
เลขประจําตัวสอบ

63111000001 นางสาวก่ิงนภา มูลสนาม

63111000002 นางสาวเทียนนิตรา แสงตะวัน

63111000003 นางสาวคุณัญญา ถาวงษ!กลาง

63111000004 นางสาวจารุวรรณ กองทํา

63111000005 นายอภิสิทธ์ิ นาทองพูน

63111000006 นางสาวอักษราภัค แข็งฤทธ์ิ

63111000007 นางสาวบูรพา รวงน/อย

63111000008 นายสรายุทธ เรียมแสน

63111000009 นายภักณพงศ! ยศอ3อน

63111000010 นางธิดาวรรณ ปาระคะ

63111000011 นางสาวฑิตฐิตา ศรีปะโค

63111000012 นางสาวนริศรา เชียววงษ!

63111000013 นางขวัญใจ คําศรี

63111000014 นางสาวญาณภัทรชา สิทธิเจริญ

63111000015 นางสาวจิราลักษณ! การภักดี

63111000016 นางสาวพจนีย! แสนพันธ!

63111000017 นางสาวป;ยธิดา คําภีร!ท/าว

63111000018 นางสาวมัณฑนา สิงห!ศร

63111000019 นางสาวรัชฎาภร ชื่นตา

63111000020 นางสาวขนิษฐา นิมูลชาติ

63111000021 นางสาวสุชาดารัตน! ศรีสะอาด

63111000022 นางสาวสุพัตรา เพ็ชร!ด3านเหนือ

63111000023 นางสาวอภิญญา ราคาแพง

63111000024 นางสาวจุฑามาศ คณะพล

63111000025 นายชานน กุลกระจา

63111000026 นายสหพล กาสินพิลา

63111000027 นางสาวกมลทิพย! ผาใต/

63111000028 นางสาวอารีรัตน! วงษ!ลา

63111000029 นางสาวสุนิสา ธิวะโต

63111000030 นางสาวสุทัตตา คุณากาล

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี
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63111000031 นางสาววิไลวรรณ เจริญย่ิง

63111000032 นางสาวสุธิดาพร ขันเพียแก/ว

63111000033 นางสาวสิริยากร กิติศรีวรพันธุ!

63111000034 นางสาวขวัญณภัทร คําดีบุญ

63111000035 นางสาวณปภัช แสงรัตน!

63111000036 นางสาวอิศราพร สมบูรณ!

63111000037 นายธวัBชชัย จําใจ

63111000038 นายธัญเทพ ศรีเมือง

63111000039 นายสิทธิศักด์ิ จันทร!อุด

63111000040 นางสาวสุนิสา มูลทาทอง

63111000041 นายวัชรพล บัวดัง

63111000042 นายวัชรพงศ! ถีสูงเนิน

63111000043 นางสาวขนิษฐา สุวรรณชัยรบ

63111000044 นางสาวสุภาภรณ! ฐิติสโรช

63111000045 นางสาวนิตยา ชาญรอบรู/

63111000046 นางสาวสุวิมล บาลไธสง

63111000047 นายจิรวัฒน! ภูคําตัน

63111000048 นางสาวกิตติยา อุทัยวัตร

63111000049 นายยุทธพล กลยนี

63111000050 นางสาวจิตติมา ลือแก/วมา

63111000051 นายธีระวัฒน! ราชสิงห!

63111000052 นายทองแดง ท/าวนิน

63111000053 นางสาวเพ็ญศิริ บุญประคม

63111000054 นางสาวฤทัยรัตน! อุปพงษ!

63111000055 นายโสดา ใชยทา

63111000056 นายนิคม ช3องบัว

63111000057 นางสาวณัฐภัทร บัวพรม

63111000058 นายกฤษณะ มนตรี

63111000059 นางสาววัชราภรณ! ไชยยศ

63111000060 นายวรเดช วงษ!แสงน/อย
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63111000061 นายนิกรณ! พวงศรี

63111000062 นายปฏิภาณ วรรณโคตร

63111000063 นางสาวยุภารัตน! ศักด์ิภู3

63111000064 นางสาวชมัยพร ภิรมย!แพทย!

63111000065 นายสิทธิพงษ! มะลามล

63111000066 นางสาววิจิตรา ยุบลมาตย!

63111000067 นายวิสวุฒิ คุริมา

63111000068 นายพิสิฐ อุตสาตร!

63111000069 นางสาวกุลธิดา พระสุวรรณ

63111000070 นางสาวกานต!ธิดา แก3นวงษ!

63111000071 นางสาวจิระธิดา พันธ!ประทุม

63111000072 นางสาวรัชนีกร มูลประจบ

63111000073 นายมาวิน ราญาติ

63111000074 นายระพีพัฒน! แสนเยีย

63111000075 นางสาวบุญญาพร เทียมมวย

63111000076 นางสินีนาท มอสันเที๊ยะ

63111000077 นางสาวดวงฤดี แสนณรงค!

63111000078 นายนําตระกูล ศรีชมภู

63111000079 นางสาวพิยดา ชํานาญกุล

63111000080 นางสาวจิราภรณ! เบ็ญมาตร

63111000081 นางสาวศศิธร ลุนลี

63111000082 นายวรรธนะ มหารัตน!

63111000083 นายวุฒิพงษ! วิรุฬห!วาณิช

63111000084 นางสาวนารีรัตน! สิทธิพรหม

63111000085 นางสาวบุษดี พรมจําปา

63111000086 นางสาวพนิดา นุสายรัมย!

63111000087 นายโกวิท ภูสีอ3อน

63111000088 นางสาวสลุตา นามเกตุ

63111000089 นายธนวัฒน! ผาสุข

63111000090 นายนภดล แสงนาค
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63111000091 นางสาวธัญญาภัค ต/นจําปา

63111000092 นายอนุวัฒน! วังคําเเหง

63111000093 นางสาวสุภาภรณ! มังธิสานต!

63111000094 นางสาวชวาลา เกษทองมา

63111000095 นางสาวนันท!นภัส เลิศธนสุวรรณ!

63111000096 นางสาวอัมพิกา สุนา

63111000097 นางสาวฐิตาภรณ! นามจําปG

63111000098 นายณัฐพงศ! เกียรติศรีสิริ

63111000099 นางสาวณัฐธิดา ทิพพิชัย

63111000100 นายภูดิส ผลบุญ

63111000101 นายนนทชัย จันดาผล

63111000102 นางสาวพรพิมล ครสวรรค!

63111000103 นายเจษฎา อุดมวัฒนา

63111000104 นางสาวศศินาภา กุลสอนนาน

63111000105 นางสาวเพ็ญนภา พงษ!นิล

63111000106 นางสาวจุรีรัตน! อ/อจันทึก

63111000107 นางสาววิชุดา ศรีภิรมย!

63111000108 นายเกียรติศักด์ิ สีสิงห!

63111000109 นางสาวรุ3งนภา แพงดี

63111000110 นายพันธกานต! สุวรรณมาโจ

63111000111 นางสาวทักษอร ภูตามาตย!

63111000112 นางสกุลทอง โสภาจร

63111000113 นายจักรพรรด์ิ ไชยมี

63111000114 นายจิรศักด์ิ ศรีระษา

63111000115 นางสาวสุจิตรา สองเมือง

63111000116 นางสาวสุดาพร มีแม3นวิทย!

63111000117 นางสาวพอฤทัย แจ/งกําพ้ี

63111000118 นายธนบดี วังสุขี

63111000119 นายวัลลพ แก/วใหญ3

63111000120 นายวิธวินท! พันธุ!สมบัติ
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63111000121 นายเศวต ทวีกิจ

63111000122 นางสาวมนัสวี วิศษโวหาร

63111000123 นางสาวสุนี วัดม่ิง

63111000124 นางสาววรรชมน เจริญจิตร

63111000125 นายจุฑาวัฒน! รัชดาพิพัฒน!

63111000126 นางสาวสุภาพร แทนเจริญ

63111000127 นางสาวศิรัญญา ผาเนตร

63111000128 นางสาวพรจิตร วงษ!บ/านขาว

63111000129 นางสาวศศิธร นาชัยเวียง

63111000130 นายชานนท! คําภาตัน

63111000131 นางสาวสิรีธร นิลทา

63111000132 นายธนดล ป;ตะแสง

63111000133 นางสาวสุดธิดา ศิริบุญ

63111000134 นายจิรวัฒน! ธรเสนา

63111000135 นายวิชชนะ ภูเวียนวงค!

63111000136 นางสาวศศิธร แก/วตา

63111000137 นายชนินทร! พวงพระจันทร!

63111000138 นายเกรียงศักด์ิ ผูกทรัพย!

63111000139 นางสาวกัณทิมา มนุวัตร

63111000140 นางสาวกาญจกมล แก3นดี

63111000141 นายวีระวัฒน! มหาเพชร

63111000142 นายนนทศักด์ิ แสนคําวงศ!

63111000143 นายพลวัฒน! สมใจ

63111000144 นายพงศธร สุวรรณนัง

63111000145 นางสาวขนิษฐา เวชกามา

63111000146 นายรัฐธรรมนูญ สุวรรณสิงห!

63111000147 นางสาวสุภารัตน! ดีมี

63111000148 นายวริศ วงค!ฮาดจันทร!

63111000149 นางสาวนภัสสร ศูนย!ศร

63111000150 นางสาวกมลชนก อุทัยชิต
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63111000151 นางสาวพิชญดา บัวเผื่อน

63111000152 นางสาวอารีรัตน! พัดฐาน

63111000153 นายอรรถพล สินโพธ์ิ

63111000154 นางสาวทัศนี แสนผุ

63111000155 นางสาวนัฐชยา การุญ

63111000156 นายธวัชชัย เกษมสาน

63111000157 นางสาวพิมพกานต! วงษ!ปKอง

63111000158 นางสาวนิตญา ชีด/าม

63111000159 นางสาวจุฑามาศ สุริยะเดช

63111000160 นางสาวสิราภรณ! วัลละภา

63111000161 นางสาวชาริญา พลเหลือง

63111000162 นายหาญชัย เอกอุ

63111000163 นายเดชเกรียงไกล ช/างงาม

63111000164 นางสาวนาตยาวดี ใจสามารถ

63111000165 นางสาวนิภาพรรณ ทองนู

63111000166 นางสาวณัฐติกานต! แผงดา

63111000167 นางสาวอาริญา เชียงบุดดี

63111000168 นางสาวอรอนงค! ประธรรมยะเต

63111000169 นางสาวสุภารัตน! เขาไตร

63111000170 นางสาวจตุพร ภาษี

63111000171 นายจิรสิน เรืองโพน

63111000172 นายชัยกมล ศรีขวา

63111000173 นายธีระทัศน! สุวรรณมงคล

63111000174 นางสาวอรอนงค! สิงห!ทอง

63111000175 นางสาวดวงเงิน ทองเต็ม

63111000176 นางสาวคัทรียา น/อมมะณี

63111000177 นางสาวสุทารัตน! เปดี

63111000178 นางสาวนภาพร พรมเมือง

63111000179 นางสาวพัชริดา พลเสนา

63111000180 นางสาวปLทมาพร หลอดเงิน
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63111000181 นางสาวจิตรกัญญา พาณิชย!

63111000182 นายณัฐยศ แก/วพาดี

63111000183 นางสาวอุสา ด3างเกษี

63111000184 นายวิทยา ศรีจันทร!

63111000185 นางสาวกัญญารัตน! ปานม3วง

63111000186 นางสาวกนกวรรณ งามจันอัด

63111000187 นางสาวพรศิริ มูลวันดี

63111000188 นายศตวรรษ คุยบุตร

63111000189 นายสถาพร เวฬุวนารักษ!

63111000190 นางสาวกนกพร เอี่ยมคํา

63111000191 นายสิทธิชัย ภานิล

63111000192 นายพงศ!พัฒน! ประณต

63111000193 นางสาวจารุวี เวชกุล

63111000194 นางสาวป;ยะนุช เหลาวงค!ศรี

63111000195 นางสาวสุชาวดี สุขสบาย

63111000196 นายเดชนิพล แก/ววงค!ษา

63111000197 นายเสนีย! ต้ังวัฒนากร

63111000198 นางสาวอรวรา แก/ววิเศษ

63111000199 นายมนูญ ยอดตา

63111000200 นายจิรเมธ งอจันทร!ศรี

63111000201 นางสาวนฤมล สุวรรณรี

63111000202 นางสาวกรรณิการ! ตะเมือง

63111000203 นายชนินทร! ทองแตม

63111000204 นางสาวฉันทนา พรมคีรี

63111000205 นางสาววิลาวัลย! จันทวงศ!

63111000206 นางสาวสิริญา สมัย

63111000207 นางสาวเกวลิน นามฤทธ์ิ

63111000208 นางสาววิภาวดี พุ3มพวง

63111000209 นางสาววรรณภา โทพา

63111000210 นางสาวสุภาวดี เฮียงราช
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63111000211 นางสาวธัญชนก บุญพูน

63111000212 นางสาวอารียา คําเข/ม

63111000213 นางสาวขนิษฐา บุตราช

63111000214 นายจิรายุทธ พิลาชัย

63111000215 นางสาวอภิชญา ไขไพรวัน

63111000216 นางสาวอินทิพร พลจันทึก

63111000217 นายจีรภัทร ทองดีเลิศ

63111000218 นางสุริยาพร ท/าวนิน

63111000219 นางสาวภัสราพร ศรีนานาม

63111000220 นางสาวกัลยาณี พรหมลิภณกุล

63111000221 นางสาวอาทิตยา สุพรมอินทร!

63111000222 นางสาววราลักษณ! จันสด

63111000223 นายสหัสวรรษ เครือเนตร

63111000224 นางสาวอาภาพร ควรฮางฮอง

63111000225 นายพงศ!ศักด์ิ แสงสุวรรณ!

63111000226 นายอวิรุทธ! ลิ้มตระกูลเกียรติ

63111000227 นายธนนรินทร! เหมัง

63111000228 นายชราวุฒิ จันทะผล

63111000229 นางสาวนริศรา เวยสาร

63111000230 นางสาวจุฬาลักษณ! คงจา

63111000231 นายนิติพงษ! ชาวพ3อค/า

63111000232 นางสาวภัทรวดี นิวงษา

63111000233 นางสาวณัฐนิชา ชัยมหา

63111000234 นายสันติพงษ! พานโคกสูง

63111000235 นายธนพงศ! พลศรี

63111000236 นางสาวอาธิพร พลดาหาญ

63111000237 นายภูมินทร! คุณเนตร

63111000238 นายอธิป พาพิชัย

63111000239 นางสาวกติกา วุทธิสิทธ์ิ

63111000240 นายศุภวัจน! หาดทวายการ

หน/า 8 จาก 16               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000241 นางสาวอนัญญา เข็มเพชร

63111000242 นางสาวพรณภัส กางทอง

63111000243 นายนรเศรษฐ! มาตุ3น

63111000244 นางสาวเบญญาภา ศรีบานแจ3ม

63111000245 นายฐากูร ศรีคุณลา

63111000246 นายโชค คําสอน

63111000247 นายพงษ!พิษณุ สายสิงห!

63111000248 นายธีรวุธ ถาทะวงษ!

63111000249 นางสาวพิมวิภา ต/นพนม

63111000250 นางสาวอุทุมพร มาตราช

63111000251 นายอนุเทพ บุตรวงษ!

63111000252 นายอานันท! ปนิสอน

63111000253 นางสาวจันทร!สุดา รัตนวงษา

63111000254 นางสาวขวัญเนตร แดงวิเศษ

63111000255 นายนัทธเขตฐ! เกิดพร/อม

63111000256 นายเรวัตร หม่ืนแพน

63111000257 นางสาวศิริลักษณ! จันอุดม

63111000258 นางสาวอภิภาวดี สนิทชน

63111000259 นายอโนทัย บัวเผื่อน

63111000260 นายสิทธิพงศ! โตNะชาลี

63111000261 นายเอกพล สุดสาว

63111000262 นางสาวป;ยะธิดา สุนเสน

63111000263 นางสาวอริสา นิทัศ

63111000264 นายสุริยา แสงเสนา

63111000265 นางสาวรัตน!ตะวัน บุญสะอาด

63111000266 นายอภิสิทธ์ิ เมฆราช

63111000267 นายอภิสิทธ์ิ ศรีเมืองช/าง

63111000268 นางสาวธิดารัตน! มิสา

63111000269 นายภูริณัฐ ศรีวิชัย

63111000270 นางสาวนิรนันท! ถําวาปG
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000271 นายธนเดช โชคศรี

63111000272 นายวัชรากร ปลัดพรมมา

63111000273 นางสาวอริสา นามตาแสง

63111000274 นายธีระศักด์ิ ศรีจะบก

63111000275 นางสาวณัฐติยา เหมะธุลิน

63111000276 นางสาวพิมพ!ลภัส บัวพรม

63111000277 นางสาวภาวิดา กิติปLญญา

63111000278 นายณัฐบดินทร! จุฑาศรี

63111000279 นายพีระพงษ! มูลศรีติ

63111000280 นางสาวนิธิพร หงษ!ทอง

63111000281 นางรัชฎาภรณ! จันทร!ชา

63111000282 นางสาวจันทนิภา อุปถัมภ!

63111000283 นางสาวมธุชา จาทา

63111000284 นายศิวกร บุดดา

63111000285 นายธีระวัฒน! มาธิสุทธ์ิ

63111000286 นางสาวชลลดา อุทาโพธ์ิ

63111000287 นางสาววิจิตรา แย/มยวน

63111000288 นางสาวนุสรา ฝQายลุย

63111000289 นางสาวเครือเนตร สุวรรณ

63111000290 นางสาววรานันท! เหลาแตว

63111000291 นางสาววิภาวี พรหมสาขา ณ สกลนคร

63111000292 นางสาวกัลยาณี ฐานวิเศษ

63111000293 นางสาวดวงสุดา สาสิงห!

63111000294 นางสาวนฤมล ราชสินธ!

63111000295 นางสาวจรินพร สีหะจิตต!

63111000296 นายชัยวุฒิ สงครามสี

63111000297 นายกฤษฎา จําปาศิลปR

63111000298 นางสาวพรรณนารา สําราญรื่น

63111000299 นางสาวพรศิริ มุงเคน

63111000300 นายธวัชชัย เทวภูมิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000301 นางสาวนิรชา ศิริเชษฐ!

63111000302 นายศตวรรษ คนแรง

63111000303 นางสาวมีนาลักษณ! อ/วนพรมมา

63111000304 นายยศพล วงคําสาย

63111000305 นายคณพศ สินทร

63111000306 นางสาวภูริเนตร อภัยโส

63111000307 นางสาวเกศแก/ว เพ่ิมกิจทวีทรัพย!

63111000308 นายพงศ!พัฒน! โคธิเสน

63111000309 นายสุขสันต! พลมนตรี

63111000310 นางสาวจารุนันท! สุขประเสริฐ

63111000311 นางสาวจิราภรณ! จิระสถิตย!

63111000312 นางสาววรรณภา อุปชาใต/

63111000313 นางสาวรินลดา พาทิดี

63111000314 นางสาวขนิษฐา ชาดา

63111000315 นางสาวชลินธร ต3วนสูงเนิน

63111000316 นางสาวธิญาดา สอดเสน

63111000317 นายศราวุฒิ เหมบุรุษ

63111000318 นางสาวกนกภรณ! นาผล

63111000319 นางสาวชลนิล เหี้ยมเหิน

63111000320 นายณัฐพงษ! คําโสมศรี

63111000321 นายธนัญชัย คะนานทอง

63111000322 นางสาวบัณยดา คุณนากาล

63111000323 นายสิปปวิชญ! บุริพา

63111000324 นางสาวบุญญรัตน! เหลาทอง

63111000325 นางสาวป;ยะมาศ อินลา

63111000326 นางสาวสุกัญญา มาตราช

63111000327 นายอรรณพ บุญมาตุ3น

63111000328 นางสาวสุภาพร แก/วแสน

63111000329 นางสาวป;ยะธิดา แก/วสนิท

63111000330 นายจักรพงศ! ไกยะฝQาย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000331 นายหัสนัย สังข!ส/ม

63111000332 นางสาวกฤชญา ชินบูรณ!

63111000333 นางสาวศิริลักษณ! นรสาร

63111000334 นางสาวหทัยพร อุดมลาภ

63111000335 นางสาวสุมาตรา วิชาชัย

63111000336 นางสาวพนารัตน! อาสาขันธ!

63111000337 นางสาวสุธิตา หล/าชาญ

63111000338 นางสาวจิตรา นนทฤทธ์ิ

63111000339 นางสาวอริสรา กรุงสูงเนิน

63111000340 นางสาวจิราภรณ! เข็มศิริ

63111000341 นางสาวมุทิตา จันทร!มาลา

63111000342 นางสาวบัวลอย ฮาบลคร

63111000343 นายรัฐศาสตร! ล/อทองคํา

63111000344 นางสาวปLทมพร จันทวงค!

63111000345 นางสาวศศิประภา แก/วจําปา

63111000346 นายศุภวัฒน! ตันสีนนท!

63111000347 นายณัฐพล ขุริมนต!

63111000348 นายฆฑาธิต รุ3งฤกษ!วิวัฒน!

63111000349 นายวรวิช อุดมผล

63111000350 นายทวีศักด์ิ กองแสน

63111000351 นางสาวอโณชา อโณทัยนาท

63111000352 นายโชคชัย กําหลง

63111000353 นางสาวกนกวรรณ แสงวงค!

63111000354 นางสาวอรสา บรรเทา

63111000355 นางสาวสุพธิดา มุ3งธิสาร

63111000356 นางสาวกิติยา อินทรชัยศรี

63111000357 นางสาวอุไรวรรร ทรงทันตรักษ!

63111000358 นางสาวชิดชบา คําลือไชย

63111000359 นางสาวเสาวลักษณ! จันทร!ถา

63111000360 นางสาววารุณี ชัยเมือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000361 นางสาวนุชนาฏ สอนเต็ม

63111000362 นางณัฐยา คําผาย

63111000363 นางสาวชนิสรา สีนวลแล

63111000364 นางสาวเบญญทิพย! จันทะเสน

63111000365 นางสาวจินตหรา แสนหอม

63111000366 นางสาวเกวลิน นวลตา

63111000367 นางสาวประภัสรา วังทะพันธ!

63111000368 นายป;ยะ ไชยแสง

63111000369 นายยุทธนา เพ็ชรแสงใส

63111000370 นายชลสิทธ์ิ มูสิกะ

63111000371 นางสาวอมรประภา ฟุตมุข

63111000372 นางสาวรัชนีกร ไชยตะมาตย!

63111000373 นายวรวุฒิ คําภูเมือง

63111000374 นางสาวอรสา มาดี

63111000375 นายพิสิษฐ! ประจําเมือง

63111000376 นางสาวธิดารัตน! ภูบุญเต็ม

63111000377 นายจักรรินทร! แก/วมณี

63111000378 นายพิริยสิทธ์ิ เจริญสุข

63111000379 นางสาวรัตติกาล กองเมือง

63111000380 นางสาวศิริพร เนาว!ศรีสอน

63111000381 นางสาวลักษ!สุดา ตะนะคี

63111000382 นายณรงค!ฤทธ์ิ กันแลบ

63111000383 นางสาวณัฐชา ก/อนคํา

63111000384 นางสาวจีรนุช แสงบุญ

63111000385 นางสาวขนิษฐา มะเสนัย

63111000386 นางสาวพัชรภรณ! เดชบุญ

63111000387 นายธวัชชัย วงศาโคตร

63111000388 นางสาวสายฝน ด/วงได/

63111000389 นางสาวจันทร!จิรา ทุมพลา

63111000390 นายแสนภูมิ เลื่อนลอย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000391 นางสาววิลาวรรณ วงค!แหวน

63111000392 นายนรินทร!ธร ภูสมยา

63111000393 นายณัฐพล พลลาภ

63111000394 นางดวงพร สายสินธุ!

63111000395 นายวิชญ!พล เผื่อแผ3

63111000396 นางสาวชลธิชา สัพโส

63111000397 นายเยศ นันศรีพรม

63111000398 นางสาวเมฆขลา ประเสริฐสังข!

63111000399 นางสาวรัชนีกร แสนโคก

63111000400 นายธนัสชัย สาตินิจ

63111000401 นางสาววิลาสินี วัตณโสพล

63111000402 นางสาวอภัสนันท! สุนันธรรม

63111000403 นายสุทธิภัทร ชุ3มใจ

63111000404 นางสาวปริศนา ไสวศักด์ิ

63111000405 นายวรวุฒิ ทะศรีโพธ์ิ

63111000406 นายคีรเทพ พหล

63111000407 นางสาวกมลชนก วงษา

63111000408 นายภาณุ บูชากุล

63111000409 นางสาวสุดารัตน! ศิลาพัฒน!

63111000410 นางสาวเมธิญา มี เลือก ใหญ3 

63111000411 นางสาวเสาวลักษณ! ช3างชัย

63111000412 นางสาวสายสุรี ศรีสะอาด

63111000413 นายภาณุวิชญ! ฤทธิตะมนต!

63111000414 นายธนัญชัย ไทยอ3อน

63111000415 นายธีระชัย สมบัติ

63111000416 นายนันภัสสรณ! ดวงดี

63111000417 นางร3Bงฤทัย แสงเพชร!

63111000418 นายปรวัฒน! เลื่อมศรี

63111000419 นางสาวสุธินี วิชัยศรี

63111000420 นางสาวสุพรรษา นามบุรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000421 นายอังคฤทธ์ิ ลอยสงวน

63111000422 นางสาวจินตนา ม่ันธรรมมา

63111000423 นายนันทศักด์ิ สุขสวน

63111000424 นางสาวพัชฎาพร ไชยเสน

63111000425 นางสาวจตุพร ตุลาพิภาค

63111000426 นายวัชระ สุริยวงศ!

63111000427 นายอรุณ ทองอ/ม

63111000428 นางสาวเพชรรัตน! พิลาบุตร

63111000429 นางสาวพรชิตา ใชยวงค!

63111000430 นางสาวอคิราภ!พร พาเบ/า

63111000431 นายธีรโชติ เหล3าเทพ

63111000432 นางสาวสุวนันท! ศิลปการ

63111000433 นางสาวภาณุมาส ชีระนะ

63111000434 นายปวิช เพ็งสว3าง

63111000435 นายอิสระ มีแพง

63111000436 นางสาวอารยา นนทะบุตร

63111000437 นายอภิเดช เหลาพรม

63111000438 นายบรรพจน! ปองดี

63111000439 นางสาวพัชราวรรณ นิยะนุช

63111000440 นายอภิสิทธ์ิ พงษ!พิศ

63111000441 นางสาวนวรัตน! แก3นท/าว

63111000442 นางสาวชมพูนุช บุตรเทพ

63111000443 นางสาวธัญญาเรศ ผาณิบุศย!

63111000444 นางสายฝน สิงห!วงษ!

63111000445 นางสาวมณีรัตน! เพ่ิมข้ึน

63111000446 นายพีระพล ธรรมวรรณ

63111000447 นางสาวชรินดา สาวะทา

63111000448 นายจตุพร จิตรักญาติ

63111000449 นายกรวิทย! กลิ่นอุบล

63111000450 นางสาวชนาพร โสภา

หน/า 15 จาก 16               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63111000451 นางสาวสุชาวดี จูมวันทา

63111000452 นายกองทัพ เพชรเก3า

63111000453 นายเทพดํารงค! แก3นหม่ัน

63111000454 นายเชษฐา โพธ์ิผาง

63111000455 นายสถาพร พาพิชัย

63111000456 นางสาวชนาพร สุพรรณเมือง

63111000457 นายอนุชิต ทองประเทือง

63111000458 นางสาวนภสร ธรรมเจริญ

63111000459 นางสาวภาณุมาศ สารพิมพ!

63111000460 นายไพศาล ปากดี

63111000461 นางสาวเจนจิรา ดําหนา

63111000462 นางสาวอัญชลี ประก่ิง

63111000463 นางสาวสุนิสา หล/าพรม

63111000464 นายเศรษฐา กาแดง

63111000465 นายพงศธร ทองทํามา

63111000466 นายอรรถพล ดันมีเเก/ว

63111000467 นายศุภกฤต หวานทรัพย!

63111000468 นายพงศธร กางทอง

63111000469 นางสาวอัญธิดา ดวงสอนแสง

63111000470 นางสาวจุฑามาศ พรมดี

63111000471 นายธีรภัทร! ยตะโคตร

63111000472 นางสาวณิชาภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร

63111000473 นางสาวปนัดดา หลาบหนองแสง

63111000474 นางสาวศศิกานต! ฉลวยงาม

63111000475 นายชลสิทธ์ิ สุวรรณรงค!

63111000476 นางสาวจิรัชยา มังคละคีรี

จํานวน 476 ราย

หน/า 16 จาก 16               



เลขประจําตัวสอบ

63112000001 นายชัยมงคล บุญเชิด

63112000002 นายณัฏฐา สุขเสฏฐนนท�

63112000003 นางสาวพรรณวดี ตะวะนะ

63112000004 นางสาวสุภารัตน� ทองคล%าย

63112000005 นางสาวกมลชนก วันนาพ(อ

63112000006 นางสาววราลักษณ� สาแขม

63112000007 นางสาวป-ยรัตน� มูลมานัส

63112000008 นายนฤดล สระมูล

63112000009 นายกฤษฎา รัตน�พลที

63112000010 นายจักรกฤษณ� การิสุข

63112000011 นายภาคภูมิ สาวสืบ

63112000012 นางสาวอมรรัตน� ดงป5ดถา

63112000013 นางสาวณัฐพัชร� รอบรู%

63112000014 นายสุพจน� ทันธรรม

63112000015 นายฐานะรัฐ บุญมาวงษา

63112000016 นายภานุวัตร� สาครขันธ�

63112000017 นางสาวอรพรรณ ไชยรินทร�

63112000018 นายทศพล ศรียงค�

63112000019 นางสาวชิวรัตน� เชื้อขาวพิมพ�

63112000020 นายนรินทร� เชื้อบัณฑิต

63112000021 นางชมพูนุช สุดโยธา

63112000022 นายเทวา เสนาวัง

63112000023 นางสาวลักขณา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63112000024 นายณัฐพงษ� ภูมิบ%านค%อ

63112000025 นางสาวไตรรัตน� พลศักด์ิ

63112000026 นางสาววชิรญาณ� คําเขียว

63112000027 นางสาวกาญจนาภรณ� ภูอาลัย

63112000028 นางนัฐกานต� เสนา

63112000029 นายธนาตย� หาทํา

63112000030 นางสาวศรีประภา แสงศิริ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

หน%า 1 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000031 นายภูวิช ภูมูลนาธนเดช

63112000032 นายพนัดชา ภูริศรี

63112000033 นายคธาวุธ วงศ�ประชา

63112000034 นายยันยงค� ศรีทิน

63112000035 นายธีระพงษ� ใจบุญ

63112000036 นางสาวพัชรี พรรณารักษ�

63112000037 นางสาวมาริสา กองศรี

63112000038 นายคณาธิป เพ่ิมพูน

63112000039 นางสาวจิระสุดา ปาลสาร

63112000040 นางสาวจิตติพร สุทธิบริบาล

63112000041 นายกฤษณะ ศรีโคตร

63112000042 นายอัครวัฒน� ใจกล%า

63112000043 นายพงษ�พันธ� แสนนาวา

63112000044 นางสาววธัญญา ธรรมคันที

63112000045 นายณัฐพล รัตนวร

63112000046 นายกะรัตเพชร โสดาธาตุ

63112000047 นางสาวกัณฐรัตน� จุตินิมิตรชัย

63112000048 นายขวัญอุเทน อินทร�เฮ%า

63112000049 นายสันติราษฎร� ป5ตถามา

63112000050 นางสาวพรไพลิน จันทรภา

63112000051 นางสาวยุพเรศ ไชยเดช

63112000052 นายธนาวุฒิ พ(อเกษ

63112000053 นายธนกร ไพรดี

63112000054 นายเกรียงไกร มาลี

63112000055 นางสาววรรณนิศา วะชุม

63112000056 นางสาวกุลธิดา จินดา

63112000057 นางกาณจนภร ธรรมสมบัติ

63112000058 นายอธิพกร อุ(นชิน

63112000059 นางสาวดาวสุพา ยันศรี

63112000060 นายนัฐพงษ� อาจแก%ว

หน%า 2 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000061 นางสาวปวีณา แสนพันนา

63112000062 นางสาวสีวลี พรหมโสภา

63112000063 นางสาวริญญรัตน� วัชระสิทธ์ิชัย

63112000064 นางสาวปภารัตน� กุมจันทึก

63112000065 นายเตชินท� นาทราย

63112000066 นางฐิติยา สังกฤษณ�

63112000067 นางสาวนงเยาว� เฉิดละออ

63112000068 นางสาวภัคจิรา ถานันดี

63112000069 นายอนุชา พิณรัตน�

63112000070 นางสาวนาฏยา ยุวนิช

63112000071 นางสาวกมลทิพย� ชางฉ่ิง

63112000072 นางสาวเมทะนี โสภาพ

63112000073 นายนภัทร มัชฌิมา

63112000074 นางกิตินันท� ภูมิโสม

63112000075 นางสาวอนัญญา งามตา

63112000076 นางสาวเกศมณี บ(าวนอ

63112000077 นางสาวพิมพร สารมะโน

63112000078 นางสาวสิริวิมล หิระเดช

63112000079 นางสาวนภัสราภรณ� หน(อสีดา

63112000080 นางสาวสุพรรณี ทองอุ(น

63112000081 นางสาวประถมรัตน� โทนา

63112000082 นางสาวนฤมล คัณทะสุวรรณ

63112000083 นางสาวกิตตาพร ประจวบมอญ

63112000084 นายอธิวัฒน� อั้วชนะ

63112000085 นายณัฐพล ประจงกาญจน�

63112000086 นางสาวเกษรา หลักคํา

63112000087 นายอิทธิพงค� สิงแก%ว

63112000088 นายปฏิพาน สีนาบุญ

63112000089 นางสาวพุ(มพวง วงศ�อะคะ

63112000090 นางสาวกัณฐิกา ธรรมวิเศษ

หน%า 3 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000091 นางสาวนุชนาถ หาญธงชัย

63112000092 นายสุธิเชต ผลาศักด์ิ

63112000093 นางสาวกมลวรรณ วาตาดา

63112000094 นางสาวนันทพร กันมันตคุณ

63112000095 นางสาววราภรณ� วริยศ

63112000096 นายอนุวัฒน� พฤคณา

63112000097 นายสิทธิกร ฆ%องลา

63112000098 นางสาวนีนทริยา สิงห�ณีย�

63112000099 นายชัยวัฒน� หลักคํา

63112000100 นางสาวภาริณี ปางมณี

63112000101 นางสาวอลิศ วิเศษศักด์ิ

63112000102 นางสาวนิตย�ธิดา วันอ(อน

63112000103 นายเทวฤทธ์ิ คําข้ึน

63112000104 นายวิทยา สาริหา

63112000105 นายอรุชา ดอนโคตร

63112000106 นางสาวสุดารัตน� รัตนวงศ�

63112000107 นางสาวพรนภา สีหะไตรย�

63112000108 นางสาวลัดดา โคตรทุม

63112000109 นายองอาจ พลปากดี

63112000110 นายถิรวัฒน� แพงขวา

63112000111 นางสาวธัญวัฒน� สิงห�งอย

63112000112 นางสาวดลยา มงคลชาติ

63112000113 นายเศรษฐกาญจน� แก%วดอนหัน

63112000114 นางสาวสุดาพร บัวบาน

63112000115 นายสัตยา ทุมรักษา

63112000116 นางสาวโยถิกา นาโควงค�

63112000117 นายยอดดอย จันทิหล%า

63112000118 นางสาวสมแสง ชาดง

63112000119 นายนันทพงษ� ยางธิสาร

63112000120 นางสาวรินลดา ประสาน

หน%า 4 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000121 นายนิวัฒน� กาญจนธํารง

63112000122 นายชาติชาย พลชา

63112000123 นางสาวปาณิสรา สุขานนท�

63112000124 นายทนงศักด์ิ สารักษ�

63112000125 นางสาวอนุสรา ม่ิงโสภา

63112000126 นางสาวพรรณพร วาจารัตน�

63112000127 นายประศานต์ิ ประลอบพันธ�

63112000128 นางสาวธีรดา มงคลเคหา

63112000129 นางสาวกนกอร แดงสีดา

63112000130 นางสาวพิจิตรา สายจันทร�ดี

63112000131 นายเจนภพ คูสว(างวงศ�

63112000132 นางสาวภัทริกา ศิริสถิตย�

63112000133 นายจิรศักด์ิ ไชยเชียงพิณ

63112000134 นางสาวกฤตยา อาสนะชัย

63112000135 นายสราวุธ พิพัฒนสุข

63112000136 นายอภิสิทธ์ิ เมืองปากน%อย

63112000137 นางสาวละมัย บุรม

63112000138 นายกิติพันธ� บํารุงภักด์ิ

63112000139 นางสาวนภัสสร เผ%าหอม

63112000140 นางสาววรินทร�ธิรา หลอดอาสา

63112000141 นางสาวเพชรลัดดา สิทธาหนุน

63112000142 นายวิศรุต มะยัง

63112000143 นางสาวจิตตา โสภา

63112000144 นายมาโนชญ� สุวรรณศรี

63112000145 นางสาวชญาภา ภูมิประมาณ

63112000146 นายมานะชัย ลุนศรี

63112000147 นางสาวนุชรี นามอาสา

63112000148 นางสาวกรรณิตา แก%วคําควร

63112000149 นางสาวฉัตรทริกานต� พิศสุวรรณ

63112000150 นายณัฐพงษ� ถาวะโร

หน%า 5 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000151 นายกฤตยชญ� วงศ�จันทร�

63112000152 นายศิริชัย แพงดี

63112000153 นายธนากร จันดวงสี

63112000154 นายจิรวัฒน� บรรจงไกรพิชญ�

63112000155 นางสาวนัตตา รัตนนิมิตร

63112000156 นางสาวกวินภรณ� รามประพฤติ

63112000157 นางสาวรัชมินต� จิตจักร

63112000158 นางสาวเบญจจมาศ เลาวิริยะกุล

63112000159 นายจักรกฤช ใบธรรม

63112000160 นางสาวอนันตยา ยอดเเสง

63112000161 นายชัยสิทธ์ิ ป5กษา

63112000162 นางพรทิพย� อุปแก%ว

63112000163 นางสาวสุวนา ศรีบุญโยธา

63112000164 นายนัฐกร สัพโส

63112000165 นางสาวศิรินนารถ เงาะสนาม

63112000166 นางสาวพรพิมล คุนุ

63112000167 นางสาวพนิดา พรมวงศ�

63112000168 นางสาวจุฑาพร พิมมะลา

63112000169 นางสาวภาวิณี คํามา

63112000170 นายประพัทธ� พรมมาซุย

63112000171 นางสาวเมทินี โลไธสง

63112000172 นางสงกรานต� ศรีภักดี

63112000173 นายณัฐวุฒิ พนาลิกุล

63112000174 นางวราภรณ� คําภีระ

63112000175 นางสาวพิชญาภา ลือแสน

63112000176 นายศรายุธ พิกุล

63112000177 นายวนัส ขันดี

63112000178 นางสาวณชกมล ภูจอมขํา

63112000179 นางสาวสุภาพร วงศ�ตาพรม

63112000180 นางสาวพลอยไพลิน ไทยทะนงค�
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63112000181 นางสาวปุณณดา ผ(องคณะ

63112000182 นางสาวธนพร ชนะจันทร�

63112000183 นางสาวพิมพ�รภัส กําลังหาร

63112000184 นายกิตติพงศ� มะพันธ�

63112000185 นางสาวสุกัญญา แก%วบุดดา

63112000186 นายธวัชชัย แผลงฤทธ์ิ

63112000187 นางสาวนิลาวัลย� มีชั้นช(วง

63112000188 นางสาวอรทัย วิชา

63112000189 นายจักรพันธ� ชานุชิต

63112000190 นางรินดา ปทุมนันท�

63112000191 นายเนติพงษ� พองผลา

63112000192 นางสาววิภาวดี โกนากัน

63112000193 นางสาวโชติกา ภูมีวัตร�

63112000194 นางสาวปุณิกา เกลี้ยงกลิ่น

63112000195 นายป5ญญา แพงฒิสาร

63112000196 นายรัฐชานนท� ไชยแสง

63112000197 นายณัฏฐชัย เพียปลัด

63112000198 นางสาวศิรินารถ สิทธิวิบูลย�

63112000199 นายนคเรศ ว� รสธรรม

63112000200 นางสาวอุรารัตน� โคกแปะ

63112000201 นางสาวธารารัตน� ธารารัตน� เหล็กหล(มศักด์ิ

63112000202 นายวุฒิชัย นามเลน

63112000203 นางสาวนงลักษณ� โพธ์ิศรี

63112000204 นางสาวนิภาพร ม่ิงมิตร

63112000205 นางสาวสุดารัตน� วงศ�กาฬสินธุ�

63112000206 นางสาวมาลัย ผลทิพย�

63112000207 นางสาวพรชนก พรหมภักดี

63112000208 นางสาวกัลยาณี ธรรมมาร

63112000209 นายจักรกฤษณ� เดชโฮม

63112000210 นางสาวกัญญาณี โสมนาม
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63112000211 นางสาวเมทินี สีดามาตร

63112000212 นายนฤชา พิชิตกุญชร

63112000213 นางสาวพรวิภา แก%วพิกุล

63112000214 นายภาณุพันธ� ทัศคร

63112000215 นางสาวน้ําค%าง สิมมาเต(า

63112000216 นายชัชพงษ� เหล(าการ

63112000217 นายเอกวิทย� ไชยศรี

63112000218 นางสาวมยุรี แจ(มแสง

63112000219 นายคมสันต� สีพลัง

63112000220 นางสาวอมรพรรณ กุนะ

63112000221 นายชญาน�ทิพย� สีหาคม

63112000222 นางสาวกนกทิพย� ดีพรม

63112000223 นางสาวสิรภัทร ล%นพรม

63112000224 นายวิรัตน� เชื้อคําจันทร�

63112000225 นางสาวธันธิวา คําเงาะ

63112000226 นายณัฐวุฒิ สุวรรณรงค�

63112000227 นางสาวศิริพร เมืองคําพันธ�

63112000228 นายอาทิตย� ลุมวงษ�

63112000229 นางสาวสุมิตรา วงษ�หาญ

63112000230 นางสาวจุติมา สร%อยคํา

63112000231 นางสาวนิตยา ภูหัดธรรม

63112000232 นายสุริยัน ทุมชะ

63112000233 นางสาวแพรวพรรณ แก%วคุณเมือง

63112000234 นางสาวจินดารัตน� สมบุตร

63112000235 นางสาวภัควลัญญ� แสงศักด์ิ

63112000236 นางสาวจุฑาทิพย� อุ(นผาง

63112000237 นางสาวขจีวรรณ ป-ตะคง

63112000238 นางสาวฐิติรัตน� พรหมราช

63112000239 นายเฉลิมพล บุตรดี

63112000240 นายอนุชา เชื้อคําจันทร�
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63112000241 นางสาวจิดาภา รอดบุญมา

63112000242 นายวุฒิกัลย� ตราชู

63112000243 นายปริทัศน� ฉํ่าสบาย

63112000244 นางสาวอาภาภรณ� กิติรัตน�

63112000245 นางสาวชนิสรา สารกุล

63112000246 นายอนุเดช พันธ�เทศ

63112000247 นายอณุพัฒน� ชีตารักษ�

63112000248 นายศราวุธ สอนสา

63112000249 นายพุฒิพงศ� สุนะไตร

63112000250 นายณัฐภัทร ตรีศรี

63112000251 นายวุฒิไกร สุขวันดี

63112000252 นางสาววิไล ธานี

63112000253 นางสาวพรหมพร ศรีษะเกษ

63112000254 นางสาวรุ(งอรุณ สุภดี

63112000255 นายธนศักด์ิ สุริยะ

63112000256 นายอาทิตย� สมศรีสุข

63112000257 นายอัครเดช ถ่ินแสนดี

63112000258 นางสาวกมลทิพย� กิริมิตร

63112000259 นายพงศธร วิบูลย�จันทร�

63112000260 นางสาวสุนิสา ตMะถา

63112000261 นางสาวนิตยา วิณะโรจน�

63112000262 นายพรชัย วิบุลกุล

63112000263 นายสามารถ โพธ์ิสีดา

63112000264 นางสาวอารียา นิจจํานงค�

63112000265 นางสาวสร%อยสุดา อุตรหงษ�

63112000266 นางสาวจิราภรณ� แสงสร

63112000267 นายธเนศ เจริญรัตน�

63112000268 นางสาวกวีพร ทองวงษ�

63112000269 นายสามารถ โคตาสา

63112000270 นางสาววรรณิภา บุญเกษม
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63112000271 นายกิตติชัย ม่ิงวงศ�ยาง

63112000272 นางสาวประภัสสร ธีสุระ

63112000273 นางสาวกาญจนา สุทธิอาจ

63112000274 นายธีรวิทย� เสนาสีงข�

63112000275 นายภาณุพงศ� ศรีบุรินทร�

63112000276 นางสาวน้ําฝน ทศกันฑ�

63112000277 นางสาววรรณภา เทพโสภา

63112000278 นางสาวเกศรินทร� คําวงษ�

63112000279 นางสาวนารีรัตน� เข็มตรง

63112000280 นายอลงกต พิสัยพันธ�

63112000281 นางสาวมาริสา รามศิริ

63112000282 นายเสรี สีตาแสง

63112000283 นายสิรภพ ประจวบกลาง

63112000284 นางสาวทิพรัตน� ยางธิสาร

63112000285 นายธวัชชัย ศรีงาม

63112000286 นางสาวณิชมน แสนวัง

63112000287 นางสาววิชชุดา ศรสุวรรณ

63112000288 นายศิริศักด์ิ ไชยนาพันธุ�

63112000289 นายธีระศักด์ิ ธิโสภา

63112000290 นางสาวสุดารัตน� พระโพธ์ิ

63112000291 นายเจษฎา วงศ�เตชะ

63112000292 นายนพจร เจริญศิลปO

63112000293 นางสาวสิรินทรา เลาสูงเนิน

63112000294 นายเกียรติศักด์ิ โถคํานาม

63112000295 นายณัฐศักด์ิ อาจแก%ว

63112000296 นางสาวสุภาวรรณ จันทนา

63112000297 นายชัยณรงค� บาลลา

63112000298 นางสาวรักษ�สุดา เสียงเลิศ

63112000299 นางสาวประภัสสร ชัยทองคํา

63112000300 นางสาวมธุลดา พิมราช
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63112000301 นางสาวกฤตติกา บุญคํา

63112000302 นางนิภาพรรณ� วงษ�ขุลี

63112000303 นายชินวัฒน� แสงจันทร�

63112000304 นางสาวชลิดา บรรพานิชย�

63112000305 นายเอราวัณ วิเศษศิริกานต�กุล

63112000306 นางสาวสมคิด ชุมพล

63112000307 นายไกรศร โสประดิษฐ

63112000308 นางสาวจิรพรรณ สายสินธุ�

63112000309 นางสาวธนัญญา ทามาฤทธ์ิ

63112000310 นางสาวธิรานันท� วังคีรี

63112000311 นายทศพล ศรีสะอาด

63112000312 นายนัฐวุฒิ วงศ�ษาโคตร

63112000313 นางสาวกฤตินันท� นันทะมาตย�

63112000314 นายรัชพล พิชญ�พิบูลสกุล

63112000315 นางสาวฤทัยรัตน� ชัยยา

63112000316 นางสาวกัลยา ฤทธิธรรม

63112000317 นางสาวจันทร�เจ%า จันทะวงค�

63112000318 นายพลากร แก%วนาทม

63112000319 นางสาวจันทิมา ดีโท

63112000320 นางสาวภาลิตา วรินทรา

63112000321 นางสาวพิราภรณ� อ(อนนอ

63112000322 นายสุพจน� ศรีสุระ

63112000323 นายพลากร ทองสอดแสง

63112000324 นางสาวอาทิตยา จําเริญใจ

63112000325 นายพลวัฒน� สุทาธรรม

63112000326 นางสาวเบญจรินทร� จันทคัส

63112000327 นายกฤษชนะชัย มุกทา

63112000328 นางสาวนิภาภรณ� นามวงษา

63112000329 นายอรรถพล ก่ิงทอง

63112000330 นางสาวกนกภรณ� เพ็ชรนนท�
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63112000331 นายภาณุพงศ� แก%วไตรรัตน�

63112000332 นางสาวระวิวรรณ หนูสี

63112000333 นางสาวลัดดาวัลย� วงษ�จูม

63112000334 นางสาวกมลวรรณ ธนาภรณ�ภูเงิน

63112000335 นางสาวภิมลวรรณ ทิศเสถียร

63112000336 นางสาวอารยา ดวงชัย

63112000337 นายวันเฉลิม ก่ิงภูเขา

63112000338 นางสาววันทนีย� นาเวียง

63112000339 นายชาญวิทย� จันทะเสน

63112000340 นางสาวสิรินภา ลืออ(อนดี

63112000341 นางสาวภัทรภร ศรีเมืองเฮ%า

63112000342 นางสาวมินตรา ธรรมจินดา

63112000343 นางสาวนันทพร ป5ญญา

63112000344 นายอัครกฤษ ผดุงศรี

63112000345 นางณปภัช คตธมาตย�

63112000346 นางสาวนฤมล หมีกุล

63112000347 นางสาวพรสุดา ร(วมจิตร

63112000348 นายเด(นชัย สานคะนา

63112000349 นายวรัญPู จางจันทร�

63112000350 นางสาวชลกาญจน� พับพา

63112000351 นายศุภกิจ เกตวงษา

63112000352 นางสาวทรัพย�ศิริ อภิบาล

63112000353 นางสาวจิราภรณ� ไชยวงศ�คต

63112000354 นางสาวกนกพร สิทธิจักร

63112000355 นายนพกร ตะพานแก%ว

63112000356 นายปรเมษฐ� จอมแปง

63112000357 นายสุบัน ชนะจิตต�

63112000358 นางสาวนิติยา ภูมิแสง

63112000359 นางสาวชฏาพร สมบัติศรี

63112000360 นางสาวสุพรรณี เหลาพร
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112000361 นางสาวพัชรี สีลาคู

63112000362 นางสาวสุพิศตรา ข%อยุ(น

63112000363 นายประพัน เชื้อหาญ

63112000364 นางสาววรรณวิภา ทิพยศรี

63112000365 นางสาวสุภาภรณ� สุขสงวน

63112000366 นางสาวเจนจิรา บัวบน

63112000367 นางสาวนัฐกานต� ศรีภิรมย�

63112000368 นายชิติสรรค� ภูระบัตร

63112000369 นางสาวสมถวิล ถวิลหวัง

63112000370 นางสุปราณี วงศิลา

63112000371 นางสาวศรัญญา โคตรภู

63112000372 นายวิรัตน� ราชเพียแก%ว

63112000373 นายสมชัย สงวนศรี

63112000374 นางสาวสิริประภา สวนแดง

63112000375 นายเทพป-ติ สิงห�หาพาล

63112000376 นางดารารัตน� มหาราต

63112000377 นางสาวสุภาภรณ� วิเศษลา

63112000378 นางสาวจันทกานต์ิ แก%วงามสอง

63112000379 นายภานุพงศ� ศรีสถาน

63112000380 นายไพรวัลย� ศรีจันทร�

63112000381 นางสาวเบญจภา ไชยชนะ

63112000382 นางสาวกฤษดา สังข�ทอง

63112000383 นางสาวจุไรวรรณ เวฬุวนารักษ�

63112000384 นายศุภกิตต์ิ บรรดิษฐ�ภักด์ิ

63112000385 นางสาววริศรา สุปะเม

63112000386 นายสันติ ช(วยคํ้าชู

63112000387 นางสาวอรชร ศุขแจ%ง

63112000388 นายธนยศ บัวสิงห�

63112000389 นางสาวกชพร ยอดสง(า

63112000390 นายจักรกริช รักอยู(
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63112000391 นายภาณุวัฒณ� แสนสามารถ

63112000392 นางสาวกาญจนา ผิลาออน

63112000393 นางสาวอรญา สารมานิตย�

63112000394 นางสาวลลิตตา สุไชยสิทธ์ิ

63112000395 นางสาวมะลิวัลย� นิจจํานงค�

63112000396 นางสาวกัลญา นาโสก

63112000397 นายวุฒิชัย สุจิมงคล

63112000398 นางสาวกันยกร ศรศิริบุตร

63112000399 นางสาวธนนัน ขาวศรี

63112000400 นางสาวเยาวภา มณฑา

63112000401 นางสาวกรรณิการ� กวนฮางฮอง

63112000402 นายปภากร แสนสะอาด

63112000403 นางสาวกุสุมา จันดาศักด์ิ

63112000404 นางสาวศิริรัตน� กรพันธ�

63112000405 นางสาวสุธารัตน� ละลึกถึง

63112000406 นายธีระวัฒน� สุขขา

63112000407 นายธนายุทธ คําโพธ์ิ

63112000408 นายทศพล อภัยโส

63112000409 นายสิรวิชญ� ศิริขันธ�

63112000410 นางสาวณัฐนันท� สิงหันต�

63112000411 นางสาววิชุตา ยะมา

63112000412 นายวิรศักด์ิ กลางท(าไค(

63112000413 นางสาวอาทิตยา สุจันทร�ศรี

63112000414 นางสาวสุธาทิพย� โลมาอินทร�

63112000415 นายธวนันท� แสนสุริวงค�

63112000416 นายภาณุพงศ� จงสมชัย

63112000417 นางสาวอริษา ศรีมงคล

63112000418 นายพิชัย แก%วแสนเมือง

63112000419 นางสาวอาทิตยา ไชยศรี

63112000420 นางสาวสุพัตรา คําใบ
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63112000421 นายอรรถพล นิลเกตุ

63112000422 นายวงศธร บุตรเพ็ง

63112000423 นางสาววาสนา บุตรเพ็ง

63112000424 นางสาวสุชญา ทองลอย

63112000425 นางสาวสุวนันท� พลสัสดี

63112000426 นางสาวพัชรพร ดาวเศรษฐ�

63112000427 นางสาวธีรพร ทะวงษ�ศรี

63112000428 นายยงยศ แสงอ(อน

63112000429 นางสาวน้ําฝน สทิง

63112000430 นายชาญชัย สุทธิอาจ

63112000431 นางสาวจุฑาทิพย� ดีแสน

63112000432 นายศุภวัฒน� ป5จจูมลี

63112000433 นายนาตาชา แสงกล%า

63112000434 ว(าที่ร%อยตรีมนต�ชัย เอี่ยมทัศน�

63112000435 นางสาวมุธิตา สุชารัตนวดี

63112000436 นายชาญวิทย� กางทอง

63112000437 นายศิริศักด์ิ หาริพงษ�

63112000438 นางสาวนงนุช ทิพย�แก%ว

63112000439 นางสาวปQวรา สระแจ%งตูม

63112000440 นางสาวป5ฐยาวัติ บุญศรี

63112000441 นายเจนณรงค� เข่ือนพงษ�

63112000442 นางสาวจิราพร ชินอาจ

63112000443 นางสาวณัฐิยา วงษ�จันทร�แดง

63112000444 นายจักรพันธ� สีกะบุตร

63112000445 นางสาวขวัญชนก ปุณประเสริฐ

63112000446 นายสุรสิทธ์ิ จักสุกัน

63112000447 นางสาวกฤติยาภรณ� จันทราศรี

63112000448 นางสาวพัชรี อภัยโส

63112000449 นายปารเมศ หินทอง

63112000450 นางสาวจิราภรณ� แก%วดอนหัน

หน%า 15 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000451 นายชรินทร� สุจริต

63112000452 นางสาวนัทติญา ดาวแก%ว

63112000453 นายชัยยศ สิทธิวงศ�

63112000454 นายศิริชัช มันขุนทศ

63112000455 นายสุรชัย คําชํานาญ

63112000456 นายทัตเทพ สิงหทองกูล

63112000457 นายศรายุทธ พิมพบุตร

63112000458 นายเจษฎา คนงาม

63112000459 นางณัฏฐณิชา สอนมงคล

63112000460 นางสาวนุชนารถ อนุแก(นทราย

63112000461 นางสาวรุ(งนภา โยตะสิงห�

63112000462 นายอภินันท� มิควาฬ

63112000463 นายอิสระภาพ พัสดร

63112000464 นางสาวสุดารัตน� ลาญาติ

63112000465 นางสาวชนิดา ชินผล

63112000466 นางสาวอพิณญา พันธสา

63112000467 นางมนันธญา แก%วย%อม

63112000468 นายธรรมนูญ วงศ�ละคร

63112000469 นางสาวสินีนาฎ วรรณภักดี

63112000470 นางสาวเบญจมาศ สารศรี

63112000471 นางสาววนิดา วงศ�อ(อน

63112000472 นางสาวพรทิภา อ.ท.ชม

63112000473 นางสาวรัชนี สีเหลือง

63112000474 นางสาววิชุดา ธรรมลา

63112000475 นางสาวขวัญฤดี บุตรวงศ�

63112000476 นางสาวสุภางค�ทิพย� พลรักษา

63112000477 นางสาวกาญจนา จันทคูณ

63112000478 นางสาวจันทร�จิรา คัณทักษ�

63112000479 นายณัฐวุฒิ ดําเวียงคํา

63112000480 นายสุพัฒชัย ชัยพานนท�วิชญ
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63112000481 นางสาวณัฐมน อยู(ในธรรม

63112000482 นางสาวฐิติมา อึ่งป5ญญา

63112000483 นางสาวศศิธร พละแสน

63112000484 นายทรงสิทธ์ิ ภูทะวัง

63112000485 นางสาวเยาวพา ธัญญารักษ�

63112000486 นางกมลมาส แก%วอุ(นเรือน

63112000487 นายยุรนันท� อิ่มเจือ

63112000488 นายศิวะพล ศรีเมือง

63112000489 นางสาวลินดา หาที

63112000490 นายธนพงษ� เงินดี

63112000491 นายนรภัทร เกคุแก%ว

63112000492 นางสาวธนิตา อ(อนทอง

63112000493 นายอดิศร ปSอมหิน

63112000494 นางสาวศิรินภา ชัยสาลี

63112000495 นางสาวจารุวรรณ ฐานวิเศษ

63112000496 นางสาววิภาวดี ศิริขันธ�

63112000497 นางกันยา นิยะนุช

63112000498 นางสาวสุธาสินี ลุนพงษ�

63112000499 นายชาญยุทธ ไวย�กัญญา

63112000500 ว(าที่ร%อยตรีอดิศร โสดา

63112000501 นางสาวสายธาร ดากาวงค�

63112000502 นายจิรายุทธ จันทะพรหม

63112000503 นางสาวพัชริดา นามฮุง

63112000504 นางสาวณัฐภัสสร ศรีสร%างคอม

63112000505 นางสาวประภัสสร วงษาเนาว�

63112000506 นางสาวหนึ่งฤดี โกษาจันทร�

63112000507 นายณัฐพงษ� อาจแก%ว

63112000508 นางสาวปราณี ศรีเงินดี

63112000509 นายศิริเดช ฝQมือดี

63112000510 นางสาวกัญญารัตน� พรมดวงดี
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63112000511 นางสาววราพร รุ(งเรือง

63112000512 นางสาวปรีญามล เกษเกษร

63112000513 นางสาวรุ(งทิวา สิงห�ชฎา

63112000514 นางสาวสุภาพร นาใจคง

63112000515 นางสาวพนิดา ขุนทา

63112000516 นางสาวศิริลักษณ� น%อยหา

63112000517 นางสาวป-ยะฉัตร สวัสดี

63112000518 นางสาวนภาลัย ไตรลาศ

63112000519 นางสาวชุติมา คันลาสิทธ์ิ

63112000520 นายอัฐศาสตร� พิเคราะห�งาม

63112000521 นางสาววิลัยพร อินธิโคตร

63112000522 นางสาวชนันทร สวนดอกไม%

63112000523 นางวารุณี ภูพวก

63112000524 นางสาวนุชนาถ สมชื่อ

63112000525 นางสาวศิริวรรณ ยะภัคดี

63112000526 นางสาวขนิษฐา ป5ตพี

63112000527 นายศักด์ิมนตรี สิงห�พรมมา

63112000528 นางสาวนวลนภา ราชศรีเมือง

63112000529 นายวิษณุ วงษ�จูม

63112000530 นายศรัญPู โยชน�เย้ือน

63112000531 นางสาวศรีสุดา บุดดี

63112000532 นางสาวประภาพร พรชัย

63112000533 นางสาวประภาพร ศรีแก%ว

63112000534 นายพรชัย เดือยพิมพ�

63112000535 นายถาวร สุวรักษ�

63112000536 นางสาวศิริวรรณ ชัยดี

63112000537 นายอิทธิเดช ถาบุญเรือง

63112000538 นายวรากร การะแสง

63112000539 นางสาวนารดา ฮวดศรี

63112000540 นางสาวมยุรี เผ(าศรี
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63112000541 นางสาวนิติยา โสดี

63112000542 นางสาวกษิณา พุทธรักษ�

63112000543 นางสาวสุมินตรา ศรีกูลกิจ

63112000544 นางสาวสุภาวรรณ ลือคําหาญ

63112000545 นายกุลพัฒน� นนทโคตร

63112000546 นางสาวกาญจนา คุยมูล

63112000547 นางสาวกรรณิกา น%อยสิม

63112000548 นางสาวละมัย ดวงมะลุ

63112000549 นางสาวกนกรัตน� รัตนะ

63112000550 นางสาวอาภากร สวนสมัย

63112000551 นางสาววรณัน ตันโลห�

63112000552 นางสาวธนาภรณ� วงค�ขุมเงิน

63112000553 นางสาวสิริญญา สุนทรชัย

63112000554 นางสาวปรียานุช เสนจันตะ

63112000555 นางสาวมณฑิรา ผิวขํา

63112000556 นางสาววราภรณ� บุญหลักคํา

63112000557 นายภูวดล ขันเพียแก%ว

63112000558 นางสาวนิภาพร พิมพ�ภูธร

63112000559 นางสาวอารีพร ศรีขาว

63112000560 นางสาวนิภารัตน� ดันมีแก%ว

63112000561 นายพิศณุ แสนวัง

63112000562 นายธีรยุทธ ภูคงคา

63112000563 นางสาวจุฑามาศ กิมภา

63112000564 นางสาวอรอนงค� กลยนีย�

63112000565 นายธนศักด์ิ ทองดี

63112000566 นางสาวเจษฎาพร ดอบุตร

63112000567 นายอนันต� รสดี

63112000568 นางสาวชนิดาภา ยานิตย�

63112000569 นางสาวนุชจรินทร� ลีนาลาด

63112000570 นางสาวจิฬาภรณ� สุพรรณ
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112000571 นายพิทักษ� เนตรเวร

63112000572 นางสาวชลดา ไชยมาตย�

63112000573 นางสาวอุบลวรรณ พันธ�หลวง

63112000574 นายปราโมทย� นันทะจักร

63112000575 นางสาวประกายมาศ ขุลีดี

63112000576 นางสาวเกศิณี ศรีวงษ�

63112000577 นางสาวรติกร นาทัน

63112000578 นางสาวเก็จแก%ว สีสา

63112000579 นางสาววรัญญา สุขสําราญ

63112000580 นางสาวอรนภา อ(อนแก%ว

63112000581 นางสาวหวันยิหวา ไชยโสดา

63112000582 นางสาวดวงตา คําโยธา

63112000583 นางสาวพรทิพา มอโท

63112000584 นายอรรถชัย โคตมณี

63112000585 นางสาวจุรีรัตน� ผาใต%

63112000586 นางสาวพรทิพย� ภาวงค�

63112000587 นายจิรวัฒน� กอนคอน

63112000588 นายกนต�ธีร� คําผาย

63112000589 นางสาวสุพัตรา วงภูงา

63112000590 นางสาวจิตสุภา กันบุรมย�

63112000591 นางสาววรรณนิภา บุบผาเต

63112000592 นางสาวป5ญยาพร จูมสีสิงห�

63112000593 นางสาวปลายทิพย� ภูเกิดพิมพ�

63112000594 นายอนุพงษ� สืบสาย

63112000595 นางสาวจิราภรณ� ศรีภูธร

63112000596 นางสาวเกศรินทร� ป5ญจิตร

63112000597 นางสาวพัชรินทร� อ(อนนาง

63112000598 นางสาวรุ(งทิวา กัลลา

63112000599 นางกลอยใจ เคนมี

63112000600 นายจิระชัย เจียมถนอม
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63112000601 นายวทัญPู ศรีป5ตถา

63112000602 นายวัฒนา กรุงศรี

63112000603 นางสาวประภัสสร แก%วหาดี

63112000604 นางสาวประภัสสร ป5นข่ืน

63112000605 นางสาวนุชธิดา คุณพระเมือง

63112000606 นางสาวนัดดา ไชยแสง

63112000607 นายศาตร�ตรา วรรณฤกษ�

63112000608 นายพงษ�ศักดา คําศรีระภาพ

63112000609 นางสาวกาญจนา จันดา

63112000610 นางสาวส(องหล%า สีมงคล

63112000611 นางสาวเจนจิรา แสนสาคร

63112000612 นางสาวสุภนิดา ชัยจันทร�

63112000613 นายดนัย จินดา

63112000614 นางสาวสุคนธ์ิทิพย� ลอดบุญมา

63112000615 นางสาวรณิดา ศรีกุล

63112000616 นายพิพัฒน� นะระทะ

63112000617 นายจักฏ�กฤษณ� ต%นกันยา

63112000618 นางสาวสุวพิชชา ผลจันทร�

63112000619 นางสาวศศิมาภรณ� พรมแพง

63112000620 นายชานน บ(อคําเกิด

63112000621 นางสาววิไลภรณ� ศรีวิไล

63112000622 นายอนุพงษ� พรหมโคตร

63112000623 นางสาวพรทิพย� คันธเจริญ

63112000624 นางสาวธนาภรณ� สุนทรชัย

63112000625 นางสาวชลนิชา ลุมพล

63112000626 นางรพีพร แสนสามารถ

63112000627 นายนฤพงษ� น%อยเภา

63112000628 นางสาวนาราทิพย� เรืองไชยศ

63112000629 นายชัชวาลย� ตลับนาค

63112000630 นางสาวแสงทอง กุลสุพรรณรัตน�
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63112000631 นายอดิศร ศรีวรสาร

63112000632 นายประกาศิต นรสาร

63112000633 นายจิตติศักด์ิ วงค�สีดา

63112000634 นางสาวกนกพร บุญศรี

63112000635 นางสาวพรรณรายณ� ศรีจันโท

63112000636 นางสาวเบญจวรรณ เนียงหนองคู

63112000637 นายเอกสิทธ์ิ มีชัย

63112000638 นายศักดา พลนารี

63112000639 นางสาวจารุวรรณ ผาทอง

63112000640 นายกวี แก%วก(า

63112000641 นางสาวพรรพิรา จันทะชาติ

63112000642 นางสาวกิติยา นาผล

63112000643 นางสาวจรรยารัตน� แดนสีแก%ว

63112000644 นายสุรศักด์ิ กุลสอนนาน

63112000645 นายวุฒิพงษ� พรหมสิทธ์ิ

63112000646 นายนิรมิต อยานนท�

63112000647 นายพิทยา จิตทวี

63112000648 นางสาววราภรณ� ศิริดล

63112000649 นายนัฐพงษ� บุญกว%าง

63112000650 นางสาลินี โตป-นใจ

63112000651 นางสาวอรอุมา พะตะเพ็ง

63112000652 นางสาวพรพรรณ นิวงษา

63112000653 นายพิสิษฐ โชติพันธ�

63112000654 นางสาวทิพพาภรณ� สังยา

63112000655 นายอาทิตย� ศรีวะรมย�

63112000656 นางสาวนันธิชา สุวรรณชัยรบ

63112000657 นางสาวปาริฉัตร นพเก%า

63112000658 นางสาวณัฐณิชา เล็กอ(อน

63112000659 นางสาวนลินี โปตะวัตร

63112000660 นายพิเชษฐ� เศรฐบุตร
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63112000661 นายกิติกร มโนสินธุ�

63112000662 นางสาวภัสสร ภัยดี

63112000663 นายจิตกร คําป-ตะ

63112000664 นางสาวสุพัตรา คําบุญเรือง

63112000665 นางสาวชุติมันต� ไชยสัตย�

63112000666 นางสาวจิรวรรณ พวงพันออน

63112000667 นายอภิรักษ� ฐานทนดี

63112000668 นางสาวขนิษฐา หงษ�แสน

63112000669 นางสาวพิศมัย คําทองไชย

63112000670 นางเมธินี พรหมสาขา ณ สกลนคร

63112000671 นางกัลยรัตน� สารภาค

63112000672 นายวสวัตต์ิ วิเศษทรัพย�

63112000673 นางสาวภาวดี ลามมา

63112000674 นางสาวณัฐมล พิมพาลุน

63112000675 นายพลวัฒน� ศรีหาราช

63112000676 นางสาวมณีรัตน� เขจรพร

63112000677 นางสาวปริษา จันพุฒ

63112000678 นายวสวัส จันทร�เทาว�

63112000679 นางสาวลัดดา พันธุลา

63112000680 นายอรรถพล ศิริภาร�

63112000681 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีวะธรรม

63112000682 นางสาวกรรณิกา วงค�กาฬสินธุ�

63112000683 นายเฉลิมวุธ ก่ิงมะทา

63112000684 นางสาวสาวินีย� โภคาพานิชย�

63112000685 นางสาววรรณภา ถาไชยลา

63112000686 นางสาวอรพรรณ เดชกุล

63112000687 นายธีระ นาพิมพ�

63112000688 นางสาวป-ยธิดา กลางสุโพธ์ิ

63112000689 นางสาวมะลิวรรณ ทะสี

63112000690 นางสาวสกาวเดือน กองแสน
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63112000691 นางสาวสุภาวดี สุขนันทา

63112000692 นายสุทธิพงษ� หาระมี

63112000693 นางสาวศุภกุลภรณ� ดวงภักดี

63112000694 นางสาวศศิธร รวมสิทธ์ิ

63112000695 นายเจษฎา นามโคตร

63112000696 นายอานันท� ขันอาษา

63112000697 นายชัยพล เหล(าการ

63112000698 นางสาวลาวัณย� ดากาวงค�

63112000699 นายอนุชา จันทร�ดาวัน

63112000700 นายคฑาฤทธ์ิ ศรีวิไล

63112000701 นางสาวลัดดาวัลย� อุ(นสา

63112000702 นางสาววนัชพร ใจฟู

63112000703 นายวีระชาติ ศรีบุญราช

63112000704 นางสาวเมธิรา ขันทะชา

63112000705 นายวัฒธพล สามารถ

63112000706 นางสาวพิไลวรรณ คําลือฤทธ์ิ

63112000707 นางสาวอังสุรีย� นากาจิมา

63112000708 นางสาวธิดารัตน� บรรหาไชย

63112000709 นายพิทวัส อุไร

63112000710 นางสาวนาตยา ศรีประสงค�

63112000711 นายมงคล สุริยะแสง

63112000712 นางสาวกนกอร ฤทธ์ิศรี

63112000713 นายรัฐพงศ� มีแวว

63112000714 นางสาวกมรชุดา พิมบูลย�

63112000715 นายอัฎพล ชารีราษฎร�

63112000716 นางสาวยุวรี ม(วงภูเขียว

63112000717 นายวุฒินันท� จันทร�ลือชัย

63112000718 นายจักรภัทร โคตรตาแสง

63112000719 นางสาวอริษา เรียมแสน

63112000720 นางสาวรัตนาภรณ� พรมสุวรรณ
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63112000721 นายวิทยา โขประพัฒน�

63112000722 นางสาวเกวลี รัตนกร

63112000723 นายอนุพงษ� ศรีบุญเรือง

63112000724 นางสาวชไมพร ไวยวรณ�

63112000725 นางสาวอธิติยา ชมภูนิช

63112000726 นายบุญฤทธ์ิ บุญประคม

63112000727 นายวิทยา บุตรโยจันโท

63112000728 นายสุวิจักขณ� โยมศรีเคน

63112000729 นางสาวนฤภร นากระโทก

63112000730 นายปุลากร ชนะชัย

63112000731 นางสาวนฤมล ภูษีฤทธ์ิ

63112000732 นางสาววิไลพร หริ่งแก%ว

63112000733 นางสาวสุภารัตน� โคตรชัย

63112000734 นายศุภษร โคตรชมภู

63112000735 นายสิบทิศ เครือประสาร

63112000736 นางสาวแพรวนภา วงรคร

63112000737 นายอนุวัฒน� แกระหัน

63112000738 นางวินิจดา บําเพ็ญ

63112000739 นางสาวกมลชนก พลหงษ�

63112000740 นายรณชิต ศรีอักษร

63112000741 นายวรรณสุคนธ� ฤทธิมาร

63112000742 นางเปรมฤทัย แข็งมนตรี

63112000743 นางสาวสมพิศ ศรีสมบัติ

63112000744 นางสาวบุษบง บุญภู

63112000745 นางสาวธาริณี วงษ�ไพศาล

63112000746 นางสาวศิรินภา ดาเหลา

63112000747 นายณัฐพงศ� นามสิงห�

63112000748 นางสาวชนัดดา ชูนอก

63112000749 นางสาวชลธร โพธ์ิคํา

63112000750 นางสาวธัญยุพา ประเดชา
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63112000751 นายสุวิจักขณ� นวลมณี

63112000752 นางสาวอัญชลี นครังสุ

63112000753 นางสาวจิราภรณ� สุพันทนัน

63112000754 นางสาวยุวดี ลอดคูบอน

63112000755 นางทัศนีย� กองอ%น

63112000756 นางสาวสุนิสา บุญชื่น

63112000757 นางสาวกัญญารัตน� ใจใส

63112000758 นางสาวธัญญามาศ ธนโพธ์ิ

63112000759 นางสาววิรากร นิเทียน

63112000760 นายวีระศักด์ิ ไกรศรี

63112000761 นางสาวศุภาวดี วงศ�ภาคํา

63112000762 นางสาวกัญญารัตน� มงคลสวัสด์ิ

63112000763 นางสาวนริศรา กิติราช

63112000764 นายทินวัฒน� ชาติศักด์ิ

63112000765 นายวรกิต สร%อยด้ัน

63112000766 นางสาวสุจิตตรา เวียงจันทร�

63112000767 นายฤทธิไกร ผ(านเสนา

63112000768 นายพิทวัส พิมพ�พา

63112000769 นางสาวศันสนีย� ทับทิมใส

63112000770 นายวัชรพงษ� วิจิตรจันทร�

63112000771 นายเอกณรงค� เอี่ยมด%วง

63112000772 นางสาวณัฐชนก พงษ�ไพบูลย�

63112000773 นางสาวกัตติญา หยาดไธสง

63112000774 นางสาววรรณกานต� บุระวัฒน�

63112000775 นายศิรวิทย� ศรีหาตา

63112000776 นายขจรศักด์ิ ม่ังค่ัง

63112000777 นายบรรพต วรชินา

63112000778 นางสาวทัศนีย� วงศ�พรม

63112000779 นายชากฤช นาคคชฤทธ์ิ

63112000780 นายพชร สุวพงษ�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112000781 ว(าที่ร%อยตรีนัฐพงษ� แก%วบุดตา

63112000782 นายเกรียงไกร หนูไธสง

63112000783 นายประพจน� ณะสูงเนิน

63112000784 นางสาวพัชรี สีชาแอน

63112000785 นายอภิชัย ภูมิลา

63112000786 นายธีรวัฒน� ภู(คํา

63112000787 นางสาวธนัชชา อ(อนก%อม

63112000788 นางสาวพัชรา ศรีเจริญ

63112000789 นางสาวอรอนงค� กุลสา

63112000790 นางสาวปวีณา คําใหญ(

63112000791 นางสาววรรณศิริ ลครศรี

63112000792 นางสาวพิไลพร กงซุย

63112000793 นางสาววราภรณ� ภูครองนาค

63112000794 นางสาวกัญจน�รัตน� ศรีวัฒนปรีดา

63112000795 นายจุมพล คชวงศ�

63112000796 นางสาวศิริพร รอดทะพร

63112000797 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา

63112000798 นายเฉลิมศักด์ิ ปุUมเปSา

63112000799 นางสาวรัตนพร ตันสมรส

63112000800 นางสาวสินีนุช วงศ�นุกูล

63112000801 นางสาวอรุโณทัย โทอาสา

63112000802 นางสาวบุญฑริกา ปุหริ่ง

63112000803 นางสาวจุฑามาศ วงศ�รัตนะ

63112000804 นางสาวนิภาพร การมงคล

63112000805 นางสาวพจนา รามศิริ

63112000806 นางสาวณัฐธิดา พรหมโคตร

63112000807 นางสาวสุทธิดา เสนจันตะ

63112000808 จ.ท.อภินันท� จันทร�ปุUม

63112000809 นายนิวัฒน� พลซา

63112000810 นายศราวุธ แก%วดิบ
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63112000811 นางสาวสุภาภรณ� บุญชูหล%า

63112000812 นายพัฒนา แก%วแก(นคูณ

63112000813 นางสาวธัญญารัตน� ไชยโพธ์ิ

63112000814 นายณัฐวุฒิ จันดา

63112000815 นางสาวนัฐกานต� นรสาร

63112000816 นางสาวรัตน�ติพร ดอนสินพูล

63112000817 นางสาวจุฑารัตน� จันทิม

63112000818 นางสาวอทิยา สุทธิพงษ�

63112000819 นางสาวสุภัทรา สุคันธัง

63112000820 นางสาวศุเมษา แก%วทอง

63112000821 นายพชรพงษ� การุณ

63112000822 นางสาวพีรยา นวลคําสิงห�

63112000823 นายณัฐพล คําสงค�

63112000824 ว(าที่ ร.ต. หญิงยุภาวดี บุญมาตร

63112000825 นางสาวมิตรสา วิภา

63112000826 นายไผ(เพชร นามปากดี

63112000827 นายยุทธนา แสนอุบล

63112000828 นายคาวี พันทุมมา

63112000829 ว(าที่ ร.ต.อาทิตย� พันธ�อกแดง

63112000830 นายพีรพล กฤษดํา

63112000831 นายณัฐวุฒิ ราชหาด

63112000832 นางสาวอารีรัตน� สงวนพันธ�

63112000833 นางสาวสุทธิดา ศรีพรหมษา

63112000834 นางสาวพิจิตรา อ(อนสุระทุม

63112000835 นายธีรชัย มาตรา

63112000836 นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร

63112000837 นางสาววรรณิศา ทองวรรณ

63112000838 นางสาวป5ทมา เผ(าทองงาม

63112000839 นางสาวสุดารัตน� อัญทะป5ญญา

63112000840 นางสาวนิตา ด%วงเก้ือ
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63112000841 นางสาวณัฏฐยา วงค�คําหาญ

63112000842 นายจิราวัฒน� ซิวจําปา

63112000843 นายป-ยะพงษ� ชนะมาร

63112000844 นายกิตติพงษ� อินขะ

63112000845 นายชัชวัสส� เรือนก%อน

63112000846 นางสาวมลฤดี วาระวะ

63112000847 นางสาววนิดา พันธ�จี

63112000848 นางสาวอัญชิษฐา นาทุม

63112000849 นายวัฒนพล ผลรักษ�

63112000850 นางสาวสรยา แก%วกันหา

63112000851 นายกฤษกร บุญโต

63112000852 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีรักษา

63112000853 นางชบานุช ถิตย�รัตน�

63112000854 นางสาวธูปหอม จันทร�ดี

63112000855 นายปกรณ� พงษ�ไพรัตน�

63112000856 นางอภิพร ภูศิริด

63112000857 นางสาวภัทรวรรณ ผลาผล

63112000858 นางสาวพรประภา บุ%งทอง

63112000859 นางพรสุดา โภคาพานิชย�

63112000860 นางสาววัชนี บุญสัทธา

63112000861 นางสาววิภาวรรณ อ%วนอินทร�

63112000862 นายพลาวัฒน� สุขประเสริฐ

63112000863 นายสัญญพงศ� ป5ญญาทิพย�

63112000864 นางสาวสุภาวดี บุตอัง

63112000865 นางสาวแสนแก%ว ลาญาติ

63112000866 นางสาวศิริลักษณ� ศรีละวัน

63112000867 นายทินกร พัดบุผา

63112000868 นายณัฐวุฒิ คําโพคา

63112000869 นายอภิชาติ สุขสบาย

63112000870 นางสาวรังสินี ฮมแสน
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63112000871 นางสาวณัฐรดา เราเท(า

63112000872 นางสาวกันยารัตน� ตัญญาภักด์ิ

63112000873 นายไชยา แสนทน

63112000874 นางสาวกมลฉัตร ศิริมูล

63112000875 นายปริวัฒน� ไชยบุตร

63112000876 นางสาวสุกานดา หุนติราช

63112000877 นางสาวสุนีรัตน� ไชยตา

63112000878 นางสาววาสนา ทุมโยมา

63112000879 นางสาวเกสินี ศรีวงษา

63112000880 นางสาวเจียมจิตร ม่ิงมิตรวัน

63112000881 นางสาวอรไท ยะสุนทร

63112000882 นางสาววีรยา ดวงคุณ

63112000883 ส.อ.หญิงบุษกร วังสุขี

63112000884 นางสาวป5ณฑิตา ไชยชมภู

63112000885 นางสาวขนิษฐา สุขย่ีดา

63112000886 นางสาวกนิษฐา ผาด(านแก%ว

63112000887 นายวิชชากร ชุมพล

63112000888 นายนุชอนงค� ขําเงิน

63112000889 นายอภิสิทธ์ิ พลอามาตร

63112000890 นายณัฐพล ยศตินเทียน

63112000891 นางสาวเปรมกมล ฐานทองดี

63112000892 นายปรัชญา เข่ือนกองแก%ว

63112000893 นางสาวอนุสรา วิชัยศรี

63112000894 นายทักษ�ดนัย นามมัน

63112000895 นางสาวลัลลดา เหล(าพร

63112000896 นางสาวชลกานต� สุระมรรคา

63112000897 นายธนชัย พรมจักร�

63112000898 นางสาววรรณธนา เครือเนตร

63112000899 นายอุทิศ คําทะริ

63112000900 นายคธาวุธ ยาเขียว
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63112000901 นางสาวกัลยาณี บุญโท

63112000902 นายนัตพงษ� ศรีวรรณ�

63112000903 นางสาวรัชฎาภรณ� พรรณา

63112000904 นางสาวจิราพร เพชรฎา

63112000905 นายวิษิทธิภรน� ราชกิจจํานงค�

63112000906 นายยุทธพงษ� ทรงวงเกตุ

63112000907 นางสาวพิรุณรัตน� ครองถ่ิน

63112000908 นายศิราภัทร มันขุนทศ

63112000909 นางสาวดิศรินทร� บุญแฮด

63112000910 นางสาวเจนจิรา พรหมโคตร

63112000911 นางสาวลลิตา เทียกมูล

63112000912 นางสาวธัญญาภรณ� แสงชาติ

63112000913 นายเอนก ประสงค�ดี

63112000914 นางสาวอุราวรรณ ลีโส

63112000915 นายอิทธิพล ตู%ภูมิ

63112000916 นางสาวสุดาวรรณ แสนปาก

63112000917 นายพลวัฒน� ไชยแสง

63112000918 ว(าที่ร%อยโทชัชชัย นวนมณี

63112000919 นางสาวจุฑารัตน� ศิริภาพ

63112000920 นางสาวนุชดา ใจขาน

63112000921 นางสาววิจิตรา สุจิมงคล

63112000922 นางวาสนา เรืองประทีป

63112000923 นายกิตติพันธ� เชื้อโชติ

63112000924 นางสาวณัฐริกา สุนทราวิรัตน�

63112000925 นางสาวเพชรฤดี สํารวมใจ

63112000926 นายชาตรี เพียรสดับ

63112000927 นางสาววนิดา วงศ�เตชะ

63112000928 นางสาวกริยากร ศรีระพล

63112000929 นางสาวดารารัตน� ใยลีอ(าง

63112000930 นางสาวจรียา สุราราช
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63112000931 นายนัฐพงษ� บัวทองสิงห�

63112000932 นายสุทธิลักษณ� สิทธิรัตน� ณ นครพนม

63112000933 นางปนัดดา แก%วก(า

63112000934 นางสาวผ(องศรี พาระแพง

63112000935 นางสาวปริญญา ไชยา

63112000936 นายกายสิทธ์ิ เพียรดํา

63112000937 นายสุขี แสนสุภา

63112000938 นางสาวสุวัชรีย� จําเริญเศษ

63112000939 นายธนากรณ� พรมเสนา

63112000940 นายสุวิชา ชัยกิจ

63112000941 นายเอกพงศ� เอกจักรแก%ว

63112000942 นายยุทธนา วจีสิงห�

63112000943 นางสาวแอนนา วิพรหมหา

63112000944 นางสาวโสภา วันบัวแดง

63112000945 นางสาววิภาดา อุปสิทธ์ิ

63112000946 นางสาวพรทิพย� ศรีระโส

63112000947 นายธวัชชัย พิมพ�สิงห�

63112000948 นางสาวสุธิดา ไชยมาตย�

63112000949 นางสาวศันศนีย� ขันติโก

63112000950 นางสาวประทุมมา บุตรท%าว

63112000951 นายนนทวัฒน� ผิวศิริ

63112000952 นางปรีดา กรมธรรมมา

63112000953 นางสาวสุภาพร สุพร

63112000954 นางสาวอมิตรา นาคนชม

63112000955 นางสาวกนกกาญน� ไชยประโคม

63112000956 นายศิวพงษ� พุทธิรักษ�

63112000957 นางสาวกนกนัฐ คําชมภู

63112000958 นางสาวปวีณา ป-โคทัง

63112000959 นายนราศักด์ิ ศรีมงค�

63112000960 นายบุณญาฤทธ์ิศักด์ิ จันทะพรม
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63112000961 นางสาวเอมอร แก%วสุวรรณ

63112000962 นางสาวป-ยภรณ� เสาทอน

63112000963 นายอภิชาติ พรหมสุข

63112000964 นางสาวรุ(งตะวัน อินทริง

63112000965 นายไกรศร บุญเรืองจักร

63112000966 นายอรรณพ ชัยดํารงค�

63112000967 นายนิธิศักด์ิ ศูนย�จันทร�

63112000968 นางภควดี นารีบุตร

63112000969 นางสาวศิริรัตน� มีตา

63112000970 นางสาววรรณวิษา หอมทอง

63112000971 นางสาวปลายมาศ นิกรสุข

63112000972 นายภาคภูมิ ทองสุทธิ

63112000973 นายวิษุวัติ วารินทร�

63112000974 นางจุฬารัตน� สาแขม

63112000975 นางสาวณัฏฐณิชา มาตย�ผล

63112000976 นายชิติพัทธ� น%อยนรินทร�

63112000977 นางสาวนุจรินทร� พันเนตร

63112000978 นางสาววิลาวัณย� ภูสนาม

63112000979 นายอนันต� วณิชยาไพสิฐ

63112000980 นายพลตรี แขกต%อย

63112000981 นายวีระพันธ� บุญเลิศ

63112000982 นางสาวกนกวรรณ ป-ลอง

63112000983 นายทวีศักด์ิ ทรัพย�ทวีสินชัย

63112000984 นายกิติภูมิ ก%อมมณี

63112000985 นางวิไลวรรณ ภาโส

63112000986 นางสาวศันสนีย� ปSองกัน

63112000987 นางสาวรัตนา พรมทองดี

63112000988 นางสาวสุดารัตน� ศิริขันแสง

63112000989 นายชลธวัช วงศ�หนองแวง

63112000990 นายวรโชติ จันทรา
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63112000991 นายณราวัฒน� ศรีวงษา

63112000992 นางสาวดลฤดี ภูหงษ�สูง

63112000993 นายแพงศรี พรมดี

63112000994 นายวรวุฒิ อ่ําจุ%ย

63112000995 นายนัฐพงษ� ไกรรัตน�

63112000996 นางสาวศิริยากร อ(อนสิงห�

63112000997 นายสิทธิโชค จินะสา

63112000998 นายธีระภัทธ� ขันอาสา

63112000999 นางสาวสามลทัศ ตาลี

63112001000 นายวีระศักด์ิ เกรงชัย

63112001001 นางสาวจรียา คุยดี

63112001002 นางสาวรัตติยากร นาตรีชน

63112001003 นางสาวสุนิสา เขียนศรีอ(อน

63112001004 นางสาวปภาวรินท� ประวิสารัตน�

63112001005 นางสาวนุชจิรา วงษ�ภักดี

63112001006 นายอดิเทพ ใจทน

63112001007 นายวิทยา ตาแสนแก%ว

63112001008 นางสาวพรพรรษา รังสิจิตรกร

63112001009 นางสาวจุฑาธิป โกสิงห�

63112001010 นางสาววารุณี ศีลแสน

63112001011 นางนันทิชา ป5ดนา

63112001012 นายณัฐพงศ� เผ(าวงศ�ษา

63112001013 นางสาวพิชญ�ชารัน ดงสันเทียะ

63112001014 นางสาวศรีวิรัตน� เกียงคํา

63112001015 นางสาว%ศิริลักษณ� บัวลบาล

63112001016 นางสาวศศิธร บุญเพชร

63112001017 นางสาวสรินยา แก(นสาร

63112001018 นางสาวรุ(งอรุณ อินทปุรณ

63112001019 นายภานุพัฒน� ขุนหาญ

63112001020 นางสาวจีรพร โพธิศาตร
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63112001021 นางสาวเจนจิรา มหาโยธี

63112001022 นางสิรินภา ล%านษาวงษ�

63112001023 นางสาวรวิวรรณ มะลิบู(

63112001024 นางจินตนา ศรีสมบัติ

63112001025 นางสาวสุวรรณา ทะวงศ�นา

63112001026 นางสาวกนกวรรณ สัจจัง

63112001027 นายธนาวุฒิ แสงสว(าง

63112001028 นายพิภพ วงษ�ป5ตตา

63112001029 นางสาวไพลิน บุญพรม

63112001030 นางสาวศิรภัสสร นิยม

63112001031 นายอรรถพล ศรีพิกุล

63112001032 นายเมธาสิทธ์ิ กุ%งแก%ว

63112001033 นางสาวนงเยาว� เชษฐสุมน

63112001034 นายมนูญศักด์ิ แก%วนาค

63112001035 นางสาววาสนา มีมาตร

63112001036 นางสาวศิVริพร เชื้อสาทุม

63112001037 นางสาวเบญจพร แก%วน้ําคํา

63112001038 นายจิรภัทร สมดีตี

63112001039 นายธีระวัฒน� เมืองโคตร

63112001040 นายพงศ�สฤษฎ์ิ สายสิงห�

63112001041 ส.อ.ณัฐพล ฤทธ์ิบุญ

63112001042 นางสาวศศิพร เนื่องแก%ว

63112001043 นายอนุรักษ� บุตรพัธ�

63112001044 นางสาวรุ(งไพรินทร� ขาวแก%ว

63112001045 นายพิเชษฐ� เกษทองมา

63112001046 นายอภิชาติ ธาตุมี

63112001047 นายกฤษฎา วงคําภา

63112001048 นางสาวนิภาพร สีดารักษ�

63112001049 นางสาวสุชารดี โคกสีอํานวย

63112001050 นางสาววิยะดา อัฐสุวรรณ
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63112001051 นางสาวอารญา อุทธิยะ

63112001052 นายณัฏฐพัฒส� ศรีวรสาร

63112001053 นางสาวกัลยากร กรรโณ

63112001054 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณไตรย�

63112001055 นางสาวพิจิตรา กันแพงศรี

63112001056 นางสาวจิราภรณ� ไชยไข

63112001057 นางสาวกรรณิกา แบ็ง

63112001058 นางสาวพนิดา ศรีทามณี

63112001059 นางสาวศุภนิดา ตรีกล

63112001060 นายทรงวุฒิ โพธ์ิรัตน�

63112001061 นางสาวปทุมเกสร คงม่ัง

63112001062 นายภานุพงศ� การุญ

63112001063 นางยุวดี พรหมเมตตา

63112001064 นายธเนศ ดวงอ(อน

63112001065 นายสะอาด เย็นอารมย�

63112001066 นายวีรวัมน� ชัยมี

63112001067 นายทวีศิลปO โสมสุพิน

63112001068 นางสาวอรัญญา น%อยจํารัส

63112001069 นายธนาวุฒิ ฉิมพาลี

63112001070 นางสาวจิราพร กล่ํามอญ

63112001071 นายสถาพร เชียงไขแก%ว

63112001072 นางวรากรณ� ศรีสว(าง

63112001073 นางสาวรัตนา อนันตภูมิ

63112001074 นางสาวปวีณ�นุช บุญเพ่ิม

63112001075 นางสาวนริศรา มาภักดี

63112001076 นายจิรายุทธ มูลจันทร�ที

63112001077 นางสาวอัญธิกา โฮมวงษ�

63112001078 นางนัฐริกา หิรัญมาลย�

63112001079 นายเกียรติพงษ� สุมาลี

63112001080 นางสาวภนิดา สารสินธุ�
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63112001081 นางสาวรัชนีกร ราชแก%ว

63112001082 นางสาวจิราภรณ� แดนเขต

63112001083 นายอนุชา นามวิเศษ

63112001084 นางสาวอรพรรณ สัตยาวัน

63112001085 นายสุบิน ไชยกา

63112001086 นายธนากรณ� จิปอมจา

63112001087 นางสาวนันทิยา แก%วประสิทธ์ิ

63112001088 นางสาวนิภา บัวเพชร

63112001089 นางสาวกาญจนา พันธุ�งาม

63112001090 นายนราธร อัคพราหมณ�

63112001091 นายวัฒนา มณีรัตน�

63112001092 นายวิทวัฒน� วังคําหาญ

63112001093 นายชุมพล จันทร�อุปเหม%า

63112001094 นายเฉลิมพงศ� บุญไชยศรี

63112001095 นางสาวสุวิมล สุราษฎร�

63112001096 นางสาวศราวดี ไชยเดช

63112001097 นายวรวุฒิ พนาลิกุล

63112001098 นางสาวนฤมล วงษ�มีแก%ว

63112001099 นางสาวพิมลวรรณ ธรรมกุล

63112001100 นางสุปราณี พลพิทักษ�

63112001101 นายอัครวัฒน� บับพาน

63112001102 นางวิจิตรา นันทะคํา

63112001103 นางสาวชลทิพย� หารินไสล

63112001104 นายเอกชัย โสพิพันธ�

63112001105 นายอภิวัฒน� พรมสิงห�

63112001106 นายกิตติภณ ชินศิริ

63112001107 นางสาวแคทลียา โคตรเครื่อง

63112001108 นายอําพล ยาสุขศรี

63112001109 นายอภิเชษฐ พลนามอินทร�

63112001110 นางสาวสุดาพร คําพิพากษ�
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63112001111 นายวรศิลปO ตันสาย

63112001112 นางสาวจินตนา หาญณรงค�

63112001113 นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม

63112001114 นางสาววิลัยพร พิศสุวรรณ

63112001115 นางสาวนุศรา ชินพร

63112001116 นายฐาปกรณ� สุขเสน

63112001117 นายประวิทย� พูนน%อย

63112001118 ว(าที่ ร.ต.หญิงวนVิดา เนธิบุตร

63112001119 นางสาววริญญา พลหาราช

63112001120 นางสาวตุลยา ไชยมาโย

63112001121 นางสาวประภาพร ผลาจันทร�

63112001122 นายณรงฤทธ์ิ นามมูลตรี

63112001123 นางสาวจุฑาทิพย� ใจช(วง

63112001124 นายพงศ�ปณต วิเศษ

63112001125 นางสาวสุทธิดา ทองขาว

63112001126 นางสาวสุพิชญนันทน� วรางค�ศิริ

63112001127 นางสาวอัจฉรียา วงศ�กาฬสินธุ�

63112001128 นายเอกชัย วงค�พิมล

63112001129 นางสาวพจนาถ ศิริเวช

63112001130 นางสาวสิทธิภรณ� อารมณ�สวะ

63112001131 นายนพรัตน� สาระขันธ�

63112001132 นายศิลา ชัยนุบาล

63112001133 นายวิธวุฒิ เสริฐสําราญ

63112001134 นายสุกฤษด์ิ ถีสูงเนิน

63112001135 นางสาวํธันย�ชนก จันทร�กันสิน

63112001136 นายสิทธิพงษ� กงมหา

63112001137 นายกิตติธัช สุวรรณสิงห�

63112001138 นางสาวยุวดี คําภูแสน

63112001139 นางสาวสุจิตรา กิตติชัยพงศ�

63112001140 นายอนุวัฒน� จิตอํามาตย�
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63112001141 นายอนิรุจ ถ่ินตองโขบ

63112001142 นางสาวศศิธร บุตราช

63112001143 นางสาวภัทรวดี ช(างทอง

63112001144 นายนพพล สุทธิจักร

63112001145 นายเริงชัย นครังสุ

63112001146 นางสาววชิรญาณ� สุขเสง่ียม

63112001147 นางสาวนฤภรณ� สอนอ(อน

63112001148 นายวรวุธ หินเธาว�

63112001149 นายนภดล หนูคง

63112001150 นายปฏิภาณ เจียงกองโค

63112001151 นางสาวศริยา ทับรอด

63112001152 นายวัชรพล อินธิดา

63112001153 นางสาวนันทิกานต� พาลมงคล

63112001154 นางสาวจิระวดี พนมใหญ(

63112001155 นางสาวปาริชาต แม%นศิริ

63112001156 นายชยานันต� วงศ�สีดา

63112001157 นายศุภชัย ศรีแก(บ%าน

63112001158 นายเอกสิทธ์ิ บัวชุม

63112001159 นายสุเมธ เชาวนะ

63112001160 นายยุทธการ พุทธรักษ�

63112001161 นายกฤติเดช สุทธเสน

63112001162 นางสาวสุพรรษา คํามีมิตร

63112001163 นายณัฐวัฒน� ท%าวประสิทธ์ิ

63112001164 นางสาวนรินทร มีธรรม

63112001165 นางสาวผกามาศ แก%วอําไพ

63112001166 นางสาวกัญณภัทร สัพโส

63112001167 นางสาวชญาภา ชาดา

63112001168 นายนัตชัย แสนทองคํา

63112001169 นางสาววิภาดา ลาริมาตย�

63112001170 นายชัยญา ใจอาจ
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63112001171 นางสาวปนัดดา เลิศสีดา

63112001172 นางสาวณฐมณ บุญทัน

63112001173 นายธเนศ เกษมสาน

63112001174 นายจิรายุ ศรีหานาม

63112001175 นางสาวอรวรรณ กองมณี

63112001176 นางสาววิภาดา จําปามูล

63112001177 นายสิทธิชัย ราชชุยแสน

63112001178 นางสาวจันทร�จิรา นําสุย

63112001179 นายทศพร บทมาตย�

63112001180 นางวยุรี ตรีจันทร�

63112001181 นางสาววิลาสินี เขตรบ%าน

63112001182 นางจันทร�สุรีย� ภักสวัสด์ิ

63112001183 นายทรงศักด์ิ ใจช(วง

63112001184 นายทศทรรศ ข(วงทิพย�

63112001185 นายจรูญวิทย� พิมพ�วัน

63112001186 นายวีระศักด์ิ วงค�อุดดี

63112001187 นายนัฐพล พันจันดา

63112001188 นางสาวเพลาพิลาส โคตะพันธ�

63112001189 นายจอห�น เวสท�บรุMค

63112001190 นางสาวหัทยา บุตรพันธ�

63112001191 นางสาวทิวากร สอนแก%ว

63112001192 นายยุทธการ ต้ังแท(น

63112001193 นายอนุตร สีสา

63112001194 นายภานุพงศ� คําต๋ัน

63112001195 นางสาวชนิดา อ(อนเมืองดง

63112001196 นายชยณัฐ สง(าพันธ�

63112001197 นางสาวอารีญา ผายสียวน

63112001198 นางสาววัลลภา สุขวงค�

63112001199 นางสาวเดือนนภา ตอบไธสงค�

63112001200 นายวรรณพงษ� ปSองคํา
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63112001201 นายอภิสิทธ์ิ จันทวงษ�

63112001202 นายเอกธวัช อินสา

63112001203 นางสาวอรวรรณ แข็งแรง

63112001204 นางสุกัญญา สีมันตะ

63112001205 นางสาวอัจฉรา ภูเพ็งใจ

63112001206 นางสาวจิตรานุช พิลา

63112001207 นางพัชรินทร� คุยบุตร

63112001208 นายวรพล เข่ือนพิมพ�

63112001209 นายณรงค�ศักด์ิ จันทาศรี

63112001210 นายวรวุฒิ ดอกคํา

63112001211 นางสาวปวีนา ฮาดปากดี

63112001212 นายธนพัตน� หัสดี

63112001213 นางสาวป-ยพร แก%วอินทร�

63112001214 นายพชร ทูลนอก

63112001215 นางสาวกาญจนา พันธนู

63112001216 นางสาวกมลรัตน� ทองเพชร

63112001217 นางสาวป-ยะนุช ครุธบิน

63112001218 นายอนันต� กกฝSาย

63112001219 นายมฆวัน วังคีรี

63112001220 นางสาวจันทร�ธิดา อินพันธ�

63112001221 นางสาวเจนจิรา เมืองโคตร

63112001222 ว(าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา กงแก(นทา

63112001223 นางลักษณา อ(องละออ

63112001224 นางสาวธนาภา จิตร�สิงห�

63112001225 นางสาวสุภาพร วัดดอน

63112001226 นางสาวจินตนา ธาตุลม

63112001227 นายยุทธการ ผิวเงิน

63112001228 นางสาววัชราภรณ� สงเสรฐ

63112001229 นายณัฐพล ผลพัฒนา

63112001230 นายดนัย เหมืองทอง
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63112001231 นางสาวชุลีพร แสนอุบล

63112001232 นางสาวเบญจมาพร อุดโท

63112001233 นางสาวจิราพร วังเจริญ

63112001234 นายวันเฉลิม สีหาบุตร

63112001235 นางสาวป-ยะนุช พลเชียงขวาง

63112001236 นางสาวชุติพร จันตะนี

63112001237 นางสาวกนกวรรณ อามาตย�เสนา

63112001238 นางสาวสุจิตรา พรหมประกาย

63112001239 นายธนพล อัญฤาชัย

63112001240 นางสาวป5ทฐมา นานอก

63112001241 นางสาวกอบกุล ปุตะนุ

63112001242 นายธีรวุฒิ ภู(คํา

63112001243 นางสาวยุวรัตน� นารถชมสา

63112001244 นายต%นตระการ พรมลา

63112001245 นางสาวจินตนา หาญรันดร

63112001246 นางฤทัยรัตน� ชาวตุ%ม

63112001247 นางสาวศิริพร ภูเงิน

63112001248 นายพีรวัฒน� เภาแสน

63112001249 นายจักรกฤษณ� ศรีสร%อย

63112001250 นางสาวมัตติกา สุพลวงศ�

63112001251 นางสาวทรงลักษณ� มหามาตร

63112001252 นายสิทธิโชค พลไชยมาตย�

63112001253 นางสาวจันทิมา วงศรีชู

63112001254 นางสาวณัฐธิดา ปูUบุตรชา

63112001255 นายกิคคิภัช เสียมภูเขียว

63112001256 นายอภิเชษฐ� เดชทะศร

63112001257 นางสาวพรพรรณ แก%วดี

63112001258 นายศราวุธ พรมโคตค%า

63112001259 นายพนมกร พลพุทธา

63112001260 นางสาวดวงสมร หลอดแก%ว
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63112001261 นายกมลศักด์ิ วาลมนตรี

63112001262 นางสาวปนิดา ป5ญญาสิม

63112001263 นายนิกร วงค�ษา

63112001264 นางสาวผัสสพร พรมวัง

63112001265 นางสาวจุรารัตน� หอมวุฒิวงศ�

63112001266 นางสาวจิราภรณ� เอี่ยมละออ

63112001267 นายสุริยา ปุนนา

63112001268 นายณัชพงศ� บังฆะฮาด

63112001269 นางสาวนลินี แก%วฝUาย

63112001270 นางสาวอุไรวรรณ คนขยัน

63112001271 นายพีระวัฒน� ประจิมทิศ

63112001272 นายชฎาพัชร ทาสีดํา

63112001273 นายอภิสิทธ์ิ โสมายัง

63112001274 นางสาวมาลินี ราษี

63112001275 นายไตรเทพ ศรีใส

63112001276 นางสาวพิศสุดา แก%วกันหา

63112001277 นางสาวแพรวพรรณ� จันทร�อิฐ

63112001278 นางสาวโศจิรัตน� ชํานาญกุล

63112001279 นางสาวชัชรีย� ชาวดร

63112001280 สิบเอกสิริเชษฐ สอนสกุล

63112001281 นางสาวแสงรวี จันทร�ลาพา

63112001282 นายชัยมงคล ลาปะ

63112001283 นายวสันต� วงษ�เรือง

63112001284 นายณัฐธัญ ปรีสิทธ์ิ

63112001285 นายกิตติพร อภัยโส

63112001286 นายสมพงษ� ศรีรังปะ

63112001287 นางสาวธัญญลักษณ� ประเสริฐ

63112001288 นายปกรณ� เชื้อบุญมี

63112001289 นางสาววรีรัตน� เลิศศิริ

63112001290 นางสาวศิริลักษณ� พรมพลเมือง
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63112001291 นางสาวศิริพันธ� แซ(เลี้ยว

63112001292 นายจารุบุตร ชาญเชี่ยว

63112001293 นางสาวกัญญาภัทร กิติยะวงศ�

63112001294 นางสาวชลธิชา บุญน%อม

63112001295 นางสาวเจนจิรา พิริแก%ว

63112001296 นายพรชัย คล(องอักขระ

63112001297 นายศักด์ิสิทธ์ิ ขันทีท%าว

63112001298 นางสาวสุวรรญา พวงมาลา

63112001299 นายศุภชัย พุฒลา

63112001300 นางสาวรติวรรณ พวงเงิน

63112001301 นายพงษ�พิทักษ� ขันเดช

63112001302 นายธีรศักด์ิ เครือสวัสด์ิ

63112001303 นายวัฒนา ลาคํา

63112001304 นายอริญชัย คําวงษา

63112001305 นางสาวมลทิพย� บุญญานุสนธ์ิ

63112001306 นางสาวบุษยพัชร� คงเจริญ

63112001307 นายพิศิษฐ� สรรพโส

63112001308 นางสาวกมลชนก ลําไธสง

63112001309 นายธันวา ทองน%อย

63112001310 นางสาววรนาฎ สุขวิพัฒน�

63112001311 นางสาวพรรษาณีย� พูลผล

63112001312 นางสาวอรวรรณ หนูมอ

63112001313 นายชัชชัย ทองทับ

63112001314 นายอลงกรณ� บุตรวาปQ

63112001315 นายสุทธิศักด์ิ คาวากุจิ

63112001316 นางสาวสิริประภา จิระวัฒนพิสิษฐ�

63112001317 นางสาวประภัสสร เบ%าคํา

63112001318 นายธีระศักด์ิ สุทธิบริบาล

63112001319 นางสาวนิธิพร เหล(ามะโฮง

63112001320 นายสรยุทธ บัวพันธ�
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63112001321 นางสาวศศิวิมล สุขแสง

63112001322 นางสาวประติมาพร คําหล%า

63112001323 นางสาวมลฤดี วรรณหนองคู

63112001324 นายอํานาจ ทีผุย

63112001325 นายอําพล ป5ญญาสิทธ์ิ

63112001326 นางสาวจันทิมา วรยศ

63112001327 นางสาวพนิดา บาศรี

63112001328 นายหิรัญ การุณ

63112001329 นางสาววิริยา เชื้อสาวะถี

63112001330 นางสาวกัญญาภัค บุตรท%าว

63112001331 นายพงศกร คเณสุข

63112001332 นางสาวลัดดา ศิริบรรณ�

63112001333 นายธีระพงษ� ดาบพิมพ�ศรี

63112001334 นางสาวรุจณีย� ประเสริฐพงษ�

63112001335 นางสาวหงษ�ฟSา ศิริวาลย�

63112001336 นางสาวหทัยรัตน� เกตุงาม

63112001337 นางสาวนิรญา โคตรชมภู

63112001338 นางสาวชญาณิน ฤาชัยสา

63112001339 นางสาวอนุสรา อํานวยการ

63112001340 นายพีรณัฐ อุนาพรม

63112001341 นางสาวเอื้อพรรณ สุนนท�ชัย

63112001342 นางสาวป-Xนแก%ว พิเคราะห�

63112001343 นายสุเมธ ขะที

63112001344 นางสาวสุพิชญา มาชม

63112001345 นายวีรวัฒน� แก%วคําเครือ

63112001346 นายเจริญศิลปO ภูใบบัง

63112001347 นายจักรกฤษ พระราช

63112001348 นางสาวสุกัญญา ศิริวรรณ

63112001349 นางสาวมุธิตา จันทะพา

63112001350 นางสาวสุจิตรา คะเรรัมย�
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112001351 นางสาวสิริลักษณ� พิทักษ�กุล

63112001352 นางสาวจิตรดา ลูกเงาะ

63112001353 นางสาวพิมพ�วิภา มาตา

63112001354 นางสาววิจิตรา จันนามวงค�

63112001355 นายเศรษฐา ศิริรักษ�

63112001356 นายกันตพงษ� สุจิมงคล

63112001357 นายกันตพัฒน� ใจตางณ

63112001358 นางสาวพรรณธิภา โพธ์ิสว(าง

63112001359 นางสาวสุนันทา ศรีพล

63112001360 นางสาวพอริดา ธาตุไชย

63112001361 นางสาวจิตรลดา แก%วกลาง

63112001362 นางสาวกนกพร ศรีสร%างคอม

63112001363 นายวีรวัฒน� ม่ิงขวัญ

63112001364 นางสาวธัญชนก ศิริรัตน�

63112001365 นางสาวพรชิตา ศรีสิงห�

63112001366 นายกิตติชัย ตงวัฒนากร

63112001367 นายวุฒิกรณ� สุ(มมาตร�

63112001368 นางสาวพัชรี อุสาพรม

63112001369 นายอภิสิทธ์ิ แจ(มจันทร�

63112001370 นางสาวนริศรา ขัติยวงศา

63112001371 นายศราวุธ พันธหงษ�

63112001372 นางสาวสุวภัทร ค%ากระโทก

63112001373 นางสาวชญาดา คามะเชียงพิณ

63112001374 นางสาวพชรี โพธ์ิหล%า

63112001375 นางสาวปวันรัตน� หอมอ(อน

63112001376 นายนวพล ฝาเรือนดี

63112001377 นางสาวนภายุ จันตะประเทศ

63112001378 นายธัชพล มณีสาร

63112001379 นางสาวทิพย�ฤดี อัตไพบูรณ�

63112001380 นายอุทิศ จํานงค�สุข
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63112001381 นายชุมพล วงศ�วิเศษ

63112001382 นางอัญญาภรณ� แพงมาพรหม

63112001383 นางสาวกมลชนก วิเชียรพันธ�

63112001384 นายอนันต� วงค�ศรีชา

63112001385 นายเจตน�สฤษฏ์ิ ธนแสนศรี

63112001386 นายภาณุวัฒน� มณีจันทร�

63112001387 นายกฤษฏ์ิ งอสอน

63112001388 นางสาวธยาพร สินธุไสย

63112001389 นายอนุพงษ� อาญารักษ�

63112001390 นางสาววรรณขจร อ%วนจี

63112001391 นางสาวป-ยะนันท� นามสงคราม

63112001392 นายณรงค� ทองประทับ

63112001393 นายกิตติโชค นามวงษ�ศรี

63112001394 นายคมศักด์ิ จามจุรีโสภาคย�

63112001395 นายอานุ บุญจันทร�

63112001396 นางสาวภาวินี ยุทธษา

63112001397 นายสําราญ โฮมวงค�

63112001398 นางสาวสุภาวดี แสนศรี

63112001399 นางสาววัชราภรณ� ช(วยคํ้าชู

63112001400 นางอริศสา กระพรม

63112001401 นางสาวดาริณี ยศสุ

63112001402 นายอนุพลธ� วงค�ชาชม

63112001403 นางสาวจารุณี สมบุตร

63112001404 นางกาญจนา แสนเมือง

63112001405 นายอุดมพงษ� ดีโป

63112001406 นายจิรวุฒิ เมินแก%ว

63112001407 นางสาวศรสวรรค� สุวรรณไมตรี

63112001408 นางสาวพรรณิภา สุภมูล

63112001409 นางสาวจุฑามาศ ยศสุนทร

63112001410 นางสาวธัญญลักษณ� สายแสง
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63112001411 นางสาวอนุสรา ภูชํานิ

63112001412 นางประกาย โกศาจันทร�

63112001413 นางสาวสุภัสสร วรรณาการ

63112001414 นางสุภาพร จันทะลุน

63112001415 นางสาววรัญญา แขนธิราข

63112001416 นางสาวพัชรีพร โพธ์ิสิงห�

63112001417 นายอนุชา ศิริอุบล

63112001418 นางสาวภาวดี สมสนุก

63112001419 นางสาวรินนา อินทร�รักษา

63112001420 นายมงคล แสงพลสา

63112001421 นางภัทราภรณ� นามดี

63112001422 นายจิรายุทธ ธีระเดชพิริยะ

63112001423 นางสาวสุดารัตน� ทุนกอง

63112001424 นางสาวศศินา ป5ญนาวี

63112001425 นายเกรียงไกร สมสา

63112001426 นางสาวธัญญารัตน� อาจวิชัย

63112001427 นางสาวมยุรา ขจรกลิ่น

63112001428 นางสาวรัศมี แก%วดวงดี

63112001429 นางสาวกรรณิกา แสนนาม

63112001430 นางสาวปนัดดา ศรีบัว

63112001431 นายเทพพนม บุดดา

63112001432 นางสาวธัญภัทร ม่ันคง

63112001433 นายวรพัฒน� สีดํา

63112001434 นางสาวณัฐพร ชัยภูมินทร�

63112001435 นายธนากร กาฬหว%า

63112001436 นายธวัชชัย พิมพ�โชว�

63112001437 นางสาวนริศรา พลลาชม

63112001438 นางสาวเมธิณี ศรีภูธร

63112001439 นางสาวชไมพร พิVนิจ

63112001440 นายอนุสรณ� ขะพินิจ
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63112001441 นางสาวเบญจรงค� คัมภ�บุญยอ

63112001442 นางสาวพรรนิภา คําพิษงู

63112001443 นายวุฒิพงษ� อินธิราช

63112001444 นางสาวขวัญฤทัย ขันละ

63112001445 นางสาวแพรวนภา อ(อนแก%ว

63112001446 นางสาวแสงตะวัน รัตนะ

63112001447 นางสาววรรณี วงศ�ราชา

63112001448 นางสาวมณีนุช บุตรราช

63112001449 นางสาวคีตภัทร หามณี

63112001450 นายสมพร ไชบเบ%า

63112001451 นางปาริชาติ เหมธุวนนท�

63112001452 นางสาวสุภาพร ศรีใคร

63112001453 นางสาวภาวดี อาจหาญ

63112001454 นายกฤติเดช สพันธ�พงษ�

63112001455 นายจักรพงษ� แสงเลิศ

63112001456 นางสาววราภรณ� พิลาพรม

63112001457 นายรัชนัย เพียรขุนทด

63112001458 นางสาวขนิษฐา ลาสาย

63112001459 นางสาวอรดา แก%วบุดตา

63112001460 นางสาวอารียา พันธุมะโน

63112001461 นางสาวแพรพลอย ย้ิมเสง่ียม

63112001462 นายสุพิชชา บุษราคัม

63112001463 นายสิทธิโชค ดอนอินผล

63112001464 นายสุขสวัสด์ิ กุลาดี

63112001465 นางสาวฐิตินันท� จันหุณี

63112001466 นางสาวสายฝน สายสมบูรณ�

63112001467 นางสาวนนทิยา แก%วกระจ(าง

63112001468 นางสาวปริษา วิชัยโย

63112001469 นางสาวอุไรพร วิโย

63112001470 นางสาวกรรณิการ� วิจิตรป5ญญา
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63112001471 นางสาวนิตยา ซิงรัมย�

63112001472 นายโกวิท พลพันธ�

63112001473 นางสาวธนภรณ� ราชรองเมือง

63112001474 นางสาวนุชษบา เหมันตรา

63112001475 นางสาวปรียานุช แก%วมุกดา

63112001476 นายณัฐวุฒิ รามศิริ

63112001477 นางสาวจุฑารัตน� พรมชมชา

63112001478 นายวัฒนา อินธิเสน

63112001479 นางสาวธัญญาลักษณ� คามบุตร

63112001480 นางสาวป-ยะนุช สุนาวงษ�

63112001481 นางสาวปนิดา แก%วพงพาน

63112001482 นายพุฒิพงศ� ใหญ(ปางแก%ว

63112001483 นางสาวเกตน�สิรี เทียมสม

63112001484 นายภาคิน อังกระโทก

63112001485 นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน�

63112001486 นายอดิศร พุทธาผา

63112001487 นางสาวอัญธิกา บุญตา

63112001488 นางสาวกติญาภรณ� สร%อยเสนา

63112001489 นายสุทธิพงษ� แนวโสภี

63112001490 นางสาวอุไรวรรณ เกษมจิตต�

63112001491 นางสาวศิรินาถ สุนุรัตน�

63112001492 นางสาวกนกวรรณ อุปรีย�

63112001493 นางสาวภาณุมาศ มีคําทอง

63112001494 นางสาวสุพิชญา แสงตา

63112001495 นางสาวธัญชนก สารพัฒน�

63112001496 นายกัมพล แสนขัน

63112001497 นางสาวฉัตรแก%ว สุขกระโทก

63112001498 นางสาวอรทิวา หม่ันคํา

63112001499 นางสาวจุฑามาศ มณีพรรณ

63112001500 นางสาวกนกวรรณ กันเสนา
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63112001501 นายเฉลิมชัย ตันน%อย

63112001502 นางสาวสุภามาศ ตุลาการ

63112001503 นางสาวเสาวลักษณ� มีชัย

63112001504 นายวีระศักด์ิ แก%วหาญ

63112001505 นางสาวชินากร ทองใคร%

63112001506 นางสาวโชติกา หารคํามุล

63112001507 นายไกรสร แสนป5ดสี

63112001508 นางสาวสุนันธิยา ปุณณโกวิท

63112001509 นายกริชรานนท� อันทับ

63112001510 นางสาวนงค�ลักษ� ก%องแสนกิจ

63112001511 นายปริญญา บุญทา

63112001512 นางสาวฐาปนี มีรัตน�คํา

63112001513 นายทศวัฒ หาญพละ

63112001514 นายภัทรกร คะนะมะ

63112001515 นายจัตรงค� ธงยันต�

63112001516 นายพลวัฒน� สุพร

63112001517 นางสาวเบญจรัตน� แสงมาลัย

63112001518 นายชัยกฤต พันธุ�มาก

63112001519 นางสาวภู(นาง อ(อนตาจันทร�

63112001520 นายพิสิษฐ� พันธนะบูรณ�

63112001521 นางสาวรัตน�VVVVVดามาศ โพชราช

63112001522 นางสาวสุภาสินี เมืองสุวรรณ�

63112001523 นายเจษฎา พรมอารักษ�

63112001524 นางสาวอารียา พลาดสุ

63112001525 จ.ส.อ.พงษ�ประพันธ� จันทะศรี

63112001526 นางสาวจีรภา ท%าวพิมพ�

63112001527 นางนิตยา เกชิต

63112001528 นางสาวสุชัญญา แก%วลา

63112001529 นางสาวศิริรัตน� บุญทน

63112001530 นายทวีศักด์ิ ประทุมทอง

หน%า 51 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112001531 นางสาวกมลรัตน� พงษ�แสงทอง

63112001532 นางสาวพรรณทิพย� นพทีปกังวาล

63112001533 นางสาวสุวิสาาข� เพ็งคํา

63112001534 นายสดายุ สุขเสน

63112001535 นายลิขิต ภูศรีฤทธ์ิ

63112001536 นายสุดสาคร ผาลิชัย

63112001537 นางสาวชุติปภา เนื่องโคตะ

63112001538 นางสาวป-ยะดา ตางจงราช

63112001539 นางสาวหนึ่งฤทัย พลท%าว

63112001540 นายศุถณัฐ สุรินทร�

63112001541 นายขวัญยืน อินทร�แสง

63112001542 นางสาวพรรณนิภา มณีจันทร�

63112001543 นางสาวสุทธิตา สิทธิโชติ

63112001544 นายณรงค�ชัย ศีลแสน

63112001545 ว(าที่ร%อยตรีอภิลักษณ� อ(อนสีดา

63112001546 นางเจนจิรา ภูครองหิน

63112001547 นายพงศ�ธร ต้ังตระกูล

63112001548 นายถนอมพงษ� เพ็งพา

63112001549 นายนัฐติกรณ� จันผาย

63112001550 นางสาวรัตติยา นวนคําสิงห�

63112001551 นางสาวป-ยะรัตน� ป-ตะคง

63112001552 นางสาวชนิษฐา เคณาสิงห�

63112001553 นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรแก%ว

63112001554 นางสาวศิริลักษณ� นามสอน

63112001555 นายสันติสุข ประการแก%ว

63112001556 นางกาบแก%ว พละมา

63112001557 นางสาวศิริลักษณ� ผลบุตร

63112001558 นางสาวสะอาด จินดามล

63112001559 นางสาวมุทิตา ปุระพรม

63112001560 นางสาวนิลยา แสนหาญ
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112001561 นางสาวปรียาภรณ� กาละชิต

63112001562 นางพรพรรณ ณ  หนองคาย

63112001563 นายประสงค� ทองยอด

63112001564 นางสาววรดา ป5ญญา

63112001565 นางสาวณัฐนันท� วังแสนแก%ว

63112001566 นางสาวพรพิมล กาบบัวงาม

63112001567 นายยศธร สีหมอก

63112001568 นายอภินันท� ชมภูนิมิตร

63112001569 นางสาวไพลิน เกียรตินอก

63112001570 นายสิทธิศักด์ิ จักรเสน

63112001571 นายพุฒิพงศ� สุริราช

63112001572 นายอนุชา โคตรแสนลี

63112001573 นางสาวประกายเพรช อุนารัตน�

63112001574 นายพงศธร จันทร�ทํามา

63112001575 นางสาวทัศนี ชัยบัญฑิต

63112001576 นายอภิสิทธ์ิ โพสาวัง

63112001577 นายยุทธศาสตร� โคตรสุมาตย�

63112001578 นายพิสิษฐ� บุญปก

63112001579 นายพิทยา อําภาภรณ�

63112001580 นางสาวภัทรา แสงลี

63112001581 นางสาววรรณวิศา คํานาทิพย�

63112001582 นางสาวสิริพร ดวงสุนทร

63112001583 นายพรชัย หว(างคําภา

63112001584 นายวรากร ศรีภูมี

63112001585 นางสาวเจนจิรา บิดร

63112001586 นายอินทัช อินทรีย�

63112001587 นายธนากร ศรีภูมี

63112001588 นายเรืองเดช อัมพรัตน�

63112001589 นายธนากร แย%มกลิ่น

63112001590 นางสาวชนิฎาภรณ� สร%อยจิตร
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63112001591 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวเชย

63112001592 นางสาวกรรณิการ� วงค�ถามาตย�

63112001593 นายแสงเทียน ชัยรัตน�

63112001594 ว(าที่ ร.ต.ธนะศักด์ิ ฮ(มปUา

63112001595 นางสาวยุภาวดี อ(อนเย่ียมต(วน

63112001596 นายปฤษดา ศรีสุวรรณ�

63112001597 นางสาวสุกัญญา โชติพินิจ

63112001598 นางสาวผกามาศ กะตะศิลา

63112001599 นางสาวพรพิมล ศรีวิไล

63112001600 นางสาวนนทพร เรียมศิริ

63112001601 นางสาวนุติรัตน� แก%วฝUาย

63112001602 นายพงศกร คําดี

63112001603 นายธนชัย ณ วันธนารักษ�

63112001604 นายธวัชชัย เสียวสุข

63112001605 นายทรงวุธ จันทมูล

63112001606 นางสาววนิดา สีหาบุตร

63112001607 นายศรายุทธ มงคลสวัสด์ิ

63112001608 นายปริญญา ภูสิทธ์ิ

63112001609 นางสาวอัจฉราพรรณ สุสุข

63112001610 นายมิตรสันติ คําเมือง

63112001611 นางสาวรัตนาภรณ� อัศวภูมิ

63112001612 นายเริงฤทธ์ิ ปุริทัศ

63112001613 นางสาวพรพรรณ� เจริญลอย

63112001614 นายสุรศักด์ิ  ็สะเทิงรัมย�

63112001615 นายภาณุวัฒน� ศรเกษตริน

63112001616 นางพิศมัย ทองวงค�

63112001617 นายอมร เกษบุตร

63112001618 นายอนุรักษ� ทาปลัด

63112001619 นายสิทธิพร ประชุมสุข

63112001620 นางสาวทัศวรรณ ชัยชนะ
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63112001621 นางสาววนิดา ตาทอง

63112001622 นายธรรมนิตย� เณรน%อย

63112001623 นายเวียงชัย ก่ิงแก%ว

63112001624 นางสาวจุฬารัตน� เพียรี

63112001625 นายสุพจน� พิมพิสาร

63112001626 นางสาวพัชรา กลิ่นจันทร�

63112001627 นางสาววรนุช เดชธิสา

63112001628 นางสาวป-ยะวดี วันวาศรี

63112001629 นางสาวโชติมณี น%อยแก(นชู

63112001630 นายโกวิทย� มูลวรรณ

63112001631 นายพีระพล นรสิงห�

63112001632 นางมนเทียร จันทะลือ

63112001633 นางสาวกัญชพร วันหะรับ

63112001634 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีกวนชา

63112001635 นางสาวจุฬาลักษณ� พังขัน

63112001636 นายชูเกียรตื สามหงษ�

63112001637 นางสาวพรนัชชา นามสอน

63112001638 นางสาวจินตนา แสนสามารถ

63112001639 นางสาวจรรยศรรร สนิทชน

63112001640 นายศตวรรษ ท%าวพา

63112001641 นางสาวณัฐนภา ขวาธิจักร

63112001642 นางสาวเจนจิรา ราชแผ%ว

63112001643 นายลัตชัย สุขมา

63112001644 นางสาววรรณิกา วันสวัสด์ิ

63112001645 นางสาวสินใจ ไกรวิชัย

63112001646 นางสาวพนิตา ผุดผาด

63112001647 นางสาวจินตนา ไตรวงค�ย%อย

63112001648 นางสาวชลนันต� แสนรัตน�

63112001649 นางสาวมินตรา หอมไกรลาศ

63112001650 นายณัฐชนนท� เอี่ยมอ(อนศิริกุล
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112001651 นางสาวติณณา ผ(านสวัสด์ิ

63112001652 นางสาวหทัยทิพย� ไกยะฝUาย

63112001653 นายสมชาย คะดุน

63112001654 นายไชยยศ ศรีทอง

63112001655 นางสาวศิริพร พรมขันตี

63112001656 นายสนธยา เสียงล้ํา

63112001657 นางสาวอรวรรณ นันวิเศษ

63112001658 นางสาวป-ยนุช ไชยต%นเทือก

63112001659 นางสาวนริศรา นามศักด์ิ

63112001660 นายธนากร สุขพันธ�

63112001661 นางสาวเพ็ญธิภา พระเสนา

63112001662 นางสาวสิเรียม ยางไชย

63112001663 นางสาวเสาวณีย� ป-ตะสายะ

63112001664 นายเปรมชัย เวียงนนท�

63112001665 นายดาชดินทร� บุญขัน

63112001666 นายมนตรี คําใสสุข

63112001667 นายสิทธิเดช แก%วสมบัติ

63112001668 นายพิพัฒน� ต้ังโรจนโยธิน

63112001669 นางวิจิตรา หัศกรรจ�

63112001670 นางสาวจงกล แสงนิล

63112001671 นางสาวนิสาชล แพงโคตร

63112001672 นายปรัตถกร อุปพงษ�

63112001673 นางสาววิสสุตา บุญเพชร

63112001674 นายประพันธ�พงศ� เขียวสด

63112001675 นายยุทธพล คําป5ง

63112001676 นางสาวลัดดาวัลย� ด%ายผึ้ง

63112001677 นางสาวศศิธร เคนโสม

63112001678 นางสาวสุจิตรา คมคาย

63112001679 นางสาวฐิติรัตน� นามลา

63112001680 นายกุศล ชาญประไพ
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63112001681 ว(าที่ ร.ต.หญิงจินดารัตน� พลหงษ�

63112001682 นางสาวรัชดาภรณ� ต้ังศิริป-ยธรรม

63112001683 นายพุฒิพัฒน� แสนโคตร

63112001684 นางพันธิวา วิภาวิน

63112001685 นางสาวกนกพร นาทา

63112001686 นางสาววิทย�ชฎา บัวภาคํา

63112001687 นายภัทรพงษ� กองแก%ว

63112001688 นางสาวกมลชนก ชํานาญกุล

63112001689 นายน้ําฝน พละลี

63112001690 นางสาวสุธาสินี วงศ�เทพ

63112001691 นางสาวธิดารัตน� พนาพัฒน�

63112001692 นายวรวุฒิ โพธ์ิชัย

63112001693 นางสาวภูริชญา จันทร�ดี

63112001694 นายจิรพันธุ� หิรัญมาลย�

63112001695 นายจีระเดช เทือกสุข

63112001696 นางสาวอนงค� ป-ลาตี

63112001697 นางสาวกานดา เฉิดจังหรีด

63112001698 นายปารเมศ ภาสดา

63112001699 นายธนวัฒน� เพ็งอุ(น

63112001700 นางสาวบุญทริกา เสียงล้ํา

63112001701 นายสุริยันต� บัวปUา

63112001702 นายปฏิวัติ ไตรถ่ิน

63112001703 นายธันญา หลาบหนองแสง

63112001704 นางสาวชฎาภรณ� พานะลม

63112001705 นางสาวกัลยารัตน� เสริฐศรี

63112001706 นางสาวอัจฉรา ดํานิล

63112001707 นายปุญชรัศม์ิ บุญโสม

63112001708 นางสาวจิราภรณ� โชคชัย

63112001709 นายวีระพันธ� บุญฤทธ์ิ

63112001710 นางสาวพวงผกา พรมสุวรรณ
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63112001711 นางสาวจิราพร ทะนานคํา

63112001712 นายเอกรัตน� ดาสว(าง

63112001713 นางสาวพัชริดา โสมาศรี

63112001714 นายนฤเบศน� โจนลายดา

63112001715 นางสาววันศิริ จตุเทน

63112001716 นายคุณกร ปานิเสน

63112001717 นางสาวอรสา สุพรัตน�

63112001718 นางสาวจริยา ผลสุข

63112001719 นางสาวจิราภรณ� คุ%มคง

63112001720 นางสาวชุติมา หาญชนะ

63112001721 นางสาวนฤมล จุดชายสงค�

63112001722 นางสาวรุจิรา พันธุ�แก%ว

63112001723 นางสาวกาญจนา แสนมอม

63112001724 นางสาวปานตะวัน พานเพ็ง

63112001725 นายประดิษฐ� พ(อลื้อ

63112001726 นางสาวณฐมม ภูดีทิพย�

63112001727 นายบารมี พวงเพชร

63112001728 นางสาวอภิญญา ชาทองยศ

63112001729 นางสาวอรทัย ทวีคูณ

63112001730 นายศราวุฒิ สอนสุภาพ

63112001731 นางสาวรุ(งณภา ลาวงศ�เกิด

63112001732 นางสาววราภรณ� ถนอมศิลปO

63112001733 นางสาวดารารัตน� แสนสุภา

63112001734 นายณัฎฐากร แก%วคูนอก

63112001735 นางสาวภัทจิรา เปYงใจ

63112001736 นายธงชัย แก%วมะ

63112001737 นางสาวอภิญญา โลขันสา

63112001738 นายดายศ เหลาแตว

63112001739 นางสาวอมลวรรณ ประทุมทอง

63112001740 นางสาววิรันดา เศษรักษา
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63112001741 นายพิสิทธ์ิ อินทร�นันทะ

63112001742 นายอภินันท� อ(อนสี

63112001743 นางสาวสุมิตตรา หม(อมพระเนาว�

63112001744 นางสาวสุนาภรณ� ภูมิกระจาย

63112001745 นางสาวสุภาพร แสงเขียว

63112001746 นายณัฐภัทร สมจิต

63112001747 นางสาวอมรรัตน� นามเกิด

63112001748 นายภูมินทร� หงษาชุม

63112001749 นางสาวพิชญ�ธัญญา คําใบ

63112001750 นางสาวสุดารัตน� กระโจม

63112001751 นางสาวสบาไพ สดรัมย�

63112001752 นายนนทวัฒน� สุพรมอินทร�

63112001753 นางสาวศิริภรณ� ศรีตระการ

63112001754 นายศุภณัฐ ศิลาแดง

63112001755 นางสาวรุ(งนภา ศิรินาม

63112001756 นางสาวณัฐธยาน� ธีร�วรกิจ

63112001757 นางสาวทับทิม พิมพ�สาลี

63112001758 นางสาวฐิตาภา ภาเภา

63112001759 นายธรณินทร� มหาชัย

63112001760 นายพงศ�พัฒน� จุลภัก ด์ิ 

63112001761 นางศิริลักษณ� โคกอุ(น

63112001762 นางสาววิยนันท� สีโคอุ(น

63112001763 นายสุวิชา ชาวสวย

63112001764 นางสาวบุหลัน พรรคทิง

63112001765 นางสาวกัญญาณัฐ คําภูษา

63112001766 นางสาวเบญจวรรณ ขม้ินเขียว

63112001767 นายอัชฌา สาระกุล

63112001768 นายเทวิน สร%อยโพ

63112001769 นางสาววิมล หงษาลึก

63112001770 นางดาวรุ(ง ทุมวัน
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63112001771 นายกฤษฎา ชัยแก%ว

63112001772 นายองอาจ ชัยขุนพล

63112001773 นางสาวศิรินภา ผลบุญ

63112001774 นายณรงค�พล พัศดร

63112001775 นางสาวจันทร�นารี ชัยมูล

63112001776 นายจักรพันธ� ไพเราะ

63112001777 นายกิติภูมิ ศรไชย

63112001778 นางสาวนิตยา แก%วป-งเมือง

63112001779 นางสาวสุพัสตรา ดาน%อย

63112001780 นางสาวณัฐสิมา กางนอก

63112001781 นายอภิเดช เกวิรัตน�

63112001782 นางสาวจินดารัตน� โสมเกตรินทร�

63112001783 นางสาวอารีรัตน� เกตุพิมล

63112001784 นายประสิทธ์ิ แสงจันทร�

63112001785 นายธนชัย อารมณ�สวะ

63112001786 นางสาวเตือนใจ เรืองภักดี

63112001787 นายณัฐวุฒิ โคตรตาแสง

63112001788 นายวันชัย ภูเหลื่อม

63112001789 นางณฐพร ทิพม(อม

63112001790 ว(าที่ร%อยเอกอภิสิทธ์ิ เชื้อกุณะ

63112001791 นายจารุพงศ� พละขันธ�

63112001792 นางสาวเสาวรส บุตกระธรรม

63112001793 นายอภินันท� ชัยภูมี

63112001794 นายกิตติกร วงศ�สง(า

63112001795 นางสาวคัทยวรรณ ดวงอ(อน

63112001796 นางสาวมนัสนันท� พลบุตร

63112001797 นายกิตติภพ จาตุรงค�กร

63112001798 นางสาวพิมใจ รัตนะ

63112001799 นายมาณพ พลศรีลา

63112001800 นายเกียรติศักด์ิ ศรีจันทา
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63112001801 นางสาวพรเทวา ชมภูนาวัตน�

63112001802 นายธีระ ราชบัวศรี

63112001803 นางสาวประกายดาว เกตุแก%วเกลี้ยง

63112001804 นายสมเกียรติ มณีพงศ�เพ่ิมพูน

63112001805 นางสาวพลอยสวย พันธโคตร

63112001806 นางสาวภัทรจาริน ศรียงค�

63112001807 นางสาวจีระนันท� พิมมีลาย

63112001808 นางเสาวรส พระพินิจ

63112001809 นางสาวสุกุลยา สุมาระสิงห�

63112001810 นายจิมม่ี ศิลปชัย

63112001811 นายเกียรติชัย พังชาลี

63112001812 นางสาวพิรญา กุลยะ

63112001813 นางสาวชนิตา เหง%าละคร

63112001814 นางสาวทัศพร ยันตะพันธ�

63112001815 นางสาววิมลพรรณ ศักดี

63112001816 นางสาวMณัฏฐณิชา ธิติธรกุล

63112001817 นายนพดล ขจรกลิ่น

63112001818 นางณัฐกานต� เนตรภักดี

63112001819 นายชวัลวิทย� หม่ันวิชา

63112001820 ว(าที่ ร.ต.หญิงศิรินภา แสนมะฮุง

63112001821 นางสาวสุภาพร อินทร�แพง

63112001822 นายครรชิต หาญจําปา

63112001823 นายพงศธร ศิริเงินยวง

63112001824 นางสาวจิตต�วดี ม่ังมูล

63112001825 นางสาวทรีญา ทองใฮ%

63112001826 นางสาวสุกัญญา แสนโคต

63112001827 นายณัฐพล วัดตรง

63112001828 นายภาณุวัตต� บุญวัฒน�

63112001829 นางสาววิภาวี ภาษาเวทย�

63112001830 นางสาวธารารัตน� กลางโชคชัย
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63112001831 นางสาวธิดาพร อ%วนจี

63112001832 นายภาณุศักด์ิ ภาษี

63112001833 นายณรงค�ศักด์ิ สีพอ

63112001834 นายสุทัศน� บุญสว(าง

63112001835 นายวทัญPู ทิพยศรี

63112001836 นายฐาปกรณ� พลงาม

63112001837 นางสาวอภิญญา นามอุตวงษ�

63112001838 นางสาวพิมใจ ประโยตัง

63112001839 นายณัฐพงษ� สุทธิสุวรรณ

63112001840 นายวิชัย กําลังแพทย�

63112001841 นายชัยพล กงบุราณ

63112001842 นายสนธยา เนธิบุตร

63112001843 นายณัฐพล พรมศิริ

63112001844 นางสาวกมลวรรณ บวกหาร

63112001845 นายรัชวุฒิ ศรีวงษา

63112001846 นางสาวชลิดา พุกหน%า

63112001847 นางอภิญญา บัวแพง

63112001848 นางสาวภิญรภาภรณ� บุญชัย

63112001849 นางสาวภาวิณี นาบํารุง

63112001850 นายจีรวัฒน� ชอระชาญ

63112001851 นายณรงค�วิทย� พันธุ�สุระ

63112001852 นางสาวกมลวรรณ ลีบาง

63112001853 นางสาวชุติกาญจน� ฤทธิโยธี

63112001854 นางสาวศรีหทัย ยะพลหา

63112001855 นางสาวขวัญชนก ทุมกํ่า

63112001856 นางสาวทิพวรรณ ศรีจันทร�

63112001857 นายเกษชัย จันทระ

63112001858 นางสาวอริสา เพ็ญโคกสูง

63112001859 นางสุดาวดี เก้ือทาน

63112001860 นางสาวนุชราพร บุญสาลี
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63112001861 นางสาวยุภารัตน� ศรีหริ่ง

63112001862 นายสุทธิพงษ� แสงซ่ือ

63112001863 นางสาวกุสุมา จันทร�พิมพ�

63112001864 นางสาววไลลักษณ� ธรรมโรเวส

63112001865 นางสาวเนตรชนก บรรณาลัย

63112001866 ว(าที่ ร.ต.ณพธัช วัยกิจ

63112001867 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิหล%า

63112001868 นางสาวกมลชนก ทิพสมบัติ

63112001869 นางสาวสุมาลี แก%วสมบัติ

63112001870 นายเฉลิมวุฒิ สุขศาลา

63112001871 นางสาวสุดารัตน� ชินชาคํา

63112001872 นางสาวกนกอร ประกอบสี

63112001873 นางสาวศุภกานต� สมลี

63112001874 นายนิพนธ� ยันทะรักษ�

63112001875 นายจักรพันธ� ยลวิลาศ

63112001876 นายอัสนี สุริยะธนัง

63112001877 นางสาวพิมพ�จันทร� ชวดจะโปZะ

63112001878 นางฐิติญา นาสมทรง

63112001879 นางสาวน้ําตาล พลอยพุฒ

63112001880 นายเอกรัตน� แง(มสุราช

63112001881 นางสาวประภัสสร จําปา

63112001882 นางสาวชุลีพร รัตนติสร%อย

63112001883 นายศราวุธ ธรรมรัตน�

63112001884 นางสาวนิราภรณ� พันธ�งาม

63112001885 นางสาวนิภาพร ง้ิวไชยราช

63112001886 นางสาวภัทราภรณ� สุหงษา

63112001887 นางสาวกัญญามาศ แข็งขยัน

63112001888 นางสาวกนกภรณ� โสภาชื่น

63112001889 นางสาวจิตรลดา รักษาพล

63112001890 นางสาวกัญญารัตน� แก%วมณี
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63112001891 นางสาวกนกทิพย� เตโช

63112001892 นายณัฐพงษ� กองมะณี

63112001893 นายชลธวัช เจริญสุข

63112001894 นายปริญญา วงค�ตาข่ี

63112001895 นางสาวนฤมล น%อยทา

63112001896 นางสาวรัตนา สุระคาย

63112001897 นางสาวชนัญญา ดาหาร

63112001898 นายเชาว�วรรธน� ทับทิมดํา

63112001899 นายวิทวัส บุตตะโคตร

63112001900 นางสาววรรณวิสา อําพรรัตน�

63112001901 นายจารุเดช บัดมะริด

63112001902 นายพีระภัทร� พิมพ�มหา

63112001903 นางสาวมณีรัตน� แสนโสภา

63112001904 นางสาวอรอนง เหล(าทองสาร

63112001905 นายธนกร ก[ายศ

63112001906 นายธนพล พะโน

63112001907 นายอานนท� โสโท

63112001908 นางสาวภรภัทชา สอนกอง

63112001909 นายเมฆินทร� พาอยู(สุข

63112001910 นางสาวชนิดา หม่ืนวงศ�

63112001911 นายวินัย พันธ�ชน

63112001912 นายรชตะ ประดิษฐ�ด%วง

63112001913 นางสาวพีระยา คูหานา

63112001914 นางสาววัลลี โยธี

63112001915 นางสาวจตุพร นาลงพรหม

63112001916 นางสาวเบญจวรรณ ธะวัชเมธี

63112001917 นางสาวอรณัญช� ตะนุมาตย�

63112001918 นางสาวฐิติวรดา ดอนวิชา

63112001919 นายป-ยะศิลปO ก้ังยอด

63112001920 นางสาวทิพวรรณ สามา
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63112001921 ว(าที่ ร.ต.ปฏิภัทธ� ไทยทองสุขสกุล

63112001922 นางสาวพัชรี ตุ(ยไชย

63112001923 นางสาวณัฐพร ทองสา

63112001924 นางสาวดวงรัตน� กองพล

63112001925 นางสาวอภิญญา พรมปากดี

63112001926 นางสาวพรศิริ คําเพชร

63112001927 นางสาวนริศรา ผ(องแผ%ว

63112001928 นางสาวศิริลักษณ� งามวิวัฒน�อนันต�

63112001929 นายพิชPุตม� ศิริคุณ

63112001930 นางสาวอรณิชชา สุวรรณภักดี

63112001931 นายองอาจ โสกัณฑัต

63112001932 นายพิมลศักด์ิ ทะสูนย�

63112001933 นางสาวลัดดา ไชยวงศ�

63112001934 นางสาวอัจฉราพร อภัยแสน

63112001935 นางสาวธีรนุช รอดพันธุ�

63112001936 นางสาวเดือนฉาย คําบอน

63112001937 นายมัฐธิชัย ระหาร

63112001938 นางสาวชฎาพร ดาบพลหาร

63112001939 นางสาวปาจรีย� พิมพ�ศรี

63112001940 นายนพดล เนตรภักดี

63112001941 นางสาวชุรีพร ภักภูมินทร�

63112001942 นายสุรสิทธ์ิ พุทธวงษา

63112001943 นางสาวรสสุคนธ� ภักดีรักษ�

63112001944 นางสาวกัลยรัตน� เยาวรัตน�

63112001945 นางสาววายุพร แก%วกันหา

63112001946 นายชาญวิทย� จันปุUม

63112001947 นางสาวนวลนภา ชาพิทักษ�

63112001948 นายอรรคพล ป5ญญาประชุม

63112001949 นางสาวนฤภรณ� บุญมีวิเศษ

63112001950 นายสุรชาติ บุตรทุม
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63112001951 นางสาวอิงฟSา พิมโคตร

63112001952 นายธนายุ เจริญรัตน�

63112001953 นางสาวขวัญฤดี จริต%น

63112001954 นางสาวโยษิตา ภูจอมคํา

63112001955 นายภานุวัฒน� เอกพันธ�

63112001956 นายภูวดล ชาพิมพ�

63112001957 นายชัยณรงค� เชื้อกุณะ

63112001958 นางสาวณัจฉรียา สุวรรณชมภู

63112001959 นางสาวธิติพันธ� มะสีพันธุ�

63112001960 นางสาวจรรยา อยู(สืบเชื้อ

63112001961 นายรัชภาคย� รัตนปรารมย�

63112001962 นางสาวเสาวลักษณ� หมู(โสภณ

63112001963 นางสาวเบญญทิพย� แปSนสุขา

63112001964 นางกฤษณา ทิพย�ชัยเมธา

63112001965 นายทินกร กรมทอง

63112001966 นายชาญ รัตนวงศ�

63112001967 นายสุวัฒน�ชัย ดีลุนชัย

63112001968 นางสาวลักขณา แง%พรหม

63112001969 นายฉัตรชัย สังฆมณี

63112001970 นายอนุชา สาระลึก

63112001971 นายกิติศักด์ิ ถ่ัวประโคน

63112001972 นางสาววรรณนิษา วงศ�อินทร�อยู(

63112001973 นางสาวนิตยา พระสุรัตน�

63112001974 นางสุภาพ แก%ววิจิตร

63112001975 นางสาววิลาวัณย� สุขสมบูรณ�

63112001976 นายชัยณรงค� นีระวงษ�

63112001977 นายอภิชาติ สีกูล

63112001978 นางสาวเนตรนภา ลีทอง

63112001979 นางสาววราลักษณ� โพธ์ิทอง

63112001980 นางสาวเจนจิรา จันแดง

หน%า 66 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112001981 นายสมศักด์ิ เจริญจิตร�

63112001982 นายรุ%งเรืองศักด์ิ ฮูเจ่ีย

63112001983 นายวีระพันธ� คําผอง

63112001984 นายวรากรณ� โชนอนุ

63112001985 นายนลธวัช คําควร

63112001986 นายชนะชล เครือเนตร

63112001987 นายอํานาจ สมบุญมี

63112001988 นายวสันต� จุลพรหม

63112001989 นางสาวฤทัยรัตน� การุณ

63112001990 นางสาววิราวรรณ� กาละครัว

63112001991 นางสาวณัชพิมพ� ชุมวิสูตร

63112001992 นางสาวสุธิตา นาเมฆ

63112001993 นางสาวนรีรัตน� น%อยวิชัย

63112001994 นายจีรวัฒน� หอมชิต

63112001995 นางสาวประกายฟSา อังคะฮาด

63112001996 นางสาวอโณทัย ศิริดํารง

63112001997 นางสาวจาระวี เนียมใหญ(

63112001998 นางสาวมลิษา นามโสม

63112001999 นางสาวกฤติยาภรณ� อินทร�เงิน

63112002000 นายจตุพล พรมทองมี

63112002001 นางสาวจิรัชญา ฉายาลักษณ�

63112002002 นายอนุสรณ� พิลาสาร

63112002003 จ.ท.ศุภวิชญ� ธรรมศิริ

63112002004 นางสาววิร�สุดา คําคูณ

63112002005 นายจิรายุ โพชราช

63112002006 นางกรรณิการ� บัวโฮมบุรา

63112002007 นายจิรพงษ� ทองแดง

63112002008 นายโกเมนทร� อุ(นละออ

63112002009 นางสาววันเพ็ญ ยาสาไชย

63112002010 นายพยนต�พงศ� สมศรี
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63112002011 นางสาวรุ(งไพลิน เถาโต

63112002012 ว(าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� จันทวงศ�

63112002013 นางสาวรวิวรรณ ศิริขันธ�

63112002014 นางสาวสมร อินทนู

63112002015 นางสาวอรทัย บุตรโคตร

63112002016 นางสาวป-ยะพร ถาคํา

63112002017 นายรัฐตศาสตร� เทียมสุข

63112002018 นายนิติธรรม แก%วแสนสินธุ�

63112002019 นายเเดนไทย อุตโพธ์ิ

63112002020 นางสาวนุชนภา แก%วภู

63112002021 นางสาวกัญจภรณ� วิเศษหล%า

63112002022 นายนิรุต จรัสแผ%ว

63112002023 นายดนัย พิพธกุล

63112002024 นางสาวรัชฎาภรณ� โนนกลาง

63112002025 นายสุรศักด์ิ โคตรมณี

63112002026 นายครรชิต วิเศษโพธ์ิศรี

63112002027 นางสาวศุภนิดา โชติสาย

63112002028 นางสาวสุพิชฌาย� ปรัชญาธนวงศ�

63112002029 นางสาวนิลุบล ดาจง

63112002030 นางสาวนปภา คํากรลือชา

63112002031 นายนพดล ป5ญญาสาร

63112002032 นายทีปกร ภูวันนา

63112002033 นายวิสุทธ์ิ แสงธาดา

63112002034 นางสาวพรรณิภา วรรณชัย

63112002035 นายวิษณุ นิโครธานนท�

63112002036 นายณัฐพงษ� การุณ

63112002037 นายไชยยา ภูหัดธรรม

63112002038 นางสาวพัทริยา พันธ�ขาว

63112002039 นางสาวนันทวัลย� แสนอุบล

63112002040 นายอิสระ เดชภูมี
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63112002041 นางสาวนภาพร อนันตภักด์ิ

63112002042 นางสาววรินทร�ชนก ทองวาด

63112002043 นายศราวุธ สัพโส

63112002044 นางสาวก่ิงกาญจน� ดุงแก%ว

63112002045 นางสาวจริญญา พิมพ�บูรณ�

63112002046 นายจักรกฤษณ� เทศร(Vงเรือง

63112002047 นางสาวศุภัชญา คําภีระ

63112002048 นางสาวชุลิตา สุราราช

63112002049 นายกฤษฎา ล%านคํา

63112002050 นางสาววรรณนิศา ก%อนธิงาม

63112002051 นางสาวเกษร เลพล

63112002052 นางสาวสาวิตรี นารี

63112002053 นายพีระพงษ� พาจันดี

63112002054 นางสาวจันทร�จิรา สุนทรชัย

63112002055 นายอัครเดช ฐานะ

63112002056 นางสาวเนตรนภาพร จันทะแจ(ม

63112002057 นางอัลนา กรรณเทพ

63112002058 นางสาวสุวรรยา ไชยสีหา

63112002059 นายฐาปนันท� พลภักดี

63112002060 นายทักษิณ เพชรพรรณ

63112002061 นางสาวประภัสสร จ%อยนุแสง

63112002062 นายศุภฤกษ� จีนะกาญจน�

63112002063 นางสาวอนุชิดา วรเจริญ

63112002064 นางสาวกรรณิการ� ภักดีสุจริต

63112002065 นางสาวเรณู ศรีสิงห�

63112002066 นางสาวศิรินภา ทาวะลุน

63112002067 นายขจรศักด์ิ ซาภักดี

63112002068 นายเชษฐา โลหา

63112002069 นางสาวพรธิรา คําโคตร

63112002070 นายลัถธพล ไหลริน
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63112002071 นายอานนท� แย%มวงศ�

63112002072 นายนุติ บัวเลิง

63112002073 นางสาววรภัทร เฉลิมฤกษ�

63112002074 นายธนาชัย หัศกรรจ�

63112002075 นางสาวชญานันท� พงษ�พันธ�

63112002076 นางสาววรรนิสา สุนีพรรณ

63112002077 นายปรินทร� สีรินทร�

63112002078 นายสุริยพงษ� ลานอุ(น

63112002079 นายสหรัฐ ล%ออุทัย

63112002080 นางสาวสวภัทร จันทร�สว(าง

63112002081 นางสาวฐิติกร ดวงทิพย�จันทร�

63112002082 นางสาวสุวนันท� คณะนาม

63112002083 นายรุ(งโรจน� เมฆสี

63112002084 นางสาวพิณภา ลีพรม

63112002085 นางสาวนิรมล พันสีภู

63112002086 นางสาวกาญจนา วัลละภา

63112002087 นางสาวนฤมล ประสมทรัพย�

63112002088 นายเสกสรร วิเศษทรัพย�

63112002089 นายปริญญา บุตรดาจักร

63112002090 นายสิทธิชัย โทนอุบล

63112002091 นายศุภชัย ย่ิงยง

63112002092 นางสาวจารุรัตน� วุฒิชัย

63112002093 นางสาวจีรนุช คําเทพ

63112002094 นางสาววาสนา นามตาแสง

63112002095 นางสาวศิริวรรณ ไชยปาน

63112002096 นายเมธาสิทธ์ิ โพธ์ิเสน

63112002097 นางสาวภาวิณี แก%วดี

63112002098 นางสาวเกศินี สีโสภา

63112002099 นายธนกฤต วงษ�ตรีศรี

63112002100 นางสาวสุกัญญา ภูนามนา
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63112002101 นางสาวชลลดา อิ่มทอง

63112002102 นายศรัณยู โพธ์ิแก%ว

63112002103 นางสุชาวดี ทองทัน

63112002104 นายธนิษฐ� แปทา

63112002105 นายวิเชียรชัย ลามะให

63112002106 นายวรจักร ทัศคร

63112002107 นางสาวจริยา ดวงหาโคตร

63112002108 นางสาวขวัญตา คําผายจันทร�

63112002109 นางสาวอาริสา แวงคํา

63112002110 นายวุฒิชัย ภาคทอง

63112002111 นางสาวนิภาพร คําโสภา

63112002112 นางสาวชรินรัตน� โกสิงห�

63112002113 นางสาวพัชรพร สารีโท

63112002114 นางสาวนาตยา ลาชัย

63112002115 นายธนพงษ� ชมภูทัศน�

63112002116 นางสาวสุภารัตน� มูลวงศ�

63112002117 นายป5ญญา การิก

63112002118 นางสาวเจนจิรา พิมแพง

63112002119 นางสาวธิดาขวัญ วนจันทร�โม

63112002120 นายธนโชติ อินทร�แผง

63112002121 นางสาววิภาดา ยะมันยะ

63112002122 นายกฤษฎา มะโนมัย

63112002123 นายธนธรณ� งามลัน

63112002124 นายชานนท� ผุดผ(อง

63112002125 นางสาวนิศารัตน� พระภูมี

63112002126 นายอัศวิน ศรีแพน

63112002127 นายกิตติศร ศรีทอง

63112002128 นางสาวสุดารัตน� อุตธะคํา

63112002129 นางสาวเขมมิกา สุคงเจริญ

63112002130 นางสาวพิจิตรา อุ(นนันกาศ
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63112002131 นางสาวรัญญา จันสามารถ

63112002132 นางสาวสรารัตน� ค%อไผ(

63112002133 นายอภิวัฒน� ภูยาธิ

63112002134 นายวัฒนา ศรีสวัสด์ิ

63112002135 ว(าที่ร.ต.กิตติพงษ� สรรพโส

63112002136 นางสาวฐิติวรรณ เศษสุวรรณ

63112002137 นายโฆษิต บํารุงสุข

63112002138 นางสาวมะลิสา บุญที

63112002139 นายภูมิศาสตร� สร%อย คํา

63112002140 นายสุริยะ คําแว(น

63112002141 นายอภิสิทธ์ิ ศรีรักษา

63112002142 นางสาวโสภิต บงโนนง้ิว

63112002143 นางสาวเรือนขวัญ สอนสมนึก

63112002144 นายจักริน วงศ�ภาคํา

63112002145 นายเจตริน ปUาไพร

63112002146 นายครรชนะ แสนสวัสด์ิ

63112002147 นางสาวสุกานดา ยศพิมพา

63112002148 นางสาวปวีณา พาติกบุตร

63112002149 นายสุทธิพงษ� ปSองนาทราย

63112002150 นางสาวดวงกมล นิจจํานงค�

63112002151 นางสาวดารุณี อุณาสิงห�

63112002152 นางสุขใจ วงค�ช%างเงิน

63112002153 นายอัศวิน สอนคําหาญ

63112002154 สิบเอกวัชรพล อัศวจารุวงศ�

63112002155 นางสาวอรนุช วงค�สีดา

63112002156 นายรณชิต มอมุงคุณ

63112002157 นายอนุสรณ� ชินโคตร

63112002158 นางสาววราลักษณ� พิทักษ�กุล

63112002159 นายจักรพงษ� พลจันทึก

63112002160 นายนพรัตน� มาหริน
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63112002161 นางสาวนพรัตน� โสระสิงห�

63112002162 นางสาวอินทุอร สีหาทัพ

63112002163 นางสาวกุลจิรา กิตติกมลพันธุ�

63112002164 นางสาวขนิษฐา เชื้ออุ(น

63112002165 นางสาวชนันธร วะชุม

63112002166 นางสาวจิตตาภัทร� ฤทธิลี

63112002167 นางสาวมาลา กุตัน

63112002168 นางสาวเกศมณี อาสาพนม

63112002169 นายอธิศักด์ิ เพ็ชรพา

63112002170 นายกิตติพงษ� ดีแก%ว

63112002171 นางสาวปรีญาทิพ จะตุเทน

63112002172 นางสาวกัญญาภัค จุลชาติ

63112002173 นางสาวพรรณลิณี แผนเมือง

63112002174 ส.อ.พัลลภ พิมพ�สาร

63112002175 นายธนวัฒน� เรืองเสนา

63112002176 นายอนุสรณ� นาคํา

63112002177 นางสาวอชิรญา มาลี

63112002178 นางสาวชะเอม พลศักขวา

63112002179 นายยุทธนา พีระธรรม

63112002180 นางสาวธนิสรา ทองอินที

63112002181 นายณัฐกรณ� ขันธุแสง

63112002182 นางสาวณัฐปภัสร� พัฒน�ธนคุณากร

63112002183 นายวิวรรธน� โนนสว(าง

63112002184 นางสาวกนกพร เทอํารุง

63112002185 นางสาวจิราภรณ� ศรีภูธร

63112002186 สิบเอกรุ(งเรือง หนูไธสง

63112002187 นางปภัสสร อรรคศรีวร

63112002188 นางสาวสุพัตรา บรรณสาร

63112002189 นายวุฒิพงษ� แสนสามารถ

63112002190 นายเกียรติศักด์ิ ภูบุญลอด
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63112002191 นางสาวอารียา เพ็ชรมะดัน

63112002192 นางสาวกนกวรรณ นันทเพชร

63112002193 นางสาวอชิรญา ศรีทอง

63112002194 นางสาววรัญญา ทองอันตัง

63112002195 นางสาวพรสุดา ชาวัติ

63112002196 นางอรุณลักษณ� ทับทิมทอง

63112002197 นายเอนก รักษาภักดี

63112002198 นายภัทรวัต ธรรมภิบาล

63112002199 นางสาวศศิธร ธรรมคุณ

63112002200 ว(าที่ ร.ต.หญิงหฤทัย หวลศรีไทย

63112002201 นายชมพูเนกข� ชมภูคํา

63112002202 นายภูริวัจน� บุญชุบ

63112002203 นางสาวปานตะวัน เพลียหาญ

63112002204 นางสาวปภัสสร จารึกธรรม

63112002205 นางสาวอุดมลักษณ� อินทะชัย

63112002206 สิบเอกอาทิตย� ชัยภูมี

63112002207 นายพีรพงษ� สุทธิแสน

63112002208 นายนนทกร สิงห�แก%ว

63112002209 นายกุลวัชร ศรีโคตร

63112002210 นางสาวนิศาชล อึ่งสะกาว

63112002211 นางสาวศิริรัตน� สิงห�นาค

63112002212 นายิอนุสรณ� ไตรธิเลน

63112002213 นางทิพย�สุดา พันธ�เพชร

63112002214 นายวัฒนา สัตบุตร

63112002215 นางสาวอรอุมา ดอนบํารุง

63112002216 นางสาวสุวนันท� ศรีทา

63112002217 นางสาวป-ยะนุช เวียงคุต

63112002218 นางสาวฐิติมา โชติชัย

63112002219 นางสาวยุภาวดี ศิริปรี

63112002220 นางสาวฑิฆัมภรณ� อุปสัย
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63112002221 นายเกียรติศักด์ิ ทองคง

63112002222 นางสาวทับทิม กมลรักษ�

63112002223 นางสาวกนกวรรณ ดวงคุณ

63112002224 นายเปรื่องปรัชญ� ศิริขันธ�

63112002225 นางสาวอินทิรา อุปโคตร

63112002226 นายวรุตน� ทองล%วน

63112002227 นางสาวสุภาวรรณ แก%วอินทร�

63112002228 นายณัฐพนธ� พลศรีดา

63112002229 นางสาวเอื้อมพร เสนาอุดร

63112002230 นายยงยุทธ ไตรวรรณ

63112002231 นางสาวจตุพร จันทเวทย�

63112002232 นางสาวขนิษฐา บุญมา

63112002233 นางสาวสุพัตรา นาใจเย็น

63112002234 นางสาวรสสุคนธ� วารุกะ

63112002235 นางสาวสิริลักขณา สิมนา

63112002236 นายกิตติธัช ปาระวาสะ

63112002237 นายอรรถชัย ศรีหาวงษ�

63112002238 นางสาวนวพรรณ จันทร�หล(น

63112002239 นางสาวศิริพร สารมานิตย�

63112002240 นายอภิสิทธ์ิ ประทุมเมศ

63112002241 นายบดินทร� ขันตีสพังหลวง

63112002242 นางสาวลลิตา มนตรีคหภิเนตร

63112002243 นายวันชัย จันทะพา

63112002244 นายพัทยา โตMะชาลี

63112002245 ว(าที่ ร.ต.อนุชา ช(วยศิริ

63112002246 นางสาววรัญญา นามเหลา

63112002247 นางสาวศีรณา ไชยวงค�

63112002248 นายนิธิศ ครองตMะ

63112002249 นายวงศกร วงศ�รัตนะ

63112002250 นายกิตติทัต วรรณศรี
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63112002251 นางสาวนิติพร เจริญไชย

63112002252 นางสาวปฏิญญา พงษ�รื่น

63112002253 นางสาวอุมาพร ดวงศรี

63112002254 นางสาวศิริวรรณ พงษ�เพียร

63112002255 นายจีรภัทร โทษา

63112002256 นายนัฐวุฒิ รัชฎา

63112002257 นางสาวกรกนก ผ(านชมภู

63112002258 นายกีรติ คงงาม

63112002259 นายชาญชัย ไชยโคตร

63112002260 นางสาวกิตติยา สัพโส

63112002261 นางสาววนาลี อุดมสุข

63112002262 นายมนัส แแน(นอุดร

63112002263 นายณฐกร จันธัมมา

63112002264 นางสาวกฤตติยา สมสอาด

63112002265 นายอนุวัฒน� แก%วผาไล

63112002266 นางสาวอรฤทัย นามวัฒน�

63112002267 นางสาววชิรญาณ� ผาดํา

63112002268 นางสาวธีราภรณ� กรมมา

63112002269 นายอภิชัย แสงเสน

63112002270 นายชายทรนง สิมสินธุ�

63112002271 นายสุชาติ มากําเนิด

63112002272 นางสาวศุลีพร ทัศน�จันดา

63112002273 นายนเรน ประสานขาว

63112002274 นายเกรียงศักด์ิ จันทร�เขียว

63112002275 นายทศพล นามรส

63112002276 นางสาวภคพร จิตจักร

63112002277 นางสาวนันทิยา สุยะราช

63112002278 นางสาววรรณธิชา พิมศร

63112002279 นางสาวขวัญหทัย กลิ่นขจร

63112002280 นางสาวเครือฟSา จันทะวงค�
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63112002281 นางสาวนรีรัตน� พูดเพราะ

63112002282 นายอดิราช งอยหล%า

63112002283 นางสาวรัตนเกตุ เกตุไพบูลย�

63112002284 นางสาวมะลิวรรณ แผ(นคํา

63112002285 นายสุรยุทธ แสงมณี

63112002286 นายจิรพงศ� ท%าวมิตร

63112002287 นายศักด์ินรินทร� โสภากุล

63112002288 นายพิชัยวัฒน� อึ่งสะกาว

63112002289 นางสาวน.ส.สุพัตรา ศรีคราม

63112002290 นายอภิพัฒน� สัตนเดชา

63112002291 นางสาวสุดารัตน� ประดับพันธ�

63112002292 นายถาวร แก%วพิลา

63112002293 นายพนัส สุขทวี

63112002294 นางสาวน้ําฝน ชานุชิต

63112002295 นายจีระพันธ� พลทามูล

63112002296 นางสาวประภาพรรณ ชัยชนะ

63112002297 นางสาววนิดา เสนาสี

63112002298 นางสาวเกศสุดา สลาคํา

63112002299 นายอัทธพล ป5ตสุริย�

63112002300 นางสาวณัฐพร พงษ�ไทย

63112002301 นายพิพัฒน� พิมพ�ศรี

63112002302 นางสาวสุพัตตรา วงค�บาตร�

63112002303 นางสาวกนกรัตน� สีบุญ

63112002304 นางสาวอรวารุณ วิยะกุล

63112002305 นายนภาเดช ธัญญารักษ�

63112002306 นางสาวสุมินตรา มหาวัฒนานันท�

63112002307 นางวรานิษฐ� โชติสุริยดิษย�

63112002308 นางสาวชลธิชา ยางสุด

63112002309 นายชิษณุพงศ� นาชอน

63112002310 นางสาวยุวดี โคคํา
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63112002311 นางสาวแคทรียา โพธิ

63112002312 นางสาวณัฏฐ�ปรีญา บุญชูรัตนิน

63112002313 นางสาวจีระนันท� สิทธิราช

63112002314 นางสาวอัญชิษฐา แสงพรม

63112002315 นายฑิฆัมพร ทองเฟ\Xอง

63112002316 นายธิวานนท� ลีทอง

63112002317 นายกิตติพงษ� โสมชัย

63112002318 นางสาวดรุณี ไชยชาติ

63112002319 นายธเนศ ศรีอรุณ

63112002320 นายนัฐกรณ� กองธรรม

63112002321 นางสาวอรญา จันทะสาน

63112002322 นายพงษ�เดช พรมยาลี

63112002323 นายจีระศักด์ิ ไชยสุข

63112002324 นางสาวป5ทมาภรณ� พวงมาก

63112002325 นางสาวสุจิตรา ยศวิบูลย�

63112002326 นางสาวน้ําทิพย� หัตถสาร

63112002327 นางสาวพัชราภรณ� ผิวคําสิงห�

63112002328 นายปริญญา วงษ�พุทธร

63112002329 นางสาวนิลนกานต� เสติเนตร

63112002330 นางสาววิภาวี แสงฉวี

63112002331 นางสาวอรพรรณ ศิริเทพทรงกลด

63112002332 นางสาวศรัญญา ม่ิงมิตร

63112002333 นายเอกชัย โสภาชัย

63112002334 นางสาวอรยา ศรีสงภา

63112002335 นายป-ยราช ดวงจําปา

63112002336 นางสาวภควดี แสนรัตน�

63112002337 นายยอดชาย สารีพัน

63112002338 นายจิรวัฒน� แสนวา

63112002339 นางสาวอรพรรณ สารีอาจ

63112002340 นางสาววนิดา แพงศรี
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63112002341 นายทวีทรัพย� แสนบุญ

63112002342 นางสาวทัศวรรณ� รักษาขันธ�

63112002343 นางสาวพัชมน แก(นสําโรง

63112002344 นายวิทยา จันดา

63112002345 นางชัชฎา มูสิกะ

63112002346 นางสาวจุฑามาศ สกุลพงษ�

63112002347 นายชัยวัฒน� หม(อมคํา

63112002348 นางสาวสมปอง หมอยา

63112002349 นายวินัย เประกันยา

63112002350 นางสาวกณิศา ศรีวิเศษ

63112002351 นางสาวศิริวรรณ แนบเนียน

63112002352 นายปราชญา กาญบุตร

63112002353 นางสาวรสา สิงทองลา

63112002354 นางสาวพิราวรรณ สวัสดิประภา

63112002355 นายมนัส อุป5น

63112002356 นางสาวกฤษณา จันทเดช

63112002357 นายนิรุต มุกข�ศรี

63112002358 นายทรงวุฒิ ศรีอรรคจันทร�

63112002359 นางสาวพลอยนภัส คําป5ง

63112002360 นายณัฐวุฒิ จันทเวช

63112002361 นายเสฏฐวุฒิ รอดอุด

63112002362 นางสาวสุกัญญา อํามะลา

63112002363 นายฉัตรชัย นามเสนา

63112002364 นายวธัญPู ศรีประภา

63112002365 นางสาวจิดาภา สาระการ

63112002366 นางสาวจีรนันท� จันสุข

63112002367 นางสาวอัมวิภา อินทร�ชูวงศ�

63112002368 นายอนุรักษ� บุบผา

63112002369 นายอภิสิทธ์ิ นิลโคตร

63112002370 นางสาวกุลสตรี ชาวพร
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เลขประจําตัวสอบ
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112002371 นางสาวณภาภัช ธัญญพันธ�

63112002372 นางสาวชมพูนุท มากเพ็งมี

63112002373 นางสาวณัฐฐาพร พงษ�สระพัง

63112002374 นายวีรพงศ� แพงสาร

63112002375 นายจีรวัฒน� สุธงษา

63112002376 นายวุฒิชัย หวลศรีไทย

63112002377 นายสุริเยศ ลํามะยศ

63112002378 นางสาวน้ําหวาน เจริญสิงห�

63112002379 นางสาวจิราพัชร ดินแดง

63112002380 นายภาณุทัตต� มังคละแสน

63112002381 นางโสภิดา ศรีสําราญ

63112002382 นายสมพร ประดับพันธ�

63112002383 นางสาวพรพินทร� อุมะวรรณ

63112002384 นายกิตติกร เมามีจันทร�

63112002385 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยเชษฐ�

63112002386 นายเจนภพ มณีกานนท�

63112002387 นางสาวทัศนีย� สาขามุละ

63112002388 นางสาวสุพัฒนา โพธิเสน

63112002389 นางสาวจิราภรณ� สีทน

63112002390 นายชัยณรงค� ดีเวียง

63112002391 นายสุรเดช โคทนา

63112002392 นายพีรยุทธ เที่ยงอักษร

63112002393 นายธวัช หอมจัด

63112002394 นางสาวโขมพัสตร� แสนหัวห%าว

63112002395 นางสาวจันจิรา แก(นป5ดชา

63112002396 นางสาวนันท�นภัส พงสุภา

63112002397 นางสาวพิทยารัตน� เเสงธาดา

63112002398 นายชัยวัฒน� นามบุญเรือง

63112002399 นายนที รักธง

63112002400 นางสาวรจนา สาริกา
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63112002401 นายกิตติชัย นาใจเย็น

63112002402 นางสาวราณี แก%วน%อย

63112002403 นางสาวอรทัย สอนสุภาพ

63112002404 นางสาวพรทิพย� ใจตรง

63112002405 นางสาวสุนีย� โพคําพก

63112002406 นายชัยรัตน� ภาสอน

63112002407 นางสาวชลิดา บุตรหนองหว%า

63112002408 นายรพีพัฒน� มหารันด�

63112002409 นายสุพจน� ศรีษาวรรณ

63112002410 นางสาวสุธิดา สุดไชยา

63112002411 นางสาวจีรภา ศิวิลัย

63112002412 นางสาวอําไพ แวงวงค�

63112002413 นางสาวดวงฤทัย ขันละ

63112002414 นางสาวสุวนันท� ท%าวจ(าคํา

63112002415 นายญานภัทร ผุโคตร

63112002416 นางสาวบุษบาวรรณ หูไธสง

63112002417 นายพสุ เจริญศรี

63112002418 นางสุภาวดี ภูจอมจิตร

63112002419 นางเนตรชนก ชมชายผล

63112002420 นางสาวชญานิน พรหมจันทา

63112002421 นางสาวบุผา น%อยมลิวรรณ

63112002422 นายพงศธร สารสมัคร

63112002423 นายเกียรติชัย กมลเสรีรัตน�

63112002424 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�ตาแสง

63112002425 นางสาวอําไพ อินทะนาม

63112002426 นางสาวขวัญสุดา เข็มรัตน�

63112002427 นางสาวขนิตฐา สาลีวันดี

63112002428 นางสาวชญาณิศา นิติวิชญากุล

63112002429 นางสาวอุบลพรรณ ภาควุฒิ

63112002430 นางสาวสุพัตรา ธรรมวิเศษ
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63112002431 นางสาวธิติรัตน� กํายาน

63112002432 นางสาวรุ(งนภาลัย มลากัน

63112002433 นายวาริน คําลือฤทธ์ิ

63112002434 นายปรพัฒน� คําบอน

63112002435 นายเฉลิมเกียรติ วรรณศรี

63112002436 นายธนากร นามเสนา

63112002437 นางสาวขนิษฐา ฐานะ

63112002438 นายชยพล โพธ์ินอก

63112002439 นางสาวจิราวรรณ เชื้อคําจันทร�

63112002440 นายปฏิพล ศรีภา

63112002441 นางสาวศิริลักษณ� ชาญประเสริฐ

63112002442 นางสาววริญญ�ชยา จารุกิตต์ิสุวรรณ

63112002443 นายยุทธพงษ� กรพันธ�

63112002444 นางสาวภัทรวดี ศรีวิพันธุ�

63112002445 นายกัมพล คําหาญ

63112002446 นางสาวภัทราพร แก%วโสม

63112002447 นางสาวจันทร�เพ็ญ คิดโสดา

63112002448 นายกรกฎ ภูดิน

63112002449 นางสาวพิมพ�ยุภา บริวารภูริวัฒน�

63112002450 นางสาวดวงใจ แก%วพิลา

63112002451 นายไพรวัลย� วงศ�อามาตย�

63112002452 นายกิตติพงศ� ศรีทอง

63112002453 นายกันตภณ เค่ียงคําผง

63112002454 นางสาวกฤติมา ภูชาดา

63112002455 นางสาวเพ็ญนภา ชางฉ่ิง

63112002456 นางสาวชลดา ราชคํา

63112002457 นางสาวสุวิมล ประนางรอง

63112002458 นายณัฐวุฒิ เหล(าลุมพุก

63112002459 นางสาวกนกวรรณ มีสิมมา

63112002460 นายอานัส บุญดวง
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63112002461 นางสาวอุไรวรรณ ถานทองดี

63112002462 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�แก%ว

63112002463 นางสาวประพัฒน� ทองชมภู

63112002464 นางสาวกัณฐิกา พูลผล

63112002465 นายธนศักด์ิ บุญโชติ

63112002466 นางสาวพรพรรณ แด%งทํามา

63112002467 นางสาวศิริภา ปากดี

63112002468 นางสาวชญาภา วีรสรชาติกุล

63112002469 นางสาว.ทัศนียา ป5ญญากุล

63112002470 นายอริยทรัพย� บ(อคําเกิด

63112002471 นายพิเชษฐ� ดาวังปา

63112002472 นางสาวสุภาพร ยางโสม

63112002473 นางสาวพัชรินทร� ทองโคตร

63112002474 นางสาวอัญชิสา เกษอ(อน

63112002475 นายเจษฎา แก%วอาษา

63112002476 นางสาววรัญญา หล%าทู

63112002477 นายภาณุมาศ มูลตรี

63112002478 นายฉัตรชัย ศรีจ[า

63112002479 นางสาวพัชรา เฉิดจังหรีด

63112002480 นางสาวอมร หลงหนองคูณ

63112002481 นางสาวปรางทิพย� บุญประเสริฐ

63112002482 นางสาวนิชาภา นามรส

63112002483 นางสาวสุวนันท� ใจทน

63112002484 นายสราวุธ อุตทคะวาปQ

63112002485 นายศราวุธ หารกุล

63112002486 นางสาวอําภาภร บุญมานาง

63112002487 นายประวิทย� ผาอิดดี

63112002488 นางสาวชมพูนุช ดวงแก%วงาม

63112002489 นายนิสิต คิดโสดา

63112002490 นายเจษฎา ลาประทุม
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63112002491 นายบรรหยัด ดีแก%ว

63112002492 นางสาวฐณัฐวีร� ชัยศรี

63112002493 นางสาวนัฏติยาภรณ� คําใบ

63112002494 นางสาวปาริตา อุ(นพระบุ

63112002495 นางสาวรุ(งอรุณ คําบุญ

63112002496 นางสาวศิริวิมล บุญจันทร�

63112002497 นางสาวสุธาดา พระวิเศษ

63112002498 นางสาวปุญญลักษณ� บุญประคม

63112002499 นางสาวกัลยาณี อาจดวงดี

63112002500 นางสาวกุลนิภา ตันทัดวาณิชย�กุล

63112002501 นางสาวพรรณทิพย� นงภา

63112002502 นางสาวอัญชรียา ชัยบุบผา

63112002503 นายชูสิทธ์ิ อัคพิน

63112002504 นายสมพร ประกอบคํา

63112002505 นายวิชัย นามโสม

63112002506 นายเจษฏา ใจรัก

63112002507 นายวีรพันธ� มาตรา

63112002508 นางสาวศกุนตลา คงดี

63112002509 นายจรรยพงษ� นามศรีพันธ�

63112002510 นางสาวประไพรัตน� ไชยเดช

63112002511 นางสาวเนตรชนก กงจักร�

63112002512 นางสาวปาริชาติ ไชยสัตย�

63112002513 นางสาวดาหวัน สวัสด์ิพันธ�

63112002514 นางสาวนุชนันท� จันทร�อ%วน

63112002515 นายอติพล ศิลารักษ�

63112002516 นายธีรพล สุดภา

63112002517 นางสาวไอรินทร� หล%าพันธ�

63112002518 นายอุเทน เทพพิทักษ�

63112002519 นางพรรณภัVค รุ(งเรือง

63112002520 นางสาวอังคณา หน(อจันทร�
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63112002521 นายอดิศักด์ิ หน(อสีดา

63112002522 นายณัฐพงศ� เห็มโพธ์ิ

63112002523 นางสาวศิรินญา อินธิสาร

63112002524 นางสาวนภัสสร คําคุณเมือง

63112002525 นายพัทธดนย� โจลัตสาห�กุล

63112002526 นางสาวจันทร�จิรา สาเจริญ

63112002527 นายชัยวุฒิ เพชรกันหา

63112002528 นายคเชนทร� คําโพธ์ิจันทร�

63112002529 นายอมรเทพ วงศ�แก%วมณีโชติ

63112002530 นางรจรินทร� ไชยวงษ�

63112002531 นางสาวชื่นจิต ธรรมประชา

63112002532 นางสาวพัชริดา แพงดี

63112002533 นายอรรถพร แสนจันทร�

63112002534 นายสิทธิชัย ปะนันโต

63112002535 นางสาวศิวพร ผาทอง

63112002536 นายบุญฤทธ์ิ ลาวงศ�

63112002537 นางสาววณิชชา พรมกัลปO

63112002538 นายธนภัทร สุขดี

63112002539 นายวุฒิชัย คุณแสง

63112002540 นางสาวเสาวณีย� ปSองภักดี

63112002541 นางสาวนิภาพร อุสาห�

63112002542 นางสาวณัฏฐธิดา แสนศักด์ิ

63112002543 นางสาวนัทธมน หนูนา

63112002544 นางสาวกุสุมา ป5ดสวรรค�

63112002545 นางพรพิมล อินทรักษา

63112002546 นายเกริกพล ขันทะชา

63112002547 นายนราณัฎฐ� หาญคําภา

63112002548 นางสาวมยุรี ศรีเนตร

63112002549 นายสุทธิเกียรติ แสนสง(า

63112002550 นางสาวดอกฝSาย คําเกษ
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63112002551 นางสาวจุฑาพร ป5ญญัง

63112002552 นางสาวปติญญา เดชโฮม

63112002553 นางสาวเบญจมาศ กุณานันท�

63112002554 นายณัฐกิตต� จันทร�เพ็งเพ็ญ

63112002555 นายกัมพล แสพลกรัง

63112002556 นางสาวฉัตรฑริกา ศรีโคตร

63112002557 นางสาวณัฐพร ผการัตน�

63112002558 นางสาวภิญญาพัชญ� สุธงษา

63112002559 นางสาวปุณณดา ดาลี

63112002560 นายเฉลิมเกียรติ พระสุรักษ�

63112002561 นางสาวโชติกา สหะจิตตา

63112002562 นางสาวณิชาภัทร พลลาภ

63112002563 นายจักรี อี้งเจริญ

63112002564 นางสาวโสภารัตน� บุตรโคตร

63112002565 นางสาวชมภูนุช สุวรรณเมฆ

63112002566 นายเอกพล ตุปะโส

63112002567 นางสาวรัชนก ทิศทะษะ

63112002568 นายธีรพงศ� วงค�นางาม

63112002569 นายวัชรินทร� พลบูรณ�

63112002570 นายตะวัน สิมสีดา

63112002571 นางสาวจินดา ศิริพัฒน�

63112002572 ว(าที่ร%อยตรีทนงศักด์ิ มูลที

63112002573 นายธนกฤต ตํานิล

63112002574 นางสาววรรณา สิมโน

63112002575 นางสาวสุภาภรณ� ศรีประเสริฐ

63112002576 นายวัชรกรณ� พลราชม

63112002577 นางสาวเมรย�วี สุวรรณกิจ

63112002578 นายสุจินดา อํานาจ

63112002579 นางสาวอริสา แสงเทพ

63112002580 นางสาวจิภัทรดา เชื้อคําฮด
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63112002581 นางสาวมัญธิญา เดชแพง

63112002582 นางสาวมินตรา แก%วหานาม

63112002583 นายสมพล โพธ์ิชัย

63112002584 นายอุทิศ อับปะมาตา

63112002585 นางสาวป-ยฉัตร นุชิต

63112002586 นางสาวอรสา วรสาร

63112002587 นางสาวนภาพร ไชโย

63112002588 นางสาวอภิญญา ติยะบุตร

63112002589 นางสาวเจียระใน ศรีครซ%าย

63112002590 นางสาววรนิทรา รูวันมอม

63112002591 นางสาวภาวรินทร� อ(อนม่ิง

63112002592 นางสาวป5ญวลัญชญ� เอกตาแสง

63112002593 นายธีรภพ สุวรรณเจริญ

63112002594 นายวิชชากร พิมพา

63112002595 นายภูมินทร� ซ่ือตรง

63112002596 นางสาวจีรวัฒน� นาหนองตูม

63112002597 นายกิติชัย สัพโส

63112002598 นางสาวกิตติยา ใครบุตร

63112002599 นายสุวิทย� พันธ�ลูกท%าว

63112002600 นายวรชัย มณีรัตน�

63112002601 นางสาวนราทิพย� กุลมาตร

63112002602 นายปรมินทร� สุครีพ

63112002603 นางสาววรรณนิศา เยาวนันท�V

63112002604 นายวัชรพงศ� คําอ%อ

63112002605 นางสาวชุติกาญจน� สันโดด

63112002606 นายจรูญศักด์ิ ศรVีดี

63112002607 นางสาววารุณี รมผาเมือง

63112002608 นายศราวุธ การะแสง

63112002609 นางสาวเมขลา จันดาศักด์ิ

63112002610 นางสาวเจนจิรัตน� เจนช(วยชาติ
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63112002611 นางสาวจิราภรณ� ขันซ%อน

63112002612 นายสราวุฒิ นาบํารุง

63112002613 นางสาวนัฐมล มณีงาม

63112002614 นายปราโมทย� ไชยสงค�

63112002615 นางสาวสุธินันท� โพธ์ิทรัพย�

63112002616 นางสาวกมลพรรณ วันนาอ(อน

63112002617 นางสาวดุจเดือน ยาทองไชย

63112002618 นางสาวลักขณา คะสุวรรณ

63112002619 นายอนุวัฒน� พวงประดิษฐ

63112002620 นางสาววรรณนิภา เข็มทอง

63112002621 นายจักรกฤษณ� ศรีบุรา

63112002622 นางสาวนภพร บัวเคน

63112002623 นางสมพร วงศรีชู

63112002624 นายศิริโชค สิมเสน

63112002625 นายเสรี เหลาสิทธ์ิ

63112002626 นายจิตติพงษ� ผดุงจันทร�

63112002627 นายปริวัฒน� สมแสน

63112002628 นางสาววิลาวรรณ กาลวิบูลย�

63112002629 นายกุล ค(ายสูงเนิน

63112002630 นางสาวกาญจนา ตันผา

63112002631 นายพุทธินันท� แสงเพชร

63112002632 นางสาวน้ําเพชร วงศ�ไชยา

63112002633 นายปรเมศวร� อุปพระจันทร�

63112002634 นางสาวมาริสา วงศ�ก(อ

63112002635 นายมานะศักด์ิ ทุมชะ

63112002636 นางสาวณัฐกานต� ทัศมี

63112002637 นายสายสิทธ์ิ ผลารักษ�

63112002638 นางสาวจันทร�จีรา หาสาง

63112002639 นางสาวพัชรียา ผาชาตา

63112002640 นางสาวญาดา สุขเจริญ
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63112002641 นางสาวอรัญญา จันทร�คํา

63112002642 นายไพรวัลย� โสภาพ

63112002643 นางสาวนิชาภา พิเนตรเสถียร

63112002644 นายธงโชติ ดอกจันทร�

63112002645 นางสาวธิวารัตน� สารธะวงศ�

63112002646 นางสาวรัศมี เวียงคํา

63112002647 นายกิตติชัย หันจางสิทธ์ิ

63112002648 นายเจษฎา จิตเจริญ

63112002649 นางสาวปนิจดา ยานศรี

63112002650 นายวันเฉลิม โพธานะ

63112002651 นายวสวัตต์ิ ตันวัฒนะพงษ�

63112002652 นางสาวสุพัทร�ชญา บุญราษฎร�

63112002653 นางสาวศิรินันท� ภูนาเชียง

63112002654 นายเอกลักษณ� วงศรีทา

63112002655 นางสาวษมาวีร� ซูสตรอม

63112002656 นายโกวิท ศรียอด

63112002657 นางสาวกลิ่นร่ํา นารินรักษ�

63112002658 นางสาวนาฎยา เจาะจง

63112002659 นายล้ําเลิศ ดีพรม

63112002660 นายบริบูรณ� ขาวพราย

63112002661 นายจักรภัทร มณีวงษ�

63112002662 นางนันท�ณภัทร ดํารงชัย

63112002663 นายณัฐวุฒิ ไชยวัน

63112002664 นางสาวดวงพร โกนสันเทียะ

63112002665 นางสาวสุปราณี รักษาสิทธ์ิ

63112002666 นายศิริศักด์ิ มิตพมา

63112002667 นายป5ญญา โคตรผาย

63112002668 นางสาวสุทธิดา กุ%งแก%ว

63112002669 นายณัฐกทล หัสเดช

63112002670 นางสาววัชรา คําจําปQ
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63112002671 นายชลันธร สีหานาท

63112002672 นางสาวน้ําฝน บุบผาดา

63112002673 นายจริญญา โสมาศรี

63112002674 นายอําพล อ%วนนวล

63112002675 นางสาวสุกัญญา มโนรมย�

63112002676 นางสาวคณาลักษณ� ถมป5ทม�

63112002677 นางสาวนิตยาพร ภูมิย่ิง

63112002678 นายธนชิต วงศ�บาตร

63112002679 นางสาวสุพิชชา ไชยเชษฐ

63112002680 นางสาวตรีทิพยนิภา คนหาญ

63112002681 นางสาวอุบล วรชินา

63112002682 นายกิตติโชค นําสุย

63112002683 ว(าที่ร%อยตรีธรรณาวัฒน� ฝนธง

63112002684 นางสาวธัญญารัตน� สุทธิอาจ

63112002685 นายจตุชัย แก(นต%นพะเนา

63112002686 นางชบาไพร ถนอมสัมฤทธ์ิ

63112002687 นางสาวอรญา อรรถสาร

63112002688 นางกนกอร โพธิแวง

63112002689 นางสาวจันทร�ญา ภูชะหาร

63112002690 นายเดชอุดม ทองคํา

63112002691 นางสาวประกายวรรณ คําสิมมา

63112002692 นางสาวกุลธิดา กลยะณีย�

63112002693 นางสาวทิพย�อาภา มูลเต็ก

63112002694 นายเด(นพิทักษ� อินทรีย�

63112002695 นายขจรพล นนทะภักด์ิ

63112002696 นายกิตติณัฏฐ� รัตนทิพย�

63112002697 นางสาวสิรินยา กรมทอง

63112002698 นายสุพลมี พลวงค�ษา

63112002699 นายนริศ อินหนอง

63112002700 นายวศรุฒ สาริยา
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63112002701 นายอนุสรณ� โข(ศรี

63112002702 นายนัฐตพงษ� อุทคะวาปQ

63112002703 นางสาวจิราวรรณ บุษบา

63112002704 นางสาวธัญญมาศ แก%ววันนา

63112002705 นางสาวสุชาดา โพธ์ินะ

63112002706 นายอําพล แสนสีมล

63112002707 นางสาวขณิษฐา ขันติยู

63112002708 นางสาวอทิตยา อั้วชนะ

63112002709 นายวิศรุต โพธ์ิศรี

63112002710 นายธีระศักด์ิ พันลุงตุง

63112002711 นายพิชยะ วงศ�สิริโสภณ

63112002712 นายธันวา ประเทพา

63112002713 นางสาวสุพัชญา คําเคลือ

63112002714 นายพิทยา ทาส(วย

63112002715 นางสาวฉัตรศิรา ไกรษรวงค�

63112002716 นางสาวณฐพร พิลากุล

63112002717 นางสาวกนิษฐา วงหาจักร�

63112002718 นางสาวพูนสุข โคจรานนท�

63112002719 นางสาวอภิญญา สายเมือง

63112002720 นางสาวป-ยะนันท� บุญวิจิตร

63112002721 นางสาวธนัชญา วาจารัตน�

63112002722 นางสาวเปQยทิพย� เพียสังกะ

63112002723 นายเมธชนัน กุณวงศ�

63112002724 นางสาวขนิษฐา นาคนชม

63112002725 นายเจษฎา ปฏิเก

63112002726 นายเกียรติศักด์ิ บุญเลิศ

63112002727 นางสาววิชณี สุขประเสริฐ

63112002728 นางสาวโสภิตา สุโพธ์ิ

63112002729 นางสุภิญญา วิชัยวงศ�

63112002730 นายเอกสิทธ์ิ พันธสา
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63112002731 นางสาวป-ยะมาศ แก%วโม%

63112002732 นายณัฐภูมิ ปSอมสุเมรุ

63112002733 นางวณิชชา เพชรสมบัติ

63112002734 นายอิทธิพล ศิริศรี

63112002735 นางสาวผึ้ง แสนภูวา

63112002736 นางสาวทยิดา เปQXยมดนตรี

63112002737 นางสาวกันยาวีร� เนาว�ศรีสอน

63112002738 นายกิติศักด์ิ เชื้อตาพระ

63112002739 นางสาวลลิตา พรมสาร

63112002740 นางสาวอุมาพร ฆารกุล

63112002741 นางกฤติญา แก%วสาธร

63112002742 นายศักดาเดช ประธาน

63112002743 นางสาวสมปอง พิมพ�เสนา

63112002744 นางสาวจรัญยา ชูช(วย

63112002745 นางสาวชรุตา ชมภูวิเศษ

63112002746 นายสิริวัฒน� สนสายสิงห�

63112002747 นางสาวอรทัย ใจลา

63112002748 นางสาวสิริขวัญ แม(นเมือง

63112002749 นางสาวกาญจนา โสมะคุณานนท�

63112002750 นายณัฐสรณ� เกษมสุข

63112002751 นางสาวปพิชญา วันละ

63112002752 นางสาวกนกวรรณ หัศกรรจ�

63112002753 นายศุภมงคล พละศักด์ิ

63112002754 นางสาวสิรินาถ อินธิแสง

63112002755 ว(าที่ ร.ต.ยอด เมืองมุงคุณ

63112002756 นางอรวรรณ พลบูรณ�

63112002757 นางสาวจารุมน อกอุ(น

63112002758 นายคมสันต� จันทะโพธ์ิ

63112002759 นายพลากร ชนะเทพ

63112002760 นางสาวหนูจันทร� คุณป5ญญา
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63112002761 นางสาววัชราภรณ� นามูลเพ็ง

63112002762 นายป5ญญา เนหล%า

63112002763 นายปฐมพร ปากดีสี

63112002764 นางสาวอังคนา แก%วบุญเรือง

63112002765 นางสาวรัชฎาพร วงษ�ไกษร

63112002766 นายอภินันท� บุญตาระวะ

63112002767 นางสาวนฤมล ดวงจันทร�

63112002768 นางสาวสรญา เชื้อคําฮด

63112002769 นางสาวนาถตยา ทวีทรัพย�

63112002770 นายนนธวัฒน� ผาทอง

63112002771 นายศรพิพัฒน� ศิริวัฒน�

63112002772 นางสาวพัชรา โยธาภักดี

63112002773 นายมนตรี โพธ์ิทรัพย�

63112002774 นางสาวชลิตา ราชิวงค�

63112002775 นายธีรพัฒน� ศรีละ

63112002776 นายณัฐธกรณ� บํารุงญาติ

63112002777 นายพิศาล กางทอง

63112002778 นางสาวสุชาฎา จันทนา

63112002779 นางพรพิมล อณารัตน�

63112002780 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�ศิริ

63112002781 นายอป-นญา พระภูมี

63112002782 นางสาวจุฬาพร ฮ(มปUา

63112002783 นายกิจติพงษ� กันยาวงค�

63112002784 นายทองสุข กัณหานุ

63112002785 นางสาวภรณ�ชนก บุตรวงษ�

63112002786 นางสาวใบเฟ-ร�น ยนภูเขา

63112002787 นางสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา

63112002788 นายอนุชิต พระคุณละ

63112002789 นางสาวขวัญเรือน บุตรดี

63112002790 นายณัฐพงศ� ศรีพรหม
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63112002791 นางสาววิไลพันธ�V วาระคํา

63112002792 นางสาวชลากร เจริญธนกุล

63112002793 นายนันธวัช ศรีฟอง

63112002794 นางสาวสุพรรณดา ศิริเพ็ชร�

63112002795 นางสาวสายชล ราชไรกิจ

63112002796 นางสาวชนากานต� ทองสอนลอน

63112002797 นายสายชาญ วงศ�พนัส

63112002798 นายกิตติพัฒน� ภูโคตรศรี

63112002799 นายเทวิน ลีเลิศ

63112002800 นายวีระวุฒิ ทบวัน

63112002801 นายอภิสิทธ์ิ บางประอินทร�

63112002802 นางสาวจิตรา พินโญ

63112002803 นางพัชรี ดงภูยาว

63112002804 นางสาวอรพรรณ บุญศรี

63112002805 นางสาวสุทธิตา ชัยอามาตย�

63112002806 นายสุพวรรณ โง(นทอง

63112002807 นายคุณากร กุดกลาง

63112002808 นางสาววชิราภรณ� จันทะเดช

63112002809 นางสุดารัตน� พ(อวงษ�

63112002810 นางสาวชาลิสา บางทราย

63112002811 นางสาวสุกัญญา แก%ววิจารย�

63112002812 นายอรรถชัย วงศ�ภูธร

63112002813 นายณัฐพล ตองมีทอง

63112002814 นางสาวอุษา กาพา

63112002815 นายกรกช จันทร�กอง

63112002816 นางละลิดา ถ่ินนาไห

63112002817 นางสาวสิวาภรณ� มีทิพย�

63112002818 นายณรงค�ฤทธ์ิ มามาศ

63112002819 นางสาวพรรษาวดี ตาละเต็ง

63112002820 นางสาวกรรณิการ� แท(นสุนทร

หน%า 94 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112002821 นางสาวสุกัญญาV วิงวอน

63112002822 นางสาววรรณภา คะยอม

63112002823 นางสาวกนกอร โนนสุวรรณ

63112002824 นายพรยศ มาตราช

63112002825 นายจิรศักด์ิ ไชยพระอิน

63112002826 นายธีระพงษ� คุณวงศ�

63112002827 นายํธนพล พิพิศ

63112002828 นางสาวสุนารัตน� เดชโยธิน

63112002829 นางสาวป-ยฉัตร โคตรวงษ�

63112002830 นายยศกร เชิดสม

63112002831 นางนิภาพร ทะป5ญญา

63112002832 นางสาวอุราวรรณ เริงฮัง

63112002833 นางสาวรัชดาพร วรรณประเสริฐ

63112002834 นางสาวฐิติพร สําราญโรจน�

63112002835 นางสาวประภัสสร แข็งข%อ

63112002836 นางสาวศุภลักษณ� ไชยพันธ�

63112002837 นางจันทิรา แก%วพิลารมย�

63112002838 นางสาวพิมพ�ชนก วัตทัน

63112002839 นางสาววนิดา ย่ิงยง

63112002840 นางสาวอภิรดี โมระเดช

63112002841 นางสาววิจิตรา คุณขยัน

63112002842 นางสาวจุฑามาศ เทพสาร

63112002843 นางสาวชนินพร เพชรสังหาร

63112002844 นายณัฐพงษ� ไก(สะแก%ว

63112002845 นางสาวอรอนงค� สนสุรัตน�

63112002846 นางสาวเกศรินทร� ศรีธิราช

63112002847 นางสาวกฤตยาณี ทับทิมดํา

63112002848 นายนิรัน อาจจันดา

63112002849 นายอโนเชาว� อําพรรัตน�

63112002850 นายวิทวัส สมจิต
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63112002851 นางสาวณปภัช ศรีพงษ�ชัย

63112002852 นายอนุวัฒน� ผุริจันทร�

63112002853 นางสาวกรรณิการ� อุตสาตร�

63112002854 นางสาวสุจิตรา คํามะสิงห�

63112002855 นางสาวประภัสสร วิลาศ

63112002856 นายเสกสรร บุญขนาน

63112002857 นายวุฒิชัย พิมมะทา

63112002858 นางสาวนิรมล เหลาสิทธ์ิ

63112002859 นายภัทรสิน รุ(งมณีลักษณ�

63112002860 นางสาวอรกัญญา ชมวงษ�

63112002861 นางสาวสุนิสา ศรีชาหลวง

63112002862 นายสาธิต จิตรพรวน

63112002863 นางสาวกาญจนา ถิรวิชัยกุล

63112002864 นายสมเด็จ หงษาคํา

63112002865 นายธีรพงศ� แสงพา

63112002866 นางสาวณัฐกฤตา สงรัตน�

63112002867 นางสาวอรุโณชา แสนชมภู

63112002868 นายคมสันต� บุญมี

63112002869 นายณัฏฐ�ชนน โพนสิงห�

63112002870 นายยศพล คําหงษา

63112002871 นายศักด์ิสกล วันสวัสด์ิ

63112002872 นายภัทระ สัพโส

63112002873 นางสาววิไลพร ทองหนัก

63112002874 นายวสันต� เครือแสง

63112002875 นายวิทวัฒน� บัวลง

63112002876 นางสาวเดือนเพ็ญ นันทจันทร�

63112002877 นายยงยุทธ ฟองอ(อน

63112002878 นายจีระพงศ� วงศ�อินทร�อยู(

63112002879 นายชัยรัตน� เจริญไชย

63112002880 นางสาวพรทิพย� กาวน
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63112002881 นายนรินทร� เวียงเหล็ก

63112002882 นางสาวกันตินันท� วงศ�ภาคํา

63112002883 นายยุทธศาสตร� แช(มรัมย�

63112002884 นางสาววลัยกร จบมะลุม

63112002885 นางสาววันวิสาข� สนสุวรรณ

63112002886 นายพีระชัย รวยทรัพย�

63112002887 นางสาวรัตนาวดี เตชะนอก

63112002888 นายภูมิศักด์ิ อ(อนสุระทุม

63112002889 นายสิทธิพร พลดงนอก

63112002890 นายวัชระ ธรรมจักร�

63112002891 นางสาวอัฎฐพร พวงแก%ว

63112002892 นางสาวชลลดา พรมทอง

63112002893 นางสาวศิริยาวรรณ จันบุตรราช

63112002894 นางสาวกาญจนา ศรีหาบุตร

63112002895 นายวิทยา โสมนาม

63112002896 นางสาวเบญจมาศ เพาะนาไร(

63112002897 นางสาวพรหมพร เข่ือนขัน

63112002898 นายฤทธิพร เพชรดง

63112002899 นายสมปอง นิพวงลา

63112002900 นางสาวมณีรัตน� แก%วชิน

63112002901 นายฤทธิไกร วามะลุน

63112002902 นายอดิศักด์ิ แสนพล

63112002903 นางสาวสุทธิพร สาริวงษา

63112002904 นางสาวสโรชา สัพโส

63112002905 นายสมร แถมสุข

63112002906 นางสาวชฎาพร คําราช

63112002907 นายนพรัตน� โพธ์ิน%อยงาม

63112002908 นายภัทรพงษ� ต%นเกษ

63112002909 นายชัชชนญานนท� หาญชัย

63112002910 นางสาวพิมลพร พันธ�ภักดี
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63112002911 นางสาววิชุดา ผ(านผิว

63112002912 นายคล%ายพงศ� เพ็งธรรม

63112002913 นางสาวอัญชลี สายสมบูรณ�

63112002914 นายพิมหันต� กันเสนา

63112002915 นางสาวชีวิตา เทพิน

63112002916 นางสาววิยะดา เวชวงษ�

63112002917 นางสาวเยาวรัตน� สีดํา

63112002918 นางสาวเนตรชนก ทัศมี

63112002919 นายวีระศักด์ิ พวงกันยา

63112002920 นางสาววนิดา พันธ�แก%ว

63112002921 นางสาวศุภรดา สุวรรณวงษ�

63112002922 นายนพรัตน� ลุนพัฒน�

63112002923 นางสาวปวีณา ตองสู(

63112002924 นายกฤติพนธ� หมีกุละ

63112002925 นายจักรกฤษณ� ศรีจันทร�

63112002926 นางสาวศิริวรรณ กิมชัย

63112002927 นางสาวกาญจนา ฝUายสิงห�

63112002928 นางสาวสุนิตา บุบผาพอน

63112002929 นางสาวอุษา วงศ�ชานนท�

63112002930 นายนันทวุธ มีเที่ยง

63112002931 นางสาวประกายดาว ไชยทองศรี

63112002932 นางสาวปรารถนา ประเสริฐสังข�

63112002933 นางสาวนภาลัย พรมรัตน�

63112002934 นางสาวพรวิมล เว%นบาป

63112002935 นายเจษฎาวุฒิ คําโสภา

63112002936 นางสาวนิระชา ลีโนนลาน

63112002937 นางสาวกมลทิพย� ไชยสุข

63112002938 นางสาวจุฑาพร วงศ�กาฬสินธุ�

63112002939 นางสาวสุดารัตน� โลหา

63112002940 นางสาวฐิตาพร พิพิธภัณฑ�
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112002941 นายศักดินันท� ภักดีสุจริต

63112002942 นางสาวนิภาภรณ� บาทอง

63112002943 นายสิงหนาท ภิรมก%อย

63112002944 นางสาวสุภาภรณ� หอมจันทร�

63112002945 นายรุ(งโรจน� สิทธิยา

63112002946 นางสาววิลัยวรรณ คําหิลาด

63112002947 นายโชติพงษ� ผลจันทร�

63112002948 นายเอกภพ โคตรตาแสง

63112002949 นางสาวศศิมาพร โคตรวิชัย

63112002950 นางสาวธิดารัตน� เหล(าจันทร�อัน

63112002951 นางสาวสุภาวดี ผานุมาตร�

63112002952 นางสาวสุนิสา จันคําภา

63112002953 นางสาวมณีรัตน� แก%วสีหะบุตร

63112002954 นางสาวปาริตา ปากดีหวาน

63112002955 นายเชิงชาย คล(องแคล(ว

63112002956 นางสาวเสาวลักษณ� แดนตระโคตร

63112002957 นางสาวนิพาดา ทรงสังขาร

63112002958 นางสาวสุปรียา ชาภูคํา

63112002959 นางวิชญาพร นิยะนุช

63112002960 นางสาววรัญญา นามวงษ�

63112002961 นายสุนันท� ภูมิคอนสาร

63112002962 นายอภิชาติ ตูมทอง

63112002963 นายชนะชัย วิเศษสา

63112002964 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีคารมณ�

63112002965 นางสาวกุลธิรา ศรีอักษร

63112002966 นางสาววิยะดา วงค�ชัยยา

63112002967 นางสาวธิติสุดา สุวรรณศรี

63112002968 นายวรรณรัตน� อุปพงษ�

63112002969 นางสาวกัญญาณัฐ กุตัน

63112002970 นางสาวศรัญญา วันละ
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63112002971 นางสาวนภาภรณ� โสมนาม

63112002972 นางสาวธัญชนก ป5ญจรักษ�

63112002973 นายโอภาส นนทคําจันทร�

63112002974 นางสาวสาวิตรี ม(อมพะเนาว�

63112002975 นางสาวพรทิพย� อัคราช

63112002976 นายณฤ เบ ต ศ� แก%วฝUาย

63112002977 นางสาววราภรณ� อุตอามาตย�

63112002978 นางสาวจิรภิญญา ขิระทาน

63112002979 นางสาวพรรณพร พรมดี

63112002980 นางสาววรัญญา แคนจันทร�

63112002981 นางสาวอรัญญา หนวดเปQ]ย

63112002982 นางสาวธิดารัตน� เตโช

63112002983 นางทานตะวัน วงษ�ศิริ

63112002984 นายวรพล บริสุทธ์ิ

63112002985 นายทิวากร ไผ(โสภา

63112002986 นางสาวรัตติญา บุญเลิศ

63112002987 นางสาวชญาณ�นันท� สอนสูญ

63112002988 นายป5ญญาวุธ บริโปร

63112002989 นายเดชา เพ็งดี

63112002990 นางสาวศิริลักษณ� พรมขันธ�

63112002991 นายธนวัฒน� วรแสน

63112002992 นางสาวอุลัยรัก รูปเหมาะ

63112002993 นางสาวพรสุดา แพงโท

63112002994 นางสาวกนิษฐา แสนชน

63112002995 นายปริวัตร นิวงษา

63112002996 นายณัฐวุฒิ แก%วยะลุน

63112002997 นายอานนท� เสนาราษฎร�

63112002998 นางสาวสุภาภรณ� วงศ�โคกสูง

63112002999 นายวรากร โสโท

63112003000 นายอานาวุธ ศรีษะโคตร
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63112003001 นายภูมินทร� อนุอัน

63112003002 นายกฤษฎา กมลานุสรณ�

63112003003 นายนภัทร กนกพินิต

63112003004 นายรักพงษ� พรหมสุพรรณ

63112003005 นางสาวภัทรวดี มีพร%อม

63112003006 นายวิทวัส กันหา

63112003007 นางสาวเย็นจิตร ชินคํา

63112003008 นางสาวอรพรรณ ยะสุนทร

63112003009 นายพีรพล มนตรี

63112003010 นายสหศวรรษ ผาทอง

63112003011 นางสาวป-Xนธิดา โสประดิษฐ

63112003012 นางสาวฉัตรนภา สงวนวงษ�

63112003013 นางสาวประเสริฐศรี เศรษฐาไชย

63112003014 นางสาวอาภาพร เสลาด

63112003015 นางรักษ�มณี เพ่ิมพูล

63112003016 นายชัยพร เบ%าหล(อเพชร

63112003017 นายวันเฉลิม วรรณไชย

63112003018 นางสาวทัศนียา จันทะเลิศ

63112003019 นางสาวกัญญาณัฐ พันนาดี

63112003020 นางสาวณัฐณิชา บุญวิเทียน

63112003021 นายกิตติพงศ� คําภาแก%ว

63112003022 นายวราวุฒิ หลานเศรษฐา

63112003023 นายปุณพจน� ศิริกุล

63112003024 นายชินดนัย คําภูกา

63112003025 นางสาวฐิตารีย� ศรีภูดิน

63112003026 นายธีระศักด์ิ รัตน�ศรีวอ

63112003027 นายประกิจ พานศรี

63112003028 นายอนุชาติ บุราณเดช

63112003029 นางสาวสายฝน พันดา

63112003030 นางสาวอภิญญา เหตุเกษ
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63112003031 นางสาวทักษพร ทองอร(าม

63112003032 นายวิษณุกร อินธิเสน

63112003033 นายวุฒิพงษ� บุระเนตร

63112003034 นางสาววันดี ไชยราช

63112003035 นางสาวน้ําผึ้ง คําป5น

63112003036 นายวิระนัย สถานสุข

63112003037 นางสาวสุภาพร ไกรวิชัย

63112003038 นายวราชัย วงสาเนา

63112003039 นายสุวิทย� เพชรดี

63112003040 นางสาวอนุชรา เสนาช(วย

63112003041 นางสาวกัลยารัตน� แอ(งเนียม

63112003042 นายชัชวาล มีศิลปO

63112003043 นายวีรพล สีหะ

63112003044 นางสาวปริสา สิงห�แม(ง

63112003045 นางสาวดวงจันทร� มูลเมือง

63112003046 นางสาวนภัสสร โกสาพันธ�

63112003047 นายบุญชู ปูUบุตรชา

63112003048 นายสุเมธ พลประเสริฐ

63112003049 นายภาณุมาศ นับถือดี

63112003050 นายสาวิทย� สุริยะกาญจน�

63112003051 นางสาวจุฑาทิพย� แก%วสอนดี

63112003052 นางสาวนวินดา พิมศูนย�

63112003053 นายสาริน ทิพยศรี

63112003054 นางสาวดวงฤทัย ศรีสะอาด

63112003055 นางสาวรัตน�ติยา พิลา

63112003056 นายจิระพงศ� ช(วงรังษี

63112003057 นางสาวอรอุมา สิงห�มอญ

63112003058 นายธนากร เชื้อเมืองพาน

63112003059 นางสาวนภาพร สียา

63112003060 นางสาวจิราภรณ� อุภัยพรม
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63112003061 นางสาวสมิตา สารีคํา

63112003062 นางสาวชลดา ผิวศิริ

63112003063 นางสาวยุจรี บุญแสน

63112003064 นายณัฐพล มาตราช

63112003065 นางสาววนิดา ศรีกะแจะ

63112003066 นายกิตติเดช ดอนโท

63112003067 นายกฤษติศักด์ิ แพงโคตร

63112003068 นายสงัด เนาวบุตร

63112003069 นายณัฐพล นิลศิลปO

63112003070 นางสาวกัณฐิมา นามวิเศษ

63112003071 นายธีระ ขะทุม

63112003072 นางสาวดวงพร แก%วใหญ(

63112003073 นางสาววิภารัตน� หงษาราช

63112003074 นางสาวขวัญชนก อ(อนจงไกร

63112003075 นางสาวอารีย� ขวาธิจักร

63112003076 นางสาวจุฑารัตน� สารจันทร�

63112003077 นางสาวจิตรลดา วะจีประสี

63112003078 นางสาวสุพัตรา กํ่าเก้ียง

63112003079 นายฉัตรชัย พ(อชมภู

63112003080 นางสาววราลี ศิริจันดา

63112003081 นายสัมพันธ� ศรีรักษา

63112003082 นางสุพรรษา งามชมภู

63112003083 นายพงศธร โลหะปาน

63112003084 นายนิสิต สุนสิน

63112003085 นางสาวพัชร�ทิราภรณ� ภักดีอํานาจ

63112003086 นางสาวอชิรญาณ� แสนประสิทธ์ิ

63112003087 นางสาวธัญญามาศ สําเภา

63112003088 นายชยพัทธ� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63112003089 นายประสิทธ์ิ เขาหลวง

63112003090 นายนับทอง ราชไชย
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63112003091 นางสาวปริยากร ป5ญญาวัน

63112003092 นายณัฐพล สีหาคุณ

63112003093 นางสาวดวงศิริ ผาดี

63112003094 นายชยธร ไพศูนย�

63112003095 นางสาวเอี้ยงฟSา หีบแก%ว

63112003096 นางสาวภัทราวดี นึกชอบ

63112003097 นายธนวัฒน� แก%วจันดา

63112003098 ว(าที่ร%อยตรีปรเมธ ศรีหาพงษ�

63112003099 นางเกตุมาลา เทพพุทธา

63112003100 นายธนัฐชัย ศรีคูณ

63112003101 นายวีรพล ผือสูงเนิน

63112003102 นางสาววริญญา บุราณศรี

63112003103 นายนัฐวุฒิ อุดสุข

63112003104 ว(าที่ร%อยตรีหญิงปาริชาติ สุวรรณชัย

63112003105 นายศิริพงศ� เหลาพรม

63112003106 นางสาวเจตยาพร บัวแก%ว

63112003107 นางสาวอนัญพร เราะไทยสงค�

63112003108 นายพงษ�ศิริ ศรีหล(มสัก

63112003109 นายวุฒิชัย ยมโคตร

63112003110 นายพรเทวา คําผาย

63112003111 นางสาวรณิดา เจษฎางศรี

63112003112 นางสาวมธุรส เนตรแสงศรี

63112003113 นางสาวสุจิตรา บุตรแสน

63112003114 นายวรชัย มหาโคตร

63112003115 นายกฤษฎา กองหิน

63112003116 นายไวทยา อุป5ฌา

63112003117 นางสาวอรกัญญา ดีเจริญ

63112003118 นายอนุชา ภากระจ(าง

63112003119 นางสาวภาวิณี ปาระคะ

63112003120 นางสาวยุภาดี ค%อมสิงห�
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63112003121 นายพฤทธ์ิ พลเขต

63112003122 นางสาวหทัยรัตน� ป5ญสวัสด์ิ

63112003123 นางสาววัชราภรณ� พรมโคตร

63112003124 นางสาววริศา ชมภูจันทร�

63112003125 นางสาวทิวารัตน� หมุนลี

63112003126 นางสาวนารี ศรีบ%านโพน

63112003127 นางสาววนิดา เที่ยงธรรม

63112003128 นางสาวสุกัญญา ขันทะนะ

63112003129 นางสาวรัตน�ฤทัย แปSนสุขา

63112003130 นางสาวชารินี สนดา

63112003131 นางสาวธัญลักษณ� นิลปะกะ

63112003132 นางสาวดารานาถ เพ็งคําป5]ง

63112003133 นายธีรยุทธ อินทร�โสม

63112003134 นายนนทวัฒน� บุสภาค

63112003135 นายไกรสร ทองศรีดี

63112003136 นายไพรัตน� ใครอามาตย�

63112003137 นายสุกฤษฏ์ิ รักษาจิต

63112003138 นางสาวอุษณีย� บุตรงาม

63112003139 นายอนุรักษ� ป-Xนทอง

63112003140 นางสาวพรพิมล พรหมศิริ

63112003141 นายณรงค�ฤทธ์ิ หาชัย

63112003142 นางสาวป-ยวรรณ แสนทิพยัพ

63112003143 นางอชิรยา ย่ังยืน

63112003144 นางสาวธัญญาเรศ ธาตุมี

63112003145 นางธัญรัตน� หนูกุล

63112003146 นายทยากร วงค�จันทร�

63112003147 นายณัฐภูมิ ชาหมู(

63112003148 นางสาวเยาวลักษณ� นนตระอุดร

63112003149 นายจักรกริช หล%าสวย

63112003150 นางสาวณฤทัย แก%วหัวนิล
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112003151 นางสาวขัตติยา วรราช

63112003152 นายจตุพล ดวงดูสัน

63112003153 นางสาวเจนจิรา บุบภิ

63112003154 นางสาวป-ยะดา ใสหมี

63112003155 นางสาวสาวิตรี กองศรี

63112003156 นางสาวยุพารัตน� คงโนนกอก

63112003157 นายถวิล ราชชมภู

63112003158 นางสาวเกศรินทร� วุฒิชัยไพบูลย�

63112003159 นายณัฐตุพล โอชารส

63112003160 นางสาวณัฐชญา วิชัย

63112003161 นางสาวสุพัตรา เสน(ห�พูด

63112003162 นางสาวพลอยชมพู การชาคํา

63112003163 สิบเอกกําพล พันธมิตร

63112003164 นายณรงค�ศักด์ิ ละออ

63112003165 นางสาวธนกร สิ่งสิน

63112003166 นางหนึ่งฤทัย สารีนันท�

63112003167 นางสาวชุติมา สิมหลวง

63112003168 นายรณกฤต อินทร�ชนะ

63112003169 นางสาวสุธาลินี พิมพาคํา

63112003170 นายสุรชาติ พลรังสรรค�

63112003171 นางสาวนฤมล อ(อนท%าว

63112003172 นางสาวณัฐภรณ� คนซ่ือ

63112003173 นายสุริยา ศิริบุรี

63112003174 นางสาวสุดารัตน� เณรเอี่ยม

63112003175 นางสาวจิราพร วรางกูร

63112003176 นางสาววลีพร จันทวงศ�

63112003177 นางสาววราภรณ� จันทาตีด

63112003178 นายวสันต� วารี

63112003179 นายกฤติเดช เทพสวัสด์ิ

63112003180 นางสาววราภรณ� เสนานุช
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63112003181 นายอดิพงษ� พรมภักด์ิ

63112003182 นางสาวมณีรัตน� สอนสุภาพ

63112003183 นายธวัชชัย เฉียบแหลม

63112003184 นางสาวนิสากร พลประเสริฐ

63112003185 นางสาวสุนิดา สีทาหงษ�

63112003186 นางสาวนัยนา มาตพงศ�

63112003187 นางสาวณัฎฐฌา อ(อนสา

63112003188 นางสาวประภาวรรณ ชัยราช

63112003189 นายมีชัย ศรีพันดอน

63112003190 นางสาวกาญจนา ทาวังลาด

63112003191 นางสาวสุชาดา นันศรีทอง

63112003192 นางสาวบุหลัน จาระนัย

63112003193 นางสาวลักณ�คณา บุญวงษ�

63112003194 นายจตุพล พรมเทศ

63112003195 นายศตวรรษ รัตนะ

63112003196 นายอธิป เบ%าเฮ  ื อง

63112003197 นายณรงค�ฤทธ์ิ วรรณพงษ�

63112003198 นางสาวจุฑาทิพย� ศิริพันธ�

63112003199 นางอรอุมา บัณฑิตถาวร

63112003200 นายอาทิตย� ดีประเสริฐ

63112003201 นางสาวดาหวัน เมฆวัน

63112003202 นายปฏิพล เอกพันธ�

63112003203 นายธีระพัฒน� ศรีพรหมษา

63112003204 นางสาวพราวนภา บุญนาง

63112003205 นายราชฤทธ์ิ เหลาแตว

63112003206 นางสาวศิริลักษณ� กุลมิน

63112003207 นางสาวสุทธาทิพย� สาสีรัตน�

63112003208 นายจักรกฤษ ช(างไชย

63112003209 นายปกรณ� อัปการัตน�

63112003210 นายพลวัฒน� ชัยพิพัฒนมงคล
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63112003211 นางสาวพิมพ�วิภา ถึงเพ็งพันธุ�

63112003212 นายธรรมวัฒน� วะบังลับ

63112003213 นายทวีเดช โสมศรีแพง

63112003214 นายจักรี เมฆชอุ%ม

63112003215 นางจิตรลดา ชารัญจ(า

63112003216 นายปณิธาน สุรเสนา

63112003217 นางสาวพิชญาภร ทองประทับ

63112003218 นางสาวพิชญ�ญา ชลหาญ

63112003219 นายณัฐพงศ� สิงหะวาระ

63112003220 นางสาวสมฤดี ปาลา

63112003221 นายณรงค�ชัย แก%วฉลุน

63112003222 นางสาวสุดาวดี แสนยาโต

63112003223 นางสาวพัชราภา แสงอ(อน

63112003224 นายธนารักษ� ดวงรัตน�

63112003225 นางสาววิลัยพร สายจันทร�

63112003226 นายกล%องหล%า พาติด

63112003227 นางสาวนิภาพร ศรีสุราช

63112003228 นางสาวธัญญามาส ไชยนา

63112003229 นางสาวสุวรรณี นาคกลาง

63112003230 นายศิวกร ประทุมทอง

63112003231 นางสาวจุฑารัตน� หนูพวก

63112003232 นายวิริยะ พลลอด

63112003233 นางสาวยุพดี มากเพ็งมี

63112003234 นางสาวดาราภรณ� คุ%มบุ(งค%า

63112003235 นายวันธญา พลเวียง

63112003236 นางสาวชไมพักตร� อันโน

63112003237 นางสาวพนารัต� แสนกัลยา

63112003238 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ บุระเนตร

63112003239 นายภูษิต ศรีรักษา

63112003240 นายศิวพงศ� โพธิยา
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112003241 นางสาวสุนิสา กุลาจันทร�

63112003242 นางสาวกาญจนา คิอินธิ

63112003243 นางสาวอารียา มุ(งงาม

63112003244 นายโยธิน สุภาวัน

63112003245 นางสาวนิภาพร จันทร�เต็ม

63112003246 นางสาววิไลภรณ� หารจําปา

63112003247 นายคมชิต จุทสิงห�

63112003248 นายกฤษดาพร รัตนป5ญญา

63112003249 นางสาวนันทพร วิวรรธนกุลรติ

63112003250 นายณัฐพงษ� ร(มเกษ

63112003251 นายเกรียงไกร บุญชื่น

63112003252 นางสาวจิราพร ทาลุมพุก

63112003253 นางสาววรรณภา รัตนวงค�

63112003254 นายป5ทวี ย่ิงยืน

63112003255 นางสาวนภาลัย สมใจ

63112003256 นายเกรียงไกร ศิริขันธ�

63112003257 นางสาวสุดารัตน� ศิริวารินทร�

63112003258 นายอรัญ ย่ังยืนกุล

63112003259 นางสาวชุลีพร จ(าหล%า

63112003260 นางสาวมนธิดา ยอดยา

63112003261 นางสาวปวีณา ผ(านดี

63112003262 นางสาวละออ พิทักษ�กุล

63112003263 นายป-ยะพงษ� พิชัยคํา

63112003264 นางสาวบุศยาการย� อุ(นตา

63112003265 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทะจร

63112003266 นางสาวอุไรพร ป-ลอง

63112003267 นางสาวดวงหทัยพร ผลจันทร�

63112003268 นางสาวจงรักดี นันทะ

63112003269 นางสาววิไลวรรณ ดวงจินดา

63112003270 นายชนินทร� จิตเทวินลิขิต
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                     ช่ือ - นามสกุล

63112003271 นางสาวรุ%งอรุณ คําดี

63112003272 นายสุเมธ แสนดา

63112003273 นายศุภฤกษ� ศรีธรรม

63112003274 นางสาวบุษบากร พลโลก

63112003275 นางสาวขนิษฐา ธรรมณารักษ�

63112003276 นางสาวกชมน เทียมพลกรัง

63112003277 นายอภิชาติ มหาโยธี

63112003278 นายมานะศักด์ิ รักษาภักดี

63112003279 นางสาวปภัสรา สารัตน�

63112003280 นางสาวปนัดดา ใจบุญมา

63112003281 นางสาวมุกดา เหล(านายอ

63112003282 นางสาวสุปราณี อุทานิตย�

63112003283 นางสุธาสินี คงบุญวาสน�

63112003284 นางสาวพรชนก กุลาดี

63112003285 นางสาวดวงกมล คํากันยา

63112003286 นางสาวป5ทมา จันทะรัตน�

63112003287 นางสาววรินทร�ธร เรืองพิพิธไกร

63112003288 นายพงศกร ทิพย�สําเหนียก

63112003289 นางสาวนันทัชพร เชื่อมกลาง

63112003290 นางสาวสุดารัตน� เพราะดี

63112003291 นางสาวสุวนันท� สอนสีดา

63112003292 นางสาวํVทักษอร วุฒิสาร

63112003293 นางสาวสุนิตา เข่ือนพงค�

63112003294 นายกฤษณพัฒน� ตMะเสน

63112003295 นายเทียนชัย วิเศษสาคร

63112003296 นางสาวศันสนีย� สุภาพ

63112003297 นายภูวนัย บุตรแสนลี

63112003298 นางสาวแสงระวี เถิงนํามา

63112003299 นายกอบชัย ภักดีพันธ�

63112003300 นายเกรียงไกร โสภาชื่น
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63112003301 นายธเนศ ทรงคาศรี

63112003302 นายญาณากร คิลาลาย

63112003303 นางสาวชฎาพร จินดา

63112003304 นางสาวหัสดี สวนโคกกรวด

63112003305 นายอัครพล ศิริมาศ

63112003306 นางสาวจันทร�จิรา ปSองจันทร�ทึก

63112003307 นางสาวชนัญธิดา ชัยจันทร�

63112003308 นายสงวนศักด์ิ สมภารสิงห�

63112003309 นางสาวประภาพร ประเคนคะชา

63112003310 นางสาวนงค�นุช โสดามา

63112003311 นายบรรจง ชินพะวอ

63112003312 นางสาวนริศรา คงจา

63112003313 นางสาวอรสา กาฬแสง

63112003314 นายทศพล คําจันทร�

63112003315 นายอรรคพล สายอุราช

63112003316 นางสาวอรดี พิมพะโย

63112003317 นางสาวโสรยา วินทะไชย

63112003318 นางสาวณัฑนันท� เลี่ยวนโรปกรณ�

63112003319 นางสาวปนัดดา ผ(องเเผ%ว

63112003320 นายสมเกียรติ ทองธิราช

63112003321 นายธนาพงษ� พ(อสียา

63112003322 นางสาวกนกนาฏ จําปารุ(ง

63112003323 นายอิศฎางค� ธิวะโต

63112003324 นางสาวณภัค คํากังวาลย�

63112003325 นางสาวเบญญาพร ไชยธรรม

63112003326 นางสาวพรกิตตา ศรีหนองกิจ

63112003327 นายธีระพงษ� บาดตาสาว

63112003328 นางสาวหทัยกาญจน� เวียงหลวง

63112003329 นางกมลวรรณ วงษ�บ%านหว%า

63112003330 นางสาวสุรีรัตน� คําภูษา
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63112003331 นางสาวศริณทรา เประกันยา

