
เลขประจําตัวสอบ

63121000001 นายสมพงษ� พุทธาสมศรี

63121000002 นางสาวทิฆัมพร พลีศักด์ิ

63121000003 นายโพธ์ิเสก สมานมาก

63121000004 นางสาวยัญญขวัญ ทําบุญ

63121000005 นางสาวสาวิตรี ก่ิงเกษ

63121000006 นายราชศักด์ิ สิมาพันธ� 

63121000007 นางสาวดัสดาพร บุญปก

63121000008 นางสาวนฤทัย ม่ิงไชย

63121000009 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�สุวรรณ

63121000010 นางสาววิริญาพร สนิท

63121000011 นายกฤษณะ เนียนไธสง

63121000012 นางสาวชรินรัตน� แววศรี

63121000013 นางสาวอนัญญา ดวงศรี

63121000014 นางสาวนิลาวรรณ สํานักนิตย�

63121000015 นายสุรศักด์ิ พยุหะ

63121000016 นายไพรินทร� ต้ังใจ

63121000017 นางสาวอารียา สีหนองบัว

63121000018 นายพชร บุตรจันทร�

63121000019 นายธีรศักด์ิ ศรีบุญ

63121000020 นายอดิศกด์ิ พรมตา

63121000021 นายเจษฎากร จุกจันทร�

63121000022 นางสาวกาญจณา ทองสด

63121000023 นางสาวกฤติมา จารุเกษม

63121000024 นางสาวจุรีรัตน� ศิริกุล

63121000025 นางสาวอภิวริญชน� เสถบุตร

63121000026 นางสาวกนกวรรณ บุระดํา

63121000027 นางสาวกรพิน สุขผา

63121000028 นางสาวศศิรัศมี สําโรงธนารัชต�

63121000029 นายตุลาการ บุญเนตร

63121000030 นางสาวป:ยะฉัตร ธุระกิจ
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63121000031 นายสิทธิชัย บุญพอ

63121000032 นายฑิฒิณัฐ ผัดไชย

63121000033 นายอนุชา ต<นบุญ

63121000034 นางสาวสุพัตรา คําพันธ�

63121000035 นายวรกฤษ เรืองวุฒิ

63121000036 นางสาวธนกฤตา สีพันธ�

63121000037 นางสาวนันทวรรณ สายโสภา

63121000038 นางสาวเอมมิกา แถวลีลา

63121000039 นางสาวณัฐฐาพร นามพิทักษ�

63121000040 นายป:ยะณัฐ โยธิคาร�

63121000041 นางสาวจิรภา สืบเพ็ง

63121000042 นายสุรพจน� มุลทมาตย�

63121000043 นางสาวพิมพร ดวงโมกข�

63121000044 นางสาวอิทธิพร วงศ�หาราช

63121000045 นายภานุพงศ� วงศ�ปDดสา

63121000046 นายมังกร วุฒิพันธ�

63121000047 นางสาวสุวนันท� ทองขาว

63121000048 นางสาวอาภาศิริ สาพิมาร

63121000049 นางสาวจิราพร ศุภสุข

63121000050 นางสาวพัชรินทร� วีระพันธ�

63121000051 นางสาวศิวภรณ� จันทะลEาม

63121000052 นายวิชยุตม� วีระพงษ�

63121000053 นางสาวฐาปนี มาลีเวช

63121000054 นายวีระพันธ� สุวรรณสิงห�

63121000055 นายอธิราช เที่ยงแท<

63121000056 นางสาววัลวิษา เมืองโคตร

63121000057 นางสาวศศิวิมล แก<วเจริญ

63121000058 นางสาวศศิวิมล บรรลือทรัพย�

63121000059 นางสาวพีชญาภา บุราเกษ

63121000060 นางสาวปรียาพร สุริโย
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63121000061 นางสาวอุทัยวรรณ สังคะโห

63121000062 นางสาวภัสตราภรณ� ทองโสม

63121000063 นางสาวกฤติมา หลักหาญ

63121000064 นางสาววิรยา รุEงเรือง

63121000065 นางสาวรุEง ทิพย� ชัยเพชร

63121000066 นางสาวเบญจมาศ ชEางเรือง

63121000067 นางสาวอรอุมา ประทุม

63121000068 นางสาวภัทรวดี อินใจกุล

63121000069 นายโชติวิทย� รวยสําราญ

63121000070 นายทิสลักษณ� เพชรสังหาร

63121000071 นางสาวศศิธร ยศไธสง

63121000072 นางสาวอุไรพร คําสอน

63121000073 นางสาวจุฑามาศ บุญดก

63121000074 นางสาวดลยา พลถนอม

63121000075 นายเจตน�ณรงค� ไทยสะเทือน

63121000076 นายมนัสวี ทวีบุตร

63121000077 นายวรยุทธ เกษลอย

63121000078 นายกฤษฎา ก้ิวลาดแยง

63121000079 นางสาววิไลพร วงค�คํา

63121000080 นายสรวิชญ� อุณพันธุ�

63121000081 นายชนะชัย นาโท

63121000082 นางสาวสุภาวัลย� คูณวงศ�G

63121000083 นางสาวศศิอาภา จินาพันธ�

63121000084 นางสาวสุนิตตา โภคทรัพย�

63121000085 นายยงยุทธ ศุภเสถียร

63121000086 นางสาวณัฐชญา โพธา

63121000087 นายประดิษฐ สาระคํา

63121000088 นางสาวสุพัลศร บุญปก

63121000089 นางสาวป:ยพร ไชยโกฎิ

63121000090 นางสาวเฉลิมลักษณ� แสนวิเศษ
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63121000091 นางสาวทิพยสุดา รูปคม

63121000092 นางสาวธันยบูรณ� เบ<าทอง

63121000093 นางสาววิลาสินี ศรีสุพรรณ�

63121000094 นางสาวพัชราพา สินทร

63121000095 นางสาวชEอทิพย� ดีเมืองปDก

63121000096 นายพงศกร สายตา

63121000097 นางสาวพรทิพา สุทธิประภา

63121000098 นายภาณุกร ศรีวิเศษ

63121000099 นางสาวศิริกัญญา ดวงโสภา

63121000100 นางสาวชานิดา คํ้าชู

63121000101 นางสาวกนกวรรณ ขันทะรักษ�

63121000102 นายยุรนันท� บรรโล

63121000103 นางสาวปุณณัฏฐา ธนนันท�วราภัทร�

63121000104 นางสาวอรษา สิริสุข

63121000105 นางสาวปDณฑิตา ตะเคียน

63121000106 นายปฏิพัทธ์ิ ยอดอินทร�

63121000107 นางสาวสุจิตรา นิสสัยม่ัน

63121000108 นายสุริยา ผลสุข

63121000109 นายบุญญฤทธ์ิ บุญปก

63121000110 นางสาวอาทิตยา ทิพนงค�

63121000111 นางสาวพนัชกร สุขเกษม

63121000112 นายศรัณย� เดชพันธ�

63121000113 นายกฤตกร สมศรี

63121000114 นางสาวรุEงทิวา ชูเลิศ

63121000115 นายวีระยุทธ พรมทา

63121000116 นายอภิวัฒน� เถาว�ที

63121000117 นางสาวกรรณิการ� ชุมนุม

63121000118 นายอนุวัฒน� สาระพัฒน�

63121000119 นายเเก<วกล<า วุฒิพันธ�

63121000120 นางสาวพัชรี ขวานทอง
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63121000121 นายธีรวัฒน� สายศร

63121000122 นายกิตติภัทร บรรลือทรัพย�

63121000123 นายสันติราษฎร� ทองมงคล

63121000124 นางสาวอัญณิกา ใครชม

63121000125 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปDนทะอิน

63121000126 นางสาวธนาพร มาตย�นอก

63121000127 นางสาวไอยดา ทองไสล

63121000128 นายทักษิณ สูงสุมาลย�

63121000129 นางสาวอารียา สิงห�กุ

63121000130 นางสาวน้ําทิพย� ทองทั่ว

63121000131 นายสมโภช หวาวิสัย

63121000132 นางสาวนัทธมน หวังกลับ

63121000133 นายจตุรวิทย� วงษาเวียง

63121000134 นางสาวอาริยา บุญสEง

63121000135 นางสาวปวีณา ถนอมทรัพย�

63121000136 นายสรรพวิท ทองบEอ

63121000137 นายธันวา คูณเรือง

63121000138 นายอาณัฐ แก<วพรหม

63121000139 นางสาวกัญญาพัชร ทูโคกกรวด

63121000140 นายไกรสร สมพงพัด

63121000141 นางสาวนริศรา พันธราช

63121000142 นางสาวกานต�ชนก เมืองก<อน

63121000143 นางสาวอทิติยา จอมคําสิงห�

63121000144 นางสาวสริตา งอยภูธร

63121000145 นายวัฒนา สีดาบุญมา

63121000146 นางสาวกนกพร พลคํามาก

63121000147 นางสาวสุนารัตน� อEอนหวาน

63121000148 นางสาวยุธิดา หลุบเลา

63121000149 นางสาวพัทธมน ใจดี

63121000150 นางสาวกมลทิพย� ศรีทราไชย
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63121000151 นายเมธาสิทธ์ิ คําเนตร

63121000152 นายอัษฎาวุธ เวชกามา

63121000153 นางสาวสุจิตตรา อาษาศึก

63121000154 นายชวนากร เอมโอษฐ�

63121000155 นายสุนัย สEงเสริม

63121000156 นายชลันธร งามเลิศ

63121000157 นายอุเทน บุญหาญ

63121000158 นางสาวชลดา นามมุลตรี

63121000159 นางสาวศรุตยา ไชยกุล

63121000160 นางสาวธัญชนก ชัยโย

63121000161 นางสาวอนันยา ชัยวิเศษ

63121000162 นางสาวสมหญิง สมานใจ

63121000163 นางสาวสุภาพร พันธ�เรือง

63121000164 นางสาวภูสุดา นารี

63121000165 นางสาวสุวิมล นวลเพ็ญ

63121000166 นายมนัสวีย� สายใจ

63121000167 นางสาวฐิติญา อะโคตรมี

63121000168 นายก<องสหรัฐ โชติสนธ์ิ

63121000169 นายชาติสงEา ผาเจริญ

63121000170 นางสาวยุพารัตน� จับใจเหมาะ

63121000171 นางสาวชลนี มูลแก<ว

63121000172 นางสาววิจิตพร นิละพันธ�

63121000173 นางสาวอภิชญา ก<อนคําดี

63121000174 นางสาวเมธิณี ไชยโคตร

63121000175 นายนิธิรพร กออEอน

63121000176 นางสาวสุปาณี แสงทอง

63121000177 นางสาวนิจชุฎา อุEนจิตร

63121000178 นางสาววรวรรณ ใจแนEน

63121000179 นางสาวภัทรี วงศา

63121000180 นางสาวกานต�ชญานิศ คําทอง
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63121000181 นางสาวสุวิมล บุญชุบ

63121000182 นายภานุเดช ไชยโกษี

63121000183 นางสาววิภาวรรณ รอบทอง

63121000184 นางสาวพาวิณี พิลาวุฒิ

63121000185 นายณัฐภูมิ ลุนโน

63121000186 นางสาวจิราพร ศรีลาชัย

63121000187 นางสาวฟKาอรุณ สุมาโท

63121000188 นายพงศธร โพธ์ิทา

63121000189 นางสาวราตรี มณีรัตน�

63121000190 นายจตุรภัทร สําราญสุข

63121000191 นางสาวป:ยฉัตร พันจร

63121000192 นางสาวธนภรณ� อาจธขันธ�

63121000193 นางสาวจันทิมา หลาทอง

63121000194 นายอดิเทพ กันยุตะ

63121000195 นายภาณุพงศ� บุญประภาร

63121000196 นางสาวอภิญญา เลียงสา

63121000197 นางสาวลินดา สุพงษ�

63121000198 นางสาวนวลวรรณ แก<วศรี

63121000199 นางสาวมะลิ ถามะพันธ�

63121000200 นางสาวชุติกานต� เศรษฐรุจิ

63121000201 นางสาวภาสิตา สEวนเสนEห�

63121000202 นายศราวุฒิ คําเชิด

63121000203 นางสาววรรณวิภา อําพานทอง

63121000204 นายธนากร มาพรมราษฎร�

63121000205 นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี

63121000206 นางสาวพรชนก สุมาโท

63121000207 นางสาวรัตนา พันธุ�วงศ�

63121000208 นายสุรวิทย� กมลภากรณ�

63121000209 นางสาวป:ยธิดา เนินทราย

63121000210 นางสาวนงนุช ธนูศิลปL
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63121000211 นางสาวมลิวัลย� ธานีโรจน�

