวิทชัย

63103006891 นางสาวเปมมิกา ม7านกลาง

63103006892 นางสาวนภศร ปลั่งกลาง

63103006893 นายอนุชา เชยโพธ์ิ

63103006894 นางสาวสุภาพร บุญโนนแต%

63103006895 นายพรเทพ โภคทรัพย�

63103006896 นางสาวอนุสรา หม่ืนหาญชนะ

63103006897 นางสาวชลธิชา ประเสริฐสุข

63103006898 นางสาวนงลักษณ� บุญม่ัน

63103006899 นางสาวกันต�กมล บุญก%อน

63103006900 นายธนารัตน� สียางนอก
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63103006901 นางสาวธารารัตน� ทูลไธสง

63103006902 นางสาวปภัสรา เดิงขุนทด

63103006903 นางสาวสถาพร แก%วคํา

63103006904 นางสาวณัฐวดี บ7องาม

63103006905 นางสาวชลธิชา เกียกขุนทด

63103006906 นายธัชชัย แบVะหลี

63103006907 นางสาวพรนภา แสวงนอก

63103006908 นายปKยะพงษ� สรรพคุณ

63103006909 นางสาวมงคลฉัตร อาจสูงเนิน

63103006910 นายกิตต์ิธเนศ ชํานาญฐานเศรษฐ�

63103006911 นางสาวดวงรัตน� วรรณชูชิด

63103006912 นางสาวกุลธิดา ขอเชื่อมกลาง

63103006913 นางสาวนิราภร สํารวย

63103006914 นายธีระพร เดือนแร7รัมย�

63103006915 นางสาววรรณิภา ชาติโคกสูง

63103006916 นางสาวฐานิดา บัวที

63103006917 นางสาวกมลทิพย� สิทธิมงคล

63103006918 นางสาวบุณยานุช เรืองยุบล

63103006919 นางสาวจิตติกานต� ภูศรีอ7อน

63103006920 นางสาวศุกร�ชาพร สีลกันตสูติ

63103006921 นางสาวเมตรีญา มรกต

63103006922 นางสาวสโรชา สีเขียว

63103006923 นางสาวอภัสรา ป:ตตาเนย�

63103006924 นางสาวแอนเดรีย กรีซ ปาร�คเกอร�

63103006925 นางสาวปวีณา ฉกรรจ�ศิลปX

63103006926 นางสาวสิรีธร อักษรณรงค�

63103006927 นายพีระพล ด%วงสูงเนิน

63103006928 นางสาวกรรณิกา วิรุฬห�รัตนกุล

63103006929 นางสาวศิรินภา พันมาตร

63103006930 นางสาวพัทธนันท� ปKยะราช
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63103006931 นางสาวศศินภา ศิลาโคตร

63103006932 นางสาวนิตยา แฝงเดโช

63103006933 นางสาวธันยพร ผ7านอ%น

63103006934 นางสาวศศินา พรมวิหาร

63103006935 นางสาวมัทรี มีสมานพงษ�

63103006936 นางสาวอุไรวรรณ ตุ%มคํา

63103006937 นางสาวปาจรีย� สงนอก

63103006938 นางสาวศิริวรรณ ชุมกลาง

63103006939 นางสาวชนิดา จินดาศรี

63103006940 นายเสนีย� บุญยงค�

63103006941 นายคมเพชร ศรีขันชมา

63103006942 นางสาวจิราพร เกิดศิริ

63103006943 นายพุธพงศ� เล็กกระโทก

63103006944 นางสาวธานีรัตน� ชัยชนะ

63103006945 นางสาวธัญญรัตน� ไกรสูงเนิน

63103006946 นางสาวป:ทมา รัชชุศิริ

63103006947 นายฆนากร พุทธวงค�

63103006948 นายธีรโชติ อินทร�ประโคน

63103006949 นางสาวฐานิตา เขียวดี

63103006950 นางสาวสุกัญญา พันชนะ

63103006951 นายพัชร นาคโชติ

63103006952 นางสาวอโนชา สองกําป:ง

63103006953 นางสาวอรปรียา ดีบาง

63103006954 นายเศรษฐภัทร แก%วจันทร�

63103006955 นางสาวธีราภรณ� ชํานาญพุดซา

63103006956 นางชัญญาภัค โชคพิกุลทอง

63103006957 นายอภิสิทธ์ิ งามดี

63103006958 นางสาวกาญจนา มาลาฝอย

63103006959 นายสุทธินันท� จันณรงค�

63103006960 นางสาวรัตติยากร การกระสัง
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63103006961 นายสันติสุข วงษาสันต�

63103006962 นางสาวกุลจิรา นาคนิลพงศ�

63103006963 นางสาวละออ จุตตะโน

63103006964 นางสาวจีราพร ศรีหม่ืนไวย

63103006965 นางสาวปทิตตา รักษ�พุทธชนม�

63103006966 นายศรายุทธ พรโสภิณ

63103006967 นางสาวพิมลพัชญ� กาญจนจิรวงศ�

63103006968 นางสาววิภาวี แก%วกําไร

63103006969 นางสาววรางคณา โพธ์ิกัณฑ�

63103006970 นายคมกฤษณ� อ%อนคําภา

63103006971 นายบัญชา เข็มเพลีย

63103006972 นายมหัครพล ราชบุตร

63103006973 นางสาวจริยา วิชิต

63103006974 นายจรูญ ชิงชัยภูมิ

63103006975 นางสาวธีริศรา ต้ินชัยภูมิ

63103006976 นางสาวโสรยา อิสสรา

63103006977 นางสาววรรณวดี บุญพวง

63103006978 นางสาวณัฐรินทร� พิณศิริ

63103006979 นางสาวอนุธิดา พหลทัพ

63103006980 นางสาวเนตรนภา นิลแสง

63103006981 นางสาวสิริวิมล มิตรสูงเนิน

63103006982 นายสิรวิชญ� แสบรัมย�

63103006983 นางสาวแพรวพรรณ เดชบุรัมย�

63103006984 นางสาวฐิติวรดา กล%ากระโทก

63103006985 นางสาวณัฏฐญาพัชญ� มะลิด

63103006986 นายธนะศักด์ิ พวงระย%า

63103006987 นางสาวดิศรินทร�ดา สุดหอม

63103006988 นางสาวอนุชสรา แบขุนทด

63103006989 นายไกรวิชญ� เยาวขันธ�

63103006990 นางวันนี ทนทาน
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63103006991 นายธีรภัทร อินทร�ทอง

63103006992 นายทิวัตถ� หอมเย็น

63103006993 นายเกริกเกียรติ ศรีจันทร�

63103006994 นายเกรียงไกร พรมมี

63103006995 นางสาวพนิดา คาบงูเหลือม

63103006996 นางสาวกอปรพร แปNนคงพะเนาว�

63103006997 นายศุภกิจ ศรีชินเลิศ

63103006998 นางสาวสิริยากร พุกการะเวก

63103006999 นางสาวฐาณัฐ ธนไชยบูรณ�

63103007000 นางสาวสุวรรณา โจดพิมาย

63103007001 นายโกพิท ฤทธ์ิน้ําคํา

63103007002 นายวัชรพล ดวงแก%ว

63103007003 นางสาวรติมา สินกระสัง

63103007004 นางสาวลลิดา ร7วมชาติ

63103007005 นางสาวปKยฉัตร มูลสาร

63103007006 นางสาวกชกร ป:จจัยยา

63103007007 นางสาวณกัญญา ดวงสาม

63103007008 นายชวิน โกสีนาม

63103007009 นายสุรชัย หาญพนม

63103007010 นางสาวสิริมา จิตสัตย�

63103007011 นางสาววราพร แก%วพะโอะ

63103007012 นายปKยะณัฐ ปKยะศิลปX

63103007013 นายฐาณัชชา ไตรจะโปะ

63103007014 นางสาวจริยากรณ� พิมพ�ศรี

63103007015 นายพชรดนัย ชัยศรี

63103007016 นางสาวจริยา นิโรรัมย�

63103007017 นางสาวป:ณฑิตา โวหาร

63103007018 นางสาวญาณี อุทกิจ

63103007019 นางสาวสุกัญญา ฉาบฉิมพลี

63103007020 นางสาวญาณิกา พินิจ
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63103007021 นางสาวระพีพรรณ โสภาสุข

63103007022 นางสาวนงนุช จงมี

63103007023 นางสาวธัญชนน สามารถกุล

63103007024 นายศักด์ินรินทร� กมลมา

63103007025 นางสาวสุจิตรา ตัดพุดซา

63103007026 นางสาวกัญญ�ธนัท กิตติธนาวรนันท�

63103007027 นางสาวนารานลิน รุมรวมสิน

63103007028 นางสาวปKยนุช ชัยสุวรรณ�

63103007029 นายชัชวาลย� อรุณชาติตระกูล

63103007030 นายนันทิพัฒน� มโนรัตน�

63103007031 นางสาวปวิภา กรอบพุดซา

63103007032 นายอิทธิวัฒน� สินไชย

63103007033 นางสาวอรุณวดี ไวไธสง

63103007034 นางสาวนวลอนงค� ตงกระโทก

63103007035 นางสาวเจนจิรา แสนคนึง

63103007036 นางสาวจอมขวัญ เพราะผักแว7น

63103007037 นายธิติ สุทธิรอด

63103007038 จ.อ.ภาสกร เชตพันธุ�

63103007039 นายชัยวุธ ปานพิลา

63103007040 นางสาวภาวิณี แสงอรุณ

63103007041 นางสาวจารุนันท� เพลาะกระโทก

63103007042 นางสาวอังนิษา ก7อแก%ว

63103007043 นายจีรยุธ มณีแสน

63103007044 นายจิรศักด์ิ การกระสัง

63103007045 นางสาวปณิดา ดัดถุยาวัต

63103007046 นางสาวณัฐฎาวัณย� ธนากรจิตรธาร

63103007047 นางสาวกุลพร นพพิบูลย�

63103007048 นายอนุชิต แสนหนองหว%า

63103007049 นางสาวทิพวรรณ สงวนสันเทียะ

63103007050 นางสาวธัญรัตน� มัดถาปะตัง
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63103007051 นางสาวกาญจนา สีแสง

63103007052 นางสาวอัจฉราวรรณ วิเศษจินดาวัฒน�

63103007053 นายณัฏฐนันท� หม่ืนมะเริง

63103007054 นางสาวมินตรา โกฎิค%างพลู

63103007055 นายชัยธวัช กระแจเหิน

63103007056 นางสาวไข7มุก ชอบสว7าง

63103007057 นางสาวกรชนก โพดาพล

63103007058 นายณัฐนพพงษ� ยอดทองหลาง

63103007059 นายวสันต� วิทไชย

63103007060 นางสาวพรพิมล พัฒศรี

63103007061 นางสาววิวัฒนามาศ บรรเทา

63103007062 นางสาวกมลวรรณ ติรวีรขจร

63103007063 นางสาวดวงพร จารนัย

63103007064 นางสาวกนกวรรณ ผันสําโรง

63103007065 นางสาวภารดี เมนขุนทด

63103007066 นางสาวพรพิมล แกดสันเทียะ

63103007067 นางสาวเบญจวรรณ อนุตรวิชา

63103007068 นางสาวพิชามญชุ� คู7ตระกูล

63103007069 นางสาวภรธิชา เทศสูงเนิน

63103007070 นางสาวทัศนีย� ศรีสุข

63103007071 นางสาวบัณยานุช วิศพันธุ�

63103007072 นางสาวโสธิชา ขาวบริสุทธ์ิ

63103007073 นายณัฐพงษ� ตอรบรัมย�

63103007074 นายสกุล งุ7นสูงเนิน

63103007075 นางสาวนภัสสร เพ็ชร�ทองกลม

63103007076 นางสาวมะลิสา วงศ�คําจันทร�

63103007077 นางสาวประสงค� ขวัญมา

63103007078 นายนราธิป สงฆ�จันทร�

63103007079 นางสาวสิรินันท� มีสนาม

63103007080 นางสาวณิภัทรกร ยนจอหอ
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63103007081 นางสาวอนัญพร คําบุญเรือง

63103007082 นางสาวกนกวรรณ แสนทวีสุข

63103007083 นางสาววรรณษา จัตุประสาร

63103007084 นางสาวชญานันท� ราชอุดม

63103007085 นางสาวพัชรีพร อินทร�จันทร�

63103007086 นางสาวไพลิน เพ่ิมสําราญ

63103007087 นางสาวทิพย�สุดา บุญประสพ

63103007088 นางสาวนิภาพรรณ มนจังหรีด

63103007089 นายทักษิณ สิทธิสอน

63103007090 นายพงศกร ขวัญมา

63103007091 นายทรงยศ แจ7มเรือน

63103007092 นายณัฐพงษ� แก%วประเสริฐ

63103007093 นายเวชวัฒน� โยโพธ์ิ

63103007094 นางสาวจินตนา ล%วนงาม

63103007095 นางสาวบุญสิตา ปนสันเทียะ

63103007096 นายเอกพล ศรนารา

63103007097 นายเทิดเกียรติ บุญเติม

63103007098 นายกิตตินันท� บุญผุด

63103007099 นางสาววชิรากานต� สถิรเมธากุล

63103007100 นางสาวสุพรรษา ศรีคําแหง

63103007101 นางสาวกาญจนา ปรากฏ หาญ 

63103007102 นางสาววารุณี มะลิวรรณ�

63103007103 นายบดินทร� พรหม

63103007104 นางสาวหัทยา ผิวจันทร�

63103007105 นางสาวรําไพร บุษผาวงค�

63103007106 นางสาวศิริรัตน� คําสมัย

63103007107 นางสาวศิราณี ปะตังทะสา

63103007108 นางสาวเนตรนภา แสงสว7าง

63103007109 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย�

63103007110 นางสาวฐิติกาญจน� สุขวัน
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63103007111 นางสาวสุดาภรณ� นิตย�กระโทก

63103007112 นางสาวสวรรยา เปรียบจัตุรัส

63103007113 นางสาวสุกัญญา บุญแนบ

63103007114 นางสาวกรรณิกา ถัดพลกรัง

63103007115 นางสาวสุชาดา สุดามาตย�

63103007116 นางสาวกฤติยาพร วิเศษแสง

63103007117 นางสาวศิรินภา เสาวพันธ�

63103007118 นายวิทวัฒน� นวมศรี

63103007119 นายศิรวิทย� สุขเกษม

63103007120 นางสาวกุหลาบ พลธรรม

63103007121 นางสาวจิตตราภรณ� สุนทรเกสรินทร�

63103007122 นายอํานาจ สุขเกษม

63103007123 นางเกศินี เปษาโก

63103007124 นายณรงค�ฤทธ์ิ นุตตะโร

63103007125 นางสาวสิริมนต� ยกบัตร

63103007126 นางสาวพรรณวิษา ทิพสีลาด

63103007127 นายสถาพร บุญเปล7ง

63103007128 นางสาวบุญจันทร� บุญสวัสด์ิ

63103007129 นายปราโมทย� พาสมบูรณ�

63103007130 นายพรหมจักร สอนเครือ

63103007131 นายปาริวัตร อยู7ทิพย�

63103007132 นายทศพร กอใหญ7

63103007133 นางสาวอุมาภรณ� สีมาวงษ�

63103007134 นางสาวเพียงใจ จันทร�ศรี

63103007135 นายพาทิศ เขตจัตุรัส

63103007136 นางสาวศริยา สุกใส

63103007137 นางสาวอนุสรา ทรัพย�เมือง

63103007138 นายธนาวสันต� เกลื่อนกระโทก

63103007139 นางสาวรัชนู เทศอินทร�

63103007140 นางสาวสรินทร แต7งโยธา
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63103007141 นางสาวสุจารี คุ%มบัวบาน

63103007142 นางสาวจินต�จุฑา ไผ7โคกสูง

63103007143 นายวัชรพงษ� สุขเพีย

63103007144 นางสาวประวีณา สุมขุนทด

63103007145 นางดาววลี ริมใหม7

63103007146 นางสาวอัญมณี ดีเลิศ

63103007147 นางสาวชุติมณฑน� สาทร

63103007148 นางสาววิภาดา พรมนัด

63103007149 นางสาววนัสชนันท� ปาปะตัง

63103007150 นางสาววรรณนิสา ลาวัลย�

63103007151 นางสาวกิตติมา ศรีขวัญ

63103007152 นางสาวอนุสา คลังระหัด

63103007153 นางสาวเสาวลักษณ� ไปวันเสาร�

63103007154 นายนฤเบศร ชาลีพรม

63103007155 นางสาวกัลยา เพริดพริ้ง

63103007156 นายวายุ มากมูล

63103007157 นางสาวรวิภา ต้ังประดิษฐ�

63103007158 นางสาวอนุธิดา ทวีพุดซา

63103007159 นางสาวณัฐกานต� ธรรมยุติการ

63103007160 นายสมชาย วงศ�สาม

63103007161 นายอนุรักษ� พนาจันทร�

63103007162 นางสาวนิภาพร อุเทนสุด

63103007163 นางสาวณัฐฌา มาหม่ืนไวย

63103007164 นางสาวสุธิดา พุทธา

63103007165 นางสาวนราวดี ฤทธิร7วม

63103007166 นางสาวสุปรีดา มณีเนตร

63103007167 นางสาวแพรพลอย มะลัยทอง

63103007168 นางสาวสายรุ%ง บุญเลื่อน

63103007169 นายมีชัย เตโช

63103007170 นางสาววิไลภรณ� พลยางนอก
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63103007171 นางสาวบุญธิดา เจนด7านกลาง

63103007172 นางสาวนรินทร�ทิพย� แพทย�มด

63103007173 นางสาวอาทิตยา เลื่อนฤทธ์ิ

63103007174 นางสาววราภรณ� โฉมกระโทก

63103007175 นายฉัตริน ถนัดกิจ

63103007176 นางสาวนันทนา สุนันตVะกุล

63103007177 นางอุราวดี แสงดาว

63103007178 นางสาวสิริรัตน� เสง่ียมดี

63103007179 นายดํารงค� จะรอนรัมย�

63103007180 นางสาวลลิดา อินทสังข�

63103007181 นางสาวอัทธนีย� บุตรสีตะราช

63103007182 นายถาวร สายเสมา

63103007183 นางสาวแก%วตา ทองนอก

63103007184 นางลดาวัลย� บรรดาศักด์ิไพศาล

63103007185 นางสาวรุ7งนภา แวดสันเทียะ

63103007186 นางสาวนุชนาถ บุญไพโรจน�

63103007187 นางสาวอรุณี วุฒิพันธ�

63103007188 นางสาวภครวดี เติบสูงเนิน

63103007189 นางสาวรวีวรรณ นีสันเทียะ

63103007190 นายฉัตรประกาย ศิริประกอบ

63103007191 นางสาวศศิมาพร เบียดขุนทด

63103007192 นายชาญชัย ถ7อนสันเทียะ

63103007193 นางสาวพฤกษา บุญก7อน

63103007194 นางสาวนิรมล สีหมากสุก

63103007195 นางชิดชนก เลิศวิชัย

63103007196 นายครรขิต คํ้ายาง

63103007197 นางสาวสิริลักษณ� กําจัดภัย

63103007198 ว7าที่ร.ต.วาทิตย� แพทย�กระโทก

63103007199 นางสาวปราณี ศุภเลิศ

63103007200 นางสาววลัยลักษณ� จันเก
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63103007201 นางสาวอนุสรา ไขโพธ์ิ

63103007202 นางสาวยุพเรศ เชิดชู

63103007203 นางสาวลัดดาวัลย� สังฆมนี

63103007204 นางสาวโสภา กิรัมย�

63103007205 นายจตุพล ศรียางนอก

63103007206 นายกอบเกียรติ แก%วใส

63103007207 นายฉัตรดนัย พูนแก%ว

63103007208 นางสาวลักขณา เรืองสิน

63103007209 นางสาวพรนภา เจริญผล

63103007210 จ7าสิบเอกจักรกฤษ มุกดา

63103007211 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�ประโคน

63103007212 นางสาวศิริพร กอนขุนทด

63103007213 นางสาวณัฐกานต� หอมดิฐ

63103007214 นางสาวพรทิพย� ฤทธ์ิชัย

63103007215 นางสาววรารัตน� ป:ดตาเนย�

63103007216 นางสาวเพชรา นิวงษา

63103007217 นางสาวขนิษฐา ประคองสุข

63103007218 นางสาวณัฐธยาน� ปานทอง

63103007219 นางสุพิชชา หงษ�อินทร�

63103007220 นางพัชรนันท� ไชยเสนา

63103007221 นางสาววิลาสินี นามพันดุง

63103007222 นางสาวปKยะพร เขียวประเสริฐ

63103007223 นางสาวกชมล พิมพ�ทุม

63103007224 นางสาวรัตนาภรณ� โคสินธ�

63103007225 นางสาวกาญจนา ศิลาทอง

63103007226 นางสาววิภารัตน� รัศมี

63103007227 นางสาวอุไรวรรณ อินแพง

63103007228 นางสาวสถิตาภรณ� ใยญาติ

63103007229 นางสาวจันทินี มีเจริญ

63103007230 นางสาวพิมลมาศ ศาลางาม
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63103007231 นายธัญพจน� เดชศักด์ิ

63103007232 นางสาวอภิวดี อินแปลง

63103007233 นางสาวสําราญ มะหันตะ

63103007234 นางสาวประภัสวรรณ สิทธิถนอมวงศ�

63103007235 นายพงษ�ศักด์ิ ประคองสุข

63103007236 นางสาวรัชนก เลิศชัยชนะ

63103007237 นางสาวลักษมี แสนม่ัน

63103007238 นางสาวนริศรา ศรีพรม

63103007239 นางสาวสายรุ%ง ศรีเมือง

63103007240 นางรตวรรณภ� ผึ่งตะขบ

63103007241 นางสาวปดิวรัดา ลุนบง

63103007242 นางสาวธาฬิณ ดีสวัสด์ิ

63103007243 นางสาวอุษณี พันธุ

63103007244 นางสาวพรพรหม ไชยมาตย�

63103007245 นางสาวธัณญพูนทรัพย� แค7มจันทึก

63103007246 นางสาววสิราภรณ� วิชาชัย

63103007247 นางสาวสุทธิดา ปลั่งกลาง

63103007248 นางสาวปวีณา ดุมกลาง

63103007249 นางสาวชุติมา เกณฑ�ขุนทด

63103007250 นายนิพนธ� ป:ญญาวงษ�

63103007251 นางสาวนัฏฐนิภา สดใส

63103007252 นางสาวขวัญกมล อํารุงจิตชัย

63103007253 นางสาวมนัสวี เขมไตรรัตน�

63103007254 นางสาววิลัยวรรณ แก%วกัน

63103007255 นายสุทัศน� เว%ารัมย�

63103007256 นางสาววานิสา เกษหอม

63103007257 นายกฤตมุข ฉวีวรรณ

63103007258 นางสาวศิริกาญน� จันทรา

63103007259 นางสาวสุพิน จูประโคน

63103007260 นางสาวศศินา แก%วมา
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63103007261 นายนพรัตน� ภูมิโคกรักษ�

63103007262 นางสาวช7อผกา อารีรมย�

63103007263 นางสาวนฤมล ผิวศิริ

63103007264 นายเทพนิมิต พัดพาน

63103007265 นางสาวพนิษฐา เหล7านภากุล

63103007266 นายจักรพันธ� คันโทเงิน

63103007267 นางสาวณัฐสุดา แสงเมือง

63103007268 นางสาวฐิติพร สํารวจวงศ�

63103007269 นายสหรัฐ บุญรอด

63103007270 นางสาวเบญจพรรณ อินทริกานนท�

63103007271 นายวัชรพล กาพย�พิมาย

63103007272 นางสาวจิรภรณ� เรือนอินทร�

63103007273 นางลลิตา แสงเขียว

63103007274 นางสาววิลาวัณย� ระวังสําโรง

63103007275 นายบุณยวรรษ สุระขุนทด

63103007276 นางสาวปรวีย� เพ็ชยะมาตร�

63103007277 นายจิรภัทร อินทวัน

63103007278 นางสาวจิณดารัตน� พลอยฉิมพลี

63103007279 นายศุภกฤต ปราบงูเหลือม

63103007280 นายปริญธิโรจน� อยู7ม่ัน

63103007281 นางสาวกมลชนก ทองมาก

63103007282 นายศิวัช ควรอาจ

63103007283 นางสาวกุลสตรี สร%อยศรี

63103007284 นายธนนันท� ห%าวหาญ

63103007285 นางสาวนุชาดา ตรงด7านกลาง

63103007286 นางสาวมณิภา จําปZกลาง

63103007287 นางสาวธิดารัตน� กอยากลาง

63103007288 นางสาวจิรนันท� แสนกล%า

63103007289 นางสาวพรทิวา ยอดสิงห�

63103007290 นายสุรศักด์ิ ศรีละคร
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63103007291 นางสาวกาญจนาพร ก7ายกอง

63103007292 นางสาวอัจฉรียา ชัยสันเทียะ

63103007293 นายเจษฎากร เจนรัมย�

63103007294 นายวรชิต รื่นนุสาน

63103007295 นางสาวสุธิดา คําหลง

63103007296 นายอรรถพันธ� เพียขันทา

63103007297 นายเบญจะ บังพะจาร

63103007298 นางสาวแก%วเกล%า ประดับลาย

63103007299 นางสาวพัชรพรรณ แปลนดี

63103007300 นางสาวไอรยา สุทธิดี

63103007301 นายชัยพร พานทอง

63103007302 นางสาวอลิตา หึกขุนทด

63103007303 นางสาวสมานันท� รวิยะวงศ�

63103007304 นายชนินทร� สินสุวงศ�วัฒน�

63103007305 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรหาญ

63103007306 นางสาวณฐวรรณ ศรีรางกูล

63103007307 นางสาวศุภิญญา บุญมา

63103007308 นางสาวปรียานุช จอนโพธ์ิ

63103007309 นางสาวอัมพร ยืนยาว

63103007310 นางสาวปฏิญญา เพ็ชรจํารัส

63103007311 นางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย�

63103007312 นายปฏิวัติ ดงนอก

63103007313 นายชัชวาล รักษาทรัพย�

63103007314 นางสาวผกาพรรณ มีชัย

63103007315 นางสาวเบญจภา พ่ัวกลาง

63103007316 นายสืบพงษ� สดใส

63103007317 นางสาวทรรศนีย� เคนขุนทด

63103007318 นางสาวจินตหรา เสนามาตย�

63103007319 นางสาวกนกภรณ� บุญศรัทธา

63103007320 นางสาวพัชรินทร� พงษ�อุดม
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63103007321 นางสาววาสนา สุจริตสวัสด์ิ

63103007322 นางสาวช7อผกา มากมี

63103007323 นายอาทิตย� สิงห�นอก

63103007324 นางสาวสุภาวณี สงครามรอด

63103007325 นางสาวอรวรรณ พ7อนามแดง

63103007326 นายวิธวินท� สําราญภรณ�

63103007327 นางสาวพิมพ์ิพิสุทธ์ิดรณิ์ ตันชนะศักด์ิ

63103007328 นางสาวพัชราภรณ� อินทร

63103007329 นางสาวเมธาวี จันทร�ชู

63103007330 นายกฤษฎา กึกขุนทด

63103007331 นางสาวน้ําผึ้ง เกิดช7อ

63103007332 นางสาวกนกพรรณ ดีอ%อม

63103007333 นายคมสันต� เที่ยงกระโทก

63103007334 นางสาวณัฐกานต� ทินโน

63103007335 นางสาวอังศุมา บํารุงกลาง

63103007336 นายเกียรติพงศ� พลสงคราม

63103007337 นางสาวนริสรา วงษา

63103007338 นางสาวภาณุมาส รักษ�มณี

63103007339 นายชยานันท� ฉันทพรม

63103007340 นางสาวมณีรัตน� สุบุญมี

63103007341 นางวราวรรณ� ศรีลคร

63103007342 นางสาวสุทธิดา อวนศรี

63103007343 นางสาวบวรลักษณ� บรรลือทรัพย�

63103007344 นางสาวจิณณภัส ศิลปะ

63103007345 นางสาวอาภัสรา ทิศกระโทก

63103007346 นางสาวยุวดี นินทะสิงห�

63103007347 นางสาวอาภาภรณ� ท7อนทองแดง

63103007348 นางสาววชิราภรณ� เกาะสังข�

63103007349 นางสาวแสงฝาง คําต้ือ

63103007350 นางสาวบุญญานุช เข็มสันเทียะ
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63103007351 นางสาวเสาวลักษณ� คิดถูก

63103007352 นายนพรัตน� หริรักษ�

63103007353 นางสาวภคมน สุ7มมาตร

63103007354 นายธนากฤต ขันนิล

63103007355 นางสาวสิตานันท� สิงห�ภา

63103007356 นางสาวณัฐติยา พิลาทอง

63103007357 นายธนกฤต สุขล%อม

63103007358 นางสาวดนิตา สืบสงวน

63103007359 นายจิณพรต เฉียดสระน%อย

63103007360 นางสาวฐานิญา ทักษิณ

63103007361 นางสาวพรนิภา แซ7โก

63103007362 นางสาววาสนา คณะเวช

63103007363 นายมานิต วงษ�ประสิทธ์ิ

63103007364 นางสาวธนานันท� เชิญอักษร

63103007365 นางสาวศิริลักษณ� มาตรนอก

63103007366 นายจตุรงค แสวงรัมย�

63103007367 นายกฤษดา สิงห�โต

63103007368 นางสาวเบญจพร ยันมะเริง

63103007369 นายกิตติพงษ� ภูมิชัย

63103007370 นางสาวพัชริดา โคกอ7อน

63103007371 นางสาวกฤษติกา ทุมมี

63103007372 นางสาวภานุมาศ เครือคํา

63103007373 นางสาวจุฑามาศ กังสันเทียะ

63103007374 นางสาวชุติมา มาวงศ�นอก

63103007375 นางสาวสุวิชาดา กองวัน

63103007376 นางสาวอรพรรณ สังข�ทองน%อย

63103007377 นางสาวยุพาวรรณ� บุญกลาง

63103007378 นายวิชุระ บุญจันทร�

63103007379 นายม่ิงเมือง วัฒนะศุกร�

63103007380 นางสาวอันภิณัฐชา สุขเทพ
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63103007381 นางสาวสุทธสินี พัฒนทองทิพย�

63103007382 นางสาวปารวี คําโฮง

63103007383 นางสาวสุพัตรา สุขบรรเทิง

63103007384 นางสาวอมรรัตน� อารักษ�สนอง

63103007385 นางสาวชนิดา เตียเปK;น

63103007386 นางสาวยสุตมา สืบค%า

63103007387 นางสาววาสนา จันประสาท

63103007388 นางปKยธิดา กิตติรัตนกรกุล

63103007389 นางสาวกนกวรรณ นกเล็ก

63103007390 นางคําผอง ภูมี

63103007391 นางสาวชิดชนก กาบขุนทด

63103007392 นางสาวจุทาธิป ไผ7ตาแก%ว

63103007393 นางสาวชาลิณี แสนนาม

63103007394 นางสาวปภาดา สิงหนสาย

63103007395 นางสาวสุภาพร พันอะนันท�

63103007396 นางสาวประภาศรี เพ็งกลาง

63103007397 นายศิรวิทย� บุญทวี

63103007398 นางสาวจตุพร พลธรรม

63103007399 นางสาวณัฐพร อาจทวีกุล

63103007400 นางสาวภัควลัญชญ� บรรจง

63103007401 นางสาวณิชชญา อินหาดกรวด

63103007402 นายพีรกานต� กลมไธสง

63103007403 นางสาวสุรภา อังศุภานิช

63103007404 นางสาวอุภาวดี สีโคกกลาง

63103007405 นางสาวพิชญาภา บุญนอง

63103007406 นางสาวปทิตตา ทองดี

63103007407 นางสาวขวัญวิภา เวทการ

63103007408 นางสาวอิงฟNา ดิษยกุลกิจ

63103007409 นายจิรภัทร วรวิวัฒน�เมธากุล

63103007410 นายศตวรรษ คําตัน
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63103007411 นายอลงกต บุญสุวรรณ

63103007412 นางสาวกชกร ทะรารัมย�

63103007413 นายอนุชา วิชัย

63103007414 นางสาวชลธิชา กระแสโสม

63103007415 นางสาวฐาปนีย� ประเสริฐศรี

63103007416 นางสาวพรทิพย� คําโนนกอก

63103007417 นางสาวกนกกาญจน� แหวนนิล

63103007418 นางสาวสุภาพร เลิศล้ํา

63103007419 นายเฉลิมชัย ไพรเขตร�

63103007420 นายจิรายุวัฒน� ชินนอก

63103007421 นางสาวอัญญิภา เจริญพานิช

63103007422 นายสราวุธ ภูสีดิน

63103007423 นางสาวจริยา ผสมญาติ

63103007424 นางสาวเสาวลักษณ� มาบขุนทด

63103007425 นายธนวรรธน� ประทุมวิง

63103007426 นายคําเวียง จันทะกัลยา

63103007427 นายพนม แก%วยางนอก

63103007428 นางสาววรรณวลี คงชัย

63103007429 นางสาวภัทราภรณ� โตVะทอง

63103007430 นายมนัส ไกรอ่ํา

63103007431 นางสาวปรียานุช สุขใจ

63103007432 นางสาวผกามาศ สุขรี

63103007433 นางสาวพรจิต ยืนยง

63103007434 นางสาวชลิตา เห็นชัย

63103007435 นางสาวณัฐมล เหวชัยภูมิ

63103007436 นางสาวสุภาวดี  ีราศรี

63103007437 นางสาวนารีรัตน� ไกรเสือ

63103007438 นายพรณรงค� จงหม่ืนไวย�

63103007439 นายสันติภาพ แสงอินทร�

63103007440 นางสาวกรแก%ว ทองเหลื่อม
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63103007441 นางสาวธารีรัตน� คําศรี

63103007442 นางสาวศิริฟNา นามสวัสด์ิ

63103007443 นางสาวศศิวิมล วงศ�วานิช

63103007444 นายกานต� เฮงขวัญ

63103007445 นางสาวธนพร ศิลปะรายะ

63103007446 นายมูฮัมหมัดโจฮัน มะนุ

63103007447 นางสาวนันท�หทัย ไสดี

63103007448 นางสาวเจนจิรา บุญเกิด

63103007449 นางสาวสุรัมภา สายบุตร

63103007450 นางสาวจิตชญา ยอดคง

63103007451 นางสาวกุสุมา นามวิลัย

63103007452 ส.อ.ปKยะ วิชัย

63103007453 นายสกลเกียรติ ศุภรัศม�จันทร

63103007454 ว7Jาที่ร.ต.ธนวรรธน� อุธิรัมย�

63103007455 นายจักรดุลย� สุขสายออ

63103007456 นางสาวจุฑารัตน� นิลสันเทียะ

63103007457 นางสาวพจนวรรณ ทองเย็น

63103007458 นายอัยยะราชย� สุขพัฒน�

63103007459 นางสาวขวัญลดา ชาญสุข

63103007460 นางสาวณิชนันทน� โต%งกระโทก

63103007461 นายจิราโรจน� นันทเขตต�

63103007462 นางสาวกฤติยาภรณ� การบรรจง

63103007463 นางสาวสาวิตรี แก%วกูล

63103007464 นายธีรพงศ� เทาดี

63103007465 นางสาวฐาปณีย� จําปาทอง

63103007466 นางสาวจิราพร เจริญพันธ�

63103007467 นางสาววาศิฏฐี ช%างหม่ืนไวย

63103007468 นางสาวณัฐสุดา หมอกกระโทก

63103007469 นายอภิรักษ� หมายเลิศหล%า

63103007470 นางสาวศิรินภา ป:ดตาตะพัง
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63103007471 นายชวลิต บ7อสารคาม

63103007472 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล

63103007473 นางสาวนลินี กัดโกนา

63103007474 นางสาวพิมลพรรณ พงษ�พัฒนเจริญ

63103007475 นางสาวกิตติยา ตระกูลรัมย�

63103007476 นายภาณุพัฒน� ป:นจัตุรัส

63103007477 นางสาวกาญจนา หอมดี

63103007478 นายพิริยะ เปรี่ยมจอมศิริ

63103007479 นางสาวพิชญาภา แสงดาว

63103007480 นางสาวลัดดา อํานาจวงค�

63103007481 นางสาวสิริลักษณ� ลักขษร

63103007482 นางสาวนันทวัน หงส�ผาแก%ว

63103007483 นายอนุสรณ� สิงหราช

63103007484 นายณัชฐปกรณ� สุวรรณทิพย�

63103007485 นางสาวฐิตินลินภ� จุฑาวณิชย�

63103007486 นางสาววรณัน ชนะมาร

63103007487 นางสาววรารี ทองแย%ม

63103007488 นางสาวชุติมาพร อินทโคตร

63103007489 นางสาวธัญญา ดาโสม

63103007490 นางสาวศิริวรรณ พงค�เพชร

63103007491 นางสาวพรรณปพร สะอาดเอี่ยม

63103007492 นางสาวณัฐธิดา กอพูกลาง

63103007493 นางสาวอังคณาพร กรอบรัมย�

63103007494 นางสาวพัชรี เพ็งผาลา

63103007495 นางสาวสุพัตรา นวลฉวี

63103007496 นางสาวรวิสรา กลมกลาง

63103007497 นายนวพล วงศ�หฤทัย

63103007498 นางสาวปวีณา โสมเสนาะ

63103007499 นางสาวจิตรา ประทุมทอง

63103007500 นางสาวกฤษณา มาภักดี
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63103007501 นางสาวจินตหรา นันสมบัติ

63103007502 นายอรรถวุฒิ ปานกลาง

63103007503 นายบุรินทร� โยคแปNน

63103007504 นางสาวมสธร เกษรนวล

63103007505 นางสาวกมลเนตร เดชฤทธ์ิ

63103007506 นางสาวนันท�นภัส สายทอง

63103007507 นายณัฐพงศ� เขียวแดง

63103007508 นางสาวณัฐพัชร� ฐิเศรษฐกูลกิจ

63103007509 นางสาวกฤษณา แจ7นประโคน

63103007510 นางสาวจารุณี เสนนอก

63103007511 นางสาวพนิดา กินขุนทด

63103007512 นางสาวณัฐกาญจน� นามโคตร

63103007513 นางสาวสุวรรณหงษ� อํามะรา

63103007514 นางสาวลลิตา บัวไข

63103007515 นางสาวชยาภรณ� คะเชนทร�ชาติ

63103007516 นางสาวธีรดา นุราช

63103007517 นางสาวชนาธิป สาดแล7น

63103007518 นางสาวธรรมิกา วรรณโกษิตย�

63103007519 นายณัฐพล สายแขก

63103007520 นางสาวกรรณิการ� ผิวอ่ํา

63103007521 นางศิริวิพาภรณ� ปะตังเวสัง

63103007522 นางสาวศศิธร รักฉาย

63103007523 นายภุชพงศ� อินทเศียร

63103007524 นางสาวชลาลัย บํารุงญาติ

63103007525 นายธนทร พนิตอัชฌาชาญ

63103007526 นายเลอสันต� จิตร�อ7อง

63103007527 นางสาวนิตยา มุ7งงาม

63103007528 นายเสมา ศรีเงิน

63103007529 นางสาวรัตติยา ชุมสนาม

63103007530 นายนิพนธ� จันทศร
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63103007531 นางสาวปวีณา สุกใส

63103007532 นางสาวธนัชญา ชัยชนะ

63103007533 นางสาวงามรวี งามขํา

63103007534 นางพรทิพย� แก%วใส

63103007535 นางสาวศศิธร พลทรัพย�

63103007536 นายธีรวัฒน� ธนะศรี

63103007537 นางสาวจันจิรา แปNนนางรอง

63103007538 นางสาวกนกวรรณ กรก่ิง

63103007539 นางสาวภคภรณ� บัวบาน

63103007540 นางสาวป:ณณภัสร� ศรีอัญญาพงศ�

63103007541 นางชวิศา อรรคราช

63103007542 นางสาวสุกานดา คูณสันเทียะ

63103007543 นายรชต บุญสูง

63103007544 นายอัฐ พุทธิเสาวภาคย�

63103007545 นางสาวสตรีดาว ชุมมะ

63103007546 นางสาวละมัย ทรงจอหอ

63103007547 นางสาวกฤติยาภรณ� ประยูรหาญ

63103007548 นางสาวอรณี ฮ7มปQา

63103007549 นางสาวกนกพร พจน�สุทธิ

63103007550 นางสาวพรพิรุณ ซ%อนจันทึก

63103007551 นายณรงค�วิทย� วาจาสิทธ์ิ

63103007552 นางสาวรัชนีกร โพธ์ิศรี

63103007553 นายวรพจน� เย็นม่ัน

63103007554 นางสาวเสาวนีย� ต%นกระโทก

63103007555 นางสาวน้ําฝน น%อยจัตุรัส

63103007556 นางสาวกมลทิพย� สุขช7วย

63103007557 นางสาวภิรษา กลางสุวรรณ

63103007558 นางสาวมยุรี พรมสุภาพ

63103007559 นางสาวผกาวรรณ ชาวประทุม

63103007560 นางสาวสุทารัตน� สุพรรณนอก
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63103007561 นายสุธินันท� พันธุวร

63103007562 นางสาวกัญญารัตน� บุญครอบ

63103007563 นางสาวไอรดา เพียบขุนทด

63103007564 นางสาวตรัสรา ปลอดสิริกุล

63103007565 นางสาวสุดารัตน� ต้ังฤทัยธรรม

63103007566 นายศักด์ิสกุล ชมภูนุช

63103007567 นางจิตรา ภูเด7น

63103007568 ว7าที่ร%อยตรีจักริน ศรีธรรมมา

63103007569 นายธนากร กิตติธัญกุล

63103007570 นางสาวบัวสวรรค� สุขประเสริฐ

63103007571 นางสาวสุภัสสรา ภานุวิทยานุสรณ�

63103007572 นางสาวสุดารัตน� ช7างโคกสูง

63103007573 นางสาวนุชสรา ชูศรีพัฒน�

63103007574 นางสาวชลิตา เลไธสง

63103007575 นางสาวอริสรา ศักดาอมร

63103007576 นางสาววิจิตร แพทย�มด

63103007577 นางสาวกนกภัณฑ� จูประจบ

63103007578 นายยศวัฒน� ยศกลาง

63103007579 นางสาวณิชมน นอบน%อม

63103007580 นางสาวศิริรัตน� พรมกลาง

63103007581 นางสาวภัคญดา ชัยเดชเตชาภัค

63103007582 นางสาวพามิลา เพชรอ7วม

63103007583 นายบุญมี โตดประโคน

63103007584 นางพจมาน สิงห�ลา

63103007585 นายอภิวัฒน� ชาลีวรรณ

63103007586 นายสงกรานต� ศิริบุตร

63103007587 นางสาวสาริศา แก%วป:ญญา

63103007588 นายพงษ�ศักด์ิ พิมสมบูรณ�

63103007589 นางสาวสุวิมล เมียดเตียบ

63103007590 นางสาวรุ7งนภา กุด่ัน
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63103007591 นางสาววนิดา เสมารัตน�

63103007592 นางสาวจุฑามาศ ยอดอ7อน

63103007593 นางสาววัชราพร สายภู7

63103007594 นางสาวศศินิภา สนตาเถร

63103007595 นางสาวศิริขวัญ เจริญ ศิริ 

63103007596 นายนนทวัชร� เถ่ือนพังเทียม

63103007597 นางสาวกชพร ชาญสูงเนิน

63103007598 นางสาววัลลี แชงขุนทด

63103007599 นายณัฐพล แหสมุทร

63103007600 นายอาชวิน รักษาวัด

63103007601 นางสาวสุธิดา พงษ�เผือก

63103007602 นางอินทิรา ป:ญญาเอก

63103007603 นางสาวกาญจนา รินสันเทียะ

63103007604 นางสาววัจนารัตน� สืบเพ็ง

63103007605 นางสาวขวัญประไพ ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63103007606 นายวีระพงษ� บุญสกุล

63103007607 นางสาววิกานดา กําพุฒกลาง

63103007608 นางสาวสุภาวดี พิมพ�สอน

63103007609 นางสาวชุลีภรณ� นามณี

63103007610 นางสมทรง กลิ่นพูน

63103007611 นางสาวจิราภรณ� พยุง

63103007612 นางสาวจิราพร ศรีลาเลิศ

63103007613 นายณัฐวุฒิ วงษ�สุข

63103007614 นางสาวกันต�กนิษฐ โชควิทยานุกูล

63103007615 นางสาวปนัดดา พางาม

63103007616 นางสาวจินตนา บูรณะ

63103007617 นางสาวธัญภัทร บุญมี

63103007618 นายฤทธิเดช ไชยกันทะ

63103007619 นางสาวสกาวแก%ว ศรีศักด์ิ

63103007620 นายสมหวัง สมนึก

หน%า 254 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103007621 นายพีรวัส บอกประโคน

63103007622 นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ

63103007623 นายสามารถ มาศรี

63103007624 นางสาวเจษฎาภรณ� ตุลพิพาก

63103007625 นางสาวทิพธัญญา ชุมแสง

63103007626 นางสาวจุฑามาส ปุQนประโคน

63103007627 นางสาววาสนา ปลอดกระโทก

63103007628 นายอํานวย ประบัวบาน

63103007629 นางสาวประภาสิริ วงค�แก%ว

63103007630 นางสาวจรัสศรี ศรีกลับ

63103007631 นายพีรศักด์ิ ท7อนคํา

63103007632 นางสาวจิลัดดา เจริญชัย

63103007633 นางสาวมุกดา สมประโคน

63103007634 นายกฤษฎากรณ� อุทรส

63103007635 นางสาวมินตรา พีเกาะ

63103007636 นางสาวชนาภา ลีประเสริฐสุข

63103007637 นางสาวเสาวลักษณ� แฟNนประโคน

63103007638 นางสาวศุภลักษณ� อบอุ7น

63103007639 นายธีราธร อินทนะ

63103007640 นายภูริณัฐ กัฬหะสุต

63103007641 นางสาวอุมาพร ประดับหิน

63103007642 นางสาววาสนา เลากลาง

63103007643 นายชลพรรษ บทมาตร

63103007644 นางสาวภคพร สิงหศิริ

63103007645 นางสาวพิมพ�ประภา เพชรเสนา

63103007646 นายเทพธนวัชร� เชนประโคน

63103007647 นางสาวกาญจนา กิมเชื้อ

63103007648 นางสาวหนุงหนิง กลมยา

63103007649 นางสาววรรณพร วิชาพรหม

63103007650 นางสาวธวัลยา สีทา
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63103007651 นางสาวอรนุช สุทธาบุญ

63103007652 นายพัชรพล สวัสด์ิปรุ

63103007653 นางสาวจิดาภา ดอกไม%

63103007654 นางสาวไอลดา ไกรกลาง

63103007655 นางสาวผกามาศ คําวัด

63103007656 นางสาวนิรินธนา นอขุนทด

63103007657 นางสาววรพิชชา ขอถือกลาง

63103007658 นายสุรชัย ทาระคุณ

63103007659 นางสาววาสนา พวงประยงค�

63103007660 นางสาวจุฬาภรณ� ทวยขุนทด

63103007661 นางสาวรักชนก จิตต�ใจรักษ�

63103007662 นางสาวบุษกร ทินนารัมย�

63103007663 นางสาวปวรรณรัตน� ประเทืองไทย

63103007664 นางสาวณิชกานต� เหลาคม

63103007665 นายธนวัฒน� หยิบกระโทก

63103007666 นายอิทธิกร บัวสมศรี

63103007667 นายรณชัย มุลทากุล

63103007668 นายกฤษดา โชงรัมย�

63103007669 นางสาววิมลทิพย� อ7วมกระโทก

63103007670 นายภูวราช นนพิภัJJJกด์ิ

63103007671 นางสาวปKยนุช จันหานาม

63103007672 นางสาวศศิประภา สุภาสัย

63103007673 นายสุรศักด์ิ สีตา

63103007674 นางสาวพิจิตรา สงทามะดัน

63103007675 นางสาววิภาวรรณ สอนกอก

63103007676 นางสาวจงจิตร พยายาม

63103007677 นางสาววิจิตรา ฉัตรแก%ว

63103007678 นางสมบูรณ� บุญยงค�

63103007679 นางสาววารุณี พรหมกัลปX

63103007680 นางสุรีย�พร เรืองสังข�
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63103007681 นายประกาศ คนฉลาด

63103007682 นางสาวสุณิสา ปะปาทานัง

63103007683 นางสาวจีราพร ดิเรกศิลปX

63103007684 นางสาวผัลย�ศุภา ยาสมุทร

63103007685 นางสาวภรภัทร สว7างอารมย�

63103007686 นางสาวโรจนา จารุรัศมีวงศ�

63103007687 นางสาวศิริวรรณ แผ7วพรมราช

63103007688 นายเกียรติวัฒน� หม่ันคง

63103007689 นางสาวรจนา วงคําจันทร�

63103007690 นางสาววนิดา ชัยภูมิ

63103007691 นางสาวกัญยานี มอไธสง

63103007692 นางสาวทิวานนท� ภวภูตาานนท�

63103007693 นางสาวดรุณี กริชฤทธิเศรษฐ�

63103007694 นายศุภวิชญ� ศรีทองเพ็ชร

63103007695 นางกัญญารัตน� กลีบสันเทียะ

63103007696 นายณัฐวัฒน� เดชโนนสังข�

63103007697 นางสาวศุภกานต� จุไร

63103007698 นางสาวรุ%งลาวัลย� เจริญผล

63103007699 นางสาวดวงใจ ซ7อนกลิ่น

63103007700 นางสาววิลาวัลย� สายบุ7งคล%า

63103007701 นางสาวพัชรินทร� หลวงพล

63103007702 นางสาวพรชิตา คุดทะสาร

63103007703 นางสาวอัยย�ระดา พลอามาตย�

63103007704 นางสาวพรรณอร พลายแสง

63103007705 นางสาวปริตตา คูณขุนทด

63103007706 นางสาวสุกัญญา คําพิมูล

63103007707 นางสาวณัฐภรณ� อาจสุวรรณ

63103007708 นางพรนภา ใจชอบดี

63103007709 นางสาวจิตตรีญาภรณ� โสวันทา

63103007710 นางสาวสุทธินุช มงคลชาติ
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63103007711 นายธัชชกร ใสพลกรัง

63103007712 นายจตุรพร จริงดี

63103007713 นางสาวชภาภัทร นันทสิทธยากร

63103007714 นางสาวธัญญาภรณ� คุงดิน

63103007715 นายศิรเสกข� คําเคน

63103007716 นางสาววิภาพรรณ ยืนรัมย�

63103007717 นายสกุลวัฒน� สุภิษะ

63103007718 นางสาววิชุดา พรพยุหะ

63103007719 นางสาวนันทพร ห%อยไธสง

63103007720 นางสาวดลภัทร ชุติวุฒิวรกุล

63103007721 นางสาวพิชญาภัค คุ%มไข7น้ํา

63103007722 นายธีธัช เมฆสงค�

63103007723 นายวัชรินทร� นวลอินทร�

63103007724 นางสาวจิตจริยาพร สนธ์ิใหม7

63103007725 นายลิขิต ภาคย�ธนินภูสิทธ์ิ

63103007726 นายกิติศักด์ิ กุงไธสง

63103007727 นางสาวสิรินันท� เอียการนา

63103007728 นางสาวนุสรา มัครมย�

63103007729 นายทัพไทย จูมวันทา

63103007730 นางสาวสาริตา ก่ิงเกษ

63103007731 นางสาวจอมขวัญ ศรีปKยะบุตร

63103007732 นางสาวจันทิมา นิลกลาง

63103007733 นางสาวปวีณา สมฤทธ์ิ

63103007734 นายศุภกิจ พุ7มซ%อน

63103007735 นายกฤติน ชินะนาวิน

63103007736 นางสาวพีรยา ศาสตร�พลกรัง

63103007737 นางสาวกิติยา เพ็งเจริญ

63103007738 นางสาวจิราภรณ� มาตชัยเคน

63103007739 นางสาวสุภาวดี สุวรรณ

63103007740 นางสาวรัตติยา โสนางาม
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63103007741 นางสาวจิญาดา ประเทืองเศรษฐ�

63103007742 นางสาวอินทุอร ต%นสูง

63103007743 นายจิรชิต คําสิม

63103007744 นางสาวนุชราภรณ� ฤทธ์ิไธสง

63103007745 นางสาวจารุวรรณ สะเทียนรัมย�

63103007746 นางสาวณัฐกาล รักษ�สัตย�

63103007747 นายจีรวัฒน� ชาติเจริญ

63103007748 นางสาวจินตนา จิตร�กระโทก

63103007749 นางสาวสรินยา แปNนดวงเนตร

63103007750 นางสาวธันยทิพย� พันตาเอก

63103007751 นางสาวป:ทมา นาคประโคน

63103007752 นางสาวโฉมฉาย สุนทร

63103007753 นางสาวอัญธิกา นิเวศสวรรค�

63103007754 นางสาวทรายแก%ว นรม7วง

63103007755 นางศุภิดา พลพิมพ�

63103007756 นายจักรพันธ� เจริญสุวรรณ

63103007757 นายชิษณุพงศ� เภทพ7อค%า

63103007758 นายนพดล คุณเลิศ

63103007759 นางสาวนฤมล บ%วนนอก

63103007760 นายสามารถ สุวรรณดี

63103007761 นางสาวสุดาพร เชียงรัมย�

63103007762 นางสาวพัชรี ไกรบุดดา

63103007763 นางสาวสุภาพร เข็มเอี่ยม

63103007764 นางสาวอังคณา เลื่อยกระโทก

63103007765 นางสาวจุรีรัตน� จําเริญโชค

63103007766 นายป:ญญา สุขม7วง

63103007767 นายนันทวัฒน� แต%มทอง

63103007768 นางสาวอรทัย นุสอนรัมย�

63103007769 นางสาวเสาวลักษณ� แผ7นกระโทก

63103007770 นางสาวอรทัย วิลัยรัมย�
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63103007771 นายกิตติศักด์ิ การัณยพัฒน�

63103007772 นายวินัย ตอรัมย�

63103007773 นางสาวสุธิดา อาจทวีกุล

63103007774 นายกฤตย� มูสิกะ

63103007775 นางสาวศุภานัน มุกดา

63103007776 นางสาวจีรญาดา โตกลาง

63103007777 นายปริญญา อ่ําเพียร

63103007778 นายกิตติศักด์ิ พุฒขุนทด

63103007779 นางสาวณัฐกาญจน� เข็มนาค

63103007780 นางสาวจินตนา เลขนอก

63103007781 นางสาวนิสาพร ขันยา

63103007782 นางสาวกาญจนา วงค�คําจันทร�

63103007783 นางสาวจรรยพัชร รัตนคม

63103007784 นางสาวอนงค�นาฏ เม7นทอง

63103007785 นายวุฒิชัย จริยามา

63103007786 นางสาวกาญจนา มีแก%ว

63103007787 นายวงศ�วุฒิ บํารุงรส

63103007788 นางสาวสุรพิน แปนแก%ว

63103007789 นายชนินทร� อินทร�ศร

63103007790 นายวิสิทธ์ิ เฉียงไธสง

63103007791 นายศตวรรษ สดใส

63103007792 นายณัฐ วุฒิ กาแก%ว 

63103007793 นายอลงกรณ� พ่ึงจันดุม

63103007794 นางสาวอมรรัตน� เอกพันธุ�

63103007795 นางสาวสุดารัตน� เดชพร

63103007796 ว7าที่ ร.ต.หญิงรัตติยา จันขาว

63103007797 นางสาวจันทิมา สุขอนุศาสตร�

63103007798 นางสาวเพ็ญนภา หล%าคําเปZยง

63103007799 นางสาวกรรณิการ� กกขุนทด

63103007800 นางสาวนภาพร พละศักด์ิ
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63103007801 นางสาวจิราภรณ� จินดาสุ7ม

63103007802 นางสาวนิมานมาศ พวงมาลัย

63103007803 นางสาวอารีรัตน� จงกล

63103007804 นางสาวนุชจรีย� แก%วสีพรม

63103007805 นายสายชล กองกูล

63103007806 นางสาวสายทอง วงษาไชย

63103007807 นางอภิญญา แจ7มศรี

63103007808 นางสาวสายสมร อ7อนกระทอน

63103007809 นายภานุพงษ� เจิมสูงเนิน

63103007810 นายเจษฎา เพชรสุวรรณ

63103007811 นายกิตติมศักด์ิ สุภารัตน�

63103007812 นางสาวน้ําค%าง เกตุนา

63103007813 นางสาวนิตยา แสงตา

63103007814 นางสาวฐิตาภรณ� ไกรสนธ์ิวัฒนา

63103007815 นางสาวภัทรา สมน%อย

63103007816 นายธณพล พุทธรักษา

63103007817 จ7าอากาศเอกชูเกียรติ จํากลาง

63103007818 นางสาวรักษิณา วงษ�ดี

63103007819 นางสาววรรณิศา พักตร� เพียง จันทร� 

63103007820 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ใส

63103007821 นางสาวรุ7งทิพย� โยธี

63103007822 นายเจตอรุณ ศรีบุญเรือง

63103007823 นางสาวเมธาวี ประสิทธ์ินอก

63103007824 นางสาวฐิตาพร ลอยศักด์ิ

63103007825 นางสาวนุชนาถ เพ็งจันทร�

63103007826 นางสาวมนัสวี ลาสอน

63103007827 นางสาวอังคนา เลไธสง

63103007828 นางสาวปรีชญา นรินทร�นอก

63103007829 นายเตชินท� สีห�ชัยพัฒน�

63103007830 นางสาวรัตนาภรณ� หนากลาง
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63103007831 นางสาวสุธิดา ดาวขุนทด

63103007832 นางสาวฉัตรวลี โขงรัมย�

63103007833 นายชานภัส สอใบ

63103007834 นางสาวเกร็ดนภา สนสําฤทธ์ิ

63103007835 นายอดุลย� เพลินจันทึก

63103007836 นางสาววรรษมน จันทร�สุวรรณ

63103007837 ว7าที่ร%อยตรีรัตน�ชานนท� มหาชัย

63103007838 นางสาวจิตรา เสือกรสัง

63103007839 นางละมัย คําตัน

63103007840 นายเกรียงไกร กล%าพังเทียม

63103007841 นางสาวกุลรัศม์ิ แซ7แขก

63103007842 นางสาวเกียรติสุดา คันกลาง

63103007843 นายช%ชวาลย� ฝ:;นพรหม

63103007844 นางสาวธัญพร การสูงเนิน

63103007845 นางสาวฐิติชญาน� มิตรสันเทียะ

63103007846 นางสาวมัลลิกา หมายประโคน

63103007847 นางสาวจารุวรรณ ภูมิโคกรักษ�

63103007848 นางสาวนารีรัตน� ประไมยะ

63103007849 นายวีระพล อไภราช

63103007850 นางสาวนันทิชา ก%อนผา

63103007851 นางสาวทิพย�นภา ผิวจันทร�

63103007852 นางสาวชมัยพร สุวรรณมิตร

63103007853 นายธนากร พลกําแหง

63103007854 นายสิรภพ กาบขุนทด

63103007855 นางสาวสุภาวดี พันธ�ตะคุ

63103007856 นางสาวจีรนุช เงิมสันเทียะ

63103007857 นางสาวทรรศนี ญาติปลื้ม

63103007858 นายภูวภัท หวานสูงเนิน

63103007859 นางสาวณัฐกันย� จรัลรัมย�

63103007860 นางสาวณัฏฐ�คภัสร� ดีสวน
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63103007861 นางสาวจุฑาทิพย� มวยดี

63103007862 นางสาววราภรณ� ทรัพย�พูน

63103007863 นายรัตนโชติ ส7วนบุญ

63103007864 นางสาวธนัญญา เลิศฤทธิพงศ�

63103007865 นางสาววราภรณ� ป:ดสีสําโรง

63103007866 สิบตํารวจโทสุรินทร�ธร โพธ์ิงาม

63103007867 นางสาววนิดา ปQานแก%ว

63103007868 นางสาวภัณฑิรา คําจันทึก

63103007869 นายสิทธิศักด์ิ มาลีวรรณ

63103007870 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด

63103007871 นายวิศาล วงศ�วิชยาภรณ�

63103007872 นางสาวอรอุมา อุระเพ็ญ

63103007873 นางสาวจิราภรณ� ผาสุขสม

63103007874 นางสาวดวงหทัย ใสบาล

63103007875 นางสาววรัญญา อารีย�พัฒนไพบูลย�

63103007876 ว7าที่ร%อยหญิงพรทิพย� ด7านกระโทก

63103007877 นางสาวกัญญา กลักโพธ์ิ

63103007878 นางสาวภัทรภร พวงโพธ์ิ

63103007879 นางสาวเบญจพร ศรีสมบูรณ�

63103007880 นายชัยภัทร ไชยบิน

63103007881 นางสาวนัทมล บูรณ�เจริญ

63103007882 นางสาวพกุลกาญจน� พลสิม

63103007883 นายณัฐนันท� บุตรประเสริฐ

63103007884 นางสาวภารตี ปKLนสุวรรณ

63103007885 นายพิพัฒน� สุดเสียงสัง

63103007886 นายณัฐพงศ� เพียรงูเหลือม

63103007887 นายณัฏฐชัย พัดดํา

63103007888 นายเอกชัย เหล7าลาภ

63103007889 นายธรณ�เทพ สุทธิสําฤทธ์ิ

63103007890 นางสาววัชรี ชุบกระโทก
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63103007891 นางสาวจิรพรรณ มีทองเเสน

63103007892 นางสาวศศิพร ทาขุนทด

63103007893 นายรัฐนันท� เพ่ือนรัมย�

63103007894 นางสาวพัชรีภรณ� ศรีเนตร

63103007895 นางสาวสุขสันต� หมายปKดกลาง

63103007896 นางสาวจิราวรรณ เกตุจํานงค�

63103007897 นายวชิรวิทย� ติมุลา

63103007898 นางสาวจรรยา ฉํ่าศิริกุล

63103007899 นายณัฐดนัย สารเสา

63103007900 นางปณัฐดา จุกหอม

63103007901 นายอดุลเดช จันทสิทธ์ิ

63103007902 นางสาวเกศินี จตุแสน

63103007903 นางสาวเอมมาริตา สังทับ

63103007904 นายจิรชาติ เหมราช

63103007905 นางสาวสุนันทา ศรีโพธ์ิ

63103007906 นางสาวสุธิดา เกตุพุดซา

63103007907 นางสาวพรพิมล ขอสันเทียะ

63103007908 นางสาวธนพร มนเพียรจันทร�

63103007909 นางสาวฐาปนีย� ต7อโชติ

63103007910 นายศุภวิชญ� วิชญะไพบูลย�

63103007911 นายวสันต� ดีแก7

63103007912 นางสาวมัทวรรณ นนท�ขุนทด

63103007913 นายพงศกร วงศ�ศักดา

63103007914 นางสาววริศรา สมพิเศษศักด์ิ

63103007915 นายปKติพัฒน� ศิริพันธ�โนน

63103007916 นางสาวปวีณา คําด%วง

63103007917 นางสาวจิรารัตน� พระพรายครบุรี

63103007918 นางสาวนวมน บุญยัง

63103007919 นางสาวธนิษา ครุตรารักษ�

63103007920 นางสาวสุภาวดี มะเริงสิทธ์ิ
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63103007921 นางสาวณัฐมนตร� ชุมชัย

63103007922 นางสาวมณีรัตน� ทองป:;น

63103007923 นายธนกฤต อนันตกุศล

63103007924 นางสาวสุธิดา ป:ดไธสง

63103007925 นางสาวจุฑารัตน� เสริมนอก

63103007926 นางสาวอันตรา ลาภกระโทก

63103007927 นางสาวเกวริน อ7วยสุข

63103007928 นางสาวประภารัตน� พิทักพันธ�

63103007929 นายดุษฎี ดาวไธสง

63103007930 นางสาวอรพิน สร%างนานอก

63103007931 นางสาวป:ทมา ชะนะเพีย

63103007932 นางสาวสุพรรณษา ศรีเสน

63103007933 นายอาทิตย� บุราสิทธ์ิ

63103007934 นายพงษ�ศักดา จันทรา

63103007935 นางสาวอารียา กระแสจันทร�

63103007936 นางสาวมัชฌิมา มีจินดา

63103007937 นายสันติ พิมรัมย�

63103007938 นายณัฐพงษ� อ่ําสถาน

63103007939 นางสาววิศิฎา ทาทอง

63103007940 นางสาวธรินทร�ญา ใจเทพ

63103007941 นางสาวสุดารัตน� ปะโกติโย

63103007942 นางสาวรัตนาภรณ� ก่ิงพาน

63103007943 นางสาวไพลิน แย%มกระจ7าง

63103007944 นางสาวพิชชานันท� รัตสันเทียะ

63103007945 นางสาววทันยา วงศาสนธ์ิ

63103007946 นางสาวศิโรรัตน� จันทสีหราช

63103007947 นางสุพัฒตรา ทิศบดี

63103007948 นางสาวดวงฤดี จํารัสภูมิ

63103007949 นางสาวประภัสสร มูลเสนา

63103007950 นางสาวภัทรานิษฐ� คําผาย
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63103007951 นายณรงค�ศักด์ิ พรมดี

63103007952 นายศักด์ิชัย จ7อยกระโทก

63103007953 นางสาวพรปวีณ� ฉัตรธง

63103007954 นายณรงค�ศักด์ิ กองรัมย�

63103007955 นางสาวกนกพร อัดโดดดร

63103007956 นางสาวกาญจนา วงศ�กาฬสินธุ�

63103007957 นางสาวปณิตา ตูบไธสง

63103007958 นายมานิตย� ปริพล

63103007959 นายศุภณัฐ รัศมีฉาย

63103007960 นางสาวชลธิชา ประจักษ�สูตร�

63103007961 นางกนกพร รักชาติ

63103007962 นางสาวนภาวรรณ คิดกล%า

63103007963 นายอโนชา แสนกล%า

63103007964 นางสาววนิดา รัตนะวรรณ�

63103007965 นางสาวมัทนา จารัตน�

63103007966 นายชานน ศรีปKยะพันธุ�

63103007967 นายสุริยา มีสัตย�

63103007968 นางสาวดวงฤทัย ปลื้มสายแสง

63103007969 นายคมสันต� อินทร�สุข

63103007970 นางสาววิลาวัณย� คลมงคล

63103007971 นางสาวณิชกุล สีสด

63103007972 นางสาวสิริรัตน� สูงพิมพ�

63103007973 นางสาวสิวิมล จันทนนท�

63103007974 นางสาวสุชานันท� นันทะพันธ�

63103007975 นางสาวจิราพร ดวงเนตร

63103007976 นายจักรพรรณ� ค%ากระบือ

63103007977 นายสุรเชษฐ� นามมะเริง

63103007978 นางสาวประภัสสร ดวงปากดี

63103007979 นายวสันต� ธรรมดา

63103007980 นางสาวศศิวัลย� รัตน�ประโคน
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63103007981 นายธนภัทร เก้ือฐิติพร

63103007982 นายศุภกร ไมตรี

63103007983 นางสาวรุ7งฤดี ตีระมาศวณิช

63103007984 นายจตุพร พันธ�ศรีสายทอง

63103007985 นางสาวแพรวพรรณ หม่ันดี

63103007986 นายวรรธนันท� กรีรัมย�

63103007987 นางสาวจิราวรรณ สมัญญา

63103007988 นางสาวสุทธิดา โคตะ

63103007989 นายนภนต� ภัทราภิรักษ�

63103007990 นางสาวศิราณี เสนนอก

63103007991 นายธวัชชัย วัดม่ิงพะเนา

63103007992 นายสุทธิพงษ� ดอนดี

63103007993 นางสาวจุฑามาศ การชงัด

63103007994 นายมงคล เรืองวชิรป:ญญา

63103007995 นางสาววนิดา นันทวิทยาคม

63103007996 นางสาวมาริษา หวังชอบ

63103007997 นางสาวนันทวรรณ บัตจัตุรัส

63103007998 นางสาวพวงทอง วงอนันต�

63103007999 นางสาวณัฐชยา ฤทธิสิน

63103008000 นางสาวริญญภัสร� พงศ�ภัควงศ�

63103008001 นางสาววรรณิดา ไม%สูงดี

63103008002 นางสาววีรยา หล7อแท%

63103008003 นางสาวกานดา บุญบํารุง

63103008004 นางสาวกนกวรรณ พูลสุข

63103008005 นางสาวพัชรี ฉิมงาม

63103008006 นางสาวม่ิงขวัญ ต7อชีพ

63103008007 นางสาวสุวรรณา งามสวัสด์ิ

63103008008 นางสาวขวัญภิรมย� บัวชุม

63103008009 นางสาวกุสุมา ทวีพุดซา

63103008010 นางสาวกนกพร สง7าวงศ�
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63103008011 นายพชร ชีวินโจรวิทย�

63103008012 นางสาวณหทัย อะรัญ

63103008013 นางพัทธนันท� ป:ญญาสาร

63103008014 นายอนุพงค� บุญมี

63103008015 นายสิทธิกร จะแรมรัมย�

63103008016 นางสาวเจนจิรา ชวนประโคน

63103008017 นางสาววนิดา จําปาจันทร�

63103008018 นางสาวปวีณา บัวนา

63103008019 นางสาวพัชริญา อุดหนุน

63103008020 นางสาวป:ญตา ปราบสกุล

63103008021 นางสาวดาราวลี ขันทธรรม

63103008022 นางสาววิภา ปลื้มกมล

63103008023 นางศิริขวัญ ไหลริน

63103008024 นางสาวมณัสนันท� แซ7จึง

63103008025 นายพิทักษ� โทนตะขบ

63103008026 นางสาวกาญจนา ไสว

63103008027 นางสาวกัญญณัช นรสิงห�

63103008028 นางสาวศิริกานดา สุริวงศ�

63103008029 นายพงศ�ดนัย สยามประโคน

63103008030 นางสาวตุลาภรณ� พยุงสุวรรณ

63103008031 นางสาวจีรนุช ผมหอม

63103008032 นางสาวอรอุมา รังกุล

63103008033 นางสาวสุดา สร%างไธสง

63103008034 นางสาวธยาดา มินจันทึก

63103008035 นางสาวณัฐกานต� สุขกวี

63103008036 นางสาวกฤตยาพร สุพพัตกุล

63103008037 นางสาวธัชพรรณ วัดกลาง

63103008038 นางสาวศิริพร บรรจง

63103008039 นางสาวชลลดา ชูรัตน�

63103008040 ว7าที่ร%อยตรีหญิงภัสสิริฤทัย แน7นอุดร
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63103008041 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล

63103008042 นางสาวรัตติกร ทองปอ

63103008043 นางวรินทร�พร ชนาวุฒิโรจน�

63103008044 นายธนเทพ พระคุณ

63103008045 นางอรทัย ศิษจันทร�

63103008046 นางสาววรรณภา ช7างเกวียน

63103008047 นายนรากร ตาทิพย�

63103008048 นางสาวดริญญา บัวใหญ7

63103008049 นายพุทธิกร หงษ�ทอง

63103008050 นางสาวจุฑามาศ ชํานิพันธ�

63103008051 นางกัลยานี สีอ%วน

63103008052 นางสาวภัทรา เพาะพูน

63103008053 นายศุภณัฐ ปะบุญเรือง

63103008054 นางสาวชรินทิพย� จันทรังษี

63103008055 นางสาวพิไลพร แก%วมาตร

63103008056 นางสาวจันทิมา บุญแก%ว

63103008057 นางสาวศศิกาณต� ศรีวิชา

63103008058 นางสาวสุจิตรา ธนะสูตร

63103008059 นางสาวพรประภา กิจทรงสิทธ์ิ

63103008060 นางสาวอัมพิกา ศรีเจVก

63103008061 นางสาววิจิตรา นาใจเย็น

63103008062 นางสาววราภรณ� คุณอุดม

63103008063 นางสาวนริศรา จันทา

63103008064 นางสาวรัชนีวรรณ เวียงอินร�

63103008065 นายธนานันต� เทพจันทร�

63103008066 นางสาวสายสุดา ซ7อนกลิ่น

63103008067 นางสาวสุดารัตน� เผ7าสอน

63103008068 นางสาวพรชิตา เทพวงค�

63103008069 นางสาวจุฑาทิพย� ผิวทราช

63103008070 นางสาวศิริขวัญ ทรงงาม
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63103008071 นายเฉลิมพล รายสันเทียะ

63103008072 นางสาวเบญจมาศ เทียมกระโทก

63103008073 นางภวภาวรรณ ชัยพร

63103008074 นายปรเมศวร� แหตขุนทด

63103008075 นายวัฒนา มาใจกล%า

63103008076 นางสาวสุพัตรา ประทุมศรี

63103008077 นายฉัตรติพล ดวงสิมมา

63103008078 นางสาวสุชีวา เหมาะหมาย

63103008079 นางสาวกัญญาภัค โคประไพ

63103008080 นางสาวนัทธมน แพ7งจันทึก

63103008081 นายธีรพัฒน� จริตรัมย�

63103008082 นางสาวภาณุมาศ กองม7วง

63103008083 นางเครือวัลย� กําลังทวี

63103008084 นางสาวศิริพร อนุสรธนาวัฒน�

63103008085 นายอธิพงศ� เจนด7านกลาง

63103008086 นางสาววราลี ศรีตระกูล

63103008087 นายณฐกร รอดทรัพย�

63103008088 นายวรรณรัตน� กลีบบัว

63103008089 นางสาวอุมาพร ศรีสด

63103008090 นางสาวสโรชา คงประโคน

63103008091 นางสาวสุพัตรา คณิตศิลปX

63103008092 นางกมลวรรณ น%อยทา

63103008093 นางสาวรัชดา ป:ญจภักดี

63103008094 นางสาวชญานิษฐ� สุขเกษม

63103008095 นางสาวสาธิดา จงสกุลสวัสดี

63103008096 นางสาวเบญจรัตน� พุ7มน%อย

63103008097 นางสาวตรีญาภรณ� ใจเที่ยง

63103008098 นายสวิสชัย จงคล%ายกลาง

63103008099 นางสาวจุฑารัตน� แสนบุญ

63103008100 นางสาวเกวรีย� สุฤทธ์ิ
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63103008101 นางสาวจุฑามาศ เถียมสันเทียะ

63103008102 นางสาวจุฬารักษ� บ7อเพชร

63103008103 นางสาวจิดาภา งามจันทร�

63103008104 นางสาวอภิญญา ทองใบ

63103008105 นางสาวจารุวรรณ สิงไทยสงค�

63103008106 นายวิริยะ ศรีบุญเรือง

63103008107 นางสาวณัฐิดา ใจพรหมมา

63103008108 นางสาวสุธากร แม%นจิตร

63103008109 นางสาวสุวิมล บูรณะ

63103008110 นายเจริญวุฒิ จําปาปNอมศิริ

63103008111 นางสาวสุนิสา บุญสุข

63103008112 นายปKยะพงษ� เทพอินทร�

63103008113 นายชลธนินท� ธัชจิรานนท�

63103008114 นางสาวกนกวรรณ ปKLนวีระทาน

63103008115 นายวิจารย� โคตรภักดี

63103008116 นายกวีวัธน� กงประโคน

63103008117 นางสาวกชมน ภัสสรประสิทธ์ิ

63103008118 นางสาวจันทร�จิรา คะเณวัน

63103008119 นางสาววิไลรัตน� อัยแก%ว

63103008120 นายธนกฤต งามแสง

63103008121 นางสาวพรรณทิพา อารยะรังษี

63103008122 นางสาวศิริรัตน� เจริญรัมย�

63103008123 นายปรีชา ปราบมะเริง

63103008124 นายภาสุวัฒน� ดิษผล

63103008125 นางสายบัว บุญคุ%ม

63103008126 นางสาวสุนิสา สระป:ญญา

63103008127 นายภักดี อ%อพิมาย

63103008128 นางสาวสุภาภรณ� บานกระโทก

63103008129 นางสาวอรอุมา บุลานลม

63103008130 นางสาวกุลชญา ย่ิงสง7า
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63103008131 นางสาวจีรวรรณ สุขใหม7

63103008132 นางสาวปKยพร ปทุมทอง

63103008133 นางสาวณัฐสิริน จันทะคัด

63103008134 นางสาวพัชริดา ไชยคํา

63103008135 นางสาวธัญญ�ฐิตา วรกุลสิริศักด์ิ

63103008136 นางสาวพลอยไพลิน ขอเหนี่ยวกลาง

63103008137 นางสาวจุฑามาศ อิ้วจันทึก

63103008138 นางสาวนิราภร อําไพ

63103008139 นางสาวภัทรนันท� ชัยมา

63103008140 นางสาวปรารถนา โพธ์ิธิน

63103008141 นางสาวเปรมศิริ ปKLนคํา

63103008142 นางสาวพิมพ�ชนก ลาดกระโทก

63103008143 นายพิเชษฐ� ของก่ิง

63103008144 นายสุทธิ จวบรัมย�

63103008145 นายภควัฒน� พือสันเทียะ

63103008146 นายยศกร นพกุล

63103008147 นางสาวณริศรา แสงจันทร�

63103008148 นางสาวสลิลทิพย� ยอดทิพย�อุทัย

63103008149 นางสาวปKยนุช สันต�สัมพันธ�กุล

63103008150 นางสาวพวงวรรณ โสมทอง

63103008151 นางสาวมนทิรา สุขเจริญ

63103008152 นางสาวพรวิไล จรรยาศรี

63103008153 นายกรกต คุ%มมณี

63103008154 นางสาวเสาวภาคย� เติมชีพ

63103008155 นางสาวอรภา อยู7สาโก

63103008156 นางสาวชนรรพร วิเวกพรมราช

63103008157 นางมาลัย บัวเย็น

63103008158 นางสาวอรพรรณ ลือกระโทก

63103008159 นางสาวเบญจา งาตะคุ

63103008160 นางสาวยลลดา เฉลิมพร
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63103008161 นางสาวอรชพรกานท� หิรัญวีรานันท�

63103008162 นางสาวอุมาภรณ� พนาวัน

63103008163 นางสาวจตุพร ลีสม

63103008164 นายศิริวัฒน� นวลจันทร�

63103008165 นายเสถียร รีเรืองชัย

63103008166 นางสาวปรียาภัสสร� หวังเคียงกลาง

63103008167 นางสาวอังคณา ธรรมศรีชอบ

63103008168 นางสาวสุกัญญา กรินสูงเนิน

63103008169 นางสาวชนิตร�นันท� พันธุ�สําโรง

63103008170 นางสาวรชตวรรณ สารีสาย

63103008171 นายกฤติณัฐภูชศิษฏ� มีทะโจล

63103008172 นางสาวณัชชา เยาว�เหมือน

63103008173 นางสาววรางคณา สาระภีย�

63103008174 นายภูวดล เกษมรักษ�

63103008175 นางสาวศุภางค� อ7อนละม%าย

63103008176 นางสาวจิดาภา ศรีสุนทร

63103008177 นายอนุชา ศรีวิชัย

63103008178 นายสหรัฐ ดีอ7อน

63103008179 นางสาวสุชญา จันทร�แสง

63103008180 นางสาวฐิติมา จันทร�สิริ

63103008181 นายศุภณัฐ บรรเทากุล

63103008182 นางสาวฐิติมา วิเวกก่ิง

63103008183 นายสมพงษ� ศรีนาม

63103008184 นางสาวอรชา แก7นพรม

63103008185 นางรวรรณ ชํานาญกุล

63103008186 นางสาวสกุลรัตน� สุขเกษม

63103008187 นางสาวนันธิดา หุนชัย

63103008188 นางสาววันทกานต� เปลื้องปราชญ�

63103008189 นางสาวกานดา คําพิมูล

63103008190 นางสาวรินทร�ลภัส เชาวน�ธนกิจ
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63103008191 นางสาวศิรินภา แอVตจันทึก

63103008192 นางสาวยุพา ปลั่งกลาง

63103008193 นางสาวปKยนุช เกตุแก%ว

63103008194 นางสาววิลาวัณย� นามลิวัน

63103008195 นางสาวกิตติยา โสบกระโทก

63103008196 นายเอกนรินทร� ศรีสง7า

63103008197 นางสาวชุธิญากร จันปาม

63103008198 นายสาโรช ฉาบพิมาย

63103008199 นางสาวฉวีวรรณ เขียวสอาด

63103008200 นายพสุวัฒน� สว7างศรี

63103008201 นายเอกวัฒน� สีหามุลตรี

63103008202 นายสมประสงค� ไชยพันนา

63103008203 นายศิวกร ยาไธสง

63103008204 นางติฃิลา ศุภกฤษสุวรรณกุล

63103008205 นางสาวแอนนา สมบูรณ�

63103008206 นางสาวสุภาภรณ� นนทะวงศ�

63103008207 นางสาวปริศตา ภูสมยา

63103008208 นางสาวณิชาภา บ%างตํารวจ

63103008209 นางสาวกัญญณัฐ ถุงทรัพย�

63103008210 นายธีระวุฒิ ศรีสมศักด์ิ

63103008211 นายวรินเรือง ปานทอง

63103008212 นางสาวพิราวรรณ สมัครณรงค�

63103008213 นายภรณ� ชัย มูลอินทร�

63103008214 นางสาวสุดารัตน� เหวชัยภูมิ

63103008215 นางสาวสุกัญญา ฉาบฉิมพลี

63103008216 นายอนุวัฒน� เจษฏจรัสพงศ�

63103008217 นายนริศ จันทรกุล

63103008218 นายวรศาสตร� จรัญวัน

63103008219 นายพงศกร เลี้ยงวงษ�

63103008220 นางสาววิไลพร เก7งเดช
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63103008221 นายพงศ�พิสุทธ์ิ บุญครอง

63103008222 นางสาวชลธิชา อินทร�สุข

63103008223 นางสาวศิริพร อาษาสุวรรณ

63103008224 นายรณกฤต พงศ�จรยา

63103008225 นางสาวญาณธร หงษ�บิน

63103008226 นายธีระยุทธ เอ็นจันทึก

63103008227 นางสาวจุฑารัตน� พิลึกนา

63103008228 นางสาวเนตรนภา รักษาสัตย�

63103008229 นางสาวชนรดี ทับพิมาย

63103008230 นางสาวอรทัย หาญสงคราม

63103008231 นางสาวจันทิมา จันทราช

63103008232 นางสาวสุดารัตน� สุทธิบุญ

63103008233 นางสาวณัฐริกุล อินทุรัตน�

63103008234 นายธนาคาร สมบรูณ�

63103008235 นางสาวมณีรัตน� จุลโลบล

63103008236 นางสาวนิภาภรณ� บรรลือ

63103008237 นางสาวนาริน ปราบครบุรี

63103008238 นางสาวนวรัตน� นนท�ขุนทด

63103008239 นางปKลันธนา สุขใหม7

63103008240 นางสาวชุติมา ยุนิลา

63103008241 นางสาวธัญพิชชา ราชสีหา

63103008242 นางสาวพราวพิมล เลิศตระกูลไพศาล

63103008243 นายณัฐกร บัวเต็ม

63103008244 นางสาวขนิษฐา ชมทอง

63103008245 นางสาวจิราภรณ� จําเริญ

63103008246 นางสาวอรอนงค� โม7งปราณีต

63103008247 นางสาววรัญญา หล7อพัฒนเกษม

63103008248 นางสาวธิติพร ไลเลิศสมบูรณ�

63103008249 นางสาวสายาห� องค�ศรีเจริญพร

63103008250 นางสาวนัฐกานต� เสาะสนธ�
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63103008251 นางสาวป:ณญพัฒน� สวัสด์ิวงศ�

63103008252 นางสาวนงนุช ชาลี

63103008253 นางสาวปรัชกร อุดมพร

63103008254 นางสาววราพร บุตรทนา

63103008255 นางสาววิไลพร เงาศรี

63103008256 นางสาววิริยา พลเสนา

63103008257 นายอภิวัฒน� นามวัฒน�

63103008258 นายเกริก บังศรี

63103008259 นางสาวพรพิมล กาสูงเนิน

63103008260 นางสาวอัจฉราภรณ� สอาดเอี่ยม

63103008261 นางสาวอุษารัตน� แลดไธสง

63103008262 นายพงศธร พูนรัตนบัณฑิตย�

63103008263 นางอัจฉราวดี วัฒนากูร

63103008264 นางสาวธนาภรณ� บรรลือทรัพย�

63103008265 นางสาวณัฐวิภา เข่ือนม่ัน

63103008266 นางสาวฐิติรัตน� ไพโรจน�พงศา

63103008267 นางสาวจิดาภา มุสิกชาติ

63103008268 นางสาวสุวดี พุทธิอัญญรัตน�

63103008269 นางสาวสุพรรณษา ก่ิงโพธ์ิ

63103008270 นางสาวป:ญวพร เหล็กจีน

63103008271 นางสาวอนัญญา รัตนัง

63103008272 นางสาวทับทิม ยามดี

63103008273 นายโกวิท ยืนยง

63103008274 นางมลุลี สิงห�กัน

63103008275 นายเอกราช ไทยานุสร

63103008276 นางสาวณภัค ภูผารัตน�

63103008277 นางสาวอรณี พลราช

63103008278 นายวรชิต อินนาคกูล

63103008279 นางสาวศิริกันยา พุฒิเพ็ญ

63103008280 นางสาวเจนจิรา เรืองรัมย�
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63103008281 นางสาวรัตนา ศรประสิทธิJJ

63103008282 นางปณิชา มาตรโคกสูง

63103008283 นายสมชาย พูพะเนียด

63103008284 นางสาวป:ญจลักษณ� มะเริงสิทธ์ิ

63103008285 นายส7งศักด์ิ ปราศัยงาม

63103008286 นายวรันกร สมพีระพันอุดม

63103008287 นางสาวศุภลักษณ� ภิญโญยาง

63103008288 นางสาวศศิธร สุวรรณ�

63103008289 นางสาวศิริวรรณ จันทรา

63103008290 นางสาวทักษพร โกยสําราญ

63103008291 นางสาวศิวพร ชัยสุวรรณ�

63103008292 นางสาวพิมพ�อัปสร ต7างประโคน

63103008293 นางสาววิไลวรรณ ชื่นสันเทียะ

63103008294 นางสาวพวงเพชร ก7อบุญ

63103008295 นางสาวศิริพร ฤทธ์ิเดช

63103008296 นางสาวสุชาดา เทศมหา

63103008297 นางสาวสุภาพร อุทาโย

63103008298 นางสาวกาญจนาภรณ� นึกสูงเนิน

63103008299 นายคธากร ยินดี

63103008300 นางสาวสุจินันท� ปลั่งกลาง

63103008301 นายวัทธิกร จันดี

63103008302 นางสาวภัทรารินทร� ใจพุดซา

63103008303 นางสาววิสุทธิดา แข็งขัน

63103008304 นางสาวอัญชนา อนันต�

63103008305 นายจารุพงศ� สุทธมงคล

63103008306 นางนัทชภัทรนันท� หรรษา

63103008307 นางสาวกันชยา เทพจิตร

63103008308 ว7าที่ร%อยตรีวุฒิศักด์ิ แน7นพิมาย

63103008309 นางสาวจุฑาพร ขุนกระโทก

63103008310 นางสาวสุทธิชา พุแค
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63103008311 นางสาวสาริณี ภู7บัว

63103008312 นายปริญญา คมภิมาย

63103008313 นางสาวรัชนีกร ชอนสุข

63103008314 นายทศพล นาคสุข

63103008315 นายสิรวิชญ� สุขเพราะนา

63103008316 นางสาววิชชุดา โสภณ

63103008317 นางสาวสุวิภา คงพันธุ�รัตนา กองพระ

63103008318 นายศิวะวงศ� แปNนโพธ์ิกลาง

63103008319 นางสาวกุลจิรา นิวงษา

63103008320 นางสาวสุนีย� บุราศร

63103008321 นางสาวอรวรรณ ครึบกระโทก

63103008322 นางสาวนลินรัตน� ตรากลางเรืองกิจ

63103008323 นายเจน เวชกามา

63103008324 นางสาวสุดารัตน� มะปราง

63103008325 นายฐิติพงษ�พันธ� นาดี

63103008326 นางสาวณัฎฐนรี สูงไธสง

63103008327 นางสาวเบญจวรรณ แจ%งไพร

63103008328 นางจันทร�แรม อดทน

63103008329 นายเจษฎา ศรีประดิษฐ�

63103008330 นางสาวพรพิมล จริงสันเทียะ

63103008331 นางสาวธันทิวา ทองแก%ว

63103008332 นางสาวกนกทิพย� ศรีสุภักด์ิ

63103008333 นางสาวธนกร โง7นสุข

63103008334 นางสาวสมัญญา กิจวัฒนชัย

63103008335 นางสาววนิดา สายหล%า

63103008336 นางสาวอําพร ใจดี

63103008337 นางสาวพรรณศิภา วิไลพันธุ�

63103008338 นางสาวจามริญ เทียมถม

63103008339 นางสาวจิราวรรณ ผิวบัวเผื่อน

63103008340 นางสาวปาณิศา ไชยะคํา
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63103008341 นางสาวศิวพร จงสมบัติเจริญ

63103008342 นางสาวอมรรัตน� อินสําราญ

63103008343 นางสาวรัตนากร บุราณเก7า

63103008344 นายพลกฤต แสนนาม

63103008345 นายภีนพัฒน� แก%วประเสริฐ

63103008346 นางสาวอิสรีย� เชิดชํานาญ

63103008347 นางสาวศิริวรรณ มุทุสาหิม

63103008348 นางสาวเรณู ไชยงาม

63103008349 นายชลชาติ ทองศรี

63103008350 นางสาวผกาวดี กาจกระโทก

63103008351 นางสาวมัลลิกา ยอดทองดี

63103008352 นางสาวสุธีญารัตน� ป:กคําไทย

63103008353 นางสาวกวินนา พีชัยภูมิ

63103008354 นางสาวชัชจริยา ป:ดทุม

63103008355 นายศุภชัย ภูธรณ�

63103008356 นายทัศวุฒิ ยกมณี

63103008357 นายชนนท� จูงกลาง

63103008358 นางอุมาพร วรรณภักดี

63103008359 นางสาวอรวรรณ ทอนเกาะ

63103008360 นางสาวเสาวคนธ� พรหมบุตร

63103008361 นางสาวสุภาวดี คงสาย

63103008362 นางสาวศิริพร เจียมรัมย�

63103008363 นางสาวศุภวรรณ เมืองฮามพันธ�

63103008364 นางสาวสกณา หม่ันเสริม

63103008365 นายศักรินทร� สมพงษ�

63103008366 ว7าที่ร%อยตรีอนิรุทธ์ิ ปKดตามานัง

63103008367 นางสาวช7อผกา อ%วนสูงเนิน

63103008368 นางสาวดวงพร เพ็ชรพล

63103008369 นางสาววรางคณา อภิชาตธนากร

63103008370 นางสาวนริศรา กรวิรัตน�
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63103008371 นางสาวหงส�ฟNา กุยรัมย�

63103008372 นางสาวสุชานาถ ไชยกุลวัฒนา

63103008373 นางสาวทัศนีย� มูลตรีประถม

63103008374 นางสาวณัฐวดี นุ7นปKLนป:กษ�

63103008375 นายสุรเชษฐ� เอี่ยมบาง

63103008376 นางสาวสุภาวดี ปาละโค

63103008377 นายพลกฤษณ� สวัสด์ิปรุ

63103008378 นางสาวพิมพิลัย ธรรมเนียม

63103008379 นายปรัชญา เครืองรัมย�

63103008380 นายศุภฤกษ� ขันตรี

63103008381 นางสาวชฏาพร กึนขุนทด

63103008382 นางสาวจรรยา บาดขุนทด

63103008383 นางสาวกัญญาภัทร วรรณจงคํา

63103008384 นางสาวภัสรา เหล7าบัวดี

63103008385 นางสาวศรัญญา กลิ่นกุหลาบ

63103008386 นางสาววิมลวรรณ ปKLนทอง

63103008387 นายวัชรินทร� นิลบรรพรต

63103008388 นางสาวจิตราภรณ� อุดม

63103008389 นางสาววายุนี วงค�นาแค

63103008390 นางสาวชนิตา ภิญญมุขสาพงษ�

63103008391 นางสาวอธิษฐาน ธรรมทินโน

63103008392 นางสาวชลิตา ทิมฉิมพลี

63103008393 นางสาวรัตติกาล มัธุรถ

63103008394 นางสาวอรวรรณ อาจผักป:ง

63103008395 นางสาวสุภาภรณ� สงวน

63103008396 นางสาวศิรินภา อาญาเมือง

63103008397 นางสาวเพ็ญนภา อุดมพร

63103008398 นายมนัส ศรีสุบัว

63103008399 นายญาณวรุตม� ศรีทองหลาง

63103008400 นางสาวนภัสสร สมยศ
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63103008401 นางสาวธัญชนก เหมือนแตง

63103008402 นางสาวสุวิภา การเกษ

63103008403 นายปKยะนัฐ ดีสา

63103008404 นางสาวพิชยาภรณ� เอกบัว

63103008405 นายฉัตรชัย ใจพินิจ

63103008406 นายวีรภัทร ประสมทรัพย�

63103008407 นางสาวปณิตถี อินทร�พวง

63103008408 นางสาวนัยรัตน� จันทศร

63103008409 นางสาวปKยธิดา ทาทอง

63103008410 นางสาวพิมลวรรณ แก%วไธสง

63103008411 นางสาวธัญญ�นภัส เรขะวรางค�รัตน�

63103008412 นายภาณุวิชญ� ประภาสอน

63103008413 นางสาวกรรภิรมย� สุขศาลา

63103008414 นางสาวนุศรา เเพงไธสง

63103008415 นางสาววรดา ดีสง7า

63103008416 นางสาวกาญจนา เอี่ยมนอก

63103008417 ส.ท.บดินทร� แสนมี

63103008418 นางสาวศรัณย�ภัทร เคียงพิมาย

63103008419 นางสาวอัจฉราพร อ่ํากลาง

63103008420 นางสาววงศ�วิภา ผันกระโทก

63103008421 นายกรวิชญ� เจริญ

63103008422 นางสาวสาวิตรี เชิดชูณรงค�

63103008423 นางสาวบัณฑิตา นิตย�อํานวยผล

63103008424 นางสาวสุเนตร� มณีทอง

63103008425 นางสาวนุชรี ชนะบุญ

63103008426 นางสาวปภัสสร เสริมผล

63103008427 นางสาวก่ิงแก%ว คุ%มโพธ์ิน%อย

63103008428 นางสาวสุภาพร แสไพศาล

63103008429 นายดนัย ท7วมกลาง

63103008430 นางสาวปาริชาต ทาวี

หน%า 281 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103008431 นางสาวพรนรินทร� ทับโคกสูง

63103008432 นายสุธินันท� พรมมานอก

63103008433 นายสมัชชัย โนVตศิริ

63103008434 นางสาวเสาวลักษณ� ผลสุข

63103008435 นางสาวปาริฉัตร หว7านนา

63103008436 นางสาวต%นฝน ษรจันทร�ศรี

63103008437 นางสาวสมพร ธนโชติโภคินกุล

63103008438 นางสาวฉัตรฑริกา สุภผล

63103008439 นางสาวเขมาภรณ� สาหร7ายพิมาย

63103008440 นายธัญพิสิษฐ� สุวรรณ�ดี

63103008441 นางสาวสุชัญญา อังสุพันธุ�โกศล

63103008442 นางสาวแพรวนภา น%อมสูงเนิน

63103008443 นายจักรพันธุ� เรืองเกษม

63103008444 นางสาวประภาพร รอดโพธ์ิทอง

63103008445 นางสาวญาดา ธรรมรักษ�

63103008446 ว7าที่ร%อยตรีหญิงยุธิดา กองพันธ�

63103008447 นายสมชาย เเต%มงาม

63103008448 นางสาวจอมนารี พรมนัส

63103008449 นายกิตติพงศ� ธงรัก

63103008450 นางสาววิรัลนัฐ ธนยศประสิทธ์ิ

63103008451 นางสาวจันทกานต� ไลไธสง

63103008452 นางสาววิสุดา พูลทอง

63103008453 นายเกรียงไกร จรโคกกรวด

63103008454 นางสาวธัญญลักษณ� เฉลียวไว

63103008455 นางสาวณิชนันทน� บุณย�วีระกุJล

63103008456 นางสาวเจนจิรา ม่ิงสันเทียะ

63103008457 นางสาวสิรภัทร ป:ทมโกมล

63103008458 นางสาวปKLนปKนัทธ� บอขุนทด

63103008459 นายอภิวัฒน� มะเริงสิทธ์ิ

63103008460 นางสาวรัตนศิริ ทองแต%ม
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63103008461 นางสาววชิราภรณ� จันทวงศ�

63103008462 นางสาวศิวรัตน� จอมกระโทก

63103008463 นางสาวทัศนีย� โสภา

63103008464 นางสาวณัฐรุจา ทองเกิด

63103008465 นางกาญจนี ขวาเนาว�

63103008466 นางสาวแพรวนภา พรมกัลปX

63103008467 นางจิราวรรณ บํารุงญาติ

63103008468 นางสาวพัชรี ทองสูรย�

63103008469 นางสาวนิภาวรรณ ทองดล

63103008470 นางสาวพัชรี อาญาเมือง

63103008471 นางสาวสุดารัตน� อิ่มกลาง

63103008472 นายสมชาย มืมขุนทด

63103008473 นายอุดมศักด์ิ นาคกรี

63103008474 นายอนุวัฒน� เจริญย่ิง

63103008475 นางสาวศรัญญา ฤทธ์ิกลาง

63103008476 นางสาวพรรณรินทร� ตVะรังษี

63103008477 นางสาวอารีรัตน� ไหมทอง

63103008478 นายธันวา กันทะวงศ�

63103008479 นางสาวช7อนภา แปNนดวงเนตร

63103008480 นางสาวโชติกา ยวนตินันท�

63103008481 นางสาวเกศณี อโนสา

63103008482 นางสาวอัชฌา แยนา

63103008483 นางสาวนัฐทิตวัสตร� จีนจํารัส

63103008484 นางสาวสุชาวดี ศรีวงศ�

63103008485 นางสาวนิติยา ธรรมกะโร

63103008486 นางสาวสุณัฏฐา แก%ววิชัย

63103008487 นางสาวดารุณี หาญชนะ

63103008488 นางสาวกุลนรี ทองเอี่ยม

63103008489 นางสาววิมลรัตน� ปรินรัมย�

63103008490 นางพรทิพย� ทองดวง
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63103008491 นางสาวปรานปรียา ยืนชีวิต

63103008492 นางวัชรี ศรีสังข�

63103008493 นางสาวภาสิณี ทองทัศน�

63103008494 นางสาวมณีรัตน� จ่ันกลาง

63103008495 นายทศพร ศรีคํามา

63103008496 นางสาวชมพู7 คะเรียงรัมย�

63103008497 นายชัยญา จําปาทอง

63103008498 นายจรูญศักด์ิ ขันตี

63103008499 นางสาวสุนีย� ใจบุญ 

63103008500 นางสาวศิรดา แทวกระโทก

63103008501 นางสาวอภิรดา แก%วปรากาญจน�

63103008502 นายนิติพัฒน� เวทางค�บวรกุล

63103008503 นางณภาภัช บุญญมาส

63103008504 นางสาวมรรริตา ยอดทองหลาง

63103008505 นางสาวธนาภา ไกรอ่ํา

63103008506 นางสาวกันต�พิชญา พัฒราช

63103008507 นางสาวสุปาณี หาญชนะ

63103008508 นางสาวภาวิดา รัทธนี

63103008509 นางสาวปวีณอร อินทร�หม่ืนไวย

63103008510 นางสาวมินตรา วรรณโก

63103008511 นายศรายุทธ จุลสม

63103008512 นายอลงกรณ� วงษ�แก%ว

63103008513 นางสาวพรรณพิลาส เทียมลม

63103008514 นางสาวทิพธัญญา เปาะชะนะ

63103008515 นางสาวปKยวรรณ กล%ามสันเทียะ

63103008516 นางสาวอรณี วัดวงษา

63103008517 นายพิทักษ� โพธินา

63103008518 นายอนันท� ทวันเวทย�

63103008519 นายวันชนะ วิริยะนันต�ศิริ

63103008520 นางสาวอนุชิดา เสียงวังเวง
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63103008521 นางสาวป:ทมา มีสะอาด

63103008522 นางสาวณัฐชา ด%วงยา

63103008523 นายจักรพงษ� เหล7าอัน

63103008524 นายเกียรติศักด์ิ ผาสุวรรณ

63103008525 นางสาวสุภาวรรณ ขันศรี

63103008526 นายพัทธดนย� นาชิน

63103008527 นายตรีเนตร สุขสม

63103008528 นายชาณุ ทูลทรัพย�

63103008529 นางสาวเบ็นนิภา แสงเนตร

63103008530 นางสาวณัฐสุดา ทุมมา

63103008531 นางสาวอารีรัตน� น7านโพธ์ิศรี

63103008532 นายเด7น สายทรัพย�

63103008533 นายพยุงศักด์ิ นวลฉวี

63103008534 นางสาวสุธิดา วงศ�วัฒนาวิจิตร

63103008535 นางสาวพิมชนก ขอเห็นกลาง

63103008536 นางสาวหทัยกานต� จันทร�พวง

63103008537 นางสาวกมลชนก พรหมเมือง

63103008538 นางสาวจิราพร ปุริเส

63103008539 นางสาวสุธาทิพย� สังข�น%อย

63103008540 นายจักรกฤษ ลันขุนทด

63103008541 นางสาวมินตรา ตองติดรัมย�

63103008542 นางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข

63103008543 นางสาวปารินี ทาสีเทา

63103008544 นางสาวสุธาทิพย� วณิชย�ชูหิรัญ

63103008545 นางสาวมัชฌิมา รุ%งพิมาย

63103008546 นางสาวศศิธร ศิริวัฒน�

63103008547 นางสาวภัสราพรรณ แผลงจันทึก

63103008548 นายภาณุพงศ� กาใจ

63103008549 นายทนงศักด์ิ ใจหวัง

63103008550 นางสาวสิริรัตน� โพธ์ิงาม
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63103008551 นางสาวอภิญญา ปทุมทอง

63103008552 นางสมฤทัย มีแสงนิล

63103008553 นายสาธิต เดือนกลาง

63103008554 นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ

63103008555 นางปฏิญญา เจตนา

63103008556 นางสาวพาขวัญ ออมละม่ัง

63103008557 นายณัฐพงษ� กิรัมย�

63103008558 นางสาวชลธิชา บุรานันท�

63103008559 นางสาวบุษราคัม ปราบพยัคฆา

63103008560 ว7าที่ ร.ต.หญิงรัชดาพร โพธ์ิมี

63103008561 นายศุภณัฏฐ� ปKยะนภสินธุ�

63103008562 นางสาวเบญจมาศ สะอาดเอี่ยม

63103008563 นายโพธ์ิไทร พรมสําลี

63103008564 นางสาวสุพรรณา สาระธรรม

63103008565 นายณัฐพล สวัสด์ิพูน

63103008566 นางสาวพรพรรณ จรจํารัส

63103008567 นายสุรชัย ทองพ7วง

63103008568 นางสาววาน-จู เยน

63103008569 นายเตชทัต เจริญย่ิง

63103008570 นายพัฒนชาติ เกษรบัว

63103008571 นางสาวเจนจิรา พิมเก

63103008572 นางสาวกิตติยาภรณ� เกิดแก%ว

63103008573 นางสาวเกวลี จันทร�ศรีละมัย

63103008574 นายธรรมรงค� ทองสุข

63103008575 นายสถาพร ก่ึงกระโทก

63103008576 นางสาวร7Jงกาญจน� พลวิชิต

63103008577 นายพรเทพ บัวจันทึก

63103008578 นางสาวจิตรเลขา ชรินทร�

63103008579 นายวรวลัญช� ชูสังฆ�วาลย�

63103008580 นางสาววราภรณ� พรมวงศ�
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63103008581 นายสิริวัฒน� ทรัพย�สุฤทธ์ิ

63103008582 นางสาวแสงเดือน พวงจันทร�

63103008583 นางสาวเสาวณีย� เมตตา

63103008584 นายสิรภพ สันตินามชัย

63103008585 นางสาวอรพินท� ไชยมงคลพร

63103008586 นางสาวณัฐสุดา ศรีสารคาม

63103008587 นางสาวภัทรสิริ ยอดโยธี

63103008588 นางสาวจันจิรา วังคฮาต

63103008589 นายชัยณรงค� ชุดาวนวิทย�

63103008590 นายณัฐวัตร เยรัมย�

63103008591 นายชัยวิทย� สุรินทร�

63103008592 นางลักขณา เนานนท�

63103008593 นางสาวอัจฉรา เจ็ดรัมย�

63103008594 นายทรงศักด์ิ ทองนุช

63103008595 นางสาววิรชา พิลาทอง

63103008596 นางสาวน.ส.พิมพิชญา รักษา

63103008597 นางสาวภัทราภรณ� เหมือนมาตย�

63103008598 นางสาวอาภาวดี คําภูแก%ว

63103008599 นางสาวนาฏลดา จันทร�ศรี

63103008600 นายธีรพันธ� วรรณะ

63103008601 นางสาวเปรมกมล ฦาชา

63103008602 นางสาววรารัตน� พิเศษ

63103008603 นางอารีย� เชื้อจิตรนุกูล

63103008604 นางสาวอัญชลี จันทร�ทอง

63103008605 นางสาวภัทรกร จันทร�เพ็ง

63103008606 นายธนสิทธ์ิ สุขสอาด

63103008607 นายธรรมนูญ สุขน%อย

63103008608 นางสาวสุนารี พะไลไผ7

63103008609 ว7าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ� เปริบรัมย�

63103008610 นายภณภัค เกิดลาภ
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63103008611 นางสาวศริณญา กล%ากลางดอน

63103008612 นางสาวเจนจิรา ศรีทอง

63103008613 นางสาวกรรณิกา บุญหวัง

63103008614 นางสาวพลอยไพลิน ทําพล

63103008615 นายอุเทน จันทร�ขวาง

63103008616 นางสาวอนุตตรีย� ศิริบุญ

63103008617 นายปณัฐพงษ� เม้ียนมิตร

63103008618 นางสาวเบญจพร สมสมัย

63103008619 นางรวีวรรณ สิงห�วงค�

63103008620 นางสาวรัชนีวรรณ โหมกพิมาย

63103008621 นางสาวราชาวดี วงศ�ษา

63103008622 นางสาวอินทุอร จันทร�โสม

63103008623 นางสาววนิดา โบราณมูล

63103008624 นายพีรศักด์ิ วาทิรอยรัมย�

63103008625 นายมฤคราช วันก่ิง

63103008626 นางสาวอภิชญา บุญชู

63103008627 นางสาวศิริรัตน� สง7าแรง

63103008628 นางสาวภาวดี ศรีชาติ

63103008629 นายปรีชา โชไชย

63103008630 นางอมรรัตน� คําภา

63103008631 นางสาวสุชีรา เชิงเขา

63103008632 นางสาวสโรชา พรประไพ

63103008633 นายเอกราช ถ่ินวงศ�พิทักษ�

63103008634 นางสาวณัฐชยา นวลสาหร7าย

63103008635 นายญาณวัฒน� ขวดพุดซา

63103008636 นางสาวศิริพร ชูสระน%อย

63103008637 นางสาวอริศรา โพธ์ิอินทร�

63103008638 นางสาวสุนิสา ทิมประโคน

63103008639 นางสาวศิริลักษณ� นอสูงเนิน

63103008640 นางสาวเจนจิฬา ขําโคกสูง
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63103008641 นางสาวนัทธิญา พจนา

63103008642 นายอนุสรณ� งอกคํา

63103008643 นางพรทิพย� ทองทับพันธ�

63103008644 นายศักด์ิหริณ พิมพ�ตีข%อ

63103008645 นางสาวทิพรดา วาลมุลตรี

63103008646 นางสาวขนิษฐา ทองวรรณ�

63103008647 นางสาวลีฬห� ทิพย�แสง

63103008648 นางสาววิลาวัลย� ชูแฉล%ม

63103008649 นางสาวพิจิตรา แดงนกขุ%ม

63103008650 นางสาวศิริลักษณ� แจ7มจันทร�

63103008651 นางสาวรัชณาภรณ� เจียวรัมย�

63103008652 นางสาววาดารินทร� นัยจรัส

63103008653 นางสาวอธิภา โสดา

63103008654 นายศราวุธ หารพรม

63103008655 นางสาวพรสวรรค� กํามะชัยคํา

63103008656 นายรังสรรค� บุญโยธา

63103008657 นางสาวสุทิศา พะโรงรัมย�

63103008658 นางสาวศิริรักษ� เพ่ิมพิพัฒน�

63103008659 นางสาวสุกัญญา คตมรคา

63103008660 นางสาวอารีพร จงบวกกลาง

63103008661 นางสาวสุรีพร ช7วงสูงเนิน

63103008662 นางสาวกาญจนา หวังทอนกลาง

63103008663 นางสาวนฤมน กองรัมย�

63103008664 นางสาวอันธิกา วงศ�สุภา

63103008665 นางสาวสุกัญญา ลาวพิมาย

63103008666 นางสาวชุติมน ช%อนทอง

63103008667 นางสาวศลิษา โพธ์ิกระจ7าง

63103008668 นายอาธิวัฒน� ชนาวรรธน�สกุล

63103008669 นางสาวจุฑาทิพย� หาญสงคราม

63103008670 นางสาวนุจรินทร� จันทร�จินดา
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63103008671 นายกรฉัตรชัย นาสมใจ

63103008672 นางสาวพรพิมล ผลอ%อ

63103008673 นางสาววรกมล คล%ายกระโทก

63103008674 นายเทอดเกียรติ ทัพอาษา

63103008675 นางทัศนีย� โชตินิกร

63103008676 นางสาววิจิตรา แช7มฉิมพลี

63103008677 นางสาวกานดา ยายิรัมย�

63103008678 นางสาววลัดดา เชิงกระโทก

63103008679 นางสาวพรปวีณ� ง7วนทอง

63103008680 นางสาววราภรณ� ขาลไธสง

63103008681 นางสาวกัญญาณัฐ ยะไชยศรี

63103008682 นางสาวศิริรัตน� ส7องกําป:ง

63103008683 นางสาวชุติกาญจน� พรมมานอก

63103008684 นายธีรรัฐ เที่ยงสาย

63103008685 นางสาวกัญจน�ณิชา ศรแสง

63103008686 นายภาณุเดช แดงสกุล

63103008687 นางสาวดัชมิลล� มะณีจันทร�

63103008688 นางสาวปนัดดา ทองโอภาส

63103008689 นางสาวณัฐณิชา ธรรมยะโก

63103008690 นายสุรเดช บุตรใส

63103008691 นายกฤตภาส นามอภิชน

63103008692 นางสาวภัทรภร วงษ�ภูธเรศ

63103008693 นายพิศาล ช7างเกวียน

63103008694 นางสาวทิพรดา จ7ายจัJนทร�

63103008695 นายอดิศักด์ิ ปุราสะกา

63103008696 นายสุระเชฐ ขาวพะเนา

63103008697 นางสาวณัฐณิชา รินแก%ว

63103008698 นายไชยวัฒน� พิศงาม

63103008699 นายวิชญ�พล ฝาชัยภูมิ

63103008700 นางสาวนันธิยา ทศเเก%ว
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63103008701 นายสุรชล มะเริงสิทธ์ิ

63103008702 นางสาวปณิตา สว7างอารมณ�

63103008703 นางสาวทัศนีย� พุดจันทึก

63103008704 นางสาวศุภลักษณ� สุขประสพ

63103008705 นางปารณีย� บุญมี

63103008706 นางสาวปKยวรรณ ประสงค�หิงษ�

63103008707 จ7าอากาศเอกนราวุฒิ ขิขุนทด

63103008708 นายเทพฤทธ์ิ วาจาจิตร

63103008709 นางสาวสุกัญญา จรสําราญ

63103008710 นางสาวสุกัญญา ลาภอาษา

63103008711 นางสาวปริญา เลยกระโทก

63103008712 นางสาวอําไพ พลสงคราม

63103008713 นางสาวก่ิงกาญจน� ผายตากแดด

63103008714 นางสาวนันธิพา หน%าจันทึก

63103008715 นางสาวพรพรรณ เปล7งวรรณ�

63103008716 นายภูมิศักด์ิ พรหมศรี

63103008717 นายธนโชติ จุดาบุตร

63103008718 นายธรรมรัตน� เมธาวิรัตน�

63103008719 นายสถาพร สืบวงค�

63103008720 นางสาวปKยะธิดา ศรีวงศา

63103008721 นางสาวกชกาญจ� แก%วเจิรญศรี

63103008722 นายแมน เด7นพงค�

63103008723 นายวีรภัทร ผ7องบุรุษ

63103008724 นางสาววนิดา ประคํานอก

63103008725 นางสาววัชรา อินแสวง

63103008726 นางสาวกมลวรรณ สุภาพวิมล

63103008727 นางสาวณัฐธีรา มามุ7งดี

63103008728 นางสาวกัลยารัตน� นิมิตรหม่ืนไวย

63103008729 นางสาวรัชฎาพร ทองด%วง

63103008730 นางสาวเกศสุดา โนนพุดซา
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63103008731 นางสาวฤทัยวรรณ เนตรรักษ�

63103008732 นายชินนิกร ธรรมลี

63103008733 นางสาวเนตรนภา แอกทอง

63103008734 นางสาวทวินันท� มีโพธ์ิ

63103008735 นางสาวจุฬารัตน� อ7อนโส

63103008736 นางสาวปริยากร รานอก

63103008737 นางสาวสตรีรัตน� อุทะทูล

63103008738 นายวัชรินทร� มองพิมาย

63103008739 นายบุญฤทธ์ิ จอมศรีกระยอม

63103008740 นางสาวรัตติกาล อาจย่ิงยงค�

63103008741 นางสาวปภาวรินทร� ทองดีนอก

63103008742 นางสาวประภัสรา พลศักด์ิ

63103008743 นางสาวปรมาพร กุจะพันธ�

63103008744 นายณัฐกานต� แรงกสิวิทย�

63103008745 นางสาวเทพศิริ เพ็ญสุข

63103008746 นางสาวกนกพร กอผจญ

63103008747 นางสาวจุฑาวรรณ แตงกระโทก

63103008748 นางสาวนพรัตน� ดีไธสง

63103008749 นางสาวป:ทมวรรณ ม7านทอง

63103008750 นางสาวจิราภรณ� ชาลีเครือ

63103008751 นางสาวเฉลิมพร โปรยกระโทก

63103008752 นางสาวณัฏฐา เขินกลาง

63103008753 นางสาวณัฐฒิชา ต%นพุดซา

63103008754 นางสาวธนันชา จู%สันเทียะ

63103008755 นายชัยณัฐ เถ่ือนถํ้า

63103008756 นางสาวอัญญารัตน� บุญหนัก

63103008757 นางสาวสุมาตรา มณีรัตน�

63103008758 นางสาวอัญชิษฐา อ%วนธะนะ

63103008759 นางสาวนารีรัตน� คีรีมาศจารุ

63103008760 นางสาวนัทธมน เกมกลาง
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63103008761 นางสาวกัญญาภัค วีระปKด

63103008762 นายณัฐนนท� คันศร

63103008763 นางสาวเสาวลักษณ� ทองประภา

63103008764 นายมนัส ปาละพล

63103008765 นางสาวสิริยากร ชอบรัก

63103008766 นางสาวณัฏฐาณิชา หม่ืนหาวงษ�

63103008767 นางสาวนุชนาฎ มะส7าห�

63103008768 นายศิวกร แก7นเมือง

63103008769 นางกนกวรรณ ปรือทอง

63103008770 นางสาวนัฐติยา วรรณชาลี

63103008771 นางสาวนุจรี สุขกมลเสถียร

63103008772 นางสาวสิริลักษณ� แซ7อึง

63103008773 นางสุพรรษา คลังตระกูล

63103008774 นายนเรศ ศรีนวน

63103008775 นายพันธการย� แข7งขัน

63103008776 นางสาวมัลลิกา ศรเดช

63103008777 นางสาววรจารีย� โพธ์ิสีดี

63103008778 นางสาวสาวิตรี กับสJันเทียะ

63103008779 นางสาวยุวดี วังกลาง

63103008780 นางสาวภัทรวดี กัดสูงเนิน

63103008781 นางสาวอรทัย เสนผาบ

63103008782 นางสาวธัญวรัชนก แก7นคํา

63103008783 นางสาวปรัทญา ขานการขาย

63103008784 นางสาววราภรณ� คําสกุลวัฒนา

63103008785 นางสาวบังอร อินทร�สูงเนิน

63103008786 นายประสบ ป:ญจันทร�สิงห�

63103008787 นายจิรายุทธ สุภาพ

63103008788 นางสาวณัฐกานต� ตระสินธุ�

63103008789 นางสาวนุชรินทร� สมโภชน�

63103008790 นางสาวประราลี สุนทรนนท�
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63103008791 นางสาวนันทิมา ใหญ7กลาง

63103008792 นางสาวแพรไหม ลังก%า

63103008793 นางสาวเขมรุจิ แปดแก%ว

63103008794 นางสาวภาลินี นครเรียบ

63103008795 นางสาวศุภากร วงศ�ศักดา

63103008796 นางสาวนัฐริกา มูลทอง

63103008797 นางสาววรรณภรณ� พจน�ชพรกุล

63103008798 นายศุภิสิษฐ� โตสรณ�สิงห�

63103008799 นางจินตนา พวงราช

63103008800 นางสาวชลธิชา เฝ[อดกระโทก

63103008801 นางสาวพรรณี ลีแสน

63103008802 นางสาวภัคฐิชา สิริพงศ�พิศุทธ์ิ

63103008803 นางสาวสิริกาญจน� อินทนิล

63103008804 นางสาวหัทยา จุลมาศ

63103008805 นางสาวอนัญญา กรก่ิง

63103008806 นางสาวน้ําทิพย� สวัสดิพิมาย

63103008807 นางสาวจิรายุ แพ7งจันทึก

63103008808 นายธนารักษ� แก%วแสนเมือง

63103008809 นางสาวณัฐภัทร� ค%าโค

63103008810 นางดรุณี รอดวินิจ

63103008811 นางสาวกาญจนา เปลี่ยนพล

63103008812 นายปารเมธ กลมเกลียว

63103008813 นางสาวชาคริยา แสงสุริยะ

63103008814 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ

63103008815 นายกิตตินันท� ป:ญญาเอก

63103008816 นางสาวบุษยมาศ แก%วประสงค�

63103008817 นางสาวสุปราณี เกตุศิริ

63103008818 นายณัฐพล ช7วยงาน

63103008819 นางสาวอารีนันท� ธนิสานันทนัช

63103008820 นางสาวอมีณา อินศรีเชียงใหม7
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63103008821 นายกริน สิริเวชพันธุ

63103008822 นางสาวฐิติชญา กลอนกลาง

63103008823 นางสาวกัญญาวดี ธรรมนิติเสถียร

63103008824 นายอดิศักด์ิ ชัยยุทธ

63103008825 นางสาวสุภาพร ขาวงาม

63103008826 นางสาวขนิษฐา บุญม่ัน

63103008827 นายสมชาติ แซ7ค้ัง

63103008828 นางสาวจารุภรณ� แก%วทองคํา

63103008829 นางสาวอาทิตยา โคสินธุ�

63103008830 นางสาวรักษินันท� สุราราช

63103008831 นายกิตติพงษ� สอดจันทร�

63103008832 นายศักรินทร� หลักบุญ

63103008833 นายประวี กันนอก

63103008834 นางสาวสุภัค เกียรติโพธ์ิ

63103008835 นายอานนท� บังเกิดจังหรีด

63103008836 นางสาวภาวิณี นิจเมืองป:ก

63103008837 นางสาววัลวิภา ชาติชาวนา

63103008838 นางสาวเฉลิมขวัญ แซ7อึ้ง

63103008839 นางสาวสร%อยทิพย� คํามาโฮม

63103008840 นางสาวรัตติยากร ศรีสุทอง

63103008841 นางสาวบังอร ชัยรัมย�

63103008842 นางสาวบุษยมาส แพ%ภูเขียว

63103008843 นายณํฐพงษ� กลิ่นหมุด

63103008844 นางสาวภัทรวดี เพ็ชรภูวงศ�

63103008845 นางสาวสายฝน ตาปราบ

63103008846 นายปรีดา ชุมพร

63103008847 นางสาวสิริมาส ขันยา

63103008848 นายศิวกรานต� พันแจ%ง

63103008849 นางสาวลัดดา ป:ดชา

63103008850 นางสาวสุภาวรรณ ดีมาก
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63103008851 นางสาววราภรณ� ศรีเทียมเงิน

63103008852 นางสาววราภรณ� ศรีจันแดง

63103008853 นางสาวเรวดี วิชัยรัมย�

63103008854 นางสาวอาทิตยา พงษ�ไธสง

63103008855 นางสาวปรีทยาภรณ� ประสาทกลาง

63103008856 นางสาวภัชราวรรณ เสือกระสัง

63103008857 นางสาววิลาวัลย� จําปางาม

63103008858 นางสาวอรญา สัชชานนท�

63103008859 นางสาวดารารัตน� เหลี่ยมพล

63103008860 นางสาวสุณิศา วันใส

63103008861 นางสาววิมลศิริ เหงกระโทก

63103008862 นายกานตพงศ� เอื้อนไธสง

63103008863 นางสาวขนิษฐา เดือนกระโทก

63103008864 นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ

63103008865 นางสาวสุดารัตน� ลําภา

63103008866 นางสาวบูชาชนก เกิดกลาง

63103008867 นายภูมิฐาน ย่ิงยอด

63103008868 นางสาววรรณิสา เพลงเสนาะ

63103008869 นางสาวปKยะธิดา โพธ์ิไพร

63103008870 นางสาวฑิตยา พรหมมา

63103008871 นางสาวภิญญาพัชญ� เกยโนนสูง

63103008872 นายสุนทร สุขทรัพย�ศรี

63103008873 นางสาวกนกพร เกษมศรีวิทยา

63103008874 นางสาววรรณ�วิดา ตีไชยรัมย�

63103008875 นางสาวณิชกานต� แจ7มใส

63103008876 นางสาวเมทินี จิโนเป^ง

63103008877 นางสาวเบญณทิพย� โสภาน%อย

63103008878 นายบวรวิชญ� บุญเทพ

63103008879 จ7าสิบเอกเด7นศักด์ิ เถ่ือนยศ

63103008880 นายกฤษชนะชัย รัดธรรม
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63103008881 นางสาววัลลี กุสูโมทย�

63103008882 นางสาวสวรรยา ประสมสัตย�

63103008883 นางสาวเนตรนภา ท7วมสูงเนิน

63103008884 นางสาวธันยากร หาญสุวรรณ

63103008885 นางสาวฐิติมา ถินสูงเนิน

63103008886 นางสาวบุปผา เตยสระน%อย

63103008887 นางสาวพิชญามณฑ� รงคะสุทธิโรจน�

63103008888 นางสาวพราวนภา ถนัดค%า

63103008889 นายชัชพล ศรีแก%ว

63103008890 นายวุฒิชัย ทุ7งไธสง

63103008891 นางสาววรรนิสา ปราณีตพลกรัง

63103008892 นางสาวชญานิศ แก%วฝQายนอก

63103008893 นางสาวธิญาพร พลดอน

63103008894 นางสาวปKยนันท� พบพิมาย

63103008895 นางสาวนารีรัตน� ดอนไพรวัน

63103008896 นางสาวกนกวรรณ ไม%โคกสูง

63103008897 นายอภิสิทธ์ิ ซาสังข�

63103008898 นายนธีกรณ� โง%วเจริญ

63103008899 นายธีรพล อุสาห�ดี

63103008900 นางสาวสุภาพร พันตะเภา

63103008901 นายสิทธิชัย ไพราม

63103008902 นายเตชินท�พัฒน� ปชาพิพัฒนกุล

63103008903 นางสาววงเดือน เทพไกร

63103008904 นางสาวศุภกานต� พุฒสันเทียะ

63103008905 นายประสาน ราษีทอง

63103008906 นายอิทธินพ โตแก%ว

63103008907 นายสุธิพฬ วังคะวิง

63103008908 นายอลงกรณ� ได%ทุกทาง

63103008909 นางสาวนันทิกานต� พูนทะเล

63103008910 นางสาวกรรณิการ� บุตรคํา
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63103008911 นายกฤษฎา ศรีกิตติกุล

63103008912 นางชนิดา ประสพบัว

63103008913 นางสาววาสนา โตพิมาย

63103008914 นายอภิเชษฐ� หงษา

63103008915 นายวรวิช จันทร�แก%ว

63103008916 นายนันทวัฒน� มุ7งป:Lนกลาง

63103008917 นางสาวทัศณีญา จันปZ

63103008918 ว7าที่ร%อยตรีหญิงกัญญา แหวนแก%ว

63103008919 นางสาวทักษิณา วนาลัย

63103008920 นางสาวอินทุอร ดําจุติ

63103008921 นายปรีดา บุรีรักษ�

63103008922 นางสาวนฤมล พัฒน�ผล

63103008923 นางสาวจิราพร ม่ังค่ัง

63103008924 นางสาวเจนจิรา พวงยอด

63103008925 นางสาวศิรดา มหาวีรวัฒน�

63103008926 นางสาวรัตติพร บรรดาศักด์ิ

63103008927 นางสาวปKLนมณี ไชยเอิก

63103008928 นางสาวธมนวรรณ วลัยกนก

63103008929 นางสาวจิตตาภัทร� ชินหัวดง

63103008930 นางสาวนรินทรา เวทย�จรัส

63103008931 นายยนต�กริช กันจันทร�วงศ�

63103008932 นางสาวอรุณรัตน� บานแบ7ง

63103008933 นางสาวพุดจีบ เตยสระน%อย

63103008934 นางสาวนิตยาภรณ� ตาสี

63103008935 นายเมธี พงศ�สุวรรณ

63103008936 นางสาวญาณิศา แก%วสอน

63103008937 นางสาวภัทราภรณ� จันทีนอก

63103008938 นางสาวอภิชญา มะโรงรัตน�

63103008939 นายสหรัฐ มังกรทอง

63103008940 นายจํานงค� แก7นเดียว
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63103008941 นางสาวกฤษณา พรมจันทึก

63103008942 นางสาวมินตรา แสงแก%ว

63103008943 นางสาวจุฑารัตน� พงษ�สุภา

63103008944 นางสาวเกศินี อินธิราช

63103008945 นางสาวเจนจิรา เลาเลิศ

63103008946 นางสาวชาลิสา ป;mากระโทก

63103008947 นางสาวกันติชา พฤกจันทึก

63103008948 นายศุภกร ต้ังจําปา

63103008949 นางสาวทรรศนพร ประคองใจ

63103008950 นางสาวณัฐธิดา แย%มศรี

63103008951 ว7าที่ร%อยตรีธนกฤต แก%วนะรา

63103008952 นางสาวสุวินันท� กระพรรณ

63103008953 นายเสกสรร กําจัดภัย

63103008954 นายปKยวัฒน� คุ%มเขว%า

63103008955 นายรัฐนันท� อุดมผล

63103008956 นายไกรวิชญ� ยอดท7าหว%า

63103008957 นางสาวสุภาดา สุภาลักษณ�

63103008958 นายชนกนันท� สิงหมารศรี

63103008959 นางสาวจารุวรรณ สีหะธรางกูร

63103008960 นายมานะชัย แทนรินทร�

63103008961 นางสาวปาจรีย� คิดการ

63103008962 นายพุฒิพงศ� ด%นประดิษฐ�

63103008963 นางสาวนัฐวดี สาครรัตน�

63103008964 นางสาวอังคนาง นุเรศรัมย�

63103008965 นางสาวป:ณฑิตา ปKLนแก%ว

63103008966 นางสาวภรณ�ทิพย� จางวาง

63103008967 นางสาวอาริษา เทพจิตร�

63103008968 นางสาวณัฐนันท� ศรีทอง

63103008969 นางสาวสุดา ศรีนวล

63103008970 นางสาวสิริทิพย� มหาโคตร
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63103008971 นางสาวเพ็ญนภา โยธี

63103008972 นางสาวพรพิมล โพมล

63103008973 นางสาวศิริวรรณ พุฒพันธ�

63103008974 นายธีรพงศ� แก%วกุดเลาะ

63103008975 นายวีรภัทร ขอพ่ึงกลาง

63103008976 นางสาวฐิติมา แสไพศาล

63103008977 นางสาววรรณกร จวบศักด์ิ

63103008978 นายธนกฤต เจะรัมย�

63103008979 นางสาวทิวาภรณ� พรพล

63103008980 นายพงษ�พัฒน� ผันอากาศ

63103008981 นายธีระพงษ� ศิริบุตร

63103008982 นางสาวนิพาดา อาจทวีกุล

63103008983 นายศุภสัณห� อุทัยธรรม

63103008984 นางสาววิภาวรรณ มาวขุนทด

63103008985 นางสาวรัชนู ชิดรัมย�

63103008986 นางสาวอรชา เทียนทอง

63103008987 นางสาวอุไรรัตน� จันทร�ขุน

63103008988 นายธวัชชัย สุปปะมา

63103008989 นางสาวณัฐชยา แก%วพินิจ

63103008990 นางสาวปานจิตต� คําพืช

63103008991 นางสาวเบญจพร มีเอี่ยม

63103008992 นายสุกฤษฎ์ิ สืบปรุ

63103008993 นางสาวกานดา ตีบไธสง

63103008994 นายทัศวรรษ เสาวภาคย�เมธีกุล

63103008995 นางสาวพนิดา แพรดอน

63103008996 นางสาวฉันทิสา ปรีเปรม

63103008997 นางสาวจารวี ชัยสา

63103008998 ส.อ.จตุพร ดวงเพชรแสง

63103008999 นางสาวรJัตนพร ภูชัยแสง

63103009000 นายสุมิตร จันทีนอก
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63103009001 นางสาวศรัญญา เลียบบัวปQา

63103009002 นายโพชฌงค� เอี่ยมสําอางค�

63103009003 นายอรรถพล สมศรี

63103009004 นายณัฐพงษ� ศรีโยหะ

63103009005 นางสาวรัตติกาล อุตรพงษ�

63103009006 นางสาวมณฑกาญจน� นันสมบัติ

63103009007 นางสาวอธิตติยาธร ปติเก

63103009008 นายพิชิตชัย ภาชื่น

63103009009 นางสาวสุชาดา องค�เทศ

63103009010 นางสาววณัฐชยา รักแก%ว

63103009011 นายศตวรรษ เติมทรัพย�

63103009012 นางสาวพนิดา ขอสินกลาง

63103009013 นางสาวกุลธิดา ชื่นใจ

63103009014 นางสาวศิริพร ม7วงกระโทก

63103009015 นางสาวอรทัย โชติยา

63103009016 นายจิรนันท� ภิญโญ

63103009017 นายพงษ�ยศ เทศนอก

63103009018 นางสาวอนิษา ทองคํา

63103009019 นายชัยณรงค� โพธ์ิเงิน

63103009020 นางสาวธัญญารัตน� เผยกลาง

63103009021 นายฐาปกรณ� ดีสืบชาติ

63103009022 นายชาคริต ตาทอง

63103009023 นางสาวสุนิสา ขวัญเกตุ

63103009024 นางสาวอารีรัตน� แหวนวิเศษ

63103009025 นางสาวจตุพร กาวสูงเนิน

63103009026 นายธัญเทพ เปล7งแสง

63103009027 นายอัครเดช นาหนองตูม

63103009028 นางสาวภัทรจิรา สังขระ

63103009029 นางสาวพิมพกานต� ผ7องกุศล

63103009030 นายศุภณัฐ พนิตพงศา
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63103009031 นางสาวอินทิรา ทองลอย

63103009032 นายพิเชษฐ� วัฒนเรืองอนันต�

63103009033 นางสาวภัทราภรณ� พลทะยาน

63103009034 นายพฤกษชาติ ทองดีนอก

63103009035 นางสาวอรปรีชญาณ� เขียนนอก

63103009036 นายเสกสรร อาษานอก

63103009037 นางสาวก่ิงแก%ว เก้ินโนนกอก

63103009038 นางสาวนิภาพร เพียเฮียง

63103009039 นางสาวภารดี ดังชัยภูมิ

63103009040 นางสาวรุ7งอรุณ มีนาคะ

63103009041 นางสาวสุภารัตน� ผัยจังหรีด

63103009042 นายธีรเดช ขาขุนทด

63103009043 นางสาวณิชชา เย่ียมมโน

63103009044 นายอภิชาติ ชาติคง

63103009045 นางสาววรางคณา เจริญวัย

63103009046 นายชลพัทธ ขวบสันเทียะ

63103009047 นางสาวนลินรัตน� นิลทะราช

63103009048 นางสาวอรพรรณ จันทร�ศิริ

63103009049 นางสาวกุลิสรา คุ%มพัฒนากุล

63103009050 นางสาวณัฐธิดา แจ7มใส

63103009051 นางสาวช7อผกา เลือดสงคราม

63103009052 นางสาวภัทรธมน รักไทยดี

63103009053 นางสาววิชุดา วุ%นชีลอง

63103009054 นายจีระพันธ� สุโพธ์ิ

63103009055 นายยุทธศิลปX งามขํา

63103009056 นางสาวนิจจารีย� สุอานันท�

63103009057 นางสาวคัทลียา สาพิมาย

63103009058 นายพสธร นามสร

63103009059 นายศักรินทร� โสมประโคน

63103009060 นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ�
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63103009061 นางสาวเกศกนก สิ่วไธสง

63103009062 นางสาวธนก แก%วนิยม

63103009063 นางสาวสาวิตรี คํามณี

63103009064 นางสาวภาศินี พบกลาง

63103009065 ว7าที่ ร.ต.หญิงวิภาดา น7านคํา

63103009066 นางวธัญภัสชร� เชื้อมกลาง

63103009067 นางสาวพัฒชนิดา ปางเดิม

63103009068 นางวิลาสินี เเสนหล%า

63103009069 นางสาวลักขณา อุ7นเรือน

63103009070 นางสาวกนกกร ฝQายสิงห�

63103009071 นางสาวกัญญานุช บุตรดี

63103009072 นายอมฤต นวลกําแหง

63103009073 นางสาวอุทุมพร สระกาง

63103009074 นางสาวสุวนันท� สีโกตะเพชร

63103009075 นายธนพนธ� ศรียางค�

63103009076 นางสาวจริยา จินาวัลย�

63103009077 นางสาวพีรภา เนตรพุกกณะ

63103009078 นางสาวกัญญารัตน� มุขศรีนาค

63103009079 นายจิรวัฒน� เพียรขุนทด

63103009080 นายวีร�ศรัณย� วงค�เดือน

63103009081 นายวศิน ขาวสําราญ

63103009082 นางสาวสุวิสา โพธ์ิหัก

63103009083 นางสาวพุทธรักษา ผูกแก%ว

63103009084 นางสาวฉัตรกมล ทรัพย�พูนสุข

63103009085 นางสาวอัญชญา แจ7มใส

63103009086 นายปริญญา สวัสดี

63103009087 นายธีรพงษ� โสวพรรณ 

63103009088 นางสาวสุมิตรา บุญเจริญ

63103009089 นางสาวเจนจิรา แนนไธสง

63103009090 นางสาวจิราภรณ� โคตรสมบัติ
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63103009091 นางสาววิไลวรรณ มิถุนาวงค�

63103009092 นายเอกชัย แดนชัยภูมิ

63103009093 นางปราณี ทองแก%ว

63103009094 นางสาวหัทยา คําชาติ

63103009095 นางสาวหัทยา สอนพงศ�

63103009096 นางสาวป:ทมวรรณ คงราศรี

63103009097 นางสาวสิริพร แสนใหม7

63103009098 นางสาววรรณา โฉมรัมย�

63103009099 นางสาวใจเกษม พรมรินทร�

63103009100 นายณัฐชัย ยอดสุรินทร�

63103009101 นายทนงค� สุ7นหม่ืนไวย

63103009102 นางสาวอารีย� เรืองสําราญ

63103009103 นางสาวบุญเลี้ยง ชอบกล%า

63103009104 นางสาวธนิกา วิทยพาณิชกร

63103009105 นางสาวโสมสุภางค� บุญกอง

63103009106 นางสาวนัทธิรดา จันทจร

63103009107 นางสาวภัทรียา ปานดับใหม7

63103009108 นายอาทิตย� ยางน%อย

63103009109 นายประมูล ฝาชัยภูมิ

63103009110 นางสาวอัญชนา ชัชชัยทินภัทร

63103009111 นางสาวสไบทอง เหลาคํา

63103009112 นางสาวจินตนา บุพโต

63103009113 นายวรเดช ศรประสิทธ์ิ

63103009114 นายกฤษฎา คําจุมพล

63103009115 นายจิรายุ ค%าชอบ

63103009116 นางสาวลักขณา กลิ่นสุคนธ�

63103009117 นางสาวกมลชนก คงทะเวท

63103009118 นายก%องเกียรติ เปZยนขุนทด

63103009119 นางสาวรัชชา เทียนชัยมงคล

63103009120 นางสาววนิดา บุญเอก
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63103009121 นางสาวสาวิตรี ยืนยง