63112003332 นางสาวพิมพ�นรี สมัครศรีกิจ

63112003333 นายนฤเบศร� คําภูษา

63112003334 นางสาวนันทิยา เชื้อขาวพิมพ�

63112003335 นายอดิษร ศรีข้ีเหล็ก

63112003336 นางสาวณัฐกานต� อุสุนทร

63112003337 นางสาวรัชนีพร วิไลพันธ�

63112003338 นายปฐมพงศ� แสงโสดา

63112003339 นายธนพล คนชม

63112003340 นางสาวรุ(งทิวา จันโททัย

63112003341 นายชัยวัฒน� สุระอุดร

63112003342 นายวัชรพงศ� ใจหล%า

63112003343 นายอานนท� ทวะรุ(งเรือง

63112003344 นางสาวอนุวัฒน� แดนนาสาร

63112003345 นายอนันต� แสนสด

63112003346 นายกัมปนาท แซแฮ

63112003347 นางสาวนิศารัตน� ศิริสุวรรณ

63112003348 นางสาวป-ยะดา ปาเวียง

63112003349 นายภูดิศ เพียธงษา

63112003350 นางสาวภคพร เกษมสานต�

63112003351 นายรชต พิชญ�พิบูลสกุล

63112003352 นายคมกฤษ ภักดีรัตน�

63112003353 นางสาวอาทิตยา ขันตี

63112003354 นายชื่น อ(อนสีแก%ว

63112003355 นางสาวพรพิมล สอนสุภาพ

63112003356 นางสาวพนิดา ก%อนสี

63112003357 นายวีระนนท� พรชัยศรีธนชาติ

63112003358 นายศุภชัย นันทรัตน�

63112003359 นางสาวสุธาทิพย� ทับทูน

63112003360 นางสาวพรทิพย� สีอินทร�
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63112003361 นางสาวอริสา พรมจรรย�

63112003362 นางสาวอริสรา นวลจันทร�

63112003363 นายธวัชชัย ศิริกัญญา

63112003364 นางสาวศุภลักษณ� เสียวสุข

63112003365 นางสาววีณา เวียงทัด

63112003366 นางสาวพัทธนันท� คําชมภู

63112003367 นางสาวนฤนาถ สีชมภู

63112003368 นายปฏิภาณ ฉอสันเทียะ

63112003369 นายเกียรติสมพร ชั้นน%อย

63112003370 นางสาวนภัสรา สมศิริพิทักษ�

63112003371 นางสาวศิรินันท� สมตน

63112003372 นางสาวศรัญญา สิงห�นุโคตร

63112003373 นางสาวจตุรพร ศรีสารคาม

63112003374 นายทินกรณ� แสนอุบล

63112003375 ว(าที่ร%อยตรีพลวัทน� สมสุข

63112003376 นายเกียรติศักด์ิ เครือเนตร

63112003377 นายกฤษาดา คชพันธ�

63112003378 นางสาวเพ็ญพิชชา คําดี

63112003379 นางสาวชนาพร ประทุมวัน

63112003380 นางสาวมนัสนันท� ศรีเมือง

63112003381 นางสาวฐิติกาญจน� สังสีแก%ว

63112003382 นางสาวประภาสิริ เลิศวัฒนะศิริกุล

63112003383 นายจีระวัฒน� แสงอรุณ

63112003384 นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ

63112003385 นายสุวัฒน� วงค�ศรีชา

63112003386 นายวิษณุ ฐานะทรัพย�ป5ญญา

63112003387 นายวัชระ เทพรัง

63112003388 นางสุพัตรา นําสงค�

63112003389 นางสาวทัศนีวรรณ จันทร�แสตมปO

63112003390 นางสาววดี สายหงษ�
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63112003391 นางดารุณี เรืองสวัสด์ิ

63112003392 นางสาวนันธิกา คะป5ญญา

63112003393 นายจักรพล คงจา

63112003394 นางสาวรุ(งนภา เตาะไชยสงค�

63112003395 นางสาวปุยฝSาย มูลตรี

63112003396 นางเสาวนิตย� พันธุ�ศรี

63112003397 ว(าที่ร%อยตรีวศิน ดวงศร

63112003398 นายวุฒิภัทร คําวันดี

63112003399 นายอภิชาติ แสงสุวรรณ

63112003400 นางสาวโสภา มณีศรี

63112003401 นางสาวภิญญาพัชญ� สุวรรณประเสริฐ

63112003402 นายจิรายุส ศิริพันธ�

63112003403 นางสาวดวงกมล เสนาไชย

63112003404 นางสาวรัฐฐาพร พัฒนวิจิตร

63112003405 นางสาวชิดชนก มนตรี

63112003406 นางสาวอภิรดี ชาวเขา

63112003407 นางสาวกิตติประภา คณะเมือง

63112003408 นางสาวรสรินทร� เจริญธรรม

63112003409 นางสาวอรอนงค� บุตรชาติ

63112003410 นางกนกวรรณ� จันดา

63112003411 นายธีรวัฒน� ชาติชัยภูมิ

63112003412 นางสาวเสาวลักษณ� แสนอุบล

63112003413 นางสาวทิพวรรณ จันทร�งาม

63112003414 นายทรงชัย แจ%งสว(าง

63112003415 นายพีระพล ขะพินิจ

63112003416 นางสาวทิพย�กันยา สินเนตร

63112003417 นางสาวจินดาพร ชินดา

63112003418 นายนิรันดร� ลุนสืบ

63112003419 นางสาวนิตยา โฮมปา

63112003420 นางสาวจันทิมา จันดาวงษ�
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63112003421 นางสาวบุษยมาศ แฝงเชียงเหียร

63112003422 นายทศพร บัวเพชร

63112003423 นายพันธวิศ งอยภูธร

63112003424 นางสาวฐาปนี ช(างสอน

63112003425 นางสาวกรกนก เกษทองมา

63112003426 นายศราวุฒิ ถานัน

63112003427 นางสาวกนกภัทร อัถศรี

63112003428 นายมโนช ศรีเกิด

63112003429 นางสาวสุพัตรา เติมชีพ

63112003430 นางสาวรัชนีกร ชัยมูล

63112003431 นางสาวลําพึง วงศ�ศรี

63112003432 นายสุทธวีร� แสนสงคราม

63112003433 นางสาวสุดา กาบกลาง

63112003434 นางสาวจุมพิตา คณะพล

63112003435 นายเอกพจน� ไชยราช

63112003436 นางสาวนิ่มนวล นราแก%ว

63112003437 นางสาวสุภาพร พรหมนอก

63112003438 นางสาวสิริพร มานะเสียว

63112003439 นางสาวเจนจิรา โยธี

63112003440 นางสาวอมรรัตน� ชูโชติ

63112003441 นางสาวศรีประทุม นิวงษา

63112003442 นางสาวสุภาพร ทุมชะ

63112003443 นางสาววิพิชชญา เวียงชัย

63112003444 นายวาทิน คันธี

63112003445 นายจีรัฐติกุล บุญโชติธนพงศ�

63112003446 นางสาววลัยพร สุระทัด

63112003447 นางสาวกัญญารัตน� พรมอินทร�

63112003448 นายคชรัตน� ชัยอวน

63112003449 นายสุรินทร� มณีอินทร�

63112003450 นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร�
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63112003451 นางสาวกุลธิดา อ(อนพรม

63112003452 นางสาวอภิรดี รัญวงศ�ษา

63112003453 นางสาวรวิวรรณ นิลเกษ

63112003454 นางสาวอาทิมา รักญาติ

63112003455 นางสาวลินดา โคตรวิชัย

63112003456 นางสาวจริยา สิงห�ทองลา

63112003457 นางสาวศิรินันท� โชตะศรี

63112003458 นางสาวจุฑารัตน� บุษราพิทักษานนท�

63112003459 นายทวีวัฒน� พันธะ

63112003460 นายณัฐพล คํามูลคร

63112003461 นางสาวจุฑามาศ อิ่มพูล

63112003462 นางสาวเอมอร พรมลี

63112003463 นายณัฐวุฒิ หาญวงศ�

63112003464 นางสาวชไมพร สีหาบุตร

63112003465 นางสาวทาริกา ทาวังราช

63112003466 นางสาวธนาภรณ� สายสี

63112003467 นางสาวกรณ�วิภา อินทร�ศิริ

63112003468 นางสาวชนาภา จิตม่ัน

63112003469 นางสาวภัทราวรรณ เชื้อเพชร

63112003470 นางสาวธัญพร กองวงษา

63112003471 นางสาวดารารัตน� เกษศรี

63112003472 นางสาววารุณี พรหมจักร�

63112003473 นางสาวธนวรรณ บุลาลม

63112003474 นายธวัชชัย พลอาษา

63112003475 นางสาวเพชรรัตน� คุรุพชรพล

63112003476 นางสาวภาวรินทร� อินธิโคตร

63112003477 นางสาวสุพิญดา เชาว�ขุนทด

63112003478 นางสาวช(อผกา โคตรมุงคุณ

63112003479 นางสาวรุ(งนภา วงษ�งาม

63112003480 นายนัยยศักด์ิ วงค�เตชะ
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63112003481 นายโยธิน ดอนประทุม

63112003482 นายณัฐวุฒิ แก%วพินิจ

63112003483 นางสาวณิชาภา มูลจันทร�

63112003484 นางสาวกรวิกา ศรีสร%อยพร%าว

63112003485 นายสุเมธี โคนาจารย�

63112003486 นายอรรถพล ฆารไสว

63112003487 นายนรินทร� ซ(อนกลิ่น

63112003488 นางสาวนุชจรีพร เคนทวาย

63112003489 นางสาวทวิกา ราชวงษ�

63112003490 นายอรุณ นันสา

63112003491 นางสาวป-ยนันท� จันทรเสนา

63112003492 นางสาวศศิธร โชติช(วง

63112003493 นายวัชรพล สุสาระโพธ์ิ

63112003494 นายพงษ�ศักด์ิ ชุมพล

63112003495 นางสาวจิราวรรณ แสนโคตร

63112003496 นายช(วงโชติ ประเสริฐสัง

63112003497 นางสาวขัญฤดี อุ(นทะยา

63112003498 นางสาวชรันดา พรหมเสนา

63112003499 นางสาวชวนันท� แซ(ต้ัง

63112003500 นายเมธัส ป5ญญาประชุม

63112003501 นางสาวนรีกานต� ยอดรัก

63112003502 นายสุรเดช พรมขันธ�

63112003503 นางสาวพรชิตา บัวนาค

63112003504 นายวีระวัฒน� พันลูกท%าว

63112003505 นายณัฐกิตต์ิ ตะนนท�

63112003506 นางสาวอารียา อัมวงษา

63112003507 นางสาวนรินทร เรืองเจริญ

63112003508 นางสาวดาราภรณ� ทองสุวรรณ�

63112003509 นายวิสิทธ์ิ บุสดี

63112003510 นางสาวชุติพร ศรีวรรณา
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63112003511 นายณัฐพล หนูพันธ�

63112003512 นายดนัย พรมแสง

63112003513 นางสาวอุษญีย� ศรีษะ

63112003514 นายพลวัฏ หล%าน%อย

63112003515 นายธีรธาร จันทะนะ

63112003516 นางสาวอมรรัตน� ก(อเกิด

63112003517 นางสาวณิชกานต� คงกุทอง

63112003518 นางสาวกรรณิกา รุ(งเรือง

63112003519 นายเชิดชัย แก%วมุงคุณ

63112003520 นางสาวกัญญารัตน� บุปผาเฮ%า

63112003521 นางสาวศิริลักษณ� ไชยตะมาตย�

63112003522 นายไชยวัฒน� สิงกันยา

63112003523 นางสาวอรนิช บัวระภา

63112003524 นางสาวรัตติญา ยางธิสาร

63112003525 นางสาวอรัญญา ลุนะหา

63112003526 นางสาวอรสา ไชยกาฬสินธ�

63112003527 นายกิตติพันธ� ธาตุทําเล

63112003528 นายป-ยะณัฐ หนูกลาง

63112003529 นายมนัสชัย ดวงดี

63112003530 นายอนุชา วงษ�พิมพ�

63112003531 นางสาวป5นภาศร หล%าซุย

63112003532 นางสาวอภิญญา ศุภรัตนกูล

63112003533 นางสาวไพจิตร มาปSอง

63112003534 นายนิพนธ� จันทะบูรณ�

63112003535 นายสหัพย� พ่ึงตน

63112003536 นางสาวหฤทัย จูมศรีสิงห�

63112003537 นางทัศษิกา พิมสุด

63112003538 นางสาวกาญจนา ชาวชายโขง

63112003539 นางสาววัชราภรณ� มุภาษา

63112003540 นายพีรภัทร สมศรี
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63112003541 นายธวัชชัย พิมดี

63112003542 นางสาวนงเยาว� ตัวเสาร�

63112003543 นายศรัณย� นันทตา

63112003544 นางสาวอาริตา อรรคศรีวร

63112003545 นางสาววิภาภรณ� ดวงเงิน

63112003546 นางสาวพรนภา ทิพจร

63112003547 นายกฤษฎา เมษา

63112003548 นางสาวปรียานุช ไชยเลิศ

63112003549 นางสาวประภัสสร ภิระภาค

63112003550 นางสาวนิธิพร คินาเพ็ชร

63112003551 นางวิไลพร วงศ�เฉลิมศักด์ิ

63112003552 นางสาวจุฑามณี ชํานาญกุล

63112003553 นางสาวพิมวิกา แก%วมุงคุณ

63112003554 นางสาวจิราพร จันทร�อ%วน

63112003555 นายณัฐวัตร นูวิเลิศ

63112003556 นางสาววงแหวน ดีพิษ

63112003557 นางสาวสุขฑาธร บุญเทียม

63112003558 นายวันชัย ศรีสัย

63112003559 นายเอกวัฒน� พรมเมือง

63112003560 นายดนุเดช มณีรัตน�

63112003561 นางสาวนวรัตน� โภคาพานิช

63112003562 นางสาวสุวิมล แก%วดี

63112003563 นางสาวพัชรีญา โพธ์ิเหลือง

63112003564 นางสาวอรอุมา สีจันทร�

63112003565 นางสาวนรารัตน� อุปไชย

63112003566 นางสาวนาตยา พรมคําซาว

63112003567 นางสาวอรอุมา จันทะเวทย�

63112003568 นางสาวพานิตย� บุตรตรีสุวรรณ

63112003569 นางสาวละมุน โสภากุล

63112003570 นางสาวอรพิน บุญแสงศรี
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63112003571 นางสาวสลิตา ขาวนวล

63112003572 นางสาวกาญจนา ผาบจุงกุง

63112003573 นางสาวอังคณา ทองพิมาย

63112003574 นางสาวปฏิญญา แฮนหลุน

63112003575 นายภานุพงศ� เลาสูงเนิน

63112003576 นางสาวพิมพา ทายงาม

63112003577 นางสาวสุดารัตน� สิทธิธรรม

63112003578 นางสาวชไมพร ไมอักรี

63112003579 นางสาววิภาพร ศรีสุภา

63112003580 นางสาวพรสวรรค� วังระหา

63112003581 นางเบญจวรรณ โคทังคะ

63112003582 นายอนุจิต ดีเจริญ

63112003583 นางสาวเจนจิรา ถีวุฒตา

63112003584 นางสาวกมลวรรณ กลยนีย�

63112003585 นางสาวเมทะนี กุลมินทร�

63112003586 นายธนากร อาลัย

63112003587 นางสาวเหมือนฝ5น มิกราช

63112003588 นางสาววิยะดา มหาวงษ�

63112003589 นางสาวธนาพร สุริยภูมิ

63112003590 นางสาววันวิสาข� นามมงคุณ

63112003591 นางสาววิชุดา พลเศษ

63112003592 นางสาววิภาวัลย� พิมพ�แย%ง

63112003593 นางนิภาพร กมล

63112003594 นางสาววรารัตน� แสงสว(าง

63112003595 นายธีรดนัย ศรีคัฒนพรม

63112003596 นายบํารุง ขันโยธา

63112003597 นายปรเมศ นามดี

63112003598 นายปริญญา กรพันธุ�

63112003599 นายพลรวัฒน� คะยอม

63112003600 นายทนงศักด์ิ หงษาชุม
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63112003601 นางสาวอนันตญา ศรีสุเพชรกุล

63112003602 นายยุทธพงษ� วงค�คําแพง

63112003603 นางสาวสิริยากร คําปากดี

63112003604 นางสาวนันทิชา ล%านสา

63112003605 นางสาวกรรญดา สิมมาคํา

63112003606 นางสาวอรัญญา หม่ืนรัตน�

63112003607 นางสาวเบญจมาศ นาดี

63112003608 นางสาวนลินี ทองจันทร�

63112003609 นายประดิษฐ� แสงฉวี

63112003610 นายกฤษณะ สิทธิศักด์ิ

63112003611 นายบุญส(ง ชัยวงค�

63112003612 นายอุดมพงษ� โพพาลิก

63112003613 นายชยพล พิลาทา

63112003614 นางสาวอธิติยา ไกรยะวงศ�

63112003615 นางสาววัชราภรณ� สัตราศรี

63112003616 นางสาวพิฆเนตร กุณารักษ�

63112003617 นางเสาวนีย� รักษาแสง

63112003618 นายทศพร ลุนวิรัตน�

63112003619 นายทศพล สุวรรณศรี

63112003620 นางสาวจิรัฐตกาล เอกนาม

63112003621 นายพงค�ภัค สิงห�สาธร

63112003622 นางสาวชฎาภรณ� รัตนกร

63112003623 นางสาวสุจิตรา เฮ%านนท�

63112003624 นายอธิวัตร� พละมา

63112003625 นายวิทยา กลมเกลี้ยง

63112003626 นายณรงค�กร อุสาพรหม

63112003627 นางสาวจิราภรณ� ไกลถ่ิน

63112003628 นายสมศักด์ิ วงค�อนุ

63112003629 นางสาวสุรีวัลย� ตะปะชุม

63112003630 นางสาวชยาภา รัศมาวี
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63112003631 นางสาวณภัทร�วลัญชญ� มีพัฒน�

63112003632 นายภราดร ฉางทรัพย�

63112003633 นางสาวอิศราภรณ� วังสระ

63112003634 นางสาวเกตุมณี นครศรี

63112003635 นางสาวอรนุช โยธะวงศ�

63112003636 นางสาวจิตฤดี โพธ์ิศรีคํา

63112003637 นายเทพฤทธ์ิ สมดีตี

63112003638 นายเทพทัต จันทะเดช

63112003639 นายดนุสรณ� สีสองเมือง

63112003640 นางสาวศกุลตลา ไชยพิมพ�

63112003641 นางสาววรัมพร บัวสิงห�

63112003642 นายทินกร ชาธิพา

63112003643 นายทวีศักด์ิ เต็มตาวงษ�

63112003644 นายอภิศักด์ิ เพ็งสว(าง

63112003645 นายภานุวัฒน� บุตรโยธี

63112003646 นางสาวณัฐธิดา โคตะบิน

63112003647 นายภคนันท� ศรีสุรักษ�

63112003648 นายณัฐพล คําสว(าง

63112003649 นายเศรษฐโชค เวียงนนท�

63112003650 นางสาวรัชนก อุ(นบุญเรือง

63112003651 นางสาวณัฐชญามล หินะกาล

63112003652 นายพงษ�พันธ� พาระจันทิ

63112003653 นางสาวสงกรานต� สงรัตน�

63112003654 นายธาราธรณ� มุงธิสาร

63112003655 นางสาวทัศวรรณ นิยมวงค�

63112003656 นางสาวทิพย�สุดา บุตมะ

63112003657 นางสาวสุนิสา ใยเย่ียม

63112003658 นายจิรายุส ป5ดชา

63112003659 นางปนัดดา ฤทธิพิษ

63112003660 นายจักรพงษ� ศรีมงค�
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63112003661 นางสาวกิตติมาภรณ� พัดสร%อย

63112003662 นางสาวณัฐวัน โถปาน

63112003663 นายอดิศักด์ิ คละบุตร

63112003664 นางสาวกัลยาณี ปะวะกุล

63112003665 นางสาวขนิษฐา เจริญ ไทย

63112003666 นางสาวละอองฝน ธิราช รักษ� 

63112003667 นางสาวศิริพร ลิ้นทอง

63112003668 นายเสรี แสนสุริวงค�

63112003669 นายภูธเนศ สุทธิจักร�

63112003670 นายอัศนัย คําเวียง

63112003671 นายชัชชัย เชิงหอม

63112003672 นายชัยเมตต� แก%วบับภา

63112003673 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิสุด

63112003674 นายกษิดิศ จิตรสม

63112003675 นางสาวพชริตา พิมพ�วงษ�

63112003676 นายศุภชาติ เดชน%อย

63112003677 นายคณิศร ศรีเศษ

63112003678 นายธีระพล วรรณสาร

63112003679 นางสาวอารัญญา ทองปลิว

63112003680 นางสาวนันหทัย วิเศษทรัพย�

63112003681 นางสาวลลิตา รัตนจันทร�

63112003682 นายธีระวัฒน� ดวงจันทร�

63112003683 นายยุทธศาสตร� วงศ�Vกาฬสินธุ�

63112003684 นายพุฒิพงษ� แสนโคตร

63112003685 นายนัฐดนัย ยาสาไชย

63112003686 นายสุนทร วงศ�ชัยสิทธ์ิ

63112003687 นางสาวยุทธาภรณ� เขียวสด

63112003688 นายวิจัย ผิวนวล

63112003689 นายกฤษฏ์ิ พิลานนท�

63112003690 นางสาวอรัญญา เทียบมาก
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63112003691 นางสาวศิริรัตน� ก่ิงโพธ์ิ

63112003692 นางสาวชุตินันท� แถวทองคํา

63112003693 นางสาวปาริฉัตร ไชยศรี

63112003694 นางสาวณิชาภัทร� พรหมอารักษ�

63112003695 นางสาวศิริพร ทีจักร

63112003696 นายอรรถพล ลําเหลือ

63112003697 นายภัทรพล ฉลาดสุข

63112003698 นางสาวชารินี ไชยเชษฐ�

63112003699 นายรักเกียรติ กองบาง

63112003700 นางสาวอัญชลี ราชโยธี

63112003701 นางสาวธัญชนก บุญเทียม

63112003702 นางสาวขนิษฐา อัปการัตน�

63112003703 นายนฤเบศ ศรีอาษา

63112003704 นายปรีชา โพธ์ิรัตน�

63112003705 นางสาวสุวนีย� บุญมา

63112003706 นางสาวสรินญา ธนะภูมิชัย

63112003707 นางสาวสุนันทา กอบเก้ือ

63112003708 นางสาวสิริยากร อินธิแสง

63112003709 นายสหรัฐ มีสวัสด์ิ

63112003710 นางสาวยุวดี สุธรรมมา

63112003711 นายณัฐศักด์ิ คงบัน

63112003712 นายชลธิต ไชยคําจันทร�

63112003713 นายวัลลภ มีชัย

63112003714 นางสาวศยามล คุ%มกลาง

63112003715 นางสาวธิติกานต� พันธะสา

63112003716 นายพีรพัฒน� อินธิกาย

63112003717 นางสาวไพลิน สนิทลุน

63112003718 นางสาวจิณณพัต พันลํา

63112003719 นางสสิยา ขานชา

63112003720 นายเอกรัตน� เจริญรื่น
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63112003721 นางสาวศิรานิล ภูยาว

63112003722 นายกฤษดา จันทาสี

63112003723 นายภานุพันธ� การุญ

63112003724 นายอลงกด ลีนารถ

63112003725 นายมัธทิว ภูสีเขียว

63112003726 นายศิขริน วัชรภิญโญ

63112003727 นางสาวเหมือนฝ5น เกริกธวัชศักด์ิ

63112003728 นายนนทวัฒน� วรชัย

63112003729 นางสาววาสนา วงค�ที

63112003730 นายธีระวัฒน� มีไกรราช

63112003731 นางสาวกมลชนก นิจภักดี

63112003732 นางสาวศศิพร แก%วสุวรรณ

63112003733 นายอนุพงษ� อินยาศรี

63112003734 นางสาวสุทธิตา หนึ่งคํามี

63112003735 นายสุขวิทย� ป-ลอง

63112003736 นางสาวจิราวรรณ มุกขะกัง

63112003737 นายศุทธวีร� มีบุ

63112003738 นางสาวเพชรไพลิน ประกอบพานิช

63112003739 นางสาวอิศราภรณ� สุขสาเกต

63112003740 นางสาวจันทพร จันทรกอง

63112003741 นางสาวยุพิน โยลัย

63112003742 นางสาวกาญจนา โกยะมาตย�

63112003743 นายวทันยู มณีบู(

63112003744 นายกันปณัต ภูเงิน

63112003745 นายปราการ ชื่นเจริญ

63112003746 นายสัตตาวาส ทองสงคราม

63112003747 นายธวัชชัย ทองนาค

63112003748 นางสาวอินทิรา น%อยคุณ

63112003749 นางสาววราลักษณ� พนาลิกุล

63112003750 นายจิรัฐิติกาล แก%วดอนหัน
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63112003751 นางสาวเบญจวรรณ ไชยวาปQ

63112003752 นายธีระพงษ� ภาณุมาศ

63112003753 นายศิริวรงค� วรอิสรีย�

63112003754 นางสาวสังวาลย� ประดับดี

63112003755 นางสาวณัฐสุภา ศรีภิรมย�

63112003756 นางสาวอมรรัตน� ทาพิสุทธ์ิ

63112003757 นางสาวหวานใจ เสนาสี

63112003758 นางสาววริษา ฉิมพลVี

63112003759 นางสาวภัชนีกร เนื้อจันทา

63112003760 นางสาวศิริวรรณ วงศ�จันทร�

63112003761 นางสาวมลวิลา แก%วบุตตา

63112003762 นายสมโภช ช(องสมบัติ

63112003763 นางรุ(งรัตน� โสนนอก

63112003764 นายวรวิทย� ศิริธร

63112003765 นางสาวจุรีภรณ� น%อยยาสูง

63112003766 นางสาวณัฐติยา ศรีสุกอง

63112003767 นางสาวกรกมล พรมที

63112003768 นายชนะชน ชาแสน

63112003769 นางสาวพรจิต ถากงตา

63112003770 นายวรัญPู โสประดิษฐ�

63112003771 นางสาววรรณิภา สาขะสิงห�

63112003772 นางสาวสุภารักษ� ลุนะหา

63112003773 นายมนัส รัตนพลที

63112003774 นางสาวลัทพร ยืนสุข

63112003775 นายนิพนธ� ภูหัวดอน

63112003776 นางวงเดือน เหลาพรม

63112003777 นายบัณฑิต ทาแก%วน%อย

63112003778 นายธุวานนท� กัวหา

63112003779 นายเฉลิมพล ธนูศิลปO

63112003780 นายเอนก วานิลทิพย�
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63112003781 นางสาวปราณี พ(อศรีชา

63112003782 นายสถาพร สอนสุภาพ

63112003783 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีอมรรัตน�

63112003784 นายชาญวิทย� ปราบนา

63112003785 นางสาวรัชดาพร งันลาโสม

63112003786 นายกิตติกรณ� กาวิน

63112003787 นายธนพงษ� ผิวสวัสด์ิ

63112003788 นายอภิวัฒน� หาญอาษา

63112003789 นางสาวฉวีวรรณ สุขหม่ืนไวย

63112003790 นางสาวสุภาวดี ไว%ยศ

63112003791 นายยุทธนา เศษรักษา

63112003792 นางสาวนิลกาญจน� ทําสีทา

63112003793 นายวชิระ นันทพล

63112003794 นางสาวศิริลักษณ� สารีโท

63112003795 นางสาวเนตรฤดี วรจักร

63112003796 นางสาวอรยา ชิณสิทธ์ิ

63112003797 นายปริวัตร อรมัง

63112003798 นางสาวกนกพร มังษา

63112003799 นายภาคิน ปSอมไชยา

63112003800 นายนัฐพงษ� เตโช

63112003801 นายเฉลิมเกียรติ จันทะเล

63112003802 นางสาวอัจฉรียา สง(าดี

63112003803 นายชัยปรุฬห� โยทุม

63112003804 นางสาวสาวิณี พลเทพา

63112003805 นางสาวสายนที คัดตะโล

63112003806 นางสาวสรีณา แก%วสา

63112003807 นางสาวจิตรติมา จันชารี

63112003808 นายศิวะพงศ� ศิลา

63112003809 นางสาวชฎาธาร เวียงสมุทร

63112003810 นางสาวขนิษฐา ศรีวงษ�ชัย
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63112003811 นางประภาพร รอดสําเริง

63112003812 นางสาววิราภรณ� พ(อค%าช%าง

63112003813 นางสาวทิพวรรณ มาลาศรี

63112003814 นางสาวสุพัตรา ประทุมมาศ

63112003815 นายนันฐวุฒิ ขันบรรจง

63112003816 นางสาวคณิตา สาคร

63112003817 นางสาวยุวธิดา นาสีแสน

63112003818 นายจตุพร กระดานราช

63112003819 นางสาวอังสุมา เหลาพร

63112003820 นางสาวอรยา ประทาน

63112003821 นางสาวนันทนัช ชูสุวรรณ

63112003822 นางสาววิภาพร วิชัยวงษ�

63112003823 นางสาวสุภาวรรณ จอมทิพย�

63112003824 นางสาวเกษสุดา ผาอินทร�

63112003825 นางสาวศรัญญา ชาวชอบ

63112003826 นางสาวอัญธิตา กางกันยา

63112003827 นางสาวจิตตรา ริยะบุตร

63112003828 นางสาวรัชฎา ชาพิทักษ�

63112003829 นางสาวอรฤทัย สายพันธุ�

63112003830 นายกร แก(นแก%ว

63112003831 นางสาวฟาริดา เเสนสร%อย

63112003832 นางสาวสุดารัตน� ผุยสุ

63112003833 นายกษิด์ิภัทร� ศุภิกมลเสนีย�

63112003834 นายณัฐวัตร ไชยยงค�

63112003835 นายสืบพงศ� ชนะพาล

63112003836 นายจัตุรงค� จันทะชา

63112003837 นางสาวฐาริตา อุดม

63112003838 นางสาวพรพรรณ ญาติกระจาย

63112003839 นายวรวุฒิ บุตรจินดา

63112003840 นายณัฐวุธ ชัยคําหาญ
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63112003841 ว(าที่ร%อยตรีศรัณย� ตะนนท�

63112003842 นางสาวนิพา สิงหามาตร�

63112003843 นายธีรยุทธ ตุ(ยไชย

63112003844 นางสาวเจนจิรา เจตน�กสิกรณ�

63112003845 นายจํารอง พันธุขันธ�

63112003846 นายป-ยะพงษ� ภูงามนิล

63112003847 นายวิษวัติ ออมสิน

63112003848 นางสาวมัลลิกา บุตรแสน

63112003849 นางสาวอําพรรณ มามาศ

63112003850 นางสาววารุณี วงค�กระโซ(

63112003851 นางสาวณภัสฐกาญจน� เหลืองชบารัตน�

63112003852 นางสาวพิชญาวรรณ จันทร�แห(ว

63112003853 นายอัษฎาวุธ พูลพุฒ

63112003854 นายคมกฤษ ปะมะโน

63112003855 นายสุริยะ นามจันทร�

63112003856 นายวิศวะ ชุมพงศ�

63112003857 นายทวีป บุตรสยาม

63112003858 นายแก(นศักด์ิ มหาชัย

63112003859 นางวันดี กุมภิโร

63112003860 นางสาวสุภารัตน� จันทร�ดี

63112003861 นางสาวฐิติกุล ก%อมอ(อน

63112003862 นางสาวเพ็ชรนภา นาบุญ

63112003863 นายลิขิต  ิอินถา

63112003864 นายกฤษณพล ฤทธ์ิวิชัย

63112003865 นางสาวสายธาร สุธรรม

63112003866 นางสาวปริดา อินทร�หอม

63112003867 นายศิวกร ธีระนุกูล

63112003868 นายมงคล สุริยเพ็ญ

63112003869 นางสาววนิดา พ(อเพลียโคตร

63112003870 นายวุฒิชัย วิชัยกุล
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63112003871 นางสาวศิโรรัตน� สาทอน

63112003872 นายพินทุเดช จอดนอก

63112003873 นายนิรัญชัย เคนตา

63112003874 นายกิตติพงษ� แก%วเพียร

63112003875 นางสาวประภัสรา ร%อยพิลา

63112003876 นางสาวนิภาพร ฐานะสุ

63112003877 นายป5ณณวิชญ� คําปSอง

63112003878 นางสาววิภาพร จอมจอหอ

63112003879 นายยุทธพงษ� สุขสบาย

63112003880 นางสาวเมธาวี มุขอาษา

63112003881 นายเสกสิทธ์ิ สิทธ์ินะศรี

63112003882 นางสาวประภาวศรี บุบผาเดช

63112003883 นายทรงไทย ยาวัตร�

63112003884 นางสาววรรนิภา ธรรมรังษี

63112003885 นางสาวปาริชาติ พรมมา

63112003886 นายศุภฤกษ� ศรีประทุมภรณ�

63112003887 ว(าที่ ร.ต.หญิงสายใจ กันทะวงศ�

63112003888 นางสาวนภาพร สุทธวงค�

63112003889 นางสาวลักขณา โอชารส

63112003890 นางสาวดารุณี ทักกะโทก

63112003891 นางสาวลัดดาวัลย� คําตะนิต

63112003892 นางสาวศุภิสรา สุธาวา

63112003893 นางสาวสุพัตรา สิมสีพิมพ�

63112003894 นายป-ยะพงษ� บุตรบุญ

63112003895 นางเพ็ญนภา ผาอิดดี

63112003896 นายมานพ อุป5น

63112003897 นางสาวสุวรรณี แสนแก%ว

63112003898 นายธีระรัตน� ภูเดช

63112003899 นายสุริยา ชํานาญ

63112003900 นายวรารมย�กร คํากลอนลือชา
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63112003901 นายทรงวุฒิ ชัยพล

63112003902 นายภูริภัทร ปุราชะธัมมัง

63112003903 นายธนวิทย� แสนโพธ์ิ

63112003904 นายธนพล หัดที

63112003905 นางสาววนิดา ประโพธัง

63112003906 ส.ต.ต.หญิงกิติยา สายตาดํา

63112003907 นายจตุพล มิตรแสง

63112003908 นางสาวป-ยดา โคตรประจิม

63112003909 นางเสาวลักษณ� ชนะมินทร�

63112003910 นางสาวจินตนา ภูมิชัย

63112003911 นางสาวสุวนันท� ธุระพระ

63112003912 นายภูมิภัทร สิงหเสนี

63112003913 นางชนิดา วงศ�สามารถ

63112003914 นางสาววราพร นันตา

63112003915 นางสาวสุดารัตน� ไกยพาย

63112003916 นางสาวศิริลักษณ� อ(อนละมุล

63112003917 นางสาวสุภาพร โกสิงห�

63112003918 นางสาวกนกวรรณ ตันนารัตน�

63112003919 นายอดิศร สุระคาย

63112003920 นางสาววรัญญา พระสุรักษ�

63112003921 นายธรรมรัตน� ภักด์ิขาว

63112003922 นางสาวฐิติรัตน� นวลมณี

63112003923 นางสาวอรสา สายสุนา

63112003924 นางสาวนฤภร ธรรมดา

63112003925 นางสาวอภิชญา ทําสี

63112003926 นางสาวพิมพ�อักษร พันธะลี

63112003927 นายสถาพร สุตาพันธ�

63112003928 นางสาวกฤษดากร ภูชนิด

63112003929 นางสาวอรอนงค� อุ(นแสนสุข

63112003930 นางสาวทิชากร นาราศรี
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63112003931 นายบดินทร� บับภาร

63112003932 นางสาววิลาณี ทรสาร

63112003933 นายภคิน พันโนฤทธ์ิ

63112003934 นายกิตตินันท� บํารุงศิลปO

63112003935 นางสาวประภัสสรา มาตราช

63112003936 นางสาวพัศศิริ ศิริสุทธ์ิ

63112003937 นางสาวรัตตยา ไชยนา

63112003938 นายจีระศักด์ิ เมฆสงค�

63112003939 นายภคพงศ� ส(งเสริม

63112003940 นางสาวสุธาทิพย� คงอาษา

63112003941 นางสาวพนิดา กําเริบ

63112003942 นางวัลวิสา แก%วอุ(นเรือน

63112003943 นายกิตติพงษ� มูลปาก

63112003944 นายนัฐพงศ� แสนศรี

63112003945 นางสาวน้ําตาล วงศ�เทพ

63112003946 นางสาวณัฐภรณ� หนันตรี

63112003947 นางสาวธนภรณ� แก%วกัณหา

63112003948 นางสาวเดือนเพ็ญ ชื่นชุ(ม

63112003949 นางป-ยะนุช คูณตรีพรหม

63112003950 นายธนดล ศรีสร%างคอม

63112003951 นางสาวสุพัตรา ศิริวารินทร�

63112003952 นายณัฐพงษ� ถาวะโร

63112003953 นางสาวพรพรรณ พันธุ�พรม

63112003954 นางสาวจิฬารัตน� ศรีบุษย�

63112003955 นายจีรวัฒน� พ(อศรีชา

63112003956 นางสาวเสาวณี ภิรมย�จิตร

63112003957 นางสาววริศรา ไชยแก%ว

63112003958 นางสาวพฤดี จันทะศรี

63112003959 นางสาวอรญา ไกรสินธุ�

63112003960 นางสาวเบญจวรรณ แก%วไพทูล

หน%า 132 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112003961 นายนัฐพงษ� ศรีบุรินทร�

63112003962 นางสาวอนัญญา อินทิสาน

63112003963 นายอนิรุธ ผาเชาว�

63112003964 นายฉัตรมงคล ราชวงษา

63112003965 นางสาวพัชรี หินะกาล

63112003966 นางสาวณัฐกานต� บุตรโยจันโท

63112003967 นางพัชญา ชุมดาวงษ�

63112003968 นายวิโรจน� สุคําพุธ

63112003969 นางสาวสาลิณี มุศิริ

63112003970 นางยุพาพรรณ ผลารักษ�

63112003971 นายอินธร กันหามอม

63112003972 นายนันทวัฒน� บึงราษฎร�

63112003973 นางสาวอัญชลี วังคํา

63112003974 นายเดชเฉลิม จังอินทร�

63112003975 นายพีรัช นารอง

63112003976 นายประดิษฐ� แก%วกาหลง

63112003977 นายวิวัฒน� วงค�วิเศษ

63112003978 นางสาววิภารัตน� กันยา

63112003979 นางสาวนัธริกา ผาระนัตร

63112003980 นายกฤตยชญ� พิมพิลึก

63112003981 นางสาวธัญชพัชร� วรภัทร�พูนศิริ

63112003982 นางสาวรัชฏาพร ไชยต%นเทือก

63112003983 นางสาวปรียาภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร

63112003984 นางทัศนียา สมมาตย�

63112003985 นายชนเทพ ศรีสุภาพ

63112003986 นางสาวชญาภา บุตรแสน

63112003987 นายจิราวัฒน� นุสีวอ

63112003988 นายเกรียงไกร มะยา

63112003989 นายวุฒิไกร ไชยพ(อ

63112003990 นางสาวภาวิณี ประเสริฐสัง
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63112003991 นายอภิกรณ� พรหมศร

63112003992 นายอมรชัย เพ็ชรก%อน

63112003993 นายพลภัทร จารุจรณ

63112003994 นางสาวบุษบา จันทะราช

63112003995 นายวิชญ�โภคิน ศรียศ

63112003996 นางสาวธัญวรัตน� สุตะคาน

63112003997 นายกฤษนะ สร%อยเสนา

63112003998 นายภานุวัฒน� นารี

63112003999 นายเจริญศักด์ิ ปารถ

63112004000 นางสาวสมใจ ถาคํา

63112004001 นายจีรมิตร นิระปะกะ

63112004002 นางสาวชลธิชา เตชะไพโรจน�

63112004003 นางวิวรรณรัตน� อินทริง

63112004004 นายปฐมภพ อินทะวงค�

63112004005 ว(าที่ ร.ต.หญิงสุพัฒตรา หารจําปา

63112004006 นายนิธิ โคทังคะ

63112004007 นายอัฐพล แสงสิมมา

63112004008 นายพงษ�พิพัฒน� บัวเลิง

63112004009 นายกรวิชญ� เพ็ญจะมุข

63112004010 นายวรวุฒิ บุตะลา

63112004011 นางสาวอมลรดา แก%วมหานิน

63112004012 นายป-ยนัฐ บุญฐานะ

63112004013 นางสาวชฎาธาร ดวงปากดี

63112004014 นางสาวอิสริยา ผางจันทร�ดา

63112004015 นายวิโรจน� วิบูลย�

63112004016 นางสาวชฎาพร จําใจ

63112004017 นายณัฐชยากร วภักด์ิเพชร

63112004018 นายรุ(งโรจน� รวดเร็ว

63112004019 นางสาวณัฐสุดา หลวงพิทักษ�

63112004020 นายสุเมธ ติชาวัน
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63112004021 นายปฏิพงษ� ไชยสงคราม

63112004022 นางสาวศิริประภา คุดคา

63112004023 นายจรัสแสง แรกเลียง

63112004024 นางสาวศิรินโญ ศรีหานาม

63112004025 นางสาวสกาวเดือน ขันจันทร�

63112004026 นางสาวณัฐภรณ� ไตรต่ิง

63112004027 นายประพจน� พลลี

63112004028 นางสาวไพจิตร อินอุ(นโชติ

63112004029 นางสาวธัญลักษณ� สรรพศรี

63112004030 นางสาววิลาวรรณ เลิศสุนทศ

63112004031 นายเอกสิทธ์ิ ปูนอน

63112004032 นายสมสิทธ์ิ คะลีล%วน

63112004033 นางสาวสุรัสวดี สีอินทร�

63112004034 นางสาวพรพรรณ� คมคุณ

63112004035 นางสาวเอมนิกา เชียงไขแก%ว

63112004036 นายวัชพล วะเกิดเปSง

63112004037 นางสาวป-ยะวรรณ อ(อนบุญมา

63112004038 นางสาวธัญชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร

63112004039 นายพชร ทองสงคราม

63112004040 นางสาวมนัสชนก โพธ์ิวัน

63112004041 นางสาวขวัญชนก โคตรชมภู

63112004042 นางสาวธัญนิศญาน� อุดมเลิศ

63112004043 นายวิศรุต ริมโพธ์ิเงิน

63112004044 นางสาววิลัยพร นามวงทัศ

63112004045 นางสาวรัฐยา กุลวงษ�

63112004046 นางสาวกัลยาณี สาริบุตร

63112004047 นางสาวริชิตา เรียมแสน

63112004048 นายตรีศูล เชิดชู

63112004049 นางสาวดวงจันทร� แผนบุตร

63112004050 นางสาวป-ยาภรณ� ชิยางคะบุตร
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63112004051 นายจิตรกร ฉันทพจน�

63112004052 นายปุณมนัส จิตรนิยมแสน

63112004053 นางสาวสุรีรัตน� พายนรินทร�

63112004054 นางวรรณภา ตุ(ยสีแก%ว

63112004055 นายพลากร คลังกลาง

63112004056 นายวัชระ เคนาอุประ

63112004057 นายภัทรพล พรหมโสภา

63112004058 นายสิทธิชัย วงศ�เจริญ

63112004059 นางสาวขนิษฐา แน(นอุดร

63112004060 นางสาวกนกพร สุรีอาจ

63112004061 นางสาวศิริรักษ� แสนพันนา

63112004062 นางสาวกิตติยา แซ(บาง

63112004063 นางสาวรจนา นามวิเศษ

63112004064 นายกิตปกรณ� ประจันทร

63112004065 นายอิศเรศ ใจประทุม

63112004066 นายธนกร พฤฒิสาร

63112004067 นายอาทิตย� เชียงคํา

63112004068 นายอนุกูล ชัยสินธุ�

63112004069 นางสาวพรชนิตว� เชื้อไพบูลย�

63112004070 นายองอาจ สุ(มมาตย�

63112004071 นางสาวลัดดาวรรณ เทียบมาก

63112004072 นางสาวรูมพร วงค�ตาทํา

63112004073 นางสาววินิทรา พันที

63112004074 นางสาวนภาพร โคตรผาบ

63112004075 นางสาวกัญญา จันทนะชาติ

63112004076 นายศุภฤกษ� อุตราชา

63112004077 นายศตวรรษ ดีวาสนา

63112004078 นายศราวุธ สายทา

63112004079 นางสาวแสงจันทร� พละสุข

63112004080 นางสาวมลิวัลย� เนาวเพชร
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63112004081 จ.ส.อภูมิบุญ เจริญบุญมี

63112004082 นางสาวประภาพร จักรเสน

63112004083 นายวราวุธ แช(มชื่น

63112004084 นางสาววรรณภา ม่ันยืน

63112004085 นายสุพจน� โสภา

63112004086 นายอภิชิต อินทร�เพชร

63112004087 นางสาวสุภาพร ลุนอุบล

63112004088 นางสาวอุลาพร บุระเนตร

63112004089 นายภาณุวัฒน� สีทวน

63112004090 นางสาวภัทราวดี ปSอสํานิ

63112004091 นางสาววราภรณ� ศรีหนองกุง

63112004092 นางสาวจิราวรรณ สีวงค�ษา

63112004093 นางสาวชาลิณี บางสุริย�

63112004094 นางสาวเอมอร กงซุย

63112004095 นางสาวเจนจิรา พาลา

63112004096 นายพชร ไชยวงศา

63112004097 นายวิฆเนศ จุลละนันท�

63112004098 นายณรงค�ศักด์ิ คงท(า

63112004099 นางสาวพรรณฑริกา โพธ์ิศรีเรือง

63112004100 นางสาวเบญจมาศ อินทร�กอง

63112004101 นางสาวฉุยฉาย ชุ(มสูงเนิน

63112004102 นายวิภาส สีลากลาง

63112004103 นายเดชนรินทร� แก(นท%าว

63112004104 นางสาวนิตยา คงอาจ

63112004105 นายวิทธยา จันดี

63112004106 นางสาวปQร�ยะพร โพธิกะ

63112004107 นางอัญชนา สาลิบุญ

63112004108 นายธนกฤต มูลตรีบุตร

63112004109 นางสาววิไลรัตน� เพิงกุณา

63112004110 นางสาวสุธิดา พลภักดี
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63112004111 นายเทียนทอง ขยัน

63112004112 นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง

63112004113 นายวัยวุฒิ บุตรขันธ�

63112004114 นายอัครพนธ� คล%ายมณี

63112004115 นางสาววราพร ราชครุฑ

63112004116 นางยุวรีย� นุ(มพรม

63112004117 นางสาวภัทราวรรณ เข็มอินทร�

63112004118 นายติณณ� ติณณ�ติวากร

63112004119 นางสาวจันทรรัตน� เชื้อไพบูลย�

63112004120 นายวิสิทธ์ิ ป-ตพรม

63112004121 นางสาวดุจเดือน คงสามารถ

63112004122 นางสาวมลิสา แสงขาว

63112004123 นางสาวขวัญรัตน� ศุภลักษณ�ตระกูล

63112004124 นางสาวชวนากร ภาสอน

63112004125 นายสหนันท� ฟองวิชัย

63112004126 นางสาวสุรัตนา แสงคํา

63112004127 นางสาวอมรรัตน� ไชยตะมาตย�

63112004128 นางสาววิชดาภรณ� ศิลาคม

63112004129 นางสาวนิลนา หงษ�ฟSอน

63112004130 นางสาวจิราพร พุทธมาตย�

63112004131 นายกิตติชัย เหล(าลุมพุก

63112004132 นางสาวพิชญามน เรืองวานิช

63112004133 นายประเวศ พรหมดีราช

63112004134 นายเศรษฐา ภูครองจิตร

63112004135 นางสาวศิริลักษณ� ไชยรา

63112004136 นายระพีพัฒน� นาคนิยม

63112004137 นายอิทธิชัย นวลคูณ

63112004138 นายสุรพล เลบ%านแท(น

63112004139 นายณัฐวุฒิ คําชมภู

63112004140 นางสาวรัชฎาพร ชั้นน%อย

หน%า 138 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112004141 นายวุฒิชัย พานแก%ว

63112004142 นางสาวศศิธร นามมูลตรี

63112004143 นายสราวุฒิ คําวันดี

63112004144 นางสาวนิพาดา นารายนะคามิน

63112004145 นางวิชชุดา เสริมสาย

63112004146 นางสาวอุลัยวรรณ� กุมลา

63112004147 นางสาวอารียา โพธิจินดา

63112004148 นางดลนภา วาจารัตน�

63112004149 นางสาววิชุดา คํานุชิต

63112004150 นายศิริศักด์ิ ศรีหนองโคตร

63112004151 นางสาววรกมล แซ(โล%ว

63112004152 นายสุวภัทร มะธุผา

63112004153 นายวิทวัส โคกโพธ์ิ

63112004154 นางสาวปรีญานุช ศรีวงษ�

63112004155 นางสาวสุภาพร วิชัยศร

63112004156 นางสาวชลิตตา สมบัวคู

63112004157 นางสาวสุวรรณี จูมจะนะ

63112004158 นายจรัญ โพธ์ิหล%า

63112004159 นายปรีชา โพพาลิก

63112004160 นายเกรียงศักด์ิ ทานา

63112004161 นายทันสมัย มุงแสน

63112004162 นางสาวพิราวรรณ สุวรรณรี

63112004163 นายสุพัฒน� คําสิงห�

63112004164 นายรังสรรค� ศิริมา

63112004165 นายณรงค�กร มังคละคีรี

63112004166 นายปติพันธ� แสนภูวา

63112004167 นางสาวปานตะวัน คณะจันทร�

63112004168 นางสาวนพมาศ พิมพ�อ(อน

63112004169 นางสาวปทุมพร ถ่ินสําราญ

63112004170 นางสาวดวงพร ยุนิลา

หน%า 139 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112004171 นายวีระยุทธ ตรีเหลา

63112004172 นายวีระภักด์ิ ผาอินทร�

63112004173 นายมนัส ศรีมูลชัย

63112004174 นายเดชธิชัย เวชบรรพต

63112004175 นางสาวดาวเรือง งอยจันทร�ศรี

63112004176 นายกิตติศักด์ิ สาใจ

63112004177 นายพงษ�ศักด์ิ อายุคง

63112004178 ว(าที่ ร.ต.สุณัฐกิตต์ิ ตรีทศ

63112004179 นางสาวศรัญญา พรมกุล

63112004180 นายอัษฎาวุฒิ เพลิดพราว

63112004181 ว(าร%อยตรีศิวะ นามเสน

63112004182 นางสาวขนิษฐา กาญจนะ

63112004183 นางสาวสุพัตรา ศรีกงพาน

63112004184 นางสาวลัดดาวัลย� กันยาชาติ

63112004185 นางสาวรุ(งกานต� วรรณศรี

63112004186 นางสาวนวลละออ ชัยสงค�

63112004187 นายกันต�ชนก เหล(าสูงเนิน

63112004188 นางรัตติกา โยคะสิงห�

63112004189 นางสาววรรณวิภา คําปSอง

63112004190 นางสาวกมลชนก หูตินุ

63112004191 นายสุวรรณ� พันธุ�งาม

63112004192 นายยศธร ชอบสร%างสิน

63112004193 นางสาวพนิดา สุขาวงษ�

63112004194 นายนัฐวุฒิ สีโยนยาง

63112004195 นางสาวณิชกุล ไกยะฝUาย

63112004196 นางสาวกรรณิการ� ตรงรัศมีจันทร�

63112004197 นางสาวสิริพร โชว�ป5ญญา

63112004198 นายธนบดี ดวงจันทร�

63112004199 นางสาวหนึ่งฤทัย คุณพรม

63112004200 นางสาววิชุดา มณีรัตน�

หน%า 140 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ อุดรธานี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63112004201 นายณัฐพงศ� ทองอาสา

63112004202 นายอดิศักด์ิ สุโพธ์ิ

63112004203 นางสาวภนิตา สังเมฆ

63112004204 นางสาวชาลินี มาศวันดี

63112004205 นายคงฤทธ์ิ แก%วน%อย

63112004206 นางสาวธิติมา สานนท�

63112004207 นางสาวบุษราคัม แก%วสา

63112004208 นางสาวฐิตาพร จันทะวงษ�

63112004209 นายคุณากร วัฒนาถากุล

63112004210 นางสาวชุติมา กิมา

63112004211 นางสาวพลอยไพลิน นารินรักษ�

63112004212 นางสาวอริสา เสนาคํา

จํานวน 4,212 ราย

หน%า 141 จาก 141                  



เลขประจําตัวสอบ

63113000001 นางสาวอมรรัตน� เภาแก�ว

63113000002 นายรัตทัญ�ู วรชัยพิทักษ�

63113000003 นายโอภาศ บุรีนอก

63113000004 นายวิระศักด์ิ ขันทีท�าว

63113000005 นายขัตตินนท� ชาวันดี

63113000006 นายเชิดวุฒิ แดงนกขุ�ม

63113000007 นางสาวเมธิดา ยตะโคตร

63113000008 นายชนะพล จันทร�สนิท

63113000009 นางสาวเพริศพรายพราว สรวงสิริ

63113000010 นางสาวพวงพยอม คําสิงห�

63113000011 นางสาวฑิตยา ป6ญญา

63113000012 นางสาวปฏิญญา ขันมณี

63113000013 นางสาวเอมอร แก�วกัณหา

63113000014 นางสาวจิตติมา วรรณภา

63113000015 นางสาวกนกพร อริยกาญจน�

63113000016 นางสาวอรปรียา ทองนํา

63113000017 นางสาวสายสุดา นนทคําจันทร�

63113000018 นางสาวสมฤทัย ป:ลอง

63113000019 นางสาววรารัตน� สุดสวาท

63113000020 นายณัฐพงศ� หล�าหิบ

63113000021 นายนลธวัช ศรีหาเศษ

63113000022 นายดนุรุจ ทรัพย�เติม

63113000023 นายคณิศร อภัยโส

63113000024 นางสาวเยาวพร ครอบบัวบาน

63113000025 นางสาวสุนันทา แสนบุตร

63113000026 นายพิเชฐ นะวะสิมมา

63113000027 นางสาวกาญจนา สาระรัตน�

63113000028 นายอภิชาต วัฒนวิเชียร

63113000029 นายรักตระกูล นรินทร�

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

หน�า 1 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000030 นายวัชระพล พันละเกตุ

63113000031 นายภัทรพงศ� ยืนยงค�

63113000032 นางสาวจุฑามาศ ศรีสูงเนิน

63113000033 นางสาวสโรชา พลเหลือง

63113000034 นางสาวรัตติกาล โนวฤทธ์ิ

63113000035 นายวราวุธ ขันอาษา

63113000036 นางสาวนัทธมนต� ละลี

63113000037 นายเจนณรงค� แสนบุตร

63113000038 นางสาวจิราพร โนนทิง

63113000039 นางสาวป:ยะรัตน� แก>นจันทร�

63113000040 นายชวลิต ศรีบุรินทร�

63113000041 นางสาวนริศรา อันทะป6ญญา

63113000042 นางอรวดี ภัทรศิริพงษ�

63113000043 นางสาวอารีพร อุทัยเรือง

63113000044 นายพสิษฐ� เกรียงไทยสงค�

63113000045 นายวีรพล ภูเวียงแก�ว

63113000046 นายเรวัฒน� นรสาร

63113000047 นายธีระวัฒน� ภูมิสวัสด์ิ

63113000048 นางสาววิชุดา วงค�คําโสม

63113000049 นางสาวจุฑามาศ ป6ญจมาตย�

63113000050 นายชนินทร� สมจันทร�

63113000051 นางสาวประภัสสร ก�อนทอง

63113000052 นางสาวเอื้อมพร แซ>เฮีย

63113000053 นางสาวชุติกาญจน� ชมภูวัฒนา

63113000054 นายสมชาติ ดอนอ>อนเบ�า

63113000055 นางสาวคณิตตา ศรีอุดมเวช

63113000056 นางสาวเกษราพร ซองทอง

63113000057 นายสรศิลปC ใจตรง

63113000058 นางสาวสาวิตรี พินธะ

หน�า 2 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000059 นางสาวภรชนัน นนท�คําวงศ�

63113000060 นางสาวจริยา คําบูชา

63113000061 นางสาวโศศิษฐา ภูพาที

63113000062 นายณัฌฐวัฒน� มุ>งชู

63113000063 นางสาวรุ>งทิพย� นายกชน

63113000064 นางสาวชุติมา โกศิลา

63113000065 นางสาวลลิตา มานะลี

63113000066 นางสาวเกศณี คลังสามผง

63113000067 นางสาวปริชาติ เกษศรีรัตน�

63113000068 นายมงคล วงศ�ทองเหลือ

63113000069 นางสาวเดือนเพ็ญ เชียงขวาง

63113000070 นางสาวนฤมล ศรีสุระ

63113000071 นางสาวนิรมล ศรียายาง

63113000072 นางสาวพรชิตา แสนมะฮุง

63113000073 นายหกพจน�รัตณ� เพ็งคํา

63113000074 นางสาวปารียา เมืองโคตร

63113000075 นายลิขิต สานนท�

63113000076 นางสาวตะวันฉาย จอมศรี

63113000077 นางสาวพิชยดา โพธ�กลาง

63113000078 นางสาวอัฉราภรณ� กวนวงศ�

63113000079 นางสาวฉัตรธิดา พูลผล

63113000080 นางสาวแสงดาว รักษาวงศ�

63113000081 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวะสุทธ์ิ

63113000082 นางสาววลี โพธิวัฒน�

63113000083 นายวรวิทย� วรนันทวงศ�

63113000084 นางสาวณิชมนต� ทองแก�ว

63113000085 นางสาวปนิตา ละดาดาษ

63113000086 นางสาวชนิดาภา ฮุยเสนา

63113000087 นางสาวดลยา เหนือกอง

หน�า 3 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000088 นางสาววรรณิภา จรรยา

63113000089 นายเตชินท� อินทมล

63113000090 นายบํารุงศักด์ิ แสนสวาท

63113000091 นางสาวณัฐรุจา แสงศาลาศรี

63113000092 นางสาววรรณภา ศรีจันทร�

63113000093 นายสุพจน� จันดีทอง

63113000094 นายวิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย

63113000095 นางสาวพรชิตา สานโท

63113000096 นางสาวติยาภรณ� แสงสุวรรณ�

63113000097 นางสาวนภาพร เขจรแข

63113000098 นางสาวศิริพร แก�วดวงดี

63113000099 นางสาวภาลิเฎียร� กาญบุตร

63113000100 นายธวัชชัย นิพวงลา

63113000101 นางสาวทิพวัลย� พิมพ�จันทร�

63113000102 นายณัฐพงษ� ฐาปกรณ�ญาณวุฒิ

63113000103 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ศิริภักด์ิ

63113000104 นางสาวชนิตา เขตคาม

63113000105 นายสราวุฒิ แสงศาลา

63113000106 นางสาวเวริกา โฮมสอน

63113000107 นายศุภกฤต พวงสวัสด์ิ

63113000108 นายวัชรพล บุปผาเดช

63113000109 นางสาวกัญญาณี แข็งฤทธ์ิ

63113000110 นางสาวชลิตา ไชยศรี

63113000111 นางสาวรัชนีวรรณ� ศรีบุญเรือง

63113000112 นางสาวแววมณี สาครเจริญ

63113000113 นางสาวจารุตา ศรีแก>น

63113000114 นางสาวจิรประภา ไชยวงศ�

63113000115 นายสุริยะ ไฝชัยภูมิ

63113000116 นางสาวโชติมณี ชัยเดช

หน�า 4 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000117 นางสาวจุฬารัตน� แสนตุ�ย

63113000118 นายอภินันท� บุษบงค�

63113000119 นางสาวพิทยาภรณ� พิมพ�โคตร

63113000120 นางสาวชมัยพร พรามจร

63113000121 นายอภิเดช นามไพร

63113000122 นางสาววโรชา เกตกลม

63113000123 นางสาวศศินา เจอแก�ว

63113000124 นางสาวนันทพร ภูมิโคกรักษ�

63113000125 นายวรวุฒิ มุงธิสาร

63113000126 นางสาววิมณทิพย� ประทุมเกษ

63113000127 นายชยณัฐ กองแก�ว

63113000128 นางสาวอาทิตยา จันทสาร

63113000129 นายพลวัฒน� ประเสริฐ สังข� 

63113000130 นางสาวกรกนก เภาโพธ์ิ

63113000131 นางสาวณิชกานต� ด>อนแผ�ว

63113000132 นางสาวสุมินตรา ขวาของ

63113000133 นางสาวจินตหรา ดาปะ

63113000134 นายกฤษณะ พูลกลาง

63113000135 นางสาวพุทธรักษา ยางศรี

63113000136 นางสาวอัจฉราภรณ� อุดสัย

63113000137 นางสาวรุจิดา สุวรรณเทน

63113000138 นางประทีป วิเศษ

63113000139 นางสาวนันทิยา คณะจันทร�

63113000140 นางสาวอรสา จันทรสิงห�

63113000141 นายศิราวุฒิ คําโสภา

63113000142 นายสุรเชษฐ� พรม หากุล 

63113000143 นางสาวมนต�วลี มาชัยฤทธ์ิสกุล

63113000144 นายณัฏฐ�ดนัย วีรสรชาติกุล

63113000145 นางสาวปฐมา คําตา
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63113000146 นางอรสา คงทน

63113000147 นางสาวอุทัยรดา ท>ากุดเรือ

63113000148 นายวัชรกรณ� ธิตานนท�

63113000149 นายพยุพล พรหมมิ

63113000150 นางสาวฑริตา วรวงษ�

63113000151 นางสาวโชติกา พจนสัจจะ

63113000152 นางสาวทรรศน�มน ดวงดี

63113000153 นางสาวชลิตา อันสุข

63113000154 นางสาววิไลวรรณ สาป:ตตา

63113000155 นางสาวนุชา ผานะวงค�

63113000156 นายคณิตกรณ� บุญอาจ

63113000157 นางสาวพัชรินทร� นิลโคตร

63113000158 นางสาวชไมพร โมรา

63113000159 นายวิฑูรย� ศรีวงษ�

63113000160 นางสาวปภัสสร นวนนุกูล

63113000161 นางสาวสุจิตรา ทะดาดิษ

63113000162 นางสาวกาญจนา ที่ภัMMMกดี

63113000163 นางสาวอรพรรณ กลิ่นแก�วณรงค�

63113000164 นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา

63113000165 นางสาวศศิธร โพธิภาพ

63113000166 นางสาวศศิธร สาคริก

63113000167 นางสาวปานตะวัน สีคุณ

63113000168 นายสิทธิพล หัสประกอบ

63113000169 นายสุทัศน� บุตรชานนท�

63113000170 นางสาวศศิธร ปานมะเริง

63113000171 นายวุฒิศาสตร� เทพอินแดง

63113000172 นางสาวธนัญญา ตาบุญยืน

63113000173 นางสาวนริศรา จันทร�เสถียร

63113000174 นางสาวม่ิงขวัญ ถือเหมาะ
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63113000175 นางสาวนีรพัฒน� ฟองอ>อน

63113000176 นางสาวนภาพร วัชฤทธ์ิกุล

63113000177 นายณัฐพงษ� ใจหาญ

63113000178 นายธวัชชัย ขุนทอง

63113000179 นางสาวศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย�

63113000180 นางสาวลัคณา เกษียร

63113000181 นางสาวสาธิยา สิงห�คํา

63113000182 นางสาวม่ิงขวัญ วงษ�ชาญศรี

63113000183 นางสาวนีรนุช น�อยนิล

63113000184 นางสาวจิราพร เกษสมุทร

63113000185 นางสาวภาวิกา ยุบลนารถ

63113000186 นางป:ยะนุช จันทะมล

63113000187 นางสาวเพ็ญนภา ป:Pนมุนี

63113000188 นายณัฐพงษ� สิงห�เพ็ง

63113000189 นางสาวศุภรัตน� คําโสภา

63113000190 นางสาวพัชราพร ขันสีนวน

63113000191 นางสาวยอดหญิง ทองสีดํา

63113000192 นางสาวป:Pนมณี บุญย่ิง

63113000193 นางสาวรวินันท� คําสะอาด

63113000194 นางสาวพัชรียา ศรีประทุม

63113000195 นางสาวมัจฉา สกุลเดช

63113000196 นางสาวพิมจันทร� เทวงศา

63113000197 นายพงศกร ศรีจันทร�

63113000198 นายปกรณ� ฤทธ์ิทรงเมือง

63113000199 นางสาวดวงดาว สุ>มมาตย�

63113000200 นายธีรภัทร วรภูมิ

63113000201 นางสาวปรีดานุช แดนรักษ�

63113000202 นายภัควัฒน� เรืองรุจี

63113000203 นายกิตติพจน� พากลุ
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63113000204 นางสาวหนึ่งฤทัย สัมปุญญา

63113000205 นางสาวมนันยา ข�อจักร�

63113000206 นางสาวสุพัตรา นนท�คําวงศ�

63113000207 นางสาวธิดา รินทร� แสง ทอน 

63113000208 นางสาวชลิดา ไชยพิเนตร

63113000209 นางสาวกัญญนันท� วิเศษไชยหิรัญ

63113000210 นางสาวธมนพัชร� นิธิบุญพงศภัคค�

63113000211 นางสาวอรวรรณ เนืองทอง

63113000212 นางสาววรัญญา ศรีหาชัย

63113000213 นางสาวอัคริยา หารินไสล

63113000214 นางสาวอรชา ทาแหยม

63113000215 นายนวพล กล�าหาญ

63113000216 นางสาววาสนา สิงห�คํา

63113000217 สิบตํารวจโททินกร ต�นถาแก�ว

63113000218 นางสาวทิพย�วนา เกษรราช

63113000219 นางสาวสุมินตรา กันสา

63113000220 นางสาวจันทร�ธิดา กันแสน

63113000221 นางสาวกิติยากร แก�วเก้ือ

63113000222 นางสาวพิมชนก พรหมทะสาร

63113000223 นางสาววิภารัตน� โชติเมืองป6ก

63113000224 นางสาวศศิพร สรรพช>าง

63113000225 นายเจษฎา ขาวขันธ�

63113000226 นายธีรภัทร พลกําแหง

63113000227 นางสาวดวงฤทัย สนั่นเอื้อ

63113000228 นายมงคล อุทัยนาง

63113000229 นางสาวอาภากร พิลาดี

63113000230 นายณัฐพล แง>พรหม

63113000231 นางสาวกชกร เชื้อวงค�พรหม

63113000232 นางสาวรัตนบุตร อองกุลนะ
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63113000233 นางสาวนริศรา ภู>ทอง

63113000234 นายธนพล เพียพล

63113000235 จ.อ.นิรุต บัวเหมือน

63113000236 นางสาวอวยพร ไตรยขันธ�

63113000237 นางพรพิมล ขันภักดี

63113000238 นางสาวพรธิดา แฝงสีพล

63113000239 นางสาวรัศมี บุตรวงศ�

63113000240 นายศิธรินทร� จันทร�ต้ือ

63113000241 นายชนะชัย โพธิสาราช

63113000242 นางสาวน้ําฝน ทุมซ�าย

63113000243 นางสาวเสาวนีย� ทิพย�อินพรม

63113000244 นางสาวเสาวลักษณ� วลัยทวีสิน

63113000245 นางสาวภูชิตา แซ>ตัน

63113000246 นายพฤทธ์ิพงศ� ชนชนะกุล

63113000247 นางสาวนิติพร ทองโสม

63113000248 นางสาววีราภรณ� ปุเรทะตัง

63113000249 นางสาวภัทราวดี พันธุ�พรหม

63113000250 นางสาวฉมาพันธ� อาจแก�ว

63113000251 นางสาวณัฐกานต� ลีทุม

63113000252 นางสาวเจวรินทร� พานผา

63113000253 นางสาววาสนา ดวงคํา

63113000254 นายพิสิทธ์ิ พิมพ�โพธ์ิ

63113000255 นางสาวปรียา ชาชุมวงศ�

63113000256 นายศตวรรษ ไชยพฤก

63113000257 นางสาวสรินญา นากลางดอน

63113000258 นางสาวพรนภา เหล>ากอเกตุ

63113000259 นางสาวนิลรัตน� นวลหงษ�

63113000260 นางสาวอรุณศรี ลังภูลี

63113000261 นางสาวนาตยา อาจมุณี
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63113000262 นายรณกร กิตติภัทรภาคิน

63113000263 นางสาวนิศารัตน� โสดา

63113000264 นายจักรพันธ� โพธ์ิศรี

63113000265 นายณัฐศาสตร� วิบูลย�กุล

63113000266 นางสาวศิรดา นครขวาง

63113000267 นายจุมพล ผ>านชมภู

63113000268 นายธนาธิป อุบล

63113000269 นางสาวทิพภาพร บุตวงษ�

63113000270 นางสาวกนกประภา ชมภูแดง

63113000271 นางสาวอัจฉราพร พานเยือง

63113000272 นายณัฐพล ผลสว>าง

63113000273 นายพันธกร สินมา

63113000274 นางสาวศรัญยา วิชาชัย

63113000275 นางสาวภารดี ทิพย�ลม

63113000276 นางสมหญิง อินทะวงค�

63113000277 นายปริญญา ธรรมนูญรักษ�

63113000278 นางสาวกัญญาณัฐ ป:ลอง

63113000279 นางสาวอภิสรา มาศเกษม

63113000280 นายตุลาการ ย่ิงลาภ

63113000281 นางศิรประภา พันธุ�พุฒ

63113000282 นางสาวพัชรี เขืองหม�อ

63113000283 นางสาวศรีอําพร มูลมี

63113000284 นางสาวรินรดา โพธ์ิแสน

63113000285 นางสาวกมลทิพย� ใจดี

63113000286 นางสาวพิจิตรา แหลมคม

63113000287 นางสาวธนาภรณ� ศรีบุรินทร�

63113000288 นางสาวพัชรี อินทรพาณิชย�

63113000289 นางสาวจุไรรัตน� เผ>าพันธ�

63113000290 นายศาศวัต ดวงแพงมาศ
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63113000291 นางสาวชุลีพร หาญฉวี

63113000292 นางสาวณตภัช พิริยะกุล

63113000293 นายโกมล โกษาแสง

63113000294 นายยุทธการ ชํานิ

63113000295 นางภัทรวดี วรรณสัมผัส

63113000296 นางสาวสุจิตรา บริบาล

63113000297 นางสาวจันทร�ศิริ เจริญไชย

63113000298 นางสาวสาวิตรี ทิพาศรี

63113000299 นางสาวสุนันทา วรรณวงค�

63113000300 นางสาวเสาวภาคย� เภาโพธ์ิ

63113000301 นางสาวกรรณิกา วงษ�คําหาญ

63113000302 นางนฤมล ประสมทรัพย�

63113000303 นางสาวพิจิตรา ศูนย�จันทร�

63113000304 นางสาวธัญญา โพธิสมบัติ

63113000305 นางสาวอภิญญา ช>วยนา

63113000306 นางสาวศิริพร อุป6ชฌาย�

63113000307 นายวุฒิชัย โยธามาตย�

63113000308 นายเนติรัฐ บุตรวัง

63113000309 นางสาวพัชราภรณ� โพธิสัย

63113000310 นายพีระพล ดีแก�ว

63113000311 นายจีรวิทย� ยะไชยศรี

63113000312 นางสาวศิรินทิพย� จากสูงเนิน

63113000313 นายประจักร� สุวรรณพิมพ�

63113000314 นางสาวพัสตราภรณ� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113000315 นางสาวชฎากร ชรินทร�

63113000316 นางสาวสาธิยา สิงห�นวน

63113000317 นายอภิศักด์ิ หันจางสิทธ์ิ

63113000318 นางสาวอิศริยา วิไลรัตน�

63113000319 นางสาวเพ็ญนภา อัมวงศ�
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63113000320 นางสาวสวิตตา ชาลีชัย

63113000321 นายเชาวรา บํารุงภักดี

63113000322 นางสาวณัฐธิดา เลาหทวีโชค

63113000323 นางสาวผกากานต� ไชยคําภา

63113000324 นางสาวอรพรรณ หงษ�ทอง

63113000325 นายพิช�ุตม� โชติเนตร

63113000326 นางสาวรุจีรา เทเสนา

63113000327 นางสาวมณฑาทิพย� สุดาชม

63113000328 นางสาวอลิษา โพธิจารย�

63113000329 นายอภิวัฒน� ศรีอินทร�

63113000330 นางลําใย แสนสุวรรณ�

63113000331 นางสาวทิพวรรณ จันทะผล

63113000332 นางสาวแพรวพรรณ ภิญโญชนม�

63113000333 นางสาววชิราภรณ� ศักดี

63113000334 นางสาวนันทิชา วรรณโส

63113000335 นางสาววไลพร โสธรรมมงคล

63113000336 นายนราธร ดาระวัน

63113000337 นางสาวสิรินทรา ชมภูพื้น

63113000338 นางสาวประทัยทิพย� รักญาติ

63113000339 นายวสุพล หลุยจันทึก

63113000340 นายปริพัตร ศรีรักษา

63113000341 นายปรีชา สาขี

63113000342 นางสาวสุนิสา นนยะโส

63113000343 นางสาวอําพร วงศ�วิวงค�

63113000344 นางสาวอุไรวรรณ ประก่ิง

63113000345 นายอดีต จันทะวงษ�

63113000346 นางสาวอิสราภรณ� รัตนวงศ�แข

63113000347 นายภัสกร วงค�ชาชม

63113000348 นายอัครพล สมบูรณ�

หน�า 12 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000349 นางสาวฑัตติญา เพ็งสว>าง

63113000350 นางสาวเบญจมาภรณ� สุภรณ�

63113000351 นางสาวอรอุมา เพชรปราณี

63113000352 นายอมรินทร� ไวว>อง

63113000353 นางสาวจุฑารัตน� วรรณชาติ

63113000354 นางสาวอุไรพร อินทร�ลี

63113000355 นางสาวเกศสุดา ระวังกลาง

63113000356 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ จันเจือ

63113000357 นางสาวกฤษณา มาป6สสา

63113000358 นางสาวอภิรดี ธิอัมพร

63113000359 นางสาวใจภัทร อ>อนคํา

63113000360 นางสาวอรุณรัตน� จตุเทน

63113000361 นายปฏิภาณ แน>นศรี

63113000362 นางสาวพัชริน โพธิสม

63113000363 นางสาวอรวรรณ ชนะบุญ

63113000364 นางสาวศศิวิมล ห>อธรรม

63113000365 นางสาวณัฐณิชา วิชัย

63113000366 นายกฤษณเวชช� สารสิทธ์ิ

63113000367 นางสาวสุภาณี สรรพอาษา

63113000368 นายนิติกร ใจคง

63113000369 นางสาวสุรีวรรณ สีหาจักร�

63113000370 นางสาวพิมพ�ผกา โพธิชํานาญ

63113000371 นายเกริกพล สมสะอาด

63113000372 นางสาวสุลาลักษ� แน>นอุดร

63113000373 นายณัฐพงษ� บัวสูง

63113000374 นางสาวเสาวลักษณ� แสนสอน

63113000375 นางรุ>งอรุณ ทิพแสง

63113000376 นายอนุวงษ� เรืองคลิ้ง

63113000377 นายธนโชติ ต้ังอรุณสวัสด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000378 นางสาวอนุสรา นามโยธา

63113000379 นางสาววิชุดา รัตนะคุณ

63113000380 นางสาวกรรณิการ� กลยณี

63113000381 นายศราวุฒิ การะกุล

63113000382 นางสาวสุตาภัทร แคภูเขียว

63113000383 นางสาววาสิฎฐี เห็มลม

63113000384 นายวีระชาติ สมคุณา

63113000385 นางสาวณัฐริกา หาที

63113000386 นายศิวยศ แสนชัย

63113000387 นางสาวนิตติยา สําราญวงค�

63113000388 นางสาวนุชจรี ศรีสุข

63113000389 นางสาวเสาวภา จันทพันธ�

63113000390 นางสาววิชุดา ญาติบํารุง

63113000391 นายดนัย ทิธา

63113000392 นายณรงค� วงศรีงาม

63113000393 นายวิษณุ เหลาแตว

63113000394 นายปรพรรษ แก�ววิโรจน�

63113000395 นางสาวอารีลักษณ� ปานขาว

63113000396 นายคุณากร แก�วคําแสน

63113000397 นายวรวุฒิ แสวงสุข

63113000398 นายสมัชชา ศรีจันทะ

63113000399 นายสมเกียรติ ด>านแก�ว

63113000400 นางสาวนารีนาฏ สุภาผล

63113000401 นางสาวฐาญิกา สอนวงค�ษา

63113000402 นางสาวปติมา อุประ

63113000403 นางสาวดารุณี วงคณานุรักษ�

63113000404 นางสาววิไลภรณ� เนนเลิศ

63113000405 นางสาวสวรรญา คําหอม

63113000406 นางสาวนันทวรรณ ริคําแง

หน�า 14 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000407 นายเฉลิมพล ทาปลัด

63113000408 นายธนัชญา นนท�ป6ญญา

63113000409 นางสาวยลดา การุญ

63113000410 นางสาวกิติยา เสียระหัง

63113000411 นางสาวศุจินธร ทองกรณ�

63113000412 นายชัยชนะ จึงไพศาล

63113000413 นายอลงกรณ� เชิดศิริ

63113000414 นายสุวิทย� โม�สี

63113000415 ว>าที่ร�อยตรีภาณุพงศ� อักษรพิม

63113000416 นางสาวชื่นนภา จิตเทวินลิขิต

63113000417 นางสาวอารีย� จันทะโพรี

63113000418 นายศิริพงษ� วงค�ชารี

63113000419 นายพัชรพล พลชา

63113000420 นายสนิท ปอยย้ิม

63113000421 นางสาวพูนทรัพย� หารินไสล

63113000422 นางสาวธันยพร ยตะโคตร

63113000423 ส.อ.วุฒิพงษ� คีรี

63113000424 นายภัทรินทร� คําเกษ

63113000425 นางสาวนิตธิพร จําปาบุญ

63113000426 นางสาววราภรณ� เทียมคํา

63113000427 นายโสภิต ยอดสะอี

63113000428 นางสาวปรีชญาพร ศรีสวัสด์ิ 

63113000429 นางสาวอัญเชิญ สิทธา

63113000430 นายอกนิษฐ� อุตระหงษ�

63113000431 นายจีรัฐติกุล โสธรรมมงคล

63113000432 นางสาวนริศา บัวหิน

63113000433 นางสาวอรวรรณ เมืองพวน

63113000434 นายวรุต นิลเขต

63113000435 นายอนุรักษ� บุตรรินดา

หน�า 15 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000436 นางสาวจามจุรี ผาสุราช

63113000437 นางสาวอริสา ขุนพรม

63113000438 นางสาวสุพรรษา ธนะคําดี

63113000439 นายเสริมศักด์ิ มิลาน

63113000440 นางสาวณัชชา ปาพรม

63113000441 นายพนมวัน จิตขันตี

63113000442 นางสาววราพร ทองเฟSPอง

63113000443 นางสาวทิพวรรณ อุ>นอก

63113000444 นางสาวพรทิพย� กาลบุญ

63113000445 นางสาวอมินตรา เทศชัยภูมิ

63113000446 นางสาวสุชาดา ยุบลศิริ

63113000447 นายจตุรงค� ลามุงคุณ

63113000448 นางสาวจุฑามาต ป:ดตาทะสัง

63113000449 นางสาวชฎาภา กุณราช

63113000450 นายณัฐวุฒิ ศรศักดา

63113000451 นายณัฐวัฒน� คารมสม

63113000452 นางสาวสุลาวรรณ ชาบุรี

63113000453 นายธนากร สุขจันโท

63113000454 นางสาววาสนา วงศรีลา

63113000455 นายปรัชญา นาชารี

63113000456 นางสาวปภัสสร กํ่าเสริฐ

63113000457 นางสาวณัฐจิรา แผนคง

63113000458 นางสาวอัจฉรา โพธิป6ญญา

63113000459 นายวทัญ�ู แคนติ

63113000460 นางสาวกมลวรรณ พรหมพินิจ

63113000461 นางสาวยุภาพร ตรีรัตน�

63113000462 นางสาวราตรี ฝ6นดี

63113000463 นางสาวอารียา จันทร�แซม

63113000464 นางสาวสิริยากร พิมพรภิรมย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000465 นายธนพล ตาดี

63113000466 นายเทวรากรณ� แก�วมณีเศรษฐีกุล

63113000467 นางสาวดิษฐ�สญาพรรณ ทองรักษ�วยุกุล

63113000468 นางสาวสุมิตรา ผายสียวน

63113000469 นายอนันตสิทธ์ิ บรรผนึก

63113000470 นายเจนภพ ชัยภูมิ

63113000471 นางสาวเอมอัสชา ไชยะดา

63113000472 นายพงษ�ศักด์ิ สินธุชัย

63113000473 นางสาวบุญรัตน� แมนน�

63113000474 นางสาวมัณฑนา สัตนาโค

63113000475 นายพงษ�ประสิทธ์ิ แข็งแอ

63113000476 นางสาวเขมจิรา บั้งจันอัด

63113000477 นางสาววลัยวรรณ สุขภูมิ

63113000478 นางสาวชลธิดา ท�าวกลาง

63113000479 นางสาวขวัญฤทัย เรืองชัย

63113000480 นายภานุเดช มีลุน

63113000481 นายสิทธิโชค สุวรรณวาปT

63113000482 นางสาวขัตยพร ยันตะพันธ�

63113000483 นายทรงศักด์ิ กงมหา

63113000484 นายพิชิต แก�วยม

63113000485 นางสาวไข>มุก สุพร

63113000486 นายโชคเกษม ขุลีดี

63113000487 นางสาวศรุดา ปริโต

63113000488 นางสาวธัญญารัตน� ผูกพันธ�

63113000489 นายอัมรินทร� กาภูคํา

63113000490 นางสาวอรรวินท� พันธ�ภักดี

63113000491 นายธนัชชา ป6ญสังกา

63113000492 นายเจษฎา จําปาวงค�

63113000493 นางสาวกัลยดา สาต้ือ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000494 นายวิษณุกร เพ็ชรนาดี

63113000495 นางสาวศุลีพร ศิริปรุ

63113000496 นายพินิต อุปพงษ�

63113000497 นางสาวนิรฌา เหลาพรม

63113000498 นางสาวอริษา อ�วนอินทร�

63113000499 นางสาววิมลมาศ พิสัยพันธ�

63113000500 นางสาวสุพาพร ทองดี

63113000501 นางสาวพรลัดดา บุตตะโม

63113000502 นายเนติวรัตน� วงษ�สา

63113000503 นางสาวช>อผกา ประภาธรรม

63113000504 นายนนทนันท� คําปUอง

63113000505 นางสาวดวงฤทัย นามคันที

63113000506 นายเอกรินทร� ทองทศ

63113000507 นางรัชนี ลาทอง

63113000508 นางสาวชไมพร ศักด์ิดีศรี

63113000509 นางสาวนภาภรณ� คําแสน

63113000510 นายพีระวัฒน� อุบลไชย

63113000511 นางสาวหนึ่งฤทัย สายหล�า

63113000512 นายสุรเดช นักเทศ

63113000513 นางสาวมะลิ พูนเพ่ิม

63113000514 นางสาวศิริลักษณ� นารอง

63113000515 นายธนากร ศรีพลไกร

63113000516 นางสาวจุไรรัตน� แก�วทอง

63113000517 นางสาวเนาวรัตน� วันโส

63113000518 นางโชติกา สีหนาท

63113000519 นายภีมเดช ชื่นบุญเพ่ิม

63113000520 นายภาคภูมิ อุ>นมะดี

63113000521 นางสาวสลิลทิพย� ปานพิมพ�

63113000522 นายทรงวุฒิ โถดาสา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000523 นางสาวณัฐนี สีเทียวไทย

63113000524 นายนุชิต พุตเขียว

63113000525 นายวัตสันต� เรืองฤาหาร

63113000526 นายอภิชาติ คําภีระ

63113000527 นางสาวชาลิสา กันแสน

63113000528 ว>าที่ร�อยตรีหญิงปราณี เนาวนิตย�

63113000529 นายสราวุธ พรหมจอม

63113000530 นางสาวกัญญารัตน� พรมสมบัตร

63113000531 นายเอกชัย วิเศษศรี

63113000532 นางสาวลลิตา จันทดี

63113000533 นางสาวยุพิน พลจ>า

63113000534 นางสาวรัตนา รักสุทธี

63113000535 นางสาวดาริกา สีดารักษ�

63113000536 นางสาวสุภาพร กริชกําจร

63113000537 นางสาวป:ยะจิตร ชาพลดอน

63113000538 นางสาวกมลวรรณ มาละอินทร�

63113000539 นางสาวกรกนก ศิริเคน

63113000540 นายสุริยา โชติทุม

63113000541 นางสาวกนกพรรณ ภูศรีสม

63113000542 นางสาวอรพิน แก>นท�าว

63113000543 นายวรชัย ทุมกิจจะ

63113000544 นางสาวสุวณีย� พิมพะวะ

63113000545 นางสาววนิชฎา สารบุญ

63113000546 นางสาวจารุณี ราชบุญเรือง

63113000547 นางสาวกิรนันต� จําเริญ

63113000548 นางสาวสุมาลี อุภัยพรม

63113000549 นางสาวยุธิดา โงนลี

63113000550 นางสาวพัชริดา ชาวชายโขง

63113000551 นายสรวิชญ� ถ่ินนาร>อง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113000552 นางสาวเสาวนีย� กลิ่นแก�วณรงค�

63113000553 นางสาวกาญศิริญญ� สุกาศ

63113000554 นายนราธร รุ>งจินดารัตน�

63113000555 นายพีระพล ฐานทองดี

63113000556 นางธันยพร ศรีเชียงสา

63113000557 นางสาววราภรณ� หุมอาจ

63113000558 นางธิดารัตน� ภูบุญอบ

63113000559 นางสาวพรทิภา ลามคํา

63113000560 นางสาวเปรมกมล สุนหนองนก

63113000561 นางสาวจิราวรรณ วัฒโน

63113000562 นางสาวพรนิชา จันทะโคตร

63113000563 นางสาวไอลดา เศษวงค�แสน

63113000564 นายสว>างรัชณ� สวรรยาธิป6ติ

63113000565 นายจักรี คํามุงคุล

63113000566 นางสาวนนทกา นาสา

63113000567 นางสาวจีราพิศ สะท�านอิทธิฤทธ์ิ

63113000568 นางสาววาสนา ถิตร�ประไพ

63113000569 นางสาวนฤมล นามเนาว�

63113000570 นางสาวพลอย ชุมเย็น

63113000571 นางสาวเนตรนภา ขันทะพล

63113000572 นางสาววารุณี กุลก้ัง

63113000573 นางสาวจิณัฐตา ธรรมรัตน�

63113000574 นางสาวทัศพร หนึ่งคํามี

63113000575 นางแสงเดือน โคตรนาวัง

63113000576 นางสาวเพ็ญพร เประกันยา

63113000577 นายสุดสาคร กรพันธุ�

63113000578 นายวัฒนา มาภา

63113000579 นายวิทยาศัพท� พันธุ�สุจริตไทย

63113000580 นางสาวสุภาพร สีนามเอ�น
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63113000581 นางสาวอัญธิกา สายอุราช

63113000582 นางสาวณัฐฌา ถาวร

63113000583 นางสาวเพ็ญนภา หงษ�ทอง

63113000584 นางสาวโสระยา สมทอง

63113000585 นางสาวพรรณี แย�มอดุลย�

63113000586 นางสาวจุฑามาศ ไขประภาย

63113000587 นางสาวชุติมา ธนุรักษ�

63113000588 นางสาวสุธิดา ยงป6ดชา

63113000589 นางสาวนิราพร สุทธิชัย

63113000590 นางสาวมัลลิกา เขียวโสภา

63113000591 นายอานุภาพ มาลีรตน�

63113000592 นางสาวฐิติมา สองเมือง

63113000593 นางสาวภรณ�ทิพย� ก�อมมะณี

63113000594 นางสาวศุภิสรา เชื้อสีนนตรี

63113000595 นางสาวธัญชนก พิลาโสภา

63113000596 นายเสกสรรค� เขม�นเขตรการ

63113000597 นางสาวกุลธิดา เพริศแก�ว

63113000598 นายพชร พระสว>าง

63113000599 นางสาวภาวิณี แสงวงค�

63113000600 นายเทวาฤทธ์ิ คําอินตVะ

63113000601 นายเชิดศักด์ิ จันทร�ท�าว

63113000602 นายเศรษฐวัฒน� นาทันรีบ

63113000603 นางสาวณัฐชา ศรีบุรินทร�

63113000604 นางอัญชุลี จูมแพง

63113000605 นางสาวธนารีย� ต้ังตระกูล

63113000606 นางสาวสุพัตรา ศรีจําปา

63113000607 นางสาวธิดารัตน� เหลือผล

63113000608 นายธนวิชญ� ดาราสี

63113000609 นายธนากร พันธนะบูรณ�
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63113000610 นางสาวพิมพ�พิมล ทอชมภู

63113000611 นางสาวมณินทร วันณวาทร�

63113000612 นายชัยธวัช ผลาผล

63113000613 นางสาวฐิตินันท� จันทร�อัมพร

63113000614 นางสาวนิรชา นามแก�ว

63113000615 นางอัญชัญ หาสอดส>อง

63113000616 นายภาณุวัฒน� เนาวรัตน�

63113000617 นายภาณุเชษฐ� ศรีรัตน�

63113000618 นางสาวลักคณา บุญโต

63113000619 นางสาวศิลปCสุภา ชูศรีวาด

63113000620 นางสาวธนพร อองโนนยาง

63113000621 นางสาวปานจรีย� บุญศิริ

63113000622 นายเอกฉัตร เวียงวิเศษ

63113000623 นางสาวกัญญาพัชร ชูกลิ่น

63113000624 นางสาวสวรรยา ยศสุรีย�

63113000625 นายนัฐพล วงศ�มหา

63113000626 นางสาวศศิธร ป:นทุมา

63113000627 นายกิตติศักด์ิ สักขะดี

63113000628 นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ�

63113000629 นายภีรพัทร ส>องแสง

63113000630 นางสาวณัฐพร กลางประพันธ�

63113000631 นางสาวธัญญา จุลขันต�

63113000632 นางสาวสุชาดา โพธิชัยยา

63113000633 นายอาทิตย� ม>อมพะเนาว�

63113000634 นางสาววราภรณ� นิลอ�วน

63113000635 นายคมสัน ชัยวรมุขกุล

63113000636 นางสาวบุณยนุช ราชพรหมมา

63113000637 นางสาวกุลวดี บัวศรี

63113000638 นางสาวพรนภา ดาบพลหาญ
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63113000639 นางสาวพรกนก เชื้อวังคํา

63113000640 นางสาวโสดา สมบัติ

63113000641 นางสาวประภาพร เจริญดี

63113000642 นางสาวภัสรา โนนเสนา

63113000643 นางสาวจันทร�จิรัตน� พยัฆกุล

63113000644 นางสาวสุวิมล สุวรรณสุข

63113000645 นายสถิต บุญขันธ�

63113000646 นายธีรภัทร ลิตา

63113000647 นางสาวมะลิวรรณ� สุวรรณแสง

63113000648 นางสาวอรทัย ตุ�ยเเต

63113000649 นายนิวัฒน� มอญปาก

63113000650 นางนิตยาภรณ� ศรีจันทร�

63113000651 นางสาวปรียากมล บุโฮม

63113000652 นางสาวพิมนภา ทองทิพย�

63113000653 นางสาวฐิติชญา สุขนาวา

63113000654 นายฐิติศักด์ิ สิมสีพิมพ�

63113000655 นางสาวพลอยไพลิน เหล>าสมบัติ

63113000656 นายวุฒิชัย ศรีสูง

63113000657 นายจักราวุธ ฉายจรุง

63113000658 นายณัฐพงษ� สุดธรรม

63113000659 นางสุชาฎา ตองหว�าน

63113000660 นางสาวเนตรนภา ไขหินต้ัง

63113000661 นางสาวจันทร�เพ็ญ ประการแก�ว

63113000662 นายอาทร เกษโสภา

63113000663 นางสาวสร�อยสุวรรณ บุญเรือง

63113000664 นางสาวกานดา โคตรธรรม

63113000665 นางสาวทรรศิกา เจริญศรี

63113000666 นางสาวเบญญาภรณ� จันทร�ลาภา

63113000667 นางสาวอัญชลี ทาสี
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63113000668 นายทศวรรษ พรไชย

63113000669 นายธีรวฒน� เก้ือทาน

63113000670 นายณัฐพล ขอดแก�ว

63113000671 นางสาวพฤกษา เมืองจันทร�

63113000672 นางสาวจิราภรณ� สะเลิศรัมย�

63113000673 นางสาวชญาดา สอนสมนึก

63113000674 นางสาวนิลาวัลย� วงค�คําจันทร�

63113000675 นางสาวไอลดา พันธุ�โอภาส

63113000676 นางสาววราภรณ� เปUยสี

63113000677 นางสาวธัชมาพรรณ ปุนหาวงค�

63113000678 นางสาวอภิญญา พาติกะบุตร

63113000679 นางสาววราพร ศรีจูมลาย

63113000680 นางสาวแพทธิญา แก�วอินทร�

63113000681 นายพุทธรักษ� ชมภูธร

63113000682 นางสาวจิริสุดา พาสิงห�

63113000683 นางสาวกนกพร วันดา

63113000684 นางสาวพิมพ�วิภา กุลแก�ว

63113000685 นางสาวประกายเดือน หิรัญนิล

63113000686 นางสาววชิราภรณ� ไชยคําจันทร�

63113000687 นางสาวศศิวิมล ค�าคล>อง

63113000688 นายคมกริช แสนใจวุฒิ

63113000689 นางสาวสุธิดา ขันติกรม

63113000690 นางสาวสุวรรณภา ภารจรุง

63113000691 นางสาวพรพิมล แสนศรี

63113000692 นางสาวภรณ�ชนก มุริจันทร�

63113000693 นางสาวธวัลหทัย ดวงจันทร�

63113000694 นางสาวอรสา โพสาราช

63113000695 นางสาวป:ยาพัชร แสนอุบล

63113000696 นางสาวปาริษา ผ>านสถิน
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63113000697 นางสาวศิรินภา เขียนทิพย�

63113000698 นางสาวลัดดาวรรณ ติระ

63113000699 นายบรรจง สุธาอรรถ

63113000700 นางสาวพลอยไพลิน นัทธี

63113000701 นายบีญญวัต รัตนพรหมรินทร�

63113000702 นางสาวกมลชนก อรัญสาร

63113000703 นายตรัยจักร� ศรีหามัด

63113000704 นางสาวขวัญฤดี โคตเจริญ

63113000705 นางสาวชนิตา มิตะมะ

63113000706 นางสาวสุธัญญา ทุ>งสว>าง

63113000707 นางสาวจันทราพร เกียรติกุลกังวาน

63113000708 นางสาวณัฐติยา วงไชยา

63113000709 นางสาวสุกัญญา วะตะคุ

63113000710 นายเอกราช มีธรรม

63113000711 นางสาวนงนุช เหง�าโอษา

63113000712 นางสาวจารุวรรณ สารพล

63113000713 นายขจรศักด์ิ เคนไชยวงค�

63113000714 นายศรายุทธ ก�านพลู

63113000715 นางสาวสิเรียม เมืองโคตร

63113000716 นายวิชัย พลอยสี

63113000717 นายอภิสิทธ์ิ มังคะรัตน�

63113000718 นางสาวศุภิสรา โรมเมือง

63113000719 นายชิษณุพงศ� บัวเงิน

63113000720 นายกิตติพงษ� โศกสี

63113000721 นางสาวปริยา โคตรบุตร

63113000722 นางสาวนิภารัช เพชรกอง

63113000723 นางสาวปริศนา วงค�ชาชม

63113000724 นายระพีพัฒน� พรหมพันห�าว

63113000725 นายบรรพต จันทะโค
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63113000726 นางสาวนนท�ธิชา ภักด์ิใสย�

63113000727 นายพิสิษฐ� ชัยธงรัตน�

63113000728 นายธนากร สายศร

63113000729 นางสาวดวงใจ พันธบัวศรี

63113000730 นางสาวมยุรฉัตร ป6ญญา

63113000731 นายจารุพงศ� คามวุฒิ

63113000732 นางอัสนี ขรรค�ศร

63113000733 นายป6ญญา สุทธิเมธากุล

63113000734 นางสาวคชาภรณ� เกิดมณี

63113000735 นางสาวชมจันทร� พันธ�พัฒนะ

63113000736 นางสาวอรอนงค� คุณวงค�

63113000737 นางสาวกรกมล บุพศิริ

63113000738 นางสาวศิรินาถ เพียงเทพพงศธร

63113000739 นายศุภวัฒน� จันทะจร

63113000740 นางสาวกรวรรณ โชติรักษา

63113000741 นายชัชชัย ธรรมวรรณ

63113000742 นายมนตรี สายวรรณ

63113000743 นางสาวกรรณิการ� อินทรีย�

63113000744 นางสาวรัตนา ศรีนวน

63113000745 นางสาวภัทรภร บัวลบัติทอง

63113000746 นางสาวผุสรัตน� ปราบพาล

63113000747 นายหฤษร� บับภาเอก

63113000748 นายฉลองบุญ จันทะวัน

63113000749 นายกฤษณกร เทพแพง

63113000750 นางสาวปรารถนา หม่ันพลศรี

63113000751 นางสาวอรปรียา บุตรสอน

63113000752 นางสาวเนตรนภา พรมปากดี

63113000753 นางสาวกชกร ขวัญทองห�าว

63113000754 นางสาวกานดา ซุยทอง
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63113000755 นายวิทยา บุตรทา

63113000756 นางสาวชนิดา บุตมะ

63113000757 นางสาวอมรรัตน� ไชยธรรม

63113000758 นางสาววิภาวรรณ แสนสมบัติ

63113000759 ว>าที่ร�อยตรีกฤษเกล�า พรหมเชษฐา

63113000760 นายนพรัตน� โสมาศรี

63113000761 นางมินตรา ลับภู

63113000762 นางสาวนิศากร ปานาหะ

63113000763 นางสาวนปภา เสมอใจ

63113000764 นายพันธมิตร กุลโคตร

63113000765 นางสาวพัชรี บุตรพรหม

63113000766 นายจตุรวิทย� กรรณิกา

63113000767 นางสาวชลธิชา งอยภูธร

63113000768 นางสาวจิดาภา ไชยรา

63113000769 นางสาวพิศมัย กิติพัฒน�มนตรี

63113000770 นางสาวแพรพลอย วงษ�สว>าง

63113000771 นางสาวรัชนู บุญทัน

63113000772 นางสาวศิริลักษณ� โคตรคํา

63113000773 นางสาวกิติญา บุญเยือง

63113000774 นางสาววิภาพร ไชยวงค�คต

63113000775 นายภวิศรักษ� สายสิญจน�

63113000776 นายกษาปณ�เพชร ทินบุตร

63113000777 นายพลวัต นันทวงศ�

63113000778 นางสาวนิรมล รัตนะ

63113000779 นางสาวนิพิชฌม�พร นนทะคุณ

63113000780 นางสาวอภิญญา กองมา

63113000781 นายเมธา วงษ�คําหาญ

63113000782 นางมยุรี สุวรรณี

63113000783 นางสาวภัชราพร พงษ�จิตรภักด์ิ
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63113000784 นายจิรายุทธ นากรณ�

63113000785 ส.อ.ต>อศักด์ิ จักขุ

63113000786 นางสาวพุทธรักษ� สิงห�สถิตย�

63113000787 นายสุทิน นิลกิจ

63113000788 นางสาวกชกร สิงห�ทอง

63113000789 นางสาววิมล ปูXห�วยพระ

63113000790 นางสาวนิตยา คําแก�ว

63113000791 นายธีร เครือทองศรี

63113000792 นางสาวอรพรรณ คัณทักษ�

63113000793 นายกฤศ เจริญพร

63113000794 นางสาวบุษบา ภูเรืองแก�ว

63113000795 นางสาววรีรัตน� ดอนหล�า

63113000796 นายอภิเชษฐ� โพธ์ิเลิง

63113000797 นายวรุฒ พิบูลย�วรกุลกิจ

63113000798 นางสาวสุภาวดี ศรีสุภิรมย�

63113000799 นางสาวปณิดา วิบูลศิลปC

63113000800 นายสาธิต นามอาษา

63113000801 นางสาวนฤมล ภูรี

63113000802 นางสาวจิราภรณ� อภิบาล

63113000803 นางสาวกมลวรรณ แพงคําดี

63113000804 นางสาวเผ>าพิมล พลพงษ�

63113000805 นายภัทรนันท� จุลทอง

63113000806 นางสาวปณิตา ผสมพืช

63113000807 นางนิรมล พรหมน�อย

63113000808 นางสาวจิตราภรณ� คนฉลาด

63113000809 นางสาวพัศดี วงศ�แสน

63113000810 นางสาวเพชรี เอี่ยมกําแหง

63113000811 นางสาวธิติมา บุญเล>ห�

63113000812 นางสาววราทิพย� วรโยธา

หน�า 28 จาก 865                
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63113000813 นางสาวอรวรรณ ขุนคงเสถียร

63113000814 นายนิติรัฐ ฮาดสม

63113000815 นายณัฐพล คูณเศษ

63113000816 นางสาวฐาปวีส� ซ่ึงพรม

63113000817 นางสาวพรนภา พลพวก

63113000818 นางสาวดวงเดือน พุทธิวงค�

63113000819 นายศักดิธัช ผายดี

63113000820 นางสาวมัชฌุพัฒน� ศรีสงค�

63113000821 นางสาวธรรศมนต� จันทรเส

63113000822 นางสาวฐิชาภัทร หอมจัด

63113000823 นางสาวนฤมล สุธรรมราช

63113000824 นางสาวสุภาพร บุญเสริม

63113000825 นายปวรปรัชญ� ตองมีทอง

63113000826 นางสาววิระยา สุขสบาย

63113000827 นายธวัชชัย ชาวดงบัง

63113000828 นางสาวนัดกมล จิตราช

63113000829 นายวุฒิศาสตร� สมหวัง

63113000830 นายชลทิศ อาวรวาน

63113000831 นางสาวสวรินทร� จันทร�สว>าง

63113000832 นางสาวอัจฉรา กําเลิศภู

63113000833 นายเดชณรงค� อดทน

63113000834 นางเสาวลักษณ� คามะเชียงพิณ

63113000835 นางสาวบริพัตร บัวโต

63113000836 นายวรานนท� ภูนาเงิน

63113000837 นายป:ยะพันธ� มูลจันทร�

63113000838 นางสาวจิราพร แก�วมะ

63113000839 นางสาวสุภัทรตรา อินธโคตร

63113000840 นางสาวนิตยา คํามะวัน

63113000841 นางสาวศันสนีย� พนาลิกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113000842 ส.ต.ท.ชนะพันธ� จันทร�เทพย�

63113000843 นายวสันต์ิ ราชาไกร

63113000844 นายนุกูล พันยุโดด

63113000845 นางสาวรัตติกาล พรมอินทร�

63113000846 นางสาวรพีพร พรมจารย�

63113000847 นายวีระชาติ จําปาศรี

63113000848 นางสาวลดาวัลย� กะนะหาวงษ�

63113000849 นางสาวทาริกา ทองมูล

63113000850 นางสาวแคททรียา ทองคง

63113000851 นางสาวพิมพ�กมล มีมูล

63113000852 นางสาวนิตยา บุตรโคตร

63113000853 นางสาวประพาฬสาย พวงใบดี

63113000854 นางสาวขนิษฐา ลามคํา

63113000855 นางสาวศศิกานต� แสนชัย

63113000856 นางสาวแคทลียา มากอง

63113000857 นางสาวจิตตรา ใยวังหน�า

63113000858 นางสาววนาลี ไชยะศรี

63113000859 นายเมฆา นาคแก�ว

63113000860 นางสาวกมลชนก โนยะราช

63113000861 นางสาวเพลินพิศ มีวงศ�

63113000862 นางสาวประกาย นันตาชัยวุฒิ

63113000863 นายจักรพงษ� วรรณวงค�

63113000864 นางสาวนลิษา สิงหวิบูลย�

63113000865 นางสาวจิราภรณ� สร�อยคํา

63113000866 นางสาวสาวิตรี ไชยเลิศ

63113000867 นายโกวิทย� โชติวาชสกุล

63113000868 นายกรวิทย� สีขาว

63113000869 นางสาวนมิตา ประโสรักษ�

63113000870 นายเกวลิน ฤทธ์ิมนตรี
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ระดับปริญญาตรี

63113000871 นางสาวเมธินี ใจม่ัน

63113000872 นายนวพล นรภาร

63113000873 นางสาวพรนภา ลาระบุตร

63113000874 นายจิตกร บุตรโยธี

63113000875 นางสาวอภิญญา หอนงาม

63113000876 นางสาวสุนิษา กอยท>าแดน

63113000877 นางสาวจันทร�ธิดา ปานจันทร�

63113000878 นางสาวพิลาสลักษณ� ตวันฉาย

63113000879 นางสาวทัศยา เทียนคํา

63113000880 นางสาวภัทร�ธนิดา บุตรอุดม

63113000881 นางสาวพรพรรณ คําชนะ

63113000882 นางสาวจีรวรรณ มหาละออง

63113000883 นายวชิรพันธ� สุธรรมา

63113000884 นางสาวจันทิมา บัวระภา

63113000885 ว>าที่ร�อยตรีอนุศักด์ิ สาวิสัย

63113000886 นายกนต�ธร ศรีหาพล

63113000887 นางสาวประภัสสร ลั่นทมเหลือง

63113000888 นายเกียรติศักด์ิ สมประสงค�

63113000889 นางสาวนงลักษณ� ห�วยทราย

63113000890 นางสาวกัญญานัท ศิริสิมะ

63113000891 นางสาวจันธิดารัตน� ฤาชากูล

63113000892 นางสาวรุ>งฤดี หีบแก�ว

63113000893 นางสาวเนตรทิพย� เจริญชัย

63113000894 นางสาวมาลิสา ธัญญารักษ�

63113000895 นางสาวกนกพร เมืองดู>

63113000896 นางสาวหัทยา เพียรไธสงค�

63113000897 นายวิทยา น�อยหลุบเลา

63113000898 นางสาวรุ>งอรุณ ชมพันธุ�

63113000899 นางสาววรรณิศา สาริสี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113000900 นางวิภารัตน� เบ�าชัย

63113000901 นางสาวพัฒนาวดี พิมทอง

63113000902 นายณกร โพธ์ิสุ

63113000903 นายบริพัฒ ผาลือคํา

63113000904 นายอลงกรณ� สุขรมย�

63113000905 นางสาวรัตนากร เสนาช>วย

63113000906 นางสาวอริสา พลดงนอก

63113000907 นางสาวอมรรัตน� ทัศมี

63113000908 นางสาวอนงค�ลักษณ� สู>สุข

63113000909 นางสาวจุฑาทิพย� มหาโคตร

63113000910 นางสาวนฤมล มีเพียร

63113000911 นายพงษ�พัฒน� สัจจา

63113000912 นายศดิศ บุตรลี

63113000913 นางสาวมินตรา ลําMเลิศ

63113000914 นางสาวสุวนันท� กิณรีโดน

63113000915 นางสาวชัชฎาพร ด�วงหว�า

63113000916 นายดุสิต สูญทองห�าว

63113000917 นางสาวธนพร เพรงมา

63113000918 นางสาวสตรีรัตน� พูลสาทรกูล

63113000919 นางสาวพีรพร ไชยแสง

63113000920 นางสาวพรวิภา ทีไสล

63113000921 นางสาวสุรางค�เทียน พรหมสิทธ์ิ

63113000922 นายเนตินัย สอนถึง

63113000923 นายระพีพัฒน� มองโพธ์ิ

63113000924 นางสาวชุติมา จันทร�จรัส

63113000925 นางสาวฉัตรสุดา รินทระ

63113000926 นางสาวพัชนิดา อัปมระกา

63113000927 นางสาวพะยอม เสียภัย

63113000928 นางสาวธาราทิพย� กุลากุล
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ระดับปริญญาตรี

63113000929 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรพันธ�

63113000930 นางสาววัชราพร หม่ืนราชา

63113000931 นางสาวมณีรัตน� คําแก�ว

63113000932 นายธนากร สว>างโคตร

63113000933 นายศุภโชค สุขประเสริฐ

63113000934 นางสาวเหมือนฝ6น แก�วมุงคุณ

63113000935 นางสาวณิรัญญา มูลศรีแก�ว

63113000936 นายตะวัน สหายแก>น

63113000937 นายพิชิตชัย กําจัดภัย

63113000938 นายวีระพงษ� เรียบจ�อก�อ

63113000939 นางสาวหยกทอง กองสุข

63113000940 นางสาวรพิพรรณ เสนจันตะ

63113000941 นางสาวกุ�งนาง ศรีสุราช

63113000942 นางสาววรัชญา สุขประเสริฐ

63113000943 นางสาวนพวรรณ ไชยเพชร�

63113000944 นายภาดล ศรีจรรยา

63113000945 นางสาวชลันดา พังคา

63113000946 นางสาวธิดารัตน� วิเศษชู

63113000947 นายเจษฎาวัฒน� ปราศจาก

63113000948 นายธีระพงษ� จักร�พรมมา

63113000949 นายดาบมนต� ศรีพงศ�สานต�

63113000950 นายธราเทพ เพียรสบาย

63113000951 นางสาวนัฐการณ� ศรีสุโพธ์ิ

63113000952 นางสาวพิมพ�ชนก แคภูเขียว

63113000953 นางณภัทร มีวงศ�

63113000954 นางสาวอรจิรา สิงหะสุต

63113000955 นางสาวพรรัตน� หงษ�วิไล

63113000956 นางสาวอารียา จันทร�ชมภู

63113000957 นายกุลธวัช ศรีมาศ
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ระดับปริญญาตรี

63113000958 นางสาวอะริสา สีบาล

63113000959 นายเอกบุรุษ คณะศรี

63113000960 นางสาวเอ็มอร บุบผารักษ�

63113000961 นางสาวจิตรานุช ฟUองเสียง

63113000962 นางสาวกัลยกร เขตร�เสาแก�ว

63113000963 นายอนันต� ผาเปUา

63113000964 นายสุริยา ลาคํา

63113000965 นายเอกลักษณ� เงินขาว

63113000966 นางสาววารุณี แก�ววิรัตน�

63113000967 นางสาวจิรนันท� อุณาสิงห�

63113000968 นางสาวกรองกาญจน� ทองก�อนเบ�า

63113000969 นางสาวกรวิภา แซ>เตีย

63113000970 นางสาวศศิธร พันธ�สวัสด์ิ

63113000971 นางสาวนันธิสา สมใจ

63113000972 นางสาวนิภารัตน� จันทร�พินิจ

63113000973 นางสาวเพ็ญนภา ศิริจุ>ม

63113000974 นางสาวสุทธิดา กองกรม

63113000975 นางสาวปภัสสร แก>นคํา

63113000976 นายวศิน อินลา

63113000977 นายเอกพันธ� เพียรพจน�

63113000978 นางสาวนันทนา อักษรพิมพ�

63113000979 นางสาวพรนภา บุญมี

63113000980 นางสาวมลธิดา วงศ�โสภา

63113000981 นางสาวศิริลักษณ� ทิพย�พามา

63113000982 นายวสุพล คมกล�Mา

63113000983 นางนิรัญญา ไวพา

63113000984 นางสาวอาฐิติยาภรณ� แผ>ความดี

63113000985 นายจักรภพ เหมะธุลิน

63113000986 นางสาวอัญชลี ชาวดร
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63113000987 นางสาวสายคูณ พรมทสาร

63113000988 นางสาวเมษยา ภูมิแสน

63113000989 นางสาววิไล ศรีชาดี

63113000990 นางสาวสุดาพร เมืองโคตร

63113000991 นายภัทรกฤต ไชยวงษ�

63113000992 นางสาวจิริสุดา กิติผง

63113000993 นายธรรมรัตน� แสนสัมโรง

63113000994 นายคุณากร หลอดเงิน

63113000995 นางสาวอรจิรา ต.สุวรรณ

63113000996 นางสาวชุติมา เขียนพรพิพัฒน�

63113000997 นายสารสิน นันจรัส

63113000998 นางสาวจันจิรา บัวระภา

63113000999 นางสาวจิราพรรณ ภาคภูมิ

63113001000 นายสัตยา ดุงจําปา

63113001001 นางสาววนิดา ผลเลขา

63113001002 นางสาวศิริกุล ศรีศาสตร�

63113001003 นางสาวพิมพ�ใจ มหาชัย

63113001004 นางสาวเบญจวรรณ� ศาลาคํา

63113001005 นางสาวณัตตินา ชาวดร

63113001006 นางสาววิภาวดี บุเกษ

63113001007 นางสาวจารุกาญน� มะบับผา

63113001008 นางสาวชลฎา ปฏิภานเทวา

63113001009 นางสาวสุภาพร พรมจันทร�

63113001010 นายอินทนิล จิตตะ

63113001011 นายจิรายุทธ พงศ�ไพบูลย�

63113001012 นางสาวธีริศรา บุตรศรีทัศน�

63113001013 นางสาวกัลยรัตน� บุนนท�

63113001014 นายทินวุฒิ ถาพร

63113001015 นางสาวจุฑามาศ สุรินราช
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63113001016 นายสระหวาง จันทะสาน

63113001017 นายมนตรี ตุพิลา

63113001018 นางภาวิณี นามทวย

63113001019 นายไพบูลย� ภักด์ิสอนิสิทธ์ิ

63113001020 นางสาวจิตร�ชดา วิชัย

63113001021 นางสาวอภิญญา อําพันธ�ทอง

63113001022 นางนุชจรินทร� เกตุสิน

63113001023 นางสาวดวงพร ลักษณศรี

63113001024 ว>าที่ร�อยตรีสําราญ กิมเชื้อ

63113001025 นางสาวนันทนิษฐ� อัฐนาค

63113001026 นางสาวเอื้อการย� บุตุธรรม

63113001027 นายอานนท� รักษาภักดี

63113001028 นางสาวสุกัญญา มีจังหาร

63113001029 นายอดิศักด์ิ บาฬิศรี

63113001030 นางสาวพัชฎา กุลอําคา

63113001031 นางสาวสุพัตรา รสชอบ

63113001032 นางสาวสุภาวรรณ ศรีสุธรรม

63113001033 นายไพฑูรย� สมทรัพย�

63113001034 นางสาวเพ็ญพักตร� พิเนตรเสถียร

63113001035 นางสาวจุฑารัตน� ดําเวียงคํา

63113001036 นางสาวสวิชญา ลือเรื่อง

63113001037 นางสาวอัจฉราพรรณ สุทโธ

63113001038 นายปฐวี วิเศษวุฒิ

63113001039 นายฤทธิพร เวียงอินทร�

63113001040 นางสาวภาวิณี จิตพัฒน�

63113001041 นางสาวชนิกานต� ล่ําสัน

63113001042 นางสาวมุกดา โคตรบรม

63113001043 นางสาวพัชราภรณ� มหาวัน

63113001044 นายชัชธวัฒน� วรรณกุล
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63113001045 นายกฤษดา สรวงศิริ

63113001046 นางสาวธัญญรัตน� บุญแสนแผน

63113001047 นายคมเดช กรแก�ว

63113001048 นางสาวยุภาพร บํารุงสําราญ

63113001049 นางเกศรา อินทร�คําน�อย

63113001050 นางสาวชญาณี วงศ�ตาผา

63113001051 นายประนัน กุลเสนา

63113001052 นายธนายงค� จําปาศรี

63113001053 นางสาวดวงฤทัย อ>อนหวาน

63113001054 นางสาวนภัสชญา ยศป6ญญา

63113001055 นางสาวปนัดดา สรสิทธ์ิ

63113001056 นางสาวอรปรียา กาวี

63113001057 นางสาวศศิวิมล โสระสิงห�

63113001058 นางสุภารัตน� สุธรรมดี

63113001059 นางสาวขนิษฐา ดีท>าโพธ์ิ

63113001060 นายสรวิศ แก�วงาม

63113001061 นางสาวภัทราภรณ� คําประชา

63113001062 นางสาวสบันงา นันตะสุข

63113001063 นางสาวนฤมล แคนวัง

63113001064 นายวรศักด์ิ ศิริเวช

63113001065 นางสาวอมรรัตน� ศรีเวียง

63113001066 นายอดิศักด์ิ ศรีอินทร�

63113001067 นางสาวพรนภา สิมจันทร�อ>อน

63113001068 นางสาวกรรณิกา พูลสวัสด์ิ

63113001069 นายสิทธิชัย แปชน

63113001070 นางเจษฎาพร มงคลจักรวาฬ

63113001071 นางพัชรียา พุดทา

63113001072 นางศุภาพิชญ� สุวรรณพิมพ�

63113001073 นายอาทิตย� พวงพี

หน�า 37 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113001074 นางสาวอักษราพร อุตศาสตร�

63113001075 นางสาวจุฑารัตน� ศรีหาวงศ�

63113001076 นายภาษิวัตร บุญวาร

63113001077 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ จันทรจํานงค�

63113001078 นางสาวธนภรณ� กองทอง

63113001079 นายเสกสรรค� บุตตะแสน

63113001080 นางสาวป:ยะนุช อเนกนวล

63113001081 นางสาววนิดา ทักษิณ

63113001082 นายสมเกียรติ ศรีภิรมย�

63113001083 นายวุฒินันท� ไชยมานันต�

63113001084 นายกุลวิชญ� แก�วอินทร�

63113001085 นางสาวชนกพร เครือทองศรี

63113001086 นางสาวสุวิมล ผดาศรี

63113001087 นายธีระยุทธ อรุณไพร

63113001088 นายทินภัทร ภูหนองโอง

63113001089 นายกัมปนาท ทาสีดํา

63113001090 นางสาวสุดาวดี วงสาสิทธ์ิ

63113001091 นายธีรพัฒน� มหาพรม

63113001092 นายเฉลิมพันธุ� บุญสงคราม

63113001093 นางสาวพรรณวิไล โพธ์ิชัย

63113001094 นางสาวนวนละออง แก>นดี

63113001095 นายเทียนชัย อรรคศรีวร

63113001096 นางสุดารัตน� สุวรรณไตรย�

63113001097 นายมังกร ส>งท>ามะพลา

63113001098 นายจิตติศักด์ิ ไชยรบ

63113001099 นางสาวสุภาวดี ตาเก>าง้ิว

63113001100 นางสาวอริยา คําชมภู

63113001101 นางสาวรัชนีกร นามประมา

63113001102 นางสาวนิภาพร คําเนตร
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63113001103 นางสาวชฎาพร บุญมาก

63113001104 นางสาวธัญญรัตน� บุดดาน�อย

63113001105 นายสันติภาพ ผิวศิลา

63113001106 นางสาวประภาพร เสระสัย

63113001107 นางสาวธนัญญา ชานนตรี

63113001108 นางสาวนัตยา บรรเทาทุกข�

63113001109 นางสาวชัชชญา พลดาหาญ

63113001110 นายอภิวัฒน� สุภาทอง

63113001111 นางสาวกัญญณา ขุณิกากอน

63113001112 นางสาวมุสิประภา ดีสา

63113001113 นางสาววรกมล แก�วประเสริฐ

63113001114 นายนรินทร�ธร จันนาวัน

63113001115 นางสาวน้ําทิพย� ศรีรักษา

63113001116 นายเอกลักษณ� ศรีธรรมา

63113001117 นายวินัย เนื้อนิ่ม

63113001118 นายสุวัฒน� โปUเป:ด

63113001119 นายธํามรงค� เคนคม

63113001120 นายอํานวย ชาวงษ�

63113001121 นางสาวผกาวรรณ ดีพรม

63113001122 นางสาวรติมา คูณหอม

63113001123 นางสาวปาลิกา สูตรไชย

63113001124 นางสาวขวัญเรือน สัจธรรม

63113001125 นางสาววาสนา อัมวงศ�

63113001126 นางสาววรรณิษา ชินมา

63113001127 นางสาวภาวิณี ตุ>นลํา

63113001128 นางสาวจิราวรรณ สีหา

63113001129 นางสาวสุวรรณี ใจเย็น

63113001130 นายไชยรักษ� จวนสาง

63113001131 นางสาววัชราพร บุญชาญ
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63113001132 นางสาวนุธิดา สุขราช

63113001133 นางสาวสุภาดา ลีพฤติ

63113001134 นางสาวธนิตา รายะนคร

63113001135 นางสาวศิริพร ศรีทิน

63113001136 นางสาวกมลรัตน� เข่ียงสถุ>ง

63113001137 นายเกรียงไกร คละบุตร

63113001138 นางสาวกนกพร เหล>าลุมพุก

63113001139 นางสาววรดา วงษ�จันทร�

63113001140 นางสาวนิลวรรณ นิติยาโรจน�

63113001141 นางณัฏฐ�ธยาน� สีประสม

63113001142 นายมงคล ศิลาอ>อน

63113001143 นางสาววรัญญา นุ>มนวล

63113001144 นายเอกพงษ� พลอยวิเลิศ

63113001145 นางสาววรัสยา พรมจินดา

63113001146 นางสาวนิรนุช โถชัยคํา

63113001147 นางสาวทัดดาว อบภิรมย�

63113001148 นางสาวปาริชาติ ไชยคํา

63113001149 นางสาวกนกชฎา ไพบูลย�

63113001150 นางสาวณัฐธภา วงศ�เตชะ

63113001151 นางสาวธมลวรรณ แพงคําฮัก

63113001152 นางอุบลวรรณ แสนหล�า

63113001153 นางสาวศุภารัตน� พานคํา

63113001154 นางสาวมณีรัตน� ปUองหา

63113001155 นายธวัชชัย มานะ

63113001156 นายเฉลิมชัย แซ>โฟUง

63113001157 นายศิวเรศ เชื้อวงค�พรหม

63113001158 นางสาวพรสวรรค� สาฆะ

63113001159 นายจักรกฤษณ� มูลทองน�อย

63113001160 นางสาวกิติยา ขวัญทองห�าว
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63113001161 นางสาวสุนิสา สาริกา

63113001162 นางสาวอัจจิมา พลชะนะ

63113001163 นางสาวสุจิตตรา โชคเฉลิม

63113001164 นางสาวสุพรรณษา ฤทธิบุญ

63113001165 นางสาวอินธุอร สุพรรณ

63113001166 นางสาวพัฒสุดา วงศ�สง>า

63113001167 นางสาวอาจารี โกฏิรักษ�

63113001168 นายธวัชชัย ไกยะฝXาย

63113001169 นางสาวรัญชนา สีดาแจ>ม

63113001170 นางสาวณัฐวดี สีด>าง

63113001171 นางสาวอารียา หอมสิน

63113001172 นางสาวศศิธร ผิวพรรณ�

63113001173 นางสาวรัตนาภรณ� ชาเครือ

63113001174 นายพัฒฐาณกรณ� ทองสุข

63113001175 นางสาวกนกพร ยอดยศ

63113001176 นางสาวพิกุลทอง จันทะพงษ�

63113001177 นางสาวสุทธิดา พรมนอก

63113001178 นางสาวศิริลักษณ� ประทุมมา

63113001179 นางสาวศศิญาภรณ� บางวิเศษ

63113001180 นางสาวจิรารัตน� บุ>งหวาย

63113001181 นางสาวธิดารัตน� ตันมูล

63113001182 นางสาวณัฐกาญจน� นครขวาง

63113001183 นางสาวพัชราภรณ� กันหาลา

63113001184 นางสาวณัฐญากรณ� ครูรอง

63113001185 นายตะวัน ไร>สงวน

63113001186 นายฐิติกุล สุทธิประภา

63113001187 นายดนุพล แสงสระคู

63113001188 นางสาวสุภัทรา นามแสน

63113001189 นางสาวประภาศิริ โคกแหล>

หน�า 41 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113001190 นายพงศ�กฤษ ติยะบุตร

63113001191 นางสาวมณฑาทิพย� แสงทอง

63113001192 นางสาวสุธิรา สิงห�สุวรรณ

63113001193 นางปวริศา ศรีบุญแปลง

63113001194 นางสาววิไลพร คําพูล

63113001195 นางสาวณัฎฐณิชา ภะวะ

63113001196 นางสาวนันท�นภัส โคตรป6ญญา

63113001197 นางสาวอรพรรณ โพธ์ิชัยแสน

63113001198 นายสิทธิพล ดีสุ>ย

63113001199 นางสาวนันทนา ทองชา

63113001200 นางสาววิชุดา โสภาคะยัง

63113001201 นางสาวคนึงนิด งามบุตรดา

63113001202 นายอาทิตย� วะสาร

63113001203 นางสาวนิภาภรณ� วิโคตร

63113001204 นางสาววชิรญาณ� กุมมาร

63113001205 นางสาวนัฐวดี มูลที

63113001206 นางสาวสิริณญา หล�าชาญ

63113001207 นายวีราพัชร� ฤทธิเจริญพัฒน�

63113001208 นางสาวพรชนก ศรีพรหม

63113001209 นางกฤตภรณ� ศรีตะบุตร

63113001210 นางสาวสุดารัตน� ทองฤทธ์ิ

63113001211 นางสาวลัดดา ฤกษ�ดี

63113001212 นางสาวป6ทมา นามแดง

63113001213 นางสาวอรุณวตี ทาป6ญญา

63113001214 นายธวัชชัย อินทะสร�อย

63113001215 นางสาวสุพรรณภา คล�ายสุบรรณ

63113001216 นายพชรวัฒน� ชนาวิวัฒน�ธน

63113001217 นางสาวมนต�นภา มีท>าม>วง

63113001218 นางสาวชาลินี กมลหัตถ�
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63113001219 นายพัฒนา พิทักษ�ธรรมากุล

63113001220 นางสาววสุธิดา ฝายลี

63113001221 นายศักด์ินรินทร� ไชยวัง

63113001222 นางสาวป:ยาภัสร� สิงหาบุตร

63113001223 นางสาวป:ยธิดา นนทะแสง

63113001224 นายวัชรพันธ� แพงโคตร

63113001225 นางสาวบุญญานี สุจริต

63113001226 นางสาวมินตรา พงษ�วัน

63113001227 นางสาวมินตรา ไพพฤติ

63113001228 นางสาววรรณา เลิศมีนัย

63113001229 นายวิทยา ฉิมปาน

63113001230 นายวุฒิชัย อ>อนสีดา

63113001231 นายวัชรพล จับใจนาย

63113001232 นางสาวสุธีลดา โพธิทองดี

63113001233 นางสาวเนตรนรินทร� คุณมี

63113001234 นางสาวฐานิรัตน� ทําพันธ�

63113001235 นางสาวสุริษา บุสุวะ

63113001236 นางสาวณัฐริกา ศิลาคม

63113001237 นางสาวอมรรัตน� สิมลี

63113001238 นายยุตธิการ เพ่ิมข้ึน

63113001239 นายกิตติพงศ� ขวัญพรมมา

63113001240 นางสาวชุลีกร เข็มพรหยิบ

63113001241 นางสาวศิรินภา ชัยวินิจ

63113001242 นางสาวเจศฎาภรณ� จันหนองหว�า

63113001243 นางสาวอรอนงค� อ>อนแสง

63113001244 นางสาวบังอร จันทาทอง

63113001245 นางสาวกมลชนก สุวรรณลา

63113001246 นางสาวพิรุณ วิลาชัย

63113001247 นางสาวเนตรกนก จิตเจริญ

หน�า 43 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113001248 ว>าที่ ร.ท.อมรเทพ รัตนสกล

63113001249 นางสาวทิพย�วรรณ ลําใย

63113001250 นางสาวอัจฉรา โยธิไกร

63113001251 นางสาวอรวรรณ เทศประสิทธ์ิ

63113001252 นายดวงตะวัน ธนะเวช

63113001253 นายณัฏฐพงษ� วงษ�เวียน

63113001254 นางสาวแพรพรรณ ไวแสง

63113001255 นางสาวอนันตญา ยอดศิริสุวรรณ

63113001256 นายสิรภพ เข็มรัตน�

63113001257 นายอดุลย� ธรรมสอน

63113001258 นางสาวเจนจิรา มิตะโคตร

63113001259 นางสาวศยาวดี สุวรรณรัตน�

63113001260 นางสาวชิตชนก เหลาหอม

63113001261 นางสาววรรณวิสา หอมสมบัติ

63113001262 นางสาวจิตรา นาคราช

63113001263 นายอานันต� มีไกรราช

63113001264 นางสาวสุวนันท� อนุญาหงษ�

63113001265 นางสาวนัฐกานต� สุวรรณบุผา

63113001266 นางสาวอภัสรา จันทร�ดาวัน

63113001267 นางสาวจารุณี ไชยบิล

63113001268 นางสาวกุลธิดา สีสักนอก

63113001269 นางสาวชไมพร เถิงพะวงษ�

63113001270 นายนราธิป ครองยุติ

63113001271 นายอมรวัฒน� คนขยัน

63113001272 นางสาวพิมลพัช ปUองมี

63113001273 นางสาวกาญจนา ฤาชา

63113001274 นายคุณาธิป ฉายศรีวรรณ

63113001275 นายอภิชัย สวัสด์ิทอง

63113001276 นางสาวนิตยา ทองแดง
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63113001277 นายธนากร เหลาบัว

63113001278 นายศิลาชัย ผ>านจันทร�ศรี

63113001279 นายอรรคชัย ปราบหลอด

63113001280 นางสาวฐิตาภา นามโคตร

63113001281 นางสาววิภารัตน� คุณา

63113001282 นางสาววิสสุตา วิวุฒิ

63113001283 นางสาวสวรรยา ปานไธสง

63113001284 นายอณุสรณ� จานุสังข�

63113001285 นางสาวสาวิตรี ธงอาษา

63113001286 นางสาวสุธิดา พาติกบุตร

63113001287 นายศุภกฤกษ� ศรีเจริญ

63113001288 นางสาวกรรณาภรณ� ข>วงทิพย�

63113001289 นายจิรายุ สุขผ>อง

63113001290 นางสาวมยุรี เดชโฮม

63113001291 นางวัชราภรณ� บัวสอาด

63113001292 นางสาวอภิญญา แห�วใต�

63113001293 นางสาวจินดา นิ่มสุริวงค�

63113001294 นางสาวสุภัสสรา ศรดา

63113001295 นายกิตติทัช สุวรรณจันทร�

63113001296 นางสาวเจนจิรา เว�นบาป

63113001297 นางสาวเกวรี วงษ�จันทร�

63113001298 นางสาวธิดารัตน� สิงห�คาม

63113001299 นายวิทยา อามาตย�มนตรี

63113001300 นางสาวสุนีรัตน� นาวงศรี

63113001301 นางสาวนิรดา สาโสภา

63113001302 นายอิทธิชัย พลศรีดา

63113001303 นางสาวสุภาภรณ� รุ>งเรือง

63113001304 นางสาวพิณัฐญา อินทะวงศ�

63113001305 นางสาวนิยดา การุณย�ชัย
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63113001306 นางสาวเขมิกา วานิชสุจิต

63113001307 นางสาวบังอร บุญแปลง

63113001308 นางสาวนฤมล นวลสิงห�

63113001309 นางสาววรัญญา สัตยซ่ือ

63113001310 นางสาววันวิสาห� คําเสนาะ

63113001311 นางสาวนุชรินทร� พรมสว>าง

63113001312 นางสาวพีรญา ฝXายจําปา

63113001313 นายถวิล วาทชัยกุล

63113001314 นางสาวกุลนิภา เชื้อบุญมี

63113001315 นางสาวชฎาพร ดวงเกตุ

63113001316 นางสาวสุภาพร วงค�ชาชม

63113001317 นางสาวจุฑารัตน� มูลตรีพิลา

63113001318 นางสาวพรทิภา บุปผาชาติ

63113001319 นายวสิทฐ�เทวา เจียมแสงนิล

63113001320 นางสาวจิระนันท� คําสุนันท�

63113001321 นายศรัณย�กฤต สุนานนท�ชัยสกุล

63113001322 นายนนทกร สิงห�เชิดชูวงศ�

63113001323 นางสาวศิริวิมล อัมวงศ�

63113001324 นางสาวสุภานัน ลีอาจ

63113001325 นางสาวชุลีพร นามสม

63113001326 นางสาวสุภาวดี เนตรสุริยะ

63113001327 นางสาวภาวิไล อุ>นคํา

63113001328 นางสาวภัทรพร นามโคตร

63113001329 นายศรัณย� ใต�เมืองป6กษ�

63113001330 นายวรภพ สุรินทร�ชมพู

63113001331 นางสาวสรัญพร สุพรมอินทร�

63113001332 นางสาวรัศมี นนทสิงห�

63113001333 นายธีรดนย� แสงทอง

63113001334 นางรักษิณา พันศรี
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63113001335 นายภาสกร พิลาชัย

63113001336 นางสาวอัญมณี อุ>นอก

63113001337 นางสาวนุจรี ดอนปราบ

63113001338 นางสาวปานตะวัน เสง่ียมศรี

63113001339 นางสาวจันทิมา ชิยางคบุตร

63113001340 นางสาวเมธาวี ภูศรีดาว

63113001341 นายวิชิต เรืองบุญ

63113001342 นายนฤดล วาดเมือง

63113001343 นางสาวศุรภาพิชญ� คํามุงคุณ

63113001344 นางสาวณัฐจิตรา สาสอน

63113001345 นางสาววิชุดา ทิพย�ทอง

63113001346 นายกิตติพันธุ� ธนผลผดุงกุล

63113001347 นายวิศรุต ยุปานันท�

63113001348 นายทินกฤต ฤทธิธรรม

63113001349 นางสาวจิริยา มะติยาภักด์ิ

63113001350 นางสาวสุกัญญา มีโสภา

63113001351 นายกิตติพงษ� ประสงค�สุข

63113001352 นางสาวสายธาร โสภากุล

63113001353 นางสาวยุวดี วงค�ผาบุศย�

63113001354 นายพิสิษฐ� ศรีหลิ่ง

63113001355 นางสาวชฎาพร ยางเงิน

63113001356 นางสาวชนิภา หาทองคํา

63113001357 นางสาวจิราวรรณ แสงพรมชาลี

63113001358 นางสาวปดิวรดา พิมพ�เส็ง

63113001359 นายสุดใจ ทองกุล

63113001360 นางสาวสุภาวดี สีปราบหล>ม

63113001361 นางสาวนริศรา ใจจุมปา

63113001362 นายเมฆา ทีสุกะ

63113001363 นางสาวสาวิตรี ศรีสุธรรม
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63113001364 นางสาวอภิญญา จันทร�ชม

63113001365 นายวรุฒ แก�วศิริบัณฑิต

63113001366 นายไกรฤทธ์ิ เนาวเพ็ชร

63113001367 นางสาวนพวรรณ นนเลาพล

63113001368 นางสาวนวลถนอม วงษ�ยา

63113001369 นายจอมพล รัตนา

63113001370 นางสาวดุจฤดี แก>นนาโพธ์ิ

63113001371 นางสาวกัญจน�ณิชา อิ่มใจ

63113001372 นางสาวกัญญารัตน� ทองอ่ํา

63113001373 นางสาวศศิวิมล ไพคํานาม

63113001374 นายณัฏชนน นพเก�า

63113001375 จ>าอากาศเอกชัยทัต รัตนวงษ�

63113001376 นางสาวกวินนา พลรักษา

63113001377 นางสาวกนกอร ณ หนองคาย

63113001378 นายจักราวุธ สว>างวัฒนา

63113001379 นางสาววนิดา คําป:ตะ

63113001380 นางสาวพรรนารา มณีหมุด

63113001381 นางสาวพัชรินทร� แก>นสาร

63113001382 นางสาวอารีวรรณ นาสมวาส

63113001383 นายป:ยะวัฒน� อัมพรัตน�

63113001384 นางสาวอรกนก แสงหัาว

63113001385 นางสาวนงลักษ� หล�าสวย

63113001386 นางสาวพันณิภา ขันเชียง

63113001387 นายธวัฒชัย คําหลิน

63113001388 นางสาวกัลยาณี อารีรมย�

63113001389 นางสาวสุวภัทร ดวงสา

63113001390 นางสาวรตินันท� หาชานนท�

63113001391 นางสาวเมทิณี เด>นโชคประกาย

63113001392 นางสาวประภัสสร ดวงเทียน
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63113001393 นางสาวขวัญชนก ภูบุญปลูก

63113001394 นายภานุวัฒน� จบแก>นบุญ

63113001395 นางสาวปาริฉัตร พลดาหาญ

63113001396 นายพีรพล บรรพตา

63113001397 นางสาวสุภาพร รัตนวงค�

63113001398 นางสาวสุธิดา ตาลพันธุ�

63113001399 นางสาวจิรภัทร ชนากลาง

63113001400 นางสาวดวงกมล นรบัติ

63113001401 นายธนกฤติ ดอนนาม

63113001402 นายณัฐพงษ� จิตชัย

63113001403 นายกิตติพัฒน� ศรีหนองห�าง

63113001404 นายธนปริน ประวีณานนท�

63113001405 นางอนุรักษ� ภูเต�าสูง

63113001406 นางสาวมัทนา ศรีแสนเมือง

63113001407 นายชนชิต ศรีสมุทร

63113001408 นางสาวธนาพร อุส>าห�ดี

63113001409 นายชุมพล วงศ�จันทร�

63113001410 นางสาวธีรกาญจน� สมอบ�าน

63113001411 นายวิเชียร จันทะพินิจ

63113001412 นายปฐมภพ ใจบุญ

63113001413 นางเพ็ญพักษ� กมลเวคิน

63113001414 นางสาวศศิธร พรมศักด์ิ

63113001415 นายกิติพงค� หอมหวล

63113001416 นางสาวขวัญเกล�า อุดม

63113001417 นางสาวอารียา ขัติยนนท�

63113001418 นางสาวขวัญวิภา หากงสี

63113001419 นางสาวสุดารัตน� คนตรง

63113001420 นางสาวเวนิกา ศรีจันทร�

63113001421 นางสาวนิศาชล บุตรปาน
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ระดับปริญญาตรี

63113001422 นางสาวพิมพ�สุดา วรรณโนมัย

63113001423 นายภาคิน พลแพงขวา

63113001424 นายกิตติกูล ชินศรีวงศ�กูล

63113001425 นายกิตติพงษ� แก�วพิลารมย�

63113001426 นางกิติมา จันทนะ

63113001427 นายยุทธพิชัย ไพเราะ

63113001428 นางสาวกนกเพชร ทวีนันท�

63113001429 นางสาวพิมพ�ชนก มูลสาร

63113001430 นางสาวพรนภา ศิริภักด์ิ

63113001431 นางสาวอาริญา ดอนเส

63113001432 นางสาวณัฏฐณิชา ยตะโคตร

63113001433 นางสาวกาญจนา มูลโยธา

63113001434 นางสาวขวัญกมล ด>านลาพล

63113001435 นางสาวปวีณา โสธรรมมงคล

63113001436 นางสาวสุพัตรา สิมมา

63113001437 นางสาวณิชาภา วิลาชัย

63113001438 นายนราวุธ วิเชียรแสน

63113001439 นายอนันต� พีรสัมพันธ�ศิริ

63113001440 นายบัณฑิต ประทีป

63113001441 นางสาวฐิตินันท� ชัยดี

63113001442 นางสาวนิภาภรณ� พูลเพ่ิม

63113001443 นายธีรพงษ� นาหอมจันทร�

63113001444 นายสุรศักด์ิ คุยบุตร

63113001445 นางสาวกาญจนา วงศ� ศรีลา

63113001446 นางสาวศุภรัตน� อาจปาสา

63113001447 นางสาวรัชดาพร ป:ตะโพธ์ิ

63113001448 นางสาวจารุวรรณ สายแขม

63113001449 นางสาวมาริสา ใจหาญ

63113001450 นางสาวจันทร�จิรา บุญทัน
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ระดับปริญญาตรี

63113001451 นางสาวเมวดี สวัสด์ิแวงควง

63113001452 นางสาวนูรไอนี เจะลง

63113001453 นายโกวิทย� ลือลาด

63113001454 นางสาวธัญญาลักษณ� นิ่มเภา

63113001455 นางสาวชลธิชา ชาวดอน

63113001456 นายวงศกร ศรีลาวงษ�

63113001457 นางณัฐกานต� แพงคําแดง

63113001458 นายณัฐพงษ� พัชรธนเพ็ญ

63113001459 นางสาวพรชนก สอนศักดา

63113001460 นายติยะวุฒิ อินทร�ติยะ

63113001461 นายศุภลักษณ� หินดง

63113001462 นางสาวนิตยา แก�วกํา

63113001463 นางสาวกรรณิการ� ปTนะโพ

63113001464 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ�

63113001465 นางสาวพิศชนก ปรีพัฒน�

63113001466 นายจักรพงษ� ป:ทะราช

63113001467 นางสาวศุภรัตนา ภูเงิน

63113001468 นายอนุชา สีหาเพชร

63113001469 นางสาววรัญญา ศุภฤทธ์ิ

63113001470 นายพรนที อุดรพันธ�

63113001471 นางสาวภัชรเนตร วัชรอมรเดช

63113001472 นายศิวพงษ� อองภา

63113001473 นางสาวพิมหฤทัย ทองอิฐ

63113001474 นางสาวเพียรพร มาลาอบ

63113001475 นางสาวชมนาฎ บริสุทธ์ิ

63113001476 นางสาวพัชรี เวินชุม

63113001477 นางสาวภัทธริดา ชั้นน�อย

63113001478 นางสาวปวีณา สุพร

63113001479 นายจิรายุ คูณพรหม
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ระดับปริญญาตรี

63113001480 นางสาวนันทนา แวงคํา

63113001481 นายคําแดง ภูมิศรี

63113001482 นายวรวุฒิ วิเศษสุนทร

63113001483 นายภาณุวัฒน� ปองไป

63113001484 นางสาวจัตติยา ทองยืน

63113001485 นางสาวสุพรรณิกา บุญรักษ�

63113001486 นางอริศรา เทพรักษ�

63113001487 นางสาวชาลิสา กันตวิชญ�

63113001488 นายธนกฤต จันทราศิริธนา

63113001489 นางสาวศิรินทรา แซ>ต้ัง

63113001490 นางสาวเมธาวี โพธ์ิสาราช

63113001491 นายวีระพงษ� พรมท�วม

63113001492 นางสาวเพ็ญนภา สอนชียภูมิ

63113001493 นายธรรมนูญ โพธิบุญมา

63113001494 นางสาวเวธนี ชัยภูมี

63113001495 นายนันทวัฒน� รัตนวงษ�

63113001496 นางสาวแคทริน ครโสภา

63113001497 นายภาสกร เทพจันทร�

63113001498 นายไกรวิทย� แสนคําราง

63113001499 นางสาวเกวลิน โฮมราช

63113001500 นายภิญโญ สถิตเจริญเมือง

63113001501 นางสาวกรรภิรมย� มีมานะ

63113001502 นางสาวมยุรี ทองเพชร

63113001503 นายฉัตรณรงค� สีต>างคํา

63113001504 นางสาวศิริรัตน� วงษ�จันนา

63113001505 นางสาวพรรณณี ศรีสร�อย

63113001506 นางสาวภัทรียา กองจันดี

63113001507 นายทรงวุฒิ ศรีเชียงสา

63113001508 นายอานนท� ไชยพานิชย�
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ระดับปริญญาตรี

63113001509 นางสาวธมนวรรณ� ลุทัน

63113001510 นางสาวเจนจิรา จันทโคต

63113001511 นางสาวศศิมา หม่ันชีทวน

63113001512 นางสาวนัติธิญา ศรีไทย

63113001513 นางสาวนวินดา ตระกูลจึง

63113001514 นางสาวนฤมล กังแฮ

63113001515 นางสาวฐิติรัตน� กลับมา

63113001516 นายสิรวิชญ� รัฐไสย

63113001517 นายอินทัช บุญฤทธ์ิ

63113001518 นางสาวศิริพร อุ>นตูม

63113001519 นางสาวนันทิยา บุญสิทธ์ิ

63113001520 นางสาววนิดา พันสวัสด์ิ

63113001521 นางสาวพรรณิภา ม่ิงวงค�ยาง

63113001522 นางสาวพัชรี จันทวงค�

63113001523 นางสาวชณัชชา บัวชุม

63113001524 นายธราวุฒิ น�อยผาง

63113001525 นางสาวยุพา พลทา

63113001526 นางสาวสุภาพร ดาบพิมศรี

63113001527 นางสาวสุภาวดี สําเภาจันทร�

63113001528 นางสาวพรสิน เฮียงราช

63113001529 นางสาวธันยา แหยมทองดี

63113001530 นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

63113001531 นายธวัช บัวพรหมมี

63113001532 นางสาวเสาวลักษณ� กลิ่นหอม

63113001533 นายภคพร จันดาหาร

63113001534 นางสาวทิพย�ลดา อุปศักด์ิ

63113001535 นางสาวณัฐมล โคตรเพชร

63113001536 นางสาวนันทิกานต� ชํานาญการ

63113001537 นายชิษณุพงศ� อภิโช
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63113001538 นางสาวชนทยา ฉายจิต

63113001539 นางสาวจรัญญา ศิริโส

63113001540 นางสาวสุนิสา ปาสานนท�

63113001541 นางสาววรนุช คํามุงคุณ

63113001542 นายไชยยศ สูตรสุคนธ�

63113001543 นางสาวจิราวรรณ ชมชายผล

63113001544 นางสาวภัทรียา มีใหญ>

63113001545 นายวีระพงศ� พลราชม

63113001546 นายวรวุฒิ จันทร�อ�วน

63113001547 นายสมัย พลหลง

63113001548 นางสาวมิรันตี พิมพ�พา

63113001549 นางสาวกนกอร เฉยฉิว

63113001550 นายจตุพจน� รอดแก�ว

63113001551 นางสาวพจนารถ ประเสริฐศิริ

63113001552 นางสาวเกศวดี คํามูลคร

63113001553 นางสาวกรรณิการ� รัตนแสง

63113001554 นางสาวมาลิสา ธานีวรรณ

63113001555 นายศุภฤกษ� ธยาธรรม

63113001556 นายจิตรกร จันสี

63113001557 นางสาวก่ิงกนก เจือจันทนศักด์ิ

63113001558 นางจิราภรณ� แสนบาง

63113001559 นางสาวชลาลัย หัสดร

63113001560 นางสาวลัดดาพร ราชนา

63113001561 นางสาวทิพพิมนต� สุขสร�อย

63113001562 นายศุภลักษณ� ใจขาน

63113001563 นางสาวรัชดาภรณ� อํามลา

63113001564 นายวุฒิชัย สิงห�ศิริ

63113001565 นางสาววรรณศิริ ไกยะฝXาย

63113001566 นางสาวนัญตยา วิชัยวงค�
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ระดับปริญญาตรี

63113001567 นางสาวป:Pนอนงค� สุรทร

63113001568 นางสาวผุสดี เดนิสคีธ สมิธ

63113001569 นางสาวธมลวรรณ พาโคตร

63113001570 นายศรายุทธ พัฒคาต

63113001571 นางสาวกันยารัตน� คําพรมมา

63113001572 นายวัชรินทร� แก�วอุ>นเรือน

63113001573 นายสิทธิพร เปรมโต

63113001574 นางสาวสิรินรัตน� ประดับศรี

63113001575 นางสาวพัชรินทร� อุปชัย

63113001576 นางสาวจิราพร พรมเทศ

63113001577 นายชยพล พลค�อ

63113001578 นายภาณุวัฒน� แสงนภากาศ

63113001579 นางสาวกัลยารัตน� ศิริบุตร

63113001580 นางสาวศรินรัตน� เพียรชัยภูมิ

63113001581 นางสาวชุลิตา นันทะชัย

63113001582 นางสาวมลิตา บุตรด�วง

63113001583 นายพันกร คันธี

63113001584 นางสาวมลาวรรณ ทองออน

63113001585 จ.อ.วิเชียร สิริอาภัสสร

63113001586 นางสาวสิริยา ฤกษ�ใหญ>

63113001587 นางสาวรัตนาภรณ� กลยนี

63113001588 นางสาวจุฑารัตน� ใจเก>ง

63113001589 นางสาวกุลธิดา ร>มเกษ

63113001590 นางสาววิภารัตน� บุพศิริ

63113001591 นางสาวศิริเขม ดวงศรีไสย�

63113001592 นางสาวอทิตยา บุบพันธ�

63113001593 นางสาวอรญา หิรัญโท

63113001594 นายวัชรพงษ� อ>อนแก�ว

63113001595 นายชัยลา นันทะศรี
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63113001596 นางสาวจุฑามาศ นวะศรี

63113001597 นางสาวลลิดา แถลงศรี

63113001598 นางสาวเปมิกา ประจงจิตร�

63113001599 นางสาวณัฐสิมา อุดมพล

63113001600 นางสาวมุกดา ทองสัมฤทธ์ิ

63113001601 นางสาวศิรินทรา ฤาชา

63113001602 นางสาววิไลพร หล�าทุม

63113001603 นางสาวณัฐติยา ศรีแสง

63113001604 นายธนพงษ� พันพินิจ

63113001605 นางสาวพิจิตรา พันทะสา

63113001606 นางสาวธัญญรัตน� พลเรือง

63113001607 นางสาวกรวิภา ซาหิน

63113001608 นายนิวัฒน� อาสนา

63113001609 นายศักร แปUนเกตุ

63113001610 นางสาวพัชรา จําปาดี

63113001611 นางสาวขวัญชนก แก�วดี

63113001612 นายนิวัติ บุญมาแคน

63113001613 นางสาวป:ยภรณ� เข็มพะมัย

63113001614 นายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล

63113001615 นางสาวณัฏฐิกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113001616 นางสาวณัฐณิชา สุภอุดร

63113001617 นายธราธิป โกพลรัตน�

63113001618 นางสาวนิภาพร พิสัยพันธ�

63113001619 นางสาวสุรีย�พร ฟูฟอง

63113001620 นายปริญญา ไกยรัตน�

63113001621 นายเจษฎา วงศ�กลุ>ม

63113001622 นายปราโมทย� สามี

63113001623 นางสาวกช โพธิราชา

63113001624 นายทนัด บํารุงภักดี
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63113001625 ว>าที่ ร.ต.หญิงป6ญญาภรณ� แสงสว>าง

63113001626 นายทศพร เชื้อฉํ่าหลวง

63113001627 นางสาวศิริรัตน� พิเนตรเสถียร

63113001628 นายณัฐพล แสงโคตรมา

63113001629 นางสาวอนงค� วิสัยดี

63113001630 นางสาวประภัสรา ภูขะมา

63113001631 นางสาวรุ>งฤดี ฝXายทะแสง

63113001632 นายดํารงค�รักษ� มีศรีแก�ว

63113001633 นางสาวปาริฉัตร ทับทิมทอง

63113001634 นางสาวกรวลัย ทาก�อม

63113001635 นายอาดล หวัดพงษ�

63113001636 นางสาวมาริษา กันทาง

63113001637 นางสาวพิณทิรา แก�วทรายขาว

63113001638 นางสาวกิติยา แสงทอง

63113001639 นางสาวเวนุกา ทองชา

63113001640 นางศุภักษร แสนโคตร

63113001641 นางสาวลมัย อุตลวง

63113001642 นายนิทากร กุลราช

63113001643 นางสาวสุนิตรา โอดละออ

63113001644 นายอนุพันธ� ภูคําวงค�

63113001645 นางสาวศรสวรรค� โชติวุฒิเดชา

63113001646 นายตะวัน สาระดํา

63113001647 นายโชคอนันต� พรมคนซ่ือ

63113001648 นางสาววริศา วนาทรัพย�ดํารง

63113001649 นางสาวศศิลักษณ� คําสุข

63113001650 นายอภิสิทธ์ิ นาคุณคง

63113001651 นางสาวธิติยา ทิวาพัฒน�

63113001652 นางสาววิภาภรณ� วิชน

63113001653 นางสาวกฤษณา ราชาพันธ�
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63113001654 นายสิทธิชัย แข็งฤทธ์ิ

63113001655 นางสาวนฤมล ศิริโสม

63113001656 นางกิตติยา ผาเงิน

63113001657 นายสิรวิชญ� แสนดวง

63113001658 นายพัชรพล โยธาภักดี

63113001659 นางสาววราลี กําแพงศิริชัย

63113001660 นายอนุชา หลักหนองบุ

63113001661 นางสาวจิราภรณ� ชูเกียรติ

63113001662 นายปกรณ�รัมย� ราชรามทอง

63113001663 นางสาวเยาวพิชญ� ทองสี

63113001664 นายอภินพ มุมทอง

63113001665 นางสาวเชอรี่นันท� พันอุสาห�

63113001666 นายสราวุฒิ เก้ือทาน

63113001667 นางสาวพรประภา คําชมภู

63113001668 นางสาวนันท�นภัส โปทาหนัก

63113001669 นางสาวจิตราภรณ� โคตะมะ

63113001670 นางสาวจิราภรณ� ผ>านพิเคราะห�

63113001671 นางสาวศิริลักษณ� ตอเงิน

63113001672 นางสาวกานต�ชนก เสียวจีนดา

63113001673 นางสาวจุฑามาศ บุตตะโยธี

63113001674 นายเกียรติศักด์ิ พรมอุตร

63113001675 นางสาวจุฑามาศ อนนทสีหา

63113001676 นางสาวญาณิศา อุปลาบัติ

63113001677 นางสาวุบุญฑิกา ดวงมณี

63113001678 นางสาวจิราภรณ� เลพล

63113001679 นางสาวดารารัตน� เพ็ชรก�อน

63113001680 นายณฐญาฉัตร เฉิดผาด

63113001681 นางสาวอิงค�พิชชา พิมพ�แน>น

63113001682 นายอภิวัฒน� สระแก�ว
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63113001683 นางสาวน้ําทืพย� แย�มยวน

63113001684 นางสาวนันทนา บรรยง

63113001685 นายกวินท� คําปาละ

63113001686 นางสาวชิตาภา โสมศรีแพง

63113001687 นางสาวบังอร แก�วมาลุน

63113001688 นายรัฐพล ศรีบุญคํา

63113001689 นายนัฐวุฒิ วงศ�เครือสอน

63113001690 นายวทัญ�ู พลนามอินทร�

63113001691 นางสาวธนาภรณ� วงค�พิมพ�ศร

63113001692 นางสาวสิริรัตน� แสงสุวรรณ

63113001693 นายเปรม อินธิจักร

63113001694 นางสาวจันทร�จิรา ธาตุไพบูลย�

63113001695 นางสาวพิรารัตน� ลุนบับภา

63113001696 ว>าที่ร�อยตรีอิสระ บุญละคร

63113001697 นายอัศวิน ชื่นผลพลอยมณี

63113001698 นางสาวดวงตา นิวงษา

63113001699 นางสาวสิรินดา มณีกานนท�

63113001700 นางสาวสุขใจ ชุ>มเสนา

63113001701 นายธนากร นามบุตร

63113001702 นางสาวเมขลา ธุระตา

63113001703 นายรชต นิสัยตรง

63113001704 นางสาวปารัตติกา โกษาแสง

63113001705 นางสาวสุภิญญา พลศรีดา

63113001706 นางสาวพราวตะวัน คําดวง

63113001707 นายอิศรา สามศรี

63113001708 นายพิทยา สีละ

63113001709 นางสาวพบสุข ใจสุข

63113001710 นางสาวน้ําฝน บุตรสิงห�

63113001711 นางสุภาพร เบ�าแก�ว
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63113001712 นายกิตติชัย ดวงไกรวงศ�

63113001713 นางสาวนนทิยา แก�วฝXาย

63113001714 นางสาวศิรัญญา ศรีภักดี

63113001715 นางสาวยุพิน อินหล>ม

63113001716 นายโชตินันท� หม่ืนสุข

63113001717 นางสาวเจนจิรา แก�วคํา

63113001718 นายวิบูลย� ศิลาพจน�

63113001719 นางสาวอรทัย ส>งเสริม

63113001720 นางสาวปริณดา บุตรศรี

63113001721 นางสาวนิตยา พิมสาลี

63113001722 นายพรพจน� พานสุวรรณ

63113001723 นางสาวชฎาพร ผ>องสนั่น

63113001724 นางสาวดวงฤทัย ภะวะ

63113001725 นายจักรกฤษณ� วันคํา

63113001726 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย

63113001727 นายสอนดี วิบูลย�พันธุ�

63113001728 นางสาวนภาพร อาสาธง

63113001729 นางสาวจารุวรรณ สุขขวัญ

63113001730 นายวัฒนา เพียนาม

63113001731 นางสาวนภาพร แซ>ตัง

63113001732 นางสาวสุพัตรา เพ็งพิทักษ�

63113001733 นายนรากฤช สังจัตุรัส

63113001734 นางสาวพิชญา เจินเทินบุญ

63113001735 นางสาวอรัญญา ลิกําแง

63113001736 นางสาวจารุจิตร บุญชํานาญ

63113001737 นางสาวกัญญาภัทร ตาละ

63113001738 นางสาวกัญญาลักษณ� เหลาแตว

63113001739 นางสาวธนารักษ� วรรณโนมัย

63113001740 นายทรงพล เนตรมณี
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63113001741 นางสาวอัญมณี ศรีสงคราม 

63113001742 นางสาวรุติมา คานลุน

63113001743 นายป6ญญาพล นันทากุล

63113001744 นายบดินทร� วงศ�สิทธ์ิ

63113001745 นางสาวพรชนก เพ็ญศรี

63113001746 นางสาวเสาวณีย� แสงพรมชารี

63113001747 นางสาวจังคนิภา พิมพ�ยาง

63113001748 นายสาธิต กางสูงเนิน

63113001749 นายอภิสิทธ์ิ ไชยโคตร

63113001750 นางสาวดวงกมล บิดร

63113001751 นางสาวธันยพัต สิงห�เพชร

63113001752 นางกรกนก หาญวงษ�

63113001753 นางสาวธนัญญา อติโรจนกิจเจริญ

63113001754 นางสาวพัชรียาภรณ� ประยูรเพชร

63113001755 นายคม สติยศ

63113001756 นางสาวจารุพร ฉลวยแสง

63113001757 นางสาวเบญจมาศ เทียมไธสง

63113001758 นางสาวเบญจวรรณ นามป6ญญา

63113001759 นางสาวลมัย โทสวนจิตร

63113001760 นางสาวสุขภารัตน� จาระ

63113001761 นางสาวอรอนงค� มะโนรัตน�

63113001762 นางสาวอภิญญา ราชศรีเมือง

63113001763 นายปกรณ�กิต แนวคําดี

63113001764 นางสาวอิชยา ยันตะพันธ�

63113001765 นางสาวพรชิตา ไชยมาตร

63113001766 นายป:ยะวุฒิ สมบูรณ�ธนากร

63113001767 นางสาวจิราวรรณ ปานชาลี

63113001768 นายรุ>งโรจน� ยางธิสาร

63113001769 นางสาวอารียา นุภาพ
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63113001770 นายสุริยะศักด์ิ สิงห�ศิลปC

63113001771 นางสาวรัชญาพร แก�วใสย�

63113001772 นางสาวกันต�ฤทัย หนุยจันทึก

63113001773 นายสมพงษ� อัคนิจ

63113001774 นายพุทธา แปUนสุขา

63113001775 นายกิจติพงษ� บุญเลิศ

63113001776 นางสาวภาวิณี ขะพินิจ

63113001777 นางสาวกาญจนา บุตดีหัด

63113001778 นายธวัชชัย จันทร�เทพ

63113001779 นางสาวพาขวัญ สระแก�ว

63113001780 ส.ต.ท.รชต แสงคํา

63113001781 นายจิระยุทธ จิระวัฒน�

63113001782 นายยุทธนา บริโปร

63113001783 นายอัครพล สาริโท

63113001784 นางสาวณัฏยา ทองเนื้อนิ่ม

63113001785 นางสาวอรุณทิพย� ภูมิพานิช

63113001786 นายพงศ�พิสุทธ์ิ อัคพิน

63113001787 ส.ต.ท.ประนต เพ็งลุน

63113001788 นางสาวอาทิตยา จันทร�ชม

63113001789 นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน

63113001790 นายรณกฤต ระทะนาม

63113001791 นางสาวธัญชนก ภูมิมิตร

63113001792 นายวนิตย� จันทะพันธ�

63113001793 นางสาวอนุสรา ศรีคารมย�

63113001794 นายสิทธิกร อินทรา

63113001795 นายอํานาจ โมเม

63113001796 นางสาวณัษฐาภรณ� วรรณไสย

63113001797 นายเฉลิมชัย แทนชารี

63113001798 ว>าที่ร.ต.ณัฐนันท� ศรีเชษฐา
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63113001799 นางสาวอภิญญา ยศป6ญญา

63113001800 นายภูวนันท� ไชยรบ

63113001801 นางสาวศรุตา โคตรโยธา

63113001802 นางสาวนภาพร สมภา

63113001803 นายสุเมธ ซุยทอง

63113001804 นายสุเมธ เจริญราษฎร�

63113001805 นางสาวแพรวพรรณ� บุญประเสริฐศรี

63113001806 นายจิรายุทธ ภูโปร>ง

63113001807 นายสุจินดา เชื้อตายา

63113001808 นางสาวอรจิรา พลราชม

63113001809 นายวิรัตน� แก�วบุญตา

63113001810 นางสาวจินตนาภรณ� ยืนย่ัง

63113001811 นางสาวอรศิริ สัมฤทธ์ิรินทร�

63113001812 นางสาวปานทิพย� คํามณีจันทร�

63113001813 นายวสุธา ยาคง

63113001814 นางสาวป:ยะนาฏ บาทชารี

63113001815 นางสาวจุฑามาศ แก>นมี

63113001816 นางสาวรัตนา นันแพง

63113001817 นางสาวเอมอร อ>อนสา

63113001818 นายวุฒิชัย จิตรพูลผล

63113001819 นางสาววิรากร วังมลหม>อม

63113001820 นางสาวเกษศิรินทร� อาจสมบาล

63113001821 นางสาวสาวิตรี ศรีสวาท

63113001822 นางสาวศุภรัตน� จันทะเดช

63113001823 นางสาววรางคณา คงสูงเนิน

63113001824 นางสาวศมนวรรณ ผลจันทร�

63113001825 นางสาวป:ยาภรณ� ขันแสง

63113001826 นายทักษิณ หัตถปนิตย�

63113001827 นายกฤษฎา ช>างหล>อ
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63113001828 นางสาวลลิตา บุบผาโชติ

63113001829 นางสาวนันธยา ดวงแสนวงษ�

63113001830 นางสาววันวิสา คนบุญ

63113001831 นางสาวลัดดา ประอินทร�

63113001832 นางสาวนลินี กองแก�ว

63113001833 นางสาวยุภาณิชย� ชาติทุ>ง

63113001834 นางสาวเจนจิรา น้ําเพชร

63113001835 นายกฤษฎา แสงศรี

63113001836 นางสาวศศินาภรณ� สักกระโทก

63113001837 นางสาวมณีรัตน� คินไธสง

63113001838 นางศรัญญา คงศิลปC

63113001839 นายพงศธร แสนลา

63113001840 นายคมกริช สายธิไชย

63113001841 นางสาววิมลวรรณ กุลยะ

63113001842 นางสาวเอื้อมพร สาธุชาติ

63113001843 นายวัฒนา นิคมวรรณ

63113001844 นางสาวศรุตา พรหมบุญมี

63113001845 นางสาวนิชนันท� คลื่นแก�ว

63113001846 นายพงษ�เทพ วงพยัฆ

63113001847 นางสาวอนุสสรา พวงชมภู

63113001848 นายรัชชานนท� ปาละ

63113001849 นางสาววีร�สุดา โคตรัตน�

63113001850 นางสาวรัชดา บงแก�ว

63113001851 นางสาวสุจิตรา พวงกันยา

63113001852 นางสาวอรุณวรรณ ภูงามเขียว

63113001853 นางสาวอรติมา บุตรโยจันโท

63113001854 นางสาวภัสวรรณ จงกลรัตน�

63113001855 นายพัฒนพล รุ>งเรือง

63113001856 นางสาวลลิตา มินเทน
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63113001857 นางสาวสุมาลี อินทรีย�

63113001858 นางสาวสิริกาญจน� สุนทราวิรัตน�

63113001859 นายธนิต นาใจดี

63113001860 นางสาวรัชฎาพร ปลื้มจันทร�

63113001861 นางสาวกาญจนา สุวรรณประทีป

63113001862 นางสาวอัฉราพร ชาภูธร

63113001863 นางสาวอัญชฎาภรณ� ศิริภา

63113001864 นางสาวพรพินิต เมธีจริยาพร

63113001865 นางสาววรรณวิภา ศิริสุทธ์ิ

63113001866 นางสาวธนาภา โภชนกิจ

63113001867 นางสาวกฤษฎาพร เบียนสูงเนิน

63113001868 นางสาวพัชนีย�  �ก�อยทอง

63113001869 นางสาวอรอุมา เครื่องพาที

63113001870 นางสาวนิสา ศรีป6ญญา

63113001871 นางสาววารินทร� ยอดงาม

63113001872 นางสาวชฎาธาร ปรุรัตน�

63113001873 นางสาวจิรวรรณ อ>อนตาจันทร�

63113001874 นางสาวอัญชนา สายธิไชย

63113001875 นางสาวศุลีพร ศรีระมาตร

63113001876 นางสาวเบญจภรณ� สิทธิ

63113001877 นายลิขิต แก�วเมือง

63113001878 นางสาวกาญจนา สิทธิคํา

63113001879 นายมานิตย� โคสมบูรณ�

63113001880 นางสาวอภิญญา มะลิต�น

63113001881 ว>าที่ ร.ต.ปนิวัฒน� แพงศรี

63113001882 นางสาวพิลาศลักษณ� ไสไทย

63113001883 นางสาววราพร อุปรี

63113001884 นายรุ>งทวี ชํานิกุล

63113001885 นายกฤติน อักคังนาราช
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63113001886 นางสาวศรันย�ญา มูลเรืองไชย

63113001887 นางสาววิภารัตน� สมน�อย

63113001888 นายสุวิทย� ลําพุทธา

63113001889 นายธรรมรักษ� แก>นป6ดชา

63113001890 นางสาวเยาวภา ศาลา

63113001891 นางสาวภัสรา ดาคํา

63113001892 นางสาวกนกนวรรณ จันทะหา

63113001893 นายธีระพงศ� ไชยสัตย�

63113001894 นายสุรฉัตร ระเวงวรรณ�

63113001895 นายพลวัฒน� เหมัง

63113001896 นางสาวอมรรัตน� ไชยเทศ

63113001897 นางสาวศลิษา พิมดา

63113001898 นางสาววิราพร สีสาน

63113001899 นางสาวขนิษฐา ดวงประภา

63113001900 นางสาวสุพัตตรา บัวผาย

63113001901 นางสาวจรรยา วงค�คําจันทร�

63113001902 นายศาสตรา สุดตา

63113001903 นางิพรธิภา เหล>าคํา

63113001904 นางสาวอมรรัตน� รุนชนะ

63113001905 นายฐาปกรณ� เสนาคํา

63113001906 นางสาวอัญชลี สมทรัพย�

63113001907 นางสาวชรินรัตน� มุลเมือง

63113001908 นายมาณพ ต�นเคน

63113001909 นางสาวปรียาภรณ� กานานนท�

63113001910 นางสาวยุภา โพธ์ิพนา

63113001911 นางสาววชิดา นาทา

63113001912 นางสาวสุจิรา เอนเกษร

63113001913 นางสาวนิษฐพร ปณะราช

63113001914 นายวัฒนา แมดคํา
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63113001915 นายสุทธิวัฒน� แสนวงษ�

63113001916 นางสาวสุภาพร สุขสําราญ

63113001917 นางสาวชลธิชา สิมมารักษ�

63113001918 นายจิรายุส ไขแสงจันทร�

63113001919 นายอนุชัย วรรณทอง

63113001920 นางสาวอลิษา คณะแพง

63113001921 นายอภิชาติ สารพันธ�

63113001922 นางสาวตติยา การปรีชา

63113001923 นายสมรักษ� ผุยคําสิงห�

63113001924 นายอรรคพล บุตรกวี

63113001925 นางสาวสุวนันท� ศรีออน

63113001926 นางชวิศา สันชุมศรี

63113001927 นายทรงเดช กันหาเวียง

63113001928 นายภาคภูมิ นาขะม้ิน

63113001929 นางสาวรัชนีกร จันทหาร

63113001930 นางสาวอารียา เนื่องชมภู

63113001931 นางสาวมัณลิกา ทบบิด

63113001932 นางสาวณัฐริกา กตะศิลา

63113001933 นางสาวละอองทิพย� อินทะราช

63113001934 นางสาววิไลพร นพพิบูลย�

63113001935 นายวรพล เหลื่อมศรีจันทร�

63113001936 นายพิพัฒน� กัณหาวาปT

63113001937 นางสาวอัญชลี พรหมมิ

63113001938 นายป6ญญา งามนา

63113001939 นางสาวอลิตตา คตสีทา

63113001940 นางสาวอรวี นามวิเศษ

63113001941 นางสาวนัทติญา ทองโคตร

63113001942 นางสาวกมลทิพย� เดชกวินเลิศ

63113001943 นางสาวภาวิณี พิลาธรรม
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63113001944 นางสาวดลยา จําปาสิงห�

63113001945 นายชาตรี พันธุระ

63113001946 นายพงษ�ดนัย มีป6ทมา

63113001947 นายสันติ ชาหอม

63113001948 นางสาวเบญจวรรณ กองจันทร�ดี

63113001949 นางสาววาสนา ฤทธ์ิศรี

63113001950 ส.ต.ท.ภาคภูมิ สอนพันละ

63113001951 นางสาวพรนภา สูญทองห�าว

63113001952 นายภาณุพงษ� พรมโคตร

63113001953 นางสาววีรยา ทองแท>ง

63113001954 นางสาววิไลวรรณ จันทรเสนา

63113001955 นางสาวเพชรรัดดา แรงโดน

63113001956 นางสาวจุฬารักษ� ภูลายดอก

63113001957 นายเฉลิมพล พรมนาไร>

63113001958 นายชินกฤษ เถาวัลย�ราช

63113001959 นางสาวพรเพชร ลาดนาแพง

63113001960 นางสาวลัดดาวรรณ คําบุยา

63113001961 นางสาวจิดาภา พงษ�สิทธิศักด์ิ

63113001962 นายนันทวัฒน� นาโควงค�

63113001963 นายธนพล สุทธิพล

63113001964 นายอินทัช เกยุระ

63113001965 นายสุขสันต� นามนิตย�

63113001966 นางสาววราภรณ� คําทะลาด

63113001967 นางสาววศินี แก>นเกล�าเจริญกุล

63113001968 นายอิสราพงษ� ชนยุทธ

63113001969 นายไสว จันทะนาม

63113001970 นายสุรเชษฐ� วุฒิพงศ�ภัคภิญญา

63113001971 นางสาวสุดารัตน� รามศิริ

63113001972 นางสาวจิราวรรณ ชมทอง
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63113001973 นางสาวบุษกร เพ่ิมพูล

63113001974 นางสาวกัญญารัตน� บุตรพรม

63113001975 นายพิทักษ� นารถโคษา

63113001976 นางสาวประภาพรรณ ศรีสร�อย

63113001977 นางสาวโสรญา หมันที

63113001978 นางสาวกฤษญาพัฒน� คําเห็น

63113001979 นางสาวพรนภา หล�าดี

63113001980 นางสาวพิศ�ษาวรรณ สิมวิเศษ

63113001981 นางสาวกานต�ธิดา นนทบุตร

63113001982 นางวนิดา กุละจันทร�เพ็ง

63113001983 นางสาวอรวรรณ จันพิลา

63113001984 นายอภิชาติ สุนทร

63113001985 นางสาวธัญชนก บุบผามาโล

63113001986 นางสาวกัลยา พันธ�เทพ

63113001987 นางสาวฉัตธนัญญ� วิชากูล

63113001988 นายอภิสิทธ์ิ แว>นไธสงค�

63113001989 นางสาวศรีวิกรณ� วันศรี

63113001990 นางสาวรุจิพัชร เที่ยงสันเทียะ

63113001991 นางสาวปริญดา ตรีรัตน�

63113001992 นางสาวธัญรดา พรมทัน

63113001993 นางสาวอรอนงค� โยธี

63113001994 นางสาวสิริลัก โพติยะ

63113001995 นางสาวพรอาภา พงศกรวิศิษฏ�

63113001996 นางสาวรินรดา ธนาศรี

63113001997 นางศิรินภา ทองอ>อน

63113001998 นางสาวสุภาภรณ� ชัยพรมมา

63113001999 นายศุภณัฐ ตาลีชัย

63113002000 นางสาวสุภารัตน� แดงสี

63113002001 นางสาวฉัตรประภา ศิลา
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63113002002 นางสาววรรณวิสา กงภูธร

63113002003 นางสาวอรพรรณ มีมาดี

63113002004 นางสาววิภาวรรณ วงใหญ>

63113002005 นายชัยวัฒน� ธนูศิลปC

63113002006 นายจักรพงษ� คุณนากาล

63113002007 นางสาวฟาริดา ดวงสิมมา

63113002008 นางสาวเบญจมาศ แสนสุริวงค�

63113002009 นางสาววราพร บุญมีวิเศษ

63113002010 นางสาวณัฐณิชา ฝXายชาวนา

63113002011 นายจักรกฤษณ� ขันธะชัย

63113002012 นายศักด์ิสิทธ์ิ วงษ�มา

63113002013 นางสาวแพรวพรรณ� ชาทองยศ

63113002014 นางสาวณัฐธิดา นิลเกษม

63113002015 นายณัฐวุฒิ รัตนมณี

63113002016 นางสาวชนนิกานต� ไกยะฝXาย

63113002017 นางสาวดวงมณี สอนสุภาพ

63113002018 นายวรพล ขาวพิมพ�

63113002019 นายเดวิช หลักหาญ

63113002020 นางสาวมัลลิกา ศิลาพจน�

63113002021 นางสาวภัทรสุดา โถตันคํา

63113002022 นายธนาวุฒิ รู�บุญ

63113002023 นางสาววรรณวนัช โฆษิตกิตติทัศน�

63113002024 นางสาวดุษฎี ไชยนต�

63113002025 นายสิงห�ทอง ศรีสิงห�

63113002026 นายวีรศักด์ิ อุผํา

63113002027 นางสาวจุรีพร พิมพ�มีลาย

63113002028 นางสาวศิวพร พรมรส

63113002029 นายป6ญญา ศรีขา

63113002030 นายจรณินท� ภาคภูมิ
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63113002031 นางสาวนิติรัตน� ฤทธิโย

63113002032 นางสาวพัณณิตา ธิวโต

63113002033 นายนพฤทธ์ิ เกตวงษา

63113002034 นางสาวโรจิรา แก�วชาลุน

63113002035 นางสาวกัญญาลักษณ� ไชยราช

63113002036 นางสาวพรนภา เขตมนตรี

63113002037 นางสาวสาธิตา ศรีอุดม

63113002038 นายกิตติพงษ� เริ่มศรีพร

63113002039 นายชารีฟ นาโสก

63113002040 นางสาวจุฑามาศ ไชยเสนา

63113002041 นางสาวสุธาสินี สามะ

63113002042 นางสาวขัตติยา คัณทักษ�

63113002043 นางสาวกิตติญาภรณ� เภาเอี่ยม

63113002044 นางสาวกมลเนตร ชัยมาโย

63113002045 นางสาวพิมลรัตน� ไพยรินทร�

63113002046 นางสาวธนพร วะปะแก�ว

63113002047 นายวราวุฒิ กงพลี

63113002048 นางสาวสุดารัตน� เวินซิว

63113002049 นางสาวญาสุมิน คลังแสง

63113002050 นางสาวศิริพร วุฒิอุทัย

63113002051 นางสาวพาสินี บัวกุม

63113002052 นายธนพล มหาราช

63113002053 นายสิทธิพล เกตุนอก

63113002054 นางสาวพัชราพร ธรรมโส

63113002055 นางสาววิลาวัลย� จําปานิล

63113002056 นางสาวปนัดดา วงศ�อนุ

63113002057 นางสาวชนิกานต� ธนะสีลังกูร

63113002058 นางสาวเกวลิน จันทรเสนา

63113002059 นางสาวขวัญตา สารธิตย�
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63113002060 นางสาวสุพัตรา เนมขุนทด

63113002061 นางสาวชัชชญา มธุรเวช

63113002062 จ.ส.ท.ธีระพงษ� นามวงษ�

63113002063 นายเชษฐกร สีดา

63113002064 นางสาวศิรดา แสนปาลี

63113002065 นางสาววิลาวัณย� ศรีทานนท�

63113002066 นางสาวเจนจิรา พุทธา

63113002067 นายป:ยะณัฐ นามวงศ�

63113002068 นางสาววิไลพร มีธรรม

63113002069 นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ�

63113002070 นางสาววนิดา ทะลาไธสง

63113002071 นางสาวประดับพร อรัญภูมิ

63113002072 นายลอนชัย จันทะแค

63113002073 นางสาวรุ�งไลวรรณ กุลธิวงษ�

63113002074 นายณัฐพล เถิงนํามา

63113002075 นางสาวขนิษฐา ดอนพลทัน

63113002076 นางสาวจิราพร ศรีกุลวงศ�

63113002077 นายภาคภูมิ วิเลศ

63113002078 นางสาวจุฑามาศ โคตรชมภู

63113002079 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย

63113002080 นางสาวกรรณิการ� พานิพัฒน�

63113002081 นายธนภพ แสนประสิทธ์ิ

63113002082 นายจักรี กําจัด

63113002083 นายสุรเชษฐ� คิดโสดา

63113002084 นายธีรพงศ� บุนนาคสีชัย

63113002085 นางสาวไพรวัลย� นาพงษ�

63113002086 นางสาวจิราภรณ� มาตราช

63113002087 นางสาวสุดารัตน� ภูแม>น้ํา

63113002088 นายปฏิพัทธ์ิ สิงห�หา
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63113002089 นางรัชดา สิริทรัพย�กุลชัย

63113002090 นายภานุพงศ� อุตโม

63113002091 นางสาวจันทวันต� วงศ�จันดี

63113002092 นายกฤติเดช พลเย่ียม

63113002093 นางสาวรัชนีวรรณ พัดอากาศ

63113002094 นางสาวอริยา โคตรสุวรรณ

63113002095 ส.อ.ถาวร พันทะศรี

63113002096 นางสาวลัดดาวัลย� จันทะโชติ

63113002097 นายเอกชัย อุทธบูรณ�

63113002098 นางสาวศศิธร ศรีเมือง

63113002099 นายทัตพงษ� อินตVะวิลา

63113002100 นายวรายุ นามแสง

63113002101 นายอธิวัฒน� สาวันดี

63113002102 นายชาญณรงค� สมภักดี

63113002103 นางสาวธิติ คําชามา

63113002104 นางสาวสรินยา มะอาจเลิศ

63113002105 นายป:ยะ สาหัสสา

63113002106 นางสาวสุมาตรา ใยพันธ�

63113002107 นางสาวจุฬา คําป:ตะ

63113002108 นางสาวอุไรวรรณ เปTยสูงเนิน

63113002109 นางสาวสิตานันท� แจ>มไธสง

63113002110 นายอานนท� จูมวงษ�

63113002111 นายกริชเพชร ม่ันจิตต�

63113002112 นายพยุห� โพนทอง

63113002113 นางสาวนัยนา วรวิเศษ

63113002114 นายณัฐพล ฤทธิมหา

63113002115 นางสาวกนกนภา แก�วสีขาว

63113002116 นางสาวจารุพร ภักดีดร

63113002117 นางสาวจุฑามาศ กุลวงค�
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63113002118 นางสาวชลม�ฐิฌา ลาศา

63113002119 นางสาวเวธกา ถ่ินโคกสูง

63113002120 นางสาววราภรณ� เจ�ยน�อย

63113002121 นางสาวรุ�งนภา สีโดน

63113002122 นายอลงกต มหาวงษ�

63113002123 นางสาวสุนิสา อ่ําโมง

63113002124 นางสาวศิริพร ไสยวงษา

63113002125 นางสาวญาฐิกมล แสนสิงห�

63113002126 นายพีระพงษ� แก�วแดง

63113002127 นางสาวอินธิรา ก่ิงก�าน

63113002128 นางสาวปานตะวัน ทองแสง

63113002129 นายย่ิงยง เสนากัง

63113002130 นางสาวชวรักษ� มีฤทธ์ิ

63113002131 นายนฤราช โวหารลึก

63113002132 นางสาวจิราภรณ� ชอบทํา

63113002133 นายรณชัย แก�วตา

63113002134 นายบัญพจน� ศรีแก�ว

63113002135 นางสาวนันท�นภัส คันธี

63113002136 นายพงษ�พัฒน� เบ�าแก�ว

63113002137 นายภานุวัฒน� นามเสาร�

63113002138 นางสาวอรปรียา อุปมุง

63113002139 นางสาวนภัสกรณ� นามดี

63113002140 นางสาวพิมพ�ลดา วงค�ตาผา

63113002141 ว>าที่ ร.ต.ณฐวรรธภ� ปรีชาธนโชติภัสร�

63113002142 นางสาวบุษดี แซ>แพ

63113002143 นางสาววิจิตรา สุรินทะ

63113002144 นายชินาวุธ ซ�ายขวัญ

63113002145 นางสาววารุณี สุคนธชาติ

63113002146 นางสาวกันตนา เพลิดนอก
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63113002147 นางสาวแพรพลอย ป:Pนสุวรรณ

63113002148 นางสาวพิไลวรรณ อุทรักษ�

63113002149 นายชนาวิวัฒน� ชนาวิวัฒน�ธน

63113002150 นางสาววรางคณา ตะบุตร

63113002151 นางสาวจิตินันท� ไชยเชษฐ�

63113002152 นางสาวจารุวรรณ พลพันธ�

63113002153 นายณัฐวัตร เสถียรขันธ�

63113002154 นายชูชีพ ธรรมดี

63113002155 นางสาวนุศรา แข็งแรง

63113002156 นางสาววริศรา ศรีดาวงษ�

63113002157 นางสาวชาลินี ศรีประทุม

63113002158 นางสาวโสพิศตา วงศ�อินอยู>

63113002159 นายธนวรรษ มาตะยา

63113002160 นางสาวแก�วทิพย� กองวงษา

63113002161 นายอานนท� อุสสิทธ์ิ

63113002162 นางสาวสุพินดา บุญแย�ม

63113002163 นางสาวพิศมัย โคตาติ

63113002164 นายชูชาติ ผ>านสําแดง

63113002165 นางสาวสินีนาฏ พุทธา

63113002166 นางสาวสิริกาญจน� คําสม

63113002167 นางสาวกันต�กมล ตะวัน

63113002168 นางสาวณัฐฐิณี เนตรกลิ่น

63113002169 นางสาวประไพ วระไวย�

63113002170 นางสาวยลดา งอยหล�า

63113002171 นายพชร เต็มรัตน�

63113002172 นายศุภลักษณ� ราชบุโฮม

63113002173 นายศิวกร แสนยะมาตย�

63113002174 นายวิรติ กุลกาญจนาภิบาล

63113002175 นางสาวศรีเพชร ศรีเสมอ
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63113002176 นางสาวพรรณนิภา ไชยตะมาตย�

63113002177 นางสาวมาริสา คําสุขดี

63113002178 นางสาวรสริน กลิ่นอุบล

63113002179 นางสาวอภิญญา ยวดยาน

63113002180 นางสาวนฤมล ศรีนา

63113002181 นางสาวอารยา ชินกร

63113002182 นางสาวนัฏยา ฉัตรสุวรรณ

63113002183 นางสาวสายธาร พรมชัย

63113002184 นางสาวอินทิรา จันทร�แดง

63113002185 นางสาวกชกร วงศ�เครือ

63113002186 นางสาวป6ญญาพร ดวงพรม

63113002187 นางสาวรุ>งลาวรรณ โคตรชา

63113002188 นางสาววันวิสา ซุยชะโก

63113002189 นางสาวโยธกา นาบุญ

63113002190 นางสาวสิรามล จูมจะนะ

63113002191 นางสาวอรอุมา สลางสิงห�

63113002192 นายอนันต� มาตรา

63113002193 นางสาวแพรวพรรณ พิมพ�ทอง

63113002194 นางสาวรุ>งทิวา แสงวงค�

63113002195 นายวิทยา คําชนะ

63113002196 นางสาวสุธนา กวนเวียงจันทร�

63113002197 นายกันทาร�กร รู�บุญ

63113002198 นางสาวกรณิกา โกษารัตน�

63113002199 นางสาวพรพิมล พ>อศรีชา

63113002200 นางศิริลักษณ� ล�ออุทัย

63113002201 นางสาวพรวิมล หงษ�ชัย

63113002202 นางสาวสมใจ ทองใส

63113002203 นายตรีศศิธรษา แสงศรีเรือง

63113002204 นายไกรสร มีกุล
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63113002205 นางสาวศยามล ธงชัย

63113002206 นายคมกฤช พลฤทธ์ิ

63113002207 นายณัฐพงศ� บุตรธนู

63113002208 นางสาวจตุพร ฝXายบุตร

63113002209 นางสาววรรณภา แพงวาปT

63113002210 นางสาวบุผา โพนะทา

63113002211 นายวุฒิชัย เรือนเงิน

63113002212 นายวรเดช ไชยรบ

63113002213 นางสาวมัทนาวดี ดอนโคตร

63113002214 นางสาวศรุตา กองลาแซ

63113002215 นางสาวเกวลิน โพธิสิงห�

63113002216 นายวีรภัทร แสงคําฉาย

63113002217 นายวุฒฺMชัย พิมพบุตร

63113002218 นางสาวศศิภา เนื่องชมภู

63113002219 นายจิตรกร ผิวขาว

63113002220 นายฐาปกรณ� เทศารินทร�

63113002221 นางสาวก่ิงนภา พรหมกุล

63113002222 นางสาวนลิตา หลานเศษฐา

63113002223 นายสุขวัฒน� วลัญชพฤกษ�

63113002224 นายมตรส สืบโมรา

63113002225 นายณัฐพงษ� หมอกไส

63113002226 นางสาวก่ิงเพชร สีพูม

63113002227 นางสาวพีรกานต� พันธ�โพธ์ิกลาง

63113002228 นางสาวกุลธิดา สุทธิแสน

63113002229 นายหิรันดร� แก�วปT

63113002230 นายเชฐพร สาไพวัลย�

63113002231 นางรุ>ง ทนันชัย

63113002232 นายทัศธร มุลเมืองแสน

63113002233 นางสาวเสาวคนธ� ปานแสง
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63113002234 นางสาวพีรานันท� วิชาการ

63113002235 นายชัชชล รัตนกีรติกร

63113002236 นางสาวศิริรัตน� เพ็ญธิสาร

63113002237 นางสาวอ�อมจันทร� อุปชิต

63113002238 นางสาวอัญชลี คําแพง

63113002239 นายคเชนทร� มิตรโยธิน

63113002240 นางสาวอรอนงค� วงค�จันดี

63113002241 นางสาวป6ณฑารีย� รินโพธ์ิศาล

63113002242 นางสาวรัณย�ลานินทร� คงโชคชัย

63113002243 นายยุทธพิชัย วรรณสังข�

63113002244 นางสาวอาทิตยา เหล็งกระโทก

63113002245 นางสาวศศิธร เหล>าด้ิม

63113002246 นายืทศพล ฉายจรุง

63113002247 นางสาวสุดารัตน� อ>อนไสว

63113002248 นายชุมพล กัณหา

63113002249 นางสาวชัญญานุช ศศิวิลาสกร

63113002250 นางสาววรรณวิษา นวลน�อม

63113002251 ว>าที่ร.ต.อุทัย บุตตโลบล

63113002252 นายสันติพร เกียรติศิริโรจน�

63113002253 นางสาวชลธิชา คําสุข

63113002254 นางสาวกมลพร สีหานาวี

63113002255 นางสาวสุนิสา วงค�ไชยา

63113002256 นางสาวจิรยา โคตรอาษา

63113002257 นางสาวทัศนีย�ภรณ� เพ็งสมนึก

63113002258 นายนพัตธร กรวยทอง

63113002259 นางสาวญาณิศา ศรีมงคล

63113002260 นางสาวญาดา สมบูรณ�

63113002261 นางสาวณัฐกานต� ฤทธิวุธ

63113002262 นางสาวนิภารัตน� แสงสว>าง
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63113002263 นางสาวจินดาพัฒน� เรียมแสน

63113002264 นายวีระชัย จําลอง

63113002265 นางสาวจารุชา วงค�จันทร�

63113002266 นางสาวป:Pนปฐวี พระสุมาตย�

63113002267 นางสาวหนึ่งฤดี คุณคง

63113002268 นางสาวสุพรรษา ค้ิวสุนทรเนตร

63113002269 นายภูตะวัน ถ่ินป6ญญาวงศ�

63113002270 นางสาวกนกพร จดจํา

63113002271 นางสาวกฤติยา เจือจินดา

63113002272 นางสาวจุฑามาศ สิทธิยา

63113002273 นายณัฐวุฒิ คัณทสุวรรณ

63113002274 นายธีรยุทธ์ิ เธียรธนเกียรติ

63113002275 นางสาววันเพ็ญ แท>นอันทา

63113002276 นางสาวสุภาวรรณ บุญใย

63113002277 นายเชาวลิต จันลาวงค�

63113002278 นางสาววนิดา โคตรชมภู

63113002279 นางสาวพิมพ�วิภาภรณ� พรหมจารย�

63113002280 นายเศรษฐภูมิ พรมจันทร�

63113002281 นางสาวสุทธิดา ภูชุม

63113002282 นายภูเบศก� นิลเกต

63113002283 นางสาวเพ็ญนภา แสงพันธ�

63113002284 นางสาวดวงพร ป6ญญายงค�

63113002285 นางสาวพรทิพย� ลีพรม

63113002286 ว>าที่ ร.ต.วัชรพงค� บุทธิจักร�

63113002287 นายวรพัฒน� สระแก�ว

63113002288 นางสาวนิตยา แก�วคําสอน

63113002289 นางสาวกมลพรรณ ไกยะษา

63113002290 นางรวินท�นิภา ศรีนา

63113002291 นางสาวธิดารัตน� ศรีชัยมูล
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63113002292 นางสาวภัทรานิษ ฐ  � นามลม

63113002293 นางสาวศิริวรรณ บุญมาตุ>น

63113002294 นางสาวจตุรพร ม่ิงขวัญ

63113002295 นางสาววิลาวัณย� ศิริมา

63113002296 นายวสวัต ผลาชิต

63113002297 นางสาวนพวรรณ ศรีชัย

63113002298 นางสาวอรญา สะใบ

63113002299 นางสาวจุฑามาศ บุญสุนีย�

63113002300 นางสาวกัญญาวีร� ดวงพิมพ�

63113002301 นางสาวสุภัสสร สิงห�นารายณ�

63113002302 นางป:ยะนุช จําปาทอง

63113002303 นางสาวกิติยา วังคีรี

63113002304 นายพงศกร มงคล

63113002305 นางสาวรัตติยากรณ� ผลาศักด์ิ

63113002306 นางสาวสรัญญา จันทร�พาณิชย�

63113002307 นางสาวปาริฉัตร ศรีสงค�

63113002308 นางสาวอรอนงค� จันทนาม

63113002309 นางสาวสุพัตรา เผ>ามงคุณ

63113002310 นางสาววรุณณี โตเปTPยม

63113002311 นางสาวศุภลักษณ� คูหาทอง

63113002312 นายธนสาส�น วรรณสวาท

63113002313 นางสาวละออ ชัยลิตร

63113002314 นางสาวปรินทร�รัตน� เครือเทียน

63113002315 นางสาวจินตนา ชินรักษ�

63113002316 นางสาวนิรมล บุตรพรม

63113002317 นางสาวอาภาพร แสนหูม

63113002318 นางสาวนุชิดา ไชยสัตย�

63113002319 นางสาววรรณารัตน� แก�ววันนา

63113002320 นายพงศกร คันธา
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63113002321 นายกรกช เชื้อแก�ว

63113002322 นางสาวรสริน ไชยมาศ

63113002323 นางสาวเจนจิรา ทวีจันทร�

63113002324 นางสาวศุภัทรา สิงห�คราม

63113002325 นายเดชาวัต ชินวรรณ

63113002326 นางสาววัสมล โคตรมณี

63113002327 นายพงศธร จันทร�อ�วน

63113002328 นางสาวกรรณิการ� สําราญ

63113002329 นางสาวแพร บุตทะศรี

63113002330 นางสาวกวินทิพย� ป6ญญาเรืองวรกุล

63113002331 นางสาวอรทัย สิงห�บัณดิษฐ�

63113002332 นางสาวอัญชิษฐา นาสีแสน

63113002333 นายวิทยา เจัยรกลาง

63113002334 นายธนพล แก�วประทุม

63113002335 นางสาวสุรัตนา พูลเกษม

63113002336 นางสาวอรทัย อาจภิรมย�

63113002337 นางสาววชิราภรณ� แสงอรุณ

63113002338 นางสาวรสริน ตาลอินทร�

63113002339 นางสาวกมลรัตน� ขอลาศรี

63113002340 นายนราวิชญ� ย้ินซ�อน

63113002341 นายจิรวัฒน� กล�าหาญ

63113002342 นางสาวณิชา กุลัพบุรี

63113002343 นางสาวกรปวีณ� ต้ังปรัชญากูล

63113002344 นางสาวพรพนิต ฤทธิธรรม

63113002345 นายสุทธิพงษ� ตาลอินทร�

63113002346 นางสาววิภา คําภาบุตร

63113002347 นายอังสุพล ทองทิพย�

63113002348 นายสุชาติ นึกชอบ

63113002349 นายศุภวิชญ� เด>นชัย
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63113002350 นางสาวสุดารัตน� วิเศษจุมพล

63113002351 นางสาวพิมพ�ชนก กิตติประภาวัฒน�

63113002352 นางสาวกรรณิการ� ภูมิพัฒน�

63113002353 นายวิชชุพงศ� ทิพย�สิงห�

63113002354 นางสาวพจนีย� ศรีหาโคตร

63113002355 นางสาวจริยา อุทรักษ�

63113002356 นางสาววราภรณ� ภูกองไชย

63113002357 นางสาวพรรษา หอมสมบัติ

63113002358 นายสุรินทร� ศรีวิเศษ

63113002359 นางสาวศิริลักษณ� อารมณ�สวะ

63113002360 นางสาวเบญจญา หินสิลา

63113002361 นายนิวัฒน� สุขรมย�

63113002362 นางสาวพิมพ�วิภา เคนอุทุม

63113002363 นางสาวสุนิตญา ประทุมชัย

63113002364 นางสาวดารา พรมแสนป6ง

63113002365 นายไพฑูรย� สาสัย

63113002366 นายนครินทร� กิติศรีวรพันธุ�

63113002367 นางสาวสุรีพร ยางสี

63113002368 นางสาววชิรญาณ� เงาศรี

63113002369 นางสาวแพรวพลอย ลิภา

63113002370 นางสาวศิริพร เศวตวงษ�

63113002371 นางสาวจีรนันทน� ดอใจ

63113002372 นางสาวดวงเดือน กุลยะ

63113002373 นางสาวพรพิชชา ขันติวิริยะกุล

63113002374 นางสาวสุกัญญา อรุณฉายแสง

63113002375 นางสาวเพียงใจ สนไชย

63113002376 นางสาวรัตติยา วังคีรี

63113002377 นายสิทธิศักด์ิ อุปชาคํา

63113002378 นางสาวสมพร วงษ�ราช
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63113002379 นางสาวนิตยา ศิลงาม

63113002380 ว>าที่ ร.ต.รังสฤษฎ� จันทะสิงห�

63113002381 นางสาวนภัสกร หงษ�คํา

63113002382 นางสาวอรทัย ผิวขาว

63113002383 นางกองเพชร ศรีนรจันทร

63113002384 นายศรัณย�กุล อุ>นกาศ

63113002385 นายภานุวัฒน� กรุณานํา

63113002386 นายรัตนโชติ ถิรสกุลประเสริฐ

63113002387 นายไชยสุพัฒน� เมืองมัจฉา

63113002388 นางสาววิภารัตน� พันธะมา

63113002389 นายจิรายุทธ ดวงชาทม

63113002390 นายนันตวิทย� บุดดีเหมือน

63113002391 นางสาวสุมิตา มุทาพร

63113002392 นางสาวอุไรวรรณ จันทร�ลา

63113002393 ว>าที่ร�อยตรีนพพร ตาลสร�อย

63113002394 นางสาวสรารัตน� ภูริศรี

63113002395 นางสาวบุญรัตน� สุขศรี

63113002396 นางสาวรัชนี ภูวาดเขียน

63113002397 นางสาวสุกฤตา พรมภักด์ิ

63113002398 นางสาวดวงพร จันทร�ศรี

63113002399 นางสาวประกายทิพย� ศรีดวง

63113002400 นางสาวธนิษฐา สังข�สีมา

63113002401 นางสาวรินนา ผาอินทร�

63113002402 นางสาวพัชฎาภรณ� ชานุชิต

63113002403 นางสาวมนทิรา โกพลรัตน�

63113002404 นายทศพล สุภัคดี

63113002405 นางสาวพรรณิภา จุ>มเปTZย

63113002406 นางสาวอรนิช แสนโพธ์ิ

63113002407 นางสาวรัตนาภรณ� หอมบุบผา
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63113002408 นางสาวโชติกาณ บุญชัย

63113002409 นางสาววราภรณ� มริษา

63113002410 นางสาววรณัน สร�อยคํา

63113002411 นางสาวศิริวรรณ ประดับศิลปC

63113002412 นางสาวจินตนา บุญใหญ>

63113002413 นายศุภไชย ธรรมรงค�รัตน�

63113002414 นางสาวจันทร�สุดา สายมาลัย

63113002415 นายคฑาวุฒิ หร>ายกลาง

63113002416 นายธนาธร นรินนอก

63113002417 นางสาวรัชนก กาบทุม

63113002418 นางสาวนิจวรีย� เกลี้ยงกลิ่น

63113002419 นางสาวกนกวรรณ สุชัยสิทธ์ิ

63113002420 นางสาวกุลธิดา ราชพัฒน�

63113002421 นางสาวสุภวรรณ กงภูธร

63113002422 นายสุพจน� โสมคําภา

63113002423 นายนฤพงษ� พลบํารุง

63113002424 นางสาวกรกชกร ภูมิแก�ว

63113002425 นางสาวจุฬารัตน� ผูกพันธ�

63113002426 นางสาววารุณีย� ใจช>วง

63113002427 นางสาววชิรภรณ� พิลาโสภา

63113002428 นายยุทธศักด์ิ วุฒนาม

63113002429 นางสาวจุฑารัตน� พิมสา

63113002430 นางสาวทิพวรรณ พรมสมบัติ

63113002431 นางสาวนวพร วงษาทอง

63113002432 นายนวพล วงศ�วิชิต

63113002433 นางสาวระวิวรรณ ศิลากัลย�

63113002434 นางสาวสุปรียา ไวยเวทย�

63113002435 นายทวีศักด์ิ พรมภักดี

63113002436 นางสาวศรีสุดา ผาสีดา
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63113002437 นายจารุชาติ อุดทาทอง

63113002438 นางสาวพัชราภรณ� แก�วดี

63113002439 นายสราวุธ เชื้อใหญ>

63113002440 นางสาวรัชฎา กันดุลย�

63113002441 นายสรวิชญ� ชาญเกษม

63113002442 นายธนากร อมรนิติโชคสกุล

63113002443 นางสาวป6ญญาพร ศรีทัพไทย

63113002444 นายมานะ พันสุกาง

63113002445 นางสาวกัณนิภา น�อยฮิ

63113002446 นายชัชวาลย� เลิศพิทักษ�

63113002447 นายทวีศักด์ิ ลาดก>าน

63113002448 นางสาวสุทธิมาศ ไชยอาจ

63113002449 นายวิทยา ศรีหาวงษ�

63113002450 นายศุภกร โสสองชั้น

63113002451 นายเทวฤทธิM พรหมแสง

63113002452 นางสาวสรรชนีย� บัวคอม

63113002453 นางสาวจิราภรณ� ฉํ่ามะณี

63113002454 นายสหรักษ� วิมุขติบุตร

63113002455 นางสาวทิพย�มณี โสมชัย

63113002456 นายอนุชิต ชัยนา

63113002457 นางสาวศิรินุกุล อังคะ

63113002458 นางพนาลักษณ� ประศรีทะโก

63113002459 นายนิธิวัฒน� แก�วบุญมี

63113002460 นางสาวอริศรา ไชยศล

63113002461 นางสาวพัชรินทร� ติงมหาอินทร�

63113002462 นางสาวธัญญา ปานบุญ

63113002463 นางสาวศศิโสภา พิมพา

63113002464 นายยุทธิไกร วิลัยปาน

63113002465 นางสาวกนกพร ไกยะฝXาย
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63113002466 นายราชันย� เสาะสมบูรณ�

63113002467 นางสาววิภาวี เข็มมี

63113002468 นายอติวิชญ� ผาลา

63113002469 นางสาวรัชนี สิทธิธรรม

63113002470 นางสาวธิดาทิพย� อุ>นวิเศษ

63113002471 นางสาวฉันทนา มุงธิราช

63113002472 นายสุรสิทธ์ิ โคตรชารี

63113002473 นางสาวทานตะวัน สาวาโย

63113002474 นางศิรินทิพย� เสริมเหลา

63113002475 นายชัดเจน บุญชู

63113002476 นางจีราภรณ� ศรีสร�อย

63113002477 นางสาวอริศรา ศิริกิจ

63113002478 นายอภิชาติ จําปาบุรี

63113002479 นางสาวพรรณิภา ชาภูคํา

63113002480 นางสาวรสลิน หาญธงชัย

63113002481 นายธีรพงษ� คํามะโนชาติ

63113002482 นางสาวสวรรยา โมฆรัตน�

63113002483 นางสาวสิริกัลยา จันอักษร

63113002484 นายธานี ประครองศรี

63113002485 นางสาวปรียานุช พระภิเภก

63113002486 นางสาวนันทนา ทานอุทิศ

63113002487 นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา

63113002488 นางสาวกนกวรรณ ประทุมชัย

63113002489 นางสาวสุนิสา สุดชา

63113002490 นางสาวมนทินี พุดด�วงเงิน

63113002491 นายนรากร แสวง

63113002492 นายฤทธิชัย คําจันทร�

63113002493 นางสาวคัทลียา แสนศรี

63113002494 นางสาววิรัญญา ศรีบุรินทร�
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63113002495 นางสาวภัสรา ยืนยง

63113002496 นางสาวณัฐวดี คุยลําเจียม

63113002497 นายธนพล วงสุนา

63113002498 นายลือชัยเจริญ นนท�มุติ

63113002499 นายวันจักรี สุคต

63113002500 นายกษิดิศ แก�วเจริญวงษ�

63113002501 นางสาวป:ติพร แวงสม

63113002502 นางสาวกัญญา แสนศิริ

63113002503 นางสาวพลอยไพริน นวนนุกูล

63113002504 นางสาวอารยา บัวปXา

63113002505 นายนันทสิทธ์ิ บัวชุม

63113002506 นายเกษบดินทร� เนตรภักดี

63113002507 นายอิศรา อุปชัย

63113002508 ว>าที่ร�อยตรีหญิงวิชุดา มณีกันตา

63113002509 นายจิรายุธ มัชชิมา

63113002510 นางสาวปวีณ�นุช พรหมศรีสุข

63113002511 นางสาวกุลณัฐ ขุลีดี

63113002512 นางสาวสุพัฒตรา เตาเงิน

63113002513 นางสาวธัญชนก นามขันธ�

63113002514 นางสาวฐาปนี สิงห�ชอม

63113002515 นายชัชวาล ล้ําลอง

63113002516 นางสาวมัลลิกา สว>างวงศ�

63113002517 นายจีรวัตร อรสินทร�

63113002518 นางสาวป:ยสรินทร� เทพหัสดิน

63113002519 นางสาวพรพรรณ ชาลีกุล

63113002520 นายนนธวัฒน� ชาวยศ

63113002521 นางสาวนิภาพร แก�วบุดตา

63113002522 นางสาวอโนทัย พ่ึงเปTPยม

63113002523 นางสาวดวงดาว ชุมณี
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63113002524 นางสาวมนทิรา พันเดช

63113002525 นางสาวเมวดี จันทร�ครุฑ

63113002526 นางสาวกมลพรรณ จันทรัตน�

63113002527 จ>าอากาศโทคุณาวุฒิ คุณา

63113002528 นายสุพจน� นิธิธนะเกียรติ

63113002529 นางสาวศิริรัตน� ไชยศล

63113002530 นางธนัชชา ทองวิลัย

63113002531 นายณัฐพัชร� ศรีลับซ�าย

63113002532 นายไชยพร สมานมิตร

63113002533 นายอนุชา เนาวนิต

63113002534 นางสาวธนาภรณ� นาดี

63113002535 นางสาวมนทกานติ จันทร�ไตรรัตน�

63113002536 นางสาวภาวินี พรหมเมือง

63113002537 นางสาวสุรางคนา วิเศษวุฒิ

63113002538 นางเพ็ญชุดี วัทนสุธรรม

63113002539 นางสาวมยุรี นิสัญตา

63113002540 นางสาวสุรีย�พร ประเสริฐแท>น

63113002541 นางสาวสิริยากร หล>อนจําปา

63113002542 นางสาวศิริกาญจน� อุประ

63113002543 นางสาวนงลักษณ� ศรีพลพา

63113002544 นางอมรา แสนประสิทธ์ิ

63113002545 นางสาวพรนรินทร� บุญอบ

63113002546 นางสาวยุพา ธรรมรงค�

63113002547 นางสาวหทัยรัตน� ริยะนิจ

63113002548 นางสาวมนัสดา โพชะโน

63113002549 นางกฤษณา โสวภาค

63113002550 นางสาวชุตินา คนไว

63113002551 นางสาวป:รัญญา ชัยสาลี

63113002552 นางสาวตรีนัทธ์ิธนา บุญโท
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63113002553 นายดํารงฤทธ์ิ ทองดี

63113002554 นางสาวนงค�ณภัทฐิณี ธนเลิศกิตธาโสภณ

63113002555 นางสาวราวรรณ อุ>มภูธร

63113002556 นายกรรชัย มะโนน�อม

63113002557 นางสาวสาวิตรี ศิริบูรณ�

63113002558 นายธนยศ แสนพรหม

63113002559 นางสาวณัฏฐา ธรรมสุวรรณ

63113002560 นางสาวชบาไพร ศรีโยธา

63113002561 นายธีระภัส พรหมศร

63113002562 นายจิรเดช ศรีวิชา

63113002563 นายวัฒนชัย บุญละคร

63113002564 นางสาวเจนจิรา จําปาซ�อน

63113002565 นายพรต โปตวัฒน�

63113002566 นางฉันทนา คิดโสดา

63113002567 นางสาวเขมจิรา คําหงษา

63113002568 นางสาวธาริณี แสนศรี

63113002569 นายมานะ ยะพลหา

63113002570 นางสาววัษมล สารน�อย

63113002571 นางสาวนงลักษณ� มูลหาร

63113002572 นายศิวกฤษ สุพรรณ

63113002573 นายนภาลัย ชัยลี

63113002574 นายนันทวัฒน� ทองขาว

63113002575 นางสาวศิรินยา กลางแม

63113002576 นายมนตรี บุญเลิศ

63113002577 นางสาวฐิติรัตน� พ่ึงโพธ์ิสาว

63113002578 นางสาวสุรัตน�วดี นิลหม่ืนไวย�

63113002579 นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา

63113002580 นางสาวอรทิวา ชาพิทักษ�

63113002581 นางสาววิลาสินี ขอดเมชัย
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63113002582 นายปรัชญา เอกตาแสง

63113002583 นางสาววิภาดา ฤาชากูล

63113002584 นางสาวณัฐชา ชนเวียน

63113002585 นางสาวกนกทิพย� จันทะแสง

63113002586 นางสาวนฤพร สอนสุภาพ

63113002587 นางสาวสิริยุพิน บุญมาปลูก

63113002588 นางสาวศิรินะภา แก�วคําแสน

63113002589 นางสาวน  ั คมน บุตรชัยงาม

63113002590 นายสุพจน� แสนแก�ว

63113002591 นายพชร ราชโหดี

63113002592 นายฉัตรชัย โคตรป6ญญา

63113002593 นายวิศรุต ศิริบุตร

63113002594 นางสาวธัญญารัตน� วงศ�ชื่น

63113002595 นางสาวณฤดี พละขันธ�

63113002596 นายอนุชิต พลฤทธ์ิ

63113002597 นางสาวศศิมาภรณ� เหมุทัย

63113002598 นางสาวเปรมภิณภัคร� สิริรฎิตสกุล

63113002599 นายสุรชัย อ>อนละมูล

63113002600 นางวิชุดา อุ>นเวียง

63113002601 นายนวพล พรเจริญ

63113002602 นางวรางคณา แดงอุไร

63113002603 นางสาววรรณภา สีใส

63113002604 นางสาวชนิสา นรสาร

63113002605 นางสาววราภรณ� อุ>นนาวิน

63113002606 นางสาวมินตรา เฉ่ือยกลาง

63113002607 นางสาวภัทรสุดา วงษาเนาว�

63113002608 นางสาวอรอุมา ภูกองชัย

63113002609 นางสาวทิพวรรณ หม่ืนไธสง

63113002610 นางสาวยุวกาญจน� สุริบุตร
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63113002611 นายพิศาล วงค�ขัติยะ

63113002612 นางสาวปวีณา จัดแจง

63113002613 นายวงศ�ธวัช ตุ>ยไชย

63113002614 นายศิริโรจน� คําทนต�

63113002615 นางสาวปานฤทัย ไชยโย

63113002616 นางสาวสายสมร ขันแข็ง

63113002617 นางสาวชนัญชิดา ฮอมณี

63113002618 นางสาวเดือนนภา เพาะเจริญ

63113002619 นายนิพนธ� มุ>งอ�อมกลาง

63113002620 นางสาวจุฬารัตน� ศรียัง

63113002621 นายกิตติพันธ� ย่ีสารพัฒน�

63113002622 นางสาวณัฐติญา อินตVะแสน

63113002623 นายพิชกาญจน� ธาตุวงค�

63113002624 นายวรากรณ� สุทธศรี

63113002625 นางสาวพนิดา พันคํา

63113002626 นางศุภพรรณี ไชยงาม

63113002627 นางสาวศิริพร ดงชัยมา

63113002628 นายปกปUอง พูลสวัสด์ิ

63113002629 นางสาวสุภาดา นากลางดอน

63113002630 นางสาววรรณา สุระชน

63113002631 นางสาววิกานดา ชัยศิริตระกูล

63113002632 นางสาวธิดารัตน� ชาวดร

63113002633 นางสาวนวรัตน� แจ�งไพร

63113002634 นางสาวมลฤทัย คําคู

63113002635 นางสาวเบญจมาศ วังคีรี

63113002636 นางสาวขวัญนภา พรหมหากุล

63113002637 นายอนุชัย ทิมินกุล

63113002638 นางสาวสกาวเดือน สมบัติ

63113002639 นางสาวอมรรัตน� สิทธิ
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63113002640 นางสาวสุธิดา พรมภักด์ิ

63113002641 นางสาวปวีณา จันทะวงษ�

63113002642 นายธนวัฏ แสงแก�ว

63113002643 นางสาวสุนิษา ป6ญญาสาร

63113002644 นางสาวสุภาพร สุขสร�อย

63113002645 นายวัชรพงศ� ท�าวบุตร

63113002646 นางสาวพุ>มพวง อ�วนมาตรา

63113002647 นายกฤชนพัต แพงศรี

63113002648 นางสาวแพรวนภา บุญศรี

63113002649 นางสาวนันธิยา พรมโคตร

63113002650 นางสาวอุไรวรรณ วิริยนามชัย

63113002651 นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร

63113002652 นางสาวสาวิตรี อาจพงษา

63113002653 นางสาวปรียานุช ผิวใบคํา

63113002654 นางสาวชมพูนุท วงค�ตาผา

63113002655 นางสาววัชยาภรณ� ยศธิสุทธ์ิ

63113002656 นายเฉลิมพงษ� จันทร�เส

63113002657 นางสาวกรรณิการ� กรมแสง

63113002658 นางสาวนัยพักตร� ย้ิมกระจ>าง

63113002659 นางสาวอุไรวรรณ หาปUอง

63113002660 นางสาวลักษิกา คิดสุขุม

63113002661 นายจุลดิษฐ� ระบาเลิศ

63113002662 นางสาวอารีย� แก�วก>า

63113002663 นางสาวสุภาภรณ� ดีราชรัมย�

63113002664 นางสาวนฤมล ภูมิภักด์ิ

63113002665 นางสาวปนิดา สะตะ

63113002666 นางสาวณัฐนันท� สุระพร

63113002667 นางสาวสุภาพร ชุมแสง

63113002668 นางสาวกุลธิดา กุลวงษ�
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63113002669 นางสาวภคพร วิกรัยเจริญย่ิง

63113002670 นายระวิน ศรีชาทุม

63113002671 นายณัฐมงคล แพงจันทร�

63113002672 นางสาวพัณณิตา พรหมบุตร

63113002673 นางสาวเจนจิรา ศรีจําปาน�อย

63113002674 นายพงศ�พัฒน� คําหา

63113002675 นางสาวสุทธิดา จุลอักษร

63113002676 นางสาววิลาวัลย� ปราบเก�าคต

63113002677 นางยุวัลย�ดา เชื้อบุญมี

63113002678 นางสาวธิฏิญาภรณ� ภูกัน

63113002679 นางสาวสกาวเดือน ไชยทองศรี

63113002680 นางสาวสิริรัตน� วัฒนะ

63113002681 นางสาวศุภัสสร พิมพ�โคตร

63113002682 นางสาวพรนัชชา หัสระษา

63113002683 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณชาติ

63113002684 นางสาวฐิติพร นาโควงค�

63113002685 นายศักด์ิชัย คําแหงพล

63113002686 นางสาวสุดารัตน� บุญประคม

63113002687 นางสาวดรุณี รูปเหลี่ยม

63113002688 นายธนกร อุณารักษ�

63113002689 นางสาวยลดา จินดามุข

63113002690 นางสาวอรอุมา ร>วมจิตร

63113002691 นายวรานนท� ชุมช>วย

63113002692 นางสาวจิรนันท� พรมค�อ

63113002693 นางสาวอุไรพร แก�ววิเศษ

63113002694 นายชัยณรงค� สะเทือนไพร

63113002695 นางสาวธีร�จุฑา ยนยุบล

63113002696 นางสาวนภารัตน� วรรณทอง

63113002697 นายชาตรี ในจิตร
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63113002698 นางสาวอนุธิดา พัสรางกูล

63113002699 นายภูมิรินทร� จันทร�ประทัศน�

63113002700 นางสาวอินทิรา เกษมศิริ

63113002701 นายกิตติศักด์ิ อินธิเสน

63113002702 นางสาวกุลณิดา ขุนวงษา

63113002703 นายเกษมสันต� ศรีวิฃา

63113002704 นางสาวเดือนเพ็ญ แก�วเทพ

63113002705 นายคุณากร ชีวินวุฒินันท�

63113002706 นางสาวหยกมณี โสภา

63113002707 นางสาวจิดาภา วังคีรี

63113002708 นางสาววิชชุดา ทุมกิจจะ

63113002709 นางสาวดวงใจ ประดากรณ�

63113002710 นางสาวจิตรลดา อุปพงษ�

63113002711 นายกฤษฎา พลนามอินทร�

63113002712 นางสาวพนิดา สารเนตร

63113002713 นายฐาปกรณ� โคตร�ภู

63113002714 นายสุวัฒน� จันโท

63113002715 นางสาวอรอุมา ถากงตา

63113002716 นางสาวศรัณย�พร เหล็กกล�า

63113002717 นางวรรณภา ศรีเมือง

63113002718 นางสาวบุตสกร สมอหมอบ

63113002719 นางสาวศิโรรัตน� ท�าวสูงเนิน

63113002720 นางสาวโสภิดา คําพรมมา

63113002721 นายไตรภพ อ�อยรักษา

63113002722 นางสาวมาริสา โพธ์ิคํา

63113002723 นางสาวเหมือนจิตต� ไทยเหนือ

63113002724 นายย่ิงยศ นวลตา

63113002725 นางสาวณัฐวดี ทีสุกะ

63113002726 นางสาวอรพรรณ ไชยทุม
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63113002727 นายธณาวัฒน� การะสุข

63113002728 นายสุเทพ จันทโคตร

63113002729 นายอัศวิน ทศคุย

63113002730 นางป:ยาภร วัฒนกิจอุดม

63113002731 นางสาวนิชธาวัลย� จันทร�มาลา

63113002732 นางสาวสิริกร พรมมา

63113002733 นายธีรดนย� วงศ�สุริยวรรณ

63113002734 นางสาวสุภาภรณ� ศรีบุรินทร�

63113002735 นางสาวมัลฑิกา ไพบูลย�

63113002736 นายนพพล หาญเจริญ

63113002737 นายเอกวิช รอดดํา

63113002738 นางสาวพ้ิงค� อินสอน

63113002739 นางสาวรุ>งวิไลพร คําภักดี

63113002740 นายกานต�ชนก อุดรแก�ว

63113002741 นางสาวอนงค� วันทะชัย

63113002742 นางสาวศุภัชญา เข็มศรี

63113002743 นางสาวธิติรัตน� สีส>วน

63113002744 นางสาวเอื้องพร เกรงขาม

63113002745 นางสาวบุษยพรรณ เทียกมูล

63113002746 นายฐิติพงศ� หอมแพน

63113002747 นางสมฤทัย ขันติยู

63113002748 นางสาวหทัยรัตน� พลข�อ

63113002749 นางสาวศศิธร รูปเหลี่ยม

63113002750 นางสาวภานุวีร� ศรีภูวงษ�

63113002751 นางกรวรรณ ชัยมา

63113002752 นางสาวลักษ�ขณา อุผํา

63113002753 นางสาวอนงค�ลักษณ� เสนาวัง

63113002754 นางสาวสุภัสสรา กมลลคร

63113002755 นางสาวเฟSPองฟUา ขาวขันธ�
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63113002756 นางสาวพรรณิภา ศรีหานาม

63113002757 นางสาวสรรเพชุดา พรหมเมตตา

63113002758 นางสาวศศิธร วงศ�ใหญ>

63113002759 นายสุเจตต� ต้ังม่ันดี

63113002760 นางสาวสุดารัตน� บุตรสําราญ

63113002761 นางสาวอารีรัตน� รินทราช

63113002762 นางสาวสุนิสา บุตรศรี

63113002763 นางสาวช>อลดา มายอด

63113002764 นางสาวสรัญญา คันทะระ

63113002765 นายศิริวัตร บุญชาญ

63113002766 นางสาวธารารัตน� ก�านสี

63113002767 นางสาวพิจิกาพร ใจบุญ

63113002768 นางสาวลลิดา ศรีจันทะ

63113002769 นางสาวเสาวณีย� ขันทะชา

63113002770 นางสาวนริศรา ธารประเสริฐ

63113002771 นางสาวพิมพ�ชนก วรรณชัย

63113002772 นางสาวสุภาวดี วรรณพัฒน�

63113002773 นางสาวสุธารทิพย� บิดร

63113002774 นายพีระเดช ผาพองยุน

63113002775 นางสาวจิรนันท� จันทะนา

63113002776 นายสหเทพ แสนกุล

63113002777 นายศราวุฒิ บุญสิทธ์ิ

63113002778 นางสาวสุนิสา หน>ายอินทร�

63113002779 นายวงศ�วิสุทธ์ิ โสวิชัย

63113002780 นางสาวละมัย สร�อยสมุทร

63113002781 นางสาวเสาวณีย� ขาวฟอง

63113002782 นางสาวดอกแก�ว มาตย�วังแสง

63113002783 นางสาวกนิษฐา ดีพันธ�

63113002784 นายธีระวัฒน� โคตรบรม
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63113002785 นางสาวป:ยะภรณ� พลเย่ียม

63113002786 นายวิภูษณะ จักรทอง

63113002787 นางปราณิสา ไชยแสง

63113002788 นางสาวนภาลัย พลพะนาน

63113002789 นางสาวยลลดา ขนันด�วง

63113002790 นางสาวพัชญดา เขตอนันต�

63113002791 นางสาวประภาพร วิเชียรนิตย�

63113002792 นายศิรากร อนุจร

63113002793 นางสาวณัฐธิดา คําลือ

63113002794 นางสาวเตือนจิตร บุตรแก�ว

63113002795 นางวริษฐา สุขใจ

63113002796 นายพงศกร พยัพเสียง

63113002797 นางสาวสุรีพร กุละจันทร�เพ็ง

63113002798 นายปราชญ� ประทุมทอง

63113002799 นางสาวพรรณพัชร ดาบพิมศรี

63113002800 นายวสันต� เอมโอษฐ�

63113002801 นางสาวอรนุช โถคํานาม

63113002802 นางสาวพรนภา ทวยจัด

63113002803 นางสาวธัญญาภรณ� ก้ัววิบูลย�

63113002804 นางสาวอมริสา อามาตย�

63113002805 นายเทิดศักด์ิ ขุราศรี

63113002806 นายสุวนันทิภรณ� หินอุดม

63113002807 นางสาวมานิตา เจียมสกุลศักด์ิ

63113002808 นายพงศกร ชูประเสริฐ

63113002809 นางสาวสุทธิดา พิชัยคํา

63113002810 นางสาวเอื้อพร การถาง

63113002811 นางสาวจิตรนภา คนขยัน

63113002812 นางสาวอักษรสวรรค� อาริยทรัพย�

63113002813 นายเชาวรินทร� สังกฤษ
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63113002814 นางชลธิชา มอลท�ซาน

63113002815 นางสาวนุชรินทร� สุวรรณพิมพ�

63113002816 นายธีรเดช ศรีเชษฐา

63113002817 นายยอดยศ คํามี

63113002818 นายอภิวัฒน� ศรีเมือง

63113002819 นางสาวศศิประภา คําพรม

63113002820 นายอดิศักด์ิ นามโส

63113002821 นายพุฒิพงศ� วรกิจ

63113002822 นายพิพัฒพงศ� สีสุด

63113002823 นายอรรถพล มณฑา

63113002824 นางสาวสุรีย�พร วิลาศ

63113002825 นางสาวฐิติพร ขวัญมา

63113002826 นางสาววิชุตา กมลรัตน�

63113002827 นางสาวพรญาณี ศรีเกตุ

63113002828 นายณรงค�ชัย เคหาสัย

63113002829 นายวิทยา เกินดี

63113002830 นางสาววนิดา สาระผล

63113002831 นางสาวสุทามาศ เม�าลาษี

63113002832 นางสาวอลิญา เพียคํา

63113002833 นางสาวดาริกา ยะสะกะ

63113002834 นางสาวจิราพร พ่ึงภพ

63113002835 นางสาวอารียา เที่ยงทัศน�

63113002836 นายธนาวุธ สําราญรื่น

63113002837 นางสาวศุภลักษณ� สุภรัตนกูล

63113002838 นายสุวพันธ� มังคราช

63113002839 นายศุภชัย ไชยหงษา

63113002840 นายมนุเชษฐ� ชัยลิตร

63113002841 นางสาววัชราภรณ� ดวงสุทา

63113002842 นางสาวสุชาภา ถนัดค�า
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63113002843 นางสาวจุฑารัตน�M ปUองกัน

63113002844 นางสาวรุ>งรัตน� แสนสี

63113002845 นางสาวสุรีรัตน� ช>างเหล็ก

63113002846 นายสุขุม ขุลีทรัพย�

63113002847 นางสาวอรุณี นูคําดี

63113002848 นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา

63113002849 นางสาวดุจฤดี สุพรมอินทร�

63113002850 นายธวัชชัย เจียมตัว

63113002851 นางสาวนริศรา มูลคาย

63113002852 นางสาววรรณวิศา บัวพา

63113002853 นางสาวสรัญญา พูลวงษ�

63113002854 นางสาวเสาวลักษณ� ราชพลแสน

63113002855 นายอนนท� หนันทะ

63113002856 นางสาวกนกนาฎ ไปเจอะ

63113002857 นางสาวพรทิพย� กันหา

63113002858 นางสาวพรนิภา หอมจันทร�

63113002859 นายศุภกร กิตติตระกูล

63113002860 นางสาวทิพวัลย� สิงห�สุพรรณ�

63113002861 นางสาวประไพจิตร ศรีกงพาน

63113002862 นายเนติกร ก้ิวลาดแยง

63113002863 นายสุพรรณ วงค�อนุ

63113002864 นายอนุพล วงษ�แก�ว

63113002865 นางสาวทิพย�วรรณ ติงมหาอินทร�

63113002866 นางอ�อยใจ เรียงคุณ

63113002867 นางสาวศิริพรรณ แก�วสว>าง

63113002868 นางสาวนิศาชล ปUานภูมิ

63113002869 นายจิรายุส แสนบรรดิษฐ�

63113002870 นางสาวอาบบุญ รวงทอง

63113002871 นางสาวมณีวรรณ พรมมาลา
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63113002872 นางสาวอุลัยพร สุขจิตร