63121000212 นางสาวธิดารัตน� จูมลี

63121000213 นายชนกนันท� ศรีสุวรรณ

63121000214 นางสาววิกานดา ศรีตะวัน

63121000215 นางสาวสายสุดา อานันเอื้อ

63121000216 นางสาวพรรณตพร กุศาเดช

63121000217 นายทวี โสภารักษ�

63121000218 นายฉัตรชัย ชูเสน

63121000219 นายคณาวุฒิ จันทร�บุญแก<ว

63121000220 นางสาวอาทิตยา โพธิอุดมสกุล

63121000221 นางสาวสุภาภรณ� ผลเจริญ

63121000222 นางสาวมนัสนันจ� หงษ�วิไล

63121000223 นางสาวศิริภา สายเพชร

63121000224 นางสาวธนาภรณ� ดารากรณ�

63121000225 นางสาวรัตนาประภา สมฤทธ์ิ

63121000226 นางสาวสุภัททา สิมมาทอง

63121000227 นางสาวเจนจิรา สมอาจ

63121000228 นางสาวสมัน ชุมกลาง

63121000229 นายพงษ�พรรด์ิ ชัยสีหา

63121000230 นางสาวธีรนาฏ ต<นพรหม

63121000231 นายสุขุมพันธุ� มEวงสังข�

63121000232 นางสาวปพิชญา แก<วดวงใหญE

63121000233 นายกฤษฎา สิริภูรีโชติ

63121000234 นางสาวอรพรรณ สุดเต<

63121000235 นางสาวนริศรา ประสันลักษณ�

63121000236 นางสาวปรียาภรณ� ชูเส<นผม

63121000237 นายวรธนพล แนวจําปา

63121000238 นายทวีชัย ทาบโลหะ

63121000239 นายธีรพงษ� อุโมง

63121000240 นายนรากร ภูมิสถาน

หน<า 8 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000241 นางสาวสตรีรัตน� พิบูลย�

63121000242 นางสาวพิมพกานต� บุญชาติ

63121000243 นางสาวชEอผกา ธาดาวุธ

63121000244 นางสาวพชรพรรณ ภูษา

63121000245 นายธนกร ประชุมรักษ�

63121000246 นางสาวสุรีพร ทิวงค�

63121000247 นางสาวภิษัชยา พุกเปMNยม

63121000248 นางสาวรสสุคนธ� ยาคํา

63121000249 นางสาวปวิชญา แซEฝQง

63121000250 นายชัยวัฒน� สุทธศรี

63121000251 นางสาวพุทธิดา แสงคํา

63121000252 นายทศพร พรมศรี

63121000253 นางสาวกัญญ�วรา ศรีอินทร

63121000254 นางสาวบุศยาภรณ� ยึดวงษ�

63121000255 นายกิตติกร จรอนันตื

63121000256 นางสาวป:ยธิดา รสชาติ

63121000257 นางสาวเบญจพร ศรีธนต�

63121000258 นายวรินทร ศรไชย

63121000259 นางสาวชุติมา คําจันทร�ลา

63121000260 นางสาวกิติยา บุญงาม

63121000261 นางสาวชลธิชา เชิดชู

63121000262 นายภวิตรา พันธ�รักษา

63121000263 นางสาวศริญญา ทาคําหEอ

63121000264 นายธนพันธุ� ศิริราญ

63121000265 นางสาวสิริกานดา ผลดี

63121000266 นายจักรพรรณ แสนกล<า

63121000267 นางสาวมะสุบุตรี ดาพันธ�

63121000268 นายศศิกิจ แสงสุรินทร�

63121000269 นางสาวสุริยภรณ� แสนอุEน

63121000270 นางสาวชรินทร�รัตน� บEอแก<ว

หน<า 9 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000271 นางสาวศุภิสรา บุญตา

63121000272 นางสาวกนกวรรณ อินทรสด

63121000273 นางสาวธนกาญจน� คันทรุขา

63121000274 นายนิรุจน� สีเสนาะ

63121000275 นางภัคจิรา ลครวงษ�

63121000276 นางสาวนลลดา สวัสดี

63121000277 นายกิตติทัต เชื่องดี

63121000278 นางสาวสุจิตรา พันธ�แก<ว

63121000279 นางสาวเกศินี สายเนตร

63121000280 นางสาวเอมอร สุริรมย�

63121000281 นายวิโรจน� ไชยอุไร

63121000282 นางสาวศิริวรรณ กิณรีวงษ�

63121000283 นางสาวชุตินาถ สุวรรณแสนทวี

63121000284 นายธนกร ศรีโสดา

63121000285 นางสาวธันญญาพร ชนแดง

63121000286 นายวรนิพิฐ พูลศิลปL

63121000287 นายปณิธาน สุนาคราช

63121000288 นายชาติชาย ชุปวา

63121000289 นางสาวระพีพร โสธรรมมงคล

63121000290 นางสาวอรวรรณ เครือวงษ�

63121000291 นางสาวศศินา น้ําเงิน

63121000292 นางสาวกรรณิการ� จักรวรรด์ิ

63121000293 นางสาววรรณิศา สินมาก

63121000294 นายกษมา ไชยพฤกษ�

63121000295 นางสาวป:ยฉัตร สร<อยสนธ์ิ

63121000296 นายฤทธิรณ สุระพิน

63121000297 นางสาวศศิกัญญา แซEจึง

63121000298 นายประกาศิต พรมดี

63121000299 นางสาวพัชราภา โกพลรัตน�

63121000300 นางสาวดารณี มานะพระ

หน<า 10 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000301 นายนําโชค พันธุสมบูรณ�

63121000302 นางสาวอินชินา โสธรวงษ�

63121000303 นางสาวชนากรานต� โสสา

63121000304 นางสาวอรอนงค� ชลพันธ�

63121000305 นางสาวจันทิวา เสนEหา

63121000306 นางสาวรัตนา ถามะพันธ�

63121000307 นางสาวป:ยฉัตร เกิดมงคล

63121000308 นางสาวศิริพร กลิ่นหอม

63121000309 นางสาวพรพิมล ประกอบแสง

63121000310 นางสาวณิญา วงค�สุวรรณ

63121000311 นางสาวพัณณิตา ธรรมสัตย�

63121000312 นายดุษิต กEอวงศ�

63121000313 นายจักรพงษ� อินเสก

63121000314 นางสาวผุสดี งามปDญญา

63121000315 นางสาวสุภาพร แสดรัมย�

63121000316 นายวีรพงศ� คนคลEอง

63121000317 นางสาวพรอนงค� สุขศรี

63121000318 นางสาวณัฐวดี บัวทอง

63121000319 นางสาวสายฝน ผEองแผ<ว

63121000320 นายพรพิพัฒน� ศรีนวล

63121000321 นางสาวกาญจนา พิมพ�พงศ�

63121000322 นางสาวประภัสสร กรงาม

63121000323 นางสาวศิริพร วงษ�ประเสริฐ

63121000324 นางสาวกัญญารัตน� อารีเอื้อ

63121000325 นางสาวรัชนีภรณ� พันธ�ชาติ

63121000326 นายธนากร จานเข่ือง

63121000327 นางสาวก่ิงกาญจน� สัมฤทธ์ิ

63121000328 นางสาวพัชรินทร� ทองน<อย

63121000329 นางสาวป:ยะรัตน� โสภา

63121000330 นายปารเมศ แก<วคําบ<ง

หน<า 11 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000331 นางสาวศศินิภา ทาศิริ

63121000332 นางสาวสุภนิดา พันธ�โชติ

63121000333 นายธนพล ย่ิงได<ชม

63121000334 นางสาวหทัยชนก ยอดโพธ์ิ

63121000335 นางสาวธิดารัตน� ใจน<อย

63121000336 นายรัฐเศรษฐ� ไกรเดช

63121000337 นางสาวพิมลนาฏ ศรีกะชา

63121000338 นายธนากร พิณทรัพย�

63121000339 นายวรชิต สีสารี

63121000340 นายกฤษฎากรณ� พรมสุวรรณ�

63121000341 นางสาวเบญจกัลยา ประกอบศรี

63121000342 นายคธาวุฑ บุญฤทธ์ิเดช

63121000343 นางสาวมณีนุช ปDฐพี

63121000344 นางสาวจิราภัทร บุญชะวี

63121000345 นางสาวบุษยาพร ณ อุบล

63121000346 นางสาวกิติยา เบียนสาย

63121000347 นางสาวจิรนันท� เถาว�ดี

63121000348 นางสาวธิติพร ประกาสิเน

63121000349 นายศุภกิจ ใจหนึ่ง

63121000350 นางสาวอริสรา พุEมศิริ

63121000351 นายศิริวัฒน� เเกEนสาร�

63121000352 นางสาวกรรณิการ� เทียมสิงห�

63121000353 นายกฤตภาธร ประจําเมือง

63121000354 นายธีรวัช สาแก<ว

63121000355 นางสาวลักษิกา หมEวยนอก

63121000356 นายกฤษณพงษ� บุญชู

63121000357 นางสาวชนากานต� อักษรศิริ

63121000358 นางสาวณัฐฐินันท� รอดสําอางค�

63121000359 นางสาวภัทราภรณ� ศรีบุญเรือง

63121000360 นางสาวศศิวิมล พิชัยชEวง

หน<า 12 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000361 นางสาวเสาวลักษณ� พลคําแก<

63121000362 นางสาวศิริพร เกษสร

63121000363 นายวรจักร เกิดกล<า

63121000364 นางสาวอังคณา ศรีวิเศษ

63121000365 นางสาวเกศราพร ราญมีชัย

63121000366 นางสาวกิตติญาณ� ฉวีรักษ�

63121000367 นางสาวจันทกานต� อ<วนล้ํา

63121000368 นางสาวนันทน�ณัฏฐ� ซอกลม

63121000369 นางสาวไผEแก<ว ชัยมีเขียว

63121000370 นางสาวกัญญารัตน� พิมสมาน

63121000371 นางสาวกันยารัตน� ธัมมาตร

63121000372 นางสาวสุดารัตน� พลดงนอก

63121000373 นางสาวปนัดดา อินทร�พักตร�

63121000374 นางสาวผEองมณี กานุสนธ์ิ

63121000375 นางสาวเพชรสุดา ไชยธงรัตน�

63121000376 นายชัยธวัช มีแสง

63121000377 นายกิตติชัย ภาวัน

63121000378 นางสาวจุฑาทิพย� ก่ิงก<าน

63121000379 นางสาวศรินญา แสนหูม

63121000380 นายวัชรพล มาพร

63121000381 นางสาวอัจฉรา กองพิมาย

63121000382 นางสาวอนุสรณ� องอาจ

63121000383 นางสาวชลทิพย� แสนอ<วน

63121000384 นางสาวทวินันท� แดงแสง

63121000385 นางสาวสุนิตตา มะปราง

63121000386 นางสาวสิรินทิพย� สุวะรักษ�

63121000387 นายบัญญพนต� นาสุข

63121000388 นางสาวชนกชนม� พรมหลEอ

63121000389 นางสาวกันยากร เชื้อแก<ว

63121000390 นางสาวมุกดาวรรณ แก<วศรี

หน<า 13 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000391 นางสาวปDทมวรรณ สมจิตร