63103009122 นางสาวจิราภรณ� สุทรัตน�

63103009123 นางสาวกนิษฐา ม่ันยืน

63103009124 นางสาววิรัญชนา ติJสิลานนท�

63103009125 นางสาวปรียาภรณ� ตูมกลาง

63103009126 นางสาวพิศมัย ฝาชัยภูมิ

63103009127 นางสาวจิตรา กอคูณกลาง

63103009128 นางสาววันวิสาข� มากกลาง

63103009129 นางสาวเจนจิรา เลี่ยมปรีชา

63103009130 นางสาวสุดารัตน� ลิ้นทะเล

63103009131 นางสาวสุขุมาส ทรงศรี

63103009132 นางสาวลัดดาวัลย� จวนรัมย�

63103009133 นางสาวพัชราภรณ� พักทิง

63103009134 นายธณา อุปการ

63103009135 นางสาวรัชนีวรรณ ภาษี

63103009136 นางสาวอัยดา สายราง

63103009137 นางสาวชลลดา ขําเอนก

63103009138 นายเอกลักษณ� อักษร

63103009139 นางสาวภิญญาพัชญ� ภักดี

63103009140 นางสาวกาญจนา โพธ์ิสําราญ

63103009141 นางสาวธิดารัตน� เพ็ชรชื่น

63103009142 นางสาวสุพรรณี เงินโพธ์ิกลาง

63103009143 นางศรันภัทร สระศิริ

63103009144 นางภัทรสุดา หมายรอกลาง

63103009145 นางสาวอุไรพร โสมประโคน

63103009146 นางสาวอทิตยา เพ่ือนพิมาย

63103009147 นางสาวรัตวรรณ สมบัติ

63103009148 นางสาวเกวรินทร� ศรีจันทร�

63103009149 นายยงยุทธ ใจอดทน

63103009150 นางสาวหฤทัย ลาภเกิด
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63103009151 นางสาวนฤมล ป:กการะโน

63103009152 นางสาวแสงเทียน บุญทัน

63103009153 นางสาวสุกัญญา บุญหลัง

63103009154 นางสาวณัฐชยา กิจสุภี

63103009155 นางสาวอัมพร ชาสันเทียะ

63103009156 นางสาวเครือวัลย� จีนกาว

63103009157 นางสาวอมรรัตน� แก%วดี

63103009158 นางสาวธนพร ขุนค้ิม

63103009159 นางสาวชลธิชา สุทธิรัตน�

63103009160 นายกล%าณรงค� ลื่นกลาง

63103009161 นายธีรธร สุนทรสุข

63103009162 นางสาวนิตยา อินตา

63103009163 นางสาววรัญญา จูสิงห�

63103009164 นายนิรันดร� ถึกขุนทด

63103009165 นายพีช วุฒาพิทักษ�

63103009166 นางสาวนิศานาถ เลิศพฤกษา

63103009167 นายภานุพงศ� นาคณรงค�

63103009168 นางสาวบุศญา คลีมานะกิจ

63103009169 นางสาวจิราภา โพธ์ิชัย

63103009170 นายทศพล ไวขุนทด

63103009171 นางสาวปวีณา ปานใจนาม

63103009172 นายพีรพัสตร� ขวัญกิจสJิริกร

63103009173 นายพิษณุพงศ� แวงวรรณ

63103009174 นายนวภัทร กลั่นแก%ว

63103009175 นางสาวจีรนันท� อรุณเนตร

63103009176 ส.ต.ต.ธนวัฒน� พลานนท�

63103009177 นางสาวบุหงา ขิวิรัมย�

63103009178 นางสาวรัชนีกร วรรณพงษ�

63103009179 นางสาวฐยาภรณ� ดวงดารา

63103009180 นางสาวชลิตตา สันฉิมพลี
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63103009181 นางสาวนิตยา พันธ�ไธสง

63103009182 นางสาวฐิติมา แพเกาะ

63103009183 นางสาวศิริวิมลรัตน� วงค�วาน

63103009184 นางสาวสวรรยา วิไล

63103009185 นายภาณุพงศ� ลีสีคํา

63103009186 นางสาวสุดารัตน� ภูมิพันธ�

63103009187 นายพันธ�ศักด์ิ เจริญศิริ

63103009188 นางสาวอรพรรณ สวัสด์ิพุทรา

63103009189 นางฐิระสา วงศ�พินิจวัฒนา

63103009190 นายวันชัย หวังล%อมกลาง

63103009191 นางสาวจินตหรา แก%ววิเศษ

63103009192 นางสาวสุภาวดี สืบจะบก

63103009193 นางสาวณิชากานต� จันบัว

63103009194 นายณัฐวัฒน� สําราญ

63103009195 นายวัชรพล สิงห�ปNอง

63103009196 นายบัญญวัต ยงยืน

63103009197 นางสาววิลาวรรณ โยชัยเหลี่ยม

63103009198 นางสาวปภาวรรณ อยู7ม่ัน

63103009199 นางสาวพีรยา อุปพงษ�

63103009200 นางสาววันนิษา ภาคเด่ียว

63103009201 นางสาวพรวิภา จําปามูล

63103009202 นางสาววิลาวรรณ แสงโพธ์ิรัมย�

63103009203 นางสาวธัญญรัตน� คําแสน

63103009204 นางสาวสุธินี เเสงสุวรรณ�

63103009205 ว7าที่ร%อยเอกไกรสร แผ%วพลสง

63103009206 นางสาวจิรประภา มาตรป:ญญา

63103009207 นางสาววราภรณ� มีมงคล

63103009208 นางสาววรรณสุดา สอนวงษ�

63103009209 นายอนึง ดีสวน

63103009210 นางสาวธัญดา ศรีณรงค�
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63103009211 นางสาวหทัยยา พรมสอน

63103009212 นางสาวศิริพร ริรักชาติ

63103009213 นางสาวบุษบงค� สงวนศิลปX

63103009214 นายอิสระ ราตรี

63103009215 นางสาวเพ็ญพิชชา พ่ึงสวัสด์ิ

63103009216 นายพิทักษ�พงค� สินปรุ

63103009217 นางสาวอารีรัตน� แขรัมย�

63103009218 นางสาวทัตชญา ถูกขนาดดี

63103009219 นางสาวเนตรชนก สุวรรณน%อย

63103009220 นายสุวิจักษณ� ปรึกกระโทก

63103009221 นางสาวธีมาพร เพชรน้ําค%าง

63103009222 นายปKยดนัย ปKยานุกูล

63103009223 นางสาวแขนภา คานเพชร

63103009224 นางสาวกุลปรียา ติถา

63103009225 นางสาวนารีรัตน� สังสีแก%ว

63103009226 นายสุริยะพล ศศิวิมลฤทธ์ิ

63103009227 นางสาวเอื้อมพร เฮียงหล%า

63103009228 นายจิรวัฒน� มณีวงศ�

63103009229 นายกรวรรธ ศรีพนม

63103009230 นางสาวพิไลวรรณ เตชทัต

63103009231 นางสาวเสาวรส แสนดี

63103009232 นางสาววิไลรัตน� สมเมือง

63103009233 นายวิโรจน� กัลยาประสิทธ์ิ

63103009234 นายนพรัตน� น%อมจันทึก

63103009235 นางสาวกมลรัตน� เพชรมล

63103009236 นายเนติพงษ� หงษ�ขาว

63103009237 นางสาวุสุพัตรา แสงสุวรรณ

63103009238 นางสาวอัญชณา บุญจันทร�

63103009239 นางสาวีรุ7งทิวา สว7างโคกกรวด

63103009240 นางสาววิภา สัมฤทธ์ิ
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63103009241 นางสาวอริสรา สัญจรโคกสูง

63103009242 นางสาวสุรีย�พร ภูช7างทอง

63103009243 นางสาวพนิดา เข็ญคํา

63103009244 นางสาวพิสุทธ์ิ ศุภลักษณ�

63103009245 นางสาวสุกัญญา สําราญใจ

63103009246 นางสาวนภาวรรณ โลมรัตน�

63103009247 นางสาวชัญญา เชื้อสีดา

63103009248 นางสาวสิตานันท� ขันโคกกรวด

63103009249 นางสาวกรภัทร� อุ7นแก%ว

63103009250 นางสาวสินัฎดา แกมนีรัตน�

63103009251 นางสาวเกตุวดี จําปาทอง

63103009252 นายนิติกร สินแสง

63103009253 นางสาวผกาสินี วิชัยวัฒนา

63103009254 นางสาวณิชากานต� ลันขุนทด

63103009255 นายอนุพงศ� มฤคศิรมาส

63103009256 นายณัฏฐ�ธนกร นาเครือนุพัฒน�

63103009257 นางสาวทิพรัตน� ฉํ่าสระน%อย

63103009258 นางสาวกรทิพย� โชติชุ7ม

63103009259 นางสาวสลินดา เสาทอง

63103009260 นางสาวภัสรียา บัวกลาง

63103009261 นางสาวกฤตภรณ� พรหมบุตร

63103009262 นางสาวจิรภา เกษามา

63103009263 นางสาวจุฑามาศ เสขุนทด

63103009264 นางสาวณัชสรณ� ต้ังสกุล

63103009265 นายอนุรักษ� บุตรดาษ

63103009266 นางสาวนาตยา วงนก

63103009267 นายพิรพัฒณ� พุ7มคง

63103009268 นางสาวเอมอร วลัยศรี

63103009269 นางสาววิไลวรรณ� ดงสันเทียะ

63103009270 นางสาวจริยา ฦาชา
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63103009271 นางสาวปภาดา จักรสิงห�โต

63103009272 นางสาวชนิตา กลิ่นราตรี

63103009273 นางสาวภริตา พลวัน

63103009274 นางสาวกานดา รักษา

63103009275 นางสาวพิมพ�ลภัทร ปรีดาคุณานันท�

63103009276 นางสาวณัฐธิดา ทองสุข

63103009277 นางสาวชญาณ�นันท� ชมเช%า

63103009278 นายนฤเดช สนทนา

63103009279 นางสาววรรทิยา ไปแดน

63103009280 นายภัทรพงษ� อุทัยแพน

63103009281 นายปรีชา สุดชาคํา

63103009282 นางสาวประภัสรา นามวงษา

63103009283 นางอรอนงค� นามภักดี

63103009284 นางสาวนุจรี บัวผันสระน%อย

63103009285 นางสาวชลทัย พิชัยกาล

63103009286 นางสาวเกตุลัดดา ฉายย่ิงเชี่ยว

63103009287 นางสาวชมพูนุท เจนถูกใจ

63103009288 นายวีระพงษ� พงษ�วิเศษ

63103009289 นางสาวเสาวณีย� ตาเสน

63103009290 นายสุระสิทธ์ิ ขุนศรีฐิติโชติ

63103009291 นายอําพล คงพานิช

63103009292 นางสาวชวาลา ปลื้มจิตร

63103009293 นางสาวอรอนงค� พร%อมจิต

63103009294 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด

63103009295 นางสาวฉัตรชยา ละมณเทียน

63103009296 นางสาวจุฑามาศ คําชะนาม

63103009297 นางสาวอมรรัตรน� เหล็กพิมาย

63103009298 นางสาววิราภรณ� แววพิลา

63103009299 นายวฤณพร เมืองกระจ7าง

63103009300 นางสาวจุฑามาศ ก%านพิมาย
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63103009301 นางสาวสุกัญญา ครงูเหลือม

63103009302 นางสาวพรชญา ภิญโญ

63103009303 นางสาวศิริกาญดา ภูวาดเขียน

63103009304 นางสาวเมทะนี สุมาโท

63103009305 นายเกรียติศักด์ิ สะวันนา

63103009306 นางสาวอรอนงค� สินทูลพรมราช

63103009307 นางสาวศิริรัตน� กุมรัมย�

63103009308 นายรัตนชัย รุมรวมสิน

63103009309 นางสาวนภาวรรณ โควาวิเศษสุต

63103009310 นายอดิศักด์ิ ดวงเลิศ

63103009311 นางสาวพรนภา ซาวทองคํา

63103009312 นายชนรรทน� อุปถัมภ�โพธิวัฒน�

63103009313 นางสาวรวิรัตนาพร แก%วเนียม

63103009314 นางสาวประภัสสร ม่ันหมาย

63103009315 นายธนากุล จันทร�เทพ

63103009316 นางสาวรัตนาภรณ� นะวะประโคน

63103009317 นางสาวนุกนภา ตินานพ

63103009318 นางสาวสุวสินี บัวสาย

63103009319 นางสาวบุปผชาติ ประทุมมาศ

63103009320 นายรณกฤต โกรดประโคน

63103009321 นายอนิรุต พันขุนทด

63103009322 นางสาวศิริลักษณ� อุปรัง

63103009323 นางสาวรชตวรรณ กมลเพชร

63103009324 นางสาวรฌา อยู7ปานกลาง

63103009325 นายอดิศร ศรีจันทร�

63103009326 นางสาวปKยะฉัตร อาจเวทย�

63103009327 นายจักรกฤช เมฆปะคํา

63103009328 นางสาวจาริญา อมฤกษ�

63103009329 นายบดินทร� แข็งเวร

63103009330 นายศุภกร คชคีรีมาศ
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63103009331 นางสาวสฐิตา ทวีโคตร

63103009332 นางสาวเจนจิรา คงวุฒิ

63103009333 นางสาวเสาวลักษณ� วนมา

63103009334 นางสาวอัญชลี นาดี

63103009335 นางสาวอัยลดา โสมูล

63103009336 นางสาวศิประภา ศิริชู

63103009337 นางสาวศิริรัตน� กางรัมย�

63103009338 นางสาวสุริสา สุดกระโทก

63103009339 นางสาวอมรทิพย� ทําดี

63103009340 นายชัยณรงค� เทียบแสน

63103009341 นางสาวอรทัย สุพรรณนอก

63103009342 นายทวีศักด์ิ เกิดในหล%า

63103009343 นายนพนันท� จันทสิทธ์ิ

63103009344 นางสาวป:ทมา เต้ียไธสง

63103009345 นางสาวพิชชาภา อาทวัง

63103009346 นางสาวนภาวรรณ ยุบรัมย�

63103009347 นายวิษณุ ดวงจันทร�

63103009348 นางสาวจิราพร นุขุนทด

63103009349 นายเอกวิทย� สรรพแพทย�

63103009350 นางสาวศศินา โพธ์ิทอง

63103009351 นางสาวอารียา บุญพรมอ7อน

63103009352 นายจักรพันธ� คําต๊ิบ

63103009353 นายปKยะพงศ� วดีศิริศักด์ิ

63103009354 นางสาวป:ทมวรรณ เหล็กคง

63103009355 นางสาวธนัญญา รุ7งแจ%ง

63103009356 นายณัฏฐากร ชูดวงพรหม

63103009357 นางสาวจิราภรณ� ดวงอานนท�

63103009358 นางสาวนุชรินทร� สาระป:ญญา

63103009359 นายพงษ�พิทักษ� จันทลาภา

63103009360 นางสาวพรนพา ประดับค7าย
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63103009361 นางสาวภัทรวดี จอดสันเทียะ

63103009362 นางสาวปรางพิมลวรรณ อ%วนสูงเนิน

63103009363 นางสาวพิชญาภรณ� ผลโยน

63103009364 นายสุรศักด์ิ ล%วนศรี

63103009365 นางสาวดาวรุ7ง ใจรักดี

63103009366 นายกฤษณะ วิทิตธรรมคุณ

63103009367 นายนพรัชต� บัวเลิง

63103009368 นางสาวนนธิญา อรรคศรี

63103009369 นายณัฏฐกิตต์ิ โพธ์ินอก

63103009370 นางสาวสุภาพร ไชยอุดม

63103009371 นางสาวพัทธ�ธีรา โชครัตนวิบูลย�

63103009372 นายบุญฤทธ์ิ ต%นสันเทียะ

63103009373 นางปรารถนา โกรัมย�

63103009374 นางสาวธนาพร คุ%มสุวรรณ�

63103009375 นายสุรพงษ� สุวงศ�

63103009376 นางสาวชลพิณ เปKดกระโทก

63103009377 นางสาวนันทิกานต� หัดขุนทด

63103009378 นางสาววรรณฤดี สระเศษ

63103009379 นางสาวปรีชญาดา พรหมมินทร�

63103009380 นายนิธิศพงศ� ชัยภูมิธนโชค

63103009381 นางบังอร มงคลแท%

63103009382 นายศตวรรษ แสนใหม7

63103009383 นางสาวศรีไพร เหง%าพรหมมินทร�

63103009384 นางสาวเจนจิรา อุ7นจังหาร

63103009385 นางสาวจิรัชยา แจ7มเพ็ง

63103009386 นางสาวสิรีธร เทพนอก

63103009387 นายพงศ�ธรรม เคยพุดซา

63103009388 นายพีรวิชญ� ลิไธสง

63103009389 นางสาวศศิธร พลอยฉิมพลี

63103009390 นางสาวสุทธิพร ศรีเมืองเฮ%า
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63103009391 นางสาววรารัตน� เบญจศาสตร�

63103009392 นางสาวนุจรี วาปZทํา

63103009393 นายศิริพงษ� ซอนรัมย�

63103009394 นายอติเทพ พิทยธาราธร

63103009395 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด

63103009396 นางสาวพรอนงค� ผ7องนานารถ

63103009397 นายศุภการณ� เพียรขุนทด

63103009398 นางสาวธิดาทิพย� อํานาคะ

63103009399 นางสาวปรียาภรณ� ลิขิต

63103009400 นายนรนิติ ก่ิงแก%ว

63103009401 นางสาวณัฏฐณิชา ละเอียด

63103009402 นายพินิจ คันสอน

63103009403 นางสาวปลายมาศ ซารัมย�

63103009404 นางสาวกรานต�ชนก พันทุม

63103009405 นางสาวบุญญิสา รตาภิรักษ�กูร

63103009406 นางสาวจารวี ศรีพรหม

63103009407 นางสาวอภิรดี วิถีเทพ

63103009408 นายปฏิยุทธ� เทพตะขบ

63103009409 นางสาววนิดา ดากะวงศ�

63103009410 นายมนตรี จันทะบาล

63103009411 นายเศรษฐพงศ� คงชัย

63103009412 นายสมศักด์ิ ระดมบุญ

63103009413 นางสาวสุภาริณี เอกนอก

63103009414 นางสาวปKยบุตร สืบสุนทร

63103009415 นางสาววาสนา ดําอุด

63103009416 นางสาวปริยาภรณ� ก่ิงโพธ์ิ

63103009417 นางสาวศุภรัตน� สีเกาะ

63103009418 นางสาววณิชชกร นาคทอง

63103009419 นางสาวศิริวรรณ ดําดิน

63103009420 นายกิตติคุณ ผลเกิด
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63103009421 นางสาวนัฏฐินี พรหมบุตร

63103009422 นางสาวธีรารัตน� สมใส

63103009423 นางฉันทนา ชํานิจ

63103009424 นายณัฐฒิวุฒิ จินตวิวัฒนกุล

63103009425 นางสาวณัฐชา คุณะศรี

63103009426 นายกฤติพงศ� ปรากฎสยาม

63103009427 นายป:ญญา ธรรมนุช

63103009428 นางสาววิไลมาล ชูเชิดเชื้อ

63103009429 นางสาวชุติภรณ� ชนะบุญ

63103009430 นางสาวเรวดี โนนศิริ

63103009431 นางสาวกมลชนก บุญแสน

63103009432 นางสาวนารีรัตน� แสนภักดี

63103009433 นางสาวมลเทียร ขุมเหล็ก

63103009434 นางสาวภิญญ�สุประภา หม่ืนหาวงศ�

63103009435 นางสาวขนิษฐา ศิริภัทราวัฒน�

63103009436 นางสาวโชติรส ปลั่งกลาง

63103009437 นายกันทรากร รามศิริ

63103009438 นางสาวกัลย�นภัส เชาว�เภตราพงษ�

63103009439 นายชิษณุพงศ� เนียมหัตถี

63103009440 นายโกเมศ หัสรังค�

63103009441 นางสาวฟองนภา วงษา

63103009442 นายมัฆวาน กําลังทรัพย�

63103009443 นางสาวจิดาภา วงษ�ประเสริฐ

63103009444 นายสรชัช สบายเรื่อย

63103009445 นางสาวธนานิษฐ� บรรลือทรัพย�

63103009446 นางสาวสุจิตรา คุรุวงษ�

63103009447 นางสาวพิรดา ฉวีกลาง

63103009448 นางสาววิมลรัตน� อะปะหัง

63103009449 นางสาวอภิญญา บุญเจริญ

63103009450 นางสาวสมปรารถนา พุฒมี
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63103009451 นางสาวปKยพร ถํ้ากลาง

63103009452 นางสาวพรนิภา มันกระโทก

63103009453 นางสาววายุรี สมในใจ

63103009454 นางสาวกมลพร ศรีคําบ7อ

63103009455 นายพีรพล จันทร�ธีระวงศ�

63103009456 นางสาวปวีณา จันทา

63103009457 นางสาววิสา ทองศรี

63103009458 นางสาวอัญชิษฐา จริงประโคน

63103009459 นางสาวพัชรีพรรณ กฤตณันธ�

63103009460 นางสาวศิริวดี เงางาม

63103009461 นางนิรัญ ไฉวกลาง

63103009462 นายประสิทธ์ิ งามทวี

63103009463 นางสาวไอรดา กองแก%ว

63103009464 นางสาวเมธิตา เกณสองคอน

63103009465 นายพีระกานต� ม7วงมา

63103009466 นางสาวจนิสตา เลขกระโทก

63103009467 นางสาวสราพร จันทร�ทรง

63103009468 นายฉัตรณรงค� เดชขุนทด

63103009469 นางสาวปาลิดา แอโสVะ

63103009470 นางสาววรดา ขันดํา

63103009471 นางสาวนุชจรินทร� วงศ�สุรินทร�

63103009472 นางสาวสุธาศิณี เอ็มประโคน

63103009473 นายประยงค� แก%วโพธ์ิคํา

63103009474 นายจักรพันธ� พิมพ�กลาง

63103009475 นางสาวอรยา ศรีดารักษ�

63103009476 นางสาวศรุตชยา อุดมรัตน�

63103009477 นางสาวสุธารินี สัตตารัมย�

63103009478 นายวัชรพงศ� นิลรัตน�

63103009479 นางสาวรัชนีกร เบียนสูงเนิน

63103009480 นางสาวณัฐพร สุขเลิศ
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63103009481 นางสาวศุดารัตน� ประสงค�สุข

63103009482 นางสาวจุฑาทิพย� จันทะเสน

63103009483 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน

63103009484 ว7าที่ ร.ต.หญิงอังศุมาลี ป:ญญาเอก

63103009485 นางสาวศุภลักษณ� พายไธสง

63103009486 นางสาวอังศุมล ลอยพิมาย

63103009487 นางสาวเสง่ียม ศรีแก%ว

63103009488 นางสาวเพ็ญพักตร� หม่ืนรัตน�

63103009489 นางสาวณิชนันท� นวลสีดา

63103009490 นางสาวสนธิยา รายพรมราช

63103009491 นางสาวนฤมล แวะสันเทียะ

63103009492 นางสาวสุนิษา ใกล%กลาง

63103009493 นายอนุชา ซ่ึงรัมย�

63103009494 นายสถาพร สุทธลักษณ�

63103009495 นางสาวปนัดดา วังสันต�

63103009496 นางสาวภัทรวดี สกุลทอง

63103009497 นางสาวกัลยา พ่ึงน้ํา

63103009498 ว7าที่ร%อยตรีอภิศักด์ิ คุณวิเศษ

63103009499 นายเฉลิมรัตน� จุมรัมย�

63103009500 นางสาวอาริษา ทองนะคะ

63103009501 นางสาวเบญจวรรณ สําราญเรียบ

63103009502 นายปKยะ วัดอิ่ม

63103009503 ว7าที่ร%อยตรีเกียรติศักด์ิ ศรีแผ%ว

63103009504 นางสาวธิษญา มีเงินทอง

63103009505 นางสาววรารัตน� อุทัยสา

63103009506 นายกฤติกร หวังอ%อมกลาง

63103009507 นางสาวผุสดี เกียงสี

63103009508 นางสาวประกายแก%ว แสงกุล

63103009509 นางสาวรชนก พุฒพิมาย

63103009510 นางสาวอารีย�รัตน� ไชยสมคุณ
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63103009511 นางสาวสุกัญญา มาลีหวล

63103009512 นางสาวณดา ต้ังอรุณรัตน�

63103009513 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ

63103009514 นางสาวพัชรินทร� ชื่นชอบ

63103009515 นางสาวธนันพัชญ� ธนากุลเกษรัตน�

63103009516 นายศตวรรษ ทิวาพัฒน�

63103009517 นางสาวจุติพร ทองแม%น

63103009518 นางสาวณัฐกุล บํารุงศิลปX

63103009519 นางสาวกาญจนา คะเลรัมย�

63103009520 นางสาวพรนิภา เพ็งสูงเนิน

63103009521 นายธนากร วัฒนานิธิ

63103009522 นางสาวณัฐญา เหมือนเสมียน

63103009523 นางสาวศิลาวรรณ พัฒนเจริญรัตน�

63103009524 นางสาวสลิลทิพย� แสนดัง

63103009525 นางสาวชยุติกรณ� เย็นสกุล

63103009526 นางสุจิตรา คุ%มกระโทก

63103009527 นายกฤษฎากร แทนกลาง

63103009528 นางสาวนริศรา เจริญดี

63103009529 นางสาวรัตติยากร เพียขันทา

63103009530 นางสาวบุษกร บุญยราช

63103009531 นางสาวทิพย�วรรณ ไชยชุม

63103009532 นางสาวขนิษฐา วิสาเทศ

63103009533 นายชลิต ประภาโส

63103009534 นายป:ญญกาญจน� ปานเพชร

63103009535 นายสมศักด์ิ ยอดทอง

63103009536 นางสาวกมลวรรณ พุดมะลัง

63103009537 นางสาวศรินทรา รู%จิตร

63103009538 นางสาววริศรา มีเจริญ

63103009539 นางสาวจรรยาภรณ� แนมขุนทด

63103009540 นางสาวพัชรพร แจ7มใส
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63103009541 นางสาวเย่ียมรุ%ง วงเวียน

63103009542 นางสาวนิชาภา เจริญพัฒนเดช

63103009543 นางสาวพจมาน ชาตะสุวัจนานนท�

63103009544 นายณภัทร นิภารักษ�

63103009545 นายกันต�ธนู กรชัยยา

63103009546 นางสาวรัตนา อยู7ประโคน

63103009547 นางสาวณัฐริการณ� พรมหงษ�

63103009548 นางสาวชฬีกานต� แสงกิจพิพัฒน�

63103009549 นายทวีทรัพย� เพ็ชรสวัสด์ิ

63103009550 นางสาวมลิวัลย� วงสงค�

63103009551 นางสาวปาริชาต วงษ�แก%ว

63103009552 นางสาวสุรัชษา กระจ7างโคกกรวด

63103009553 นายธวัชชัย จินละไม

63103009554 นางสาวธิตินันท�. พานทอง

63103009555 นางสาวเบญจลักษณ� คล7องจิต

63103009556 นายวรรณรท โฉมขวัญ

63103009557 นายพิเชษ เทพอาสา

63103009558 นางสาวพิมพ�พรรณ สิทธิชัย

63103009559 นางสาวจุฑาทิพย� มณีวรรณ

63103009560 นางสาวเบญจวรรณ กองทอง

63103009561 นายชัยรัตน� เกลาโคกสูง

63103009562 นางสาวณัฐริกา ระดมสุข

63103009563 นางสาวฐิตินันท� แสนกล%า

63103009564 นางสาวนันท�นภัส เกษไธสง

63103009565 นายอธิคม ป:ญญานิติกุล

63103009566 นายวัลลภ กาวกระโทก

63103009567 นางสาวกุ%งนาง สนั่นเอื้อ

63103009568 นางสาวนารีรัตน� ฟ[;นชมภู

63103009569 นายอภิเชษฐ� ประสมสัตย�

63103009570 นายธวัชชัย แก%วด7านนอก
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63103009571 นางสาวปทุมมา จิมสันเทียะ

63103009572 นางสาวสาธิตา ช7วยชู

63103009573 นายเกียรติศักด์ิ ชัยมีแรง

63103009574 นางสาวนัชชา ศอวิหค

63103009575 นายตะวัน สะอาดรัมย�

63103009576 นายชัยชนะ จงหม่ืนไวย�

63103009577 นางสาวเจนจิรา จําปาแดง

63103009578 นางสาวพรทิพย� โตVะงาม

63103009579 นางสาวสุจิตรา การุณรักษ�

63103009580 นางสาวปาริฉัตร เทศสิงห�

63103009581 นางสาวปKยะธาดา แดงขวัญทอง

63103009582 นางสาววรรณรดา คล%ายนิล

63103009583 นางสาวณัฐพร ดีไร7

63103009584 นางสาวสมฤทัย ลื่นกลาง

63103009585 นางสาวปวีณา ยันกราด

63103009586 นายบุญรอด สง7าม่ังค่ัง

63103009587 นางสาวศุภมาศ สุขี

63103009588 นายจัJกรกฤษณ� ธนสีลังกูร

63103009589 นางสาวนันทน� ส รณ� พินธประกัง

63103009590 นายชรัมพล เกษกุล

63103009591 นางสาวชุลีพร ชูใจ

63103009592 นางสาวอาภาพร กิจขุนทด

63103009593 นางสาวกรองทอง คุ%มพะเนียด

63103009594 นางสาวอรัชพร วัชรพาณิชย�

63103009595 นางสาวพิจิตรา บุญทา

63103009596 นางสาวสกุณา โสดาป:ดชา

63103009597 นายสถิตย� กลมวงค�

63103009598 นายชัยณารงค� คบด7านกลาง

63103009599 นางสาวทัศนีย� ระไหวนอก

63103009600 นายสรายุทธ พนารินทร�
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63103009601 นายคุณากร ตังตระกูล

63103009602 นางสาวศิรินภา ทวีเงิน

63103009603 นายสนธิเดช เทพคุ%ม

63103009604 นางสาวอุพรรษา งามเลิศ

63103009605 นางสาวอัญพัชร� บัววิชัยศิลปX

63103009606 นางสาวพิชญานิน จันทร�ศรี

63103009607 นายประณต สีลาดเลา

63103009608 นายไกรฤกษ� แสงทับทิม

63103009609 นายอนุรักษ� สุบินยัง

63103009610 นางสาวเบญริสา มุ7งแรมกลาง

63103009611 นางสาวปริศนา บัวพิมาย

63103009612 นางสาวขวัญภิรมย� สุวรรณรัตน�

63103009613 นายศราวุธ คําสาเลา

63103009614 นางสาวปวีณนุช ไชยสวน

63103009615 นายภาณุวัฒน� ตีบกลาง

63103009616 นางสาวกัญญาลักษณ� จงหม่ืนไวย

63103009617 นางสาวสุพัตรา ปาปะขัง

63103009618 นางสาวพัชรินทร� สุลินทราบูรณ�

63103009619 นายเอกพล สมการ

63103009620 นายพงศ�พิเชษฐ� กิขุนทด

63103009621 นางสาวพิพรพรรณ เชื้อจันทึก

63103009622 นางสาวศศิประภา สุมามาล

63103009623 นายตรีทิพย�นิภา เขาลาด

63103009624 นางสาวฐิติยา สุพิศ

63103009625 นางสาวจิดาภา รูตังติ

63103009626 นางสาวสุภาวดี แสงคํา

63103009627 นางสาวอมรรัตน� จุดาบุตร

63103009628 นางสาวธันยาภรณ� จันแปน

63103009629 นายกิตติ สุวรรณยุทธ�

63103009630 นางสาวสุนันทินี นุรนรัมย�
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63103009631 นางสาวณัฐวดี สิงห�เดช

63103009632 นางสาวณัฐภรณ� วรรณจักร�

63103009633 นางสาวรัชนีกร พัฒนแสง

63103009634 นางสาวศิริรัตน� บุญเย็นธรรมชาติ

63103009635 นายวีรยุทธ ธูปเมือง

63103009636 นางสาวสุจิตรา เลาะหะนะ

63103009637 นางสาวกุลพร ชินศิริพันธุ�

63103009638 นายสุรศักด์ิ อุดมผล

63103009639 นางสาวพรวิมนต� เพ็ชรสินจร

63103009640 นายทศวัฒน ศรีเสน

63103009641 นางสาววชิราภรณ� เคนสันเทียะ

63103009642 นายธนากร ปาเส

63103009643 นางสาวสุดารัตน� พรมวิจิตร

63103009644 นางสาวสรชา ไชยดี

63103009645 นางสาวญาธิป พุทธธนานันต�

63103009646 นางสาวกัญญาณัฐ สว7างศรี

63103009647 นางสาวกิติยากรณ� เทกอง

63103009648 นายชัยพิพัฒน� หาญคง

63103009649 นางสาวกมลฉัตร รามาตย�

63103009650 นายสมชาย ยอดดําเนิน

63103009651 นางสาวเสาวลักษณ� มนตะเสวี

63103009652 นางสาวมะริษา ลัดหนองขี

63103009653 นางสาวกรรณิกา นราจันทร�

63103009654 นางสาววาสนา ทักษิณ

63103009655 นายสถิต โรจน�ศฤงคาร

63103009656 นางสาวอิสริยาภรณ� รักษาภักดี

63103009657 นางสาวศรีประไพ ฉายถวิลย�

63103009658 นางสาวบัวแก%ว ใหญ7ปราม

63103009659 นางสาวกัลยาณี สุดสอาด

63103009660 นางสาวดวงใจ อารีชาติ
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63103009661 นางสาวพชรพรรณ เนาว�ศรี

63103009662 นางสาวปาจรีย� ต7วนสูงเนิน

63103009663 นางสาวกาญจนา นิลทัย

63103009664 นายอภิชา ม่ันจิต

63103009665 นางสาวเพชรไพลิน มานา

63103009666 นายอภินันท� จันทร�จิตร

63103009667 นายอรรณพ นนทะชัย

63103009668 นางสาววรรณพร บุญทวี

63103009669 นางสาววนิดา การยา

63103009670 นางสาวกมลวรรณ ปลื้มพันธ�

63103009671 นางสาวจิราภรณ� บุตรเงิน

63103009672 นางสาวจารุนันท� เจียรัมย�

63103009673 นางสาวเจนจิรา สนุ7นดี

63103009674 นายธีระวณิช ฉายศรี

63103009675 นางสาวณิชาธรณ� พฤทธิพงศ�กุล

63103009676 นางสาวยุภา ภิรมย�กิจ

63103009677 นางสาวชนิดา โคกเทียน

63103009678 นางสาวกิตติกานต� แก%วขอนแก7น

63103009679 นางสาวภัตติญา คมเหล็ก

63103009680 นางสาวตรีธิยา หอยสังข�

63103009681 นางสาวณัชชา อุ%ยสีหา

63103009682 นางสาวแขนภา บรรลือทรัพย�

63103009683 นางสาวปรารถนา เฉียงสระน%อย

63103009684 นายอัครเดช จรัลรัมย�

63103009685 นางสาวกัญญ�ชลิดา สาสุข

63103009686 นางสาววิชญา อินทรพานิช

63103009687 นางสาวสายทิพย� กําลังฤทธ์ิ

63103009688 นางสาวลลิตา เริงรุ7งเรือง

63103009689 นางสาวนงลักษณ� มิมาลา

63103009690 นางสาวมะลิวัลย� เกงขุนทด
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63103009691 นางสาวสุดารัตน� นุกิจรัมย�

63103009692 นายกฤษกร บมฉิมพลี

63103009693 นายอรรถพันธ� ธรรมเสนีย�

63103009694 นางสาววิจิตรา มูลชาติ

63103009695 นางสาวสุดารัตน� เลิศนา

63103009696 นายศิริชัย ตาปราบ

63103009697 นายกิตติพงศ� อวิคุณประเสริฐ

63103009698 นางสาวถิรดา วิริยพงศ�

63103009699 นางสาวจารวี อรรถโยโค

63103009700 นางสาวณัฐพร ถนอมพลกรัง

63103009701 นางสาวศิริวรรณ วายประโคน

63103009702 นายบุญเรือง วารีสัย

63103009703 นางสาวปาจรีย� ดวงสิงห�ชัย

63103009704 นางสาวอรวรรณ ศรีศักด์ินอก

63103009705 นางสาวสินีนารถ เจนปรุ

63103009706 นางสาวอารีพร มีนาค

63103009707 นางสาวบุษบง หงษ�อินทร�

63103009708 นางสาวชนากานต� แก%วกูล

63103009709 นางสาววราลี นาคคํา

63103009710 นายสันต�พงศ� คงเสมอ

63103009711 นายภูวนัตถ� สวนใต%

63103009712 นางสาวสกุณา พลพงษ�

63103009713 นางสาวสุภาพรรณ กลิ่นจันทร�

63103009714 นางนริศรา ทองนรินทร�

63103009715 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท�

63103009716 นางสาวอุมาภรณ� ดวงเขียว

63103009717 นางสาวรัชนีกร บอมโคตร

63103009718 นายมาโนช แสงจันทร�

63103009719 นางสาวหนึ่งฤทัย นารัตน�

63103009720 นางสาวบุญบารมี แข็งแรง
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63103009721 นางสาวศศิวรรณ พวงเพชร

63103009722 นางสาววิภารัตน� คุ%มหมู7

63103009723 นางสาวศศิภา หม่ันเขตรกิจ

63103009724 นางสาวกาญจนา กุงนอก

63103009725 นางสาววารุณีย� เลิศสูงเนิน

63103009726 นางสาวทรงศิล ก%อนจินดา

63103009727 นางสาวพรวิไล มุ7งครอบกลาง

63103009728 นางสาววัชราพร แสงเดือน

63103009729 นายสองขวัญ พรศิวกุลวงศ�

63103009730 นางสาวภาชญา การุณวงษ�

63103009731 นายธีระวัฒน� รวยสันเทียะ

63103009732 นางสาววรัญญา จันทา

63103009733 นางสาวแขลดา สีหะวงษ�

63103009734 นางสาวฐิติวรดา ดีเหลือ

63103009735 นางสาวรัตติกาล จงชิดกลาง

63103009736 นายปภณสิน ภัทรทรานนท�

63103009737 นางสาวศศิพร พันธสาร

63103009738 นางสาววิภาวดี ลีลาสาร

63103009739 นายวุฒินันท� เครือเสาร�

63103009740 นายสุวิทย� พรหมชาติ

63103009741 นายณัฐนนท� เกล%าจะโป_ะ

63103009742 นางสาวสิริวิมล ทองงาม

63103009743 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย�

63103009744 นายอัษฎาวุธ เศษฤทธ์ิ

63103009745 นางสาวปนัดดา เตรียมผักแว7น

63103009746 นางสาวกัญญาภัทร บุญปก

63103009747 นายสุพจน� พานทอง

63103009748 นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี

63103009749 นายยุทธศักด์ิ บุญกุศลธรรม

63103009750 นายเฉลิมวุฒิ วรรณพฤกษ�
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63103009751 นางสาวสุดารัตน� เบญจเดช

63103009752 นางสาวณัฐสินี ไชยคําม่ิง

63103009753 นายณัฐรัตน� ช%างทองคํา

63103009754 นางสาวรัชฎาพร นนตะสี

63103009755 นายธนภูมิ เอี่ยวเล็ก

63103009756 นางสาวกนกภรณ� อินทวี

63103009757 นายกันตพิชญ� ก่ิงนอก

63103009758 นางสาวสุภาวดี สิงห�ภา

63103009759 นายสัมฤทธ์ิ ศรีสังขาร

63103009760 นางสาวภนิดา ม่ันหมาย

63103009761 นางสาววรัญญา อมฤก

63103009762 นางชนุตพร นิยมตรง

63103009763 นายณัฐวัฒน� ม7วงวิเศษ

63103009764 นายกิตติคุณ ไพรสินธุ�

63103009765 นางสาวสุจิตตรา พูนทับถม

63103009766 นางพิมพ�ใจ ศรีบุญส7ง

63103009767 นายศิวกร ศรีจันทร�อ7อน

63103009768 นายอริสมันส� เคนเหลื่อม

63103009769 นายธวัฒชัย พิทักษ�

63103009770 นางสาว%รัชนิกร ม7วงสุวรรณ

63103009771 นางสาวสิรีธร สุขกูล

63103009772 นายกฤษฎา อาสาคติ

63103009773 นางสาววริยา มณีรัตน�

63103009774 นางสาวณัฏฐกานต� คําชัย

63103009775 นางสาวจีราภรณ� สาธิสุข

63103009776 นายพิเชษฐ� อ7อนหางหว%า

63103009777 นายณัฐณรงค� ใคร7กระโทก

63103009778 นายปKยะณัติ เจริกรัมย�

63103009779 นางสาวจิรัฏฐ� คุณมาศ

63103009780 นางสาวสุภาภรณ� เครือเนตร
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63103009781 นางสาวกฤษฎาภรณ� สง7างาม

63103009782 นางสาวชฎาภรณ� ราชคง

63103009783 นางสาวกัญญา สร%อยเสน

63103009784 นายศิวกร วินากร

63103009785 นางสาวอนุสรา เดือดขุนทด

63103009786 นางสาวแคทลียา เล็กกลาง

63103009787 นางสาวชญานิษฐ� จะปKLนครบุรี

63103009788 นายวีระพล บุญญาพิทักษ�

63103009789 นางสาวอรอนงค� แสนคนึง

63103009790 นางสาวปรียานุช สุทโธ

63103009791 นายอุทัย พุทธอินทร�

63103009792 นางสาวอมรรัตน� ทองแสน

63103009793 นางสาวภาวิณี ปวนแก%วหาญ

63103009794 นางสาวพัชราภรณ� นาถาบํารุง

63103009795 นางสาวภัทรา บัวแดง

63103009796 นางสาวอินทุอร เข็มทอง

63103009797 นางสาวกิรณา บุญทัน

63103009798 นางสาวทัศนีย� ดวงกระโทก

63103009799 นายยงวิทย� ศรีเพชร

63103009800 นางสาวอตินุช พัฒนไทย

63103009801 นางสาววลัญช�ภัทร พิมดา

63103009802 นายธนกิจ การเจริญ

63103009803 นางสาวมนภัทร ลําพูน

63103009804 นางสาวศรีนวล นานา

63103009805 นายภาคภูมิ เนาว�พิริยวัฒน�

63103009806 นายยุทธชัย อุพลรัมย�

63103009807 นายวุฒิพงษ� คนขยัน

63103009808 นางสาวณัฏฐิดา วับสันเทียะ

63103009809 นายอกนิษฐ� จันทร�ขาว

63103009810 นางสาวสุพัตรา ตรีนุรัตน�
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63103009811 นายธิติวิทย� สินธิทา

63103009812 นางสาวฐิตารีย� ศิริไสย�

63103009813 นางสาวสุพัตรา ชิตสระน%อย

63103009814 นางสาวภัทรธีรา เกิดคํา

63103009815 นางสาวสุณัฏฐา กรุพิมาย

63103009816 นางสาวกมลวรรณ สงวนจะบก

63103009817 นางสาวนฤมล จงเสริมกลาง

63103009818 นางสาวกมลนิตย� ปZย�เจริญธนกุล

63103009819 ว7าที่ร%อยตรีหญิงศิรินภา โสกําป:ง

63103009820 นางสาวกุลธิดา เพชรสุวรรณ

63103009821 นางสาวจิราพร ละครพล

63103009822 นางสาวเปรมิกา เมืองเจริญ

63103009823 นางสาวชลณัฐชา ห%ากระโทก

63103009824 นางสาวเสาวลักษณ� บินกระโทก

63103009825 นางสาววัชรินทร� ศรีสว7าง

63103009826 นางสาวปวีณา แสงสุดสี

63103009827 นายพนากร กระออมกลาง

63103009828 นางสาวสุทธิดา แก%วประเสริฐ

63103009829 นายวริทธ์ิ ไทยประสงค�

63103009830 นางสาวจิรานิสรา อัครโรจนรัชต�

63103009831 นางสาวสุนีย� บุญแจด

63103009832 ว7าที่ร%อยตรีสุวัฒน� แงดสันเทียะ

63103009833 นางสาววรดา ฉิมมาลา

63103009834 นายเกรียงไกร จุตโต

63103009835 นางสาวธิดารัตน� บ7อสารคาม

63103009836 นางสาวฉัตรนรินดา กล%ารอด

63103009837 นางสาวชนิษฐา ชีโพธ์ิ

63103009838 นางสาวภัทรินทร� ศรีสูงเนิน

63103009839 นายวิศรุต ลับกระโทก

63103009840 นายอนุสรณ� งิมขุนทด
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63103009841 นางสาวนันท�นภัส ชวาลวีระวัฒน�

63103009842 นายธีรพร ไชยเสนา

63103009843 นางสาวศิริวรรณ ปราณีตพลกรัง

63103009844 นายญาณกร สําเนียงใหม7

63103009845 นายราเชนทร� จีนติประเภท

63103009846 นางสาวจันจิรา พลทองมาก

63103009847 นางสาวปาริตา ซ7อนกลิ่น

63103009848 นางสาวอิระวดี สีหะ

63103009849 นางสาวเกศรา โมพิมาย

63103009850 นางสาวรัตนศิริ แคสันเทียะ

63103009851 นางสาวหอมจันทร� สุขสา

63103009852 นางสาวนันทิยาภรณ� ชื่นวงษ�

63103009853 นายมนู แม7นยํา

63103009854 นางสาวกัญญาภัค ท7อนทอง

63103009855 นางสาวรุ7งรัตน� สังขกุล

63103009856 นางสาวธารินี เนียมหัตถี

63103009857 นายธีระพล แสงจันทร�

63103009858 นางสาวพรสุพัตรา ผาปาน

63103009859 นายกิตติพันธุ� เผยกลาง

63103009860 นางสาวกัญญารัตน� กุดเปQง

63103009861 นางสาวกนกวรรณ แสนกลาง

63103009862 นายวุฒิไกร เรื่องเรื่อ

63103009863 นางสาววราทิพย� ยืนยง

63103009864 นางสาวสุพรรษา ทองคํา

63103009865 นางสาวนิตยา สวงนอก

63103009866 นางสาวพิมพ�ชนก สิงห�หล%า

63103009867 นางสาวเกษวิจิตร เดชโคตร

63103009868 นางสาวจุฑามาศ ล%อมประโคน

63103009869 นางสาวพัชนิดา ไขโพธ์ิ

63103009870 นางสาววรพัฒน� สายแวว
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63103009871 นางสาวจิตรามาศ ดวงจิตร

63103009872 นายจิรพันธ� คําวงศ�พะเนา

63103009873 นายธีระศักด์ิ สําราญใจ

63103009874 นายภุชพงษ� โนใหม7

63103009875 นายนพพร โฮเม

63103009876 นางสาวณัฐชา เกิดเหมาะ

63103009877 นางสาวกฤติกา ลาภบรรจบ

63103009878 นายเจษฎาพงษ� ประภาสะโนบล

63103009879 นายศาสตร�ศิลปX สารสัสดีกุล

63103009880 นางสาวอนุสรา อรรถประจง

63103009881 นายธนกร เงินสูงเนิน

63103009882 นายธนกฤต คงกระพันธ�

63103009883 นางสาววรารัตน� วิชัยกูล

63103009884 นายธีระพล แสนทวีสุข

63103009885 นางสาวธารณ�กมล เธียรจรัสวงศ�

63103009886 นางสาวเกวรี ศรีนาค

63103009887 นางสาวทิวาพร ปลั่งกลาง

63103009888 นางสาววิภาภรณ� แก%วเมืองกลาง

63103009889 นางสาวศรัญญา เเม7นธนู

63103009890 นางสาวหนึ่งธิดา ภูมิดินดิบ

63103009891 นางสาวกัญญารัตน� ทองเจือ

63103009892 นางสาวธิฏารัตน� พรหมเอาะ

63103009893 นางสาววิกานดา ต้ังไพโรจน�วงศ�

63103009894 นางสาวณปภัช ศรีอภัย

63103009895 นายจักรพงษ� ฝาชัยภูมิ

63103009896 นายอมเรศ หนูน%อย

63103009897 นางสาวเกสร พันธ�สูงเนิน

63103009898 นายวรพล พวงเกาะ

63103009899 นางอิสราพร ฉัตรไธสง

63103009900 นางสาวละอองดาว โจทย�ครบุรี
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63103009901 นางสาวมัลลิกา ป:ตถานัง

63103009902 นางสาวจิตรทิวา ทองสืบสาย

63103009903 นายธนากร แนวกลาง

63103009904 นางสาวจีราภรณ� ราษีนวล

63103009905 นางสาวอุษณากร นามวงค�

63103009906 ว7าที่ร%อยตรีฉัตรชัย ศรีสังข�

63103009907 นางสาวป:ทมาภรณ� สิทธิเวช

63103009908 นางสาวเบญจวรรณ คะริบรัมย�

63103009909 นางสาวชุตินันท� รามณีย�

63103009910 นางสาวสุกัญญา ธรรมนูญรักษ�

63103009911 นางสาวจริดา จ7าพิมาย

63103009912 นางสาวทรรศนีย� ดีทองหลาง

63103009913 นางสาวญาดา วัฒนา

63103009914 นางสาวธิดารัตน� บัวทิพย�

63103009915 นายชัยชนะ สาทจีน

63103009916 นางสาววสิษฐา อจลานนท�

63103009917 นายชัยทัศน� ศูนย�ตรง

63103009918 นางสาวอรอนงค� อินเมฆ

63103009919 นายพัฒน�เศรษฐพงศ� ต้ังพงษ�

63103009920 นางสาวจินดารัตน� รุจิโภชน�

63103009921 นางสาววาสนา มุ7งเปลี่ยนกลาง

63103009922 นายศิริภูมิ ศิริวงศ�พานิช

63103009923 นางสาวศิรภัสสร สมรูป

63103009924 นายณฐกร ตินานพ

63103009925 นายมงคล ชัยศรีดา

63103009926 นางสาวงามสิรี งานโคกสูง

63103009927 นางสาวศรินทิพย� จันทร�กลาง

63103009928 นายพุธสิทธ์ิ บัวคํา

63103009929 นางสาวอุทุมพร เจริญพันธ�

63103009930 นางสาวศิริรัตน� แสนศรี
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63103009931 นางสาวสมลักษณ� เจริญนาม

63103009932 นายธีรพล ขอประกลาง

63103009933 นางสาวกนกภรณ� บูรณาธนไชย

63103009934 นายกรวิชญ� หลีเคียนขู

63103009935 นางสาวทิพย�สุดา เหิมขุนทด

63103009936 นางสาวรัตนาภรณ� อาจกมล

63103009937 นายปณิธาน ก่ิงมาลา

63103009938 นางสาวกุสุมนิภา เลี้ยงเชวงวงศ�

63103009939 นางสาวธมนวรรณ บุตรแก%ว

63103009940 นางสาวชุลีพร พิมพ�ทวด

63103009941 นางสาวสุรีมาศ เหมันต�

63103009942 นายณัฐธยาน� คณาดี

63103009943 นางสาวจตุพร ศรอินทร�

63103009944 นางสาวอรทัย ศรีโท

63103009945 นางสาวขนิษฐา นามวงค�

63103009946 นายภัทรพสิษฐ� สายใจ

63103009947 นางสาวกาญจนา พัฒนเศรษฐา

63103009948 นางสาวนวภัทร ทรัพย�มาก

63103009949 นายคุณากร ทับสูงเนิน

63103009950 นางสาวเกศรินทร� กลัดสอาด

63103009951 นางสาวฐิรญาดา ทองฤทธ์ิ

63103009952 นางสาวปKยะมาศ วงษ�ไทย

63103009953 นางสาวรัตนาพร แช7มเมืองป:ก

63103009954 นายอิสระ เข็มพุดซา

63103009955 นางสาวกานดา สุนทรา

63103009956 นางสาวกัลยกร รายณะสุข

63103009957 นางสาวพุดซ%อน ไคขุนทด

63103009958 นายโภคิน ผาดี

63103009959 นางสาวเปรมวดี ใจกล%า

63103009960 นางสาวปKยะพร เเซ7ลิ้ม
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63103009961 นางสาวชุติมา พวงเพชร

63103009962 นางสาวสุธิชา มหาวงค�

63103009963 นางสาวสุรีรัตน� คําสะไมล�

63103009964 นายพิสิษฐ� มะโน

63103009965 นายสิรวิชญ� บัพพคุต

63103009966 นางสาวสุจิตรา ใจกล%า

63103009967 นางสาวณัฐวดี พันธุ�ควณิชย�

63103009968 นางสาวสุทธิกานต� บุญยะประสิทธ์ิ

63103009969 นางสาวจริยาภรณ� บุญเอก

63103009970 นายวิเชษฐ� มณีทอง

63103009971 นางสาวจุฬาวดี กรองมะเริง

63103009972 นางสาวพนิตตา ผลดี

63103009973 นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน�

63103009974 นางสาวพัฒน�นรี ภัทรกุลกนิษฐ

63103009975 นางกัญญณัท รัตนาพันธุ�

63103009976 นางสาวณัฐธยาน� ลอนจันทึก

63103009977 นางสาวมลธิดา อุดรพิมาย

63103009978 นางสาวประภาพร กาประโคน

63103009979 นายจารึก ปOกประโคน

63103009980 นางสาวเทวิกา กันยาภูมิ

63103009981 นางสาวกนกพร คชสูงเนิน

63103009982 นางสาวอารีรัตน� ชุมพลวงศ�

63103009983 นางสาวฉันทิสา อินกอง

63103009984 นางสาวกานต�ญาสิริ คํามี

63103009985 นายขวัญชัย ทั่งเรือง

63103009986 นายดิศรณ� แก%วทองคํา

63103009987 นางสาวศุจิกา ชมภูวิเศษ

63103009988 นางสาวศุภนิดา ลุนปุย

63103009989 นางสาวอมราลักษณ� ปุราชะทําเม

63103009990 นางสาวสุพัตรา วุฒิยา
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63103009991 นางสาวอุบลลักษณ� พรมรัตน�

63103009992 นางสาวณฐินี ชูเกิด

63103009993 นางสาวลภัส ศิริมา

63103009994 นางสาวกนกรัตน� จ%ายเกิด

63103009995 นางสาวอารีย�รัตน� พิศวงขวัญ

63103009996 นางสาวมุกรินทร� คงชื่นจิต

63103009997 นางสาวพัชรินทร� ชัยศรี

63103009998 นางสาวพัชรียา เปลกไธสง

63103009999 นางสาวจิราภรณ� กําเนิดบง

63103010000 นางสาวณัฐพร โขนลือชา

63103010001 นายเกรียงไกร ชวนานุกูล

63103010002 นายศุภวัฒน� อยู7สาโก

63103010003 นางสาวกุลชา ประจงเก็บ

63103010004 นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง

63103010005 นางสาวป:ญชลี บุญทอง

63103010006 นางสาวปฑิตา พิมพ�สังกุล

63103010007 นางสาวนิภากร ชนะภักด์ิ

63103010008 นายฉัตรจักร ดีพร%อม

63103010009 นางสาวสุภาภรณ� ละคร

63103010010 นางสาววิลาวัณย� จันทร�แก%ว

63103010011 นางสาวจิตระภา อยู7ทอง

63103010012 นายสุธี ยมดี

63103010013 นางสาวญาณาธิป ประศรี

63103010014 นางสาวกัลยา บัวกลาง

63103010015 นางสาวสุทธ�ศิริ คันธาจิตร�สกุล

63103010016 นายภูริทัต เพชรน7วม

63103010017 นางสาวเยาวเรศ ลือคําหาญ

63103010018 นางสาวอรอนงค� เพ็ชรก่ิง

63103010019 นางสาวเปรมฤทัย พัดตาสิงห�

63103010020 นางสาวกนกวรรณ ทองสําโรง
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63103010021 นางสาวกรกต เกวียนโคกกรวด

63103010022 นางสาวญาสุมินทร� ชนะมะเริง

63103010023 นางสาวรุจิรา อันทรบุตร

63103010024 นางสาววรรณฤดี สุชีวกร

63103010025 นายกริชนรินทร� วรจินดา

63103010026 นางสาวพราวรวี มีมานะ

63103010027 นางสาววิภาพร สายแก%ว

63103010028 นายณัฐพล บางรุ7ง

63103010029 นางจิราภรณ� แรกข้ึน

63103010030 นางสาวบงกช จังอินทร�

63103010031 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีแก%ว

63103010032 นางสาวนิศา ศรีบรรเทา

63103010033 นายนรินทร� รมณ�ชิต

63103010034 นางสาวกัญญาพัชร ไกรมณี

63103010035 นายนพดล นาบุญพัฒนา

63103010036 นายกวีวุฒิ คําใบศรี

63103010037 นายภาณุ บํารุงจิตต�

63103010038 นางสาวสมหญิง ศรีสุพงษ�

63103010039 นายบรรหาร เสนนอก

63103010040 นางสาวศิริกัญญา กรงกลาง

63103010041 นางสาวนิยารัตน� ขันตะ

63103010042 นางสาวสมพิศ คําหาญพล

63103010043 นางจารุรัตน� เลิศโชคดี

63103010044 นายภาณุวัฒน� ขําหินต้ัง

63103010045 นางสาวณฐรักษ� เพ็งสา

63103010046 นายชัชวาล ผูกดวง

63103010047 นางสาวพัชรียา กลางพุดซา

63103010048 นายณัฐศิษฎ� ภัทรมานนท�

63103010049 นางสาวกัญจนา พูนทักษิณ

63103010050 นางสาวภัทรนันท� คงกะพ้ี
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63103010051 นายณัฐพล กองทุ7งมน

63103010052 นางสาวอารยา หรุ7นเลิศ

63103010053 นางสาวพัชราภรณ� ชมสุขประกิต

63103010054 นางสาวอภิษฎา ปทุมทอง

63103010055 นางสาวนริศรา คามตะสีลา

63103010056 นางสาวจิรารัตน� ต้ังใจ

63103010057 นางสาวนิรันตี ปะทะวัง

63103010058 นายภัทรวิตต� พรหมเงิน

63103010059 นางสาวณัฐกานต� แสงนวล

63103010060 นางสาววนิดา เหง7าทอง

63103010061 นางหทัยทิพย� เสนาป:กธงไชย

63103010062 นายสิรวัช คงเสมอ

63103010063 นางสาววริศรา วัฒนธนาพันธ�J

63103010064 นางสาวพิชชาพร ยุซิ

63103010065 นางสาวชนินทร พันชนะ

63103010066 นางภัทรวดี สุภาพ

63103010067 นางสาวสิริพรรณ วงษ�มณี

63103010068 นางปวีณา นาคินชาติ

63103010069 นายชานนท� คบทองหลาง

63103010070 นางสาวศุภดา พลรักษา

63103010071 นายภาณุพงศ� ขาวเขียว

63103010072 นางสาวสาวิตรี นามวิจิตร

63103010073 นายพนมกร สวาทพงษ�

63103010074 นางสาวกาญจนา ด7านขุนทด

63103010075 นายณัฐภัทร วรรณประพันธ�

63103010076 นางสาวปรีดาภรณ� ทรงงาม

63103010077 นางสาววรางคณา ตันดิลกตระกูล

63103010078 นางสาวสุธิตา กลิ่นทองหลาง

63103010079 นางสาวกัญจนี อนุกูล

63103010080 นางสาวกัญญ�วรา ธนานพคุณชัย
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63103010081 นางสาวสโรชา ดีจริง

63103010082 นางสาวธัญลักษณ� แสนศรีมน

63103010083 นางสาวอรทัย คําหล7า

63103010084 นายอํานาจ จุพิมาย

63103010085 นางสาวปนัดดา หนืดกระโทก

63103010086 นางสาวศิริรัตน� มะโนบาล

63103010087 นางสาวจิราพร ล่ําสัน

63103010088 นางสาวสุกัญญา ฟูแก%ว

63103010089 นางสาวปานนภา แก7นนาคํา

63103010090 นางสาวกัญญารัตน� สืบจะบก

63103010091 นางสาวสุวันทา จันทารักษ�

63103010092 นางสาวเยาวเรศ ประกายเพชร

63103010093 นายณัฐพงศ� น%อยพรม

63103010094 นางสาวเกวลิน คุ%มเปลี่ยน

63103010095 นางสาวแพรวพรรณ จิตอุเบกขา

63103010096 นางสาวยุวันดา เคห�ทุ7ม

63103010097 นายอลงกต ชูหม่ืนไวย�

63103010098 นางสาวศศิธร เตียวเจริญโสภา

63103010099 นางกัณฐิกา นิวรวรรณ�

63103010100 นางทัศนีย� ฉิมนอก

63103010101 ว7Jาที่ ร.ท.สรวิชญ� กลิ่นขจร

63103010102 นายณัฐพล ทรัพย�ประดิษฐ�

63103010103 นายศราวุธ โสโพธ์ิ

63103010104 นางสาวปพิชญา แสงอรุณ

63103010105 นางสาวณัฐชยา จันทรัตน�

63103010106 นางสาวพัชรินทร� หาญพยัคฆ�

63103010107 นายกิตติวัฒน� จันทร�เสน

63103010108 นางนริศรา ปรุงโพธ์ิ

63103010109 นางปรียาดา ดาวังปา

63103010110 นางสาวโสภิดา ไตรก่ิง
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63103010111 นางสาวจุรีพร คํากัด

63103010112 นางสาวสวรรยา บารมี

63103010113 นางสาวชัญญาณัฏฐ� สุพัฒน�สิริกุล

63103010114 นางสาวศิรดา ตอสูงเนิน

63103010115 นายสยาม โชมขุนทด

63103010116 นางสาวกัณต�ศิภาฎา เมตตากุล

63103010117 นางสาวอาภัศรา ก7อแก%ว

63103010118 นางสาวเยาวนารถ ผิวขํา

63103010119 นางสาวสุดารัตน� อุนัยบัน

63103010120 นางสาวพัชรีวรรณ กอสุวรรณ

63103010121 นายประภัสทร� ชารีโสม

63103010122 นายไพศาล สินนอก

63103010123 นางสาวสกุลณา สุณวรรณ�

63103010124 นางสาวปณิตา มากชุมแสง

63103010125 นางสาวอาจรีย� คัชชิมา

63103010126 นายเมธี สุวิชาเชิดชู

63103010127 นางสาวสิริวิมล บัวนารถ

63103010128 นางสาวนฤมล อาทิตย�ต้ัง

63103010129 นางสาววรีพร สีทองคํา

63103010130 นางสาวกุสุมา สุขสม

63103010131 นางสาวณัฐธิดา วิภาหัสน�

63103010132 นางสาวกัญญารัตน� ยอดพรหม

63103010133 นายวุฒิชัย สมพงษ�

63103010134 นางสาววณิชชา จงกลรัตน�

63103010135 นายนิติภูมิ พรมรัตน�

63103010136 นางสาววันวิสา สมพงษ�

63103010137 นางสาวจิตราภา รัตนัง

63103010138 นางสาวกนกอร เกษรจันทร�

63103010139 นางสาวมัดธยา ลุนพงษ�

63103010140 นางเอื้อมพร กมลรัมย�
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63103010141 นางสาวมานิตา จันทารัมย�

63103010142 นางภัสฎา ประยูรคํา

63103010143 นางสาวนลินี หมู7งูเหลือม

63103010144 นางสาวศศิวิมล เรือนใหม7

63103010145 นางสาวธารทิพย� สํารวมจิตร

63103010146 นางสาวอิสริยา ประกระโทก

63103010147 นายพิษณุ กินขุนทด

63103010148 นายธีรยุทธ บุญสุโข

63103010149 นางสาวสุภาดา มีสัมพันธ�

63103010150 นางสาวสินีนาถ เพชรสว7าง

63103010151 นายนิรุจน� คําจุมพล

63103010152 นางสาวสํารวย ฤทธ์ิณรงค�

63103010153 นายสุรวิชญ� ปฏิรูปา

63103010154 นางกนกวรรณ ทองสม

63103010155 นางสาวกฤฑิมา เชื้ออินทร�

63103010156 นายสุทธิชัย เติมกล%า

63103010157 นางสาวเนตรนภา แสนปลื้ม

63103010158 นางสาววัชรี ดีต7อ

63103010159 นางสาวกนกวรรณ วงค�เค่ียม

63103010160 นางสาวรมิดา ธัญญะเฉลิม

63103010161 นางสาววาศินี สิริจามร

63103010162 นายอนุวัฒน� คุณธรรม

63103010163 นายทศพร ชุ7มเย็น

63103010164 นางสาวอริสรา อินตา

63103010165 นางสาวพรสุดา เสง่ียมศักด์ิ

63103010166 นางสาวรุจิษยา ดุจจานุทัศน�

63103010167 นางสาวกมลชนก พิมชนก

63103010168 นางสาวปKยะพรรณ ลําโกน

63103010169 นางสาวป:ทมา ชุมใหม7

63103010170 นางสาวสุนีนทา อินจนา
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63103010171 นายอติรุจ คําวัง

63103010172 นายภาณุวัฒน� แก%วหัวนิล

63103010173 นายชฎายุทธ โพธ์ิชะอุ7ม

63103010174 นายกานต� กันทาธรรม

63103010175 นางสาวยุรฉัตร เชื้อคํา

63103010176 นางสาวนารีรัตน� ฉอสันเทียะ

63103010177 นางสาวเกศกนก เติมสุข

63103010178 นางสาวฤดีรัตน� เกษแก%ว

63103010179 นางสาวศุภลักษณ� สุขจิต

63103010180 นางสาวธนัชชา เจียมสูงเนิน

63103010181 นายณัฐพงษ� เรียกประโคน

63103010182 นางสาวสุชาวดี โพดรัมย�

63103010183 นางสาวสุชาดา เลิศสูงเนิน

63103010184 นางสาวแพรพลอย สีหะป:ญโย

63103010185 นางสาววนิดา เจริญตา

63103010186 นางสาวชลธิชา ซ่ือสัตย�

63103010187 นายวชิรา สุขกมลเสถียร

63103010188 นางสาวปาริชาติ อ7อนคํา

63103010189 นางสาวกนกลักษณ� มอญขาม

63103010190 นางสาวนิชนันท� สอนกลาง

63103010191 นางสาวอนุสาสนี กันหา

63103010192 นางสาวจริญญา ดุจจานุทัศน�

63103010193 นางสาวจันทิมา กุนะ

63103010194 นางสาวชุติมา โตโส

63103010195 นายธนบดี มุ7งเขตกลาง

63103010196 นางสาวจิรดี แก%วเพชร

63103010197 นายอนุกูล เขียวชอุ7ม

63103010198 นางสาวปราณี ร7มเย็น

63103010199 นางสาวธันยา บุตรทะศรี

63103010200 นายชยุตม� ดิษยเกษม
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63103010201 นางสาวนันท�นลิน กล7อมพระทัย

63103010202 นางสาวกัญญาณัฎฐ� อินทิพันธ�

63103010203 นายวิญ\ู คินขุนทด

63103010204 นางสาวทัศนีย� พราวจันทึก

63103010205 นายวีระ ยวงแก%ว

63103010206 นายพงศกร ย้ิมขาวผ7อง

63103010207 นางสาวปภัสรา เทพชาติ

63103010208 นางสาวศานิตา ศรีกําเหนิด

63103010209 นางสาวปวีณ�สุดา จงเพียร

63103010210 นางสาวทัตติยา ขัตติยะ

63103010211 นางสาวเนตรชนก ภูอาภรณ�

63103010212 ว7าที่ร%อยตรีโชคดี วนรักษ�

63103010213 นางสาวบุษราคัม กองศักด์ิ

63103010214 นายธนิท พันธุ�รอด

63103010215 นางสาวเมวียา ครองสถาน

63103010216 นางสาววราภรณ� เล็กฟู

63103010217 นางสาววราภรณ� สิทธิวงศ�

63103010218 นายสุมิตร ทาเหล็ก

63103010219 นายคามิน ปKงวัง

63103010220 นายถิรวัฒน� เรืองรัมย�

63103010221 นางสาวสุทธิสา ปางไธสง

63103010222 นางสาวนันณภัชสรณ� โจทร�รัมย�

63103010223 นายโฆษิต ขันโพธ์ิน%อย

63103010224 นายปKยสุข นิเรียงรัมย�

63103010225 นางสาววรณัน สุวรรณไพศาลสกุล

63103010226 นายกฤษดา อ7อนสันทัด

63103010227 นางสาวสุรีพร อย7างสวย

63103010228 นางสาวกาญจนา จ่ันกลาง

63103010229 นายภัทรธร ชื่นพัฒนรัฐ

63103010230 นางสาวนิตยา จะเรียนรัมย�
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63103010231 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี

63103010232 นายพิสิทธ์ิ ม่ิงสอน

63103010233 นางสาวเอื้อมพร ส7องกระโทก

63103010234 นางสาวศศิมา เจVกนอก

63103010235 นายกิจเกษม แสงทอง

63103010236 นางสาวนารี สุรินสมบูรณ�

63103010237 นางสาวธมลวรรณ ขยันกิจ

63103010238 นางสาวมารศรี เชิดสุข

63103010239 นางสาวพิมพ�พจี ทองท7วมศรี

63103010240 นางสาวภัทรภร เจVกนอก

63103010241 นางสาวธนิตา โกติรัมย�

63103010242 นางสาวกมลชนก ชํานาญศึก

63103010243 นางสาวปKยะมาศ ภูมิจันทึก

63103010244 นางสาวอุไรรัตน� แสงบึง

63103010245 นางสาวขนิษฐา ขุนเรศ

63103010246 นางสาวศศิวิมล กํ่ามะเริง

63103010247 นางสาววิชุดา บุญศรี

63103010248 นางสาวรัตติรส ประชุมรักษ�

63103010249 นางสาวกัลยา ศรีนารักษ�

63103010250 นางสาวปรารถนา สองสี

63103010251 นางสาวศศินาภรณ� สีดา

63103010252 นายนฤพงศ� ยอดแก%ว

63103010253 นางสาวณัฐริกา หงษ�อินทร�

63103010254 นางสาวชลธิชา บ%านนาพิราม

63103010255 นางสาวอรุณกมล ศิริเวช

63103010256 นายวศิน กลขุนทด

63103010257 นางสาวนันทกาญจน� พิมพ�วงค�

63103010258 นางสาวณัฐนันท� ศรีพุทซา

63103010259 นางสาวบุญยาพร บังคะดารา

63103010260 นางสาวกัญฑิมา แก%วชาติ
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63103010261 นายอิทธิพล หวังก้ันกลาง

63103010262 นางสาวภาชื่น มัครมย�

63103010263 นางสาวเจนจิรา กมลวิบูลย�

63103010264 นางสาวญาณี บุรี

63103010265 นางสาวศิรามนตร� วรรณลักษณ�

63103010266 นายจักรกฤษณ� ทองปอ

63103010267 นางสาวสุกัญญา ไชยนอก

63103010268 นายจักรพันธ� กระแสจันทร�

63103010269 นางสาววิกานต�ดา อุ7นทรัพย�

63103010270 นางสาวอรนุช จันทะมาด

63103010271 นางสาวสุรีฉาย คําทูลศรี

63103010272 นายวัชรพล แสงละออ

63103010273 นางสาวพรรณธิภา คงเรือง

63103010274 นางสาวทองธญา นามมูล

63103010275 นางมธุรส ศรจิตต�

63103010276 นางสาวอภิชยา นุ7มเหล็ก

63103010277 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง

63103010278 นายอดิศร เกษรชื่น

63103010279 นางสาวธนาวดี ศรียางนอก

63103010280 นางสาวพัชราภา อินทร�ช%าง

63103010281 นางสาวศรัณย�ชนกม� ธรศรีสกุลวงศ�

63103010282 นางสาวกัญญาณัฐ แสงทองสุข

63103010283 นางสาวชัชนาลัย ศรีหม่ืนไวย�

63103010284 นางสาวสุกัญญา ยางแก

63103010285 นายนิรัติศัย ปานอริยะนันท�

63103010286 นางสาวละอองดาว แก%วสมนึก

63103010287 นายศรายุธ นันทา

63103010288 นายณัฐวัตร หล7าบุญทัน

63103010289 นางสาวกันติชา พร%อมชัยอนันต�

63103010290 นางสาวอารียา คล%ายใจตรง

หน%า 343 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103010291 นางสาวสุภาพร ขอพรกลาง

63103010292 นายอิทธิพล จีบเกาะ

63103010293 นางสาวณัฐวดี กุสารัมย�

63103010294 นายธวัชชัย มุ7งคู7กลาง

63103010295 นายนฤเบศร� กันยายน

63103010296 นางสาวศิริวิมล ศรีบริบูรณ�

63103010297 นางสาวกุลณัฐ ภาวจันทึก

63103010298 นางสาวศิริพร เกาะโค%ง

63103010299 นางสาวกนกชล จันทป

63103010300 นางสาวญาณิศา เนียมหวาน

63103010301 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีเดชวรศักด์ิ

63103010302 นางสาวกรองแก%ว อินทร�แปNนพะเนาว�

63103010303 นางสาวปนิตดา จันสิงขะ

63103010304 นางสาวกมลรรณ เอิบก่ิง

63103010305 นางสาวพนิดา ปKLนประเสริฐ

63103010306 นางสาววรรณวรัตน� เนียมสูงเนิน

63103010307 นางสาวนิภาวรรณ แกล%วกล%า

63103010308 นางสาวนันทวัน เซ็นเมืองป:ก

63103010309 นางสาวณัฐชญา อุดสีนอก

63103010310 นางสาวณัฐริกา สายราม

63103010311 นายป:ณณทัด พินจอหอ

63103010312 นายสุรเดช ประเมินชัย

63103010313 นายศุภชัย ทองศรี

63103010314 นางสาวจันทรรัตน� เหมือนตา

63103010315 นางสาวสุนิสา อาษาภักด์ิ

63103010316 นางสาววรัญชยา เซ็นกลาง

63103010317 นางสาวเพ็ญพักตร� หาญชาติ

63103010318 นางสาวฐิติมา ใจตรง

63103010319 นางวาสนา สิมรัมย�

63103010320 นางสาวนัฐติกานต� แดนคําสาร
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63103010321 นายสรกฤช สุจิรพงศ�

63103010322 นางสาวพรรณิกา หัดเคลือบ

63103010323 นายวุฒินันท� สายบุตร

63103010324 นางสาวรุ7งปKยะรัตน� แพงแสน

63103010325 นางสาวชนัญญา โลวพิทักษ�กูล

63103010326 นายกฤษฏา คําชามา

63103010327 นายวัฒนา มากะเต

63103010328 นางสาวกนกวรรณ สุขมาก

63103010329 นายนที ไชยสวัสด์ิ

63103010330 นางสาวสุกัญญา เพ็งจันดา

63103010331 นายอดิศร ต7อชาติ

63103010332 นางสาวปนัดดา กุไธสง

63103010333 นางสาวรุ7งอรุณ ตุ%มจงกล

63103010334 นางสาวอุมาภรณ� แสงมณี

63103010335 นางสาวจินตนา การัมย�

63103010336 นายสิทธิศักด์ิ กึมรัมย�

63103010337 นางสาวกิตติมา ชื่นภิรมย�

63103010338 นางสาวสุดารัตน� หาญชนะ

63103010339 นายชัชพงศ� บรรหาร

63103010340 นางสาวปธินันท� ชุ7มมะเริง

63103010341 นางสาวจันทร�สุดา ป:นศักด์ิ

63103010342 นางสาวจุฬามณี นิลรัตน�

63103010343 นายอลังการ กรวยสวัสด์ิ

63103010344 นางศุภลักษณ� ปาเปNา

63103010345 นางสาววารุณี รัตนเจริญ

63103010346 นายเจษฎา คํายา

63103010347 นางสาวอรทัย อะโคตรมี

63103010348 นางสาวกัลยาณี วิชัย

63103010349 นายวุฒิชัย มูลผม

63103010350 นางสาวกุลธิดา ปะโมนะตา
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63103010351 นางสุนิสา อินเฉลียว

63103010352 นางสาวพิมพ�ญาดา ปราบพาล

63103010353 นางสาวลิปKการ� อูปแก%ว

63103010354 นางสาวรัตนาภรณ� เสนีโสด

63103010355 นางสาวอนงค�นาฏ เกงขุนทด

63103010356 นางสาววณัฐษา แก%วมหา

63103010357 นางสาวสุภัทสร รักษากุล

63103010358 นางสาวพรมล แซ7ไหล

63103010359 นายสันติ จองทองหลาง

63103010360 นางสาวณัฐพิชชา แสงรุ7ง

63103010361 นางสาวอรพรรณ สุวรรณโคตร

63103010362 นายภูวนัย ทยอมใหม7

63103010363 นางสาวดอกอ%อ อุดม

63103010364 นางสาวพัชราภรณ� น้ําเพชร

63103010365 นางสาวณิชา แผนเสือ

63103010366 นางสาวศศิธร พานิชย�

63103010367 นางสาวชณิกา สายโคกสูง

63103010368 นางสาวพจนา คําเกิด

63103010369 นายธีรภัทร อัชรากุล

63103010370 นางสาวชนัสดา ลุนราช

63103010371 นายยศพงศ� โนคํา

63103010372 นางสาวกัญญาพัJJชร กุลณรงค�

63103010373 นางสาวสุทธิกุล โพธิสาร

63103010374 นางสาวชรินทร�ทิพย� บุญสันเทียะ

63103010375 นางสาวศิริลักษณ� ชุมพล

63103010376 นางสาวทิพาพร ชูรัตน�

63103010377 นายพงศ�พล แสงตา

63103010378 นางสาวชลธิชากร อินทะแสง

63103010379 นางสาวรัตติยา พจน�ฉิมพลี

63103010380 นางสาวเพ็ญนภา สนธิคุณ
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63103010381 นางสาวกัญญาณัฐ ภักดี

63103010382 นางสาวรัตนาภรณ� ซาลุน

63103010383 นางสาวโชติกา สอนสําโรง

63103010384 นางสาวสุกัญญา วงษ�ดี

63103010385 นางสาวภัทรพร โพธ์ิไข

63103010386 นายภานุวัฒน� ศิริประโคน

63103010387 นายวัชรากรณ� ฤาแก%วมา

63103010388 นางสาวจุฑาทิพย� อําไธสง

63103010389 นางสาวป:ทมา เม้ียนกลาง

63103010390 นางสาวแจ7มมณี ศรศรี

63103010391 นางสาวทิพย�สุมน ทรงจอหอ

63103010392 นางสาวนิภาพร ขอสืบ

63103010393 นางสาวระลิดา กุลอุปฮาด

63103010394 นางสาวสวรรยา กล%วยเนียม

63103010395 นายพรหมมินทร� ขัดทา

63103010396 นางสาวลัดดาวัลย� พุ7มนิรภัย

63103010397 นายสราวุธ ขุดโพธ์ิ

63103010398 นางสาวณัชชา ไชยศรี

63103010399 นางสาวเสาวนีย� บุตรบาล

63103010400 นางสาวลักษณารา บัวโคกรัง

63103010401 นางสาวอาภัสรา จันทานิตย�

63103010402 นางสุชีลา แก%วเกิด

63103010403 นางสาวสุกัญญา พันธ�ประภา

63103010404 นายนันทวุฒิ บุเกตุ

63103010405 นางสาวนงค�ลักษณ� ดอกเต็งกลาง

63103010406 นางสาวภัทราพร พระศรี

63103010407 นางสาวป:ญจรัตน� โสภาใต%

63103010408 นายสุวิทย� เฟสูงเนิน

63103010409 นางสาวนิลาวรรณ กันขุนทด

63103010410 นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน�
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63103010411 นางสาววันวิสา จําปาวงษ�

63103010412 นางสาวทรายแก%ว กิจติสากล

63103010413 นางสาวพัชรินทร� ฝอยศาลา

63103010414 นางสาวสุทธิดา เอื้อนไธสง

63103010415 นางสาวจิตรา บุตรทอง

63103010416 นางสาวอาทิตยา หาหงษ�

63103010417 นางสาวพรทิพย� เกมกลาง

63103010418 นางอาทิตยา ขวัญมา

63103010419 นางสาววรรณนิภา ศรีสิงห�

63103010420 นางสาวกุลชรี ทองคํา

63103010421 นายสมชาย อุ7นภูษา

63103010422 นางสาวพรนัชชา บํารุง

63103010423 นางสาวกันยกร ไชยเชษฐ

63103010424 นายนนทวัฒน� สุขสมาน

63103010425 นางสาวอัจฉรา ทันฉิมพลี

63103010426 นายณัฐศรุต ยวงสุวรรณ

63103010427 นายนิติธาดา นาชัย

63103010428 นางสาววรรณรดา ธนูสา

63103010429 นายคูณศิลป คล%ายจันทึก

63103010430 นางสาวจิราภรณ� กะรัมย�

63103010431 นางสาวจินตา วารี

63103010432 นางสาวถิรนันท� ตาละลักษมณ�

63103010433 นางสาวสุปรียา ศรีโยธา

63103010434 นางสาวอุไลลักษณ� เสมอวัน

63103010435 นายปฐวีร� สายใจอูป

63103010436 นางสาวฐิติมา ประทุมวงศ�

63103010437 นางสาวกัญญารัตน� เปล7งสันเทียะ

63103010438 นางสาวจารุวรรณ ฉายพิมาย

63103010439 นางสาวธัญญาภรณ� หาญกล%า

63103010440 นางสาวชุดา มาลัยศิริรัตน�
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63103010441 นายธวัชชัย ศรีสวัสด์ิ

63103010442 นางสาววิริยาภรณ� อาจปรุ

63103010443 นางสาวพิชญา โพธ์ิศรี

63103010444 นางสาวธีรนันท� ผดุงสุข

63103010445 นายพันศักด์ิ อรไทวรรณ

63103010446 นางสาวสุดารัตน� จันเพ็ง

63103010447 นางสาวศิริทรัพย� สีดาพล

63103010448 นางสาววันวิสาข� อยู7อ7Jนพะเนา

63103010449 นางสาวกันธิชา ทองชมภู

63103010450 นายณัฐพงษ� สุขดี

63103010451 นายกันตภณ ใจสนธิ

63103010452 นางสาวธิดารัตน� ประเสริฐ

63103010453 นายทองมี มลทาทิพย�

63103010454 นางสาวทิฆัมพร ทองเกลี้ยง

63103010455 นางสาวจิระนันท� สุโนภักด์ิ

63103010456 นางสาวเอื้อยวจี ยินดีรัมย�

63103010457 นายสุวัจชัย เคียงสูงเนิน

63103010458 นางสาวเพ็ญแข คํานัน

63103010459 นางสาวฐิติพร ภูมิคอนสาร

63103010460 นายเจนกพงษ� โพธ์ิศาลาแสง

63103010461 นางสาวสมฤทัย ศรีนวล

63103010462 นางสาวจริยา สอนโยหา

63103010463 นายพงศธร เพ็ญสุริยา

63103010464 นายปฏิภาณ คุ%มกลาง

63103010465 นางสาวกนกนาฎ เพ็งสูงเนิน

63103010466 นายวรวิทย� ด%วงนิล

63103010467 นายธัญญรัตน� ทุตา

63103010468 นายเอกรัฐ บุญหล%า

63103010469 นายประดิษฐ� ศรีกระโทก

63103010470 นางสาวกรรณิการณ� สําราญดี
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63103010471 นายทนงศักด์ิ ผ7องสกุล

63103010472 นางสาวรุ7งนภา ดอนกระโทก

63103010473 นางสาวสุพรรณนิกา จงใจงาม

63103010474 นางสาวกรรณิกา องอาจ

63103010475 นายทรงวุฒิ เทพอินทร�

63103010476 นางสาวอาทิตยา ดวงดาร�

63103010477 นางสาวฉัตรนภา โค%งอาภาส

63103010478 นายชาคริต แนวโสภา

63103010479 นางสาวประลิสา งามสันเทียะ

63103010480 นางสาววันทนีย� ไกรศรี

63103010481 นางสาววัลยา ร%อยแก%ว

63103010482 นางสาวมยุรี รุนสูงเนิน

63103010483 นายภาณุวัฒน� ผลไธสง

63103010484 นางสาวนัทพรรณ เสาสูง

63103010485 นางสาววรรณศาสตร� ปล%องงูเหลือม

63103010486 นางสาวนริศรา ท7าประดุจ

63103010487 นางสาวอศิศา สุภาพ

63103010488 นางสาวสุวิสา ภักดีหาญ

63103010489 นางสาววาสนา รักษา

63103010490 นางสาวอรวรรณ วีสันเทียะ

63103010491 นางสาวกมลวรรณ ลาเนตร�

63103010492 นางสาวกฤตภรณ� เชิงรัมย�

63103010493 นางสาวสุภาพร มีประเสริฐ

63103010494 นายทศพล ชอบสูงเนิน

63103010495 นายผดุงศักด์ิ เสนาะ

63103010496 นายอนุวัฒน� ซ7อนกลิ่น

63103010497 นางสาวสุภัสสร อ7อนอําพันธ�

63103010498 นางสาวสุดารัตน� เจือหนองคล%า

63103010499 นางสาวณัฐนันท� โสภารักษ�

63103010500 นางสาวเพ็ญนภา วันตุ%ม
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63103010501 นางสาวเมทินี สังฆมณี

63103010502 นายอภิชาติ ปลิงกระโทก

63103010503 นางสาวนิธิดา ทองใสย�

63103010504 นายณัฐพล อินทบุตร

63103010505 นางสาวบุรัสกร จันทะโชติ

63103010506 นางสาวปรียานุช กุฎจอมศรี

63103010507 นางสาวธันย�ชนก หาสูงเนิน

63103010508 นางสาวเมวิกา วรรณเที่ยง

63103010509 นางสาวเมษิณีย� ทนโคกสูง

63103010510 นางสาวอนรรฆอร บุญยะมาลิก

63103010511 นายณัฐวัตร ราศรีชัย

63103010512 นางสาวพรพิมล ศรีราช

63103010513 นางสาวศิริรัตน� มีดินดํา

63103010514 นายณัฐวุฒิ ปNอมกลาง

63103010515 นางสาววันทนีย� อินทร�เลื่อมใส

63103010516 นายกิตติ พ่ึงกระบือ

63103010517 นายเดชศิริ ปลอบโคกสูง

63103010518 นางสาวศศิประภา รูไธสง

63103010519 นางสาวสง7า แก%วปุQม

63103010520 นางสาวรัตนาวดี ขานโคกกรวด

63103010521 นางสาววราทิพย� ถาปาบุตร

63103010522 นายศุภวิชญ� ภักดีนอก

63103010523 นางสาววรางคณา มรดกไทย

63103010524 นายธนภัทร คันธศิริ

63103010525 นางสาววนัสนันท� บุญเซ็ง

63103010526 นางสาวเพ็ญนภา ลีประโคน

63103010527 นางสาวณัฐชยา เสถียรป:ญญาธร

63103010528 นายพงศ�พิภัช หนูนา

63103010529 นางสาวศิริพร สริวรรณ

63103010530 นางสาวจิราพร แสงงาม
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63103010531 นางสาวธิติมา จันทร�โท

63103010532 นางสาวรุ7งนภา ย้ิมพูลแย%ม

63103010533 นางสาวอัญชลี หม่ืนเจริญ

63103010534 นายชาญวิทย� รัตนสูรย�

63103010535 นางรสจริน ต้ังศิริไพบูลย�

63103010536 นายนันทปรีชา สุขจิตร

63103010537 นางสาวสุมาลี อาญาเมือง

63103010538 นางสาวอนงค�ลักษณ� ลอบกระโทก

63103010539 นางสมาพร จันทะฟอง

63103010540 นายสุวรรณ พิลาคง

63103010541 นายพงษ�พันธ� พรหมลัทธ�

63103010542 นางสาวธิดา สมภักดี

63103010543 นายสหพงษ� นอกพุดซา

63103010544 นายภาคภูมิ พวงนิล

63103010545 นางสาวกาญจนา นิโรรัมย�

63103010546 นางสาวธารารัตน� ราษีทอง

63103010547 นางสาวรัชนีกร ซอนรัมย�

63103010548 นางสาวณิชชารีย� จันทวีศิริรัตน�

63103010549 นางสาวพรนิภา จันทวงค�

63103010550 นางสาวอรยา ศรีสวรรค�

63103010551 นางสาวอภิรญา ฐานวิสัย

63103010552 นางสาวกรรณลพรรษ สินแก7น

63103010553 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง

63103010554 นายพิพัฒน�พงษ� กุลพันธ�

63103010555 นายเจษฎา มูลธรรม

63103010556 นางสาวศศิธร แพ7งนคร

63103010557 นายธนพงษ� สมสุข

63103010558 นายชนินทร ฮวดคันทะ

63103010559 นางสาวอัยลดา ไชยแว7น

63103010560 นางสาวศุภกาญจน� ปKLนกลาง
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63103010561 นางสาวสุทิวา เกิดมัง

63103010562 นางสาวมลฤดี ไสวครบุรี

63103010563 นายนิพัทธ� สุป:ญญเดชา

63103010564 นางสาวณัฎฐิกา แพทย�สันเทียะ

63103010565 นายพบชัย พานปรุ

63103010566 นายอภิรักษ� สีขาว

63103010567 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง

63103010568 นางสาววรลักษณ� เกิดผล

63103010569 นายนฤนาท รัตนะ

63103010570 นางสาวสุจิตรา กระลาม

63103010571 นางอภิญญา สวดดี

63103010572 นางสาวกาญจนา เหล็กกรุง

63103010573 นางสาวนวิยา จุโฑปะมา

63103010574 นายอภินัทธ� ทานอุทิศ

63103010575 นางสาวช7อทิพย� สระอุทัย

63103010576 นายพงศกร เครื่องรัมย�

63103010577 นางสาวสุพรรณี ราชัยสวรรค�

63103010578 นางสาวจุฑามณี ทุยไธสง

63103010579 นางสาวปรียาวดี เจริญสุข

63103010580 นายรลินตา แก%วจาด

63103010581 นางสาวพุทธพร พรมจันทึก

63103010582 นางสาวอภิชญา ชัยรัตน�

63103010583 นางสาวศิวิศร กระจ7างโคกกรวด

63103010584 นางสาวปภาศิริ อนุตรวิชา

63103010585 นางสาวสมฤดี ภูมิโคกรักษ�

63103010586 นางสาววรรณา ย่ิงนอก

63103010587 นายสิริชัย อินทร

63103010588 นางสาวลลิตา ป:จจัย

63103010589 นางสาวอัญชลี หลวงบํารุง

63103010590 นางสาวอนงค�นาถ บาลิสี

หน%า 353 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103010591 นายณฐวัตร� ศิลปชัย

63103010592 นายนพเก%า ขนังสูงเนิน

63103010593 นางสาวประภัสสร อุดมศรี

63103010594 นายสราวุธ ต7างประโคน

63103010595 นางสาววนัชพร โคตรเสนา

63103010596 นางสาววัชริญา ชาวสวน

63103010597 นายธนวัฒน� ดวงฟู

63103010598 นางสาวนลินรัตน� กองแก%ว

63103010599 นางอรทัย กล%าหาญ

63103010600 นายประสารชัย ต%นเทียน

63103010601 นางสาวชญานินทร� ป:ญญาจริยกุล

63103010602 นายเมธาวัฒน� พงษ�สันเทียะ

63103010603 นางสาวลัดดา วงค�พันธ�

63103010604 นายป:ฐกานต� ขวัญสันเทียะ

63103010605 นางสาวรัตติยา เทกระโทก

63103010606 นายวัฒนกรณ� จันทร�ศิริ

63103010607 นางสาวรัชดาภรณ� วิบูลย�ชนม�

63103010608 นางสาวกัลยา กัณหา

63103010609 นางสาวกิตติมา ธงภักด์ิ

63103010610 นางสาวสุพิชฌาย� สุวรดี

63103010611 นางสาวนลินี รุ7งพิรุณ

63103010612 นายเฉลิมพงษ� กุลาดี

63103010613 นายมนต�ชัย พรหมดนตรี

63103010614 นางสาวดวงใจ ลาภกําเนิด

63103010615 นางสาวมาริษา อ7อนไพล

63103010616 นางสาวจิตราพร สุขเมือง

63103010617 นางสาวปวีณา เดชนอก

63103010618 นางสาวกัณณิกา มณีธัญพิสิษฐ�

63103010619 นายดนัย นาวา

63103010620 นางสาวพรรณผกา แสงสุด
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63103010621 นางสาวสริญา อยู7สุข

63103010622 นางสาวจุฑามาศ สะท%านธรณินทร�

63103010623 นางสาวอธิตา พุดสี

63103010624 นางสาวฐิติมา ขยันดี

63103010625 นายกําพล หล7มวงษ�

63103010626 นางสาวนงนภัส สวัสดี

63103010627 นางสาววราภรณ� บุตตะเคียน

63103010628 นางสาวบุญชู จอมเกาะ

63103010629 นางสาวสันธญา สอนจะโปะ

63103010630 นางสาวธนภร อภิช7วยงาน

63103010631 นางสาวชมพูนุช ภูมิจันทึก

63103010632 นางสาวสุภาพร นิลสุข

63103010633 นางสาวกมลวรรณ เผยฤทัย

63103010634 นางสาวกีรติ พลรัตน�

63103010635 นางสาวปณิฏา คูณคํ้า

63103010636 นายอภิชัย รานอก

63103010637 นางสาวระวีวรรณ แผลกระโทก

63103010638 นางสาวอรุณี แปNนนอก

63103010639 นางสาวชไมพร เกตุค%อ

63103010640 นายธีระพงษ� จารุทรัพย�สดใส

63103010641 นางสาวปวีณา พาขุนทด

63103010642 นางสาวบงกชกร เข็มพุดซา

63103010643 นางสาวธันยวีร�พร พุฒจันทร�

63103010644 นางสาวนิรชรา นวลกลาง

63103010645 นางธัญญาภรณ� ตากกระโทก

63103010646 นางสาวพัสฝน ในจิต

63103010647 นางสาววิมลศิริ เจตน�สัมฤทธ์ิผล

63103010648 นางสาวพรประภา วงศ�บุตร

63103010649 นางสาวประภัสสร พุทธา

63103010650 นางสาวกาญจนาพร สระทองพลอย
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63103010651 นายณัฐพล มาตย�วงศ�

63103010652 นายสุวิน วัฒโล

63103010653 นางสาวนิรชา พงพันนา

63103010654 นายปKยะพงษ� นนท�ตรี

63103010655 นางสาวเกศินี กลิ่นขจร

63103010656 นางสาววิไลลักษณ� หลวงคําแว7น

63103010657 นายทศวรรษ ศรีหวัง

63103010658 นายณัฐพจน� กล7อมสุนทร

63103010659 นางสาวอินทิรา สุระ

63103010660 นายชาญชัย โนนสวนมอญ

63103010661 นางสาวปKยธิดา วงศ�คําสิงห�

63103010662 นายนันทวัฒน� สิงห�คํา

63103010663 นายมงคล ชัย ศุภรตรีทิเพศ 

63103010664 นายพสธร ภูมิกระจ7าง

63103010665 นางสาวช7อผกา วงค�สุวรรณ�

63103010666 นายสิทธิโชค ธูปกลาง

63103010667 นายฉัตรชัย ใสไธสง

63103010668 นายณัฐพล นอกขุนทด

63103010669 นายธีรวีร� มิตรสูงเนิน

63103010670 นายสมภพ สุภะรักษ�

63103010671 นางสาวอรุณประภา บุตรวิชา

63103010672 นางสาวพรพิมล เง็บสูงเนิน

63103010673 นางสาวลลิตา จงสงวนกลาง

63103010674 นายจตุรวิทย� สงสันเทียะ

63103010675 นายคณัสนันท� ชัยจันทึก

63103010676 นางสาวภัทรทิยา พาณิชยชัย

63103010677 นางสาวดาวประกาย ทิพย�สิงห�

63103010678 นางสาวนุจรินทร� โฮน กระโ ทก 

63103010679 นางสาวณภัสรา เอกบัว

63103010680 นางสาวกวางทอง สร%างทองคํา
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63103010681 นายธีรวัฒน� เจียมทอง

63103010682 ว7าที่ ร.ต.ณัฐพล เฉียบกลาง

63103010683 นางสาวสายฝน แพนพิมาย

63103010684 นางสาวแพรพิร�ญา โกวิทย�

63103010685 นางสาวรัตนาวดี ดีสวัสด์ิ

63103010686 ว7าที่ร%อยตรีอภิรมย� ซิวประโคน

63103010687 นางสาวพัชราภรณ� ฝอดสูงเนิน

63103010688 นางสาวดวงฤทัย วิสุทธิชาติ

63103010689 นางสาวสุพัตรา โนนหมอ

63103010690 นางสาวทิพวรรณ ศรอินทร�

63103010691 นายบรรพต จันทรา

63103010692 นางสาวกรรณิกา วงเวียน

63103010693 นางสาวนันทิยา พรหมศร

63103010694 นายจิรภัทร เรืองศรีตระกูล

63103010695 นายแชมปX ชลไชยะ

63103010696 นางสาวเมรินทร� ชอบสว7าง

63103010697 นางสาวณัชชารีย� ไชยเมืองพล

63103010698 นางสาวพิริยา ศิลาอ7อน

63103010699 นางสาววิลาสินี เย็นนุ7ม

63103010700 นายนิตินันทน� ดํารงอนันต�ธนา

63103010701 นายมณฑา เกือมรัมย�

63103010702 นายธนวัฒน� ศุภลักษณ�

63103010703 นางสาวภิชญา ทองคํา

63103010704 นายสุป:ญญา ชิตสระน%อย

63103010705 นางสาวเพ็ญพะยอม หล7าบรรเทา

63103010706 นางสาวเจนสุดา อานประโคน

63103010707 นางสาววรินทร ยามประโคน

63103010708 นางสาวบานเย็น ชูรัตน�

63103010709 นายวงศธร บัวนาค

63103010710 นางสาวพัชราภรณ� ละมุล
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63103010711 นางสาวธนิดาพันธ� จรรย�เสน

63103010712 นายเมธา วงชารี

63103010713 นางสาวเพ็ญนภา อุพลรัมย�

63103010714 นายสุทัศน� เย่ียงกลาง

63103010715 นายภัทธิชาญ วีระพงษ�

63103010716 นายณัฐพล มูลบรรจง

63103010717 นายสิงห�สตาร� ปะราชิโก

63103010718 นางสาวจุฬามณี ใต%ดอนไผ7

63103010719 นางสาววิมล ป:กไธสง

63103010720 นายอมเรศ ผาสุก

63103010721 นางสาวชลธิชา ปากดีสี

63103010722 นายนิรันดร� เพียรชนะ

63103010723 นางสาวธวัลรัตน� แก%วนิล

63103010724 นายภูเจตรินทร� ทนทาน

63103010725 นางสาววริยา อบภิรมย�

63103010726 นางสาวจิระดา จิรพงษ�

63103010727 นางสาวสุชาดา สังขารีย�

63103010728 นายศาสตราวุธ บุญที

63103010729 นางภัทราวดี ดาทอง

63103010730 นางสาวอังสุมาลิน พูนเฉลียว

63103010731 นางสาวอารี นุแรมรัมย�

63103010732 นางสาวจิตตรานันท� ชฎาวิภู

63103010733 นางสาวกัณฐมณี สีหามูล

63103010734 นางสาววราพร ไข7กระโทก

63103010735 นายบวรภัค ยะสะนะ

63103010736 นายมานพ ทองนึก

63103010737 นางสาวศิรินภา พลกลาง

63103010738 นายพีระพล หล%าชาญ

63103010739 นางสาวอารยา เลิศสรรสิริ

63103010740 นายฉัตรกานต� นวนเท7า
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63103010741 นายจีรยุทธ ขานสันเทียะ

63103010742 นายจิรวัฒน� ชาวภูเขียว

63103010743 นางสาวนลินรัตน� ปรินสิริเดชายศ

63103010744 นางสาวสุวนันท� โพธ์ินางรอง

63103010745 นางสาวปรรณรัสสร พันธุชา

63103010746 นางสาวปรียาพร วังศรี

63103010747 นางสาวธัญญ�ญาณัช อยู7โต

63103010748 นางสาวประภาพร วิโสรัมย�

63103010749 นางสาวอรพรรณ กิจชนะพานิชย�

63103010750 นางสาวสุจิตรา แก%วสีนวน

63103010751 นางสาววรฤทัย จันทีนอก

63103010752 นางสาวทิพย�สุคนธ� แสวงเจริญ

63103010753 นายนันทวัฒน� แก%วประสงค�

63103010754 นางสาวอาทิมา ฮาสูงเนิน

63103010755 นางทองกวาว ปุลาเลิศ

63103010756 นายปรัชญา เทพพุทธางกูร

63103010757 นายธีรพล เนาว�ขุนทด

63103010758 ส.ท.มนัสชัย แสงไชยราช

63103010759 นางสาวสมฤดี เจริญศรี

63103010760 ว7าที่ ร.ต.พิษณุ บูรณ�เจริญ

63103010761 นางสาวเนตรนภา อัตฤทธ์ิ

63103010762 นางสาวสุพัตรา ยมรัตน�

63103010763 นางสาวขวัญฤทัย พัชนี

63103010764 นายจักรกฤษ จิบหนองแวง

63103010765 นางสาวอภิรดี ชินฺศิริพันธุ�

63103010766 นางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ

63103010767 นางสาวรุ7งตะวัน ขําเอนก

63103010768 นายชาญณรงค� ตะคอนรัมย�

63103010769 นางสาวจิราพรรณ กองคํา

63103010770 นางสาวนภาภรณ� มาตรวงศ�
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63103010771 นายจีระศักด์ิ ทอดสูงเนิน

63103010772 นางสาววันเพ็ญ ค%าเกลือ

63103010773 นางสาวสุมิตา ขอบโคกกรวด

63103010774 นายวรวุธ ละมุล

63103010775 นางสาวนันท�นภัส ศรีทร

63103010776 นายยงยุทธ บํารุงพล

63103010777 นางสาวชิตชนก ชาตินัด

63103010778 นางสาวอรจิรา พาระแพน

63103010779 นายเฉลิมพงศ� ผินงูเหลือม

63103010780 นายสรวิชญ� วัลดี

63103010781 นางสาวแพรวไหม สุคําภา

63103010782 นางสาวหทัยชนก กองสุข

63103010783 นางสาวประภัสสร ทนดี

63103010784 นายอาคม คําทอง

63103010785 นางสาวสุภาพร เจริญลาภ

63103010786 นางสาววาสิตา สร%อยสุวรรณ

63103010787 นางสาวป:ทมาภรณ� แหวนนิล

63103010788 นายพิสิษฐ� แก%วกระโทก

63103010789 นางสาวอัมพิกา ปาแจ%

63103010790 นายยุรนันท� ศรีชาลี

63103010791 นายปุณยวัจน� ผาลา

63103010792 นายสมชาย สืบสาย

63103010793 นายอรรถพล เดิกสูงเนิน

63103010794 นายธีรพล ชวนรัมย�

63103010795 นายอําพล เจริญลาภ

63103010796 นางสาวณัฐมล ตรวจนอก

63103010797 นางสาวจีรณา สรดอก

63103010798 นางสาววราภรณ� วงศ�อนันต�

63103010799 นายศรุต พันธ�ภักดี

63103010800 นางสาวจันทิมา สีลาวัน
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63103010801 นางสาวศิวาพร สักขุนทด

63103010802 นางสุรีรัตน� สุภนาม

63103010803 นางจิรันธนิน บุญมาก

63103010804 นายธนทัต เทียบชิง

63103010805 นางสาวปาริสา สายยศ

63103010806 นายวรุณ สมานเพชร

63103010807 นางสาวปาจรีย� จงป:Lน

63103010808 นายกฤษฎา ดวงพิมพ�

63103010809 นางกัลยา กะไหล7กลาง

63103010810 นางสาววาริษา โสภณ

63103010811 นางสาวสุพัตรา เสถียรรัตน�

63103010812 นางสาวพัศวีร� วงศ�ธนะวาณิช

63103010813 นายธันวา โอโรรัมย�

63103010814 นางสาวศุภนุช โคตรสมบัติ

63103010815 นางสาวพัณณ�พนิต จินตเพียกขุนทด

63103010816 นายคชา ปราณีตพลกรัง

63103010817 นายศุภกิจ หอมแก%ว

63103010818 นายนครินทร� สินปรุ

63103010819 นายสุรศักด์ิ ไขก่ิง

63103010820 นายธฤต เนียมฉิมพลี

63103010821 นางสาวอรยา หมวดโพธ์ิกลาง

63103010822 นางสาวพินภา อุ7มชอุ%ม

63103010823 นางสาวแพรวพรรณ ชะมารัมย�

63103010824 นายศิรวัฒน� ดอกย่ีสุ7น

63103010825 นางสาวกมลชนก ลาภครองธรรม

63103010826 นางสาวศิริลักษณ� ย่ิงยืน

63103010827 นางสาวดารารัศมี กล7าวกระโทก

63103010828 นางสาวปพัสรา เพียนอก

63103010829 นางสาวเพทาย คําจริง

63103010830 นายณพวงศ� พิมพ�โคตร
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63103010831 นางสาววิชชุดา ดลเจิม

63103010832 นายเจนวิทย� จันทร�วิเศษ

63103010833 นายภานุพงศ� ชาแสน

63103010834 นางสาวนิตยาพร ปNองเรือ

63103010835 นายชิษณุพงศ� ทาโส

63103010836 นายปกรณ� อนุรักษ�วงศา

63103010837 นายสุชาติ จัตุกูล

63103010838 นางสาวยุพารัตน� ศิริพงษ�

63103010839 นางสาวทิวานันท� กักจัตุรัส

63103010840 นางสาววรนิษฐา ขันแข็ง

63103010841 นางสาวเรณู ขุนนาคพะเนา

63103010842 นายเมธาสิทธ์ิ จรัสศรีธรรัตน�

63103010843 นางสาวนัยนา มาประจง

63103010844 นางสาวสิริยาพร สว7างศรี

63103010845 นางสาวเกศรินทร� พุทธกาล

63103010846 นางสาวจิตติภรณ� ดลสวัสด์ิ

63103010847 นายวีระยุทธ ด7านขุนทด

63103010848 นางสาวศศิวิมล ประดิษฐเพชร

63103010849 นางสาวฐิตาพร อินทนาคา

63103010850 นางสาวพรหมศรี ชูศิริพงศ�

63103010851 นายชนสิษฎ� คงพลปาน

63103010852 นางสาวสุวดี ประนมรัมย�

63103010853 นายจตุรภุช บุญเรืองศรี

63103010854 นางสาวสิริกานต� น%อยศรี

63103010855 นางสาวสุพัตรา ไวยพัฒน�

63103010856 นางสาวชนินาถ แทวกระโทก

63103010857 นายวัลย�ฉัตร� จิรฐิติกุล

63103010858 นางสาวอักษร ขยันชุมนุม

63103010859 นายสมพร เนาว�นาน

63103010860 นางสาวธันยธรณ� อินมะดัน
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63103010861 นางสาวอโณทัย คงอินทร�

63103010862 นายธนาธิป ทยานรัมย�

63103010863 นายอภิเดช ก%านขุนทด

63103010864 นางสาวสุธิดารัตน� พูนรัตน�วิมล

63103010865 นางมณีรัตน� แอบโคกสูง

63103010866 นางสาวปKยะวดี ปลายชัยภูมิ

63103010867 นางสาวสตรีรัตน� รักษ�ธรรม

63103010868 นางกัณฐิกา มะโนมัย

63103010869 นางสาวเดือนนภา ศรีตระกูล

63103010870 นางสาวก่ิงกาญจน� รอดกลาง

63103010871 นางสาวพวงผกา สืบกลัด

63103010872 นางสาวชุติภา ทาระเวท

63103010873 นายธนกร บางรุ7ง

63103010874 นางสาวธนิตา วิยาสิงห�

63103010875 นางสาวนริศรา เทียมเกษม

63103010876 นางสาวธันยาพร ไค7นุ7นสิงห�

63103010877 นางสาวสุพัตรา พะกาเชิด

63103010878 นางสาวเกตุนภา คิดเห็น

63103010879 นางสาวจันทร�จิรา โคลดประโคน

63103010880 นายสุรธรรม ซ่ือสัตย�

63103010881 นางสาววรนุช พันขุนทด

63103010882 นางสาวปพิชญา ชมภูพาน

63103010883 นายทวีศักด์ิ เพ็งสว7าง

63103010884 นางสาวณัฏฐา กําเนิดคํา

63103010885 นางสาวจินตหรา ไฮงาม

63103010886 นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ

63103010887 นายวิฑูรย� แสนทวีสุข

63103010888 นายอมร แสงสุข

63103010889 นางสาวสุกัญญา อัครชาติ

63103010890 นางสาวณัฐมล อะรัญ
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63103010891 นางสาวศิริรัตน� จอมมาลา

63103010892 นายอภิสิทธ์ิ แสงงาม

63103010893 นางสาวสุธาสินี ถุงก่ิง

63103010894 นางสาวหัสยา เกิดดี

63103010895 นางสาวอภิญญา อินทชาติ

63103010896 นายเอกสิทธ์ิ อุทัยเรือง

63103010897 นางสาวบัณฑิตา บุญเทียม

63103010898 นางสาวรสริน เข็มอินทร�

63103010899 นายณรงค�ฤทธ์ิ สิทธิกัน

63103010900 นางสาวฐานิศา โสภาคะยัง

63103010901 นายวิศณุพร หนุนกระโทก

63103010902 นางสาวฐิติมากร กลึงพุดซา

63103010903 นางสาวกัณฐิกา มาสิงห�

63103010904 นางสาวศิริลักษณ� ศิริปรุ

63103010905 นายสันติ ชัยหมก

63103010906 นางสาวสิริพร แดงเรือง

63103010907 นางสาวชนาพร วงค�ทวี

63103010908 นางสาวนันทิกานต� แสวงรัมย�

63103010909 นางสาวพนิดา ทานอุทิศ

63103010910 นายกิตติกร พรสวัสด์ิ

63103010911 นางสาวสุรีรัตน� ปานทอง

63103010912 นางสาวกชมล ตุมร

63103010913 นางสาวรุ7งทิวา การบรรจง

63103010914 นายรัตนากร รัศม์ิชินฤทธ์ิ

63103010915 นายวัชรพงษ� สมจิตร

63103010916 นายกีรติ นิระภัย

63103010917 นางสาวนัทปภา สีนวล

63103010918 นายนวพล ชุมพล

63103010919 นางสาวแอนนา ธงชัย

63103010920 นางกัญญา นพรัตน�
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63103010921 นางสาวประภัสสร จงสูงเนิน

63103010922 นางสาวแพรพรรณ พฤกษ�เกิด

63103010923 นางสาวพิชญาภา แก%ววิเชียร

63103010924 นางสาวสุนิชา วรรณทาป

63103010925 นายสายเอก หม่ันประโคน

63103010926 นายเอกพล อุ7นสเดา

63103010927 นางสาวพิณโสภา เกณฑ�กระโทก

63103010928 นางสาวบุญชญา เขตภัทรพิพิธ

63103010929 นางสาวสุธิดา ทัดสวน

63103010930 นางสาวจีระนันท� ศรีแก%ว

63103010931 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ

63103010932 นางสาวอุทุมพร อินทร�จอหอ

63103010933 นางสาวกาญจนา เงินงอกงาม

63103010934 นางสาวพิชชาภา ศรีสท%าน

63103010935 นางสาวธัญพิชชา กันหาบุตร

63103010936 นางสาวสุวิดา จัดนอก

63103010937 นางสาวศุภาพิชญ� จงกลกลาง

63103010938 นางสาวเจนสุฎารัตน� สาวิสัย

63103010939 นางสาวจรัสศรี ระลึกดี

63103010940 นายวัชรากร บุญกลาง

63103010941 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิเหลือ

63103010942 นางสาวประภัสสร ประมูล

63103010943 นายพชร บุญส7ง

63103010944 นางสาวธนันณัฏฐ� ราชประสิทธ์ิ

63103010945 นางสาวสายสุรีย� ศิลปXวโร

63103010946 นางสาวอรปรียา กล%าหาญ

63103010947 นายณัฎฐกิตต์ิ ยันต�จิตรเกาะ

63103010948 นางวิไลรัตน� คําลาย

63103010949 นางสาวกิตติมา ศรีสมบัติ

63103010950 นางสาวนฤมล มินวงศ�
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63103010951 นางสาวรุจินี แคลนกระโทก

63103010952 นางสาวมุกดารัตน� จวงเงิน

63103010953 นางสาวสุพัตรา อ7างทอง

63103010954 นางสาวพิรานันท� คงภัทร�จิรกิตต์ิ

63103010955 นางสาวปรานอม ทิวตะขบ

63103010956 นายสัญญา สงกลาง

63103010957 นายอัศวพันธ� พันธุ�วิเศษ

63103010958 นายธิชากร ขอนศักด์ิ

63103010959 นางสาวปาฎลี จําปาบุรี

63103010960 นางสาวกษมา ป:ดไธสง

63103010961 นางสาววัชราภรณ� วินทะวุฒิ

63103010962 นางสาวปลายฟNา เลียนอย7าง

63103010963 นายสถาพร หม่ันคง

63103010964 นายวิทิต อันหนองกุง

63103010965 นายอรรถสิทธ์ิ รัตนถาวร

63103010966 นายอภิมุข วันเฟ[Lองฟู

63103010967 นางสาวปKยนุช ฤทธิค7อม

63103010968 นางสาวทัศนีกรณ� ภัททิยะโพธ์ิทอง

63103010969 นายปกรณ� สมรัมย�

63103010970 นางสาวสุธิญา อุส7าห�ดี

63103010971 นายนิรุตต� เสาร�สูงเนิน

63103010972 นางสาววิภาดา สีทาหาร

63103010973 นางสาวณัฐธิดา ถินจะบก

63103010974 นายประทักษ� จันทรคีรี

63103010975 นางสาวรุจิรา มาตรทะเล

63103010976 นางสาววิศวินท� จรเอ%กา

63103010977 นายสิทธิโชค เสาศิริ

63103010978 นางสาวณภัสวรรณ หนุนพลกรัง

63103010979 นายศรัทธา ไวยป:ญญา

63103010980 นางสาวกิตติมา ฝ:Lนระหันต�
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63103010981 นางสาวภควิภา พจนะโกสีย�

63103010982 นางสาวทิราภรณ� บวกสันเทียะ

63103010983 นายวรายุทธ สาวสืบ

63103010984 นายอุกฤษฎ� หม่ันตลุง

63103010985 นางสาวรุ7งตะวัน พยุหไพบูลย�

63103010986 นายสุรชัย อนันต�นิล

63103010987 นางสาวนุชจรี สามเณร

63103010988 นางสาวเจนจิรา ปลัด

63103010989 นางสาวศรัลย�รัตน� บรรเจิดศิลปX

63103010990 นางสาวสุทธิดา เจริญสุข

63103010991 นายนิรุตต์ิ ดอกประโคน

63103010992 นางสาวอภิญญา ประสารสุข

63103010993 นางสาววัลยา ผดุงผิว

63103010994 นางนัทธ�หทัย ภาระไพร

63103010995 นางสาวณัฏฐิกา แข็งขัน

63103010996 นางสาวอัญชลี ประเสริฐแท7น

63103010997 นางสาวสายธาร เขินไพร

63103010998 นายพีรพล มณีโชติ

63103010999 นายสาธิต จงนอก

63103011000 นางสาวพิลาวัณย� อรุณเรื่อ

63103011001 นายฤทธิชัย คํางาม

63103011002 นายสิทธิพร ต7อสกุล

63103011003 นางสาวมาริษา นามกลาง

63103011004 นางสาวสุทัศณีย� เยาวนารถ

63103011005 นางสาวรัศมี แขขุนทด

63103011006 นางสาวณัฐนรี บุญแท7น

63103011007 นายศักด์ิศรณ� เจVกสูงเนิน

63103011008 นางสาวอรอรุณ โสภาศรีจันทร

63103011009 นางสาวสุกัญญา พิพิธภัณฑ�

63103011010 นายฤทธิชัย สอพิมาย
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63103011011 นางสาวพรรณวรท แสนจันทร�

63103011012 นายป:ณญทรรศก� ผลงาม

63103011013 นางสาวชมพูนุช ศาสตรา

63103011014 นางสาวมะลิวรรณ โพธ์ิผาง

63103011015 นายกิตติพงศ� ตัดพุดซา

63103011016 นางวันเพ็ญ โพธ์ิจันทึก

63103011017 นายวรรณศิลปX จุนไธสง

63103011018 นางษุฌญา ประจงเศรษฐ�

63103011019 นายวาริน ทั่งพรม

63103011020 นางสาวชนากานต� ดาวเรือง

63103011021 นายบุญญฤทธ์ิ เทียนวรรณ

63103011022 นางสาวปKยดา บุญลือ

63103011023 นางสาววิภาวรรณ จําปZ

63103011024 นางสาวสุรีรัตน� ศรีจันทร�

63103011025 นายสมโชค จําปามูล

63103011026 นางสาวเนตรชนก ไชยพาน

63103011027 นายกีรติ ชูเชิดดอก

63103011028 นางสาวจันทร�จิรา บุบผามาโล

63103011029 นางสาวอุไรวรรณ หาญศึก

63103011030 นางสาวธัญพิมล ม7วงเพชร

63103011031 นางสาวสมหญิง  ูชูกล%า

63103011032 นางสาวสุวรรณา อบอุ7น

63103011033 นายณัฐพล แสงภารา

63103011034 นางสาวฤทัยรัตน� บัวดก

63103011035 นางสาวสุภารดี เชิดเพชรัตน�

63103011036 นายรพีชาติ พนมรัตน�

63103011037 นางสาวชนิษฎา นาคสําราญ

63103011038 นางสาวอรุณศรี ที่รักษ�

63103011039 นางเอธยา อุตสาหกุล

63103011040 นางสาวจุฬารัตน� อาจฤทธ์ิ
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63103011041 นางสาวพรชนก นาดี

63103011042 นายภาคภูมิ พิมพ�พิทักษ�

63103011043 นางสาวมูนีเราะห� ยานยา

63103011044 นายศิริพงษ� นิตย�กระโทก

63103011045 นายศรนรินทร� ตันติมาลา

63103011046 นางสาวเจนจิรา อรกุล

63103011047 นางสาวนลินี หินนาค

63103011048 นางสาวปาริชาติ ศรีด7านจาก

63103011049 นางสาวนรารัตน� พนมศักด์ิ

63103011050 นางสาวแพรทอง จันทะบูรณ�

63103011051 นางสาวสุดารัตน� เทียมทนงค�

63103011052 นางสาวธนัญญา ภูผาพันธ�

63103011053 นายนิกร หงษ�พิพิธ

63103011054 นางสาวศิรตา กมลกลาง

63103011055 นางสาวศิวพร ตอพล

63103011056 นางสาวอุษา ชุ7มกลาง

63103011057 นางสาวทัศณีย� เข็มสุข

63103011058 นางสาวสุวลักษณ� หนูมี

63103011059 นายกิตติศักด์ิ ย%อยโพธ์ิสัย

63103011060 นางสาวสุวนันท� บางขุนทด

63103011061 นางสาวสุพรรณษา สิงห�ซอม

63103011062 นางสาวกันยกร บูรณะ

63103011063 นางสาวสุวรรณี อุดมทรัพย�

63103011064 นางสาวสุภาพร ภู7เงิน

63103011065 นางอุทัยพร สลางสิงห�

63103011066 นางสาวกุลดา ชาวโคราช

63103011067 นางสาวกรรณิการ� หาญสงคราม

63103011068 นางสาวก่ิงแก%ว พัดทะเล

63103011069 นางสาวเกศกนก จันทบุตร

63103011070 นางสาวกัญญารัตน� มานะงาน
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63103011071 นายนิรัติศัย คงสุข

63103011072 สิบตรีจตุพล ถึกมา

63103011073 นางภัสณาภรณ� กะสันเทียะ

63103011074 นางสาวสิริพร เลิกนอก

63103011075 นางอริยา กว%างพิมาย

63103011076 นางสาวกาญจนา ทอนสวัสด์ิ

63103011077 นางสาวนารีรัตน� หัดนา

63103011078 นายณัฐพล วงศ�สุวรรณ�

63103011079 นางสาวมานิดา ทารส

63103011080 นายตรีวิชญ� ทองทับพันธ�

63103011081 นางสาวอภิญญา สอนบุญทอง

63103011082 นายณัฐพงษ� ชัยธนะกุลมงคล

63103011083 นางสาวปKยวรรณ อินทะเล

63103011084 นางสาววสุชล ช7างยันต�

63103011085 นางสาวนิระชา ศรีสงคราม

63103011086 นางสาวสุภาพร สมพงษ�พันธ�

63103011087 นางสาวธนิษฐา ที่ดี

63103011088 นางสาวเมทะนี ปานเกิด

63103011089 นางสาวณัฏฐยาภรณ� ภานุมาตย�

63103011090 นายสิทธิพร ชัยพร

63103011091 นางสาวฐิติชญา สายแก%ว

63103011092 นายกิตติ จริยามา

63103011093 นางสาวศริญญา ดีชัย

63103011094 นางกมลวรรณ สกุลวัฒนา

63103011095 นางสาวอังคณา สุเมธี

63103011096 นางสาวอภัสนันท� จงสูงเนิน

63103011097 นางสาวสุธาทิพย� เวียงอินทร�

63103011098 นางสาวช7อผกา ขันธุรา

63103011099 ว7าที่ ร.ต.หญิงสุณิสา จาดขํา

63103011100 นางสาวพิจิตรา ขนานรัมย�
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63103011101 นายปรีชา วันเมืองเก7า

63103011102 นางสาวฉันทิชา โพธ์ิดี

63103011103 นางสาวปนิตา ปานจํารูญ

63103011104 นางสาวเกตุศินี คงเจริญ

63103011105 นางสาวอินทรา พลดอน

63103011106 นางสาวเบญจมาภรณ� สํารวมรัมย�

63103011107 นางสาวรัชฎาภรณ� ประเสริฐพงษ�

63103011108 นางกมลชนก พุทไธสง

63103011109 นางสาวอชิรญาณ� แสนธิ

63103011110 นางสาวชัญชนก ปรีชาชน

63103011111 นางสาววิกานดา อ7อนแปNน

63103011112 นายภาสกร แพนกุดเรือ

63103011113 นางสาวภัทรพรรณ หลอมนาค

63103011114 นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ�

63103011115 นายพิชชากร ชื่นชม

63103011116 นายเรืองฤทธ์ิ พันศิริ

63103011117 นางสาวนริศรา นนฤาชา

63103011118 นางสาวชนันพัฒน� โพธ์ิจันดี

63103011119 นางสาวณัฐวรรณ ปรากฏชื่อ

63103011120 นายชนสรณ� ประทุมแสง

63103011121 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ เทพยศ

63103011122 นางสาวพิมพ�วิภา เกาะรัมย�

63103011123 นายสัญญลักษณ� พลเรือง

63103011124 นางสาวสุธินี สิงหเสนีย�

63103011125 นางสาวณัฐพร เสมาเพชร

63103011126 นายภัชญานนท� นรินทร

63103011127 นายวิทวัส อึ้งศิริไพศาล

63103011128 นางสาวมาริษา วงศ�ศร

63103011129 นางสาวพรภิรมย� สุขสมัย

63103011130 นางสาววรรัตน� พราหมณ�กระโทก
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63103011131 นายวุฒิวัฒน� ดอนประจง

63103011132 นายปKยพงษ� มีสะอาด

63103011133 นางสาวสิริกานต� พูนทะเล

63103011134 นายชูชัย ศรีกระสังข�

63103011135 นางสาวปภัสรา สมภา

63103011136 นางสาวจิตนันท� วิทยาเอนกนันท�

63103011137 นางสาวสุปรียา โสประโคน

63103011138 นางสาวม่ิงขวัญ มิรินทร�

63103011139 นางสาวชลลดา ยอยเงิน

63103011140 นางสาวกวินณา บุญวิจิตร

63103011141 นางสาววชิรญาณ� รัตนวงษา

63103011142 นางสาวสุทธิดา อยู7ปูน

63103011143 นายวสันต� เกตุทอง

63103011144 นางสาววิไลวรรณ โมกศรี

63103011145 นายบุญญฤทธ์ิ มัดหา

63103011146 นางสาวสุดธิดา ภิญโญทรัพย�

63103011147 นางสาวณัฎฐา สุขแก%ว

63103011148 นางสาวนิตยา ทรงราศรี

63103011149 นายคณิน บริรักษ�ประชา

63103011150 นางสาวพรฉวี นาครินทร�

63103011151 นายพิสิทธ์ิ เสง่ียมศักด์ิ

63103011152 นางสาวจิตรพิศุธิน� ม7วงแก%ว

63103011153 นางสาวพัทธินันท� ศรีมหาพรหม

63103011154 นายคณิน น%อยสุวรรณ�

63103011155 นางสาวภูริชญา รีทา

63103011156 นายจักรกฤษณ� เงินประมวล

63103011157 นายทศพร คํากระโจม

63103011158 นายวิศรุต ภัทรกุลเชฎฐ

63103011159 นายนิฐิพงษ� สันติสัมพันธ�

63103011160 นางสาวณิชา มาตราช
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63103011161 นางสาวพรภิมล ทองดีนอก

63103011162 นางสาวโยษิตา ชัยธนาปุระ

63103011163 นางชวนพิศ ทวารไธสง

63103011164 นางสาวเมธิชา ไชยศรียา

63103011165 นางสาวปฏิมา มานะกิจ

63103011166 นางสาวเบญจลักษณ� กาลจักร

63103011167 นางสาววรรณพร พรพิทักษ�สกุล

63103011168 นางสาวศิรินาถ กาชัย

63103011169 นางสาวเภตรา ฉกรรจ�ศิลปX

63103011170 นายพงศ�พิสุทธ์ิ เรืองรุ7งศรี

63103011171 นายธนาคาร เสถียรพูนสุข

63103011172 นางสาวสุณิตรา สมญาติ

63103011173 นางสาวภัทรพร เอี่ยมสุทธิรักษ�

63103011174 นางสาวอุษณีย� ทรัพย�ประเสริฐ

63103011175 นางสาวจุฑาลัย ทะมะรมย�

63103011176 นายวัชรา คึงจันทึก

63103011177 นายดนุพล อนุไพรวัลย�

63103011178 นางสาวกัณฐิกา ประดุจชนม�

63103011179 นายอดิเทพ ลันไธสง

63103011180 นายทศพล ชาติรัมย�

63103011181 นายนวนิต คงทน

63103011182 นางสาวอนุรักษ� บุราช

63103011183 นางสาวสุกัญญา คงโนนกอก

63103011184 นางสาวอรนภา วิเศษศรี

63103011185 นางสาวเสาวลักษณ� มองขุนทด

63103011186 นางสาวกัลยา ปวงศิริ

63103011187 นางสาวพรพันธ� ผลช7วย

63103011188 นางสาวนาริน ใจดีพิมาย

63103011189 นางสาวกัลยาณี หาญลําพัง

63103011190 นางสาวปนัดดา บุญมี
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63103011191 นางสาวพรรณราย ธีระวณิชย�

63103011192 นางสาวอัจฉรา ปุยะติ

63103011193 นายนัฐวุฒิ กล%ารัมย�

63103011194 นางสาวณัฐวรรณ จําเริญทิพย�

63103011195 นางสาวธีรภรณ� อินทร�แก%ว

63103011196 นางสาวประภาวิณี บุตรเรือง

63103011197 นางสาวกรรณิกา ฉางพิมาย

63103011198 นางสาววันณี พลร7ม

63103011199 นายวิริยะ มูลปNอม

63103011200 นายณัฐวัฒน� เรืองสุขสุด

63103011201 นางสาวเกสรี ศรีจันทร�

63103011202 นางสาวอริสา สุกใส

63103011203 นางสาวสิริญา จันทร�กลาง

63103011204 นายจีระศักด์ิ ศรีสงคราม

63103011205 นางสาวธัญญารัตน� สังกัดกลาง

63103011206 นางสาวสุภลัคน� คบด7านกลาง

63103011207 นางสาวปาณิศา เกษมศรี

63103011208 นางสาวธิดารัตน� ณ จัตุรัส

63103011209 นางสาวจามจุรี มุ7งภู7กลาง

63103011210 นางสาวภัสสิริ หลวงเมือง

63103011211 นางสาวกมลรัตน� วับสันเทียะ

63103011212 นางสาวสุพัตรา สีดํา

63103011213 นางสาวสุมิตตรา ปKนะกัง

63103011214 นางสาวนันท�ณภัส ศรีชนาพันธ�

63103011215 นางสาวเชิดฉวี สุขบรรณ�

63103011216 นางสาวอัญชลี ช%างเผือก

63103011217 นางสาวนันท�นภัส ศุภพรชัยพฤกษ�

63103011218 นางสาวสุดารัตน� ยอดดํา

63103011219 นายพงศธร นาดี

63103011220 นางสาวพรทิพย� ธนศักด์ิสุวพล
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63103011221 นางสาวชนาภา อุบลวัตร�

63103011222 นายสิทธิกร บุณยธรรมกุล

63103011223 นางสาวภัทราภรณ� บุญมาก

63103011224 นางสาวสุภาภรณ� ชัยกิจ

63103011225 นางสาวฌลาวรวรรณ มาตา

63103011226 นางสาวปKLนเกล%า ทองวิลา

63103011227 นางสาวสรวงสุดา โก7งกระโทก

63103011228 นางสาวสุพัชญนันท� โอฬารรัศมี

63103011229 นางสาวนิตยา เบียดนอก

63103011230 นางสาวปานชีวา ถ7างกระโทก

63103011231 นายศุภรักษ� ดีทรัพย�

63103011232 นางสาวสุภัสสร เทพสถิตย�

63103011233 นางสาวศิดา สารีสิงห�

63103011234 นายกฤษฎา ก%อนจันทร�เทศ

63103011235 นางสาวธนัตดา เกตุค%างพลู

63103011236 นางสาวทัตพิชา นองประโคน

63103011237 นางสาวพรอนงค� ภูเต%าทอง

63103011238 นายนนทิสิทธ์ิ นาบํารุง

63103011239 นางสาวจันทนา แววดี

63103011240 นายปKติ ไกรดงพลอง

63103011241 นางสาวรุ7งฤดี ชลอเจริญย่ิง

63103011242 นางสาวโสภาพร เผือกขจี

63103011243 นางสาวศิมาภรณ� พาจันทร�

63103011244 นางสาวธนัชชา เจริญขุนทศ

63103011245 นางสาวน้ําทิพย� ปานทอง

63103011246 นางสาวเบญจพร สุขเหลือง

63103011247 นางสาวอรปรียา ศรีน%อยขาว

63103011248 นางสาวจรีรัตน� ฟองคํา

63103011249 นายพงศ�ธร สมางชัย

63103011250 นางสาวรําพึง เกษรจันทร�
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63103011251 นายกําธร เย่ียมรัมย�

63103011252 นางสาวจิราวรรณ ประสานศักด์ิ

63103011253 นางสาวตติยา ทะนวนรัมย�

63103011254 นางสาววัชราภรณ� สอนงาม

63103011255 นายสุริยา โพธ์ิคํา

63103011256 นางสาวศุภนิดา เลียบสันเทียะ

63103011257 นางสาวกรรณิการ� ทรงกุล

63103011258 นางสาวกุลธิดา ปKดตาโส

63103011259 นางสาวณัฎฐพิชา อุตขันธ�

63103011260 นางสาวณัฐวดี ชนิดนวน

63103011261 นางสาวเบญจพร กาญจนะคช

63103011262 นางสาวดวงกมล เจิมขุนทด

63103011263 นายโยธิน อันวิเศษ

63103011264 นางสาววรรณิสา นิลโอโล

63103011265 นางสาวรุ7งนภา บุรินรัมย�

63103011266 นายวีรยุทธ แพทย�กระโทก

63103011267 นางสาวธนัชชนม� ฝQาพิมาย

63103011268 นางสาวภรภัทร โนนศรี

63103011269 นางสาวรัตนา แก%วกล%า

63103011270 นางสาวอุดมลักษณ� เลิกนอก

63103011271 นางสาวชัชชญา ฤทัยพิชาชาญ

63103011272 นายบัลลังท� เกตวัตร�

63103011273 นางสาวชนิดาภา โสมวิเศษ

63103011274 นายวรรณสิทธ์ิ สุวรรณ�

63103011275 นายปรัชญา วิเศษน้ํา

63103011276 นางสาวเสาวภา ม7วงเพชร

63103011277 นายศรัณย� แพทย�สันเทียะ

63103011278 นางสาวจันทรา แทนกระโทก

63103011279 นางสาวแววตา มอญยาว

63103011280 นางสาววิรงรอง จันทร�ประแดง
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63103011281 นางสาวกาญจนา สุดตาซ%าย

63103011282 นางสาวปภัสรา อิสสรา

63103011283 นางสาวนวลจันทร� ศรีวรขันธ�

63103011284 นางสาวจิระนันท� รูญลา

63103011285 นางสาวชมภุนุช รัตนา

63103011286 นางสาวกัญชลิดา ศิลานันท�

63103011287 นางสาวจันทร�จิรา ชุนบุญมา

63103011288 นางสาวชฎาพร ศรีทอง

63103011289 นายภาณุพงษ� นิวาสรัมย�

63103011290 นางสาวกนิษฐา ศรีโสดาพล

63103011291 นางสาวพิชญธิดา ยอดพงค�พิพัฒน�

63103011292 นางสาวไอลดา ปอศรี

63103011293 นายวดล นามประเสริฐ

63103011294 นางสาวปรียาพร ต้ังวงศ�

63103011295 นางสาวนิภาวรรณ พาลแพน

63103011296 นางสาวพุดกรอง เตยสระน%อย

63103011297 นายวรรธนะ วิเศษวุธ

63103011298 นางสาวปKยนุช ปล%องงูเหลือม

63103011299 นางสาวปKยาอร อุดมประสิทธ์ิ

63103011300 นายณภัทร พ7วงพี

63103011301 นางสาวอรสา เจริญธง

63103011302 นางสาวผุสชา อินทร�เจริญ

63103011303 นางสาวฉัตรจริยา พ7อค%า

63103011304 นางสาวเจนจิรา สมวงศ

63103011305 นางสาววิมลสิริ พุ7มทองหลาง

63103011306 นางสาวพรรณี ใจสว7าง

63103011307 นางสาวกาญจนากร วัฒนะธรรม

63103011308 นายพิชาภพ เพียงไธสง

63103011309 นายสุเมธ งามจันอัด

63103011310 นางสาวณัฐจิรา ยะสีดา
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63103011311 จ.ท.หญิงชลธิชา บัวสันเทียะ

63103011312 นางสาวสุพิน ผู%มีสัตย�

63103011313 นางสาวกมนนิษฐ� อัฐโพธ์ิทอง

63103011314 นางสาวยุพารัตน� สุทธิทักษ�

63103011315 นางสาวพนิดา แจกเกาะ

63103011316 นายภูวนัตถ� มุสิกะสาร

63103011317 นางสาวอรทัย จันทร�หา

63103011318 นายทศพล ชิตทอง

63103011319 นายวรวุฒิ สิงห�โตทอง

63103011320 นางสาวกิติยาภรณ� กาศกระโทก

63103011321 นางสาวกาญจนา เมียกขุนทด

63103011322 นายจิรวัฒน� โด7งดี

63103011323 นางสาวกฤตยา อุทัยรัตน�

63103011324 นายธนพล อุดมรัตน�

63103011325 นางสาวนิศาชล ถากถาง

63103011326 นายศรนรินทร� ศรีอภัย

63103011327 นางสาวสาลินี ทนวนรัมย�

63103011328 นางสาวธันยพร ตุลาการ

63103011329 นางสาวสุชาดา บุตรชารี

63103011330 นางสาวสุพรรณี เข็มคง

63103011331 นางสาวศิริพร สําราญสุข

63103011332 นางสาวปรางค�นภา ทาอีเม%ง

63103011333 นางสาวจิราภรณ� พวงสันเทียะ

63103011334 นายสุวิชัย ตันติเจริญใจ

63103011335 นางสาววัชราภรณ� ควบพิมาย

63103011336 นางสาวสิริรัตน� ชอบเลี้ยงสัตว�

63103011337 นายอรรถกร กลับกลาย

63103011338 นางสาวนิตยา หอมขจร

63103011339 นางสาวนันทวรรณ จงใจกลาง

63103011340 นางสาวศิรดา ภูมิสมบัติ

หน%า 378 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103011341 นางสาวธนิตา คําดี

63103011342 นางสาวรัตนพร นิลประดับ

63103011343 นายศุภพล ประไวย�

63103011344 นางสาววรรณภา ป:;นบรรจง

63103011345 นางสาวอนุชชิดา ยางงาม

63103011346 นางสาวเลิศสกุล พงศ�สุวรรณ

63103011347 นายอินทรีย� รําพรรณนิยม

63103011348 นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต�

63103011349 นางสาวณัฐรดา ศิลารัตน�

63103011350 นายชวัล โรจนธรรม

63103011351 นางสาวสุภาภรณ� ครูพิพรม

63103011352 นายนนทิวัฒน เดชวงษา

63103011353 นางสาวพิมพ�ผกา ดงงผัด

63103011354 นางสาวรัตติยากร เดสูงเนิน

63103011355 นางสาวอารยา บุญแจด

63103011356 นางสาวสรวงสมร กองคําฟู

63103011357 นางสาวขวัญดารา และไธสงค�

63103011358 นางสาวศิภาพร มงคล

63103011359 นางสาวสุศิริ ดวงคําวงษ�

63103011360 นายกฤษณะคม อุดมทรัพย�

63103011361 นางสาวมุกขรินทร� สีทาสังข�

63103011362 นางสาวขนิษฐา พรมลารักษ�

63103011363 นางอภิรมย� เนื้อนา

63103011364 นางสาวอภิญญา พรมเลา

63103011365 นางนภาพร ด%วงกลัด

63103011366 นายไชยพงษ� สุ7มมาตย�

63103011367 นายพิพัฒ จันทร�เจริญ

63103011368 นางสาวณีรชา ศิวะโรจน�จินดา

63103011369 นางสาวยุภาพร เต็มรัมย�

63103011370 นางสาวรัชญา คะเรรัมย�
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63103011371 นางสาวณัฐณิชา พร%อมสันเทียะ