63113002873 นายกิติศักด์ิ สอนสติ

63113002874 นางสาวปวริศา เดชยศดี

63113002875 นางวิภาวดี เหลืองดํา

63113002876 นางสาวกัญญาณี จ�งจันศรี

63113002877 นางสาวรัตติมาภรณ� พันธัง

63113002878 นางสาวประภาศิริ พันธุ�มี

63113002879 นายวรโชติ แสนเพียง

63113002880 นายอัษฎาวุธ มนทาเย็น

63113002881 นายวรวัตร ด�วงลําพัน

63113002882 นางสาวนภัสสร เอาหานัด

63113002883 นางสาวสุภาพร กลางวาปT

63113002884 นางสาวมัลลิกา วะเกตุแก�ว

63113002885 นางสาวนันทิกานต� ปลัดกอง

63113002886 นางสาวสมฤดี รัตนมณเฑียรชัย

63113002887 นางสาวสภารัตน� นิสีดา

63113002888 นางสาวรัชฎา ชิยางคะบุตร

63113002889 นางสาววิลาวรรณ เกษมสินธุ�

63113002890 นายเอกวิชญ� โมฆรัตน�

63113002891 นางสาวนิตยา สิทธิ

63113002892 นางสาวสุธิดา พรมแพง

63113002893 นางสาวศิริลักษณ� มณีรัตน�

63113002894 นางสาวนิลเนตร แก�วคํางาม

63113002895 นางสาวสุทธิดา ไตรวงค�ย�อย

63113002896 นายธนพัฒนื แก>นจันทร�

63113002897 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ

63113002898 นายณัฐพล เทียมสําโรง

63113002899 นางสาวสุภัสสร บุตรเทศ

63113002900 นายยุทธชัย ทุมวรรณ�
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63113002901 นายธีระพงษ� อัตติยะ

63113002902 นายชยพล ไชยกันหา

63113002903 นางสาวเบญจวรรณ มิสา

63113002904 นางสาวป:ยะดา แก�วโยธา

63113002905 นางสาวพรสุดา วรสารศิริ

63113002906 นางสาวกมลวรรณ งับแสนสา

63113002907 นายอานนท� ระจันลี

63113002908 นางสาวอาภรณ� คําใบศรี

63113002909 นางสาวมลฤดี คุณบุราญ

63113002910 นางสาวฐิตินันท� ฤาชา

63113002911 นางสาวธันย�ชนก อินทะรังษี

63113002912 นางสาวอาภากร จันทร�ชนะ

63113002913 นายป:ยะพงษ� เหลาแตว

63113002914 นางสาวศิริลักษณ� สุนารักษ�

63113002915 นายชัชวาล เมืองผุย

63113002916 นายปรัชญา ดวงตา

63113002917 นางสาวกนิษฐา นาโสก

63113002918 นางสาวประนิดา ทองป6Zน

63113002919 นายนิรันดร� เดชสุทธ์ิ

63113002920 นางสาวอรุณวรรณ ศรกายสิทธ์ิ

63113002921 นางสาวเกษราภรณ� อ>อนพินา

63113002922 นางสาวปวีอร เพียคํา

63113002923 นางจุฑารัธ วงศ�ใหญ>

63113002924 นายธนวัฒน� ศรีกุล

63113002925 นายเทียนชัย สุขศีล

63113002926 นางสาววิไลวรรณ ทูลพุทธา

63113002927 นางสาวอรยา แฝงจันทร�

63113002928 นางนิตยา ประจง

63113002929 นางสุมิตานันท� ผุยลานวงศ�
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63113002930 นายสุชัจจ� กิตติพระวงศ�

63113002931 นางสาวตรีนภัส นามวงศา

63113002932 นางสาวจีระวรรณ ศรีอัคราช

63113002933 นางสาวรัชนี กาญจน�สุนทร

63113002934 นายวรินทร� ศิริสิมะ

63113002935 นายสรวิชญ� เสรีรัฐ

63113002936 นางสาวกัณฑิมา ศรีมุงคุณ

63113002937 นางสาวขนิษฐา ชานุบาล

63113002938 นางสาวมติมนต� ลัพธะลักษ�

63113002939 นางสาวศิริลักษณ� ขอนจันทร�

63113002940 นางสาววัชราภรณ� ภูขาว

63113002941 นางสาวยุภารัตน� หันตุลา

63113002942 นางสาวอรปรียา พรหมมหา

63113002943 นางสาวณีรนุช จันทนาม

63113002944 นางสาวอนิศรา วงศ�พรมบุตร

63113002945 นายทักษิณ แสนชมภู

63113002946 นางสาวมาลีพรรณ ราชาเดช

63113002947 นางสาวจิรัชญา ดวงแก�ว

63113002948 นางวราพร มาตรา

63113002949 นางสาวบุษบา ผาสุข

63113002950 นางสาวพิชญา พรหมมิ

63113002951 นางสาวอชิรญา ศรีบัวเทพ

63113002952 นางสาวเยาวภา พลศรี

63113002953 นางสาวทิพวรรณ เหลาเกลี้ยง

63113002954 นางสาวณัฏฐา วิจิตรป6ญญา

63113002955 นางสาวทิวาพร คันธี

63113002956 นายศุภวิชญ� ยะใจ

63113002957 นางเนตรนภา สุริยพันตรี

63113002958 นางสาวตันหยง อินทร�แปUน
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63113002959 นางสาววรรณวิภา กองสิงห�

63113002960 นางศิริวรรณ กุศลฉันท�

63113002961 นางสาวมัลลิกา แสนหูม

63113002962 นางสาวปานเรขา เรืองฤาชัย

63113002963 นางสาววิภาวี จันทะคูณ

63113002964 นางสาวสไมพร วรรณรัตน�

63113002965 นางสาวจุไรพร แก>นงาม

63113002966 นางสาวชไมพร สอนเทพา

63113002967 นางสาวลัดดาวัลย� พลซา

63113002968 นายไตรภพ ทองคนทา

63113002969 นายวันรัตนชัย เชยเชิงวิทย�

63113002970 นางสาววรรณนารี เพ็งนารินทร�

63113002971 นางสาววิจิตรา นาทันคิด

63113002972 นางสาววงศ�สุภา อรทัย

63113002973 นายฉัตราวุธ สิงห�เทพ

63113002974 นางสาวสุชิรา สร�างแก�ว

63113002975 นายนันทฤทธ์ิ สัตถาผล

63113002976 นายพีระพงศ� ชาติชํานิ

63113002977 นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล

63113002978 นางสาวหทัยภัทร เกษารัตน�

63113002979 นางสาวธีรัจฉรา โพธิเพชร

63113002980 นางสาววนิดา เปรมปรีด์ิ

63113002981 นายภัสรพงศ� ศรีพลลา

63113002982 นางสาวมนัชญา มะลาศรี

63113002983 นายเจนณรงค� นามโคตร

63113002984 นายธนพล ไชยพิลา

63113002985 นางสาวนันทนา ทองขาว

63113002986 นางมาลี ปาโดร

63113002987 นายสิทธิเดช นามบุญแผง
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63113002988 นางสาวป:ยะวรรณ กองจันทร�ดี

63113002989 นางสาวณัฐชา วรรณวิเศษ

63113002990 นางสรัญญา ทิมินกุล

63113002991 นางสาวนิภาพร เลิศประเสริฐ

63113002992 นางสาวอันธิกา สีกา

63113002993 นางสาววิภา เสนารักษ�

63113002994 นางสาวเกศกมล สอนวาปT

63113002995 นายจิตรกร ภูมิประหมัน

63113002996 นายวุฒิชัย วิดีสา

63113002997 นางสาวศศิวิมล กรพันธ�

63113002998 นางสาวสุภาพร แก�วบัวระบัติ

63113002999 นางสาวสุมาลี คูณตุ�ม

63113003000 นางสาวจีรนันท� โคตรสีเขียว

63113003001 นางสาวณัฐพร จาดฮามรด

63113003002 นายกิตติธร อุณหะโชติ

63113003003 นางสาวพิมลวรรณ จันทรังษี

63113003004 นางสาวชุติกาญจน� พรหมดี

63113003005 นางสาวณัฐวดี บุญรัตน�

63113003006 นายปราโมช พิสัยพันธุ�

63113003007 นายไกรสิทธ์ิ อริยานุชิตกุล

63113003008 นายพัฒนะ ฉิมงาม

63113003009 นางสาวโยธกา อาจน�วงษา

63113003010 นางสาวจิราภรณ� สุกาวงค�

63113003011 นายนิติพนธ� ทองโคตร

63113003012 นายนคเรศ วิเศษศรี

63113003013 นางสาวครรธรส บ>อคํา

63113003014 นายวิสุทธ์ิ ท�าวนันทะ

63113003015 นายพงษ�ศักด์ิ แสนใจวุฒิ

63113003016 นางสาวสายทิพย� วิรุฬป6กษี
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63113003017 นางสาวรัตนาภรณ� มีนา

63113003018 นางสาวรัตติภรณ� ทุมเที่ยง

63113003019 นายจักรกฤษฏ� กักจัตุรัส

63113003020 นางสาวสายใจ รูวิชิตร

63113003021 นางสาวจุฬาภัทร พรายจันทร�

63113003022 นางสาวธัญญลักษณ� พิมพากุล

63113003023 นางสาวชฎาพร คําอ>อง

63113003024 นางสาวรุจิรา มัยวงศ�

63113003025 นายกิตติพงษ� มาลาศรี

63113003026 นางสาวจิตรา ชุมป6ญญา

63113003027 นายฐิตินันท� ครูรอง

63113003028 นางสาวลลิตา กลางวิชัย

63113003029 นายสิรภพ ต้ังขจรศักด์ิ

63113003030 นางสาวอฌิรยา แก�วน>าน

63113003031 นางสาวสิรยา ตาสี

63113003032 นายรังสิวุฒิ ไชยคุณ

63113003033 นางสาวเพ็ญนภา นาใจดี

63113003034 นางสาวศิรินันท� ศิลาเกษ

63113003035 นางสาววิมลพรรณ� บํารุงเมือง

63113003036 นายนัฐพงษ� กาวน

63113003037 นางสาวชลดรินทร� บุญนิ้ม

63113003038 นางสาววัชราภรณ� หม่ืนสา

63113003039 นายนพธนา สายอ>อน

63113003040 นายวรากร สุคําภา

63113003041 นายจักรพันธ� บัวทิน

63113003042 นางสาวจารุภา รอตสุวรรณ�

63113003043 นางสาวกนกพร พละสาร

63113003044 นางสาวกัญชลีพร บรรเทา

63113003045 นางสาวอลิษา พรมมา
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63113003046 นางสาววัลลภาภรณ� เลิศฤทธ์ิ

63113003047 นางสาววิยดา ยุทธนาฤทธ์ิกุล

63113003048 นายกรกฎ ฟูมบุญ

63113003049 นางสาววริศรา มาตุรินทร�

63113003050 นางสาวชลทิชา วงศ�ป6ดชา

63113003051 นางสาวอินธุอร นันสา

63113003052 นางสาวอรอุมา ป6สสาวัฒนะ

63113003053 นางสาวจิราภรณ� ไปเจอะ

63113003054 นางสาวศศิธร อรรคเสริญ

63113003055 นางสาววิสา เหลาลม

63113003056 นางสาวมีนา ผาใต�

63113003057 นางสาวอําพร ปะทะนนท�

63113003058 นางสาวศิริพร คําบรพิทักษ�

63113003059 นางสาวฟUารุ>ง วงค�คําศักด์ิ

63113003060 นางสาวอรัญญา ชานันโท

63113003061 นางสาวน้ําฟUา คงหา

63113003062 นายเอกขัย แข็งฤทธ์ิ

63113003063 นางสาวชุติกานต� มะรัตน�

63113003064 นางสาวศิริรัตน� กุลวงษ�

63113003065 นางสาวสุพรรณิกา เวียงสิมมา

63113003066 นางสาวภาวิดา ทองพูน

63113003067 นางสาวศุภวรรณ รอบรู�

63113003068 นายสยามรัตน� แก�วทิพย�

63113003069 นายพงษกรณ� นวลภักดี

63113003070 นางสาวดวงฤทัย ทองมหา

63113003071 นางสาวป:ยธิดา ชาวสวน

63113003072 นางสาวณัฏธินี ไชยคีนี

63113003073 นางสาวทวินันท� บุญรัตน�

63113003074 นางสาวปณิดา จันทะศรี
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63113003075 นายณฐวัฒน� แปUนเอี่ยม

63113003076 นางสาวอัญธิกา บุนนท�

63113003077 นายศตวรรษ มะณี

63113003078 นางสาวก่ิงกาญจน� พันธ�เสนา

63113003079 นายจตุรงค� พิมพระศรี

63113003080 นางสาวจุฬารัตน� ศรีบันเทา

63113003081 นางสาวอลิษา อุดมกัน

63113003082 นางสุรีรัตน� แก�วนาค

63113003083 นางสาววรารัตน� สังสุทธิ

63113003084 นางสาวศิรินภา วิชาเรือง

63113003085 นางสาวโสภิดา ไทธานี

63113003086 นางสาวเทมิตา ม>อมพระเนาว�

63113003087 นางสาวไพรินทร� ถือธรรม

63113003088 นายธวัชชัย ประเสริฐสังข�

63113003089 นางสาวเปมิกา โกมาสถิตอิศรางค�

63113003090 นายทิวาทิตย� นูนาเหนือ

63113003091 นางสาวเขมนิจ จันทร�เพ็งเพ็ญ

63113003092 นางสาวกนกวรรณ สารีโท

63113003093 นายสุริโย โคตรมูล

63113003094 นางสาวเกศรา เป\นบุญ

63113003095 นายจเร บุญเสนา

63113003096 นายมิติชน จันพิลา

63113003097 นางสาวชฎาพร หม่ืนวงษ�

63113003098 นางสาวธวัลหทัย ฉิมตระกูล

63113003099 นางสาวรสริน เจริญชัยชนะกิจ

63113003100 นางสาวไอย�ทิพย� อวนพล

63113003101 นางสาววิสสุตา ลีนาลาด

63113003102 นางสาวฐาปณีย� ฮามวงษ�

63113003103 นายยุทธนา อันทะหวา
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63113003104 นายยุทธพิชัย ย่ังยืน

63113003105 นางสาวณัฐชา มะโนขันธ�

63113003106 นางสาวณัฐฎาพรรณ อุปชา

63113003107 นางสาวจิราพร สะพังเงิน

63113003108 นายบริพัฒน� ปวกหลวง

63113003109 นางสาวนันทิยา กาจุVด

63113003110 นางสาวกนกวรรณ พัดน�อย

63113003111 นางสาวขวัญจิรา จําชาติ

63113003112 นายกิตติภณ ดวงทา

63113003113 นายศุภฤกษ� จิรชวาลา

63113003114 นางสาวเกศรินทร� พรมทา

63113003115 นางสาวรัชนีกร แสงสุวรรณ

63113003116 นางสาววรรษชฎา ทันศึก

63113003117 นายจักรราช ชมภูราช

63113003118 นางสาวอัจฉราพร อินทร�ตา

63113003119 นางสาวศุกราวดี กล�าไตยวงศ�ธรรม

63113003120 นายพีระพงษ� แต�ธวัช

63113003121 นางสาวภานุมาศ พันธุ�โพธ์ิ

63113003122 นางสาวตรีทิพ ตู�จินดา

63113003123 นางสาวกัญยาณี ศิษย�ศาสตร�

63113003124 นายมนัสวีร� แอแดง

63113003125 นางสาวชาลิณี ฆารพล

63113003126 นางสาวภิรมญา บัวระภา

63113003127 นางสาวลักขณา บุตนัย

63113003128 นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา

63113003129 นางสาวอริยา หาวิเศษ

63113003130 นางสาวสุภาวดี ทองยา

63113003131 นางสาวสุกัลยา วารีศรี

63113003132 นางสาวชุรีพร เมืองมัจฉา
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63113003133 นายอรรถพร พรมพิลาด

63113003134 นางสาวกมลชนก ดงอนนท�

63113003135 นางสาวมัลลิกา คําภูแสน

63113003136 นายธนพัชญ� บ>อคํา

63113003137 นายอมรเทพ ชื่นชม

63113003138 นางสาวรดาภัค นามพิมูล

63113003139 นายกฤษณะ จีระสมบัติ

63113003140 นางสาวผาสุก ชัยมาโย

63113003141 นางสาวสิริชนก ปานเนียม

63113003142 นายอนุชา บัวระภา

63113003143 นางสาวณิชาภัทร ภูมีศรี

63113003144 นางสาวทิพวรรณ� คณะวงค�

63113003145 นางสาวสโรชา บุญเรือง

63113003146 นางสาวดารุณี โสมสิทธ์ิ

63113003147 นางสาวสํารวย เครือภักดี

63113003148 นางสาวสุดารัตน� ชาวเขา

63113003149 นางสาวเบ็ญจรินทร� สลับศรี

63113003150 นางสาวธนัญญา ถาวร

63113003151 นางสาวนิรมล แสงจันดา

63113003152 นางสาวอทิตยา รุ>งเรืองวุฒิกุล

63113003153 นายธวัชชัย ธนะคําดี

63113003154 นางสาวนันทวรรณ ว>องไว

63113003155 นายชาติชาย สุตะ โคตร 

63113003156 นายมีชัย คนสนิท

63113003157 นายฤทธิชัย ใบโสภา

63113003158 นางสาวศิรินันท� พลพันธ�ขาง

63113003159 นางสาวนริษา ลดเกษ

63113003160 นางสาวปนัดดา ชารี

63113003161 นางสาวผกามาศ ศีรษะพล
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63113003162 นางสุภาลักษณ� ป6ทถาพงษ�

63113003163 นายภัทรพล ปรีเปรม

63113003164 นางสาวชุติมา สะอาดเกลี้ยง

63113003165 นางสาววิลาวัณย� คุตะโค

63113003166 นางสาวอมรรัตน� ธาตุวิสัย

63113003167 นายธนาพล เจริญไชย

63113003168 นางสาวสุธัญญา พืชผักหวาน

63113003169 นายชาญยุทธ แสงวงค�

63113003170 นายต้ังต�น ธงภักด์ิ

63113003171 นางสาวธนพร ผะกาเกตุ

63113003172 นายปฏิวัติ รัชโพธ์ิ

63113003173 นายเก้ือเกียรติ เสนจันทร�ฒิชัย

63113003174 นางสาวภาวิณี บุญมี

63113003175 นางสาวคัทลียา ปริปุนนัง

63113003176 นายกฤษ เชาว�ชอบ

63113003177 นางสาวนฤมล ดวงจันทร�โชติ

63113003178 นางสาวอันธิกา นามบุตร

63113003179 นางสาวพราว ชอบศิลปC

63113003180 ว>าที่ร�อยตรีตะวัน อิ่มวิเศษ

63113003181 นางอรอนงค� จันทะวงศ�

63113003182 นางสาวขวัญใจ ลับมะณี

63113003183 นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด

63113003184 นางสาวศิรินทรา ฝากาทอง

63113003185 นายพชร พรหมรักษา

63113003186 ส.ต.ต.อภิรัตน� มีชัย

63113003187 นางสาวสุดารัตน� คําภูษา

63113003188 นางสาวพิราภรณ� ศิริภาษณ�

63113003189 นายบัณฑิต อุปโคตร

63113003190 นายกิตติพงษ� ชนะพจน�
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63113003191 นายกรกช จันทร�ป6ญญา

63113003192 นายอภินัทธ� ราญมีชัย

63113003193 นางสาวอรปรียา วงค�สําเนา

63113003194 นายธีระธรรม แก�วอินทร�

63113003195 นางสาวอุดมลักษณ� ทองหล>อ

63113003196 นางสาวนิลยา ศรีประทุมภรณ�

63113003197 นายชัยวิชิต พรมวัง

63113003198 นางสาวดวงฤทัย สารสินธุ�

63113003199 นางสาวณญาดา ขุนทํานาย

63113003200 นายมงคล ดําริห�

63113003201 นางสาววราพร ดวงสุภา

63113003202 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีปะโค

63113003203 นายจักรวุธ คัธโส

63113003204 นางสาวสุทธิดา จันทร�ที

63113003205 นางสาวกัลยรัตน� สมภักดี

63113003206 นางสาวธนิชา เบ็ญจะ

63113003207 นางสาวศิริลักษณ� พงษ�พิมพ�

63113003208 นายชนวิศท� วัยเหนิดลื้อ

63113003209 นายทัตเทพ ไตยราช

63113003210 นางสาวพรรณทิวา ประกันสิทธ์ิ

63113003211 นายอรรถพล กัมมะชัยคํา

63113003212 นางสาวทัดดาว สีช�า

63113003213 นางสาวสิริขวัญ จําปารินทร�

63113003214 นางสาววิราภรณ� จันทรสมบัติ

63113003215 นายณัฐสิทธ์ิ บุญราช

63113003216 นายเทพารักษ� อาจฉกรรณ�

63113003217 นายจิรภัทร เดือนฉาย

63113003218 นายกีรติ บางเกิง

63113003219 นางสาวรัตติยากรณ� กระแสงสิงห�
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63113003220 นางสาวกัลยา กงลีมา

63113003221 นางสาวพิมพ�ลภัส เปลี่ยนพิทักษ�

63113003222 นางสาวแคทลียา คะสีทอง

63113003223 นางสาวนฤนาฏ นุราช

63113003224 นายภมร ดรุณ

63113003225 นายจักราน แสนผล

63113003226 นางสาวพงษ�ลดา กัลยาบาล

63113003227 นางสาวพรพรรณ กลุ�มศิล

63113003228 นางสาวอุบลวรรณ พจนา

63113003229 นายอัครพนธ� เหมือยพรม

63113003230 นายพนมรักษ� ประก่ิง

63113003231 นางสาวนัฎฐิกา โคตรสมบัติ

63113003232 นายเอกลักษณ� กําลังเลิศ

63113003233 นางสาวจิราภรณ� ใจบุญ

63113003234 นางสาวประภัสสร หาริตะวัน

63113003235 นางสาวกิตยาภรณ� คนหาญ

63113003236 นายอดิศร รินทะลึก

63113003237 นางสาวพรรณิภา อิสรานุวัฒน�

63113003238 นางสาวสุนิษา ทันบุญมา

63113003239 นางสาวนภสร ลีสม

63113003240 นางสาวกมนรัตน� ฦาแรง

63113003241 นางสาวไอยลดา โพดนิ่ม

63113003242 นางสาวภริดาภรณ� สัพโส

63113003243 นายจีรัฐติกุล ลิ้มพานิชย�

63113003244 นายเฉลิมศักด์ิ ปUองหลักคํา

63113003245 นายวีระศักด์ิ ผิวบาง

63113003246 นายพิทยา โพธ์ิศรี

63113003247 นางสาวรัตนาภรณ� หงษ�แสน

63113003248 นางสาวณัฐธิดา เกิดวิชิต

หน�า 112 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113003249 นางสาววนิดา จันทะวิระ

63113003250 นางสาวสุภาวดี อินชูใจ

63113003251 นายวราวุฒน� บุญชาญ

63113003252 นางสาวสุภัคสรณ� ชาติเจริญ

63113003253 นางสาวจิราวดี สินเธาว�

63113003254 นางสาวสุดาพร พรหมกูล

63113003255 นางสาวพรพิมล จงหมวด

63113003256 นางสาวจุฑามาศ ศรีสวรรค�

63113003257 นายจีรายุทธ สงศรี

63113003258 นางสาวอภิญญา นามสง>า

63113003259 นางนริศราภรณ� อนันทวรรณ

63113003260 นางสาวกัญญาณัฐ ลุนบับภา

63113003261 นางสาวธัญญพร โคตะสิงห�

63113003262 นางสาวณัฐนิชา วังโน

63113003263 นายนิกร สระคนบุรี

63113003264 นางสาววิจิตรา สิ่วละคร

63113003265 นางสาวจิราภา ผุสดี

63113003266 นายพงษ�ป6ญญา ลาชะเลา

63113003267 นางสาวพัชรี ชื่นชม

63113003268 นางสาวญานิกา เพ็ชรไทย

63113003269 นางสาวธลิตา แสงพรมชาลี

63113003270 นายอิทธิพล โทสมบูรณ�

63113003271 นางสาวรัศมีจันทร� กันยุบล

63113003272 นายศรายุทธ ฮวดพรหม

63113003273 นางสาวผกาวัลย� พงษ�สระพัง

63113003274 นายมานิต รินทา

63113003275 นายนวพล ศิริเคน

63113003276 นางสาวสุรีรัตน� นาคํา

63113003277 นางสาววรรณดา พรมโยธี
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63113003278 นางสาวอรทัย สุขรมย�

63113003279 นายป:ยะพงษ� ผิวขํา

63113003280 นายคุณานนต� ฟUาสาร

63113003281 นางสาวทิพวรรณ อรัญโชติ

63113003282 นางสาวสุรีมาศ พุ>มอิ่ม

63113003283 นางสาวสุพา ธนูศร

63113003284 นางสาวธัญญเรศ มุทุตา

63113003285 นายจิรายุทธ พรมเรียน

63113003286 นายวรชิต ชนะกุล

63113003287 นางสาวสุปรียา ผงบุญตา

63113003288 นายธวัชชัย แสนอภัย

63113003289 นางศิรินารถ ทิทึกทักษ�

63113003290 นางสาวอภิรดี เชียงกางกุล

63113003291 นายราชชวิน ศิรโภคินกุล

63113003292 นายรณชัย เปTยร�กลิ่น

63113003293 นางสาวสุดารัตน� ดาวน�อย

63113003294 นางสาวกฤติกา สายอุราช

63113003295 นางสาวศุชันษา อินหา

63113003296 นายจักพรงษ� จันทร�สะอาด

63113003297 นางสาววีรภัทรา นาราศรี

63113003298 นางสาวนิตยา จอมทิพย�

63113003299 นายสุรชัย มงคลศิริ

63113003300 นางสาวจินตนา ศรีวงษา

63113003301 นายชัยณรงค� พรหมจันทะ

63113003302 นางสาวสุจิตรา วงศ�มีแก�ว

63113003303 นายพีรพงษ� พรมเพียง

63113003304 นางสาวนริศรา จันทร�อ�วน

63113003305 นายศรายุทธ อุ>นกลม

63113003306 นางสาวณัฐกาญจน� ทํามาใหม>
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63113003307 นางสาวศิริภาพร อินทริง

63113003308 นางสาวสิริสกุล บุญพินิจ

63113003309 นางสาวสุจิตรา สุมาพา

63113003310 นางสาวมัณฑิรา ใจทัศน�

63113003311 นายปริญญา หงษาคํา

63113003312 นางสาวมณีรัตน� มาตะรักษ�

63113003313 นางสาวขนิษฐา ทองอยู>

63113003314 นางสาวมยุรี ศรีชํานาญ

63113003315 นายจิรายุทธ ดอนสีชา

63113003316 นางสาวณัฐนิตย� นิมณะพัชร

63113003317 นายพัฒนเศรษฐ� พระโนเรศ

63113003318 นายวชิรวิทย� ศรีนอ

63113003319 นายดุษฎี ภูก่ิงงาม

63113003320 นางสาวป:ยฉัตร ไทธานี

63113003321 นายธงชัย แสงชาติ

63113003322 นายนัฐกรณ� ไชยหม่ืน

63113003323 นายรามฤทธ์ิ เหมือนฤทธ์ิ

63113003324 นายปฐมพงษ� บุญยอด

63113003325 นายปรีชา เพชรพันธ�

63113003326 นางสาวนิสาชล พลวาปT

63113003327 นางสาวอมิตา เสนีวงศ� ณ อยุธยา

63113003328 นางสาวรักษ�สุดา เชิดชนม�

63113003329 นางสาวณัฐพัชร� เชื้อศิริขวัญ

63113003330 นางสาวอุทุมพร อุ>นแก�ว

63113003331 นางสาวป6ทมา มีทองแสน

63113003332 นายพงษ�ดนัย วรสาร

63113003333 นางสาวกานดามณี วัชโรสินธุ�

63113003334 นายพสธร พินิจ

63113003335 นางสาวสุพัตรา พิมพา
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ระดับปริญญาตรี

63113003336 นางสาวนิชาภา แข>จะวัด

63113003337 นางสาวชลดา มีลา

63113003338 นายณัฐวุฒิ เสนานุช

63113003339 นางสาวปรียธิดา นิลนะมะ

63113003340 นายปารินทร� พรหมอารักษ�

63113003341 นางสาวพัฒนา ดีดวงพันธ�

63113003342 นายภัทรกุล บุญมา

63113003343 นางสาวพัชราภรณ� คําวิเศษ

63113003344 นายชวกร สกุลวรประเสริฐ

63113003345 นางสาวดุษฎี ภูแปUง

63113003346 นางสาวศุทธินี อ>องแจ>ม

63113003347 นางสาวจิราภรณ� กุลมะโฮง

63113003348 นางสาวพนิดา โถแพงจันทร�

63113003349 นางสาวป6ญชิตา สุวรรณชาตรี

63113003350 นางสาวณัฐชยา เพ็งสา

63113003351 นางสาวโกลัญญา กุลวงศักด์ิ

63113003352 นางสาวพรพิมล รังหอม

63113003353 นายนัฎพงค� วงค�ชาชม

63113003354 นางสาวอัญมณี นาสินสร�อย

63113003355 นางสาวศิโรรัตน� วิเศษไชย

63113003356 นางสาวปฐมา สุวรรณไตร

63113003357 นางสาวดลยา พยัคชาติ

63113003358 นางสาวอัจฉรา จรคํา

63113003359 นางสาวสาธิกา ร>มเย็น

63113003360 นางสาววิรชา สิวิไลย�

63113003361 นางสาวสุวรรณา วรรณศรี

63113003362 นางสาวสุดาภรณ� ทองทาบ

63113003363 นายภูมินทร� ก่ัวชมภู

63113003364 นายนิธิกร ประชากูล
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63113003365 นายรัฐพล บุพโลม

63113003366 นางสาวธนารักษ� โคตรภู

63113003367 นางวรินทร�ทิพย� กุณาพัฒน�

63113003368 นางสาวสุภาณี ศิริทหาร

63113003369 นางสาวคําฟUา ศรีจันทร�

63113003370 นายพิพัฒน� โพธ์ิศรี

63113003371 นางสาวแจ>มจันทร� ศรสังเขป

63113003372 นางสาวอรพรรณ ทองใส

63113003373 นางสาวภาวิณี เพริดพริ้ง

63113003374 นางสาวธัญญลักษณ� รักจันทร�

63113003375 นางสาวผกามาศ นีอํามาตย�

63113003376 นายศุภมิตร จึงธีรกุล

63113003377 นางสาวอัญทริกา กํ่าจําปา

63113003378 นางสาวประไพ พาหา

63113003379 นางสาวสุดาพร อิ่มบุญสุ

63113003380 นางสาวศุจินธรา ชายตระกูล

63113003381 นางสาวสว>าง บุราชรินทร�

63113003382 นางสาวธิดามาศ ยะภักดี

63113003383 นางสาวอิงอร สมรักษ�

63113003384 นางสาวโสภิญญา นิลศิริ

63113003385 นางกรกนก ทับสุริ

63113003386 นางสาวจิราพรรณ เทพพรม

63113003387 นางสาวนุทราพร ชนะมาร

63113003388 นายฐาปกรณ� เนติธรรมนาถ

63113003389 นางสาวสาวิตรี ขุนทะ

63113003390 นางสาวพรเทวา คามะเชียงพิณ

63113003391 นายพีรวัส ศึกขยาด

63113003392 นางสาวเจียระไน ไชยชนะแสง

63113003393 นายภานุพงษ� ระย�าจันทร�

หน�า 117 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี
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63113003394 นายกิตติศักด์ิ เพ่ือนใจมี

63113003395 นางสาวอนุตรา อินทสอน

63113003396 นางสาวณัฏฐวรรณ แซกพุดซา

63113003397 นางสาวยุพาภรณ� พรมภักด์ิ

63113003398 นายรุ>งโรจน� พรมวิชัย

63113003399 ส.ต.อ.อภิวัฒน� นครชัย

63113003400 นายธนโชติ พลน้ําเที่ยง

63113003401 นายไชยวัฒน� ศรีนอม

63113003402 นางสาวภวชญา หิรัญจิรคุณ

63113003403 นางสาวชลธิชา บุดดีสุวรรณ

63113003404 นางสาวอินทิรา เกิดผล

63113003405 นางสาวชัชชญา สังโวลี

63113003406 นางสาวกรรณิการ� สุทธิ

63113003407 นางสาวกนกอร นาขะม้ิน

63113003408 นายศุชานนท� พิมลตะกูล

63113003409 นางสาวจุฬาภา หัสดี

63113003410 นางสาวยลดา ดวงดี

63113003411 นางสาวอรพิมล วุฒิโรม

63113003412 นายนพฤทธ์ิ พุ>มพรม

63113003413 นางสาวเบญจมาศ เลิศนคร

63113003414 นางสาวสุธาวัลย� ทิทึกทักษ�

63113003415 นางสาววราภรณ� พรมมัชชะ

63113003416 นางสาววิมลยา โคตรทองวงค�

63113003417 นางสาวจุฑาภรณ� หลอดบุญ

63113003418 นายศรัณย� หลักกลาง

63113003419 นางสาวธัญญลักษณ� กายชาติ

63113003420 นายนริศ จักรเครือ

63113003421 นายวุฒิธร อินทราภา

63113003422 นายกริช วสุขกิตติคุณ
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ระดับปริญญาตรี

63113003423 นางสาวรัชนี ประกอบแก�ว

63113003424 นางสาวเบญจมาศ โสภากุล

63113003425 นางสาวชลิตวรรณ แพงคอนสาร

63113003426 นายจิรายุ ภิรมย�การ

63113003427 นางสาวดาระวรรณ ทองแบบ

63113003428 นางสาวพราวนภา วิพายา

63113003429 นายนวพล สีหราช

63113003430 นางสาวธนิดา สุทธิมงคล

63113003431 นางสาวภีมวรา รุ>งรัศมี

63113003432 นางสาวพรพิมล อินทร�ทอง

63113003433 นายประจักษ� แก�วยอดนิล

63113003434 นางนุชนาฎ ปะสาวะระ

63113003435 นางสาวพรรณิพา ไชยวงศ�คต

63113003436 จ>าสิบตรีวิสิทธ์ิ มุกดาม>วง

63113003437 นายเลิศวรรธน� ปกิตประดินันทน�

63113003438 นายสกาวุธ บุญตัน

63113003439 นางวรัญญา น�อยเสนา

63113003440 นางสาวจันทนี บ�งพินิจ

63113003441 นางสุพรรษา เอกตาแสง

63113003442 นางสาวอรอนงค� คําภาพงษา

63113003443 นายบัญทิต โพธิสม

63113003444 นายเอกพจน� จันทรา

63113003445 นางสาวรตีวรรณ โมรัตน�

63113003446 นางสาวเปรมฤทัย ทองสุพล

63113003447 นายธนภณ แสงวิชัย

63113003448 นางสาวยุวดี มะโนมัย

63113003449 นายวัชรินทร� ชื่นตา

63113003450 นางสาววรัญญา หล�าหมอ

63113003451 นางสาวสุดารัตน� บรรณการกิจ
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ระดับปริญญาตรี

63113003452 นางสาวมนินา ทิลารักษ�

63113003453 นางทัศนีย� สื่อกลาง

63113003454 นางสาวนุชรินทร� มะณีวรรณ�

63113003455 นางสาวกรรณิการ� เจริญวงศ�

63113003456 นางสาวรมิดา สรวงศิริ

63113003457 นางสาวนฤมล สุวรรณเพชร�

63113003458 นางขนิษฐา โพมิผล

63113003459 นายอาคเนย� สร�อยคํา

63113003460 นางสาวอมรรัตน� ประแดงปุย

63113003461 นายเวไนย ระวิวรรณ

63113003462 นางสาวจุฑาพร วัชเดช

63113003463 นายวงศกร ครโสภา

63113003464 นางสาวประภาภรณ� วรรณละภา

63113003465 นางสุลาวัลย� ประเสริฐ

63113003466 นายธีรวัฒน� จันทร�ชม

63113003467 นางสาวรวงทอง ราชูธร

63113003468 นางสาวสุดาลักษณ� อะทะขันธ�

63113003469 นางสาวป:ยาภรณ� สวรรยาวิสุทธ์ิ

63113003470 นายอดิเทพ เที่ยงภักด์ิ

63113003471 นางสาวลภัสรดา ป6ญญาแก�ว

63113003472 นางสาวนฤมล โนนวังชัย

63113003473 นางสาวศุภรัตน� ขันดี

63113003474 นางสาวจริยา เสนจันตะ

63113003475 นางสาวจิรภิญญา พิมพิลึก

63113003476 นายปลายฟUา คนบุญ

63113003477 นายไกรยศ ผลภิญโญ

63113003478 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองยศ

63113003479 นางสาวรัตน�ตะวัน สุเพิก

63113003480 นางสาวชุติกาญจน� จันเสน
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63113003481 นางวาสนา แก�วประทุม

63113003482 นางสาววรางคณา ร>มโพธ์ิเงิน

63113003483 นางสาวสุพัฒตา สีบุญแปลง

63113003484 นางสาวสุภารัตน� บุตระมี

63113003485 นางสาวชลธร ทุมวัน

63113003486 นางอินทวา สอนเกิด

63113003487 นางสาววิชุดา ทัศมี

63113003488 นางสาวรัตติยา ภาโนมัย

63113003489 นายสมพงษ� มนต�อิ่น

63113003490 นายศราวุธ ไชยหานิตย�

63113003491 นางสุพัตรา ทาระแก�ว

63113003492 นางสาววรดา โนนแก�ว

63113003493 นางสาวสุณิสา รื่นมาลี

63113003494 นางสาวนิรมล หารินไสล

63113003495 นางสาวกมลชนก จรัสจันทร�

63113003496 นางสาวอนัญญา ศรีสร�างคอม

63113003497 นางสาวนพรัตน� วรชิต

63113003498 นางสาวเบญจพร หีบแก�ว

63113003499 นางสาวพิริญาภรณ� เพ็ญชาลี

63113003500 นายวโรตม� อยู>สําราญ

63113003501 นางสาวชลดา สุวรรณพันธ�

63113003502 นางสาวสุกัญญา ธรรมธาตุ

63113003503 นายทิชากร ศรีพอ

63113003504 นายณรงค�ชัย กันทิสา

63113003505 นายสังหรัฐ สาระกุล

63113003506 นางสาวมะลิวัลย� เถาเบา

63113003507 นางสาววรรณวิภา บุญส>ง

63113003508 นายพีรพล วันลา

63113003509 นางสาวณิชาพร ไหวดี
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63113003510 นางสาวป6ทมา กุลดิลก

63113003511 นางสาวปนิดา จันทร�น�อย

63113003512 นางนฤมล อ>อนแก�ว

63113003513 นางสาวประภัสสร นงพิลา

63113003514 นายอรรถพล เฮ�ารัง

63113003515 นายศุภกร ถนอมเทวศิริกุล

63113003516 นางสาวภูษณิศา จันทโรมา

63113003517 นางสาวกรรทิมา การุญ

63113003518 นางสาวนฤนาท เทศศรีเมือง

63113003519 นางสาววรรณภา กาสาจันทร�

63113003520 นางสาววรรณวิสา ชินบูรณ�

63113003521 นายธราริน โสมาตร

63113003522 นางสาวอารียา คําภูมี

63113003523 นายวัลลภ ถาวร

63113003524 นางสาวณัฐพร เหล็กสัก

63113003525 นางสาวเกตนรี พงษ�เสน>ห�

63113003526 นางสาววิยะดา บัวบน

63113003527 นางสาวปานิสรา ยะพลหา

63113003528 นางสาวอลิตา แน>นตีนผา

63113003529 นายธีรพัฒน� เอียดใหญ>

63113003530 นางสาวรุ>งทิพย� ชัยพรมมา

63113003531 นางสาววธิดา เสยกระโทก

63113003532 นางสาวกศิณ�นันท� พรมเสาร�

63113003533 นางสาวนวลนภา ลาญาติ

63113003534 นางสาวพิมพ�นภัส โคธิเสน

63113003535 นางสาวสุพัตรา ปากสีมล

63113003536 นายนวนิตย� กล�าวิกรณ�

63113003537 นายอดิศักด์ิ อินทร�นอก

63113003538 นางสาวอริสา โกมล
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63113003539 นางสาวสุภาภรณ� ทําทอง

63113003540 นางสาวพิชญาภา สุพร

63113003541 นางสาวฉัติพร พิลาวัลย�

63113003542 นางสาวพรทิพย� เพ็งอินทร�

63113003543 นางสาวเยาวลักษณ� อุปทุม

63113003544 นางภัทรสรินทร แก�วเฮ�า

63113003545 นางสาวสุกัญญา คําภาษี

63113003546 นางสาวกฤษติยา สิทธิจันทร�

63113003547 นางสาวจิราวัฒน� นารีรัตน�

63113003548 นายสิทธิวัฒน� ธนะคําดี

63113003549 นางสาวประภัสสร โคตรบุญครอง

63113003550 นางสาวทิพาพรรณ สิงห�ป6Zน

63113003551 นายธีรวิทย� สุวรรณเพ็ชร

63113003552 นางสาวพิศรารักษ� เมิงไชยสงค�

63113003553 นายสืบสกุล ตะนุมงคล

63113003554 นางสาวกานติมา บัวสีดํา

63113003555 นางสาวมินตรา รวมธรรม

63113003556 นายธีรภัทร วงศ�บาตร

63113003557 นายไพฑูรย� ข>วงทิพย�

63113003558 นายศรัณยู ชูทองรัตนะ

63113003559 นายธวัชชัย โถบํารุง

63113003560 นางชุมพร ม่ังมี

63113003561 นางสาวพรรณพัชร ทุยเวียง

63113003562 นายธนากร เหง�าละคร

63113003563 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีบุญเรือง

63113003564 นางสาวกัลยา พนยาง

63113003565 นางสาวภาวิณี วงศิลา

63113003566 นางสาวเนตรชนก บัวฮมบุรา

63113003567 นายชัชวาล สุขเสนา
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63113003568 นางสาวนุชนาถ ไพคํานาม

63113003569 นางสาวสุกัญญา ศรีบัวขาว

63113003570 นางสาวธนาภรณ� สาสี

63113003571 นางสาวสุดารัตน� เเก�วหยาด

63113003572 นางสาวกมลทิพย� ศรีสองชัย

63113003573 นายชิษณุ ติยบุตร

63113003574 นายฐปนวัฒน� อินภูวา

63113003575 นางสาวปวีณา ทิตะระ

63113003576 นางสาวกฤติยา พันยากิจ

63113003577 นางสาวอณัฐชา บุญพันธ�

63113003578 นายทรงชัย มุกดาม>วง

63113003579 นายณัฐพล รูปคม

63113003580 นางสาวสุภรัตน� เวียงสมุทร

63113003581 นางสาวศิวัชญา จรกระโทก

63113003582 นางสาวพิชญาพร กรรโณ

63113003583 นายนเรนทร� แก�วอุ>นเรือน

63113003584 นายกิติศักด์ิ ประภาวนัง

63113003585 นางสาวกนกวรรณ ชาติชารี

63113003586 นางสาวมธุรส ไขประภาย

63113003587 นายบุญชัย สิงสูงเนิน

63113003588 นายพลวัฒน� ป6สสาพันธ�

63113003589 นางสาวชนัญนิตา กรรมหาวงศ�

63113003590 นางสาวจีรภิญญา สุรภักดี

63113003591 นางสาววริษา ปรีชาพานิช

63113003592 นางสาวพรนารินทร� แสงจันทร�

63113003593 นางสาวจันทิมา นาลา

63113003594 นางสาวปุญญิสา หงษ�สุดตา

63113003595 นางสาวชนัดดา ศรรักษ�

63113003596 นางสาวป:ยรัตน� ขันละ
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63113003597 นางสาวสุนิษา รามมะมะ

63113003598 นางสาวอภิริยา ศรีนูเดช

63113003599 นางสาวพรพิมล ภูดี

63113003600 นายวงศกร เคนนาดี

63113003601 นางสาวภัชรวดี โคตรชมภู

63113003602 นายวีรวัฒน� โนนน�อย

63113003603 นางสาวอัญพัชญ� นพพรรณสิทธ์ิ

63113003604 นายอภิสิทธ์ิ ตุมอญ

63113003605 นางสาวรัตติยา โสพันธ�

63113003606 นางสาวนาตยา ก�อมมะณี

63113003607 นายกิตติพงศ� อูปแก�ว

63113003608 นายศุภเชรษฐ� ไตรยราช

63113003609 นายศุภักษร ตาสว>าง

63113003610 นางสาวคริสทีน จอมคํา

63113003611 นางสาวศิณีพร พรมลา

63113003612 นางสาวฐิรัตติกาล วดีศิริศักด์ิ

63113003613 นางสาวบุษยารัตน�  Mฺบุญพรม

63113003614 นางสาววิภาดา กุดแถลง

63113003615 นางสาวศุภดา ไชยรัตน�

63113003616 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีสิทธิพรหม

63113003617 นางสาวกัญญาพร จิตรประสงค�

63113003618 นางนฤมล ภูมิดอนชัย

63113003619 นายสุทิวัส หาระโคตร

63113003620 นางสาวสุภัสสรณ� สิริพันธุ�ภัค

63113003621 นางสาวภาวินี ศรีสงค�

63113003622 นางสาวกุลสตรี คันธบุปผา

63113003623 นายเกรียงไกร โพธิจักร�

63113003624 นางสาวบุษกร ต>างใจ

63113003625 นายกิMตติศักด์ิ สีเสน
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ระดับปริญญาตรี

63113003626 นางสาวพุทธธิดา สอนคํามี

63113003627 นางสาวลภัสรดา แนวเมือง

63113003628 นางสาวทิฆัมพร ปะระทัง

63113003629 นายแดนสวรรค� ชรินทร�

63113003630 นายชัยวัฒน� น�อยสีมุม

63113003631 นายภักดี พิทักษา

63113003632 นายกฤษณะ จันทร�วงเดือน

63113003633 นางสาวนิรชา อาจอํานวยการ

63113003634 นายวิษณุพงษ� ทุ>มกระเด่ือง

63113003635 นายพิชยเดช ศาลาคํา

63113003636 นางสาวเกียรติสุดา ดีจันทร�

63113003637 ว>าที่ร�อยตรีธีราวุฒิ นาคเสน

63113003638 นางสาววิภาลักษณ� หารคุโน

63113003639 นางสาวอนุธิดา เรืองเดช

63113003640 นางสาวนันทพร ทองสันทัด

63113003641 นางสาวสุนิสา โพนชัด

63113003642 นางสาวหทัยชนก ศรีทอง

63113003643 นางสาวชฎาพร พรหมจันทา

63113003644 นายภาณุพงศ� พงศ�กิจจาวณิชย�

63113003645 นางสาวกนกภรณ� ประสพ

63113003646 นางสาวกัญจน�กมล มณีจันทร�

63113003647 นางสาวนวรินทร� อินทรสูต

63113003648 นางสาวศยามล คําภูแก�ว

63113003649 นางสาวแพรวภัส วงศ�ศรีชา

63113003650 นางสาวรุ>งนภา แสนหมู

63113003651 นางสาวนุสรา ธรรมวงค�

63113003652 นางสาวเบญจมาศ เชษฐา

63113003653 นายกาจพล อัคคละ

63113003654 นางสาวจิราพร ชมมณี
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ระดับปริญญาตรี

63113003655 นายจตุรงค� จันทะเดช

63113003656 นางสาวสุกัญญา ชัยชนะ

63113003657 นางสาวทิพรัตน� ภัทรประทานพร

63113003658 นางสาวปาริชาติ ซาเมืองศรี

63113003659 นายจิราวุธ แสนบรรดิษฐ�

63113003660 นายชัยภูมิ ปUองจัตุรัส

63113003661 นางสาวอัจฉราพร บัวสาย

63113003662 นางสาวนภาพร เพ่ิมพูน

63113003663 นายวสันต� หล�าคอม

63113003664 นางสาวรินนภา สมสนุก

63113003665 นายจรูญ ม่ังมูล

63113003666 นางสาวณัฏฐนิช แสนคําเฮือง

63113003667 นางสาวจุฬาลักษณ� ถ่ินโคกสูง

63113003668 นางสาววันศิริ สุขวิพัฒน�

63113003669 นางสาวสุกัญญา ไชยเสนา

63113003670 นางสาวสุมิลตรา สอนธรรม

63113003671 นายอนงค�ฤทธ์ิ พรมสอน

63113003672 นางสาวปริตา มูลศรีแก�ว

63113003673 นายรักษ�วงศ� วงศ�ใหญ>

63113003674 นางสาวจริยา นิตะยะรส

63113003675 นายวีรศักด์ิ สายทองคํา

63113003676 นายเสฎฐวุฒิ นูเพ็งฐ�

63113003677 นายไตรภพ สารีนันท�

63113003678 นางสาวคุณัญญา บุญเริง

63113003679 นางสาวประภาพร เลิศเสถียร

63113003680 นางสาวเทพธิดา สลางสิงห�

63113003681 นางสาวณัฐธิดา สิตตะวงค�

63113003682 นางสาวไพรจิตร อักษร

63113003683 นางสาวเจนจิรา กัญชะนะกาญ
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63113003684 นางสาวภารดา ประวาระณา

63113003685 นายสิทธิศักด์ิ ศรีนาทม

63113003686 นางสาววรรณีกา สุวรรณศรี

63113003687 นางสาวศศิธร บุญชัยดุ�ง

63113003688 นายวัชระ ตะฮวด

63113003689 นายกิตติพงษ� สุระวิชัย

63113003690 นางสาวมณฑิรา อันทรง

63113003691 นายกรวีย� สุวรรณโพธ์ิศรี

63113003692 นายอัชฎา ญาณป6ญญา

63113003693 นายมนตรี ชารี

63113003694 นางสาวละมัย หารินไสล

63113003695 นางสาวสุวินีย� เพลิดพราว

63113003696 นางสาวทิวาพร แก�วสีสม

63113003697 นางสาวมนฤดี หลักคํา

63113003698 นางสาวจิตรลดา ศิริวงศ�

63113003699 นางสาวสุมิตตา ธรรมขันธ�

63113003700 นายกิตติพล อินทรสิทธ์ิ

63113003701 นายอนุสรณ� วงค�แสนไชย

63113003702 นางสาวสกุลรัก ศิริโส

63113003703 นางสาวอรอุมา เหมือดเข่ือนขันธ�

63113003704 นางสาววิลาวัลย� มุ>งสูงเนิน

63113003705 นางสาวนภัส จันป6ดถา

63113003706 นางสาวดรุณี วันทา

63113003707 นางสาวบุญยานุช หาระทา

63113003708 นางสาวณัฐพิชา ชมชายผล

63113003709 นายเชาวพัฒน� โพธ์ิศรี

63113003710 นางสาววนิชฎา ขันตีจิตร

63113003711 นางสาวศิรินภา พรมรักษา

63113003712 นางสาวสุมาลี ธงวาส
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63113003713 นางสาวศิริพร โสนางาม

63113003714 นางสาวนราพร เทพิน

63113003715 นายชิติพัทธ� สายธนู

63113003716 นายศรชัย ไพคํานาม

63113003717 นายสมหมาย พังแสงสุ

63113003718 นายอภิรมย� ภูแปUง

63113003719 นายจีระสิทธ์ิ ดกเอียร�

63113003720 นางสาวพรพนา ผาเพ็ญ

63113003721 นางสาวพลอยไพลิน ทัศคร

63113003722 นายสันติภาพ สายนนท�

63113003723 นางสาวลลิตา ธงภักด์ิ

63113003724 นางสาวเมธาวี ทองงาม

63113003725 นางสาวกมลชนก จันทะโชติ

63113003726 นางสาวอนิศร บุตรเต

63113003727 นายเนติธร อินทรเกษม

63113003728 นางสาวลําชี ศรีดาชาติ

63113003729 นางสาวเด>นนภา คําสว>าง

63113003730 นางสาวชไมพร ยันตะพันธ�

63113003731 นางสาวเจนจิรา กุดวงศา

63113003732 นางสาวจีรนันท� อินทรวาริช

63113003733 นางสาวปราศรี แสงมณี

63113003734 นางสาวเทียมจันทร� เหมืองทอง

63113003735 นางน้ําอ�อย ณ หนองคาย

63113003736 นางสาวนันทนิจ ดาบพิมพ�ศรี

63113003737 พันจ>าอากาศเอกวัชรพงษ� ธงศรี

63113003738 นางสาววัชรีภรณ� สรวงศิริ

63113003739 นางสาวมุกดา พิลาแดง

63113003740 นางสาวภัทรดา ศรีสร�อย

63113003741 นายพีระพล ใจเที่ยง
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63113003742 นายพิษณุ โพธ์ิทา

63113003743 นายกิตติพันธ� ศรีวิลัย

63113003744 ว>าที่ ร�อยตรีหญิงสิรดา ปานสุวรรณ

63113003745 นางสาวกมลพรรณ ทองพิทักษ�

63113003746 นางสาวมลิวัลย� ลุนสะแกวงษ�

63113003747 นางสาวแพรวนภาพรรณ เจริญชัย

63113003748 นางสาวพัชรี สุนทรา

63113003749 นางสาวรุ>งนภา ม่ันยืน

63113003750 นางสาววิศัลยา เดชพุฒ

63113003751 นางสาวสุภาวดี กงกาเลียน

63113003752 นางสาวจิรายุ พรหมอารักษ�

63113003753 นางสาวนิตนภา บุญศิริ

63113003754 นางสาวศุภกานต� บุญเสริม

63113003755 นายฐาปกรณ� แสงทอง

63113003756 นางสาวมาริษา คุณาวุฒิ

63113003757 นายดุสิต วะทาแก�ว

63113003758 นางสาวอารียา ศูนยนต�

63113003759 นายป:ยวัฒน� จันทร�ศรี

63113003760 นางสาวจิรา แดงหล�า

63113003761 นางสาวนุชนภา จันทะนะ

63113003762 นางสาวมัณฑนา ใจทน

63113003763 นางสาวมินตรา วิรัตน�

63113003764 ว>าที่ร�อยตรีสุเมธี เพ็ญศรี

63113003765 นางสาวพิมพิไล อุทัยนิตย�

63113003766 นายภูมิพัฒน� โสภา

63113003767 นายวิทยา วังใจ

63113003768 นายกิตติคุณ จันทะบุตร

63113003769 นางสาววิชุดา วงศ�เตชะ

63113003770 นางสาวลดาวัลย� เทศแดง
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63113003771 นางสาวกรรณิกา แย�มยวน

63113003772 นางสาวสิรินันท� จันทร�เป\ง

63113003773 นายปฐมภพ ลินโพธ์ิศาล

63113003774 นางสาวมยุรา แก>นสุวรรณ

63113003775 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิศรีรัตน�

63113003776 นายสุคนธ� ขันทะเนตร�

63113003777 นางสาวกวินนา ถมมา

63113003778 นางสาวน้ําทิพย� บุญเรืองจักร

63113003779 ส.อ.เทิดไท ศรีวิชา

63113003780 นางสาวสิรินาถ อุประ

63113003781 นายธนิพันธ� สิมลี

63113003782 นายศุภากร ดวงพุฒ

63113003783 นางสาวนุชนาถ แสงขาน

63113003784 นางสาวหงษ� สินสมุทร

63113003785 นางสาวจันจิรา ทิศรี

63113003786 นายอธิศ เสวิวัฒน�

63113003787 นางสาวสุดารัตน� จ>าบาล

63113003788 นางสาวสุธีธิดา นามีผล

63113003789 นางสาวปริญญาภรณ� คล�ายทอง

63113003790 นางสาวธารารัตน� มูลพรม

63113003791 นางสาวสารชา สายทอง

63113003792 นายยุทธพล สุระเสียง

63113003793 นางสาวเกตนภา จันทะหาร

63113003794 นางสาววนัชพร ไชยทองพันธุ�

63113003795 นายภัทรเทพ ป6ญจมาตย�

63113003796 นางสาวอุบล สิริเชษฐ

63113003797 นางสาวนภัสสร สีหาบุตร

63113003798 นายเอกธนัช จันทรเสนา

63113003799 นางสาวมะลิวรรณ ลือคําหาญ

หน�า 131 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113003800 นางสาวผกายแก�ว จันทร�ประทักษ�

63113003801 นางสาวลลิตา มุขธระโกษา

63113003802 นายอัศวิน คุรุบาสี

63113003803 นางวราลี เพ็งบุญ

63113003804 นางสาวจินตนา หาญมนตรี

63113003805 นางสาวลักษมณ ผิวสวัสด์ิ

63113003806 นายกิตติศักด์ิ ผลประการ

63113003807 นายวุฒิพงศ� ไชยชาติ

63113003808 นายกิตติพงษ� สุวรรณชัย

63113003809 นางสาวธัญณิชา กาศหาร

63113003810 นางสาวนริศรา ครั่งยวด

63113003811 นางกษมา ทองจรัส

63113003812 นางจริยา จําปาบุรี

63113003813 นายกรวิทย� ผุยมาตย�

63113003814 นางสาวจุฑารัตน� เรืองเศรษฐี

63113003815 นางสาวธารโสภิณ สีกานิน

63113003816 นางสาวอรทัย มะกรูดอินทร�

63113003817 นางสาวณีรตรี ศรีคัญทะ

63113003818 นางสาวนิภาพร วงค�หลัง

63113003819 นางสาวสุดาพร สระบุตร

63113003820 นางสาวพนิดา ครุนันท�

63113003821 นายภูมิรัตน� ชื่นปรีชา

63113003822 นางประภาพร การุญ

63113003823 นางสาวสาวิตรี ศรีบุญเรือง

63113003824 นางสาวขวัญฤทัย เพ่ิมทรัพย�

63113003825 นางสาวกมลรัตน� คนาจันทร�

63113003826 นายสุภาพ ศิริทน

63113003827 นางสาวพรสุดา แก�วสุวรรณ

63113003828 นางสาวกรกนก นิจจะ
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63113003829 นางสาวกัญติกา ศรีเทียน

63113003830 นายธนุส กุมตัน

63113003831 นายพลวัตร ศรีคํา

63113003832 นางสาววรวรรณ รีชัยวิจิตรกุล

63113003833 นายชัยรัตน� เหี้ยทา

63113003834 นางสาวนลิตา นามกันยา

63113003835 นายสุวัฒน� นพคุณวงศ�

63113003836 นางสาวสุภาภรณ� สุขทา

63113003837 นางสาวสนธิยา อุบัวบล

63113003838 นางสาวกรนิกา พุทธกัง

63113003839 นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ

63113003840 นางสาวสาวิตรี ศรีจันดี

63113003841 นางสาวสุจิตรา พรมหากุล

63113003842 นางสาวปภาดา นิสัญตา

63113003843 นางสาวธันยธรณ� ยลประสงค�

63113003844 นายทศพร ชัยนิคม

63113003845 นายสันติภาพ ถ่ินแสนดี

63113003846 นางสาวรุ>งฤดี นอศรี

63113003847 นางสาวเพ็ญนภา ประการแก�ว

63113003848 นายมงคล โพธ์ินะ

63113003849 นางสาวลัลน�ลลิต เกียกขุนทด

63113003850 นางสาวภัทราภรณ� แก�วดี

63113003851 นางสาวพรพรรณ ธนะอุตร

63113003852 นางสาวประนัดดา หอมวงศ�

63113003853 นางสาวณภาภัช สอนสุภาพ

63113003854 นางสาวศศินา น�อยเกิดมี

63113003855 นางสาวอรนุช บุตรโม

63113003856 นางสาวเฟSPองฟUา ศรีบุญราช

63113003857 นายฐิติพงษ� ฌานอภิรักษ�
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63113003858 นายอภิสิทธ์ิ นามพบ

63113003859 นางสาวขนิษฐา พรมทอง

63113003860 นายบรรณวิทิต บุญประคม

63113003861 นางสาวนุสรา คินาพิทย�

63113003862 นางสาวสุชาดา ดานะ

63113003863 นายกีรติ สุขรี

63113003864 นางสาวสุภาพร แก�วผิวอาจ

63113003865 นางชนัญชิดา ไตรวิภาค

63113003866 นางสาวสุณิสา ไมสุวรรณ�

63113003867 นายเปรมณัชฐ� เกตุประทุม

63113003868 นายนนท� วัณณกุล

63113003869 นางสาวเจนจิรา ผิวหูม

63113003870 นายสิริพงศ� ชํานาญไพร

63113003871 นายเดชา อุทัยบาล

63113003872 นายอนิรุธ สุขขัง

63113003873 นางสาววณิดา พะนิรัมย�

63113003874 นางสาวอติพร สืบสาย

63113003875 นางสาววาสนา มงคลสวัสด์ิ

63113003876 นางสาวเบญจมาศ ศิริฟอง

63113003877 นางสาวสุธิดา ศรีแก>นจันทร�

63113003878 นางสาวน้ําทิพย� กวนสุพรรณ

63113003879 นางสาวพรนภา ผลิป6ญญา

63113003880 นางสาวจิราภรณ� สุดวิจิตร

63113003881 นางสาวนิรชา พิมพ�พันธ�

63113003882 นางสาวสุนิสา วงศ�พรหม

63113003883 นางสาวอัจฉรา ป6กษา

63113003884 นางสาวสมฤดี คําพัน

63113003885 นายธนากร บุพศิริ

63113003886 นางชุติกาญจน� สุริยะไชย
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63113003887 นางสาวจุฑาทิพย� เบี้ยกระโทก

63113003888 นางสาววรนุช บุตรดีสุวรรณ

63113003889 นางสาวกัญชมาภรณ� แพนชัยภูมิ

63113003890 นางสาวจิราพร บุญนิโชติ

63113003891 นางนภสร มิชิฉัยยะ

63113003892 นางสาวฑาริณี สีสันต�

63113003893 นางสาวสารินี มัดหา

63113003894 นายกู�ชัย จันทร�ชนะ

63113003895 นางสาวผกามาศ วรรณวงค�

63113003896 นายสุพจน� ดวงดี

63113003897 นายกานต� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113003898 นายนฤเบศ ธารเจริญ

63113003899 นางสาวเกษฤดี บุญม่ังมี

63113003900 นางสาวนิตยา นันทะผา

63113003901 นางสาวจีรนันท� หล�ากันยา

63113003902 นางสาวพรรณิภา พันแฮด

63113003903 นางสาวศยาพร ผ>านสําแดง

63113003904 นางสาวสุดาภา สุวรรณวาปT

63113003905 นางสาวนุชจิรา แสงฤทธ์ิ

63113003906 นางสาวสุวิมล โคตรภูธร

63113003907 นางสาวป:ยะวดี ขวัญศรี

63113003908 นายป:ยะ ปาละป:ก

63113003909 นางสาวยุวลักษณ� บูรณ�เจริญ

63113003910 นางสาวกรรณิกา นรภาร

63113003911 นายศิวณัฐ สารวรรณ�

63113003912 นางสาวบุษยมาศ คําป6ง

63113003913 นางสาวมินตรา บุรีแสง

63113003914 นายธนภณ เหรียญทอง

63113003915 นางสาววราภรณ� อุสาหะพันธ�
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63113003916 นางสาวจันทร�จิรา เหลาทอง

63113003917 นายอัษฎาวุธ เกรัมย�

63113003918 นางสาวมัสลิน เพราะทะ

63113003919 นางสาวภัทรนันท� เจริญวัย

63113003920 นางสาวมุธิตา คูณขอนยาง

63113003921 นางสาวรําไพ คําป6นโย

63113003922 นายณัฐวุฒิ ยศติวงษ�

63113003923 นายชลม�ตวัน ลาศา

63113003924 นางสาวปทิตตา กิติราช

63113003925 นายณรงค�ฤทธ์ิ กาเจริญ

63113003926 นางสาวเกษราพรรณ แซงอุ>น

63113003927 นางสาวมรรยาท โสภา

63113003928 นางสาวกัญญารัตน� คามวุฒิ

63113003929 นายพงศกร ยอดสง>า

63113003930 นายณัฐพงศ� อินทมา

63113003931 นางสาวพรพิมล ศรีกะแจะ

63113003932 นายศักดา สัตตะโส

63113003933 นางสาวบัณฑรวรรณ พรหมอารักษ�

63113003934 นางสาวลลิตา แสนคํา

63113003935 นางสาวประภัสสร เทศรุ>งเรือง

63113003936 นางสาววารุณี วค�พันธ�

63113003937 นางสาวพิฆเณศวร� แก�วตรี

63113003938 นายวิวัฒน�ชัย จันทะนุย

63113003939 นายอนุรักษ� เพียใหม>

63113003940 นางสาวศรสุณี ปานิเสน

63113003941 นายพิชิต ประสมทรัพย�

63113003942 นายกันต�รวี แก�วประพาฬ

63113003943 นางสาวภัทราภรณ� เทียมสินสังวร

63113003944 นางสาวนิโลบล นันทะจักร�
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63113003945 นางสาวจิราภรณ� เมยดง

63113003946 นายทิวทิวา ศรีวัด

63113003947 นายพิเชษฐ� มูลสุวรรณ

63113003948 นางสาวพันณิดา หุติพรม

63113003949 นางพิกุล ระวะใจ

63113003950 นางสาวนพมาศ ไพคํานาม

63113003951 นายวิทยา แบ>งทิศ

63113003952 นายวิชาญ เสนามงคล

63113003953 นางสาววิลาวัณย� ย่ิงวงค�

63113003954 นางสาวปาริฉัตร เหระวัน

63113003955 นายอุเทน โคตรกุดแคน

63113003956 นายสุรชัย มนตรี

63113003957 นางสาวณัฐศิมา ศรีคัฒนพรม

63113003958 นางกนกวรรณ ศรีวิชา

63113003959 นางสาวไพลิน โคตรวิทย�

63113003960 นางสาวรุ>งนภา เทียวไทย

63113003961 นางสาวกัญยาณี แผ>นศิลา

63113003962 นายเฉลิมวงศ� วงศ�กาไสย

63113003963 นางสาวชนาพร สุวรรณ�น�อย

63113003964 นางสาวชิดชนก วังศรี

63113003965 นางสาวนันทวัน ศรีจันทร�

63113003966 นายไพฑูรย� ศรีสมพร

63113003967 นางสาวกิตติยารัตน� ชื่นใจ

63113003968 นางสาวอรอุมา เขียวน้ําชุ>ม

63113003969 นายผดุงศักด์ิ ชัยสุระ

63113003970 นายจตุพงษ� พลไสย

63113003971 นางสาวบุษยพร ป6Mสสะ

63113003972 นางสาววงเดือน ลีพฤติ

63113003973 นางสาวนวลจุฑา โมทํา
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63113003974 นางจริญญา ภูปุย

63113003975 นายวุฒิชัย ทิวะสิงห�

63113003976 นายอภิชัย กิติรัตน�

63113003977 นางสาวนริศรา อุตนาม

63113003978 นายองอาจ ไร>พิมาย

63113003979 นางสาวศุภนิดา สาระคร

63113003980 นายภาณุพงศ� ฟูวิโรจน�

63113003981 นางสาวปติญญา นิระเคน

63113003982 นางสาวสุดารัตน� บุญรักษา

63113003983 นางสาวฐิตามินทร� วงศ�จันทรเสนา

63113003984 นางสาวภรพรรณ พาเคาะ

63113003985 นางสาวธรรญชนก พาคํา

63113003986 นายชัยพร บุญไชยะ

63113003987 นายกฤตกร ติยะโคตร

63113003988 นายยุทธพิชัย บัวโต

63113003989 นางสาวนิภาพร นาชัยพูล

63113003990 นางสาววชิราภรณ� สําโรงแสง

63113003991 นางสาวณัฐวดี แปโค

63113003992 นางสาวธัญลักษณ� ฐานะ

63113003993 นางสาวอิศราภรณ� คําภูแสน

63113003994 นางสาวชลธิชา ศรีพินิจ

63113003995 นางสาววิมานมอง แสนยะมาตย�

63113003996 นางสาวดวงใจ นันดิลก

63113003997 นางสาววิภาพร น�อยคําดี

63113003998 นางสาวนิภาภรณ� ไชยขาน

63113003999 นายอุดมศักด์ิ ป6ณณราช

63113004000 นางสาวธิดารัตน� อ�วนอินทร�

63113004001 นายสารวัตร� คงทัน

63113004002 นายศุภวัฒน� ต้ังจริยาพิสุทธ์ิ

หน�า 138 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113004003 นางสาวปานชนก ดีสะเกต

63113004004 นายอัฎฐเศรษฐ� เรืองเดช

63113004005 นางสาวภาณุมาศ มณีบู>

63113004006 นายกาณฑ� บริบูรณ�

63113004007 นางสาวสุทธิดา บุตรดีสุวรรณ�

63113004008 นายอัษฎาวุฒิ จิตผล

63113004009 นางสาวชนันรัตน� เถ่ือนฤาชัย

63113004010 นางสาวรมณียา อุปพันธ�

63113004011 นางสาววิภาภรณ� ประวัติศรีชัย

63113004012 นายวุฒิพงษ� เนตรภักดี

63113004013 นางสาวมานิตา มูลรัตดา

63113004014 นายธีรศักด์ิ ศิริเพ็ชร�

63113004015 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�ด�วง

63113004016 นางสาวดาราศรี เลิศสงคราม

63113004017 นายปณิธาน ศุภรัตนกุล

63113004018 นางสุชันษา แสนทวีสุข

63113004019 นางชฎาพร อัครศุภวรกุล

63113004020 นางสาวนันทนา สารีนันท�

63113004021 นางสาวจิดาภา ทองพรหม

63113004022 นายฉัตรชัย วงษ�ลุนลา

63113004023 นางสาวอลิสา พลเย่ียม

63113004024 นางสาวกาญจนา อุทัยกัน

63113004025 นายสุทธิพงษ� สินโสภา

63113004026 นางสาวกัลยารัตน� สุนารักษ�

63113004027 นางสาวอรวรรณ ลือชัย

63113004028 นางสาวชยาภรณ� ผิวผ>อง

63113004029 นางสาวสมหญิง แสนโคตร

63113004030 นายพชรกร ดวงปรีชา

63113004031 นางสาวพิณทอง ทองปน

หน�า 139 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113004032 นายศุภมงคล แสนสิทธ์ิ

63113004033 นางสาวพรรณราย ฤทธ์ิศักด์ิ

63113004034 นางสาวนาฎลัดดา พิมพรัตน�

63113004035 นางสาวพนิดา ทะลิเพ็ง

63113004036 นางสาวจันทร�จิรา โคตรมิตร

63113004037 นางสาวกนกพร ป:Pนโพธ์ิทอง

63113004038 นายนัฐกิจ แก�วหล�า

63113004039 นางสาวกมลชนก ทุมมาลา

63113004040 นางสาวบุญนิสา โนนทิง

63113004041 นางสาวพัชรินทร� ลาน้ําเที่ยง

63113004042 นางสาวเพ็ญนภา พลวงศ�ษา

63113004043 นายศักด์ิดา ปราบคนชั่ว

63113004044 นายนัฐพงษ� วงค�ตาผา

63113004045 นางสาววราภรณ� แย�มกลิ่น

63113004046 นางสาวสุกัญญา สําคัญ

63113004047 นายอิทธิ อิธิตา

63113004048 ว>าที่ร�อยตรีหญิงฐิติพรรณ พุทธาผา

63113004049 นางสาวป:ยะนาฎ วงศ�สาย

63113004050 นางสาวอ�อนรัตดา พรมพินิจ

63113004051 นายสุพัฒน� ฉัตรธรรมนารถ

63113004052 นายอภิวัฒน� บุญรี

63113004053 นางสาวสุนิตา เพียลาดไหล

63113004054 นางสาวป6จจวรรณ พรหมศิริ

63113004055 นางสาวพรพรรณ มาลาศรี

63113004056 นางสาวจิราภรณ� วงษ�พิมสร

63113004057 นางสาวสรัญญา ชัยอาจ

63113004058 นายป6ถจากร รัศมี

63113004059 นางสาวอุลัยวัลย� ศิริวัฒน�

63113004060 นางสาวพรนภา เดชไกร
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63113004061 นางสาวธัญพิชชา นามตาแสง

63113004062 นายอาทิตย� โตVะชาลี

63113004063 นางสาววิมล หินจันทร�

63113004064 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญประกอบ

63113004065 นางสาวขวัญหทัย เพลินจิตร

63113004066 นางสาวสMุภัตรา ชินบMูรณ�

63113004067 นางสาวสุภาวรรณ วังคําแหง

63113004068 นายธวัช โฮมแพน

63113004069 นายเอกพงษ� มาสวัสด์ิ

63113004070 นางสาวอัญญาณี วรรณสาร

63113004071 นางสาวศิริรัตน�ดา คําหุ>ง

63113004072 นายอนุชา ภวภูตานนท�

63113004073 นายณัฐวุฒิ ใครจันทร�เศรษฐ�

63113004074 นางสาวกนกวรรณ เชียงพฤกษ�

63113004075 นางสาวสุรีรัตน� พรมรัตน�

63113004076 นายพงศ�ศิริ แง>มสุราช

63113004077 นายชินกร รวมธรรม

63113004078 นางสาวอภิญญา อภิวิมลลักษณ�

63113004079 นางสาววลัยพรรณ แก�วจิรสิทธ์ิ

63113004080 นางสาวขนิษฐา พิมพ�สีดา

63113004081 นางสาวกฤตยา แพงโคตร

63113004082 นางสาวทิพวรรณ บุตรดีศักด์ิ

63113004083 นางสาวขนิษฐา ราชโยธา

63113004084 นางสาวอลิสรา มณีวรรณ

63113004085 นายวสันต� ถานะการณ�

63113004086 นายอนุวัฒน� ลุนราช

63113004087 นางสาววิรินญา ศรีภิรมย�

63113004088 นางสาววิชุดา ไวยวรณ�

63113004089 นายรัชชานนท� ตาสว>าง
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63113004090 นางสาววัชฌิราภรณ� พาลอิ่มมะเริง

63113004091 นางสาวนันติยา สุพร

63113004092 นางสาวสุนิษา ธรรมมาคํา

63113004093 นางสาวพัชรา จันทรเสนา

63113004094 นางสาวจิรานุช พะอิสาณ

63113004095 นางสาวเมกุมิ คูวาฮารา

63113004096 นางสาวสุวิภา บุญประเสริฐศรี

63113004097 นายอดิศักด์ิ พรรคพล

63113004098 นางสาวชุติมา จงแก>นบุญ

63113004099 นางสาววันวิสาข� บุดดา

63113004100 นางสาวสุกฤตา จาเพียราช

63113004101 นางสาววิภาดา ท�าวขุนศรี

63113004102 นายอรรถพล วงษ�วิราช

63113004103 นางสาวอรัญญา ตะวะนะ

63113004104 นายลัดคะพล แก�วเชื่อม

63113004105 นางสาวนันทนา โพธ์ิเต้ีย

63113004106 นางสาวสาวิตรี ปUานภูมิ

63113004107 นางสาวเสาวภา อุ>นสิม

63113004108 นางสาวป:ยธิดา คงป6ญญา

63113004109 นางสาวเสาวลักษณ� เพียสา

63113004110 นายป:ยะพงษ� พันธุ�เดช

63113004111 นางสาวสุวนันท� กันสาย

63113004112 นางสาวพรรณิกา พรหมกูล

63113004113 นางสาวพนิดา จันทะแจ>ม

63113004114 นายนวพล วงศ�กาฬสินธุ�

63113004115 นางสาวทิพย�ธิดา ป6สสาคํา

63113004116 นางสาววรรณ�วิดา โคตุทา

63113004117 นางสาววนัสนันท� เพียรภายลุน

63113004118 นางสาวณัฐนครินทร� จันทร�กลิ่น
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63113004119 นางสาวชิดชนก เหมะนิล

63113004120 นางสาวจารุวรรณ อุดม

63113004121 นายปริญญา พ่ึงประจวบ

63113004122 นางสาวปาริฉัตร บุญทะจันทร�

63113004123 นายจีรวิทย� จักนิสสัย

63113004124 นายชัยวิชิต สายคง

63113004125 นายอภิณพ ป6ญโญวัฒน�

63113004126 นางสาวจริยา วาปTเก>า

63113004127 นางสาวจริยา นามเพ็ง

63113004128 นางสาวผกามาศ อภัยโส

63113004129 นางปนัดดา มาลา

63113004130 นางสาวพัชรินทร� ประเสริฐสม

63113004131 นางสาวกนกพร สวัสดี

63113004132 นางสาววิลาสินี ตังคไชยนันท�

63113004133 นายณัฐิพงษ� พัชรพลรักษ�

63113004134 นางสาวศุภรัตน� รสโสดา

63113004135 นายอภิศักด์ิตรี สมชัยยา

63113004136 นางสาวยลดา คําภูนิจ

63113004137 นางสาวศรัญดา ไชยยงค�

63113004138 นางสาวนิภาภัทร แก�วมะ

63113004139 นางสาวสุธิชา นาระทํา

63113004140 นางสาวปนัดดา ปานแสน

63113004141 น.ส.สุนิตา สืบสิงห�

63113004142 นางสาวก่ิงแก�ว เชื้อสิงห�

63113004143 นายจิตรกร ลากร

63113004144 นางสาวกาญจนา ศรีเหรา

63113004145 นายณัฐพล โพธ์ิไทรย�

63113004146 นางสาวพัชราพร ด�วงพรมโพธ์ิ

63113004147 นางสาวชฎาพร เขาวงค�
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63113004148 นายคณิน มรกตศรีวรรณ

63113004149 นางสาวนงค�รักษ� ศรีโนรา

63113004150 นางสาวสุวิตา จันทร�พาณิชย�

63113004151 นายภาณุภัส หอมเพชร

63113004152 นางสาวกนกพิชญ�M สุพินิจ

63113004153 นายวัชระ เหล>วเเซง

63113004154 นางสาวจริยาภรณ� สัตย�ธรรม

63113004155 นางสาวเวธิกา เนธิบุตร

63113004156 นายจตุรงค� น�อยบัวทิพย�

63113004157 นางสาวสมจิตร ปะนัง

63113004158 นางสาวศุภาพร สุทธิมาตย�

63113004159 นายธราวุฒิ บุดดีเหมือน

63113004160 นางสาวสุรีพร สีนามโหน>ง

63113004161 นางสาวอมรรัตน� ลุนอุบล

63113004162 นางสาววิภาวดี จันทรสิงหาร

63113004163 นายสิทธิพงษ� คําอ>อน

63113004164 นางสาวยุวดี คนฉลาด

63113004165 นางสาวสุนิสา ชัยสิทธ์ิ

63113004166 นางสาวยุภาพร บุญอาจ

63113004167 นางสาวทิพวรรณ ไชยตะวงค�

63113004168 นางสาวอรกานต� มุลิจันทร�

63113004169 นางสาวฐิติพร น�อยฮิ

63113004170 นางสาวจีราภา หล>อนสิ่ว

63113004171 นางสาวเอมอร เพชรปUอ

63113004172 นางสาวกนกพร บุญพา

63113004173 นายสุเทพ ศรศิริ

63113004174 นายกฤตวิทย� เชื้อสาทุม

63113004175 นางสาวสุพัตรา นันทะพรม

63113004176 นางสาวพัชรี พลสีลาด
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63113004177 นางสาวพรรณราย มิตรโยธิน

63113004178 นางสาวนาตยา ชารีแสน

63113004179 นายกิตตินัฐ พิลาวรรณ

63113004180 นายอดิศักด์ิ โค�วเจริญสุข

63113004181 นางสาววราภรณ� เนตรพรหม

63113004182 นางสาววิกานดา ศรีสร�อยพร�าว

63113004183 นางสาวฑิตยา พลนิโคตร

63113004184 นางสาวฐิติมา ฟองสังข�

63113004185 ส.อ.ธวัชชัย แก�วหัวนิล

63113004186 นายทศพร วรรณคํา

63113004187 นางอนัญญา ศารารัมย�

63113004188 นายสรณัฐ วงศ�ษาพาน

63113004189 นายนัฐพงษ� พิชพันธ�

63113004190 นางสาววิภาแก�ว มุงแสน

63113004191 นางสาวชนานา มณีทิพย�

63113004192 นางสาวจตุพร สอนกางทิศ

63113004193 นางสาวมณีรัตน� ประสารศรี

63113004194 นายนราธิป โรจนวัชระ

63113004195 นางยุคลธร มะณีสี

63113004196 นางสาวปวีณา งอยจันทร�ศรี

63113004197 นางสาวรุ>งตะวัน สุขรมย�

63113004198 นายรุ>งโรจน� ฉายแม�น

63113004199 นายชัชชัย จันทร�ศรีเมือง

63113004200 นางสาวรุ>งนภา หม่ันมี

63113004201 นางสาวจารวี เครือวัลย�

63113004202 นางสาวจิตรตินันท� ลีทอง

63113004203 นายวัชระ วารินทร�

63113004204 นายอนุชา ภารสําราญ

63113004205 นายวรพล สุขสําราญ

หน�า 145 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113004206 นางสาวพิมพ�นิภา ทองคํา

63113004207 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทนาม

63113004208 นางสาวพรทิพย� จวงหาญ

63113004209 นางสาวนุชนาฏ รุ>งโรจน�วิทยกุล

63113004210 นางสาวโชติรส ลํามะสะ

63113004211 นายวิทวัช คงเลิศ

63113004212 นายวัชรพล งอนลาด

63113004213 นางสาววายุรี สว>างสุข

63113004214 นางสาวประไพพิศ กาละกุล

63113004215 นางสาววิลินทร� ฤทธ์ิอ�วน

63113004216 นางสาวเมธิกา ก�อนเงิน

63113004217 นางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงศ�

63113004218 นายกฤษฎา สารพัน

63113004219 นายปฐวี ไชยชนะ

63113004220 นางสาวจันทิมา ชายกวด

63113004221 นายนรา พรหมมาแดง

63113004222 นางสาวนนลนี ขันแข็ง

63113004223 นางสาววิราวรรณ ชาวเวียง

63113004224 นายก�องภพ หงษ�ไทย

63113004225 นางสาวสุกุมาลย� คําภา

63113004226 นางสาวเพ็ญนภา ทองละเอียด

63113004227 นายวิชาญ มาสุข

63113004228 นายเจษฎา ริกําแง

63113004229 นางสาวพิรัญญา มูลรัตดา

63113004230 นางสาวสุทธิดา สาครเจริญ

63113004231 นางสาวดวงพร โพธินาม

63113004232 นายณัฏฐวัฒน� บุญวิเทียน

63113004233 นางสาวณัฐชยา ศรีสมุทร

63113004234 นางสาวสุภัสสร คําชมภู
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63113004235 นางสาวนิตยาวรรณ ไพศาล

63113004236 นางสาวสุดารัตน� วะเกิดเปUม

63113004237 นายเกรียงศักด์ิ ศรีลัย

63113004238 นายชาญณรงค� จําปาลี

63113004239 นายธนากรณ� บุญประคม

63113004240 นางสาวสุกัญญา จงเทพ

63113004241 นางสาวรติยากร บาลเพชร

63113004242 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีระไตย

63113004243 นายธนพร มณีรัตน�

63113004244 นางสาวจรัญญา พานศรี

63113004245 นายภูวเรศ มากอง

63113004246 นางสาวสุจิตตรา ประยงค�

63113004247 นางสาวบุษบง พลนอก

63113004248 นางสาวกวิสรา ภูก่ิงพลอย

63113004249 นางสาวกาญจนา วิบูลย�

63113004250 จ>าเอกพงศกร พบสมัย

63113004251 นายจัตุรงค� คัณทักษ�

63113004252 นางสาวรชตวรรณ คงผดุง

63113004253 นางสาวเกวลิน มาลัยทิพย�

63113004254 นางสาวสุกัญญา พิมพะสูตร

63113004255 นางสาวพรทิพย� วงษ�ขุลี

63113004256 นางสาวศิริพร โพธ์ิสิงห�

63113004257 นายพัฒนพงศ� ทันบุญ

63113004258 นางจิราภรณ� บุญธรรม

63113004259 นางสาวนาฏยา ยศป6ญญา

63113004260 นางสาวป6ญจมา ปXาหญ�า

63113004261 นางสาวมณีรัตน� พิมพ�พันธ�

63113004262 นางสาวทรินันท� แสนสุมา

63113004263 นางสาววราภรณ� ภูคงน้ํา
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63113004264 นายวัชรพล วงศ�ธนสารสิน

63113004265 นางสาวทิพวรรณ เสนางคะบุตร

63113004266 นายประสงค� ตาจา

63113004267 นายตุลา ไชยแสง

63113004268 นางสาวขนิษฐา สุทธิบริบาล

63113004269 นายสกุลชัย ไชยประโคม

63113004270 นางสาวทัศนีย� ทะบันหาร

63113004271 นางสาวจุฑารัตน� กองแสง

63113004272 นายยงยุทธ คําเหลือง

63113004273 นางสาวสุภาวดี สาริบุตร

63113004274 นางสาวสาวิตรี โกษาแสง

63113004275 นางสาวทัศนี เหนือคูเมือง

63113004276 นางสาวชไมพร บุตรจันทร�

63113004277 นางสาวจารุชา อVอสปอนพันธุ�

63113004278 นางสาวศิริรัตน� พรมจินดา

63113004279 นางสาวชนัญชิดา ใจเอื้อ

63113004280 นางสาวนิภาวัลย� เมืองสุย

63113004281 นางสาวอารียา มณฑาทิพย�

63113004282 นักเรียนนายสิบตํารวจรัชชานนท� พรหมศิริ

63113004283 นางสาวเปมิกา ธงยศ

63113004284 นายวรวิทย� แวววงศ�

63113004285 นายสมเกียรติ ลาวงษ�

63113004286 นางสาวนิภาพร นิโรจอาด

63113004287 นายศิวดล เหลือผล

63113004288 นางสาวธัญรัศม� จันทสงเคราะห�

63113004289 นายอนุชา วัฒนากุล

63113004290 นายกิตติภัฏ ใจคง

63113004291 นางสาวกรกนก ศิลารักษ�

63113004292 นายจาตุรงค� วามะลุน
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63113004293 นางสาวธัญญรัตน� อนุเวทย�

63113004294 นางสาวพรรษภรณ� ไกรยราช

63113004295 พ.อ.ตณัฐวุฒิ พรมมา

63113004296 นายกิติศักด์ิ อุตราชา

63113004297 นายศุภชัย จิตจักร

63113004298 นางสาวศิริพร ชาวยศ

63113004299 นางสาวจิรัชญา เหล>ากว�าง

63113004300 นายกิตติคุณ ศรีทับทิม

63113004301 นางสาวเย็นจิตร มงคลนํา

63113004302 นางสาววิชชุตา ชัยเอิก

63113004303 นางสาวกมลรส รุจิรกมลภัทร

63113004304 นางสาวธมนณัฏฐ� บุตรโยจันโท

63113004305 นางสาวกัญญ�วรา ไชยทะมาตร�

63113004306 นางสาวยุภาวดี สังสิมมา

63113004307 นายสุชน บุดดาหวัง

63113004308 นางสาวกุลสตรี มูลปUอม

63113004309 นางสาวณัฐกมล บุตรโชติ

63113004310 นางสาวอนงค�ใย ยางหงษ�

63113004311 นางสาวป:ยะวรรณ โสมงาม

63113004312 นางสาวพชรวรรณ ดวงอุปะ

63113004313 นางสาวชรินทร จันทร�อ�น

63113004314 นางสาวจินดารัตน� สุรินทะ

63113004315 นางสาวลัดดาวัลย� สุนทรวัฒน�

63113004316 นางเกษรินทร� บุญตา

63113004317 นายคมกฤษณ� บริบูรณ�

63113004318 นางสาวลัลน�ลลิต อัครฮาดศรี

63113004319 นางสาวดวงฤทัย สีสาคุณ

63113004320 นางสาวปรัชย�นันท� ทรัพย�อุดม

63113004321 นางสาวณัฐชนน อุตมาณ
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63113004322 นางสาวจิราภรณ� รักษาศิละ

63113004323 นางสาวรัชณีกร วงม่ิง

63113004324 นางสาวป6ญญดา อุทาทิพย�

63113004325 นางสาวภักดี คําสงค�

63113004326 นายอรรถชัย อุดรเขต

63113004327 นางสาวสุทธาทิพย� วังคีรี

63113004328 นางสาวพฤษภา รักงาม

63113004329 นางสาวรพีพร สุวรรณไตรย�

63113004330 นายอุทัย ใจซ่ือ

63113004331 นางสาวอภิญญา พันธสุวรรณ

63113004332 นางสาวอาภาพร พิมโคตร

63113004333 นางสาววิภาดา กะวน

63113004334 นายพิชัย วงศ�ผาบุตร

63113004335 นางสาวรัตติยา ศาลกลาง

63113004336 นายศุภกรณ�กิจ ศรีสุธรรม

63113004337 นางสาวธิวาพร สายสมบัติ

63113004338 นายกันต�ระพี ผางน้ําคํา

63113004339 นางสาวณิชาภัทร บุญมาตุ>น

63113004340 นางสาวเพ็ญประภา อุ>นแก�ว

63113004341 นายตุลธร เลขตะระโก

63113004342 นางสาววนิดา สุขปSZอ

63113004343 นางสาวอาภรศิริ โนนยะโส

63113004344 นางลดาวัลย� นาสมตรึก

63113004345 นางสาวศันสนีย� แก�วบัวป6ด

63113004346 นางสาวเกตน�สิรี น�อมระวี

63113004347 นางสาวอรพรรณ ดวงดูสัน

63113004348 นางสาวชญาวีร� สุภาวัน

63113004349 นายดิษฐกรณ� พงษ�พัฒนฤทธ์ิ

63113004350 นางสาวปภั สรา อ>อนหวาน

หน�า 150 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113004351 นางสาวจุฑาทิพย� ดีระสาน

63113004352 นายปฏิพัทธ� เลพล

63113004353 นายชนพล พิศวงค�

63113004354 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณราช

63113004355 นางสาวจิราวรรณ วงษ�ถ่ิน

63113004356 นางสาวจิริยา น�อยมะลิวัน

63113004357 นายปริญญา ภูเด>นผา

63113004358 นายศุภกร แสงทอง

63113004359 นายชาญชัย รันละโคตร

63113004360 นายชัยณรงค� สัตยาภิวัฒน�

63113004361 นางสาวกฤตจุฑา จันตะนี

63113004362 นายไพรวรรณ ศรีเตชะ

63113004363 นางสาวจุรีพร เกษโพนทอง

63113004364 นางสาวปานหทัย อินทรพานิชย�

63113004365 นางสาวศศิษา พรมมาสิทธ์ิ

63113004366 นางวิริดา มณทล

63113004367 นางสาวจารุวรรณ ไชยมานันท�

63113004368 นางสาวพรรณฐิภา แสวงผล

63113004369 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมพิลา

63113004370 นายฐปนพงศ� ผลจันทน�

63113004371 นางสาวณัฏฐนันท� ทองคํา

63113004372 นางสาวขนิษฐา มูลคาย

63113004373 นายธวัชชัย วิเชียร

63113004374 นายกิตติศักด์ิ ชิณแสง

63113004375 นายกรรชัย  ิวิบูลย�ศิลปC

63113004376 นางสาวสุดารัตน� โพธิยา

63113004377 นางสาวเขมิกา โคตรสมบัติ

63113004378 นางสาวศิริญา หอมหวล

63113004379 นางสาวอาลิษา เมืองมัจฉา
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63113004380 นางสาวภัคจิรา ลัยศรี

63113004381 นายศราวุฒ จันโท

63113004382 นางสาวชลิตา ยืนย้ัง

63113004383 นางสาวมัณฑนา ยะโส

63113004384 นางสาวภรณ�ทิพย� นามบุรี

63113004385 นางสาวณัฐกมล ยศน>าน

63113004386 นายวิรุฬห�สอง นนตะแสน

63113004387 นางสาววนิดา สุภาพันธ�

63113004388 นางเฟSZองฟUา คําทะเนตร

63113004389 นางสาวอินทุอร หีบงา

63113004390 นางสาววรารัตน� จันทคร

63113004391 นางสาวนิราวรรณ พรมคํา

63113004392 นางสาวขวัญจันทร� วัยกิจ

63113004393 นางสาวภคินันทน� สอนเครือ

63113004394 นายธีรยุทธ ดุลบดี

63113004395 นางสาวกนกขวัญ พรหมเมือง

63113004396 นางสาวนิตยา สีมี

63113004397 นางสาวดาวัลย� ต�นสาย

63113004398 นางสาวปริญญา บุญคาน

63113004399 นางสาวกันตนา พรมมัชชะ

63113004400 นางสาวสุนิตา แก�วประดิษฐ

63113004401 นายเกียรติศักด์ิ จันทร�โพธ์ิ

63113004402 นางสาวสุนิตา ขนุนทอง

63113004403 นางสาววิไลวรรณ บุญตาระวะ

63113004404 นายณัฐวุฒิ อิ่มระงับ

63113004405 นางสาวกรรณิกา พิมพา

63113004406 นางสาวธิดาพร สุขเต

63113004407 นางสาวธนิดา สาวิสัย

63113004408 นายชวน ใจซ่ือ
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63113004409 นายสุทธินันท� ขุมหิรัญ

63113004410 นางสาวนพธีรา ชัยวงค�

63113004411 นางสาวปฏิญญา ดอกไม�พวง

63113004412 นายกาจพล คํารินทร�

63113004413 นางสาวศิริกัลยา แสงลี

63113004414 นางสาวนริศรา คําสวัสด์ิ

63113004415 นางสาวกมลวรรณ บํารุงภักดี

63113004416 นายมนูชาญ สุวรรณเพ็ง

63113004417 นางสาวนัฐพร ศรีบุรมย�

63113004418 นายกสิภัทร� สํารวมรัมย�

63113004419 นางสาวพิมพิกา กุลไทย

63113004420 นายศุภชัย อาจหาญ

63113004421 นางสาวขวัญพร น�อยธิ

63113004422 นางสาวศศิธร แก�วธรรมมา

63113004423 นางสาวมัลลิกา ขวาละคร

63113004424 นางสาววรัญญา พลเย่ียม

63113004425 นางสาวสุทธิดา กัลยาฤทธ์ิ

63113004426 นางสาวนารีรัตน� ขันยศ

63113004427 นายเอกพันธ� งอธิราช

63113004428 นางสาวศิริยาพร ป:ยะนันท�

63113004429 นายณัฐวุฒิ หลานวงค�

63113004430 นางสาวลลิตา กองทุ>งมนต�

63113004431 นายคมกฤช สัตพันธุ�

63113004432 นายวัชรพงษ� เขาวงค�

63113004433 นายภมรพล โพธ์ิพงศ�วิวัฒน�

63113004434 นางสาวฉันทนา ศรีหาวงศ�

63113004435 นางสาวรุ>งนภา แก�วคํา

63113004436 นายพรพรหม กลั่นสอน

63113004437 นายอภินันท� อุตรี
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63113004438 นางสาวนริศรา คะชา

63113004439 นายพยัคฆ� พรหมงอย

63113004440 นางสาวสุธาสินี ชมภูราช

63113004441 นางสาวกนกวรรณ แก>นนาโพธ์ิ

63113004442 นางสาวศิรินาถ บุตรดาวงษ�

63113004443 นางสาวรัตน�สุดา ชานนตรี

63113004444 นางสาวสุภาภรณ� นามแดง

63113004445 นายณัฐวัตร จุฬาพา

63113004446 นางสาวจันจิรา บุญศร

63113004447 นางสาวกัญญาภัค ร>าเริง

63113004448 นายนัฐพล บุญปอด

63113004449 นางสาวธัญชญา โพพา

63113004450 นายณัฐพงศ� พุ>มคง

63113004451 นายวณิชย� นิลทะราช

63113004452 นางสาวเบญจวรรณ มูลทาประดิษฐ�

63113004453 นางสาวพิมพ�พร พายุพัด

63113004454 นายก�องภพ วุฒิยา

63113004455 นางสาวศิราภรณ� ไชยา

63113004456 นางสาวสุจิตรา ไกรสิน

63113004457 นายอนันต� นามคาน

63113004458 นางสาวเมทินี อินทุยศ

63113004459 นางสาวฐิตาภา หงษ�ทอง

63113004460 นางสาวพัชริดา คงสุข

63113004461 นายยศกร ถิตย�สรรพ�

63113004462 นางสาวเบญญาภา ธาตุไพบูลย�

63113004463 นางสาวปรางชนก แก�วสุพระ

63113004464 นางสาวสายยุพิน ยืนยง

63113004465 นางสาวชุติพร จันทร�มาลา

63113004466 นายณัฐพล ศรีคิรินทร�
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63113004467 นายบัณฑิต ยุตรินทร�

63113004468 นางสาวทิพยาภรณ� บุตรหลอด

63113004469 นายเสน>ห� พิมพ�แพง

63113004470 นางสาวพิชญา มลิติไชย

63113004471 นางสาวเมริยา แก�วมะ

63113004472 นางสาวนัฐติกา สมนาม

63113004473 นางสาวโยทินี สารพรม

63113004474 นายณัฐพงษ� ป6ดไทยสง

63113004475 นางสาวอรอนงค� ภาษาดี

63113004476 นางสาวประภัสสร เศษรักษา

63113004477 นางสาวสุนีนาถ สุภาประพันธ�พงศ�

63113004478 นางสาวยุวดี พินิจมนตรี

63113004479 นางสาวประภัสสร สุขภาค

63113004480 นางสาวป:ยมาศ ทศรถ

63113004481 นางสาววิลาวัลย� แสงปาก

63113004482 นางสาวขวัญฤดี ป:Pนทอง

63113004483 นางสาวณิชากานต� คําศรี

63113004484 นางอภัสสร เกตุพิมล

63113004485 นางสาวภัทรวดี สมภาค

63113004486 นางสาวขนิษฐา ทิศจันทร�

63113004487 นางสาวพันทิวา จันทวัง

63113004488 นางสาวรุ>งอรุณ วังคะฮาต

63113004489 นายพงศ�ปกรณ� ดวงดี

63113004490 นางสาวสุพัตรา สุวรรณชัยรบ

63113004491 นายนําโชค อินทะนู

63113004492 นายรติ สุทธิวงษ�รัชต�

63113004493 นายลิขิต ชาติพจน�

63113004494 นางสาวจิราพร สมคะเณย�

63113004495 นายวิรุทย� บุญประคม
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63113004496 นายธณาศักด์ิ หมอกต�ายซ�าย

63113004497 นางสาวอารดา ญาติประชุม 

63113004498 นางสาวเพ็ญพิชญ�ชา ผลสวัสด์ิ

63113004499 นางสาวสุธิดา สิงห�หล�า

63113004500 นางสาวประวิญญา มหาจันทร�

63113004501 นายสุรศักด์ิ ป:Pนสันเทียะ

63113004502 นายเอกดนัย เจนใจ

63113004503 นางสาวกวินนา มูลถวิลย�

63113004504 นายพุฒิพงศ� ดาววี

63113004505 ว>าที่ ร.ต.รณชัย คุรุวาศรี

63113004506 นางสาวอุมาพร ทองคํา

63113004507 นายอนุชิต วงศ�บาตร

63113004508 นายอภิวัฒน� รอดชมภู

63113004509 นางสาวหยาดพิรุณ สอนสา

63113004510 นางสาวสุวนันท� แก�วชาลุน

63113004511 นางสาวฤทัยภักด์ิ อุดชุมพิสัย

63113004512 นายพัชรพงษ� วงษ�แก�ว

63113004513 นางสาวอัจฉริยาพร โคตรนรินทร�

63113004514 นายพิบูล กุลสอนนาน

63113004515 นางสาวนราภรณ� บุญแนน

63113004516 นายธนพล สมขํา

63113004517 นายธนบัตร ธนสีลังกูร

63113004518 นายวโรรส ศรีทอง

63113004519 นางสาวจันทนิภา จันทร�ครุฑ

63113004520 นายเกียรติศักด์ิ ราชวงค�

63113004521 นางสาวบุณยวีร� อุ>นคํา

63113004522 นางสาววราภรณ� ใจหาญ

63113004523 นายศิริศักด์ิ อินทรศรี

63113004524 นางสาววิมลมาลย� นามกุล
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63113004525 นางสาวอรอนงค� ภูก่ิงเงิน

63113004526 นางสาวกันตา กลมเกลียว

63113004527 นายธนวัตร นนท�พันหา

63113004528 นายคุณานนต� นนทคําจันทร�

63113004529 นายณัฏฐพล คนครอง

63113004530 นางสาวกิตติยา กองเงิน

63113004531 นางศศิธร สิงห�จําเริญ

63113004532 นายพีรพล มังคูณ

63113004533 นางสาวมัลลิกา นะวะคําศรี

63113004534 นางสาวนันทนา ขันอาสา

63113004535 นายพงศ�นรินทร� ศิริมูล

63113004536 นางสาวสุดารัตน� ยศย่ิง

63113004537 นางสาววนิดา ชนะสงคราม

63113004538 นางสาวสาธินี ยศทะแสน

63113004539 นางสาวจิตรารัตน� สาขามุละ

63113004540 นางสาวธนพร ชัยพิมพ�

63113004541 นางสาวภิตินันท� งวงคํานาม

63113004542 นายประสพกานต� วิจารณรงค�

63113004543 นายชนินทร� สุระไพฑูรย�

63113004544 นายภัทราวุฒิ ศิลาคม

63113004545 นางสาวอรชุมา แก�วน>วม

63113004546 นางสาวภานุชนาถ ขันแก�ว

63113004547 นางรุ>งเรือง เที่ยงธรรม

63113004548 นางสาวมณีรัตน� บุดดา

63113004549 นางสาวอรุณรัตน� วิเศษลา

63113004550 นางสาวไอซ� เปดี

63113004551 นางสาวจันทิมันตุ� อุปถัมภ�

63113004552 นายชัยโรจน� เนตรหาญ

63113004553 นางสาวศศิธร เฮียงมา
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63113004554 นางสาวณัฏฐ�ชนากานต� ธรรมสมบัติ

63113004555 นางสาวศิราณี สิงห�สุวรรณ

63113004556 นางสาวธัญเรศ ปูXธิรัตน�

63113004557 นางสาวจิราพร ไชยโพธ์ิ

63113004558 นางสาวชฏารัตน� อุทัย

63113004559 นางสาวเมธาวี สมศรี

63113004560 นางสาวมีนา ทาดาวุธ

63113004561 นางสาวป6ณชญา เหลาพร

63113004562 นางทวีพร พงศ�พิสุทธิโกศล

63113004563 นางสาวเครือฟUา จันดาวงษ�

63113004564 นางนริศรา กาญจนารัตน�

63113004565 นายนรินทร�ศักด์ิ หล�าหิบ

63113004566 นางสาวดวงนภา หาญเสนา

63113004567 นายกฤศ เรือนไทย

63113004568 นางสาวบูรณี เสาวดี

63113004569 นางสาวนวพร เทพายัง

63113004570 นางสาววิภาวดี สุกัน

63113004571 นางสาวกัญญาพัชร สอนพรม

63113004572 นายภัทร ภูตีกา

63113004573 นางสาวสุรีพร ทิพเสนา

63113004574 นายธนวรรษ จินดาหอม

63113004575 นางสาวศิริรัตน� เที่ยงคูณ

63113004576 นางสาวนิติธา บัวสาย

63113004577 นางสาวณัฏฐณิชา งอยภูธร

63113004578 นางสาวสุกัญญา ฤทธิสอน

63113004579 นางสาวสินีนาฎ ชมเชี่ยวชาญ

63113004580 นายวราวุฒิ จินดา

63113004581 นางสาวกาญจนา ไชยตา

63113004582 นางสาวพิมนิภาภรณ� วรรณศิลปC
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63113004583 นางสาววรรณิศา พรหมโสภา

63113004584 นายธนภูมิ ปานา

63113004585 นายศิริเฉลิม บุญจันทร�

63113004586 นายพัชรพล มาตราช

63113004587 นางสาววนิดา ศักด์ิดาเดช

63113004588 นางสาวพรพิมล กมลเสรีรัตน�

63113004589 นายกฤษฎา ศรีสุวรรณ

63113004590 นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน�

63113004591 นางสาวภัทราพร ปลื้มกมล

63113004592 นางสาวสุวิมล เมืองสุย

63113004593 นางสาวสุภาวดี ครามสูงเนิน

63113004594 นายณรงค�ศักด์ิ ทากิระ

63113004595 นางสาวณันทิยา สุริยภูมิ

63113004596 นางสาวนาถฤทัย ศรัทธาคลัง

63113004597 นายวัชระ พระชัย

63113004598 นางวราภรณ� โคตรวงษา

63113004599 นายวศิน อินหนอง

63113004600 นางสาวจิตรกัญญา ม่ันคง

63113004601 นางสาวดวงนภา จันดาผล

63113004602 นายศุภวัฒน� นามลัง

63113004603 นางสาวรวิปรียา ราศรี

63113004604 นางสาววิจิตรา ขะพินิจ

63113004605 นายชวพล หาญรินทร�

63113004606 นางสาวณัฐถฤตา คนซ่ือ

63113004607 นางสาวธารารัตน� อันทรินทร�

63113004608 นางสาวพรรณฤดี อินภูวงษ�

63113004609 นางสาวพัชรี บุญหล�า

63113004610 นางสาวศุภรดา ประทุมดี

63113004611 นางสาวสุนิสา สิงห�วี
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63113004612 นายสุขสันต� ดีรักษา

63113004613 นางสาวพัชรี ดีเขาพอด

63113004614 นายสุริยา พรมพุธ

63113004615 นายวัชรพงษ� ยศป6ญญา

63113004616 นายพันธ�พิเศษ ชนะฉันทะ

63113004617 นางอภิญญา แถบกําป6ง

63113004618 นางสาวอินทุอร นิลบรรพต

63113004619 นายจิรานุวัฒน� ศรีทะหา

63113004620 นางสาวรจนา เหล็กสุข

63113004621 นางสาวศิริรัตน� แปะทา

63113004622 นางสาวชลิดา เศษมี

63113004623 นางสาวปณิกา จอมมณี

63113004624 นางสาวมนทิรา ดาริวงษ�

63113004625 นางสาวอรอุมา จันทร�ไตรัต

63113004626 นางสาวเศรษฐบงกช กรีชัยศรี

63113004627 นางสาวศิริพร วงศ�ไวยวิวัฒน�

63113004628 นายกฤตพล ชนะเคน

63113004629 นางสาวปฎิมากร สีตะบุตร

63113004630 นายกอบชัย เปรื่องธรรมกุล

63113004631 นางสาวสุทธดา หาชื่น

63113004632 นางสาวณัฐชา ศรีสงคราม

63113004633 นางสาวนิสสรณ� สุขแสน

63113004634 นางสาวธนภรณ� ผิวฝUาย

63113004635 นายศราวุฒิ โลหิต

63113004636 นางสาวปฏิญญาพร คนหาญ

63113004637 นางสาววารี ไผ>ปUอง

63113004638 นางสาวจิตย�สนา ธาตุวิสัย

63113004639 นายอุดม บุญอ>อน

63113004640 นางสาวธนัชพร ศรีเสน
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63113004641 นายรณินท� พละศักด์ิ

63113004642 นางสาวจันทนิภา คําแพงตา

63113004643 นางสาวขวัญตา เทพพรม

63113004644 นายณรงค�ภูมินทร� ศรีสว>าง

63113004645 นางสาวญาดา สุริยแสง

63113004646 นสต.ศักดา รจนัย

63113004647 นางสาวนุชมล ด�วงเคน

63113004648 นางสาววันทนี พรมภักดี

63113004649 นางสาวไฉไล ถุงวิชา

63113004650 นางสาวศุภวรรณ โคกสถาน

63113004651 นายมงคล อะสุรินทร�

63113004652 นางสาวพัชรา บุญแสน

63113004653 นางสาวแพทสิริญา เชื้อเมืองแสน

63113004654 นางสาวยุวธิดา จันทรังษี

63113004655 นางสาวรัชนู จอมคําสิงห�

63113004656 นางสาวทิฆัมพร ไชโย

63113004657 นางสาวสุภาดา น�อยรามสูรย�

63113004658 นางสาวชลธิชา เเสนวิลัย

63113004659 ส.ต.ท.วรพันธ� พ>อพันดร

63113004660 นางสาวกาญจนา แพงศรี

63113004661 นางสาวขจีวรรณ ศรีรักษา

63113004662 นางสาวรุ>งทิพย� พินิจมนตรี

63113004663 นายคเณศ วะปะแก�ว

63113004664 นายกิตติภพ พองพรหม

63113004665 นางสาวธัญญรัตน� โพธิ

63113004666 นางสาวณัทน�ชญานันท� อยู>เย็น

63113004667 นางสาวยมลพร สุนทะโร

63113004668 นางสาวภานุมาส เคนนิคม

63113004669 นางสาวณชกร ธรรมวงษา
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63113004670 นางสาวรสสุคนธ� บุญเรืองจักร

63113004671 นางสาวสุมิตรตรา กาภูมิเนาว�

63113004672 นางสาวบัณฑิตา ใครบุตร

63113004673 นางสาววรรณิดา ดาบพลอ>อน

63113004674 นายจักรกฤษ ศรีเคนา

63113004675 นางสาวทิพยา เชื้ออุ>น

63113004676 นายสราวุธ ชูศร

63113004677 นางสาวเกศราภรณ� ทุมบรรเทา

63113004678 นางสาวพัชราภรณ� กุณรักษ�

63113004679 นางสาวแคทลียา นะคะจัด

63113004680 นางสาวศศิธร ประเสริฐสัง

63113004681 นางสาวภาณุมาศ ทวีทรัพย�

63113004682 นายธนเสฏฐ� พ่ึงกิจทวีโชติ

63113004683 นางสาวอรรัชฎา ศรีเดชา

63113004684 นางสาวนุชนาฏ กระทุ>มขันธ�

63113004685 นางสาวกนกวรรณ เพ็ญจะมุกด�

63113004686 นางสาวสุทธิดา คุณไชย

63113004687 นางสาวธิติมา สักขาพรม

63113004688 นางสาวกาญจนา จอมพลเมือง

63113004689 นางสาวอาทิตยา บุญทาป

63113004690 นางณิชากร มูลสิน

63113004691 นายกิตติธาดา ศรีภูธร

63113004692 นางสาววชิราภรณ� อินทะสอน

63113004693 นายศราวุธ ขันเพียแก�ว

63113004694 นางสาวอนุสรา พันธ�สวัสด์ิ

63113004695 นางสาวศิริกานต� จันทรังษี

63113004696 นางสาวพิชญาภัค มีบัวทอง

63113004697 นางสาวดวงดาว พาแก�ว

63113004698 นางสาวสุภิญญา พิพัฒนพงษ�ศักด์ิ
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63113004699 นางสาววราภรณ� ร>าเริง

63113004700 นางสาวอมาวสุ คณานันท�

63113004701 นางสาวจริยา โสมพันธ�

63113004702 ว>าที่ร.ต.ปรีชาติ บัวพรม

63113004703 นางสาวประภัสสร พรมราช

63113004704 นายรังสรรค� วงศ�ษา

63113004705 นายศาสนะ เศษแสงศรี

63113004706 นายสิทธิศักด์ิ มูลสาร

63113004707 นายพิชญ� วัฒนกิจอุดม

63113004708 นางสาวพรปวี พิศสุวรรณ�

63113004709 นายพลากร สุขสร�อย

63113004710 นางสาวศศิวิมล ชาญณรงค�

63113004711 นายจิรายุทธ เวียงอินทร�

63113004712 นายคชินทร� กุลยณีย�

63113004713 นางสาวอภิญญา แก�ววิเชียร

63113004714 นางสาวพัชรี ไขศรี

63113004715 นายธนเดช มูลพันธ�

63113004716 นางสาวเสาวณีย� ม>วงนิล

63113004717 นางสาวชุติมา ก�อนก้ัน

63113004718 นายภาคภูมิ แก�วมณี

63113004719 นายอธิวัตร รัตนกรณ�

63113004720 นายจักริน ไชยรบ

63113004721 นายปฐมคช โพธิราช

63113004722 นางสาวอรอนงค� หงษาคํา

63113004723 นายวุฒิชัย หล�าทอง

63113004724 นางสาวณิชานันท� มูลสุวรรณ�

63113004725 นางสาวพรพิมล เพ็งศรี

63113004726 นางสาวกฤษณพร โคตรทุม

63113004727 นางสาวรัชนีกร วะเกิดเปUม
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63113004728 นางสาวโชติกา ผมศักด์ิ

63113004729 นายธนากร สุขสวน

63113004730 นางสาวสัตตบงกช นิจจะ

63113004731 นายสุขเกษม วรรณดิษฐ�

63113004732 นายพรศักด์ิ โอดภูมิ

63113004733 นายปภินวิทย� กุดวงค�แก�ว

63113004734 นายชาญวิทย� ไตรวงค�ย�อย

63113004735 นางสาวรัศมี พรหมบุญศรี

63113004736 นางสาวมาลัย นนทป6ญญา

63113004737 นางสาววันวิสา คุณพรม

63113004738 นางสาวเมยาณี ภูมิเขต

63113004739 นางสาวป:ยะนุช ทองคํา

63113004740 ว>าที่ร�อยตรีธีระพงษ� ฝXายเพีย

63113004741 นายวรุฒ จิตรักษ�

63113004742 นางสาวสุจิตรา ปาสาจัง

63113004743 นางสาวจิราภรณ� เมาวงษ�

63113004744 นายสนามชัย สีระหัง

63113004745 นางสาวศกลวรรณ เขจรแข

63113004746 นางสาวชลินดา จันทร�งาม

63113004747 นายจํารัส กุละจันทร�เพ็ง

63113004748 นางสาวสิริกัญญา สวัสดี

63113004749 นางสุทธิชารัตน� ณัทสุคันธวงศ�

63113004750 นางสาวจิราพร ผาทอง

63113004751 นายเอกราช อยู>จินดา

63113004752 นางสาวพนิดา โคตรผาย

63113004753 นายศราวุฒิ สายจําปา

63113004754 นางวนิดา สุจริต

63113004755 นางสาวอติภา เข็มขํา

63113004756 นางสาวรัตติกาล สีดาแก�ว
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63113004757 นายปริวัฏฏ� โอชโร

63113004758 นางสาวรัชฎาภรณ� ไชยหาญ

63113004759 นางสาวพรชุลีย� ม>วงประกาย

63113004760 นายอวยชัย เวียงครุฑ

63113004761 นางสาวปราณี เครือหอคํา

63113004762 นายสมบูรณ� เนาว�แก�งใหม>

63113004763 นายพรชัย ไชยารักษ�

63113004764 นายจักรพรต รัตน�มูลตรี

63113004765 นายสุทธวีร� เหลืองชารี

63113004766 นายอธิวัฒน� บุตรโคษา

63113004767 นางสาววรัญญา แพนพา

63113004768 นางสาวกัณฐมณี วรดี

63113004769 นางสาวทัศศิกา ชนะวรรณ

63113004770 นายวัชรพงษ� วงค�คําแพง

63113004771 นายสรวิชญ� นาแพงสอน

63113004772 นายธนวรรธน� เมืองซอง

63113004773 นายยุทธพิชัย ศรีนังคะมาลี

63113004774 นางสาวธีMริศรา ศรีมูลเขียว

63113004775 นางสาวกาญจนา บุตรโคตร

63113004776 นางสาววิภารัตน� ไชยภักดี

63113004777 นางจารุณี มณีกรรณ�

63113004778 นายนัฐชัย ด�วงสง

63113004779 นางสาวอําพร หลุ>มใส

63113004780 นางสาวศิวพร คงเนียม

63113004781 นางสาวจิตรา แสนบรรดิษฐ�

63113004782 นางสาววันวิสา จําปาไชยศรี

63113004783 นางสาวปพิชญา อุปรีที

63113004784 นางสาวมณีรัตน� ขวัญถาวร

63113004785 นางสาวสุดารัตน� โคตรพรม
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63113004786 นายชาญวิทย� บุญชู

63113004787 นางสาววิภานัน ประมวลมา

63113004788 นางสาวรุ>งทิพย� พลเขต

63113004789 นายนพกรณ� พานโฮม

63113004790 นางสาวนิตยา จันทร�โฮง

63113004791 นางสาวชฎาพร ชัยดวงดี

63113004792 นางสาววิชุดา พลเย่ียม

63113004793 นางนิธิกานต� สมัตถะ

63113004794 นายป:ยพนธ� ชารี

63113004795 นางสาวจุฑาพร รัตนพลที

63113004796 นางสาวนิรมล ดวงแสงจันทร�

63113004797 นายเอกภักด์ิ สารทรง

63113004798 นางสาวนาตยา กาษาวัจน�

63113004799 นางสาวกรองกาญจน� เนียมพันธ�

63113004800 นางสาวญาสุมินทร� อ>อนสุริวงศ�

63113004801 นายดํารง คันธี

63113004802 นางสาวอทิติยา วิมูลชาติ

63113004803 นายทักษพล แข็งขัน

63113004804 นายอติวิชญ� โชติกานต�กุล

63113004805 นางสาวอุษาพร อาษาสร�อย

63113004806 นางสาวกนกอร นําสุย

63113004807 นางสาวศุจีภรณ� ง้ิวไชยราช

63113004808 นางสาวจุฬาลักษณ� เกษชุม

63113004809 นายณัฐวัตร บุตรประชา

63113004810 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิทอง

63113004811 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ�

63113004812 นายชาญเดช ศรีลัดดา

63113004813 นางสาวมธุรดา อินทร�งาม

63113004814 นางสาวสุภารัตน� พิมพ�เหม
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63113004815 นายธรรมนูญ เข็มพล

63113004816 นางสาวพรสวรรค� วงค�สีดา

63113004817 นางสาวอรพรรณ โยธาไพร

63113004818 นางสาวดารากร พันทะลัย

63113004819 นางสาวอภิญญา อุ>นทรพันธ�

63113004820 นายอนันต� ไหลหาโคตร

63113004821 นายกฤตพล มาตย�วังแสง

63113004822 นางสาวกรวิกา นนท�ป6ญญา

63113004823 นางสาวสุดาลักษ� แดนรักษ�

63113004824 นายประภากร เกตุแก�ว

63113004825 นางสาวยลดา พรมพัฒน�

63113004826 นางสาวสุทธิดา ยาตุนุเคราะห�

63113004827 นางสาววนิดา คนหม่ัน

63113004828 นางสาวสุพัตรา ป6ญญาฉิม

63113004829 นางสาวศิริขวัญ วิชัยษา

63113004830 นางสาวภัทรวรรณ ชินนอก

63113004831 นายภานุวัฒน� ทิมหิราช

63113004832 นายพีระวิชษ� เขตบุญเรือง

63113004833 นายจิรวัฒน� โมราราช

63113004834 นายธนาวุฒิ ทุดปอ

63113004835 นางสาวจารุวรรณ ดียะตาม

63113004836 นางสาวพรนภา โยธายุทธ

63113004837 นางสาวขวัญชนก วรรณสาร

63113004838 นายอธิปติ อินอุเทน

63113004839 นายวิสุทธิพงษ� รักชาติ

63113004840 นางสาวศศิวิมล ชัยเสน

63113004841 นายอภิชาติ ภูแช>มโชติ

63113004842 นายปรเวศน� ศรีชัยโย

63113004843 นายดํารงศิลปC เข็มป6ญญา
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63113004844 นางนรพร จิตรัตนโสภณ

63113004845 นางสาวหทัยรัตน� วงษ�เสียงดัง

63113004846 นางสาวนิชากร ด>านกลาง

63113004847 นางสาวชลธิชา บุญญพิทักษ�

63113004848 นางสาวกิตติมา แท>นอันทา

63113004849 นายทินกร แสนอภัย

63113004850 นายวิทยา สารมโน

63113004851 นายอภิวัฒน� จะหลาบหลวง

63113004852 นายธรรมภณ ศรนอก

63113004853 นายกฤตติกวิน ยุวะบุตร

63113004854 นางสาวอรอนงค� วงศ�พงษ�คํา

63113004855 นายปาฏิหารย� สุวรรณสา

63113004856 นางสาวนารีรัตน� ใจตรง

63113004857 นางสาวอาภาพร เพชรเสถียร

63113004858 นายจักรภัทร เชื้อเจริญ

63113004859 นางสาวศศิภรณ� ชาญนรา

63113004860 นางสาวสุภาภรณ� ทวีทรัพย�

63113004861 นางสาววรัญธร ไชยคําม่ิง

63113004862 นางสาวเกล็ดดาว ธิโสภา

63113004863 นายพัลลภ คํามโน 

63113004864 นางสาวจุฑามาศ อิ้มพัฒน�

63113004865 นางสาวอรญา พิมมะขัน

63113004866 นายเกียรติศักด์ิ เสนาวงศ�

63113004867 นางสาวกัญญาณัฐ ผลเดช

63113004868 นางสาวช>ออัจฉรา อินทร�กอง

63113004869 นางสาวยุคลรัตน� จําปาภา

63113004870 นายนัทธพงศ� ค�าคล>อง

63113004871 นายอาทิตย� คนไว

63113004872 นางสาวสุภัทรา วิชัยวงษ�
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63113004873 นางสาวองุ>น พันธุกาง

63113004874 นางสาวจารุวรรณ สันโดด

63113004875 นางเรืองศิรินทร� ป6ญญายืน

63113004876 นางสาวสุวิมล เสนสุข

63113004877 นางสาวสุภาพร พลโฮม

63113004878 นางสาววรรณกวี ชํานิยันต�

63113004879 นางสาวอัญชลี ทุมกํ่า

63113004880 นายนิคม ยองใย

63113004881 นางอาทิยา จันทร�วงเดือน

63113004882 นางสาวนันทิยา จันทเข�

63113004883 นางสาวอรินดา พรหมศักด์ิ

63113004884 นางสาวธริยาภรณ� เงาพิทักษ�ศิลป:น

63113004885 นางสาวนันทิพร ไชยตา

63113004886 นางสาวนิภาพร เคนศรี

63113004887 นายภัทรพล โชวงศ�

63113004888 นางสาวหทัยชนม� แง>พรหม

63113004889 นางสาวธัญรดา พรมมาโอน

63113004890 นางสาวนวลจันทร� สําราญบํารุง

63113004891 นายศรายุทธ สุทธิสุวรรณ

63113004892 นางสาวญาณัฐกานต� กิตติสิริพัฒน�

63113004893 นางสาวนันทิชา ทายิดา

63113004894 นายฉัตรชัย สินอ�วน

63113004895 นางสาวสุธาสินี สิทธิสิริโกศล

63113004896 นางสาวกัญญารัตน� ทองสุมาตร

63113004897 นางสาวป6ญชิกา ดาบุตร

63113004898 นายกีรติ ฤทธิชัย

63113004899 นายธีรวัฒน� หม่ืนแก�วคราม

63113004900 นางสาวพรพิมล จูมจันทา

63113004901 นางสาวนลินี นวลหงษ�
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63113004902 นางสาวรัตตยา ม�าวมงคล

63113004903 นายก�าวหน�า วังหนอง

63113004904 นายปฏิภาณ จักษุพันธ�

63113004905 นางสาวกนกพร ประทุมทิพย�

63113004906 นายเด>นชัย ถาวะโร

63113004907 นางสาวสุนิษา พิมพ�พงษ�

63113004908 นางสาวนิศารัตน� โนนพล

63113004909 นางสาวปภาดา นาโสก

63113004910 นางสาวสุภาพร วิชัย

63113004911 นางสาวเบญจพร ยุบลแมน

63113004912 นางสาวสายธาร คําภูษา

63113004913 นางสาวชุลีกร ทะสังขา

63113004914 นางสาวรฐานิษฐ� กูลวัฒน�ทวี

63113004915 นางสาววนิตยา ทองสว>าง

63113004916 นางสาวจิรัชญา อิ่นแก�ว

63113004917 นางสาวภัสธนมนท� จุลทอง

63113004918 นางสาวรัตน�สุดา จันทร�รักษ�

63113004919 นางสาวนนทิยา นนทะพิมพ�

63113004920 นางสาวรัตนาภรณ� สารแหวน

63113004921 นางสาวพิมพ�วิไล เสน>ห�ดี

63113004922 นายกาญจน�ชนก ชัยกัณหา

63113004923 นางสาวพลอยไพลิน ย้ิมย>อง

63113004924 นางสาวกฤษณา กองเกิด

63113004925 นางสาวกนกวรรณ โทกุล

63113004926 นางสาวจิณห�วรา ภักดีศรี

63113004927 นางสาววรรณนิสา แคหอม

63113004928 นางสาวเจนจิรา มหาโยธี

63113004929 นางสาวณัฐวศา วิเศษศรี

63113004930 นางสาวสุพัตรา โคตรวิชา
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63113004931 นางสาวณัฐดาวัลย� กุลสาร

63113004932 นายณัฐพล สิงห�เชื้อ

63113004933 นายอิสระ สุรเสนา

63113004934 นางสาววิยะดา คึมยะราช

63113004935 นางสาวจันทร�จิรา สิทธิมงคล

63113004936 นางสาวอัญชลี เอกราช

63113004937 นายจิรวัฒน� ชัยตะมาตย�

63113004938 นางสาวอมรรัตน� คําโสภา

63113004939 นางสาวสุภาวดี พิลาพร

63113004940 นางสาวอัญชลี อ>อนคําหล�า

63113004941 นางสาวบริมาส บุญบุตร

63113004942 นางสาวภัทราวดี สาลี

63113004943 นางเกศชนาณัฐ ศรีนิติญานนท�

63113004944 นางสาวมณีรัตน� อาจแก�ว

63113004945 นางสาวพรรณิกา พ>อบาล

63113004946 นางสาวนริศรา นนจันทร�

63113004947 นางสาวรภากร จอดนอก

63113004948 นางป6ทมา เกษโพนทอง

63113004949 นายณัฐพงษ� เหมันตา

63113004950 นางสาวนุสรา บุญโสดา

63113004951 นายรัฐศาสตร� วรรณพราหมณ�

63113004952 นางสาวสุพรรณี นวลเพ็ญ

63113004953 นางสาวอาทิตยา ดวงศรี

63113004954 นายอมรเทพ นานาโพธ์ิ

63113004955 นางสาวอารยา คงวัน

63113004956 นางสาวกมลชนก เจริญเพชรทรัพย�

63113004957 นางสาวเสาวรัตน� พาพันธ�

63113004958 นางสาวภัทรวดี ส>งเสริม

63113004959 นางสาวจารุวรรณ แก�วมณีชัย
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63113004960 นางสาววรางคณา คําแสง

63113004961 นางสาวพรจุฬา ศรียะเมือง

63113004962 นางสาวผกาสุธรณ� จันทะคร

63113004963 นางสาวศิริพร ราศรีชัย

63113004964 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิบึงกาฬ

63113004965 นายธีรพงษ� ชะนะแสบง

63113004966 นายนฤเบศร� ลาดบาศรี

63113004967 นางสาววรกร พรมพินิจ

63113004968 นางสาวณัฐชา ปริยาจารย�

63113004969 นางสาวมัตติกา ช>องจอหอ

63113004970 นางสาวธัญลักษณ� วันทา

63113004971 นางสาวกุลนิษฐ� เชื้อวงศ�

63113004972 นางสาวชลธิชา นุ>มเกิด

63113004973 นางสาวทิพวรรณ ลือหาญ

63113004974 นางสาวเมธาวี สุขเกษม

63113004975 นายภาณุพงษ� เกตุไทย

63113004976 นางสาวพรรณนิภา เเก�วเกิดมี

63113004977 นางจารุวรรณี มหาคาม

63113004978 นายวุฒิพันธ� ศรีนูเดช

63113004979 นายก>อเกียรติ สอนคําหาร

63113004980 นายอาทิตย� คําโสมศรี

63113004981 นายพลลภัตม� เห็นหลอด

63113004982 นางสาวสุดารัตน� ธิมาหาร

63113004983 นางสาวนุชนภา นาโม

63113004984 นางสาววิมลรัตน� ทาระขันธ�

63113004985 นางสาวพิมพ�สุดา พลศรีดา

63113004986 นางสาวสุพัตรา สักขาพรหม

63113004987 นางสาวธนัญญา สุริยา

63113004988 นายอนันต� ทิพวงศ�
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63113004989 นายอภิสิทธ์ิ บัญชา

63113004990 นางสาววิภารัตน� ชาแดง

63113004991 นางสาวกานต�พิชชา ปานกลาง

63113004992 นางณภัสรากรณ� กําลังหาญ

63113004993 นายศิวพันธ� สันทา

63113004994 นางสาวสมรส ทาสะโก

63113004995 นางสาวณัฐกัญญา มังคูณ

63113004996 นางสาวจุลีพร ชัชวาลย�

63113004997 นายอริยะ บุญตาทิพย�

63113004998 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรก�อน

63113004999 นางสาววิภาดา ภูชุม

63113005000 นายบุญฤทธ์ิ เสนาช>วย

63113005001 นางสาวกชกร บัวทอง

63113005002 นางสาวจิรัชญา แก�วบํารุง

63113005003 นางสาวพรพรรณ บุญประเสริฐ

63113005004 นายราชศักด์ิ นีไลย�นาค

63113005005 นางสาวอภิญญา สุวรรณไตร

63113005006 นายณัฐพล คนขํา

63113005007 นางป:ยนาถ ปาละรีย�

63113005008 นางสาวจิราภรณ� ประภัสรางค�

63113005009 นางสาวรัฐวิสา มะลิลา

63113005010 นางสาวพรพิมล คําโมง

63113005011 นางสาวจินตนาภรณ� ม่ังมูล

63113005012 นางสาวสุชาดา ศิลาไพร

63113005013 นางสาวรัชกาญจน� สูตรสุคนธ�

63113005014 นางสาวสมฤทัย พันธะ

63113005015 นางกุลจิรา หลาบหนองแสง

63113005016 นางสาวชามาวีร� พงษ�พันธ�

63113005017 นายจักรกฤษณ� นามวงศ�
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63113005018 นายนลธวัช พิบูลย�วัฒนวงษ�

63113005019 นางสาววรฤทัย เทศนา

63113005020 นางสาวภาวิดา วรรณพงษ�

63113005021 นางสาวผกาวรรณ� ทุยโพธ์ิชัย

63113005022 นายราชัน วระชัย

63113005023 นายนัตพล อินเขียว

63113005024 นายธนากร บุลสถาพร

63113005025 นางสาวธมลวรรณ มูลคําศรี

63113005026 นางสาวกนกวรรณ สารสวัสด์ิ

63113005027 นางสาวปานดาว โยดิน

63113005028 นางสาวปฏิญญา นากลาง

63113005029 นางจุฑารัตน� แก�วไพทูรย�

63113005030 นางสาววิภาดา หอมทรัพย�

63113005031 นางสาวนัคมน วงษาเสนา

63113005032 นางสาวกมลพร แสนบุญ

63113005033 นายวุฒิชัย อึ้งตระกูล

63113005034 นางสาวเจนจิรา ดรโคตร�กอก

63113005035 นางสาวศิรินทิพย� โสภาพ

63113005036 นายณัฐวัฒน� เกศทองกาญจน�

63113005037 นางสาวขนิษฐา กุดแถลง

63113005038 นางสุภาวดี กันหารัตน�

63113005039 นางสาวฉัตรฑริกา ฤกษ�ดี

63113005040 นายอนุวัฒน� จันดามุก

63113005041 น.ส.รัฐตญานนท� พรมนิล

63113005042 นายหนุ>มดี แก�วมุกดา

63113005043 นายสุรทิน สุทธิประภา

63113005044 นายอภิรัตน� เทพรักษ�

63113005045 นายภคพงษ� บุญครอง

63113005046 นางสาวชรีวรรณ คิดโสดา
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63113005047 นางสาวมาดาลี ฮมภาราช

63113005048 นางสาวปรียานุช ศิริมาศ

63113005049 นางสาวกฤษธนัญชย� พลเสน

63113005050 นางสาวศิริภัสสร สุวรรณไชยรบ

63113005051 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิศรี

63113005052 นางสาวกัญญารัตน� สุวะจันทร�

63113005053 นางสาวสาวิตรี คําชื่น

63113005054 นายศุภวิชญ� บุญจันทร�

63113005055 นางสาวเนตรนภา ศรีจันทร�

63113005056 นางสาวอุ>นเรือน หลาบโพธ์ิ

63113005057 นางสาวกาญจนา มะณีไชย

63113005058 นายวุฒินัย มะโข

63113005059 นางสาวพรนิภา จ�ายหนองบัว

63113005060 นายธนภูมิ บริจาค

63113005061 นายพัฒน�ธนันต� กันทาวงศ�

63113005062 นายอภิวิชญ� ไชยชมภู

63113005063 นางสาวกัลยา วงศ�ละคร

63113005064 นายสมัย สมภักดี

63113005065 นางสาวกนกเนตร ตาทิพย�

63113005066 นายธัชภักด์ิ วิลามาศ

63113005067 นางสาวพณิชา ตุ>นอยู>

63113005068 นางสาวศิริลักษณ� ชัยสงค�

63113005069 นางสาวอริยา ภูมิเพ็ง

63113005070 นางสาวนิราวรรณ จันทะศรี

63113005071 นางสาวศิรประภา สุขรมย�

63113005072 นางสาวเอวาลิน สุภาศรี

63113005073 นายพิมพ�ลภัส ศรีทอง

63113005074 นางสาวศศิธร เมืองนาง

63113005075 นายชัยวัฒน� คําขัน
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63113005076 นางสาวไพรจิตร ดวงเกตุ

63113005077 นางกัลยา กุลมอญ

63113005078 นางสาวป:ยะนุช พระลับรักษา

63113005079 นางสาวอัญชลี วิเศษชู

63113005080 นางสาววีราภรณ� ประชุมสุข

63113005081 นางสาวมลฤดี ศรีสุริยมาตย�

63113005082 นางสาวก�านพลอย วุฑฒิโกวิทย�

63113005083 นางสาวภาวิณี ริยะบุตร

63113005084 นางสาวสุกฤตา คําภากุม

63113005085 นายธัญภณกฤษ เหลาพรม

63113005086 นางสาวมานิตา โภคาพานิช

63113005087 นางสาวจิรารัตน� มุงเพีย

63113005088 นางสาวทิพวรรณ ภูมิรัง

63113005089 นายสิทธิพงษ� อนุชาด

63113005090 นางสาวอาทิตยา ศรีทะรักษ�

63113005091 นางสาววิรัญญา วงศ�ษา

63113005092 นายเศรษฐ�ศักด์ิ รุจิตร

63113005093 นางสาวนิตยา อพิบูรณ�

63113005094 นางสาวดาราภรณ� หนูม่ัน

63113005095 นายธรรณธร ลักษณะสิงห�

63113005096 นางสาวธิดารัตน� ธคําป:คา

63113005097 นายณัฐวัฒน� ยศอธิพงศ�

63113005098 นางสาวนฏกร บุญขันธ�

63113005099 นายชาญวิทยา โพธิษา

63113005100 นายอนุวัฒน� พันธุ�แพง

63113005101 นางสาวเณฏิรัตน� วิเศษเมธานนท�

63113005102 นางสาววิลาวรรณ ขันขวา

63113005103 นางสาวเจนจิรา เคนหาราษฏร�

63113005104 นายนพดล พิลาวรรณ
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63113005105 นายธนายุทธ ทนทาน

63113005106 นายชยุต สุวรรณภูเต

63113005107 นางสาววรพรรณ โยตะสิงห�

63113005108 นางสาวอัญญนา โคตรประดา

63113005109 นางสาวอรยา พ>อลีละ

63113005110 นางสาวชุติมา พันธ�ชาลี

63113005111 นางสาวอภิสรา เมฆวัน

63113005112 นางสาวเมทินี บุตรจันทร�

63113005113 นายย่ิงยศ โพธินักขา

63113005114 นางสาวสุทิศา อุปพงษ�

63113005115 นางอ�อมทิพย� กองสุข

63113005116 นางศราพรรณ วิเศษรัตน�

63113005117 นางสาวศิวพร ประชานันท�

63113005118 นางสาวเอมอร กุลเทพ

63113005119 นายจัตุรงค� คนไว

63113005120 นางสาววรรณิศา วรรณกุล

63113005121 นางสาวสาวิกา บรรณารักษ�

63113005122 นายเริงศักด์ิ นกอักษร

63113005123 นางสาวประภัสสร ใจบุญ

63113005124 นางสาวอารียา จิตจํารูญ

63113005125 นายเขมรุต โทอิ้ง

63113005126 นายอัครเดชา เมืองแทน

63113005127 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ

63113005128 นางสาวจิราวรรณ วิเศษดี

63113005129 นางสาวป:ยณัฐ ไขประภาย

63113005130 นางสาวรติรัตน� น�อยอ>อนโพธ์ิ

63113005131 นางสาวอาทิตยา ไชยแสน

63113005132 นางสาวจินตนา ต>างโอฐ

63113005133 นายสวย ไชยรัตน�
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63113005134 นายคมกริซ ศรีอินทร�

63113005135 นางสาวพิมลพรรณ ไชยวาน

63113005136 นางสาววราภรณ� สิงห�ทองทราย

63113005137 นางสาวพรรณธิดา ศรีสุข

63113005138 นางสาวรัชนีพร พันธะสุมา

63113005139 นางกมลทิพย� แก�ววิเชียร

63113005140 นางสาวจินดาพร บุญธรรม

63113005141 นายเอกสิทธ์ิ จินาวัลย�

63113005142 นางสาวสุตาภัทร กัลยาไสย

63113005143 นางสาวสิรินิภา ชาวสุรินทร�

63113005144 นางสาวศิริพร อาจปาสา

63113005145 นางสาวเจนจิรา ทองใคร�

63113005146 นางธนสร งอสอน

63113005147 นางสาวศิริพร พนมพงศ�

63113005148 นายเอกขรรค�กรณ� วัลลิกุล

63113005149 นางสาวมลฤดี คําภีระ

63113005150 นายพงษ�สถิตย� โสดา

63113005151 นางสาวนันทวดี รัตนกร

63113005152 นางสาวเบญจลักษณ� หงษ�ทอง

63113005153 นางสาวบุญธิดา โคตสมนวน

63113005154 นายวิสารัชต� พลโสกเชือก

63113005155 นางสาววริศรา เมืองโคตร

63113005156 นายนรินทร�ศักด์ิ ดาวงษา

63113005157 นางสาวนัทธมล แก�วสว>าง

63113005158 นายณัฐภูมิ เรือกิจ

63113005159 นายปรีชา แสงคํา

63113005160 นางสาวสุนัดดา ข�างจะงาม

63113005161 นายโชคอนันต� กงวงษ�

63113005162 นางสาวกัญยาณัฐ นิลกําเนิด
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63113005163 นายปรีชา จันหนองแวง

63113005164 นายนภดล จิรัตติกานนท�

63113005165 นางสาวรัชนีพร พลชัย

63113005166 นางสาวพัชราภรณ� จันตะเสน

63113005167 นางสาววรรณรดา เถาดี

63113005168 นางสาวจิราพร เชื้อขาวพิมพ�

63113005169 นางสาวศรีสุดา สมสาร�

63113005170 นายธนูชัย เจริญไชย

63113005171 นางสาวสินีนาถ ค้ึมยะราช

63113005172 นางสาวอริศรา นันทโสด

63113005173 นางสาวสุชาวดี ศรีขุ�ย

63113005174 นายฐิติกร ริจนา

63113005175 ว>าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีใจป6น

63113005176 นางสาวลลิตา จันทร�สว>าง

63113005177 นางสาววรรณิศา แก�วบุตร

63113005178 นายพงศักด์ิ นบนอบ

63113005179 นางสาวสุชาดา เสนาภักด์ิ

63113005180 นางสาวพัชรินทร� ศรีนาเมือง

63113005181 นางสาวกุสุมา พลศักด์ิขวา

63113005182 นางสาวจารุวรรณ บุญทัน

63113005183 นายธีรวัฒน� คําทะริ

63113005184 นายธีรนัย ยุทธเนตร

63113005185 นางสาวพรรัมภา จันทะป6ดสา

63113005186 นายณัฐชนนท� กองแก�ว

63113005187 นางสาวมาลัย ตาลห>อ

63113005188 นายไตรภพ ไขลามเมา

63113005189 นางนิรดา พ>อไชยราช

63113005190 นางสาววันชนก ปุนนา

63113005191 นายทัศน�สว>าง มาสาสาร
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63113005192 นายพชระ การินทร�

63113005193 นายชยพล รักษาวงษ�

63113005194 นางสาวรําสวย สร�อยสูงเนิน

63113005195 นางสาวชนาภัทร กลางโยธี

63113005196 นายน�องใหม> เรียมแสน

63113005197 นางสาวโยธยา วงษ�ไชย

63113005198 นายอดิศักด์ิ ชินคํา

63113005199 นางสาวชัญญานุช พรมมา

63113005200 นางสาวสุนิสา วิจิตรป6ญญา

63113005201 นางสาวกุลธิดา เนื่องสุมาร

63113005202 นางสาวศรารัตน� น�อยชนะ

63113005203 นางสาวศิริพร ง้ิวไชยราช

63113005204 นางสาวชโลธร วรรณสนธ�

63113005205 นางสาวสุธาศิณี แสนโพธ์ิ

63113005206 นายอุดม สร�อยสระคู

63113005207 นางสาวศุภวรรณ ถนอมชีพ

63113005208 นายกฤษฎินทร� ชัยรินทร�

63113005209 นางสาววราภรณ� ตาลี

63113005210 นางสาวจิราพร คนซ่ือ

63113005211 นางสาวปวีณา คําภูเงิน

63113005212 นางสาววิชชุดา พงษ�พาน

63113005213 นางสาวอรอุมา ทองแสง

63113005214 นายณัฐวุฒิ ขวัญจําเริญ

63113005215 นางสาวธนัชชา จันทะเทพ

63113005216 นางสาวกรรณิการ� ภูผาเด็น

63113005217 นายศักด์ิดา แก�วสง>า

63113005218 นางสาวป6ญญดา นาแว>น

63113005219 นางสาวสิริโสภา ตันอ�วน

63113005220 นางสาวสุพัชชา บัวเรียน
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63113005221 นางสาวสุกัญญา ประพล

63113005222 นายธนวัฒน� แสนอุบล

63113005223 นางสาวมณีวรรณ จันอ�วน

63113005224 นางสาวจุฑามาศ ไชยคํา

63113005225 นางสาวธัญญลักษณ� อินลิน

63113005226 นางสาวสุภาพร สวัสด์ิวงษ�ชัย

63113005227 นางสาวธิดามาส มณีโรจน�

63113005228 นางสาวชุติมา ศิริวารินทร�

63113005229 นายหนูฤทธ์ิ วงษาเนาว�

63113005230 นางสาวสมถวิล จันทร�ชนะ

63113005231 นางสาวบุษกร อินทะวงษ�

63113005232 นางสาวปภาดา วิโรจน�ภคะเหม

63113005233 นางสาวธนาพร ธนชัยกุล

63113005234 นายกิตติเชษฐ� ลีทอง

63113005235 นายประมวล นัดทะยาย

63113005236 นางสาววัชราพร พูลเพ่ิม

63113005237 นางสุมาลี เนตรสิงแสง

63113005238 นายวรวุฒิ ผาทา

63113005239 นายณัฐวัตร ใจขาน

63113005240 นางสาวยุภาพักตร� สุนนท�ชัย

63113005241 นายนิกร สอนนุชาติ

63113005242 นายปภัสสร�วิชญ� สุนทรศาลทูล

63113005243 นายวรากิจ เทียมจันทึก

63113005244 นางสาวเกณิกา โสดาศรี

63113005245 นายคมเพชร ดวงศรี

63113005246 นางสาวอรวรรยา พลซา

63113005247 นายกันตภณ ศรีคํา

63113005248 ว>าที่ร�อยตรีณัฐพงศ� หมอดี

63113005249 นายพิชญ� ศรีพรหม
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63113005250 นางสาวอธิพร ประก่ิง

63113005251 นางสาวกัญจิรา บุตวาระ

63113005252 นางสาวกนกวรรณ แก�วจําลอง

63113005253 นายภาณุเดช อังคปาน

63113005254 นางสาวเสาวลักษณ� อุดมพงษ�

63113005255 นายธีระพงษ� ผิวเงิน

63113005256 นางสาวจิราวรรณ หารจําปา

63113005257 นายทรงภพ ห>านวิลัย

63113005258 นางสาวฐานะมาศ ทินกุล

63113005259 นายภูมิเพชร ปUานภูมิ

63113005260 นางสาววรชา คําแสนกุล

63113005261 นางสาวสุพัตรา มิกราช

63113005262 นางสาวมัสยา สายธิไชย

63113005263 นางสาวพิกุลทอง อ>อนตา

63113005264 นายไมตรี รอบคอบ

63113005265 นางสาวกัลยารัตน� โพธ์ิพรม

63113005266 นางสาวศิริพร เจริญสุข

63113005267 นายสมศักด์ิ อยู>พูน

63113005268 นายนุกูล ไพรพฤษา

63113005269 นายโกวิท มีลา

63113005270 นางสาวสุพัตรา ขุราษี

63113005271 นางสาวเพ็ญประภาพร เจริญสุข

63113005272 นางสาวบรรลุ บุญทองอ>อน

63113005273 นางสาวสุวดี แง>พรหม

63113005274 นางสาวปรียณัฐ หน�าขาว

63113005275 นางสาวสุกานดา แสงไทย

63113005276 นางสาวชลลดา ยืนสุข

63113005277 นางสาวธันยพร ก̂าคํา

63113005278 นางสาวเจนจิรา แก�วสา
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63113005279 ส.ต.ท.หญิงสุกัญญา ย่ิงเลิศ

63113005280 นางสาวชุติมา จํารัสกลาง

63113005281 นางสาวศรนรินทร� คําทะเนตร

63113005282 นางสาวศศิพิมล คําชมภู

63113005283 นางสาวกัลยรัตน� แก�วแสนทิพย�

63113005284 นางสาวอุทุมพร บุตรสิม

63113005285 นางสาวสินีนาฏ กางทอง

63113005286 นางสาวชฎาธาร หาญณรงค�

63113005287 นางสาวฐิติพร บงแก�ว

63113005288 นายธีระวัฒน� เย่ียมรัมย�

63113005289 นายภาณุพงศ� ขันวัง

63113005290 นางสาวกมลรัตน� ไชยตมาตย�

63113005291 นางสาวประภัสรา อุคํา

63113005292 นางสาวอริสา อุทธิยะ

63113005293 นางสาวจีรนันท� กํามหาวงษ�

63113005294 นางสาวเครือวัลย� สิมลา

63113005295 นางสาวนัดติกา แก�วแก>นคูณ

63113005296 นางสาวรัชดาภรณ� บุญก�อน

63113005297 นายกําพล คณะเสนา

63113005298 นายพิทักษ�ไทย ประโมสี

63113005299 นายวงศธร นามละคร

63113005300 นางสาวนฤมล คําโชติ

63113005301 นางสาวณัฏฐา พิเภก

63113005302 นางสาวเจนจิรา พรมมา

63113005303 นางสาวทณทิพย� สอนงาม

63113005304 นางสาวมัณฑนา จันทะศรี

63113005305 นายอดิเทพ ไชยสิทธ์ิ

63113005306 นางวิไลวรรณ ลุนพัฒน�

63113005307 นางสาวละอองดาว แสงสุริยวงศ�
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63113005308 นางสาวสมลักษณ� เวียงแก�ว

63113005309 นางสาวพิมพ�ฤทัย พินิจ

63113005310 นางสาวโสภิดา เลิศอัศวพล

63113005311 นางสาวตัษณชล อุดดี

63113005312 นายภควัต วานิช

63113005313 นางสาวนงลักษณ� นามมูลตรี

63113005314 นางสาววิไล แสงทอง

63113005315 นายสันติ ไลยรัตน�

63113005316 นางสาวสิริยากร เถ่ือนแก�ว

63113005317 นางสาวอาริสา วารีพิณ

63113005318 นางสาวภักดิพร เดชขันธ�

63113005319 นางสาวพิมพ�มาดา ดรเข่ือนสม

63113005320 นายหนึ่งธิดา ขันธ�แก�ว

63113005321 นางสาวดาริน คําศรี

63113005322 นายวชิรวิทย� เทศนา

63113005323 นายรัฐการ อิ่มมนตรี

63113005324 นางสาวนิชธาวัลย� รูปคม

63113005325 นางอรนุช นามมุงคุณ

63113005326 นางสาวอภิญญา เหง�าโอสา

63113005327 นายก>อเกียรติ คุณาวุฒิ

63113005328 นางทัศพร โยธานันท�

63113005329 นางสาวพรรวดี กลิ่นอุบล

63113005330 นางสาวขนิษฐา แก�วมะ

63113005331 นางสาวอาทิตยา ไตรสุวรรณ

63113005332 นางสาวอินทิรา จรเด็จ

63113005333 นางสาวขวัญชนก นาคสุนทร

63113005334 นางสาวอนุธิดา อ>อนมะโน

63113005335 นางสาวรวิษฎา อาจนนลา

63113005336 นางสาวจิราวรรณ ปรางค�ทอง
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63113005337 นางสาวฤทัยรัตน� คงมี

63113005338 นางสาวขนิษฐา ศรีชาดา

63113005339 นายพลไกร ฤาชา

63113005340 นางสาวกัลยา ม>วงศรี

63113005341 นายทองสุข หินราชา

63113005342 นายทินกร งามงอน

63113005343 นางสาวบุชชาวดี อุดชาชน

63113005344 นางสาวนภารัตน� สีวงค�แก�ว

63113005345 นางสาวศิริขวัญ โพธ์ิวัด

63113005346 นางสาวพัชรภรณ� ดอกดวง

63113005347 นางสาวพิชญา วันทนา

63113005348 นางสาววิภารัตน� โสประดิษฐ

63113005349 นางสาววิภาดา ภาวะรัตน�

63113005350 นางสาวสิริวัลย� ธนชิตบูรณ�

63113005351 นางสาวสุปราณี เรืองศรีจันทร�

63113005352 นางสาวภาณุมาศ โฉมหน>าย

63113005353 นายณัฎฐพล แสงวงศ�

63113005354 นางสาวสุทธิดา พุนานิน

63113005355 นางสาวนิราวรรณ วงษ�ลุนลา

63113005356 นายไพสิฐ รัดสวนจิก

63113005357 นายภาณุพงศ� ป6กกาโล

63113005358 นางสาวMalaporn Somkanay

63113005359 นางสาวอัจฉรา วงค�ตาแพง

63113005360 นางสาวลลิตา สุริยะโรจน�

63113005361 นางสาวรุ�งฟUา ลุนละคะ

63113005362 นายอัศวิน บุญชัย

63113005363 นางสาวอรอุมา มาตโสภา

63113005364 นางสาวอุมารินทร� อุทธาญาติ

63113005365 นางสาววริยา อรรคพงษ�

หน�า 185 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113005366 นายวีรพัฒน� อ>อนแก�ว

63113005367 นางสาวจุฑารัตน� บุญใหม>

63113005368 นางสาวอรอุมา นาสมบัติ

63113005369 นางสาวสุดาพร บุตรโคตร

63113005370 นายปริญญา ไชยราชา

63113005371 นางสาวจิราพรรณ ลุนลา

63113005372 นายศิรวิชญ� เรียงคํา

63113005373 นางสาวสุกัญญา วระโงน

63113005374 นางสาวอาลิษา ตรีรัตน�

63113005375 นายปฏิวัติ มาตย�วิเศษ

63113005376 นางสาวณัฏฐธิดา บุญศรี

63113005377 นางสาวนันทิดา วัฒนะโกศล

63113005378 ว>าที่ ร.ต.หญิงเยาวภา งามเพชร

63113005379 นายพีระศักด์ิ คําภีระ

63113005380 นางสาวอัมพะวัน ดวงมณี

63113005381 นายเตชวินทร� ยะไชยศรี

63113005382 นายอิสรพงษ� วิชัยศร

63113005383 นางสาวณัฏฐา เตชะนอก

63113005384 นางสาวเยาวเรศ ขันธุแสง

63113005385 นางสาวธัญญลักษณ� ด�วงคําจันทร�

63113005386 นายสันทัด ตีเฟSZอย

63113005387 นางสาวธนิษฐา ทาขวาง

63113005388 นางสาวศิรินันท� ลิ้มสุวรรณ

63113005389 นางสาวจริยา ชนะมัจฉา

63113005390 นางสาวรัชฎาภรณ� ไชยภักดี

63113005391 นางสาววรรณนิสา พละขันธ�

63113005392 นางสาวจิราภรณ� ชวนอาจ

63113005393 นายพัฒนฉัตร โสภาบุตร

63113005394 นางสาวบังอร แก�วเทพ
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63113005395 นางสาวศศิธร อ>อนสา

63113005396 นายประพฤทธ์ิ รัตจุมพฏ

63113005397 นางสาวทัศนรร หยู>ม่ัน

63113005398 นางสาวขวัญฤทัย นาระกูล

63113005399 นางสาวกัณฐิกา เนียมจันทร�

63113005400 นางสาวบัณฑิตา รัตนเดช

63113005401 นายอภิสิทธ์ิ ขันแก�ว

63113005402 นางสาวศุภรัตน� ชํานาญกุล

63113005403 นางสาวศศิฉาย คํามานิตย�

63113005404 นายกรกฎ เจริญวงศ�

63113005405 นางสาวสุรีพร นิสาวัน

63113005406 นางสาวสายฝน เหลาสิทธ์ิ

63113005407 นางสาวนันท�นภัส เรณู

63113005408 นายเกชรัชต� พาที

63113005409 นางสาวนันทิยา อารมย�เอื้อ

63113005410 นางสาวรดา รักษ�พรม

63113005411 นายป:ยะบุตร โคตรตีหวี

63113005412 นายเจษฎาวุฒิ ดีสุทธ์ิ

63113005413 นายพีรพล ปวงสุข

63113005414 นายกชภณ เสนาพล

63113005415 นางสาววิกาญดา จันแดง

63113005416 นางสาวอรศิริ ยตะโคตร

63113005417 นายภูบดี ศิวาวงศ�

63113005418 นายกิตติศักด์ิ ใจสุข

63113005419 เรือโทอุเทน บรรยง

63113005420 นางจินตนา คําภูแก�ว

63113005421 นายสิทธิพงษ� แสนพลมาตย�

63113005422 นางสาวปฏิญญา วรรณภา

63113005423 นางสาวศิรประภา ชายก>า
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63113005424 นางสาวไพรัตนา ลาแสดง

63113005425 นางสาวเบญจมาศ นาทาราย

63113005426 นางสาวกัญญาณัฐ โคตรชัย

63113005427 นายนลธวัช ศรีหานาทัง

63113005428 นางสาวกมลรัตน� นนตะแสน

63113005429 นางสาวชฎาพร พูลเพ่ิม

63113005430 นายเสถียรพงศ� มุลน�อยสุ

63113005431 นายไพทูลย� คําฤทธ์ิ

63113005432 นางสาวรัตนา อังคุนันท�

63113005433 นางสาวจิราพร เหลาพรม

63113005434 นางสาวปวีณา กลมเกลียว

63113005435 นางสาวพรประภา ผุยมาตย�

63113005436 นางสาวนันทิดา จันทะบุตร

63113005437 นางสาวอภิฤดี ทิพย�อินพรม

63113005438 นางสาววรดา พิลากุล

63113005439 นายฉัตรชัย ศรีทา

63113005440 นายชนินทร วิเศษสา

63113005441 นายรัฐศาสตร� หลักคํา

63113005442 นางสาวอาทิตยา วางอภัย

63113005443 นางสาวพรนภา คุณาพรม

63113005444 นายโชคนิวัฒน� การฟุUง

63113005445 นางสาวสุจิตรา อุดมชัย

63113005446 นางสาวอาทิตยา ด�วงมุขพะเนา

63113005447 นางสาวอรปรียา ศรีอาจ

63113005448 นางสาวศิริลักษณ� บุ>งหวาย

63113005449 นางสาวณัฐพิมล วงศ�เพียรกิจ

63113005450 นางสาวดวงสมร พงศ�ผาสุก

63113005451 นางสาวศกลวรรณ ทนานทอง

63113005452 นางสุกัญญา ชะวูรัมย�
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63113005453 นางสาวชฎาพร โสรมรรค

63113005454 นายสุชาติ จันมีวงษ�

63113005455 นางสาวสุจิตตรา อุ>นสา

63113005456 นางสาวศิริลักษณ� มอมุงคุณ

63113005457 นางสาวศิริพร พ่ึงพรพรหม

63113005458 นายสมเจตน� ศรีสุราช

63113005459 นายวีระศักด์ิ สีเทพ

63113005460 นายกฤษณะ พระราช

63113005461 นายโรจน�ศักด์ิ เฉียบแหลม

63113005462 นางสาวชลธิชา สุดสาคร

63113005463 นางสาวป:ยะดา ดีเหง�า

63113005464 นางสาวจิราภรณ� โสภาวัง

63113005465 นางสาวสิริภา พันลําภักด์ิ

63113005466 นายชัยมงคล แซ>เบV

63113005467 นางสาวปนัดดา บัวเกตุ

63113005468 นางสาวกมลชนก พรหมบุตร

63113005469 นางสาวทิพย�นภา โสภิณ

63113005470 นางสาวกัลฏ�กมล สนทาธร

63113005471 นางสาวจุฑาธิป น�อยโสมศรี

63113005472 นางสาวภาวิณี แก�วแสงใส

63113005473 นายยุรนันท� คะสาราช

63113005474 นางสาวเสาวลักษณ� ธระคําหาญ

63113005475 นายชัชชัย นันตะสุข

63113005476 นายเฉลิมศักด์ิ สุวรรณวร

63113005477 นางสาวีธัญญารัตน� ไชยราช

63113005478 นายอิทธิกร เค�าสิม

63113005479 นางสาวอมรรัตน� ประจําถ่ิน

63113005480 นายชัชรินทร� แสนน>าน

63113005481 นายจิตรกร ปรีแม>น
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63113005482 นางสาวชญานนทน� ขันธะชัย

63113005483 นางสาวจันจิลา ลามคํา

63113005484 นางสาวปริญชาติ อุดม

63113005485 นางสาวสิรินภา ลิพันดุง

63113005486 นายธีระศักด์ิ สนสุรัตน�

63113005487 นางสาวทอฝ6น ทองสมบัติ

63113005488 นางสาววรรณวิภา สุขจิตร

63113005489 นางสาวขวัญชีวา ศรีภา

63113005490 นางสาวจุฑามาศ แจ>มจุนเจือ

63113005491 นายณัฐพล อินลา

63113005492 นายอิสระพงษ� บูรพารัตน�

63113005493 นางสาวสาลินี ยันตะพันธ�

63113005494 นายนราสิทธ์ิ แสนคุณท�าว

63113005495 นางสาวจิรัฐกาล ป6Zนจาด

63113005496 นายอนุชิต รอดจันทร�

63113005497 นางสาววาสนา เพ็ชรจันทึก

63113005498 นายนิติพงษ� เอกวงษ�

63113005499 นางสาวเพียรใจ ใจไว

63113005500 นางสาวชลทิพย� ไพคํานาม

63113005501 นางสาวนริศรา ซาเสน

63113005502 นายปณิธาณ คงเจริญ

63113005503 นางสาววราภรณ� แสนอุบล

63113005504 นางสาวทิฌากร ใจซ่ือ

63113005505 นายกิตติชัย เหมะธุลิน

63113005506 นางสาวพิกุล เฉิดฉาย

63113005507 นายภีมเดชา พรมโคตร

63113005508 นางสาววิภาดา พรหมโสภา

63113005509 นางสาวฐิตาภัทญ� อุป6ญญ�

63113005510 นายกษิต�เดช แก�วกัญญา
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63113005511 นางสาววิชุดา อุราแก�ว

63113005512 นางสาวอรุณี แสนสะท�าน

63113005513 นางสาวสาวิตรี บุดสีทัด

63113005514 นางนุจรีย� พิกุล

63113005515 นายบุญฤทธ์ิ ศรีมนตรี

63113005516 นายณัฐพงษ� ประก่ิง

63113005517 นางสาวเกศรินทร� สุพรมอินทร�

63113005518 นายอนุชิน ประสิทธ์ิเพียรชัย

63113005519 นายณัฐชัย อนุมา

63113005520 นางสาวสรินทร�รุ>ง สมบัติดี

63113005521 นางสาววิจิตรา มาใจ

63113005522 นายธงทอง เพชรสมบัติ

63113005523 นางสาวนิภารัตน� คําชมภู

63113005524 นางสาวพัชรีพร พุ>มจําปา

63113005525 นางสาวณัฐสุมญชุ� โภชะ

63113005526 นางสาวเบญจพร ไชยโสดา

63113005527 นางสาวอมลวรรณ ห�าวหาญ

63113005528 นางสาวกนิฏฐา กองผ�าขาว

63113005529 นางสาวสุดารัตน� เทศสิงห�

63113005530 นางสาวสุนิสา กองฆ�อง

63113005531 นายสุรัตน� ทอนเบ�า

63113005532 นางสาววราภรณ� แสงสา

63113005533 นางสาวอภิญญา พลทัศ

63113005534 นางสาวกนกวรรณ สิมพา

63113005535 นางสาวภัทรมินตรา วิริญาติ

63113005536 นางสาวนิภาพรรณ เหี้ยมเหิน

63113005537 นางสาวป:ยธิดา คนซ่ือ

63113005538 นางสาวอัจจิมา บุตรชารี

63113005539 นายฤทธิเกียรติ ปาปะโข
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63113005540 นางสาวสุนิสา บุญป6น

63113005541 นางสาวชลิตตา ชื่นใจ

63113005542 นายธีรยุทธ เหลาแตว

63113005543 นางสาวอาทีน>า จันทหวา

63113005544 นายธวัชชัย พุนานิน

63113005545 นางสาวป6ญญาภรณ� พลเย่ียม

63113005546 นางสาวจุฬารัตน� คําผาสุข

63113005547 นางสาวสุรีรัตน� บุระพันธ�

63113005548 นางนันทวรรณ จันทะเสน

63113005549 นางสาวภิญญาพัชญ� ชัยสุรินทร�

63113005550 นายภัทรพล ปองนาน

63113005551 นางสาวอมรรัตน� พินพาท

63113005552 นางสาววรัญญา อุสุภานิช

63113005553 นายอนุชิต ภูผิวผา

63113005554 นายต�น บุญแท�

63113005555 นายภาณุพงศ� หารัญดา

63113005556 นางสาวสุนิษา วิชา

63113005557 นางสาวธัญญาภรณ� กะตะศิลา

63113005558 นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร

63113005559 นางสาวมัลลิกา นาทองลาย

63113005560 นางสาวอาภัสสร จันทะพินิจ

63113005561 นางสาวสุภาพร เรียนรู�

63113005562 นางสาวจามจุรี สุขขี

63113005563 นางสาวเกศสุดา ผาน�อย

63113005564 นายวุMฒิไกร งามลา

63113005565 นางสาววันทนา ศรีบูระพา

63113005566 นางธิดาพร พัชรเนตร

63113005567 นางสาวแคทริญา วงอินอยู>

63113005568 นายทรงพล พันธุ�งาม
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63113005569 นางสาวจิรศุภา ธนบํารุงกุล

63113005570 นางสาวสุธิดา หล�าคํา

63113005571 นางสาวพัชรี อุ>นแก�ว

63113005572 นายชยุต โฉมยา

63113005573 นายณกรณ� เที่ยงภักดี

63113005574 นางสาวทองมี มานิสสรณ�

63113005575 นางสาวพัชรา สีขุลี

63113005576 นางสาวเยาวภา โคตรวิชัย

63113005577 นางสาววิลาวัลย� จวงหาญ

63113005578 นายกษิด์ิเดช ยะอนันต�

63113005579 นางสาวขวัญนภา แฮดสีทา

63113005580 นางสาวกันธมาศ กาฬพันธ�

63113005581 นางสาววธิดา โสมูล

63113005582 นายจีรายุทธ จันทร�ภิรมย�

63113005583 นางสาวน้ําฝน ชาชัย

63113005584 นางสาวพัณนิตา คําดี

63113005585 นางสาวชนิกานต� พรมหัส

63113005586 นางสาวณัฐธิดา วงษ�หนองแล�ง

63113005587 นางสาวจุฑามาศ วรรณกุล

63113005588 นายพรพินิต วณีชธนะเศรษฐ

63113005589 นางสาวเบญจวรรณ หันจางสิทธ์ิ

63113005590 นางสาวอรยา วงษ�อามาตร

63113005591 นางสาวรพีพร เขียวอ>อน

63113005592 นางสาวมินตรา กิที

63113005593 นางสาวจินตปาตี คงทัน

63113005594 นายธวัชชัย คําสีทา

63113005595 นางสาวอรอุมา คําชมภู

63113005596 นางสาวประภัสสร เข็มพันธุ�

63113005597 นายศุภวิชญ� ศุภวุฒิ
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63113005598 นายฉัตรปกรณ� นิทัศน�

63113005599 นายลิขิต มูลศรีนวล

63113005600 นางสาวพัชรา กางบุตร

63113005601 นางสาววิไลพร ศรีบุรินทร�

63113005602 นางสาววิรันดร� คนเพียร

63113005603 นางสาวสิรินาถ เคนพุทธา

63113005604 นายอัษฎากร สุรเพ็ญ

63113005605 นางสาวมาลินี ชัยเลิศ

63113005606 นางสาวสุกัญญา รุ>งโรจน�

63113005607 นางสาวนันทวรรณ คตสูงเนิน

63113005608 นางสาวสรญา สมใจ

63113005609 นายวีระวัฒน� สุขโฉม

63113005610 นางสาวศิริมา เข่ือนขันธ�

63113005611 นางสาวกนกกาญจน� จันทาสังข�

63113005612 นางลลิตา มาตย�วรรณ

63113005613 นางสาวยุธิดา ละดาดาษ

63113005614 นางสาวศุภรัตน� ชรินทร�

63113005615 นางสาวกฤษณา พิกุลหอม

63113005616 นางสาววรพรรณ อุปถัมภ�

63113005617 นางสาวสุริยาพร เจริญสุข

63113005618 นางสาวศศิธร ศิษย�อรุณ

63113005619 นางสาวณัฏฐาภรณ� สุพิมล

63113005620 นางสาวกรกณก โสภารัตน�

63113005621 นางสาวเบญจภัทร แกหลิ่ง

63113005622 นายวัชระ พัฒนวนิชชากร

63113005623 นายธวัชชัย กุลอัก

63113005624 นางสาวรอยฝ6น ประทุมทิพย�

63113005625 นางสาวสุภาพร สุพร

63113005626 นางสาวจรรยา อุดมกัน
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63113005627 นางสาวพีรดา ธนิจวัฒนา

63113005628 นางสาวนัยนา อ�วนดี

63113005629 นางสาวอัจฉรา ชินสอน

63113005630 นางสาวศิริพร บรรจุแก�ว

63113005631 นางสาวอินทิรา สังข�วงศ�

63113005632 นางสาวนพรัตน� แสนหูม

63113005633 นายกิตติศักด์ิ ยอดนครจง

63113005634 นางสาวสุริยฉาย ชฎิลาลัย

63113005635 นางสาวมีนา เพ็ชรมีค>า

63113005636 นายสืบ ศรีสุนาครัว

63113005637 นางสาวอริสา แสนสวาท

63113005638 นายธีรพงศ� แก�วประเสริฐ

63113005639 นายอนิวัฒน� อินนาง

63113005640 นางสาวสายชล บุญยะวาสี

63113005641 นายจักรพันธ� สอนสุภาพ

63113005642 นางสาวรัชกร ลุนชัยภา

63113005643 นางสาววิลาวัลย� ชินบุตร

63113005644 นางสาวศิริรัตน� จ๋ีเอ�ย

63113005645 นายศุภรัตน� กุลสอนนาน

63113005646 นางสาวชุติมาพร พันธ�งาม

63113005647 นายพีรวัฒน� จันพิลา

63113005648 นายปริญญา ปาละสานต�

63113005649 นางสาวนัฐมล พิมพ�น�อม

63113005650 นายกิตติชัย โสดี

63113005651 นายภานุวัฒน� แก�วฝXาย

63113005652 นางสาวจารุนันท� โสขํา

63113005653 นายกฤษฎา อัครพัฒน�

63113005654 นางสาวเปมิกา ลิ้มกีรติ

63113005655 นางสาวรัชนี เหมชัย
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63113005656 นางสาวพรกมล สุพรมวัน

63113005657 นางสาวเบญจมาภรณ� แจ�งเกษตร

63113005658 นางสาวอรพรรณ มลีรัตน�

63113005659 นางสาวกุลนันท� โนนคู>เขตโขง

63113005660 นางสาวยุพิน จันเกษม

63113005661 นางสาวธันยพร มาไกล

63113005662 นายธนากร พิมพ�มีลาย

63113005663 นางสาวสุจิตตรา โยควัฒน�

63113005664 นางสาวดวงกมล วุธศรี

63113005665 นางสาวอรทัย อนันตะภักด์ิ

63113005666 นางสาวน้ําทิพย� นาแถมนาค

63113005667 นางสาวศิรินันท� ขานอัน

63113005668 นายสุรเกียรติ บุญเวิน

63113005669 นายอรรถพร จันดาพันธ�

63113005670 นางสาวชุติมา คําพิฑูลย�

63113005671 นายพนมไพร ไตรวงค�ย�อย

63113005672 นางสาวณิชกานต� สังกฤษ

63113005673 นางสาวจันจิรา ทิพกุล

63113005674 นางสาวขนิษฐา สุวรรณสนธ�

63113005675 นายทิพชาติ มาลาจันทร�

63113005676 นางสาวปราถนา บุญชาญ

63113005677 นางสาวฐาพิชญ�ดา เดชน�อย

63113005678 นางสาววิภาวี อ>อนบัวขาว

63113005679 นางสาวรุ�งลาวัลย� มูลเมือง

63113005680 นายเอกรินทร� เดือนขาว

63113005681 นางสาวศิริวิมล บุบผาวรรณ�

63113005682 นางสาวอภิชญา วุฒิภัทร

63113005683 นางสาวหทัยชนก มีมาก

63113005684 นายธณพล เขยไชย
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63113005685 นางสาวดรุณี ภูแปUง

63113005686 นางสาวสุชีวา พละสิงห�

63113005687 นางสาวสุวนันท� สุกิน

63113005688 นางสาวชุติยา พุฒธรรม

63113005689 นางสาววริศรา สุวพงษ�

63113005690 นางสาวนิษฐเนตร� นางาม

63113005691 นางสาวนภสร สุจริตร

63113005692 นายศักด์ิภูธร คลังระหัด

63113005693 นางสาวณัชชา แสนบุดดี

63113005694 นายณัฐพงษ� ไอยราช

63113005695 นายพัฒนศักด์ิ ศรีพรม

63113005696 ว>าที่ ร.ต.วโรดม สุขใจ

63113005697 นางสาวธนัชชา สีสองชั้น

63113005698 นางสาวสุภชาดา วงศ�ตาผา

63113005699 สิบเอกหญิงกาญจนา สุขสบาย

63113005700 นางสาวเสาวภา ศิลทาน

63113005701 นายสุทัศน� ไชยสิทธ์ิ

63113005702 นางสาวรุจิเรจ เบิกสีใส

63113005703 นางสาวณหทัย พงษ�มิตร

63113005704 นางสาวกฤชกร ศรีเหล>า

63113005705 นายสิทธิพงษ� ทิพวัลย�

63113005706 นางสาวศิริลักษณ� บุตรธนู

63113005707 นางสาวสุพัตรา ชนิลกุล

63113005708 นายรามชาติ ชัยชิต

63113005709 นางสาวเยาวลักษณ� สุดสนธ์ิ

63113005710 นางสาวธิพากร มีบุตร

63113005711 นางสาวภคมน สมสกิจ

63113005712 นายอัครเดช จันทรังษี

63113005713 นางสาวนภัสนันท� บุราณเดช
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63113005714 นางสาวจิตติมา ทาพิลา

63113005715 นางสาวแพรวพรรณ จันทนาม

63113005716 นายสุทราณัฐ สาระวัน

63113005717 นางสาวรัตติญา นามวิเศษ

63113005718 นางสาวณปภัช ชุมนุมราษฎร�

63113005719 นางสาวสุกัญญา สันธิวาส

63113005720 นายไกรษร เทพกัน

63113005721 นายติณภพ ไขลาเมา

63113005722 นางสาวสุณัฏฐา ชาวงศ�

63113005723 นางสาวมนัสนันท� อุสาพรหม

63113005724 นางสาวชนม�นิภา สมานมิตร

63113005725 นางสาวปภัสรา เบ�าลี

63113005726 นายธนพันธ� ม่ังมูล

63113005727 นางสาววรรณศิริ ตามประกอบ

63113005728 นางสาวณัฐณิชา ดีเจริญ

63113005729 นางสาวเจษฎาภรณ� ผาคํา

63113005730 นางสาวสายสมร บุญเทียม

63113005731 นางสาวสุทธิตา มหาวงค�

63113005732 นายอาทิตย� ไชยมงคล

63113005733 นางสาวทัศนีย� ไกรพรม

63113005734 นายฤทธิชัย สีโย

63113005735 นายนัฐพล เจริญยุทธ

63113005736 นางสาวสุปราณี จันทะพงษ�

63113005737 นางสาวเรณู หาป6ญนะ

63113005738 นางสาวยศพร ใจชื่อ

63113005739 นางสาวกฤติยาภรณ� ศรีมงคล

63113005740 นางสาวหงษ�ทอง ชนะพจน�

63113005741 นางสาวอภิญญา จันเทพา

63113005742 นางสาวภาวิณี แสนภักดี
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63113005743 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�นอก

63113005744 นางสาววรรณิภา ภูสีทอง

63113005745 นางสาวสุจรรยา ลีอุ>น

63113005746 นายสันติภาพ โคตรแก�ว

63113005747 นางสาวเจนจิรา บุตรดีหัส

63113005748 นางสาวศิริวิภา ศิริสิมะ

63113005749 นางสาวอุไรวรรณ หอมบุญ

63113005750 นางสาวจงถนอมลักษณ� ศรีวรขาน

63113005751 นายชาญชัย คํามุงคุณ

63113005752 นางสาวอุไรวรรณ มุ>งสวัสด์ิ

63113005753 นายชิโนรส อ�วนดวงดี

63113005754 นางสาวเดือนเพ็ญ แลผดุง

63113005755 นายภัทรพงษ� คนเพียร

63113005756 นางสาววีรนุช โล>ห�วิสิทธ์ิอารีย�

63113005757 นางสาวสิรีมุกด� ศรีชมภู

63113005758 นางสาวณัฐสินีประภา จันทศรี

63113005759 นายทรงยศ พรหมภักด์ิ

63113005760 นางสาวลัดดาวัลย� อ>อนเหลา

63113005761 นางสาวมาติกา นามกันยา

63113005762 นางสาวชลดา วงศ�กมุทธศัย

63113005763 นางสาวชฎาภรณ� ป6กนอก

63113005764 นางสาวประภาพรรณ เฮียงราช

63113005765 นางสาวญาดา รัตนกร

63113005766 นางสาวธิติมา สีสุทร

63113005767 นางสาวนันทกาญจน� สังวรณ�

63113005768 นายธันวรัตน� โกเลือน

63113005769 นางสาวอภิชญา โพธ์ิเลิศบํารุงงาม

63113005770 นางสาวปราณี ย>อดี

63113005771 นายชยพล ศรีสร�อยพร�าว
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63113005772 นายณัฐวุฒิ ศรีเกษ

63113005773 นางสาวป:ยะพร กัญญะบุญ

63113005774 นายจักรพันธุ� ศรีชนะ

63113005775 นางสาวศศิธร แปยอ

63113005776 นางสาวจุฑามาส แสงทอง

63113005777 นางสาวธันญภรณ� อัคนิจ

63113005778 นายศุภกร แนมพลกรัง

63113005779 นางสาวอรสา นนทะคุณ

63113005780 ส.ต.วัชรากรณ� พัดทาป

63113005781 นางสาวสุกุมาลย� ดอนโหน>งชา

63113005782 นางสาวอริสรา แก�วคําภา

63113005783 ว>าที่ ร.ต.อาทิตย� อุ>นนาแซง

63113005784 นางสาวมนชยา แผนพงษ�

63113005785 นางสาวปนัดดา โสภาเปTZย

63113005786 นางสาวอุทัยวรรณ ชันธุระ

63113005787 นางสาวศรัณย�รัชต� นาลงพรม

63113005788 นางสาวราตรี กงเวียน

63113005789 นางสาวสุพรรษา แสนโคตร

63113005790 นายณัฐพงศ� บุตรละคร

63113005791 นางสาววิภาดา ช>วยคํ้าชู

63113005792 นายกีรติ สุวรรณโพธ์ิศรี

63113005793 นางสาวปวิตรา ไชยเพชร

63113005794 นางสาวเกศกนก คําเพชรดี

63113005795 นางสาวณัฐพร ฤทธิธรรม

63113005796 นางสาวยลดา กางเดช

63113005797 นางสาวศรีสุดา ป6ณณราช

63113005798 นางสาวชรินทร�รัตน� เหง�าละคร

63113005799 นางสาวนันทิยา สรวงศิริ

63113005800 นายบุญขวัญ นามวงศ�ษา
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63113005801 นางสาวทาริกา คําวงษ�ษา

63113005802 นายอนิรุทธ� ขันเขตต�

63113005803 นางสาวศิริพร เมืองแพน

63113005804 นางสาวภิญญาพัชญ� ศศิธนเมธานนท�

63113005805 นางสาวศิริภา บุญเศรษฐา

63113005806 นางสาวพัชนี หาญสุรนันท�

63113005807 นางสาวรัชนีกร ธนกุล

63113005808 นางสาวสุปราณี ดวงปากดี

63113005809 นางสาวชลิตา ศรีมุกดา

63113005810 นางสาวศุภณัฏฐกาญจน� ลาปะ

63113005811 นางสาวอาทิตยา ทองทิพย�

63113005812 นางสาวจําปT ไชยสาคร

63113005813 นางสาวภางาม ดานะ

63113005814 นายทวิน ชัยพรม

63113005815 ว>าที่ร�อยตรีปราม อินทนิล

63113005816 นางสาวรัชนีกร พรมอารักษ�

63113005817 นางสาวธาริณี โพนธาตุ

63113005818 นางสาวนิศราวรรณ วงศ�ษา

63113005819 นายวิมุตติ ฤาชัยสา

63113005820 นางสาวปภิมณฑ�ภัตธา ขุนทอง

63113005821 นางสาวไอย�วริญญ� แก�วสุทธ์ิ

63113005822 นางสาวเสาวรัตน� โคตรวิทย�

63113005823 นางสาวธณิตา นามอาษา

63113005824 นายสุริยา สุภาพันธ�

63113005825 นายพิทยพัฒน� ไชมาคํา

63113005826 นางสาวจุฑาลักษณ� ดาวเศรษฐ�

63113005827 นางกวิตา สุวรรณสิงห�

63113005828 นางสาวณิศาชล เยระบุตร

63113005829 นางสาวณัฐริกา เพียรการ
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63113005830 นางสาวชนาทิพย� เทพรักษ�

63113005831 นางดอกคูณ พรมมี

63113005832 นางสาวกาญจนา สอนสุภาพ

63113005833 นางสาวเรวดี กองกลิ่น

63113005834 นายเลิศนุวัฒน� สุวรรณรัตน�

63113005835 นางสาวชฎาพร โยลัย

63113005836 นางสาวณฐภัทร รักญาติ

63113005837 นางสาวศิริวรรณ จันมา

63113005838 นายอนุชิต โสภาบุญ

63113005839 นางสาวอุมาพร หลักชัย

63113005840 นายชัชวาลย� วงศา

63113005841 นางสาวนริศรา ทิพวงค�

63113005842 นายปลายมณัฐ แก�วมุงคุณ

63113005843 นางสาวฟUาอรุณ ฮุยชัยภูมิ

63113005844 นางสาวสุวรรณณี ดีประเสริฐ

63113005845 นางสาวนฤมล โวทานสิริกุล

63113005846 นางสาวจุฬาวรรณ ทวีคูณ

63113005847 นางสาวสุธิตา นนคนม่ัน

63113005848 นางสาวศิรญา แก�วจุลลา

63113005849 นางสาวพนิดา คําภาโคก

63113005850 นายชัชวาลย� ศรีกุลวงษ�

63113005851 นางสาวอัจฉรา คําบูชา

63113005852 นางสาวศรีสมร มากเก้ือหนุน

63113005853 นายอานนท� รักญาติ

63113005854 นายอดิศักด์ิ สายสี

63113005855 นางสาวเพชรพิไลย� ม่ังมีศรี

63113005856 นางสาวนันทิชา เฉียบแหลม

63113005857 นายสิทธิชัย แสนบรรดิษฐ�

63113005858 นางสาวนภมาศ บุญชื่น
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63113005859 นางสาวพิกุลแก�ว บุตรโคตร

63113005860 นางสาวสิริญญา หล�ามงคล

63113005861 นางสาวศุภรดา วิเศษโวหาร

63113005862 นางสาวมณีรัตน� สร�อยจันดา

63113005863 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก�ว

63113005864 นายพงศธร นูกลึง

63113005865 นางสาววธิดา แก�วไกรศร

63113005866 นางสาวนาราภัทร จันทะคุณ

63113005867 นางสาวณัฐสินี อาษานอก

63113005868 นางสาวจุฬารัตน� ทะราษฎร�

63113005869 นางสาวภัณฑิลา มงคลสวัสด์ิ

63113005870 นางสาวณัฐนรี สุขบัว

63113005871 นายชัชวาล รูปขันธ�

63113005872 นางสาวพรสวรรค� สาริสุทธ์ิ

63113005873 นางสาวนิศารัตน� เนตรขัน

63113005874 นางสาวดวงกมล ศรีบานแจ>ม

63113005875 นางสาวอรอุมา แพงวงษ�

63113005876 นางสาวรัชนก ไกยะฝXาย

63113005877 นางสาวสุพรรณี ชินวัง

63113005878 นายชัยวัฒน� ศรีไทย

63113005879 นางรัตนาภรณ� พันมะลี

63113005880 นางสาวจีระพร เปUดทิพย�

63113005881 นางสาวสุกัญญา สมสวัสด์ิ

63113005882 นางสาวขนิษฐา สุตรานนท�

63113005883 นางสาวศิริพร บุตรปาน

63113005884 นางสาววิจิตรา คําบัว

63113005885 นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน

63113005886 นายภูวนนท� ป6ญญาสาร

63113005887 นางสาววรกมล กันฟ6น
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63113005888 นายภิรมย�ศักด์ิ สุขะ

63113005889 นายสุรพงศ� พลภักดี

63113005890 นายพิสิษฐ� บุญมีสีสุเวช

63113005891 นางสาวธณิษราภรณ� ร�อยพิลา

63113005892 นางสาวนิษฐา สีทอนสุด

63113005893 นายวสันต� นันท�เจือ

63113005894 นางสาวสิริภา พงษ�แสงทอง

63113005895 นางสาวณัฐรินทร� เหรียญณรงค�

63113005896 นางสาวอนุสรา ภักดี

63113005897 นางสาวสุภาพร วังคํา

63113005898 นางสาวรุ>งรุจี มานิตย�

63113005899 นางสาวรุ>งทิพย� นํามะยา

63113005900 นางสาวรัตนพร รัตนวงค�

63113005901 นางสาวชลธิชา รามศิริ

63113005902 นางสาวดุษฎี บัณฑิต

63113005903 นางสาวรจนา พรมจันทร�

63113005904 นายรัชตระกูล แสนราช

63113005905 นางสาวพรพิมล นามตาแสง

63113005906 นายป:ติพงษ� งามญาณ

63113005907 นางสาวสุภาพร บุญคํา

63113005908 นางสาวเพียงใจ ปXาหวาย

63113005909 นายพิศุทธ� สุทธิแพทย�

63113005910 นางสาวฐิติมา โสภางาม

63113005911 นางสาวสุวลักษณ� ไพศาล

63113005912 นางทัตพร คุณประทุม

63113005913 นางสาวเอื้ออรยา พันธ�หลวง

63113005914 นางสาวสุนิศา สีแพนบาล

63113005915 นางสาวบุษบา พรมจารี

63113005916 นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง

หน�า 204 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113005917 นางสาวศิริญากร ป:ตตะ

63113005918 นางสาวสุมัณฑนา ขาวศรี

63113005919 นายธวัชชัย จักราช

63113005920 นางสาวธิดา วิไชโย

63113005921 นางสาววนิดา โลสันตา

63113005922 นางสาวสิริกัญญา ลินโพธ์ิศาล

63113005923 นางสาวชลธิดา แสงพันธ�

63113005924 นางสาวจารุวรรณ หาโคตร

63113005925 นางสาววรรณนิษา ไชยวงศ�คต

63113005926 นางสาวณฐมณฑน� ศรีทน

63113005927 นายภควัต ชัยวินิจ

63113005928 นายเฉลิมวุฒิ วิชัยศรี

63113005929 นายวัชรพงค� แก�วก>า

63113005930 นางสาวณัฐติยา เทพจิตร

63113005931 นางสาวสุพรรษา แก�วก>า

63113005932 นางสาวสรินญา พรมภารักษ�

63113005933 นางสาวภัทรียา ดวงป6ญญา

63113005934 นางสาวรินรดา เสนานาม

63113005935 นางสาวนภัสรพี อุดมกัน

63113005936 นายวุธชัย เมืองซอง

63113005937 นางสาวเกษศิรินทร� จันตะนี

63113005938 นางสาวสุวรรณา มุงคุณ

63113005939 นางสาวโศจิรัตน� ศรีโยธา

63113005940 นางสาวสุวนันท� ทองยัง

63113005941 นางสาวชนิตตา พงษ�ศิริ

63113005942 นางสาวไพรินทร� นนท�คําวงค�

63113005943 นายภูมิใจ บุษดี

63113005944 นายธวัชชัย นาแซง

63113005945 นางปุณญาพร เหล็กหล>ม
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63113005946 นางสาวสุธิรักษ� ชมภูโคตร

63113005947 นางสาวมณฑิตา จรีศรี

63113005948 นางสาวกฤษณา ดูวิเศษ

63113005949 นางสาวนัฐยา จันทราศรี

63113005950 นายปารเมศ กันยะวงค�หา

63113005951 นางสาววรรณภา สมบูรณ�

63113005952 นางสาวกมลฉัตร ต้ังวราลักษณ�

63113005953 นายธีรวิทย� นามวงษา

63113005954 นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ

63113005955 นางสาวบุษยา พลไกร

63113005956 นางสาวภานุกา ศรีบุรินทร�

63113005957 นางสาววรัญญา วงแสนชุม

63113005958 นางสาวสิรินยา พลเอ็นท�

63113005959 นางสาวพิมพ�ชนก ทัศนพงศ�

63113005960 นางสาววัลลา มีสิงห�

63113005961 นางสาวปวีณา ชัชวาลย�

63113005962 นางสาวอรุณธิดา ฤทธิมาร

63113005963 นางสาวกิตติยา แสงวงษา

63113005964 นางสาวภัคธีมา บุญรักษา

63113005965 นางสาวบุษยา วันปะไข

63113005966 นายกฤษณะ เตชะเต>ย

63113005967 นางสาวจิราวรรณ วิชัยศรี

63113005968 นางสาวศุภรัตน� สมวงศ�

63113005969 นางสาวศศิอาภา เวชบรรพต

63113005970 นางสาวสุกัญญา เหี้ยมเหิน

63113005971 นายกัมปนาท หนูกลาง

63113005972 นางสาวนงค�เยาว� สารมโน

63113005973 นางสาวประภาวรินทร� ลือพอก

63113005974 นางสาวสลักจิต ชาไชย
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63113005975 นางสาวอุษาวดี เศรษฐากา

63113005976 นางสาววิลาวรรณ หาสอดส>อง

63113005977 นายราชัญ เสนาช>วย

63113005978 นางสาวณิรัชดา จามน�อยพรม

63113005979 นางสาวชุติมา ปุญญานันทโชค

63113005980 นางสาววรัชชนัน มะลิซ�อน

63113005981 นางสาวสุพรรษา สุนทรโรจน�

63113005982 นางสาวศิรินภา ประทุมมัง

63113005983 นางสาวจุฬาลักษณ� แก�วสาร

63113005984 นางสาวนลิตา โยธี

63113005985 นายอาณัติ นันทะเนตร

63113005986 นางสาวศศิธร ทองสุทธ์ิ

63113005987 นายปภาวิน สินภูธรณ�

63113005988 นางสาวกาญจนาภรณ� แน>นอุดร

63113005989 นางสาวฉัตรวิมล อินทะผิว

63113005990 นางสาวรัตติกาล ชัยมา

63113005991 นางสาวรัตติกาล จิตรไชยสาร

63113005992 นางสาวชุติภา ภูประวัน

63113005993 นายศุภวัฒน� หน>อสีดา

63113005994 นางสาวจินตหรา รูปงาม

63113005995 นางสาวสุวิมล เทียนงาม

63113005996 นางอพรรตรี อ>อนละเอียด

63113005997 นางสาวภัทราวดี เชื้อคําฮด

63113005998 นางสาวอันรญา คําลือไชย

63113005999 นางสาวจิรัชญาภรณ� แสงโทโพธ์ิ

63113006000 นายจรยุทธ บุตรินดา

63113006001 นางสาวนีรนุช ทับทะมาตย�

63113006002 นางสาวขวัญชนก ใจดี

63113006003 นางสาวอภิญญา ศรสังเขป
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63113006004 นางสาวฐิตารีย� นันทะสิงห�

63113006005 นางสาวนันทพร ทุนทรัพย�

63113006006 นายสิรภพ เหลืองวิภู

63113006007 นางสาวสุกัญญา ภูเลื่อน

63113006008 นางสาวรุ>งทิวา อินทะสร�อย

63113006009 นางสาวสุธีราช คําศรี

63113006010 นายปราโมทย� คําชมภู

63113006011 นางสาวอภิญชยา แสนภูวา

63113006012 ว>าที่ร�อยตรีชิตพล กองธรรม

63113006013 นายภราดร แสงชาติ

63113006014 นางสาวจินตนา นามคัณที

63113006015 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสมุทร�

63113006016 นางสาวฟาริดา แก�วประเสริฐ

63113006017 นางสาวกุฎาภา ชมภูจันทร�

63113006018 นางสาวอาพาทร พนมเขต

63113006019 นางวรัญญ�ชิตา คําภักดี

63113006020 นางสาวจุฑานันท� แสงมนตรี

63113006021 นางสาวสุภาพร หูตินุ

63113006022 นายกิตติชัย หลินลาโพธ์ิ

63113006023 นางสาวสุภัคษร โถคํานาม

63113006024 นายวรัญ�ู พรมแก�ว

63113006025 นางสาวกวินนา ปานพิมพ�

63113006026 นางสาวประทุมพร ชุมภูแสง

63113006027 นางสาวนิรชา ดิษบํารุง

63113006028 นายจักรกฤษณ� บุญขันธ�

63113006029 นายศักด์ินรินทร� ชุมพล

63113006030 นายณํฐพล คะป6ญญา

63113006031 นางสาวศิริรักษ� กองทา

63113006032 นางสาวอรวรรณ สืบสิงห�
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63113006033 นายสิทธิกร ขุลีดี

63113006034 นางสาวรุจิเรศ บุตตะโยธี

63113006035 นายพิชิตชัย ไชยเทศ

63113006036 นางสาวสนิทพิมพ� ทองแบบ

63113006037 นายสุรพล ธรรมประโยชน�

63113006038 นางสาวศันสนีย� ขุนทวี

63113006039 นายพินัย บุญชาญ

63113006040 นายฐาปกรณ� บําเรอวงศ�

63113006041 นางสาวกมลวรรณ หงษ�ทอง

63113006042 นางสาววารีรัตน� มนตรีสา

63113006043 นายธนาษิต ดาชะเมา

63113006044 นางสาวกนิษฐา หินวัน

63113006045 นายสิทธิกร ศรีสว>าง

63113006046 นายจุฑารักษ� แสนไชย

63113006047 นางสาวกัลยรัตน� ศิริบํารุง

63113006048 นางสาวกนกกาญจน� ประจันตเสน

63113006049 นางทิพวรรณ คุ�มบุญ

63113006050 นายทิวากร มุสิกรังศรี

63113006051 นายจิรภาส ไหลหาโคตร

63113006052 นางสาวขวัญชีวา บุญสูง

63113006053 นางสาวชลธิชา ทันธรรม

63113006054 นางสาวกมลชนก เหล>าบ�านเหนือ

63113006055 นางสาวกรกนก วิชาพร

63113006056 นางสาววรรณษา พันที

63113006057 นางจรรยาภรณ� ภาณุมาศ

63113006058 นางสาวจิราภรณ� คนบุญ

63113006059 นางสาวป6ทมาพร พูลทรัพย�

63113006060 นางสาวศิริรักษ� ต�นสาย

63113006061 นายอดิเทพ นาเมืองรักษ�
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63113006062 นางสาวลักขณา อ�วนสะอาด

63113006063 นางสาวรุ>งอรุณ พรมกุล

63113006064 นางสาววราวรรณ ยงยันต�

63113006065 นางสาวมยุรี เรืองสุข

63113006066 นางสาวพรพรรณ ไชยแสง

63113006067 นายป:ยะพงษ� พิทักษ�กาญจนนท�

63113006068 นางสาวปภาวรินทร� โยธะยัง

63113006069 นางสาวศรุดา เปรมปรีด์ิ

63113006070 นางสาวสุวิมล ดอนแพงชา

63113006071 นางสาวสุนันทา สุพิมพ�

63113006072 นางสาวศิรินาถ วงค�ลําพันธ�

63113006073 นางสาวสิริมาศ โคตรพัฒน�

63113006074 นายป:ติวัฒน� คล�ายนาค

63113006075 นางสาวพัชนีย� พุฒธรรม

63113006076 นางสาวณัฐพร เหง�าพรหมมินทร�

63113006077 นางสาวนีรชา แก�ววิเศษเจริญกุล

63113006078 นางสาวนรีรัตน� อุบัวบล

63113006079 นางสาวพิศตะวัน อินทสิทธ์ิ

63113006080 นางสาวอัญธิสา สังกฤษ

63113006081 นางสาวสุชัญญา วงศ�ชัย

63113006082 นายศตวรรษ พละสันต์ิ

63113006083 นางสาวสุวนันท� ชัยบุรี

63113006084 นายปรัชญา แสงมุกดา

63113006085 นายกิตติภัฏ กุณรักษ�

63113006086 นายสิริชาติ พรมษา

63113006087 นางสาวนันทิญา กุลนอก

63113006088 นางสาวกุลจิรา กงซุย

63113006089 นายอนุวัตร เอกสันต�

63113006090 นางสาววิมพ�วิภา เฉลาชัย
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63113006091 นางสาวสิรินภา วงศ�ประชา

63113006092 นางสาวสุธาสินี กุณรักษ�

63113006093 นางสาวศันสนีย� ศรีเผลา

63113006094 นางสาวมัณฑนา ไชยวาน

63113006095 นายวิทวัส ขันติยู

63113006096 นางสาวอัฑฒ�สรา สุริวรรณ�

63113006097 นายธนพนธ� อมรสิน

63113006098 นางสาวปวีณา ผลวีระศักด์ิ

63113006099 นางสาวนันทพร ศรีวรสาร

63113006100 นางสาวชนิตา สอนพรหม

63113006101 นางสาวณิชารีย� สองจันทึก

63113006102 นางสาวพนิตา ยุทธรัตน�

63113006103 นายวินัย ไตรพิมพ�

63113006104 นายพนัสพงษ� นิตยโรจน�

63113006105 นางสาวณัฐชยา กาญจนวงษา

63113006106 นางสาวเปรมฤดี อ�วนอินทร�

63113006107 นางสาวมณทิชา เชิดสังวาลย�

63113006108 นางสาวเดือนเพ็ญเต็มดวง จอมศรี

63113006109 นายภานุวัฒน� กุลเสน

63113006110 นางสาวชนกพร พันธ�เดช

63113006111 นายคมสันต� ชูศรีเมฆ

63113006112 นางสาวศุภัทสิริ แสนบุญศิริ

63113006113 นางสาวอําภา อุยพิตัง

63113006114 นายธนกฤต จันทะฟอง

63113006115 นายธวัชชัย สุราราช

63113006116 นางสาวขวัญนภา เกตุพันธ�

63113006117 นายเอกชัย แสงอ>อน

63113006118 นางสาวจตุพร วงษาบุตร

63113006119 นายรัฐพงศ� ฤทธ์ิมหา
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63113006120 นางสาวใจรัก ทองนํา

63113006121 นายณัฐพล วงศ�ธรรม

63113006122 นางสาวจุฑามณี เทียงปา

63113006123 นางสาวชญาดา หมายชัย

63113006124 นางสาวดวงเดือน คงมาลัย

63113006125 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมสนธิ

63113006126 นายวรเมธ การีชุม

63113006127 นางสาวญาณิกา พาพิพัฒน�

63113006128 นางสาวนิโลบล บริพัฒน�

63113006129 นางสาวชุรีพร สาแขม

63113006130 นางสาวเจนจิรา ขันทะชา

63113006131 นางสาวอาริสา ผดุงศรี

63113006132 นางสาวกิตติยากร หงษ�ทอง

63113006133 นายมนัส ศรีแสน

63113006134 นางสาวสุทธิดา นามวงศ�ษา

63113006135 นางสาวพิมพ�ศิริ ไชยขันธุ�

63113006136 นางสาวอนิตา บุญไชย

63113006137 นางสาวณัฐมล พรมภิบาล

63113006138 นางสาวพิมนภา อุทคะวาปT

63113006139 นางสาวสุตาภัทร พินิจเจริญ

63113006140 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส

63113006141 นางสาวเกวรี สมัครสมาน

63113006142 นางสาวอ�อมใจ ไชยโคตร

63113006143 นางสาวเพชรทิพย� จันมี

63113006144 นางสาวอารีรัตน� วงษ�กุล

63113006145 นางอุทัยวรรณ วรรธนะสมบัติ

63113006146 นางสาวฤทัยรัตน� ผิวผ>อง

63113006147 นายกชกร ไกยสิทธ์ิ

63113006148 นางสาวพรนภา โสภิณ
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63113006149 นางสาวณัชริญญา เสน>ห�ดี

63113006150 นางสาวขนิษฐา นาโควงค�

63113006151 นายเจตตะวัน ห�าวหาญ

63113006152 นายธวัชชัย ไชยป6ญหา

63113006153 นางสาวอุไรวรรณ ทองกันทม

63113006154 นายปรีดา บุญหล�า

63113006155 นางสาวพิกุล อุตมูล

63113006156 นางสาวศิรินทรา ตุ�ยสีแก�ว

63113006157 นางสาวรัฐพรรณ สารีโท

63113006158 นางสาวปรียานุช ไชยทองดี

63113006159 นางสาวเกษร เพ่ิมพูล

63113006160 นางสาวอัจฉราภรณ� ระดาฤทธ์ิ

63113006161 นางสาวณัฐมล ศรีบุรินทร�

63113006162 นางสาวศศินา ในโนน

63113006163 นางสาวหทัยชนก บุญจันทร�

63113006164 นางสาวสิรินทิพย� เพ็งพา

63113006165 นางสาวนิศาชนม� หม่ืนลิตร�

63113006166 นางสาวธัญพิมล ดาทุมมา

63113006167 นางสาวเสาวลักษณ� เอี่ยมรักษา

63113006168 นางสาวพรพรรณ สุพาณิชกร

63113006169 นางสาวจิราพรรณ โพธ์ิเกตุ

63113006170 นางสาวเขมสรณ� ใจดี

63113006171 นายกิติศักด์ิ ชุ>มมาตร

63113006172 นางสาวณัฏยา จอมปุก

63113006173 นางสาวโสภาพร จอมเต่ียง

63113006174 นางสาวศิริพร ทรายสา

63113006175 นางสาวธัญยชนก แดงทน

63113006176 นายวุฒิชัย ภาแกดํา

63113006177 นางสาวศิริญญา หาญมนตรี
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63113006178 นางสาวอรญา ศรีนารัตน�

63113006179 นายภัสกร พลตรี

63113006180 นายย่ิงยศ นีระกุล

63113006181 นายพุฒิพงศ� ขาวทอง

63113006182 นายชาญวิทย� สุวรรณรัตน�

63113006183 นายอรรถกร ใจชาย

63113006184 นายกล�าณรงค� คณะวาปT

63113006185 นางคุณากร ดํารงฤทธิกุล

63113006186 นางสาวจุฑารัตน� เมืองโคตร

63113006187 นายภาณุวัชร� ศรัทธาคลัง

63113006188 นางสาวจิราวรรณ ศรียงค�

63113006189 นายเจษฎา ลิ้มเจริญ

63113006190 นางสาวบุณฑริกา บุญสาร

63113006191 นางสาวสุมนา เดชไกร

63113006192 นางสาวรุ>งรัตน� มะราชพันธุ�

63113006193 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทิวงศา

63113006194 นางสาวจิราภรณ� เตชะศิริสัมพันธ�

63113006195 นางสาวลัดดาพร เทพศรี

63113006196 นายนนทวัฒน� พรหมศิริ

63113006197 นายวุฒินันท� กัลยา

63113006198 นายตระกูล แก�วดี

63113006199 นางสาวจิตติพร สมอบ�าน

63113006200 นางสาวณัฐณิชา พลจ>า

63113006201 นายธีระพงษ� ศรีษาวรรณ

63113006202 นางสาววรวีร� ธรรมกาโร

63113006203 นายมารุต เสนาชัย

63113006204 นางสาวรัตติกร บุตรลี

63113006205 นางสาวปวีณา วาสโสหา

63113006206 นางสาวศรินทร�รัตน� สีพา
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63113006207 นางสาวสายใจ หานาม

63113006208 นางสาวอัยย�ญาฎา อภิรมยานนท�

63113006209 นางสาวศศิธร เพ็งวงษา

63113006210 นายวุฒิชัย พลเสน

63113006211 นางสาวเกษราพร ไตยาสุด

63113006212 นายวัชรกร อุณาพรหม

63113006213 นางสาวสกุลรัตน� สายทองมาตย�

63113006214 นายพูลสวัสด์ิ แสงรุ>ง

63113006215 นายสุริยา เนาศรี

63113006216 นางสาวฐิติมา บุตรเพ็ง

63113006217 นายทศพล จําชาติ

63113006218 นายธีระวัฒน� นามโคตร

63113006219 นางสาวอาเพชรชฎาพร เนื่องสมศรี

63113006220 นางสาวเบญจพร หลักคํา

63113006221 นายกลิ่นศักด์ิ คําภูแก�ว

63113006222 นางจิตรดา ศรีสุระ

63113006223 นางสาวทิพากร สิทธิพิสัย

63113006224 นายพงษ�ระวี รีชัยวิจิตรกุล

63113006225 นางสาวภาวิณี พิณรัตน�

63113006226 นางสาวจาริณี ปากดีหวาน

63113006227 นางสาวจรรยา ฉายจิตร

63113006228 นางสาวธนิดา สมภาร

63113006229 นางสาวเกศรินทร� แสงกล�าหาญ

63113006230 นางสาวนวรัตน� บัวสาย

63113006231 นางสาวอรอุมา จันทร�คามคํา

63113006232 นางสาวสุลิตตา แก�วสุภาพ

63113006233 นางสาวทิวาพร พันเพชร�

63113006234 นางสาวมุจรินทร� ภูชํานิ

63113006235 นายสมบัติ เชื้อเมืองแสน
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63113006236 นายธีรวัฒน� จันทร�งาม

63113006237 นางสาวธิดารัตน� กองเพชร

63113006238 นางสาวอาทิตยา กิจขยัน

63113006239 นายศุภากร หาญมนตรี

63113006240 นายจักรพงษ� งามชัยภูมิ

63113006241 นางภคพร คามตะสีลา

63113006242 นางสาวนภาภรณ� สีดามนต�

63113006243 นางสาวภัสชญา ระดมสุข

63113006244 นางสาวลัดดาพร เย่ียมโกศรี

63113006245 นางสาวเจนจิรา โมรา

63113006246 นางกุลธิดา รินทา

63113006247 นางสาวพรนภา เสวิวัฒน�

63113006248 นางสาวบุญญรัตน� พันธุ�ศิริ

63113006249 นางสาวนันทวรรณ บาลจบ

63113006250 นางสาวศิริพร คํามุงคุณ

63113006251 นางสาวอรญา ตรีศาสตร�

63113006252 นางสาวชาวิดา ทาทอง

63113006253 นางจิตลัดดา สัจจเขต

63113006254 นางสาวลําไพร ทองนพคุณ

63113006255 นางสาวจามจุรี จันทิพย�

63113006256 นายรณยุทธ ลีโพนทอง

63113006257 นางสาวธญารินทร� นาเลาห�

63113006258 นายนวมินทร� ป6ตพี

63113006259 นางสาวชนิดาภา แก�วปราณี

63113006260 นายสหรัฐ โคตรแก�ว

63113006261 นางสาวอุไรวรรณ งามสิทธ์ิ

63113006262 นางสาวกาญจนา อุทุมะMรัตน�

63113006263 นางสาวจันทร�จิรา นรสาร

63113006264 นางสาวสุวิชา จันทร�โอภาส
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63113006265 นางสาวชนัดดา สิทธิยา

63113006266 นางสาวศศิธร ย่ิงยอด

63113006267 นางสาวหนึ่งกันยา ศรีเจริญ

63113006268 นางสาวพัชรีภรณ� ธ.น.ดี

63113006269 นายกิตติศักด์ิ วงษ�ลา

63113006270 นายธีรพงษ� บรรยงค�

63113006271 นายณัฐปกรณ� ทิพย�สิงห�

63113006272 นายธนากรณ� บุญดี

63113006273 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณขาว

63113006274 นายชาญณรงค� คิดสร�าง

63113006275 นางนุชนาถ คําชนะ

63113006276 นางสาวอภิญญา พิมพาแสง

63113006277 นายพงษ�ศักด์ิ ดอนขวา

63113006278 นายจักรกฤษณ� อรุณไพร

63113006279 นายพรหมประจักษ� จันทรเสนา

63113006280 นางสาวญานิกา เครือแก�ว

63113006281 นางสาวรมย�นลิน แหลมไธสง

63113006282 นายศราวุฒิ สีคาม

63113006283 นางสาวกาญจนา ก>องคํา

63113006284 นายทศพร ย้ิมแย�ม

63113006285 นางสาวจิราภรณ� สิงห�บุญมี

63113006286 นายฤทธิไกร ภูโท

63113006287 นายฉัตรชัย แสนพิพิต

63113006288 นางสาวสุกัญญา โสภา

63113006289 นายวรรธนัย ด>านลาพล

63113006290 นางสาวยุวรี สุวรรณศรี

63113006291 นางสาวอนัฐตยา บางภู>ภมร

63113006292 นายศุภณัฐ นันสถิตย�

63113006293 นางสาวศิรินทร�ดา ดวงอาสงฆ�
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63113006294 นางสาวภคินี ทาคินี

63113006295 นางสาวโสภาพรรณ พุทซาคํา

63113006296 นางสาวสาวิตรี ขันดี

63113006297 นางสาวสุพัตตรา คําผาย

63113006298 นางเบญจมาศ ไชยประเทศ

63113006299 นางสาวยุรดา อึ่งพอง

63113006300 นายยศอนันต� จันชนะ

63113006301 นางสาวประภัสสร วงศ�แหวน

63113006302 นางสาวสุรีพร สุขม่ัน

63113006303 นางสาวชวัญชนก บุญที

63113006304 นางสาวพชรวรรธ พรมราช

63113006305 นางสาวพาณิภัค ธรรมเจริญ

63113006306 นายจิรภัทร มูลเมืองแสน

63113006307 นางสาวจิรนันท� ภูมิภาค

63113006308 นางสาวฉัตรอนงค� เพ็ชรรัตน�

63113006309 ว>าที่ รต.ธีรนาถ เสิกภูเขียว

63113006310 นางสาวชื่นชนก กุลวงศ�

63113006311 นายอภิวัฒน� ศรีสารคาม

63113006312 ว>าที่ร�อยตรีหญิงกนกวรรณ คํามา

63113006313 นางสาวภัสร�อันน� จันทราศิริธนา

63113006314 นางสาววารุณี ศรีสุภักด์ิ

63113006315 นางสาวเพลินพิศ ชินราม

63113006316 นางเกศินี พระวิสัตย�

63113006317 นางสาวณัฐนิชา ประทุมวัน

63113006318 นายป:ยะวัฒน� เปรมปรัชญา

63113006319 นางสาวศิรินทิพย� พรมเสนสา

63113006320 นายทศวรรษ พรหมรักษา

63113006321 นายศักดา ด�วงแพง

63113006322 นายนครินทร� บุญนิ้ม
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63113006323 นายณัฐวุฒิ ทุมพร

63113006324 นางสาวมลวิภา กัลยาไสย�

63113006325 นางสาวอรุโณทัย เหมืดแก�ว

63113006326 นางสาวชมพูนุช ย่ิงคงดี

63113006327 นางสาวสุนิสา อินทรชัย

63113006328 นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน

63113006329 นางสาวมุกดา พลสมัคร

63113006330 นายเกรียงศักด์ิ พลอยนิล

63113006331 นางสาวณัฐมน จันทรเสนา

63113006332 นางสาวดาราวรรณ สิงห�คํา

63113006333 นางสาวเสาวลักษณ� กีตา

63113006334 นางสาวมัณฑณา แสนรังค�

63113006335 นางสาววรท จันทะศรี

63113006336 นางสาวสกุลพร เลี่ยมแสน

63113006337 นางสาวนิรชา อะโน

63113006338 นางสาวณัฐพิมล พรมวัน

63113006339 นางสาวสุชาดา สุริยะ

63113006340 นางสาวนันทนา สมรักษ�

63113006341 นายทัศนะ มุงเคน

63113006342 นางสาวนภาพร ไทยธานี

63113006343 นางสาวโยษิตา บุตรดี

63113006344 นายประติภูมิ วงค�พิมสอน

63113006345 นางสาวปวีณา จักร�พรมมา

63113006346 นายอรรถพล แสนอุบล

63113006347 นางสาวสุทธิตา ผิวสว>าง

63113006348 นางสาวทิพย�สุดา บัวละคร

63113006349 นางสาวสุจิตตรา สาชะรุง

63113006350 นางสาวพรทิวา ว>องไว

63113006351 ว>าที่ร.ต.ธัชศักด์ิ ใจบุญ
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63113006352 นายณัฐกิตต์ิ สุวรรณเวียง

63113006353 นางสาวธนิวรรณ พลพุทธา

63113006354 นางสาวเบ็ญจภา โล>ห�สุวรรณ

63113006355 นายกรวิชญ� แก�วฝXาย

63113006356 นางสาวสุภัทศร สอนสมบัติ

63113006357 นางสาวสโรชา ทาแก�ว

63113006358 นางสาววราภรณ� เรืองเรื่อ

63113006359 นางสาวเบญญาภา ฉายาพัฒน�

63113006360 นางสาวมณีวรรณ เสตา

63113006361 นางสาวปวีณา บุญมี

63113006362 นางสาวสุมิตรา มิตราภาพ

63113006363 นางสาวพิมธิชา อินทมาตย�

63113006364 นางสาวเบญจพร ผิวผ>อง

63113006365 นางสาวกนกวรรณ สุนารักษ�

63113006366 นายอภิวัฒน� บุญสิทธ์ิ

63113006367 นางสาวกานต�สิรี สีชาติ

63113006368 นายสุรเกียรติ แปงขา

63113006369 นายอนุชิต ระผิว

63113006370 นางสาวธัญชนก โกวิทศิริกุล

63113006371 นายชัยวัฒน� ขัดศิริ

63113006372 นางสาวนิฤมล ลําคํา

63113006373 นางสาวณัฏฐธิดา อรัญมิตร

63113006374 นายประดิษฐ� ประก่ิง

63113006375 นางสาวกัญณภัทร โคตรภักดี

63113006376 นางสาวอินทุอร สิงห�ดี

63113006377 นางสาวกนกภรณ� มาบุญ

63113006378 นางสาวฐานิตา ทองอาสา

63113006379 นายวรวุฒิ สุนทรพินิจ

63113006380 นายเริงชัย ภูดรนาง
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63113006381 นายนัฐชัย คุปติป6ทมกุล

63113006382 นายธวัชชัย รังคะวงษ�

63113006383 นายสันติภาพ ชมภูเวียง

63113006384 นางสาวณัฐริกา หาญพิมาย

63113006385 นางสาวรสชรินทร� เรืองเจริญ

63113006386 นางสาวจริยา นาสิงห�ขันธ�

63113006387 นางสาวปนัดดา สิบศิริ

63113006388 นางสาววรัญญา พิมพ�อินทร�

63113006389 นายกระเสริมศักด์ิ เพชรสมบัติ

63113006390 นางสาวนุชนารถ วงศ�แสง

63113006391 นางสาวขนิษฐา วงค�มาตร

63113006392 นางสาวสุธาสินี เครือเข่ือนเพชร

63113006393 นางสาวปวริศา แสงรอด

63113006394 นายอดิลักษณ� ศิริขวัญ

63113006395 นายณัฐภัทร ธนเมทานนท�

63113006396 นางสาวดารารัตน� จันทร�โคตร

63113006397 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิบาย

63113006398 นายอิทธิพล ไทยสีหราช

63113006399 นายเกรียงไกร สร�อยกลางเมือง

63113006400 นางสาวป:ยะธิดา ป6ญญาไว

63113006401 นายดํารงศักด์ิ ใจดี

63113006402 นายนรนิติ ชมภูหลง

63113006403 นายเจริญชัย จารุจินดา

63113006404 นางสาวพัทริยาพร ป6ญญาวุฒิ

63113006405 นายศราวุฒิ โชติการ

63113006406 นายกรกช ประทุมถม

63113006407 นายพัฒนะศานต� ด>านหา

63113006408 นางยุพิน เพ็ญคํา

63113006409 นายพายัพ ตะวงษา
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63113006410 นายศรัณยู ศรีบุญ

63113006411 นางสาวเสาวณี เรืองคํา

63113006412 นางสุพัตรา พิริยะ

63113006413 นายณรงค�กรณ� สารภา

63113006414 นางสาวนิลาวัลย� ปานนอก

63113006415 นายอิศรายุทธ ทองป6Zน

63113006416 นางสาวสริณญา จันทลี

63113006417 นางสาวลวณากร ไชยยงค�

63113006418 นางสาวฐิติมา กัลยาบาล

63113006419 นายณัฐวุฒิ อภัยโส

63113006420 นายก�องกานต� วรรณคํา

63113006421 นางสาวกัญญาณัฐ คิมหันต�

63113006422 นายภานุพงษ� โสชู

63113006423 นางสาวขวัญฤดี ลีขวางแก�ว

63113006424 นางสาวป:ยวรรณ อินทรพานิชย�

63113006425 นายจตุรภัทร จิตรนิยมแสน

63113006426 นายมีศักด์ิ กระบือคูณ

63113006427 นางสาวชลดา เกษเกษร

63113006428 นางสาวเพ็ญพิชชา อินทร�พิมพ�

63113006429 นางสาวอรวรรณ เชียงคํา

63113006430 นางสาวกรรณิการ� ราชบัวศรี

63113006431 นางสาวสุดารัตน� เสือคําจันทร�

63113006432 นางสาวสุธิดา ศรีลานนท�

63113006433 นางสาววิยะดา ใจบุญ

63113006434 นางสาวอรกนก ศรีนระสิทธ์ิ

63113006435 จ>าสิบตรีอธิวัฒน� ไตรยราช

63113006436 นางสาวรัฐกาญจน� ศรีวิโรจน�วงศ�

63113006437 นางสาวสุดารัตน� วันทองสุข

63113006438 นางสาวณิชนันทน� แสนรัตน�
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63113006439 นางสาวพัชรินทร� เวชกามา

63113006440 นางสาววารุณี ปวิชพงศ�กุล

63113006441 นางสาวสุพัตตรา เพาะเจริญ

63113006442 นางสาวปารดา คํากังวาลย�

63113006443 นางสาวศิริธร สัญญาใย

63113006444 นางสาวจรัญยาพร สมอบ�าน

63113006445 นางสาวปวีณา เทพภูเขียว

63113006446 นายพัฒนพงศ�- แสนสกุล

63113006447 นายเดชาธร สกุลกองธรรม

63113006448 นางสาวขวัญชนก นวลมังสอ

63113006449 นายธนาคม สิงห�สาธร

63113006450 นางสาวกนกวรรณ ด>านหา

63113006451 นายธนโชติ วัลลศิริ

63113006452 นางสาวกมลนัทธ� ทองกุล

63113006453 นางสาวอาริตา น�อยโสมศรี

63113006454 นางสาวประภาพร สอนนา

63113006455 นางสาวขวัญรวินท� จันทวงศ�

63113006456 นางสาวบัวบาน ตุ>นเต้ีย

63113006457 นางสาวสุพรรณี แก�วเทพ

63113006458 นางสาวรัตนา รัตนมงคล

63113006459 นางเพ็ญพักตร� สุนานนท�ชัยสกุล

63113006460 นางสาวอารีรัตน� รัตนมณีนิล

63113006461 นางสาวนฤมล โพติยะ

63113006462 นางสาวภัทธิรา ไทธานี

63113006463 นางสาวสุปราณี ไขประพาย

63113006464 นางสาวกุลระวี จ๋ิวโคราช

63113006465 นางสาวกนกพร ศิลาโท

63113006466 นางสาวขวัญดาว พลสี

63113006467 นางสาวศิรประภา กันยาประสิทธ์ิ
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63113006468 นางสาวญชุดา บุนนาค

63113006469 นางสาวกุลกันยา นาไชย

63113006470 นายชัชวาล ขวาโยธา

63113006471 นางสาวกรรณิกา อับโพธิชัย

63113006472 นางสาวนิพาพร ศรีพลพา

63113006473 นางสาววะนิดา ศูนยะราช

63113006474 นางสาวชุติมณฑน� คําแพงตา

63113006475 นายไชยยันต� จันทน�แดง

63113006476 นางสาวพัชฎาพร เกษเกษร

63113006477 นายธวัชชัย ทองวงษา

63113006478 นางสาวดวงกมล แพงโคตร

63113006479 นางสาวรัตนาพร ศรีตระการ

63113006480 นางสาววรัญญา ชินคํา

63113006481 นายมานพ เกษสว>าง

63113006482 นายมนัสชัย คําจันทร�

63113006483 นางสาวอภิญญา ชูเลิศ

63113006484 นางสาวมะลินดา มะลิทอง

63113006485 นางสาวอนุตรา สมเพ็ชร

63113006486 นางสาวนิภาพร ธรรมรัง

63113006487 นางสาวพรพิมล นนทโคตร

63113006488 นางฑาริกา เจริญธรรม

63113006489 นางสาวศิรภัสสร ทองนุช

63113006490 นางสาวป:ยะธิดา โสมศรี

63113006491 นายนัฐภูมิ ศิริบูรณ�

63113006492 นายสรวุฒิ ภูอ>าว

63113006493 นางสาวสรารัตน� พิมพิศาล

63113006494 นางสาวนริศรา นัคสาร

63113006495 นางสาววิไลรัตน� จินดา

63113006496 นางสาวกฤษณา พลภักดี
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63113006497 นางสาวสุพรรณี ด�วงพิทักษ�

63113006498 นายพัฒนากร ปาปะเถ

63113006499 นางสาวณัฐพร มณีจันทร�

63113006500 นางสาวรุ>งนภา น�อยวศ�หา

63113006501 นางสาวชโลทร ชาวคนดง

63113006502 นางสาวป:ยะนุช บ>อคํา

63113006503 นายภานุพงศ� ผาระกัน

63113006504 นางสาวสุภารัตน� ภูชอบชม

63113006505 นางสาววิไลวรรณ สมนึก

63113006506 นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

63113006507 นายรัฐพงษ� ยะไชยศรี

63113006508 นายอนุสรณ� แก�วดี

63113006509 นายศุภชัย อาดี

63113006510 นางสาววิภาวรรณ จันทร�เขียว

63113006511 นางสาวสุดาภรณ� เวียงอินทร�

63113006512 นางสาวสุภาวดี นนทะวงศ�

63113006513 นางสาวมณฑกานต� บุดดีคํา

63113006514 นางสาวสุพัตรา เชื้อคําเพ็ง

63113006515 นายพัฒนวุฒิ ย่ีสารพัฒน�

63113006516 นางสาวดรุณี นิลบุตร

63113006517 นางสาวอาระยา ไชยศาสตร�

63113006518 นางสาวดวงสุดา นาอุดม

63113006519 นางสาวสรารัตน� กวีรัตน�

63113006520 นางสาวจิรัฏฐ� พลบุตร

63113006521 นายภาสุพงศ� วิเชียรขํา

63113006522 นางสาวอารีลักษณ� พรมทา

63113006523 นายธนากร เรียงสอน

63113006524 นายไวทยา เพชรนาดี

63113006525 นายธีระยุทธ คําพันธ�
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63113006526 นายธนพล นนทะโคตร

63113006527 นางสาวธิดารัตน� อิศรางกูร ณ อยุธยา

63113006528 นางสาวเมธิณี วิบูลย�กุล

63113006529 นายชัชวาล ศิลารัตน�

63113006530 นางสาวเต็มสิริ ไชยเพชร

63113006531 นายณภัทร พิสัยพันธ�

63113006532 นางสาวจิราพร พรมศรี

63113006533 นางสาวรจนา บุญทอง

63113006534 นายประเสริฐ อินเสนลา

63113006535 นางสาวชฎาพร เจริญบุญ

63113006536 นางสาวณัฐชยา ศรีธรรมบุตร

63113006537 นางสุกัญญา พิมพ�สาลี

63113006538 นางสาวเจนจิรา จันทะสี

63113006539 นายเกษมศักด์ิ ดวงเพชร

63113006540 นางอภิญญา สุขเจริญ

63113006541 นางสาวจันจิรา นามมนตรี

63113006542 นายจิรายุทธ ดวงทา

63113006543 นางสาวศุภัทรา โภคาพานิช

63113006544 นายชวนิช สุวรรณเกษม

63113006545 นางสาวจุฬาลักษณ� คาสมบัติ

63113006546 นางสาวนิลลดา สายเนตร

63113006547 นายธวัชชัย ขุมเหล็ก

63113006548 นายอภิสิทธ์ิ อินตVะตาน

63113006549 นางสาวณัฐธญา วิเชียรเครือ

63113006550 นายนนทชัย โวระแสง

63113006551 นายธนกฤต จ้ินจ�าย

63113006552 นางสาวสุภาภรณ� คําแจง

63113006553 นายป6ญญาภรณ� พลอยงาม

63113006554 นางสาวฐิติมา ภักดีป6ญญา
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63113006555 นายอภิวัฒน� พุทธษา

63113006556 นายอุดม สามแสน

63113006557 นางสาวฐานิดา คุ�มชูศรี

63113006558 นางสาวอชิรภัสญ� ถินวัลย�

63113006559 นายอนุษร อ�วนอินทร�

63113006560 นางสาวประทุมทิพย� กล�าหาญ

63113006561 น.ส.จินดารัตน� บางศิลา

63113006562 นายคฑาพร คําหาญ

63113006563 นางสาวกชพรรณ ณะดร

63113006564 นางสาวสุดารัตน� อินทะเกษ

63113006565 นางสาวสุภาดา อนุสุริยา

63113006566 นางสาวประภาพร จันทะนิล

63113006567 นางสาวปนัดดา เจียมสายวงศ�

63113006568 นายสันติภาพ บุญอ�วน

63113006569 นายป:ยะ ลําโกน

63113006570 นางสาวอัจฉรา อาแพงพันธ�

63113006571 นางสาวชนิตา พิลาลี

63113006572 นางสาวอักษร ขันติยู

63113006573 นายวิษณุ งามเสน>ห�

63113006574 นางสาวอภิญญา วรยศ

63113006575 จ.ส.อ.หญิงสลักจิตร เจริญดี

63113006576 นายศิริพล บุพศิริ

63113006577 นายนฤนาท เสวิวัฒน�

63113006578 นายกฤษดา สุวรรณสนธ์ิ

63113006579 นางสาวจริยา ศรีรังษ�

63113006580 นางสาวธัญญา ป6สสาสัย

63113006581 นางสิริพร วันทา

63113006582 นางสาวมนัสนันท� พันสาย

63113006583 นายยุทธนา อึ้งเจริญ
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63113006584 นางสาวธัญพัฒน� โกษาแสง

63113006585 นายพีรพล ประดับเวทย�

63113006586 นางสาวศุจินทรา บุญทองอ>อน

63113006587 นางสาวโสภิดา คําเพชรดี

63113006588 นางสาวจินตหรา นิมิตร

63113006589 นายฉัตรชัย การุณ

63113006590 นางสาวทัศนีย� ภักดี

63113006591 นายกิตติภพ โลสันตา

63113006592 นางสาววราลักษณ� วณิชป6ญจพล

63113006593 นายจักรพรรดิ ศรีเทพ

63113006594 นางสาวนุชจรี มลศิลปC

63113006595 นายณัฐพงษ� หอมสมบัติ

63113006596 นางสาวเบญจรัตน� พัลวัน

63113006597 นายชนินทร� เกาะกลาง

63113006598 นางสาววราลักษณ� ทุยหล�า

63113006599 นางสาวปภัสรา แก�วส>อน

63113006600 นางสาวชนกฤทัย หอมสมบัติ

63113006601 นายวีนัส วงศ�กรม

63113006602 นางสาวนิภาวรรณ� งันป6ญญา

63113006603 นางสาวธนาวดี มหาวงศ�

63113006604 นายธนากรณ� พ>อแก�ว

63113006605 นางสาวเยาวเรศ กลัดกลาง

63113006606 นางสาววรนุช ป6งอุทา

63113006607 นายทัดภูมิ ชํานาญ

63113006608 ส.อ.หญิงจริยา คําหาญ

63113006609 นางสาววิชชุดา ทุมรี

63113006610 นายพลรัตน� พินิจนารถ

63113006611 นางสาวมนัญชยา เคนาอุประ

63113006612 นางสาวสุทธิวรรณ ทุ>งมล
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63113006613 นางสาวเพียงดาว ภูลายศรี