63121000392 นายดํารงชัย ชัยชาญ

63121000393 นางสาวพิชญาภา ท<าวจEาคํา

63121000394 นางสาวกัญญารัตน� นนท�ศิริ

63121000395 นายนนทวัฒน� กําไรงาม

63121000396 นางสาวรุEงรัศมี ทัดศรี

63121000397 นางสาวอรปรียา กฐินทอง

63121000398 นางปภัสธิญาร� ไชยสัตย�

63121000399 นางสาวยลดา ศุภผลา

63121000400 นางธมนวรรณ บวดขุนทด

63121000401 นางสาวศรัญญาภรณ� ระศร

63121000402 นางสาวสุวนันท� สุยอย

63121000403 นางสาวการต�พิชชา สุขเจริญ

63121000404 นางสาววาสนา พูลเพ่ิม

63121000405 นางสาวนันทนิต วิสิทธิมูล

63121000406 นางสาวณัฐธิดา โคตรสมบัติ

63121000407 นางสาววราภรณ� เฉลียวศิลปL

63121000408 นายภานุพงศ� พลโยธา

63121000409 นายป:ยะวัฒน� กลิ่นสุคนธ�

63121000410 นางสาววิไลวรรณ คําพันชะนะ

63121000411 นายเปรมพงศ� ลากวงษ�

63121000412 นางสาวนพวรรณ พรหมคุณ

63121000413 นายธนากร ชEวยตรึก

63121000414 นายกัมปนาท อุทิตะสาร

63121000415 นางสาวกฤษณา เวชกามา

63121000416 นายไพรัตน� บุญธิมา

63121000417 นางสาวณฐิกา วิเศษวงษา

63121000418 นางสาวน้ําฝน กิจการ

63121000419 นางสาววิไลวรรณ อยูEสุข

63121000420 นางสาววิภาวรินทร� ศิริคุณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000421 นางสาวสุภาพร บุญพา

63121000422 นางสาวกชมล จันทร�หอม

63121000423 นางสาวสุกัญญา มีชัย

63121000424 นางสาวรัตนาภรณ� มาลาวัลย�

63121000425 นางสาวมยุรี ผิวลมูล

63121000426 นายทศพร วันชูเพลิด

63121000427 นายวิทวัช ราเต

63121000428 นายศราวุฒิ แบ<งกลาง

63121000429 นายกัณตภณ แสงหิรัญ

63121000430 นางสาวยศวดี ศรีคุณหลิ่ว

63121000431 นายศราวุฒิ ลายทอง

63121000432 นายศรรักษ� เขจรวงษ�

63121000433 นายธนวัฒน� สุคําภา

63121000434 นายบุญรัตน� อรรควาล

63121000435 นางป:ยนันท� โชคชัยตระกูล

63121000436 นางสาวสุรีรัตน� หนองแคน

63121000437 นายปวริศ เชาวลิต

63121000438 นางสาวอรวรรณ โฉมงาม

63121000439 นายบุญรัตน� อรรควาล

63121000440 นางสาวชนัญชิดา อินสุวรรณ

63121000441 นางสาวไอลดา พิเคราะห�แนE

63121000442 นางสาวปราณิสา หมวกทอง

63121000443 นางสาวชลธิชา ขวัญเพ็ชร

63121000444 นายธนันธร คล<ายทอง

63121000445 นางสาวกฤตติยา มนกลาง

63121000446 นายภาณุศักด์ิ กุลวงษ�

63121000447 นางสาวนิภาวรรณ คําหงษ�สา

63121000448 นางสาวหฤรัตน� หาขาว

63121000449 นายธนกฤต มีสิทธ์ิ

63121000450 นายภาคภูมิ บัวใหญE

หน<า 15 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000451 นายตุลาการ การุณ

63121000452 นางสาวทิพย�พรัตน� ภูพวก

63121000453 นายณัฐวรรษ ธรรมพร

63121000454 นายนพฤทธ์ิ สุขศรี

63121000455 นายศิริมงคล ศิริปM

63121000456 นางสาวเพียงจันทร� อยูEคง

63121000457 นางสาววศินี กระแสโสม

63121000458 นางสาวชื่นจิตร ทองสงEา

63121000459 นางสาววนัสนันท� หารไชย

63121000460 นางสาวตวงทิพย� ใบอุดม

63121000461 นายจิรันธนิน ปKองกัน

63121000462 นางสาวบุณยานุช หิรัญพันธ�

63121000463 นางสาวศศิวรรณ วงศ�คํ่า

63121000464 นางสาวก่ิงดาว สกุลสันติพงษ�

63121000465 นายสุทธิพันธ� สุวรรณมาโจ

63121000466 นายนนทวัฒน� บุญแหลม

63121000467 นางสาวรุEงทิวา วันดี

63121000468 นางสาวน้ําหวาน เพ่ิมพูล

63121000469 นางสาวชามันดา ใจชEวง

63121000470 นายสิทธิชาติ ธรรมมา

63121000471 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�หอม

63121000472 นางสาววราภรณ� เข็มกลัดทอง

63121000473 นางสาวภลินี จริงดี

63121000474 นางสาวรุEงอนันต� เหมแดง

63121000475 นายสมประสงค� ศาลาน<อย

63121000476 นางสาวณิชกานต� เจริญรบ

63121000477 นางสาววิภาวดี จานศิลา

63121000478 นายอัศวิน ผาสุข

63121000479 นายสิทธ์ินิธิ ชนะกุล

63121000480 นางสาวปณิตา พินิจ

หน<า 16 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000481 นายณัฐนันท� สําเริง

63121000482 นางสาวเกวลิน จําปาสี

63121000483 นางสาวขวัญใจ ราษีทอง

63121000484 นายรัชพล สาทอน

63121000485 นางสาวจุฑาทิพย� วันโพนทอง

63121000486 นางสาวชลิญญา ไชยสุกา

63121000487 นายณัฐวุฒิ ยาวะโนภาส

63121000488 นางสาววันทนีย� วงค�อาจ

63121000489 นางสาวจันทิมา สกลวรารุEงเรือง

63121000490 นายเอกวิศรุจ บุญแสง

63121000491 นางศุภวรรณ เข็มพรหมมา

63121000492 นายธีรพงษ� เทศขันธ�

63121000493 นางสาวศศิธร สารทอง

63121000494 นายรัชตะ อินทะกูล

63121000495 นางสาวสุจิตรา พูลเพ่ิม

63121000496 นางสาวณัชชา พลศรีเมือง

63121000497 นางสาวณัฐนิชา จันทร�พันธ�

63121000498 นางสาวอโณทัย นาคแท<

63121000499 นางสาวปุณยนุช สระบัว

63121000500 นายสุริยันต� แซEเตีย

63121000501 นางสาวกนกภรณ� เพชรนิล

63121000502 นางสาวกัญญาณัฐ อาจธขันธ�

63121000503 นางสาวนุชนาฎ พรมจันทร�

63121000504 นางสาวธัญญรัตน� คํามะโนชาติ

63121000505 นายวิทยา ขนัดนา

63121000506 นางสาววรรณพร นิลไชย

63121000507 นางสาวรัชดาภรณ� สุนทรวงษ�

63121000508 นางสาวดาริณี ดวงคํา

63121000509 นายพุฒิพันธุ� กะพัง

63121000510 นางสาวมณฑาทิพย� ไชยยายงค�

หน<า 17 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000511 นายเจษฎากรณ� วงศ�หาราช

63121000512 นางสาวชิดกมล ชEองวารินทร�

63121000513 นางสาวอรสา บุญอEอน

63121000514 นางสาวม่ิงขวัญ อEอนพินา

63121000515 นางสาวสิริมา มูลม่ัง

63121000516 นางสาวปานตะวัน เลขสัน

63121000517 นายกีรติ แสนเมือง

63121000518 นายป:ยชาติ ชEางถม

63121000519 นางสาวอัญญารัตน� พินิจ

63121000520 นางสาวชลิดา ชะเวรัมย�

63121000521 นางสาวสิริกาญจน� พะนิรัมย�

63121000522 นางสาวพรนภา วันนา

63121000523 นายภาคภูมิ พิลาศาสตร�

63121000524 นายกันตเชษฐ� โพธ์ิศรี

63121000525 นางสาวปDทมา วามะกัน

63121000526 นางสาวอลิตตาภรณ� บุญรอง

63121000527 นายมังกรณ� แก<วคูณ

63121000528 นางสาวกิตติกา พละบุตร

63121000529 นางสาวชลิตา ระวัง

63121000530 นางสาวเนตรนภา เพ่ิมชูชี

63121000531 นายสพล แสงวงค�

63121000532 นางสาวอุบลวรรณ ระยาย<อย

63121000533 นางสาวเกษราภรณ� คณากรณ�

63121000534 นายกฤศน�วัต ก<อนทอง

63121000535 นางสาวรัตติยา แพงรูป

63121000536 นางสาวยุวดี สร<อยศรี

63121000537 นายพงษ� วงค�ภูธร

63121000538 นางสาววิภารัตน� ชาติชาลี

63121000539 นางสาวจารุพรรณ บุญเรียง

63121000540 นางสาวอมรรัตน� ฉอ<อน

หน<า 18 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000541 นางสาวขนิษฐา วาจาเด็จ

63121000542 นางสาวกนกกาญจน� รูปเรี่ยม

63121000543 นางสาวเกศรินทร� เชื้อไชย

63121000544 นางสาวอริศรา ชูชาติ

63121000545 นางสาววภัสรา พลเสนา

63121000546 นางสาววิภาพร พรบุญ

63121000547 นางสาวเฟRNองนภา สุมาโท

63121000548 นางสาวพรพิพัฒน� พรมประดิษฐ

63121000549 นายธนัญชัย ชื่นใจ

63121000550 นางสาวรุEงรัตน� สายสุด

63121000551 นางสาวอาทิตยา มีศรี

63121000552 นางสาวคุณัญญา ถาวงษ�กลาง

63121000553 นายธนชาติ ชัยมินทร�

63121000554 นายนิวัติ ก่ิงแก<ว

63121000555 นางสาววริศราภรณ� ไชยบอน

63121000556 นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค�

63121000557 นางสาวรัตนาภรณ� กรงาม

63121000558 นายธวัชชัย จันทร�ดี

63121000559 นางสาวธิดารัตน� อันสนั่น

63121000560 นางสาวขวัญกมล ตรีรัตน�

63121000561 นายพงษ�พัฒน� โสมณวัฒน�

63121000562 นางสาวอารียา จงหม่ืนไวย�

63121000563 นางสาวชญาดา อุปสาร

63121000564 นายศราวุฒิ ต<นสวรรค�

63121000565 นายบัณฑิต เจตนา

63121000566 นางสาววิภาภรณ� คํากุณา

63121000567 นายจตุพรชัย คงทน

63121000568 นางสาววราภรณ� โคตรพันธ�

63121000569 นางสาววิภาวดี การพาส

63121000570 นางสาววราภรณ� โทถม

หน<า 19 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000571 นางสาวหิรัณยา ศิริโสม