63103011372 นายคุณวุฒิ เรืองสม

63103011373 นายกฤตกร พรหมทา

63103011374 นางอัญชลี เพชรสุวรรณ

63103011375 นายอัสดากร รัตน�อ7อน

63103011376 นางสาวกัญญาณัท ขวาไทย

63103011377 นางสาวปุณยวีร� สุขสมบูรณ�

63103011378 นางสาวอัญชุลีพร เขียวสมอ

63103011379 นางสาววชิราพรรณ ท%าวพรหม

63103011380 นางสาวนงนุช การะเกตุ

63103011381 นางสาววทันยา แหนงใหม7

63103011382 สิบตํารวจเอกธีรวิทย� บุญคํ้า

63103011383 นายวรพจน� วัตถุสินธ�

63103011384 นายณัฐนนท� กลิ่นวงศ�

63103011385 นางสาวอุไรวรรณ บุญโสภา

63103011386 นางสาวตวงรัตน� สังข�น%อย

63103011387 นายนันทวัฒน� เทียงดีฤทธ์ิ

63103011388 นางอัญธิญา สนิทกลาง

63103011389 นางสาวพิญาภัค เพ็ชรรัตน�

63103011390 นางสาวณัฐดา ภาพยนต�

63103011391 นางสาวปนัดดา หวังแววกลาง

63103011392 นายอธิปไตย สยามประโคน

63103011393 นายธาดา แก%วโสภา

63103011394 นางสาวพลอยใจ เพ7งพิศ

63103011395 นางสาวปรางฑิพย� โสมกูล

63103011396 นายภาณุเทพ สันติสุขไพศาล

63103011397 นางสาวสุนิสา แจ7มใส

63103011398 นางสาวสกุลรัตน� ธงสันเทียะ

63103011399 นายทศพล ชาญเวช

63103011400 นางสาวอภิญญา อังคณฑี
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63103011401 นายวรพล ทัพกลาง

63103011402 นางสาวสุวนิต จันทร�งาม

63103011403 นางสาวณัฐพร บัวบรรจง

63103011404 นางสาวภานุมาศ ภูชะโอม

63103011405 นางสาวอริสา สอดส7องกฤษ

63103011406 นางสาวณิชกานต� พลราชม

63103011407 นางสาวสิริวรรณ� บัวอ7อน

63103011408 นางสาวสมฤทัย ลาภสูงเนิน

63103011409 นางสาวอภิญญา กันทากาศ

63103011410 นางสาวภัชรีญา เสนผาบ

63103011411 นายสุรพล กําเนิดสิงห�

63103011412 นางสาววรัทยา ไพจิตราสุคนธ�

63103011413 นางสาวขวัญชนก มูลศรี

63103011414 นายภูมิศักด์ิ บูรณปรีชา

63103011415 นางสาวจิราวรรณ กฤชทอง

63103011416 นายรัชชานนท� หาญชนะ

63103011417 นางกันยรัตน� พิกุล

63103011418 นางสาวเกษรา ศรีชัย

63103011419 นางจุฑาทิพย� อรัณยภูติ

63103011420 นางสาวสัญลักษณ� สายสูงเนิน

63103011421 นางสาวจิรวรรณ ศิริสวัสด์ิ

63103011422 นางสาวจีระวรรณ เกษาพรม

63103011423 นางสาวจิดาภา ศรีแสนปาง

63103011424 นางขวัญฤทัย วังอินตVะ

63103011425 นายไพบูลย� ทัตเศษ

63103011426 นางสาวสุรางคณา ภักดีกลาง

63103011427 นางสาวฐิติณา เก้ียวสูงเนิน

63103011428 นางสาวทัศนีย� วิชัยดิษฐ

63103011429 นายอานนท� ออกสุข

63103011430 นางสาวสุมาลิน พาหนองแวง
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63103011431 นางสาวเยาวภา ด%วงเชี่ยว

63103011432 นางสาวหนึ่งฤทัย เปล7งสันเทียะ

63103011433 นางสาวธัญญรัศม� เภสัชชา

63103011434 นางสาวสุพัตรา จันระวัฒน�

63103011435 นางสาวธยาดา ครบรัตนะ

63103011436 นางสาวพิชญา ซ7อนนอก

63103011437 นางสาวรัชดา เจตินัย

63103011438 นางสาวรชยา โกกะพันธ�

63103011439 นางสาวจันทร�ธิมา ซ7อมจันทึก

63103011440 นางสาวพรบุญ นาคเม%า

63103011441 นางสาววรารัตน� โสบกระโทก

63103011442 นางสาวกรกช ผมรี

63103011443 นายปรีชา พวงเเก%ว

63103011444 นางสาวอรุญรัตน� จรูญสนธ�

63103011445 นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง

63103011446 นางสาวณัฐนันต� เพชรไกร

63103011447 นางสาวอารีรัตน� จันทะเสน

63103011448 นางสาวกัญลักษณ� เนติ

63103011449 นางสาวทิพวรรณ ขันทอง

63103011450 นางสาวอัจฉรา สารคํา

63103011451 นางสาวสินาภรณ� นามวงค�

63103011452 นางสาวอังศุมาลี คงหินไธสง

63103011453 นางสาวขวัญรัตน� อุสาทรัพย�

63103011454 นางสาวสุธาทิพย� พรหมดีสาร

63103011455 นางสาวกุสุมา คําใบ

63103011456 นางสาวอรทัย ใจเดียว

63103011457 นายรัตนฉัตร สืบค%า

63103011458 นางสาวภัคฑิรา ชาญวิจิตร

63103011459 สิบตรีเสกสรร วาปZโก

63103011460 นางสาวศรสวรรค� ทับทิมศรี
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63103011461 นางสาวปจารีย� ออโพธ์ิทอง

63103011462 นางพิชชานันท� นันทะเขต

63103011463 นางสาวนารีรัตน� พยอมหอม

63103011464 นางสาวศิริประภัสร� พรมกาวงษ�

63103011465 นางสาวอภิญญา เสริมจันทร�

63103011466 นายเฉลิมพร วงมานิต

63103011467 นางสาวอําภาภรณ� ด%วงนอก

63103011468 นางสาวจารุวรรณ แววกระโทก

63103011469 นางสาวลลิตา ดอนกลาง

63103011470 นางสาววิภาวรรณ บํารุงกลาง

63103011471 นางสาวนภัทร สาระรัตน�

63103011472 นางสาวโชติกา นามประสพ

63103011473 ว7าที่ ร.ต.จิตรินทร� อินทรโพธ์ิ

63103011474 นางสาวพัชราภา กูบกระโทก

63103011475 นางสาวขนิษฐา ดีสีปาน

63103011476 นางสาวรินทร�ลภัส เอกอนันต�ชุติกุล

63103011477 นางสาวกาญจนาพร บรรเทิงสุข

63103011478 นางสาวนิตยาวรรณ วงค�ษร

63103011479 นางสาวประภาศรี เทียมวงษ�

63103011480 นางสาวฐิติพร นาคณรงค�

63103011481 นางสาวสุภาภรณ� ต้ังตระการพงษ�

63103011482 นางบุปผา เเสงงาม

63103011483 นายชุติพงศ� ศรีษะแก%ว

63103011484 นายชิตพงษ� ตราชู

63103011485 นางสาววรรณพร กวดสําโรง

63103011486 นางสาวณฐรัตน� โสมา

63103011487 นางสาวจิตติมา สุพรรณนอก

63103011488 นางสาวกุลปริยา อยู7ชมวงษ�

63103011489 นางสาวอรกานต� บูรณะโสภณ

63103011490 นายวิษณุพงศ� นันทจักร�
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63103011491 นางสาวจุฑาภรณ� คําผาย

63103011492 นายธมเชาวน� มณีศรี

63103011493 นางสาวณัฐกานต� แก%วกลม

63103011494 นางสาวสุชาดา เปลี่ยนขํา

63103011495 นางสาวพานิชพัฒน� พัชราชีวิน

63103011496 นางสาวสาวดี แรกข้ึน

63103011497 นายไอยรา คําจันทร�

63103011498 นางสาวจริยา บัวโรย

63103011499 นางสาวเปรมฤทัย ละเอJียด

63103011500 นางสาวอินทิรา โรจนวรหิรัญ

63103011501 นางสาวปริยฉัตร ศรีวรานนท�

63103011502 นางสาวสุมิตตา โยบสูงเนิน

63103011503 นางสาวคนิษฐา จ่ันเจริญ

63103011504 นางสาววรลักษณ� ช7างเกวียน

63103011505 นางสาวธัญสุดา บุญเรือง

63103011506 นางสาวกมลชนก โฉมทรพย�เย็น

63103011507 นางสาวณัฏฐิกานต� ปรียานนท�

63103011508 นายประเวศน� ละเอียด

63103011509 นายเสกสรร กุลเกิด

63103011510 นางสาวทิวาพร บรรพจน�พิทักษ�

63103011511 นางสาวเพ็ญนภา ซาวัน

63103011512 นายชาคริต เสพสุข

63103011513 นายอภิวัฒน� ภิญญมุขสาพงษ�

63103011514 นางสาวยุธิดา ช7างถม

63103011515 นางสาวบุศรินทร� วงศ�ชารี

63103011516 นางสาวรุ7งทิพย� โนนพลกรัง

63103011517 นายเสกสรรค� รอดวินิจ

63103011518 นายเกรียงศักด์ิ รัตนอนันต�

63103011519 นางสาวอรทัย หวังประสพกลาง

63103011520 นายสิทธิโชค คนย่ัง
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63103011521 นายป:ญญา ปทักขินัง

63103011522 นางสาวสุทธินันท� นามป:ญญา

63103011523 นางสาวภัทรกานต� ชัยชาญรัมย�

63103011524 นางสาวภัทรา รองในเมือง

63103011525 นางสาวดวงฤทัยพร จีนมะเริง

63103011526 นางสาวเสาวณีย� พิมพ�ปรุ

63103011527 นางสาวนิภาภรณ� วาถูกใจ

63103011528 นางสาวพิมพนิต สีเสือ

63103011529 นางสาววธัญญา จาบประโคน

63103011530 นางสาวปวีณพัชรร� พิไลพรรณภัสร

63103011531 นางสาวรัตนาภร แก%วโพธ์ิ

63103011532 นายธีรศักด์ิ ชูเนตร

63103011533 นางสาววนิดา แจ7มใส

63103011534 นางสาวกัลยวรรธน� ธรรมนิยม

63103011535 นางสาวนัฐธยานันท� รู%รักษา

63103011536 นายทิน คิดการ

63103011537 นางสาวอนุธิดา สมรทอง

63103011538 นางสาวบุษราภรณ� นนท�ขุนทด

63103011539 นายนฤเบศ พลตาล

63103011540 นางสาวมณเฑียร ดวงสุวรรณ�

63103011541 นางสาวพัคคิณี คลังประโคน

63103011542 นางสาวมนฑิรา เรืองสําราญ

63103011543 นางสาวสิริวรรณ บุตรศรีชา

63103011544 นายสัจจา เดโชพล

63103011545 นางสาวเกวลิน สีปากดดี

63103011546 นางสาวสิริมาส อินทรกําแหง

63103011547 นางสาวภัสราภรณ� วิญญายงค�

63103011548 นางสาวกิตติยา ฝNายเจริญ

63103011549 นายปกรณ� บัวพิมาย

63103011550 นายเดชฤทธ์ิ เครือพิมาย
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63103011551 นางสาวจิราพัชร� จิตรักษา

63103011552 นางสาวอัญชนา เข่ือนงูเหลือม

63103011553 นางสาวชญานิศ ต้ังจารุศรีธราธร

63103011554 นางสาวจารุดา กองศรี

63103011555 นายจิรายุ ศรีชัยรมย�รัตน�

63103011556 นางสาวศิริวรรณ ลีพันดุง

63103011557 นางสาวอารีรัตน� ศาร�ทรัตน�

63103011558 นางสาวสาริศา มะณีแสง

63103011559 นายชญานิน เดชพิริยชัย

63103011560 นางสาวศิริวรรณ กรวดนอก

63103011561 นางสาววีณา นาคศิริ

63103011562 นายคณุตม� เทพา

63103011563 นางณัฐธิดา แก%วสุพรรณ�

63103011564 นางสาวปKยวรรณ ระดาบุตร

63103011565 นางสาวประภัสสร จันทร�จันทึก

63103011566 นายวรวิทย� หริรักษ�วงศ�

63103011567 นางสาวพิมพ�ชนก ดาบพิมพ�จับ

63103011568 นางสาวสําเรือง มานะการ

63103011569 นายอธิวัฒน� เวนไธสงค�

63103011570 นางสาววาสนา ทองสุขนอก

63103011571 นางสาวศิริกัลยา ปรึกไธสง

63103011572 นางสาวรัญชิดา สร%อยวัฒนานนท�

63103011573 นางใจแก%ว ศิริโชติ

63103011574 นางวาสนา มีสันเทียะ

63103011575 นางสาวยุวดี นารถสมบูรณ�

63103011576 นายศุภกิตต์ิ เงางาม

63103011577 นางสาวกาญจนาพร อาบสุวรรณ�

63103011578 นางสาวเมรี จัตุรัส

63103011579 นางสาวมนัสนันท� มะเริงสิทธ์ิ

63103011580 นายพีระภัทร ชินมาตร�
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63103011581 นางสาวศรัณยา สังฆะมณี

63103011582 ส.อ.ชัยวัฒน� พิมพ�กิตติวัฒน�

63103011583 นายสรรพัชญ� เกรียงไกรยศ

63103011584 นางสาวอารีรัตน� ศรีวิชัย

63103011585 นางสาววราภรณ� ชมชื่น

63103011586 นางสาวปรีญากร จรัสพันธ�

63103011587 นางสาวพาพร เอ%โฉม

63103011588 นายนครินทร� กองไธสง

63103011589 นางสาวนิธิมา ชินโพธ์ิกลาง

63103011590 นายนพสิทธ์ิ ป:ญญาเลิศลักษณ�

63103011591 นางสาวกาญจนรัตน� ชามะเริง

63103011592 นางสาวขนิษฐา ภูมิมะนาว

63103011593 นางสาวหัทยา มีวุฒิ

63103011594 นางสาวรวิสรา สุขพิมาย

63103011595 นางสาวจุฬาลักษณ� ชาติเผือก

63103011596 นางสาวสุทธิดา โทโล

63103011597 นางสาวชญาณ�พิมพ� สายบุญจวง

63103011598 นายพิชชากร เพ็ชรรัตน�

63103011599 นายกิตติ สรรพอําไพ

63103011600 นางสาวกาญจนา กล%าพังเทียม

63103011601 นางสาวเจนจิรา บุญสมสู7

63103011602 นางสาววรัญญดา เชิญชัยภูมิ

63103011603 นางสาววิไลลักษณ� พรศรี

63103011604 นางสาวภัทรา กาแก%ว

63103011605 นางสาวพรณัฐชา เขนสันเทียะ

63103011606 นางสาวอรวรรณ สุระทศ

63103011607 นายกฤษฎากร ถามนาศาสตร�

63103011608 นายทัชอรัญ คุณสิงห�

63103011609 นางสาวปุณชรัสม์ิ พลทม

63103011610 นายวีรพล คงสิน
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63103011611 นายอานนท� กลางประพันธ�

63103011612 นางสาวดลยา เหยียดกระโทก

63103011613 นางสาวปณิดา เรืองคง

63103011614 นางสาวปKยพัชร สีตะพงศ�

63103011615 นางสาวนันทน�ธิชาพร หม่ีกระโทก

63103011616 นางสาวตุลยดา ยะทา

63103011617 นางสาวศิริลักษณ� คุ%มสุข

63103011618 นายจีราวัฒน� รังพงษ�

63103011619 นางสาวสุวนันท� นิตย�ภักดี

63103011620 นางสาวเพ็ญพักตร� ศรีวิลัย

63103011621 นางสาวกันยารัตน� แก%วไสย

63103011622 นางสาวศิริวรรณ ชํานินอก

63103011623 นายอภินพ กงจักร�

63103011624 นางสาวอรนุช อาทิตย�วงษ�

63103011625 นางสาวชัชฎา ฉัตรทอง

63103011626 นางสาวปวีนา นารี

63103011627 นางสาวขณิฐา โพธิขํา

63103011628 นางสาวรพีพรรณ จิตรครบุรี

63103011629 นายวาสุเทพ สุภา

63103011630 นางสาวมณีรัตน� แสงพงษ�

63103011631 นางสาวสุมลนาถ จํารัมย�

63103011632 นางสาวป:ทมพร มัธยมสกุล

63103011633 นายจิตนกรณ� อุทัยอาจ

63103011634 นางสาวรัชฎาภรณ� รักชาติ

63103011635 นางสาวสมพร หมึกกระโทก

63103011636 นางสาวอุมาภรณ� เศรษฐ�วรภักด์ิ

63103011637 นางสาวภรณ�ทิพย� ทือเกาะ

63103011638 นางสาวขวัญฤทัย โพธ์ิศรีรัตน�

63103011639 นางสาวบุญญาพร ไพศาลดีลี้สุวรรณ�

63103011640 นายพิพัฒน�พล หล7อยดา
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63103011641 นางสาวรุ7งนภา มะโนบาล

63103011642 นายภควัต แสงดี

63103011643 นางสาวดารณี เถียรหนู

63103011644 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ�

63103011645 นางสาวิตรี ชาชํานาญ

63103011646 นางสาวกรชวัล สุวรรณนุรักษ�

63103011647 นายธนาวัฒน� พรมมา

63103011648 นางสาวถาวรีย� ฮูงสูงเนิน

63103011649 นางสาวรัติญา ลัดดากลม

63103011650 นายกิตติศักด์ิ มิตรแสง

63103011651 นายกิตติพิชญ� บํารุงธรรม

63103011652 นางสาวดรุณี วิชัยรัมย�

63103011653 นางสาวอรอนงค� สายกระสุน

63103011654 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ

63103011655 สิบตรีกิติศักด์ิ เผาะสูงเนิน

63103011656 นางสาวรุ7งอรุณ แสงวงศ�

63103011657 นายศักรินทร� บูรณรักษ�

63103011658 นางสาวพลอยกมล วงค�ษาป:ญญากุล

63103011659 นางสาวอาภาพร รักงาม

63103011660 นางสาวลัทธวรรณ พิมพ�ทอง

63103011661 นายสุรศักด์ิ พลเย่ียม

63103011662 นางสาวสุชานาถ สํารวมจิตร

63103011663 นางสาววรินดา สุ7ยหา

63103011664 นางสาวณัฐมณี สียางนอก

63103011665 นางสาวดาวพระศุกร� ฤทธ์ิเดชรัมย�

63103011666 นางสาวสุนิสา พิเชฐเลอมานวงศ�

63103011667 นางสาวขนิษฐา ภูผิวฟNา

63103011668 นางสาวกฤติยา วัฒนผลินธร

63103011669 นายวิทวัส บูรณธนิต

63103011670 นางสาวนันทิยา เกล%ากลาง
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63103011671 นางสาวพฤฒิยากร เหมกระโทก

63103011672 นางสาวแตงกวา โอทารัมย�

63103011673 นายศรศักด์ิ การกระสีง

63103011674 นายณัฐวีร� ชูศักด์ิธนาเดช

63103011675 นางสาวอัจฉราพร พร%าวไธสง

63103011676 นายวิศรุต เทียนทิพย�การุณย�

63103011677 นางสาวธิวาภรณ� หลวงเมือง

63103011678 นางสาวนิโลบล จันทรปรีชายุทธ

63103011679 นางสาวอุไรรัตน� แสนกล%า

63103011680 นางสาวกนกกาญจน� รีบเร7งรัมย�

63103011681 นางสาวปทุมฤดี ขอหม่ันกลาง

63103011682 นางสาวชลันดา ชุมใหม7

63103011683 นางสาวแพรวพรรณ พลศักด์ิ

63103011684 นางสาวอารีญา กลั้วกระโทก

63103011685 นายรัฐธรรมนูญ พุ7มสุข

63103011686 นางสาววรนุช มะโนศรี

63103011687 นางสาวศิริรัตน� ปฏิบัติ

63103011688 นายไอลดา ประสิทธ์ิ

63103011689 นางสาวพัณณภา นิยมเหมาะ

63103011690 นายธีรภัทร� ภูพิพัฒน�

63103011691 นายจิระวัฒน� โชคบัณฑิต

63103011692 นางสาวโชติมณี มาทน

63103011693 นายยศกร เดชฉิมพลี

63103011694 นางสาวอนันตญา อัยลา

63103011695 นายปKยณัฐ สุขรัตน�

63103011696 นางสาวนิศากร แสงหิรัญ

63103011697 นางสาวจามจุรี เคนศรี

63103011698 นางสาวปฏิมา ทองสุก

63103011699 นางสาวปKยรัตน� หานาม

63103011700 นางสาวณัฐภรณ� หาญมนตรี
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63103011701 นางสาวกัญญารัตน� พรรณิกร

63103011702 นางสาวมัทนาวดี ศรีเชื้อ

63103011703 นางสาวน้ําทิพย� ช7อมะลิ

63103011704 นางสาวยุธิยา จงรักษ�

63103011705 นางสาวรัตติชา เนตรทองหลาง

63103011706 นางสาวสุธิตา ศรีสุขกลาง

63103011707 ส.อ. หญิงสุนิสา อันทรินทร�

63103011708 นายอนันต� กรรณิกากลาง

63103011709 นายปรีด์ิณัฐ ไตรทศเศรษฐ�

63103011710 นางนงนุช ขําเอนก

63103011711 นางสาวจารุรัตน� บุตะเคียน

63103011712 นางสาวพิมพ�ปณีณ� พิกุลทอง

63103011713 นางสาวชลธิชา เข่ือนแก%ว

63103011714 นางสาวจิรปรียา ศิลา

63103011715 นางสาววิไลลักษณ� แก%วนิล

63103011716 นางสาวสุมาพร คงสบาย

63103011717 นางสาวรวยทอง พาขุนทด

63103011718 นางมณีรัตน� ว7องไว

63103011719 นางสาวณัฐวริศว� วงษ�บัวงาม

63103011720 นางนวลยงค� มณีศรี

63103011721 นายสุรเดช นิราศภัย

63103011722 นางสาวนิภา เปรมประโยชน�

63103011723 นายจตุพล จิบหนองแวง

63103011724 นางสาวเมวียา อุตมะ

63103011725 นางสาววรรณวิภา ดีหนองเป^ด

63103011726 นางสาวภัคสิริ ป:จฉิมญาติ

63103011727 นางสาวพัชรพร สาคร

63103011728 นางสาวกณิกา เนาว�นาน

63103011729 นางสาววราพร ใจบุญ

63103011730 นางสาวกนกวรรณ แตะกระโทก
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63103011731 นางสาวปKยธิดา เข็มทอง

63103011732 นางสาวภาวินี โพธิสว7าง

63103011733 นางสาวกาญจนา จันชม

63103011734 นางสาวกัลย�สุดา น%อยบัวทิพย�

63103011735 นางสาวดุษฎี อารีศิลป

63103011736 จ.ส.อ.หญิงกุสุมา กาบบัวแดง

63103011737 นางสาวสุธาวี สวยรูป

63103011738 นางสาวนิภาพร บรรยงค�

63103011739 นางกรรณิกา พวงจันทร�

63103011740 นางสาวมนัญญา ยึดหมู7

63103011741 นางสาวนันทณา นนท�แข็ง

63103011742 นางสาวกาญจนา หมอสัมฤทธ์ิ

63103011743 นางสาวพัชนิดา เคลิ้มกระโทก

63103011744 นายภูมิ นามวิเศษ

63103011745 นางสาวอริษา จันทร�ทํา

63103011746 นางสาวอโณทัย ชนะจน

63103011747 นายลิขิต พิศเพ็ง

63103011748 นางจริยา เขางาม

63103011749 นางสาวบุณฑริกา บุญฤทธิการ

63103011750 นางสาวอรนิสา อํามินทร�

63103011751 นายวชิระ พลค%า

63103011752 นางสาวภัคจิรา สุริเทศ

63103011753 นางสาวญ-ชลี ทวันเวช

63103011754 นางสาวสุนันทา กําเหนิดเนื้อ

63103011755 นางสาวกิตติยาพร สวัสดี

63103011756 นางสาวศศินิภา เรืองประโคน

63103011757 นางสาวมณีโชติ พลึกรุ7งโรจน�

63103011758 นางสาวชลิตา แสนเจVก

63103011759 นางสาวปKยวรรณ จําปาสาร

63103011760 นางสาวสุทธิดา ภุมมาพันธ�
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63103011761 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร

63103011762 นายสมคิด ศรีเพ็ชร�

63103011763 นางสาวอรอนงค� นามลิวัน

63103011764 นางสาวนันต�ทัชพร กริ่งสันเทียะ

63103011765 นางสาวธัญญลักษณ� คํ่าสูงเนิน

63103011766 นางสาวประภากร บังใบ

63103011767 นางสาวเกษมสรณ� ย้ิมรัมย�

63103011768 นางสาวพิชญา เจริญศักด์ิ

63103011769 นางสาวโสภิดา ยอดย่ิง

63103011770 นางสาวพรทิวา เทียนทอง

63103011771 นายณวัฒน� รุมพรสระน%อย

63103011772 นายภูษิต ทนกระโทก

63103011773 นายพงศธร เกิดทั่ว

63103011774 นายพัชรพฤกษ� วัชรกุลบุตร

63103011775 นายอภิรัฐ ตากกระโทก

63103011776 นางสาวกิตติมา โพธ์ิเจริญ

63103011777 นายกิติพงศ� ธนไชยบูรณ�

63103011778 นางสาวศิริญา คล%ายทวน

63103011779 นางสาวประภาพร สาลีทอง

63103011780 นายเจษฎา ทองใบ

63103011781 นางสาวชัชฎา กิตติปKติโสภณ

63103011782 นางสาวสุดารัตน� ดีอ%อม

63103011783 นางสาวภลดา ศาสตรศุภกิจ

63103011784 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กระจ7าง

63103011785 นางสาวพรภัสสร พัฒนา

63103011786 นางสาววิวรรณ มาดีตระกูล

63103011787 นางสาวหทัยชนก ชุติมาภิรมย�

63103011788 นายประวิทย� พงษ�สระพัง

63103011789 นางสาวกรองกาญจน� ลาภสันเทียะ

63103011790 นางสาวสุนทรี ทวยตง
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63103011791 นายอุทิศ ฝาชัยภูมิ

63103011792 นางสาวกนกพรรณ อภัย

63103011793 นางสาวกรรณิการ� บุญเหลือ

63103011794 นายสุรศักด์ิ รัตนเนนย�

63103011795 นางสาวเมธาวี ปKLนสุวรรณ�

63103011796 นางสาวไพรินต� ปุตุรงค�

63103011797 นางสาวสิริพร สุดหา

63103011798 นางสาวสาวิตรี ก่ิงประทุม

63103011799 นางสาวจันทนา ผิวสา

63103011800 นางสาวศิริขวัญ วัชระ

63103011801 นางสาวแพรเพชร ถนอมจิตร

63103011802 นางสาวศิริรัตน� เพ็งพินิจ

63103011803 นางสาวจารุจิต หัสดี

63103011804 นางสาวนาริชซ7า วาดี

63103011805 นางสาวจารุวรรณ ทองสุด

63103011806 นางสาวจิราพร มาบํารุง

63103011807 นางสาวรุจาภา ทานวัน

63103011808 นางสาวกมลลักษณ� เกิดศิลปX

63103011809 นางสาวจีระวรรณ โพธ์ิมูล

63103011810 นางสาวเดือนเพ็ญ ก่ิงกลางดอน

63103011811 นางสาวแสงเดือน แสนสุด

63103011812 นางสาวชลธิชา ขุนทอง

63103011813 นางสาวพรชนก สียาฤทธ์ิ

63103011814 นายสุรชัย สิริประเสริฐศิลปX

63103011815 นางสาวชลิดา แสนเจVก

63103011816 นางสาวศศิธร โสภากูล

63103011817 นายธีระวัฒน� ล%อประโคน

63103011818 นางสาวเจนจิรา กนขุนทด

63103011819 นางสาวรินทร�ณา ชาติภูธร

63103011820 นางสาวชลธิชา อายุพูล
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63103011821 นายกันตธีร� บุตรงาม

63103011822 นายปรัชญา ฉิมสูงเนิน

63103011823 นางสาวกมลพรรณ คุ%มไพฑูรย�

63103011824 นางสาวอินธุอร จิตรกลาง

63103011825 นางสาวณิพาฎา ย่ีจอหอ

63103011826 นางสาวพจนา เจียรัมย�

63103011827 นายชญานนท� ขอบังกลาง

63103011828 นางสาวชนัญชิดา คําภียะ

63103011829 นางสาวเปมิกา เข่ือนโคกสูง

63103011830 นางสาวรสสุคนธ� สนทนา

63103011831 นายธีระวัฒน� นนท�อ7อน

63103011832 นายอรรถกร เชาระกํา

63103011833 นายสรวิศ จันทร�มณีเลิศ

63103011834 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิงาม

63103011835 นางสาวหัทยา กลั่นสกุล

63103011836 นางสาวสโรชา กาสร

63103011837 นางสาวดรุณี พรมสุข

63103011838 นางสาวปภัสรา บุญโยธา

63103011839 นายเกรียงไกร ใสสะรัง

63103011840 นางสาวสุธีรา จิตตพงษ�

63103011841 นางสาวโสรญา ผันผักแว7น

63103011842 นางสาวศุภลักขณา ฤทธ์ิยุง

63103011843 นายธวัชชัย สุนทรวีราทักษ�

63103011844 นางสาวจุฑามาศ ดาทอง

63103011845 นายทศพร กามขุนทด

63103011846 นายอนุวัฒน� จัดสุจิต

63103011847 นายไชยวัตน� นวลขาว

63103011848 นายกิตติศัพท� ปลั่งกลาง

63103011849 นางสาวพลอยไพลิน ชินบุตร

63103011850 นางสาวจีรภา ศรีภา
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63103011851 นางสาวศุภกานต� เข็มทอง

63103011852 นางสาวธนาพร เพชรเรือง

63103011853 นางสาวจอมขวัญ เฉยกลาง

63103011854 นายธนากร ยะสูงเนิน

63103011855 นางชนกนารถ สระเจริญ

63103011856 นางสาววีรวรรณ ทานบําเพ็ญ

63103011857 นางสาวกัญญาณี แสนสันเทียะ

63103011858 นางสาวเมธิยา ควรนํา

63103011859 นางสาวณัฐกานต� โคกเกษม

63103011860 นางสาวเปรมกมล ศรีนวลจันทร�

63103011861 นางสาวชนิดา พงษ�สุริยา

63103011862 นางสาวศุภักศร ผลทํามา

63103011863 นางสาวนิรัชพร อาลัยดี

63103011864 นางสาวอัญชิสา ชุ7มหิง

63103011865 นางสาวอรญา ศรัทธา ธรรม 

63103011866 นางสาวดวงเนตร เดียงสา

63103011867 นายธีระนันท� เพียรสูงเนิน

63103011868 นางสาวจินดารัตน� ซอนดอก

63103011869 นางสาวรัชดา โมมขุนทด

63103011870 นายภากร รวมภักดี

63103011871 นางสาวจารุกูล สร%างการนอก

63103011872 นางสาวกัญญ�ญาณัฐ จึงพัฒนา

63103011873 นายประณิธาน ปุnยกระโทก

63103011874 นายนิวัฒน� ทองดง

63103011875 นางสาวศศิธร เทียมสงวน

63103011876 นางสาวปKยวรรณ วรรณไกรโรจน�

63103011877 นางสาวจิดาภา รักแหลมแค

63103011878 นางสาวเขมจิรา พิไลกุล

63103011879 นางสาววินิตา เหม็งย่ีนุ%ย

63103011880 นายอธิวัฒน� บุษรา
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63103011881 นางสาวทัศนีวรรณ� คะอังกุ

63103011882 นายทัฬหพงศ� อุดม

63103011883 นางสาวเจษฎารัตน� มนต�กระโทก

63103011884 นางสาวกันยรา ตราภูมิ

63103011885 นางสาวพัชรพร พิมพ�ศรี

63103011886 นางสาวจิราวรรณ อุกอาจ

63103011887 นายสุรพันธ� ธารีวาสน�

63103011888 นายปKยวุฒิ ชุนเกาะ

63103011889 นายธนพล รัตนศศิวิมล

63103011890 นางสาวมณฑิรา หวังมวนกลาง

63103011891 นางสาวสุภาดา พานิชย�

63103011892 นายสถาพร ภูพันดุง

63103011893 นางสาวศิวภา เหล็กจาน

63103011894 นางสาวสุนิสา จําปาทอง

63103011895 นายนพพร หวังสุดีดี

63103011896 นางสาวสุกัญญา เดชเทพธรณี

63103011897 นางสาวพีรยา คําดี

63103011898 นางสาวเพชรรัตน� พวกสันเทียะ

63103011899 นายจิตติลักษณ� พันธ�พานิช

63103011900 นายรุจิโรจน� ซารัมย�

63103011901 นางสาวลัลนา อุธิโย

63103011902 นางสาวเกศสุดา สบาย

63103011903 นายสรวัชร� วันดี

63103011904 นางสาวสุจินดา โนนโท

63103011905 ว7าที่ร%อยตรีณัฐวัตร สถิตย�ถวิลวงศ�

63103011906 นางสาววรารัตน� รักใคร7กลาง

63103011907 นายจักรพรรด์ิ นําสงค�

63103011908 ว7าที่ ร.ต.ณรภัทร โสภาสุข

63103011909 นายจักรพงษ� มอญขาม

63103011910 นางปาจรีย� คํามา
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63103011911 นางสาวณัฐธิดา แจ7มสิริกุล

63103011912 นางสาวภิญญากาญจณ� ปZกกลาง

63103011913 นายณัฐธนนท� ยันอินทร�

63103011914 นางสาวสิริภา พ่ึงขุนทด

63103011915 นายเพชรใหม7 โพธารินทร�

63103011916 นางสาวปนิตตา โสโพธ์ิทอง

63103011917 นางสาวเสาวนิตย� นิตย�ด7านกลาง

63103011918 นางสาวฐิติกา อยู7หม่ืนไวย

63103011919 นางปภาดา ประสิทธ์ิป:ญญากร

63103011920 นายศุภชัย ย่ิงรุ7งโรจน�

63103011921 นางสาวณิชา วิจบ

63103011922 นางสาวอัจฉรา มูลขุนทด

63103011923 นางสาวปKยพร ทรวงดอน

63103011924 นางสาวอรทัย วังนุราช

63103011925 นางสาวพัทธยา กับรัมย�

63103011926 นางสาวภัทราภรณ� กล%าหาญ

63103011927 นางสาวรวีวรรณ คงสกุล

63103011928 นายนพรัตน� แสนตรา

63103011929 นางสาวศิวกานต� กกเกษม

63103011930 นายป:ณณวิชญ� อินคง

63103011931 นางสาวดุจเดือน แฉล%มชาติ

63103011932 นางสาววรรณวิศา พลขันธ�

63103011933 นางสาวศิรินาถ พรศักดา

63103011934 นางสาวศิริลักษณ� กูลวงค�

63103011935 นางสาวจิราภรณ� ศิริธีรพันธ�

63103011936 นางสาวเวธกา กองจันทึก

63103011937 นายเอกลักษณ� แสงเพ่ิม

63103011938 นางสาววิภาฤดี จะรักษ�รัมย�

63103011939 นางสาวสุดารัตน� การบรรจง

63103011940 นายโยธิน เสาวคนธ�
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63103011941 จ.อ.หญิงบัณฑิตา นาพูน

63103011942 นางสาวสุทธิภรณ� สมบูรณ�

63103011943 นายธวัชชัย ด7านกระโทก

63103011944 นางสาวสุภัคษร นุประสิทธ์ิ

63103011945 นายเจตษฎา พรมอาสา

63103011946 นายจีรศักด์ิ โพนมณีศักด์ิ

63103011947 นายอุทัย ดาศรี

63103011948 นางสาวสุธิตา เพชรทองหลาง

63103011949 นางสาวป:ทมา ทีนะกูล

63103011950 นางสาวภัทราภรณ� ตรีสูนย�

63103011951 นางสาวม่ิงขวัญ แอกทอง

63103011952 นางสาวเจนจิรา ศรีมะณี

63103011953 นางสาวชาลินJีJJJ สร%อยสีหา

63103011954 นายพิษณุ บวรชาติ

63103011955 นางสาวรัตนาภรณ� แซ7ล%อ

63103011956 นายธนพล ปลื้มรัมย�

63103011957 นายสมเกียรติ สาระธรรม

63103011958 นายเทวา คุ%มไพทูลย�

63103011959 นายชัยวรุตม� ทนุวรรณ

63103011960 นางสาวปุณณดา แซ7ฉ่ัว

63103011961 นายศุภโชติ เด่ือมทั้น

63103011962 นางสาวนิลาวัลย� ศิริกุล

63103011963 นายฐาปกร เทียงภักด์ิ

63103011964 นางสาวอังคนา เผ7าใจมา

63103011965 นางสาวศิริธร อินทร�บัว

63103011966 นางวาทินี เซ็มมิก

63103011967 นางสาวจุฑารัตน� ดวงขุนลา

63103011968 นางสาวเขมจิรา สีเขียว

63103011969 นางสาวป:ญชิกา เค%าคํา

63103011970 นายสรศักด์ิ เจือจันทร�
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63103011971 นางสาวพลอยไพลิน ภูกันดาร

63103011972 นายธนาดร ช7วยณรงค�

63103011973 นางสาววิศัลย�ศยา สมมี

63103011974 นายณัฐวุฒิ หุงขุนทด

63103011975 นายสุริโย สาลี

63103011976 นางสาวทิพย�สุดา ไชยยศ

63103011977 นางสาวภัทรจาริน โสสุด

63103011978 นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง

63103011979 นางสาววีนัส โปร7งสําโรง

63103011980 นางสาวอรนุช อุ7นอบ

63103011981 นางสาวณภชนก แสงอินทร�

63103011982 นายอัครพงษ� พิทักษ�พรกุล

63103011983 นางสาวศิรินารถ ศรีชมภู

63103011984 นางสาวประภัสสร ชัยลิ้นฟNา

63103011985 นายพีรณัฐ อนาถรัมย�

63103011986 นางสาวอังคณา โสมาลีย�

63103011987 นางสาวศุภิสรา สร%อยพาน

63103011988 นางสาวสุภาวนา มีชัย

63103011989 นายณัฐพล พูลบ7อโพธ์ิ

63103011990 นางสาวชัยพร วรรณสุข

63103011991 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง

63103011992 นายวิทยา พิศเพ็ง

63103011993 นางสาววิลาวัลย� กันเดิน

63103011994 นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา

63103011995 นางสาวพัทธนันท� ทุดเสง่ียม

63103011996 นายพีรเดช รวมธรรม

63103011997 นายไกร ทองแดง

63103011998 นางสาวดวงมณี แถมกลาง

63103011999 นางสาวปรางทิพย� เหมือนสันเทียะ

63103012000 นางสาวอรนิชา บุญเรือง
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63103012001 นางสาวธัญญลักษณ� เหมัง

63103012002 นายสุรชาติ อ7อนวาที

63103012003 นางสาวพรรณธร พุ7มอําไพ

63103012004 นายบัญญวัต บัวเลิง

63103012005 นางสาวเมธิณี บุญสุข

63103012006 นางสาววรารัตน� เอี่ยมกลาง

63103012007 นายเอกชัย หิรัญเกิด

63103012008 นายนภดล จันทะล7าม

63103012009 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ�

63103012010 นางสาวสุพัตรา ไมยวรรณ

63103012011 นางสาวพรทิพย� เลื่อนชัย

63103012012 นายมานะ คล7องชัยภูมิ

63103012013 นายเอกดนัย เจริญพงศ�อนันต�

63103012014 นางสาวจุฬารัตน� สีรามา

63103012015 นายธนิน โมรา

63103012016 นายอัศราวุฒิ เชียงเครือ

63103012017 นางสาวพิมพิลาลัย นรสี

63103012018 นายปKติกิต แสงพฤกษ�

63103012019 นายศักดา ชุมวงค�

63103012020 นายปKยมิตร ฉายวิริยกุล

63103012021 นายรวิภาส สมชาติ

63103012022 นายสนธยา เสนสอน

63103012023 นางสาวศญานี ต7างสันเทียะ

63103012024 นายรตชัย ปรือปรัก

63103012025 นางสาวเขมิกา ศรีพลกรัง

63103012026 นางสาวอัญญารัตน� คล%ายหัด

63103012027 นางสาวพิชญาภรณ� บุตรวงษ�

63103012028 นางสาวยุวธิดา วงศ�คํา

63103012029 นางสาวผกามาศ อุ7นทองหลาง

63103012030 นางสาวอรทัย แสงรัตน�
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63103012031 นายอาทิตย� ลาภาสระน%อย

63103012032 นายทรงชัย บรรเทิงใจ

63103012033 นางสาววิรุณลักษณ� แก%วทองหลาง

63103012034 ว7าที่ ร.ตบัณฑิต บรรทัดจันทร�

63103012035 นายบัณฑิต ฦาเพียร

63103012036 นางสาวอําพร สายสระน%อย

63103012037 นางสาวรัตนา ปานใจนาม

63103012038 นางสาวกัญญารัตน� เกตุชาติ

63103012039 นางสาวนวพร มาขุมเหล็ก

63103012040 นายเจตริน ประสานพันธ�

63103012041 นางสาวมะลิวรรณ อุไรสาย

63103012042 นางสาวลลิตา ประทุมแบน

63103012043 นางสาวจุฑาทิพย� อ7อนนอก

63103012044 นางสาวนุจรี เสาะรส

63103012045 นางสาวธิดา สํารวมจิต

63103012046 นางสาวกานต�ทิตา กุลบุตร

63103012047 นางสาวสุธาวี รักกุศล

63103012048 นางสาวณิชากร ศรีสัตยาสุนทร

63103012049 นายชัชชัย ไชยลา

63103012050 นายจิรยุทธ� บุญเภา

63103012051 นางสาวปKยะดา ชาติวนารักษ�

63103012052 นางสาววาสนา ฝอยศาลา

63103012053 นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

63103012054 นางสาวกัญญาภัค บุญคล%าย

63103012055 นายมนตรี กรรณรัมย�

63103012056 นางสาวมัทนา จําปาโพธ์ิ

63103012057 นางสาวอรชพร หมายสมกลาง

63103012058 นายเอกพล งามสันเทียะ

63103012059 นางสาวชุติกาญจน� แก%วทองหลาง

63103012060 นางสาวธันนารี เจนวิถี
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63103012061 นายอิทธิพลธ� ใจประเสริฐ

63103012062 นายพิพัฒน�พงศ� สมพลกรัง

63103012063 นางสาวมินตรา โคตรธรรม

63103012064 นางสาวศุจินธร เดชะบุญ

63103012065 นางสาวขวัญชนก ผุดผ7อง

63103012066 นางสาวธนัชพร จันทร�เรือง

63103012067 นายวัจน�กร อิ่นเมืองแก%ว

63103012068 นายราชัน แก%วสุริวงศ�

63103012069 นางสาวหัทยาพร ฐาธะนัตร�

63103012070 นางสาวอชิตา นระแสน

63103012071 นางสาววิภาวรรณ แพกระโทก

63103012072 นางสาวก่ิงไผ7 ฉ7อกระโทก

63103012073 นายณทัต รุจิภากร

63103012074 นางสาวเบญจมาศ อําไพพันธุ�

63103012075 นายภานุวัฒน� พลศักด์ิ

63103012076 นางสาวชวภรณ� พลทามูล

63103012077 นางสาวพัชรินทร� ผุสดี

63103012078 นางสาวนิรมลรัตน� ร7มสุข

63103012079 นางสาวณัฐฐารินทร� แก%วดารา

63103012080 นางสาวรัตนา แมงฃุนทด

63103012081 นางสาวรสริน ขยันกลาง

63103012082 นายพรเทพ ทองชํานาญ

63103012083 นางสาวสุพรรษา ตีบกลาง

63103012084 นายกฤษณะ ชัยมัง

63103012085 นายสิริวุฒิ เทียบกลาง

63103012086 นางสาวกรกช จันทรังษี

63103012087 นางสาวกชนุช แก%วดอนรี

63103012088 นางสาวเทียมจันทร� มาฆะเซ็นต�

63103012089 นางสาวจิราพัชร สุปKรยะ

63103012090 นายสายชล โนวะ
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63103012091 นายพชรพล พลยางนอก

63103012092 นางสาวสิริวัฒนา วารีศรี

63103012093 นางสาวธณัณณัฐ ทองคํา

63103012094 นางสาวมยุรี ดาช7วย

63103012095 นางสาวณิชาภา ทองมาก

63103012096 นางสาวศศิธร อึงวัชณปาน

63103012097 นายจักรี สอพิมาย

63103012098 นางสาววริษฐา ชํานาญกิจ

63103012099 นายพฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน�

63103012100 นายสําราญ โชคคุณ

63103012101 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน�

63103012102 นายอนุศักด์ิ อ7างมณี

63103012103 นางสาวกนกวรรณ ชัยบัว

63103012104 นางสาวพลอยจรัส เรือโป_ะ

63103012105 นางสาววรรณวรา ทับไทย

63103012106 นางสาวสุรีย�รุ7ง จวงกระโทก

63103012107 นางสาวสุวิชชา เกตุชาติ

63103012108 นางสาวปรียา ปNอมสนาม

63103012109 นางสาวขวัญชนก คงนันทะ

63103012110 นายธนภูมิ วงศ�บุตร

63103012111 นางสาวสุพรรษา กระทู%

63103012112 นางสาวชญาณภา ทองกันยา

63103012113 นางสาวมณีรัตน� สีดํา

63103012114 นางสาวทัศนีย� เป^นซอ

63103012115 นายเสกสรรค� เบียดนอก

63103012116 นางสาวรัชฎาภร อุ7นจังหาร

63103012117 นายจิรพันธ� ดอกพุด

63103012118 นายแทนไท สิงหราช

63103012119 นางนิภากร ชาตะสุวัจนานนท�

63103012120 นางสาวปริศนา ขันแก%ว
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63103012121 นางสาววนิดา นุศิวอ

63103012122 นายถนอมยศ สมสวย

63103012123 นายเสกศิลปX วรรณศิลปX

63103012124 นางสาวสุธีมา โกรัมย�

63103012125 นางสาวอรทัย นามไธสง

63103012126 นายปรัชญา หล7าสกุล

63103012127 นางสาวสุรีลักษณ� ก7อมขุนทด

63103012128 นางสาวกัญญา กนกวิไลภรณ�

63103012129 นางสาวอันธิกา วุฒิโยวโรดม

63103012130 นายวศิน โฉมเฉลา

63103012131 นางสาวสุธิชา จวงจันทร�

63103012132 นางสาวสุพรรษา ตุ%มทอง

63103012133 นายนราธิป ชัยพรมมา

63103012134 นางสาวนิตยา คะเณรุพันธ�

63103012135 นางสาวทิพวรรณ พินเกาะ

63103012136 นายจักรกฤษณ� โสภาค

63103012137 นายสุเมธ ประสิทธ์ินอก

63103012138 นางสาวพลอยกมล ฤาชา

63103012139 นางสาวสุปราณี หว%าพทักษ�

63103012140 นางสาวกิตติยา อัครจันทร�

63103012141 นางสาวเกณิกา บุญโสม

63103012142 นางธารารัตน�  ืทรงโท

63103012143 นางสาวสุนารี วงษ�จ๋ิว

63103012144 นางสาวกนกวรรณ พูนล%น

63103012145 นางสาวกรรณิการ� จงนอก

63103012146 นายณรงค�วิทย� สุขโสม

63103012147 นางสาวอําภา ใจสําคัญ

63103012148 นางสาวฐาปนีย� จุลาณุกะ

63103012149 นางสาวกานย�พิชชา อุดมศิริภูวภัทร

63103012150 นางสาวรินลดา ศรีหาวัตร
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63103012151 นางสาวนันทภรณ� คนซ่ือ

63103012152 นายราชัน กันนุลา

63103012153 นางสาวอุมารินทร� รอดสุขโข

63103012154 นายสุทธิลักษณ� ทุมทองหลาง

63103012155 นางสาวณัฐวิภา เพ็งศรี

63103012156 นางสาวอารีรัตน� วิหาร

63103012157 นายธีระศักด์ิ ฝากกาย

63103012158 นางสาวกนกพรรณ สังสีแก%ว

63103012159 นางสาวอรทัย ครุฑขุนทด

63103012160 นางสาวณิชารีย� พยุหไพบูลย�

63103012161 นายกฤาณากร กรสกุลพรรณ

63103012162 นางสาวศิรินารถ คุตมาสูนย�

63103012163 นายชาติชาย อุตสาหกุล

63103012164 นางสาวศุภัสรา บัวสาย

63103012165 นางสาวอรพิม ตราศรี

63103012166 นางสาวปวีณา บุญกองชาติ

63103012167 นางสาวพัชรพร ยอดพรม

63103012168 นายมรกต สําเริงรัมย�

63103012169 นางสาวแพรวนภา พงษ�อุดทา

63103012170 นางสาวสมฤทัย ถนนกลาง

63103012171 นายวรกร ตาดไธสง

63103012172 นางสาวเพ็ญนภา เนตรศักด์ิ

63103012173 นางสาวพรนภา ใยงูเหลือม

63103012174 นายบรรพรต ตjาระ

63103012175 นางสาวปรางวดี เพ็งจันทร�

63103012176 นายนัฐกานต� โคตรชมภู

63103012177 นายณัฐวุฒิ ย7อมกระโทก

63103012178 นางสาวเสาวลักษณ� ประสังติโย

63103012179 นางสาวจิรนันท� รอบคอบครบุรี

63103012180 นางสาวศิริกันยา รัตนา
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63103012181 นางสาวสุจิรา สีดาน%อย

63103012182 นางสาวประภัสสร จิตติธรรมวัฒน�

63103012183 นางสาวกนกวรรณ จอมจอหอ

63103012184 นายสุระสิทธ์ิ เขียวเชย

63103012185 นางสาวศิริลักษณ� เซ็นกลาง

63103012186 นางสาวพิชามญชุ� จําปามี

63103012187 นางสาวจิตรลดา สุขรอบ

63103012188 นางสาวธนพร จันทราษี

63103012189 นายกิตติกรณ� เรืองศรี

63103012190 นางสาวพิไลวรรณ นิลหม่ืนไสย

63103012191 นางสาวสกุลยาพร พรมแก%ว

63103012192 นางสาววรรณนิภา พุทธรักษา

63103012193 นายฉลองชัย เรืองวงษ�งาม

63103012194 นายโยธิน ย้ิมดี

63103012195 นางสาวจินตนา ครองหนองขาม

63103012196 นางสาวชนิดา ทรงจอหอ

63103012197 นายเมธี ชมชื่น

63103012198 นายอนุวัติ จัตุรัส

63103012199 นางสาวเมฑาวี เทียรวรรณ�

63103012200 นางสาวสุกัญญา นิรันดร�ศักด์ิ

63103012201 นายณัฐณรงค� กล%าหาญ

63103012202 นางสาวอริยา สิงห�ธีร�

63103012203 นางสาวจริยา หมอยา

63103012204 นางลลิตา ทิมฉิมพลี

63103012205 นางสาวปรัศนีย� บุตรพาชี

63103012206 นางสาวบุษราภรณ� สาลีงาม

63103012207 นางสาวธัญชนก โคตรบรรเทา

63103012208 นายชัชชัย ไชยาคม

63103012209 นายเศกสรรค� อเปสริยาโย

63103012210 นางสาวนฤมล สามิภักด์ิ
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63103012211 นางสาวเจนจิรา แสวงสุข

63103012212 นายนฤเบศ ช7วยกลาง

63103012213 นางสาวนิภาวรรณ สุขบรรเทิง

63103012214 นางสาววิภาดา เยรัมย�

63103012215 นางสาวฐิติญาภรณ� บัวงามดี

63103012216 นางสาวธนศวรรณ พิชญพงศ�โสภณ

63103012217 นางสาวณัฐธิดา ตันสันเทียะ

63103012218 นายวิชยุตม� หมอยา

63103012219 นายนารินท� กุยรัมย�

63103012220 นางสาวสกาวรัตน� เพราะดี

63103012221 นายวิทยา ดีแปNน

63103012222 นางสาวจุฑามาศ สุวิชัย

63103012223 นางสาวนันทกานต� ตุ%ยเต็มวงศ�

63103012224 นางสาวประภาพรรณ หวังชอบ

63103012225 นางสาววรรณศิกา อังคะเว

63103012226 นายกรกฎ โพธินาแค

63103012227 นางสาวชลวนา ชัยภักดี

63103012228 นายธนาพงษ� รักพร%า

63103012229 นายกฤษดา ผ7องเสียง

63103012230 นายกัญณ�จเวธน� อัครพิเชษฐ

63103012231 นายณัฐพล พันธ�ศรี

63103012232 นางสาวอารีรัตน� รอสูงเนิน

63103012233 นางสาวสาวิตรี สายเคน

63103012234 นายทวีสิทธ์ิ วันทะวงค�

63103012235 นางสาวฐิตาภา ชูชาติ

63103012236 นางสาวนันทิดา แหยงกระโทก

63103012237 นางสาวพนิดา อาวรณ�

63103012238 นางสาวสุพัตรา ดวงชัย

63103012239 นายขวัญชัย ย่ีจอหอ

63103012240 นายเบญจพล นิสสัยกล%า
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63103012241 นางสาวธันยนิษฐ� ทองจํารูญ

63103012242 นางสาวชนิสรา โชคล้ําเลิศ

63103012243 นางสาวจันทิมา มัจฉา

63103012244 นางสาวพัสตราภรณ� หาญกล%า

63103012245 นางสาวสุวรรณา เกิดหม่ืนไวย

63103012246 นายลิขิต เถาพิลาด

63103012247 นางสาวกฤติลักษณ� ไวยาประโคน

63103012248 นายธนากร แก%วแดง

63103012249 นายสุรศักด์ิ งามสะอาด

63103012250 นางสาววัชรัตน� นันกระโทก

63103012251 นางสาวประภัสสร ศรีภูมิทอง

63103012252 นางสาวสุพัชรี จันทร�ดา

63103012253 นางสาวธนิษฐา คุณทาบุตร

63103012254 นางสาวภัสสร�ธิษา ธนาวัฒน�เมธี

63103012255 นายปฏิพัฒน� เรืองประโดก

63103012256 นางสาวพัชญ�สิตา ภัคพลโรจนานนท�

63103012257 นางสาวสิรินันท� แก%วกัญจร

63103012258 นางสาวเกษศริน แตงเส็ง

63103012259 นางสาวศิริลักษณ� ไชโย

63103012260 นางสาวปาริกา นามกูล

63103012261 นางสาวฟNารุ7ง วัฒนพันธ�

63103012262 นางสาวพัชรี ปล%องงูเหลือม

63103012263 นางสาวนพวรรณ ศรีจันนา

63103012264 นางสาวอนันต� ปุ_กทะเล

63103012265 นางปริศนา แนมขุนทด

63103012266 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิทธิสาร

63103012267 นางสาวศิริลักษณ� งามดี

63103012268 นางสาวกรธิภา เนตวงษ�

63103012269 นางสาวอภิญญา อิ่นต๊ิบ

63103012270 นางสาววรรณลักษณ� เรียงความ
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63103012271 นางสาวอลิสา รวมใหม7

63103012272 นางสาวภัทรธิญาพร วิเศษสัตย�

63103012273 นางสาวศิริลักษณ� โภคาเทพ

63103012274 นายหนูกัน น%อยมุลตรี

63103012275 นายจีระกิตต� อินโพนทัน

63103012276 นางสาวณัฐญาภรณ� คงนุรัตน�ธนัตถ�

63103012277 นางสาวอินทุอร เรืองรัมย�

63103012278 นางสาวสุกัญญา สีโสดา

63103012279 นางสาวอนุสรา ชอบปQารัง

63103012280 นายน้ําผึ้ง เปZยนขุนทด

63103012281 นางสาวนิชรา ก่ึงกลาง

63103012282 นางสาวลลิตา เอการัมย�

63103012283 นางสาวกรกมล ขํามาก

63103012284 นางสาวดวงพร คงสม

63103012285 นางสาวเสาวภา ยืนยง

63103012286 นายพงษ�ศักด์ิ อ7อนเหลา

63103012287 นายโกญจนาท เข็มโคกกรวด

63103012288 นางสาวณัชชา ชํานิกล%า

63103012289 นางพนัฐ กันสันเทียะ

63103012290 นางสาวปาลิตา ชะฎาทอง

63103012291 นางสาวจิราภรณ� เวียงคํา

63103012292 นางสาวเกศินี สําเนากลาง

63103012293 นายวัชรเจตน� แช7มคํา

63103012294 นางสาวสุพรทิพย� กระหนาย

63103012295 นางธมลวรรณ บุญเดช

63103012296 นายธนัท สมทอง

63103012297 นางสาวกมลวรรณ โภคสมบัติ

63103012298 นางสาวมณธิชา สนธิสวัสด์ิ

63103012299 นางสาววัชราภรณ� แก%วเหลี่ยม

63103012300 นายอานนท� พวงจันทร�

หน%า 410 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103012301 นายศิวาวุฒิ ชัยพรมเขียว

63103012302 นายสถาพร เทพสุวรรณ

63103012303 นายธนัญชัย เทพนอก

63103012304 นางสาวณัฐวดี คชราช

63103012305 นางสาวกรรณิการ� เจนการ

63103012306 นายสมโภชน� ยะสูงเนิน

63103012307 นางสาวนริศรา สาสิทธ์ิ

63103012308 นางสาววราลักษณ� สุขทั่วญาติ

63103012309 นายไกรวิท เกิดศักด์ิ ณ แวงน%อย

63103012310 นางสาวเกษมสันต� สาลีรัมย�

63103012311 นางสาวอริสรา ทองย%อย

63103012312 นางนัฏฐณิชา สวัสดีพุทรา

63103012313 นายปฏิวัติ ภูจันทึก

63103012314 นางสาวชนัญญา อุ7นทรัพย�

63103012315 นางสาวจันทร�เพ็ญ มีเปZLยม

63103012316 นายชิษณุพงศ� วรรณมาตย�

63103012317 นางสาวพิจิตรา นาคคํา

63103012318 นางสาวกัญญาณัฐ พูนเกิดมะเริง

63103012319 นางสาวสุนทรียา พิมพ�ทองหลาง

63103012320 นางสาวณัฐวรา ธนาภิวัฒน�สกุล

63103012321 นางสาววัลลภา วรรณปะโก

63103012322 นางสาววาสนา เต่ือยตุ7น

63103012323 นายสุรดิษ ชาญประโคน

63103012324 นางสาวกัญชริญา สุทธิโยธา

63103012325 นางสาวมณีรัตน� สอนป:ญญา

63103012326 นายสาธิต สุขเกิด

63103012327 นางสาวอรุชา เสาสุรินทร�

63103012328 นายชัฎชกริช ต%นสิริธนโสภา

63103012329 นางสาวปKยพร สงึมรัมย�

63103012330 นางสาวทวิวรรณ หม่ันตรวจ
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63103012331 นางสาวศุภัทราวดี บุญเจริญ

63103012332 นางสาวนิภารัตน� ทัดศรี

63103012333 นางสาวน้ําฝน เชื้อสีดา

63103012334 นางสาวรัชดา บุญป:ญญา

63103012335 นายปKยนันท� พาทยโกศล

63103012336 นางสาวสุนิสา เสาเปรีย

63103012337 นางสาวน%อยโหน7ง เขียวสะอาด

63103012338 นางสาวสิริพร ยุพงษ�

63103012339 นางสาวพัชรี พูลศิลปX

63103012340 นางสาวธัญชนก จิตอร7าม

63103012341 นางสาวอภิรดี สอดส7องกฤษ

63103012342 นางสาวปKยลักษณ� ธนัทบุระพัฒน�

63103012343 นางสาวสโรชา สุขสมบัติ

63103012344 นางสาวธัญญา ลัดครบุรี

63103012345 นางสาวไอยลัดดา คําเข่ือง

63103012346 นางสาวรัตติยากร ชาวนา

63103012347 นายเจนยุทธ เพียรกลาง

63103012348 นางสาวประณยา ตาไธสง

63103012349 นางสาวจิรภา สายไธสง

63103012350 นางสาวจิตราพรรณ วงศ�ช7วงโชติ

63103012351 นายอภิชัย เทพพุทธา

63103012352 นายสมคิด ปลิงกระโทก

63103012353 นางสาวหทัยรัตน� พันธุ�จันดา

63103012354 นางสาวสุพัตรา ลาภรัมย�

63103012355 นางสาวสุภาพร รุกขชาติ

63103012356 นางสาวนวพร จันทร�หม่ืนไวย

63103012357 นางสาวกันติชา อินทรประวัติ

63103012358 นางสาววลัยกร บุญเกษมสิน

63103012359 นายพันธ�ศักด์ิ สุขอนันต�

63103012360 นายณัฐดนัย มีมุข
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63103012361 นางสาวปวรรณรัตน� สื่อเฉย

63103012362 นางสาวพูนศรี การกระสัง

63103012363 นางสาวสิรินญา หลอมประโคน

63103012364 นายวิวัฒน� วิเชียรวรรณกูล

63103012365 นายอัศนี บุญณารักษ�

63103012366 นางสาวปาริชาต จันตะศรี

63103012367 นางสาวปKยะณัฐ หาญณรงค�

63103012368 นายปKยะวัฒน� ศรีละพรม

63103012369 นางสาวกฤษณา สีตา

63103012370 นางสาวณัชชา อยู7ภักดี

63103012371 นางสาวณัฐวดี ชมนาวัง

63103012372 นางสาววันวิสาข� แสงจันทร�

63103012373 นายสุพัฒน� เดชนรสิงห�

63103012374 นายเจนจบ มนุษย�รัมย�

63103012375 นายสันติ ประกิระสา

63103012376 นางสาวนันทกา บรรจงปรุ

63103012377 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิแก%ว

63103012378 นางสาวน้ํามนต� งอกศิลปX

63103012379 นางสาวอรยา จะเรรัมย�

63103012380 นายธีรวัฒน� ยุทไธสง

63103012381 นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก

63103012382 นางสาวกนกวรรณ แช7มพุดซา

63103012383 นางสาวสุภาเพ็ญ นวลมณี

63103012384 นางสาวพรฑิตา ขอจงสุข

63103012385 นางสาวสุภาพร เหล7าแค

63103012386 นางสาววิภาวรรณ ฉากกระโทก

63103012387 นายกาญจน�วิทย� ศุภเสถียร

63103012388 นางสาวจิตราภรณ� ศอกกําป:ง

63103012389 นายทศพร ชาวนาฮี

63103012390 นางสาวศศิวิมล สุขลอย
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63103012391 นางสาวกานต�ธีรา คีมทองหลาง

63103012392 นายเมธัส แสงสว7าง

63103012393 นางสาวสุนารี นูพลกรัง

63103012394 นายนําเกียรติ สมสอาด

63103012395 นางสาวศศินัญญา นุพล

63103012396 นางสาววันวิสา ขอชัย

63103012397 นายประวิทย� แก%วประโคน

63103012398 นางสาวนิชาภา พุ7มประเสริฐ

63103012399 นางสาวภัญกร เบญจะธนินทร

63103012400 นายธนบดี แสนธนู

63103012401 นางสาวสิวาพร นาคะพงษ�

63103012402 นางสาววิชุดา ยอดโคกสูง

63103012403 นางสาวสุภาวิมล แสงทอง

63103012404 นางสาวปKยธิดา แพรเผือก

63103012405 นางสาวจุฑาทิพย� หรั่งทองหลาง

63103012406 นางสาวนภาลัย บัวสระ

63103012407 นายทวีศักด์ิ กล%าหาญ

63103012408 นางสาวพนิดา นึกชนะ

63103012409 นางสาวสุจิตรา โคตรไชย

63103012410 นางสาววรัชยา สุขรัมย�

63103012411 นายภูษิต หร7องบุตรศรี

63103012412 นายศุภโชค เหินจันทึก

63103012413 นางสาวอรณี โพธ์ิแก%ว

63103012414 นางสาววารุณี ชาจันทึก

63103012415 นายบุญญฤทธ์ิ ร7องบอน

63103012416 นางสาวพฤกษา ชมภูโคตร

63103012417 นางสาวศิริพร เนินสลุง

63103012418 นางสาวคัทรินธร แตงเจริญ

63103012419 นางสาวศิริลักษณ� สอนจันทร�

63103012420 นางสาวสิรินทรา สวยล้ํา
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63103012421 นางสาวขวัญจิรา นามเกียรติ

63103012422 นางสาวธัญญรัตน� ลาภเจริญ

63103012423 นางสาวจีรวรรณ นากระโทก

63103012424 นายศิริพงศ� ยินขุนทด

63103012425 นายอนุพงษ� ปทีปวงศ�เสถียร

63103012426 นายยุทธภพ ตะคอนรัมย�

63103012427 นางสาวน้ําฝน คําแน7น

63103012428 นายอภิวัฒน� ชาติวงษ�

63103012429 นางสาวณัฐพันธุ� เพ็งกรูด

63103012430 นางสาวนันท�นภัทร นามป:ญญา

63103012431 นางสาวพัชราภรณ� บุญร7วม

63103012432 นางสาวอารีรัตน� ลือนาม

63103012433 นายปฐมรักษ� บุญอยู7

63103012434 นายจิรภณ ดิษยเกษม

63103012435 นายภัทรกร ประสพผล

63103012436 นายจิรภัทร โพธิสว7าง

63103012437 นายรัฐศาสตร� จํารองเพ็ง

63103012438 นางสาวอมรรัตน� มะโนน%อม

63103012439 นายธนัตพงศ� ศรีปา

63103012440 นางสาวศุภรดา จันทร�ประโคน

63103012441 นางสาวเอมิกา ศรีจันทร�

63103012442 นางสาวมาศสุภา เลียบกระโทก

63103012443 นายเกียรติชัย ทําทวี

63103012444 นางสาววริยา วสุประสาท

63103012445 นางสาวอภิสรา สุนารักษ�

63103012446 นางสาววันวิสา พลายระหาร

63103012447 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทิพย�อักษร

63103012448 นายณัฐพล แพทย�เกาะ

63103012449 นางสาวรุสรินทร� โพธ์ิอุดม

63103012450 นางสาวสุพัตรา ลาดนอก
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63103012451 นายศราวุธ แปNนจันทึก

63103012452 นางสาวสุจิตรา สินทพ

63103012453 นางสาวปาริชาติ ศิลาเลิศ

63103012454 นางสาวอุทุมพร หวังประสพกลาง

63103012455 นางสาวภัทรวดี หาญขุนทด

63103012456 นายภูวดล มีเค%า

63103012457 นางสาวปภัสสร หงษ�คํา

63103012458 นางสาวโศรยา จอดนอก

63103012459 นายวิกสิต เลิศไธสง

63103012460 นางสาวรัชฎาภรณ� อิงบารมี

63103012461 นางสาววลัยมาศ แพทย�สูงเนิน

63103012462 นางสาวกิตติญา ทองศรี

63103012463 นางสาวศิริวรรณ สามสี

63103012464 นางสาวอภิญญา สุทธิสาร

63103012465 นางสาวกมลชนก เกตุขุนทด

63103012466 นายสนธยา ภูสําเภา

63103012467 นายวีระเดช คงรักษ�สัจจา

63103012468 นางสาวณัฐชนม� ปะนะตัง

63103012469 นางสาวจิตติภรณ� สายน%อย

63103012470 นายอภิวิชญ� ภักดี

63103012471 นายสรนาถ กรมขุนทด

63103012472 นางสาวกุลณัฐ แก%วงาม

63103012473 นายพิชิต บุตรลักษมี

63103012474 นายศรัณย� ธุระการ

63103012475 นางสาวนพมาศ หาญศรี

63103012476 นายอธิชัย ยอดไฟอินทร�

63103012477 นางสาวนฤนาท แก%วบุตรสา

63103012478 นางสาววารุณี ขันติวงศ�

63103012479 นางสาวกานต�พิชชา ซ่ึงเสนวรงค�

63103012480 นายศุภวุฒิ แก%วหานาม
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63103012481 นางสาวอาภัสรา บุญสง7า

63103012482 นางสาวอภิสนันท� เกตุไธสง

63103012483 นางสาวชุติมา สีดาคํา

63103012484 นางสาวชลิตา ชาวเวียง

63103012485 นางสาวสุภารัตน� อาจหนองหว%า

63103012486 นางสาวพิมพ�รดา สิงห�แก%ว

63103012487 นางสาวปรียาภรณ� อาสากุล

63103012488 นายพลวัฒน� ด7านกระโทก

63103012489 นางสาวพรรณธิยา ศรีโยธา

63103012490 นายทวีสิน ปรางเสถียร

63103012491 นายวัฒนพงษ� นราจันทร�

63103012492 นางสาวกาญจนา ทองแสง

63103012493 นางสาวศุภลักษณ� ตาไล

63103012494 นางสาวรัชนีกร ราคาแพง

63103012495 นางสาวศิริกาญจนารัตน� กมลรักษ�

63103012496 นางสาวสุกานดา เอี่ยมใหญ7

63103012497 นางสาวจิตติมา พลจันทึก

63103012498 นางสาวประภัสษร นามม7วง

63103012499 นางสาววรรณิภา เทศพิทักษ�

63103012500 นางสาวชมพูนุช เดชพรมรัมย�

63103012501 นายวิทยา คูณมี

63103012502 นางจุรีพร หนพิมาย

63103012503 นายรัฐศาสตร� บัวรักษา

63103012504 นางสาวดลยา อยู7นาน

63103012505 นางสาวพุดตาล เชื่อมแก%ว

63103012506 นางสาวรัตน�รวิภา ทูโคกกรวด

63103012507 นางสาววนิดา ขันตี

63103012508 นางสาวนภัสสร อรุณเรื่อ

63103012509 นางสาวฐิติมา พานิชชา

63103012510 นายเกษมสุข ปะตาทายัง
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63103012511 นางสาวจันทิมา ภูสีฤทธ์ิ

63103012512 นายอานนท� หาญภูมิ

63103012513 นางสาวกิตติวรา คือสูงเนิน

63103012514 นางสาวนริศรา ไชยบุตร

63103012515 นางสาวพจนา ชอบธรรม

63103012516 นางสาวสุชาดา ล7องทอง

63103012517 นายไกรยะสิทธ์ิ ตะวงษ�

63103012518 นางสาวหทัยนุช เทพนนท�กลาง

63103012519 นางสาวสุนิภา โพธ์ิแก%ว

63103012520 นางอันธิการ� สาลีทอง

63103012521 นางสาวสุนิษา วงษ�ศรี

63103012522 นางสาวจารุวรรณ บุญสิทธ์ิ

63103012523 นางสาวอมรรัตน� สายสินธุ�

63103012524 นางสาวเกวริน สีหมากสุก

63103012525 นางสาวจุฑาทิพย� นนท�ตา

63103012526 นางสาวจิตติมา จิณาวัลย�

63103012527 นางสาววิลาลักษณ� พลแสน

63103012528 นางสาวจิรานันต� พินิจดวง

63103012529 นางสาวปภานิกา กลับประโคน

63103012530 นางสาวณัฏฐณิชา เมฆขุนทด

63103012531 นางสาวสุภาพร ตันนารัตน�

63103012532 นางสาววรารัตน� สุดประโคน

63103012533 นางสาวจิรารัตน� ศรีเครือดํา

63103012534 นางสาวกรรณนิกา ยมพ%วย

63103012535 นางสาวเกตุสุดา หมายกล%า

63103012536 นางสาวสลิลทิพย� โทขุนทด

63103012537 นายไกรวิชญ� พุ7มพฤกษ�

63103012538 นางสาวประภัสสร บรรเทิงศักด์ิศิริ

63103012539 นางวัสสมนตร� แสงกฤช

63103012540 นางสาวภาติยา อารี
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63103012541 นายราเชนต� หันธงชัย

63103012542 นายฐิติชัย เทียมเกษม

63103012543 นางสาวศุภิสรา หาญสุด

63103012544 นางสาวอัจฉริยา เพชรกูลกิจ

63103012545 นางสาวปุณยนุช หวลระลึก

63103012546 นางสาวอังษา ดําริห�ชอบ

63103012547 นายตันติกร จวงไธสง

63103012548 นายวุฒิชัย ชยากรกุล

63103012549 นางสาวจารินี คงสนิทพะเนา

63103012550 นายนฤชา นนทมิตร

63103012551 นายเรวัตร สร%อยมงคล

63103012552 นางสาวเพชรินทร� นาสัน

63103012553 นายมงคล คงมา

63103012554 นางสาวภาวิตา บรรดาศักด์ิ

63103012555 นางสาววรินทร�ทิพย� ซิมงาม

63103012556 นายสุรพัศ สํานัก

63103012557 นางสาวปKLนนภา ผลพูน

63103012558 นางสาวอาริยา ยามดี

63103012559 นางสาวจันทนา ประชุมรักษ�

63103012560 นายอนุพงษ� ทวีเภค

63103012561 นางสาวรักติศา มูลอ7อน

63103012562 นางสาวระวี บุตรช7วง

63103012563 นางสาววรรธิณีย� ทวีเลิศ

63103012564 นายทรงสิทธ์ิ หนูนา

63103012565 นางสาวเสาวลักษณ� บุญมี

63103012566 นางสาวสุภาพร นิลแก%ว

63103012567 นางสาวเกศดา วงสวัสด์ิ

63103012568 นายวิษณุกร เพ็งธรรม

63103012569 นางสาวปวีนุช น%อยชื่น

63103012570 นางสาวอารียา เขียวแก%ว
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63103012571 นางสาวอรวี อยู7ตาล

63103012572 นายมนตรี ชวนนอก

63103012573 นางสาวลภัสรดา อูดสวย

63103012574 นางสาวบงกชพร ปNองกัน

63103012575 นางสาวจอมขวัญ ไชยสุวรรณ�

63103012576 นายบัณฑิต ศรีสูงเนิน

63103012577 นางสาวนุชจรี สัตรัมย�

63103012578 นางสาวป:ทมา ไชยบุรี

63103012579 นายพิเชษฐ� แก7นกระโทก

63103012580 นางสาวทิพวัลย� พันธ�ศิริ

63103012581 นางสาวมัชญาพร แหวนพิมาย

63103012582 นางสาวสมฤทัย ฤทธ์ิจันอัด

63103012583 นายเกียรติพงษ� รอดแก%ว

63103012584 นางสาววรัตม�ฐนัน อินทร�กลั่น

63103012585 นายครรชนะ คุ%มทอง

63103012586 นางวิไลลักษณ� กิจอังกูร

63103012587 นางสาวกัญญณัช โพธ์ินอก

63103012588 นางสาววาสนา พิมไธสง

63103012589 นางสาวรุ7งนภา จันทร�พรม

63103012590 นางสาวสุรินทร�พร ลาภพูล

63103012591 นางสาววิยะดา ไมสันเทียะ

63103012592 นางสาวณัฏฐธิดา เเสนพันธ�

63103012593 นางสาวศิริรัตน� พิสันเทียะ

63103012594 นายพัฒนากร สันทิตย�

63103012595 นางสาวกรรณิการ� มณีย�

63103012596 นายวันชัย จูรัตน�

63103012597 นางสาวอรอุมา ดอกใหญ7

63103012598 นางสาวป:ณณภัสร� พีรสกุลสิทธ์ิ

63103012599 นางสาวเบญจมาศ สุขคงพะเนาว�

63103012600 นายชูศักด์ิ สิงหรา ณ อยุธยา
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63103012601 นางสาวอภัสสร ยศดา

63103012602 นางสาวรจนา สิงห�นอก

63103012603 นางสาวปานตะวัน มนตรีวรรณ�

63103012604 นางสาววรรณา ไกรศรี

63103012605 นายเอกวัตร� เสาสูง

63103012606 นายจิระศักด์ิ สิงห�ทอง

63103012607 นางสาวกฤติยาณี ประยูรหาญ

63103012608 นางสาวสุภัทรา โพธิแสง

63103012609 นางสาวนัดดาพร แฝงสูงเนิน

63103012610 นางสาวบุษราภรณ� พรมประดิษฐ

63103012611 นางสาวศณิฌา กฤษณสุวรรณ

63103012612 นางสาวอารีรัตน� บุตรรัศมี

63103012613 นางสาวนันทนา โคกทอง

63103012614 นางสาวยุภาวดี ป:กการะโต

63103012615 นางสาวอภิญญา ภวารศรี

63103012616 นางสาวอาริษา คารสี

63103012617 นายสมชัย แปนแก%ว

63103012618 นางสาวไพลิน ดิษยเกษม

63103012619 นางสาวพรรณิดา อัครพัฒน�

63103012620 นางสาลินี โพธ์ิสอน

63103012621 นางสาวสุรีย�พัชญ� ใกล%จันอัด

63103012622 นางสาวทัตพิชา บุญทา

63103012623 นางสาวอรพิมล ดาราย%อย

63103012624 นายประสาน เรืองนา

63103012625 นางสาวครรธรส ชัยชนะวงศ�

63103012626 นายธนพล พรมมิราช

63103012627 นางสาวกัลยา ไชยสุวรรณ

63103012628 นางสาวมาลี กลับประโคน

63103012629 นางสาวเพชรรัตน� บัวสาย

63103012630 นางสาวพิศจนีย� ศรีทน
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63103012631 นายจักรพงษ� ทรงวงเกตุ

63103012632 นางสาวอังคณา ดวงดี

63103012633 นางสาวชิดชนก สงนอก

63103012634 นางเกษร อนันต�บุตร

63103012635 นางสาวพรสุดา ทราบรัมย�

63103012636 นายพงษ�สุวรรณ หล7าซิว

63103012637 นายวัฒนา ขวกเขียว

63103012638 นางสาวณพิชญา พิชวงค�

63103012639 นางสาวสุภาพร ซอก่ิง

63103012640 นางสาวสุพรรษา ตลับทอง

63103012641 นางสาวปราณี จิตรมา

63103012642 นางสาวอัมพวรรณ� ลบบํารุง

63103012643 นางสาวนิศาชล จันทร�แฝก

63103012644 นางสาวปวีณนุช อ7อนนิ่ม

63103012645 นางสาวศุภรัตน� ดีปาน

63103012646 นางณัฎฐยาภรณ� เที่ยงธรรม

63103012647 นายยุทธนา เสนนท�

63103012648 นายสุริยพงศ� กิจกุลธนันต�

63103012649 นายก7อเกียรติ แจ7มจํารัส

63103012650 นายพงศกร ป:ญญาดี

63103012651 นางสาวสมพร ดีย่ิง

63103012652 นางสาวพิรดาภร ใจหาญ

63103012653 นางสาวศศิประภา พลทองมาก

63103012654 นางสาววทันยา คมขุนทด

63103012655 นางสาวนฤมล นิเวศสวรรค�

63103012656 นางสาวสุภัสสรา แสงเชียว

63103012657 นางสาวปาจรีย� ศีลาหอม

63103012658 นางสาววันทินี บ7วงรัมย�

63103012659 นางสาวอรอนงค� ทองดํา

63103012660 นางสาวพรณิกา จันทร�เงิน
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63103012661 นายสดายุ การรัมย�

63103012662 นางอนุสรา ทรัพย�เกรียงไกร

63103012663 นางสาวสรธัญ มุ7งเครือกลาง

63103012664 นางสาวศศิธร โสดา

63103012665 นางสาวยุวดี พ่ึงสําโรง

63103012666 นางสาวณัฐกานต� แสนกล%า

63103012667 นางสาวตันติมา พลหินลาด

63103012668 นางสาวกุลณัฐ วิชัย

63103012669 นางสาวทัศน�ลักษณ� กระจายกลาง

63103012670 นางภัณฑิรา สิงหะกุลพิทักษ�

63103012671 นางสาวภัทราพร กรองมะเริง

63103012672 นางสาวกิติยา อุคํา

63103012673 นางสาวกัญญาวีร� แปลงดี

63103012674 นางสาวกมลกาญจน� สายสินธ�

63103012675 นางสาวประอรศิริ กระจ7างโพธ์ิ

63103012676 นายอิทธิพล เลิศป:ญญา

63103012677 นางสาวสุณีย� พรหมเอาะ

63103012678 นางสาวกาญจนา โสมาบุตร

63103012679 ว7าที่ร%อยตรีหญิงจิราภรณ� แสงดา

63103012680 นางสาวปาริฉัตร พันธ�ภักดี

63103012681 นางสาวนัทธมน โบสถ�นอก

63103012682 นายปฏิญญา คํามา

63103012683 นางสาวอิสราภรณ� จําปา

63103012684 นางสาวมาริสา ศรีถาวร

63103012685 นายกานต�นิธิ การินทร�

63103012686 นางสาวสุภาวดี กัณหาโนน

63103012687 นายเทียนชีย สีทอง

63103012688 นายปรวิช คุ%มกลาง

63103012689 นางสาวอินทิรา นิเวศสวรรค�

63103012690 นางสาวปาริชาติ ทิพย�รัตน�
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63103012691 นางสาวดวงกมล ใจดี

63103012692 นายเดชดิศักด์ิ ชื่นกระโทก

63103012693 นางสาวอรุณวสี อวยชัยพร

63103012694 นายรัฐฐฤชา ดาศรี

63103012695 นางสาวธนวฤนท� ยางเครือ

63103012696 นางสาวกุหลาบ ตีเหล็ก

63103012697 นายอรุณ สักขุนทด

63103012698 นางสาวรสสุคนธ� ทองดี

63103012699 นายประภวิชญ� บรรจงกุล

63103012700 นายพัฒนพงษ� ทานะสี

63103012701 นางสาวณัฐกานต� ทองศรีสุข

63103012702 นายรัฐวงศ� ชีวะวิโรจน�

63103012703 นางสาวศิริญญา ช7Jมเกิด

63103012704 นางสาวสุนิสา เขินกลาง

63103012705 นางสาวพจนา ตระกูลรัมย�

63103012706 นายคณากร ขอแช7มกลาง

63103012707 นางสาวนรินธร กุลพรหม

63103012708 นางสาววนัสนันท� โสภา

63103012709 นางสาวรัตน�สุดา สุวรรณหาร

63103012710 นางสาวมัชติชา ไพศาลธรรม

63103012711 นางสาวนนทนัดดา ลายพยัคฆ�

63103012712 นางสาววรรณภา ผสมพันธ�

63103012713 นางสาววิจิตร ดาดสันเทียะ

63103012714 นางสาวศิริวรรณ อินทร

63103012715 นายปารเมษฐ� รงคะสุทธิโรจน�

63103012716 นางสาวศุภรัตน� ชินนบุต

63103012717 นางสาวจตุรพร คําพันธุ�

63103012718 นายทวีโชค. พรมขันตี

63103012719 นายรังสรรค� มานะศรี

63103012720 นางสาวปาณิสรา มานอก
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63103012721 นางสาวนุชจรีย� สดศิริ

63103012722 นายมงคล ทองคํา

63103012723 นางปาริฉัตร กลขุนทด

63103012724 นางสาวปราณี ไชยนะรา

63103012725 นางสาวนฤวงษ� เจนะ

63103012726 นางสาวจิดาภา ดีย่ิง

63103012727 นางสาวจรรยวรรธน� คุดรัมย�

63103012728 นางสาวสุรัตนา พรมวงษา

63103012729 นางสาวจันทกานต� นุชนวล

63103012730 นายณัฐวุฒิ วงศ�อาสา

63103012731 นางสาวจินดารัตน� กลิ่นแจ7มใส

63103012732 นายกษิด์ิเดช อุนนิมิตร

63103012733 นางสาวสุนิสา จําปาทอง

63103012734 นางสาวภัทราภรณ� ปะตาทะยัง

63103012735 นายทินกร ยอดคีรี

63103012736 นางสาวภัควลัญชญ� อันทะลิต

63103012737 นายนิธิศักด์ิ ปานนี้

63103012738 นางสาวเสาวภา โชกระโทก

63103012739 นางสาววันเพ็ญ พันธุ�เพ็ง

63103012740 นางสาวเพ็ญประภา ศรีมาก

63103012741 นางสาววรรณิดา โกรดประโคน

63103012742 นางสาวนริศรา ศรียางค�

63103012743 นางสาวธัญชนก วงศ�อVอต

63103012744 นางลัดดาวรรณ� ผลทิพย�

63103012745 นางสาวธิดารัตน� กะนันไธสง

63103012746 นางสาวเฉลิมพร รงค�กระโทก

63103012747 นางสาวภัทราพร อินทรีย�

63103012748 นางสาวสุวณี เสมสูงเนิน

63103012749 นางสาวสุธิดา พร%อมสัมพันธ�

63103012750 นางสาวฉัตรฑริกา เกษมเนตร
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63103012751 นางสาวศศิประภา มังขุนทด

63103012752 นางสาวปภัสรา ทองขาว

63103012753 นางสาวณัฐชา สมอาจ

63103012754 นางสาวอรยา หน7วงกลาง

63103012755 นางสาวศุภรัตน� แม7นชัย

63103012756 นายอัธพล เตียงจันทร�

63103012757 นางสาวพิริยา ซึมกลาง

63103012758 นายจักรกฤษณ� พรหมโคตร

63103012759 นางสาวสิปาง ขลิบทอง

63103012760 นางสาวญานิศา ลากูล

63103012761 นางสาวสุชาดา บุญม่ัน

63103012762 นายกฤตภาส นึกมี

63103012763 นางสาวพรรษา เพชรล%วน

63103012764 นางสาวก่ิงกมล ยินขุนทด

63103012765 นางสาวทัศนีย� พานิชย�

63103012766 นางสาวธัญกมล แก%ววิหาร

63103012767 นางสาวจีราภรณ� ศรีงาม

63103012768 นายภูดิศ ห7วงเนาวกุล

63103012769 นางสาวสุภาวดี ศรีลาศักด์ิ

63103012770 นางสาวนุชนารถ กลางจอหอ

63103012771 นางสาวกาญจนา ไฝชัยภูมิ

63103012772 นางสาวศรัญญา พวงไธสง

63103012773 นางสาวอรุณีย� โคมขุนทด

63103012774 นางสาวอภิวรรณ บุตรไธสง

63103012775 นางสาวนารีรัตน� ศิริเถียร

63103012776 นายธีรปภากร นวลศรี

63103012777 ว7าที่ ร.ต.ชลธิชัย เหล็กอยู7มะดัน

63103012778 นางสาวกัญญารัตน� ไชยณรงค�

63103012779 นางสาววันวิสา อินทร�โสม

63103012780 นางสาววราภรณ� หกกระโทก
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63103012781 นางสาวกัญญ�วรา หนูสุข

63103012782 นายวิเชษฐ ครุธป:กษี

63103012783 นางสาวกัญญารัตน� ฟุNงพิมาย

63103012784 นางสาวภัสรา ทุกขนิโรธ

63103012785 นางสาวมนฑา สวายสอ

63103012786 นางสาวจิดาภา สุวรรณจันทร�

63103012787 นางสาววราพร การรัมย�

63103012788 นายจักราชัย ทองเพ็ชร�

63103012789 นางสาวปทิตตา ฤทธ์ิดอน

63103012790 นายวิทยา บุญหม่ัน

63103012791 นางสาววิรากานต� อาจสูงเนิน

63103012792 นายรุ7งโรจน� รานอก

63103012793 นายชลพรรษ จงสูงเนิน

63103012794 นางสาวพรวดี ประมาระตา

63103012795 นางสาวฐาวิณีย� สุวิสูตร

63103012796 นางสาวจารุวรรณ ทับทิมใส

63103012797 นางสาวสุภาวดี ศรีเคลือบ

63103012798 นายณัฐพล พุ7มม7วง

63103012799 นายเริงฤทธ์ิ ร7มรื่น

63103012800 นางสาวนฤมล ดีประเสรืฐ

63103012801 นางสาววรรณศรี จันทร�บุปผา

63103012802 นายภิวัฒน� รัตนวรรณี

63103012803 นายวรกันต� แซ7ย้ัง

63103012804 นางสาวอัญชลี เพียรการ

63103012805 นางสาวกมลชนก ชนาวรรธน�สกุล

63103012806 นางสาวอรวรรณ อ7อนสกุล

63103012807 นายธิปก จงนบกลาง

63103012808 นางสาวเพียงรวี ก่ิงกรดกลาง

63103012809 นางสาวสุทธิดา ดีตะนะ

63103012810 นางสาวสรัลรัตน� รอดโพธ์ิทอง
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63103012811 นางสาวปKยวรรณ จรรยา

63103012812 นางสาวนิภาพร บัวฉํ่า

63103012813 นายชัยพัทธ� หมอทอง

63103012814 นางสาวกรรณิการ� เชื่อมกระโทก

63103012815 นางสาวปวริศา ป:ญญาเอก

63103012816 นายจุฑาทร สิมมา

63103012817 นางสาวสุนิสา แก%ววิเศษ

63103012818 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีธงชัย

63103012819 นายจิรายุ กุมภักษ�

63103012820 นางสาวกาญจนา สิงห�พัฒน�

63103012821 นายอานนท� ฤทธิรงค�

63103012822 นางจิตติมา ต7อมสูงเนิน

63103012823 นางสาวอุษณีย� บุรินรัมย�

63103012824 นายขจรเกียรติ รสิไชยเกียรติ

63103012825 นางสาววิภาดา กิจมณีกุล

63103012826 นายธราดล ปรีมนวงค�

63103012827 นางสาวสุวนันท� ธงสันเทียะ

63103012828 นางสาวนันทิดา เตรียมโพธ์ิ

63103012829 นายนิพนธ� ลาภภิญโญ

63103012830 นางสาวศุทธินีภรณ� ไชยพันโท

63103012831 นางสาววิชุดา คงจิตรค%า

63103012832 นางสาวกนกวรรณ คําตาศิลา

63103012833 นางสาวอัจฉราภรณ� ปราบพรม

63103012834 นางสาวณัฐกฤตา บุญรัตน�

63103012835 นางสาวนันท�นภัส มานะการ

63103012836 นางสาววณิชยา คล7องแคล7ว

63103012837 นางวชิรญาณ� วรรณศรี

63103012838 นางสาวจารุพร บุญทัน

63103012839 นางสาวณัฐกุล จันแตง

63103012840 นางสาวอรดี ม7วงศรี
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63103012841 นางสาวหัทยา อุยยานานนท�

63103012842 นางสาวอารียา มีประเสริฐ

63103012843 นางสาวจิระพันธ� กันยานุช

63103012844 นางสาวนิลาวัณย� เรียนไธสง

63103012845 นางสาวกรรณิการ� เปZยนขุนทด

63103012846 นายเจริญ กาลพัฒน�

63103012847 นายกิตติศักด์ิ เบ%าทอง

63103012848 นางสาวรัติยาพร จันทร�เจ%า

63103012849 นายณัฐพล วะลัยศรี

63103012850 นางสาวอารียา อาจฤทธ์ิ

63103012851 นางสาวอนุสรา ธิราชรัมย�

63103012852 นางสาวปาริชาติ สายดวง

63103012853 นางสาวสุมาพร กอยรัมย�

63103012854 นางสาวฉัตริยา พลศรี

63103012855 นางสาวศรฤทัย วันลีลา

63103012856 นางสาวศิริลักษณ� อาจศึก

63103012857 นายวีระพล เสกขา

63103012858 นางสาวดารากร ติสิลานนท�

63103012859 นางสาวจริยา การถาง

63103012860 นางสาวพัณนิดา ดีนา

63103012861 นางสาวนวลนิตย� สิทธ์ิประเสริฐ

63103012862 นายอัตถกร บุญชิต

63103012863 นายพันเทพ เกสีจอหอ

63103012864 นายอัมพวัฒน� กรดรัมย�

63103012865 นางสาวอรนิภา ยอดดี

63103012866 นายพศวีร� จัตุกูล

63103012867 นางสาวทิพวัลย� ทองรักษ�

63103012868 นางสาวยุพเรศ ทองอุทุม

63103012869 นางสาวกัณฐภรณ� ขะตารัมย�

63103012870 นางสาวตริตราภรร� คํามูลมาตย�
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63103012871 นายเศรษฐวิฐ แสนประเสริฐ

63103012872 นางสาวได%พร ประทีปสลักทิพย�

63103012873 นางสาวอภิญญา แย%มประโคน

63103012874 นางสาวมณฑิตา สังข�ลาย

63103012875 นางสาวสรรัตน� บุญโสม

63103012876 นางสาวศิวาพร สุวรรณ�

63103012877 นางสาวพรรัตน� สาดกระโทก

63103012878 นายณัฐพล ทรัพย�ประเสริฐ

63103012879 นายพรเทพ ธีระวัฒนะกิตติ

63103012880 นางสาวจุฑามาศ ศรีศักด์ินอก

63103012881 นางสาวรัชฎาภรณ� นึกมี

63103012882 นายธนวัฒน� อาดมะดัน

63103012883 นางสาวพาขวัญ เขตคาม

63103012884 นายวีรยุทธ โผดนอก

63103012885 นายวิชัย พลเบ%า

63103012886 นางสาวจิราพร ศิริกุล

63103012887 นางสาวอรนภา เทพเกาะ

63103012888 นางสาวศศิวิภา สําราญสุข

63103012889 นางสาวสุภาวรรณ ถาวะโร

63103012890 นายกิตติพงษ� โลนไธสง

63103012891 นางกมลวรรณ กสิประกอบ

63103012892 นางสาวฐิติวรรณ ม่ิงพฤกษ�

63103012893 นางสาวมณีรัตน� วงค�เวียน

63103012894 นางสาวกรวิภา มากบุญ

63103012895 นายวัชรพงษ� จอมเกาะ

63103012896 นางสาวนิภา ชาติขุนทด

63103012897 นายอภิสิทธ์ิ ศรีทอง

63103012898 นางสาวศิรินภา คงไทย

63103012899 นางสาวจริยา เสาเวียง

63103012900 นางสาวสุวนันท� พูนศรี
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63103012901 นายกฤษดา ป:ญญามัง

63103012902 นางสาวสร%อยสุดา บุญเพ่ิม

63103012903 นางสาวพรศิริ สมเป^น

63103012904 นางสาวป:ณฐิตา ภู7เพียงใจ

63103012905 นางสาวสุรัตนติกานต� จันทร�ประโคน

63103012906 นางสาวกาญจนา โบดขุนทด

63103012907 นายณัฐวุฒิ สิงห�เพชร

63103012908 นางสาวนรินทร� รอดกลาง

63103012909 นางสาวอารีรัตน� ผิวบัวเผื่อน

63103012910 นางสาวญาณิศา นิโรรัมย�

63103012911 นางสาวเฟมวิภา เปลี่ยนกลาง

63103012912 นางสาวนิสา บ7ากระโทก

63103012913 นายธัญชนิต บํารุงเกาะ

63103012914 นางสาวธิดารัตน� วรรณพงษ�

63103012915 นางสาววิชุฎา ศรีบุญเรือง

63103012916 นางสาวลัดดา แสงอุ7น

63103012917 นางสาวโสภา ตะลาโส

63103012918 นางสาวสุธาสินี แสไพศาล

63103012919 นางสาวพรพิมล รอบรู%

63103012920 นายโยธิน จําเนียรสุข

63103012921 นางสาวสุพัตรา ปุมพิมาย

63103012922 นางสาวมนจรินทร� กาฬภักดี

63103012923 นายภูมิภัทร บรรดาศักด์ิ

63103012924 นายกานต�ชนก จิตตวีระ

63103012925 นางสาวศุทธวีร� สิงหาระโท

63103012926 นางสาวสุกัญญา เรืองศรีชาติ

63103012927 นางสาวปราณี ดอนมงคล

63103012928 นายพีรพล ชํานาญกุล

63103012929 นางสาวชญาภรณ� ไขแข

63103012930 นางสาวนฤมล ปุยะติ
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63103012931 นางสาวอภิญญา ศักด์ิผดุงกิจ

63103012932 นางสาวกนกจิรนันท� วงศ�สุรินทร�

63103012933 นางสาวอุษยา อุตสาหะ

63103012934 นางสาวภคมน สระขุนทด

63103012935 นางสาววาริชา พรหมศร

63103012936 นางสาวลีละวะดี แสสนธ์ิ

63103012937 นางสาวประภัสสร พุธนอก

63103012938 นางสาวพัชรพร ทรงพระ

63103012939 นางสาวรัตนาภรณ� กรวยสวัสด์ิ

63103012940 นายปวีณ�กร ป:ดถานัง

63103012941 นายมนต�นรินทร� วงษ�วาท

63103012942 นางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย�

63103012943 นายไทยคม แก%วประเสริฐ

63103012944 นางสาวพารินทร� เรียบร%อย

63103012945 นายอภิวัฒน� ยาจันทึก

63103012946 นางสาวฐิติรัตน� ศรีพรหม

63103012947 นางสาวโสภา สัชชานนท�

63103012948 นายภาสกร ร7อนโคกสูง

63103012949 ว7าที่ร.ต.หญิงชวิศรา เชื้อบัว

63103012950 นางสาวสุดารัตน� ยืนชีวี

63103012951 นางสาวสุภาภรณ� ภูดวงดาษ

63103012952 นางสาวนิดาวรรณ ปลัดกอง

63103012953 นางสาวลัดดา ภูจําเนียน

63103012954 นางสาววีรดา หวังมีสุข

63103012955 นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

63103012956 นายประสิทธ์ิ จ%อยชู

63103012957 นางสาวศรินญา เศรษโฐ

63103012958 นางสาวเสาวลักษณ� ปานแก%ว

63103012959 นางสาวนันท�นภัส จันทร�กระจ7าง

63103012960 นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ
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63103012961 นางสาวโศภิตา พรดังใหม7

63103012962 นายบดินทร จีนเปZย

63103012963 นางสาวเบญจพร ป:นดอนตอง

63103012964 นายฉัตรชัย ธนประศาสน�

63103012965 นางสาวศิรินภา สมภาร

63103012966 นางสาวจีรภัทร อาจมิตร

63103012967 นางนุชนาฏ ฉัตรโชคชัย

63103012968 นายวัชรากร ยศเฮือง

63103012969 นางไพจิตร ใยใหม7

63103012970 นางสาวฐานมาส คุ%มคล%าย

63103012971 นายพัฒน�พงษ� สินพร

63103012972 นางสกุลรัฐ วรรณพงษ�

63103012973 นางสาวรุ7งอรุณ หาญบุ7งคล%า

63103012974 นางสาวสวิชญา ทุมสะท%าน

63103012975 นางสาวบังอร พงษ�อุดทา

63103012976 นายชัดเจน มานะย่ิง

63103012977 นางสาววิภาดา สลากัน

63103012978 นางสาวศิริรัตน� ศรีหานู

63103012979 นางสาวจารุวรรณ คําโนนง้ิว

63103012980 นายไชยพล บุดดีศรี

63103012981 นางสาวเกศราภรณ� ทองสุทธ์ิ

63103012982 นางสาวอภิสราธรณ� ชัยศิริธนาสิน

63103012983 นางอัมพร ตัดพุดซา

63103012984 นางสาวนัฐธิดา มีคุณ

63103012985 นางสาวสุธิมา โรจน�บุญถึง

63103012986 นางสาวแก%วตา เสนานิคม

63103012987 นางสาวกัลยา จรูญ

63103012988 นายเกียรติศักด์ิ นิราชสูงเนิน

63103012989 นางสาวรังสินี พิมพ�ศรี

63103012990 นางสาวธิดารัตน� นาคสุข
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63103012991 นางสาวสุทธิตา มีสัตย�

63103012992 นายวสันต� สินถ7าน

63103012993 นางสาวศุภรัตน� ดวงมาลา

63103012994 นางสาวอติพร พิชิ

63103012995 นายนพพล สืบสวน

63103012996 นางสาวแขนภา พิมพะสอน

63103012997 นายญาณกร จุลอักษร

63103012998 นางสาวกัญญณัช โสป:นหริ

63103012999 นางสาวดวงฤดี พะวงแสง

63103013000 นางสาววัลคุ�วดี เขียวรัมย�

63103013001 นางสาวจันทร�สุดา เลไธสง

63103013002 นางสาวพรทิพย� ภูมิโคกรักษ�

63103013003 นายกิตติศักด์ิ หล%าสุดตา

63103013004 นางสาวประภัสสร เขตนคร

63103013005 นางสาวจิราวรรณ คิดรอบ

63103013006 นางสาวชมพูนุท ชาญวิชา

63103013007 นางสาวทัศนลักษณ� ดีพูน

63103013008 นางสาวจิราวรรณ สิงห�ธี

63103013009 นางสาวสุพิชญา สุดไธสง

63103013010 นางสาวธิติมา ดวงศรี

63103013011 นางสาวป:ทมาภรณ� กรวยสวัสด์ิ

63103013012 นางสาวจินตนา อุ7นวงค�

63103013013 จ7าสิบตรีธวัชชัย แววสูงเนิน

63103013014 นางสาวชลธิชา พุทธโกศัย

63103013015 ว7าที่ร%อยตรีภาณุพงศ� ศิริดล

63103013016 นางสาวพิมพ�ชนก สังข�ทอง

63103013017 นางสาวพรพิมล เนียมขุนทด

63103013018 นางฐิตารีย� ปราบมนตรี

63103013019 นางสาวสุธินี ชินทะวัน

63103013020 นายธีรวงศ� มีชื่น
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63103013021 นางรุ7งอรุณ ไชยชุม

63103013022 นางสาวภคินี วิทย�ศลาพงษ�

63103013023 นางสาวพิมพ�นารา จุฑามะณี

63103013024 นางสาวปริยาภรณ� บุญสุวรรณ

63103013025 นายอัมรินทร� ดําเนินงาม

63103013026 นายยอดตะวัน รักษารมย�

63103013027 นางสาวพิมพ�พิชชา ดาววัฒนะทรัพย�

63103013028 นางสาวเหมวดี ทิ้งแสน

63103013029 นายกฤษฎา ตาระปKน

63103013030 นางสาวชลธิชา แจ%งไพร

63103013031 นางสาวสุกัญญา ด้ันนอก

63103013032 นายนวพล เปรมพินิจ

63103013033 นางสาวกุลธิดา กล%าหาญ

63103013034 นางสาวพรวิไล แสนโคตร

63103013035 นางสาวนิภาพร ขัวนา

63103013036 นางกวินธิดา สวยกลาง

63103013037 นางสาวชุติมา นาคหนองหาญ

63103013038 นางสาวกมลนัทธ� มงคล

63103013039 นางสาวกัญญาภรณ� พ่ึงสุข

63103013040 นายณฑปกร เฉลิมนุกุล

63103013041 นางสาวณิชาภา คล%ายใจตรง

63103013042 นางสาวศิริพรรณ ป:ญญาใจ

63103013043 นางสาวสาลิกา ทองศรี

63103013044 นายจัตุรภุช วารสิทธ์ิ

63103013045 นายจีรวัฒน� ตะบอง

63103013046 นางสาววันนิสา แพวขุนทด

63103013047 นางสาวสิริเพ็ญ ดวงกระโทก

63103013048 นางสุรีรัตน� ขุนง้ิว

63103013049 นางสาวละอองดาว เลาะกลาง

63103013050 นายวิริยะ พรมสุข
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63103013051 นางสาวเพ็ญนภา ปะโนรัมย�

63103013052 นางสาวธนภรณ� อุบลลา

63103013053 นางสาวจิราพร คําด%วง

63103013054 นางสาววชิราภรณ� มาลี

63103013055 นายอภิวิชญ� ต๊ิบกันเงิน

63103013056 นายศรทอง เงินพลับพลา

63103013057 นางสาวพิสุทธิพร ราซิดี

63103013058 นางสาวศศิมาพร สร%อยกระโทก

63103013059 นางสาวคํามูล เก็งรัมย�

63103013060 นายภัทรพงศ� สุทธิ

63103013061 นางสาวเสาวรส ดงสันเทียะ

63103013062 นายณัฐดนัย ยืนยงชาติ

63103013063 นางรุ7งทิพย� สุภาโสตร�

63103013064 นางสาวพิมลรัตน� พูนแสง

63103013065 นายภัทรกุล จุฑางกูร

63103013066 นางสาวณัฐวรา กะการดี

63103013067 นางสาวแสงอรุณ มุ7งแฝงกลาง

63103013068 นางสาวหฤทัย วงศ�วัฒนามงคล

63103013069 นายสุริยา จําปZ

63103013070 นางสาวณฐพร คําประกอบ

63103013071 นางสาวพัชรี ทุมนาหาด

63103013072 นางสาวกาญจนา ไขสันเทียะ

63103013073 นางสาวศศิพร บวบขม

63103013074 นางสาววิลาวัณย� ทองเศรษฐี

63103013075 นางสาวกาญจนาพร หง7อยกระโทก

63103013076 นางสาวณัฐภัสสร ทรงสุนทรวงศ�

63103013077 นายธนิต บัวศรีภูมิ

63103013078 นายนันทวัฒน� นุชสูงเนิน

63103013079 นางสาวอารยา สังข�ศรี

63103013080 นางสาวอรพรรณ นวลอ7อน
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63103013081 นางสาวรพีพร พรหมในเมือง

63103013082 นางสาวจุฬาลักษณ� พงษ�ชะอุ7มดี

63103013083 นางสาวฐิตินันท� เตียสัณฐิติ

63103013084 นางสาวดอกเอื้อง วิชัยกุล

63103013085 นางสาวชญาฎา ฉัตรชฎาธาร

63103013086 นางสาวพัชรี มณีเติม

63103013087 นางเฉลิมพร แจ%งจิตร�

63103013088 นางสาวประกายมาศ ดิลกลาภ

63103013089 นางสาววาริศา ปลื้มกลาง

63103013090 นายปองภพ สาวิสิทธ์ิ

63103013091 นายปราโมทย� ประพรม

63103013092 นายสุนทร อุสาดี

63103013093 นางสาวธิดาจันทร� วิไลศรี

63103013094 นางสาวจุฑามาศ เกวียนทอง

63103013095 นางสาวจิราภา จบจังหรีด

63103013096 นางสาวจิตรา นวลสุวรรณ�

63103013097 นางสาวสมพิศ โกรัมย�

63103013098 นายถิรเดช ปานะโปย

63103013099 นางสาวชัญญานุช ศรีจันทร�

63103013100 นางสาวพิชญา นามป:กไต%

63103013101 นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ

63103013102 นางสาวกุลภานัน เชื้อนิด

63103013103 นางสาวทิพย� เทียมพล

63103013104 นางสาวนาฏศิลปX เกษี

63103013105 นายทองทวี เหมจันทร�

63103013106 นางสาวทยิดา ไกยะวินิจ

63103013107 นายณัฏฐกิตต์ิ รุกขสนธ์ิ

63103013108 นางสาวสุอาภา กองทา

63103013109 นางสาวกนกวรรณ วงษ�พรมมา

63103013110 นางสาวปภัสสร จิตรบุญพิทักษ�
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63103013111 นางสาวพัชรพร วิรัชเจริญพันธ�

63103013112 นางสาวอันชลี วิเศษพันธ�

63103013113 นางสาวนัฐริกา แสนสาร

63103013114 นางสาวทิฐินันท� แสนขุนทด

63103013115 นางสาวลักษณ�วดี ผิวตะขบ

63103013116 นางสาวสุธิดา ขบวนกล%า

63103013117 นางสาวอาภาพร ชิณศรี

63103013118 นางสาวอุบล กิติสากล

63103013119 นางสาวพิชญา ชาติประเสริฐ

63103013120 นายธีระศักด์ิ เชิดไชย

63103013121 นายณัฐกฤษ บุญรัตน�

63103013122 นางสาวขนิษฐา สระแก%ว

63103013123 นางสาววนิดา ดีปะวี

63103013124 นายจิรภัทร สิงห�วิเศษ

63103013125 นางสาวธิดาพร เสี่ยงวิฐาน

63103013126 นางสาวสุนิสา ลิดจันทึก

63103013127 นางสาววริศรา ขันธุป:ทม�

63103013128 นายสุพัต บุตนนท�

63103013129 นางสาวอรทัย เอการัมย�

63103013130 นางสาวชนัญชิดา นามวงษ�

63103013131 นางสาวสุวนันต� ชัยบุญ

63103013132 นางสาวธนภรณ� ลือขุนทด

63103013133 นายภาคิณ พาชัยภูมิ

63103013134 นางสาวอรวรรยา มีความสุข

63103013135 นายสุธีรวิชญ� ส7งสกุลวงศ�

63103013136 นางสาวสุณัฐชา ค%าขาย

63103013137 นางสาวอภิญญา พุฒนอก

63103013138 นายพนพ ปKตะบุตร

63103013139 นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

63103013140 นายเชาวรินทร� เชียรพิมาย
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63103013141 นางสาวกุลธิดา การะเกต

63103013142 นางสาวอรนุช หลุมทอง

63103013143 นางสาวเบญจมาศ คงย่ิงหาญ

63103013144 นางสาวนวลปรางทิพย� บรรจงปรุ

63103013145 นางสาวปาริฉัตร เรืองประโคน

63103013146 นางสาวดารุณี ป:Lนทองหลาง

63103013147 นายอดิศักด์ิ แท7นทอง

63103013148 นางสาวพัชราพรรณ ยอดพงค�พิพัฒน�

63103013149 นางสาวมิลิน เพ็ญภู7

63103013150 นางสาวบุณยวีร� แช7มสูงเนิน

63103013151 นางเบญจมาศ ทุมโนน%อย

63103013152 นายศุปกร สุวรรณธานี

63103013153 นางสาววรรณวลี ญาณโอสถ

63103013154 นายธวัช โพธ์ิเงิน

63103013155 นายธวัชชัย ใจตรง

63103013156 นายเอกพันธ� เพิงกระโทก

63103013157 นางสาวกัญญ�ชริยา กระจ7างโพธ์ิภูวัต

63103013158 นางสาวปวีณา สุระหิต

63103013159 นางสาวสร%อยเพ็ชร พ่ึงพิมาย

63103013160 นายนัฐวุฒิ สีมาวงษ�

63103013161 นายธนชัย ขวัญม่ัน

63103013162 นางสาววิทนีย� ศิริหล%า

63103013163 นางขนิษฐา หม่ืนสมฤทธ์ิ

63103013164 นางสาววราภรณ� จําปาโพธ์ิ

63103013165 นางสาวชญานินทร� แซ7เอีย

63103013166 นายอรรถวิท จันทอุปลี

63103013167 นางสาวพรทิพย� ลือชัย

63103013168 นายอุกฤษฏ� ประทีปถ่ินทอง

63103013169 นางสาวเก็จตะวัน แพนชัยภูมิ

63103013170 นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู7
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63103013171 นางสาววรุณยุพา จันทะสน

63103013172 นายณัฐพล สิงห�ทอง

63103013173 นางณัชชา บูรณ�เจริญ

63103013174 นายโกวิทย� ธะนะชัย

63103013175 นายณัฐพล เทียนสันเทียะ

63103013176 นางสาวฐิตินันท� อินทร�งาม

63103013177 นางสาวทุติมา เปรี้ยวกระโทก

63103013178 นายเอกพันธ� พัดทอง

63103013179 นางสาวณภัชนันท� ลมูลภักตร�

63103013180 นางสาวชุติมา ธงพุดซา

63103013181 นางสาวญาณิศา สาตรวาหา

63103013182 นางสาววราภรณ� แหลมทองหลาง

63103013183 นางสาวสายนที โมรา

63103013184 นางสาวพิมสุดา เย่ียมมโน

63103013185 นางสาวช7อผกา ธุระสุข

63103013186 นางสาวกิตติยา นาคกระแสร�

63103013187 นางสาววราภรณ� เทียบจัตุรัส

63103013188 นางสาวสุภาวดี อินทร�สอาด

63103013189 นางสาวสิริวิภา พรมเทพ

63103013190 นางสาวธันยพร จิระประยุต

63103013191 นางสาวภัทราพร พิมพ�หม่ืน

63103013192 นางสาวกฤษพร อยู7พูน

63103013193 นางสาวนุจรี ใจดี

63103013194 นางสาวอินทุอร ลาธิ

63103013195 นายชัยอนันต� อิ่มวิเศษ

63103013196 นางสาวปรีญารัตน� เภตายนต�

63103013197 นางสาวอัจฉราวรรณ แสนมนตรี

63103013198 นางสาวสิริกานต� พ่ีพิมาย

63103013199 นางสาวนัฎฐนิชา เถาะพูน

63103013200 นางสาวอมรรัตน� แทนไทย
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63103013201 นางสาวพนิดา กรวยสวัสด์ิ

63103013202 นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง

63103013203 นางสาวปKยะรัตน� มนัสศิลา

63103013204 นางสาววราสินีย� อุสารัมย�

63103013205 นายสมพงค� กุ7ยกระโทก

63103013206 นางสาวศิริวรรณ พาผล

63103013207 นางสาวภูรินี พลอาสา

63103013208 นางสาวอัจจิมา เลากลาง

63103013209 นายจักรี วงษ�ดี

63103013210 นางสาวนิลชา โรมโคกสูง

63103013211 นางชวัลรัตน� สิมมา

63103013212 ว7าที่ ร.ต.หญิงปภัสรินทร� สิริภัสร�เลิศ

63103013213 นางสาวปาริชาติ เมืองอินทร�

63103013214 นางสาวพิรุณ ใจมนต�

63103013215 นางสาวพรสวรรค� แร7จ่ัน

63103013216 นางสาวสาธนี นาแซง

63103013217 นางสาวสุมาลี จงโปร7งกลาง

63103013218 นายสิทธิพล พิพวนนอก

63103013219 นางสาวปทิตตา รําพรรณนิยม

63103013220 นางสาวอรพรรณ เปรี่ยมพิมาย

63103013221 นางสาวฐิตินาถ มงคลศิริ

63103013222 นายอังคาร กระซิรัมย�

63103013223 นางสาวขวัญฤดี สวนจันทร�

63103013224 นางสาวนพัษชนม� ธนะพิสิษการย�

63103013225 ส.ต.ท.ชินกร สร%อยจิต

63103013226 นางสาวธัญพิมล ง%าวกลาง

63103013227 นางสาวอารญา บุญย่ิง

63103013228 นายดลวัฒน� วรรณลาด

63103013229 นางสาวนรีรัตน� รูปสูง

63103013230 นางสาวกาญจนาภรณ� สุทธิประเสริฐ
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63103013231 นางสาวป:ทมวรรณ ประหุน

63103013232 นางสาวอารยา คมขํา

63103013233 นางสาวจิราภรณ� จันทร�แดง

63103013234 นายปวินท� เผือกผาสุข

63103013235 นางสาวณัฐชยา ยังโนนตาด

63103013236 นางสาวปานจรีย� ศรีวรรณะ

63103013237 นางสาวสุกัญญา รุ7งอรุณ

63103013238 นายตันติกร ย้ิมพุดซา

63103013239 นางสาววาสนา ตาก่ิมนอก

63103013240 นายกันณพงศ� ลิศนันท�

63103013241 นายภัทรพล ศรใหม7

63103013242 นางสาวอลิตตา พลศรี

63103013243 นางสาวสิรดา หลอดแก%ว

63103013244 นางสาววิชุตา ปานอําพันธ�

63103013245 นางสาวสุณิสา ราชมะอินทร�

63103013246 นางสาวยุพา ชินกลาง

63103013247 นางสาววลัยพรรณ ชนะสุข

63103013248 นางสาวอุษณา ดมใหม7

63103013249 นางสาวประกาศิฌา สอนใหม7

63103013250 นางสาวจิราภรณ� ใจชอบ

63103013251 นายพัฒนพล แสงจันทร�

63103013252 นางสาวอารียา สุริโย

63103013253 นางสาวหัทยา มากกว7าวงค�

63103013254 นางสาววาสนา ชุ7มจ้ิงหรีด

63103013255 นายพีระพล สุขพอดี

63103013256 นางสาวพรพิมล ศรีคุณ

63103013257 นางสาวสุรีฉาย แฟพุดซา

63103013258 นางสาวนุชทิชา การิน

63103013259 นางวิไลรัตน� สอนสะอาด

63103013260 นางสาวสุนทรีย� หาญสูงเนิน
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63103013261 นางสาวสกาวเดือน โพนทัน

63103013262 นางสาววนชน พิไลพันธ�

63103013263 นางสาวสุติยาภรณ� ยอยโพธ์ิสัย

63103013264 นายเจตนรินทร� นารินทร�ยาง

63103013265 นายณรงค�ศักด์ิ หยุยจันทึก

63103013266 นางสาวจิติมา ลากร

63103013267 นายธีรพงค� กันหมุด

63103013268 นางสาวพรรณราย พรโสภณ

63103013269 นางสาวเยาวลักษณ� ขาวเจริญ

63103013270 นางสาวอารียา เทพจันอัด

63103013271 นายภาณุวิชญ� แก%วสุฟอง

63103013272 นายภัทรพงษ� วิชัยโย

63103013273 นางสาวพัสนันท� สารมโน

63103013274 นางสาวลดาศิริ มุสิกะสาร

63103013275 นางสาวสมคิด เพ่ิมสันเทียะ

63103013276 นางสาวชนรดี ประเสสัง

63103013277 นายชัยรัชต� โทนไทย

63103013278 นางสาวนิจจารีย� ศรีทัน

63103013279 นางสาวสุนิสา พิลากุล

63103013280 นางสาววันเพ็ญ ธรรมเกาะ

63103013281 นายปานะพันธ� เกียรตินอก

63103013282 นางสาวนภาพร วันนะวันนา

63103013283 นางสาววิรยา กิจปานนท�

63103013284 นางสาวสุรีพร จันทร�ภิรมย�

63103013285 นางสาวดนิสา สายน%อย

63103013286 นางสาวสริตา ยอดวงษ�

63103013287 นางสาวหรรษา มนไธสง

63103013288 นางสุวภัทร เวชรังษี

63103013289 นางสาวสุกัญญา ไชยโวหาร

63103013290 นายนัฐพล ย้ิมรัมย�
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63103013291 นางสาวนันทิยา จุฑาจันทร�

63103013292 นางสาวณัฏฐณิชา ปKLนรัตนานนท�

63103013293 นางสาวอารียา ป:ตถานัง

63103013294 นางสาวสุธิมา ปKนะกาเส

63103013295 นายธีรยุทธ นันธิสิงห�

63103013296 นางสาวสุจิตรา หาคม

63103013297 นายเมธัส ศรีลาดเลา

63103013298 นางสาวปรีชญา รักสนิท

63103013299 นางสาวสุดารัตน� ส7งพุ7ม

63103013300 นายสุทธิราช ศรีธาวิวัฒน�

63103013301 นางสาวดุษณี สระเพ็ชร

63103013302 นายป:ญจพิชญ� คํามา

63103013303 นางสาววาสุธี ฤกษ�ชัย

63103013304 นางสาวนันธิชา โชติวุฒิชัยนันท�

63103013305 นางสาวอรุณี จิตสม

63103013306 นางสาวประภัสสร พุ7มอรุณ

63103013307 นายตะวัน นิลภา

63103013308 นายภักดี เกริกสกุล

63103013309 นางสาวภัทราพร กรอกกระโทก

63103013310 นางสาวเพ็ญขวัญ ดานชัยภูมิ

63103013311 นางสิริเรียม จิตโสภากุล

63103013312 นางสาวนิศาชล ปลื้มชัยภูมิ

63103013313 นางสาวพาขวัญ ป:นรัมย�

63103013314 นางสาวปภาดา เจียมพิริยะ

63103013315 นายธีรภัทร แก%วลําใย

63103013316 นางสาวกฤษติยา เครือแก%ว

63103013317 นางสาวอรพรรณ สุขประเสริฐ

63103013318 นางสาวจิราวรรณ เหล็กอุ7นวงษ�

63103013319 นางสาวธีรดา มาดกาด

63103013320 นางสาวภัทรศิริ ดาเหล็ก
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63103013321 นางสาวสุดารัตน� ไตรก่ิง

63103013322 นางสาวอมรรัตน� เขตสูงเนิน

63103013323 นางสาวป:ทมวรรณ พิเศษฤทธ์ิ

63103013324 นายชัยรัตน� สมุหเสนีโต

63103013325 นางสาวนิกข�ธิดา หม่ันตลุง

63103013326 นางสาวพิมพา ไม%หอม

63103013327 นายรัฐพันธ� จอกจอหอ

63103013328 นางสาวพรนัชชา นับกลาง

63103013329 นางสาวรัชดาพร เพ็ญศรี

63103013330 นายจตุรพัฒน� คุ%มจันอัด

63103013331 นางสาวนวพร พิจารณ�

63103013332 นางสาวสุภาภรณ� เกตุลา

63103013333 นางสาวจิรนันท� ใคร7กระโทก

63103013334 นายกานต� ทันตาหะ

63103013335 นางสาวรัชนก ชุ7มสันเทียะ

63103013336 นางสาวเจนจิรา ไตรภูมิ

63103013337 นางกาญจนา ธรรมวงษ�

63103013338 นางสาวณัฐธิดา ป:ญญาปรุ

63103013339 นางสาวมานิดา ทรงแก%ว

63103013340 นายพงศธร จันทคาต

63103013341 นายธนาวุฒิ บุญอิ่ม

63103013342 นายศุภวิชญ� วิไลมณีวรรณ�

63103013343 นางสาววิมลรัตน� ฉิมพลีพันธุ�

63103013344 นางสาวฑัณทิกา อิฐไธสง

63103013345 นางสาวกัญจนา จูเกลี้ยง

63103013346 นางสาวอรดี สีแดง

63103013347 นางสาวสุภาพร ชินศรี

63103013348 นางสาวอุทัยทิพย� นําสุข

63103013349 นางสาวประภาพร ยางแดงครบุรี

63103013350 นางสาวศศิกาญจน� เทพมาลี
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63103013351 นางสาวอังสุมา ภาวิสิทธ์ิ

63103013352 นางอริศรา จันทร�สว7าง

63103013353 นางสาวณัฏฐณิชา บุญยะศรี

63103013354 นางสาวอภิญญา แสวงสุข

63103013355 นายทวีศักด์ิ อ7อนศรี

63103013356 นางสาวอมรรัตน� เขตจอหอ

63103013357 นางสาวไพรรักษ� วาตานาเบ%

63103013358 นางสาวอัญชนา สีวะกุล

63103013359 นายรัฐพงษ� ยาคํา

63103013360 นางสาวปKยฉัตร รุ7งสว7าง

63103013361 นายรวิพล โชติช7วง

63103013362 นางสาวสุคนธา กรเกษม

63103013363 นางพนิดา แก7นเรณู

63103013364 นางสาวกัษมา อัดสูงเนิน

63103013365 นางสาวเสาวรส เนินกลาง

63103013366 นายอานนท� ภูพงษ�

63103013367 นายกฤ ษณ� ศรี สูงเนิน 

63103013368 นางสาวปริยาภัทร คุ%มสมบัติ

63103013369 นางสาวสุภัทรชดา นุชารัมย�

63103013370 นางสาวบุษยา แปสันเทียะ

63103013371 นางสาวชุติมา ตรงด7านกลาง

63103013372 นางสาวพรรทอง หัวไผ7

63103013373 นายทรงกลด วิรัชชัย

63103013374 นางสาวสรญา เที่ยงเจริญ

63103013375 นายประมุข วงศ�ตาหล%า

63103013376 นางสุธาดา แก%วสุวรรณ

63103013377 นางสาววัชรีพร มณีรัตน�

63103013378 นางสาวมณีรัตน� พิทักษ�วาปZ

63103013379 นางสาวภาวิณี โพธ์ิคา

63103013380 นายกังวาล จารไธสง
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63103013381 นางสาวกุลธรา คู7ตระกูล

63103013382 นางสาวสุนิสา คะชุนรัมย�

63103013383 นายวัชระ รินนา

63103013384 นางสาวณัฐกานต� โคกเกษม

63103013385 นายชาญณรงค� สุวรรณไตร

63103013386 นางสาวกฤษณา พลีสุดใจ

63103013387 นางสาวชุติมาพร ป:Lนหอม

63103013388 นางสาวกัญญ�ณัฐ โหนสันเทียะ

63103013389 นางสาวนภาเพ็ญ ปราชญ�ส7งเสริม

63103013390 นางสาววิภาพร แสงขาว

63103013391 นางสาวกลิ่นแก%ว สีมา

63103013392 นางสาวพรพระพาย เดชาถิรคุณ

63103013393 นางสาวลดารัตน� คําขาว

63103013394 นายพรชัย จันทร�พวก

63103013395 นางสาวสุธิดา อุชี

63103013396 นางสาวรุ7งนภา ดงขันตะ

63103013397 นางสาวศุภัสสรา แสนสุริวงค�

63103013398 นางสาวอารียา ภาวิรัมย�

63103013399 นางสาวปภัสราภรณ� ขุนแก%วพะเนา

63103013400 นางสาวเบญจพรรณ อนุสนธิ

63103013401 นายเกษมสันต� สกุลรัมย�

63103013402 นางสาวกนกกาญจน� งวดชัย

63103013403 นางสาวอรอนงค� ใจพินิจ

63103013404 นางสาวรุจิรา ขําหินต้ัง

63103013405 นางสาวผริตา ศรีผดุง

63103013406 นางสาวทิพธัญญา ภักดีนันท�

63103013407 นางสาวเมธาวดี สอนกลาง

63103013408 นางสาวสุรีรัตน� เหลือถนอม

63103013409 นายปราการ มีการุณ

63103013410 นายพิสิทธ์ิ แบ%กระโทก
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63103013411 นายพิสิทธ์ิ หม่ันจํารูญ

63103013412 นางสาวธัญญรัตน� บุญถนอม

63103013413 นางสาวป:ทมาวดี แก%วระวัง

63103013414 นางสาวมะลิวรรณ เลาเลิศ

63103013415 นางสาวมินตรา บุญกอง

63103013416 นางสาวไพรินทร� ปานเกิด

63103013417 นางสาวเมธาพร ศรีเรืองหัตถ�

63103013418 นายเทพรักษ� ปราชญ�กระโทก

63103013419 นางสาวจันทิมา เสาหิน

63103013420 นางสาววัลคุ�วดี ทัตติยานันท�

63103013421 นายพีรยุทธ บรรเทา

63103013422 นางสาวจงรัก ธุระพระ

63103013423 นางสาวอัญชลีพร ทองขันธ�

63103013424 นางสาวอัญชิษฐา ก่ิงโพธ์ิ

63103013425 นางสาวอิษยา จันทร�ภา

63103013426 นางสาวชลณัฐฎา ภู7จันทึก

63103013427 นางสาวรุ7งนภา จําปาทอง

63103013428 นางสาวแพรวนภา ชาป:ด

63103013429 นางสาวรุ7งทิพย� สายงาม

63103013430 นายอมรเทพ สุพิมพ�

63103013431 นางสาวจุฑานันท� วรรณพันธ�

63103013432 นางสาวปKยนันท� เริ่มรักรัมย�

63103013433 นางสาวสุดาพร โพธ์ิสอน

63103013434 นายสัพพัญ\ู วงค�ฝ:;น

63103013435 นางสาวนนทสรณ� พิมพ�บุญญามาศ

63103013436 นางสาวภัทราวิณี กิจสนธ์ิ

63103013437 นางสาวณัญญารัตน� นามพันดุง

63103013438 นางสาวสุนิษฐา ภิญโญวงศ�

63103013439 นางสาวสิรินภา โกกลางดอน

63103013440 นางสาวสุนิษา สายบุตร
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63103013441 นางสาวธนวรรณ คลอพิมาย

63103013442 นางสาวปริญญา กอดสันเทียะ

63103013443 นางสาวนิตยา สระคําจันทร�

63103013444 นางสาวฐิรนันท� จําปาศรี

63103013445 นายจุฑาวัต ไพราม

63103013446 นางสาวศุภรัตน� ทองสูบ

63103013447 นางสาววิภาวี น%อยหนัน

63103013448 นายพีรพล วงษ�ธรรม

63103013449 นางสาวนุชนารถ ประยัญโต

63103013450 นายยศพร เตียศิริ

63103013451 นางสาวศิริวรรณ ชัยเชิดชู

63103013452 นายสิทธิเดช พลต้ัง

63103013453 นางสาวศศิประภา ฉัตรสุวรรณ

63103013454 นางสาวยศวดี ชนะชัยตระกูล

63103013455 นางสาวปฐมา แก%วฉลาด

63103013456 นางสาวสุมิตรา เจริญ

63103013457 นายสุรพงษ� มูลไทย

63103013458 นายอัยยรัช อาจวิชัย

63103013459 นางสาวธัญธิดา ฐิติชาญชัย

63103013460 นางสาวอรยา ขุนศรี

63103013461 นายทรงวุฒิ แพงแสงไพศาล

63103013462 นางสาวป:ทมา อยู7ออง

63103013463 นางสาวสุกฤตา หาวิรส

63103013464 นางสาวบัณฑิกา กุศลส7ง

63103013465 นางสาวพัชรี ม7วงดี

63103013466 นางสาวชณิการ� ไกรษร

63103013467 นางสาวสุนิสา ศรีสง7า

63103013468 นางสาวสุพัตรา ก%องเวหา

63103013469 นายปฏิภาณ แจ%งยุบล

63103013470 นางสาวกวินนา จันทร�สนิทศรี
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63103013471 นางสาวณัฐพัชร� ศรีวิธรรม

63103013472 นางสาวทัศน�ดาว คลุ%มกระโทก

63103013473 นางสาวจันทริกา แก%วมน

63103013474 นายชัยฤกษ� ทองตา

63103013475 นางนฤมล หลวงไกร

63103013476 นางสาวพีรยา คงวัฒนะ

63103013477 นางสาวจตุรภัทร ศรีแก%ว

63103013478 ว7าที่ร%อยตรีหญิงสุกัญญา คิดถูก

63103013479 นางสาวศิริลักษณ� แก%วประเสริฐ

63103013480 นางสาวอชิรญาณ� อุดจอม

63103013481 นายวรานนท� แสดรัมย�

63103013482 นางสาวสุภารัตน� แสงทอง

63103013483 นางสาวดารุณี ภิรมย�

63103013484 นางสาวประทุมพร หัดสูงเนิน

63103013485 นางสาวขวัญจิรา ไตรภูมิ

63103013486 นางสาวเกศรา สุรินสมบูรณ�

63103013487 นายพงษ�เขต สุขพิมาย

63103013488 นายฐิติศักด์ิ กองสุข

63103013489 นางสาวชนม�นิภา รักษาชนม�

63103013490 นางสาวรุจิรดา ลิบน%อย

63103013491 นายอนันต� กะการดี

63103013492 นางสาวดวงใจ ขอจงดี

63103013493 นางสาวณัฐินี ตาแปง

63103013494 นางสาวอรอุมา รักค%า

63103013495 นางสาวมนัสนันท� พรมสวัสด์ิ

63103013496 นางสาวดรุวรรณ ศิริเม

63103013497 นางปลิตา เขจรสัตย�

63103013498 นางสาวรัชดาภรณ� พุ7มพวง

63103013499 นางสาวอริสา สุโขรัมย�

63103013500 นายศราวุฒิ คชประเสริฐ
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63103013501 นางสาวพัชราภรณ� ดาวดายรัมย�

63103013502 นายพนมรุ%ง ศรีกิมแก%ว

63103013503 นางสาวธันยารัตน� ไตยเวียง

63103013504 นายมังกร เจนชัย

63103013505 นางสาวนัฐกานต� แก%วแหวน

63103013506 นางสาววรรณภา อ7อนนวล

63103013507 นางกิตติยาพร วาปZโก

63103013508 นางสาวขวัญชนกพร ไข7นุ7มสิงห�

63103013509 นางสาวจุฑารัตน� ไทยศิริ

63103013510 นางสาวอนัญญา ชะออน

63103013511 นางสาวภาวดี ทรายผักแว7น

63103013512 นางสาวแพรวพรรณ คานงาม

63103013513 นางสาวณชนก ลอดประเสริฐ

63103013514 นายวรานนท� บุญผัน

63103013515 นายวิชัยรัตน� สาระติ

63103013516 นางสาวชิตกมล กองเส็ง

63103013517 นางนับเงิน ทองปNอง

63103013518 นางสาวพรรณนิภา ประทุมมา

63103013519 นายศุภพัฒน� พินสายออ

63103013520 นางสาวสาวิตรี เที่ยงตรง

63103013521 นางสาวฐิติมา บุรินรัมย�

63103013522 นางสาววาริยา เตียประสิทธ์ิ

63103013523 นางสาวชญาดา จําเนียรกูล

63103013524 นายธนภัทร ศรีลาวงศ�

63103013525 นางธัญลักษณ� สธนเสาวภาคย�

63103013526 นายเนติพงษ� ยังวารี

63103013527 นางสาวณัฐมนต� ทุดปอ

63103013528 นายกิตติชัย กรทิพย�

63103013529 นายสิทธิพันธ� อินทรสถิต

63103013530 นางสาวอังคณา เย็นเสมอ
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63103013531 นางสาวนุชนาถ ชิดรัมย�

63103013532 นางสาวรุจิรา สุภาษิต

63103013533 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ7ถํ้า

63103013534 นางสาววรรณพร ฟNาวิสุทธ์ิ

63103013535 นางสาวปลายฝน พลายงาม

63103013536 นางสาวสุธางศุ�รัตน� แววครบุรี

63103013537 นายสฐากูร วรรณป:กษ�

63103013538 นางสาวรัสวดี ศรีดาพล

63103013539 นางสาวศิรานุช โนมขุนทด

63103013540 นางสาววรรณิดา เที่ยงวัจนกุล

63103013541 นางสาวสุคนธ�ปKยา เพ็งชื่นพะเนา

63103013542 นายฐาปณพงษ� สายสมบูรณ�

63103013543 นางสาวสายใจ โฉสูงเนิน

63103013544 นายบดินทร� สุดสวาสด์ิ

63103013545 นายนิติ สุราวุธ

63103013546 นางสาวศศิวิมล ศรีทอง

63103013547 นายสุจิน ทวันเวทย�

63103013548 นายธนกร คงสถาน

63103013549 นางสาวรัฐชา ทองสม

63103013550 นางสาวดวงฤทัย เพ็งจัตุรัส

63103013551 นางสาวอารยา พูนผล

63103013552 นางสาวกาญจนาภรณ� เจนศิริวงษ�

63103013553 นางสาวอิสราพร ภู7กลัด

63103013554 นางสุพัตรา มอร�ริส

63103013555 นางสาวปKยะเนตร จําปาแท%

63103013556 นายนภสินธุ� แก%วพะเนาว�

63103013557 นางสาวตันหยง สีพิมพ�

63103013558 นางสาววราลักษณ� มนัสพรหม

63103013559 นายศุภวิชญ� มีเงิน

63103013560 นางสาวธมนวรรณ ลูกรักษ�
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63103013561 นางสาวเสาวภา นายี

63103013562 นางสาวศิริยากร ไชยสิม

63103013563 นายณัฐพล จ%องสระ

63103013564 นางสาวพนิตพร ครึ้มกลาง

63103013565 นางสาวปทุมกาญจน� เส็งน%อยกุล

63103013566 นางสาวรัชต�ชิสา ใจชื่น

63103013567 นางสาวสุกานดา ใจแก%ว

63103013568 นายณัฐภูมิ ขันขาว

63103013569 นางสาวลตานันต� นาคอนันต�พร

63103013570 นางสาวพนิดา เนียมสันเทียะ

63103013571 นางสาวอิสรีย� วิเชียรทอง

63103013572 นางสาวชุนัดดา พินิจอาจ

63103013573 นางสาวศิริรัตน� ชิดดี

63103013574 นางสาวธนพร สูตืสีมา

63103013575 นายเอกภพ ศรีลาพัฒน�

63103013576 นายสหรัฐ มวยดี

63103013577 นายจตุพัฒน� อําภาพันธ�

63103013578 นางสาวศศิชานันท� เรืองศรีใส

63103013579 นายกําพล ตํารารัมย�

63103013580 ว7าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ บุญพร

63103013581 นางสาวนําพร พลสง

63103013582 นางสาวบุณยนุช สอมประโคน

63103013583 นายอมรเทพ ขุนสงคราม

63103013584 นางสาวกนกพรรณ พันธ�สระน%อย

63103013585 นางสาวศิริลักษณ� ครุฑสุวรรณ

63103013586 นางสาวศิริพร ภูมิชุมแพ

63103013587 นางสาวกุลธิดา เกตุคํา

63103013588 นายสิโรตม� พร%อมโตนด

63103013589 นายวชิรกูล เนินสุด

63103013590 นางสาวอาดีละห� เซ็ง
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63103013591 นางสาวพิชชาอร บุญประคอง