63113006614 นางสาวเสาวนีย� พันธัง

63113006615 นางสาวรัตนาภรณ� อนุญาหงษ�

63113006616 นางสาวอรพิน นาอุบล

63113006617 นางดาวละออง ศรีนวล

63113006618 นางสาวกาญจนา ครองยุทธ

63113006619 นางสาวนุสรา แก�วมะ

63113006620 นางสาวอาทิตยา พิมเวียง

63113006621 นายภราเดช สุจริต

63113006622 นางศศิยามล แก>นนาคํา

63113006623 นางทฤฒมน อ>อนชื่นชม

63113006624 นายวีร ยุทธ เมฆค ำ รณ 

63113006625 นางสาวเมธารา วงค�คําแก�ว

63113006626 นางสาวจิราพร เพ็ชรินทร�

63113006627 นางสาวอรณี ขันงาม

63113006628 นางสาวมัชฌิมา เชื้อบุญมี

63113006629 นางสาวนุชประธิมา ทุ>งมล

63113006630 นางสาววรรณิสา ดาวเสด็จ

63113006631 นางสาวนุชธิดา อุประ

63113006632 นางสาวภัครนันท� ชมภู

63113006633 นางสาวประภาพรรณ สมบูรณ�

63113006634 นายณัฐกิต นนมุต

63113006635 นายประกาศิต ประเสริฐสิทธ์ิ

63113006636 นางสาวสิริยากรณ� สัพโส

63113006637 นางสาวกิตติพร ชาญนรา

63113006638 นางสาวเสาวลักษณ� อรรคศรีวร

63113006639 นางสาวกนกวรรณ รัตนติสร�อย

63113006640 นางสาวศุภนิดา ทาวะลุน

63113006641 นายสรนันท� แง>มสุราช
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63113006642 นางสาวยลดา ประกอบสําเนียง

63113006643 นางสาววิไลวรรณ วะชุม

63113006644 นางสาวปวีณา สีลาโล�

63113006645 นายณัฐพงศ� รักษ�มณี

63113006646 นางสาวจิราภรณ� แก�วไตรรัตน�

63113006647 นางสาวชญาน�นันท� ศรีหาบุตร

63113006648 นางสาวสุพัตรา พิมวิเศษ

63113006649 นางสาวนันทิยา ย่ิงแก�ว

63113006650 นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย�

63113006651 นางสาวพาณิชย� ถาจัน

63113006652 นางสาวภานุชนาถ ศรีสงคราม

63113006653 ว>าที่ร�อยตรีธีรพล พลอินทร�

63113006654 นางสาวจีระภา วงษ�ศรีลา

63113006655 นายวรวิทย� สรรพอาษา

63113006656 นายไพรํา ขุ>ยจ้ิม

63113006657 นางสาวเจนจิรา ราชลัย

63113006658 นางสาวพรอุมา ศรีแก�ว

63113006659 นายปร ะ พัฒพงษ� กลางโคตร

63113006660 นายธีระวัฒน� อนันตเดชศักด์ิ

63113006661 นางสาวสุวิจิตรา ชื่นตา

63113006662 นางสาวสุภาวรรณ ผิวหูม

63113006663 นายเลิศฤทธ์ิ คําภูแสน

63113006664 นายพลวรรธน� สายเย็น

63113006665 จ>าสิบเอกอํานาจ ศรีหงษ�

63113006666 นางสาวน้ําฝน ฤทธ์ิอ�น

63113006667 นายสุกฤษฏ์ิ วงอุคะ

63113006668 นายนลธวัช ภูก่ิงพลอย

63113006669 นางทับทิม สายรัตน�

63113006670 นางสาวหทัยรัตน� เหลาสุพะ
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63113006671 นางสาวพรนิภา ลิ้วกระโทก

63113006672 นางสาวอภิสราธรณ� คําภา

63113006673 นายวัชรพล ฤทธ์ิเรืองนาม

63113006674 นางสาวนิตยา ธงหาร

63113006675 นางสาวบัณฑิตา อ>อนพุทธา

63113006676 นายพิเจตน� โคตรพรม

63113006677 นางสาวขวัญรัตน� ศรีนานาม

63113006678 นางกรรณิกา แร>วงค�คต

63113006679 นายดนัย จันลา

63113006680 นางสาวศศิประภา ป6ตตะนา

63113006681 นางสาวนิตยา จักษุมาตร

63113006682 นางสาวเจนจิรา ป6ตโชติชัย

63113006683 นายชัยพิพัฒน� ฐิตปวีณ�

63113006684 นางอริศรา ระบาเลิศ

63113006685 นายสหภาพ เนาว�แสง

63113006686 นางสาวอัญชลี คํามุงคุณ

63113006687 นางสาวพิมพ�ประภา เต>าทอง

63113006688 นางสาวอภิรุจี สีหาบุตร

63113006689 นางสาวศุภาวรรณ นิลสุวรรณ

63113006690 นางสาวสรัญญา ชัยมงคล

63113006691 นางสาวพัชรินทร� งามงอน

63113006692 นางสาวบุษยมาศ กันหาเรียง

63113006693 นายกฤษกรณ� ผาใต�

63113006694 นางสาววนิดา ทิพเสน

63113006695 นายพิพัฒน�พล ช>วยต้ัว

63113006696 นายปรมัตถ� ท�วมเรือง

63113006697 นางสาวชุติมา มุกดาม>วง

63113006698 นางสาวอภิญญา คําพิลา

63113006699 นางสาวสุภาพร หล�าปุย
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63113006700 นายเอกชัย พรมทอง

63113006701 นางสาวรัตนาภรณ� การประเสริฐ

63113006702 นายทัชชกร จงขจรพันธุ�

63113006703 นายเทพรัตน� แก�วฝXาย

63113006704 นายอรรคพล ธีรพงศธร

63113006705 นางสาวสุนิตา คําสีลา

63113006706 นางสาวศวิตา พรรณขาม

63113006707 นายธวัชชัย ศรีพันธ�ชาติ

63113006708 นางสาวบุษกรณ� ฤทธ์ิเอี่ยม

63113006709 นางสาวอารยา โนนเหลา

63113006710 นางสาวสุกฤษตรา เถาว�ประสาท

63113006711 นางสาวกมลชนก แก�วยะลุน

63113006712 นางสาวปทิตตา กุลก้ัง

63113006713 นางสาวประภัสสร สีหสาร

63113006714 นายทรงพล เหลืองวิภู

63113006715 นางสาวภัสรามาศ โพธิญาน

63113006716 นางสาวแสงอุษา ศรีหาบัณฑิต

63113006717 นางสาวศุภนุช แถวนาชุม

63113006718 นายวสวัตต์ิ แก�วมาก

63113006719 นางสาวหฤทัย จันทร�สม

63113006720 นางสาวนฤมล ขันโอฬาร

63113006721 นางสาวกนกลักษณ� ชัยโม

63113006722 นางสาวูปุณญธิดา แนบฉิมพลี

63113006723 นางสาวมนทกานต์ิ ศรีตระกูล

63113006724 นายชยางกูร โชติจิรวรกุล

63113006725 นายนัทธพงศ� เกลี้ยงกลิ่น

63113006726 นางสาวสุภรัตน� นาย>อ

63113006727 นางสาวดวงฤทัย แสนโชติ

63113006728 นายณัฐวุฒิ นนสุราช
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63113006729 นายกิตตินันท� สายทอง

63113006730 นายสมบัติ โสมี

63113006731 นางสาวสินีนาถ ชัยสุนทร

63113006732 นายณรงค�ชัย มูลศักด์ิ

63113006733 นางสาวรุ>งจิราภรณ� สาลาด

63113006734 นางสาวทศพร สิงโสภา

63113006735 นางสาวชไมพร ชารีพร

63113006736 นายอนุสรณ� พรหมมาศ

63113006737 นางสาวอรนลิน รัตนะ

63113006738 นางสกุลรัก จันทรศรี

63113006739 นางสาวพิมพ�พิศา ธาตุลม

63113006740 นายตรีทศพงษ� วิวัชรโภคิน

63113006741 นางสาวธัญชนก คํามุงคุณ

63113006742 นางสาวศิรประภา คนเพียร

63113006743 นางสาวขนิษฐา พรมกุล

63113006744 นางสาวกมลชนก สากลาง

63113006745 นายธีรวุฒิ ธงวิชัย

63113006746 นางนปภา อุปนันท�

63113006747 นางสาวกมลพรรณ มะโหรี

63113006748 นางสาวกรกนก อินทะสร�อย

63113006749 นายวัชรพงษ� บัวเครือ

63113006750 นายณรงค�ศักด์ิ บุญชาญ

63113006751 นางสาวกรรณิกา ปาระพิมพ�

63113006752 นางสาวกะวินทรา แวงวัน

63113006753 นางสาวพิมพ�ชนก อินทรสงเคราะห�

63113006754 นางสาววิสา สิงห�วิสุทธ์ิ

63113006755 นางสาวเสาวลักษณ� เพียสา

63113006756 นางสาวอริญชย� แก�วคูณเมือง

63113006757 นางสาวสริตา พรหมมา
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63113006758 นางสาวธนพร บุญใบ

63113006759 นางสาวจุฑารัตน� เคหะพุฒ

63113006760 นายอภิวัฒน� พิหูสูจน�

63113006761 นางสาวณัฏฐนันท� พรมชัย

63113006762 นางสาวนิธิตา รอดเปTย

63113006763 นางสาวชนิสรา พาวดี

63113006764 นางสาวสันธินี ฮมภาราช

63113006765 นางสาวสุภาวรรณ หงษีทอง

63113006766 นางสาวชญานัน ยันทะรักษ�

63113006767 นางสาวรัตนา สุดหลักทอง

63113006768 นางสาวสุธีรา นาห>อม

63113006769 นายชนน นันตVะ

63113006770 นางสาวชาธิญา ยางธิสาร

63113006771 นางสาวศศิธร หินแก�ว

63113006772 นายณัฐวุฒิ วิภูษณะ

63113006773 นางสาวสุนันทา งามทรง

63113006774 นายกฤษดา อุตสากิจ

63113006775 นายอนุรักษ� วงษ�พล

63113006776 นางสาวปริศนา แก�วหัวนิล

63113006777 นางสาวอมรา บรรเทา

63113006778 นางสาววัชราภรณ� ขานเพราะ

63113006779 นางสาวพิชญานิน น�อยตะริ

63113006780 นางสาววิจิตรา สังวาล

63113006781 นางสาวอัจฉราภรณ� หลักทอง

63113006782 นางสาวประภัสรา ประเสริฐย่ิง

63113006783 นางสาวแพรวนภา นาก�อนทอง

63113006784 นางสาวกนิษฐา สมชัย

63113006785 นายธนานันท� อาจหาญ

63113006786 นางสาวศรีสกุล กองแก�ว
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63113006787 นางสาวเครือมาศ เพลิศแก�ว

63113006788 นางสาวพรวิภา ศรีฉลวย

63113006789 นายคมกริช เค�าเหลืองชัย

63113006790 นายธวัชชัย ทิโส

63113006791 นางสาวภัสวรรณ แพงสา

63113006792 นางสาวนุจิรา ศรีจันทร�

63113006793 นางสาวผกาวรรณ จันทร�ป6ญญา

63113006794 นางสาวลดาวัลย� วงศ�สินธุ�

63113006795 นางสาวขวัญเรือน บุตรสะอาด

63113006796 นางสาวนารีรัตน� โยระบัน

63113006797 นางสาวชุติมา สัตบุตร

63113006798 นางสาวทิพวัลย� พันธ�ภักดี

63113006799 นางสาวพัชนี ผาสีดา

63113006800 นายป:ยะราช พรมแสงใส

63113006801 นางสาวชนิสรา สารีนันท�

63113006802 นางสาวภิรมญา คําชนะ

63113006803 นางสาวพัชรี สายกระสุน

63113006804 นางสาวนิลาวัลย� ทวีปไธสงค�

63113006805 นางสาวสุธาทิพย� พันสด

63113006806 นางสาวณัฐนภา กัดแดง

63113006807 นางสาวเพ็ญพักตร� ไชยทองศรี

63113006808 นายกรณัฐ สีคําแหง

63113006809 นายการัณ ดิษเจริญ

63113006810 นายพันธ�ศักด์ิ หม่ืนพรม

63113006811 นายวัชระ โยธา

63113006812 นางสาวจิรัชญา พงษ�นิล

63113006813 นางสาวกัญญารัตน� เนตรแสงศรี

63113006814 นายวศิษฐ� ศิรินทร�วงศ�

63113006815 นายนรวัฒน� จิตรักษ�
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63113006816 นางสาวเกษมณี มีชัยเจริญย่ิง

63113006817 นางสาวศศิพิมล ศิริภา

63113006818 ว>าที่ร�อยตรีหญิงอรอุมา วรรณรส

63113006819 นางสาวจิราภรณ� เพ็งคําป6Zง

63113006820 นางสาวธนวดี ดุลยะลา

63113006821 นายป:ยะพงษ� โง>นทา

63113006822 นายภาคิณ สมคําสี

63113006823 นายคามิน เสนาราช

63113006824 นายวุฒิชัย ธรรมเรียง

63113006825 นายสมภพ เข็มรัตน�

63113006826 นางสาวชไมพร ภูโคก

63113006827 นางสาวมัลลิกา เเก�วมะ

63113006828 นางสาวภิญญรัตน� วิสมิตนันท�

63113006829 นางสุมาลี สุพรรณ

63113006830 นางสาววิชุดา ศรีมุกข�

63113006831 นางสาวเนตรนภา กําจร

63113006832 นางสาวกมลชนก นิลเกตุ

63113006833 นางสาวสุดาภา สุวรรณชัยรบ

63113006834 นายตระกูล สุนทรชัย

63113006835 นางสาวพิกุล ชิณทับ

63113006836 นางสาวจริยา ทิพย�ป6ญญา

63113006837 นางสาวธัญญาพร โคตะมา

63113006838 นางสาวพัชรินทร� ผลบุญ 

63113006839 นางกนกวรรณ ม�อยจังหาร

63113006840 นางสาวพิมลพรรณ บัวผาย

63113006841 นางสาวเกตน�นิภา โม>งทา

63113006842 นางสาวอารียา คําสงค�

63113006843 นางสาวรุ>งอรุณ คามะดา

63113006844 ว>าที่ร�อยตรีภาคภูมิ ชาวชายโขง
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63113006845 นางสาวอนุธิดา พวงเพชร

63113006846 นางสาวศโรธร ประทาน

63113006847 นายพงศธร ทองล�วน

63113006848 นางสาวปริศนา พวงพิลา

63113006849 นางสาวสุธิดา วาปTเก

63113006850 นางสาววิชุดา บาลจบ

63113006851 นางสาวสุภาพร ทาสีดํา

63113006852 นายสุภัท กําขันตี

63113006853 นางสาวลดามาศ เมืองพราม

63113006854 นายคมสันต� แก�วทะชาติ

63113006855 นางสาวจุฬารัตน� อุดมเดช

63113006856 นางสาวสุวิชา จันทร�โคตร

63113006857 นายเริงศิลปC พาโสม

63113006858 นายเตชิต สิทธิเชียงพิณ

63113006859 นางสาวจิตติมา ศรีอัจฉริยะกุล

63113006860 นางสาวจันทร�จิรา โสดาลี

63113006861 ว>าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ� วงศ�คําพระ

63113006862 นางสาวนิภาพร แกะมา

63113006863 นางสาวอภิญญา วังคีรี

63113006864 นางสาวสุจิตรา ชั้นน�อย

63113006865 นางสาวอุไรภรณ� ศรีอ>อนแสง

63113006866 นายณรงค�ชัย ภูมิศรี

63113006867 นางสาวยุวนิช ศิริมงคล

63113006868 นางสาวสิริรัตน� บึงอ�อ

63113006869 นายพัฒนา นนทะเสน

63113006870 นางสาวธาราลักษณ� พรมสมศรี

63113006871 นางสาวสุนิษา หาญสีนาด

63113006872 นายอิงครัต พรหมอุดม

63113006873 นางสาวอุไรพร แก>นหามูล
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63113006874 นายอดิศักด์ิ ป:Pนสุวรรณ

63113006875 นางสาวสุวณี บุญรักษา

63113006876 นายสันติภาพ พรมสถาน

63113006877 นายฐิติกร สุรัตนะ

63113006878 นางสาวณัฐณิชา ลุนโท

63113006879 นางสาวสุธาดา ศรีชัยลา

63113006880 นางสาวนลินี สีขาว

63113006881 นางสาวสุภาณี สีดา

63113006882 นางกิตติยา คําทะเนตร

63113006883 นางจินตนา โคทนา

63113006884 นางสาวพิยดา เดชสุทธ์ิ

63113006885 นางสาวแพรวชมภู พนารี

63113006886 นายจักรินทร� ลูกอินทร�

63113006887 นางเด>นนภา ทาสีแสง

63113006888 นางสาวปราริชาติ วงศ�ประทุม

63113006889 นายณัฐศาสตร� สอนเพ็ง

63113006890 นางสาวศิริยากร พราหมชัยสงค�

63113006891 นายวุฒิชัย ลุนสะแกวงษ�

63113006892 นางอรนุช สรวงศิริ

63113006893 นางสาวศิริพร ปานทอง

63113006894 นางสาววาสนา แสงไสย�

63113006895 นางสาวจิราวรรณ สนลา

63113006896 นางสาวหนึ่งฤทัย ป:ตะคุณ

63113006897 นายพันธวิศ ทุ>มกระเด่ือง

63113006898 นายวัชระ ไตรยราช

63113006899 นายอนุชิต มอโท

63113006900 นางจันทร�จิรารัตน� เจินทํา

63113006901 นางสาวสุภาภรณ� ตางจงราช

63113006902 นายณัฐวัฒน� โยฆะวัฒน�
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63113006903 นางสาวจินดารัตน� มะลิวงศ�

63113006904 นายอลงกต อินเสน

63113006905 นางสาวปฐมวดี บัวคํา

63113006906 นางสาวพิศมัย อินทร�ธิกูด

63113006907 นางสาวชนกพร สมะนา

63113006908 นางสาววารุณี ชัยหม่ืน

63113006909 นายภควัต นาคม

63113006910 นายจักรภพ อุปโท

63113006911 นางสาวนันท�ธิดา เสโส

63113006912 นางสาววัชราภรณ� สายมาลัย

63113006913 นางจุฑามาศ เขตชมภู

63113006914 นางสาวพรรณธิภา พวงมาลัย

63113006915 นางสาวอริสา กระทุ>มนา

63113006916 นางสาวธัญมน จตุพรม

63113006917 นายศิรวิทย� ทะละวงศ�

63113006918 นางสาวทิพย�นารี ณ อุบล

63113006919 นางสาวสุพัตรา ศรีทะนีทอก

63113006920 นายจิรวุมิ แซ>ห>าน

63113006921 นางสัมฤทธ์ิ บุตมะ

63113006922 นางศิริรัตน� อุดมพันธ�

63113006923 นายธีรพล ชิวโต

63113006924 นางสาวศิริลักษณ� สัพโส

63113006925 นางสาวกิตติญา บุรานนท�

63113006926 นางสาววิภาดา รันระนา

63113006927 นายอัฐพล มาตชัยสิงห�

63113006928 นายวสุธร เนตรสุวรรณ

63113006929 นางสาวนิติยา บุตรแสง

63113006930 นางมะธิดา ปงแปง

63113006931 นายณัฐพล เนตรกลิ่น
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ระดับปริญญาตรี

63113006932 นางสาวอารียา มีชัย

63113006933 นางสาวจิรัญญา โทนะหงษา

63113006934 นางสาวพรรณทิพา น�อยหว�า

63113006935 นางสาวอุมาพร จันทร�มี

63113006936 นางสาววรรณภา ใจป6ดชา

63113006937 นางสาวอภิญญา นิลผาย

63113006938 นายชัยณรงค� กฤตยาจรรโลง

63113006939 นางสาวนรินทร�ภัสสร ภาวงศ�

63113006940 นางสาวอุลัยวรรณ� ขันโททอง

63113006941 นางสาวศุภนิดา นนท�คําวงศ�

63113006942 นางสาวพรเพ็ญ ภูคําวงค�

63113006943 นางสาวอริยา ผ>องใส

63113006944 นางสาวชญานิศ บุญอบ

63113006945 นางสาวขนิษฐา ภานุรัตน�

63113006946 นายสิทธิพร จูมบุตร

63113006947 นายเกียรติศักด์ิ เฉวียงหงส�

63113006948 นางสาวปภาดา ไชยโคตร

63113006949 นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ

63113006950 นายทวีศักด์ิ โคตรแสนลี

63113006951 นางสาวกรกฎ ศรีสูงเนิน

63113006952 นางสาวอาภาภรณ� ชํานิยา

63113006953 นายโกมินทร� ไชโยธา

63113006954 นายณรงค�ชัย เพชรจรูญ

63113006955 นางสาวพรรทิภา ชูอารมณ�

63113006956 นางสาวนุชจะรี สีเหมือน

63113006957 นางสาวพลอยไพรินทร� อินธิเสน

63113006958 นางสาวเพียงดาว บูรณะถาวร

63113006959 นางสาวกวินณา มังสาหุต

63113006960 นายเพ่ิมศักด์ิ แสงสิทธ์ิ
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63113006961 นางสาวปนัดดา คิดตุโคต

63113006962 นางสาวชนิษฎา ประเทพา

63113006963 ว>าที่ ร.ต.ธีรวัฒน� วงค�ษาเนาว�

63113006964 นางสาวแพทรียา แสงนารี

63113006965 นางสาวฐิดารัตน� อนุรักษ�ราษฎร�

63113006966 นางสาวธัญญารัตน� สกุลซ�ง

63113006967 นายประกาศิต มะโนชาติ

63113006968 นางสาวป:ยธิดา ทวีคํ้าคูณ

63113006969 นายศุภวัฒน� แนวคําดี

63113006970 นางสาวภาวิณีย� สิงห�บน

63113006971 นางสาวณัฐมล เจริญยุทธ

63113006972 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณจันลา

63113006973 นางสาวจารุวรรณ ลุนหลัง

63113006974 นางสาวจุฑามาศ บํารุงรส

63113006975 นางสาวศยามล กัณหา

63113006976 นางสาวศุภิสรา ธาตุวิสัย

63113006977 นายวรพงษ� สําเภา

63113006978 นายต>อศักด์ิ พรมวิชัย

63113006979 นายภาณุวัฒน� ทิพย�สิงห�

63113006980 นางสาวอุษณิษา หนองบัว

63113006981 นางสาวชลิตา ใจซ่ือ

63113006982 นางสาวสุธินันท� คาระมาตย�

63113006983 นางสาวสุดารัตน� มิขวาน

63113006984 นางสาวเตือนใจ พาลึก

63113006985 นางสาวพัชรี เหนือกาฬสินธุ�

63113006986 นางสาวพรรณี ก�อนดี

63113006987 นางสาวจุฑาทิพย� ธัญญะวานิช

63113006988 นายณัฐพงษ� อินทร�แขน

63113006989 นางสาววรรณิสา ขาวผ>อง
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ระดับปริญญาตรี

63113006990 นางสาวณฐพร ประดับศรี

63113006991 นางสาวกัญญารัตน� ทาโน

63113006992 นางสาวผกามาส มีแสง

63113006993 นางสาวลลนา สายันเกณ

63113006994 นางสาวสุพัตรา ชนะวงค�

63113006995 นายวรชิต ลิ่มวรพันธุ�

63113006996 นางสาวปรียานุช พาพรม

63113006997 นางสาววริษฐา แสนบรรดิษฐ�

63113006998 นายกิตติศักด์ิ ทองสุวรรณ�

63113006999 นายกตัญญ�วัฒน� หงสามนุษย�

63113007000 นางสาวพรรณณี นามวงษ�สา

63113007001 นางสาวดรุณี ฉิมานุกูล

63113007002 นายภาณุวัฒน� ปUองทอง

63113007003 นายสุนทร โจทย�พิมาย

63113007004 นายวรวุฒิ ศรีเนตร

63113007005 นางสาวสุชาดา วงศ�เตชะ

63113007006 นางสาวนิตยา สัมพุทธ

63113007007 นายสถาป6ตย� วรวิเศษ

63113007008 นายทรงพล ชูกลิ่น

63113007009 นางสาวปณิตา กิจวิวัฒนา

63113007010 นางสาวจุฬารักษ� มูลตรีพิลา

63113007011 นายกิตติธร สักแกแก�ว

63113007012 นางสาวรัตนากร สิตวงษ�

63113007013 นางสาวพรพิมล ปูXบุตรชา

63113007014 นางสาวสุรีวรรณ คณะโจทย�

63113007015 นางสาวอรอุมา จันทบาล

63113007016 นางสาวนภาพร ก�อนมาศ

63113007017 นายอานัด สาลีศรี

63113007018 นางสาวสรัญภิตา หงษ�ณี
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ระดับปริญญาตรี

63113007019 นางสาวอรทัย นนสีลาด

63113007020 นายธีรวัฒน�. ทิพย�สมบัติ

63113007021 นางสาวชัญญานุช เสือสา

63113007022 นางสาวหนึ่งฤทัย สาระสิทธ์ิ

63113007023 นางสาวศิริรัตน� แดนไธสง

63113007024 นางสาวสุภาวิณี ประทุมพันธ�

63113007025 นายป:ยวัฒน� จันทร�ศรี

63113007026 ว>าที่ร.ต.คุณากร พรมพันห>าว

63113007027 นางสาวกมลรัตน� ผาสุราษฎร�

63113007028 นางสาวภัทรานี จิตรปรีดา

63113007029 นางสาวทัศนีย� โพนพิสัย

63113007030 นายดุสิทธ์ิ กฤษเนตร

63113007031 นางสาวลลิตา วิชาผง

63113007032 นางกุสุมา ก�ามสันเทียะ

63113007033 นางสาวทิพย�สุดา นาสวัสด์ิ

63113007034 นางสาวจิราภรณ� แข็งแรง

63113007035 นายมนตรี เหลือสืบชาติ

63113007036 นายติณณภพ วิเศษนาม

63113007037 นายศักดา สีดี

63113007038 นายพีรวุธ วรเนตร

63113007039 นายนรากร พิมพันธ�

63113007040 นางสาวกมลทิพย� พะปะเสน

63113007041 นางสาวสุภาพร ประทุมทอง

63113007042 นางสาวจิรสุดา ชัยบรรหา

63113007043 นางสาวนารินทร� พลโลก

63113007044 นางสาวอุราวัลย� สุมจันทร�

63113007045 นางสาวผกามาศ ตินอาสา

63113007046 จ.ส.ต.หญิงลลิตา พันพรม

63113007047 นางสาววรรณทิยา แสงชาติ
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ระดับปริญญาตรี

63113007048 นายนิธิศ ศรีจันทรา

63113007049 นางสาวฉันทกร ปาทวาท

63113007050 นายสมรัก แสงรักษา

63113007051 นางสาวนิตยา เพียปลัด

63113007052 นางสาววาสนา ภูสาธง

63113007053 นางสาวป:ยวรรณ พลดงนอก

63113007054 นางสาวเรณุมาศ เบิกขุนทด

63113007055 นางสาวนวพร เกษทธ์ิ

63113007056 นางสาวศุภลักษณ� ลีทหาร

63113007057 นางสาวสุมิตรา ป6สสาเวียง

63113007058 นายวินัย ปติโยพัน

63113007059 นางสาวณาตยา อินทราย

63113007060 นายสัมฤทธ์ิ มนต�อินทร�

63113007061 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ชิณวงศ�

63113007062 นางสาวศิริโสภา สมบุญมี

63113007063 นางสาวดารารัตน� ปรีเลขา

63113007064 นายสุขสันต� อนันทะวัน

63113007065 นายสันติ เชื้อหมอดู

63113007066 จ>าสิบโทศุภมาศ ลอยเวหา

63113007067 นางสาวเฟSPองฟUา ผ>านแสนเสาร�

63113007068 นายมรุตพงศ� วงษ�แหวน

63113007069 นางสาวยศวดี สงวนนาม

63113007070 นายเฉลิมชัย อาจสมดี

63113007071 นางสาวชลิตา พูลพงษ�

63113007072 นางสาวขนิษฐา คําเคน

63113007073 นางสาวศศิธร ทะพะ

63113007074 นางสาวบุษบา ตะแก�ว

63113007075 นางสาวพัชรินทร� พรหมโคตร

63113007076 นางสาวสุวนันท� อนันตภักด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63113007077 นางสาววรรณภา เคนหาราช

63113007078 นางสาวธิดารัตน� เคนพะนาน

63113007079 นางสาวธัญชนก สีดามุย

63113007080 นายยุทธนา ทองแสน

63113007081 นายทนงศักด์ิ นามแสงผา

63113007082 นายปรเมนทร� อุปพระจันทร�

63113007083 นางสาวสุวนันท� ด�วงเบ�า

63113007084 นางสาววนิดา ภูยาทิพย�

63113007085 นายศักด์ิสิทธ์ิ คําเกาะ

63113007086 นางสาวณิดานุช ประสพศิลปC

63113007087 นางสาววรรณิศา ภูวงศ�

63113007088 นายวัชระ บุญน�อม

63113007089 นางสาวสุนันทา สุขากาศ

63113007090 นางสาวกิจจา สุโพธ์ิ

63113007091 นางสาวรุจิรา จันทรโยธา

63113007092 นางสาวสุธิดา เพ็งใส

63113007093 นางสาวเฉลิมขวัญ ลําทอง

63113007094 นางสาวณัฐวิกา คําสีลา

63113007095 นางสาวเกษร บุญมา

63113007096 นางสาวลัทธวรรณ ชุมคง

63113007097 นางสาวทัดดาว เจริญเชื้อ

63113007098 นางสาวสุนิษา ตาลเลี่ยม

63113007099 นางสาวกัญญา แก�วนาคูณ

63113007100 นายภาณุวัฒน� เกติมา

63113007101 นางสาวจุรีพร รัตนะ

63113007102 นางสาววัลภา เจริญเนตร

63113007103 นางสาวกฤษณา สาริกาล

63113007104 นางสาวกัญญาภัทร ธรรมมิยะ

63113007105 นางสาวชนากานต� แก�วป6ญญา
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63113007106 นางสาวปาณิศรา ภูต�องใจ

63113007107 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิศรี

63113007108 นางสาวจันทิมา เอกทัน

63113007109 นางสาวเด>นเดือน เหล>าหว�าน

63113007110 นางสาวธิดารัตน� ศิริเวช

63113007111 นางสาวนันทิยา พรรณการ

63113007112 นางสาวบุพมาศ เกตุรุน

63113007113 นางสาวมะยุรา อิ่มทรัพย�

63113007114 ว>าที่ ร.ต.หญิงฐิตารีย� จางจันทร�

63113007115 นางสาวมยุรา คําแพงไพร

63113007116 นางสาวอรนุช สมประสงค�

63113007117 นางสาวพิชญดา โสระศรี

63113007118 นายยศกร เพ็งเลา

63113007119 นางสาวกาญจนา เมฆวัน

63113007120 นางสาวเขวิกา อ�วนแก�ว

63113007121 นางสาวกนกวรรณ นามมะวงค�

63113007122 นางสาวสมจิตร กาประสิทธ์ิ

63113007123 นางสาวอัปสรฤดี ใจหนัก

63113007124 นางสาวณัฏฐวรรณ ณ หนองคาย

63113007125 นางภิรดี สุขเกษม

63113007126 นายปริญญา แม�นศรี

63113007127 นางสาวทิพวรรณ นามโยธี

63113007128 นางสาวนารินรัตน� เหล>าเรือง

63113007129 นายภานุวัฒน� ชัยบิน

63113007130 นายสินธนา ดีแสง

63113007131 นางสาวสโรสินี ประชาแปลง

63113007132 นางสาวศรีสุดา เถ่ือนวงษ�

63113007133 นางสาวจันธิมา ใบศรี

63113007134 นางสาวจุฑาภรณ� หาญมนตรี
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ระดับปริญญาตรี

63113007135 นางสาวเบญจศิลปC โหน>งสุรินทร�

63113007136 นางสาวสุพัตรา พรมจารย�

63113007137 นางสาวปรียะนุช กวดไทย

63113007138 นางสาวพรทิพย� สิงหา

63113007139 นางสาวรัตนาภรณ� ดอนเส

63113007140 ว>าที่ร�อยตรีอรรถพล มุลสุรินทร�

63113007141 นายเกริกชัย แก>นภักดี

63113007142 นางสาวทิพธัญญา คํามูล

63113007143 นายวัชระ พ>อศรีชา

63113007144 นายคุณานนต� สีดํา

63113007145 นางสาวพรนภา ฤาเดช

63113007146 นางสาวขวัญฤดี วันโนนาม

63113007147 นางสาวญาณี คําศรี

63113007148 นางสาวจารุวรรณ ศรีชัยป6ญหา

63113007149 นางสาววลัยพร ใครบุตร

63113007150 นายชีวะ สาระบาล

63113007151 นายพงศธร บรรพจันทร�

63113007152 นางสาวปรีญาพร สว>างอารมย�

63113007153 นางสาวธารทิพย� มีบุญ

63113007154 นายเฉลิม ชารี

63113007155 นางสาวปฏิมา ธนพงศ�สกุลชัย

63113007156 นายวงศกร บัวนา

63113007157 นายอนุพงศ� ชุมทอก

63113007158 นางสาวศุภนิดา ยังสีนาถ

63113007159 นายชลธร มูลประสาร

63113007160 นางสาวอโณทิยา ชัยงาม

63113007161 นายบรพจน� ภารการ

63113007162 นายอภิสิทธ์ิ ถัตถานาลัย

63113007163 นางสาวศิริรัตน� ฟองอ>อน
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63113007164 นางสาวฉัฐธิญากาญ สมสนุก

63113007165 นายจยุตย� พูลเพ่ิม

63113007166 นายสุภัทร เสง่ียมศักด์ิ

63113007167 นางสาวปภานัน สมแสน

63113007168 นายพงศ�ศักด์ิ แสนสุภา

63113007169 นายธีรศักด์ิ ถวิลรักษ�

63113007170 นางสาวนิราวัลย� เฉยฉิว

63113007171 นางสาวน้ําฝน เรืองสวัสด์ิ

63113007172 นางสาวนฤนาถ อนุศาสตรชน

63113007173 นางสาวอัจฉราภัสร� สอนสิทธ์ิ

63113007174 นางสาวยุภาวดี สารสี

63113007175 จ>าสิบตรียงยุทธ ดวงผกา

63113007176 นางสาวเกษร สันเพชร

63113007177 นางสาวอภิญญา กุประดิษฐ�

63113007178 นางสาวญาณิศา นรินทร

63113007179 นางสาวนิตยา ปาทะวงค�

63113007180 นายเกรียงศักด์ิ ศรีจันทะ

63113007181 นางสาวนฤมล นาใจคง

63113007182 นางสาวกวินทรา ไสยันต�

63113007183 นางสาวสิริจันทร�มา จันทบุตร

63113007184 นางสาวพัทธนันท� รามโกมุท

63113007185 นางสาวพิมพร นวลตาล

63113007186 นางสาวพรวดี อุดตะกะ

63113007187 นางสาวโยธกา มิจรินทร�

63113007188 นางสาวแพรวพรรณ ทันวงค�

63113007189 นายนภวุฒิ พรหมชมชา

63113007190 นายปรินทร พลโรม

63113007191 นางสาวพฤกษา ฉายจรุง

63113007192 นายปรัชญา วงศ�นรา
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63113007193 นายกิตติโชค ม>วงซอง

63113007194 นางสาวจินตนา นาดม้ัน

63113007195 นางสาวธราทิพย� บุญตลา

63113007196 นางสาวลลิตา ประเสริฐธรรม

63113007197 นายศิวัช ไชยนาพันธุ�

63113007198 นางสาวยุพรัตน� กลิ่นแก�วณรงค�

63113007199 นางสาวสรัลพร ไปปอด

63113007200 นายวิกรม คําวงษา

63113007201 นางสาวดารินทร� พิลาวัน

63113007202 นางสาวกาญจนาพร เคนคําภา

63113007203 นางสาวคัทธรียา พันธุ�เทียม

63113007204 นางสาวป6ชญนาฏ เหล>าหาโคตร

63113007205 นายสุจิโรจน� ชมภูพื้น

63113007206 นางสาวสโรชา ลามูลเทียร

63113007207 นางสาวนพมาศ อธิสุมงคล

63113007208 นายวงศ�สงวน โคตนนท�

63113007209 นางสาวสินีนาฎ พิมโคตร

63113007210 นางสาวปภัสสร ชาวอุบล

63113007211 นายภควัฒน� รองพล

63113007212 นางสาวเจติยา คําเมือง

63113007213 นางสาวเจนจิรา โสธรรมมงคล

63113007214 นายธีรเมธ เสวะนา

63113007215 นางสาวอมรพรรณ สุวรรณสิงห�

63113007216 นางสาวจุฑารัตน� อะยะวัน

63113007217 นายภาณุเบศธ� กวนคําอุ�ย

63113007218 นางสาวปริญญาณี ศรีพอ

63113007219 นางสาววรกานต� จันทราสา

63113007220 นางสาวอันธิกา แสนสีมล

63113007221 นางสาวทองฝ6น มิตราภาพ
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63113007222 นายปพนน�ศรณ� สิ่วสําแดงเดช

63113007223 นายนัทนที เครือชา

63113007224 นางสาวศิริพร สุภาพรหม

63113007225 นายสุพรรณ สาวะทุม

63113007226 นายสามิตร สอนวงค�ษา

63113007227 นางสาวสริฏา เดชา

63113007228 นายทวศักด์ิ วังทะพันธ�

63113007229 นางสาวสุพัตรา สอนโพธ์ิ

63113007230 นายพรภวิษย� ศรีผิวผาก

63113007231 นางสาวดลยา ชมภูทัศน�

63113007232 นายเอนก จันตะพรมมา

63113007233 นางสาวจารุวรรณ สิมาชัย

63113007234 นายศิริชัย ศิริจันโท

63113007235 นางสาววิภาดา คําภูมี

63113007236 นางสาววัลภา ศรีแก�ว

63113007237 นางสาวทิพย�พาภรณ� ตะนัยศรี

63113007238 นางสาวยุรีรัตน� ใจใส

63113007239 นายศุภกิตต์ิ สุทธิ

63113007240 นางเกษรินทร� โคตรบิน

63113007241 นางสาวเยาวภา บาทชารี

63113007242 นายศุธัญวิชญ� บุญจันทร�

63113007243 นางสาวจิราภรณ� นาสมวาส

63113007244 นางสาวน้ําทิพย� ธรรมป6ตย�

63113007245 นางสาวพีชชยา วรรณพงษ�

63113007246 นางสาวกนกอร สอนคํามี

63113007247 นางสาวประกายดาว ผางจันทะ

63113007248 นายอภิหาร โทแก�ว

63113007249 นางขนิษฐา ศรีหาพันธ�

63113007250 นางสาวรสสุคนธ� เทพวงศ�Mษา
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63113007251 นางสาวศรัณรัตน� เศิกศิริ

63113007252 นางสาวนันฑิตา เสมาทอง

63113007253 นางสาวอนุสรา บริแสง

63113007254 นางสาวนฤมล สาครเจริญ

63113007255 นางสาวบังอรรัตน� ทิพวัน

63113007256 นายณัฐวัส กลิ่นน้ําหอม

63113007257 นางสาวณัฏฐา เกกาฤทธ์ิ

63113007258 นางสาวณัฐธิดา ศรีจันทร�

63113007259 นายทนงศักด์ิ เพชรคํา

63113007260 นางสาวนัฐพร สายธิไชย

63113007261 นางสาวสกาวกาญจน� การมาโส

63113007262 นางสาวป:ยะมาศ ศรีลาชัย

63113007263 นางจิรณัฏฐญา ฉัตรคล>องเเคล>ว

63113007264 นางสาวอารีย�รัตน� ฮามวงศ�

63113007265 นางสาวณัฐนรี ป:Pนกระโทก

63113007266 นายสุรเชษฐ� เกษทองมา

63113007267 นางสาวงามนิตย� โสกประภาศ

63113007268 นางสาวจรรยา ศรีทุม

63113007269 นางสาวกรุณรัตน� หาญธรรมธีรวัช

63113007270 นางสาวรัตนา กมลบูรณ�

63113007271 นางสาวเจนจิรา เพ็ญจันทร�

63113007272 นายอานุภาพ โพธ์ิทรัพย�

63113007273 นางสาวจิรพรรณ กลางโยธี

63113007274 นางสาวธัญญลักษณ� ศิริเคน

63113007275 นายพงศธร ศิลปT

63113007276 นายกฤษณรักษ� คาสมบัติ

63113007277 นางสาวชาลิสา สุปราณี

63113007278 นางสาวก่ิวแก�ว ยุระพันธ�

63113007279 นายธนโชติ ไชยมหา
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63113007280 นางสาวสุทธิดา สุรภีร�

63113007281 นางสาวพรสุภัทรา ชวนอาจ

63113007282 นางสาวทิพย�ทิวา ศรีบุญเลิศ

63113007283 นางสาวจิราวรรณ สุระดะนัย

63113007284 นางสาวขนิษฐา บุญพา

63113007285 นางสาวกนกพร สุวรรณวงศ�

63113007286 นางสาวอาริสา มาตราช

63113007287 นายกฤษดา ไชยรบ

63113007288 นางสาววรัญญา แสนเข่ือน

63113007289 นางสาวสาวิตรี อย>างสวย

63113007290 นายธีระพัฒน� ช�อยนิยม

63113007291 นางสาวชณัฐกาญจน� ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63113007292 นางสาวไอลดา ไชยพิมพ�

63113007293 นายจรงกรณ� พันธ�มุง

63113007294 นายจิรนันท� คูณขอนยาง

63113007295 นายเพ็ญชัย ไสยพันธ�

63113007296 นางสาวน้ําหวาน พานศรี

63113007297 นางสาวจิราวรรณ เสียงอ>อน

63113007298 นางสาววีรวรรณ ไชยวัน

63113007299 นายปฏิภาณ สุวรรณมาโจ

63113007300 นายประชัน ธระที

63113007301 นางสาวยุภาภรณ� มุลพรม

63113007302 นางสาวปรารถนา แก�วกัญญา

63113007303 นายอนิรุตถ� วงษ�ปUอง

63113007304 นายพงษ�สิทธ์ิ ทองศรี

63113007305 นางสาวณัฐชฎาพร เหมือนประเสริฐ

63113007306 นางสาวอาทิตยา ทาบุญเมือง

63113007307 ว>าที่ ร.ต.ชาญชัย คําเบ็ง

63113007308 นางสาวนีรชา รากแก>น
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63113007309 นางสาวสุวพิชญ� จันทะลารักษ�

63113007310 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยแสง

63113007311 นางสาวนญกร สายมะณี

63113007312 นายจิรศักด์ิ เถาว�ชาลี

63113007313 นางสาวดลยา พลเสน

63113007314 นางสาวศศิวิมล มิตรแสง

63113007315 นางสาวสุดาลักษณ� ดวงเกษ

63113007316 นางสาวอุดมพร ละครพล

63113007317 นายนวพล จุละมะณี

63113007318 นางสาวดวงใจ คํามะเทพ

63113007319 นางสาวอนุสรา สุกใส

63113007320 นายวิรุฬห� งอยแพง

63113007321 นายสมปราชญ� สถิตย�วงศ�

63113007322 นายวีระพล กุลโฮง

63113007323 นางสาววิรMัชชา วรรณพฤกษ�

63113007324 นางสาวเสาวคนธ� ห�องแซง

63113007325 นางสาวมธุรส สกุลโพน

63113007326 นายนนทวัฒน� บัวทองหลาง

63113007327 นางสาวฐิตาพร จันทรางกูร

63113007328 นายพรภวิษย� ดอนเสนา

63113007329 นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ

63113007330 นางสาวรุ�งทิพย� อุเทนทํา

63113007331 นางสาวรจนา พงษ�พัง

63113007332 นางสาวณัฐวรรณ แก�วชุมภู

63113007333 นางสาวยุพวรรณ โคตรอาษา

63113007334 นางสาวปุชาดา พงษ�ศิริ

63113007335 นางสาวกิตติยา จินาวรณ�

63113007336 นางสาวสุมิตรา แดงน�อย

63113007337 นายสุรวิทย� ชลเพชร
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63113007338 นางสาวจันทร�จิรา ศิริวิ

63113007339 นางสาวพิมลนาฎ ศรีพนามน�อย

63113007340 นางสาวพัชรากร ศิริมโนชล

63113007341 นายจิระนัฐ มูลทา

63113007342 นางสาวดวงพร ชัยป6ญหา

63113007343 นายนิวัติ แสงอรุณ

63113007344 นางสาวเฉลิมพร จันทร�สว>าง

63113007345 นางสาววิภาภรณ� เกิดรื่น

63113007346 นางสาวอัญชุลี สาธรพันธุ�

63113007347 นางสาวฌณมนต� นิลภูมิ

63113007348 นางสาวพรทิพย� ไพรีรณ

63113007349 นางสาวปริญญาพร มูลไทย

63113007350 นายชัยมุนินทร� หงษาคํา

63113007351 นายคุณากร ทองวาส

63113007352 นางสาวสุวัลลี หลาบโพธ์ิ

63113007353 นางสาวปนัดดา ไชยเลิศ

63113007354 นางสาวชไมพร สาสอน

63113007355 นางสาวจุฬาพร สัตย�ธรรม

63113007356 นายสฤษฎ์ิ พินิจจิตรสมุทร

63113007357 นางสาวมุจรินทร� การรักษา

63113007358 นางสาวก่ิงแก�ว จันทราช

63113007359 นางสาวทิพย�สุดา สาจันทร�

63113007360 นางสาวศิตราภรณ� คันทะโสม

63113007361 นางสาววิภาณี ยุบล

63113007362 นางสาวเกศกนก เจริญรัตน�

63113007363 นายศุภณัฐ จําปามี

63113007364 นายปราชญา ศรีสุข

63113007365 นางสาวนฤมล ทุมโส

63113007366 นายยุทธสิทธ์ิ เสียงล้ํา
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63113007367 นายธนาดล คําบอนพิทักษ�

63113007368 นางสาวชลธิชา แมนสถิตย�

63113007369 นางสาวชลธิชา ประกอบสําเนียง

63113007370 นายพนมกร บุบพโสรถ

63113007371 นางสาววรัชศรา ธาตุวิสัย

63113007372 นายอภิสิทธ์ิ เหล>าโกทา

63113007373 นางสาวพรภิรมย� ดอนราษลี

63113007374 นางสาวปรียานุช วงค�ดวงผา

63113007375 นางสาวสุวรรณา ลุนาวัน

63113007376 นางขัตติยา ผานะวงค�

63113007377 นางสาวจรัสศรี โชตกิตติศักด์ิ

63113007378 นางสาวสุภาพร ศรีลาโพธ์ิ

63113007379 นางสาวจันทรจิรา ถาจันทา

63113007380 นางสาวณภัสสร ภูมิประเสริฐ

63113007381 นางสาวนฤมล ธิมาหาร

63113007382 นางสาววนิดา ภักดียุท

63113007383 นายสราวุธ ภูกันดาน

63113007384 นายวิชัย สารศรี

63113007385 นางสาวพัชรีภรณ� บุตรดา

63113007386 นางสาวพรทิพย� เนตรเดชา

63113007387 นางสาววิไลพร ชมภูพระ

63113007388 นางสาวเรณุกา แคภูเขียว

63113007389 นางวันวิสาข� ปริญญาพล เพ็งบุญ

63113007390 นางสาวธัญญารักษ� ชื่นบาน

63113007391 นางสาวพรนัชชา ธนโรชากุล

63113007392 นางสาวชลิดา แจ�งสว>าง

63113007393 นางสาวพัชญา ยางศรี

63113007394 นางสาวบุญสิตา สุป6ญญา

63113007395 นายกันต�พจน� ศรีสุธรจรัส
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63113007396 นางสาวภานิดา หนันคํา

63113007397 นางสาววิยะดา ผาจวง

63113007398 นายยศกร ดวงมุ

63113007399 นายสิงหา กิติกังวล

63113007400 นางสาวสุพัตรา บุญหล�า

63113007401 นางสาวแก�วมณี พรหมพิทักษ�

63113007402 นายจีรศักด์ิ แก>นจันทร�

63113007403 นายสุวิทย� กําธรวิวัฒน�

63113007404 นางสาวภัชญาณีย� ต�นใหญ>

63113007405 นางสาวพัชรพร พิลางาม

63113007406 นางสาวทิพย�มงคล จําปาแก�ว

63113007407 นางสาวธิดารัตน� สารมะโน

63113007408 นางสาวนนทิยา คณะพันธ�

63113007409 นางสาวสุรัญชนา ทองเภา

63113007410 นางสาวเบญจมาศ แข็งขัน

63113007411 นายฉัตรดนัย พิสัยสวัสด์ิ

63113007412 นายกฤษฎา จันทรมณี

63113007413 นางสาวอุษา สุวรรณชัยรบ

63113007414 นางสาวปภัสชรี แสงคํา

63113007415 นางสาวระภิญญา ชัยชาญชาติ

63113007416 นางสาวสุทธิดา สีกะมุท

63113007417 นางสาวราตรี มุงคุณ

63113007418 นางสาวศศิธร วงโบราณ

63113007419 นางสาวจุฑารัตน� เหง�ามูล

63113007420 นางสาวกนกภรณ� ภูจอม

63113007421 นางสาวสุทธิดา คํารัศมี

63113007422 นางสาวอัมพิกา ภูแสงศรี

63113007423 นางสาวชนัญชิดา อนุชาติ

63113007424 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงสุภา
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63113007425 นายจิรพงษ� หลวงชา

63113007426 นางสาวอภิรมย� บุรีสาร

63113007427 นายมัทวะ สุทธิประภา

63113007428 นายวรวรรษ โสภาวรรณ�

63113007429 นางสาวกัญญาณัฐ ประก่ิง

63113007430 นางสาวรติรส ต�อมทอง

63113007431 นางสาวดวงฤทัย อุปโคตร

63113007432 นางสาววิชชุดา พลเสนา

63113007433 นายศักดา เที่ยงธรรม

63113007434 นางสาวกมลวัทน� แก�วศรีนวม

63113007435 นางสาวอุษณีย� แก�วมาตย�

63113007436 นางสาวเพ็ญนภา บุตรนอก

63113007437 นายธวัชชัย บุตรสุวรรณ

63113007438 นางสาวน้ําฝน แดงนา

63113007439 นางสาวพัชรี บุญประกอบ

63113007440 นายปริญญา รินยานะ

63113007441 นางนิศารัตน� ยศษา

63113007442 นายอภิรัฐ บุตรจันทร�

63113007443 นางสาวอุษณีย� วงแสน

63113007444 นางปนัดดา จันทะวัน

63113007445 นางสาวสุปาณี เลิศรัตนพงศ�

63113007446 นางสาวสุธินี เชื้อหอม

63113007447 นางสาวณัฏฐิกา นิลหล�า

63113007448 นางสาวสุดารัตน� โยธายศ

63113007449 นายจักกฤษณ� ใจเย็น

63113007450 นางสาวอินทหลา แสนโคตร

63113007451 นางสาวนุชนาฏ ก�อมณี

63113007452 นางสาวมลวิภา ส>งเกษมสุข

63113007453 นางสาวีรมณีย� ใจทัศน�
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63113007454 นางสาวจินตนา คําวิจิตร�

63113007455 นางสาวจุฑามณี หะติง

63113007456 นายรัฐศาสตร� บาทชารี

63113007457 นางสาวสุภานัน ภูมี

63113007458 นางสาวชลกานต� เจียวกVก

63113007459 นางสาวสุมินตรา พรมภักด์ิ

63113007460 นายภัทรพงศ� ศรีคําเวียง

63113007461 นางสาวมยุรี สอนเสน

63113007462 นางสาวผกามาศ เกษรสมบัติ

63113007463 นางบุญญาพร โคตจันทร�

63113007464 นายภาณุเดช ทอนฮามแก�ว

63113007465 นางสาวปาริชาติ ณ หนองคาย

63113007466 นางสาวเพชรลัดดา แสวงสินธุ�

63113007467 นางสาวสุกัญญา ภูทอง

63113007468 นางสาวนริสรา บุญเลิศ

63113007469 นางสาวมัลลิกา จันทะสิงห�

63113007470 นายดิษฐพงษ� ภูสถาน

63113007471 นางสาววีรยา โสสุทธ์ิ

63113007472 นายธีรพล พรหมดิเรก

63113007473 นายจักรพงษ� ลีจํานงค�

63113007474 นางสาวกรรณิการ� ยอดนารี

63113007475 นายปรีดา โคกฉวะ

63113007476 นายวรพล ตะวันคํา

63113007477 นายวรัชญ� พุทธเพาะ

63113007478 นายศักด์ิดา บุตรคาน

63113007479 นางสาวสุธาสิณี สงศรี

63113007480 นางสาวรัฐนันท� ต้ังพรชูพงศ�

63113007481 นางสาวอุทุมพร อุทุมทอง

63113007482 นางสาวพัชณิดา ศรีขัดเค�า
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63113007483 นางสาวสายสุณี ป:ยะนันท�

63113007484 นางสาวกิตติพร บุตรธนู

63113007485 นางสาวทาริกา บุตรดาวงศ�

63113007486 นางสาวไอรดา ไชยนาพันธ�

63113007487 นางสาวพรสวรรค� นาสมวงศ�

63113007488 นางสาวพรปวีณ� สายบัวกฎ

63113007489 นางสาวจนิตตา โมธรรม

63113007490 นางสาวลลิตา โทพล

63113007491 นางสาวจุฑามาศ สมอุดร

63113007492 ว>าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ ภูแล>นกับ

63113007493 นายอดิศัย จิตราช

63113007494 นางสาวฉัตรแก�ว เกียรติส>งแสง

63113007495 นางสาวชณิตา บุระเนตร

63113007496 นางสาวจิราภรณ� ยอดจันทร�

63113007497 นายอธิป แก�วคูณเมือง

63113007498 นายภูสิทธ� เหล>าวอ

63113007499 นายภานุวัฒน� บุดดา

63113007500 นางสาววิภา ลุณริลา

63113007501 นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา

63113007502 นางสาวณัฐชยา อุทตรี

63113007503 น.ส.ณัฏฐณิชา ทิพราช

63113007504 นางสาวบานเย็น คําบู>

63113007505 นางสาวณัชชนม� จันทร�แก�ว

63113007506 นางสาวจินตหรา ศรีบุญเรือง

63113007507 นางสาวนัทธมน ศรีเมือง

63113007508 นางสาวไพจิตร สังคะโห

63113007509 นายณฐกร จันทเขต

63113007510 นางสาวมรรคณาวี รุ>งแสง

63113007511 นางสาวสุรีรัตน� บุญเอี่ยม
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63113007512 นางสาวศศิธร ยะตะโคตร

63113007513 นางสาวธิดาทิพย� แก�วสนิท

63113007514 นางสาวรัตนะกร ถ่ินอภัย

63113007515 นางสาววริดา คํามุงคุณ

63113007516 นางสาวปุญชรัสม์ิ โสภา

63113007517 นางสาวปรางค�ทิพย� จันตะนี

63113007518 นางสาวชุติวรา อาณารัตน�

63113007519 นางสาวอภิญญา แรกเจริญ

63113007520 นางสาวขนิษฐา ทิพย�โกมล

63113007521 นายปฏิภาณ เสนาคํา

63113007522 นางสาวภัทราพร เจริญชนม�

63113007523 นางสาวอภิชญา นาคโคตร

63113007524 นางสาวสุชาดา การสุวรรณ

63113007525 นางสาวพัชริดา พิทักษ�กุล

63113007526 นายชูศักด์ิ กันยาแสงศรี

63113007527 นางสาวธารารัตน� คงไข>

63113007528 นายชาคริต แก�วประทุม

63113007529 นางสาวสุพัตรา ธรรมสาร

63113007530 นางสาวสุกานดา สีเงิน

63113007531 นางสาวจารุวรรณ จันทร�เขียว

63113007532 นางสาวพรทิพย�ภา ยนลอย

63113007533 นางสาวทัศนีย� จันทะมาตย�

63113007534 นางสาวชัชรีย� นครชัย

63113007535 นายศรายุทธ พัฒคาต

63113007536 นางสาวพิมพ�ใจ ขันวัง

63113007537 นางมธุรส กุดต�Mม

63113007538 นายยงยุทธ์ิ ก�งดี

63113007539 นางสาวฐิติมา พลไกสร

63113007540 นางสาวขวัญพร ศิริเขตร�
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63113007541 นางสาวทิพย�รดา คํามุงคุณ

63113007542 นางสาวธัญชนก สีลาโพธ์ิ

63113007543 นางสาวนารินทร� แพงวงษ�

63113007544 นางสาวรุ�งตะวัน บุญมา

63113007545 นางสาวปานชีวา หินเมืองเก>า

63113007546 นายศักด์ิชัย ศรีเตชะ

63113007547 นางสาวมลฑิรา สุขรี

63113007548 นางสาวศิริลักษณ� รัตนะพิมาตย�

63113007549 นางสาวณัขนา รักซ�อน

63113007550 นางสาวสุภาภรณ� เหง�าบุญมา

63113007551 นางสาววิไลวรรณ บุตรพรหม

63113007552 นางอารีรัตน� มาตย�วิเศษ

63113007553 นายชิษณุพงษ� แก�วศิริ

63113007554 นางสาวมัสยา ฤทธ์ิมหา

63113007555 นายศรัณ�ู ป6นนา

63113007556 นายกรวิชญ� ธุระพระ

63113007557 นางสาวอริยาภรณ� สุขบัวชัยวัฒน�

63113007558 ว>าที่ร.ต.จัดเจน บุญธรรม

63113007559 นางสาวเจนจิรา โม>สันทด

63113007560 นางสาวพรชิตา ภูล�อมทาง

63113007561 นางสาวรุจยา ธนูรักษ�

63113007562 นางสาวจุฑาทิพย� รังกลาง

63113007563 นางสาวนุจรีย� สมพร

63113007564 นางสาวกาญจนา แสนผล

63113007565 นางสาวบุษบา มีหิริ

63113007566 นายชนาภัทร ชนะบุญ

63113007567 นางสาวกรรณิการ� ถาวร

63113007568 นางสาวสุพัตรา อารีรมย�

63113007569 นางสาวนันทภัก ดงบัง
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63113007570 นางสาวจันจิลา งามนาศรี

63113007571 นางสาวทัศนีย� แก�วก่ิง

63113007572 นางสาวอ�อมสุดา ชัยโย

63113007573 นางสาวพัชนี นาโควงศ�

63113007574 นางสาวพรสุดา จันทบูรณ�

63113007575 นายพรพล พรหมพิมพ�

63113007576 นางอุดมลักษณ� แก�วเกาะสะบ�า

63113007577 นายณัฐกิตต์ิ วงษ�ดี

63113007578 นางสาวกัตติกา เครือเนตร

63113007579 นางสาวลลิดา เครือเนตร

63113007580 นางสาวชลิดา แสนศิริ

63113007581 นางสาวชุลีกร พินิจมนตรี

63113007582 นางสาวเกศิณี พ>ออามาตย�

63113007583 นางสาวกาญจนา ออทอลาน

63113007584 นางสาวเบญจวรรณ วิระษร

63113007585 นางสาวศิวาพร หาระทา

63113007586 นายไกรวิชญ� มีสัจจะธรรม

63113007587 นายเพรียว พันธ� สังสนา

63113007588 นางสาวนันทิดา ชํานาญ

63113007589 นางสาวอ�อยทิพย� จันดีสี

63113007590 นางสาวรดา กันแสน

63113007591 นายธรรมวัฒน� สุภกรรม

63113007592 นายเกรียงไกร สุริสาย

63113007593 นางสาวรัตนภรณ� จันดา

63113007594 นางสาวตวรรณ า กอง แก�ว 

63113007595 นางสาวกมลรัตน� นามเกียรติ

63113007596 นางสาวออมมณี ตะพิมพ�

63113007597 นางสาวชยุดา แสวงสาย

63113007598 นายอนุสรณ� เกตุแก�ว
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63113007599 นางสาวป:ยะดา เอกตาแสง

63113007600 นายกิตติพศ วงศ�ทองเหลือ

63113007601 นางสาวศิริรัตน� จิตต�เพียร

63113007602 นายอภิวัฒน� ศรีจริยา

63113007603 นางสาวศิวัชญา ศรีสุวรรณ

63113007604 นางสาวสุดารัตน� ขุนทะ

63113007605 นางสาวอรปรีญา ศรีมูลทา

63113007606 นายอําพล กองทรัพย�

63113007607 นางสาวณัฐนรี หม่ันพลศรี

63113007608 นางสาวอารยา อุดคําดี

63113007609 นางสาวบษกร นนใหม>

63113007610 นางสาวพนิดา อ>องพิมาย

63113007611 นางสาวพนมพร กองแก�ว

63113007612 นางสาวศิริลักษณ� หอมหวล

63113007613 นางสาวกุลธิดา สมบัติ

63113007614 นางสาวชุติมา สมผล

63113007615 นางสาวพนิดา ไชยรัตน�

63113007616 พันจ>าเอกสมบัติ บุญขันธ�

63113007617 นางสาวชาลินี แก�วโสม

63113007618 นายอนุวัฒน�M สีมันตระ

63113007619 นายสถาพร อุยสาห�

63113007620 นางสาวน้ําผึ้ง นิเทียม

63113007621 นางสาวเดือนเพ็ญ เจริญชัย

63113007622 นายประสพโชค บริบูรณ�

63113007623 นางสาวจีรนันท� พิมพ�วัน

63113007624 นางสาววราลักษณ� ปานโพธ์ิ

63113007625 นางสาวสุพัตรา จันหล�า

63113007626 นายณัชพล ดุงศรีแก�ว

63113007627 นางสาวชนนิกานต� นามบุปผา
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63113007628 นางสาวณัชชารินทร� ทานะราช

63113007629 นางสาวสุภัสสร ทาสีดํา

63113007630 นางสาววรรณฤดี มานันที

63113007631 นางสาวนวภัทร ขุมผล

63113007632 นางสาวสุนิษา สุนจิรัตน�

63113007633 นางภคิณี วงษ�รินยอง

63113007634 นายธนาวัฒน� คําภูแสน

63113007635 นางสาวมัณฑนา กันหาลา

63113007636 นางสาวศิริวรรณ พันธ�พรม

63113007637 นางสาวอาลิสา อุปพงษ�

63113007638 นายทัดเทพ ธีระสาร

63113007639 นางสาวจริยาวดี พัดริม

63113007640 นางสาวพิมพ�ชนิษา ธนเดชอภินนท�

63113007641 นายวุฒิชัย ดอกสี

63113007642 นางสาวพนัชพร คุนาเนตร

63113007643 นางสาวทยาภรณ� หุติพรม

63113007644 นางจันทร�สุดา ศรีวิชัย

63113007645 นางสาวนงลักษณ� ค�อยชัยภูมิ

63113007646 นายพงศกร ภรรชัยยา

63113007647 นางสาวพิลัยภรณ� สมรักษ�

63113007648 นายลิขิต ภูอาภรณ�

63113007649 นางสาวเนตรชนก สาราช

63113007650 นางสาววิลาวรรณ สุริพล

63113007651 นางสาวสุรีรัตน� ทันอินทรอาจ

63113007652 นายชุติพนธ� เทพาขันธ�

63113007653 นางสาวพวงเพชร เตโช

63113007654 นางสาวติยาภรณ� เอกตาแสง

63113007655 นางสาวสุธาสินี เดชทันต�

63113007656 นายพลวัตร วรรณพันธ�
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63113007657 นางสาวพัชริดา โคตรชมภู

63113007658 นางสาวชไมพร กองทอง

63113007659 นางสาวเบญจมาศ แก�วศรีสม

63113007660 นางสาวพัตพร สารีทิพย�

63113007661 นางสาวอรอุมา แสนละมุน

63113007662 นางสาวอาภารณ� พิเคราะห�งาม

63113007663 นางสาวป:ยะวรรณ ศรีหล>อเหล็ก

63113007664 นางสาวภัคจิรา แสนหาญ

63113007665 นายพิเชษฐ� เหมะธุรินทร�

63113007666 นางวัชราภรณ� ศรีสุชาติ

63113007667 นางสาวชฎาพร ใครบุตร

63113007668 นางสาวเพ็ญนภา น�อยสอน

63113007669 นายสุวิทย� สุวิจิตรธิกุล

63113007670 นางเตชินี สืบสิงห�

63113007671 นางสาวอรดี พิลาโฮม

63113007672 นางสาวสาวิตรี บวรรัมย�

63113007673 นายสิรภพ วงษ�โสภา

63113007674 นายปกวสุ พฤกพัฒนาชัย

63113007675 นายคณิด ท�าวพา

63113007676 นางสาวศิรดา พรมมาอ�วน

63113007677 นางสาวศรัณยา วงศ�ลา

63113007678 นางสาวสุรางคนา ติชาวัน

63113007679 นางสาวสุธิดา สิงห�ทองบุญ

63113007680 นางสาวบุษราพร แก�วไชย

63113007681 นางสาวณัฐิญา เคนมา

63113007682 นายสัจจา เขยไชย

63113007683 นายธีรยุทธ ดลเอี่ยม

63113007684 นางสาวสใบทอง สิงห�รักษ�

63113007685 นางสาวซ>อนกลิ่น เหง>าศรีลา
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63113007686 นางสาวสุจิตรา แก�วเคน

63113007687 นางสาวศุภลักษณ� จําปาวัน

63113007688 นางสาววัชรี ศรีคํา

63113007689 นางสาวนิรมล ซ�ายขวา

63113007690 นางสาวน้ําทิพย� เทพบุปผา

63113007691 นายโชติพิสิฐ ธีรสุคนธ�

63113007692 นายเจจรัญ สุพร

63113007693 นางสาวอัญชลีพร โพธ์ิสุ

63113007694 นายปรมินทร� ปUองกันยา

63113007695 นางสาวสุทธิกานต� คุณวงศ�

63113007696 นางสาววิชุณี ทิพย�กําจร

63113007697 นายจีรพงษ� บุตรแก�ว

63113007698 นางสาววริชนันท� พานคํา

63113007699 นางสาววารุณี พิมพ�ศรี

63113007700 นางสาวศิรินภาภรณ� ปอนศรี

63113007701 นางสาวกรกนก รมจันทร�อินทร�

63113007702 นางสาวณัฐกาญจน� โยธาจันทร�

63113007703 นายจักรกฤษ นันตะพัก

63113007704 นางสาวสลิลทิพย� ชุ>มจิตร

63113007705 นางสาวพิมลรัตน� อินทร�อุดม

63113007706 นางสาวนภาวรรณ ศรีสุธรรม

63113007707 นางสาวอรพรรณ หนองมี

63113007708 นางสาวนัตติยา คําลือชา

63113007709 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ประทุม

63113007710 นางสาวนุชรินทร� ชินคํา

63113007711 นายกิตติศักด์ิ โทเสริฐ

63113007712 นายเสกสรรค� พรมสุวรรณ

63113007713 นายกฤษฎาภา บุตรราช

63113007714 นายธนาคาร ป:ตตาระพา
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63113007715 นายพัสกร เจริญบวรศักด์ิ

63113007716 นางสาวจิรรัตน� แสงสุวรรณ

63113007717 นางสาวจันจิรา โยคุณ

63113007718 นายป6ญญา ทองสา

63113007719 นายอัครสิทธ์ิ เวียนวัฒนา

63113007720 นางสาวณัฐกาญจน� สุนทรารักษ�

63113007721 นายเสริมศักด์ิ สุวรรณมาโจ

63113007722 นางสาวชลัญญา กําหนดแน>

63113007723 นางสาวจิตรวิภา รามฤทธ์ิ

63113007724 นางสาวขนิษฐา ผิวกลม

63113007725 นางสาวอารีญา ดวงขาว

63113007726 นางสาวอัจฉรา บุญมี

63113007727 นางสาวศุมัทนา บํารุงรส

63113007728 นางสาวภัทรทิรา จันทนะ

63113007729 นางสาวทิพธัญญา คําพิมูล

63113007730 นางสาวสุดารัตน� อินทมาตย�

63113007731 นางสาวภทพร ลีโคตร

63113007732 นางสาวกานดา จันดาแพง

63113007733 นายพนมไพร บุตรดี

63113007734 นางสาวณัฐสุดา ทองพัฒนากุล

63113007735 นายธนายุทธ จุลขันธ�

63113007736 นางสาวภัทรวดี แสงมะณี

63113007737 นายเมธี ชัยเมือง

63113007738 นายวรยุทธ พิมศร

63113007739 นางสาวสุดารัตน� สมคําศรี

63113007740 นางสาวหฤทัย เหลือล�น

63113007741 นางสาวขวัญชนก โมราราษฎร�

63113007742 นายปรินทร สีหาชัย

63113007743 นางสาวจิราภรณ� โพสาขา

หน�า 267 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113007744 นางสาวปรีชญา เจริญ ธรรม

63113007745 นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ�

63113007746 นางสาวณัฐริกา นิยมศิลปC

63113007747 นางสาวขนิษฐา แสงสิทธ์ิ

63113007748 นางรสสุคนธ� พานศรี

63113007749 นางสาวอธิติญา ป:Pนทะวงค�

63113007750 นางสาวยุวธิดา บุญพุทธ

63113007751 นางสาวนิลาวัลย� ดวงจันทร�ศรี

63113007752 นางสาววิยดา ธิโสภา

63113007753 นางสาวกมลนิตย� ใจยอด

63113007754 นางชนากานต� สุขเจริญ

63113007755 นางสาวประภากร โพธิสัย

63113007756 นายกิติพงษ� ขันทะมาศย�

63113007757 นางสาวอรยา พันล้ํา

63113007758 นางสาวสุชาดา ชูชีพ

63113007759 นางสาวสุจิตรา เจริญสุข

63113007760 นายวัชรพล สาทะโพน

63113007761 นายกฤษฎา พูลเพ่ิม

63113007762 นายอภิชัย แสงมณี

63113007763 นายภัค พงษ� ไชยกา

63113007764 นางสาวสุกัญญา หนันเผือก

63113007765 นายณัชพล ชมชัยรัตน�

63113007766 นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน

63113007767 นายคมเพชร พรมธิ

63113007768 นางสาวเจนจิรา โคตรสมบูรณ�

63113007769 นางสาวกัลยาณี ขอสุข

63113007770 นางสาวจิราภา ศรีเชียงสา

63113007771 นางสุทธิชา พะนิกร

63113007772 นายเกียรติศักด์ิ วงค�ศรีชา
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63113007773 นางสาวกชกร โคตสา

63113007774 นางสาวกมลรัตน� โข�บุรี

63113007775 นางสาวชยาภัสร� หิรัญพัฒนพงศา

63113007776 นางสาวรัชนีกร ทองสิงห�

63113007777 นางสาวพรกนก มงคลอุทก

63113007778 นางสาวกัลยา คันธี

63113007779 นายจักรภัทร ศรีหนองห>าง

63113007780 นางสาวเยาวพา ล�อมณรงค�

63113007781 นางสาวดาวนภา วรากุลธนธร

63113007782 นางสาวลภัสรดา ช>วงสิงห�

63113007783 นางสาวสถาพร กล�าหาญ

63113007784 นางสาวจารุวรรณ อิ่มชมชื่น

63113007785 นางสาวฉัตรกมล ศรีคัฒนพรหม

63113007786 นางสาวอัจฉราพรรณ กองพันธ�

63113007787 นางสาวนนนนท ถ่ินแสนดี

63113007788 นางอัจฉรา คําแสงดี

63113007789 นางสาวจันทิมา ช>างศรี

63113007790 นางสาวประภัสสร เคนดี

63113007791 นางสาวณัฐธิดา นาคเสน

63113007792 นางสาววิรันตรี ศรีต�นวงศ�

63113007793 นางสาวณัฏฐประภา ธนูศิลปC

63113007794 นายธีรวิทย� พลางวัน

63113007795 นายเอกชัย น�อยไสย

63113007796 นางสาวอนุสรา โนVตสุภา

63113007797 นายไพบูลย� พลภักดี

63113007798 นางสาวนุธิดา สาพิมาน

63113007799 นางสาวจุฑารัตน� สนธิระเบียน

63113007800 นางสาวจิราวรรณ โสภาชัย

63113007801 นางสาวพัชริดา เหมกุล
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63113007802 นางสาวอารียา เพ่ิมพูล

63113007803 นางสาวปารมี จินดาจํานง

63113007804 นางสาวศศิวิมล จันทรสาขา

63113007805 นางสาวอวัสดา เจริญภูมิ

63113007806 นายเกียรติศักด์ิ ผลจันทร�

63113007807 นางยุพา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113007808 นางสาวสุกัญญา สีมา

63113007809 นางสาวชนกสุดา ทองสาย

63113007810 นางสาวรัตนากร ศรีสุวรรณ�

63113007811 นางสาววลัย พลแก�ว

63113007812 นางสาวจินตนา สิงห�เสนา

63113007813 นางสาวพัชรา เลียวกลาง

63113007814 นางสาวป:Pนวดี สนสายสิงห�

63113007815 นางสาววิริยา อุประ

63113007816 นายพงษ�ไพบูลย� พิมพ�ศรี

63113007817 นายนัฐพล นามเสาร�

63113007818 นางสาวณัฐชนก ทุ>งฝน

63113007819 นางสาวณัฐชยา ศรีเขียว

63113007820 นายวิชานาถ โพธ์ิภูมี

63113007821 นายณัฐวุฒิ ศรีเสาวงค�

63113007822 นายจิรวัฒน� ศิริสุนทร

63113007823 นางสาวป6ณณภัสร� เจริญตา

63113007824 นางสาวสุดารัตน� บุญลพ

63113007825 นางสาวป6ทมา บ>อคําเกิด

63113007826 นางสาวณัฏฐ ณิชา สุภาพ

63113007827 นายอาณา ไชยแสง

63113007828 นางสาวกฤตติการ โพยนอก

63113007829 นางสาวสิริลักษณ� อาษานอก

63113007830 นางสาวปุณิกา ศรีหงษา

หน�า 270 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113007831 นางสาวเวียงพิงค� พรหมดา

63113007832 นางสาวอัณชยารัศม� ศรีพิทักษ�

63113007833 นางสาวจีรชา สัพโส

63113007834 นางสาวขนิษฐา หนูกูล

63113007835 นางสาวสุภาวรรณ� ธรรมวงศ�

63113007836 นายธนวัชร สีพั่ว

63113007837 นางสาวฐิติพร ธีระสาร

63113007838 นางสาวศดานันท� ขุนภิบาล

63113007839 นายสุริยา อินทร�ถา

63113007840 นางสาวอาทิตยา เขียวขํา

63113007841 นายธีรพงษ� พันเดช

63113007842 นายพิทยา นามอั้ง

63113007843 นางสาวอรปรียา บุญนนทร�

63113007844 นายอนุชา นาคุณคง

63113007845 นางสาวชฎาพร โพธ์ิจาน

63113007846 นางสาวไอรดา บุญสืบมา

63113007847 นางสาวจันทร�นภา ศรีลามา

63113007848 นางสาวณัฐกมล คลังคําภา

63113007849 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญทน

63113007850 นางสาวศรัณยฉัตร รัตนพลแสน

63113007851 นางสาวกนกพร สุขา

63113007852 นางสาวปวันรัตน� ก่ิงพา

63113007853 นางสาวจุฬาลักษณ� ขันเงิน

63113007854 นางสาววิชชุดา ทับศิริ

63113007855 นางสาวศิริลักษณ� ศิริเกษ

63113007856 นายกุลชร เวชภัณฑ�

63113007857 นางสาวป6ทมา กลิ่นเกษร

63113007858 นางสาวนิตยา เค็นดา

63113007859 นายอนุวัฒน� ทองเพ็ชร
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63113007860 นางสาวอรพรรณ ทองพรม

63113007861 นายวัชระ ศิริหล�า

63113007862 นายเอกรัฐ คําดี

63113007863 นางสาวเจริญรัตน� ทองหล>อ

63113007864 นายนภนต� เจริญไชย

63113007865 นางสาวสาวิตรี หนองยาง

63113007866 นางสาวปนัดดา ผิวดํา

63113007867 นางสาวชนาภา วงศ�ธรรม

63113007868 นางสาวฐิติกาญจน� หัตถสาร

63113007869 นางสาวภาฤดี ภูนิติ

63113007870 นางสาววันเพ็ญ รัตนแสง

63113007871 นางสาวอัสมา สิงหเสนีย�

63113007872 นายธราเทพ วงศาอ�วน

63113007873 นางสาวมาลินี โทนแก�ว

63113007874 นางสาวกนกพรรณ สูงห�างหว�า

63113007875 นางสาวพัชรี ไชยนุ

63113007876 นางสาวรุ>งธิดา ไชยสุรินทร�

63113007877 นายอนันต� สุจิมงคล

63113007878 นายธวัชชัย สมหงอก

63113007879 นายกันตพงศ� อุบลครุฑ

63113007880 นางสาวสุดารัตน� น�อยอุ>นแสน

63113007881 นางสาวจิณห�จุฑา เสนาไชย

63113007882 นางสาวธันยาวีร� มาร�ติน

63113007883 นายสวัสด์ิ พลาดสุ

63113007884 นายเอกชัย เสนาวงค�

63113007885 นายกฤษติกร แสนเมือง

63113007886 นายสุทธิพร แสนสระดี

63113007887 นายอนุรักษ� สมเด็จ

63113007888 นายธนกร วงศ�พงศกร
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63113007889 นางสาวสุนิสา อุบลพฤกษ�

63113007890 นายธีรพล มีจันที

63113007891 นางสาวกรรณิการ� วงค�อุคะ

63113007892 นางสาวดลหทัย บุญทวี

63113007893 นางสาวชุลีพร กมลคุณากร

63113007894 นางสาวกิตติยาภรณ� อินทรเทศ

63113007895 นางสาวจารุวรรณ จันทะแสง

63113007896 นายจักรพันธุ� คงสุข

63113007897 นางสาวชลนิกานต� วงษ�ไทย

63113007898 นายปฏิวัติ อินจงล�าน

63113007899 นางสาววรรณศิริ สนธิระ

63113007900 นางสาวอุมาพร ตะวะนะ

63113007901 นางสาวพนิดา เจริญเพ็ง

63113007902 นางสาวหทัยชนก ผาจวง

63113007903 นางสาวพัชริดา อุปรินทร�

63113007904 นายองอาจ บุบผาชาติ

63113007905 นายอมรวิทย� หาโคตร

63113007906 นางสาวเยาวลักษณ� ไม>เศร�า

63113007907 นางสาวประภัสสร ธรรมยศ

63113007908 นางสาวอรทัย โลเกตุ

63113007909 นางสายสุดา ศิริธร

63113007910 นายตรีเทพ ง�าวรัตนมงคล

63113007911 นางสาวแคทริยา แก�วกันหา

63113007912 นายจักรกฤษณ� ทองสว>าง

63113007913 นายอานนท� สีโนรักษ�

63113007914 นายกฤติเดช เหมะธุลิน

63113007915 นางสาวอารีรัตน� จันทะมงคุณ

63113007916 นายเศรษฐศิริ ดวงคํา

63113007917 นางสาวอมรรัตน� พรมประเสริฐ
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63113007918 นางสาวจิระวรรณ ชนะมิน

63113007919 นางสาวชิดตะวัน ผดุงสันติ

63113007920 นางสาวสุธิดา ซาเสน

63113007921 นางสาวน้ําเย็น ดาศรี

63113007922 นางสาวจิรวรรณ จันทรู

63113007923 นางสาวชวิศา ไทยานนท�

63113007924 นางสาวศศิธร แก�วไวยุทธ

63113007925 นางรัศมี บัวพรม

63113007926 นายรัตติกรณ� อัครจันทร�

63113007927 นางสาวภาวดี สุระพา

63113007928 นางสาวเพ็ญภักด์ิ พวงมาลา

63113007929 นางสาวฉัตฑริกา ชามาตร

63113007930 นางสาวปุณยวัลคุ� มานะศิลปC

63113007931 นางสาวเกร็ดเพชร ชัยสมร

63113007932 นายณฐนนท� เศษภักดี

63113007933 นางสาววะลาวัลย� อินทมาตย�

63113007934 นางสาวชฎารัตน� รื้อเรือง

63113007935 นายศิริวุฒิ ศิริกุล

63113007936 นางสาวทิพย�วรรณ แก�วดี

63113007937 นางสาวราตรี ทองจรัส

63113007938 นางสาวพัชรินทร� พรมเขต

63113007939 นางสาวจรินรัตน� วงษ�ป6ตตะ

63113007940 นางสาววรางคณา ศรีมมุกดา

63113007941 นายธนพันธ� เอื้ออารีย�กุล

63113007942 นายอมรฤทธ์ิ พิมพ�มีลาย

63113007943 นางสาวณัฐนรีย� หงษาพุทธ

63113007944 นางสาววรางคณา ดลภัย

63113007945 นายอภิสิทธ์ิ มาตะวงษ�

63113007946 นางสาวฐิติพร นิคํา
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63113007947 นายสมศักด์ิ คําสวนจิก

63113007948 นายวีรศักด์ิ ไชยป6ญญา

63113007949 นางสาวอัญชนา เย่ียนทรง

63113007950 นางสาวปรียาภรณ� แก�วมี

63113007951 นางสาวสุดานภา สีหาอินทร�

63113007952 นางสาวปาริชาติ คําชํานาญ

63113007953 นางสาวกรรณิกา เพชราเวช

63113007954 นางสาววรรณนิสา เพชรหมู>

63113007955 นางสาววราภรณ� แสงกุดเรือ

63113007956 นางสาวสุทธิดา ฝูงที

63113007957 นางสาวดวงพร ธีระนันท�

63113007958 นายศุภนัย ใจวงษ�

63113007959 นางสาวเสาวลักษณ� พิมเขตร

63113007960 นายจักรี อุดมกิจนุภาพ

63113007961 นายปาลกร พิณรัตน�

63113007962 นางสาววนัชพร จําปาสิม

63113007963 นางวิลาวรรณ ทองอินทร�

63113007964 นางสาวพัชรินทร� กิตติตระกูล

63113007965 นายวรพจน� ศรีนา

63113007966 นางสาวดวงฤดี คงมงคล

63113007967 นางสาวจิดาภา โคกทับทิม

63113007968 นางสาวขนิษฐา แก�วลา

63113007969 นายกฤษฎา ราชกรม

63113007970 นางสาวดารากร ผู�ประสงค�คราม

63113007971 นางสาวจันทการต� บุญม่ัน

63113007972 นางจุฬารัตน� บุตรหม่ืน

63113007973 นางสาวพลอย ทอนฮามแก�ว

63113007974 นายสิทธิชัย ฮมแสน

63113007975 นายดนุพล อุตตมะ
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63113007976 นายภมร แผ�วสูงเนิน

63113007977 นายจิรพัฒน� พิมคีรี

63113007978 นางสาวมนัสนันท� ราชวงษา

63113007979 นางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี

63113007980 นางสาววรัญญา นนท�มุลตรี

63113007981 นายรังสรรค� ศิริวงษ�ขันธ�

63113007982 นางสาวกัญญาณี อบภิรมย�

63113007983 นางสาวนาตยา ภักมี

63113007984 นายอนุชิต คําภีระ

63113007985 นายสัญลักษณ� อุตศาสตร�

63113007986 นางสาวปรียาภรณ� จันทร�แก�ว

63113007987 นางสาวชนาเนตร คําเพิงใจ

63113007988 นางธวัลย�กร นนทะศรี

63113007989 นายอโนชา หะต่ิง

63113007990 นางสาวพรนภา ศรีพัดยศ

63113007991 นายณัฐพล เรืองตา

63113007992 นายสิทธิพร บาดาล

63113007993 นางสาวจิราวัลย� ก�อนฆ�อง

63113007994 นางสาวสุวดี กองสมบัติ

63113007995 นายสันติสุข อินทรา

63113007996 นางสาวธิดาภรณ� นิพันธ�

63113007997 นางสาวธัญสินี บุญใส

63113007998 นายจักรภพ เจียมเกตุ

63113007999 นายอรรถกร ชวติ

63113008000 นางสาวศิริกัญญา ทองอนันต�

63113008001 นางนลินรัตน� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา

63113008002 นางสาวอนุชธิดา จันทะรี

63113008003 นางสาวพิชญา ว.ศิริ

63113008004 นางสาววิภา หม่ืนชนะสงคราม
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63113008005 นางเยาวรินทร� แก�วแก>น

63113008006 นางสาววิชุดา วิษาระโภชน�

63113008007 นางสาวกรวรรณ เบ�าหล>อเพชร

63113008008 นางสาวฤทัยทิพย� ยอดหอ

63113008009 นางสาวอรสุดา ป6กสังคะเนย�

63113008010 นางสาวพรลภัส ตระการ

63113008011 นายวุฒิชัย ไทยสรวง

63113008012 นางสาวบุษยมาศ ประกัน

63113008013 นางสาวจติญญา แพงโคตร

63113008014 นางสาวอทิตยา อู>ชนะ

63113008015 นางสาวอรทัย กุลวงษ�

63113008016 นายศุภกฤต สดคมขํา

63113008017 นางสาวประภากร พลภูงา

63113008018 นายเนติสิทธ์ิ ศรีบูจันดี

63113008019 นางสาวเกศวนันท� ไชยยายงค�

63113008020 นายธวัช รัตนะคุณ

63113008021 นายณัฐพงษ� นิพิฐชนะรักษ�

63113008022 นางสาวนพมาศ สุดตา

63113008023 นางสาวหทัยกาญจน� หาญธรรม

63113008024 นางสาวรัชดาภรณ� โพธ์ิคําพก

63113008025 นางสาวอรวรรณ ไชยยงค�

63113008026 นายพิชากร สัตย�ใสย�

63113008027 นางสาววัชราพร เสมอ

63113008028 นางสาวอรทัย จันทรเทพ

63113008029 นายวรชิต แสงแก�ว

63113008030 นางจันทการต์ิ ไชยป6ญญา

63113008031 นางสาวสุชาดา วรรณคํา

63113008032 นางสาวจุรีภรณ� พรหมศิริ

63113008033 นางสาวกนกวรรณ คนิสาร
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63113008034 นายพทวัชร� มูลต�น

63113008035 นางอําพร เพียนาม

63113008036 นางสาวรัชดาภรณ� เคนไชยวงค�

63113008037 นายพิทยา บุญขาว

63113008038 นางสาวกันต�กมล เหิมสารจอด

63113008039 นางสาวปวีณา สิงห�สุข

63113008040 นางสาวณิฎา ชินจักร�

63113008041 นางสาวสุภาวดี ปานอินทร�

63113008042 นายเอกอภิสิทธ์ิ เอกมาตร

63113008043 นางสาวรัตนาวรรณ อามาตมนตรี

63113008044 นายคงประสิทธ์ิ งาสาร

63113008045 นายจุฬาวัฒน� ทาปลัด

63113008046 นายวิทวัส โอVดฟู

63113008047 นายสมัย สมชัย

63113008048 นางสาวกัลยรัตน� จ่ิมอาษา

63113008049 นายจิรวัตร แก�วฝXาย

63113008050 นางสาวสุภาพร เมืองสนท�

63113008051 นายเอกชัย ป6ญญาวงค�

63113008052 นางสาวฉันทนา พันสุกาง

63113008053 นายชัญญานุช พรมโกฎ

63113008054 นายจักรพันธ� จางวางแก�ว

63113008055 นางสาวเกษร เอนก

63113008056 นางสาวฐายี อธิวาจา

63113008057 นางสาวกัญญารัตน� วาริคิด

63113008058 นางสาวอภิญญา ผดุงศิลปC

63113008059 นางสาวปรียาพร สุธรรม

63113008060 นางสาวฉัตรแก�ว พงษ�ไธสงค�

63113008061 นางสาวพัชรินทร�ธร ไชยพล

63113008062 นายฉัตรชัย คะเนเร็ว
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63113008063 นางสาวรัศมี เพลียปลัด

63113008064 นางสาวธนพร วิทยพาณิชกร

63113008065 นายเอกลักษณ� ชัยราช

63113008066 นางสาวพรสุดา ภัคดี

63113008067 นางสาวสาวิตรี คุณหงษ�

63113008068 นางสาวชุลีนาถ สะพังเงิน

63113008069 นายสิทธิศักด์ิ เผ>าฉนวน

63113008070 นายอติชาต กุลวิทิต

63113008071 นายวรรณพงศ� เกษสัญชัย

63113008072 นางสาวภัทรวดี เนธิบุตร

63113008073 นางสาวสุกัญญา เดชอุดร

63113008074 นางสาวสุนิษา ถูอกิจ

63113008075 นางสาวกมลชนก ธรรมสาน

63113008076 นางสาวเครือวรรณ� สุนารักษ�

63113008077 นางสาวนาถปฤดา ใจสามารถ

63113008078 นางสาวรัตติยากรณ� วงศ�สีดา

63113008079 นายกิตติชัย จันทะไพร

63113008080 นางสาวอารยา ศรีอาจ

63113008081 นายวีกิจ รติวิลาส

63113008082 นายเอกวัฒน� ตักโพธ์ิ

63113008083 นางสาวโศจิรัตน� อุตระะนคร

63113008084 นางสาวกฤติยา ขอสุข

63113008085 นางสาวณัฐวรรณ� จตุรพร

63113008086 นางสาวยุภาพร เนื่องแก�ว

63113008087 นายพัชชล ภูนาเหนือ

63113008088 นางสาวกชพรรณสร ศรีจันทร�สา

63113008089 นางสาวศรินยา อาจโยธา

63113008090 นางสาววิภาดา จะตุเทน

63113008091 นายศุภัทรชัย เปลไสล
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63113008092 นายพันธ�พงษ� พุทธโคตร

63113008093 นางสาวจิราวรรณ ดุลยชาติ

63113008094 นางสาวศิริรัตน� จันทะบาล

63113008095 นางสาวช>อผกา อินทร�จงล�าน

63113008096 นายอดิศร แพงษา

63113008097 นางสาวสุทธิดา ไพบูลย�

63113008098 นางสาวศิริพร ต>างใจเย็น

63113008099 นางสาวศิริธร เพชรล้ํา

63113008100 นางสุจันทรา บุญไชยะ

63113008101 นางสาวสุรีรัตน� อุสาพรม

63113008102 นางสาวจริยา บุญฤทธ์ิ

63113008103 นางสาวอรณิชา วุฒิสุรนนท�

63113008104 นางสาวสิริกัลยา สารการ

63113008105 นางสาวเสาวลักษณ� โสมาศรี

63113008106 นางสาวป6ญญพัฒน� ดลเพ็ญ

63113008107 นางสาวธันยพัต ดาวเรือง

63113008108 นายวิกร เอี่ยมสัมพันธ�

63113008109 นางสาวบุญณิศา พิบูลย�ศิริกุล

63113008110 นางสาวกัลยา ป:ยะบุษยาสิทธ์ิ

63113008111 นางสาวยลดา พละสาร

63113008112 นางปนิดา อังคะปาน

63113008113 นางสาวอังศณา ลีทอง

63113008114 นางสาวจุฑาภรณ� ส>งเกษมสุข

63113008115 นางสาวพรกนก ดวงแก�ว

63113008116 ว>าที่ ร.ต.หญิงพรรณี จันทิพย�

63113008117 นายชานนท� ชาวหนอง

63113008118 นางสาวศิริรัตน� คําทะเนตร

63113008119 นายปฏิพล บัวจาน

63113008120 นายริจิตร คํามงคล
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63113008121 นางอําพรพรรณ หอมสมบัติ

63113008122 นายสมชาย นิวงษา

63113008123 นางสุดารัตน� ตุธรรม

63113008124 นายวัชรพงษ� ป6งอุทา

63113008125 นางสาวมนัญชยา แสนโสม

63113008126 นางสาวณัดดาวรรณ ทิพย�คํามี

63113008127 นางสาวธิดารัตน� สุขใจ

63113008128 นางสาวปนัดดา เสนานุช

63113008129 นางสาวพิจิตตรา ยุทธคราม

63113008130 นางสาวอัฉรียาวัลย� ขันธ�พัฒน�

63113008131 นางสาวบุษญากรณ� บุญพูล

63113008132 นายเกริกเกียรติชัย ไกรรัตน�

63113008133 นางสาวชุติมา สุขสนวน

63113008134 นางสาวชุติอร สําราญพรม

63113008135 นายสหพันธ� มูลวงค�

63113008136 นายชยานนท� บุพศิริ

63113008137 นางสาวพรพิไล ไกรทิพย�

63113008138 นางสาวนลินี เรืองสวัสด์ิ

63113008139 นางสาวนฤมล อินหาร

63113008140 นางสาวกานดา อาศัยสงฆ�

63113008141 นางสาวรัตนาวดี นาใจแก�ว

63113008142 นายกฤษณธร ทองเพ็ญ

63113008143 นายวินัย ยางธิสาร

63113008144 นางสาวขวัญสุดา พันธโคตร

63113008145 นางสาวเอมอร นามมา

63113008146 นางปาณิสรา ราชชมภู

63113008147 นางสาวนิตยา ทุมพิลา

63113008148 นางสาวจิรวรรณ มะลิรส

63113008149 นายฉัตรมงคล ยังสี
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63113008150 นายจักรพันธ� จันทร�ศูนย�

63113008151 นายชาฮีดีน ชูสมบัติ

63113008152 นางสาวรณภัทร พีชรเนตร

63113008153 นางสาวพัชรา แพงวาปT

63113008154 นางสาวพัสราพร โคตรพรม

63113008155 นางสาวนิจจารีย� ศิริมณี

63113008156 นางสาวจุฑามาศ โรมศรี

63113008157 นายป:ยะพงษ� ภูมิลําเนา

63113008158 นางสาวปภัสสร ศรีสุพรรณ�

63113008159 นางสาวศรัญญา ศรีมงคล

63113008160 นางสาวจิฬาพร พรมท>าเรือ

63113008161 นางสาวพิชญดา แก�วนาง

63113008162 นายนวมินทร� สุมรินทร�

63113008163 นางสาวกาญจนา แก�วน้ํา

63113008164 นายธีรภัทร� กลัดณรงค�

63113008165 นางสาวสายชล วินัยพูล

63113008166 นายรณยุทธ สารีพร

63113008167 นางสาวจริญญา อิ่มประสงค�

63113008168 นายรัชชานนท� เข็มลาด

63113008169 นางสาวสุภาวดี ลับไธสง

63113008170 นางสาววิภาดา ศรีพลัง

63113008171 นางสาวชมพู> แสนเลิศ

63113008172 นางสาวพิศมัย คิอินธิ

63113008173 นางสาวสุภาวดี พารา

63113008174 นางสาวณัฐกานต� จารุจิตร

63113008175 นางสาวกาญจนา แสงพรมชารี

63113008176 นายสุเมธ วิเศษเรียน

63113008177 นายพัฒนภูมิ แสนสา

63113008178 นายปรมินทร� อินทรสิทธ์ิ
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63113008179 นายอาชวิน ทองรัตน�

63113008180 นางสาวสรณพัฒน� ศรีโสดาพล

63113008181 นางสาวอทิตยา โคตรชมภู

63113008182 นางสาวธนวัน ปานศิริ

63113008183 นางสาวอัจฉรา ศรีเกษ

63113008184 นางสาวลลดา พรมบุตร

63113008185 นางสาวมลวดี สมีกลาง

63113008186 นางสาวสุทธิตา ก�านเกษ

63113008187 นายวารินทร� คํานาน

63113008188 นายนพรัตน� อุปชา

63113008189 นางสาวชญานี อักคังนาราช

63113008190 นางสาววนิดา พ่ึงอินทร�

63113008191 นางสาวมัณฑณา คําโคตร

63113008192 นายภัทรพล เสริมทรง

63113008193 นายชวลิต โสภิณ

63113008194 นางสาวรุ>งนภา เถาว�ยา

63113008195 นางสาวพัMชริดา แก�วขาว

63113008196 นายชยุต บุญพรมศรี

63113008197 นายพงศ�ปณต ศรีหาโคตร

63113008198 นางสาวสุพรรษา สีดาหัวดี

63113008199 นางสาวมัญริกา เวียงแก�ว

63113008200 นางสาวผการัตน� แสงลา

63113008201 นางสาวณัชชา จันทร�โคตร

63113008202 นางสาวอรทัย แก�วเชียงหวาง

63113008203 นายเจษฎา โพธิชัยยา

63113008204 นายนัฏฐกานต� บัวเก>า

63113008205 นางสาวสุนิสา ตอพิมพ�

63113008206 นางสาวธรารัตน� ทินบุตร

63113008207 นางสาวพรพัสนันท� ศรีสร�อย
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63113008208 นางสาวณรินทร�ยา สารีโท

63113008209 นายเดชณรงณ� ปุXงคําน�อย

63113008210 นายจักรพรรดิ โพธ์ิศรี

63113008211 นายอาทิตย� ศรีพล

63113008212 นางสาวอนงค�นาถ จันทไกร

63113008213 นางสาวอัญชรีย� ทองคํา

63113008214 นายณัฐวุฒิ ต>างสี

63113008215 นางสาววิจิตรา สมโพชน�

63113008216 นางสาวสุจิตราภรณ� โสมนาม

63113008217 นางสาวจุฑามาศ เครือศรี

63113008218 นางสาวลลิตา ประกอบแสง

63113008219 นายดวงชัย หลาบสุภา

63113008220 นายโชคชัย ศรีรักษา

63113008221 นายจรูญสันต� คําล�วน

63113008222 นางสาวนงลักษ� บุพศิริ

63113008223 นายศุภชัย ชัยจันทร�

63113008224 นางสาวนันทวัน สมสวัสด์ิ

63113008225 นางสาวนัฐกาญจน� ชัชวาลย�

63113008226 นางสาวจันเพ็ญ นามวงษา

63113008227 นางสาวอะสะพฎี ทุมลา

63113008228 นางสาวอุรารัตน� บุษราคัม

63113008229 นางสาวป:ยธิดา ราชโนนเขวา

63113008230 นางสาวณัฏฐาณิชา คําอํา

63113008231 นางสาวสิริยากร ชัยตอกเก้ีย

63113008232 นางสาวเพชรศรินทร� วงศรี

63113008233 นางสาวสุนันทา มีแก>น

63113008234 นางสาววรรณฬยา บับพาน

63113008235 ว>าที่ ร.ต.เสฎฐวุฒิ ไชยเทศ

63113008236 นายเอกภพ ค>อมบุษดี
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63113008237 นายอินทร จันทะรัตน�

63113008238 นางปภัชญา คณะมะ

63113008239 นายขจรเกียรติ สายธนู

63113008240 นางสาวมัทนา แสงหาชัย

63113008241 นางสาวนิตยา อรรควงษ�

63113008242 นายเกตมณี ก�อนธิงาม

63113008243 นายเอกชัย เรืองอนันท�สกุล

63113008244 นางสาวสุริวิภา ศิริบุญ

63113008245 นางสาวมยุรี ศรีวินันท�

63113008246 นางบุศยรินทร� พลนุรักษ�

63113008247 นายจิตรกร ป6ตถราช

63113008248 นางสาวธิดารัตน� หนูตอ

63113008249 นางสาวกินรี นามนา

63113008250 นายธีรโชติ มะลิวัน

63113008251 นางสาวป:ยนุช คุตโต

63113008252 นายจิรายุ ยศพรรณ

63113008253 นางสาวจุฬารัตน� อามาตย�ทัศน�

63113008254 นายเอกพันธ� ศรีบุญเรือง

63113008255 นางสาวชนิดา ทวีทรัพย�

63113008256 นางสาวพรรณนภา ศรีราช

63113008257 นายจิรวิชญ� สุวรรณทอง

63113008258 นางสาวธิดารัตน� ฤทธ์ิจํารัส

63113008259 นายทัศน�พงษ� จิตรจง

63113008260 นางสาวศรัณญา ชื่นชม

63113008261 นางสาวพัชรินท� ตันแพง

63113008262 นางวรารัตน� จันทะคุณ

63113008263 นางสาวกิติยา มหาวิชัด

63113008264 นางสาวธนพร สารก̂อง

63113008265 นางสาววิจิตรา ประทุมเขต
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63113008266 นายภาณุวัฒน� นาโควงศ�

63113008267 นางสาวป:ยนันท� ศรีลรินทร�

63113008268 นางสาวเบญจพร แก�วกงพาน

63113008269 นางสาวสุภาพร สียะบุตร

63113008270 นางสาวอรทัย พรหมวัน

63113008271 นางสาวอารีย� หลาบศิริ

63113008272 นายอดิศักด์ิ ลึมปา

63113008273 นายประพัฒน�พงศ� สารจันทร�

63113008274 นายณัฏฐิณรรฑ� บ�งพรม

63113008275 นางสาวศศิวิมล มหายศ

63113008276 นายธีรวัต เหล>าลาภะ

63113008277 นางสาวธิดารัตน� แสนบรรดิษฐ�

63113008278 นางสาววริษฐา รัตนบัลลังก�

63113008279 นางสาวประภาพร กาบบัวงาม

63113008280 นายนิรันดร พลเหลา

63113008281 นายณัฐวุฒิ ชารีมุ�ย

63113008282 นายธนพล หินชัยภูมิ

63113008283 นางจิราพร อาษาเสน

63113008284 นางสาวศรัญญา คําพินันท�

63113008285 นางสาวชนิสรา รักถนอม

63113008286 นายธนพงษ� ดวงสุทา

63113008287 นางสาวเกษรินทร� บุญภา

63113008288 นางสาวศุภรัตน� อ>อนสะอาด

63113008289 นางสาวนนฑริกา ชนะธร

63113008290 นางสาวเกษญาณ�พร ขวามา

63113008291 นางสาวนวพร ชีววิทยานันท�

63113008292 นางสาวปาณิตา สุริยันต�

63113008293 นางสาวสุทธิตา สุริยะชัย

63113008294 นางสาวพิมพ�ชนก กงสีหา
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63113008295 นายกฤษฎา มาศวรรณา

63113008296 นางสาวยุพยงค� สีนนตรี

63113008297 นางสาวนันทนา อัศดร

63113008298 นางสาวศรุตา ป6สสาสิมประภา

63113008299 นางสาวฐิติพร ศิลาพจน�

63113008300 นางสาวนะลิตา โกาษาแสง

63113008301 นายภัทรพล พรมน�อย

63113008302 นางสาวปาริชาต ผดุงศรี

63113008303 นางสาวพรนภา มหาหิงษ�

63113008304 นายธนวัฒน� ธรรมกุล

63113008305 นายฉันชัย โพธ์ิสมบูรณ�

63113008306 นางสาวศศิธร ศิริขันแสง

63113008307 นางสาวรุจิรา พรหมอินทร�

63113008308 นางสาวกฤติยา ผาจวง

63113008309 นางสาวกรณุมา อุ>นจารย�

63113008310 นางสาวมลฤดี เหล>าสีคู

63113008311 นางสาวสุวัสสา พรหมกุล

63113008312 นางสาวขวัญตา วงจูม

63113008313 นายอรรถพล สังฆ�พันธ�

63113008314 นางสาวขนิษฐา ยะรี

63113008315 นางสาวพิชญา โนนทะปะ

63113008316 นางสาวงามรัตน� อาทิตยมณฑล

63113008317 นางสาวจารุมาศพิชญา กุลแก�ว

63113008318 นายสิทธิโชค สุขประเสริฐ

63113008319 นางสาวมณีวรรณ บุญตะนัย

63113008320 นางสาวสุกัญญา มาตย�ประสงค�

63113008321 นางสาวสุจิตรา นนทภา

63113008322 นางสาวณัฎศิชา คําไฮ

63113008323 นางสาวสาธิกา คําแสนกุล
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63113008324 นายกฤษ อัครจันทร�

63113008325 นางสาวนิตย�ทิวา พรหมแสนจันทร�

63113008326 นางสาวอําภา สารทะวงศ�

63113008327 นายสรศักด์ิ ผงบุญตา

63113008328 นางสาวอนุสสรา พรมไธสง

63113008329 นางสาวกัญญารัตน� พันสอน

63113008330 นางสาวนิธิดาว พรภูมินทร�

63113008331 นางสาวเกวลิน สร�อยสะอาด

63113008332 นางสาวสุภารัตน� ทับศรีแก�ว

63113008333 นางสาวชลธิชา ทองป6Zน

63113008334 นางสาวน้ําผึ้ง สมรฤทธ์ิ

63113008335 นางสาวเปรมยุดา วงค�ศิลา

63113008336 นางสาวอัญชลีกรณ� อุทกิจ

63113008337 นางสาวนัชชารี โสภาพงษ�

63113008338 นายพณพล แก�วนาง

63113008339 นายธีระนนท� ทะวิลา

63113008340 ว>าที่ร�อยตรีเอกพันธ� แก�วก̂า

63113008341 นางสาวรัตนา ประเสริฐสังข�

63113008342 นางสาวยุวดี ประกอบดี

63113008343 นายวีระพงษ� ศักดาพิทักษ�

63113008344 นางสาวพัชริญา วันสาสืบ

63113008345 นางสาวกาญจนาภรณ� แก�วคูณเมือง

63113008346 นางสาวจันทร�จิรา ศิรานนท�

63113008347 นางสาวพรรณราย จงประเสริฐ

63113008348 นางสาวภาสิริ อุผา

63113008349 นายอภินันท� ประวันไหว�

63113008350 นายชัยวัฒน� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113008351 นายสุเมธ วิจิตรจันทร�

63113008352 นางสุรีรัตน� บรรพจันทร�
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63113008353 นางสาวจิราภรณ� ปาสด

63113008354 นายจตุรงค� ปรีชื่น

63113008355 นายกฤษดา บุนนท�

63113008356 นางสาวสุภาภรณ� สนใจย่ิง

63113008357 นายอาทิตย� ป6ดธรรมมา

63113008358 นางสาวพรรณิภา บุตรโพธ์ิ

63113008359 นางสาวสุวิภา พลม่ัน

63113008360 นางสาวหนึ่งฤทัย สุดรัก

63113008361 นางสาวชไมพร หมายเทียมกลาง

63113008362 นางสาวลัดดาพร แต�ศิริ

63113008363 นายจิระพันธุ� วิภาคะ

63113008364 นางสาวเขมมาภรณ� กันยาง

63113008365 นายธีระภัทร� คนคล>อง

63113008366 นางสาวขันทอว ขันทองชัย

63113008367 นางสาวจินตรา ชัยอามาตย�

63113008368 นางสาววานิสรา อ>างคํา

63113008369 นายภานุวัฒน� คณิสาร

63113008370 นางสาวรุ>งทิวาทิพย� พรมคําบุตร

63113008371 นางสาวชนนิกานต� จําปา

63113008372 นายธนพงษ� อุ>มสาพล

63113008373 นางสาวรัตน�ติกา ศรีอรรคจันทร�

63113008374 นางสาวชัญญาณัฏฏ� คํามูล

63113008375 นางสาวปนัดดา เชียงไขแก�ว

63113008376 นางสาวยุพารัตน� กังขอนนอก

63113008377 นายศุภวัฒน� ประดับวัน

63113008378 นางสาวอาภาพร วงค�สีลา

63113008379 นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา

63113008380 นายเบญจมินทร� เจริญสุข

63113008381 นางสาวอัญชลี ไชยมาตย�
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63113008382 นายยุทธศักด์ิ กฤตโยภาส

63113008383 นางสาวชมัยพร นะราศร

63113008384 นางสาวฐิติพร จิรัฐิติภัทร�

63113008385 นางสาวนรมน แก�วเกษศรี

63113008386 นายภาณุพงศ� สิมแสน

63113008387 นางสาวสุภาภรณ� มีกุศล

63113008388 นางสาวสุกัญญา ลิ้มมณีวิจิตร

63113008389 นายธีระพล บัวต๊ิก

63113008390 นางสาวนิตยา ศรีเมือง

63113008391 นางสาวสุปราณี วะสาร

63113008392 นางสาวแสงระวี จันทร�ไทย

63113008393 นายวีระยุทธ คําผาเยือง

63113008394 นายพชร เอ�มะราช

63113008395 นางสาวเบญจพร วงศ�ชนะศรี

63113008396 นางสาวรัตนา เศวตวงศ�

63113008397 นายทวีทรัพย� คํามะณีจันทร�

63113008398 นางสาวฑิตฐิตา รัตนไตร

63113008399 นายเจตริน วงศ�ประทุม

63113008400 นางสาวศิริมาศ เพชรโคตร

63113008401 นายจิรทีปต� จุฬาโคตร

63113008402 นางสาวหัทยา แก�วเกตุ

63113008403 นางสาวภาวิณี ศรีจันทรโท

63113008404 นายอดิศักด์ิ เฮืองโฮม

63113008405 นายจักรกฤษ ขุนหาญ

63113008406 นางสาวชมพูนุช แก�วสะอาด

63113008407 นางสาวนิลญา แก�วดี

63113008408 นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรค�า

63113008409 นางสาวสุภาภรณ� แก�วมุกดา

63113008410 นางสาวศิริลักษณ� เมธีปฏิภาน
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63113008411 นายธิติพันธ� ไพบูลย�กุลกร

63113008412 นางสาวธิติมา ไชยหาญ

63113008413 นางสาวแววตา อุตระหงษ�

63113008414 นางสาวณัฐกฤตา โคตรพันธ�

63113008415 นางสาวเสาวลักษณ� คงศิริ

63113008416 นางสาวปวีณา ชมภูนิมิตร

63113008417 นายวุฒินันท� มุกดาพันธ�

63113008418 นางสาวศศิพิมล แก>นนา

63113008419 นายวุฒิชัย จันทิมา

63113008420 นางสาววาสนา แก�วชิน

63113008421 นางสาวนนท�ธิชา แก�วพิกุล

63113008422 นางสาวชนานัญ วังศรี

63113008423 นายสิทธิชัย ศรีเมือง

63113008424 นายชัยวัฒน� พงษ�ประสาร

63113008425 นายถาวร ศรีรัตนอุดร

63113008426 นางสาวจุรีพร แสงนนท�

63113008427 นางสาวลลิตา ผางสง>า

63113008428 นายอภิวัฒน� ทัศนิยม

63113008429 นางสาวลัดดาวัลย� นามวงศ�

63113008430 นางสาวจิราภรณ� แพงแพง

63113008431 นางสาวณัฐกานต� มหามาศ

63113008432 นางสาววาสนา นิยะนุช

63113008433 นางจุฬารัตน� เพ็ญกุลกิจ

63113008434 นายวุฒิไกร ภาวิขํา

63113008435 นางสาวสุภาพร ชลเพชร

63113008436 นายศราวุธ ชาวไธสง

63113008437 นางสาวสุนิสา ศรีเชียงหวาง

63113008438 นายณัฐวุฒิ ไชยพะยวน

63113008439 นายเกรียงกมล ศรีโนนเรือง
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63113008440 นางสาวประภาพร คํางาม

63113008441 นางเกษร บุญหนุน

63113008442 นางสาวสุพัตตรา พรมโคตร

63113008443 นางสาวสุวนันท� อินทร�ชัยศรี

63113008444 นางสาวสุกัญญา ตะนัยศรี

63113008445 นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน�

63113008446 นางสาวป:ยะนันท� ดอนสมพงษ�

63113008447 นายตะวัน แผนใหญ>ธนา

63113008448 นางสาวจิตลดา จันเต่ือย

63113008449 นางสาวมินตรา มูลถวิลย�

63113008450 นางสาวอิสราภรณ� แสนโชติ

63113008451 นางสุธิดา ภัครบดินท�

63113008452 นายอิสระพงศ� พรหมอุตม�

63113008453 นางสาววริษา อ>อนสองชั้น

63113008454 นางสาวยุภาพร คําเมือง

63113008455 นางสาวธนิฎฐา ทีน้ําคํา

63113008456 นางสาวจิดาภา สีดา

63113008457 นางสาวชญาน�นันท� เชาว�พร�อม

63113008458 นางกุลสิริ วิชัยเมือง

63113008459 นางสาวธัญญารัตน� หมูทองคํา

63113008460 นายทรรศธรรม นาสมใจ

63113008461 นางสาวน้ําฝน สีผาย

63113008462 นายอภิเชษฐ� รันละโคตร

63113008463 นายนฤชา สมดา

63113008464 นางสาวธารทิพย� ดาแลบ

63113008465 นางสาววิมลสิริ นามมัน

63113008466 นายเอกสิทธ์ิ มณีจันทร�

63113008467 นางอมรรัตน� โคกขุนทด

63113008468 นางสาวกัญญาณัฐ พรมเสาร�
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63113008469 นางสาวเพียงฤทัย แก�วศิริ

63113008470 นางสาวณคชา ศรีวงษ�

63113008471 นางสาวอัจฉราภรณ� เมืองสองกุลธน

63113008472 นายพีระพล เฉลิมแสน

63113008473 นายศราวุธ ไพยเสน

63113008474 นายอนุชิต ทองสุทธิ

63113008475 นายธนาคาร สมศรี

63113008476 นางสาวชฎาพร ตรีเทพา

63113008477 นางสาวพิวา ลากุล

63113008478 นางสาวจุฬารัตน� ไกรศรีวรรธนะ

63113008479 นายวัชรพล พันธุกาง

63113008480 นายอนุเดช ปาระพิมพ�

63113008481 นายคมกฤษ ฟองอ>อน

63113008482 นายวิษณุ เพชรนาค

63113008483 นางสาวกรชนก ธรรมวิเศษ

63113008484 นางสาววราภรณ� อันอาน

63113008485 นางสาวสิตาทิพย� ไตรยราชน�

63113008486 นางสาวจริยา ลีสิงห�

63113008487 นางสาวศิริวรรณ โนนศรี

63113008488 นางเปTยว บุรีเลิศ

63113008489 นางสาวอนุสรา ธนะสูตร

63113008490 นายอํานาจ ปUองขวาพล

63113008491 นางสาวกาญจนา อาศัย

63113008492 นายจิตร�ไชย โคพะทา

63113008493 นางสาวศศิกาญจน� เปาวะนา

63113008494 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�สุภา

63113008495 นางสาวจุฑารัตน� ชัยจันทร�

63113008496 นางสาวพรสวรรค� ราษฎร�กฐิน

63113008497 นางสาวแพรวนภา อุปครราช
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63113008498 นางสาวกรรณิการ� หาญยะ

63113008499 นางสาวรัตน�กาญจนาพร นางาม

63113008500 นางสาวอุการดา พรมมัชชะ

63113008501 นางสาวจุฬาลักษณ� บูรณสรรค�

63113008502 นางสาวเบญญาภา นามบุญลา

63113008503 นางสาวพนิตพิมพ� จันทร�หล>ม

63113008504 นายสิทธิเดช ตรงสาหัส

63113008505 นางสาวกัลยาณี ทิพยะสุขศรี

63113008506 นายศรัญยู อินสมนึก

63113008507 นางสาวป:ยะนันท� พิมพา

63113008508 นายวิมาน จอมมณี

63113008509 นางมณิสรา กวีพิชชาพัชร

63113008510 นางสาวศิลปCศุภา ศรีสูงเนิน

63113008511 นางสาวธาริณี ศรีธนต�

63113008512 นางสาวพรรณธิภา โคตรป6ตถา

63113008513 นางสาวนัทธวีรินทร� วรรณศรี

63113008514 นางสาวพันทิพา สิทธิกร

63113008515 นางสาวสุกัลยา พลชา

63113008516 นายพงษ�สวรรค� อ>อนสุด

63113008517 นางสาวนันทิยา แก�วมณี

63113008518 นายธรรมรงค� ยะมารอด

63113008519 นางสาวนภัสวรรณ วังหลัง

63113008520 นางสาวอุไรวรรณ ผิวหูม

63113008521 นายเสกสรร จันทะมาตย�

63113008522 นางสาวมนฤดี พรมมา

63113008523 นางสาวศุวพร จันทะพิมพ�

63113008524 นางดาวรรณ แก�ววงศ�

63113008525 นางสาวนิตยา คําพรมมา

63113008526 นางสาวณัฐจรีย� สุวรรณศรี
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63113008527 นางสาวอัญชลี บุญคง

63113008528 นางสาววารุณี ประทุมรัตน�

63113008529 นายพิชิตชัย มาทวงศ�

63113008530 นางสาวอารียา ดาหาชัย

63113008531 นางสาวอาภัสรา ภาคฐิน

63113008532 นางสาวสุปราการณ� มีเงิน

63113008533 นางสาวอรดา ประชานอก

63113008534 นางสาววาทินี ม่ิงคํามี

63113008535 นางสาวนิตยา วังแก�ว

63113008536 นางสาวอุไรรัตน� คําดีบุญ

63113008537 ส.อ. หญิงนาฏลัดดา จันทะมาตย�

63113008538 นายจิรณัฏฐ� ทะนุการ

63113008539 นายภูวนัย อัคพิน

63113008540 นางสาวนิตยาพร สังกฤษ

63113008541 นางสาวกาญจนา มุกดา

63113008542 นางสาวรัตนา พลศรี

63113008543 นางสาววิไลวรรณ กุลดําแดง

63113008544 นางสาวพิชญา พิมสาร

63113008545 นางสาวกรรณิการ� ปรุงเรณู

63113008546 นางสาวยลดา พาภักดี

63113008547 นางสาวสกาวเดือน สิทธิหาญ

63113008548 นางสาวรัชนี สุทธิสาร

63113008549 นางสาวจินตพร ทองแดง

63113008550 นางสาววิรัลดา มีตา

63113008551 นายภูมรินทร� แก�วประกอบ

63113008552 นายศิวะ สีมาตย�

63113008553 นางสาวยุธิดา ณะคําจาย

63113008554 นางสาวจิตตรา แก�วบู>

63113008555 นายทศพร สาขาสุวรรณ
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63113008556 นางสาวเพชรดา ศรีมุกดา

63113008557 นางสาวสุภาพร วงษาเนาว�

63113008558 นางสาวอังศุญาดา พันธ�โยศรี

63113008559 นางสาวขวัญสุดา ผาใต�

63113008560 นายกชพร มะหอม

63113008561 นางสาวจิราภรณ� สุธรรม

63113008562 นางสาววลัยพรรณ ทวีศิลปC

63113008563 นางสาวประภาพร มณีลุน

63113008564 นางสาวศุภาวรรณ โคตรมะณี

63113008565 นางสาวกุลิสรา แก�วไกรษร

63113008566 นางสาวจุฑามาศ แสนศรีระ

63113008567 นางสาววรรณนิศา สมภาร

63113008568 นางสาวณัฐญา ตุงคโสภา

63113008569 นางสาวบุศรัตน� เทศวงศ�

63113008570 นางสาวรุ>งระวี ศรีพิกุล

63113008571 นางสาวอภิญญา โยธากุล

63113008572 นางสาวธนวรรณ ชีววิทยานันท�

63113008573 นายภาณุพงษ� บุญมาวงษา

63113008574 นายชิราวุธ หลักตา

63113008575 นางสาวปทุมรัตน� สุวรรณชัยรบ

63113008576 นางสาวนันทกา ภูมิแก�ว

63113008577 นายทนง การุญ

63113008578 นางสาวอนุชรา นามวงศ�

63113008579 นางสาววัชราภรณ� ใจรัตน�

63113008580 นายณรงค�กรณ� สมต�าย

63113008581 นายจักรกฤษ เล็กอ>อน

63113008582 นางสาวนันนิภา หอมสมบัติ

63113008583 นางสาววชิราภรณ� กุลสอนนาน

63113008584 นางสาวอนุสรา หงษ�คอย
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63113008585 นายมานพศักด์ิ วังคีรี

63113008586 นางสาวสุนิสา ศรีฤทธ์ิ

63113008587 นางสาววรัญญา วงภักดี

63113008588 นายจิรเมธ คําทะเนตร

63113008589 นายศุภชัย กุลนะวงษ�

63113008590 นายบรรลุวัตร ไม>เศร�า

63113008591 นางสาววชิราภรณ� กองน�อย

63113008592 นางสาวป:ยวรรณ สัญญโภชน�

63113008593 นายเทียนชัย หงษาหลวง

63113008594 นางสาวปวีณา ศรีนารักษ�

63113008595 นางสาวอินทร�ธิรา งับแสนสา

63113008596 นายกรกฤช คุ�มหินลาด

63113008597 นายปรัชญ� สุภัควณิช

63113008598 นางสาวนุศรา วงค�อาษา

63113008599 นายวีรยุทธ คุณจันทร�เถ่ือน

63113008600 นางสาววราภรณ� แก�วลอดหล�า

63113008601 นายณัฐวิทย� เจริญวัย

63113008602 นางสาวรจรินทร� จันทะคาม

63113008603 นายภู>ระวี ทองสมบัติ

63113008604 นางสาวขรินทร�ทิพย� ดาศรี

63113008605 นางสาวนงค�ลักษณ� หินโม

63113008606 นางสาวละอองดาว ชัยราช

63113008607 นายภัทรวุฒิ อิ่มเอิบ

63113008608 นางสาวอาทิตยา คําจันสา

63113008609 นางสาวพัชรี ชีด�วง

63113008610 นายพนมศักด์ิ ศรีสถาน

63113008611 นางสาวเพชรชฎา ยินดี

63113008612 นางสาวนิภารัตน� ฝูงที

63113008613 นางสาวณภัทร จันทะสิน
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63113008614 นายปรเมศวร� บุตรวิไล

63113008615 นางสาวป:ยะวัลย� แก�วคําแจ�ง

63113008616 นางสาวสุจิรา ดอกรัง

63113008617 นางสาวรัตนภรณ� ผ>องแผ�ว

63113008618 นายประชารัฐ พรมวัง

63113008619 นางสาวพัชรีญา อินทวงษ�

63113008620 นางสาววิภาวดี ธุระพระ

63113008621 นายทินกร ปราบพาล

63113008622 นางสาวจุฑามาศ ภูอองทอง

63113008623 นางสาวณัฐชากรณ� โรจสูงเนิน

63113008624 นางสาวเพียงนภา อุชชิน

63113008625 นายเจษฎาคม เปรมปรีด์ิ

63113008626 นางสาวรัชดาพร ผาแดง

63113008627 นางสาวสายธาร ปทุมมากรณ�

63113008628 นางสาวนันธิชา สุคงเจริญ

63113008629 นางสาวพรรณพร บุตรดาซุย

63113008630 นางสาวชลลดา ดีธรรมมา

63113008631 นางสาวศิริประภา บุตรดี

63113008632 นายสืบสกุล นามวงศ�

63113008633 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณชาติ

63113008634 นายภานุเดช พ>อสียา

63113008635 นางสาวภาวิดี สุวรรณศรี

63113008636 นางสาวสุภาพร นวลภักด์ิ

63113008637 นางสาวจิณห�นิภา ป:วจันทึก

63113008638 นางสาวสิรินดา จังภูเขียว

63113008639 นางสาวจารุวรรณ สิทธิกุล

63113008640 นางสาวอุไรวรรณ มุลเมืองแสน

63113008641 นางสาวกุลิสรา แก�วก่ิง

63113008642 นายพินิจนันท� คําไสย

หน�า 298 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113008643 นางสาววริทธินันท� นันทะจันทร�

63113008644 นายวุฒิชัย นาสิงเตา

63113008645 นายชัยรัตน� โคตรแสนลี

63113008646 นายวีระพันธ� พรมดวงสี

63113008647 นางสาวหนึ่งฤทัย กันทิสา

63113008648 นางสาวจีรวัฒน� บัวทอง

63113008649 นางสาวมัททรี นอแสงศรี

63113008650 นางสาวบัณฑรวรรณ ชํานิยันต�

63113008651 นายจักรกฤษณ� ส>าสงวน

63113008652 นายภควัต ปาปะโม

63113008653 นางสาวสุพานทอง นาแสวง

63113008654 นางสาวศลิษา เทพสุทธ์ิ

63113008655 นางสาวกนกพรรณ แสงมณี

63113008656 นางสาวเดือนดารา สารสวัสด์ิ

63113008657 นางสาวประภาสิริ กุลฑลจันทร�

63113008658 นางสะใบทอง ศรีอินทร�

63113008659 นายภาณุกฤษณ� อุสาพรหม

63113008660 นางสาวมยุรี บับพาน

63113008661 นางสาวธนัชพร ทองวงษา

63113008662 นางสาวชลธิชา คงประโคน

63113008663 นายสิทธิชัย บุญไชย

63113008664 นายสามารถ ศรีทรงเมือง

63113008665 นางสาวทัศพร คํามุงคุณ

63113008666 นางสาวนริตา หิรัญโท

63113008667 นายภานุวัฒน� รัตนตรัยศรี

63113008668 นายนิติพล จันทะพล

63113008669 นายวรวิช ศรีป6ดษา

63113008670 นายวิชาญ สอนสิทธ์ิ

63113008671 นางสาวนฤมล ล่ําสัน
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63113008672 นางละออ นาจรูญ

63113008673 นายธนาวุฒิ ศรีเหลา

63113008674 นางสาวอรสา ค>อมสิงห�

63113008675 นางสาวสุภารัตน� สุระเสียง

63113008676 นางสาวลัดดา เคลือสี

63113008677 นางสาวพัทธวรรณ ภูมิลุน

63113008678 นางสาวณัชชนม� สารีโท

63113008679 นางสาวสรวีย� โทพล

63113008680 นางสาวรัตติยา วรรณพ>อ

63113008681 นางสาวสาวิตรี โคตรสุวรรณ

63113008682 นางสาวกรวิภา คัณทักษ�

63113008683 นายอิศวพงษ� พลนิโคตร

63113008684 นางสาวณัฐมณ ศรีหาพุฒ

63113008685 นางสาววิมพ�วิภา ท>าค�อ

63113008686 นางสาวศิริลักษณ� วิชัยวงศ�

63113008687 นายมานะ พรมหลวง

63113008688 นางสาววราวรรณ เดชเสน

63113008689 นายคมเพชร พ�วยเป:Zน

63113008690 นางสาวนาตยา สายคําภา

63113008691 นายณัฐพงษ� วรวิทย�ศรางกูร

63113008692 นางสาวทิพวรรณ พิมพ�ภูคํา

63113008693 นายเศวต เพียมา

63113008694 นางสาวศรินญา เวียงอินทร�

63113008695 นางสาวอัญชลี พิละมาตย�

63113008696 นายวิทวัส ราชวงษา

63113008697 นางสาวดวงพร ไกรนอก

63113008698 นางสาวสุภาพร พรหมวงศานนท�

63113008699 นางสาววรัญญา ขาวขันธ�

63113008700 นายภูเบศร� กองศิริ
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63113008701 นางสาวพัชราภรณ� ขันสัมฤทธ์ิ

63113008702 นางสาวสุวรรณี สมบูรณ�

63113008703 นางสาวจิตติยา พันทอง

63113008704 นางสาวพัณณิตา ศรีประเสริฐ

63113008705 นางสาวมุกดา สาสีทะ

63113008706 นางสาวสุธิดา สิงห�วงค�ษา

63113008707 นายธีระพงษ� อุปพงษ�

63113008708 นางสาวศิริพร ผาใต�

63113008709 นายสยมภู คําสอน

63113008710 นายวุฒินันท� ดอนเกิด

63113008711 นางสาวรัชฎาภรณ� โพธ์ิละเดา

63113008712 นางสาวอรอนงค� แสวงผล

63113008713 นางสาวป:ยรัตณ� แสงวงศ�

63113008714 นางสาวศศินิภา อุ>นนาวิน

63113008715 นางสาวพัชรินทร� มีภาทัศ

63113008716 นางสาวจุฑามาศ จันทะสอน

63113008717 นายศักด์ิดา เสนสาย

63113008718 นายปกรณ�วิชญ� บุตทะจัน

63113008719 นายพัฒนภัทร ศรีนาค

63113008720 นางสาวณัฐริกา รอบรู�

63113008721 นางสาวภัทราวดี ก�องเวหา

63113008722 นางสาวนิภานันต� ดีจันทร�

63113008723 นายสุจิระ จันทโชติ

63113008724 นางสาวทับทิม ทุมรี

63113008725 นายธนพนธ� หวานดี

63113008726 นางสาวศศิธร คนอยู>

63113008727 นางสาววนิดา ศรีบุญมี

63113008728 นางสาวสุกัญญา เงินห�วยพระ

63113008729 นางสาวเบญจมาศ พลดงนอก
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63113008730 นางสาวสาคร สมศิริ

63113008731 นางสาวนรินทิพย� เรืองศรี

63113008732 นางสาวมธุรส มินติราช

63113008733 นายชนะภัย ใยแก�ว

63113008734 นางสาวอรอุมา อุทุมมา

63113008735 นางสาวศิรินยา มณีกันตา

63113008736 นายจารุวัฒน� ศรีรังกรณ�

63113008737 นายวชิระ พิมพ�แก�ว

63113008738 นางสาวน้ําฝน ชมพูทัศน�

63113008739 นายรังสรรค� มีสวัสด์ิ

63113008740 นางสาวภูธิดา โคนุตะ

63113008741 นางสาวศมนวรรณ จันโท

63113008742 นางสาวเสาวภา จันจําปา

63113008743 นางสาวปณิดา ครองธรรม

63113008744 นางสาวอริศา สุริโย

63113008745 นายสถาพร ศรีพัดยศ

63113008746 นายธนวัฒน�ชัย เชิดชู

63113008747 นายเจษฎา ชัยชนะ

63113008748 นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ�

63113008749 นางสาวสุปรียา พานทอง

63113008750 นายสุชาติ ศรีวงษ�ชัย

63113008751 นางสาวน้ําหวาน บุญอภัย

63113008752 นายอาณาจักร ศิริสวัสด์ิ

63113008753 นายธนพล สิทธิประภาพร

63113008754 นายศศิพงษ� พรมดวงดี

63113008755 นางสาวกุลณัฐ กลยนีย�

63113008756 นายศิกษ�ครินทร� อาษาสูนย�

63113008757 นางสาวดารุณีย� พุทธมาตย�

63113008758 นางสาวปรีญา สุนเสน
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63113008759 นางสาวอารีรัตน� ทองเภา

63113008760 นายศิร ป6ญญาสิทธ์ิ

63113008761 นายจิราณุวัฒน� คุนาชน

63113008762 นางสาวจุลภัทร พันธุระ

63113008763 นางสาวศศิธร แก�วชิน

63113008764 นางสาวภัทรธีรา นิลวดี

63113008765 นางสาววัชราพร เศรษฐสิงห�

63113008766 นายจิราณะ เนื่องชมภู

63113008767 นางสาวขวัญจิรา ซาบุ

63113008768 นางสาวอาริสา พลดร

63113008769 นายเจตดิลก เชื้อกุณะ

63113008770 นางสาวศศิกมล พิลารักษ�

63113008771 นายฐาปกรณ� เจริญวัย

63113008772 นางสาวสไบแพร เอี่ยมสอาด

63113008773 นางสาวสุดารัตน� ถกลกิจสกุล

63113008774 นายวรวัฒน� โพธ์ิสัย

63113008775 นางสาวภาวดี ธรรมวงษ�

63113008776 นายป6ชชญา ศิริคํา

63113008777 นางสาวกรกฎ ผ>องสว>าง

63113008778 นางสาวปานทอง ศรีพินิจ

63113008779 นางสาวนันทิกา เบ�ารักษา

63113008780 นายพีรพล ศรีสวัสด์ิ

63113008781 นางสาวชุติมา ศรีจันทร�แก�ว

63113008782 นางสาวอรพินท� หอมพรมมา

63113008783 นางสาวปาริชาติ ชาวลําปาง

63113008784 นางรัตนา บุตรแสง

63113008785 นายกริชชัย ใจธรรม

63113008786 นางสาวประภัสสร ศรีเมือง

63113008787 นางวราภรณ� นามวงศ�ษา
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63113008788 นางสาววัลยา กุหนะ

63113008789 นายพิเชษฐ� ไชยเชษฐ�

63113008790 นางสาวสุดาพร ป6กนอก

63113008791 นางสาวชิโนรส สมบัติวงศ�

63113008792 นายยุทธศักด์ิ โสรมรรค

63113008793 นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี

63113008794 นายวรุช วรกิจ

63113008795 นางสาวพัชรี สํารวมใจ

63113008796 นางสาวธิดารัตน� สว>างเลิศ

63113008797 นางสาวศศิธร ชํานาญณรงค�ศักด์ิ

63113008798 นายอรรถพล คุณา

63113008799 นางสาวจารุวรรณ วงค�ฟูฟาน

63113008800 นางสาวณัฐพร หงษ�ทอง

63113008801 นางสาวอัญชุลี สัพโส

63113008802 นางสาวป:ยาวดี น�อยสุข

63113008803 นางสาวช>อผกา เหวียนวัน

63113008804 นายรวินท�ทัพพ� สนคณาวงศ�

63113008805 นางสาวนิตยา แพทย�จันลา

63113008806 นางสาวพิมพ�ชนก พันธ�บุตร

63113008807 นางสาวฆรณี แก�วศรี

63113008808 นางสาวพรนภา สุวรรณสถิตย�

63113008809 นางสาวนฤมล สอนระวัตร

63113008810 นางสาววราภรณ� ไชยเชษฐ�

63113008811 นางสาวจีราภรณ� ชนะเพีย

63113008812 นางสาวชนิสรา ซุยเซ็งซะ

63113008813 นางสาวอาคิรา ศรีสังคม

63113008814 นายกฤตเมธ แก�วเกิด

63113008815 นางสาวโชติกา ยาสาไชย

63113008816 นายนรินทร� จําปT
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63113008817 นางสาววิทัศน� สักกุณา

63113008818 นางสาวพัชราพร ศรีสุทัศน�

63113008819 นายธนรัฐ รัตนานิคม

63113008820 นายศักราวุธ จันทะรัตน�

63113008821 นางสาวพนิดา ต�นพนม

63113008822 นายอิศรินทร� อินทรตระกูล

63113008823 นางสาวสุนิตา ไพคํานาม

63113008824 นายคมกริช แก�วดี

63113008825 นางพิมพ�ประภาภรณ� การะแสง

63113008826 นายธิเบศร� นาหนองค�า

63113008827 นายสุทธิพงษ� นารินทร�รักษ�

63113008828 นางวรัทยา จันทาคีรี

63113008829 นางสาวจริยา ฉันวิจิตร

63113008830 นายพรชัย ตรีรตน�

63113008831 นายนลธวัฒน� นามสาย

63113008832 นางสาวทาริกา ลือคําหาญ

63113008833 นายเจษฎาภรณ� หงษ�หิน

63113008834 นางสาวนวภรณ� มณีวรรณ

63113008835 นางสาวพรนภา ขันธจํานงค�

63113008836 นางสาวพรสุดา วิเชียรเพลิด

63113008837 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต�

63113008838 นายอรรถพล กุนันท�

63113008839 นางสาวภัทรียา เวียงนนท�

63113008840 นางสาวสุทธิดา โทนะหงษา

63113008841 นางสาวอภิญญา ภารพันธ�

63113008842 นางสาวประไฟรศรี สุภาจันทร�

63113008843 นางสาวนริศรา โง>นประสิทธ์ิ

63113008844 นางสาวภิญาภัส ถวายชัย

63113008845 นางสาวศุภพิชญ� ทิพกัณฑ�
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63113008846 นางสาวณิชารัศม� ศิรอิสริยาชัย

63113008847 นางสาวเจติยา ศรีสุระ

63113008848 นายพิเชษฐ� แสงพรมชารี

63113008849 นายสาธิต พันเทศ

63113008850 นางสาวศยามล ภูเวียนวงค�

63113008851 นางสาวศิรินยา บุพศิริ

63113008852 นางสาวฐิตาภรณ� สามสวัสด์ิ

63113008853 นางสาวพัชรา พิมพ�พันธ�

63113008854 นางสาวสุนิสา หอนศาลา

63113008855 นางสาวรุจิรา ยศทะแสน

63113008856 นางมณี แทนธานี

63113008857 นายกฤตภัทร� ใจการ

63113008858 นางสาวเฟSPองฟUา อ>อนละมูล

63113008859 นางสุภาพร พลซา

63113008860 นายพงษ�พันธ� เวชสุวรรณ

63113008861 นางสาวสุธิดา หารวิชัย

63113008862 นางสาวชลิตา ศรีมาตย�

63113008863 นางสาวอพินยา ภูทัศน�

63113008864 นายเป\นหนึ่ง ศาลางาม

63113008865 นางสาวนิตยา จําปา

63113008866 นางสาววรรณิภา สุพร

63113008867 นางสาวอําภา คําโส

63113008868 นายนราธิป เหล>าพล

63113008869 นางสาวรัตนพร จิตรบาล

63113008870 นางสาวมาลัยวรรณ ขันธุแสง

63113008871 นายธนฐาน ทิพสุวรรณ

63113008872 นางสาวพรพิมล แสนประสิทธ์ิ

63113008873 นางสาวกาญจนา ทองแล

63113008874 นางสาวกรรณิการ� พรย้ิม
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63113008875 นางสาวจันทนิภา หลักทอง

63113008876 นางสาววิชุดา สุขัง

63113008877 นางสาวภาณุมาศ ดุงจําปา

63113008878 นางสมคิด โสดา

63113008879 นายรพีภัทร� อาภรศรี

63113008880 นางสาวนฤมล อุดมผล

63113008881 นางสาวชยาสิริ ทิพย�โภชนา

63113008882 นางสาวหทัย สุริยะเดช

63113008883 นางสาวยุพิน สีเมืองโข

63113008884 นางสาวสุธินันท� นันขุนทด

63113008885 นายครรชิด นครังสุ

63113008886 นางสาวณัฐริกา ศรีลาราช

63113008887 นางสาวชฎาพร ชนะสะแบง

63113008888 นางสาวฐิติพร เคียงพิมาย

63113008889 นางสาวกรวินท� โชครักษ�เมธี

63113008890 นางสาวกนกนิภา พรหมบุญ

63113008891 นางสาวนันทวัน วิถีเทพ

63113008892 นางสาวทอฝ6น ไชยราช

63113008893 นายอุทร ใจแก�ว

63113008894 นางสาวชลิตตา หว่ันหวาน

63113008895 นางสาวสกาวใจ นนทจันทร�

63113008896 นางสาวละอองดาว แบบบาง

63113008897 นายจิรวัฒน� ตะนัยศรี

63113008898 นายปวีณ�กร ธุระนนท�

63113008899 นางสาวทิพยรัตน� วงศ�เคน

63113008900 นางสาวนิราวรรณ ด>านกํามา

63113008901 นายอิสระ ไพศาล

63113008902 นางสาวยุพาพิน ไพศาล

63113008903 นางสาวสิริยากร วงศ�สายเชื้อ
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ระดับปริญญาตรี

63113008904 นายเทพพงศ� วรรณทอง

63113008905 นายสุริยา ชารี

63113008906 นางสาวสุปวีณ� ธุระพระ

63113008907 นางสาวนุจรีพร หอมทรัพย�

63113008908 นางสาวปณิตา ศรีหอม

63113008909 นางสาววิลาวัณย� คําชนะ

63113008910 นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุรินทร�

63113008911 นางสาวณพัฐธิกา คงศรี

63113008912 นางสาวป:ยธิดา นาโควงค�

63113008913 นางสาวพจมาน วรรณกุล

63113008914 นางสาวอรทัย นันตะหน�อย

63113008915 นายกฤตย� พ่ึงผล

63113008916 นายวิมาน ท>ากุดเรือ

63113008917 นางสาวพัชรียา นาดี

63113008918 นายศิริภัทร ชาติหนองทอน

63113008919 นางสาวอุษณี น�อยเมือง

63113008920 นายธนากร นาลงพรม

63113008921 นางสาววิตราลัย ฮ>มปXา

63113008922 นางสาวกรรณิการ� ปUองนาชัย

63113008923 นายสรศักด์ิ จิรป:ตุพงศ�

63113008924 นางสาวงามเนตร นันตา

63113008925 นางสาวสุกัญญา แก�วไกรศร

63113008926 นายวีระชาติ อ�วนจี

63113008927 นายธิติพันธ� เกษกาญจน�

63113008928 นายสง>า ภูพาดทอง

63113008929 นายธนกฤต ภารนาถ

63113008930 นายสุทธินันท� โนนแก�ว

63113008931 นายณัฐวุฒิ บิดร

63113008932 นายจิรวัฒณ� สีตาแสน
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ระดับปริญญาตรี

63113008933 นางสาวขนิษฐา สุวรรณโคตร

63113008934 นางสาวธันญาภรณ� พลหล�า

63113008935 นางสาวป:ยราช เข็มมาวงษ�

63113008936 นายศุภกิจ เหมะชัย

63113008937 นางสาวกีรานัทร� ลาลด

63113008938 นางสาววิภาวรรณ จุลขันธ�

63113008939 นางสาวอารียา ลุ>มภู

63113008940 นางปาลิกา ฮ>มปXา

63113008941 นายธีระวัฒน� สกุลแก�ว

63113008942 นายสุประจักษ� มิตรรัตน�

63113008943 นางสาวอัฉรา เรืองศิริ

63113008944 นางสาวพิมพ�ผกา ศรีสว>าง

63113008945 นางสาวอภิญญา ผาวงษ�

63113008946 นางสาวศรัณย�รัตน� พรมจันทร�

63113008947 นางสาวจิราพร ก�อนอินทร�

63113008948 นางสาวอารียา มุติพันคา

63113008949 นางสาวกมลพร แสงศรี

63113008950 นายกิตติภูมิ พันธ�ฤทธ์ิ

63113008951 นายป:ยะพงษ� โปะปะนม

63113008952 นางสาวณัฐฐินันท� ทัศนภักด์ิ

63113008953 นางสาวนิศาชล ลุนาหา

63113008954 นางสาววิลินญา จันทะนบ

63113008955 นายชัยวัฒน� อินทรักษา

63113008956 นางสาวพิมพิมล มหาเสนา

63113008957 นางสาวอรยา แสงโสดา

63113008958 นางกฤติมา เหล>ารอด

63113008959 นางสาวกษิรา ศรีเชียงขวาง

63113008960 นางสาวชวัลรัตน� ภู>สว>าง

63113008961 นายวัฒนา ล�วนวิเศษ
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63113008962 นางสาววราภรณ� ยะปะเภา

63113008963 นายวีรชน ค้ึมยะราช

63113008964 นางสาวมุธิตรา วัดดีลัง

63113008965 นางสาวศิริวรรณ� กองสีผิว

63113008966 นางสาวอัณชญาน� สุระคาย

63113008967 นางสุภัตชา คะสาราช

63113008968 นายอนัญพิชญ� ดวงจันทร�ทิพย�

63113008969 นางสาวจุฑามาศ ผาจํ้า

63113008970 นายวิทยา นุภาศรัมย�

63113008971 นายศราวุธ แวงคํา

63113008972 นายภิเษก บุญมา

63113008973 นายธีรกริช จันทะลัย

63113008974 นางสาวสุภรา ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63113008975 นายสิทธิโชค สายเสมา

63113008976 นางสาววันดี คําต้ังหน�า

63113008977 นางสาวสุภัสสร บ�างตํารวจ

63113008978 นางสาวกนกอร ทอนเสาร�

63113008979 นางสาวประภัสสร มาตา

63113008980 นางสาววิจิตรา คําสุขดี

63113008981 นางสาวมาริณี สุวรรณมาโจ

63113008982 นางสาวพิชชาพร อินทมล

63113008983 นางสาวพัทธยา จันทร�หล>ม

63113008984 นางสาวภาวินี กุ�งคํา

63113008985 นายเกรียงไกร บุตรกันหา

63113008986 นางสาวสาระภี ง้ิวสุภา

63113008987 นางสาวกิติญาดา นาแข็งฤทธ์ิ

63113008988 นายภานุพงศ� พูลทวี

63113008989 นางสาวจีราพร พลม่ัน

63113008990 นายวันชัย ยะเคหัง
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63113008991 นางสาวจริยา โตVะชาลี

63113008992 นางสาววชิรญาณ� ราชบัณฑิต

63113008993 นางสาวกชกร บุดดีวงศ�

63113008994 นายธนพล โถชารี

63113008995 นางสาวศรัญรัตน� มีชัย

63113008996 นางสาวสุพัตรา ผาจวง

63113008997 นางสาวภิรมยา วังคีรี

63113008998 นางสาวพรทิพย� ภาทีระ

63113008999 นางสาววราภรณ� เปรี้ยวปรี

63113009000 นางสาวนิภาพร งอยภูธร

63113009001 นายอภิรักษ� ย่ิงยืน

63113009002 นางสาวยุพิน อ่ํานาเพียง

63113009003 นายจิรเดช ต้ังศิริ

63113009004 นางสาวณฤดี จันทรมณี

63113009005 นางสาวอุทัยวรรณ พลเย่ียม

63113009006 นางสาวอัจฉรา ปาเปUา

63113009007 นางสาวรัตนาภรณ� มุลศรีสุข

63113009008 นายศรายุทธ ไชยแสง

63113009009 นางสาวศิริญญา แจ>มเมือง

63113009010 นางสาวเสาวลักษณ� สุสาระโพธ์ิ

63113009011 นางสาวกัณทิมา บุญศรี

63113009012 นายธีรพัทร แสนสําโรง

63113009013 นางพรพรรณ พ่ึงป6ญญา

63113009014 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีละคร

63113009015 นางสาวจิราภรณ� ศรีชาหลวง

63113009016 นายธนพนธ� หมอรักษา

63113009017 นางสาวชิดชฎา บุญลี

63113009018 นางสาวกนกวรรณ ผิวอ>อน

63113009019 นางสาวกชกร โภคทรัพย�
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63113009020 นางสาวสุชาดา ปริวัตร

63113009021 นางสาวรัตนา ศรีสวัสด์ิ

63113009022 นางสาวจันทิมา นาเตย

63113009023 นางสาวดารุณี วงหาริมาตย�

63113009024 นายอุเทน หิตคุณ

63113009025 นางสาวพิมวลัย เพ็งบ�านซอด

63113009026 นายรัตนันท� หันไชยุงวา

63113009027 นายชวนันท� ผาอินทร�

63113009028 นายอภิวัฒน� สุวรรณชัยรบ

63113009029 นางสาวศุภาพิชญ� โพธ์ิสว>าง

63113009030 นางสาวนวิยา ธิมะเณย�

63113009031 นางสาวณภัทร เจริญโชติอมร

63113009032 นางสาวพัชรา อาจแก�ว

63113009033 นางสาวเดือนฉาย สาระรัตน�

63113009034 นางสาวนิรมล ชาวดร

63113009035 นางสาวณัฎฐ�นรี เศษไธสง

63113009036 นางสาวคนึงนิตย� พรมนาม

63113009037 นางสาวณัฐมน ขริบเอม

63113009038 นางสาวนันท�นภัส เหล>าสุวรรณ

63113009039 นางสาวทวิตรา เพ็งด�วง

63113009040 นางสาวจุฑามาศ สิมะลี

63113009041 นายวรากร สาระวงษ�

63113009042 นางสุพัตรา ขันละ

63113009043 นายสมศักด์ิ ทุมจันทร�

63113009044 นางสาวอภิญญา อาจอักษร

63113009045 นางสาวเสาวลักษณ� ภูมิโคตร

63113009046 นายวรัญ�ู มาตย�นอก

63113009047 นางสาวธิดารัตน� สุมนทา

63113009048 นางสาวนงค�ลักษณ� บุตรดี
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63113009049 นางสาวนฤมล ขําชาลี

63113009050 นางสาวพลอยไพลิน แสงสมร

63113009051 นายศฤงคาร ศรีนา

63113009052 นางสาวเพ็ญวิภา วิชาเดช

63113009053 นางสาวรัตติยา งามสุขศรี

63113009054 นางสาววรดี นาจารย�

63113009055 นายเทพพร นันทะคํา

63113009056 นางเบ็ญจวรรณ อุปนันท�

63113009057 นางสาววณัฐพร แพงขวา

63113009058 นายสุพศิน แก�วกํ่า

63113009059 นายก>อกุศล จันดี

63113009060 นางสาวศิริลักษณ� ภูพันรัตน�

63113009061 นางสาวกมลลักษณ� ภูพาดทอง

63113009062 นางสาวมุกดา ก�อมมะณี

63113009063 นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ�

63113009064 นายเสกสรร บรรดาศักด์ิ

63113009065 นางสาวสุทธิดา เสนาทิพย�

63113009066 นายสุเทพ พนายุทธพงศ�

63113009067 นางสาววันทนา บุญกว�าง

63113009068 นางสาวแพรพลอย ไชยมาศ

63113009069 นางสาวนิภา ทาสี

63113009070 จ>าสิบเอกอธิศักด์ิ หูตาชัย

63113009071 นางสาวชุติมา แสงศรี

63113009072 นางสาวอรอุมา บุญตระกูล

63113009073 นางสุภาภรณ� ไชยศล

63113009074 นางสาวนุจรา คุยบุตร

63113009075 นายป6ญญา ชัยศร

63113009076 นางสาวกุสุมา โคตรชมภู

63113009077 นางสาวรัชรินทร� รัชตะสมบูรณ�
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63113009078 นางสาวอัญชลี ชัยฤทธ์ิ

63113009079 นายวัชรพงษ� คําสมัคร

63113009080 นางสาวจิดาภา ป6ญญาทิพย�

63113009081 นางสาวจารุวรรณ� คัมพวง

63113009082 นางสาวบุสบา ขันซ�อน

63113009083 นางสาวป6ญจรัตน� หลาวเงิน

63113009084 นางสาวนุสบา บุสภาค

63113009085 นางสาวชนิดาภา สุวรรณะโชติ

63113009086 นางสาวนันธิดา พรมพิลาด

63113009087 นายปกรณ�ศักด์ิ สงนอก

63113009088 นางสาววัลวิภา เหมะธุรินทร�

63113009089 นางสาวมัลลิกา คําสร�าง

63113009090 นายกิตติภพ หลานวงษ�

63113009091 นางสาวนราทิพย� ศรีสิทธ์ิ

63113009092 นางสาวสุทธิดา ปTเลี่ยม

63113009093 นางสาวอรทัย กองคํา

63113009094 นายอนุสรณ� คําย่ิง

63113009095 นายวิชญ�ภาส โรจน�รัตน�ศิริกุล

63113009096 นางสุนันทา ราชสินธุ�

63113009097 นางสาวสุภาพร สิทธ์ิขุนทด

63113009098 นายเสกศักด์ิ เจริญพร

63113009099 นางสาวสุดารัตน� อรรถสาร

63113009100 นายศาสตรา นิกรแสน

63113009101 นางสาวนาถยา มีทาสา

63113009102 นางสาวชลธิชา ขวาธิจักร

63113009103 นางสาววสุพร สอนโพธ์ิ

63113009104 นางสาวนิรมล แดงทองคํา

63113009105 นายวุฒิพงษ� เกตสีพรม

63113009106 นางสาวสุทธิดา นิตชิน
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63113009107 นายธัชพงศ� ธรรมมา

63113009108 นางสาวจิระวรรณ� ทองสม

63113009109 นางสาววิลัยวรรณ อนันตโสภณ

63113009110 นายวุฒานนท� พินิจ

63113009111 นางสาวมัณฑนา ศรีภูมี

63113009112 นางสาวอินธุอร ดีมา

63113009113 นางสาวฤทัยรัตน� สุธงษา

63113009114 นางสาวสุรีรัตน� สุขสวัสด์ิ

63113009115 นายทิวากรณ� ศรีนานนท�

63113009116 นางสาวพนิดา พลตระกรรม

63113009117 นางสาวกัญญารัตน� แก�วดวงดี

63113009118 นางสาวกาญจนา คําวัน

63113009119 นางสาวภาวิณี โกศล

63113009120 นางสาวประกายดาว วัลละภา

63113009121 นายจีระเดช ปูนาสี

63113009122 นางสาวอรอุมา สินธ�อยู>

63113009123 นายรพีพรรณ เชื้อสาวะถี

63113009124 นางสาวศิวรักษ� พลศรี

63113009125 นางสาวจันทร�จิรา แก�วภูมิแห>

63113009126 นางสาวเบ็ญจวรรณ จามน�อยพรหม

63113009127 นางสาวพรทิพย� ทองเกลี้ยง

63113009128 นางภัทรวดี ผาจันดา

63113009129 นายอมรเทพ วรรณศิลปC

63113009130 นายอภิวัฒน� เหมือยพรม

63113009131 นายชัยณรงค� แกะทาคํา

63113009132 นางสาวนุชนาถ โยศรีคุณ

63113009133 นายธนายง แรมจะบก

63113009134 นางสาวพัชรินทร� กาญดี

63113009135 นางสาวสุกานดา จอมทิพย�
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63113009136 นางสาวทัชศวัลย� บัวคํา

63113009137 นางสาวเบญจภรณ� มีมาก

63113009138 นางสาวมนัญญา เกษศรีรัตน�

63113009139 นายณัฐธชนพงศ� โพธ์ิทอน

63113009140 นายศักด์ิดา จันเขียวเวียง

63113009141 นายกิตติศักด์ิ คุณลาน

63113009142 นางสาวศิริลักษณ� พงษ�ด�วง

63113009143 นายพงศกร พิมวัน

63113009144 นางสาวเกศินี อัคฮาด

63113009145 นางสาวธิดารัตน� อินทริง

63113009146 นางสาวสุธิดา ศรีประโค

63113009147 นางสาวนภัสรพี แถบเงิน

63113009148 นางสาวภัทรานิษฐ� อ>อนอาจ

63113009149 นางสาวศรัณยา หลักกลาง

63113009150 นางสาวศุทธินี สุขทน

63113009151 นายเกษฎา ลีไชยมูล

63113009152 ว>าที่ ร.ต.หญิงกนกพิชญ� ประชุมสาย

63113009153 นางสาวอลิษา คําวันดี

63113009154 นางสาวสุนิภา ป6จจูมลี

63113009155 นางสาวสุวิดา ไชยจันทึก

63113009156 นางสาววัลยา อ>อนละมุล

63113009157 นายกนกศักด์ิ ทินราช

63113009158 นายชนาธิป เสาศิริ

63113009159 นางสาวจุฑาทิพย� เกิดชัยภูมิ

63113009160 นางสาวศริดา แสนสร�อย

63113009161 นางสาววิชุดา พาโคกทม

63113009162 นางประไพภรณ� นาม่ิง

63113009163 นางสาวสุพรรษา พงสะพัง

63113009164 นางสาวอรทัย ชาภา
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63113009165 นายวิญ�ู ฮอดจันทร�

63113009166 นายศุภกร มณีรัตน�

63113009167 นายวิสุทธ์ิ รักศิลปC

63113009168 นางสาวเทียนเงิน เนตรขันธ�

63113009169 นางสาวช>อเพชร อิ่มบุญสุ

63113009170 นางสาวศิริลักษณ� สมสนุก

63113009171 นายนครินทร� ศรีมงคล

63113009172 นางสาวจิราพร บุญตา

63113009173 นายนันทวัฒน� เลิศราศรี

63113009174 นางจิรัชยา ศรีอุ>นดี

63113009175 นางสาวพรทิพย� จันทิ

63113009176 นางสาววัชราวลี จําปาทอง

63113009177 นางสาวธัญญารัตน� วงศ�สมบัติ

63113009178 นางสาวกัลยา จิตจักร�

63113009179 นางสาวป6ทมา แสงนนท�

63113009180 นายพีระวัฒน� แน>นอุดร

63113009181 นางสาวดลยา เพชรฤทธ์ิ

63113009182 นางสาวปานวาด ภิรมย�กุล

63113009183 นายศราวุฒิ นาพังคะบุตร

63113009184 นางสาววสุธาร วัชรภิญโญ

63113009185 นางสาวอรอนงค� ก้ัวจํานงค�

63113009186 นางสาวธัญญาเรศ สุวรรณิกะ

63113009187 นางสาวภูษณิศา ทองโสด

63113009188 ส.อ.ธรรมรัตน� พาดี

63113009189 นางสาวเมธา ปUอมสุวรรณ

63113009190 นางสาวกัญญพัชร มิตตัสสา

63113009191 นายพงษ�ปกรณ� ฤทธ์ิถาพรม

63113009192 นายกิติพันธุ� สัพโส

63113009193 นางสาวนันทนา งามหนัก
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63113009194 นางสาวนวลปรางค� คุยพร

63113009195 นางสาวอริษา คําแท>ง

63113009196 นางสาวสาวิกา อาจดวงดี

63113009197 นางสาวชณิดาภา บุรีขันธ�

63113009198 นายธนาศักด์ิ หนูโนต

63113009199 นางสาวปุญญิศา สิทธิสินธุ�

63113009200 นางสาวศศิธร ศรีกรติ

63113009201 นางสาวศิรินภา อุตตมะ

63113009202 นายนฤพนธ� อินทร�ติยะ

63113009203 นางสาววิชุตา ฤทธิวงษ�

63113009204 นางสาววรดา บุตรนัน

63113009205 นางสาวนภัสชญาฐ� หยวกดา

63113009206 นางสาวลลิตา สุริยันต�

63113009207 นางสาวเอกอนงค� พรหมถาวร

63113009208 นายอนุวัฒน� แพงมาพรหม

63113009209 นางสาวฉัตรฑริภา ใครบุตร

63113009210 นางสาวประจักษ�จิต พับจัตุรัส

63113009211 นายเอกชัย สัพโส

63113009212 นางสาวพรสุดา สมหวัง

63113009213 นายธนกฤต ปราบพาล

63113009214 นางสาวเจทิกา ปานคาน

63113009215 นางสาวนิศามณี พรหมสารา

63113009216 นางสาวรัชนีกร อินตระกูล

63113009217 นายจักรเพชร ป6สสีแก�ว

63113009218 นางสาวทัศนีย� เอนเกษร

63113009219 นางสาวจารุวรรณ ศรฤทธ์ิ

63113009220 นางสาวณัฐธิดา คําราบ

63113009221 นางสาววิไลวรรณ มุงเพีย

63113009222 นายนพฤทธ์ิ ไชยสุข
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63113009223 นางณันชลักษณ� สุบินเกษมสิริ

63113009224 นายวรรธนัย ชูกลิ่น

63113009225 ว>าที่ ร.ต.หญิงสุวิมล คงเมือง

63113009226 นางสาวจิตติพร แก�วคําสอน

63113009227 นายปวรุตม� จันทนพ

63113009228 นางสาวอรสา ปUองทอง

63113009229 นางสาวณัฐริกา ลุนทอ

63113009230 นางสาวนันทิญา ดอกชะบา

63113009231 นางสาววนิดา โคตะมา

63113009232 นายณฐนน ตรีวิเศษ

63113009233 นายสิทธ์ิธานต� ลานอุ>น

63113009234 นางสาวชุติมา ดอบุตร

63113009235 นางสาวลลิตา ผากาเกต

63113009236 นายเชิดศักด์ิ ศิริโชติ

63113009237 นางสาวศิริวิมล แสงไสย�

63113009238 นางสาวรินทร�ทิพย� อุดเทพ

63113009239 นางสาวชัชฎาภรณ� ตัดสืบ

63113009240 นางสาวสริตา จันทชัย

63113009241 นายธันวา คาดีวี

63113009242 นางสาวรตาจิต พลพันธุ�

63113009243 นางชลธิญา ยังแสนภู

63113009244 นายพีรพล ตาดี

63113009245 นางสาวญานิอร พ่ึงผล

63113009246 นางสาวอารีย�ญา สอสุธรรม

63113009247 นางสาวณัฐธิกา ชูรัตน�

63113009248 นางสาวเพ็ญนิสา สุขแสงนิล

63113009249 นางสาวจีรนันดา พรหมกุล

63113009250 นางสาววิลาสิณี ชนะธร

63113009251 นางสาวอารียา พิลาชาติ
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63113009252 นางสาวณัฐธยาน� ศรกายสิทธ์ิ

63113009253 นางสาวชุตินิษฐ� สุราษฎร�

63113009254 นางสาวสุรีย�นิภา ภักดีกูล

63113009255 นางสาวสุกันยา พิลาตัน

63113009256 นางสาวลลิตา หลงน�อย

63113009257 นายวศค เสมอพิทักษ�

63113009258 นางสาวกมลพร คนที

63113009259 นายคมกริช ชุ>มใจ

63113009260 นางสาวชไมภรณ� แก�วอาสา

63113009261 นางสาวโชติรวี ชาวันดี

63113009262 นายธนกร ลิมโพธ์ิทอง

63113009263 นางสาวลดา บรรหาร

63113009264 นางสาวเมลิณี ศรีชัยโยรักษ�

63113009265 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุพรรณ

63113009266 นางสาวณัฐฐินันท� ใจอ>อน

63113009267 นางสาวติญาภรณ� หูมแพง

63113009268 นางสาวธรรมาภรณ� ธิติศักด์ิ

63113009269 นางสาวพิมพ�ณดา พิมพิพันธ�

63113009270 นางสาวสายพิน จันทะลี

63113009271 นางสาวอนุสรา จิตไธสง

63113009272 นายไกรพล อาจสามารถ

63113009273 นางสาวพรชฎา ปานรักษา

63113009274 นางสาวม่ิงขวัญ ป:ตะแสง

63113009275 นางสาวอารยา ภูมลา

63113009276 นางสาวสุภาภรณ� รัตนะ

63113009277 นางสาววารุณี วานิช

63113009278 นายธนาวุฒิ แก�วอุ>นเรือน

63113009279 นางสาวนลินี ม่ันคง

63113009280 นางสาวณิชกานต� วงค�วันดี
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63113009281 นางสาวนินนภา จันท�บุญณะ

63113009282 นายณัฐพล อ�วนโสดา

63113009283 นายอัครพล เหมือดไธสง

63113009284 นางสาวสุวัจนี สีทาแก

63113009285 นางสาวสุพัฒธิดา จําปาลอด

63113009286 นางสาวภัทราวรรณ ทํามาใหม>

63113009287 นางสาวศศิธร ชาทองดี

63113009288 นายทรงพล ซุยโพธ์ิน�อย

63113009289 นางสาวนภัทร�ธนัน บุญส>ง

63113009290 นางสาวชารีณัฏฐ� ไชยพะยวน

63113009291 นางสาวสิริลักษณ� หาญกล�า

63113009292 นางสาวพรวินิจ เพ็งกุล

63113009293 นางสาวพัชริดา หม่ืนกิจ

63113009294 นางสาววิภาดา ฤทธ์ิฤาชัย

63113009295 นายมนตรี พันธุ�ไชย

63113009296 นางสาวสุปราณี โสสุทธ์ิ

63113009297 นางสาวจุฑารัตน� เจริญวงศ�

63113009298 นางสาวสุดารัตน� ติยะบุตร

63113009299 นางสาวหทัยรัตน� ไพรนอก

63113009300 นายชิต ชินวงค�

63113009301 นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค�

63113009302 นายธีรภัทร� ลําเภา

63113009303 นางสาวจิราภรณ� วิณะโรจน�

63113009304 นางสาวสุปราณี จันทเขตร

63113009305 นางสาววณัชยา สมัยบัวสิงห�

63113009306 นายระเบียบ สิงห�ฉลาด

63113009307 นางสาวขวัญชนก แสงจันทร�

63113009308 นายฐาปนัฐ ดวงดูสัน

63113009309 นางสาวสุวิรภรณ� คามวุฒิ
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63113009310 นางสาวปวันรัตน� คูโพนทอง

63113009311 นายพิสิฐ ประคํา

63113009312 นางสาวอัญมณี อินทรสด

63113009313 นางสาวมัลลิกา สายสุรีย�

63113009314 นายกบิณ อุบลสาร

63113009315 นางสาวสาวิตรี ศรีชัยมูล

63113009316 นายจารึก จันทร�ทอง

63113009317 นางสาวจุฑาทิพย� ประทุมวงษ�

63113009318 นายนิกร สายธิไชย

63113009319 นายสิทธิพงษ� แก�วยาศรี

63113009320 นางสาวอรอุมา พรมสุพรรณ

63113009321 นางสาวนพมาศ อาจวิชัย

63113009322 นายธนวัฒน� แก�วกัณหา

63113009323 นางสาววิระดา สุนารักษ�

63113009324 นางสาวอรจิรา วงศ�อาษา

63113009325 นายสมภาน พลประเสริฐ

63113009326 นางสาวปาริฉัตร ศรีวิชา

63113009327 นายกริสน� เสาวดี

63113009328 นางสาวว>านนภา ขะพินิจ

63113009329 นายยุรนันท� นาพงศักด์ิ

63113009330 ว>าที่ร�อยตรีเจตนิพัทธ� จิระวัฒนพิสิษฐ�

63113009331 นางสาวพิชยา วิชัยรัตน�

63113009332 นายจักรกฤษณ� ประภาการ

63113009333 นางสาวชมพูนุช ขุมเงิน

63113009334 นางสาวสุธิดา วงศ�กาฬสินธุ�

63113009335 นางสาวภัคจิรา ทมถา

63113009336 นายฉัตรชัย บุญชารี

63113009337 นางสาวจิรนันท� เสียงใส

63113009338 นายนนทนันท� สําราญสุข
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63113009339 นางสาวจิตตนันท� ศรีสุทัศน�

63113009340 นายลําพอง วรรณทอง

63113009341 นางสาววันวิสาข� สารีพิมพ�

63113009342 นายภาณุวัฒน� จันทะภา

63113009343 นายเชษฐวิชญ� ขันวัง

63113009344 นางสาวเวฬุวัลย� ดีเลิศ

63113009345 นางสาวศศิพร คนคล>อง

63113009346 นางสาวศศิธร แฝงสีคํา

63113009347 นางสาวชุติมา วงศ�นาม

63113009348 นางสาวจรรยา ต�นงาม

63113009349 นายฐิติวัฒน� คําผุย

63113009350 นางสาววรรณกร จรโพธ์ิ

63113009351 นางสาวเจษฎารัตน� รัตนวรรณี

63113009352 นางสาวป:ยะวรรณ ทานะผล

63113009353 นางสาวกนกวรรณ ลิภา

63113009354 นายจิรพัฒน� พละสินธุ�

63113009355 นายชินกร สารคํา

63113009356 นางสาวอรอุมา นาอุ>น

63113009357 นางสาวดวงรวี ประก่ิง

63113009358 นายจิรวัฒน� ชํานิยันต�

63113009359 นายวรรณศิริ นามบุดดี

63113009360 นางสาวละมัย ก่ิงแก�ว

63113009361 นายนพพร ดลสถิตย�

63113009362 นางสาวพุ>มพวง ทันทิมา

63113009363 นายรัษฏากร ปากดีสี

63113009364 นางสาวสุภาวดี สุ>มมาตย�

63113009365 นางสาวสาธุพร ดงพระจันทร�

63113009366 นางสาวรัตติญาภรณ� ชินภักดี

63113009367 นายจงรักษ� ดวงแสนโว
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63113009368 นายสุชาติ พุขุนทด

63113009369 นายประสงค� ภูเซซัง

63113009370 นางสาววรดา สิงห�สถิต

63113009371 นายเกียรติคุณ ขําเอนก

63113009372 นางสาววนิดา วิชิต

63113009373 นายณรงค�ศักด์ิ ทิพากรกุลวงศ�

63113009374 นางสาวศรัญญา จําปาโชติ

63113009375 นางสาวอรวรรณ บุญประคม

63113009376 นางสาวเกษมณี จันทร�ดวง

63113009377 นายกฤต รัชเสนา

63113009378 นางสาวศิริลักษณ� ไชยกว�าง

63113009379 นางสาวอลิษา สายลาม

63113009380 นางสาวตรีชดา ดีดวงพันธ�

63113009381 นางสาวธิดารัตน�M เทพภูธร

63113009382 นางสาวกนกกร ราชวัตร

63113009383 นางสาวพัชริดา สุราฤทธ์ิ

63113009384 นายกรกรต สอนอ�อ

63113009385 นางสาวปวีณา นพคุณ

63113009386 นางสกุลรัตน� สุวรรณธาดา

63113009387 นางสาวมโนชา ปริเยศสกุลวงศ�

63113009388 นายรัฐกิจ ไชยคําภา

63113009389 นายสุธิวัฒน� ธนรัตน�ไพศาล

63113009390 นางสาวพลิตา สุรัตนะ

63113009391 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ประทุม

63113009392 ว>าที่ร�อยตรีโกศล กิติอาษา

63113009393 นางสาวอรณี เงาป6ชชา

63113009394 นางสาวประกายฟUา แก�วมาลา

63113009395 นายสุรศักด์ิ นันทะวงศ�

63113009396 นางสาววริษฐา ไวแสน
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63113009397 นายปรุรินทร� หารภูมิ

63113009398 นางสาวณัฏฐณิชา พลโต

63113009399 นายจุติธรรม บุญพา

63113009400 นางสาวนิภาพร คําพิมาน

63113009401 นางเพชรชรัตน� รัตนนิมิตร

63113009402 นางสาวศุภรักษ� จุงอินทะ

63113009403 นางสาวอัจจริยา ติเล

63113009404 นางสาวมินตรา ทีภูงา

63113009405 นางสาวระพีพรรณ เราะไทยสงค�

63113009406 นางสาวสุธิตา แพนลี

63113009407 นายป:ยะพงษ� วังคีรี

63113009408 นางสาวชลธิชา ชินสงคราม

63113009409 นางสาวสุดารัตน� อิ่มเขจร

63113009410 นางสาวทิพวรรณ อุบล

63113009411 นายพัชกร กุณวงศ�

63113009412 นายสันติภาพ คําไล�

63113009413 นางสาววรรณนิภา คชสวัสด์ิ

63113009414 นายพงษ�ศิริ กุลรักษา

63113009415 นางสาวกรทิพย� มาหา

63113009416 นายศตวรรษ บุญเต็ม

63113009417 นางสาวป:ยะธิดา คําดี

63113009418 นายยุทธพล พาเรือง

63113009419 นายพงษ�มนัส ดีอด

63113009420 นางสาวชนิดา ชินรัตน�

63113009421 นางสาววรญา เล็กประชา

63113009422 นายคมกริช ปางทอง

63113009423 นางสาววิชุดา สุวรรณอําไพ

63113009424 นางสาวณัฐทริกา สายสิงห�

63113009425 นางรัศมี ป6ทม�ทุม
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63113009426 นายพรวศิน ศรีสว>าง

63113009427 นางสาวพัชรีวรรณ สังข�ทอง

63113009428 นางบุญยวีร� โงVะบุดดา

63113009429 นางสาวนิภาดา ศรีสร�อย

63113009430 นางสาวอรุณวลี ช>วยศิริ

63113009431 นายวัชรวุฒิ สวยสุด

63113009432 นายโชคชัย เทพทุมมี

63113009433 นางสาวพวงพันธุ� ภูบุญรี

63113009434 นางสาวปาริตา รุ>งจินดารัตน�

63113009435 นางสาวสุทธิดา บุญกว�าง

63113009436 นายภัทรพิชญ� เกตุคํา

63113009437 นางสาวพรพิมล ต>ออํานาจ

63113009438 นางสาวณิชชาวี บุรีแสง

63113009439 นายอภิรักษ� ชนูนันท�

63113009440 นางสาวศิริรัตน� ประพัศรางค�

63113009441 นางสาวฤดี จอกแก�ว

63113009442 นายนิพนธ� หงษ�ศิริ

63113009443 นางสาวนัฐพร นาคแก�ว

63113009444 นายธนายศ หมอยา

63113009445 นางสาวนิลาวรรณ นามวิเศษ

63113009446 นายจิรวัฒน� แก�วสนิท

63113009447 นายพงศ�พันธุ� บรรณาลัย

63113009448 นายป:ยะนัฐ เรียบร�อย

63113009449 นายพรพงศ� หงษ�ชูตา

63113009450 นางสาวไอลดา ชัยปรีชา

63113009451 นางสาวเกษร เพ็งชาวัด

63113009452 นายเอกราช เดชขันธ�

63113009453 นางสาวรัศมี ลาแสดง

63113009454 นางสาวพิณพร นรินทร�สรศักด์ิ
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63113009455 นางสาวเสาวนีย� ไตรโยธี

63113009456 นางสาวศศิดา พงศาวลี

63113009457 นางสาวดวงสมร เช>าจอหอ

63113009458 นางสาวนฤมล มุ>งหมาย

63113009459 นางสาวจุฑามาศ พ>อศรียา

63113009460 นายกฤตยชย� วิพรมหา

63113009461 นางสาวหทัย ไชยสุระ

63113009462 นางสาวป6ทมวรรณ ใจทัศน�

63113009463 นายกลวัฒน� กิติอาษา

63113009464 นางสาวฟาติมา ฮวดพรหม

63113009465 นายฉัตรมงคล ชัยมาตย�

63113009466 นางสาวพิสมัย สาหัส

63113009467 นายปองภพ ปลัดศรีช>วย

63113009468 นางสาวจิตรา พรมพล

63113009469 นางสาววีรนุช โคตรวงศ�

63113009470 นางสาวกชณัช ผลโยน

63113009471 นางสาวเรณุการ� อินธิราช

63113009472 นางสาวอรณิช อินทจักร

63113009473 นายรณฤทธ์ิ ตีพลาด

63113009474 นายภัทร�ธีนันท� ไพจันทร�

63113009475 นางสาวรัชนีกร ดีสร�อย

63113009476 นางสาวสุภาพร เพ่ิมศรี

63113009477 นางสาววณิชยา ศรีสุระ

63113009478 นางสาวรัตยาภรณ� บุญชาญ

63113009479 นางสาวนิภาภรณ� ธนโชติ

63113009480 นายธรรมศักด์ิ ศรีวิไล

63113009481 นางสาวพรทิพย� พฤกษ�ธาดาชัย

63113009482 นายไพบูรณ� สุริยันต�

63113009483 นางสาวเพียงตะวัน บูรณะถาวร
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63113009484 นายปริญญา คะแก�ว

63113009485 นางสาวรุ>งรวิน ไกยสิทธ์ิ

63113009486 นางสาวกัญญารัตน� บุตดีหัต

63113009487 นางสาวอมรรัตน� เริ่มศรี

63113009488 นางสาวปทุมพร สุริยะโรจน�

63113009489 นางสาวนาตยา บุญสิทธ์ิ

63113009490 นางสาวดอกไม� หวายฤทธ์ิ

63113009491 นางสาวศรัญญา มะธุ

63113009492 นางพัชรี โสภาวัน

63113009493 นายเอกชัย เข็มทอง

63113009494 นางสาวเรณู เดชน�อย

63113009495 นางสาวรัญจวน อินทะวงค�

63113009496 นางสาวอัฏชรากรณ� ตาลอุ>นศรี

63113009497 นางสาวเกดวรี ดีวิเศษ

63113009498 นายปรเมศ อินทร�คําน�อย

63113009499 นางสาวอุไรพร กระดานลาด

63113009500 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว>าง

63113009501 นางสาวอารียา สิทธิแพทย�

63113009502 นางสาววรัญญา จิเหิบ

63113009503 ว>าที่ร.ต.หญิงกันต�สินี ศรีวิบูลย�

63113009504 นางสาวมินตรา วรรณชัย

63113009505 นางสาวดวงดาว ขันจันทร�

63113009506 นางสาวชุติกาญจน� ประสมทรัพย�

63113009507 นายวัชระ ปXาเขือ

63113009508 นายอนุพงศ� พลธรรม

63113009509 นางสาวยุอภิสรา ป6ถพี

63113009510 นางสาวผุสดี บุบผาสังข�

63113009511 นายวิษณุ อนันตา

63113009512 นางสาวชนธิชา เผือกไชยโย
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63113009513 นายชยานันต� วิชัยผิน

63113009514 นายกฤษดา นามวงษา

63113009515 นางสาวรัชนี เจริญยุทธ

63113009516 นายปฐมชัย กิตติมาส

63113009517 นางสาวสุดธิดา พรหม

63113009518 นางสาวธัญจิรา สกูลหรัง

63113009519 นางสาวดารณี นุชิต

63113009520 นางสาวสุพาพร อินภูวา

63113009521 นายนันทพงศ� สุยะราช

63113009522 นายเกริกชัย เกตุปาน

63113009523 นางสาวยามล แต�มศรี

63113009524 นางสาวอภิญญา ไพมาตร

63113009525 นายวงศกร นิลโสม

63113009526 นางสาวบุษรา สูญราช

63113009527 นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม

63113009528 นายอิสราศักด์ิ สีหา

63113009529 นางสาวณัชญา พาคํากอง

63113009530 นางสาวพิมพ�ลักษณ� อุปพงษ�

63113009531 นางสาวศศิธร นิกรกุล

63113009532 นางสาวป:ยธิดา นนทะเสน

63113009533 นายปวรุตม� สังข�พันธ�

63113009534 นายแดนนคร แสนหาญ

63113009535 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิมล

63113009536 นางสาวพรพิมล เชื้อแพง

63113009537 นายสมพงษ� บํารุงสุข

63113009538 นายสุทธศักด์ิ วงศ�ศรีดา

63113009539 นายพีรวิชญ� สาขันธ�โคตร

63113009540 นางสาวธาราทิพย� แสงสว>าง

63113009541 นางสาวนุชรินทร� อัปการัตน�
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63113009542 นางสาวกนกพร จูมแดง

63113009543 นายนพรัตน� ค้ึมยะราช

63113009544 นายปรีชา งานสําเร็จ

63113009545 นางสาวผกามาศ อังกาพย�

63113009546 นางสาวกัญญารัตน� ศิริกัญญา

63113009547 นายฐาปกรณ� หมินหมัน

63113009548 นายวัชระ ประเสริฐสังข�

63113009549 นางสาวชนาพร นิสาวัน

63113009550 นางสาวขวัญฤทัย ไกรยะวงค�

63113009551 นางสาวคันธมาทน� เหาะดอน

63113009552 นางสาวกัญญาณัฐ มาภา

63113009553 นางสาววิริยา บุญสุใส

63113009554 นางสาวขณิฐตา สิงหาป6ด

63113009555 นายเกียรติก�อง ธนะคําดี

63113009556 นายชินกร สังสีมา

63113009557 นางสาวรสสุคนธ� พิมพ�เหลา

63113009558 นางสาวสุพัทรียา ลาดี

63113009559 นางสาวกาณฑปภา ทองคําแสน

63113009560 นางสาวสโรชา ลาภโชค

63113009561 นางสาวอรอนงค� สิงห�คํา

63113009562 นางสาวณัฏฐณิชา ชุมมณี

63113009563 นายนรากร ศิริกุล

63113009564 นางสาวศรินยา เกษมศิลปC

63113009565 นายฆนรุจ วิลาจันทร�

63113009566 นายอาทิตย� รถเชษฐา

63113009567 นางสาวอรญา ทิพย�สุวรรณ

63113009568 นางสาวชลดา คณาวรรณ�

63113009569 นางสาวนฤมล สมบัติดี

63113009570 สิบเอกจิตติพล จิตอํานวย
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63113009571 นางสาวยุวเรศ เทศสุวรรณ�

63113009572 นางสาวอรรัชฎา สุขสําราญ

63113009573 นางสาวนภาพรรณ สินโคกสูง

63113009574 นางสาวน้ําเพชร แสนมณี

63113009575 นายปวริศร� ธรรมเจริญ

63113009576 นายคุณากร เพชรพรรณ

63113009577 นายสุดใจ ทองยศ

63113009578 นายสิทธิพงษ� สัตตะโส

63113009579 นายณัฐนนท� แสงเสน

63113009580 นางสาวกิตติกา มาตชัยเคน

63113009581 นางสาวประภัสสร รักสุทธี

63113009582 นายคุณาวุฒิ งามนาเสียว

63113009583 นายอภิวุฒิ ทอนรินทร�

63113009584 นางสาวรัชดาภรณ� วรรณทอง

63113009585 นางสาวพิกุลแก�ว เหลาพรม

63113009586 นางสาวหนึ่งฤดี สระอุบล

63113009587 นายณัฐธนา ผดุงชาติ

63113009588 นางสาวชลธิชา จําปาน�อย

63113009589 นางสาวสุดารัตน� อนุไพร

63113009590 นายวิบุลย�พงศ� วรรณพฤกษ�

63113009591 นางสาวสุนิษา บุญประคอง

63113009592 นางสาวเยาวเรศ คุณคําจัน

63113009593 นายอนุสรณ� ยังวรรณ

63113009594 นายนพพล เฉลิมมีประเสริฐ

63113009595 นางสาวพร�อมพรรณ ขุนทอง

63113009596 นางสาวเกวลิน วันพิมาย

63113009597 นางสาวศิโรรัตน� โสภาเวทย�

63113009598 นายอดิศร โถคํานาม

63113009599 นางสาวศุนิสา สีหามายา
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63113009600 นางสาวสายสมร พลบูรณ�

63113009601 นางสาวประพาฬภรณ� เอ�งฉ�วน

63113009602 นางสาวป:Pนเพชร ศรีสุระ

63113009603 นายเรืองอนันต� เผ>าหอม

63113009604 นายศักดินนท� อริพงษ�

63113009605 นางสาวทิพานัน จันทภาค

63113009606 นายอักษรินทร� ปUอมเชียงพิณ

63113009607 นายเจนวิทย� วงค�ตาหล�า

63113009608 นางสาวนันทพร กํ่าสี

63113009609 นางสาวภัทราพร พันธผล

63113009610 นายวีระพล ยะมุงคุณ

63113009611 นางสาวสาวิตรี โนวฤทธ์ิ

63113009612 นายวัชธพล จันทะบาล

63113009613 นายฤทธิเกียรติ พรหมแสง

63113009614 นายรัชต�สกุล โปXงมะณีย�

63113009615 นางสาวป:ยกาญจณ� สิงห�ขวา

63113009616 นายธีระวิทย� สมานทอง

63113009617 นางสาวศิริรัตน� ชุมป6ญญา

63113009618 นายณัฐวุฒิ ดลชม

63113009619 นางสาวจุฑามาศ แน>นอุดร

63113009620 นางสาวเขมสรณ� กุลนะ

63113009621 นางสายรุ�ง มณีแสง

63113009622 นายเกียรติศักด์ิ ไชยมงคล

63113009623 นางสาววรัญญา ดีท>าโพธ์ิ

63113009624 นางสาววราภรณ� โพระกัน

63113009625 นางสาวกัลยา เชื้อเจริญ

63113009626 นางสาวรุจิรา วงศ�โสภา

63113009627 นางสาวนฤมล นรินทร�

63113009628 นางสาวชุติมา หล�าหา
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63113009629 นายประเคน หนุ>มเพชร

63113009630 นายทรงพล นามอาษา

63113009631 นางสาวอภิชญา เฮืองฮุง

63113009632 นายกิตติภพ เติมสุข

63113009633 นางสาวป6ทมา ศรีสุวรรณ

63113009634 นางสาวนุสรา วงษา

63113009635 นางสาวผกามาส คําลือฤทธ์ิ

63113009636 นายณัฐวัฒน� เพ็งที

63113009637 นายวรวุฒิ อินกํ่า

63113009638 นางสาวฉัตรอรุณ ดังเสนาะ

63113009639 นางสาวนิภา นิพวงลา

63113009640 นางสาวกิตติมา ดวงชาญ

63113009641 นางสาวชไมพร บัวนาค

63113009642 นางสาวชีวะวร พิมพ�ทอง

63113009643 นายไตรภพ ยางธิสาร

63113009644 นายวรพล บุตรแสง

63113009645 นางสาวสุพัตรา ไชยนาน

63113009646 นางสาวธีรานันท� ตงแก�ว

63113009647 นายจักรพรรดิ ศิริวารินทร�

63113009648 นายศรนรินทร� ชาวโคตร

63113009649 นางสาวศุภาพิชญ� เบ�าพิมพา

63113009650 นางสาวธัญญาลักษณ� สะตะ

63113009651 นางสาวลภัสรดา อารีรักษ�

63113009652 นางสาวเกตุวดี ทาพงษ�

63113009653 นายศุภณัฐ เดิงขุนทด

63113009654 นางสาวอังคณาภรณ� ธีรางศุ

63113009655 นางสาวนวภรณ� วังแสนแก�ว

63113009656 นางสาวน้ําฝน บุญทน

63113009657 นางสาวปริยดา กุลเนตร
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63113009658 นายกันตภณ แก�วอินทร�

63113009659 นายณัฐดนัย ไชยคําหาญ

63113009660 นายสุทธิพงษ� รูปงาม

63113009661 นางสาวบุษราคัม แข็งเเรง

63113009662 นางสาวสายฝน โคตรวงษา

63113009663 นางสาวณัฐพร บัวสีกา

63113009664 นางสาวกนกพร ไขประภาย

63113009665 นายอาทิตย� ตางจงราช

63113009666 นางสาววิภาพร ชาวดร

63113009667 นางสาวนันทรัตน� นันทกิจโกศล

63113009668 นางสาวดวงใจ วะดวงชัย

63113009669 นางสาววรรณา นนทะราช

63113009670 นายอภิสิทธ์ิ มาตโสภา

63113009671 นางสาววิชชุดา ราชจันคํา

63113009672 นายชัยวัฒน� โพธ์ิงาม

63113009673 นางสาวจันทราลักษณ� ชาญภูเขียว

63113009674 นางสาวนารี หล�าบุญ

63113009675 นายตะวัน อันสุข

63113009676 นางสาวอาภรณ� วิเศษไนย

63113009677 นายพลวัฒน� เกิดแก�ว

63113009678 นางสาวภัทราภรณ� ภูดีทิพย�

63113009679 นายทนง บึงราษฎร�

63113009680 นางสาวชลดา กองแก�ว

63113009681 นางสาวจิราพร รังศรี

63113009682 นายป:ติกร อาณารัตน�

63113009683 นางสาวอรอุมา โคช>วย

63113009684 นางสาวไพรินทร� ลักษณะศรี

63113009685 นายธนพัฒน� วงศ�ประทุม

63113009686 นางสาวนลพรรณ เจนจํารัสฤธ์ิ
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63113009687 นางสาวสุภาภรณ� เจริญศรี

63113009688 นางสาวนิภารัตน� พ>อวงค�

63113009689 นางสาวนิโลบล โคตรหลักเพชร

63113009690 นายชาครีย� โกษาแสง

63113009691 นายศุภชัย วงหาริมาตย�

63113009692 นางสาวธมลวรรณ สุนารักษ�

63113009693 นายพัชรดนัย นามแสง

63113009694 นายธัญวิทย� เพชรผ>องพันธุ�

63113009695 นายสุนทร ศรีสุนทร

63113009696 นางสาวลัดดา ภูอาจ

63113009697 นายพงษ�เทพ ศรีกงพาน

63113009698 นายจิรพิพัฒน� วณิกกุลรัตน�

63113009699 นางสาวอภิญญา มูลวันดี

63113009700 นางสาวเกศรินทร� วังสาร

63113009701 นางสาวแพรวพรรณ ปUอมสุวรรณ�

63113009702 นางสาวธุรฎา พลเสนา

63113009703 นางสาววนิดา ภาคภูมิ

63113009704 นางสาวดวงจันทร� วงษ�โคกสูง

63113009705 นายอิศวรวิทย� ศิริขันธ�

63113009706 นางสาวตรีรัก โคตรโสภา

63113009707 นางสาวศรินธร ครสิงห�

63113009708 นางสาวภัทรนิษฐ�กร จันดา

63113009709 นางสาวสุปราณี เดชทะสร

63113009710 นางสาวจิตรา ไชยนาค

63113009711 นายเจริญศรี โง�นแดง

63113009712 นางสาวนันธิชา เรือนนา

63113009713 นางสาวพรนภา พรมจักร�

63113009714 นางสาวกนกพร ปานซ�าย

63113009715 นางสาวณภัทร อนันติ
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63113009716 นางสาวศราภรณ� ผ>องใสสี

63113009717 จ>าสิบเอกหญิงชลิดา จันทร�แสง

63113009718 นายพงศ�เทพ ขันวิเศษ

63113009719 นายพิทยาธร บุญเทียม

63113009720 นางสาวพิสุทธิดา ขุนศรี

63113009721 นางสาวศศินันท� ดีพลงาม

63113009722 นางสาวสายธาร ปุXนป6ญญา

63113009723 นางสาวสุกัญญา สารีพิมพ�

63113009724 นางสาวบังอร ศรีสะอาด

63113009725 นางสาวอารียา โสภา

63113009726 นางสาวเนตรชนก วงค�ศรีคํา

63113009727 นางสาวชุลีกร สาวิสัย

63113009728 นางสาวจามจุรี ธนนิติกุล

63113009729 นางสาวธัญพร ตรีไชยกุล

63113009730 นางสาวสุนิสา ภูเวียนวงค�

63113009731 นางสาววัชราภรณ� อักษรจรรยา

63113009732 นางสาวธีรธาร ศรีสุข

63113009733 นางจันทร�จิตร ปุตุรงค�

63113009734 นางสาวทิฆัมพร นนทะมาศ

63113009735 นายปริญญา ม่ันพรรษา

63113009736 นางสาวณัฐรดา สุวรรณเกษม

63113009737 นางสาวป6ญจพร ภาศิริ

63113009738 นายเก้ือกูล ชัยรินทร�

63113009739 นายนิธิรัช ชาญประเสริฐ

63113009740 นางสาวอิงณภัทร� บุญสาย

63113009741 นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร

63113009742 นายสุริยา โฉสูงเนิน

63113009743 นางสาวขจรจิต มะลิโค

63113009744 นางสาวเมรี แก>นท�าว
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63113009745 นางสาวสุนMิตา ดาบพลอ>อน

63113009746 นางสาวนภัสธัญพร โกมลสวัสด์ิ

63113009747 นางสาวณัฐริกา ผิวบาง

63113009748 นางสาววารุณี สาริพันธ�

63113009749 นางสาวชนิดา จําปา

63113009750 นางสาวณัฏฐณิชา แสนสาคร

63113009751 นายชยพล เทียนรังษี

63113009752 นางสาวศิริพร แก�วกงพาน

63113009753 นายทองใบ จักขุลี

63113009754 นางสาวลลิตา ทองเจียว

63113009755 นางสาววิมลนันท� ขุนศรีจันทร�

63113009756 นางสาวสุพิชชา โพธ์ิคํา

63113009757 นายเชวงพจน� ท�าวพา

63113009758 นางสาวประภัสรา ประทุมวัน

63113009759 นางสาวยุพิน ปูXมะรัตน�

63113009760 นางสาวชไมพร ใสสอน

63113009761 นางสาวป:ยะธิดา วะหาโล

63113009762 นางสาวนิภาพร อเนกา

63113009763 นางสาวชุติมา คํานวน

63113009764 นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ�

63113009765 นายวีระศักด์ิ ฤทธ์ิมหา

63113009766 นางสาวอาทิตยา โฉมเฉียงใต�

63113009767 นางสาวจินตนา ดงปะขา

63113009768 นางสาวกุลสิกาญจน� สุวรรณศรี

63113009769 นางสาวธนิตา ราชปUองขันธ�

63113009770 นางสาวสกุณา ชัยโวหาร

63113009771 นายพิทักษ�พงษ� ต�นโนนเชียง

63113009772 นางสาวเกวลี น�อมระวี

63113009773 นางศุกัญญา ถากงตา

หน�า 337 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113009774 นายกมลาศ กมลศิลปC

63113009775 นางสาวนภาลัย บัวระภา

63113009776 นายอรุต อินเสาร�

63113009777 นายสิทธิโชค อรัญเสน

63113009778 นางสาวศิริวิมล ศรีบุรินทร�

63113009779 นางสาววิมลสิริ วิภาตนาวิน

63113009780 นายศุภกิตต์ิ แก�วมะ

63113009781 นางสาวกุลธิดา อังมีพิษ

63113009782 นายวุฒิธิกรณ� ประพัศรางค�

63113009783 นายกรกฎ ดวงเดช

63113009784 นางสาวป6ฐมาภรณ� ฆังคะโร

63113009785 นางสาวปาริชาติ บุตรโยธี

63113009786 นางสาวกมลพรรณ มานุจํา

63113009787 นายถาวร แดงท>าขาม

63113009788 นางวิยดา วงศ�ประทุม

63113009789 นางสาวนงเยาว� ปุริตาเนย�

63113009790 นายสุเมธ จุลเนตร

63113009791 นางสาวชนิษฎา มหาโคตร

63113009792 นางสาวอรวรรณ มงคล

63113009793 นางสาวนลินภัสร� ภัคสถิตพงศ�

63113009794 นายศราวุธ ล�วนวิเศษ

63113009795 นางสาวลลิตา บุตรกันหา

63113009796 นายยุทธนา ขมวดทรัพย�

63113009797 นางสาวมนฑกานต� ทาทิวัน

63113009798 นางสาวกิตติพร ดวงแก�ว

63113009799 นายสิทธิโชค กันดี

63113009800 นายกษิดิศ เหมกุล

63113009801 นางสาวฐิตาพร สิงหนสาย

63113009802 นายวีรพงศ� พรมขันตี
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63113009803 นางสาวสุดาทิพย� จรหาพล

63113009804 นางสาวกัญทิมา ใจใส

63113009805 นายกสิกร แก�วก>า

63113009806 นางสาวนลินพรรณ มาสอน

63113009807 นายกฤษฎ์ิพงศ� สมบูรณ�พร�อม

63113009808 นางสาวภัสสร ตรีศร

63113009809 นายวรวุฒิ พันธุระ

63113009810 นางสาววรรณธิดา ศรีหะ

63113009811 นางสาวศิริลักษณ� ตะไชยา

63113009812 นางสาวกชกร ถนิมแนบ

63113009813 นางสาวมัฌฑริกา คะนานทอง

63113009814 นายอนุพงศ� หาญประโคน

63113009815 นางสาวชลธิชา ลีทอง

63113009816 นายเกรียงศักด์ิ ผลิป6ญญา

63113009817 นายกรรชัย นพวรรณ�

63113009818 นางอุไรรัตน� หิรัญ

63113009819 นางสาวกัลยา คําภูแก�ว

63113009820 นายรัฐพล ป6ญญาใส

63113009821 นางสาววรัญญา โสดาตา

63113009822 นางสาวเอวาริณณ� โพยนอก

63113009823 นายนิพิฐ เวียงคํา

63113009824 นางจรรยารักษ� เพ็งลุน

63113009825 นางสาวศิริวรรณ อุปพงษ�

63113009826 นายจิรวัฒน� งอสอน

63113009827 นางสาวโสธรา สยังกูล

63113009828 นายพายุ ภูระบัตร

63113009829 นางสาวภัทราภรณ� มีสวัสด์ิ

63113009830 นายอานนท� ยุระตา

63113009831 นางสาวฉันท�ชนก ชาลวันกุมภีร�
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63113009832 นายพุฒิพัฒฌ� อุทัยวัฒนานนท�

63113009833 นางสาวชลิดา นาโควงค�

63113009834 นายคณิศร ชัยสงค�

63113009835 นางจุฑาทิพย� ไชยวงศ�คํา

63113009836 นางสาวรจนา จันรอด

63113009837 นายรักษวีร� ทิพรส

63113009838 นางสาวณัฐชยา พันธุ�เทียม

63113009839 นายสุริยันต� คําชมภู

63113009840 นางสาวพรชุตา วิมานนท�

63113009841 นางสาวจิตลดา อินทพรม

63113009842 นางสาวพัชรินทร� หงษ�วิเศษ

63113009843 นางสาวณัฐพร ลาดเพ็ง

63113009844 นางสาวยุวดี ศรีพละธรรม

63113009845 นางสาวชลดา ศรีคํา

63113009846 นางสาวหทัยภรณ� มีทิพย�

63113009847 นางสาวกุลจิรา ขันเพชร�

63113009848 นายอภิสิทธ์ิ แสงทิตย�

63113009849 นางสาวศศิธร บุตรมาศ

63113009850 นางสาววิไลลักษณ� ศรีแก�ว

63113009851 นายวทัญ�ู ดวงดี

63113009852 นางสาววราภรณ� แก>นท�าว

63113009853 นางสาววิมลพร ราชติกา

63113009854 นางสาวศิริลักษณ� บุญวิเศษ

63113009855 นางสาวณัชพร ปุระพรม

63113009856 นางสาวปภาดา บุตรศรีรัฐ

63113009857 นางสาววรรณวิษา พรมบุตร

63113009858 นางสาวเพ็ญนภา ศรีบุรินทร�

63113009859 นางสาวศิรินาถ วรพิมรัฐ

63113009860 นางสาวนิชาภา รัตนศักดากุล
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63113009861 นางสาวสิริลักษณ� ไกรสินธุ�

63113009862 นางจินตนา วรรณไชย

63113009863 นายภราดร วุฒา

63113009864 ว>าที่ ร.ต.มานัส เจนการ

63113009865 นางสาวจิราภรณ� อันทรบุตร

63113009866 นางสาวจุฑามาศ เปรื่องธรรมกุล

63113009867 นางสาวเนตรนภา แซงผุย

63113009868 นายจารุกิตต์ิ เรืองเลิศฤทธ์ิ

63113009869 นายภูวเดช เวชัยภูมิ

63113009870 นางสาวเกษสุดา จอดนอก

63113009871 นายวัลลภ วงศ�คําดี

63113009872 นางสาวศศิธร แก�วอินทร�

63113009873 นางสาวลักขณา มาพงษ�

63113009874 นายยุรณันต� แสนคะ

63113009875 นายธีรยุทธ แก�วถ่ินดง

63113009876 นางสาวณัฏฐ�ชญาภา เปทา

63113009877 นายวัชรเทพ หัสรินทร�

63113009878 นางสาวอารียา ทาโบราณ

63113009879 นางสาวศิริพร ป:นใจกุล

63113009880 นางสาวภัฎชดา เครือทองศรี

63113009881 นางสาวลลิตา ทองห>อ

63113009882 นางสาวกุสุมา วิสุทธิพันธุ�

63113009883 นางสาวสุดารัตน� ชูพรมวงค�

63113009884 นางสาวชนาภรณ� จิกกรีนัย

63113009885 นางสาวโสพิศ วิเศษ

63113009886 นายชยพล ธนแสนศรี

63113009887 นายพีระพงค� อุตตะมะ

63113009888 นางสาวปาลญา โมรีย�

63113009889 นางสาวอลิสา เจริญพานิช
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63113009890 นายสัจจพงษ� พิลาชาติ

63113009891 นางสาวแคทริยา นารัชชะ

63113009892 นางสาวอรวรรณ ชํานาญจันทร�

63113009893 นางสาวกนกรักษ� ศรีนุกูล

63113009894 นางณัฐนพิน อุปพงษ�

63113009895 นางสาวจิตรลดา ไชยอินทร�ศูนย�

63113009896 นางสาวศรีตะวัน สุวรรณมาโจ

63113009897 นางสาวภคพร ชาวสุรินทร�

63113009898 นายก�องเกียรติ ต�นงอ

63113009899 นางสาวอนัญญา ลาสา

63113009900 นางสาวกรวรรณ บัวผึ้ง

63113009901 นายลิขิต ไชยพระอินทร�

63113009902 ว>าที่ ร.ต.สมหมาย แก�วไชยะ

63113009903 นายจรณชัย ต�นไฮ

63113009904 นางสาวฐิติรัตน� รุ>งสว>าง

63113009905 นางสาวอรนุช ไขไพรวัน

63113009906 นายวีระวัฒน� ดงแสนสุข

63113009907 นางสาวพิมลพัชระ ถ่ินถาน

63113009908 นายณัฏฐชัย เรืองเวชติวงษ�

63113009909 นางสาวลลิตา ศรีบุญเรือง

63113009910 นายจักรพันธ� ธิมะสาร

63113009911 นางสาวอภิญญา อุดมเวช

63113009912 นางสาวอรฎา บุตริน

63113009913 นางสาววิชชุดา เจริญไชย

63113009914 นายอัศราวุธ โนชัย

63113009915 นางสาวพรพิมล ทุมมารักษ�

63113009916 นายสันติ จันทรเสนา

63113009917 นางนลินี สาริกา

63113009918 นางสาวเบ็ญจมาศ พิลาสุข
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63113009919 นายดนิรุต ทองนิน

63113009920 นางสาวรสสุคนธ� เหมือนมาต

63113009921 นายอํานาจ คําช�าง

63113009922 นางสาวภัททิยา แผ>นบุตร

63113009923 นางสาวณัฎฐิดา ตะสายวา

63113009924 นายบัณฑิต สนิทนอก

63113009925 นายฉัตรมงคล กลางท>าไค>

63113009926 นางสาวดลยา คําพล

63113009927 นายศราวุฒิ ตุ>นก>อ

63113009928 นางสาวทิพย�ภาพร สิมมาสุด

63113009929 นางสาวอัญศนา ทามาตย�

63113009930 นางสาวจุฑาภรณ� เติมใจ

63113009931 นายณัฐพงค� วงค�วันดี

63113009932 นายวันเผด็จ ธิบูรณ�บุญ

63113009933 นายวัชรินทร� ผลบุญ

63113009934 นางสาววิภวานี ช>วยนา

63113009935 นายสุธิพงษ� แสนทวีสุข

63113009936 นางสาวอโนทัย ทองคํา

63113009937 นางจิตตานันท� ทาบรรหาร

63113009938 นางสาวศุภรักษ� ขันคํา

63113009939 นางสาววันทนีย� กองไชย

63113009940 นางสาวอิสราพร ประเสริฐ

63113009941 นางสาวปานทิพย� นารินทร�

63113009942 นายอภิสิทธ์ิ ธารดรรัตน�

63113009943 นางสาวปฐมาวดี เรียมแสน

63113009944 นางสาวศิริลักษณ� หาบุญมี

63113009945 นางสาวลักขณา พรมมงคุณ

63113009946 นางสาววาสนา ทันหาบุรุษ

63113009947 นางสาววรัญญา วงศ�กันยา
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63113009948 นางสาวสุพรรษา นัยนา

63113009949 นางสาวธัญญรัตน� ศรีชาลี

63113009950 นายจักรกฤษ สุวรรณโพธ์ิศรี

63113009951 นางสาวกรรณิกา ปะละทัง

63113009952 นางสาวกิตติญา จักรบุตร

63113009953 นายเมธา กิมไพบูลย�

63113009954 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีงาม

63113009955 นายวศิน กินรี

63113009956 นางสาวศรุตา สร�อยศรี

63113009957 นางสาวป:Pนผกา แสนสามารถ

63113009958 นางสาวนฤมล เย็นจตุรัส

63113009959 นางสาวขวัญฤทัย สิงห�น�อย

63113009960 นางสาวอัจฉรา มณีบู>

63113009961 นางสาวกุมาลา เลิศสงคราม

63113009962 นางสาวปาหนัน ขาวผ>อง

63113009963 นายชะนะวงค� ดอกรัง

63113009964 นางสาวจิรวดี บุตรศรี

63113009965 นางสาวมัทนียา เฉลิมชัย

63113009966 นางสาวณัฐกฤตา ทาคินี

63113009967 นางสาวรุจิราภรณ� บูรณสรรค�

63113009968 นางสาวรัตนา มหาวงษ�

63113009969 นายก�านพชร วุฑฒิโกวิทย�

63113009970 นายกฤษดา ธัมโนราช

63113009971 นายอนิรุธ ทองแสน

63113009972 นางสาวกรรณิกา โพธิสว>าง

63113009973 นางสาวช>อผกา ศรีโกมลวิลาศ

63113009974 นายนัฐพงษ� แก�วมณี

63113009975 นางสาวกชกร สายพัฒน�

63113009976 นางสาวเจนจิรา วิระพันธ�
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63113009977 นางสาวศิริจรรยา เทือกสาย

63113009978 นางณัฐชยา มูลเจริญพร

63113009979 นางสาววริศรา รัตนศรีสร�อย

63113009980 นางสาวนงนภัส พูลพัฒน�

63113009981 นางสาวศิริลักษณ� วงค�ไชยสิทธ์ิ

63113009982 นางสาวภัทธิยา โรหิตเสถียร

63113009983 นางสาวธัญญลักษณ� โพธิมาตย�

63113009984 นางสาวธนาพร ธาตุชัย

63113009985 นางสาวสุดารัตน� ศรีบุรินทร�

63113009986 นางศิริอร สุทธิเมธากุล

63113009987 นายเก้ือกูล เกตุจุนา

63113009988 นางสาวพรทิวา จันทะขิน

63113009989 นางสาวปารณีย� เลิศเสรีวงศ�

63113009990 นางสาวสุภาวี สิงหศิริ

63113009991 นางสาวอรปรียา ถานทองดี

63113009992 นางสาวศกุลตรา หินไชยศรี

63113009993 นางสาวเหมือนตะวัน ศรีรักษา

63113009994 นางสาวบัณฑิตา ลาภประสิทธ์ิ

63113009995 นางสาวกัลย�สุดา ศรีสองเมือง

63113009996 นางสาวลั่นทม พิมดี

63113009997 นางสาวอภิญญา ชุมแวงวาปT

63113009998 นางธัญวัลย� จันโทธีรวงศ�

63113009999 นางสาวรัชนี ระนาจ

63113010000 นายอภิวัฒน� สามารถ

63113010001 นางสาวจินตนา มูลที

63113010002 นายชยณัฐ บุญก�านตง

63113010003 นายมนุเชษฐ� มูลพงษ�

63113010004 นางสาววนิดา ชื่นประไพ

63113010005 นางสาวอรวรรณ ภูนาโคก
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63113010006 นายพิทยา วงดารา

63113010007 นายอรุณ คําพิษงู

63113010008 นางสาวป:ยพร พิมพ�เสนา

63113010009 นางสาวธิดารัตน� อรรถสาร

63113010010 นายยสยุต สมบัติวงศ�

63113010011 นายอดิสรณ� กุดวงค�แก�ว

63113010012 นางสาวสุจิตรา มาพรม

63113010013 นางสาวรัชนก อาจอินทร�

63113010014 นางสาวฉัตรมณี สุวรรณสนธ์ิ

63113010015 นายจิรสิทธ์ิ นพประดับ

63113010016 นายอรรถพร รัตนวร

63113010017 นางสาวสุวนันท� กอศรีรมย�

63113010018 นางสาวอัญชลี แซ>เจ่ียง

63113010019 นางสาวพิมภรณ� ชุมดาวงษ�

63113010020 นางสาวอารียา อุสาห�

63113010021 นายศิวัช กลิ่นจันทน�

63113010022 นายรัฐพงษ� พลนุรักษ�

63113010023 นายคมสัน คําใบ

63113010024 นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ�

63113010025 นางสาวปริมประภา ทองยศ

63113010026 นายจิรายุส จําปาไชยศรี

63113010027 นางสาวนิตยา กองปราบ

63113010028 นายเทพประสิทธ์ิ คุ�มไพทูรย�

63113010029 นายป:ยะราช สิงห�ชาคํา

63113010030 นางสาวสรวงสุดา ชาไมล�

63113010031 นางสาวเฉลิมพร เหง�าวิชัย

63113010032 นายศรัณย� ภูผาดศรี

63113010033 นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ

63113010034 นางสาวใจแก�ว สว>างไสว
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63113010035 นางสาวสิริอนงค� อัคนิจ

63113010036 นายโยธิน ขอนยาง

63113010037 นายนฤเบศร ถาวะโร

63113010038 นางสาวพัชรา โคตรศรี

63113010039 นางสาวอุไรวรรณ เพ>งพิศ

63113010040 นางสาวภัทราภรณ� ทองสิงห�

63113010041 นายสรัล ช>อสัมฤทธ์ิ

63113010042 นางสุวนันท� วงศ�ประชา

63113010043 นายวิธวัตร เชื้อเพชร

63113010044 นายชัยวัฒน� จันทะแจ>ม

63113010045 นางสาวพิมพ�สร ศรีละผัน

63113010046 นายอภิสิทธ์ิ ป:ยจิตรไพรัช

63113010047 นางสาวทิตติมา พรมเมืองเก>า

63113010048 นายอานนท� อรัญป6กษ�

63113010049 นางสาวเอมวิกา เพ่ิมพจน�

63113010050 นายศักด์ิสิทธ์ิ ลามคํา

63113010051 นางสาวเสาวลักษณ� จารย�โพธ์ิ

63113010052 นางสาวพิราพร จันอุด

63113010053 นายวโรดม หระสิทธ์ิ

63113010054 นางสาวจิราภรณ� เพชรแสงใส

63113010055 นางสาวณัฏฐธิดา แต�มสี

63113010056 นายวีรชน ภูครองหิน

63113010057 นางสาวทับทิม ประลอบพันธ�

63113010058 นายศักดา สุวรรณมาโจ

63113010059 นายอนุชา สุขสบาย

63113010060 นางสาวกมลรัตน� มอกธรรมา

63113010061 นายสุชาติ สิริสายพิรุณ

63113010062 นางสาวจารุวรรณ� กองแสง

63113010063 นางสาวชุติมาสก� เมืองพุทธ
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63113010064 นางสาวธีรนาฏ พรมพันห>าว

63113010065 นางสาวสุดารัตน� ยันตะบุตร

63113010066 นางสาววรินดา รัตนะคุณ

63113010067 นางสาวจีรนันท� จีระมงคลกุล

63113010068 นายรัชพล อณาชัย

63113010069 นางสาวอมรรัตน� แสงทอง

63113010070 นางสาวกุลภัสสรณ� สิมเจริญ

63113010071 นางสาวพนิดา อินธิแสง

63113010072 นางสาวรัตติกาล ชัยต�นเทือก

63113010073 นางสาวขนิษฐา เมตตา

63113010074 นายชุมพล ดาวนภา

63113010075 นางสาวชฎาพร ช>างเรือง

63113010076 นางสาวป:ยะพัทธ� พากเพียร

63113010077 นายธนกฤต วิเศษศรี

63113010078 นางสาวรุ>งนภา พรมวงษา

63113010079 นางสาวนิภา พรมจําปา

63113010080 นางสาวยศยา กุดโอภาส

63113010081 นายสกลกิจ ขันทองคํา

63113010082 นายสุวิทย� ดวงจําปา

63113010083 นางสาววรรณพร กินณะเสน

63113010084 นายประกาศิต สุขวาปT

63113010085 นางสาวศยามล ปานมณี

63113010086 นางสาวกมลพร พรหมสุขันธ�

63113010087 นางสาวสรวีย� พลซา

63113010088 นางสาวเอมอร ขอนกุล

63113010089 นางสาวสิรินภา อุปละวงศ�

63113010090 นายจารุวัจน� กุศล

63113010091 นายเอกวัตร สุขเกษม

63113010092 นางสาวกนกวรรณ กองเกิด
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63113010093 นายณัฐพงษ� บัวเทิง

63113010094 นางสาวสุพิชญา ธรรมสถิตนิเวศ

63113010095 นางสาวรินทร�เพชร ศิลากัน

63113010096 นางสาวปรารถนา จันทร�มีเทศ

63113010097 นางสาวณัฏฐนันท� พรมพลเมือง

63113010098 นางสาวอรสา ภูขมัง

63113010099 นางสาวนงนุช ลี้พล

63113010100 นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา

63113010101 นายอนุชา อุสาห�

63113010102 นายรัฐพล สงเเสนผาง

63113010103 นายทศพล กมลรัตน�

63113010104 นางสาวศิรินันท� อุทัย

63113010105 นางสาวรสลิน อินทร�ไข

63113010106 นางสาวนิชาภา สุมาลย�

63113010107 นายณัฐพงษ� อินทะนู

63113010108 นางสาวพรเพ็ญ พิลาล้ํา

63113010109 นางสาวธิติพร โพธ์ิเจริญ

63113010110 นางสาวธันยนันท� จิรัชพงศธร

63113010111 นางสาวรุ�งเพชร พรมสอน

63113010112 นางสาวจรินธร จูมสี

63113010113 นางสาวสุภาวดี ศรีราภา

63113010114 นางสาวรัตติกร ทวารไทยสงค�

63113010115 นางสาวสุภาพร อินชูใจ

63113010116 นายวีระพันธ� ทาซ�าย

63113010117 นางสาวอัจจิมา อําพันธ�

63113010118 นายภูวนัย เหลือผล

63113010119 นางสาวเจนจิรา อัคติ

63113010120 นายบัญชา มาตรมูล

63113010121 นางสาวจงจินต� ชุษณะโชติ
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63113010122 นายธนัท ลู>ธนวัฒน�

63113010123 นายธีระวิทย� เติมทานาม

63113010124 นางสาวพรประภา สอนไตรแก�ว

63113010125 นายโกเมนทร� ม>วงสุราษฎร�

63113010126 นางสาวมัทนา วงค�ราช

63113010127 นายทรัพย�สถิต ภูเวียงแก�ว

63113010128 นางสาวนัยนา วงษ�ขจรกุล

63113010129 นางสาวโยทกา ผ>องไสยา

63113010130 นางศรัลนภัทร� พรรณวงศ�

63113010131 นายฐาปนพงศ� สามพันธ�

63113010132 นางสาวนงลักษณ� ยะไชยศรี

63113010133 นางสาวพรชิตา ศรีลาสิทธ์ิ

63113010134 นางสาวศิริพร สิมลา

63113010135 นางสาวจิรวรรณ ผิวเหลือง

63113010136 นางสาวศรัณยา กองพอด

63113010137 นายรัฐกรณ� ทองโคตร

63113010138 นายชนะชัย เชื่อกลาง

63113010139 นางสาวตมิสา วัฒนธีรางกูร

63113010140 นางสาวจุฬารัตน� อนุมาตร

63113010141 นางสาววิจิตรา ซุยกระเด่ือง

63113010142 นางสาวศิริรัตน� ครสวรรค�

63113010143 นางสาวพิกุลแก�ว ไชยเดช

63113010144 นายธนพล จันทร�เพ็ง

63113010145 นายวิทวัช หล�าหิบ

63113010146 นางสาวมัททนา เอกวิลัย

63113010147 นายอรรณพ คําวันดี

63113010148 นายจรัญ นิสังข�รัมย�

63113010149 นางทาริกา ปUองปาน

63113010150 นางสาวภัทรนันท� ต�นสวรรค�
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ระดับปริญญาตรี

63113010151 นางสาวนิภาพร รอบรู�

63113010152 นายพงษ�พัฒน� จันทร�เมืองคุณ

63113010153 นางสาวรุจิวรรณ แปงชัย

63113010154 นายสิทธิชัย รัตนะ

63113010155 นางสาวอริศรา แสนลัง

63113010156 นายอิสรักษ� มาเทียน

63113010157 นายกิตติวัฒน� เถาว�สอน

63113010158 นางสาวจินตนา แก�วมัจฉา

63113010159 นายกิติกร จันทาพรม

63113010160 นางสาวบุษดี เฉลิมแสน

63113010161 นางปานใจ จ�อยนุแสง

63113010162 นายธวัชชัย ม่ังมี

63113010163 นางสาววราพร อนุญาหงษ�

63113010164 นายชาญวิทย� การวิไลโรจนกุล

63113010165 นางสาวสุจิตราภรณ� ใจสุข

63113010166 นางสาวอัจฉรา ไววิชา

63113010167 นางสาวกิตติรัตน� จอมพรรษา

63113010168 นางสาวณัฐฐาสิริ หลักทรัพย�

63113010169 นางสาวศุภลักษณ� โยลัย

63113010170 นางสาวศิริรัตน� สิงห�คํา

63113010171 นางสาวมัลลิกา คํามี

63113010172 นางทองพัฒ คําภีร�

63113010173 นางสาวปภาวรินทร� ผายทอง

63113010174 นายฉัตรชัย สอนเทพา

63113010175 นางสาวชลธิชา โคตะวัน

63113010176 นายจิรเมธ ไชยพิลา

63113010177 นางสาวกัลยารัตน� สุวรรณรงค�

63113010178 นางสาววิภาพร สุทธิบริบาล

63113010179 นางสาวรัตติกาล กัญญะบุญ
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ระดับปริญญาตรี

63113010180 นางสาวยุภาพร สาครเจริญ

63113010181 นางสาววนิดา สุทธิมาตร�

63113010182 นายศราวุธ จันตะนี

63113010183 นางสาวนุชญา นามบุปผา

63113010184 นางสาวศศิวิมล หงษ�ห�า

63113010185 นายศิลวัตร บุญธรรม

63113010186 นางสาวศุภนันท� แสงสว>าง

63113010187 นางสาวกุลนรี รัชโพธ์ิ

63113010188 นางสาวภาวิตรี คําตา

63113010189 นางสาวกฤตติกา รัตนพุทธคุณ

63113010190 นางสาวรสสุพร เหนือศรี

63113010191 นายอธิธัช สัพโส

63113010192 นางสุดารัตน� ธัญญเชียงพิณ

63113010193 นายธนวัฒน� ดวงเเสงจันทร�

63113010194 นางสาวธารารัตน� โคตรจําปา

63113010195 นางสาวกังสดาล อ�วนไตร

63113010196 นายสุริยา ศาลา

63113010197 นางสาวปริมประภา จันดาหาร

63113010198 นายณรงค�ฤทธ์ิ โคตรพรม

63113010199 นายมงคล พรหมโท

63113010200 นางสาวพิมพา สีสมพันธ�

63113010201 นางสาวณัฐณิชา มุกดาม>วง

63113010202 นายสุริยศาสตร� โคตรแสนเมือง

63113010203 นางสาวแววดาว พรมราช

63113010204 นางสาวเนตรชนก ชิณเกตุ

63113010205 นางสาวดาวใจ พรพัฒน�

63113010206 นางสาวปาริชาติ เกตุบํารุง

63113010207 นางสาวปณิตา สุโพธ์ินอก

63113010208 นางสาวจามจุรี ตุพิลา
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63113010209 นางสาวจินตนา สาหัส

63113010210 นายนัฐพล รัตนแสง

63113010211 นางสาวนุสบา ไชยกุลวัฒนา

63113010212 นายอติเทพ คล�ายเพ็ชร

63113010213 นางสาวยศกร ธรรมชัย

63113010214 นางสาวศิริวัฒนา บุตรธนู

63113010215 นางสาวนิลวรรณ เวียงวิเศษ

63113010216 นางสาวอุไรวรรณ ชนะจิตต�

63113010217 นางสาวกานดา สารพล

63113010218 นางสาวอภิญญา นามแสน

63113010219 นางสาววัชราพร มูลมี

63113010220 นายกิตตินนท� ทัศนีย�

63113010221 นางสาวอุไรวรรณ บุญเกิด

63113010222 นายธีระพงษ� ราชนาวี

63113010223 นางสาวดวงจันทร� คุณพรม

63113010224 นายไชยวุฒิ ป6ญญรัตน�

63113010225 นางสาวรุ>งฤทัย สมบัติคํา

63113010226 นางสาวปรัศนีย� ใยธรรมมา

63113010227 นางศุภานัน ราชโคตร

63113010228 นางสาววิภาดา คําวัน

63113010229 นางสาวเกศรินทร� ศรีเงิน

63113010230 นายสุนันท� เหล>าสุวรรณ

63113010231 นางสาวสุมิตรา ไชยเหง�า

63113010232 นางสาวธัญญาลักษณ� บุญธรรม

63113010233 นางชุติมา เอียงชัยภูมิ

63113010234 นางสาวศิวรักษ� ชมชื่น

63113010235 นางสาวนิรชา แสนยากรณ�

63113010236 นายป:ยะพันธ� ใครบุตร

63113010237 นายอภิเชษฐ� ศรีสุข
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63113010238 นายอธิวัฒน� มงคลสวัสด์ิ

63113010239 นายยุทธพงษ� สีเหลือง

63113010240 นางสาวฐิติยา ประเทศสิงห�

63113010241 นางสาวพัชรี ม>วงซอ

63113010242 นางกุหลาบ นาแซง

63113010243 นายจักรพงศ� ทิพยศรี

63113010244 นางสาวจิรวดี แก�วหาญ

63113010245 นางสาวนภาภรณ� ภูทํามา

63113010246 นายภูมินทร� เพ็ญศิริ

63113010247 นายยุทธพงษ� มารศิริ

63113010248 นางสาวอัญมณี ภูมิเพ็ง

63113010249 นายพงษ�สิทธ์ิ ธงชาย

63113010250 นายณัฐพล สารพรหม

63113010251 นางสาวจุฑาพร คําทา

63113010252 นายจุลภพ ใจใส

63113010253 นางสาวสุพัตรา ประสพ

63113010254 นายบัณฑิต จิตตยะโสธร

63113010255 นางสาวนิชนันท� โนวฤทธ์ิ

63113010256 นายธนพงษ� อาจเจริญ

63113010257 นายพีรยุทธ ชมภูน�อย

63113010258 นายวรภัทร ภูเฮียงแก�ว

63113010259 นายบรรจง แสนมนตรี

63113010260 นางสาวจิราภรณ� รักสุทธี

63113010261 นางสาวปรียาภรณ� บรรทุมพร

63113010262 นางสาวรัตนาภรณ� อนันจิตต�

63113010263 นายกิตติศักด์ิ ผาลี

63113010264 นางสาวอรทัย บุตรสะยา

63113010265 นายยศธนา สุริยะ

63113010266 นางสาวอริสรา พรมพลเมือง
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63113010267 นางสาวจุฬารัตน� ทองคํา

63113010268 นายอิสรภาพ ถียัง

63113010269 นายศุภวิชญ� เต๋ียวงษ�สุวรรณ�

63113010270 นายชัยพัฒน� หล�าหิบ

63113010271 นางสาวสุดาภรณ� เทพเสนา

63113010272 นางสาวนภัสวรรณ เศษมาก

63113010273 นางสาวสุนิสา นากลาง

63113010274 นางสาวกฤษณา ศรีแพงมูล

63113010275 นายพัชรพล ผิวศิริ

63113010276 นางสาวกัญญานัฐ แสงสว>าง

63113010277 นายศุภชัย แสงสว>าง 

63113010278 นางจุฑาทิพย� วงษ�สามารถ

63113010279 นายวรวุฒิ สุวรรณวลัยกร

63113010280 นางสาววรัญญา รักษาแก�ว

63113010281 นางสาวธนพร นันไชย

63113010282 นางสาวชลธิชา ไชยมาตย�

63113010283 นางสาววนิดา อินทะสีดา

63113010284 นายเดชา ศรีนครา

63113010285 นางสาวรัตติยา พิมพ�แน>น

63113010286 นางสาวสุภาวดี ไสยสาลี

63113010287 นางสาวสุพรรษา มุลทากุล

63113010288 นางสาวสุรีรัตน� นามศรี

63113010289 นางสาวชฎารัตน� อุดชาชน

63113010290 นางสาวระพีพรรณ บัวผัว

63113010291 นางสาวสุมาลี แสงตะวัน

63113010292 นายจักรไกร ลีทหาร

63113010293 นางสาวอรทัย เชิดชู

63113010294 นางสาวพัชริดา ชินโน

63113010295 นางสาวปฐมพร ศรีเสริม
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63113010296 นางสาวจินดารัตน� จําปาทอง

63113010297 นางสาวศริญญา แก�วนาง

63113010298 นายนรรัตน� แสงนาค

63113010299 นายธนวรรธน� ธนาสิทธิตานนท�

63113010300 นายจตุพงศ� สาระทัศนานันท�

63113010301 นางสาวกฤตยา เมืองแสน

63113010302 นายเกียรติศักด์ิ สุธรรม

63113010303 นางสาวเปรมวดี แสนพันนา

63113010304 นางสาวพรทิพย� ยุรยาตร

63113010305 นายจิรภัทร ราขกรม

63113010306 นางสาวณัฐริกา อุปทุม

63113010307 นายเกียรติชัย ศรีสวัสด์ิ

63113010308 นายกิตติธัช ดีเหลา

63113010309 นางสาวมาลาวัน กลางประพันธ�

63113010310 นางสาวนาถยา แสงโพธ์ิ

63113010311 นางสาวพิชญ�ณัฏฐ� เปอสุวรรณ

63113010312 นายเปรมชัย ภูดีทิพย�

63113010313 นางสาวอริสา ทองนาม

63113010314 นางสาววราภรณ� พิมพ�ท>าโพธ์ิ

63113010315 นางสาวณปภาพร กลิ่นจันทร�

63113010316 นางสาวสุดารัตน� ไพบูลย�

63113010317 นางสุดารัตน� ยะภักดี

63113010318 นางสาวสุดารัตน� เสือสาวะถี

63113010319 นายวัชรากร แสงสุกวาว

63113010320 นางสาวธนพร คําสุนันท�

63113010321 นางสาวสุมินตรา สาริกา

63113010322 นางสาวขวัญชนก แจ�งภูเขียว

63113010323 นายศรายุทธ แย�มชู

63113010324 นางสาวบุสดี สีแสง

หน�า 356 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010325 นางสาวไอลดา ชีพจําเป\น

63113010326 นางสาวกิตติมา คันธี

63113010327 นางสาวฤดี นะดม

63113010328 นางสาวกนกพร มูลทองหลาง

63113010329 นางสาวชมพูนุช สุขรี

63113010330 นางสาววิลาวัลย� หลักคํา

63113010331 นายธีรภัทร� วะชุม

63113010332 นายภาณุวัฒน� วิไลลักษณ�

63113010333 นางสาวปุณยนุช เหล>าหว�าน

63113010334 นางสาวนิสาชล สุโพธ์ิ

63113010335 นางสาวสุดารัตน� ธาตุมี

63113010336 นายทศพล แสนสิงห�

63113010337 นางสาวจริยา อุ�ยปะโค

63113010338 นางสาวสิริวิมล ทองจันทร�

63113010339 นางสาวศรัณยา บุพศิริ

63113010340 นางสาวปวีณรัตน� ม่ังมูล

63113010341 นายณรงค� คงสุข

63113010342 นายเจนณรงค� พวงลี

63113010343 นางสาวมธุรดา วงษ�ลา

63113010344 นางสาวอภัสสรา เวียงผดุง

63113010345 สิบเอกธัชกร อ>อนศรี

63113010346 นางสาวจิราภรณ� ศรีโฮมจันทร�

63113010347 นางสาวกัญญาณัฐ วงค�วันดี

63113010348 นางสาวศิริพร ปริตแจ>ม

63113010349 นางวิลัยพร เหมะธุลิน

63113010350 นางสาวกัลยาภัคร� ส>งเสริม

63113010351 นายสุรวิทย� วงษ�ชาลี

63113010352 นายโกวิทย� โพธ์ิมูล

63113010353 นางสาวหทัยกาญจน� ทาอินทะ
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63113010354 นายดํา ศิริวงศ�

63113010355 นางสาวพิมพ�ชนก จันทร�ดาบุตร

63113010356 นางสาวปภาวรินทร� พ้ืนเมือง

63113010357 นางสาวยุคลพร ธัญเฉลิม

63113010358 นายอนุกูล จูฑะสุวรรณ

63113010359 นางสาวสุวัชรีกร อวนศรี

63113010360 นางสาวจิรานันท� นาจะรวย

63113010361 นางสาวทิพย�กัญญา ยศเชียง

63113010362 นายบุญฤทธ์ิ แสนนาม

63113010363 นางสาวไอยเรศ แสนโคก

63113010364 นางสาวอิสยาห� สิทธิพรหม

63113010365 นางสาวนภาศรี สุขสําราญ

63113010366 นางสาวชิดชนก สาภิมล

63113010367 นางสาวสมฤทัย ทองพิทักษ�

63113010368 นางสาวกฤษณา โทษาธรรม

63113010369 นายกิตติชัย แสงศรี

63113010370 นางอรุณี ไกรพินิจ

63113010371 นายสุรสิทธ์ิ อุ>นมีสี

63113010372 นายศิวพงษ� ภาแก�ว

63113010373 นางสาววนิดา ศรีล�อม

63113010374 ว>าที่ ร.ท.ณัฐวุฒิ สราญรมย�

63113010375 ส.อ.สุทธิพงษ� กลางวงษ�

63113010376 นายอนุรัตน� โคตรรัตน�

63113010377 นายพรเทพ ตามชัยภูมิ

63113010378 นางสาวกัณธิมา เสนาสี

63113010379 นายวิเชียร ภาราศรี

63113010380 นางสาวอันธิกา พิมโยธา

63113010381 นางสาวจันทร�จิรา มุ>งงาม

63113010382 นางสาวเกศรินทร� ชัยปะปา
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63113010383 นายอดิศร ตาลโหยง