63121000572 นางสาวจรินทร�พร พรหมวงศ�

63121000573 นางสาวกมลชนก พูลเพ่ิม

63121000574 นางสาวปวีณา ขันแข็ง

63121000575 นางสาวหนึ่งฤทัย วงมาเกษ

63121000576 นายจักรพงษ� มนัยนิล

63121000577 นางสาวจริญา อEอนผิว

63121000578 นางสาวอริยา รันยะ

63121000579 นางสาววนิดา สีดาคํา

63121000580 นางสาวชนกานต� กันยาพงษ�

63121000581 นางสาวกนกวรรณ กาเหลา

63121000582 นางยุพารัตน� สุทอง

63121000583 นางสาวภัทรพร พัฒนะสาร

63121000584 นางสาววิไลพร ใชยมาตร

63121000585 นายอิทธิกร สาธรราษฎร�

63121000586 นางสาวนลินี ทราจารวัตร

63121000587 นางสาวสุนิชา กรินรักษ�

63121000588 นางสาววัชรี คนเพียร

63121000589 นางสาววรรณภา ยกแสง

63121000590 นายราชัน ชาธิพา

63121000591 นางสาวปนัดดา ดวงแก<ว

63121000592 นางสาวพัชรีภรณ� วงค�นารี

63121000593 นางสาวพรรณิภา มีหนองใหญE

63121000594 นางสาวกัลยกร พิณโท

63121000595 นางสาวมนทิราลัย พร<อมสุข

63121000596 นางสาวนริศรา หอมขจร

63121000597 นางสาวศิริรัตน� กัญญามา

63121000598 นายพสธร บัวหอม

63121000599 นางสาวกัญยาณี ฐิติวัจน�

63121000600 นางสาวมลฤดี ดวงชัย

หน<า 20 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000601 นางสาวพนิดา ไชยพันธ�

63121000602 นายณัฐพงษ� เครือดี

63121000603 นางสาววิรุฬยุภา สุวรรโน

63121000604 นายพีรพงษ� มีสิทธ์ิ

63121000605 นางสาวเจนจิรา สายสีดา

63121000606 นางสาวเสาวลักษณ� แสงมาศ

63121000607 นางสาวสุวนันท� กุสุมาลย�

63121000608 นายอานนท� ม่ังมี

63121000609 นางสาวสรินยา สีลาทะ

63121000610 นายมรกต อุทรักษ�

63121000611 นายแสนทวี จันทนาม

63121000612 นางสาววิภาวรรณ นาคพันธ�

63121000613 นางสาวนันทนา ธรรมรักษ�

63121000614 นายกฤษดา โสมะเกษตรินทร�

63121000615 นางสาวจุฑามาศ แก<ววงศ�

63121000616 นางสาวกรกนก คลังประโคน

63121000617 นางสาวโชติกา แก<วคํา

63121000618 วEาที่ ร<อยตรีหญิงสุพรรณี พันธมาตย�

63121000619 นายศิริพงษ� คําบEอ

63121000620 นางสาวดารณี วงษารักษ�

63121000621 นางสาวศศิประภา สีขะสุข

63121000622 นางสาวภาณุกา สมันพร<อม

63121000623 นางสาวอริศรา ทองสุข

63121000624 นายธนากร พูลเกิด

63121000625 นายราชยศ คร่ําสุข

63121000626 นายกิตติศักด์ิ ศรีใส

63121000627 นายศุภชัย สารสุวรรณ�

63121000628 นางสาวไทยเจริญ เสาทอง

63121000629 นางสาวอาภาภรณ� ไพเราะ

63121000630 นางสาวรัตน�สิกาญจน� บุดดีสิงห�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63121000631 นางสาวรัชดา หวังบุญ

63121000632 นางสาวแก<วกัลยา สวัสดี

63121000633 นางสาวอัจฉริยา เสนสีสุข

จํานวน 633 ราย

หน<า 22 จาก 22                 



เลขประจําตัวสอบ

63122000001 นางสาวรุงรัตน� คณานิตย�

63122000002 นางสาวธัญญาภรณ� ศรีบริบูรณ�

63122000003 นางสาวดอกแก ว เพ่ิมวงศ�

63122000004 นายวิศรุต เฉลยพจน�

63122000005 นางสาวณหทัย จันทร�โสดา

63122000006 นายสุธินันท� คุ มบุญ

63122000007 นางสาวรัชนี ออนสิงห�

63122000008 นางสาวกาญจนา สีสุข

63122000009 นางสาวรจนา แสงใบ

63122000010 นายสุรวิทย� แสงอรุณ

63122000011 นายอัศวพงษ� พรมชา

63122000012 นางสาวนรมน บุญเนตร

63122000013 นายฟารุฟชา เดนซา

63122000014 นางสาววรางค�ศิริ จันทะพันธ�

63122000015 นางสาวจิตร�ติมา สุขใจ

63122000016 นางธนภรณ� เศิกศิริ

63122000017 นางสาวณัฏฐณิชากรณ� บุญสาลี

63122000018 นางสาวสุพรรณี วงเพ็ง

63122000019 นายอานนท� ศรีสุวรรณ

63122000020 นายธนวัฒน� กอเดช

63122000021 นายพงษ�สิทธ์ิ แก วดร

63122000022 นางสาวภีรดา วงค�ม่ัน

63122000023 นายกิตติรัตน� ประทุมวงค�

63122000024 นายเจริญยุทธ สาระพันธ�

63122000025 นางสาวจุฑาร>ัตน� เสนคํา

63122000026 นางสาวนินญาวีร� ดิชพงศ�ธีรวุธ

63122000027 นางสาวณัฐพร คําแก ว

63122000028 นางสาวขวัญฤทัย ทัศคร

63122000029 นายสุรสิทธ์ิ ชาวสวน

63122000030 นางสาวจุฑามาศ ดีเเสน
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63122000031 นายมนตรี ทองเขียว

63122000032 นายยศเทพ ตะวงค�

63122000033 นางสาวจินตนา เทียนทอง

63122000034 นางสาวกฤติพร ไชยบัวรินทร�

63122000035 นางสาวนิรินธร ปลื้มจิตร�

63122000036 นายศักด์ิดา สุขเปEง

63122000037 นางสาวกิติญาภรณ� ทองทิพย�

63122000038 นางสาวรัตมณี แวงอุ ย

63122000039 นายวุฒิศักด์ิ สายบุญ

63122000040 นางสาวณัชชิมา กะการดี

63122000041 นางสาวพิมนต� แซโค ว

63122000042 นางสาวดารณีรัตน� อยูคง

63122000043 นายชยพล สังขจรัสรวี

63122000044 นางสาวธารทิพย� กําลังมา

63122000045 นายธราดล ยืนยง

63122000046 นายวราวุธ อนันตา

63122000047 นางสาวรัตติกร ศรีบุญ

63122000048 นายนิติกร คณะวงค�

63122000049 นางสาวอาทิติยา ศรีนนท�

63122000050 นางสาวพิชยา พลโยธา

63122000051 นางสาวนรินทร�ทิพย� พันธี

63122000052 นายธนวัฒน� วงษ�แท 

63122000053 นายอาทิตย� สีทองเท

63122000054 นายทัศนัย จันทา

63122000055 นายนฤทธ์ิ จิตตระการ

63122000056 นางสาวจริยา สุขทาน

63122000057 นางสาวอรทัย บุทธิจักร

63122000058 นายคมเพชร ไพจันทร�

63122000059 นายปริวัตร สุภโกศล

63122000060 นายพิริยกร สิทธินันท�
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63122000061 นายรัตน�ชนก จิตต�สิงห�

63122000062 นายจรัสชัย บุญลอย

63122000063 นางสาววิจิตรา นาคทอง

63122000064 นางสาวศิริพร เรียบร อย

63122000065 นางสาวนิตยากร นัยนิตย�

63122000066 นายธนากร จินาวัลย�

63122000067 นางสาววิไลพร นิยมคุณ

63122000068 นางสาวธันย�ชิตา เรืองออน

63122000069 นายสนธยา ดอกอินทร�

63122000070 นางสาวสิรามล แก วมาลา

63122000071 นายอิสรพงศ� อนุสนธ์ิ

63122000072 นางสาวนภารุง เบียดกลาง

63122000073 นางภัทรวดี แสวงผล

63122000074 นางสาวสุวนันท� ผานสุข

63122000075 นางสาวธัญพร บุญสุภา

63122000076 นายวิทวัส เพ่ิมพูล

63122000077 นายวัชระ สายน อย

63122000078 นายวิทวัช บุญถม

63122000079 นายสุนทร คําโคตรสูนย�

63122000080 นางสาวสุทธิดา บุญเต็ม

63122000081 นายกุญชร สีบุญ

63122000082 นางสาวภาวิณี ปานแก ว

63122000083 นางสาวศิริภัสสร พูลเพ่ิม

63122000084 นางสาวชญาณี ทองงาม

63122000085 นายถนอมศักด์ิ ปHองคํา

63122000086 นางสาวอําภา ประชาราษฎร�

63122000087 นางสาววิชุดา ธุสาวัน

63122000088 นางสาวสกาวใจ คนสัน

63122000089 นางสาวเดือนเพ็ญ แก วใส

63122000090 นายกิตติชัย นามไพร
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63122000091 นางสาวละมุล แสนสุข

63122000092 นางสาวฉัตราภรณ� บัวใหญ

63122000093 นางสาวปุณญพัฒน� วงษ�สวัสด์ิ

63122000094 นายกิตติศักด์ิ ปารถ

63122000095 นางสาวอริสา จันปุJม

63122000096 นางสาวชุติมา หาญบาง

63122000097 นางสาวศิริลักษณ� แก วพรม

63122000098 นางสาวปรางค�ทิพย� ศิลารักษ�

63122000099 นางสาวจิรัชญา บุทธิจักร�

63122000100 นางสาวพรนภา พลแสน

63122000101 นายพิทักษ�พงศ� เผาผม

63122000102 นายทิพากร ดีดวงพันธ�

63122000103 นางสาวนัดดา วัฒนาโยธิน

63122000104 นางสาวรติมา สุวรรณกูฏ

63122000105 นายกิตติ สุธาตุ

63122000106 นายโกมล ลือชา

63122000107 นายทิยานนท� หม่ืนสุข

63122000108 วาที่ ร.ต.เพชรรัตน� วงษ�พินิจ

63122000109 นายทักษิณ ลูกสีดา

63122000110 นายประชานาถ รัตนวงค�

63122000111 นายอนันต� สุขแก ว

63122000112 นางสาวฐิติกานต� ประกอบ

63122000113 นางสาวปLทมพร พัสลัง

63122000114 นางสาวกวิสรา เสนสอน

63122000115 นางสาวผุสรัตน� พลอยพันธ�

63122000116 นางสาวศศิวรรณ จันอาจ

63122000117 นางสาวเสาวลักษณ� พลอยรัมย�

63122000118 นางสาวเทียนทอง จันทร�สูง

63122000119 นายวีรยุทธ วงษ�คูน

63122000120 นายพรพจน� ศรีวิไลเจริญสุข
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63122000121 นางสาวณัฐรดา ศิริพุมภา

63122000122 นายเชาวลิต วงค�ขันธ�

63122000123 นางสาวชุติมา กองศรีมา

63122000124 นายสาคร บุญมาก

63122000125 นางสาวจิราภรณ� หอมจันทร�

63122000126 นางสาวอรณิช ปMยะนันท�

63122000127 นางสาวนิตยา นันทภาค

63122000128 นายสุขสวัสด์ิ กาบกว าง

63122000129 นายวินัย นรชาญ

63122000130 นางสาวสุวรรณี คุณสุทธ์ิ

63122000131 นายเทวินทร� พูลทรัพย�

63122000132 นายธเนศ สัทธรรม

63122000133 นางสาวปMยรัตน� ประมวล

63122000134 นางสาวสุภาวดี แดนพันธ�

63122000135 นางสาวชุติมา ศร>ีบัวเทพ

63122000136 นางสาวจินดารัตน� รูปใส

63122000137 นางสาวจิณห�วรา สิงห�แก ว

63122000138 นางสาวทรายแก ว ทองสมุทร

63122000139 นางสาวอมรรัตน� พรมลี

63122000140 นายสรศิริ อยูสุข

63122000141 นายสุเทพ พลชัย

63122000142 นางสาวณัฐนารี ดีสุข

63122000143 นางสาวศศิวรรณ บุญใสย�

63122000144 นางสาวณัฐพร กรทรัพย�

63122000145 นายภาณุพงศ� สําโรง

63122000146 นางสาววิไลภรณ� ผุยออน

63122000147 นางสาวชญานี ภูริธร

63122000148 นายอภิเชษฐ� วัลภา

63122000149 นายนิยม ศรีนอย

63122000150 นางสาวสุดารัตน� สงเสริม
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63122000151 นายอิสระชน คุณธรรม