63103013592 นางสาวหทัยชนก เหล7าดี

63103013593 นางวารุณี เรืองจันทึก

63103013594 นายณัฐกุล จําปาหอม

63103013595 นางสาวสุพัชรา รินทะไชย

63103013596 นางสาวสาคร สิงศาลาแสง

63103013597 นางสาวสรารัตน� เสริมสุข

63103013598 นายภูริเดช แพงวงษ�

63103013599 นางสาวชยาณิษฐ� ธนโชคสิริธานนท�

63103013600 นางสาวยุวธิดา สาโพนทัน

63103013601 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ

63103013602 นายภัทรพงศ� แซ7ตัง

63103013603 นางสาวจารุวรรณ นันทวงศ�

63103013604 นางสาวณัฐญา ม่ันชัย

63103013605 นางสาวศุภิสรา ร7มพุดตาล

63103013606 นางสาวยุพาวรรณ แตะกระโทก

63103013607 นางสาวจีรภา สุขดี

63103013608 นายฐนลักษณ� อรุณพาส

63103013609 นายศิริวัฒน� ศรีวัฒน�

63103013610 นางสาวมะลิวัลย� ดาบจันทร�

63103013611 นางสาวพชรพร พิชัย

63103013612 นางสาวกนกวรรณ นามนีวงษ�

63103013613 นางสาวแสงดาว เลื่อยกระโทก

63103013614 นางสาวสุทธิดา สิงห�ทอง

63103013615 นายประทีป มณที

63103013616 นางสาวยุพา อับภัยชา

63103013617 นางสาวภารดี ผลเต็ม

63103013618 นายวันชนะ พลไชย

63103013619 นางสาวมนันยา แสงพิรุณ

63103013620 นางสาวจรีรัตน� สุมรัมย�

หน%า 454 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103013621 นางสาวทัศนีย� บุญครอง

63103013622 นางสาวสุภาภรณ� นนทะสี

63103013623 นางจิรนันท� ตาปราบ

63103013624 นางสาวพนิดา ทองนํา

63103013625 นายพงษ�ศักด์ิ บาลเพ็ชร

63103013626 นางสาวสุนิษา กาวะโล

63103013627 นางสาวจารุวรรณ วานิช

63103013628 นางสาวจุฬารัตน� เกิดมงคล

63103013629 นายสราวุธ กระดานลาด

63103013630 นางสาวสุชาดา ทันฉิมพลี

63103013631 นายชวลิต ทองดี

63103013632 นางสาวรุ7งตะวัน เปรียบยอดย่ิง

63103013633 นางสาวอัจฉรา อะมุตะคุ

63103013634 นางสาวพศิกา ฤทธิวัชร

63103013635 นางสาวปKยะดา มนกลาง

63103013636 นางสาวเฟ[Lองฤทัย ชลไพร

63103013637 นายรณกร พงศ�จรยา

63103013638 นายพงศกร จิตเย็น

63103013639 นางสาวมัลลิกา นานา

63103013640 นางสาวดวงธิดา ผิวงาม

63103013641 นางสาวพิมพลพรรณ โนเป[อย

63103013642 นางสาวศุภรดา มาประจวบ

63103013643 นายอัคพงษ� พรมวงค�สา

63103013644 นายอิสระพล ช%อยจอหอ

63103013645 นางสาวฐิตาพร จรจรัญ

63103013646 นายประมินทร� ป:ญจารักษ�

63103013647 นางสาวรัตนาภรณ� ขันธิราช

63103013648 นายสุริยะ วงศ�มา

63103013649 นายธนาศักด์ิ ศิลาเลิศ

63103013650 นางธัญชิตา ศิริวัฒนโชติกุล
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63103013651 นางศศิวิมล เวสสเมฆินทร�

63103013652 นางสาวณัฏฐิรา ทองคํา

63103013653 นางสาวพรสุดา จําวัน

63103013654 นางสาวอินทิรา แก%วดวงใน

63103013655 นางสาวพรพรรณ ผัดวัน

63103013656 นางสาวเสาวลักษณ� เคียนสันเทียะ

63103013657 นางสาวจุฑามาศ อโนดาษ

63103013658 นางสาวฐิติมา พอกทรัพย�

63103013659 นายเฉลิมขวัญ บังสันเทียะ

63103013660 นายกิตติกาญจน� บุญทูล

63103013661 นางสาวพรพรรณ วารีย�

63103013662 นายนราธิป อินทร�พลา

63103013663 นายวีระวัฒน� อินปาน

63103013664 นายธวัชชัย ปานทอง

63103013665 นายกรวิชญ� สุวิเชียร

63103013666 นางสาวพรปวีณ� กล%าหาญ

63103013667 นางสาวสุภาณี ศรีวงศ�

63103013668 นางสาวณัฐชยา โชคบํารุง

63103013669 นายไตรรัตน� เชษฐขุนทด

63103013670 นางสาวพรจิตรา สุทธิจิตไพศาล

63103013671 นางสาวธิภาพร งีบส7อม

63103013672 นางสาวอรุชิดา เจริญธรรม

63103013673 นางสุดารัตน� แรตกระโทก

63103013674 นายอนุชิต วิเศษวงษา

63103013675 นางสาวปรียานุช มีสันเทียะ

63103013676 นายกชกร รุ7งโรจน�

63103013677 นางสาวปวริศา โกมารัมย�

63103013678 นายจิรัฐิติ พงชะอุ7มดี

63103013679 นางสาวชุติกาญจน� สุเพ็ญ

63103013680 นายสิทธิชัย เทพชู
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63103013681 นางสาวเฟ[Lองฝน ศิริพันธ�

63103013682 นายฉัตรชัย สมเที่ยง

63103013683 นายพิชัย แพนพิมาย

63103013684 นางสถาพร ภาสดา

63103013685 นางสาวชลธิชา จันขุน

63103013686 นางสาวสุภาพร มุ7งป:Lนกลาง

63103013687 นางสาววารินาถ โขพิมาย

63103013688 นายปวริศ วงษ�อุดม

63103013689 นางสาวสุธิดา หมอยา

63103013690 นางสาวมินตรา แสงรัตน�

63103013691 นายภัควัต ยงทวี

63103013692 นางสาววรางคณา ศิริปรุ

63103013693 นายสถาป:ตย� สีหรัตน�

63103013694 นายธรรมนูญ แก7นแดง

63103013695 นางสาวศศิธร เชิดพุดซา

63103013696 นางอินทิรา ซ7อนกลิ่น

63103013697 นายศุภชัย นาโหว7

63103013698 นางสาวฤทัยชนก จันณรงค�

63103013699 นางสาวประภาพร พลจันทึก

63103013700 นางสาวธินันดา ไกรเพชร

63103013701 นายธาดา พิชญ�ประเสริฐ

63103013702 นางสาวชญาดา สมบัติสวัสด์ิ

63103013703 นางสาวสิตาพัชร� คณาพันธ�ฑีรากุล

63103013704 นางสาวลัดดาวัลย� แก%วกระโทก

63103013705 นางสาวสิริลักษณ� จีบจอหอ

63103013706 นางสาวกฤษฎาพร นามจําปา

63103013707 นางสาวทรายประกาย สันทัด

63103013708 นางสาวฉัตราพร ชับขุนทด

63103013709 นางสาวสุมาลี ลองสันเทียะ

63103013710 นางสาวเมธาวี จิตไธสง
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63103013711 นางสาวสุชาดา แสงผึ้ง

63103013712 นายชลาธร งามเมืองป:ก

63103013713 นางสาวจิตราภรณ� ประมาคะโม

63103013714 นางสาวพนิดา สนจันทร�

63103013715 นายณัฐชนน บุดดา

63103013716 นางสาววทันยา หนองหงอก

63103013717 นายสุริยา พันธุ�พาณิชย�

63103013718 นายรัชภูมิ ศรีชมภู

63103013719 นางสาวณัฏฐ�กานต์ิ ธรรมปานลาภเกิด

63103013720 นางสาววรางคณา พูนลัน

63103013721 นายชาญชัย ประทุมวงศ�

63103013722 จ7าเอกนันทวุฒิ เนียมไธสง

63103013723 นายฉัตรตะวัน พอกแก%ว

63103013724 นางสาวนารีรัตน� เพ็งแจ7ม

63103013725 นายเกษม สุวรรณโอภาส

63103013726 นางสาวพชรพร เสิงรัมย�

63103013727 นายกําธร เพียรทํา

63103013728 นางสาวบุษยมาศ มาเดช

63103013729 นางสาวจุฑามาศ โสภา

63103013730 นางสาวสุกัญญา บุลานลม

63103013731 นายจิรกฤต บุญหม่ืนไวย

63103013732 นายพลวัฒน� แสนมณี

63103013733 นางสาวณัฐมน พลแสน

63103013734 นางสาวอรสา ทะสุนทร

63103013735 นางสาวกุสุมา หิ่งห%อย

63103013736 นางสาวศรัณยธร มีครไทย

63103013737 นายภูมาศ พูนเอก

63103013738 นางสาวรัตติยา เสริมนอก

63103013739 นางสาวกัญชพร ไพราม

63103013740 นางสาวเมธาพร ราชวงศ�
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63103013741 นางสาววารุณี งัดสันเทียะ

63103013742 นางสาวศิริวรรณ โนนกระโทก

63103013743 นางสาวพิมชนก อ%ายจันทึก

63103013744 นางสาวจริยา ชัยแหม7ง

63103013745 นายก%องกิดากร เกิดโมลี

63103013746 นายรัฐศาสตร� กรึมกระโทก

63103013747 นายอัฑฒกร จันชาวนา

63103013748 นางสาววิมลศิริ อัปมาทัง

63103013749 นางสาวจีราพร แก%วทุ7งมน

63103013750 นายป:ดทวี หลีอินทร�

63103013751 นายชัยรัตน� บํารุงชัย

63103013752 ว7าที่ร%อยตรีหญิงณัฐทิชา ชมเมิน

63103013753 นางสาวเบญจาพร หินโม

63103013754 นางสาวนภัสชญา เหล7านอก

63103013755 นางสาวโสภาวรรณ ทับศรีรัก

63103013756 นางสาวดวงนภา วันทา

63103013757 นางสาวปณีธี เขียวแข%

63103013758 นางสาวกัณฐมณี มณีใส

63103013759 นางสาวอุทุมพร หนองทราย

63103013760 นางสาววาสนา ชูศร

63103013761 นายพัชรวุฒิ มวลทอง

63103013762 นางสาวศิรดา ขันเดช

63103013763 นายพงศ�ธร แสงชูติ

63103013764 นางสาวกัลยา สมัญญา

63103013765 นางสาวสวรส คงดนตรี

63103013766 นางสาวสาคร สามยอด

63103013767 นางสาวรัตนาภรณ� ขอเหล็กกลาง

63103013768 นางนภสร งามสอน

63103013769 นางสาวนิภา จันทร�เพ็ญ

63103013770 นางทัศนีย� โยงไธสง
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63103013771 นางสาวกุลนัฐ วรางกูร

63103013772 นางสาวนงลักษณ� จิระอานนท�

63103013773 นายธัญยาธรณ� โกมลเสถียร

63103013774 นายวชิรวิทย� ก่ิงชัยภูมิ

63103013775 นางสาวปนัฐฎา เส%นเกษ

63103013776 นางสาวศศิยาภรณ� ยองใย

63103013777 นายทรงพล พิมพระจันทร�

63103013778 นายสุดคณา สมาทา

63103013779 นางสาววราภรณ� เชื้อขุนทด

63103013780 นางสาวสุพัตรา สายหล%า

63103013781 นายรชฏ ศรีสุข

63103013782 นายนิกร พ่ึงสุข

63103013783 นางสาวภัทราภรณ� แคสันเทียะ

63103013784 นางสาวนัฏฐิณี จินพละ

63103013785 นางสาวปKยนันท� ชํานิไกร

63103013786 นางสาวธัญชนก พรีพรม

63103013787 นางสาววริศรา เสาวพันธ�

63103013788 นางสาววรางคณา อุตตะมัง

63103013789 นายรัชตะ ประเสริฐศักด์ิ

63103013790 นางสาววิชิดา ศิริภูมิ

63103013791 นางสาวเจนจิรา คลี่หม่ืนไวย

63103013792 นายธวัชชัย แสงฤทธ์ิ

63103013793 นางสาวม่ิงขวัญ ศรีสอน

63103013794 นางสาวศิริประภา เหระวัลย�

63103013795 นายชนาธิป ศรีสม

63103013796 นางสาวสุวิชาดา ฉิมจารย�

63103013797 นางสาวปนิษฐา การเรียน

63103013798 นางสาวตรีรัตน� พงศ�ทองมี

63103013799 นางสาวกาญจนา ปะสีละเตสัง

63103013800 นายรณชัย กําเนิดกลาง
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63103013801 นางสาวจตุพร แต7งเมือง

63103013802 นางสาวสายทิพย� พรรสาย

63103013803 นางสาวสุปราณี สมัญญา

63103013804 นางสาวป:ญญาพร สาสุข

63103013805 นายวิทวัส วงมะลัย

63103013806 นางสาวจิรนันท� เก้ียวสุนทร

63103013807 นางสาววรรณรดา คําด%วง

63103013808 นางสาวธนัชพร ถ7ายสูงเนิน

63103013809 นางสาวภัทจริยา ศิริสถิตย�

63103013810 นางสาวนิตยา เย่ียมจันทึก

63103013811 นายชัยอนันต� นราแก%ว

63103013812 นางสาวทิพวรรณ กรุกรัมย�

63103013813 นายธนัท บุญรอดรัมย�

63103013814 นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธ์ิ

63103013815 นายคฑาวุธ ก้ินบูราณ

63103013816 นางสาวผกากรอง คานงาม

63103013817 นายณัฐพงศ� สุภะกรรม

63103013818 นางสาวคัทลียา กณิกนันตทัศน�

63103013819 นางสาวสุกัญญา มีเทียน

63103013820 นายวสันต� สมัครการ

63103013821 นางสาวรัตนาพร รุ7งรอด

63103013822 นางสาวกนกอร ผิวเพชร

63103013823 นายชยพล พลรัตน�

63103013824 นางสาวอรพรรณ เตรียมศิลปานนท�

63103013825 นางสาวทิพวรรณ วงศ�นิคม

63103013826 นางสาวทอฝ:น มีสุวรรณ

63103013827 นายนาคร พันธะไชย

63103013828 นายภาณุ เทจอหอ

63103013829 นายวุฒิพงษ� หงษ�ทอง

63103013830 นายอภินันท� คงเทศ
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63103013831 นายดํารงค�พล ศรีทอง

63103013832 นางสาวกัญณภัส ตลับไธสง

63103013833 นางสาวจิราภรณ� แท7นคํา

63103013834 นางสาวเสาวนิตย� นิเลปKยัง

63103013835 นายวุฒิพงษ� พาณิชย�กิจเจริญ

63103013836 นางสาวสุรีรัตน� ออกมา

63103013837 นายวัชรินทร� ทองดอนพุ7ม

63103013838 นางสาวปKยนุช ขิมกระโทก

63103013839 นางสาวเจนจิรา พาขุนทด

63103013840 นางสาวธนานันท� ผลเจริญ

63103013841 นางสาวสิริยาภรณ� อินทร�นอก

63103013842 นางสาวพอหทัย ชัยเวช

63103013843 นายศุภกิต หินดี

63103013844 นางสาวสายทอง ชํานาญพนา

63103013845 นางสาวพนิดา สีกันหา

63103013846 นางสาวปาหนัน คิดการ

63103013847 นายกฤษฎา คําพงษ�

63103013848 นางสาววิภาวรรณ พรมสะโร

63103013849 นางสาวธิติสุดา ขําโพธ์ิ

63103013850 นางสาวณัฐชา พงษ�อภัย

63103013851 นางสาวนิ่มนวล ไชยมะเริง

63103013852 นางสาวนิภา วงษ�เพ็ชร

63103013853 นางสาวอารีรัตน� หาญระคุณ

63103013854 นางสาวโปรดปราน พันธศรี

63103013855 นายณัฐพล ธรรมโสม

63103013856 นางสาวนพพันธ� เภสัชชา

63103013857 นางสาวอัญชลี เสกแสร%ง

63103013858 นางสาวธัญญาลักษณ� เลือกรัมย�

63103013859 นางสาวพุทธิดา อุตสาห�รัมย�

63103013860 นางสาวธิสุดา โกสละกิจ
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63103013861 นายนพรัตน� พิมพ�ทวด

63103013862 นางสาวจีระนันท� กาญจนกาศ

63103013863 นางสาวมัทรี บุญใช%

63103013864 นางสาววิชุณี หัสรังค�

63103013865 นางสาวประภาภรณ� พิรักษา

63103013866 นางสาววรพรรณ ไสวงาม

63103013867 นายประกอบ เลิศสําโรง

63103013868 นางสาวยุพารัตน� สุภนาม

63103013869 นางสาวจันทร�รุ7ง ปานจันทร�

63103013870 นางสาวจิราภรณ� พิมพ�จันทร�

63103013871 นายรัชภูมิ แสงฮาด

63103013872 นางสาวทิพวรรณ หาญนอก

63103013873 นายสิริชัย ทับทิมสุก

63103013874 นางสาวสุภาพร เซียงหนู

63103013875 นางสาววันวิสา ทองดี

63103013876 นายอนุวัฒน� บุญลือ

63103013877 นางกัญญาณัฐ มาโสภา

63103013878 นายประเสริฐศักด์ิ ใยพรม

63103013879 นางสาวชลิตา เชื้อเถาว�

63103013880 นายสุรพงษ� สุภะเกษ

63103013881 นายศรายุทธ นวลไธสง

63103013882 นางสาวจิตราพร แก%วฝQาย

63103013883 นางสาวปรรณ� สังข�แก%ว

63103013884 นายสักรียา หมัดโนต

63103013885 นายศักด์ิระพี แสนทวีสุข

63103013886 นางสาววิไลวรรณ จําบัวขาว

63103013887 นายสิทธิศักด์ิ พิสันเทียะ

63103013888 นางสาวสุกัญญา โสมกูล

63103013889 นางสาวศุภวรรณ เกิดมงคล

63103013890 นางสาวปนัดดา ทางดง
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63103013891 นางสาวนมัสยา มโนการ

63103013892 นางสาวปฐมาวดี สุทธิคีรีสุข

63103013893 นายณัฐวุฒิ ขานสันเทียะ

63103013894 นางสาวกาญจนา ลีลาคม

63103013895 นางสาวสมฤทัย จิตร�สม

63103013896 นางสาวอภิญญา เม็งไธสง

63103013897 นางสาวเมธาวดี โชตินอก

63103013898 นางสาวจุฑาทิพย� สินปรุ

63103013899 นายธนากร เนื้อจันทา

63103013900 นางนริศรา พิมพ�ไธสงค�

63103013901 นางสาวจิณณพัจน� มีตุวงศ�

63103013902 นางสาวอาริยา พะนาศรี

63103013903 นางสาวนัธฐาภรณ� วามะกัน

63103013904 นางสาวนัฐพร คําวงศ�พะเนา

63103013905 นางวรรณวิศา ใจเจริญ

63103013906 นางอุไรวรรณ ธีรกุล

63103013907 นางสาวศรีสุดา เจษฎาภิสัก

63103013908 นางสาวณัฐวดี เปลี่ยนพิจิตร

63103013909 นายณัฐพล ศรีโคดอน

63103013910 นางสาวสุวรรณา สังกรณี

63103013911 นางสาวเพ็ญพักตร� เขียวหวาน

63103013912 นายปKยทัศน� แสนสุข

63103013913 นางสาวอรอนงค� ชํานาญยา

63103013914 นางสาวชลิตา แซวรัมย�

63103013915 นางสาวปณิดา กัลยาศรี

63103013916 นายภาณุเดช พันธุ�ลี

63103013917 นางสาวทัดดาว สมุทรกลาง

63103013918 นางสาวอัญชลี ฐานวิเศษ

63103013919 นางสาวกรองกาญจน� เรืองไกล

63103013920 ว7าที่ร%อยตรีหญิงศิริภาภรณ� หมีสิน
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63103013921 นางสาวกมลมาศ เลิศสระน%อย

63103013922 นางสาวทัศนีย� เชียวขุนทด

63103013923 นายนพวิชัย จันทร�หอม

63103013924 นางสาวสุชานาฏ คําผุย

63103013925 นายชลนธี วัชระคุปต�

63103013926 นางลลิตา ย่ิงยวด

63103013927 นางสาวอารยา ปาสานัง

63103013928 นางสาวอริตา อยู7สาโก

63103013929 นายณัฐวุฒิ ล%อเศวตอนันต�

63103013930 นางสาวกรรณิตา ลีละบุตร

63103013931 นางสาวณัฐพร เขียวนิล

63103013932 นางสาวศิรินารถ ขุนทิพย�

63103013933 นางสาวนิสรา ทิศรักษ�

63103013934 นายสัตยา สงนางรอง

63103013935 นางสาวจริยา โบขุนทด

63103013936 นายไมตรี แฝงด7านกลาง

63103013937 นางสาวชมภูนุช วรพรมราช

63103013938 นายโชติวัน เสริมศิริ

63103013939 นางสาวจีรนุช ช%อยก่ิง

63103013940 นางสาวอัญชลีพร ขันทองคํา

63103013941 นางสาวสุพรรณี จิริยาภรณ�

63103013942 นางสาวกาญจนาภา สุขสบาย

63103013943 นายวันเฉลิม ช7อขุนทด

63103013944 นางสาวสิริมา ประเสริฐ

63103013945 นางสาวพัชรินทร� กะวิกุล

63103013946 นางสาวณัฐพร เทพธรรม

63103013947 นางสาวบุญศรี ทําทอง

63103013948 นางสาวรัตนา ทองลิ้ว

63103013949 นายมีชัย หม่ืนชั่ง

63103013950 นางสาวพิมพ�สุดา เอี่ยมพงษ�ไพบูลย�
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63103013951 นางสาวป:ทมาภรณ� สําราญจิต

63103013952 นายศุภราช พิชัย

63103013953 นางสาวจิณห�นิภา ศรีสวัสด์ิ

63103013954 นางสาวศิรินทิพย� เพ็งประสิทธิพงศ�

63103013955 นางสาวศิริกมล สิงห�ยอย

63103013956 นางสาวพิสมัย เพ็ชรมาก

63103013957 นางสาวธนาภรณ� ผลสวัสด์ิ

63103013958 นางสาวเรณู บุตรกาศ

63103013959 นายศุภชัย ชิงชัย

63103013960 นางสาววราพร สอนจิตต�

63103013961 นายประพันธ� ฉัตรพิมาย

63103013962 นางสาวสายรุ%ง แท7นพุดซา

63103013963 นางสาวปKยะนุช อักษรพิทักษ�

63103013964 นางสาวชลธิชา หยดสูงเนิน

63103013965 นางสาวร7Jงนภา ดวงใจ

63103013966 นางสาวมณีรัตน� ก่ิงจันทร�

63103013967 นางสาวจีรวัฒน� รัตรองใต%

63103013968 นางสาวม7านฟNา สมบุญศรี

63103013969 นางสาวไอลดา คําขม

63103013970 นางสาวป:ทมา วิเศษ

63103013971 นางสาวกนกกร ขําแจง

63103013972 นางสาวเบญจวรรณ ตองติดรัมย�

63103013973 นายเฉลิมเกียรติ นวลพริ้ง

63103013974 นางสาวจินตนา ทันมี

63103013975 นางสาวอภิญญา สินโพธ์ิ

63103013976 นางสาวสายชล มาตายะศรี

63103013977 นายอําพล ชัยยา

63103013978 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร

63103013979 นางสาวณัฐฐิกาพร พาแก%ว

63103013980 นางสาวจิราภา อินทร�รินทร�
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63103013981 นางสาวอุษา รองเมือง

63103013982 นายจิรายุส ศรีทอง

63103013983 นายพรหมเทพ ชาติวงษ�

63103013984 นายณัฐวุฒิ นพเก%า

63103013985 นางสาวอิสริยาภรณ� สมสืบ

63103013986 นางสาวสุรางคณา เหมือนจิตต�

63103013987 นางสาวสุลักขณา ทันเป^ง

63103013988 นางสาวปารณีย� คงมี

63103013989 นางสาววรรณา รามสันเทียะ

63103013990 นางสาวกรภัทร� ป:สสา

63103013991 นางสาวภัคพิชา บุระคํา

63103013992 นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ

63103013993 นางสาวรัตนาวดี ศรีเพ็ชร�

63103013994 นางสาวนุชจรี แก%วผกา

63103013995 นางสาวธัญญารักษ� เฉยกลาง

63103013996 นางสาวสุจิตรา สวนยา

63103013997 นางสาวธีรยา ทองนํา

63103013998 นางสาวศศิชา ปุญณวิช

63103013999 นายอนุสรณ� กล%ากลาง

63103014000 นายปุญญพัฒน� ญาติโพธ์ิ

63103014001 นางสาวนฤมล สุทธิธรรมากุล

63103014002 นายพัชรพล สนสระน%อย

63103014003 นางสาวปุณมนัส บัวทองหลาง

63103014004 นางสาวกชพร พานทอง

63103014005 นางสาวกรรณิการ� บุญโชติ

63103014006 นางสาวดารารัตน� เทศน�วัฒน�

63103014007 นางสาวจิรนันท� ขอนงูเหลือม

63103014008 นางสาวสุภารัตน� สงครินทร�

63103014009 นางสาวอารียา พันวัน

63103014010 นายรังฤต บุญเรือง
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63103014011 นางสาวสุรีพร แผลติตะ

63103014012 นางสาวอรวรรณ วงเวียน

63103014013 นางสาวจตุพร มาตะระ

63103014014 นายวัชรพล มาสาร

63103014015 นางสาวอริสรา เรืองไทย

63103014016 นางสาวศศิญาพร คดสระน%อย

63103014017 นายถวิล สิงห�เทพ

63103014018 นางสาวแพรวนภา คํามะมูล

63103014019 นางสาวศศินา พาขุนทด

63103014020 นางสาววิชุดา ตามกระโทก

63103014021 นายเดชาวุฒิ พรมดี

63103014022 นายธเนศ ล้ําประเสริฐ

63103014023 นายณัฐวุฒิ แก%วแจ7ม

63103014024 นางสาวชฎาภรณ� ชามาศ

63103014025 นางสาวสุภาวดี พืชทองหลาง

63103014026 นายทัศน�ภูมิ คล%ายโอภาส

63103014027 นางสาวจตุพร เกิดศิลปX

63103014028 นางสาวปรียนุช คงพลปาน

63103014029 นางสาววิจิตรา ปรากฎหาญ

63103014030 นางสาววารุณี นิ่มวัฒนาพร

63103014031 นางสาวศรุตา กางแก%เว

63103014032 นางสาวพรประวี พรมภักดี

63103014033 นางสาวศรุตา แก%วกระโทก

63103014034 นายชาญวิทย� พฤกษชาติ

63103014035 นายยศธร อัครกุลพิทักษ�

63103014036 นายสุทธิเดช พวกแสน

63103014037 นางสาวสุปรียา กระศัลย�

63103014038 นายอุดร แอบครบุรี

63103014039 นางสาวศศิธร จันทรปรีชายุทธ

63103014040 นายวัชรวิทย� เรืองทอง
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63103014041 นางสาวป:ญจพร จันทร�สอน

63103014042 นางสาวเพ็ญประภา กุลอุปฮาด

63103014043 นางสาววรรณิภา มาหา

63103014044 นางสาวอารียา มูลต้ัง

63103014045 นางสาวอทิตยา จูVดทรัพย�

63103014046 นางสาวณัฐธีรกานต� แก%วอุดร

63103014047 นายปรัชญา เวโสวา

63103014048 นางสาวสุมาลัย หลอดคํา

63103014049 นายอนุชา ชาชํานาญ

63103014050 นางสาวอรัญญา ทรงศิลปX

63103014051 นางสาววรรณา จันทรา

63103014052 นางสาวกัญญาณัฐ เกียนโคกกรวด

63103014053 นายนรินทร� สิทธิผล

63103014054 นายวีรยุทธ การถาง

63103014055 นางสาวรัตติกาล สีเหลือง

63103014056 นางสาวดวงดาว อ7องพิมาย

63103014057 นายรณกฤต ลิศนันท�

63103014058 นางสาวหนึ่งฤดี สุขสบาย

63103014059 นายธุวานนท� สํารวล

63103014060 นางสาวจิราวดี สงึมรัมย�

63103014061 นางสาวบุษยมาศ โกรพิมาย

63103014062 นางสาวนารีสา บุญเหมาะ

63103014063 นางสาวญาสุมินทร� สมศรี

63103014064 นางสาวอักษรศิลปX ทิศกระโทก

63103014065 นางสาวณัฐทมน ก่ิงแก%ว

63103014066 นายภูมิภัทร กล%าหาญ

63103014067 นายพิทักษ� ขจรไชยา

63103014068 นางสาวบุญทวัณ สามขุนทด

63103014069 นายภาณุวัฒน� ต้ังเขาทอง

63103014070 นายธีระชัย แก%วดี
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63103014071 นางสาวนิตยา วะโรหะ

63103014072 นายชัยณรงค� เลาะไธสง

63103014073 นางสาวกานต�สินี มิลินคณาพัฒน�

63103014074 นายเกียรติศักด์ิ ศรีชัยวาลย�

63103014075 นางสาวณัฐฐา ดีหม่ืนไวย

63103014076 นายศิลา กล%ามกระโทก

63103014077 นางสาวภาณุมาศ เจริญศิริ

63103014078 นางสาวศิริวรรณ วงษ�หอมทอง

63103014079 นางสาวสุกัญญา ราชวงค�

63103014080 นางสาวกนกวรรณ กอเงินกลาง

63103014081 นางสาวปKยะนันต� ฝาชัยภูมิ

63103014082 นางสาวประภัสสร เครือศรี

63103014083 นางสาวเสาวราภรณ� รักษาคร

63103014084 นางสาวอันธิกา เพียพิมเพ่ิม

63103014085 นางสาววิภาวี ฉิมโพธ์ิกลาง

63103014086 นางสาวสุชญา ยอดเพ็ชร

63103014087 นางสาวสุนันทา บ7อจันทึก

63103014088 นางสาวพิมพ�ผกา เกศดี

63103014089 นางสาวศริญญา มานะจุติ

63103014090 นางสาวชัญญา โยงรัมย�

63103014091 นายจักรกฤษณ� ปาประโคน

63103014092 นายธีร�จุมพล อินทร�แปNน

63103014093 นายจักรกฤษณ� หม่ันสระเกษ

63103014094 นางสาวอนัญญา ศรีวงษ�

63103014095 นางสาวศศิดา แก%วสูงเนิน

63103014096 นางสาวปภาอร บุญทันเสน

63103014097 นางสาวเบญญา คําพร

63103014098 นายชูศิลปX ฌายีเนตร

63103014099 นางสาวสุภารัตน� สังฆปKLน

63103014100 นายอาทิตย� สิงหชัย
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63103014101 นางสาวรังสินี วรรณทอง

63103014102 นางสุมาลี พรหมเมตตา

63103014103 นางสาววนิดา แหชัยภูมิ

63103014104 นางสาวเพชรตะวัน รักษาวัด

63103014105 นางสาวจิราวรรณ พรรณาวงค�

63103014106 นางสาวกาญจนา นาสุข

63103014107 นายอธิวัฒน� แสนโคตร

63103014108 นางสาวกัลย�กมล เรืองนา

63103014109 นางสาวณิชาภัคร จินดาพี

63103014110 นางสาวกนกพร เกยพุดซา

63103014111 นางสาวฑิฆัมพร เอี่ยมรัมย�

63103014112 นางสาวอัจฉรา จุระกะ

63103014113 นายนภสินธุ� ย่ิงทวีทรัพย�

63103014114 นางสาววรินทร�ยุภา จําปารอด

63103014115 นางสาวนิรวี ทองนุช

63103014116 นางสาวทิพย�รัตนะ แซ7เอี๊ยว

63103014117 นายชินดนัย บวนขุนทด

63103014118 นายอภิชาต สว7างพลกรัง

63103014119 นางสาววิไลวรรณ จันทร�จํารัส

63103014120 นายภัคพงศ� พูนสิรินาวิน

63103014121 นายกฤศพิสิฐ รวิศนันท�โภคิน

63103014122 นางสาวสุชญา แจ7มใส

63103014123 นางสาวบุญเสริม พรมโชติ

63103014124 นางสาวกันยารัตน� โชติกลาง

63103014125 นางสาวบังอร นาดี

63103014126 นางวันทนา เทียนสันเทียะ

63103014127 นายวีระพงษ� ลับดีพะเนา

63103014128 นายอรรถพล จันทร�งาม

63103014129 นายกฤษณะพันธ� สุขรัมย�

63103014130 นางสาวนภสร หล7อประโคน
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63103014131 นางสาวนันทิยา ชูโพธ์ิ

63103014132 นายสุรศักด์ิ ทองทิพย�มาก

63103014133 นางสาวสุกัญญา อุประทา

63103014134 นางสาวอริสา ไกรทองสุข

63103014135 นางสาววรรณภา หาลี

63103014136 นางสาวเตือนจิตร แสวงนอก

63103014137 นางสาวเกวลิน มูลหา

63103014138 นายชัยณรงค� เรืองเรื่อ

63103014139 นางสาวสรีรัตน� บัวบานงาม

63103014140 นางสาวลลิตา พานทอง

63103014141 นางสาวรัชนก ภาสดา

63103014142 นางสาวณัฐฎา สุนา

63103014143 นางสาวกิติยา พรฆัง

63103014144 นางสาวมินตรา พยอมใหม7

63103014145 นายณัฐพล กล่ํารัตน�

63103014146 นางสาวขวัญใจ กองศรี

63103014147 นางสาวฐิตินันต� ปNอกระโทก

63103014148 นายหฤษฎ� ช7างการ

63103014149 นายพชรพล เผือกฟ:ก

63103014150 นางสาวอาภากร เกตุสิริ

63103014151 นางสาวรัตนาวดี แจ7มใส

63103014152 นางสาวธนบรรณ สกุลอรุณเพชร

63103014153 นางสาวกาญจนา ปลั่งกลาง

63103014154 นายวัชร�ธีรินทร� ชัยวิเศษ

63103014155 นายรัชชานนท� เจริญศิริ

63103014156 นางสาวณปภัช อุไรรัมย�

63103014157 นางสาวภัสร�ชญาน�ภรณ� แก%วสิทธ์ิ

63103014158 นางสาววรนิษฐา บํารุงแคว%น

63103014159 นางมัจฉา แขขุนทด

63103014160 นางสาวกนิษฐา สุวรรณนิตย�กุล
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63103014161 นายรัฐธีร� รัตนาชัยอนันต�

63103014162 นางสาวกมลชนก แก%วขุนทด

63103014163 นางสาวพัณณิตา ตาดไธสง

63103014164 นางสาวสาวิตรี อยู7สุข

63103014165 นางสาวดารา มณีรัตนโชติ

63103014166 นายนฤพงษ� ภูมิเหล7าม7วง

63103014167 นางสาวนภารัตน� นิ่มเจริญ

63103014168 นางสาวดาหวัน หลงมา

63103014169 นางสาวชลิดดา เพียมะลัง

63103014170 นางสาวอมรรัตน� เจาะใจดี

63103014171 นางสาวกชกร โดนสันเทียะ

63103014172 นางสาวนันทรัตน� ธนวงศ�วรรธน�

63103014173 นายอานุพงษ� พรหมเกษ

63103014174 นางสาวกรรณิการ� บุญปลอด

63103014175 นางสาวปาตี ผลเจริญ

63103014176 นายศุภชัย สิมาจานทย�

63103014177 นางสาวธัญสุดา แสนลือชา

63103014178 นางสาวแพรวา สุนทรวีราทักษ�

63103014179 นายเมธาวัฒน� กัลยา

63103014180 นางสาวศิริพร ทาระแพน

63103014181 นางสาววนิตา บรรเทาพิศ

63103014182 นางสาวบุณญานุช สุโพธ์ิ

63103014183 นายนพดล คลังตระกูล

63103014184 นางสาวจุฑาลักษณ� ลายพรหม

63103014185 นางสาวพลอยชนก เพ็งประโคน

63103014186 นายกริชทิวา ใจเพ็ง

63103014187 นางสาวนุสลิน กัมไชยคํา

63103014188 นางสาวยาใจ สําราญ

63103014189 นางสาวพรนภา สิมอุตม�

63103014190 นางสาวจิรภา สายยศ
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63103014191 นายนภดล ช7างคิด

63103014192 นางสาวเบญจวรรณ คุ%มกระโทก

63103014193 นายสมยศ บุญป:น

63103014194 นางสาวกิติยา สุขรมย�

63103014195 นายเสฏฐวุฒิ สุภาพรหม

63103014196 นายปKยะ หาญเชี่ยว

63103014197 นางสาวกัญญารัตน� สระขุนทด

63103014198 นางสาวสุดารัตน� รามมะเริง

63103014199 นางสาวเปรมใจ ศุภเมืองแสน

63103014200 นายณัฐวุฒิ พรมบุญศรี

63103014201 นายวิรุฬห� สุขเกษม

63103014202 นางสาวพัชราภรณ� จุมปา

63103014203 นางสาวชนิดาภา แพกระโทก

63103014204 นายวีรเดช ชินพิมาย

63103014205 นางสาววาสิณี โสดา

63103014206 นางสาวโสรยา ปลั่งกลาง

63103014207 นางสาวปรารถนา จันทร�กฤษ

63103014208 นางสาวรังสิยา พันธ�มะโน

63103014209 นางสาววรลักษ� พันเหลา

63103014210 นายอดิลักษณ� ปNอมทะเล

63103014211 นางสาวน้ําฝน อรัญรัมย�

63103014212 นางสาวนภัสนันท� วสุกุลพิพัฒน�

63103014213 นางสาวศรัญญา ศรีอ7อน

63103014214 นางสาวกัญจนาพร เนียรกระโทก

63103014215 นางสาวสตรีรัตน� เนาว�สุข

63103014216 นางสาวชุติมา โชติกลาง

63103014217 นายกษิดิศ กกขุนทด

63103014218 นางสาวณัฐกานต� ศรีดา

63103014219 นายคุณากร ทิพวัตร

63103014220 นายเบญจามิน ย้ิมรัมย�
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63103014221 นางสาวธิดาพร พรมวงค�

63103014222 นายณัฐภัทร อวงพิพัฒน�

63103014223 นางสาวรัชฎาภรณ� ยวงทอง

63103014224 นางสาววิกุลรัตน� บุญแสน

63103014225 นายนราวิชญ� รัตนประภาวรรณ

63103014226 นางสาวรัชดาวรรณ ปKดตามานัง

63103014227 นางสาวชุวิมา หดไธสง

63103014228 นางสาวรัตนาภรณ� พงศ�พิละ

63103014229 นายวีรภัทร พลายมี

63103014230 นางสาวชนิดา อ่ําสันเทียะ

63103014231 นางสาววิมพ�วิภา แสงกลาง

63103014232 นางสาวดวงกมล กฤษณา

63103014233 นายปKยะศักด์ิ ศรีธิ

63103014234 นายรัชพล บูรพา

63103014235 นางสาวนัฐพร พยัคฆพงษ�

63103014236 นางสาววันทนา ก่ิงภาร

63103014237 นางสาวภัณฑารักษ� เพ่ิมพิบูลย�

63103014238 นางสาวอารียา ฮาสูงเนิน

63103014239 นายณัฐชนน สอดโคกสูง

63103014240 นางสาวพรพิมล ดังใหม7

63103014241 นายอานนท� ชูจัตุรัส

63103014242 นางสาวสิริมา มีทรัพย�

63103014243 นายณัฐพล สมศรี

63103014244 นางสาววนิดา แดงรี

63103014245 นางสาววรรณกร คชพันธ�

63103014246 นายเลิศบุญญฤทธ์ิ วงศ�ชะนา

63103014247 นางสาวฐิติภัส ศรีฉํ่าพันธ�

63103014248 นายณัชชวกร สายเชืJ้อ

63103014249 นางสาวสุภารัตน� เสนากลาง

63103014250 นางสาวกัลยา คําขุนทด

หน%า 475 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103014251 นายภานุวัฒน� ผลไม%

63103014252 นายธีรเดช ก%านเพ็ชร

63103014253 นางสาวสมฤดี อันทะบาล

63103014254 นางสาวธิติมา จันทะมูล

63103014255 นายวิศรุต บัวเอี่ยม

63103014256 นางสาวปรียาภรณ� ช7องจะโปะ

63103014257 นางสาวประภารัตน� อาจอาษา

63103014258 นายอนุรักษ� อ%ายจันทึก

63103014259 นางสาวจินตนา นังคัล

63103014260 นางสาวสุเพียบ สุซงไชย�

63103014261 นางสาวอุทัยรัตน� โคตรสมบัติ

63103014262 นางสาวพิชญ�สิณี พงษ�พิมาย

63103014263 นางสาวโชติมณี กระจ7างโพธ์ิ

63103014264 นางสาวยศนันท� ครามจันทึก

63103014265 นางสาวอรอนงค� เตือประโคน

63103014266 นางสาวกัลยารัตน� มหามนต�

63103014267 นางสาวพัชราภรณ� ปรางมาศ

63103014268 นางสาวศุภรัตน� ศุภนาม

63103014269 นายอานุภาพ ศรีจันทร�

63103014270 นางสาวจุรีรัตน� พร7องพรมราช

63103014271 นางสาวฐิตาพร พุฒกลาง

63103014272 นางสาวประภัสรา เลียบกระโทก

63103014273 นางปKยะพร สุขมาก

63103014274 นางสาวอัญชลี ตรีชานุชิต

63103014275 นางสาววีรญา กําลังศิลปX

63103014276 นางสาวผกาวดี สีสวย

63103014277 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมปา

63103014278 นางสาวอภิญญา เกณรัมย�

63103014279 นางชัญญานุช คําลือ

63103014280 นางสาวนันทิชา นาล7อง
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63103014281 นางสาวศิราวรรณ จากรัมย�

63103014282 นางสาวสมปรารถนา ไชยดี

63103014283 นางสาวกชพรรณ สมีราย

63103014284 นางสาวปKยนุช สายยศ

63103014285 นางสาวชลธิชา หลวงชํานิ

63103014286 นางสาวอัญชลีพร ทองคํา

63103014287 นางสาวปริศนา หอมอ%ม

63103014288 นางสาวประไพ กลมพันธ�

63103014289 นางสาวพรพิมล ยันตะพันธ�

63103014290 นายศุภกร ระวังภัย

63103014291 นายอชิตพล มณีราชกิจ

63103014292 นางสาวจิรารัตน� เพ่ิมสนาม

63103014293 นางสาวพรนภา บุญถึง

63103014294 นางสาวอัมราภรณ� ชุดาวนวิทย�

63103014295 นางสาวสุกัญญา ใยงูเหลือม

63103014296 นางสาวกชามาศ บุษดี

63103014297 นางสาวปKยฉัตร รวยสูงเนิน

63103014298 นายอดิศร นกทอง

63103014299 นางสาววัชรี ทามาศ

63103014300 นายภูวิศ กลิ่นผกา

63103014301 นายเทิดศักด์ิ ทองใหญ7

63103014302 นางสาววรรษมณ อ7อนอก

63103014303 นางสาวกรรณิการ� ทิวกลาง

63103014304 นางสาวกรรณิการ� เพ็ญเกาะ

63103014305 นางสาวบุษกร ภูมินางาม

63103014306 นางสาวชลธิชา ศรีกุฎ

63103014307 นางสาวสุจิตรา ปองนาน

63103014308 นางสาวสายฝน อินทราแสง

63103014309 นางสาวพนิดา พลายงาม

63103014310 นางสาวสุภาพร ชุ7มเพ็งพันธุ�
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63103014311 นางสาวปKยาภรณ� ปานสุขสานต�

63103014312 นางสาวภัทรกานต� นวลกําแหง

63103014313 นางสาวเบญจรัตน� ปุ_กกระโทก

63103014314 นางสาวนิลยา ศรีศักด์ินอก

63103014315 นางสาวไพรจิตรา สินนอก

63103014316 นายวัฒนา พืชทองหลาง

63103014317 นายพงศ�ดนัย แทนนํา

63103014318 นางสาวนุจรินทร� มีเลิศ

63103014319 นางสาวดวงหทัย บุญใจ

63103014320 นางสาวจตุพร ชิดขุนทด

63103014321 นางสาววิภาดา ทิพย�สันเทียะ

63103014322 นายกิตติกานต� ตุ%มไธสง

63103014323 นางสาวมณฑกานต� พ่ึงประสพ

63103014324 นางสาววัชรี ม7วงประโคน

63103014325 นางสาวก่ิงกาญน� ยาแก%ว

63103014326 นางสาวสุภาวดี เต็งกลาง

63103014327 นายสมปอง ถํ้ากลาง

63103014328 นางสาวหรรษา พาสมบูรณ�

63103014329 นางสาวขนิษฐา ภูจํานงค�

63103014330 นางสาวสุทธิดา นามนาค

63103014331 นางสาวมะลิวัลย� คงทวี

63103014332 นางสาวกนกภรณ� ปานพูน

63103014333 นายวีรยุทธ วิเศษบุญ

63103014334 นางสาวอรัญญา หากันได%

63103014335 นางสาวพรวิถา ตาทอง

63103014336 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง

63103014337 นายวริศ บุญวรสถิต

63103014338 นางสาวสุนันทา สมยาธร

63103014339 นางสาวเปรมฤดี สิทธิเวช

63103014340 นางสาวศิริลักษณ� ย้ิมสูงเนิน
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63103014341 นางสาวศริพร เอ็งโบ

63103014342 นางสาวสุพัชชา โชตินอก

63103014343 นายจักรพันธ� สุวรรณโน

63103014344 นางสาวสุชีรา ขวัญจันทึก

63103014345 นางสาววิทิตา ปKยพิทยากร

63103014346 นายศุภกิจ ดีตอ่ํา

63103014347 นางสาวรินรดา ก่ิงนอก

63103014348 นางสาวพิมพ�นารา ทิพย�จันทร�

63103014349 นายอรรถสิทธ์ิ เฉลิมนาม

63103014350 นางสาวภาวิณี ปKนตา

63103014351 นายสุภเชษฐ เดชบุญ

63103014352 นางสาวประยูร คํานนท�ใส

63103014353 นายชญานนท� เจริญสุข

63103014354 นางสาวธันยพร เทพเสนา

63103014355 นางสาวรัตนาภรณ� กลอนโคกสูง

63103014356 นางสาวสมฤดี ศรีวิลัย

63103014357 นายณัฏฐกิตต์ิ เลี้ยงพรหม

63103014358 นางสาวรุ7งระภี ขวัญม่ัน

63103014359 นางสาวนฤมล คําอ7อง

63103014360 นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล

63103014361 นางสาวอัญนิการ จํากลาง

63103014362 นางสาวพนิดา เฝNาหนองดู

63103014363 นางสาวสุชาดา เมืองไทย

63103014364 นางสาวจิรวดี รัตนเมธางกูร

63103014365 นางสาวลฎาภา โปรัมย�

63103014366 นางสาวมินตรา สกุณา

63103014367 นางสาวนิดนิรันดร� อะปะหัง

63103014368 นายเทมส�ธาม สุนชัย

63103014369 นางสาววิลาวัณย� เย่ียงกลาง

63103014370 นายอรรถพล นิ่มขุนทด
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63103014371 นางสาวกนกวรรณ กายเมืองป:ก

63103014372 นางสาวกริษฐา ปูรณะป:ญญา

63103014373 นางสาวฐาปนี ช7วยชูหนู

63103014374 นางสาวชญานี บุญหาตา

63103014375 นางสาวศรัณย�พร จันพลงาม

63103014376 นายกฤษณวัฒน� พินเกาะ

63103014377 นายทีปกร อภิสิทธิไกรโศภิต

63103014378 นายจิตรทิวัส ลิไธสง

63103014379 นางสุพรรณี บุญสุยา

63103014380 นางสาวยศวดี พุดขุนทด

63103014381 นายบุญฤทธ์ิ เริงรื่น

63103014382 นางสาวกวีพร ปะกิพอ

63103014383 นางสาวลลิตภัทร ไทยดี

63103014384 นางสาวภาสินี น%อยนารถ

63103014385 นางสาวปวีณา ฉิมพาลี

63103014386 นางสาวนิตยา จันครา

63103014387 นายภานุพงศ� อินกอง

63103014388 นางสาวกาญจนาพร นามน%อย

63103014389 นางสาวปKLนสุดา ภูคากัน

63103014390 นางสาวนนทิยา คงทน

63103014391 นางสาวพนิดา คมวีระวงศ�

63103014392 นางสาวจิราพร สิงห�หล%า

63103014393 นางสาวมาริษา บุตรผักแว7น

63103014394 นางสาวสุชานาถ แย%มกลาง

63103014395 นางสาวเจนจิรา แมงกลาง

63103014396 นายชิโนรส เป^นสุข

63103014397 นางสาวนุษบา เอี่ยมรัมย�

63103014398 นางสาววิจิตรา ส7งคืน

63103014399 นางสาวสุวรรณีย� บุญรับ

63103014400 นางสาวก่ิงแก%ว ศรีมะเรือง
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63103014401 นายอัครพล สงวนชื่อ

63103014402 นางสาวพิชญา เครือวัลย�

63103014403 นางสาวสุดารัตน� รุ7งเรือง

63103014404 นายเลิศฤทธ์ิ ผาลา

63103014405 นายภิเศก พรมเนตร

63103014406 นางสาวขวัญหทัย ชนะภัย

63103014407 นางสาวสุเนตร สกุลสิทธิวัฒน�

63103014408 นางสาวสุปราณี ทับพุดซา

63103014409 นางสาวอภิรมย�รัช เรืองประทุม

63103014410 นางสาวพุทธพร พิพัฒน�

63103014411 นายวัชระ ประทุมทอด

63103014412 นางสาวรัชนีกร วังกลาง

63103014413 นายกัมพล ทองคําเมือง

63103014414 นางสาวญาณิศา สมสกุล

63103014415 นางสาวเพ็ญศิริ เลิศมนูญวงศ�

63103014416 นางสาวศุภนิดา บัวพล

63103014417 นายคําพันธ� มาศรี

63103014418 นายอธิคม จันทราสินธุ�

63103014419 นายธงชัย คําเกิด

63103014420 นางสาวโสมจิรัตน� พนิชยะสิทธ์ิ

63103014421 นางสาวชุติมา ฉํ่าฉิม

63103014422 นางสาวชนิกานต� จ7าภา

63103014423 นางสาวอังคนันท� หงษ�วิจิตปรีชา

63103014424 นางสาวณัฐณิชา หอมจะบก

63103014425 นางสาวนัฐยา มหาสิงห�

63103014426 นางสาวณัฐนิชา ชํานอก

63103014427 นางสาวศิรภัสสร อุตะเคียนต�

63103014428 นางสาวนริศรา พัลวัล

63103014429 นางสาวกานต�ฐิตา ธูปบูชา

63103014430 นายปรีชา สายน%อย
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63103014431 นายสมยศ บุญเอี่ยม

63103014432 นายยุพเดช เทศมี

63103014433 นางสาวขนิษฐา แขนคันรัมย�

63103014434 นายอภิสิทธ์ิ ไกรดงพลอง

63103014435 นายวิทยาธร แสงเดือน

63103014436 นายณัฐพล อาจอําพันธ�

63103014437 นางสาวสุรีรัตน� สุวรรณพัฒน�

63103014438 นางสาวศิรินารถ เจริญ

63103014439 นางสาวกุสุมาภรณ� คุ%นกระโทก

63103014440 นายอานนท� เพชรสุก

63103014441 นายภูริช พัฒนพานิช

63103014442 นางสาวเบญจวรรณ บึงไกร

63103014443 นายอนุวัติ พรมด%วง

63103014444 นางสาวอังชนิตา จันทบุรี

63103014445 นางสาวใบเตย เหมือดชัยภูมิ

63103014446 นายธวัชชัย พวงพันธ�

63103014447 นางสาวปKยณี ดาราช

63103014448 นางสาวธนัญพร เฉลยพนิต

63103014449 นางสาวอริญรดา พรหมรัตน�

63103014450 นางสาววราภรณ� ประกอบผล

63103014451 นายสุราษฎร� ตาติจันทร�

63103014452 นายยศวริศ เทพไทยสง

63103014453 นางสาวดวงใจ เผ7นโคกสูง

63103014454 นายพัสกร เพียรประจํา

63103014455 นางสาวศุภรดา ชัยวิรัตนะ

63103014456 นางสาวอรวรรณ คําเข่ือนแก%ว

63103014457 นายสุทัศน� ดอกพอง

63103014458 นางสาวสมพร สวดประโคน

63103014459 นางสาวณัฐกาญจน� ผาสุข

63103014460 นางสาวอริสา พันจันดา
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63103014461 นางสาวนุชนาฎ พาละคุณ

63103014462 นางสาวปรัตถกร พุตจันทึก

63103014463 นางสาวชลิตา รวมตะคุ

63103014464 นางสาวสุพินญา คําอ7อน

63103014465 นายณัฐภัทร หงษ�อําไพ

63103014466 นายพิพัฒน� ศรีราวงศ�

63103014467 นางสาวกรภัทร ทองใบ

63103014468 นางสาวจิราภรณ� ผโลศิลปX

63103014469 นางสาวปKยะดา ได%ทุกทาง

63103014470 นางสาวสุรีวัลย� โรจน�ประโคน

63103014471 นางสาวธิติภา อินมณี

63103014472 นางสาวธิราพร โขพิมาย

63103014473 นางสาวกุสุมา แดนขุนทด

63103014474 นางสาววรินธันยา วิชัยรัมย�

63103014475 นางสาวชุติกาญจน� ชิตพฤกษา

63103014476 นายเดชานนท� บรรดาศักด์ิ

63103014477 นางสาวจันทร� จิ รา รัตน วิชัย 

63103014478 นางสาวอรอนงค� ปานาหะ

63103014479 นายพงศ�ศิริ ชนะพาล

63103014480 นายวรกิตต์ิ อินทรภัยกุล

63103014481 นางสาวสิริกาญจน� ท%าวแปNง

63103014482 นางสาวสกุณา ปNอมเรJือง

63103014483 นางสาวธนาภรณ� กระพ้ีนอก

63103014484 นางสาววิไลวรรณ� น%อยกลด

63103014485 นางวัชรีภรณ� เกลียวทอง

63103014486 นางสาวเจตสุภา โสรเนตร

63103014487 นางสาวศิวพร ใหญ7กลาง

63103014488 นายสุจินดา สังฆะมณี

63103014489 นางสาวระพีพร กระพ้ีนอก

63103014490 นางสาวศรีโศภิษฐ� ใจมะสิทธ์ิ
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63103014491 นางสาวรัตนาพร โพธ์ิศรี

63103014492 นางสาวนริศรา จันคําวงศ�

63103014493 นางสาวศุภมาศ เกลื่อนกระโทก

63103014494 นางสาวสุพัตรา สุทไธสง

63103014495 นางสาวกัญญ�วรา ชัยจันทา

63103014496 นางสาวปณิตา สินสันเทียะ

63103014497 นายคมชาญ อังศวาภิมณฑ�

63103014498 นางสาวชนากานต� ศรีธาวิรัตน�

63103014499 นายศรัณ\ู จินพระ

63103014500 นางสาวศิวาภรณ� อัพภันดร

63103014501 นายกมลเศรษฐ� ทองเล็ก

63103014502 นายพีรยุทธ เทียมทอง

63103014503 นางสาวจิราวรรณ แสงศรีจันทร�

63103014504 นางสาวจิรนันท� ถ่ินทองหลาง

63103014505 นางสาวรชนีกร ทุมฉิมพลี

63103014506 นางสาววันวิสาข� หลาบนอก

63103014507 นางสาวมณีรัตน� ขอกรดสําโรง

63103014508 นายกิติพงษ� สําราญพันธ�

63103014509 นายป:ญญา โพธ์ิพาด

63103014510 นางกรภัทร� ชาญช7าง

63103014511 นางสาวศิริลักษ� เสาว�ทอง

63103014512 นางสาวอัญชณา วุฒิยากรัด

63103014513 นางสาวนัชชา ตรงด7านกลาง

63103014514 นางสาวสมฤทัย เปZ;ยสุ

63103014515 นายตระกูลฤทธ์ิ บุญกัน

63103014516 นางสาวพัชรรดา ละอองนวล

63103014517 นายธีรยุทธ ก%านจักร

63103014518 นายศรรักษ� จึงวิเศษพงศ�

63103014519 นางสาวกรรณิกา ไชยโยธา

63103014520 นายปรัชญา ม่ันเมือง
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63103014521 นางสาวชนัญณัฐ แปลงดี

63103014522 นางสาวรัชนีวรรณ สุภารี

63103014523 นายธีรภัทร� เพชรนอก

63103014524 นางสาวพรชนิตว� หงษ�สูงเนิน

63103014525 นางสาวธนพร ลิ้มวงศ�ยุติ

63103014526 นางสาวกนกพร คําดี

63103014527 นางสาวอรัญญา ลํามะนา

63103014528 นายเกียรติศักด์ิ กาทอง

63103014529 นายวชิราวุฒิ นีระพันธ�

63103014530 นายภาคภูมิ แพ7งไฉน

63103014531 นายเทอดตระกูล ช7างทํา

63103014532 นายปฏิวัตร หมอนสวัสด์ิ

63103014533 นางสาวมยุรฉัตร มุ7งสุข

63103014534 นางสาวสุธิดา จุพิมาย

63103014535 นางสาวจุฑามาศ โพธิพัฒน�

63103014536 นายชัยนรินทร� จันดากุล

63103014537 นายพิสิทธ์ิ วงษ�ประดิษฐ� 

63103014538 นางสาวพรชนก หมายบุญ

63103014539 นางสาวดวงใจ สายบุตร

63103014540 นางสาวรัชดาภรณ� เหล7าอัน

63103014541 นางสาวสุทธิดา เจริญผล

63103014542 นางสาวธัญธิพร นนทะริ

63103014543 นายพงศ�ศักด์ิ มาลา

63103014544 นางสาวสุชาดา ประเสริฐทองกร

63103014545 นางสาวสุวดี สอนสระคู

63103014546 นายอรรถพล อิ่มสะอาด

63103014547 นางสาวชลธิชา กระจ7างโพธ์ิ

63103014548 นางสาวอรนุช วงศ�นาจ

63103014549 นางสาวชณัญทิตา ยินดี

63103014550 นายกานตรัชศ� มานะงาน
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63103014551 นางพิมพ�พร ธํามะรง

63103014552 นางสาวพิมพ�ชนก เสมเจริญธรรม

63103014553 นายรัฐพล จิตรเขต

63103014554 นางสาววันทนีย� ชื่นหม่ืนไว

63103014555 นางสาวกมลมาลย� นิสสัยดี

63103014556 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสังข�

63103014557 นางสาวจิตติกาญจน� ดิษธรรม

63103014558 นายปรัชญา เผือกแก%ว

63103014559 นางสาวสุวิมล บุญเฮ%า

63103014560 นางสาวกนกอร เฉลิมชวลิต

63103014561 นายเพ็ญเพชร กุลดา

63103014562 นายเกรียงไกร สมัครสมาน

63103014563 นายพัสกร วงค�อยู7

63103014564 นางสาวพรรณธิมา กสิประกอบ

63103014565 นางสาวนุจรินทร� คํามะลา

63103014566 นางสาวปวีณา ผิวละออง

63103014567 นางสาวสาวิตรี คํามุงคุณ

63103014568 นางสาวชญาภา ช7อสูงเนิน

63103014569 นางสาวป:ณณพร ศรีเมือง

63103014570 นางสาวสุจิตรา ศิริศรีโสภณ

63103014571 นางสาวป:ฐรัญชน� ทานกระโทก

63103014572 นางสาวธัญชนก อินอัญชัญ

63103014573 นางสาวพีรดาภรณ� แน7นอุดร

63103014574 นางสาวศิริพร นวลมา

63103014575 นางสาวปภัสษา ตุลานนท�

63103014576 นางสาวเพ็ญศิริ ผกาแดง

63103014577 นายธนภัทร ศรีศิริโชคชัย

63103014578 นางสาวทัศนีย� อุบัติ

63103014579 นางสาวรัตติญา กรุมสูงเนิน

63103014580 นายวัชระ ชีกลาง
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63103014581 นางสาวป:ทมา ศรีสุรมณี

63103014582 นางเนตรนภา นาคทองสุข

63103014583 นางสาวกาญจนา สิทธิกรม

63103014584 นางสาวรุ7งฤดี ดอกไม%

63103014585 นางสาวลักษณา ทองยาน

63103014586 นางสาวมธุรส คุ%มกระโทก

63103014587 นางสาวเขมจิรา พละสงคราม

63103014588 นางสาวอัจฉรา จันทา

63103014589 นางสาวเยาวลักษณ� ผลานิสงค�

63103014590 นายธีธัชกิตต์ิ คีรีรัตนวงษ�

63103014591 นางสาวณิชาพัฒน� ทองคํา

63103014592 นางสาวกิรณา ละมัยกูล

63103014593 นายนราธิป รอดประเสริฐ

63103014594 นางสาวนันทิยา ใหญ7กลาง

63103014595 นายต7อศักด์ิ ภูแสงสั่น

63103014596 นายเสกสรร ม่ันเจริญ

63103014597 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ

63103014598 นายพุฒิพงศ� ทํามา

63103014599 นางศุภิดา งามนาเสียว

63103014600 นางสาวภัทราวดี ฤทธิแผง

63103014601 นางสาวสุนันทา หุ7นกระโทก

63103014602 นางสาวพัชราภรณ� จันทิไชย

63103014603 นายวชิรวิทย� วงษ�รักษา

63103014604 นางสาวณิชกานต� ปKลวาสน�

63103014605 นางสาวขนิษฐา เสนาราช

63103014606 นางสาวชนานาฏ ชมภูราช

63103014607 นางสาวปนัดดา คงงาม

63103014608 นางสาวปาจรีย� รุ7งรัตน�ชัชวาลย�

63103014609 นายอรรจน�กริช นิธิศพลคํามาก

63103014610 นางสาวอุไรรัตน� เปาทุ%ย
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63103014611 นางสาวอุสิชา ฤทธิรณ

63103014612 นางสาวณัฐกานต� จําปาศรี

63103014613 นางสาวณัฐพร เรือนไธสง

63103014614 นางสาวดวงหทัย แก%วเกตุ

63103014615 นายวัชรพล ศรีทา

63103014616 นางสาวชลธิชา นึกรัมย�

63103014617 นางสาวอณัญญา ดวงดารา

63103014618 นางสาวสุวรรณที แก%วชาติ

63103014619 นางสาวพรพิมล ชัยรัตน�

63103014620 นายจิณณวัตร สุทธิยานุช

63103014621 นายตะวัน ปาวงศ�

63103014622 นางสาววรรณภา เกษแสนศรี

63103014623 นางสาววชิราพร จําปาทอง

63103014624 นางสาวธนัญญา พึงเกาะ

63103014625 นายอดิศักด์ิ ราชนู

63103014626 นายวงศ�วริศ ตันวัชรปาณี

63103014627 นางสาวสุนิสา วิงประโคน

63103014628 นายสุรศักด์ิ พิมพาชาติ

63103014629 นางสาววารุณี แก%วคํา

63103014630 นางสาวสาวิตรี อินนอก

63103014631 นางสาวพัชรอัมพร เพชรเสถียร

63103014632 นางสาวพิมพ�นิภา การะพันธุนิจ

63103014633 นางสาวภคพร เตียงไธสง

63103014634 นายพชร สนิทผล

63103014635 นางสาวสรวีย� ชัยปะปา

63103014636 นางสาวปนัดดา วิหกเหิน

63103014637 นางสาวจริยาภรณ� ย่ิงแก%ว

63103014638 นางสาววรรณิศา กล%าจัด

63103014639 นายบุรินทร� ประดิษฐพจน�

63103014640 นางสาวนภัสสร เปรี่ยมหม่ืนไวย�
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63103014641 นางสาวปทุมรัตน� รุณกระโทก

63103014642 นางสาววิมลวรรณ พรมพุ%ย

63103014643 นางสาวสุปราณี ดีบ%านโสก

63103014644 นางสาวนิภาพร กิตติเวทยานุสรณ�

63103014645 นางสาวกษิตินาถ มางาม

63103014646 นายพิเชษฐ� ตรากลาง

63103014647 นางสาววิสสุตา ใจกล%า

63103014648 นางสาวพิณทิพย� ภู7สอาด

63103014649 นางสาวพัสส�ชาญาภา นพินภัคนันท�

63103014650 นางสาวนันทพร สมานวงค�

63103014651 นางสาวรัตติยาพร โกสุม

63103014652 นางสาวนันธิดา ขาวหยวก

63103014653 นายพศพล ย%อยจันทึก

63103014654 นายนันธวุฒิ เอื้อมเก็บ

63103014655 นางสาววรธมณกร ตุ%มกลาง

63103014656 นายอดิกันต� นัยสุดใจ

63103014657 นางสาวสุภาพักตร� แก%วโภคา

63103014658 นายยศวินท� สุขจันทร�

63103014659 นางสาววิภาดา ปาละอ%าย

63103014660 นางสาวนัตธิดา แววหงษ�

63103014661 นายก%องเกียรติ ชุนเกาะ

63103014662 นายกาจวาที ประทุมแสง

63103014663 นายสมภพ นาคพลกรัง

63103014664 นางสาวสุพัตรา ดวงมังกร

63103014665 นางสาวผุสดี กองเกาะ

63103014666 นายนิกร ศรีโท

63103014667 นางสาวภัทรธิดา พุทธบุญ

63103014668 นายสมัคร บรรเทิงใจ

63103014669 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ

63103014670 นายเจนภพ คําแก%ว
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63103014671 นางสาวสกุลทิพย� ยามะประทีป

63103014672 นางสาวสุพัตรา แสนปลื้ม

63103014673 นางสาวบุษยมาศ สายยศ

63103014674 นายชูเกียรติ อุ7นเคราะห�

63103014675 นายสมพงษ� จิตรถวิล

63103014676 นางสาวศิริวงศ� เหมือนวาจา

63103014677 นายศิระวิชญ� เจริญศิลปX

63103014678 นางสาวพัชรี ทรัพย�ประเสริฐ

63103014679 นายจักราวุธ สุขมล

63103014680 นางสาวสุวิมล โกฎิแก%ว

63103014681 นางสาวชาลิสา บุญเสริม

63103014682 นางนัฐยา สิงห�สูงเนิน

63103014683 นายอมรเทพ วรินทรพร

63103014684 นางสาวลัดดาวรรณ สุขสบาย

63103014685 นางสาวภิญญาพัชญ� ทิพนัด

63103014686 นางสาวปนัดดา คบทองหลาง

63103014687 นางสาวชนัญชิดา สุกใส

63103014688 นายไชยพัฒน� คําอุ7นสาร

63103014689 นางสาวเจนจิรา ลุนศักด์ิ

63103014690 นางสาวสุรีพร สุขกลาง

63103014691 นางสาวนิภาวรรณ สิงห�วงค�

63103014692 นายชนน ศิลปะ

63103014693 นางสาวสุปรียา ป:ญญาเสมอทรัพย�

63103014694 นางสาวพิมพกา ปรางค�โบราณนอก

63103014695 นางสาวจิตติณัฎฐ� โสเกษ

63103014696 นางสาวชุตืกมณษส� เกิดผล

63103014697 นายภูต์ิธเรศวร� แก%วสนธ์ิ

63103014698 นายวิชัย ขันทอง

63103014699 นายธีรพงศ� หอมขจร

63103014700 นายอดิศักด์ิ โพธ์ิภูมิ
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63103014701 นายอมตะ นนท�ขุนทด

63103014702 นางสาวสาลินี พาอามาศ

63103014703 นางสาวยุวดี น7าชม

63103014704 นางสาวจิดาภา เพ็ชรเลิศ

63103014705 นางสาวธัญภา ประสงค�ดี

63103014706 นางสาวชุติกานต� ศรศรี

63103014707 นางสาวสุรีรัตน� พูนเจ็ก

63103014708 นายเอกภาพ สนธิเดชกุล

63103014709 นางสาวดวงกมล ทิมจะโปะ

63103014710 นางสาวสริญญา พานิชย�

63103014711 นายนราธิป เมฆสุวรรณ

63103014712 นายวสันต� พัลวัล

63103014713 นายณัฐพงษ� นามกระโทก

63103014714 นางสาวสุนีรัตน� กิจการ

63103014715 นางสาวสุภารัตน� เจริญสุข

63103014716 นางสาวแก%วหทัย แก%วบุญ

63103014717 นางสาวสุกรรณยา นาระหัส

63103014718 นางสาวภัทราวดี รามมะเริง

63103014719 นางสาวณัฏฐา ตะโก

63103014720 นายสุรพงษ� เปล7งรัศมี

63103014721 นายจตุรภัทร บาทชารี

63103014722 นายสัมฤทธ์ิ หรั่งมา

63103014723 นางสาวสุวีณา บุญปราการ

63103014724 นางสาวชนัญญ�ฐิตา วงษ�เปลียว

63103014725 นางสาวกนกวรรณ ประกลม

63103014726 นางสาวอภิษฎา แกมขุนทด

63103014727 นางสาวสุดารัตน� เพ็งโคตร

63103014728 นางประพรรณศรี จันทะวงษ�

63103014729 นายธนกร โพธาชัย

63103014730 นางสาวเบญจวรรณ กล%าสันเทียะ
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63103014731 นางสาวกาญจนา แสนตลาด

63103014732 นางสาวสุภรัตน� คํารังษี

63103014733 นางสาวกุหลาบ ทองศรี

63103014734 นางสาวธนัชชา แย%มมาลี

63103014735 นางสาวปวีณา อังค�ยศ

63103014736 นางสาวสุชาดา คะนองดี

63103014737 นางสาววรดา มาลาศรี

63103014738 นางสาวพบพร สุดจิตร�สมโภชน�

63103014739 นางสาวพิมผกา อุ%ยรัมย�

63103014740 นางสาวมณีรัตน� แก%วบุญ

63103014741 นางสาวเบญจมาศ พินงูเหลือม

63103014742 นางสาวพิสมัย พุทธศรี

63103014743 นางธิฆัมพร ฤาชากูล

63103014744 นางสาวอินธุอร อัปมะโน

63103014745 นางสาวธัญญารัตน� ผิวผ7อง

63103014746 นางสาวจุฑารัตน� เจริญสุข

63103014747 นางสาวสมปรารถนา สินสวัสด์ิ

63103014748 นางสาวสุพรรษา พรมเด่ือ

63103014749 นางสาวปรียนันท� มะเริงสิทธ์ิ

63103014750 นางสาวสุภาวัน เสนา

63103014751 นางสาวพิชญธิดา อุ7นภูษา

63103014752 นายจิรศักด์ิ ชัยบํารุง

63103014753 นางสาวชวัลญา บุญโสดากรณ�

63103014754 นางสาวนัฎฐิกา สถาปKตานนท�

63103014755 นางสาวธัญญลักษณ� วังมนตรี

63103014756 นางสาววาสนา ชูชิต

63103014757 นางสาวสุดารัตน� สมสวย

63103014758 นายพรเทพ ป:Lนกลาง

63103014759 นางสาววนิดา บรรเทิงใจ

63103014760 นายวสันต� โชคพิมาย
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63103014761 นางสาวจิราพร มูลทอง

63103014762 นางสาวพรรณปพร จันทราจังหรีด

63103014763 นางสาวสุธาสินี สุรศร

63103014764 นายอาทิตย� ไพรทอง

63103014765 นางสาวพรทิพย� สุดทองหลาง

63103014766 นางสาวประภาพร คําภูพร

63103014767 นางสาวอรอนงค� ถนอมศิลปX

63103014768 นายพงศธร เลิศภูมิจิต

63103014769 นางสาวปติญญา พิลาศรี

63103014770 นายบัณฑิต ปรีชานนท�

63103014771 นายเอกสิทธ์ิ บัวไข

63103014772 นางสาววรรณภา มารรัมย�

63103014773 นางสาวเยาวเรศ อะโรคา

63103014774 นางสาวดารูณี ธิโกศรี

63103014775 นางสาวปาริฉัตร เงางาม

63103014776 นางสาวปวีณา หาญยะ

63103014777 นางสาวกรรณิกา เพ็ชรกอง

63103014778 นางสาวพิชชาภรณ� ประหยัดทรัพย�

63103014779 นางสาวพรธิดา หงษ�เหิม

63103014780 นายณัชพล รัตนชัย

63103014781 นายปลายฟNา จินดารัตน�

63103014782 นางสาวฉันท�กมล ประมวล

63103014783 นายสหรัฐ แจ7มหม่ืนไวย

63103014784 นางสาววารุณี เลิศลําหวาน

63103014785 นางสาวกมลชนก แสวงทรัพย�

63103014786 นางสาวกัลยาธร ธูปพุดซา

63103014787 นายจักรสรายุทธ สานุสันต�

63103014788 นายเสกสรร ทัพสมุทร

63103014789 นางสาวปวีณ�ธิดา เสนาธรรม

63103014790 นายทศพล โพธ์ิเกษม
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63103014791 นางสาวเจนจิรา นครไชย

63103014792 นางสาวชลลดา แหวนแก%ว

63103014793 นางสาวชลธิชา รอดชมภู

63103014794 นางสาวนิภาพร กาญจนสิทธ์ิ

63103014795 นางสาวไพรภราวัลย� คงเสนา

63103014796 นายจักราวุธ คนหลัก

63103014797 นางสาวศุภัทรา สีมา

63103014798 นางสาวณัฐวดี ภู7อาวรณ�

63103014799 นายอนุติพงษ� คํามะเริง

63103014800 นายจิรศักด์ิ สว7างแจ%ง

63103014801 นางสาวมาริสา บับภาวัน

63103014802 นางสาวชัญญานุช ฉิมกูล

63103014803 นางสาวสิริขวัญ สุขทิพย�

63103014804 นางสาวกฤติยา ปลั่งกลาง

63103014805 นางสาวรัฐมาภรณ� อังคณา

63103014806 นายวัชระ วชิมาเภท

63103014807 นายปภาวิน ทับสุข

63103014808 นายยกชัย เปลี่ยนรัมย�

63103014809 นางสาวสุพัตรา จันทร�ศรี

63103014810 นางสาวปนัดดา จันชัยภูมิ

63103014811 นางสาวสุภาพร แอ7งสุข

63103014812 นางสาวโชติกา โพธ์ิสาร

63103014813 นายเพาว� ริ้วแดง

63103014814 นายสนธิชัย รัตนะเพขะศิลปX

63103014815 นางสาวจรรยพร คิดถ่ี

63103014816 นางสาวทิวากร เทวอนรัมย�

63103014817 นางสาวกาญจนา โพธ์ิคําพก

63103014818 นางสาววิมลสิริ พงศ�ทรัพย�ธาดา

63103014819 นายเอกรินทร� ทิพนี

63103014820 นายจิระเดช รุ7งศรีนาค
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63103014821 นางสาวเยาวลักษณ� ธงศรี

63103014822 นางสาวขวัญฤดี มีผิว

63103014823 นางสาวฑิฆัมพร สุวรรณสุข

63103014824 นางสาววรรณวิสา ยศนีย�

63103014825 นางสาวโฉมยง ดีประสงค�

63103014826 นายวสุ รื่นเมธี

63103014827 นายอโณทัย บุญกระโทก

63103014828 นางสาวจิราภรณ� ศิริทรัพย�

63103014829 นางสาวปทุมทิพย� ทูโคกกรวด

63103014830 นางสาวอังคณา ผินโพธ์ิ

63103014831 นางสาวฐานิกา นเรศรัมย�

63103014832 นายสุพิชฌาย� ประทุมวาปZ

63103014833 นายชนุตม� เหลือล%น

63103014834 นายกฤษภูมิวรรธน� นาหนองงขาม

63103014835 นายปริญญา สารภาพ

63103014836 นางสาวพิชามญชุ� ขําผา

63103014837 นางสาวอารีรัตน� ฉลองภูมิ

63103014838 นางสาวอุษา จันทร�ณรงค�

63103014839 นางสาวกัญญารัตน� แลสันเทียะ

63103014840 นายรณกร โกพิมาย

63103014841 นางสาวอรุณี เนียนไธสง

63103014842 นางสาวศิกัณญา สัวขุนทด

63103014843 นายภูริทัต เถ่ือนคํา

63103014844 นางสาวเบญจมาภรณ� จ7าพุลี

63103014845 นางสาวนพรัตน� ศิริวงศ�พานิช

63103014846 นางสาวณิชากร งามทรัพย�

63103014847 นางสาววลัยลักษณ� ศรีพนาสณฑ�

63103014848 นางสาวรัสวดี สุขเจริญ

63103014849 นางสาวสุนันทา นวนประโคน

63103014850 นางสาวรวิวรรณ ชาญฤทธ์ิ
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63103014851 นางสาวศิรินทร สัสดีไกรสร

63103014852 นางสาวฤดีรัตน� คํ้าคูณ

63103014853 นางสาวทยากร ชวนนอก

63103014854 นายสืบสกุล สุขเสนีย�

63103014855 นางสาวกมลวรรณ เจริญรัมย�

63103014856 นางสาวเพ็ชร�ลัดดา ลิ้มกระโทก

63103014857 นางสาวศุภิสรา มาลัย

63103014858 นายธยารัตน� ศรีน%อย

63103014859 นางสาวพัชรียา ศรีนิลก�

63103014860 นางสาวทองทิพย� พรมบุตร

63103014861 นางสาวสป:น ตรีสุคนธ�

63103014862 นางสาวแสงเดือน แจบไธสง

63103014863 นางสาวเพ่ือนขวัญ ประโยตัง

63103014864 นางสาวศินีนาถ กองสะดี

63103014865 นางสาวมัญชุพร ขันธการุญวงศ�

63103014866 นางสาวสุมิตตา พิงเกาะ

63103014867 นางสาวสาวิตรี หลุบเลา

63103014868 นายฤทธิพล บุญเสริม

63103014869 นายวิเชียร แก%วโสม

63103014870 นางสาวสุภาภรณ� เอื้อยฉิมพลี

63103014871 นางสาวณัฐกฤตา เชื้อสีดา

63103014872 นางสาวดลลญา โสภาสุข

63103014873 นางสาวศิริทิพย� ย้ิมพราย

63103014874 นางจุฑามาศ ทักษะวิเรขะพันธ�

63103014875 นางสาวอัญธิรา โพธิเมธา

63103014876 นางสาววรรณา บัวทอง

63103014877 นางสาวสุพิชฌาย� มาตยารักษ�

63103014878 นายปภังกร หวลระลึก

63103014879 นางสาวสิริญา ศรีดะดม

63103014880 นางสาวระพีพรรณ โพยนอก

หน%า 496 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103014881 นางสาวกนกวรรณ เฮียงจันทึก

63103014882 นางสาวนิตยา อุทัยรัตน�

63103014883 นางสาวดวงดาว ญาติกลาง

63103014884 นางสาวศศิมาภรณ� สราญบุรุษ

63103014885 นางสาววรรษมน โกสีนาม

63103014886 นางสาวสุภาวดี สังข�ในเมือง

63103014887 นางช7อทิพย� พรมชื่น

63103014888 นางสาวชมพูนุท คงสุข

63103014889 นางสาวชนัญชิดา ประสมศรี

63103014890 นางสาวปุญญารัศม์ิ แผ%วสูงเนิน

63103014891 นางสาวนงลักษณ� มะลิซ%อน

63103014892 นายภัทรพล ชาวขุนทด

63103014893 นางสาววิลาวรรณ พรมสิงห�

63103014894 นางสาวกาญจนา เทดี

63103014895 นางสาววรรณนิภา เคยการ

63103014896 นางสาวณัฐนันท� ทรัพย�สุวรรณ�

63103014897 นางสาวมาลีวรรณ เขียวรัมย�

63103014898 นางสาวธัญญาลักษณ� ณ ลําพูน

63103014899 นางสาวเกศรา กกขุนทด

63103014900 นางสาวกชกร แก%วคูนอก

63103014901 นางสาวชุติมาศ กุลมะโฮง

63103014902 นางสาวกัญญาวีร� ขาวก%านเหลือง

63103014903 จ7าสิบเอกวสรร ภูเซซัง

63103014904 นางสาวขนิษฐา กุลงูเหลือม

63103014905 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก

63103014906 นางสาวจิราทิพย� ภูจริต

63103014907 นางสาวสุนิสา ป:ญญางาม

63103014908 นายพิษณุ นามสงฆ�

63103014909 นางสาวณัฐธิณี ตอโคกสูง

63103014910 นางสาวเสาวลักษณ� ไม%หอม

หน%า 497 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103014911 นางสาวปทุมพร สมนิยม

63103014912 นางสาวณัฐณิชา พรมรุกชาติ

63103014913 นางสาวจารุวรรณ นกเอี้ยง

63103014914 นางสาวเกวลิน ปอยสูงเนิน

63103014915 นางสาวสุภัทรา ดวงเพ็ชรแสง

63103014916 นางสาวศิรินภา ธีระวิทยาภรณ�

63103014917 นางสาวพรรณธร พัตรภักด์ิ

63103014918 นางสาวธิรนันท� ปKยะ

63103014919 นางสาวณัฐวดี มณี

63103014920 นางสาววิภาวรรณ มุ7งยุทธกลาง

63103014921 นางสาวนวพร เปรื่องปรีชาศักด์ิ

63103014922 นายอรรถวุฒิ ศรีนวล

63103014923 นางสาวเจนจิรา ถ่ินทุมมา

63103014924 นางสาวญาณภัทร กุดสงค�

63103014925 นายชินวัฒน� ถากง

63103014926 นางทศพร ไชยคํา

63103014927 นางสาวณัฐมน จาดฤทธ์ิ

63103014928 นางสาวณัฐฐินันท� สารคล7อง

63103014929 นางสาวกรวรินทร� ธรรมลี

63103014930 นายกิตติโรจน� ไชยน้ําอ%อม

63103014931 นายรัชภูมิ ขอเชิญกลาง

63103014932 นางสาววณัฐณี อัครโรจนรัชต�

63103014933 นางสาวพรรณิภา ทองประดับ

63103014934 นางสาวจุฑาทิพย� โพนค%อ

63103014935 นางสาวช7อลัดดา ฮุยนอก

63103014936 นางสาววาสนา ชาวงษ�

63103014937 นางสาวเดือนเพ็ญ หาญสันเทียะ

63103014938 นางสาวกาลดามณี วรรณลา

63103014939 นางสาวสุมาลัย ชมขุนทด

63103014940 นายปKยวัฒน� คํากายปรง

หน%า 498 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103014941 นางสาวชนิภรณ� พลชํานาญ

63103014942 นางสาวกัลยาณี นินด7านจาก

63103014943 นายประสงค� แก7นร%านหญ%า

63103014944 นายทศพล ชัยทอง

63103014945 นายสุริยา ยาหอม

63103014946 นางสาววันวิศา ธรรมศิริ

63103014947 นางสาวพลอยชมพู พรนิมิตวงศ�

63103014948 นายสมศักด์ิ ล7ามแขก

63103014949 นางสาวภาวาส ภู7ขันเงิน

63103014950 นางสาวปรียาภรณ� ย่ืนกระโทก

63103014951 นายอัฐพล วาปZ

63103014952 นางสาวสฐิญาภรณ� นิลทะสิน

63103014953 นางสาวงามตา แนนไธสง

63103014954 นายจักรกฤษณ� รื่นกลิ่น

63103014955 นางสาวนวลพรรณ อาญาเมือง

63103014956 นายอสิ ชนพิมาย

63103014957 นางสาวกุสุมา หว7านไฟชาติ

63103014958 นางสาววรรณวิสา ดวงศรี

63103014959 นายนิติการณ� ชื่นอุรา

63103014960 นางสายฝน สร%างไร7

63103014961 นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ�ธร

63103014962 นางสาววาสนา พันธนู

63103014963 นายพัสกร พลเจริญ

63103014964 นางสาวกิตติพร วันชูพริ้ง

63103014965 นางสาวณัฐกานต� ข%องนอก

63103014966 นางสาวอัญญารัตน� นาดี

63103014967 นางสาวกัญญา ไกรปรุ

63103014968 นายขวัญใจ ศิริไพร

63103014969 นางสาววาสนา ริมกระโทก

63103014970 นายธนเดช ศัพทานนท�

หน%า 499 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103014971 นางสาววรากร พูนนิลรัตน�

63103014972 นางสาวนิตยา ชัยลิ้นฟNา

63103014973 นางสาวนิสาชล ยังประสงค�

63103014974 นางสาวป:ณฑิตา มีลาภ

63103014975 นางสาววรารัตน� โสสระเกษ

63103014976 นางสาวยุพาพร พาจันทึก

63103014977 นางสาวนฤตรัมภา เถียรทอง

63103014978 นายพิทักษ�สิน กรองพรมราช

63103014979 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิศรี

63103014980 สิบตํารวจตรีสราวุธ บัวศรี

63103014981 นางสาวจุฑามาศ ขันเงิน

63103014982 นางสาวนันทิยา หัตถกิจ

63103014983 นายศิระศักด์ิ แสนโคตร�

63103014984 นางสาวศศิวิมล พันโนราช

63103014985 นางสาวขวัญฤดี ธรรมสันเทียะ

63103014986 นายสุรวุฒิ สุทธิบุตร

63103014987 นางสาวละมุล ชุมสุข

63103014988 นายคณิศร เศียรเขียว

63103014989 นางสาวศศิมาภรณ� ท7วมพุดซา

63103014990 นางสาวกานดา เวชสูงเนิน

63103014991 นางสาวศิริรัตน� มะนาวงษ�

63103014992 นางสาวณัฐรีย� อุทัยสา

63103014993 นายอํานวย เสนข%อ

63103014994 นางสาวกนกวรรณ พรศรี

63103014995 นางสาวจันทกานต� ป:Lนพิมาย

63103014996 นางสาวรัชฎาภรณ� ป:กโคทานัง

63103014997 นางสาวอภิสรา มีสุข

63103014998 นางสาวอาภัสรา เชาว�พลกรัง

63103014999 นางสาวพณิดา ทองดวง

63103015000 นางสาววนาลี ขาวสะอาด

หน%า 500 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015001 นางสาวดวงลดา เถ่ือนสันเทียะ

63103015002 นางสาวพุทธราวดี ท%าวไธสง

63103015003 นายศาสตราวุธ แก%วมณี

63103015004 นางสาวอาภภาพร เคียงแก%ว

63103015005 นางสาวปKยนันท� ไทยจันอัด

63103015006 นายพงษ�พิพัฒน� จงเพ็งกลาง

63103015007 นางศศิกัญญา โคตรไกรสร

63103015008 นางสาวสุพิชญา พูนศรี

63103015009 นางสาวศุภิสรา เวชกามา

63103015010 นางสาววราลักษณ� เซ7งตระกูล

63103015011 นางสาวมณีรัตน� ครูสอนดี

63103015012 นางสาวพิมพ�นารา วิเศษพันธุ�

63103015013 นายเหมราช หลาบเหมทุม

63103015014 นางสาวมัณฑกาญจน� ชูเกษม

63103015015 นางสาวตวงรัตน� ปล%องจันทึก

63103015016 นายศากร คุ%มเรือน

63103015017 นายเสกสรรค� สายอ7อน

63103015018 นางสาวศรุตยา บัวบูชา

63103015019 นางสาวณัฏฐ�ธาวินี พวงเพชร

63103015020 นางสาวก่ิงฟNา มีเนียม

63103015021 นางสาวศิริรัตน� ประทีปเมือง

63103015022 นางสาววันเพ็ญ สร%อยนอก

63103015023 นายภาคภูมิ ใจพล

63103015024 นายชลธี พ่ึงโคกสูง

63103015025 นางสาวสุวรรณา ชัยสมบูรณ�

63103015026 นางสาวเพ็ญนภา บุญเพ็ญ

63103015027 นายวีระยุทธ ข%อนอก

63103015028 นางสาวนริศา อานุภาพ

63103015029 นางสาวฐิติกานต� นกสง7า

63103015030 นางสาวคุลิกา โสมวงค�

หน%า 501 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015031 นายชัยวัฒน� คําแหง

63103015032 นางสาวฐิติพร ธนาเสถียร

63103015033 นายชลิต โกฎหอม

63103015034 นางสาวมุขสุดา คําแดง

63103015035 นายปฏิภาณ แสงอรุณ

63103015036 นายธนพัฒน� สิงโห

63103015037 นางสาวพราวนภา แสงวิลัย

63103015038 นางสาวเกศแก%ว ดีเลิศ

63103015039 นางสาวนิศารัตน� บูรณะ

63103015040 นางสาวดาวไต% ขอรวมกลาง

63103015041 นางสาวธัญญาภรณ� เอกบุตร

63103015042 นางสาวชญานิศ เทียมกระโทก

63103015043 นางสาวศิริกัญญา จันทะกัลยา

63103015044 นางสาวน้ําเพชร สวัสด์ิพูน

63103015045 นางสาวสาคร กล%าหาญ

63103015046 นางสาวอริสา วงศ�เมือง

63103015047 นายณัฐพงษ� ขว%างปKน

63103015048 นางน้ําค%าง ชัยวงษ�

63103015049 นางสาวอภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

63103015050 นางสาวไอลดา เสสา

63103015051 นายกสิณพจน� ทองประวัติสิริ

63103015052 นางสาวเจนจิรา พิมพ�สุวรรณ

63103015053 นายศุภชัย แช7มช%อย

63103015054 นางสาวพรทิพย� เจริญศิริ

63103015055 นางสาวนัฐริกา สกลหล%า

63103015056 นางสาวกมลวรรณ ธรรมดี

63103015057 นางสาววิภา เฉียบสันเทียะ

63103015058 นายธีรวัฒน� หวังชอบ

63103015059 นายกานตวิชญ� จงพ7วงกลาง

63103015060 นางสาวศศิธร สุทธิ

หน%า 502 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015061 นางสาวพนิดา หมู7ปQารัง

63103015062 นางสาวสุมัทนา ดีวงษา

63103015063 นายมงคล กองทุน

63103015064 นายสราวุฒิ ชูรัตน�

63103015065 นางสาวคฑามาศ โพธ์ิงาม

63103015066 นางสาวพิมพ�วลัญช� ดําขํา

63103015067 นางสาวกัญญาณัฐ คําดี

63103015068 นายชัยวุฒิ อยู7สาโก

63103015069 นางสาววรวรรณ สืบเทพ

63103015070 นายกฤตพณ อาจเวทย�

63103015071 นางสาวเกศรินทร� เอกกลาง

63103015072 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก

63103015073 นางสาวบุษกร แก%ววิเชียร

63103015074 นายสมโชค น%อยแก%ว

63103015075 นางสาวกาญจนาภรณ� ศิริประภา

63103015076 นางสาวอุษณา ชูสกุล

63103015077 นางสาวนิศารัตน� สังข�เผือก

63103015078 ว7าที่ร%อยตรีหญิงศิรสา เผือกเนียม

63103015079 นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช7วย

63103015080 นางกนกอร ใยระย%า

63103015081 นางสาวเรณู เกษียนจังหรีด

63103015082 นางสาวกิตติพิชญ� พลศักด์ิ

63103015083 นางสาวอัษณา วายโศก

63103015084 นางสาวบัณฑิตา ค%าขาย

63103015085 นายภาณุวัฒน� จีรังกูล

63103015086 นางสาวภัทรธิดา ศรีแก%ว

63103015087 นายธรรมรัฐ ธนะไชย

63103015088 นางสาวณัฐฐิญา ชาญวิจิตร�

63103015089 นางสาวพัชนิดา หวังเลี้ยงกลาง

63103015090 นายสมลักษณ� พูนผาด

หน%า 503 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015091 นางสาวศศิกานต� เภาตะคุ

63103015092 นางสาวจินตนา แก%วทับทิม

63103015093 นายธรมรต วิเศษพูน

63103015094 นางอารีรัตน� วงค�กุนะ

63103015095 นายกิตติศักด์ิ โคตรัตน�

63103015096 นายสุทธิรักษ� มานะงาน

63103015097 นายกฤษฎา จาดพิมาย

63103015098 นางสาวอรวรรณ เติมสวัสด์ิ

63103015099 นายธนสินต� โคตรเสนา

63103015100 นางสาวอรพรรณ บุญมาพบ

63103015101 นางสาวจตุภรณ� โนนวิเศษ

63103015102 นายจตุรานนท� ทะยอมใหม7

63103015103 นางสาวรัสสิตา นาเมือง

63103015104 นายจตุวิทย� พัดพิมาย

63103015105 นางสาวเกศินี รอดภัย

63103015106 นางสาวสุปรีญา ธงน%อย

63103015107 นายสุภเมธา เขตตะสิริ

63103015108 นางสาวพรมณี เนียนสันเทียะ

63103015109 นางสาวสุนิสา ศรีประสิทธ์ิ

63103015110 นางสาวรัตนาวดี ฤทธ์ิเพชร

63103015111 นางสาวนิตยา ใจทอง

63103015112 นายวัชระชัย เก้ือประโคน

63103015113 นายศักด์ิสิทธ์ิ รักไร7

63103015114 นางสาวสุทธิกานต� สุกิจธรรมภาณ

63103015115 นางสาวจุรีรัตน� คะชะเสน

63103015116 นางสาวพีรดา เชียจอหอ

63103015117 นางสาวกัญญาภัค จีนมะโน

63103015118 นางสุดารัตน� นูชิต

63103015119 นางสาวนิภา เจาะเหมาะ

63103015120 นางสาวเปรมสุดา ชูพันธ�
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63103015121 นายณัฐภัทร ปKยพงศ�ไพบูลย�

63103015122 นายสัตยา ปลั่งกลาง

63103015123 นางสาวรุ7งทิวา อิ่มเอิบ

63103015124 นางสาวดวงผกา มานุสนธ�

63103015125 นางสาววรรณรส ชัยบุรีรัมย�

63103015126 นางสาววรลักษณ� ศรีแย%ม

63103015127 นางสาวเพ็ญนภา ผาทอง

63103015128 นางสาวมริษา ผกามาศ

63103015129 นางสาวจรินยา กุลโชติ

63103015130 นางสาวเต็มดวง ขอสินกลาง

63103015131 นางสาวสุภาพร ทองกระโทก

63103015132 นางสาวปKยะพร แกล%วกล%า

63103015133 นางสาวรัตนา เอ็นดู

63103015134 นายวัฒนา เงินโคกกรวด

63103015135 นางสาวจิดาภา บุญมี

63103015136 นางสาวศุภิสรา ป:ญญาเสมอทรัพย�

63103015137 นายพิช\ุตม� บําเพ็ญดี

63103015138 นางสาวสุธินันท� เหิมหาญ

63103015139 นางสาวอรกมล พินิจกิจ

63103015140 นางสาวสุธามาศ แหลมไธสง

63103015141 นางสุปราณี แก%วรังศรี

63103015142 นางสุพัตรา นามวงศ�

63103015143 นายพงศกร วรกุล

63103015144 นางสาวรัฐาณีห� ผาสุขอนันต�

63103015145 นางสาวมลินี ขาวฤกษ�

63103015146 นางสาวดลฤทัย เพ่ือนเกาะ

63103015147 นางสาวอรดี นาคะพงษ�

63103015148 นางสาวสุภาพร แก%วกอง

63103015149 นางสาวชัญญานุช สุนทรารักษ�

63103015150 นายชินวัฒน� แสงบุญเรือง
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63103015151 นายชยณัฐ ทองนพคุณ

63103015152 นางสาวจินตพร กลิ่นสุข

63103015153 นางสาวศุภรัตน� สบายจิตร

63103015154 นายปฏิภาณ เที่ยงธรรม

63103015155 นายอดิศักด์ิ ทิพย�โอสถ

63103015156 นางสาวชมัยพร ความสวัสด์ิ

63103015157 นางสาวนัยนา น้ํานิล

63103015158 นางสาวสุรนุช บรรทุจันทร�

63103015159 นางสาวสุภัทรา หอก่ิง

63103015160 นางสาวกาญจนา กัญญาบูลย�

63103015161 นายกันฑ�อเนก มกรพงศ�

63103015162 นางสาวธัญญา ช%อนพุดซา

63103015163 นางสาวสุปราณี ทิพทวี

63103015164 นายนุชรินทร� ทองแม%น

63103015165 นางสาวประดับดาว เชาว�วิวัฒนากุล

63103015166 นางสาวอภิญญา มนเพียรจันทร�

63103015167 นางสาวอารีญา ราชภักดี

63103015168 นายพลกฤษณ� มาลัย

63103015169 นางสาวพิชญา โพธ์ิกลาง

63103015170 นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง

63103015171 นางสาวอัมรา มีเจริญ

63103015172 นางสาววิริยา ปรั้วบุตร

63103015173 นางสาวปนัดดา ฝอยจันทร�

63103015174 นายวิวัฒน� เหขุนทด

63103015175 นางสาวปาลิตา แจ%งกูล

63103015176 นางสาวสุพัตรา เนียนกระโทก

63103015177 นายชนาธิป สุดสี

63103015178 นางสาวฐิสชญา คงชะรัตน�

63103015179 นางสาวพัชรินทร� สุระสีห�

63103015180 นางสาวสุธิตา ทองนอก
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63103015181 นางสาวสุวิมล เมมี

63103015182 นางสาวพัชรภรณ� แก%วคําหอม

63103015183 นางสาวณฐพร แก%วจันทร�

63103015184 นางสาวอรอุมา แปวสูงเนิน

63103015185 นางสาวรุ7งอรุณ อุปพงษ�

63103015186 นางสาวสุปรียา จิตรบุญพิทักษ�

63103015187 นางสาวสุธิตา ปลั่งกลาง

63103015188 นางสาวปุณยนุช สุปKงคลัด

63103015189 นางสาวอรอุมา ทองแทน

63103015190 นางสาววาสนา เข%มแข็ง

63103015191 นางสาวมุทิตา พลเจริญ

63103015192 นางสาวพิมพ�พิไล ปลื้มชัย

63103015193 นางสาวอรอนงค� สวัสดิวงชัย

63103015194 นางสาวผไทมาศ เข็มอนุสุข

63103015195 นางสาวเจนจิรา ไทยย่ิง

63103015196 นายธนภัทร วัฒนศิริพงษ�

63103015197 นายจิรัฐพล พวงไพบูลย�

63103015198 นางสาวศศิมาภรณ� นาราษฎร

63103015199 นางสาวอารีย�ญา เศษเพ็ง

63103015200 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิขาว

63103015201 นางสาวปาริชาต ประสิทธ์ินอก

63103015202 นายสิทธิพร พงษ�ศิริ

63103015203 นางสาวลัดดา ทดสูงเนิน

63103015204 นางสาวอุฬาพร บุญยง

63103015205 นางวิศราพร รองจันทร�

63103015206 นางสาวทศพร ชนไธสง

63103015207 นางสาวกรกัญญา ประโลมรัมย�

63103015208 นายคณาธิป ดวงกางใต%

63103015209 นายชนินทร� นรดี

63103015210 นายกันตภณ แก%วสง7า
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63103015211 นางทอฝ:น ทับละ

63103015212 นางสาวสรินทิพย� ไชยโคตร

63103015213 นางสาววาสนา แสงโชติ

63103015214 นางสาวนัชรา พาสิงห�

63103015215 นางสาวขวัญฤดี เหล7าชัย

63103015216 นายสุรเชษฐ� นนท�ตา

63103015217 นายณัฐกานต� นวลคํา

63103015218 นายนครินทร� วิเศษรินทอง

63103015219 นางสาวทิพยนารี อ%ายจันทึก

63103015220 นายวีระชัย ป:ญญาธนาวัฒน�

63103015221 นายอรรถกร รองแขวง

63103015222 นางสาวจุฑาทิพยื เบียฬขุนทด

63103015223 นางสาวอรวรรณ นามใหม7

63103015224 นางสาวจุฑามาศ ก่ิงโพธ์ิ

63103015225 นางสาววาทินี เมืองชื่น

63103015226 นายนิธิศักด์ิ สาระชัย

63103015227 นายฉันท�ชนก ศักดิฤทธ์ิ

63103015228 นางสาววรางคณา แซ7เฮง

63103015229 นางสาวฐิติพร ภูมิโคกรักษ�

63103015230 นายกองกิจ มีนาค

63103015231 นางสาวพรภิมล ปวงสุข

63103015232 นางสาวนิมมาภร อังคะณา

63103015233 นางสาวขวัญสุดา ตวยกระโทก

63103015234 นางสาวศิริลักษณ� จุขุนทด

63103015235 นางสาวจุฑาภรณ� เจียมรัมย�

63103015236 นายพรมศร เกาประโคน

63103015237 นางสาวชยากานต� สุหร7าย

63103015238 นางสาวอัญชลี พรมพา

63103015239 นางสาวบุษยามาศ ชูเนตร

63103015240 นางสาวณัฐิกา ภิญมุขสาห�
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63103015241 นางสาวพุทธิตา วรรณมณฑา

63103015242 นายทศพร เลศสูงเนิน

63103015243 นางสาวธัญนันท� ตระกูลรัมย�

63103015244 นายศิริวัฒน� อาญาเมือง

63103015245 นางสาวณัฎฐาการณ� โนคํา

63103015246 นายธนพล โชตะวัน

63103015247 นายเสฏฐวุฒิ ดีวิเศษ

63103015248 นางสาวอมรรัตน� คําทะเนตร�

63103015249 นางสาวศุภลักษณ� รูปบุญ

63103015250 นางสาวจินตนา พิมพาเรียน

63103015251 นางสาวรัตติยากร พ่ึงโคกสูง

63103015252 นางสาวปNองแก%ว บุญบุตรท%าว

63103015253 นางสาวธัญพิชชา สิงห�เดช

63103015254 ว7าที่ร%อยตรีหญิงทัศนีย� วะรามิตร

63103015255 นายอนันต� โสฬศ

63103015256 นางสาวกาญจนา นามเสาร�

63103015257 นายธีรภาพ เพ่ิมพูน

63103015258 นายคุณากร จันทร�ปุย

63103015259 นางสุดารัตน� เชยป:Lนกลาง

63103015260 นางสาวอุไรวรรณ วังคะวิง

63103015261 นางสาวปณิตา เงินนอก

63103015262 นางสาวน้ําเพชร สุขดา

63103015263 นางสาวจรรยา เรืองสระ

63103015264 นางสาวศศิชา บัวบูชา

63103015265 นายศักด์ิณรงค� สุริวงศ�

63103015266 นางสาวอุไรวรรณ แสนกล%า

63103015267 นางสาวสุภาภรณ� ฉิมรัตน�

63103015268 นายภาณุวิชญ� ยศ

63103015269 นางสาวจิราเจต บํารุงพล

63103015270 นางสาวมนันญา แสงสายออ
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63103015271 นายวราวิชญ� กระฐินหอม

63103015272 นางสาวธิติมา สีทาเรือ

63103015273 นางสาวจิรานันท� สามี

63103015274 นายวิทูรย� ศักด์ิศิริ

63103015275 นางสาวจิราวรรณ เลิกสันเทียะ

63103015276 นางสาวศิริพร เอนกพงษ�

63103015277 นางสาวสรัญญา บัตรศรี

63103015278 นางสาวก่ิงกาญจน� ธรศรี

63103015279 นางสาวรัตนา รัตนเนตร

63103015280 นางสาวจุฬาลักษณ� นนท�ตา

63103015281 นางสาวปณัศถา มีศิลปX

63103015282 นางสาวอรจริน สุทธิวิไล

63103015283 นางสาวฉวีวรรณ นนท�นาม

63103015284 นางสาวชญานิน สาอุตม�

63103015285 นางสาวศิริรัตน� หาสุข

63103015286 นางสาวศุภรักษ� วิเศษกูล

63103015287 นายสุธีรักษ� ชัยสงค�

63103015288 นางสาวธิดารัตน� ผลเจริญ

63103015289 นางสาวสุฑามาศ ศิริสําราญ

63103015290 นายเทวฤทธ์ิ หาญสันเทียะ

63103015291 นายศิริพงษ� ต้ังพงษ�

63103015292 นางสาวธนิษฐา หรีกประโคน

63103015293 นายศรายุทธ ประทีป

63103015294 นางสาวตรีชฎา ใยทองหลาง

63103015295 นางอนงค�ลักษ� ผ7องเสียง

63103015296 นายพงศกร อาวุธพันธ�

63103015297 นางกานต�ชนิต จิตต�จะโปะ

63103015298 นางสาววรางคณา หม่ันมา

63103015299 นางสาวศิริพร กล%าวาจา

63103015300 นายรัฐพงษ� สุธรรมมา

หน%า 510 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015301 นายคณิศร� อุตตมะบูรณ

63103015302 นางสาวอรอนงค� หาญสุวรรณ

63103015303 นางสาวธิดารัตน� เจริญศรี

63103015304 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ

63103015305 นายพงศ�พรหม ศรีพรหม

63103015306 นางสาวปKยะกุล สินศิริ

63103015307 นางสาวอภันตรี พิมพ�สําราญ

63103015308 นายจิรภัทร อุดมผล

63103015309 นายบัญชา บุตรโสภา

63103015310 นางสาวพัชราพรรณ สว7างภพ

63103015311 นางสาวพัชรียา นะราษี

63103015312 นางสาวสุภาพร ศิรินันธกุล

63103015313 นางสาวพรสวรรค� จรถวิล

63103015314 นางสาวปานรวี เศรษฐกระโทก

63103015315 นางสาวนุชนาฏ นันทพันธ�

63103015316 นางสาวเกศริน พนมศักด์ิ

63103015317 นางสาวกาญจนา จันทร�แดง

63103015318 นางสาวอรทัย ฟาระมี

63103015319 นายณัฐวัศ ศรีสะเทือน

63103015320 นางสาวพิชาณิการ� แก%วสีแดง

63103015321 นางสาวยุพาวรรณ ปลอดกระโทก

63103015322 นางสาวบุญยรัตน� ดอกง้ิว

63103015323 นางสาวสุจิตตรา ถินมานัด

63103015324 นายสกลรัชกร เหลืองอ7อน

63103015325 นางสาวณัฐกาญจน� ผิวตะขบ

63103015326 นางสาวภัทรมน เหลาจินดาวัฒน�

63103015327 นายอนุรักษ� รักนาคแสง

63103015328 นางสาวฐิติร ปะระทัง

63103015329 นางสาวศิริฉาย นิตย�กระโทก

63103015330 นางสาวนุชจรีย� ฉกรรศิลปX

หน%า 511 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015331 นางกรรณิการ� กําเนิดบุญ

63103015332 นางสาวสุพัตรา ปานประพิตร�

63103015333 นางสาวพงศ�ผกา บุญเพ่ิม

63103015334 นางสาวหทัยชนก นบนอบ

63103015335 นายกฤติน เจริญพีระสิน

63103015336 นางสาวสุกัญญา สุทธิพงษ�

63103015337 นางสาวจิดาภา พ7วงจีน

63103015338 นางสาววนิดา ศรีน%อย

63103015339 นางสาวปทุม นาคประสพ

63103015340 นายสมุทร เอี่ยมเอ็ม

63103015341 นางสาวเพ็ญนภา สุถานา

63103015342 นายวิทวัส นิลขันธ�

63103015343 นายสหรัฐ สมประโคน

63103015344 นายชัยวัฒน� ชัยประเสริฐ

63103015345 นางสาวสุกฤตยา เพชรแก%ว

63103015346 นางสาวแสงอรุณ ชวนงูเหลือม

63103015347 นางสาวณัฐธิดา ฐานวิสัย

63103015348 นางสาวลลิตา หม่ืนแก%ว

63103015349 นายเชาว�วรรธน� กาเวระ

63103015350 นางสาวสุจิรา แก%ววิลา

63103015351 นางสาวกิตติยากรณ� สุดสาคร

63103015352 นางสาวดาริน ไพเกาะ

63103015353 นางสาวอลิษา สุนทรวิภาต

63103015354 นายวัชรพงศ� ประทุม

63103015355 นายวีรภัทร ขามเกาะ

63103015356 นายพัฒนพล รังกระโทก

63103015357 นางสาวสายฝน สานเป^น

63103015358 นางสาวกุลจิรา มุ7งดี

63103015359 นางสาวศณิศา กลึงพุดซา

63103015360 นางสาวนิดาวรรรณ ทันท7าว7า

หน%า 512 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015361 นางสาวพรรณนิดา โกะขุนทด

63103015362 นางสาวพูลทรัพย� มีชํานาญ

63103015363 นางสาวสุลีรัตน� หลวงกระเลน

63103015364 นายไชยพัฒน� พุกชาติ

63103015365 นางสาวนิตยา แก%วประสงค�

63103015366 นายสุฤทธ์ิ บัวละคร

63103015367 ว7าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา ถือสะโยม

63103015368 นางสาวธนิษฐา โพธ์ิกมล

63103015369 นางสาวณัฏฐวี ฝุQนเงินประดับสุข

63103015370 นางสาวพันทิพา พัฒนากุล

63103015371 นางสาวพัชรี เขจรสัน

63103015372 นางสาววาทิณี พวงศิลปX

63103015373 นางสาวพรพิมล วัดใย

63103015374 นางสาวรณิดา ไชยสิทธ์ิ

63103015375 นางสาวปรัชญา ภูมิโคกรักษ�

63103015376 นางสาววีณา คําเบ%าเมือง

63103015377 นางสาวพุธฤดี ธุรารัตน�

63103015378 นางสาวสุกัญญา ทัศนะ

63103015379 นายปKยะพล สุวรรณเลขา

63103015380 นางสาวชุติกาญจน� จันทะดวง

63103015381 นางสาวรัตนมน สาดพลกรัง

63103015382 นางสาวปนัดดา ศรีไชยพล

63103015383 นางสาววราทิพย� ก%านอินทร�

63103015384 นายภูมิพัฒน� ม7วงกลาง

63103015385 นางสาวภิรมญา หม่ันสาร

63103015386 นางสาวอรทัย บุญมานนท�

63103015387 นางสาวเพชรรัตน� จินดาประดิษฐ�

63103015388 นางสาวพจมาลย� ด7วนทับรัมย�

63103015389 นางสาวกมลรัตน� วงศ�ณะรัตน�

63103015390 นายภาณุวัฒน� แสงอรุณ

หน%า 513 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015391 นายศิวะ พรมจันทึก

63103015392 นายกล%าณรงค� มานีวงษ�

63103015393 นางสาวพัสวี สัจจะวิสัย

63103015394 นายพลากร เพ็ชรพราว

63103015395 นางสาวกัญญาณี วงศ�ยะรา

63103015396 นางสาวศิริลักษณ� พวงจัตุรัส

63103015397 นางสาวกรรนิกา ทะเริงรัมย�

63103015398 นางสาวดวงพร เปลี่ยนประเสริฐ

63103015399 นางสาวภัทรา เจริญสุข

63103015400 นางสาวฑิตฐิตา หินชัยภูมิ

63103015401 นางสาวสุภาณี ดอมไธสง

63103015402 นางสาวจุรีรัตน� ยิบหมาก

63103015403 นายทศพร ซงดอน

63103015404 นางสาวนริศรา คงโนนกอก

63103015405 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักด์ิ

63103015406 นางสาวปรียานุช พลอนันต�

63103015407 นางสาวสุนิสา สุนทร

63103015408 นางวิจิตรา ทองสถิตย�

63103015409 นางสาวมันทนา ฉัตรสระน%อย

63103015410 นางสาวกมลวรรณ สีทา

63103015411 นายสุริยา ปานาโต

63103015412 นางณัฐชพิมพ� ภวะวิจารณ�

63103015413 นางสาวศศิธร ไขวิเชียร

63103015414 นางสาวพรรณิดา ชาติชํานาญ

63103015415 นางสาวสุดารัตน� มวลคําลา

63103015416 นางสาววิชุดา กลิ่นสูงเนิน

63103015417 นางสาววาสนา ทิพย�สันเทียะ

63103015418 นางสาววิชุดา พัฒนพานิชย�

63103015419 นางสาวกวินนา ต%นเงิน

63103015420 นางสาวอุมารินทร� ศิลาวารี

หน%า 514 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015421 นางสาวพรรณนิภา โลนไธสง

63103015422 นายเสกสรร ทันลา

63103015423 นางสาวเกศินี ภูมะลา

63103015424 นางสาวรจนา สัเขียว

63103015425 นางสาวอัจฉราลักษณ� พวกเมืองพล

63103015426 นางสาวพัชรากร ฉัตรทัน

63103015427 นายณรงค� นอใหม7

63103015428 นางสาวสิริรัตน� จะแรบรัมย�

63103015429 นางสาวชนัญญา แสนกล%า

63103015430 นางสาวแสงเพชร ทองเกษม

63103015431 นางสาวนฤมล พรมลี

63103015432 นายจักรกฤษณ� เตชสิทธ์ิตรัย

63103015433 นางสาวณิชารีย� จารุเฉลิมรัตน�

63103015434 นางสาวอภิญญา สุโพธ์ิ

63103015435 นายนภสินธุ� โพธ์ิศรี

63103015436 นายทัตพงศ� อติพงศ�ชัย

63103015437 นางสาวไอรดา มีจ่ันเพชร

63103015438 นางสาวรังสิยา นรินทร�นอก

63103015439 นางสาวสุธมา คูหาพงศ�

63103015440 นายพีรพงษ� โพธ์ิจันทึก

63103015441 นางสาวจุฑารัตน� ทับอุดม

63103015442 นายศักดา คําเมือง

63103015443 นางสาวสุภาจรี ทัดภูธร

63103015444 นางสาวจณิตา สนธิ

63103015445 นางสาวสุจิตรา นามวงทะ

63103015446 นางสาวณัฐชา ฦาชา

63103015447 นางสาวธัญวรัตน� ทวดเสนา

63103015448 นางสาวสมพร อาจทวีกุล

63103015449 นางสาวจิตรลดา สามัญ

63103015450 นางสาวฉัตรศิรินทร� สิงห�เพ็ง

หน%า 515 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015451 นางอรพรรณ กล%าหาญ

63103015452 นายกฤษณะ ยังวารี

63103015453 นายชาทิตย� ศิริสวัสด์ิ

63103015454 นางสาววันวิสา ประวาสุข

63103015455 นางสาวศุภวรรณ ประสานศักด์ิ

63103015456 นางสาวกนกวรรณ ฝQายสิงห�

63103015457 นางสาวทิพา จันทรนาคี

63103015458 ว7าที่ ร.ต.หญิงพิไลวรรณ แซ7เต็ง

63103015459 นางสาวกฤษณา เกงขุนทด

63103015460 นางสาววิรัญญา ศรีบุญเรือง

63103015461 นายณพวรรษ สํารวมจิตร

63103015462 นางสาวจุไลลักษณ� คงดารา

63103015463 นางสาวอารยา ปานพรม

63103015464 นางสาววิรดา พร%อมเลิศ

63103015465 นายกมลชญา สายมะเริง

63103015466 นางสาววิจิตรา เฉียบแหลม

63103015467 นางสาวน้ําฝน กันหา

63103015468 นายวรรณศักด์ิ ชัชชัยทินภัทร

63103015469 นางสาวพรรณปพร พุ7มอําไพ

63103015470 นายธาตรี โกศล

63103015471 นางสาวสายปQาน การหม่ัน

63103015472 นายภาณุพงษ� เนียมสูงเนิน

63103015473 นางสาวนวรัตน� วาชัยศรี

63103015474 นางสาวจิราภา ศรีสุกใส

63103015475 นางสาวอลิษา ชาติสุภาพ

63103015476 นางสาวกัณฐิกา เกาะสระน%อย

63103015477 นายณัฐชนน สมขาว

63103015478 นางสาวแพรพลอย พราวพลายแก%ว

63103015479 นางสาวจริยา พนมสวย

63103015480 นางสาวกานต�ปริยา เดิดขุนทด

หน%า 516 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015481 นางสาวอรวรรณ โชตินอก

63103015482 นางสาวจิตลดา จิตรโคตร

63103015483 นางสาวจิดาภา ผลสวิง

63103015484 นางสาวฐิติรัตน� วุฒิพันธ�

63103015485 นางสาวภาวินี ประเสริฐพงษ�

63103015486 นางสาวทัศพร การเกษม

63103015487 นายฉัตรสุวรรณ บรรเลง

63103015488 นางสาวจันทิมา สระบัว

63103015489 นายชากร สุวรรณเสวก

63103015490 นางสาวสุนิสา ยืนรัมย�

63103015491 นายยชญ�วิริทธ์ิ แสงจันทร�

63103015492 นางสาวกนกวรรณ คํากําพุด

63103015493 นางสาวป:ญจพาณ� ผดุงกลิ่น

63103015494 นางสาวศิริพร เสสภักดี

63103015495 นายสําราญ ศรีบุษย�

63103015496 นางสาวเจนจิรา ช7วยคูณ

63103015497 นายปกรณ�เกียรติ ฤทธิบูรณ�

63103015498 นางสาวภารดี ศรีตะ

63103015499 นายชินวัฒน� ดวงพิทักษ�

63103015500 นายพิทยายุทธ วัชรจํารูญ

63103015501 นางสาวสุภาพร เจโคกกรวด

63103015502 นางสาวมะลิ สายกระสุน

63103015503 นางสาวป:ณฑารีย� ยอดกระโทก

63103015504 นายนันทวุฒิ วงษ�ตา

63103015505 นางสาวดวงฤทัย ช7วยงาน

63103015506 นางสาวนันทิชา โลไธสง

63103015507 นายปริญญาวุฒิ แรงรอบ

63103015508 นางวิลาวัลย� ป:ตตายะโส

63103015509 นางสาวสายพิรุณ เจนด7านกลาง

63103015510 นายกฤติน สุวรรณวิโรจน�
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63103015511 นายวรวุฒิ ชิณโคตร

63103015512 นางสาวอรนิช แสงสุวรรณ

63103015513 นางสาวหนึ่งฤทัย เติมทรัพย�

63103015514 นางสาวนวลละออ ประยันโต

63103015515 นางสาวมลฤดี ขํารักษ�

63103015516 นางสาวสมรัชนี มุ7งดี

63103015517 นางสาวพัชราภรณ� นอกพุดซา

63103015518 นางสาวอารียา ธรรมอุด

63103015519 นางสาวณัฐฐาพร คําโส

63103015520 นางสาวศิริลักษณ� จุลมะเริง

63103015521 นางสาวสุภัสสร ช%างขวัญยืน

63103015522 นายพัสสม น%อยหม่ืนไวย

63103015523 นางสาวนิชุดา ม7านตา

63103015524 นายชญานิน ครึกกระโทก

63103015525 นางสาวอมรรัตน� เปรมกระโทก

63103015526 นางสาววิมลมณี พรหมบาง

63103015527 นางสาวพิริยา ยะวงษา

63103015528 นางสาวเพ็ญสุดา ชุ7มวงษ�

63103015529 นางสาวฐิติมา ทุนดี

63103015530 นางสาววีนัสสุดา กลางประพันธ�

63103015531 นางสาวดากานฎา รัตนนนท�

63103015532 นางสาวกาญจนา นกจันทึก

63103015533 นางสาวนงนภัส ประสมศิริ

63103015534 นายเกียรติศักด์ิ วัฒนากลาง

63103015535 นางสาวกชกร เกิดศักด์ิ ณ แวงน%อย

63103015536 นายฐปนพงศ� อนันตไอศูรย�

63103015537 นายวิทยา ศิริเกษ

63103015538 นางสาวพิมพรรณ พยายาม

63103015539 นางสาวอรจิรา พิเลิศ

63103015540 นางสาวชลธิชา อาชาราช

หน%า 518 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015541 นางสาวกนกวรรณ ประวรรณรัมย�

63103015542 นางสาวชันญานุช นวลสาย

63103015543 จ7าสิบเอกหญิงพัชรี แสนสุข

63103015544 นางสาววรวัลคุ� มืดขุนทด

63103015545 นางสาวดวงสมร ไกรทองสุข

63103015546 นางสาวอรยา ฤทธ์ิพันธ�ม7วง

63103015547 นางสาวรัตติยากร ประนมศรี

63103015548 นายรักชาติ ป:ญญาอินทร�

63103015549 นางสาวโฉมสุดา อภัยศรี

63103015550 นายธนวัฒน� อึ้งวิบูรณ�วงศ�

63103015551 นางสาวศุธิธา แก%วกลม

63103015552 นางสาวโชติกา รุ7งย้ิม

63103015553 นางสาวจีราวรรณ แถบไธสง

63103015554 นางสาวสุภาภรณ� พรมบุตร

63103015555 นายกิตติศักด์ิ ปุยะติ

63103015556 นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ

63103015557 นางสาวปKยรัตน� เหลวกูล

63103015558 นายฐานพัฒน� สอนผิว

63103015559 นางสาวศันสนีย� เป^นสุข

63103015560 นายอภิวัฒน� เสาร�ทอง

63103015561 นางสาวธนภรณ� ซาเนตร

63103015562 นางสาวมุทิตา บุญประกอบ

63103015563 นายกัญจน� พรรณพยอม

63103015564 นางสาวสุธิดา แย%มกลาง

63103015565 นางสาวกนกวรรณ ต7างสันเทียะ

63103015566 นางสาวชฎาพร จันทร

63103015567 นางวรินทร สมพันธ�

63103015568 นางรสริน ป:ญญาธนาวัฒน�

63103015569 นางสาวรุ7งทิวา นาหนองขาม

63103015570 นายปรัชญา เรียนพงศ�ชัย

หน%า 519 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015571 นางสาวบุศรินทร� อัตรสาร

63103015572 นางสาวสมทิวา อินทร�หอม

63103015573 นางสาวชนัญสวรรค� ยินดีชาติ

63103015574 นางสาวพัทธนันท� วงศ�นิพัทธ�

63103015575 นางสาวชลธิชา ฉํ่าก่ิง

63103015576 นางสาวชุติมา แย%มจอหอ

63103015577 นายธีรวัฒน� โจดรัมย�

63103015578 นายอานนท� โคตรทิพย�

63103015579 นางสาวจุฑามาศ ชนะภัย

63103015580 นางสาวชลิตา ถึงอินทร�

63103015581 นางสาวอนงค�นารถ นวนหงษ�

63103015582 นายณัฐวุฒิ ประกังเว

63103015583 นายผณิศวร ภรดิษฐอุดม

63103015584 นางสาวรัตนาพร ปKLนประไมย�

63103015585 นางสาวณัฐชา ศรีวัฒนพันธุ�

63103015586 นายนัชพล พูนยม

63103015587 นางสาวนฤมล ไวว7อง

63103015588 นางสาวฐิตาภรณ� วิเชียร

63103015589 นางสาวเพชรรัตน� มุมทอง

63103015590 นางสาวศศิธร พ้ืนดอนเค็ง

63103015591 นายรชกร จาบรัมย�

63103015592 นางสาวรัตนาวดี พลพิทักษ�

63103015593 นางสาวฐิติพร ศักด์ิศรีชัย

63103015594 นายพงศธร โชติช7วง

63103015595 นางสาวสุพิชฌาย� ประจําวัน

63103015596 นายณัฐพัชร� มิรัตนไพร

63103015597 นายวรายุทธ พิมพา

63103015598 นายภูวดิษฐ� ป:ญญาคม

63103015599 นางสาวอภิญญา ประสาทศิลปX

63103015600 นายเทอดพงษ� ขอนาคกลาง
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63103015601 นางสาวนลินดา บุรินทร�ประโคน

63103015602 นางสาวพิมพ�ชนก สิริสุวลักษณ�

63103015603 นางสาวนิติกานต� ก่ีกลางดอน

63103015604 นายเติมพงศ� จันทร�เหลา

63103015605 นางสาวพวงเพชร แปNนนอก

63103015606 นางสาวจิราภรณ� น%อยวิเศษ

63103015607 นางสาวไอลดา ทองมาก

63103015608 นางสาววีราภรณ� อาจทวีกุล

63103015609 นางสาวปวีณ�นุช แก%วพันธ�ทูล

63103015610 นางสาวพิราวรรณ เถกิงผล

63103015611 นางสาวกนกวรรณ ขันชัยภูมิ

63103015612 นางสาวป:ทมา เยรัมย�

63103015613 นางสาวฐิติมา แก%วมี

63103015614 นายพีรพงศ� ทองหนองบัว

63103015615 นางสาวสุรีรัตน� ชื่นโคกสูง

63103015616 นางสาวศุภรดา ทูขุนทด

63103015617 นายวัฒนา รอดวินิจ

63103015618 นางสาวมธุรดา จิตนา

63103015619 นายพีระศิลปX กงศรี

63103015620 นางสาวอารีรัตน� คงกลาง

63103015621 นายวีระศัJกด์ิ สรสิทธ์ิ

63103015622 นางสาวอรภวีณา ศรีแสง

63103015623 นางสาวศิริพร คงฤทธ์ิ

63103015624 นางสาวศุภานัน เพชรกอง

63103015625 นางสาวเกศแก%ว ผารุธรรม

63103015626 นางสาวณัฐฐา ปานใจนาม

63103015627 นางสาวสุวรรณา ชะงอรัมย�

63103015628 นายพิทยา รอบคอบพรมราช

63103015629 นายวรพล พายขยาย

63103015630 นางสาวมาริสา จงจอหอ
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63103015631 นางสาวธิสาชน เกิดเหลี่ยม

63103015632 นางสาวดรุณี จุ%ยแจ7ม

63103015633 นางสาววรรณวิมล นุกาศรัมย�

63103015634 นายกฤษณพล พลองเพ็ชร

63103015635 นางสาวพรนิภา หลุนบูชา

63103015636 นางสาวปรียานุช ปะมังคะตา

63103015637 นางสาวปรียานุช ชิ้นงูเหลือม

63103015638 นางสาวชลิตา เงาไพร

63103015639 นายนุติ ผายพิมาย

63103015640 นางสาวพฤจิรา ชาญจะโปะ

63103015641 นางสาวจิตรา เข็มโคกกรวด

63103015642 นางสาวพัชรี พรมเสนา

63103015643 นางสาวศราวดี สีแก%ว

63103015644 นายภูวสิษฏ� ชํานาญกุล

63103015645 นางสาวเสาวนีย� อินทสร%อย

63103015646 นางสาววชิราภรณ� ประจุดทะเนย�

63103015647 นางสาวอรณิชชา บุตเคียน

63103015648 นายกรกช ศรีสุวงศ�

63103015649 นายณัฐดนัย อุปถัมภ�

63103015650 นางสาวรจนา บุญทวี

63103015651 นางสาวกัญธิภา ศิริพิพัฒน�พูน

63103015652 นายภัทรพงษ� ไวบรรเทา

63103015653 นางสาวอนุธิดา ภาโส

63103015654 นางพัชรินทร� ทรงศิริ

63103015655 นางสาวปKยนุช ดลเจิม

63103015656 นางสาวจิตลัดดา ทองโคตร

63103015657 นางสาวจารุภา ปุรารัมย�

63103015658 นางสาวธารทิพย� พู7รัชดากร

63103015659 นางสาวกรรณิการ� เจริญ

63103015660 นางสาวสุดารัตน� สมฤทธ์ิ
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63103015661 นางผกาพรรณ ทันแก%ว

63103015662 นางสาววรัญญา เจริญผล

63103015663 นางสาวจิดาภา มากมาย

63103015664 นายกษิด์ิเดช บุญไทย

63103015665 นางสาวสุวิภา แคะสูงเนิน

63103015666 นางนิศากร ศรีสําราญ

63103015667 นายพัลลพ ดุงสูงเนิน

63103015668 นางสาวภัทรภร ศรีโพนทอง

63103015669 นางสาวกชมล อ7อนน%อม

63103015670 นายณัฐวุฒิ มะลิโพธ์ิกลาง

63103015671 นางสาวณัฐนันท� บัณฑิตย�

63103015672 นางสาวสวรินทร� สนิทวงศ� ณ อยุธยา

63103015673 นายธนากร ชนะกูล

63103015674 นายอนุรักษ� อัมพะวัน

63103015675 ว7าที่ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ ขันทะมาส

63103015676 นางสาวพรธีรา สิงหนุวัฒนะ

63103015677 นางสาวขนิษฐา รักษาก่ิง

63103015678 นางสาวอ%อมอรุณ เชิดสันเทียะ

63103015679 นายกวินยุตม� ธิติภาสวงศกร

63103015680 นายสราวุธ พันธ�แก%ว

63103015681 นางสาวเกษศิรินทร� เกตุชาญสิริ

63103015682 นางสาวสุดารัตน� ลิศนันท�

63103015683 นางสาวญาณิศา ธรรมวิเศษ

63103015684 นายกษิดิศ สงฆ�สังวรณ�

63103015685 นางสาวพัชริดา เฮียบสุวรรณ

63103015686 นายวิสุทธ์ิ ชัยศรีดา

63103015687 นางสาวสุภาพร โมกระโทก

63103015688 นางสาวชนกนันท� สุขรี

63103015689 นายพีรพงษ� สามหมอ

63103015690 นางสาวอภิศรา เจริญดี
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63103015691 นางสาวปKLนสุดา เนตรยน

63103015692 นางสาวนิตยา โยทา

63103015693 นางสาวกรชนก ทูลกลาง

63103015694 นางสาวกมลชนก กองเพ็ชร

63103015695 นางสาวชนิดา แสนโคตร

63103015696 นางสาวสุจิตรา รักษากลาง

63103015697 นางสาวกนกพร ปะนาธรรมา

63103015698 นายสุรศักด์ิ หอยศรีจันทร�

63103015699 นายจักรพงษ� โพธิเกตุ

63103015700 นางสาวภิญญาพัชญ� บุญพันธุ�

63103015701 นายเทวฤทธ์ิ วงศ�สูงเนิน

63103015702 นางสาวสุพัตรา อนันรัมย�

63103015703 นายเทวนาถ ประยูรคํา

63103015704 นางสาวจุฑารัตน� ศรีบูรณ�

63103015705 ว7าที่ ร.ต.กิตติพงศ� ช%างสาร

63103015706 นางสาวกรรลิกา สุขสิงห�

63103015707 นายดํารงศักด์ิ สุดเส%นผม

63103015708 นายอนุสรณ� วรธงไชย

63103015709 นายทชภณ มัยรัตน�

63103015710 นางสาวพุทธรักษา จอดนอก

63103015711 นางสาววรรณิศา จูมวันทา

63103015712 นางสาวศศิธร ทรัพย�ประเสริฐ

63103015713 นางสาวสุกัลยา น%อยพัด

63103015714 นางสาวเอสินี อ7อนชํานิ

63103015715 นางสาวกัญญา ขวัญมงคล

63103015716 นายศาสตร�ตรา นนทะภา

63103015717 นายคึกฤทธ์ิ คําวิลัยศักด์ิ

63103015718 นางสาวจุฬารัตน� ปKLนวิเศษ

63103015719 นางสาววรัญญา ดาทอง

63103015720 นางสาวเทพธิดา จําปามูล
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63103015721 นายกันต� อยู7เจริญ

63103015722 นายสังวาลย� งามฉลาด

63103015723 นางสาวอภิญญา เสนานุช

63103015724 นางสาวมัตติกา ชะนะทะเล

63103015725 นายพิภพ สิงห�ชู

63103015726 นายภาณุวัฒน� สิตวงษ�

63103015727 นายณัฐพล สะสมทรัพย�

63103015728 นางสาวศิรินันท� จันทะวงศ�

63103015729 นางสาวศิรินารถ สาดมุณี

63103015730 นางสาวดารารัตน� รินไธสง

63103015731 นางสาวพรสุดา ชาบุรี

63103015732 นางมันทนิกานณ� พันสุดน%อย

63103015733 นายสัญญา รัญสันเทียะ

63103015734 นางสาวปKยะพร พรมโสภา

63103015735 นายอภิสิทธ์ิ อําคา

63103015736 นางสาวพรหมพักตร� ศิริคุณ

63103015737 นางสาวณัฐธิชา ชมเชยโฉม

63103015738 นางสาวยมลพร กุยรัมย�

63103015739 นางสาวราตรี กะตะศิลา

63103015740 นายกิตติศักด์ิ โล7ห�วนิชชัย

63103015741 นางสาวสุภาวดี พรหมพันธ

63103015742 นางสาวธัญชนก ชุติมาภิรมย�

63103015743 นายธนาธิป บุญเข่ือง

63103015744 นางสาวภานุชนารถ ร7วมสุข

63103015745 นางสาวจิตรลดา ม่ันคง

63103015746 นางสาวภูฑิญา บัวเผื่อน

63103015747 นางกัญญ�ณณัฏฐ� สนุกแสน

63103015748 นางสาวนิลรัตน� แก%วยก

63103015749 นางสาวกมลรัตน� ทศสูงเนิน

63103015750 นางสาวอรปวีณา จันทร�แก%ว

หน%า 525 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103015751 นางสาวกุลจิรา น%อยแสง

63103015752 นายเจริญวุฒิ เหมาะศรี

63103015753 นางสาวศศิประภา กรินทร�

63103015754 นางสาวปราณปรียา ธนะไชย

63103015755 นางสาวนริศรา เถาว�ทิพย�

63103015756 นายจาตุรงค� หลักชัย

63103015757 นางสาวณัฐชาวลักษ� ผาจันทร�

63103015758 นายชนาวีร� สมศักด์ิ

63103015759 นางสาวพรทิพย�พา ภูวดลวิทวัฒน�

63103015760 นายจีรพงษ� ภิบาลวงศ�

63103015761 นายธีระศักด์ิ เกจณะเวชช�

63103015762 นางสาวธิติยา ผลเจริญ

63103015763 นางสาวอรวรรณ แย%มประโคน

63103015764 นางสาววรินธร สิงห�สุวรรณ

63103015765 นายรตนสยม วรรัตนมงคล

63103015766 นางสาวกานดา กองแก%ม

63103015767 นางสาวณภัทร ฉุนกระโทก

63103015768 นางสาวกีรติ เคนสุโพธ์ิ

63103015769 นายสุวิทย� จงสู%

63103015770 นายพิศาล ติงสะ

63103015771 นางสาวธัญญารัตน� ภาคสันเทียะ

63103015772 นายอภิชาติ แผงพันธ�

63103015773 นายอานนท� สีจันทึก

63103015774 นางสาวนิลาวัลย� นาคา

63103015775 นายพิสิทธ์ิ ต7อติด

63103015776 นายรณภพ ใต%กระโทก

63103015777 นางสาวศิริพร พรสวัสด์ิ

63103015778 นางสาวชลธิชา เพียซ%าย

63103015779 นางสาวกนกนุช ป:สสาสุ

63103015780 นายนาถพัฒน� ปริญญา
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63103015781 นายพงษ�พิทักษ� พิลาจันทร�

63103015782 นางสาวคุณาลักษณ� ป:กกลาง

63103015783 นายภัทร ยังวารี

63103015784 นายยอดขวัญ ทองธีระ

63103015785 นายปรัชญ�พล ฉิมพระราช

63103015786 นางสาวอารียา ม่ิงพฤกษ�

63103015787 นางสาวสรีรัตน� ถมมา

63103015788 นางสาวรจนา น%อมระวี

63103015789 นางสาวธัญญารัตน� สุตะนา

63103015790 นายภูเบศร� สําราญกิจ

63103015791 นางสาวศิริลักษณ� โกเลือน

63103015792 นางสาววิภารัตน� ไชยวุฒิ

63103015793 นางสาวอุบลวรรณ พันธุ�สง7า

63103015794 นางสาววนิดา ดกประโคน

63103015795 นายนิติพนธ� สีดา

63103015796 นางสาวอารยา จงวัฒนะประสิทธ์ิ

63103015797 นางสาวนิตยา ศรีเสน

63103015798 นางสาวนิตยา จิตเย็น

63103015799 นายย่ิงยศ งามแสง

63103015800 นางสาวกมลรัตน� ดัชถุยาวัตร

63103015801 นางสาวภาณุมาศ ลําพา

63103015802 นางสาวสุรีรัตน� นาทองหล7อ

63103015803 นายกษิดิศ เจืออรุณ

63103015804 นางสาวอรุณี จันทร�แดง

63103015805 นางสาวปณิตา คุ%มวงศ�

63103015806 นางสาวแก%วมณี แผ7นจันทร�

63103015807 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ�

63103015808 นางสาวยุภาพร บุญโต

63103015809 นางสาวนภาทิพย� ทองคําสุก

63103015810 นางธัณยภัทร� ไชยภัทรานนท�
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63103015811 นางสาวฐิตาภรณ� ศิริวัฒนากุลวัต

63103015812 นางสาวอติกานต� สร%อยกระโทก

63103015813 นางสาววิไลวรรณ ต%องกระโทก

63103015814 นางสาวชรินรัตน� จันปุQม

63103015815 นางสาวฐาปนี หอมสมบัติ

63103015816 นางสาวสุดารัตน� เนรมิตรครบุรี

63103015817 นายสมเจตน� เจริญนาม

63103015818 นายจีรยุทธ ปะโนรัมย�

63103015819 นางสาววรรนิสา นิยมกล%า

63103015820 นางสาวพิมพ�ชนก สารนิม

63103015821 นางสาวพิรุณรัตน� ชอุ7มประโคน

63103015822 นายสิทธิพร ชาญเดชสิทธิกุล

63103015823 นางสาวกรกมล ขุนประเสริฐ

63103015824 นางสาวเพ็ญนภา เฉยกลาง

63103015825 นางสาวจารุณี โยธมาตย�

63103015826 นางสาวณัฐฐิรา ชาญวิจิตร�

63103015827 นางสาวภมรินทร� บาตรโพธ์ิ

63103015828 นางสาวสุวรรณา โจระสา

63103015829 นางสาวนุชนาฎ ชัยเมืองป:ก

63103015830 นางสาวพรรณทิภา หนูแก%ว

63103015831 นางสาวศิริภรณ� กาดรัมย�

63103015832 นางสาวรสิกา บรรลือทรัพย�

63103015833 นางสาวเกศินี กรวยสวัสด์ิ

63103015834 นายสมชาย พวงลัดดา

63103015835 นางสาวนารีรัตน� แสงแดง

63103015836 นางสาวสิวารัตน� เกษมสุขสกุณี

63103015837 นางสาวแพรไพลิน ตันวิไล

63103015838 นางสาวสิริภรณ� ทองดีวิเศษ

63103015839 นายภูบดินทร� บุญมี

63103015840 นางสาวปวีณกร จรม่ังนอก
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63103015841 นายทองลา ทองวิจิตร