63113010384 นางสาวประกายพร นิลปะกะ

63113010385 นางสาวสุวิชาดา ทองโนนสูง

63113010386 นายเกียรติขจร อินทรชัย

63113010387 นางสาวอิงค�ฟUา ไก>เครื่อง

63113010388 นางสาวปวริศา อัครจันทร�

63113010389 นางสาวปาเจรา วงศ�กาฬสินธุ�

63113010390 นางสาวกานดา พรมวงค�

63113010391 นางสาวสุดาภรณ� ศรีเสน

63113010392 นายธวัชชัย สิงหะวาระ

63113010393 นายรวีวัฒน� ไกยพาย

63113010394 นางลําดวน เนื่องบุญยืน

63113010395 นางสาวณัฐชา สาครขันธ�

63113010396 นางสาวกนกพร พลทองมาก

63113010397 นางสาวอุไรวรรณ สุทธิอาจ

63113010398 นางสาวชมพูนุช วิเศษเลิศ

63113010399 นายศิวะดล แก�วหล>อ

63113010400 นายจีรวัตร วาศชัยกุล

63113010401 นายสยาม กาฬษร

63113010402 นางสาวอรวรรณ ศรีไทย

63113010403 นางสาวอุไรวรรณ บึงราษฎร�

63113010404 นายภาณุพงษ� ชาเหลา

63113010405 นายณรงค�ศักด์ิ โพธ์ิคําพก

63113010406 นางสาวก่ิงกาญจน� สีเหลือง

63113010407 นางสาวภัตทิยาพร สมสนุก

63113010408 นายพัฒนพล ศักด์ิศรีบุญดี

63113010409 นางสาววันเพ็ญ อนันติ

63113010410 นางสาวจันจิรา เสนาวงษ�

63113010411 นางสาวสุพัตรา โททุมพล
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63113010412 นางสาวภารดี สายบุญสา

63113010413 นายธงชัย ศรีนา

63113010414 นางสาวศรุตา นามเสาร�

63113010415 นายพิฒฐ�ชัย�ุตก� บุญทจันทร�

63113010416 นางสาวกนกพร นิกรแสน

63113010417 นายดนุพล โนนสง>า

63113010418 นางสาวอนงค�นาฎ ตVะน�อย

63113010419 นางสาวขวัญนภา เหมะธุลิน

63113010420 นางสาวดารารัศมี ดีรอต

63113010421 นางสาวชัญญาพัชร� ประวาสุข

63113010422 นายอภิศักด์ิ ราชวิชา

63113010423 นายวิวรรธน� โคตรภูธร

63113010424 นางสาวอรทัย ผาพัง

63113010425 นายจักรเทพ ธิตานนท�

63113010426 นางสาวประทุมพร นาคม

63113010427 นางสาวญาสุมินธ์ิ เสียงล้ํา

63113010428 นางสาวสุมลรัตน� รัตนอุดม

63113010429 นางสาวชิดชนก เฮียงราช

63113010430 นางสาวชนิดา แสนสะอาด

63113010431 นางสาวจีระภา มุงเพีย

63113010432 นางสาวนุชจรี พิมพ�สมแดง

63113010433 นางสาวปาณรดา ณ กาฬสินธุ�

63113010434 นายธนพงษ� ภวภูตานนท�

63113010435 นางสาวพิชญาภา สุขรี

63113010436 นางสาวกุลภัช เดชโภชน�

63113010437 นางสาวกัญญารักษ� พิเศษฤทธ์ิ

63113010438 นายวรกฤษณ� ประจันติ

63113010439 นางนวลจันทร� พิมละ

63113010440 นางสาวเพชรรินทร� สุขศิริ
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63113010441 นางสาวหนึ่งฤทัย มังคละแสน

63113010442 นายอิทธิศักด์ิ บุญผ>องศรี

63113010443 นางสาวอรวรรณ ศรีหาบุญทัน

63113010444 นายยอดวิชิต คําโม

63113010445 นางสาวขวัญธิดา กองแก�ว

63113010446 นายศรายุธ คําเหลา

63113010447 นายเจนณรงค� สารักษ�

63113010448 นางสาวศิระนันท� สีเทียวไทย

63113010449 นายศิวนนท� ธนรัตน�ไพศาล

63113010450 นางสาวนันทลักษณ� เข็มศิริ

63113010451 นายปาริตต� บุญป6ทม�

63113010452 นายเกียรติศักด์ิ อินทรักษา

63113010453 นายธนายุทธ� แสงประจักษ�

63113010454 นายป6ญญวัต ไชยช>วย

63113010455 นางจารุณี ธรรมคุณชัย

63113010456 นางสาวตฤณญา อังกุรอัชฌา

63113010457 นางสาวสุกัญญา วงศ�เทวา

63113010458 นางสาวมิรันตี จันทะวัน

63113010459 นายรัชพล ภักดี

63113010460 นางสาวพุธิดา สิมสินธุ�

63113010461 นางสาวดอกรัก สิงหา

63113010462 นางสาวนิสากร พิมปุUย

63113010463 นายปรมินทร� ก่ิงคาน

63113010464 นางสาวกฤติกา ลีกระจ>าง

63113010465 นายธวัชวงศ� วดีศิริศักด์ิ

63113010466 นางสาวมะลิษา จุลขันธ� 

63113010467 นางสาวนภัชพร พร�าวไธสง

63113010468 นางสาวณริศรา เสริมศรี

63113010469 นายทินภัทร สุขะพันธ�
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63113010470 นางสาวธนากร สิงห�วันคํา

63113010471 นางสาวอรณี ศรีวรษา

63113010472 นายพัชรพงศ� พ่ึงพา

63113010473 นายณัชพล พิมศร

63113010474 นายธรรมนูญ ศรีเดชา

63113010475 นายคําภีร� อุดรเขต

63113010476 นายพัลลภ สอนสุภาพ

63113010477 นางสาวยศนันท� บุญสร�อย

63113010478 นางสาวกัลยารัตน� เพลาวัน

63113010479 นายเกียรติศักด์ิ ริมโพธ์ิเงิน

63113010480 นายณัฏฐพร บัวเก>า

63113010481 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤกษ�สุข

63113010482 นางสาววรินยุพา เคนไชยวงศ�

63113010483 นางสาวพิมพ�ธิดา เสนาลา

63113010484 นายราชา แอนโธนี

63113010485 นางสาวบุษบา อํานาจเจริญ

63113010486 นายพีระพล ทาบุตร

63113010487 นางสาววิสนี นนท�สะเกษ

63113010488 นางสาวชนานันท� บุตรศรี

63113010489 นางสาวมณฑกานต� มาตกุล

63113010490 นางสาวรื่นฤดี มติยาภักด์ิ

63113010491 นางสาวดารา สิงห�พัฒน�

63113010492 นายธนภูมิ ใจขาน

63113010493 นายวิศวะ วิเศษวุธ

63113010494 นางสาวอนุสรา ชาวเชียงตุง

63113010495 นางสาวพิจิตรา ผาบเสี่ยน

63113010496 นางสาวสินีนาฏ ใจเย็น

63113010497 นางสาวโชติรส จันทร�วิภาค

63113010498 นางสาวรดา ก�องเวหา
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63113010499 นางสาวศิริอร อนุศรี

63113010500 นายปราโมทย� สําราญ

63113010501 นางสาวภัทราภรณ� พรหมวงศ�

63113010502 นายพัฒนพงศ� ปุรันต�

63113010503 นางสาวณัฐชิตา แทนสมบัติ

63113010504 นางสาววรรณิภา ศรีสมบูรณ�

63113010505 นางนันท�นภัส ศรีสมบัติ

63113010506 นางสาววิศิษฎ�สิริ สิมาชัย

63113010507 นางสาวรัตนา ขันทีท�าว

63113010508 นางสาวญาณัจฉรา ศรีแก�ว

63113010509 นางสาวดวงพร หาญมนตรี

63113010510 นางสาวดุสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113010511 นางสาวสุทธิดา ใสส>อง

63113010512 นางสาวพิมพ�พรรณ ไชยแสง

63113010513 นางสาวนารียา บุตราช

63113010514 นางสาวณิชชยาภา ชายทวีป

63113010515 นางสาวเพ็ญชุดี โคตรมณี

63113010516 นายธีรวัฒน� มินทระ

63113010517 นางสาวรจนา สุผา

63113010518 นางสาวอัยรดา จันทะ

63113010519 นางสาวอภิรดี สิมมาโคตร

63113010520 นายจิระพงค� พันธ�โสภา

63113010521 นายชัยรัตน� เลขนอก

63113010522 นางสาวชัฎชฎา อ�มเถ่ือน

63113010523 นายธนศักด์ิ ไชยพรม

63113010524 นางสาวสุพรรษา เอี่ยมประดิษฐ�

63113010525 นายพิทักษ� เอกวงษ�

63113010526 นางสาวศิริวรรณ วรป6ญญา

63113010527 นางสาวสุพรรณ บุญทวี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010528 นางสาวณัฐสุดา ใจสุข

63113010529 นางสาวจารุพร เกษทองมา

63113010530 นางสาวอัจฉราพรรณ อุปถานา

63113010531 นายอติคุณ โยธะการี

63113010532 นางสาวณัชฎา ช>วยคํ้าชู

63113010533 นายอภินันท� ประทัยเทพ

63113010534 นางสาวสุรีพร เที่ยงตรงจิตร

63113010535 นางสาวชนน�ชนก สีหานาวี

63113010536 นางสาวอรชา บัวใหญ>รักษา

63113010537 นายภคพล พรหมดี

63113010538 นางสาวจิตรลดา ไกรวาปT

63113010539 นายชัยทวี ทุงจันทร�

63113010540 นางสาวอุมาพร หอมคํา

63113010541 นางสาวรัตนา ก่ิงสาหัส

63113010542 นางสาวทัศนี กานนท�

63113010543 นางสาวนิติยา อิ่มเพ็ชร

63113010544 นางสาวศิริวรรณ สงวนนาม

63113010545 นางสาวกรวิกา เพียภักด์ิ

63113010546 นางสาวพรทิวา พันธ�ไชย

63113010547 นายธนพล ไชยเชษฐ�

63113010548 นางสาวนิดชุดา สมนาม

63113010549 นางสาวสุนิสา บุพนิช

63113010550 นางสาวจิรารัตน� โคตรป6ญญา

63113010551 นายสราวุฒิ กิมฮวย

63113010552 นางสาวธัญญา ครุธตําคํา

63113010553 นางสาวพิชามญชุ� พิมพ�สักกะ

63113010554 นางสาวม่ิงกมล วงษ�ศรีจันทร�

63113010555 นางสาวอรุณวรรณ บุญยวด

63113010556 นางสาวธีนิดา บัวผาง
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ระดับปริญญาตรี

63113010557 นางสาวจารุมาส สาน�อย

63113010558 นางสาวศรัณทร สายสะอาด

63113010559 นายสราวุธ รอดดํา

63113010560 นายชุติไชย โตหนึ่ง

63113010561 นางสาวสุจันทา สิทธ์ินะศรี

63113010562 นางสาววรดา ศรีสงคราม

63113010563 นางสาวนันทวดี ทีสุกะ

63113010564 นางสาวโยธกา อินทร�เพชร

63113010565 นายยุทธการ ทหารนะ

63113010566 นางสาวขนิษฐา คุณป6ญญา

63113010567 นางสาวสุพิชฌาย� ผดุงสมัย

63113010568 นายสมจิต พิมใจ

63113010569 นายวรา ประลันย�

63113010570 นางสาวพุฒิพร พิมพ�ครซ�าย

63113010571 นางสาวบุษบาวรรณ แก�วเคน

63113010572 นางสาวธัญรัตน� ภูริศรี

63113010573 นางสาวณิชชยา สุตะภักด์ิ

63113010574 นายจักรนรินทร� เอนไชย

63113010575 นางสาวธัญญพร แสงแก�ว

63113010576 นางสาวจิราภรณ� รัฐจางวาง

63113010577 นางสาวป6ฐมาภรณ� ธนะคําดี

63113010578 นางสาวยุภาพร กัลยากุล

63113010579 นางสาวจริยา เทพขาม

63113010580 นางสาวยลดา เข็มศรีรัตน�

63113010581 นางสาวกมลรัตน� นวลสวาท

63113010582 นายอภิดล สิงห�วงษ�

63113010583 นายสมโภชน� บรรเทา

63113010584 นายอัษฎา สัตถาผล

63113010585 นางสาวอภิญญา เจอแก�ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010586 นายสิรวิชญ� หล�าพันธ�

63113010587 นางสาวชลธิชา งอยภูธร

63113010588 นางสาวศศิกานต� รามหาร

63113010589 นางสุรศักด์ิ ผาลี

63113010590 นางสาววิชุดา สันทา

63113010591 นายจตุพร นาคเสน

63113010592 นางสาวธรีญา สิงห�แก�ว

63113010593 นางสาวเกศสMุดา หวังสกุลดีย่ิง

63113010594 นางสาวเสาวลักษณ� พรมเมือง

63113010595 นางสาวสรัญญา ใสส>อง

63113010596 นายดนัยภัทร ฤทธินวล

63113010597 นายกวีพงษ� ฤทธิบาล

63113010598 นางสาวนัครินทร� โพธ์ิชราแสง

63113010599 นางสาวรุ>งทิพย� เขียนโคกกรวด

63113010600 นายนิรัตน� ทองมา

63113010601 นายวรวุฒิ เพ็งวงศา

63113010602 นายอนุสรณ� พรมชัย

63113010603 นางสาวประภิชญาภรณ� จินา

63113010604 นายจักรี สืบกลาง

63113010605 นางสาวเรืองพร บุญเที่ยง

63113010606 นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี

63113010607 นางสาวเมยาวดี นามบุดดี

63113010608 นางสาวฐิสิญา พลบูรณ�

63113010609 นางสาวจุไรรัตน� สิงห�ทอง

63113010610 นายภานุวัฒน� โคตรบิน

63113010611 นายทักษ�ดนัย อังศรี

63113010612 นางสาวอรสา ฤาสายไตรภพ

63113010613 นางสาวกนกณภา ผาทอง

63113010614 นางสาวธิดารัตน� บุญกันต�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010615 นางชมพูนุช เจริญรส

63113010616 นายทรัพย�ทวี โพธ์ิใคร

63113010617 นางสาวชุรีพร ม>อมพะเนาว�

63113010618 ว>าที่ ร.ต.ณวัสพล มูลทา

63113010619 นางสาวนิชนภา จันทะเวช

63113010620 นางสุภาภรณ� ดวงจิตร

63113010621 นางสาวจุฑามาศ อุบลศรี

63113010622 นางสาววัลลดา มาระวัง

63113010623 นางสาวกัญญารัตน� คํามุลตรี

63113010624 นายวุฒิศักด์ิ มาลาโสด

63113010625 นายสิรภพ เนตรวิชัย

63113010626 นางสาวนุชรัตน� จําปาจันทร�

63113010627 นางสาวภัทราทิพย� โจทย�จันทร�

63113010628 นางรัชนี วิรุณป6กษี

63113010629 นายสมศักด์ิ อ�วนสาเล

63113010630 นางสาวอรชนก พรหมพินิจ

63113010631 นายอภินันท� ผาหัวดง

63113010632 นางสาวศิริมา บุญอุ�ม

63113010633 นายสิทธิศักด์ิ แก�วก่ิง

63113010634 นางชลธิชา มุ>งอ�อมกลาง

63113010635 นางสาวมาลินี ยศพิมพ�พา

63113010636 นายสุกฤษฎ์ิ บุญหล�า

63113010637 นางสาวมาลิน บุพศิริ

63113010638 นางสาวมัลธิกา สวาทวงค�

63113010639 นางอนุสรา สมคิด

63113010640 นางสาวภัทรียา ไชยอ�าย

63113010641 นางสาวจิระนันท� รื่นภาคเพ็ชร�

63113010642 นางสาววิภารัตน� สารพล

63113010643 นางสาวณัฐศิลา โทษาธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63113010644 นางสาวรัตนพร ประทุมชาติ

63113010645 นางสาวปรียานุช ถวิลการ

63113010646 นางสาววาสนา ป:Pงจันดา

63113010647 นางสาวทิชา อินทร�อําคา

63113010648 ว>าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา เทือกโฮม

63113010649 นางสาวอรพินท� หารินทะชาติ

63113010650 นางสาวภาวดี มาตราช

63113010651 นางสาวสุฑามาศ โคตรสงคราม

63113010652 นายภานุวัฒน� พันศิริ

63113010653 นางพัฒชลิน บัวปXา

63113010654 นายณัฐพล ภารบูรณ�

63113010655 นายสุธิพงษ� แพงคําอ�วน

63113010656 นางสาวทิพธัญญา บุญมาพล

63113010657 นางสาวทัศนีย� มุงคุณ

63113010658 นางสาวพัชรินทร� นนทะบูรณ�

63113010659 นางสาวอัญชลี สืบทิ

63113010660 นางสาวนฤมล ธัญญารักษ�

63113010661 นายพินิต บัวทอง

63113010662 นางสาวภาวินี ดาสี

63113010663 นายศิริวัฒน� ฉัตรจิรันตน�

63113010664 นายดํารง สุทอง

63113010665 นางสาวทิติภรณ� จอมพะเนิน

63113010666 นายจิรายุส ภูขมัง

63113010667 นายกฤษณะ นาทองบ>อ

63113010668 นางสาวมภษรภ� เนาวรัตน�

63113010669 นายเอกชัย สุวรพันธ�

63113010670 นายธนัชชา พินธุนิบาต

63113010671 นางสาวนุชนาถ วงค�ตาข่ี

63113010672 นางสาวนัชชา แสงแดง
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ระดับปริญญาตรี

63113010673 นางสาวมาริสา สุทธิธรรม

63113010674 นางสาวพนิดา ม>วงมีรส

63113010675 นางสาววิจิตรา พรหมภักดี

63113010676 นางสาวจิระภัทร คําสิทธิบรรณ

63113010677 นางสาวมุกดา จันทรังษี

63113010678 นายอดิศักด์ิ ดวงดีทิพย�

63113010679 นางศศิพัชร� เหมสุขเจริญกุล

63113010680 นางสาวมุกจรินทร� จันทะคุณ

63113010681 นางสาวปทุมพร เย่ียมวิชิด

63113010682 นางสาวนาฏยา อินทะพล

63113010683 นางสาวพัชญากรณ� บุตรโคตร

63113010684 นายณัฐพงศ� รักษ�สุข

63113010685 นายสุประวีร� เบ�าหล>อเพชร

63113010686 นางสาวศศิธร แก�วตา

63113010687 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ

63113010688 นางสาวชารียา ขันติยู

63113010689 นางสาวอัจฉราภรณ� ศรีมงคล

63113010690 นายสุสินธร ทองงา

63113010691 นางอรพรรณ เจริญสุข

63113010692 นายตะวัน ดาศักด์ิ

63113010693 นางสาวกนกวรรณ ขุมดินพิทักษ�

63113010694 นางสาวคําพลอย มาจากนอก

63113010695 นางสาวกัลยา ทองกาสี

63113010696 นางสาวกัญญาภัทร บัวพินธุ

63113010697 นางสาวนฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113010698 นางสาวอัญธิกา ฤทธ์ิทอง

63113010699 นางสาวชไมพร สมออร

63113010700 นางสาวแคทลียา โพธิสาระ

63113010701 นางสาวหทัยกาญจน� มิตรภาพ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010702 นางสาวภิญญาพัชญ� ศรีแก�วทุม

63113010703 นายวิษณุ เกษมสินธุ�

63113010704 นางสาวชฎาพร สนสุรัตน�

63113010705 นางสุนารี ตระกูลไทย

63113010706 นายอุบล พลชา

63113010707 นายกฤษฎา เต็มใจ

63113010708 นางสาวสมัชญา จันดาเเพง

63113010709 นางสาวธัญวรัตม� ใจตรง

63113010710 นางสาวดวงพร พิมพา

63113010711 นางสาวธัญรดา กําแพงศิริชัย

63113010712 นายอดิศักด์ิ เถาว�ชารี

63113010713 นางสาวภานิตย� ศรีอาจ

63113010714 นางสาวอภิญญา ธระเสนา

63113010715 นางสาวคัทลียา ผ>องจิตต�

63113010716 นางสาวกัลยกร ทีทา

63113010717 นายทศพร เวสประชุม

63113010718 นางสาวศตนันทน� กํามา

63113010719 นายศิริบูรณ� เมธาเจริญพันธุ�

63113010720 นางสาวอารีญา ยมโคต

63113010721 นายชัพวิชญ� อุทัยดา

63113010722 นายอนุพงษ� ฟTสันเทียะ

63113010723 นางสาวชลธิชา จอนสูงเนิน

63113010724 นางสาวกาญจนา แก>นจันทร�

63113010725 นางสาวทิพาพร เฉิน

63113010726 นางสาวเกษศิรินทร� สารวงษ�

63113010727 นางสาวลดารัตน� เหมซิพัฒน�

63113010728 นางสาวป6ถวี แก�วฤาชัย

63113010729 นางสาววินัญญา ภูยาทิพย�

63113010730 นางสาวรัตนาภรณ� บุญนาง
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63113010731 นางสาวณีรนุช ไชยรบ

63113010732 นางสาวศศิธร ไชยคําจันทร�

63113010733 นางสาวนันรดา นาฤาฤทธ์ิ

63113010734 นางสาวพิมพ�พรรณ สุพาณิชกร

63113010735 นายจิรพงศ� พาติกบุตร

63113010736 นางสาวศิริรัตน� ช>วนจันทร�ดี

63113010737 นางสาวนิดารัตน� บุญชาญ

63113010738 นายทะนงศักด์ิ เสนารัตน�

63113010739 นายประสิทธ์ิ นามวิเศษ

63113010740 นางสาวยลลดา แสนตัน

63113010741 นางสาววิจิตรา ชอกลม

63113010742 นางสาวภรณ�วิภา ศิลาคม

63113010743 นางสาวหัทยา ไขประภาย

63113010744 นางสาวชลธิชา เค่ียงคําผง

63113010745 นางสาคร สุดดี

63113010746 นายวิวัชกร ชูเสียง

63113010747 นางสาวกรกนก สุขโสม

63113010748 นางสาวศศิวิมล มอญไธสง

63113010749 นางสาวมลิวัลย� ผายเมืองฮุง

63113010750 นางธิดารัตน� อภิญญานนท�

63113010751 นางสาวสุดารัตน� ธงชาย

63113010752 นางสาวณัฐญา ทัศพงษ�

63113010753 นายวาศิลปC ศาลาคํา

63113010754 นางสาวดาริณี ลุนเรียง

63113010755 นางสาวรัชนันทน� หลักทอง

63113010756 นางสาวจิตรจินดา ศรีนังคะมาลี

63113010757 นางสาวชฎานันท� ชัยแสง

63113010758 นางสาวศิริรัตน� เสนไสย�

63113010759 นางสาววนิสา ศรีบุรินทร�

หน�า 371 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010760 นางสาวจุฬาลักษณ� ผาใต�

63113010761 นางสาวภารดี สุภักดี

63113010762 นายคามิน ผลธุระ

63113010763 นางสาวศิริวรรณ เหลือศิริ

63113010764 นายพิสิษฐ� สุนทะโร

63113010765 นางสาวสุดารัตน� อุดามาร

63113010766 นายวรากร แก�วหานิล

63113010767 นางสาวเจนจิรา ภูกองไชย

63113010768 นางสาวจุฑาพัชร รัตนมณเฑียร

63113010769 นางสาวขวัญฤทัย แสนสุภา

63113010770 นายวิเชษฐ�พงศ� เขตสุภา

63113010771 นางสาวกุลชา คานเพชรทา

63113010772 นางสาวสุนิสา สาฆะ

63113010773 นายทินกร โมธรรม

63113010774 นางสาวปนัดดา วิชาราช

63113010775 นางสาวชนิดาภา ศรีวงษา

63113010776 นางสาวอวัสดา อัศวาวุฒิ

63113010777 นายธีระศักด์ิ แก�ววิเชียร

63113010778 นายอภิสิทธ์ิ ฉายวงศ�

63113010779 นางสาวอนงค�นารถ ศิริสิมะ

63113010780 นายเกียรติศักด์ิ พลรักษา

63113010781 นางสาวแพรวนภา พรมวงศ�ษา

63113010782 นายปรเมศ ศรีนนคํา

63113010783 นายหัตถชา สุริยะ

63113010784 นางสาวกมลพรรณชนก สังข�น้ํามนต�

63113010785 นางสาวพรสุดา สุโขยชัย

63113010786 นางสาวศรัญญา สารบรรณ

63113010787 นายกฤษธนา สุพาณิชกร

63113010788 นางสาวทนัญญา เย็นรัตน�
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63113010789 นางสาวไพลิน ภาสุทธ์ิ

63113010790 นายนัฐกานต� อิ้มพัฒน�

63113010791 นายกิตติพงษ� พิกุล

63113010792 นางสาวสุนิสา สอนสมนึก

63113010793 นายจิณณะ เหลาเป

63113010794 นายภาสวัฒน� อาจวิชัย

63113010795 นางสาวธิดารัตน� ลายงาม

63113010796 นางสาวคัทลียา ศรีชาหลวง

63113010797 นางสาวกนกพร เหลือสุข

63113010798 นางสาวลลิตา รัตนะภักดี

63113010799 นางสาวจุฑามาศ สุขโรชนี

63113010800 นายอังคาร แสนโยธา

63113010801 นายธวัชชัย จริยรัตน�

63113010802 นางสาวอภิรดา ชาวพงษ�

63113010803 นายจีระพงษ� เคนพะนาน

63113010804 นายอภิรักษ� โคกศรี

63113010805 นายวัฒนดนัย จันทร�จิต

63113010806 นายศรทอง แสนโชติ

63113010807 นางสาวออรัตน�ดา ประดิษฐ�

63113010808 นางสาวสุดารัตน� แก�วภักดี

63113010809 นางสาวนพมาศ เจริญทัศน�

63113010810 นายณรงค� ศรีชัยมูล

63113010811 นางสาวนิภาวรรณ ใจสุข

63113010812 นางสาวเสาวรส โสสม

63113010813 นางสาวอรณี ทองมา

63113010814 นางสาวจิราภรณ� พิลาวัลย�

63113010815 นางสาวนฤมล ศรีสุข

63113010816 นางสาวภาณุมาส อินม่ันคง

63113010817 นางสาวนันณภัชสรณ� พลมนตรี
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63113010818 นางสาวขวัญชนก เอี่ยมศิริ

63113010819 นางสาวอชิรญา แก>นชัยภูมิ

63113010820 นางสาวสุมาพร เข่ือนสูงเนิน

63113010821 นายสาคร วงษาเนาว�

63113010822 นางสาวสินจัย คําภาพันธ�

63113010823 นางสาวมินตรา เขียวทอง

63113010824 นางสาวกัลยาณี นามมูลตรี

63113010825 นางสาวอรวรรยา บุญฤทธ์ิ

63113010826 นางสาวกันยาวรรณ เคนทวาย

63113010827 นางสาวศรัญยา สุขนิรันดร

63113010828 นางสาวธมลวรรณ ฉัตรกาญจนกูล

63113010829 นายอัสนี สุขะ

63113010830 นางสาวสุภมาส ภูจอมจิตร

63113010831 นางพรพรรณ สัตย�ฌุชนม�

63113010832 นางสาวจีรนันท� หลาบโพธ์ิ

63113010833 นางสาวแพรวนภา นนทะวงค�

63113010834 นางสาวกรกนก จันทขันธ�

63113010835 นางสาวดรุณี ทิพมาตย�

63113010836 นายนิรันดร� เที่ยงทัศน�

63113010837 นางสาววรรณภา ประสงค�ศิลปC

63113010838 นางสาวอัญชลี จันหัวเรือ

63113010839 นางนิชดา พุทธวงศ�

63113010840 นายนิธิศ จิตรจักร�

63113010841 นางสาวอนัญพร ศรีเหล>าหลวง

63113010842 นางสาวศุภัชยา ทับสมบัติ

63113010843 นายวัชรินทร� อินอุเทน

63113010844 นายกิตติศักด์ิ แนนไชย

63113010845 นายธีระยุทธ โพธ์ิบอน

63113010846 นางสาวนพเก�า คล>องดี
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63113010847 นางสาวกรรณิกา สุมารสิงห�

63113010848 นางสาวนิยาดา อุ>มภูธร

63113010849 นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร

63113010850 นางสาวนันทภัค งอกงาม

63113010851 นางสาวอารัตน�ดา แสนอุบล

63113010852 นายจักรี ขาวสวนจิก

63113010853 นายถาวร แสงขาว

63113010854 นางสาวปภัชญา แสนเข่ือน

63113010855 นางสาวจันทิมา สิงห�สําราญ

63113010856 นางสาวอภิชญา จันทะแสง

63113010857 นายสุเมธ ธีระพาพงษ�

63113010858 นายพรชัย เมฆใส

63113010859 นางสาวฉัตรพร กาฬหว�า

63113010860 นายอธิป นวรัตน�

63113010861 นายฉัตรชนันท� นวลรัมย�

63113010862 นายพงษ�ระพี แก�วยางนอก

63113010863 นางสาวสุพัตรา พรมสาร

63113010864 นางสาวสริมล ศรีสว>าง

63113010865 นางสาวธิติยา พรหมนิวาส

63113010866 นางสาวจริยา ฤทธิศักด์ิ

63113010867 นางสาวศยามล ณ หนองคาย

63113010868 นายธนเศรษฐ� หาที

63113010869 นายรัฐกิตต์ิ มาลาทอง

63113010870 นางสาวแขนภา ทับทิมใส

63113010871 นางสาวกมลนาถ พักเท>า

63113010872 นายยอด อรัญเพ่ิม

63113010873 นางสาวจินตนา โสภะบุญ

63113010874 นางสาวละอองดาว ผลบุญ

63113010875 นางสาวรัตนาพร ไชยทองพันธ�
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63113010876 นางสาวจิราพร บุรมสิทธ์ิ

63113010877 นางสาวคําจันทร� คนคม

63113010878 นางสาวสิร�ดาภัทร� ทามาต

63113010879 นายกษิดิศ ลาภเจริญเกียรติ

63113010880 นางสาววลินลักษณ� คําสี

63113010881 นายธีรภัทร คูศรีสกุล

63113010882 นางสาวบุษกร หอมแสง

63113010883 นายนิติพงศ� นัติพันธ�

63113010884 นางสาวกิตติพร นนตะสี

63113010885 นางสาวมยุรา พูลพันธ�

63113010886 นางสาวจิดานันท� ทองลารุจิโรจน�

63113010887 นางสาวขันทอง สุคม

63113010888 นางสาวกานติมา ศรีวรสาร

63113010889 นายชัยนิยม บุบผาชาติ

63113010890 นางสาวนิราวัลย� เชื้อบุญมี

63113010891 นางสาวนันตพร แก�วฝXาย

63113010892 นายเนติพงษ� ปรีชาอมรกุล

63113010893 นางสาวเนตรชนก จันทรเสนา

63113010894 นายอลงกรณ� วงศ�ศรียา

63113010895 นางสาวพรธิดา บรรหาไชย

63113010896 นายอภิรักษ� สีหะวงศ�

63113010897 นางสาวพิชญธิดา บุญวงศ�

63113010898 นายสิรภพ ประชาชัย

63113010899 นางสาวอัญชลี อุปรัตน�ถา

63113010900 นางสาวชุติมา เทอํารุง

63113010901 นางสาวศิริขวัญ พลสวัสด์ิ

63113010902 นางสาวชไมพร หล�าสวย

63113010903 นายภัทรพล ศรีสร�างคอม

63113010904 นางสาวสุพัตรา บุบผา
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63113010905 นางสาวชฎาพร โสสุทธ์ิ

63113010906 นางสาวสุภาพร พิมที

63113010907 นางสาววิไลวรรณ บรรณารักษ�

63113010908 ว>าที่ ร.ต.พิชาภพ ศานติบูรณ�

63113010909 นางสาวสุกัญญา ไชยะสุข

63113010910 นางสาวกนกภรณ� แฉ>งสูงเนิน

63113010911 นางสาวอังคณา ดอนกลอย

63113010912 นางสาวก่ิงแก�ว วงษ�ลา

63113010913 นายเดชา ผาบสิมมา

63113010914 นายณัฐพล กุโรรัตน�

63113010915 นางสาวธัญญพัทธ� เรียมอุดมผล

63113010916 นางสาวเพ็ญนภา กําวัน

63113010917 นางสาวศิริลักษณ� อัยวรรณ�

63113010918 นางสาวอรอนงค� ตีชัยรัมย�

63113010919 นางสาวอ�อมจิต มะลิรื่น

63113010920 นายอดิเรก อ่ําชัยภูมิ

63113010921 นายจตุรภัทร บุตรีสุวรรณ

63113010922 นางสาวอัจฉรา ทาแก�ง

63113010923 นางสาวศิริกาญจน� เป\นมงคล

63113010924 นางสาวสุทธิกานต� จันทา

63113010925 นายวรชัย ไตรยะถา

63113010926 นายอนันต� เพริศแก�ว

63113010927 นางสาวสุจิตตรา หาญณรงค�

63113010928 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ สุวรรณจันลา

63113010929 นายพสกร คําตลบ

63113010930 นายณรงค� ศิระวงศ�

63113010931 นายธนาธิป โยคะสิงห�

63113010932 นางสาวป6ทมา บุณรังศรี

63113010933 นายธนพล ภาวะรีย�
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ระดับปริญญาตรี

63113010934 นางสาวจตุพร สิมมะลี

63113010935 นายธานุวัฒน� พิมพ�พงษ�

63113010936 นางสาวณิชากร ศรีหาเศษ

63113010937 นายอนันทวุธ ดีมา

63113010938 นางสาวธนิศา จินดาธเนศ

63113010939 นายพิทยา ขามอาราม

63113010940 นางสาววริยา เชาว�พานิช

63113010941 นางสาวนาถลัดดา สุวรรณสอน

63113010942 นางสาวสุวนันท� พรมเขียว

63113010943 นางสาวสุภัทรา จักพิละ

63113010944 นางสาวปวีณา คําเชียง

63113010945 นายสุรศักด์ิ เหล>าสุนา

63113010946 นายพิชิตพงษ� สายวิชัย

63113010947 นายเจนณรงค� ขันทะ

63113010948 นายสิริศักด์ิ บุตเพ็ง

63113010949 นางสาวทวินันท� บุญแผ�ว

63113010950 นายธวัชชัย สวาดดี

63113010951 นางสาวพัชญา ราชพัฒน�

63113010952 นางสาวอุไรรัตน� ไชยเดช

63113010953 นางสาวสุกัญญา ผางยศ

63113010954 นางสาวกัลยาณี บุราสิทธ์ิ

63113010955 นางสาวสุฑามณี เมืองมุงคุณ

63113010956 นางสาววิชชุดา นรสาร

63113010957 ว>าที่ร�อยตรีทินวัฒน� แก�วแหวน

63113010958 นางสาวลดาวัลย�M เกษตรเวทิน

63113010959 นายภิญโญ บุตรโคษา

63113010960 นายยุทธนากร โพธ์ิสละ

63113010961 นางสาวจรรย�จิรา เทานางาม

63113010962 นางสาวสุริษา ธีราช
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113010963 นางสาวกัลยา จะเข�ทอง

63113010964 นางสาวปรีชญา บะคะพันธุ�

63113010965 นายเนติพงษ� เนตรพันธ�

63113010966 นายครประสิทธ์ิ โซ>เมืองแซะ

63113010967 นางสาวชุติมา บัวระภา

63113010968 นางสาวปาริกา ดวนดี

63113010969 นางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย

63113010970 นางสาวชลลดา ทองคํา

63113010971 นางสาวแพรวพรรณ แจ>มจันทร�

63113010972 นางสาวพิไลวรรณ กําริสุ

63113010973 นางสาวจารุวรรณ เขตมงคล

63113010974 นางสาวญาณิษา ทองธิราช

63113010975 นางสาวพิณผกา บุษราคัม

63113010976 นายวัชรินทร� อินทะนิน

63113010977 นางสาวอัญมณี ศรีบุญเรือง

63113010978 นางสาวอภิญญาลักษณ� พลกุล

63113010979 นางสาวธัญชนก แก�วทอง

63113010980 นางสาววิภาดา นาชัย

63113010981 นางสาวจิตตรา เจริญภักด์ิ

63113010982 นายธรรมรงค�กุล พวงรัตน�

63113010983 นางสาวนันทิยา ศรีสุวงค�

63113010984 นางสาวเพราพิลาส ประทุมคํา

63113010985 นางสาวกัญญลักษณ� โสระศรี

63113010986 นางสาวศศิประภา พิลาคุณ

63113010987 นางสาวกานต�ธิดา แสนธานี

63113010988 นางสาวลลิตา อันอาจ

63113010989 นางสาวจินดารัตน� คลงพรมอินทร�

63113010990 นางสาวฐานิกา ต>อวาศ

63113010991 นางสาวขนิษฐา ภูแล>นคู>
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63113010992 นางสาวกนกภรณ� มาติยา

63113010993 นางสาวพัชรี บริวัน

63113010994 นางสาวรัตติยากร จันทะศูนย�

63113010995 นางสาวศรัญญา กุลณี

63113010996 นายพิชญ�ธนัท จักรนารายณ�

63113010997 นางสาวนันทกาล พรมเทพ

63113010998 นางสาวทิพย�สุคนธ� วีระนูวานิชย�

63113010999 นางสาวกมล อู>นารี

63113011000 นางสาวพลอยชมพู คนานิตย�

63113011001 นายชนวันท� พงษ�ประเทศ

63113011002 นายธนายุต ครองยุติ

63113011003 นางสาวจิตฤดี เชื้อตาพระ

63113011004 นางสาวฉวีวรรณ กองไชยสงค�

63113011005 นางสาวจีรนันท� มีชัยนาม

63113011006 นางสาวพฤนท�อรสิตา คณะศิริวงศ�

63113011007 นางสาวญาราภรณ� หนูกลาง

63113011008 นางสาววนิดา นามบุปผา

63113011009 นางสาวพิชญนาฏ โนนริบูรณ�

63113011010 นางสาวจิราวรรณ พิมพา

63113011011 นางสาวจิตฤดี เหมะธุลิน

63113011012 นางสาวฑิตฐิตา เสนาไชย

63113011013 นางสาวจินดา นะวะสด

63113011014 นางสาวนาตญา ไกยฝXาย

63113011015 นายพนธกร คุณุรัตน�

63113011016 นางสาวศิริพร ไชยชิต

63113011017 นางสาวป:ยะพร เจนบ�านผือ

63113011018 นางสาววัชรี เสง่ียมวัฒนะ

63113011019 นางสาวอุษณี เลิศชาญ

63113011020 นางสาวทิพย�วัลย� เทพา
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63113011021 นางสาวอัจฉรา เพชรปราณี

63113011022 นางสาวอรอุมา จันทวงศ�

63113011023 นางสาวอมรรัตน� ภูกองไชย

63113011024 นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ

63113011025 นางสาวสารินี ธรรมเจริญ

63113011026 นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค�

63113011027 นางสาวสุภาพร สาเกตุ

63113011028 นางสาวฤดีมาศ ข>วงทิพย�

63113011029 นางสาวศิญาณี สุนสนาม

63113011030 นางเหมือนฝ6น เวฬุวณาธร

63113011031 นางสาวสุดา ซ�ายสุข

63113011032 นางสาวจุฑาภรณ� นาน้ํา

63113011033 นางสาวณัฏฐณิชา สิงห�คิบุตร

63113011034 นางสาวปาลิตา โภคารักษ�

63113011035 นางสาวอรรัมภา ใจคํา

63113011036 นางสาวพิชชานันท� ปทุมวัน

63113011037 นางสาวศิริวรรณ พระราช

63113011038 นายศรชัย สายสิงห�

63113011039 นางสาวพนิดา แก�วสาธร

63113011040 นางสาวสุลีพร ขันบรรจง

63113011041 นายวัฒนพงษ� สุพันธ�

63113011042 นางสาวกาญจนา โพธิวัฒน�

63113011043 นางสาวนัฐติกา แก>นจันทร�

63113011044 นายสินธนา บุญช>วย

63113011045 นายธนวัฒน� บุญกอง

63113011046 นางสาวภาวดี วรรณพงศ�

63113011047 นางสาวกรรณชฎา ม่ิงสูงเนิน

63113011048 นางสาวโชติภา พลศักด์ิ

63113011049 นายราชัน ภูกาบเพ็ชร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011050 สิบเอกณัฐกิตต์ิ มะโนราช

63113011051 นางสาววันทนีย� โพนเพ็ก

63113011052 นายสิรภพ สระจันทร�

63113011053 นางสาวจารียา สุระเสน

63113011054 นางสาวหทัยรัตน� ภาษี

63113011055 นายสุริยันต� บุดดีมี

63113011056 นายเอกพงศ� สีหา

63113011057 นางสาวกนกพร มุกดาม>วง

63113011058 นายพิสิฐ แก�วคําสอน

63113011059 นางสาวมาริษา จรุงพันธ�

63113011060 นายเชษฐา สุริฉาย

63113011061 นางสาวรินดา ภศุนิกร

63113011062 นางสาวสุทธิดา คัณที

63113011063 นางสาวชลธิชา นามเสาร�

63113011064 นางณัฐทิตา แมดมีเหง�า

63113011065 นางสาวกวิศา อุปศรี

63113011066 นางสาวสุดารัตน� พวงพี

63113011067 นางสาวกรรณิการ� ม�าวมงคล

63113011068 นายวีรเชษฐ� ทองแสน

63113011069 นางสาววิราวรรณ� ผลาฤทธ์ิ

63113011070 นางสาวจิราพัชร เก้ืออนันต�

63113011071 นายรัชชานนท� ชินวงค�

63113011072 นายชลทิตย� ศรีตระการ

63113011073 นายณัฐนิกา  �เตือนสายออ

63113011074 นางสาวขวัญฤดี ก�อนแพง

63113011075 นางสาวฤดีมาศ บุสดี

63113011076 นายยุทธินันท� นาจรูญ

63113011077 นางสาวปวีณ�สุดา ประณมศรี

63113011078 นายสิริวัฒน� เสมาม่ิง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113011079 นายสมเกียรติ ใหญ>สาร

63113011080 นายพิพัฒน�พล สัมนวนชี

63113011081 นางสาวภัทรวดี สุทธิอาคาร

63113011082 นางสาวสุทธินี ว>องไว

63113011083 นางสาวแพรวนภา จันศรีอ>อน

63113011084 นางสาวอริยา โคตะวินนท�

63113011085 นางสาววลัยพร บัวบาน

63113011086 นางสาวสมิตา อบมา

63113011087 นายวิโรจน� หนุนน�อย

63113011088 นางสาวปวีณา ไชยขันธ�

63113011089 นายธัญญ�นิธิ ศรีสวัสด์ิ

63113011090 นางสาวสุจิตตรา ทําสุนา

63113011091 นายทรงกิตต� กุลสาร

63113011092 นางธราวรินทร� กันทาทํา

63113011093 นางสาวสิริลักษณ� ไชยคําจันทร�

63113011094 นางสาวเมทินี ศรีหนองยาง

63113011095 นางสาวธีราพร ชานุชิต

63113011096 นางสาวเกษร สิงหันต�

63113011097 นางสาวกนกพร จันทะพงษ�

63113011098 นายสมศักด์ิ ชัยฤาชา

63113011099 นางสาวมยุริญ บุษมงคล

63113011100 นายธนธรณ� เสริมทรง

63113011101 นางสาวณัฐภรณ� อินธิแสง

63113011102 นางสาวปรียาภรณ� หันจังสิทธ์ิ

63113011103 นางสาวสุคนธ�ทิพย� โมหนองเด่ิน

63113011104 นางสาวปาณิสรา วงศ�สง>า

63113011105 นางสาววันเพ็ญ ทองโคตร

63113011106 นางสาวพัชชา อภัยพรม

63113011107 นายวรากร เบ�าไธสง
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ระดับปริญญาตรี

63113011108 นางสาวสุดารัตน� คําศิริ

63113011109 นางสาวศุภรัตน� สอนสะอาด

63113011110 นางสาวปวีณา แก�วโพนทอง

63113011111 นายแมนสหพันธ� ทิพย�เนตร

63113011112 นายอรรถสิทธ์ิ สร�อยหิน

63113011113 นายภูริเดช พานน�อย

63113011114 นางสาวปวีณา ปุริจันทร�

63113011115 นายศุภชัย เครือจันทร�ผา

63113011116 นางสาวขนิษฐา พรมมงคล

63113011117 นายพรชลิต เจริญทรัพย�มณี

63113011118 นายโชคชัย สิมมา

63113011119 นางสาววิไลลักษณ� ขุนทอง

63113011120 นายกําธร พาละ

63113011121 นางสาวนิตยา รามศิริ

63113011122 นายสถาพร พันอยู>

63113011123 นายสุรศักด์ิ สิงห�วงค�

63113011124 นางสาวพิมลวรรณ สุจริต

63113011125 นางสาวธนาภรณ� สุวรรณคุณ

63113011126 นายภัสดา จันทร�นาง

63113011127 นางสาวเบญจวรรณ ศุภนาม

63113011128 นางสาวอรณี สุหา

63113011129 นายพุทธภูมิ แก�ววันนา

63113011130 นางสาวป:ยะวรรณ เฉลิมทรง

63113011131 นางสาวสุดฤทัย หม่ืนวงษ�

63113011132 นายจิรยุทธ มหานิล

63113011133 นางสาวพิมพิลัย หงษาคํา

63113011134 นายกิตติศักด์ิ สร�อยธนู

63113011135 นางสาวป:ยภรณ� บุญประจํา

63113011136 นายธนาวัฒน� พ>อกษ
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63113011137 นางสาวดวงจันทร� ส>อนชัย

63113011138 นางสาวจุฑามาศ พัฒนชัยวัฒน�

63113011139 นายทวีพงศ� คําพิลา

63113011140 นายทวีศักด์ิ อํานาจเจริญ

63113011141 นางสาวพิทธยา พฤติรัตน�

63113011142 นางสาวลภัสรดา เนตรวงษ�

63113011143 นายคุณากร พรประเสริฐ

63113011144 นางสาวเสาวลักษณ� หินพรม

63113011145 นายวรนารถ เย็นวัฒนา

63113011146 นายพัทธกร หลี่อินทร�

63113011147 นางสาวนิภาพร ธานี

63113011148 นางสาวรัชดาพร สายยางห�า

63113011149 นายณัฐพล เชิดชู

63113011150 นายอชิตพล ดีเลิศ

63113011151 นางสาวอาริสา พิมพ�ที

63113011152 นางสาวอรปรียา ศรีจันทร�

63113011153 นายภัทร ธนกัญญา

63113011154 นางสาววัลยา โพนแปnะ

63113011155 นายปTยณัฐ สุขรมย�

63113011156 นางสาวปาลิตา แก�วมณี

63113011157 นางสาวสุวคนธ� มังคราช

63113011158 นายนราธิป เปรมศรี

63113011159 นางสาวสุดารัตน� เหง�าน�อย

63113011160 นางสาวพรรณิภา งอยภูธร

63113011161 นางสาววนิดา เสนาพรม

63113011162 นางสาวพนารัตน� ตระบูรณ�

63113011163 นายจตุฤทธ์ิ พรมศาลา

63113011164 นายชัชวาลย� รุจิโรจน�อําไพ

63113011165 นางสาวอภิญญา ฮมแสน
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63113011166 นางสาวรัตตะพร ทิพยกรรณ�

63113011167 นายสถาพร ดอนชุม

63113011168 นางสาวธนวรรณ อินทิเสน

63113011169 นางสาวลัดดาพร สิงหาด

63113011170 นายณัฐพงษ� อุปทุม

63113011171 นายอัจฉริยะ จันดาวัลย�

63113011172 นายณัฐพงศ� เหนือกลาง

63113011173 นางสาวดุจดาว สุวรรณไตรย�

63113011174 นางสาวณัฐริตา แสนราช

63113011175 นางสาวศิโรรัตน� พนารัตน�

63113011176 นางสาวผกามาศ พุทธแพง

63113011177 นางสาวพรธิดา เผือกมา

63113011178 นางสาวศรุตา วุฒิโรม

63113011179 นางสาวณัฐกานต� นันไตย�

63113011180 นางสาววรรณนิศา ไพคํานาม

63113011181 นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง

63113011182 นายคณิศักด์ิ สิมพันสอน

63113011183 นางสาวภัทราภรณ� หนองหารพิทักษ�

63113011184 นางสาวสุนารี แดงเทโพธ์ิ

63113011185 นางสาวอริสา สนธิเจริญพร

63113011186 นายกฤษฎา ชัยนาม

63113011187 นางสาวมุฑิตา บุญญานุพงศ�

63113011188 นายธีรพงษ� โนนทิง

63113011189 นางสาวดลพร เจริญกิจกุล

63113011190 นางสาวสุทธิการณ� เชื้อคมตา

63113011191 นางสาวดวงแข ศรีพรรณ

63113011192 นายวุฒิชัย ดอนหัวบ>อ

63113011193 นางสาวสุปรียา อุปรัง

63113011194 นายชินวัตร ศรีดามาตย�
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63113011195 นายธนปรัชญ� รัตนวงศ�

63113011196 นางสาวทิพวรรณ ปทุมวัน

63113011197 นางสาวประภัสสร ดําริห�

63113011198 นางสาวเจนจิรา ชีแก�ว

63113011199 นางสาววรรณวิษา สงกา

63113011200 นางสาวจิตรกัญญา มหาพรม

63113011201 นางสาวมาริสา กองฉันทะ

63113011202 นางสาวชมพูนุท มหาจันทร�

63113011203 นางสาวขวัญประภา บูรณะ

63113011204 นางสาวประสพพร พิมเสน

63113011205 นางสาวศลิษา รัตนา

63113011206 นางอรทัย ศรีสุข

63113011207 นายปฏิกาญจน� สีชาลี

63113011208 นายธนศักด์ิ ลาลด

63113011209 นายคณิศร ดีใหม>

63113011210 นางสาวปุณณาสา เสนจันตะ

63113011211 นางสาวพัชรศรี กีรติพงศ�ศักดา

63113011212 นางสาวพิมรตา ลีทองดี

63113011213 นางสาวกรานต�ธิมา คําเห็น

63113011214 นางสาวจริยา ระหวยใจ

63113011215 นางนพวรรณ โพธ์ิพิฑูรย�

63113011216 นางสาวธัญวลัย สิทธิยา

63113011217 นางสาวนราทิพย� กุลจันทะ

63113011218 นางสาวพุทธชาด คงกะพันธ�

63113011219 นายภาคิน ไชยนาม

63113011220 นายจักรพันธุ� ล�ออุทัย

63113011221 นายสยามรัฐ ชุมพล

63113011222 นางสาวณัฏฐา พูลจนะกิจ

63113011223 นางสาวนุชิดา ศรีทารัตน�
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63113011224 นางสาววิมล ต>อชีวัน

63113011225 นางสาวมัลลิกา ชาวประสา

63113011226 นายอรรถวุฒิ วงษาโสม

63113011227 นางสาวจุฬารัตน� เหลาทอง

63113011228 นางธีรพร อินธิแสง

63113011229 นางสาวเจนจิรา ทวดอาจ

63113011230 นางสาวศศิธร สารคร

63113011231 นายกิตติพงศ� มะเสนัย

63113011232 นางสาวปาริฉัตร สุป6ญญา

63113011233 นางสาวเสาวภา ศรีวิเศษ

63113011234 นางสาวสุภาพร พรประเสริฐ

63113011235 นางสาวก่ิงกาญจน� สิงทองชัย

63113011236 นางสาวทัศนีย� บุญสว>าง

63113011237 นางสาวกัญญารัตน� นระแสน

63113011238 นางสาวก่ิงกาญจน� บุตรเสน

63113011239 นายเกียรติพงษ� นรินทร�

63113011240 นางสาวกุลจิรา ชานันโท

63113011241 นางสาวกนกภรณ� ศรีวิชิต

63113011242 นางสาวจรรยาภรณ� วงค�ธรรม

63113011243 นางสาวชรัณยภัทร� ประเคน

63113011244 นางสาวสุณารักษ� สุขภูวงค�

63113011245 นางสาวฤทัยรัตน� เอ็นเหล>าคาม

63113011246 นางสาวจุฬาพร ถาวงกาง

63113011247 นางสาวกุลธิดา มะลาไวย�

63113011248 นางสาวนงเยาว� คํานาดี

63113011249 นายถิรวุฒิ บุญจันทร�

63113011250 นายวโรดม อัคนิจ

63113011251 นางสาวณัฐสุดา ประเสริฐสังข�

63113011252 นางสาวคณิตา ป6ญญา
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63113011253 นางสาวทิพวรรณ ประทุมลี

63113011254 นางสาวจุฑามาศ สัพโส

63113011255 นายอภิวัฒน� บ>อบัวเงิน

63113011256 นางสาวดวงกมล ศรีธง

63113011257 นางสาวเจนจิรา โคตรวิชา

63113011258 นางสาวรัตติยา สายธิไชย

63113011259 นายสรนันท� บุญมาประสิทธ์ิ

63113011260 นายประสพโชค พลอินทร�

63113011261 นางสาวณัฏฐณิชา ฆารบุญ

63113011262 นางสาวอริสา ศรีนา

63113011263 นางสาวอนงค� สายแก�ว

63113011264 นายกันต� ไทยเหนือ

63113011265 นางสาวมณีรัตน� มูลทากุล

63113011266 นางสาวสาเรศ ไชยมงคุณ

63113011267 นายบัณฑิต ผดุงจิตร

63113011268 ส.ต.ต.วรภต ภูมิสุราษฎร�

63113011269 นางสาวประไพพิมพ� รัตนประเสริฐ

63113011270 นางสาววิไล งามดี

63113011271 นางสาวอรปรียา อ�วนศรี

63113011272 นางสาววิภาวรรณ คําภาพงษา

63113011273 นายพูนทรัพย� ขุนสอน

63113011274 นางสาวกฤษฎาภรณ� นิคม

63113011275 นางสาวชนกเนตร นามเหลา

63113011276 นางสาวชฎาธร บุญสาย

63113011277 นางสาวรัศมี แก�วดารา

63113011278 นายปรัชญา มะลุลี

63113011279 นายณัฐวุฒิ พรมทอง

63113011280 นางสาวอรนุชา พรมสิงห�

63113011281 นางสาวธิดาพร โพนชา
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63113011282 นางสาวกชกร ป:นะกะสา

63113011283 นางสาวบุษบา มูลสมบัติ 

63113011284 นางสาวปวีณา อรรคศรีวร

63113011285 นางสาววราภรณ� บัวเสริฐ

63113011286 นางสาวรัชนี ชนะกุล

63113011287 นางสาวพรชนก สําเภา

63113011288 นางสาวป6ฐฑารีย� มาตย�โพธ์ิศรี

63113011289 นายยุทธนา นามสง>า

63113011290 นายสิทธิพล สิงห�ภา

63113011291 นางสาวชไมพร โสภาน้ํา

63113011292 นายชัชชัย วรรณสุทธ์ิ

63113011293 นางสาวปาริสา พาพินิจ

63113011294 นางสาวราตรี ตู�แก�ว

63113011295 นางสาววิไลลักษณ� ปะจุดทะสี

63113011296 นางสาวสมีหรา นันทอง

63113011297 นางสาวสรัญทิพย� พรมสมบัติ

63113011298 นายอรรถพล พลแพงขวา

63113011299 นายนิคม โคตรจันทร�อุด

63113011300 นายกิตติพงษ� ล>องแซง

63113011301 นางสาวศกลวรรณ แก�วไทรหงวน

63113011302 นางสาวกนกกาญจน� พิพิธกุล

63113011303 นางสาวหทัยรัตน� ไชยเลิศ

63113011304 นายยศภร จินดารส

63113011305 นายชายชาญ สาขันธ�โคตร

63113011306 นายอัครพล รัตนพลแสน

63113011307 นางสาวอุลัยรักษ� หอมหวล

63113011308 นางสาวชนานันท� ผันกลาง

63113011309 นางสาวเจนจิรา ชูพินิจ

63113011310 นางสาวรุ>งนภา กวดนอก
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63113011311 นางสาวฐิตาภรณ� ทวีชัย

63113011312 นายพัฒนพงศ� สารสมัคร

63113011313 นางสาวชุติมา พาเพียเพ็ง

63113011314 นางสาวณัฐธิดา วงศ�เครือศร

63113011315 นายธนาธิป ธนทรัพภัทรโชติ

63113011316 นางสาวสุพัตรา ชัยแก�ว

63113011317 นายเตชิต โพนสงคราม

63113011318 นางสาวขนิษฐา ชิณศรี

63113011319 นายวิษณุ เนธิบุตร

63113011320 นางสาวพรพรรณ ตราไข

63113011321 นายพงษ�สิทธ์ิ สิบเม่ียง

63113011322 นางสาวธัญพร ภูชุม

63113011323 นางสาวธัญญารัตน� บุบผา

63113011324 นางจันทร�เพ็ญ อุตนาม

63113011325 นางสาวอภิญญา ประกอบพานิช

63113011326 นางสาวป:ยธิดา วารีศรี

63113011327 นางสาวดาวศิริ จุฬารี

63113011328 นายพงษ�ศิริ พิมพ�ชัย

63113011329 นายศญาดา นาหิรัญ

63113011330 นางสาวเบญจรัตน� กองศรี

63113011331 นางสาวประวินนา อุผา

63113011332 นายประกาศิต โปทาหลี

63113011333 นางสาวสิรีธร ชัยสารี

63113011334 นายนิรัชภูมิ วงษ�คลองเข่ือน

63113011335 นางสาวรุจิรา ตันตีบ

63113011336 นางสาวพิมพ�ปวีณ� วงษ�คําหาญ

63113011337 นางสาววราลักษณ� อ>อนทุม

63113011338 นางสาวประภัสรา ป:ยาโยค

63113011339 นางสาวพัชราภรณ� คําหล�า
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63113011340 นายปรีชาวัฑฒ� ทุมเทียง

63113011341 นายต>อศักด์ิ เยาวะเรศ

63113011342 นางสาวสุพรรษา ซามัชฌิมา

63113011343 นางสาวธิดาทิพย� มะโรงชัย

63113011344 นางสาวศิริรัตน� ทองโคตร

63113011345 นางสาวศศิวิมล จันสุตะ

63113011346 นายจิรพงศ� ผันผ>อน

63113011347 นางสาวป6ทมาภรณ� สิมศรี

63113011348 นายศุภสิทธ์ิ จุลจันทนโพธ์ิ

63113011349 นางสาวชยอร อรกุล

63113011350 นางสาวจุฑารัตน� บุญไพโรจน�

63113011351 นางลลิตา สุวรรณแจ>ม

63113011352 นางสาวขวัญฤดี ปาเขียว

63113011353 นางสาวสุทธิกานต� รักษาภกดี

63113011354 นางสาวนันทิกานต� ว>องไว

63113011355 นางชฎารัตน� ช>วยมิตร

63113011356 นางสาวอาทิตา ต�นสวรรค�

63113011357 นางสาวมลฤดี เหลาแก�ว

63113011358 นางสาวนภัสมน สุขจร

63113011359 นางสาวธัญชนก มูลคําสุข

63113011360 นางสาวจุฑารัตน� ภูมิพนา

63113011361 นางสาวพิมพ�ภัทรา ทาทอง

63113011362 นางสาวอรญา สิงห�คํา

63113011363 นางสําราญ ไชยวุฒิ

63113011364 นายอุกฤษฎ� กองภา

63113011365 นางสาวรุ>งนภา ชรินทร�

63113011366 นางสาวฐิติพร พรหมมา

63113011367 นางสาวนิภาภรณ� แก�วอ>อน

63113011368 นางสาวธัญพร กํายานหอม
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63113011369 นางสาวนุชจนาถ หน>อแก�ว

63113011370 นางสาวอรวรรณ อินทร�สุวรรณ�

63113011371 นางสาวจิตรานุช เบ�าทอง

63113011372 นางสาวกานต�ธิดา น�อยนรินทร�

63113011373 นางสาวธัชญวรรณ� บุญนราพิทักษ�

63113011374 นางสาววชิราภรณ� ชาวสุรินทร�

63113011375 นายอรรถพล วิลัยปาน

63113011376 นางสาวเหมือนฝ6น ศรีรักษา

63113011377 นางสาวพรลภัสสร จารุโรฒพงศภรณ�

63113011378 นายสหรัฐ อัครฮาดศรี

63113011379 นางสาวกมลชนก นาพงษ�

63113011380 นางสาวรุ>งทิวา มาลา

63113011381 นางสาวนารีรัตน� สีทา

63113011382 นางสาวสราวดี ทินาเทศ

63113011383 นายสุทธิพงษ� อุปพงษ�

63113011384 นายภาณุพงศ� สอนโกษา

63113011385 นางสาวพัชรีรัตน� พละสุข

63113011386 นางสาวสุภัทรา ประโจทันตา

63113011387 นางสาวธนธรณ� บุญชู

63113011388 นายธรรมนิตย� นาโสก

63113011389 นางสาววรรณนิภา บัวสิงคํา

63113011390 นางสาวสุภาพร สุนะ

63113011391 นายป:ยพันธุ� มูลดี

63113011392 นางสาวศรินรัตน� จันทร�ไทยธชา

63113011393 นางสาวกมลรัตน� แสนสุมา

63113011394 นางสาวเอมอร ยางสําเนียง

63113011395 นายอิทธิพล ผงสามสิบ

63113011396 นายธนทร ชัยเหลา

63113011397 นางสาวศิริลักษณ� จันทนาม
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63113011398 นายอัควัฒน� ภาสดา

63113011399 นางสาวจุฑามาศ อภัยโส

63113011400 นางสาวศุภนุช ก�อนแพง

63113011401 นางสาวสุชาดา ปะสังคิณี

63113011402 นายจักรวาล ไชยแสง

63113011403 นายอนุชา สวยงาม

63113011404 นายจักรพงษ� ผลากาญจน�

63113011405 นางสาวพิจิตรา ศรีจูม

63113011406 นางสาวน้ําทิพย� ทรงคาศรี

63113011407 นางสาวบุณฑริก คงชัย

63113011408 นางสาวปรียาภรณ� ประพฤติ

63113011409 นายบวรวิชญ� ผิวผาง

63113011410 นางสาววรชพร ภาษี

63113011411 นางสาวธนัญญา สุจริต

63113011412 นางสาวนริสา เรืองศักด์ิ

63113011413 นางสุมาลัย ไชยภูมิ

63113011414 นางสาวกนกอร บุญไตร

63113011415 นางสาวอภัสรา สมน�อย

63113011416 นางสาวภัฏชนก รัตนคุณากร

63113011417 นางสาวอรไพลิน บุพศิริ

63113011418 นายพีระยุตม� ศรีสุกใส

63113011419 นางสาววราภรณ� โพธ์ิศรี

63113011420 นางสาวรุ>งฤดี ชินปาปุน

63113011421 นางสาวพัทรธาภรณ� สิงห�โต

63113011422 นางสาวประภัสรา ศรีเมือง

63113011423 นายสุระไกร สุนารักษ�

63113011424 นางสาววิมลศิริ มุขมณี

63113011425 นายคริษฐ� ลีลาด

63113011426 นางสาวจิราพร ม่ิงชัย
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63113011427 นายจักรภัทร คําฤาชัย

63113011428 นางสาววรรณรัตน� หาวิรส

63113011429 นายณัฐพร คําสอน

63113011430 นางสาวบังอร สืบจิต

63113011431 นางสาวนริศรา สิงห�ชาติ

63113011432 นางสาวพนิดา สมรฤทธ์ิ

63113011433 นางสาวพร�อมฝน เทพวงศ�

63113011434 นายธนพัฒน� พิมพภิรมย�

63113011435 นายพิพัฒน�ชัย ไวยพัฒน�

63113011436 นางสาวเพชรสุดา นนทะศรี

63113011437 นางสาววีระวรรณ ศรีขาว

63113011438 นางสาวนันทวัน จันทะคุณ

63113011439 นางสาววรารัตน� มาตราช

63113011440 นางสาวณญา จาดฮามรด

63113011441 นางสาวณิศาชล ชาวดร

63113011442 นางสาวศิริรัตน� รูปไสย

63113011443 นางสาวพัชรินทร� สาลีสุวรรณ

63113011444 นางสาววราพร ขะแมสันเทียะ

63113011445 นางสาวฐาปนีย� สืบสิงห�

63113011446 นายกฤตพล เสิกภูเขียว

63113011447 นายวีรยุทธ ทองประทุม

63113011448 นางสาววรากร บุษมงคล

63113011449 นายจักรวาล ถนอมพันธุ�

63113011450 นางสาวเพชรลดา เข็มพล

63113011451 นางสาวภาณุมาศ จันทร�สุภา

63113011452 นางสาวทิพปภา ตาทา

63113011453 นางสาวกัญญา ตินะรักษ�

63113011454 นางสาวภัคจิรา สุขสุวรรณ

63113011455 ส.อ.อภิชาติ เทรักสี
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63113011456 นายเฉลิมชัย หลวงพินิจ

63113011457 นายภานุวัฒน� พรมมาหล�า

63113011458 นางสาวชมัยพร เหล>าทะนนท�

63113011459 นางสาวจิราวรรณ วิเศษดี

63113011460 นายกิตติพงษ� ฟูมบุญ

63113011461 นายศราวุธ สมนางรอง

63113011462 นางสาวพัชราภรณ� เศษเพ็ง

63113011463 นางสาวณัฐธิดา มานุจํา

63113011464 นายวีรชัย พาพรมลิก

63113011465 ว>าที่ ร.ต.กิตติพงษ� บุตะกะ

63113011466 นายวินล หล�าพลทัน

63113011467 นายศุภวัฒน� แย�มสุข

63113011468 นางสาวณภัชชมนต� ทองนพคุณ

63113011469 นางสาวบุญรักษา คาดีวี

63113011470 นางสาวปรางรวี พ>อชมภู

63113011471 นางสาวปรียาพร เครือชารี

63113011472 นายนาวี นาสูงชน

63113011473 นางสาวนิตชนก นาลงพรม

63113011474 นางสาวหทัยรัตน� ประกอบกิจ

63113011475 นางสาวจุฑามาศ ป6ญญาสวัสด์ิ

63113011476 นางสาวชฎาพร ควรเสนา

63113011477 นางสาวณัฐพร บัวขม

63113011478 นางสาวเสาวนีย� เพชรสังคูณ

63113011479 นางรัชนู เสวะนา

63113011480 นายศุภกร ขจรวุฒินันท�

63113011481 นางสาววัลลี สินสกุล

63113011482 นางสาวพิมพ�ลภัส เกตุกัณหา

63113011483 นางสาวมณีรัตน� มะตนเด

63113011484 นางสาวเบญจรงค� จงมีเดช
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63113011485 นางสาวนรมน วัตระดี

63113011486 นางสาวชญานี อินทรธิราช

63113011487 นางสาวมนัสสวาท รัตนสิงห�

63113011488 นางสาวกฤษณา บุหรัน

63113011489 นายศุภวิชญ� เจริญไชย

63113011490 นางสาวนิภาพร โกษากุล

63113011491 นางสาวมินนภา พรมสิทธ์ิ

63113011492 นางสาวภัสรา แพงงอ

63113011493 นางสาวเปรมฤดี อินทะวงศ�

63113011494 นางสาวนิลรดา พ้ืนหัวสระ

63113011495 นายธนบูรณ� ปะวันตา

63113011496 นางสาวพัชนีย� ศรีแสน

63113011497 นางสาวนันทวัน พลศรี

63113011498 นางสาววิภาเพ็ญ อภัยสูงเนิน

63113011499 นายธนากร ทองทิพย�

63113011500 นายธีระศักด์ิ มาตรฝาง

63113011501 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงอ>อน

63113011502 นางสาวยุบล ป6ญญาใส

63113011503 นางสาวมัชฌิมา แสงสว>าง

63113011504 นางสาวนิรมล ศรีกุลวงษ�

63113011505 นางสาวสุภวรรณ ทิพราช

63113011506 นายนครินทร� ใจสุข

63113011507 นายเสกสิทธ์ิ กองณรงค�

63113011508 นายภัททาวุธ กลยนีย�

63113011509 นางสาวศิริรัตน� ชัยเลิศ

63113011510 นางกฤตยา สุขมา

63113011511 นายวีระ คําป6ญโญ

63113011512 นางสาวจินดารัตน� โมลี

63113011513 นางสาวชนิดา บุญวงค�
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63113011514 นายคเชนทร� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113011515 นางนิภา สิงห�เสนา

63113011516 นางสาวจารีย�ญา กองทอง

63113011517 นายยุทธพล วงค�สีดา

63113011518 นางสาวเบญจพร นาทราย

63113011519 นายอภิสิทธ์ิ สร�อยคํา

63113011520 นางสาวกนกพร ภาโนมัย

63113011521 นายบดินทร�ดุVก ไชยชาติ

63113011522 นางสาวศิขรินธาร แสนจําลา

63113011523 นางสาวนริศรา คําบุญมี

63113011524 นางสาวป:ยะฉัตร ไชยเชษฐ�

63113011525 นายพิชิตชัย กุลวงษ�

63113011526 นายทรงพล วรรณพราหมณ�

63113011527 นางสาววรัญญา แก�วสนิท

63113011528 นางสาวหทัยชนก ปานนอก

63113011529 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมสําอางค�

63113011530 นางสาวสุกานดา สุขอ�วน

63113011531 นางสาวประภาพร อ>อนแก�ว

63113011532 นางสาวกฤษติญาภรณ� บุญส>งวัฒนาศิริ

63113011533 นายอํานาจ ที่ภักดี

63113011534 นางสาวสุภาพร ย้ิมย>อง

63113011535 นายอนวัช บุนนาค

63113011536 นางสาวสุดาภรณ� ไชยคีนี

63113011537 นางสาวฉัตรณฤภัทร ภัญชโสภา

63113011538 นางสาวนันทิดา หาระคุโน

63113011539 นางสาวอัญชลี สุริวงศ�

63113011540 นางสาวพิมพ�ชนก ทะจาย

63113011541 นางสาวพรจรัส ดอกบัว

63113011542 นายเชาวลิต ท>าน้ําเที่ยง
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63113011543 นางสาวปาริชาติ เมืองแทน

63113011544 นางสาวนันทนัช คําสุภา

63113011545 นางสาวปราณี อินไกรดี

63113011546 นายวีรวัฒน� ภูลายดอก

63113011547 นางสาวลลิตา ชัยภิบาล

63113011548 นางสาวสุนิสา เพชรสวัสด์ิ

63113011549 นางสาวนันทิชา ยุทธเนตร

63113011550 นางสาวสายฝน พรมดี

63113011551 นางสาวนัฐญา กําพระบาง

63113011552 นางสาวมยุรี จาดบุญมา

63113011553 นายป6ญญา บุญราวิกุล

63113011554 นางสาวธิติยาภรณ� พลราชม

63113011555 นางสาวปณัฐดา มาอุ�ย

63113011556 นางสาวชฎาภรณ� ตรีกมล

63113011557 นายจิรวัฒน� หม่ืนภักดี

63113011558 นางสาวกาญจนา ยอดนครจง

63113011559 นายสุรชัย ไชยนาน

63113011560 นางสาวนุชธิดา อ�วนอินทร�

63113011561 นางสาวเกศิญานนท� ศรีกุลวงศ�

63113011562 นายสัตยา ท�าวสูงเนิน

63113011563 นางสาวนิศารัตน� พลโต

63113011564 นางสาวอาริตา โสดาพรม

63113011565 นางสาวสุกัญญา อ>างมัจฉา

63113011566 นางสาวสุมินตราพร ฉิมงาม

63113011567 นายวีระชัย เพ็งสว>าง

63113011568 นางสาวจินตนา กวนคําอุ�ย

63113011569 นางสาวเมวิญา จันทรเสนา

63113011570 นายสุขสันต� โคตรชารี

63113011571 นางสาวรุ>งนภา กลางโยธี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011572 นายไกรฤกษ� วงค�อุตส>าห�

63113011573 นางสาวสุมิตรา กุตัน

63113011574 นางสาวสุดารัตน� กระบือคูณ

63113011575 นางสาวพรชุตา เปรี้ยวปรี

63113011576 นางสาวดรุณี นนยะโส

63113011577 นางสาวเพียงรวี พลอยวิเลิศ

63113011578 นางสาวฐิติพร รูปเหมาะ

63113011579 นายป6ญญา จันทะแจ>ม

63113011580 นางสาวนุชนาถ มหาชัย

63113011581 นายยศพนธ� ทับธานี

63113011582 นางสาวลําใย กระทู�นันท�

63113011583 นายโชคชัย เดชสอน

63113011584 นายฉัตรชัย บุตรเทพ

63113011585 นางสาวอนงค�นาถ เศษฐาพรมรินทร�

63113011586 นางสาวจุไรพร ดวงทิพย�จันทร�

63113011587 นางสาวขนิษฐา มาลม

63113011588 นางสาวสมพิศ แก�วพวง

63113011589 นางสาวสุพัตรา คําวันดี

63113011590 นายคํารณ เปาวะนา

63113011591 นางสาวกมลวรรณ สมคุณา

63113011592 นางสาวสิฏฐิพร ศรีดาวัตร�

63113011593 นางสาวปริตา พันแสง

63113011594 นายสุทธเนตร จันทาไพ

63113011595 นางสาวชนินทร�ทิพย� พรหมกูล

63113011596 นางสาวชาลินี ไชยคําจันทร�

63113011597 นางสาวประภาภรณ� สิงห�ศิริ

63113011598 นางสาวขวัญเรือน เกวใจ

63113011599 นายณัฐดนัย สกูลหรัง

63113011600 นางสาวรสนันท� ตุ�มสันเทียะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011601 นายชิตพล พิกุลทอง

63113011602 นางสาวพรทิพย� แสงวงค�

63113011603 นางสาวศศิธร พิมพเคณา

63113011604 นางสาวอรพินท� ศรีษะเกตุ

63113011605 นางสาวศิริพร บัวแพง

63113011606 นางณัฐรวดี สืบสําราญ

63113011607 นางสาวพัชรา วิสัย

63113011608 นายอาทิตย� สืบสารคาม

63113011609 นางสาวชลดา พูนดี

63113011610 นายธนวิชญ� วรรณคีรี

63113011611 นางสาวทิพอาภา อุ>นศิริ

63113011612 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีพันธบุตร

63113011613 นายชัญญาวิชญ� แสงผา

63113011614 นางสาวระพีพร อุตรหงษ�

63113011615 นางสาวชลพรรษา น้ํานวล

63113011616 นางสาวสุภาพร บุตรวงค�

63113011617 ว>าที่ ร.ต.ครองชัย พรหมกุล

63113011618 นายสัมพันธ� พ่ึงสุข

63113011619 นางสาวรังสินี หล�าหิบ

63113011620 นางสาวณัฐฐิยา วรรณวงศ�

63113011621 นางสาวพัชราภรณ� ผลไม�

63113011622 นายชัชวาล โสมแสงสัย

63113011623 นางสาวสุธาสินี สกุลวิริยะ

63113011624 นางสาวฐิติมา วรดง

63113011625 นายชัชวาล ระหันสิม

63113011626 นางปริศนา นาแก>น

63113011627 นางสาวอิสรียา อิดอ>อน

63113011628 นางสาวอภัยวรรณ เสียงเพราะ

63113011629 นางสาวยุภาพร คําไฮ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011630 นางสาวพรรษา แก�ววิชิต

63113011631 นายวทัญ�ู สภา

63113011632 นางสาววรรณิดา ประทุมรัตน�

63113011633 นางสาวนิตยา ชารี

63113011634 นางสาวพุทธิดา แก�วลอดหล�า

63113011635 นางสาวกมลวรรณ โพชะโน

63113011636 นางสาวกนกวรรณ กํ่าสี

63113011637 นางสาวจิราพร ศรีเชียงขวาง

63113011638 นางสาวปรารถนา ขําโนนเพ่ิม

63113011639 นางสุนิสา สมบูรณ�ธรรม

63113011640 นางสาวรุจิรา ดอนหล�า

63113011641 นางวรัชญานันท� เจียมเกตุ

63113011642 ว>าที่ร�อยตรีวรวุฒิ ติยะบุตร

63113011643 นางสาวศิรินภา แสงงาม

63113011644 นายมนัส สมสล�าง

63113011645 นายชลชัย อาษาทํา

63113011646 นายจักรกฤษณ� ธิศรี

63113011647 นางสาวอัจฉราพร อินกอง

63113011648 นางสาวมุจลินท� ขันติมนต�

63113011649 นายวัชรพงษ� ทาระแพน

63113011650 นายปริวัฒน� ขันลุน

63113011651 นางสาวศิริเพ็ญ มีหลิน

63113011652 นายธนากร เวฬุวนารักษ�

63113011653 นางสาวศุภรัตน� แสนพงษ�

63113011654 นางสาวอริสา คําพิพากษ�

63113011655 นางสาวกิยารัตน� บัวรัตน�

63113011656 นางสาวกรรณิการ� หล�าคอม

63113011657 นางสาวมินตรา อุตมะบาล

63113011658 นางสาวน้ําผึ้ง วิถุนัด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011659 นายวีระชัย ศรีโยธา

63113011660 นายคํารณ จําปาทอง

63113011661 นางสาวบุญญาพร ข>วงทิพย�

63113011662 นายพลพจน� ภัคพงศ�นพัตธร

63113011663 นางสาวนัฐดาวรรณ จันพิมสี

63113011664 นางสาวอรัญญา วังคีรี

63113011665 นายรัฐวิชญ� บุญชัยกิตติวัฒน�

63113011666 นางสาวอรทัย โสพุฒอ>อน

63113011667 นางสาวเครือฟUา คนหม่ัน

63113011668 นางสาวนิโลบล ไชยโคตร

63113011669 นางสาวศิรประภา คชพรม

63113011670 นายศานิท แสงไพ

63113011671 นายวรายุทธ รูปคม

63113011672 นางพัชรินทร� เรืองศรี

63113011673 นางสาวรัตติกาล คํามุกชิก

63113011674 นางสาวบังอร คําระกาย

63113011675 นายอนุสรณ� แสงเขียว

63113011676 นางสาวสโรชา บุตรดี

63113011677 นางสาวนิภาพร ธุระที

63113011678 นายนันทวัฒน� ศักด์ิสกุล คุณากร 

63113011679 นางสาวสิริพร นาคทน

63113011680 นางสาวเนาวรัตน� พ้ืนชมภู

63113011681 นางสาวกมลเกียรติ เหล>าประเสริฐ

63113011682 นางสาวฐิติยา มีลา

63113011683 นายศุภักษร วงศ�กาฬสินธุ�

63113011684 นางสาวเทพธิดา สัมมา

63113011685 นางสาวจิดาภา ภู>นาค

63113011686 นางขวัญใจ เปUาปXาเถ่ือน

63113011687 นางสาวนริศรา ใยปางแก�ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011688 นายอธิวัฒน� จอดนอก

63113011689 นายเขมทัต สุริโย

63113011690 นางสาวสุภาพร เบ�าเรือง

63113011691 นางพรทิพย� เดชกวินเลิศ

63113011692 นายกฤษประชา ผาสุข

63113011693 นางสาววนัชพร สุทวา

63113011694 นางสาวนัฏชรินทร� การนิจ

63113011695 นายเมธาวี สุขจันดา

63113011696 นายฉัตรชัย นาเมืองรักษ�

63113011697 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิสัย

63113011698 นางสาวอําภา น�อยตะวัน

63113011699 นางสาวกาญจนา ลิภา

63113011700 นางสาวณัฐมน ทิพย�มณี

63113011701 นางสาวมณฑกานต� สุวรรณศรี

63113011702 นางสาวสุทินา ตระกูลมา

63113011703 นางสาวรุ>งนภา แก�วสุขแสง

63113011704 นายอนันต� สิงห�ขันธ�

63113011705 นางสาวทวินันท� ศิริเวช

63113011706 นางสาววิไลพร แข็งขัน

63113011707 นางสาวศศิวิมล ช่ํามะณี

63113011708 นายสุริยพงษ� ภักดีวิจิตร

63113011709 นางสาวขนิษฐา คนยืน

63113011710 นางสาวกันตา สกุลทอง

63113011711 นางสาวจิตราพัชญ� แสนคํา

63113011712 นายคณาศักด์ิ วงศ�พิมสอน

63113011713 นางสาวจามจุรี จรูญไธสง

63113011714 นายพิบูรณ� เส�นเศษ

63113011715 นายพงษ�สิทธ์ิ พลทัดสะ

63113011716 นางสาวรัตติกา พลโยธา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011717 นางสาวพรรษินี แนวประเสริฐ

63113011718 นางสาววิจิตรา รัตนวงศา

63113011719 นางสาวเกวลีน แทบสี

63113011720 นางสาวกาญจนา ปรัชญาบุตร

63113011721 นางสาวอภิญญา สงวนนาม

63113011722 นางสาวนฤมล วะหะโร

63113011723 นายพงศธร พงทะวง

63113011724 นางสาวณัฐกานต� แถวป6ดถา

63113011725 นางสาววิภาวรรณ กุลวงษ�

63113011726 นางสาวปดิวรัดา วงศ�ศรีชัย

63113011727 นางสาวกัญญาภัทร จันทา

63113011728 นางสาวประภัสสร บุสุวะ

63113011729 นายสุรัตน� แก�วแก>นคูณ

63113011730 นางสาวสมบูรณ� หนันอ�าย

63113011731 นางสาวอาภาภรณ� นาโควงค�

63113011732 นายเจตจรัล นามเมฆ

63113011733 นายจตุรงค� วระมุล

63113011734 นายเกียรติคุณ วิเศษศรี

63113011735 นางสาวปภัสรา สาระรัตน�

63113011736 นางสาวจรรยสรณ� ศิริโรจน�

63113011737 นายรณชัย บวรตระกูล

63113011738 นางสาวศิริญา บัวหลวง

63113011739 นางสาวอุทัย เก�ากระโทก

63113011740 นางสาวสมัญญา แน>นอุดร

63113011741 นายเพชรประชา เพ็งอํานาจ

63113011742 นางสาวฐิตารีย� รณเรืองฤทธ์ิ

63113011743 นางรัตนา วงศ�พยัคฆ�

63113011744 นางสาวสาลินี อุดอ�าย

63113011745 นางสาวจุฑามาศ กองผาพา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011746 นางศิริลักษณ� พรมเวียง

63113011747 นายทนงศักด์ิ ดวงมาลา

63113011748 นางสาวนันทิกานต� โคตรเสนา

63113011749 นางสาวศิริรัตน� คงป6นนา

63113011750 นางสาวณัฐริกา จันสีดา

63113011751 นางสาวณัฐกาญจน� บุญคอย

63113011752 นางสาวกุลยา สายสุพรรณ

63113011753 นายเขตต�ตะวัน แสงคํา

63113011754 นางรุ>งนภา โคตรแสนลี

63113011755 นายปฏิภาณ อาษารินทร�

63113011756 นายวทัญ�ู หอมหวล

63113011757 นางสาววรรณริษา ไชยสิทธ์ิ

63113011758 นายทนงศักด์ิ พิมทุวัน

63113011759 นางสาววริศรา ใวยวัฒน�

63113011760 นางสาวภิทยาภรณ� เป\นสุข

63113011761 นางสาวธีวรา สํานักบ�านโคก

63113011762 นางสาวสุภารักข� แข็งเขา

63113011763 นางสาวจณิสตา ทาตา

63113011764 นางสาวอรอนงค� สายทองสุข

63113011765 นางสาวภาณินทร�ญดา ไชยคาม

63113011766 นางสาวจิราวรรณ ศรีชุยชาย

63113011767 นางสาวจีราภรณ� เยท>าตะโก

63113011768 นางสาวสุวิตรา สารศรี

63113011769 นายธวัชชัย รมราศรี

63113011770 นางสาวรัตนาภรณ� ชาแสน

63113011771 นางสาวชาลินี ทาวะลุน

63113011772 นางสาวดารุณี ทับพิลา

63113011773 นางสาววิลาวรรณ� ไตรรัตน�

63113011774 นางสาวทิพวัลย� เหลือผล

หน�า 406 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113011775 นายสร�างสรรค� นามวงษา

63113011776 นางลําไพ จันทร�ขอม

63113011777 นางสาวทิพวรรณ พุทธคู

63113011778 นายจักรกฤษ ชุมแวงวาปT

63113011779 นางสาวจุฑาทิพย� กิจรักษา

63113011780 นายทรงพล ดวงสิมมา

63113011781 นางสาวสุรัชนันท� ธนปราชญ�เปรื่อง

63113011782 นายอภินันต� วรรณกุล

63113011783 นางสาวสวณีย� คําอ�วน

63113011784 นางสาวดวงฤดี ศรีนวล

63113011785 นางสาวจิตรา บุญช>วย

63113011786 นางสาวอรติมา บุญก�อน

63113011787 นางสาวรสิตาวีร� กอบสุขจิรทัศน�

63113011788 นายผดุงเกียรติ ศรีทิพย�ปUอม

63113011789 นางสาววนัสนันท� ภาโนมัย

63113011790 นางสาวรัตนากร ประก่ิง

63113011791 นางสาวพิชญดา ชอบสวน

63113011792 นายทักษิณ ประก่ิง

63113011793 นางสาวจิตติมา วงค�ลุน

63113011794 นายพีระวิทย� กาญบุตร

63113011795 นางสาวกนกลักษณ� รุ>งเรือง

63113011796 นางสาววิจิตรา แข็งแรง

63113011797 นายชโลธร เครือสังข�

63113011798 นางสาวธัญชนก ศรีเทียน

63113011799 นางสาวนิภาวรรณ� ลีสมโภชน�

63113011800 นางสาวรัชดาพร แก�วนาคูณ

63113011801 นางสาวพิณทิพย� ไชยมาศ

63113011802 นางสาวสุจิตรา ดาคํา

63113011803 นายวรากร วงศ�สิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63113011804 นางสาววิลาวัณย� อภัยโส

63113011805 นายวุฒินันท� ประสาริบุตร

63113011806 นางสาวอาริตา วิจารณรงค�

63113011807 นางสาวเทียรสว>าง ทองพิทักษ�

63113011808 นางสาวธิดาภรณ� ผาจันทร�

63113011809 นางสาวศศิมาภรณ� นันทะสิงห�

63113011810 นางวิภารัตน� อาจทอง

63113011811 นางสาวสินาภรณ� ล>ามละคร

63113011812 นางสาวจันทร�เพ็ญ น�อยบัวทิพย�

63113011813 นายวัชร โลกธาตุ

63113011814 นางสาวพัชริดา สุนทราธรณ�

63113011815 นางธัญลักษณ� จิตตยะโสธร

63113011816 นางสาวชนิดา โยธายุทธ

63113011817 นางสาวกัลยรัตน� ผุยผล

63113011818 นายภาสกร สุริยาราช

63113011819 นางสาวเกศินี แสงอ>อน

63113011820 นายไตรพบ กุลชาติ

63113011821 นายอนันต� กองธรรม

63113011822 นายพันธ�ทิพย� หงษ�เกตุ

63113011823 นายสหรัฐ แสนสุริวงค�

63113011824 นางสาวกัลยรัตน� นามพลแสน

63113011825 นางสาวสุภาวรรณ กุกําจัด

63113011826 นางสาวจีรนันท� มาพลาย

63113011827 นางสาวนพรรต สินทร

63113011828 นางสาวธิดาพร ทองชุม

63113011829 นายวุฒิภัทร คํามุงคุณ

63113011830 นายศราวุธ พิมพ�ศรี

63113011831 นางสาวอนงค� ศรีบุญเรือง

63113011832 นางสาววิยะดี นามคํา
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63113011833 นางสาวอยุทธยา ธุลารัตน�

63113011834 นางสาวอรษา บุญชาญ

63113011835 นายนันทวัฒน� นาสําแดง

63113011836 นางสาวสุมินตรา รอดเรืองเดช

63113011837 นายวันชัย อัตตะวิชา

63113011838 นางสาวนัฐยา จันทราศรี

63113011839 นางสาวธัญญา โพธ์ิหนูด

63113011840 นางสาวกมลพรรณ ขันทีท�าว

63113011841 นางสาวสุนิสา ผ>ามดิน

63113011842 นางทองแดง ขามกุล

63113011843 นางสาวสุภารัตน� สังฆะมณี

63113011844 นางสาวแพรมุก ป:Pนสุวรรณ

63113011845 นายวรรณชาติ แสนพันธ�

63113011846 นายภานุพงษ� รสหามแห

63113011847 นางสาวศศิวิมล พลศรี

63113011848 นางระเบียบ จันนามอม

63113011849 นางสาวสุจารี นนทโคตร

63113011850 นางสาวสาวิตรี ปรีชื่น

63113011851 นายวิทวัส ป6ญจะมะ

63113011852 นายนารวย เต็มเมธาวิทยาเลิศ

63113011853 นางสาวอริสา วงศ�อินตา

63113011854 นางสาวจุฬาลักษณ� วงศ�ชุมภู

63113011855 นางสาวรัชณีญา แดนหนองแปน

63113011856 นายกิตติกร เพชรกับทอง

63113011857 นายธนากร ศิลจักร

63113011858 นายพีรพิพัฒน� แสนสิงห�

63113011859 นางสาวลลิตา ใจศิริ

63113011860 นางสาวโศภิตา ศิริสถิตย�

63113011861 นางสาวกัลยารัตน� สาบ�านบัว
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63113011862 นายภานุวัฒน� โพธิรัตน�

63113011863 นางสาวณัชยา เท>าบุรี

63113011864 นางสาวศศิมา แพงพา

63113011865 นางสาวชลชญา แสนบุญศิริ

63113011866 นางสาวสายธารา บัวชมนา

63113011867 นายเกียรติคุณ บุณยเกียรติ

63113011868 นางสาวนพรัตน� วงห>วง

63113011869 นางสาวอรวรรยา พรรณศิวรักษ�

63113011870 นางสาวรินรดา พรมดี

63113011871 นางสาววิภาวี อินทร�จักร�

63113011872 นางสาวอะริตา แก�วเหล>า

63113011873 นางสาวอทิติณา ดวงสะดี

63113011874 นางสาววัชจารินทร� แก�วพิลา

63113011875 นางสาวมาริษา ฝูงพิลา

63113011876 นางสาวสุพาพร ศรีมุกดา

63113011877 นางสาวธวัลหทัย ตVะสุ

63113011878 นางสาวนิภาธร โพธ์ิเงิน

63113011879 นางสาวนุจมาศ ถําวาปT

63113011880 นางสาวสุภาภรณ� เมษะมัต

63113011881 นางสาวจีรวรรณ โมรา

63113011882 นางสาวยูริสา พันธุ�กาง

63113011883 นางสาวอนิษา บุญชาญ

63113011884 นางสาวเพียงนภัส ไตรเสนีย�

63113011885 นายเกริกเกียรติ นาโม

63113011886 นางสาวรัชนก อัญไชยศรี

63113011887 นายทิชากร แถมสมดี

63113011888 นางสาวจัณจ�ธนิษฐ� วังคีรี

63113011889 นางสาวนิรชา มีจินดา

63113011890 นางสาวชญานี พรมชัยวงศ�
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63113011891 นางสาวเกษรี เกษร

63113011892 นายคณาวุฒิ นามราช

63113011893 นายอธิพงศ� นุ>นสวัสด์ิ

63113011894 นางสาวชนากานต� สมศรี

63113011895 นางสาวพลอย เข็มเพ็ชร

63113011896 นางสาวนิตยา ชูเลิศ

63113011897 นางสาวสายสุดา ป:ตานนท�

63113011898 นางสาวกาญจนา อินทวงค�

63113011899 นายทรงสิทธ์ิ จิตมาตย�

63113011900 นางสาวณัฐกานต� นิลรัตน�

63113011901 นางสาววารุณี บัวมี

63113011902 นางสาวภัคชาดา แย�มสาขา

63113011903 นายศุกลวัฒน� สินสําอาง

63113011904 นายพุทธวันท� สุภาอ�วน

63113011905 นางสาวภูรินทร�ญา พลพานิชย�

63113011906 นางสาวปวีณา บุษบงค�

63113011907 นางสาวภัทรลภา แสนตุ�ย

63113011908 นางสาวชฎาวรรณ ดําคํา

63113011909 นางสาวภรณภา ทองมหา

63113011910 นายปฐวี ศิริเดชไชยวงศ�

63113011911 นางสาวภาวิตา เสนงาม

63113011912 นางสาวศศิธร ทรัพย�มูล

63113011913 สิบตํารวจตรีสรรพสิทธ์ิ ธรรมป6ทม�

63113011914 นางสาวจิรภัทร� พรมสอน

63113011915 นายยงยุทธ บุญเกิด

63113011916 นางสาวเพชร ทอนฮามแก�ว

63113011917 นายสถิตย� บุตรศรี

63113011918 นางสาวพัชราภรณ� ศรีด�วง

63113011919 นางสาวเจกิตาน� แก�วกัลยา
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63113011920 นางสาวขัติยา พงษ�แสนพัน

63113011921 นางสาวนุชนาฎ มาทวงษ�

63113011922 นายพยัตพงศ� โมฆรัตน�

63113011923 นางสาวพัชรา พิมพา

63113011924 นางสาวจอมขวัญ กายฤทธ์ิ

63113011925 นายณัฐวุฒิ ปุรินิพุทธ

63113011926 นายธนบดี กางบุญเรือง

63113011927 นายลัทธพล ศรีสมยา

63113011928 นางสาวมลินี คํามุกชิก

63113011929 นางสาวเสาวภา สุทธิประภา

63113011930 นายไกรยง ชื่นบุญชู

63113011931 นางสาวเบญญาภา ทองป6Zน

63113011932 นางสาวกมลวรรณ เจริญยศ

63113011933 นางสาวพิจิตรา โนVตสุภา

63113011934 นางสาวคงขวัญ ทั่วรอบ

63113011935 นางสาวปารณีย� อุดรเขต

63113011936 นางสาวศิริลักษณ� อุปทุม

63113011937 นางสาวจุฬารัตน� คงสมมาตร

63113011938 นายพีรณัฐ แข็งแรง

63113011939 นายณรงค�ศักด์ิ ศิระรุ>งเรือง

63113011940 นางสาวรจรินทร� พิมพ�พก

63113011941 นางสุพัตรา เพียยุระ

63113011942 นายสุวิทย� แสงนนท�

63113011943 นางสาววรัญญาภรณ� ซึมรัมย�

63113011944 นายปริพนธ� จันทร�สวัสด์ิ

63113011945 นางสาวทิพาพรรณ ทรายคํา

63113011946 นายฟUาลั่น รุ>งโรจน�

63113011947 นางสาวสุภาพร โยโธ

63113011948 นายธีรศักด์ิ คําแก�ว
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63113011949 นายนริชชา นาครักษา

63113011950 นางสาววรรณรดา ช>วยไชยศรี

63113011951 นางสาวภัทราวดี วงค�อาษา

63113011952 นางสาวสนธยา พลไชย

63113011953 นายอัครพงศ� บุญ-หลง

63113011954 นางสาวสุชานันท� ธรรมขัน

63113011955 นางสาววงเดือน บรรเทาพิษ

63113011956 นายมนตรี รุ>งเรือง

63113011957 นางสาวอทิตยา ป6ญญาใส

63113011958 นายศุภกิตต์ิ แก�วคํา

63113011959 นางสาวชนาภา สิงห�คํา

63113011960 นายชนก พิมพ�สวัสด์ิ

63113011961 นายสุรเกียรติ กิจถิรวัฒนาชัย

63113011962 นายคมกริช ฝุXนแก�ว

63113011963 นางสาวจิรภา บัวกอ

63113011964 นางสาวนาริตา บัวบาน

63113011965 นางสาวศริญญา ป6ททุม

63113011966 นางสาวปวริศา ชาติขูรู

63113011967 นางสาวแพรวพรรณ กราณเกษม

63113011968 นางสาววิภาดา ฮังชัย

63113011969 นางสาวโสรญา วงค�ธานี

63113011970 นางสาวกนกพรรณ หาญธรรม

63113011971 นางสาวสงบ ฮาดดา

63113011972 นายกิตติ ไชยเสน

63113011973 นายณัฐพล สีใส

63113011974 นางสาวสายฝน บัวดัง

63113011975 นางสาววิสุดา แสนมะฮุง

63113011976 นางสาววรกมล สีหานาวี

63113011977 นางสาวหนูเดือน ศิลาคม
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63113011978 นางสาววริยา รัฐปรัชญา

63113011979 นางสาวโศภาวรรณ บุญพงษ�

63113011980 นางสาวลลิตา ผานคํา

63113011981 นางสาวสุธิดาภรณ� ชื่นอิ่ม

63113011982 นางสาวณัฐริกา ยานะ

63113011983 นางสาวสรารัตน� วรรณทุ

63113011984 นางสาวเด>นนภา ฤทธ์ิพรม

63113011985 นางสาวอังศุมาลิน อินเทพมงคล

63113011986 นางสาวจุฬารัตน� ผลจันทร�

63113011987 นางสาววรัญญา ไชยคีนี

63113011988 นายอิทธิวัฒน� สามแท>น

63113011989 นายเอกชัย ศิริสมบัติ

63113011990 นายสุรยุทธ จันทวงค�

63113011991 นางสาวยศวดี ธรรมวงษา

63113011992 นายกนกพันธ� วังทะพันธ�

63113011993 นายวรวัฒน� ลี้วงศ�วัฒนา

63113011994 นางสาวขวัญระวี นามมุง

63113011995 นายพรเทพ จันทรโคตร

63113011996 นางสาวทิติยา วงค�สีดา

63113011997 นางสาวสิริลักษณ� ขําดี

63113011998 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนะ

63113011999 นางสาวอัมพิกา นิยมเหลา

63113012000 นายพงษ�พันธุ� ม่ันคง

63113012001 นางสาวพรไพลิน ยางธิสาร

63113012002 นางสาวพรชิตา วรรณสาร

63113012003 นายเอกลักษณ� โคตมะณี

63113012004 นายเขตตะวัน อินทร�อ่ํา

63113012005 นางสาวสุทธิดา ปูXทา

63113012006 นายธนัท พิบูลย�
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63113012007 นางสาวช>อทิพย� พรมภิบาล

63113012008 นายณรงค� ศรีอัดชา

63113012009 นายจีรศักด์ิ สมใจ

63113012010 นางสาวนิลาวรรณ จันทะแจ>ม

63113012011 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยสุริย�

63113012012 นายพิทยา ดอนแก

63113012013 นางสาวภัทรลักษณ� บุญสาย

63113012014 นางสาวเจตปรีญา ทรงสังขาร

63113012015 นางสาวจารุรัตน� นามวงศ�

63113012016 นางสาวณัณธญา ศรีพอ

63113012017 นางสาวอรวิธู อุปพงษ�

63113012018 นางสาวสุภลักษณ� โนภาส

63113012019 นางสาวจารุวรรณ เพชรคง

63113012020 นายนริศ ทองเพชร

63113012021 นางสาวพรรณนิดา สายมัน

63113012022 นางสาววารุณี โยธี

63113012023 นายกิตติณัฏฐ� เอี๊ยบทวี

63113012024 นายเลิศฤทธฺMM แก�วหย>อง

63113012025 นายวศิน บุรีแก�ว

63113012026 นางสาวสาริศา พงษ�สระพัง

63113012027 นางสาวเพ็ญนภา ลาสม

63113012028 นางสาวโสรญา อินทร�เขียว

63113012029 นายจิรพงศ�M วงศ�เจริญสถิตย�

63113012030 นายวรากรณ� วรบุตร

63113012031 นางสาวอาทิชา จตุวัชรสกุล

63113012032 นางสาวสายไหม มีจินดา

63113012033 นางสาวลลิตา คํามา

63113012034 นางสาวนารีรัตน� กิตติวงศ�สุนทร

63113012035 นางสาวธัญญลักษณ� ไชยคําหาญ

หน�า 415 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113012036 นางสาวสุภาณีย� สัพโส

63113012037 นางสาวทัศนีย� ราชวงษา

63113012038 นางสาวศิรินญา ป6ทวงศ�

63113012039 นายธนาคาร ประนัสโสจะ

63113012040 นางสาวศิรินทิพย� หัศกรรจ�

63113012041 นางสาวปาริฉัตร คําสงค�

63113012042 นางสาวชลธิชา มีจินดา

63113012043 นางสาววรัญญา พุทธแก�ว

63113012044 นายอมรวิรัตน� ชินอ>อน

63113012045 นางสาวป:ยาภรณ� กุลสานต�

63113012046 นางมณีรัตน� อรรคฮาด

63113012047 นายกิตติพศ มอญไธสง

63113012048 นางสาวพรทิพย� แสนอุบล

63113012049 นางสาวภัทราภา แสงกล�า

63113012050 นายศราวุธ พรมเทพ

63113012051 นางสาวสุธินี ศักด์ิพันธ�พนม

63113012052 นางสาวธนันพัชร� ดีลุนชัย

63113012053 นางสาวพิมพ�ประภา ครุฑใจกล�า

63113012054 นางสาวณัฐริกา แสวานี

63113012055 นางสาววิลาวัณย� แวววงศ�

63113012056 นายจตุพล เพียสา

63113012057 นางสาวน้ําผึ้ง นามตาเเสง

63113012058 นายอรุณ ลิ้มวงศ�เจริญสุข

63113012059 นายศิริศักด์ิ ดาษดา

63113012060 นายนิรันดร� ขาวอ>อน

63113012061 นางสาวศิรินยา คําบัว

63113012062 นางสาวจุฑามาศ อาจหาญ

63113012063 นางสาวสมหญิง พัดทอง

63113012064 นางสาวศิริประภา ธรรมโกรัง
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63113012065 นางสาวอรทัย ม>วงงาม

63113012066 นางสาวรุ>งนภา สุริยา

63113012067 นางสาวภัทรสุดา ตรียินดี

63113012068 นางสาวขนิษฐา เรือนใจ

63113012069 นางสาวลัดดา นามศรี

63113012070 นายธนัชพงศ� ศิระลักขณาวิชญ�

63113012071 นางสาวณัฐชยา ไขสีดา

63113012072 นางสาวศิริรัตน� ศรีเทพ

63113012073 นายวิทยา เบ�าสิงห�สวย

63113012074 นางสาวณัฐนรี แสนธารณะ

63113012075 นางสาวธัญญาฉัตร� ถนอมวงค�

63113012076 นางสาววนิดา ประกอบวงศ�

63113012077 นายประกาศิต เร>งศึก

63113012078 นางสาวจริยา วังทะพันธ�

63113012079 นางสาวอารียา ศรีสร�อย

63113012080 นายฑีฆายุ ศรีขันแก�ว

63113012081 นายพีระชาติ ไชยเยส

63113012082 นางสาวจินดารัตน� วงษ�อนัน

63113012083 นางสาวบุษบา มัจฉา

63113012084 นายสามารถ ใจสอาด

63113012085 นางสาวอรญา อาจเวทย�

63113012086 นางสาวสิริกานต� เทพสอน

63113012087 นางสาวพรธิดา ธรรมราช

63113012088 นางสาวกัญญาภัค ไชโยกุล

63113012089 นางสาวชนากานต� แสนเคน

63113012090 นางสาวเมธินี ถาวร

63113012091 นางสาวฐิตารีย� ตะไก>แก�ว

63113012092 นายอนัน แสงสว>าง

63113012093 นายเกียรติศักด์ิ ร>มเกษร�
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63113012094 นางสาวฐิดาภัค วาปTศิริ

63113012095 นางสาวนภัสสร สุวรรณมาโจ

63113012096 นายอุเทน ปะวะภูชะโก

63113012097 นางสาวณิชกานต� หงษาคํา

63113012098 นายอภิสิทธ์ิ แสนมิตร

63113012099 นางสาวสุชาวดี สมกอง

63113012100 นางสาวขวัญธิดา ชาไชย

63113012101 นางสาวอรปรียา ทองสุข

63113012102 นางสาวมณีรัตน� ศรีสอาด

63113012103 นางสาวพัชณี คําสอน

63113012104 นางสาวชญานิศ เทียมตะขบ

63113012105 นางสาวม่ิงขวัญ หาสอดส>อง

63113012106 นางสาวสุชาดา น�อยบรรเทา

63113012107 นางสาวจิตวรรณ ยางศรี

63113012108 นายก�องวิชญ� จันตะธง

63113012109 นางสาวศิวาพร ชุมชัยภูมิ

63113012110 นางสาวนีรนุช พิชัยคํา

63113012111 นายป6ญญา โคกฉวะ

63113012112 นายกติวัฒน� โกฎิรักษ�

63113012113 นางสาวทิพาวดี ลุพรมมา

63113012114 นายพัชร วังทะพันธ�

63113012115 นายอนุวัฒน� โพธ์ิหล�า

63113012116 นางสาวกุลรัศม์ิ อมรชูเดช

63113012117 นางสาวกิติพร กระลาม

63113012118 นายสุทธิพงษ� สุวงษา

63113012119 นางสาวกาญจนา นันยอด

63113012120 นางสาวยุภาวรรณ คามะดา

63113012121 นายธนากร ข>วงทิพย�

63113012122 นางสาวอารียา อนุอัน
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63113012123 นางช>อลัดดา สุยะมาด

63113012124 นายป:ยะ กองอ�น

63113012125 นางสาวณัฐฐิราพร ทองมา

63113012126 นายอดิศักด์ิ ไกยะฝXาย

63113012127 นางสาวธัณวรัตม� บุญตะหล�า

63113012128 นางสาวนริศรา สุระชัย

63113012129 นายธนชัย พัฒมี

63113012130 นางสาวชนพิชชา คําสงค�

63113012131 นางสาวศิริรัตน� ชายศรี

63113012132 นางสาวกันติชา สุขช>วย

63113012133 นางสาวพรปวีณ ขาวขันธ�

63113012134 นางสาวสุธารัตน� ประสงค�ศิลปC

63113012135 นางสาวประภัสสร ศรีบุญเรือง

63113012136 นางสาวปทิดา พรวญเจริญ

63113012137 นางอภิญญา สว>างโคตร

63113012138 นายนันธวัฒน� จ>าบุญ

63113012139 นางสาวนัฐมน วจีประศรี

63113012140 นางสาวสุภาณี ถูกดี

63113012141 นางสาวฐานะมาศ พันธ�เสถียร

63113012142 นายณรงค�ฤทธ์ิ มะลิลา

63113012143 นางสาวทัศนีย� กะนะหาวงค�

63113012144 นางสาววันนิสา แสนสาคร

63113012145 นางสาวเรวดี บุญศรี

63113012146 นางสาวนริศรา รูปขันธ�

63113012147 นางสาวน้ําอ�อย พุทธวงษ�

63113012148 นางสาวรุ>งนภา ดุจดา

63113012149 นางสาวจริยา นนสุราช

63113012150 นายชาญณรงค� ระฆังทอง

63113012151 นางสาวพรรณพร พาบุ
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63113012152 นางสาวกชกร ศิลาพจน�

63113012153 นางวัชราภรณ� ทาแก�ง

63113012154 นายทรงพล บุตรพรม

63113012155 นางสาวธาริณี พวงพันอวน

63113012156 นางสาวสุขุมาภรณ� ทับทุ>ง

63113012157 นายกิติชาติ แตงสกุล

63113012158 นายรังสรรค� แก>นท�าว

63113012159 นางสาวกนกวรรณ จันทจร

63113012160 นายป:ยชัย เอกตาเเสง

63113012161 นางสาวหทัยงาม ทศพฤติ

63113012162 นางสาวมรดก ร�อยล�าน

63113012163 นายพรชัย ลิ้มกูล

63113012164 นางสาวเจนจิราพร กําจัดภัย

63113012165 นางสาวพิมพ�มาดา ชํานิยันต�

63113012166 นางสาววริศรา เสียงใส

63113012167 นางสาวสุวัสสา สิทธิมาตย�

63113012168 นายธีระศักด์ิ ศรีจันทร�

63113012169 นางสาวเจียรนัย แสนป6ดสี

63113012170 นายสุเมธ ดวงเกตุ

63113012171 นายภัชนะศักด์ิ โภคาพานิชย�

63113012172 นางสาวรสริน วงษ�วังจันทร�

63113012173 นางสาวนุชรา รูปสม

63113012174 นางสาวนฤมล แซ>อวง

63113012175 นายชายณรงค� คันที

63113012176 นางสาววรรณวิภา คําซาว

63113012177 นางสาวกุลยา เมืองมุง

63113012178 นายศรัณย� นามเมฆ

63113012179 นางสาวมลฤดี โยธะชัย

63113012180 นางสาวนิลชิรา ตะวัน
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63113012181 นางสาวปริญดา ไชยพงศ�

63113012182 นางสาววิภารัตน� ไกนะฝXาย

63113012183 นางสาววัชราภรณ� สวัสด์ิเอื้อ

63113012184 นางสาวภาณี จิตตะยโศธร

63113012185 นางสาวรัชนีกร กรมวังก�อน

63113012186 นางสาววิราวรรณ อนุศรี

63113012187 นางสาวนุจรินทร� มหาฉวี

63113012188 นางสาวชไมพร ศรีวิจารย�

63113012189 นายทวีศักด์ิ บาสี

63113012190 นางวนิดา พรมสิทธ์ิ

63113012191 นางสาววรากร แสงดี

63113012192 นายวสันต� ศรีกะกูล

63113012193 นางสาวพิชชาพร เกริกธวัชศักด์ิ

63113012194 นางสาววิไลวรรณ ศรีสุภักตร�

63113012195 นางสาวเนตรชนก หรณพ

63113012196 นางศิริพร อังคภากรณ�กุล

63113012197 นายจักรพันธ� ป6ญญาวงค�

63113012198 นางสาววิจิตรา จันทรมหา

63113012199 นางสาวกุลิสรา พูลสวัสด์ิ

63113012200 นางสาวจุฑาภรณ� หม่ันดี

63113012201 นายณัฐพล คูณหลาย

63113012202 นายอุทัย มานะดี

63113012203 นางสาววันชรี ดาวแก�ว

63113012204 นางสาวปาลีญา วรรณประสิทธ์ิ

63113012205 นางสาวณัฐยา ศิริโคจรสมบัติ

63113012206 นางสาวศิรินทิพย� อุฎะมาร

63113012207 นางสาวออมทรัพย� โยธา

63113012208 นางสาวนิภาพร ไชยป6ญหา

63113012209 นายวินิจ เสืออินทร�
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63113012210 นายอนุชิต นันท�โพธ์ิเดช

63113012211 นายอังคาร งามปอด

63113012212 นางสาวสุชาวดี ไชยทองดา

63113012213 นางสาวทับทิม คําชมภู

63113012214 นางสาวณัฐณิชา วดีศิริศักด์ิ

63113012215 นางสาวนุชนารถ วุ>นชีลอง

63113012216 นางสาวชนาภา โคตะมะ

63113012217 นางสาวสิรินทรา ดาวเรือง

63113012218 นายณัฐชัย แสงสว>าง

63113012219 นางสาววารุณี ม่ิงมูล

63113012220 นายพิช�ุตม� ศรีธร

63113012221 นางสาววิลานี ทับธานี

63113012222 นางสาวป:ยากร บุตรเวียงพันธ�

63113012223 นางสาวกานต�สิรี ลามคํา

63113012224 นายกิตติศักด์ิ พ>อครวงค�

63113012225 นางสาววิชุดา วารีย�

63113012226 นายศราวุฒิ ขันโอราญ

63113012227 นางสาวณัฐพัชร� พงอุดทา

63113012228 นายณัฐพล พฤกษเทเวศ

63113012229 นายพิพัฒน�พล ภูแต�มใจ

63113012230 นายจีรภัทร ชาเหลา

63113012231 นายอภิชัย ท�าวพรหม

63113012232 นางสาวกรรณิการ� อิทธิจันทร�

63113012233 นายฉัตรชัย มีลา

63113012234 นางสาวสุพิศ ราชา

63113012235 นางสาวเบญจภรณ� แสงศรีพล

63113012236 นางสาวมินตรา พัชรเลขกุล

63113012237 นางสาวพิชชาภรณ� กฤตธนาปภากร

63113012238 นายปริวัตร บุญป6ทม�
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63113012239 นายภูวนารถ จันทราช

63113012240 นางสาวจินต�จุฑา คําวงค�ทิน

63113012241 นางสาวณัฐธิกา บูมา

63113012242 นายเสถียร กาสารัง

63113012243 นางสาวกมลทิพย� เงินนวม

63113012244 นางสาวอุไรวรรณ ชุมป6ญญา

63113012245 นายชัยภัทร ขุนศรี

63113012246 นางสาวธมกร ไชยนาน

63113012247 นางสาวละอองดาว อ>อนอ�าย

63113012248 นางสาวรัตนพร แสงสุวรรณ�

63113012249 นางสาวอิมประภา บูชากุล

63113012250 นางสาวสุฌาวดี ป6ญญาสาร

63113012251 นายเผ>าพงศ� จงรัตน�กลาง

63113012252 นางสาวสุนิสา วงค�เจริญ

63113012253 นางสาวเกศวารี ก�อมชัยภูมิ

63113012254 นายณภัฏ ป6ทถาพงษ�

63113012255 นางสาวจีรวรรณ ธุระพล

63113012256 นางสาวสนัดดา แก�วขวัญ

63113012257 นางสาวปรีดารัตน� เนียมเปTย

63113012258 นายรัฐยศ นรินทร�

63113012259 นางสาวสุธิดา จันทะรา

63113012260 นายเสกสรร บริบูรณ�

63113012261 นางสาวณัฐพร นนทะราช

63113012262 นางสาวชลธิชา ศรีภูธร

63113012263 นางสาวภาณินี นครังสุ

63113012264 นายสุภวัฒน� พรหมงอย

63113012265 นายวิษรุตม� ทองกลาง

63113012266 นางสาวนุชรี สุขพยุง

63113012267 นางสาวชลธิษา ชาวดร
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63113012268 นายถิระ ภักดี

63113012269 นางสาวกัญญาณัฐ สุดอาราม

63113012270 นายสันติ บงแก�ว

63113012271 นายสุรัชต� แสนรักษ�

63113012272 นางสาวภัทรามาศ กาลวิบูลย�

63113012273 นางสาววดี บุญภาค

63113012274 นายมนสิชา อุระแสง

63113012275 นายธนวัฒน� โมธรรม

63113012276 นางสาวจริยา ชาญชัย

63113012277 นายนันธวัตร เพ็ชรสมัย

63113012278 นางสาวจันทิมา กําเหนิด

63113012279 นางสาวนงค�ลักษณ� ครุธบิน

63113012280 นางสาวกฤติยาภรณ� แก�วเรือง

63113012281 นางสาวพรฤดี เวียงแก�ว

63113012282 นางสาวศุภรญา ณ นครพนม

63113012283 นางสาวศิรินภา ดิษเจริญ

63113012284 นางสาวธัญญารัตน� บุตตะธรรม

63113012285 นางสาวนุชรี นิลกําแหง

63113012286 นางสาวญาณิการ� ศิริภักด์ิ

63113012287 นางสาวภัทรชนน กล>องแก�ว

63113012288 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสมบัติ

63113012289 นายธีระ โจะโหวะสิงห�

63113012290 นางสาวปณิตา พลอยงาม

63113012291 นางสาวสุทธิญาภรณ� ภูชุม

63113012292 นางสาวป:ยะนุช บัวพรหม

63113012293 นายณัฐวุฒิ ธิวะโต

63113012294 นางสาวนวพร ศรีอุดม

63113012295 นายสหโชค เลิงโพชะ

63113012296 นางสาวศตายุฉัตร มะสีโย
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63113012297 นางสาวชลฤดี เสียงสนั่น

63113012298 นางสาวปาณิศา หม่ืนสาย

63113012299 นางสาวทัศวรรณ ติดมา

63113012300 นายวุฒิชัย บุญตะนัย

63113012301 นางสาวปุณธิญา ระหารนอก

63113012302 นางสาวณัฐธิกา คําฤาฤทธ์ิ

63113012303 นางสาวสายธาร จันทะบุบผา

63113012304 นายชาญพจน� โสมะตะนัย

63113012305 นายณัฐวุฒิ บัวระพา

63113012306 นายสุริยา เยาวเรศ

63113012307 นางสาวรัตติกาล ทาพิลา

63113012308 นางสาววิมลพรรณ คงเหมาะ

63113012309 นางสาวเจนจิรา ไชยแพทย�

63113012310 นางสาววาสนา อัมไพ

63113012311 นายอรรถพร พรมดี

63113012312 นายนฤเบศ ทอนฮามแก�ว

63113012313 นางสาวสุมินตรา ลือพอก

63113012314 นายศุภกร มีศิลปC

63113012315 นายสุชาติ ดาบพิมศรี

63113012316 นางสาวพัชรินทร� โคกคาน

63113012317 นางสาวเมสิยาห� ผิวอ>อน

63113012318 นางสาวณฐมน พาพานทาง

63113012319 นายศุภชัย วงค�คําภา

63113012320 นางสาวมณีรัตน� ศิริสวัสด์ิ

63113012321 นางสาวเอมใจ อดทน

63113012322 นางสาวอรวรรณ ปาระศรี

63113012323 นายสัญญา โมระดา

63113012324 นายนัฐพล สีแดง

63113012325 นางณฐพร ตามภักดีพานิชย�
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63113012326 นายศุภวิชญ� เพ็งวงษ�

63113012327 นายณัชพล สุวรรณภูเต

63113012328 นายขจรศักด์ิ หาญเพชร

63113012329 นายภัทรพล ทองประทับ

63113012330 นายวชิระ จําปาบุรี

63113012331 นางสาวชฎาภรณ� กิจขุนทด

63113012332 นางสาวชลธิชา พรหมโสภา

63113012333 นางสาวเสาวนีย� แก�วศิริ

63113012334 นางสาวจิราพร ไชยวงศ�คต

63113012335 นางสาวแสงทิพย� ราชภักดี

63113012336 นางสาวสิริธร พลสมัคร

63113012337 นางสาวจิระวดี ไชยนาน

63113012338 นางสาวกรรณิกา เคหาไสย

63113012339 นางสาวสุนิสา ม>อมพะเนาว�

63113012340 นางสาวกานต�พิชชา เปรมศิริวงศ�

63113012341 นางสาวกาญจนสุดา ทองอ>อน

63113012342 นางสาวลัลนา จันทะคร

63113012343 นางสาวสายทิพย� เทพอินทร�

63113012344 นางสาวสุภัสสรา ภูริศรี

63113012345 นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย�

63113012346 นายไชยา โคตรป6ญญา

63113012347 นางสาวศินิทรา ป6ณโคตร

63113012348 นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ�

63113012349 นางสาวทักษพร สาขา

63113012350 นางสาวพรรนิภา คําโคตร

63113012351 นางสาวเกศินี สมศรีษะ

63113012352 นายชนสิษฐ� อุตมา

63113012353 นางสาวพิชชาพร พุทธศรี

63113012354 นางสาวสริยาภรณ� คล�ายพุธ
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63113012355 นางสาวภัทรวดี ติวสร�อย

63113012356 นายธีระชัย อังคะพนมไพร

63113012357 นายปรเมษฐ� ภักดีราช

63113012358 นางสาววราพรรณ ขาวพิมพ�

63113012359 นางสาวธิดารัตน� ตรีธรรมกุล

63113012360 นางสาวพัชรพร ศรีลุนช>าง

63113012361 นางสาวขนิษฐา ศรีบุดดี

63113012362 นายพุฒิพงษ� ใครอุบล

63113012363 นางสาววรรณิภา มิกทา

63113012364 นางสาวอรดี สุกเลิม

63113012365 นางสาวภรณ�นิภา ทองสมบัติ

63113012366 นางสาววิจิตรา มงคลโคตร

63113012367 นางสาวนันทวัน อยู>เย็น

63113012368 นางสาวกานต�พิชชา เหล>าชัย

63113012369 นางสาวพฤกษา นามเกตุ

63113012370 นายณัฐพล ศรีระษา

63113012371 นายนคเรศ ไชยปากดี

63113012372 นายวรกานต� มีแวว

63113012373 นางสาวอารียา สังสุทธิ

63113012374 นายภานุเดช อารีเอื้อ

63113012375 นายสิทธิพร โสเพ็ง

63113012376 นางสาวญาณิกา จันทรวิจิตร

63113012377 นายวิษณุ ม่ิงสมร

63113012378 นางสาวมินทร�ตรา ยินดี

63113012379 นางสาวธัญญรัตน� นิกาญจน�กูล

63113012380 นายนัฐพงษ� หอมเย็น

63113012381 นายประณิธาน พันโน

63113012382 นางสาวรุ>งทิวา มหาวัน

63113012383 นายพีรภฤศ ขุนทูน
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63113012384 นายอรรถพล แวววิเชียรรัศมี

63113012385 นางสาวกาญจนา บุญประคม

63113012386 นางสาวประภัสสร พ>อค�าช�าง

63113012387 นายธิเบศ จิตต�อ>อง

63113012388 นางสาวกาญจนา กรรณารักษ�

63113012389 นางสาวพิมพ�ลภัทร อินทร�หงษ�

63113012390 นางสาวรัตติยา นาคนาคา

63113012391 นางสาวพิมผกา ชัยจันทา

63113012392 นางสาวปพิชญา ประยูรเจริญ

63113012393 นายกฤษดา สุขทา

63113012394 นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ

63113012395 นางสาวธิดาพร จันทะนิตย�

63113012396 นางสาวธิดาแก�ว สุรวิทย�

63113012397 นายจิรายุส ไชยโคตร

63113012398 นายระพีพัฒน� เครือสุคนธ�

63113012399 นายทินพงศ� แจ�งไชยศรี

63113012400 นางสาวหทัยชนก สระแก�ว

63113012401 นางสาวป:ยพร จันปุXม

63113012402 นางสาวบุษกร ศรีสุรีย�

63113012403 นางสาวธิติยา ตงแก�ว

63113012404 นางสาวกนกอร ดลป6ดชา

63113012405 นางสาวรัตยา ดงภูยาว

63113012406 นายนันทวุฒิ ทัดทาน

63113012407 นางสาวศิริลักษณ� วาทสิทธ์ิ 

63113012408 นางสาววันวิสา วงค�แสงน�อย

63113012409 นางสาววิจิตตรา โสภาบุญ

63113012410 นายศุภฤกษ� บัวเลิง

63113012411 นางสาวยุพเรศ ตรวจมรรคา

63113012412 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรินทร�
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63113012413 นายนัทธพิพัตร กิตติอาษา

63113012414 นางสาววรรวิกา ศรีลาราช

63113012415 นายพิชัย ดวงคุณ

63113012416 นายพิษณุพงษ� ถามะพันธ�

63113012417 นางสาวจุฑาภัค ภูธรศรี

63113012418 นางสาวนันธิชา สุวรรณรอด

63113012419 นางสาวจิราภรณ� คํามี

63113012420 นายพัฒนรัตน� มุ>งวัฒนา

63113012421 นายพีรพงษ� ชานนตรี

63113012422 นางสาวมลฑกาญจน� อินทร�ล�วน

63113012423 นายณัฐพงษ� ดนตรี

63113012424 นางสาวปรารถนา โพจันทร�

63113012425 นางสาวมนันยา ศรีสุนาครัว

63113012426 นางสาวเกษสิรินทร� เพ็ญจะมุกด�

63113012427 นายจักรภัทร ไกยสิทธ์ิ

63113012428 นายธัชพล ติยะบุตร

63113012429 นางสาวแพรวฤดี ถําวาปT

63113012430 นางสาวธันย�ชนก กันทะนิต

63113012431 นางสาวจุฬารัตน� จตุเทน

63113012432 นางสาวมนทิรา สอนเคน

63113012433 นางสาวกชอร กันหา

63113012434 นางสาวพรนภา ทีอร>าม

63113012435 นางสาวศุภนันท� คําแหงพล

63113012436 นางสาวชลธิชา ผ>านสุวรรณ

63113012437 นางสาวสุภาภรณ� ขอนยาง

63113012438 นางสาวเอมอร แก�วกาสี

63113012439 นางสาวพรพิมล ประถมพันธ�

63113012440 นางสาวกุลณัฐ สีเสือ

63113012441 นายชัยธวัฒน� ปTนะถา
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63113012442 นางสาวดาราภรณ� อินทสร�อย

63113012443 นางสาวณัฐริกา รักสุทธี

63113012444 นายอัษฎายุทธ ศรีอุดร

63113012445 นายไตรวิทย� ทาสีแสง

63113012446 นางสาวเปรมภัสสร ชัยดา

63113012447 นางสาวสุภาพร สุริสาร

63113012448 นางสาววิภาภรณ� สุวรรณสาร

63113012449 นางสาวยุธิดา พรมบุตร

63113012450 นางสาวกนกพร วิเชียรชัย

63113012451 นางสาวภีรยา อิ่มพันธ�

63113012452 นางสาวศุวลักษณ� แสงคํา

63113012453 นางสาววัชราภรณ� สุรภักด์ิ

63113012454 นางสาวศิรินันท� รักสุทธี

63113012455 นางสาวจารุวรรณ นารายนะคามิน

63113012456 นางสาวมัลลิกา ชรินทร�

63113012457 นางสาวกนกวรรณ ขําเขมร

63113012458 นางสาวเบญญทิพย� ป6ตถาทุม

63113012459 นายพชร กรีกาญกุล

63113012460 ว>าที่ ร.ต.หญิงศิรินทิพย� ทิพย�จันทร�

63113012461 นางสาวภคพร วะเกิดเปUง

63113012462 นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ�

63113012463 นางสาวจิราพร แทนศรี

63113012464 นางสาวอารยา ม่ังมี

63113012465 นางสาวรัตนา สงวนสันเทียะ

63113012466 นายวิศวะ ชูชื่น

63113012467 นางสาวรุ>งเรือง บุตรสุวรรณ�

63113012468 นางสาวอารียา อาวาส

63113012469 นางสาวรัชนก นาคพงษ�

63113012470 นายจักริน เอสามี
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63113012471 นางสาวกฤตาวธาน ท�าวนาง

63113012472 นายวีระพงษ� ชัยมุงคุณ

63113012473 นายวีรยุทธ แถวหนองกุMง

63113012474 นางสาวสุจิตตรา สมงาม

63113012475 นางสาวนิภาพร พระภิเภก

63113012476 นางสาวเณศราลัญพ์ิ ชินรัมย�

63113012477 นางสาวสมฤทัย เชื้อคําเพ็ง

63113012478 นางวรรณภา อุดชุมพิสัย

63113012479 นายปริญญา พลเย่ียม

63113012480 นายภาณุวัฒน� เกษทองรุ>งโรจน�

63113012481 นางสาวรุ�งลาวัลย� เพ่ิมกิจทวีทรัพย�

63113012482 นางสาวทิพย�รัตน� เหมวงค�

63113012483 นางสาวภาวศุทธ์ิ ชื่นบุญเพ่ิม

63113012484 นางสาวอนงค�นาถ สารีวงษ�

63113012485 นางสาวดวงตา รู�บุญ

63113012486 นางสาววันดี มณีทัศน�

63113012487 นางสาวชนากานต� ศรีลาเดช

63113012488 นางสาวปวีณา ดวงดาว

63113012489 นางสาวเบญจมาศ ศรีบุญเรือง

63113012490 นางสาวภรณ�ชุดา วรสุริ

63113012491 นางสาวศศิกานต� จันทรเสนา

63113012492 นางสาวรุ>งทิพย� ทิศแดง

63113012493 นางสาวนันทิชา เข>

63113012494 นางสาวภวันตรี คันทะนาต

63113012495 นางสาวอภิญญา ธีระแนว

63113012496 นางสาวป6ทมา สมประสงค�

63113012497 นายธนาธิป แสนชัย

63113012498 นายเสกสรร ขันแก�ว

63113012499 นายกวี บุระเนตร
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63113012500 นางสาวสุธิดา ศรีสุธรรม

63113012501 นางสาวนริศรา คําพรมมา

63113012502 นายวชิระ อุตศาสตร�

63113012503 นางสาวศิริพร ดวงปากดี

63113012504 นางสาววิชุรดา ไชยนาค

63113012505 นางสาวเนตรชนก เตยรินจันทร�

63113012506 นางสาวก่ิงกมล โสภากุล

63113012507 นางสาวนภัชฌา สุระวิชัย

63113012508 นางสาวพลอยไพลิน เอื้ออารีย�กุล

63113012509 นายวีระพล รุ>งแสง

63113012510 นางสาวธนัชญา แพงมาพรม

63113012511 นางสาวชนกพร อินทวงศ�

63113012512 นางลัดดาวัลย� คีรีวงศ�

63113012513 นางสาวรสสุคนธ� อูมชัย

63113012514 นางสาวนิรชา สายสุด

63113012515 นางสาวกาญจนา ไชยรบ

63113012516 นายณัฐพงศ� ก�อนแก�ว

63113012517 นายอุทัย วงศ�ล>าม

63113012518 นางสาวจิราภรณ� พลพุทธา

63113012519 นางสาวคียภัทร� ทากิระ

63113012520 นางอัจฉรา พลหาญ

63113012521 นางสาวทิพวรรณ กันหาสินธ�

63113012522 นายจิรายุ ศุภกันญมณี

63113012523 นางสาวธนพร จุลศรี

63113012524 นางสาวประภาพร บุพศิริ

63113012525 นางสาวศิวภรณ� พรหมเทศ

63113012526 นายนคเรศร� มหาวงศ�

63113012527 นางสาวกัลยา ภิญโญทรัพย�

63113012528 นางสาววัลภา เชื้อแก�ว
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63113012529 นางสาววัชราภรณ� เจียมตน

63113012530 นายสุวัฒน�ชาติ โพธิทองดี

63113012531 นางทิพย�ธัญญา แสงใส

63113012532 นางสาวพรรัตน� ต้ังวิกรัย

63113012533 นายวิทวัส ชัชวาลย�

63113012534 นางสาวป:ยะนุช เอียยะบุตร

63113012535 นางสาวชลธิชา สิงห�แม>ง

63113012536 นายชญา เพ็งโมดา

63113012537 นางสาวนิจจรีย� ยศมืด

63113012538 นายจรูญ พรมแสง

63113012539 นางสาวพรทิวา สาดศรี

63113012540 นางสาวธิดาพร สําหรับสุข

63113012541 นางสาวสุวรรณี แสนโคตร

63113012542 นางสาวรุจิรา พลเสน

63113012543 นางสาวสุชาดา สีกระมุท

63113012544 นายอรรถพล ทาวงษ�

63113012545 นายอดิศร ทุมแสง

63113012546 นายจิตรกร สุขเกษม

63113012547 นางสาวณัฐกานต� ทองจอก

63113012548 นางสาววาสนา บุตรษยา

63113012549 นางสาวจิระดา แวงคํา

63113012550 นางสาวศศิวิมล อุยสาห�

63113012551 นางสาวมินตรา สารีโท

63113012552 นางสาวจริยา เกษบึงกาฬ

63113012553 นายทิวากรณ� สิมาหลวง

63113012554 นายชํานาญกิจ ศิริยานนท�

63113012555 นางสาวลัดดา วาระภาพ

63113012556 นางสาวพเยาว� ชัยเพ็ง

63113012557 นางสาวรจนา สุวรรณไขศรี
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63113012558 นางสาวสิริรัตน� ภูนาเงิน

63113012559 นางพนิดา สมรฤทธ์ิ

63113012560 นางสาวมลิวัลย� คะตะโคตร�

63113012561 นายสุริยา พลหลวงศรี

63113012562 นายอิสระพงษ� จิระพัฒนกุล

63113012563 นางทิวาวรรณ ทองโคตร

63113012564 นางสาวสัจจาพร ชัยศรี

63113012565 นายธีรฉัตร หล>าชาญ

63113012566 นางสาวเขมนิจ พากุล

63113012567 นางสาวเนตรชนก พวงดอกไม�

63113012568 นายศุภกร ฤทธ์ิสว>าง

63113012569 นางสาวลภัสนันท� ศรีมุล

63113012570 นายธนวัฒน� อินทะวรรณ

63113012571 นายอธิวัฒน� อินหล>ม

63113012572 นางสาวเสาวลักษณ� พันธ�แก�ว

63113012573 นางสาวณัฐนพิน พรหมพินิจ

63113012574 นางสาวฐิตาภา จิตจักร�

63113012575 นายกฤษกร ภูถาดลาย

63113012576 นางสาวลักษณ�นารา ดงบังสถาน

63113012577 นางสาวจุฑามาส ไกยราช

63113012578 นายนัฐพล คํามงคล

63113012579 นางสาวมยุรี ยาทองไชย

63113012580 นายคาวี สมตน

63113012581 นางสาวศศิธร ศรีชนะ

63113012582 นายกิตติเมตต� พรหมจารีย�

63113012583 นางสาวจุฑารัตน� อามาตย�

63113012584 นายญาณพันธ� จันทร�กันสิน

63113012585 นางสาวพัชราภรณ� โสภิณ

63113012586 นายธวัฒชัย หนูนิน
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63113012587 นางสาววันนิสา ไชยรบ

63113012588 นางสาวนิพาดา นารายณ�

63113012589 นางสาวฐิมากรณ� เคหฐาน

63113012590 นางสาวป:ยะธิดา แสวงสุข

63113012591 นางสาวอารีรัตน� แข็งสง>า

63113012592 นางสาวนพมาศ ธะโนลัพธ�

63113012593 นางสาวนลิตา เฉลิมฉัตรมงคล

63113012594 นางสาวธนิดา พะตะเพ็ง

63113012595 นายนัธทวัฒน� ราศรี

63113012596 นางสาวโชฐิญากร เถาวัลราช

63113012597 นางสาวสุกัญตา คําภิรัง

63113012598 นางสาวขนิษฐา วิบูลย�กุล

63113012599 นายปกรณ�เกียรติ ศรีบุรินทร�

63113012600 นางสาวปาจรีย� ทองคําแสน

63113012601 นางสาวสิริภัทร สมบูรณ� 

63113012602 นายเกียรติศักด์ิ ตาราศรี

63113012603 นายทนงศักด์ิ นาสว>าง

63113012604 นางสาวนุสรา คําโมง

63113012605 นางสาวแก�วมุกดา วรรณชัย

63113012606 นางสาวพิมพร เหล>าภูทอง

63113012607 นางสาวกมลพรรณ เนาว�ใน

63113012608 นางสาวเจนจิรา นากลางดอน

63113012609 นางสาวมณีรัตน� จุนแสง

63113012610 นายอนุพงษ� ธุระพะ

63113012611 นายปฏิวัติ สมสัย

63113012612 นางสาวสุพัฒตา สอนแสวง

63113012613 นางสาวศุภักษร อุดมสุข

63113012614 นางสาวกาญจนา คุปนัติ

63113012615 นางสาววิศัลย�ศยา พุฒทอง
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63113012616 นางสาวรัตติกาล น>าชม

63113012617 นายศุภกฤต วรชิน

63113012618 นางสาวชลธิดา พลต้ือ

63113012619 นางสาวเรนุมาศ หารธงชัย

63113012620 นายกฤษฎา ศรีบุรินทร�

63113012621 นางสาวศุภรัตน� พรมโสภา

63113012622 นายเทอดไทย เหมืองทอง

63113012623 นายสุทิวัส นิเทียน

63113012624 นางสาวเชาวณีย� ธิโสภา

63113012625 นางสาวจิราพร ธิมาหาร

63113012626 นางสาวณัทปภาภัค นิลมาตร

63113012627 นางสาวพรชิตา จํารูญหิน

63113012628 นางสาวพิมพ�วรี สายทองสุข

63113012629 นายธานนท� ศรีพั้ว

63113012630 นางสาวนิสราภรณ� ดุลย�สุข

63113012631 นางสาวจันทรา สายนนท�

63113012632 นางสาวศุภณิดา จันทร�เพ็งเพ็ญ

63113012633 นายณรงค�ฤทธ์ิ คงปราณ

63113012634 นายมิกก้ี โฟรนฮอนเซอร�

63113012635 นางสาวนริศรา ศรีคงเพชร

63113012636 นางสาววริยา สร�อยเกลียว

63113012637 นางธัญชนก เครือทองศรี

63113012638 นายพงศกร พลสุโพธ์ิ

63113012639 นายนาจระวี คงสบสิน

63113012640 นางสาวสุมินตรา พิกุลศรี

63113012641 นางสาวสุทธิดา พรมรักษา

63113012642 นายวรายุทธ� ภูถมทอง

63113012643 นางสาวณภัทร โชตน�โทกุล

63113012644 นางสาวปุณิกา วงค�มา

หน�า 436 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113012645 นายศิขริน สินพูน

63113012646 นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว

63113012647 นายสิทธิชัย นามวงษ�

63113012648 นายชัยธวัช รัตนอุบล

63113012649 นางสาวประภานิช รัตน�อ>อน

63113012650 นางสาวทิพวรรณ บัวจํานงค�

63113012651 นายอัศนัย ชัยราช

63113012652 นายวิชัย วิโยธา

63113012653 นางสาวชาลิสา บุญใย

63113012654 นางสาวขนิษฐา คําทะลาด

63113012655 นางสาวพรรวดี กิมุล

63113012656 นายสุวิชชา ดวงคําจันทร�

63113012657 นางสาวอัญชลี ชมภูราช

63113012658 นางสาวบัณฑริกา วงษ�ยา

63113012659 นายพิชญ�ชนินทร� บุญก�านตง

63113012660 นางสาวอันธิกา ผิวทราช

63113012661 นายณัฐนนท� รักษาวงษ�

63113012662 นางสาววิสุดา ใบธรรม

63113012663 นางสาวศุภรัตน� จันทะแสง

63113012664 นางสาวสุดารัตน� เจติธรรม

63113012665 นางสาวศิรินภา บุญภักดี

63113012666 นางสาวอรวรรณ วุฒิเสน

63113012667 นางสาววันวิสา ชัยสิทธ์ิ

63113012668 นางสาวมนชญา พรหมจักร

63113012669 นายจิระพงษ� พุทธบุรี

63113012670 นางสาวนิศารัตน� อ>อนละมูล

63113012671 นางสาวปนัดดา ไชยกาล

63113012672 นางสาวปริญญาภรณ� แก�วกันหา

63113012673 นายทองพูน เจริญสุข
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63113012674 นางสาวสุภาภรณ� อินทร�หงษ�

63113012675 นายวรนนท� ธาระพันธ�

63113012676 นางสาวธัญญรัตน� ชมชายผล

63113012677 นางชุติมา มะพันธ�

63113012678 นายอภิลักษณ� สุรินราช

63113012679 นางสาวพรนิภา นุชิต

63113012680 นายเริงฤทธ์ิ จันทร�โท

63113012681 นางสาวอารียา เกตุโพธ์ิ

63113012682 นางสาวสุภาวดี ทิพย�เสนา

63113012683 นางสาวอรวรรณ คงนิ่ม

63113012684 นางสาวโชติรัก บุญชัย

63113012685 นางสาวชฎาพร หาญจรูญ

63113012686 นางสาวทิพย�สุคนธ� ทุมวรรณ

63113012687 นายศักด์ิสิทธ์ิ เลิศหล�าทอง

63113012688 นายพชร พานิช

63113012689 นายณัฐวุฒิ ช>วยรักษา

63113012690 นางสาวศิวพร บริบาล

63113012691 นางสาวปนัดดา บรรณวิทยกิจ

63113012692 นางสาวกัญญาภรณ� โอระนันท�

63113012693 นายนรากร บุญเกิด

63113012694 นางสาวประภาพร ไชยรัตน�

63113012695 นางสาวพัชราภรณ� ส>งศรี

63113012696 นางสาวกชกร อุ>มภูธร

63113012697 นายอภิสิทธ์ิ กันพนม

63113012698 นางสาววรรณภา ไชยวาน

63113012699 นางสาวพรรณกมล ทันศึก

63113012700 นางสาวศิริพร แสงนคร

63113012701 นางสาวจุติพร พรมศักด์ิ

63113012702 นายภานุวัฒน� ศรีนุกูล
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63113012703 นายภาคภูมิ ทองนํา

63113012704 นางสาวเจวรี บุญประคม

63113012705 นางสาวรัตนพร ฉิมขาว

63113012706 นางสาวอรพรรณ สุมงคล

63113012707 นางสาวศศิประภา ข>วงทิพย�

63113012708 นายเสกสรร นะวะสิมมา

63113012709 นางสาวเนตรฤดี ศรีพิมสอ

63113012710 นายชัยนุวัฒน� สินธุลัย

63113012711 นางสาวธัญญารัตน� พันธุ�เหมานนท�

63113012712 นางปุณิกา ถิตย�เจริญ

63113012713 ส.ต.ท.ตุลาการ ป6Pนเงิน

63113012714 นางสาวทิศนา นามแสน

63113012715 นางสาวฐิติมา พรมบุญ

63113012716 นางสาวสุภาพร วงษ�ไชยา

63113012717 นางสาววนิดา มีดี

63113012718 นางสาวเพชรรัตน� รื่นภาคเพ็ชร�

63113012719 นางสาวนุชรินทร� บุญตามทัน

63113012720 นายชานุ อุปะระมี

63113012721 นางสาวพรรณชิตา แก>นจันทร�

63113012722 นายวิศิฐ นินทะการ

63113012723 นางสาวรัตติกาญจน� ชาวดร

63113012724 นายเสกสรรค� เว�นบาป

63113012725 นางสาวรสรินทร� ศรีสอง

63113012726 นางสาวศิริลักษณ� พรมพิมพ�

63113012727 นางสาวสุวิมล เชื้อชม

63113012728 นางสาวกิตติยากร นวลจันทร�

63113012729 นายกฤษฎา ม>อมพะเนาว�

63113012730 นางสาวอรอนงค� ผ>าผล

63113012731 นายธนธรณ� ฦาชา
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63113012732 นางสาวณัฐกานต� เนตรสาย

63113012733 นางสาวจิรัฐติกาล ขันฟUาเลื่อน

63113012734 นายนราวิชญ� หงษ�เหลี่ยม

63113012735 นางสาวสุภาพร ผาอินทร�

63113012736 นายธนัญญ�ธร เดชาชูชาติ

63113012737 นางสาวนิลาวัณย� สงวนนาม

63113012738 นายอัครเดช จันฤาชัย

63113012739 นางทินเรียน ดาบพลอ>อน

63113012740 นางสาวพิพม�ณภัทร มีทรัพย�

63113012741 นางสาวชฎาภรณ� ลักษณะเจริญสิน

63113012742 นางสาววิภารัตน� เขียวทอง

63113012743 นางสาวสุชาวดี ปริโต

63113012744 นางสาวทัศนีย�วรรณ อุปติ

63113012745 นางสาวสุดารัตน� ดงแสนแก�ว

63113012746 นายอิทธิชัย แวดไธสง

63113012747 นายปรัชญา นามวิชัย

63113012748 นายจักรกฤษ แก�ววิเศษ

63113012749 นายธวัชชัย พลราช

63113012750 นางสาวนวพร ชัยยะ

63113012751 นางสาวอภิสรา นามอยู>

63113012752 นางสาวเทียนทอง ภูยอดตา

63113012753 นางสาวปรัชญาพร คําเมืองคุณ

63113012754 นางสาวลัดดาวัลย� ฤทธ์ิวิชัย

63113012755 นางสาวนวพรรษ เหลืองวิภู

63113012756 นางสาวภัทราพร วิจารณรงค�

63113012757 นางสาวกิตติมา เพ็งนุเรศ

63113012758 นางสาวอัญชนา จวงโส

63113012759 นางนิชานาถ หาฤทธ์ิ

63113012760 นางสาวสลิตา สุสิงห�
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63113012761 นางสาวรัตนาภรณ� สิงห�โคตร

63113012762 นายธนากร โสดา

63113012763 นางสาวพนิดา สาลีอาจ

63113012764 นางสาวขนิษฐา ทรงทาสี

63113012765 นางสาวชนาภา เสนาพันธ�

63113012766 นายอนนท� พรมนุช

63113012767 นายฤทธิเกียรติ พัฒนโชติ

63113012768 นายนราธิป ไพชยนต�

63113012769 นางสาวอภินันท� ภูบุญอ�วน

63113012770 นางสาวจิราภรณ� สีหะชาติ

63113012771 นางสาวกุลณัฐ สิทธิขันแก�ว

63113012772 นางสาวบุศราภรณ� พันเทศ

63113012773 นางสาวพรพิมล บุญกล�า

63113012774 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสะละ

63113012775 นางสาวขวัญพร ลาราช

63113012776 นางสาวณัฐริตา ประพัฒพงษ�

63113012777 นางสาวรังสิมา ปุนริบูรณ�

63113012778 นายพิริยะ เจียรสุมัย

63113012779 นางสาวฐิตาภรณ� เหล>าภักดี

63113012780 นางสาวอชิรญา พรหมศรีสุข

63113012781 นายพีระพันธ� วรรณพราหมณ�

63113012782 นายนคร วังตะพันธ�

63113012783 นางสาวเจนจิรา ขันทสิกรรม

63113012784 นายกฤษดา นิลวะดี

63113012785 นายยุทธพิทักษ� ชินคํา

63113012786 นางสาวศิริลักษณ� อัคนิจ

63113012787 นางสาวญาสุมินทร� บัวสิงห�

63113012788 นางสาววรฏิมินทร� เวียงหลวง

63113012789 นายภูชิต ศรีทา
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63113012790 นางสาวภีรดา ทองนพคุณ

63113012791 นางสาวอรทัย นาวบุตร

63113012792 นายวัตธากร วงค�เตชะ

63113012793 นางสาวเพียงดาว วงศ�ธรรม

63113012794 นางสาวมลวิภา วัฒนา

63113012795 นางสาวสุวณี ต>อสกุล

63113012796 นายพงศกร ทองบ>อ

63113012797 นางสาวชนาภรณ� สนั่นเอื้อ

63113012798 นางสาวสุพัตรา ยะปะตัง

63113012799 นางสาวสุนิษา แสนสวัสด์ิ

63113012800 นางสาวสุภาภรณ� พรมภาพ

63113012801 นางสาวนันท�นภัส ศรีนา

63113012802 นายจักรินทร� โยธาภักดี

63113012803 นางสาวจริญญา พิมพลทอง

63113012804 นางสาวณัชชา กุนัย

63113012805 นางสาวณัฏฐพิชา ทีภูงา

63113012806 นายทิวากร พระไชยบุญ

63113012807 นายเอกราช พนามวัง

63113012808 นางสาวมนัสนันท� ทิพนา

63113012809 นายสรายุทธ เค่ียงคําผง

63113012810 นางสาวกรองทอง ภูชํานิ

63113012811 นางสาวอมิตา ไชยหันขวา

63113012812 นางสาวภัสรา มณีจักร

63113012813 นางสาวชัชภาภรณ� เต็มตาวงษ�

63113012814 นายอิทธิพล บุตรจันทร�

63113012815 นางสาววิไลพร ชํานิสาร

63113012816 นางสาวมนัญชยา ราชคีรี

63113012817 นายธนชัย ดําใหม>

63113012818 นายวิทยา คิดร>วม
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63113012819 นางสาวศิริรัตน� เวียงปฏิ

63113012820 นางสาวเกษรัตน� ศรีต>างคํา

63113012821 นางสาวพิชญาภรณ� ยุระตา

63113012822 นางสาวมณฑิรา บุราณสาร

63113012823 นางสาวณัฐริกา คล�ายฤทธ์ิ

63113012824 นายบรม แสนสุริวงค�

63113012825 นายกิตติชาติ ชากัน

63113012826 นายกฤษฏาวุฒิ ไชยวุฒิ

63113012827 นางสาวป:ยะพร สีพาสาร

63113012828 นางสาวจิราพร บุตรศรี

63113012829 นายนฤพล อินทร�พรหม

63113012830 นางสาวน้ําฝน พรมประราบ

63113012831 นายเจริญพงษ� โคตะวิน

63113012832 นางสาวสุกัญญา มีเที่ยง

63113012833 นายชาญยุทธ เคนมี

63113012834 นางสาวพิราวรรณ� วรอิสรีย�

63113012835 นางสาวสุกันยา ศรีสร�อย

63113012836 นายกําธร สรรพ�สมบัติ

63113012837 นางสาวกนกชล วงค�สกุล

63113012838 นางสาวชนาธิป ศรีสร�อย

63113012839 นางสาวนาถยา โสภา

63113012840 นายเอกลักษณ� สมเสียง

63113012841 นางสาวเยาวรัตน� ธรรมสาร

63113012842 นายธีระพงษ� ไชยศรี

63113012843 นางจิรัชยา เคหาไสย

63113012844 นางสาวณัฐชยา อุทังใข

63113012845 นายธนพล คนสันต�

63113012846 นางหทัยชนก จิตต�ภักดี

63113012847 นางสาวกันทิมา แสนคุณ
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63113012848 นางสาวอภิญญา กุลาดี

63113012849 นางสาวนิรมล พลอาวุธ

63113012850 นายปณิธาน เชิดทอง

63113012851 นางสาวกาญจนา ไชยหาทัพ

63113012852 นางสาวอรทัย รางเวียงคํา

63113012853 นางสาวภัคศรัณย� ยุทธพงษ�

63113012854 นายวิทวัส บาลนาคม

63113012855 นางสาวศุจินธรา บุญลักษณ�

63113012856 นางสาววันดี ไมยวงค�

63113012857 นางสาวสิริยากร อุรินคํา

63113012858 นางสาวศิริรัตน� แสนบุญศิริ

63113012859 นายธนาธิป อุตอามาตย�

63113012860 นางสาวอินทุกานต� ภูม่ิงดาว

63113012861 นายทรงศักด์ิ ดาหอม

63113012862 นางสาวณัฐชุดา วิจิตรป6ญญา

63113012863 นางสาวนุชรี แก�วยะลุน

63113012864 นางสาวอมรรัตน� เหลาพรม

63113012865 นางวิมลรัตน� พรหมโคตร

63113012866 นายฤทธิรงค� กัลพัตร�

63113012867 นายพรรณา จําปา

63113012868 นายสรกานต� เดชสุข

63113012869 นายณัฐวุฒิ ขันตะราช

63113012870 นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี

63113012871 นายชัทชาคร ผิวแดง

63113012872 นายภัทรชนน วงศ�ต้ังตน

63113012873 นายธนันต�ชัย พันวิไลย

63113012874 นางสาวสุดารัตน� สมบัติมาก

63113012875 นางสาวพัชรา ชนูนันท�

63113012876 นางบุษยมาลย� ลําโกน
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63113012877 นายฉัตรชัย ราชคํา

63113012878 นายธนาวัฒน� บัวนาค

63113012879 ว>าที่ร�อยตรีเกรียงไกร อุณาสิงห�

63113012880 นายศาสวัติ โชคบัณฑิต

63113012881 นางสาวจุฬามณี ไชยะปะ

63113012882 นางสาวนพรดา โสดาป6ดชา

63113012883 นางสาวพรตะวัน รัตนโชติ

63113012884 นายบัณฑิตา สMุขขา

63113012885 นางเสาวลักษณ� สาเสน

63113012886 นางสาวสุธิดา สุเสนา

63113012887 นางสาวอโณทัย มณีพรรณ

63113012888 นางสาวพิมพ�ใจ ใบมะลิ

63113012889 นางสาวนิรชา โยลัย

63113012890 นางปวีณา พรมดี

63113012891 นายณัฐการ กองสุวรรณ

63113012892 นางสาวกวินทรา โยธาวงศ�

63113012893 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีโยธี

63113012894 นางสาวลักษมณ คมขํา

63113012895 นายเด>นชัย ชาเเสน

63113012896 นางสาวอรพิมล อ>อนชาติ

63113012897 นางสาวเจนจิรา ยันตะพันธ�

63113012898 นางสาวอินทิพร เที่ยงธรรม

63113012899 นางสาวหนึ่งฤทัย ครองผา

63113012900 นางสาวศุภิสรา แดงนา

63113012901 นางสาวจีรนาฎ ฉายละออ

63113012902 นายกิตติภพ แสงโลกีย�

63113012903 นางสาวกฤษยา พรหมมูล

63113012904 นางสาวกรรณิการ� วรรณไสย

63113012905 นางสาวอาริยา เวฬุวนารักษ�
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63113012906 นายอภิวัฒน� สุกัน

63113012907 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิคําพก

63113012908 นายปกรณ� ชาวดร

63113012909 นางสาวเพ็ญพักตร ชินบุตร

63113012910 นางสาวประภัสสรา สอนกางทิศ

63113012911 นายธนกฤต เรืองโพธ์ิ

63113012912 นางสาวเสาวณีย� เอื้ออารีย�กุล

63113012913 นางสาวชัชฎาภรณ� บันเทิงใจ

63113012914 นางสาววรัญญา วงค�ชาลี

63113012915 นางสาวแคทริน ชาภูมี

63113012916 นางสาวสายฝน มาสูงเนิน

63113012917 นายวุฒิศักด์ิ กองวงษา

63113012918 นายภูว�ฤณ บุตรรักษ�

63113012919 นางสาวเกษริน บุญบาล

63113012920 นายนนนท� พัฒน�อัครวรกุล

63113012921 นางสาวนารากร กางนอก

63113012922 นางสาวกรกนก อาวะสานต�

63113012923 นางสาวประพาพร อ>อนสองชั้น

63113012924 นางสาวณัชชา ต�นเกษ

63113012925 นายธเนศ นาครัตน�

63113012926 นางสาวป6ทมา มุกดาม>วง

63113012927 นายนพแก�ว ศรีเกตุ

63113012928 นายจักริน ฤทธิธรรม

63113012929 นางสาวรัญชดา อัยแก�ว

63113012930 นางสาวธัญบูรณ� สุวรรณเพชร

63113012931 นายอาทิตย� ชัยราช

63113012932 นางสาววรีรัตน� แย�มกระโทก

63113012933 นางสาวเจนจิรา มะอินทร�

63113012934 นางสาววนุธิดา นันตะสงค�
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63113012935 นางสาวธิดารัตน� เทมียะโก

63113012936 นางสาวณัฎฐ�นรี ผลพันธ�ทิน

63113012937 นางสาวชุติกาญจน� เกศโคกสูง

63113012938 นางสาวพิมพ�ใจชน สุมังคะ

63113012939 นางสาวเสาวลักษณ� แสนมงคล

63113012940 นางสาวณัฐฐาพร สูฝน

63113012941 นางสาววิลาศิณี สีเก้ิง

63113012942 นางสาวก่ิงกาญจน� นนท�ช�าง

63113012943 นางสาวปาริชาต รูปสม

63113012944 นางสาวรัตน�ติยากร นามภูมี

63113012945 นายประจวบ พิมพ�พุก

63113012946 นางทานุมาศ ทองไสย

63113012947 นายอภิเชษฐ� กลี่นอักโข

63113012948 นางสาวกฤษณา ครูมนตรี

63113012949 นายณัฏฐพล ลุนสา

63113012950 นายอรรถพล พลโยธา

63113012951 นางสาวอัจฉริยา อินธิแสน

63113012952 นางสาวจินดารัตน� ส>อนนารา

63113012953 นางสาวฉัตรลดา อินทรสมพันธ�

63113012954 นางสาวสุรีพร สมพิทักษ�

63113012955 นางสาวกัญญพัชร รัชโน

63113012956 นางสาวสุปราณี อินทนิเวศน�

63113012957 นายสิทธิโชค คําป6ญโญ

63113012958 นางสาวนภัสกร โสมณี

63113012959 นายฉัตรชัย คัณทะสุวรรณ

63113012960 นายธีรนพ ชํากุล

63113012961 นายภุชภัทร เมืองแสน

63113012962 นางสาวพรกนก เงินอยู>

63113012963 นางสาวกรรณิการ� บุญเยือง
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63113012964 นางสาวปฐมา ชาหอมชื่น

63113012965 นางยุภาพร ชมภูเพชร

63113012966 นางสาวศุภรานันท� กาซาว

63113012967 นางสาวขวัญตา นามมุงคุณ

63113012968 นายสิริ กตารัตน�

63113012969 นายสุกฤษฎ์ิ วงศรีแก�ว

63113012970 นางสาวสิริเนตร เพชรฤทธ์ิ

63113012971 นางสาวสุนัดดา สมอุดม

63113012972 นางสาวณัฐกาญจน� ศิริภา

63113012973 นางสาวสุพรรณิการ� เกียรติธาตรี

63113012974 นายรัชชานนท� ลือนาม

63113012975 นางสาวโยทะกา อันทะหวา

63113012976 นางสาวชุติกาญจน� พระราช

63113012977 นายชานินทร� ย่ิงคงดี

63113012978 นางสาวชลธิชา ฆารวิพัฒน�

63113012979 นายณัฐกานต� ประชารัตน�

63113012980 นายสุทิวัส ปรีชา

63113012981 นางสาวจุฬารัตน� หมอยา

63113012982 นางสาวกุลพยอม โคตรมี

63113012983 นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข

63113012984 นางสาวสกุลรัตน� นครศรี

63113012985 นางสาวพิมพ�ชนก คํามา

63113012986 นางสาวพิกุล วันทองทักษ�

63113012987 นางสาวทัศนีย� โคตสมบัติ

63113012988 นางสาวกรรณิการ� จันทะวงศ�

63113012989 นายณัฏฐิวัชรานันท� ยะสะกะ

63113012990 นางสาวกชกร บุญมี

63113012991 นายกฤติเดช จิระสกุลไทย

63113012992 นางสาวอมิตดา เหง�าโอสา
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63113012993 นายสมเดช แสนสุภา

63113012994 นางสาวธรรมพร พลเสน

63113012995 นางสาวประภัสสร ขันตีจิต

63113012996 นางสาวมนต�ฤดี อานนท�

63113012997 นางภัทราพร ยะใจ

63113012998 นางสาวดวงแก�ว สาระบุญ

63113012999 นางสาวอนุสรา ทิพย�มณี

63113013000 นายชัชพงศ� พรหมดํารง

63113013001 นางสาวปาริชาต โคตศิริ

63113013002 นางสาววงจันทร� สุพิมล

63113013003 นางสาวสุวนันท� สอนพรหม

63113013004 นางสาวกาญจนาภรณ� ใจอ>อน

63113013005 นายสมภพ วานวิน

63113013006 นายนิติพงษ� สีสุข

63113013007 นางสาววิภากร กุลบุตร

63113013008 นางสาวธิดารัตน� วงษาเนาว�

63113013009 นางสาวพรสุดา นันธิเสน

63113013010 นางสาวสุกัญญา ประสันแพงศรี

63113013011 นางสาวนภาลัย ระบาเลิศ

63113013012 นายสุรศักด์ิ ติหะป6ญโย

63113013013 นายศราวุธ กุลแก�ว

63113013014 นางสาวกิรัตยา วังคะฮาต

63113013015 นางสาวรัตติยาภรณ� สีดาวงค�

63113013016 นางสุภาภรณ� มาตราคําภา

63113013017 จ.ส.อ.ป:ยวัตร วิชาสวัสด์ิ

63113013018 นางสาวนฤทัย ขจร

63113013019 นางสาวธวัลรัตน� ทองคํา

63113013020 นางสาวนิภาพร โสบุญมา

63113013021 นางสาวสุดารัตน� ชมเสียง
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63113013022 นางสาวยุภารัตน� พลสิมมา

63113013023 นายธีรภัทร ภางาม

63113013024 นางสาวมินตรา ไชยชนะ

63113013025 นางสาวพวงผกา ประดาศักด์ิ

63113013026 ว>าที่ร�อยตรีหญิงอุไรภรณ� สันติสูงเนิน

63113013027 นางสาวกมลทิพย� สากุลา

63113013028 นางสาวนันทนา ผาพรม

63113013029 นางสาวศิรินทรา หอมแพงไว�

63113013030 นางสาวจิราภรณ� ทนุราช

63113013031 นางสาวอนุสรา ศักด์ิศรีวัน

63113013032 นางสาวเปรมวดี เดชโฮม

63113013033 นายณัฐศาสตร� ดอนอาจทัน

63113013034 นายชาญยุทธ เชื้อบุญมี

63113013035 นางสาวอินทิรา โคตรพรม

63113013036 นางสาววันเพ็ญ ดีขัน

63113013037 นางสาววรรณ�วิภา พลซา

63113013038 นางสาวกมลทิพย� มะลารวมรักษ�

63113013039 นางสาวกัณฐภรณ� อาชีวะ

63113013040 นางสาวพัชราภรณ� พาไสย�

63113013041 นายภาณุพงษ� นาโม

63113013042 นางสาวพิริยาพร หลังแก�ว

63113013043 นายเอกชัย สุวรรณโส

63113013044 นายภพพล สารภักด์ิ

63113013045 นางสาวสุภรัตน� ทับศรีแก�ว

63113013046 นางสาวจุฑาทิพพ� ทิพย�สุข

63113013047 นางสาวอัญชลี นะวะสิมมา

63113013048 นายอุทิศ นามสุโพธ์ิ

63113013049 นางสาวบุษบา มัทสึซากิ

63113013050 นายอินทัช ราชอาจ
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013051 นายเฉลิมฤทธ์ิ ทองงาม

63113013052 นายธรณินทร� สอนพรม

63113013053 นายชาคร งามวิเศษ

63113013054 นายวุฒิพงษ� ก่ิงเกตุ

63113013055 นางสาวประภัสสร ทองกันทม

63113013056 นายชัยรวี เคลื่อนเพชร

63113013057 นางสาวสายฝน เหล>าทองสาร

63113013058 นางสาวศิริกันยา บัวเก>า

63113013059 นางสาวลลิตา ซุยใจทัศน�

63113013060 นางสาวจินตนา รัดที

63113013061 นายเอกชัย เรือนนา

63113013062 นางสาวสรีวรรณ วรรณวงค�

63113013063 นางสาวฐิตานันท� พวงมัลลิธนาชา

63113013064 นางดุจฤดี ช>วยรักษา

63113013065 นางสาวนฤมล บัวภาพันธ�

63113013066 นางสาวรจนา มีบ�านต�น

63113013067 นางสาวสุพัตรา บัวบน

63113013068 นางสาวชนันญา ชวนวารี

63113013069 นางสาวพรทิพย� นิตยโรจน�

63113013070 นางสาวธาริน สุขโสภี

63113013071 นายสมพล ทับทิมจันทร�

63113013072 นางสาวนุชนาถ สิงหาด

63113013073 นางสาวพิมพ�พร พรหมอุนาจ

63113013074 นางสาวสุดารัตน� ยานะกิจ

63113013075 นายธรรศ กอโพธ์ิศรี

63113013076 นางเกษร แสงคํา

63113013077 นางสาวภาสินี จันทร�ศรีสุคต

63113013078 นายคมพจน� บุญเลิศกันยา

63113013079 นายธนกร โคตรบรรเทา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013080 นางสาวอัญชลี บาลเพชร

63113013081 นางสาวอรวรรณ จันนัน

63113013082 นางสาวนิภาภรณ� ยอดจันทร�

63113013083 นายสุทัศน� บุราณ

63113013084 นางสาวสุภัสสร นิยมพงษ�

63113013085 นางสาวสุธาวัลย� จันสว>าง

63113013086 นายสุวศิน กงไสยา

63113013087 นางสาวกัญศลักษณ� นาคมณี

63113013088 นางกรกมล เค�าคํา

63113013089 นางสาวรัศถิตย� ศรีสังข�งาม

63113013090 นายสหรัตน� คําทะเนตร

63113013091 นางสาวจารุวรรณ เพียงงาม

63113013092 นายวัชระ วงค�นคร

63113013093 นางสาวหยาดพิรุณ เวียงอินทร�

63113013094 นางสาวณัฐกฤตา ฤๅชา

63113013095 นายอภิวัฒน� ดึงประโคน

63113013096 นางสาวสุดารัตน� แสงนุรักษ�

63113013097 นางสาวจินตนา ลีทอง

63113013098 นางสาวนวลอนงค� จู>มา

63113013099 นางสาวจิรภิญญา นิละกุล

63113013100 นางสาวนภัสสรณ� ละลี

63113013101 นายศราวุธ เชิงดี

63113013102 นางสาวณัฐธิดา มาปะโท

63113013103 นายวรัญ�ู ภูแสงศรี

63113013104 นางสาวปทุมวดี วรดี

63113013105 นางสาวพรพิมล อุทธัง

63113013106 นางสาวสุกานดา จําปาศรี

63113013107 นายวัชรินทร� จันลาศรี

63113013108 นางสาวจุฑามาศ วงค�ลําพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013109 นางสาวพรทิพย� โสภาคํา

63113013110 นางสาววิชชุดา เมืองสนธ์ิ

63113013111 นางสาวกลีบผกา ใจเด็ด

63113013112 นางสาวศิรัญญา ไชยเชษฐ�

63113013113 นางชนกนันท� ทองดอนบม

63113013114 นางสาวอรทัย ไชยป6ญญา

63113013115 นางสาวสุภิญญา ประทุมทอง

63113013116 นายพงศธร พรหมบุตร

63113013117 นางสาวรมิดา คะเนนินนาท

63113013118 นางสาวกวิสรา สีสังข�

63113013119 นายไพศาล ศรีคูณ

63113013120 นายวรวิช พองพรหม

63113013121 นางสาวจุฑามาศ ถวายชัย

63113013122 นางสาวกมลชนก สาชํานาญ

63113013123 นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี

63113013124 นายณัฐวุฒิ โคตรแสนลี

63113013125 นางสาวภาวินี คํานิล

63113013126 นายเนติพงศ� ศรีกุล

63113013127 นางสาวนพวรรณ เจริญศักด์ิ

63113013128 นางสาวศิริญญา สุทธิอาจ

63113013129 นายฑิฎฐิธนา บุญชู

63113013130 นางสาวนงค�ลักษณ� มารัตน�

63113013131 นางสาวดุษฎี ทรทึก

63113013132 นางสาวรังสิมา จาริสุ

63113013133 นางสาวกาญจนา แสนวงษ�

63113013134 นายพชรดนัย อนันตกิจโสภณ

63113013135 นายสุรภูมิ กวินเดชาธร

63113013136 นางสาวสุพรรณี เส�นเศษ

63113013137 นางสาวชลธิชา โคตรมูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013138 นางสาวอรวรรณ ต>างใจ

63113013139 นางสาวอนุสรา ไขลาเมา

63113013140 นางสาววราภรณ� อุตทะบุตร

63113013141 นางสาววงศ�ศิริ ทาวะลุน

63113013142 นายอภิรมณ� สิงห�ชอม

63113013143 นางสาวกัญญาพัชร อินทรพาณิชย�

63113013144 นางวารุณี บุญสงค�

63113013145 นางสาวพัชรี โคทอง

63113013146 นางสาวชมพูนุท สุทธิอาจ

63113013147 นางสาวพรรณนรา ทิพย�จรูญ

63113013148 นายเรืองฤทธ์ิ ศรีปะโค

63113013149 นายอัครพล ศรีวรษา

63113013150 นางสาวฐิติมา เทียนไทยสงค�

63113013151 นาย>Mอรงณ�กร  �MMMโสภาจร

63113013152 นางสาวลลิตา โคตะบิน

63113013153 นางสาวญาณีย� สุภโกศล

63113013154 นางสาวธนัชภรณ� สุวรรณโคตร

63113013155 นางสาวเจษฎาพร มงคลเกตุ

63113013156 นางสาวรุ>งนภา สีอาษา

63113013157 นางสาวสุชาดา สุภากิจ

63113013158 นางสาวพรรณวิกา แซ>ลี้

63113013159 นางสาวจิราธร บึงลี

63113013160 นางสาวจิตลดา กลยนีย�

63113013161 นางสาวณัฐกานต� เรียมแสน

63113013162 นายสิทธิชัย อินทะป6ญโญ

63113013163 นางสาวพรพิมล กว�างเงิน

63113013164 นายธีรพงศ� ประก่ิง

63113013165 นางสาวนิศาชล คําภิลัง

63113013166 นางสาวป:ยาภัทร ศรีทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013167 นายทวีทรัพย� นาเมืองรักษ�

63113013168 นางสาววราภรณ� กมลเสรีรัตน�

63113013169 นายจิราวัฒน� เตียงชัย

63113013170 นางสาวชื่นนภา นามวงษ�

63113013171 นางสาวคณินรัตน� แซ>ริม

63113013172 นางสาวสุดารัตน� กาทํามา

63113013173 นางสาวมัทณี กัสโป

63113013174 นายฤทธิเดช พระคําเจริญ

63113013175 นางสาวเมวิญา นันทะรักษา

63113013176 นายกรวิทย� คําสอน

63113013177 นางสาวบุญธิกา คีรีวรรณ

63113013178 นางสาวป6ญชลิตา อินทรศรี

63113013179 นางสาวชนิดาพร วิลุนกิจ

63113013180 นางสาวรัตนาภรณ� บทมาตย�

63113013181 นายพงศ�ธร สนสายสิงห�

63113013182 นางสาวพรพิสุทธ์ิ เอื้ออังกูร

63113013183 นางสาวนันทิยา ชัยกําเนิด

63113013184 นางสาวนนทกร ประเสริฐสังข�

63113013185 นายธีระพล ชัยธัมมาวุธ

63113013186 นางสาววารุณี ศรีสุโคตร

63113013187 นายคณิตชัย นามสีพันธ�

63113013188 นายชนินทร� บุญช>วย

63113013189 นางสาวณัฐนันท� โภคสวัสด์ิ

63113013190 นางสาวชนิดา สุภโตษะ

63113013191 นางสาวชุดาพร วงหาริมาตย�

63113013192 นางสาวกนกพร สืบมา

63113013193 นางสาวสุดาลักษณ� เตชัย

63113013194 นายณัฐดนัย สารธิราช

63113013195 นายฐาปนพงศ� อินทรพาณิชย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013196 นางสาวประภาพร เวียงอินทร�

63113013197 นายพงศกร กิติราช

63113013198 นางสาววิลาวัลย� บุตรศรี

63113013199 นายสุรวุฒิ กลยนี

63113013200 นางสาวพัชรีญา ศรีรักษา

63113013201 นางสาวอนงค�นุช บันเพิงพฤกษ�

63113013202 นางสาวทิพย�สุดา สิงห�โคตร

63113013203 นางสาวพิมพ�ชนก ไสยสนิท

63113013204 นางสาวรุ>งฟUา แก�ววงษา

63113013205 นายหฤทัย สุวรรณ

63113013206 นายสันติ มณีโรจน�

63113013207 นายอัฐวุฒิ พรมสิทธ์ิ

63113013208 นางสาวเจียระไน คําภูเงิน

63113013209 นางสาวอลิษา เนาว�สนธ์ิ

63113013210 นางสาววราพร อินทรสิทธ์ิ

63113013211 นางสาวนันท�นภัส ศรีสาร

63113013212 นางสาวภัทรวดี จันทะวงษา

63113013213 นางสาวอินทิรา โปตินัง

63113013214 นางสาวปรียานุช บุญจู

63113013215 นางสาวประภาพรรณ ศรสุราษฎร�

63113013216 นายอรรถชัย เพชรพรรณ

63113013217 นางสาวประภัสสร พฤกษาเจริญ

63113013218 นางสาวทิพวรรณ แสนชาติ

63113013219 นายกฤษกร ใยวังหน�า

63113013220 นายธีระพงษ� จันฤาไชย

63113013221 นายอนุวัฒน� โพธ์ิศรี

63113013222 นางสาวมลฤดี ไฝทาคํา

63113013223 นายจตุรภัทร ถามูลเรศ

63113013224 นางสาวสุกัญญา แสงจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013225 นางสาวศศิตานันท� สุกทน

63113013226 นายคมกริช สุทธิวงศ�

63113013227 นางสาวอาภัสรา ดวงเทียน

63113013228 นางสาวจริยาพร วงค�ลําพันธ�

63113013229 นายสายัณห� สายธิไชย

63113013230 นางสาวชฎาพร มาลัย

63113013231 นางสาวสุทธิรักษ� ไพโรจน�

63113013232 นางสาวจิดาภา ปราบจันทะ

63113013233 นางสาวชารีณญา กาญจนะ

63113013234 นายทศพล คิอินธิ

63113013235 นางสาวชบาไพร คําพวง

63113013236 นางสาวฐิตามร เประกันยา

63113013237 นางสาวสุธาทิพย� ชาญสมร

63113013238 ส.ต.ท.นําโชค แก�ววรรณา

63113013239 นางสาววารุณี สุผลทอง

63113013240 นางสาวมณีรัตน� เตโช

63113013241 นางสาวกรณิการ� ระดาเสริฐ

63113013242 นางสาวสิตานันต� พิสัยพันธ�

63113013243 นางสาวชฎาภรณ� สาระมาศ

63113013244 นางสาวเบญจพร ขันชาลี

63113013245 นายวีระพล นะโพธ์ิ

63113013246 นางทิพาภรณ� ดวงดี

63113013247 นายเฉลิมฤทธ์ิ สามาดี

63113013248 นางสาวรวิวรรณ โสมวงศ�

63113013249 นายธนพล สะเทือนไพร

63113013250 นางสาวกัญชลิตา บาลี

63113013251 นางสาวอรียา ปะวะโข

63113013252 นายสงวนศักด์ิ สายเนตร

63113013253 นางสาวประภาภรณ� พันสด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013254 นายอธิปดี วีระชาติ

63113013255 นายณรงค�ศักด์ิ คุณวงศ�

63113013256 นางสาววรินธร พรมสอน

63113013257 นายกิตติชาย มาโชค

63113013258 นางสาวอารียา มุงคุณ

63113013259 นางสาวทิพวรรณ บิดร

63113013260 นางสาวกัญญาพัชญ� ทุมมณี

63113013261 นางสาวธนัชพร ไชยบูลย�

63113013262 นางสาวนงค�นภา เคนไชยวงค�

63113013263 นายทรัพย�เจริญ ติยะบุตร

63113013264 นางสาวอทิตยา อภัยพรม

63113013265 นางสาวกนกวรรณ จูงไทย

63113013266 นายณัชพล ลายแก�ว

63113013267 นายเอนกพงศ� ศรีราช

63113013268 นางสาวสุรัสวดี เก้ือกูล

63113013269 นางสาวทิพวรรณ เปาวะนา

63113013270 นางสาวพัณณิดา เหลาเจริญ

63113013271 นางสาวสุภาภรณ� วรพันธ�

63113013272 นางสาวสุภาณี เชื้อคมตา

63113013273 นางสาวพิมสุรี บุญศรี

63113013274 นางสาวอริยา คําทวี

63113013275 นายฉัตรเดช โสภา

63113013276 นางสาวจุฑามาศ วางคํา

63113013277 นายพงษ�พิทักษ� บุญภา

63113013278 นายชานนท� บวรโชติสกุล

63113013279 นางสาวแพรวพิลาศ แก�วไพศาล

63113013280 นางสาวกนกวรรณ นันทสุทา

63113013281 นางสาวธิดารัตน� ราชพงษ�

63113013282 นายปฐมพงส� ด>านรุ>งเรือง
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63113013283 นางสาวชุติมา จันทรังษี

63113013284 นางสาวกรรณิกา นนทะราช

63113013285 นางสาวกรกนก ใจวัน

63113013286 นางสาววรัญญา เพชรก�อน

63113013287 นายกฤษฎา ผิวบาง

63113013288 นางสาวสนิสา สีกาลัง

63113013289 นางสาวธนัญชนก ศรีบัวบาล

63113013290 นางภัทรา ประดิษฐ�ศิลา

63113013291 นางสาวพิมพ�พิศา ศรีมหาพรม

63113013292 นายณัฏฐกร สุขสะกาว

63113013293 นางสาวเฉลิมขวัญ ไชยดวงศรี

63113013294 นางสาวจิราวรรณ ใครบุตร

63113013295 นางสาวสุพิชชา สีหนาท

63113013296 นางสาวปรางคนางค� จันทร�ชม

63113013297 นางสาวติยาภรณ� ศรีสร�อย

63113013298 นายอภิเดช มงคลกุล

63113013299 นางสาวจุฬารัตน� ภูมิชัย

63113013300 นางสาวกนกอร ทองผา

63113013301 นางสาวภัทรมน มุกดาม>วง

63113013302 นางสาวศิรภัสสร แจ>มจํารัส

63113013303 นายวีระพงษ� นาคะทัตโต

63113013304 นางสาวขนิษฐา โภคาพานิช

63113013305 นางสาวป6ทมนันท� อ>อนคํา

63113013306 นางสาวชุติมา ผ>ามดิน

63113013307 นายสมพงษ� บัวระพา

63113013308 นางสาวเพ็ญนภา เตอะอําภา

63113013309 นางสาวศิริพรรณ กาลสุวรรณ

63113013310 นางสาวทัศนีย� วงศ�ศรีดา

63113013311 นางสาวผกามาศ ถินนาวัน
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63113013312 นางสาวปณิดา เผ>ามงคล

63113013313 นางสาวกาญจนา ทองแสน

63113013314 นางสาวกันยา อินทร�สกล

63113013315 นางสาวกรรธิชา น>านโพธ์ิศรี

63113013316 นางสาวนันทนา นามใจ

63113013317 นางสาวทัศนียา บุตดา

63113013318 นายนพรินทร� สมบัติวัฒนกูล

63113013319 นางสาวยุพิน อินธุวงศ�

63113013320 นางสาววราภรณ� ขวัญเมือง

63113013321 นายทรัพย�สิน เย็นภู>ทอง

63113013322 นางสุพัตรา คําสําลี

63113013323 นางสาวมัลลิกา ชัชวาลย�

63113013324 นางสาวพรนภา พรมเพียง

63113013325 นางสาวกุลฉัตร ยินดีมาก

63113013326 นางสาวฝนทิพย� อุทัย

63113013327 นางสาวชุติมา เหมะธุลิน

63113013328 นางสาวจันทร�สุดา โคตรผาบ

63113013329 นายย่ิงยง อันทรง

63113013330 นายสุรินทร� แสงจิตร

63113013331 นางสาวนารีนาถ สุขจริง

63113013332 นายสทานน ลอยครบุรี

63113013333 นางสาวศศิธร สนิทบุญ

63113013334 นางนันทยา ตรีนอก

63113013335 นายศุภกิจ แสนม่ัน

63113013336 นางสาวสกุลรัตน� สวัสด์ิเจริญ

63113013337 นางสาวศิริพร จันทร�สีชา

63113013338 นายอภิราม เจริญสว>าง

63113013339 นางสาวฑิตาพร ฝXายอินทร�

63113013340 นายอภิชาติ ภูพาดนา
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63113013341 ว>าที่ ร.ต.มีชัย มุงเพีย

63113013342 นางสาวมะลิวรรณ ดาศรี

63113013343 นายภราดร จักษุทิพย�

63113013344 นายสหชัย สาแก�ว

63113013345 นางสาวมัทนียา มานะสุจริตกุล

63113013346 นางสาวศิริลักษณ� ฟองอ>อน

63113013347 นางสาวชญานิน นนท�สุรัตน�

63113013348 นางสาวใบหยก ประสมทรัพย�

63113013349 นางสาวสุมัทนา หาญสุริย�

63113013350 นายกัมปนาท ศิรินานันท�

63113013351 นางสาวสุธารพิงค� เพชรฤาชัย

63113013352 นางสาวปวีณา ลําจะรี

63113013353 นายนราศักด์ิ อัคฮาด

63113013354 นางสาวภาวิณี จันทเวทย�

63113013355 นายรณชัย อินทรศรี

63113013356 นางสาวกาญจนา อินทร�เจริญ

63113013357 นางสาวอุษณีย� สระทองขม

63113013358 นางสาวศันสนีย� สุดทอง

63113013359 นางสาวกัญกร เอี่ยมพร

63113013360 นายเทพประทาน ถาโท

63113013361 นางสาวภัทรวดี วงศ�จารุวัฒน�

63113013362 นางสาววรินญา นวลจันทร�

63113013363 นางสาวชญาภรณ� รอดแพง

63113013364 นางสาวสุดารัตน� สารีวงษ�

63113013365 นายวทัญ�ู ธนูพราน

63113013366 นางสาวอังสุมา ธินาเทศน�

63113013367 นางสาวอวยพร สุริยเพ็ญ

63113013368 นางสาวสุภาวดี สีนวล

63113013369 นางสาวชุติมา ทิพรัตน�
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63113013370 นางสาวกิตติยาภรณ� คิดอ>าน

63113013371 นางสาวธันยา องค�ศาตร�ภูมิดล

63113013372 นางสาวกุลภัสสรณ� เตชะรัตน�ชานนท�

63113013373 นางสาวปาริชาติ นามบุญศรี

63113013374 นางสาวรัตติพร พรหมจอม

63113013375 นายจิรภาส อาษาพ>อ

63113013376 นางสาวปุญชรัสม์ิ ศานตยานุรักษ�

63113013377 นางสาวชไมพร ปากดี

63113013378 นางสาวฐิตาภรณ� รักเจริญ

63113013379 นางสาวเวียงวิไล ป6ญญากุล

63113013380 นางสาวญาณิกา ถาบุตร

63113013381 นางสาวธิดารัตน� วงษ�สามารถ

63113013382 นายสมศักด์ิ อุ>นเกิด

63113013383 นางสาวโสรวีร� พรมนาด

63113013384 นางสาวจิราพร สอนสุภาพ

63113013385 นางสาวนิลป6ทม� สุขรมย�

63113013386 นางสาวสุภาวัลย� ผางนุย

63113013387 นางสาวแพรวทอง คําหอม

63113013388 นางสาวกิตติยา วิจิตรป6ญญา

63113013389 นายจิตติศักด์ิ โสภาอุทก

63113013390 นายชัชวาล สนมสี

63113013391 นางสาววีริยา เคนไชยวงศ�

63113013392 นางสาวธัญญารัตน� ขะชาตย�

63113013393 นายรัฐกิจ อ�วนไตร

63113013394 นางสาวอาริสา พรเพ่ิม

63113013395 นางสาวอัจฉรานี สีผา

63113013396 นายฐิติพงษ� ผาเจริญ

63113013397 นายกรุณา นนทวิศรุต

63113013398 นายชานนท� บุญวิจิตร

หน�า 462 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113013399 นายยุรนันท� วิริยเจริญรัตน�

63113013400 นายจารุกฤษฎ์ิ ตันนารัตน�

63113013401 นายนัทธวัช เครือจันผา

63113013402 นางสาวศิวาพร พุทธานุ

63113013403 นายฺป:ยนนท� ติงสะ

63113013404 นางสาวธิดารัตน� มัสกุรงค�

63113013405 นายชัยพฤกษ� พ>ออามาตย�

63113013406 นางสาวธัญญารัตน� สกุลซ�ง

63113013407 นายวุฒินัน ภาวงค�

63113013408 ว>าที่ร�อยตรีเกศราภรณ� เงินยวง

63113013409 นายวรวุฒิ ชมภูน�อย

63113013410 นางสาวสุพัตรา ทักขินัย

63113013411 นายสุวัฒน� บรรยงค�

63113013412 นางสาวพชรกมล โพธ์ิแก�ว

63113013413 นางสาวกัญญารัตน� มีศรี

63113013414 นางสาวเบญจมาพร ภูอาจ

63113013415 นายจิธนน ประพันธ�

63113013416 นางสาวอนัญญา สุธรรมมา

63113013417 นางสาวขนิษฐา สุขบัญชา

63113013418 นายศุภอรรถ ผลาโชติ

63113013419 นางสาววรวรรณ ศรีสําราญ

63113013420 นางสาวสุจิรา เข็มอุทา

63113013421 นายสุทธิพงค� แก�วอ>อน

63113013422 นางสาวกัญชิญา ต�นสวรรค�

63113013423 นางสาววริษา ศรีชาทุม

63113013424 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�ลาศรี

63113013425 นางสาวทิพวรรณ อุสาพรม

63113013426 นายจักริน พิณรัตน�

63113013427 นางสาวปภาดา รัตนทิพย�
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63113013428 นายวุฒิพงษ� นิยะนุช

63113013429 นางสาวศิริพร วงค�สาเนาว�

63113013430 นางสาวสิรินทรา ถามพันธ�

63113013431 นายศักดา เพาะเจริญ

63113013432 นางสาวป:ยะกาญจน� พลพันธ�

63113013433 นางสาวธันยพร วงค�พาน

63113013434 นายยุทธพล ศรีเสาวงค�

63113013435 นางสาวสุภาณี อุตรักษ�

63113013436 นายธีรพงษ� ภูมิพานิชย�

63113013437 นายจิรายุ จ๋ิวโคราช

63113013438 นางสาวกฤติกา จิตรเหลื่อม

63113013439 นายอลงกรณ� จาดบุญมา

63113013440 นางสาวเนตรชนก วงศ�ประทุม

63113013441 นายวนชาติ ศรีสร�อย

63113013442 นายณัฐวุฒิ บุตราช

63113013443 นางสาวนาตยา ศรีเตชะ

63113013444 นายวรายุทธ ตุดตะเวช

63113013445 นางสาวสุนันทิพย� โลกานินทร�

63113013446 นางสาวณัฐวดี วงศ�กาฬสินธุ�

63113013447 นางสาวธารินี เจนจบ

63113013448 นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ�

63113013449 นางสาวณัฐธิดา ศรีพิมพ�เมือง

63113013450 นางสาวเคลือวรรณ ขุนเทพ

63113013451 นางสาวพรไพลิน หันจางสิทธ์ิ

63113013452 นางสาววิลาวัณย� บุญแก�ว

63113013453 นางสาวเจนจิรา ศรีจุดานุ

63113013454 นางสาวภุมรินทร� อินอ>อน

63113013455 นางสาวนภวรรณ นิลทกาล

63113013456 นางสาวสิริรัมภา ปุนนา
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63113013457 นางสาวอนุชศรา สิงห�งาม

63113013458 นางสนธยา สีหานาม

63113013459 นางสาวกรรณิการ� พลโลก

63113013460 นางสาวธนพร จันทะแพง

63113013461 นายเจตพนธ� สมศรีมี

63113013462 นางสาวเจนนิรา เรพล

63113013463 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิสุวรรณพร

63113013464 นางสาวอริสา เนาว�ศรีสอน

63113013465 นางสาวพัชดา ศรีทิน

63113013466 นางสาวภาสินี ศรีกัลยา

63113013467 นางสาวกัตติกา เสียงล้ํา

63113013468 นางสาวดลพร มานะดี

63113013469 นายชัยมงคล คุณบุราญ

63113013470 นางสาวนฤชา กะณุวงค�

63113013471 นางสาวสุนันทา สุป6ญบุตร

63113013472 นายอภิรักษ� กุลสิม

63113013473 นายจาตุรงค� แดงประสาท

63113013474 นางสาวนัฐพร ธนะวิโรจน�

63113013475 นางสาวชลิตา ชัยอาภรณ�

63113013476 นายสุพัฒน� พลอยพันธ�

63113013477 นางสาวเพ็ญทวี สอนนาง

63113013478 นางสาวโสภิดา ม่ังค่ัง

63113013479 นางสาวนุสรา โพธ์ิศรี

63113013480 นางสาววิระวรรณ ฮาดทักษ�วงศ�

63113013481 นางสาวปวีณา อาจมูลลา

63113013482 นายศุภวิชญ� จิจุบาล

63113013483 นายดิเรก แสนไทย

63113013484 นายยุทธศักด์ิ ใจคง

63113013485 นางนลินี ทิตาวงศ�
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63113013486 นางสาวสุนันทา ทองวรณ�

63113013487 นางสาวอุษณีษ� ศรีวีระกุล

63113013488 นายวัฒนา พรหมวงศา

63113013489 นายศุภวุฒิ วงศ�ษาพาน

63113013490 นางสาวกนกวรรณ เลิศศรีเพชร

63113013491 นางสาววิรัญชนา นครชัย

63113013492 นายกฤษบดินทร� ยังสุข

63113013493 นางสาวอริษา ชาวน้ําปาด

63113013494 นางสาวสุธิดา นครังสุ

63113013495 นายศราวุฒิ กงสอน

63113013496 นายพิฆเนศ เดชเสน

63113013497 นายวีระยุทธ บึงบุญศรี

63113013498 นางมาศสุธา นนทะโคตร

63113013499 นางสาวอรทัย บุญเมืองขวา

63113013500 นางสาวทาริกา ผาอินทร�

63113013501 นายธีรยุทธ หามณี

63113013502 นางสาวไพลิน เขียวอินทร�

63113013503 นางสาวอารียา อุบลลา

63113013504 นางสาวสิริรัตน� โสภารักษ�

63113013505 นางสาวจิตติญา ศึกษา

63113013506 นางสาวอารยา โกษาจันทร�

63113013507 นายเอกชัย เชื้อกลาง

63113013508 นายนครไทย ตาพระ

63113013509 นายเอกชัย จันทนา

63113013510 นางสาวอรัชนุช อัครวงศ�

63113013511 นางสาวกนกวรรณ ปวงศรี

63113013512 นายพีรณัฐ เกษโสภา

63113013513 ว>าที่ร.ท.สุริยา โพธ์ิสาวัง

63113013514 นางสาวภัชราวดี เหตุเกษ
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63113013515 นางสาวไพริน พรมดี

63113013516 นายธนกฤต นิรันดร�กูล

63113013517 นายชานนท� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113013518 นายดิเรก พูลเพ่ิม

63113013519 นางสาวภัทราวดี ลังภูลี

63113013520 นายอดิเรก แสนดวง

63113013521 นางสาวไอลดา คําภูชา

63113013522 นายวิทยา ศรียาลัย

63113013523 นางสาวศิริพร บุญพรม

63113013524 นางศิริรัตน� คําภักดี

63113013525 นางสาวพัชราภรณ� รักบุญ

63113013526 นายจักรพงษ� พรพิกุล

63113013527 นายกิตติพัฒน� ศิริกุล

63113013528 นางสาวสิรภัทร พิมพ�มีลาย

63113013529 นางสาวเบญจวรรณ พลทองมาก

63113013530 นายผดุงศักด์ิ ไตรทํา

63113013531 นางสาวอุทัยรัตน� โพธ์ิศรี

63113013532 นางสาวกัญจน�ชญา วิโรจน�สุจริต

63113013533 นางสาวจริยา นางทะราช

63113013534 นางสาวยุธิดา บุตรธนู

63113013535 นางสาวศิริลักษณ� ศรีหาผล

63113013536 นายจักรกฤษ โพธ์ิเนียม

63113013537 นางสาวจริยา เครือมา

63113013538 นางสาววรุณาทิตย� ด>านปUอง

63113013539 นายจักรพันธ� อรรคฮาด

63113013540 นายจามีกร หอมจันทร�

63113013541 นางสาววิภาวรรณ อุดมพรประภา

63113013542 นางสาวจุฑามาศ ไทยใจดี

63113013543 นางสาวสุกัญญา เพชรดี
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63113013544 นายเนติพล พรหมจักร

63113013545 นางสาวจิระดา มูลทาทอง

63113013546 นางสาวประภาพร เกตุพันธ�

63113013547 นางสาวณัฐมน ประพุทธา

63113013548 นางสาวอุไรพร โพธ์ิศรั

63113013549 นายจิรศักด์ิ จันชารี

63113013550 นางสาวฐิติมา ธาตุทอง

63113013551 นางสาวณัฐกชนันท� จําปาหาญ

63113013552 นางสาวบัญจรัตน� ศรีทองเกิด

63113013553 นายกิตติศักด์ิ สอนสุภาพ

63113013554 นางสาวศิริลักษณ� ปุริเส

63113013555 นางสาวธนภร ศรีประชัย

63113013556 นางสาวมัธนา สินงาม

63113013557 นางสาวธนวรรณ สินศิริ

63113013558 นางสาวชณัฐดา สืบสิงห�คาร

63113013559 นายวัฒนพงษ� พิริยะ

63113013560 นายทรงสิทธ์ิ รัตนพลแสน

63113013561 นางสาวอังคนา ภูพันดี

63113013562 นางสาวกาญจนา บัดราช

63113013563 นางสาวพิกุลทอง วะเกิดเปUง

63113013564 นางสาวสุพัฒตรา สุวรรณเขต

63113013565 นายณัฐธกิจ ขาวสอาด

63113013566 นางสาวนิภาวรรณ สิมงาม

63113013567 นางสาวธันยธรณ� ไวยารัตน�

63113013568 นายธนายุทธ ไชยสิทธ์ิ

63113013569 นางสาวอาคาเน นิชิซาวา

63113013570 นางสาวภัทรา ไชยวัน

63113013571 นางสาวศิริวรรณ ศรีวิลัย

63113013572 นางสาวพรรษมน พิสิษฐบรรณกร
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63113013573 นางสาวพรรณวิภา ไพรรัตน�

63113013574 นางสาวเมธาวลัย มินสังสา

63113013575 นางสาวพรนภา ทาสีแสง

63113013576 นางสาวนิชาภา สาวิสัย

63113013577 นางสาววิริยา วังทะพันธ�

63113013578 นางสาวจินตนา ทามี

63113013579 นางสาวชญานี ผิวบุญเรือง

63113013580 นางสาวภัททิยา เปรมปรี

63113013581 นางสาวอรสุมิตรา มาตย�งามเมือง

63113013582 นางสาวทารินันท� พุทธมาตย�

63113013583 นางสาวเพ็ญนิภา สุวรรณคํา

63113013584 นางชนกานต� กองสิมะ

63113013585 นางสาวศศิวรรณ วงค�หนายโกฎ

63113013586 นางสาวนิสาชล ใบใหญ>

63113013587 นางสาวทัศนีย� แซ>เติน

63113013588 นายอภิชาติ เรืองฤทธ์ิ

63113013589 นายปรีดา เสนวรคําศรี

63113013590 นางสาวภรณ�ศิริ ดีแก�ว

63113013591 นายณัฐพงษ� สารยศ

63113013592 นางสาวรุจิระดา ป6ญญานุวงศ�

63113013593 นายอัศราวุธ วงคําม�าง

63113013594 นายเฉลิมเกียรติ ขวากุดแข�

63113013595 นางสาวจิราภรณ� อรรคศรี

63113013596 นางสาวสุภาสินี เหลาพร

63113013597 นายวิกรม สาระจันทร�

63113013598 นางสาวธนาพร ราษีบุตร

63113013599 นายกัมปนาท หารนาดง

63113013600 นางสาวบัวไพลิน จันทรพรหมเดช

63113013601 นางสาววิไลพร บุตรโพธ์ิศรี
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63113013602 นายสุวิชา จันทร�เพ็ง

63113013603 นายธีรภัทร� เศวตวงศ�

63113013604 นางสาวสิริลักษ� ภักดี

63113013605 นางสาวสรชา แผ>นคํา

63113013606 นางสาวนิราภรณ� คําแสงทอง

63113013607 นางสาวธิดารัตน� นาชิน

63113013608 นางสาวสุนิสา อรสูญ

63113013609 นายวิวัฒน� ราชสีเมือง

63113013610 นางสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ�

63113013611 นายกิตติ เพียรไธสงค�

63113013612 นางสาวศุผกา สุทธิบุญ

63113013613 นายสรศักด์ิ วงหาจักษ�

63113013614 นายศราวุฒิ อุปถานา

63113013615 นายปรัชญา ชาวสวน

63113013616 นายวุฒิชัย ดวงวงษา

63113013617 นางสาววงศวรรณ แสนอุบล

63113013618 นางสาวอุทุมพร สอนเสน>ห�

63113013619 นายมนตรี เมืองแพน

63113013620 นายสริยา เถาว�ชาลี

63113013621 นางสาวอรอุมา โคตรมิตร

63113013622 นางสาวกาญจนา ดวงเกตุ

63113013623 นายวรพล มาตร�แสง

63113013624 นายสุวรรณ พันธ�แพง

63113013625 นายวิชญ� คํามุล

63113013626 นายนิวัติ พรหมส>วน

63113013627 นายคุณากร วิชัยโย

63113013628 นางสาวนิกุล นาคีไฟ

63113013629 นางสาวอนุรี วงศ�ตาหล�า

63113013630 นางสาววิไลพรรณ พรมสิทธ์ิ
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63113013631 นางสาววารุณี อาสนะ

63113013632 นางสาวอมราภรณ� พันกุลชะโร

63113013633 นางสาวสุธิตา ทองเจริญ

63113013634 นางสาวอนุสรา ปูนจันตัง

63113013635 นางสาวพรนภา นครธรรม

63113013636 นายธนาพล บริจาค

63113013637 นางสาวพัชราภรณ� ป6จสาวาริต

63113013638 นางสาวภูรีมาศ นรสาร

63113013639 นางสาวพรนภา เหล>าหว�าน

63113013640 นางสาวสุนิสา มงคลกุล

63113013641 นางสาววิชญาพร จําปาหอม

63113013642 นางสาวจุฑาทิพย� เรียมแสน

63113013643 นายสรวีย� ทุมวัน

63113013644 นางสาวพรพันธ� จําปาลา

63113013645 นางสาวปาหนัน วระคันทักษ�

63113013646 นางสาวเย็นฤดี ประขันเพ็ชร

63113013647 นายธนกฤต แก�วดี

63113013648 นายสุรศักด์ิ วงศ�ภาคํา

63113013649 นางสาวเพ็ญนภา มัยวงค�

63113013650 นางสาวอริษา วะเศษสร�อย

63113013651 นางสาวพิศทยา คุณป6ญญา

63113013652 นางสาวภรณ�ชิตา จันทาสี

63113013653 นายกิตติศักด์ิ แผลงสูงเนิน

63113013654 นางสาวดาวฤทัย พลเย่ียม

63113013655 นางรุ>งอรุณ กุลศรี

63113013656 นางสาวสุดารัตน� สร�อยคํา

63113013657 นางสาวเอมอร สาริวงค�

63113013658 นางสาวชะนาพร วงค�เทราช

63113013659 จ>าสิบเอกหญิงธัญวลัย ทองคํา
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63113013660 นายณัฐพล เอื้อวรรณกิจ

63113013661 นางสาวรัตติยา สารโภคา

63113013662 นางสาวสุนิสา พรหมศิริ

63113013663 นางสาวจิรภิญญา นามโน

63113013664 นางสาวประภาพร อาษาวัง

63113013665 นางสาวนนทิยา พลพิมพ�

63113013666 นายบวรภัค สุธรรมฤทธ์ิ

63113013667 นางสาวแพรพลอย ลีพฤติ

63113013668 นางสาวชฎารักษ� วงศ�เครือสอน

63113013669 นายราชศักด์ิ หม่ันการ

63113013670 นางสาวกรรณิการ� จันทร

63113013671 นางสาวจุฬาลักษณ� วรรณไชย

63113013672 นายสุทัศน� ศรีบุรมย�

63113013673 นางสาวเมทณี ศรีจันทร�

63113013674 นายปฏิพงษ� สุขพรหมา

63113013675 นายณัฐพงษ� จันทสาร

63113013676 นายธนพงษ� ภูเต�านาค

63113013677 นางสาวสุปราณี นราทร

63113013678 นางสาวภรินทร มุลทากุล

63113013679 นายกิตติพงษ� เทศน�ไธสง

63113013680 นางสาวเทวีวัลย� ทีคอโงน

63113013681 นางสาวรัตนา ก่ิงก�าน

63113013682 นางสาวศรัญญา ศรีพันดอน

63113013683 นางสาวฑิฆัมพร วงศ�ละ

63113013684 นางสาวจินตนา ศรีชาติ

63113013685 นายจิรายุทธ จิปุนาโพธ์ิ

63113013686 นางสาวสุพัตรา อุชาเดช

63113013687 นางสาวอาภาภรณ� เพริศแก�ว

63113013688 นายอธิเบศ ศรีคําดอน
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63113013689 นางสาวละอองดาว กงซุย

63113013690 นายยุทธจักร เหนือโพธ์ิทอง

63113013691 นางสาวธนภรณ� ไชยบุตร

63113013692 นางสาวธัญลักษณ� พรมใจ

63113013693 นายพลวัฒน� พรนิคม

63113013694 นางสาวอทิติยา สาวิสัย

63113013695 นางสาวปวีณา ทองสา

63113013696 นายอภิศักด์ิ แสนเสน

63113013697 นางสาวธิดา น>วมสําลี

63113013698 นางสาวรุ�งลาวัลย� ลุนสะแกวงษ�

63113013699 นายทินนกร สีหาบุตร

63113013700 นางสาวปาริชาติ แก�วสีหา

63113013701 นางสาวพนิดา นรินทร�

63113013702 นายอลงกรณ� ประสาริบุตร

63113013703 นางสาวชฎาพร คําพิชชู

63113013704 นางสาวศศิทร จําปาทอง

63113013705 นางสาวอ�อมพร พรมพันห>าว

63113013706 นางสาวอริสา อําขํา

63113013707 นายณัฐพงศ� ป6ชชาเขียว

63113013708 นายเขมวัน คํากันหา

63113013709 นายพีรพล ดีงาม

63113013710 นายอธิชาติ ศรีมามาศ

63113013711 นายณัฐวีร�ชากร เครือเพียกุล

63113013712 นางสาวจันทร�จิรา ทองบุญมา

63113013713 นายวัชระพันธ� เชื้อคําจันทร�

63113013714 นายณัฏฐพล ป:ติสกุลโชคธีรา

63113013715 นางสาวประภาพรรณ แสงลี

63113013716 นายป6ญญา สันประภา

63113013717 นางสาวสุพัตรา พิมพ�เสริฐ
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63113013718 นางสาวกนกภรณ� วงค�จวง

63113013719 นางสาวโชติกา เขจรพร

63113013720 นางสาวสุรีรัตน� แสงส>อง

63113013721 นางสาวศิริลักษณ� แนวสุข

63113013722 นายปณาวุธ แสนรัตน�

63113013723 นางสาวศรันญา ไชยต�นเทือก

63113013724 นางสาวสิริยา สาริยา

63113013725 นางสาวเรไร กันทะต๋ัน

63113013726 นายศราวุธ พันธ�นา

63113013727 นางสาวสุกัญญา ยุภา

63113013728 นางสาวธิติมา อาษาสร�อย

63113013729 นางสาวจุรีรัตน� จํามี

63113013730 นางสาวเสาวลักษณ� ลุนวิรัตน�

63113013731 นางสาวสาวิตรี ไชยยงค�

63113013732 นางสาวกฤษณา วังเลอสรวง

63113013733 นางสาวประภาพร สินทิพลา

63113013734 นางสาวกรรณิการ� ไพรภิบาล

63113013735 นางสาวธณัฐมน ผิวขํา

63113013736 นางสาวพรปวีณ� ไมล�หรือ

63113013737 นางสาวอาภัสรา บุญหาญ

63113013738 นายภานุทัศน� แสนสุภา

63113013739 นางสาวลัดดาวัลย� ร>มเย็น

63113013740 นางสาวศศิประภา มะเด่ือปXา

63113013741 นางสุธีรัตน� เพียคํา

63113013742 นางสาวพวงชมพู แตงสี

63113013743 นางสาวประภาภรณ� สุขาวงค�

63113013744 นายวายุ เกตุพิมล

63113013745 นางสาวป:ยวดี สัตถาผล

63113013746 นางสาวเขมิกา ศักด์ิอุดมกุล
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63113013747 นางสาวนรินทร�รัตน� ชาวดร

63113013748 นายเรืองสินธ์ิ คําภูษา

63113013749 นางสาวโสภิดา ต>อติด

63113013750 นายชลิต นวลประเสริฐ

63113013751 นายธวัชชัย แจ>มใสดี

63113013752 นางสาวอรอนงค� ทันวงษา

63113013753 น.ส.อินธุออน ถาดภูเขียว

63113013754 นางสาววิจิตรา คุณเมือง

63113013755 นางสาวกนกลักษณ� แก�วก>า

63113013756 นางสาวปาริชาติ ไชยหะนิจ

63113013757 นางสาวสุภธิดา นามชนะ

63113013758 นางสาวปวันรัตน� แก�วปTลา

63113013759 นายฐิติศักด์ิ สว>างชาติ

63113013760 นางนิตยา แก�วเกิดมี

63113013761 นางสาวสุกัญญา สิงห�น�อย

63113013762 นางสาวพัชรี ทุมชะ

63113013763 นางสาวอโนทัย ศรีชัยชนะ

63113013764 นางสาวมณีษา รุจิประสาร

63113013765 นางสาวนันทะภักด์ิ จรพิษ

63113013766 นางสาวจุฬารัตน� บุญภา

63113013767 นายศรลิขิต แห�วโสม

63113013768 นางสาวณัฐกานต� พิลาตัน

63113013769 นางสาวช>อผกา ศรีวาปT

63113013770 นางสาวกัลยรัตน� บุญแสน

63113013771 นายภานุวัฒน� ทบพักตร�

63113013772 นางสาววณัสนันท� ยางธิสาร

63113013773 นางสาวอริศรา แสงสว>าง

63113013774 นางสาวธภัทร บาลไธสง

63113013775 สิบตํารวจเอกศตวรรษ ไชยพัฒน�
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63113013776 นายอภิรักษ� คุรินทร�

63113013777 นางสาวกัญญาณี แก�วอุ>นเมือง

63113013778 นายธรรมโชติ จงใจ

63113013779 นางสาววรรณวิสา จันทร�แก�ว

63113013780 นางสาวสุพัตรา โทษาธรรม

63113013781 นางสาวป:ยพร ไชยโสดา

63113013782 นายเจตรินทร� โสภาพ

63113013783 นางสาวมัสยา โลหะพรม

63113013784 นายสุรชัย หารมนรี

63113013785 นางสาวดุษฎี ผานะวงค�

63113013786 นางสาวรําเพยพัชร� หนูจิตร

63113013787 นางสาววิภาวรรณ จําปาบุรี

63113013788 นายภูวดล มาลาทอง

63113013789 นายจิรายุทธ� ม่ังมูล

63113013790 นางสาวปรียาพร อนุสนธ์ิ

63113013791 นางสาวปพิชญา แก�วก>อง

63113013792 นางสาวกัญญารัตน� หาญจางสิทธ์ิ

63113013793 นางสาวจันธิมา โชติจิตร

63113013794 นายหรรษา นาคะอินทร�

63113013795 นางสาวศศิวิมล กิจสุข

63113013796 นายธีรศักด์ิ ย>นมรรคา

63113013797 นางสาวสายชล ชูพันธ�

63113013798 นางสาวพิมวรรณ พาสุวรรณ�

63113013799 นางสาวพลอยพรรณ สุขะหา

63113013800 นายพัทธพล ฤทธิมนต�

63113013801 นางสาวพัชรินทร� โปUเป:ด

63113013802 นางสาวจินตนา รัตนมงคล

63113013803 นางสาววิสา คําสวัสด์ิ

63113013804 นางสาวสุดารัตน� ทิราชรัตน�
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63113013805 นางสาววรรณิภา อินทะสิทธ์ิ

63113013806 นางสาวประภากร นันทะสุธา

63113013807 นางสาวจิตติยา มีแก�ว

63113013808 นางสาวน้ําฝน วิถุนัด

63113013809 นายศิริพจน� สอนคําหาร

63113013810 นางสาวสุชาดา ดวงสา

63113013811 นายจักรพงษ� แนวโสภา

63113013812 นายวรเชษฐ� พาพินิจ

63113013813 นางสาวอนันตญา พิมพ�มีลาย

63113013814 นายวิษวกร อินธิเสน

63113013815 นางสาวจิรนันท� พุทธรักษ�

63113013816 นางสาวรัตนาภรณ� เดชขันธ�

63113013817 นางสาวเบญจมาศ คันยุไร

63113013818 นางสาวเกศรา กาสิทธิขวา

63113013819 นางสาวพิมลวรรณ อินทริง

63113013820 นางสาวพิมพ�ใจ ศรีอินทร�

63113013821 นางสาวอริศรา บุญอภัย

63113013822 นางสาวณัฎฐาภรณ� สีทองอ>อน

63113013823 นางสาวดวงกมล จิตนิยมศิลปC

63113013824 นางสาวรุ>งตะวัน พ>อบํารุง

63113013825 นางสาวเปรมกมล ไชยวังราช

63113013826 นางสาวทัตชญา พานันต�

63113013827 นางสาวดลยา สิมสวัสด์ิ

63113013828 นางสาวสุมิตรา บาบุญ

63113013829 นางสาวศศิตรา ฤทธิบุญ

63113013830 นางสาวจารุนันท� เครือผือ

63113013831 นางสาววิภาวรรณ เจรียมพันธ�

63113013832 นางสาวสุภาดา กาลบุตร

63113013833 นางสาวกฤติกา มิกทา
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63113013834 นางสาวมาลียา สีทิศ

63113013835 นางสาวทิพย�สุดา พ>อธานี

63113013836 นายเกียรติพงษ� คําสวัสด์ิ

63113013837 นางสาวศศิธร คงชูผล

63113013838 นางสาวศิริพร หม่ืนภักดี

63113013839 นางนิติภรณ� วงษ�แสง

63113013840 นายนิธิกร คํามะยอม

63113013841 นายปริญญา ไชยชน

63113013842 นางสาวภัทริดา เสนาจักร�

63113013843 นายอมรเทพ บุญจันที

63113013844 นายนัฐพล โฮมวงศ�

63113013845 นางสาวสุภาวดี สีกะมุท

63113013846 นายศุภกร ป:Pนใจ

63113013847 นางสาวป:ยธิดา พัสดร

63113013848 นางสาวพิธิตา สีสัน

63113013849 นางสาวบุษราคัม วิชาเพลง

63113013850 นางสาวนภาพร ฤทธิสอน

63113013851 นางสาวป:ยะมาศ สุวรรณเจริญ

63113013852 นางสาวอาระยา พรมมา

63113013853 นางสาวฉมาพันธ� ธนัชอัครพงศ�

63113013854 นางสาวนิภาภรณ� สอนโพธ์ิ

63113013855 นางกนกอร ริยะบุตร

63113013856 นางสาวกัญญาณัฐ ผดิงดอน

63113013857 นางสาวอัญญวดี สูงสุมาลย�

63113013858 นางสาวรัตนาภรณ� สุขปSZอ

63113013859 นางสาวธนาภรณ� แพงวาปT

63113013860 นายสันชัย ชื่นปรีชา

63113013861 นางสาววิภาวี สมเกียรติยศ

63113013862 นางสาวนีรนาฎ โสภา
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63113013863 นายคเชนทร� โคตรธรรม

63113013864 นางสาววิสุดา โยลัย

63113013865 นายธนาชัย เพียรไทสงค�

63113013866 นายกวินทร� โกมลไสย

63113013867 นายวัชรพงศ� วงษ�หมอก

63113013868 นางสาวธัญญารัตน� แก�วทา

63113013869 นางสาวศุภลักษณ� บุญภา

63113013870 นายขจรศักด์ิ ยอดจันทร�

63113013871 นางสาวอารีรัตน� แกะมา

63113013872 นางสาวอิศราพรรณ บุตรเขียว

63113013873 นางสาวโสธิดา พรมมา

63113013874 นายฉันทพัฒน� ศรีใสแก�ว

63113013875 นายวิจักริน สุ>มมาตย�

63113013876 นายศุภณัฐ เจริญชัย

63113013877 นางสาวศิริรัตน� เครือกลางรงค�

63113013878 นายธัชนนท� อันสุริย�

63113013879 นายพิทยา วรรณพราหมณ�

63113013880 นางสาวญาสุมินทร� สายพนมรัตน�

63113013881 นางสาวปรีณาภา ไฃยแสง

63113013882 นางสาวเม็ดพลอย แสนมณี

63113013883 นางสาวจิรพร ทิพย�สิงห�

63113013884 นางสาวป6ญญารัตน� ภูบึงคํา

63113013885 นางสาววิลาสินี ศรีสําราญ

63113013886 นางสาวสุดารัตน� กันทะมา

63113013887 นายปฏิวัฒน� พาพันธ�

63113013888 นางสาวภัชธียา แก�วสีหา

63113013889 นางสาวนิศมา ภูมิชิต

63113013890 นางสาวศิวพร คําใบ

63113013891 นายธเนศ พลยางนอก
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ระดับปริญญาตรี

63113013892 นายภูวดล ภาคสุวรรณ

63113013893 นางสาวศตนันท� พานโฮม

63113013894 นางสาวพิมพ�สิริ หงษ�ใหญ>

63113013895 นายอภิวัฒน� ตาสาโรจน�

63113013896 นายนัฐภัทร โสภาเวทย�

63113013897 นายฤทธิชัย ใจใส

63113013898 นางสาวนิตยา เมฆขุนทด

63113013899 นางสาวศิริภรณ� คุณสุทธ์ิ

63113013900 นางสาวอารียา วงค�ประจิต

63113013901 ว>าที่ร�อยตรีหญิงนิภาวรรณ บุตรพันธุ�

63113013902 นายภัทรพงษ� แพงสาร

63113013903 นางสาวสุมาลี ไชยพันธ�

63113013904 นางสาววารุณี วิริยะชูศรี

63113013905 นายภาณุวัตร วงค�จันดี

63113013906 นางสาวอาภากร บุตตะโยธี

63113013907 นางสาวพรปวีณ อยู>ประเสริฐ

63113013908 นางสาวสุกัญญา ฮังโยธา

63113013909 นางนะริน หล>อตระกูล

63113013910 นางอุไร ศรีหวังใจ

63113013911 นางสาวนภาพันธ� คําอ>อน

63113013912 นางสาวภัทชา โพธาราม

63113013913 นางสาวพัชรพร โทอิ้ง

63113013914 นางสาวธนาภรณ� สุระเสียง

63113013915 นางสาวอภิญญา ไชยถา

63113013916 นางสาวอมรรัตน� ป6ญญาพ>อ

63113013917 นางสาวณัฐริกา สีดาเพีย

63113013918 นางสาวสุดาพร วงค�หนายโกฏ

63113013919 นางสาวกิจติกานต� ศรีเมือง

63113013920 นางจุฑาสินี หงส�เอก
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ระดับปริญญาตรี

63113013921 นางสาวลักขณา นพเคราะห�

63113013922 นายสุวิชา โกมลไสย

63113013923 นางสาวขวัญสุดา อินหล>ม

63113013924 นางสาวจิรนันท� สิงสถิต

63113013925 นางสาวณัฐฐา กวนหลวง

63113013926 ว>าที่ ร.ต. หญิงเบญจลักษณ� พูลทรัพย�

63113013927 นางสาวรัชฎาพร บุญกุล

63113013928 นายสุบรรณ�M แสงสุดตา

63113013929 นายสุริยา วรรณวงศ�

63113013930 นายพลวัฒน� แก�วคําสอน

63113013931 นางสาวภทรพร อนุศรี

63113013932 นางสาวธีราภรณ� ไชยวังราช

63113013933 นางสาวพรรณี แซ>จ̂าว

63113013934 นายศุภศิษย� ศรีปากดี

63113013935 นางสาวปรียานุช เพ็งชัย

63113013936 นางสาวเพ็ญพิชชา คําโสภา

63113013937 นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ

63113013938 นายชลพิชญ� ชนะมาร

63113013939 นายฐิติพงศ� พรมสวัสด์ิ

63113013940 นายศักด์ิชัย หยวกกระโทก

63113013941 นายธีระวัฒน� ม>วงสนิท

63113013942 นางสาวพัชรี สารมะโน

63113013943 นางสาวพิจิตรา โบราณกุล

63113013944 นางสาวณัฏฐ�ณภัทร หนูกลาง

63113013945 นายสุรชา ดอนบุรมย�

63113013946 นางสาวนาตยา ประก่ิง

63113013947 นางสาวฟUารุ>ง โยนาพันธ�

63113013948 นางสาวป:ยวรรณ ด�วงเต>า

63113013949 นางสาวพัสรากรณ� เดชธิสา
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ระดับปริญญาตรี

63113013950 นายณรงค�กร ป:ติพิชญอาภา

63113013951 นางสาวบุษยากร ดวงโพธ์ิคา

63113013952 นางสาวศศินา สีนาค

63113013953 นางสาวสงกรานต� ระโยธี

63113013954 นายธนากร โคตรลุน

63113013955 นางสาววรรณฤดี ทองใบ

63113013956 นายพิทักษ� มีหม่ัน

63113013957 นายธีรวัฒน� พุกมาก

63113013958 นางสาวสุนิสา โคตรโมลี

63113013959 นายพัทธดนย� เมืองพวน

63113013960 นายชินวุธ พิมพ�สุวรรณ

63113013961 นางสาวฐิติรัตน� ป6ญญาพงษ�เมธ

63113013962 นางสาววัชราภรณ� หงษ�โง>น

63113013963 นางสาวศิริจันญา สังกาพรม

63113013964 นางโสมมนัส สวัสด์ินะที

63113013965 นางสาวแสงระวี ภูซ�ายศรี

63113013966 นายเตชินท� พลโยธี

63113013967 นายวุฒิพงศ� สมนา

63113013968 นางศศิธร มูลจันทร�ที

63113013969 นางสาวจิตรทิวา ดําเวียงคํา

63113013970 ส.ต.ท.วัฒนวุฒิ แสนสอาด

63113013971 นางสาววิภาพร หอมหวล

63113013972 นายเดชฤทธ์ิ ทับธานี

63113013973 นางสาวสุภาวดี ฟองฟุUง

63113013974 นางสาวจินตนา เเกะขุนทด

63113013975 นางสาวเพ็ญพิมล มองบุญ

63113013976 นายวัชรพงษ� หนองนง

63113013977 นายนพรัตน� กรังสูงเนิน

63113013978 นางสาวจุฑารัตน� ติธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63113013979 นางสาววาสนา จันรอด

63113013980 นางสาวดวงใจ วิโร

63113013981 นางสาวอําภาพร ดอนน�อยหน>า

63113013982 นางสาวอรุณรัตน� ประพัสรางค�

63113013983 นางสาวศิริพร จันทะวงษ�

63113013984 นางสาวศิริลักษณ� บุญสมบัติ

63113013985 นางสาวนิตยา นันทะ

63113013986 นายราชันย� ชาญชัย

63113013987 นางสาวสุมิตรา คําบัวภา

63113013988 นางสาวกนกพร สุราชสิงห�

63113013989 นางสาวนุชนาฏ อุ>นทรพันธ�

63113013990 นางสาววันเพ็ญ มาตยาคุณ

63113013991 นางสาวประภัสสร ป6ททุมมี

63113013992 นางสาวทัศนียา สามตุง

63113013993 นายจักรพรรด์ิ คุ�มเวช

63113013994 นางสาวรักษ�สุดา จันทร�ชา

63113013995 นายอนุรักษ� กันหาลึก

63113013996 นางสาวสุภาพร ก>อนขันธ�

63113013997 นางสาวภนิตา อินทวงศ�

63113013998 นางสาววิลาศิณี นาคะป6กษิณ

63113013999 นางสาวนุจรินทร� สะอาดภูมิ

63113014000 นางสาวนรานันท� ทองผล

63113014001 นางสาวนิลุบล แสนอุบล

63113014002 นางสาววริศรา นานลืม

63113014003 นางสาวทัศนีย� โพธิจันทร�

63113014004 นางสาวสุจิตรา ใจยง

63113014005 นางสาวสุพัตรา อินทะมาตร

63113014006 นางสาวจิรวดี น�อยมนตรี

63113014007 นายสถาพร เชื้อตาพระ

หน�า 483 จาก 865                
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014008 นายอุดมศักด์ิ วังศรี

63113014009 นายณัฐภัทร ผุยปุโรย

63113014010 นายหลักทรัพย� มณีรัตน�

63113014011 นางสาววิชุดาวดี ศรีสุทัศน�

63113014012 นายรังสรรค� กาละบุตร

63113014013 นางสาวขวัญฤดี อุ>นวิเศษ

63113014014 นางสาวธิดารัตน� ลาวรรณ

63113014015 นายพิทักษ� ศิริสมบัติ

63113014016 นายขจรวุฒิ จันทมงคล

63113014017 นางสาวศิริลักษณ� ลีชาคํา

63113014018 นายฉัตริน เสนามงคล

63113014019 นางสาวภัควรรณ วรรณศรี

63113014020 นางจารีพร บุตรสระเกษ

63113014021 นางสาวสุวนันท� แก�ววิเชียร

63113014022 นางสาวฉวีวรรณ บุญเหลา

63113014023 นางสาวรจิตรา กาญบุตร

63113014024 นางสาวจันทร�จิราภรณ� แสนสาคร

63113014025 นางสาวขวัญฤทัย ยันตะพันธ�

63113014026 นายบัญชาการ เกตะวันดี

63113014027 นางสาววริษฐา พรมน�อย

63113014028 นางสาวน้ําฝน ตรันเจริญ

63113014029 นายศราวุฒิ เดชโยธา

63113014030 นางสาวกนกพร โสมาณวัฒน�

63113014031 นางสาวยุพาดา แพงศรี

63113014032 นายเทอดเกียรติ ผองแก�วอินทร�

63113014033 นางสาวพรรณราย วงษ�แดง

63113014034 นางสาวจุราวรรณ ปราบคนชั่ว

63113014035 นางสาววิลาวัลย� ทองวรณ�

63113014036 ว>าที่ ร�อยตรีหญิงโศภิษฐ�ชญา นาสุอินทร�
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ระดับปริญญาตรี

63113014037 นางสาวอุรารัตน� ป6ญญาดี

63113014038 นางสาวจุฑามาศ ทวีจันทร�

63113014039 นายป6ญญาวุธ แข็งขัน

63113014040 นางสาวอังคณา จันตะนะ

63113014041 นางสาวสุรัสวดี ตางจงราช

63113014042 นายศุภวัฒน� วจีสิงห�

63113014043 นางสาวประวิณีย� ไพคํานาม

63113014044 นายวัชระ วงหาริมาตย�

63113014045 นางสาวณลิตา นาคา

63113014046 นายจักรพันธ� โพธ์ิมาตย�

63113014047 นางสาววิลาวัณย� สีขะป6ดสา

63113014048 นางสาวสุวรรณา ผาพรม

63113014049 นางสาววราพร ตันเสนา

63113014050 นางสาวอภิชญา ราชกิจ

63113014051 นางสาวรัตนาภรณ� จันบง

63113014052 นางสาวพฤกษา สร�อยเสนา

63113014053 นางสาวจีรวรรณ สาจันทร�

63113014054 นางสาวธัญสุดา บุญชู

63113014055 นางสาวสุจิตรา หานุช

63113014056 นายพีรศักด์ิ ภาคินสกุลพัฒน�

63113014057 นางสาวจารุวรรณ แก�วนาง

63113014058 นางสาวณัฐชาพรรณ� สุขบุญวิวัฒน�

63113014059 นางสาวศศิวิมล ชมภูทีป

63113014060 นางสาวศิรินภา คําโคตร

63113014061 นางสาวเกษรา พันธ�ทอง

63113014062 นายเอกรินทร� บุดสักที

63113014063 นายสุขสันต� น�อยผาง

63113014064 นางสาวอรประภา พิสุทธ์ิ

63113014065 นายพงศ�พล ขจรเกษ
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63113014066 นางสาวภัชราพร หล>มศรี

63113014067 นางสาวดรุณี จันสว>าง

63113014068 นางสาวพัชรีภรณ� จันทร�ป6ญญา

63113014069 ว>าที่ร�อยตรีหญิงรัตติกร กองลาแซ

63113014070 นางสาวพัมนาภรณ� พาหะ

63113014071 นายณัชพล เมธเมาลี

63113014072 นางสาวเบญจภา โชคประเสริฐ

63113014073 นางสาวศิริภรณ� ลครชัย

63113014074 นางสาวทิตยา มูลนาม

63113014075 นายวีรยุทธ กองศูนย�

63113014076 นางสาวณัฐชา จันทะสาร

63113014077 นางสาวสุดารัตน� มหามาตร

63113014078 นายโสภณัฐ รัตนโสภา

63113014079 นางสาวเพชรรัตน� ศรีฤทธ์ิ

63113014080 นางสาวรัตติยากร จันทะชา

63113014081 นางสาวศุภักษร ศิลปชัย

63113014082 นายนฤดล อนันตศิริจินดา

63113014083 นายวุฒิไกร แสงตุ>น

63113014084 นางบุญช>วย เหมะธุลิน

63113014085 นางสาวกนกวรรณ รัตนะ

63113014086 นางสาวกาญจนาพร ไชยลา

63113014087 นางสาวนวรัตน� สีหาเพชร

63113014088 นางสาวเสาวลักษณ� พุฒบุญ

63113014089 นางสาวเฌอร�ลิลิณทร� บุญเกิด

63113014090 นายป:ยพงษ� ไตรยงค�

63113014091 นางสาวจุไรรัตน� บัวศรี

63113014092 นางสาวเนตรนพิธ คําอ>อนสา

63113014093 นางสาวจิดาภา ยศติวงค�

63113014094 นางสาวธิดารัตน� พันท>อน
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63113014095 นายจิตติพัฒน� วงค�คําจันทร�

63113014096 นางสาวสิริวิภา เพ่ิมพร

63113014097 นางสาวจนิสตา ดวงภักดี

63113014098 นายประสงค� พันธ�คํา

63113014099 นายยศศรุต วงษ�ล>าม

63113014100 นางสาวสุปราณี โพทอง

63113014101 นางสาวกาญจนา สารสมัคร

63113014102 นางสาวเกษร เหล>าบุรมย�

63113014103 นางสาวฐิตาภรณ� วะรุณดี

63113014104 นางสาววิไลวรรณ บุญพงษ�

63113014105 นายฤทธิชัย แดนสามสวน

63113014106 นางสาวนันท�ชญา เปล>งทรัพย�

63113014107 นางสาวคุณิตา ศรีแสง

63113014108 นายธนานันต� กิจประเสริฐ

63113014109 นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ

63113014110 นางสาวศิริขวัญ ศรีลาห�อย

63113014111 นางสาวสุพัตรา พลพันธ�

63113014112 นางสาวกันนิกา เรืองแก�ว

63113014113 นายปฐมภพ ศิรินคร

63113014114 นางสาวบุษญารัตน� อินธิจักร

63113014115 นายนวพล พันอกแดง

63113014116 นางสาวจริญา บุดพา

63113014117 นางสาวราวดี โพธ์ิป6กขา

63113014118 นางสาวสุจิตรา แสนพันศิริ

63113014119 นางสาวอภิญญา ชื่อจริง

63113014120 นางสาวจันทกานต์ิ อุปถัมภ�

63113014121 นางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร

63113014122 นางสาวอรธนา บุญทองดี

63113014123 นายทศพล โชคบัณฑิต
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63113014124 นางสาวเบญจพร สีหลิ่ง