63122000152 นางสาวปทุมวดี ขิมทองหลาง

63122000153 นางสาวพวรรณตรี ชูชื่น

63122000154 นางสาวสุวรรณา วรรณบุตร

63122000155 นางสมปอง วงค�เจริญ

63122000156 นางสาวณัฐมล สายโคกกลาง

63122000157 นางสาวพิชญาภา กาอาจ

63122000158 นางสาวทรรศนีย� จันทร�แจ ง

63122000159 นายชนุดม ธานี

63122000160 นางมยุรีย� ชินพันธุ�

63122000161 นายอภินันท� คุณนาม

63122000162 นายเทวฤทธ์ิ ทัดศรี

63122000163 นางสาวสุดาวรรณ อาจอุดม

63122000164 นางสาวจุฑาทิพย� บุญกล า

63122000165 นายพิสิฏฐ� สาระรัตน�

63122000166 นางจินดารัตน� นามบุตร

63122000167 นางสาวลินดา พอยันต�

63122000168 นางสาวรจนา สวางใจ

63122000169 นางสาวรุงนภา โสดา

63122000170 นายทวีชัย โลหะสาร

63122000171 นางสาวศุภนิดา ไชยชนะ

63122000172 นายยุทธชัย บุญมาลี

63122000173 นายสิทธิพงศ� วงษ�มี

63122000174 นางสาวจิรภรณ� พลถนอม

63122000175 นางสาวจันทร�สุดา ดีดวงพันธ�

63122000176 นางสาววรวรรณ สอดทรัพย�

63122000177 นายเทพฤทธ์ิ ลีทองปราบ

63122000178 นางสาวพรพิรุณ วันโสภา

63122000179 นางสาวจินตนาา ฉิมงาม

63122000180 นางสาวจันทกานต� พลโททอง
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63122000181 นายสุวิทย� พวงศรี

63122000182 นางสาวณัฐพร วุฒิสาร

63122000183 นางสาวลลินดา อักษรวงค�

63122000184 นายทรงพล พลเขตต�

63122000185 นายกรวิทย� มหานุภาพ

63122000186 นายปM>ติเทพ ดาวทอง

63122000187 นายจิรนันท� สาธุจรัญ

63122000188 นางสาวกัณญาภัทร พุมสุข

63122000189 นางสาวสุภาวดี บุญเจือ

63122000190 นายชญานนท� ธรรมปLต

63122000191 นายธนศักด์ิ ทวีพันธ�

63122000192 นางสาวลัดดา สติภา

63122000193 นายสุจินดา ชาลี

63122000194 นายธนาวัฒน� สุวรรณพันธ�

63122000195 นางสาวภิรนันท� เคียงวงค�

63122000196 นางจิราพรรณ คําศรี

63122000197 นายเฉลิมพันธ� ไชยเทพ

63122000198 นายอนันต� โทมี

63122000199 นางสาวณัฐฐา ชาววัง

63122000200 นางสาววนิชพร หนองแคน

63122000201 นางสาวพิมพ�ใจ บุญโสภา

63122000202 นางสาวกนิษฐา สีสาพันธ�

63122000203 นางสาวสุภาพร บุญผุย

63122000204 นางสาวณิชาภา พุฒโสม

63122000205 นายอนุรักษ� นวลวรรณ

63122000206 นางสาวอัญชนา ศิริกา

63122000207 นายกิตติศักด์ิ พรมศาสตรื

63122000208 นางสาวณัฎฐรัตน� พงษ�โพธ์ิ

63122000209 นางสาวปาริชาติ ประสงค�ทรัพย�

63122000210 นางสาวศรีสุดา สุทาวัน
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63122000211 นายพีรณัฐ ประดิษฐ�

63122000212 นางสาวศิริวรรณ นามศรีเมือง

63122000213 นางสาวธนาวรรณ หาญเสมอ

63122000214 นายเกียรติอานนท� ไชยภักด์ิ

63122000215 นางสาวลั่นทม โคตศรี

63122000216 นางสาวชนิดา สุดแสง

63122000217 นายเจนณรงค� โงนมะณี

63122000218 นางสาวนภาพร ยาตา

63122000219 นายจักรพงษ� แสวงพันธ�

63122000220 นายชนาวี ผิวทวี

63122000221 นางสาวศิรินภาพร โพธ์ิจักร�

63122000222 นายวณิชย� ชินทวัน

63122000223 นางสาววนิดา อรกุล

63122000224 นายภัทรกิตติ ปLญญาภา

63122000225 นางสาวภัทราภรณ� แสนปLดชา

63122000226 นายวศิลปN มลาวาสน�

63122000227 นางสาวจิรารัตน� เชื้อคําจันทร�

63122000228 นายวัชรพร สมอฤทธ์ิ

63122000229 นางสาวอาทิตยา ชมชื่น

63122000230 นายวิญญา ดาวัลย�

63122000231 นายยศถนอม แสนวิเศษ

63122000232 นายเกรียงไกร สิงห�เปOPย

63122000233 นายยุรนน แก วคํา

63122000234 นายจักรกริช มานะบุตร

63122000235 นางสาวกาญจนา ทองสามัญ

63122000236 นางสาวบุษยมาส ธานี

63122000237 นายระพีพัฒน� วงค�ชาลี

63122000238 นางสาวเสาวลักษณ� สมละออ

63122000239 นายสัญชาย จารัตน�

63122000240 นางสาวนันทวัน เปOQยมพาย

หน า 8 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000241 นายพิระยุทธ� วิรุณพันธ�

63122000242 นางสาวชลธิชา คงไพบูรณ�

63122000243 นางสาวกมลวรรณ ดอนใหญ

63122000244 นางสาวพรทิพย� ศรีศิลปN

63122000245 นางสาวน้ําฝน วงศ�สุวรรณ

63122000246 นายศรัณย� แก วคําจันทร�

63122000247 นายทศพล เวชกามา

63122000248 นางสาววัชราภรณ� เกษแก ว

63122000249 นางสาวจิรนันท� ศรีฮาด

63122000250 นางสาวณัฐพร ดวงจันทร�แดง

63122000251 นายธนวัตร สิงห�โสภา

63122000252 นายกมล โคตรวันทา

63122000253 นายณรงค�ศักด์ิ บัญญัติ

63122000254 นางสาวอาทิตยา สาลีงาม

63122000255 นางสาวภณิดา หาญบาง

63122000256 นายปMยวัฒน� ชินชาติ

63122000257 นายไพจิตร ปริโยทัย

63122000258 นายภูมิพัฒน� เสาหิน

63122000259 นางสาววริญญา โพธ์ิกระสังข�

63122000260 นายเทพรัตน� ม่ิงสอน

63122000261 นางสาวอรทัย คนเพียร

63122000262 นางสาวสุนิสา นิ้วทอง

63122000263 นางสาวกมลรัตน� บางทราย

63122000264 นายคทาวุธ ปLกโคทานัง

63122000265 นายธีรวัฒน� กมลเลิศ

63122000266 นางสาวอรปรียา อภัยวงศ�

63122000267 นางสาวสกุลรัตน� สมบัติวงค�

63122000268 นางสาวปวีณา พลเขตต�

63122000269 นายจิระศักด์ิ ดวงเนตร

63122000270 นางสาวญาดาฐิตา ศรีปLตเนตร
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63122000271 นายบัญชา หาแก ว

63122000272 นางจงรักษ� ทองอราม

63122000273 นางกฤตยา สิทธิรักษ�

63122000274 นายจารุวงศ� พวงอินทร�

63122000275 นางสาวจันทร�แรม พรมล วน

63122000276 นางสาวหทัยชนก หงษ�แก ว

63122000277 นายธนากร ชารีเลิศ

63122000278 นายกิตติคุณ พูดเพราะ

63122000279 นางสาวกาญจนา สูงห างหว า

63122000280 นางสาวพิศมัย คําโสกเชือก

63122000281 นายณัฐวุฒิ บุญพบ

63122000282 นายอิสระ เหลาเภา

63122000283 นางสาวนิธินันท� สร อยแก ว

63122000284 นายนารถพล นักธรรม

63122000285 นายศิริดล ด ายละออง

63122000286 นางสาวฐาปราณี สมบูรณ�

63122000287 นายสุทัศน� สุขแสวง

63122000288 นายสุรพงษ� อ วนล้ํา

63122000289 นางสาวกฤติยาพร ดําบรรพ�

63122000290 นางสาวสุรัตนา พลธิมา

63122000291 นายวรินทร อมมรคําตัน

63122000292 นางสาวสุมนฑกานต� สุพิพัฒนนันท�

63122000293 นางสาวละออง ชอบศิลปN

63122000294 นางสาวสุธิดา เวียงคํา

63122000295 นางสาวกรรณิการ� สิมมา

63122000296 นายธีระวัฒน� ราชชิต

63122000297 นางสาวอรอารีย� สมบัติ

63122000298 นายสมพงษ� คํามุงคุณ

63122000299 นางพัฒนาพร เทียมสิงห�

63122000300 นางสาวสมฤทัย พ้ืนปูม
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63122000301 นางสาวทิพยวรรณ สีแดงเดช

63122000302 นายอนันต� ศิริทวี

63122000303 นางสาวมณีวรรณ ภูแดงงาม

63122000304 นางนันทพร หนูทอง

63122000305 นางสาวจุฬามณี นิลทองหลาง

63122000306 นางสาวสุพัตรา มุกดา

63122000307 นางสาวรุงทิวา วรรณทอง

63122000308 นายวงศพัทธ� ศรีธรรมมา

63122000309 นางสาวรัตนพร มัตตา

63122000310 นายพงษ�พัฒน� คํ้าคูณ

63122000311 นางสาวจํานงค� รวมเชื้อ

63122000312 นางสาวณัฐวรรณ หอมกลิ่น

63122000313 นางสาวเกณิกา โพธ์ิงาม

63122000314 วาที่ร อยตรีอุทิน เพ็ชธัมรงค�

63122000315 นายพงศ�เทพ ศรีกะสอน

63122000316 นางสาวนิภาพร ศิริผล

63122000317 นายภุชงค� ทองละมุล

63122000318 นางสาวขวัญลักษณ�ลภัส เจริญรักษ�

63122000319 นางสาวนิภาพร ศิริชาติ

63122000320 นายชัยพร แพงจักร

63122000321 นายคมศิลปN สลางสิงห�

63122000322 นางสาวอังคณา บุญโยธา

63122000323 นายพลากร เสนา

63122000324 นายศราวุฒิ สุขเกษม

63122000325 นายวุฒินันท� วงษ�เรียนรอต

63122000326 นางสาวไพรี แสนใจ

63122000327 นางสาวอาริยา สาระพล

63122000328 นายถิรวัฒน� ภาระเวช

63122000329 นายชาญณรงค� อัตพงษ�

63122000330 นางสาวอารีรัตน� ก อนศิลา
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63122000331 นางสาวสิรารม จิตต�สิงห�

63122000332 นางสาวศรินทิพย� กมลรักษ�

63122000333 นางสาวเจนจิรา แก วใส

63122000334 นางสาวชรันญา บุตรตา

63122000335 นายปMยะศักด์ิ วิริยภาพ

63122000336 นางสาวพัชริน สายชาลี

63122000337 นางสาวศศิธร โพธ์ิแฉล ม

63122000338 นางสาวดารินทร� จันทรา

63122000339 นางฉันทนา ใจเด่ียว

63122000340 นายนนทวัฒน� ทวีธง

63122000341 นางสาวแพรแก ว พันธ�ศรี

63122000342 นายภูมิ กล าหาญ

63122000343 นางสาวกาญจนา ทองปลูก

63122000344 นางสาวชญาดา บุญชอบ

63122000345 นายวรรณชัย ศรีหนันท�

63122000346 นายชัยธวัช ฤทธ์ิแสน

63122000347 นายพัตสร ลูกรัตน�

63122000348 นายกิตติชัย รักตรง

63122000349 นางสาวศลิษา ประจิม

63122000350 นางสาวอัจฉรา จันเคน

63122000351 นายกษิด์ิเดช แสงสุมนต�

63122000352 นางสาวนัฐิยาภรณ� โพศาราช

63122000353 นายอนุลักษณ� หาญกล า

63122000354 นางสาวธนวรรณ นิ้วหล า

63122000355 นายเกษตร นนทการ

63122000356 นายศุภณัฐ พูลพูธ

63122000357 นางสาวลลิตา พิญญาณ

63122000358 นางสาวกชกร นามบุญมี

63122000359 นางสาวกาญจนา พิมพ�ผะกา

63122000360 นายสามารถ ทิมินกุล
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63122000361 นางสาวจิราวรรณ จันทร�ดาศรี

63122000362 นางสาววาสนา บุญสิงห�

63122000363 นางสาวทิพวรรณ ลําพันธ�

63122000364 นางสาวอุมาพร สุกใส

63122000365 นายศักด์ิพล บ งพรม

63122000366 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวะรมย�

63122000367 นางสาวสุกัญญา จันทสิทธ์ิ

63122000368 นางสาวสุธิดา สุนะไตร

63122000369 นายวัชระ เขียวรัมย�

63122000370 นางสาวพรชิตา กลางประพันธ�

63122000371 นายปฏิภาณ คําปLญญา 

63122000372 นางสาวอุบลวรรณ พรหมคุณ

63122000373 นายนิพงษ� กุลวงค�

63122000374 นายวุฒิภัทร ศรีสุข

63122000375 นางสาววรรณิภา แสนสามารถ

63122000376 นายฉลองมงคล ศิริปO

63122000377 นายนัฐพล ดงหิงษ�

63122000378 นางสาวกมลทิพย� เชิดชัย

63122000379 นางสาวสุรดา พลชัย

63122000380 นางสาวภรณ�ทิพย� ตาหม่ืน

63122000381 นางสาววัจริน สาธุรัญ

63122000382 นางสาวโยษิตา ฉุนกล า

63122000383 นายวีรยุทธ� พรหมวงศ�

63122000384 นายธีระภัทธ� ศรีนวล

63122000385 นายขจรศักด์ิ สมวงษ�

63122000386 นายนัฐพงษ� นันทโคตร

63122000387 นางสาวธัญญามาศ จูงพันธ�

63122000388 นางสาวธนสรัลพร กลิ่นสุคนธ�

63122000389 นายธนาวุฒิ สกุลพล

63122000390 นางสาวรัศมี ทองออน
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63122000391 นางสาวยุพรัตน� โลหะกุล

63122000392 นางสาวสิษฐ�พัชชา โสมะวงษ�

63122000393 นายพัฒนชัย ไชยอุโคตร�

63122000394 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมบุญ

63122000395 นางสาวณัฐวดี ดําเนินงาม

63122000396 นายพรรวินท� คงศรี

63122000397 นางสาวกาญจนภัทร พันธ�คํา

63122000398 นางสาวรุงทิวา กิจพฤกษ�

63122000399 นางสาวโสภา เสาร�คํา

63122000400 นายจิตรอนันท� ขยายวงศ�

63122000401 นางสาวอากูล สมปาน

63122000402 นายวิษณุ ขอสุข

63122000403 นางสาววยุรี อุดมพันธ�

63122000404 นายธีรภัทร กุลวงศ�

63122000405 นายฉัตรชัย เผาศิริ

63122000406 นางสาวอนุสรา ลุกลาม

63122000407 นางสาวเปาวลี สิงห�เนตร

63122000408 นางสาวชลิตา สาธรเวช

63122000409 นางสาวอัจฌิมา สุวรรณพัฒน�

63122000410 นายกิตติภพ ฉํ่ามณี

63122000411 นางสาวรักชนก สุกุ

63122000412 นายธนารัตน� โสมรักษ�

63122000413 นางสาวปาริชาต พันธ�โกศล

63122000414 นายประจักษ� พันธ�ดี

63122000415 นางสาวนัฐชา กรินรักษ�

63122000416 นางสาวศศิวิมล สุพรรณ�

63122000417 ส.อ.หญิงเพ็ญนภา ไชยเสนา

63122000418 นางสาวมัลลิกา แก วบัวเคน

63122000419 นายมนัส คําโกน

63122000420 นางสาวนันทิชา นันทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000421 นางสาวธัญชนก ยศบุญ

63122000422 นางสาววีริยา เครือผือ

63122000423 นางสาวจําปO เจริญตา

63122000424 นางจุรีพร เสพสุข

63122000425 นางภานรินทร� คุณมาศ

63122000426 นางสาวภูริศา แสงประจักษ�

63122000427 นางสาวนฤมล บัวจันทร�

63122000428 นางสาวปMยพัชร นามศิริ

63122000429 นายวีรชาติ อาจวิชัย

63122000430 นายสหะชัย เที่ยงตรง

63122000431 นายชัชวาลย� อิวชาวนา

63122000432 นายกษิดินท� ศึกษา

63122000433 นายจิรพันธ� บัวภาเรือง

63122000434 นายณรงค�ศักด์ิ วารีพัฒน�

63122000435 นายคณิต ออนงาม

63122000436 นางสาวกัญญา แตงออน

63122000437 นายภัทรดนัย จากผา

63122000438 นางสาวนิตยา ทองปน

63122000439 นายกสิน สารสิทธ์ิ

63122000440 นางสาวพนิตพิชา ธานีพูน

63122000441 นางสาวเสาวิณี ทองศรี

63122000442 นายสุเมธา จิตธรรม

63122000443 นายณัฐวัตร ชวลิต

63122000444 นายสุรจิตร สุขรี่

63122000445 นางสาวปLชญาภรณ� มีลาภ

63122000446 นางสาวบุญลักษณ� รุดชาติ

63122000447 นางนิภาพร เก้ือกูล

63122000448 นายกรกต สุวรรณผา

63122000449 นางสาวชุติมา ชางจักร

63122000450 นางสาวสุภาวรรณ ปLตไตร
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63122000451 นางสาวเบญจวรรณ จันทร� สอง 

63122000452 นายธนพงษ� แก วเนตร

63122000453 นางพัชรี วิหคโต

63122000454 นางสาวสุณิสา หงษ�ภู

63122000455 นายสุริยา ระวังดี

63122000456 นายศุภชัย ชูชี

63122000457 นางสาวสุภาพร สุดดี

63122000458 นายศฎายุ จําปาแพง

63122000459 นางสาววิรินนา เนาวบุตร

63122000460 นายสมเจตน� ลาภมูล

63122000461 นางสาวยุภาพร อุทธาสังข�

63122000462 นางสาวสุมลรัตน� เสียงล้ํา

63122000463 นางสาวจีรวรรณ บุญประชม

63122000464 นายชลทัศน� ศรีดี

63122000465 นางสาววรรณิพร สัมมาวงศ�

63122000466 นางสาวสุภารตี สงเสริม

63122000467 นายปMยะพงษ� ลี้ลับ

63122000468 นายเชษฐภัทร ไชยโยธา

63122000469 นางสาวนงค�เยาว� กุลทอง

63122000470 นางสาวปวีณา ศรีเมือง

63122000471 นางสาวศศิวิมล กล าการนา

63122000472 นางสาวยุวธิดา แสวงผล

63122000473 นายชลนที ทองขาว

63122000474 นายยศกร บํารุงนาม

63122000475 นายปราโมทย� จังอินทร�

63122000476 นายพงษ�ศักด์ิ คณะวงค�

63122000477 นางสาวกันตินันท� วรกิจ

63122000478 นางสาวนิชาภา เรืองเดช

63122000479 นางสาวกฤติมา บุทธิจักร�

63122000480 นางสาวสุวรรณี แสงสุดตา
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63122000481 นางสาวพิชญา คามบุศย�

63122000482 นายเสฎฐวุฒิ หวานคํา

63122000483 นางสาวตริตาภรณ� บุญประสงค�

63122000484 จ.อ.พีรเดช คําทวี

63122000485 นางสาวประเดิม ดุจจานุทัศน�

63122000486 นายสถาพร พันธ�วิไล

63122000487 นางสาวภัทราภรณ� บุญทอง

63122000488 นายชัยนิล ทองเปลว

63122000489 สิบเอกศิริมงคลชัย โลสันเทียะ

63122000490 นายวุฒิศักด์ิ ดวงแก ว

63122000491 นางสาวประภาพร อนุเล

63122000492 นายภูเบศร� นวลพงษ�

63122000493 นายอธิเบศ จันสมุทร�

63122000494 นายภูวนาท สืบชาติ

63122000495 นางสาวเจนจิรา สิทธิหา

63122000496 นายศิริวุฒิ อัศฤกษ�

63122000497 นางสาวเกศวดี สิงห�ดง

63122000498 นายภูธเนศ เทพมณี

63122000499 นางจารุวรรณ เหมือนเหลา

63122000500 นายพงษ�นรินทร� เหลืองเจริญ

63122000501 นายธีรวุฒิ สุภาพันธ�

63122000502 นายนิวัฒน�ชัย นรมาตย�

63122000503 นายจิรยุทธ ยอดมงคล

63122000504 นายปริพัตร จันทร�ออน

63122000505 นางสาวสุรีรัตน� รอดบุญฤทธ์ิ

63122000506 นางสาวจุฬารัตน� เชื้อคําจันทร�

63122000507 นางสาวธิดานันท� ศรีสุข

63122000508 นายวุฒิศักด์ิ สุขสิมมา

63122000509 นางสาวนวลจันทร� โยธามาตย�

63122000510 นางสาวนุชธิดา วงค�สุทธ์ิ
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63122000511 นางสาววิชุดา การะดี

63122000512 นายวิสูตร สุขสบาย

63122000513 นางสาวธิดาภรณ� คะอรัญ

63122000514 นายปMQนเมือง พลอยวิเลิศ

63122000515 นางสาวพัชชรี ทาประจง

63122000516 นางสาวดลนภา บุญรินทร�

63122000517 นางสาวภัทราวดี ไชยนะรา

63122000518 นางสาวพรชนก ไผเลี้ยง

63122000519 นางสาวประภาวรินทร� เหมือนมาตย�

63122000520 นางสาวจิราภรณ� กองคํา

63122000521 นายธีรภัทร� แจมจํารัส

63122000522 นางสาวสโรชา แสงใบ

63122000523 นายศุภสันต� โคตรทารินทร�

63122000524 นางสาวอรอนงค� ศรีรักษา

63122000525 นางสาวปริญญาพันธ� แก วคูณ

63122000526 นายบุญสง บุญเฉลียว

63122000527 นายพิเชษฐา สิมารักษ�

63122000528 นางสาวชอผกา มะดารักษ�

63122000529 นางสาวอรยา จันทพรโสม

63122000530 นางสาวปนัตตา ดวงวัง

63122000531 นางสาววงจินดา จันรอง

63122000532 นายมิรินทร� พาลึก

63122000533 นางสาวชลธิชา ศรีวาปO

63122000534 นางสาวอัญธิกา ศาลา

63122000535 นางสาวรัตนากร ศรีประไหม

63122000536 นายภาณุวัฒน� พัฒนภูมิ

63122000537 นายอนันตชัย สีมาฤทธ์ิ

63122000538 นายกิติเมศวร� บุญประสพธนิน

63122000539 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีนอคํา

63122000540 นางสาวจันทกานต� พรมทวี
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63122000541 นางสาวพนิดา รักดี