63103015842 นางสาวณัฐชา จันทร�ตะคุ

63103015843 นางสาวอรยา โข7พิมาย

63103015844 นางสาวกันติยา ชัยสุรสินทวี

63103015845 นางป:ทมาพร ศรเจริญ

63103015846 นายศิริพงศ� กองแก%ว

63103015847 นายแสนเมือง บัวมาศ

63103015848 นางสาวพิทยาภรณ� ปะวะเสริม

63103015849 นางฐิตารีย� โยส

63103015850 นางสาวอภิญญา ผิวแดง

63103015851 นางสาวลลิตา นันทะผา

63103015852 นางสาวภรพรรณ บุญนอก

63103015853 นายอัษฎาวุฒิ มุ7งฝากกลาง

63103015854 นางสาวสศินา นิตย�ภักดี

63103015855 นางสุดารัตน� เผือกคล%าย

63103015856 นางสาวจิตราภรณ� พุทธเสน

63103015857 นางสาวไพลิน ชุ7มเสนา

63103015858 นางสาวฐปนกุล แก%วป:ญญา

63103015859 นางสาวอนุชสรา แก%วตะวัน

63103015860 นายโอภาส ประทาสี

63103015861 นายกฤษฎา ศรีบุระ

63103015862 นางสาวรพีพรรณ อุดมสารี

63103015863 นางสาวจรุงใจ ผุสดี

63103015864 นายภูมิประชา วันทนา

63103015865 นายวัชระ หอมขจร

63103015866 นางสาวศิรินทรา โพธ์ิจันทร�

63103015867 นางสาวสุกัญญา ประกอบผล

63103015868 นางสาวธัญสญา รามมะเริง

63103015869 นายอาทิตย� เศษรักษา

63103015870 นายวิทย� ชาญชาติณรงค�
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63103015871 นางสาวจงรักษ� มีเค%า

63103015872 นางสาวสุนันทา บุษบรรณ

63103015873 นางสาวกุลภรณ� ต้ังทรัพย�

63103015874 นางสาวมนต�นภา เมรุต

63103015875 นางสาวกนกวรรณ โชคกลาง

63103015876 นางสาวนิตยา นงสันเทียะ

63103015877 นายปฐพี วีระกุล

63103015878 นางสาวอัมพร พูนสารย่ิง

63103015879 นายสุทธิพงษ� สระทองหลาง

63103015880 นางสาวสิริวิภา ใจงูเหลือม

63103015881 นางสาวเมธิณี หวังปรุงกลาง

63103015882 นายรัฐกิจ โคตรเมือง

63103015883 นางสาวมยุรี วังแพน

63103015884 นางสาวโสภิตา ศรีสุพรรณ

63103015885 นางสาวประทุมพร นอกพุดซา

63103015886 นางสาวนงลักษณ� ผาหอม

63103015887 นางสาวอนุศรา รักมณี

63103015888 นางสาวอรอนงค� ชาติวงค�

63103015889 นายชัยชนะ ชัยภักดี

63103015890 นางสาวชุติพร มะธิปKไขย

63103015891 นางสาวอมรรัตน� สายทะเล

63103015892 นายอรรถพล พลสุวรรณ

63103015893 นางสาวมัทนา ลังกา

63103015894 นางสาวศรอนงค� จอนโคกกรวด

63103015895 นางสาวเบญญา เรือนอินทร�

63103015896 นายอภิวัฒน� ระหา

63103015897 นายธันวา อ7อนละมุล

63103015898 นางสาวแพรวพรรณ โพเทพา

63103015899 นางสาววิมลรัตน� ผิวผ7อง

63103015900 นายณัฐพล รักสนิท
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63103015901 นางสุกัญญา สีหาบุญทอง

63103015902 นางสาววิรยา ไพศาล

63103015903 นางสาวณิธิชญา ทองอ7อน

63103015904 นางสาวฐิติยา จิรัมย�

63103015905 นางสาวสิรินาถ ผาสุข

63103015906 นายอรรถพล กาวไธสง

63103015907 นางสาววรางคณา จันทมล

63103015908 นายอัยการ แก%วสมนึก

63103015909 นางสาวประกายแก%ว จีแจ7ม

63103015910 นางสาวรฐิกา หยวกฉิมพลี

63103015911 นายรชตะ รัตนโชติ

63103015912 นางสาววิไลวรรณ โฉสูงเนิน

63103015913 นางสาวขนิษฐา ศรีสมุทร

63103015914 นางสาวมณีวรรณ สีสันงาม

63103015915 นายพิศิษฐิพงศ� พิมพ�จันทร�

63103015916 นางสาวธันยาภรณ� ทัศนา

63103015917 นายธนวัต อังกาบ

63103015918 นางสาวอรพรรณ หลุมทอง

63103015919 นายวสันต� โพธ์ิวิทูล

63103015920 นายปKยพล ผึ่งผาย

63103015921 นางสาวนิตยา สูหา

63103015922 นางสาวพรรณกร แก%วสุพรรณ�

63103015923 นางกานต�พิชชา จันทร�ด%วง

63103015924 นายอนิรุตย� ต่ืนเต%นดี

63103015925 นางสาวดวงนภา สอิ้งรัมย�

63103015926 นางสาวอรัญญา ผาต7อพงษ�

63103015927 นายอภิชาติ จงเทพ

63103015928 นายธนชัย เชี่ยวรอบ

63103015929 นางสาวณภัทรา นิลเพ็ชร�

63103015930 นางสาวจันทร�ทรัพย� ดวงศรี
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63103015931 นางสาวจุฑามาศ ดุขุนทด

63103015932 นางสาวกฤษณา ชนะชัย

63103015933 นางสาวทวีวรรณ สุวัฒน�วงศ�

63103015934 นางธัญวรัตม� โกรธกล%า

63103015935 นางสาวอังศุมา สุทธิอาจ

63103015936 นายกรกฎ มาตกําจร

63103015937 นางสาวนราวรรณ ศรีตะบุตร

63103015938 นางสาวเสาวลักษณ� พุทธจันทร�

63103015939 นายวัชรวิชญ� บุญล%อม

63103015940 นางสาวกชกร กัณหา

63103015941 นางสาวมธุกร พิมพ�ต%น

63103015942 นางสาวศศิกร แก%วเกิด

63103015943 นางสาวพรชนก ข7ายกระโทก

63103015944 นางสาวณัฐปภัสร� ใจกล%า

63103015945 นางสาวอัญชลี วรรณรักษ�

63103015946 นางสาวเมธาวี มิตรสูงเนิน

63103015947 นางสาวสุภาวดี หนองบุญ

63103015948 นางสาววาสนา วาดไธสง

63103015949 นางยุรดา พันธ�แสง

63103015950 นายสุชานนท� บาลทะจักร�

63103015951 นายนัฐพล พิมพ�อุบล

63103015952 นางสาวศิริโสภา ศรีพุทธา

63103015953 นายเฉลิมขวัญ อุดม

63103015954 นางสาวสุพัสรา ย้ิมสว7าง

63103015955 นางสาวจิราวรรณ พริ้งเพราะ

63103015956 นายวีรเทพ ภูฆัง

63103015957 นางสาวญาณิศา กวีกิจรัตนา

63103015958 นายณัฐกิจ อภิรักษ�เมธาวงศ�

63103015959 นายวรวุฒิ วิทูรภัทร

63103015960 นายธวัฒน�ชัย สิมงาม
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63103015961 นายพันธ�ศักด์ิ สุขวัตร�

63103015962 นางสาวหทัยรัตน� ชูรัตน�

63103015963 นางสาววิภารัตน� ป:ญญาแจ%ง

63103015964 นางสาวอรรัมภา กล%าหาญ

63103015965 นางสาวฅีติกา ศรีวาจร

63103015966 นางสาวนันทิกา ชาวนา

63103015967 นางสาวธนาภรณ� ดวนสันเทียะ

63103015968 นางสาวดุจณภัทร คงบรรทัด

63103015969 นายกฤตวิทย� ใสลําเพาะ

63103015970 นางสาวภาวิตา จอกสูงเนิน

63103015971 นางสุภาพร สิริเวชพันธุ

63103015972 นางสาวธนิตา สันติภาษิต

63103015973 นายเกริกพล พันธุ�ดี

63103015974 นางสาวธัญญลักษณ� นันทวิทยาคม

63103015975 นายณัฐธชนพงศ� ทิพวัฒน�

63103015976 นางสาวกนกวรรณ รัตรนดี

63103015977 นางสาวสุรัตนา เล%าสูงเนิน

63103015978 นางสาวสุภาวดี ปลายแก7น

63103015979 นางสาวนิศาชล บุตรมาตร�

63103015980 นางสาวรสรินทร� ต%นโศก

63103015981 นางสาวเบญจพร นนทะการ

63103015982 นายพัฒนพงษ� เมฆขุนทด

63103015983 นางสาวเบญจวรรณ สนพะเนาว�

63103015984 นางสาวนิภาพร ยอดผล

63103015985 นางสาวพรชนก แหลมไธสง

63103015986 นางสาวสุนันทา เสาเปรีย

63103015987 นางอัญชลี โพธ์ิผาง

63103015988 นายกุลบุรุษ โพธิแสง

63103015989 นางสาวณัฐสุดา ยุทธตะวัน

63103015990 นายภูวนาท ประดับเสริฐ
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63103015991 นางสาวกมลชนน วงค�สถาน

63103015992 นายภานุวัฒน� ม่ิงจันทึก

63103015993 นางสาวพลอย แพงย%อย

63103015994 นางสาวประภัสสร ประภัสสรพงษ�

63103015995 นางสาวชฎาพร ศิลป:กษา

63103015996 นางสาวมัตติกา พลับขาว

63103015997 นางสาวสุกัญญา โคตรสมพงษ�

63103015998 นายวรพจน� กลัดสันเทียะ

63103015999 นายธณัฐพงษ� เค%ามาก

63103016000 นายเชษฐาระศักด์ิ อุทยประดิษฐ

63103016001 นางสาวณันพร ช7วยโพธฺJJกลาง

63103016002 นางสาววราพร พันพะม7า

63103016003 นางจิรนันท� ปะระทัง

63103016004 นางสาวอัญชลี ฦาชา

63103016005 นางสาววาสนา แคล%วสูงเนิน

63103016006 นางสาวจินตนา แนวกลาง

63103016007 นายปKยนันท� เฉียดไธสง

63103016008 นางสาวขัตติยาภรณ� วัดกลาง

63103016009 นายเมืองมินทร� ใจดี

63103016010 นางสาวศุลักษณา วงศ�เพชร

63103016011 นายหัสดิน เงางาม

63103016012 นายชัยจตุรงค� แปNนจัตุรัส

63103016013 นายวันเฉลิม แสนประกอบ

63103016014 นายพิชิตศักด์ิ สีหอม

63103016015 นายพิษณุ เพ็ญเกาะ

63103016016 นางสาวลดาวัลย� ก%อนแก%ว

63103016017 นางสาวศุภาวรรณ สุขสวัสด์ิ

63103016018 นางสาวอภิญญา หล%ากํ่า

63103016019 นางสาวกานดา ก%อนเสมา

63103016020 นางสาวจารุวรรณ รุ7งสันเทียะ

หน%า 534 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016021 นางสาวภัทรา ประทับกอง

63103016022 นางสาวอภิรดี ศรีบุญเรือง

63103016023 นางสาวภีมรดา ดีมานนท�

63103016024 นางสาววรรณภา สุขแฉล%ม

63103016025 นางสาวกัญญา แสนกล%า

63103016026 นายนิตินนท� มนต�วิเศษ

63103016027 นางสาวพรนิภา บุญคง

63103016028 นางสาวสิตานันท� สิทธิศักด์ิ

63103016029 นายสมยศ บุรีรักษ�

63103016030 นางสาวศิริวรรณ ศรีแย%ม

63103016031 นางสาวป:ทมาภรณ� กัลยา

63103016032 นางสาวนวลนภา จิตเย็น

63103016033 นางสาวสิริยาภรณ� ตรีแก%ว

63103016034 นายทักษิณ สีตา

63103016035 นายชัช วงษ�อัยรา

63103016036 นางสาวกิตติยาภรณ� เติมกระโทก

63103016037 นางสาวกัญญารัตน� ป:กกลาง

63103016038 นางสาวพรนภา เภาพันธ�

63103016039 นางสาวพัชสุดา แก%วเลื่อน

63103016040 นางสาวเสาวลักษณ� นิพรรัมย�

63103016041 นางสาวกัญญาลักษณ� สิบรัมย�

63103016042 นายธีระวัฒน� อุ7นคํา

63103016043 นางสาวณัฐกานต� เครือจันทร�

63103016044 นางสาวอมรารัตน� ปะวะศรี

63103016045 นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ�

63103016046 นางสาวนงค�ลักษณ� อินทรศร

63103016047 นายยุทธพงษ� สุนารักษ�

63103016048 นางสาวพัชราพรรณ พระวิเศษ

63103016049 นางสาววิลาสินี ภาพพิมาย

63103016050 นายไชยา รุ7งเรือง

หน%า 535 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016051 นางสาวขนิษฐา ใหญ7จันทึก

63103016052 นายทักษิณ ฝาดสูงเนิน

63103016053 นางสาวทิพย�รัตน� แรมจะบก

63103016054 นายวัฒนา สาบกําป:ง

63103016055 นางสาวชนิภรณ� ป:ดชา

63103016056 นางสาวปาริฉัตร ประทุมทอง

63103016057 นางสาวสกุณา ชาติครบุรี

63103016058 นางสาวพรสุดา เหมือนรู%รัก

63103016059 นายศุภวิชญ� ไชยนิคม

63103016060 นางสาวป:ทมาภรณ� คําจันวงษา

63103016061 นางสาวณัชชา หวังกลุ7มกลาง

63103016062 นางสาวรุจิตตา ชํานิพงษ�

63103016063 นางสาวรุ7งทิวา ประมวลรัมย�

63103016064 นายณัฏฐ� พัทธ�ประดิษฐ�

63103016065 นางสาวรัตน�ชนก เกตุใหม7

63103016066 นางสาวยลดา บุญเลื่อน

63103016067 นางสาวธัญญาเรศ ศรียานะ

63103016068 นางนัยนา พิมลพร

63103016069 นายวรพันธ� รัตนพาหิระ

63103016070 นางสาวเบญจมาศ วิสุทธะนะ

63103016071 นางพนิดา สุรพงษ�พิวัฒนะ

63103016072 นางสาวจุฑามาศ ข้ึนสันเทียะ

63103016073 นางสาวศศิธร นามลี

63103016074 นางสาวมาริสา แจ%งศรีสุข

63103016075 นางสาววลัยลักษณ� จูjนางรอง

63103016076 นางสาววิภารัตน� กระแสร�

63103016077 นางสิริพร กองแก%ว

63103016078 นางสาวจุฑามาศ มะลิกุลโรจน� 

63103016079 นายธนศักด์ิ อุดมรักษ�

63103016080 นางสาวธัญยากร สานันท�
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63103016081 นางสาววิชชุดา สุขก%อน

63103016082 นายนพนันท� แก%วบัวไข

63103016083 นางสาวอลิษา ตวนชัยภูมิ

63103016084 นางสาวกุลภัสสร อรรคระน%อย

63103016085 นางสาวแคทรียา ทูลไธสง

63103016086 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย�

63103016087 นางสาวอารยา นาดี

63103016088 นางสาวรัตตะวัน ต้ังม่ัน

63103016089 นางสาวณัฐจรี ดีไพร

63103016090 นายอัยยเรศ ชื่นศรี

63103016091 นางสาวขวัญเรือน เขนงแก%ว

63103016092 นางสาวยุวดี โพธ์ิศรี

63103016093 นางสาวพิชญาพร อาจยิน

63103016094 นางสาวนลินี พันธุ�เสี้ยม

63103016095 นางสาวศศิลักษณ� พรหมบุตร

63103016096 นายโกวิทย� จากสูงเนิน

63103016097 นายกันจักร แก%วโพรงใหญ7

63103016098 นางสาวลภัสรดา ไหวประเสริฐ

63103016099 นายธาดาพงษ� กันภัย

63103016100 นายสมศักด์ิ เชนุยาว

63103016101 นายคิมหันต� โชติวุฒิชัยนันท�

63103016102 นางสาวนิลาวัลย� สวยกําป:ง

63103016103 นายจักรกฤษณ� รากจันทึก

63103016104 นายอรรถพล ธรรมเนียมจัด

63103016105 นายเบญจรงค� เวียงสิมมา

63103016106 นางสาววรรณิศา ย7อมสระน%อย

63103016107 นางสาวนุชจรี ขวัญกล%า

63103016108 นางสาวสิโนทัย ไพจิตรานนท�

63103016109 นางสาววรัญญา ชัยลิ้นฟNา

63103016110 นางสาวปรารถนา ชาภา
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63103016111 นางสาวภัทรวดี ประจิตร

63103016112 นายชุตินธร บุญต7อ

63103016113 นางสาวกัญชรีย� คําภาเวียง

63103016114 นางศิรประภา อิ่มลิ้มธาร

63103016115 นางสาวมะลิวัลย� จันทร�เพ็ญ

63103016116 นางสาวปภาดา นาดี

63103016117 นางสาวภัทธิพา ธูปเมือง

63103016118 นางสาวกิติยา ยศศรี

63103016119 นายพงศกร สวัสด์ิปรุ

63103016120 นายฉัตรชัย ดวงแก%ว

63103016121 นางสาวธนัชพร พิมพ�ทองหลาง

63103016122 นางสาวสุพรรษา ใจรักเรียน

63103016123 นางสาวเพลินพิศ พรหมกลาง

63103016124 นางสาวทับทิมทอง นาลา

63103016125 นางสาวสุพรรณา เกงขุนทด

63103016126 นางสาวทัตพิชา สินมา

63103016127 นายสุริยา สุวานิช

63103016128 นางสาวนุชนาฎ โคตะมะ

63103016129 นายชวัลวรรธน� ธนชาญชัยสกุล

63103016130 นายธีรเดช ทองดวง

63103016131 นางสาวมนัสชนก เชิงจอหอ

63103016132 นางสาวณิชารีย� ไชยทะเศรษฐ

63103016133 นางสาวภัทราภรณ� ดีสวัสด์ิ

63103016134 ส.ต.ท.ตันตินันทน� สุพรรณกลาง

63103016135 นางสาวอรปรียา กลอยประโคน

63103016136 นางสาวจารุวรรณ มีดี

63103016137 นางสาวปนัดดา กวนสันเทียะ

63103016138 นางสาวนริสา นินธิรักษ�

63103016139 นางสาวบุษยารัตน� กองมะณี

63103016140 นางสาวสุชัญญา เพชรวิสิทธ์ิ
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63103016141 นางสาวณิภาวรรณ แซ7โง%ว

63103016142 นางสาวกัญญา ช7วยพันธ�

63103016143 นายชัยนันท� พ่ึงพิมาย

63103016144 นายกิตตินันท� หรุ7นสูงเนิน

63103016145 นางสาวกาญจนา มุ7งแฝงกลาง

63103016146 นางสาวทัศนีย� คําโม%

63103016147 นางสาวสุพินญา จ7ากลาง

63103016148 นางพีรภาว� ฉายไธสง

63103016149 นายธนวัฒน� คําพล

63103016150 นางสาวสินีนารถ คูสกุล

63103016151 นางสาวชนนี ช7อพิมาย

63103016152 นายพิษณุ คะรุรัมย�

63103016153 นางสาววาสนา ทดกลาง

63103016154 นางสาวกรรณิการ� สหัสทัศน�

63103016155 นางสาวเกวรินทร� ชะรุมรัมย�

63103016156 นายณัฐกุล สีทองขุนทด

63103016157 นางอนงค� สมาธิ

63103016158 นางสาวสุมาลี เทียมกระโทก

63103016159 นางสาวสรารัตน� พรมแพน

63103016160 นางจันทร�จิรา จงสันเทียะ

63103016161 นางนัฐวรรณ� สมทา

63103016162 นายชยุตม� เมืองงาม

63103016163 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิแก%ว

63103016164 นางสาวอมรรัตน� งามมุข

63103016165 นางสาวราตรี เชียรัมย�

63103016166 นายฐิติกร วิชัยศึก

63103016167 นายปวเรศ สุขสว7าง

63103016168 นางสาวจุฑามาศ พิศเพลิน

63103016169 นางสาวพัชรินทร� โชคเหมาะ

63103016170 นางจิราพร อุดมศรี
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63103016171 นางสาวทัศวรรณ รอบคอบ

63103016172 นางสาวดารารัตน� ช%างโคกสูง

63103016173 นายกล%ายุทธ อภิรักษ�

63103016174 นางสาวศิรินาฎ ศรีสมยศ

63103016175 นางสาวผกาวรรณ ยาสมุทร

63103016176 นางสาวชุติมา ปรางพิมาย

63103016177 นายธนัช นาควรพงศ�

63103016178 นางสาวไอลดา แย%มจอหอ

63103016179 นางสาวสิริฉัตร เริ่มกลาง

63103016180 นางสาวชุติกาญจน� น%อยบัวทิพย�

63103016181 นายวรเชษฐ ส%มสาย

63103016182 นางสาวกณชพร แสงประจักษ�

63103016183 นายอนุสรณ� ผินงูเหลือม

63103016184 นายฐานนท� คงสุข

63103016185 นางสาวลัดดาวัลย� คู7พิมาย

63103016186 นายสิริวัฒน� ถนอมแนว

63103016187 นางสาวกนกพรรณ โบสถ�จะโปะ

63103016188 นางพรทิพย� นันตา

63103016189 นางสาวปนัดดา มุมกระโทก

63103016190 นางสาวนวลอนงค� ใยสูบ

63103016191 นายรุ%งสุริยา บุญตาแสง

63103016192 นายวจนะ บุญดีกุล

63103016193 นายวุฒิศักด์ิ รักหินลาด

63103016194 นางสาวภัทริดา ธรรมโชติ

63103016195 นายอํานาจ รับริ้วกลาง

63103016196 นายจักราวุฒิ เลิศวิลัย

63103016197 นายพินิจ จิตสูงเเนิน

63103016198 นายณรงค�เดช ธรรมนิยม

63103016199 นายวิทวัส พละสุข

63103016200 นางสาวเกตุศิริ พ7อค%า
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63103016201 นางสาวเกวลิน พรมการ

63103016202 นายอนุศร ชัยรัมย�

63103016203 นางสาวสุภาวดี นามแก%ว

63103016204 นางสาวรุ7งอรุณ ม่ิงขวัญ

63103016205 นายอรรถพล ประทีปทอง

63103016206 นายยุทธภูมิ พาพลงาม

63103016207 นางสาวอนุชิดา บุบผาลา

63103016208 นางสาวกาญจนา ลาดกระโทก

63103016209 นางสาวธัญญรัตน� รูปศรี

63103016210 นางสาวสรวีย� ศรีสุวรรณ�

63103016211 นางสาวกิตยาภรณ� รื่นเริง

63103016212 นายธนกร แชจอหอ

63103016213 นายกฤษณพงษ� อินรัมย�

63103016214 นางสาวชาลิสา คนชม

63103016215 นางสาวรจเรข พินสายออ

63103016216 นางสาวเสาวนีย� เคแสง

63103016217 นางสาวกันติชา ปลั่งกลาง

63103016218 นางสาวณัฐฐาพร ชาติวิริยะอํานวย

63103016219 นางสาวลัดดาวรรณ สีจันทร�แก%ว

63103016220 นางสาวสุทธินันทร� สุภศร

63103016221 นายเข็มทอง ปะติตานัง

63103016222 นางสาวสิริพร แจ7มแจ%ง

63103016223 นางสาวลภัสรดา งิมขุนทด

63103016224 นางสาวดารารัตน� จิตเจริญ

63103016225 นายแมนฤทธ์ิ รุ7งทิวาเลิศล้ํา

63103016226 นางสาวจิราภา เผด็จพาล

63103016227 นางสาวจุฑามาศ เนินสุทธิ

63103016228 นางสาวอินทิรา ปอยมะเริง

63103016229 นางสาวสุภาพร ทิพย�กระโทก

63103016230 นางสาวปKยาภรณ� กรุมรัมย�
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63103016231 นายเชษฐา ม่ันคง

63103016232 นางสาวนิชนันท� นิธิกุล

63103016233 นางสาวศิริวิมล  ฺโพธ์ิกุล

63103016234 นางสาวฉัตรพร พุทธิชน

63103016235 นางสาวณัฐยาพร คํ้าชู

63103016236 นางสาววลีพร สีเหลือง

63103016237 นางสาวสุวรรณี ชะเมรัมย�

63103016238 นางสาวกนกวรรณ กองแก%ว

63103016239 นางสาวคชาภรณ� พีชัยภูมิ

63103016240 นางพัชรนันท� ไชยเสนา

63103016241 นายวราดล วงศ�สูงเนิน

63103016242 นางสาวเจนจิรา ปุริตาเน

63103016243 นางสาววรางคณา จันทร�โสภา

63103016244 นางสาวสุรีรัตน� แกรงพิมาย

63103016245 นางสาวศุภศิริ เอี่ยมสอาด

63103016246 นางสาวกชพรรณ วรครบุรี

63103016247 นางสาวนันท�หทัย ไสดี

63103016248 นางสาวนลินภัสร� พัฒนากุล

63103016249 นางสาวกนกรัตน� โทนขุนทด

63103016250 นางสาวดารุณี ทองจัตุ

63103016251 นางสาววราภรณ� เจียงคํา

63103016252 นายวีระพล พวงจันดา

63103016253 นางสาวกฤติยาณี แสนสระ

63103016254 ว7าที่ ร.ต.หญิงชลิตา นิดกระโทก

63103016255 นางสาววรรณา เลิศสันเทียะ

63103016256 นางสาวสิริยากร แสงธีรกิจ

63103016257 นางสาวณิชกานต� เรืองวัชรศักด์ิ

63103016258 นางสาวณัทวดี ดวงสําราญ

63103016259 นางสาวกัลยวรรธน� ประเสริฐศรี

63103016260 นายคณาวุฒิ บุญเลิศ
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63103016261 นายนัฐวุฒิ มหาหงษ�

63103016262 นางสาววรรณนิสา สุฤทธ์ิ

63103016263 นายสุรสิทธ์ิ สถิตเวช

63103016264 นางสาวลักษณา อังวัฒนานนท�

63103016265 นายศุภชัย ชมภู

63103016266 นายสุรเชษฐ� กางรัมย�

63103016267 นางสาวภัทรสุดา ดวงศรี

63103016268 นายวีระยุทธ� แสงเพ็ชร

63103016269 นางสาวศิรประภา ใจสูงเนิน

63103016270 นายณัฐวุฒิ นภากาศ

63103016271 นางสาวมาลินี แผ7นทอง

63103016272 นางสาวกิติลักษณ� พูลสวัสด์ิ

63103016273 นายรณชัย เพิกชัยภูมิ

63103016274 นางสาวธัญญารัตน� เที่ยงคํา

63103016275 นายจักรกฤษ อ7อนชํานิ

63103016276 นางสาวแพรวพรรณ กล7อมสําโรง

63103016277 นางสาวจุรีรัตน� ภาษี

63103016278 นางสาวกาญจนา นุกูล

63103016279 นายธนพงษ� พ่ึงกุล

63103016280 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�กลางเดือน

63103016281 นางสาวอธิตยา วงษาสนธ์ิ

63103016282 นางสาวอภิรมย�ญา แช7มพรมราช

63103016283 นายยุทธชาติ พิทักษ�สัตย�

63103016284 นายนพพร จะริยามา

63103016285 นางสาวสุรัตน� กลมกล7อม

63103016286 นายศรัณย� ศรีสุระ

63103016287 นายณัฐกิตต์ิ จันทะวงศ�

63103016288 นางสาววรากร อุยยานานนท�

63103016289 นางสาวณัฐวดี งามฉลาด

63103016290 นางสาวนัตติยา มากพูน
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63103016291 นายจุลดิส ใจเร็ว

63103016292 นางสาวสุทธิชา พิงเกาะ

63103016293 นางสาวสุนิสา หวังคู7กลาง

63103016294 นางสาวจิรัชญา อานี

63103016295 นางจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน�

63103016296 นายพชรพล จุลละนันทน�

63103016297 นางสาวกันธรัตน� ยอดผล

63103016298 นางสาวเพ็ญนภา ศรีสวัสด์ิ

63103016299 นางสาวกาญจนา นามวรรค

63103016300 นายธนาวิทย� บุษษาวงษ�

63103016301 นายสุระศักด์ิ โปยขุนทด

63103016302 นางสาวมุทิตา เดือนสันเทียะ

63103016303 นางสาวพีรดา ทูลไธสงค�

63103016304 นางสาววิธูรัศม์ิ เรืองสุวรรณ�

63103016305 นายอนุรักษ� แรงสาริกิจ

63103016306 นางสาวน้ําเพชร โสฬส

63103016307 นางสาวสุนิดา สุดสาคร

63103016308 นางสาวอภิญญา บุญประสิทธ์ิ

63103016309 นายทนงศักด์ิ หินประกอบ

63103016310 นางสาวรวิวรรณ พลนรา

63103016311 นางสาวพลอย เพชรนิล

63103016312 นายอาชา ศรีวิชา

63103016313 นางสาวตวงพร บัวนารถ

63103016314 นายอัครชัย สุวรรณแสงศรี

63103016315 นายชัยวัฒน� ชนะภักด์ิ

63103016316 นางสาวเบญจมาศ วัชราภรณ�

63103016317 นางสาววัชรี ศรีประภาพงศ�

63103016318 นางรัชนีวรรณ รักสัตย�

63103016319 นายอรุณ แหว7กระโทก

63103016320 นางไพรัตน� โด7งพิมาย
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63103016321 นางสาวมยุรา โพธะนัง

63103016322 นายศิริวัฒน� อินทสังข�

63103016323 นางสาวบุษราภรณ� สีนาค

63103016324 นายเขมนันท� ลีแสน

63103016325 นายพุฒินาท ศรีรังกูล

63103016326 นางสาวจินตนา ชนะภักด์ิ

63103016327 นางสาวจิรวรรณ� ปลื้มชัยภูมิ

63103016328 นางสาวญาณิศา สีกล7อม

63103016329 นายศุภฤกษ� ทิพยะสุขศรี

63103016330 นายศรัญ\ู ขวัญสู7

63103016331 นางสาวจุฑารัตน� เพียรการ

63103016332 นางสาวณัฏฐริณีย� ชัยจร

63103016333 นางสาววิยกาญจน� บุญคง

63103016334 นางสาวเสาวลักษณ� สุขหนา

63103016335 นางสาวศิณีนาฎ ปZไธสง

63103016336 นางสาวหนึ่งวิมล ตู%คํา

63103016337 นายสุทิน อินตานนท�

63103016338 นายดรุสิทธ์ิ สุวรรณสม

63103016339 นายอนุวัตร ดวงพร

63103016340 นางสาวกนกรัตน� คงดี

63103016341 นางสาวกชกมล ป:ญญาวงค�

63103016342 นางสาวอิงอร สิงศาลาแสง

63103016343 นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย�เสถียร

63103016344 นางสาวเอื้อมพร ศิริมา

63103016345 นางสาวอรอนงค� โกรัมย�

63103016346 นางสาวสุจิตรา ฟ:กเนียม

63103016347 นางสาวนัทธมล อิ่มน้ําขาว

63103016348 นายกันต�ณิชา ปุ_กกระโทก

63103016349 นายดํารงค�เดช สุขพิมาย

63103016350 นางสาวณภชนก ชตติกพิทักฬ�
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63103016351 นางสาวอุรัสยา ทาไธสง

63103016352 นางสาวจิรัตน�สิริ จันทร�หม7อน

63103016353 นายกันตพล ศรีสุข

63103016354 นายพลาก กลั้งกลาง

63103016355 นายจักรกฤษณ� มงคลสวัสด์ิ

63103016356 นางสาวอรอนงค� แสดงคุณ

63103016357 นางสาวจุฑาทิพย� โคตรสมบัติ

63103016358 นายสมบูรณ� คงไทย

63103016359 นายปภัทรลักษม� นกไม%

63103016360 นางสาวกชนันท� นาสุวรรณ�

63103016361 นางสาวเทพรัตน� เครือศรี

63103016362 นายศรีกฤตย ศรีสุภาพ

63103016363 นายดนัย บุญมี

63103016364 นางสาวจันจิรา หมายอมกลาง

63103016365 นางสาวญาณี รามสันเทียะ

63103016366 นายกัมปนาท พัฒนประเทศ

63103016367 นางสาวอัจฉรา ขวดพุดซา

63103016368 นางสาวอัจฉราวรรณ เทียนทอง

63103016369 นางสาวศศิพร เจริญพจน�

63103016370 นายกฤษฎา กริชนอก

63103016371 นางสาวพิมพ�สุดา ศรีทองใบ

63103016372 นางสาวปKยธิดา มาลําโกน

63103016373 นางสาวศุภาพิชญ� อินแตง

63103016374 นางสาวศุภกานต� ทองช7างเหล็ก

63103016375 นายพิชิต นาคินทร�ชาติ

63103016376 นางสาวอนุสรา ขบวนฉลาด

63103016377 นางสาวกัญฐญาณัฏฐ� เดชาอภินันท�

63103016378 นางสาวปวีณา พันธ�กมลศิลปX

63103016379 นางสาวชนมน คงเจริญจิต

63103016380 นางสาวสุรีรัตน� พรมประโคน
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63103016381 นางสาวชลิตา ช%ยภัทรศิริ

63103016382 นายธวัชชัย ชินเนหันหา

63103016383 นางสาวมินตรา กันยาเลิศ

63103016384 นางสาวชลลดา อ%นไธสง

63103016385 นายอธิวัฒน� ศุภบวรรัตน�

63103016386 นายปKยณัฐ สุขใหม7

63103016387 นางสาวปวิชตรี สังข�ทองคํา

63103016388 นางสาวกัญณิกา พุฒกลาง

63103016389 นายสิทธิกร สิมมะลี

63103016390 นางสาวอมรรัตน� นามแสง

63103016391 นางสาวอรนุช แสงศิลา

63103016392 นายขจร ชัยสอน

63103016393 นางสาวเพ็ญพักตร� ใบโพธ์ิ

63103016394 นางสาวณัฐวรรณ แดงจันทึก

63103016395 นางสาวณุกานดา นพพะ

63103016396 นายกิตติภัฎ ศรีวงษ�

63103016397 นายธนากานต� กระแสจันทร�

63103016398 นายสุรชัย ถะเกิงสุข

63103016399 นางสาวสุดารัตน� ไตรรัตน�

63103016400 นางสาวมณทิชา เลิศไพรัตน�

63103016401 นางสาวณัชชา สุราราษฎร�

63103016402 นางสาวณัฐนิชา โสพันธ�

63103016403 นางสาวสุชาดา โกฎค%างพลู

63103016404 นางสาวลําภู ขอนดง

63103016405 สิบตํารวจเอกจรัล จุมพลภัทร�

63103016406 นางสายสมร ดาทอง

63103016407 นางสาวสุชาวดี เขียมสันเทียะ

63103016408 นางสาวธัญยธรณ� สวัสด์ิธนาสกุล

63103016409 นางสาวธัญสุดา เส%าเปา

63103016410 นางสาวธนาพร วงษ�สุนทร
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63103016411 นางสาวมณฑนา สุทธะ

63103016412 นายวสกร วิทยากาญจน�

63103016413 นางสาวผกาวดี จงสดับกลาง

63103016414 นางสาวชุตินันท� สายสิญจน�

63103016415 นายธนกฤต ภัณฑประทีป

63103016416 นายฉัตรมงคล อาวรกูล

63103016417 นางสาวอรทัย ตาปราบ

63103016418 นายองค�สรร ทองลือ

63103016419 นายฐิตินันท� สุขเกษม

63103016420 นางสาวรุ7งอรุณ เมนขุนทด

63103016421 นางสาววารุณี เจริญศิริ

63103016422 นายทักษิณ อินทร�สําราญ

63103016423 นางสาวศิริพร ชอบจิต

63103016424 นายธนธันย� นราพจนวงศ�

63103016425 นางวิภาวินี ทองดา

63103016426 นางสาวรัชนีวรรณ บุตรศรีภูมิ

63103016427 นายปรเมษฐ� ถนอมธรรม

63103016428 นายธนาภัทร ชะอุ7มศรี

63103016429 นายจารุพงศ� หนาจัตุรัส

63103016430 นางสาวทิพย�ธิดา บุญชูหล%า

63103016431 นางสาวศิรประภา อินทะโชติ

63103016432 นางสาวสุทัตตา นามบัณฑิต

63103016433 นางสาวสุวิมล คําวงษา

63103016434 นางสาววรรณวิภา แพทย�เกาะ

63103016435 นางสาวกมลวรรณ รังกระโทก

63103016436 นางสาวจีราพันธุ� ฉัตรเท

63103016437 นางสาวชนิดาภา ยอดสง7า

63103016438 นายอดิศร ประจักร�

63103016439 นางสาวประทับใจ พระสุจันทร�

63103016440 นางสาวจุติพร ประสมทรัพย�
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63103016441 นางสาวเสาวลักษณ� แช7มสุขี

63103016442 นางสาวสรชา มูลสาร

63103016443 นางสาวอมรรัตน� บุตรเพ็ชร

63103016444 นางสาวศิญาณี งบพิมาย

63103016445 นางสาวสุนิสา วงศ�จันทร�

63103016446 นางสาวแพรพลอย เหล7าคะเนย�

63103016447 นางสาวศุภนุช สมวงศ�

63103016448 นางสาวญาดา ฤทธิมงคล

63103016449 นางสาวมีนา สะกะมะณี

63103016450 นางสาวณิชาภา ฐิติภัทรอุ7นทา

63103016451 นายไพฑูรย� วนกลาง

63103016452 นางสาวพิรยา จันภิรมย�

63103016453 นางสาวชลธิชา ชื่นชมย่ิง

63103016454 นางสาวภัทรลภา บุญแสน

63103016455 นายอนิวรรต ถํ้ากลาง

63103016456 นางสาวสรินญา บุญกล%า

63103016457 นางสาวนันทิยาพร ทวีพันธ�

63103016458 นายกรกฎ นาสมใจ

63103016459 นางสาวศิริชล ไชยศรีษะ

63103016460 นางสาวสุจิตรา ในกระโทก

63103016461 นายชาญชัย เอี่ยมสําอางค�

63103016462 นางสาวกิตติยา มุสิกะสาร

63103016463 นางสาวพัณณ�ชิตา สุขกมล

63103016464 นางสาวธวัลพร พงศ�กิตติวิริยะ

63103016465 นายวิชัย ทะนา

63103016466 นายสิรภพ ไชยสีดา

63103016467 นางสาวโสภิดา ดีสวัสด์ิ

63103016468 นายวีระธัชกร กลิ่นขจร

63103016469 นางสาวอินทิรา จันทาสูงเนิน

63103016470 นางสาวณัฐวิภา พันธุ
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63103016471 นายชาลีทรัพย� ศรีอินทร�

63103016472 นางสาวอนิษา ดาแก%ว

63103016473 นายสุรศักด์ิ ใจตรง

63103016474 นางสาวดวงนฤมล เขียวจันสืบ

63103016475 นายณัฐนนท� สายพิมพ�พงษ�

63103016476 นางสาวสุกานดา ขอมวนกลาง

63103016477 นางสาวอัจจิมา นาควิลัย

63103016478 นายวีรวิชญ� ธนนรัฐอนันต�

63103016479 นางสาวทิพย�สุดา อุปทุม

63103016480 นางสาวขนิษฐา พิทักษ�พล

63103016481 นางสาวมุกข�รวี สงวนพงษ�

63103016482 นางสาวทิวาพร เกิดศักด์ิ

63103016483 นางสาวพัชราภรณ� ศรีสุวรรณ�

63103016484 นางสาวภารดี วรพรพิสิฐผล

63103016485 นายปริญญา เงินจัตุรัส

63103016486 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิงาม

63103016487 นางสาวดาราวรรณ ภักดีโชติกิตติ

63103016488 นางสาวชรินรัตน� จีระดิษฐ�

63103016489 นางสาวรติมา คงเเสนคํา

63103016490 นายมนต�ชัย ตาไธสง

63103016491 นางสาวสารินีย� ศรีฤทธ์ิ

63103016492 นายสุทธิศักด์ิ นาคสุข

63103016493 นายพิสุทธ์ิ เพ็งธรรม

63103016494 นางสาวสุภารัตน� โขงรัมย�

63103016495 นางสาวธัญญารัตน� มณีทิพย�

63103016496 นางสาวถิรนันท� จงใจงาม

63103016497 นางสาวเมธิตา โขสันเทียะ

63103016498 นางสาวมยุรี พงษ�พิมาย

63103016499 นางสาวอัญมณี บุษย�ศรี

63103016500 นายณัฐวุฒิ เจนปรุ
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63103016501 นายชญานนท� ถมหิรัญ

63103016502 นางสาววิรัญญา ทมธิแสง

63103016503 นางสาวนิยาย เพ็ชรคุ%ม

63103016504 นางสาวอารยา รากชัยภูมิ

63103016505 นางสาวกฤษดา เพชรภักดี

63103016506 นางสาวเยาวพา อินวงษ�

63103016507 นายไตรภพ บุญเลิศ

63103016508 นางสาวมาลี เลไธสง

63103016509 นายธนากร จรเอ%กา

63103016510 นางสาวดวงเดือน ปอยมะเริง

63103016511 นางสาววราภรณ� บํารุงเกาะ

63103016512 นางประภัสสร บุราสิทธ์ิ

63103016513 นางสาวสุมิตตา นุชารัมย�

63103016514 นางสาวสมพร นวลดี

63103016515 นางสาวสุภาวดี สมพินิจ

63103016516 นางสาวลัดดาวรรณ นิลมาศ

63103016517 นางสาวณัฐรดา เจนพะนัด

63103016518 นางสาวธิดารัตน� แกมขุนทด

63103016519 นายอานนท� อาฮี

63103016520 นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ

63103016521 นางสาวนภาพร จันทศร

63103016522 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก

63103016523 นางวิไลลักษณ� สานอก

63103016524 นางสาวสุนันทา แรมสระน%อย

63103016525 นายธัชธรรม� ลาศา

63103016526 นางพัสมล ขวัญสู7

63103016527 นายกรวิชญ� ตาแจ%ง

63103016528 นางสาวปุญญาพัฒน� ขาลเขว%า

63103016529 นางสาวขนิษฐา อินอ7อน

63103016530 นายอรรถพร สร%อยจิตร
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63103016531 นายภูวนัย ตันกระโทก

63103016532 นางสาวกนกกาญจน� เกียรติเกาะ

63103016533 นายวรุตม� บุตรศรีภูมิ

63103016534 นางสาวชไมพร อยู7กลัด

63103016535 นางสาวอรปรียา แย%มทะเล

63103016536 นางสาวอารีย� ทองทา

63103016537 นายพงษ�ศักด์ิ บุญจันทร�

63103016538 นางสาวบุษกร เวชประโคน

63103016539 นางสาวบุปผา ชูรัตน�

63103016540 นางสาวนันทัชพร ชัยชาญ

63103016541 นางสาวกรรณิการ� ประภาสโนบล

63103016542 นางสาวแสงดาว แก%วชาติ

63103016543 นางสาวจัน ทกร จันดี

63103016544 นางสาวดวงพร บุญยืน

63103016545 นางสาวนิภาวรรณ ทานกระโทก

63103016546 นายพลากร ชาญสูงเนิน

63103016547 นางสาวเจนจิรา มวลทอง

63103016548 นายฐาปนพงศ� ม่ันหมาย

63103016549 นายรัตนพงษ� ถาวรวยัคฆ�

63103016550 นางสาวประภัสสร บุญมา

63103016551 นางสาวรัตติยากร แฝงเมืองคุก

63103016552 นางสาวดิษยกาญจ� ศิริประภา

63103016553 นางสาวกุสุมา พลอยรัมย�

63103016554 นางสาววราภรณ� บุญยะโพธ์ิศรี

63103016555 นางสาวแพรวพรรณ มีหม่ืนไวย

63103016556 นายธนวัฒน� ม7วงชัย

63103016557 นางสาวเหมือนฝ:น วันสุข

63103016558 นางสาวจิราภรณ� เผยกลาง

63103016559 นายธีรพล มีภักดี

63103016560 นางสาวพรรณกาญจน� มงคลสวัสด์ิ
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63103016561 นางสาวสุรีภรณ� จันทร�ปาน

63103016562 นางสาวรุ7งนภา สมานสุข

63103016563 นายณรงค�ศักด์ิ ตอพล

63103016564 นางสาวนรีรัตน� ขยันกิจ

63103016565 นางสาวอารยา ศรีประชัย

63103016566 นางสาวพัทธนันท� นาสมภักด์ิ

63103016567 นางสาวกรกมล มอมขุนทด

63103016568 นางสาวสุภัชชา ทาจันทึก

63103016569 นางสาวอุมาภร อาจอารัญ

63103016570 นายศุภกฤต เสถียรเขต

63103016571 นางสาวชณัฐพร พานิช

63103016572 นางสาวชุดา วัฒนานุกูล

63103016573 นางสาวอําภา เนียมขุนทด

63103016574 นางสาวชิดชนก โพธ์ินอก

63103016575 นางสาวนาตยา แก%วสุวรรณ�

63103016576 นางรัตานาภรณ� ฮีพ

63103016577 นางสาวมนสิชา พลหาราช

63103016578 นายสุริยา สดรัมย�

63103016579 นางสาวอินธุอร พบพิมาย

63103016580 นางสาวตรีสุคนธ� ชัยวงศ�

63103016581 นางสาวจิราภรณ� แก%วกา

63103016582 นางสาวกัญญาพัชร เขียนศรี

63103016583 นางสาวภรภัค ศิริอ7วม

63103016584 นางสาวนุชจรีย� ป:ญญา

63103016585 นางสาวอุไรพร กลับสูงเนิน

63103016586 นางสาวทัชชกร ดวงศรี

63103016587 นายธีรชัย ไทยสมัคร

63103016588 นายรัฐกรณ� สามร%อยงาม

63103016589 นางสาววิภาศิริ ปราบวิชิต

63103016590 นางสาวมยุรี สนิทบุรุษ
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63103016591 นางสาวจรรยา มุ7งงาม

63103016592 นางสาวจุฑามาศ คะรัมย�

63103016593 นางสาวปรียานุช แสนคม

63103016594 นางสาวสิรภัทร เพชรจินดา

63103016595 นายคมสัน เจริญจิต

63103016596 นางสาวกุJลธิดา ภักดี

63103016597 นางสาวบุษราคัม เนตรชัยภูมิ

63103016598 นายอภิเดช พลทะยาน

63103016599 นายจิตติวัฒน� ประเวศบุรีรมย�

63103016600 นายญาณวุฒิ บุญยรัชนิกร

63103016601 นางสาวพัชรี ดอกประทุม

63103016602 นางสาวกรรณิการ� อะพรรัมย�

63103016603 นายวิชาญ ปูนรัมย�

63103016604 นางสาวสุภัทรา คามะดา

63103016605 นางสาวภัทรภรณ� บุญโชติ

63103016606 นางสาวสุธิดา เจริญสง7า

63103016607 นางสาวแว7นแก%ว เพียขันทา

63103016608 นางสาวศิริวรรณ เกิดดี

63103016609 นายธนวัฒน� กระแสจันทร�

63103016610 นางสาวศิรภัสสร จิระโภคานนท�

63103016611 นายป:ณณวิชญ� ศรีอรนันต�

63103016612 นายชาญวิทย� อุดมสินานนท�

63103016613 นางสาวพรทิวา จันทร�ทอง

63103016614 นายพงศธร ภักษารัมย�

63103016615 นายธีรวัตร สุขโสม

63103016616 นางสาวรัชญา ศรีกุลวงศ�

63103016617 นางสาวสุวิมล ชั่งทอง

63103016618 นายศุภเมศร� สุขพอ

63103016619 นางสาวจริยา บวรรัมย�

63103016620 นางสาวสุรีรัตน� พูนโตนด
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63103016621 นางสาวอุไรรัตน� อูjสูงเนิน

63103016622 นายวรวิทย� ภูศักด์ิ

63103016623 นางเพียงรวี คิดก7อนทํา

63103016624 นางสาวจารุวรรณ กําลังทรัพย�

63103016625 นางสาวนิภานันท� ชูเดช

63103016626 นางสาวธัญลักษณ� พงษ�สมร

63103016627 นางสาวปKยะธิดา สุทธา

63103016628 นางสาววริศรา ไชยวงษ�

63103016629 นางสาวอภิสสรา บัวสาลี

63103016630 นางสาวอรวรรณ ตันอุดม

63103016631 นายพงษ�ดนัย บุญช7วย

63103016632 นางสาวลดาวรรณ จันทร�รุ7ง

63103016633 นางสาวณัฐวรรณ พําขุนทด

63103016634 นางสาวกชมน พรมนิกร

63103016635 นางสาวพัฒชลี นิเลปKยัง

63103016636 นางสาวสมพร สุขใส

63103016637 นางสาวกนกพร ศรีทอง

63103016638 นางสาวพลอยปภัสร� โพธ์ิกลาง

63103016639 นางสาวสุพัฒตรา เพียงโงก

63103016640 นายนพสินธ�J แสนดัง

63103016641 นางสาววานิสสา จิรศิริเลิศ

63103016642 นางสาวเกษริน เขียงกุดเลาะ

63103016643 นางสาวศกลรัตน� ชํานาญศรี

63103016644 นายธีรนัย คําไวโย

63103016645 นางสาวฐิติมา มีแสง

63103016646 นางสาวภาณุมาศ พิศงาม

63103016647 นางสาวพัชชนิดา โพธ์ิสว7าง

63103016648 นางสาวสุรัสสา จงเป^นสุขเลิศ

63103016649 นางสาววาสนา แก%วใจบุญ

63103016650 นายรณชัย ดําประภา
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63103016651 นายสุธินันท� สมอ7อน

63103016652 นางสาวอรสา เหมือนขุนทด

63103016653 นางสาวสิรินยา สะอาดม7วง

63103016654 นางสาวปวีณา พิเรศรัมย�

63103016655 นางสาวอัฉราพร จํารัสแนว

63103016656 นายเทพอวยชัย สีหา

63103016657 นายชัยชนะ กองดิน

63103016658 นางสาวเมธาวลัยณ� ใจรัมย�

63103016659 นางสาวจิตราวรรณ ขอนเงิน

63103016660 นายเกรียงไกร สิงหพล

63103016661 นางสาวณิชาภัทร เจริญรัมย�

63103016662 นางสาวธาราธร เสมียนรัมย�

63103016663 นางสาวนลินี บัวสาย

63103016664 นางสาวเจนจิรา กําเนิดเมือง

63103016665 นางสาววราภรณ� พาพาน

63103016666 นางสาวอนุธิดา เหล็กหม่ืนไวย

63103016667 นางสาวบุศรินทร� อินทร�ขาว

63103016668 นางสาวคชาภรณ� เภสัชชะ

63103016669 นายภราดร ชูพันธ�

63103016670 นางสาวศศิวรรณ โอวาทกานนท�

63103016671 นางสาวชนิดาพร อิ่มเลิศสกุลชัย

63103016672 นางสาวกมลชนก หัสครบุรี

63103016673 นายวรัญย�ปกรณ� เมธาธรรมรส

63103016674 นางสาวปภาวรินท� รัตนมณีสกุล

63103016675 นางสาวกนกอร ชํานาญจิตร

63103016676 นางสาวภัณฑิรา บัญดิษรัมย�

63103016677 นางสาววันทนีย� เข่ือนโคกสูง

63103016678 นางสาวนันท�จิรา หม่ืนยุทธ�

63103016679 นายอภิวัฒน� ดีสนิท

63103016680 นายจีระศักด์ิ ไวยวาศ
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63103016681 นายพีรพล ราสูงเนิน

63103016682 นายอรรถพล ภะวะภูทะ

63103016683 นางสาวณัฐวดี ลาดเลา

63103016684 นางสาวศิริลักษณ� จ๋ิวขุนทด

63103016685 นางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร

63103016686 นางสาวอรุโณทัย หม่ันธรรม

63103016687 นางสาวพอรินทร� ขุมทองศรีโรจน�

63103016688 นางสาวฐิติพร ผลเจริญ

63103016689 นางสาวมนฤดี สังข�ทอง

63103016690 นายเกรียงไกร เกียวจันทึก

63103016691 นางสาวอนุชิดา ค%ากระบือ

63103016692 นางสาววิภาดา ภักดีกลาง

63103016693 นางสาวดุษฎี ศรีฤทธ์ิ

63103016694 นางสาวประกายทิพย� แสนกล%า

63103016695 นางสิธยา จันทะนาม

63103016696 นายชัยวิชิต ปะทะโก

63103016697 นางสาวธนพร เทียมคลี

63103016698 นางสาวสโรชา วงศิริ

63103016699 นายจักรกฤษณ� ไพบูรณ�

63103016700 นางสาวณัฏฐา ชาวประโคน

63103016701 นางสาวสุธิตา ผลบุญ

63103016702 นางสาวพัชรินทร� ไชยสิทธ์ิ

63103016703 นายอนุพงศ� ควรหาญ

63103016704 นางสาวโสภิดา วีระแก%ว

63103016705 นางสาวพิกุล สุภธีระ

63103016706 นายธีรวุฒิ เพ่ิมพูล

63103016707 นายณัฐพงษ� กองพร

63103016708 นางสิริลักษณ� ทรงงาม

63103016709 นางสาวรสสุคนธ� โสประดิษฐ

63103016710 นายประกิจ นรชาติ
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63103016711 นางสาวรุ7งเกล%า บุญส7ง

63103016712 นายพิชิตชัย มวลทอง

63103016713 นายอดิศร ประกอบสุข

63103016714 นางสาวจันทร�จิรา ดอนอ7อนสา

63103016715 นางสาวพัชณิภา ก%อนไพบูลย�

63103016716 นางสาวโชติรส งามชัด

63103016717 นางสาวประภาพร พันชนะ

63103016718 นายธนวันต� ป:ญญา

63103016719 นางสาวศรญา พรมนอก

63103016720 นางสาวจารุวรรณ ไชยเดช

63103016721 นายอภิเดช พุดอุดม

63103016722 นางสาวนิภาพร สมศรี

63103016723 นายอําพล ขอผลกลาง

63103016724 นายสิทธิชัย แย%มประโคน

63103016725 นางสาวจันจิรา เสง่ียมกลาง

63103016726 นางสาวเจนจิรา สีหะธรางกูร

63103016727 นางสาวศจี อินอ7อน

63103016728 นายรัฐพงษ� มาตรังศรี

63103016729 นายพุฒิภัทร นิตะยะโส

63103016730 นายกฤชกร ศรีอินทร�

63103016731 นายพิพัฒน� ประเสริฐศักด์ิ

63103016732 นางสาวสิริจิต มากแก7น

63103016733 นายปรัชญา ศอกจะบก

63103016734 นางสาววัชราภรณ� ซาซิโย

63103016735 นางสาวสุพัตรา แซงราชา

63103016736 นางสาวเนตรชนก สิงห�ชัย

63103016737 นายวราภัทร จูมตะคุ

63103016738 นางสาวเกวลี วงษ�ประวิช

63103016739 นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ�

63103016740 นายเศรษฐศักด์ิ ทองเพ็ชร
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63103016741 นายพีระพงษ� เดียงสา

63103016742 นางสาวจตุพร เถ่ือนสันเทียะ

63103016743 นางสาวหรรษา เรียนไธสง

63103016744 นางสาวสุภัสสรา ใจชอบ

63103016745 นางสาวประศิพร โชติเมืองป:ก

63103016746 นางสาวกิตติยากร ก่ิงแก%ว

63103016747 นางสาวจุฑารัตน� ใจอดทน

63103016748 นางสาวเมลดา จิรภัทรดิลก

63103016749 นายปณิธาน ศรีภราพิทักษ�

63103016750 นางสาวก%องธดากาญ แสงสว7าง

63103016751 นายวชิราวุธ ถ7ายสูงเนิน

63103016752 นางสาวไพรินทร� ไพยุรา

63103016753 นางสาวดวงกมล ศีลสมบูรณ�

63103016754 นางสาวประณีต คองสันเทียะ

63103016755 นางสาวสาวิตรี ศรีฤทธ์ิ

63103016756 นายกิตติวัฒน� มหิพันธ�

63103016757 นางสาวเมทินี ต7อสันเทียะ

63103016758 นางสาวกัณฐิกา กุลสุวรรณ�

63103016759 นายธิสาชล ทองศรี

63103016760 นายนัทธพงศ� งอกศิลปX

63103016761 นายภากร อึ้งวนารัชต�

63103016762 นางสาววรกานต� จันทร�ไทย

63103016763 นางสาววิภาดา สียางนอก

63103016764 นางสาวนิศากร ป:ทมาจําปาสา

63103016765 นายวันชัย วงค�งาน

63103016766 นายเกียรติปKติ นาคคํา

63103016767 นางสาวสุธิดา อินโตนด

63103016768 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิสอน

63103016769 นางสาวธณัฐภรณ� ปKติคาม

63103016770 นายณังพงษ� คําเผือก

หน%า 559 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016771 นายบัญชา ปะโมทะโก

63103016772 นายวรนารถ บุตะเขียว

63103016773 นางสาวสุดารัตน� สมพิมาย

63103016774 นางชลนิดา ศรีแก%ว

63103016775 นายณัฐพล เอกพันธุ�

63103016776 นางเพ็ญแข เสริมศิริ

63103016777 นางสาวเด7นนภา แฝงด7านกลาง

63103016778 นายณัฐทศร ชาติไชยโย

63103016779 นางสาวชนากานต� พงษ�ทรัพย�

63103016780 นางสาวศิริวรรณ ป:;นทอง

63103016781 นายสมชาย สระแก%ว

63103016782 นางสาวสายรุ%ง แสงกล%า

63103016783 นางสาวกชกร เทือกเถาว�

63103016784 นางสาววรนิษฐา ณรงค�หนู

63103016785 นางสาวอรรัมภา วอสูงเนิน

63103016786 นายชิโตพณ ฤทธิรณ

63103016787 นางสาวกาญจนา กินขุนทด

63103016788 นายจตุรงค� ภาคสามศรี

63103016789 นางสาวสุชาดา วิลาวรรณ

63103016790 นางสาวนันทนิจ งามสันเทียะ

63103016791 นางสาวกมลวรรณ สิงห�แพ

63103016792 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล

63103016793 นางสาวขวัญตา ตันทิพย�

63103016794 นางสาวรัชฎาพร สมบัติศรี

63103016795 นางสาวพัชราภา พงษ�ศิริ

63103016796 นางสาวศศิณิชา โตชัยภูมิ

63103016797 นางสาวบัญจรัตน� นิลนารถ

63103016798 นางสาวณัฐสุดา บุญรวม

63103016799 นางสาวจุฑารัตน� แซ7ต้ัง

63103016800 นางสุดารัตน� กกแก%ว

หน%า 560 จาก 814               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016801 นายอธิชาติ เจริญวันนา

63103016802 นางสาวกนกวรรณ เจนวิถี

63103016803 นางสาวสุนิภาพรรณ เจริญ

63103016804 นายธุวานันท� รักงาม

63103016805 นางสาวกุลสตรี อนุไวยา

63103016806 นางสาวอรอุทัย ลีราช

63103016807 นายภัทรพล ผุดผ7อง

63103016808 นางสาวนันทิดา ฝาชัยภูมิ

63103016809 นายภานรินทร� ไชยเอิก

63103016810 นายอภิชาติ ศรีสุทอ

63103016811 นางสาวดวงฤทัย พุทธา

63103016812 นางสาววันวิสา ศรีหาโง%น

63103016813 นางสาวผกามาศ ตะเพียนทอง

63103016814 นายสถาปนา น7JJJJJJานโพธ์ิJJJศรี

63103016815 นางสาวอารญา ยอดทอง

63103016816 นางสาวจรัสพร โนมขุนทด

63103016817 นางสาวนนทิยา ยะหัวฝาย

63103016818 นางสาวรัตติกา พลเรือง

63103016819 นางสาววิลารัตน� ชื่อมี

63103016820 นางสาวกัลยารัตน� พรประสิทธ์ิ

63103016821 นางสาวจุฑามาศ นามะลัง

63103016822 นางสาวปริยาภัทร แหวนวัง

63103016823 นางสาวพรชนิตว� ทับทิมสระน%อย

63103016824 นางสาววัชรา น7าชม

63103016825 นางสาววรรณิการ� ศาลาวงาม

63103016826 นางสาวณัฐธิดา แสงอรุณ

63103016827 นายสุทธิภัทร ชนะประโคน

63103016828 นายจิระเดช พลสวัสด์ิ

63103016829 นายสุเมธ ศรีโงVะ

63103016830 นางสาวธัญจิรา เกษมราช

หน%า 561 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016831 นางสาวเสาวคนธ� แปะกระโทก

63103016832 นางสาวนนธิชา โพธ์ิเรือง

63103016833 นางสร%อยสุดา วาทิรอยรัมย�

63103016834 นายเฉลิมพล พิมศาล

63103016835 นางสาวจิราภรณ� โถเหลือง

63103016836 นายณัฐปพล ชูเสน7ห�

63103016837 นางสาวกิตติมา สุดตรง

63103016838 นางสาวภาวรินทร� ประเสริฐศรี

63103016839 นางสาวณัฐติญา ทับทะมาศ

63103016840 นายศักด์ิกมล ดวงชัย

63103016841 นางสาวสวนีย� รัตนพิทักษ�

63103016842 นางสาวป:ทมาวดี เนียมพลกรัง

63103016843 นางสาวกรรณิการ� ทุนจันทร�

63103016844 นายศตายุ ฤทธ์ิเดช

63103016845 นางสาวสุรารักษ� จันทร�โสภา

63103016846 นางสาวสุวรรณี หาเคน

63103016847 นายปภาวิน โชติวรรณ

63103016848 นางสาวอรุณศรี สินสุพรรณ�

63103016849 นายณรงค�ศักด์ิ ก่ิงนอก

63103016850 นายชัยวุฒิ จันทร�ชัย

63103016851 นายณัทสพล ขุนสูงเนิน

63103016852 นายชฎายุ สิงห�สถิตย�

63103016853 นายธนวรรษ ชมดี

63103016854 นางสาวประณัฎฐา ตลอดไธสง

63103016855 นางสาวจุฑามาศ นามสีแก%ว

63103016856 นางสาวจุฑามาศ แอนสาว

63103016857 นางมิรันตรี โพธ์ินอก

63103016858 นางสาวมณฑกานต� พลสุวรรณ

63103016859 นางสาวเจนจิรา สุนันท�

63103016860 นางสาวมัณฑนา ว7าถูกใจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016861 นางสาวศศิธร หวังโตกลาง

63103016862 นางสาวกนกลักษณ� สุขดาษ

63103016863 นายธีรพงษ� จิตบรรเทิง

63103016864 นายไกรสร บรรทัพ

63103016865 นางสาวจารุวรรณ ถุนนอก

63103016866 นางสาวนุชชาวรรณ ชุมจันทร�

63103016867 นางสาวจิรณัฐ ไทยก่ิง

63103016868 นางสาวกัลยารัตน� พูลขํา

63103016869 นางสาวอริสา ผลักกระโทก

63103016870 นายตติยรัตน� บัวบาน

63103016871 นางสาวหรรษา หวังวก

63103016872 นางสาวนิโลบล ชื่นพิมาย

63103016873 นางสาวนารีรัตน� บุตรใหญ7

63103016874 นางสาวพชรพร สูบโคกสูง

63103016875 นายปุรินทร� ศรีเมือง

63103016876 นางสาวลัดดา โพธ์ิชัย

63103016877 นางสาวประภาศรี บุญรุ7ง

63103016878 นางสาวเกศกนก โกมขุนทด

63103016879 นางสาวสิภาลักษณ� ลัทธิศุภเศรษฐ�

63103016880 นางสาวสุนิสา ปะวะภูตา

63103016881 นางสาวอรวรรณ สมจิต

63103016882 นางสาวพัชรี จิตรจันทึก

63103016883 นายคุณากร วิเศษ

63103016884 นางสาวฌัชชาชนก เทพรัตน�

63103016885 นางสาวสุชาดา ฉายย่ิงเชี่ยว

63103016886 นางสาวแจ7มนภา ที่รักษ�

63103016887 นางสาวมณีรัตน� อุปเท7ห�

63103016888 นางสาวเพ็ญเพชร เพชร�ทอง

63103016889 นายอาคม มาปราบ

63103016890 นางนฤมล ภมรมานพ
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016891 นางสาวธิดาแก%ว ชูนวลศรี

63103016892 นางสาวศุภาพิชญ� นามวงษ�

63103016893 นางสาวสิริรัตน� ลาภะมูล

63103016894 นางสาวสิณัฐดา หมายสูนย�คํา

63103016895 นางสาววรรณภา จงกล

63103016896 นางสาวยุวดี ลุนรักษา

63103016897 นายณัฐกานต� อารยะบุรุษ

63103016898 นายธีระพัฒน� บุราณรมย�

63103016899 นางสาวมริสรา นาพิณ

63103016900 นางสาวพิชชาพร อินทรกําแหง

63103016901 นางสาวสุรัตติกานต� เกิดมะเริง

63103016902 นางสาวศิรินภา พรดอนก7อ

63103016903 นายอดิศักด์ิ ชมภูนุช

63103016904 นางสาวนภัสร ศรีพิมาย

63103016905 นางสาวกาญจนา อินทร�ดี

63103016906 นางสาวอาภัสรา เมฆสูงเนิน

63103016907 นางสาววลัยลักษณ� ป:กกาสี

63103016908 นายสุรกานต� ตรีกลางดอน

63103016909 นายกิตติภณ เงียบกระโทก

63103016910 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน

63103016911 นายทรงวุฒิ ทองคํา

63103016912 นายสัญญา หนชัย

63103016913 นางสาวนรกมล ไชยแก%ว

63103016914 นายกฤต ตฤณวร

63103016915 นางสาววรรณา จิตรโส

63103016916 นางสาวณัฐกฤตา ลาภสาร

63103016917 นางสาวกนกกาญจน� บุญทอง

63103016918 นายสุวรรณ งามเสมอ

63103016919 นางสาวกนิษฐา ดาอ่ํา

63103016920 นางสาวสุธิดา จjาพิมาย

หน%า 564 จาก 814               
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103016921 นางสาวสายทิพย� พัทธจารี

63103016922 นางสาวศราวรินทร� เครือทองศรี

63103016923 นางสาวเบญจมาศ เสาโร

63103016924 นางสาวณัทวดี ปKLนวันนากุล

63103016925 นางสาวยุพาภรณ� ตัวดี

63103016926 นางสาวขนิษฐา ทิมเหลย

63103016927 นางสาวพัชราวรรณ แพงไธสง

63103016928 นายเทวกร ขวัญสันเทียะ

63103016929 นางสาวเบญจวรรณ งามเกาะ

63103016930 นางสาวชุติมา แก%วกาหลง

63103016931 นางสาวจิรกานต� จงนอก

63103016932 นายกิตติภัทร� พอกสนิท

63103016933 นายไตรภพ ศรีพรหม

63103016934 นางสาวณัฐวดี ราชประโคน

63103016935 นายสหรัฐ บุญย้ิม

63103016936 นางสาวฐิติมา ก่ิงสอน

63103016937 นายพูนสินธ� ประเคนคะชา

63103016938 นางสาวจันทกานต� นากลาง

63103016939 นางสาวสุภาวดี ก%านขุนทด

63103016940 นางกาญจนา เทวอนรัมย�

63103016941 นายพีรพันธ� ตมกลาง

63103016942 นางสาวภาณุมาส วรรธโยธิน

63103016943 นางสาวศิริลักษณ� ปานน%อย

63103016944 นางสาวพัชราภา กริ่งกระโทก

63103016945 นางสาวกัญญารักษ� แข็งแรง

63103016946 นางสาวนิศาชล ศิลาไสล

63103016947 นางสาวภัทราพร โชติไธสง

63103016948 นายศุภกิจ ไชยธาดา

63103016949 นางสาวพิชญาภัค แรงฤทธ์ิดี

63103016950 นางสาวนิตยา แวงวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

63103016951 นางสาวพิมชนก วัตถากรณ�

63103016952 นางสาวณิชญา พรสี่

63103016953 นางสาวปวีณา ทวีรัตน�

63103016954 นางสาวชาลิดา นาชิต

63103016955 นายเรืองวิทย� จันขุนทด

63103016956 นายยศธรรม เล็กสุวงษ�

63103016957 นางสาวพัทยา มาพร

63103016958 นางสาวระพีพรรณ สุขจันทึก

63103016959 นายวีรวัฒน� น%อยทะรง

63103016960 นางสาวขนิษฐา พูนปริญญา

63103016961 นางสาววารีรัตนา ภูผาหลวง

63103016962 นางสาวสุดารัตน� ชูเชิด

63103016963 นางสาวสถิตย�ภรณ� บาลโสง

63103016964 นางสาวปริษา มีวรรณ�

63103016965 นางสาวชาลินี พสุนนท�

63103016966 นางสาววนัสนันท� ยอดศิลารักษ�

63103016967 นางสาวเมธาวี ผิวงาม

63103016968 นางสาวพลอยวลี วินทะไชย

63103016969 นางสาวธมลวรรณ แสงแก%ว

63103016970 นายเอกสิทธ์ิ เพ็งหัวรอ

63103016971 นางสาวเมธาวี ศรีวิระ

63103016972 นางสาวปรียาภรณ� อุดมแก%ว

63103016973 นายไพบูลย� สีลาโคตร

63103016974 นางสาวปKยฉัตร สีสังบุญ

63103016975 นางสาวกาญจนา ศรีสุข

63103016976 นางสาวเจนจิรา บุญป:ญญา

63103016977 นายธวพร เทียบแก%ว

63103016978 นางสาวจุฑามาศ บุญเนียม

63103016979 นางสาวสรารัตน� ราชภูมิ

63103016980 นางสาวนลิน ชูเชิดดอก
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63103016981 นางสาวจุฑาภรณ� ลี้สุวัฒนกุล

63103016982 นางสาวโสภิดา อาชะนะชัย

63103016983 นางพัฒนวรรณ วิริยะรัตนกุล

63103016984 นายสิทธิโชค มังกรงาม

63103016985 นางสาวปวีณา การินรัตน�

63103016986 นางสาวบัณฑิตา เคจันทึก

63103016987 นางสาวสุทธิดา สร%อยสูงเนิน

63103016988 นางสาวสุณิสา บัวส7อง

63103016989 นางสาวปKยะชาติ เกิดเชื้อ

63103016990 นางสาวศิริพร ปKยะศรี

63103016991 นางสาวนิตยา ปลดรัมย�

63103016992 นางสาวณัชชา วงกฏ

63103016993 นางสาวภาวดี โชควณิชกุล

63103016994 นายณัฐพงษ� ระวิงทอง

63103016995 นายปรวี ร� ไกรทอง

63103016996 นางสาวรัชนีภรณ� พาสง

63103016997 นายพีรพัฒน� แสมรัมย�

63103016998 นางสาวดรุณี กงแก%ว

63103016999 นางสาวเกียรติสุดา หวองวิทยา

63103017000 นางสาวฐิติรัตน� เปZยหม่ืนไวย

63103017001 นายวีรวัฒน� รองพล

63103017002 นางสาวมณีรัตน� เกิดคุ%ม

63103017003 นายจักรวุฒิ ตึกตะคุ

63103017004 นางสาวพนิดา งิมขุนทด

63103017005 นางสาวนัฐกาญจน� กําเนิด

63103017006 นางสาวอันธิกา แหลมจันทึก

63103017007 นางสาวเบญจวรรณ ทองไทย

63103017008 นางสาวเจนจิรา อยู7แท%กูล

63103017009 นายคมกริช ศรีชาดา

63103017010 นางสาวชฎาพร แหวนแก%ว
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63103017011 นางสาวสายฝน พัฒนะแสง

63103017012 นางสาวจุฑามาศ บาลไธสง

63103017013 นายสาธิต พิมพ�ทอง

63103017014 นางสาวอาทิพร นาอุดม

63103017015 นางสาวกฤษฑิภรณ� คําแหง

63103017016 นางสาวรุ7งอรุณ เครือเกาะ

63103017017 นางสาวรุ7งฤดี มุ7งแฝงกลาง

63103017018 นางสาวอัญชิสา ศรีวรรณ

63103017019 นางสาวหทัยกานต� ชมถนัด

63103017020 นางสาวจิราวรรณ สีหาบุตร

63103017021 นางสาววราภรณ� ทองวัฒนานุกูล

63103017022 นางสาวสิริชล ตามสีรัมย�

63103017023 นายนพรัตน� แดดจันทึก

63103017024 นางสาวอารีรัตน� ลาสันเทียะ

63103017025 นางสาวพัฒธนา สวงกระโทก

63103017026 นางสาวชุติกาญจน� บุญงาม

63103017027 นางสาวอัฉรา มหาอุดม

63103017028 นางสาวณัฐพร ปKนคํา

63103017029 นางสาวกัญญ�ชลิดา ก่ิงโคกกรวด

63103017030 นางสาวณิศศา ตราชู

63103017031 นางสาวอรฤทัย บุญประสาน

63103017032 นางสาวชนัญชิดา กฤตเมธ�ธี

63103017033 นายธนิก พลังวัฒนกุล

63103017034 นายวรยุทธ อรัญสาร

63103017035 นางสาวจินสุดา ชมภูเลิศ

63103017036 นางสาวสุทิตตา ย้ิวว7อง

63103017037 นางสาวพันธุกานต� ศิริพันธุ�

63103017038 นางสาวภัทราภรณ� มูลขุนทด

63103017039 นางสาวกัญญาพัชร พิมพ�จันทร�

63103017040 นางสาวอุไรรัตน� ปอสูงเนิน
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63103017041 นางสาวสุวรรณา ดวงศรี

63103017042 นางสาวตันหยง ชุมใหม7

63103017043 นางสาวธนัญญา อรุณส7ง

63103017044 นางสาวกิตติกานต� คงสมบูรณ�

63103017045 นางสาวสุพัตรา แมนสี

63103017046 นางสาวจุฑามาศ รัตนเกตุ

63103017047 นางสาวภิชาญาพร ทัศนไพร

63103017048 นายอานนท� ศาสตร�ภักดี

63103017049 นางสาวศิรินภา แพงสีชา

63103017050 นางสาวชัญญาพัทธ� ใจเด็ด

63103017051 นางวรรณกร ไกยสวน

63103017052 นายป:ญญา ขําคม

63103017053 นายชฎิล สุยะ

63103017054 นางสาวพรพิมล คงนาวัง

63103017055 นางสาวสุธา กุมรัมย�

63103017056 นางสาวกัญญาณัฐ กองแสนแก%ว

63103017057 นายสุพงษ� ริ้วศรี

63103017058 นางสาวชาลิสา ภัทรกิตติภากรณ�

63103017059 นางสาวสุดใจ ผู%มีสัตย�

63103017060 นายป:ญจพล ผิวศิริ

63103017061 นางสาวบุตรศิรินทร� เฉลิมลาภ

63103017062 นางสาวจิณณ�พัฒน� สายจริงวงค�

63103017063 นายพัทธดนย� จันทร�เพ็ญแข

63103017064 นางสาวนุชวรา แก%วหิน

63103017065 นางสาวชลธิชา หน%าดีแท%

63103017066 นางสาวยุภาพร ค%าสบาย

63103017067 นายเดชอังคาร ไทยน%อย

63103017068 นางสาววารุณี แสนรัมย�

63103017069 นายธนภัทร มูลพิมพ�

63103017070 นางสาวสุดาพร สวัสด์ิผล
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63103017071 นางสาวสินีนาฏ เฮียงจันทึก

63103017072 นายกิตติวัฒน� มานะย่ิง

63103017073 นายเนติพงษ� พัฒนกุล

63103017074 นางสาววันวิสา คําสี

63103017075 นางสาววิไลภรณ� นาคาทร

63103017076 นางดวงใจ บ7องาม

63103017077 นางสาวศิรินทิพย� ฉัตรเมืองป:ก

63103017078 นางสาวจันทร�จิรา เพ็ชรจันทร�

63103017079 นางสาวศรีสุดา อุตส7าห�งาน

63103017080 นางสาวชนากานต� สุวรรณรัตนศรี

63103017081 นายอรรถพล ภูนุภา

63103017082 นายวรุณ ทั่งพรม

63103017083 นางสาวจําเนียร มากสมจิตต�

63103017084 นายสุชาติ คงสุพรรณ

63103017085 นางสาวทิชานันท� หาญจิตร

63103017086 นางสาวพิมพกานต� เพ็ชรนอก

63103017087 นางสาวอนุสรา เก้ียวสันเทียะ

63103017088 นางสาวณัฐธิดา ธรรมจารีรักษ�

63103017089 นายอังคาร โรจนบัณฑิต

63103017090 นายอนุชา กล%าหาญ

63103017091 นางสาวสุภาพร บุญโสภา

63103017092 นายเอกลักษณ� มนต�ไธสง

63103017093 นางสาวพรทิพา ต7อโชติ

63103017094 นางสาวณัฐธิดา คําแดง

63103017095 นางสาวอรอนงค� สุขสิน

63103017096 นายวิทยา เทือกเถาว�

63103017097 นางสาวอารยา สําเนียงล้ํา

63103017098 นางสาวพัชรา ประภาศัย

63103017099 นางสาวสุภาวิดา คําเหมือน

63103017100 นางสาวกาญจนา วีระธรรมวาทิน
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63103017101 นางสาวนิรตา การเพียร

63103017102 นางสาวเปรมกมล พูนบุญญากร

63103017103 นางสาวเปรมใจ วันเชียง

63103017104 นายวิริยะ อ7อนนอก

63103017105 นายรัฐพงษ� จงใจดี

63103017106 นางสาวทัตนภา ดีชัยรัมย�

63103017107 นายอนวัช พุทธิระพิพรรณ

63103017108 นางสาวนราวรรณ แก%วกาสี

63103017109 นางสาววิรัตน�ดา กะตะศิลา

63103017110 นางสาวศิรดา อะพรรัมย�

63103017111 นางสาววารินทร� สีชุมแสง

63103017112 นางสาวกิตติมา คําชะนาม

63103017113 นายภานุวัฒน� ใจกลาง

63103017114 นางสาวปรียาภรณ� บุญกลาง

63103017115 นางสาวนิภาวรรณ งามแพง

63103017116 นางสาวสุทธิชา กลมยา

63103017117 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล

63103017118 นางสาวปอขวัญ ปNองขันธ�

63103017119 นางสาวจตุพร พูนหนองเเวง

63103017120 นายสุระศักด์ิ คูณขุนทด

63103017121 นายพงศภัค นิรันตสุข

63103017122 นายทศวรรษ เพียพยัคฆ�

63103017123 นางสาวปาริชาติ ดิบประโคน

63103017124 นางสาวสมฤทัย แซ7แต%

63103017125 นายธนากรณ� เพียรแก%ว

63103017126 นายเชาวลิต กมล

63103017127 นางสาวสินีนาฎ ขวัญสันเทียะ

63103017128 นางสาวธนัทภัทร บุญหาญ

63103017129 นางจุฑาภรณ� ดีพิมาย

63103017130 นางสาวชนิกานต� เจริญผล
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63103017131 นายประดิพัทธ์ิ ศรีวิเศษ

63103017132 นางสาวกัญญาณัฐ พรมนัส

63103017133 นางสาวภาสญา ประสมสี

63103017134 นายวสันต� ภักดี

63103017135 นายวีรยุทธ พลเลื่อย

63103017136 ว7าที่ ร.ต. หญิงหนึ่งฤทัย อินทรโพธ์ิ

63103017137 นางสาวสมาพร กระทุ7มกลาง

63103017138 นายกันต�พงศ� พงศาวรรธนะ

63103017139 นางพรพิมล รังษี

63103017140 นางวิจิตรา เจียมใจ

63103017141 นางสาวสุกัญญา สันติภพ

63103017142 นางสาววนัชพร วัฒนชัยนันท�

63103017143 นายธรรมนูญ เสนคราม

63103017144 นางสมจิต สิงคาร

63103017145 นางสาววรัมพร คงบุญ

63103017146 นายภานุสรณ� ทองคําสุข

63103017147 นางสาวสุทธิตา ปางทิพย�อําไพ

63103017148 นางสาวอารีรัตน� หงวนไธสง

63103017149 นางสาวน้ําผึ้ง ไชยแก%ว

63103017150 นายพิธิวัฒน� แซ7โล

63103017151 นางสาววาสนา โสมาสุข

63103017152 นายวีรพันธ� สุวรรณศิริ

63103017153 นางสาวสุทธิดา ทองผาย

63103017154 นางสาวจิรปรียา บุญสงค�

63103017155 นางสาวภัณฑิกา จวบสุข

63103017156 นางสาวปาริณี ปราณีตพลกรัง

63103017157 นางสาวนาถวดี ศุภวุฒิ

63103017158 นางสาวธนาภรณ� คะเรรัมย�

63103017159 นางสาววิภาพร ทานุ

63103017160 นางสาววิไลพร ทองเพ็ชร
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63103017161 นางสาวเจมส�จุฬา วงค�แก%ว

63103017162 นางสาวทัศนีย� ศรีจรัสวัฒนชัย

63103017163 นางสาวณฐมน ชํานิกุล

63103017164 นายกิตติศักด์ิ วัจนศิริเสถียร

63103017165 นางสาวโชติกา จันทะอินทร�

63103017166 นางสาวสุภัทรา มูระคา

63103017167 สิบโทอนันต� บุญเหลี่ยม

63103017168 นางสาวประทุมทิพย� นังคัล

63103017169 นางสาวกุหลาบ เตชะแก%ว

63103017170 นางสาวสุปรานี คําขวา

63103017171 นางสาวจิตติยา พลบุญ

63103017172 นางสาวธัญชนก นาคเจือ

63103017173 นางสาวสุนิษา แก%วไพรี

63103017174 นางสาวอัจฉราพร การเพียร

63103017175 นางสาวชนนิกานต� คํายันต�

63103017176 นางสาววิภาวรรณ สําราญญาติ

63103017177 นางสาววรรณศิริ สุขสลุง

63103017178 นายเมธาวี พระภูจํานงค�

63103017179 นางสาวภัทรวดี ประชารุ7ง

63103017180 นางสาวพิชญาพร แตะอินทร�รัมย�

63103017181 นายสหรัฐ เยาวรัตน�

63103017182 นางสาวฐิติมา เชียจอหอ

63103017183 นางสาวจารุวรรณ สีขาว

63103017184 นางสาวพัชรีวรรณ จงจอหอ

63103017185 นางสาวศุภรดา เหล7าประทาย

63103017186 นางสาวฤดีมาศ แก%วประโคน

63103017187 นางสาวกุลณัฐ จันทรทิพรักษ�

63103017188 นางสาวเหมือนฝ:น เวียนวัน

63103017189 นางสาวศศิวิมล ใบพลูทอง

63103017190 นางสาววาสนา ธานี
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63103017191 นางสาวกนกกาญจน� อินทร�โสม

63103017192 นางสาวชนนิกานต� แสงสุข

63103017193 นางสาวสุพารัตน� มีวรรณ�

63103017194 นางสาวสวภัทร แสงสมบัติ

63103017195 นางสาวปKยพร บุญจันทร�

63103017196 นางสาวธมนวรรณ พัชนี

63103017197 นางสาวศิริพร มูลน้ําอ7าง

63103017198 นางสาวเจนจิรา หอมพนา

63103017199 นางสาวรัตนาภรณ� สุวิมุตกิจโต

63103017200 นางสาวปรารถนา ยอดสังวาลย�

63103017201 นางสาวกนิษฐา สุพันธุชาติ

63103017202 นางสาวกาญจนา งอกศรี

63103017203 นายณรงฤทธ์ิ รักพร%า

63103017204 นางสาวมาริษา สีดาพันธ�

63103017205 นางสาวอารยา บูระพา

63103017206 นางสาวจุฬาลักษณ� จรจรัญ

63103017207 นางสาวจณิสตา บุญอุดร

63103017208 นางสาวอัจฉราพร ใยแดง

63103017209 นายธวัชชัย ตามกลาง

63103017210 นายปารินทร� ศิริพันธุ�

63103017211 นางสาวสุธิดา คล%อยจันทึก

63103017212 นายธีรพงศ� นาคเก้ียว

63103017213 นางสาวรัตนมณี จาบทะเล

63103017214 นางสาวปวีร�รฐา สินธีรวิศว�

63103017215 นางสาวทิพวรรณ ตาลไธสง

63103017216 นายชวาลวิทย� พฤษรา

63103017217 นายปฏิภาณ พิสุทธ์ิคุณวุธน�

63103017218 นางสาวอรทัย ทองแสง

63103017219 นายอนุวัฒน� แข็งขัน

63103017220 ว7าที่ร%อยตรีธวัชชัย ติรักษา
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63103017221 นางสาวกานดา เนาวบุตร

63103017222 นายวัชรพล ทอนเกาะ

63103017223 นางสาวญาดา เวือมประโคน

63103017224 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง

63103017225 นางสาวเกวลี สิมหล7า

63103017226 นางสาวปKยวลี บุญครอง

63103017227 นายอธิวัฒน� กัญอัศวไพศาล

63103017228 นางสาวเสาวลักษณ� ฉิมชนะ

63103017229 นางสาวธันย�ชนก พรหมเมือง

63103017230 นางสาวเบญจวรรณ ชมภูวิเศษ

63103017231 นางทศพร ฐิตินิรามัย

63103017232 นางสาวอัจฉรา ภูศรีอ7อน

63103017233 นางสาวกาญจนา ปลอดภัย

63103017234 นางสาวดรุณี อักษรเสือ

63103017235 นางสาวนุชรี เข็มมะลัง

63103017236 นางสาวอุไรรัตน� ธรรมนาม

63103017237 นางสาวนันท�นภัส สุวรรณสนธ์ิ

63103017238 นางสาวจิระประภา โม%ผา

63103017239 นางสาวสารภี คิดรอบ

63103017240 นายวีระพงษ� พิณพรมราช

63103017241 นางสาวพัชรีพร ใหญ7เลิศ

63103017242 นางสาวรุ7งนภา อินทธรรมมา

63103017243 นางสาวสุนารี เฉ่ือยสูงเนิน

63103017244 นางสาวนภาพร เทพกมล

63103017245 นางสาวสุมินตรา สังข�ฤทธ์ิ

63103017246 นางสาววรรณภา ผดุงจันทร�

63103017247 นายพงเพชร ทองสุก

63103017248 นางสาวกัลยาณี ศรีวงษ�ชัย

63103017249 นางสาวสุปราณี กล%าหาญ

63103017250 นายศุภวิชญ� เมืองพรม
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63103017251 นายจีรวัฒน� แสนรัมย�

63103017252 นางสาวภารวี อันสนธ์ิ

63103017253 นางสาวรินรพี ผาแดง

63103017254 นางสาวตรีรัก เล็กประดิษฐ�

63103017255 นางสาวพิมพ�ชนก อุปมะ

63103017256 นางสาวโสรยา สอนภู7

63103017257 นางสาวนัทธมน จงอยู7กลาง

63103017258 นางสาวจริยาพร แบบกลาง

63103017259 นายชัยวัฒน� ผ7องพันธุ�

63103017260 นางสาวกัลยา หิ้วพิมาย

63103017261 นางสาวสมฤทัย แก%วหม่ืนไวย

63103017262 นางสาวผกามาศ โพธิมาศ

63103017263 นางสาวชนิกานต� ฉัตรศุภสิริ

63103017264 นางสาวนัทธ�ชนัน พวงสิน

63103017265 นายธนา วงศ�ฤกษ�ดี

63103017266 นางสาวธิติยา จินดา

63103017267 นางสาวธนัชชา ขุนชํานาญ

63103017268 นางสาวยุวธิดา ประสานทอง

63103017269 นายสุวัฒน� น%อยโจท

63103017270 นางสาวแสงอรุณ นิยมวันต�

63103017271 นางสาวกัลยาณี ออมไธสง

63103017272 นางสาวหทัยรัตน� หาญสมศรี

63103017273 นางสาวป:ณณภัสร� สกุลภัทรป:ญญา

63103017274 นางสาวจรรยารัตน� แสนภูวา

63103017275 นางสาวสุชาวดี โพชัยศรี

63103017276 นายปNองพล ทองสุก

63103017277 นางสาวสุวิมน กลมประโคน

63103017278 นายภูนันท� กฤตเวทิน

63103017279 นายกิตตินันท� มากล%น

63103017280 นางสาวมุกดา โชติจันทร�
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63103017281 นางสาวภานุกา พลนอก

63103017282 นายธรรมนูญ มะลิ

63103017283 นางสาวพนิดา ทาหนองเภา

63103017284 นางสาวมณธิชา ตรีวิชา

63103017285 นางสาวสุพรรณิกา ก%องพิมาย

63103017286 นางสาวสุดารัตน� แสนรัมย�

63103017287 นายสิริดนัย พิลาลัย

63103017288 นางสาวสุพัชชา เสริฐเมืองป:ก

63103017289 นายกฤตธนกร งามคํา

63103017290 นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร

63103017291 นางสาวพรรณฤดี บุญภูมิ

63103017292 นายอนุภาส ศรีเสมอ

63103017293 นางสุจรรยา ลาไธสงค�

63103017294 นายธนภูมิ คลังระหัด

63103017295 นางสุกัญญา ลาปุNง

63103017296 นางสาวขวัญจิรา ทนงดี

63103017297 นางสาวสุวิมล นาเหลากลาง

63103017298 นางสาวปุณยนุช นาคดิลก

63103017299 นายอมรพงศ� ทรัพย�เกษร�วงษ�

63103017300 นายชิโณรส รัตนราศรี

63103017301 นายทศพร สิมณี

63103017302 นางสาวธัญญ�รวี สิริธนเศรษฐ�

63103017303 นายวัชรพล โคตรตัสสา

63103017304 นางสาวปณตพร ธีระศรี

63103017305 นางสาวสุภาภรณ� วิเศษ

63103017306 นางสาวรุ7งนภา ยามี

63103017307 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�ปรีดา

63103017308 นางสาวปวีณา ดีสภา

63103017309 นางสาวสุนิศา นาคินชาติ

63103017310 นายลาภิน ทะเกิงลาภ
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63103017311 นายวรากร สินสุพรรณ

63103017312 นายอธิป วงษาสันต�

63103017313 นางสาวภัทราวดี ฟากสระ

63103017314 นางสาวกมลชนก ทองบัวศรี

63103017315 นายป:ญญวัฒน� วิวัฒน�บุญโชค

63103017316 นางสาวทิพย�ธิดา กาสี

63103017317 นางสาวอรอนงค� ร7วมจิตร

63103017318 นายปราโมทย� กุลอ7อน

63103017319 นางสาวสุพันธ�ษา พงษ�อุบล

63103017320 นางสาวคุลิกา หนองห%าง

63103017321 นางสาวญาณิกา โคจร

63103017322 นายณัฐพล สุขยานุดิษฐ

63103017323 นางสาวนิศารัตน� ชื่นอุรา

63103017324 นางสาวสุธิมา อัดโดดดร

63103017325 นางสาวกัลยา จันทร�จิตร�

63103017326 นางสาวพรศิริ ศรีลอง

63103017327 นายเจษฎาภัทร ชุ7มกลาง

63103017328 นางสาววรรณนิสา หล%าน%อย

63103017329 นายกรกฏ นามพลกรัง

63103017330 นายวิทยา ซาสุด

63103017331 นายศิวพันธ� ลครอนันท�

63103017332 นางสาวรัตนา มานาง

63103017333 นายนันทวัฒน� เฮ%าชัยภูมิ

63103017334 นายทัศน�พล เนาวรัตน�

63103017335 นางสาวรุ7งอรุณ แสนสุข

63103017336 นายพิสิทธ์ิ ครอบกระโทก

63103017337 นางเนื้อหอม พงษ�เผือก

63103017338 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมคํา

63103017339 นายณรงค�ศักด์ิ โคตรสุวรรณ

63103017340 นางสาวโชติกา ปลายแก7น
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63103017341 นายณัฐกุล ได%ทุกทาง

63103017342 นางสาวขนิษฐา ภูหัตการ

63103017343 นายธนกร สกุลวิวรรธน�

63103017344 นางสาวมัลลิกา บุญสม

63103017345 นางสาวภาวิณี พิทักษ�

63103017346 นายอรรถพล พันธ�สง7า

63103017347 นางสาวชลธิชา ทานนท�

63103017348 นางสาวศุภอักษร โรจน�ประโคน

63103017349 นางสาวพิชญาภรณ� ถิระโชติ

63103017350 นางสาวจินทภา แดงสกุล

63103017351 นายโยธิน วงศ�คํา

63103017352 นางสาวพีรยา จันทรมงคล

63103017353 นางสาวสุดารัช แก%วอําภา

63103017354 นางสาววันทิตา อ7างหิรัญ

63103017355 นางสาวดาวิกา วงษ�ใหญ7

63103017356 นางสาวฉันทพิชญา นามวงค�

63103017357 นางสาวณธิดา นาคเจริญ

63103017358 นางสาวกัณฐมณี สียาฤทธ์ิ

63103017359 นางสาวศิริพร ฉิมพลี

63103017360 นางทิพวรรณ เปรมใจ

63103017361 นายพิพัฒน�พงษ� พัฒนภูมิชัย

63103017362 นางสาวนิชธาวัลย� บุญสุข

63103017363 นางสาวณัฐธิยา ผะกาเกตุ

63103017364 นางสาวเกียรติสุดา สิงห�ทอง

63103017365 นางสาวนิชาภา ธัญญานนท�

63103017366 นายกัมปนาท เรืองฉาย

63103017367 นางสาวภัสรา หงษ�อินทร�

63103017368 นางสาวจิราภรณ� อินคงงาม

63103017369 นางสาววีรวรรณ ไชยสูงเนิน

63103017370 นางสาวเบญจมาศ สีเหลื่อม
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63103017371 นางสาวพรรณทิพย� วงศ�ประสิทธ์ิ

63103017372 นายเฉลิมวิทย� ภัทราบุญญากุล

63103017373 นายอัฐกรณ� วงศ�ศักดา

63103017374 นางสาวสุวิภา กุนอก

63103017375 นางสาวปวีณา สุริโย

63103017376 นางสาวนันพิยา วงศ�ราช

63103017377 นางสาวธนัฎฐา พูนวัฒนานุกูล

63103017378 นายณัฐชัย พรหมนวล

63103017379 นางสาวปริวรรณ แมดพิมาย

63103017380 นางสาวชนัญชิดา ทรัพย�สันเทียะ

63103017381 นางสาวอรุณรัตน� มิตรชอบ

63103017382 นายณัฐพล อุดมมา

63103017383 นายณัฐพล พรหมโน

63103017384 นางสาวเสาวนีย� โพธ์ินอก

63103017385 นายรวิสุต มีศรี

63103017386 นางสาวรจนาภรณ� ทีปสว7าง

63103017387 นายสันติสุข แร7เงิน

63103017388 นางสาววิรชา ทองบัณฑิต

63103017389 นางสาวสุทธิดา ค%าขาย

63103017390 นางสาวพิมพ�ชนก แก%วบุญเรือง

63103017391 นางสาววราภรณ� โกสันเทียะ

63103017392 นายพัทธดนย� สกุนินนท�

63103017393 นายตะวัน เพ็งลองตอง

63103017394 นางธนิษฐากรณ� สุทธิ

63103017395 นางสาววรันญา วีระพงษ�สุชาติ

63103017396 นางสาวเยาวลักษณ� บุญร7วม

63103017397 นายอภิสิทธ์ิ การวิลัย

63103017398 นางสาวศศิวิมล เสริฐประสม

63103017399 นางสาวกาญจนาพร ชัยณรงค�

63103017400 นางสาวอโนทัย แสนพรม

หน%า 580 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017401 นางสาวจิรัฏฐ� พงษ�ชะอุ7มดี

63103017402 นางสาววราพร ภูคําศักด์ิ

63103017403 นางสาวกนกวรรณ เทียมทอง

63103017404 นางสาวสุพรรษา วาจาสิทธ์ิ

63103017405 นางสาวจุฬาลักษณ� เสือชาติ

63103017406 นางสาววรพร สีแก%ว

63103017407 นายภูวิช วิชัยโย

63103017408 นายอัมรินทร� พ่ึงไพร

63103017409 นางสาวปาริฉัตร ราชสุวอ

63103017410 นายภูวนัย แสวงบุญ

63103017411 นางสาวหนึ่งฤทัย วิทยาการ

63103017412 นางสาวพนิดา จิตต�มณี

63103017413 นายแสงชัย จินาวัลย�

63103017414 นางสาววาสินี คงตางาม

63103017415 นายภัทรพงศ� ทรงทรัพย�กุล

63103017416 นางสาวชิดชบา ดีสองชั้น

63103017417 นางสาวสุภาภรณ� แตงพิมาย

63103017418 นายณัฐวัฒน� พรรณโรจน�

63103017419 นายณัฐนนท� ใจแสน

63103017420 นางสาวสุจิราภรณ� เพชรเจริญ

63103017421 นางสาวศิริลักษณ� วาดงูเหลือม

63103017422 นางสาวดาริกา ต7อวิญญาณ

63103017423 นางสาววัลลภา ศาลารักษ�

63103017424 นางสาวสุภาวดี ศิรพงษ�กุลพจน�

63103017425 นางสาวนัชชา สังวรณ�กิจ

63103017426 นางสาวภัคจีรา สาทิพจันทร�

63103017427 นางสาวจารีภัทร พจนะโกสีย�

63103017428 นางสาวศิริวรรณ หรั่งนรินทร�

63103017429 นางสาวมัทนา ฤทธ์ิแก%ว

63103017430 นายเจนวิทย� รักษาพันธ�

หน%า 581 จาก 814               
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63103017431 นางจิม รัตนโสภา

63103017432 นางสาวกมลฉัตร ก่ิงวิชิต

63103017433 นางสาวศศิรัตน� พลแสน

63103017434 นายธวัชชัย โครศรี

63103017435 นางสาวกีรติภิญญา กําพุฒกลาง

63103017436 นายรัตนาธิเบศ แผ%วไพบูลย�

63103017437 นายธนวัฒน� จันทนุภา

63103017438 นางสาวอรวรรณ บุญอาจ

63103017439 นางสาวโชติมณี กลับหอม

63103017440 นางสาววิภาดา ปลื้มชัยภูมิ

63103017441 นางสาวพิลาภรณ� ไพฑูรย�

63103017442 นางสาวปรางค�ทิพย� ศรีนอก

63103017443 นายเกียรติเก%ากรณ� พิมพา

63103017444 นางสาววิรัญดา ขยันงาน

63103017445 นางสาวนิภาวรรณ ล%อประโคน

63103017446 นางสาววิภาวรรณ พะดีไทย

63103017447 นางเบญจมาภรณ� พวงสมบัติ

63103017448 นางสาวยุวเรศ พลเย่ียม

63103017449 นางปรางทิพย� อุสาห�นนท�

63103017450 นางสาวกนกกาญจน� เพชรกอง

63103017451 นางสาวศศินันท� ทองอิสาณ

63103017452 นางสาวรจนา สืบสวน

63103017453 นางสาวพรชญา ภูมิพันธุ�

63103017454 นายมนัสชัย จําปาอ7อน

63103017455 นางสาวชฎาพร ขันขะ

63103017456 นางสาวจุฬารัตน� สอนไธสง

63103017457 นางสาวณัฐธียา วัดจะโปะ

63103017458 นางสาวเยาวลักษณ� แสนนั่งล%อม

63103017459 นายธนากร อ7อนตา

63103017460 นางสาวณัฐกาญจน� โสรเสริฐ

หน%า 582 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103017461 นายอํานาจ หงษ�ทอง

63103017462 นางสาวนันทิญา วรรณโกษิตย�

63103017463 นางสาวธีริศรา หวังผล

63103017464 นางฟNาวลัย โพธ์ิพะเนาว�

63103017465 นางสาวพัชราพร คําบุรี

63103017466 นางสาววรินกาญจน� เจริญชัยธีมากุล

63103017467 นางสาวดวงใจ เจริญศักด์ิ

63103017468 นางสาววัชรี วงศ�ชัยวัฒนะ

63103017469 นางสาวปทุมรัตน� โอษฐ�ประไพ

63103017470 นางสาวอันธิตา เชื้อฉุน

63103017471 นายพงศธร ยันตรี

63103017472 นางสาวปรียานุช เหิมขุนทด

63103017473 นางสาวพรสุดา จูมสีสิงห�

63103017474 นางสาวปลายฝน ยอดกล%า

63103017475 นายธรรมรินทร� ชูกลิ่น

63103017476 นางสาวอรอุมา สร%อยเสน

63103017477 นายทวีชัย แซ7ลี้

63103017478 นางสาวจิดาภา วิชัยรัมย�

63103017479 นางสาวกสิมา จรุงกัน

63103017480 นางสาวณปภัช สายสิน

63103017481 นางสาวหนูนา นาคนวล

63103017482 นางสาวฐณัฏฐ� วงค�ศิริวัฒนา

63103017483 นายวิทยา ถ%วยทอง

63103017484 นางสาวดาราวรรณ วงศ�บุดดา

63103017485 นางสาวพรเทวา หนันเมา

63103017486 นางสาวปนัดดา พวงยอด

63103017487 นางสาวชลดา กําลังเหลือ

63103017488 นายกรกช ศรีสมพันธุ�

63103017489 นางสาววรรณพร โสประโคน

63103017490 นางสาวชนกานต� เตสังข�

หน%า 583 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103017491 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ�

63103017492 นางสาวณฐพร ขุงสันเทียะ

63103017493 นางสาววรัญญา จําปาโพธ์ิ

63103017494 นางสาวภัทรานิษฐ� ป:ญโย

63103017495 นางสาวพรประภา สุนทรา

63103017496 นางสาวอรอุมา ก่ิงส%มกลาง

63103017497 นายจิรภัทร� สูงเก7า

63103017498 นายสหรัฐ อุปวงษา

63103017499 นางสาวประภัสสร กองจทร�

63103017500 นางสาววนิดา ไพรนอก

63103017501 นางสาวสุพิชญา วิรุฬดก

63103017502 นางสาวดารินทร� กางร7มกลาง

63103017503 นางสาวอารยา เรืองสําราญ

63103017504 นางสาวพัดชรี มอบประโคน

63103017505 นายทรงวุฒิ แสงครจิต

63103017506 นางสาวรัตนาภรณ� ชุมไธสง

63103017507 นายภาคภูมิ หงษ�รุจิโก

63103017508 นางสาวสุนิสา มาลาล้ํา

63103017509 นายประเสริฐศิริ สาสีดา

63103017510 นางสาวบุษณีย� บุตรประโคน

63103017511 นางสาวพนิดา พรวาปZ

63103017512 นางสาวกัญญาณัฐ ลือมอญ

63103017513 นายรัฐกรณ� กลมกระโทก

63103017514 นางสาวแพรพลอย พวงศรี

63103017515 นางสาวสุกัญญา บุญศร

63103017516 นายณัฐพงษ� การรัมย�

63103017517 นายณิชากร บุญเกิด

63103017518 นางสาวรยาค� คุณเส็ง

63103017519 นางสาวรุจิรดา รุมสําโรง

63103017520 นายพิทักษ� หมุนดอน

หน%า 584 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103017521 นางสาวอําภา ภู7เกิดชายทะเล

63103017522 นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ

63103017523 นางสาวศิริวรรณ แก%วเกตุ

63103017524 นางสาวมัทรี ภูมิภักด์ิ

63103017525 นางสาวปนัดดา ผาสุขใจ

63103017526 นายลักษณ�นารา ทัศนา

63103017527 นางสาวรัตติยา ศรีวรรณะ

63103017528 นางสาวจินดารัตน� สุขทวี

63103017529 นายประดิษฐ� ทรัพย�พงษ�

63103017530 นางสาวรัตนาพร สิงห�ประสิทธ์ิ

63103017531 นางสาวนัติยา ฟองไชย

63103017532 นางสาวนภสร กระซิรัมย�

63103017533 นางสาวญาณี คงบุญ

63103017534 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สุวรรณ�

63103017535 นางสาวขนิษฐา เฟ[องทอง

63103017536 นางสาวสิรินยา พูลชนะ

63103017537 นางสาวดัชนี ลอยพิมาย

63103017538 นางสาวศุภัคษร บุญราช

63103017539 นางสาวพิชชาพร พลนรา

63103017540 นางสาวชฎาภรณ� โชโตวงษ�

63103017541 นายศุภพร อินทรสุวรรณ

63103017542 นางสาวหทัยรัตน� แสงสุด

63103017543 นางสาวจีรนันท� นามวงษ�

63103017544 นางสาวบุญย่ิง สายรัตน�

63103017545 นางสาวอารยา จันทรมนตรี

63103017546 นางสาวจิตรา บรรดิษฐภักด์ิ

63103017547 นางสาวอัญชุลี วงษ�กาศ

63103017548 นางสาวกนกพร หนองนา

63103017549 นายยุทธภูมิ มาชัยภูมิ

63103017550 นางสาวสุธิดา เสมอดี

หน%า 585 จาก 814               
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63103017551 นางสาวสุภาวดี สอนหนูน%อย

63103017552 นายธนบดี ทองเสน

63103017553 นางสาวศิริพร รักศร

63103017554 นางสาวอาทิตยา พิมพ�ปรุ

63103017555 นางสาวอนัญญา รูปคม

63103017556 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง

63103017557 นางสาวปฏิมา เถ่ือนหม่ืนไวย

63103017558 นายนําโชค ภูมิโคกรักษ�

63103017559 นางสาวสุวิภา นิโรรัมย�

63103017560 นายปราโมทย� ธนพุฒิพงศ�

63103017561 นางสาวจิราพร กระทุ7มนอก

63103017562 นางสาวพอหทัย พิลางาม

63103017563 นางสาวพันธิภา เหล7ามะลึก

63103017564 นายกฤษณะ สิมสีดา

63103017565 นางสาวสิริขวัญ ภายไธสง

63103017566 นายชินพรรด์ิ ณ เรียนไธสง

63103017567 นางสาวประภา พลอยกลาง

63103017568 นายป:ญญา โอรสรัมย�

63103017569 นางสาวชัญญาภัค เผ7าชัย

63103017570 นางสาวชลิตา หนูกระโทก

63103017571 นางสาวเจนจิรา พรมหงษ�

63103017572 นายสุพจน� บ7ากระโทก

63103017573 นางสาวณัฐกานต� แนวสุจริต

63103017574 นายภานุเดช อุตราช

63103017575 นางสาวณัจฉรีย� วิโรพรหม

63103017576 นางจินดา หมายถมกลาง

63103017577 นายป:ญญา เจิมขุนทด

63103017578 นายณัชพล นิลเพ็ชร

63103017579 นายปณยา ลาภสมบูรณ�ย่ิง

63103017580 นางสาวกรรณิการ� คําสอน

หน%า 586 จาก 814               
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63103017581 นายปฐพี วัชรเดชากุล

63103017582 นางสาวภัทรสุดา ภักดีรัตน�

63103017583 นายพงษ�สิทธ์ิ อุ7นกุดเชือก

63103017584 นางสาวประกายมาศ ช7างงาน

63103017585 นางบังอร คับคา

63103017586 นางสาวเนาวรัตน� สมัครณรงค�

63103017587 นางสาวเวณิกา อ7อนรัมย�

63103017588 นางสาวชญานิศ วงศ�ทิมารัตน�

63103017589 นายปรมี ประสานดี

63103017590 นางสุภัชชา สวัสด์ิไธสง

63103017591 นางลัดดาวัลย� จิตรครบุรี

63103017592 นางสาวอัญชิสา สงวนศักด์ิ

63103017593 นางสาวขวัญฤทัย ใจกล%า

63103017594 นางสาวนพวรรณ ทองพลับพลา

63103017595 นายจิณณวัตร สุขเกษม

63103017596 นางสาวพัณณิตา แก%วอาสา

63103017597 นางสาวพรปวีณ� อัตริ

63103017598 นายปภินวิทย� จันทร�อยู7จริง

63103017599 นางสาวเกวลิน รุมสําโรง

63103017600 นางสาวิตรี ศิริบุตร

63103017601 นายพงษ�ดนัย สัสดี

63103017602 นางณัทท�ธาวิน แก%วบุญพะเนา

63103017603 นางสาวประนิดา แก%วนิล

63103017604 นายธนากร ภูมิโคกรักษ�

63103017605 นางสาวเจนจิรา บัญชาเมฆ

63103017606 นางสาวกฤติยาภรณ� มุกขุนทด

63103017607 นายวิทยา ถึงสุข

63103017608 นางสาวพัสตราภรณ� แสงกล%า

63103017609 นางสาวศรวณีย� ตรีเดช

63103017610 นางสาวสุพัตรา บุญเจาะ

หน%า 587 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017611 นางสาวปKยะลาวัลย� สุวะไชย

63103017612 นางสาวเพ็ญนภา อินเลี้ยง

63103017613 นางสาวกุลภัสรา อรรคระน%อย

63103017614 นางอัศนีย� เรืองฤทธ์ิ

63103017615 นางสาวเพ็ชชรี ร%อยลา

63103017616 นางสาวสุดารัตน� กระแจเหิน

63103017617 นายวัชนนท� วิเวกรัมย�

63103017618 นายวีรยุทธ� ค7อมกลาง

63103017619 นายรัตติพงษ� แก%วสังข�

63103017620 นางสาวราตรี ชูไทยนิรันดร�

63103017621 นายพงษ�เทพ พูลสระคู

63103017622 นายจตุรงค� คําทอง

63103017623 นางสาวณัฐสิมา ตราดไธสง

63103017624 นางสาวสุพรรษา กางรัมย�

63103017625 นางสาวเกศมณี จันทะดวง

63103017626 นางสาวศศิธร โพธิราชา

63103017627 นางสาวปาริฉัตร เมียดขุนทด

63103017628 นางสาววัฒนาภิรมย� ม่ังมี

63103017629 นายวินัย เเสงศรี

63103017630 นางสาววริศรา บุญสงค�

63103017631 นางสาวกาญจนา พิศก่ิง

63103017632 นางสาวปภัสรา แก%วอ7อนตา

63103017633 นายณัฐวุฒิ จันทะค7อม

63103017634 นางสาวรัตติกาล พยัคมะเริง

63103017635 นายกิตติคุณ เขียววรรณ�

63103017636 นางสาวจิราภรณ� ไชยแสง

63103017637 นางสาวพิมพ�ผกา ปลั่งกลาง

63103017638 นางสาวอภิญญา มาตรวิเศษ

63103017639 นายวัชรศักด์ิ จักสาน

63103017640 นางสาวอาริยา คตโคตร

หน%า 588 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017641 นายจิรวัฒน� อิ่มเหว7า

63103017642 นางสาวอนุชศรา สงสุระ

63103017643 นางสาววราพร พะวรรัมย�

63103017644 นางสาวณัฏฐากร วิชัย

63103017645 นายพุฒิพงศ� สุรบัณฑิตวงศ�

63103017646 นางสาวนาตยา ขําอุทัย

63103017647 ว7าที่ร%อยตรีเอกสิทธ์ิ เมินจอหอ

63103017648 นายทัพกฤต กันแต7ง

63103017649 นายจักรพงษ� ก7อแก%ว

63103017650 นางสาวอาทิตยา ศรีพัก

63103017651 นางสาวนภาภรณ� เจริญผา

63103017652 นายเมธาวี กรวยทอง

63103017653 นายธันยบูรณ� อาษา

63103017654 นายวีรพล กิจทะ

63103017655 นางสาวพัชราพร ชัยไธสง

63103017656 นายสหรัฐ อภิระติง

63103017657 นายศรัณย� ทิพสุข

63103017658 นางสาวจารุหทัย บัวภา

63103017659 นางสาวธารทิพย� รุ7งแจ%ง

63103017660 นางสาวณัฐวีร� อินทระ

63103017661 นางสาวธนาพร บัวศรี

63103017662 นายอลงกรณ� ศิริไทย

63103017663 นางบัวแก%ว แปNนทอง

63103017664 นายพงศกร พลประเสริฐ

63103017665 นางสาวกาญจนา เกียดกลาง

63103017666 นายวัฒนาวินย� สิงหฬสาย

63103017667 นางสาวสุพัตตรา ส7องกระโทก

63103017668 นางสาวจันทนิภา นาคราช

63103017669 นางสาวปรียาภรณ� ปูคะภาค

63103017670 นายชุติภาส ยอดมงคล

หน%า 589 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017671 นายโชติศิริ ดําเพ็ญศรี

63103017672 นายเอกพันธ� เลิศนา

63103017673 นางสาวสุดารัตน� ศิริคุณ

63103017674 นางสาวเนตรทราย อารีพร%อม

63103017675 นางสาวพัชรา โคตรโนนกอก

63103017676 นางสาวจตุพร ทรงศิริ

63103017677 นางสาวอัจฉรา เบิกบาน

63103017678 นางสาวสิวรี ปKLนแก%ว

63103017679 นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา

63103017680 นางสาวลําใย น้ําทอง

63103017681 นายคัมภีร� ศิริทัพ

63103017682 นางสาวบัญฑิตา นิเวศรัมย�

63103017683 นางสาวกันยากร สายเล็ก

63103017684 นางสาวณิชานันท� หงษ�สมศรี

63103017685 นายภานุวัชร สิงหภานุภัทร

63103017686 นางสาวกมลฉัตร จิตรประไพ

63103017687 นางสาวอัฉราพร กล%าหาญ

63103017688 นางสาวศุทธินี สุวรรณพิทักษ�

63103017689 นายจตุพล แก%วอัคฮาด

63103017690 ว7าที่ ร.ต.หญิงอัญชิสา เรืองสุข

63103017691 นางสาวอัญชลี กลิ่นนวล

63103017692 นายจตุรพัฒน� ภูมิศรีจันทร�

63103017693 นางสาวปาจรีย� แพวขุนทด

63103017694 นางสาวชนินาถ ระบือนาม

63103017695 นางสาวสุนิสา บุญทันเสน

63103017696 นายบวรทัต สุทธิโยธา

63103017697 นางสาวญาณัท จําเริญทิพย�

63103017698 นายเสถียร พิมขุนทด

63103017699 นายสุวิชัย ขมรัมย�

63103017700 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ใจคุณ

หน%า 590 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017701 นายวิวัฒน� ศรีลาอํา

63103017702 นางสาวพลอย มีเงิน

63103017703 นายสุเมธ ประเสริฐศรี

63103017704 นางสาวศิริพร ประไวย�

63103017705 นางสาววรรณภา สิทธิมาตร

63103017706 นางสาวชลดา ป:ดทุมมี

63103017707 นางสาวมนทกานต� แต7งแดน

63103017708 นางสาววรีพร จ7าภา

63103017709 นางสาวบุษกร จงดี

63103017710 นางสาวณัฐธิดา ปาลิไลยก�

63103017711 นายวรชัย กองสาสน

63103017712 นางสาวอันธิกา แสนลา

63103017713 นายปุญญพัฒน� เจริญสุข

63103017714 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ

63103017715 นางสาวพรพิมล พุฒพันธ�

63103017716 นางสาวทักษิณา ทองขาว

63103017717 นางสาวสิริกมล ทองอาจ

63103017718 นายชิษณุพงศ� นามสว7าง

63103017719 นางสาวผกาทิพย� ดวงดี

63103017720 นางสาวเบญญาภา งาเกาะ

63103017721 นางสาวขนิษฐา พิมพ�ทอง

63103017722 นางสาวรุ7งนภา จันทร�เที่ยง

63103017723 นางสาวภานุมาศ ชมพร

63103017724 นางสาวดวงกมล สิทธิศรี

63103017725 นางสาวยุพา โมรัษเสถียร

63103017726 นางสาวศศิประภา หารภูมิ

63103017727 นางสาวปาณิศา เที่ยงตรง

63103017728 นางสาวสาวิตรี ร7วมสุข

63103017729 นายยุทธนา ยงสูงเนิน

63103017730 นางสาวจันทร�ทิพย� เพ็ชรขุนทด

หน%า 591 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017731 นางสาวอรวรรณ เรืองรัมย�

63103017732 นางสาวสุภัทรา วงษ�เหม

63103017733 นางสาวกมลวรรณ จิตรแก%ว

63103017734 นางสาวนริศรา คําป:ญญา

63103017735 นางสาวชญานิศ เวียงไกร

63103017736 นางสาวกมลพร กันภัย

63103017737 นางสาวทิพพาภรณ� นามจุมจัง

63103017738 นายชินาธิป เต็มใจ

63103017739 นางสาวรุ%งตวรรณ คํามะยอม

63103017740 นางสาวบุญศิริ ชะวาเขียว 

63103017741 นายชัยศิริ วิสุทธิเศรษฐ�

63103017742 นางสาวพัชรา พ่ึงสาย

63103017743 นายอดิเทพ เพียรักษา

63103017744 นางสาวนันท�นภัส ใจซ่ือ

63103017745 นายอนิรุต ปะละกัง

63103017746 นางสาวชวนชม พิทักษ�ธรณินทร�

63103017747 นางสาวสมคิด ชุนครบุรี

63103017748 นางสาวไพรินทร� กุลอุปฮาด

63103017749 นางสาวอุษาสวรรค� ม่ันอ7วม

63103017750 นางสาวศรทิพย� สิทธิเสือ

63103017751 นายสรวิชญ� อินทนูจิตร

63103017752 นายพงศ�กรณ� มาลี

63103017753 นายสิทธิศักด์ิ พัฒนพงษ�พรกุล

63103017754 นางสาวดวงดาว แจ%งสว7าง

63103017755 นางสาวนภาพร ประทัด

63103017756 นายรัชตะ หวังคํ้ากลาง

63103017757 นางสาวสุดารัตน� เวชพันธ�

63103017758 นางสาวน้ําฝน ฉวยกระโทก

63103017759 นางสาวสุพรรณี วิเศษศรี

63103017760 นางสาวจุฑามณี กมขุนทด

หน%า 592 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017761 นายหาญณรงค� หาญบาง

63103017762 นายกฤตกร วงศ�ศรี

63103017763 นายชาตรี ทองอยู7

63103017764 นางสาวศศิวิมล ชาวเหนือ

63103017765 นางสาววรินทร�ทิพย� ทองไพฑูรย�

63103017766 นางสาวสุนันทิพร ศรีงาม

63103017767 นางสาวกัญญารัตน� โกเมส

63103017768 นายธีรพงษ� พรมเกาะ

63103017769 นางสาวประทุมพร สุวรรณสถิตย�

63103017770 นางสาวชรินทร�ทิพย� สร%อยจิต

63103017771 นางสาวเพ็ญวิภา กระแสกุล

63103017772 นางสุจิตรา บุญรอง

63103017773 นายกณิกนันต� ป:ดวิชัย

63103017774 นางสาวทิวารัตน� ศรีบัว

63103017775 นางสาวมัทรี บุญมีวิเศษ

63103017776 นายคม โยนกระโทก

63103017777 นางสาวอิสราภรณ� วัชรครบุรี

63103017778 นายฐิติกร ภาคสามศรี

63103017779 นางสาวชนิตา ไชยบุตร

63103017780 นางสาวกัญญารัตน� มิสา

63103017781 นายกรเทพ ดิเรกโภค

63103017782 นางสาวปลายฉัตร เทียบศรี

63103017783 นายอนันต�ศักด์ิ อริยพฤกษ�

63103017784 นายรชานนท� ค%าเจริญ

63103017785 นายสรายุทธ ดวงกระโทก

63103017786 นางสาวอาทิตยา บวชกระโทก

63103017787 นางสาวกมลวรรณ พัชรพรประสิทธ์ิ

63103017788 นางสาวสุภัทชา สิทธิเวช

63103017789 นางสาวศศินา โปร7งกลาง

63103017790 นายวัชระ ศรีธน

หน%า 593 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103017791 นางสาวอัญชลี จันทเชิด

63103017792 นางสาวชนกานต� ป:กเกตุ

63103017793 นายสนิท ศรีชํานาญ

63103017794 นายณัฐพล จันดาพิทักษ�

63103017795 นางสาวณัฐณิชา ทรรศนะวารี

63103017796 นายสกลทัศน� ศิลปสมศักด์ิ

63103017797 นางสาวสิริยากร แหวนวงษ�

63103017798 นางสาวสุภานฤดี ศรีจันทึก

63103017799 นางสาวสุภาพร เจนบ%านผือ

63103017800 นายสุรศักด์ิ กกรัมย�

63103017801 นายพีระพล พรานกลาง

63103017802 นายศิริวัฒน� ป:สสาโก

63103017803 นางสาวลัทธพรรณ อัศวจุฑารัตน�

63103017804 นางสาวอสมาภรณ� ถ7องตะคุ

63103017805 นางสาวสุรัตน�ดา แก%ววังปา

63103017806 นายอธิ สุขนึก

63103017807 นายศุภชัย ช7วยผักแว7น

63103017808 นางวิชุดา พริบไหว

63103017809 นายรัฐพล ยอดนอก

63103017810 นางสาวกรรณิการ� บุญสูงเพชร

63103017811 นางสาวอาริสา สินสวัสด์ิ

63103017812 นางสาวกัลยา คะเรรัมย�

63103017813 นางสาวณัฏฐวรรณ เงิมสันเทียะ

63103017814 นางสาวเบญจพร แนนไธสง

63103017815 นางสาวกนกวรรณ มาตรคําจันทร�

63103017816 นายกิตติพงศ� โปร7งกลาง

63103017817 นางสาวจิตรา เย็นใจ

63103017818 นายประกิจ แดงขุนทด

63103017819 นางสาวสิริพร เพ็งทอง

63103017820 นางสาวเบญจมาศ ทาเงิน

หน%า 594 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017821 นางสาวพิชญาธรณ� วิศาลศักด์ิกุล

63103017822 นายบุรินทร� อธิราชเทวินทร�

63103017823 นางสาวกนกกร ทิพย�พีทานนท�

63103017824 นางสาวพรพิมล พินัยรัมย�

63103017825 นางสาวจิตติมา เตียงชัยภูมิ

63103017826 นายกมลภพ แสงฮาด

63103017827 นางสาวสุลักขณา หม่ืนสีดา

63103017828 นายจิรายุทธ เขตบํารุง

63103017829 นางสาวสุนิสา บุญสม

63103017830 นายสุรเชษฐ� ศรีสวัสด์ิ

63103017831 นายสมาน กองเงิน

63103017832 นางสาวกนกวรรณ คําเพ็ง

63103017833 นางสาวพัชรินทร� สีนวล

63103017834 นางสาวภัควลัญชญ� พงศ�ไพบูลย�

63103017835 นางสาววิภาดา ปKLนสูน

63103017836 นางจริยา ใยงูเหลือม

63103017837 นายบุญญฤทธ์ิ ดวงศรี

63103017838 นางสาวพัชรี ชาญเสาร�

63103017839 นายสถาพร เครือจันทร�ตVะ

63103017840 นางสาวลักขณา มายา

63103017841 นางสาวณัฐกานต� ดีสระวินิจ

63103017842 นางสาวคณิศร ป:ดถานัง

63103017843 นางสาวจิราวรรณ สวยกลาง

63103017844 นายคมกฤช ย่ิงหาญ

63103017845 นางสาวกรชนก ภูมิชัยโยธิน

63103017846 นายประจักษ� ตุ%มคํา

63103017847 นายกฤต นู ทวีพัน ธ� 

63103017848 นางสาวศรันยา ศิลป:กษา

63103017849 นางสาวพงศ�ลักษณ� ประสีระเตสัง

63103017850 นายสิทธินนท� อุ7นนันกาศ

หน%า 595 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017851 นางสาวราณี ใจดี

63103017852 นางสาวนิศาชล ประสิทธ์ิ

63103017853 นายคมกฤษณ� อรุณโรจน�

63103017854 นางสาวเพียงพิศ จันทาสี

63103017855 นายพิเชษฐ� สํารวมจิตร

63103017856 นางสาวศิริเพ็ญ ก%อนสิงห�

63103017857 นางสาวเพ็ญนภา สระทองเติม

63103017858 นายอภินันท� นาวายนต�

63103017859 นางสาวพิไลวรรณ พิศโฉม

63103017860 นางสาวประภาพิศ เจียมทิพย�

63103017861 นางสาวปณิตา ทองสาย

63103017862 นางสาวจิตรา เหลาทอง

63103017863 นางสาวยุมาภรณ� ชิวขุนทด

63103017864 นายศุภโชค เพ็ดทะเล

63103017865 นายจักรรินทร� สูงใหญ7

63103017866 นางสาวฐสิตา ศักด์ิคําดวง

63103017867 นางสาวจิตโสภิญ เง7าเปNด

63103017868 นางสาวเกศรา นาโพธ์ิ

63103017869 นางสาวธนัชชา ผาสุริวงศ�

63103017870 นางสาวกุลยณัฐ วังสระ

63103017871 นางสาวสุภาพร ศักด์ิศิริ

63103017872 นางสาวศิริพร บัวเทศ

63103017873 นางสาวรัศมีพร ทองดี

63103017874 นางสาวประภาสิริ เบขุนทด

63103017875 นายศิวกร เกษมศรี

63103017876 นางสาวกรกนก ฉูดสูงเนิน

63103017877 นายทวาทิตย� ลาดกระโทก

63103017878 นางสาวประนอม สีสืบมา

63103017879 นางสาวพิมพ�ใจ แก%วผลึก

63103017880 นายสุรวิสิทธ์ิ แสนรัมย�

หน%า 596 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017881 นางสาวธนัชพร จะปวนตะคุ

63103017882 นางสาวพวงเพ็ชร แก%วสุริวง

63103017883 นางสาวพัชรีดา ปะตาทะโย

63103017884 นายเดชาพล พ7อค%า

63103017885 นางสาวพุทธวดี ทองนอก

63103017886 นายศุภกิตต์ิ วงศ�อานันต�

63103017887 นางสาวลิลาวัลย� เจือจันทร�

63103017888 นางสาวจินตนา บุดดาหวัง

63103017889 นางสาววิลาวัณย� เพ็ชรกระโทก

63103017890 นางสาวธัญญรัตน� เลิศมณีสวัสด์ิ

63103017891 นายศิวกร จิตรโคตร

63103017892 นางสาวพนิดา นิลพลกรัง

63103017893 นางสาวจุฑามาศ เป^นพิมาย

63103017894 นายกิตติกร ฮวดศรี

63103017895 นายณรงค�รัชช� ธวัชธรรมพงศ�

63103017896 นางสาวอภิรุม การบรรจง

63103017897 นายสันติ บุญเกิน

63103017898 นางสาวผกากาญจน� ลาภจิตร

63103017899 นายวิวรรธน� พิบูลย�รักษาแก%ว

63103017900 นางสาวชุติกาญจน� ย่ิงได%ชม

63103017901 นายอนุพงศ� ศรีสุระ

63103017902 นางสาวมนสิชา สินธุชัย

63103017903 นายวีระพงษ� ทองชะนะ

63103017904 นางสาวอารีรัชต� จันทะไทย

63103017905 นางสาวเนตรนภิส ซึมรัมย�

63103017906 นางสาวเจียระไน สิทธิวงศ�

63103017907 นางสาวพรไพรินทร� ชายทวีป

63103017908 นางสาวโสภา หวาดจังหรีด

63103017909 นายณัฐดนัย สิงห�ไธสง

63103017910 นางสาวนิภาวรรณ ทองหอม

หน%า 597 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017911 นางสาวกนกวรรณ แก%วกลาง

63103017912 นายพีรพงษ� อิ่มนาง

63103017913 นางสาวอุทุมพร พางาม

63103017914 นายยศธกานต� พันธุ

63103017915 นางวาทินี ศรีนวกุล

63103017916 นายอาทร แย%มทะเล

63103017917 นายเกียรติศักด์ิ ชาธงชัย

63103017918 นางสาวสุนิสา เจรจา

63103017919 นางสาวน้ําฝน หอมจันทร�

63103017920 นางสาวนิริบล ปQาเกลือ

63103017921 นางสาวหนึ่งฤดี โทรัตน�

63103017922 นางสาวชัญญานุช รุ7งชัยวัฒนกุล

63103017923 ส.อ.อภิลักษณ� ชาญสงคราม

63103017924 นางสาวกาญจนา มาตย�ไตร

63103017925 นางสาวภัสสร วิลาวรรณ

63103017926 นางสาววิภาวรรณ ขนายกลาง

63103017927 นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ

63103017928 นางสาวพจมาลย� รุ7งเปNา

63103017929 นายพิช\ุตม� สุทธิโสภาพันธ�

63103017930 นางสาวสุจิตรา สมอไพร

63103017931 นายธนพงษ� เเขมเกษม

63103017932 นายดิเรกฤทธ์ิ เเสงโชติ

63103017933 นางสาวณัฏฐวรรณ เอี่ยมสุดใจ

63103017934 นายบัณฑิต ศิริวรรณ

63103017935 นางสาวชไมพร พลทอง

63103017936 นางสาวจิตราพร จิตมณี

63103017937 นางสาววัชรีวรรณ ประคํานอก

63103017938 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทองแสง

63103017939 นางสาวศิรินันท� ทัพสมุทร

63103017940 นางสาวศิริรัตน� สีม7วง

หน%า 598 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017941 นายชยานันต� ชันไธสง

63103017942 นางสาวอารีย� ล่ําสัน

63103017943 นางสาวรัตนา เรืองชาญ

63103017944 นางสาวนวพรรษ ใจดี

63103017945 นายณัฐพงษ� บัวทอง

63103017946 นายครรชิต คงคา

63103017947 นางสาวปวีณา สะอาด

63103017948 นายธะนาพร จํารัสพันธุ�

63103017949 นางสาวดวงกมล ธิโสภา

63103017950 นางสาวสมฤทัย ชัยจันทึก

63103017951 นางสาวชุดารัตน� โฉมงาม

63103017952 นางสาวฝนฟNา บุญปก

63103017953 นางสาวสุกัญญา เปล7งงูเหลือม

63103017954 นางสาวฐาปกรณ� หอมรินทร�

63103017955 นางสาวกิตติมา หมวกขุนทด

63103017956 นางสาวณัฐณิชา ชูกลาง 

63103017957 นางสาวนรินทร� พลชัยสงค�

63103017958 นางสาวไพรํา เพ่ิมสําราญ

63103017959 นายสิริศักด์ิ บุญแสน

63103017960 นายศุภฤกษ� อักโข

63103017961 นางสาวอรทัย หม่ันสระเกษ

63103017962 นางสาววาธิณี เทศขุนทด

63103017963 นายณรงค�เดช สันประโคน

63103017964 นางสาวณัฐริกา เหมจตุรัส

63103017965 นางสาวชญานิศ นาชิต

63103017966 นายโยธินทร� เหลาทํา

63103017967 ว7าที่ร%อยตรีหญิงวิลาศิณี ราชดี

63103017968 นายอภินันท� นพพิบูลย�

63103017969 นางสาวทวิวรรณ ภารัตนวงศ�

63103017970 นายสรรเสริญ สิงห�ฉลาด

หน%า 599 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103017971 นางสาวสิริวรรณ เทียมจัตุรัส

63103017972 นางสาวเกษร แปNนอาทิตย�

63103017973 นางสาวปKยะวรรณ เซาะจอหอ

63103017974 นายเกษมทัศ อินโอ%

63103017975 นายปวิตร ไวไธสง

63103017976 นางสาวสุภาพร ภู7เจริญ

63103017977 นางสาวจินตนา เนินกลาง

63103017978 นายณัฐพล กjงเกษม

63103017979 นางสาวสุนิสา วัฒนากลาง

63103017980 นางสาวสุทธิดา สร%อยจิต

63103017981 นายพงศกร วิชาเทพ

63103017982 นายณัฐพงษ� สุวรรณกลาง

63103017983 นางสาวปารีรัตน� พ้ืนดอนเค็ง

63103017984 นางสาวสุภนิดา สิทธิกัน

63103017985 นางสาวยุพารัตน� แขจอหอ

63103017986 นายจักรพงศ� จุลสงค�

63103017987 นางสาวนิตยา บัวระบัด

63103017988 นายสุรชัย ไวสูงเนิน

63103017989 นางสาวนทัสนันท� ราชโพธ์ิศรี

63103017990 นางสาววิชุดา ผันอากาศ

63103017991 นางสาวกมลชนก เปZยนขุนทด

63103017992 นางนงค�คราญ รัตนดี

63103017993 นางสาวสุธนี คชาศิริสกุล

63103017994 นางสาวบุษบา เชียงไขแก%ว

63103017995 นายสุทธินันท� ศิลปางค�กุล

63103017996 นางสาวภัทราพร งานยางหวาย

63103017997 ส.ต.ณัฐภูมินทร� ชุ7มวงจันทร�

63103017998 ว7าที่ร%อยตรีหญิงสุพรรณี ทองใบ

63103017999 นางสาวอภิชญา วงศ�ศักด์ิ

63103018000 นางสาวศิริพร กุลสา

หน%า 600 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018001 นางสาวธนิดา แดนไธสง

63103018002 นายไพบูลย� นามคุณ

63103018003 นางสาวทิติยา เศษขุนทด

63103018004 นางสาวดวงดาว สิงขร

63103018005 นายณัฐพล ลิ้มอาภรณ�

63103018006 นางสาวปKยะนันท� วันสันเทียะ

63103018007 นายวัชระ นิรัมย�

63103018008 นางสาวสุรางคนาง ธรรมลี

63103018009 นายวัฒนพล มาศรี

63103018010 นางสาวชนิภรณ� มีศรี

63103018011 นางสาวสกาวเดือน อุปฮาด

63103018012 นางสาวรพีพร หิงไธสง

63103018013 ว7าที่ร%อยตรีหญิงศิริรัตน� ภูมิเขตต�

63103018014 นางสาวก่ิงกมล ระหารนอก

63103018015 นายอุเทน ตะวงศ�

63103018016 นางสาวศศิกานต� สุขศิริ

63103018017 นางสาวธีรนันฒ� วิภาตะจิตร�

63103018018 นายสิทธิศักด์ิ พาขุนทด

63103018019 นายภาณุพล แก%วเพชร

63103018020 นายจิรภัทร วันแก%ว

63103018021 นางสาวภารดี อาจน%อย

63103018022 นางสาวพัชรินทร� ชูบุตร

63103018023 นางสาวปKยวรรณ ชาญเจริญ

63103018024 นางสาวกนกทิพย� ศรีวิเศษ

63103018025 นางสาวปKยวรรณ สังสมานันท�

63103018026 นางสาวศิริลักษณ� เชื้อฉุน

63103018027 นางชุติกาญจน� พ7วงจินดา

63103018028 นางสาวฐิตาพร พลดงนอก

63103018029 นางสาวสุภาวิณี พรมวารี

63103018030 นางสาวจรวยพร สุขก%อง

หน%า 601 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018031 นางสาววรรณภา อารีสนั่น

63103018032 นายรัฐพงศ� แก%วบุดศา

63103018033 นางสาววรรณกานต� รักชาติ

63103018034 นางสาวฐิติยา โกยวิวัฒน�ตระกูล

63103018035 นางสาววาสิฎฐี ชาตําแย

63103018036 นางสาวมิญชาย� ศรีสวัสด์ิ

63103018037 นางวิลาวัลย� เรืองไพศาล

63103018038 นางสาวชื่นกมล แดงสาย

63103018039 นายนิลพัทธ� ผะกาทอง

63103018040 นายวิทูรย� คฑาธาร

63103018041 นางสาวกมลพรรณ ดีรับรัมย�

63103018042 นางสาวสุรวดี ครองยศ

63103018043 นางสาวภรณ�ทิพย� ลัดขุนทด

63103018044 นางสาวสุกัญญา ฤทธ์ิจะโปะ

63103018045 นางสาวฐาปนี ครองทองสี

63103018046 นางสาวนนทิยา สัตวาที

63103018047 นางสาวเบญจวรรณ พิมูลขันธ�

63103018048 นายวรัญ\ู ใจอาสา

63103018049 นางสาวสุนารี สีแสง

63103018050 นางสาววิไล สมานโสร�

63103018051 นางสาวไพรินทร� สุวรรณดวง

63103018052 นายคมกริช ดวงใจ

63103018053 นางสาวอมรรัตน� แก%วกําไร

63103018054 นางสาวกมลญาณี ลือพักตร�

63103018055 นางสาวปทิตตา วรภิญโญภาส

63103018056 นางสาวเรืองศา ชวนชุมกัน

63103018057 นางสาวทิพย�สุดา วารี

63103018058 นางอังศณา ทับทิมไสย

63103018059 นางสาวศุภาวรรณ ชมพันธ�

63103018060 นางสาวพิมลพรรณ แก%วไธสง

หน%า 602 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018061 นางสาวชมภู ร7มจันทร�

63103018062 นางสาวอัญชลี ทองดี

63103018063 นางสาวสุทธิดา โพธิลุ

63103018064 นายศุภลักษณ� กรวยสวัสด์ิ

63103018065 นางสาวสุกัญญา เที่ยงสันเทียะ

63103018066 นางสาวสาวิตรี แก%วจันทึก

63103018067 นายณัฐพงษ� โชคเหมาะ

63103018068 นายยศภัทร คิดถูก

63103018069 นางสาวพัชรีภรณ� เรืองรัมย�

63103018070 นางสาวปุณยภา โสมทองหลาง

63103018071 นางสาวธนาพร รอดเวียง

63103018072 นายสุทธิเกียรติ สาริกานนท�

63103018073 นางสาวพิมพกานต� จรูญกิจพิศาล

63103018074 นางสาวศริญญา โคตรทา

63103018075 นางสาวสกุลรัตน� ฉิมกลาง

63103018076 นางสาวณิศวรา สงวนศิลปX

63103018077 นายวิทยา พรหมภักด์ิ

63103018078 นางสาวเสาวลักษ� สองศรี

63103018079 นางสาวสุภัสษร ทิวาพัฒน�

63103018080 นางสาวกรรณิการ� พ%นทุกข�

63103018081 นายจตุพล สุขประจํา

63103018082 นางสาวธัญรดี ศรีตระกูล

63103018083 นางสาววรรณภา สุตะพันธ�

63103018084 นางสาวกรกมลวรรณ กิตติวัจนสกุล

63103018085 นายคมกริช บุญแต7ง

63103018086 นางสาวดรุณี ศรีเสน

63103018087 นางดวงหทัย จิตจักร

63103018088 นายศักด์ิบัญชา รักชาติย่ิงชีพ

63103018089 นางสาวพรนิภา ทูลละออง

63103018090 นางสาวพิชญาภา ปZตะเสน

หน%า 603 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018091 นางสาวฐานิดา จะริตรัมย�

63103018092 นางสาวจันจิรา วารีคํา

63103018093 นางสาวสุกัญญา ไชยป:ญญา

63103018094 นางสาวมุกดา การะรัมย�

63103018095 นางสาวปุณิกา ประสงค�ธรรม

63103018096 นางสาวรัชนีกร ขําพลกรัง

63103018097 นางสาวอรอนงค� เชาว�โคกสูง

63103018098 นางสาวสุภาวดี ศิริวัฒน�

63103018099 นางสาวอริญา โคตสีกุล

63103018100 นางสาวพัชยา ยืนย่ิง

63103018101 นายทัศไนย พูลทอง

63103018102 นายภัทรพล เกตุเพ็ง

63103018103 นายหริภัทร� จันทวลี

63103018104 นายศักรภพน� เฝNาทรัพย�

63103018105 นางสาวประคอง คิดทํา

63103018106 นางสาวธัญรัตน� อาจประจักษ�

63103018107 นางสาวเบญจมาศ ศิริแวง

63103018108 นางสาวปKยะรัตน� สุขนางรอง

63103018109 นางอารยา สินสวัสด์ิ

63103018110 นางสาวศุภลักษณ� ชัยชาญรัมย�

63103018111 นางสาววิลาวัลย� มีเย็น

63103018112 นางสาวจุฑามาศ อาจสุโพธ์ิ

63103018113 นายอาทิตย� เลาะสูงเนิน

63103018114 นางสาวสุพัฒตรา บํารุงธรรม

63103018115 นายฉัตราพงศ� เพียราช

63103018116 นายทศพร สุพรหม

63103018117 นางสาวภิญญา เบญจธัญภัทร

63103018118 นางสาวอภิญญา ย่ิงนอก

63103018119 นายวรายุทธ มีสุข

63103018120 นางสาวสุชาวดี โทนุบล

หน%า 604 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018121 นางสาวสุรีรัตน� เช7นรัมย�

63103018122 นางสาวภัทราภรณ� ศิริเวช

63103018123 นางสาวทลีรัตน� สอนป:ญญา

63103018124 นางกรรณิกา บวนขุนทด

63103018125 นางพิมพ�หทัย สุทาโคตร

63103018126 นางสาวพรหมพร ศรสูงเนิน

63103018127 นางสาวนภัค ปุราทะกา

63103018128 นางสาวไพลิน ใจพุดซา

63103018129 นางสาวจารุวรรณ เจนสระน%อย

63103018130 นายวุฒิไกร อาจผักป:ง

63103018131 นางสาวสุธาสินี อินทร�ศรี

63103018132 นางสาวเทพนภา ดวนสันเทียะ

63103018133 นางสาววนิชา จันทร�ม่ัน

63103018134 นางสาวชิตวรรณ คํามะยอม

63103018135 นายธนัท จิระทวีโชติ

63103018136 นางสาวน้ําทิพย� สงค�กระโทก

63103018137 นางสาวภัทรภร รัตนกุด่ัน

63103018138 ว7าที่ร%อยตรีวาริน สมัญญา

63103018139 นางสาวชุติมา ยอดเพชร

63103018140 นายบริวัฒน� ทาไธสงค�

63103018141 นายชยพล พาจิตภักดี

63103018142 นางสาวหทัยทิพย� รักษ�สิทธ์ิ

63103018143 นางสาวพิกุลทอง สารพิมพ�

63103018144 นางสาวเมธาพร ทองภู

63103018145 นายผาสุข เผือดจันทึก

63103018146 นายธนกฤต หมู7โสภิณ

63103018147 นายจักรกฤษณ� ตํารารัมย�

63103018148 นางสาวสลีรัตน� ก่ิงคํา

63103018149 นางสาวจามจุรี เจ็กแตงพะเนา

63103018150 นางสาวอัญธิดา แผงบุดดา

หน%า 605 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018151 นางสาวพรประภา ภักดีพงษ�

63103018152 นางสาวลลิตา แดงม่ันคง

63103018153 นางสาวสวนันท� ศรีวรรณะ

63103018154 นางสาวสิริรัสสา พงษ�ประพันธ�

63103018155 นางสาวสมปรารถนา เพียรกลาง

63103018156 นายธันวา เถาว�ชารี

63103018157 นายอภิสิทธ์ิ ทิพย�อักษร

63103018158 นายชาคริต นาดี

63103018159 นางธีรารัตน� จันศรีระมี

63103018160 นางสาวพิตตินันท� สินชัยทรัพย�

63103018161 นางสาวศิริพร ช7างเกวียน

63103018162 นางสาวชลธิชา บรรหาญ

63103018163 นายสหรัฐ สังวาลรัมย�

63103018164 นางสาวอรทัย ไสย่ิง

63103018165 นางสาวอารียา เหมือนนึก

63103018166 นางสาวรัตนาภรณ� ขันแก%ว

63103018167 นายพงศธีร� มณีแสง

63103018168 นางสาวมณรัตนา รุ7งวรานนท�

63103018169 นางสาวนวพร จันทร�น้ําใส

63103018170 นางสาวกนกพร ชุ7มหอม

63103018171 นายอภิชัย สําราญใจ

63103018172 นางสาววรรณิศา แสนพรม

63103018173 นายวิทวัส กองจันทร�

63103018174 นายณัฐวัฒน� อาจภักดี

63103018175 นางสาวเบญจพา วงศ�พล

63103018176 นางสาวธัญวรัตม� พับโพธ์ิ

63103018177 นางสาวขวัญภิรมย� ชัยสงค�

63103018178 นางสาวณัฎฐภรณ� ภิรมย�จิตร

63103018179 นางสาวหัสดี  ัสังเสวี

63103018180 นางภัทรสุดา นากลาง

หน%า 606 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018181 นางสาวธัญลักษณ� ปKLนเพ็ชร

63103018182 นางสาวสุพรรษา เงยกระโทก

63103018183 นายภูริทัต นิยมชื่น

63103018184 นายอําพล จ7าโนนสูง

63103018185 นางสาวศศิประภา เหล็กกล%า

63103018186 นายธรรมนูญ ชื่นบาน

63103018187 นางสาวไพลิน เหวขุนทด

63103018188 นางชญาณิศา พันธ�สุข

63103018189 นางสาวบุษกร วาสนาม

63103018190 นางสาวหทัยรัตน� คําด%วง

63103018191 นางสาววิไลวรรณ ประดับกรณ�

63103018192 นางสาวนันทวรรณ บุบผาชาติ

63103018193 นายอัมรินทร� ธํามะรง

63103018194 นางสาวปณิฎฐา ประคองใจ

63103018195 นางสาวชลาลัย จันทรังษี

63103018196 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� เงียบพลกรัง

63103018197 นายวชิรวิชญ� เหลาเก้ิมฮุ%ง

63103018198 นางสาวสุพัตรา พยุงกลาง

63103018199 ว7าที่ร.ต.หญิงจุฑาทิพย� ชํานาญวงค�

63103018200 นายสหรัฐ กวดนอก

63103018201 นางสาววิจิตรา ขลุ7ยกระโทก

63103018202 นายอาทิตย� สิงห�งอย

63103018203 นางสาวสุกานดา ฐานวิเศษ

63103018204 นายสุทัศน� จันทร�หอม

63103018205 นายธนัชทัพพ� ธนัชเตชัสต�

63103018206 นายสุเมษ แย%งประโคน

63103018207 นายวิทยา คูโคกกรวด

63103018208 นางสาวสิริรัตน� สดชื่น

63103018209 นางสาวสินีนาฏ ศึกษา

63103018210 นายกฤตยศ วงษาสืบ

หน%า 607 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018211 นางสาวอรังคณา จิรอนันต�เจริญฤทธ์ิ

63103018212 นางสาวปวันรัตน� นิ่มแก7น

63103018213 นางสาววิชชพร จันทาโพธ์ิ

63103018214 นางสาวศิริพร ป:ดไธสง

63103018215 นายวัชรากร บุญเลี้ยง

63103018216 นายจีรวัตร สีสุธรรม

63103018217 นางสาวพิมพ�สุดา คบหมู7

63103018218 นางสาวจันทิมา ปรากฏรัตน�

63103018219 นายศักด์ิดา ลาดบัวใหญ7

63103018220 นางปพัชสรณ� อินทรสอน

63103018221 นางสาวยุรนันท� อะปะมายา

63103018222 นางสาวศิรประภา หอมขจร

63103018223 นางสาวปวันรุ%ง กุรัง

63103018224 นางสาวจันทิมา ยังอยู7

63103018225 นางสาวเนตรนภา จินพละ

63103018226 นางสาวกมลรัตน� เพ็งประโคน

63103018227 นางสาวอังศมาลี แสนท%าว

63103018228 นางสาวอารีรัตน� สอิ้งรัมย�

63103018229 นายวรฉัตร มีพวงผล

63103018230 นางสาวสมพร วิจิตกลาง

63103018231 นายฐิวัฒน� ลอยทอง

63103018232 นางสาวสุรีย�พร นวลพุดซา

63103018233 นายศุภชัย สุขใส

63103018234 นางสาวณัฐมน วุฒิพลไชย

63103018235 นายธานิน สุดตาชาติ

63103018236 นางสาวสุภาวดี ค%อมคิรินทร�

63103018237 นายเมธ พนานุสรณ�

63103018238 นางสาวทอฝ:น มวบขุนทด

63103018239 นายมนัส อันทะรึก

63103018240 นายทรงพล อําพันธ�

หน%า 608 จาก 814               
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63103018241 นางสาวจริยา ใจชอบ

63103018242 นางสาวสรัญญา สนดํา

63103018243 นางสาวอุมาวดี อัปมะทัง

63103018244 นางสาวธนภรณ� เนมขุนทด

63103018245 นางสาวสิริรัตน� ภูชงค�

63103018246 นางสาวหทัยรัตน� ฤทธิรณ

63103018247 นางสาวชนิภา พลคํา

63103018248 นางสาวเพ็ญวลี ภู7ระย%า

63103018249 นางสาวณัฐชยา วงศ�อินทร�

63103018250 นางสาวภาชินี เอ็มรัตน�

63103018251 นายอาทิตย� วงค�บุราณ

63103018252 นางสาวสุวิมล เกิดโมลี

63103018253 นายสรรเพชร คําเลิศ

63103018254 นายนัฐวุฒิ อุดานนท�

63103018255 นายยุทธการ ถนอมบุญ

63103018256 นายวิทยา แสนเจVก

63103018257 นายธีรพร ศิริกล%า

63103018258 นางสาวธันย�ชนก ล้ําเลิศธรรม

63103018259 นางสาวธัญชนก ศรีจันทร�ทอง

63103018260 นายอาทิตย� เพียมะลัง

63103018261 นางสาวภัทราพรรณ วงษ�ป:น

63103018262 นายวุฒิชัย นอบน%อม

63103018263 นายธนพงษ� แซ7เหลี่ยง

63103018264 นายอนุชิต ประมูลจะโก

63103018265 นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน�

63103018266 นางสาวเกวลิน ปNอมยายับ

63103018267 นายคณาธิป โรจนวรหิรัญ

63103018268 นางสาวสิริลัคน� แสงตะวัน

63103018269 นางสาวสุรีรัตน� หม่ันธุระ

63103018270 นายปKยพงษ� ชื่นรัมย�
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63103018271 นายวีระศักด์ิ ดิษฐสูงเนิน

63103018272 นางสาวปKยนันท� ปานทอง

63103018273 นางสาวทิพกร พรมเวียง

63103018274 นายจักรพงศ� ค%ามีผล

63103018275 นางสาวอัยชิษฐากร ศรีวงษา

63103018276 นางสาวอาภัสญา ยอดเจริญ

63103018277 นางสาวสุภัชชา สุขสังวรณ�

63103018278 นายธวัชชัย บุตรงาม

63103018279 นางสาวอริสรา บัวคํา

63103018280 นายสุรไกร อุไรเเข

63103018281 นางสาววิลาวรรณ การเพียร

63103018282 นางสาวปKยะดา ไพรพฤกษ�

63103018283 นางคณิสสร โจมพรม

63103018284 นางสาวปราริญา ปะโปตินัง

63103018285 นางสาวแพรวพรรณ ต้ืนชัยภูมิ

63103018286 นางปทุมรัตน� เสริมสุข

63103018287 นางสาวอนุสรา จันทะรัตน�

63103018288 นางสาวทรายแก%ว สถานรัมย�

63103018289 นางศิรินันท� เพชรจํารัส

63103018290 นางสําเนียง ศรีมงคล

63103018291 นางสาววิไลพร ช7างสันเทียะ

63103018292 นางสาวกมลวรรณ พรหมบุตร

63103018293 นายชาญวิทย� โอภาสเพ็ญทรา

63103018294 นางสาวภัทรภร ที่รักษ�

63103018295 นางสาวกนิษฐา ศาลางาม

63103018296 นางสาวภัทราวรรณ รถเพ็ชร

63103018297 นายชวลิต แจ7มจํารัส

63103018298 นางสาวธนัญญา นาดี

63103018299 นางสาวพิราชลักษณ� ศรีเมืองช%าง

63103018300 นางสาวพัชราภรณ� เห็นกลาง
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63103018301 นางสาวสุพรรณิกา สุหญ%านาง

63103018302 นางสาวปKยพร โฮงคําแก%ว

63103018303 นายณัฐธนกร พันธุรัตน�

63103018304 นางสาวสถาพร วิรัตไชย

63103018305 นางสาวจิราภรณ� นฤมิตสกุล

63103018306 นางสาวจุรีรัตน� จันทาทอง

63103018307 นางสาวพิชญา จันทกุมาร

63103018308 นายวัชรินทร� อมฤกษ�

63103018309 นางสาวภัทรมน มาศบิ้ง

63103018310 นางสาวนิตยา บุญมาก

63103018311 นายเสฐียรพงษ� สุโกสิ

63103018312 นางสาวณิชาภัทร สิริสวัสด์ิพัฒนา

63103018313 นายฉัตรชัย ศิริเมฆา

63103018314 นางสาวภาษิตา สนทนา

63103018315 นางสาวพิชชานันท� เพ่ิมชีลอง

63103018316 นางสาวสุนิษา มุยไธสง

63103018317 นางสาวรสลิน อินดอน

63103018318 นางสาวโสรยา ยอดเสาร�

63103018319 นางสาวพนิดา แสงไชยราช

63103018320 นางสาวเมษยา เกตุจันทึก

63103018321 นายเดชาวัจน� พําขุนทด

63103018322 นายเตชินท� รังพงษ�

63103018323 นางนรินทร�ทิพย� กุลศิริ

63103018324 นางสาวสุกัญญา หาสุข

63103018325 นางสาวเนตรนภา นามเกษม

63103018326 นางสาววนิดา พรมประโคน

63103018327 นางสาวสุพรรณี รอดสุโข

63103018328 นางสาวหทัยชนก ไกรกูล

63103018329 นางสาวลัดดาวัลย� หาญประโคน

63103018330 นายกรรชัย สารโพคา
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63103018331 นางสาวกนกวรรณ เสนาพันธ�

63103018332 นายอภิสิทธ์ิ สร%อยจู

63103018333 นายกฤษฎา พรมทอง

63103018334 นางสาวสุภัสสรา อินทร�ชู

63103018335 นางสาวเสาวิณี ปานทอง

63103018336 นางสาวปภาดา พวงดอกรัก

63103018337 นายกิตติศักด์ิ วีระพงษ�ประดิษฐ�

63103018338 นางสาวรัชชาภา ด%วงจอกนอก

63103018339 นางสาวเตือนใจ ภาคนะถา

63103018340 นางสาวธิดารัตน� สุขประทีปศิลปX

63103018341 นางสาวณัฐวดี กิจคติ

63103018342 นางสาวน้ําทิพย� ภูเขียว

63103018343 นางสาวปณิชา นะราชรัมย�

63103018344 นางสาวสัจจพร แกรงพิมาย

63103018345 นางสาวอภิสรา ทวีผล

63103018346 นางสาววราภรณ� ปรือทอง

63103018347 นายอภิชัย เพียขันทา

63103018348 นายกิตติพงศ� กรองสอาด

63103018349 นางสาวอมรรัตน� กลิ่นสุคนธ�

63103018350 นางสาววาสินี ทับทิมแดง

63103018351 นางสาวศศิมา อ่ําพร%อม

63103018352 นายขวัญ บุตรพากเพียร

63103018353 นางสาวรัชนิดา สาวผักแว7น

63103018354 นางสาวเมธินี ดํารงค�ศักด์ิ

63103018355 นางสาวภัควรรณ ชื่นขุนทด

63103018356 นางสาวรพีพรรณ ขานดาบ

63103018357 นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัยดารัช

63103018358 นางสาวศิริภรณ� สาทร

63103018359 นางสาวรัชนี วังหิน

63103018360 นางสาวรัตนา บุตรกระโทก

หน%า 612 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018361 นายธนากร โชติณภาลัย

63103018362 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด

63103018363 นายประสิทธ์ิ พูลทรัพย�

63103018364 นายสุรศักด์ิ เรืองรัมย�

63103018365 นางสาวชุติมา มะลัยทอง

63103018366 นางสาวอรอุมา คํามุงคุณ

63103018367 นายอัตชรินทร� ศรีหบุตร

63103018368 นายชัยวัฒน� บุญปก

63103018369 นางสาวคนึงนิจ คํามะมูล

63103018370 นายณัฐนันท� จ่ันระยับ

63103018371 นางสาววณิศรา จุลรักษา

63103018372 นางสาวภัชราภรณ� แท7นทอง

63103018373 นายภูตะวัน หงษ�ทอง

63103018374 นายเกียรติศักด์ิ พุ7มพฤกษ�

63103018375 นายกิตติศักด์ิ ตุ7นยอด

63103018376 นางสาวศิริพร แซ7เล%า

63103018377 นางสาวพรนรินทร� ใบพิมาย

63103018378 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีนาแซง

63103018379 นางสาวศศิญา กกรัมย�

63103018380 นางสาวอรยา คําหนองไผ7

63103018381 นายอภิสิทธ์ิ บุตรดีวงศ�

63103018382 นายปKติวัฒน� ปรึกษา

63103018383 นายวรวิทย� พุ7มสวัสด์ิ

63103018384 นางสาวนันท�นภัส แตงชัยภูมิ

63103018385 นางสาวสุนันทา คําสอน

63103018386 นายธนวัฒน� ประจําที่

63103018387 นางสาวสายธาร ตัวะฮ%อ

63103018388 นางสาวศรัทธาทิพย� ศรีสังข�

63103018389 นางสาวกชกร จิตหนักแน7น

63103018390 นางสาวศิวพร ธรรมโหร
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63103018391 นายจักรภัทร ชิณราช

63103018392 นางสาวพรรณนลิน ทรงวัฒนะสิน

63103018393 นางสาววิชุดา พรมเมืองขวา

63103018394 นางสาวอนุสรา เศษไธสง

63103018395 นางสาวขนิษฐา จุมพลมา

63103018396 นางสาวสุภาพรรณ คุณวันดี

63103018397 นายธวิทย� แก%วดา

63103018398 นางสาวบุษบา เสาโร

63103018399 นางสาวอรณี ปราณีตพลกรัง

63103018400 นางสาวมนตกานต� เหมือนนึก

63103018401 นางสาวกชพร ธรรมกุล

63103018402 นายวรวุฒิ อินตรา

63103018403 นายอภิรักษ� หาญสงคราม

63103018404 นางสาวเบญจพร ทองโปรย

63103018405 นางสาวมัลทิพร เป^งจjาว

63103018406 นางสาวสุวรรณรัตน� นิเรียงรัมย�

63103018407 นางสาวธนิดา สืบสงวน

63103018408 นางกชพรรรณ นามวิเศษ

63103018409 นายจักรกฤษณ� ปุยะติ

63103018410 นายวรวุฒิ เอี่ยมคุ%ย

63103018411 นายรามิตร พรหมบุตร

63103018412 นางสาวเสาวณีย� สุขสงวน

63103018413 นางสาวณัฐกานต� แท7นแก%ว

63103018414 นางสาวดาว พระ ศุกร� วิเสริ ฐ รัมย� 

63103018415 นางสาววรชาภา กิจนอกพุดซา

63103018416 นางสาวณัฐยา บรรหาร

63103018417 นางสาวนภสร แก%วเนตร

63103018418 นางสาวอรุโณทัย วรแสน

63103018419 นางสาวศิรินทิพย� ปลั่งกลาง

63103018420 นางสาวอัญชนา ใสพลกรัง
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63103018421 นายกฤษณ� ปูเวสา

63103018422 นางสาวศศิยาพร เดชน%อย

63103018423 นายณัฐกฤต ชีวศิริรัตน�

63103018424 นายชิตภณ แก%วอินทร�

63103018425 นางสาวชุติมา แท7นแก%ว

63103018426 นางสาวบุษกร ธัญญานนท�

63103018427 นางสาวนิลาวัณย� ดีสันเทียะ

63103018428 นายอิทธิพล สุรินทร�ตVะ

63103018429 นายณัฐวุฒิ ขวัญมา

63103018430 นางสาวอนุศรา วงศ�เพ็ญ

63103018431 นางสาวเบญจวรรณ เดชสายบัว

63103018432 นางสาวอนุธิดา มาลัยสวรรค�

63103018433 นางสาวกรรณิกา นวลพุดซา

63103018434 นางสาวกานต�นพัชร� จันทร�ทอง

63103018435 นางสาวมนัสวี วงค�มะเริง

63103018436 นางสาวสุวิมล กลึงกลางดอน

63103018437 นางสาวกุสุมา งามรัมย�

63103018438 นายธีรยุทธ อับสีรัมย�

63103018439 นางสาวสรัณญา พูนศรี

63103018440 นางสาวชนาภา สิมาชัย

63103018441 นายณัฐพงศ� ไพบูลย�ศรีนครา

63103018442 นายพีรวัฒน� สกุลประเสริฐศรี

63103018443 นางสาวยุวดี บุรานอก

63103018444 นางสาวภัคจิรา อ%วนมะโรง

63103018445 นางสาวอนุสรา อาจศึก

63103018446 นางสาวธิดารัตน� แสนจําหน7าย

63103018447 นางสาวธัญชนก แก%วอําไพ

63103018448 นางสาวอัจฉรา มณีฉาย

63103018449 นายณัฐพนธ� สงกูล

63103018450 นายวรพจน� คะลา

หน%า 615 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018451 นายวงศกร บวรศักด์ิสุนทร

63103018452 นายวัชรพงษ� พาลุสุข

63103018453 นายอดิศักด์ิ บุญรอดรัมย�

63103018454 นางสาวจิรนันท� มะณีเติม

63103018455 นายบุญญฤทธ์ิ เรืองฤทธ์ิ

63103018456 นางสาวกรรณิกา นาคาวงค�

63103018457 นางสาวสุมรตี สมานมิตร

63103018458 นางสาวกมลวรรณ รัตน�สันเทียะ

63103018459 นางสาวกัญญ�นภัสสร สุวรรณป:กษ�

63103018460 นางสาวนภาพร แจ%งไพร

63103018461 นางสาวภัทรพร สงคราม

63103018462 นางสาวณัฐธิดา สวนฉิมพลี

63103018463 นางสาวมัสยา ทองดี

63103018464 นายธิปไตย แดงชาติ

63103018465 นางสาวศิริวิมล หาญณรงค�

63103018466 นางสาวหยกทิพ ทองจ%าว

63103018467 นางสาววรรณอนงค� ถนอมกลาง

63103018468 นางสาวสมพร ท%องพิมาย

63103018469 นางสาววรสุดา สํารวมจิตร

63103018470 นางสาวพิกุล พืชสิงห�

63103018471 นางสาวอรทัย กรุงนอก

63103018472 นางสาวลักษมี อาง�ประเสริฐ

63103018473 นางสาวบุณยวีร� เวชชศาสตร�

63103018474 นางสาวอุไรพร หาญณรงค�

63103018475 นางสาวกุลทรี นิจเมืองป:ก

63103018476 นางสาวอังคณา อุ7นทะยา

63103018477 นางสาวกมลมาลย� ช7างยา

63103018478 นางสาวอนงค�นาถ พรมสุคนธ�

63103018479 นางสาวอริศรา ภู7ชัยภูมิ

63103018480 นายวัชระ จงเยือกกลาง

หน%า 616 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018481 นายศตวรรษ คงโนนกอก

63103018482 นางสาวสุภาพร ลุทะภาค

63103018483 นางสาวธัญญารัตน� ชอบสระน%อย

63103018484 นางสาวกนกนาฏ ศรีนวล

63103018485 นางสาวพักตร�พริ้ง จินาวัลย�

63103018486 นางสาวเกวลิน เกลาโพธ์ิ

63103018487 ว7าที่ร%อยตรีหญิงศิรินทิพย� ชูรัตน�

63103018488 นายภานุวัฒน� พันชนกกุล

63103018489 นางสาวณัฐพร ควรตะขบ

63103018490 นายวีรภัทร ก%านขุนทด

63103018491 นางสาวน้ําทิพย� บุปผาชาติ

63103018492 นางสาวจิราพร นิสสัยหาญ

63103018493 นางสาวอรนิภา ปะวะโน

63103018494 นางสาวสิริมล คล%ายสงคราม

63103018495 นางสาวธนัชชา ปราณีตพลกรัง

63103018496 นางสาวจิรารัตน� พงษ�พูล

63103018497 นายเจษฐกรณ� ชาญศิวัชนนท�

63103018498 นางสาวผกาวรรณ หาญขุนทด

63103018499 นางสาวการัณย� อุธานี

63103018500 นางสาวพัชรี ป:จจัย

63103018501 นางสาววราพร แขนโพธ์ิ

63103018502 นางสาวธันญารัตน� ชุมแวงวาปZ

63103018503 นายศุภฤกษ� วัฒนพานิช

63103018504 นางสาวณัฐธิดา มารศรี

63103018505 นายกวิศ ช7างไม%งาม

63103018506 นายมนัส ศรีสมศักด์ิ

63103018507 นายณัฐภัทร มาตราช

63103018508 นางสาววรรณภา หอมแพงไว%

63103018509 นายจักรกฤษ จันทยุคันโท

63103018510 นายณัฐกร เค%าโนนกอก

หน%า 617 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018511 นางสาวสมฤทัย ตันโห

63103018512 นายภัฐ ฟองฟูม

63103018513 นางสาวศศิวิมล ปลั่งกลาง

63103018514 นางสาวอุไรรัตน� การบุญ

63103018515 นายศรศาสตร� จันตVะคาด

63103018516 นางสาวกัญนิกา ภาภิรมย�

63103018517 นางสาววิมลศิริ ไทยโสภา

63103018518 นายวิโรจน� นานอก

63103018519 นายพัฒนวิทย� แผนวิชิต

63103018520 นายบัณฑิต แสงประโคน

63103018521 นายพิทวัส กฤตธนอนันต�

63103018522 นางสาวนิชาภา แก%วสวย

63103018523 นางวิภากรณ� ประไวย�

63103018524 นายพงศกร ผาละศรี

63103018525 นางสาวภัทรกันย� เกตุแก%ว

63103018526 นายอนุศิษฏ� ป:;นศิริชัยกุล

63103018527 นางสาวบุญฑิยา พ้ืนนวล

63103018528 นางสาวทรายขวัญ รังพงษ�

63103018529 นางสาวสุดารัตน� โชคอํานวยสินชัย

63103018530 นางสาวจุฑามาศ ทวีฤทธ์ิ

63103018531 นายเจษฎากร ดุมภ�ใหม7

63103018532 นางสาวอรอารียา ปNองสนาม

63103018533 นางสาวสุพัตตรา สะตะ

63103018534 นางสาวพิมพ�พร มณีกัลย�

63103018535 นางสาวสุจิรา อุเทนสุต

63103018536 นางสาวบงกชกร เผือกนอก

63103018537 นางสาวนิศารัตน จิตพิทักษ�

63103018538 นายนรันท� พงษ�ภีระยานันท�

63103018539 นางสาวรัชนู ชุ7มสันเทียะ

63103018540 นางสาวอธิพร โลหิต

หน%า 618 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103018541 นางสาวกฤติยาภรณ� สิงห�สี

63103018542 นางสาวธันยพร อVอกมณโฑ

63103018543 นางสาวดวงฤดี ธรรมดา

63103018544 นางสาวรัตติยา พัฒนวัชรกุล

63103018545 นายจักรวรรดิ แสพลกรัง

63103018546 นางสาววราภรณ� เลาอารีกิจ

63103018547 นางสาวสุภาภรณ� วรรณศรี

63103018548 นางสาวกัญจนา จารุจินดา

63103018549 นางกุสุมา แบบพิมาย

63103018550 นางสาวมนัสชนก ชัยนาม

63103018551 นางสาววชิรามนต� สุตลาวดี

63103018552 นางวรีรัตน� แม7นยํา

63103018553 นางสาวจุฑาทิพย� เเทนจะโปะ

63103018554 นายณัฐวุฒิ ชัยยะขันธ�

63103018555 นางสาวธิดารัตน� สอนงาม

63103018556 นางเกษสุดาภรณ� รัตน�สูงเนิน

63103018557 นางสาวมารีย�ญา วงษ�ปลั่ง

63103018558 นายปKยะพฤกษ� พฤกษชาติ

63103018559 นางสมใจ คึมสูง

63103018560 นางสาววรรณิศา พูดเพราะ

63103018561 นางสาวอรัณธกาญจน� เงียบพลกรัง

63103018562 นางสาววิชญาพร เพ็งธรรม

63103018563 นางสาวเจนจิรา เหลาหวายนอก

63103018564 นางสาววรินรําไพ ติสันเทียะ

63103018565 นายมานิต ขวัญกระโทก

63103018566 นางสาวรุ7งนภา คุ%มชนะ

63103018567 นางสาววรรษมล ม่ันพลศรี

63103018568 นางสาวสุจิตรา อุบลทอง

63103018569 นางสาวศศินา อาสิงสมานันท�

63103018570 นางสาวปวีณาภา อุ7นสําโรง

หน%า 619 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103018571 นายอภิวัฒน� จงจัดกลาง

63103018572 นางสาวธมลวรรณ ประสพธรรม

63103018573 นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย�

63103018574 นางอัญชลี น%อยศรี

63103018575 นางสาวอุทุมพร โชคชนภัทร�

63103018576 นางสาวยุพาพร หนองน้ํา

63103018577 นางสาวกนกสุดา ดีแล%ว

63103018578 นายชัยธนภัทร� เกตุถิน

63103018579 นางสาวชุลีพรรณ ยุทธยงค�

63103018580 นางสาวณัฏฐณิชา ป:กการะนัง

63103018581 นางสาวอารียา ทามณี

63103018582 นางสาวรานี เจริญสุข

63103018583 นางสาวธัญญลักษณ� มะลิซ%อน

63103018584 นายปรีชา บุญจันทร�

63103018585 นางสาวดวงพร วุ%นชีลอง

63103018586 นายกฤษณะ ฤทธิวัชร

63103018587 นางสาวรัชดาภรณ� สิงห�ศรี

63103018588 นางสาวสาวิตรี สายยศ

63103018589 นางสาวพิมพ�วดี แก%วหล%า

63103018590 นางสาวศุนิสา โพธ์ินอก

63103018591 นางสาวศรัญญา อินทรศร

63103018592 นางสาวมาริสา ขวัญทอง

63103018593 นางสาวอัญชลี หุนทะเล

63103018594 นายธีรวรรณ เมืองจันทร�

63103018595 นางสาวสุจิตรา สําราญ

63103018596 นางสาวณัฎฐนันท� ช7วยผักแว7น

63103018597 นางสาวทศพร ศรีปรุ

63103018598 นางสาววิลาวรรณ โฉมใส

63103018599 นางสาวภานิตา ผลเจริญ

63103018600 นางพัชรารีวรรณ สุดสวัสด์ิ

หน%า 620 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103018601 นางสาวสิริรัตน� นามสูงเนิน

63103018602 นางสาวอมรศรี พงษ�โสภา

63103018603 นางสาวกนกวรรณ นิลกระโทก

63103018604 นางสาวพนิดา พลแสน

63103018605 นางสาวพนมกร แปNนศรี

63103018606 นางสาวบุษกร เวทย�กิตติ พฤกษ�

63103018607 นายภัทรพล ทรัพย�สุข

63103018608 นางสาวสุกัญญา เกตุสระน%อย

63103018609 นายจักรนรินทร� ทิพเนตร

63103018610 นางสาวกรรณิกา จ7นกลาง

63103018611 นางสาวศิริลักษณ� ตะวงษ�

63103018612 นายอรัญ มะโนรมย�

63103018613 นางสาวเสาวรัตน� โกรัมย�

63103018614 นางสาวอรณัฐ สุดดี

63103018615 นายภาคภูมิ พลธรรม

63103018616 นายสุวพันธุ� อุส7าห�ดี

63103018617 นายวันชนะ อุ7นคุณธรรม

63103018618 นางสาวอนงค�นาถ แซะจอหอ

63103018619 นางสาววรรณิภา เหมือนจอหอ

63103018620 นางสาววิไลวรรณ โจทย�เกาะ

63103018621 นายศราวุธ นัดธีร�

63103018622 นางสาวลลิตภัทร คําเอี่ยม

63103018623 นางสาวกวิสรา แสนรส

63103018624 นายนันทวัฒน� เทนไธสง

63103018625 นางสาวศุภรัตน� แพงชัยภูมิ

63103018626 นางสาวชมพูนุท ผลไม%

63103018627 นางสาวภีมชยา ภรพิรเมธกูล

63103018628 นางสาวสนธยา หนูรอด

63103018629 นางสาวอธินีย� บุญที

63103018630 นางสาววิจิตรา แรมโคกสูง 

หน%า 621 จาก 814               
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63103018631 นางสาวจตุพร ถาวุธฒิ

63103018632 นายป:ฐพงศ� จิตธงไชย

63103018633 นายภราดร บัวหาร

63103018634 นางสาววรรณภรณ� เกิดประโคน

63103018635 นายทัศนาวิน อินขามปNอม

63103018636 นางสาวนวรัตน� เหลาประดิษฐ�

63103018637 นางสาวณัฐพร กัวหม่ืนไวย

63103018638 นางสาวปาจารีย� โสมะมี

63103018639 นางสาวกมณรัตน� จิตเพ็ง

63103018640 นายวรินทร คุขุนทด

63103018641 นางสาวชลันดา แจ7มวงศ�

63103018642 นายสัจพงษ� วงษาไฮ

63103018643 นางสาวณัฐยา มัจฉา ชาติ 

63103018644 นางสาวเยาวลักษณ� ทองผาสุข

63103018645 นางสาวธนิดา บัวเงิน

63103018646 นางสาวณัฐสินี สอนโคกสูง

63103018647 นายธนเสฏฐ� เพ่ิมผล

63103018648 นางสาวธนพร มูลสมบัติ

63103018649 นางสาวพรอนันต� ผูกพันธ�

63103018650 นางสาวพัฒชาวดี ทรัพย�สายทอง

63103018651 นางสาวฐาปนี ทิพย�สุริย�

63103018652 นางสาวภัทรสุดา ยอดไธสง

63103018653 นางสาวสุนิสา จงจานกลาง

63103018654 นางสาวกาญจนา พลภูเมือง

63103018655 นางสาวเพ็ญนิภา บวนขุนทด

63103018656 นางสาวรุจิรดา ยุทธนาภิวัฒน�

63103018657 นายอนุรักษ� ชุมศรี

63103018658 นางสาวนวภรณ� จ7าบุญ

63103018659 นางสาวอภิชญา พัชนี

63103018660 นางสาวสร%อยสุดา ดวงนิล

หน%า 622 จาก 814               
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63103018661 นางสาวประภัสสร เชตุราช

63103018662 นายอภิชาติ อาสาชาติ

63103018663 นายฐานพงษ� ประกอบมิตร

63103018664 นายสุริเยศ อินทร�เคน

63103018665 นางสาวพิมพ�ชนก พ่ึงประสพ

63103018666 นายนนทวัฒน� กรเกษม

63103018667 นางสาวภัทราภรณ� สุ7มมาตย�

63103018668 นางสาวลลิตา เที่ยงสันเทียะ

63103018669 นางสาวปาลิดา หว7างกลาง

63103018670 นางสาวญาณิศา คงมาก

63103018671 นางสาววาสนา ห%วยส%ม

63103018672 นางสาวนุสบา เกาะม7วงหมู7

63103018673 นางสาวนวลสิริ นุขุนทด

63103018674 นางสาวทรงสุดา คําใฮ

63103018675 นางสาวนภัสสร บุญญะอุทธยาน

63103018676 นางสาวอภัสรา รอดสันเทียะ

63103018677 นายณัฐพงษ� สื่อกลาง

63103018678 นายภานุวัฒน� ขัตติยะ

63103018679 นายเจตนรินทร� นาคสระน%อย

63103018680 นางสาวสุภาวดี ภูมิโคกรักษ�

63103018681 นางสาวจอมสุรางค� เจริญสวัสด์ิ

63103018682 นางสาวณัฐธิกา ตุ%มประโคน

63103018683 นายสุรศักด์ิ โยงกระโทก

63103018684 นางสาวสุกานดา สาเกตุ

63103018685 นางสาวณัฏฐนันท� เขตพร%อมจันทึก

63103018686 นายประชา วงษาป:ดนา

63103018687 นายนิธิวิทย� ถ่ินแถว

63103018688 นางสาวศิรินญา เฉ่ือยกลาง

63103018689 นายธีระวัฒน� ไกรวงศ�

63103018690 นางสาวรัตติยา จันทร�อาหาร

หน%า 623 จาก 814               
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63103018691 นางสาวรัตติกาล นาพุดซา

63103018692 นางสาวสุกัญญา คูณสันเทียะ

63103018693 นายมานัส เร7งสูงเนิน

63103018694 นายธนภัทร คิดถูก

63103018695 นายนัฐภูมิ สมคิด

63103018696 นางสาวเสาวภา เชียรจันทึก

63103018697 นางสาววรรณิศา อร7าม

63103018698 นางสาวทักษพร ทรงฉลาด

63103018699 นายชลิต สีเก้ิง

63103018700 นายธิติชัย นาคทอง

63103018701 นายพิทักษ� โพธ์ิภัย

63103018702 นางสาวสิริยาพร สว7างศรี

63103018703 นางสาวสุนีย� ย7ามกลาง

63103018704 นางสาวพัชรีย� อ7อนศรี

63103018705 นางสาวกรรณิการ� ต%นสิน

63103018706 นางสาวกัญญารัตน� น้ํานิล

63103018707 นางสาวศศิธร สีมานะ

63103018708 นางสาววิลาวัลย� มีสมานพงษ�

63103018709 นางสาวดวงมณี นาคหิต

63103018710 นายสุวัจน� วัฒนาศิลปX

63103018711 นางสาวรสสคนธ� ผลนา

63103018712 นางสาวนริศรา จันทรภู

63103018713 นางสาวดวงฤทัย พลพัฒนา

63103018714 นางสาวศิรดา พ7วงศิริ

63103018715 นางสาวนันทวัน กุมภาว�

63103018716 นายณัฐพงศ� พันธ�ก่ิง

63103018717 นางสาวจิราภรณ� ชิงชนะ

63103018718 นางสาวมณี เสียงดี

63103018719 นางสาวอรวรรณ ลาภรัตน�

63103018720 นายขวัญทวี คําแก%วแจ7ม

หน%า 624 จาก 814               
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63103018721 นางสาวอ%อมขวัญ ชาติเหิม

63103018722 นางสาวณัฐวดี แก%วเกตุ

63103018723 นางสาวธนพร อายงค�

63103018724 นางสาวกาญจนา ภูพงษ�

63103018725 นายจิตรภาณุ ทองทา

63103018726 นางพุทสะรา ภักดี

63103018727 นางสาวมณีรัตน� แก%วระหัน

63103018728 นายปฏิพัทธ� สิริรุ7งเรืองยศ

63103018729 นางสาวจารุวรรณ อยู7ยง

63103018730 นางสาวพิมพ�พร จ%อยสูงเนิน

63103018731 นางสาวสุพรรษา ยะแสง

63103018732 นางสาวรุจีรัตน� ไศลธนวัฒน�วงศ�

63103018733 นางสาวปราริฉัตร ศรีสัน

63103018734 นางสาวมัลลิกา เจ็กเหล็ก

63103018735 นางสาวอัยลดา จันทะพา

63103018736 นายอดิศักด์ิ จาบประโคน

63103018737 นายกิตติพศ สงค�พิมาย

63103018738 นายฤกษ�ดี ทับขุนทด

63103018739 นายธนวรรธก� อ7วมประเสริฐ

63103018740 นายวิรัตน� ประทุมวงษ�

63103018741 นายวิษณุ กุดัน

63103018742 นางสาวธารทิพย� สายจันทร�

63103018743 นางสาวทัตชญา ยาเสร็จ

63103018744 นางสาวณัฐฤทัย สุทธิธรรม

63103018745 นายพีระชัย เพชรกลั่น

63103018746 นางสาวจีรนุช เยาวลักษณ�

63103018747 นางสาวณัฐวดี สุทธิยานุช

63103018748 นางสาวพรพรรณ ธิติธนรัชต�

63103018749 นายพิษณุ โพธ์ิชัย

63103018750 นางสาวเพ็ญพยอม ถิตย�สวาท

หน%า 625 จาก 814               
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63103018751 นางสาววิภาวรรณ สุตะพันธ�

63103018752 นางสาวพัชรีพร บุญยง

63103018753 นางสาวนิภาวรรณ ป:ตตาเนนะ

63103018754 นางสาวอรอนงค� มณีอ7อน

63103018755 นางสาวสุดารัตน� จันดี

63103018756 นางสาวปพิชญา สมศรี

63103018757 นายเกียรติศักด์ิ วงษ�ชู

63103018758 นายสงกรานต� ภูจันหา

63103018759 นายณัฐวุฒิ บุญสิงห�

63103018760 นางสาวปรานิษา ทราบพรมราช

63103018761 นางสาวรุจิรา จันทา

63103018762 นางสาวณฤดี สุพมาตย�

63103018763 นางสาวณิชาภัทร แก7นกล%า

63103018764 นางสาวปวิชญา แก%ววิเศษ

63103018765 นางสาวฉันฐณี เกิดสมบูรณ�

63103018766 นางสาวสุภาพร ธนันศิริเนตร

63103018767 นางสาวอุไรวรรณ โฉมสันเทียะ

63103018768 นางสาวพวงผกา เจนไธสง

63103018769 นางศุภัชชา ฤทธิธรรมกุล

63103018770 นายกิตติศักด์ิ ทวีทรัพย�

63103018771 นางสาวจีรนุช ผลบุญ

63103018772 นางสาวศิJริรัตน� เนินกลาง

63103018773 นางสาวปริชาติ เสโส

63103018774 นางสาวสุนัน โกบโคกกรวด

63103018775 นายอภิราช รุมกระโทก

63103018776 นางสาวจารุวรรณ ประกอบแสง

63103018777 นางสาวอรวรรณ ทองม%วน

63103018778 นายบุญเสริฐ นาคชัย

63103018779 นางสาววิชุดา แก%วกัณหา

63103018780 นางสาวคณัสนันท� เที่ยงธรรม

หน%า 626 จาก 814               
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63103018781 นายณัฐพงษ� กองโพธ์ิ

63103018782 นายเจษฎาพร ดินจันทร�

63103018783 นางสาววรรณพร ใจจริง

63103018784 นางสาวภัทรียา คณิตไธสง

63103018785 นางสาวภัทราพร หม่ันกิจ

63103018786 นางสาวป:ญญาดี วรรษา

63103018787 นางสาววิลาสินี ภุมรินทร�

63103018788 นางสาวปKยนุช ชํานิไกร

63103018789 นางสาวศิวิภา แมนไธสง

63103018790 นางสาวภมรรัตน� โพดจะโป_ะ

63103018791 นายณัฐพงษ� สุปะโกสัง

63103018792 นายกฤษณวัฒน� อุดมสุข

63103018793 นางสาวลลิตวดี จันทร�ดู

63103018794 นางสาวสุนันทา สีดาพันธ�

63103018795 นางสาววัลภา โชคบัณฑิต

63103018796 นางสาวกชกร ไชยเหมาะ

63103018797 นางสาวพัชรี ปลื้มสายแสง

63103018798 นายณรงค� เนื้อไม%หอม

63103018799 นางสาวนภัสวรรณ บุญมี

63103018800 นายพายุ ต7อโชติ

63103018801 นางสาวเพลินพิศ ศรีจันทร�

63103018802 นายมงคลฤทธ์ิ ช7วยเกิด

63103018803 นางสาวสุภัสสร สุขนา

63103018804 นางสาวธิดารัตน� เผือกมูล

63103018805 นายชาคริต ยุกตานนท�

63103018806 นางสาววทันญา เทียนแกVด

63103018807 นางสาวกรรณิการ� สุดสายเนตร

63103018808 นางสาวกุฎาภา สุภารี

63103018809 นายนันทวุฒิ แสนตุ%มทอง

63103018810 นางสาวศุภรัตน� นวลศรี

หน%า 627 จาก 814               
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63103018811 นางสาวภิญญาพัชญ� แสงคําสวัสด์ิ

63103018812 นายสุรวิทย� ดอกพรมลา

63103018813 นายสุพัฒนา นพวัฒน�

63103018814 นายเสกสรรค� นิมิตร

63103018815 นางสาวสาวิตรี ดีล%อม

63103018816 นางสาวกัลยา ช%างหม่ืนไวย

63103018817 นายศิวดล ดีงาม

63103018818 นางสาวสุวรรณี วันเฟ[Lองฟู

63103018819 นางสาวสุพิมล ถูกหมาย

63103018820 นางสาวศรีประภา โสภา

63103018821 นางสาวจุไรรัตน� จุฬารมย�

63103018822 นางสาวจรรยพร รักสัตย�

63103018823 นางสาวณัฐชยา สุขสวน

63103018824 นางสาวกนกวรรณ ดามะดีน

63103018825 นายดุริยา เพียรสูงเนิน

63103018826 นางสาวกรรณิการ� บุ7นจันทึก

63103018827 นางสาวอรพรรณ เทียมขุนทด

63103018828 นางสาวจุฑามาศ โคกสระน%อย

63103018829 นางสาวพนิดา กลอกกระโทก

63103018830 นางสาวโชติมา ดีชัย

63103018831 นางพชรกมล เล%าเจริญพานิชย�

63103018832 นางสาวทวิวรรณ เครือวรรณ

63103018833 นางสาวเบญจมาศ แก7นแก%ว

63103018834 นายจักรพงศ� นิลไพรัช

63103018835 นายสุทธิชัย เพ็งพิพาท

63103018836 นางสาวพรพิมล เจียมโพธ์ิ

63103018837 นายศิรายุ อาจอละออ

63103018838 นายเมธานนท� เนื้อนา

63103018839 นางสาวอารวีย� เทียบโพธ์ิ

63103018840 นางสาวอาศิราพร ใหม7โพธ์ิกลาง

หน%า 628 จาก 814               
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63103018841 นางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ

63103018842 นางสาวพัชรากร เจริญภูมิ

63103018843 นายศิริศักด์ิ จําปาทอง

63103018844 นางสาวปวีณา ปุราณะผาย

63103018845 นายภูริวัฒน� วรรณโท

63103018846 นางสาวสุนิสา สุดทอง

63103018847 นายหริภัทร พงษ�สุวรรณ

63103018848 นายอนันต� มนตรี

63103018849 นายรออีส ฮัจยี

63103018850 นางณัฐณีย� พโยมแจ7ม

63103018851 นายวรวัฒน� โชคนัก

63103018852 นายนันทวัฒน� วรรณจักร�

63103018853 นางสาวกัญญารัตน� บุญขันธ�

63103018854 นางสาวกมลวรรณ พรมจันทร�

63103018855 นายนักรบ ศรีสรรค�

63103018856 นางสาวอมรรัตน� ชนะกาญจน�

63103018857 นายศุภกฤต นรารัตน�กุล

63103018858 นางสาวอรัญญา เม7นทองดํา

63103018859 นางสาวพัฐสุดา เทียมพัฒน�

63103018860 นางสาวสุธิดา จีนกลาง

63103018861 นางสาวพรรณรัตน� สิทธิสุขไพศาล

63103018862 นางสาวมินตรา บุญญาโพธ์ิ

63103018863 นางสาววิยะดา รอนราญ

63103018864 นางสาวศุภลักษณ� จอดนอก

63103018865 นายสิทธา แก%วกลาง

63103018866 นางสาวณิชารีย� เขตกระโทก

63103018867 นายพรศิริ ศรีเพชร

63103018868 นายกิตติพันธ� อ7อนธานี

63103018869 นางสาวศรีประพา แชงขุนทด

63103018870 นางสาวพัชนี จันณรงค�

หน%า 629 จาก 814               
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63103018871 นางสาวศิริพร ขําจิตสุต

63103018872 นางสาวมยุรี จันทินมาธร

63103018873 นางสาววนาลี มีธนามันต�

63103018874 นางสาวปลายฟNา ปานแก%ว

63103018875 นางสาวนภาพร คุ%มหมู7

63103018876 นางสาวสุภัสสร นิราศภัย

63103018877 นางสาวรัชธิดา บุญเชิด

63103018878 นางสาวมณีญา ชาวสวน

63103018879 นางยุภาวดี สมบัติศรี

63103018880 นางสาวจิตรลดา บุตรศรี

63103018881 นายธนวัฒน� จันทเสนา

63103018882 นายวรศักด์ิ เปลี่ยนขํา

63103018883 นางสาวพัทธ�ธีรา พลีดี

63103018884 นางสาวณัฐธิดา ไพรศรี

63103018885 นายพัทธดนย� อวยสวัสด์ิ

63103018886 นายภุชงค� ฉิมนอก

63103018887 นางสาวนันท�นลิน สมอหอม

63103018888 นายกิตติพร สวัสด์ิไทย

63103018889 นางสาวยุคนธร คงปฐมพงศ�

63103018890 นางสาววิลาวัลย� วันนะ

63103018891 นางสาวพัชญา นันทจันทร�

63103018892 นางสาวกชพร ปลั่งกลาง

63103018893 นางสาวเพ็ญรัตน� ดวงดี

63103018894 นางสาววิรันดา เชื้อเพ็ง

63103018895 นายชินาทร กายสันเทียะ

63103018896 นางสาวกัลยาลักษณ� ขุนสว7าง

63103018897 นายวัชรินทร� เปZยนขุนทด

63103018898 นางสาวสุนิสา นุสุวรรณรัมย�

63103018899 นางสาวชัญญาภัค งัดสันเทียะ

63103018900 นางสาวสุษิตตา สุขศรี

หน%า 630 จาก 814               
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63103018901 นายฐากูร สร%อยจักร

63103018902 นางสาวดวงตา เรืองนักเรียน

63103018903 นางสาวภัทรา มาอินทร�

63103018904 นายปกรณ�เกียรติ เดชชัยภูมิ

63103018905 นายอานนท� แสวงผล

63103018906 นายรวิโรจน� วีระชาติ

63103018907 นายวิโรจน� ถูกจิตต�

63103018908 นายวศพล จิตรหนัก

63103018909 นางสาวนิสาลักษณ� ภู7มาก

63103018910 นางสาวพาฝ:น เที่ยงกล%า

63103018911 นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย�

63103018912 นายปKยะพงษ� ประสพโชค

63103018913 นางสาวพิมรัตน� ราดด7านจาก

63103018914 นายชาติชาย วรรณชูยงค�

63103018915 นางสาวป:ทมาพร ประทุมถ่ิน

63103018916 นางสาวพจนีรัตน� สุขใส

63103018917 นางสาวประกายดาว พันธ�อินทร�ปNอ

63103018918 นางสาวพัชรีพร สมสอาด

63103018919 นางสาวรจนา ทานะรัมย�

63103018920 นางสาวณัฐธิดา กรมรินทร�

63103018921 นางสาวสุธิดา สร%อยทอง

63103018922 นางสาวอรยา เผ7าพันธ�

63103018923 นางสาวศรินทิพย� นามพันธ�

63103018924 นางสาวสุณิสา จอดกระโทก

63103018925 นางสาวกรรณิการ� เขียนโพธ์ิ

63103018926 นางสาวอภิญญา ถาวร 

63103018927 นางสาวอริศรา เสยกระโทก

63103018928 นางสาวภาขวัญ เกตุแก%วกูล

63103018929 นายจรินธร พรมวิเศษ

63103018930 นายทวีวุฒิ โสภังค�

หน%า 631 จาก 814               
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63103018931 นางสาวรัตนมณี เนียมไธสง

63103018932 ส.อ.หญิงจิรัฏฐ� มุ7งดี

63103018933 นายอรรถวิทย� สถาปนเศรษฐ�

63103018934 นางสาวชิดชนก คุ%มแวง

63103018935 นางสาววีรญา เก้ียมชัยภูมิ

63103018936 นางสาวสาวิตรี แก%วสุวรรณ�

63103018937 นางสาวชญาพัชชา วิจิตรโคกกรวด

63103018938 นางสาวชไมพร คลังกระโทก

63103018939 นายธนวัฒน� ศรีสอาด

63103018940 นางสาวสุพัตรา จันทะบาล

63103018941 นางสาวไซนับ มาสยี

63103018942 นางสาวโชติมา ฝอยพรมราช

63103018943 นางสาวพัชราภรณ� ดีขุนทด

63103018944 นางสาวบุญเรือน ทองไชย

63103018945 นางสาวสุธีรพร ทัศนสุวรรณ

63103018946 นางวิลาวรรณ เฒ7าทา

63103018947 นางสาวดวงสุภรณ� แทนป:ญญา

63103018948 นางสาวสุภาพร งาคม

63103018949 นางสาวสุวันนา ลาพรม

63103018950 นางสาวธิดารัตน� แก%วบัวดี

63103018951 นางสาววารินทร�รัตน� หิรัณธนาโชติ

63103018952 นางสาวนัฐกฤตา นิลครบุรี

63103018953 นางสาววันเพ็ญ ปานหลุมเข%า

63103018954 นางสาวสุธิตา สลางสิงห�

63103018955 นางนิพา ยังคง

63103018956 นายวิระชัย ขันตี

63103018957 นางสาวพิชญ�สุกานต� สีรัง

63103018958 นายรหัท ออสวัสด์ิ

63103018959 นางสาวชัญญาภัทร จันทร�มณี

63103018960 นางสาวนิศารัตน� สนขุนทด

หน%า 632 จาก 814               
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63103018961 นายณัฐพล รัตนประสบ

63103018962 นางสาวณัชชา ฉิมณรงค�

63103018963 นางสาวสุภาพร รอดจากเข็ญ

63103018964 นายจักรกฤษณ� วัฒนธีระ

63103018965 นายชีวิน พวงร%อย

63103018966 นายฤทธิชัย บุญสม

63103018967 นางสาวพัชริดา ละอองคํา

63103018968 นางสาวเจนจิรา สุขผ7อง

63103018969 นายธรรมรง ตรีกูล

63103018970 นางสาวรัตน�ประภา เกษร

63103018971 นางสาวกาญจนา เบญจกัลยา

63103018972 นางสาวสุนิสา อีสา

63103018973 นายณัฐวัฒน� คุณวิเศษ

63103018974 นางสาวภักด์ิ ทุมนาหาด

63103018975 นางสาวธิราภรณ� ทิสุด

63103018976 นางสาวภัสสร ศักด์ิวิเศษ

63103018977 นางสาวจุฑามาศ แขกมงคล

63103018978 นายวัชระพงษ� สุจินพรหม

63103018979 นางสาวลวัณรัตน� อัตถดก

63103018980 นายธนากรณ� บนสันเทียะ

63103018981 นายณัฐวุฒิ สุโทสา

63103018982 นางสาวนิภา เบญจศาสตร�

63103018983 นางสาวสุกัญญา สวัสด์ิวงค�

63103018984 นายวรกริช กกสันเทียะ

63103018985 นางสาวนวพร บุตรชานนท�

63103018986 นางสาวปวีณา สร%อยแก%ว

63103018987 นางสาวนิภาพร สระกลาง

63103018988 นางสาวยุภาวดี ค7อนดี

63103018989 นายปKยะวัฒน� วงศ�สนิท

63103018990 นายภัทร�ธนาพงศ� พิพัฒน�ธาดา

หน%า 633 จาก 814               
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63103018991 นางสาวนิตยา หล7วงทองหลาง

63103018992 นางสาวภาวินี เวียงศิริ

63103018993 นางสาวจุฬาลักษณ� บัวล%อม

63103018994 นายรัฐกิจ หม่ันกิจ

63103018995 นายกฤษณา คงทวี

63103018996 นางสาวทัสธิกา ยุบรัมย�

63103018997 นายพิทักษ� ธนทวีคูณ

63103018998 นางสาวจารุตา เพ็งกรูด

63103018999 นางสาวศิรินันท� นัยลี

63103019000 นายภาคภูมิ ป:Lนสันเทียะ

63103019001 นางสาวณัฐมน ดีได%ดี

63103019002 นายพงศกร เขียนนอก

63103019003 นายวุฒิชัย ครุธป:กษี

63103019004 นางสาวอนุสรา บุบผาลา

63103019005 นางสาวม่ิงกมล ประมูลจักโก

63103019006 นางสาวรุจิรา รองพล

63103019007 นางสาวณัฐกานต� ไขโพธ์ิ

63103019008 นายวัฒนา มูลกระโทก

63103019009 นางสาวสมจิตร คําผุย

63103019010 นายหัสดินทร� ชัยเลิศ

63103019011 นางสาวป:ทมา รักงาน

63103019012 นางสาวบุษรินทร� บุญประภากร

63103019013 นางสาวจิตรานุช พินพงษ�

63103019014 นางสาวมนัญชยา สายคติกรณ�

63103019015 นางสาวพิชญา รําจวน

63103019016 นางสาวเพ็ญนภา บุญไทย

63103019017 นางสาวนัฐริกา กิติพันธ�

63103019018 นางสาวจิตวรรณดี จัดรัมย�

63103019019 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ�

63103019020 นางสาวน้ําฝน แข็งขัน

หน%า 634 จาก 814               
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63103019021 นางสาวกัลยรัตน� ดอนขุนทด

63103019022 นางสาวพิมภาพ รสจันทร�

63103019023 นางสาวเนตรนภา กระแสร�

63103019024 นางสาวภิญญา พักสันเทียะ

63103019025 นายศักยะ พรมดอนกลอย

63103019026 นางสาวรสกมล เชี่ยวชาญชัย

63103019027 นายสาธิต มีผาพงษ�

63103019028 นางสาวรัตนาภรณ� พันธ�ศรี

63103019029 นางสาวกฤษณา ทองอุ7น

63103019030 นางสาวกมลวรรณ เพชรจะโป_ะ

63103019031 นางสาวกัญญา วงศ�ศรีใส

63103019032 นายศตวรรษ แก%วกันหา

63103019033 นางกนกพร คุ%มจอหอ

63103019034 นางสาวจีรนันท� ลมงาม

63103019035 นางสาวมยุรี ทะเลิงรัมย�

63103019036 นางสาวพนิดา สุกเอียด

63103019037 นางสาวพนิดา เป_ะยัง

63103019038 นายธีรวุฒิ รมณ�ชิต

63103019039 นางสาวสุวิมล ไชยพิศ

63103019040 นายณัฐพงศ� กฤตสิน

63103019041 นายพีรดนย� ไพลกลาง

63103019042 นางสาวอภัสรา ดวงเดียว

63103019043 นางสาวณัฐกฤตา ปKดตาละคะ

63103019044 นางสาวมินตรา นารถก%านตง

63103019045 นางสาวจิรภิญญา เทียนไสย�

63103019046 นางสาวสุปรียา สิมาชัย

63103019047 นางสาวชุติมณฑน� แมะครบุรี

63103019048 นางสาวณัชชา เงาเกาะ

63103019049 นางสาววิลาสินี ลุนสําโรง

63103019050 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ

หน%า 635 จาก 814               
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63103019051 นายธนชัย ชัยศรี

63103019052 นายสรศักด์ิ เลี้ยงผ7องพันธ�

63103019053 นางสาวมยุรี สามขุนทด

63103019054 นางสาวลดาธัญญา พุ7มแก%ว

63103019055 นางสาวเกษณี ขลิบไหมทอง

63103019056 นางสาวเพ็ญประภา ทองสุข

63103019057 นางสาวฉัตรสุดา แพร7งสุวรรณ�

63103019058 นางสาวอภิญญา พันธ�ศรี

63103019059 นายประกิจ ประเสริฐชาติ

63103019060 นายไตรภูมิ ม7วงดี

63103019061 นายศิริวงค� เกาะสังข�

63103019062 นางสาวสุพรรษา เลื่อนสันเทียะ

63103019063 นายธนาพร พินิจดวง

63103019064 นางสาวมัลลิกา มาศไชยสิงห�

63103019065 นายศตวรรษ งามย่ิง

63103019066 นางสาวสุจิตรา นาทันหมาย

63103019067 นางสาวกัลธิมากรณ� เรืองสมบัติ

63103019068 นางวารินทร� บุญมะณี

63103019069 นางสาวเกษมศรี เพชรน%อย

63103019070 นางสาวสุธิชา เหลือสืบพัJนธุ�

63103019071 นางสาวสุนันทา ต%องถือดี

63103019072 นายกฤติน ชัยศิริ

63103019073 นางสาวศศิธร น้ํานวล

63103019074 นางสาวนภัทร โพธ์ินอก

63103019075 นางสาวมณศศกร โอชา

63103019076 นางสาวชุติมา นวลใหม7

63103019077 นางสาวศศิประภา ชีวาจร

63103019078 นายถานันดร พุ7มเกาะ

63103019079 นายสุธิเกียรติ มากะเต

63103019080 นางสาวสุธิดา ศรีนิล
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63103019081 นางสาวพนิดา บุบผาลา

63103019082 นายสุพจน� สุขสมงาม

63103019083 นางสาวน้ําทิพย� พุดขุนทด

63103019084 นางสาวชัญญานุช บุญมี

63103019085 นางวิภาพร บริโปร�

63103019086 นายจิรวัฒน� ประมล

63103019087 นางสาวอุไรพร มาตรา

63103019088 นางสาวกุลธิดา บุตรวิชา

63103019089 นางสาวเจนจิรา กุลโนนแดง

63103019090 นางสาวยุพิน ตูบสันเทียะ

63103019091 นางสาวณัฐริกา ปะกิระคะ

63103019092 นางสาววัชราภรณ� ชูเลิศ

63103019093 นางวิไลลักษณ� ผิวแดง

63103019094 นายณัฐกฤษณ� ช7วงไกร

63103019095 นางสาวสุนันทา วงศ�ณรงค�

63103019096 นางสาวพัชรินทร� วัฒนวิไลย

63103019097 นางสาวนาตยา โสมคําภา

63103019098 นางสาววลัยลักษณ� เค%าทอง

63103019099 นางสาวภรณ�ภิมลย� อามาตพล

63103019100 นางสาวอารีรัตน� ใกล%สุข

63103019101 นายสันติ จันทคณานุรักษ�

63103019102 นางสาวลัดดาวัลย� ป:ตถานะ

63103019103 นางสาวสิริมา นิสังกาศ

63103019104 นายพชระ พงศ�ไพจิตร

63103019105 นายชาญณรงค� ธีรพจนี

63103019106 นายทรงกลด พลฉิมพลี

63103019107 นางสาวปริยากร โพธิกนิษฐ�

63103019108 นางสาวสุภาพร แพะขุนทด

63103019109 นายธีรศักด์ิ ทราบรัมย�

63103019110 นางสาวกฤษณา บุตรศรีภูมิ
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63103019111 นางสาวขนิษฐา ยวนแม

63103019112 นางสาวสุดารัตน� พันธ�จันดี

63103019113 นายชัยณรงค� โพธิรุด

63103019114 นางสาวเบญจรงค� จ7ากลาง

63103019115 นางสาวรวิพร โลหิตยา

63103019116 นางสาวสมฤดี กิสูงเนิน

63103019117 นางสาวคนธวัลย� อรินตVะทราย

63103019118 นางสาววรรณวิสา พลทามูล

63103019119 นางสาววิภา ยอดทองหลาง

63103019120 นางสาวนันทัชพร จิตรม่ัน

63103019121 นายวีรพล อุฬารกันต�

63103019122 นายศุภณัฐ ใจดี

63103019123 นางสาวอภิชญา จงย7อกลาง

63103019124 นายเกียรติศักด์ิ ชาคริตานนท�

63103019125 นางสาวกมลชนก นครราช

63103019126 นายอติคุJณ อภิรัตน�มนตรี

63103019127 นางสาวสุวันทนา แปNนทอง

63103019128 นางสาวสุรีรัตน� คุณภู7

63103019129 นางสาวธนภรณ� จอมพาลี

63103019130 นางสาวพิศมัย ท%าวมา

63103019131 นายชัยวัฒน� พุทธานุ

63103019132 นายพจนวัฒน� ดวงภมร

63103019133 นางสาวนงค�คราญ เครือวรรณ

63103019134 นางสาวจิตตรา นครศรี

63103019135 นายพิพัฒน�พงศ� ผงกุลา

63103019136 นางสาววิลัดดา ทรงจอหอ

63103019137 นางสาวสุภาพร ใจสูงเนิน

63103019138 นางสาวพัชรินทร� พุ7มทานนท�

63103019139 นางสาวกรกมล จารย�สูงเนิน

63103019140 นางสาวขวัญศิกานต� มะเสนา
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63103019141 นายสุนทร อาสา

63103019142 นายจิณณวิณณ� เทพทอง

63103019143 นายชัชพิมุข หวังกลุ7มกลาง

63103019144 นางสาวกัญญาพัชร สว7างศรี

63103019145 นางสาววิจิตรา ไพรสินธุ�

63103019146 นางสาวปพิชญา เปลื้องกระโทก

63103019147 นางสาวไข7มุก ทิวทองหลาง

63103019148 นายศุภชัย ไชยพิศ

63103019149 นางสาวช7อผกา เกตุโข

63103019150 นางสาววัชราภรณ� ปะติกัง

63103019151 นางสาวปทุมพร สอนตะคุ

63103019152 นางสาววิลาวัลย� ฉิมตระกูล

63103019153 นางสาวแคทลียา แก%วหานาม

63103019154 นางสาวณิชกานต� มะด%วง

63103019155 นางสาวลัดดาวรรณ หินสําโรง

63103019156 นางสาวนฤพร แสนเจVก

63103019157 นายสุวรรณ ภิญโญจิตต�

63103019158 นางสาวปรียานุช สุธรรม

63103019159 นายสิริศักด์ิ วาประโคน

63103019160 นายอนุชิน ดินโคกสูง

63103019161 นางสาววิไลลักษณ� ค้ิวสุวรรณ

63103019162 นางสาววารุณี หนูจันทร�

63103019163 นางสาวสุนทรี เหล7าบัวบาน

63103019164 นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ7ง

63103019165 นางพรรนิภา นิสสัยกล%า

63103019166 นายวุฒินันท� ศรีหาขันธ�

63103019167 นางสาวกัญญาภัทร การดีป:ญญยากุล

63103019168 นางสาวนิลาวัณย� สารถ%อย

63103019169 นางสาวบุญยานุช บังคะดารา

63103019170 นางสาวญาสุมินทร� กํ่ากระโทก
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63103019171 นางลักษิกา สุธรรมมา

63103019172 นางสาวสุวิตา อายุวัฒน�

63103019173 นายคมศิลปX โคตรจันทึก

63103019174 นางสาวชยาพร พลภูงา

63103019175 นางสาวธัญญาณัฏฐ� ณัฐธัญญกุล

63103019176 นายสุกฤษฏ์ิ คําประโคน

63103019177 นางสาวอนันชญา คุตมาสูนย�

63103019178 นายศราวุฒิ สุขแมน

63103019179 นางสาวอรวรรณ พรโสภณ

63103019180 นางสาวกัญญา กิจไธสง

63103019181 นางสาวนรินทร จันทร�แย%ม

63103019182 นางสาวสุกานดา พันหอม

63103019183 นางสาวสุนิษา ชูแสง

63103019184 นางสาวมานิดา บึงระงม

63103019185 นางสาวเบญจมาศ เทียนชัย

63103019186 นายอนิรุตต� บุญสด

63103019187 นายรัตธพงษ� ชํานิจันทึก

63103019188 นางสาวศิริญญา ยมรัตน�

63103019189 นางสาวสุวรรณา โจทย�ครบุรี

63103019190 นางสาวสุภาพร อุดร

63103019191 นางสาวพิจิตรา พรมบุญ

63103019192 นายกรวิทย� เส็งประโคน

63103019193 นายทินกร พันธุ�ยุลา

63103019194 นางสาวจิราพร จันทร�ประเสริฐ

63103019195 นางสาวเบญจมาพร คุรินทร�

63103019196 นางสาวสิรินินทร� เจริญรัมย�

63103019197 นายนิรุตต์ิ เติมงาม

63103019198 นางสาวนิศากร ทองเหลือ

63103019199 นางสาวสิรามล พลภักดี

63103019200 นายรุ7งชัย ขวบสันเทียะ
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63103019201 นางสาวสมนภา รอบแคว%น

63103019202 นางสาวพรรทิพา พิมใจใส

63103019203 นางสาวรัชฎาวรรณ เตยไธสง

63103019204 นางสาวอรวรรณ กล%าหาญ

63103019205 นางสาวทาริกา วงค�ศิริ

63103019206 นายนทีธร คันธมาลย�

63103019207 นางสาววันทนีย� บุญนิธิ

63103019208 นางสาวณัฐพร แสงอรุณ

63103019209 นางสาวภัทรินทร� อินทรกําแหง

63103019210 นายนัฐพงศ� ชาติมนตรี

63103019211 นางสาวศศิมา เพ็ดนอก

63103019212 นายวริทธ์ินันท� วุฒิจินดาโรจน�

63103019213 นางสาววิลัยรัตน� โยราช

63103019214 นางสาวป:ฐมาวดี อุ7นใจ

63103019215 นายญานวัฒน� พิณทรัพย�

63103019216 นางสาวน้ําฝน ยามกระโทก

63103019217 นางสาวจิราวรรณ สวัสดี

63103019218 นางสาวสุธาสินี อินภู7

63103019219 นางสาวยลลัดดา โปร7งกระโทก

63103019220 นายอนุพงศ� วาปZนา

63103019221 นางสาวพรทิพย� จาบทอง

63103019222 นางสาวพนิดา ขอเฉลิมกลาง

63103019223 นางสาวเพชรมณี หวังใจกลาง

63103019224 นางสาวธนวรรณ สมุติรัมย�

63103019225 นายธนกฤต ศรีวิสุทธิชัย

63103019226 นางสาวชาลิสา แซ7แต%

63103019227 นางสาวสุพิชญนาฏ สุนาวินวรรัตน�

63103019228 นางสาวธนัชพร ไชยพิเดช

63103019229 นางสาวศิรินธาร พนารินทร�

63103019230 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล
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63103019231 นางสาวสุชาวดี ศรีไสว

63103019232 นางสาววรัณธนัญภร ปรากฎหาญ

63103019233 นางสาวราตรี ปลักกระโทก

63103019234 นางสาวชฎาพร มะลิซ%อน

63103019235 นางสาวณิชาภา ศรีโทโคตร

63103019236 นางสาวนภัสสร สัดชํา

63103019237 นายธนกฤต นามแก%ว

63103019238 นางสาวสาวิตรี สมอหอม

63103019239 นางสาวนภัสสร ริ้วกระโทก

63103019240 นางสาววีรยา ปานแสง

63103019241 นางสาวพิมพ�มาดา ผิวเอี่ยมภูวัต

63103019242 นางสาวเมวิกา ทองประภา

63103019243 นางสาวสุนีย� เพ็ชรงาม

63103019244 นางสาวณฐพร ยศพลกานต�

63103019245 นางสาวแก%วใจ นวลเถลิงศักด์ิ

63103019246 นางสาวสุภัสสรณ� สวัสด์ิบุญยากร

63103019247 นายพงศ�พล ภูจ7าพล

63103019248 นางสาวพิยดา กะรัมย�

63103019249 นางสาวศุลีพร อัมพวานนท�

63103019250 นางสาวนุชจรินทร� สุขกระบิน

63103019251 นายจักรกฤษณ� สมสวย

63103019252 นางสาวจิราวรรณ มารศรี

63103019253 นางสาวชิดชนก ศิริมงคลขจร

63103019254 นางสาวภัทร�พิชชา ทองศิริ

63103019255 นางสาวประภัสสร ม่ิงโอโล

63103019256 นางสาวปKยะนาถ วงศ�กมลาไสย

63103019257 นางสาวธัญลักษณ� ซ%ายก7า

63103019258 นางสาวกัญญาณัฐ บุญภาค

63103019259 นางสาวณิฐยากุล พิณทะปะกัง

63103019260 นางสาวอริสรา เมฆเงิน
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63103019261 นางสาวพิมภา สัชชานนท�

63103019262 นางรัตนาภรณ� มูลจักร

63103019263 นางสาวอภิญญา ชํานาญกลาง

63103019264 นางสาวปราณี ขอจัดกลาง

63103019265 นางสาวจิรประภา สุโข

63103019266 นายสถาพร นาวัง

63103019267 นางสาวชลธิชา สุวรรณา

63103019268 นางสาวมธุรดา เกิดโชค

63103019269 นางสาวยุวราภรณ� ซ7อนกลิ่น

63103019270 นางสาวปาริชาติ มานะสันติกุล

63103019271 นายนพชัย วินัยสวัสด์ิ

63103019272 นางสาวสุนทรา เสนาลาด

63103019273 นางสาวเมศิญา แสนใจวุฒิ

63103019274 นางสาวธันยาภรณ� จิตรทิกานต�

63103019275 นางสาวธัญพิชชา กุลมา

63103019276 นายพิสิษฐ� คําภิรมย�

63103019277 นางสาวฐิตา อ7อนสลวย

63103019278 นางสาวสุรัสวดี ปรีเปรม

63103019279 นางสาวอรพรรณ ชันกระโทก

63103019280 นางสาวพัชรี ไกรคุ%ม

63103019281 นายไพศาล ชูชีวา

63103019282 นางสาวดวงใจ อรกุล

63103019283 นางสาวพรพิมล ลาสุดตา

63103019284 นางสาวณัฐชยากมล เนาว�ประเสริฐ

63103019285 นางสาวสาเร7 แอบทองหลาง

63103019286 นางสาวกรองทอง วางขุนทด

63103019287 นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก

63103019288 นางสาวกนกวรรณ เหลากําพ้ี

63103019289 นางสาวกนกวรรณ มักกะสัน

63103019290 นายพงศกร พูนขุนทด

หน%า 643 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019291 นางสาวศศิลดา โสชนะ

63103019292 นางสาวสุพัสรา รินทา

63103019293 นางสาวกุลณัฐ สุขเพ่ิม

63103019294 นายศรันย� กรเกริกเกียรติ

63103019295 นางสาวปุณิกา เจริญพันธุ�

63103019296 นายกิตติศักด์ิ จันทราวราสรรค�

63103019297 นางสาวสุภาพร วิระมูล

63103019298 นายกันตชาติ ศรีสุขา

63103019299 นางสาวกิดาการ ย่ิงรัมย�

63103019300 นางสาวอภิญญา ครึนกระโทก

63103019301 นางสาวธัญญารัตน� ผามล

63103019302 นางสาวอุสนา พุฒขุนทด

63103019303 นางสาวอรญา วิเศษหม่ืนไวย

63103019304 นางสาววาสนา หล7มเหลา

63103019305 นางสาวแก%วกาญจน� ประมาพงค�

63103019306 นางสาวสุนิดา เยอสูงเนิน

63103019307 นายรวิภาส ลือโสภา

63103019308 นายธนวัฒน� ผลาพงศ�

63103019309 นางสาวอรจิรา ชนะค%า

63103019310 นางสาวปรัชญา เพียอินทร�

63103019311 นางสาวพัชรี พงษ�สุพรรณ

63103019312 นางสาวกัลญารัตน� นิกูลรัมย�

63103019313 นางสาวดารารัตน� พิมพ�จันทร�

63103019314 นางสาวมันทนา สุวะศรี

63103019315 นางกาญจนา การบรรจง

63103019316 นายวิทยา ป:ตตะเน

63103019317 นางสาวทิวากร กันทะพันธ�

63103019318 นางสาวศิริญญา ประดุดง

63103019319 นายอดิศักด์ิ ไชยมะณี

63103019320 นายอัทธยาสิทธ์ิ ไชยแหม7ง

หน%า 644 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019321 นายพัฒนศักด์ิ ขจรเพชร

63103019322 นายสุรวัชร พันธเสน

63103019323 นางสาวจีรารัตน� นิชวัฒน�

63103019324 นางสาวณัฐฏนิชชา กรูกระโทก

63103019325 นายพลวัต เกิดถาวร

63103019326 นายศุภณัฐ ภัทธิยพันธ�

63103019327 นางสาวจารุณี ชะฎาทอง

63103019328 นางสาวดวงฤดี โคษาราช

63103019329 นางสาวภาณชญา นําพันธุ�

63103019330 นางสาวคชาภรณ� ณสงขลา

63103019331 นางสาวปณิธี มณีจันทึก

63103019332 นายธะมิตรักษ� บัวชัย

63103019333 นายเอื้อการย� พุทธพิพัฒน�

63103019334 นายประวิทย� สิทธิโชติ

63103019335 นางสาวสุนีย� กิจจะ

63103019336 นางสาวทัศนีย� ศรีนวลไสว

63103019337 นางสาวจารุมน เม7ากรูด

63103019338 นางสาวเสาวลักษณ� ฉาง งูเหลือม 

63103019339 นางสาวกัญญานัฐ เซรัมย�

63103019340 นายเชาวลิต ยันตะคุ

63103019341 นายกิตติพงษ� แสงกุดเลาะ

63103019342 นายกันต� เนียมจีน

63103019343 นางสาวกิตติวรา สมนาม

63103019344 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริบุญคุณ

63103019345 นางสาวจิราวรรณ บมตะคุ

63103019346 นายสิทธิพร สุดศรี

63103019347 นายคมกริช แก7นโพธ์ิ

63103019348 นายอุเทน กวดนอก

63103019349 นางสาวนัฐสินี พยุงเกษม

63103019350 นางสาวพิชญาภา แสงกุดเลาะ

หน%า 645 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019351 นายจักรพงษ� คําเมือง

63103019352 นายธนกร สายสุจริต

63103019353 นางสาวจินตนา เฉียงกลาง

63103019354 นายพงษ�ศธร วิเศษยา

63103019355 นายศุภณัฐ ฉัตรกิตยาภรณ�

63103019356 นายเจ็น แก%วรัตถา

63103019357 นางสุธีรา เพียสุระ

63103019358 นางสาวณัฐฐา สุฐมานนท�

63103019359 นางสาวกนกวรรณ สุนทร

63103019360 นางสาวศุภิสรา หนูมะเริง

63103019361 นางสาวรัตนาภรณ� นครไธสง

63103019362 นางสาวฐิติยา สบายเขต

63103019363 นางสาววนิดา พิมพ�เพียง

63103019364 นางสาวกชกร ปKณะถา

63103019365 นางสาวฐิติยาพร เลพล

63103019366 นายทวีศักด์ิ กุดหอม

63103019367 นางสาวพิมพา อุสารัมย�

63103019368 นายจักรพงษ� แก%ววิจิตร

63103019369 นางสาวสุวธิดา ดาโสม

63103019370 นางสาวอินทุอร ขันอาษา

63103019371 นางสาวจารุวรรณ ไทยมะณี

63103019372 นางสาวศลิษา ฉิมณรงค�

63103019373 นางสาวอาภรณี สิงหราช

63103019374 นางสาวพัชรพร นาคสัมฤทธ์ิ

63103019375 นางสาวปรัชวิกรณ� ศกุนตนาค

63103019376 นางสาวนิตยา ทิศกระโทก

63103019377 นายศราวุธ อริยวาที

63103019378 นางสาวณฐมน คําประไพ

63103019379 นางสาวภัทรวดี ผิวจันทร�สด

63103019380 นายชัชพิสิฐ พรหมบุตร

หน%า 646 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019381 นางสาวธนัญญา เฉียบแหลม

63103019382 นายอภิสิทธ์ิ สนสูงเนิน

63103019383 นางสาวเนตรนภา นวลปลอด

63103019384 นายปฐวี มงคล

63103019385 นายฐิติวัชร� ภัทรกิจไพศาล

63103019386 นายอาณัติ อักษรทะเบียน

63103019387 นางสาวขวัญฤดี สีนวล

63103019388 นางสาวภัทรสุดา มาธฤทธ์ิ

63103019389 นายภูสิทธิ ไฝเสน

63103019390 นายเนติพงษ� ยศสันเทียะ

63103019391 นายชัชนัย ปานเพชร

63103019392 นายผดุงศักด์ิ ดวงจันทร�

63103019393 นางสาวฟNารุ7ง ผิวคํา

63103019394 นางสาวสุชาวดี เมืองกลาง

63103019395 นางสาวอัญชลี จงคลาดกลาง

63103019396 นางสาวปวีณา ชาญเวช

63103019397 นายทัตตกร จันทร�โม

63103019398 นายภัทรพงษ� เหลืองภิรมย�

63103019399 นางสาวชลลัดดา เทพนวน

63103019400 นางสาวดารารัตน� นาราษฎร�

63103019401 นายธราดล นักรบ

63103019402 นางสาวชมภูนุช เกนขุนทด

63103019403 นางสาวพราวภะงา สุนาอาจ

63103019404 นางสาวจิณัชญา อุ7นเหมือน

63103019405 นายภัทรพล สีดา

63103019406 นายยุทธนา กลมประโคน

63103019407 นางสาวธีรนันท� สุขสมัย

63103019408 นางสาวมนิษา อารมณ�

63103019409 นายศิวกานต� ปองนาน

63103019410 นายธนภัทร แสงสม

หน%า 647 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019411 นายวริศรา แจ7มจํารัส

63103019412 นางเสนอ นานจันทร�

63103019413 นางสาวเพชรรัตน� ธรรมสิริรัตน�

63103019414 นายประกายเพชร ภาวะรัตน�

63103019415 นายกิตติ มีสิทธ์ิ

63103019416 นางสาวนฤมล รามมะเริง

63103019417 นายชญานนท� สว7างหล%า

63103019418 นางสาวณัฐธิดา พันพะสุก

63103019419 นางสาวอภิชญา อ%นไธสง

63103019420 นางสาวกาญจนา ประกอบผล

63103019421 นางสาวปKยธิดา อาศัยสงฆ�

63103019422 นางสาวพัชรี จูกูล

63103019423 นายศักดิเทพ ไผครบุรี

63103019424 นางสาวชุติมา นามวิเศษ

63103019425 นางสาวพรพิมล การพัดชี

63103019426 นางสาวปKยนุช นิสัยหาญ

63103019427 นางสาวมนัญชยา มีนิสัย

63103019428 นางสาวศศิวรรณ โอภาสเพ็ญทรา

63103019429 นางสาวรวีวรรณ สาอุต

63103019430 นายอังคาร มณีอ7อน

63103019431 นายวรุต บุญกอง

63103019432 นางสาวฉัตรธิดา คิดดี

63103019433 นางสาวณหทัย อินทา

63103019434 นางสาวณัฐกานต� อยู7คงพันธุ�

63103019435 นางสาวอัญชิกา วัดกระโทก

63103019436 นายกฤษฎา พิทธยานันท�

63103019437 นางสาววราภรณ� ตรีเมฆ

63103019438 นางสาวศุภาพรรณ เกิดกระโทก

63103019439 นางสาวชญาภา ทรัพย�ประชา

63103019440 นางสาวพรพิมล วังอินทร�

หน%า 648 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019441 นางสาวอนงค� จุ%ยแก%วพะเนา

63103019442 นางสาวเจนจิรา จ๋ิวสวัสด์ิ

63103019443 นายสุรเกียรติ จันทร�เจ%า

63103019444 นางสาวนัฐฌา เจตบําเพ็ญกุล

63103019445 นางสาววลัยพรรณ คุมสุข

63103019446 นายณัฐวุฒิ ปKLนเพ็ชร

63103019447 นางสาวพิมพ�ชนก รองเมือง

63103019448 นางสาวปาริสรา ฉิมใหม7

63103019449 นายชิณวัตร บุตรสีเมือง

63103019450 นางสาวโสภิต พิลึก

63103019451 นายวงศกร พระใหม7งาม

63103019452 นางสาวศุรีย�ภรณ� สุขอร7าม

63103019453 นางสาวพนิดา กําจัดภัย

63103019454 นางสาวป:ญยพัชร� เรืองสําราญ

63103019455 นางสาวภิญโญ จงยัง

63103019456 นางสาวรัชดาภรณ� ครุฑนอก

63103019457 นางสาวกชพร จงกล7อม

63103019458 นางสาวกมลรัตน� ศรีสว7าง

63103019459 นายปฏิภาณ ใกล%สุข

63103019460 นางสาวกรรณิการ� สิริจามร

63103019461 นางสาวสุกัญญา สังเสวก

63103019462 นายอนุชา สุขสูงเนิน

63103019463 นางสาวอรวรรณ โกรกสําโรง

63103019464 นางสาวราตรี สุแพง

63103019465 นางสุภาพร จิตร�สนธิ

63103019466 นางสาวณัฐกฤษตา ปุnยแก%ว

63103019467 นายทวีศักด์ิ เยาวพงษ�

63103019468 นางสาวโชษิตา สืบม7วงไทย

63103019469 นางสาวภัทรนันท� ปฏิบัติ

63103019470 นางสาวปาลิตา ดวงหย่ีหวา

หน%า 649 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63103019471 นางสาวโชติกา หนานสันเทียะ

63103019472 นางสาวสุวรรณา กรอนกลาง

63103019473 นางสาวพิสุทธิณี เพ7งพิศ

63103019474 นางสาวจริยา พ้ืนหินลาด

63103019475 นางสาวเจนจิรา ป:กมะนัง

63103019476 นายณภัฏ จงภักดี

63103019477 นางสาวสุธิดา ปะสุตัง

63103019478 นายป:ญชา ชะเอมหอม

63103019479 นางสาวสุดารัตน� สร%างกลาง

63103019480 นางสาวจุฑามาศ อุตรอํามาตย�

63103019481 นางสาวจตุพร เพ็ชร�น7วม

63103019482 นางสาวชุติมา ดงนอก

63103019483 นางสาวรัชนิกร วงษ�สุวรรณ

63103019484 นางสาววันวิสา จันทรา

63103019485 นางสาวอรวรรณ ไชยพร

63103019486 นางสาวมินตรา ประจวบกลาง

63103019487 นางสาววิไลพร เกยพุดซา

63103019488 นายจตุพร พอบขุนทด

63103019489 นางสาวสุรารักษ� พูนไธสง

63103019490 นางขนิษฐา จันทราช

63103019491 นางสาวจิรัชชญา รักพร%า

63103019492 นายสิขรินทร� ยินดี

63103019493 นางสาวกรองกาญจน� จริยามา

63103019494 นางสาวพัชราภรณ� ขอยันกลาง

63103019495 นายภัทรดนัย วงศ�อินทร�ตา

63103019496 นางสาวนุชนภา บุญเต็ม

63103019497 นายจิรายุ ลีดี

63103019498 นางสาวธิดารัตน� ปรือกระโทก

63103019499 นางสาววาทินี ทัดศรี

63103019500 นางสาวรุ%งฤดี หรั่งนรินทร�

หน%า 650 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019501 นายศักด์ิสิทธ์ิ สีขาวอ7อน

63103019502 นางสาวพูนสุข เหลาทองคํา

63103019503 นางสาวจิตติมา โททอง

63103019504 นางอรวรรณ ปานสันเทียะ

63103019505 นายฉัตรา เชี่ยวเวช

63103019506 นางสาวณัฐชนา ห7อไธสง

63103019507 นางสาวสุจิตตรา พันจันทึก

63103019508 นางสาวศศิประภา กมขุนทด

63103019509 นางสาวจุฬาลักษณ� ภิรมย�ภักด์ิ

63103019510 นางสาววิป:ศยา มาดี

63103019511 นางสาวภัทราวดี เพ็งไธสง

63103019512 นางสาวปKยพร วงมณี

63103019513 นางสาวอมรรัตน� เซียงนอก

63103019514 นางสาวรวิวรรณ ข%อพิสังข�

63103019515 นายมนตรี ป:ดภัย

63103019516 นางสาวหทัยทิพย� ใจกล%า

63103019517 นางสาวปKยะณัฐ พรหมคล%าย

63103019518 นางสาวกนกพร คําชมภู

63103019519 นายณัฐพงษ� นิติพงษ�อนุพร

63103019520 นางธรัญณภรณ� สัมเลิศรัมย�

63103019521 นางสาวชินพันธ� ชัยนา

63103019522 นายอนุสรณ� ทิศกระโทก

63103019523 นางสุภัทรา นาชัยลอง

63103019524 นางสาวนีลวัจน� บูรณปรีชา

63103019525 นางสาวอัจฉราพร กองฉลาด

63103019526 นางสาวดลฤทัย แปลนกลาง

63103019527 นางสาวกุลสตรี พาภักดี

63103019528 นางสาวบงกชทิพย� ทองเพ็ง

63103019529 นางสาวบุหงา จํานงค�ธรรม

63103019530 นางสาวณัฐริกา คําจันทร�

หน%า 651 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019531 นางสาวมะนิตรา ผสมญาติ

63103019532 นายพิทักษ�พงศ� ปNองขันธ�

63103019533 นางสาวจิระรัชย� ทําทอง

63103019534 นางสาวสุมาลี จะริบรัมย�

63103019535 นางสาวสิรินยา อ่ํากลาง

63103019536 นายฐิติพันธ� สมบัติคํา

63103019537 นางสาวชลินยา บรรณจงส�

63103019538 นายชาญชัย เทนเกาะ

63103019539 นางสาวกัลยรัตน� เทพกมล

63103019540 นางสาวสิริภา ดีต7อ

63103019541 นางสาวสุกานดา บุตรสีทา

63103019542 นางสาวศิรินภา ชวนโพธ์ิ

63103019543 นายวุฒิกร ชลเทพ

63103019544 นางสาวรัศมี ศรีพรหม

63103019545 นายธีระ แก%วรัมย�

63103019546 นางสาวกรองทอง กองแก%ว

63103019547 นายคมกริช แสงชัยสุคนธ�กิจ

63103019548 นางสาวศุภลักษ� พลดงนอก

63103019549 นางนิสา เกิดประโคน

63103019550 นางสาวอภิชญา ศักด์ิจิรพาพงษ�

63103019551 นางสาวสิริดวงกมล กะพัง

63103019552 นางสาวพรหมพร พรหมราช

63103019553 นายภาคภูมิ ม7วงคํา

63103019554 นางสาวศิริวรรณ ปุQนนอก

63103019555 นางสาวปวีณา อนันเต7า

63103019556 นายปKยะณัฐ คําชะนาม

63103019557 นายศราวุธ ดอนมงคล

63103019558 นางสาวนันทิยา สังข�น%อย

63103019559 นางสาววรรณนิสา ม่ิงขวัญ

63103019560 นางสาวหนึ่งฤทัย ปลอดรัมย�

หน%า 652 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019561 นางสาวจันจิรา ม7วงศรี

63103019562 นางสาวกนกวรรณ คําประวัติ

63103019563 นางสาวกมลชนก ผลนา

63103019564 นางสาวภาณุมาส พนมเขต

63103019565 นางสาวอชิรญา ป:จจัง

63103019566 นางสาวสิรินทิพย� ศรีระทัศน�

63103019567 นางสาวสุกัญญา ณ สุวรรณ

63103019568 นายวงศธร กันโฮมภู

63103019569 นางสาวดวงฤทัย แสนศรี

63103019570 นางพรพรรณ จันทร�งาม

63103019571 นายเชาว�วรรธน� สุพันธะ

63103019572 นายพันธกานต� พันธุ�เกิด

63103019573 นางสาววิลาวัณย� แสนพลดี

63103019574 นายสุทธิ ปNองขันธ�

63103019575 นางสาวรติรัตน� ทองไล%

63103019576 นางสาวณัฏฐกันย� ภัทรเดชากัญจน�

63103019577 นางสาวมัณทนา เวียนขุนทด

63103019578 นางสาวพฤหัสตรี สายแก%ว

63103019579 นางสาวรัตนาการณ� บุญสูงเนิน

63103019580 นางสาวกฤติยา บุปผาจรัสพร

63103019581 นางสาวสุธิดา พิมพ�โคตร

63103019582 นายชลันธร พาณิชย�วิบูลย�

63103019583 นายพงษ�ประภัทร ศรชัย

63103019584 นายพงษ�เพชร จันทร�ภิรมย�

63103019585 นายภาณุพงศ� คํามา

63103019586 นางสาวประภัสสร แสงสอน

63103019587 นางสาวกัญญาพัชร สุขสันต�หรรษา

63103019588 นางสาวโสภิต กรวยสวัสด์ิ

63103019589 นางสาวอังคณา สียางนอก

63103019590 นายชนัต เงสันเทียะ

หน%า 653 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019591 นางสาวจุฑามาศ ดีน%อย

63103019592 นางสาวสมฤทัย เจริญวัย

63103019593 นายจตุพล ชูรัตน�

63103019594 นายอานนท� ตันเสน

63103019595 นายสิทธิพงษ� รักงาม

63103019596 นางสาวแสงระวี เหลื่อมสีจันทร�

63103019597 นางสาวสุมินตรา หม่ืนจิตร

63103019598 นายอภิณัฐ บุญเศียร

63103019599 นายธนายุทธ ขันติพงษ�

63103019600 นางสาวแพรวจิรา บุรีแสง

63103019601 นางนงนุช มูลศาสตร�

63103019602 นางสาวนิภาภรณ� โถชัย

63103019603 นางสาวศรีสุฎา วิจิตรโคกกรวด

63103019604 นางสาวจินดาพร ดอกแก%ว

63103019605 นางสาวนิศารัตน� ไขนอก

63103019606 นายสุชานนท� ชูวังวัด

63103019607 นางสาวคัทลียา วงศ�ประชา

63103019608 นางสาวภิญญาพัชญ� ขําบางโพธ์ิ

63103019609 นางสาวสุจินดา แหวนแก%ว

63103019610 นางสาวสุภาภรณ� ทาคํา

63103019611 นางสาวศรินภา ชัยงาม

63103019612 นางสาวกรธิดา สงจันทร�

63103019613 นายณัชพล จําปาชัยศรี

63103019614 นางสาววรรณวิสา ชื่นใจ

63103019615 นางสาวภัทรศยา อุดม

63103019616 นางสาวชนน�ณัฎฎา ก%อนแก%ว

63103019617 นางสาวทิฆัมพร ศรีคต

63103019618 นางสาวเบญญาภา ไชยเมือง

63103019619 นางสาวนิตยากร มะนู

63103019620 นางสาววิริญาภรณ� พิมล

หน%า 654 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019621 นางสาวเบญญาพร ชาติเพ็ชร

63103019622 นางสาวศศิประภา ศรีทองสุข

63103019623 นางสาวพิมพ�พิชชา โสภารักษ�

63103019624 นางสาวธัญลักษณ� ศรีนอก

63103019625 นางสาวยูถิกา ฟุNงจันทึก

63103019626 นายศิริชัย ศิลาธุลี

63103019627 นายธีรพัฒน� บุญพรหม

63103019628 นางสาวสุดารัตน� หาญสุรินทร�

63103019629 นายณภัทร แสงนา

63103019630 นางสาวป:ทมพร รัตนิล

63103019631 นางสาวณัฏฐา จารุการ

63103019632 นางสาวญาณิศา โพธ์ิเงิน

63103019633 นางสาวดวงพร นิลคร

63103019634 นายจิรันตน� กาบขุนทด

63103019635 นางสาวสุดารัตน� พวงสวัสด์ิ

63103019636 นางสาวนุชนาถ อินทรมะณี

63103019637 นายสิทธิกร เสาว�ทอง

63103019638 นางสาวสุธิดา เอนกลาง

63103019639 นายวุฒิชัย เย่ียมสูงเนิน

63103019640 นางสาวอมรรัตน� คงมี

63103019641 นางสาววรลักษณ�  ิทิแหลม

63103019642 นางสาวเกตุมณี ศาลางาม

63103019643 นางสาวจุฑามาศ พิมพ�วัน

63103019644 นางสาวอมรรัตน� เฉลียวไว

63103019645 นางสาวปวีณา มีศรี

63103019646 นางสาวฐานิดา เสริมดี

63103019647 นายประสพผล แสนมณี

63103019648 นางสาวพรพิมล อุพลรัมย�

63103019649 นางสาวดาราพันธุ� ป:Lนมะเริง

63103019650 นางสาวจิราพร พรมขุนทด

หน%า 655 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019651 นางสาวมาริษา ทาทอง

63103019652 นางสาวนิภาพร วินทะไชย�

63103019653 นางสาวจุไรรัตน� ผาดไธสง

63103019654 นางสาวนันทิยา โคษา

63103019655 นายนวพล เสนาวงศ�

63103019656 นางสาวอภิญญา สุโพธ์ิ

63103019657 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ�

63103019658 นางสาวกวินนา เสาะรส

63103019659 นางสาวจิตรลดา ชมบุญ

63103019660 นางสาวเพ็ญนภา สมานมิตร

63103019661 นายนิติกร ห7อไธสง

63103019662 นายพลพิพัฒน� พรสันเทียะ

63103019663 นางสาวอุสิชา ป:ญญา

63103019664 นางสาวอธิกุล สมชื่อ

63103019665 นางสาวพัชราพร ดีตลอด

63103019666 นางสาวภัศรา กัณหกุล

63103019667 นางสุภาพร คุณารักษ�

63103019668 นางสาวสิริรัตน� โซวเกียรติรุ7ง

63103019669 นางสาวสุรีกร ขัดแก%ว

63103019670 นางสาวนัฐชา จันทะเลิศ

63103019671 นางสาวสินธนาภรณ� กมลเพ็ชร

63103019672 นางสาวพิชยา พืชนอก

63103019673 นางสาวอนัญญา บุรงค�รัมย�

63103019674 นางสาวสุรัสวดี พบเกาะ

63103019675 นางสาวกนกกานต� สิทธ์ิรัมย�

63103019676 นางสาวสุภาวรรณ แซวประโคน

63103019677 นางสาวสุพัชรินทร� สมิงรัมย�

63103019678 นางสาวรัชดาภรณ� กํ่าสิงห�นอก

63103019679 นางสาวชฎารัตน� พลฤทธ์ิ

63103019680 นางสาวศศินา ประโพทัง

หน%า 656 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019681 นางสาวปริชญา โคตะนนท�

63103019682 นางสาวเกร็ดแก%ว ธรรมรักษ�

63103019683 นายหัสดิน แผ7วสูงเนิน

63103019684 นางอัญชลี สําลี

63103019685 นายภูหลวง ธรรมสูตร

63103019686 นางสาวสุภัทริดา บรรดาศักด์ิ

63103019687 นางสาวอรณี แคล%วสูงเนิน

63103019688 นางสาวแสงระวี สายสุวรรณ

63103019689 นางสาวรุ%งพรรณ ไทยเขียว

63103019690 นางสาวกมลชนก บัดสูงเนิน

63103019691 นางสาวปรียานุช สุดคนึง

63103019692 นางสาวรุ7งนภา อัสพันธ�

63103019693 นางสาวพิมพ�นารา สมบัติสิทธิบุรี

63103019694 นายธนารัชต� ฉมารัตน�

63103019695 นายโยธิน บรรลือทรัพย�

63103019696 นางสาวนภัสวรรณ วงศาสนธ์ิ

63103019697 นายพงศธร บุญพรพิมลกิจ

63103019698 นางสาวพรพรรณ มิตรแสง

63103019699 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข

63103019700 นางณัฐพร สุชีวกุล

63103019701 นางสาวสุดารัตน� ประทาศรี

63103019702 นางสาวอุษา สีเข%ม

63103019703 นางสาวจิราภรณ� ภูมิกอง

63103019704 นางสาวชลิตา สงิมทอง

63103019705 นางสาวเดือนเพ็ญ สายแวว

63103019706 นางสาวสกุลทิพย� เหล็กกล%า

63103019707 นางสาวปKยะนันท� สีแวงเขตร�

63103019708 นายวรวิทย� ขอนรัมย�

63103019709 นางสาวสุภัสสรา ดวงสว7าง

63103019710 นางสาวสมศรี เยอหม่ือ
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ระดับปริญญาตรี

63103019711 นางสาวศศิธร ภู7มะณี

63103019712 นายขจรเทพ คําภัยวงศ�พิทักษ�

63103019713 นางสาวบุษยา คล7องการ

63103019714 ว7าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี เชื้อเหลือง

63103019715 นางสาวณัฐชญากาญจน� มีงาม

63103019716 นางสาวมุกดาภรณ� ครผา

63103019717 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� กลีบบัวแก%ว

63103019718 นางสาวนัดดาวัลย� พันชนะ

63103019719 นางสาวเมษญาณี โพธิชัยยา

63103019720 นางสุทธิดา พ่ึงตาแสง

63103019721 นางสาววิภาวดี ดอนเตาเหล็ก

63103019722 นางสาวสุฤดี ครวญดี

63103019723 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�อ7อน

63103019724 นางสาววรรณกร ศรีคําบ7อ

63103019725 นางสาวกนกวรรณ สายยาน

63103019726 นางสาวพิชชาพร ชิงรัมย�

63103019727 นางสาวนันทนัช โคมทอง

63103019728 นางสาวรุ7งรัศมี เชื่อนิจ

63103019729 นางสาวณัฐวดี แสงกระจ7าง

63103019730 นายสุริยนต� พุ7มใหม7

63103019731 นายมนู ฤทธ์ิชัยเจริญ

63103019732 นางภูริชญา จันทร�กล%า

63103019733 นายวรากร ศิรินันติกุล

63103019734 นางสาวพลอยไพลิน แสงประดิษฐ�

63103019735 นายสิทธิพล ทองบุตร

63103019736 นางสาวสุภัสรา ชิ้นงูเหลือม

63103019737 นางสาวโสภาพรรณ ศรีราช

63103019738 นางสาวชิดชนก จุ%ยทรัพย�

63103019739 นางสาวณภัค วงษ�กนก

63103019740 นายวัลลภ เปรื่องสมบูรณ�
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63103019741 นางสาวธัญญารัตน� เอกจีน

63103019742 นายจอมพล เกตุแก%ว

63103019743 นางสาวสุขุมาภรณ� ช%างสาร

63103019744 นางสาวนริศรา ดอกสันเทียะ

63103019745 นางสาวหัสรามนท� อนันท�อัครเดชา

63103019746 นางสาวพุทชราภรณ� ใจกล%า

63103019747 นางสาวสุภาพร สีดาวงษ�

63103019748 นายธนิต แสนศรี

63103019749 นายเจนวิชญ� ดงอุเทน

63103019750 นางสาวเพชรรัตน� พรมเจริญ

63103019751 นายภานุพงศ� สุยะ

63103019752 นางสาวคีตะ ไกรอภัยวงษ�

63103019753 นางสาวศิริพร วรครบุรี

63103019754 นางสาวนภาพร เบี้ยกระโทก

63103019755 นางสาวคณัสมน พชระพาทย�

63103019756 ส.อ.วีรวัชร� สุขใส

63103019757 นางสาวอุทุมพร สาลีพวง

63103019758 นายกิตติพัฒน� รุ7งเรืองรัตนา

63103019759 นางสาวรังสิยา บุญนอก

63103019760 นางสาวจิราภรณ� สมจิต

63103019761 นายกฤษณุ เชื้อบุตรดี

63103019762 นายสุรัตน� เกิดบุตร

63103019763 นางสาวพิชญาภา เร7งมานะวงษ�

63103019764 นางสาวณัฐสิรี เรืองพัฒนา

63103019765 นางสาวณัฐชารีย� ตังศิริวัฒนากุล

63103019766 นางสาวปุณยวีร� อุดมสุข

63103019767 นางสาววิไลวรรณ คล7องชอบ

63103019768 นางจิราพร เสริมวิเศษ

63103019769 นางสาวทิพยรัตน� ทิพย�อักษร

63103019770 นางสาวสุมิตรา นานา

หน%า 659 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103019771 นางสาวกุสุมา วิเศษธร

63103019772 นางสาวอัญชนา นามเขต

63103019773 นางอรวรรณ รัตนวิชัย

63103019774 นางสาวปาริญา กองเพ็ชร

63103019775 นางสาวรุจิรา ออโพธ์ิทอง

63103019776 นางสาวจารุลี กอบัว

63103019777 นางสาวกานต�ธิดา เกียรติยศ

63103019778 นายอนวัฒน� สิมสีดา

63103019779 นางสาวอัญชลี พรมตา

63103019780 นางสาวลลิตา อิ่มแมน

63103019781 นางสาววศินี ชมชื่น

63103019782 นายชัยวัฒน� เจริญรัมย�

63103019783 นางสาวนันทคร คํากอง

63103019784 นางสาววราพร พาพินิจ

63103019785 นางสาวกัญญาภัค บุญประกอบ

63103019786 นางสาวประกายดาว อกฝาย

63103019787 นางสาวสุดารัตน� สืบสิมมา

63103019788 นางสาวปทุมรัตน� สุดตาชาติ

63103019789 นางสาวดารินทร� เทียงคาม

63103019790 นางสาววิชุดา กัณหาพรม

63103019791 นายจีรศักด์ิ โยมะบุตร

63103019792 นายชนน�พิเชษฐ� เหล7าแสงไทย

63103019793 นางสาวภควดี ชาติมนตรี

63103019794 นางสาวศิริขวัญ คงสุวรรณ�

63103019795 นางสาวสป:น ทองพร%าว

63103019796 นายลัทธวัฒน� เรืองประเสริฐ

63103019797 นายอติคุณ รักษาวงศ�ศักด์ิ

63103019798 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ

63103019799 นายสุบิน ศรีคุณ

63103019800 นางสาวภรณ�จิรา จรก่ิง
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63103019801 นางสาววันดี สุนทรงาม

63103019802 นางสาวนิยดา ม7วงกระโทก

63103019803 นางสาวกัณต�ธรากรณ� เกิดฤทธ์ิ

63103019804 นางสาวจันทิมา พอขุนทด

63103019805 นางสาววาสนา จันภิรมย�

63103019806 นางสาวนลินี รักวงศ�

63103019807 นางสาวเบญญทิพย� วันเหิม

63103019808 นางสาวจริยา จันทร�งาม

63103019809 นางเพ็ญนภา ทศหล%า

63103019810 นางสาวเปรมมิกา พลดงนอก

63103019811 นางสาวปริญญา เฮงตระกูล

63103019812 นายเกริกพงศ� ยืนยาว 

63103019813 นางสาวกัลยา ศรีเศษ

63103019814 นายอนุชา หรบรรพ�

63103019815 นางสาวแคทรียา ยืนยง

63103019816 นางสาวกาญจนา ฤทธิสิงห�

63103019817 นายศุภกร ศรีละเริง

63103019818 จ7าสิบเอกภานุพงศ� ปะนามะทัง

63103019819 นางสาวปKยธิดา กลอยพรมราช

63103019820 นางสาวพิมพ�ชนก ลาภเกิด

63103019821 นางสาววิภาวี สีน%อย

63103019822 ว7าที่ร%อยตรีศิริชัย หงษาทร

63103019823 นางสาวปริศนา ทับสีแก%ว

63103019824 นายณัฐสิทธ์ิ เมินกระโทก

63103019825 นายเมธิสรัศม์ิ มะวังนุทูล

63103019826 นางสาวจุฑามาศ สงึมรัมย�

63103019827 นางสาวสุธิดา รอกกระโทก

63103019828 นางสาวจงดี ไวไธสง

63103019829 นางสาวศุภยา นิดกระโทก

63103019830 นายแสนภูมิ สมัครเดียว
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63103019831 นายไกรฤกษ� เอี่ยมศรี

63103019832 นางสาวลักขณาพรรณ โตเพชรศิริพงษ�

63103019833 นายภานุ นิลศิลา

63103019834 นางสาวจุฑาภรณ� พินโคกสูง

63103019835 นางสาวอารียา ลัดกลาง

63103019836 ว7าที่ ร.ต.วราภรณ� บุตรศรีภูมิ

63103019837 นางสาวสาวิกา สร7ายหอม

63103019838 นางนันทนา เถาว�ทิพย�

63103019839 นางสาวกนกวรรณ ขันธุป:ทม�

63103019840 นางสาวอริษา ศรีชนะ

63103019841 นางสาวอารยา ถ่ัวประโคน

63103019842 นายพนธกร เนื่องมัจฉา

63103019843 นางสาวพัชราภรณ� โตหม่ืนไวย

63103019844 นายเจษฎาวัจน� เรืองบุญ

63103019845 นายไกรสินธ� ศิริรังษี

63103019846 นางสาวประกายวรรณ ชัยดิษฐ�

63103019847 นางสาววิภาวี จงจิตร�กลาง

63103019848 นางสาวณัฎฐธิดา ประยูรหาญ

63103019849 นายศากวร วิเศษนคร

63103019850 นางสาวสกาวมาศ ดวงโพธ์ิทอง

63103019851 นางสาวอัจฉรา ตลับศรี

63103019852 นายภูมิระพี คงย่ิงเรืองสิน

63103019853 นางสาวธันยพร มูลกระโทก

63103019854 นางสาวชลธิชา ไวยขุนทด

63103019855 นางสาวบุญญาพร แก%วกล%า

63103019856 นางสาวนุชรีย� กว%างขวาง

63103019857 นางสาวสุจินดา เดือนไธสง

63103019858 นางสาววรัชยา สวาสดี

63103019859 นางสาวกมลพรรณ จันทร�สุข

63103019860 นายคณิศร อุไรพรรณ
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63103019861 นายสิทธิศักด์ิ ทันใจ

63103019862 นางสาวอรอุมา สุขขี

63103019863 นายชูทวีป ทองอ%ม

63103019864 นายวรายุส คตวงค�

63103019865 นายณรงค�ฤทธ์ิ สังฆะเวช

63103019866 นางสาวศิริรัตน� ไชยธงรัตน�

63103019867 นางสาวสุนิสา ขุนชาญโหมก

63103019868 ว7าที่ร%อยตรีเจษฎา จอดสันเทียะ

63103019869 นายธีรรัตน� รัตนจันทร�

63103019870 นายวสันต� จันดี

63103019871 นางสาวจินต�จุฑา อุ7นใจ

63103019872 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริสุข

63103019873 นางสาวพรชนก ขําชัยภูมิ

63103019874 นายชวกร คําฝ:;น

63103019875 นางสาวภัทรวดี คลองข7อย

63103019876 นายเพชรรัตน� บุญกล%า

63103019877 นางสาวสุพรรณี สุโพธ์ิ

63103019878 นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ

63103019879 นางสาวกนิษฐา แผ%วประโคน

63103019880 นางสาวทิพยรัตน� ข7วนกระโทก

63103019881 นางสาวสุธิณี ชุมดี

63103019882 นายทิตย�ธวัช ใจตรง

63103019883 นางสาววรรณกร หาญสูงเนิน

63103019884 นางสาวรัตน�ติการ บุราชรินทร�

63103019885 นางสาวชไมพร ชุนเกาะ

63103019886 นายสิทธิเดช มหาเปชานนท�

63103019887 นางสาวดวงสุดา ป:ญญาแหลม

63103019888 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภักดี

63103019889 นางสาวมนัสนันท� ไผ7แก%ว

63103019890 นางสํารวย สีสังข�
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63103019891 นางสาวกนิษฐา แซงขุนทด

63103019892 นางสาวรถจรินทร� พลาด

63103019893 นางสาวจิตรทิวา อินแสน

63103019894 นางสาวนวพร จันทร�สีดา

63103019895 นางสาวเกวลี สุวรรณกาโล

63103019896 นางสาวนัทฎิยา สุวรรณกูฎ

63103019897 นายธนวัฒน� ฉิมกูล

63103019898 นางสาวปณิตา แดงนา

63103019899 นางสาวเมธาวี บุตรี

63103019900 นางสาวถิรดา ณัฐศาพงศ�

63103019901 นายบัณฑิต แดงหล%า

63103019902 นางสาวมัณฑนา เนียมพาง

63103019903 นางสาวสุวนันท� ชิดรัมย�

63103019904 นายณฐภัทร ลีนะหุต

63103019905 นายทรงพล แซ7เล็ก

63103019906 นางสาวจิรัชญา อร7ามชัย

63103019907 นายจามินทร� ศรีแก%ว

63103019908 นางสุรีย�ภรณ� เอี่ยมรัมย�

63103019909 นายธรรมปพน สมหมาย

63103019910 นางสาวจุฑาทิพย� สิทธิเกษมชัย

63103019911 นางสาวกรรณิการ� สัตรัมย�

63103019912 นางสาวอภิญญา แสงนาโก

63103019913 นางสาวรัชนีกร คุ%มสุวรรณ

63103019914 นางสาววรรณนิภา จุลสานะ

63103019915 นางสาวสุวิภา มารักษา

63103019916 นางสาวอรณี ทวีรัมย�

63103019917 นางจิรพร โค%งนอก

63103019918 นายวิรภัทร บุญประเสริฐ

63103019919 นายนันทพัทธ� บุญเพ็ง

63103019920 นายธนวัฒน� เสาวพันธ�
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63103019921 นางสาวชุติมา ดอกแคกลาง

63103019922 นางสาววิจิตรา กลบสูงเนิน

63103019923 นางสาวรุจิรา อารยนันทพงศ�

63103019924 นางสาวณัฐนรี คุ%มมือ

63103019925 นางสาวนลินรัตน� เศียรนอก

63103019926 นางสาวปฏิกาญจน� เครือน้ําคํา

63103019927 นางสาวปาริฉัตร ดอกคํา

63103019928 นายธนบูรณ� ศรีสว7าง

63103019929 นางสาวพิมพ�ชนก กาบกระโทก

63103019930 นายณัฐพล บุตรเกตุ

63103019931 นางสาวณฐพร จําปาแพง

63103019932 นางสาวสุกัญญา ศรีสุพโยค

63103019933 นางสาวเนตรนภา มาลาหอม

63103019934 นางวาสนา ปลั่งกลาง

63103019935 นางสาวณัฐธิดา กมุติรา

63103019936 นายสรวิชญ� สถิตย�สุข

63103019937 นายธนาพงศ� พูนชัย

63103019938 นางอารณีย� ขันภักดี

63103019939 นางสาวปณิภา อินทร�กระโทก

63103019940 ว7าที่ร%อยตรีณรงค�ฤทธ์ิ สวัสด์ิรัมย�

63103019941 นางสาวสกุลทิพย� เข็มทอง

63103019942 นายธเนศ เหลื่อมศรีจันทร�

63103019943 นายปฐมพงษ� แสงขาน

63103019944 นางสาวสาวิการ� ทาประโคน

63103019945 นายนาวี ปลื้มสุนทร

63103019946 นางสาววิภารัตน� แสนพันธ�

63103019947 นางสาวทิพาภรณ� ดีขุนทด

63103019948 นางสาวณัฐกฤตา หวังครกลาง

63103019949 นางสาวรัตนา สุลินทาบูรณ�

63103019950 นางสาวฐิดาภรณ� จันทร�ศรี
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63103019951 นางสาวดุษฎี สิงหวงค�

63103019952 นางสาวพัชรา ปรีชาพล

63103019953 นายวิทวัส ต้ังประเสริฐ

63103019954 นางพิศมัย สามาลย�

63103019955 นางสาวชฎานาฏ เจริญการ

63103019956 นางสาวปราณี บุนตะไนย�

63103019957 นางสาวสุภาพรรณ โดนสันเทียะ

63103019958 นางสาวทิวาพร ตุมร

63103019959 นางสาวเสาวรส สารคล7อง

63103019960 นางสาวกานต�ชนก แก%วบัวป:ด

63103019961 นางติญาพร พรมประโคน

63103019962 นางสาวแพรวพริ้ง เทวินรัมย�

63103019963 นางสาวอภิสรา เทียนทอง

63103019964 นางสาวพรรณา นวลดี

63103019965 นางสาวกุลชญา โชติขุนทด

63103019966 นางสาววันทิพย� ธงภักด์ิ

63103019967 นางสาวกาญจนา ลาขุมเหล็ก

63103019968 นางสาวปKยะพร ชมชื่น

63103019969 นางสาวจุติกรานต� อังคพนมไพร

63103019970 นางสาวปนัดดา กล%าหาญ

63103019971 นางสาวป:ทมา ปราณีตพลกรัง

63103019972 นายทอมสันต� ภาระไพร

63103019973 นายชัยวัฒน� บุญสูง

63103019974 นางสาวณัฐสุดา โพธ์ิพัฒน�

63103019975 นายชัยนันท� วันอินทร�

63103019976 นางสาวนันทนัช เกียรติศักด์ิศิริ

63103019977 นางสาวกมลทิพย� หอมทอง

63103019978 นางสาวนฤมล อินปQาน

63103019979 นางสาวพิมพ�ชนก เคียงสันเทียะ

63103019980 นายเกียรติศักด์ิ ชุมศรี
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63103019981 นางสาวมัญชีรรัตน� เอกศักด์ิสิริ

63103019982 นางสาวจันทร�จิรา เอ็นยอด

63103019983 นายพงษ�ธนา สายรัตน�

63103019984 นางสาวอัสณี เจริญจิต

63103019985 นายพศิน ฮึกขุนทด

63103019986 นางสาวนิลวรรณ ดํานิล

63103019987 นางสาวลักขณา แจ7มทุ7งคา

63103019988 นางสาวรัญชิดา เวียงกมล

63103019989 นางบุญศิริ เกิดสมบัติ

63103019990 นางสาวสุจิตรา เพ็ญเกษม

63103019991 นายนรเศรษฐ� จงปราณี

63103019992 นายเทียนทอง วงษา

63103019993 นางสาวเกศินี เที่ยงธรรม

63103019994 นางณัฐกานต� พฤทธ์ิมาศ

63103019995 นายจิรวัฒน� พิชิ

63103019996 นางสาวมาริสา ถ่ินถาน

63103019997 นางสาวปุณณ�พิมญชุ� บุญพัฒนวาณิช

63103019998 นายวชิระ เป^นเครือ

63103019999 นางสาวขวัญจิรา ชาติผักแว7น

63103020000 นายอรรถวัฒน� วิทูรภัทร

63103020001 นายวีรวัฒน� ปาลสินกุลกิจ

63103020002 นายสันติภาพ อ7อนหนองหว%า

63103020003 นางสาวจีรนันดา บุญเที่ยง

63103020004 นางสาวจิตต�โสภิณ หินแดง

63103020005 นายพรมงคล เสี่ยมแหลม

63103020006 นายพงศธร กุลเมือง

63103020007 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีศักดา

63103020008 นางสาวแพรวพรรณ ดูเรืองรัมย�

63103020009 นางสาวพิชยาพัณ ไกรศร

63103020010 นางสาวณัฐวิภา ลิ่มนิจโพธิขํากุล
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63103020011 นางสาวกัลยรัตน� ผํานอก

63103020012 นางสาวจีรพรรณ ฟางชัยภูมิ

63103020013 นางสาวพฤกษา จักร�สูงเนิน

63103020014 นางสาวจิตสุคนธ� เพชรนอก

63103020015 นางสาวพรสุดา จันทุภา

63103020016 นายกิตติพงษ� กลางสวัสด์ิ

63103020017 นางสาวปฐวี บัวสะอาด

63103020018 นางสาวผกามาศ ทินนา

63103020019 นางสาวเบญจพร แสนแก%วใส

63103020020 นางสาวอรอนงค� หวังมวนกลาง

63103020021 นางสาวปภัสรา ศรีโพธ์ิกลาง

63103020022 นางสาวณัฐกานต� แก7นม่ัน

63103020023 นางสาวณัฐชนา เสาทอง

63103020024 นายชลันธร อุ7นเจริญ

63103020025 นายธนาธิป แจ7มใส

63103020026 นายพงศ�วิชญ� ยันต�ผูกวาจา

63103020027 นางพั ชรินทร� อิวา โมโตะ 

63103020028 นางสาวพันธ�ประภา บัวกล่ํา

63103020029 นางสาวนุศรา บุญเปZย

63103020030 นางสาวชนินาถ ต้ังสมบูรณ�

63103020031 นายชวลิต วงศ�ไชยา

63103020032 นางสาวศศิมาภรณ� จันทวงษ�

63103020033 นายอธิศักด์ิ อาสานอก

63103020034 นางสาวปริศนา กันจันวงศ�

63103020035 นางสาวสุภาวดี อินตVะจักร�

63103020036 นายรพี สมสุข

63103020037 นายเจษฎากร ม่ังมี

63103020038 นางสาวพรศิริ แสนประเสริฐ

63103020039 นางสาวรัตติกาล พุดชู

63103020040 นายวีระพงษ� สีลากุล
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63103020041 นายธัญธวัช พรหมทอง

63103020042 นางสาวอนุสรา บังพิมาย

63103020043 นายสุจินดา หลําทุ7ง

63103020044 นายสิทธิศักด์ิ เพชรสูงเนิน

63103020045 นางสาวหนึ่งฤทัย เปลือกคํา

63103020046 นางสาวดวงพร เจริญเผ7า

63103020047 นางสาวนวกาญจน� พรมชัย

63103020048 นายเฉลิมฤทธ์ิ แดงงาม

63103020049 นายรัชภูมิ สอนจิตร�

63103020050 นางสาวเบญจมาศ พ่ึงน้ํา

63103020051 นางสาวนวรัตน� คล7องชอบ

63103020052 นางสาวรัตญา งามป:ญญา

63103020053 นางสาวนวกานต� ฉาไธสง

63103020054 นางสาววริศรา แชจอหอ

63103020055 นางสาวกิติยา มัดจุปะ

63103020056 นางสาวอาทิตยา ฃารีพร

63103020057 นางสาวมณฑาทิพย� สํารวมรัมย�

63103020058 นางสาวณัฏฐา เจนขบวน

63103020059 นางสาวปฐมาวดี พลเย่ียม

63103020060 นางสาวพรธิชา สัตนาโค

63103020061 นางสาวณัฏฐรียา ค7ายสงคราม

63103020062 นางสาวดุษฎี แอบฉิมพลี

63103020063 นายสมเจตต� เจียรัมย�

63103020064 นายสัญญพงศ� ภัทรกุลกนิษฐ

63103020065 นางสาวอัมพวัน พิลึกนา

63103020066 นางสาวจิตราภรณ� กกรัมย�

63103020067 นายพีรพัฒน� เพียรการ

63103020068 นายขจรศักด์ิ เอกบัว

63103020069 นายธีรยุทธ สุขมาก

63103020070 นายพงศ�คณิต ฤทธิรณ
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63103020071 นางสาวหัทยา เพสูงเนิน

63103020072 นายอรรถพงษ� รัตนศฤงค�

63103020073 นายธีระวัฒน� จันทะกา

63103020074 นางสาวเกศวรา มีหาญเสมอ

63103020075 นางสาววรรณภา ทรงงาม

63103020076 นางสาวอัจฉริยา แสดกระโทก

63103020077 นายทินวัฒน�  7ห7ามสันเทียะ

63103020078 นางสาวแก%วตา ป:ญญายงค�

63103020079 นางสาวอัญชิษฐา วลัยกนก

63103020080 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน

63103020081 นางสาวสุกานดา หนูสุวรรณ�

63103020082 นางสาวกมลพรรณ ไชยสงคราม

63103020083 นางภนิตา เศรษฐคุณากุล

63103020084 นายจาตุรนต� แก%ววิเศษ

63103020085 นายภัทรพล ทองศรีมะดัน

63103020086 นางสาวสุภาพร เพียรดี

63103020087 นายย่ิงยศ ย่ิงกําแหง

63103020088 นางสาวรุ7งนภา ยางทอง

63103020089 นายพงศ�ภัค เรียงผา

63103020090 นายฉัตราวัฒน� อุปถัมภ�

63103020091 นางสาววนาธร ครองสุข

63103020092 นางสาวกาญจนา ทองอินที

63103020093 นายจักรพันธ� อยู7นาน

63103020094 นางสาวนิตยา จวบกระโทก

63103020095 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพ�กลาง

63103020096 นายณัฐเดช บุญรอด

63103020097 นางสาวนัชชา ประดิษฐ�ผล

63103020098 นางสาวธนัชชา รองเย็น

63103020099 นางสาวสุกัญญา ดงหงษ�

63103020100 นางสาวกัญญาภัทร พิพิธกุล
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63103020101 นางสาวชนัดดา ยาสมุทร

63103020102 นางสาวสุกัญญา สวัสดี

63103020103 นางสาวสุมิตรา โนนพลกรัง

63103020104 นายณัฐพงศ� การกาวี

63103020105 นางสาวขนิษฐา ขอนพุดซา

63103020106 นางสาวยุภาวรรณ� บุญจริง

63103020107 นายปKยะพงศ� ศรีภิรมย�

63103020108 นายณภัทร โยธายุทธ

63103020109 นางสาวขนิษฐา ตะคร%อสันเทียะ

63103020110 นางสาวรินรดา รักศิริวัฒนา

63103020111 นางสาวณัฐธยาน� ธรรมวิเศษสกุล

63103020112 นางสาวนิโรบล เติมสุข

63103020113 นายโศศิษฐา แก7นจันทร�

63103020114 นางสาวชื่นกมล เหรียญธีรศักด์ิ

63103020115 นางสาวสุพัตรา พงษ�กระโทก

63103020116 นางสาววารุณี ทองม7วง

63103020117 นางสาวดลมินทร� คําแหง

63103020118 นางสาวณัฐิกาญจน� ลาลาด

63103020119 นางสาวหทัยภัทร อินทรังษี

63103020120 นางสาวอภิรดี เสนคราม

63103020121 นายชัยนรงณ� วิชาธรรม

63103020122 นางสาวจุฑามาศ แก%วพลกรัง

63103020123 นายพิทยา โปสี

63103020124 นางสาวณัฐกรณ� ฤทธ์ิชัยสง

63103020125 นางสาวนวรัตน� อดทน

63103020126 นางสาวประภาพรรณ ชัยไธสง

63103020127 นายชัยวัฒน� พ่ึงสําโรง

63103020128 นางสาววิภาวรรณ เพลากระโทก

63103020129 นางสาวดลฤดี โคตะ

63103020130 นางสาวชัชชญา สุขสวัสด์ิ
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63103020131 นางสาววรรณวรา รุจาคม

63103020132 นางสาวพัชรียา ตีบกลาง

63103020133 นางสาวกัญญาภัค แสงแก%ว

63103020134 นางสาววิลาวรรณ วงศ�แสง

63103020135 นางสาวภัสรา สกุลเจริญ

63103020136 นายปรีชา สิงหรา

63103020137 นายชนาธิป ผมมา

63103020138 นายชวการ พิลาดรัมย�

63103020139 นายชนรรทน� สุวิชาเชิดชู

63103020140 นางสาวลักขณา เสนีนวล

63103020141 นางสาวปราถนา โพธิสว7าง

63103020142 นางสาวปริศรา โกลนโคกกรวด

63103020143 นางสาวนฤมล พลดงนอก

63103020144 นางสาวกฤตติกานต� มงคลชาติ

63103020145 นางสาวทิฆัมพร เพ็งสว7าง

63103020146 นางสาวอารีนันต� แชจอหอ

63103020147 นายอมร ชาตยาภา

63103020148 นางสาวกาญจนา หาญแท%

63103020149 นางสาวปภาวรินทร� เจือหนองคล%า

63103020150 นางเจนจิรา สีอ7อน

63103020151 นางสาวผกามาศ แก%วเหลี่ยม

63103020152 นางสาวธนิตา ยุงรัมย�

63103020153 นางสาวทิพวรรณ พันธ�อินทร�

63103020154 นางสาวกัญญารัตน� จุลไธสง

63103020155 นางสาวสุวิชาดา โลหณุต

63103020156 นางสาววนิดา ศักดาอมร

63103020157 นายปรัชญา ด7านสวัสด์ิ

63103020158 นางสาวน้ําทิพย� นะคะโต

63103020159 นางสาวยุพาภรณ� เทียนไทย

63103020160 นางสาวอริสรา ขุดสูงเนิน
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63103020161 นางสาวแทนทิวา ซ่ือสัตย�

63103020162 นางสาวลักขณา บํารุงฤทธ์ิ

63103020163 นายอภินันท� ลายสุขัง

63103020164 นางสาวนัทชา สิทธิหม่ืนไวย

63103020165 ร.ต.ญาณวุฒิ ชนะชื่น

63103020166 นางสาวจริยา หาญชนะ

63103020167 นางสาวจิตรา สํานักนิตย�

63103020168 นายพงศธร โพนดวงกรณ�

63103020169 นางสาวกุสุมา ศิลป:กษา

63103020170 นายคุณากร นาแข็งฤทธ์ิ

63103020171 นางสาวตะวัน เกิดศักด์ิ

63103020172 นางสาวสาธิยา สายทิพย�

63103020173 นางสาวอารียา สีลาคต

63103020174 นางสาวววิ ภู7ศรีพงษ�

63103020175 นายธนากร อุ7นใจ

63103020176 นางสาวปรีชยาภรณ� มีภักดี

63103020177 นางสาวรัชฎาพร สีดํา

63103020178 นางสาวสุขภณิดา ป:ดสระน%อย

63103020179 นางสาวยุวลักษณ� โบว�อ7อนศรี

63103020180 นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ�

63103020181 นายพงษ�พิเชษฐ� สมบัติธีระ

63103020182 นางสาวจิรารัตน� สอนเจริญ

63103020183 นายอภิสิทธ์ิ โนราช

63103020184 นายจักรพงศ� สาระถี

63103020185 นายสร%างสรร ปานเล็ก

63103020186 นางสาวอรวรรณ จันทรมุด

63103020187 นายเดชาวัต เชิดสูงเนิน

63103020188 นางสาวกนกวรรณ สุพบ

63103020189 นางสาวสุริยุวดี คงวัน

63103020190 นายวรพงศ� โคตรชารี
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63103020191 นายณัฐธชนพงศ� พงค�ศาสตร�

63103020192 นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ

63103020193 นางสาวจิราภรณ� สุโพธ์ิ

63103020194 นางสาวอรวรรณ สีเดียว

63103020195 นางสาวจิตต� สุขวิเศษ

63103020196 นางสาวกนกวรรณ นิยมรัตน�

63103020197 นายธนพัทร� รอดชมภู

63103020198 นางสาวกัญญารัตน� แก%วดวงดี

63103020199 นางธนาภรณ� เด่ือมทั้น

63103020200 นายกิจสนะพงษ� ปานหัวไผ7

63103020201 นายวิทยา แพเพชร�

63103020202 นางสาวสุภาวดี คําหนองไผ7

63103020203 นายดนัย บุญขุนทด

63103020204 นายอภิวัฒน� วันไธสง

63103020205 นางสาวอุทุมพร นําเจริญวัฒนกุล

63103020206 นางสาวคณิศร วิเวกพรมราช

63103020207 นายอรุณ ปานทอง

63103020208 นายณัฐพงษ� โคตะ

63103020209 นายสุเทพ สมณะ

63103020210 นางสาวอนงค�นาฎ โคตรสา

63103020211 นายเด7นศักด์ิ ปNองแก%ว

63103020212 นายยุทธชัย การบรรจง

63103020213 นางสาวกนกพร คําตา

63103020214 นางสาวชัญญา เดชา

63103020215 นางสาวนุตประวีณ� ธรรมโชติ

63103020216 นางสาวสุพิชชา จันคําใจ

63103020217 นางสาวรังษี สาทพลกรัง

63103020218 นายเจษฎา บุญไพโรจน�

63103020219 นางสาวกรรณิภา พอกพูน

63103020220 นางสาวนิภา เอี่ยมภูงา
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63103020221 นางสาวสุพัตรา งามป:ญญา

63103020222 นางสาวกัญญาณัฐ ดําแดงดี

63103020223 นางสาวไอลดา พืชนอก

63103020224 นายสมทร  ั พย� เพ็ชรวัฒนา

63103020225 นางกนิษฐา โพธิษา

63103020226 นายต7อศักด์ิ เจริญชัย

63103020227 นางสาวอัญชิษฐา มรกฎสระน%อย

63103020228 นางสาวณัฐติการณ� สารบาล

63103020229 นางกสิณา ชัยประสิทธ์ิ

63103020230 นายพนม อินสูงเนิน

63103020231 นางสาวอาทิตยา ศรีประดู7

63103020232 นางสาวโสภิตสุดา บุตรไทย

63103020233 นางสาวอังคณา อินตา

63103020234 นางสาวพิมผกา เกิดประโคน

63103020235 นางสาวจิระปรียา ฌาคริญา

63103020236 นายสิทธิชัย เพ็งจํารัส

63103020237 นายธานินทร� พายสําโรง

63103020238 นางสาวสุรีมาตย� ทุมไมล�

63103020239 นางสาวสุมาไล สันรัมย�

63103020240 นางสาววริศรา สิงหะนาม

63103020241 นางสาวกชกร ธีสุระ

63103020242 นางสาวพัชรา สิงห�กล%า

63103020243 นางสาวพรนภา เบาสูงเนิน

63103020244 นางสาวสุนิสา หินกลาง

63103020245 นายกิตต์ิธเนศ ศิรธรรมพิทักษ�

63103020246 นางสาวขวัญนภา โพธ์ิชัย

63103020247 นายนภฤกษ� สิทธิจันทร�

63103020248 นายพีรพล กอพลูกลาง

63103020249 นางสาวสิริลักษณ� พลดงนอก

63103020250 นางสาวสุภาภรณ� รัตนวัน
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63103020251 นายสุทธิโชค หิงพุดซา

63103020252 นายศิวรัตน� ชาลีพุทธาพงศ�

63103020253 นายฉัตรชัย คุณโคกสูง

63103020254 นางสาวปวีณา เพชรสูงเนิน

63103020255 นายมนู โทVะบุตร

63103020256 นางสาวปรัชญา บุญ หลง

63103020257 นายป:ญญา มาลินันท�

63103020258 นายพันธ�ยศ ศรีอินทร�

63103020259 นายเอกพันธุ� ใจเที่ยงธรรม

63103020260 นายธนาภิวัฒน� น%อยหนองหว%า

63103020261 นางสาวบุษราคัม มีสติ

63103020262 นางสาวนุชนารถ อารมดี

63103020263 นางสาวสุภาพร ขอมีกลาง

63103020264 นางสาวศิรดา ประสพผล

63103020265 นายธนวัฒน� จําชาติ

63103020266 นางสาวนงลักษณ� ยุพดี

63103020267 นายกฤษฎา กรวยสวัสด์ิ

63103020268 นางสาวน้ําทิพย� ลําพรม

63103020269 นางสาวจิรัชญา ศรีสุริยงค�

63103020270 นายชัยวัฒน� สง7าในเมือง

63103020271 นางสาวนิษาลักษณ� ถือชัย

63103020272 นางสาวปวีณา ฤทธ์ิกระโทก

63103020273 นางสาวกุลธิดา สังข�นุช

63103020274 นายธนากร มากมูล

63103020275 นายณรงค�ฤทธ์ิ คงมิยา

63103020276 นายพงศกร ดาศรี

63103020277 นายพีรพล ทองมาก

63103020278 นางสาวพิชชากร วุฒิพงษ�

63103020279 นางสาวศุภารัตน� ประสานเชื้อ

63103020280 สิบเอกฤทธิไกร กันยามา
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63103020281 นางสาววิสุดา ถินมานัด

63103020282 นางสาววรัชชยา สJุวรรณประทีป

63103020283 นางสาวสุธัญพิชชา แก%วหานาม

63103020284 นางสาวปKยมาศ ขันโพธ์ิ

63103020285 นายคัมภีร� พลการ

63103020286 นายสราวุธ อุปภักดี

63103020287 นางสุทธิตา เดชมาลา

63103020288 นางสาวจิรายุ อุไรมาลย�

63103020289 นางสาวนวลจันทร� แก%วยงกต

63103020290 นางสาวกมลชนก ช7างเกวียน

63103020291 นายณัฐนนท� ลาภสันเทียะ

63103020292 นายธีรภัทร กิจขุนทด

63103020293 นางสาวเขมณิช จินะสะทุ7ง

63103020294 นางสาวภณิดา ศรีสว7าง

63103020295 นายมงคล อินตาพวง

63103020296 นางสาวเกศริน สัวกิตติกุล

63103020297 นายฉัตรมงคล ประสารเนตร

63103020298 นางสาวปณิดา มะลังศรี

63103020299 นายนัทวัฒน� ต้ังฟุNงเกียรติ

63103020300 นายธนภณ บุญโฮม

63103020301 นางสาวปฐมาวดี ทองพีระ

63103020302 นายสุดใจ โตจันทึก

63103020303 นายอนุชา เที่ยงธรรม

63103020304 นายชนะพงศ� วัฒนพงศ�ศิริ

63103020305 นายพงษ�พิทักษ� กุมภาษี

63103020306 นางสาวสุกัญญา ขยันชุมนุม

63103020307 นางสาวเกสรีคณิศร แสงสุรินทร�

63103020308 นายอาริยะ ไชยณรงค�

63103020309 นายเอกลักษณ� ประดิษฐจา

63103020310 นางสาวระวิวรรณ พลอาชา
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63103020311 นายสิริวัฒน� ธนพชรรัชต�

63103020312 นางสาวศิริพร ฉันทะ

63103020313 นายก%องหล%า ป:ญญาใส

63103020314 นางสาวภัทรวดี ปรีชาประเสริฐ

63103020315 นางสาวมาลัย นาคประกอบ

63103020316 นางสาวอรทัย ลีลาน%อย

63103020317 นางสาวสุดากาญจน� โอษฐ�ประไพ

63103020318 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร

63103020319 นางสาวจิราวรรณ สันตะ

63103020320 นายภูเบศร ให%กระโทก

63103020321 นายวชิรวิทย� โชติขันธุ�

63103020322 นายสําเภา ทองคํา

63103020323 นางสาวนันทิพร สินม่ัน

63103020324 นางสาวดาริญา โคตรสมบัติ

63103020325 นายหฤษฎ� หวังบุญกลาง

63103020326 นางสาวสุนิดา สัชชานนท�

63103020327 นางสาวสุธีรกาญจน� คําพ่ึงพร

63103020328 นายวสันต� ใจใหญ7

63103020329 นางสาวขวัญฤดี จันมณี

63103020330 นางสาวนวลอนงค� พิเศษ

63103020331 นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด

63103020332 นางสาวธัญญพัทธ� นิมินรัมย�

63103020333 นางสาวอรุณรัตน� บุตรสะสม

63103020334 นางสาวปภาวรินทร� ชมสวัสด์ิ

63103020335 นายถิรวุฒิ ปานชาตรี

63103020336 นางสาวฤทัยรัตน� ศรีษาพุธ

63103020337 นางสาวชลธิชา เจริญพล

63103020338 นายวรเมธ บุญหลง

63103020339 นางสาวภาสินี เทียบกลาง

63103020340 นางสาวอังคณา ทบนา

หน%า 678 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63103020341 นายศิวกรณ� พรมภา

63103020342 นางสาววิภาวี หวินสันเทียะ

63103020343 นางชริยา หลายทวีวัฒน�

63103020344 นายปกรณ� คลังชํานาญ

63103020345 นางสาวน้ําฝน แลบัว

63103020346 นางสาวพรทิวา ปรากฏมาก

63103020347 นางสาวฐิตยาภรณ� บุญพิมพ�

63103020348 นางสาวปารณีย� ผ7องจันทึก

63103020349 นางสาวสุทธิดา รักษาวัด

63103020350 นางสาวดวงพร มูลธิ

63103020351 นางสาวป:ญจพร สอนสระคู

63103020352 นายจิรวัฒน� เคลื่อนเมืองป:ก

63103020353 นางสาวภัทริกา ข7าขันมะลี

63103020354 นางศุภลักษณ� วันเพ็ญ

63103020355 นางสาวพัชรี ศิขิรัมย�

63103020356 นางสาวนัฐพร หวังรวยกลาง

63103020357 นางสาวจิราวรรณ สาโดด

63103020358 นายณัฐภูมิ ธรรมสาร

63103020359 นางสาววันแม7 เศรษฐจันทร�

63103020360 นางสาวอินทิรา ใจกระสันต�

63103020361 นางสาวเสาวภาคย� ยอดชิด

63103020362 นางพสนันท� สีสุวรรณ�

63103020363 นางสาวศรีวรรณ กระจ7างโพธ์ิ

63103020364 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�ศร

63103020365 นางสาวภัทรวดี ชมภูทัศน�

63103020366 นางสาวอนงค� พุทธรักษา

63103020367 นางสาวจีระนันท� รัตนคูศิริ

63103020368 นางสาวสุทธิกา สวากัน

63103020369 นางสาวนุชสรา จันอูVด

63103020370 นางสาวธิมาพร วังพิกุล

หน%า 679 จาก 814               
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63103020371 นางสาวสายชล สีนวนโคตร

63103020372 นางสาวชนุตพร ไกรสําโรง

63103020373 นางสาวพรลักษณ� สวยรูป

63103020374 นางสาวกัญญาณัฐ อภิบาลศรี

63103020375 นายกฤษณะ วงศ�สูงเนิน

63103020376 นางสาววรุณยุพา จันทร�พยัพ

63103020377 นายวรรธนา คนตรง

63103020378 นางสาวปKยะมาศ ภักดีกุล

63103020379 นางสาวขนิษฐา โสนาคา

63103020380 นายสัญญา ทาวี

63103020381 น.ส.กัญญาภัทร ก7อแก%ว

63103020382 นางสาวจิราภรณ� จวงจันทร�

63103020383 นางสาวพิยดา พันเลียว

63103020384 นางสาวจุฑามาศ วัฒนชัยไผ7สวัสด์ิ

63103020385 นายกิตติชัย นากระโทก

63103020386 นางสาวชัณยกร พชรติยากร

63103020387 นางสาวพิชญาภรณ� กระสินธุ�หอม

63103020388 นางสาวสุรีวัลย� คําหอม

63103020389 นางสาวกาญจน�วรุณ โสภา

63103020390 นางสาวฐิตินาถ สิริรัตน�

63103020391 นางสาวปราวิณีย� ไชนามนต�

63103020392 นางสาวอมรรัตน� อดทน

63103020393 นางสาวจิดาภา กันตะคุ

63103020394 นายศราวุฒิ ผันผักแว7น

63103020395 นายวัชระพงษ� ฟากวิลัย

63103020396 นางสาวนริศา เวกสูงเนิน

63103020397 นางสาวพฤกษชาติ พิมพ�เก7า

63103020398 นางสาวลักษณา ศรีสม

63103020399 นางสาวสุมาลี วิเศษธร

63103020400 นางสาวศิรินธร วงษ�จําปา

หน%า 680 จาก 814               
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63103020401 นางสาวกรกนก พิชัย

63103020402 นางสาวสุกัญญา จบศรี

63103020403 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ

63103020404 นายสากล ดีสุทธิ

63103020405 นางสาวอรทัย ปNองนาชัย

63103020406 นางสาวกัญญารัตน� แพงสอน

63103020407 นางสาวอมรพรรณ ยางสามัญ

63103020408 นายธนวัฒน� เลาะหะนะ

63103020409 นางสาวเดือนเพ็ญ เดชบุญ

63103020410 นางสาวนภัสสร ไชยพรม

63103020411 นายลัทธพล ฤทธ์ิไธสง

63103020412 นายทรงยศ พุทธแสง

63103020413 นายราชันย� จันทม่ัน

63103020414 นางสาวทัตพร ราชพล

63103020415 นางสาวลักขณาพร ขาวเล็ก

63103020416 นางสาวศรัญญา ตรีบุตรดี

63103020417 นางสาวจิรนภา ดอนสระน%อย

63103020418 นางสาวบุญญรัตน� ผึ่งพิมาย

63103020419 นางสาววิชญาพร พรมสูตร

63103020420 นางสาวเพ็ญนภา ภู7ปรางค�

63103020421 นางสาวจินตรา รักษา

63103020422 นางสาวพรพิมล จะเชนรัมย�

63103020423 นางสาววรามาศ ช7างดี

63103020424 นายรชตะวัฒน� อาจศรี

63103020425 นายกิตติศักด์ิ วงษ�วุฒิศักด์ิ

63103020426 นางสาวณัฎฐริกา วัจน�ศิลปXภิญโญ

63103020427 นายวุตติวิทย� ศรีประวัติ

63103020428 นางรจนา ผลกระโทก

63103020429 นางสาวสมฤดี เสน7ห�จันทร�

63103020430 นายอรรคเดช ฤกษ�ศรี

หน%า 681 จาก 814               
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63103020431 นางสาวประเทืองพร เบาสันเทียะ

63103020432 นางอังคนางค� ปานสาคร

63103020433 นายมานพ บุญมาตร

63103020434 นายกิตติกรณ� ยวนจิตร�

63103020435 นายกิตติศักด์ิ สุดโสม

63103020436 นางสาวขวัญสุดา บุญรอดรัมย�

63103020437 นางสาววชิราภรณ� หลอดทอง

63103020438 นางสาวผ7องศรี ธรรมทอง

63103020439 นายสถาพร แสนคนึง

63103020440 นายจักรินทร� ภูจํานงค�

63103020441 นางสาวมัจฉาชาติ แทนไธสง

63103020442 นางสาวเกษมณี ปNองคํา

63103020443 นางสาวพัชรี ทองชมภู

63103020444 นางสาวสุธิตรา งามตรง

63103020445 นายชนาพัทธ� แปNนบรรจง

63103020446 นางสาวรัศมี ยุนไธสง

63103020447 นางสาวศิริประภา งามงอน

63103020448 นางสาวฐิติชญาน� เปZLยมวิวรรธนา

63103020449 นางสาวขันทอง ธรรมโชติ

63103020450 นางสาวนิภาวรรณ หาญสมศรี

63103020451 นางสาวธัญทิพย� ปKณฑยา

63103020452 นางสาวสิริภัสสร ฤทธ์ิวัชระมนตรี

63103020453 นางสาวรุ7งนภา คิดกล%า

63103020454 นายศุภเชษฐ� รักษา

63103020455 นางสาวอิสราพร ทับสุริย�

63103020456 นายกิตติพศ กล%าณรงค�

63103020457 นางสาวพิชญาภัค คล7องงูเหลือม

63103020458 นางสาวกษิรา หวังหยิบกลาง

63103020459 นางสาวศิริวรรณ สายแวว

63103020460 นางสาวธนพร แสงดารากุล
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63103020461 นายภักด์ิภูมิ ชาครตระกูล

63103020462 นายไกรวิน แสงสระคู

63103020463 นางสาวรัชริตา พูนทักษิณ

63103020464 นางสาวพิฐชญาณ� ญาณประเสริฐกุล

63103020465 นางสาวรุ7งรัตน� เวทยะวานิช

63103020466 นางสาวสุชาวดี ดวงกระโทก

63103020467 นางสาวชรินทร�ทิพย� เขียวอรุณ

63103020468 นายศุภกร ลือพงศ�พัฒนะ

63103020469 นางสาวสิริรักษ� แซ7เฮง

63103020470 นางสาวฟองฝน อุ7นเรือน

63103020471 นางสาววิจิตรา สันตวง

63103020472 นางสาวธนัชพร ศรีสุวรรณ

63103020473 นางสาวปนิษา ปราณีตรัมย�

63103020474 นางสาวเจนจิรา พิมพกรรณ

63103020475 นายบัญชา วุ%นก%อน

63103020476 นางสาวป:ทมวรรณ พัฒนะ

63103020477 นางสาววรดา ฉํ่าจอหอ

63103020478 นางสาวรักชนก รอดนิรภัย

63103020479 นางสาวเพลินพิศ กองกระโทก

63103020480 นายอธิพงษ� แสงรัตน�

63103020481 นายธงชัย งานธีระสกุล

63103020482 นางสาวศรัญญา มนัสการ

63103020483 นางสาวดุษฎี ฟ:นงูเหลือม

63103020484 นายเทอดศักด์ิ พุ7มไพร

63103020485 นางสาววรัญญา แก7นกระโทก

63103020486 นางสาวศุภรัตน� ดีผาสุข

63103020487 นางสาวเกศแก%ว พรมมีเดช

63103020488 นายวรวุฒิ ก%านคํา

63103020489 นางสาวปุญญิศา รามมะเริง

63103020490 นายธันยา เทพสุรินทร�
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63103020491 นางสาวอิสรียา ธนานิติกุล

63103020492 นางสาวอารียา สินสร%าง

63103020493 นางสาวจารุวรรณ กระสินรัมย�

63103020494 นางสาวฐาปนี ชิดชม

63103020495 นายวงศกร แผลงประพันธ�

63103020496 นางสาวจุฑามาศ นามเกษม

63103020497 นางสาววริศรา จันทร�สด

63103020498 นายกอบเกียรติ เพขุนทด

63103020499 นางสาววิไลวรรณ นันโท

63103020500 นายนิมิตร ป:ตตาเทสัง

63103020501 นายชัยภัทร อุดมทรัพย�

63103020502 นายยรรยง ธานีพูน

63103020503 นางมินตรา จักรเกาะ

63103020504 นางสาวสิณากรณ� ศรีพุทธิรัตน�

63103020505 นางสาวธัญญรัตน� โวกสูงเนิน

63103020506 นางสาวชลดา โอษฐประไพ

63103020507 นายชนนาถ วันเฟ[Lองฟู

63103020508 นางสาววิภาพร สุวรรณชาติ

63103020509 นางสาวศิรประภา จิตรศิลปX

63103020510 นางสาวนิตยาพร โพธ์ิพุ7ม

63103020511 นางสาวอรรญาณี ศิริทิพย�

63103020512 นางสาวเพ็ญภิญา บุตรงาม

63103020513 นางสาวศิริวรรณ เสากําป:ง

63103020514 นางสาวนิภาภรณ� นันทวิริยาภรณ�

63103020515 นางสาวจริญญา โหวดมงคล

63103020516 นายอภิสิทธ์ิ พักวัน

63103020517 นางสาวอังศุมาลี ทะรารัมย�

63103020518 นางสาวน้ําทิพย� ชัยนอก

63103020519 นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน�

63103020520 นางสาวปKยมน ศรีมงคล
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63103020521 นายภาณุพงษ� ชอบสะอาด

63103020522 นางสาวประภาพร พวงประโคน

63103020523 นายธนากร ปะติคํา

63103020524 นางสาวบุณฑริกา ชุบรัมย�

63103020525 นางสาวจิตราวิณี ธงสันเทียะ

63103020526 นางสาวเสาวลักษณ� ด%วงเคน

63103020527 นางสาวเกล็ดแก%ว ลําดวน

63103020528 นางสาววราภรณ� สินปรุ

63103020529 นางสาวชไมพร ภารตระศรี

63103020530 นายธีรวัต จันโทภาส

63103020531 นางสาวปอรนันท� รัดทํา

63103020532 นายธนานนท� เงินสูงเนิน

63103020533 นางสาวสุพรรษา จ7าโนนสูง

63103020534 นางสาวจริยาภรณ� ทรวงโพธ์ิ

63103020535 นางสาวสุธาทิพย� กังฮวด

63103020536 นายวงศกร สงนอก

63103020537 นางสาวนุสบา ขุยชัยภูมิ

63103020538 นายผดุงศักด์ิ พวงมาลี

63103020539 นายทศพล อินทรสูต

63103020540 นายพงศกร สิงห�นอก

63103020541 นางสาวอัมรินทร� หวลคิด

63103020542 นางสาวณัฐริยา จงปลูกกลาง

63103020543 นางสาวอันทิกา ศุขพิมาย

63103020544 นายวิษณุ คูณขุนทด

63103020545 นางสาวศิวพร แพงไธสง

63103020546 นางสาวสิริประไพ วิทยาไกรเลิศ

63103020547 นายชัยรัตน� เอมทอง

63103020548 นางสาวสิณัฐชญากาญจน� สาคร

63103020549 นางสาวณริญชญา ต7ายทรัพย�

63103020550 นางสาวดวงมณีย� ชํานิพงษ�
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63103020551 นางสาวสิมากร บรรเลงเสนาะ

63103020552 นางสาวนิธินันท� เจริญฉัตรวัฒน�

63103020553 นางสาววรัญญา วิสัยศรี

63103020554 นางสาวนัฐฐภัทฐ� ชัยวิสิทธ์ิ

63103020555 นางสาวกนกพร ทะคํา

63103020556 นางสาวยุพิน ดิบประโคน

63103020557 นายจักรินทร� เชื้อผะกา

63103020558 นางสาวจันทิมา โทมน

63103020559 นายอภิชาติ พวงโคกกรวด

63103020560 นางสาวธนาภรณ� พรมศรี

63103020561 นางสาวปKยพรรณ บุญมี

63103020562 นางสาววริสรา ธีรธัญปKยศุภร

63103020563 นางสาวอัฉราพรรณ นัวกระโทก

63103020564 นางสาวสุนิตย� กอบัว

63103020565 นายจีรพันธ� ใจเร็ว

63103020566 นางมยุรี ทิพย�อักษร

63103020567 นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด

63103020568 นายสุเชษฐ ส7งศรี

63103020569 นายชนะชัย ต้ังฉัตรชัย

63103020570 นางสาวนาฏนดา เหมาะทอง

63103020571 นายจิรพัฒน� ไทยหล7อ

63103020572 นางสาวณิชมน เทพดารักษ�

63103020573 นางสาวจุฑามาศ พรมศรี

63103020574 นางสาวนิภาพร แฉ7งสูงเนิน

63103020575 นางสาววนิดา กดไธสง

63103020576 นายสิวะกฤษณ� บุตรเทียม

63103020577 นางสาวศิริวรรณ เจนสําโรง

63103020578 นางสาวดาราวรรณ มูลเทศ

63103020579 นางสาวดลฤดี ศรสูงเนิน

63103020580 นายป:ฐยาวัต มณีนวล
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63103020581 นางสาวณัฐธิดา วงศ�พรหม

63103020582 นางสาววิภาดา สวัสด์ิหม่ืนไวย

63103020583 นางสาวจิรัญญา สนิทวัฒนากุล

63103020584 นายอรรถพล คงฤทธ์ิ

63103020585 นางสาวธัญญาศิริ สียางนอก

63103020586 นางสาวนนทิยา อนาถเนตร

63103020587 นางสาวจิราลักษณ� มาลาหอม

63103020588 นางสาวสุชากร ผลฟ:ก

63103020589 นายอภิวัฒน� ธรรมกาโร

63103020590 ว7าที่ ร.ต.หญิงอาริญา วงศ�จักษุ

63103020591 นายโษฑศ สมิตะมุกสิก

63103020592 นางสาวสุวิมล มีชํานาญ

63103020593 นางสาวรุ7งทิวา ขาวรัมย�

63103020594 นางสาวจตุพร ง%าวนาเสียว

63103020595 นางสาวชาญนภัทร เกษแก%ว

63103020596 นางสาวธิติกมล สําราญทิพย�

63103020597 นางสาวสุรารักษ� คงกมลวัฒนกุล

63103020598 นางสาวปKยภรณ� แย%มจู

63103020599 นายวรากร เลิศล้ํา

63103020600 นางสาววรรณศิริ นาสมยนต�

63103020601 นายธงชัย จงอบกลาง

63103020602 นายสุรเดช เสาโกมุท

63103020603 นางสาวมุขรินทร� กวงขุนทด

63103020604 นางสาวเพียงตะวัน เปลี่ยนพิจิตร

63103020605 นางสาวชลธิชา เจียรัมย�

63103020606 นางสาวศิรินทิพ แขมเกษม

63103020607 นางสาวธัญญานันท� ภิญโญ

63103020608 นางสาวรุจิราพร สายมณี

63103020609 นายปณิธิ สุขศรี

63103020610 นางสาวณัฐนันท� เฉลิมเล7า
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63103020611 นางอรวรรณ แควกลาง

63103020612 นางสุภานัน โคตรธาดา

63103020613 นายวัชรพงษ� แสงเพ็ชร

63103020614 นางสาวทิวาวรรณ เล็กประสมวงษ�

63103020615 นายพัฒนพงษ� คิดชนะ

63103020616 นางสาวสุดารัตน� ชุตินทร

63103020617 นายณัฐพล ยอดสง7า

63103020618 นางสาววรัญญา แก7งกระโทก

63103020619 นายนพพร ศิริสลุง

63103020620 นางสาวณัฐริกา ดาพัวพันธ�

63103020621 นางสาวศิริพร เฉยรอด

63103020622 นางสาวธนยพร ฉัตรเวทิน

63103020623 นายกฤษดา นวลนุกูล

63103020624 นางสาววริสา ศรีชาคํา

63103020625 นางสาวสมวรรณ โสดาศรี

63103020626 นางสาวอมลณัฐ พานเหนือ

63103020627 นางสาวศุลีพร ขุมพุทรา

63103020628 นางสาวปฏิมาภรณ� ทูพันดุง

63103020629 นายพัฒถรศักด์ิ ราชู

63103020630 นางสาววชิรานันท� วะสูงเนิน

63103020631 นางสาวบุษรา กอจันกลาง

63103020632 นางสาวลักษิกา รุ7งดี

63103020633 นางสาวปภัทรี ขุนระงับสังข�

63103020634 นายไกรภพ ดาราโพธ์ิ

63103020635 นายธนยศ มณีราชกิจ

63103020636 นางสาวพิมพ�วิภา ใคร7นุ7นสิงห�

63103020637 นางสาวกชพร หอมจันทร�

63103020638 นายชัยพงศ� ดวงศรี

63103020639 นางสาวกันตา พนมใหญ7

63103020640 นางสาวอุไรวรรณ ศรีมาตย�
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63103020641 นางสาวจิราพร ภู7หลํา

63103020642 นางสาววรรณวี ปลิงกระโทก

63103020643 นางสาวก่ิงกาญจน� สุวรรณภักดี

63103020644 นางสาวกฤษฎาภรณ� ทองทิพย�

63103020645 นายธนบดี ศิริผลา

63103020646 นางสาวเพ็ญสุภา แก%วไพทูลย�

63103020647 นายจตุพร รวมดอน

63103020648 นางสาวอโนชา ชั้นพิภพ

63103020649 นางสาวศิริพร ใจสูงเนิน

63103020650 นางสาวสุกัญญา เมตไธสงค�

63103020651 นายเสกสรรค� แดงพิสาร

63103020652 นางสาวธัญชนก ธัญจรุงกิจ

63103020653 นายพีระพงษ� ถือฉลาด

63103020654 นางสาวพัชรี โชคเพ่ิมพูน

63103020655 นางสาวปภินดา เอกธนวัตน�

63103020656 นางสาวนันทิญา นักธรรม

63103020657 นายวัชรินทร� โพธ์ิมา

63103020658 นายเชษฐกิตต์ิ นิจจอหอ

63103020659 นายสิทธิศักด์ิ นะรJืJนรัมย�

63103020660 นางสาวจีรนันท� เรืองจํารัส

63103020661 นางสาวภรณ�กนก วงเวียน

63103020662 นางสาวถนอมจิต โคตรสาร

63103020663 นางสาวจันทรา ปานมณี

63103020664 นางสาวสุดารัตน� นาสมบูรณ�

63103020665 นางสาวรวิวรรณ ศิริมาตย�

63103020666 นายจิรวัฒน� คงเครือ

63103020667 นางสาวนัทธมน ชาญเขว%า

63103020668 นางสาวกาญจนา มีบุตรดี

63103020669 นายไตรรัตน� นาสวาสด์ิ

63103020670 นางสาวสุมิตรา ภูกันแก%ว
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63103020671 นางสาวภาณุมาศ สินศิริ

63103020672 นางสาวธิดารัตน� ก%านสันเทียะ

63103020673 นางสาวน้ําฝน ถ่ินทองหลาง

63103020674 นางสาวพัชรี อิงสันเทียะ

63103020675 นางสาวหทัยชนก บุญสนิท

63103020676 นายณภัทร พรายจันทร�

63103020677 นางสาวกิตติญา ผลเกิด

63103020678 นายอํานาจ หงษ�ดี

63103020679 นางสาวศดานันท� ศรีวุฒิพงศ� 

63103020680 นางสาวสาวิตรี เจนจบ

63103020681 นายจํานงค� คงทวี

63103020682 นางสาววรันธร บึงอ%อ

63103020683 นายอลงกรณ� บุรีนอก

63103020684 นายทรงพล สายรัตน�

63103020685 นายประดิพรชัย โพธ์ิจันทร�

63103020686 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง

63103020687 นางสาวสุนิสา สุดงาม

63103020688 นางสาวนริน ทิพย� เรืองกระโ ทก

63103020689 นางสาวกาญจนาวดี ปKนะถา

63103020690 นางสาวสุภัค วิเศษอุดม

63103020691 นางสาวหทัยภัทร ทองน%อย

63103020692 นางสาวพิมพ�รพี แก%วสุข

63103020693 นายอิทธิกร สนองชาติ

63103020694 นางสาวเจนจิรา ห7อดี

63103020695 นายสิริมงคล บุตรขัน

63103020696 นางสาวอรณิชา วิชัยสุชาติ

63103020697 นางสาวปKยาภรณ� ประคอง

63103020698 นางสาวปวีณนุช เตชิตตุลธร

63103020699 นางสาวธิดารัตน� หม่ืนคําลือ

63103020700 นางสาวณัฐกานต� นันกระโทก
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63103020701 นางสาววลีวรรณ รั้วชัย

63103020702 นางสาวจินดาพร ทองวิไล

63103020703 นางสาววราลักษณ� คงมณี

63103020704 นางสาววรรณิศา คงเรือง

63103020705 นางสาวณัฏฐนิชา สักแกแก%ว

63103020706 นางสาวลัดดาวัลย� สันทัด

63103020707 นางเบญญาภา สมศรี

63103020708 นางสาวกุลสตรี สินใหม7

63103020709 นางสาวสมปรารถนา เหมือนจิต

63103020710 นางสาวนภาพร ศรีเมืองแก%ว

63103020711 นางสาวกุสุมา ภูพันดุง

63103020712 นายปKยะพงษ� หลักหม่ัน

63103020713 นางสาวหทัยนุช ยามกระโทก

63103020714 นางสาวเนตรนภา พรหมสอน

63103020715 นางสาวสุจิตรา กองศักด์ิ

63103020716 นางสาวเสาวภา รักสัตย�

63103020717 นางสาวยศวดี กาญจนนพวงศ�

63103020718 นางสาวกศิธิชา ติคําลํา

63103020719 นายสิทธิพงษ� อินทร�โสม

63103020720 นางสาวประภัสสร ศรีรุ7งเรือง

63103020721 นายจิตติวัฒน� ปราบอาต

63103020722 นางสาวดวงกมล แสงโพธ์ิดา

63103020723 นางสาวประภัสสร ทองศิริ

63103020724 นางสาวรัตนา รัตนโกสุมภ�

63103020725 นางสาวประภาศรี เรือนสําโรง

63103020726 นางสาวพัทธนันท� พันธะไชย

63103020727 นางทิฆัมพร วัจนะลักษณ�

63103020728 นางสาวรัตนประภา สบายดี

63103020729 นายพิชญ� นันทไชยศรี

63103020730 นายเกษมศักด์ิ คงสุข
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63103020731 นางสาวขวัญฤทัย กมลเลิศ

63103020732 นางสาวนิภาภรณ� วรรณปะโก

63103020733 นางสาวติมาพร ตองติดรัมย�

63103020734 นางสาวสุชาดา ยังนา

63103020735 นางสาวณิชกานต� สายสิญจน�

63103020736 นางสาวชนิดาภา หาทรัพย�

63103020737 นางสาวกัญญ�วรา จําปาทอง

63103020738 นายณัฐพงษ� บุญนาน

63103020739 นางสาวนุชนานนท� สีดาเขียว

63103020740 นางจันทรา เกิดสันเทียะ

63103020741 นางสาวชลิตา จันทะขิน

63103020742 นายพงษ�ปดิพัทธ� หงาสูงเนิน

63103020743 นางสาวปรางค�วลัย กองทํา

63103020744 นางสาวสุภลักษณ� ศิริชนม�

63103020745 นายสรวิชญ� สายรัมย�

63103020746 นายวีระศักด์ิ จีนกลาง

63103020747 นางสาวนันติยากรณ� บุรินรัมย�

63103020748 นายบุญธรรม วิเศษพันธ�

63103020749 นายอนุพงศ� ราวพิมาย

63103020750 นางสาวสุธิดา พิรมนาจ

63103020751 นางสาวบุษกร รอดจันดา

63103020752 นางสาวนิตยา กรุพิมาย

63103020753 นางรุ7งอรุณ สัตย�ซ่ือ

63103020754 นายนฤเบศร� เมตตา

63103020755 นางปKยวรรณ โชติกลาง

63103020756 นางสาวนิตยา ดีหลี

63103020757 นางสาวผกาวดี สุขอิ่ม

63103020758 นายสหรัฐ ภูประวิง

63103020759 นางสาวศวรรญา ช7อเข็ม

63103020760 นางสาวทองมา ไลไธสง
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63103020761 นางสาวประกายมาศ ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63103020762 นางสาวชลธิชา ขยันสลุง

63103020763 นางสาวดาวรุ%ง เจริญรัมย�

63103020764 นางสาวดอกอ%อ ทิพเสนา

63103020765 นายณธกร โพธินาแค

63103020766 นางสาวฐิติพร นําพา

63103020767 นายอานนท� หาญขุนทด

63103020768 นางสาวพรรวรส ไกรสีห�

63103020769 สิบเอกหญิงทิพวรรณ นามวงษ�

63103020770 นายศิวเวท พันธ�สวัสด์ิ

63103020771 นางสาวพรรณนารายณ� คมคาย

63103020772 นายสําราญ กิมเชื้อ

63103020773 นายธนากร ศรีอุดร

63103020774 นางสาวธณัชชา กองแก%ว

63103020775 นางสาวนริศรา หวังประสพกลาง

63103020776 นางสาวไอรญา บุญถ7าน

63103020777 นางสมบูรณ� ศิลากุล

63103020778 นางสาวธิดารัตน� วิฤทธ์ิชัย

63103020779 นางสาวธัญญนาฏ รุกขชาติ

63103020780 นางสาววนิฐษชยา ขอบโคกกรวด

63103020781 นางสาวณธิพร เทียนศรี

63103020782 นางสาวแพรววรรณ สว7างพิภพ

63103020783 นายศรายุทธ ซ่ึงจะโปะ

63103020784 นายกันตพงศ� สาระสิทธ์ิ

63103020785 นายนิรุตต์ิ พวงพิมาย

63103020786 นางเอมอร บุตโสภา

63103020787 นางสาวอุไรวรรณ พันธ�ขาว

63103020788 นางสาวทัศนีย� เกษทองมา

63103020789 นายณัฐวัติ ชาดี

63103020790 นางสาวพจณีย� พลเดช
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63103020791 นางสาววศินี หนุนกระโทก

63103020792 นางสาวศศิธร กลางโยธี

63103020793 นายสมพงษ� แก%วยงกฎ

63103020794 นางสาวจิรพัฒน� ยศกลาง

63103020795 นางสาวสุมินยา เอี่ยมรัมย�

63103020796 นางสาวจินดารัตน� ธุระทํา

63103020797 นายธีระพล ปลั่งกลาง

63103020798 นางสาวนภัสวรรณ พองพรม

63103020799 นายบุญโชค ขอจัดกลาง

63103020800 นางสาวชัญญานุช ชินจันทึก

63103020801 นายอภิโชค นเรกุล

63103020802 นายพงษ�ธวัช วงษ�มณี

63103020803 นางสาวจันทร�จิรา ธิติพิศุทธ์ิกุล

63103020804 นางสาวสุภาวดี รัตรองใต%

63103020805 นางสาวคุณาพร ทองสันเทียะ

63103020806 นางสาวอัจจิมา ใจม่ัน

63103020807 นางสาวนิรุชา นันทะโคตร

63103020808 นายพงศ�ศิริ ถิรวัฒน�ธนกร

63103020809 นางสาวอัญชลี เจียมเกาะ

63103020810 นางสาวฐิติมา ลําภู

63103020811 นางสาวอรอุมา ม่ิงจันทึก

63103020812 นางสาวตะวันฉาย อาจศิริ

63103020813 สิบเอกภาสกร บึงอ%อ

63103020814 นายวิทวัส วุฒิพรชานนท�

63103020815 นางสาวณหทัย ม7วงมนตรี

63103020816 นางสาวมยุรภรณ� รักษาเขตต�

63103020817 นางสาวพัชราภรณ� โพชนิกร

63103020818 นางสาวรัตนธร อรุณ

63103020819 นางสาวเกศรา มีรัตน�

63103020820 นายสิทธิศักด์ิ ม7วงเจริญ
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63103020821 นางสาวสราญจิตร จําเริญพูล

63103020822 นางสาวนฤมล สรณะไตร

63103020823 นางสาวชลิตา พุทธมี

63103020824 นางสาวนุจรี วรฤทธิไกร

63103020825 นางสาวจิราภา คําไขแก%ว

63103020826 นายธนพันธ� ชูวงศ�

63103020827 นางสาวชัญญา ฉายอรุณ

63103020828 นายพิพัฒน� พงษ�พยัคฆ�

63103020829 นางสาวอัญจนรัตน� ยอดเพ็ชร

63103020830 นางสาวริญญภัสร� จิรอิสราวัฒน�

63103020831 นางสาวภคพร เลียบแล

63103020832 นางสาวอรทัย ภัครพานิชย�

63103020833 นายณัฐพงษ� ขุดโพธ์ิ

63103020834 นายอนุชิต บํารุงกลาง

63103020835 นางสาวนิสากร ชินกลาง

63103020836 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ�

63103020837 นางทัศนีย� วาจาสิทธ์ิ

63103020838 นายจุรินทร� จริงสันเทียะ

63103020839 นายเจนภพ ไขโพธ์ิ

63103020840 นางปรียานุช หลอกลาง

63103020841 นางสาวอรวรรณ หย7นครบุรี

63103020842 นางสาวอมรรัตน� ชวนรัมย�

63103020843 นายปราณ�รนต� ศรีจันทร�

63103020844 นายอดิศักด์ิ จันทะวงษ�

63103020845 นางสาวทิพวัลย� ชะยันโต

63103020846 นางสาวภัทรภร ไชยมี

63103020847 นางสุรภา แก%วรักษา

63103020848 นางวีรวรรณ หม่ันรักษา

63103020849 นางสาวอรนภา หิบขุนทด

63103020850 นางสาวฉัตรแก%ว ร7มโพธ์ิศรี
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63103020851 นายภูมิภัทร นาจรูญ

63103020852 นางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ

63103020853 นายปKยะกาญณ� ช%างทอง

63103020854 นางสาวเบญจมาศ ใหญ7สูงเนิน

63103020855 นายปราการ แก%วเมืองป:ก

63103020856 นายยุทธนา ทุมวารีย�

63103020857 นางสาวกนกวรรณ กองบุตร

63103020858 นางสาวศิรินทิพย� แก%วกระโทก

63103020859 นางสาวชลิตา โทไธสง

63103020860 นายวีรชัย เหลืองทองใบ

63103020861 นางสาวสุตาภัทร จอมประโคน

63103020862 นายธนวิชช� ทยาลุสกุล

63103020863 นางสาวกุสุมา ยะปะเต

63103020864 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิแก%ว

63103020865 นางสาวกันตาพิชญ� นิธิธนโรจน�

63103020866 นางสาวซามูนี สะยะมิง

63103020867 นางสาวพัชร�ชิสา สุนทรา

63103020868 นางสาวจรรยวรรณ ทุทุมมา

63103020869 นางสาวจินต�ตนาการ ขวานทอง

63103020870 ว7าที่ ร.ต.ธนากร ก%อนทอง

63103020871 นางสาววัณนพร พงษ�ประเสริฐ

63103020872 นางสาวอ%อยจันทร� โคตรจํ้า

63103020873 นางสาวดวงพร จําปานุย

63103020874 นางสาวนงลักษณ� ณวงศ�ดวง

63103020875 นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค

63103020876 นางสาวป:ณฑารีย� แถวไธสง

63103020877 นางแคทลียา โม7งปราณีต

63103020878 นางสาวสุธีรัตน� ปะกิเนทัง

63103020879 นางสาวตวงพร มณีปรุ

63103020880 นางสาวอินทิรา สิงจานุสงค�
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63103020881 นายธนวัฒน� ม่ันชาวนา

63103020882 นางสาวณัฐวดี ทันรังกา

63103020883 นางสาวจุฑาทิพย� จุฑาจันทร�

63103020884 นางสาวอมิตรา อังกานนท�

63103020885 นางสาวอิงอร ยารัมย�

63103020886 นางจริญานันท� เผ7ามงคล

63103020887 นางสาวอรญา สุดคําภา

63103020888 นางสาวธนาวัลย� พงษ�พิมาย

63103020889 นางสาวชุลีพร แสงฤทธ์ิ

63103020890 นางสาวผกาวรรณ ฤทธ์ิศรี

63103020891 นางสาวดาวรุ7ง ฤทธ์ิศรี

63103020892 นายจักรพันธ� อุ7มพระกิต

63103020893 นางสาวนุชนารถ พรมล%า

63103020894 นางสาวพรปรียา แสนศรี

63103020895 นางสาวพิชญา จานแJมพลี

63103020896 นางสาวพิมพ�ลภัส พระงาม

63103020897 นางสาวชลธิชา สูงสุด

63103020898 นางสาวอรพิมล บุญญาลงกรณ�

63103020899 นางสาวทัศพร กองทอง

63103020900 นางสาวเฌอมาลย� กลขุนทด

63103020901 นายธนกร จําปาหอม

63103020902 นายกนต�ธีร� โพธ์ิงาม

63103020903 นางสาวณัฐวรา สุจินพรัหม

63103020904 ส.ต.ท.สิรภพ ชาติเพชร

63103020905 นางสาวจันทร�วิภา ศิริเวช

63103020906 นายศรัทธา ธงศรีนารถ

63103020907 นางสาวอิสรีย� อุไรพันธ�

63103020908 นางสาวสุธิชา น้ําคํา

63103020909 นางสาววิชุดา นารินทร�

63103020910 นางสาวบุรินทร� ทองเกลี้ยง
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63103020911 นายปฐมพร โคตรชมภู

63103020912 นายรณชัย พลทามูล

63103020913 นางสาวภัคจิรา จีนสําโรง

63103020914 นางสาวณิชานันท� เจริญสกุล

63103020915 นางสุรภี เพ7งชยนิษฐ�

63103020916 นางสาวกรณิกา กองงูเหลือม

63103020917 นางสาวกุลณัฐ นิ่มบุญ

63103020918 นางสาวขวัญธิดา พนิตพงศา

63103020919 นางสาววรรษมล สุดจิตร�สมโภชน�

63103020920 นางสาวกนกพร คนสนิท

63103020921 นางสาวสุกัญญา บึงไกร

63103020922 นางสาวสุพัตรา หงษ�สีดา

63103020923 นางสาวขนิษฐา กองรัมย�

63103020924 นางสาวชโลธร เทวบุตร

63103020925 นางสาวบุญญานี ใจสูงเนิน

63103020926 นางสาวสุวพิชญ� เลิศสิริวณิก

63103020927 นางสาวศิริลักษณ� หอมกระแจะ

63103020928 นายวรวุฒิ ยมชัยภูมิ

63103020929 นางสาวปKยะดา แมบจันทึก

63103020930 นายสมภพ ตุมผะกา

63103020931 นางสาวสุภาพร แสนภักดี

63103020932 นางสาวกานต�พิชชา นามสอน

63103020933 นางชวนชม มุกสิกพันธ�

63103020934 นางสาวสุจิรา ชัยปรีดา

63103020935 นางสาวปริยฉัตร ปติตัง

63103020936 นางสาวชนิชา พิมศร

63103020937 นางสาวสุภาภรณ� รัตนรักษ�

63103020938 นางสาวกรัณฑรัตน� ศรีเพชร

63103020939 นางสาวธิดาวรรน� ชัยศรีดา

63103020940 นายอิทธิพล อุ7มไธสง
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63103020941 นายนฤชา ลานอก

63103020942 นางสาวนันทนา เย็นใจ

63103020943 นางสาวลัดดา เจริญรัมย�

63103020944 นายพยุงศักด์ิ โลกประโคน

63103020945 นางสาวศิริพร แปวสูงเนิน

63103020946 นางสาววรรณภา บุญม่ัน

63103020947 นายธํารงกุล หอกกิJJง

63103020948 นางสาวสุภารัตน� นัดใหม7

63103020949 นายภาณุวัฒน� นันตVะนา

63103020950 นางสาวสาวิตรี อุตฉิมพาลี

63103020951 นางสาววิรากานต� นกทอง

63103020952 นางสาวเมธาพร หลอมประโคน

63103020953 นางสาวจิราวัลย� นาแพง

63103020954 นายพีรยุทธ วิจิวังสา

63103020955 นายศรีรัตน� สังฆรักษ�

63103020956 นางสาวสุวิมล นิลระยะ

63103020957 นางสาวนิภาธร มิสา

63103020958 นางสาวพรมณี จอกกระโทก

63103020959 นายกษิดิศ ถินกระโทก

63103020960 นายสุวัฒน� หนอกกระโทก

63103020961 นางสาวณัฐธญาน� ม7วงฉะ

63103020962 นางสาวสุพัชรี ตันกระโทก

63103020963 นางสาวชลิตา ใจชอบ

63103020964 นายอภิสิทธ์ิ เมืองแก%ว

63103020965 นายศรายุทธ หงษ�สกุล

63103020966 นางสาวอริยา แท7นแก%ว

63103020967 นางสาววรรณวิษา อุดพ%วย

63103020968 นายวาทะศิลปX อภัยกาวี

63103020969 นายนันทชาติ เข็ดคม

63103020970 นางสาวกมลวรรณ ทวีถ่ิน

หน%า 699 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103020971 นางสาวรัชฎา จันทา

63103020972 นายศรัณย� สมบัติธรรมโชติ

63103020973 นางสาวณัฐชา วินิจวรกุล

63103020974 นายอมรินทร� อาสานอก

63103020975 นางสาวยุวรัตน� หิงไธสง

63103020976 นางสาวสโรชา ก่ิงกลางดอน

63103020977 นางสาวขวัญวีณา ศรีพิกุลวงศ�

63103020978 นางสาวสุภาพร เทียมทัน

63103020979 นายจักรพงศ� กลิ่นน%อย

63103020980 นายธนโชติ ม่ันใจ

63103020981 นางสาวสุวรรณา อรรคสาร

63103020982 นางสาวดวงตา เคนดี

63103020983 นางสาวประภาศิริ ชํานาญดี

63103020984 นางสาวเพชรอังคาร เพชรโรจน�

63103020985 นางสาวศศิธร สิงขรณ�

63103020986 นายนันทวัฒน� นันหม่ืน

63103020987 นางสาวศุภนุช เงาะปก

63103020988 นางสาวภัทริฎา ขยายศรี

63103020989 นางสาวสุธิดา เจิมจอหอ

63103020990 นางสาววิภาวี ภูทองพัน

63103020991 นางสาวอรุณกมล หลวงถนนเจริญ

63103020992 นางวนิดา พรมดีมา

63103020993 นางสาวชญาภา ตรีสุวรณณ�

63103020994 นางสาวปKยพร ประจวบกลาง

63103020995 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ วงศ�วิวัฒน�

63103020996 นางสาวกาญจนา นครหาร

63103020997 นางสาวจริยา นาดี

63103020998 นายชาญนิวัติ นิวัติเจริญจิต

63103020999 นายอุดมศักด์ิ พิมพ�พรสกุล

63103021000 นางสาวสุพัตรา ปรึกษาชีพ

หน%า 700 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021001 นายวรชิต ม่ิงสกุล

63103021002 นางสาวสุราลัย วงษาชัย

63103021003 นางสาววรางคณา บรรจงปรุ

63103021004 นางสาวศิริวิมล คําสา

63103021005 นายชินวัตร เหลืองรัตนวิมล

63103021006 นางสาววิมลสิริ อินสูงเนิน

63103021007 นายภูมินาค ภู7นาค

63103021008 นางสาววนิดา ทองเหมาะ

63103021009 นางสาวพรอรุณ นาดี

63103021010 นางสาวกฤษณา ลีประโคน

63103021011 นางสาวปวีณ�สุดา ผ7อนสงเคราะห�

63103021012 นายสมภพ สวนดอกไม%

63103021013 นางสาวทอฝ:น วงเวียน

63103021014 นายชยพล เดชธนภัทร�กุล

63103021015 นางสาวชุดาภรณ� ศรีนิล

63103021016 นางสาวปKยาภรณ� วรรณภักดี

63103021017 นายธนพล พิศเพ็ง

63103021018 นางสาวยิหวา ย่ิงยงยุทธ

63103021019 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล

63103021020 นางสาวอรอนงค� หอพิกลาง

63103021021 นายวัชระพงษ� จงคอยกลาง

63103021022 นายเกมสกรณ� ปKLนนอก

63103021023 นางสาวรัชนก กัณหา

63103021024 นางสาวชนิดาภา จําเนียรกุล

63103021025 นางสาวจุฑารัตน� อินทนารินทร�

63103021026 นางสาวหิรัญญา ติคํารัมย�

63103021027 นางสาววิราภรณ� สุขชัย

63103021028 นางสาวมุขรินทร� อิ้วชุมแสง

63103021029 นางสาวธนิษฐา ศรีโสดา

63103021030 นางสาวปภาวดี สมัญญา

หน%า 701 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021031 นางสาวกนกวรรณ ไวไธสง

63103021032 นางสาวพนัชกร แก%วสุพรรณ�

63103021033 นางสาวนฤมล วิเศษพันธ�

63103021034 นางสาวอารีรัตน� มีกุดเวียน

63103021035 นางสาวนุชจพร ภาคจรุง

63103021036 นายอิสระ ปะธิปะ

63103021037 นางสาวราตรี รุ7งเรืองรัตน�

63103021038 นางสาวอรพิน สังฆเพท

63103021039 นางสาวธนัตถ�ธิดา สาสกุล

63103021040 นางสาวณัชยพรรณ ผลเจริญ

63103021041 นายศิวเดช ดงหงษ�

63103021042 นายธนวัฒน� ทิพย�กระโทก

63103021043 นางสาวณัฐกานต� พันธ�จันทร�

63103021044 นายมหกพันธ� แก%วระหัน

63103021045 นางสาวพัชรีย� ไพศาลพยัควง

63103021046 นางสาวอรสา ประสาร

63103021047 นายวทัญ\ู แพงสร%อย

63103021048 นางสาวญาดา วงษ�สุเทพ

63103021049 นางสาวศศิมา ทองนรินทร�

63103021050 นายศาสตรา วันเพ็ญ

63103021051 นางสาวปKยะลักษณ� เดือนกอง

63103021052 นายรัฐสิทธ์ิ ป:ฏฐา

63103021053 นางสาวพรนภา จิรศรัณยานนท�

63103021054 นางสาวชลลดา อิทธิกุล

63103021055 นางสาวป:ทมา กองจันทร�

63103021056 นางสาววิริญทิพย� เกาะสังข�

63103021057 นางสาวอภิญญา ผินสูงเนิน

63103021058 นางสาวฐิติพร ถอยวิลัย

63103021059 นางสาวกนกวรรณ อนุรักษ�วงศา

63103021060 นางสาวอารียา นาคบุญธรรม

หน%า 702 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021061 นายไกรสร สอนไธสง

63103021062 นางสาวธันยา กรุมสูงเนิน

63103021063 จ7าสิบเอกสมรักษ� มะโร

63103021064 นางสาวสุทธิดา หย่ังหม่ัน

63103021065 นางธัญญลักษณ� มิตรศิลา

63103021066 นางสาวอนุตตรีย� แสนทวีสุข

63103021067 นายวิริยะ พงค�ศาสตร�

63103021068 นางสาวอโณทิยา ศิริโชติ

63103021069 นายปรีชา วิญญายงค�

63103021070 นายทักษดา คุ%มประยูร

63103021071 นางสาวพรน้ําทิพย� โมมขุนทด

63103021072 นางสาววริศรา โรจนาวรรณ

63103021073 นางสาวพรพิมล ประทุม

63103021074 นางสาวรัตติยากร สูงนอก

63103021075 นางสาวธนาภรณ� บุตรศรีภูมิ

63103021076 นายวสันต� พรมหญ%าคา

63103021077 นางสาวฤดี กุลเกตุ

63103021078 นางสาววิภาพร หงษ�เวียงจันทร�

63103021079 นางสาวนลินนิภา สวัสด์ิละคร

63103021080 นางสาวอารีย� ทองมาก

63103021081 นางสาวจุไรวรรณ� เนาวรัตน�

63103021082 นางสาวกันทิมา คบพิมาย

63103021083 นายพูนลาภ สําราญพิศ

63103021084 นางสาวภัทรา สนตะคุ

63103021085 นายศิระศักด์ิ กุมขุนทด

63103021086 นางสาววิภาพร เกียรติเนาวกุล

63103021087 นางสาววัชรีภรณ� เกิดจันทึก

63103021088 นางสาวเมทิณี เพ็ชรคง

63103021089 นางศรารักษ� วรรณทอง

63103021090 นายฉัตรมงคล ภะคะโต

หน%า 703 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021091 นางสาวพริ้มเพริศ ไชยเสน

63103021092 นายวาฤทธา เพชรแสง

63103021093 นายวีระชาติ กลอนดอน

63103021094 นางสาวกุลจิรา นะดาบุตร

63103021095 นายรัฐพล ย่ิงรุ7งโรจน�

63103021096 นายรวีนท� สท%านพล

63103021097 นายชัยภัทร วงษ�วิลา

63103021098 นายภูวนัย รัตน�สูงเนิน

63103021099 นางสาวทัชชกร อุนาริเน

63103021100 นางสาวทิวาพร คําด%วง

63103021101 นางสาวพชรพร ปานปรีชา

63103021102 นางสาวฐานิดา เจริญรัมย�

63103021103 นางสาวขนิษฐา จันทวี

63103021104 นายสมพงษ� มูลทรัพย�

63103021105 นายสุรเทพ แซ7จิว

63103021106 นางสาวจิราภรณ� จําปาจี

63103021107 นางสาวกัลยาณี วงค�น้ําคํา

63103021108 นายอํานาจ ยาผิว

63103021109 นายรัชมงคล ท%าวนิล

63103021110 นางสาวธิดาภรณ� นุชกระโทก

63103021111 นางสาวทีปสิขา ธรรมจักร�

63103021112 นางสาวศมาพร แกล%วกล%า

63103021113 นางสาววรรณภาภรณ� ศิริวงษ�

63103021114 นางสาวประภาพร ทบง7อม

63103021115 นายปKยะภัทร� สมสุไทย

63103021116 นางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย�

63103021117 นางสาวน้ําฟNา กันโพธ์ิ

63103021118 นายสุบัน พ7อค%า

63103021119 นายสุรนาท เคียวทอง

63103021120 นางสาวนริศศราภรณ� ทองเอี่ยม

หน%า 704 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021121 นายสุนทร คําภากุล

63103021122 นางสาววาสนา กัลยาบุตร

63103021123 นายอธิพงษ� จุลรักษา

63103021124 นายอภิวัฒน� ขอดวงกลาง

63103021125 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ภู7หลํา

63103021126 นางสาวกาญจนา พรหมรุกขชาติ

63103021127 นางสาวกาญจนา วาไทย

63103021128 นางสาวราตรี เจริญสุข

63103021129 นายสุรเชษฐ� เกษรชื่น

63103021130 นางสาวภมรรัตน� ลาสุด

63103021131 นางสาวณัฏฐ�ชญา วังคะฮาด

63103021132 นางสาวสุธิดา กุVกสันเทียะ

63103021133 นางสาวเบญจพร พลบัติ

63103021134 นายธนากร ดําริห�

63103021135 นายวัชรพงษ� เสาร�วงค�

63103021136 นางสาวธันย�ชนก มูลคํา

63103021137 นางสาวสุจิตรา เทียนจันทร�

63103021138 นางสาวมุกดา สีโนนม7วง

63103021139 นางสาวปุญชรัสม์ิ วัดทุ7งใหญ7

63103021140 นางสาวรวิสรา กองหล%า

63103021141 นายประสิทธ์ิ ศรีทาโล

63103021142 ว7าที่ ร.ต.คมสันต� จันทร�ประสงค�

63103021143 นายพีรพล ประกอบ

63103021144 นายฐาปนะ แสงอรุณ

63103021145 นางสาวศันศนีย� สํานักโนน

63103021146 นายนุพงษ� แว7วบุตร

63103021147 นางสาวอมรรัตน� วิจิตรโคกกรวด

63103021148 นายศิริวัฒน� กูบโคกกรวด

63103021149 นางสาวปวีร�ลดา บุญแต7ง

63103021150 นางสาวกรรณิการ� ศรีลาจันทร�

หน%า 705 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021151 นางสาวจุฑามาศ เพชรสวง

63103021152 นายพีณพัทธ� จันทวลี

63103021153 นางสาวกุลนันท� ทองสุข

63103021154 นายธีรวัจน� สุขเกษม

63103021155 นางสาวประวีนา ดวดกระโทก

63103021156 นางสาวสุรีย�พร อยู7เย็น

63103021157 นายศราวุธ ผัดกระโทก

63103021158 นางสาวชุติกาญจน� เสนารินทร�

63103021159 นายวิศรุต บางโปQง

63103021160 นางสาวช7อผกา ยศเกตุ

63103021161 นางสาวบังอร คะเณรุพันธ�

63103021162 นางพวงเพชร ไคขุนทด

63103021163 นายพลวัฒน� สิงห�จันทร�

63103021164 นางสาวอรุณวดี ผจญกล%า

63103021165 นายกรวีร� หาญสกุล

63103021166 นางสาวนฤมล โพสียา

63103021167 นางสาวเฉกชนก ชาญจะโปะ

63103021168 นางสาวพัชรา เกรัมย�

63103021169 นายวรรธนะ ธัมมะทัตตะโยธิน

63103021170 นายณัฐวุฒิ บุญเย็น

63103021171 นางสาวสุชาดา มังษา

63103021172 นายณัฐวัฒน� อภิวัฒนานุกูล

63103021173 นายสิทธิศักด์ิ เอี่ยมศิริ

63103021174 นางสาวพรพรหม พิพัฒน�

63103021175 นางสาวมนทิรา สมพร

63103021176 นางสาวดารุณี ช7างทอง

63103021177 นางสาวอัจฉรา ศรีหารักษา

63103021178 นางสาวชนากานต� สานันท�

63103021179 นางสาวสมพิศ กํณตวงษ�

63103021180 นางสาวพัชรินทร� อ7อนคํา

หน%า 706 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021181 นางสาวจุฑามาศ เมมี

63103021182 นายณัฐพงศ� อุดม

63103021183 นายศรัณยู กลิ่นกมล

63103021184 นายธีริทธ์ิ ขอนพดซา

63103021185 นางสาวศาสินี ผ7องศรี

63103021186 นางสาวสายชล โศกกําป:ง

63103021187 นางสาวแพรวมณี พ่ึงไพร

63103021188 นายอภิเศรษฐ� รุ7งศิลา

63103021189 นายนิติพงษ� พิศพล

63103021190 นางสาวอัมฤทธ์ิตา ที่รัก

63103021191 นางสาวมลธิยา กตัญ\ู

63103021192 นายอริญชย� ประยงค�

63103021193 นางสาวกุลนิดา ประไพพันธ�

63103021194 นางสาววิลาวัลย� นาสูงชน

63103021195 ว7าที่ ร.ต.หญิงสายสมร โพธิระหงษ�

63103021196 นางสาวสุทธิวัฒน� รอบรู%

63103021197 นางสาวธนัญญา สังสีแก%ว

63103021198 นางสาวอมรรัตน� บุญเพ็ง

63103021199 นายนิติกร ไชยรัมย�

63103021200 นางสาวปฏิมา อุระวัตร

63103021201 นางนิภาพร อินทองหลาง

63103021202 นางสาวกนกวรรณ คุ%มแก%ว

63103021203 นางสาวจุรีรักษ� เนตรสาย

63103021204 นางสาวรัชนีกร พินิจกิจ

63103021205 นายชิตพล ภาคนอก

63103021206 นายกฤษฎา การะเกต

63103021207 นางสาวกาญจนา หาญสันเทียะ

63103021208 นางสาวเกศินี คงโนนกอก

63103021209 นางศุภาพิชญ� ชูพิพัฒน�

63103021210 นางสาวอัจฉรา ตัวสระเกษ

หน%า 707 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021211 นางสาวศิรินนา จันรอง

63103021212 นายเตชิต นิตย�น%อยสืบ

63103021213 นางสาวบุษกร ปฐมรัตน�

63103021214 นายเอกรัตน� ปานะโปย

63103021215 นางสาวสุพัฒน� สายบุตร

63103021216 นายชาญชัย ชูรัมย�

63103021217 นางสาวรัตญา เสาะสนธ�

63103021218 นางสาวการันตี จันทร�แจ7มศรี

63103021219 นางสาวสุณิสา สายทะเล

63103021220 นางสาววราพร ศรีธรรมมา

63103021221 นางสาวปานเลขา ภุชงค�

63103021222 นางสาวธนาภรณ� เฮียงโฮม

63103021223 นางรณิดา บุตรกันรัตน�

63103021224 นางสาวอนุตรา บุตรสุวรรณ�

63103021225 นางสาวกนกวรรณ เทียมสม

63103021226 นางสาวเนตรชนก แก%วกํากง

63103021227 นายเจษฎากร เหล7าประทาย

63103021228 นายชยุตม� ตาไธสง

63103021229 นายปริวรรต สุดสวัสด์ิ

63103021230 นางสาวนราวัลย� ระพัง

63103021231 นายบุญญฤทธ์ิ ทองบ7อ

63103021232 นางสาวธัญกมล กฐินใหม7

63103021233 นางสาววนิดา ทองมี

63103021234 นายชนกดนัย คําเพิงใจ

63103021235 นายวุฒิชัย วาริน

63103021236 นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร

63103021237 นางสาวอิศรารัตน� พุทธรักษา

63103021238 นายสุรศักด์ิ จันทร�ศาลา

63103021239 นางสาวภาวิณี หม่ันจํารูญ

63103021240 นางสาวอัจฉราพร เครือเพชร

หน%า 708 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021241 นางสาวสิรยา ป:ญญาเฟ[Lอง

63103021242 นายณทชัย ไชยนาม

63103021243 นายศิวาวุธ จงขจรวิทย�

63103021244 นางสาวชนิดาภา โพธ์ิราม

63103021245 นายสิรวิชญ� แสวงศิริผล

63103021246 นายสมบัติ สุริฉาย

63103021247 นางสาวฑิฆัมพร โดมขุนทด

63103021248 นางสาวกัญญภา ชื่นชอบ

63103021249 นางสาวหทัยชนก จันดาบุญ

63103021250 นางสาวศศิวิมล เทจอหอ

63103021251 นายอภิสิทธ์ิ เหวชัยภูมิ

63103021252 นางสาวปKยนุช แก7นวิชา

63103021253 นายมงคลศักด์ิ ค%อมกลาง

63103021254 นางสาวปวีณ�ธิดา เนติมานนท�

63103021255 นายนพดล เฉลียวรัมย�

63103021256 นางสาวจินตนา เทียมพล

63103021257 นายสาธร นนสกุล

63103021258 นางสาววีนัส สวัสดี

63103021259 นางสาวพรทิพย� มูผา

63103021260 นางสาวปภานันท� สิงห�ประโคน

63103021261 นางสาวอาทิตยา สอนใน

63103021262 นางสาวจันจิรา จากรัมย�

63103021263 นางสาวจารุพิชญา พงษ�ม่ัน

63103021264 นางสาวนัฐธริกา ภูหงษ�

63103021265 นางสาวนวพร สุภาเวคิน

63103021266 นายศักรินทร� พงษ�ศักด์ิ

63103021267 นางสาวพนัสชนก วงเวียน

63103021268 นางสาวสุวิมล ทําของดี

63103021269 นางสาวอารีรัตน� ประสงค�หิงษ�

63103021270 นายวิศรุต ปรีวรรณ

หน%า 709 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021271 นางสาวกุลธิดา ชนชี

63103021272 นางสาววรรษมน พจน�ฉิมพลี

63103021273 นางสาวจันจิรา นองใหม7

63103021274 นางสาวภานุชนารถ แสงใส

63103021275 นายอานันท� บุญมี

63103021276 นางสาวสมพร ขวัญม่ัน

63103021277 นางสาวประภัสสร นิลวิเศษ

63103021278 นางสาวภัสชริตา ขําทัศน�

63103021279 นายวัชระ ทดสูงเนิน

63103021280 นางสาวนุสบา ฦาชา

63103021281 นายยุทธพงษ� คําวงค�

63103021282 นางสาวรักษิณา ดาโสม

63103021283 นายปองพล คํ่าคูณ

63103021284 นางสาวจุฬาลักษณ� สกุณา

63103021285 นายอดิศร โพธ์ิขนาน

63103021286 นางสาววลัยพร โยโพธ์ิ

63103021287 นายจักรกฤษฏ์ิ โพธ์ิศรี

63103021288 นางสาวทิพวรรณ ภูอาศัย

63103021289 นายธนพงษ� มณีโชติ

63103021290 นางสาวเจนจิรา รอญศึก

63103021291 นายนราวิชญ� หามาลา

63103021292 นางสาวนาฏยา โปร7งทอง

63103021293 นางสาวภัทรวดี เฉลียวจบ

63103021294 นางสาววิภารัตน� หัสดล

63103021295 นางสาวรัชนีภรณ� ปNอมไชยา

63103021296 นางสาวศิริวรรณ ขามโป_ะ

63103021297 นายนฤพนธ� บริวรรณรัตน�

63103021298 นายพีระพงศ� ศรีเอม

63103021299 นางสาวจิราพร เพชรประไพ

63103021300 นายกล%องกล%า สะหาย

หน%า 710 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021301 นางสาวกัญญารัตน� อสุรินทร�

63103021302 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง

63103021303 นางสาวมลฤดี จงรวมกลาง

63103021304 นายชลัมพล กันจันธิระวงศ�

63103021305 นางสาวสุรัตน�วดี พยังเฆ

63103021306 นายดํารง ฟNอนกระโทก

63103021307 นางสาวชนิดาภา ศิลปางค�กุล

63103021308 นายณัฐวุฒิ จิตมา

63103021309 นางสาวณัชชา บูรณิกานนท�

63103021310 นายแทนไท จีระดิษฐ�

63103021311 นางสาวบุญญาพร เทพจันทรา

63103021312 นางสาวขวัญฤทัย ไชยรถ

63103021313 นางสาวอัจชรินธร ภู7นอก

63103021314 นายนัฐพงศ� วาลย�มนตรี

63103021315 นางสาวปราณีต แผลงสูงเนิน

63103021316 นางสาวนัดดานาถ รังป:ญญา

63103021317 นางสาวสุนิษา ชาติแก%ง

63103021318 นางสาวธยานี สุวรรณราช

63103021319 นางสาวชนิตา วรวงษ�

63103021320 นางสาวลําเนา เหล7าบุราณ

63103021321 นางสาวนราภรณ� โกยชัย

63103021322 นายยศกร อ7อนจันทร�

63103021323 นางสาวกานติมา ฉันทรุจิกพงศ�

63103021324 นางสาวศาธิญา น%อยบุญญะ

63103021325 นางสาวศิริรัตน� รัตนสมบูรณ�

63103021326 นายณัฐวัฒน� เชื้อเสนา

63103021327 นางสาวณัฏฐณิชา บาดกลาง

63103021328 นางสาวเพียงเดือน เปสาโก

63103021329 นางสาวพรหมศิริ ทิพย�มาลา

63103021330 นางสาววนิดา เสาโร

หน%า 711 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021331 นางสาวกาญจนา ยุทธไชโย

63103021332 นายอุทัย หนาดสําโรง

63103021333 นางสาวจิราวรรณ วงศางาม

63103021334 นายโกสินทร� ชีวาจร

63103021335 นายภิรมย� ย่ิงรุ7งเรือง

63103021336 นางสาวรสสุคนธ� เพ็งไธสง

63103021337 นางสาวนภัส พัฒนพานิช

63103021338 นายประชัน พลสมบูรณ�

63103021339 นางสาวชุติกาญจน� ศิริรัฐ

63103021340 นายจักรพงษ� พงษ�สวัสด์ิ

63103021341 นางสาวปKยะมินทร� ปุยะติ

63103021342 นายอนุฤทธ์ิ บุญสวัสด์ิ

63103021343 นางสาววิไลพร ศรีมงคล

63103021344 นางสาวจิราพร สมพงษ�พันธ�

63103021345 นายพีรพงษ� รุนกระโทก

63103021346 นางสาวพัลลภา แรมกลาง

63103021347 นายภูชริต รัตนกฤตยากุล

63103021348 นางสาวนันทิมา ปรินรัมย�J

63103021349 นายณัฏฐ� ประดับวงษ�

63103021350 นางสาวสันทรี พิจารณ�

63103021351 นายพันศักด์ิ พรมรุกขชาติ

63103021352 นางสาวสุชานาถ เปรื่องค%า

63103021353 นางสาวจารุพิชญา เทพที

63103021354 นายชัยพร ศรีพลี

63103021355 นางสาววรรณิศา โพธ์ินอก

63103021356 นายดิษกร พัฒนคุณานนท�

63103021357 นางสาวกุลาภรณ� สุวรรณี

63103021358 นางสาวเจนจิรา เนตรวิลา

63103021359 นางสาวนุชบา เกียนนอก

63103021360 นางสาวธัญพร เหลามี

หน%า 712 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021361 นายวิชัย เจ็ดรัมย�

63103021362 นางสาวเบญจมาภรณ� กายสิทธ์ิ

63103021363 นางจิตรลดา หนันทุม

63103021364 นางสาวนุชจรินทร� แก%วอาจ

63103021365 นางสาวชัชชญา นนทะโคตร

63103021366 นางสาวศยามล อุบลโพธ์ิ

63103021367 นางสาวอังคณา สมบูรณ�

63103021368 นางสาวดารณีรัตน� สิทธิพรม

63103021369 นายภัทรภูมิ พานิช

63103021370 นางสาวพิมพ�วรีย� ดําขํา

63103021371 นายพชรพล สวัสด์ิ

63103021372 นางสาวปภาวี รากผักแว7น

63103021373 นางสาวอารียา จุฑาจันทร�

63103021374 นางสาวอภิสรา บุญเยือง

63103021375 นางสาวภารดา ภูชื่น

63103021376 นางสาวศิริยากร เฝนสูงเนิน

63103021377 นางสาวจิราพร เกษจันทึก

63103021378 นางสาววิชชุอร ณรงค�นอก

63103021379 นางสาวพัชชาภรณ� โตเจริญ

63103021380 นายธัชกร ทวีวรรณกิจ

63103021381 นางสาวเจษฎาภรณ� คําภูเงิน

63103021382 นางสาววรรนิภา มีโชคชัย

63103021383 นางสาวสุนิษา ฐานกระโทก

63103021384 นางสาวกัลย�สุดา แย%มสําราญ

63103021385 นายกุลวัฒน� สังรวมใจ

63103021386 นายพัฒนชัย ขําม่ัน

63103021387 นางสาววนิชญา ย7อมกลาง

63103021388 นางขวัญเดือน ดีนวลพะเนาว�

63103021389 นางสาวพิชชาภา ศิวะชาติชูวงศ�

63103021390 นางสาวทัศนาพร อรชุน

หน%า 713 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021391 นายธีรวัฒน� จันลา

63103021392 นายชัยชนะ บุญสุข

63103021393 นายมนตรี เครือไชย

63103021394 นางสาวศิริพร แก%วแฉล%ม

63103021395 นางสาวนุชธิดา สุดสวาท

63103021396 นางสาววราภรณ� ปาเปNา

63103021397 นางสาวณปภัช ต้ังวงค�

63103021398 นางสาวอัมราพร วิเศษรัตน�

63103021399 นางสาวณิชาภัทร เพ็ชรสินจร

63103021400 นางสาวศชุดา พงศ�ชาญบุญมี

63103021401 นางสาวเจนจิรา จันขุน

63103021402 นายสุรวุฒิ ฤทธิธรรมกุล

63103021403 นางสาวอณัญญา วิทิตธรรมคุณ

63103021404 นายอมรเทพ พยัฆษา

63103021405 นางสาวจิราพร มีสันเทียะ

63103021406 นายวัชเรศร� คณาจีนกิจ

63103021407 นายสรายุทธ ขอแช7มกลาง

63103021408 นางสาววรัญชลี คําดี

63103021409 นางสาวเบญจวรรณ ธูปก่ิง

63103021410 นางสาวจินรัตน� เกาะม7วงหมู7

63103021411 นายเมธัส ชัดไธสง

63103021412 นางสาวสุวนันท� กิจกล%า อนันต� 

63103021413 นางสาววิจิตรา มีอุดร

63103021414 นางสาวณัฐณิชา จันทะเดช

63103021415 นางสาวพิมราดา อินทร�แก%วพะเนาว�

63103021416 นางสาวจิราวรรณ จอดกระโทก

63103021417 นางสาวลลิดา ทิพยเทอดธนา

63103021418 นางสาวศรัณรัตน� เสารีกุล

63103021419 นางสาวศิวภัสริ์ ฉัตรรังสีพงษ�

63103021420 นางสาวอรัญญา บรรหาร

หน%า 714 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021421 นางสันทนา คุณาทัย

63103021422 นายพีระยุทธ สิทธิวงษ�

63103021423 ว7าที่ ร.ต.หญิงสิราภรณ� ชาลีคํา

63103021424 นางสาวนภาพร ชะพูรัมย�

63103021425 นายณัชพล ทาราศรี

63103021426 นางสาวดารกา สํารวมจิตร

63103021427 นางสาวชุนานาฏ มงคลศิริ

63103021428 นายจักรกฤษณ� ทวยไธสง

63103021429 นางสาวกนกพร แบงกระโทก

63103021430 นางสาวศรัญญา คนบุญ

63103021431 นางสาวแคทรียา เสาโกมุท

63103021432 นางสาวธนันธร พวงไธสง

63103021433 นางขนิษฐา แก%วขันตี

63103021434 นางสาวอังคณา กว%างขวาง

63103021435 นางสาวกานต�พิชชา วงศ�วารินสกุล

63103021436 นางสาวแพรวไพลิน สมบัติทวีศิลปX

63103021437 นางสาวปริณดา คงย่ิงหาญ

63103021438 นางสาวนิสา เส็งพรม

63103021439 นางสาวปุณิกา พีรพชรกุล

63103021440 นายปริญญา โคตภูธร

63103021441 นายสราวุธ บุญลอย

63103021442 นางสาวสุพัตรา เทียมไธสง

63103021443 นางสาวศิริวรรณ หมู7ทองหลาง

63103021444 นางสาวชลธิรา ชนภัณฑารักษ�

63103021445 นายวัชรินทร� จํานงธรรม

63103021446 นางสาวอรวดี ชุมแวงวาปZ

63103021447 นางสาวสุนิดา พลรักษา

63103021448 นางสาวเกษรา งามเลJฺศ

63103021449 นายประภาส หาสุนโม

63103021450 นางสาวสิรินทรา บุญพิมพ�

หน%า 715 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021451 นางสาวอรพิมพ� น%อยเทียม

63103021452 นางสาวรุ7งทิพย� โพธ์ิคีรี

63103021453 นางสาวอภิญญา ขุนเมือง

63103021454 นางสาวฉัตรสุดา บุตกะ

63103021455 นางสาวนิภาพร โฉมก่ิง

63103021456 นายสุทธิเกียรติ นาคณรงค�

63103021457 นางสาวปKยะภรณ� พิทักษ�

63103021458 นายทยากร รินลา

63103021459 นายณัฐวุฒิ กงทัพ

63103021460 นางสาวกัณฐมณี มูลสาระ

63103021461 นางสาวปวีณา สนทา

63103021462 นางสาว.จอมใจ สุวรรณภักดี

63103021463 นางสาวนภาพร ผ7านไชย

63103021464 นายครรชิต ปKLนนาค

63103021465 นางสาวศุภวรรณ รัตนทองโรจน�

63103021466 นายภูริทัต เสียวครบุรี

63103021467 ว7าที่ร%อยตรีหญิงอรุณรัตน� ดวงแข

63103021468 นางสาวศศิธร เถาว�หอม

63103021469 นางสาวศศิโสภา จjาพิมาย

63103021470 นางสาวณัฐนภา เขินไพร

63103021471 นางสาวอริสรา สุขประเสริฐ

63103021472 นางสาววรวลัญช� หาญธนฐิตินันท�

63103021473 นางสาวดวงดาว ดายดัสกร

63103021474 นางสาวจิราวรรณ ทรงเพ็ง

63103021475 นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน�ภานุกูล

63103021476 นางสาวนิชาภัทร บุญมาก

63103021477 นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม

63103021478 นางสาวปลิดา พรหมมา

63103021479 นางสาววิไลรัตน� น%อยกลาง

63103021480 นางสาวปานตะวัน โนนกระโทก

หน%า 716 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021481 นางสาวประภัสสร แคะมะดัน

63103021482 นางสาวนรินธร คํานาแซง

63103021483 นางสาววิกานดา สุขเกษม

63103021484 นางสาวปวีณา หมวกหม่ืนไวย

63103021485 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน

63103021486 นางสาวพรทิพย� เนินกลาง

63103021487 นางสาวจารุวรรณ เคารพปรัชญา

63103021488 นางสาวนฤมล แค7มจันทึก

63103021489 นางสาววิภาณี ศรีวิเศษ

63103021490 นางสาวสุภาพร เชียรประโคน

63103021491 นางสาวสุวัจนี รุจิชัยรัตน�

63103021492 นางสาวโศรยา ช7อประทีป

63103021493 นางสาวจุฬาวัลย� ปNองคําสิงห�

63103021494 นางสาวชลิตรัตน� จํานงบุญ

63103021495 นางสาวอภิญญา วงศ�พิกุล

63103021496 นายปรมินทร ศรีประยงค�

63103021497 นายชัชชัย สาระจันทร�

63103021498 นางสาวปKยวรรณ ห7อทรัพย�

63103021499 นางสาวมนัสนันท� ประสานพันธ�

63103021500 นางสาวสุภาพร ไพรงาม

63103021501 นางสาววิราวรรณ คุ%มกล่ํา

63103021502 นางสาวศิริวรรณ ศิริมงคล

63103021503 นายธนเดช คุ%มไข7น้ํา

63103021504 นางสาวสารินี แซ7เล็ก

63103021505 นายณัฐวุฒิ เอื้อเฟ[;อ

63103021506 นางอุไลวัลย� ศรีกนก

63103021507 นางสาวประภาพรรณ ไกรศิริ

63103021508 นายอนุกูล ศรีตุ%มแก%ว

63103021509 ว7าที่ร%อยตรีหญิงธัญญลักษณ� วงศ�สหธนภัทร

63103021510 นางสาวพัชราภรณ� แสงงาม

หน%า 717 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021511 นายปKยะพันธ� กาญจนศิริ

63103021512 นายอานนท� ปะนิทานะโต

63103021513 นางสาวรัธนา อินทโชติ

63103021514 นางสาวทิพย�สุคนธ� วรรณุสิทธ์ิ

63103021515 นางสาวศิวาพร เนื่องชมภู

63103021516 นางสาวศิริพร เก7งรัมย�

63103021517 นางสาวศรีสมร แต%มกระโทก

63103021518 นางสาวกาญจนา จําปาโพธ์ิ

63103021519 นายวุฒิชัย ในริกุล

63103021520 นางสาววิภาดา นันขุนทด

63103021521 นางสาวรัตตยา ทองดํา

63103021522 นางสาวกัญญารัตน� ภูกาธร

63103021523 นางสาวเขมสรณ� ส7องกระโทก

63103021524 นางสาวนวพร ถิตย�รัศมี

63103021525 ว7าที่ ร%อตรีมนัส พรผักว7น

63103021526 นายดํารงศักด์ิ เจิงรัมย�

63103021527 นางสาวมลฤดี สร%อยเพชร

63103021528 นายอรัญ เที่ยงกระโทก

63103021529 นางสุจิตรา เชิญกลาง

63103021530 นางสาวธัญลักษณ� เทวะรุด

63103021531 นายอภิวัฒน� ห7วงประโคน

63103021532 นายเอกกร เพ็ญเจริญ

63103021533 นางสาวศิริพร เบียดนอก

63103021534 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�สูงเนิน

63103021535 นางสาวปรียานารถ พูนผล

63103021536 นางสาวกมลชนก มุ7งเอื้อมกลาง

63103021537 นายปุณณวิช สิงธานี

63103021538 นางสาวป:ญจนิตย� สุโขพันธ�

63103021539 นายชินโชติ ฤทธิวัชร

63103021540 นายจิราวุฒิ ทองสอาด

หน%า 718 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021541 นายทัตพงศ� คําจันทร�

63103021542 นางสาวจรรยารักษ� สําเร็จงาน

63103021543 นางสาวลินดา ตะโนนทอง

63103021544 นายจิตติกานต� คําลาย

63103021545 นางสาวอรุณี ขาวสอาด

63103021546 นางสาวศิริพร สนไธสง

63103021547 นายวรันธร ขุนพรม

63103021548 นายนิติกร มงลมาตย�

63103021549 นายอลงกรณ� ใจใหญ7

63103021550 นายรัชพล ม่ิมกระโทก

63103021551 นางสาววนิดา นอขุนทด

63103021552 นางสาววรรณนภา ลึ่มนอก

63103021553 นางสาวอนันตญา วงศ�อนันต�

63103021554 นางสาวศิริลักษณ� ภิญโญยาง

63103021555 นายอัษฎาวุธ บุษบรรณ�

63103021556 นางสาวกนกวรรณ ซ้ิมสื่อ

63103021557 นางสาวอัจฉรา ติจันทึก

63103021558 นางสาวนันทนา อุทัย

63103021559 นางสาวศิริวรรณ ใจกระสันต�

63103021560 นายอภิวัฒน� ลําลอง

63103021561 นางสาวสุทธิตา เผยกระโทก

63103021562 นายมนูญ ประจิตร�

63103021563 นางสาวสุทัตตา ดวงสวัสด์ิ

63103021564 นางสาวยุวธิดา ดวงจันทร�

63103021565 นางสาวนารีรัตน� ธัญญพานิช

63103021566 นางสาวชลธิชา ญาติกระโทก

63103021567 นางสาวสุดาวรรณ เทียนทอง

63103021568 นางสาวสุวนันท� ฤทธ์ิรัมย�

63103021569 นางสาวสุพรรณี ลีพิลา

63103021570 นางสาวมินล�ตา ทําสันเทียะ

หน%า 719 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021571 นายฉัตรชัย กล%าหาญ

63103021572 นายปฏิวัติ สุระนรากุล

63103021573 นางสาววิษุดา จิตตยะโสธร

63103021574 นางสาวจริยาภรณ� แก%วปุม

63103021575 นางสาวอภิรดี หาดขุนทด

63103021576 นายนพดล การดี

63103021577 นายอติคุณ สร%างนา

63103021578 นายศานติบูรณ� ประกอบผล

63103021579 นางสาววิภาดา อุกฤษ

63103021580 นางสาววิมลรัตน� แคะกระโทก

63103021581 นายภูวนาท แจ7มใส

63103021582 นางสาวลลิตยา นานอก

63103021583 นางสาวสกุณตลา ศรีประโคน

63103021584 นายอานันท� ปลั่งพิมาย

63103021585 นางสาวอนุวรรณ โอดกระโทก

63103021586 นางสาวธัญญรัตน� หวังก่ึกลาง

63103021587 นายทรงศักด์ิ คงนาค

63103021588 นางสาวณิชาภา เขียวขํา

63103021589 นายณัฐพงษ� นาคตุ7น

63103021590 นางสาวมณฑาณี หาแก%ว

63103021591 นางสาวสุพรรณี แนบทอง

63103021592 นายชานนท� บํารุงเกาะ

63103021593 นายคมสัน เพ็งทะเล

63103021594 นางสาวลักขณา มาสิงห�

63103021595 นายกฤตนัย ทองแก%ว

63103021596 นางสาวภัทราภรณ� ธีรพรป:ญญา

63103021597 นายสมคิด นามโคตร

63103021598 นางสาววรรณกานต� ตองอ7อน

63103021599 นางสาวชลิสา เดชสุวรรณพงษ�

63103021600 นางสาววทัญญา พันชะโก
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021601 นางสาวจิรัชญา คนึงเพียร

63103021602 นางสาวปวีรวรรณ กรองมะเริง

63103021603 นางสาวผกามาศ สะเมนรัมย�

63103021604 นางสาวสุภาพร ราชศิริพงษ�

63103021605 นางพัชรมนต� ต7อสกุล

63103021606 นายศักด์ิสิทธ์ิ ย่ังยืน

63103021607 นางสาวณัฐธิดา สําเริงรัมย�

63103021608 นางสาวสุปรียา เดชบุญพบ

63103021609 นางสาวทิพวรรณ ธุวะชาวสวน

63103021610 นางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร

63103021611 นางสาวกาญจนา สิทธิวงค�

63103021612 นางสาวประไพพิศ จอมกระโทก

63103021613 นางสาวกรกนก บุตรงาม

63103021614 นางสาวพันทวี วิลัยรัมย�

63103021615 นายภาคิณ วิชิตศรีวรา

63103021616 นางสาววันวิสาข� เอี่ยมสําอางค�

63103021617 นางสาวนิศารัตน� แสนบ%าน

63103021618 นางสาวกนกพร แสงศรีเรือง

63103021619 นางสาวภัสพร ประโมทิง

63103021620 นายอนุชิต สายศร

63103021621 นายวิสุทธ์ิ มณีทอง

63103021622 นายทชากร ยอดย่ิงกําแหง

63103021623 นางสาวเจนอักษร สุนทรรัตน�

63103021624 นางสาวพรนภา นกเอี้ยง

63103021625 นางสาวจิราวรรณ แนขุนทด

63103021626 นางสาวฐิตารีย� ป:ญญาประชุม

63103021627 นางสาวจิราภรณ� อยู7เกษม

63103021628 นางสาวพรรณวิกา มะลิซ%อน

63103021629 นางสาวอรพิน ม่ันยืน

63103021630 นางสาววันวิสา ศรีคําพันธ�
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63103021631 นางสาวโชติกา ม่ันคงดี

63103021632 นางสาวพนัสดา แสงฮาด

63103021633 นางสาวบุปผา มิตรสันเทียะ

63103021634 นางสาวจิตภักดี คอนรัมย�

63103021635 นางสาวศุทธินี พลสูงเนิน

63103021636 นางสาวนุชนาฏ หมายตะคุ

63103021637 นายอนุวัฒน� จันทะพิลา

63103021638 นางชูเกษม ประจิตร

63103021639 นางสาวขวัญสุดา พันธ�ก่ิง

63103021640 นางสาวนิรมล เครือบคนโท

63103021641 นายสุวรรณ กระแสโสม

63103021642 นางสาวชิชฌา มีฤทธ์ิ

63103021643 นายรัชพล ปริดิพัทธ�

63103021644 นางสาวอิงกมล ผึ่งกลาง

63103021645 นายกฤษณ ดาวทอง

63103021646 นางสาวศุภรัตน� พรศิวกุลวงศ�

63103021647 นางสาวธัญจิรา แซวประโคน

63103021648 นางสาวอรวรรณ ขําโตนด

63103021649 นางสาวพิชญาภรณ� ล้ําเลิศ

63103021650 นางสาวอุรชา ดนัยยุพา

63103021651 นางสาวสุภาพร สามีรัมย�

63103021652 นางสาวพิไลวรรณ ครุฑขุนทด

63103021653 นางสาวกนกพร จันทรมณี

63103021654 นางสาวพิมพกานต� สุขสําราญ

63103021655 นางสาวรัตนา บุญสง7า

63103021656 นายรชานนท� นวลสกูล

63103021657 นางสาวกรณิศ เพชรขุนทด

63103021658 นางสาวอรรัมภา สุดสัมฤทธ์ิ

63103021659 นางสาวจิรารัตน� ศรีเมืองมา

63103021660 นางสาววรชา เมืJองศักดา
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63103021661 นายวัชริศ เวียงนนท�

63103021662 นางสาวศิริลักษณ� เฉียดกลาง

63103021663 นายศุภชัย ธงสันเทียะ

63103021664 นางสาวอัจฉราพร ชัยรัมย�

63103021665 นางปภัสสร โลหะสาร

63103021666 นางสาวชุติมา เจ%ยไธสง

63103021667 นางสาวพิชชานันท� ศรีสุขวัฒนกิจ

63103021668 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูเชิด

63103021669 นางสาวสิรินยา คงไทย

63103021670 นายณรงค�ฤทธ์ิ คําพันธ�

63103021671 นายพิทยา เข็มพุดซา

63103021672 นายณัฐพล ดงอามาต

63103021673 นางสาวจารุวรรณ แก%วเกิด

63103021674 นางสาวปภัสรา ไหกระโทก

63103021675 นางสาวกาญจนารักษ� ทองแท%

63103021676 นางสาวอารีย� เรียงทองหลาง

63103021677 นางสาววิภาดา คํานึงสุข

63103021678 นายพีระพล ศรีวงสุข

63103021679 นางสาวณิชา เนียดพลกรัง

63103021680 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี

63103021681 นางสาวนวลปราง กริดกลาง

63103021682 นางสาวอําภา รัตนสุภานันท�

63103021683 นางสาวพัชมณฑ� โล7ห�วนิชชัย

63103021684 นางสาวเอกสุณี ครุธวีร�

63103021685 นางสาวกัญญาณัฐ โปร7งกระโทก

63103021686 นางสาวช7อทิพย� ปะจะเน

63103021687 นางสาวศิริรัตน� ภูตะเวช

63103021688 นายชนาธิป พุทธลา

63103021689 นางสาวรัฐกานต� ปKLนแก%ว

63103021690 นางสาวฐิภาพรรณ ต%นทอง
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63103021691 นางสาวเขมกร ฤทธิบัณฑิตย�

63103021692 นายณัฐวุฒิ ชูพันดุง

63103021693 นางสาวสุทธิรัตน� สังฆะรัตน�

63103021694 นายปภาวิน สุดสะอาด

63103021695 นางสาวพัชรินทร� เทียมกระโทก

63103021696 นายนัฐพล วรรณวิเศษ

63103021697 นางสาวภาณุมาศ พลโรม

63103021698 นางสาวบุษยรัตน� ฤทธ์ิจันอัด

63103021699 นางสาวสาวิกา แก%วผาง

63103021700 นางสาวศุภักษร ดวงจิตร

63103021701 นางสาวสาริณี สว7างภพ

63103021702 นางสาวกันต�กมล พร%อมสุข

63103021703 นางสาวปรียชาติ เงางาม

63103021704 นางสาวอุไรวรรณ โภคนิภา

63103021705 นางสาวนิภารัตน� ค%าข%าว

63103021706 นายอัครภูศา ตาปราบ

63103021707 นายสันติภาพ บุญเรา

63103021708 นายภาณุพงศ� เพ็ชรจะบก

63103021709 นายสุชาติ จันทร�ประเสริฐ

63103021710 นางสาวธมนวรรณ จันทร�โพธ์ิ

63103021711 นายวสันต� บางยับย่ิว

63103021712 นางสาวศิริลักษณ� ปุริมายะตา

63103021713 นางสาวสุพรรษา ชิตสระน%อย

63103021714 นางสาวณภาภัช เนตรประโคน

63103021715 นางสาวศุภรดา สิริมงคล

63103021716 นางสาวศุภรัตน� คลุ%มกระโทก

63103021717 นางสาวฉวีวรรณ ไพรพัลลภ

63103021718 นางสาวกัญจน�กมลรัชต� วงษ�สาลี

63103021719 นางสาวรัตนาวัลย� พลวงนอก

63103021720 นางสาวอนุชิดา เต็งรัมย�
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63103021721 นายนราธิป ประทีปรัมย�

63103021722 นางสาวอาภาภรณ� ถึงแสง

63103021723 นางสาวชญาพัศ มานะศรี

63103021724 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู

63103021725 นางสาวสุณิสา เดชไธสง

63103021726 นางสาวสิริรัตน� บุตรวัด

63103021727 นางสาวดวงสมร ดอกง้ิว

63103021728 นางสาวศิวพร คุ%มไพฑูรย�

63103021729 นางสาวพรทิพย� อุดคําเที่ยง

63103021730 นางสาวคล%ายเดือน ชูตาลัด

63103021731 นางสาวประภากร บํารุงกุล

63103021732 นางสาวศุภานัน ชินวงค�

63103021733 นางสาวจารุวรรณ เครือผือ

63103021734 นางสาวกันยารัตน� จอยเอกา

63103021735 นายสัตยา ศรียัง

63103021736 นางสาวธัญจิรา สํานักนิตย�

63103021737 นางสาวสาวิณี วงษ�ชู

63103021738 นางสาวกัณฐิกา กะสินรัมย�

63103021739 นางมาริสา โปร7งจิต

63103021740 นางสาวปKลันธนา ชมชื่นชู

63103021741 นางสาวอนงค�ญา อยางธิสาร

63103021742 นางสาวมาริสา ไชยวุฒิ

63103021743 นางสาวชยาภรณ� เด็ดพุดซา

63103021744 ว7าที่ ร.ต.หญิงฟองจุรี ศรีวงศ�ยาง

63103021745 นางสาวกรรณิการ� เปZยโคกสูง

63103021746 นางสาวนภาพร ผาสุขใจ

63103021747 นายนราธิป โคตะลี

63103021748 นายพงศกร ผ7องทอง

63103021749 นางสาวอริษา อาจกมล

63103021750 นายภัทรพงศ� วงศ�บุษย�
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63103021751 นายพงษ�เทพ สมบูรณ�รัมย�

63103021752 นางสาวจุฬาลักษณ� เลยยุทธ

63103021753 นางสาวรุ7งนภา เชยสกุล

63103021754 นางสาวปาริชาติ ด7านแก%ว

63103021755 นางสาวสุนันทา ใสจันทึก

63103021756 นางสาวปรางค�ขวัญ ภาสดา

63103021757 นางสาวอนัญญา มาน%Jอย

63103021758 นางสาวณัฐวดี ชัยชมภู

63103021759 นายสันติพงษ� วงศ�อVอต

63103021760 นางสาวพรปวีณ� สมสุข

63103021761 นายวัชรานนท� แหล7พั่ว

63103021762 นางสาวดรุณี ดีสูงเนิน

63103021763 นางสาววาสนา ทองนํา

63103021764 นางสาวชนิตา เนาวบุตร

63103021765 นางสาวกนิษฐา สุขสนิท

63103021766 นางสาวเขมจุฑา ยืนยงยศ

63103021767 นายวีระ คุณจัตุรัส

63103021768 นางสาวฐิติพร แก%วดก

63103021769 นางสาวสาริณี เตือประโคน

63103021770 นางสาวพันธุ�ทิพย� สุโพธ์ิ

63103021771 นางสาวสุวนันท� จันทอง

63103021772 นางสาวขวัญฤทัย ย่ิงแก%ว

63103021773 นายเจตนิพล สรสิทธ์ิ

63103021774 นายจันทร�สุริยา พรรณขาม

63103021775 นางสาวก่ิงกาญจน� เจิมขุนทด

63103021776 นางสาวพิทยาภรณ� น%อยพรม

63103021777 นายจักรพันธ� จันตะคุปต�

63103021778 นางสาวจันทิมา อบรมทรัพย�

63103021779 นายภัทรพล ตันติวงษ�

63103021780 นางสาวดุษฎี ศรีลิ้ม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021781 นางสาวธัญรดี ธีระกุล

63103021782 นางสาวนิสราพร แซ7ตัง

63103021783 นางสาวประติภา สุขศิลา

63103021784 นายปKยะวุฒิ มังคุด

63103021785 นายจักรกฤษ กระชือรัมย�

63103021786 นางสาวกัลย�สุดา ประเจียด

63103021787 นางสาวฐิมาพร มีแสง

63103021788 นางสาวปฐมาภรณ� ประสาร

63103021789 นางสาววันวิสาข� สมมงคล

63103021790 นายสุรศักด์ิ ทองสวัสด์ิ

63103021791 นางสาวนิรภัฎ ใหญ7ปราม

63103021792 นางสาวกาญจนาภา ภู7ทอง

63103021793 นางสาวชานิดา บุญกุล

63103021794 นางสาวสุพัตรา ย่ิงยอด

63103021795 นางสาวจิราภรณ� ภูสีฤทธ์ิ

63103021796 นางสาวณัฐวดี วงษ�ขัน

63103021797 นางสาวพัชรียา ดาษงูเหลือม

63103021798 นางสาววาสนา ทิพย�กระโทก

63103021799 นางสาวศิริพร กอนรัมย�

63103021800 นางสาวจิรฐา แขนอก

63103021801 นายศุภกฤษ� อินทะดก

63103021802 นางสาวกาญจนา โสดผักแว7น

63103021803 นางสาวกวิสรา ประทุมวัน

63103021804 นางสาวป:ทมา อ7อนสันเทียะ

63103021805 นางสาวสายพิรุณ ยะพันธ�ชัย

63103021806 นางสาวสุนันทา สมสิงห�

63103021807 นายชัชนพงศ� ธีรจินดาขจร

63103021808 นางสาวรัชนีวรรณ สืบสวน

63103021809 นายตีรณ สังฆ�ทิพย�

63103021810 นายพรหมมินทร� มะโนจันทร�

หน%า 727 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021811 นางสาววันทกา สามประทีป

63103021812 นางสาวเกษราภรณ� จงกลาง

63103021813 นายศิริพงษ� ขวัญถาวร

63103021814 นางสาวสุภาพร คุณารูป

63103021815 นางสาวเจนจิรา เล็กสูงเนิน

63103021816 นางสาวสมพร สวายพล

63103021817 นางสาวรสสุคนธ� บัวฉํ่า

63103021818 นางสาวอรวรรณ สัชชานนท�

63103021819 นางสาวสุกัญญา ลือไธสง

63103021820 นางสาวดลพร ทิพย�ประเสริฐ

63103021821 นางสาวทิชา วิวัฒน�วิทยาวงศ�

63103021822 นางสาวสุพัตรา ภู7เพชร

63103021823 นายบดินทร� เดชา

63103021824 นายอนุพงค� บุตรดาสิม

63103021825 นางสาวจุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ

63103021826 นายเกียรติศักด์ิ ศรีนอก

63103021827 นางณัฐธิชา ตันดิลกตระกูล

63103021828 นางสาวเนตรชนก ดวงสวัสด์ิ

63103021829 นางสาวปนัดด สร%างดี

63103021830 นายรัฐพงศ� ลําทอง

63103021831 นางสาวนิตยา ศิริมนตรี

63103021832 นายดิลก ชิงชนะ

63103021833 นางสาวศศิวิมล แสนโคตร

63103021834 นางสาวจันทร�ฤดี มะภารัมย�

63103021835 นางสาวภัทรวรรณ เสง่ียมทรัพย�

63103021836 นางสาววิภาภรณ� บัวพก

63103021837 นางสาวประสพพร มูลธิมา

63103021838 นางสาวณภัทรภิรมย� แจ7มจันทร�

63103021839 นางสาวนริศรา ปุดตะ

63103021840 นายวีระพล เกวียนนอก

หน%า 728 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021841 นางสาวจุฑามาศ วงษ�คะสุ7ม

63103021842 นางสาวดรุณี เชวรัมย�

63103021843 นางสาวณัฐกฤตา ไตรยศ

63103021844 นางสาวพัชรพรรณ ไตรเสนีย�

63103021845 นางสาวสาลินี วิเศษพงค�

63103021846 นายกิตติรภัทร ภูมิศรี

63103021847 นางสาวพิรานันท� แกมขุนทด

63103021848 นางสาวพาณิภัค โพธิขํา

63103021849 นางสาวณัฐมน ธิมะดี

63103021850 นายธนกูร วงค�โคกสูง

63103021851 นางสาววนิดา เดชพร

63103021852 นางสาวศุทธินี ยมสูงเนิน

63103021853 นางสาววาสนา เสริมวิเศษ

63103021854 นางสาวพิจิตรา ดวงแก%ว

63103021855 นายวิบูลย� วาวิไล

63103021856 นางสาวชิดชนก ชํานาญยุทธภูมิ

63103021857 นางสาวกฤติยาณี ตามแต7รัมย�

63103021858 นายปฏิเวธ พรมเฮียง

63103021859 นายกิตติชัย หงษ�จุมพล

63103021860 นางสาววราภรณ� เลิศชัยภูมิ

63103021861 นางสาวปวันรัตน� ศรีบรรดิษฐ�

63103021862 นายจิราวิชญ� เรืองสุวรรณ

63103021863 นางสาวนุจรี สิงห�สําราญ

63103021864 นางสาวณัฐกานต� เอี่ยมไธสง

63103021865 นางสาววิภาดา แก%วชนะ

63103021866 นายดนัย พาแพง

63103021867 นางสาวอรธีรา ฝQายวงค�

63103021868 นายนรินทร เธียรวรรณ

63103021869 นายคณิต หล%าเหลา

63103021870 นายธวัชชัย นพพิบูลย�

หน%า 729 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103021871 นางสาวกิตติพร หวังประสพกลาง

63103021872 นางสาวภาวิตา นิตยาจาร

63103021873 นางสาวปาริชาติ มณีรัตน�

63103021874 นายกานต� ชะพูรัมย�

63103021875 นางดวงฤทัย บูซเซอล%ะน�

63103021876 นางสาวจิรนันท� นาหนองขาม

63103021877 นายตันติกร ตันบรรลือสุข

63103021878 นายเกรียงไกร สุภาคุณานนท�

63103021879 นางสาวอรทัย ไหมทอง

63103021880 นางสาวภัทรกันย� โปยไธสง

63103021881 นางสาวพรพรรณ พุกพิลา

63103021882 นางสาวศริธร โกฏหอม

63103021883 นางสาวอารีรัตน� กรานวงษ�

63103021884 นายกฤษฏา ทุ7มวิเศษ

63103021885 นางสาวสกาวเดือน พรมทุ7ง

63103021886 นางสาวทยิตา จงขจรวิทย�

63103021887 นางสาวนัฐกานต� ศิริผล

63103021888 นายวีระชน ขุนนอก

63103021889 นางสาวขวัญแก%ว แสงศรี

63103021890 นางสาวพัชริดา อดทน

63103021891 นางสาวนวรัตน� เพชรประไพ

63103021892 นางสาวเสาวลักษณ� รักสุจริต

63103021893 นางสาวรัตน�จี ไตรภพกลาง

63103021894 นายณัฐพงษ� อาจวาที

63103021895 นายอธิวัฒน� บุญเปล7ง

63103021896 นางสาววสุนันท� โสดา

63103021897 นางสาวธัญญา เที่ยงนนท�ดา

63103021898 นายพีรพัฒน� เพชรล้ํา

63103021899 นางสาวรสริน มุ7งพันกลาง

63103021900 นางสาวดวงฤทัย การเกตุ

หน%า 730 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63103021901 นางสาวชุติมาพร ชื่นพงษา

63103021902 นางสาวชลธิชา ศีรวิพัฒน�

63103021903 นางสาวอรอุมา โผยเขียว

63103021904 นายธีระว ร รธน� ประวรรณ รัมย� 

63103021905 นางสาวเบญจวรรณ คุณาจารย�

63103021906 นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสันติสุข

63103021907 นางสาวณัฐรดี สุนทรภักดี

63103021908 นางฬุริยา สีมาวงษ�

63103021909 นางสาวอภิญญา ตุพันธ�วงษ�

63103021910 นางสาววาสนา ประทุมจร

63103021911 นางสาวจุฑาภรณ� สว7างเนตร

63103021912 นายณัฐภัทร หนานสายออ

63103021913 นางสาวสุรัญชนา ประเสริฐศรี

63103021914 นายอํานาจ มากกลาง

63103021915 นางสาวณัฐวตรา แย%มอดุลย�

63103021916 นางสาวสุนิสา ชลอกลาง

63103021917 นางสาวเสาวนีย� ปุQนประโคน

63103021918 นายปKยวัฒน� รัฐธทานนท�

63103021919 นางสาววันวิษา เคนภาวะ

63103021920 นางสาวสุพัตรา พัดจันทึก

63103021921 นายพลวัฒน� ปราบงูเหลือม

63103021922 นายชนะวัฒน� ผงคลี

63103021923 นางสาวภัทรพร อ7วมม่ัน

63103021924 นางสาวกิตติยา ศรีธเนศศักด์ิ

63103021925 นางสาวปKยมาศ จันทร�สิงห�

63103021926 นางสาวบุณยนุช พาโพธ์ิพันธ�

63103021927 นายกิตติภูมิ แขกช%อย

63103021928 นางสาวสุรพิชญา เที่ยงวัจนกุล

63103021929 นายอนิรุทธ� เอี่ยมชัย

63103021930 นายชนะชัย คงหินไธสง

หน%า 731 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103021931 นางสาวเยาวภา นกไธสง

63103021932 นายชัยสิทธ์ิ ล%อมในเมือง

63103021933 นางสาวภาวิณี วิชัยรัมย�

63103021934 นางสาวพรศิริ ชานกัน

63103021935 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฉลองขวัญ

63103021936 นางสาวป:ทมาวรรณ หาสุข

63103021937 นางสาวอภิวรรณ มณีทัศน�

63103021938 นางสาวจีรัชชา จ7างโพธ์ิ

63103021939 นายปรีชา เพ็งขุนทด

63103021940 นายสมพงษ� ทับสงคราม

63103021941 นางสาววีลญา อิ่มวิเศษ

63103021942 นางสาวรสนันท� บรรจงรอด

63103021943 นางสาวนุตประวีณ� ภิญโญ

63103021944 นางสาวศิริมล พรมวิภักด์ิ

63103021945 นางสาวสุกัญญา สุคนธ�

63103021946 นายชัยโรจน� รัตนา

63103021947 นางสาวสโรชา พิพิจกุล

63103021948 นางสาวสิริรัตน� แหลมไธสง

63103021949 นายวิทูลย� ภักดีศรี

63103021950 นางสาวญาดาภรณ� หวลถนอม

63103021951 นางสาวเบญจรัตน� สายทอง

63103021952 นายศรสิทธ์ิ ฮวบขุนทด

63103021953 นายชัยเดช วิเศษเสาร�

63103021954 นางสาวกาญจนา จันทร�รัตน�

63103021955 นางสาวอัมรา กําจัดภัย

63103021956 นางสาวกมลวรรณ ย่ิงเสมอ

63103021957 นางสาวสุภาพร สมพงษ�

63103021958 นายวิชาญ เพ7งพิศ

63103021959 นางสาวอุทัยวรรณ ตะหม่ันพลกรัง

63103021960 นางสาวชนกธิดา มณีรัตน�

หน%า 732 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63103021961 นายสิทธิชัย ป:กษา

63103021962 นายการัณยภาส โตVะสิงห�

63103021963 นางสาวสุพิชชา คําตัน

63103021964 จ7าสิบเอกหญิงเจณิสตา พรมพันใจ

63103021965 ว7าที่ร%อยตรีหญิงกันยารัตน� ประพรม

63103021966 นางสาวตรีสุนินทร� สุระขันธุ�

63103021967 นายธีรวัฒน� ลมุดกูล

63103021968 นายยุทธพล ทองแสง

63103021969 นางสาววนิดา มูลสาร

63103021970 นางสาวพรรณราย เทพผา

63103021971 นางสาวพรนภา ก่ิงสําโรง

63103021972 นางสาวกนกวรรณ แก7นสูงเนิน

63103021973 นางสาวอาทิตยา อับไพ

63103021974 นางภคพร ศรีสมบัติ

63103021975 นางสาวธิดาวรรณ จันสารี

63103021976 นางสาวพัชธาภรณ� บุญแสน

63103021977 นางสาวพิมนภา ศรีจุดานุ

63103021978 นางสาวประภาพรรณ ลาดดี

63103021979 นางสาวสวลี วิสันเทียะ

63103021980 นางสาวณัฐริกา ทองย%อย

63103021981 นางสาวปKLนปKนัทธ� แสงดี

63103021982 นายชนาธิป ปานะสุทธิ

63103021983 นางสาวปวีณา ถ่ินนอก

63103021984 นางสาวปวีณา ที่รัก

63103021985 นางสาวรัชนีวรรณ จวบกระโทก

63103021986 นางสาวนิลาวรรณ บูรณะ

63103021987 นางเย็นฤดี ท7าหลวง

63103021988 นางสาวสุทธินันท� หวังดี

63103021989 นายอานนท� หงษ�โสดา

63103021990 นางสาวจินตนา คําตะคุ

หน%า 733 จาก 814               
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63103021991 นางสาวกมลวรรณ ลูกอินทร�

63103021992 นางสาวอนุสรา รุ7งเรืองคุณารักษ�

63103021993 นางสาวพรทิพย� อุ7นทะนนท�

63103021994 นางสาวประภาพรรณ วันวิเศษ

63103021995 นางสาวภัสรา พระแก%ว

63103021996 นางสาวพิมพ�พจี คลังอาวุธ

63103021997 นายวัชรวิทย� เขตอริยกุล

63103021998 นางสาวสุชาดา ยอดชาญ

63103021999 นางสาวอนิสรา เกิดจัตุรัส

63103022000 นางสาวรัชนี คุณวันดี

63103022001 นางสาวกานต�Jพิชชา สุขกลาง

63103022002 นางสาวรุจิรา มาดํา

63103022003 นางสาวชลิดา ปะริเตนัง

63103022004 นางสาวภทรพร คงคาชนะ

63103022005 นายศุภชัย ประเมินชัย

63103022006 นางสาวปุณยาพร โกสูงเนิน

63103022007 นายอภิสิทธ์ิ โอฬารรัศมี

63103022008 นายธนรัชต� ยังวารี

63103022009 นางสาวปนัดดา ชาภา

63103022010 นางสาวหัทยา ทูลไธสง

63103022011 นายนวเทพ ม่ันสมใจ

63103022012 นายธนกฤต เกตุแก%ว

63103022013 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี

63103022014 นายสุขสันต� พาหา

63103022015 นายปKยทัศน� สายแสงจันทร�

63103022016 นางสาวแพรพลอย เกตสม

63103022017 นายธนวัตร สุวรรณชัยรบ

63103022018 นายอธิบดี เกิดมงคล

63103022019 นายพีรยุทธ กษิติบดินทร�ชัย

63103022020 นางสาวเทียมจันทร� แผ7กระโทก
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63103022021 นางสาวศศิวิมล นิ่มพิลา

63103022022 นางสาวธัญลักษณ� จินดา

63103022023 นางสาวสุพิชญา พงศ�ญาณกร

63103022024 นางสาวเยาวภา ฉวีรัมย�

63103022025 นายราเมศร� ภูละมุล

63103022026 นายเถลิงศักด์ิ อึ้งวรแสน

63103022027 นางสาวศินีนาฏ กองกระโทก

63103022028 นางสาวธิติยา คะเรียงรัมย�

63103022029 นางปริม เกียรติโพธ์ิ

63103022030 นางสาวนฤมล เมืองแสงจันทร�

63103022031 จ7าอากาศโทเอกพันธ� แหมไธสง

63103022032 นางสาวสมฤดี หลั่นจันทึก

63103022033 นางสาวลภัสรดา แสงสิงแก%ว

63103022034 นางสาวบุศรากร พิศก

63103022035 นางสาวชินณาภรณ� เพ็ชรพล

63103022036 นายธนาธิป เสาวพันธุ�

63103022037 นางสาวทวินันท� บุญสด

63103022038 นางสาวรัชนี ไถวสินธุ�

63103022039 นางสาวธิดารัตน� สวัสดี

63103022040 นางสาวตรีญาพร โตโพธ์ิกลาง

63103022041 นายภานุพงษ� ไพรเขียว

63103022042 นางสาววรรณิศา แก%วเหลJีJยม

63103022043 นายวรวิทย� มีชนะ

63103022044 นายมนตรี นาทันนึก

63103022045 นางสาวเสาวลักษณ� พูนกระโทก

63103022046 นางสาวกาญจนา ปKละออม

63103022047 นางสาวอนงค� วงษ�ภักดี

63103022048 นายวันชัย คงพลปาน

63103022049 นางสาวเสาวลักษณ� ประจงเศษ

63103022050 นางสาวอภิญญา ศรีส7วย
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63103022051 นางสาวอรวรรณ พรมอ7อน

63103022052 นางสาวจันทร�เพ็ญ รัตนวงศ�สวัสด์ิ

63103022053 นางสาวลลิตา จําใบรัตน�

63103022054 นายพชรภัทร บุญเอก

63103022055 นางสาวสมัญญา แจ7มเพ็ง

63103022056 นางสาวรัชฎาพร นามผากุล

63103022057 นายวริศ จันทวะฤทธ์ิ

63103022058 นางสาวศิริลักษณ� สัตย�ฌุชนม�

63103022059 นางสาวอัยรดา ไพเราะ

63103022060 นางสาววนิดา หงษ�เวียงจันทร�

63103022061 ว7าที่ร%อยตรีวรพจน� วอดทอง

63103022062 นายณัฐพล ชอบพิมาย

63103022063 นายนิติพงษ� พลแสน

63103022064 นางสาววลัยพร พาอยู7สุข

63103022065 นางสาวกุลิสรา ศัลยวุฒิ

63103022066 นางสาวอภิชญา สุขแสงงาม

63103022067 นางสาวณิชารัตน� เทพชาติ

63103022068 นางสาวสุนัดดา อภัยนอก

63103022069 นายอภิสิทธ์ิ ทรงเเสง

63103022070 นายณัฐพงษ� ผ7องเเผ%ว

63103022071 นางสาวสุดารัตน� เปลี่ยนจันอัด

63103022072 นางสาวนีราพรรณ จันทร�สด

63103022073 นางสาวนันทพร สิงห�ไตรภพ

63103022074 นางสาววรัชญา ป:ชชาเขียว

63103022075 นายจตุรพัฒน� อาวะรุณ

63103022076 นางสาวน้ําฟNา เหล7าจันทร�อัน

63103022077 นายเดชาพล เล็กทองหลาง

63103022078 นางสาวเสาวนิตย� สุวรรณรัตน�

63103022079 นางสาวชมพูนุช โล7ลา

63103022080 นายอนุวัฒน� เพรชกระโทก
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63103022081 นางจารุณี แก%วเชียงทอง

63103022082 นางสาวนภัสสร เรืองศรี

63103022083 นายอนุกูล มีวงศ�

63103022084 นางสาวปนัดดา หาญวารี

63103022085 นางสาวอาทิตยา แผ%วชมภู

63103022086 นางสาวเกศวรางค� กาสูงเนิน

63103022087 นางสาวปKยวรรณ จันทร�ผิว

63103022088 นายจักรกฤษณ� แก%วพรมมา

63103022089 นางสาวกัลยา อุปะสุขิน

63103022090 ว7าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ� กลอยกล7อม

63103022091 นายธีรภัทร อรรคพงษ�

63103022092 นางสาวยลดา อุ7นทรัพย�

63103022093 นายอภิเชษฐ� สําพล

63103022094 นางสาวปารวี เสารีกุล

63103022095 นางสาวอุทุมพร สุวรรณสุระ

63103022096 นายเจษฎากร ชูแก%ว

63103022097 นายภานุพันธ� สินทอง

63103022098 นายภัทร บุญมี

63103022099 นางสาวเกศินี รุ%งสันเทียะ

63103022100 นางจินตนา ร%อยศรี

63103022101 นายยงยุทธ บุญปก

63103022102 นางสาวอินทนนท� โทวัน

63103022103 นายนันทวัฒน� ยะประเภา

63103022104 นางสุรีรัตน� แสงนิล

63103022105 นายชาติชาย ปาประโคน

63103022106 นางสาวชุติมา ฉากไธสง

63103022107 นายศุภฤกษ� มาลีหวล

63103022108 นางสาวศุธาศินี ศรีอนันต�

63103022109 นางสาวรภัสสรณ� สุภาคงดํารง

63103022110 นางสาวลลนา นิลแก%ว
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63103022111 นางสาวอจิมา สียางนอก

63103022112 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีสุข

63103022113 นายณภัค ธนาชัยอธิญาธร

63103022114 นางสาวมัชชิมา ดวงรัตน�

63103022115 นางสาวจารุวรรณ กรีจังหรีด

63103022116 ว7าที่ร.ต.อรรถพล ลึกงาม

63103022117 นางสาวตปนีย� มาศิริ

63103022118 นางสาวยุภาวดี ปะนามะทัง

63103022119 นางสาวจิราภรณ� ธาตุดี

63103022120 นางสาวศศิธร เปลื้องกลาง

63103022121 นางสาวณัชชา จําปา

63103022122 นางไพรัตน� โลจรัส

63103022123 นางสาวรัตนา มอบสันเทียะ

63103022124 นางสาวมัทนา โมกขมรรคกุล

63103022125 นายชาตรี นูหาร

63103022126 นางสาวพรพิมล จันทร�แดง

63103022127 นางสาวเพชรา บุตรศักด์ิ

63103022128 นางสาวมนทิชา แทนรินทร�

63103022129 นายศิวนัท ภิรมย�ไทย

63103022130 นางสาวสุวัชราพร หัดรัดชัย

63103022131 นางสาวภัชรพีศ� ชฏิลาลัย

63103022132 นางสาวธิติมา บุญประชม

63103022133 นางสาวกัณฐิกา เทียมแสง

63103022134 นางสาวฤทัย ขุมทรัพย�

63103022135 นางสาวสุชาวดี ทาสี

63103022136 นายธงชัย บัวหอม

63103022137 นายสุจิตร นรมาตร

63103022138 นางสาวรัชนีกร ชัยจันดี

63103022139 นางสาววรัญญา ครองบัวบาน

63103022140 นายตฤณ ศิริกุล
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63103022141 นายวชิระสรณ� คุ%มศรีษะ

63103022142 นางสาวอรพรรณ กันหาไชย

63103022143 นางสาวกัลภัสสรณ� ปKLนทรัพย�

63103022144 นายอลงกรณ� บุญสุข

63103022145 นางสาวเจนจิรา แผนพิมาย

63103022146 นางสาวณัฐนันท� มาลัย

63103022147 นายธนกฤต ตาทอง

63103022148 นายอธิป ศรีอรนันต�

63103022149 นางสาวมณีรัตน� แสงฤทธ์ิ

63103022150 นางสาวนิตยา จําเริญพงค�

63103022151 นางสาวณิชกุล กรวยสวัสด์ิ

63103022152 ส.ต.กฤษณะ แก%วปูQ

63103022153 นายคุณากร หมวกขุนทด

63103022154 นางสาวยลรดา ยังดี

63103022155 นายจักรพงษ� แซ7แต%

63103022156 นางฐิตาภรณ� บุญโชติ

63103022157 นางกชกร ไชยศรีรัมย�

63103022158 นางสาวธารารัตน� มุ7งเปลี่ยนกลาง

63103022159 นางสาวดารารัตน� แฉล%มชาติ

63103022160 นางสาวกมลวรรณ พิพัฒน�บริภัณฑ�

63103022161 นางสาวกนกรัตน� ศักด์ิสันเทียะ

63103022162 นางสาว%JJJนิตยา ป:กษา

63103022163 นางสาววิภาดา วรรณรักษ�

63103022164 นางสาวมุกดาพรรณ แรงโนนแดง

63103022165 นายสมปราชญ� ดีจอหอ

63103022166 นางสาวเบญจพร ทองไทย

63103022167 นางสาวสุพรพรรณ หม่ันธรรม

63103022168 นางสาวโสภิต ศรีจันทึก

63103022169 นางสาวธรินทิพย� จงใจงาม

63103022170 นายบุญฤทธ์ิ จุลผักแว7น
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63103022171 นางสาวปภัสสร ปลอดสันเทียะ

63103022172 นางสาวเสาวลักษณ� น7วมกลาง

63103022173 นางสาวจีรนันท� ไขพันดุง

63103022174 นายชวลิต บรรดาศักด์ิไพศาล

63103022175 นางสาวป:ญญา ประเสริฐสิทธ์ิ

63103022176 นางสาวอรทัย นวลสันเทียะ

63103022177 นางสาวนิตยา คงทรัพย�

63103022178 นางสาวศิริรัตน� จ้ันเขว%า

63103022179 นางสาวมัลลิกา ทัตสอย

63103022180 นายรัตนกานต� ทับขุนทด

63103022181 นางสาวนภัสตรา สงนอก

63103022182 นางสาวศิริภา ได%พร

63103022183 นางสาวศิรินันท� รัตนา

63103022184 นางสาวลักขณา งามนาเสียว

63103022185 นางสาวอรอุมา ทองเรือง

63103022186 นางสาวกฤษญา จําปาทอง

63103022187 นางสาวกมลวรรณ ขจรนาม

63103022188 นายธีรนันท� แร7ทอง

63103022189 ส.อ.ธีรวัฒน� จันทร�แสง

63103022190 นายศราวุธ สุวรรณพานิช

63103022191 นางสาวพัชนี คําพิชิต

63103022192 นางสาวจรรยาภรณ� ชั่งดี

63103022193 นางสาวนุชนารถ จีนประโคน

63103022194 นางสาวยลดา วัฒนชัย

63103022195 นายรัฐกานต� สุนทรารักษ�

63103022196 นางสาวสุธิดา สีลาโคตร

63103022197 นางสาวปKยฉัตร ชนะสุข

63103022198 นางสาวจิราภรณ� เวียงสีมา

63103022199 นายจักกริช สิมบุตร

63103022200 นางสาวม่ิงขวัญ ศรีนวลสลุง
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63103022201 นางสาวพัชรนันท� ธํารงค�อนันตสกุล

63103022202 นางสาววรรณนิสา โสรถาวร

63103022203 นางสาววิจิตรา โยธากุล

63103022204 นางสาวสุวิมล ยาววัชรศิลปX

63103022205 นางสาวอิชญา ตากกระโทก

63103022206 นายโรจนศักด์ิ แซ7อั้ง

63103022207 นายฉัตรติกร ทิพย�อักษร

63103022208 นายจักรกฤษณ� ตันอํานวย

63103022209 นางสาวกันยามาศ เที่ยงธรรม

63103022210 นายณัฐวุฒิ มะณีวรรณ

63103022211 นางสาวอุมาพร เพ็ชรขุนทด

63103022212 นางสาวนวรัตน� เถ่ือนทัพ

63103022213 นางสาวสุพัตรา มานุ

63103022214 ว7าที่ร%อยตรีหญิงกนกวรรณ บุญธรรม

63103022215 นางสาวธัญญ�ธัชนันน� เถ่ือนกลาง

63103022216 นางสาวณัฏฐา แทนรินทร�

63103022217 นางสาวจารวี วิเศษทรัพย�

63103022218 นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ�

63103022219 นางสาวสายสุดา ราชู

63103022220 นางสาวปาริชาติ คําจุมพล

63103022221 นายจักรกริช พวงมาลัย

63103022222 นางสาวนภัสวรรณ วันเพ็ญ

63103022223 นางสาวชุตินันท� บัวละคร

63103022224 นางสาวอรุณี ขุมทอง

63103022225 นางสาวชุติกาญจน� สุขจิต

63103022226 นางสาวรัตนา น7าชม

63103022227 นางนริศรา นิลละออง

63103022228 นางสาวกัญญาภัทร ขุนหาญ

63103022229 นายพิศิษฐ� ดีแซง

63103022230 นางสาวดารินทร� ศรีวิเศษ
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63103022231 นายจิตจําลอง เหมบุตร

63103022232 นางสาวจันทราภา บรมนาถ

63103022233 นางสาวณทิญา โชติธรรมวาทิน

63103022234 นางประกายดาว ขาวสุข

63103022235 นางสาวนิภา ยอดนครจง

63103022236 นางสาวนภาพร อินทุประภา

63103022237 นางสาวธิติยา ทองนอก

63103022238 นายกฤษณรินทร� เพียรเสมา

63103022239 นางสาวธรรญรธ พะกะยะ

63103022240 นางสาวทิพากร สิมรุน

63103022241 นางสาวรุ7งฤดี ดีขุนทด

63103022242 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กําเนิด

63103022243 นางสาวนิตยา มูลวงค�

63103022244 นางสาวนิภาพร แตะอินรัมย�

63103022245 นางสาวมัณฑณา หอมขุนทด

63103022246 นางสาวธนาภา พวงประเสริฐกุล

63103022247 นางสาวกาญจนา กลมนุกูล

63103022248 นายสุจิโรจน� อนันทป:ญญากร

63103022249 นายณณัฐ วัชรพงศ�

63103022250 นางสาวนพวรรณ ทับสาร

63103022251 นายพีระพล สวัสด์ิสุข

63103022252 นางสาวธันยาภัทร� วรโชติรัตนวงศ�

63103022253 นางสาวมัฐกานต� เปลื้องกลาง

63103022254 นายกฤตพัฒน� หมอกชัย

63103022255 นางสาวณัฏฐณิชญา ดลประสิทธ์ิ

63103022256 นางสาวอารีรัตน� แพบัว

63103022257 นายธีระพงษ� ลาไป

63103022258 นางฤดีกร จิตกล%า

63103022259 นางสาวสุพรรษา สนิทพิชิตการ

63103022260 นายสุพัฒน� พลเย่ียม
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63103022261 นางสาวอริญญา โพทูล

63103022262 นายสมรัตน� อินสําราญ

63103022263 นางสาวชิดชนก บุญประเสริฐ

63103022264 นางสาวขวัญศิริ วรรณรักษ�

63103022265 นายคําชวน มะปะเข

63103022266 นางสาวพรพรรณ พิมสาร

63103022267 นางสาวณัฐนีย� ธิเนตร

63103022268 นางสาวประภัสสร ข7ายกระโทก

63103022269 นางสาวพิมพ�ชนก ธนูศิลปX

63103022270 นางสาวปาริชาติ ไชยนาม

63103022271 นางสาวจตุพร กองผา

63103022272 นางสาวชนกนันท� โล7ห�สุวรรณ

63103022273 นางสาวสิริรักษ� สุทธิธรรม

63103022274 นางสาวกรณิการ� ดอนรักษา

63103022275 นางสาวเบญจวรรณ เทียบมา

63103022276 นางปวีณา วงศ�แดง

63103022277 นายไกรวิทย� คะกาเนปะ

63103022278 นางสาวผกายแก%ว กรรณศร

63103022279 นางสาววนิชยา กลิ่นสุมาลย�

63103022280 นางสาวณัฏฐวรรณ โชคเหมาะ

63103022281 นางสาวอรยา ย7อยกระโทก

63103022282 นางสาวสุกัลยา น%อยพันธุ�

63103022283 นางสาวณัฎฐาภรณ� เหล7าประเสริฐ

63103022284 นางสาวบุษกร ปลั่งกลาง

63103022285 นางสาวจิราวรรณ นนทฤทธ์ิ

63103022286 นางสาวพัชรินทร� อินพล

63103022287 นางณฤชล จําเริญกุล

63103022288 นางสาวศษิณา ข7าขันมะลี

63103022289 นางสาวจุฑารัตน� ทัดเทียม

63103022290 นางสาวนฤมล ข%อสังข�
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63103022291 นางสาวศิรดา หงวนสูงเนิน

63103022292 นางสาวปKยธิดา โกVะขุนทด

63103022293 นางสาวเมธิกา พรหมเทศ

63103022294 นายวัชรินทร�ธร สามหมอ

63103022295 นางสาวศิริวิภา แขพุดซา

63103022296 นางสาวโสภา ซ%อมทอง

63103022297 นางสาวนุชจรินทร� คชรักษ�

63103022298 นางสาวจันทนิภา หนองนา

63103022299 นางสาวมุกระวี จัตุรัส

63103022300 นางสาวอัจฉริยา พรหมจรรยา

63103022301 นายธนศักด์ิ ศิรินาโพธ์ิ

63103022302 นายอิทธิพัทธ� พลวัน

63103022303 นางสุปราณี จักรพล

63103022304 นายธนาธร กะการดี

63103022305 นางสาวกุลธิดา อ7อนปาน

63103022306 นางสาวจุฑามาศ ลงลายชาติ

63103022307 นางสาววนิดา บุตตะมา

63103022308 นางสาวอัญชลี พูนพิมาย

63103022309 นายชาติชาย พุฒภูงา

63103022310 นางสาวสุพัตรา ธนาไธสง

63103022311 นางสาวอักษรา โชคบํารุง

63103022312 นางสาวนิลุบล ศิริวงศ�

63103022313 นางสาวปKยาอร จวนชัยภูมิ

63103022314 นางสาววัชรี แสงพรม

63103022315 นายภาสรรค� แก%ววิเศษ

63103022316 นางสาวณัฐวรรณ กาญจนพัฒน�

63103022317 นางสาวจุฑามาศ เพชรใสดี

63103022318 นางสาววาสนา พรานเนื้อ

63103022319 นายชาญชัย ชัยสิทธ์ิ

63103022320 นางสาวธัญกมล บัวแก%ว
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63103022321 นางสาวกมลทิพย� ฝาดสูงเนิน

63103022322 นางสาววีรยา จงกระโจม

63103022323 นางสาวธาฤณี งามใจ

63103022324 นางสาวสุจิตรา หงส�พิลา

63103022325 นางสาวอาทิตยา ด%วงกลาง

63103022326 นายโอวาท วิวาสุข

63103022327 นายรัฐพงษ� จันทคณานุรักษ�

63103022328 นางสาวดาราวดี สาลี

63103022329 นายราชันย� จีมสันเทียะ

63103022330 นางสาวสุภาภรณ� ยวนจอหอ

63103022331 นางจิราภรณ� ปะระทัง

63103022332 นายพงศกร จินดา

63103022333 นางสาวอรุณรักษ� บุญครอง

63103022334 นายอภินันท� โภคา

63103022335 นางสาวรจนา ชุชัยสงค�

63103022336 นางสาวโสภาวรรณ อธิราชเทวินทร�

63103022337 นางสาวไพรินทร� สร%อยสองชั้น

63103022338 นางสาวพิรุณ สวนจะบก

63103022339 นางสาวบุษราภรณ� สีหาราช

63103022340 นางสาวปราณี โตมานิตย�

63103022341 นายศราวุฒิ ยอดสาย

63103022342 นางสาวปวีณา วิทยา

63103022343 นางสาวศิริลักษณ� ส7งเสริม

63103022344 สิบเอกพยุง บุญประโคม

63103022345 นายสุภวัฒน� สงสุกแก

63103022346 นางสาวสุฑามาศ เหมนวล

63103022347 นายเสกสรรค� หัสดี

63103022348 นายวรเศรษฐ� ถนอมในเมือง

63103022349 นางสาวศิริพรรณ บุญเชิด

63103022350 นางสาวธนัญญา หลาวทอง
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63103022351 นางสาวนุชจรี หาญประโคน

63103022352 นางสาวจุฑารัตน� ตามกลาง

63103022353 นางสาวเกศสุดา มาตงามเมือง

63103022354 นางสาวณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย�

63103022355 นางสาวทิพวรรณ ปาสาริกัง

63103022356 นางสาวสุทธิวรรณ นิ่มสุวรรณ

63103022357 นายรุ7งโรจน� คุ%มบัว

63103022358 นายพนาวุฒิ สารพันธ�

63103022359 นางสาวพรพิมล ขอนัดกลาง

63103022360 นางสาวนันทวดี ลวดลาย

63103022361 นางสาวพรสุดา นพทัน

63103022362 นางสาวอุรา มะลิซ%อน

63103022363 นางสาวธัชกร สิงห�ทอง

63103022364 นายภูมิพิสิทธ์ิ นิติไกรสิทธ์ิ

63103022365 นางสาวปKยณัฐ บุบผาชาติ

63103022366 นางสาวปรียาพร อ%อชัยภูมิ

63103022367 นางสาวพุทธรักษา ภู7งามชื่น

63103022368 นางสาวปKยนันท� จําปาทอง

63103022369 นายนิชานนท� หวังสระกลาง

63103022370 นายทรงสิทธ์ิ สุดสงวน

63103022371 นางสาวธันยพร เมืองนันท�

63103022372 นางสาวพิกุล ศิริปรุ

63103022373 นางสาวณัฐฐิรา พานแก%ว

63103022374 นางสาวสุวรรณา เยาะสูงเนิน

63103022375 นางสาวภัทรินทร� คูสกุล

63103022376 นางสาวณภัสสรณ� ผ7องกุศล

63103022377 นางสาวณัฐธิดา กระโจมทอง

63103022378 นางสาวคติยา ราชประโคน

63103022379 นางสาวสุภัทรา บ7วงรัมย�

63103022380 นายขจรพรรณ เปล7งรัศมีกุล
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63103022381 นางสาวอภิสรา บํารุงเกาะ

63103022382 นางสุพรรษา ฉับจันทึก

63103022383 นางสาววิลาวัณย� สวนมะลิ

63103022384 นางสาวเสาวณีย� สายบุตร

63103022385 นางสาวสมฤดี เพชรสิน

63103022386 นางสาวไรวินท� ศรีชัย

63103022387 นางสาวจีรนุช พานิชย�

63103022388 นางสาวสุดารัตน� หูประโคน

63103022389 นางสาวปKยาภรณ� แจ7มใส

63103022390 นางสาวภัทรานิษฐ� โนนสูงเนิน

63103022391 นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ

63103022392 นางสาวอริศรา สมศักด์ิ

63103022393 นางสาวอรอนงค� ยมสันเทียะ

63103022394 นางเพชรรัตน� สอนจะโปะ

63103022395 นายฐาปนา กาญจนะ

63103022396 นางสาวสินีนาถ ปรุงกลาง

63103022397 นางสาวภัทรมน แทวกระโทก

63103022398 นางสาวศุภลักษณ� ชุ7มกลาง

63103022399 นายขจรศักด์ิ เนียมหอม

63103022400 นายพงศกร รักษ�กลาง

63103022401 นางสาววรกมล แฝงกระโทก

63103022402 นายวิทยา นาสินเพ่ิม

63103022403 นางสาวทิวาพร ปะทะกะ

63103022404 นางสาวกฤตญา วงศสุทธิรัตน�

63103022405 นายพงศกร ปานเนียม

63103022406 นางสาวสุชาดา ธงไชย

63103022407 นางสาวช7อลัดดา วัฒนานันท�

63103022408 นางสาวสุวนันท� บุราณรมย�

63103022409 นางสาวศิริประภา สุวรรณเลขา

63103022410 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช

หน%า 747 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103022411 นางสาวพรชญา มะธิปKไขย

63103022412 นางภัทธนันท� บุญปราการ

63103022413 นางสาวชฎาฉัตร มาตวิเศษ

63103022414 นางสาวยุพา สมันกสิวิทย�

63103022415 นางสาวสุภัค พลายแสง

63103022416 นางสาวนันทกา โพกสูงเนิน

63103022417 นายวรันธร ภูผานี

63103022418 นางสาวชฎาพร ชูจันทร�

63103022419 นางสาวกนกวรรณ สีรอด

63103022420 นางสาวกชกร มาภักดี

63103022421 นายบดินทร� วิจิตขะจี

63103022422 นางสาวชนิกานต� นิลนัน

63103022423 นางเสาวภา มินา

63103022424 นางสาววิชญาดา เจ%าประคํา

63103022425 นางสาวภาวิณี สะอาด

63103022426 นางสาวสุเรืองเนตร ศรีสะอาด

63103022427 นางสาวอรวรรณ แลเพลิน

63103022428 นางสาวฐิตาพร กลึงลฃกลางดอน

63103022429 นางสาวอ%อยใจ อาญาเมือง

63103022430 นางสาวจันทรา พิศดุพันธ�

63103022431 นางสาวพวงศรี ศรีวงค�กลาง

63103022432 นางสาวจิตตรา พันธรี

63103022433 นางสาวปาริสา เปKLนกjง

63103022434 นางสาวรัตนาภรณ� สุดมี

63103022435 นางสาวเบญจพร สุขยอดพะเนา

63103022436 นายวรจักร โสรัตน�

63103022437 นางสาวปริยาภรณ� สักบุตร

63103022438 นางสาวเบญญภา รัตนประเสริฐ

63103022439 นางสาวอภิญญา อะทุมพันธ�

63103022440 นางสาวธมนวรรณ รสธรรม

หน%า 748 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103022441 นายธวัชชัย สองประโคน

63103022442 นางสาวศิรภัทร ธงกลาง

63103022443 นายยุทธนา เพชรน%อย

63103022444 นางสาวประภัสสร อินทร�แปNนพะเนา

63103022445 นางสาวสุนิสา สมณะ

63103022446 นางสุนิษา หมอประคํา

63103022447 นางสาวสุทธิลักษณ� แก%ววงษา

63103022448 นางสาววรันธร บุญสิน

63103022449 นางสาววนามาศ มานพ

63103022450 นางสาวธัญลักษณ� จงนอก

63103022451 นางเบญญาภา ชวนอยู7

63103022452 นายอัจฉริยะ จ%อยศักด์ิดา

63103022453 นางสาวคณิศร ช7างประดิษฐ�

63103022454 นางสาวปาณิสรา วงษ�พระจันทร�

63103022455 นางสาวกานต�ธีรา เอียดเฉลิม

63103022456 นางสาวปภาณิน เจนขบวน

63103022457 นางสาวฐิศิณีฐ� รุ7งสว7าง

63103022458 นางสาวกนกวัลย� ทุมมี

63103022459 นางสาวรมย�รวินท� วัดถัง

63103022460 นางสาวสุภาพร ดาลุนฉิม

63103022461 นางสาวกาญแก%ว แซ7จ%าว

63103022462 นางสาวพิมพ�พัฒน� เพ็ชรจีนพะเนา

63103022463 นายชนม�วีรุจน� ชนิดพจน�

63103022464 นายอดิสรณ� มุ7งย7อมกลาง

63103022465 นางสาววรรณวิภา ไชยสิงห�

63103022466 นายเปรมชนัน อ7วมทอง

63103022467 นางสุชาวดี รุ7งเรืองพจน�

63103022468 นายกฤษฎา ทองอินจันทร�

63103022469 นางสาวจตุพร ภูมลา

63103022470 นางสาวปนัดดา แก%วจันทรานนท�

หน%า 749 จาก 814               
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63103022471 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน�

63103022472 นางสาวจันทนา อาญาเมือง

63103022473 นางสายชมภู ประดับทอง

63103022474 นางสาวกัญญารัตน� มีมุข

63103022475 นางสาวนิธินันท� ปKติอนันต�ศรี

63103022476 นางสาวมณีรัตน� พิเศษชีพ

63103022477 นายธนะเมศฐ� พณิชธนะพัชร�

63103022478 นางสาวพิชญา พิมพ�สวัสด์ิ

63103022479 นายศิลปXศรุต เสาร�ประโคน

63103022480 นางสาวกรกมล ทรัพย�เวช

63103022481 นายธันวา ศีลมีสัตย�

63103022482 นางสาวสุภาพร เรียนดอน

63103022483 นางสาวกรรณิกา โพธ์ิถาวร

63103022484 นางสาวสุชาดา สีโหดา

63103022485 นางสาวสุภาวดี เดิมทํารัมย�

63103022486 นางสาวจิรภัทร� ละมูลมอญ

63103022487 นายอุดมศักด์ิ ทิพย�กระโทก

63103022488 นางสาวพรรษชล แปNงนวล

63103022489 นายปองพล ไตรรัตน�

63103022490 นางสาวก่ิงกาญจน� ผาพิมพ�

63103022491 นายธณากร เย่ียงกลาง

63103022492 นางสาวทัศนีย� ภูมิกําเนิด

63103022493 นางสาวปKยพร อาจเอื้อม

63103022494 นางสาวสุพรรณี ไฝเนียม

63103022495 นางสาวชัญฐิตา อารีย�

63103022496 นายณัฐพล ชาเวียง

63103022497 นายกวิน เฮงขวัญ

63103022498 นางสาวอินทิรา สมาทอง

63103022499 นางสาวพัชรพร เสมอภาค

63103022500 นายภาคภูมิ ศักด์ิโสภณกุล

หน%า 750 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103022501 นางสาวชญาดา เข็มผะกา

63103022502 นางสาวทิพวรรณ แสนโคตร

63103022503 นายวศิน สุรโยธี

63103022504 นางสาวรุจิรัตน� ศรีสัตยานุกูล

63103022505 นางสาวรัตนา ศรีลาศักด์ิ

63103022506 นายชญานิน จันทร�ลิ่ม

63103022507 นางสาวเกศริน อ7วมกระโทก

63103022508 นางสาวฉัตรธิดา คานทอง

63103022509 นายศุภณัฐ ปะทิเก

63103022510 นางสาวนภาพร ชูบุบผา

63103022511 นางสาวกันยารัตน� แจนพิมาย

63103022512 นางสาวกรรณิการ� เชวงศักด์ิ

63103022513 นายนครินทร� นูรักษ�

63103022514 นางสาวพัทราวี มุกทวัช

63103022515 นางสาวพลอยทิพย�  %เพ็ญสุข

63103022516 นายนราดล ศิริอุดมสิน

63103022517 นายชัยโชติ เทพวิญญากิจ

63103022518 นางสาวสมมาตร เค%าแก%ว

63103022519 นางสาวกนกวรรณ เฉียบแหลม

63103022520 นางสาวเจนจิรา จันทรเสนา

63103022521 นายณัชพล ชาญจะโปะ

63103022522 นายพิษิต อุดมบุญ

63103022523 นางสาวกันฐาพรษ� ดาวกลาง

63103022524 นางสาววริศรา พิมพ�ใหม7

63103022525 นางสาวเจนจิรา ปลอดโปร7ง

63103022526 นางสาวณัฐ ริกา พูนศรี

63103022527 นายยศกร สัตตารัมย�

63103022528 นางสาวกวินทิพย� มุกดา

63103022529 นางสาวเพ็ญศิริ ดวงแก%ว

63103022530 นางประณิตา กล%าวิกรณ�

หน%า 751 จาก 814               
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ระดับปริญญาตรี