63113014125 นายสิริวัฒน� หล>มศรี

63113014126 นางสาวหฤทัย กิติมาภรณ�

63113014127 นายเอกพันธ� พันธะสุมา

63113014128 นายบุญเชิด ล�อมหามงคล

63113014129 นายวินัยธร ไพเมือง

63113014130 นางสาววราพร กตแก�ว

63113014131 นางสาวชนิสรา อินทร�อ>อน

63113014132 นางสาวจินตนา ปUองศรี

63113014133 นางสุภาวิณีย� เดชนรสิงห�

63113014134 นางสาววลัยลักษณ� จินดา

63113014135 นายเจษฎา คําผาสุข

63113014136 นางปรียาพร ป:Pนมณี

63113014137 นางสาวณัฐพร ผลจันทร�

63113014138 นางสาวรัฐพร โสประดิษฐ

63113014139 นางสาวป:ยดา ชนมาสุข

63113014140 นายอินทัช แสนจันแดง

63113014141 นางสาวนิภารัตน� แสงฤทธ์ิ

63113014142 นางสาวอินทุอร โมทอง

63113014143 นางสาวสุธาทิพย� วานิช

63113014144 นางสาวศศิวิมล ยะตัน

63113014145 นางสาวศุภรัตน� ดอกไม�พวง

63113014146 นายนัฐพงษ� โซรัมย�

63113014147 นางสาวตีรณา นารีวงค�

63113014148 นายบุญเลิศ สุกอินทร�

63113014149 นางสาวจารุวรรณ คูหานา

63113014150 นายณัฐพงศ� ศรีสุทัศน�

63113014151 นางสาวสุฎาพร ขันบรรจง

63113014152 นางสาวอนันตญา อินทะสร�อย
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63113014153 นายภัทรชัย รัตนวงศ�

63113014154 นางสาวสุรีภรณ� อินธิราช

63113014155 นางสาวนรี ห>อหุ�มดี

63113014156 นายภาสกร ไกยเดช

63113014157 นายวรยุทธ สืบสุวรรณ�

63113014158 นางสาววรวรรณ ติชาวัน

63113014159 นางสาวสาวิตรี มูลทาทอง

63113014160 นายสิทธิพงษ� โคตรธรรม

63113014161 นายกิตติกรณ� ชมทอง

63113014162 นางสาวณัฐชากร การบรรจง

63113014163 นายวรินทร คําปUอง

63113014164 นายเจตนิพัทธ� พรมโคตร

63113014165 นางสาวจิราพร สนั่นนารี

63113014166 นางสาววรรณภา แก�วบุรมย�

63113014167 นายเนธิพงษ� แสงดา

63113014168 นายนครินทร� สุขรมย�

63113014169 นางสาวสุภาพร เครือตาแก�ว

63113014170 นางสาวอรวรรณ เพ็งบก

63113014171 นางสาวพัชญาภรณ� จันทรังษี

63113014172 นางสาวรัชฎาภรณ� หลักคํา

63113014173 นายมณูศักด์ิ ภักดีบาง

63113014174 นายสุริยา เร>งพัฒนพิบูล

63113014175 นางสาวกนกวรรณ พันธ�เทศ

63113014176 นางสาวศุภสร ติยะบุตร

63113014177 นางสาวเกตุมนี คูณกลาง

63113014178 นางสาวสุดารัตน� คําชวน

63113014179 นายวิโรจน� อภัยสูงเนิน

63113014180 นางสาวสุภาพร นาไชยโย

63113014181 นางสาวศรัญญา อุปชัย
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63113014182 นางสาววิลัยพร วังคํา

63113014183 นางสาวสุภาวรรณ ขันตี

63113014184 นางสาวชวิศา แสงทับทิม

63113014185 นายชยุตม� สุทธิบริบาล

63113014186 นางสาวช>อผกา ชอบธรรม

63113014187 นางสาวสุกัญญา โภคาพานิชย�

63113014188 นายจตุพล เลิศศิริ

63113014189 นางสาวสุภาพร ทาบุญมา

63113014190 นายสังสรรค� พวงเขียว

63113014191 นายพุฒิวัฒน� อารีรักษ�

63113014192 นางสาวจาฬุพร แก�วดวงดี

63113014193 นางสาวอุษณียาภรณ� ทานวาวแวว

63113014194 นางสาววราภรณ� เจริญชนม�

63113014195 นางนุศรา เครือผือ

63113014196 นางสาวจุฑามาศ มณีวรรณ

63113014197 นางสาวจันทนา หมอกมีชัย

63113014198 นายณัฏฐชัย ช>อม เซียง 

63113014199 นางสาวภัทรภร โภคาพานิช

63113014200 นายชโลธร มันปาติ

63113014201 นางสาวกัญญณัฐ พรหมคนชื่อ

63113014202 นายณัฐภัทร คิดโสดา

63113014203 นายเอกมงคล หอมตระกูลขจร

63113014204 นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี

63113014205 นางสาวอภิญญา บุญช>อน

63113014206 นางสาวชลธิชา ไกยะวรรณ�

63113014207 นางสาวช>อลัดดา สระทองจีน

63113014208 นางสาวอรอนงค� ทิพย�ชัยเมธา

63113014209 นางสาวนันทิยา จันสุข

63113014210 นางสาวสุภัคชญา แห>สถิตย�
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63113014211 นางสาวป:ยานุช วิฤทธ์ิชัย

63113014212 นายวีระพล สนหา

63113014213 นายวรชิต งอยแพง

63113014214 นางสาวภัทราภรณ� สุภาษิ

63113014215 นางสาวณัฐริกา จันทร�หานาม

63113014216 นางสาวนัยน�ปพร สุภา

63113014217 นายปฐมพงศ� ป6ทถาพงษ�

63113014218 นางสาวปรียานุช เฉลิมแสน

63113014219 นางสาวนิภาพร ผลโยน

63113014220 นายณัชพล โตสุข

63113014221 นางสาวสุธิตา เขตมงคล

63113014222 นางสาวสุภาภรณ� สุทธิปกรณ�

63113014223 นางสาวปภัสรา นาดี

63113014224 นางสาวกฤติมา ระวะรักษ�

63113014225 นางสาวยุพา ปpวันนา

63113014226 นางสาววรรณนิสา ตองตาสี

63113014227 นายวิษณุวัฒน� บุสําโรง

63113014228 นางสาววราภรณ� จันทร�พาณิชย�

63113014229 นางสาวน้ําทิพย� ชินบุตร

63113014230 นายสถาพร นามวงศ�

63113014231 นายอารักษ� เงินแพง

63113014232 นางสาวกนกวรรณ ชัยนิคม

63113014233 จ.ส.อ.ดนัย สีบุญลาด

63113014234 นายเอกลักษณ� ยศสกุล

63113014235 นางสาวป:Pนแก�ว บุญย่ิง

63113014236 นางสาวทิพย�วดี พรหมคนซ่ือ

63113014237 นางสาวกุสุมา คัมภ�บุญยอ

63113014238 นางสาวรุ>งอรุณ ทุ>งหลวง

63113014239 นางสาววิมลรัตน� กําริสุ
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63113014240 นางสาววรรณวิสาข� คําเกตุ

63113014241 นางสาวรัชนีกร ชินบุตร

63113014242 นางสาวตวงพร อรทัย

63113014243 นางสาวรุจิรา พูนะกูล

63113014244 นางสาวภัทธิรา ภรณ� การุญ 

63113014245 นายธีรสิทธ์ิ แดงน�อย

63113014246 นายธีรวัฒน� แก�วโพธ์ิ

63113014247 นางสาววิสา อุตระสี

63113014248 นางสาวรัตนาพร มหานาม

63113014249 นางสาวศศินา ลินทอง

63113014250 นางสาวจุฑามาศ ธิมะสาร

63113014251 นางสาวนิชชานันทน� ใจปานแก>น

63113014252 นายนิกร ผิวขาว

63113014253 นางสาวกัลยา โถชาลี

63113014254 นางสาวกิตติยาพร พิงชัยภูมิ

63113014255 นางสาวแพรวภัทรา จวงทอง

63113014256 นายสมัย พัฒนา

63113014257 นางสาวพัชรินทร� สุธาวา

63113014258 นายพีรเมธ จุฑานันท�

63113014259 นายพงศธร พิมพกรรณ�

63113014260 นางสาวกชพรรณ ลาแพงศรี

63113014261 ว>าที่ร�อยตรีธนวัฒน� พรมมาสิทธ์ิ

63113014262 นางสาวสุพัตตรา ศรีภูธร

63113014263 นางสาวพิมพิกา มาตยาคุณ

63113014264 นางสาวธิดารัตน� ธงยศ

63113014265 นางสาววรรณิศา ทุมสวัสด์ิ

63113014266 นางสาวเนตรนพิศ อํานักมณี

63113014267 นางสาวศุภารัตน� ประขันธ�

63113014268 ว>าที่ร�อยตรีหญิงณภัทร ภูแช>มโชติ
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63113014269 นางสาวกนกวรรณ วิชัยโย

63113014270 นายธงไชย พ�องเสียง

63113014271 นางสาวพัชรินทร� ปUอมลอย

63113014272 นายธนากร พรมพันธ�

63113014273 นางสาวอริยะ ฮูมเปSอย

63113014274 นายธนาวัฒน� สารีคํา

63113014275 นางสาวไพรินทร� นาชัย

63113014276 นายวีระยุทธ บุญธรรม

63113014277 นายเจตสมิทธ� เจือจันทึก

63113014278 นางสาวอัญชลีพร จันทร�สุเทพ

63113014279 นางสาวลลิตา อุดมพรวิรัตน�

63113014280 นางสาวรุ>งทิวา พลต�าง

63113014281 นางสาวณัฐพร โยลัย

63113014282 นางสาวอรณี บุญภา

63113014283 นายภูมิภัทรพงษ� โพธิเสน

63113014284 นางสาวสุทธิดา สิทธิรัตน� ณ นครพนม

63113014285 นายบุญญฤทธ์ิ จันทร�มี

63113014286 นางสาวพรพรรณ ฮาบสุวรรณ

63113014287 นางสาวปภัสสร โคนพันธ�

63113014288 นางสาวกัญญาภัค สมทอง

63113014289 นางสาวธัญญารัตน� พันธวงค�

63113014290 นางสาวกนกอร คําใส

63113014291 นางสาวชนันท�ดา สัพโส

63113014292 นายธรรมรัตน� หลวงโภชน�

63113014293 นางสาวสุภัสสา วงค�ตาผา

63113014294 นางสาวสุพัตรา กุละนาม

63113014295 นางสาวธัญสุดา ซุยลา

63113014296 นางสาวปวีณา ลากุล

63113014297 นางสาวจันทร�สุดา เทพเมืองคุณ
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63113014298 นางขนิษฐา แสนหาร

63113014299 นายชนาธิป ยังสนิท

63113014300 นายเด>นนภา ศรีวัฒนพงษ�

63113014301 นายธีร�ธวัช คํามุงคุณ

63113014302 นางสาวอทิตรา พงษ�เพียจันทร�

63113014303 นางสาวฐิติมาภร อุดมบุญเสถียร

63113014304 นายอภิชัย ชานุชิต

63113014305 นางสาวสุรินทร เมืองโคตร

63113014306 นางสาวฐิตาภัสร� ไกรอิศราวัฒน�

63113014307 นายปรีดี ศรีนาม

63113014308 นางสาวกัญญ�ธิตา อุดานนท�

63113014309 นายเจษฎา เฉียบแหลม

63113014310 นางสาวภิรมย� ปุนราชม

63113014311 นายศตวรรษ บุญกันหา

63113014312 นายอภิชาติ เมืองไชย

63113014313 นางสาวนัทติภรณ� บุญคง

63113014314 นางสาวศศิรินทร� แสนนา

63113014315 นางสาวอนงค� เทพอินทร�

63113014316 นางสาวสุรภา ถ่ินสีฐาน

63113014317 นายสิทธิกร อนุรักษ�ถิรวัฒน�

63113014318 นางสาวปลาย เดชโม

63113014319 นายป:ยพล ช>วยคุณ

63113014320 นายอนุพงศ� เรืองภวา

63113014321 นางสาวอุมาพร ป6ดถาวโร

63113014322 นายราชัน พรมโสภา

63113014323 นายภายุวัชร� พิลาคุณ

63113014324 นางสาวชนิดา แสงผา

63113014325 นางสาวนันทนัช สวาสด์ิวงษ�

63113014326 นางสาวการติมา ศรีหะมงคล
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63113014327 นางสาวเสาวลักษณ� มูลวิไล

63113014328 สิบเอกนพเดช อาษาภา

63113014329 นางสาวสลิลทิพย� ไกรสราวุฒิ

63113014330 นายนิติพัทธ� บัวเก>า

63113014331 นายธวัชชัย ทิพย�สุวรรณ

63113014332 นายวรรณสิงห� อ>อนสุวรรณ

63113014333 นางสาวนริศรา สารเพ็ญ

63113014334 นางสาวทิพวรรณ แดนคําสี

63113014335 นางสาววารุณี จําปาเวียง

63113014336 นางสาวชลธิชา สร�อยโชติ

63113014337 ว>าที่ร�อยตรีบุญส>ง ลําเพย

63113014338 นายยงยุทธ พรมคําซาว

63113014339 นายณัฐพล จันทร�แดง

63113014340 นางสาวเจนจิรา สิงห�ไชย

63113014341 นางสาวภัทรวดี ทองดีนอก

63113014342 นายสุรชัย บุญอภัย

63113014343 นางสาวอินทราณี โลหะปาน

63113014344 นายอชิตพล พิสิฐพิทยาธร

63113014345 นางสาวจินต�จุฑา วิสุทธิประภา

63113014346 นางสาวเสาวลักษณ� พฤกษชาติ

63113014347 นางสาวปริดา ชื่นใจ

63113014348 นายวทัญ�ู กิติราช

63113014349 นายทรงวุฒิ ตะนะสอน

63113014350 นางสาวเบญจวรรณ คําเขียน

63113014351 นางสาวพิมพกาญจน� อักคังนาราช

63113014352 นายมนูศักด์ิ เบียนชัย

63113014353 นางสาวอุษณีย� บุญธรรม

63113014354 นางวราภรณ� การปรีชา

63113014355 นางสาวนภาพร แสนคําภา
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63113014356 นางสาวณัฐชยา สังข�ศรีโห

63113014357 นางสาวอนุสรา ฉันมิตร

63113014358 นางสาวสุรัตนา พลซา

63113014359 นายอภิสิทธ์ิ ทิพย�สุนา

63113014360 นางสาวอรรถทรวดี นวลบุญมา

63113014361 นายเอกณัฐทร� นันทสิงห�

63113014362 นายคมสันต� ภักดีอํานาจ

63113014363 นางสาวผกามาศ ไชยตะมาตย�

63113014364 นางสาวศุกร�ฤทัย โคตรวิทย�

63113014365 นางสาวชยาภรณ� เจริญงศ�

63113014366 นางสาวศิริมาศ ชรชาญ

63113014367 นางสาวกมลรัตน� แสนสุภา

63113014368 นางสาวนิสา ภูมิคอนสาร

63113014369 นางสาวพัฒธาวินท� จําปาถะ

63113014370 ว>าที่ ร.ต.มนตรี ทองเดช

63113014371 นางสาวประภาสินี เนื่องสุมาลย�

63113014372 นางสาวรุ>งทิวา ดรขวา

63113014373 นางสาวจุฬาวรรณ แพงสา

63113014374 นางสาวเกศราภรณ� ศรีสวัสด์ิ

63113014375 นางสาวสุวิภา พันธ�วิลัย

63113014376 นางสาววัฒนี เติมทานาม

63113014377 นางสาวนิตยา สุวรรณภูมานนท�

63113014378 นางสาวกัญญารัตน� ฤทธ์ิฤๅชัย

63113014379 นางสาวสุรีรัตน� โยธาคุณ

63113014380 นายสุธี ด�วงแปUน

63113014381 นายณรินทร� ผลทิพย�

63113014382 นางสาวกัญญาพิชญ� รัตนเกียรติกานต�

63113014383 นางสาวเกษนรินทร� ชมพุฒ

63113014384 นางสาวทัดฎิมา หงษาวงษ�
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63113014385 นางสาววาสนา โยคันชัย

63113014386 นายชัยชนะ ลอนตรง

63113014387 นายถาวร หัดคําหม่ืน

63113014388 นางสาวพีระนุช นาบกระโทก

63113014389 นางสาววราภรณ� ทุมสีมา

63113014390 นางสาวเกษราภรณ� จําปาแพง

63113014391 นางสาวศิรินภา ศรีพอ

63113014392 นางนิตยาภรณ� เศรษฐศิริสกุล

63113014393 นางสาววาสนภา บุญประคอง

63113014394 นางสาวเรวดี ดอนวิเชียร

63113014395 นางสาวรุ>งทิพย� ไพศาล

63113014396 นางสาวเมขลา ศรีนาเมือง

63113014397 นางสาวสุภาพร หลังโนนโพธ์ิ

63113014398 นางสาวแสงแข แสนสุภา

63113014399 นายกิตติคุณ ฟองอ>อน

63113014400 นางสาวพรอารีย� คําฮัง

63113014401 นายพุทธิวัฒน� คันธราช

63113014402 นางสาวป:ยธิดา ไวว>อง

63113014403 นางสาวชุลีพร ซาเสน

63113014404 นายพงศกร คําโสภา

63113014405 นางสาวศรีมุกดา พรมน�อย

63113014406 นางสาวอรพรรณ จันทะพรม

63113014407 นางสาวพิมพ�พิศา แก�วอุ>นเมือง

63113014408 นายนภาพล วิริยะ

63113014409 นางสาวสุกัญญา ชาวสวน

63113014410 นายนนทะชัย เสียวสุข

63113014411 นางสาวประกายกาญจน� อิ่มชมชื่น

63113014412 นางสาวรัชณิตา ชับจํารัส

63113014413 นายสงคราม ยะวงศรี
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63113014414 นางสาวบุษกร คนยง

63113014415 นางสาวกรรณิกา แสนสุริวงค�

63113014416 นายจักรพรรด์ิ บรรพบุตร

63113014417 นายสกลวรรธน� อุปเสน

63113014418 นางสาวณัฐวรรณ ครองสิงห�คราม

63113014419 นางสาวบังอร ทบวัน

63113014420 นางสาวอัจฉรา วงค�เสนา

63113014421 นายรัฐพล กลยนี

63113014422 นางสาวชดาภรณ� ใจทน

63113014423 นางสาวณัชธิษณ�สา อุดมเดชาเวทย�

63113014424 นางสาวกฤตติยา ภัทรพิสุทธ์ิ

63113014425 นางสาวสุทธีวรรณ ปุUยธนาวัฒน�

63113014426 นางสาวดาราพร หล�าบา

63113014427 นายอาจินต� รัตนะปุตโต

63113014428 นายป:ยะณัฐ กําเนิดกาลึม

63113014429 นางสาวระพีพร คณะพล

63113014430 นางสาวมุจรินทร� ขันแก�ว

63113014431 นางสาวสุดธิดา สวนสีดา

63113014432 นายอลงกต จันทะมล

63113014433 นายวสุรัตน� ถือธรรม

63113014434 นายภานุวัฒน� มาดี

63113014435 นายพิทวัส นามคันที

63113014436 นางสาวสุรจิตร ยศแก�ว

63113014437 นางสาวกานต�ชนก ทองทิพย�

63113014438 นางสาวสุดาพร บุตรสงกา

63113014439 นางสาวพัชริดา ชัยวรรณ

63113014440 นางสาวเอมฤทัย เพลิดฤทธ์ิ

63113014441 นางสาวภัสสิตา ฟุทฝอย

63113014442 นายอัฐพล พรมพลัด
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63113014443 นางสาวณัฐชยา บัวลาย

63113014444 นางสาวศศิธร พันแสง

63113014445 นางสาวป:ยะนันท� อาจวิชัย

63113014446 นางนันทิยา สอนถม

63113014447 นางสาวกัญญาพัทร บุญโชติ

63113014448 นางสาวชมพูนุช ผ>องแผ�ว

63113014449 นายนฤเบศร� ทาศรีภู

63113014450 นายสุรชัย สารวงค�

63113014451 นางสาวดารุณี พันธะไชย

63113014452 นายธนายุทธ กุลวงค�

63113014453 นางสาวมุขระวี ดวงสาลา

63113014454 นายอภิชาติ แก>นจันทร�

63113014455 นางสาววรรณกาญจน� จันทร�สม

63113014456 นางสาวจิราวรรณ ธนบูรณ�วานิช

63113014457 นางสาวนฤมล โคตรชะขึง

63113014458 นางวนัชพร น�อยคํายาง

63113014459 นางสาวนงลักษณ� สิทธิโชติ

63113014460 นางฐิติรัตน� กองสีหา

63113014461 นายทศพร อินทเกษ

63113014462 นางสาวศิริรัตน�M แพงแสน

63113014463 นางสาวนันทพร นันทโพธ์ิเดช

63113014464 นายกีรติ ศรีหงษ�ทอง

63113014465 นายภานุวัฒน� ชาฎา

63113014466 นายธรรมรัตณ� สมสอง

63113014467 นางสาวมลิดา เมืองสูน

63113014468 นางสาวพิมพิสรณ� พลศรีดา

63113014469 นายจักรพันธ� สมบูรณ�ธรรม

63113014470 นางสาวเอื้ออารีย� ทองภู

63113014471 นางสาวรัชฎาภรณ� บํารุงสุข

หน�า 499 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014472 นายอธิวัฒน� คําใบศรี

63113014473 นางสาวสุภาวรรณ แสนสุภา

63113014474 นางสาวพลอย ยาสาไชย

63113014475 นางสาวป6ทมา เสง่ียมอยู>

63113014476 นางสาวป:ยะภรณ� วระสิงห�

63113014477 นางสาวป:ยนุช แซ>ลิ้ม

63113014478 นายประวีร� ธีราไชยนันท�

63113014479 นางสาวณัฐรินีย� ยะไวทย�

63113014480 นางสาวเพ็ญประภา สุราช

63113014481 นางสาวสุภารักษ� พลเย่ียม

63113014482 นายพิทวัส คําภาเมือง

63113014483 นางสาวทิวาพร ปUองแก�ว

63113014484 นางสาวอรอุมา อรัญวาส

63113014485 นายอรรถพล สุวศรี

63113014486 นางสาวณัฐนรี ห>อนบุญเหิม

63113014487 นางสาวเกศินี ยะสะกะ

63113014488 นางสาวชริดา เดือยพิมพ�

63113014489 นางสาวสุภาพร บรรณารักษ�

63113014490 นายณัฐดนัย กุลพัฒน�พงศ�

63113014491 นายกฤตนัย มาลัยกรอง

63113014492 นายสุธี ไพจันทร�

63113014493 นางสาวมัทนา ประทุมวัน

63113014494 นางสาวสุภาลัย ป6ญญากูล

63113014495 นางสาวกมลชนก นันทราช

63113014496 นายพิพัฒน�พล ชานุชิต

63113014497 นางสาวจรรยพร เต>ยภูเขียว

63113014498 นางสาวศิริยา ทานน

63113014499 นางสาวอัจฉราพร คําภิเนตร

63113014500 นางสาววันวิสา จันแดง
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63113014501 นายสุทธิพงษ� เชาว�ประสิทธ์ิ

63113014502 นายกฤษฎา จันทะสิน

63113014503 นางบุษบากร หวานดี

63113014504 นางสาวธิดารัตน� แซ>เจ็ง

63113014505 นางสาวรัชนีกร สืบวงค�

63113014506 นางสาวนิสายชล ศรีสุธรสุทธ์ิ

63113014507 นายวุฒิชัย ลีทอง

63113014508 นางสาววิจิตรา ประภาศรี

63113014509 นางสาวสุภาวรรณ� จันชะฎา

63113014510 นางสาวศศิวิมล ดอนลี

63113014511 นางสาววชิราพร ชาจันดา

63113014512 นางสาวแววตา ไชยแก�ว

63113014513 นางสาวภัทราภรณ� แก�วใส

63113014514 นางษิญาดา ธงยศ

63113014515 นายเกรียงไกร ทาขันทา

63113014516 นางสาวสุดารัตน� พรหมจอม

63113014517 นางสาวอรดามาศ แสนสาคร

63113014518 นางสาวกมลรัตน� สหัสฉกรรจ�

63113014519 นางสาวกัลยา ลีลาชัย

63113014520 นางสาวบุษบา เกษศรี

63113014521 นางสาวณัฏฐ�ชวิชญ� แสนสุริวงค�

63113014522 นางสาวจันทนิภา ประวันไว

63113014523 นางสาวรัตญา โสตาราช

63113014524 นายจักรพงษ� แสนหาร

63113014525 นายศุภโชค พลเรือง

63113014526 นางสาวนุชจรีย� วงตาพรม

63113014527 นายเศรษฐ� คุณเศรษฐ�

63113014528 นางสาวศิริลักษณ� แสนกลาง

63113014529 นายชัยณรงค� แสงทอง

หน�า 501 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014530 นายสุทัศน� รัตนวิบูลย�กุล

63113014531 นางสาวศศิธร แห�วเนตร

63113014532 นางสาวทิพยสุคนธ� บัวเชื่อม

63113014533 นางสาวทาริกา จันทร�สว>าง

63113014534 นางสาวธีราภรณ� ลาดก>าน

63113014535 นางสาวแสงเทียน นามละคร

63113014536 นางสาวรัตนาภรณ� ทองบ>อ

63113014537 นายอติวิชญ� เคหฐาน

63113014538 นายอิสระพงศ� สุธรรม

63113014539 นางสาวนิภาพร วุฒิสาร

63113014540 นางสาวชุติมดี วงค�อินทร�อยู>

63113014541 นางสาวเมธาวี กรมลี

63113014542 นางสาวอทิตติยา ป6ญ�ูรัตน�

63113014543 นางสาวนวพรรษ ศุกลรัตน�

63113014544 นางสาวสุวรรณา ฤาเดช

63113014545 นางสาวฐิติวัลค� ทองสา

63113014546 นายยุทธภูมิ วงศ�ประทุม

63113014547 นายธนกฤต ธนวิชัยกุล

63113014548 นางสาวอภิสรา ดาดวง

63113014549 นางสาวอมรรัตน� ใจชอบ

63113014550 นางสาวธนารัตน� แก�ววิไล

63113014551 นางสาววารุณี มูลปUอม

63113014552 นางสาวมยุรี สรรพรักษ�

63113014553 นางสาวชรีพร วังคีรี

63113014554 นางสาวสุกัญญา ย่ิงชะนะ

63113014555 นายกษิด์ิเดช แสงไพฑูรณ�

63113014556 นางสาวสุชานาถ เที่ยงแท�

63113014557 นางสาววงษ�เดือน สีดาเดช

63113014558 นางสาวเรณิกา ศรียาขํา

หน�า 502 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014559 นางสาวสุพัตรา พลสิมมา

63113014560 นายพรทวี แร>วงค�คต

63113014561 นางสาวอัญธิกา ศรีมาตย�

63113014562 นางสาวอภิญญา วิชัยวงค�

63113014563 นางสาวจันทร�สุดา จามพัฒน�

63113014564 นางสาวฤกษ�ดี มณีรัตน�

63113014565 นางสาวชนิสร ขนุนใหญ>

63113014566 นางสาวประการัง ซ�ายจันทึก

63113014567 นางสาวเกลาสุริยา ชานุศร

63113014568 นางสาวประภาภรณ� ฟองที

63113014569 นางสาวชลาลัย แก�วดวงดี

63113014570 นางสาวสุนารี สุทธิสอน

63113014571 นางสาวพรญานี สีชํานิ

63113014572 นายคณาทิป หล�าพิมพ�สิงห�

63113014573 นางสาวนุชนาถ หนูสี

63113014574 นางสาวลลิตา ธงสีนารถ

63113014575 นายธนุส วรเสนีย�

63113014576 นางสาวอนุธิดา คําศรีพล

63113014577 นางสาวภัทรพรรณ กาญบุตร

63113014578 นางสาวเพชรไพริน เนตรวงศ�

63113014579 นางสาวปฐมาภรณ� สังข�ชัย

63113014580 นางสาวศิวาภรณ� สอนเสนห�

63113014581 นางสาววันนิสา โสดา

63113014582 นายจุฑาวัฒน� ทองอ>อน

63113014583 นายโสพิษ คุณป6ญญา

63113014584 นางสาวชลธิชา ฤทธ์ิมหา

63113014585 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณเขต

63113014586 นางสาวจิรปรียา ทะเสนฮด

63113014587 นางสาวศิริพร พุกหน�า

หน�า 503 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014588 นางสาวละออง รสชา

63113014589 นางสาวกาญจนา ธาตุมณี

63113014590 นายจิรวุฒิ กุจะพันธ�

63113014591 นางสาวบุษยา พันธ�ชัย

63113014592 นางสาวธนาพร ต�นเกษ

63113014593 นางสาวกนกพร ศรีเดชา

63113014594 นายอนุรักษ� ชุมสวัสด์ิ

63113014595 นางสาววิไลวรรณ นนทะโคตร

63113014596 นายป:ยภัทร� ภูขน

63113014597 นางสาวขวัญพิรุณ มุกดา

63113014598 นางสาวชลดา สุขราช

63113014599 นางสาวป:ยธิดา เต็มสิรินันท�

63113014600 นายคฤกพล เทศนธรรม

63113014601 นายนันทชัย โสภาอุทก

63113014602 นางสาวรัตติยา สมผกา

63113014603 นางสาวธิดาวรรณ สิงห�เสนา

63113014604 นายจักรกฤษณ� พูนสวัสด์ิ

63113014605 นายวสุ สุวรรณรินทร�

63113014606 นายภิเษก คําสวาท

63113014607 นางสาวศศิธร นิลหม่ืนไวย�

63113014608 นางสาวเพ็ญวิภา น�อยมนตรี

63113014609 นายฐปกรณ� สมานิตย�

63113014610 นางเบญจวรรณ แก�วกุลา

63113014611 นางสาวณัฐกานต� พรหมอุดม

63113014612 นางสาวศิราณี สืบสม

63113014613 นางสาวสุภัศกาญจน� พรหมมา

63113014614 นางสาวชลันธร แถวพันธุ�

63113014615 นางสาวปรีดาภรณ� คําชาตา

63113014616 นางสาวชนาภา อินทร�ติยะ

หน�า 504 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014617 นายมงคล บุญศรี

63113014618 นายสกลวัฒน� ยังแสนภู

63113014619 นางสาววราลักษณ� อินทรวิศิษฎ�

63113014620 นางสาวขนิษฐา หลักทอง

63113014621 นางสาวรักชนก พลนาคู

63113014622 นางสาวธัญญานันท� เปรยะโพธิเดชะ

63113014623 นางสาวสุภาภรณ� ทองรี

63113014624 นางณัฐพร มาลา

63113014625 นายศราวุฒิ แสนอุบล

63113014626 นางสาวอรนุช โถคํานาม

63113014627 นางสาวบุศราคัม ศรีเชียงหวาง

63113014628 นางสาวสุภาภรณ� กองอ�น

63113014629 นายประสิทธ์ิ ดอกไม�

63113014630 นายป:ยณัฐ สิงหราช

63113014631 นายอิทธิพัทธ� กองสังข�

63113014632 นางสาวจริยา ดิถีกุล

63113014633 นางสาวนันทิชา ทุมชะ

63113014634 นางสาวเกวลิน โสธรวงค�

63113014635 นางสาวปาฏิมา จาดเจริญ

63113014636 นางสาวศิริพร ณะเกษ

63113014637 นางสาวชนนิกานต� สุทธิบุตร

63113014638 นายดนัย ไพรเขต

63113014639 นางสาวขนิษฐา สีลานุต

63113014640 นายเทพทัต อนนทสีหา

63113014641 นางสาวเวนิกา โพนยาง

63113014642 นายธนัตถ�ณภัทร รักษาคุณ

63113014643 นางสาวนาตยา พรมหา

63113014644 นางสาวธนิกา ครั่งกลาง

63113014645 นายพนารักษ� ฟองจามร

หน�า 505 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014646 นายชาญณรงค� ใชยสังกา

63113014647 นางสาวไปรยา ภูยิหวา

63113014648 นางสาววิศานาถ คนขยัน

63113014649 นางสาวกิติยาภรณ� อ>อนบุญ

63113014650 นางสาวนิภาพร โพธ์ิคํา

63113014651 นายสุเมธี วิเศษรัตน�

63113014652 นางสาวกฤตพร วรรักษ�

63113014653 นางสาวดวงเดือน จุฑาศรี

63113014654 นางมนัญญา ประโพเทติ

63113014655 นางสาวภัควลัญชญ� ป6ญญาคม

63113014656 นางสาวบุณณดา ตะภูวิญ�ู

63113014657 นางสาวจีรภา จีระฌานลมัย

63113014658 นางสาวณัฐลดา จําปา

63113014659 นายพันธการต� ศรีกงพาน

63113014660 นางสาวนฤมล มีชั้นช>วง

63113014661 นางสาววริศรา สินธุเดช

63113014662 นายพศวีร� อินลา

63113014663 นายกิตติพงษ� คุณป6ญญา

63113014664 นางสาวธนภรณ� พรมรี

63113014665 นางสาวรัตนากร บุตรโยจันโท

63113014666 นางสาวจิตรลดา พันชัย

63113014667 นางสาวจิรพร เพชรชม

63113014668 นางสาวภารดี สีคราม

63113014669 นางสาวย่ิงลักษณ� บุตรเจริญ

63113014670 นางสาวอัปษร นาคะอินทร�

63113014671 นางสาวณฐิตา แสนพรหม

63113014672 นายสันดุษิต สุโนนคุณ

63113014673 นางสาวชไมพร หลักชัย

63113014674 นายจตุรวิทย� นนท�ชนะ

หน�า 506 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014675 นางสาวชุติมา อรรคศรีวร

63113014676 นางสาวเกศินี จันทร�เบาะ

63113014677 นางสาวเมตตา อาจมุณี

63113014678 นางสาวธัญลักษณ� จันทะเกษ

63113014679 นางสาวกาญจนา ชนะกุล

63113014680 นางอนุธิดา จันโท

63113014681 นางสาวธัญชนก สวนสอน

63113014682 นางสาวศรัณพัทธ� การเมือง

63113014683 นางสาวขจีวรรณ นามมะ

63113014684 นายธีระวัฒน� ทองไมล�

63113014685 นางสาวกนกอร ไขประภาย

63113014686 นางสาวแพรวพรรณ บุญประกอบ

63113014687 นางสาวอรอนงค� วะนาคํา

63113014688 นางสาวณัฐธิดา สุขทองสา

63113014689 นางสาวกนกวรรณ เคือหนองแวง

63113014690 นางสาวอัมพิกา คนกลาง

63113014691 นายป:ติวัฒน� ศรีสุราษฎร�

63113014692 นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม

63113014693 นายอรรถชัย เพ็งที

63113014694 นางสาวเบญจวรรณ ดอนพล

63113014695 นางสาวภาณุวรรณ หวลระลึก

63113014696 นายบุรินทร� ปูXฝUาย

63113014697 นายปุญญพัฒน� วิฆเนศรังสรรค�

63113014698 นางสาววนิดา สุขแสวง

63113014699 นางสาวอุษา ทดนาที

63113014700 นางสาวชญาภา ประดิษฐ�จ̂า

63113014701 นายอมรเทพ ทองสุโขวงศ�

63113014702 นางสาวกิตติยา โสภิณ

63113014703 นางสาวหทัยรัตน� บุญญะรัง

หน�า 507 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014704 นางสาวนฤมล ขัติวงค�

63113014705 นางสาวทับทิม ยอยบุผา

63113014706 นายคมเพชร มีวงศ�

63113014707 นายวีระยุทธ รําพา

63113014708 นางสาววิภาพร ศรีวิคํา

63113014709 นางสาวนภสร แก�วภิรมย�

63113014710 นางสาวสุนิตา นาเชียงใต�

63113014711 นายเศรษฐา บุปผาชาติ

63113014712 นางสาวนภสร จันทขันธ�

63113014713 นางสาวสุชาดา เมฆพัตร�

63113014714 นางสาวฉัตรชลิกา ศรีวงษา

63113014715 นางสาวกังสดาล ศิริจริยวัตร

63113014716 นายวรปรัชญ� ธนสารศรีสมบัติ

63113014717 นางสาววันดี สมวงษ�

63113014718 ว>าที่ร�อยตรีณัฐพงศ� พรพิทักษ�นุกูล

63113014719 นายอานันท� ศรีบุรินทร�

63113014720 นางสาวจิรุณา คําหารพล

63113014721 นางสาวไอลดา พลไชย

63113014722 นางสาวศิริกัญญา ศิริสุทธารมย�

63113014723 นางสาวกิตยาภรณ� จุระ

63113014724 นางสาวจิตตราพร สุวรรณหาร

63113014725 นางสาวอัญธิกา ศรีสุข

63113014726 นางสาวนิลาวัลย� สิงห�น�อย

63113014727 นางสาวศุภิสรา อินทร�กง

63113014728 นางสาวจันทร�จิรา อ�วนอินทร�

63113014729 นางสาวกาญจนาภรณ� ฤทธ์ิสยอง

63113014730 นายวรายุทธ ตาลาคุณ

63113014731 นายอนุศักด์ิ วารีศรี

63113014732 นางสาวศิรดา เสืออุดม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014733 นางสาวยุพาวรรณ พรมประศรี

63113014734 นายชยพล ไชโยกุล

63113014735 นางสาวสตรีรัตน� โคตรบรม

63113014736 นางสาวนิติยา ถึงคําภู

63113014737 นางสาวป6ญญพัฒน� โปUเป:ด

63113014738 นางมุขระวี สงครามมะลิ

63113014739 นางสาวอัจฉรา คิดชัย

63113014740 นายจีรัฐติกุล โบราณ

63113014741 นางสาวเกศสุดา จอมคําสิงห�

63113014742 นางสาวกัญญาณัฐ มฤกูล

63113014743 นายวีระพงษ� ทับชา

63113014744 นายณัฐพล จันทนะ

63113014745 นางสาววิราชินี ป6สสีแก�ว

63113014746 นายวิฑูร เจริญกุล

63113014747 นายณัฐพล นิยมพงษ�

63113014748 นางสาวประภาศรี ศรีดารา

63113014749 นางสาวมัณฑนา เหล>ากว�าง

63113014750 นางสาวมัลลิกา ก�อนกงไกว

63113014751 นางสาวชาคริยา สุทธิ

63113014752 นายวีระยุทธ สมบูรณ�

63113014753 นายภูวริศ เลิศชนบท

63113014754 นางสาวภัทรานิษฐ� วิตVะกุล

63113014755 นางธัญยธรณ� วรเกียรติสิริเดช

63113014756 นางสาววรัชยา สุวรรณสอน

63113014757 นางสาวจิตรานุช พิมพิชัย

63113014758 นายปฐวี พัฒนชัย

63113014759 นางสาวปรียาพร วงษ�ชาญศรี

63113014760 นายป:ยะราช วรสวัสด์ิ

63113014761 นางสาวอรนงค� ธรรมรักษา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014762 นายดุสิต ทาแก�ว

63113014763 นางสาวภาวดี พรรณรังษี

63113014764 นางสาวเดือนฉาย อ>อนแสง

63113014765 นางสาวสุปริญญา คําผลึก

63113014766 นางสาวณิชมน ต>อนสุภา

63113014767 นางสาวอรนุช สิทธิราช

63113014768 นางสาววรัญญา คําล�วน

63113014769 นางสาวสุภาวรรณ ภูพวก

63113014770 นางสาวกนกพร จิตจักร

63113014771 นางสาวศศิธร โคตสี

63113014772 นางสาวสายธาร ล�านพลแสน

63113014773 นางสาวสิริรัตน� อยู>งาน

63113014774 นายทวีศักด์ิ กุละนาม

63113014775 นางสาวสุพัตรา ปรีสิทธ์ิ

63113014776 นางสาวธิติพร ไชยหาวงค�

63113014777 นายนนธวัฒน� ภักดี

63113014778 นางสาวรัญญา พรเพ่ิม

63113014779 นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม

63113014780 นางสาววิไลลักษณ� ศรีจูมลาย

63113014781 นางสาวอารีญา มีมาก

63113014782 นางสาวรวีวรรณ จันทะคัด

63113014783 นายภูมิพัฒน� สิมสวัสด์ิ

63113014784 นางสุนิสา พุ>มเจริญ

63113014785 นางจิตลัดดา ยุทธไกร

63113014786 นางสาวชลันดา ไพชยนต�

63113014787 นางสาวลลิตา พิมพ�สาลี

63113014788 นางสาวระพีพร ศรีชาหลวง

63113014789 นางสาวกมลวรรณ ศิริหล�า

63113014790 นางสาวณัฐยา ลี้พัฒนโรจน�กุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014791 นายณรงค�ศักด์ิ นาวาระ

63113014792 นางสาวเอ็มพร ราชโยธี

63113014793 นางสาววนิตฐยา ฮังกาสี

63113014794 นางสาวปวีณา มะลิงาม

63113014795 นางสาวป6ทมา ทองมี

63113014796 นางสาวพลอยนภา ธัญทวีวรรณ

63113014797 นางสาวรุ>งนภา ฐานทนดี

63113014798 นางสาวนิตยา ศรีมุกข�

63113014799 นางสาวศิริลักษณ� คํามณี

63113014800 นายอมตะ แก�วคําแจ�ง

63113014801 นางจีราพัชร ใจหม่ัน

63113014802 นางสาวศศิธร สุระพิน

63113014803 นายพิทักษ� โอทาตะวงศ�

63113014804 นายศุภชัย ฝUายขาว

63113014805 นางสาวสสิธร พาติกะบุตร

63113014806 นายบดินทร� เชิดทอง

63113014807 นางสาวภัทราภรณ� อุตนะ

63113014808 นายอนุชา สามุงคุณ

63113014809 นางสาวสุรีย� ประทุมทอง

63113014810 นางสาวสุนิสา ทองน�อย

63113014811 นางสาวพิมพลอย ชํานาญกุล

63113014812 นางสาวสุพรรณ�ภร ธิป6ญญา

63113014813 นางสาวกิตติยา กองเกิด

63113014814 ว>าที่ร�อยตรีหญิงช>อคํา ขัดธิพงษ�

63113014815 นางสาวอัญญารัตน� โพธ์ิบัญฑิต

63113014816 นางสาวธิดาภรณ� ศิริบุตร

63113014817 นายอาคม อุณาพรม

63113014818 นางสาวสุรัสวดี พริ้งพัฒนพงษ�

63113014819 นางสาวสุพัตรา พลโยธา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014820 นางสาวทัศญา บุญเชียว

63113014821 นายจักรกฤษณ� บรรดาศักด์ิ

63113014822 นางสาววิลาวัลย� เนื่องมัจฉา

63113014823 นางสาวสุพรรษา สิงห�กลาง

63113014824 นางสาววนิดา สงคราม

63113014825 นายชินโชติ ทองตัน

63113014826 นางสาวธันยนันท� สุกแก�ว

63113014827 นางสาวจุฑามาศ ขุนหาร

63113014828 นางสาวศิริพร พรมสุวรรณ�

63113014829 นางสาวนิรัชชรา บัวขันธ�

63113014830 นายเจนณรงค� วุฒิสาร

63113014831 นายพัฒน�พงษ� สุดสน

63113014832 นางสาวอรญา แวดกลาง

63113014833 นางสาวศฏิญญา วรคันธ�

63113014834 นางสาวกรรณิการ� ใหม>วงษ�

63113014835 นางสาวนริศรา กว�างขวาง

63113014836 นางสาววิรัญญา เพ็งคํา

63113014837 นางสาวภัชชาภร เภตราพลาดิศัย

63113014838 นางสาวกาญจนา พรมดอนชาติ

63113014839 ว>าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ หมุนลี

63113014840 นางสาวหนึ่งณัฐฐา อิ่มภักด์ิ

63113014841 นางสาวมยุรฉัตร นิตตะโย

63113014842 นางสาวณัฐชยา เมฆสาย

63113014843 นายอภิสิทธ์ิ เพชรภูมี

63113014844 นางสาวจันทร�จิรา ทองทิพย�

63113014845 นางสาววรณัชชา สุรดีวิราพันธ�

63113014846 นางสาวสุกานดา พรมทอง

63113014847 นางสาวจุฑารัตน� พลสูงเนิน

63113014848 นายนฤพงศ� อาษานาม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014849 นายธีระนาท พันธศรMี

63113014850 นายวีระศักด์ิ ศรียืน

63113014851 นางสาวจารุวรรณ คล>องการ

63113014852 นางสาวอรพรรณ วะเกิดเปUง

63113014853 นางสาววาริพรรณ สุขมอญ

63113014854 นายธิตินันท� สมแสน

63113014855 นางสาวชัชฐิชา บุดดี

63113014856 นางสาวศิริพร เหล>ากวางโจน

63113014857 นางสาวทัศดาว ปราบไพริน

63113014858 นางสาวอารีรัตน� ไขแสงจันทร�

63113014859 นายรัตนพร ใจแก�ว

63113014860 นายลิขิต ชุมพล

63113014861 นางสาววัชราภรณ� ชารี

63113014862 นางสาวศุจินันท� จันโท

63113014863 นางสาวจิราภรณ� ขันจําปา

63113014864 นางสาวมาริษา สุราชวงค�

63113014865 นางสาวกัลย�กมล ไชยศรีหา

63113014866 นายพศวัต บุษปฤกษ�

63113014867 นายพิชิตพล แสนแสง

63113014868 นางสาวสุภัสร ศรีมูลเมือง

63113014869 นางสาวนันทยา โชคมลทิน

63113014870 นางสาววิภารัตน� เงินศรี

63113014871 นางสาวกุลพิมนต� โตมรอุดมทรัพย�

63113014872 นางสาวกนกวรรณ เลิศชนะ

63113014873 นางสาวอรอนงค� ศรีดาวงษ�

63113014874 นายรณวิทย� ลาวงศ�เกิด

63113014875 นางสาวเจนจิรา ก่ิงพรมภู

63113014876 นายสุภพงค� ศิริชัยสงคราม

63113014877 นางนวลจันทร� โคสาสุ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014878 นายพิชิตพล อิ่งแก�ว

63113014879 นางสาวพรทิมา สีทองเขียว

63113014880 นางสาวชุติกาญจน� พุทธเสนา

63113014881 นายสินมหัต เข็มเพ็ชร

63113014882 นางสาวสกุลรัตน� คุณพิทักษ�

63113014883 นายนนทพัฒน� พรหมโยธา

63113014884 นายศักด์ิป6ญญา ตาศรี

63113014885 นางสาวเกศรา แก�วสําโรง

63113014886 นางสาวสร�อยทิพย� นามวงษา

63113014887 นางสาววราภรณ� ขันตีคํา

63113014888 นายพีรพล ภูยิหวา

63113014889 นางสาวณิชนันท� มาละอินทร�

63113014890 นางสาวประภัสสร ชมภูพื้น

63113014891 นายทรงศักด์ิ คชรินทร�

63113014892 นางสาวกนกวรรณ อินนาง

63113014893 นายกฤษศักดา วันสืบ

63113014894 นางสาวสุชาดา ศรีพงษ�สุทธ์ิ

63113014895 นางสาวฐินัดดา พิมพ�ศรี

63113014896 นางสาวกฤษณา กุระจินดา

63113014897 นายปกรณ� หลาบนอก

63113014898 นางสาวลดารัตน� บุดดาซุย

63113014899 นางสาวจิรพรรณ เชื้อคมตา

63113014900 นายชัยวัฒน� ดงภูยาว

63113014901 นางสาววิยะดา ศรีสันต�

63113014902 นางสาวรัตติยา ชนะพจน�

63113014903 นางสาวจิดาภา อริยวงศ�

63113014904 นางสาวศิริภัทรา พิชวงค�

63113014905 นางสาวภัทรกาญจน� ศรีสร�างทอง

63113014906 นางสาวธัญรดา อุทุมภา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014907 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิเพชรเล็บ

63113014908 นางสาวพรธิภา นันทิกิตติราษฎร�

63113014909 นางสาวฉัตรชฎา นามวงศ�ไชย

63113014910 นางสาวจารุวัฒน� สุวรรณโชติ

63113014911 นางสาวพณัฐดา รูปชาติ

63113014912 นางสาวพิมพ�นรัตน� ลือธิสาร

63113014913 นางสาวเบญจมาศ วงษ�โพนทอง

63113014914 นางสาวธนารีย� จันทพันธ�

63113014915 นางสาวพิไลวรรณ ป6ญญารัตน�

63113014916 นางสาวเนตรนภา เจริญตา

63113014917 นายธนพงษ� โคตรชมภู

63113014918 นางสาวธัญชนก ทาวิภัชน�

63113014919 นางสาวรัชนีกร บุญกว�าง

63113014920 นางสาวธีราภรณ� บุญกว�าง

63113014921 นางสาวขนิษฐา กันหา

63113014922 นายธนาเกียรติ ฤทธิธรรม

63113014923 นางสาวสุพัตรา บัวจันทร�

63113014924 นายพงษ�พัฒน� บัวสกุล

63113014925 นายฤทธิชัย จันสุขไสย

63113014926 นางสาวพิมพิกา ขันสัมฤทธ์ิ

63113014927 นางสาวนวลอนงค� สุดใจ

63113014928 นางสาวกัญญาภัทร กองสุวรรณ

63113014929 นางสาวกนกวรรณ เกษนาค

63113014930 นางสาวธิดาเทพ พรหมจันทร�

63113014931 นายภาสกร จันทะลุน

63113014932 นายวีระพงษ� ชมชายผล

63113014933 นายอภิวัฒน� วารีย�

63113014934 นางสาวปรินาท ราชชมภู

63113014935 นางสาววราภรณ� จันเต่ือย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113014936 นายปฐม วังมลหม>อม

63113014937 นายศราวุธ เวงวิถา

63113014938 นายวิรุจน� สีกงพาน

63113014939 นางสาวกนกลักษณ� ชมโคกกรวด

63113014940 นายลิขิต ต�นพุฒ

63113014941 นางสาวพลอยไพลิน สีปากดี

63113014942 นายกฤษณะ เวียงสิมมา

63113014943 นางสาวพรพิมล มาจอมศรี

63113014944 นางสาวพัชนาภรณ� ธน.โม�

63113014945 นายพุทธศร ตะนะสอน

63113014946 นางสาวรัตนา โชคสวัสด์ิ

63113014947 นางสาวกาญจนา บุตรสา

63113014948 นางสาวกรรณิกา สมพินิจ

63113014949 นายนําพงศ� ศรีสร�างคอม

63113014950 ว>าที่ร�อยตรีหญิงณัฏฐกานต� บัวเก>า

63113014951 นางสาวพรประภา ภาวะ

63113014952 นางสาวรุ>งทิวา ดวงไชยเงิน

63113014953 นางสาวกฐิน ภักดีศรี

63113014954 นางสาวจันจิรา ศรีคงเพ็ชร

63113014955 นายอภิชาติ ศรีสม

63113014956 นางสาวอริสา สร�อยคํา

63113014957 นายนรินทร�ศักด์ิ แก�วไพฑูรย�

63113014958 นางสาวลักษณา เย็นเกษม

63113014959 นางสาวอรอนงค� เจริญสุข

63113014960 นางสาวพิมพ�พรรณ มาลาอบ

63113014961 นายจิรายุทธ� คําเหลือง

63113014962 นางสาวพรวิภา โคตรภูมี

63113014963 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีเสาวงค�

63113014964 นายธนโชติ นาใจดี
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63113014965 นางสาวลิลินลา เครือเข่ือนเพชร

63113014966 นางสาวปวีณา วงศ�พันธ�

63113014967 นางสาวทิพยาภรณ� ศรีดร

63113014968 นางสาวจุฬารัตน� สานสิทธ์ิ

63113014969 นายจําลอง คะสา

63113014970 นางสาวณัฏฐา ลุนลาน

63113014971 นางสาวทิฆัมพร อิ่มในเมือง

63113014972 นางสาวเกศรินทร� ภูผานี

63113014973 นายกิตติศักด์ิ แก�วมาลุน

63113014974 นายอานนท� วรรคดี

63113014975 นางธัญญารัตน� บุ>งนาแซง

63113014976 นางสาวมัลลิกา พิลึก

63113014977 นางสาวรัตติยากร ชาตรี

63113014978 นายสุภัทรพงษ� มัจฉามารถ

63113014979 นายจาตุรันต� สีมาเพชร

63113014980 นางสาวณัชชากานต� กาญจนะกัณโห

63113014981 นางสาวละอองดาว หารินไสล

63113014982 นางสาวกาญจนี สายอุ>นใจ

63113014983 นายวัฒพล รามฤทธ์ิ

63113014984 นางสาวป6ญจารี ธุระกิจ

63113014985 นายพรชัย สามภักดี

63113014986 นายนราธิป สัจจเจริญพงษ�

63113014987 นางสาวบุญญาพร นามสนธ์ิ

63113014988 นางสาวปวีณา วิลันดา

63113014989 นางสาวยุราวดี ศรีสิงห�

63113014990 นางสาวอรุณรัตน� เทพวงษา

63113014991 นางสาวปาริชาติ อนุญาหงษ�

63113014992 นางสาวบุณยาพร สมดี

63113014993 นางสาวศศิญาพร ศรีดาวัฒน�
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63113014994 นางสาวสุนิตา เพชรสิงห�

63113014995 นายเจสดา ป6ญญาสิทธ์ิ

63113014996 นางสาวปภาวี แก�วขวัญ

63113014997 นางสาวรุ>งทิวา ม่ันคง

63113014998 นายชนะพล สุภาพ

63113014999 นางสาวภัทราภรณ� วงศ�พงศ�คํา

63113015000 นายจัตุรภัทร มณีเจริญ

63113015001 นางสาวจุฬาลักษณ� สารบาล

63113015002 นางจีรพา คํามีทอง

63113015003 นางสาวพิชญาภา ปากอุตสาห�

63113015004 นางสาวสาวิตรี วงค�อุคะ

63113015005 นางสาวแววตะวัน แก�วศิริ

63113015006 นางสาวนฤมล หารโสภา

63113015007 นางสาวสารุณตี สามะ

63113015008 นางสาวธนิษฐา วันเพ็ญ

63113015009 ว>าที่ร.ต.คมสันต� แสงชมภู

63113015010 นางสาวอภิญญา รัตนหิรัญ

63113015011 นายอนุชา นวลมณี

63113015012 นางสาวนงลักษณ� โชติมุข

63113015013 นายพายุ สระบุรี

63113015014 นางสาวศิริรัตน� บงแก�ว

63113015015 นางสาวชโรธร เชื้อคําจันทร�

63113015016 นางสาวสุดารัตน� สารคํา

63113015017 นางสาวชนิดาภา เจริญเลิศสง>า

63113015018 นางสาวจันทิมา บีลี

63113015019 นางสาวยุพา สมอนา

63113015020 นางสาวธิดารัตน� อาแพงพันธ�

63113015021 นางสาวจันทร�ทิมา เสลาคุณ

63113015022 นายพิชิตพล ดาวเศรษฐ�
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63113015023 นางสาววิไลลักษณ� คํามุลตรี

63113015024 นายธนากร เรืองรุ>งสกุลวงษ�

63113015025 นายธวัชชัย โสไกร

63113015026 นายคณพศ ภูดินทวัฒน�

63113015027 นายทรงเดช ราชสมบัติ

63113015028 นางสาวธัญลักษณ� กันหา

63113015029 นางสาววิสุณี ร�อยแก�ว

63113015030 นายวชิระพล ลุพรหมมา

63113015031 นางสาวนาตยา ฝXายอินทร�

63113015032 นายณัฐฤกษ� จริยกิตติกุล

63113015033 นางสาวจันทร�นภา สุขสําราญ

63113015034 นายภานุวัฒน� ต�นสุข

63113015035 นางสาวพนิดา ฉายาวรรณ

63113015036 นายอรรถศาสตร� รัตนป6ญญา

63113015037 นายทิวากร จันทะวัน

63113015038 นางสาวธิติอาภา ขอดคํา

63113015039 นางสาวสุธาทิพย� เพชรกันหา

63113015040 นางสาวขวัญฤทัย กรอบรูป

63113015041 นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ

63113015042 นายสุริยา จันบา

63113015043 นางสาวสุภาพร พุ>มวันเพ็ญ

63113015044 นางสาวศิริวิไล รัตนะ

63113015045 นายวิรัญ จันตาวงค�

63113015046 นายเจษฎา เขียวสอาด

63113015047 นายกฤษฎา ไชยรบ

63113015048 นางสาวกิตติยา รินวงษ�

63113015049 นางสาววิภารัตน� บุตรพรหม

63113015050 นางสาวจิตตานันท� วิบูลโชติหิรัญ

63113015051 นายศุภชัย บางชัยภูมิ
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63113015052 นางสาวเกศวร�สรา พละมา

63113015053 นางสาวมินตรา สกิจ

63113015054 นางสาวเกียรติธิดา เผือกย้ิม

63113015055 นางสาวณัฐชยา วดีศิริศักด์ิ

63113015056 นางสาวพรรณนิพา คะเณวรรณ

63113015057 นางสาวศิริวิภา บุตรสามาลี

63113015058 นางสาวธัญญฉัตต� แสงตา

63113015059 นายปริญญา เรืองตังญาณ

63113015060 นางสาวสุมนา เอมโอษฐ�

63113015061 นายพิพัฒน� อาจนนท�ลา

63113015062 นางธันยพร สําเภา

63113015063 นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง

63113015064 นางสาวพรรณิภา นาภูวงค�

63113015065 นายรัฐพงศ� หงษ�สิงห�

63113015066 นางสาวอัญชลี เค�าแก�ว

63113015067 นางสาวปริญญ� สระอุบล

63113015068 นางสาวลักขณา ป6ญญาประชุม

63113015069 นางสาวสุพัตรา ภูผาพลอย

63113015070 นางสาวอิสรา ศาลาแก�ว

63113015071 นางสาวยุรีรัตน� รัตนจันทร�

63113015072 นายมานะชัย ม่ังมี

63113015073 นางสาวสุภารัตน� เดชทะสร

63113015074 นายอดิศร นามวงศ�

63113015075 นางสาวสายฝน สกัดกลาง

63113015076 นางสาวจิราพร พ>อค�าช�าง

63113015077 นางสาวช>อเพชร ศรีจันทร�

63113015078 นางสาวณัฐมล วงค�เครือศร

63113015079 นางสาวสุนิสา นันทะโย

63113015080 นายดนัยณัฐ จันปุXม
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63113015081 นางสาวรสนันท� สอนสมนึก

63113015082 นางสาวประภัสรา โมธรรม

63113015083 นางเพ็ญพิสุทธ์ิ อ>อนโก�ก

63113015084 นายกฤษฎา พรมรักษา

63113015085 นางสาวกัญญาณัฐ บุญมี

63113015086 นายภาณุเมศ วระวงษ�

63113015087 นางสาวรพีพร กัณทะวงษ�

63113015088 นางสาวธารทิพย� ศรีวิรัญ

63113015089 นางสาวนันทนา อ>อนม่ิง

63113015090 นางสาวณฐพร ฮ�อยป6ด

63113015091 ว>าที่ ร.ต. หญิงสิรินภา กาวน

63113015092 นายนภสินธุ� กิตติโชติพันธุ�

63113015093 นางสาววัชราภรณ� สุมังคะ

63113015094 นายจีรวัฒน� ชาลี

63113015095 นายณรกช ลาลด

63113015096 นางสาวกันทิมา นาเสง่ียม

63113015097 นายสุรศักด์ิ สมภักดีย�

63113015098 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค�า

63113015099 นางสาวกชพร แข็งขัน

63113015100 นางสาวนุภาลัย สันทัน

63113015101 นางสาวชาลินี คันทะกูล

63113015102 นางสาวป:ยนุช ลาภโสภา

63113015103 นางสาวสราลี สุราชวงศ�

63113015104 นางสาวภัชรวรรณ นครวงศ�

63113015105 นางสาวเวณิกา ยาโสภา

63113015106 นางสาวกรวิกา สุรินราช

63113015107 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณหอม

63113015108 นางสาวเจตนา สิงห�วันคํา

63113015109 นางสาวโชติรส คํามะวัน
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63113015110 นางสาวลลิตตา พรมพิลาด

63113015111 นางสาวสุรีมาศ ฤทธิธรรม

63113015112 นายไกรวุฒิ บุญเทียน

63113015113 นางสาวปาริฉัตร คําสุรีย�

63113015114 นางสาวมลิวัลย� ตุ>นแก�ว

63113015115 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาพวง

63113015116 นางสาวหทัยกานต� พงษ�มณีศิลปC

63113015117 นางสาวสิราวรรณ วรกา

63113015118 นางสาวนวรัตน� คําตา

63113015119 นางสาวน้ําผึ้ง เนาวะเพชร

63113015120 นางสาวเมริยา ตุพิลา

63113015121 นางสาวชลธิชา นันแพง

63113015122 นางสาวพิชญ�ชาพร จ้ีรัตน�

63113015123 นางสาวกนกวันน� พาละหัด

63113015124 นางสาวภรณ�ทิพย� ตัญญาภักด์ิ

63113015125 นางสาวสิริธร ด�านสิงห�

63113015126 นางทิวาพร ขม้ินเขียว

63113015127 นางสาววชิราภรณ� จารัตน�

63113015128 นางสาวศิริพร ทองรอบ

63113015129 นางสาวศิริลักษณ� โคตะวัน

63113015130 นางสาวพุทธรัตน� โยลัย

63113015131 นางสาวปรียากมล ศรีอ>อน

63113015132 นางสาววิภาดา เชื้อบุญมี

63113015133 นางสาวจุฑารัตน� บุญหาญ

63113015134 นายบพิชญ� ศรีสุราช

63113015135 นางสาวสรัญญา ปุริมาเต

63113015136 นายพิสรรค� แก�วมโน

63113015137 นางสาวพิจิตรา มหาชัย

63113015138 นายณัฐ ศุภสาร
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63113015139 นางสาวป:ยพร ศรีสอาด

63113015140 นายนราธิป โพธ์ิคําพก

63113015141 นางสาวดวงเดือน ชุมสนาม

63113015142 นางสาววิมลรัตน� อินธิกาย

63113015143 นางสาวอนงค�วิไล กงลีมา

63113015144 นางสาวปานราวรรณ พรหมแก�วมา

63113015145 นางสาววิภาวรรณ แก�วประทุม

63113015146 นางสาวนฤมล ประจักร�จิตร

63113015147 นางสาวภัทรสุดา แพงสาร

63113015148 นางสาวนุสรา สุขิตา

63113015149 นางสาวธนาภรณ� สมสนุก

63113015150 นางสาววิไลพร แก�วบรม

63113015151 นางสาวสุพรรษา โพธิจินดา

63113015152 นายรัฐศาสตร� มุลมาตร

63113015153 นางสาวม่ิงขวัญ เพ็งผะกา

63113015154 นางสาวกัญญนิช นนทะโคตร

63113015155 นางสาวณัฐณิชา กําแพงเงิน

63113015156 นายกฤษณพล ไชยบุบผา

63113015157 นายณัฐวุฒิ พิณธรรม พิณธรรม

63113015158 นางสาวกนกวรรณ พงษ�เต�า

63113015159 นางสาวนิภาวรรณ ฝXายสีงาม

63113015160 นายพงศธร มีสุข

63113015161 นางสาววรรณิสา ใสหล�า

63113015162 นางสาวธนัญชนก พละจู

63113015163 นางสาวอภิญญา ไชยเบ�า

63113015164 นางสาวจีรวรรณ หล�าธรรม

63113015165 นายภาณุพงศ� ยืดยาว

63113015166 นางสาวนิชธาวัลย� เทียกมูล

63113015167 นางสาวปริญา หินชัด
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63113015168 นางสาวศิริพร เนธิบุตร

63113015169 นางสาววนิดา ชื่นชอบ

63113015170 นางจันทิมา ศรีซุย

63113015171 นายเกรียงไกร ทองทา

63113015172 นางสาวพรพิมล ทิพย�เสถียร

63113015173 นางสาววรกานต� เทถ>าย

63113015174 นางสาววิชชาภรณ� ใต�จันทร�กอง

63113015175 นายอนุชา วงศ�อินพ>อ

63113015176 นางสาวปาริชาติ ภักดีนวน

63113015177 นางสาวธัญญาภรณ� ศรีดวงจันทร�

63113015178 นางสาวสุนิตา มะลิเวิน

63113015179 นางสาวนงลักษณ� ซุยเซ็งซะ

63113015180 นางสาวถนอมขวัญ อ>อนม่ิง

63113015181 นางสาวนาถยา พรมประศรี

63113015182 นายกิต์ิธีธัช ทันตสุวรรณ

63113015183 นายพีรพันธ� ครุฑราช

63113015184 นายพันธกาล ยศอ>อน

63113015185 นางสาวรัชดาภรณ� ม่ิงจันทึก

63113015186 จ>าสิบเอกหญิงจินตนา จันทร�งาม

63113015187 นางสาวพัชรพร มุลเมืองแสน

63113015188 นางสาวพิมพกา ดาตะเห

63113015189 นางสาวอารีรัตน� เส็งลา

63113015190 นางสาววัชรินทร� ผันผ>อน

63113015191 นางสาวกัญญารัตน� ภูผาสิทธ์ิ

63113015192 นางสาวอรนุช พลยศ

63113015193 นางสาวเกษวรางค� สนั่นเครื่อง

63113015194 นางสาววราภรณ� ไชยเชษฐ�

63113015195 นางสาวอรพินทร� สร�อยเงิน

63113015196 นางสาวจันทร�อุมา คุ�มบุ>งค�า
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63113015197 นายจิราพงษ� ราชจันทร�

63113015198 นางสาวสมหวัง สูนทอง

63113015199 นางสาวสุดารัตน� เมืองแวง

63113015200 นางสาวกนกวรรณ จันโท

63113015201 นางสาวสุภักวดี ป6ญชา

63113015202 นางสาวสุนีย�รัตน� แสนสุข

63113015203 นางสาวฐิติพร โพธิขํา

63113015204 นางสาวฐาปนี บัวสาย

63113015205 นางสาวภณิดา คําชมภู

63113015206 นางสาวก่ิงดาว โพนเพ็ง

63113015207 นางสาวช>อพกา ดวงมณี

63113015208 นายอนุชา มัจฉายามาตย�

63113015209 นางสาวนันทิวา หลงชิน

63113015210 นายชาญชัย แสนหูม

63113015211 นางสาววิภาจรี ศรีบุญเรือง

63113015212 นางสาวกาญจนา ศรีวะรมย�

63113015213 นางสาวอัญชลียา ทองภู

63113015214 นางสาวสุภัสสร ใจช>วง

63113015215 นางสาวเกศรา หล�ากุล

63113015216 นางสาวกัญยาณี คตภูธร

63113015217 นายคมสัน วงษาเนาว�

63113015218 นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ�

63113015219 นายสมพงษ� ทองกันยา

63113015220 นายนรินทร� เจริญรัมย�

63113015221 นางสาวเสาวนีย� นิยะนุช

63113015222 นางสาวขนิษฐา ชัยเดช

63113015223 นางสาวฐานันท�ญา นะวะสด

63113015224 นางสาวเบญจรัตน� แวงดา

63113015225 นายภูวดล พรภูมินทร�
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63113015226 นายศิวดล โบราณมูล

63113015227 นายป:ยพัทธ� เพริศแก�ว

63113015228 นางสาววิชุลดา ทองใบ

63113015229 นายจิระพงษ� ป6กโคทานัง

63113015230 นายสุรศักด์ิ จันทรุณ

63113015231 นายธีระเดช เลิศสงคราม

63113015232 นายฐิติวัจน� งอยจันทร�ศรี

63113015233 นางสาวสกุลรัตน� สุขนอก

63113015234 นางสาววิรนี ยะสะกะ

63113015235 นางสาวจิตตราพร เมืองชุมพล

63113015236 นายภูเบศ สิทธิโชติ

63113015237 นางอุมาพร ศรีประไหม

63113015238 นายจักรพันธุ� สีทอง

63113015239 นางสาวทิพย�สุดา ตันสด

63113015240 นายธีรพล คําข้ึน

63113015241 นางสาวอรวรรณ นาริโส

63113015242 นางสาวรติศา ลีพฤติ

63113015243 นายกฤษฎา หงษ�คําหล�า

63113015244 นายพิชิตชัย เจริญสุข

63113015245 นางสาวศิญารัตน� เห็มกอง

63113015246 นายกล�าณรงค� ประทุมลัย

63113015247 นายธนพล ผิวเหลือง

63113015248 นายคณาธิป งามชมภู

63113015249 นางสาวณัฏฐ�ชญา ตองมีทอง

63113015250 นางสาวชไมพร เพ็งสว>าง

63113015251 นางสาวอริตา เจริญสุข

63113015252 นางสาวรุจิรา โคตรธรรม

63113015253 นายพชรพล คําโสภา

63113015254 นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
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63113015255 นางสาวรุ>งนภา อ>างมัจฉา

63113015256 นางสาวรมิดา สรรพรักษ�

63113015257 นายเดชาธร พลราชม

63113015258 นางสาวจารุวรรณ หอมจันทร�

63113015259 นายจิราพนธ� ทองหยิบ

63113015260 นายณัฐดนัย ไชยกมล

63113015261 นายศรายุทธ ไชยศิริ

63113015262 นางสาวสุนิตา นีระวงษ�

63113015263 นางสาวพิมพ�ชนก ป6ตโต

63113015264 นางสาวศุชัญญา สว>างชาติ

63113015265 นางสาวทวินันท� โคตะวิน

63113015266 นางสาวศิริโสภา ศรีลาพจน�

63113015267 นางสาวสุวนันท� หล�ามาชน

63113015268 นางสาวณัทธิตา ฟองอ>อน

63113015269 นายกิตติศักด์ิ วงค�ละคร

63113015270 นางสาวณัฎฐณิชา กูลณรงค�

63113015271 นางสาวชลิตา วงค�วันดี

63113015272 นางสาวปพาขวัญ แก>นท�าว

63113015273 นายธนากร ชละธาร

63113015274 นางสาวศิรินยา นาอุ>น

63113015275 นายวรรณชัย ศรีปดี

63113015276 นางสาวอาทิตยา บาลไทยสงค�

63113015277 นางสาวพัชริดา วิญญาสุข

63113015278 นางสาวฌณัฐชา ตรีเดช

63113015279 นางสาววรัญญา แสนชัย

63113015280 นางสาวสุภัสสร พลสีราช

63113015281 นางสาวณัฐธยาน� สุภาวัน

63113015282 นางสาววรรณิภา เกษไธสง

63113015283 นางสาวกุสุมา อินทรา
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63113015284 นางศริษา ชัยคําภา

63113015285 นายนฤเบศ กาศรุณ

63113015286 นางสาวศิรินยา มณีกันตา

63113015287 นางสาวสุมินตรา วรสุทธ์ิ

63113015288 นายวัชกร อุ>นคํา

63113015289 นายเรืองรุ>ง รุ>งเรือง

63113015290 นางสาวฐิติพร ผิวฝUาย

63113015291 นางสาวรุ>งนภา วงค�หนายโกฎิ

63113015292 นางสาววิชุตา แสงเพชร�

63113015293 นางสาวณิชชารีย� สุทธิพงษ�วรโชติ

63113015294 นายจรุงวิทย� บุญพิทักษ�

63113015295 นางสาวธัญพร สีลานนท�

63113015296 นายจิรเมธ ศรีนาทม

63113015297 นางสาวกิตติมา แก�วสอนดี

63113015298 นายสุทธิพงษ� บุญชู

63113015299 นางสาวอัมรินทร� จันทรวิเชียร

63113015300 นางสาวนันทัชพร เอนกนันท�

63113015301 นางสาวลฎาภา บุพศิริ

63113015302 นายณัฐวุฒิ นาสิทธ์ิ

63113015303 นางสาวป6ญญาพร จันทร�สมคอย

63113015304 นางสาวสุภัสสร นิลนามะ

63113015305 นางสาวเพ็ญนภา เรืองเศรษฐี

63113015306 นางสาวกมลนิตย� สายทอง

63113015307 นางสาวธิดารัตน� แสนพิม

63113015308 นางสาวณัฏฐ�พัชร� แสนพันนา

63113015309 นางสาวณัฐธิดา พรหมสูตร

63113015310 นางสาวณัฐวรรธน� ศิริเวชธํารง

63113015311 นางสาวสุจิตตรา พันธุ�พรหม

63113015312 นายชัยสิทธ์ิ ชาพา
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63113015313 นายณรงค� เศรษฐศิริสกุล

63113015314 นางสาวสุภลักษณ� ขุนพรม

63113015315 นายเชษฐ�ชัย บุญมาก

63113015316 นางสาวปริยา คําทะเนตร

63113015317 นางสาวไอลดา ทุมก่ิง

63113015318 นายอนุชา โพธ์ิศรี

63113015319 นายเชิดชัย การเพ้ิม

63113015320 นางสาวภักดิพร กุลบุตร

63113015321 นางสาวณัฐสุดา เจริญไวย�

63113015322 นางสาวสุทัตตา อําพันทอง

63113015323 นายวรวุฒิ วงษ�สวรรค�

63113015324 นางสาวชุดาภา ดวงสุภา

63113015325 นายนัฐพล คุณาวัฒน�

63113015326 นายศุภวิชญ� รามศิริ

63113015327 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�เพ็ญ

63113015328 นางสาวอัญชลี วงษ�พุฒ

63113015329 นางสาวอรพรรณ ป6ญญารส

63113015330 นางสาวนาฏอนงค� ศรีเชียงสา

63113015331 นางสาวกมลณัฐ โสรส

63113015332 นายเทวินทร� สีพั้ว

63113015333 นางสาวปราณปริยา ชาตะวราหะ

63113015334 นายสรรพสิทธ์ิ อาษาสร�อย

63113015335 นางสาวศิริพร ศรีดร

63113015336 นายธราพงษ� สุวรรณสิงห�

63113015337 นายกิตติวัฒน� ท�าวพรหม

63113015338 นางสาวปวีณา ราชบัณดิษฐ

63113015339 นายนราดล กิติศรีวรพันธุ�

63113015340 นางสาวสลินทิพย� พรมนัด

63113015341 นางสาวรณิดา โสภา
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63113015342 นางสาวจารุมณี ผลจันทร�

63113015343 นางสาวป:ยนุช ดําดา

63113015344 นางสาวเสาวนีย� เร>งสูงเนิน

63113015345 นายอดิศร กันชัย

63113015346 นายวัฒนา ศิริกุล

63113015347 นายอภิเชษฐ� เสียงสูงเนิน

63113015348 นางสาวธนัญญา เขียวสังข�

63113015349 นางสาวไพลิน สุธรรมราช

63113015350 นางสาวสุกัญญา โคตรสีทา

63113015351 นางสาวพรนภา สายนุโช

63113015352 นายทศวรรษ สิงอุปโป

63113015353 นายกิตตินันท� แสงชมภู

63113015354 นางสาวประภัสสร ป6ตฆาต

63113015355 นายศรายุทธ อินทิวงศา

63113015356 นางสาวอลิสา อินธิรักษ�

63113015357 นายศรนรินทร� วงศ�กาฬสินธุ�

63113015358 นายพล รัตนะ

63113015359 นายแสนยากร จําปาหาร

63113015360 นางสาวกัญญาวีร� ระวะรักษ�

63113015361 นางสาวสถาพร เจตบุตร

63113015362 นางสาวดวงสุนัน คําเงิน

63113015363 นางสาววิรากานต� ประสิทธ์ิ

63113015364 นางสาวชุติพันธุ� เจียรประดิษฐ�

63113015365 นางสาวปณัฏฎา คล>องการ

63113015366 นางสาวรุ>งอรุณ จันทะศรี

63113015367 นางสาวนภาพรรณ พูนประโคน

63113015368 นางสาวอัชชาพร แสงสุรินทร�

63113015369 นางสาวศิรินทรา วงศ�ชาลี

63113015370 นายธนา ดอนไชยสีหา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015371 นางสาวเกวลิน เพ็งสว>าง

63113015372 นายภาคภูมิ นนทวิศรุต

63113015373 นางสาวสมฤดี สิงห�คํามา

63113015374 นางสาวประภาพร พรมเพิก

63113015375 นางสาวกรรณิการ� สินเวชชัยยัน

63113015376 นายบัณฑิตา รังคะวงษ�

63113015377 นายเศรษฐพรรณ� บูรณสรรค�

63113015378 นายชัยมงคล ฤทธิมนตรี

63113015379 นางสาวจุฑามาศ สุมงคล

63113015380 นายธนพันธ� คันธศิริ

63113015381 นายเทพรังสรรค� มังศรี

63113015382 นางสาวพิมพ�พลอย พิมพากุล

63113015383 นางสาวชลธิชา ศรีตะบุตร

63113015384 นายณัฏฐชัย ฐิรศิริชวเลิศ

63113015385 นางสาวนีรนุช บุตรแก�ว

63113015386 นายนราวิชญ� พิมวาปT

63113015387 นายพงษ�ศักด์ิ อ>อนจันทร�

63113015388 นางสาวยุพาวรรณ ใจบุญ

63113015389 นายทิวัตถ� ไชยพร

63113015390 นางสาวจิตรา ทิตย�ทองดี

63113015391 นางสาวรัชนีกร พ>ออามาตร

63113015392 นางสาวศศิมณฑ� พงศาวลี

63113015393 นางสาวกัญญาวีร� ยันตะพันธ�

63113015394 นางสาวณัฐมล สิงห�พรมมา

63113015395 นางสาวเจนจิรา ขวัญคุ�ม

63113015396 นางสาวศิริรัตน� ไชยพุทธา

63113015397 นางสาวจริยาภรณ� ศรีหาวงศ�

63113015398 นางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ�

63113015399 นางสาวจตุรพร อรัญเสน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015400 นายศุภฤกษ� เดชสมบัติ

63113015401 นายชินวัฒน� วงศ�คําสาย

63113015402 นางสาวธัญญาพร ศรีบุญเรือง

63113015403 นางสาวปวีณา วงศ�เตชะ

63113015404 นายอัมรินทร� สุนทรา

63113015405 นางสาวธนภรณ� สาพรม

63113015406 ว>าที่ ร.ต.พงษ�สิทธ์ิ หนันทุม

63113015407 นางสาวภูริสา ภูวงษ�

63113015408 นายคมกริช เรืองไกรศิลปC

63113015409 นายภูบดินทร� ศรีทา

63113015410 นายสาธิต ทิพย�พระ

63113015411 นางสาวพิสมัย เครือบุดดี

63113015412 นางสาวบุญญาลักษณ� ลํามะนา

63113015413 นางสาวไพวงค� ไตรวงค�ย�อย

63113015414 นางสาวเสาวรีย� ธงชัย

63113015415 นายจีรวัฒน� อินกํ่า

63113015416 นางสาวณัฐมล ดํารงแดน

63113015417 นางสาววิไลพรรณ รอบรู�

63113015418 นางปารีณา ร>าเริงย่ิง

63113015419 นายสุขสันต์ิ โม�สี

63113015420 นายสุริยน แก�วอุดร

63113015421 นางสาวภารุจา บุญธิศักด์ิ

63113015422 นางสาวอรณี รังสน

63113015423 นางสาววิภาดา สิริสุทธ์ิ

63113015424 นางสาวทิพยาภรณ� จันทร�เพชร

63113015425 นางสาววิชุฎา พรพาวชิระ

63113015426 นางสาวธัญญลักษณ� พลต้ือ

63113015427 นางสาววิภารัตน� แก>นแก�ว

63113015428 นายโกเมท มะแก�ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015429 นางสาววิชชุดา บุญรักษา

63113015430 นางสาวภารวีร� ยันตะพันธ�

63113015431 นางสาวศิริพร ปทุมทอง

63113015432 นางสาวอาทิตยา แก>นนาคํา

63113015433 นางสาววัชรีพร ไทยทัต

63113015434 นายปริญญา บัวศรี

63113015435 นางสาวสุกัญญา มาตวิMชิต

63113015436 นางสาวกันติชา หินแปง

63113015437 นางสาวพิมพกานต� ศรีภาพงศ�เวช

63113015438 นางสาววิไลวรรณ ตามเมืองป6ก

63113015439 นางสาวชรินทร�ทิพย� เสนาพันธ�

63113015440 นางสาวอรอุมา สิงห�มอ

63113015441 นางสาวทารีนันท� ศรีจันทร�ชัย

63113015442 นางสาววัฒนาลัย ชัยชาญวิทย�

63113015443 นางสาวพฤกษชาติ จําปาหอม

63113015444 นางสาวป:ยวรรณ ฝางแก�ว

63113015445 นางสาวอมรรัตน� ขุลีหา

63113015446 นางสาวกีรติยา ยกชู

63113015447 นายอภิชาติ มณีท>าโพธ์ิ

63113015448 นางสาวสุดารัตน� ง้ิวสีดา

63113015449 นางสาวพาฝ6น ชูสังข�

63113015450 นางสาวเทียนทอง ตาปราบ

63113015451 นางสาวพรนภา เพ็งสว>าง

63113015452 นางสาวสุภาวดี สิทธิคํา

63113015453 นางสาวสิริกร เชิดสม

63113015454 นางสาวหญิงฤทัย สุวรรณมาโจ

63113015455 นางสาวเบญจพร ทองเกลี้ยง

63113015456 นางสาวอรนุช วรขันธ�

63113015457 นางสาวธัญสิริ สิทธิแสง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015458 นางสาวพีรนุช พะตะเพ็ง

63113015459 นางสาวอรวรรณ เตียเจริญ

63113015460 นางสาวจิรนันท� ซ่ึงเสน

63113015461 นางสาวสกุณา วงค�โสภา

63113015462 นางสาวชลธิชา กันหา

63113015463 นางสาวชุติภา คําพันธ�

63113015464 นางสาวเกษรินทร� ราชสุภา

63113015465 นายสุริยา โนนเสนา

63113015466 นายศราวุธ พิศอ>อน

63113015467 นายไพสิฐ ป:ทบแสน

63113015468 นางสาวมัทธิดา พงษ�สุวรรณ�

63113015469 นางสาวขวัญนภา บุญประคม

63113015470 นายวีรวัฒน� แรมลี

63113015471 นางสาวจิรัชยา ขนันไทย

63113015472 นางสาวจิราภรณ� คําภูเมือง

63113015473 นางสาวชนิตา แซ>เอียะ

63113015474 นางสาวพรไพลิน ยศตะโคตร

63113015475 นางสาวมาลิณี แสนมา

63113015476 นางสาวคณิสสร เรี่ยวแรง

63113015477 นางสาวปพิชญา เชื้อตาพลอย

63113015478 นางสาววิลันดา ผงสูงเนิน

63113015479 นายอนุชา แสนประสิทธ์ิ

63113015480 นางสาวชไมพร เวียงซ�าย

63113015481 นายนพรุจ ทศภา

63113015482 นางสาวสุพัตรา สุวรรณพฤกษ�

63113015483 นางสาวนุธิดา โพนธาตุ

63113015484 นางสาวนภาลัย สุขนอก

63113015485 นางสาวกรรณิการ� วันทา

63113015486 นางสาวจิราพร ประกฤตมงคล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015487 นางสาวป:ยะรัตน� เบ�าคํา

63113015488 นางสาวนีรนุช ราชาวงษ�

63113015489 นางสาวเสาวณีย� บุดดีคําภา

63113015490 นางสาวสุกานดา คัณทักษ�

63113015491 นายเอกลักษณ� สุพล

63113015492 นายเกียรติศักด์ิ ชาหนองอ�อ

63113015493 นางสาววรรณภา พิมพ�ลุน

63113015494 นางสาวจิตสุภา พรมพลเมือง

63113015495 นางสาวปารดา ไชยธรรมมา

63113015496 นายภูมิพัฒน� วิชาเครื่อง

63113015497 นางสาวจันจิรา เหลาอินทร�

63113015498 นางสาวนิติยา พันคํา

63113015499 นางสาววรรณนิศา แก�ววิหาร

63113015500 นางสาววันวิสา คีรีรัตน�

63113015501 นางสาวทัดดาว บรรเทิงจิตต�

63113015502 นางสาวธิดารัตน� พ>อศรีชา

63113015503 นายอวิรุทธ� ปุริมา

63113015504 นางสาวกรชนก ธรรมเกษร

63113015505 นางสาวอรวรรณ รินทระ

63113015506 นายสุมิตร วงษ�แดง

63113015507 นางสาวจุรีรัตน� ทิพย�คํามี

63113015508 นายอลงกรณ� นาผล

63113015509 นางสาวอาทิตยา หาญสงคราม

63113015510 นางสาวรัชดาวรรณ นาเมฆ

63113015511 นางสาวกัญญา อุปพงษ�

63113015512 นางสาวกิติพร จานุสังข�

63113015513 นางสาวสุจิตตา ศรีพันธบุตร

63113015514 นางสาวกฤตยา ยมนา

63113015515 นายภาณุวัฒน� ราชคํา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015516 นางสาวพวงผกา ศรีพรม

63113015517 นางสาวไอรดา รัตนะ

63113015518 นางสาวพลอยไพลิน เหลาพิลา

63113015519 นายจักรพันธ� ชนะพจน�

63113015520 นายป:ยวัฒน� วิชาหาร

63113015521 นางสาวจินรี อุปชา

63113015522 นางสาวเมธาวี นิตยารส

63113015523 นางสาวจิราภรณ� หินเนาว�

63113015524 นางอรดี ภาพลงาม

63113015525 นางสาวชลธิดา พรหมนัตร

63113015526 นางสาวณัฐรุจา คําเชียง

63113015527 นายพิชญะ ชาวสุรินทร�

63113015528 นายกฤติมา วรกุลโภคิน

63113015529 นางสาวอลิษา ชัยวิทูอนุกูล

63113015530 นางสาวแพรไหม บุระมุข

63113015531 นายภาณุพันธ� บุญแจ�ง

63113015532 นางสาววิภาพร ชอบสุข

63113015533 นางสาววลันญา นนทะสอน

63113015534 นางสาวเกศกนก ดวงศรี

63113015535 นางสาวศิรพรรณ จันทร�สามารถ

63113015536 นางสาวปรางทิพย� ลดาวัลย�

63113015537 นางสาวอรปรียา กาจันทร�

63113015538 นางสาวนริศราภรณ� ใจยุทธ

63113015539 นางสาวอาริษา ศรีราช

63113015540 นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร

63113015541 นางสาวภาวิณี กะเสียน

63113015542 นางสาวอรยา แสงชาติ

63113015543 นางสาวหทัยชนก กองฉันทะ

63113015544 นางสาวนันทยา งามแก�ว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015545 นายวโรตม� ภักมี

63113015546 นายพงศ�พิสุทธ์ิ นาคเสน

63113015547 นายณัฐพงศ� โพธ์ิงาม

63113015548 นางสาวสุชาดา แสนสิงห�

63113015549 นางสาวจุรีพร เทพสกุล

63113015550 นายสุทัศน� เพ็งผ>าน

63113015551 นายอนิวัฒน� ช>อจันทร� 

63113015552 นางสาวเกศรินทร� ถ่ินสพุง

63113015553 นางสาวพีระภรณ� วิมลจิตร

63113015554 นางสาวนารี ชุมศรี

63113015555 นางสาวุอุบลวรรณ วงค�สูงเนิน

63113015556 นางสาวนารีรัตน� แสงสอน

63113015557 นายทศพร ป6ญญาสิทธ์ิ

63113015558 นายจักรพงษ� เทียงมา

63113015559 นายพิสิษฐ คงม่ัง

63113015560 นางสาวภัทรวดี กลัดกันแสง

63113015561 นางสาวขวัญหทัย ธรรมชัย

63113015562 นางสาวอรพิณ ภูศรีฤทธ์ิ

63113015563 นางสาวณภัทร เดชหามาตย�

63113015564 นางสาวสุนิษา อุดมรัตน�

63113015565 นายรัตนชัย คําไฮ

63113015566 นางสาวน้ําฝน อุ>นป:ง

63113015567 นายณัฐพัฒน� อินทิสาร

63113015568 นางสาวพชรพร ตาสว>าง

63113015569 นางสาวชนาภา ไชยครุช

63113015570 นางสาวมุทิตา โสภาวัฒน�

63113015571 นางสาวภวรัญชน� ภูวิจารย�

63113015572 นายเจย�ษฎา อินอุเทน

63113015573 นางสาวฐิตาภรณ� ส>อนไชย
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ระดับปริญญาตรี

63113015574 นางสาวจารุวรรณ ว>องไว

63113015575 นางสาวจิราภรณ� พลโยธา

63113015576 นายชยพล สีลาคู

63113015577 นางเปมิกา พันธุศิริ

63113015578 นางสาวรุ>งอรุณ รักญาติ

63113015579 นางสาวสุกัญญา สมศิริพิทักษ�

63113015580 นายนที มุ�งแปUง

63113015581 นางสาวอริษา รบศึก

63113015582 นายเกียรติวุฒิ วงษ�สอาด

63113015583 นางสาวพัชรา ดวงเดช

63113015584 นางสาวกรรณิกา ศรีพันลม

63113015585 นางสาวสุนิตา รินทะลักษณ�

63113015586 นางจันทนิกร ศรีไชย

63113015587 ว>าที่ร�อยตรีวงศกรณ� กวนฮางฮอง

63113015588 นางสาวอรอุมา คะณะโท

63113015589 นางสาววิลาวัลย� นามมูลน�อย

63113015590 นายอภิวัฒน� งามจบ

63113015591 นางนิรันดร� การถัก

63113015592 นายนัฐพล บุตรวัง

63113015593 นางสาวจิราวรรณ กองมงคล

63113015594 นางสาวรัตติกรณ� ไชยเทียมพล

63113015595 นางสาวธิดารัตน� สินธุวาปT

63113015596 นางสาวรัตยากร นาคโคตร

63113015597 นายณัฐพงษ� วงศ�ตาแสง

63113015598 นายกนกกร จันที

63113015599 นางสาวประภาพร สราธิคุณ

63113015600 นางสาวสิราลักษณ� ผดุงสมัย

63113015601 นางรุ>งตะวัน แพงแสง

63113015602 นางสาวณัฐมล เพชรบุรมย�
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ระดับปริญญาตรี

63113015603 นางสาวจุรีรัตน� วงษ�แสวง

63113015604 นายวุฒิพงษ� พองพรหม

63113015605 นายโกมล พลเศษ

63113015606 นายธนกร โภคสมบูรณ�

63113015607 นายอนวัฒน� คําชะนะ

63113015608 นายวัชรา รักษาคุณ

63113015609 นางสาวอรวรรยา นนท�ขจี

63113015610 นางสาวชลิตตา สมไชยา

63113015611 นางสาวปาริชาติ แก�วมุงคุณ

63113015612 นายพรชัย วรรณใส

63113015613 นายวีระยุทธ สุทธิแสน

63113015614 นางสาวพัชลี คําคนซ่ือ

63113015615 นางสาวณัฐกานต� ลาลุด

63113015616 นายธัชพล เวชพิทักษ�

63113015617 นายจักราวุธ ทองคํา

63113015618 นางสาวหทัยรัตน� คําสม

63113015619 นายชโนวิชญ� วันนาพ>อ

63113015620 นางสาวประภัสสร เรืองเดช

63113015621 นางสาวรัษฎากมล ธรรมวิเศษ

63113015622 นางสาวน้ําฝน วงอินตา

63113015623 ว>าที่ร�อยตรีหญิงรุ>งทิวา มะลามล

63113015624 นางสาวอรอนงค� ขนุนทอง

63113015625 นายกิตติพงษ� เกษมสุข

63113015626 นางสาวเพชรรัตน� บุญพันธ�

63113015627 นางสาวทิพวรรณ โทบุดดี

63113015628 นางสาวนาตยา ไชยต�นเทือก

63113015629 นางสาวพรรณธรา พลเย่ียม

63113015630 นายวันเฉลิม หล�าโนนตุ>น

63113015631 นางสาวมัลลิกา เหง�าทา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113015632 นางสาวกาญจนา เจริญกิจติกุล

63113015633 นายจตุรงค� วงษ�หาจักร�

63113015634 นางสาวปรียารัตน� วงค�อักษร

63113015635 นางสาววิไลลักษณ� สมปาง

63113015636 นายชิติพัทธ� เชาว�ประสิทธ์ิ

63113015637 นายอรรถโกวิท วงศ�กาฬสินธุ�

63113015638 นางสาวธิดารักษ� แสงโสดา

63113015639 นางสาวภัสรวินท� วิโย

63113015640 นางสาวนริศรา บุญรักษา

63113015641 นางสาวสุภารัตน� แก�วบุตร

63113015642 นางสาวชลทิชา อุระสนิท

63113015643 นางสาวรุ>งนภา ยศรักษา

63113015644 นางสาวนภารัตน� วรรณไชย

63113015645 นางสาวอนุธิดา กองกะมุด

63113015646 นายธีระพงษ� พันจันดา

63113015647 นางสาวพรปวีณ� มีซ�าย

63113015648 นางสาวนันทิกา ทาระขันธ�

63113015649 นางสาวนัทธ�สุดา เคนคําพัน

63113015650 นางสาวลลิตา สิทธิวงค�

63113015651 นายรัฐพงษ� ลือชาขันธ�

63113015652 นายไตรภพ ภูธรมิตร

63113015653 นายกฤตย� บุญลือ

63113015654 นายอรรถพล ทะคง

63113015655 นางสาวจริยา วรลักษณ�

63113015656 นางสาวเพ็ญนภา นุ�ยห�วยแก�ว

63113015657 นายเนติศาสตร� กวีกุล

63113015658 นางสาวอรวรรณ ปUองขันธ�

63113015659 นางสาวณฐกานต� บุญคําภา

63113015660 นายนิติพัฒน� สมจิตพิจารณ�
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ระดับปริญญาตรี

63113015661 นางสาวผกาวรรณ กงภูธร

63113015662 นางสาวเจนจิรา มีเที่ยง

63113015663 นางสาวเนตรนภา บุณนอก

63113015664 นางสาวอัญมณี ใบภักดี 

63113015665 นายอภิวัฒน� หินศิลา

63113015666 นางสาวสุปราณี แก�วสีขาว

63113015667 นางสาวกรรภิรมย� ขันมะณี

63113015668 นางสาวเจนจิรา บุรีรัมสูงเนิน

63113015669 นายสุเมธ แก�วระดี

63113015670 นางสาวเกษสุดา หลานเศรษฐา

63113015671 นางสาวณัฎฐ�นรี ราชภักดี

63113015672 นายถนัดกิจ หล�ามี

63113015673 นางสาวกชกร ผาอาจ

63113015674 นางสาวอุมาพร ลาลู�

63113015675 นางสาวอณามิกา ชัยเสน

63113015676 นางสาวอินถวา ศรีสวัสด์ิ

63113015677 นายนพรัตน� ศรีชัย

63113015678 นายธนภัทร จันทร�ห�างหว�า

63113015679 นางสาวปรางทิพย� บุตราช

63113015680 นางสาวพนิดา จันทร�แก�ว

63113015681 นายเอนก ชนะบัว

63113015682 นางสาวจิราพรรณ มงคลชู

63113015683 นางสาวเพ็ญพักตร� ปาระคะ

63113015684 นางสาวจิราพร ลีพฤติ

63113015685 นายรณวรรธ ชูคํา

63113015686 นายสุพล วงศ�เครือศร

63113015687 นายจักรกฤษณ� ภูดินทราย

63113015688 นางสาวอรทัย ดินจันทร�

63113015689 นายวีรยุทธ สรรพศรี
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ระดับปริญญาตรี

63113015690 นางสาวสุดารัตน� ทิพย�นาง

63113015691 นายจิรัฏฐ� กาญจนศร

63113015692 นางสาวศรัญญา โปรณะ

63113015693 นางสาวณัฐพร ทิพชัย

63113015694 นายพัฒกะพงศ� พรหมบุตร

63113015695 นางสาวสุณิสา ตาคํา

63113015696 นางสาวสุริเยศ ชมภู

63113015697 นายรัฐธีร� นิยมธีรศักด์ิ

63113015698 นางสาวละอองดาว ไชยพรม

63113015699 นางสาวสุทธิดา อุตวงค�ษา

63113015700 นางสาวกมลลักษณ� พลณรงค�

63113015701 นางสาวเสาวณี มณีจักร�

63113015702 นางสาวอาภิธนาภรณ� ภูวสิฐธนานนท�

63113015703 นายศักด์ิสิทธ์ิ นนท�มุด

63113015704 นางสาววิรัชณัฐดา ชัยวงค�

63113015705 นางสาวอินทิรา สุโพธ์ิ

63113015706 นางสาวรัชฎาวรรณ พลโรม

63113015707 นายศักด์ิสิทธ์ิ แก�วน้ํา

63113015708 นางสาวยุวนันท� การินทร�

63113015709 นายเกณฑ�พล ชัยรินทร�

63113015710 นางสาวกัลยา สิทธ์ินะศรี

63113015711 นางรัชนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113015712 นางสาวศรกนก สัตยพันธ�

63113015713 นางสาวสุดาทิพย� พันธวงษ�

63113015714 นางสาวทิพญา นามมา

63113015715 นางสาวสุนิตา สะกุลนินนท�

63113015716 นางสาวพุ>มผกา ยศอ>อน

63113015717 นางสาวอรสา ไกยราช

63113015718 นางสาวณัฐกมล แสนหอม
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ระดับปริญญาตรี

63113015719 นางสาวสุวนันท� ค>องวิทยา

63113015720 นายภาณุวัฒน� คําภาโคก

63113015721 นางสาวกรกนก สมบุตร

63113015722 นางสาวสิรินันท� ปากดี

63113015723 นางสาวมะลิสา พระภูมี

63113015724 นางสาวฐิติยากร บุรณะสุทธ์ิ

63113015725 นายบดินทร� มาตราช

63113015726 นางสาวสุภารัตน� ครองเวียง

63113015727 นางสาวสุรีพร แก�วสีขาว

63113015728 นางสาวสุนิสา แสนมาตร

63113015729 นายฤทธิชัย นามมุงคุณ

63113015730 นางสาวธัณพิชา ศรีเรือง

63113015731 นางสาวพรรณธิมา ไชยเพชร

63113015732 นางสาวจิราภรณ� สอนสุภาพ

63113015733 นางสาวธัญญาภรณ� ลําลอง

63113015734 นางสาวฟUารุ>ง โสดา

63113015735 นางสาวฤดีมาศ ภักดีพันธ�M

63113015736 นางสาวสุดารัตน� แก�วฝXาย

63113015737 นางสาวรังสิยาภรณ� ผมคํา

63113015738 นางสาวศรัญญา นาแพงหม่ืน

63113015739 นางสาวธารีรัตน� โหราจันทร�

63113015740 นางสาวเบญจมาศ ณ ขุขันธ�

63113015741 นางสาวณัฐริญา สมร

63113015742 นางสาวปวีณ�สุดา ศรีวงออน

63113015743 นางสาวมธุรส ดาบลาอํา

63113015744 นางสาวรัตติกรณ� โพธิสาร

63113015745 นางสาวศิริวดี ไชยคําหาญ

63113015746 นางสาววนิดา เกิดศักด์ิ

63113015747 นางสาวศิริขวัญ ยางฮึม
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63113015748 นางสาวพาณุปาน ใจช>วง

63113015749 นายสัญญา เสนสุข

63113015750 นางสาวหนึ่งฤดี วิจารณ�

63113015751 นางสาวอนิษา พ>อแก�ว

63113015752 นางสาวอนุรี ภักดี

63113015753 นายยอดชาย ทํามา

63113015754 นางสาวสุพรรณี พุทธิวงศ�

63113015755 นางสาวนรินทร ผาบุตรา

63113015756 นางสาวศิริวรรณ ดวงตีมูล

63113015757 นางสาวกาญจนา สรรพชัย

63113015758 นางสาวธัญญ�สร เหมสัน

63113015759 นางสาวญาดานันท� มีบุญ

63113015760 นางสาวสิริจันทรา ลุนชัยภา

63113015761 นางสาวธัญญารัตน� พรมพินิจ

63113015762 นางสาวธันยนันท� จิตต�พูลผล

63113015763 นางสาวบุษกร พรมดี

63113015764 นางสาวพรรณธิภา วงค�อามาตย�

63113015765 นางสาวชลิดา พิมพ�สาลี

63113015766 ว>าที่ร�อยตรีหญิงวิภารัตน� ใพยา

63113015767 นางสาวฐศุภากร ชาตาธิคุณเมธยา

63113015768 นางสาวประภา ฝXายแก�ว

63113015769 นางสาวกรนิกา แต�ธวัช

63113015770 นางสาวธนารีย� โพธิ

63113015771 นางสาวสุภาพรรณ ศรีโททุม

63113015772 นางสาวสุภาพร สุภาพ

63113015773 ว>าที่ร�อยตรีอัมพล นุกิจ

63113015774 นางสาวนันทวรรณ� ไชยคํา

63113015775 นางสาววิภาวี วงค�เจริญ

63113015776 นางสาวนันธิดา จูมแดง
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63113015777 นางสาวหัสธญา แสนพันนา

63113015778 นางสาวปวรวรรณ พุกหน�า

63113015779 นายจิรวัฒน� สุวรรณชัย

63113015780 นางสาวเอื้อการย� มะเสนัย

63113015781 นายเกรียงไกร ผาระนัด

63113015782 นางสาวสุจิตรา สายสังข�

63113015783 นางสาววาสนา ก้ัววงษ�

63113015784 นางสาวสุทธาสินี บุญเลิศ

63113015785 นายอมรเทพ จันทะพล

63113015786 นางสาวนารีรัตน� พ่ึงสว>าง

63113015787 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิศรีดา

63113015788 นางสาวอรอุมา พรมน�อย

63113015789 นางสาวณัฐพร คําหนองคู

63113015790 นางสาวนันทิดา จําปามูล

63113015791 นายศักด์ิสิทธ์ิ เข็มราช

63113015792 นางเปรมจิตร โพธิจินดา

63113015793 นายประภาวิน สํานวนชี

63113015794 นายประกร นาดอน

63113015795 นายธีรยุทธ ห�วยทราย

63113015796 นางสาวศันสนีย เห็มวงค�

63113015797 นางสาวอรณี เกษเจริญคุณ

63113015798 นางสาวชนากานต� แสงวงค�

63113015799 นายจารุต ศิริมงคล

63113015800 นางสาวจารุวรรณ ป6ญสวัสด์ิ

63113015801 นายอัษฎากร โปแอ

63113015802 นางสาววรางคณา อนุรักษ�

63113015803 นายวีระภาพ ก่ันบันเทา

63113015804 นางสาวพรทิพย� วรสาร

63113015805 นางสาวกุลธิดา ชุ>มบุตร
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63113015806 นางสาวหยาดนภา ทากลม

63113015807 จ>าสิบเอกพัทยา แสงตรีสุ

63113015808 นายนนท� เนียมแสง

63113015809 นางสาวดารากรณ� สุพรม

63113015810 นายอภิวัฒน� ดาราษี

63113015811 นางสาวสมฤดี กลางเสนา

63113015812 นางสาวอัญชลี เบญจป:ยะพร

63113015813 นางสาวกนกวรรณ พงศ�กิตต�วิริยะ

63113015814 นางสาวเมธานันท� คงคาศรี

63113015815 นางสาวกัญฐิกา สมป6ญญา

63113015816 นางสาวจารุพร แหมไธสง

63113015817 นายสุรศักด์ิ ศรีพันดอน

63113015818 นางสาวมนทกานต� สุทธิแสง

63113015819 นางสาวอภิญญา รักษาอยู>

63113015820 นายทศพล เลี้ยงวงศ�ถาวร

63113015821 นางสาวจุติพร บุญตา

63113015822 นายคุณานนต� ยาทองไชย

63113015823 นางสาวแสงสุริยา แก�วทะชาติ

63113015824 นางสาวอุทุมพร หาญฉวะ

63113015825 นางพัชราภรณ� ธงศรี

63113015826 นางสาวศรัณย�พร สุขรมย�

63113015827 นางสาวศิริรัตน� แสนสามารถ

63113015828 นายพายุ สกุลพานิช

63113015829 นางสาวนันทนา พ่ึงกระโทก

63113015830 นายณัฐวุฒิ พินิจมนตรี

63113015831 นายจักรี จังอินทร�

63113015832 นายมีชัย เฮงพูนสวัสด์ิ

63113015833 นางสาวรัชนก เรืองเทพ

63113015834 นายประกาศ เนตรพนาง
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63113015835 นางสาวเนตรนภา โยธี

63113015836 นางสาวปริยา ภูมิเพ็ง

63113015837 นายยุทธพงษ� ต>อโชติ

63113015838 นางสาวศศิธร อาจวิชัย

63113015839 นางสาวณัฏฐณิชา นิติธรรม

63113015840 นางสาวณัฐพร สูตรสุคนธ�

63113015841 นางสาวแพรดาว เมืองใจ

63113015842 นางสาวปาริฉัตร เงาะปก

63113015843 นางสาวณัฐกมล สิมสวัสด์ิ

63113015844 นางสาวจิรวรรณ ครองแสนเมือง

63113015845 นายจักรินทร� เมฆสุข

63113015846 นางสาวธนัญญา พันธ�ชัย

63113015847 นางสาวณัฎฐ�ชญาภา เกษมสุข

63113015848 นางสาวเอื้อมฟUา สีมี

63113015849 นางสาวสุภาวดี ไตรทิพย�

63113015850 นางสาวพลอยไพลิน โฉมพูดดี

63113015851 นางสาวจริยา จันทร�กระ

63113015852 นางสาวทิญานันท� ด�างถางคํา

63113015853 นางสาวศรินยา คามวัลย�

63113015854 นางสาวแพรยา เสนาวงษ�

63113015855 ส.อ.อภิชาติ พุทธชัย

63113015856 นายไพศาล ผดุงเจริญ

63113015857 นางสาวทิพากร ยศอัน

63113015858 นางสาวอรวรรณ บุญโส

63113015859 นายกิตติพงษ� ยานะฝ6Zน

63113015860 นางสาวพิชญธิดา ผิวเหลือง

63113015861 นายวิวัฒน� ผลทิพย�

63113015862 นางสาวจุฑามาศ อรรคประทุม

63113015863 นางสาวปลิตา ศิริสาร
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63113015864 นางสาวพรทิพย� อินธิแสง

63113015865 นายฮัศวิน ภูตินันท�

63113015866 นางสาวกรกวี ถามูลตรี

63113015867 นางสาววราภรณ� โสภาพร

63113015868 นางสาวพันธกานต� ลีสง>า

63113015869 นางสาววิภา สาวิมล

63113015870 นางสาวสุกัญญา ย่ิงยอด

63113015871 นายวัชระ อาวรณ�

63113015872 นางสาวป:ยะนุช จันทร�ชัย

63113015873 นายทศพล บุตรเพ็ง

63113015874 นายอภิสิทธ์ิ คําย�าว

63113015875 ส.ต.ต.ธงชัย ทองมหา

63113015876 นายสุริยงค� สุระสาย

63113015877 นายพิชญะ เชนุยาว

63113015878 นางสาวเจนจิรา ขันงาม

63113015879 นายวศิน สรรพการ

63113015880 นางสาวเสาวลักษณ� บัวผัน

63113015881 นางสาวหทัยลักษณ� น>าชม

63113015882 นางสาวทนันท�ยา พรหมแสง

63113015883 นายจักรกฤษ หงษ�ชูตา

63113015884 นายจักรี โยธาจันทร�

63113015885 นางสาวกัญญารัตน� ปุญญธินันท�

63113015886 นางสาวสุดารัตน� ศรีจันทจร

63113015887 นางสาวศิรินันท� แสนสุริวงค�

63113015888 นางสาวก่ิงแก�ว ดุงแก�ว

63113015889 นางสาวศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ�

63113015890 นายสิทธิศักดิMM แก�วดอนโมง

63113015891 นางสาวอัจฉริยา เนหล�า

63113015892 นายสุธวัฒน� มะลิรัตน�
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63113015893 นางสาววราภรณ� จันทรังสี

63113015894 นางสาวอภัสญา ขุนเทพ

63113015895 นางสาวสุภาภรณ� บุญมี

63113015896 นายเทพประทานพร บุตรม>วง

63113015897 นางสาวจิราพร แสงกล�า

63113015898 นางสาวกมลทรรศน� บุตรโคษา

63113015899 นางสาวอาริญา เชียงไข>แก�ว

63113015900 นายเกียรติศักด์ิ ป6ดถาวโร

63113015901 นางสาวป:ยะดา ข>ายเพ็ชร�

63113015902 นางสาวนัดดาวรรณ โคตรหานาม

63113015903 นางสาวสิร�ดาภัทร เลิศสมพร

63113015904 นางสาวนัทธมล ศรีลาโชค

63113015905 นายจิตวัต กองแก�ว

63113015906 นางสาวดวงเด>น แสนดี

63113015907 นางสาวอุทุมพร ประเสริฐสังข�

63113015908 นายธงไชย สว>างใจ

63113015909 นางสาวนารีนาถ เลิศผล

63113015910 นางสาวสุทธิดา บุญฤทธ์ิ

63113015911 นางสาวเนตรนรินทร� มรรควิจิตร

63113015912 นางสาวยุภาพร ศรีสุขา

63113015913 นางสาวพิญชาน� ยังให�ผล

63113015914 นางสาวสุวัจนี เจียระแม

63113015915 ส.อ.ธงชัย กรรณลา

63113015916 นางสาววธิดา ก�อนแก�ว

63113015917 นางสาวสุวนันท� สันคํา

63113015918 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข

63113015919 นางสาวอรทัย จันทร�ชมภู

63113015920 นางสาวขนิษฐา ทาหล>อน

63113015921 นายบรรทด ไชยคําจันทร�
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63113015922 นางสาวขนิษฐา ภูจํานงค�

63113015923 นายวรเชษฐ� โนนตูม

63113015924 นายศราวุฒิ กําไรทํา

63113015925 นางสาวกนกอร สอนพันธ�

63113015926 นางบุศรา กาละศรี

63113015927 นางสาวภัชริดา พูลเพ่ิม

63113015928 นางสาวลักขณา บุญขาว

63113015929 นางสาวมณีรัตน� อาแพงพันธ�

63113015930 นางสาวศนันธฉัตร เวฬุวะนาธร

63113015931 นางสาวหัทยา หนูราช

63113015932 นางสาวกนกวรรณ� ธรรมวงษ�

63113015933 นางสาวรุ>งทิวา มานันที

63113015934 นางสาวพิริยา เหลาแตว

63113015935 นายเอนก ขันสู�

63113015936 นายเรืองศักด์ิ รัตนสงคราม

63113015937 นางสาวพัชรา ศรีสมรส

63113015938 นางสาวสุพาภรณ� สาลี

63113015939 นางสาวสุกัญญา ใจอ>อน

63113015940 นายทศพล ลูกภูเขียว

63113015941 นางสาวดุษฎี วิชัยวงค�

63113015942 นางสาวปรารถนา นามวงศ�

63113015943 นายพชร บาลี

63113015944 นางสาวกมลลดา นาทันคิด

63113015945 นางสาวปวีณา พันธโคตร

63113015946 นางสาวนาตาชา ถ่ินกาแบง

63113015947 นายสิทธิศักด์ิ ประไพเพชร

63113015948 นางสาววัชรี พรมเพ็ง

63113015949 นางสาวชาริณีย� มุทขอนแก>น

63113015950 นายวศานนท� แปUนพยอม
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63113015951 นายโกวิท ดวงภักดี

63113015952 นางสาวศิริประภา บุรชาติ

63113015953 นางสาวเบญจวรรณ อุตมะ

63113015954 นางสาวจันทร�ฉาย จําปาโพธ์ิ

63113015955 นางสาวทัศนีย� สมศิริ

63113015956 นางสาวณฐพร สิทธิยา

63113015957 นางสาวชณัญญา สิมสาร

63113015958 นายอลงกต ผิวดํา

63113015959 นายก�องเกียรติ แก�วแสง

63113015960 นายยุทธนา อุประ

63113015961 นางสาวมินตรา อรรคบุตร�

63113015962 นางสาวสมยง จันแพง

63113015963 นายมรุต บุพศิริ

63113015964 นางสาวชนิกานต� วงษ�ศิลปC

63113015965 นายศุภโชค หอมบุญมา

63113015966 นางจารุณี วันธานี

63113015967 นางสาววราภรณ� ทะสังขา

63113015968 นางสาวอังสุมา ลูค>า

63113015969 นางสาวโพธิญา อุทัยแสน

63113015970 นางสาวปณิดา สุขมานพ

63113015971 นายธนวัฒน� ชาติชํานิ

63113015972 นางสาวจารุวรรณ สิงห�รัมย�

63113015973 นางสาวธิดารัตน� ชาวดอน

63113015974 นางสาวศิริวิภา กองพล

63113015975 นางสาวตรัยพิชชา บุตรศิริ

63113015976 นางสาวรุ>งนภา โมทู

63113015977 นายธานีวัฒน� บุตรสา

63113015978 นางสาวนภาพร อัคจันทร�

63113015979 นางสาวสุภัชชา แสงสุริยจันทร�
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63113015980 นางสาวณัฐณิชา อาจแก�ว

63113015981 นางสาวลลิตา พ>อสียา

63113015982 นางสาวภาวินี ศิริสานต�

63113015983 นางสาวนัยน�ปพร หอมทรัพย�สิน

63113015984 นางสาวสุรางค�ทิพย� พรหมสิทธ์ิ

63113015985 นางสาวอังค�สุมา จําปาศิริ

63113015986 นายป:ยพงษ� นามโว

63113015987 นายธนากร จิตเจริญ 

63113015988 นางสาวสุดารัตน� นิกรสุข

63113015989 นางสาวอภิญญา สุคนธวารีย�

63113015990 นางสาวกฤติยา อินธิแสน

63113015991 นายนรากรณ� โพนะทา

63113015992 นางสาวสุพัชยา มุขอาษา

63113015993 นางสาวพันณิตา ป:Pนสุนย�

63113015994 นางสาวเพ็ญประกาย ชัยรักษ�

63113015995 นายรชานนท� เทวะภูมิ

63113015996 นายพลชนะ ยาทองไชย

63113015997 นางสาวชลธิชา มาลัยยะ

63113015998 นางสาวศรีสุดา ประวันตา

63113015999 นายธีรวัฒน� ฟองอ>อน

63113016000 นางสาวนิฐินาฎ จันทร�โคตร

63113016001 นางสาวกนธิชา กัลยานุช

63113016002 นางสาวจุฑามาศ อุดมชัย

63113016003 นางสาวกฤตยา บุตรศรี

63113016004 นายอภิเษก อินทะวงษ�

63113016005 นางสาวเพชราภรณ� ศรีอาษา

63113016006 นางสาววริษา ทองอนุ

63113016007 นายศิววิชญ� เฮืองใสส>อง

63113016008 นางอักษร ทองภู
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016009 นายเอกพันธ� ขันติ

63113016010 นางสาวศศิธร ซาอุรัมย�

63113016011 นายจักรี เมืองโคตร

63113016012 นายภูมิพัฒน� ศรีวรษา

63113016013 นางสาวธัญรดา ป6ตตาฤทธ์ิ

63113016014 นายกฤษดร ต้ังศิริ

63113016015 นางสาวชัยยานุช ชาญฉลาด

63113016016 นายจตุพล พรมโคตร

63113016017 นางสาวฐิติมน อุดมวงค�

63113016018 นางสาวปาลิตา ลาวงค�

63113016019 นายคมกฤช บริบูรณ�

63113016020 นายณรงค�กร จิตธรรมมา

63113016021 นางสาวอารียา ศรีแสง

63113016022 นางสาวแพรพลอย เบญจจินดา

63113016023 นางสาวสุพัตรา โสภา

63113016024 นางสาวอนุธิดา ไวแพน

63113016025 นางสาวธัญพัชร มุลเมือง

63113016026 นางสาวกาญจนา ทับสมบัติ

63113016027 นางสาวนันท�นภัสร� เบ�าพรมวงค�

63113016028 นางสาวนัยนา สิงหา

63113016029 นางสาวฐิติกา จันทะแสน

63113016030 นายสัตยา ฮ>มปXา

63113016031 นางสาวปรวีร� ชัยปะปา

63113016032 นางสาววราภรณ� แพงน�อย

63113016033 นางสาวทิพยาภรณ� กิริมิตร

63113016034 นายภูธเนศ ทอนฮามแก�ว

63113016035 นางสาวอารียา บัวทอง

63113016036 นายภรีระวัฒน� สุทธิอาจ

63113016037 นายศิวัช สาครเจริญ

หน�า 553 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016038 นางสาวจุฑารัตน� พรมประเทศ

63113016039 นางสาวศิริภัสสร อัศพันธ�

63113016040 นางสาวสุกานดา ธามาตย�

63113016041 นางสาวศิริวรรณ อินอุเทน

63113016042 นางสาวก่ิงกาญจน� วันนาพ>อ

63113016043 นายธนพนธ� น�อยทรง

63113016044 นางสาวณัฏฐพร สุคงเจริญ

63113016045 นางสาวธัญชนก วงกัลยา

63113016046 นายวงกช พรศรี

63113016047 นายคมรักษ� เชยชะนันท�

63113016048 นางสาวเจนจิรา ผิวสร�อย

63113016049 นายป:ยะพงษ� ชัยสงค�

63113016050 นายสมเกียรติ สุขเสริม

63113016051 นายฟUาลั่น จักรอินทรา

63113016052 นางสาวเกวลิน ถนอมสินธุ�

63113016053 นายจิรายุ สวรรค�พรม

63113016054 นางสาวรักชนก มุมอภัย

63113016055 นายสิทธิกร ยอดคีรี

63113016056 นางสาวอินทิรา ก>อขันธ�

63113016057 นายทินวัฒน� สมานสุข

63113016058 นางสาวกัญญาวีร� หารินไสล

63113016059 นางสาวมนิษา คําจุมพล

63113016060 นางสาวปริศนา ขามภะรา

63113016061 นายปรัตถกร ศิริรัตนพงษ�

63113016062 นายเกียรติกุล มูลทรัพย�

63113016063 นางสาวนิธิพร สิทธิจันทร�

63113016064 นางสาวเอมอมร สีชาทุม

63113016065 นางสาวภัทราภรณ� ประวันนา

63113016066 นางสาวสโรชา ชามัสชิมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016067 นางสาวกิตติยา ฉิมานุกูล

63113016068 นางสาวศุภักษร มาตย�ภูธร

63113016069 นายธนุส สุคต

63113016070 นางสาววชิราภรณ� พรมสุภา

63113016071 นายวีระพล ทวาศิริ

63113016072 นายขวัญฟUา ภิญโญภัญ

63113016073 นางสาวจมัยพร สัพโส

63113016074 นางสาวสุกัญญา โคตรนุกุล

63113016075 นางสาวฐิติกาญจน� เสนาภักดี

63113016076 นายอนุพงค� ยศมูล

63113016077 นายกานต� ทองหม่ืน

63113016078 ว>าที่ร�อยตรีหญิงอรอนงค� ริยะบุตร

63113016079 นางสาวนภา หม่ืนโรจน�

63113016080 นางสาวพรนภา นาโควงศ�

63113016081 นางสาวพรรณนิภา ราชชมภู

63113016082 นายณัฐวัช อรัญม่ิง

63113016083 นางสาววรัญญา ไชยฮ�อย

63113016084 นางสาวพัดษริดา วารีชน

63113016085 นางสาวนภาพรรณ หาญเชิงชัย

63113016086 นางสาวดาริน บัวขาว

63113016087 นายนฤเบศ แก�วเพชร

63113016088 นายสุธิวัฒน� ตองตาสี

63113016089 นางสาวพีรดา พรมวาศรี

63113016090 นางสาวรัชนีภรณ� ขมวดทรัพย�

63113016091 นายเจษฎา โนนชัยยา

63113016092 นายพิสุทธิศักด์ิ อยู>งาน

63113016093 นายณรงค�วิทย� เพชรกอง

63113016094 นางสาวอัจฉรา ทายิดา

63113016095 นางสาวธัญสินี อินทร�เรืองศรี

หน�า 555 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016096 นางสาวทิพนภา อุสาหพันธ�

63113016097 นางสาวอธิชา พลราชม

63113016098 นางสาวอัมพาพรรณ เสี้ยนพุดซา

63113016099 นางสาวปาริฉัตร ศุภวรรณวิบูล

63113016100 นางสาววนิดา ไชยศิริ

63113016101 นายอภิวัฒน� นันทา

63113016102 นางสาวอัจฉรา หล�าคอม

63113016103 นางสาว-วันวิสาข� เชิดชน

63113016104 นายจิรยุทธ ป:ตะแสง

63113016105 นางสาวสุพัตรา จันทวงษา

63113016106 นางสาวเบญญา คําโคตรสูง

63113016107 นางสาวชลธิชา หวานวาจา

63113016108 นางสาวธาราทิพย� พยัคฆพล

63113016109 นางปดิวรัดดา สุขสวัสด์ิ

63113016110 นางสาวโสภิดา โพธ์ิบึงกาฬ

63113016111 นางสาวมาลินี จอมคําสิงห�

63113016112 นางสาวนิตยา สบู>ทอง

63113016113 นายทวี เลไธสง

63113016114 นายพลวัฒน� บุญเนือง

63113016115 นางสาวสุนันทา สุนทรดี

63113016116 นางสาววรรณภา โพธ์ิศรี

63113016117 นางสาวธนพร วงษ�ลืออํานาจ

63113016118 นางสาวจันทกร เนื่องชมพู

63113016119 นายเจตน�สิฤทธ์ิ วงษ�จันฬา

63113016120 นางสาวรติรมย� เหลาลม

63113016121 นายศุภกานต� สิงห�อ>อน

63113016122 นางสาวณัฐพิชา กุลอัก

63113016123 นายชนะพล ศรีโพนทอง

63113016124 นายคมเพชร มาตราช
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016125 นางสาวเพ็ญพิชญา แก>นจันทร�

63113016126 นางสาวสุนีย� คําสงค�

63113016127 นางสาวศุภาภรณ� ชมภูราช

63113016128 นายภานุเดช ทองไสย

63113016129 นางสาวทวิป:ญา โคมทอง

63113016130 นางสาวประภาศรี พุทธาวัง

63113016131 นายชัยวัฒน� ศรีขวัญใจ

63113016132 นางสาวอรธิมา สมคะเณย�

63113016133 นางสาวเบญจมาพร จันทบุตร

63113016134 นางสาวอุษณีย� พีระธรรม

63113016135 นายเศวตวรรณ ว>องไว

63113016136 นางสาวพรรณิการ� ศฺMริวรรณ

63113016137 นายกิตติพงษ� ศิริพันธ�

63113016138 นายชนะสิทธิ หม้ันจิตร

63113016139 นายนิพัทธ� นิกรเทศ

63113016140 นางสาวดอกไม� สีใส

63113016141 นางสาวชิสนก เถ่ือนเเก�ว

63113016142 นายนวพล ชัยพิริยะศักด์ิ

63113016143 นางสาวตรีรัตน� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113016144 นางสาวสิรินุช กุดแถลง

63113016145 นางสาวกาญจนา พันนะ

63113016146 นางยุภาวรรณ� เชื้อตาพระ

63113016147 นางสาวฤทัยชนก ศรีนาม

63113016148 นายอุชุกร เมืองแสน

63113016149 นางสาวรวิวรรณ ราศรี

63113016150 นายระพีพัฒน� คําทะเนตร

63113016151 นายชินกร มณีจันทร�

63113016152 นางสาวศศินภา หัศกรรจ�

63113016153 นางสาวจันท�สุภางค� ชมภูมาตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016154 นางสาวชมพู> แสนทอง

63113016155 นางสาวป:ยะมาศ วงค�วิชา

63113016156 นางสาวธิชากร ขุนอําคา

63113016157 นางสาวลักขณา คล�ายก่ิง

63113016158 นางสาวภวรัญชน� สุวรรณโชติ

63113016159 นางสาวขนิษฐา เพียงกอง

63113016160 นางสาวหยาดพิรุณ มนทาน�อย

63113016161 นางสาววรรณิภา อุป6ชฌาย�

63113016162 นายทักษ� โคตรชนะ

63113016163 นางสาวสุภาพร พิมป6ชชา

63113016164 นางสาวศิรินทิพย� ยืนย่ัง

63113016165 นายสุพจน� คชรณฑ�

63113016166 นางสาววิภัชชา ไชยประเทศ

63113016167 นางสาวสุรัชนา ก�อนศรี

63113016168 นายชิตพล ศรีพันธบุตร

63113016169 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีวิลัย

63113016170 นางสาวธันย�ณัชธรณ� ทันวงษา

63113016171 นางสาวจิรันดา โคตรศรีวงษ�

63113016172 นางสาวนุชนารถ พุทธโกมล

63113016173 นางสาวพนิดา ชุมแสง

63113016174 นางสาวนันทนา พลสีดา

63113016175 นางสาวทัศนีย� หาพรหม

63113016176 นายณศ เก้ือทาน

63113016177 นางสาวศิริลักษณ� สีดาแก�ว

63113016178 นางสาววรรณิศา สมนาม

63113016179 นางสาวกานดา พิมพ�พิมาย

63113016180 นางสาวกัลยาณี ศรีพรหม

63113016181 นางสาวกัลญาลักษณ� ใจซ่ือ

63113016182 นางสาวชนิสรา พุทธโคตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016183 นางสาวทิพวัลย� แก�วเทพ

63113016184 นางสาวอภิญญา นาโควงค�

63113016185 นางสาวนงนุช ร>องวารี

63113016186 นางวนิดา สิทธิมาตย�

63113016187 นางสาววณียา ชาภูคํา

63113016188 นายบัลลังก� โคตรโสภา

63113016189 นางสาวกฤติกา นาคเสน

63113016190 นางสาวปรียานุช มามิมิน

63113016191 นางสาวน้ําผึ้ง หล>มภูเขียว

63113016192 นางสาวพัชราภรณ� ลุนสอน

63113016193 นายศราวุธ อาษานาม

63113016194 นางสาวทิพย�ธิดาพร เทศศรีเมือง

63113016195 นายกิตติพงษ� ล่ําชม

63113016196 นายวรวุฒิ เดชแก�ว

63113016197 นายนิรุต สายพรม

63113016198 นายธนูทอง หาญณรงค�

63113016199 นายธนบดี บุญประดิษฐ�

63113016200 นางสาวอรอุมา โชคเกียรติทรัพย�

63113016201 นางสาวมัณทนา ไชยเดช

63113016202 นางสาวขวัญใจ แสนหูม

63113016203 นางสาวกนิษฐา เผ>าผา

63113016204 นางสาววิลาสินี กุระจินดา

63113016205 นางสาวปราวิณา แง>พรหม

63113016206 นางสาวเมทินี ดงเรืองศรี

63113016207 นางสาวอัชฎาภรณ� จันอุด

63113016208 นางสาวพรประคอง แสงศร

63113016209 นายธีรชัย สุขส>ง

63113016210 นางสาวกันต�ฤทัย พรพงศ�

63113016211 นายณภัทร ยมกวาง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016212 นางสาวขนิษฐา เกียมา

63113016213 นางสาวอนุสรา ผลสวิง

63113016214 นางสาวจริยาภรณ� สมัครซ่ือ

63113016215 นางสาววิวรรธนี นามวงศ�ชัย

63113016216 นายอภิสิทธ์ิ สุดแสง

63113016217 นายบุญทวี ขาเหล็ก

63113016218 นายวิวัฒน� พูศรีเทพ

63113016219 นางสาวชลธิชา ธัญนนทิวรรธน�

63113016220 นางสาวดารุณี วงคะสุ>ม

63113016221 นางสาวฐิติพร กิจคม

63113016222 นายธีรพล อยู>โดด

63113016223 นางสาววิราภรณ� แสงนนท�

63113016224 นายชินวัฒน� จองบุดดี

63113016225 นางสาวศุภัคชญา พลวงค�ษา

63113016226 นายพลวัฒน� พรหมป6ญญา

63113016227 นายจักรี จันทะลุน

63113016228 นางกมลวรรณ นิพวงลา

63113016229 นายไพฑูรย� จุมพลหล�า

63113016230 นางสาวศิรินันท� ป6ญญาชัย

63113016231 นางสาววิภาดา วงค�บุญยัง

63113016232 นายภาณุวัฒน� สวัสด์ิสิงห�

63113016233 นายอาคม แก�วโภคิน

63113016234 นายณภัทร นาผล

63113016235 นายวุฒิภัทร นามวงศ�ษา

63113016236 นางสาวนวลละออง ทองดี

63113016237 นางสาวอภิญญา จําเริญเศษ

63113016238 นายศุภชัย นาไต�

63113016239 นางสาวจุฬาลักษณ� จํานงพิพัฒน�

63113016240 นางสาวเนตรชนก ศรีรัง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016241 นางสาวฐิตารีย� แสงดี

63113016242 นางสาวฉัตรสุดา ไม>เศร�า

63113016243 นางสาวป6ทมาพร แพงศรี

63113016244 นางสาวภณิดา เก้ือสุวรรณ

63113016245 นางสาวมณีรัตน� สมุทรโคตา

63113016246 นางสาวปภาภัสสร� สิทธิบุ>น

63113016247 นายอนุสิทธ์ิ อารักษ�ศักด์ิ

63113016248 นางสาวอายลล�ศิติยา โพชราษฎร

63113016249 นางสาวสาวิตรี ระย�าศิลปC

63113016250 นางสาวสาริศา ทองดี

63113016251 นางสาวสุดารัตน� ติหะป6ญโย

63113016252 นางสาวจุไรรัตน� ไชยวงษ�

63113016253 นางสาวสุริศา ขันอาษา

63113016254 นางสาวสิริรักษ� รัตนวงษ�

63113016255 นางสาวพัชรพร โคตรชมภู

63113016256 นายณัฐพงษ� โทลา

63113016257 นางสาวพรพิมล สุกัลปC

63113016258 นายจัตุรถากรณ� คล�ายทอง

63113016259 นางสาวสุดารัตน� ธารแม�น

63113016260 นายอัครพันธ� แรงดี

63113016261 นายชาญชัย แสงบัวภา

63113016262 นายอาทิตย� มาตรงามเมือง

63113016263 นางสาวชฎาพร พวงมาลา

63113016264 นางสาวอัญชลี ดีวันไชย

63113016265 นางสาวอรสุดา ศรีพรม

63113016266 นางสาวสุธิดา นามตาเเสง

63113016267 นางสาวสลิลดา มิระสิงห�

63113016268 นางสาววิภารัตน� จําปาแก�ว

63113016269 นายฆนาการ ศักด์ิศรีบุญดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016270 นางสาวมยุรฉัตร บุตรแสน

63113016271 นางสาววันวิสาข� ทนงค�

63113016272 นางสาวภัคจิรา นาผล

63113016273 นางสาวกรรณิการ� โพธ์ิศรี

63113016274 นางสาวอรนุช ประเสริฐโถ

63113016275 นางสาวสุชัญญา ยังแสนภู

63113016276 นางสาวป:ยาภรณ� เชิญชม

63113016277 นางสาวฉัตปTญาพักช� ฤกษ�อภิสิทธ์ิ

63113016278 นางสาวรวิวรรณ มูลจักร

63113016279 นางสาวกาญจนารัตน� สุดทวี

63113016280 นางสาวสุดารักษ� คําสุนันท�

63113016281 นางสาวพิไลลักษณ� ภูมิสัตว�

63113016282 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิละเดา

63113016283 นายธีรวุฒิ ม>วงนนทะศรี

63113016284 นายจิรพงศ� ร>วมทิพย�

63113016285 นายกฤษฎา สุภา

63113016286 นายอัศราวุฒิ พุธแสง

63113016287 นางประภาวดี หาระทา

63113016288 นายพลวัฒน� ศรีสุธรรม

63113016289 นางสาวจิราพร สุดตะพรม

63113016290 นางสาวใหม> ศิรินิกร

63113016291 นางสาววรรษมล ภูครองทุ>ง

63113016292 นางสาวน้ําผึ้ง นรสาร

63113016293 นางสาวเบญจวรรณ ศรีอาษา

63113016294 นางสาวกมลชนก ศรีสันต�

63113016295 นางสาวธีราภรณ� แน>นดี

63113016296 นายศิริชัย ชิณวงศ�

63113016297 นางสาวดารีญา จันทะแจ>ม

63113016298 นางสาววรินทร ผิวผ>อง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016299 นายเทพกร เพียรโคตร

63113016300 นางสาวประภา อุนาสทิธ์ิ

63113016301 นางเกศราพร เชื้อสาวถี

63113016302 นางสาวพนิตสุภา วงค�คําจันทร�

63113016303 นางสาวกัญญารัตน� สินธุวาปT

63113016304 นายยุทธพนธ� จันทะศรี

63113016305 นางสาวพรพิมล โคตรศรี

63113016306 นางสาวกนกพร ฤทธิธรรม

63113016307 นายโยธารักษ� กองจันทร�

63113016308 นางสาววลัยลักษณ� รัชชุศิริ

63113016309 นางสาวรัตนา แทนอาษา

63113016310 นางสาวพัชรีย� ชาหยอง

63113016311 นางสาวภัสสร ศรีบุรินทร�

63113016312 นางสาวยศวดี มหาพันธุ�

63113016313 นางสาวจุติพร คํารักษ�เกียรติ

63113016314 นายเทอดศักด์ิ บุราคร

63113016315 นางอรศรี จันทาศรี

63113016316 นายพันธวิศ ศรีวิลัย

63113016317 นายสิทธิเดช ศรีมงคล

63113016318 นางสาวศศิธร โสภา

63113016319 นางสาวธิติยา วงศ�ราชา

63113016320 นางสาวศิริลักษณ� พลประจักษ�

63113016321 นางสาวสุภาวดี แสงสวย

63113016322 นางสาวนพรัตน� เฮ็งตระกูล

63113016323 นางสาวกษมาวันทน� ป6ดถาวะโร

63113016324 นายสหรัฐ เหมคําภา

63113016325 นางสาววิลาวัณย� เสนาะเสียง

63113016326 นางสาวชนิกานต� โจทย�บุญมา

63113016327 นางสาวรัชนีกร วรรณพาล

หน�า 563 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016328 นางสาวพลอยไพลิน อุ>นแสง

63113016329 นางสาวจุฬาลักษณ� เขตรักษา

63113016330 นายกฤษณพงศ� สร�างนา

63113016331 นางสาวเฉิดฉาย โคตรหานาม

63113016332 นางสาววิจิตรี สีหะวงษ�

63113016333 นางสาวสุดารัตน� ไชยฤทธ์ิ

63113016334 นายศักด์ิเกษม วงศ�ศรีดา

63113016335 นางสาวอุรารัตน� จอดนอก

63113016336 นายกิตติพศ พรหมโคตร

63113016337 นายโสภณ ศรีสุนทร

63113016338 นางสาวจันทิมา สิงห�พรมมา

63113016339 นางสาวจริยา มะณี

63113016340 นางสาววิลาวัลย� วังตะพันธุ�

63113016341 นางสาวอุทัยวรรณ วันนา

63113016342 นางสาวชฎาภรณ� ดาวุธ

63113016343 นายนัฐวุธ วงศ�เครือศร

63113016344 นางสาวสุนันทภรณ� งามดี

63113016345 นางสาวคัทธรียา รักธรรม

63113016346 นางสาวเนตรนภา ผาลี

63113016347 นางสาวมณีรัตน� อรน�อม

63113016348 นางสาวศยามล บัวชุม

63113016349 นางสาวณัฐธิดา คําวันดี

63113016350 นางสาวจตุพร สมบัติกําไร

63113016351 นางสาวนิธิภา ชัยมงคล

63113016352 นางสาวอาทิตยา วรรณรส

63113016353 นางสาวอารีรัตน� เบ็ญจรูญ

63113016354 นายณัฐกร บุญลักษณ�

63113016355 นายรพี ปรีดี

63113016356 นางชลมาศ วงศ�ละ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016357 นางสาวจิตรลดา เชื้อวังคํา

63113016358 นางสาววราพร โสภา

63113016359 นายนรินทร� ภูพันธ�มี

63113016360 นางสาวปาริฉัตร บุตรแก�ว

63113016361 นางสาวสุนิศา ศิลาแดง

63113016362 นายธีรชัย ธีรจุมพล

63113016363 นายทักษิณ มะลิดิน

63113016364 นางสาวณัฐวรา ภูมี

63113016365 นายสรชัย พันธ�ชมพู

63113016366 นางสาวสุวนันท� บ>อแตน

63113016367 นางทิฆัมพร ลีพฤติ

63113016368 นางสาวเบญจพร อินทรสิทธ์ิ

63113016369 นางสาวสุดารัตน� ทนทอง

63113016370 นางสาวพัชรินทร� คํานวนสินธ�

63113016371 นายอนิรุทธ� ชาแสน

63113016372 นางสาวขวัญชีวา พรมทอง

63113016373 นางสาวิพิมพ�พิมล ทบศรี

63113016374 นางสาวอภิสรา บัวมุล

63113016375 นางสาวนฤมล จันทวงษ�

63113016376 นายกิตติคุณ สาระภี

63113016377 นางสาววริยา ผุยคําสิงห�

63113016378 นายชัยพร จูมศรีสิงห�

63113016379 นางสาวณัฐกฤตา พรมเมือง

63113016380 นางสาวเยาวเรศ ปะนาตา

63113016381 นางสาวกานดา กูลแก�ว

63113016382 นางสาวเยาวเรศ ตรีสมุทร

63113016383 นายรัฐธรรมนูญ ดวงดุ

63113016384 นายภูวดล จันทราช

63113016385 ส.อ.เสกสรร ผ>องแผ�ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016386 นางสาวจุฑามาศ เทพิน

63113016387 นายณัษฐพงษ� ไกรไทสงจรัส

63113016388 นายอธิเบศร� ไชยหาวงศ�

63113016389 นางสาวอิสรียา เนาคําแพง

63113016390 นางสาวศุกุนตลา ตับกลาง

63113016391 นางสาวกาญจนา บุตตะชา

63113016392 นายบุญตา สืบมา

63113016393 นางสาวศุภรัตน� ชุนดี

63113016394 นายกรณินทร� ขันละ

63113016395 นางสาวสุดารัตน� เค�าทา

63113016396 นางสาวจินตนาพร ชูกันหอม

63113016397 นางสาวมณีรัตน� นิยมสัตย�

63113016398 นายวุฒิชัย มัชฌิมา

63113016399 นางรัชนก บุตรดา

63113016400 นายยุทธนา ผลจันทร�

63113016401 นางสาวขวัญธิดา สีวังราช

63113016402 นางสาวรังษินี บําเพ็ญผล

63113016403 นางสาวฐิติพร จันทร�ดาวัน

63113016404 นายนพพล ยูระอินทร�

63113016405 นางสาวปาณิสรา พุ>มฉัตร

63113016406 นางสาวสุมินตา วงค�ชาชม

63113016407 นางสาวสุรีย� วรคันทักษ�

63113016408 นางสาวอัจฉรา ทีตาอ>อน

63113016409 นายตฤณ ปะนาตา

63113016410 นายชาติชาย อินอุ>นโชติ

63113016411 นางสาวประภาพร สุวรรณไตร

63113016412 นายชาญยุทธนา ม>วงโมรา

63113016413 นายวีระพงษ� ลุนปุย

63113016414 นางสาวสุรัชนี ยาสาไชย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016415 นางสาวนิตยา วาริคิด

63113016416 นางสาวนัทมล คุณนา

63113016417 นายคมสัน ทองอันตัง

63113016418 นางสาวทักษิณา หงษาชุม

63113016419 นางสาวลลิตา อมรสิน

63113016420 นางสาวจุฬารัตน� โคตะสิงห�

63113016421 นายสุวิทย� กุลสุข

63113016422 นางสาวสุวนันท� บําเพ็ญศิลปC

63113016423 นายพลวิทย� อุทธบูรณ�

63113016424 นางสาวเพ็ญประภา แก�วสิทธ์ิ

63113016425 นางสาวพิมศิริ บริวัน

63113016426 นางสาววริศรา กองสีผิว

63113016427 นายอรัญ สีพันธ�

63113016428 นางสาวเกศกนก พรมกสิกร

63113016429 นางสาวกัลญา เทพกรรณ�

63113016430 นายพัชรพงศ� วินากร

63113016431 นางสาววราลักษณ� ศิลา

63113016432 นางสาววราภรณ� วิลัยมาตย�

63113016433 นายจตุพล ถํ้าแก�ว

63113016434 นายสุวิชา คมหา

63113016435 นางสาวป:ยพร ถ่ินประสาท

63113016436 นายธนพล เฉิดจําเริญ

63113016437 นางสาวสมนภา ทรงเล็กสิงห�

63113016438 นางสาวรัตติภรณ� เข่ือนอําคา

63113016439 นายธวัชชัย สีหา

63113016440 นางสาวนันธิยา เกลี้ยงกลิ่น

63113016441 นางสาวมัชฌิมา อุตรักษ�

63113016442 นางสาวสมฤทัย วารีศรี

63113016443 นายพงศกร สุธรรม

หน�า 567 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016444 นางสาววรรณนภา โพธ์ิขาว

63113016445 นางสาวมัลลิกา เสนสุข

63113016446 นางสาวพรพรรณ แก�วศรีจันทร�

63113016447 นางสาวศิริพร วงอินตา

63113016448 นางสาวชนิกา ศิริสานต�

63113016449 นางสาวมัลลิกา ศักด์ิศรีวัน

63113016450 นางสาวอนงค� อุตตะพุทธ�

63113016451 นางสาวปณิดา กฐิสมิตร

63113016452 นางโศรยา แก�วอาสา

63113016453 นางสาวสุทธิดา บุตรสุรินทร�

63113016454 นางสาวณัฐฤดี อินทร�บัว

63113016455 นางพชิรภัสสร กันธุ

63113016456 นางสาวป:ยะกาญจน� สุขจิตต�

63113016457 นางสาวพิมพ�พลอย อินสว>าง

63113016458 นายจาตุรนต� พิลางาม

63113016459 นางสาวกัญญารัตน� ระหงษ�

63113016460 นางสาวอรอุมา สายธิไชย

63113016461 นายเอกราช มุกธวัตร

63113016462 นางณัฐธิดา รุ>งจินดารัตน�

63113016463 นางสาวกชพรรณ รัตนเมือง

63113016464 นางสาวจินตกานท� น�อยหลานเมือง

63113016465 นายเชษฐา โคตะ วิ นนท� 

63113016466 นางสาวป:ยธิดา กรพันธุ�

63113016467 นางสาวณัฐธิดา เข็มผัด

63113016468 นายกฤษฏ์ิ แก�วคําแสน

63113016469 นายพลวัฒน� มาพร

63113016470 นางสาวพรสุดา เหล็กกล�า

63113016471 นางสาวสุนิศา ถวิลการ

63113016472 นางสาวกรณิกา บริบูรณ�

หน�า 568 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016473 นายวัชรภัทร สีจันทร�

63113016474 นางสาวสกุลรัตน� จันทํามา

63113016475 นายดนูวิทย� นาคผา

63113016476 นางสาวณิศาชล วงค�ตลาด

63113016477 นายรังสรร สิงห�ไชย

63113016478 นางสาวสิริภรณ� สังขกุญชร

63113016479 นายไพศาล ชุมแพน

63113016480 นางสาวป6ญญาพร นาที

63113016481 นางสาวพัฒนวดี พัฒนวงค�

63113016482 นายบัณฑิตวิทยา เตตานัง

63113016483 นายพีระวุฒิ หาญคําเถ่ือน

63113016484 นางสาวกัณฐาพรณ� คําชมภู

63113016485 นางสาวจารุวรรณ พันรักษา

63113016486 นางสาววชิรญา ปาละวงค�

63113016487 นางสาวศุภิกา มาตรวังแสง

63113016488 นางสาวจุฬาลักษณ� ชะนะบุญ

63113016489 นางสาวมธุรส บุญตา

63113016490 นางสาวรุ>งทิพย� ขาวพิมาย

63113016491 นางสาวจีราภรณ�M บรรดาศักด์ิ

63113016492 นายฤาชา ไชยนาน

63113016493 นางสาวจันทกานต์ิ สมบูรณ�

63113016494 นายณัฐวุฒิ เจริญไชย

63113016495 นางสาวศศิวิมล อัครบุตร

63113016496 นางสาวคณิตา จันทร�ศรีเมือง

63113016497 นายธวัชชัย ตองหว�าน

63113016498 นางสาวจิราภรณ� อุ>นดวง

63113016499 นายอิสริยะ มีภูคํา

63113016500 นายไกลกังวาฬ สมบูรณ�

63113016501 นางสาววารุณี ใครบุตร

หน�า 569 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016502 นายวัชระ สุวรรณพงษ�

63113016503 นางสาววิรัญชนา พิกุลศรี

63113016504 นายจักรพงศ� ศิริโส

63113016505 นางสาวธัญญารัตน� รามศิริ

63113016506 นายวราวุธ จันทยางค�

63113016507 นายอภิชาติ สีป6ด

63113016508 นางสาวศุภการ กาญจนคช

63113016509 นางสาวจิรภิญญา กรุไน

63113016510 นายพีรภัทร ศรีวัฒน�

63113016511 นางสาวอังษณา อังฉกรรณ�

63113016512 นางสาวเบญจรัตน� โคตะมา

63113016513 นายอัษฎายุธ สุขจํานงค�

63113016514 นางสาวนันทิยา จงประสม

63113016515 นางสาวสุนิศา ทองอุทุม

63113016516 นางสาวจินตนา หน>อสุวรรณ

63113016517 นางสาวสาวิตรี ศรีสอนดี

63113016518 นางสาวกนกวรรณ สมเสนาะ

63113016519 นางสาวรักษ�สุดา บุญอินทร�

63113016520 นายศุภวิชญ� จําวงศ�

63113016521 นายวันชัย โพธ์ิพิฑูรย�

63113016522 นายภทร ชัยพันธ�

63113016523 นายอนุกูล จันทะเนาว�

63113016524 นายธีรพล ไชยสิงห�

63113016525 นางสาวศศินา ไชยชิน

63113016526 นายบรรทัด วงค�อาษา

63113016527 นางสาวชฎาพร ทุมไมล�

63113016528 นางสาวทานตะวัน มาลารส

63113016529 นายวิศรุต ภูดอกไม�

63113016530 นายณัฐวุฒิ ศรีมะโรง

หน�า 570 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016531 นายวิทวัส ต้ังสัตยาธิษฐาน

63113016532 นางสาวกัญญารัตน� พิชัยคํา

63113016533 นางสาวป:ยะนันท� แพะขุนทด

63113016534 นายณัฐวุฒิ ปานอินทร�

63113016535 นางสาวสุนิสา แก�วอินทร�

63113016536 นางสาวอังสุมารินทร� ไชยราช

63113016537 นางสาววิภาวี มูลมนัส

63113016538 นายอัครพงษ� พ>อชมภู

63113016539 นางสาวกุลดา เมากุดกอย

63113016540 นางสาวกนกพร โชติมุข

63113016541 นางสาวรุ�งทิพย� โสนะชัย

63113016542 นางสาววรรณิศา จิตต�เจริญ

63113016543 นายไพรัช ศิริบุญ

63113016544 นายจิรวัฒน� อุ>นใจ

63113016545 นางสาวจุฑามาศ ไชยนนท�

63113016546 นางสาวกนกวรรณ ภูตีนผา

63113016547 นางสาวขวัญฤทัย สุขไมตรี

63113016548 นางสาวรุ>งรัตน� ธุระนนท�

63113016549 นายนวมินทร� บ>อจักรพันธ�

63113016550 นางสาวอาริสา ขันละ

63113016551 นางสาวปภัสสร มาตราช

63113016552 นางสาวนัฎธนา ภักดีศรี

63113016553 นายจักรพันธ� ธนะสาร

63113016554 นางสาวสินีนาถ ศรีนันทะ

63113016555 นางสาวฐิติมา มงคล

63113016556 นายธรรมรัตน� โฆสิต

63113016557 นางสาวศิรินภา แมดม่ิงเหง�า

63113016558 นางสาวทาริกา ทรัพย�เสริม

63113016559 นางสาวประนอม จันทวงษ�

หน�า 571 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016560 นางสาวสุภาณี ดุลชาติ

63113016561 นางสาวป:ยาภัสร� มุ>งหมาย

63113016562 นางสาวพิกุล กองเกิด

63113016563 นางสาวชวาลา ผลสนอง

63113016564 นางสาวกุลนัท แสนศรี

63113016565 นางสาวละออ ดาขาว

63113016566 นางสาวศศิธร ขันทอง

63113016567 นางสาวจุฬาลักษณ� กํ่าคํา

63113016568 นายศรนรินทร� นามเดช

63113016569 นางสาวปวีณา ทะสิงคาม

63113016570 นางศิริวรรณ คําทึง

63113016571 นางสาวสุธิดา บุญหนา

63113016572 นายจรัญ ภูอากิจ

63113016573 นายสรวุฒิ นกแก�ว

63113016574 นางสาวสรัลชนา ผาธรรม

63113016575 นางสาวอนุชิดา บุตรเพ็ง

63113016576 นางสาววันวิสาข� นามพิสัย

63113016577 นายวรวรรษ หลาวมาเวชวงษ�

63113016578 นางสาวนุชรินทร� นนธิบุตร

63113016579 นางสาวสุภาวดี เชื้อวังคํา

63113016580 นางสาวพัชรินทร� ชมภูเลิศ

63113016581 นางสาวพรรณมณี ภัทรประทานพร

63113016582 นางสาวพิมพ�ชนก สําเภา

63113016583 นางสาวสาวินี คําหอม

63113016584 นายพิเชฐ นามวงษา

63113016585 นางสาววรารัตน� สุระมรรคา

63113016586 นางสาวกิติยาพร เหล>าหลวง

63113016587 นางสาวอารียา พลสุวรรณ

63113016588 นายทรงวุฒิ สิทธิวงศ�

หน�า 572 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016589 นางสาวสุธาศินี ศรีเรืองสุข

63113016590 นางสาวกนกกร ดวงพรม

63113016591 นางสาวสิราวรรณ ภูพวก

63113016592 นายนิล สุวรรณมงคล

63113016593 นายธนโชติ จันทรังษี

63113016594 นางสาวสรียา พงษ�ศิริ

63113016595 นายณรงค�วิทย� ทับศิลา

63113016596 นางสาวเจนจิรา คณะเมือง

63113016597 นางสาววรัชญา เข็มอุทา

63113016598 นายวัฒนชัย ภูวงศ�บัติ

63113016599 นางสาวประภาพร ทองแสน

63113016600 นายเอกสรรค� ภูจอม

63113016601 นายนัฐเขต อ>องสอาด

63113016602 นายธันวา ทานนท�นอก

63113016603 นางสาวปวีณา หวังคํ้ากลาง

63113016604 นางสาวจรุนา บุตรดีสุวรรณ

63113016605 นางสาวเพ็ญพักตร� ราช�อน

63113016606 นางสาวมนต�ณัฐ แก�วดี

63113016607 นางสาวอารีรัตน� คําแพงทอง

63113016608 นางสาวสุพัตตรา อ�อมนอก

63113016609 นางสาวจิราภรณ� ชวนรัมย�

63113016610 นายธราพงษ� สุขสําราญ

63113016611 นางสาวศรัญญา วงศ�ดี

63113016612 นายศุภฤกษ� พลาแดง

63113016613 นางสาวธนิกานต� นามก่ิง

63113016614 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยสันต์ิ

63113016615 นางสาววิชุรีย� อาจตรี

63113016616 นางสาวศิริรัตน� สารผล

63113016617 นายวีระ เพ็ชรวิเศษ

หน�า 573 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016618 นางสาวอรชา ยศทอง

63113016619 นายณัฐวัฒน� เมืองโคตร

63113016620 นางสาวกุลณัฐฐา เทวสกุล

63113016621 นายจารึกวิทย� สิงห�เสนา

63113016622 นางสาวบุษมาศ พันธ�แก>น

63113016623 นางสาวเย็นจิตร โพธ์ิพนา

63113016624 นางสาวนฤดี ศรีโยธี

63113016625 นายธนวรรธก� มาตขาว

63113016626 นายณฐนน ขามรัตน�

63113016627 นายอภิสิทธ์ิ นุชประยูร

63113016628 นางสาวระพีพรรณ มุ>งมา

63113016629 นางสาวภารดา พัฒนชัยวัฒน�

63113016630 นายเจนณรงค� ศรีวิบูลย�

63113016631 นางสาววารุณี ศรีรักษา

63113016632 นายวัชระ บุพศิริ

63113016633 นางสาวอนงค�ศิริ บุญต>าย

63113016634 นางสาวดวงเดือน เทศนอก

63113016635 นางสาวสุพินพร วรรณชัย

63113016636 นายปณิธาน สิงห�บุตรา

63113016637 นายธนัช วันทะนา

63113016638 นายเศรษฐพงศ� ศรสุราษฏร�

63113016639 นางสาวขนิษฐา ทะวงศ�ศรี

63113016640 นางสาวชรินรัตน� สาแก�ว

63113016641 นางสาวทิพาพรรณ บรรเทา

63113016642 นางชลธิชา โคตรผาย

63113016643 นางสุดนภา พุฒสา

63113016644 นางสาวอัญธิกา มีแสง

63113016645 นายจินดา บุญมา

63113016646 นางสาวนุชรินทร� พลนามอินทร�

หน�า 574 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016647 นางสาวชนากานต� นิตยโรจ

63113016648 นางสาวศิริญา สุวรรณวงษ�

63113016649 นางสาวสุนทรี พจนา

63113016650 นายสัญญา วอแพง

63113016651 นางสาวกรกมล เทียนไชย

63113016652 นายปกรณ� สุธรรมพันธุ�

63113016653 นายเนติพงษ� บัวดี

63113016654 นางสาวกษมา ลาวัณย�วรวงศ�

63113016655 นางสาวกาญจนาพร ไร>ไสว

63113016656 นางสาววิภาดา โจนลายดา

63113016657 นางสาวปภัสรา ภานุรักษ�

63113016658 นางสาวมณีรัตน� ภูละคร

63113016659 นายธีระวัฒน� เทียงบุญ

63113016660 นายธนภูมิ แสวงผล

63113016661 นางสาวศศิวิมล บุญชัย

63113016662 นางสาวนิภาพร วงค�งาม

63113016663 นางสาวชวพร อุ>นกลม

63113016664 นางสาวอาทิตยา ดับดี

63113016665 นางสาวสุพัตรา ซุยชม

63113016666 นางจิรัชญา เกาะแก�ว

63113016667 นางนภารัตน� โลหะสาร

63113016668 นางสาวสุพัตรา นันท�ธนลาภ

63113016669 นางสาวภัทรไพลิน ใสสะอาด

63113016670 นางสาวสุนิสา บัวทอง

63113016671 นางสาวอิชยา โคตรชมภู

63113016672 นางสาววาสนา กันนะโร

63113016673 นางสาวสลักจิตร อินโสม

63113016674 นางสาวลัดดา เผ>าศิริ

63113016675 นางสาวกันตนา ชัยกมล

หน�า 575 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016676 นายกิตติสัณห� โชติวุฒิวัฒน�

63113016677 นางสาวสุวิดา วงค�ไกรษร

63113016678 นางสาวเรณุการ� ก�านก่ิงคํา

63113016679 นางสาวนฤมล สุธรรม

63113016680 นางสาวโฉมฤทัย ศรีกระกูล

63113016681 นายธีระภพ ขันอาสา

63113016682 นางสาวศศิธร นิกรกุล

63113016683 นายอภิรักษ� พูนธนะพันธ�

63113016684 นางสาวกัญญชนก อธิชาพิพัฒน�

63113016685 นางสาวภานุมาศ อินธิบาล

63113016686 นางสาวจุรีพร มายุน

63113016687 นางสาวธัญญลักษณ� โชกะตะ

63113016688 นายภาษิต เปลี่ยนเอก

63113016689 นางวิลัยวัลย� หาญเชิงชัย

63113016690 นางสาวสุมนทิพย� สุขประเสรMฺฐ

63113016691 นางสาวณัฏฐธิณีย� มาลาศรี

63113016692 นางสาวปริฉัตร พงษ�พันธุ�นา

63113016693 นางสาวณชนก หัสขันธ�

63113016694 นางสาวภาวิกา รุมดอม

63113016695 นางสาวกันย�กิติมา ตาปะบุตร

63113016696 นายวรชัย แปงอุด

63113016697 นางสุภาพร ณรงค�พันธ�

63113016698 นางสาวเกตุวดี พรมทอง

63113016699 นางสาววิภารัตน� วงค�นางาม

63113016700 นางสาววราภรณ� กองพิลา

63113016701 นางสาวจิตราภรณ� รักภักดี

63113016702 นางสาววัชรี วันทองสังข�

63113016703 นางสาวแพรวนภา คําโพธ์ิ

63113016704 นางสาวทิพย�รัตน� นัยศิริ

หน�า 576 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016705 นางสาวพรทิพย� พลรักษา

63113016706 นายกชานน แสงพรหมศรี

63113016707 นางสาวตรีสุคนธ� นนทจันทร�

63113016708 นางธันยนันท� ธนนิตย�แก�วคํา

63113016709 นางสาวปวีญา หล>มศรี

63113016710 นางสาวธิดารัตน� ภิญโญภาพ

63113016711 นางสาวภัสรา ภูนิคม

63113016712 นางสาวพรรณิภา นาคา

63113016713 นายธีรวุฒิ คําภูแสน

63113016714 นายจรูญโรจน� บัวภา

63113016715 นายสิทธิศาสตร� เจริญแผงนาวิน

63113016716 นางสาวพัณณ�ชิตา ทุประนตนิธิศักด์ิ

63113016717 นางสาวรินดา คําหลอด

63113016718 นายณัฐพงษ� ใจชื่น

63113016719 นายสมบัติ จันทีต้ัง

63113016720 นางสาวกมลทิพย� ศรีเมือง

63113016721 นางสาวชไมพร บุญเสนา

63113016722 นางสาวเทพกัญญา โคตรพัฒน�

63113016723 นางสาวปุญณิศา ชนะเคน

63113016724 นางสาวจิราวรรณ บุญประคม

63113016725 นางสาวรัชนีย�วรรณ อ>างมัจฉา

63113016726 นายนพรุจ จันทร�แก�ว

63113016727 นางวีรยา เพชรเวียง

63113016728 นางสาววิลาสินี คันธะรินทร�

63113016729 นายวณิชย� เยาวะยิก

63113016730 นายปฎิภาณ สัพโส

63113016731 นางสาววรรฤดี ลาวัลย�

63113016732 นางสาววรรยา ภารจรัส

63113016733 นางสาวคนึงนิตย� คําแสนโคตร

หน�า 577 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016734 นางสาวณัฐทิตา ละตา

63113016735 นางดรุณี วงษ�มา

63113016736 นางสาวกนิษฐา ศิริบูรณ�

63113016737 นางสาวกชกร ต้ังเจริญสุขวงค�

63113016738 นางสาวปริศนา พลอยพุฒ

63113016739 นางสาวนุชนารถ แวงภูธร

63113016740 นางสาวกนกพร มีทองแสน

63113016741 นางสาววาสิณี ปะวาหะนาวิน

63113016742 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยโคตร

63113016743 นางสาวสุวัชรา การินทร�

63113016744 นางสาวณัฐริณี ลายละเอียด

63113016745 นางสาวสุนิสา มนตรีภักดี

63113016746 นางสาววชิราพรรณ ต�นคําใบ

63113016747 นายพิชญางกูล บุตรแสนคม

63113016748 นายณัฐพล วงศ�ประทุม

63113016749 นางสาวกัญญพัสร จุตาผิว

63113016750 นางสาวศรัญรัตน� เจียมพลับ

63113016751 นายกล�าณรงค� แสนนาวา

63113016752 นางสาวรวิสรา ยุบลเมฆ

63113016753 นางสาวกาญจนา ปราณีสอน

63113016754 นางสาวปราน ระพี วงศ�เครือสอน

63113016755 นางสาวเดือนเพ็ญ วงค�ตาเทพ

63113016756 นางสาวพิมณริฉัตร ลมมา

63113016757 นายสมศักด์ิ พะโคนิราช

63113016758 นายคทาวุธ ไชยหาญ

63113016759 นายรณชัย พยอมชื่น

63113016760 นางสาวสุภัสสรา สนิทชน

63113016761 นางสาวจิราภรณ� เมษา

63113016762 นางสาวปารีญา วงศ�กาฬสินธุ�

หน�า 578 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016763 นายศุภกฤษณ� เหล>ากาสี

63113016764 นางสาวป6ทมาทิพย� มาแสง

63113016765 นายรัฐศาสตร� เตโช

63113016766 นางสาวแพรวนภา สุทธิสาร

63113016767 นางสาวอนงค�นาถ มูลเพ็ญ

63113016768 นายกฤษณะ แขมภูเขียว

63113016769 นางสาวจิราภรณ� เบ�าพงษ�

63113016770 นางสาวฐิติมา วังทะพันธ�

63113016771 นางสาวสมฤดี สมมะนา

63113016772 นางสาวศิรินภา สุทธิบริบาล

63113016773 นางสาวอัญจนา แสนพันดร

63113016774 นางสาวยลรฑี สมสมัย

63113016775 นางสาวศุภลักษณ� ขวนปาบ

63113016776 นางสาวไพลิน คดเค้ียว

63113016777 นายนฤดล เผือกมา

63113016778 นางสาวเอมวิภา ศรีดงยาง

63113016779 นายอภิสิทธ์ิ นอสูงเนิน

63113016780 นางสาวขวัญฤดี เหง�าน�อย

63113016781 นายอภิศักด์ิ ศรีสร�อย

63113016782 นางสาวพิมพ�นิภา กาญบุตร

63113016783 นายณัฐนนท� พลสา

63113016784 นางสาวสุดารัตน� ลับลิพล

63113016785 นายพลวัต โครตหานาม

63113016786 นายอดิศักด์ิ นาเคน

63113016787 นางสาวปานรวี บุญสิทธ์ิ

63113016788 นายพีรยุทธ� ศรีมหาพรม

63113016789 นางสาวเสาวภา สุธาอรรถ

63113016790 นางสาวพรพัสนันท� กลางหล�า

63113016791 นายกฤษฏิเดช พุทธรักษ�

หน�า 579 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016792 นางสาวปานชีวา เคหฐาน

63113016793 นายป:ยลาภ จันทร�เปรม

63113016794 นางสาวถนอมวรรณ จันทรประทักษ�

63113016795 นางสาวนุชริดา อ>อนละฮุง

63113016796 นางสาวช>อผกา กุลวงศ�

63113016797 นายณัฐพล พาวะธิ

63113016798 นางสาวศศิธร กางเดช

63113016799 นางสาวณัฐธนิดา กุดจิก

63113016800 นางสาวสุมินตรา ขันจอก

63113016801 นายนุลักษ� ผิวไหมคํา

63113016802 นางสาวจุฑามาศ ยะโสราษฎร�

63113016803 นางสาวกาญจนา พลพิทักษ�

63113016804 นายศาสนธรรม นพรัตน�

63113016805 นางสาววัชรี ศรียากุล

63113016806 นางสาวเกร็ดดาว พรรณลี

63113016807 นางสาวสาลิกา สอนแก�ว

63113016808 นายสหพล โยธาเสน

63113016809 นางสาวธีรัจฉรา คําดีบุญ

63113016810 นางสาววรวีย� สีละโคตร

63113016811 นางสาวจิราภา กาหวาย

63113016812 นางสาวอัญมณี ฉัตรเเก�ว

63113016813 นายคุณวุฒิ คํากองเเพง

63113016814 นางสาวศิริลักษณ� โพธิสว>าง

63113016815 นางสาวพิชญาพร ผายเตชะ

63113016816 นายพิพัฒน�พล หลักทองชัยฤกษ�

63113016817 นางสาวอาริสา ไชยจันหอม

63113016818 นางจุฑามาศ นาเตย

63113016819 นายอัครพล คนรู�

63113016820 นางสาวสุชาดา มะณีย�

หน�า 580 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016821 นางสาวนรมน วายุโชติ

63113016822 นายณัฐวัฒน� มาตราช

63113016823 นายณัฐวุฒิ จันทร�ขุน

63113016824 นางสาวธัญพร บัวดี

63113016825 นางสาวจุติพร อินทะโสม

63113016826 นายสิทธิชัย ฮุงหวล

63113016827 นายณัฐพงษ� วงษ�ชํานาญ

63113016828 นางสาวสุกัญญา พรมมา

63113016829 นางสาวปริญญา นาสมยนต�

63113016830 นางสาวผกายพร ไชยนาค

63113016831 นายกริชเพชร หล�าวงศ�

63113016832 นายบัญชาชัย แพงพิมพ�โล�

63113016833 นางสาวน้ําทิพย� พิมเสน

63113016834 นางสาวพลอยไพลิน อินทรเพชร

63113016835 นางสาวแววตา ชาสงวน

63113016836 นางสาวธัญญาลักษณ� หาญยงค�

63113016837 นายสุทิน ดงภูยาว

63113016838 นางอรชร สาถํ้า

63113016839 นายนิติกูล นิติธรรม

63113016840 นางสาววรางคณา ต้ังเจริญสกุล

63113016841 นางสาวสุรีพร อุทํากา

63113016842 นายพงษ�ศกรณ� มณีรัตน�

63113016843 นางสาวจริยา หาญลี

63113016844 นางสาวสุวิมล ประธิปคุณ

63113016845 นางสาวสุภัสสรา กลางการกุลพันธ�

63113016846 นางสาวสุภาพร จิตต�หอม

63113016847 นางสาวเมฆขลา ภูพันนา

63113016848 นายมนูญรัฐ โคตรชมภู

63113016849 นางสาวจุฬาลักษณ� โฉมมงคล

หน�า 581 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016850 นางสาวสุธาทิพย� คาระมาตย�

63113016851 นายภาณุวัฒน� ศิลาคะจิ

63113016852 นางสาวจิรารัตน� วรรณวงศ�

63113016853 นางสาวอัญมณี อินติสร�อย

63113016854 นายเดชฤทธ์ิ จุลณีย�

63113016855 นายเด>นพงษ� สุวลักษณ�

63113016856 นางสาวสุพัตรา เบ็ญกุล

63113016857 นางสาวอุษา บุญพูล

63113016858 นางสาวสุภัสสร สุวรรณท�าว

63113016859 นายดนุพล ศรีสําราญ

63113016860 นางนุชรา มงคลเคหา

63113016861 นางสาวสุธิตรา มาเรือง

63113016862 นางสาวอารีรัตน� โคตพันธ�

63113016863 นางสาวจรรยาภรณ� นิลกําเนิด

63113016864 นางสาวดาวะดี หอมทรัพย�

63113016865 นางสาวภิชชากร อรรคฮาด

63113016866 นายวิรัตน� พ>วงเบ�า

63113016867 นางสาวศิริทิพย� คูณพรม

63113016868 นางสาวปภาวรินท� แรกเรียง

63113016869 นางสาวอรณิชา ดํากลิ่น

63113016870 นางสาวอนุสรา คุณวงศ�

63113016871 นางสาวฐิอาภา แก>นครอง

63113016872 นายจตุพร ทองแสง

63113016873 นายธีรศักด์ิ หนูปUอง

63113016874 นายอนุชิต ก่ิงพรมภู

63113016875 นางสาววันวิสา แก�วปTลา

63113016876 นางสาวจุฑามาศ จันโท

63113016877 นายพรพรหม สีหาคม

63113016878 นางสาวศนันธฉัตร รามคํา

หน�า 582 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113016879 นายชัชวาลย� ธนุการ

63113016880 นางสาวพรวิมล พรมพิมพ�

63113016881 นางสาวสายรุ�ง ชินศรี

63113016882 นายกาญ โมรัตน�

63113016883 นางสาวสุภัทรา ประทุมพันธ�

63113016884 นางสาวสุภาพร โยจําปา

63113016885 นางสาวพัชราภรณ� โรจนวิภาคย�

63113016886 นางสาวสิริวิภา พรมสมบัติ

63113016887 ว>าที่ร�อยตรีพงศกร พงษ�พันนา

63113016888 นางสาววิภา เพชร�หว�าโงVะ

63113016889 นางสาววาฤมล อดทน

63113016890 นางสาววิลาสินี แก�วคํามี

63113016891 นายสันติ มูลวงศ�

63113016892 นายพีรวิชญ� สิงห�จารย�

63113016893 นางสาวกัญญานัฐ ประทัยบุตร

63113016894 นางสาวชุลีกร ทิพย�เนตร

63113016895 นายยศสรัล ประทุมชาติ

63113016896 นางสาวณัฐวรา เพ็ชรนาดี

63113016897 นางสาวอนุสรา ภูทัดใบ

63113016898 นางสาวสิรินทรา มิกราช

63113016899 นางสาวสมประสงค� ปริวัติ

63113016900 นายสหรัฐ สราญชื่น

63113016901 นางสาวผกาวรรณ แก�ววงศ�ษา

63113016902 นางสาวสุพัตรา จําปามา

63113016903 นางสาวอัญชุลี เซพซอง

63113016904 นางสาวปริยาภา รอดเข็ม

63113016905 นายอนุสรณ� อุณาพรม

63113016906 นางสาวจิราวรรณ ชุมปลา

63113016907 นายชยางกูร สาริยา

หน�า 583 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63113016908 นางสาวผกาวดี นามราช

63113016909 นายปกาศิต ป6กฤทัย

63113016910 นายชุติพนธ� ชัยชาญ

63113016911 นางสาวภาวิณี จามน�อยพรม

63113016912 นางนันฑิกานต� น�อยบางนา

63113016913 นายเกษม มณีสุข

63113016914 นางสาวอุษณี ลาดมี

63113016915 นางสาววรดี มูลอุดม

63113016916 นางสาวชุติมา ชนะพจน�

63113016917 นายกัณตพัตฒ� คําปลิว

63113016918 นางสาวณิชาดาภ� ยังทรัพย�

63113016919 นางสาวสุภัสสร พ่ัวแพง

63113016920 นางสาวทิพวรรณ เกตุแก�ว

63113016921 นายวีระศักด์ิ ทิพนาง

63113016922 นายกิตติศักด์ิ ศรีมาตย�

63113016923 นางสาวปาหนัน เมืองฮาม

63113016924 นางสาวจิตราพร รัตน�อนันต�

63113016925 นางสาวนันทวัน หม่ืนทอง

63113016926 นางสาวไพลิน จันทะมาตร

63113016927 นางสาวกวิสรา สีกุหลาบ

63113016928 นางนุชจรินทร� วรรัตน�

63113016929 นายอนุรักษ� บํารุงตา

63113016930 นายวัชระ ศรีสถาน

63113016931 นางสาวรุ>งนภา จงอัดกลาง

63113016932 นายเดชา จันทร�แดง

63113016933 นางสาวพีระดา กุดแถลง

63113016934 นางสาวปนัชญา มะโนเพ็ญ

63113016935 นายฆารวาล ศรีอุดม

63113016936 นางสาวยุวรี ลุล>วง

หน�า 584 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016937 นางสาวปาริฉัตร บุญพา

63113016938 นางสาวอัจฉรา บุญกล่ํา

63113016939 นายสมยศ ไชยต�นเทือก

63113016940 นางจริยาพร ผิวดํา

63113016941 นางสาวมินตรา ศรีบุญรอด

63113016942 นายอภิภู เครือวรรณ

63113016943 นางสาวชนิภรณ� ฝXายชาวนา

63113016944 นางสาวปาริชาติ เมืองนาง

63113016945 นายจิรวัฒน� สกุลวานิชเจริญ

63113016946 นายยุทธพงษ� ภูลาด

63113016947 นางสาวขนิษฐา แก�วดวงตา

63113016948 นายพรพิทักษ� สิทธิอมร

63113016949 นางสาวสุมาลี สิงห�เทพ

63113016950 นายทรงเกียรติ วังมี

63113016951 นางสาวชฎาพร ขานราษฎร�

63113016952 นางสาวพรวิณี ประทุมมา

63113016953 นางสาวธัญพัฒน� สอนกระโจม

63113016954 นางสาวไข>มุก ป:ตะแสง

63113016955 นางสาวสุปราณี ประสาระเอ

63113016956 นางสาวรัชนีกร เนตรภักดี

63113016957 นายชัยชนะ อ>อนวันนา

63113016958 นางสาวนงนุช ตราชู

63113016959 นางสาวพิมลพรรณ เพริศแก�ว

63113016960 นายภานุเดช เครือลี

63113016961 นางณัฐณิชา แก�วรัตน�

63113016962 นางสาวอรชา ชายคํา

63113016963 นางสาวเพ็ญฤดี แกดํา

63113016964 นางสาวธัญญเรศ ขยัน

63113016965 นายอิทธิพล ใจทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016966 นางวิภาวดี ทิพย�สุวรรณ�

63113016967 นางสาวเบญจพร ขจรมณี

63113016968 นางสาวเพ็ญศิริ ยะหัวดง

63113016969 น.สสุนิตฐา สุรินทะ

63113016970 นายสมชาย สัตยวัน

63113016971 นางสาวเพ็ญนิภา มาอ>อน

63113016972 นางสาวณัฐชยา จันทร�อุ>ย

63113016973 นางสาวพวงจินดา ขันตี

63113016974 นางสาวธิดารัตน� เยาวรัตน�

63113016975 นายอนิวัฒน� หาญธงชัย

63113016976 นางสาวนฤมล ดงอนนท�

63113016977 นางจาฑารัตน� สงเคราะห�พันธ�

63113016978 นางสาวพีชานันท� พันธ�ดี

63113016979 นางสาวกนกกาญจน� บุญศักด์ิ

63113016980 นายประนต แสนโคตร

63113016981 นางสาวชมพูนุท สิทธิโห

63113016982 นางสาวอรอุมา พรมวัง

63113016983 นายอุเทน ใจบุญชื่น

63113016984 นางสาวธิติยา นาหัวนิล

63113016985 นางสาวธนกชพร โคตรประดา

63113016986 นางสาววิภาภรณ� ไชยมัฌชิม

63113016987 นางสาวสุนันทิยา สีอ>อน

63113016988 นางสุจิวรรณ ภาโนชิต

63113016989 นายวรศักด์ิ ทาบิดา

63113016990 นางสาวสุมิตรา ป6ฏฐา

63113016991 นายปUาย อุ>นสิม

63113016992 นายขวัญชัย จันทพร

63113016993 นางสาวอรณัส ไชยวงษ�

63113016994 นางสาวขวัญสุดา จําปาชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113016995 นางจิราพร ทองชุ>ม

63113016996 นางสาวศศิลดา โพธิรัตน�

63113016997 นางสาวกาญจนาภรณ� นาเมืองรักษ�

63113016998 นายโชคทวี ป6ญเศษ

63113016999 นายเด>นณรงค� ขันธะโคตร

63113017000 นางสาวกุลณัฐ หาดจันทร�

63113017001 นางสาวจิฬาภรณ� เกรษศรีรัตน�

63113017002 นายกิตติพงศ� เพชรจันทร�ธเนศ

63113017003 นายทิวา นนท�ไพวัลย�

63113017004 นางสาวนิภาพร นามฮุง

63113017005 นางสาววัชราภรณ� โพธ์ิคํา

63113017006 นางสาวณัฐสุดา สอนบุญตา

63113017007 นางสาวยุวลี พิมพ�แก�ว

63113017008 นายอภิวัต บุตรศรี

63113017009 นางสาวอาทิตติยา น�อยบัง

63113017010 นายปรัชญา ป6ญญาวิภาค

63113017011 นางสาวศศินา บํารุงภักดี

63113017012 นางสาวปริยดา ศรีหะมงคล

63113017013 นายธีรวัฒน� เสาสมภพ

63113017014 นายศราวุฒิ พรมดี

63113017015 นายชัยยา ศิริสาย

63113017016 สิบเอกธีรพงษ� โคตรป6ญญา

63113017017 นางสาวสุธิดาภรณ� โคตรัตน�

63113017018 นางสาววษาร� บุดดีคํา

63113017019 นางสาวสุรีพร บุญอภัย

63113017020 นายศตวรรษ บทมาตย�

63113017021 นางสาวสายสมร เย่ียมฝ6Pง

63113017022 นายรณชัย มิสา

63113017023 นางสาวประภาพร บุสุวะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017024 นางสาวจุฑาทิพย� แสงเลิศ

63113017025 นางสาววิลัยพร ภาแกดํา

63113017026 นายป:ยพรรณ สง>าพันธ�

63113017027 นางสาวนิสารัตน� อุปละ

63113017028 นายอนิรุต หุตาชัย

63113017029 นายวุฒิชัย หาญมนตรี

63113017030 นางสาวพะนากร คาดประครอง

63113017031 นายสิทธิพงค� คัณทักษ�

63113017032 นายธีระวัฒน� เจริญเขต

63113017033 นายสุทธิพงษ� ผิวบาง

63113017034 นายวัชรพงศ� เบ�ารักษา

63113017035 นายสิทธิโชค ทุมสา

63113017036 นางสาวพิทยา บุตรจันทร�

63113017037 นางสาวณัฐณิชา โคตรวงษ�

63113017038 นางสาวศิริพร คอนโคตร

63113017039 นางสาวศันสนีย� ศรีสะอาด

63113017040 นางสาวกุลสตรี สิทธิโชติธํารง

63113017041 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� เนื่องชัยลี

63113017042 นายธรรมวัฒน� วรรณเสริฐ

63113017043 นางสาวสาวิตรี เหลืองสุวรรณ

63113017044 นางสาวนัททรี ย่ิงนอก

63113017045 นางสาวมิลญา วรรัตน�

63113017046 นางจิรวดี รักษาเมือง

63113017047 นางสาววาริศา เวยสาร

63113017048 นายชิตพงศ� พลซา

63113017049 นางสาวชนินาถ วชิระวาณิชย�

63113017050 นางสาวอภิญญา แสงกล�า

63113017051 นายนันทภพ เชื้อคําฮด

63113017052 นางสาวอภิรดี ทองหนูด
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ระดับปริญญาตรี

63113017053 นายณัฐนันท� ลีเบาะ

63113017054 นางสาวกฤติกา ผาพองยุน

63113017055 นางสาวภาวิตา วิภาวิน

63113017056 นายณัฐพงศ� นามะโส

63113017057 นางสาวสุชานาถ วงศ�บุญยัง

63113017058 นางสาวกนิษฐา สารพานิช

63113017059 นายชุติเดช บัวลบัติทอง

63113017060 นายชัยณรงค� นนสุราช

63113017061 นายจตุพงษ� พ่ึงตัว

63113017062 นางสาวศิริพร พิมพ�สินธ�

63113017063 นายธนพล วิจิตรป6ญญา 

63113017064 นายอมรเทพ ศรีเวียง

63113017065 นางสาวนัฐภร ชาวดร

63113017066 นายชาญชัย หอมไกรลาศ

63113017067 นางสาวเยาวเรศ พระโนเรศ

63113017068 นางสาวธรักษ�ภรณ� ติดสุข

63113017069 นางสาวอรุณี เพ็งคํา

63113017070 นางสาวธิติมา แซ>พัว

63113017071 นางสาวมะลิ นิยะนันท�

63113017072 นางสาวอิสริยา พัฒนวงษืไชย

63113017073 นางสาวณิชมน แก�วพิลา

63113017074 นางสาวณัฐติกาญจน� จันทรวงศ�

63113017075 นางแอนนา สุโขยชัย

63113017076 นางสาววนิดา โหม>งพุฒ

63113017077 นายทินกร ญาณสิทธ์ิ

63113017078 นางสาวอภิญญา กันหาวาปT

63113017079 นางสาวอรทัย อุทัยบุรมย�

63113017080 นางสาวจุฑามาศ สีเมฆ

63113017081 นางสาวณิชา พันธ�กนก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017082 นางสาวสุปราณี สุ>มมาตย�

63113017083 นางสาวภัทรพร ภูสมปอง

63113017084 นางสาวกชพรรณ สุคันธมาลา

63113017085 นางสาวเสาวรส ขุสุวรรณ

63113017086 นางสาวจิราภรณ� งามบาง

63113017087 นางสาวศุภิสรา สาริศรี

63113017088 นางสาวศศิภรณ� ไพโสภา

63113017089 นายสุริยัน ภูวิจิตร

63113017090 ว>าที่ร�อยตรีพีรวัฒน� รักษาภายใน

63113017091 นางสาวฐิติมา สุทธิคีรี

63113017092 นางสาวจุฑามาศ ทองทาบ

63113017093 นางสาวญาสุมินท� จันทะราช

63113017094 นางสาวพรภิมล บุษมงคล

63113017095 นางสาววรางคณา เหลาแตว

63113017096 นายศุภฤกษ� ฝายนายาง

63113017097 นางสาวชนิกานต� อัคฮาดศรี

63113017098 นายภานุมาศ ชาติประเสริฐ

63113017099 นางสาวธนพร ตันนารัตน�

63113017100 นางสาวขวัญจิรา บรรดิษฐ�

63113017101 นางฐานิตา เต็มใจภูมิ

63113017102 นายณัฐพงษ� เทียนแก�ว

63113017103 นางสาวพิมผกา การุญ

63113017104 นางสาวนันทวรรณ แสดงคุณ

63113017105 นางสาวนรินลักษณ� เคนพุทธา

63113017106 นางสาวกมลมาลย� แสนหูม

63113017107 นางสาวรัชนี แก�วอาสา

63113017108 นายพรเทวา ศรีสุข

63113017109 นายชินวัฒน� ฆรานนท�

63113017110 นางสาวน้ําฝน สุทธิเลาะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017111 นางสาวนริศรา ทองกุล

63113017112 นายธงชัย วงศ�แสงจันทร�

63113017113 นางวันเพ็ญ ไชยคิรินทร�

63113017114 นางสาวดรรชนี ศรีมงคล

63113017115 นางสาวมณฑิตา อุทัยวัฒน�

63113017116 นางสาวทิพย�เกสร วงค�นคร

63113017117 นางสาวสุภาวดี ศรีสอนดี

63113017118 นางสาวปริยตา แสนบุดดา

63113017119 นางสาวชลธิชา ป6ททุม

63113017120 นางสาวธิติสุดา วิชัยโย

63113017121 นางสาวสาวิตรี คําปลิว

63113017122 นางสาวชลดา บุญรุ>ง

63113017123 นางสาวบุญญาพร ป6ญญาเต̂

63113017124 นางสาวสุดารัตน� เกษมสินธุ�

63113017125 นางสาวพรจิรา พรมมา

63113017126 นางสาวนันทนา พรมนา

63113017127 นายวุฒิชัย ประพล

63113017128 นายชนาธิป สุวรรณเขต

63113017129 นายพิทยา โถบํารุง

63113017130 นางสาวนภาภรณ� วิเศษศรี

63113017131 นางสาวนิตติยา จันทาคีรี

63113017132 นายอภิรักษ� ทิพย�ทาลักษณ�

63113017133 นายอาทิตย� มิลินทร�

63113017134 นางสาวนภาพร ราชคามินทร�

63113017135 นางสาวปวีณา ขุนลาด

63113017136 นายภาณุวัฒน� การประเสริฐ�

63113017137 นางสาวทิพาวรรณ สมชัย

63113017138 นางสาวเกศรินทร� ชีด�าม

63113017139 นางสาวฆจิมา ดวงจันทร�ทิพย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017140 นางสาวฤทัยกาญจน� ภารสถิตย�

63113017141 นางสาวแพรวมณี พระโพธ์ิ

63113017142 นางสาวพัชรียา เอ็นดู

63113017143 นายชัยชาญ ไชยสิทธ์ิ

63113017144 นางสาวอัจฉรา แก�วก>า

63113017145 นางสาวกันตพร ประมูลจักโก

63113017146 นางสาวประภาพรรณ กรรณารักษ�

63113017147 นางสาวกุลทรัพย� กันธรรม

63113017148 นายวสันต� โยธี

63113017149 นางยุภารัต โมรา

63113017150 นางสาวป:ยพร แก�วฝXาย

63113017151 นายจักรวาล จันทร�งาม

63113017152 นางสาวประภาพร คําหุ>ง

63113017153 นางสาวสุพัฒนา ไชยนาแพง

63113017154 นายศรุติพงศ� วัฒนาธนะวัฒน�

63113017155 นายอภินันท� เสียงสนั่น

63113017156 นางสาวฉวีวรรณ เหลาสิงห�

63113017157 นางสาวณัฐธยาน� รมราศรี

63113017158 นางทิวารัตน� แก>นแก�ว

63113017159 นายนฤเบศร� หินไชยศรึ

63113017160 นางสาวกนกวรรณ สุภาพ

63113017161 นางสาวจันทร�สมุทร บงค�บุตร

63113017162 นางสาววิไลวรรณ คําป6นวงค�

63113017163 นายภัทรภูมิมิณทร� มีอุตสา

63113017164 นางสาวสุพาพร นะวะสิมมา

63113017165 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณพงษ�

63113017166 นางสาวอภิรดี ภูปานผา

63113017167 นางสาวรัฐกานต� พุทธรักษา

63113017168 นางสาวเจษฎาพร สุจารี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017169 นางสาวนันทรัตน� ธะนะศรี

63113017170 นางสาวศศิประภา บุตตะวงษ�

63113017171 นายสุวัจชัย พลซา

63113017172 นายณภัทร กองจันทร�ดี

63113017173 นายจิระศักด์ิ บุตรนคร

63113017174 นางสาวจิรัฐติกานต� ไชยโยธา

63113017175 นายจักกิจ เสียงเสนาะ

63113017176 นางสาวรัตติยา สัมมาขันธ�

63113017177 นางสาวปวีณา วงค�ราช

63113017178 นางสาวขจีวรรณ แสนภักดี

63113017179 นางสาวศิขรินทร� ถ่ินคําบง

63113017180 นายภัทรธร โรจนหิรัณย�

63113017181 นางสาวกัณฑ�ธิชา อาจวิชัย

63113017182 นางสาวป:ยรัตน� ศรีสิทธินาม

63113017183 นายทัศนัย หาสุข

63113017184 นายคงกฤช ศาสตโรภาส

63113017185 นางสาววริสรา สมแสน

63113017186 นางสาวศศิธร ป6ทวงค�

63113017187 นางสาวศิริวรรณ โอราชา

63113017188 นางสาวณัชชวกร คิอินธิ

63113017189 นางสาวภิญญาพัชญ� วรรณศิริ

63113017190 นายปุณยวิร� เรียมอุดมผล

63113017191 นางสาวธินติยา ขันดา

63113017192 นางสาวกรรณิกา คําสุข

63113017193 นางสาวสุพัตตรา แก�วกาหลง

63113017194 นางสาวสิริพร ช�างน�อย

63113017195 นายกันตพล อุ�ยปะโค

63113017196 นางสาวนิตยา ท�าวพา

63113017197 นายวาริช อุปละ
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017198 นายธีรเดช ดีโท

63113017199 นายนวพชร กลิ่นช�าง

63113017200 นางสาวปรียานุช ภูงามทอง

63113017201 นายธนกฤต เกลี้ยงไธสง

63113017202 นางสาวอริสา สีหานาวี

63113017203 นายธาราวัฒน� ธาราเสาวรภย�

63113017204 นายพัฒนพงศ� ชาวตุ�ม

63113017205 นายพีรวิชญ� ปะทะดี

63113017206 นายเทวรักษ� สารมะโน

63113017207 นายอําพล สุดเสน>ห�

63113017208 นางสาวศิริภรณ� ปูXแก�ว

63113017209 นายพัชรวรินทร�ธร ทองรุ�ง

63113017210 นางสาวสุปรียา ก�องเวหา

63113017211 นางสาวอารีรัตน� มงกุฏ

63113017212 นายจรูญศักด์ิ บ>อคําเกิด

63113017213 นายปราโมทย� เกิดวิถี

63113017214 นางสาวอรรยาณัฐ ศรีภิรมย�

63113017215 นางสาวสุธารัตน� พิทักษ�

63113017216 นางสาวศิรินาฎ กุลวงศ�

63113017217 นางสาวปรางทิพย� พรมกุล

63113017218 นางสาวเบญญา หาญมนตรี Benya Hanmontree

63113017219 นางสาวอรอนงค� หาญมนตรี

63113017220 นางสาวอัชพร เมาะราษี

63113017221 นายเกริกพล รังษี

63113017222 นางสาวโชติกา จันทนา

63113017223 นายสิริพงษ� ใครบุตร

63113017224 นายนัฐภูมิ หอมสมบัติ

63113017225 นางสาวดาราธิป เวียงอินถา

63113017226 นางสาววันวิสา พันธุ�งาม
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017227 นางสาวอมร ศรีระวรรณ

63113017228 นางสาวชญานิษฐ� ราภูมี

63113017229 นางสาวฉวีวรรณ พิมภาภรณ�

63113017230 นางสาวป6ณณภัสร� แสนก่ิง

63113017231 นางสาวปาริฉัตร วุฒิตะสาร

63113017232 นายชุติเทพ ทองใคร�

63113017233 นางสาวนิศากร ปUองวิชัย

63113017234 นางสาวรุ>งทิวา ศรีหาท�าว

63113017235 ว>าที่ร�อยตรีหญิงขวัญฤทัย พิมยะมาตร

63113017236 นางสาวปทิตตา ภัทร�ชนาวรกุล

63113017237 นางสาวสุกัญญา คําศรี

63113017238 นางสาวปรารถนา ศรีภูมิ

63113017239 นางสาวขัติยาภรณ� แสนสามารถ

63113017240 นางณวิณี ศรีบุ

63113017241 นางสาวมนันยา เรืองอุทัย

63113017242 ส.ต.ท.พิภพ กุลสุวรรณ�

63113017243 นางสาวสร�อยสุดา อินทร�เฮ�า

63113017244 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีคําปลิว

63113017245 นายอัษฎาวุธ ศรีหารักษา

63113017246 นางสาวนีรพรรณ วงษาหลง

63113017247 นางสาววิชุดา รกชัฎ

63113017248 นางสาวศุภลักษณ� กรทอง

63113017249 นางสาวนัทธมน แสงใสแก�ว

63113017250 นางสาววลาพร สมพมิตร

63113017251 นางสาวจิราภรณ� มณีภาค

63113017252 นางสาวกฤษฎางค� ปรีชารัมย�

63113017253 นายชาญณรงค� ศรีแก>น

63113017254 นางสาววรัญญา ป6งอุทา

63113017255 นางสาวเสาวลักษณ� มุกดาม>วง
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63113017256 นางสาวปุญยะวีร� เหลาแก�ว

63113017257 นางสาวอรุณรัตน� สมมา

63113017258 นายภาณุ อินทรักษา

63113017259 นางสาวเพียงระวี จักรพิมพ�

63113017260 นางสาวณัฐริกา เสนาพล

63113017261 นางสาวณิชชา ขัวลําธาร

63113017262 นางสาวสายธาร ติงสะ

63113017263 นางสาวลลิตา นามสุโพธ์ิ

63113017264 นางวาสนา ฉายแสง

63113017265 นางสาวชนกานต� ลี้พล

63113017266 นางสาวไพลิน มีศุภะ

63113017267 นางสาวนฤมล ศรีม>วง

63113017268 นายชานัช บุญโจม

63113017269 นางสาวพัชรินทร� เสพียรไพร

63113017270 นายศราวุธ อุดมทรัพย�

63113017271 นางสาวสาวิตรี ศรีหาภูธร

63113017272 นางสาวปริตา ปูXวัง

63113017273 นางสาวปริมา วิริยาภิรมย�

63113017274 นายประโมทย� ติยะบุตร

63113017275 นางสาวนาตยา ราชคํา

63113017276 นายเจษฎา เปลี่ยนมา

63113017277 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีละคร

63113017278 นางสาวพินิตนันท� วงค�กระโซ>

63113017279 นายธนากร ศรีแก�ว

63113017280 นายทรัพย�สิน เย็นภู>ทอง

63113017281 นางสาวพรสุดา วงษ�ก>อ

63113017282 นายธนากร ต�นสูง

63113017283 นางสาวอุษมา ก่ิงดาว

63113017284 นางสาวพรนภา สังควัน

หน�า 596 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017285 นางสาววัชรี แพงดี

63113017286 นางสาววิสา ไตรยราช

63113017287 นางสาววารนทิพย� จาดฮามรด

63113017288 นายพลวัฒน� กาววัน

63113017289 นางสาวสุชาดา มณีทร

63113017290 นางสาวนฤชา คนทน

63113017291 นางสาวกัญญาณัฐ ขันประมาณ

63113017292 นางสาวพรสินี เทพโอทา

63113017293 นางจินตหรา นามเหลา

63113017294 นายบุญญศักด์ิ บุญเนาว�

63113017295 นางสาวมาริสา ดําเนิน

63113017296 นางสาวนีรนุช อุตมา

63113017297 นายนัฐพล นาถาดทอง

63113017298 นายอดิศักด์ิ ไกยฝXาย

63113017299 นายลิขิต คําลําเภา

63113017300 นางสาวอรอนงค� นาคพรมมินทร�

63113017301 นางสาวไอยลดา แก�วดี

63113017302 นางสาวรุ�งฟUา ภูอุทา

63113017303 นางสาวจุฑามาศ จิตติโล

63113017304 นายชาญชัย สิทธิโชติ

63113017305 นางสาวนริตา ฉิมแสง

63113017306 นางสาววันวิสาข� ภูสดสูง

63113017307 นางสาวฐิดา พันธุออน

63113017308 นางสาวสุภาวดี คมขํา

63113017309 นางสาวศิราภรณ� วงรินยอง

63113017310 นางสาวธารารัตน� คุณบัวลา

63113017311 นางสาวสุภัตรา ไพเรืองโสม

63113017312 นางสาวอังศุมารินทร� หาระคุณ

63113017313 นางสาวศิริพร ผาพา

หน�า 597 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017314 นางสาวสุชานันท� แช>มชื่น

63113017315 นายพรเทพ นุตคําแหง

63113017316 นางสาวกัลยา ราชวงอุระ

63113017317 นางสาวยลดา อินชมชื่น

63113017318 นางสาวนิษฐาภรณ� อุเทนทํา

63113017319 นางสาวพิมพ�ชนก บัวโฮง

63113017320 นายประกาศิต มูลประสาน

63113017321 นายยุทฐพงษ� โยคิน

63113017322 นางสาวพยุดา นาคโคตคํา

63113017323 นางสาวเบญจพร ภาระวัน

63113017324 นางสาวศุทธินี มหาชัย

63113017325 นางสาวศศิวิมล ลีเอาะ

63113017326 นางสาวอรุณรัตน� ดวงมาลัย

63113017327 นายสกุลวรรธน� องค�ศาสตร�บวร

63113017328 นางสาวกมลชนก ประสิทธ์ิ

63113017329 นางสาวหอมหวน การะยศ

63113017330 นางสาวจุฑามาศ ม>องโพธ์ิ

63113017331 นางสาวพิชญา จําปาบุรี

63113017332 นางสาวเสาวลักษณ� หอมสมบัติ

63113017333 นางสาวสุภาวิณี หลักงาม

63113017334 นางสาววิจิตรา อินทป6ญญา

63113017335 นายนพวิชญ� ภักมี

63113017336 นายศักด์ิศิวัจน� ศิริพัฒน�

63113017337 ว>าที่ร�อยตรีอานันท� วันชัย

63113017338 นางสาวอรญา วงค�ราชม

63113017339 นายนภสร จักรเสน

63113017340 นางสาวเกษสุดา ญาติคํา

63113017341 นางสาวกัญญมล ทันบุญ

63113017342 นางสาววริยา บุระเนตร

หน�า 598 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017343 นางสาวปวีณา ธุระพระ

63113017344 นางสาวอัจฉราพรรณ โสมา

63113017345 นางสาวสาวินีย� ธานีกุล

63113017346 นางสาวอริยาพร อาจดวงดี

63113017347 นางสาวอรทัย กลิ่นแก�ว

63113017348 นางสาวพนิดา พิมายสิน

63113017349 นายกิตติศักด์ิ ต�นเคน

63113017350 นางสาวพลอยไพลิน สิงห�กัน

63113017351 นายทศพล อุปชา

63113017352 นางณฐพร จันทวงษา

63113017353 นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร

63113017354 นางสาวสิริรัช วงษาทอง

63113017355 นางสาวเมรีญา ศรีหริ่ง

63113017356 นายพิสิทธ์ิ คุณวงศ�

63113017357 นางสาวประภาพร หงษาชุม

63113017358 นายพันธวัช จินดา

63113017359 นายสุณัฐพนธ� ตรีทศ

63113017360 นายอภิสิทธ์ิ ขันดี

63113017361 นางสาวอรนุช ทองดี

63113017362 นางสาวมธุกร เรไร

63113017363 นางสาวอภิชญา งามดี

63113017364 นางสาวเสาวลักษณ� ขัตติยบุตร

63113017365 นางสาวธิดารัตน� โพธิจินดา

63113017366 นายวันชัย ยางธิสาร

63113017367 นางสาวณิชนันทน� รมราศรี

63113017368 นางสาวจรียาภรณ� กุลยาณี

63113017369 นางสาวชุติมา นาพรม

63113017370 นางสาวเจนจิรา สมนาม

63113017371 นางสาวป:ยาภรณ� สังสมานันท�

หน�า 599 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017372 นางสาวกนกพร ศรีนนท�

63113017373 นางสาววัชรมน เมืองซอง

63113017374 นางสาวป6ณฑารีย� เพชรสท�านกุล

63113017375 นางสาวชุติมา อภัยโส

63113017376 นางสาวเจนจิรา แสงสว>าง

63113017377 นางสาวนันทิดา จูงกลาง

63113017378 นางสาวมาลิณี รักจันทร�

63113017379 นางสาวสลิตา ลุนลา

63113017380 นางสาวสุทัตตา ธิภาศรี

63113017381 นางสาวพรชิตา ทิพวัจนา

63113017382 นายทวีศักด์ิ ศิริวงษ�

63113017383 นางสาวธัญยธรณ� ปารย�ปริพัฒน�

63113017384 นางสาวศศิธร นระแสน

63113017385 นายพุทธิวัตร สิมสวัสด์ิ

63113017386 นายสุวัตร บุตรทศ

63113017387 นายสุรพล นันทา

63113017388 นางสาวสุพรรษา วงศ�ก�อม

63113017389 นายพสภัค สมจิตร

63113017390 นางสาวรุ>งทิวา พวงประดิษฐ

63113017391 นายอัมรินทร� พลตรี

63113017392 นางสาวโชติรส แพงคําฮัก

63113017393 นายปรัชญา โคตรติ

63113017394 นางสาวป6ทมาวรรณ หอมสมบัติ

63113017395 นางสาวอรัญญา พันธมา

63113017396 นายกานต� ศรีอภิมหาโชค

63113017397 นายธัญญา วาสนาทิพย�

63113017398 นางสาววัลภา คํามงคุณ

63113017399 นางสาวธิดาทิพย� ทัพธาณี

63113017400 นายอนุวัฒน� โสภา

หน�า 600 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017401 นางสาวนงนภัส ชินเวชกิจวานิชย�

63113017402 นางสาวกัลยา จิตจักร�

63113017403 นางสาวเสาวคนธ� หลักคํา

63113017404 นายทรงยศ เจริญศรี

63113017405 นายอนันต� สุขใส

63113017406 นางสาวอารียา วันชัยชนะ

63113017407 นางสาวกัณฐิกา ต�นพรหม

63113017408 นางสาวจุฑามาศ ทุมเทียง

63113017409 นางสาวกชพร ศรีสาระ

63113017410 นางสาวสุจินดารัตน� ถินแดง

63113017411 นายอภิศิษฐ� ทบวอ

63113017412 นายเกียรติศักด์ิ จําปาแดง

63113017413 นางสาวลัดดาวัลย� กําหัวเรือ

63113017414 นางสาวชุติมา ภูชุม

63113017415 นางสาวณัฎฐา นาชาญ

63113017416 นางสาวอมิตา ศรีสุทัศน�

63113017417 นางสาวศิริภาภรณ� สกุลจร

63113017418 นางสาวสุภัสสร ไชยคุณ

63113017419 นางสาวกันนิดาพรรณ� สุขบุญวิวัฒน�

63113017420 นายวงศธร เบ็ญจจินดา

63113017421 นางสาวสุพรรษา โปวังสา

63113017422 นางสาวสุพัฒตรา รักญาติ

63113017423 นายอภิชาติ วรยศ

63113017424 นางสาวกัลยา มูลประสาน

63113017425 นางสาวณัฐสุดา ขันทะแพทย�

63113017426 นางรุ>งราตรี เยาวเรศ

63113017427 นายอภิวัฒน� ภูน้ําต�น

63113017428 นางสาวจุฑารัตน� คิอินธิ

63113017429 นางสาวอังคารรัตน� บุญมา

หน�า 601 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017430 นางสาวณชนก สุขโชติ

63113017431 นางสาวกาญจนา ลุนลี

63113017432 นางสาวบุณยอร เชียงขวาง

63113017433 นางสาวสายพลอย งามเลิศ

63113017434 นาย.ปริญญา วงค�เสือ

63113017435 นางสาวกมลพรรณ แสงจันทร�

63113017436 นายรัฐนันท� ทุมเพ็ง

63113017437 นายธีร�ธวัช ไชยสมทิพย�

63113017438 นายธีรพงศ� ค>อมสิงห�

63113017439 นางสาวธัญญารัตน� นนท�สุข

63113017440 นางสาวมยุริญ จันทรา

63113017441 นางสาวเพชร รัษฎา วรรณ บุรี 

63113017442 นางสาวเพชรพริ้ง อันทะเกษ

63113017443 นางสาวอริสรา ไพศาลธรรม

63113017444 นายวิศรุต โสดาวิชิต

63113017445 จ>าสิบเอกหญิงอมรรัตน� ภาวงค�

63113017446 นางสาวณัฐนรี ปานเพชร

63113017447 นายวชิรวิทย� คิดโสดา

63113017448 นางสาวสุนิตา คําเสนาะ

63113017449 นางสาววิลาสินี เพ็ชรศรี

63113017450 นางสาวจตุรพร พิมพ�ไชย

63113017451 นางสาวสินีนารถ รัชณี

63113017452 นายเดชา วิบูลย�กุล

63113017453 นายอรรถพล แก�วนนเฮ�า

63113017454 นางสาวพัสดาวรรณ โนนชัยยา

63113017455 นายธวัชชัย พรหมภักดี

63113017456 นายศุภชัย โวหารลึก

63113017457 นางสาววิไลภรณ� ไชยายงค�

63113017458 นายณัฐพล สมชัย

หน�า 602 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017459 นางสาวเกวลิน นนทะนํา

63113017460 นางสาวคุณิตา วรรณเสน

63113017461 นายสหรัฐ ทองสงคราม

63113017462 นายณรงค� ศรีจันเวียง

63113017463 นางสาวสุภาวดี พรหมศักด์ิ

63113017464 นางจิราพร เหล>าฆ�อง

63113017465 นายธงชัย ป6ญญาทอง

63113017466 นางสาวพัชรพร รังคะราช

63113017467 นางวีรยา ทองสงคราม

63113017468 นางสาวภาพิชมนทน� คําสุข

63113017469 นางวรารักษ� การุณ

63113017470 นางสาวผกามาศ เรียงนา

63113017471 นางสาวสิรินญา อินทวงษ�

63113017472 นายณัฐพล สอนสุภาพ

63113017473 นางสาวณัฐกานต� ทองธิราช

63113017474 นางสาวทักษพร เรือนนา

63113017475 นางสาวณัฐริกา นาสิงทอง

63113017476 นายประเสริฐสิริ ดีกุดเรือ

63113017477 นางสาววริยา พลบูรณ�

63113017478 นายรวิภาส พันทา

63113017479 นายสราวุธ สงวนพร

63113017480 นางสาววรณัฐ วัฒนวิภาพร

63113017481 นางสาวโสภาภรณ� รัตนะ

63113017482 นางสาวศิริภา วรรณภิพาคดี

63113017483 นางสาวเอมิกา พิลาสุข

63113017484 นางอัจฉราวรรณ สิงห�วงษ�

63113017485 นายธนพล อิ้มพัฒน�

63113017486 นางสาวมนต�ชนก เพ็ชรแก�ว

63113017487 นางสาวภษร วงศ�นิธิศกุล

หน�า 603 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017488 นางสาวอรัญญา พิมพ�สาลี

63113017489 นายศิวาวุธ เวชกูล

63113017490 นางสาวปวีณา ประทุมชาติ

63113017491 นางสาวธิดารัตน� บันหาร

63113017492 นางสาวจิตรา พิลากุล

63113017493 นายโชคชัย พิณพิทักษ�ชัยกุล

63113017494 นางสาวเบญจมาศ อาชญาทา

63113017495 นางนภัสสร จําปานิล

63113017496 นางสาวทัศนีย� พลชา

63113017497 นางสาวธิดารัตน� คําสี

63113017498 นางสาวกมลวรรณ เคนมี

63113017499 นางสาวนิภาพร คินาเพ็ชร

63113017500 นายเอกวุฒิ แก�วสนิท

63113017501 นางสาวสุภาภรณ� นามรส

63113017502 นายอดิเทพ พลวงศ�ษา

63113017503 นางสาวจิราพร แพงศรี

63113017504 นายพงศกร สุโนภักด์ิ

63113017505 นายอัคพล เจินทํา

63113017506 นางสาวกานต�มณี มุลสุรินทร�

63113017507 นางสาวสุชญา มงคลกูล

63113017508 นายวัชรพงศ� แสงสุวรรณ�

63113017509 นายเจตพล บุตรชาติ

63113017510 นายวีระชัย สาระสิทธ์ิ

63113017511 นายนครินทร� พรรคนคร

63113017512 นางสาวพรนภา น�อยอ>อนโพธ์ิ

63113017513 นางสาววัชรี ชีมุน

63113017514 นางสาวทัศนีกร แก�วจันดา

63113017515 นางสาวจินตนา กสิเจริญ

63113017516 นางสาวน้ําทิพย� งามแสง

หน�า 604 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017517 นางสาวแพรวนภา ศรีวรสาร

63113017518 นายสรัญธวัฒน� ปานิเสน

63113017519 นางสาวกนกวรรณ นันทพล

63113017520 นายสุรศักด์ิ บ>อคําเกิด

63113017521 นางสาวธนภรณ� จดจํา

63113017522 นางสาวสายใจ บัวสี

63113017523 นางสาววิภาภรณ� สินลับ

63113017524 นางสาวฐิติยา ขันอาสา

63113017525 นางสาวสุชาดา บุตรมหา

63113017526 นางสาวณัฐพร หาพันธ�

63113017527 นายชวลิต ไขประภาย

63113017528 นายไพโรจน� บรรทมจิตร�

63113017529 นางสาวรัตนา อัครจันทร�

63113017530 นางสาวอรชา ยืนยงค�

63113017531 นางสาวชลนภา จตุพล

63113017532 นางสาวสุธัญญา วงษาฟู

63113017533 นางสาวทิพย� กมล ประไพศิลปC

63113017534 นายณัฐวุฒิ มาลาทอง

63113017535 นางธัญญารัตน� แก�วคุณ

63113017536 นางสาวลฎาภา แก�วก>า

63113017537 นายพงษ�ดนัย คําเพชรดี

63113017538 นางสาวพรรณนิภา โภคานิตย�

63113017539 นางสาวนิสากร ยางปUอม

63113017540 นางสาวเบญจวรรณ� แก�วหานาม

63113017541 นางสาวนพมาศ มหาดไทย

63113017542 ว>าที่ ร.ต.ศรายุทธ สืบสาย

63113017543 นางสาวปรียาวดี ปทุมวัน

63113017544 นายเอกพล เอกทัศน�

63113017545 นางสาวเพชรสุดา ทับโต

หน�า 605 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017546 นางสาวดรินรัตน� สวัสด์ิสุข

63113017547 นางนฤมล ราชโยธี

63113017548 นางสาวธนภรณ� เสนารัตน�

63113017549 นางสาวสุภารัตน� วารีบ>อ

63113017550 นางสาวเกษสุดา โพธ์ิวงษ�

63113017551 นางสาวพัชรีพร พรรณการ

63113017552 นางสาวสุภาวิณี รักญาติ

63113017553 นายอนันยช สอนสมนึก

63113017554 นางสาวศินิตรา โพธ์ิบาย

63113017555 นางสาวลลิตา ขันโททอง

63113017556 นางสาวจริยาวดี พลพิทักษ�

63113017557 นางสาวฟอง วงศ�ใหญ>

63113017558 นางสาวมัทนียา วงษ�ชัย

63113017559 นางสาวมะลิ อินทร�ธิราช

63113017560 นางสาวสุกัญจนา เจริญภู

63113017561 นางสาวอุมาภร เจVกสีหา

63113017562 นายสราวุธ รํารึก

63113017563 นายพิษณุ สุโพธ์ิแก�ว

63113017564 นางสาวณัฐธิดา ศรีมงคุณ

63113017565 นายวรวุฒิ สุยะราช

63113017566 นางสาวพรรณธิภา ธาตุไพบูลย�

63113017567 นางสาวจุฑาทิพย� วิภาวิน

63113017568 นายอภิชาติ วงษาเนาว�

63113017569 นางชนิสรา คงคุ�ม

63113017570 นางสาวเพ็ญสุดา ฮดบุญเรือง

63113017571 นางสาวป:ยวรรณ พรมนิวาส

63113017572 นายอณิรุธ ขอดอนุ

63113017573 นางสาวผกาวรรณ โสดาคําแสน

63113017574 นายฐิติวัชร� สวัสด์ิจิตร

หน�า 606 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017575 นางสาวรุจาภา ขันตี

63113017576 นางสาวช>อผกา นามกันยา

63113017577 นางสาวชยุดา ลากุล

63113017578 นางสาวภัสรา มณีสุข

63113017579 นางสาวเพ็ญนภา จําปาทอง

63113017580 นางสาวณัชชรีย� ตุลย�ณวัฒน�

63113017581 นางสาวมยุรี หงษา

63113017582 นายวีรศักด์ิ สูรย�ศร

63113017583 นางสาวพลอยไพลิน วิโรจน�เรือง

63113017584 นายอดิเทพ แก>นจันทร�

63113017585 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�อุบล

63113017586 นางสาวสุภาพร สมใจ

63113017587 นางสาวสุกัลยา แสงศรี

63113017588 นางสาวนฤมล พฤฒิภัสสร

63113017589 นางสาวณัฐวิภา วิริยะ

63113017590 นางสาวกิตติกา บุญกลม

63113017591 นายสิทธิโชค คําปUอง

63113017592 นางสาวรัตนา โคตบูรณ�

63113017593 นายจิรพนธ� บุตรด�วง

63113017594 นางสาวจิราวรรณ ป6ญญาสิทธ์ิ

63113017595 นางอรัญรัตน� อาจวิชัย

63113017596 นางสาวแพรวนภา จันทะแค

63113017597 นางสาววิชุดา บุสุวะ

63113017598 นางสาวปนัดดา พระชัย

63113017599 นางสาววาทินี แก�วศรีจันทร�

63113017600 นายเตมีย� ดีเหลือ

63113017601 นางสาวฐจิรัช บุญบาล

63113017602 นางสาวนริศรา อินแผ>น

63113017603 นางสาวกนกภรณ� บุญสิทธ์ิ

หน�า 607 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017604 นางสาวศิริพร สุทธิมล

63113017605 นางสาวศุภาพิชญ� คําจวง

63113017606 นางสาวอภัสรา ยืนยง

63113017607 นางสาวเปTPยมศิริ กันดา

63113017608 นางสาวลักขณา คําพุก

63113017609 นางสาวป6ทมา มะไลทอง

63113017610 นางสาวอารี บุญเรือง

63113017611 นางสาวธัญญลักษณ� วงศ�หาจักร

63113017612 นางสาวเบญจวรรณ โพนนิวาส

63113017613 นางสาวมณีรัตน� เพชร สวัสด์ิ 

63113017614 นางสาวนงนุช วิชัย

63113017615 นางสาวจุฬารัตน� ชาคําเรือง

63113017616 นางสาวสุภาพร นามไธสง

63113017617 นายวิจิตร สุวะมาตย�

63113017618 นายจักรกฤษณ� ปานทอง

63113017619 นางสาวนิภาพร ลีบาง

63113017620 นายภาคภูมิ โฉมมณี

63113017621 นายพลรัตน� กายดี

63113017622 นางสาวรัตติยากร ไกรวาส

63113017623 นายเกริกเกียรติ ลีทอง

63113017624 นางสาวรัศมี ป6สพล

63113017625 นายเอกพจษ� กิลาวิต

63113017626 นางสาวสุพัตรา ป6ฎฐา

63113017627 นางสาวกัลยา พูนเพ่ิม

63113017628 นายสุทธิชัย เชื่อมาก

63113017629 นายสิทธิโชค มณีคันโท

63113017630 นายศิริศักด์ิ หลวงเพชรชัย

63113017631 นางสาวพัชรินทร� สุขวรรณ�

63113017632 นายวัฒนพงษ� ตันทอง

หน�า 608 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017633 นางสาวนรินทร ราชอินทร�

63113017634 นางสาวสุปราณี ธรรมป6ตย�

63113017635 นางสาวอุไลรักษ� สุริวงศ�

63113017636 นางสาวเบญจวรรณ นารินรักษ�

63113017637 นายพิพัฒ ยุทธวี

63113017638 นางสาวทัศนีย� บุญไชย

63113017639 นายเทอดพงษ�สิทธ์ิ ไหว�ครู

63113017640 นางสาวชไมพร ภูพื้น

63113017641 นายอดิศร นามมุง

63113017642 นางสาวเกวลิน แก�วคําศรี

63113017643 นางรอนฤดี ศรีวิชา

63113017644 นางสาวพัชริน ฮามวงษ�

63113017645 นางสาวจรัสพร มาชานันท�

63113017646 นายนฤปนาถ วัฒนศักด์ิศิริ

63113017647 นายอาทิตย� มติยาภักด์ิ

63113017648 นายมังกร ลือคําหาญ

63113017649 นางสาวณาริฎา นามหล�า

63113017650 นางสาวนุชิดา ตรีศรี

63113017651 นางสาวลลิตา แสนละมุล

63113017652 นางสาวปวิตรา ไพรสณฑ�

63113017653 นางสาวสุดาภรณ� เกตุแก�ว

63113017654 นางสาวเจนจิรา สิงหเดช

63113017655 นางสาวอันธิกา สนธิสัมพันธ�

63113017656 นางสาวกัลยาวีร� กลมสวรรค�

63113017657 นายนนทกฤช หอไชยนนท�

63113017658 นางสาวนิรัชรา บุญรักษา

63113017659 นายทศพล จุติพงษ�

63113017660 นางสาวอมรรัตน� อินทร�พิมพ�

63113017661 นางสาววัชราพร โยธายุทธ

หน�า 609 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017662 นางสาวสุมิตา พรมดี

63113017663 นางสาวสุดารัตน� วิโย

63113017664 นางสาวเกษรา สุไฝXโพธ์ิ

63113017665 นางสาวรัชนีกร ไวกล�า

63113017666 นายพีระยุทธ� อรอัฎ

63113017667 นายคงเดช ตาลหยง

63113017668 นางสาวอัจฉรา ใจทิพย�

63113017669 นางสาวมณีจันทร� บรรพบุตร

63113017670 นางสาวบุษบา รินทะรักษ�

63113017671 นายสมคิด กาละนิโย

63113017672 นางสาวฐิติมา แจ>มจันทร�

63113017673 นายกิตติ เชี่ยวขจร

63113017674 นางสาวธนัญญา คงเดช

63113017675 นางสาวจิรานันท� ป6สวะฤทธ์ิ

63113017676 นายพงศ�พณิช นรินทร�

63113017677 นายยุทธนา สุพรมอินทร�

63113017678 นางสาวพัชรีพร ปาโน

63113017679 นางสาวมนฤดี ป6ทวาท

63113017680 นางสาววรรณธิดา ทิพย� คํา มี 

63113017681 นางสาวพัชราภรณ� โคกสถาน

63113017682 นางสาวสัญหณัฐชญา จําบุญมา

63113017683 นางสาวนิรัชพร โพธ์ิใคร

63113017684 นาย̂ป:ยะนัฐ โคตะบิน

63113017685 นางสาวณัฐธิดา บุตรโต

63113017686 นางสาวทรายแก�ว ชมภูพื้น

63113017687 นายชาลี กาดนอก

63113017688 นางสาวนิรัชพร อริยชาติ

63113017689 นางเฟSPองฟUา ไชยบุบผา

63113017690 นางสาวจินดารัตน� ไกษรวงศ�

หน�า 610 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017691 นายนิพพิชฌน� ภิรมย�รักษ�

63113017692 นายพีรพัฒน� วรรณภิระ

63113017693 นางสาวสุวนันท� ศรีหนองห�าง

63113017694 นางสาวรัชนีกร ตุงคณาคร

63113017695 นางสาวจินตนา นวนมีศรี

63113017696 นายไวพจน� มอญปาก

63113017697 นางสาวฉลองขวัญ วงศ�เทพ

63113017698 นางสาวป6ทมา น�อยสิม

63113017699 นางสาวสุปรียา วรรณเกษ

63113017700 นางสาวศศิพิมพ� โคตรวงษ�

63113017701 นางสาวพรรณพร ศรีสุทอ

63113017702 นางสาวพิศมัย สารบรรณ

63113017703 นางเครือวัลย� พรมวัง

63113017704 นางสาววารุณี อยู>สืบเชื้อ

63113017705 นางสาวจันทร�จิรา มาตย�เมือง

63113017706 นางสาวสุรีวัลย� มาตคํามี

63113017707 นางสาวป:ยนันท� ใจรักษ�

63113017708 นางสาวเย็นจิตร จันทะรัตน�

63113017709 นายกานต� ศรีประทุม

63113017710 นายสุริยา เสียงใส

63113017711 นางสาวศุภรัตน� เปรมไธสง

63113017712 นางสาวณัฐพร สมชัย

63113017713 นางปภัสรา หงส�วิลัย

63113017714 นางสาวธัญญารัตน� สิงห�พันธุ�

63113017715 นางสาวกนกวรรณ ขนันทอง

63113017716 นางสาวณัฐโสภิณ เลี้ยงประเสริฐ

63113017717 นางสาวอมรรัตน� วงเวียน

63113017718 นางสาวกฤษณาพร สุธรรมราช

63113017719 นายวัชรพงษ� ทองคํา

หน�า 611 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017720 นางสาวอารยา กลิ่นศรีสุข

63113017721 นายบันฑิตย� ทองดอนดู>

63113017722 นายวีระพล พังแสงสุ

63113017723 นางสาวประภาพิมพ� สมร

63113017724 นางสาวสโรชา จิตรม่ัน

63113017725 นางสาววณิชยา บุญเรือง

63113017726 นางสาวลลิตา ชัชวาลย�

63113017727 นางสาวสุธาสินี วันชูเสริฐ

63113017728 นางสาวรสรินทร� อุ>นเรือง

63113017729 นางสาวจารุวรรณ ป:โย

63113017730 นางสาวบุศรินทร� ยาเขียว

63113017731 นางสาวรัชดา บุตรวงค�

63113017732 นางสาวเบ็ญจมาศ หม่ืนลูกท�าว

63113017733 นางสาวชุตินันท� พิมพ�ดา

63113017734 นางสาวป:ยพร ไกรทิพย�

63113017735 นางสาวศศิวิมล สุวรรณชัยรบ

63113017736 นางสาวเปรมวดี นันทะสอน

63113017737 นางสาวชารีญา เทพบล

63113017738 นายศุภชัย รินไธสง

63113017739 นางสาวสุนารี ระวะรักษ�

63113017740 นางสาวนภา โสมาศรี

63113017741 นางสาวพลอยฤดี แก�วก>า

63113017742 นางสาวสุพิชชา ผาทอง

63113017743 นางสาวสุดารัตน� คงคํา

63113017744 นางสาวดาราพร จันทะมี

63113017745 นางสาววริยา นาคบุตร

63113017746 นางสาวเบญจมาศ ปล�องยาง

63113017747 นายวาทิน บรรเทา

63113017748 นางสาวอารียา โสมาศรี

หน�า 612 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017749 นางสาวเพ็ญทิพย� พรมดวงดี

63113017750 นายสรลักษณ� ผลรักษา

63113017751 นางสาวจันทร�ประภา อาบเงิน

63113017752 นางสาวณัฐริกา ดาคําพิเเศษ

63113017753 นายกุลภัทร วิบูลย�สิน

63113017754 นางสาวอรปรียา จันดาหาร

63113017755 นางสาวอรุณรัตน� อินอ>อน

63113017756 นางสาวธัญชนก ขันทะชา

63113017757 นายภานุวัฒน� สืบมา

63113017758 นางสาวอกนิษฐ� อิ่มพงษ�ศักด์ิ

63113017759 นางสาวศุภรัตน� ท>อนโพธ์ิ

63113017760 นางเยาวนาร� ตาลพันธุ�

63113017761 นางสาวปนัดดา พระจรสมบัติ

63113017762 นางสาวสุกัญญา ฮ�อเถาว�

63113017763 นางสาวศิริลักษณ� บุตรศรีโคตร

63113017764 นางสาวธัญญารัตน� จันทรานนท�

63113017765 นางธนภร เชื้อสาวะถี

63113017766 นางสาวมานะวีร� วงษ�ศรีรักษา

63113017767 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสว>าง

63113017768 นางสาวป6ทมา ใสส>อง

63113017769 นางรัตนาภรณ� รัตนวงษ�

63113017770 นางสาวพิมลพรรณ นาคเปUา

63113017771 นายคงทรัพย� คงเจริญ

63113017772 นางสาวณัฐติกานต� อาจทุมมา

63113017773 นางสาวนาฎนภา ผลจันทร�

63113017774 นางสาวชัญญา ชนะดี

63113017775 นางธัญพิมล โครตบุตร

63113017776 นางสาวนิตยา คึมยะราช

63113017777 นายพิษณุ จินารักษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017778 นางสาวอภิญญา หน>อสีดา

63113017779 ส.ต.ท.ธีระพงษ� กรรณลา

63113017780 นางสาวบุษบา ศิริ

63113017781 นางสาวสุพรรษา สีเงิน

63113017782 นางสาวนิตยา โคตรเครื่อง

63113017783 นางสาวกัณฐมณี ชัยประปา

63113017784 นางสาวกนกมณี เวโณ

63113017785 นายณัฐพงศ� แสงขัน

63113017786 นางสาวนิษฐา วุฒิงาม

63113017787 นางสาวสาธิตา ผลากาญจน�

63113017788 นางสาวชนกนันท� ภักดีกุล

63113017789 นางสาวสุมนทา ทาชาติ

63113017790 นางสาวณัฐการณ� แก�วพงค�

63113017791 นางสาวอัจฉรา ศรีรักษา

63113017792 นายตุลา พรหมคํา

63113017793 นางสาวภนิดา อมรสิน

63113017794 นางสาวป:ยาพร คําสอน

63113017795 นางสาวณัฐชา สุริยวงค�

63113017796 นางสาวนิภารัตน� ทัดไทย

63113017797 นายป:ยะพงษ� จันทร�หล>ม

63113017798 นางสาวกาญจนาภรณ� สิมมาโคตร

63113017799 นายวัชรพงษ� บุตรสุวรรณ�

63113017800 นายสํารวย ทองสุมาตร

63113017801 นายวัชระ แสงหาร

63113017802 นางสาวเพ็ญนภา ผิวสว>าง

63113017803 นางสาวเพ็ญนภา คําพันธ�

63113017804 นายเจตตรินทร� เทียมราช

63113017805 นายสุธานนท� แพงมาพรหม

63113017806 นางสาวจินตนา ป6ญญาพอ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017807 นางสาวสุพรรษา พรมภักดี

63113017808 นายสุทธิพงศ� อัศจรรย�

63113017809 นายพิพัฒน� พล จักษุ จินดา 

63113017810 นางสาวกนกกร โพธ์ิศรีรัตน�

63113017811 นางสาวนิรินทิพย� ฤทธ์ิศรีบุญ

63113017812 นางสาวปรียนุช ศรีคําภา

63113017813 นางสาวชฎาพร แพงภูงา

63113017814 นางสาววริณญา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113017815 นางสาวธนภรณ� แซ>เอีย

63113017816 นางสาวรุ>งอรุณ พลพฤกษ�

63113017817 นายก�องภพ คําภู

63113017818 นางสาวสุนิสา นาใจยงค�

63113017819 นางสาวโศรยา ศิริฟอง

63113017820 นางสาวนภารัตน� โสภากุล

63113017821 นายอธิพันธ� เลพล

63113017822 นางสาวประภัสสร บุราณสาร

63113017823 นางสาวสุริดา ผานะวงศ�

63113017824 นางสาวชัญญาดา โพนสิงห�

63113017825 นางสาวยลธิดา ทะวาปT

63113017826 นางสาวกาญจนา เดชโฮม

63113017827 นางสาวกุลธิดา ชาติมนตรี

63113017828 นางสาวสไบทิพย� ลีนาลาด

63113017829 นางสาวเนตรนภิตร� ลีเลิศ

63113017830 นายจิราพล ป6ญจะการ

63113017831 นางสาวสุนิตา พิมล

63113017832 นางสาวสิดาพร สกุณา

63113017833 นางสาวจุฬาลักษณ� กัปโก

63113017834 นายธนาชัย สุนารักษ�

63113017835 นางสาวอภิญญา ผิวสว>าง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017836 นายนนท� ต้ังกุลบริบูรณ�

63113017837 นางสาววีรยา จันทร�ชะฎา

63113017838 นายกิตติพงษ� คงหอม

63113017839 นางซูรานีซา ดาวังปา

63113017840 นางสาววรัญญา อินปาว

63113017841 นางสาวเอมอัชณา หงษ�คําเมือง

63113017842 นางสาวรัชญา บุพศิรMฺ

63113017843 นางสาวจุฬาลักษณ� ภูมิเพ็ง

63113017844 นางสาวพรศิริ วิเศษหวาน

63113017845 นางสาวทองอยู> ชาวสวน

63113017846 นางสาวสิริภาพร พิมพ�วัน

63113017847 นางสาวเนาวรัตน� หม่ืนชนะสงคราม

63113017848 นางสาวนาตยา มีโสภา

63113017849 นางสาวศศิMวิมล ผลจันทร�

63113017850 นางสาวประกายแก�ว สมศรี

63113017851 นายทัศน�พล อุดมมา

63113017852 นางสาวจิดาภา เพ็งสว>าง

63113017853 นางสาวพิมพ�พรรณ รถหามแห

63113017854 นายจีระศักด์ิ ศรีพรหมษา

63113017855 นางสาวสิริวรรณ วงค�จันทะ

63113017856 นางสาวสุธิดา มณีรัตน�

63113017857 นายวิทวัส หมีกุล

63113017858 นายนัฐอนันต� นิกร

63113017859 นายปณิธาน สิงห�คํา

63113017860 นายเด>นสรรค� ฟองอ>อน

63113017861 นางปวริศา บุตรดี

63113017862 นางสาวอัมรา ศูนย�จันทร�

63113017863 นายปริญญา อ�นมา

63113017864 นางสาวอิสรา แสนจันศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017865 นางสาวสุพิชฌาย� ซิวพร