63122000542 นายวทัญWู เหมือนเหลา

63122000543 วาที่ร.ต.ศักด์ินรินทร� สถิตรัชตสถาพร

63122000544 นางสาวเจนจิรา หลอดแก ว

63122000545 นางสาวศนพร สมหมาย

63122000546 นางสาวคําบาล พละเลิศ

63122000547 นางสาวธัญญารัตน� เลพล

63122000548 นางสาวสุกัญญา นาทะพันธ�

63122000549 นางสาวนิภาพร ลีปลา

63122000550 นายศักด์ิชัย ศรีวัฒนะ

63122000551 นายชูเกียรติ ทองเหลือ

63122000552 นางนลินี ชัยศิริกุล

63122000553 นางสาวหฤทัย วารสุข

63122000554 นายก องกิดากร มะโน

63122000555 นางสาวกรกนก พรมกลาง

63122000556 นางสาวพรไพร สุทาศิริ

63122000557 นางสาวนิตยา ดรุณพิน

63122000558 นางสาวสุปรียา มูลสาร

63122000559 นางสาวพฤศชล สถานพงษ�

63122000560 นางสาวพลอยพฤกษา พหลสิทธ์ิ

63122000561 นางสาวปMยนุช มงคลมาตย�

63122000562 นายพงศกร ศรีเมือง

63122000563 นางสาวศิริพร บอคุ ม

63122000564 นายนัตติวัชต� ทองโพธ์ิ

63122000565 นายจัตุรงค� วงษ�นิล

63122000566 นางสาวพิชญา ปานทอง

63122000567 นายทรงพล หอมพันธ�

63122000568 นายไตรภพ ศรีออนตา

63122000569 นางสาวธัญญลักษณ� โคตรสมบัติ

63122000570 นางกิตติยา พันวิลัย
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63122000571 นางสาวอรอุมา ตาทอง

63122000572 นางสาวนัดดา นนทวงษ�

63122000573 นายเวนิชย� พานจํานงค�

63122000574 นายศิริชัย โคมชัย

63122000575 นายสังสิต พรมเสน

63122000576 นางสาวหทัยกาญจน� เทียนศรี

63122000577 นายคาวี ใจทอง

63122000578 นางสาวปรางวลัย หินทอง

63122000579 นางสาวณัฐมน ตอกุล

63122000580 นางสาวจิตติมาพร มุงหมาย

63122000581 นางสาวมัลลิกา หินกอง

63122000582 นางสาวปานจิตร ดวงแสน

63122000583 นางสาวทิพวรรณ พรมวงค�

63122000584 นางสาวดวงใจ ทานุจันทร�

63122000585 นางสาวภัคจิรา ฮามจันทร�

63122000586 นายภาณุพงษ� ชายลาด

63122000587 นางจตุพร หินออน

63122000588 นางสาวพนัชกร แสวงบุญ

63122000589 นางสาวชนัญญา รสจันทร�

63122000590 นายปฏิวัติ ยาเพชร

63122000591 นางสาวสรัลพร บาลี

63122000592 นางสาวเก็จมณี รุกไพรี

63122000593 นางสาวกรกนก แก วงาม

63122000594 นายนคร คําเพชรดี

63122000595 นายกิตติชัย ปHองศรี

63122000596 นางสาวดวงจันทร� คนหาญ

63122000597 นายกอบกุล มูลสาร

63122000598 นายภาคภูมิ เวียงคํา

63122000599 นางจริยา สารินทร�

63122000600 นางสาวอารีรัตน� ขาวคล าย
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63122000601 นางสาวอนงค�ศรี บุระกรณ�

63122000602 นายปMยวัฒน� ดีพลงาม

63122000603 นางสาวสุกัญญา ละนิโส

63122000604 นางสาวปรัชญาวดี อําลุนพล

63122000605 นายเสกสรรณ จันทวารี

63122000606 นายณรงค�ศักด์ิ บุญเหลือง

63122000607 นางสาวยุภาวดี คําพันธ�

63122000608 นางสาวรสสุคนธ� ศาสตร�สมบัติ

63122000609 นางสาวอมลวรรณ เพ็ชรรัตน�

63122000610 นางสาวชมชวัล บุตรสอง

63122000611 นายวิเชียร เอการัมย�

63122000612 นางสาวกมลวรรณ คําทอง

63122000613 นายสุทัศน� คงทรัพย�

63122000614 นายไพฑูรย� ไกรทอง

63122000615 นางสาวเจนจิรา หนูหวง

63122000616 นางสาวศิริพร อ วนกลม

63122000617 นายเขมวัฒน� สุระมาตย�

63122000618 นายอภิมุข สุริยะศรี

63122000619 นายกฤษณการณ� วงอัคคะ

63122000620 นางสาวรจนา อาจอารี

63122000621 นายทัชชกร ต้ังณัฐกาญจน

63122000622 นางสาววชิรญาณ� ธนาคุณ

63122000623 นางสาวสุนิทรา สะออนโล

63122000624 นายวัชรินทร� ปลดเปลื้อง

63122000625 นายพุทธิพงศ� ทองออน

63122000626 นางสาวสิริกานต� สีแดง

63122000627 นางกฤษฎ์ิลภัส วัชรปภานันท�

63122000628 นายภูดิศ บุญลักษณ�

63122000629 นางสาวอําภา พรหมอุตม�

63122000630 นายวีระชัย อะทาโส
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63122000631 นางสาวกัลยา จันลาภา

63122000632 นายวุฒินันท� มาลีสิม

63122000633 นางสาวจิรวรรณ คําพันธ�

63122000634 นางสาวอรอนงค� สุภาพ

63122000635 นายไชญา กุลซ่ือ

63122000636 นางสาวสุกัญญา บุญทรง

63122000637 นายนันทพงศ� อรจุล

63122000638 นางสาวกนกทิพย� มะโนมัย

63122000639 นางสาวชนิสรา ไชยพฤกษ�

63122000640 นางสาวสุกัญญา ขอดานกลาง

63122000641 นางสาวศิริพร โสสีสุข

63122000642 นายณัฐพล อินทนนท�

63122000643 นางสาวพรนิตา สงสังข�

63122000644 นายอัศน�วินเดชน� ศรีมา

63122000645 นางสาวขวัญนภา พอบุตรดี

63122000646 นายทรงอํานาจ ชิณพันธ�

63122000647 นางสาวเจนจิรา สิงห�สีทา

63122000648 นายศุภฤกษ� จิตรมาศ

63122000649 นายเกรียงไกร แนวเงินดี

63122000650 นายนวพล แสงวงค�

63122000651 นายนันทวุธ ยืนยาว

63122000652 นายอิศราวุธ สายมาศ

63122000653 นางสาวณัฐชยา ศรีเมืองซอง

63122000654 นายกิตฐิพัฒน� สวางแสง

63122000655 นายธีทณัฐ แสงเดือน

63122000656 นางอริศรา บุตตะ

63122000657 นางสาวภาวิณี ทองสอาด

63122000658 นางสาวกัลยาพร มะวงษ�

63122000659 นางสาวขนิษฐา ฝางคํา

63122000660 นางสาวเรวดี เลางาม
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63122000661 นายอัครเดช อาจสม

63122000662 นายอิทธิพงษ� ภัยแคล ว

63122000663 นายวันชัย เนืองเฉลิม

63122000664 นายถวัลย� เหลาเคน

63122000665 นายมนัส ประยงค�หอม

63122000666 นางสาวศรัญญา สีวะโสภา

63122000667 นางสาวอาริดา ซาเสน

63122000668 นางสาวกรกนก ทองทวี

63122000669 นายสุทธิศักด์ิ บุญลิลา

63122000670 นางสาวถิรนันท� กิตติภาณุกุล

63122000671 นายธีระเดช นามวงศ�ษา

63122000672 นางสาวรัชนี สรึมงาม

63122000673 นางสาววัชรี บุญนันต�

63122000674 นางสาวอรอุลัย ผิวงาม

63122000675 นายอนุรักษ� สรางโศก

63122000676 นายสายธาร ภูขน

63122000677 นายวีระพงษ� พันธุชาติ

63122000678 นางสาวอารียา ขานอยู

63122000679 นายสุขสรรค� คําโกน

63122000680 นายนรุตม�พล พินิจ

63122000681 นางสาวประภาพร จันทร�ไตรรัตน�

63122000682 นายดนัย ไกรแก ว

63122000683 นางสาวน้ําทิพย� เหนี่ยวพันธุ�

63122000684 นายสิทธิชัย บุญโต

63122000685 นายอภิสิทธ์ิ วันทา

63122000686 นางสาวจีรวรรณ ศรีริเรือง

63122000687 นางสาวธิดารัตน� แสงสุวรรณ

63122000688 นางสาวกุณกรณ� สีแสงหนอม

63122000689 นางสาวอาทิตยา สะอาด

63122000690 นางสาวสุดา ฉวีพันธ�
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63122000691 นางสาวอุษณี ก อนศิลา

63122000692 นางสาววรารัฒน� ทองเปลว

63122000693 นายอนุพงษ� สองเมือง

63122000694 นายธํามรงค� ลี้ธนะรุง

63122000695 นางสาวปรียาวดี ยอดงาม

63122000696 นางสาวนิภาวรรณ สอนทอง

63122000697 นางปภัชศันสนีย� ศรีขัดเค า

63122000698 นายพลชนะ พรมสวัสด์ิ

63122000699 นายกฤษณะ ธรรมพิทักษ�กุล

63122000700 วาที่ ร.ต.หญิงสาวินี สมันศรี

63122000701 นางสาวมณีรัตน� เฉียบแหลม

63122000702 นางสาวกิตติยา พวงขจร

63122000703 นางอัมพวรรณ ทักทาย

63122000704 นางสาวนิภาพร อํานวย

63122000705 นายเทวา ไตยวงศ�

63122000706 นายสุวีรชัย ใหมแก ว

63122000707 นางสุทธิตา ชัยเรืองรัชต�

63122000708 นายอภิสิทธ์ิ ดาวัลย�

63122000709 นายจิรายุ รุจิรารังสรรค�

63122000710 นางสาวกรวรรณ แตนหนองฮี

63122000711 นางสาวบุศรา สุภาวะหา

63122000712 นายรังสรรค� การดี

63122000713 นายทินภัทร รวมเชื้อ

63122000714 นายถวัลย� พูลเสนา

63122000715 นายอรรถพล จันทะขันธ�

63122000716 นายสุรวิชา สิงห�คง

63122000717 นางสาวพรพิมล วงค�ภา

63122000718 นางสาวชนิดาภา พิมพ�ทอง

63122000719 นางสาวพัชราวดี ทับทอง

63122000720 นางสาววรัทยา ม วนทอง
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63122000721 นายณภัทร สีดาสาร

63122000722 นางสาวภัทรวดี ธนะชาติ

63122000723 นางสาวรุจิรา วาปOทะ

63122000724 นางสาวนัฐฐิดา วันเฉลิม

63122000725 นางสาวจิราภรณ� บุตรตา

63122000726 นายวรวุฒิ สารราษฎร�

63122000727 นายณัฐวรรธน� พลอามาตย�

63122000728 นางสาววริญญา สังสมานันท�

63122000729 นายชินวุธ คณะราษฎร�

63122000730 นายสาริน แสนสุข

63122000731 นางสาวชไมพร แสนศรี

63122000732 นางสาวสุกันยา รุงเรือง

63122000733 นายนคินทร� ศิร>ิณ

63122000734 นายรักชาติ มาทฤทธ์ิ

63122000735 นายอิทธิพล สํานักนิตย�

63122000736 นางสาววรรณกร สามคูเมือง

63122000737 นายมานะศักด์ิ มะวิญธร

63122000738 นางสาวศิริธร นัสวาที

63122000739 นายอัญชลี พลชาติ

63122000740 นายสิทธิชัย ไพเราะ

63122000741 นางสาวภัชราลัย ด วงนิล

63122000742 นางสาววรรณิดา สาลีกุล

63122000743 นายนัทวัฒน� ประดิษฐ�

63122000744 นางสาวปนัดดา จันแรม

63122000745 นางสาวศศิกานต� สงศรี

63122000746 นางสาวชลธิชา สุขสําราญ

63122000747 นางสาวภูษณิศา อินทะสมบัติ

63122000748 นางสาวธนาภรณ� พุมแก ว

63122000749 นายณัฐธนันท� สืบมี

63122000750 นางสาวสุภาพร ภูครองทอง
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63122000751 นางสาวรัชต�ฐิตานันท� สร อยปLดสา