63103022531 นายจารุวิทย� หลอดคํา

63103022532 นางสาวสมจิตร จอกทอง

63103022533 นางสาวสุดารัตน� พลแสน

63103022534 นางสาวสุรัตนา พงษ�สาโรจน�

63103022535 นางสาวอารยา อันทไชย

63103022536 นางสาวนภัสวรรณ ภูวนารถ

63103022537 นายสิทธินนท� เหลืองส7องแสง

63103022538 นางสาวชุติสรา เจริญศิริ

63103022539 นางสาววราภรณ� ทิพย�โกศลวงศ�

63103022540 นางสาวนิดนภา ข%อสูงเนิน

63103022541 นางสาวโลมไศล ศรีตะเขต

63103022542 นายจักรกฤษณ� รองกระโทก

63103022543 นางสาวรุ7งสตรี เหล7าวอ

63103022544 นางสาวณัฐนันท� สร%อยสมุทร�

63103022545 นางสาวศริญญา ใต%สันเทียะ

63103022546 นายจักรพันธ� จงกลาง

63103022547 นางสาวสุพรรณี ฉิมนอก

63103022548 นายธิติ เย่ืองกระโทก

63103022549 นางพิมพ�ลพัฒน� ปKLนรัตนานนท�J

63103022550 นายคณากร ศรแสง

63103022551 นางสาวนิภาธร สมุติรัมย�

63103022552 นางสาวณัฐกาญจน� บุญเอกอารีย�

63103022553 นางสาวพนิดา ผลเกิด

63103022554 นางสาวนฤมล เหมือนจิต

63103022555 นายชัยธัช บัวสรวง

63103022556 นางสาวชุติมณฑน� รอดนิล

63103022557 นางสาวเบญจวรรณ� ผลทิพย�

63103022558 นางสาวอภิญญา เข็มภูเขียว

63103022559 นายจิรยุทธ� อวยชัยภูมิ

63103022560 นายคมเพชร เข็มเพ็ชร

หน%า 752 จาก 814               
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63103022561 นางสาวพรพิมล สุดจันทึก

63103022562 นางสาวสินีนาฏ วัชรเกตุกุล

63103022563 นายกฤตยชญ� ชะม%ายกลาง

63103022564 นายปรัชญา โสภา

63103022565 นางสาวสุพัตรา คํามะวัน

63103022566 นายปฏิภาณ ผานกลาง

63103022567 นางสาวอัญชลี กินไธสง

63103022568 นายศราวุธ สําเรียนรัมย�

63103022569 นายวัฒนพงษ� รวมใหม7

63103022570 นายณฐาภพ อรัญสาร

63103022571 นางณัฐกฤตา เวียงนนท�

63103022572 นางสาวณัฐนันร� ธาดาทวีทรัพย�

63103022573 นายรัฐกร เขียวนิล

63103022574 นายอติชาติ อภิรัตน�มนตรี

63103022575 นายมงคล ชาญณรงค�

63103022576 นายกฤษณะ วรกิตต์ิไพศาล

63103022577 นายศุภชัย ตลาดเงิน

63103022578 นางสาวชไมยพร กลึงกลาง

63103022579 นางสาวสุวลี ไชยะโอชะ

63103022580 นางสาวอัญชริดา จันทร�กลาง

63103022581 นางสาวอุไรพรรณ ชัยเดช

63103022582 นางสาวกวินทรา ถุงทรัพย�

63103022583 นางสาวพรพิมล เทียมสําโรง

63103022584 นางสาวนิตยา จันทร�ประเสริฐ

63103022585 นางสาวศุภรดา แย%มละมุล

63103022586 นายจักรพันธ� มุกดา

63103022587 นางสาวยุวดี ดมหอม

63103022588 นางสาววิริศรา แยงรัมย�

63103022589 นายศรุต ตะวันทัศไนย

63103022590 นายศรันย� ผ7องใส

หน%า 753 จาก 814               
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63103022591 นางสาวณัฏฐา นาควิเชียร

63103022592 นางสาววศินี สุรโยธี

63103022593 นายนวภัทร� กลอนดอน

63103022594 นางสาวสาริกา แจ%งจิตร

63103022595 นางสาวเขมจรรย�ญา ดํารงอนันต�ธนา

63103022596 นางสาวอารีรัตน� สิงห�ศิริจันทร�

63103022597 นายมนตรี พฤกษาพราว

63103022598 นางสาวชุติกาญจน� ฝาชัยภูมิ

63103022599 นายอภิชัย พรหมเอาะ

63103022600 นายทนงศักด์ิ ลิ้มแก%ว

63103022601 นางสาวธิดารัตน� วันเมืองเก7า

63103022602 นางสาวจิราภรณ� สออนรัมย�

63103022603 นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

63103022604 นางกลิ่นผกา กอบกาญจนพฤติ

63103022605 นางสาวสิริจันทร� คะรัมย�

63103022606 นางสาวประภัสสร ศรีหนองบัว

63103022607 นางสาวลักขณา ชะโร

63103022608 นายชยางกูร มีศรี

63103022609 นางสาวอภิญญา แก%วเหลี่ยม

63103022610 นางสาวรุ7งนภา หม7องกระโทก

63103022611 นางสาวอัญชลี แบบกลาง

63103022612 นางสาวเบญจรัตน� ประเสริฐพงษ�

63103022613 นางสาววรรณิกา ศรีชาคํา

63103022614 นางสาวศันศนีย� กิมานันท�

63103022615 นางสาวศิริลักษณ� อินสิทธ์ิ

63103022616 นางสาวอรนภา สุภลักษ�

63103022617 นางสาวนันท�นภัส ย้ิมมา

63103022618 นางสาวณัฐวรา ธิติมุทา

63103022619 นางสาวมยุรี ทวยไธสง

63103022620 นายองอาจ แอมประชา
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63103022621 นางสาวกาญจนา พงค�ไพบูลย�

63103022622 นายทรงพล ชินพิมาย

63103022623 นางสาวกนกวรรณ ดูเรืองรํา

63103022624 นางสาวณัฐธิดา นนตานอก

63103022625 นายณัฐพล ปานพรม

63103022626 นายธนวัฒน� เกิดเทอดวงษ�

63103022627 นางสาวพิมพ�วิภา โสตะพราหมณ�

63103022628 นางสาวมะลิวัลย� ชูควร

63103022629 นางสาวพันพิสา พันโยศรี

63103022630 นางสาวพลอยปรีดา เศรษฐสุข

63103022631 นางสาวพรวิมล วีระพันธ�

63103022632 นางสาวธนัญญา ชูกริส

63103022633 นายปรีชา ปุยะติ

63103022634 นางสาวกชกร สุวรรณ

63103022635 นายชัยโชติ การรัมย�

63103022636 นายนิติพงษ� ศรีทับทิม

63103022637 นายสิทธิศักด์ิ นูพลกรัง

63103022638 นายชิตณรงค� สองพล

63103022639 นางสาวอรพรรณ จันทรนนท�

63103022640 นายธันวา สJุวรรณประทีป

63103022641 นางสาวชนิดาภรณ� แสนคง

63103022642 นายเอกวิทย� เพชรมาก

63103022643 นางสาวสิรินทรา พิมพ�บุตร

63103022644 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง

63103022645 นายกิตติพงศ� พลสิทธ์ิ

63103022646 นางสาวอัญมณี สรศิริ

63103022647 นางสาวจีรนุช ทองวิจิตร

63103022648 นายจักรกฤษณ� ปKมปา

63103022649 นางสาวดวงลดา บุญชํานิ

63103022650 นางสาวธัญญากาญจน� จันโอ
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63103022651 นางสาวศุภานันท� สื่อกลาง

63103022652 นางสาวศิวพร พลเจริญ

63103022653 นางสาววรรณวิสา อยู7รัมย�

63103022654 นางสาวจีราภรณ� ร7วมกูล

63103022655 นายพงศธร นิลกระยา

63103022656 นางสาวลักษมี แก%ววงศ�ใหญ7

63103022657 นายทวีศักด์ิ แกสันเทียะ

63103022658 นางสาวสุพัตรา รจนาสม

63103022659 นางสาวภรณ�ทิพย� โคผดุง

63103022660 นางสาวเบญญาภา ดีย่ิง

63103022661 นายรพีพงศ� สรณะสมบูรณ� 

63103022662 นางสาวสุวรรณา มาตรังศรี

63103022663 นายศุภนัฐ มีสุข

63103022664 นางสาวป:ทมาพร อินพู

63103022665 นางสาวณัฐพร ป:สสา

63103022666 นายสิทธิโชค นุศิวอ

63103022667 นางสาวธีรารัตน� อยู7แท%กูล

63103022668 นางสาวมณีวรรณ โยวผุย

63103022669 นางสาววรัญญา ตรวจสูงเนิน

63103022670 นางสาวนันธิกา เลี่ยมเพ็ชรรัตน�

63103022671 นางสาวสุกัญญา โคสูงเนิน

63103022672 นางสาวรุจิรา จันทร�จินดา

63103022673 นางสาวนารี สุทาบุญ

63103022674 นายธีรพงศ� วงษ�ธรรม

63103022675 นางสาวผกาวรรณ สะอาดทอง

63103022676 นายอลงกรณ� บุญญานุสนธ์ิ

63103022677 นางสาวรุ7งกมล เรืองเสือ

63103022678 นางสาวชลิดตา สนิทกลาง

63103022679 นางสาวระวิวรรณ สายจันทร�

63103022680 นางสาวกมลชนก สัชชานนท�

หน%า 756 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103022681 นางสาวปุณมนัส บัตรวิเศษ

63103022682 นางธนิดา สุขสวัสด์ิ

63103022683 นางสาววันวิสาข� เบี้ยกระโทก

63103022684 นางสาวณัฐรัตน� รอบแคว%น

63103022685 นายพงศกร เชื่องสูงเนิน

63103022686 นายฐิติกร โชคชัย

63103022687 นายอุดมพล คุ%มสุข

63103022688 นายกิตติธรา ทองวิเศษ

63103022689 นางสาวสุธินี สุนทร

63103022690 นางสาวสิริกานต� คุมสุข

63103022691 นายธยาน� บุญศิรินนท�

63103022692 นางสาวกาญจนา หิรัญวัฒนะ

63103022693 นายกาจบดินทร� หมายสม

63103022694 นายบรรพต ชลอกลาง

63103022695 นางสาวพักตร�ศิริ ดาวสี

63103022696 นางสาวสุทธิลักษณ� แก%วพงพาน

63103022697 นางสาวสิริยา ตราเกษม

63103022698 นายนวภัณฑ� ขุนทอง

63103022699 นางสาวสุกัญญา สิงหวรรณุรัตน�

63103022700 นางสาววริยา เขาโคกกรวด

63103022701 นายสุริยันต� ทะสูรย�

63103022702 นางสาวพิชามญชุ� โชติกันตะพัฒน�

63103022703 นายสุรศักด์ิ โชตินิกร

63103022704 นางสาวสุดาวดี คนสอน

63103022705 นางจุฑารัตน� บุญคํา

63103022706 นางสาวสิราวรรณ นกกลาง

63103022707 นางสาวศุภักษร จําละคร

63103022708 นางสาวปูติลดา นามสีอุ7น

63103022709 นางสาวอารยา ยอดด7านกลาง

63103022710 นางสาวปวีณ�นุช โสวภาค
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63103022711 นางสาวฐิติมา จันทะรัตน�

63103022712 นายศักด์ิณรงค� วงศรี

63103022713 นางสาวกนกมณี สายแวว

63103022714 นางสาวสุวนันท� ไตรโสม

63103022715 นางสาวชลิตติญา ทาทอง

63103022716 นางสาวเบญจรัตน� การสร%าง

63103022717 นางสาวพัทธนันท� ไกลกลางดอน

63103022718 นางสาววรรณวิภา แสงดี

63103022719 นางสาวกรรณิกา กล%าหาญ

63103022720 นางสาวดวงรัตน� ศรีสนิท

63103022721 นางสาวพรทิพย� สุขโข

63103022722 นางสาวกุลธิดา สุขสกุล

63103022723 นางสาวอาริตา ศรีม7วง

63103022724 นายทรงวิทย� เนื่องหล%า

63103022725 นางสาวกนกวรรณ หนูเมือง

63103022726 นางสาวเบญจมาศ คําชมภู

63103022727 นางสาวอารีรัตน� ตรงด7านกลาง

63103022728 นางสาวอภิญญา ง้ิวไธสง

63103022729 นางสาวจารุวรรณ รอดวินิจ

63103022730 นางสาวสุวรรณี หอกระโทก

63103022731 นางสาวเพ็ญพิชชา แท7นแก%ว

63103022732 นางสาวกุลยา ปราชญาภาณุชาติ

63103022733 นางสาวอลิชา บุปผา

63103022734 นางสาวรัฐฐยา สุขจิตร

63103022735 นางสาวรัชนก เนื้อนา

63103022736 นางสาวจิตตรา อุลาเลิศ

63103022737 นายสมัชญ�พล เตชะสุภานันท�

63103022738 นางสาวกรรณิการ� พนมศรี

63103022739 นางสาวอโณทัย นุชสาย

63103022740 นายอภิชาติ เพ็งสาทร
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63103022741 นางสาวกรรณิกา แถวทิม

63103022742 นางสาวสุพรรณี ไปล7กระโทก

63103022743 นางสาวพิสมัย คงอ7อน

63103022744 นางสาวเบ็ญวลี ตาทิพย�

63103022745 นายยุทธนา เสาเวียง

63103022746 นางสาวจันทนี รุ%งประนมกร

63103022747 นางสาวจุฬารัตน� อ%อมสําโรง

63103022748 นางสาวชุตินที ปKนะกัง

63103022749 นางสาวณัฐศิมา สาบุตร

63103022750 นางสาวกัญณิพา โปร7งภูเขียว

63103022751 นางสาวขนิษฐา มาสิงห�

63103022752 นางสาวสุภาพร สุดโสม

63103022753 นายศุภชัย แย%มสูงเนิน

63103022754 นางสาวกาญจนา นุชสาย

63103022755 นางสาวชฎารัช พัชนี

63103022756 นายภาณุวัฒน� ธงภักด์ิ

63103022757 นางสาวอารีรัตน� งามเกษม

63103022758 นายสรธร สุทธิ

63103022759 นางสาวชบาพร แพทย�เกาะ

63103022760 นางสาวกัญญาณัฐ เวียงใต%

63103022761 นางสาวมณฑาณี กงชัยภูมิ

63103022762 นางสาวเนาวรัตน� ย่ิงทนดี

63103022763 นางสาวนภาพร ตะนัง

63103022764 นางสาวกนกศรี ชํานิพันธ�

63103022765 นางสาวทิพย�เมธา ไพบูลย�คุณากุล

63103022766 นางสาวสุชาดา สุดคนึง

63103022767 นางสาวการะเกศ รอบแคว%น

63103022768 นางสาวจันทร�สุดา ลือกระโทก

63103022769 นางสาวป:ญญาพร ศรีราวี

63103022770 นางสาวเยาวลักษณ� ปราบโจร
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63103022771 นายยุทธณา นาวิกานุภาพ

63103022772 นายวิทยา ภูมิพันธ�

63103022773 นางสาวพิชญ�สินี ไพบูลย�กิจเจริญ

63103022774 นางสาวสุทธิดา จันทร�ขํา

63103022775 นางสาววราภรณ� สินจ%าง

63103022776 นางสาวธิดารัตน� แซ7อื้อ

63103022777 นางอรทัย อารยะพงศ�พาณิชย�

63103022778 นางสาวดลยา รอดทรัพย�

63103022779 นางสาววิภาพร เขาโคกกรวด

63103022780 นางสาวอุไรพร แก%วคูณนอก

63103022781 นางสาวกรองทอง รุ7งประโคน

63103022782 นายรัฐพล สุวรรณ�สุข

63103022783 นางสาวเพชรรัตน� สารังงาม

63103022784 นางสาวพรทิพย� หาญสันเทียะ

63103022785 นางสาวสุนิทิยา ปาลี

63103022786 นางสาวณิชารีย� นาคเม%า

63103022787 นางสาวรัชญา ประสารรส

63103022788 นายเอกชัย ย7านกลาง

63103022789 นางสาวขัตติยานี ศรีคัทธะนาม

63103022790 นางสาวอรอนงค� นาลาด

63103022791 นางสาวศิริรัตน� ศรีบัวลา

63103022792 นางสาวภัทรากร รัตนเสน

63103022793 นางสาวสุรีรัตน� ไชยา

63103022794 นางสาววราภรณ� พาดี

63103022795 นางสาวอรุณา เสาสุรินทร�

63103022796 นางสาวพัสนันท� ฉินสูงเนิน

63103022797 นางสาวสุภัทรา เนตรเสน

63103022798 นายนิสิต บัวพันธ�

63103022799 นางสาวจุฑามาศ ศรีงาม

63103022800 นางสาวพรศิริ แข็งแรง
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63103022801 นายอิทธิพล นาคหลง

63103022802 นางสาวณัฏฐ�วรินทร� มาสูงเนิน

63103022803 นางสาวจันทิมา นันโท

63103022804 นายอนวัช มัดทองหลาง

63103022805 นางสาวรุจิรา มานุจํา

63103022806 นางสาวสุพัตรา อินธิแสง

63103022807 นายสินธุ สร%อยเสน

63103022808 นางสาววิภาพร กิจรัตนี

63103022809 นางสาววราพร หม่ืนสีพรม

63103022810 นางสาวศิรินทร� สนธิภูมาศ

63103022811 นายสมนึก เหลืองกระโทก

63103022812 นางสาวฤดีมาศ ออมอด

63103022813 นางสาวขวัญชนก เอี่ยมสนธิ

63103022814 นางอินทิรา เพ็งอารีย�

63103022815 นางสาวสุธาสินี หาญสูงเนิน

63103022816 นางสาวพนาวรรณ หม่ันนึก

63103022817 นางสาววิไลพร มนกลาง

63103022818 นางสาวชมภูนุช จันทองแท%

63103022819 นายวันชนะ ทิพย�รักษา

63103022820 นางสาวเจนจิรา เพชรหิน

63103022821 นายธีรยุทธ เสาวเนียม

63103022822 นางสาวศุภมาส ดีสูงเนิน

63103022823 นางสาวเบญจมาศ พ่ึงครบุรี

63103022824 นายฉัตริน เรืองจอหอ

63103022825 นางสาวชวัลรัตน� ชินวงษ�

63103022826 นายหฤษฎ� พิลึก

63103022827 นางสาวอัจฉริยา พิพิธกุล

63103022828 นางสาวกัญจนาภรณ� สถิตเมธี

63103022829 นางสาวสร%อยสุดา สีดาใหญ7

63103022830 นายศานิต กันยะมี
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63103022831 นางสาวภัทรานิษฐ� จันทะบัณฑิต

63103022832 นางสาวสุดาพร อาจผักป:ง

63103022833 นายพีรวิชญ� อภิสัณหวัช

63103022834 นางขวัญชนก สอนชัด

63103022835 นายธันวา ศิลปชัย

63103022836 นางสาววรางคณา สุขแสวง

63103022837 นางสาวนันทภัค จันบุตราช

63103022838 นางสาวนัฏธิดา เจือจันทร�

63103022839 นางสาวฉัตรนภา รินทร�เต็มตระกูล

63103022840 นายไตรภพ มาดี

63103022841 นายชัยวัฒน� ตรีโส

63103022842 นางสาวมณีจันทร� บูรณะ

63103022843 นางสาวภัทราภรณ� โชคดี

63103022844 นางสาวศิริกัญญา จันดา

63103022845 นางสาวสุกานดา นอกชัยภูมิ

63103022846 นางสาวลักขณา ใบพลูทอง

63103022847 นางสาววีรวรรณ ผมงาม

63103022848 นายภูวกฤษ ทวีเงิน

63103022849 นางสาวจริญญา ลีลาน%อย

63103022850 นายสันติพล สํานักนิตย�

63103022851 นางสาวมาริษา โตรี

63103022852 นางสาวศิชชญกาญจน� แสนเมือง

63103022853 นางสาวอเฑตญา เที่ยงธรรม

63103022854 นายอริญชย� จงนบกลาง

63103022855 นางสาวธัญญารัตน� สระแก%ว

63103022856 นายไชยกร วรรณภักด์ิ

63103022857 นายทรัพย�อนันต� ข7าขันมะลี

63103022858 นางสาวน้ําอ%อย ญาติกลาง

63103022859 นางสาวพัชรินทร� อินทะชัย

63103022860 นางสาวกชพร แปลงทับ
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63103022861 นางสาวสุรีพร แก%วพะเนาว�

63103022862 นายคมสัน มัครมย�

63103022863 นางสาวกวินนา ดีจันทึก

63103022864 นางปนัฐดา ประทุมวัน

63103022865 นางสาววันเพ็ญ ชัยดา

63103022866 นางสาวศิริไพบูลย� ต7อสกุล

63103022867 นางสาววิชุดา หอพิกลาง

63103022868 นางสาวสุกัญญา สิงห�ทอง

63103022869 นางสาวจริยา คําบาล

63103022870 นางสาวเทียมจันทร� ทั้งนภากุล

63103022871 นางสาวเกศราภรณ� ที่รัก

63103022872 นางสาวจิตติมา แก%วยงกต

63103022873 นายจิรวัฒน� สุขเกษม

63103022874 นางสาวเตชิตา ปKLนสันเทียะ

63103022875 นางสาวมธุรส บุญจูง

63103022876 นางสาวปรียานุช พิชยรัตนชัย

63103022877 นายกิตติธัช คล%อสวัสด์ิ

63103022878 นายสมมาตร ก่ิงวงษา

63103022879 นายไพโรจน� คําสกุลวัฒนา

63103022880 นางสาวกัญญาณัฐ สายสุวรรณ�

63103022881 นางสาวรัตนาภรณ� คําเตจVะ

63103022882 นางสาวลัดดาวรรณ� เมืองมา

63103022883 นายกฤษณพล เย็นเพชร

63103022884 นายพลศิลปX พลวรรณ�

63103022885 นางสาวอําภา ศรีจันทร�

63103022886 นายบรรลือ สุขยินดี

63103022887 นางสาววิภานันท� ถนอมสัตย�

63103022888 นางสาวกาญจนา เล7าสกุล

63103022889 นางสาวรัตน�ติกานต� พรมกลาง

63103022890 นางสาวจุรีรัตน� รัตนดอน
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63103022891 นายเมธัส สุภางค�ยุทธ

63103022892 นางสาวอรยา แสนสันเทียะ

63103022893 นางสาวอารีรัตน� ดุจจานุทัศน�

63103022894 นางสาวธนัชชา สร%อยสูงเนิน

63103022895 นางสาวจิราภรณ� บุญพา

63103022896 นายระพีพัฒน� ฉายศรี

63103022897 นางสาวอมรรัตน� ภูจ7าพล

63103022898 นางสาวนารี หงํากระโทก

63103022899 นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ�

63103022900 นางสาวระเบียบ การบรรจง

63103022901 นางสาวญาณี แซ7โล%ว

63103022902 นางสาวชิดชนก วรรณารักษ�

63103022903 นายกิตติกรณ� กล7องพุดซา

63103022904 นางสาวณัฎฐากร พุทธายะ

63103022905 นางสาวประภาพรรณ โพธิ

63103022906 นางสาวสุดารัตน� ป:กเคทาติ

63103022907 นางสาวจุฑารัตน� พัชนี

63103022908 นางสาวเนตรชนก ด%ายรินรัมย�

63103022909 นางสาววัลภา รัตนวิเศษ

63103022910 นางสาวพิมพ�ชนก บุญสิทธ์ิ

63103022911 นายสุบงกช ศรีจันทร�

63103022912 นางสาวไพลิน ทรัพย�นา

63103022913 นางสาวพรนัชชา อินนอก

63103022914 นางสาวภัทราพร สุระเสน

63103022915 นางสาววรรณพร ดีพร%อม

63103022916 นายพิชิตพล มิกขุนทด

63103022917 นางสาวกนกวรรณ นวนศรี

63103022918 นางสาววาสนา จงคาดกลาง

63103022919 นายอนุวัฒน� กองภา

63103022920 นางสาวกนกพร กองเพชร
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63103022921 นางสาวกานดา พ่ึงสระน%อย

63103022922 นายสุริยา คําดี

63103022923 นางสาวกุลนิษฐ� คณะเมือง

63103022924 นายบรรลุ สุขสลุง

63103022925 นางสาวธัญวรัตน� วัดอิ่ม

63103022926 นางสาวปาริษา เพ็ชรเอี่ยม

63103022927 นายธนาวุฒิ สุพร

63103022928 นายณัฐพล การถาง

63103022929 นายกุศล บํารุงนอก

63103022930 นางสาวเฌอปรางค� ภูยงค�

63103022931 นางสาวจรัญญาพร ชนะบุญ

63103022932 นางสาวพรรษา คงวิเศษ

63103022933 นายอรรณพ เค็มกระโทก

63103022934 นายลภัชพล ค%าขาย

63103022935 นางสาวพรภิมล งามเหมือน

63103022936 นางสาวปาณิสรา ป:ดถาระกัง

63103022937 นายจิระโรจน� กันโพธ์ิ

63103022938 นางสาววิป:ศยา แซ7ลิ้ม

63103022939 นายศิรากร คําสีทา

63103022940 นางสาวป:ทมา งามสันเทียะ

63103022941 นายมนัส ลวดเงิน

63103022942 นางสาววริษา สิงหนุต

63103022943 นางสาวกิตติยา กิตติบํารุงสุข

63103022944 นายปฤณ เจริญวัฒน�

63103022945 นายพงศกร ต๊ิบประสอน

63103022946 นางสาวพรกมล หาญทอง

63103022947 นางสาวศุภลักษณ� บรรยง

63103022948 นายสันติชัย ภูมูลเมือง

63103022949 นางสาวปรัชญา หนูน%อย

63103022950 นางสาวณัฐริกา กล%าหาญ

หน%า 765 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103022951 นายจีรวัฒน� ไพใหล

63103022952 นายกูลสิริ ศรีสุทโธ

63103022953 นางสาวจันทนา ขวัญเดิน

63103022954 นายสาโรจน� ชาวไร7

63103022955 นางสาวอมรรัตน� เลากลาง

63103022956 นายชนสิษฏ� สาลีธนพัมน�

63103022957 นายณัฐพงษ� ใจอินตVะ

63103022958 นายจตุรงค� เรียบสกุล

63103022959 นายธนภณ มณีวรรณ

63103022960 นายชัยธนพล สมัชชัย

63103022961 นางนิตยตา สร%างคํา

63103022962 นางสาวขวัญเรือน เอการัมย�

63103022963 นายกมลศักด์ิ ศรีสุลัย

63103022964 นางสาวกัญญลักษณ� วงษ�ภา

63103022965 นางสาวธนิดา นวลป:กษี

63103022966 นางสาวชณัฐฎา ป:กกาเวสา

63103022967 นายสัญชัย บุญจริยจรัสกุล

63103022968 นางสาวศิรินันท� กล%าหาญ

63103022969 นายวายุ วงค�ละคร

63103022970 นายจอมลักษณ� เขียนนอก

63103022971 นายธีรโชติ ปKLนเย็น

63103022972 นางสาวณัฎฐกานต� นนขุนทศ

63103022973 นางสาวสุมิตรา ไวตะโคตร

63103022974 นางสาววนิดา มุ7งแฝงกลาง

63103022975 นางสาววรรณิศา ทองแม%น

63103022976 นางสาวกานต�สินี เขลิ๊กกระโทก

63103022977 นางสาวกัญจน�ภัส ศิรกรโรจนนันท�

63103022978 นายธีรยุทธ� ตระกูลศรี

63103022979 นางสาวจีรภา ชาญสูงเนิน

63103022980 นางสาวพรสุดา นภาสกุล
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63103022981 นางสาวศิริกาญจนา ดียางหวาย

63103022982 นางสาวสุภาวดี ตะกรุดเที่ยง

63103022983 นายยุทธศักด์ิ เศียรนอก

63103022984 นางสาวก่ิงกาญจน� สมัครณรงค�

63103022985 นายฐิติกร วิชัย

63103022986 นางสาววันเพ็ญ คชราช

63103022987 นางสาวจรรยา ดอนกระโทก

63103022988 นางสาวสุลีพร มุ%งมาย

63103022989 นางสาวเยาวลักษณ� อินทรกําแหง

63103022990 นางสาวอชิรญา ชัยศัตรา

63103022991 นางสาวณัฐมณี สุขข้ีเหล็ก

63103022992 นางสาวนันทนัช หอมหวล

63103022993 นางสาวภัทรสุดา อ%นกระโทก

63103022994 นางสาววราภรณ� พรหมภมร

63103022995 นายปKยกุล โทนหงษา

63103022996 นางสาวศุภนิดา โคตรชาดา

63103022997 นางสาวนภาพร กุjยอ7อง

63103022998 นางสาวเบญจมาศ สดใส

63103022999 นายอธิป แฝงเมืองครุธ

63103023000 นางสาวปKยะธิดา บัวนาค

63103023001 นางสาวสุกัญญา วังสนาม

63103023002 นางสาวฉมาพันธ� สีชมภู

63103023003 นางสาววิรงรอง พฤกษ�เกษม

63103023004 นางสาวศิริยากร เทียบไชย

63103023005 นายสุเมธี ตระการพินิตพงศ�

63103023006 นางสาวบุญธิดา ป:ดตาเทสัง

63103023007 นางสาวจันทร�เพ็ญ ผูกแก%ว

63103023008 นางสาวอินทุอร ขามสันเทียะ

63103023009 นางจิรพรรณ แก%วอุ7นเรือน

63103023010 นางสาวภัทรียา ตรีฉิมพลี
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63103023011 นางสาวเสาวนี ดอกเชื้อเอม

63103023012 นางสาวสุดารัตน� สนิทเชื่อ

63103023013 นางสาวกิตติยา วรรณประภา

63103023014 นางสาวสุชาดา กุลสุวรรณ�

63103023015 นางสาวกัณยา นวลนาค

63103023016 นางสาวชลนิชา ดวนจันทึก

63103023017 จ.อ.สหวุฒิ เข็มพรหยิบ

63103023018 นางสาววารี พลายงาม

63103023019 นางสาวชลธิชา สุวรรณชาติ

63103023020 นางสาวฐิติมา กองดี

63103023021 นางสาวกนกวรรณ แก7นสันเทียะ

63103023022 นางสาววรัญญา กอยรัมย�

63103023023 นางสาวพร%อมพวง โสท7าม7วง

63103023024 นางสาววัชราภรณ� อ7อนสนิท

63103023025 นางสาวยุวดี วงศ�พินิจ

63103023026 นางสาวสุวรรณา แกงโคกกรวด

63103023027 นางสาววิลาวัลย� ขันตี

63103023028 นางสาวจารุวรรณ คล%ายผึ้ง

63103023029 นางสาวฐาปนีย� พวงปะคํา

63103023030 นายเฉลิมวุฒิ มูลเค%า

63103023031 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิสูงเนิน

63103023032 นางสาวมุกรินทร� ไชยประทุม

63103023033 นางสาวพรนภา วงมงคุล

63103023034 นายสุริยกมล นิลวิเศษ

63103023035 นางสาวศรัญญา เกรียงธนกุล

63103023036 นางสาวจุฬารัตน� แซ7คู

63103023037 นางสาวเกตุวรา แซ7ซ้ิม

63103023038 นางสาวพิชชาพร อยู7จงดี

63103023039 นายเสฎฐวุฒิ ท%าวแก%ว

63103023040 นางสาวขวัญจิรา บรรเทาทวน
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63103023041 นายพิชิตพล สํากลาง

63103023042 นายสุรศักด์ิ วิทยา

63103023043 นางสาวสุพิชา จําปาวงษ�

63103023044 นางสาวหทัยชนก ชนะอุดม

63103023045 นางสาวณัฐกฤตา โปร7งกลาง

63103023046 นายอัชฌา สุระเสียง

63103023047 นางสาวปKยะภัสรา บุญเหลือ

63103023048 นายวุฒิพงศ� เทพโสภา

63103023049 นางสาวอัจฉราพรรณ จันชู

63103023050 นายวรยศ ระไวกลาง

63103023051 นางสาวนาฏนภา สุมรัมย�

63103023052 นางสาววิลาวัณย� ชนะจอหอ

63103023053 นายจีรโรจน� จันทีนอก

63103023054 นางสาวเกวมิน ก่ิงพรมภู

63103023055 นางสาวอินทิราภรณ� ก่ิงก%าน

63103023056 นางสาวภาวิณี ขาวฉอ%อน

63103023057 นางสาววรันธร คูหาสวัสด์ิ

63103023058 นางสาวสุภาพร ลอดทอง

63103023059 นางสาวสุนิสา หงษ�สต%น

63103023060 นางสาวปณิตา นามโยธา

63103023061 นางสาวจันทณี จันละคร

63103023062 นางสาวณัฐธิดา ไพศาลเจริญโชติ

63103023063 นางสาววริญญา สุพรรณ�

63103023064 นายจุฑาพงษ� แสนไชย

63103023065 นางสาวกิตติกุล วงษ�ถาวร

63103023066 นางสาวพิราวรรณ จันดาพืช

63103023067 นางสาวกนกวรรณ วรพล

63103023068 นางสาวอรวรรณ ป:ญญาย่ิง

63103023069 นางสาวสุดารักษ� ศิริปรุ

63103023070 นางสาวศศิมา ขาดรัมย�
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63103023071 นายธีระศักด์ิ ขอเชื่อมกลาง

63103023072 นางสาวอรยา ผลาฤทธ์ิ

63103023073 นางสาวศศิกมล ทัดกลาง

63103023074 นางสาวนริศรา คํามี

63103023075 นายนนทพัทธ� คุณารักษ�

63103023076 นายเกริกฤทธ์ิ มาแสน

63103023077 นางสาวอมรพรรณ สุขอินพะเนา

63103023078 นางสาวป:ณธิตา เย่ียงศรีรงค�

63103023079 นางสาวปริญญาภรณ� วรรณบวร

63103023080 นายจิตติ บุญฮุย

63103023081 นางสาวธนัชพร พูนศิริ

63103023082 นางสาวปาริสา วงศ�ชนะสิทธ์ิ

63103023083 นายปราโมทย� แก%วบุตรสา

63103023084 นางสาวรัตนสุดา สันติประเสริฐ

63103023085 นายจีรพัฒน� เพ็งผ7อง

63103023086 นายธนาคม กิติหม7อง

63103023087 นางสาวศุภกานต� สายรัมย�

63103023088 นายธเนศร� ลีโย

63103023089 นางสาวกัลยาณี น%อยตําแย

63103023090 นางสาวธรรมหทัย แสงรัมย�

63103023091 นายปKยะพัฒน� ดีพันธ�

63103023092 นางสาวพัทจารี ภู7ประดับ

63103023093 นางสาวํป:ญญาพร ปNอมมะลัง

63103023094 นางสาวผกามาศ อัตชัยยง

63103023095 นางสาวอาภาภัทร ย7อมกระโทก

63103023096 นางสาวอรทัย มหาอํานาจ

63103023097 นางสาวอริยา สนิทไทย

63103023098 นายณัฐกานต� เชื้อพันธ�

63103023099 นางสาวนุชจรีย� สิงห�ทอง

63103023100 นางสาวรสริน สงกระโทก
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63103023101 นางสาวศิริวรรณ สายกระสุน

63103023102 นายอธิพงษ� อายุศร

63103023103 นายณัฐพล แสงดาว

63103023104 นางสาวณฐมน ดวดไธสง

63103023105 นายประเสริฐ ศรีไพศาล

63103023106 นางสาวอัมพร ปราศกระโทก

63103023107 นายจิรานุวัฒน� จําปาโพธ์ิ

63103023108 นางสาวปKยะนันท� เกมสูงเนิน

63103023109 นางสาวปKยนาถ เวชประทุม

63103023110 นางสาวศิริพร คําหาญพล

63103023111 นางสาวนริษรา หาหลัก

63103023112 นางสาวอรอนงค� เรียงสันเทียะ

63103023113 นางสาวอุมารินทร� บัวพัฒน�

63103023114 นางสาวศิริวรรณ สิงห�พรม

63103023115 นางสาวกรกนก บุญคล%อย

63103023116 นางสาวดุจดาว หะป:นนะ

63103023117 นางสาวธีรนาฏ ผินโพธ์ิ

63103023118 นายธีระยุทธ เซ็นกลาง

63103023119 นางสาวศวินณา สุโพธ์ิ

63103023120 นางสาวพรสุดารัตน� ชัยสัตรา

63103023121 นางสาวสุนิสา หวังวัดกลาง

63103023122 นางสาวเสาวลักษณ� เทินสะเกษ

63103023123 นางสาวศิรินทิพย� เกิดมงคล

63103023124 นายศุภกร เอี่ยมสุนทรกุล

63103023125 นางสาวณัฐกฤตา บุญศรีวงษ�

63103023126 นายภาติยะ เกิดจัตุรัส

63103023127 นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ

63103023128 นางสาวมุกระวี อนุกูล

63103023129 นางสาวโชวิทย� สีสด

63103023130 นางสาวปKยวรรณ คูเมือง
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63103023131 นางสาวป:ฐมาพร ศรีคําแหง

63103023132 นางสาวภัทรียา มาก%อม

63103023133 นางสาวธัญชนก นันทวรรณศุภ

63103023134 นายศักด์ิดา บรรดาศักด์ิ

63103023135 นางสาวนิสาชล ตรีชาติ

63103023136 นางสรินยา ภูมิสถาน

63103023137 นางสาวจันทกานต� ปKดรัมย�

63103023138 นางสาววัลภา นาคา

63103023139 นางสาวจิตติมา วุฒิยา

63103023140 นางสาวกัลยาภัทร สุวรรณพันธ�

63103023141 นางสาวสุภลักษณ� จ7างโพธ์ิ

63103023142 นายวายุ ตะสาริกา

63103023143 นายธนเดช ดวงสูงเนิน

63103023144 นางสาวสุกุลนันท� วงค�พิมพ�สร

63103023145 นายนนทวัฒน� วันล%วน

63103023146 นายเมทรรศ กองทอง

63103023147 นางสาวกัญญาวีร� นาบุญ

63103023148 นางสาวกานดา แผ7แสงจันทร�

63103023149 นางสาวศศิธร แสงดา

63103023150 นางสาวปภัสรา ทุยยะค7าย

63103023151 นายรณยุทธ อ่ําน%อยวงษ�

63103023152 นายภูรินทร� ดาพัวพันธ�J

63103023153 นางสาวสุพัตตรา กองสีชา

63103023154 นางสาววิสา วาวจะโปะ

63103023155 นางสาวอาภาวรรณ ไชยขันธ�

63103023156 นางสาวชนัฐฐา พรมปKง

63103023157 นางสาวนิจรี นะโนนชัย

63103023158 นางสาวราตรี นุชประโคน

63103023159 นางสาวเสาวภาคย� ไขรัมย�

63103023160 นางสาวอุษนีย� ธรรมดี
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63103023161 นายสมประสงค� คงเพ็ชร

63103023162 นางสาวเพ็ญนภา สัมฤทธ์ิ

63103023163 นางสาวณัฏฐาภรณ� โฉสูงเนิน

63103023164 นางสาวกมลลักษณ� เครือสังข�

63103023165 นางสาวสุกัญญา จุลลัง

63103023166 นางสาวมณฑริกา ณุวงศ�ศรี

63103023167 นายธีรภัทร� ชูสุวรรณ

63103023168 นางสาวจิราพร เชาว�มะเริง

63103023169 นางสาวปภาวี เมธีสวัสด์ิกุล

63103023170 นายสิทธิชัย อุนัยบัน

63103023171 นายวุฒิชาติ ชาติศรี

63103023172 นางสาวเชษฐ�สุดา รังษี

63103023173 นางสาวจิตติรัตน� มาบจะบก

63103023174 นางสาวดวงสุรีย� เพ็งศรี

63103023175 นางสาวสุภาวดี ม่ันยืน

63103023176 นางสาวนิตยา บุตรศรีภูมิ

63103023177 นางสาวพรชนก ใหม7คามิ

63103023178 นายวรรณรบ ทองดีย่ิง

63103023179 นางสาวธิตรา เดินเมือง

63103023180 นางสาวศศิธร ทองพรม

63103023181 นางสาววรัชญา ปNอมสุวรรณ

63103023182 นางสาวสิริมา คะรานรัมย�

63103023183 นายอมรวิวัฒน� คําหล%า

63103023184 นางสาวสุดารัตน� เดชวงษา

63103023185 นางสาวศุภากร มีครไทย

63103023186 นางสาวญาดา รอสูงเนิน

63103023187 นายณัฐวุฒิ สิมสระ

63103023188 นายนครินทร� อาจประโคน

63103023189 นายทรงศักด์ิ ศรีสุวรรณ

63103023190 นายจักรพันธ� คิดถูก
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63103023191 นางสาวพัชราวรรณ คงสว7าง

63103023192 นางสาวณิชานันท� จารุวิทยพงศ�

63103023193 นางสาวระรินญา ก%านพิมาย

63103023194 นางสาวอาภัสรา รอดกลาง

63103023195 นางสาวอัจฉรา บูรพันธ�

63103023196 นางสาวจิราพร ศรีชมภู

63103023197 นายหาญกล%า อนุเคราะห�

63103023198 นางสาวพรหมภัสสร สิทธ์ิสมศรี

63103023199 นางสาวมนต�ทิพย� พิลา

63103023200 นางสาวรมย�นลิน จันทร�พายัพ

63103023201 นางสาวณัฐพร โพธ์ิงาม

63103023202 นางสาวสุธิตา แซ7ต๊ัน

63103023203 นายธนศักด์ิ ศิริบูรณ�

63103023204 นางสาวนิภาพรรณ จันทวงษ�

63103023205 นางสาวชิดชนก กลีบกลาง

63103023206 นางสาวเมทนีดล มณีเนตร

63103023207 นางสาวสโรชา สุขนิรันดร�

63103023208 นางสาวพรทิพย� หงษ�โต

63103023209 นางสาวเลิศลักษณ� กําลังเลิศ

63103023210 นายอาทิตย� ช7างเรือ

63103023211 นางสาวจิราภา สว7างภพ

63103023212 นางสาวสุภัทรา ขุนสันเทียะ

63103023213 นางวิไล โชคหนุน

63103023214 นายรัฐพงศ� เกษรพุด

63103023215 นางสาวกนกวรรณ โบสถ�จะโปะ

63103023216 นางสาวณัฐสุดา คงประโคน

63103023217 นางสาวชนิสรา สารารัมย�

63103023218 นายสมพร จันทร�ทิพย�

63103023219 นางสาวสุพัตรา รอดอารี

63103023220 นางสาวศิรินภา ทองดี
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63103023221 นายนําโชค ก่ิงแสง

63103023222 นางสาวหนึ่งฤทัย นาคนวล

63103023223 นางสาวปพิชญา เจริญรัมย�

63103023224 นางสาวประภาศรี แปรงกลาง

63103023225 นายภัคควี เชิดสูงเนิน

63103023226 นางสาวจุฬารัตน� ดอกพะยอม

63103023227 นางสาวณัฐธิดา จันตราพรมราช

63103023228 นางสาวปนัฎฐา รํากลาง

63103023229 นายปKยนัส สุริวงศ�

63103023230 นางสาวจันธิดา บุญพูน

63103023231 นางสาวจรัลรัตน� ณรงค�สระน%อย

63103023232 นางสาวนัชชา ชมภูจักร

63103023233 นางสาวอัจฉรา งอกลาภ

63103023234 นางสาววารุณี โฉมจันทร�

63103023235 นางสาวอุมาพร โพธ์ิพันไม%

63103023236 นายสราวุฒิ โสภาค

63103023237 นางสาวสุดาภรณ� ดอนเหนือ

63103023238 นางสาวศศิกานต� จ%อจอหอ

63103023239 นางสาวบุศรา หล7ากระโทก

63103023240 นายวัชรพงษ� แจ7มเพ็ง

63103023241 นางสาวอรุณี ยศหนองทุ7ม

63103023242 นางสาวสุดารัตน� ไชยศรีรัมย�

63103023243 นายอุกฤษฏ� นันทพรไพจิตร

63103023244 นางสาววัลยา วิไลศรี

63103023245 นางสาวภาณิศา ปองชัยภูมิ

63103023246 นางสาวเมธินี ณะศิริ

63103023247 นายเอกพล ธรรมนุส

63103023248 นายสหรัฐ กลิ่นศรีสุข

63103023249 นางสาวสุดารัตน� กลางคาร

63103023250 ว7าที่ ร.ต.หญิงชนาภรณ� สJุขขี
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63103023251 นายอติชาติ เติมศักด์ิสกุล

63103023252 นางสาวจุฑามาศ วงจักร�

63103023253 นายเนตรา รุ7งเรือง

63103023254 นางสาวชุฎารัตน� ภูมิจันทึก

63103023255 นางสาวกรรณิการ� สิงห�สนั่น

63103023256 นางสาวพรสุภา ปNอกระโทก

63103023257 นายธนสันต� คําเพชร

63103023258 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพ�ปรุ

63103023259 นายยุรนันต� สุขนอก

63103023260 นางสาวนุฃนาฎ หมายรอกลาง

63103023261 นางสาวอภัสสร ศรีวิเศษ

63103023262 นางสาวกัญญาวีร� กาลภูมิ

63103023263 นายเกรียงไกร ประชุมชัย

63103023264 นางสาวณชารีญา บุณรงค�

63103023265 นางสาวจิดาภา กาญจนนพวงศ�

63103023266 ว7าที่ ร.ต หญิงบุษยมาศ วิทยากาญจน�

63103023267 นางสาวจุฑามาศ ไกรรัตน�

63103023268 นางสาวณัฐชยากร วีระสวัสด์ิ

63103023269 นางสาวพรพรรณ วงษ�สามหมอ

63103023270 นายวีรยุธ วันภักดี

63103023271 นายเพ่ิมศักด์ิ ไพศาลธรรม

63103023272 นายภาสกร งอกงาม

63103023273 นางสาวทิพย�สุดา โกติรัมย�

63103023274 นางสาวจุฑามาศ บาตโพธ์ิ

63103023275 นายภูมิรพี โรจนะบุรานนท�

63103023276 นางสาววริษฐา แสงภักดี

63103023277 นายศิวกร ถิรอัปสรกุล

63103023278 นางสาวนวลปราง แซวจันทึก

63103023279 นางสาวสโรชา นิลวิโรจน�

63103023280 นางสาวญาณิศา ทูลไธสง
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63103023281 นางสาวเกศศริ อะพรรัมย�

63103023282 นางสาวสุดารัตน� มีพวงผล

63103023283 นางสาวจีระภัฏ นามบุตรดี

63103023284 นายผดุงพล แถวทิม

63103023285 นายบัญชา มูลคร

63103023286 นายศราวุธ ผาสุข

63103023287 นายภานุวัฒน� พ้ืนทะเล

63103023288 นางสาวอภิสรา คงแสน

63103023289 นางสาวชโลธร งามพลกรัง

63103023290 นางสาวรุ7งทิวา คํางาม

63103023291 นางสาวอุษา ดีย่ิง

63103023292 นายศราวุธ สายทอง

63103023293 นางสาวประทุมวดี ราษีทอง

63103023294 นางสาวพรเพ็ญ วงษ�สมัครการ

63103023295 นางสาววินิทรา ดวงรัตน�

63103023296 นายปริญญา ฉะอ%อนศรี

63103023297 นางสาววิลาสินี สร%อยสุวรรณ

63103023298 นางสาวเกศิณี ภักดีพันธ�

63103023299 นางสาวเมลดา เก้ียวสุนทร

63103023300 นางสาวสุพรรษา นวลคนึง

63103023301 นางสาวนันทพร ชนุตะคุ

63103023302 นายชิราวุธ ชํานาญไพร

63103023303 นางสาวอมรธิดา ถูระพี

63103023304 นางสาวนิโรบล รัตนสุทธิ

63103023305 นางสาวอัญชลี หาวิรส

63103023306 นางสาวพรเพชร สมิตินทุ

63103023307 นายสมชาย บุญหว7าน

63103023308 นางสาวชนกานต� นาคนิยม

63103023309 นางสาวมินท�ธิตา อนันท�ธนาศิริ

63103023310 นางสาววรรนิพา ภิบาลวงษ�
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63103023311 นางสาวกชมน สีลา

63103023312 นายวชิรวิทย� ไชยรัตน�

63103023313 นายชยากร แผ7นกระโทก

63103023314 นางสาววาสนา แพวขุนทด

63103023315 นางสาวน้ําพลอย เพชรล้ํา

63103023316 นางสาวพีระศรี วีรพงศ�ธงไชย

63103023317 นางสาวสายธาร บุญครอง

63103023318 นางสาวกมลชนก แตงทรัพย�

63103023319 นายกิตติศักด์ิ แดงแท%

63103023320 นางสาวณัฐมล เกษร

63103023321 นายกรกฤช จิตเงิน

63103023322 นางสาวอรพิน พิมพ�สอน

63103023323 นายทิวทัศน� แสงศรี

63103023324 นายณัฐวัตร วิบูลย�ศิริศักด์ิ

63103023325 นายจักรกริช เชื้อเหลือง

63103023326 นางสาวชัญรัตน� คงขสัญเมือง

63103023327 นางสาววริศรา พลจันทึก

63103023328 นายธนวัฒน� เวียนนอก

63103023329 นางสาวพิมพา แดนกระโทก

63103023330 นางสาวจารุวรรณ พัตสุวรรณ

63103023331 นางสาวสิริขวัญ หม่ืนหาญ

63103023332 นางสาวธัญรัศม� กําเนิดพรม

63103023333 นายอครพงษ� ประยงค�หอม

63103023334 นายธีรเทพ พันธ�สระน%อย

63103023335 นายอดิศักด์ิ ทุมจาน

63103023336 นางสาววันวิสา วรรณชาติ

63103023337 นายอดิศักด์ิ งามพร%อม

63103023338 นางสาวปKยาภรณ� กรอกงูเหลือม

63103023339 นางสาวทิวารัตน� วรรณศรี

63103023340 นางสาวศิรภัสสร ขนขจี
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63103023341 นายมนัส นงค�สันเทียะ

63103023342 ว7าที่ร%อยตรีเอกลักษณ� อนุรักษ�ชัยวิทย�

63103023343 นางสาวพิมพ�พิไล ลุงไธสง

63103023344 นางสาวพัชรีรัตน� คงด%วง

63103023345 นางสาวบุญสม คร%าวหาญ

63103023346 นางสาวมนัสนันท� ดวงกางใต%

63103023347 นางสาวแสงเทียน บุญครอบ

63103023348 นางสาวกรรณิกา ธนะธรรมจารีย�

63103023349 นางสาววิภาดา ประทุมมา

63103023350 นายอภิสิทธ์ิ สุทธิประภา

63103023351 นางสาวนนศิยา บุราณ

63103023352 นางสาวศศิวิมล ประกอบดี

63103023353 นายสุวิทย� คําเรืองศรี

63103023354 นางสาวสุธามาตร อินทร�ประเคน

63103023355 นายธนกฤต สุทธิผล

63103023356 นายวิชัย ย7างวินิจฉัย

63103023357 นางสาวสมฤทัย มุ7งกลาง

63103023358 นายนัฐพล บอกขุนทด

63103023359 นายจักรกฤษณ� ปรินแคน

63103023360 นางสาวอนงค�นาถ แบบจัตุรัส

63103023361 นางสาวพิมษ�ภิมล กลางจอหอ

63103023362 นางสาวดวงใจ คันตะลี

63103023363 นางสาวสตรีรัตน� มะลิซ%อน

63103023364 นางสาวศรสวรรค� เมนขุนทด

63103023365 นางสาวสายสุนีย� ยังสุขเกษม

63103023366 นางสาวลวิตรา กรอนกลาง

63103023367 นางสาวอุทุมพร บุญจฑิตย�

63103023368 นางสาวรสสุคนธ� แสนดี

63103023369 นางสาวเบญจวรรณ คิดขุนทด

63103023370 นางสาวนงลักษณ� ปKตาฝNาย
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63103023371 นางสาวอุทุมพร ทองกลาง

63103023372 นางสาวธาริณี แกมรัมย�

63103023373 นายธันยภัทร เพ็งประโคน

63103023374 นางสาวอรุณกมล แซ7กู%

63103023375 นางสาวสริตา หนชัย

63103023376 นายพชร โสภานุมาศ

63103023377 นางสาวฐานิดา สายญะนัตร

63103023378 นางสาวปรียานุช ขยันดี

63103023379 นายนิติกร เหรา

63103023380 นางสาวอริสราวัลย� ศิริประทุม

63103023381 นางสาววราลักษณ� จํานงค�พล

63103023382 นายณัฐพงศ� คูณขุนทด

63103023383 นางสาวสุกัลยา เกิดนอก

63103023384 นางสาวจิราวรรณ ภูแผ7นนา

63103023385 นางสาวกนกนิภา แก%วโผงเผง

63103023386 นางสาวณัฐฐากร ป:ดตะคุ

63103023387 นางดวงดาว จักรสัมฤทธ์ิ

63103023388 นางสาวนิศารัตน� เฉลิมชาติ

63103023389 นางสาวสิราวรรณ โคกม7วง

63103023390 นางสาวอภิญญา ดวงศรี

63103023391 นางสาวบุษยา หล7อเภรี

63103023392 นางสาวปKLนญาภา แนบทางดี

63103023393 นางสาวพัชมณ แสงประสิทธ์ิ

63103023394 นางสาววรรณศิกา เกตุอยู7

63103023395 นางสาวนัฎฐา อาญาเมือง

63103023396 นายชาญณรงค� กระจ7าง

63103023397 นางสาวอนุสรา เจริญชีพ

63103023398 นางสาวสุมิตตรา ทําเจริญตระกูล

63103023399 นายณรงค�ชัย ดานขุนทด

63103023400 นางสาวพรพิมล พรโสภณ
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63103023401 นางสาวศศิพร เฟกขุนทด

63103023402 นางสาวรมย�รวินท� พละศักด์ิ

63103023403 นางสาวพัชรีรัตน� เสน7ห�รัมย�

63103023404 นายอมรเทพ ร7วมกูล

63103023405 นางสาวสุกัญญา ตะราษี

63103023406 นางสาวกัลยรัตน� เจริญภาพ

63103023407 นางสาวป:ณฑิตา นานอก

63103023408 นางสาวรุ7งทิวา คงชัย

63103023409 นางสาวฐิติรัตน� เกิดศิริ

63103023410 นางสาวธนัญญา จีนกลาง

63103023411 นางสาวชนกกมล แวงนอก

63103023412 นายกฤตพล สุจริตตานันท�

63103023413 นางสาวน้ําฝน พันธ�ศรี

63103023414 นางสาวลดารัตน� เลี่ยมปรีชา

63103023415 นางสาววิภา ทองคํา

63103023416 นางสาวมัชฌิมาภัค คงคาชนะ

63103023417 นางสาวจันทมณี ทุ7งนา

63103023418 นางสาวกัญญาภัค หงษ�ดี

63103023419 ว7าที่ร%อยตรีสมเกียรติ เนื้อกล%า

63103023420 นางสาวภคมน บุญสิทธ์ิ

63103023421 นางสาวเนตรทราย ชอบเรียบร%อย

63103023422 นางสาวกมลชนก โกศิยะกุล

63103023423 นางสาวมนัสชนก เกตุกลางดอน

63103023424 นางสาวกมลวรรณ ทองหล7อ

63103023425 นางสาวศันสนีย� ศรีสมพงษ�

63103023426 นางสาวปาณิสรา นพคุณ

63103023427 นางสาวอิงดาว ตีเมืองสอง

63103023428 นางสาวพัชรินทร� ระเบียบ

63103023429 นางสาวสุวรรณดี ด%วงชํานาญ

63103023430 นางสาวพนินันท� พลายละหาร
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63103023431 นางสาวกัญญาณัฐ ทับงาม

63103023432 นางสาวศิรินภา อินธิราช

63103023433 นางสาวปKยนุช สีหวงษ�

63103023434 นางสาวอําไพ ทิพย� แก%วกล%า

63103023435 นางสาวจิฬาภรณ� ก%านจันทร�

63103023436 นางสาวปภัสพ�มณ ทองอาสา

63103023437 นางสาวบุษยรัตน� วรชินา

63103023438 นายพิเชษฐ� มะลิกุล

63103023439 นางสาวพิกุล อินธิลาด

63103023440 นางสาวปวีณา พุทธาศรี

63103023441 นางสาวนิตยา คงกะพ้ี

63103023442 นายปรีชา พิประโคน

63103023443 นางสาวสุภาลัย เพลินพร%อม

63103023444 นางสาวปริญญาพัชร� ธนกิจกัญจนะ

63103023445 ว7าที่ร%อยตรีหญิงณริศาร� ประมูลทรัพย�

63103023446 นายณัฐชนน คูสําโรง

63103023447 นางสาวพนิดา คุณอุดม

63103023448 นายชญานิศ รักษาสัตย�

63103023449 นางสาวพัชรา สีลาดหา

63103023450 นายกิติภูมิ น%อยศรี

63103023451 นายชานนท� ชื่นหล7อสังข�

63103023452 นางสาวกานต�ศิรีกัญญ� เหล็กมา

63103023453 นายอนุชิต บํารุงพล

63103023454 นายประยูร เหลาสา

63103023455 นางจิรัชยา ฝQายทะแสง

63103023456 นางสาวศุภลักษณ� รายณะสุข

63103023457 นางสาวกิตติยาพร พัลวัล

63103023458 นางสาวพรพรรณ เก้ียวกระโทก

63103023459 นางสาวสุดารัตน� แซ7จึง

63103023460 นางสาวกวินทิพย� ตรากลาง
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63103023461 นางสาวพรรณิดา บัวทองหลาง

63103023462 นาง็เสาวณีย� เครือทอง

63103023463 นางสาวอรดี อังคะณา

63103023464 นายวิฑูร โยทะคง

63103023465 นายกรวิชญ� วงศ�มะเกลือเก7า

63103023466 นายเอกอนันต� พาพันธ�

63103023467 นางสาวสุพรรณนิกา สุภาการณ�

63103023468 นางปทิดา ไตรวิทยากร

63103023469 นางสาวกีรติ พิมขาลี

63103023470 นางสาวเกวลี วัจนา

63103023471 นางสาวสิริยากร นอสูงเนิน

63103023472 นางสาวพรนัชชา ตรีสุคนธ�

63103023473 นางสาวเจนจิรา วิเศษพันธ�

63103023474 นายชลกานต� นามสว7าง

63103023475 นางสาวมินตรา เมืองคง

63103023476 นางสาวกาญจนา กาญจนะ

63103023477 ว7าที่ ร.ต.หญิงศรวณีย� งามเขว%า

63103023478 นายอรรถพล ขันลา

63103023479 นางสาววราภรณ� ผึ่งสูงเนิน

63103023480 นายภาณุวัฒน� นันทรัศมี

63103023481 ว7าที่ร%อยตรีหญิงสุชีรา อะโรคา

63103023482 นางสาวจุฑามาศ กินขุนทด

63103023483 นางสาวอุไรวรรณ ตะนัยศรี

63103023484 นายณัฐพงษ� เสนาหม่ืน

63103023485 นายสุนิติ ช7อรัมย�

63103023486 นางสาวสุพัตรา คําวงพะเนา

63103023487 นางสาวรัตนา ลาบึง

63103023488 นายอภิชัยวัฒน� วงค�พานิช

63103023489 นางสาวนฤมล พิมพา

63103023490 นายสมส7วน พาขุนทด
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63103023491 นางสาวกิษญาณี พรมมา

63103023492 นางสิริกาญจน� อุนัยบรรณ�

63103023493 นายภควัต ไชยเสนา

63103023494 นางสาวอรทัย สมเย็น

63103023495 นายอธิวัฒน� เพ็ชรนอก

63103023496 นางสาวสุพัตรา พันธ�วิริยากุล

63103023497 นางสาวปราณชนก จารุทรัพย�สดใส

63103023498 นางสาวนิศารัตน� โยงไธสง

63103023499 นางสาวสุนันทิดา กงแก%ว

63103023500 นางสาวสิริมา หรั่นกระโทก

63103023501 นายวิทยา พิมพ�สาลี

63103023502 นายกฤษฎา อุทาพงค�

63103023503 นางสาวพรนภา วงค�สมศรี

63103023504 นางสาวโสภิตา หาญแท%

63103023505 นางสาวณัฐศิริ จันทมาลา

63103023506 นางสาวนุษรา เรียมปKติ

63103023507 นายชัยลิขิต ฤทธ์ิไธสง

63103023508 นางสาวบุษบง กันยุตตะ

63103023509 นายณัฐวุฒิ มณฑาทอง

63103023510 นางสาวกรรณิการ� ฉะโลมกลาง

63103023511 นางสาวรัตนา สิงหนาท

63103023512 นางสาวอัจฉราลักษณ� สํานักนิตย�

63103023513 นางสาวมุกดา แสนสุข

63103023514 นางสาวหนึ่งฤทัย ทบพวก

63103023515 นางสาววรลักษณ� จิตนุพงศ�

63103023516 นางสาวกัญญา สีดา

63103023517 นางสาวเมธานันท� ภูมูลนา

63103023518 นางสาวกรหทัย บัวนุภาพ

63103023519 นางสาวสุปรียา นาแสวง

63103023520 นางสาวสําเนียง เพ็งตระกูล
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63103023521 นางสาวถนอมพรรณ จงปลูกกลาง

63103023522 นางสาวสกุลรัตน� กอนรัมย�

63103023523 นายวัชรพงษ� เชาว�พลกรัง

63103023524 นางสาวพรทิพย� บาลโสง

63103023525 นางสาวแววตา จํานงเพียร

63103023526 นางสาวณัฐณิชา ทะยอมใหม7

63103023527 นางสาวพรนรินทร� ประเสริฐดี

63103023528 นายทศพล เดชบุญ

63103023529 นางสาวกาญจนาพร กุนอก

63103023530 นายอดิเทพ จันทร�อ7อน

63103023531 นายวิริทธ์ิพล พูลสาริกิจ

63103023532 นางสาวจันทิมา ปกสันเทียะ

63103023533 นายปานเทพ นาคสระน%อย

63103023534 นายวรรธนันท� สืบสายธีราสกุล

63103023535 นายสุริยะ กองวิเศษ

63103023536 นางสาวปติณญา เกะกระโทก

63103023537 นางสาวเอราวัล หาญประโคน

63103023538 นางสาวกชกรณ� โกยชัย

63103023539 จ.อ.พิชิตพงษ� เพ่ิมพูล

63103023540 นายคิรินทร� ต้ังอําพรทิพย�

63103023541 นางสาวอนุชิดา ทับกระโทก

63103023542 นางสาววรรณวิสา ยางหงษ�

63103023543 นางสาวชนิตา แนวประเสริฐ

63103023544 นางสาวรัชฎา โพยนอก

63103023545 นางสาวนฤมล วันทา

63103023546 นางสาวสุพิชา ขัดป:ญญา

63103023547 นางสาวณภัคมณฑน� แก%วนอก

63103023548 นางสาวอธิชา สนอุทา

63103023549 นายพงศ�พิเชฐ วัฒนพันธุ�

63103023550 นายกฤษณ�ขจร กองศักด์ิ
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63103023551 นางสาววิJจิตรา จึงไพศาลกุล

63103023552 นางสาวจิราภา เฝNาทรัพย�

63103023553 นางสาวจิดาภา กองศิริ

63103023554 นางสาวชลธิชา ลิวไธสง

63103023555 นางสาวณิภาภัสร� แพทย�กระโทก

63103023556 นายพัฒนพงษ� สุขสวัสด์ิ

63103023557 นายวสวัตต์ิ ภักดีนอก

63103023558 นายชยธร เจริญพันธ�

63103023559 นางสาวเฟ[LองฟNา ดีพาชู

63103023560 นางสาวปาหนัน มากมี

63103023561 นางสาวศิริลักษณ� แสนศรีมน

63103023562 นายรัฐพงษ� นอกไธสง

63103023563 นายณรงค�ฤทธ์ิ น7วมโต

63103023564 นางสาวพัชรประภา ภูมิมิตร

63103023565 นางสาวจิราวรรณ� จันทร�เทพ

63103023566 นางสาวบุษบา ผ%างาม

63103023567 นางสาวพิมพ�ชนก ฤกษ�ทายี

63103023568 นางวาณิชญา สุขพราว

63103023569 นางสาวสุรภา บวรชาติ

63103023570 ว7าที่ ร.ต.หญิงสุธาสินี ประเสริฐสิทธ์ิ

63103023571 ส.ต.ต.กิตติ พูนศรี

63103023572 นายเจริญ แซ7เล7า

63103023573 นางสาวอุไรวรรณ พระงาม

63103023574 นางสาวหทัยชนก สามพลกรัง

63103023575 นางสาวพรชนก ป:Lนฉิมพลี

63103023576 นางสาวอรุณภา ทรัพย�รัตนภักดี

63103023577 นางนันทินี ชูมณี

63103023578 นายป:ญจภัทร พิมพา

63103023579 นางสาวเจนจิรา กองแสงศรี

63103023580 นายรณชัย วงศ�ษาโท
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63103023581 นายชยุตพงศ� วงค�ศรีชา

63103023582 นายธันวา บุญมาก

63103023583 นายประสิทธ์ิ กองเงิน

63103023584 นางสาวป:ญชิตา ยังสันเทียะ

63103023585 นางสาวการะเกต มุ7งจูงกลาง

63103023586 นายวิทวัส แก%วอําไพ

63103023587 นายนริศ จันทรกุล

63103023588 นางสาวสุณิสา สุขเสริม

63103023589 นางสาววรรณา จันทร�สิงห�

63103023590 นางสาวสุรีลักษ� โชติราศรี

63103023591 นางสาวโสภา เหลืองวันทา

63103023592 นางสาวนฤมล วาสรส

63103023593 นางสาวผกามาศ สัจจธง

63103023594 นางสาวอัญมณี บุตรศรีเมือง

63103023595 นางสาวจิรภัทร ช7างเรือนกลาง

63103023596 นางสาวอรวรรณ แซดกระโทก

63103023597 นายธนกร หล7อวิริยากุล

63103023598 นายนพเดช ช7วยทอง

63103023599 นางสาวศศิวิมล ลีปา

63103023600 นางสาวสิริลักษณ� สามสูงเนิน

63103023601 นางสาวเจนจิรา ทองมา

63103023602 นางสาวกรวรรณ ยอดแก%ว

63103023603 นางสาวสุนิสา ทิมเมอร�

63103023604 นางสาวศุภนิดา ประเสริฐ

63103023605 นางสาวกชพร สิงห�น%อย

63103023606 นางภัทร�ชญมน เดโช

63103023607 นางสาววาสนา มาเมืองป:ก

63103023608 นางสาวพินทุศร แก%วสีนวล

63103023609 นางสาวปริญญาพร โพธ์ิแก%ว

63103023610 นางสาวภัทราภรณ� ทอดอาจ
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63103023611 นางสาวพรทิพา ป:ตตะ

63103023612 นายจักรี หรั่งทองหลาง

63103023613 นางสาวมานิตา สายคํา

63103023614 นางสาวนุชสรา พุทธวงค�

63103023615 นางสาวพรวิภา ตุนโย

63103023616 นางรวินันท� สารจันทร�

63103023617 นางสาวอรยา ยะพลหา

63103023618 นางสาวอารีรัตน� ปรีชารักษ�

63103023619 นางสาววิมลสิริ กองกูล

63103023620 นางสาววิมลสิริ เดือนใหม7

63103023621 นายอภิสิทธ์ิ สินขุนทด

63103023622 นางสาวดารณี ภู7มาก

63103023623 นางสาวศรินทิพย� แก%วบุญ

63103023624 นางสาวจุฑารัตน� แก%วศรีนวม

63103023625 นายยุทธนา ภูมิขมเขตร

63103023626 นายสุรกิจ สุขสําราญ

63103023627 นางสาวนัยน�ปพร โชตพันธศานต�

63103023628 นางสาวแพรวพรรณ คุ%มเขว%า

63103023629 นายกีรติ ยุทธวีระวงศ�

63103023630 นางสาวขวัญตา นาคณรงค�

63103023631 นางสาวอธิชา ธรรมชาติ

63103023632 นางสาวเนตรนภา ชลอชน

63103023633 นายศุภวิชญ� รามวิชัย

63103023634 นางสาวจริยพร ยุทไธสง

63103023635 นายจําราญ อินทรสอน

63103023636 นางสาวชลลดา สมอ7อน

63103023637 นายทศพล ช%อยจอหอ

63103023638 นางสาวนงลักษณ� คงมี

63103023639 นางสาวนิภาพรรณ แสนเดช

63103023640 นางสาวขวัญใจ หม่ืนขัน
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63103023641 นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย

63103023642 นางสาวศิรประภา แสงขาว

63103023643 นางสาวป:สสนา รักเดช

63103023644 นางสาวสุดารัตน� พิศเพ็ง

63103023645 นายวรพงศ� สําเหนียก

63103023646 นายวิริยะ ภูคงน้ํา

63103023647 นางสาววันวิสา เสง่ียมศักด์ิ

63103023648 นางสาววาลุกา บัตรรัมย�

63103023649 นางสาวปุณณรัตน� ทองเกษม

63103023650 นางสาวอภิตรา มามาก

63103023651 นางสาวฤทัยรัตน� พรมมูล

63103023652 นางสาวจิราพร ชัยพันธ�

63103023653 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู

63103023654 นางสาวพรตะวัน สุขรอด

63103023655 นางสาวพัฒนี เก7งสาคร

63103023656 นางสาวเรณู อินทร�สําราญ

63103023657 นางสาวนภัสสร โด7งดี

63103023658 นางสาวพรรณิภา เรืองเวหา

63103023659 นางสาวชนัดดา จงหม่ืนไวย�

63103023660 นางสาวจุฑามาศ สัสดี

63103023661 นายยุทธนา ดอมไธสง

63103023662 นายอภิสิทธ์ิ ชัยนิต

63103023663 นางสาวณัฐพร มะทิมาปะเข

63103023664 นางสาวณัฐริกา เกาประโคน

63103023665 นางสาวจิราพร ปKLนประไมล�

63103023666 นางสาวสิตานัน ปKLนสุวรรณ

63103023667 นางสาวธัญญารัตน� เขตนคร

63103023668 นางสาวชลันดา ชิณหงส�

63103023669 นางสาวธิภาพรรณ สีสันต�

63103023670 นางสาวชฎาพร คงบุ%งคล%า
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63103023671 นางสาวหทัยภัทร ปานใหม7

63103023672 นางสาวจินตนา บุดดาลี

63103023673 นางสาวชุติมา บุญอําพล

63103023674 นางสาวปรีญาภรณ� วิเศษ

63103023675 นายพงศธร สธนเสาวภาคย�

63103023676 นางสาวนิสาพร อาวุธพันธ�

63103023677 นางพัชราภรณ� ย่ิงรุ7งโรจน�

63103023678 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล

63103023679 นางสาวปาลิตา แก%วมงคล

63103023680 นางสาวกอบกุล สนงูเหลือม

63103023681 นางสาววรญา ทองสิงห�

63103023682 นางสาวลัดดา หนองบุญ

63103023683 นางสาวสุนิสา เก้ินโนนกอก

63103023684 นางสาวนําสุข รุกขะเสรณีย�

63103023685 นางสาวเพียงเพ็ญ คําดํา

63103023686 นายกิตติวัฒน� สันบุญเป^ง

63103023687 นางสาวแววตา นามประสพ

63103023688 นายชัยมงคล บริสุทธ์ิ

63103023689 นางสาวนุชนา พันชนะ

63103023690 นางสาวจิรภัทร ทบบุญ

63103023691 นางสาวเสาวลักษณ� พลาสืบสาย

63103023692 นายทิศากร วนสันเทียะ

63103023693 นางสาวอัจฉรา ลามคํา

63103023694 นายภูบดินทร� นาบํารุง

63103023695 นางสาวแสงมณี รนกระโทก

63103023696 นางสาวทิพาพร อินทร�ปราบ

63103023697 นางสาวกัญญาพัชร� อํารุงสุข

63103023698 นางสาวสวรินทร� แคภูเขียว

63103023699 นางสาวนันทิชา เข็มดี

63103023700 นางสาวเบญจพร สิทธิศรี
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63103023701 นางสาวปวรวรรณ กอแก%ว

63103023702 นายพสิษฐ� สะระคํา

63103023703 นางจิราพร พันงาม

63103023704 นายสรายุทธ บุญคุ%ม

63103023705 นายสุจินดา เพียช7อ

63103023706 นางสาวนฤมล ชอบใหญ7

63103023707 นางสาวโชตศิตา ดลธนวินท�

63103023708 นายอนุชา อาการ

63103023709 นายณัฏฐ�พงศ� นิกรเพสย�

63103023710 นางสาวสมฤทัย สาวิพัฒน�

63103023711 นางสาวกาญจนา ยอดฉิมมา

63103023712 นายพศวัต กลมปNอง

63103023713 นายชนบดี เชิดชูศักด์ิ

63103023714 นายพงศ�พล สิงห�นิมิตตระกูล

63103023715 นางสาวสุรัสวดี วันลักษณ�

63103023716 นางสาวชฎาภรณ� เปZLยมมนัส

63103023717 นายศุภชัย หล%าดวงดี

63103023718 นางสาวณณัฏศิริ จันดี

63103023719 นางสาวคนึงสุข วัฒนถนอมวงษ�

63103023720 นางสาวกรรณิกา มอมขุนทด

63103023721 นายณัฐพล เรืองบุรพ

63103023722 นางสาวดุษฎี ศรีนอก

63103023723 นางสาวอภิญญา ตะสูงเนิน

63103023724 นางสาวจิราพร พรหมธิ

63103023725 นางสาวโสภิตา นิจจอหอ

63103023726 นางสาวนฤมล ดําน%อย

63103023727 นายสยาม คําบุญเรือง

63103023728 นางสาวอโนมา วิริยะนิตย�

63103023729 นายธีรเจต ต7วนสูงเนิน

63103023730 นายกฤติย�ภัทรพงษ� พันธสุชาติ
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63103023731 นางสาวสุจิตรา ผิวผ7อง

63103023732 นายเทพประสิทธ์ิ งวดสูงเนิน

63103023733 นางสาวธีรนาถ พิลา

63103023734 นายณัฐวุฒิ สูงโสภา

63103023735 นายเตชิษฏ� ขําพิมาย

63103023736 นางสาวกานต�สินี เงาเพชร

63103023737 นายสุรเชษฐ� หลาวทอง

63103023738 นางสาวธนภรณ� กรรณสุข

63103023739 นางสาวปณิดา โพธ์ิกลาง

63103023740 นางสาวป:ญญาภรณ� กล%าสนาม

63103023741 นายสันติ แลตรง

63103023742 นางสาวภิรมรัตน� ภิรมรัมย�

63103023743 นางสาวฤทัยรัตน� ฤทธ์ิกระโทก

63103023744 นางสาวเกวลิน นันทชัยศรี

63103023745 นายชญานนท� ภูเลาเงิน

63103023746 นางสาวนีรนุช เอมโคกสูง

63103023747 นายณัฐวุฒิ เขียวไธสง

63103023748 นางสาวนันณริญจ� เกียรติฉลอง

63103023749 นางสาวปริญญาภรณ� เกิดหม่ืนไวย

63103023750 นางสาวพลอย เหมือดขุนทด

63103023751 นางสาวกรณ�นภา ทองเอก

63103023752 นางสาวสุทธิดา บัวเชย

63103023753 นางสาวรญาภัท โพธินันท�

63103023754 นางสาวอริศรา ธงทอง

63103023755 นางนฤมล พากเพียร

63103023756 นางสาววิรดา แก%วขาว

63103023757 นางสาวเจิมขวัญ พลศรี

63103023758 นายเกรียงไกร เทียนไธสง

63103023759 นางสาวกาญจนา ปลายแก7น

63103023760 นางสาวภัทรพรรณ โบราณมูล
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63103023761 นายพยัคฆ� ชัยสิทธ์ิ

63103023762 นางสาวสุวิมล วงษ�ศักดา

63103023763 นางสาวนิตยา รัตนนท�

63103023764 นางสาวลักษณ�สิญา แท7นทอง

63103023765 นายปริญญา ประทุมราช

63103023766 นางสาวชุติมนฑน� ดีพิมาย

63103023767 นางสาวรัมภา พรหมบริรักษ�

63103023768 นางอภิรมย� จะรอนรัมย�

63103023769 นางสาวชลธิชา ยวงทอง

63103023770 นายอาจชาวินทร� อินทอง

63103023771 นางสาวรัชนีวรรณ สายยศ

63103023772 นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสสรค�

63103023773 นางสาววิลาสินี มาเหง7า

63103023774 นางสาวดวงกมล ต่ีสุข

63103023775 นางสาวกัญญารัตน� ศิริพาพัฒนกุล

63103023776 นางสาวปรางกนก ผายภูมิพรึก

63103023777 นางสาวทรรศยา พิลา

63103023778 นายจตุรภัสณินท� ชวนัสสิมาโชติ

63103023779 นางสาวดวงลดา ทิพย�สันเทียะ

63103023780 นางสาวณัฐยา ชุ7มอูบ

63103023781 นางสาวอณัฐภิชา กรรโณ

63103023782 นางสาวเมธ�นรียา จ7างจิตต�

63103023783 นางสาวนพวรรณ เปZLยมวารี

63103023784 นางสาวพรรณิภา รสหอม

63103023785 นางสาวนัทธาพร เจ%าสันเทียะ

63103023786 นางสุดารัตน� ทีทา

63103023787 นางสาวกฤษณา พ่ึงไพศาล

63103023788 นางสาวศุภกานต� สุขแสวง

63103023789 นางสาวจิราพร ชาวมูล

63103023790 นายณัฐพล ศรีจักร�
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63103023791 นายเจนภพ วรสิงห�

63103023792 นางสาวพิชามญชุ� วงศ�ษา

63103023793 นางสาวจตุพร พรหมสวัสด์ิ

63103023794 นางสาวโยษิตา ใจม่ัน

63103023795 นางพนิดา โตแก%ว

63103023796 นางสาวเพชรา ศรีสม

63103023797 นางสาวพัชริดา แก7งทองหลาง

63103023798 นายอานนท� พันมณี

63103023799 นางสาวสุภัทรา กระแสโท

63103023800 นางสาวนิลวรรณ รุ7งอลงกรณ�

63103023801 นางสาวสุพัตรา กลางสันเทียะ

63103023802 นายคมกริช คําอินตVะ

63103023803 นางสาวทิพวรรณ แสนกล%า

63103023804 นายป:ญญา เกิดรัมย�

63103023805 นางสาวสุดารัตน� เศษภักดี

63103023806 นายธรรมรงค� ทองสุข

63103023807 จ.ส.อ.สิทธิโชค นอนโพธ์ิ

63103023808 นางสาวตวงพร ดีรบรัมย�

63103023809 นางสาวเนรัญฌา สุวรรณทา

63103023810 นางสาวนุชจรินทร� เงางาม

63103023811 นางสาวกนกพร บุญเลิศ

63103023812 นางสาวสิราณี ทวีศรี

63103023813 นางสาวป:ญฑิตา ไตรตระการเดช

63103023814 นางสาวชัญญานันท� ชนประเสริฐ

63103023815 นางสาววิธิตา กําพุดเชื้อ

63103023816 นางสาวสุจิตรา บัวไขย

63103023817 นางสาวกรรณิการ� หาญสมบัติ

63103023818 นางสาวญาสุมินทร� เทียมทองหลาง

63103023819 นางสาวณณัฏฐภัทร� ภัทศิริกานณ�กุล

63103023820 ส.อ.สุชาติ พอกกล%า
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63103023821 นางสาวสมฤดี เรืองวีระ

63103023822 นางสาวฐาปนีย� ปราณีตพลกรัง

63103023823 นางสาวชาลิตา บุญส7ง

63103023824 นางสาวณัฐธยาน� เลขนอก

63103023825 นางสาวทิตยาพร แลจะบก

63103023826 นายณัฐวัช จันทโชติ

63103023827 นางสาวพรพิมล ครบุรี

63103023828 นางสาวพัชราภรณ� เบ%าประทุม

63103023829 นางสาวนันทกานต� อาชารณชัย

63103023830 นางสาวเบญจวรรณ ยอดทอง

63103023831 นางสาวณิชานันทน� จึงไพศาลกุล

63103023832 นางสาวปนัสดา กับรัมย�

63103023833 นางสาวชมพู7 กางแก%ว

63103023834 นางสาวจิราภรณ� ป:กกุลนันท�

63103023835 นางสาวสมพร คําสัตย�

63103023836 นางสาวนริสรา หกพุดซา

63103023837 นางสาวศนัญญา สุขตาม

63103023838 นางสาวพุทธรักษ� กลิ่นพูน

63103023839 นางสาวกนกวรรณ ซ่ือสัตย�

63103023840 นางสาววิไลวรรณ ทนโนนแดง

63103023841 นายนครินทร� คงชัย

63103023842 นางสาวพัทธนันท� เสิงสูงเนิน

63103023843 นางสาวณัฐ กุล แปลง วงค� 

63103023844 นางสาวลดารวี คุณอมรเลิศ

63103023845 นายณัฐชนน แก%วอําไพ

63103023846 นางสาวชฎาภา เสร็จประเสริฐ

63103023847 นางสาวเกศราภรณ� อารมย�ดี

63103023848 นางสาวสัณห�สิรี จันทร�สด

63103023849 นางสาวณัฐธิดา หมายเครือกลาง

63103023850 นางสาวธารารัตน� รุ7งสันเทียะ
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63103023851 นายอดิศร ดอกจันทร�

63103023852 นายชิติพัทธ� คงทวี

63103023853 นายรัตน�ภิรมย� ปะนามะสา

63103023854 นางสาวปวีณา เภากระโทก

63103023855 นายพีรวิชญ� สธนเสาวภาคย�

63103023856 นายกฤตภัทร� นวนหยวก

63103023857 นางสาวศิริลักษณ� กระแสร�

63103023858 นายสมนึก ศิลาอ7อน

63103023859 นางอัญชลี มนขุนทด

63103023860 นางสาวรัชฎาภรณ� สระแก%ว

63103023861 นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรรักษา

63103023862 นางสาวยุพา กําประโคน

63103023863 นางสาวณัฏฐณิชา ใจต้ัง

63103023864 นางสาวสุรนัชชา กิมสมบูรณ�

63103023865 นางสาวป:ทมา รุ7งจรัส

63103023866 นางสาวนิ่มนวล ศรีพรม

63103023867 นางสาวจิราพรรณ ครุฑใจกล%า

63103023868 นางสาวกันยวีร� สังสหชาติ

63103023869 นายสุธีร� เงิมสันเทียะ

63103023870 นางสาวณัฏฐากูร อรุณรัมย�

63103023871 นายศุภกร สมุทรคีรี

63103023872 นางสาวจิราวรรณ ทองพราว

63103023873 นางรุ7งราตรี มงคลศิลปX

63103023874 นางสาวอภิชญา สัมฤทธ์ินอก

63103023875 นางสาวกนกพร ตะก่ิมนอก

63103023876 นางสาววิสุดา เข็มทองหลาง

63103023877 นางศุภรดา โมขุนทด

63103023878 นายไชยวัฒน� สมดี

63103023879 นางสาวขนิษฐา คุ%มกะฮาด

63103023880 นายวัชรวิช อิ่มวงศ�ษา

หน%า 796 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103023881 นางสาวศศิวิมล คําใจวงค�

63103023882 นางสาวนริศรา เฝ[อยสูงเนิน

63103023883 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี

63103023884 นางสาวนิตยา ย่ืนแก%ว

63103023885 นางสาวโศภิต ดุลกลาง

63103023886 นางสาวฐิติพร คชศิริ

63103023887 นางสาวดุจดาว สุขอยู7

63103023888 นางสาวเสาวลักษณ� มิไพทูล

63103023889 นางสาวดวงใจ สุขสมบูรณ�

63103023890 นางสาวธนิสร เจียมเกาะ

63103023891 นางสาวนภาภรณ� วัฒนเคน

63103023892 นายพีระพล สัมมาขันธ�

63103023893 นางศิริทิพท� ราชเจริญภักดี

63103023894 นางสาวธิติมา สวัสดี

63103023895 นายแสนยากร เปZLยมขําดี

63103023896 นายวิษณุ หิรัญชาติ

63103023897 นางสาวพัชรี สนิทพล

63103023898 นางสาวกุหลาบ สนิทบุญ

63103023899 นางสาวนารีรัตน� หงษ�สุวรรณ

63103023900 นายณภดล ทวีรักษากุล

63103023901 นางสาวพิมพ�นภา นราพงษ�

63103023902 นางสาวรภัสสรณ� ภมรสูต

63103023903 นางสาวเบญจวรรณ เที่ยงกระโทก

63103023904 นางสาวรัตนกร หอมหวล

63103023905 นายอภิศร ชาภักดี

63103023906 นางสาวมริสา วิเวก

63103023907 นายธีรวัฒน� วันนา

63103023908 นายพิทักษ�ชัย โสกูล

63103023909 นางสาวกัญญาณัฐ พึงขุนทด

63103023910 นางสาวฐาปนี อรุณไพร

หน%า 797 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103023911 นางสาวลลิตา ภาละโถ

63103023912 นางสาวชนัญชิดา อุทัยสา

63103023913 นางสาวประไพพิมพ� โสระวงค�

63103023914 นางสาวดนยา โคตรอินทร�

63103023915 นางสาวกัญญาณัฐ แดงย่ังยืน

63103023916 นายกมลชัย ภาพยนตร�

63103023917 นายนัทธพงค� ขอหน7วงกลาง

63103023918 นางสาววิไลวรรณ มาตย�ไตร

63103023919 นางสาวพรวดี ธิยศ

63103023920 นางสาววาสนา สิงหาราช

63103023921 นางสาวอณิมา แซ7ลี้

63103023922 นางสาวกัญญารัตน� วิริยะเกิดชัย

63103023923 นางสาววิยะดา สายยศ

63103023924 นางสาววินา พุทธโค

63103023925 นางสาวสุดารัตน� โจมป:ญญา

63103023926 นางสาวหทัยชนก สิงห�ชัย

63103023927 นางสาวจุฑามาศ สุหร7าย

63103023928 นางสาวสุพรรษา เติบสูงเนิน

63103023929 นางสาวอังคณา บุญรังษี

63103023930 นายธนกฤต โพธ์ิงาม

63103023931 นายณรงค�ชัย เพ็ชรเกษม

63103023932 นางสาวกาญจนา เกือยรัมย�

63103023933 นางสาวนภัสวรรณ สังฆระ

63103023934 นายวิศรุต โตจันทึก

63103023935 นางสาวศิวาพร ฟูทรัพย�นิรันดร�

63103023936 นางสาวหลินวิภา อังกานนท�

63103023937 นางสาวพิมพ�ชนก หักทะเล

63103023938 นางสาววีราวรรณ ริงคะนานนท�

63103023939 นางสาวจามจุรี จันทร�เต็ม

63103023940 นางสาวทัศนีย�วรรณ พอขุนทด

หน%า 798 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103023941 นางสาวภัทราภรณ� ทันวงศ�

63103023942 นายอรรถชัย ตาไธสง

63103023943 นางสาวอชิรญา เอกอุดมศักด์ิ

63103023944 นายพวศ�วรุตม� สายแวว

63103023945 นายเศรษฐวุฒิ รื่นกลิ่น

63103023946 นางสาวอรจิรา หลักชัย

63103023947 นางสาวขวัญกมล แซ7โล%ว

63103023948 นางสาวแพรวา แพงเจริญ

63103023949 นางสาวสุจินดา บุญประจํา

63103023950 นายพงษ�ดนัย เกณฑ�ขุนทด

63103023951 นางสาวพัชรีพร ทองแย%ม

63103023952 นางสาวณัฐริยา พูนเกิดมะเริง

63103023953 นางสาวกาญจนา เกินกลาง

63103023954 นางสาวอิสริยาภรณ� ไชยพันโท

63103023955 นางสาวนิภาภรณ� คิดกล%า

63103023956 นางสาวโสภิดา รันขุนทด

63103023957 นายอนุชา ศาสนะ

63103023958 นางสาวสุภาภรณ� รักษ�กระโทก

63103023959 นางสาวทิพย�สุคนธ� เกมสูงเนิน

63103023960 นายรัตนโชติ นะรายรัมย�

63103023961 นางสาวมัลลิกา สกุลอนันท�

63103023962 นางสาวกิตติญา สินทม

63103023963 นางสาวอุษณี รัตนะ

63103023964 นายภทรวัฒน� พิรักษา

63103023965 นางสาวอําภา ผดุงดี

63103023966 นางสาวนิโลบล ปราณีตพลกรัง

63103023967 นายวีระยุทธ อุปมา

63103023968 นางอัจฉราพร โยบสูงเนิน

63103023969 นางสาวสุวิมล ม่ันหมาย

63103023970 นางสาวสุกัญญา ปKยนาจ

หน%า 799 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63103023971 นายภาณุพงษ� รองในเมือง

63103023972 นางสาวสุนิญา สอนจันดา

63103023973 นางสาวดารัตน� โคกคํา

63103023974 นางสาวจันทริกา รักษาด7าน

63103023975 นายนิพนธ� พลายละหาร

63103023976 นางสาวขวัญล%า โชมขุนทด

63103023977 นายอริยะ พุ7มคง

63103023978 นายณัฐพัชร� ถนอมในเมือง

63103023979 นายอนุวัฒน� เสาศิริ

63103023980 นางสาวเนตรชนก เจริญรัตน�

63103023981 นางสาวรัตติยา โสรเนตร

63103023982 นางสาวจริยา นาคนาคา

63103023983 นางสาวสุพิญญา พุฒนอก

63103023984 นางสาวชลาธร เกษมสุข

63103023985 นายกรกต หนองน้ํา

63103023986 นางสาวชฎาธาร ทองคํา

63103023987 นางสาวกมลวรรณ ก่ิงปรุ

63103023988 นางสาวสริมน ผอสูงเนิน

63103023989 นางสาววิชญาดา เอื้อธนสุรกาญจน�

63103023990 นางสาวจรรยพร อุ7นทะเล

63103023991 นายโสภณ เบ%าชัยภูมิ

63103023992 นายกชกร ประดิษฐ�ภูมิ

63103023993 นายนพดล การบรรจง

63103023994 นางสาวอัจฉริยา อริยเดช

63103023995 นางสาววิไลลักษณ� แว7นสําโรง

63103023996 นางสาวรัตติยา จันทา

63103023997 นางสาวธนพร ไชยสุวรรณ

63103023998 นางสาวนาทฤทัย ทองใบ

63103023999 นางสาวประภัสสร ฉ่ินไพศาล

63103024000 นางสาวเพ็ญสินี เอกศักด์ิสิริ

หน%า 800 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103024001 นายนพรัตน� กุลศิริ

63103024002 นางสาวกฤษณา ปะโพทิง

63103024003 นางสาวบุษกร ลิอ7อนรัมย�

63103024004 นายวันพระชนม� โพธ์ิอ7อน

63103024005 นายธนกร ทองสัมฤทธ์ิ

63103024006 นางสาวศุภาลักษณ� วันท7าค%อ

63103024007 นางสาวจริญา ค%อชากุล

63103024008 นางสาววันวิสาข� ศรีสุวอ

63103024009 นางสาววริษา มากะเต

63103024010 นายณัฐพล แก%วประโคน

63103024011 นางสาวนิธินัชชา น%อยปรีชา

63103024012 นางสาววารุณี ศรีวิชา

63103024013 นางสาววาทิณี หงส�วิชา

63103024014 นายแรงบุญ เก้ียวสูงเนิน

63103024015 นางสาวน้ําฝน ม7วงงาม

63103024016 นายยศนรินทร� กาทอง

63103024017 นางสาววีนา ก%องเวหา

63103024018 นางสาวอมรา นิลผาย

63103024019 นางสาวอรุโณทัย ประดับวัน

63103024020 นางสาวนารีรัตน� อาศัยพลวง

63103024021 นายเฉลิมพล หาญสุวรรณ

63103024022 นางสาวสุมล ศิลโรจน�

63103024023 นางสาวสมฤดี ศรีนาค

63103024024 นางสาวพัสตราภรณ� ฉิมกลาง

63103024025 นางสาวจิราภา มุทาวัน

63103024026 นายชนะชัย หาญสงคราม

63103024027 นางสาวชรินรัตน� ตะกรุดเพชร

63103024028 นางสาวชนิสรา โคตพรม

63103024029 นายศาสตร�ศิลปX เศษกลาง

63103024030 นางสาวพิจิตรา บุราณ

หน%า 801 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103024031 นายพุทธรักษ� ปะโสทะกัง

63103024032 นายธนวินท�  วิเชียร โสภา

63103024033 นางสาวนุสบา พิมพ�จินดา

63103024034 นางสาวประกายกาญจน� ทองคลี่

63103024035 นางสาวพรประภา พิกุลศรี

63103024036 นางสาวนาตยา คําเสนา

63103024037 นางสาวจันทิมา วีระสนสาร

63103024038 นางสาวธัญชนก พจน�พิพัฒน�

63103024039 นางสาวศิริวรรณ พามี

63103024040 นางสาวธนธรณ� ลักษณะเลขา

63103024041 นางสาวสุกานดา ยอดศิริ

63103024042 นายวรโชติ เสนาลา

63103024043 นางสาวมลิวัลย� จันศิริ

63103024044 นางสาวณิชาภัทร หอมหวาน

63103024045 นายสุทัศน� เมยขุนทด

63103024046 นางสาวสนัญญา อันโยธา

63103024047 นางสาวรัตนาภรณ� ดุจดา

63103024048 นางสาวสุนารี นุชนารถ

63103024049 นางสาวเมษา ประจิมทิพย�

63103024050 นางสาวบุริศร�ภัทร หมอดี

63103024051 นายบัญชารัฐ ศรีวิชา

63103024052 นางสาวอรอุมา คูณพล

63103024053 นางสาวสุพรรณี นาคกระโทก

63103024054 นายจักรพงศ� หลอมประโคน

63103024055 นางสาวนิธินันท� ชนะศรีภูมิ

63103024056 นางสาวธนัชพร เขตสมุทร

63103024057 นางสาวโสริญา มีรูด

63103024058 นางสาวอารียา สมบูรณ�

63103024059 นายรัฐพงษ� อุ7นทะเล

63103024060 นายอํานาจ ขยันการ

หน%า 802 จาก 814               
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63103024061 นางสาวปKยมาศ เจียนกลาง

63103024062 นางสาวเสาวรัตน� ล%อมลังกา

63103024063 นางสาวตุลาการ โทเสร็จ

63103024064 นางสาวปรารถนา ไพราม

63103024065 นางสาวนิภาพร กลางพิมาย

63103024066 นางสาวนิตยา ศรีบุญเรือง

63103024067 นางสาวศิรินทร เกษกุล

63103024068 นายเขมทัศน� มีสมวิทย�

63103024069 นางสาวรัตติยา พลเดชา

63103024070 นางชัชฎาพร บุญอนันต�

63103024071 นางสาวสาวินี ศรีวัฒนพงศ�

63103024072 นางสาววารุณี เติมผล

63103024073 นายภูมิ ทองมะเริง

63103024074 นางสาวพิราอร น%อยหม่ืนไวย

63103024075 นายก%องเกียรติ เตือนใจยา

63103024076 นายประมาณ ลี้ไพร

63103024077 นางสาวศศิร�อร ศักด์ิวิเศษ

63103024078 นางสาวภัทราวรรณ ชัยศรี

63103024079 นางสาวณัฐณิชา วงศ�เกียรติขจร

63103024080 นางสาวศศิวรรณ นิลทะราช

63103024081 นางสาวชุติรัตน� เจริญสุข

63103024082 นางสาวจารุวรรณ การปรีชา

63103024083 นางสาวชวัลรัตน� ประจิตร

63103024084 นางสาวนิศาชล ศรีเทพอุบล

63103024085 นายวสุ อามาตร

63103024086 นางสาวพรรณิกานต� สายแก%ว

63103024087 นางสาวกัลยาณี สกุลธรรมรัตน�

63103024088 นางสาวนิภาพร บุญรัตน�

63103024089 นางสาวเมธาวี ใจหาญ

63103024090 นางสาวกนกอร คนรู%
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63103024091 นายธัชชัย เจริญ

63103024092 นายกวิน หม่ันกิจ

63103024093 นายธนพงษ� นพรัตน�

63103024094 นางสาวศศิราวรรณ รวยสันเทียะ

63103024095 นายมารุต เนตรวิลา

63103024096 นายมนชิต ซึมรัมย�

63103024097 นางสาวธัญญนันท� แก%วสํารวม

63103024098 นางสาวสุพิชฌาย� พลภักดี

63103024099 นายชินวัฒน� แกมขุนทด

63103024100 นายวิญ\ู สีอ7อน

63103024101 นางสาวนิภาภรณ� พันธ�ศรี

63103024102 นางสาวอมรรัตน� สางห%วยไพร

63103024103 นายศราวุธ กํ่ารัมย�

63103024104 นายธีระ หลักแหลม

63103024105 นางสาวพรพรรณ คงแสน

63103024106 นางสาวธิดารัตน� ดิษฐสันเทียะ

63103024107 นางสาวฉันทนา นวมกระโทก

63103024108 นางสาวเจนจิรา จุมสัก

63103024109 นางสาวปKยธิดา สมบูรณ�เรศ

63103024110 นางนันทิยา หอมหวล

63103024111 นางสาวปาริฉัตร ผาบุตร

63103024112 นายวีระชัย จันทร�สุข

63103024113 นางสาวอรอนงค� หร7ายขุนทด

63103024114 นางสาวสุชาดา บุญครอง

63103024115 นางสาวณัฎฐณิชา ดิษยวนิช

63103024116 นางสาวแพพิลัย สุคนนท�

63103024117 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิเงิน

63103024118 นางสาวพรชิตรา โหมกทองหลาง

63103024119 นายปริญญา แจ%งหม่ืนไวย

63103024120 นางสาวเยาวพา ย่ีสุ7นหอม
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63103024121 นางสาวกนกวรรณ ฝุQนตะคุ

63103024122 นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน

63103024123 นายกฤษประชา การะเกษ

63103024124 นางสาวภัสสร สีดา

63103024125 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก

63103024126 นางสาวอรทัย มณีล้ํา

63103024127 นางหนึ่งฤทัย ปองลาภ

63103024128 นางสาวนิชารัศม� จากสูงเนิน

63103024129 นางสาวน้ําฝน จันทร�หอม

63103024130 นายธีรศักด์ิ จันทรวิวัฒน�

63103024131 นางสาวกาญจนา สีหานาม

63103024132 นางสาวธนภร ยอดสุรินทร�

63103024133 นางสาววรินรําไพ สวัสด์ิสุข

63103024134 นางสาวสุพัตรา โกติรัมย�

63103024135 นางสาวบุศรินทร� ปานหัตถา

63103024136 นายภานุวัฒน� ดวงตา

63103024137 นางสาวกัลยารัตน� ศรีสังวรณ�

63103024138 นางสาววรรณภรณ� ขวัญทอง

63103024139 นางสาวนพรดา พรมเมืองเก7า

63103024140 นายพีระพันธ� ปาประโคน

63103024141 นายกาญจนัสส� วรรณป:กษ�

63103024142 นายพงศ�ปณต ศรีสง7า

63103024143 นางสาวดาริกา จันพิทักษ�

63103024144 นางสาวชิดชนก ไชยกิจ

63103024145 นางสาววรรษมล ชนาวร

63103024146 นางสาวชลดา มีแก%วน%อย

63103024147 นางสาวเปรมยุดา น%อยเกิดพร

63103024148 นางสาวดวงเดือน เชื้อแก%ว

63103024149 นางสาวจินตนา คุยกลาง

63103024150 นางสาวรัตนาภรณ� ปNองเรือ
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63103024151 นางสาวกชพร วงษ�เดือน

63103024152 นางสาวทับทิม ถนอมสัตย�

63103024153 นางสาวดวงใจ เกลียบกลาง

63103024154 นางสาวสุภาพร บุญละ

63103024155 นายภโวทัย มงคลเกล%า

63103024156 นางสาวมินตรา ชีด%าม

63103024157 นางสาวธนัฐดา อินทร�ทัด

63103024158 นางสาวฉัตรชฏาณัฐต� วงษ�วิชระ

63103024159 นางสาวศศิธร ศรีวรสาร

63103024160 นายกรณ�นรินทร� รมย�สูงเนิน

63103024161 นางสาวนันณภัชสรณ� เพ็ชรรักษา

63103024162 นางสาวกริยาณี อักวะรัง

63103024163 นางสาวภัทราภรณ� สีหะวงษ�

63103024164 นางสาวภควพร วิเวก

63103024165 นางสาวศิริลักษณ� ผู%มัสัตย�

63103024166 นางสาวณัฐวดี ชัยสุวรรณ�

63103024167 นางสาวน้ําทิพย� จินดาวงษ�

63103024168 นางสาวสุภากูล แสงแก%ว

63103024169 นางสาวพิมพ�สุภา พญาจามีกร

63103024170 นางเสาวนีย� เสริมนอก

63103024171 นางสาวพิไลวรรณ ประวันเตา

63103024172 นายชลิต พิศวง

63103024173 นางสาววราภรณ� แซกรัมย�

63103024174 นางสาววิไล เทินชัยภูมิ

63103024175 นายชัยวัฒน� ค%ากระบือ

63103024176 นางสาววิสุ สุขกําเนิด

63103024177 นางสาวอภิชญา สีหวัน

63103024178 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทะสุวรรณ

63103024179 นางสาวกุสุมา บุญทา

63103024180 นางมณฑิรา นาคะอินทร� คลาเรนบีค
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63103024181 นายสกุลเกียรติ พิกุลศรี

63103024182 นางสาวการะเกษ ดวงราษี

63103024183 นางสาวจุฬาลักษณ� พร%อมศรี

63103024184 นางสาวนงนุช เฝ[อจันทึก

63103024185 นางสาวสมฤทัย แก%วเก7ง

63103024186 นายเอกลักษณ� ฤกษ�โหรา

63103024187 นางสาวศศิธร กําลังมา

63103024188 นางสาวเมวดี อาบสุวรรณ�

63103024189 นางสาวกัญญาภัค เรืองยศกฤต

63103024190 นางสาวสุธารดี เพียรการ

63103024191 นายธีรพงษ� สายบุตร

63103024192 นางมณี คงนิล

63103024193 นางสาวดวงธิดา ม่ิงภูเขียว

63103024194 นางสาวมนต�นภา แกล%งกลางดอน

63103024195 นางสาวปริยากรณ� วงศาโรจน�สกุล

63103024196 นายวิฑูรย� นาแก%ว

63103024197 นายพีวิชญ� ดงนอก

63103024198 นางสาวภัทราภร สิริการ

63103024199 นางสาวสุรีย�พร มีเพียร

63103024200 นางสาวอรพิม เพ่ิมสูงเนิน

63103024201 นางสาวประภัสสร เสขุนทด

63103024202 นายเกียรติศักด์ิ แซ7ตัง

63103024203 นางสาวอมรรัตน� อัมรัมย�

63103024204 นายธนาศิลปX ภูกาบทอง

63103024205 นางอโณทัย ปุกไธสง

63103024206 นางสาวปภาวีนา แพงศรี

63103024207 นายศุภกฤต เข็มบุบผา

63103024208 นายกิตติยา วิไลวรรณ�

63103024209 นางสาวบังอร นกครุฑ

63103024210 นายธนิต อุปมายันต�
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63103024211 นางสาวเมจรินทร� ทานประสิทธ์ิ

63103024212 นางสาวศิวพร ศิริญาณ

63103024213 นางสาวนวภรณ� ฝQายประสิทธ์ิ

63103024214 นางสาวศิริบุษ นาสาวัง

63103024215 นางสาววารุณี เพียรคราด

63103024216 นางสาวลลิตา เชิดชาย

63103024217 นางสาวชาลิสา เจ%ยทอง

63103024218 นางสาวปวีณา บุตรสาลี

63103024219 นางสาวมัลลิกา จ%ายหนองบัว

63103024220 นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง

63103024221 นางสาวภรณ�นภา บุตรทอง

63103024222 นายฉัตรชัย บูรณ�กุศล

63103024223 นางสาวเจษฎาภรณ� พุทธิมา

63103024224 นางสาวณัฐกาญน� จอนสูงเนิน

63103024225 นายธงชัย คนมาก

63103024226 นางสาวเสาวลักษณ� สีปากดี

63103024227 นางสาวรัตติยากร เธียรวรรณ

63103024228 นางสาวธัญญา เพ่ิมทรัพย�

63103024229 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง

63103024230 นางสาวพัชฎาภรณ� โพธ์ิศรี

63103024231 นางสาวศิรกรกุล มาตา

63103024232 นางสาวหนึ่งฤทัย เยรัมย�

63103024233 นางสาวฉัตรพร ประมวลธนกิจ

63103024234 นายปริญญา ยืนนาน

63103024235 นางสาวกฤษณา ชุมภูจันทร�

63103024236 นายวทัญ\ู นามราช

63103024237 นางสาวศริญญา ลําเภาพันธ�

63103024238 นางสาววิชชุกร ศรขรรค�

63103024239 นางสาววรารัตน� จรรยาคํานึง

63103024240 นางสาวอาภัสรา คมด%วย
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63103024241 นางสาวอมิตตา สุวามิน

63103024242 นางสาววรรณิศา เสาะสมบูรณ�

63103024243 นางสาวกัณฐภรณ� พยัฆศรี

63103024244 นางสาวธัญณิชา พรหมบุตร

63103024245 นางสาวชนาภา นาคการะสิน

63103024246 นางสาวสุวิชาดา ชาวเกวียน

63103024247 นางสาวคณาวรรณ บุญนํารัตน�

63103024248 นางสาวชุติมา ขุนสุวรรณ

63103024249 นางสาวณัฐธิดา ลิ้มศักด์ิชัยกิจ

63103024250 นางสาวอรัญญา กุมรัมย�

63103024251 นางสาวอุทัยวรรณ ช7วยสําโรง

63103024252 นางสาวรัมภ�รดา สุดวิลัย

63103024253 นางสาวสุพัตรา กวางรัมย�

63103024254 นางสาวเสาวลักษณ� เมฆนาคา

63103024255 นางสาวสรณีย� พรผักแว7น

63103024256 นางสาวปKยธิดา เกษสุภะ

63103024257 นางสาวอรทัย ลับไธสง

63103024258 นางสาวจารุทรรศน� ดาวะศรี

63103024259 นางสาวสาวิณี เมืองศรี

63103024260 นายณฐดล วิศวะวาทิน

63103024261 นางสาวปรียาภรณ� รอดกลาง

63103024262 นางสาวสุภาพร มีเกาะ

63103024263 นางสาวจิตสุภา ประหา

63103024264 นางสาวอารีรัตน� อุ7นจันดา

63103024265 นางสาวเจนจิรา บุญประเสริฐ

63103024266 นางสาวเสาวลักษณ� ทองกลาง

63103024267 นางสาวจุไรรัตน� นัดกระโทก

63103024268 นายพลัฏฐ�ธวัล สุโพนทอง

63103024269 นายกิตติกรณ� คนคล7อง

63103024270 นายกฤษฎา พรมประโคน
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63103024271 นางสาวลฎาภา ณัฐกรชวัล

63103024272 นางสาวอรุณี เกิดชื่น

63103024273 นางสาวณิชกานต� คําเหมา

63103024274 นางสาววิไลวรรณ ไชยศาลาแสง

63103024275 นายสถาพร ถาวรนุรักษ�

63103024276 นายกุลชาติ สุจิรัตน�

63103024277 นางสาวจุฬาลักษณ� ก7อมขุนทด

63103024278 นางสาวเพ็ญภาดา สุวรรณ

63103024279 นางสาวอุษา ธูปน้ําคํา

63103024280 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็งนอก

63103024281 นายนาวิน หลวงอินทร�

63103024282 นางสาวนันทนา บอกขุนทด

63103024283 นายธีรศักด์ิ ซาเสน

63103024284 นางสาวณัฏฐา สรอยแก%ว

63103024285 นางสาวณัฐริกา ปลอดกระโทก

63103024286 นางสาวอัจฉราวรรณ� อยู7สาโก

63103024287 นายภูภริต ธรรมานุยุต

63103024288 นายชํานาญ ประนางรอง

63103024289 นางสาวอุไลวรรณ ตากกระโทก

63103024290 นางสาวธัญรดี โคตรชาดา

63103024291 นางสาวนภาพร เพ็งสุวรรณ�

63103024292 นางสาวป:ณฑ�ชนิตา อุทธา

63103024293 นางสาวนุชนารถ สร%อยนอก

63103024294 นางสาวปริม ชูคากร

63103024295 นายธันวา พวงขุนทด

63103024296 นายอําพล พันธุ�ข%าว

63103024297 นางสาวปวีณา พรมสุข

63103024298 นางสาวศิริพร เปรยรัตน�

63103024299 นางสาวนกยูง วิเศษกูล

63103024300 นายอนุตร กาศสูงเนิน

หน%า 810 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103024301 นางสาวกาญจนา มาศจังหรีด

63103024302 นางสาวลัคนา ถูระบุตร

63103024303 นางสาวพิชญาภา มาประจวบ

63103024304 นายอรรถพล แถบทอง

63103024305 นางสาวลบดาว แซ7ลี้

63103024306 นางสาวธนพร กุลกุศล

63103024307 นายนนทชัย สมใจ

63103024308 นายชัยศิริ อร7ามจันทร�

63103024309 นางสาวนิลนภา แก%วบุดดี

63103024310 นายชัยรัตน� บัวจันทร�

63103024311 นางสาวนันทิญา ทนวนรัมย�

63103024312 นางสาวภควพร พลสิงห�

63103024313 นางสาวศรัญญา สามคูเมือง

63103024314 นางสาวเฟ[LองฟNา หงษา

63103024315 นางสาวจินตนา อุระสนิท

63103024316 นางสาวพรสุดา สุวิชาเชิดชู

63103024317 นางสาวทันยาลักษณ� พองพรหม

63103024318 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต

63103024319 นายปราโมทย� ทองคํา

63103024320 นางสาวริศาปวีณ� พันธุ�ธนาภัค

63103024321 นายกวีวัฒน� เดชาอภินันท�

63103024322 นายธนภัทร เพ็งเล็งดี

63103024323 นางสาวอมรพรรณ สาธุพันธ�

63103024324 นางสาววิไลลักษณ� ไสวครบุรี

63103024325 นายสิทธิกร นาเจริญ

63103024326 นางสาวมณีนุช ภูบุญทอง

63103024327 นางสาววิลาวัลย� ประกอบชัย

63103024328 นางสาวสินีนาฏ สุขประเสริฐ

63103024329 นางสาวหทัยรัตน� สีหาวัตร

63103024330 นางสาวกัลย�สุดา ลมไธสง

หน%า 811 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103024331 นางสาวสุพัตรา เกรัมย�

63103024332 นางสาววรารักษ� หรีกประโคน

63103024333 นายชัยสิทธ์ิ ทิศกระโทก

63103024334 นางสาวป:ณจภรณ� มาตรไตร

63103024335 นายนิรัน วรรณพงษ�

63103024336 นางสาวปรีชญา สดใส

63103024337 นางสาวกนกอร ศักด์ิสุนทร

63103024338 นางสาวกุลนาถ แจ7มจํารัส

63103024339 นางสาวสาวิตรี เกตกุมศรี

63103024340 นายอานนท� เจริญ ศิลปX 

63103024341 นางสาวปราณีต รังกลาง

63103024342 นางสาวชาครียา ศักด์ิรัตนอัมพร

63103024343 นายนราธร เพียรขุนทด

63103024344 นางสาวจิราภรณ� แจ%งมรคา

63103024345 นางสาวกุลสตรี เขียนรัมย�

63103024346 นายณถวรรษ จันทร�โพธ์ิ

63103024347 นางสาวณภัสวรรณ วรรณสุริวงษ�

63103024348 นางสาวสวิชญา อุดมพีรกานต�

63103024349 นางสาวกฤติมา เที่ยงแท%

63103024350 นางสาวปลายฟNา บัวผุย

63103024351 นางสาวณัฐนันท� มงคลชาติ

63103024352 นางสาวปKยะพันธ� วรรณโกษิตย�

63103024353 นางสาวนุชจรี นุกอนรัมย�

63103024354 นายปวัตน� กิจคณะ

63103024355 นายจักรี ยงสืบชาติ

63103024356 นางสาวรริศรา ทองนาคะ

63103024357 นางสาวณิญาพัณณ� ภูพิริยะวงศ�

63103024358 นางสาวเพชรรัตน� จุรัย

63103024359 นายพิสิฐ คล7องชอบ

63103024360 นางสาวณัฐฌา ทองนาค

หน%า 812 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103024361 นางสาวอนุสรา ปKยะไพร

63103024362 นางสาวนันทยา สายแก%ว

63103024363 นางสาวนันทัชพร คงนิล

63103024364 นางสาวชนกสุดา วาดพิมาย

63103024365 นางสาวรัตติกาล วุ%นชีลอง

63103024366 นางสาวพรอารี ลักษ�วงศ�ชัย

63103024367 นางสาวรุ7งนภา รอดจากเข็ญ

63103024368 นายขันติภพ กระจ7างโพธ์ิ

63103024369 นางสาวสุณิสา งามเจริญ

63103024370 นางสาววริศรา ภักดีพงษ�

63103024371 นายโกวิทย� สุริวงค�

63103024372 นายนรากร พินิจวรานนท�

63103024373 นางสาวทัศนีย� วงค�ริยะ

63103024374 นางสาวปKยรัตน� ไชยชุม

63103024375 นายอรรถพล หนูแก%ว

63103024376 นางสาวอรัญญา แววกระโทก

63103024377 นายศรัณย�ภัทร ทวีชาติ

63103024378 นางสาวนิศารัตน� เที่ยงสันเทียะ

63103024379 นางสาวสุดารัตน� ผาสุข

63103024380 นางสาวสุภาพร แก7นพุดซา

63103024381 นางสาวรติกานต� นาคร%าย

63103024382 นางสาววิรตี ลือชา

63103024383 นายปาณวัฒน� ชารี

63103024384 นางสาวจิราภรณ� มลจังหรีด

63103024385 นางสาวชมพูนุท นอนโพธ์ิ

63103024386 นางสาวอารียา หม่ันธุระ

63103024387 นางสาวคุณิตา สําราญออง

63103024388 นายหรรษนันท� แพงคูณ

63103024389 นางสาวศิรากุล บุญไกร

63103024390 นางสาวแสงทิพย� เสือเสนา

หน%า 813 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

63103024391 นางสาวพัชรีภรณ� สายจะโปะ

63103024392 นางสาวนิสาชล ชูเกษม

63103024393 นางสาวชลธิชา จวบรัมย�

63103024394 นางสาววิภาดา สุขรอบ

63103024395 นายธีระ ม่ันยืน

63103024396 นางสาวมยุรี กืบขุนทด

63103024397 นางสาวศิริลักษณ� สอพิมาย

63103024398 นายอภิสิทธ์ิ อันทะมา

63103024399 นางสาววันวิสาข� นราสูงเนิน

63103024400 นางสาวอรอุมา วาปZโส

63103024401 นางสาวนิตยา นิเลปKยัง

63103024402 นายพิพัฒน� ประจวบสุข

63103024403 นางสาวกัลยาณี ชมภูนิมิตร

63103024404 นางสุนีรัตน� จุรุฑา

63103024405 นางสาวณัฐณิชา พรมชา

63103024406 นางสาวสุภัคภรณ� เทียงปา

63103024407 นางสาวเสาวลักษณ� กกอู7

63103024408 นางสาวณิชชา หวังอ%อมกลาง

จํานวน 24,408 ราย

หน%า 814 จาก 814               



เลขประจําตัวสอบ

63104000001 นางสาวเอมอร บุตนนท�

63104000002 นายอฏวี กฤษสุวรรณ

63104000003 นางสาวจันทร�ทิมา พีระชัย

63104000004 นางสาวสุพรรษา เกียรติโคกกรวด

63104000005 นางสาวจุรีพร หางนาค

63104000006 นางสาวชนากานต� สุดประโคน

63104000007 นายศักเรนทร� คิดกล+า

63104000008 นายสมชาย ลาดหาร

63104000009 นางสาวดวงใจ เชยชม

63104000010 นางสาวผไทมาศ เปรื่องปรีชาศักด์ิ

63104000011 นางสาวนัยรัตน� สุขสิทธิพัฒน�

63104000012 นายนิพัทธ� สหกุลบุญญรักษ�

63104000013 นายภัทรพงศ� ศุภรานนท�

63104000014 นางสาวฉัตรลดา เพียซ+าย

63104000015 นางสาวกฤติยากรณ� พันธสุชาติ

63104000016 นางสาวน้ําผึ้ง ศรีปุย

63104000017 นางสาวจีรนันท� ศรีพุทธา

63104000018 นางสาวณัฏฐณิชา เหลี่ยมศรี

63104000019 นางสาวณัฐกฤตา นาก+อนทอง

63104000020 นายรชต พรมมาพงษ�

63104000021 นางสาวฐานิดา นาควิเศษ

63104000022 นางสาวอุษา ตะวัน

63104000023 นางสาวพีรยา พินิจมนตรี

63104000024 นางสาวณัฐยา ย?องมณี

63104000025 นางสาวธรรญชนก ต้ังตระกูลเอง

63104000026 นางสาวกิตติมา เทียมจันทึก

63104000027 นายปริญญา จันทร�งาม

63104000028 นางสาวภัทรสุดา แปBะเส็ง

63104000029 นางสาวนิสิตรา สุดโสม

63104000030 นางสาวเนตญา บุญอ?อน

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

หน+า 1 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

63104000031 นายกฤษฎา ครอสูงเนิน

63104000032 นางสาวชัญญพัชร� สิริภัชวิวัฒน�

63104000033 นางสาวศัสยมน กังใจ

63104000034 นางสาวฉัตรฑริกา เพียงพิมาย

63104000035 นางสาวปนัดดา บุญจันทร�

63104000036 นางสาวเบญจพร ชํานาญ

63104000037 นายสิทธิชัย สายแก+ว

63104000038 นายณฐพล เมยไธสง

63104000039 นางสาวธารินีย� ปGHนตระกูล

63104000040 นายศุภัทร พาขุนทด

63104000041 นางสาววลัญช�ปพร ผิวหอม

63104000042 นายศรัณย�ภัทร วงษ�แสง

63104000043 นางอัจฉรา ชื่นศรี

63104000044 นางสาวพรฤทัย ฤทราคร

63104000045 นางสาววารี พระนารายณ�

63104000046 นายชณพนธ� เพชรประยูร

63104000047 นางสาวจารุจิตต� ศิริภักด์ิ

63104000048 นางสาวสุกฤตา แก+วพะเนา

63104000049 นางสาวกัญญาณัฐ ปGญญาทอง

63104000050 นายสราวุธ ก่ึงกลาง

63104000051 นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ�

63104000052 นายอมร มาดาเวียง

63104000053 นางสาวศรัญญาภาศ� โชว�สูงเนิน

63104000054 นางสาววรรณรัตน� สุโข

63104000055 นางสาวชญาธิป วีระขจร

63104000056 นางสาวธิดารัตน� สัพจะโปะ

63104000057 นางสาววรรณนิศา สุขสวัสด์ิ

63104000058 นายพงศ�พัฒน� จอดนอก

63104000059 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล

63104000060 ว?าที่ ร+อยตรีชนม�สวัสด์ิ พระภูจํานงค�

หน+า 2 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

63104000061 นางสาวปพิชญา แกดสันเทียะ

63104000062 นางสาวปริญวัฒน� บุญสิงห�

63104000063 นางสาวศิขริน เลขาวิจิตร

63104000064 นายณัฐพงค� ธิยะ

63104000065 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย

63104000066 นางสาวอัจฉราพรรณ สิ่วไธสง

63104000067 นายณัฐวุฒิ เหล?าจํานงค�วงษ�

63104000068 นายสุเมธ ม่ังคล+าย

63104000069 นายภูกิจ สุวรรณกลาง

63104000070 นายศุภกร ศรีสุข

63104000071 นางสาวปาหนัน ทนงูเหลือม

63104000072 นางสาวอะรุณี ทีอุปมา

63104000073 นายปริญญา เจริญไข

63104000074 นายปIติภูมิ พานิชเลิศ

63104000075 ว?าที่ร+อยเอกสาทิตย� วงศ�ประสิทธ์ิสุข

63104000076 นางสาวสุพรรษา เข็มทอง

63104000077 นางสาวสลักจิต วุฒานุสร

63104000078 นางสาวมัทนา ธนาธิปพิพัฒน�

63104000079 นางสาวดาวรุ?ง บุญชลอ

63104000080 นางสาวสัตยา จันทร�ตJะ

63104000081 นางสาวนิดา ชาแสน

63104000082 นางสาวเกษร เสนาจันทร�

63104000083 นางสาวศิริพร กายพรมราช

63104000084 นางสาวอิษฎาภรณ� วงศ�วนิชกังวาฬ

63104000085 นางสาวสุชัญญา แช?มชูกลิ่น

63104000086 นางสาวปาริฉัตร งามสมศักด์ิ

63104000087 นางสาวศุภลักษณ� ราชโส

63104000088 นางเสาวลักษณ� อาจสามารถ

63104000089 นายดัสกร น+อยถนอม

63104000090 นางสาวปรียาภรณ� พลฉิมพลี
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63104000091 นางสาวพิชญ�สินี เกษียรจังหรีด

63104000092 นางจิราภรณ� ศรีอ?อน

63104000093 นายกิตติเทพ ประมูลใหม?

63104000094 นางสาวสุรัชสวดี จันทวงษ�

63104000095 นายสุภาษิต เติมกล+า

63104000096 นางสาวณัฐญาพร โพธ์ิหิรัญ

63104000097 นายสุริยันต� บุญอรัญ

63104000098 นางสาวศิริลักษณ� วังราช

63104000099 นายวินัย สรณาคมน�

63104000100 นางสาวเพชรดา นวลชื่น

63104000101 นางสาวสุธาสินี จิตติมณี

63104000102 นายสุรศักด์ิ ตุ+มทอง

63104000103 นายอาทิตย� แสงสายัณห�

63104000104 นางสาวภาวิดา ลิมปะพันธุ�

63104000105 นางสาวดารินทร� ดวงโพธ์ิทอง

63104000106 นายฐนกร ปIยะไพร

63104000107 นางสาวยุวดี สงวนรัมย�

63104000108 นางสาวพิมลมาส อวิรุทธไพบูลย�

63104000109 นางสาวธนาภรณ� นิสสัยดี

63104000110 นายเพทาย อุตราช

63104000111 นางนงค�เยาว� กรัดหร?าย

63104000112 นายธนกฤต บุญเสนา

63104000113 นางสาวพัชรีพร โสระสิงห�

63104000114 นางสาวมาร�เรียมณ� ตันติพรเดชากุล

63104000115 นายพินิจ วงศ�เดช

63104000116 นางสาวเกษศิรินทร โพนเงิน

63104000117 นายวรวุฒิ พานนนท�

63104000118 นางสาววรรณทิพย� รีพล

63104000119 นายสุพจน� เกษโกศล

63104000120 นายทัศนัย ใจเย็น
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63104000121 นายนรายุทธ วงค�สมุทร�

63104000122 นางสาวอารยา แท+สูงเนิน

63104000123 นางสาวชนาธรณ� ธูปพุดซา

63104000124 นายศรัณย� ศิริสุรพงศ�

63104000125 นางสาวนงเยาว� วงษ�บุตร

63104000126 นางสาวสุทธิดา สังข�อาษา

63104000127 นางสาวเพ็ญพร ใจเย็น

63104000128 นายพลากร บินรัมย�

63104000129 นายพิสิษฐ� พรหมบุตร

63104000130 นายนราพงศ� บุรมรา

63104000131 นางสาวนัยนา นนทะมาตย�

63104000132 นายวิชา อาจกล+า

63104000133 นางสาวพัชรี ปุเลตัง

63104000134 นายณัฐชัย ฦาชา

63104000135 นางสาวมุกระวี โดนหม้ัน

63104000136 นางดวิษา ธนาวร

63104000137 นางสาวปาริชาต จ๋ิววิเศษ

63104000138 นางสาวประกายรัตน� โภคาเดช

63104000139 นางสาวสิริลักษณ� สนวิจิต

63104000140 นายณัฐวุฒิ นวดกลาง

63104000141 นางสาวจุฑามาศ บุญกระเต้ือง

63104000142 นางสาววรรณวิษา สุขใหม?

63104000143 นางสาวเรวดี ปานเกรียว

63104000144 นางสาวอภิญญา ภูดรม?วง

63104000145 นางสาวทิวากร แก+วรากมุข

63104000146 นางสาวญาดาสุภัค ณเดชาสิทธิโชค

63104000147 นางสาวอรสุชา สุจินพรัหม

63104000148 นางสาวภัทรานิษฐ� เจริญศรี

63104000149 นางดวงกมล ครคง

63104000150 นางชัชพุฒิกาญจน� ดิเรกวิวรรธน�
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63104000151 นางสาวจริญญา ฤทธิรัมย�

63104000152 นายวรกิจ เอนกธนะสุวรรณ

63104000153 นางสาวรติภัทร แสงโชติ

63104000154 นางชื่นมนัส ภูมลี

63104000155 นายวิทยา เพ็งแจ?ม

63104000156 นายธีรัช เทศนศิลปO

63104000157 นางสาวอัจฉราพร แย+มกระโทก

63104000158 นางสาวภัทราวดี จารีย�

63104000159 นางสาวหัสญา แนมพุ?ม

63104000160 นายอภิรักษ� สินจังหรีด

63104000161 นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ

63104000162 นายบวรรัก อินทร�จอหอ

63104000163 นายพรเทพ แช?มช+อย

63104000164 นางสาวนภัสวรรณ อุ?นคํา

63104000165 นายศุภพิชญ� มวลตะคุ

63104000166 นายตรีชา เพ็ชรดี

63104000167 นางสาวอุมาภรณ� ก่ิงโพธ์ิ

63104000168 นางสาวเสาวรส ทองนุช

63104000169 นางสาวกัณฐิกา รักด?านกลาง

63104000170 นางสาวร?Pงทิพย� พิมพ�ขุนทด

63104000171 นางสาวศศิธร นบนอบ

63104000172 นายภรภัทร ศิลปศาสตร�

63104000173 นางสาววราพร ภูเดช

63104000174 นายพละชัย บุญรักษา

63104000175 นางสาวสุมิตรา รักศรี

63104000176 นายเฉลิม อุ?นทอง

63104000177 นายทวีรัชต� เพชรประไพ

63104000178 นางวีรยา ดอกจันทร�

63104000179 นายเกริกฤทธ์ิ ศรีเคน

63104000180 นายภุชพงษ� พรามจร
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ระดับปริญญาโท

63104000181 นางสาวเขมณัฏฐ� ทําสวน

63104000182 นายภัควัฒน� ทองแสง

63104000183 นางกรณ�นภัสสร� มอไธสง

63104000184 นางสาวกนกวรรณ ประทุมเทา

63104000185 นางสาวอนงค�นาฎ ตู+เพชร

63104000186 นายสุรชัย ด?านผาสุกกุล

63104000187 นางสาวนุชจะนา วงษ�สีดา

63104000188 นางสาวนริสรา อุปชาบาล

63104000189 นางสาวธีรนุช สุมขุนทด

63104000190 นางสาวธาสินี ศรีบุญเรือง

63104000191 นางสาวสุภาลักษณ� ลานพิบูลย�

63104000192 นางสาวปIยธิดา อยู?สุข

63104000193 นางสาวมาริสา เทพรัตน�

63104000194 นายนฤดล ปาติตัง

63104000195 นางสาวกมลชนก พะไลไผ?

63104000196 นางสาวภัณฑิรา รัตนธรรม

63104000197 นางสาวมลิวัลย� ถาวรชน

63104000198 นายอติชาต วิชิตะกุล

63104000199 นางสาวศิริลักษณ� บุญชัยสุข

63104000200 นางสาวปานหทัย แซ?เต๋ีย

63104000201 นายกรวิก อินทรกําแหง

63104000202 นายอภิวัฒน� ด?านแก+ว

63104000203 นางสาวสมประสงค� พรหมสร

63104000204 นางสาวชุติมา สวยไทยสงค�

63104000205 นายจุมพล กุลยวน

63104000206 นางสาวอภิสรา รักไธสง

63104000207 นายยศพงษ� เสนาน+อย

63104000208 นายธนัช เจริญนิตินนท�

63104000209 นายธนสรณ� อัครสุขบุตร

63104000210 นางสาวณีรนุช กองจันทร�
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63104000211 นางสาวฐานุตต� จิตสุภาบุญกิจ

63104000212 นางพิศวรรณ ณ ลําปาง

63104000213 นายปฏิญญา พิทยานันท�

63104000214 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน

63104000215 นางปวริศา ปล+องพุดซา

63104000216 นางสาวอารญา พรหมมีชัย

63104000217 นางสาวเฉลิมขวัญ สุขเกษม

63104000218 นางสาวชาลินี ปลัดพรม

63104000219 นางสาวํปGญจมาภรณ� จันทเสนา

63104000220 นางสาวสิริญญา จิรกฤตธรากุล

63104000221 นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง

63104000222 นายกฤตยชญ� วรรณโพธ์ิกลาง

63104000223 นางสาวณัฐกานต� โพธ์ิสําโรง

63104000224 นางสาวกานดา วัชรินทร�รัตน�

63104000225 นายภานุมาศ ทนงชัย

63104000226 นางสาวลักษิกา สิทธิมงคล

63104000227 นางสาวดวงเนตร สําราญวงศ�

63104000228 นางสาวจีรนันท� กําพุฒกลาง

63104000229 นางสาวศิริพร คุณชื่น

63104000230 นางกัณฑิมา สะตะ

63104000231 นางสาววิสุวัฒนี กมลศิลปO

63104000232 นางสาวอรุณทิพย� เหมะธุลิน

63104000233 นายธีรยุทธ สมพงษ�

63104000234 นายเสกสิทธ์ิ ฤทธ์ิจอหอ

63104000235 นางสาวณัฐปราง หาญณรงค�

63104000236 นางวนาวัลย� สุขไสยาสน�

63104000237 นายวิสิษฐ� แสงแก+ว

63104000238 นางสาวอารPีรัตน� ปGญญาเหลือ

63104000239 นายเอกชัย กลิ่นบุบผา

63104000240 นางสาวพัชรีภรณ� จิระพรกุล
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63104000241 นางสาวอลิสา เทียมสกุล

63104000242 นายธีระวิทย� พลโคกก?อง

63104000243 นางสาวธณัศมนต� จ้ันอรัญ

63104000244 นายปIยะราษฎร� ฤาชากูล

63104000245 นางสาวนภาพร กองกาญจน�

63104000246 นายจักรพล สงวนรัมย�

63104000247 นางปญสา บุญเรือง

63104000248 นายศราวุธ ศิลปศร

63104000249 นายภัควัฒน� ชฎาวงษ�

63104000250 นายปรัชญา จอมทรักษ�

63104000251 นางสาวกมลวรรณ ประทุมวงศ�

63104000252 ว?าที่ร+อยตรีโรจนพงศ� ไชยสิทธ์ิ

63104000253 นายสกรณ� บุษบง

63104000254 นางสาวชนกภรณ� โกศรี

63104000255 นางสาวศศิธร มานะสถิตพงศ�

63104000256 นายภิญQู ขาวเจริญ

63104000257 นายสุริยา รัชสิทธินนท�

63104000258 นายณภัทร ลัดดาวัลย�

63104000259 นายขุนประชาธิป ชื่นศรี

63104000260 นางสาวสิริพร จันทร�อินทร�

63104000261 นายชนัตถ� สิริประเสริฐศิลปO

63104000262 นายเกียรติศักด์ิ พยัคฆพงษ�

63104000263 นายไทธวัช สุพพัตกุล

63104000264 นางสาวกมลชนก สัจจาวัฒนา

63104000265 นางสาวศิริพร บุญพันธ�

63104000266 นางสาวพัชราภรณ� รักคบ

63104000267 นางสาวนิตยา โชติบุตร

63104000268 นางสาวแคทติยา บัวศิลา

63104000269 นางสาวจีรัชญ�พัฒน� ผลเจริญ

63104000270 นางสาวสาวิตรี จวบรัมย�
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63104000271 นางสาวพกุลวลัย พุทธมงคล

63104000272 นางสาวประภาภรณ� ปะยัง

63104000273 นายชิตพล ดีขุนทด

63104000274 นางสาวรณิดา ศรีรัตนพัฒน�

63104000275 นางสาววริศรา บุราคร

63104000276 นางสาวมาริสา ยนต�พิทักษ�กิจ

63104000277 นายณรงค�เดช สวนเพชร

63104000278 นางสาวขวัญสุดา โยวะผุย

63104000279 นายเรืองรพี จรัสเจษฎา

63104000280 นางสาวศิริพร สอนสมบูรณ�สุข

63104000281 นายณัฐวัฒน� เย็นสันเทียะ

63104000282 นางสาวสมิตานัน อุกฤษ

63104000283 นายสิทธิพงษ� ไข?แก+ว

63104000284 นางสาวสโรชา พันธ�ศรี

63104000285 นางสาวภัทรกุล ศิลปรัตน�

63104000286 นายพันธ�ศักด์ิ น+อยบัวทิพย�

63104000287 นางสาวณัฏฐิสินี สัมพันธกุล

63104000288 นางสาวพัชยา แก?นโชติกุล

63104000289 นางสาวศิริรัตน� ชัยสุกัญญาสันต�

63104000290 นางสาวธนิษฐา โมราวงษ�

63104000291 นางสาวอริสา ลาโสภา

63104000292 นางสาวนวลนพมล ศรีอุทัย

63104000293 นายธนดล ทองประกอบ

63104000294 นางสาวสุณัฏฐวรรณ รอดชาติ

63104000295 นางสาวทยิดา พลย่ิง

63104000296 นางสาวจริยาพร พิณพิมาย

63104000297 นางสาวรุจจิรา บุญน+อม

63104000298 นางสาวกรกนก จาบรัมย�

63104000299 นางสาวนัฎฐา นิตย�วัฒนกุล

63104000300 นางสาวเปรมพิมล โรจน�รัชนีกร

หน+า 10 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

63104000301 นางสาวมยุรา ปรากฎรัตน�

63104000302 นางสาวอรวรรณ บุญปราการ

63104000303 นายวิศิษฏ� ปราบจะบก

63104000304 นางสาววิริยา จSาพิมาย

63104000305 นางสาวภาชินี มักขุนทด

63104000306 นายนพรุจ บุญเรือง

63104000307 นายอาณัติ จันทร�เต็มดวง

63104000308 นางสาวศรัญญา ชุมภู

63104000309 นายชนุตพันธ� ศรีณัชพงศ�

63104000310 นายธีรภัทร จันทรักษา

63104000311 นางสาววิลาวรรณ ทิมทอง

63104000312 นางสาวนวพรรษ วิทยา

63104000313 นางสาวชนิดาภา เมธีอัตกร

63104000314 นายดิสกุล ชลศาลาสินธุ�

63104000315 นางสาวสิริภัค รัตนรักษ�

63104000316 นางสาวนาถยา สิงสุพันธ�

63104000317 นางสาวพรวรา เทศนอก

63104000318 นายสิทธิกร เจริญงาม

63104000319 นายธนภัทร ศุภการัง

63104000320 นายกงจักร ลมวิชัย

63104000321 นายเกรียงไกร เพียรสร+างสรร

63104000322 นางสาวอารีรัตน� ประเมศรี

63104000323 นายวิถี จันทร�บุญ

63104000324 นางสาวศุภมาส ดิษฐอํานาจ

63104000325 นางสาววันทกานต� ตริตรอง

63104000326 นายเปรื่องปรัชญ� เจริญผิว

63104000327 นายอัครเดช ศิริพันธุ�

63104000328 นายธนากรณ� รักคบ

63104000329 นางสาวพิมพ�ใจ หวานจิตร

63104000330 นางสาวต+องตา ต้ังชPูวงษ�

หน+า 11 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

63104000331 นายชยกร เจริญสุข

63104000332 นายภควัฒน� ศิริวงศ�

63104000333 นางสาวศิรินภา เพียรสิงห�

63104000334 นางสาวอชิรญาณ� วันดี

63104000335 นางสาวณัฐวรา จินดามาตย�

63104000336 นางสาวธนัชพร มหานาม

63104000337 นายพิสิษฐ� ศรีใสไพร

63104000338 นางสาวชฎานุช สิทธิถาวร

63104000339 นางสาวสร+อยสุดา ม่ันหมาย

63104000340 นางสาวอรอุมา รอดสุวรรณ

63104000341 นางสาวปณิตา ประสงค�ดี

63104000342 นางสาววรรณวิสา สดใส

63104000343 นางสาวผุสนีย� กอบสันเทียะ

63104000344 นายสุปGญญา กาญจนธีรวัฒน�

63104000345 พันจ?าอากาศโทธีระวัติ เดชกุญชร

63104000346 นางสาวศุภรัตน� สิงคําโม

63104000347 นายเอกรัตน� สัชชานนท�

63104000348 นางสาวชินาภา ปลีนารัมย�

63104000349 นายปIยรัฐ แก+วประเสริฐ

63104000350 นางสาวขวัญเรือน แย+มทะเล

63104000351 นายนัฏฐพล สุรโชติมงคล

จํานวน 351 ราย

หน+า 12 จาก 12                