63113017866 นางสาวอภิญญา อุปโมง

63113017867 นายธนศักด์ิ จราฤทธ์ิ

63113017868 นายปกาสิต ทัศคร

63113017869 นางสาวยุพยงค� เข่ือนพงษ�

63113017870 นางสาวกัญวัฒน� มงคลสวัสด์ิ

63113017871 นางสาวชลธิชา ชอบประดิษฐ�

63113017872 นายภาณุวัฒน� โคตรธรรม

63113017873 นางสาวอินทุอร ธาตุทอง

63113017874 นายรุ>งสุริยา สันตะลับ

63113017875 นายดลมินทร� หูมแพง

63113017876 นางสาวศานันทินี ธรรมจักร�

63113017877 นางสาวแคทรียา วิยะนัด

63113017878 นางสาวยุวดี ทิศศิลา

63113017879 นายเดชดํารง ศรีพันธบุตร

63113017880 นางสาวพนิดา อ>อนอัฐ

63113017881 นางพรมงคล หลาบเงิน

63113017882 นางสาวจรินพร งามล�น

63113017883 นางสาวประภัสรา คุ�มผล

63113017884 นางสุดาวรรณ ศรีจันทะ

63113017885 นายจิรายุ จันทร�หอม

63113017886 นายนัฎฐพงษ� ฮามพิทักษ�

63113017887 นายศิรวิทย� รัตนะเพชร

63113017888 นางสาวสิโรบล รจพจน�

63113017889 นางสาวมนต�ชญา โตมุงคุณ

63113017890 นายกอบศักด์ิ ศรีรักษา

63113017891 นางสาวนภาพร คําชมภู

63113017892 นางสาววรัชยา วงศ�จันทร�

63113017893 นางสาวจรรยาศิรินันท� ใจม่ัน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113017894 นายอภิชาติ ศรีวิราช

63113017895 นางสาวศศิวิมล เภาพาน

63113017896 นางสาวศิริพร แก�ววงษา

63113017897 นายอนุชา คําคุณนา

63113017898 นางสาวชนัญชิดา พรมกุลัง

63113017899 นางสาววราภรณ� มาสุข

63113017900 นางสาวยลดา ชาวไทย

63113017901 นางสาวอุบลรัตน� ด�วงยา

63113017902 นายวียะยุทธ ฐานะสุข

63113017903 นางสาววิมลวรรณ ศรีไสว

63113017904 นางสาวชนิดา ผาแก�ว

63113017905 นางสาวสิรารัตน� แก�วสมบัติ

63113017906 นายธนรัตน� พฤกษานุศักด์ิ

63113017907 นายณัฐพงศ� สุวอ

63113017908 นางจารุณี ฝูงพิลา

63113017909 นางสาวอรอุมา สีม>วง

63113017910 นางสาวนิภาภรณ� ยศป6ญญา

63113017911 นางสาวจิรอร แสงสีทา

63113017912 นางสาวพัชราภา เอี่ยมสอน

63113017913 นายวิสูตร เสนานิคม

63113017914 นางสาวอาทิตฐาพัณณ� รักษาสิทธ์ิ

63113017915 นางสาวศรัณย�พร ไวยวรณ�

63113017916 นางสาวปรางทิพย� พวงกันยา

63113017917 นางสาวสุธิตา สมป6กษ�

63113017918 นางสาวสุรีธร ต>างโอฐ

63113017919 นางสาวเกศรินทร� ไชยป6ญญา

63113017920 นายศิรนันท� เจริญไชย

63113017921 นายภิญโญ ไก>เครื่อง

63113017922 นางสาวบุษบา คํายอด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63113017923 นางสาวพชรภัทร วาดเสนะ

63113017924 นางสาวมณทิพย� ยาสุขศรี

63113017925 นายธนวรรธน� เมืองโคตร

63113017926 นางสาวสุธารัตน� ศรีคําภา

63113017927 นายธีรารุวัฒน� ใยพันธ�

63113017928 นางสาวศิรดา พิลาวัลย�

63113017929 นายบุญฤทธ์ิ บุญเดช

63113017930 นางสาวชุลีพร ปานโปU

63113017931 นายศุภชัย สาระสิทธ์ิ

63113017932 นางสาวจินดาภรณ� ป6นคํา

63113017933 นางสาววราภรณ� บัณฑิต

63113017934 นางสาวจริยา นครธรรม

63113017935 นายสุรินทร� โรจน�เจริญชัย

63113017936 นางสาววิลัญญา ขาวขันธ�

63113017937 นางสาวมนัสนันท� มหิพันธุ�

63113017938 นางสาวนุสรา บุตรโชติ

63113017939 นางสาวณัฐมล บุญเทียม

63113017940 นางสาววิไลพร ผาลี

63113017941 นางสาววารีรัตน� พูลเพ่ิม

63113017942 นางสาวนริศรา ง้ิวสีดา

63113017943 นายนพวิชญ� พรมสิทธ์ิ

63113017944 นางสาวธนศร เหง�าน�อย

63113017945 นายไอศูรย� อุตราชา

63113017946 นางสาวอรนุช ขุนใหญ>

63113017947 นางสาวเตือนใจ วรโชติ

63113017948 นายฐิติพงษ� รัตนชัย

63113017949 นางสาวศิราพร สุวรรณไกษร

63113017950 นางสาวสนองใจ ดอกทองหอม

63113017951 นางสาวเปมิกา ศุภวรรณวิบูล
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63113017952 นางนิรมนต� เปTยกไธสง

63113017953 นางสาวกัณฐิกา อาจวิชัย

63113017954 นางสาวอรนุช วิพรรณะ

63113017955 นายณัฐเชษฐ� แสนธารณะ

63113017956 นางสาวอินทิรา อุตรนคร

63113017957 นางสาวจารุวรรณ ฝXายสงค�

63113017958 นางสาวนภัสรพี ศรีแพงมูล

63113017959 นางสาวสุวิภา แสงอรุณ

63113017960 นางสาวสุภาพร บุญใบ

63113017961 นางสาวอัญชลี อุปพงษ�

63113017962 นางสาวกมลพรรณ แก�วกาหลง

63113017963 นายธงชัย ชอบไร>

63113017964 นางสาวสุรีรัตน� การีชุม

63113017965 นางสาวเพ็ญพักตร� เสน>ห�ดี

63113017966 นางสาวศิริภรณ� เหมะธุลิน

63113017967 นายอัครชัย สมพบ

63113017968 นายจิรวัฒน� แจ�งคํา

63113017969 นางสาวลลิตตา ศิลารักษ�

63113017970 นายธนาพงษ� ทิทึกทักษ�

63113017971 นายจตุฉัตร นามบุปผา

63113017972 นางสาวทิพย�ระนาด ชินพรม

63113017973 นางสาวอรวีร� หิรัญพันธ�M

63113017974 นางป6ทมา พะขุนทศ

63113017975 นายดลวัฒน� ป6ทมนาคร

63113017976 นางสาวลลิตา อาปามะเก

63113017977 นางสาวจิราพร จันดา

63113017978 นายนันทวัฒน� แสนหวิม

63113017979 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�แก�ว

63113017980 นางสาวณัฐทรียา บัววัน
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ระดับปริญญาตรี

63113017981 นายวัชระ กองทองนอก

63113017982 นายอภิชาติ โลตุลิต

63113017983 นางสาววาสนา เรียบร�อย

63113017984 นางสาวจินตนันท� โมรัตน�

63113017985 นายอรรถพล พระสว>าง

63113017986 นางสาวศิรินทิพย� ป6ตโสม

63113017987 นางสาวภรินภรณ� จอมทรักษ�

63113017988 นางสาวป:ยาภรณ� มุมทอง

63113017989 นายเกษฎาวุธ วิเศษศรี

63113017990 นายเฉลิมพล สัจจาสังข�

63113017991 นางสาววรดา สุริยะมาตร

63113017992 นางสาวอภิญญา เพชรวิเศษ

63113017993 นายกิตติพงษ� โภคาพานิช

63113017994 นางสาวศิริวรรณ วงค�ชาชม

63113017995 นายภูมัย หาสุระ

63113017996 นายชวภณ พรหมอารักษ�

63113017997 นางสาววันวิสาข� อยู>หนู

63113017998 นางสาวขวัญจิรา ถาวรทอง

63113017999 นางสาวชฎาพร พรหมสาขาฯ

63113018000 นางสาวนิรชา คูนาวงษ�

63113018001 นายสิรวัชร พันมณี

63113018002 นางสาวนภชนก ปากอุตสาห�

63113018003 นายสมศักด์ิ จันทร

63113018004 นายอาทิตย� ถนนนอก

63113018005 นายรังษี นันทะ

63113018006 นายอรุณ รักษาใหญ>

63113018007 นางสาวมินตรา จาบบุญมา

63113018008 นายธนารักษ� หงชูตา

63113018009 นางสาวศุทธินี เที่ยงธรรม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113018010 นายศักดาวุฒิ เหียงแก�ว

63113018011 นางสาวกรรณิญา รัตนะ

63113018012 นางสาววรรณิศา จะตุเทน

63113018013 นางสาวจงกลจิตร กองแก�ว

63113018014 นางสาวจุฑามาศ บัณฑิต

63113018015 นายมณเฑียร อาสาสร�อย

63113018016 นายนราธิป สุวรรณไตร

63113018017 นายดิเรกรัตน� ขุนจร

63113018018 นายรัฐพงษ� โพธาราม

63113018019 นางสาวสุภาพร เหล>าชาติ

63113018020 นางสาวศิริรัตน� ระดาบุตร

63113018021 นางวรรณภา ทองเทียม

63113018022 นางสาวนัทธมน เหมือนสร�อย

63113018023 นางสาววรพรรณ ไชยรักษ�

63113018024 นายวิทวัส เจริญรัตน�

63113018025 นายทิวากร คงสอนศรี

63113018026 นายทศพล สุทธิป6ญโญ

63113018027 นางสาวสกุลรัตน� ผุดผ>อง

63113018028 นางสาวณิชาพรรณ เผ>ากัณหา

63113018029 นางสาวศิเรมอร ขันขวา

63113018030 นางสาวณัฐกานต� โพธ์ิเต้ีย

63113018031 นายธาดา เวทย�วัฒนพงษ�

63113018032 นางสาวดลฤดี มาลาศรี

63113018033 นายวีรยุทธ สําแดงชัย

63113018034 นายวุฒิชัย ผงอินทร�

63113018035 นางสาววฤนดา มุสิกวัน

63113018036 นางสาวศุภลักษณ� ธรรมวงค�

63113018037 นางสาวจันทร�จิรา แกะทาคํา

63113018038 นายธนากรณ� อุดรเขตร
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ระดับปริญญาตรี

63113018039 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�เพชร

63113018040 นางทิพยดา บ>อสิน

63113018041 นายภานุกร ดีบุรี

63113018042 นางสาวป6ญชลี สุวัณณกีฏะ

63113018043 นายประภาส วันทอง

63113018044 นางสาวชนัญชิดา ศรีวงศ�

63113018045 นายหัสธพล อินทร�ม>วงไทย

63113018046 นายพงษ�ธร ด>านอุดร

63113018047 นางสาวอัจฉราภรณ� จําปาทอง

63113018048 นายชานนทร� พลอาษา

63113018049 นางสาวเอริกา ก่ิงแก�ว

63113018050 นางสาวชญาภา บุญศักด์ิ

63113018051 นางสาววิจิตรา ด�วงม่ัง

63113018052 นายธีระศักด์ิ มัชฌิมพงษ�

63113018053 นายวันเฉลิม พลรัตน�

63113018054 นางสาวกมลชนก ภาคภูมิ

63113018055 นายปรัชญา แสงคําพระ

63113018056 นายย่ิงยศ สุจริต

63113018057 นายศักด์ิดา แก>นสาร

63113018058 นายพัทธพล เมืองแวง

63113018059 นางสาวกุลกัญญา ทองแย�ม

63113018060 นางสาวสุนิตา สมบัติหลัา

63113018061 นายณัฐวัฒน� มุลคําเกต

63113018062 นางสาวจิตรดา ชินวงศ�

63113018063 นางสาวระพีพรรณ ศรีสังข�

63113018064 นายศุภฤกษ� ภาษาเวทย�

63113018065 นางสาววิชุดา บุญชาญ

63113018066 นางสาวศิริกานต� พุทธา

63113018067 นางสาวณภัทร สิงสุข
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ระดับปริญญาตรี

63113018068 นางสาวนิรัตน� แพงน�อย

63113018069 นางสาวระพีพร เมืองนาง

63113018070 นางสาวรชยา อาจปาสา

63113018071 นางสาวณัฏฐ�ป6ณชญา กึนสี

63113018072 นางสาวปภัสรา ธรรมรัตน�

63113018073 นายอัษฎาวุฒิ ชุมแสง

63113018074 นายอมรเทพ คนคล>อง

63113018075 นายอนวัช บุญเฮ�า

63113018076 นายวรุตม� พิมพาภรณ�

63113018077 นายนนทกร ทบหลง

63113018078 นายเขมรัฐ มะณีแสน

63113018079 นายศราวุธ หอมพรมมา

63113018080 นางสาวพรภิมล นินชานนท�

63113018081 นางสาวอุไรวรรณ วังพิบูล

63113018082 นายจิรพงศ� จันทร�สว>าง

63113018083 นางสาวอินทิพร ทองโสด

63113018084 นายกีรติ ศรีทาธร

63113018085 นางนันธวรรณ ศรีสุข

63113018086 นางสาวนิตยา วังทะพันธ�

63113018087 นายณัชพล ศึกสงคราม

63113018088 นายศึกษา ศรีสุพรรณ�

63113018089 นางรมณีย� ธิโนวงค�

63113018090 นายธนกฤต อิทธิสัมพันธ�

63113018091 นางสาวจิราพร โพนอาจทัน

63113018092 นายสราวุฒิ ขุ>มด�วง

63113018093 นายโยธิน พันธ�ทา

63113018094 นายศุภชัย ชัยวิชา

63113018095 นายพชร พิมพ�พาเรือ

63113018096 นางสาววนิดา มาตราช
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63113018097 นางสาวอาภาพร กันหา

63113018098 นางสาวทศพร อินทศร

63113018099 นางสาวพรทิพย� อันอามาตย�

63113018100 นางสาวจุฬารัตน� ไฝทาคํา

63113018101 นางสาวสุภาภรณ� โพนทา

63113018102 นางสาวกฤตยา ทองประเสริฐ

63113018103 นางสาวรุจิรา วงศ�อนุ

63113018104 นายชาญวิทย� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113018105 นางสาววนิดา สารวงษ�

63113018106 นายรุจเวธน� สิมมะโน

63113018107 นางสาวสุนิตา เหลาพรม

63113018108 นางสาวปานตา จะมะรี

63113018109 นายสุรชัย ถกลกิจสกุล

63113018110 นายโยธิน สุวรรณวัฒน�

63113018111 นางสาวณัฐิดา เทพิน

63113018112 นางสาวเกวลิน หลีอินทร�

63113018113 นายธวัชชัย อรุณพงษ�

63113018114 นางสาวจิราภรณ� ฝXายราษฎร�

63113018115 นางสาวขนิษฐา เรืองราม

63113018116 นางสาวสุรีรัตน� ใยแก�ว

63113018117 นางสาวพรทิพย� ไชยศรี

63113018118 นางสาวชฎาพร ศรีสัตตรัตน�กุล

63113018119 นายมาโนช บาริศรี

63113018120 นางสาวกรกนก โยปทุม

63113018121 นางสาวศิริลักษณ� สมสอง

63113018122 นางสาวสวีณา เกษางาม

63113018123 นายฐิตวัฑฒน� บุญเสง่ียม

63113018124 นายจักรพรรดิ ศิริประเสริฐ

63113018125 นายกฤษกร ไชยราช

หน�า 625 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018126 นางสาวณัฐฐา ศิลาพจน�

63113018127 นางสาวสุทธิตา ใจซ่ือ

63113018128 นายจงศักด์ิ คําอาจ

63113018129 นางสาวศิริลักษณ� อุส>าห�

63113018130 นายก>อเกียรติ รัตนะ

63113018131 นายวันเฉลิม มีประสงค�

63113018132 นางสาวอินทิรา วีระพันธุ�

63113018133 นายอภิสิทธ์ิ สีชาเเอ>น

63113018134 นางสาวณัฐกานต� ต�นเตย

63113018135 นายจาตุรงค� บุญหนัก

63113018136 นายศุภกฤต สีทาไข

63113018137 นางสาวธันยาภรณ� สีดาบุญมา

63113018138 นางสาวประภาพร พันธุ�คํา

63113018139 นายสุชาติ เรณะสุระ

63113018140 นางสาวสุดารัตน� ไชยศรี

63113018141 นายสถิตย� วรรณสุข

63113018142 นางสาวพรทิวา จันทรเสนา

63113018143 นายกฤษดา วันนา

63113018144 นางสาวตริษา มะโนมัย

63113018145 ว>าที่ร�อยตรีภูวดล ไชยศรี

63113018146 นางสาวนรีพร สังแดง

63113018147 นายธันวา จันจวง

63113018148 นางสาวนิตยา แก�วไชย

63113018149 นางสาวเมฑิตา ม>านโคกสูง

63113018150 นางสาวอุมาพร พวงเพ็ชร

63113018151 นางสาวชุลีกร กอกษัตริย�

63113018152 นายพนมกรณ� สาธุชาติ

63113018153 นางสาวภัทรนันท� การุญ

63113018154 นางสาวแสงดาว สนมศรี

หน�า 626 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018155 นางพัชรินทร� อินธิดา

63113018156 นายมนัสศักด์ิ โคตรณรงค�

63113018157 นางสาวิตรี ทองโสม

63113018158 นางสาวชลธิชา ศรีหาเศษ

63113018159 นางสาวกีรติ สุทธิ

63113018160 นางเนตรดาว ช>วยรักษา

63113018161 นางสาวจันทร�จิรา สีนวลแล

63113018162 นางสาวณัชชา พินจอง

63113018163 นางสาวอรพินธ� รัตนพลที

63113018164 นายพิษณุ อภัยโส

63113018165 นางสาวพนิตสุภา เคนสี

63113018166 นางสาวกนกพร พระสว>าง

63113018167 นางสาวพรรณรายณ� สารสิน

63113018168 นางสาวราตรี พวงประดิษฐ

63113018169 นางสาวสุพรรษา เกษมสานต�

63113018170 นางสาวสุภาภรณ� คําภาษี

63113018171 นางสาวแพรวไพลิน ทองสิงห�

63113018172 นางสาวอินทิรา สังข�ส�ม

63113018173 นางสาวรัตนา เว�นบาป

63113018174 นางสาวธัญสินี พลนาล�อม

63113018175 นายอิทธิกร อินทร�แสง

63113018176 นางสาวสุขชฎา อินทป6ญญา

63113018177 นายวรา พงษ� เดชะ

63113018178 นายอภินันท� แสนบุญศิริ

63113018179 นางสาวอภิชญา เจริญวงค�

63113018180 นางสาวปรัตน�ชนันต� โพนชัยยา

63113018181 นายธนศักด์ิ สากุลา

63113018182 นางสาวณัฐธยาน� น�อยมนตรี

63113018183 นางสาวกันทิมา ภิลัยวรรณ�

หน�า 627 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018184 นายศรันย� ยลโสภณ

63113018185 นางสาวเบญจมาศ กุลภา

63113018186 นางสาวบุษบา พรมอินตา

63113018187 นางสาวณัฏฐ�พัชร� จันทะพรหม

63113018188 นายอัจฉริย� ศรีนวล

63113018189 นางสาวพรนภา ชายทวีป

63113018190 นายคมธัน ศรีจันทรา

63113018191 นายณัฐพงษ� เนตรเขียน

63113018192 นางสาวมลธิตา ฮมแสน

63113018193 นายจิรพันธ� ทันพานิชย�

63113018194 นางสาวณัฐวิภา ประเทศสิงห�

63113018195 นางสาวนวิยา สรสิทธ์ิ

63113018196 นายศราวุธ ลือคําหาญ

63113018197 นายรัชพันธุ� นันทราช

63113018198 นางสาวเพชรพร ไชยรัตน�

63113018199 นายรุ>งโรจน� โคจํานงค�

63113018200 นางสาวชนานันท� เคนคํา

63113018201 นางสาววิชญาพร สวนสง>า

63113018202 นายจิรทีปต� ชุมศรี

63113018203 นางสาวขวัญจิรา มุลตอลคะ

63113018204 นางสาวพิมพ�อรัญ มันยะรัตน�

63113018205 นายวุฒิชัย โสสนุย

63113018206 นางสาวเสาวลักษณ� แสงรักษา

63113018207 นางสาวดวงหทัย ประเสริฐศรี

63113018208 นายราชิต แสนลัง

63113018209 นางสาวรัตนาภรณ� สงสอน

63113018210 นายพัฒนศักด์ิ โมรา

63113018211 นายเตชินท� สิงหนาท

63113018212 นางสาวสิริรัมภา เวียงธรรม

หน�า 628 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018213 นางสาวชไมพร พรามด่ิง

63113018214 นางสาวลักษิกา ยะสาธะโร

63113018215 นางสาวนับทอง หมายม่ัน

63113018216 นางสาวอรณี ไขประภาย

63113018217 นางสาวปนัดดา ณุวงษ�ศรี

63113018218 นางสาวบุลพร คุณวงศ�

63113018219 นางสาวอรศิริ ทาสีดํา

63113018220 นางสาวภัทรวรินทร� จันทะวัน

63113018221 นางสาววริยาภา บุญมี

63113018222 นางสาวจีรารัตน� เหลาแตว

63113018223 นางสาวนภาพร ใยแก�ว

63113018224 นายอดิศร คูณทวี

63113018225 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ศรี

63113018226 นางสาวแพรวนภา ศรีมาตร

63113018227 นางสาวสุรีย�พร มากมาย

63113018228 นางสาวนภาศรี นิ่มพิลา

63113018229 นางสาวจิตตรา เหง�าโอสา

63113018230 นางสาวรัตติยา ปางชาติ

63113018231 นางสุภิญญา ศรีไพดร

63113018232 นางสาวธนพร สิทธิพรม

63113018233 นางสาวป:ยฉัตร ประจิต

63113018234 นางสาววรัญญา ชมภูจันทร�

63113018235 นางสาวเยาวภรณ� ตุ�ยกุลนา

63113018236 นางสาวจารุวรรณ เย็นวัฒนา

63113018237 นางสาวจุฑาภา นาสมวงศ�

63113018238 นายชวนากร ชลชาติสุวรรณ

63113018239 นางสาวมธุรส บุญชู

63113018240 นางสาวเพชรรัตน� จิตตรีศิลปC

63113018241 นายอาทิสิทธ์ิ ทวีแก�ว

หน�า 629 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018242 นางสาวขนิษฐา นาสูง

63113018243 นางสาวภัทราวดี เกษางาม

63113018244 นายปรีชาพล โพธิแวง

63113018245 นายบุรินทร� พ>อสิงห�

63113018246 นางสาวดารารัตน� อ>อนคํา

63113018247 นางสาววารีรัตน� ทัศนิยม

63113018248 นายรัชฎาวุฒิ คําภูแสน

63113018249 นางสาววชิราภรณ� ต�นคําใบ

63113018250 นางสาวศิรภัสสร มารอด

63113018251 นายตะวัน เอกรัชตพันธุ�

63113018252 นางสาวนุชนาถ ป6ดทาศรี

63113018253 นางสาวพัชรี เดือยพิมพ�

63113018254 นางสาววราพร มุกดาม>วง

63113018255 นายอนุวัฒน� เจริญชัย

63113018256 นายชนะภัย พิมพ�โคตร

63113018257 นางสาวนัทริกา อินทร�เสนลา

63113018258 นางสาวกัญญาณัฐ การุญ

63113018259 นางสาวนิภาวดี พิมพ�สิน

63113018260 นางสาวเขมนันท� สุธงษา

63113018261 นายเศกสรรศ� มูลเมือง

63113018262 นายนครินทร� มูลต๊ิบ

63113018263 นางสาวแคทรียา ทองอินที

63113018264 นายฐิติพงษ� แสงกล�า

63113018265 นางสาวศุจินันท� ตันวรพิพัฒน�

63113018266 นางสาววิภาวี อาจทุมมา

63113018267 นายวรายุ วงศ�ศรีรักษ�

63113018268 นายวิษนุวัตร โพธ์ิศรี

63113018269 นายภูวิศ โพธ์ิศรี

63113018270 นางสาวสาริณี ช>างแคน

หน�า 630 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018271 นายวัชรเรศร� เพียสา

63113018272 นางสาวหัทยา มอมุงคุณ

63113018273 นางสาวรุ>งนภา วงษา

63113018274 นายศุภฤกษ� คูหาทอง

63113018275 นางสาวณัฐญา คล>องดี

63113018276 นางสาววิไลวรรณ สีหะเนตร

63113018277 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม

63113018278 นางสาวอังคณา สุระเสนา

63113018279 นายศุภมิตร สําแดงภัย

63113018280 นางสาววิจิตรา สิทธิพรมมา

63113018281 นางสาวจุฑามาศ ไทรสงค�

63113018282 นายวศิน อุศยา

63113018283 นางสาวพีรณัฐ บํารุงสักขา

63113018284 นางสาวศิริวรรณ อินทร�มา

63113018285 นางสาวกัญญารัตน� เพ็งธรรม

63113018286 นายนรภัทร นรศักด์ิ

63113018287 นางสาวธันยธร สอนพรหม

63113018288 นางสาวนิภาพร บุญทัน

63113018289 นายวริทธ์ิ ทีปสว>าง

63113018290 นางสาววราภรณ� อ�วนแก�ว

63113018291 นางสาวเบ็ญจมาศ พรมแสงใส

63113018292 นายสุรชัย คําภาตัน

63113018293 นายชยพล ศรีหลิ่ง

63113018294 นางสาวขวัญภิรมย� สุระวิชัย

63113018295 นายสุรัตน� โสดา

63113018296 นางสาววิภาดา เหลาหนาด

63113018297 นางสาวจินตหรา ช>างแคน

63113018298 นายศุภกร อุปฮาต

63113018299 นางสาวอริสา จันดาวงค�

หน�า 631 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018300 นายภราดร ซ�ายสุพรรณ

63113018301 นางสาวจิราวรรณ จําปาใหญ>

63113018302 นายอริยะ งามสะอาด

63113018303 นางสาวพัทธนันท� โคตรศรีวงษ�

63113018304 นายสุริยา เขียวอาษา

63113018305 นางสาวเยาวลักษณ� สุขรี่

63113018306 นางสาวรัตนาภรณ� สีพิมสาร

63113018307 นางสาวประภัสสร วรรณฤกษ�

63113018308 นายพรภักด์ิ ทองที

63113018309 นางสาววัชริน เทพาลุน

63113018310 นางสาววรพรรณ สระทองจันทร�

63113018311 นางสาวกัญญารัตน� จันทะวงษ�

63113018312 นายณัฐวุฒิ แสงลี

63113018313 นางสาวอารยา ทองใคร�

63113018314 นางสาวสุทธิดา ศรีบุญราช

63113018315 นางสาววันวิสา ศรีบุรินทร�

63113018316 นายศุภชัย ประทุมพร

63113018317 นางสาวศุภคชา เพ็ญภักดี

63113018318 นางสาววาสนา สงกลาง

63113018319 นางสาวคณิดา นันตะริสี

63113018320 นางสาวนริศรา จันดาดํา

63113018321 นางสาวมณีรัตน� เหลาไชย

63113018322 นางสาวพรวิลัย ขวานทอง

63113018323 นางสาวรุ>งนภา ภูแข็ง

63113018324 นางสาวกุลธิดา หอมชื่นใจ

63113018325 นางประภาศรี นาคนชม

63113018326 นายชัยวัฒน� คําอ�อ

63113018327 นายพลภัทร แห�วเพ็ชร

63113018328 นางสาวสุดารัตน� จันทาทุม

หน�า 632 จาก 865                
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018329 นางสาวเนรัญชลา บุญเมือง

63113018330 นายวีระยุทธ ทิพเนตร

63113018331 นางสาวปราณี ทะนะสูตร

63113018332 นางสาวสุธิตา อินทิสาร

63113018333 นางสาววราพรรณ เภาวนะ

63113018334 นายตะวัน พวงพันธุ�

63113018335 นางสาวอัจฉราพร แก�วชูฟอง

63113018336 นางสาวฤทัยรัตน� คําดี

63113018337 นางสาวสุภาพร ไตยราช

63113018338 นายราชันย� มนตรี

63113018339 นายคมกริช ศิริชลธรรม

63113018340 นายศราวุธ บุตรดาวาปT

63113018341 นางสาวเทียนทอง สมัย

63113018342 นายฐิตินันท� นิลมงคล

63113018343 นางสาวพรพิมล ธนูหงษ�

63113018344 นายสุรเวศม� ลีเบาะ

63113018345 นายพิเชษฐ พร�อมชนะชัย

63113018346 นางสาวกรรณิการ� นครังสุ

63113018347 นางสาวสุดารัตน� บุญญะ

63113018348 นางสาวเจนจิรา โสภาภักด์ิ

63113018349 นางสาวนภัทรธมณฑ� แสงโสดา

63113018350 นางสาวกรรณิกา สิงโง

63113018351 นางสาวจิราพร ผลจันทร�

63113018352 นายคัคนันท� ไชยวงศ�

63113018353 นางสาวปวีณา ราชชมภู

63113018354 นายชุมแสง อินธิชิตร

63113018355 นางสาวเจนจิรา แก�ววงษา

63113018356 นางสาวธัญญลักษณ� พรมภาพ

63113018357 นางสาวสิริภรณ� จันทร�วงศ�
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63113018358 นายองอาจ เดชน�อย

63113018359 นางสาวอรนุช สุทธิอาจ

63113018360 นางสาวอาฒยา วันทองสุข

63113018361 นางสาวจารุกัญญ� สมเสนาะ

63113018362 นางสาวสุภารัตน� ศรีมุกดา

63113018363 นางสาวธัญลักษณ� สิทธิสาร

63113018364 นางรินนา โคตะเสนา

63113018365 นางสาวนงคราญ บุตตะวงค�

63113018366 นางสาวนัฐกานต� โทสิงห�

63113018367 นางสาววิภาวรรณ ภูธรเลิศ

63113018368 นายอานพ อุบัวบล

63113018369 นางสาวรัชณี บุตราช

63113018370 นางสาวผุษฎี วิจิตร

63113018371 นายศักด์ิมงคล ผิวขํา

63113018372 นางสาวกุลธร โลหะประเสริฐ

63113018373 นายประกาศิต แวงคํา

63113018374 นางสาวนันท�นภัส สุขศาลา

63113018375 นางสาวพิศมัย สาระถี

63113018376 นางสาวสุวนันท� ประทุมวัน

63113018377 นางสาวอรอุมา สีมืด

63113018378 นางสาวนิศากร ผาใต�

63113018379 นายธนพล ณ อุบล

63113018380 นายวรวุฒิ วิเศษสัตย�

63113018381 นางสาวณัฐธิดา บัวคํา

63113018382 นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ

63113018383 นางสาวยุพาพรรณ จันทร�ดาภิรักษ�

63113018384 นางสาวอรจิรา จิตธรรม

63113018385 นางสาวธิดารัตน� เสนาประชุม

63113018386 นายบดินทร ภาวะ
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63113018387 นายอนุชิต บึงบุญศรี

63113018388 นางสาวศิริกัญญา ชากุทน

63113018389 นางสาวลัดดาวัลย� เหลี่ยมสิงขร

63113018390 นางสาววิลัยวรรณ สนมสี

63113018391 นางสาวอนุศรา บุดดีคํา

63113018392 นางสาวจิราพร วงค�ไชยสิทธ์ิ

63113018393 นายอารักษ� มุ>งหมาย

63113018394 นางสาวนิโลบล มณีโชติ

63113018395 นายอัษฎาวุธ อินทร�กอง

63113018396 นายเรวัต ธงวาส

63113018397 นางสาววาสนา มลต�สิงห�

63113018398 นางสาวเยาวเรศ อุนานุยา

63113018399 นางสาวพนัสดา เชื้อวงค�พรม

63113018400 นางสาวจตุพร อุตรศาสตร�

63113018401 นางสาวถนพ บุผู

63113018402 นางสาวชุลีพร ศิลาอ>อน

63113018403 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิริชัยสุขเจริญ

63113018404 นายเกริกเกียรติ จันทร�โพธ์ิ

63113018405 นายทวีเกียรติ แสงพรหมศรี

63113018406 นายอนุชิต ศรีมงคล

63113018407 นางสาวกัลยานี ภูหม่ืน

63113018408 นายคณิต ฤทธ์ิมูลชา

63113018409 นายกัญญาภัทร เพชรวิชัย

63113018410 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณชัยรบ

63113018411 นางสาวจิรัชยา นพเก�า

63113018412 นางสุมาลี ดวงพัง

63113018413 นางสาวกรณิการ� สุโพเมือง

63113018414 นางสาวภิญญดา สุนทราวิรัตน�

63113018415 นายสิทธิกร กันนะลา
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63113018416 นางสาวชุติมา จอกแก�ว

63113018417 นางสาวฉัตรนภา จันทร�สมุทร

63113018418 นายปกรณ�เกียรติ พรมโคตร

63113018419 นางสาวสโรชา ศิริแสง

63113018420 นางสาวป6ตพร จันทะป6ดสา

63113018421 นางสาวสีดา ชาแสน

63113018422 นางสาวณัตยา สุพรรณ

63113018423 นางสาวยงฤดี จรศรชัย

63113018424 นางสาววันทนา ทันยศ

63113018425 นางสาวฐิรัชญา ชนะชัย

63113018426 นางสาวเนตรนภา จันทะศักด์ิ

63113018427 นางสาววาสนา วงษาเคน

63113018428 นายภานุรุจ ทะนันชัย

63113018429 นางสาวนุชรี คะป6ญญา

63113018430 นางนิษฐานันท� เกตุคํา

63113018431 นางสาวรวินท�นิภา ฉัตรเกษ

63113018432 นางสาวจุฑามาศ อริยสนิท

63113018433 นางสาวสุภัสสรา ชาญชิด

63113018434 นางปรมัติ ปุยะติ

63113018435 นายอภิศักด์ิ นาแก

63113018436 นางสาวรัตนาภรณ� ภูวาปT

63113018437 นางสาวนิรชา พาภักดี

63113018438 นางอลิศรา โคราช

63113018439 นายศรายุทธ ลาภบุญเรือง

63113018440 นายธนัญชัย สุทธิอาจ

63113018441 นางสาวจีรนันท� พลราชม

63113018442 นายธนบัตร คัมภ�บุญยอ

63113018443 นางสาวธิติมา ศิริภักด์ิ

63113018444 นางสาวสุธิดา จําปาทอง
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63113018445 นางสาวชบาไพร สุวรรณชัยรบ

63113018446 นายเนติพงษ� น�อยดี

63113018447 นางสาวสุนิตา ศรีดวงสา

63113018448 นางสาวทิพย�สุดา คงสันเทียะ

63113018449 นางสาวช>อผกา ธุราวรรณ

63113018450 นางสาวสุรินทร โทอุดทา

63113018451 ว>าที่ ร.ต.ชายมงคล มานะจักร�

63113018452 นางสาวชัญญาพัทธ� กําไรทอง

63113018453 นางสาวนภัสกร ค�าเจริญ

63113018454 นางสาวละอองดาว บุญโสม

63113018455 นางสาวอังสุฎา แถมโฮง

63113018456 นางสาวมารตรี โกด�วง

63113018457 นางสาวอรธิดา อนุศาสตรชน

63113018458 นางสาวดารุณี ใจสุข

63113018459 นางสาวสกลสุภา จันทรา

63113018460 นางสาวประกายมาศ ชาวกะมุด

63113018461 นายสุเมธ แสงคาร�

63113018462 นางสาวขนิษฐา ศิริวารินทร�

63113018463 นางสาวรัตนากร สุวรรณแสง

63113018464 นางสาววิลาสินี นิกูลกาญจน�

63113018465 นางสาวปริตา แสนลุน

63113018466 นายชัชชาญ ง้ิวสีดา

63113018467 นายภูชิต พลสิมมา

63113018468 นายศิรวิทย� ทับอาษา

63113018469 นางสาวพรสุดา ปUองนู

63113018470 นายตะวัน กัลยากุล

63113018471 นางสาวพิชชา กนกไทย

63113018472 นางสาวจันทร�ทิพย� แจ�งชัยศรี

63113018473 นายวีระเดช ชัยหงษา
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63113018474 นางสาวพรนิภา บุตรรินดา

63113018475 นายวิศนุ ศรีนวลจันทร�

63113018476 นางหนึ่งฤทัย พุกวงษ�

63113018477 ว>าที่ร�อยตรีหญิงวิชุดา หากันได�

63113018478 นายศุภชัย ปากประโคน

63113018479 นายจักรพงษ� หารรัด

63113018480 นางสาวเสมียน ดํานิล

63113018481 นายจิรเดช นามเสาร�

63113018482 นางสาวยุพิน ภูวงษ�

63113018483 นางสาวอรทัย ไชยชาติ

63113018484 นางสาวสโรชา โพนกองเส็ง

63113018485 นางสาวลัดดาวัลย� วิลาศ

63113018486 นางสาวกาญจน�พิชชา มะโหรี

63113018487 นายพรภวิษย� ศรีพูนอนันท�

63113018488 นางสาววณัชพร สุทธิกุล

63113018489 นางสาวนิชชา ใจลังกา

63113018490 นายรวิภาส กัณหา

63113018491 นายจตุพล นามนาย

63113018492 นางสาวนิตยา ลับภู

63113018493 นางสาวรุ�งนภา เดชแพง

63113018494 นางสาวเจนจิรา อินธิสาร

63113018495 นางสาวศศิวิมล โพธ์ิศรี

63113018496 นายวิทยากร ภู เก�า แก�ว 

63113018497 นายสิงขร บุญอินทร�

63113018498 นายภุชงค� ศิริสุวรรณ

63113018499 นางสาววิไลวรรณ พินิจมนตรี

63113018500 นางสาวฉัตรฐานันท� มลัยสี

63113018501 นางสาววริศรา รักษาภักดี

63113018502 นายสุภาพ แก�วพิลา
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63113018503 นางสาวมโนประภา นนสีลาด

63113018504 นายอนันทชัย สิมมา

63113018505 นายภรป ทับทิม

63113018506 นายวิทูรย� สีคําอ�าย

63113018507 นางสาวสุกัญญา ชาวงษ�

63113018508 นางสาวอัจจิมา โทนสิมมา

63113018509 นางสาวศิวพร เทียนทองดี

63113018510 นางสาวเพ็ญจันทร� ธงยศ

63113018511 นางสาวพุทธธิดา เอื้อแท�

63113018512 นายนับธนา สุรกาญจน�

63113018513 นางสาวฤทัยรัตน� อุปพงษ�

63113018514 นางสาวสุภาพร ทุ>งสาร

63113018515 นางสาวกฤติยา ผลาโชติ

63113018516 นายวิศิษฐ� พิกุล

63113018517 นายศิริวัฒน� ศรีสมบัติ

63113018518 นางสาวอาภาภรณ� แสงสุโท

63113018519 นายอภิวิชญ� ป6ดสําราญ

63113018520 นางสาวฉันทนา เกษทองมา

63113018521 นางสาวทิพย�สุดา มาหินกอง

63113018522 นางสาวเบญญาภา แก�วศรีนวม

63113018523 นายเรวัฒน� วงศ�กวานกลม

63113018524 นางสาวป:ยะนุช ตาลโยธา

63113018525 นายจารุกิตต� อนันตวิรนิจกุล

63113018526 นางสาวสายธาร สีนวลแล

63113018527 นางสาวละมัยจิตร ปานาพรม

63113018528 นางสาววิระณี นามวิชา

63113018529 นางสาวจตุพร เต็มตาวงษ�

63113018530 นางสาวมาลินี ศรีสาระ

63113018531 นางสาวจตุภรณ� เชื้อหาญ
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63113018532 นางสาวณัฐกาญจน� ถีติปริวัตร�

63113018533 นางชุติมา ขันตี

63113018534 นางสาวพิมพ�ใจ วงษ�สะอาด

63113018535 นางกชกร เดชทองทิพย�

63113018536 นางสาวธนาภรณ� ชมภูพิษย�

63113018537 นายจีระยุทธ� สมนึก

63113018538 นางสาวทินประภา ชนะวงษ�

63113018539 นางสาวป6ทมา โคตรคําหาร

63113018540 นางสาวระวิวรรณ พรมคําน�อย

63113018541 นายสิทธิศักด์ิ สมจิตร

63113018542 นางสาวดารุณี วงค�ศรีชา

63113018543 นางสาวกัลญาณี คล�ายกับคํา

63113018544 นางสาวนิชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113018545 นายณัฐวุฒิ ถนอมชื่อ

63113018546 นางสาวทอพิชชา อธิกุลกานต�

63113018547 นางสาวดาวปริญญา โยธะวงค�

63113018548 นางสาวอภัสนันท� ลาสุนนท�

63113018549 นายศศิศกิจ สุขกุล

63113018550 นางป6ณพร โคตรมงคล

63113018551 นางสาวศิวนาถ คําภูแก�ว

63113018552 นายพร�อมพล ม่ังมูล

63113018553 นางสาวอารยา สืบอุทัย

63113018554 นายศุภวิชญ� จิตธรรมมา

63113018555 นายมาร�ค เจซอน รีบูเรียโน โคตรแสง

63113018556 นางสาวศรัณย�พร บุตรโพธ์ิ

63113018557 นายพรหมสันต� วัฒนา

63113018558 นางสาวสุภาวดี ภูผาลี

63113018559 นายไตรฤทธ์ิ ตัณสวัสด์ิ

63113018560 นายพรศักด์ิ บงบุตร

หน�า 640 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018561 นางสาววิภาดา หลาบมาลา

63113018562 นางสาวป6ณฑิตา มังศรี

63113018563 นางสาวศิริธร อินทะเกษ

63113018564 นางสาวมุนินทร� สิงห�วงษ�

63113018565 นางสาวปรียาภรณ� โยธาตรี

63113018566 นายชิดพงศ� บาทชารี

63113018567 นางสาวพนิดา นาคพรมมินทร�

63113018568 นางสาวกนกวรรณ ลําพูน

63113018569 นางสาวรจรินทร� รุ>งเรือง

63113018570 นางสาวนิติยา สิริกิต

63113018571 นางสาวธนัญญา วิริยะพรหม

63113018572 นางสาวชนากานต� ขันกสิกรรม

63113018573 นางสาวกฤติยา อินธิแสง

63113018574 นางสาวผกามาศ มูลประเสริฐ

63113018575 นายปฏิเวทย� รอบรู�

63113018576 นายอนุชาติ เรียงคุณ

63113018577 นายเอื้ออังกูร นพธนาวรทิพย�

63113018578 นางสาวสุนิศา โสภาบับ

63113018579 นางสาวกัลยา ป6นต๊ิบ

63113018580 นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณโค

63113018581 นางสาวมานิดา พรมนาค

63113018582 นางสาววนิดา สาขา

63113018583 นางสาวเตือนใจ ไชยศรี

63113018584 นางสาวพัชวิดา ธัญญรักษ�

63113018585 นางสาวณัฐชา ขันธ�ศรีโพธ์ิ

63113018586 นายทัศพล พิมโคตร

63113018587 นางสาวจันทร�จิรา รัตน�พลแสน

63113018588 นางประภาภรณ� โคตมี

63113018589 นางสาวสุพัฒตรา อุประ

หน�า 641 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018590 นางสาวอรทัย ราชาดํา

63113018591 นายวรชิต คําคง

63113018592 นางสาวมาริสา มุลสุมาลย�

63113018593 นายกฤษณ� ปวงศรี

63113018594 นางสาวกัญญารัตน� แสงวงค�

63113018595 นางสาวทิพาวรรณ วงค�จันทร�เรือง

63113018596 นางสาวจุฑามาศ คําวันดี

63113018597 นางสาวสุภาภรณ� ศรีลารักษ�

63113018598 นางสาวศิรินทรา ลาวงศ�เกิด

63113018599 นางสาวศิริลักษณ� แหมไธสง

63113018600 นางสาวรัตติกาล พรมทองดี

63113018601 นางสาวทิพย�อัปสร เบ็ญชัย

63113018602 นางสาวฐานันดร� อุเสนา

63113018603 นางสาวสุติมา ช>วยแสง

63113018604 นางสาวเกษมณี บุตรศรี

63113018605 นางสาวนภามาศ ผิวสวัสด์ิ

63113018606 นายศุภกร กองเปUา

63113018607 นางสาวอินทิราพร เดชพันธ�

63113018608 นายกีรติกุล ฆารสาย

63113018609 นางสาวมยุรี พันจัน

63113018610 นางสาวเจนจิรา กามดํา

63113018611 นางสาวอภิชญา เหมืองทอง

63113018612 นายกานต�พิชชา นMิละพันธื

63113018613 นางสาวศิรดา อินทบุญศรี

63113018614 นางสาวณิชารีย� กัลยา

63113018615 นางสาวธัญญาวดี เมฆวัน

63113018616 นายณัฐวุธ แสงพรหม

63113018617 นายสุรสิทธ์ิ ทุมวรรณ�

63113018618 นางสาวกลิ่นผกา อินทรักษา

หน�า 642 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018619 นางสาวพิมพ�ชนก ถมโพธ์ิ

63113018620 นางสาวพรพิมล หาญนุภาพ

63113018621 นางสาวกนกวรรณ สอนพิมพ�พ>อ

63113018622 นางสาวจุฑารัตน� อินทร�ยู>

63113018623 นางสาวพัทธ�ธีรา ติยะบุตร

63113018624 นางสาวศิขรินทร� ศรีสร�างคอม

63113018625 นางสาวมณฑิรา พลแพงขวา

63113018626 นางสาวยุวันดา เหมือนบับ

63113018627 นายธนัทเทพ แก�วโวหาร

63113018628 นางสาวนิตยา คัณทักษ�

63113018629 นางสาวศิริญญา ดิMษเจริญ

63113018630 นายพรหมรัตน� พรหมบุตร

63113018631 นางสาวพนิดา สายบุญมี

63113018632 นายณัฐพล สาขามุละ

63113018633 นายนัทติกร กรพันธ�

63113018634 นางสาวกมลวรรณ มนตรีสา

63113018635 นางสาวสิริกร แสนมิตร

63113018636 นางสาวดวงจันทร� บุตรฉิม

63113018637 นายพัฒนเดช บุราณ

63113018638 นางสาวทิพวรรณ คุ�มหินลาด

63113018639 นายพงศ�สิทธ์ิ กําลังมา

63113018640 นางสาวธนพร สาโคตร

63113018641 นางสาวดวงเดือน จันทิหล�า

63113018642 นางสาวภัคจิรา อัครศักดิศรี

63113018643 นางสาวจิรญา คําวันดี

63113018644 นางสาวพรภิมล ขันธวุธ

63113018645 นายวุฑฒิชัย วงศ�กาฬสินธุ�

63113018646 นายธนบดี ปานย้ิมภคกุล

63113018647 นางสาวอทิตยา บุญอุ�ม

หน�า 643 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018648 นางสาวเจนจิรา กันณรัตน�

63113018649 นายสรวิศ ศรีวงศ�

63113018650 นางสาวนิรชร รินทราช

63113018651 นางสาวปรียนุช อาจหาญ

63113018652 นางสาวโสภิดา สิงหาด

63113018653 นายนันทวุฒิ ไชยเวศ

63113018654 นางสุพิชฌาย� สุริยันต�

63113018655 นางสาวกัลยวรรธน� ภูพิมสันต�

63113018656 นางสาวเกษมณี บุตรสา

63113018657 นางวาสนา จันทรัตน�

63113018658 นางสาววาสนา นามขันตรี

63113018659 นายเอกวิทย� บุญแสง

63113018660 นางสาวเกวลี คอกทอง

63113018661 นายปุญญพัตน� สาระขันธ�

63113018662 นางสาวทวินันท� รัตนวงศ�

63113018663 นางสาวกัญญาพัชร โพธ์ิศรี

63113018664 นายชานนท� ธนาอนุกูล

63113018665 นายอดุลเดช ลีพรม

63113018666 นายณัฐพล ลาพรม

63113018667 นางสาวช>อระวี ใบขุนทศ

63113018668 นางสาวกนกวรรณ บุญชาญ

63113018669 นางสาววรินยุพา มาตราช

63113018670 นางสาวสรัญญา ปUองสุวรรณ

63113018671 นายณัฐวัตร โคตรแสนลี

63113018672 นายชัยณรงณ� ใจทัศน�

63113018673 นายสุขสันต� ขะทุม

63113018674 นายพงษ�สิทธ์ิ คําพิสัย

63113018675 นางสาวภัทรวดี ป6ญญาสวัสด์ิ

63113018676 นายอนุชา ทศศะ

หน�า 644 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018677 นางสาวสุจิตรา แคนหนอง

63113018678 นางสาวมะนาว มูลตรีภักดี

63113018679 นางสาวอุไรวรรณ พิมพ�ตะคุ

63113018680 นางสาวทิพย�รัตน� พิมพ�นนท�

63113018681 นางสาวธัญชนก มาตย�นอก

63113018682 นายอานนท� ปUองจัตุรัส

63113018683 นางสาวสุภนันท� ทริตชาติ

63113018684 นางสาวเอมวดี นะคะจัด

63113018685 นางสาวฐิตาพร ต้ังวิวัฒน�

63113018686 นางสาววิริญา นามพุทธา

63113018687 นายกฤตยาคม สตารัตน�

63113018688 นายฐิติพันธ� ปรีสัน

63113018689 นางสาวนิลาวัลย� สร�างโศก

63113018690 นายภควัฒน� โพธาราม

63113018691 นางสาวสุพรรษา สุรันนา

63113018692 นางสาวสุนิสา คําสุขดี

63113018693 นายสถาพร แจ>มสุวรรณ

63113018694 นางสาวสุนิสา ชัยบุดดี

63113018695 นางสาวเสาวณีย� ชมคุณ

63113018696 นายปริญญา ชารี

63113018697 นางสาวแพรวพรรณ ศรีงามเมือง

63113018698 ว>าที่ ร.ต.ศรายุทธ แสงมะโน

63113018699 นางสาวกันยารัตน� วรรณวิเศษ

63113018700 นางสาวฐานิตา ร>วมรักษ�

63113018701 นายเกียรติศักด์ิ พรหมสมบัติ

63113018702 นายวิทยา สุริยัน

63113018703 นายอัครพงษ� วงพรมมา

63113018704 นางสาวสุวิมล โพนทา

63113018705 นางสาวปรางค�ทิพย� พรหมพินิจ

หน�า 645 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018706 นายเก>งอนันต� อันทะเกตุ

63113018707 นางสาวสมฤทัย หดไธสง

63113018708 นางผกาทิพย� ขอถือกลาง

63113018709 นางสาววรารักษ� ทองมี

63113018710 นางสาวเบ็ญญา จันลาวงศ�

63113018711 นางสาวสินินาฎ ศรีภูมิภักด์ิ

63113018712 นายอติราช พันธะสุมา

63113018713 นางสาวกาญจนา บุญพันธ�

63113018714 นางสาวภัทรวดี วรรณพฤกษ�

63113018715 นายอานนท� สุทธิวิเศษ

63113018716 นางสาวศิริพร มหิปโภชน�

63113018717 นายพิชญ�พงศ� เพ็งสกุล

63113018718 นายสุพจน� หัดที

63113018719 นายเนติMพงษ� สุวรรณรงค�

63113018720 นางสาวศิริรัตน� จันทร�จ�อย

63113018721 นางสาวอชิรญา ทองแสน

63113018722 นางสาวกานต�พิชชา จักรเสน

63113018723 นายวัฒนา พรมสิทธ์ิ

63113018724 นายโกวิทย� บุญภา

63113018725 นางสาวศศิธร จงใจงาม

63113018726 นางสาวปาริฉัตร รูวิชิตร

63113018727 นางสาวสุดารัตน� ส>งศรี

63113018728 นายณัฐวุฒิ นิลแสง

63113018729 นางสาวศรัญญา คําภักดี

63113018730 นายธนวัฒน� อรุณรักษา

63113018731 นางสาวนงนุช สงวนนาม

63113018732 นางสาวณัฐพร พานทอง

63113018733 นางสาวกนกทิพย� อินธิราช

63113018734 นางสาวนุศรา จันสด

หน�า 646 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018735 นางสาวบังอร อยู>เย็น

63113018736 นางสาวรุ�งนภา สังสีราช

63113018737 นางสาววรพรรณ ขอคํา

63113018738 นางสาวสิรินภา มงคลเกตุ

63113018739 นางสาวภัทรวดี อรุณา

63113018740 นายกิตติวัฒน� ชาวไร>

63113018741 นายเจษฏา ฝาระมี

63113018742 นางสาวขวัญพิชชา ไชยโก

63113018743 นายกิตติพงศ� สีอาจ

63113018744 นายศราวุธ สีทํามา

63113018745 นายสัจจพร มุ>งสูงเนิน

63113018746 นางญะริญญพัทธ� ขุนทุม

63113018747 นางสาวดวงใจ พละการ

63113018748 นายพชร ต้ังนิธิบุญ

63113018749 นางสาวจุฑารัตน� หาคําจารย�

63113018750 นางสาวขนิษฐา ไตรแก�ว

63113018751 นางสาวอัจฉรา พลบูรณ�

63113018752 นายศรัณย� กองมณี

63113018753 นางสาวณัฐณิชา มาตราช

63113018754 นายวีรนนท� คํามุงคุณ

63113018755 นายชานน วุฒิ

63113018756 นางสาวขวัญฤดี จันทรผล

63113018757 นายอาทร แดงนา

63113018758 นางสาวกัญจนณัฏฐ� จะโนรัตน�

63113018759 นายสิทธิพร จันทร�มาเมือง

63113018760 นายธวัชชัย สีวันนา

63113018761 นางสาวศศิธร สมป:ตะ

63113018762 นางสาวธัญญารัตน� ราชหุ>น

63113018763 นายคินกรณ� จันทร�สุข
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018764 นายทีฆายุ แสวงเพชร

63113018765 นางสาวสุวนันท� นาคหงษ�

63113018766 นางสาวจิราวรรณ โชติพันธ�

63113018767 นางสาวศิริรัตน� ใจดี

63113018768 นางสาวมนัสนันท� พลซักซ�าย

63113018769 นางสาวจุฬาลักษณ� กองโค

63113018770 นางสาวปรียาพร แก�วสุวรรณ

63113018771 นางสาวศิรประภา บุดดีคํา

63113018772 นางสาวสุทธ์ิธิดา เมนะสวัสด์ิ

63113018773 นายพงศ�ภูดิศ ชัยบรรหา

63113018774 นายมานิตย� แขวงคําคุณเมือง

63113018775 นายไตรรงค� วงษ�สามารถ

63113018776 นายเวียงชัย ยาวงษ�

63113018777 นางสาวจีระนันท� รามฤทธ์ิ

63113018778 นางสาวอติกานต� พละงาม

63113018779 นายกชศรัณย� ดวงปรีชา

63113018780 นายกฤษดา เอี่ยมมี

63113018781 นายกนกศักด์ิ หันทําเล

63113018782 นายจักรกฤษ บุญประคม

63113018783 นายแบงค�ชาติ คําหอม

63113018784 นางสาวพิมพ�พรรณ ป6ญจะมี

63113018785 นายเจนณรงค� ศิริฟอง

63113018786 นางสาวพรรณิภา สีดา

63113018787 นายอนุเดช จันอบ

63113018788 นายกัมปนาท โคโยทา

63113018789 นางสาวสุรัติยา ทองต้ือ

63113018790 นางสาวณัฐกานต� ซีแพง

63113018791 นายณัฐพล ยะปะเภา

63113018792 นายวงศ�วิจิตร เสนจันทร�ฒิไชย

หน�า 648 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018793 นางสาวขนิษฐา อะนุ

63113018794 นางสาวนริศรา เหลาบัว

63113018795 นางสาวภัสสร ด�วงคําภา

63113018796 นางสาวบุญจิรา ภูยิหวา

63113018797 นางสาวประภัสสร วาจารัตน�

63113018798 นางสาวพราวพรรณ มังคละศิริ

63113018799 นางสาวอภิยาพร ชมภูจันทร�

63113018800 นางสาวปารมณี สุจริต

63113018801 นายนพพล อิ่มใจ

63113018802 นางสาวกรรณิกา เกตุดี

63113018803 นางสาววิชุตา ม่ันคง

63113018804 นายศุภกร เนนฐานันท�

63113018805 นางสาวภคพร พรมดวงศรี

63113018806 นางสาวกรรณิการ� สังครุฑ

63113018807 นายวัชระ น�อยวิบล

63113018808 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�ศรีชา

63113018809 นายทวีศักด์ิ ใครบุตร

63113018810 นางสาวอนัญญา เชื้ออ>อน

63113018811 นางสาวณัฐธิดา นวลหงษ�

63113018812 นางสาวนันทพร แก�วโต

63113018813 นางสาวจตุพร จันอ>อน

63113018814 นางสาวบุษบา ทองจินดา

63113018815 นางสาวจินตนา โคตพรม

63113018816 นายอภิสิทธ์ิ ยศประสงค�

63113018817 นายพงษ�สิทธ์ิ คึมยะราช

63113018818 นายวชิระ เริงรื่น

63113018819 นายวรวุฒิ สุวรรณศาลา

63113018820 นายณัฐพงษ� หุมอาจ

63113018821 นางสาวอินธุอร คําแถม

หน�า 649 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018822 นางสาวอรณิช ผางจันทะ

63113018823 นางสาวสุดารัตน� พรหมมา

63113018824 นายพิสิฐ ต้ังวงษ�ศรีประไพ

63113018825 นางสาวทัศนีวงศ� เฉียบแหลม

63113018826 นางสาวอลิษา ขุนทะวาด

63113018827 นางสาววรัญญา ลี้พล

63113018828 นายนัฐพงศ� ดรเข่ือนสม

63113018829 นางสาวจารุวรรณ ชาวกล�า

63113018830 นางสาวกาญจนาพร เหลาแตว

63113018831 นายศิวพงษ� เพ่ิมพูล

63113018832 นางเย็นฤดี สิมมา

63113018833 นางสาวศิรินทร�ทิพย� วงวิลาศ

63113018834 นายปรัชญา พันธะศรี

63113018835 นางสุทัศตา จินดา

63113018836 นางภาวิณี วรรณพราหมณ�

63113018837 นางสาวธัญญลักษณ� หนูมอ

63113018838 นางสาวจารุวรรณ พวงทวี

63113018839 นางสาวผกามาศ แก�วผาบ

63113018840 นางสาวอัญชรี บุพตา

63113018841 นางสาวฟาร>า ตาเหยบ

63113018842 นางสาวศิริรัตน� บัตรสูงเนิน

63113018843 นายจักรกฤต จันทร�เกิด

63113018844 นายวิวัฒน� พวงหิรัญ

63113018845 นางสาวพรธิดา รัตนพล

63113018846 นางสาวจันทร�จิรา ชํามะลี

63113018847 นางสาวสุดธิดา วันดี

63113018848 นายณัฐพล ฤทธิวงศ�

63113018849 นางสาวดารุณี ชรินทร�

63113018850 นายธนพงษ� นรสาร

หน�า 650 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018851 นายศราวุฒิ เพียเอีย

63113018852 นางสาวสุจินตนา แสนคํา

63113018853 นางสาววรรณภา วงค�จวง

63113018854 นางสาวกรรณิการ� โยธาพันธ�

63113018855 นางสาวกัลยา พรหมโสภา

63113018856 นายวรรณรัตน� สกุลคู

63113018857 นางสาวธิดามาศ ภูสวัสด์ิ

63113018858 นายอานนท� ยศทอง

63113018859 นางสาวนิศาชล พิลางาม

63113018860 นางสาวรัตนาภร ถ่ินก�อง

63113018861 นางสาวปรีดาพร ไวชมภู

63113018862 นายชลธิศ กาญจนะ

63113018863 นางสาวชนิตา ลียากาศ

63113018864 นายตุลาการ ซ�อนเพชร

63113018865 นายอนุพงษ� ศิลปชัย

63113018866 นางสาวขวัญชีวา มีตราสิทธ์ิ

63113018867 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� จุลพิภพ

63113018868 นางสาวปริยานุช สิงห�คะ

63113018869 นายจักรกฤช หล�าชาญ

63113018870 นางสาวชนิดาภา ศรีไชยลา

63113018871 นางสาวกฤติยา ตะราษี

63113018872 นางสาวพนิดา จันทร�หอม

63113018873 นางสาวนัททรียา ใจสุข

63113018874 นางสาวสุจิวรรณ ชมภูนิมิตร

63113018875 นางสาวคัทลียา เชยคนชม

63113018876 นายชาติชาย พรหมสังขกุล

63113018877 นางสาวนุษบา ลินทอง

63113018878 นางสาวทัตพิชา ถึงใจ

63113018879 นางสาวณัฐธิดา อินทะชัย

หน�า 651 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018880 นางสาววิลาวัณย� เทพแก�ว

63113018881 นายอภิชิต จันทมาลี

63113018882 นางสาวกฤษณา เหล็กจาน

63113018883 นางสาวลัลน�ลลิลน� อ>อนช>วย

63113018884 นางสาวนฤมล ศรีมี

63113018885 นางสาวโยทกา ด>านลาพล

63113018886 นายพศิน อิ่นแก�ว

63113018887 นางสาวอัจรี โคตรมิตร

63113018888 นายวรวิทย� มาบพันนา

63113018889 นายจักรกฤษ คําฝอย

63113018890 นางสาวอุบลวรรณ ชินคํา

63113018891 นางสาวจิตษฎา อุทธบูรณ�

63113018892 นางสาวจินดาพร วงค�ศรีชา

63113018893 นางสาวป:ยะพร สิงหา

63113018894 นางสาวมะลิวัลย� จําปาน�อย

63113018895 นายจิรกฤต ภาคกุหลาบ

63113018896 นางสาวไพลิน กองแก�ว

63113018897 นางสาวสุกัญญา จํารูญศิริ

63113018898 นายปรัชญา ข>วงทิพย�

63113018899 นางสาวศิริพร อินสีดา

63113018900 นางสาวอังวรา นัฐพงศ�พานิชย�

63113018901 นายกิตติพันธ� ป6ญญาวงค�

63113018902 นางสาวสุธิดา พรมอินทร�

63113018903 นางสาวบุศยมาศ อุบล

63113018904 นางสาววิชญา น�อยสิมมะ

63113018905 นางสาวอนามิกา บัวเผื่อน

63113018906 นายกฤษฎา แข�นา

63113018907 นางสาวกาญจน�หทัย กองภา

63113018908 นางสาวดาพร หนันทะ

หน�า 652 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018909 นางสาวสุมิตา จิตรนอก

63113018910 นางสาวกนกพร แสนกุล

63113018911 นางสาวปริยฉัตร ศรีพล

63113018912 นางสาวอารียา สํารวย

63113018913 นางสาวฐิติชญา มีบัวทอง

63113018914 นายฐานนท� ติงสะ

63113018915 นางสาววารุณี สุระทอน

63113018916 นางสาวพิมพ�ชนก เสนะบุตร

63113018917 นายณรงค�ฤทธ์ิ นวลน�อย

63113018918 นายธีรวัฒน� แปUนประโคน

63113018919 นางสาวนิศาชล อุปะระมี

63113018920 นางสาวนฤชยา ชั้นงาม

63113018921 นายชนะชน นาสมตรึก

63113018922 นางสาววาสิฏฐี แก�งคํา

63113018923 นายเทพประพันธ� มณีรัตน�

63113018924 นางสาวจริญญา แก�วหาวงค�

63113018925 นายอนุชิต สุมังคะ

63113018926 นายวรกฤษณ� โคตรภู

63113018927 นายพุทธิพงษ� แก�วน�อย

63113018928 นางสาวนิติยา สีดายา

63113018929 นางสาววัชรี แก�วกาบิล

63113018930 นายภาคภูมิ ดวงมนตรี

63113018931 นายจักรพงศ� วงศ�ประทุม

63113018932 นายเจษฎา ผันผ>อน

63113018933 นางสาวเบญญาทิพย� นรสาร

63113018934 นางสาวสมฤทัย บุญคํามูล

63113018935 นายธงชัย ศรีอ>อน

63113018936 นางสาวชลลดา เรืองศักด์ิ

63113018937 นางสาวอภิญญา มธุรสวันทนา

หน�า 653 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018938 นางสาวพัชราภรณ� โกษาจันทร�

63113018939 นายเทพวิญ�ู แก�วกํา

63113018940 นายทวีศักด์ิ ขุสุวรรณ

63113018941 นายจงรักษ� ดึงประโคน

63113018942 นางสาวป6ทมาวดี ฉิมสุข

63113018943 นายโยธิน บัวระภา

63113018944 นางสาวเพ็ญศิริ โกนสันเทียะ

63113018945 นางสาวชญธร จิตตรง

63113018946 นายทวีศักด์ิ จันทะม>วง

63113018947 นางสาวปรียาพร เครือสาร

63113018948 นางสาวพรทิพย� อ�วนอินทร�

63113018949 นางสาวธนิสสรา อุ>นกลม

63113018950 นางสาวอรอุมา เนตรภักดี

63113018951 นางสาวชุดาพร บัวสาย

63113018952 นายเชิดชัย กัลยาบาล

63113018953 นายปนาท วงศ�วิเชียร

63113018954 นางสาวทัตพิชา บรรหาร

63113018955 นางสาวเมศิณี ปะนํามะสังข�

63113018956 นางสาวพัตต�วราภรณ� อุดรสรรพ�

63113018957 นางสาวอรัญญา สีกระมุท

63113018958 นายพันธุ�พัชร� พสุมาตร

63113018959 นางสาวชไมพร ทองที

63113018960 นางสาวอรอนงค� โยธาศรี

63113018961 นางสาวชไมพร ศรีบุรินทร�

63113018962 นางพัฒนาพร สีหาราช

63113018963 นายอนุวัฒน� พันธุสัน

63113018964 นางกิจกัญญา จันทร�เพ็ญ

63113018965 นางสาวณัฐฐา ประเสริฐสังข�

63113018966 นางสาววริศรา ชัยสิทธ์ิ

หน�า 654 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113018967 ว>าที่ร�อยตรียศธศักด์ิ จิรป:ตุพงศ�

63113018968 นางสาวพิมพ�ปภาดา สุนีกร

63113018969 นายอติเทพ กองธรรม

63113018970 นางสาวอารีรัตน� ลาดโพธ์ิ

63113018971 ว>าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล ยศป6ญญา

63113018972 นายพิชเญศ เจตินัย

63113018973 นางสาวอัญชลี วรศรี

63113018974 นายรัชชานนท� เคนพิทักษ�

63113018975 นางสาวชนนิกานต� แพงคําฮัก

63113018976 นางสาวยลธิดา พุฒาอามาตย�

63113018977 นางสาวบุญสิตา จันทร�แปลง

63113018978 นางสาววาสนา จงจอหอ

63113018979 นางสาวอารีตา กาพรหมวงศ�

63113018980 นายศุภวิชย� วิเศษแก�ว

63113018981 นางสาวรัตนาภรณ� หอมสาย

63113018982 นางสาวสุทธิณี คํามะโนชาติ

63113018983 นางสาวเพ็ญพร วะชุม

63113018984 นางสาวอารีรักษ� แปะทา

63113018985 นางสาวรสสุคนธ� สุทธิรักษ�

63113018986 นางสาวธัญรดา ดวงบุปผา

63113018987 นางสาวโสรยา มณีโรจน�

63113018988 นางสาวพัชรินทร� สุราราช

63113018989 นางสาวรุ>งทิพย� สุขภาค

63113018990 นางสาวนันทิกานต� พรหมพินิจ

63113018991 นายพิทักษ� ป:ยะ

63113018992 นางสาวอนุธิดา สุวรรณสุขา

63113018993 นายพิชัย โคตะเสนา

63113018994 นางสาวสุพัฒนา ลุนอุบล

63113018995 นางสาววนิดา แก�วโยธา
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63113018996 นางสาวป6ฐมาพร ทัศคร

63113018997 นางสาวกอบแก�ว อินนันท�

63113018998 นายเดชฤทธ์ิ สันรัมย�

63113018999 นายกวี ศรีรัตนอุดร

63113019000 นายมงคล วะรังษี

63113019001 นางสาวทิวาธร ภูทะวัง

63113019002 นางสาวพรสุดา ประสมศรี

63113019003 นางสาวปวีณา พันธ�พิมพ�

63113019004 นางสาวนิญากร กุจนา

63113019005 นางสาวไพจิตรา สุวรรณชาติ

63113019006 นางสาวสุดารัตน� ว>องไว

63113019007 นางสาวกนกวรรณา คงไข>

63113019008 นายรัฐพงศ� ลินทะละ

63113019009 นางสาวนรัชชญา ป6สสาเวียง

63113019010 นายอังศุธร บุญช>วยเหลือ

63113019011 นางสาวฐชาภัทร ศรีประเทศ

63113019012 นายณรงค�ชัย ตุ�มคําอู>

63113019013 นางสาวพิมพ�ภัค ไกรเกียรติสกุล

63113019014 นางสาวธิยารัศม์ิ นารินทร�รักษ�

63113019015 นางสาวญาณิศา ศักดา

63113019016 นางสาวสุพรรษา ทองกันทม

63113019017 นายนิติวัฒน� โสภิรักษ�

63113019018 นางสาวกัลยา มาตย�วิเศษ

63113019019 นางสาวสิริธนพัทร ป:ติวัฒนพสุธร

63113019020 นางสาวยุภาลักษณ� เขียวลมัย

63113019021 นางสาวจรินัน หม่ืนสาย

63113019022 นางสาวพรปวีณ� วังทะพันธ�

63113019023 นายเมตไตรย เจริญไชย

63113019024 นางสาวเกศินี นามมูลตรี
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63113019025 นางสาวนิภาพร แก�ววิเชียร

63113019026 นางสาววิลาสินี โพธ์ิงาม

63113019027 นางสาวชลธิชา มาตแก�ว

63113019028 นายรณชัย เข่ือนกองแก�ว

63113019029 นายณัฐวุฒิ วิโย

63113019030 นางกมล ทุมสะกะ

63113019031 นางสาวศิริพร จันทะศูนย�

63113019032 นางสาวอภิญญา ภักด์ิสงศรี

63113019033 นายณัฐพล นามมี

63113019034 นางสาวนิราวรรณ บุญทน

63113019035 นางสาวมยุราพร สุทธิประภา

63113019036 นายศุภพล ประทัยบุตร

63113019037 นางสาวปานรดา สิทธิราช

63113019038 นางสาวจิราภรณ� สะสิกุล

63113019039 นายสหกิจ สุริวรรณ

63113019040 นางสาวอรอุมา สมใจ

63113019041 นางสาววันวิสา ไหมคํา

63113019042 นางสาวเกณิกา พนาวัฒนวงศ�

63113019043 นายวสันต� ตะโนนทอง

63113019044 นางสาวกุลจิรา จันลาวงศ�

63113019045 นายสิรภพ หิรัญกุลบวร

63113019046 นายอรรถพล เสาวรส

63113019047 นางสาวศิระดา ป:ยวัฒน�รุ>งโรจน�

63113019048 นายกฤษณะพงศ� จันทร�สุริยะ

63113019049 นางสาวเมวิกา จอมทะรักษ�

63113019050 นายอัฐพล พิไชยฤกษ�

63113019051 นางสาวฐิติยา คูนันทะ

63113019052 นางสาวแสงระวี แฮนหลุน

63113019053 นางสาวศศิธร บัวเนี่ยว
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63113019054 นางสาวภัคจีรา รักษาขันธ�

63113019055 นางสาวรัตน�ธิกร กลยะณี

63113019056 นางสาวสิริรัตน� อุปนันท�

63113019057 นางสาวเอมอร แก�วใหญ>

63113019058 นายสักกะ เหล>าบ�านค�อ

63113019059 นายธาดา แก�วศรีนวล

63113019060 นางสาวปภัสนา ปากชํานิ

63113019061 นางสาวปาริชาติ ไทยสา

63113019062 นายอาทิตย� ป6ญจมาตร

63113019063 นางสาวอรอุมา แก�วอุ>น

63113019064 นายพงศ�รัตน� ศรีวรรณวงษ�

63113019065 นางสาวพิสมัย ดาบพิมพ�ศรี

63113019066 นายชนินทร� สุขศรีงาม

63113019067 นางสาวขวัญชนก อุดสม

63113019068 นางสาวธิดารัตน� เจริญศรี

63113019069 นางสาวเจษนภา นาจันบุ

63113019070 นางสาวศิรินาถ ชุมแวงวาปT

63113019071 นางสาววนิดา โคตรมณี

63113019072 นางพณิชา ไกรศรีวรรธนะ

63113019073 นายกัณธนภัทร� พงษ�เภา

63113019074 นางสาวอรยา ชรินทร�

63113019075 นางสาวกาญจนา วรสาร

63113019076 นางสาวสุรภา พิมมาตย�

63113019077 นางสาวชุลีนารถ เที่ยงจิตร

63113019078 นางสาวสุพัตรา รัตนวิเศษ

63113019079 นายพงศ�สรร เดชา

63113019080 นายนิตินัย เสง่ียมวัฒนะ

63113019081 ว>าที่ รต.หญิงนิรัดดา จําวงค�ลา

63113019082 นายกิตติศักด์ิ จันทะลุน
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63113019083 นายจักรพันธ� อุปแสน

63113019084 นางสาวคชาภรณ� บทนอก

63113019085 นางสาวอมรรัตน� รามพันซะ

63113019086 นางสาวจิราภรณ� เทศนาเรียง

63113019087 นายศักรพงศ� เอกรัฐ ศรีมังคละ

63113019088 นางสาวรัตน�ชนก บุนนท�

63113019089 นางสาวนิดติญา ชวนสําราญ

63113019090 นางสาวจินต�จุฑา ขุมคํา

63113019091 นางสาวธิดาพร ผาสุทร

63113019092 นางสาวป:ติพร สุกขันต�

63113019093 นางสาวมณฑกานต� วรรณวัตร

63113019094 นางสาวณัฐพันธ� พลภักด์ิ

63113019095 นางสาวชลิตา คุณรักษ�

63113019096 นางสาวเมทินี ตรีแสง

63113019097 นางสาวชุลีพร โพธิสวัสด์ิ

63113019098 นายสุวิทย� ทองหม้ัน

63113019099 นายเทิดศักด์ิ นาทันริ

63113019100 นายรุ>งโรจน� แข็งแรง

63113019101 นางสาวใหม>สิริ นพคุณ

63113019102 นายสิทธิพงษ� มูลเทพ

63113019103 นางสาวรัตติยากร พรมศรี

63113019104 นายสมบูรณ� ผ>านเมือง

63113019105 นายพรชัย เหง�าละคร

63113019106 นายนิธิกร ฐานทนดี

63113019107 นางสาวบุศรารักษ� ศรีอินทร�

63113019108 นางสาวธนันท�ลดา หูมแพง

63113019109 นางสาวนิภาพร ขนันทอง

63113019110 นายวิเชียร อุตรพรม

63113019111 นางสาวกาญจนา พันนาคํา
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63113019112 นางสาวฤทัยรัตน� ภักดีอํานาจ

63113019113 นายอิทธิพล นาหิรัญ

63113019114 นางสาวสุวนันท� สุขผล

63113019115 นางสาวมณีนุช สิมดี

63113019116 นางสาวจันทร�เพ็ญ อินธิแสง

63113019117 นางสาวสุวพีร� สะแสงสาร

63113019118 นายเสียน ชุมสีวัน

63113019119 นางสาวกนกพร นรภาร

63113019120 นางสาวสุพรรณี อุปพงษ�

63113019121 นางสาวธิดารัตน� พรมพิมพ�

63113019122 นายกนกพล ศรีธาวิรัตน�

63113019123 นางสาวพัชรินทร� หงษ�สีทอง

63113019124 นางสาวปวีนา สะเดาว�

63113019125 นางสาวอัญธิกา ทะวงศ�นา

63113019126 นางสาวอริษสา บุญบุตตะ

63113019127 นางสาวอริสา กุตาสี

63113019128 นางสาวพรนภา กาดํา

63113019129 นางนนทิยา เคนพุทธา

63113019130 นายภารากร ใจหาญ

63113019131 นางสาวอลิษา เคนคํา

63113019132 นายพิชัย แก�วหอม

63113019133 นางปรียากมล ศรีวิรัตน�

63113019134 นางสาวอริสา เดชกล�า

63113019135 นายมนตรี ศรีเจริญ

63113019136 นายพงษ�รวี วงศ�จิวะกุล

63113019137 นางสาววิลาสินี นามบุตร

63113019138 นางสาวปานใจ หลวงแก�ว

63113019139 นายไกรสร หงษ�ทอง

63113019140 นางสาวสาวิตรี สมีกลาง
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63113019141 นางสาวฐิตาภรณ� วงศ�พงษ�คํา

63113019142 นางสาวสุวนันท� พ่ึงทรัพย�

63113019143 นางสาววิไลลักษณ� แก�วดวงสี

63113019144 ว>าที่ ร.ต.หญิงธัญลักษณ� ร>องจิก

63113019145 นายณัฐพล ใยพันธ�

63113019146 นายสหชาติ ศรีเมือง

63113019147 นางสาวกัลยา กองตัน

63113019148 นายสิทธิพร ศรีคง

63113019149 นางสาวอินธุอร ศรีนันทา

63113019150 นายคีรี โสภาเวทย�

63113019151 นางสาวพรพักตร� สกุลกล�า

63113019152 นายชัยวัฒน� บัวสาย

63113019153 นางสาวสุจิรา เเสนสี

63113019154 นางสาวศรัณญา ภาโนมัย

63113019155 นายกฤตานน จันผาย

63113019156 นายพนพล ยศศรี

63113019157 นางสาวอรพรรณ ไพรีรณ

63113019158 นายสมหมาย ขอนจันทร�

63113019159 นางสาวขวัญหทัย ศรีปากดี

63113019160 นางสาวนาถตยา ศิริราช

63113019161 นางสาวธีราพร น�อยเมืองคุณ

63113019162 นายณัฐพล กันภัย

63113019163 นางสาวลักขณา กุลสา

63113019164 นางสาวอัญชิสา จิตตํานาน

63113019165 นางสาวณัฐชา พงษากลาง

63113019166 นายภาณุ ศรีพละธรรม

63113019167 นางสาวกัญจน�ธิยาภรณ� อ�วนพิพิธ

63113019168 นางสาวขวัญชนก ตุ�มสีคูณ

63113019169 นายวรวัตร นรสาร
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63113019170 นางสาวนงค�คาร พ่ึงพร�อม

63113019171 นายศูภณัฐ อุบาลี

63113019172 นางเขมิกา ทุมมาวัติ

63113019173 นางสาวณัฐสุดา สาระคน

63113019174 นางสาวโยธกาญจน� พูลสวัสด์ิ

63113019175 นางสาวสิริยากร โฮมปXา

63113019176 นางสาวมาริกา ภูยาทิพย�

63113019177 นางสาวหัทยา ปูXบุตรชา

63113019178 นายภูวดล ประจันทร�ศรี

63113019179 นายเอกพันธ� จันทาทํา

63113019180 นางสาวสุธิดา ลาปXาน

63113019181 นางสาวทัศนีย� นามวิเศษ

63113019182 นางสาวชฎาพร ทิพย�ทอง

63113019183 นายเทพรัตน� ภูวนนท�

63113019184 นางสาววรกร แสงสีอ>อน

63113019185 นางสาววราภรณ� ยังแสนภู

63113019186 นางสาววรัชญ�ชญา ศรีสถาน

63113019187 นางสาวมัชฌิมา โยธากุล

63113019188 นางศรินญา แสงโพธ์ิ

63113019189 นายอําพล ภูยาฟUา

63113019190 นายสโรช แก�วประกอบ

63113019191 นางสาวสุปาณี โคตะบิน

63113019192 นายอนันตรา หลวงใจ

63113019193 นางสาวพรรณนิดา เวียงสิมมา

63113019194 นางสาวอรอนงค� ทวีจันทร�

63113019195 นางสาวสุภาพร แนบทอง

63113019196 นางสาวยุพาภรณ� รักสุจริต

63113019197 นางสาวดวงกลม คุณวงศ�

63113019198 นางสาวกมล นุชิต
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63113019199 นางสาวจิตติมา สุทธิโสม

63113019200 นางสาวอุทุมพร ศรีบุญ

63113019201 นางสาวรัตนรดานันท� บุญประเสริฐ

63113019202 นางสาววิลาวรรณ นามวิชัย

63113019203 นางสาวเพ็ญพักต� รักษาศรี

63113019204 นางเบญจพร สอนถึง

63113019205 นางสาวพิจิตรา เรียมแสน

63113019206 นางสาวจันทร�เพ็ญ แสนเมือง

63113019207 นายกุศลชัย บุพศิริ

63113019208 นางสาวเสาวลักษณ� อุไร

63113019209 นางสาวยุภาพร เหล็กเพชร

63113019210 นายกฤติโชติ โอษฐิเวช

63113019211 นางสาวลลิตา ถ่ินจําลอง

63113019212 นางสาวผกามาศ ฝXายเพชร

63113019213 นายชาคริต พยัพพฤกษ�

63113019214 นางสาวสุดารัตน� โอ�น

63113019215 นางสาวสินีนุช คะสุดใจ

63113019216 นางสาวสกุลตลา แพงเพ็ง

63113019217 นายสิทธิพงษ� ยกชู

63113019218 นางสาวอรญา คําชมภู

63113019219 นางสาวปฏิพัทธ� ดวงจันทร�

63113019220 นางธิติมา สงเปลื่อง

63113019221 นางสาวชุติรัตน� สารวงษ�

63113019222 นางสาวหทัยชนก ไชยศล

63113019223 นางสาวนิยดา นันทะโคตร

63113019224 นางสาวณัฐชยา บุญมาพ่ึง

63113019225 นายปริญญา มหาโคตร

63113019226 นางสาวสุณัฐดา สีหาพันธ�

63113019227 นางสาวิตรี มาตคูเมือง
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63113019228 นางสาวชรินทิพย� ศิริภาพ

63113019229 นางสาวสุภาวดี สายศรี

63113019230 นายพงศ�รพี บุญรักษ�

63113019231 นางสาวบัณพร เบื้องบน

63113019232 นางสาวประภาวดี ดีกุดเรือ

63113019233 นางสาวพัชราภรณ� นนทคําจันทร�

63113019234 นางสาวจิตติมา โคกยะสุพรม

63113019235 นางสาวกรรณิการ� เฉลิมแสน

63113019236 นางสาวละอองดาว แพงศรี

63113019237 นางสาวมุทิตา พิมพ�คํา

63113019238 นางสาวชนิภรณ� พรหมภักด์ิ

63113019239 นายเอกราช รามางกูร

63113019240 นางสาวปารีดา คําสีทา

63113019241 นางสาวระพีพรรณ ขันทะสาร

63113019242 นางสาวอรทัย ชัยจันทร�

63113019243 นางสาวฐิติยากร คําภูเวียง

63113019244 นางสาวสุกานดา แก>นวงศ�

63113019245 นางสาวนริศรา พนันชัย

63113019246 นางสาวกฤษณา ขันลุน

63113019247 นายนิรัญ ไชยขํา

63113019248 นางสาวเกศรินทร� นิลดํา

63113019249 นางสาวภัคจิรา สอนสา

63113019250 นางสาวสุกัญญา พรมมา

63113019251 นายกฤตนัย ไชยอิ่นคํา

63113019252 นายป:ยะณัฐ หัวโก

63113019253 นายคเณศ ศรีวิเชียร

63113019254 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแก�ว

63113019255 นางสาวนันท�ปภัสร� เตชะเจริญธนาโชติ

63113019256 นายณัฐดนัย ภูทองนาค
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63113019257 นางสาวณัทชวัลรัฏฐ� ธนภัคพงษ�

63113019258 นางสาวจริยาภรณ� แก>งสกุล

63113019259 นายวุฒิพงศ� พันธุ�เมือง

63113019260 นางสาวสิริพร มิเขมา

63113019261 นายโชคชัย ดวงดี

63113019262 นางสาวศราวดี ทอนรินทร�

63113019263 นางสาวสุภาพร สิงห�วิเศษ

63113019264 นางสาวอุธาทิพย� นักธรรม

63113019265 นางสาววราภรณ� ปากอุตสาห�

63113019266 นางสาวอุมาพร ฝTมือดี

63113019267 นางสาวสุจิตตา ชิ้วนฤภัย

63113019268 นางสาวปุษยา แถวไธสง

63113019269 นายสุรศักด์ิ ผาด>านแก�ว

63113019270 นายสุรชัย บรรเทา

63113019271 นางสาวศิรินันต� ทองสันต�

63113019272 นางสาวจิราพร กันยาประสิทธ์ิ

63113019273 นางสาวสุภารัตน� ไชยวาน

63113019274 นายป6ญญา แพชัยสงค�

63113019275 นายแมน เทวดา

63113019276 นายกฤษฎา โสภาคะยัง

63113019277 นายอรรถ ชัย นา ม่ิงขวัญ 

63113019278 นายพิสมัย เลิศชนบท

63113019279 นางสาวยลดา โคตรัตน�

63113019280 นางสาวสุจิตา ผลจันทร�

63113019281 นางสาวธนจันทร�รัตน� สุชารัตนวดี

63113019282 นางสาวสมฤทัย ชัยยะคํา

63113019283 นางสาวกมลชนก เบญมาตย�

63113019284 นางสาวอัศรา อะโคตรมี

63113019285 นางสาววิจิตรา เบ�ามะโน
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63113019286 นางสาวรัชนีกร สุทธิประภา

63113019287 นางสาวศิริวรรณ สารพัฒน�

63113019288 นางสาวธารีรัตน� กิณเรศ

63113019289 นายเนตินัย โคตรพงษ�

63113019290 นายฐิติวุฒิ เมืองเหลา

63113019291 นางสาวอรอุมา นามมนตรี

63113019292 นางสาวสุนิสา นวลสิงห�

63113019293 นางสาวณัฐธยาน� สืบสุโท

63113019294 นางสาวรสรินทร� อุดมพรประภา

63113019295 นางสาวณัฐณิชา ชาญณรงค�

63113019296 นายธวัช หาริชัย

63113019297 นางสาวทิพย�สุดา ประเสริฐสังข�

63113019298 นางสาวสุจิตรา โสโพธ์ิ

63113019299 นางสาวศิรกาญจน� พร�อมสันเทียะ

63113019300 นางสาวณัฐรัตน� เร>ทา

63113019301 นายสุริยา ตาตุ>น

63113019302 นายวิวัฒน� สุมา

63113019303 นายขจรศักด์ิ ป6ญญาไว

63113019304 นางสาววันเพ็ญ ประเทือง

63113019305 นายวิทวัส ภูอ>าว

63113019306 นางสาวณิชาภัทธ เปUดทิพย�

63113019307 นางปทิตตา ผาจันดา

63113019308 นายธีรภัทร แก�วมะ

63113019309 นางสาวเบญจมาศ บุปผาเดช

63113019310 นางสาวอรวี โนนวิเศษ

63113019311 นายโกวิทย� บุญพร�อม

63113019312 นายเอกราช วันทอง

63113019313 นายโพธิเดช พิพิธหิรัญการ

63113019314 นายอรรถพล พลาหาญ
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63113019315 นายปฏิพล ธนะชัย

63113019316 นางสาวสุภาพร กาละพันธ�

63113019317 นายวิษณุ บุตราช

63113019318 นางสาวนภาพร ศรีขัดเค�า

63113019319 นางสาวสุจรรยา เจนชัยภูมิ

63113019320 นางสาววารุณี พรหมเมตตา

63113019321 นางสาวอินทุอร ทันโหศักด์ิ

63113019322 นายวีรยุทธ โคตรชัย

63113019323 นางสาวประทุมทอง แสงผา

63113019324 นายสุพจน� โคคา

63113019325 นายมณเฑียร เสมอบุญ

63113019326 นางสาวจุฑามาศ มากมูล

63113019327 นายกฤษดา สุดทวี

63113019328 นางสาวจุฬารัตน� จันเต่ือย

63113019329 นางสาววันวิสา ป:ลอง

63113019330 นางสาวสายสุรี พ่ัวโพธ์ิ

63113019331 นายไพรัตน� คํามุงคุณ

63113019332 นางสาวสุกัญญา เอาหานัด

63113019333 นางสาวอรทัย ต้ือแอ�

63113019334 นายเจษฎา มีลา

63113019335 นางสาวลลิตา ประจักษ�รัตนกุล

63113019336 นางสาวพัชรีญา พิมพา

63113019337 นางจิตตานันท� ดอนจันทร�โคตร

63113019338 นายณัฐกานต� บาลโคตรคุณ

63113019339 นางสาววราลักษณ� ไพศาล

63113019340 นางสาวชยาภัสร� วงค�เตชะ

63113019341 นางสาวณัฐมล แก>นแก�ว

63113019342 นางสาวอมรรัตน� เชื้อสาวถี

63113019343 นายธนภูมิ กุลตังวัฒนา
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63113019344 นางสาววราภรณ� คําพิลัง

63113019345 นางศิริลักษณ� แสงเลิศ

63113019346 นางสาวพรนภา ครึมยะราช

63113019347 นางสาวอภิญา วงศรีลา

63113019348 นายสมเกียรติ เศรษฐพาณิชกุล

63113019349 นายขวัญชัย แสงทองดี

63113019350 นายวิจักษณ� บุญประคม

63113019351 นางสาวเมษยาภรณ� วงศ�วังจันทร�

63113019352 นางแสงทอง ทรัพย�สูงเนิน

63113019353 นางสาวชนิกานต� รักษาภักดี

63113019354 นางสาวจตุรพร สิมสิน

63113019355 นางสาวสุวินตรา อ>อนไทย

63113019356 ว>าที่ร�อยตรีอนันต� จันลา

63113019357 นายประชิต ยนลอย

63113019358 นางสาวกีรติญา โรจนาธิวัฒน�

63113019359 นางสาวบุหลัน บุตรชา

63113019360 นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน�

63113019361 นายฤทธิรงค� ผ>องแผ�ว

63113019362 นางสาวอัจฉราพร ลาพิมล

63113019363 นางสาวสุธารัตน� บรรจะโรจน�

63113019364 นางสาวประภาศิริ จันทะลุน

63113019365 นางสาวพิมศิริ นิสาวัน

63113019366 นางสาวโชติรส วงค�ตาผา

63113019367 นางสาวภัทรธียา คําภูแก�ว

63113019368 นางสาวณัฐวรา จันแดง

63113019369 นางสาวฐาปนี โชติบุตร

63113019370 นางสาวสุชาดา ลาเกิด

63113019371 นางสาววลัยรัตน� ป6ททุม

63113019372 นางสาวนรินธร เล>ห�กล
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63113019373 นางสาวอัจฉรา บุญศิริ

63113019374 นายอภิสิทธ์ิ แก>นป6ชชา

63113019375 นางสาวศิรินธยา สีล�อม

63113019376 นางเกษณี ต�นคํา

63113019377 นางสาวจันทรธิมาศ วัชรศิริ

63113019378 นางสาวชนาภา ชนูนันท�

63113019379 นายสามารถ เนียมชาวนา

63113019380 นางสาวอรนภา สาริวงษา

63113019381 นางสาวบังอร กองเบ�า

63113019382 นางสาวสิริพร ผ>านสําแดง

63113019383 นายฐิติกร อภัยโส

63113019384 นางสาวนาฎลัดดา ธุระเสร็จ

63113019385 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี

63113019386 นางสาวปนัดดา พันชัย

63113019387 นางสาวประณิตา โสตะศิริ

63113019388 นางสาวสมหมาย กุลบุตร

63113019389 นางสาววิลาวัณย� ชินสงคราม

63113019390 นางสาวอรสา ปTประสาท

63113019391 นางสาวป:ยนุช บุตรพรม

63113019392 นางสาวธิดารัตน� ศรีสุวงค�

63113019393 นายชัยณรงค� สิมชาติ

63113019394 นางสาวปฏิมากร จันทะศรี

63113019395 นายชินวัตร สุวรรณประเสริฐ

63113019396 นายชาญชัย มอกทํามา

63113019397 นางณัฐภัสสร ศุภิกมลเสนีย�

63113019398 นายวุฒิชัย สังกะสินสู>

63113019399 นายบัวลอน ต�อมทอง

63113019400 นางสาวสุกัญญา คันทะนาด

63113019401 นางสาวบุญญดา สุภรัตนกูล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019402 นายศุภชัย คลังแสง

63113019403 นายเวชยันต� เงยชัย

63113019404 นางสาวกาจญา เบ�าลา

63113019405 นางสาวฉันทิศิกาญ บุธรรม

63113019406 นางสาววันณิสา สง>าศิลปC

63113019407 นายพงศกร คําสิทธิบรรณ

63113019408 นางสาวกมลวรรณ ช�างสาร

63113019409 นางสาวทิพภาวรรณ� หลวงโภชน�

63113019410 นายชิณกฤช หอไชยนนท�

63113019411 นางสาวศิริพร ภูวงศ�ษา

63113019412 นางสาวอุไรรัตน� อินทะสาร

63113019413 นางสาววนัญศิมา สักลอ

63113019414 นายวรากร พงษ�ประเทศ

63113019415 นางสาวป:ยะวดี พลตรี

63113019416 นายชยณัฐ อินทะชัย

63113019417 นายอนุชา ศรีสุข

63113019418 นางสาวสุภาภรณ� หินจันทร�

63113019419 ว>าที่ร�อยตรีถิรวัฒน� ภู หัดนา

63113019420 นางสาวธิดารัตน� มณีบู>

63113019421 นางสาวอรทัย แสนศรี

63113019422 นางสาวรัฏธิดา วังศรี

63113019423 นางสาวกรมณี จุลขันธ�

63113019424 นางสาวธาราภรณ� จันทมาศ

63113019425 นายชยุตพงศ� ปูชนียะพงศ�

63113019426 นายอนุวัฒน� ม่ันคง

63113019427 นางสาวทิวาพร จันทร�โฮง

63113019428 นางสาวอริยา เภาโพธ์ิ

63113019429 นางสาวสุกัญญา พิกุลศรี

63113019430 นางสาวณัฐชา นาอุดม
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ระดับปริญญาตรี

63113019431 นางสาวพรพิมล วอล�า

63113019432 นางสาวประภารัตน� ขันเพียแก�ว

63113019433 นางสาวโสภิตา กองแก�ว

63113019434 นางสาวศุลีมาศ บาลนาคม

63113019435 นางสาวอรอุมา ดาบลาอํา

63113019436 นายสุรวุฒิ บัวชุม

63113019437 นางสาวจิตรา พาเสน>ห�

63113019438 นางสาววรางคณา ไชยะเคน

63113019439 นายรณกร กิติพชรเดชาธร

63113019440 นายอานนท� ดอนอ>อนเบ�า

63113019441 นายเจตริน สมวงศ�

63113019442 นางสาววิสุดา กันยาตี

63113019443 นางสาวณัฐกาญจน� กาญจนกัณโห

63113019444 นางสาวพรพรรณ จันทร�อัมพร

63113019445 นางสาวอรสุดา อุทัยมา

63113019446 นายนรเศรษฐ� นวลจํารัส

63113019447 นางสาวสุกัญญา สาริวงค�

63113019448 นางสาวเปรมจิต อินทรเพชร

63113019449 นางสาวสาวรีย� ศรีสรรค�

63113019450 นางสาวธิฐิภา ภูสีเขียว

63113019451 นางสาวพัชรี เสนารักษ�

63113019452 นางสาวเจนจิรา ถ่ินคําแบ>ง

63113019453 นางสาวสกายกาญจน� เกิดพิมาย

63113019454 นางสาวพนิดา ต�นจันทร�

63113019455 นางสาวสุมิตรา บํารุงรัตน�

63113019456 นางสาวภัสชากรณ� ไชยสีหา

63113019457 นางวัชราภรณ� สวัสดี

63113019458 นางสาวกมลยุภา ศรีสุนทร

63113019459 นางสาวสุกฤตา ลีทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019460 นางสาวอรัญญา หล�าทอง

63113019461 นางสาวมนันยา ผิวงาม

63113019462 นางสาวอัญชริดา ไกรวาส

63113019463 นางสาวกนกพร พุทธทัน

63113019464 นางสาวศิรภัสสร วรรณชัย

63113019465 นายนพวิขญ� ศิริสวัสด์ิ

63113019466 นายเมฆวัฒนา มะหูณี

63113019467 นายสุริยะ สุธรรมมา

63113019468 นางสาวบุณยาพร ราดบุตร

63113019469 นางสาวณัฐธิดา วงศ�สม

63113019470 นางสาวรัชฎา พิมพ�ดา

63113019471 นางสุภาพร เอกวุฒิ

63113019472 นางสาวอารีรัตน� บุญบรรดา

63113019473 นางสาวชญาณี ศรีหะมงคล

63113019474 นางสาวรัตติกาล สิงขรอาจ

63113019475 นางสาวรพีพรรณ หงษ�ทอง

63113019476 นางสาวปนัดดา เชื้อคําจันทร�

63113019477 นางสาวทัศริยา พลแพงขวา

63113019478 นางสาวอนัญญา พรมขันธ�

63113019479 นางสาวเสาวลักษณ� สุพันธะ

63113019480 นางเยาวลักษณ� ไชยเทียมพล

63113019481 นางสาวกนกวรรณ ไกยะฝXาย

63113019482 นางสาวกนกอร พันเพียง

63113019483 นายธนดล โค�วประดิษฐ�

63113019484 นางสาวกุลธิดา คําพะแย

63113019485 นายธนพล โง>นแน>น

63113019486 นางสาวกิติยา อัดโดดดร

63113019487 นางสาวศิริรัตน� ชาอินทร�

63113019488 นางสาวนิญากร แสงจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019489 นายสืบสาย ประสานสัตย�

63113019490 นางสาวจิรา สีพั่ว

63113019491 นางสาวสุดารัตน� บัวเกตุ

63113019492 นายภัทศักด์ิ รัศเสียร

63113019493 นางสาวอรกัญญา ไชยเกษมจิตสิริ

63113019494 นางสาวณัฐยา นิจันทึก

63113019495 นางสาวสริตา บุญประคม

63113019496 นายนิติชัย หอมหวล

63113019497 นายไพโรจน� ขอพรกลาง

63113019498 นางชื่นจิตร ชไนเดอร�

63113019499 นางสาวพรวิไล ไชยสิงห�

63113019500 นางสาววิชุดา แตงสาขา

63113019501 นางสาวขนิษฐา ขุราษี

63113019502 นางสาววิสสุตา แซ>อุ�น

63113019503 นางสาวมัลลิกา ไชยบิน

63113019504 นางสาวเจนจิณตา โคตรสุโน

63113019505 นางสาวกิตติยา ป6ณฑารีย�

63113019506 นางสาวภัควลัญชญ� บุญกระเสริม

63113019507 นางสาวสุรีพร สีหาบุตร

63113019508 นางสาวริศรา ธงภักด์ิ

63113019509 นางสาวรจนา ใจกว�าง

63113019510 นางสาวศรัณยา ทัดสวน

63113019511 นางสาวมิรัญตรี ลาไป

63113019512 นางสาวพรพิมล คุณความดี

63113019513 นางสาวกิรารัตน� มงคลสวัสด์ิ

63113019514 นางสาวจารุวรรณ นาหมีด

63113019515 นางสาวปาริฉัตร ยะสะกะ

63113019516 นางสาววารุณี ตุดตะเวช

63113019517 นางสาวนริศรา กาญจนานันท�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019518 นายชยณัฐ แผ>นสุวรรณ

63113019519 นายศรายุทธ� อุ>นทอง

63113019520 นางสาววิภาพร กรพันธ�

63113019521 นายอรรถพล ศรีประภา

63113019522 นางสาวศิริรัตน� สวัสด์ิศรี

63113019523 นางสาววศินี ทองตะนุนาม

63113019524 นายธนเดช ดงอนนท�

63113019525 นางสาวนิสารัตน� นาคศรีคร�าม

63113019526 นางสาวสากูล ประก่ิง

63113019527 นายจิตรกร โสรมรรค

63113019528 นางสาววันเพ็ญ จํารักษา

63113019529 นายประดิษฐ� ชนะชัย

63113019530 นางสาววชิรา บุตรสาระ

63113019531 นางสาวเบญญาภา เทวราช

63113019532 นายนวพล ศรีปUอง

63113019533 นางสาวพรวิไล พลเดช

63113019534 นายวรายุทธ รสดี

63113019535 นางสาวชิดชนก ข�ามประเทศ

63113019536 นางสาวธัญชนก แก�วบุตร

63113019537 นางสาวอรอุมา รัตนประเสริฐ

63113019538 นายนราวุฒิ รัตนมาลี

63113019539 นางสาวพรรณทิภา วิเศษศรี

63113019540 นายสรายุท คุณบุราณ

63113019541 นางสาวชุดาพร ชาญวิถี

63113019542 นางสาวพรทิพย� จตุเทน

63113019543 นางสาววริศรา มาตรา

63113019544 นายศุภชัย สุวรรณรัตน�

63113019545 นางสาวภัทรนิภา สารมะโน

63113019546 นางสาวศรัญญา ถาวงษ�กลาง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019547 นางสาวนันทนา ยันทะรักษ�

63113019548 นางสาวภัชชุดา สายสิงห�

63113019549 นางสุมิตรา คําพูล

63113019550 นางสาวจุฑามาศ หลวงศรี

63113019551 นายภูภูมิ ราชบัวศรี

63113019552 นางสาวพิชญาภัค ประโพทัง

63113019553 นายวรกานต� การุญ

63113019554 นางสาวศศิญดา ศรีธร

63113019555 นายดัสกร ผาลือคํา

63113019556 นายณัฐวัตร สาริยา

63113019557 นางสาวนภัสนันท� รุจิระพรวิทย�

63113019558 นายอนุชา ไทยอ>อน

63113019559 นางสาวรัตติยา ชาชิโย

63113019560 นายณัฐพร อัศวจินดารัตน�

63113019561 นางสาวประภัสสร สัพโส

63113019562 นางสาวรัชนีกร จันทร�มาเมือง

63113019563 นายชนะพล พฤกษชาติ

63113019564 นางสาวสุดาวัลย� เข็มพรมมา

63113019565 นางสาวนิพาพร แก�วเสนา

63113019566 นายวรรณกร เกตุวงษา

63113019567 นางสาวทิพวรรณ โคตรวิชัย

63113019568 นางสาววิภาดา พันธ�Mโนฤทธ์ิ

63113019569 นางสาวประภาภัทร ผานะวงค�

63113019570 นายธนากร เจริญราษฎร�

63113019571 นางสาวยุพิน นาหอ

63113019572 นายเพรียวพันธ� ชินบุบผา

63113019573 นายอุชุกร ภูศักด์ิ

63113019574 นางพรรณชนก คนอยู>

63113019575 นางสาวภาวินี ธันยพงศ�พันธุ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019576 นางสาวณฐมน ขันสุวรรณา

63113019577 นางสาวเบญจมาศ แสงโสดา

63113019578 นายเกริกเกียรติ จันทร�ลอย

63113019579 นางสาวธันยนันท� เสียงเลิศ

63113019580 นายสัญญา ลิ้มเลิศ

63113019581 นายเทพฤทธ์ิ นิลกําแหง

63113019582 นางสาวอารียา บุรีขันธ�

63113019583 นางสาวพิสุทธา ระวาดชิต

63113019584 นางสาวปาจารีย� ตะหน>อง

63113019585 นางสาวกรรธิกา เรือนใหม>

63113019586 นางสาววาทินี เกษโสภา

63113019587 นายรัฐศาสตร� เวียงอินทร�

63113019588 นางสาวอลิษา ขยันพูด

63113019589 นายเศรษฐโชค วงค�อามาตย�

63113019590 นางสาวสุรกัลยา สุขรี่

63113019591 นางสาวอรดา ปUอมสุด

63113019592 นางสาวพิมพิศา แสวงทรัพย�

63113019593 นางสว>างจิต หลอดคํา

63113019594 นางสาวสุรคณา ตาดี

63113019595 นางสาวสายพิณ พิมคีรี

63113019596 นางสาวเนตรนภา ผือฮีเขวา

63113019597 นางสาวอาทิตยา นามวงษา

63113019598 นางสาวจิตตรา สังขวงศ�

63113019599 นายพิษณุวัชร� ภาสง>า

63113019600 นางสาวธาริดา สุทธิแพทย�

63113019601 นายณรงค�กร ศรีโจมรัก

63113019602 นางสาววรดา ไชยพิมพ�

63113019603 นางสาวศิริรัตน� โสธรรมมงคล

63113019604 นายนฤดล ฮดฤาชา
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ระดับปริญญาตรี

63113019605 นางสาวณัตฐิยา ผะกากอง

63113019606 นางสาวณมินตรา พิมพ�ทอง

63113019607 นางสาวรุ>งนภา ศรีวิโรจน�

63113019608 นายกาณติมน คําจันทร�

63113019609 นางสาวฐานัดดา ไชยหาทัพ

63113019610 นางสาวนภาพร ปUานภูมิ

63113019611 นางสาวอารีรัตน� ขุนทุม

63113019612 นางสาววันวิสาข� ทองสี

63113019613 นางสาววราภรณ� ปลื้มกิจมงคล

63113019614 นางสาววรกมล สวรรค�สมบัติ

63113019615 นางสาวภฒนัช ทัศพงษ�

63113019616 นางสาววริษฐา เจริญชัย

63113019617 นายจักรพันธ� ประสาริบุตร

63113019618 นางสาวนาทชนก ผ>านสุวรรณ

63113019619 นายศุภวัทน� กอบางยาง

63113019620 นายธวัชชัย ไกยะฝXาย

63113019621 นายธงชัย สีโคอุ>น

63113019622 นางสาวรุ>งทิวา แคล>วคล>อง

63113019623 นางสาววิลาวัณย� สีแก�ว

63113019624 นางสาวอภิชญา ศรีหาเศษ

63113019625 นางสาวเดือนฉาย สอนฮูม

63113019626 นางสาวสุดธิดา แสวงชัย

63113019627 นายทวีวัฒน� พรอินทร�

63113019628 นางสุนันท� ภูอากิจ

63113019629 นางสาวนันธิญา ศรีภิรมย�

63113019630 นางสาวอลิสา สีหากุ

63113019631 นางสาวพิมพ�ชนก กะกุลพิมพ�

63113019632 นายจรัสรวี สีโส

63113019633 นางสาวศศิวิมล ชุดชา

หน�า 677 จาก 865                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019634 นางสาวสุฤทัย นันทะชัย

63113019635 นางสาวนิติยา เทียมแก�ว

63113019636 นางสาวอภิรดี ไชยแสน

63113019637 นางธิดารัตน� นามวงษ�

63113019638 นายณัฐพล ผาลี

63113019639 นางสาวจุฬาลักษ� ศรีคราม

63113019640 นางสาวณัฐพร แสนอุบล

63113019641 นางสาวอารีย� กองโพธ์ิชัย

63113019642 นางสาวสุพาพร ชุ>มนาว

63113019643 นางสาวประดิวรัชดา เพียช>อ

63113019644 นางสาวพัชรี ซึมเมฆ

63113019645 นางสาวสุดารัตน� อุปพงษ�

63113019646 นางสาวอัญมณี บุญก>อเก้ือ

63113019647 นางสาวกนกวรรณ ขามรัตน�

63113019648 นายชาครีย� คําภาจูม

63113019649 นางสาวจิราวรรณ กําแพงทิพย�

63113019650 นางสาวชมพูนุช พิมพ�สุวรรณ�

63113019651 นางสาววิชุดา ภาโนมัย

63113019652 นางสาวสุภาวรรณ แพงศรี

63113019653 นางสาวสรัญญา ผดุงกิจ

63113019654 นายอธิพงษ� คําป6ง

63113019655 นางสาวอาภาพร ข>วงทิพย�

63113019656 นางสาวสุบัน เสวะนา

63113019657 นางสาวพัชรี ขุนประเสริฐ

63113019658 นางสาวชุติมา บุญชื่น

63113019659 นางสาวศศิธร มหัสกุล

63113019660 นายศราวุธ มติยาภักด์ิ

63113019661 นายนราศักด์ิ ทองเกตุ

63113019662 นายพงษ�ศักด์ิ ง้ิวโสม

หน�า 678 จาก 865                
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ระดับปริญญาตรี

63113019663 นางสาวทอฝ6น วงศ�พัฒนรัตน�

63113019664 นางสาวบังอร อ>อนสะอาด

63113019665 นายเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�

63113019666 นางสาวธมนวรรณ อุปนันท�

63113019667 นายสุเมธ พ>อคํารัก

63113019668 นายธนาวัฒน� ไกยราช

63113019669 นายทรัพย�สิน การชาคํา

63113019670 นางสาวอุบล แสงเพ็ชร

63113019671 นางสาวสมเกษตรา งามดี

63113019672 นางสาวพิมพ�พิชชาณัน ตาดี

63113019673 นางสาวนุชรา บัวประกอบ

63113019674 นางสาวณัฐวิภา หลงมีวงศ�

63113019675 นางสาวภัทชรา ยาเกิด

63113019676 นายฤทธิพล พิมพ�โคตร

63113019677 นางสาววราภรณ� ยตะโคตร

63113019678 นายอโนชา ชาวอุทัย

63113019679 นายชินวัฒน� โคตรจันทร�

63113019680 นายธีรศักด์ิ พิมใจ

63113019681 นางสาวนันธิยา ชื่นอิสรา

63113019682 นางสาวป6ทมา สีลา

63113019683 นางสาวอรสา สีหอมกลิ่น

63113019684 นางสาวสุภาวดี มองมุงคุณ

63113019685 นางสาวอนุธิดา โสภาคํา

63113019686 นายคมขชา แง>มสุราช

63113019687 นายเกรียงไกร แก�วก>า

63113019688 นางสาวพัชรี แก�วดวงใหญ>

63113019689 นางสาวสายสุณีย� มาสุ>ม

63113019690 นายจตุฤทธ์ิ สุเทวี

63113019691 นายอนุชา ภูศรีไม�

หน�า 679 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019692 นางสาวขวัญฤทัย พาภักดี

63113019693 นายธรรมรัตน� ขินาวงษ�

63113019694 นางสาวป:ยะดา น�อยหว�า

63113019695 นายปฏิพล ผิวพรรณ�

63113019696 นางสาวเดือนเพ็ญ มารมย�

63113019697 นางสาวขวัญจิรา น>าชม

63113019698 นางสาวนุชนภา นาฤาฤทธ์ิ

63113019699 นายฐาปนพงศ� พรรื่นเริง

63113019700 นางสาวสุกัญญา อนุวรรณ

63113019701 นางสาวสุณัฎฐิยา เสือดี

63113019702 นางสาวณัฐฐินันท� เถาว�สอน

63113019703 นายธวัชชัย อุระ

63113019704 นางสาวณรัฐจินันท� ไอยะไกรษร

63113019705 นางสาวอริศา บุรีขันธ�

63113019706 นางสาววิไลพร บัวไสว

63113019707 นายป6ญญา พ>อไชยราช

63113019708 นางสาวอาริยา ปะธิเก

63113019709 นางสาวอัญชนา ดีหม่ัน

63113019710 นายเอกชัย จําศักด์ิ

63113019711 นางสาวศิริลักษณ� สามัคคี

63113019712 นางสาวพรนิภา พันธุ�คุ�มเก>า

63113019713 นายธนาธร มีชัยนาม

63113019714 ว>าที่ร�อยตรีทศพล ทานอุทิศ

63113019715 นางสาวน้ําทิพย� พยุงวงษ�

63113019716 นางสาวอนุสรา หาพันธ�

63113019717 นางสาวทิพย�สุมณ นวลจันทร�

63113019718 นายจักรวาล ห�วยจันทร�

63113019719 นายณัฐวัฒน� ขันขวา

63113019720 นายอานนท� พรมภักดี

หน�า 680 จาก 865                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113019721 นางสาวมณีวรรณ มณีสาย

63113019722 นายณัฐพงศ� ไชยโย

63113019723 นางสาวรัชดาพร เพ็งพันธ�

63113019724 นายเบญบดินทร� อัตมา

63113019725 นายณวกร ผ>องกล่ํา

63113019726 นางสาวกวินตรา เรืองประทีป

63113019727 นางสาวใจศิริ คําระหงษ�

63113019728 นางสาวจินตหรา อรกุล

63113019729 นายธนากร เเหล�มี

63113019730 นางสาวพรนภา ภาโสม

63113019731 นางสาวศิริภรณ� สิทธิวงศ�

63113019732 นายศุภชัย สีมืด

63113019733 นางสาวรจรินทร� ผิวผ>อง

63113019734 นายชิราวุฒิ บัวแก�ว

63113019735 นายจักรพันธ� วงค�สอน

63113019736 นายนันทวัชร ทัพวิเศษ

63113019737 นางวลัยพร อินทรสิทธ์ิ

63113019738 นายสุกฤษฎ์ิ ณ หนองคาย

63113019739 นายภูดิศณัฐภูมิ เชียงอินทร�

63113019740 นายทศพร ภูชมศรี

63113019741 นางสาวกาญจนิจนันท� ภาวินิจ

63113019742 นายนวมินทร� ชมชายผล

63113019743 นางสาวสุภพร ภูผาศรี

63113019744 นางสาวนริณยา ช>อมะลิ

63113019745 นางสาวลดารัตน� บัวระภา

63113019746 นายกฤษฎา วุฒิสาร

63113019747 นายกตตน�กันตพัฒน� ชัยศรี

63113019748 นางสาวสุทธิดา หวังดี

63113019749 นางสาวละมัย รัตนพลที
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63113019750 นางสาวอุไรวรรณ ใคร>นุ>นกา

63113019751 นางสาวสุพรทิพย� เจริญเลิศสง>า

63113019752 นางสาววีร�สุดา ภูหญ�า

63113019753 นางนิรามัย ภูพาดหิน

63113019754 นางสาวรุจิรา ราชรี

63113019755 นางวิลาสิณี เมฆประดับ

63113019756 นางสาวกุสุมา พฤกพัฒนาชัย

63113019757 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีกงพาน

63113019758 นายศิรายุ ศรีจันทร�

63113019759 นายวัชรพงษ� มีพรหม

63113019760 นางกัณปภัส ภูเงิน

63113019761 นายเจษฎา กุลกฎ

63113019762 นายศิริศักด์ิ อ>อนอําพันธ�

63113019763 นายขวัญชัย พัฒนะแสง

63113019764 นางสาวจุฑาทิพย� ลุนนารี

63113019765 นางสาวสุวิมล เคนเหลื่อม

63113019766 นายจารุวัฒน� สุขวิพัฒน�

63113019767 นางสาวสาวิตรี บุญต�อย

63113019768 นายกฤษณะ จันทร�ศรีนวล

63113019769 นางสาวรัชนีกร โสดามา

63113019770 นางสาวกัญจนา เรนทอน

63113019771 นางสาวผกาพรรณ สํานวนรัมย�

63113019772 นางสาวภัทราภรณ� ศิริกันรัตน�

63113019773 นางสาวพิราวรรณ กัานจักร�

63113019774 นางศรีประภา เมืองซอง

63113019775 นางสาววาทินี วรรณศรี

63113019776 นางสาวนัทมนต� แข็งแรง

63113019777 นางสาวธัญชนก ข>วงทิพย�

63113019778 นางสาวชลทิชา ทองมี

หน�า 682 จาก 865                
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ระดับปริญญาตรี

63113019779 นายรัตนพล เกษตรเวทิน

63113019780 นางสาวนภัMสสร ศรีศิริ

63113019781 นางสาวชนิดา ศรีมาพล

63113019782 นางสาวฉัตรสุดา นามเรือง

63113019783 นายชนาธิป หนูอินทร�

63113019784 นายแสงสุรีย� แก�วมณี

63113019785 นายสุรัก แหลมจันทึก

63113019786 นางสาวณัฐธยาน� อุทาแสง

63113019787 นางสาวพัชรีพร ทองสุข

63113019788 นายธนชัย ฤทธิลัน

63113019789 นางสาวนิภา ป:ตะสุทธ์ิ

63113019790 นายลัทธพล สมบัติดี

63113019791 นางสาวสุนันทา โสดากุล

63113019792 นายวรกิต ชมชายผล

63113019793 นางสาวสุรีพร ไร>พิมาย

63113019794 นายทักษ�ดนัย ไชยนามน

63113019795 นางสาวขวัญริน ศรีเพชร

63113019796 นางสาวสุภาลักษณ� วงษา

63113019797 นางสาวรัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย�

63113019798 นางสาวชลดา พันลําภักด์ิ

63113019799 นายเกียรติศักด์ิ ประทุมสิทธ์ิ

63113019800 นางสาววัชราพร แสนเสนา

63113019801 นางสาวธนภรณ� จันทะแสง

63113019802 นางสาวพรรณทิวา ทันดา

63113019803 นายนพนันท� แก�วมุงคุณ

63113019804 นางสาวพิมพ�พิศรฎา มิละวาล

63113019805 นางกันย�สินี พ>ออามาตย�

63113019806 นางวฑิดา เพาะเจริญ

63113019807 นายรัตนภูมิ ชัยสินธุ�
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ระดับปริญญาตรี

63113019808 นายศราวุฒิ จุนจริง

63113019809 นางสาวจารุวรรณ สุระการ

63113019810 นางสาววาสนา สว>างอารมย�

63113019811 นายจักรพงศ� ตันสุวรรณ

63113019812 นางสาวยุวพร หอมใส

63113019813 นางสาวสุขุมาภรณ� ทองนาม

63113019814 นางสาวยุภา สีหาพันธ�

63113019815 นายพีระพล ลําเนาว�

63113019816 นางสาวธนภรณ� ขันติยะ

63113019817 นางสาวจิราพร ดอนชัย

63113019818 นางสาวณัฐวดี การุญ

63113019819 นางสาวจุฑามาศ ซาแสงบง

63113019820 นางสาวศศิธร สินเพ็ง

63113019821 นางสาวเนตรนภา วงษาเนาว�

63113019822 นางสาวกนกวรรณ กาญบุตร

63113019823 นางสาวเสาวลักษณ� จันทะพงษ�

63113019824 นางสาววราภรณ� ชัยสิทธ์ิ

63113019825 นายทศพร ชาหมู>

63113019826 นายพิริยะ แสงเทียมจันทร�

63113019827 นายธิติพงศ� โกณจะแสง

63113019828 นายวีระพงษ� เทียนคํา

63113019829 นายธัญธนัสถ� สุขสวัสด์ิ

63113019830 นางสาวกุลวดี วงศ�เขียว

63113019831 นายณัฐขจร คําถา

63113019832 นายเฉลิมวุฒิ เครือจันตVะ

63113019833 นางสาวมนทิยา ชัยอามาตย�

63113019834 นายวรุฒ คานทอง

63113019835 นายพัชระ ชวนะบุญไพศาล

63113019836 นายกรรวี เดิมทํารัมย�
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63113019837 นายศุภชัย บุญหลาย

63113019838 นางสาวฐิรพร ไพศาล

63113019839 นางสาวสุภาวดี อ>อนธรรม

63113019840 นางสาวขวัญชนก พลราชม

63113019841 นางสาวเพ็ญนิภา วงษ�วิลาศ

63113019842 นางสาวสุดารัตน� ทองพรม

63113019843 นายสถาป6ตย� โชคบัญชา

63113019844 นายพีระยุทธ ประวันทา

63113019845 นางสาวสุรีมาศ ปราบนอก

63113019846 นายวิทยา เจียมไพเราะ

63113019847 นายฉลองราช ทองเดช

63113019848 นางสาวณัฏฐกันย� อํานักขันธ�

63113019849 นางสาวศุภาวิณี ชัยจันทร�

63113019850 นางสาวอัญชลี กุลจันทะ

63113019851 นางสาวนพเดือน มาสุ>ม

63113019852 นายสมบูรณ� สาคร

63113019853 นางสาวกฤติยาณี พิมพ�สุตะ

63113019854 นางสาวพัชฎาภรณ� มีคําแสน

63113019855 นายปวีณ จันทร�รัตน�

63113019856 นางสาวกมลวรรณ นามพิมล

63113019857 นางสาวภัทธิรา อิ่มชมชื่น

63113019858 นางสาวพนิดา ผาบุตรา

63113019859 นายดลสิทธ์ิ การประดิษฐ�

63113019860 นางสาวสุนิสา อนันติ

63113019861 นางสาวอมลรุจี พับตา

63113019862 นางสาวอภัสรา โพธิสวัสด์ิ

63113019863 นางสาวมัลลิกา นามวงค�ชัย

63113019864 นางสาวกมลชนก ลุนาวัน

63113019865 นางสาวรุ>งฤดี ขันชารี
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63113019866 นางเตือนจิต เชิญชม

63113019867 นางสาวพัชรวารี สาระบูรณ�

63113019868 นางสาวพิชญา สุริวรรณ

63113019869 นายเศรษฐกิจ หอมจัทร�

63113019870 นายภานุวัฒน� ว>องไว

63113019871 นางสาวสุพัตรา คําสีลา

63113019872 นางสาวจินตหรา พากุล

63113019873 นางถิรดา ไชยมนตรี

63113019874 นายสิทธิเดช ธิมาหาร

63113019875 นางสาวสุภารักษ� เกรียงไทยสงค�

63113019876 นางสาวลลิตา นาคูบอน

63113019877 นางสาวปวีณา แสนสามารถ

63113019878 นายกฤษฎา ศรีเมือง

63113019879 นายเทอดพงษ� ไทยชาติ

63113019880 นางสาวฉัตรฤทัย ภักดี

63113019881 นางสาวธนิดา ประเสริฐสม

63113019882 นางสาวสกาว แก�วมหาดไทย

63113019883 นางสาวป:ยวดี อ>อนท�าว

63113019884 นางสาวดนยา ศรีคํา

63113019885 นางสาวสุนิสา อุ>นสิม

63113019886 นางสาวจีฬานุช สุทธิโคตร

63113019887 นางสาวธิดารัตน� ชนะพจน�

63113019888 นางสาวณิชมน สายโสภา

63113019889 นายเกรียงไกร หาญวงศ�

63113019890 นางสาวศุภจิรา ฤทธิธรรม

63113019891 นางสาววิลาสินี สิมโน

63113019892 นายธนพนธ� สุทธิวิเศษ

63113019893 นายรัฐพงศ� ไชยบุตร

63113019894 นางสาวสุกัญญา เจริญเพชร
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63113019895 นายพิชิต พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113019896 นายอนิวรรตน� งามหอม

63113019897 นางสาวดาหวัน สมสอง

63113019898 นายตรีทเศศ เจียศิริพร

63113019899 นางไพรวัลย� คงทวี

63113019900 นางสาวพลอย พันธ�โยศรี

63113019901 นางสาวจริยา สีทานันท�

63113019902 นางสาวศิริภัทร�ชญา อุตโรกุล

63113019903 นายมานะ คะพันธ�

63113019904 นางสาวพวงมณี หาญเชิงชัย

63113019905 นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ

63113019906 นายเกรียงไกร บุตดา

63113019907 นางสาวณัฏฐรี รัฐศาสตร�วาริน

63113019908 นางสาววันวิสาข� ทุมวงษ�

63113019909 นางทิพย�รัตน� ทะศรีโพธ์ิ

63113019910 นางสาวรมิดา วิชาศรี

63113019911 นางสาวพิรญาณ� วงศ�ดี

63113019912 นางสาวรัตติยากร ลมออน

63113019913 นางสาวชลธิชา ไชยวุฒิ

63113019914 นางสาวแก�วตา แก�วจันทร�

63113019915 นางสาวยุพเรศ พรมสา

63113019916 นางสาวอธิชา ทองก�าย

63113019917 นางสาวกุลนัฐ ดวงสิม

63113019918 นางสาวสุภาพรรณ เภาวะนะ

63113019919 นางสาวมัชฌิมา แสนวัง

63113019920 นางสาวกมลทิพย� จันสมุทร

63113019921 นายยศกร ชินนอก

63113019922 นางสาวทิพวรรณ แสนสิงห�

63113019923 นางสาวทรงสุดา ภูพาดนา
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63113019924 นางสาวอรอนงค� วงศ�อินอยู>

63113019925 นางสาววัลลี แก�วโกชุม

63113019926 นางสาวแพรววนิต ภูคําแสน

63113019927 นางสาวกนกพร โคตรตา

63113019928 นางสาวนภาพร ชัยมูล

63113019929 นางสาวพัชราภา เทพรักษ�

63113019930 นางสาวจันทกานต์ิ พรหมหา

63113019931 นายกิตติคุณ ซาเสน

63113019932 นางสาวนันท�นภัส โสมนาวัตร�

63113019933 นายเอกณัท ยางปUอม

63113019934 นางสาวพยอม ทัศน�จันดา

63113019935 นายรัฐพล น�อยยะ

63113019936 นางสาวธัญรดา เหล>าเคน

63113019937 นางสาวนิภาพร ศรีรักษา

63113019938 นางสาวชนิสร ดอนเกิด

63113019939 ส.ต.อนันต� ศรีหานารถ

63113019940 นางสาวีคณิศร มาตโห�

63113019941 นางสาวพัชรา คําพิทูลย�

63113019942 นายต�องดี สอนคําหาญ

63113019943 นางสาวจิราภรณ� ยอดแก�วพิสัย

63113019944 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุวรรณเพชร

63113019945 นายมนตรี เหมเมือง

63113019946 นางนิตยา สุวรรณโชติ

63113019947 นางสาวศศิชา เหลาทอง

63113019948 นายสกุณา ดวงบุดดี

63113019949 นางสาวอัญชลิกา สังข�เพ็ชร�

63113019950 นางสาวกนกกร สีบุญนุย

63113019951 นางสาวจิราภรณ� พรหมโคตร

63113019952 นางสาวอัมพร มะนาต
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63113019953 นายณัฐวัฒน� พรมสิทธ์ิ

63113019954 นายนิติ หวานขม

63113019955 นางสาววรารัตน� พระสุมาตย�

63113019956 นางสาวลินดา ทองสา

63113019957 นางสาวจิราวรรณ แก>นท�าว

63113019958 นางสาวกรกนก ผิวทอง

63113019959 นางพัชรินทร� ธรรมศรี

63113019960 นายศักดา ป:ยวัฒน�รุ>งโรจน�

63113019961 นางสาวสุธาภรณ� สุระวิทย�

63113019962 นางสาวยุวดี วงษ�ชมภู

63113019963 นายสุริยันต� พงศ�ธนาวดี

63113019964 นางสาววิชชุดา รอดสุข

63113019965 นางสาวสุพัฒตา จันทะศักด์ิ

63113019966 นายพรชัย สุดยะดา

63113019967 นางสาวสุพัตรา เคนนิคม

63113019968 นายวรวิทย� ยอดวงค�ษา

63113019969 นางสาวเกษศฺรินทร� นาคเสน

63113019970 นางสาวกชพร วิวัชรโภคิน

63113019971 นางสาวธิดารัตน� หงษาชุม

63113019972 นายภูเมศ ภู>วชิรกุล

63113019973 นายอรรศฎากร ถ่ินถาน

63113019974 นางอาทิตยา ศรีพงศ�

63113019975 นางสาวกาญจนา อินทพรม

63113019976 นายนาคินทร� ขอบไชยแสง

63113019977 นางสาวกชกร แก>นดี

63113019978 นางสาวพิชญ�ชัญญา จุลอาภา

63113019979 นางสาวศศิกานต� คําชมภู

63113019980 นายณัฐรัตน� เทพา

63113019981 นางสาวสาธิกา อัศวพัฒน�
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63113019982 นายชัยวัฒน� บิดานารา

63113019983 นางสาวผกามาส คล�ายสมาน

63113019984 นายวัชรวิชญ� พรหมสี

63113019985 นายวิทวัส จักรคม

63113019986 นางสาวรัชนพร อินทรา

63113019987 นางสาวสรัญญา ป6ญญาศิริ

63113019988 นางสาวรุ>งอรุณ ชาวดอน

63113019989 นางสาวสุดารัตน� เบ�าที

63113019990 นางสาวลลิตา หนูทอง

63113019991 นายณตฤนปภัสร� วรทรัพย�กางการ

63113019992 นางสาวนิตยา ชมพุฒ

63113019993 นางสาวประภัสสิริ เชื่อเงิน

63113019994 นางสาวพรทิพย� รินเพ็ง

63113019995 นางสาวรติพร ตักโพธ์ิ

63113019996 นายศาสตรวิทย� เฉิดฉาย

63113019997 นางสาวเสาวลักษณ� มีมูล

63113019998 นายปรีชา รัตนมงคล

63113019999 นางสาวพชร พรมศรี

63113020000 นายวิทยา หนูทอง

63113020001 นางสาวจุฬาลักษณ� นามประเทือง

63113020002 นางสาวพรวิมล วรสาร

63113020003 นายธวัชชัย มุททารัตน�

63113020004 นางสาวนงนุช ชาวุฒิ

63113020005 นางสาวธารินี น>วมสําลี

63113020006 นายภควัต เชาวรัตน�

63113020007 นางสาวนารีรัตน� บุตราช

63113020008 นางสาวนิตยา หารธงชัย

63113020009 นายโกศล สุธรรม

63113020010 นางสาวจงกลนี คันธี
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63113020011 นางสาวเนตรนภัส เวียงคํา

63113020012 นางสาวพิมพิไล เคณาภูมิ

63113020013 นางสาวภารดี สุนทรพิทักษ�

63113020014 นางสาวพจมาน สว>างวงศ�

63113020015 นางสาวธัญญชล จันทร�เพ็งเพ็ญ

63113020016 นางสาวสุทราวัลย� เหลือกคําไหล

63113020017 นางสาวขวัญฤทัย ชาดี

63113020018 นางสาวภัทราภรณ� เนื่องสุมาลย�

63113020019 นายพิพัฒน�พงศ� พิมพงษ�

63113020020 นายณัฐพล วิชาเครื่อง

63113020021 นายธนภัทร แก�วคําแสน

63113020022 นางสาวจันทร�จิรา วงษา

63113020023 นางสาวพรนิภา กฤษณกาฬ

63113020024 นายพีระพล พิมที

63113020025 นางสาวภคพร สุริยิน

63113020026 นายอนิรุจน� กุ>ยสาคร

63113020027 นายทวีชัย หัตถะปะนิตย�

63113020028 นางสาวเสาวลักษณ� ลาดํา

63113020029 นางสาวจรรจิรา มาพันธ�

63113020030 นายรัตนชัย คําใสย

63113020031 นายอาทิตย� จันทนา

63113020032 นางสาววนิดา บุญกระจ>าง

63113020033 นางสาววรลักษณ� ทิพย�ทอง

63113020034 นางอาวรณ� พรมสอน

63113020035 นางสาวอรนุช วิยะรัตน�

63113020036 นางสาววรกมล คําภาจันทร�

63113020037 นางสาวทิพวัลย� สอนสา

63113020038 นางสาวกานติมา แสงวงศ�

63113020039 นายอัครินทร� สิทธิโชติ
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63113020040 นางสาวอธิติยา วงคะจันทร�

63113020041 นางสาวเมธิณี ศรีจุดานุ

63113020042 นางสาวเจนจิรา ถาวร

63113020043 นางสาวมนทิพย� เกิดสุวรรณ

63113020044 นางสาวพีรยา ชุมศรีแก�ว

63113020045 นางสาวสุขุมาลย� ทองหอม

63113020046 นางสาวนงลักษณ� ทองใส

63113020047 นายอภิสิทธ์ิ ค�าดี

63113020048 นางสาววงศ�นภา ใจหาญ

63113020049 นางสาวรัญญ�พัชชา นันทิวัฒน�วาทิน

63113020050 นางสาวปวีณา พรมมินทร�

63113020051 นายธีรวิทย� กองชนะ

63113020052 นายธีรศักด์ิ รัตนแสง

63113020053 นายณัฐวัตร สีทอง

63113020054 นางสาวดวงใจ ปรึกไธสง

63113020055 นางสาวนัทวรรณ สีสงปราบ

63113020056 นายอัมฤทธ์ิ นาโควงค�

63113020057 นางสาวนารา สีอินเหง�า

63113020058 นางสาวสุดารัตน� กุมชาด

63113020059 นายเอกลักษณ� ฐิติญาณวิโรจน�

63113020060 นายเฉลิมชัย ศรีมงคล

63113020061 นางสาวลักษณา พรหมแสง

63113020062 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิลัย

63113020063 นางสาวสุภารัตน� คําไสย

63113020064 นางสาวหฤทัย ทีบุญทัน

63113020065 นายนันทิพัฒน� นาชารี

63113020066 นางสาวเมย�วดี ลิ้นทอง

63113020067 นางสาววิสา ทัดเทียม

63113020068 นายพนมศักด์ิ ดีลา
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63113020069 นางสาวปรีดาวรรณ สุวรรณมาโจ

63113020070 นายวีระยุทธ สารวงษ�

63113020071 นางสาวเบญจวรรณ ดุลแสง

63113020072 นางสาวอาภาพร จันทร�วงษ�

63113020073 นายสยมภูมิ จันทร�นนท�

63113020074 นางสาวกัญญาวีร� แสงสุข

63113020075 นางสาวป:ยวรรณ คํามุงคุณ

63113020076 นางสาวมยุรี ใจสุข

63113020077 นางสาวดวงสมร แก�วสุฟอง

63113020078 นางสาวสุพิชฌาย� วงษ�ป6จฉิม

63113020079 นางสาวดุจดาว ชัยวัช

63113020080 นางสาวโสภิตา ชมชื่น

63113020081 นายไผ>ณรงค� ปUองศรี

63113020082 นายจิรวัฒน� แพงพุย

63113020083 นายจิระศักด์ิ ศรีรัตนาม

63113020084 นายเอกรินทร� สายธรรม

63113020085 นางสาวสุภัสสร วาระลุน

63113020086 นางสาวกานต� จิตรประสงค�

63113020087 นางสาวพรพรรณ ภูโท

63113020088 นางสาววรรณนิสา เดชทะสอน

63113020089 นางสาวชัญญานุช บุญวิรัตน�

63113020090 นางประภาพร จันทะบาล

63113020091 นางสาวณฐมน อุปพงษ�

63113020092 นางสาวรัศมี รู�สึก

63113020093 นางพิมพ�ใจ พลเย่ียม

63113020094 นายสหพล วิเศษศรี

63113020095 นางป:ยะวรรณ พรมพุทธ

63113020096 นายวิทวัส วะชุม

63113020097 นายชาญเดช ไตรดํารง

หน�า 693 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020098 นายคเณศร� ศรีนามล

63113020099 นางสาวพัชรินทร� ยันตะพันธ�

63113020100 นางสาวคัดคนานต� ไชยแก�ว

63113020101 นางสาวพรนภา ไชยรัตน�

63113020102 นายชนินทร� ดวงจันทร�? �

63113020103 นางพรนิภา จันทาสี

63113020104 นายศิริพงษ�  �Mถาบุตร

63113020105 นางสาวปนัดดา แสนโคตร

63113020106 นางสาวอารยา คําสรดี

63113020107 นายศรีสกล กัลยาบาล

63113020108 นายนัฐวุฒิ มงคล

63113020109 นางสาวสุดารัตน� คงอุบล

63113020110 นายณัฐสรุจน� ทนะขว�าง

63113020111 นางสาวฐิตินันท� ฉาไธสง

63113020112 นายธนบดินทร� ป:Pนใจ

63113020113 นายธราธร ติชาวัน

63113020114 นางสาวกรรณิการ� พิมพิบาล

63113020115 นายป:ยะพงษ� โพธ์ิพุ>ม

63113020116 นายมิกกุล วงศ�สีดา

63113020117 นายอุทิศ ท�าวนาง

63113020118 นางสาวจุฬาภรณ� การพรมมา

63113020119 นางสาวนวพรรณ ดูวิเศษ

63113020120 นางสาวสุพรรษา ภูชะหาร

63113020121 นายสิทธิศักด์ิ โคตรป6จจิม

63113020122 นางสาวฉัตรฑริกา โยธาภักดี

63113020123 นางสาวฉัตรฤดี ก�านภูเขียว

63113020124 นางสาวสิริรัตน� แสงวงศ�

63113020125 นายพุฒิพงศ� เสนจันทร�ฒิไชย

63113020126 นางสาวทัศนีย� โสดามา
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63113020127 นางสาวอัญญารัตน� คณะวาปT

63113020128 นางสาวอัจฉริเกศ ขันโมลี

63113020129 นางสาวป:ยะนุช บุตตะ

63113020130 นางสาวมินทร อินทริง

63113020131 นายองอาจ สุภาวรรณ�

63113020132 นางสาวศิริรัตน� สัตตะโส

63113020133 นางสาวกุณฑล  ี พฤกษ วัน 

63113020134 นางสาวอลิศรา บู>ทองมา

63113020135 นายศตวรรษ อัคฮาด

63113020136 นางสาวจิตลดา ภูมิบุตร

63113020137 นางสาวอัจฉรา ศรีโนทัย

63113020138 นางสาวชลทิชา ม>อมพะเนาว�

63113020139 นางสาวธัญญารัตน� สระศรี

63113020140 นายอานวัช ต้ังวิกรัย

63113020141 นางสาวเสาวณี อ>อนก�อน

63113020142 นางสาววิมลรัตน� คํามุงคุณ

63113020143 นายเทพพนม นิตุธร

63113020144 นางสาวชนิกานต� พลราชม

63113020145 นางสาวลภัสพร ปทุมชาติ

63113020146 นางสาวพรพิมล โถแพงจันทร�

63113020147 นายธรรมรงค�วิทย� เวทย�จรัส

63113020148 นางสาวสุชาดา สมจิตมูล

63113020149 นางสาวพิชยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113020150 นายสมพร วงษ�บัว

63113020151 นางสาวณัฐนรี นามเนาว�

63113020152 นางสาววิชุดา ชุมช

63113020153 นางสาวนาตยา ชะดามนต�

63113020154 นายสันติราษฎร� พละเดช

63113020155 นางสาวสุภาภรณ� นามโคตร
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63113020156 นางสาวสุพนิดา อุปทุม

63113020157 นางสาวลลิตา สุวรรณชัยรบ

63113020158 นายณัฐวุฒิ ทองดอนน�อย

63113020159 นายพีระศักด์ิ ท�าวสนิท

63113020160 นางสาวเจนจิรา หากันได�

63113020161 นางสาววิไลลักษณ� เลี่ยมกลาง

63113020162 นางสาวป:ยพร นามเสาร�

63113020163 นายสุขสันต� โคกสถาน

63113020164 นางสาวนัยพร อินาลา

63113020165 นางสาวฉัตริยา รองหานาม

63113020166 นายชยพล พลขํา

63113020167 นางสาวลักษมี ดวงมาลา

63113020168 นางสาวสุณิสา วังคีรี

63113020169 นายสุชล เพ็งพันธุ�

63113020170 นางสาวสุริวรรณ� สุวรรณมาลี

63113020171 นางสาววิไลพร บิดาศรี

63113020172 นางสาวเขมขณิษณ� ธนะท�วมประเสริฐ

63113020173 นางสาวกนกพร ลาภวิไล

63113020174 นางสาวมธุรส อบอุ>น

63113020175 นางสาวสุภัสสรา หัสดร

63113020176 นางพิมพ�จันทร� สรวงศิริ

63113020177 นายชัยสิทธ์ิ เทพจันดา

63113020178 นางสาวเพ็ญนภา ผดุงนึก

63113020179 นางสาวศิริภรณ� ป6ญญาพ>อ

63113020180 นายไกรวิทย� หม�อกรอง

63113020181 นางสาวนภาเพ็ญ แคว�นอินทร�

63113020182 นายณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ

63113020183 นางสาวสุชาวิณี สนองผัน

63113020184 นางสาววิภาภรณ� โคตรชมภู

หน�า 696 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020185 นายชินโชติ ภูขมัง

63113020186 นายศักด์ิชัย อินธิกูด

63113020187 นางสาวงามจิตต� ปUองนางไชย

63113020188 นางสาวอาริญา สรัคคานนท�

63113020189 นางสาวนิภาพร วัดแผ>นลํา

63113020190 นางสาวอุไรพร พรหมภักดี

63113020191 นางสาวเพ็ญนภา กระแสกุล

63113020192 นางสาวขนิษฐา สัยวิบูลย�

63113020193 นางสาวปภัสสร มากอง

63113020194 นางสาวคณิตาพร อนุศาสน�

63113020195 นางสาวรุ>งตะวัน ศิริเชษฐ

63113020196 นางสาวฉวีวรรณ ดวงทาแสง

63113020197 นางสาวรุ>งจิรา ปลอดภัย

63113020198 นางสาวกนกวรรณ ศิริสาร

63113020199 นางสาวไพลิน ขัวลําธาร

63113020200 นางสาวณัฐภรณ� คุณบุราณ

63113020201 นายรณกร เตโช

63113020202 นายจิรายุทธ ไตรฆ�อง

63113020203 นางสาวกนกวรรณ เศิกศิริ

63113020204 นางสาวศิราภรณ� ศรีขา

63113020205 นางสาวสุพิชชา ฤาสายไตรภพ

63113020206 นางสาวน้ําทิพย� อะนุ

63113020207 นายอานนท� จันทวงษ�

63113020208 นางสาวญาณิศา โคตรชมภู

63113020209 นางสังวร แสนภพ

63113020210 นางสาวไอลดา เทือกมูล

63113020211 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนสุภา

63113020212 นายกฤษฎา วงษ�พุฒ

63113020213 นางสาวธิดารัตน� กลิ่นน�อย
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63113020214 นางสาวศศิธร ไชยแสง

63113020215 นางสาวขวัญฤทัย แสงสว>าง

63113020216 นายสุริยา มีเที่ยง

63113020217 นางสาวนันทิตา ศรีบุญ

63113020218 นางศิขรินทร� สีหะวงษ�

63113020219 นายธนภัทร สุขธนะ

63113020220 นางสาวอริยา พรมหาลา

63113020221 นางสาววนิดา จันทร�กําเนิด

63113020222 นางสาวสุมาลี พิพิทธภัณฑ�

63113020223 นางสาวสายสุนีย� แรกเลียง

63113020224 นางสาวจริยา สุดใจ

63113020225 นางสาวป:ยชนก ฉายา

63113020226 นายจักรกฤษ ต�นเกษ

63113020227 นางสาวชฎารัตน� วงษ�มีพันธุ�

63113020228 นางสาวศิริลักษณ� แสนพงษ�

63113020229 นางสาวอัญมณี มณีอนันต�สุข

63113020230 นางสาวภาวิณี คําคลี่

63113020231 นายศิริพงษ� จันตุ�ย

63113020232 นางสาวญาณิศา อึงสะกาว

63113020233 นางสาวพรรณราย สีมีวอ

63113020234 นางสาวธิณากรณ� เนาว�ช�าง

63113020235 นายพัทธกานต� วุฒิเสน

63113020236 นายเศรษฐศักด์ิ วรรณทองสุก

63113020237 นางสาวศิริวิมล คําน�อย

63113020238 นางสาวศิริลักษณ� สอนคําแก�ว

63113020239 นางสาวภัณฑิลา อุดชาชน

63113020240 นางสาวธิดาวดี หม่ันประกอบ

63113020241 นางสาวกาญจนา เรืองเจริญ

63113020242 นายอําพล ดลจําเริญ
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63113020243 นางสาวธนาพร ศรีสวัสด์ิ

63113020244 นางสาวฐิติพร พาชื่นใจ

63113020245 นายอาชวี อินทะวงศ�

63113020246 นางสาววิภารMัMตน� เสนาลา

63113020247 นายอภิชัย เอกพันธ�

63113020248 นายสิทธิศักด์ิ กลับมาอนุรักษ�

63113020249 นางสาวลัดดาวรรณ ซ่ือสัตย�

63113020250 นางสาวสิริพรรณ โชว�ป6ญญา

63113020251 นางสาวจุฑาทิพย� ลาดโลศรี

63113020252 นางสาวเฟSPองฟUา เศวตวงษ�

63113020253 นางสาวอุษาวดี จันทรังษี

63113020254 นางสาวณัฐวดี ม่ังสุข

63113020255 นางจุฬาพรรณ จันทิหล�า

63113020256 นางสาวมัณฑนา สิงห�ยอง

63113020257 ว>าที่ร�อยตรี หญิงสุรวดี อุตโรกุล

63113020258 นางสาวมณฑกาญ ดีอด

63113020259 นางสาววิยะดา ป6นกิติ

63113020260 นางสาวพรญาณี เกษกี

63113020261 นายอนันต� โมธรรม

63113020262 ส.อ.หญิงสุพาวัน รักคํามี

63113020263 นางสาวจุฬาลักษณ� ไชยสิทธ์ิ

63113020264 นายธนพล โคตรวิชา

63113020265 นายรัฐธรรมนูญ ไชยพา

63113020266 นางสาวเดือนเพ็ญ มงคลวงศ�

63113020267 นางสาวสุปราณี นาขันโท

63113020268 นางสาวชฎาพร โพธิมน

63113020269 นางสาวเรียมศิริ เกษละ

63113020270 นายกฤษณากร ศิริสุทธิ

63113020271 นางสาวสกาวเดือน อินทร�สะอาด

หน�า 699 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020272 นางสาวภัทรพร จันทะพิมพ�

63113020273 นายประจักษ� ทองคําภา

63113020274 นายธนชัย ฉายถวิล

63113020275 นางสาวจารุพร เหลาเพ็ง

63113020276 นางสาวเดือนเพ็ญ ลีแก�ว

63113020277 นางสาวจินตนา มีไกรราช

63113020278 นายจงจิต ระผิว

63113020279 นางสาวศรัญญา ชนะบุญ

63113020280 นางสาววรรณพร พระไกรยะ

63113020281 นางสาวอภิษฐา แก�วแสงใส

63113020282 นางสาวชรินทร�ทิพย� โสระสิงห�

63113020283 นางสาวปาจารีย� ฤทธิโยธี

63113020284 นายณัฎฐดนัย ทิมินกุล

63113020285 นายวัชระ ธน.น�อย

63113020286 นางสาวนภาพร ศรีสุระ

63113020287 นายวัชรินทร� คงสมมาตร

63113020288 นางสาวจิราภรณ� พรมกุล

63113020289 นายวัชระ มาเลิศ

63113020290 นางสาวศิริพร พุทธา

63113020291 นางสาวอินทุอร แดนวงดอน

63113020292 นางสาวรวิภา พวงไสว

63113020293 นางสาวญาธิป เจริญ โชติอมร

63113020294 นางสาวสุจินดา รามประพฤติ

63113020295 นางสาวกาญจณาภรณ� สัพโส

63113020296 นางสาวมลิวรรณ เจนการค�า

63113020297 นางสาวเมธนี ภาวงค�

63113020298 นายสมัย ภูลายยาว

63113020299 นางสาวปริมประภา อินธิแสน

63113020300 นายณัฐวุฒิ เข็มทอง

หน�า 700 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020301 นางสาวมินตรา อุปทุม

63113020302 นางสาวกฤตยาณี ศรีพิมสอ

63113020303 นางสาวสุกัญญา โคตรธรรม

63113020304 นางสาววัฒนา สีหาเพศ

63113020305 นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ�

63113020306 นายยุทธนา ตะโกสีย�

63113020307 นายประพันธ� แถมมี

63113020308 นายรัฐพงษ� โคตรวงศ�

63113020309 นางสาวสุกัลยา สุนทราวิรัตน�

63113020310 นางสาวศิริรัตน� คําสุขดี

63113020311 นายณัฎฐ� ศิริโชติ

63113020312 นางสาวสุคนธนา แพนสมบัติ

63113020313 นางสาวไอย�ลดา คําเขียว

63113020314 นางสาววรรณภา เหง�าพรมมินทร�

63113020315 นายนที พลศักขวา

63113020316 นางสาวศิรินภา มัคครินทร�

63113020317 นายธนวิชช� ผลดวงแก�ว

63113020318 นายสิทธิโชค บุญศรี

63113020319 นายสุริยะ ภารไสว

63113020320 นายศรายุทธ อุ>นม่ัน

63113020321 นางสาวกานธิดา ทรงหอม

63113020322 นายภาณุวัฒน� พิพัฒน�

63113020323 นายธิติพล อุดม

63113020324 นายธนวัต จุระยา

63113020325 นายปริวรรต เลขกลาง

63113020326 นางสาวป6ทมวรรณ ประเสริฐสังข�

63113020327 นางสาวสุดารัตน� ศรวัฒนา

63113020328 นางสาวพัชรี ภูมิกาญจนรัตน�

63113020329 นางสาวนันธิดา อ�อยรักษา

หน�า 701 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020330 นางสาวญามิกา หล�าพรหม

63113020331 นางสาวศุภัทริดา บุญสง>า

63113020332 นายนันทวัฒน� เฒ>าอุดม

63113020333 นางสาวสายไหม วงสาเภา

63113020334 นายธนวัฒน� แสนชนม�

63113020335 นายป6ทมาสน� ศรีนารัตน�

63113020336 นางสาวสิริลักษณ� พรมมาโอน

63113020337 นางสาวศรีสุดา จันทร� อ�วน

63113020338 นางสาวพนิดา บุตรภู

63113020339 นางสาวนิภาภรณ� สิงห�คําปUอง

63113020340 นางสาววรรณิศา มานันที

63113020341 นางสาวภัชรา บุญไชย

63113020342 นางสาวชญาณี กองพิธี

63113020343 นางสาวประไพรพรรณ ผิวทอง

63113020344 นายธนารัตน� วรรณา

63113020345 นางสาวสุภาภรณ� แก�วเจริญ

63113020346 นางสาวเจติยาพร ศรีพันธะบุตร

63113020347 นายวิทติวัตร วะสุรี

63113020348 นายศรันยู สรศาสตร�

63113020349 นางสาวปภาวรินท� อินนุรักษ�

63113020350 นางสาวปวีณา อินทะชัย

63113020351 นายกมลทัศน� พวงพันธุ�

63113020352 นางสาวกรกันยา อินธิเสน

63113020353 นางสาวมุทิตา นุชิด

63113020354 นางสาวกฤษณา นอกเมือง

63113020355 นายไตรวรรธก� ทองยืน

63113020356 นางสาวจุฑามาศ จีรังกูล

63113020357 นายพิทยาธร ศรีมงคล

63113020358 นางสาวจิดาภา ดาบพลอ>อน

หน�า 702 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020359 นายอธิราช ภูต�องใจ

63113020360 นางสาวรัตติยา แสงศรี

63113020361 นายพงศกร เทพสาร

63113020362 นางสาวเนตรนภา ชุมป6ญญา

63113020363 นางสาวธิดามล เลพล

63113020364 นางสาวศศิวิมล ศรีเจริญ

63113020365 นายป6ญจพล นาก�อนทอง

63113020366 นายเศรษฐพงษ� ปริเตสัง

63113020367 นางสาวญาสุมินทร� สมศรี

63113020368 นางสาวอาทิตยา พลราษฎร�ล้ํา

63113020369 นายธีรพงษ� หมอยาเก>า

63113020370 นางสาวน้ําทิพย� มอโท

63113020371 นางสาวสิริวิมล สิทธิภาพ

63113020372 นางสาวเมรยา สิงห�เชื้อ

63113020373 นางสาวรัตติยา ชัยวงค�

63113020374 นางสาวชลิตา พันลําภักด์ิ

63113020375 นางอุลัยภรณ� จิตรักศิลปC

63113020376 นางสาวพัดธุพร แสนป6ดสี

63113020377 นางสาวสุธาทิพย� ภิรมย�ขวัญ

63113020378 นางสาวจริยา สารพัตร

63113020379 นางสาวนิตยา ศรีบุตร

63113020380 นางสาวณัฐรดา พรมสุจา

63113020381 นายสุรเดช อุสาพรหม

63113020382 นางสาวธิดารัตน� มะปะเข

63113020383 นางมานิตา แก�ววิรุฬ

63113020384 นางวลัยพร ทินาทิน

63113020385 นางสาวสุพิชญา โมระโส

63113020386 นางสาวณัฏฐพิชา สันทัด

63113020387 นายธีระวัฒน� สัตถาผล

หน�า 703 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020388 นายนาคินทร� งามฉวี

63113020389 นางสาวสุพิชชา ทําทอง

63113020390 นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร

63113020391 นายพฤกษ� สมดี

63113020392 นางสาวชไมพร ม>อมพะเนาว�

63113020393 นางสาวปุณณภา ภูแชมโชติ

63113020394 นายสุทธิพงษ� มูลมี

63113020395 นางสาวเข็มพร ละครโท

63113020396 นางประภาพร จันทร�แดง

63113020397 นายอธิวัฒน� ฝXายชาวนา

63113020398 นายศราวุธ ดีชัย

63113020399 นางสาวพัชนีย� ยืนนาน

63113020400 นายกวินวัชร� เกษมโรจนสถิตย�

63113020401 นางสาวปุณยนุช รัตนภักดี

63113020402 นายอุบล สอนสี

63113020403 นางสาวรังสิยา ปาปะโข

63113020404 นางสาวอรวรรณ เสนจันตะ

63113020405 นางสาวนวรัตน� พะละสุข

63113020406 นายณัฐพงษ� ขันติภาพ

63113020407 นายธงชัย สารีนันท�

63113020408 นางสาววงเดือน บัวสีดํา

63113020409 นางสาวธัญญาลักษณ� พรมมี

63113020410 นายสิทธิพร ศิริเวช

63113020411 นางสาวจตุภรณ� คําภูษา

63113020412 นายเกียรติศักด์ิ ศรีพอ

63113020413 นางสาวกัลยา จันทะวัน

63113020414 นางสาวอัญมณี แต�มกระโทก

63113020415 นางสาวพรจิตรา ดาวงค�

63113020416 นางสาวธัญลักษณ� บูรณป6ทมะ

หน�า 704 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020417 นางสาวป:ยธิดา อุ>นทะโคตร

63113020418 นายวิชชา คําแพง

63113020419 นางสาวพรทิพา เมืองปากโยธา

63113020420 นางสาวรัตน�ติยากร พานิคม

63113020421 นางสาวมณีนุช พจนา

63113020422 นางสาวนวลหง ต�นปรึกษา

63113020423 นางสาวพรธิพา สุพร

63113020424 นางสาวศิริวรรณ สุริสาร

63113020425 นางสาววิยะดา อาจดวงดี

63113020426 นางสาวณัฎฐนันท� ยันตะพันธ�

63113020427 นางสาวรุจิภาส พรมสมบัติ

63113020428 นางสาวศิริวรรณ คิอินธิ

63113020429 นายนิติรุจน� ลือชัยราม

63113020430 นางสาวอนงค�นาถ วรรณกุล

63113020431 นางสาววรรณิภา วังภูมิใหญ>

63113020432 นายจิระพงษ� กองแก�ว

63113020433 นางสาวณัฐิดา นันศรีทอง

63113020434 นางสาวกมลวรรณ ทองเทพ

63113020435 นางสาวกฤติยา คํามุงคุณ

63113020436 นางสาวศิMรินันท� อธิราช

63113020437 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิษาราช

63113020438 นางสาวกาญจนา ศรีเมือง

63113020439 นางสาวทิพย�สุดา ภูพาดศรี

63113020440 นางสาววชิราภรณ� อัคจันทร�

63113020441 นางสาวจิรพร จันธนะสมบัติ

63113020442 นางสาวทิพย�สุคนธ� ปูXอ�าย

63113020443 นางสาวสุภาภรณ� สีทานี

63113020444 นางสาวธันยพร หารศรี

63113020445 นางสาวจีรวรรณ วังคีรี

หน�า 705 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020446 นายขจรศักด์ิ บุญวัฒนะ

63113020447 นายธนากร แจ�งไชยศรี

63113020448 นางสาวเนตรนภา คําทะเนตร

63113020449 นางสาวสุรีรัตน� เพียสุระ

63113020450 นางสาวมนัสนันท� เลิศศิริ

63113020451 นายจตุรงค� มอญชัย

63113020452 นางสาวสุภาวดี พิมพ�สวรรค�

63113020453 นางสาวชนิสรา พรหมพิทักษ�

63113020454 นางสาวพลอยไพลิน เก้ียงศรี

63113020455 นางชนิดา บุญประคม

63113020456 นางสาวศุภนิดา ทุมโยมา

63113020457 นายปฏิภาณ นิรานนท�

63113020458 นางสาวกัลยารัตน� พลอยยอด

63113020459 นางสาวนุจรินทร� เวียงอินทร�

63113020460 นายอนุวัต โยธากุล

63113020461 นางสาวบุษบา อุทัยสา

63113020462 นางสาววรางคณา บ>อคํา

63113020463 นางสาวชุติมา อรุญมาศ

63113020464 นางพัชรินทร� แสนอุบล

63113020465 นางสาวกมลวรรณ พันธ�สุวรรณ

63113020466 นางสาวภัทรวดี ล้ําลอง

63113020467 นางสาวจิราพร จวงจันทร�

63113020468 นางสาวศิริพร บุญยัง

63113020469 นายสิทธิพงษ� สารนาเรียง

63113020470 นางสาวธันยพร วงษ�ศรีแก�ว

63113020471 นางสาวมินตรา พวงเงิน

63113020472 นางสาวบุษปรัชญ� ถีสูงเนิน

63113020473 นางสาวบูรณา บาทชารี

63113020474 นางสาวชนัญชิดา วิจิตรจันทร�
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63113020475 นางสาวอารี มีพิมพ�

63113020476 นางสาวอารียา อาทิตย�ต้ัง

63113020477 นายชนะวงศ� บุตรคาน

63113020478 นางสาวสุภาวะดี บุญธรรมา

63113020479 นางสาวกรกนก พิทักษ�สฤษด์ิ

63113020480 นายวุฒิไกร ศรีภูงา

63113020481 นางสาววาทิณี อริยวงศ�

63113020482 นางสาววรรณยารัตน� บุญเรืองจักร

63113020483 นางสาวศิรินาถ มุงคุณ

63113020484 นางสาวนริษา บุตวงษ�

63113020485 นางสาวสุภาพร อุปพงษ�

63113020486 นายธนายุทธ ชุมป6ญญา

63113020487 นางสาวอุทุมพร พรมยารี

63113020488 นางสาวสกาวรัตน� ชินโคตรพงศ�

63113020489 นางสาวสุนิตา คํามุงคุณ

63113020490 นายอภิสิทธ์ิ วดีศิริศักด์ิ

63113020491 นายอรรถพงษ� ดอนวิชา

63113020492 นางสาวอรวรรณ ภูริศรี

63113020493 นางสาวปพัชรา ทาแก�ว

63113020494 นางสาวผกายพร ชายบอน

63113020495 นางสาวรัตติญา ภูชาบุตร

63113020496 นางสาวกนิษฐา พลล้ํา

63113020497 นางสาวพัณณิตา วงษาบุตร

63113020498 นางสาวธิดารัตน� อุทธตรี

63113020499 นางสาวชาลิดา วิบูลย�กุล

63113020500 นางสาวศนันธฉัตร ศิริวัฒนกุล

63113020501 นางสาวยุพา ศรีหาบุตร

63113020502 นายเกรียงไกร ป:ลอง

63113020503 นางสาวสิริโสภา สุนารักษ�

หน�า 707 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020504 นางสาวลลิตา ภูชุม

63113020505 นายนัตถพนธ� ฐานันดร

63113020506 นายณัฐพล จูมจันทา

63113020507 นางสาววนิดา ศรีโคตร

63113020508 นายชาญณรงค� ศรีสุทัศน�

63113020509 นางสาวนริศรา พานิชย�

63113020510 นางสาวสุชัญญา ใจกว�าง

63113020511 นายสัตยา เด่ือดิน

63113020512 นางสาวพรรษา พงษากลาง

63113020513 นางสาวชลันดา ชุติพรวดี

63113020514 นางสาวกรรณิการ� บุญพรหม

63113020515 นายไชยภัทร สิงห�ศิริ

63113020516 นางสาวอินทร�ชญาณ� ชัยเลี้ยว

63113020517 นางสาวนฤมล แก�วอินทร�

63113020518 นางสาวพนิดา บุญพิเชฐ

63113020519 นางสาวฉัตรฤทัย กวนหล�า

63113020520 นางสาวชนากานต� ขันธรรม

63113020521 นางสาวสุวรรณี คําแสนโคตร

63113020522 นางวิไลลักษณ� ไมตรี

63113020523 นายจีระยุทธ อินทร�งาม

63113020524 นายพิพัฒพงศ� จันหาญ

63113020525 นายทรงสิทธ์ิ ศรีอัคฮาด

63113020526 นางสาวดวงนภา หงษ�อุปรี

63113020527 นายอุทัย โสดี

63113020528 นางสาวเจนจิรา เจริญธนกุล

63113020529 นางสาวชนากานต� บัวระภาสิริ

63113020530 นายเกียรติศักด์ิ มนต�คาถา

63113020531 นายธีระภัทร� เนาวิรัตน�

63113020532 นายจักรินทร� แสงโสภา
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63113020533 นางสาวสุธิดา แวงอุ�ย

63113020534 นายณัฐวัฒน� บุดดีคํา

63113020535 นางสาวนิภาพรรณ ภูมิพัฒน�

63113020536 นางสาวบัวคลี่ นาใต�

63113020537 นางสาวเพ็ญนภา นันทะวงค�

63113020538 นายภาณุวัฒน� ภูสีฤทธ์ิ

63113020539 นางสาวนีรชา พลายสาร

63113020540 นางสาวอมรรัตน� แสนสามารถ

63113020541 นายศุภอรุณ เหลาสิทธ์ิ

63113020542 นายคณากรณ� พลไชย

63113020543 นายยุทธนา แก�วตา

63113020544 นางสาวมยุรี ยังแก�ว

63113020545 นางสาวกนกรัตน� แสงโทโพธ์ิ

63113020546 นางสาวสลักจิต แกVสสูงเนิน

63113020547 นางสาวภารตี จูมพลษา

63113020548 นางสาวญาณินฑ� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113020549 นายกฤษดา แก�วลอดหล�า

63113020550 นางสาวปาริชาต พิกุลศรี

63113020551 นางสาวสกาวเดือน พรมทอง

63113020552 นางสาวพลอยไพลิน พิมวัน

63113020553 นางสาวพิจิกา อุ>นบุญเรือง

63113020554 นางสาวชฎาพร ใคร�นุ>นภา

63113020555 นางสาวปาริษา นนท�สะเกษ

63113020556 นางสาวนงลักษณ� อยู>ดี

63113020557 นางสาวปณิดา ทูนชัยสงค�

63113020558 นายประพาฬ มีบาง

63113020559 นางสาวกฤษดาภรณ� บัวนาค

63113020560 นางสาวละอองดาว เมืองโคตร

63113020561 นางสาวฉัตรสุดา คันธะรินทร�
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63113020562 นายชัยชนะ แสงทอง

63113020563 นางสาวศิรินภา ขุนทุม

63113020564 นายอธิชาติ ศรีฤทธ์ิตา

63113020565 นายกฤตธนา จอดนอก

63113020566 นางสาวกชมน นนทธิ

63113020567 นายจักร�กฤษ ทองมี

63113020568 นายพิชิต อินธิเสน

63113020569 นางสาวสุธินันท� ศรีเทา

63113020570 นายสิทธิศักด์ิ ศรีสุธรรม

63113020571 นายเฉลิมพล มูลเหลา

63113020572 นางสาวศศิวิมล โสภาพร

63113020573 นางสาวอินทุอร ป:Pนใจ

63113020574 นางสาวพัชรียา สาหัส

63113020575 นางสาวจินตพร ศรีวังไสย

63113020576 นายณัฐกิตต์ิ บุญเรือง

63113020577 นางสาวอนุชรา สารภูมิ

63113020578 นางสาวกนกวรรณ พลหาราช

63113020579 นายนนท�ธวัช ไตรฟSZน

63113020580 นางสาวอินทิรา พฤติพิรัตน�

63113020581 นายวิชญ�ศุภกิจ อามาตย�มุลตรี

63113020582 นางสาวเกศรินทร� อุดมเดช

63113020583 นางสาวอนันตญา โลมิน

63113020584 นายอภิศาสตร� ปุเรทะตัง

63113020585 นางสาววลัยพร หม่ันคนเที่ยง

63113020586 นางสาวอนัญญา กาญจนาวดีพงษ�

63113020587 นายธนากร ฤทธ์ิภู

63113020588 นายพงศ�สวัสด์ิ สีมาวงษ�

63113020589 นางสาวจุฬารัตน� นันดา

63113020590 นางสาวณัฐริกา พรดอนก>อ
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63113020591 นางสาวป:ยวรรณ คึมยะราช

63113020592 นายทศพร หารธงชัย

63113020593 นายกัมปนาท นันทราช

63113020594 นางสาวณัฐฌากร ดวงคุณ

63113020595 นายเอกตระการ แข็งแรง

63113020596 นางสาวสุวภัทร เหมะธุลิน

63113020597 นางสาววัจนันท� กาญจนะสิงห�

63113020598 นางสาวบุณยดา เหมะธุลิน

63113020599 นางสาวเสาวนีย� เปรมอุปพงษ�

63113020600 นางสาวภรณ�ทิพย� จันทรเสนา

63113020601 นางนุชจิรา การินทร�

63113020602 นายจิรพิพัฒน� เรียบพร

63113020603 นางสาวจุฑามาศ แก>นสาลี

63113020604 นางสาวสุวนันท� จุไธสงค�

63113020605 นางสาวมณีรัตน� ร>มวาปT

63113020606 นางสาวพชรพรรณ พิมานันท�

63113020607 นางสาวนฤมล นาสุริวงษ�

63113020608 นายจักรกฤษณ� จันทเรือง

63113020609 นายพชร ใหม>คามิ

63113020610 นายณัฐพันธ� สิงหาพรหม

63113020611 นางนิลาวัลย� พันธ�พร�าว

63113020612 นายวัชรี ชาชิโย

63113020613 นางสาวปรียา อะคะป6ญญา

63113020614 นางสาวแอนนา พานเมือง

63113020615 นางสาวมยุรี แผลติตะ

63113020616 นางสาวอนิสา กํ่าจําปา

63113020617 นางสาวรัตร�นียา วรรณศิลปC

63113020618 นางสาวสุภาภรณ� ทองงา

63113020619 นายพัฒน�พงษ� ชุมป6ญญา
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63113020620 นางสาวสุภาวดี อัคพิน

63113020621 นางสาวพัชราภรณ� กลางสาทร

63113020622 นางสาวนภาพร กองฉันทะ

63113020623 นางสาวปรีชญา นันทา

63113020624 นายมงคล อธิราช

63113020625 นางสาวชลลดา จันทร�ไสย�

63113020626 นายศิริวัฒน� อํานาจเจริญ

63113020627 นางสาวมินตรา พิมพ�ท>าโพธ์ิ

63113020628 นายไชยวัฒน� ศรีวิชัย

63113020629 นางสาวมัญนิกา จอมเขียวมา

63113020630 นางสาวกิสสรา เที่ยงเล

63113020631 นางสาวจุฑาทิพย� สารพัน

63113020632 นางจิตติภรณ� บินดิโตวา

63113020633 นางสาวป:ยวรรณ รัตนติสร�อย

63113020634 นางสาวสโรชา กองกะมุด

63113020635 นายณัฐกิตต์ิ พลสา

63113020636 นายอิสระ ธิมานิตย�

63113020637 นางสาวกรกนก มูลสุวรรณ

63113020638 นางสาวสุกานดา ดีแสน

63113020639 นางสาวแคทลียา วงษาเนาว�

63113020640 นายอนันตศักด์ิ ฮุงหวน

63113020641 นางสาวพรพิมล บัณฑิตย�

63113020642 นางณพิชญา ใบงาม

63113020643 นางสาววรรณภาร� ผาอินทร�

63113020644 นางสาวลั่นทม พรรษา

63113020645 นางสาวอภิญญา เทพคําดี

63113020646 นายทรงพล คําลือไชย

63113020647 นางสาวสุมิตรา ไกยะราช

63113020648 นายชัยณรงค� รัตนะพันธ�M
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63113020649 นางสาวไอรดา หอมลา

63113020650 นายธีรภัทร� อินทร�พรหม

63113020651 นายอนุพงษ� กุลวงค�

63113020652 นางสาวพัชราพร บุรัตน�

63113020653 นางสาวจรรญารักษ� ร�อยเพีย

63113020654 นายเจษฎา รักษาแสง

63113020655 นางสาวอมรรัตน� คิอินธิ

63113020656 นางสาวชิตาภา อุดอินทร�

63113020657 นางสาวฟUารุ>ง จําปาสิม

63113020658 นายเชิดพงษ� ศรีภาษา

63113020659 นางสาวอาภาภรณ� ศรีพลไกร

63113020660 นางสาวณัฐพร เข็มขาว

63113020661 นางสาววิไลวรรณ บุญมีสีสุเวช

63113020662 นางสาวอเนชา อนันบุญเอื้อ

63113020663 นางสาวศศินันท� เจริญฐิติกิตติกุล

63113020664 นางสาวสุวนันท� ซิมทรัพย�

63113020665 นางผ>องใส เถาตาจันทร�

63113020666 นางสาวนภาพร เสนาภักด์ิ

63113020667 นางสาวปาริชาติ ครโสภา

63113020668 นายป:ยชนน� ทําสุนา

63113020669 นายรชาภัทร บุญฤกษ�

63113020670 นางสาวพวงเพชร แสงสลวย

63113020671 นายสุนทร พรหมวงศา

63113020672 นางสาวขนิษฐา จันทา

63113020673 นางสาวเมษา ปริปุรณะ

63113020674 นางสาวรัชนีวรรณ หารชะนะวงษา

63113020675 นางสาวศิริพร รินเพ็ง

63113020676 นางสาวอรพรรณ เหล>าอิน

63113020677 นางสาวสุพัตรา ฮมแสน
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63113020678 นายเกียรติศักด์ิ งอยผาลา

63113020679 นายวิชาวุธ นามีผล

63113020680 นางสาวแพรวนภา แสนลุน

63113020681 นางสาวพัชรินทร� จันทะโรรุฬ

63113020682 นางสาวนิภาภรณ� เอกสามารถ

63113020683 นายวันชัย แสนสงค�

63113020684 นางสาวมณัญญา นันทะวงศ�

63113020685 นางสาวสุภาพร แสนกระจาย

63113020686 นายปริชาติ แดนอินทร�

63113020687 นางสาวสุภารัตน� ไผ>ล�อมทําเล

63113020688 นายสหภาพ วรรณโนมัย

63113020689 นางสาวฐิติมา พันทเสน

63113020690 นางสาวเนตรชนก หาญณรงค�

63113020691 นางสาวอานงค� แก�วกันหา

63113020692 นายวิเศษ ศรีมุกดา

63113020693 นางสาววิภาวดี ชัยแพทย�

63113020694 นายจัตุพล เมืองแสน

63113020695 นางสาวกนกพร บุญเกาะ

63113020696 นายสิทธิชัย แสงชัย

63113020697 นางมัณทนา โคตุทา

63113020698 นางสาวกังสดาร ทีคอโงน

63113020699 นางสาวป:ยะนุช เศษสมบูรณ�

63113020700 นางสาวรุ>งนภา ไชยโสดา

63113020701 นางสาวเนตรทราย แก�วอาษา

63113020702 นางสาวเกศศิณี อุตเทพ

63113020703 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิศรี

63113020704 นางวิลาศิณี เจนหัตถ�

63113020705 นายวีระวุฒิ พิลา

63113020706 นายจิรายุทธ� ศรีโคตร
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63113020707 นางสาวเตชินี ชฎาวงศ�

63113020708 นางสาวรัตติยา เข็มงามดี

63113020709 นางสาวชุณหกาญจน� จันทร�โมคา

63113020710 นางสาวลลิตา พระสุวรรณ�

63113020711 นายพลากร ทองดอนแอ

63113020712 นางสาวอรอนงค� วิเชียรศรี

63113020713 นางสาววิชชุดา ศิริสุวรรณ

63113020714 นางสาวอริษา เสริฐผม

63113020715 นางสาวพรพิมล แก�วขอนแก>น

63113020716 นางสาวประทินทิพย� ดังดี

63113020717 นางเบญจมาศ สุวรรณชาติ

63113020718 นายโยธิน ทิพชัย

63113020719 นางสาวกนกวรรณ� ฟองบาลศรี

63113020720 นางสาวกรรณิการ� ตันเจริญ

63113020721 นางสาววันทนา เศษลือ

63113020722 นางสาวสุลิตา วงค�วันดี

63113020723 นางสาวอุทุมพร น�อยเสนา

63113020724 นายธีรยุทธ อุปฮาต

63113020725 นางสาวเรวดี ทองอร>าม

63113020726 นางสาวศรัญญา อ>อนก�อน

63113020727 นางสาวเสาวนีย� สีบุญ

63113020728 นายอดิศักด์ิ จันมี

63113020729 นายปรีชา ปลัดศรีช>วย

63113020730 นางสาวกชพร ยันตะพันธ�

63113020731 นางสาวเมวียา วงษ�เบาะ

63113020732 นางสาวนาตอนงค� บุญนาง

63113020733 นางสาวเพชรัตน� ใจดี

63113020734 นางสาวสุจิตตา ศิริบุตร

63113020735 นายชัยพัฒน� เที่ยงมนต�
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63113020736 นายศักด์ิชัย กองอ�น

63113020737 นางสาวปภาวรินทร� นาคใหม>

63113020738 นางสาวรจรินทร� วงษาเภา

63113020739 นางสาวอรทัย ภูวิเศษ

63113020740 นายป:ยะพงษ� บรรจง

63113020741 นางสาวศุภิชาต์ิ ชายกวด

63113020742 นางสาวพรชิตา ขวัญเมือง

63113020743 นายเรืองศักด์ิ อุทธบูรณ�

63113020744 นางสาววิภาวี สิงหนันท�

63113020745 นางสาวณภัทร สิทธิจักษ�

63113020746 นางสาวศิริจรรยา ประชาชู

63113020747 นายพลวัตร สุวรรณศรี

63113020748 นางสาวศิริพร สุขมนตรี

63113020749 นางสาวยุวธิดา พันเสนา

63113020750 นางสาวศศิพร อุตราช

63113020751 นางสาวแพรวพรรณ วงศ�สุริยา

63113020752 นางสาวภูษณิศา ทองภู

63113020753 นายนพอนันต� ประดับแก�ว

63113020754 นายสิทธิศักด์ิ ศรีเทียน

63113020755 นางสาวปริฉัตร ใจซ่ือ

63113020756 นางสาวมัลลิกา อาษานอก

63113020757 นางสาวชลลดา สีหะกุลัง

63113020758 นางสาวสุธาวัลย� ตีกา

63113020759 นางสาวนีรนาท ชัยวินิตย�

63113020760 นางอารีรัตน� สุขสอาด

63113020761 นางสาวกุลธิดา เรืองโสภา

63113020762 นางสาวกาญจนา แซ>พัว

63113020763 นายปธานิน รักซ�อน

63113020764 นายวัยวิทย� ทองแท�
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63113020765 นายธนพนธ� โฉมพูดดี

63113020766 นางสาวอรณี ไชยวาน

63113020767 นายชัยรัตน� ตุมอญ

63113020768 นายอานันท� บุญเลิศ

63113020769 นางสาวนฤมล จันทร�สุข

63113020770 นางสาวพนิดา ลีวงษา

63113020771 นางสาวมลฤดี บุญชู

63113020772 นางสาวพรทิพย� บุญเรือง

63113020773 นางสาวป:Pนไพลิน บรรเรืองทอง

63113020774 นางสาวมนตระกาล ชํานิงาน

63113020775 นางสาวอาภาสิริ โสมไชย

63113020776 นายไชยา เฉยฉิว

63113020777 นายสุมิตรศร รอดเรืองเดช

63113020778 จ.อ.คชาทัช รัตนภักดีเดชา

63113020779 นางสาวนิสารัตน� วงค�พนัด

63113020780 นางสาวนิศารัตน� ศรีสําราญ

63113020781 นายกิตติคุณ มโนเอื้อ

63113020782 นางสาวเบญจวรรณ เทียนศรี

63113020783 นางสาวศิรินุช จันทร�นาง

63113020784 นางสาวสุนีย�รัตน� สร�อยสังวาลย�

63113020785 นางสาวปวีณา ถานะลุน

63113020786 นางสาวเพ็ญประไพ ศรีลามา

63113020787 นายวันเฉลิม คําภูแสน

63113020788 นางสาวเกล็ดตะวัน ภูป6ญญา

63113020789 นางปริศนา พิศคํา

63113020790 นางสาวพรนิภาพันธ� รันละโคตร

63113020791 นางสาววิชสุดา เพ็งชัย

63113020792 นางสาวศิริมา ทานน

63113020793 นางสาวกัญญา นุชประโคน

หน�า 717 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020794 นางสาวเกศกนก สุป6ญญา

63113020795 นางสาวรัตนาภรณ� จิตดร

63113020796 นางสาวศิริลักษณ� แก�วมูลมุข

63113020797 นายอาทร ทองสุ

63113020798 นางสาวปริศนา กุญชรน�อย

63113020799 นางสาวอาภาภรณ� หนูช>วย

63113020800 นายไอรวีน อินธิแสน

63113020801 นางสาวศิวลักษณ� ยะภักดี

63113020802 นางสาวมะลิจันทร� โสภากุล

63113020803 นางสาวศุภารัตน� วรรณพร

63113020804 นางศิริราช วงค�ศรีชา

63113020805 นายวีรยุทธ มุขเชิด

63113020806 นางสาวจิณห�ชุดาภา ดวงเพชร

63113020807 นางสาววิชชุดา เมืองดี

63113020808 นายพิชิตชัย เเสนอุบล

63113020809 นางสาวจุไรพร มะลิกัลปC

63113020810 นายธรรศ อุณชาติ

63113020811 นายวุฒิชัย ป6ตถานะ

63113020812 นางสาวอนัญญา ไชยฤทธ์ิ

63113020813 นางสาวอรอุมา มาตช>วง

63113020814 นายอุเทน แสวงสาย

63113020815 นางสาวสุพัตรา ยศป6ญญา

63113020816 นางสาวไพรินทร� นะคะจัด

63113020817 นางสาวปรัชยานันท� ยันตะพันธ�

63113020818 นายอัครพล ไชยคําภา

63113020819 นายธรณิศวร� วิศรี

63113020820 นางสาวประภัสสร มุงคุณคําชาว

63113020821 นางสาวสุวิสา ชัยสุรินทร�

63113020822 นายปฐมพร สุวรรณราช
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63113020823 นางสาววรรณิภา โพธิบึงกาฬ

63113020824 นางสาวรมิดา มวนมนตรี

63113020825 นางสาวประภัสสร วงศ�จินดารักษ�

63113020826 นางสาวณัฐธิดา ทองจริง

63113020827 นางสาวนันทวัน เหลินต�ายซ�าย

63113020828 นางสาวยุรี ย>อดี

63113020829 นางสาววรินทร โสมสุพิน

63113020830 นางสาวพรรณาราย สุวรรณประเภา

63113020831 นางสาวจารุวรรณ โม�มวล

63113020832 นางสาวบุญนัดดา พันธ�จําปา

63113020833 นายสิทธิโชค ภูช>างทอง

63113020834 นางสาวอภิญญา คนพรหม

63113020835 นายธรรมรัตน� ธรรมเจริญ

63113020836 นางสาวจิตทรา ชูบุญ

63113020837 นางสาวกนกวรรณ บุญปUอง

63113020838 นายป:ยะ อินทรสิทธ์ิ

63113020839 นางสาวกัญญา พจน�ไพเราะ

63113020840 นางสาวนพมาศ พิมทอง

63113020841 นางสาวนลินทิพย� นรินทร�

63113020842 นางลินดา สุกอินทร�

63113020843 นายพงศธร จันใด

63113020844 นางสาวเจนจิรา นครขวาง

63113020845 นางสาวเบญจมาศ ศรีนา

63113020846 นางสาวภคพร เจริญสุข

63113020847 นายสุรัฐ วิชัยรัตน�

63113020848 นางสาวสุวรรณา ทองสี

63113020849 นางสาวมณีรัตน� ไชยพลอินทร�

63113020850 นายธนพงศ� เหลาเกลี้ยงดี

63113020851 นางสาวชุดาพร เปรี้ยวปรี
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63113020852 นางสาวเฟSPองฟUา ทะนงค�

63113020853 นางสาววนิดา แสนมานิตย�

63113020854 นายวรชิต สารคํา

63113020855 นางสาวกฤษณา ดาแก�ว

63113020856 นายฉลองรัฐ สิงห�สําราญ

63113020857 นางสาวจันธิดา หงษาวนา

63113020858 นางสาวป:ยะดา กะตะศิลา

63113020859 นายคํ้าคูน เพชรสังหาร

63113020860 นางสาวกุลณัช ผาภู

63113020861 นายชานุวัฒน� ราชหงษ�

63113020862 นายประภวิษณุ� พงสัมพันธ�

63113020863 นางสาวกิติยา หอมจันลี

63113020864 นายศิวัชระ ไชยชมภู

63113020865 นางสาวเฟSPองฟUา หาสอดส>อง

63113020866 นางสาวสุดาวรรณ มาตผาง

63113020867 นางสาวรมย�สิริ อรุณพันธุ�

63113020868 ว>าที่ ร.ต.เมธาวี จันทรา

63113020869 นางสาวธนัญญา แย�มย้ิม

63113020870 นางสาวลลิตา นามสีฐาน

63113020871 นางสาววิสาข�นภัสด� รัตนจันทร�

63113020872 นางสาวพรรณนวรัตน� แก�วคําแจ�ง

63113020873 นายสุรเชษฐ� มูลหาร

63113020874 นางสาวอรอุมา มาตย�จินดา

63113020875 ว>าที่ร�อยตรีฤชา ฆารพันธุ�

63113020876 นางสาวอารียา อินทะแสง

63113020877 นางสาวน�อม มูลสาร

63113020878 นางสาวจุฑาภักด์ิ เทียมพัฒน�

63113020879 นางสาวพิมพ�ผกา พิมพ�พันธุ�

63113020880 นางสาวชนากานต� แพงสา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020881 นางสาวชนิพรรณ ศรีวงษ�แสง

63113020882 นายจิระวัฒน� บุตรบุรี

63113020883 นางสาวรัชดาภรณ� นิลเกตุ

63113020884 นางสาวกุลสตรี บุนนท�

63113020885 นายทศพิตร กองแก�ว

63113020886 นางสุภาวดี แก�วหาวงค�

63113020887 นางสาวศิริธร พ่ึงพรพรหม

63113020888 นางสาวพิชาภรณ� บุตรปาน

63113020889 นางสาวสุดาวดี สามบุญญาญ

63113020890 นางสาวจุฑามณี หงจันทา

63113020891 นางสาวนภาพร ธรรมเกษร

63113020892 นางสาวระพิพร บุญยะรัตน�

63113020893 นายธวัชชัย ชารีวาล

63113020894 นางสาวอนิสสา สิมสน

63113020895 นางสาวพรสุดา ชาวคนดง

63113020896 นางสาวอภิรดี พลชัยสงค�

63113020897 นางสาวณัฐปภัสร� สุราช

63113020898 นางสาววารุณี แพงศรี

63113020899 นางสาวพรชิตา จันดาดวง

63113020900 นางสาวนภาวรรณ ภาษีสวัสด์ิ

63113020901 นายกฤษณะ ลิขิตกาญจน�

63113020902 นางสาวกมลฉัตร ศิริวิโรจน�

63113020903 นายพิษณุ เรืองใสส>อง 

63113020904 นางสาวยุวดี รัตนติสร�อย

63113020905 นางจิตวิไล พรไชย

63113020906 นางสาวมิลรญา พานนูน

63113020907 นายภาณุวิชญ� พรมดอนยาง

63113020908 นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิทรงเมือง

63113020909 นางสาวปรียาวัลย� คงคา

หน�า 721 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020910 นางสาวเพ็ญศิริ ทับทิมหิน

63113020911 นายสิทธิพงษ� บุญแจด

63113020912 นายวินิสัย เถาแก�ว

63113020913 นางสาวจุรีพร พรมเมือง

63113020914 นางสาวเบญจมาศ ผิวขํา

63113020915 นายสุริยัน เพ็งแจ>ม

63113020916 นางสาววัลภา อิ่มใจ

63113020917 นายธรรมรักษ� เทศารินทร�

63113020918 นางสาวกันนิกา พ>วงจีน

63113020919 นางสาวบงกช โพธิกมล

63113020920 นายวัชรวิทย� ศรีสวัสด์ิ

63113020921 นางสาวสุจิตรา โพชราช

63113020922 นางอรุณี แสงวงค�

63113020923 นางสาวอรพรรณ ยอดคํามี

63113020924 นางสาวจิตติมา อ>อนตา

63113020925 นางสาววษมิณ ศักด์ิศิริภิญโญ

63113020926 นางสาวศิริลักษณ� มะละกา

63113020927 นางสาววชิราพร อนุวรรณ

63113020928 นายปุณญพัฒน� บังเมฆ

63113020929 นางสาวณรินทร�ธร ประจิมทิศ

63113020930 นายจิตรภาณุ คิดโสดา

63113020931 นางสาวชลนิชา ศิลาพงษ�

63113020932 นายอภิสิทธ์ิ ศิริพันธ�

63113020933 นายนิกร ใจสบาย

63113020934 นายพงษ�นุกูล พันธุ�สุจริตไทย

63113020935 นางสาววิภาวี หนูภักดี

63113020936 นายชัชพงศ� ไพรัช

63113020937 นางสาววนิดา นามคันไชย

63113020938 นางสาวสุภารัตน� สอนสูญ

หน�า 722 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020939 นายประสิทธ์ิ โพธิกุล

63113020940 นางสาวกนกพร ทองมี

63113020941 นางสาวณัฐนิช โมธรรม

63113020942 นางสาวณัฐติยา ศรีปะโค

63113020943 นางสาววิภาดา พลไกรษร

63113020944 นางสาวสุดารัตน� หอมไกรลาศ

63113020945 นางสาวจารุณี บุตรแก�ว

63113020946 นางสาวจิราลักษณ� เหล>าสุวรรณ

63113020947 นางสาวเฟSPองฟUา ศรีบุรินทร�

63113020948 นางสาวอรอุมา ไชยรัตน�

63113020949 นางสาวยุพาพร ลือจันดา

63113020950 นายอํานวย คุณารักษ�

63113020951 นายกิติกานต� กิติวงศ�

63113020952 นางสาวสิรินยา ไชยคุณ

63113020953 นางสาวณัฐชยา อุ>นวิเศษ

63113020954 นางสาวปวีณา นามจําปา

63113020955 นายภราดร หงษา

63113020956 นางสาวสมฤดี อุติลา

63113020957 นายอภิชาติ นาคเสน

63113020958 นายสันติภาพ ชัยสงค�

63113020959 นายจักราวุธ สีจุ�ยจ�าย

63113020960 นางสาวจิราภรณ� สวัสดี

63113020961 นางสาวรุจิภาภรณ� หวังใจสุข

63113020962 นางสาวอารียา โคตรศรี

63113020963 นางสาวศุทธินี นินนามะ

63113020964 นางสาวอรอุมา สุขรมย�

63113020965 นางสาวศุภารัตน� แก�วกุล

63113020966 นายอภินันท� ดวงปุปผา

63113020967 นางสาวสุภารัตน� อาจแก�ว

หน�า 723 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020968 นางสาวกรรณธิญา เรียมแสน

63113020969 นางสาวสิริกร อภัยมุง

63113020970 นายสุริยา ศรีสวาส

63113020971 นางสาวศรัญญา สุขประเสริฐ

63113020972 นางสาวกุลธิดา สร�างคํา

63113020973 นางสาวกาญจนา ปาระวงค�

63113020974 ว>าที่ร�อยตรีณัฐพล เครื่องสีมา

63113020975 นางสาวเกษสุรีย� ไม>เศร�า

63113020976 นางสาวพิไลพร ลอยสงวน

63113020977 นางสาวนภวรรณ เกษทองมา

63113020978 นางสาวจริยา อุ>นทานนท�

63113020979 นายกฤศ มังกรแก�ว

63113020980 นางสาวจารุวรรณ นามีผล

63113020981 นางสาวสุพัตรา ก�อนศรี

63113020982 นางสาวฐาปนี เพ็ชรใต�

63113020983 นายกฤตย�พัฒน� จันราศรี

63113020984 นางสาวรัตนา สมนัส

63113020985 นายภาติกวัฒน� ลาวงศ�

63113020986 นางสาวพรพิมล สารักษ�

63113020987 ว>าที่ ร.ต.หญิงจีราพร พรมภักด์ิ

63113020988 นางสาวบุญญดา พลแพงขวา

63113020989 นางสาวธัญพร ผิวพงษ�

63113020990 นางสาวลัดดาวรรณ สมศรี

63113020991 นางสาวพาณิชย� เบ�าแก�ว

63113020992 นางสาวสุนิศา ไฮวัง

63113020993 นางสาวนิตยา สิงหามาตร�

63113020994 นายณัฐพร จําปาภา

63113020995 นางสาวจริยา ทาสีดํา

63113020996 นางสาวอรทัย คําพินันท�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113020997 นายเกียรติศักด์ิ บ>อคําเกิด

63113020998 นางสาวอรทัย คําม่ัน

63113020999 นางสาวกรรณิการ� พลซา

63113021000 นางสาววิภาดา ปUอมไชยา

63113021001 นายวรณัฐ หงษาคํา

63113021002 นางสาวปริญาภรณ� ศิริภักด์ิ

63113021003 นางสาวเพ็ญประภา เทพศิริ

63113021004 นางสาวนิตยา เฉลิมแสน

63113021005 นางสาวชมภูนุช ชุมพงศ�

63113021006 นางสาวยุพิน ศรีนอก

63113021007 นายวีรวัฒน� เหาะเหิน

63113021008 นางสาวนิรชา จันสิริ

63113021009 นายภาณุพักตร� แรงน�อย

63113021010 นายวรานนท� แหวนทองจันทร�

63113021011 นางสาวเบญญา กําลังหาญ

63113021012 นางสาวมณฑาทิพย� สุทธิอาจ

63113021013 นายฉัตรชัย พ่ึงกิจ

63113021014 นางสาวพรรณี นามวงษา

63113021015 นางสาวกัลยาณี สุมา

63113021016 นางสาวจุฑารัตน� หวังมวลกลาง

63113021017 นายราชัน พรมลี

63113021018 นางสาวภัทราพร เครืองจําปา

63113021019 นางสาวชลลดา คําเพ็ชร�

63113021020 นางสาวชญานิน หลวงขัน

63113021021 นางสาวนฤมล เนียมประยูร

63113021022 ว>าที่ร�อยตรีณัฐวัฒน� พันมะลี

63113021023 นางสาวพัฒริณ มณีกัญ�

63113021024 นางสาวอารีรัตน� อุชื่น

63113021025 นางสาววราศิณี สุริยะเดช

หน�า 725 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021026 นางสาวชนิดา สุจิมงคล

63113021027 นางสาวธิดารัตน� จันทร�บุตรศรี

63113021028 นางสาวผกาวรรณ บุญประเสริฐ

63113021029 นางสาวธีราภรณ� ขอดเมชัย

63113021030 นางสาวสุพัตรา ธนะกลม

63113021031 นางสาวยุภา จินดาทะจักร�

63113021032 นางลักขณา หม่ืนพรม

63113021033 นายเต็มดวง เพชรเกตุ

63113021034 นายพัฒนพงษ� แสนละมุล

63113021035 นายทิวธวัชร สุขมา

63113021036 นายพรพิชิต อ>อนดี

63113021037 นางสาวคณิตา มาตรา

63113021038 ว>าที่ ร.ต.จารุภูมิ ชาลีสมบัติ

63113021039 นายอนุพงษ� ทองวิเศษ

63113021040 นางสาวสุมิตรา คํามา

63113021041 นางสาวเตือนจิต บูรณะ

63113021042 ว>าที่ ร.ต.นนทิวรรธน� แสนอามาตย�

63113021043 นางสาวโสรญา มาตรา

63113021044 นางสาววรรณชนก พิมพ�ชัยน�อย

63113021045 นางสาววิลาสินี คําวะเนตร

63113021046 นางสาวชุติปภา โพธ์ิสว>าง

63113021047 นางสาวเหรียญไทย อาจวิชัย

63113021048 นางสาวสุทธิดา ดีพรม

63113021049 นางสาวตีรณา ศรีสรณ�

63113021050 นางสาวนิศรา สิงห�คําราม

63113021051 นายธนกฤต ฝายนันชัย

63113021052 นางสาวจิดาภา แสนอินทร�

63113021053 นางสาวฐิติพร ม่ังสุข

63113021054 นางสาวณัฐธิดา ภูทระ

หน�า 726 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021055 นางสาวยุภา แสนมี

63113021056 นางสาวอุบลรัตน� แก�ววิหาร

63113021057 นางสาววิริยา ไพรสณฑ�

63113021058 นางสาวดุจเดือน เบ็ญจรูญ

63113021059 นายเกียรติณรงค� ภาคอินทรีย�

63113021060 นายสุเมธ ผลไม�

63113021061 นางสาวพรรัมภา ชํานาญจันทร�

63113021062 นางสาววรรณภา สมสนุก

63113021063 นางสาวพรสุดา เลพล

63113021064 นางสาวนฤมล วรวิเศษ

63113021065 นายสมศักด์ิ แจ>มมี

63113021066 นายดนัย ม่ันหมาย

63113021067 นางสาววิภาดา นาภู>

63113021068 นายธวัชชัย จันทร�เข่ือง

63113021069 ว>าที่ร�อยตรีณัฏฐ�ดนัย เนตรทองคํา

63113021070 นางสาววราพร พรหมจอม

63113021071 นางสาวภัทรนรา ชมภูวิเศษ

63113021072 นางสาวพนิดา ขนันทอง

63113021073 นางสาวกาญจนา อุ�ยศรีแคน

63113021074 นางสาวป:ยะธิดา พลประถม

63113021075 นางสาวปวีณา กองอาษา

63113021076 นางสาววรรณวิภา มุ>งสูงเนิน

63113021077 นายอภิสิทธ์ิ อาจสมัย

63113021078 นางสาวบุษบาวรรณ วงศ�ประทุม

63113021079 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยดี

63113021080 นางสาวมัณฑนา ท�าวบุปผา

63113021081 นางสาวกมลชนก นามมาลา

63113021082 นางสาวณัฐวิภา จําปาสี

63113021083 นางสาวอุษนิสา สองเมือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021084 นางสาวประนัดดา ชินรินทร�

63113021085 นางสาวอรยา เขียวรัตน�

63113021086 นายรัฐพงษ� ดวงพัง

63113021087 นางสาวกฤติยา กิตติตระกูล

63113021088 นางสาวมนธิรา จุตตโน

63113021089 นางสาวนวลักษณ� ผลทรัพย�ภิญโญ

63113021090 นายณัฐภัทร รอดน>วม

63113021091 นางสาวชลิดา ลี้พงษ�กุล

63113021092 นางสาวสุทธิดา ประเสริฐพงษ�

63113021093 นางสาวนิตยา โภคาพานิชย�

63113021094 นายพงศกร กองวงค�

63113021095 นางสาวจุฑามาศ จันทะล>าม

63113021096 นางสาวเพ็ญจิตร อิงเอนุ

63113021097 นางสาวสุธิดา เข่ือนพงค�

63113021098 นางสาวมัณฑิกา สิงห�คํา

63113021099 นางสาวปนัดดา บุญปะถัมภ�

63113021100 นางสาวนันทนา ศรีเรือง

63113021101 นายภาณุพงษ� กรแก�ว

63113021102 นางสาวดารณี สุวิเศษ

63113021103 นางสาวสุภาวินี บุญรักษา

63113021104 นางวราภรณ� ไชยแสง

63113021105 นางสาวเขมจิรา ภูสะทด

63113021106 นางสาวพัชรี จิตมาตร

63113021107 นางสาววิภา จันทา

63113021108 นางสาวเอวิพา รินทะรักษ�

63113021109 นางสาวสุดารัตน� พิมพ�มหา

63113021110 นางสาวสร�อยเพชร คําศรี

63113021111 นางสาวจิตตราภรณ� คํามงคล

63113021112 นายณัฐพงษ� ญานบุญ

หน�า 728 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021113 นางสาวศุภัสสร นิวงษา

63113021114 นางสาวธีราพรรณ ร�าวฉลาย

63113021115 นางสาวปรางค�มาศ ศรีบูพิมพ�

63113021116 นายเด>นชัย พิบุญเคราะห�

63113021117 นางสาวกมลพร ชาวดร

63113021118 นายสมร เกษกุลทด

63113021119 นางสาวนฤมล สิงห�โนนเชือก

63113021120 นางสาวเนตรนภา คําแจง

63113021121 นางสาวปฐมาพันธุ� หันจางสิทธ์ิ

63113021122 นายเปรมป:ติ เจียวิริยบุญญา

63113021123 นางสาวพันธกานต� ไชยหาญ

63113021124 นางสาวณัฐมล สมใจ

63113021125 นายอดิศร ศิริงามเมือง

63113021126 นางสาวกนกวรรณ บุญมาตย�

63113021127 นายเอกชัย ชั้นน�อย

63113021128 นางสาวกรรณิกา เชื้อพระซอง

63113021129 นางสาวศศิธร พูพุ>ม

63113021130 นางสาวนันทิกร ทาศิริ

63113021131 นางสาวจีรนันท� เพ็งสกุล

63113021132 นางสาวชนากานต� แม�นสุรางค�

63113021133 นายวิทวัฒน� ประยูรวงศ�

63113021134 นางสาวปรียาภรณ� เพ่ิมพูล

63113021135 นางสาวอิสริยาภรณ� ศรีชาหลวง

63113021136 นายนฤเบศร� ปราบพาล

63113021137 นางสาวประภัสสร เตมิยาจล

63113021138 นางสาวหญิงอารยา ชุ>มเรืองศรี

63113021139 นางสาวทิพย�วิมล นาบํารุง

63113021140 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�แก�ว

63113021141 นางสาวสุทธิดา พลวงศ�ษา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021142 นางณชาฆ� พงศ�อัมพรพินิต

63113021143 นางสาวอินทิรา เฉลยบุญ

63113021144 นายจักรพันธ� จันทร�สว>าง

63113021145 นายทัตพงศ� สาระถี

63113021146 นางปวีณา โสมาศรี

63113021147 นางสาวเกษริน พังคา

63113021148 นายป:ยพงษ� สว>างแสน

63113021149 นายอนุวัฒน� ชารีธรรม

63113021150 นางสาวพรรณนิภา สิงห�

63113021151 นางสาวสุนันทินี สุวรรณจักร

63113021152 นายฐาปกรณ� ปาคํา

63113021153 นางสาวพจนา จันทรเสนา

63113021154 นางสาวสิริวิภา แทบศรี

63113021155 นางสาวอรอนงค� หงษ�ทอง

63113021156 นายณรงค�ยศ เหลาพรหม

63113021157 นางสาวนันทนา คําทึง

63113021158 นายเจริญชัย พรมกสิกร

63113021159 นางสาวณัฐวดี จันทะเเสง

63113021160 นางสาวทัศนีย� จันภูถ่ิน

63113021161 นายอัครินทร� แสงสว>าง

63113021162 นายขจรศักด์ิ ชัยภูมิ

63113021163 นางสาวอรพรรณ เครือชารี

63113021164 นายอภิวัฒน� ญาษาชัย

63113021165 นางสาวอภิชญา สุมังคะ

63113021166 นางสาวปรียาภรณ� หุ>งเมือง

63113021167 นางสาวอภิญญา หอมสมบัติ

63113021168 นางสาวธัญชนก จําเริญ

63113021169 นางสาวสุภาภรณ� ทัพลา

63113021170 นางยุพดี วุฒิป6ญญาโชติวัฒน�

หน�า 730 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021171 นางสาวจินตนา ชื่นฉํ่า

63113021172 นางสาววชิราภรณ� ไชยมงคล

63113021173 นางสาวศิริรัตน� พัดฐาน

63113021174 นายพิชิตชัย เพรงมา

63113021175 นางสาวสุจิตรา ภูมิประมาณ

63113021176 นางสาวณัฐธิดา ชมจันทร�

63113021177 นางสาวกนกรส พอพระ

63113021178 นางสาวธัญญาเรศ นามบุตร

63113021179 นางสาวเกวลิน บัวละคร

63113021180 นางสาวอัญชราพร ม่ันคง

63113021181 นางสาวอรัญญา บุญแย�ม

63113021182 นางสาววิลาวัณย� ตะแก�ว

63113021183 นางสาวเกศินี คําลือชา

63113021184 นางสาวอันธิกา ประเสริฐสังข�

63113021185 นางสาวบุญเอื้อ วังแสง

63113021186 นายกัมปนาท อบชัย

63113021187 นายยุทธพงษ� เพียสา

63113021188 นายเอกพล วงศ�เครือศร

63113021189 นางสาวอาริยา จิตจํานงค�

63113021190 นางสาวปนัดดา กิติราช

63113021191 นางสาวศุภรัตน� จันทาคํา

63113021192 นางสาวเพียงขวัญ กาญจนะกัณโห

63113021193 นางสาวสุทธิรัตน� วรราช

63113021194 นายนัฐพงษ� คุณประทุม

63113021195 นายจิตรทิวัส ป6ณณวัฒน�

63113021196 นางสาวรุ>งนภา บุญยาน

63113021197 นางสาวยอดขวัญ คชพันธุ�

63113021198 นายคมกริช ประทุมชมภู

63113021199 นางสาววรินธร สาโคตรวรรณ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021200 นายเดชา วรรณโสภา

63113021201 นางสาวนวลนภา หอมพรมมา

63113021202 นางสาวกรรณิการ� เวียงสมุทร

63113021203 นางสาวธารทิพย� ผาใต�

63113021204 นางสาววิภา ไพนิกพันธ�

63113021205 นางสาวอรญา เชียงขวาง

63113021206 นางสาวลลิตา ตะวงษ�สา

63113021207 นายนิติกร เผ>าผม

63113021208 นางสาวหทัยรัตน� กองสุวรรณ�

63113021209 นางจันทร�จิรา ดีแอ

63113021210 นายวีระยุทธ สุวรรณเพชร

63113021211 นายพิสิษฐ� ภูเดนผา

63113021212 นางสาวสุจิตรา โกษาแสง

63113021213 นางสาวนาถยา เหล>าถาวร

63113021214 นางสาวพัชรี สุระวิชัย

63113021215 นายเอกวุฒิ ทองโสภา

63113021216 นายกชกร ตระกูลจึง

63113021217 นายตรีรักษ� แสนสุภา

63113021218 นายธนโชติ กมลรัตนา

63113021219 นางสาวศจิภานันต� ภูวสิฐธนานนท�

63113021220 นางสาวธัญทิพย� ฤทธิธรรม

63113021221 นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน�กุล

63113021222 นางสาวกิติยา คําภา

63113021223 นางสาวกนกพร มายชนะ

63113021224 นางสาวจันทร�จิรา ไพรรัตน�

63113021225 นายยอดไท เรียงทอง

63113021226 นางสาวอภิญญา ดําพลงาม

63113021227 ส.ต.อ.ยศธร สุดบุรินทร�

63113021228 นายนฤดล ไชทา

หน�า 732 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021229 นางสาวมนฤดี สุพล

63113021230 นายธนชัย ศรีสวัสด์ิ

63113021231 นางสาวดรุณี ภูครองทุ>ง

63113021232 นางสาวสุนารี ศรีบุรินทร�

63113021233 นางสาวปนัดดา พรหมงอย

63113021234 นางสาวเพชรสุดา ศรีบุรินทร�

63113021235 นายเชาวนนท� โตมร

63113021236 นายทนงศิลปC ทวีคูณ

63113021237 นายภาคิน แสงวิชัย

63113021238 นางสาวนริตา สามลชัย

63113021239 นางสาวสุทธิดา เหล็กกล�า

63113021240 นางสาวกชพรรณ ชาคาร

63113021241 นางลลนา ผ>านจังหาร

63113021242 ว>าที่ร�อยตรีพงษ�ป6ญญา เหล>าสุวรรณ

63113021243 นายเกียรติศักด์ิ ศรเสนา

63113021244 นางสาวภิรมณ�พร หลักชัย

63113021245 นายขวัญมนัส หลักหาญ

63113021246 นางสาวสมศรี วาทิตธราดล

63113021247 นายศิรพงศ� ผังดี

63113021248 นางสาวเกศรินทร� เกตสม

63113021249 นางสาวจิราพร สุมิพย�

63113021250 นางสาวพิชญาภา สมบัติศรี

63113021251 นางสาวอัจฉริญา อินทร�พรม

63113021252 นางสาวกัญญ�กนิษฐ� เพ็ชร�รุ>ง

63113021253 นายยงยุทธ ไชยมาตย�

63113021254 นางสาวกุลณัฐ โคสอน

63113021255 นางสาวพัชรีพร หัสโรห�

63113021256 นางสาวกัญวรา โชติทุม

63113021257 นางสาวป:ยะนารถ โคตรธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63113021258 จ.ส.ต.ภาณุวัฒน� ศิริประเสริฐ

63113021259 นางสาววราภรณ� แสนพล

63113021260 นางสาวศิริประภา ภูน้ําดี

63113021261 นางสาวนุจรินทร� ลาจ�อย

63113021262 นางสาวจิราภรณ� นิลกําเนิด

63113021263 นายบารมี ป6ญญารส

63113021264 นางสาวฐิติรัตน� คําคูบอน

63113021265 นายชูชัย ชาดี

63113021266 นางสุคนธ�ทิพย� กลิ่นศรีสุข

63113021267 นายชาญวิทย� ธงวิชัย

63113021268 นางสาวอัญธิกา ศรีเรือง

63113021269 นายพันธวัฒน� ศิลารักษ�

63113021270 นางสาวอินธุอร ไทยสีหราช

63113021271 นายทองใส จําปาแก>น

63113021272 นายสหภาพ มะลิต

63113021273 นางสาวทวินันท� ใหญ>ปราม

63113021274 นางสาวธัญญรัตน� ชูรัตน�

63113021275 นางสาวกัลยกร สละ

63113021276 นางสาวฐิติรัตน� ตะโพธ์ิ

63113021277 นางสาวรวิสรา เวยสาร

63113021278 นางสาวจิตรดา แสงนาค

63113021279 นายณัฐวุฒิ สารกุล

63113021280 นางสาววรรณวิภา วงศ�ไชยยา

63113021281 นายสุริยะ พลเย่ียม

63113021282 นางสาวกฤษณา ภูจิตร

63113021283 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งจันทร�

63113021284 นางสาวจิรารัตน� ชูวงศ�

63113021285 นางยุพา ทีสุกะ

63113021286 นางสาวณัฐริกา สารขันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63113021287 นางสาวสุอังษา บุญมี

63113021288 นายเจตนิพัทธ� ศรีหาจร

63113021289 นางสาวเกลียวพันธุ� ศรีพรหม

63113021290 นางสาวรพีพรรณ นามิสา

63113021291 นางสาวทองกวาว กล�าหาญ

63113021292 นางสาวอาลิตา เชาวนประเสริฐ

63113021293 นายต�นตะวัน ชุมพล

63113021294 นายรัตนพล จันทร�ปาน

63113021295 นายพนม เทพสกุล

63113021296 นายธนูศิลปC สุวรรณภักดี

63113021297 นางสาวณัชยา สุจันศรี

63113021298 นายณัฐพล ดาษด่ืน

63113021299 นายเกรียงศักด์ิ ดวงเลิศ

63113021300 นายขจรจีรวัฒน� สุทธิป6ญโญ

63113021301 นางสาวสมฤดี ภูคลัง

63113021302 นางสาวปรางค�ทิพย� สุริยนต�

63113021303 นายณัฐพงศ� สว>า

63113021304 นางสาวกุลสตรี ไตรินทร�

63113021305 นางสาวปริศนา แก�วชูฟอง

63113021306 นายภัคพงศ� วงษ�ศิริ

63113021307 นายไพรัตน� โคตสี

63113021308 นางสาวชเอม พิมพ�ประเสริฐ

63113021309 นางสาวรัฐตฎาพร ไชยราช

63113021310 นายพิชัย พิลาวัลย�

63113021311 นางสาวกัญญ�พัชญ� ป6ญจันทร�สิงห�

63113021312 นางสาววรินทร�พร มหารันด�

63113021313 นางสาวณัฐธยาน� เอนกเวียง

63113021314 นางสาวมะนีรัตน� ม>อมพะเนาว�

63113021315 นายเศรษฐพงศ� ต�นน�อย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021316 นางสาวปานทิพย� โล>คํา

63113021317 นางสาววาริณี พันธ�กกค�อ

63113021318 นางสาวจุฬลักษณ� มิตรมาตย�

63113021319 นางสาวอรอนงค� สีสวย

63113021320 นางสาวศุภนันท� กิติป6ญญา

63113021321 นางสาวมณีจันทร� ลุนนา

63113021322 นางอนุสรณ� คําวันดี

63113021323 นางวราลักษณ� ตงศิริอุยเจริญ

63113021324 นายสุเมธา ศักดิวงค�

63113021325 นางสาวโชษิตา ชุยลุย

63113021326 นายภาณุวิชญ� ดอนโคตรจันทร�

63113021327 นางสาวพิชชานัน นวลป6กษี

63113021328 นางสาวรัชฎาภรณ� พันล้ํา

63113021329 นางเนตรนภา กองตาพิริยะกุล

63113021330 นางสาวบุษยมาศ สมลาภ

63113021331 นายเดโช แปUงนวล

63113021332 นายเด>นชัย ธิปะโMชติ

63113021333 นายพีระพล พลนาคู

63113021334 นายนพกร ฤทธิร>วม

63113021335 นางสาวชลิตา ศรีชุบล>วง

63113021336 นายป:ยะพงษ� พงษากลาง

63113021337 นางสาววรินทร ทองสว>าง

63113021338 นางสาวณัฐกานต� กาบุตร

63113021339 นายอภิเดช แสงนนท�

63113021340 นางสาวอภิญญา หลักหนองบุ

63113021341 นางสาวอภิญญา คํามา

63113021342 นางสาวกรกนก เลิศไพบูลย�พิศาล

63113021343 นางสาวศิรินันท� ภูดิน

63113021344 นายสิทธิ ศักด์ิ อุร สนิท 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021345 นายทรงพล มหัตกุล

63113021346 นางสาวกัญญาพร เนื่องโนราช

63113021347 นางสาวณัฐริกา กองทอง

63113021348 นางสาวธมลวรรณ ดวนลี

63113021349 นางสาววิชุดา ขันธบูรณ�

63113021350 นางสาวสารชา ธงทิพย�

63113021351 นางสาวชุติยา ติยะบุตร

63113021352 นายสาโรจน� เวงวิถา

63113021353 นางเจนจิรา วงศ�คําจันทร�

63113021354 นายอภิลักษณ� พิมศรี

63113021355 นางสาวณัฐกานต� ศรีไชยมูล

63113021356 นายณัฐวุฒิ สุทธิ

63113021357 นายบุญหลาย ทาแก�ว

63113021358 นายกันตภณ ภักดีมี

63113021359 นางสาววรวรรณ เต็มวงษ�

63113021360 นายปฏิภาณ สุนารักษ�

63113021361 นางสาวสุดาพร ศักดี

63113021362 นางสาวน้ําฝน บุญใหญ>

63113021363 นางสาวกรรณิกา แสนสาคร

63113021364 นางสาวเสาวลักษณ� ตรีไทย

63113021365 นายไสว สุขสวาท

63113021366 นายกฤษณะ จันทร�สว>าง

63113021367 นายธีรศักด์ิ อันทะชัย

63113021368 นายสุรชัย วิจิตรป6ญญา

63113021369 นางสาวมณิสร อุสาพรหม

63113021370 นางสาวหงษ�ทอง สองเมือง

63113021371 นายวัชรินทร� บุญรี

63113021372 นางสาวรุ>งนิภา โตดี

63113021373 นางสาวสุภารัตน� เทพโพธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021374 นายจิรทีปต� เปรื่องคํา

63113021375 นางสาวจตุพร แดนขนาน

63113021376 นางนนทะยา พรมทอง

63113021377 นายวิจักษณ� อัศวาวุฒิ

63113021378 นางสาวธนิดา ศรีชัย

63113021379 นายกฤษฎา ป6ญญาประชุม

63113021380 นางสาวปทิตตา จันทวงค�

63113021381 นายธีระวัฒน� พรมนันท�

63113021382 นางสาวเจนจิรา พุทธชาติ

63113021383 นางสาวพรนภา ธงอาษา

63113021384 นายกฤษธิวัฒน� อุดมเดชาเวทย�

63113021385 นางสาวณัฏฐณิชา พรมอVอต

63113021386 นางสาวเกษศิรินทร� กลยนี

63113021387 นางสาวชนิสรา มาใจ

63113021388 นายอาณัติ มะณีพราว

63113021389 นางสาวริญสญา บํารุงจิตต�

63113021390 นายเนติพัฒน� ทิพย�มณี

63113021391 นางสาวศุภกานต� ตันแพง

63113021392 นายประพันธ� หนาแน>น

63113021393 นางสาวการต�พิชชา ฉวีเวช

63113021394 นางสาวปญภรณ� เขียววิชัย

63113021395 นางสาวภาวิจิตร� ขันผง

63113021396 นางสาวจิรภา มุ>งงาม

63113021397 นายณัฐวุฒิ พิมพนอม

63113021398 นายวิทิต ทองพันธุ�

63113021399 นางสาวธิยากรณ� พรมสุรี

63113021400 นางสาวเพ็ญวิสาข� บุญช>อน

63113021401 นางสาวกิตติยา สักลอ

63113021402 นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021403 นางสาวสุภาพร ล�านพลแสน

63113021404 นางนิศารัตน� ภูทอนธง

63113021405 นางสาวรัชตวรรณ ศิลาเลิศ

63113021406 นางชนกวนันท� กลางยศ

63113021407 นางสาวป:Pนสุวรรณ มีชั้นช>วง

63113021408 นางสาวปณิตา กาญจนวาหะ

63113021409 นางสาวกัญญารัตน� เนตรหาญ

63113021410 นางสาวน้ําฝน สอนพล

63113021411 นางสาวสุภาวดี ช>วยหาญ

63113021412 นายชัยพัฒน� อักษร

63113021413 นางสาวพัชรีพร พรพิรุณโรจน�

63113021414 นางสาวมัลลิกา ประจิตร

63113021415 นางสาวปนัดดา โสดาลี

63113021416 นายนิพนธ� สิงห�คํา

63113021417 นายพงศ�พิสุทธ์ิ พรดอนก>อ

63113021418 นางสาวธนภรณ� แก�วก>า

63113021419 นางสาวเลิศพร สารเนตร

63113021420 นางสาวญาปกา ศุภณิชฐิติภา

63113021421 นายปรัชญาพล เจริญรักษ�

63113021422 นางสาวอาริยา บุญขันธ�

63113021423 นางสาวสุดาทิพย� ใยพันธ�

63113021424 นางสาวพรนภา โจมแพง

63113021425 นายปฎิภาณ มะโฮงชัย

63113021426 นางสาวกนกพร พรหมสาส�น

63113021427 นายนัทชัย พร�อมศิลปC

63113021428 นางสาวเมธานีย� นนตะเสน

63113021429 นางสาวอารีรัตน� วงศ�ประทุม

63113021430 นายพีรวัฒน� สุทธิพงษ�

63113021431 นายอนิวรรต สุเพ็งคํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021432 นายจตุพล แสนอุบล

63113021433 นายธรรมวัตร วิเศษสา

63113021434 นายพิสิฐชัย วงศ�ปทุม

63113021435 นางสาวชรินทร�ทิพย� ภีรพัฒน�สกุล

63113021436 นางบุษยารัตน� เรืองสงค�

63113021437 นางสาวศุภกานต� แก�วกัณหา

63113021438 นายณัฐพล ทานสุทัศน�

63113021439 นายชวลิต ต�นใหญ>

63113021440 นางสาวอรสิริ ธนะทรัพย�

63113021441 นางสาวศนันธฉัตร ห�าวหาญ

63113021442 นายภากร คํามุด

63113021443 นายพูลทรัพย� ง้ิวพิมพา

63113021444 นางสาววิสุดา วงค�ดวงผา

63113021445 นางสาวชลิตา สุดวรรณ�

63113021446 นางสาวภัทร�วริศรา พิพิธหิรัญการ

63113021447 นางสาวป:ยะรัตน� โพธ์ิเหลือง

63113021448 นายธนัท บุญสาร

63113021449 นางสาวศศิธิดา นาสมภักด์ิ

63113021450 นางสาวชลธิดา วิชัยวงษ�

63113021451 นางสาวรัชฎาพร จินดาศรี

63113021452 นายวิชัย บัวระภา

63113021453 นางสาวสลุตา ชายทวีป

63113021454 นางสาวเกษปริญญ� ทองจําปา

63113021455 นางสาวศิราณี วรศรี

63113021456 นางสาวสิริลักษณ� กองคํา

63113021457 นายิMอภิชัย สมสวัสด์ิ

63113021458 นางสาวประกายแก�ว ธรรมเจริญ

63113021459 นางสาวชัญญา เดชโคตร

63113021460 นายศรราม น�อยโสม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021461 นางสาวบุษยพรรณ สู>เสน

63113021462 นางสาวณัฐฑิดา พรมสา

63113021463 นายสหัสชัย โถแก�วเขียว

63113021464 นายมานะชัย ทองโคตร

63113021465 นางสาวจารุวรรณ จรรยา

63113021466 นางสาวผุสดี โสบุญ

63113021467 นางสาวณัฎฐกฤตา ชัยกุมภ�

63113021468 นายชาญวิทย� ศรีสิงห�

63113021469 นายทักษิณ ปะวะถา

63113021470 นายกิตธิวัฒน� จิตต�ภักดี

63113021471 นายวีระเทพ มุสิกะรัตน�

63113021472 นางสาวกันต�ฤทัย ศานติยุกต�

63113021473 นายวัชรเกียรติ สุทธิวรรณา

63113021474 นางกรณิกา คําสุข

63113021475 นางสาวณัฎฐาทิพย� ทิพย�วงศา

63113021476 นายสิปปกร ปานเรือนแสน

63113021477 นางสาวเยาวรัตน� เหล>าบุราณ

63113021478 นางสาวสุพรรนี แห>ฟูม

63113021479 นางสาวกัณหา พานิพัฒน�

63113021480 นายธีรยุทธ ม>วงลอด

63113021481 นางสาวชุติภา สาจําปา

63113021482 นางสาวอลิษา อุสสิทธ์ิ

63113021483 นายป6ณฑ�รพล นันทิวัฒน�วาทิน

63113021484 นางสาวสุพัตรา สะพังเงิน

63113021485 นางสาวเกตวรรณ กันทะวงษ�

63113021486 นางสาวศศิธร ศิริบูรณ�

63113021487 นายจตุพล อินอุเทน

63113021488 นายป6ณณธร พรหมวิชัย

63113021489 นางสาวกันยารัตน� พรมดง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021490 นางสาวอรพินทร� อินทุวงศ�

63113021491 นางสาววราภรณ� โพพา

63113021492 นางสาวชญานิศ ต>วนสูงเนิน

63113021493 นางสาวฐานิตา โตบัว

63113021494 นางสาวธีรยา เมืองโคตร

63113021495 นางสาวจันจุลี จันดาโคตร

63113021496 นางสาวยุพิน โอราชา

63113021497 นางสาวนาถสุภา อินทสิทธ์ิ

63113021498 นางสาวศุภรดา มะลิต�น

63113021499 นางสาววชิราภรณ� เพ็งทอง

63113021500 นายภาณุพงศ� เพ็งวงษ�

63113021501 นางสาวสุดารัตน� ศรีภูธร

63113021502 นายศุภชัย วังคะฮาด

63113021503 นางสาวญาณิศชา มีแวว

63113021504 นางสาวน้ําทิพย� ลาลัย

63113021505 นายมณตรี ปทุมวัฒนชัย

63113021506 นางสาวพรพิมล อินธิแสน

63113021507 นางสาวอุมาพร โพธ์ิเอี่ยม

63113021508 นายณัฐพล ฤาเดช

63113021509 นายวันชนะ วารี

63113021510 นายปราจิณ ณ นครพนม

63113021511 นางสาวยุวดี บุญศรีนวล

63113021512 นางสาวทัติยา เพ็ชรอินทร�

63113021513 นางสาวกรปภา ใจซ่ือ

63113021514 นางสาวเจนจิรา อนุสนธ์ิ

63113021515 นายชุติพจน� โพธ์ิสุวรรณ

63113021516 นายกรวิชญ� ศักด์ิสุรีย�มงคล

63113021517 นางสาวคคนางต� วงษนู

63113021518 นางสาวพัชริดา จําปาทอง
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63113021519 นางสาวนิตยา ผาบชมภู

63113021520 นางสาวนลิตา โสมชัย

63113021521 นางสาวรัทธยา ผลาโชติ

63113021522 นายวรยศ กามู

63113021523 นางสาวอนันตญา ทาศรีภู

63113021524 นายวรภัทร วัชวงศ�ทิพย�

63113021525 นางสาววรพรรณ สิทธิเลาะ

63113021526 นายนภัทร ห�วยหงษ�ทอง

63113021527 นางสาวกนิษฐา โฮหนู

63113021528 นางสาวนิจจารีย� สวัสดีพ>อ

63113021529 นายสุริยะ เอี่ยมทุ>ง

63113021530 นางสาวบุษกร สอนแพง

63113021531 นางสาวอุมาพร ปูXภิรมย�

63113021532 นางสาวธนภรณ� พหลทัพ

63113021533 นางสาวกรรชพร งามกนก

63113021534 นายสุรกุล พงษ�บรรณิสสร

63113021535 นางสาวนิยะดาวรรณ จ้ันวันดี

63113021536 นางสาวสุภาภรณ� บุญทัน

63113021537 นายอภิสิทธ์ิ สุราช

63113021538 นางสาวศรัญญา สุมาลี

63113021539 นายสุริยันต� ยุคะจร

63113021540 นายดนุพงษ� งามแสง

63113021541 นายจักริน ย่ีวาศรี

63113021542 นายอรรถพล โง>นแก�ว

63113021543 นางสาวัจันทร�สุดา ไชยคาม

63113021544 นางวิทูรย� ศรีบุญโรจน�

63113021545 นายศรศิลปC จันทร�เเดง

63113021546 นางสาวมณฑินี มีชัย

63113021547 นางสาวพรเพชร พิมพ�ทอง
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63113021548 นางสาวภาวิณี จันลาวงค�

63113021549 นางสาวศุภานัน ขันสิงห�

63113021550 นายชยานันต� สากํา

63113021551 นายธนิต รัตนคุณ

63113021552 นายทัศนัย เสาวคนธ�

63113021553 นางสาวกฤติกา หล�าน�อย

63113021554 นางสาวนุชชริตา แสนวิเศษ

63113021555 นางสาวจิตตานันทิ์ ช>วยชัยธนพล

63113021556 นางสาวพยอม ศรีวงค�จันทร�

63113021557 นางสาวกมลฉัตร อินทร�มา

63113021558 นายจิรายุทธ� จอมแพงสี

63113021559 นางสาวจัณฑากร ศรีษามิ

63113021560 นายสุป6ญญา เหลือผล

63113021561 นางสาวพรวิมล แสนไชยวงศ�

63113021562 นายกฤตระวี สาขา

63113021563 นางสาววิราศิณี อติรัตนวงษ�

63113021564 นายเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง

63113021565 นางสาววรางค�สิริ พรมกาวงศ�

63113021566 นางสาวเรืองนภา บุญสาร

63113021567 นางสาววนิดา ภูตานนท�

63113021568 นางสาววริศรา สาระด>วน

63113021569 นางสาววารีย� หันธิรัง

63113021570 นายวัชรพงศ� โพธิสนธ์ิ

63113021571 นายนครินทร� ขามรัตน�

63113021572 นางสาวปุญญิตา ใจบุญ

63113021573 นางสาวนันทรัตน� หนูมอ

63113021574 นางสาวอ�อยทิพย� ศรีทิน

63113021575 นางสาวกนกวรรณ ญานสถิตย�

63113021576 นายณัฐพร สิทธิราช
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63113021577 นางสาวธนาภรณ� สาครขันธ�

63113021578 นางสาวกรณิกา พรมรารัก

63113021579 นายวิทวัส พุ>มพฤกษ�

63113021580 นางสาวนภาพร ทิพย�ภูมิ

63113021581 นางสาวณัฐพร รัตนมณีนิล

63113021582 นางสาววิภากุล บุญประคม

63113021583 นางสาวศศิวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ

63113021584 นางสาวนฤมล อาจหาญ

63113021585 นางสาวชนนิกานต� อาจแก�ว

63113021586 นางนันทิดา ทํามิยะ

63113021587 นางสาวศรัณย�พร แก�วอาษา

63113021588 นางสาวนุชนาถ สอนคํามี

63113021589 นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ

63113021590 นายชวลิต ริทัศน�โส

63113021591 นางสาวอภิญญา นนทะวงษา

63113021592 นางสาวรัตนาวดี สูตรสุวรรณ

63113021593 นายณัฐวุฒิ ศิริบุตร

63113021594 นายสุภนัย เมืองผาง

63113021595 นางสาวป6ทมาวรรณ คําจํานงค�

63113021596 นายณัฐวุฒิ สุวัตธิกะ

63113021597 นายบันลือศักด์ิ โตVดชนัง

63113021598 นางสาวนัฏฐธิดา ปUองทอง

63113021599 นางสาวสุธิดา พันธุ�เนียม

63113021600 นางสาวกนกวรรณ สงนอก

63113021601 นางสาวกุลสตรี สอนไชยา

63113021602 นางสาวภาวิณี คําโคตรสูน

63113021603 นายกฤษณพงศ� วิชาเงิน

63113021604 นายธีรวุฒิ ลีนาลาด

63113021605 นายอลงกต ศรีนาดี
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63113021606 นางสาวชุติมน สุขเพ็ญ

63113021607 นางสาวสุจิตรา เลนีย�

63113021608 นางดวงจันทร� พิสัยกุล

63113021609 นางสาววรารัตน� ถาจันสี

63113021610 นายศตวรรษ กองธรรม

63113021611 นางสาวฉัตรสุดา ศรีภักดี

63113021612 นางสาวเบญจมาศ คุณธรักษ�

63113021613 นายพรชัย โชคนันทนา

63113021614 นายยุทธพิชัย สีสถาน

63113021615 นางสาวธัญลักษณ� ธนยศเมธี

63113021616 นางสาวอมรรัตน� ขม้ินเขียว

63113021617 นางสาวศศิธร เหง�าโอสา

63113021618 นายศิวกร แก�วตา

63113021619 นางสาวศิริภักษ� โกกิ

63113021620 นางสาววิยะดา อุตมาณ

63113021621 นางสาววาสินี ทีสุกะ

63113021622 นางสาวภคนันท� บูราณรมณ�

63113021623 นายดําริ แก�วดวงตา

63113021624 นายอัฐวุฒิ เหลืองสุริยะ

63113021625 นางสาวสุดารัตน� วิชาไชย

63113021626 นายนนทวัฒน� วะชุม

63113021627 นางสาวสุจิตรา เรืองศรีจันทร�

63113021628 นางสาวหทัยนิต คําโฮง

63113021629 นางสาวกมลวรรณ จงจิรัฐิติสกุล

63113021630 นางสาวภัทรา ภารไสว

63113021631 นายณัฐพงศ� โทรัตน�

63113021632 นางสาวสุพัตรา คุณเชื่อง

63113021633 นางสาวชลธิชา กล�าหาญ

63113021634 นางสาวเจนจิราพร ศรีวงษา
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63113021635 นางสาวยุวธิดา ลาเบาะ

63113021636 นางสุขธิดา คําเบ�าเมือง

63113021637 นายทนงศักด์ิ วงศ�สมบัติ

63113021638 นางสาวณิชากร ภูกาบเพชร

63113021639 นายทวีวุฒิ จันทร

63113021640 นางธารินี คําสงค�

63113021641 นายกวีนิพนธ์ิ สุวรรณกูฏ

63113021642 นางสาวน้ําผึ้ง คึมยะราช

63113021643 นายธนิต พิสุทธ์ิ

63113021644 นางสาวสินีนารถ ศรีวรษา

63113021645 นางสาวพรธิดา ไชยพรมมา

63113021646 นางสาวศกุนตลา ทองไว

63113021647 นางสาววิรัญญา ชัยประยอด

63113021648 นางสาวอลิสษา เครือเอี่ยม

63113021649 นางสาวรัฐชญา วงษ�เนตร

63113021650 นายปมินทร� ศรีสุวรรณ

63113021651 นายทรงวุฒิ อยู>ทน

63113021652 นายศตวรรษ ใยวังหน�า

63113021653 นางสาววรรณภา นาคเสน

63113021654 นายยุทธวัฒน� สุนันตVะ

63113021655 นางสาวอมรรัตน� โคตรบุดดี

63113021656 นายธวัชชัย ทิพเสถียร

63113021657 นางสาวมาริษา กุลโคตร

63113021658 นายพิเชฐพงศ� วงศ�รัตนะ

63113021659 นางสาวกนกวรรณ ราชโสม

63113021660 นางสาวระเบียบ กลเรียน

63113021661 นางสาวอรณี ทองลือ

63113021662 นางสาวนันทศิลปC พลชํานิ

63113021663 นายวชรพล ทิพแสง
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63113021664 นางสาวสุภัสสร แสงสุวรรณ

63113021665 นางสาวสุรางคณา สุริยะมาตร�

63113021666 นางสาวธิดารัตน� ศรีหริ่ง

63113021667 นางสาววนิดา แสงทอง

63113021668 นางสาวอมรรัตน� ประทุมทอง

63113021669 นางชมพูนุท ขุนสอน

63113021670 นายภูชิชต� ภูปุย

63113021671 นางสาวอนิสสา มังสุไร

63113021672 นางสาวธิติยา โยจําปา

63113021673 นางสาวธีรรัตน� สีเฉลียว

63113021674 นางสาวสุชาวดี หล�าทองอินทร�

63113021675 นางสาวนิตยา ตงธิ

63113021676 นางอุทัยวรรณ� ชูชีวะ

63113021677 นายเนติพงษ� สืบสอาด

63113021678 นางสาวชนัญญา ตันสาย

63113021679 นางสาวสุภาพร ภูปองนา

63113021680 นายพูนทวีชัย ฝาระมี

63113021681 นางสาวพัชริดา ทุมเพ็ง

63113021682 นายราชวัตร ศรีสม

63113021683 นายอดิศร คําวาริ

63113021684 นายณัฐกิตต์ิ บุระเนตร

63113021685 นายวายุ พานศรี

63113021686 นางสาวพิมชนก มาบุญ

63113021687 นางสาวฐาปนิก กลิ่นทอง

63113021688 ว>าที่ ร.ต.ทรงศักด์ิ ศรีวิเศษ

63113021689 นายสมประสงค� ภูมิอินทร�

63113021690 นางสาวสิริญาณ� เชื้อโชติ

63113021691 นายธนพล สุขพรรณ

63113021692 นางสาวธันธิวา นิระปะกะ
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63113021693 นางสาวศิรภัสสร แก>นสิงห�

63113021694 นางสาวพิรญาณ� เนตรวงศ�

63113021695 นายสุริยา โนนยางเคน

63113021696 นายอนุพันธ� ด>านกํามา

63113021697 นางสาวสุนิสา โยธาจันทร�

63113021698 นางสาวฉัตรปวีณ� แสนไชย

63113021699 นางสาวแพรไหม ฉายจิตต�

63113021700 นายศักด์ิสิทธ์ิ อักษร

63113021701 นายสุริศักด์ิ มีสิทธ์ิ

63113021702 นางสาวรัฐภรณ� ทองพรหม

63113021703 นางสาวกฤติยา ท�าวพิมพ�

63113021704 นายจักรกริช แก�ววิเศษ

63113021705 นายภาณุวัฒน� เลื่อนแก�ว

63113021706 นางสาวศุภาพิชญ� ฤาชากูล

63113021707 ว>าที่ร�อยตรีหญิงนุช มิตรศรี

63113021708 นางสาวสิริยากร ฝUายขาว

63113021709 นางสาวผกามาศ บุญตาท�าว

63113021710 นายกฤตภพ วะสัตย�

63113021711 นายหัตถชัย รัตพลที

63113021712 นายนําพล วงษ�คํา

63113021713 นายณัฐ หนองเหล็ก

63113021714 นางสาวกฤตยา พลหาญ

63113021715 นางสาวสุนิสา เทพนา

63113021716 นางสาวพัชรินทร� ภาวะบุตร

63113021717 นางสาวพัชรีภรณ� วงศ�อินทร�อยู>

63113021718 นางสาวนฤมล ศิริสมบัติ

63113021719 นางศศิภา ดวงจันทร�

63113021720 นางสาวกิตติยา ไชยชมภู

63113021721 นางสาวฐานะมาศ พุทปUอง

หน�า 749 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021722 นางสาวธนพร สานะสี

63113021723 นางสาวกนกอร สอนโพธ์ิ

63113021724 นางสาวจุฑารัตน� ธรรมวงศ�

63113021725 นางสาวกุลิสรา ศรีมาศ

63113021726 นางสาวอรอุมา ผ>องแก�วอินทร�

63113021727 นางสาวปาริตา เพชรดีคาย

63113021728 นางสาวกิติยา คําครู

63113021729 นางสาวนิศานาถ วิลัยลาน

63113021730 นางสาวโชติมา ราชบุตร

63113021731 นางสาวธันยพัฒน� เชื้อดวงผุย

63113021732 นายกิตติคุณ ผายทอง

63113021733 นายจิรัฐพงษ� จันทรพาณิช

63113021734 นางสาวสุพัตรา เทพคูบอล

63113021735 นางสาวปริศรา พรหมวิชัย

63113021736 นายป:ยนันท� ศิลาแดง

63113021737 นางสาวกรรณิการ� พลพิทักษ�

63113021738 นางสาวพิมพา อภัยภักด์ิ

63113021739 นางสาวอัจฉรา อุทธาโกสม

63113021740 นางสาวพรรณิภา หอทอง

63113021741 นางสาวสุนีย� แพงคํารัตน�

63113021742 นางสาวเอมอร มณีรัตน�

63113021743 นายชวพงษ� วาสนาทิพย�

63113021744 นางสาวอทิติยา กิติศรีวรพันธ�

63113021745 ว>าที่ร�อยตรีเดชณรงค� แสนหาร

63113021746 นางสาวสุดารัตน� ศรีเมืองไพร

63113021747 นางสาวนัทธมน วงษ�ม>วง

63113021748 นางสาวนทีทิพย� ป6ญญาชัย

63113021749 นางสาวกัลยรัตน� เย็นอารมย�

63113021750 นางสาวจันสุดา แกัวกัณหา

หน�า 750 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021751 นายพงษ�สิทธ์ิ ประสิทธ์ิเพียรชัย

63113021752 นางสาววราพร พาพาน

63113021753 นางสาวเรณู แนวสุจริต

63113021754 นางสาวอรกนก ไทยเสรีวัฒนา

63113021755 นางสาวอุมาวดี นิลกาญจน�

63113021756 นายวรวัตร� ดวงมะณี

63113021757 นายอภิชาติ สุธรรมมา

63113021758 นางสาวณัชณภัทร ผลาพฤกษ�

63113021759 นางสาวศิริลักษณ� ศิริสวัสด์ิ

63113021760 นางสาวสิริลาวัลย� เยาว�ยงค�

63113021761 ว>าที่ร�อยตรีอนุรักษ� พันธุ�ทองดี

63113021762 นางสาวธนัญญา เสนาไชย

63113021763 นางสาววราพร ผุยลานวงค�

63113021764 นางสาวนรินทร�ธร สุป6ญญา

63113021765 นางสาววรรณิภา ศรีคํา

63113021766 นางสาวนิตยา สีกวนชา

63113021767 นายเจนยุทธ ยางหงษ�

63113021768 นางสาวมณิชญา วัฒโน

63113021769 นายธีระพงษ� สังข�หลอด

63113021770 นายไชยสิทธ์ิ คอนซ�าย

63113021771 นางสาวจาราภิวันท� ป6ตโน

63113021772 นางชณพร กานต�วัฒนเจิม

63113021773 นางสาวป:ยะวรรณ ไหดงยาง

63113021774 นางสาววรีรัตน� บุญรักษา

63113021775 นางฐิติภา ธะนู

63113021776 นางสาวพันนิภา ขันขวา

63113021777 นางสาวอมรพันธ� ทองพอก

63113021778 นางสาวกวินตรา สงครามภู

63113021779 นางสาวรัชฎาพร ยาสงคราม

หน�า 751 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021780 นางพรทิพย� ตันม่ิง

63113021781 นางสาวณัตินี แก�วอําไพ

63113021782 นางสาวไพจิตรา ขุ>ยรานหญ�า

63113021783 นางสาวอัจฉราพร ภูคํา

63113021784 นางสาวจุฬารัตน� ธุระธรรม

63113021785 นางสาวปนัดดา แสนเทพ

63113021786 นายอนุวัฒน� มุลกัน

63113021787 นายคณิน ศรีธะกูล

63113021788 นายฉัตรชัย อุปรี

63113021789 นางสาวปรางใส สุวรรณทรัพย�

63113021790 นางสาวฉัตรลดา ฮุยลุย

63113021791 นางสาววันนิสา ขุนนุบาล

63113021792 นางสาวสุพัตรา ฝXายรีย�

63113021793 นายเทพนรินทร� อุ>มภูธร

63113021794 นายรัฐพงศ� ติวสร�อย

63113021795 นางสาวพรพิมล มัดหา

63113021796 นายปริเยศ สิทธิ

63113021797 นางสาวประติภา พันธ�เพียร

63113021798 นางสาวอนงค� อ>อนคําหล�า

63113021799 นางสาวปรียาภัทร แก�ววิเศษ

63113021800 นางสาวสุภัทรา ผลจันทร�

63113021801 นางสาวปวีณา ไชยคีนี

63113021802 นางสาวสุภาวดี สาตี

63113021803 นางสาวสุริยะพร ล�านคํา

63113021804 นายชาญณรงค� วงศ�พิพัฒน�

63113021805 นางสาวบัณฑิตา ศรีทวี

63113021806 นายคติชัย บุญโคดม

63113021807 นางสาวป:ยะธิดา มิละถาโก

63113021808 นางสาวรุ>งทิวา สีเหลือง

หน�า 752 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021809 นายธนชิต ประทุมชาติ

63113021810 นางสาวพักตร�พิมล ตรีรัตน�

63113021811 นางสาววราพรรณ ม่ิงขวัญ

63113021812 นางสาววาสนา ขันทีท�าว

63113021813 นางสาวชินภากาญจน� นิลเกตุ

63113021814 นางสาวชฎารัตน� โพนไชยา

63113021815 นางสาวสุมินตรา ลีทอง

63113021816 นางสาวบุณยานุช พรหมเขจร

63113021817 นางสาวกาญจนาพร จิตจํานงค�

63113021818 นายจิรายุ บํารุงทรัพษ�

63113021819 นางสาวศิริพร เตโช

63113021820 นางสาวอรวรรณ นาหัวนิล

63113021821 นางสาวสุภาพร พากุล

63113021822 นางสาวณิชกานต� กตัญ�ู

63113021823 นางสาวสายสุณีย� วิเศษเพ็ง

63113021824 นายอนุพงษ� พรมเมือง

63113021825 นางสาวชุติมา พุทธิไสย

63113021826  ิสิบเอกหญิงอภิสรา จตุเทน

63113021827 นางสาวปราณปริญยา ตะจันดา

63113021828 นางสาวณัฐชา ชูพรหมวงศ�

63113021829 นางสาวช>อผกา ดาบสีพาย

63113021830 นางสาวพรทิพย� แก�วเดียวแสง

63113021831 นางสาววรัญญาพร เลี่ยมนาค

63113021832 นางสาวศิโรรัตน� พิมพ�ป6จฉิม

63113021833 นายนพรัตน� ศรีสุข

63113021834 นางสาวจีรภา เทียนศรี

63113021835 นางสาวมาทินี บุตดาเพ็ง

63113021836 นางสาวนิรัชลา สุวอ

63113021837 นายศราวุฒิ แสงส>อง

หน�า 753 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021838 นางสาวลําไพ กางอินเดช

63113021839 นางสาวรัชฎาพร งามม่ัง

63113021840 นางสาวนุชนภา ขุนทอง

63113021841 นายปฏิการ ธาตุมี

63113021842 นายทรงสิทธ์ิ สีสุธรรม

63113021843 นางสาวธวัลยา ซุยลา

63113021844 นางสาวผกายมาศ พินิจการ

63113021845 นางสาวสิริยากร ฤาชัยษา

63113021846 นางสาวศิริประภา โฮมวงค�

63113021847 นายพงษ�อนันต� นามวงศ�

63113021848 นายมารุต แดนเจริญ

63113021849 นางสาวรุจิราภรณ� เมมาลี

63113021850 นางสาววิภาดา อิ่มนาง

63113021851 นางสาวก่ิงเกษ บุญพูน

63113021852 นายโอวาท รักษาเคน

63113021853 นายรัชพล ศรีบุญ

63113021854 นางสาวชิดชนก นันทะมีชัย

63113021855 นางสาวนันทนา เดชทศ

63113021856 นางสาวเบญจมาศ ชินบุตร

63113021857 นางสาวมนธนา คําชู

63113021858 นางสาวสุภาพร หมอยา

63113021859 นางสุปรียา เทียนงาม

63113021860 นางสาวนงลักษณ� ราชชุยแสน

63113021861 นางสาวพรพิมล ยุทธไกร

63113021862 นางสาวสุนารี ก>อศิลปC

63113021863 นางสาววีรยา โคตรธรรม

63113021864 นางสาวทิพสุคนธ� โคตรหานาม

63113021865 นายเกียรติศักด์ิ โยทะคง

63113021866 นางสาวนาฏตรีญาร� ฉายเลิศทิพากร

หน�า 754 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021867 นางสาวกีรติกา ศรีลาวงศ�

63113021868 นางสาวนาทอนงค� พ้ัวทอง

63113021869 นางสาวกนกกาญจน� ภูโคกเนิน

63113021870 นางสาวสุนันทา แกล�วกล�า

63113021871 นางสาวจิราภรณ� นนทจันทร�

63113021872 นางสาววิทิตา ปากดีสี

63113021873 นางสาวอุลัยลักษณ� สอนสมนึก

63113021874 นางณิชานันท� ธรรมรังศรี

63113021875 นางสาวตะวัน สงเสพ

63113021876 นายชิษณุชนม� บุตรวงษ�

63113021877 นางสาวสายรุ�ง ไขแสง

63113021878 นางสาวป:Pนมณี ลัทธิไพ

63113021879 นางสาวจิรัญญา เมืองภู

63113021880 นางป6ญจมา พิมพ�พงษ�

63113021881 นายศราวุธ โยธา

63113021882 นายเอกราช โสสีทา

63113021883 นางสาวอารยา ชอบประดิษฐ�

63113021884 นายชัชวาลย� ค�ามีผล

63113021885 นางสาวป:ยพร พานคํา

63113021886 นายนฤเบศร� เสนาภักดี

63113021887 นายนราวิชญ� ขําเอนก

63113021888 นางสาวลิษา เกษรราช

63113021889 นางสาวนัฐติมา วรสาร

63113021890 นางสาววิภาพร ดวงเงิน

63113021891 นางสาววีนัสรา เทียงปา

63113021892 นางสาวเกตุศินี ธิวะโต

63113021893 นายรัตนพล สีดา

63113021894 นายไทยรัฐ สุขกันยา

63113021895 นายไชยวัฒน� เนาวะเศษ

หน�า 755 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113021896 นายชาตรี อุดไชยา

63113021897 นางสาวฐิตาพร วงศ�ดี

63113021898 นายอธิกิจ ศรีไทย

63113021899 นางสาวโสรยา พิมลพร

63113021900 นายดาวเรือง สายสุทธ์ิ

63113021901 นางสาวสุกันญา สาริยา

63113021902 นางสาวสุนิตา ป6ญญาแสง

63113021903 นางสาวรัชนีกร ศรีวัตร

63113021904 นายณัฐพงศ� แสงรุจี

63113021905 นางสาวกัญญาภัค พนาวัลย�รักษา

63113021906 นางสาววัชรินทร� เสรี

63113021907 นางสาวเจนจิรา ศรีไชย

63113021908 นางสาวเอื้องพร โสประดิษฐ

63113021909 นางวาสนา ไชยพงศ�

63113021910 นางสาวฉัตรวีรา ผาจวง

63113021911 นางสาวอินธุออน อัคฮาด

63113021912 นางสาวปพิชญา ปรัตเถ

63113021913 นางสาวกนกกาญจน� วรคันทักษ�

63113021914 นายกฤษดา วังกะธาตุ

63113021915 นางสาวภัชรีพร สุขภูวงค�

63113021916 นางสาวสุมาลี วิบูลย�กุล

63113021917 นายวีระพงษ� เคนสิลา

63113021918 นางสาวรัตนา ดวงคํา

63113021919 นางสาวอรุณรัตน� ผลาโชติ

63113021920 นางสาวจันจิรา แฝงล�อม

63113021921 นางรัชดาภรณ� ราชติกา

63113021922 นางสาวภัคธีมา มหุวัน

63113021923 นางสาวธัญญลักษณ� วดีศิริศักด์ิ

63113021924 นางสาวจินตนา จําปาหอม
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63113021925 นางสาวณิชชา เสียงเพราะ

63113021926 นางสาวชลธิชา ดีโว

63113021927 ส.ต.ต.วรรณพงษ� บ>อชน

63113021928 นางสาวชลธิชา จันทร�อร>าม

63113021929 นางสาวพรทิวา สมใจนึก

63113021930 นางสาวสุนิสา รักษาราช

63113021931 นางสาวสรานันท� เย่ือใย

63113021932 นางสาวยุพิน แดงบุญเรือง

63113021933 นายสิทธิชัย เหมธุรินทร�

63113021934 นางสาวนภาพร พิชัย

63113021935 นางสาวสุพัตรา ธรรมรักษา

63113021936 นางสาวสุดาวรรณ ทัพอาสา

63113021937 นางสาวนิติกร ศรีกุล

63113021938 นายกานต� จันทรสา

63113021939 นายอนุรักษ� สร�อยสังวาลย�

63113021940 นางสาวศิริพร พิลึกเรือง

63113021941 นางสาวจุพาทิพย� พรมคุลี

63113021942 นายเชษฐา สูงสุข

63113021943 นางสาวกิตติพร กาญจนกัณโห

63113021944 นางสาวสิริกร ภูนวนภา

63113021945 นางสาวรินลดา จันทะนิตย�

63113021946 นางสาวดารากร คามแสน

63113021947 นางสาวศุภรรณี ผายเงิน

63113021948 นายอภิชาติ พุทธานุวัฒน�

63113021949 นางสาวราตรี เกษโสภา

63113021950 นายบัญชา น>าบัณฑิตย�

63113021951 นางสาวกุสุมา มะณี

63113021952 นางสาวอภิญญา ป:Pนทอง

63113021953 นางสาวจินตนันท� จันทสม
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63113021954 นายวิทวัส บุญทองล�วน

63113021955 นายจุฑาวุฒิ โนนทิง

63113021956 นางสาวดรุณี จิตตนอม

63113021957 นางสาวอรจิรา ย่ิงยอด

63113021958 นางสาวบุษกร นามบรรดา

63113021959 นายปรีชา ปลัดพรม

63113021960 นางสาวสุนิสา ผกากลีบ

63113021961 นางสาวรัตติยากร นาชัยเงิน

63113021962 นางสาวปาริชาติ ร>มเกษร�

63113021963 นางสาวปาริชาติ สุดงาม

63113021964 นายทรงชัย ชาญเดช

63113021965 นางสาวสุกัญญา สุรเกตุ

63113021966 นางสาวโสภา สุวรรณเขต

63113021967 นางสาวอนงค�นาฏย� ไพรเขียว

63113021968 นายครรชิต ไชยนุ

63113021969 นางสาวรัตถมล มีลาน

63113021970 นางสาววิไลลักษ� รสจันทร�

63113021971 นางสาวสุดารักษ� ม่ิงมิตรมี

63113021972 นางสาวมินตรา รุทรกาญจน�

63113021973 นางสาวฌญนพัธต� ป6กคะมา

63113021974 นายโกวิท โคตะวัน

63113021975 นางสาวปาริฉัตร บุตรวิไล

63113021976 นางสาวชลาลักษณ� เดชแพง

63113021977 นางสาวอันพิกา ย่ิงยวด

63113021978 นางสาวภัทรจิตรา ภาสว>าง

63113021979 นางสาวฉัตรลดา ประจันตะเสน

63113021980 นายพงศภัค อิ่มรอ

63113021981 นายอัควัฒ ดาเคน

63113021982 นางสาวพรนภัส พันธุ�สวัสด์ิ
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63113021983 นางอุราวรรณ อินทะวงษ�

63113021984 นางสาวอมรรัตน� เกวใจ

63113021985 นางสาวพัชรินทร� พงพะลาด

63113021986 นายมนตรี ชัยวินิตย�

63113021987 นางสาวดวงดาว ศรีกงพาน

63113021988 นางสาวเบญจมาศ ป6จฉิมบุตร

63113021989 นางสาวป6ทมวรรณ ศรพรหม

63113021990 นายศุภกร พงษ�ไพบูลย�

63113021991 นายป:ยวัฒน� ถึงป6ดชา

63113021992 นางสาวปวีณา โคตะวัง

63113021993 นายชัยยุทธ ศรีอุดม

63113021994 นางสาวคริสต�มาส พิมพ�ต�น

63113021995 นายวสันต� เขียนศรีอ>อน

63113021996 นางสาวสายสุรีย� แสงพรมชารี

63113021997 นางสาวจุฑามาศ เกษวงษ�

63113021998 นางสาวอวยพร อีศาสตร�

63113021999 นางสาวฐิตินันท� กาศเกษม

63113022000 นางสาวภัสสุวรรณ ธนะกัญญา

63113022001 นายพีรพล แสนประเสริฐ

63113022002 นางสาวนพมาศ คําเผือก

63113022003 นางสาวกชพร ชํานาญสาร

63113022004 นางสาวเกตุฤดี เจริญถ่ิน

63113022005 นางสาววิจิตรา ชนะแสน

63113022006 นางสาวศิรินทร�ทิพย� แซ>อึ้ง

63113022007 นางสาวสุภาพร กันฤทธ์ิ

63113022008 นายจักร�กฤษณ� คําชมภู

63113022009 นางสาว>พรฟUา แก�วพรมภักดี

63113022010 นางสาวอัมรา ทิพจร

63113022011 นางสาวอาภัสรา เทียนปลั่ง
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63113022012 นางสาวอรอนงค� บัวภาพันธ�

63113022013 นายสมบัติ แก�วสุวรรณ

63113022014 นางสาวรัตนา สาวิมล

63113022015 นายภัสภูมิ กองตัน

63113022016 นายทวีรัฐ สิงหนสาย

63113022017 นางสาวจิรานันท� สุขสําราญ

63113022018 นางสาวประภาพร พันธะ

63113022019 นางสาวสุพรรษา สาริบุตร

63113022020 นายสุรวุฒิ ภัทรมณีโชติ

63113022021 นางสาวจิราพรรณ ตะนัดชัย

63113022022 นางสาวนภาพร มงกุฎ

63113022023 นายก�องศักด์ิ วาระมูลนี

63113022024 นายประพันธ� ชานนท�

63113022025 นายต>อศักด์ิ นคะจัด

63113022026 นางสาวนิธิศา ติป:น

63113022027 นางสาวพรฟUา พรศิริตระกูล

63113022028 นางสาวธัญญารัตน� ทิพยาวงศ�

63113022029 นางสาวป:ยาภรณ� สุรเสน

63113022030 นายพุทธลักษณ� ภูมิโคก

63113022031 นางสาวเจนนิกา แสนหานะ

63113022032 นางสาวนิรชา จําปาสิม

63113022033 นายพิเชฐ วงศ�กาฬสินธ�M

63113022034 นางสาววราพรรณ แสนศิริรัตน�

63113022035 นางสาวพรรณนิดา หอมสมบัติ

63113022036 นางสาวศศินา ป6จฉิมบุตร

63113022037 นางสาวจุฑามาศ นิลเกตุ

63113022038 นางสาวสุพัฒตรา สุขสบาย

63113022039 นายวิทวัส ป6ญญาสม

63113022040 นางสาวพรรนิภา สายพันธ�
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63113022041 นางสาวอนุสรา หลักหาญ

63113022042 นายมนตรี ศรีมงคล

63113022043 จ>าสิบเอกยุทธศักด์ิ สุขศรี

63113022044 นางสาวปรัชญานีย� ปราชญาวิริยะ

63113022045 นายเกษม เพ็ชรดีคาย

63113022046 นางสาวศิริลักษณ� อักษรดี

63113022047 นายธนกฤต ฉวีรักษ�

63113022048 นางสาววนิดา สีพันนา

63113022049 นายธนายุทธ ปลัดกอง

63113022050 นายกฤช ปุณยเมธีดล

63113022051 นางสาวณฐานุช อินทรโชติ

63113022052 นายคนอง นนดารา

63113022053 นางอัญชนา แง>มสุราช

63113022054 นางสาววรรณภา บุตรมา

63113022055 นายธนู ภาวะดี

63113022056 นางสาวจุฑาทิพย� คุณสมบัติ

63113022057 นางสาวม่ิงขวัญ เม�าราษี

63113022058 นางอรัญญา ยะพลหา

63113022059 นางสาววารี นารีรัตน�

63113022060 นางสาวอรศิริ เทพนา

63113022061 นางณัฐกุล ศรีบุญเรือง

63113022062 นางสาวจิตรกร วังคํา

63113022063 นางสาวกาญจนา จรัสแสง

63113022064 นางสาววิไลวรรณ นามบิดา

63113022065 นายกวินท�พัฒน� ลัดดารักษ�

63113022066 นางสาวศุภาพร หว>านทอง

63113022067 นายศิลปCชัย บุตรเพ็ง

63113022068 นายอนุชิต แก�ววันนา

63113022069 นายธวัชชัย ศรีเมืองปุน
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63113022070 นายรัฐพงษ� คําบุดดา

63113022071 นายภูวดล สุนทร

63113022072 นายสุพจน� จิรภัทร�วรสกุล

63113022073 นายภาณุศิลปC หม่ันประกอบ

63113022074 นางสาวสุภัตรา เถ่ือนทนนท�

63113022075 นายยุทธนา ลาดซ�าย

63113022076 นางพรรษา ราชปUองขันธ�

63113022077 นางสาวสุดา นามเขต

63113022078 นางสาววิภาวดี พรมมินทร�

63113022079 นางสาวปาจรีย� ชูพันธุ�

63113022080 นางสาวอัจจิมา สาริกา

63113022081 นางสาวรัตติกาล ชาญสุพจน�

63113022082 นางสาวนัฏฐณิชา งามเลิศชัย

63113022083 นายอดิศักด์ิ เจริญสุข

63113022084 ว>าที่ร�อยตรีแทนไท กล>อมจินดา

63113022085 นายศักด์ิสิทธ์ิ ผุดผ>อง

63113022086 นายเอกวัฒน� แก�วอาจ

63113022087 นายพงศธร จันทร�สุข

63113022088 นางอภิญญา ดวงเงิน

63113022089 นางสาวกันติยา ประฮาดไชย

63113022090 นางสาวศริษา สุจริตธรรม

63113022091 นางสาวธารทิพย� ปลุกใจ

63113022092 นางสายธาร ชาญเสาร�

63113022093 นางสาวธัญญรัตน� แก�วมณีชัย

63113022094 นางภัทรวดี บรรยง

63113022095 นางสาวเพ็ญพิชชา พูนโต

63113022096 นางสาวสุวคนธ� แก�วอุดม

63113022097 นางสาวสุทธิดา เทพรักษ�

63113022098 นางปรียานุช ทองแกมแก�ว
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63113022099 นางสาววรรณพร จันทะมุงคุณ

63113022100 นางสาวสุนิษา โพธ์ิศรีดา

63113022101 นางพัชรี อาจจุลลา

63113022102 นางสาวกรรณทิมา จันทะลี

63113022103 นางสาวพัสชนิดา สมบัติศรี

63113022104 นางสาวธัญญามาศ หนูราช

63113022105 นางสาวอุษณา โมราราษฎร�

63113022106 นางเสาวลักษณ� หอมจันทึก

63113022107 นายนราธิป จันทะบูรณ�

63113022108 นางสาวศิลปCศุภา จันทรบูชา

63113022109 นางสาวรัตนา เพชราชัย

63113022110 นางสาวสุภัสสร อนันทวรรณ�

63113022111 นายสุขสันต� โสทะโน

63113022112 นางสาวพรสุดา คําชนะ

63113022113 นางสาวกิตติมา ผายเงิน

63113022114 นายทิวากร สลักษร

63113022115 นางสาวธิดารัตน� อึ่งน�อย

63113022116 นายศุภกิจ การุณ

63113022117 นางสาวศิริลักษณ� ศรีพันดอน

63113022118 นางสาวณัฐกานต� บุญวาร

63113022119 นางสาวพัชรากร มณีพันธุ�

63113022120 นางสาวปราณชนก พรหมดี

63113022121 นายชัยวัฒน� จุวรรณ

63113022122 นางสาวมนฤดี ก่ิงคํา

63113022123 นายศราวุฒิ ศรีสวาสด์ิ

63113022124 นางสาวกชพร ศิริโต

63113022125 นางสาวออมสิน ศิริดวงใจ

63113022126 นางสาวฌาณิกา พิทักษ�โกศล

63113022127 นางขนิษฐา บุษดี
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63113022128 นายวีรพลธุ� มายอด

63113022129 นางสาวทิพวารี จันทะวงค�

63113022130 นางสาวธัญญาภรณ� พฤษาโคตร

63113022131 นางสาวกรกนก กริชพิทักษ�เงิน

63113022132 นายธนกร มงคลกุลรัตน

63113022133 นายนพพล แก>นภักดี

63113022134 นางสาวพัชราภรณ� โตประมาณ

63113022135 นายธนวัฒน� คําควร

63113022136 นางสาวนิศารัตน� ชูตรี

63113022137 นางสาวกุลนิตย� เคนศรี

63113022138 นายขจรศักด์ิ สะวันนา

63113022139 นางสาวดวงหทัย แดนรักษ�

63113022140 นางสาวณัฐทริญา พ>อจันดา

63113022141 นางสาววิจิตรา ศรีต>างคํา

63113022142 นายธรรม�ณธร แม�นศรลา

63113022143 นางสาวเจนจิรา ดิษพันลํา

63113022144 ส.อ.พีรพร พิมดา

63113022145 นางสาวศศิภา ศรีวิลาศ

63113022146 นางสาวจินดานุช กางทอง

63113022147 นางสาวธนาภา จันทรตัง

63113022148 นางสาวเทอดพร สุโพธ์ิ

63113022149 นางสาวขนิษฐ�วดี เย็นวัฒนา

63113022150 นางสาวกิตติยา ดวงภักดี

63113022151 นายลิขิต ถิตย�รัศมี

63113022152 นายเบญจพล พุทธเสน

63113022153 นางสาวณัฐภัทรพร กะริอุณะ

63113022154 นางรุตจิรา ทองจันทร�

63113022155 นางสาวนิติยา พรมที

63113022156 นางสาวฐิติพร ธรรมเจริญ

หน�า 764 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113022157 นางสาวเบญจวรรณ สุป6จชา

63113022158 นางสาวชลธิชา คําหงษา

63113022159 นายอลงกรณ� ภูดินดง

63113022160 นายกิติศักด์ิ ป6ญญาสาร

63113022161 นางสาวนิรชา บูรณะเนตร

63113022162 นายบัณฑิต คารมาตย�

63113022163 นายนที ป:ยะขาม

63113022164 นายทศพร ช>างไชย

63113022165 นางสาววาทินี ทองสุพล

63113022166 นางสาวแสงเทียน ชินจักร�

63113022167 นายสาโรจน� เวงวิถา

63113022168 นางสาวพรสุดา ผุยคําสิงห�

63113022169 นางสาวผกามาศ พันโชติ

63113022170 นางสาวนิสาชล สายคําแต>ง

63113022171 นายฉลอม เนาสี

63113022172 นางสาวแคทริยา แดนนาบัว

63113022173 นางสาวหงส�หยก ชาวปXา

63113022174 นางสาวปภัสรา แก>นจําปา

63113022175 นายวรเดช พนมเครือ

63113022176 นางสาวระลินธร นารัตน�โท

63113022177 นายเรรัตน� วิชาเครื่อง

63113022178 นายจักรพงษ� โพธ์ิทอง 

63113022179 นางสาวศรีเรียม หรสิทธ์ิ

63113022180 นางสาวสายฝน พวงพ้ัว

63113022181 นายสันติ ชื่นปรีชา

63113022182 นางสาวอัมรินทร� เกตุรู�

63113022183 นางสาวสิริกัญญา กุซัว

63113022184 นางสาวชุตินันท� หงษ�ประสิทธ์ิ

63113022185 นางสาวอนุสรา ทัศนิยม

หน�า 765 จาก 865                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113022186 นางสาวจุรีพร พงษ�บุญเรือง

63113022187 นางสาวจิระภา กันหาบาง

63113022188 นางสาววัลย�ลิยา รัตนประเสริฐ

63113022189 นายเกษฎา ดวงปากดี

63113022190 นายศิรวิชญ� ศรีสาคร

63113022191 นางสาวจิรัชญา บุญปก

63113022192 นางสาวขวัญจิรา สาใจ

63113022193 นางสาวโยบล จุลภัก ด์ิ 

63113022194 นางสาวสุกัญญารัตน� คําสา

63113022195 นางสาวนิตยา เดชโคบุตร

63113022196 นางสาวเมธาวี วรรณขันธ�

63113022197 นายจตุรวิทย� ซ�ายสุพรรณ

63113022198 นางสาววรัญญา คําสะอาด

63113022199 นางสาวจุติมา เจินธรรม

63113022200 นายธนากร ทาป6ญญา

63113022201 นางสาวสุนิสา ผลผาฤทธ์ิ

63113022202 นางสาวปภัสรา สืบซุย

63113022203 นางสาวอัจฉราภรณ� โคตะ

63113022204 นายอิศเรศ เหล>าศรีภูมิ

63113022205 นางสาววิยดา ดอนลาดลี

63113022206 นางสาวกมลทิพย� เทพนา

63113022207 นางสาวกุลธิดา พิมพันธ�

63113022208 นางสาวนิตยา สูตรสุวรรณ

63113022209 นางสาวปาริชาติ สงอินทร�

63113022210 นายนราวิชณ� รากแก>น

63113022211 นางสาวรุ>งนภา เหมะธุลิน

63113022212 นายนพดล จันพุธทา

63113022213 นางสาวศิริรัตน� พุดพิลา

63113022214 นางสาวขวัญฤดี ดวงดาวงษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113022215 นางสาวโสรยา เวชกูล

63113022216 นางสาวประภัสสร สิงห�วงษ�

63113022217 นายตระกูล สุตโท

63113022218 นางสาวบุญญิสา ธีรทัศนานนท�

63113022219 นางสาวพิชญเทพย� สังข�ประการ

63113022220 นางสาวดุจลัดดา วงศ�จวง

63113022221 นายพงศ�ภักด์ิ พวงป6ญญา

63113022222 นางสาววิภาดา แก�วมนตรี

63113022223 นางพนมพร เสนสุข

63113022224 นางสาวปวีณา ขวาโยธา

63113022225 นางสาวสุรัตนา กันตง

63113022226 นางสาวณัฏฐนันท� เนตรเขียน

63113022227 นางสาวนนทวรรณ แก�ววิรัตน�

63113022228 นายวิษณุวัตร บุ�งทอง

63113022229 นายวีระยุทธ กิจประเสริฐ

63113022230 นางสาวนภามาศ อุปถัมภ�

63113022231 นายทรงฤทธ์ิ ศิริปะกะ

63113022232 นายวุฒิภัทร จันทา

63113022233 นายนัคธกรณ� ป6กชัยภูมิ

63113022234 นายศุภชัย สมศรีงาม

63113022235 นางสาวมนฤทัย พันเงิน

63113022236 นายอนุวัฒน� ปุณริบูรณ�

63113022237 นางสาวมธุรดา โคตรชมภู

63113022238 นางสาวศิริสร โคตรักษา

63113022239 นางสาวอุมาพร บุญคาน

63113022240 นางสาวสุภากาญจน� นนท�นภา

63113022241 นายอลงกรณ� คํามุงคุณ

63113022242 นางสาวเขมิกา สกุลวิจิตรกาญจน�

63113022243 นางสาวมลฤดี ยางทรัพย�
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ระดับปริญญาตรี

63113022244 นางสาวเสาวลักษณ� ฮวดไชย

63113022245 นางสาวแววดาว โฮมสอน

63113022246 นางสาวนิศาชล สหัสสา

63113022247 นายอานนท� พลต้ัง

63113022248 นางสาววิภาดา กิติป6ญญา

63113022249 นางสาวกานติมา มุนติเก

63113022250 นางสาวพิมพ�ชนก จันทร�ศรี

63113022251 นางสาววนิดา หาชัย

63113022252 นางสาวพรนภา มาอาษา

63113022253 นายกานต� สว>างแสง

63113022254 นางสาววริษฐา อินรีย�

63113022255 นางสาวณัฐสินี อาษาสร�อย

63113022256 นางสาวทัดดาว นานอก

63113022257 นางสาวสุภนิดา เลิศเศียร

63113022258 นางสาวสุคนธา นารีแพงศรี

63113022259 นายประกาศิต วงษ�แวง

63113022260 จ.ส.อ.หญิงสุพัตรา พิมพันธุ�

63113022261 นางสาวสุปรียา เต็มตาวงค�

63113022262 นายภาคภูมิ พันธุขันธ�

63113022263 นางสาวอรญา แสนสุโพธิ

63113022264 นางสาวสุดารัตน� ดุริดี

63113022265 นางสาวชมพูนิกข� ปรางทอง

63113022266 นางสาวตรีรัตน� สีหานาม

63113022267 นายวุฒิพงษ� เหลาพรม

63113022268 นางสาวอารียา ไชยรา

63113022269 นางสาววิไลวรรณ อิสรัมย�

63113022270 นายณัฐพงษ� จําปาบุรี

63113022271 นางสาวอรชุดา กุละนาม

63113022272 นางสาวศิริพร สีมี
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ระดับปริญญาตรี

63113022273 นางสาวนิตติยา นาโควงค�

63113022274 นายฉัตรพล ด�วงโพธ์ิ

63113022275 นายสุริยา กิติราช

63113022276 นางสาวกนกอร คินาพิทย�

63113022277 นายอธิพงษ� วิเชียรดี

63113022278 นางสาวชัญญา แพงจันทร�

63113022279 นางสาวพนิดา พลหงษ�

63113022280 นางสาวเสาวรส บุญชาญ

63113022281 นางสาวพาจนา จันทะฝXาย

63113022282 นายอดิศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ

63113022283 นายธนาวัฒน� ประพันธ�

63113022284 นายศักด์ิทวี กองการ

63113022285 นายธัชชัย ดีสร�อย

63113022286 นางสาวจิรัชยา จันเพ็ญ

63113022287 นายปพนวิช นครชัย

63113022288 นางสาวรัตนภรณ� ฟองอ>อน

63113022289 นางสาวรัตติยากร พรมชัย

63113022290 นายเฉลิมพันธ� พรหมไพสนฑ�

63113022291 นางสาวศิริสุข เพชรภูมี

63113022292 นางสาวศศิวิภา พานโน

63113022293 นางสาวประภัสสร บุตราช

63113022294 นางสาวภัควดี อุสาพรม

63113022295 นายธีร�ธวัช โสภาพล

63113022296 นางสาวพัทธนันท� กล่ําผัก

63113022297 นางสาวหฤทัย สีดาคํา

63113022298 นายวัฒนสิทธ์ิ ธนะคําดี

63113022299 นางสาวเนรมิต ธรรมรังษี

63113022300 นายวีรชัย ประยูรหาญ

63113022301 นางสาวศิริลักษณ� สะแกทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี
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63113022302 นางสาวอุมาพร ไวยะ

63113022303 นางสุริวัลย� สระแก�ง

63113022304 นางสาวจิราพร ศรีหาวงศ�

63113022305 นายชยากร พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113022306 นางสาวนิภาพร ทีฆะพันธ�

63113022307 นางสาวกอบแก�ว สายเรี่ยม

63113022308 นายผดุงพล เดชวิจิตร

63113022309 นางสาวพิมพิศา สามพันธ�

63113022310 นางสาวศิริวรรณ นิลศิริ

63113022311 นางสาวธิมาพร จันทร�โฮง

63113022312 นายพิสิษฐ�พัฒนชัย รักชาติ

63113022313 นางสาวพิศตะวัน มาตสีดา

63113022314 นางสาวกนกพร โรจนธรรมกุล

63113022315 นางสาวนัทธมน วงษ�ปUอง

63113022316 นายวิทวัฒน� มาระอินทร�

63113022317 นางสาวกันยารัตน� เทียงมา

63113022318 นายอมฤต ประทุม

63113022319 นางสาวสุพัตรา รัตนประเสริฐ

63113022320 นางสาวชยณัฐ มงคล

63113022321 นางสาวรุจิรา เพ่ิมพูนสุขสกุล

63113022322 นางสาวประภัสสร แก�วบัวลม

63113022323 นางสาวลักขณา ผินแก�ว

63113022324 นายวีระเพชร อรรถประจง

63113022325 นางสาวปาณิตา บุปผา

63113022326 นางสาววรรณประภา ธานี

63113022327 นายจักรกริสน� พรหมปูX

63113022328 นายสรยุทธ ปุXงคําน�อย

63113022329 นางสาวภาณุมาส โบราณกุล

63113022330 นางสาวมลิษา อ�วนอินทร�
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63113022331 นางสาวป6ทมา เนตรรัตน�

63113022332 นายกอไผ>แก�ว ต>ายเนาว�ดง

63113022333 นายเทพฤทธ์ิ แก�วถาวร

63113022334 นายนวดล ผลสุด

63113022335 นายศรัณยู วัฒนวิไลกุล

63113022336 นางสาวศิริประภา มณีสวาท

63113022337 นางสาววิลัยพร พรมกสิกร

63113022338 นางสาวศิริพร หาแก�ว

63113022339 นางสาวพิมพ�ชนก เข่ือนป6ญญา

63113022340 พระมหาพักตะวัน คําฝอย

63113022341 นางสาวกฤติยา คําแพงตา

63113022342 นางสาวณัฐธิรา คําลือ

63113022343 นางสาวชนัญญา ศรีสวัสด์ิ

63113022344 นายวิษณุ ฉายแม�น

63113022345 นางสาวลลิตา ชีวะเกรียงไกร

63113022346 นางนุสรา อุตรนคร

63113022347 นายชัยสิทธ์ิ จันทร�เกษ

63113022348 นางสาวภณิตา คงสิมา

63113022349 นายเกริกฤทธ์ิ วงศ�คําจันทร�

63113022350 นางสาวนิภาพร แร>ถ>าย

63113022351 นางสาวอรทัย อุปพงษ�

63113022352 นางสาวชนิดา รักสูงเนิน

63113022353 นางสาวสุวรรณา คําย>อย

63113022354 นางสาวอรพินท� ขจรเดช

63113022355 นางสาวชลิตา รามสูรย�

63113022356 นางสาวณัฐวดี สีกานิล

63113022357 นางสาวฐาปนี โฮงคําแก�ว

63113022358 นางสาวชลิตา ภูมิเพ็ง

63113022359 นายทนงศักด์ิ นาดี
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ระดับปริญญาตรี

63113022360 นางสาวณัฐติยากร พิลาดิษฐ

63113022361 นายแสงตะวัน โลกธาตุ

63113022362 นางสาวศิลาพร ศรีพรมมา

63113022363 นางสาวธนัชพร เหมือนบุดดี

63113022364 นางสาวฐิติวรรณ เจริญพ้ืนผา

63113022365 นายนพพร อ�อยรักษา

63113022366 นางสาวนภาพร มีทองแสน

63113022367 นางสาวธาริณี ภักดีมง

63113022368 ส.ต.ต.นิวัฒน� รินทร

63113022369 นางสาวปวีนัด เมืองโคตร

63113022370 นางสาวพิไลพร บุญขาว

63113022371 นายกฤษฎา โรจน�บุญถึง

63113022372 นางสาวพรพิมล สิงหามแห

63113022373 นางสาวธัญลักษณ� คํากุนา

63113022374 นางสาวนิรชา ผายพันธ�

63113022375 นางสาวพัชรินทร� เรืองรัมย�

63113022376 นายบุญผ>อง แก�วชุมภู

63113022377 นางสาวป:ยะธิดา โคตรวิทย�

63113022378 นายรัชตพงษ� วงค�พระไกร

63113022379 นางสาวจามจุรี ควรรณสุ

63113022380 นางสาวกมลกานต� ฤทธิดี

63113022381 นายวีรยุทธ คําลี

63113022382 นายเอกพล ยังแสนภู

63113022383 นายศิริศักด์ิ อยู>โยธา

63113022384 นางสาวจุฑามาส งามทองคง

63113022385 นางสาววีรปริยา ทองคํา

63113022386 นางสาวผกามาศ ผาบวิชัย

63113022387 นางสาวอภิญญา หัสดี

63113022388 นางสาวศิริวรรณ คํามะณี
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63113022389 นางสาวจันทรา โพธ์ิศรี

63113022390 นางสาวจงกลณี ม>อมพะเนาว�

63113022391 นางสาวอรินดา ธงชัย

63113022392 นางสาวไอลัดดา โถชาลี

63113022393 นางสาวสุริสา เวชปาน

63113022394 นายจรัญ คําสุนันท�

63113022395 นายธีรภัทร� สารบุญ

63113022396 นางนวลอนงค� โคตรสาร

63113022397 นางสาวอัจฉรา นามหิงส�

63113022398 นายนิธิศ อ�มพรหม

63113022399 นางสาวนิภาภรณ� เหลาธนู

63113022400 นางสาวมนทิพ วังวงษ�

63113022401 นางสาวแสงอรุณ กันทะมา

63113022402 นางสาวเสาวภา มุงคุณ

63113022403 นางสาวธิติยา คําพระรัตนตรัย

63113022404 นางสาวปราณี ชัยเคน

63113022405 นายศักด์ิดา จันทะ

63113022406 นายสมบัติ มีศิลปC

63113022407 นางสาวนริศรา วังคีรี

63113022408 นายณัฐพงษ� ศรีสุภักด์ิ

63113022409 นางสาวจินตหรา ล>ามแก�Mว

63113022410 นางสาวมณีรัตน� โคตรตาแสง

63113022411 นางสาวมนัสวี มานาง

63113022412 นางสาวมธุรดา ศรีลาวัณย�

63113022413 นายตะวัน ปXาสัก

63113022414 นายวิชัย คําชมภู

63113022415 นางสาวจันทิมา วงษาวิลัย

63113022416 นายพงศรัตน� สุขอร>าม

63113022417 นายโชควิเชียร บุญเกียรติวรโชติ
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ระดับปริญญาตรี

63113022418 นางสาวพัชรา บุญดีมาก

63113022419 นางสาวสไบทิพย� ทองสวัสด์ิ

63113022420 นายธวัชชัย สุทธิดี

63113022421 นายชิษณุพงศ� ไตรยขันธ�

63113022422 นางสาวอริสา พิมโสดา

63113022423 นางสาวชรินรัตน� มอญขันธ�

63113022424 นางสาววีนัส เที่ยงภักด์ิ

63113022425 นางสาวจุฑามาศ ภักดีเวียง

63113022426 นางสาวอนงค� พรมกูล

63113022427 นางสาวสุวรา วังพรม

63113022428 นางสาวศรัญยา สุโอษฐ�

63113022429 นางสาวรัชฎากรณ� โพธ์ิศรี

63113022430 นางสาวบุษญา ไกษรวงศ

63113022431 นางสาวพีระพรรณ นันศรีพรม

63113022432 นางสาวจิรวดี แก�วชาลุน

63113022433 นายธีรชล มาตรา

63113022434 นางสาวนิรมล คําภูแก�ว

63113022435 นางสาวภาณิชา ผาลี

63113022436 นางสาวประภาสิริ รัตนทิพย�

63113022437 นางสาวณัฐณิชา เหล>าวงษา

63113022438 นางสาวสุพัตรา บุญศรี

63113022439 นางสาววรัญญา มูลอุทก

63113022440 นางสาววชิราพร สีแสง

63113022441 นางสาววารุณี สีมา

63113022442 นางสาวกัญญาภัค หวานเพราะ

63113022443 นายเจษฎา ชาบรรดิษฐ�

63113022444 นายกฤษณะ สกุณี

63113022445 นางสาวน้ําฝน หล>มภูเขียว

63113022446 นางสาวพัชราภรณ� หลักคํา
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63113022447 นางสาวสุกานดา แก�วตา

63113022448 นางสาวป:ยธิดา บุตรวงค�

63113022449 นายวิทวัส ศรีสุข

63113022450 นางสาวอัญชลี แสบงบาล

63113022451 นางสาวกรกนก ภูยอดนิล

63113022452 นางสาววิไลลักษณ� แสนสุภา

63113022453 นางสาวกาญจรัตน� โจนลายดา

63113022454 นางสาวชาลิสา นนธิบุตร

63113022455 นายปฏิภาณ อินทรสิทธ์ิ

63113022456 นายจิรพล นนสุราช

63113022457 นางสาวสุรีย�พร โคตะมะ

63113022458 นางสาวศิริรัตน� วันทานี

63113022459 นางสาวกาญจนา เลิศภูริพันธุ�

63113022460 นางสาวณัฐชา มีภูคํา

63113022461 นางสาวสุภานันท� กิตะกะมิ

63113022462 นายนุกูล ภูเหล>าม>วง

63113022463 นางสาวณัฐิดา สาราโรจ

63113022464 นางสาววิชุดา ใยสิงห�สอน

63113022465 นางสาวอังคณา ทีทองแดง

63113022466 นางสาวศิริลักษณ� ผาเนตร�

63113022467 นายสัณห� แทบพล

63113022468 นางสาวพัฒน�คณิต บัวทา

63113022469 นางสาวสายธาร ไขประภาย

63113022470 นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธ์ิศรี

63113022471 นางสาวสุภัคภรณ� กันไชย

63113022472 นายณัฐวัฒน� สิมมาสุด

63113022473 นางสาวกรีนวรา ทองสุขดี

63113022474 นางสาวเจนจิรา ใต�ร>มโพธ์ิทอง

63113022475 นางสาวสุพรรณวดี ดินโคกสูง

หน�า 775 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113022476 นางสาวเกตุญาณินท� โอชารส

63113022477 นางสาวนริศรา สมอหอม

63113022478 นางสาวศิริประภา โพพิลา

63113022479 นายภาสพงศ� ศรีสร�อย

63113022480 นายปุณณภพ บริบูรณ�

63113022481 นายเลิศมงคล สุยะมาด

63113022482 นางสาวสรรสุดา เย่ือใย

63113022483 นายทวีศักด์ิ แสนลา

63113022484 นายศุภกฤต เนตรเมืองมา

63113022485 นายศรายุทธ สําราญสุข

63113022486 นายชาญวิทย� แสนสุภา

63113022487 นางสาวปานหทัย ไทยชาติ

63113022488 นางสาวสุวนัน ชีพสุวรรณ

63113022489 นางสาววิพากร ผาพรม

63113022490 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญโชติ

63113022491 นายธนากร เจนคิด

63113022492 นางสาวฐาปนี พรมดี

63113022493 นางสาวสุดาพร สีนาฤทธ์ิ

63113022494 นางสาวบุญยาพร ทองมา

63113022495 นางสาวพรพิมล บุตรสุรินทร�

63113022496 นางสาวมินตรา คําสิงวงษ�

63113022497 นางสาวฐาปนี คุณประทุม

63113022498 นายจักรกฤษ ลายคํา

63113022499 นางสาวยลรดา ธรรมวงค�

63113022500 นางสาววิรากร นนทะนํา

63113022501 นางสาวสุกัลยา จันทวงศ�

63113022502 นายพนมศักด์ิ ชาภักดี

63113022503 นางสาวเอื้องฟUา เหล>าวงษ�โคตร

63113022504 นางสาวรัชดาภรณ� ทองไสย�
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63113022505 นางสาวธิดารัตน� แก�วประเสริฐ

63113022506 นางสาวปรียาภรณ� หงษ�แก�ว

63113022507 นางสาวโชติกา รอดจันทร�

63113022508 นางสาวอุไรรัตน� เทศศรีเมือง

63113022509 นายอนุสรณ� สุธงษา

63113022510 นางสาวนิรมล สวัสดิพงษ�

63113022511 นางสาวจุฬารัตน� สุระคาย

63113022512 นางสาวธัญญพร รัตนภักดี

63113022513 นางเทพีพร อังคุระษี

63113022514 นางสาวอรสา บุตรแสนคม

63113022515 นายภัทรศักด์ิ บุญมา

63113022516 นางสาวตุลยา แดนระเบียบ

63113022517 นางสาวอําพร บุญหา

63113022518 นางสาวจุฑาทิพย� พรมจันทะ

63113022519 นายไชยวัฒน� โพธ์ิพรม

63113022520 นายวีรภัทร อุปพงศ�

63113022521 นายอนุกูล อันอาษา

63113022522 นางสาวอรอนงค� ศรีจันทร�

63113022523 นางชฎารัตน� อัคนิจ

63113022524 นางสาวศิริโสภา แผ>นผา

63113022525 นางสาวศิริวิมล พรหมโคตร

63113022526 ว>าที่ ร.ต.วชิระวุธ พิมพ�พุฒิ

63113022527 นายพีระพงษ� หิรัญรักษ�

63113022528 นางสาวพัชรี หล�าคําตัน

63113022529 นายธีระพงษ� วงค�ธรรม

63113022530 นางสาวจีรนันท� ภักด์ิสงศรี

63113022531 นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี

63113022532 นายพงศกร มาตโสภา

63113022533 นางสาวรชณีกร อยู>พันธ�
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63113022534 นายสุทธิพงษ� ธรรมสมบัติ

63113022535 นายภาณุวัฒน� หวานเสนาะ

63113022536 นางสาวสุริตา บุญเลิศ

63113022537 ส.อ.ปรัชญ�ปริญญ� โพธ์ิคล�าย

63113022538 นายสมชาติ สัตยรักษ�

63113022539 นางสาวกัญญ�วรา พิมพา

63113022540 นางสาวป6ญจมา แสงสุวรรณ

63113022541 นายบัญชา พันธ�เมือง

63113022542 นางอุลัย สุโส

63113022543 นายธีระศักด์ิ เชื้อคําจันทร�

63113022544 นายชนกานต� ศรีพรหม

63113022545 นางสาวมณีรัตน� หวายลี

63113022546 นางสาวจุไลวรรณ พิมพ�เหลา

63113022547 นางสาวเนาวรัตน� นารีรัตน�

63113022548 นายมโนภพ ตามภักดีพานิชย�

63113022549 นางสาววนาพา คําย>อย

63113022550 นางสาวนภา แก�วกาบิน

63113022551 นายศราวุฒิ วังคีรี

63113022552 นางสาวเบญจวรรณ ต�นแก�ว

63113022553 นายบรรพต เพ็งทอง

63113022554 นายภคพงศ� พลอยกลม

63113022555 นางสาวบงกช เหลืองศรีสง>า

63113022556 นางสาวอานุชยา โพนสร�างแก�ว

63113022557 นายสิทธิพร คารมสม

63113022558 นางสาวมิหรา จําปาวัน

63113022559 นายชนิดาภา หินสุข

63113022560 นายวิชญ� ก้ัวพิศมัย

63113022561 นางสาวภัสสร พิมายสิน

63113022562 นายพงศกร หนูมอ
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ระดับปริญญาตรี

63113022563 นางกัลยกร ดวงจันทร�

63113022564 นายพลวัฒน� โยตะสี

63113022565 นางสาวญาราภรณ� คํามา

63113022566 นางสาวณัฐธิดา พรมประศรี

63113022567 นางสาววรฤทัย วงศ�ละ

63113022568 นางสาววราพร สุขใหญ>

63113022569 นางสาวกนกวรรณ แพงสาร

63113022570 นางสาววรรณกมล ชัยโสม

63113022571 นางสาวจริยา ลีนาลาด

63113022572 นายวิวัฒน� จันสนิท

63113022573 นางสาวอรพิไล ศรีลาวัณย�

63113022574 นางสาวนัฐกานต� คํามุลคร

63113022575 นางสาวพรศิริ ขันบรรจง

63113022576 นางสาววรีพร คําบุดษิ

63113022577 นางสาวพวงผกา มาลา

63113022578 นางสาวสุภาภรณ� มุงคุณ

63113022579 นางสาวบุษบา ทับวงษา

63113022580 นางสาวจริญญา สิงตา

63113022581 นางกีรกิต์ิ มหาศิริพันธุ�

63113022582 นางสาวชลดา พิลาตัน

63113022583 นางสาวศุภลักษณ� เดชสม

63113022584 นายเผ>าพงค� กงแก>นทา

63113022585 นางสาวขวัญภิรมย� ต>ายเนาว�ดง

63113022586 นางสาวกัญญาภัค พ>อไชยราช

63113022587 นางสาวอุบลวรรณ อินธิบาล

63113022588 นางสาวศศิธร พรมดี

63113022589 นายธาดา ประสมทรัพย�

63113022590 นางสาววรรภา กวดวงศ�ษา

63113022591 นางสาวกุลกัญญา ภูสิทธ์ิ
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63113022592 นายสงัด อุ>นแสง

63113022593 นายวรรณพล อุปเทพ

63113022594 นางสาวดวงดาว นาภิรมย�

63113022595 นางสาวศิริภาพร อุปโคตร

63113022596 นางสาวภาวิดา วงษ�ภูธร

63113022597 นางสาวจันทร�จิรา น้ํากํ่า

63113022598 นายศรัทธา ศรีคารมย�

63113022599 นางสาวศิริวรรณ สรวงศิริ

63113022600 นายวรวุฒิ เสนจันตะ

63113022601 นางสาวขวัญชนก อินาลา

63113022602 นางสาวน้ําทิพย� คําบุ>ง

63113022603 นายภัคพงษ� มาลา

63113022604 นายอนุศาสน� ชะอ�อน

63113022605 นางสาวพวงเพ็ญ มณีรัตน�

63113022606 นางสาวจีรนันท� เวียงชาลี

63113022607 นายกฤษฎา สิงห�อ>อน

63113022608 นางสาวสุกัญญา สมหวัง

63113022609 นายอนุพงษ� เสี่ยนตีนกง

63113022610 นายณัฐพงษ� ฐานม่ัน

63113022611 นางสาววีรียา เดชปUองหา

63113022612 นายปริญญา เขตศิรี

63113022613 นางสาวปพิชญา หม่ืนแก�วคราม

63113022614 นางสาวรัชนี พันพิมพ�

63113022615 นางสุธาทิพย� โคตะมี

63113022616 นางสาววาสนา ศรีทารักษ�

63113022617 นางสาวนิตติยา แก�ววงษา

63113022618 นายวัจน�กร โคตะวงษ�

63113022619 นายณัฐพล มณีรัตน�

63113022620 นางสาวจิราภรณ� นิลศิลปC
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ระดับปริญญาตรี

63113022621 นางสาวภาชิตา วังไชย

63113022622 นายพิชิตชัย เขจรรักษ�

63113022623 นางสาวเจนจิรา ท�าวนาง

63113022624 นายพรศักด์ิดา บุญปก

63113022625 นางสาวสุพรรษา ผาใต�

63113022626 นางสาวขนิษฐา จันทรเสนา

63113022627 นางสาวสุจารี อินาลา

63113022628 นายอภิวัฒน� ภาวงศ�

63113022629 นายสิทธิโชค สีทาหนุน

63113022630 นางสาวตวงรัตน� หอมสมบัติ

63113022631 นายกิตติพงษ� สงไพรสน

63113022632 นางสาวปุญญ�ชรัสม์ิ สวิตต�ธินนท�

63113022633 นางสาวสุดารัตน� ยอดมะปราง

63113022634 นายยุทธนา แก�วฝXาย

63113022635 นางสาวฐณัฎฐา ประเสริฐสม

63113022636 นางสาวเจนจิรา สุกกระจ>าง

63113022637 นายอภิเชษฐ� ธานีกุล

63113022638 นางสาวศรสวรรค� พลหมอ

63113022639 นางสาวสุกัญญา โภคามาตย�

63113022640 นางสาวนภาภัทร น�อยหลานเมือง

63113022641 นางสาววรกานต� เพ็งสว>าฃ

63113022642 นางสาววนิดา คําวงษา

63113022643 นางสาวแขนภา เห็มลม

63113022644 นางสาวจุฑารัตน� กาญบุตร

63113022645 นางสาววัชราภรณ� พรหมดี

63113022646 นางสาวอารีรัตน� แสนวงศ�

63113022647 นางสาวณัฐธิยา ลุนจักร

63113022648 นางสาวภิญญา เคนภาวะ

63113022649 นายณัฐพล แพงพุด
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ระดับปริญญาตรี

63113022650 นายสุธีรัชต� กําภูศิริ

63113022651 นายณัฐพงศ� บุตรชาลี

63113022652 นางสาวบุญคํ้า มณีโชติ

63113022653 นางสาววิชญ�สุภา เทพสกุล

63113022654 นายสุทธิลักษณ� ผลจันทร�

63113022655 นายธีรุตม� ผาเนตร

63113022656 นายสุรชัย จิตมาตย�

63113022657 นางสาวศิรินภา คําคูณ

63113022658 นางสาวแพรว ไพริน อุตรทุม

63113022659 นางสาวจิราภรณ� สารพันธ�

63113022660 นางสาววันทณีย� ยาบุษดี

63113022661 นางสาวจิตรลดา เหตุเกษ

63113022662 นายพิพัฒน� ระหาร

63113022663 นางสาวพิมพ�พรรณ โกพลรัตน�

63113022664 นางสาวรัชนีกร บุญเกิด

63113022665 นางวิยะดา สุทธิธรรม

63113022666 นางสาวจุไรพร นิลเกตุ

63113022667 นายภานุรักษ� เกษมสุข

63113022668 นางสาวกานต�พิชชา จันทร�สองดวง

63113022669 นายธวัชชัย ต�นกันยา

63113022670 นางสาวชนนพร บุตรโคษา

63113022671 นายนันทวัฒน� มีสาย

63113022672 นางสาวกุลธิดา คําเงิน

63113022673 นางสาวปวีณา ไสวศักด์ิ

63113022674 นางสาวสุนิษา สอนโคตร

63113022675 นายสิรคุปต� อัศวาวุฒิ

63113022676 นายนัฐพงศ� อMินอุ>นโชติ

63113022677 นายชยุตม� แก�วงาม

63113022678 นางสาววราภรณ� รักษาแสง
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63113022679 นางสาวสุดาพร แก�วสีขาว

63113022680 นางสาวจิตราพร อารมณ�สวะ

63113022681 นางสาววิชุดา จําปาทอง

63113022682 นางสาวณัฐฎา แก�วระดี

63113022683 นางสาวนงค�ลักษณ� ที่ดินดํา

63113022684 นางสาวชลธิชา แสนสุริวงศ�

63113022685 นางสาวปรัชญาพร สียา

63113022686 นางสาวปราณี เพชรแสง

63113022687 นางสาวบุญชณัฏฐา เวียงวงษ�

63113022688 นางสาวแสงจันทร� รัตนวงษา

63113022689 นางสาวฐิติพันธ์ิ จิตต้ังบุญญา

63113022690 นางสาวนัยนา กุโพธ์ิ

63113022691 นางสาวกนกวรรณ เสนาคํา

63113022692 นายประทิน ทุยากิโธ

63113022693 นางสาวนงลักษณ� อุดชาชน

63113022694 นางวาสิฏฐี วรรณพงศ�

63113022695 นางสาวโสภิต จวบลอย

63113022696 นายศิวณัฐ การะเกษ

63113022697 นายณัฐสิทธ์ิ สุพร

63113022698 นางสาววรรทนา อ>วมกลาง

63113022699 นางสาวณัฏฐิอร ธนูศิลปC

63113022700 นางสาวกนกวรรณ มูลตองคะ

63113022701 นางสาวสุนิสา เพ็งคุณ

63113022702 นายสันติภาพ ตุ>ยไชย

63113022703 นางพรทิพย� ชํานาญหมู>

63113022704 นางสาววราภรณ� ขุนโย

63113022705 นางสาวพิชญ�สิณี วาทโยธา

63113022706 นายเนวิน สอนป6น

63113022707 นางสาวกชกร พงษ�พันนา
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63113022708 นางสาวสิริยากร กุลวงษ�

63113022709 นายดนุพงษ� จันทะบาล

63113022710 นางสาวจันจิรา ชาวดร

63113022711 นางสาวกาญจนา แสนพรมมา

63113022712 นายชัยวัฒน� สมภาค

63113022713 นายสถาพร ย้ิมวิทยา

63113022714 นางสาวผกามาส กายราช

63113022715 นายฉัตรชัย ปราบศัตรู

63113022716 นายวุฒิเดช วงค�บาตร

63113022717 นายธีระ ทุมจันดา

63113022718 นางสาวชลดา ปUองเรือ

63113022719 นางสาวกฤติยาณี มงคล

63113022720 นางสาวชนกนันท� อบภิรมย�

63113022721 นายปฐมพร เทพนา

63113022722 นางสาวมลฤดี หม่ืนแสน

63113022723 ว>าที่ร�อยตรีหญิงสุปรียา อันทะป6ญญา

63113022724 นางสาวกุลธิดา สุขภูมิ

63113022725 นายสุรศักด์ิ จําลองนาค

63113022726 นางสาวอภิสรา พะโคดี

63113022727 นายศุภกิจ สนสายสิงห�

63113022728 นางสาวมณฑิรา สมประสงค�

63113022729 ส.อ.หญิงเสาวลักษณ� อาจทุมมา

63113022730 นายเสริมพันธุ� เพียรเจริญ

63113022731 นายณัฐพล ภูม่ิงดาว

63113022732 นางสาวนพมณี นิเทียน

63113022733 นางสาวนุศรา โพธ์ิศรีรัตน�

63113022734 ว>าที่ร�อยตรีหญิงธนาภรณ� แสนองอาจ

63113022735 นางพัทธ�ธีรา อินทร�จันทร�

63113022736 นางสาวกนกรัตน� ทาบิดา
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63113022737 นายดํารงค� ขําวารี

63113022738 นางสาวโสภิดา บัวละพา

63113022739 นางสาวปภัฎชมน นารากรณ�

63113022740 นางสาวฉัตราภรณ� ภคเลิศพิเชียร

63113022741 นายพงศธร แสนพันธ�ศิริ

63113022742 นายกมลโลจน� ราชกรม

63113022743 นางสาวศศิวิมล ออทอลาน

63113022744 นางสาววิลัยลักษณ� อุปดิษฐ

63113022745 นายอิศรา ไชยประสงค�

63113022746 นางสาวกนกลักษณ� วรรณราม

63113022747 นางสาวอิสริยา แดงดี

63113022748 นางสาวภรณ�ทิพย� คําสิงห�วงษ�

63113022749 นางสาวเพชรชลิดา มะลิลา

63113022750 นางสาวเปรมฤดี แสนสิงห�

63113022751 นายชวนากร วงษ�นารี

63113022752 นายพัฒนพงษ� บุญนามน

63113022753 นายจักรพงศ� อนาฤทธ์ิ

63113022754 นางสาวจิรวรรณ พันชมภู

63113022755 นางสาวมยุรา ไชยกําบัง

63113022756 นางดรุณี แสนสอน

63113022757 นายวุฒิชัย จันทร�ตระกูล

63113022758 นางสาวศศิวิมล อาจสมบาล

63113022759 นายวงศกร โอเบ�า

63113022760 นางสาวสุดารัตน� พิมพ�พงษ�

63113022761 นางสาวนัฐดพร คันธี

63113022762 นายเจษฎา สุขรีรัมย�

63113022763 นางสาวปนัดดา หอมพรมมา

63113022764 นางสาวอัญธิการ� เชื้อหนองใฮ

63113022765 นายสุธิพล ป6กเขมะยัง
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63113022766 นางสาวสิริกร สารวงษ�

63113022767 นางสาวภรณ�ทิพย� อ>อนตา

63113022768 นายนัฐพล มูลมี

63113022769 นายจักรพันธ� ศรีราชา

63113022770 นายนัชวรรธฒ� ขันทะคีรี

63113022771 นางสาวนิรชา วิเศษศรี

63113022772 นายกิตติกาญจน� อัครวงษ�

63113022773 นายดิษย�ภัทร วิจิตรจันทร�

63113022774 นางสาวลลนา เกษแก�ว

63113022775 นายจตุพร คําปUอง

63113022776 นางสาวปอรวัลย� นามวิเศษ

63113022777 นางสาวทรัพย�สิรินทร� เสนงาม

63113022778 นายกิตติพงศ� ศรีสําราญ

63113022779 นางสาวภัทรภรณ� จันทร�สมคอย

63113022780 นางสาววาสนา ช�อนผักแว>น

63113022781 นายกฤษฎา ฮมแสน

63113022782 นางสาวอุไรลักษณ� สังกะสี

63113022783 นางสาวแคทริยา ง้ิวลาย

63113022784 นางสาวชนาภัทร คําสาร

63113022785 นางสาวนันทิยา จันทร�ฤาชัย

63113022786 นางสาวเปรมยุดา จันทะบุตร

63113022787 นายฐิตินันท� ศรีนาทม

63113022788 นายเดชณรงค� ชัยมูล

63113022789 นางสาวนิศารัตน� นนท�ภายวัน

63113022790 นายธีระ หม่ันดี

63113022791 นายธรนิศร� ชาชุมพร

63113022792 นางอุไรภรณ� แผงตัน

63113022793 นายเจนณรงค� เกษาเลิศ

63113022794 นางสาวสุกัญญา รัตนพฤก
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63113022795 นางสาวปาณิสรา กลิ่นจันทร�

63113022796 นางสาวพลอยทับทิม ป6ดทํายาเต

63113022797 นางสาวจินดาพร หงษ�แพง

63113022798 นางสาวอารดา สุวรรณโพธ์ิศรี

63113022799 นางสาวพิชญากร เขียนป6ญญา

63113022800 นางสาวสุดารัตน� ศุขศิริ

63113022801 นางสาวอิศราพร โพธิสีมา

63113022802 นายอาทิตย� ซานภูผา

63113022803 นางสาวปภาดา ป6สพล

63113022804 นายถาวร สีสาพันธ�

63113022805 นายสุริยา พระหันธงชัย

63113022806 นางสาวนันท�นภัส ใหญ>สูงเนิน

63113022807 นางสาวมะลิวัลย� นันทพันธ�

63113022808 นายลิขิต แก�วโน

63113022809 นายตะวัน เชียงขวาง

63113022810 นางสาวพิราวรรณ ถานันตะ

63113022811 นางสาววราภรณ� นุกานนท�

63113022812 นางจีรพา เปาวะนา

63113022813 นายสราวุธ เมืองศูนย�

63113022814 นางสาวศุภลักษณ� จตุเรศ

63113022815 นางสาวนีรกรานต� คิอินธิ

63113022816 นายเสรี ศรีลาพัฒน�

63113022817 นายจตุรงค� ศรีบุรินทร�

63113022818 นางสาวณัฐธนัญ ทีหอคํา

63113022819 นางสาวสิริพรรณ แสงสว>าง

63113022820 นางพริมา ศิริ

63113022821 นางสาวนุจริน สิมมา

63113022822 นางสาวจิตราภรณ� ตะวัน

63113022823 นางสาวนพมาศ ปราบพาล
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63113022824 นางสาวพันธิวา เหิมหอม

63113022825 นายณัฐภูมิ นรินทร�

63113022826 นายป6ญญา ไชยคําจันทร�

63113022827 นางสาวกาญจนาพร ไชยป6ญหา

63113022828 นางสาววรณัฏฐา ประทุมมา

63113022829 นางพลอยไพลิน คําเชียง

63113022830 นางสาวชัชรี หลับจันทร�

63113022831 นางสาวนารินทร� แก�วพวง

63113022832 นางสาวชุติกาญจน� บุตรกันหา

63113022833 นางยุภาลักษณ� ทองจุ>น

63113022834 นางสาวพัชรณี สุพร

63113022835 นางสาวพิมลรัตน� วรกาล

63113022836 นางสาววลดา หม่ืนแผ�ว

63113022837 นางสาวกมลชนก ขวัญยืน

63113022838 นางสาวสุนิชา ชมภูนิตย�

63113022839 นายปฏิธาน ไวยสิงห�

63113022840 นางสาวพรนภา บุญวงค�

63113022841 นางสาวสิริกนกวรรณ คํานวน

63113022842 นางสาวณัฏฐ�ฏาพร สันต�โสภา

63113022843 นางสาวทิพวรรณ ผางจันทร�ดา

63113022844 นางสาวปาริชาติ ไชยพรม

63113022845 นางสาวทิพวรรณ แฮนเกตุ

63113022846 นางสาวสุจิรา เวทย�จรัส

63113022847 นางสาวธิติยากรณ� มงคลเคหา

63113022848 นางสาวรุ>งทิพย� จําปานิล

63113022849 นางสาวนริศรา ศิริเทพ

63113022850 นายยุทธนา เจริญจิตร

63113022851 นายวราวุฒิ อดทน

63113022852 นายพิทักษ� อมรสิน
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63113022853 นางสาวอุบลรัตน� พรหมบุรมย�

63113022854 นางสาวอธิตยา แสงสุมาตย�

63113022855 นางสาวทิพย�สุคนธ� แสนขอนยาง

63113022856 นายธันยบูรณ� กาบไกรแก�ว

63113022857 นายเอกพร ธรรมยศ

63113022858 นางสาวชลิตา วิเศษชู

63113022859 นางสาวแพรวนภา ทัพสุริยา

63113022860 นางสาวนฤมล โนนวังชัย

63113022861 นางสาวพัชรินทร� สายสินธ�

63113022862 นายคชาพันธุ� พลายศรีโพธ์ิ

63113022863 นางสาวพัณนิดา คงเกษม

63113022864 นายธวัชชัย คําบุญเรือง

63113022865 นางสาวนภาพร เมืองโคตร

63113022866 นางสาวชลิดา ไวชมภู

63113022867 นางสาวชลธิชา ร�อยพิลา

63113022868 นางสาวสุทธิพร คงเจริญ

63113022869 นางสาวภัทรวรรณ ประโลม

63113022870 นางสาวสุจิตรา บุญมาวงค�ษา

63113022871 นางป:ยธิดา วะชุม

63113022872 นายเจตนิพัทธ� สวัสด์ิพละ

63113022873 นายศตวรรษ แก�วก>า

63113022874 นางนันทิดา แสนอุบล

63113022875 นายศตวรรษ กตะศิลา

63113022876 นางสาวนฤมล ภูพวก

63113022877 นายรัฐพล บุญเติม

63113022878 นางสาวเกศสุดา ตุ>มแก�ว

63113022879 นางสาวอ�อยทิพย� ป:ลอง

63113022880 นางสาววิภารัตน� ทองดี

63113022881 นายศิวพล จันทร�พรม
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63113022882 นางสาวธนาภรณ� ผิวเดช

63113022883 นางสาวพรพิมล มาลาศรี

63113022884 นายภาณุพงศ� สัพโส

63113022885 นายพงศ�พิชัย คําสุข

63113022886 นางสาวกานต�สินี ธรรมศร

63113022887 นายสมศักด์ิ ภูตะมาตย�

63113022888 นายยุทธนา ฉิมมาแก�ว

63113022889 นางสาวทัศนาพร แก�วจันดา

63113022890 นางสาวกิตติยา ปราบคนชั่ว

63113022891 นางสาววรรณิดา ชัชวาลย�

63113022892 นายอิทธิพล โพธ์ิวงษ�

63113022893 นางสาวพัชรา สุเพ็ญศิลปC

63113022894 นายประสิทธ์ิ แสงเขียว

63113022895 นายระพีพัฒน� บุญรักษ�

63113022896 นายอนุชา วงษ�อํานวย

63113022897 นางสาวสุนิตา ทุมมาวัตร

63113022898 นางณัทกาญจน� ภาโสม

63113022899 นางสาวศิริรัตน� เกิดผล

63113022900 นางสาวอรอุมา จันทาศรี

63113022901 นางสาวอนัญญา ศรีจันดา

63113022902 นางสาวพรใจ อุปสิทธ์ิ

63113022903 นางสาวจุฬารัตน� โสสุทธ์ิ

63113022904 นางสาวอิสราภรณ� บุปผา

63113022905 นายพิทยา เขียวดวงดี

63113022906 นางสาวอัญชลี บุสุวะ

63113022907 นายสุริยา อุ�ยปะโค

63113022908 นายเจษฎา แสนสุภา

63113022909 นางสาวธรรญชนก ใจหาญ

63113022910 นางสาววิชุดา รวีโชค
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63113022911 นายปรเมษ ขวัญแก�ว

63113022912 นายอนุพงษ� แก�ววันนา

63113022913 นางสาวรัตนา พรหมเทวา

63113022914 นายอาทิตย� อดทน

63113022915 นางสาวศันสนีย� ตรีจันทปกรณ�

63113022916 นางสาวอรวรรณ มหิพันธ�

63113022917 นายสุริยะ พลง้ิว

63113022918 นางสาวเหมือนฝ6น จินดามณี

63113022919 นางสาวอรุณี ขันธะวิชัย

63113022920 นายพบธรรม ชํานิยันต�

63113022921 นายสิทธิศักด์ิ ริมโพธ์ิเงิน

63113022922 นางสาวกฤติยากร แสนโคตร

63113022923 นางสาวศิริพร มาตราช

63113022924 นางสาวอนงค� ขุนหอม

63113022925 นางสาวเอมอร ผมอินทร�

63113022926 นายอนันต� อิ่มหิรัญ

63113022927 นางสาวปราณี วันโน

63113022928 นางสาวอังสุรีย� สุธงษา

63113022929 นางปอแก�ว เจาลา

63113022930 นางสาวณฐกร อีสันเทียะ

63113022931 นายศิริพงศ� สาริมุ�ย

63113022932 นางสาวเบญจมาศ มุลน�อยสุ

63113022933 นางสาวนันทิยา งอยภูธร

63113022934 นายจิราวุฒิ บุญเฮ�า

63113022935 นายฤทธิชัย หม่ืนวงษ�

63113022936 นางสาวสรัลนุช ยวดทอง

63113022937 นางสาวฐิติรัตน� ทัศคร

63113022938 นางสาวสุชาดา พรมโสภา

63113022939 นางสาวจิราพร นามจําลอง
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63113022940 นางสาววรีรัตน� สว>าง

63113022941 นางสาววรัญญา จิตต�รําพัน

63113022942 นางสาวอารีดา สิมสีพิมพ�

63113022943 นางสาวชุติมา โสภณสา

63113022944 นางสาวอรวรรณ หินทอง

63113022945 นางนฤมล อรัญญะ

63113022946 นางสาวสุมาลี ทาแก�ว

63113022947 นางสาวจิราภา ศรีสาร

63113022948 นางสาวทิพย�สุดา คุณามา

63113022949 นางสาวธัญญรัตน� สมเทพ

63113022950 นางสาวกาญจนา ศิลาโคตร

63113022951 นางสาววิจิตรา บุญประกอบ

63113022952 นายวิโรจน� บงแก�ว

63113022953 นางสาวรวินันท� ยุระชัย

63113022954 นางสาวชนนิกานต� อุดมศิลปC

63113022955 นางสาวปภัสรา ยอดแก�ว

63113022956 นางสาวชนัญธิญา วงค�ภาคํา

63113022957 นางสาวชญาน�ทิพย� ชื่นตา

63113022958 นางสาวณัฐฑิมา บ�านกลาง

63113022959 นางสาวณภัชนันท� สังหา

63113022960 นางสาวอินฑุอร ปUองชายชม

63113022961 นางสาวสิราวรรณ แพงดี

63113022962 นายดนุพล สุขะปรเมษฐ

63113022963 นางสาวพัชรี กินเสน

63113022964 นายภาณุพันธ� เหล>าประเสริฐ

63113022965 นายคมสัน คชลัย

63113022966 นายนววิช ดลแม�น

63113022967 นางสาวพัทธ�ธีรา หนันทุม

63113022968 นางสาวพงศ�สุภา จันทาชัยภูมิ
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ระดับปริญญาตรี

63113022969 นายนฤดล นุกูลกิจ

63113022970 นางสาววาสนา ปUองคําสิงห�

63113022971 นางสาวสุพรรณี พาเภา

63113022972 นายฉัตรชัย ขุนทอง

63113022973 นายไกรลาศ กุลสอนนาน

63113022974 นางสาวอมรรัตน� แก�วอุ>นเรือน

63113022975 นางสาวนิธิกมล ดลเอี่ยม

63113022976 นางสาวมะลิวรรณ บํารุงวงค�

63113022977 นางสาวนิภารัตน� ธรรมโส

63113022978 นางสาวนฤพร วงศ�โสภา

63113022979 นางสาวอนุสรา สืบสําราญ

63113022980 นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน�

63113022981 นางสาวนิศากร สอนพิมพ�พ>อ

63113022982 นายสังวาลย� แก>นคํา

63113022983 นางสาวจุฑามาส สุโนนคุณ

63113022984 นางสาวรัชนี ติกาพันธ�

63113022985 นางสาววรางคณา ทับพิลา

63113022986 นายอาทิตย� อีสา

63113022987 นายเปรมศักด์ิ เทพวงสา

63113022988 นายเจริญ คําแย�ม

63113022989 นางศศิธร เอ็นภา

63113022990 นางสาวทิพาวรรณ อุปศรี

63113022991 นางสาวกัลยารัตน� ดาวจันอัด

63113022992 นางสาวพลอยไพลิน โคแก�ว

63113022993 นางสาวเขมิกา จําปาแพง

63113022994 นางสาวทัดพร เอฟวา

63113022995 นางสาวเกศินี ไทยอาษา

63113022996 นางสาวสุภาพร ฟองมี

63113022997 นายสิปปนนท� ไชยบุบผา
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63113022998 นายวิทยา สิงห�อาจ

63113022999 นางสาววันวิสาร� แนวบุตร

63113023000 นายวราวุธ พลธิรักษา

63113023001 นางสาวนันท�นภัส เวยสาร

63113023002 นางสาวธัญสุดา สีดาดิษฐ�

63113023003 นายสุจินดา จันผาย

63113023004 นางสาวกาญจนา กาญบุตร

63113023005 นางสาวอนิศรา ธรรมวงษ�

63113023006 นางสาวเสาวลักษณ� สอนพรหม

63113023007 นางสาวกรวิภา กดแก�ว

63113023008 นางสาวพิมพิไล อินทร�หอม

63113023009 นายขจรเกียรติ ริ้วกระโทก

63113023010 นางสาวสโรชา พันธิราช

63113023011 นายศุภกานต� ประทุมมา

63113023012 นายวรายุทธ มะปะทัง

63113023013 นางสาววิยะดา ป6ดถา

63113023014 นายพีระพล อุทัยวัชรานันท�

63113023015 นางสาวนิษฐาพร อารยางกูร

63113023016 นางสาวจินตนา เกตกรม

63113023017 นางสาวจีระนันท� พันธุระ

63113023018 นายจตุรงค� วงศ�ศาสตร�

63113023019 นายศราวุธ ศรีตองอ>อน

63113023020 นายวิรุต ทิพย�โกมล

63113023021 นายสุรยุทธ บุญใบ

63113023022 นางสาวพรธิดา สมมา

63113023023 นางเพชรี พงษ�ไพร

63113023024 นายต>อพันธ�M หาญณรงค�

63113023025 นายธนรัฐ อดทน

63113023026 นางสาวสุชานาถ คําเกาะ
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63113023027 นางสาวพรทิพา บุญรัตน�

63113023028 นางสาวรจเรข ไชยฮ�อย

63113023029 นางสาวอารีญา ใจตรง

63113023030 นางสาวจินตนา เชียงขวาง

63113023031 นายธาดาพงศ� หัตถประนิตย�

63113023032 นางสาวชไบพร เชยชม

63113023033 นางสาวสุชานรี กองพิธี

63113023034 นางสาวณัฐปภัสร� เเก�วก่ิง

63113023035 นางสาวณัฐมนต� งานยางหวาย

63113023036 นางสาวจิรภิญญา สุพรมอินทร�

63113023037 นายปริญพัชร� สวโรจน�พัชระ

63113023038 นางสาวสุดารัตน� แสนภักดี

63113023039 นายอดุลย� ใจซ่ือ

63113023040 นางสาวศรัญญา สาขามุละ

63113023041 นางสาวนภาพร ฝXายสีงาม

63113023042 นางสาววราภรณ� ปงผาบ

63113023043 นางสาวจิรัฐติกานต� พรมหนองอ�อ

63113023044 นายธนัชชา สีสมพร

63113023045 นางสาวภัทรินทร สุวรรณเขต

63113023046 นายวันชัย มหาโคตร

63113023047 นางสาวนราภรณ� หรุ>นเกิด

63113023048 นางดอกอ�อ ศรีพารา

63113023049 นางสาวสุธิดา ศรีสมเกียรติ

63113023050 นายธีรศาสนต์ิ ทองแท�

63113023051 นางสาวจันทกานต์ิ เจริญทรัพย�

63113023052 นางสาวกิตติมา ใคร>นุ>นกา

63113023053 นางสาวสาวิตรี ม>อมพะเนาว�

63113023054 นายศราวุฒิ ทรัพย�หมอน

63113023055 นางสาวอทิตา สัมพันธสิทธ์ิ
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63113023056 นางสาวนฤมล บุญมี

63113023057 นายกิติพงษ� ชาไชย

63113023058 นางสาวรัตนา สารสิทธ์ิ

63113023059 นายสัญญา น�อยทองสี

63113023060 นางสาวจิราภรณ� อ>อนทุม

63113023061 นางสาวมุดตา พันธ�สระคู

63113023062 นายปฏิภาณ เปล>งแสง

63113023063 นางสาวเพชรรัตน� วงษ�หมอก

63113023064 นางสาววีนัส สัญญะงาม

63113023065 นางสาวสุวรรณี กงซุย

63113023066 นางสาวกัญญาณัฐ เกิดโภคา

63113023067 นางสาวอัญชลี ไชยนนท�

63113023068 นางสาวเบญจวรรณ รูปตํ่า

63113023069 นางสาวสุปราณี สีลาวงศ�

63113023070 นางสาวป:ยาพร วรรณไชย

63113023071 นางสาวเบญจมาพร ธรมีฤทธ์ิ

63113023072 นางสาวโชติรส ลีทอง

63113023073 นายขวัญชัย ภูมิสัตย�

63113023074 ว>าที่ร�อยตรีหญิงจิตราวดี รัตนวิเศษ

63113023075 นางสาวธัญญาลักษณ� เหล>าสุวรรณ

63113023076 นางสาวอลิษา จันทร�สว>าง

63113023077 นายอภิเชษฐ� ชามา

63113023078 นางสาวอภิญญา สมน�อย

63113023079 นางปานรดา เหง�าสา

63113023080 นางสาวรัชนีภรณ� ภูขาว

63113023081 นางสาวอุทาพร เข่ือนจันทึก

63113023082 นางสาววิราศิณี สมรฤทธ์ิ

63113023083 นายสาโรช สีหาโคตร

63113023084 นายณัฐวัตร พานโคกสูง
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63113023085 นางสาวอัญชลี จันทร�แก�ว

63113023086 นางสาวเพ็ญทิพย� อ>อนก�อน

63113023087 นายภูวดล พิทักษ�กุล

63113023088 นางสาวธารินี ศรแผลง

63113023089 นายณัฐภัทร สมเภา

63113023090 นางสาวนัทธมน จุตตะโน

63113023091 นางสาวพรทิพย� มีมานะ

63113023092 นายศุกร�สันต� สมมาตย�

63113023093 นางสาวเบญจวรรณ ศิริยานนท�

63113023094 นายป6ณณธร มงคลธนตระกูล

63113023095 นายกฤษณะชัย ไชยเทพ

63113023096 นางสาวอิศริญาธร ชนะน�อย

63113023097 นางสาวบุษมาศ ศิริธรรม

63113023098 นางสาววราภรณ� พรมวัง

63113023099 นายจิรายุส จันทร�ทอง

63113023100 นายหนึ่งชาย ทวีพันธ�

63113023101 นางสาวสุมิตรา นฤมลสันต�

63113023102 นางสาวนันทกานต� ประทาพันธ�

63113023103 นายธวัชชัย คําผา

63113023104 นางสาวอภัชนันท� จิตติพิมพ�

63113023105 นายวุฒิพงษ� โคตรบรรเทา

63113023106 นางสาวนชนาฏ สุวรรณรังษี

63113023107 นางสาวชลธิชา ปลื้มจิตร

63113023108 นายชาติณรงค� เขตชมภู

63113023109 นายวิรัตน� มีจังหาร

63113023110 นางสาววิภาวรรณ สาระวงษ�

63113023111 นายศักด์ิชัย ศรีจูมพล

63113023112 นางสาวธัญพร ก�านเกษ

63113023113 นางสาวสกุลทิพย� พัสดร
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63113023114 นางสาวบุญญาพร แก�วชนะ

63113023115 นางสาวพภัสสรณ� ธนโชคนราทิพย�

63113023116 นางสาวสุภาดา อินมะโรง

63113023117 นายอาทิตย� มังกร

63113023118 นางสาวดุษฎี ต้ันสมเสน

63113023119 นางกาญจนาภา จินารักษ�

63113023120 นางสาวปราณี สุธรรม

63113023121 นายครรชิต ทับลือชัย

63113023122 นางสาวจิดาภา มะโนโปธาร�

63113023123 นางสาวอภินันท� สาสัย

63113023124 นางสาวศิริโสภา ป6ญญาพ>อ

63113023125 นายณรงค�เดช คําสว>าง

63113023126 นางสาวเพ็ญฤดี สุริพล

63113023127 นายธนโชติ สมพอง

63113023128 นายพีระพล อุ>นโคกกลาง

63113023129 นางสาวศิวาพร บุญประคม

63113023130 นางสาวจิราภรณ� การีชุม

63113023131 นายณัฐพงษ� แก�วมะ

63113023132 นางสาวเพ็ญนภา จันทาทํา

63113023133 นางสาวจิราภรณ� ชนชนะกุล

63113023134 นางสาวป:ยนุช แก�วกุย

63113023135 นางสาวปรารถนา สัมฤทธ์ิรินทร�

63113023136 นางสาวจุฑารัตน� คําวันดี

63113023137 นางสาวป:ระดา คําพิลา

63113023138 นางสาวณัฐธิดา อบภิรมย�

63113023139 นางสาวศศิธร พรมยาลี

63113023140 นายภูมิริทัศน� สามพันธ�

63113023141 นางสาวกมลพรรณ แข็งฤทธ์ิ

63113023142 นางสาวอาภา เบญจภุมริน
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63113023143 นางสาวรัตนาพร คชวงศ�

63113023144 นางสาวพรรณิภา ฉายละออ

63113023145 นางสาวชมนาด ดีมา

63113023146 นายชัชชัย คําเบ�า

63113023147 นางสาวอภิญญา ศรีอ>อน

63113023148 นายจิรเมธ สนทา

63113023149 นายประดิษฐ� พานิช

63113023150 นางสาวป:ยะพร เจริญยุทธ

63113023151 นายชํานาญ รักษาคุณ

63113023152 นางสาวรุ�งลาวรรณ กลิ่นนุ�ย

63113023153 นางสาวปริตตา จรูญวรรณ

63113023154 นางสาววิมาลา แสนบุตร

63113023155 นายอนุสรณ� ทองพูล

63113023156 นายวิษณุ มวลพิทักษ�

63113023157 ว>าที่ ร.ต.ธวัชชัย ไชยโกฏ

63113023158 นายนราธิป สิมศิริวัฒน�

63113023159 นางสาวกนิษฐา นะราวงษ�

63113023160 นายนิภัทร� สายยาง

63113023161 นายฤทธิเกียรติ โชคลา

63113023162 นางสาววิภาพร หงศรี

63113023163 นางสาววลัยลักษณ� หม่ันเก็บ

63113023164 นายวิรชัช ลอไพบูลย�

63113023165 นางสาวจิตรา ชัยเจริญ

63113023166 นางสาวจิราภรณ� สายเนตร�

63113023167 นายยุทธภูมิ โคตรชุม

63113023168 นางสาวสุมิตรา วงศ�กาวี

63113023169 นายธรณินทร� นวลคําสิงห�

63113023170 นางสาวกีรตยา สาสิงห�

63113023171 นางสาวกชวรรณ หอมกลิ่น
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63113023172 นางสาววงเดือน สิงห�บัว

63113023173 นางสาวธิติมา อัคพิน

63113023174 นางสาววนิดา แสนสุริวงค�

63113023175 นางสาวศิริลักษณ� การุญ

63113023176 นายเกษมสันต� เทศศรีเมือง

63113023177 นายจิตรภาณุ ภาวงค�

63113023178 นางสาวรวีวรรณ แก�วฝXาย

63113023179 นายวัชระ วงศ�หล�า

63113023180 นายธีระศักด์ิ พลบํารุง

63113023181 นายวิเชษฐ� รื่นเริง

63113023182 นางสาวพรทิพย� น�อยคูณ

63113023183 นางสาวปุณยนุช ศรีสาร

63113023184 นางสาววจีภัทร มะลิวรรณ

63113023185 นางสาวผกามาส นามมา

63113023186 นางสาวอุมาพร ชิดฉิมพลี

63113023187 นายพัชรพงศ� แสงสว>าง

63113023188 นายนัฐพล พยัคฆ�พงศ�

63113023189 นายอภิเศก นวลจันทร�

63113023190 นายสหรัฐ พิมพ�คีรี

63113023191 นายทิวัตถ� สมวงษ�

63113023192 นายสุริยา สาระณา

63113023193 นางสาวพรพิมล สะแสงสาร

63113023194 นายเกริกกฤษณ� โชคชัยรัชดา

63113023195 นางสาววนิดา แก>นบุดดี

63113023196 นางกุลตรี ไวทยานุวัตติ

63113023197 นางสาวชิราพร ลาธิ

63113023198 นายสมนึก วงษา

63113023199 นางสาวจุฑาทิพย� มณีสุข

63113023200 นายรุตติกานต� บุตรเวทย�

หน�า 800 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023201 นางสาวอรญา กุลสง

63113023202 นางสาวพรทิพย�ภา นามชมภู

63113023203 นางสาวชรินทิพย� ศรีสอนดี

63113023204 นางสาวพรพนา ตีชนะ

63113023205 นางสาวอภิญญา แสนสูง

63113023206 นางสาวอนุสรา ป6นตVะ

63113023207 นางสาวจิรภิญ สอนสะอาด

63113023208 นางสาวจีรประภา ประไทเทพ

63113023209 นายณัฐชัย บัวชาบาล

63113023210 นางสาวเตือนใจ งามแฉ�ม

63113023211 นางสาวจินตนา เนื่องสิทธ์ิ

63113023212 นางสาวเปรมกมล ดาวเรือง

63113023213 นางสาวสุพัตรา แสนหล�า

63113023214 นางสาวสุมนธกาญน� วงษ�อินไทย

63113023215 นางสาวบุษบา สําแดงชัย

63113023216 นางสาวชโลธร บุญวิเทียน

63113023217 นางสาวแสงเทียน ทองพันธ�

63113023218 นางสาวไพบูลย� ลุนหล�า

63113023219 นายณัฐพงษ� โพธ์ิสว>าง

63113023220 นางสาวเบญจวรรณ กองแก�ว

63113023221 นางสาวน้ําฝน นันทกุล

63113023222 นางสาวณัฐติยา สาบก

63113023223 นายวัชรินทร� ปานทอง

63113023224 นางสาวปภาดา ย่ิงงามแก�ว

63113023225 นายณัฐกิตต์ิ วรบุตร

63113023226 นางสาวสุธิดา ดาถํ่า

63113023227 นายวีรชน ไปพะนา

63113023228 นายสุทธิเกียรติ สุริยพัฒน�

63113023229 นางสาวธมลวรรณ ทะนันชัย

หน�า 801 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023230 นายกิตติพงษ� บุญเรือง

63113023231 นางสาวภัทราพร สีน�อย

63113023232 นางสาวกนกวรรณ เย่ียมรัมย�

63113023233 นางสาวภาวิณี ชิณวงษา

63113023234 นางสาวสิรินนา มงคลเคหา

63113023235 นายสมโภชน� พิมคีรี

63113023236 นางสาวเกษกุล ดวงแก�ว

63113023237 นางสาวประลิดา บุญน�อย

63113023238 นางสาวมาริสา บุราณสาร

63113023239 นายธนะพล มาธิสุทธ์ิ

63113023240 นางสาวอรพิน พันธ�เทียม

63113023241 นางสาวสุมินทร�ชา กองทรัพย�

63113023242 นายบัณฑิต ขะพินิจ

63113023243 นายศราวุฒิ เสนาชัย

63113023244 นางสาวศิริรัตน� แผ>นผา

63113023245 นางมัลลิกา เรียมแสน

63113023246 นายนัฐชานนท� เหนือบุดดา

63113023247 นางสาวมณีรัตน� แก�วมณีชัย

63113023248 นางสาวทักษพร จิระโชติ

63113023249 นายอาชิรานุกูล คูณแก�ว

63113023250 นางสาวศิริรัตน� เยาวะศรี

63113023251 นางสาวป:ยากร โพนสร�างเเก�ว

63113023252 นางสาวนภัสกร คลคง

63113023253 นายสันพิทักษ� โภคาแสง

63113023254 นางสาวสุวิมล วงษาหาร

63113023255 นางสาวสุนิตตา ต>อบุญ

63113023256 นางสาวนิภาภรณ� ศรีรังปะ

63113023257 นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี

63113023258 นางสาวนันทวัน นาประทุม

หน�า 802 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023259 นางสาวประภัสสร เพชรสวัสด์ิ

63113023260 นายปรณัฐ กองลาแซ

63113023261 นางสาวณัฐธิดา คล>องแคล>ว

63113023262 นางสาวสุจิตรา พันธ�แก�ว

63113023263 นางสาววราพร บุญชาญ

63113023264 นางสาวเจนจิรา อินยาสรี

63113023265 นางสาวศิริพร ไตรบุรํา

63113023266 นายชาญเมฆา นาดี

63113023267 นางสาวสุดา น�อยวงค�หา

63113023268 นางสาวสุภาวดี เสมาม่ิง

63113023269 นายสอนชัย วังวิสัย

63113023270 นางสาวจันทรารักษ� ชาพิทักษ�

63113023271 นางสาวมณีรัตน� บุญพูล

63113023272 นางสาวศันสนีย� แสงสุข

63113023273 นางสาวเพ็ญพักตร� ทุมซ�าย

63113023274 นางสาววิไลลักษณ� แพงสร�อย

63113023275 นายภานุพงษ� พิมพ�สารี

63113023276 นางสาวสิริโสภา รามศิริ

63113023277 นางสาวกิตติวรรณ โทฮาด

63113023278 นางสาวปาริฉัตร ดีดวงพันธ�

63113023279 นางสาวป:ยนุช พิลารักษ�

63113023280 นายภูวดล ดวงพิมพ�

63113023281 นางสาวปรางทิพย� ทีสุกะ

63113023282 นายธนากร ทองดอนง�าว

63113023283 นายชิดณรงค� รุ>งโรจน�ถาวร

63113023284 นางสาวพัชรีญา โคหนองบัว

63113023285 นายณัฐวุฒิ โพนทา

63113023286 นางสาวลีญา เสียงเพราะ

63113023287 นางสาวบุญพิทักษ� พาน�อย

หน�า 803 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023288 นายปราชญ� ยุพิน

63113023289 นางสาวภาวิณี วันทองสุข

63113023290 นางสาวพิมประภา ถาวร

63113023291 นางสาวเพ็ญนภา น�อยไสย

63113023292 นางสาวหาดแก�ว เจริญผล

63113023293 นายณัชประพันธ� จุตินิมิตรชัย

63113023294 นางสาวสิริราช ถูกดี

63113023295 นางสาวกนกพร พลธิราช

63113023296 นายเนติพงษ� ประจักษ�โก

63113023297 นางสาววัลลภา หนันมาก

63113023298 นายเกรียงไกร กันธะริน

63113023299 นายนิติพล อิฐถารัตน�

63113023300 นายพิษณุ วงค�คําแพง

63113023301 นางสาวสุวนันท� สาริยา

63113023302 นายสิทธิชัย ละมุด

63113023303 นางสาววิภาดา ชนะมาร

63113023304 นางสาวชยานันท� อามาตย�ทัศน�

63113023305 นายณัฐพล พิมพระศรี

63113023306 นางสาวเบญจวรรณ โพธิสาราช

63113023307 นางสาวสายธาร สุขประเสริฐ

63113023308 นางสาวมลฤดี ทิทึกทักษ�

63113023309 นายอนุวันท� กานต�ติวรรณ

63113023310 นางสาวละลิตา มีแก�ว

63113023311 นางสาวนวพร จันทร�หล>น

63113023312 นายสถิต ทนนวน

63113023313 นายสุริยา อุชาเดช

63113023314 นางสาววรรณิศา แสงแก�ว

63113023315 นางสาวอรกนก จันทรโคตร

63113023316 นายเอกวัฒน� บุญภา

หน�า 804 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023317 นางสาวประไพรลักษณ� สังกรณีย�

63113023318 นางสาวหทัยชนก โศกสี

63113023319 นายจิรวัฒน� ขันเพียแก�ว

63113023320 นางสาวปลิตา ทําสุนา

63113023321 นางสาวศรินยา เจริญย่ิง

63113023322 นางสาวปรียาภรณ� เทียนถาวร

63113023323 นางสาวณันธิฌา ฝXายเพีย

63113023324 นางสาวปริชญา จันทร�กระจ>าง

63113023325 นางสาววรรณิภา ผันสนาม

63113023326 นายจักรกฤษ โคตสี

63113023327 นางสาวอภิษฎา โคตรชัยยา

63113023328 นางสาวสาวิตรี นวลประเสริฐ

63113023329 นางสาวสุรีรัตน� สงแก�ว

63113023330 นางสาวจุรีรัตน� ผิวยะเมือง

63113023331 นางสาวกัญจนรัตน� แกมนิล

63113023332 นายวัชระ ดีชัยภูมิ

63113023333 นางสาววรัญญา กุญชรน�อย

63113023334 นายวสุพล นิธิตระกูลธรรม

63113023335 นางสาวอรุโณทัย บุตนนท�

63113023336 นางพรรณิภา ดอนอ>อนเบ�า

63113023337 นางสาวบุศราพร ดอนโคตรจันทร�

63113023338 นางสาววิภาดา ศรีแก>น

63113023339 นายฤทธิไกร แสนไชย

63113023340 นางสาวอมรรัตน� สุระธรรม

63113023341 นายภูดิส จิตต�มานะ

63113023342 นายคุณพงษ� ตันม่ิง

63113023343 นางสาวรัตนาภรณ� เบิกบาน

63113023344 นางสาวพัชรียาภรณ� ประดิษฐ�

63113023345 นายสุริยะ อินทะวิมาน

หน�า 805 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023346 นางสาวเพียงตะวัน บุญซ�อน

63113023347 นางสาวยลดา ภูนาโคก

63113023348 นางสาวสุพรรษา นาผง

63113023349 นางสาวพรทิพย� ชัยคินี

63113023350 นางสาวงามชื่น กัณฑ�เกตุ

63113023351 นางสาวจุฑาทิพย� พรมศาลา

63113023352 นายอัครชัย สอนพรม

63113023353 นายจักรพงษ� จุ>นสาย

63113023354 นางสาวพิมพ�สิริ ทองคํา

63113023355 นางสาวฉัตรลดา หงษ�วิลัย

63113023356 นางสาวศิรประภา ภูสงัด

63113023357 นายธนพนธ� ไพสีขาว

63113023358 นางสาวขวัญจิรา สร�อยสะใบ

63113023359 นางสาวนุชนาฎ ก้ัวจันทร� 

63113023360 นายรุ>งสุริยา แก�วอาษา

63113023361 นางสาวอุษา เดชโสม

63113023362 นายอังกฤษ สิทธิพา

63113023363 นางสาววรรณ มณี สาครเจริญ 

63113023364 นางสาวยุบลวรรณ เทพมนตรี

63113023365 นายธนิส คนฉลาด

63113023366 นางสาวจุฑาภรณ� ภมรศิริ

63113023367 นางสาวจุฑารัตน� วงษ�ดี

63113023368 นางสาวอัมพวัน ทรงอ�วน

63113023369 นายธวัชชัย จิตเกษมสกุล

63113023370 นางเสาวลักษ� นาดี

63113023371 นางสาวจิราพร ภูทํามา

63113023372 นางสาวอาภรณ�พรรณ คําบรรจง

63113023373 นายชาญวิทย� มังสุไร

63113023374 นางสาวอาภรณ� ใจดี

หน�า 806 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023375 นางสาวมลฑาทิพย� วัดเข�าหลาม

63113023376 นางซ>อนกลิ่น เดชทะศร

63113023377 นางสาวชนากานต� จําจิต

63113023378 นางสาวชุติญา สีพรมมา

63113023379 นางสาวนิชาภา จามน�อยพรม

63113023380 นางสาวจุฑารัตน� สุวันนัง

63113023381 นางสาวกุลสตรี ศรีทน

63113023382 นางสาวดาวนภา สมสันต�

63113023383 นางสาวชณัฐดา ประจักษ�วงศ�

63113023384 นายอภิสิทธ์ิ บับพาน

63113023385 นายเจนณรงค� พันธุ�จันทึก

63113023386 นายทินกร วงษา

63113023387 นายปองพล จันทร�เสถียร

63113023388 นางสาวชลธิชา จันศรีอ>อน

63113023389 นางสาวนิตยา ผุยปุโรย

63113023390 นางสาวสกาวใจ พรมกร

63113023391 นางสาวเสาวนีย� ศิริปรีชาพงษ�

63113023392 นางสาวณปศา อินทะโสม

63113023393 นายวิทวัส กาสินพิลา

63113023394 นางสาวณัฐนันท� บุญเรือง

63113023395 นางสาวรัศมีดาว โยตะสิงห�

63113023396 นางสาวศรัญญา ผดุงธรรม

63113023397 นางสาวกัณธิมา ต�นสวรรค�

63113023398 นางสาวเรนุกา บุญเรืองจักร

63113023399 นายอภิโชติ ป6จฉิมาชัย

63113023400 นายจตุพร โยธาฤทธ์ิ

63113023401 นางสาวปวีณา ฝาดสุนทร

63113023402 นางสาววิลาสิณี นันทะคําศรี

63113023403 นางสาวขวัญจิรา คําสวาท
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ระดับปริญญาตรี

63113023404 นายวรรัตน� ศรีตระกูล

63113023405 นางสาวญาดา พรหมกูล

63113023406 นายชินรุต ครุธตําคํา

63113023407 นางสาวทัศมล พรหมโคตร

63113023408 นางสาวพรทิพย� มิตพะมา

63113023409 นายณัฐพงษ� ภูทัดหมาก

63113023410 นางสาวพรพิมล สอนสุภาพ

63113023411 นางสาวดวงใจ จันทร�บุญ

63113023412 นางสาวสุพัตรา วงวันดี

63113023413 นายชาคริต ทินแท>น

63113023414 นายวีรพรรณ คําลือ

63113023415 นายรัชพงค� พงษ�อภิธนาสิริ

63113023416 นางสาวกัญญาพร กออําไพ

63113023417 นางสาวจริยา ขวัญทองห�าว

63113023418 นางสาวพจนีย� ป6ญญาทอง

63113023419 นายพงศ�ภัทร� พจน�ทรจรัส

63113023420 นายศิริวัฒน� เทศประสิทธ์ิ

63113023421 นางทิพวรรณ� พรมเหลา

63113023422 นางสาวจิตลัดดา บุตรอุดม

63113023423 นายธนาวุฒิ รามศิริ

63113023424 นางสาวพัชรากร ห�วยทราย

63113023425 นายเอกไทย ประเสริฐสังข�

63113023426 นางสาวแอนนา ชาวยศ

63113023427 นายวุฒิศักด์ิ โพธ์ิสว>าง

63113023428 นายนิรันดร� จันทร�อบ

63113023429 นายนคร จิตอารี

63113023430 นางสาวนริสา แสงเงิน

63113023431 นางสาวธนากานต� ชมภูวิเศษ

63113023432 นายอดิศักด์ิ กุละนาม
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ระดับปริญญาตรี

63113023433 นางสาวสุพัตรา โลนไธสง

63113023434 นางสาวรุ>งนภา มีมาก

63113023435 นางสาวนันทิกา พรมกระบิล

63113023436 นายชนม�ชนัญ ธนูพราน

63113023437 นางสาวศิริพิบูลย� จือพิมาย

63113023438 นางสาวศินิพร ดาราสี

63113023439 นางสาวธัญญลักษณ� ธาตุไพรบูลย�

63113023440 นางสาวทิพย�วิมล ชิณะวิ

63113023441 นางสาวจีรยา ภูแสนศรี

63113023442 นางสาวณัฐชยา บุตรรอด

63113023443 นางสาวอัญธิกา วงษ�สาคร

63113023444 นายกตัญ�ู โคตรติ

63113023445 นางสาวเยาว�ลักษณ� ภูจอมจิตร

63113023446 นายปฏิภาณ หมุนอุดม

63113023447 นางสาวนันท�นภัส สมภูมิ

63113023448 นางสาวชลธิชา รอดอุตม�

63113023449 นางสาวอารียา โนวฤทธ์ิ

63113023450 นางสาวทิพวรรณ ทิพเสนา

63113023451 นางสาวสุภาวดี ศรีแก�ว

63113023452 นางสาวการติมา โพธ์ิจุมพล

63113023453 นางสาวรัตนา โคตรผาย

63113023454 นายนาโอ แสงทอง

63113023455 นางสาวพัชญ�วริน เรณู

63113023456 นายธีรพงษ� รัตน�ทิพย�

63113023457 นางสาวธิดารัตน� ศรีทอง

63113023458 นางสาวยาวณี นาวาศิริ

63113023459 นางสาวอรทัย โคตสา

63113023460 นางสาวศรัญยา ผิวผาง

63113023461 นางสาวม่ิงขวัญ เสนารักษ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63113023462 ว>าที่  ร.ต.มิลตรา ภูปานผา

63113023463 นางสาวจิราทิพย� อุทํากา

63113023464 นางสาวพรรณธิดา บาทชารี

63113023465 นางสาวอภิญญา จันทร�เมืองคุณ

63113023466 นายพยุงศักด์ิ หีบแก�ว

63113023467 นายไกรศักด์ิ ทัศจันดา

63113023468 นางสาวรวิพรรณ หอมสุดชา

63113023469 นางสาวศุลีพร อาทรประชาชิต

63113023470 นายชวาล บุญเอียด

63113023471 นางสาวณัฏฐรัตน� ยาป6น

63113023472 นายพงศ�ปกรณ� ชัยเดช

63113023473 นางพรพิศ นาเสง่ียม

63113023474 นายกรณ� นาคประเสริฐ

63113023475 นายริทธ์ิรวิชญ� โพนชัยยา

63113023476 นางสาวชินนภา ทองโสภา

63113023477 นายนัฐวุฒิ อุตมะยาน

63113023478 นางสาวพิณแก�ว ศรเสนา

63113023479 นายสงกรานต� พรมชัย

63113023480 นายสนิท โพธ์ิทอง

63113023481 นางสาวกนกวรรณ อิงสา

63113023482 นายธีรพงศ� โคตรโสภา

63113023483 นางสาวกัญญาณัฐ สวนนอก

63113023484 นางสาวป:ยะนุช พุทธจันทร�

63113023485 นางสาวอภิรมย� ศรีสงค�

63113023486 นายธีรศักด์ิ ทุนจะโปnะ

63113023487 นายณัฐวุฒิ พนาลิกุล

63113023488 นางสาวศนันธฉัตร อ>อนเเสง

63113023489 นางสาวศศิธร ทองไว

63113023490 นายชาติชาย ธรรมมามนต�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023491 นางสาวปรียารัตน� วงษ�ทรัพย�

63113023492 นางสาวละอองดาว ฝางบ�านยาง

63113023493 นางสาวพัศธนัญญา แก�วมี

63113023494 นายภุส พงษ� โสสีดา

63113023495 ว>าที่ร�อยตรีหญิงศศพิมุกต� กรไชยน�ขจร

63113023496 นายอธิชา วงษ�สุดตา

63113023497 นางสาวจริยา อุดมกัน

63113023498 นางรัชนีกร โคตรแก�ว

63113023499 นายทศพร สีหิน

63113023500 นางสาวมาริสา พิมพ�ลี

63113023501 นางสาวรัตนาพร อิ่มบุญสุ

63113023502 นางสาวมณีรัตน� แก�วสังหาร

63113023503 นางสาวศิรินญา เหง�าสุวรรณ

63113023504 นางสาวนารีรัตน� มาศรี

63113023505 นางสาวเอื้องฟUา สุริยะเดช

63113023506 นางสาวอัญมณี ต>างใจ

63113023507 นางสาวรวีวรรณ วักชัยสงค�

63113023508 นางสาวอรุณกมล จันทะคาม

63113023509 นางสาวชุติมา โกษาเเสง

63113023510 นางสาวมนต�อุมา แสนวัง

63113023511 นางสาวสุรัตน�ติญา สุบุญพงษ�

63113023512 นางสาวขวัญจิรา ศรีพิมพ�

63113023513 นางจิรัชญา ลอพันธ�

63113023514 นางสาวฑิตยา มงคลคําชาว

63113023515 นายยศภัทธ พฤทธ์ิพหล

63113023516 นางสาวนฤมล พรมพิมพ�

63113023517 นางสาวดลยา พิมทา

63113023518 นายพิชญ พิทักษ�

63113023519 นางสาวเยาวลักษณ� นาทันใจ
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ระดับปริญญาตรี

63113023520 นางสาวนฤมล อ>อนแสง

63113023521 นายกิตติศักด์ิ ปUองทอง

63113023522 นางสาวอริษา โคตรชมภู

63113023523 นางสาวศวิตา สนสายสิงห�

63113023524 นางสาวเมตตา บุพศิริ

63113023525 นางสาวปุณญารัตน� เอนกนวล

63113023526 นางสาววานิชย� ทักษิณบุตร

63113023527 นางสาวบุศรากร สิงหศิริ

63113023528 นางสาวสุวนันท� ทุมมาลา

63113023529 นางสาววรัญญา ปราบมีชัย

63113023530 นางสาวเกศกนก สีนวลแล

63113023531 นางสาวชลิตา ศิริกุล

63113023532 นายธรรมพล อุ>นจิตติกุล

63113023533 นายกิตติพงษ� วันนา

63113023534 นายพงษ�นรินทร� ไชยวงค�

63113023535 ว>าที่ร�อยตรีธีรวัฒน� จันป6ญญา

63113023536 นายสถาพร อินทรีย�

63113023537 นางสาววันนิสา เชื้อประทุม

63113023538 นางสาวนริศรา โสภามา

63113023539 นางสาวปริศนา แพงอ>อน

63113023540 นางสาวชนิสรา พรหมจักร

63113023541 นางสาววารุณี วรรณคํา

63113023542 นางสาวจุฑารัตน� จิตรากร

63113023543 นางสาวVMMสุภาวดี คําภูษา

63113023544 นางสาวชลิตา สิงห�งอย

63113023545 นายพิทักษ� เปรมฤทธ์ิ

63113023546 นางสาวนันธิยา ผิวโพธ์ิ

63113023547 นางสาวจันทิมา แสนภูวา

63113023548 นางสาวชบาไพร ศิริบุตร
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ระดับปริญญาตรี

63113023549 นายณัฐภูมิ พลชํานาญ

63113023550 นางสาวสุธีรา พงค�ไพบูลย�

63113023551 นางสาวธมนวรรรณ พนมวัฒนา

63113023552 นางสาวกันยารัตน� จันดาหาร

63113023553 นางสาวปาริชาติ พ>อค�าช�าง

63113023554 นางสาวนริดา ขุนนุบาล

63113023555 นางประกายแก�ว มณีนิล

63113023556 นางกัลญานี สุวิจิตรธิกุล

63113023557 นางสาวนัญธิชา อุนนผลิน

63113023558 นายณัฐพร ชัยเนตร

63113023559 นางสาวหยาดนภา ธงอาษา

63113023560 นางสาวรัตติกาล เนตรผง

63113023561 นายจักรพรรณ ศรีหาเศษ

63113023562 นางสาวอุไรวรรณ บุญคุณ

63113023563 นางสาวณัฏฐ�ชญา หอมจัด

63113023564 นายสิทธิศักด์ิ กัลยา

63113023565 นางสาวจิราพร ชนูนันท�

63113023566 นางสาวสุกัญญา ชีพกินรี

63113023567 นายประกาศิต อิ่มนาง

63113023568 นางสาวปทิตตา พันธ�อุบล

63113023569 นางสาวรุ>งทิวา ศรีวาลัย

63113023570 นางสาวจิตตราพร เหลือล้ํา

63113023571 นางสาวณัฏฐริณีย� เค�าสิม

63113023572 นายบุญชนะ วงษ�ชู

63113023573 นางสาวครองขวัญ ใจหาญ

63113023574 นายอานุภาพ คํา

63113023575 นางสาวสลิลทิพ อุตมาณ

63113023576 ส.ต.อ.พัชรพล พิลา

63113023577 นางสาวสุชาฎา สุขสวัสด์ิ

หน�า 813 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี
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63113023578 นางสาวศันสนีย สิทธิภูมิ

63113023579 นางสาวเจนจิรา พละสาร

63113023580 นางสาวกัณฐมณี ก�อนตาล

63113023581 ว>าที่ร�อยตรีอดิศร จันทะโม

63113023582 นางสาวหัทมล เหล>าผักสาร

63113023583 นางสาวพลอยไพลิน บุตรสีงาม

63113023584 นางสาวปวีณา วงค�รําพันธ�

63113023585 นางวิไลวรรณ ไร>บุญ

63113023586 นางสาวรัชนี แก�วบุดดี

63113023587 นางสาวสุนิสา พงษ�อุดทา

63113023588 นางสาวนุชนาถ ภูผามานัง

63113023589 นางสาวทานตะวัน บุตรอินทร�

63113023590 นางสาวจันทนา วงศ�รินยอง

63113023591 นายณัฐวุฒิ สุขทองสา

63113023592 นางสาววันเพ็ญ เมษา

63113023593 นางสาวนริศรา บุญศิริ

63113023594 นางนิรมล อุทัยกัน

63113023595 นางสาวณัฐรุจา โชคสวัสด์ิ

63113023596 นางสาวทิพวรรณ ภาวุธ

63113023597 นายศิริวัฒน� อุรินคํา

63113023598 นายสุขสวัสด์ิ บงแก�ว

63113023599 นายเกียรติศักด์ิ มูลปุก

63113023600 นางสาวพิมพ�ชนก อัคพิน

63113023601 นางสาวจริยา อธิจร

63113023602 นางสาววิจิตรา อุปพงษ�

63113023603 นายวนุพงษ� ทิพชาติ

63113023604 นางสาวโชติกา สดใส

63113023605 นางสาวพรปวีณ ไชยคํา

63113023606 นายพงศธร พันหล�อ

หน�า 814 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023607 นายพิพรรธ เวียงคํา

63113023608 นายปุณณัตถ�หิรัญ รัตนบัลลังก�

63113023609 นางสาวพิสมัย บุญตลา

63113023610 นายฐากูร เจริญขันธ�

63113023611 นายฐาปกรณ� ผานะวงค�

63113023612 นายวชิระ ขุริมนต�

63113023613 นางสาวพลอยวิมล แจ�งกระจ>าง

63113023614 ว>าที่ร�อยตรีปกรณ�ภัทร วภักด์ิเพชร

63113023615 นางสาวกัลยา มีพวก

63113023616 นางสาวพรพิมล ย>อดี

63113023617 นายอรรถพล อุตระหงษ�

63113023618 นางสาวนภาพร ราชแก�ว

63113023619 นางสาวกษมา คงอยู>

63113023620 นางสาวณัฐริกา วงค�มาเกษ

63113023621 นางสาวนงลักษณ� วาปT

63113023622 นายขุนพล พ้ืนเมือง

63113023623 ว>าที่ ร.ต.หญิงมนทิรา โพธิลังกา

63113023624 นางสาวรัตนาพร พัฒนผล

63113023625 นายจักราวุธ สิทธิจันทร�

63113023626 นายณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ

63113023627 นายก�องภพ ประสะจะ

63113023628 นางสาววริศรา มณีวงษ�

63113023629 นางสาวธิดา สัจจทองดี

63113023630 นายอุทัยพงศ� กองป6Pน

63113023631 นางสาวตะวันฉาย กุลากุล

63113023632 นางสาวประวีร� ไชยทอง

63113023633 นางสาวอักษราภัค มีแสง

63113023634 นางสาวกนกเณฏฐ� ทนุการ

63113023635 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�รัตน�

หน�า 815 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023636 นายศักราช เพราะภูมิ

63113023637 นางสาวจันทิมา แกมกล�า

63113023638 นางสาววธัญญา จันทรังษี

63113023639 นางสาวกาญจนา ไชยคําหาร

63113023640 นางสาวชนิกานต� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113023641 นางสาวอาภาภรณ� ดอนกลาง 

63113023642 นางสาวแพรวนภา จันทร�สี

63113023643 นางสาวละไม ดาทอง

63113023644 นางสาวกรวรรณ� สาเดช

63113023645 นางพรชนก น�อยหว�า

63113023646 ส.อ.ประจิตร� ชัยเคน

63113023647 นางสาวนรีรัตน� ดีแก�ว

63113023648 นายธีรพล รัตนป6ญญา

63113023649 นางสาวพัชรินทร� ไกยฝXาย

63113023650 นายเขมชาติ ทุนประเทือง

63113023651 นางอภาพร แก�วม่ิงดี

63113023652 นางสาวรุ>งทิวา ศรีแสน

63113023653 นางสาววิสุดา ศรีออน

63113023654 นางสาววรรณภา ดวงพรม

63113023655 นางสาวหทัยทิพย� สีหาป6ญญา

63113023656 นายฐาปกรณ� รักษาเมือง

63113023657 นางสาวสิริพร พัฒนแสง

63113023658 นางสาวจินตนา บุญเทียม

63113023659 นางสาวกีรตา รวมธรรม

63113023660 นางสาวฐิติรัตน� พนมไผ>

63113023661 นางสาววิจิตรา มีชัย

63113023662 นางสาวอาทิยา อินทรประเสริฐ

63113023663 นายศุภษร เทือกขันตี

63113023664 นางสาวสุภาพร พรมสมบัติ

หน�า 816 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023665 นางสาวนิรมล เเวงดา

63113023666 นางสาวนันทวัน บรรยงค�

63113023667 นายสมิง ศรีบุตรตา

63113023668 นางสาวสกลวรรณ สิงไคต�น

63113023669 นางสาวธัญพิชชา มุ>งเจียกกลาง

63113023670 นายวิเชียร โพธ์ิชุม

63113023671 นางสาวไพวรินทร� ผิวมะลิ

63113023672 นายศิวดล ป6จฉิมกุล

63113023673 นางสาวณัฐวิภา เดชภูมี

63113023674 นางสาวชุติมา นันบุญ

63113023675 นายพลวัฒน� สรรพอาษา

63113023676 นางสาวสุชาดา จําปาทอง

63113023677 นางสาวไปรญาภรณ� คําศรีสุข

63113023678 นางสาวอันธิกา โยธายุทธ

63113023679 นางสาวเพ�Mญศรี ยวนยง

63113023680 นางสาวสุภาดา ภาคกุหลาบ

63113023681 นายปกาสิต พิกุลเงิน

63113023682 นางสาววิภาจรี กงบุราณ

63113023683 นางสาวกานต�ธีรา บุตรรักษ�

63113023684 นางสาวอริสา สุปมา

63113023685 นายณัฐกิตต� นามอาษา

63113023686 นางสาวอัญธิชา สังข�สมศักด์ิ

63113023687 ว>าที่ร�อยตรีธนเชษฐ บุญมี

63113023688 นางสาวกนกพร ราศรี

63113023689 นางสาวทัดดาว ชาลีกุล

63113023690 นายอนันธวัฒน� สงวนพฤกษ�

63113023691 นายสุทธิภัทร� แสนชมภู

63113023692 นายวัชรพงศ� ผาดี

63113023693 นางสาวณัฎกิจชาพร พรพิพัฒนวงษ�

หน�า 817 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023694 นางสาวทิมพิกา ไวทํา

63113023695 นางสาวฉมามาศ ศิริจันทพันธ�M

63113023696 นางสาวศุทธินี ชุ>มชื่น

63113023697 นางสาวพรนภา อุปพงษ�

63113023698 นางสาวนันทกานต� สุทธิสาร

63113023699 นางสาวญาณภัทร พลไตร

63113023700 นางสาวธัญรดา อินยาศรี

63113023701 นายธีรพัฒน� บุนนาคสีชัย

63113023702 นางสาวศศิประภา อินธิจักร

63113023703 นางสาวพรทิพย� ศิริสานต�

63113023704 นายเศรษฐ� เจริญเขต

63113023705 นายองอาจ พรมพลเมือง

63113023706 นางสาววิภาภรณ� อ>างบุญมี

63113023707 นายประจักษ� ป6ญญาใส

63113023708 นางสาววิไลวรรณ อดออม

63113023709 นายอดิศักด์ิ ชั้นงาม

63113023710 นายเสฐียรพงษ� ยาใจ

63113023711 นางสาวอิสริยา ฝXายขันธ�

63113023712 นายกิตติศักด์ิ เสรีไพบูลย�

63113023713 นายเจตฤณ พรหมสาขา ณ สกลนคร

63113023714 นางสาวคณัญญา พิกุลทอง

63113023715 นายพีรวัส เสาร�แก�ว

63113023716 นางสาวสิริวิมล เกตุบุญ

63113023717 นางสาวญาสุมินทร� ศรีบัวอ>อน

63113023718 นางสาวนิชานาถ ดวงดี

63113023719 นางสาวสาวิตรี วิถี

63113023720 นางสาวธันยชนก พิมพุฒ

63113023721 นายธนากร ใจสุข

63113023722 นางสาววัชฎาภรณ� เพ็ชรชะ

หน�า 818 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023723 นายป:ยะนัฐ ศรีหาชัย

63113023724 นายธนากร อันทะศรี

63113023725 นางสาวศศิวิมล ธนวรรณกุล

63113023726 นางวิลาวัลย� วงศ�หาริมาตย�

63113023727 นางสาวธญานี ดีย่ิง

63113023728 นายอัศวิน อินทรีย�

63113023729 นายยุทธนา ชนะพันธ�

63113023730 นายนพรัตน� มาตรา

63113023731 นางสาวธิดารัตน� นามวงษ�

63113023732 นางสาวศิริญา มังคละแสน

63113023733 นายอาทิตย� นวลกระสังข�

63113023734 นางสาวพัชรี พลแสน

63113023735 นายธีระศักด์ิ ท�าวพิมพ�

63113023736 นางสาวปุณยาพร วังทะพันธ�

63113023737 นายสินเจริญ เชื้อวังคํา

63113023738 นางสาวสุมิตรา พาติด

63113023739 นายธนพร ราศรี

63113023740 นางสาวสุพัตรา โภสาราด

63113023741 นางสาวสุภาวดี หม่ืนกุล

63113023742 นายกิตติพงษ� หอมชื่น

63113023743 นายธรณ�เทพ ทองดีเลิศ

63113023744 นางสาววิภา บาลตา

63113023745 นางสาวจริยา พ>อไชยราช

63113023746 นางสาวจุฑาทิพย� สุขโรชนี

63113023747 นางสาวกมลชนก โคตรแสงอ>อน

63113023748 นางสาวสโรชา นิเรียงรมย�

63113023749 นายฐิติกร มูลธรรมมา

63113023750 นางสาวฤทัยรัตน� โคตรสาร

63113023751 นางสาวอมรรัตน� พันธ�นา

หน�า 819 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023752 นายวรัญชิต ทาทอง

63113023753 นายดลเทพ นะมิ

63113023754 นางสาวสุกานดา จําปาเหลือง

63113023755 นางสาวละอองดาว อุปวงค�

63113023756 นางสาวสุมาลา โสมนัส

63113023757 นางสาวธัญญลักษณ� ชัยเดช

63113023758 นางสาวชลธิชา โพธ์ิเพชรเล็บ

63113023759 นางสาวพัชรี เดชฤทธ์ิ

63113023760 นางสาวกมลชนก ศิริกิจ

63113023761 นางสาวทัศนิดา พ้ัวสุข

63113023762 นายจิรัฎฐ� คงผดุง

63113023763 นายพนัส เบญจมาศ

63113023764 นางสาวป:ยะวรรณ มุงเพีย

63113023765 นางสาวพัชริดา พรมดวงดี

63113023766 นายป:ติจิตต� นิลพัฒน�

63113023767 นางสาวอารีรัตน� เขียวมา

63113023768 นางสาววิภาดา มะธุรส

63113023769 นางสาวภัทรวดี ฤทธ์ิละคร

63113023770 นายประมวล บุญขาว

63113023771 นางสาวเจนจิรา อนุรักษ�

63113023772 นางสาวณัฐวดี ไชยคําหาญ

63113023773 นางสาวกุลจิรา ชมจันทร�

63113023774 นางสาววิภาพร ก�านขวา

63113023775 นางสาววิรัตติยา ทัศนาวิวัฒน�

63113023776 นางสาวปาริชาติ พูนสวัสด์ิ

63113023777 นางสาวนิติยา วงศรีชู

63113023778 นางสาวอ�อยทิพย� วงค�กันยา

63113023779 นางสาวอรดา จันทพันธ�

63113023780 นางสาวภณิดา แซ>จึง

หน�า 820 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023781 นางสาวชลดา อาจหาญ

63113023782 นายชาตรี รัตนเวฬุ

63113023783 นางสาวเนาวรัตน� เทพรักษ�

63113023784 นางสาวจันทร�ทร อุส>าห�ดี

63113023785 นางสาวจุฑารัตน� ปารีรัตน�

63113023786 นายเจตริน แสงรัตน�

63113023787 นายอัมรินทร� แก�วคีรี

63113023788 นางอุไร กางทอง

63113023789 นางสาวดวงกมล ขันธวิชัย

63113023790 นายพงศธร จันทรเสนา

63113023791 นางอัยยา โสภาค

63113023792 นางสาวสุวิฉาย สิทธิสูงเนิน

63113023793 นางสาวภัคฐิกานต� ทรัพย�ไชวรกุล

63113023794 นางสาวน้ําหวาน พรมนาดี

63113023795 นางสาวปณิตา กุลสัมพันธ�ทิพย�

63113023796 นางสาวสุมิตตรา สุผาวรรณ

63113023797 นางสาวอุไรพร คําจันทร�

63113023798 นางสาวอัยรัตดากร จันทะเสน

63113023799 นางสาวน.ส.กรรณิการ� วังเย็น

63113023800 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ศรีพันธุง

63113023801 นายธีรวัฒน� กํ่าเสริฐ

63113023802 นางสาวธันญ�วริน พัฒนะสุขธนดล

63113023803 นางสาวป:ญาภรณ� ชุ>มชื่น

63113023804 นางสาวชุติมา สุริยา

63113023805 นางสาวกฤตชยา ยานิตย�

63113023806 นางสาววราพร โสดานาจ

63113023807 นายณฤทธ์ิ พรมลา

63113023808 นางสาววิเวียน ชนะทอง

63113023809 นายกิตติคุณ ดวงใจประเสริฐ

หน�า 821 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023810 นางสาวศุทัศนีย� ยงบรรทม

63113023811 นายธนวัฒน� สานมะโน

63113023812 นายทัตเทพ โฮ>ลิ่ม

63113023813 นายเกียรติยศ ศรีทิพย�ปUอม

63113023814 นางสาวนันธิดา โคตรซอดซ�าย

63113023815 นางสาวพาขวัญ โสมา

63113023816 นายสุเมธี พรหมสุขันธ�

63113023817 นางสาวหทัยภัทร ทองมี

63113023818 นางสาวมินตรา อุตสุวรรณ�

63113023819 นางสาวธิดารัตน� โกติรัมย�

63113023820 นางสาวมณีดารา โนนสะอาด

63113023821 นายบุญกอง โสภารัตน�

63113023822 ว>าที่ร�อยตรีธนา โยธาชัย

63113023823 นางสาวนันทิพร สานโนนสมบูรณ�

63113023824 นางสาวสิริมา จันทรังษี

63113023825 นายนนทชัย พรหมสาขาฯ

63113023826 นายอาทิตย� นันทรักษ�

63113023827 นางสาวอรปรียา พิมพ�สวัสด์ิ

63113023828 นางสาวประนัดดา แก�วใส

63113023829 นางอารีรักษ� บุญญะวัตร

63113023830 นางสาวสิริธัญญ� ผาดํา

63113023831 นางสาวขนิษฐา ดวงประทุม

63113023832 นายธีรโชติ ธรรมมิยะ

63113023833 นางสาวมัลลิกา พรหมดี

63113023834 ว>าที่ ร.ต.หญิงปรารถนา ผางสี

63113023835 นางสาวบุศกร ศักด์ิดีศรี

63113023836 นางสาวกรกนก โกพล

63113023837 นายพุฒิชพงศ� เค�าแคน

63113023838 นางสาวจิรภิญญา วาปTศิริ

หน�า 822 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023839 นางสาวชลนภา แข็งแรง

63113023840 นางสุภาพร มาบพันนา

63113023841 นางสาวนิตยา วงษ�ผาบุตร

63113023842 นายวัชระ เบ�าเฮือง

63113023843 นายมิตรภาพ แสงนนท�

63113023844 นางสาวพรทิพา โพติยะ

63113023845 นายธนาศักด์ิ อัคฮาด

63113023846 นางสาวกิติมา ยอดแปง

63113023847 นายสิปปกรณ� จันทะรี

63113023848 นายเดชา สาระผล

63113023849 นายนพฤทธ์ิ สุทธิโคตร

63113023850 นางสาวธิดาพร อาจแก�ว

63113023851 นายหัสดีณัฏฐ� คชเมธีสัมฤทธ์ิ

63113023852 นางสาวรุ>งนภา ซาเสน

63113023853 นางสาวบุณฑริกา ภูแพง

63113023854 นายกฤษ สาลิง

63113023855 นายพิพลชัย เรืองเจริญ

63113023856 นางสาวณกัญจน�อมลม� ชัยบิล

63113023857 นางสาวศิรินันท� สุนสิน

63113023858 นางสาวอติพร สกุลเดช

63113023859 นางสาวสายสุดา วรรณไชย

63113023860 นายอธิวัฒน� สุโท

63113023861 นางสุนิสา เดชโฮม

63113023862 นางสาวจุฑาทิพย� เจินธรรม

63113023863 นางสาวอรอนงค� พิพัฒน�ถาวรกุล

63113023864 นางสาวกาญจนาพร แสงกลม

63113023865 นางสาวจริยา นามวงษา

63113023866 นายอดิศักด์ิ ศตพันธ�พิพัฒน�

63113023867 นางสาวณัฐชนก สิงหศิริ

หน�า 823 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023868 นายไกรวิชญ� ธีระคุณ

63113023869 นางสาวสุทธิสา พิมพ�ดา

63113023870 นางสาวณัฐริณีย� ศิริจันทพันธ�

63113023871 นายปรีชา พันนารัตน�

63113023872 นายอนุชิต ดวงพลา

63113023873 นางสาวกรรณิการ� วงศ�อินทร�จันทร�

63113023874 นางสาวลภัสรดา สังข�แก�ว

63113023875 นายอภิภูมิ นันทราช

63113023876 นายบูรพา วิวัฒน�ธนดล

63113023877 นางสาวอารยา บุญจอง

63113023878 นางสาวพิมภกา โสภารักษ�

63113023879 นายสิทธิพร กรไธสง

63113023880 นายกิตติภูมิ กันหาอาจ

63113023881 นางสาวศิริวิมล พานพูล

63113023882 นางสาวชลลดา ชาวคนดง

63113023883 นางสาวสุจิตรา ศรีล�านมี

63113023884 นางสาวนิภาพร พูดเพราะ

63113023885 นายหฤษฎ� ศรีลา

63113023886 นายอัชชะชิ สมจิตร

63113023887 นางสาวลัขณา สมสาร�

63113023888 นายทิพวัฒน� นีละพัน

63113023889 นางสาวอันธิกา พัฒนวงค�

63113023890 นางณฉัตร กุลาเศรษฐกุล

63113023891 นายวีระพันธ� ทาลุมพุก

63113023892 นายเทิดทูน นาคสุข

63113023893 นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธ์ิ

63113023894 ว>าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ป6ญญาประชุม

63113023895 นายนิรันดร� วดีศิริศักด์ิ

63113023896 นางสาวศิริวรรณ� คํามุงคุณ

หน�า 824 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023897 นางสาวรัชดาภรณ� โยธพล

63113023898 นางสาววัลวลี เจริญวงศ�

63113023899 นางสาวธัญลักษณ� ยอดบุญจันทร�

63113023900 นางสาวศรัญญา สิงห�บุญมี

63113023901 นางสาววลัยลักษณ� ภักดีกําจร

63113023902 นายพีระพัฒน� ชาติชํานิ

63113023903 นางสาวเพ็ญพิชชา วิชาผา

63113023904 นายภาณุพงศ� โพธ์ิงาม

63113023905 นายบรรจง ฤทธิศักด์ิ

63113023906 นางสาวรัตนา สุตะภักด์ิ

63113023907 นายศิวกร อุ>นพระบุ

63113023908 นางสาวรัชฎาพร คําบอน

63113023909 นางสาวนัฐนิดา ดวงเกตุ

63113023910 นางสาวธนิสร สุขเพ่ิม

63113023911 นายภานุพงษ� สุวรรณรงค�

63113023912 นางสาววิไลรัตน� เหมมา

63113023913 นางสาวรัตนา มุลวงศรี

63113023914 นางสาวสุดารัตน� อาจนนลา

63113023915 นายเอกธวัช มัคใคร>

63113023916 นายนราธิป คําพรม

63113023917 นายปริญญา พิมพ�แดง

63113023918 นางสาวอรณิช จิตกองสี

63113023919 นางสาวศนิวาร ศิริสวัสด์ิ

63113023920 นางสาวชมพูนุช ธิวะโต

63113023921 ส.ต.ต.สิริเชษฐ โพธิ

63113023922 นางสาวไอยลดา หล�าซุย

63113023923 นายณัฐพงค� โพธ์ิดวง

63113023924 นายคชชาติ บุนนท�

63113023925 นางสาวอาทิตยา มาอ�วน

หน�า 825 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023926 นายสดใส ศรีบุญโรจน�

63113023927 นางสาววรรณภา มาตจุฬา

63113023928 นายอภิชาติ กิจนอก

63113023929 นางสาวณิชา วิเศษสุนทร

63113023930 นายจีรัฐติกุล สกุลทิวศานต์ิ

63113023931 นายอรรถพล พานทอง

63113023932 นายทวีเกียรติ ศรีละคร

63113023933 นายภานุเดช ทองดีวงศ�

63113023934 นายศุภสิทธ์ิ สวนมะไฟ

63113023935 นางสาวปรีดารัตน� โชว�อินทร�

63113023936 นางสาวอรปรียา โคตรมูล

63113023937 นางสาวศิริรัตน� น�อยมะลิวัลย�

63113023938 นายภูวดล พักตะไชย

63113023939 นายอัษฎาวุธ ปานิเสน

63113023940 นางสาวฐิติพร ดอนโคตรจันทร�

63113023941 นางสาวมัลลิกา แสงสิมมา

63113023942 นางสาวจริยา ธรรมดี

63113023943 นางสาวศิริพร ศรีสรรค�

63113023944 นางสาวจิตติมา เนตรมหา

63113023945 นางสาวเพียงฟUา ผันศรี

63113023946 นางสาวขวัญเรือน สูงดี

63113023947 นางสาวธัญญารักษ� บัวระภา

63113023948 นางสาวขนิษฐา ฉลองกิตติศักด์ิ

63113023949 นางสาวจันทิมา สงภักดี

63113023950 นางสาวสุพัชรี ศรีแก>วิน

63113023951 นางสาวสุธิดา อินทรีย�

63113023952 นางสาวรุ>งลาวัลย� นามวงษา

63113023953 นายสถิต โคตสี

63113023954 นางสาวสินิทรา ทองพรหม

หน�า 826 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023955 นายมณเฑียร อนานันต�

63113023956 นางสาวอักษราภัค ชมชายผล

63113023957 นางสาวสุปาลี แซ>เล�า

63113023958 นายวีระพงษ� พิลา

63113023959 นางสาวสุธาสินี พิชัยกาล

63113023960 นางสาวสุพัตรา ปUองจัตุรัส

63113023961 นางสาวอรพรรณ สีพั่ว

63113023962 นางสาววรรณพร สายยาว

63113023963 นายโกวิทย� วุฒิเสน

63113023964 นางสาวฑิติยา พาจันดี

63113023965 นางสาวพรนภา เชียงคํา

63113023966 นายวรัญ�ู แผ�วชมภู

63113023967 นางสาวศิริลักษณ� สารีโท

63113023968 นายวราพงษ� นพวงศ�

63113023969 นางสาวนฤมล นันทวงศ�

63113023970 นางสาวชนาพร ดวงสุภา

63113023971 นางสาวศรัญญา เตยสอย

63113023972 นางสาวอริยา ใจศิริ

63113023973 นางสาวพูนพร บุษมงคล

63113023974 นายจักรพงศ� วงสีดา

63113023975 นางสาวอรินญา แปงปลูก

63113023976 นางสาวธัญญา พนาลิกุล

63113023977 นางสาวนัยนา ศรีนา

63113023978 นางสาวปริญญา หาญยุทธ

63113023979 นางสาวลักขณา หลักทอง

63113023980 นายวีระชาติ ผุดผ>อง

63113023981 นายอนุชา สังข�ทอง

63113023982 นายชินพรรณ� เทือกตาถา

63113023983 นางสาวเพ็ญพิชชา รัตนวงศ�

หน�า 827 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113023984 นางสาวรัตนาภรณ� สุโรรัมย�

63113023985 นายชุติเดช ตุป6นนา

63113023986 นายกรีฑา แสงจันทร�

63113023987 นายภักด์ิภูมิ วิชาทา

63113023988 นางสาวกรชวัล ศรียางคุย

63113023989 นายลําพูล ตู�แก�ว

63113023990 นางสาวสุจิตรา ใจชื่น

63113023991 นายนราวิชญ� อินรัมย�

63113023992 นางสาวสุวนันท� มาตสุต

63113023993 นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน

63113023994 นางสาวขนิษฐา โชควิเศษ

63113023995 นายณัฐดนัย กิทัยพะเนา

63113023996 นางสาวป:ยะภรณ� หรี่อินทร�

63113023997 นางสาวสิพัตสา คันธภูมิ

63113023998 นางสาวอภิรดี เคนไชยวงค�

63113023999 นายปรีชา พรมคํา

63113024000 นางสาวธัญญา พรมลี

63113024001 นางสาวทิวาวรรณ ผาท�าย

63113024002 นางสาวธัญญลักษณ� สุวรรณใจ

63113024003 นางสาววิกานดา พรวาปT

63113024004 นางสาวขจีพรรณ พรมบุญ

63113024005 นายชานนท� คุณสิทธ์ิ

63113024006 นายสมศักด์ิ หนูราช

63113024007 นางสาวนันณภัซสรณ� นามวิบูลย�

63113024008 นายณัฐวุฒิ เปตามานัง

63113024009 นางสาวพุธิตา นวลผ>อง

63113024010 นายภูริทัต อัคชาติ

63113024011 นางสาวจิรฐา เอบุญมา

63113024012 นายชัยภัทร นานวล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024013 นางสาวศิริลักษณ� เพชรเวียง

63113024014 นางสาวกวินทิพย� วัฒนาศิริตระกูล

63113024015 นางสาวป:ยฉัตร พลศรี

63113024016 นางอินทิรา นรสาร

63113024017 นายศรัณย� เครื่องสีมา

63113024018 นางสาวนฤมล โพธ์ิเวียง

63113024019 นายทัตพงศ� สิทธิโรจนกุล

63113024020 นางสาวนันทพัทธ� นิพัทธ�ธนินท�

63113024021 นางสาวกมลวรรณ พูลสวัสด์ิ

63113024022 นางสาวศุทธินี เจริญรส

63113024023 นางสาวอัจฉรา สุกรรณ�

63113024024 นายภานุพงศ� ประวัติ

63113024025 นายนิพนธ� โคตรอาสา

63113024026 นางสาวสุพรรณิการ� นาขวา

63113024027 นางสาวจิราวรรณ สังขพัฒน�

63113024028 นางสาววิภาดา ธงศรี

63113024029 นางสาวรุ>งนภาภรณ� แดงสีอ>อน

63113024030 นางสาวประวรรณรัตน� สีหาจันทร�

63113024031 นายอนุพงศ� สุมารสิงห�

63113024032 นางสาวลภัสรดา พันเทศ

63113024033 นางสาววิลาสินี มุลมานัด

63113024034 นางสาวอาทิตย�ติญา บัวสอน

63113024035 นางสาววิภาวรรณ แก�วคํา

63113024036 นางสาวเมวิกรานต� ทรงอาจ

63113024037 นางสาวธิดาพร ลีนาลาด

63113024038 นางสาวภัททินี โมฆรัตน�

63113024039 นางสาวศศินา วงษ�เนตร

63113024040 นายเกษฎา แสงตะวัน

63113024041 นางธารณา ทิพย�กรรณ
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ระดับปริญญาตรี

63113024042 นางวรรณภา ศรีแพงมน

63113024043 นายบุญทิวา วิพัฒนพร

63113024044 นายอัศนีย� ศรีคุณแสง

63113024045 นางสาววันเพ็ญ นาโสก

63113024046 นายอภิชาติ ชินตุ

63113024047 นางสาวญาติมา ทิพพิชัย

63113024048 นางสาวพักตร�กิรา กาทํามา

63113024049 นางสาวพิมพ�ผกา ขุนมาตย�

63113024050 นางสาวอรพรรณ ปะมัทธะ

63113024051 นายร>มฉัตร บุ�งทอง

63113024052 นางสาวสกุลรัตน� ม>วงภูเขียว

63113024053 นางสาวสุธัญญา ตุ>นเฮ�า

63113024054 นางสาวสุดารัตน� ยาสงคราม

63113024055 นายทรงพล แย�มโพธ์ิ

63113024056 นายกิตติศักด์ิ จูมศรียา

63113024057 นายป6ญณวัฒน� นันทราช

63113024058 นางสาวมนัชญา ทองผา

63113024059 นางสาวศรีสุดา ดวงเคน

63113024060 นายสรวิศ ธงชัย

63113024061 นางสาวณัฐริกา อินทะแสง

63113024062 นายอัครพล ศรีดาวงศ�

63113024063 นางสาววิภาวรรณ พลลาชม

63113024064 นางสาวกนกพร เถ่ือนโยธา

63113024065 นางสาววนิดา โพธิเสนา

63113024066 นางสาวพัชรลักษณ� เชื้อผกา

63113024067 นายอนุพงษ� มาดี

63113024068 นางสาวธิดารัตน� มาตราคําภา

63113024069 นางสาวเพชรศรินทร� พูดเพราะ

63113024070 นางสาวอัญธิกา พระติโยพัน
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ระดับปริญญาตรี

63113024071 นางสาวฐิติมา วัชรพลเดช

63113024072 นางสาวปรียาพร เทพโพธ์ิ

63113024073 นางสาวกิตติมาภรณ� บุตรศรีรักษ�

63113024074 นางสาวสุภาทิพย� นันศรีทอง

63113024075 นางสาวศศิวิมล ชัยพันธ�

63113024076 นางสาวกรรณิกา สาสุข

63113024077 นายทรงพล อินทวงค�

63113024078 นางสาวกัลยา ดาราษฎร�

63113024079 นางสาวไอลดา อ>อนจงไกร

63113024080 นางสาวชุรีพร ยศอ>อน

63113024081 นางสาวรจนา มณีสุข

63113024082 นางสาวทัศวรรณ� ศรีวะสุทธ์ิ

63113024083 นายชวลิต จันชนะ

63113024084 นางสาวสายธาร เงาศรี

63113024085 นายกิตติศักด์ิ บุพศิริ

63113024086 นายป:ยะพงษ� แก�วโยธา

63113024087 นายปรเมศวร� เศวตวงศ�

63113024088 นายวิชชานันท� แสงจันทร�

63113024089 นายสรเศรษฐ� ไร>ไสว

63113024090 นายเรวัฒน� สวัสด์ิเอื้อ

63113024091 นางสาวปณิดา ถ่ินไกล

63113024092 นายวสิน เปาวะนา

63113024093 นางสาวพอใจ จันทวงศ�

63113024094 นางสาววรรณภา ป6ญญางาม

63113024095 นายคุณานนต� มุธุขันธ�

63113024096 นางเสาวภา หารชนะ

63113024097 นายปฏิญญา รักสัตย�

63113024098 นายนฤพนธ� อะภัย

63113024099 นางสาวจุฑามาศ พหล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024100 นางสาวพริมสรณ� เดโชสวัสด์ิเพชร

63113024101 นางสาววรฎา พะระบาล

63113024102 นางสาวพิญญฎา คํามา

63113024103 ว>าที่ร.ตศราวุฒิ สีดาห�าว

63113024104 นางสาวปราณี แห�วใต�

63113024105 นางสาวขนิษฐา ละราคี

63113024106 นายสันติสุข สีเทียวไทย

63113024107 นางสาววิภาดา ศรีประชัย

63113024108 นางสาววริศรา วังทะพันธ�

63113024109 นางสาวสุพัตรา ลุนอุบล

63113024110 นางสาวลักขณา เจริญรถ

63113024111 นางสาวไพรัช คละประสงค�

63113024112 นางสาวกัลญา ลุนะหา

63113024113 นายภูริวัจน� อริยกุลศิษฐ�

63113024114 นางสาวจุฑามาศ แก�วมุงคุณ

63113024115 นางเมธาวี จําปากุล

63113024116 นางสาวอพิชญา เฟSPองมณี

63113024117 นายกรกช ยะอัมพันธ�

63113024118 นางสาวฐานิตา อักษรจรรยา

63113024119 นางสาวกรรณิการ� ไชยยา

63113024120 นายนวรัตน� วงษ�แสน

63113024121 นายชานุวัตน� พัฒนชัย

63113024122 นางสาวทิวาพร พลราชม

63113024123 นางสาวกันยารัตน� วงษ�พุฒ

63113024124 นางสาวพิราวรรณ จันทร�พงษ�

63113024125 นางสาวศิริพร นนท�สะเกษ

63113024126 นางสาวเบญญาทิพย� คําสีสุข

63113024127 นางสาวภาวนา ภักภูมินทร�

63113024128 นางสาวอารยา นินวารี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113024129 นางสาวรุ>งทิวา จะกุลี

63113024130 นายธนพร อังก�กุล

63113024131 นายเศรษฐสรรค� สุวรรณรัตน�

63113024132 นายรัชตะ รัตนเมืองวงษ�

63113024133 นายสุริยันต� พิมพระลับ

63113024134 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณแสง

63113024135 นางสาวมณีรัตน� ทองระไมล�

63113024136 นายพีระณัฐ โลตุฤทธ์ิ

63113024137 นางสาวป:Pนเพชร บุตรเจริญ

63113024138 นายนรินทร� เมฆแสงนิล

63113024139 นางสาวสุชาดา ไม�แสนดี

63113024140 นางสาวประภาพร ศรีสุนทร

63113024141 นางสาวจิตติญา ภักด์ิวาปT

63113024142 นางสาวนิลาวรรณ คําสุขุม

63113024143 นางสาวอทิตยา พาติกบุตร

63113024144 นายวรากร แสงลี

63113024145 นางสาวธนัชชา โสภาลุน

63113024146 นายอนุวัฒน� ซาไซ

63113024147 นางสาวโพธาลัย แสงชาติ

63113024148 นางสาวศิรินตา วงษาศรี

63113024149 นางสาวมิลตรา คามะเชียงพิณ

63113024150 นางสาวกนกภรณ� โถแก�วเขียว

63113024151 นางสาวนวพร เรไรสระน�อย

63113024152 นางสาวจิราวรรณ พรมเทวา

63113024153 นายภานุเดช แก�Mววงค�

63113024154 นางสาวสุภาดา ยางศรี

63113024155 นางสาวภามศพัตต� สุจริต

63113024156 นางสาวพนิดา เอกพล

63113024157 นางสาวสุกัญญา ลีเลิศ
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ระดับปริญญาตรี

63113024158 นางสาวปนัดดา คําจันทร�ศรี

63113024159 นางสาวไอรดา ภูผา

63113024160 นางสาวนิตยา นรบัติ

63113024161 นางสาวสุทัตตา สิงห�รัก

63113024162 นายณัฐวุฒิ เนาวรัตน�

63113024163 นางสาวศรินทา จูมดอก

63113024164 นางสาวบัณฑิฌา บ>อคําเกิด

63113024165 นางนงค�เยาว� สาระวัตรแก�ว

63113024166 นางสาวดวงสมร โคตรศรี

63113024167 นางสาวณัฏฐกานต� เกษสาคร

63113024168 ว>าที่ ร.ต.หญิงวารุณี โพธ์ิศรีดา

63113024169 นายนครินทร� จันทร�มาลา

63113024170 นายนิพนธ� ฤกษ�ฤทธ์ิรณ

63113024171 นายปวิตร กองโพธ์ิ

63113024172 นางสาวณัฐวิภา เด>นพายัพ

63113024173 นายป6ญญา คําแสนพันธ�

63113024174 นางสาวเมธาวี มูลนานัด

63113024175 นางจิราลักษณ� สุภาวรรณ�

63113024176 นายอลงกรณ� บุญทวี

63113024177 นางสาวปณิดา ยุทธไกร

63113024178 ว>าที่ร�อยตรีหญิงเฟSPองฟUา ณะสีเสน

63113024179 นางสาวสุกัญญา บุตรหา

63113024180 นางสาวกรสุดา บุญอภัย

63113024181 นางสาวดาราวัลย� วิลัย

63113024182 นายอังคาร ถามะพันธ�

63113024183 นายประกรวิทย� วรรณเวช

63113024184 นายทศพล แสนโพธ์ิ

63113024185 นางสาวจริยา แสงบา

63113024186 นายวุฒิชัย คําทองไชย
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63113024187 นายกมลศักด์ิ พลเสนา

63113024188 นายกําพล เพ็งอังคาร

63113024189 นางสาวอโนทัย ชมภูเลิศ

63113024190 นางสาวยุพเรศ ลําเหลือ

63113024191 นางสาวรุจิรา แสงมนตรี

63113024192 นางสาวเปรมฤดี คําสุขดี

63113024193 นางสาวอมรรัตน� ฤทธ์ิอร>าม

63113024194 นางสาวณิชตา ตะโพธ์ิ

63113024195 นางสาวกาญจนา ชาติสุภาพ

63113024196 นางสาวชไมพร ยศกุล

63113024197 นางสาวอริสา ไชยชนะ

63113024198 นายจตุพล พรหมไพสนฑ�

63113024199 นางสาวอรจิรา ทองอินทร�

63113024200 นางสาวยุธิดา บุรีงาม

63113024201 นางสาววรรณภา ศรีบุษย�

63113024202 นางสาวป:Pนกมล โปร>งจิต

63113024203 นางสาวเจนจิรา ชัยสาลี

63113024204 นางสาววรรณิศา จุลลนันท�

63113024205 นางสาวกัญนิภา สืบสาว

63113024206 นางสาวรัชนก หาดทวายกาญจน�

63113024207 นางสาวคุณาภรณ� คําทองทิพย�

63113024208 นางสาวอารียา พันสีหา

63113024209 นางสาวนิภา ลิ้มเลิศ

63113024210 นางสาวฉัตรศิริ วันเต็ม

63113024211 นายวีรศักด์ิ สีดารักษ�

63113024212 นายอลงกรณ� มโนสัมฤทธ์ิ

63113024213 นางสาวนุชบา คุณนา

63113024214 นายกัมปนาท ชมภูราช

63113024215 นางสาววิริยาภรณ� แพงจันทร�
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63113024216 นางสาวอรทัย อ>อนบุญมา

63113024217 นางสาวออมสิน วงค�คําแพง

63113024218 นางสาวอริสา ปากแก�ว

63113024219 นางสาววาสนา จูมศรีสิงห�

63113024220 นางสาวอรอนงค� การประเสริฐ

63113024221 นางสาวจุฑาภรณ� พาเสน>ห�

63113024222 นายธนวัฒน� พรหมพินิจ

63113024223 นางสาวจีรนันท� ผมน�อย

63113024224 นายภาณุพงษ� สุริยะเดช

63113024225 นางสาวอัญชิสา ป6ดสําราญ

63113024226 นางสาวสุภัชญา โสมเกษตรินทร�

63113024227 นายวิษณุ เคหาไสย

63113024228 นางสาวมณีรัตน� อ>อนตา

63113024229 นางสาวอุไลพร คฤหัส

63113024230 นางสาวจริยาพร ชนะกาศรี

63113024231 นางสาวกาญจนา ผุยลี

63113024232 นางสาวสิดาพร ป6ญญาวงค�

63113024233 นางสาวภัชญา เพียคํา

63113024234 นางสาวปริยา โยธากุล

63113024235 นางสาวจินจุฑา บัวคําภู

63113024236 นางสาวรัตติยา จันทร�เพ็งเพ็ญ

63113024237 นายพสธร ฉิมสุข

63113024238 นางสุกาญดา ด>านวิรุทัย

63113024239 นายเกรียงไกร ต�นพนม

63113024240 นางสาวอัจฉราภรณ� สุภาพ

63113024241 นางสาวระพีพร สิงห�เสนา

63113024242 นายกิตติทัต ประศรี

63113024243 นางสาวสุพัตรา ปรีอารมย�

63113024244 นางอุไลรัตน� นีอามาตย�
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63113024245 นางสาวราตรี ภูน้ําทอง

63113024246 นางสาวพัชราพรรณ ป6งอิน

63113024247 นายอัฐ วรรัตน�

63113024248 นางสาวเพียรจิต ผาดาวัน

63113024249 นางสรวงสุดาภรณ� เจริญวัย

63113024250 นางสาวอัจจิมา ศรีมหา

63113024251 นายประวิทย� แก�วสา

63113024252 นางสาวนภัสสร หนูกลาง

63113024253 นางสาวทิพธัญญา ลาดเหลา

63113024254 นางสาวพิกุลทอง วาดเมือง

63113024255 นางสาวนงค�นิด พระไชยบุญ

63113024256 นายกฤษณพงษ� ธรรมสรณกุล

63113024257 นายศุภชัย พิมลา

63113024258 นางสาวปริณทร�ญาดา รวมทอง

63113024259 นางสาวพรศิริ จันใด

63113024260 นางสาวสุดารัตน� คําใหญ>

63113024261 นางสุดาทิพย� เหิมหอม

63113024262 นางสาวมัลลิกา เทือกเถาว�

63113024263 นายทนีวัฒน� ประเทภา

63113024264 นางสาวพิมพ�นภา ปUอสํานิ

63113024265 นายธีระศักด์ิ จันทร�ศิริ

63113024266 นางสาวสุกัญญา สิงห�ทองราช

63113024267 นางสาวฐิติรัตน� แสงปาก

63113024268 นางสาวอดิศา หัสดี

63113024269 นางสาวนิติกาญจน� นนท�จันทร�

63113024270 นางสาวรัชนีกร ชลพอง

63113024271 นางสาวธิดาวิว มะลิรส

63113024272 นางสาวทิวาทิพย� แก�วกันหา

63113024273 นางสาวอภิรดี พิมพิลาย

หน�า 837 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024274 นางสาวณัฎฐณิชา พุ>มแจ�

63113024275 นายจักรพันธ� คงดี

63113024276 นางสาวเพ็ญศรี สอนสา

63113024277 นางสาวสุธาสินี วงค�ไชยา

63113024278 นายวรณัน เครือศรี

63113024279 นางสาวมณีรัตน� สันวิลาศ

63113024280 นางสาวสุวพิชชา หอมชาลี

63113024281 นางสาวพิกุล ทุริดไธสง

63113024282 นางสาวสาวิตรี เย็นวัฒนา

63113024283 นางสาวขนิษฐา ด�วงยา

63113024284 นางสาวอนงค� ต�นกันยา

63113024285 นางสาวระนิกร ไชยยงค�

63113024286 นางสาวป:ยวัณย� ราชโส

63113024287 นางสาววันธุการณ� จันทะคุณ

63113024288 นางสาวสุดารัตน� ไชยโก

63113024289 นางสาวปรียาภรณ� วุฒิอุดมพงศ�

63113024290 นางสาวรจนา อินทร�กง

63113024291 นางสาวจิรนันท� วันโย

63113024292 นางสาวจิราพร แสงสุข

63113024293 นางสาวรัชนีกร แก�วพาดี

63113024294 นายธีรพล ไชยศาสตร�

63113024295 นายประเสริฐ กันหาเรียง

63113024296 นายกฤติเดช ภาษาเวทย�

63113024297 นายกิตติ แสนหล�า

63113024298 นางสาวพรวรีย� อารีเอื้อ

63113024299 นางสาวศิริวรรณ กุลจันทะ

63113024300 นางสาวจิดาภา แก�วบุญมี

63113024301 นายวิทยา จันทบุตร

63113024302 นางสาวประกายดาว สายป6ญญา
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ระดับปริญญาตรี

63113024303 นางสาวณัฐชยา ฉวีรัตน�

63113024304 นางสาวจิตรารัตน� วาโยพัฒนา

63113024305 นางสาวรัชนินทร� ทองช>วย

63113024306 นางสาวพรสุดา จอมชายสงค�

63113024307 นางสาวเนติมา ชาลีกุล

63113024308 นางสาวจิราภรณ� ศรีมงคล

63113024309 นางสาวอริษา วงษ�กาไสย�

63113024310 นางสาวจุฬาลักษณ� ชัยทอง

63113024311 นางสาวสุภาพร วุฒิชัย

63113024312 นางสาวกรรณิการ� ริกําแง

63113024313 นายอัมเรศ รินทรามี

63113024314 นายอุกฤษณ� จันทร�ปUอง

63113024315 นางสาวจันทร�จิรา ศรีวงค�

63113024316 นางสาวณัฐริกา โมธรรม

63113024317 นายรุ>งเรืองชัย ธุรารัตน�

63113024318 นางสาวสุวิภา ทาสีดํา

63113024319 นางสาวศรินรัตน� เมฆสุวรรณธานี

63113024320 นางสาวณัฐรินี ปลัดนู

63113024321 นายคุณากร เจริญศิลปC

63113024322 นางสาวเบญญทิพย� ต�นงอ

63113024323 นายพิษณุพงค� หงษา

63113024324 นางสาวอภิญญา อนุตร�ตันติกุล

63113024325 นางสาวสุวนันท� ศรีสร�อย

63113024326 นางสาวจันทร�นภา กันทา

63113024327 นายสัทพงศ� ป6จฉิมา

63113024328 นางสาวรัตนพร หงษ�ชุมแพ

63113024329 นางสาวจิดาภา พงษ�สิทธิศักด์ิ

63113024330 นางสาวชุติญา บุญตาทิพย�

63113024331 นายนัตพงษ� อัฐถกร
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ระดับปริญญาตรี

63113024332 นายอัษฎาวุธ ศุภมาตร

63113024333 นางสาวยศวดี ร>มวาปT

63113024334 นางสาววิรุณรัตน� ทองเฟSPอง

63113024335 นางสาวกัญญารัตน� อุตศาสตร�

63113024336 นางสาวภัทรวดี แสงกล�า

63113024337 นายขจรยศ นิลศิริ

63113024338 นายสิทธิพงษ� นามศรี

63113024339 นางสาวหทัยรัตน� สุดยะดา

63113024340 นางสาววรัญญา ชินทะวัน

63113024341 นายศักด์ินรินทร� แม�วจ̂า

63113024342 นายสุริยัน แก�วพิศ

63113024343 นางสาวนาฎตยา ภูจอมจิตร

63113024344 นางสาวธัญญา พรมยาลี

63113024345 นางสาวธัญลักษณ� เหมือนมาตย�

63113024346 นางสาวสุรัสวดี สุประดิษฐ� ณ อยุธยา

63113024347 นายวุฒิชัย ฮดมาลี

63113024348 นายวันเฉลิม ไลรัตน�พล

63113024349 นางสาวนิสา เนตรขันธ�

63113024350 นางสาวจารุวรรณ จันทาศรี

63113024351 นางสาววรารักษ� ก�อนก้ัน

63113024352 นางสาวจิตราภรณ� คําทะเนตร

63113024353 นายอัครพล นาสังข�

63113024354 นางสาวปาริชาติ คุ�มพวก

63113024355 นายรภัสกร จันอ�วน

63113024356 นางสาวแสงจันทร� แสงสา

63113024357 นายพิชชานันท� บุตะเคียน

63113024358 นางอุษาสวรรค� ชีวะคํานวณ

63113024359 นายกฤตภัค มีสุวรรณ

63113024360 นางสาวพรนภา เผยศิริ
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ระดับปริญญาตรี

63113024361 นางสาวอัจฉรียา ศิริเมืองจันทร�

63113024362 นางสาวกรรณาภรณ� ยะประเต

63113024363 นายวันเฉลิม แจ�งจันทร�

63113024364 นางสาวพรสุรีย� ดอนเกิด

63113024365 นายอภิวัฒน� โยวาสี

63113024366 นางสาวนภาพร บุญหล�า

63113024367 นายกตตน� บุญไยโย

63113024368 นางสาวอรนุช สุวรรณเพชร

63113024369 นางสาวกานต�สินี ทองโคตร

63113024370 นางสาวสาลินี ไวยากรณ�

63113024371 นางสาวป:ยวรรณ สัมฤทธิคุณากร

63113024372 นางสาวปวีณา เศิกกันยา

63113024373 นายณัฐพงษ� ประธานี

63113024374 นายพลวรรต ปาทา

63113024375 นางสาวสุกัญญา เคนตากแดด

63113024376 นางสาวปรียา พลตรี

63113024377 นางสาวอารีรัตน� คึมยะราช

63113024378 นางสาวชิดชนก สาคมิตร

63113024379 นางสาวเนตรนภา ศรีตองอ>อน

63113024380 นายจรัญ โสบุญ

63113024381 นางภาษิณี วันจรูญ

63113024382 นางสาวปณิตา พรหมผัน

63113024383 นางสาวกนกวรรณ หอมทรัพย�สิน

63113024384 นางสาววชิราภรณ� มงคลนํา

63113024385 นายเอกพจน� คําเพ็ชร�

63113024386 นางสาวพัชรินทร� ประเสริฐสัง

63113024387 นางสาวศศิธร ภูอ>าว

63113024388 นางสาวสิริวิภา วงษ�พฤกษา

63113024389 นางสาวกมลชนก พรมเมือง
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63113024390 นายสิทธา ปาลา

63113024391 นางสาวฐิติรัตน� ฐาโอษฐ�

63113024392 นางสาวพัชนีย� บุตรเพ็ง

63113024393 นางสาวนุชนาฏ อ>อนศิริ

63113024394 นายศรัณยวัชร� เหง�าชัยภูมิ

63113024395 นางสาวอารยา ตะวงษา

63113024396 นายวรานนท� คลังเงิน

63113024397 นายธีรวุฒิ พรมวิหาร

63113024398 นางสาวอัญชลีพร โคตรธรรม

63113024399 นายสุระชัย พงกันยา

63113024400 นางสาวนฤมล การุญ

63113024401 นางสาวศศิประภาภรณ� วิชัยคํามาตย�

63113024402 นางสาวชไมพร ธีระไพโรจน�

63113024403 นางสาวเบญจรัตน� แทนกลาง

63113024404 นางสาวศศิประภาพร สุนทร

63113024405 นางสาวอรทัย สุดไกล

63113024406 นางสาวนภาพร สกุลวงศ�

63113024407 นางสาวพลอยไพลิน รินทะรักษ�

63113024408 นายคมกริช เหมัง

63113024409 นางสาวกานติศา วงค�ษาโคตร

63113024410 นางสาวสัตตยาภรณ� พรหมเทศน�

63113024411 นางสาวสุพรรณี ลายทอง

63113024412 นางสาวกัญญาภัทร บินดิโตวา

63113024413 นางสาวจามจุรี สุ>มมาตร

63113024414 นางสาวเ สาว รักษ� ไชย สี หา 

63113024415 นายพุฒิพัฒน� วรรณวาส

63113024416 นางสาวประนัดดา นันทา

63113024417 นางสาวปรียาภัทร� ซอสูงเนิน

63113024418 นางสาวสุรีวัลย� ฉายสิว
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63113024419 นายนฤเบศธ� คําม�าว

63113024420 นายอภิวัฒน� แสนศิริ

63113024421 นางสาวสุกัญญา นพผล

63113024422 นายกษิดิศ ศิริรัตนพงษ�

63113024423 นางสาวมาลินี ดวงพร

63113024424 นายอนุวัฒน� กะมะลคร

63113024425 นางสาวณัฏฐพร สุพรม

63113024426 นางนันทิดา บุบผาคร

63113024427 นายจิระศักด์ิ พรหมนุชิต

63113024428 นางสาววาสนา ชัยบุตร

63113024429 นางสาวกนกแพร สอนบุญทอง

63113024430 นางสาวศศิธร ทองถิน

63113024431 นายยอด สมฆ�อง

63113024432 นางสาวเนตรดาว พิมใจ

63113024433 นางสาวกมลทิพย� ส�านสิงห�

63113024434 นางสาวฐิติญาภรณ� บุญแจ�ง

63113024435 นางสาวจันทร�ฉาย แสนสม

63113024436 นายองค�อาจ สุกใส

63113024437 นางสาวทัดดาว นามวงศ�

63113024438 นางสาวกนกรัตน� ทองเหลา

63113024439 นายธงไชย นาดี

63113024440 นายธนาวัฒน� สิมสินธ�

63113024441 นางสาวจันทร�จิรา เทพสาร

63113024442 นายรัชชานนท� วงค�กลาง

63113024443 นางสาววิกานดา วรพันธ�

63113024444 นายชาญวิทย� แก�วคําแสน

63113024445 นายภูวไนย ดอนศิลา

63113024446 นายวัฒนพงษ� ภาสอน

63113024447 นายปริญญา แววประเสริฐ
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ระดับปริญญาตรี

63113024448 นายทวีคูน บัวติก

63113024449 นางสาวณัฐติยา จันทรเนตร

63113024450 นางสาววิภาวดี สวัสดี

63113024451 นางสาววรีรัตน� สาระคู

63113024452 นางสาวจตุพร ทาศรีภู

63113024453 นางสาวศันซนีย� ด�ายผึ้ง

63113024454 นางสาวมุทิตา ผายเงิน

63113024455 นางสาวกุลสตรี วรรณดี

63113024456 นางสาวภัสราภรณ� บุญประยูร

63113024457 นางสาวมาริสา พันไธสง

63113024458 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีประพันธ�

63113024459 นางสาวขณิษฐา เชื้อคมตา

63113024460 นางสาวสมศรี ปางกาง

63113024461 นางสาวสุดาวรรณ จันดาหาร

63113024462 นายอรชุน จันทะแสน

63113024463 นางสาวภัทราพร ไชยสงค�

63113024464 นางศุภลักษณ� บุตตะวงษ�

63113024465 นายนนทชัย สายสิงห�

63113024466 นายกฤตภาส มูลสุวรรณ

63113024467 นางสาวอุรารัตน� สายใจ

63113024468 นางสาวทัศนีย� คําสิทธิบรรณ

63113024469 นางสาวมัลลิกา สมนึก

63113024470 นายศุภณัฏฐ� น�อยคําลือ

63113024471 นางสาวศรัญญา โคตรชาลี

63113024472 นายมนู ราชปUองขันธ�

63113024473 นางสาวประนมพร ยางขันธ�

63113024474 นางธนิดา วงศ�ประทุม

63113024475 นางสาวเมธีรัตน� สินธุเสน

63113024476 นางสาวจิราวรรณ เลิศสงคราม
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ระดับปริญญาตรี

63113024477 นายดนัย หล�าพิมพ�สิงห�

63113024478 นางสาวสุภาพร ไสวศักด์ิ

63113024479 นางสาวสาธิยา คณะรถ

63113024480 นางสาวเปลว ศรีอุดร

63113024481 นางสาวณัชภร ศรีพันดอน

63113024482 นางสาวภัทรานิษฐ� แพงคําฮัก

63113024483 นางสาววรรณนภา อิ่มมนตรี

63113024484 นายจิรวัฒน� จันทร�งาม

63113024485 นางสาวระพีพรรณ ใจพล

63113024486 นางสาวศิริพร บูคะธรรม

63113024487 นางสาวพัชรีภรณ� เม�าราษี

63113024488 ว>าที่ ร.ต.หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก

63113024489 นางสาวจิราภรณ� โคตรบรรเทา

63113024490 นางสาวศศิธร รัตนวงค�

63113024491 นางสาวนัฐวรา ผาภู

63113024492 นางสาวชลธิฌา จันทะแจ>ม

63113024493 นางสาวอนุธิดา ฉลอมไชยสงค�

63113024494 นางสาวภัทราภรณ� ศรีนุกูล

63113024495 นางสาวอัญชลี แสนตําแย

63113024496 นางสาววรรณภา ศรีชัยโย

63113024497 นางสาวไพสุดา ภูบัวเพชร

63113024498 นางสาวอนัญญา จันทะภา

63113024499 นางสาวศุภลักษณ� ประดับแก�ว

63113024500 นางสาวศิลาภรณ� จันทะลุน

63113024501 นางสาวณัฐรัตน� ดวงหนูใจ

63113024502 นางสาววราภรณ� คงคํา

63113024503 นายโยธิน เครือแดง

63113024504 นางสาวสรัญญา ขุมเหล็ก

63113024505 นายอดิเทพ คําเสง่ียม
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ระดับปริญญาตรี

63113024506 นางสาวสุปรีญา มะระยะ

63113024507 นายสิทธิศักด์ิ ลาลี

63113024508 นางสาวนิตยา อักษร

63113024509 นางสาวจิรนันท� บุพศิริ

63113024510 นางธนภรณ� ก่ิงเกตุ

63113024511 นางสาวชลิดา ดลจํารัส

63113024512 นางสิริจรรยา จันทร�อุบ

63113024513 นายณภัทร อ�วนวงษ�

63113024514 นางสาวประวิตา ขันตี

63113024515 นางสาววันทนา ฉลวยแสง

63113024516 นายชินกร แสนพันธ�

63113024517 นายจตุรภู คําชมภู

63113024518 นายโยธิน มาตยาคุณ

63113024519 นางสาวศิริลักษณ� โกษาแสง

63113024520 นางสาวดาหวัน แดงจําแล

63113024521 นายวชิรวิทย� ศิริประภานนท�กุล

63113024522 นางสาวอิสรานันท� กาบขน

63113024523 นางสาวนันทวัน อุ>นมะเริง

63113024524 นายกีรติ รักษ�มณี

63113024525 นางสาวพันธ�นิภา โคตรปุUย

63113024526 นางสาววิไลภรณ� จันทร�เพ็ชร

63113024527 นางสาวสุทธิดา แสนต้ือ

63113024528 นายพิชญา พุ>มนวล

63113024529 นายศุภวิชญ� นนจันทร�

63113024530 นางสาวลมัย บัวขันธ�

63113024531 นางสาวชรินทร�ฎา จันทร�นวล

63113024532 นางสาวบุญวรรณ เกียรติวิชัยงาม

63113024533 นางสาวนาตยา ราชัย

63113024534 นายวัฒนชัย นามรส
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63113024535 นางสาวจุฑามาศ นันทะเนตร

63113024536 นางสาวอรัญญา นามบุผา

63113024537 นางสาวกรนิกา ทองคํา

63113024538 นายศักด์ิสิทธ์ิ มันอินทร�

63113024539 นางสาวชนัญชิดา สุขวัฒโน

63113024540 นางสาวพัชนิดา สิทธิเสนา

63113024541 นางสาววรัญญา สมบัติดี

63113024542 นายอภิชาติ เหล>าแสลง

63113024543 นางสาวปริชญา ดวงขาว

63113024544 นางสาวอัญธิกา ชนะสะแบง

63113024545 นางสาวนัชพร สุตพรหม

63113024546 นางสาวเสาวภา เสถียรเขต

63113024547 นายอธิษฐาน ตอเงิน

63113024548 นายธนพล ฉัตรทอง

63113024549 นายอภิชาติ ศรีสันต�

63113024550 นายศุภชัย ป6ดภัย

63113024551 นายฉัตรนรินทร� ชื่นตา

63113024552 นางสาวพรทิพย� โสนันทะ

63113024553 นางสาวมนัสวี วุฒิ

63113024554 นางสาววิมล ทิพศรีราช

63113024555 นางสาวอรุวัลย� ประรังม>วง

63113024556 นางสาวนัยนา วรรณดี

63113024557 นายเจษฎา คงสมของ

63113024558 นางสาวอรพิน โพธ์ิชัย

63113024559 นายเมธี บุญแสนแผน

63113024560 จ>าอากาศเอกป:ยเดช ไชยสมบัติ

63113024561 นายกรกต ศรีมุงคุณ

63113024562 นายพิพัฒน�พงศ� จันทะรัตน�

63113024563 นางสาวพิชามญชุ� ปาปะโข
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ระดับปริญญาตรี

63113024564 นางสาวรัชลียา ดาบพิมพ�ศรี

63113024565 นางสาววราปภา พรมเทศ

63113024566 นายสุเมธ สุริยวงศ�

63113024567 นางสาวชลธิชา ขันตรี

63113024568 นางสาวอนุธิดา โคตรบัว

63113024569 นางสาวสุภาพร ไชยเทพ

63113024570 นายคมสัน วดีศิริศักด์ิ

63113024571 นางสาวชลิดา พลไทย

63113024572 นางสาวสุทธิดา ชมภูนิมิตร

63113024573 นายทนงศักด์ิ ชาแสน

63113024574 นางสาวพรทิพา มุขกัง

63113024575 นางสาวพัชรินทร ธีรชนโกศลกุล

63113024576 นางสาวดวงแก�ว ปUานภูมิ

63113024577 นางสาวรัชฎาพร จันสด

63113024578 นางสาวธิติยา คุณแก�ว

63113024579 นายสุทัสธ� เพทราเวช

63113024580 นายธีรภัทร� รักษาเมือง

63113024581 นางสาวปุณยนุช สาวงศ�นาม

63113024582 นางสาวชไมพร พรหมเมือง

63113024583 นางสาวปรียาวดี อินทร�กง

63113024584 นายเกียรติพล พรมประราบ

63113024585 นางสาวภัทร�นรินทร� นามณีย�

63113024586 นางสาวพรสุดา พักตะไชย

63113024587 นางสาวสุภาวดี ชิณสีห�

63113024588 นายธรรมศาสตร� พิลารักษ�

63113024589 นางสาวสุมินตรา ศรีสวัสด์ิ

63113024590 นางสาวธารทิพย� ป6ตตะละโพธ์ิ

63113024591 นางสาวจุติพร ผางสําเนียง

63113024592 นางสาววรรณิศา สุขใจ
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ระดับปริญญาตรี

63113024593 นางสาวรัตนาวดี พรหมแก�ว

63113024594 นางสาววราภรณ� วงศ�สมศรี

63113024595 นางสาวก่ิงกาญจน� ไทยก่ิง

63113024596 นางสาวจินดาพร รุ>งโรจน�

63113024597 นางสาวศิริรัตน� เภารังค�

63113024598 นายจักรกฤษณ� ผงจําปา

63113024599 นายพงศกร พาดี

63113024600 นางสาวเทวา นาเหนือ

63113024601 นางสาวดวงจันทร� โสภาพ

63113024602 นายณรงค�ฤทธ์ิ แสนอุบล

63113024603 นางสาววิชุฎา สีพั่ว

63113024604 นางสาวพิมพ�ชนก เรือนนา

63113024605 นางสาวชุติกาญจน� ธิวโต

63113024606 นายอนุกูล กว�างขวาง

63113024607 นางสาวภัทธชาดา ศรีบุรินทร�

63113024608 นางสาวธนัชชา แสนหูม

63113024609 นางสาวเพลินจิตร บุญกุล

63113024610 นางสาวรมิดา ผิวโพธ์ิ

63113024611 นางสาววรัญญา กอผจญ

63113024612 นางสาวทักษอร ต>อนสุภา

63113024613 นางสาวณันฑการณ� เบิกศรีใส

63113024614 นางสาววารุณี ผาดีอุ>น

63113024615 นายเมธา พลเลิศ

63113024616 นายชลทิตย� กุลวงศ�

63113024617 นายพีรเดช มีเพ็ชร

63113024618 นายเทพพิทักษ� ขอบไชยแสง

63113024619 นายประยุทธ พนมเริงไชย

63113024620 นางสาวเจณิสตา จันทะไทย

63113024621 นายอนุชิต ดอกบัว
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63113024622 นางสาวสุพัฒตรา จินดามณี

63113024623 นายภัทรเดช เหล>าสมบัติ

63113024624 นางสาวกมลวรรณ พลพันธ�

63113024625 นางสาวประภาพร วรรณฤกษ�

63113024626 นายธัญวิศิษฏ� แก�วจันทร�

63113024627 นางสาวชลธิชา ป6ญยาง

63113024628 นายจาตุรนต� มณีรัตน�

63113024629 นางสาวศรุตา สามะ

63113024630 นางสาวฑิฆัมพร จันทศิลปC

63113024631 นางสาววิลาวรรณ โพธิสิทธ์ิ

63113024632 นางสาวรัตนา พรมลา

63113024633 นางสาวสุปรียา ขจรวุฒินันท�

63113024634 นางสาวพิสุดา ศรีนุกูล

63113024635 นางสาวมัณฑนา นารี

63113024636 นางสาวศรวณีย� ราชมี

63113024637 นางสาวรัตติยา พลงาม

63113024638 นางสาวเบญญา หูมแพง

63113024639 นางสาววราภร กุลดา

63113024640 นางสาวนุสรา คํามูล

63113024641 นางสาววชิรากร วีรศักดา

63113024642 นายชนกันต� ศรีดัน

63113024643 นางสาวศศิวิมล บัวเกษ

63113024644 นายอชิตพล สง>าเนตร

63113024645 นางสาวบุญฤทธ์ิ สีคลังไพร

63113024646 นายธรรมวิทย� มูลทรา

63113024647 นางสาวกัญจน�รัตน� โพธ์ิสว>าง

63113024648 นางสาวอนงค� ละศรีจันทร�

63113024649 นางสาวสุดารัตน� พรมหาญ

63113024650 นายอุกฤษฏ� แฝงจันทร�

หน�า 850 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024651 นางสาวสุธาสินี สุขใจ

63113024652 ว>าที่ ร.ต.หญิงชนกนันท� อุปพงษ�

63113024653 นางสาวรุ>งนภา ฉันวิจิตร

63113024654 นางสาวทาริกา ภาณุวัฒน�ไพศาล

63113024655 นางสาวประภัสสร จันทร�อ>อน

63113024656 นางสาวเพียงเดือน คําแพงแก�ว

63113024657 นางสาวมณฑิรา บุญมีบุตร

63113024658 นางศิริธร กอมสิน

63113024659 นางสาวสุกัญญา น�อยมลิวรรณ

63113024660 นางณิชารีย� แสนสุข

63113024661 นางสาวยุวดี ยะพลหา

63113024662 นางสาวสุริยาพร นันตะสูตร

63113024663 นายอาชานนท� ศรีคําแซง

63113024664 นางสาวภัยจิตร� พังแสงสุ

63113024665 นางสาวชัญญา นันนิยงค�

63113024666 นางสาวหทัยชนก นามมา

63113024667 นางสาวพิชญา บุญญพันธุ�

63113024668 นายเมืองชัย วนชัยสงค�

63113024669 นางสาวประนัสดา นันทา

63113024670 นางสาวนารินรัตน� ไชยเชษฐ�

63113024671 นางสาวมลวดี วงค�ศรีชา

63113024672 นางสาวโสภา อุดมผล

63113024673 นายชัยชนะ จันทะโพธ์ิ

63113024674 นางสาวพรทิพย� พลไสย

63113024675 นางสาวภานรินทร� หงษาชุม

63113024676 นางสาวณัฐติยา แจ>มจันทร�

63113024677 นางสาวศิวายุฬา คําฝอย

63113024678 นางสาววรรณิภา อุ>นวิเศษ

63113024679 นางสาวชนณิกานต� มหิศนันท�

หน�า 851 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024680 นางสาวอรสา ศรีนามเพ็ง

63113024681 นางนิลภา หมีกุละ

63113024682 นางสาวธิดารัตน� พลกําลัง

63113024683 นางสาวนิภาพรรณ บุตรศรีรักษ�

63113024684 นางสาววิลาวัลย� โตนชัยภูมิ

63113024685 นางสาวณัฐศุภางค� ลีละวิทย�

63113024686 นางสาวอรพินท� ใจทอง

63113024687 นางสาวอนงค�นาถ โทษาธรรม

63113024688 นางสาวนุศรา ปากอุตสาห�

63113024689 นางสาวศิริวิมล แก�วศรีจันทร�

63113024690 นายนัฐวุฒิ รัตนโค�น

63113024691 นางสาวอรุณรัตน� พรมภาพ

63113024692 นางสาวณอริสรา สินทิพลา

63113024693 นางสาวเพ็ญจันทร� บินศรี

63113024694 นางสาวสุรีพร สีแดงเดช

63113024695 นายเสฎฐวุฒิ ผิวงาม

63113024696 นางวิลาสินี ลวงสวาส

63113024697 นางสาวอภิญญา เครือเนตร

63113024698 นางสาวพัชรี วะเกิดเปUม

63113024699 นางสาวธีรนาฏ เกียรติไกรวัลศิริ

63113024700 นางสาวสุนิสา อุตรนคร

63113024701 นางนวิญญา เชื้อกุลา

63113024702 นายสุทธิเกียรติ พิชัยวัตต�

63113024703 นางสาวธนพร คะสุดใจ

63113024704 นางสาวสินีนาถ อุสาพรหม

63113024705 นางสาวนิตยา สุธงษา

63113024706 นางสาวกนกลักษณ� คําวีระ

63113024707 นายนนทพัทธ� ด�วงแพง

63113024708 นางสาวป:ยภรณ� นันทะเสนา

หน�า 852 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024709 นางสาวธิติรัตน� สุขสําราญ

63113024710 นางสาวปนัดดา นิยมสัตย�

63113024711 นายคุณากร ไชยเลิศ

63113024712 นางสาวประภัสศิริ ดิศเจริญ

63113024713 นางสาวอุลัยพร แก�วปT

63113024714 นางสาวหนึ่งฤทัย สารบุญ

63113024715 นายยุทธศักด์ิ จันทะผล

63113024716 นางสาวประวีณา จันทองอ>อน

63113024717 นางสาวชญานิษฐ� สังสีโห

63113024718 นางสาวดาริณี คิดค�า

63113024719 นางสาวอันทิกา สอนใจ

63113024720 นางสาวรัตนาพร สารมัย

63113024721 นางสาวปาริชาติ ป6จจัยโค

63113024722 นางสาวทิพมาศ พารุกา

63113024723 นายทรงพล พันโยศรี

63113024724 นางสาวสุธิดา ตันโยธา

63113024725 นายพัฒนา โคตรพรม

63113024726 นางสาวณัฐริกา พิมพา

63113024727 นายธนพล เกษตะระ

63113024728 นางสาวเจนจิรา อนันติ

63113024729 นางสาวสุมาลี มงคล

63113024730 นางสาวพรพิมล ดวงแก�วฝUาย

63113024731 นางสาวอรอนงค� คําสงค�

63113024732 นายป:ติภัทร ไกยพาย

63113024733 นางสาวกฤติยาวดี เหลาแก�ว

63113024734 นางสาวนรมน เสาะสมบูรณ�

63113024735 นางสาวพิมชนก เหล>าบัว

63113024736 นางสาวเมทินี ชาติชํานิ

63113024737 นางสาวมินตรา กาเจริญ

หน�า 853 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024738 นายอิทธิพล นิครหล>อน

63113024739 นางสาวกัณฐาภรณ� ธาตุทําเล

63113024740 นางสาวเสาวลักษณ� โกศิลา

63113024741 นางสาวอรอนงค� บัวทอง

63113024742 นางสาวจุฬารัตน� คําโม

63113024743 นางสาวกนกชนก อธิป6ตยกุล

63113024744 ว>าที่ร�อยตรีพัฒนชัย พรดอนก>อ

63113024745 นายอนุชา โพธ์ิศรี

63113024746 นางสาวปณิดา อ>อนก�อม

63113024747 นางสาวสุวนันท� จู>มา

63113024748 นางสาววรวลัญช� อุดทา

63113024749 นายพิชยุทธ ลีลาพัฒนกิจ

63113024750 นายสุทธิพงษ� วงศ�เข็มมา

63113024751 นางจุฑารัตน� สุขศรี

63113024752 นางสาวธนาภรณ� แจ>มแจ�ง

63113024753 นางสาวจริยา สวนบัว

63113024754 นางสาวมัลลิกา พรมพิลาด

63113024755 นางสาวสุดธิดา สารีโท

63113024756 นายณัฐติพล หันวิสัย

63113024757 นายวัชรินทร� สร�อยสุด

63113024758 นายพงษ�พัฒน� ธิวะโต

63113024759 นางสาวทิพยาภรณ� บุญถ>าน

63113024760 นางจิราวรรณ ภูมิภาค

63113024761 นางสาวจิตรลดา เมืองแทน

63113024762 นางสาวสุญาณี ผงบุญตา

63113024763 นางสาวสุมิตรา มงคลเกตุ

63113024764 นางสาวชุติมดี คงแจ>ม

63113024765 นางสาวชลธิชา ชอบประดิษฐ�

63113024766 นางสาวผกามาศ เสริญไธสง

หน�า 854 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024767 นางสาวอารญา วะสาร

63113024768 นางสาวเปรมวดี คงโนนกอก

63113024769 นางสาวจิตรพิสุทธิMM พิณพิมาย

63113024770 นายชยวัฒน� อันศิลา

63113024771 นางสาวเกล�าฤดี ศรีทะโร

63113024772 นางสาวกชนิภา ผายวงศ�ษา

63113024773 นางสาวพิศมัย ฟุUงกลิ่น

63113024774 นางสาววรัญญา กลิ่นแก�วณรงค�

63113024775 นายปริญญา จอดนอก

63113024776 นายจาตุรงค� อุ>นเสือ

63113024777 นางสาวอังคณา แก�วนิคม

63113024778 นายอมรเทพ จันทร�เทพ

63113024779 นางสาวภัทรวดี ชาวชายโขง

63113024780 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีพลาน

63113024781 นางสาวอัจฉรา เมืองมูล

63113024782 นางสาวอารีย� อ>อนละมุล

63113024783 นางสาววรฤทัย โยลัย

63113024784 นายกฤษฎา บัวระพา

63113024785 นายกัองเกียรติยศ แขพิมพันธ�

63113024786 นางสาวขวัญจิตร ศิริเวช

63113024787 นายศุภกฤษ� หันเหิน

63113024788 นางสาวพรทิพย� ชฎาแก�ว

63113024789 นางสาวณัฐวรรณ ศรีหาพุธ

63113024790 นายอายุวัฒน� งามจบ

63113024791 ว>าที่ ร.ต.หญิงวันวิวาห� มุงคุณ

63113024792 นางสาวณัฐริกา กรมแสง

63113024793 นางแสงจันทร� ศรีบุญเรือง

63113024794 นายธีรวัต พิทักษ�กุล

63113024795 นางสาววชิราภรณ� สุริวรรณ�

หน�า 855 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024796 นายฐิติวุฒิ ปาลสาร

63113024797 นางสาวกิรดา คําตา

63113024798 นายจักรวาล บ�างวิจิตร

63113024799 นายนพพล อุปชัย

63113024800 นายธชิเนตร เมตตาบุญปโภคิน

63113024801 นายอนุวัฒน� สิงหราช

63113024802 นายเพชร สาวะรีพล

63113024803 นางสาวฑิตยา กุลลินพล

63113024804 นางสาวป:ยะธิดา ดาสมกุล

63113024805 นางสาวชนิดา บัวขันธ�

63113024806 นางสาวอินทิรา ป6ญญากุล

63113024807 นางสาวลลิตา โคตรมณี

63113024808 นางสาวปรารถนา นามนิตย�

63113024809 นางสาวสุพรรษา สุขสบาย

63113024810 นางสาวลลิดา โคตรชมภู

63113024811 นางสาวณัฐิยา ประเสริฐรัตนชัย

63113024812 นางสาวป:ยะวรรณ คําอ�อ

63113024813 นายวรชัย แซ>อุง

63113024814 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีสว>าง

63113024815 นางสาวนภาพร ระวีโรจน�

63113024816 นางสาวเนตรนภา ไขประภาย

63113024817 นางสาวตรีณัฐพร โสภิณ

63113024818 นายธนโชติ ชูจิตร

63113024819 นายสิทธิชัย ทองกาล

63113024820 นายรชฏ วิริยา

63113024821 นางสาววิภาดา วิริยะธนาวุฒิวงษ�

63113024822 นางสาวจันทร�จิรา พลรัตน�

63113024823 นางสาววัชรากร แอ�นไธสง

63113024824 นางสาวนลิศรา แจ>มจันทร�

หน�า 856 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024825 นางสาวอารีย� เหล>าฆ�อง

63113024826 นางสาวนัทดา เก>งเขตรวิทย�

63113024827 นายธนะพัฒน� ทวีกิจธนาโรจน�

63113024828 นางสาวเบญจรงค� มิเร

63113024829 นางสาวภัคนันท� ภารมาตย�

63113024830 นางสาวนันทยา ชาธิพา

63113024831 นางสาวศิริรัตน� ต�นสีนนท�

63113024832 นางสาวอภิญญา รัตนะพันธุ�

63113024833 นางสาวธัญญาภรณ� จีรภัทร�ดิษฐกร

63113024834 นางสาววาสินี คนซ่ือ

63113024835 นายธนากร พันหนอง

63113024836 นางสาวชฎาพร คงสุวรรณ

63113024837 นายอดิพงศ� ปะระมะ

63113024838 นางสาวณัชฎาภา สุวรรณพันธ�

63113024839 นางสาวพรประภา บาลนาคม

63113024840 นางสาวพัชราวดี ศรีนิล

63113024841 นางสาวป:ยะนุช นาติโน

63113024842 นางสาวพิชญา สีหาราช

63113024843 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองสวัสด์ิ

63113024844 นายชิตพล นิตสาวงค�

63113024845 นางสาวอติพร ศรีบัว

63113024846 นางสาวอินทิรา สิงห�ทองวงษ�

63113024847 นางสาวอัญชลี ศรีหนองแก

63113024848 นายขจรศักด์ิ ทองห>อ

63113024849 นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย�

63113024850 นางสาวจารุวรรณ อินทรถ

63113024851 นางสาวกิตติยา พิทยาวิสัย

63113024852 นายศุภชัย หินดง

63113024853 นางสาวจิตรลดา วงศ�มีแก�ว

หน�า 857 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024854 นางสาวฑิฆัมพร พร�อมชาติ

63113024855 นางสาวจิราภรณ� ชมภูจักร

63113024856 นางสาววรารัตน� สุขศาลา

63113024857 นางสาวกานดา มะโนบาล

63113024858 นางสาวสุมาลี ประเสริฐพงษ�

63113024859 นางสาวกุลสตรี หมวกสันเทียะ

63113024860 นางสาวกัลยา กําไรทอง

63113024861 นายสุรชาติ ประยงค�กุล

63113024862 นายฉัตรชัย นาริโพธ์ิ

63113024863 นางสาวพรศิริ หมู>หัวนา

63113024864 นางสาวสุภาภรณ� ภูวงศ�บัติ

63113024865 นายวีระพล นามกันยา

63113024866 นายอภิชัย ชัยเชียงพิณ

63113024867 นางสาวอาริยา สิงการ

63113024868 นางสาวยุภาวดี ศรีระวงษ�

63113024869 นางสาวลลิตา สุดใจ

63113024870 นายกิตติคุณ ชาภูคํา

63113024871 นางสาวไพจิตร บัวปXา

63113024872 นางสาววนิดา ใจป:ติ

63113024873 นางสาวทิภากร หันบัง

63113024874 นางสาวฐาณิกา สุพรรณ�พุทธา

63113024875 นางสาวพรนภา คําภูแก�ว

63113024876 นางสาวป:ยสุดา กัญญาคํา

63113024877 นายธงชัย โคกสีอํานวย

63113024878 นายนิพัทธ� พ>อค�าช�าง

63113024879 นายกฤษดา พลลี

63113024880 นางสาวจุฑามาศ จันทะเลิศ

63113024881 นางรัตนา มาสุข

63113024882 นางสาวณัฐพร ลอยพิลา

หน�า 858 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024883 นางสาวสิริยา อินทร�อุ

63113024884 นางสาวกัญญานัฐ อุเทศ

63113024885 นางสาวมณีนุช อันทระบุตร

63113024886 นางสาวจุฑามาศ ขันติมนต�

63113024887 นายสรยุทธ� สายธิไชย

63113024888 นางสาวอรสา ลาเทิง

63113024889 นางสาวสุรีมาศ คําป6นโย

63113024890 นางสาวสุธัญญา ม>วงอ>อน

63113024891 นางสาวอรอนงค� ไชวงค�

63113024892 นางสาวสรินท�รดา มหาจีราสุรัต�

63113024893 นางณัฐพัชร� ชาญกันพงศ�ธนิต

63113024894 นางสาวเจนจิรา กลางโยธี

63113024895 นางสาวกาญจนาวดี ลอยสี

63113024896 นางสาวป:ยะดา คนไว

63113024897 นางสาวศศิธร แสนพันดร

63113024898 นายรังสรรค� การถัก

63113024899 นายอวยชัย ถุงเงิน

63113024900 นางสาวสุนิสา มีศิลปC

63113024901 นางสาววิภาดา สาระทัศนานันท�

63113024902 นางสาวกมลชนก หัศกรรจ�

63113024903 นายมงคลรัตน� อุดใจ

63113024904 นางสาววัชราภรณ� ธีระสาร

63113024905 นายเดชฤทธ์ิ รูปเหลี่ยม

63113024906 นางสาวภิรมญา สายธนู

63113024907 นางสาวธนภรณ� แสนชัย

63113024908 นายปราโมทย� วรรณชัย

63113024909 นายนพรัตน� กาฬภักดี

63113024910 นางสาวจินตนา วงค�เมืองจันทร�

63113024911 นางสาวเทียมทัศน� ผดุงรัตน�

หน�า 859 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024912 นางสาววีระนันท� ยวงใย

63113024913 นายวันชัย พรมเชียงคูณ

63113024914 นางสาวสุนิสา บุญสาร

63113024915 นางสาวอาริยา ไชยกา

63113024916 นางสาวณัชชา ฉัตรทอง

63113024917 นางสาววลัยรัตน� พรหมโคตร

63113024918 นางสาววรรณลักษณ� พิลาวัน

63113024919 นายเอกพงษ� ไชยศล

63113024920 นายฐาปนัท แผ>นพงษ�

63113024921 นายณภัทร ศรีดาน�อย

63113024922 นางสาวญาณิศา ศรีวงค�จันทร�

63113024923 นางสาวเมธาพร นามศรี

63113024924 นางสาววัชราภรณ� โสดากุล

63113024925 ส.อ.เปรมชัย ชัยมาโย

63113024926 นางสาวจิตติมา โคตรวงษา

63113024927 นายธนวิชญ� สิทธิโห

63113024928 นางสาวสุพัตรา อุสาพรหม

63113024929 นางสาวธัญญลักษณ� สิทธิศักดิMMนวกุล

63113024930 นางสาวพิชชาภา ศิริสุวรรณ

63113024931 ว>าที่ ร.ต.สุริยา ลุนจันทา

63113024932 นายธเนศพล ภาวะรีย�

63113024933 นางสาวสายฝน สนธิมูล

63113024934 นางสาวพัชราภรณ� ไพศาล

63113024935 นางสาวณัฐมล หม่ันหากิจ

63113024936 นายพลศักด์ิ ภูเฉลิม

63113024937 นายสมพร บุญนาค

63113024938 นางเบญญาภา พิลาชัย

63113024939 นางสาวเทียนทิพย� หัสดี

63113024940 นางสาวรุ�งนภา ชาวประมง

หน�า 860 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024941 นางสาวกาญจนา สงพิลา

63113024942 นางสาวณัชชา ยุวชิต

63113024943 นางอุไรวรรณ เพ็งคําป6Zง

63113024944 นายทศพล อุทัยวัชรานันท�

63113024945 นางสาวรัตนาภรณ� แก�วดวงดี

63113024946 นางสาววิลาสินี เทพประเสริฐ

63113024947 นางสาวกรรณิกา โคตรประทุม

63113024948 นายศิวณัทร ศรีโลห�อ

63113024949 นางสาวชฎาพร ขจร

63113024950 นางสาวชนิดาภา ครุฑละคร

63113024951 นายพชร พิลานนท�

63113024952 นายพีรวิชญ� ทิพมนต�

63113024953 นางสาวศรัสนันท� สุขเพ่ิม

63113024954 นางสาวอารียา เทากลางดอน

63113024955 นางสาวหนึ่งฤทัย เป\นสําราญ

63113024956 นางสาวเมทิตา พงษ�สงวนจันทร�

63113024957 นางสาวศศิ บํารุงชนม�

63113024958 นางสาวแคทรียา สมศักด์ิ

63113024959 นางสาวอรุณวรรณ รัตนงาม

63113024960 นางสาวศิวรัตน� ภูมิวงค�

63113024961 นายรัชชานน� ลามคํา

63113024962 นางสาวสุภาภรณ� กันละโห

63113024963 นายวรยุทธ� วรสาร

63113024964 นางสาวเกษร คําหลอย

63113024965 นางสาวสิริพรรณ ใจเสาร�

63113024966 นางสาวประวีณา บุตรอินทร�

63113024967 นางกัญญาภัค คํามาศ

63113024968 นายสิริยศ โยธา

63113024969 นางสาวนุจรินทร� มณีสอน

หน�า 861 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024970 นางสาวสุพิชชา จงดา

63113024971 นางสาวพัชรี โพธ์ิสัย

63113024972 นางสาวพัชรินทร� ดีนาแซง

63113024973 นางสาววิสุดา นันทะสุทธ์ิ

63113024974 นายชวัลวัฒน� ภู>สวัสด์ิรัตนา

63113024975 นางสาวศกลวรรณ ไชยบุรมย�

63113024976 นางสาวพบพักต� พุ>มฉัตร

63113024977 นางสาวอภิชญา ปาลา

63113024978 นางสาวพนิดา พันธุ�เมือง

63113024979 นางสาวสุกัญญา จันตะแสง

63113024980 นายกิตติคุณ พลราชม

63113024981 นายเดชา ศรีหนองหว�า

63113024982 นางสาวรัตนา ใจศิริ

63113024983 นางสาวอมรรัตน� เครือสุวรรณ

63113024984 นางสาวกนกพร บัวชัย

63113024985 นางสาววราภรณ� สมทอง

63113024986 นางสาวน้ําฝน ทิพกุล

63113024987 นางสาวธณัชชา เผือกพงษ�

63113024988 นางสาวทิพปภา สิมสาย

63113024989 นางสาวอารินทร� ศรีเชียงหวาง

63113024990 นายอภิรักษ� ปาผักโข

63113024991 นายสุทธิพงษ� จันทร�ทอง

63113024992 นายฐานันดร แสงสุวัน

63113024993 นางสาวอจิมา วงศ�ตาแพง

63113024994 นางสาวภัชราภรณ� อุ>นแก�ว

63113024995 นางสาวอรุณกมล ใยวังหน�า

63113024996 นางสุวิมล เศษตะคํา

63113024997 นางสาวจิตรวรรณ จันทร�เต็ม

63113024998 นางสาวสุธีรา หนองภักดี

หน�า 862 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113024999 นายนพพล วุฒิพันธ�

63113025000 นางสาวกนกวรรณ ณะใจ

63113025001 นางสาวฐิติพร ผลเจริญ

63113025002 นางสาวกนกพร จิตต้ังบุญญา

63113025003 นางสาวเพชรปรานี พรมเทศ

63113025004 นายสิทธิชัย สูตรสุคนธ�

63113025005 นางสาวเมทวี ศรีอุดร

63113025006 นายพงศธร อุตรัศมี

63113025007 นางสาวกัญจนารัตน� ตาลสูง

63113025008 นางสาวสุดารัตน� แฝงละโคก

63113025009 นางสาวนีน>า ชโปนโฮลส�

63113025010 นางสาวประภัสสร นนทะศรี

63113025011 นายธราดล พิลาพรม

63113025012 นายวรัญ�ู นาอุดม

63113025013 นายศิริศักด์ิ ผลาจันทร�

63113025014 นางสาวณัฏฐณิชา แตงดี

63113025015 นายธานินทร� โยธะการี

63113025016 นายอภิสิทธ์ิ พรมนนท�

63113025017 นางสาวมณเฑียร กุลาสา

63113025018 นางสาวนนทิชา มณีบู>

63113025019 นางสาวกัญญารัตน� มีสวัสด์ิ

63113025020 นางสาวสิเรียม อุ>มภูธร

63113025021 นายสราวุธ ร>มวาปT

63113025022 นางสาวธารินี จันดาลี

63113025023 นางประพิศ เถาว�สอน

63113025024 นางสาวสุนิสา ทินราช

63113025025 นางสาวอัญมณี วรนาม

63113025026 นางสาวสุพิชชา มาตราคิด

63113025027 นางสาวกุลธิดา แสนหูม

หน�า 863 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113025028 นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย

63113025029 นางสาวพัชรี โสมาศรี

63113025030 นางสาวจินตนา ยินดี

63113025031 นางสาวรัชนีฉาย สุตะโคตร

63113025032 นายสิทธิชัย เจริญรบ

63113025033 นางสาวศันศนีย� กําทอง

63113025034 นางสาวศิรภัสสร นาแถมเพชร

63113025035 นางสาวฉัตรสุดา ไพรนอก

63113025036 นางสาวดาราธิป อยู>สุข

63113025037 นางสาววัษมน รัตนวงศ�

63113025038 นายชลกานต� ทนทาน

63113025039 ว>าที่ ร.ต.บํารุง ทับสุริ

63113025040 นางสาวอัษฎาพร ภักดีลุน

63113025041 นางสาวเกศราพร ดีรบรัมย�

63113025042 นางสาวอาภาพร พวงเพชร

63113025043 นายชัยวัฒน� ตู�นิ่ม

63113025044 นายภัทราวุธ โพธ์ิศรี

63113025045 นางสาวชุติกาญจน� สรสิทธ์ิ

63113025046 นางสาวระพีพรรณ โพธินี

63113025047 นายเอกวัฒน� มาคํา

63113025048 นายธนากร พันธุโคตร

63113025049 นางสาวฉันธิสา นิติธรรม

63113025050 นางสาวพิมพ�พลอย ฉายจิตต�

63113025051 นายสมบัติ ชาญศิริ

63113025052 นางสาวรติรัตน� เดชรักษา

63113025053 นางสาวปฐวิกานต� บุญเฮ�า

63113025054 นางสาวลลิตา สูนเสียง

63113025055 นางสาวป:ยมาศ จันทะดี

63113025056 นางสาวชนิกา รักษาวัง

หน�า 864 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

63113025057 นางสาวสุกัญญา คํามา

63113025058 นายกิตติพงษ� สารขันธ�

63113025059 นางสาววิภาณี คุณาวัฒน�

จํานวน 25,059 ราย

หน�า 865 จาก 865                



เลขประจําตัวสอบ

63114000001 นายกฤษฎากร อุสาพรหม

63114000002 นายวศกร ตรีเดช

63114000003 นางสาววิภาวี ศรีสมบูรณ"

63114000004 นายปรเมษฐ" พรหมพินิจ

63114000005 นายกช ศรีกัมพล

63114000006 นางสาวนุชนารถ แสนพุก

63114000007 นางสาวทักษิณา บุญขันธ"

63114000008 นางสาวนาราภัทร โคศรีเพชร

63114000009 นางสาววีรินท" ศรีหาพล

63114000010 นางสาวจีระภา แสนพันนา

63114000011 นางสาวจามจุรี ฉลาดแย6ม

63114000012 นางสาวอรวิญ จอมคํา

63114000013 นายอธิการ โคตรบุญเรือง

63114000014 นางสาวมินลยา ศิริรัตน"ธนชัย

63114000015 นายธันยพัฒน" เถาวัลย"ดี

63114000016 นางสาวก่ิงกมล นุ6ยห6วยแก6ว

63114000017 นายอิทธิฤทธ์ิ สิทธ์ิทองหลาง

63114000018 นายพิเชษฐ" พวงเพชร

63114000019 นางสาวกนกพร เช<งขุนทด

63114000020 นางสาวโชติกา เพ็งวิชัย

63114000021 นางสาวศษิ โคตสา

63114000022 นายวีระพงษ" จันทรเสนา

63114000023 นางตุ>กตา อนานันต"

63114000024 นายนนทวิทย" ชมภูนาวัฒน"

63114000025 นายกิตติพงษ" ด<านลาพล

63114000026 นางสาวนาถนภา นวลโพธ์ิ

63114000027 นางสาวฉันชนก จันทร"อร<ามตระกูล

63114000028 นายธพล กลยาณีย"

63114000029 นายอาทิตย" ผดุงเดช

63114000030 นางสาวจุฬาลักษณ" ขวัญเจริญศรี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาโท

หน6า 1 จาก 9                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาโท

63114000031 นางสาวกฤติยา ประแดงปุย

63114000032 นางสาวกิตตาภา มะลิมาตร

63114000033 นายจักรินทร" สินธุสุวรรณ"

63114000034 นางสาวธัญลักษณ" พรหมมา

63114000035 นายสมพงษ" รีพล

63114000036 นางสาวเบญจวรรณ ปล6องพันธุ"

63114000037 นางสาวสุพิชชา พันพ่ัว

63114000038 นายอิศรา ทองทิพย"

63114000039 นางสาววัลย"ลิตา อยุทธ"

63114000040 นางสาวศศิกานต" พิมพา

63114000041 นางสมพิศ สุภาพันธ"

63114000042 นางพวงบBุปผา ณรงยุทธ

63114000043 นางปCยะดา ฟองแก6ว

63114000044 นางปCยธิดา ปาสาทิกะ

63114000045 นางสาวประกายพฤกษ" พานิช

63114000046 นางสาวทิตยา แพรแจ<ม

63114000047 นางสาวสิริกาญจน" ศรีสุรัตน"

63114000048 นายเนตินัยน" ศรีทน

63114000049 นางสาวชัชชฎา วันดี

63114000050 นายศุภชัย ศรีหาตา

63114000051 นางสาวสุพัสษา บุพศิริ

63114000052 นายกําชัย หาจันดา

63114000053 นายพนม วิชัยตุง

63114000054 นางสาวโสมสุภางค" ผาเนตร

63114000055 ว<าที่ร.ต.สังวรณ" ประกอบพร

63114000056 นางสาวนิดทาริน ธรรมเพชร

63114000057 นายธนากร เหล<ารัตน"

63114000058 นายถิรวัฒน" ปFตกภัทรากร

63114000059 นายอุปถัมภ" คํ้าชู

63114000060 นายโรจนะ จําปาสี

หน6า 2 จาก 9                
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ระดับปริญญาโท

63114000061 นางสาวรุจิรา สุวรรณเขต

63114000062 นางสาวสิริกร สุวรรณ"น6อย

63114000063 นางดวงดาว บุตรโยธี

63114000064 นายเทอดฤทธ์ิ แสงฤทธ์ิ

63114000065 นางสาวจิราวดี กํายาน

63114000066 ว<าที่ร6อยเอกภูริพัฒน" ประชุมชน

63114000067 นางสาวนายิกา เหล<าพล

63114000068 นางสาวสุปราณี ภูพาดนา

63114000069 นางสาวจุฑามาศ เพชรสูงเนิน

63114000070 นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา

63114000071 นายธนกฤต ยอดคีรี

63114000072 นางสาวจุไรรัตน" คงทัน

63114000073 นายวรากร อิ่มรักษา

63114000074 นางสาวชมพูนุท บรรเทาทุกข"

63114000075 ว<าที่ร6อยโทธนภัทร ทองโสม

63114000076 นางสาวศศิธร บัวมะลิ

63114000077 นายสาธิต พนารี

63114000078 นางสาวคนึงนิจ พรมนัส

63114000079 นางสาวอรชนก เพียรคํา

63114000080 นายสนธยา ฉายาภักดี

63114000081 นายธนุพล ไล6ทิม

63114000082 นางสาวณัฐชยาพร สิมสินธุ"

63114000083 นายอธิวัฒน" แฝงเมืองคุก

63114000084 นางสาวศิวรัตน" พลพันธ"

63114000085 นายสนธิ ศรีสุข

63114000086 นางสาวปาริฉัตร คําดีบุญ

63114000087 นางสาวดวงใจ ไชยวงค"

63114000088 นายกฤษณะพงศ" วัฒนวิไลกุล

63114000089 นายสิทธิชัย มาบวบ

63114000090 นางสาวณัฐชยา พันลําเนา

หน6า 3 จาก 9                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาโท

63114000091 นางสาวภัทรนิธ์ิ โอโน

63114000092 นางสาวไหมคํา ตันติปทุม

63114000093 นางสาวปรมาภรณ" สาระภักดี

63114000094 ว<าที่ ร.ต.หญิงชุติมา สาสังข"

63114000095 นายพงศกร ชํานาญ

63114000096 นายวุฒิไกร คําอ<อน

63114000097 นายณัฏฐ" ขัติยะมาตย"

63114000098 นางสาวอารีรัตน" บุญจวง

63114000099 นางปรียะนุช ภูพันธ"หงษ"

63114000100 นางสาวสิริภา ค6าขาย

63114000101 นายปCยณัฐ คันธะด6วง

63114000102 นางสาวฟNาออม สายแสนทอง

63114000103 นางสาววิชุดา คะสีทอง

63114000104 นายวัลลภ ศรีนุกูล

63114000105 นายนิวัฒน" มีนา

63114000106 นางสาวณัฐทยา ดีรักษา

63114000107 นางสาวเด<นรติ ศรธเดช

63114000108 นางสาวสุภาพร ค6าสุกร

63114000109 นายกองเงิน พานิชกุล

63114000110 นายคมปกร ผงสีนวน

63114000111 นางสาวดาวฤกษ" บุญมีมา

63114000112 นางสาวชนิดา แสงศาลาศรี

63114000113 นายกฤษฎา คงชะสิงห"

63114000114 นางสาวจุติพร ราชอาษา

63114000115 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน"

63114000116 นางสาวรัตติยากร ดอนธงขวา

63114000117 นางสาวชนัญชิดา เมืองนาง

63114000118 ร.ท.ปุระเชษฐ" สุระสัจจะ

63114000119 นางสาวดาลัด สุพรมอินทร"

63114000120 นายสรัลภพ โพธ์ิทิพย"

หน6า 4 จาก 9                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาโท

63114000121 นางสาวอุษณี โกพลรัตน"

63114000122 นางสาวปราณี แก<นสมบัติ

63114000123 ว<าที่ร6อยตรีอรรถพล ภูชาดึก

63114000124 นางสาวอิสราภรณ" แคพิมาย

63114000125 นางสาวกนกพร ขิปวัติ

63114000126 นายวีรยุทธ พลท6าว

63114000127 นางสาวจิรภัทร ศรีทุม

63114000128 นายเอกรัฐ กาญจนศร

63114000129 นายอธิปไตย จาดฮามรด

63114000130 นายวัชรินทร" ศรีวิชา

63114000131 นางสาวณัฏยา บัวทอง

63114000132 นางสาววราภรณ" ศรีกุลจันทร"

63114000133 นางสาวอมรพรรณ วรรณพัฒน"

63114000134 นายวิรัตน" นวนนุกูล

63114000135 นางสาวพนิดา แสงศรี

63114000136 นางสาวพรบัญชา กายาผาด

63114000137 นางสาวปPณณพร ปCณฑวิรุจน"

63114000138 นางสาวณิชชาภัทร สุวรรณกูฎ

63114000139 นางสาวนภัสสร โคตรบัว

63114000140 นางสาวตติยา ฉิมชัยภูมิ

63114000141 นางสาวอาภาพรรณ จันทนาม

63114000142 นายณัฐฐ"วิทย" รัตนาภรณ"

63114000143 นางสาวพัชราภรณ" ทองวิเศษ

63114000144 นายนัฐพงษ" ชูวรเชษฐ"

63114000145 นางสาววริษฐา มหาวงศ"

63114000146 ว<าที่ ร.อ.เจษฎา แหลมไธสง

63114000147 นายนราศักด์ิ แหม<งปPง

63114000148 นางสาวอรพรรณ ปางแก6ว

63114000149 นางสาวณัฐกัญญา โปตวัฒน"

63114000150 นางสาวดาริกา เมืองนาง

หน6า 5 จาก 9                
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ระดับปริญญาโท

63114000151 นางสาวอริตตา สีชา

63114000152 นางสาวยุภาพร นามแสน

63114000153 นางสาวอุมาสวรรค" คุณสิงห"

63114000154 นายประถมพงษ" ไตรธิเลน

63114000155 นายณรงค"ธร เนื้อจันทา

63114000156 นางสาวไพลิน ไชยเดช

63114000157 นางสาวนภาลัย ฟองจันทร"

63114000158 นายศิริวัฒน" โอฆะพนม

63114000159 นางสาวทิศากร ทิพจร

63114000160 นางสาวปุณณดา จําปานิล

63114000161 นายจิรายุส จิรชวาลา

63114000162 นางสาวเพ็ญประภา บุผาแดง

63114000163 นายอรรถชัย คนยัง

63114000164 นายมาวิน โทแก6ว

63114000165 นางสาวอินทนิล บัวภาคํา

63114000166 นางสาวจิตรลดา ไชยมณี

63114000167 นางสาวสุภาพร สมภาร

63114000168 นางสาวสิรินทร พาดี

63114000169 นางสาวพรรณธิพา กลิ่นสาคร

63114000170 นางสาวลักขณา ปอดทองจันทร"

63114000171 นายธานินทร" เชียงไฝ

63114000172 นางสาวเบญจพร เทียนยศ

63114000173 นางสาวปนรรฐพร สีสอง

63114000174 นายณัฏฐ"ดนัย กฤตยวงศ"

63114000175 นางปPทมาภรณ" คําภูแสน

63114000176 นางสาวนลิน บุสสยา

63114000177 นางสาวอรอุมา ผันผ<อน

63114000178 นางสาวสิรีย"ญา พรมวงษ"ซ6าย

63114000179 นางสาวแม6นมาศ สุทธิพรไพศาลกุล

63114000180 นายแก<นจันทร" สีพันนา

หน6า 6 จาก 9                
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ระดับปริญญาโท

63114000181 นางสาวทัศษลักษณ" พงษ"สุริยะฉาย

63114000182 นายนฤเบศน" ดวงศรี

63114000183 นางสาวภัทราพร ภาจันทร"คู

63114000184 สิบเอกชยุต แก6วรัตน"

63114000185 นางสาวสกุลพิชญ พรหมสิงห"

63114000186 นางสาวชนันภรณ" ศรีวรกุล

63114000187 นายสุวิทยา ตองตาสี

63114000188 นายสันติ อินปลัด

63114000189 นางวรรณิษา อุ<นมะดี

63114000190 นางสาวพัชรินทร" นาโควงค"

63114000191 นายหอมหวน ตาสาโรจน"

63114000192 นางสาวปริยากร ศรีระวงษา

63114000193 นางสาวภวพร สุขเกษม

63114000194 นางสาวธนิดา ถีระปราโมทย"

63114000195 นางสาวอนงค" ตีที

63114000196 นายไตรภพ มอญขันธ"

63114000197 นายสุพรวัจน" เตชะเจริญธนาโชติ

63114000198 นางสาวพชรพร เดชกวินเลิศ

63114000199 นางสาวชมพูนุท ก6อนตาล

63114000200 นางสาวดวงพร บุญเลี้ยง

63114000201 นางสาวอโณทัย มันปาฏิ

63114000202 นางสาวนัฏฐิกา เจริญตะคุ

63114000203 นางชยาภาภรณ" ทองบ<อ

63114000204 นางสาวนิติมา คําสิงห"ศรี

63114000205 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิสาวัง

63114000206 นางสาววริษฐา สุโนภักด์ิ

63114000207 นางสาวเทียมจันทร" ชารีมุ6ย

63114000208 นางสาวธนภร ตังศุภศิริ

63114000209 นางสาวณัฐมณฑน" สูญราช

63114000210 นายเจริญพงศ" ชอบค6า
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63114000211 นางสาวสารินี บริบูรณ"

63114000212 นายวรุตต์ิ คําอ<อน

63114000213 นายรพีพัฒน" นาคีภัย

63114000214 นายวันชัย แก6วอินทร"

63114000215 นายพัฒนพันธ" กลิ่นหอม

63114000216 นายอดิศร แสนเมือง

63114000217 นายพิทยุตม" พันธุ"สวัสด์ิ

63114000218 นางสาวกลิ่นกมล พิมคีรี

63114000219 นางสาวปCติญา สุธีรพันธุ"

63114000220 นางสาววรรณลักษณ" แก6วบัวสา

63114000221 นายรัตนชัย ชมผึ้ง

63114000222 นางสาวเพชราภรณ" เฮมกลาง

63114000223 นางสาวขวัญชนก กาวรรณธง

63114000224 นางสาวจุฑาทิพย" ไพเรืองโสม

63114000225 นายเผ<าพันธ"B แย<งคุณเชาว"

63114000226 นางสาวธัญญลักษณ" จันทร"เปล<ง

63114000227 นายเฉลิมวุฒิ วินานนท"

63114000228 นายศักด์ิชัย ไตรทิพย"

63114000229 นางสาวเอมวิกา คําสุขุม

63114000230 นางสาวภาวิณี ศรีสวัสด์ิ

63114000231 นางสาวกาญจนา ภาวงศ"

63114000232 นายเนธิชัย ธานะราช

63114000233 นางสาวนันท"นภัส พิชยาก6องเกียรติ

63114000234 นางสาวฟNาอุ6ม สายแสนทอง

63114000235 นายณัฏฐวุฑท" กุตระแสง

63114000236 นายวราเทพ จันทพันธ"

63114000237 นายธนศิษฐ" ภัทรปCยประสิทธ์ิ

63114000238 นายภคนันท" คําจันทราช

63114000239 นายวรวรรธน" เพ็งสว<าง

63114000240 นายชวลิต อุตรมาตย"
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ศูนย)สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาโท

63114000241 นายพลพัฒน" นนทปPญญา

63114000242 นายชิติสรรค" หลาบสุภา

63114000243 นางสาววาทินี เย็นเปCง

63114000244 นางสาวณธษา อุปพิลา

63114000245 นายกวิน หม่ืนฤทธ์ิ

63114000246 นางสาวณธพร ผาทอง

63114000247 นายเชาวฤทธ์ิ ทรัพย"สวัสด์ิ

63114000248 นายวัชรพัฒน" ชวลิตสกุลชัย

63114000249 นางสาวมธุริน แก6วแสงอ<อน

จํานวน 249 ราย
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