63122000752 นางสาวอักษราภัค แมนสิงห�

63122000753 นางสาวธนธรณ� ไทยกูล

63122000754 นางสาวอัญชิสา พรหมพิทักษ�กุล

63122000755 นางสาววะลิน ตรงดี

63122000756 นางสาวขัตติยา พุมโพธ์ิ

63122000757 นายสุเมธ แทนทอง

63122000758 นางสาวพิสมัย ผิวขํา

63122000759 นางสาวจุฬาลักษณ� แสวงแก ว

63122000760 นางสาวปMยะพร มัลลานู

63122000761 นายติณณภพ พยอมใหม

63122000762 นางสาวธันย�รดา ผาสุข

63122000763 นางสาวภัทรกันย� สุขเนตร

63122000764 นางสาวอรจิรา ศรีมันตะ

63122000765 นางสาวธัญญารัตน� เลปนถิรางกูร

63122000766 นางสาวปวีณา หิรัญวร

63122000767 นางสาวพิจิตรา ฝางคํา

63122000768 นายศักด์ิณรงค� อุปสาร

63122000769 นางสาวมาริสา มากมูล

63122000770 นายณัฐพงษ� ขําคง

63122000771 นายอภิชา โชคศรี

63122000772 นายณัฐพล แก วทูล

63122000773 นางสาวจิรัฐิติกาล กรรมณี

63122000774 นายธาราดล พูลเพ่ิม

63122000775 นางสาวชนิดา ณุวงษ�ศรี

63122000776 นางสาวยุภาภรณ� พรชู

63122000777 นางสาวสุพัตตรา พันธ�ขาว

63122000778 นางพนมพร อินพวง

63122000779 นางสาวก องศรี สิงหรัญญ�

63122000780 นายรัตนศักด์ิ บุคํา
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63122000781 นายพลาธิป แข็งโตนด

63122000782 นายปรีชา ต นคํา

63122000783 นายวรุตม� ผลบุญ

63122000784 นางสาวอารยา จิตหาญ

63122000785 นางสาวสิริวรรณ บุญแปลง

63122000786 นางสาวรัศมี วงษ�ศิริ

63122000787 นายณัฐพล ชราศรี

63122000788 นายพีระพัทธ� ทาทอง

63122000789 นางสาวสุธิกาญจน� พาปHอ

63122000790 นางสาวสุภาวดี บุญยอ

63122000791 นายปพนธนัย ธรรมศานติบูรณ�

63122000792 นางสาวสุพัฒตรา บุญทรง

63122000793 นางสาวรัตนภรณ� หูตาชัย

63122000794 นายศิริศักด์ิ ศิริมูลตรี

63122000795 นางสาวสุนิษา สาระคํา

63122000796 นางสาวสุภาพร ภูวิชัย

63122000797 นายวงศกร ติกุล

63122000798 นายเสฎฐวุฒิ บุญสนิท

63122000799 นางสาวสุจินดา ทองสาย

63122000800 นางสาวสุนิสา เบิกบาน

63122000801 นายศราวุธ ขันเงิน

63122000802 นางสาววารุณี จรลี

63122000803 นางสาวฐิติยา หนองแคน

63122000804 นายสันติ จันมณี

63122000805 นางสาวนิลภา โสรธรณ�

63122000806 นางสาวยุวรีย� กํ่าแกว

63122000807 นายเกียรติศักด์ิ ศรีชนะ

63122000808 นางกาญจนา ทองปด

63122000809 นางสาวสุกัญญา สมจิตร

63122000810 นายนัฐพงษ� จันทรทาสี
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63122000811 นางสาวสุภัทรา ผันอากาศ

63122000812 นายภัทรพงศ� เพียรพยุห�เขตต�

63122000813 นางสาวดวงคํา สุวรรณศรี

63122000814 นางสาวรัชนี นะสิริ

63122000815 นายสถาบัน สายศักดา

63122000816 นางสาวสุภารัตน� ดงกระโทก

63122000817 นางสาวสุภาวิดา สุวรรณไตรย�

63122000818 นายศิวะ เครือมา

63122000819 นายอรรถพันธ� ขันไชย

63122000820 นายพงศกร แสนลัง

63122000821 นางสาวเพ็ญจันทร� คําภู

63122000822 นางสาววิไลวรรณ บุตรหาญ

63122000823 นางสาวปรียาธร พยัคฆพล

63122000824 นายพิสิษฐ� เจนถูกใจ

63122000825 นางสาวกาญจนา คําแพง

63122000826 นางสาวรัตนาภรณ� นาคะสุนทร

63122000827 นายพีรพล ศุภนัด

63122000828 นางสาวจารุดา สวางแสง

63122000829 นายเกริกพล วงษารี

63122000830 นางสาวพรนิภา ปาสา

63122000831 นางสาวนาฎลดา ดาลาด

63122000832 นายศาสตราวุธ ไชยโพธ์ิ

63122000833 นางสาวชนาพร หอมสมบัติ

63122000834 นางสาวอมรรัตน� ม่ันหมาย

63122000835 นางสาวละอองดาว บุญวัง

63122000836 นางสาวภคอร สุทธิประภา

63122000837 นางสาวอภิญญา สวางวงษ�

63122000838 นางเจริญขวัญ สงวนทรัพย�

63122000839 นายสุรินทร� โพธิสาร

63122000840 นางเบญจพร แนนอุดร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000841 นายวุฒิพล ชาวนาผือ

63122000842 นางสาวชุติมา แกนโทน

63122000843 นางสาวทิพวรรณ เหลาผา

63122000844 นายชีวธันย� ไชยวรรณ

63122000845 นางสาววนิดา สุขสงวน

63122000846 นายฉลอง ภูผา

63122000847 นายสุรชัย เภาตะนะ

63122000848 นายเจษฎา ผดุงสุข

63122000849 นางสาวเยาวพันธุ� อุทาหรณ�

63122000850 นางสาววชิรญา พรหมศร

63122000851 นางสาวรังสินี ผลชะอุม

63122000852 นางสาวพนารักษ� ทองพรม

63122000853 นายธนากร กันนาลี

63122000854 นายณัฐธเดชน� ประดิษฐ�ผล

63122000855 นายคําสุธิตย� จันทร�เวียง

63122000856 นางสาวเสาวลักษณ� สายโพธ์ิ

63122000857 นายจิรายุ พรมจรรย�

63122000858 นายจิตกร จันโท

63122000859 นายฐิตินันท� ขันธเกษ

63122000860 นางสาวอรวรรณ จําปาจูม

63122000861 นางสาวยุธิดา พงษ�สุวรรณ

63122000862 นางสาวปวีณา พลเย่ียม

63122000863 นายทศพร วายะมะ

63122000864 นายณัฐวุฒิ ตันม่ิง

63122000865 นางสาวจุฑามาศ พริ้งเพราะ

63122000866 นายไพบูลย� โพธ์ิเข็ม

63122000867 นายณัฐวุฒิ นนทสิงห�

63122000868 นางสาวปวีณา ไชยนิจ

63122000869 นางสาวเกศรินทร� ปLทมะเวณุ

63122000870 นางสาวรวิวรรณ โกมลศรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000871 นายเนรมิตร มาลัยงาม

63122000872 นางกรองแก ว ดาทอง

63122000873 นางสาวชุติกาญจน� อรอินทร�

63122000874 นางสาวสุวรรณา จันทูล

63122000875 นายกันตภณ จันทา

63122000876 นางสาวศิวพร จันทะสอน

63122000877 นางสาวจิตตรา แต มทา

63122000878 นายเอกราช ทักทาย

63122000879 นายกรวิชWฺ� สายเครือบุญ

63122000880 นายวรุฒม� ขวาน้ําคํา

63122000881 นางสาวกมลชนก ตรีภพ

63122000882 นางสาวยุวภา ออนโสภา

63122000883 นางสาวสุดาพร บัวสด

63122000884 นางสาววิไลพร วงค�กระโซ

63122000885 นายพัชรพงศ� ทองมี

63122000886 วาที่ร อยตรีอิสยาห� ชินวิถี

63122000887 นายอดิศร บุญพิมพ�

63122000888 นางสาวแววตา จันทร�ทอง

63122000889 นายณัฐวุฒิ พลศรีษะ

63122000890 นายณัฐพล ชํานาญ

63122000891 นายวุฒิพงษ� ศรีนิล

63122000892 นางสาวสุพัตรา มงคลสุภา

63122000893 นางสาวพวงแก ว พงค�เพชร

63122000894 นางสาวทิวาพร บุญคืน

63122000895 นางสาวเสาวณี สูสุข

63122000896 นางสนวน เกษรแก ว

63122000897 นางสาวศุภมาส วีระพันธ�

63122000898 นายพรเทพ สมานชม

63122000899 นางสาวพักตร�พิมล กะหะกะสิทธ์ิ

63122000900 นางสาวปMยะดา ไกยศรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000901 นางสาวอรุณลักษณ� บุญย่ิง

63122000902 นางสาวพัชราวดี ยามสงัด

63122000903 นายธนากร นานาวัน

63122000904 นางสาวยาใจ ศรีเพียชัย

63122000905 นางสาวสร อยทอง ทองทัย

63122000906 นายธนภัทร กมลเวช

63122000907 นางสาวนิภาภรณ� เขียวอรุณ

63122000908 นางสาวธิลากรณ� พุมไม 

63122000909 นางสาวจุไรวรรณ งามสม

63122000910 นางสาวดาราพร วงศ�สุด

63122000911 นางสาวสัตตบงกช สายเนตร

63122000912 นายวันเสด็จ บุญมาก

63122000913 นางสาวยุวดี นิยมญาติ

63122000914 นายโกญจนาท พะนัง

63122000915 นางสาวอรอุมา แกนธรรม

63122000916 นายทศวรรษ ไชยศรีษะ

63122000917 นายกอบชัย ศรีสมบูรณ�

63122000918 นางสาวกมลวรรณ พรมทอง

63122000919 นางสาวนรีรัตน� จอมคําสิงห�

63122000920 นางสาวปรียานุช มังสุลัย

63122000921 นายจักรพันธ� บํารุงเพขร

63122000922 นายธวุธ รุงเรือง

63122000923 นายเชิดศักด์ิ พรมบุญ

63122000924 นางสาววิชชุดา ทองมหา

63122000925 นางสาวณัฐธิดา ลีลอบ

63122000926 นางสาวรัตนาภรณ� นุชเนตร

63122000927 นางธมลวรรณ จันเหลือง

63122000928 นางเยาวรัตน� พรรณโรจน�

63122000929 นางสาวนฤมล หอมหวล

63122000930 นายทัชรินทร� ขันทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000931 นางสาวสงกรานต� ตู พิมาย

63122000932 นางสาวเกตุสุดา ปLญญาวงค�

63122000933 นางสาวธนภรณ� ประมวลพรสถิต

63122000934 นางนารี นามพันธ�

63122000935 นางสาวจารุวรรณ ครุธบิน

63122000936 นายวันชนะ นกสงา

63122000937 นางสาวนุชิตา อุสาห�ดี

63122000938 นายบุญชยานันต� แกนแก ว

63122000939 นายภิญโย ปริปุณะ

63122000940 นางสาวน้ําทิพย� เลือกสรรค�

63122000941 นางสาวสุกัญญา โลนา

63122000942 นายพัฒนา ฉิมพลีพันธ�

63122000943 นางสาวณัฐสุดา ดีดวงพันธ�

63122000944 นางสาวปMยวรรณ สายลุน

63122000945 นายสิทธิชัย ศิลปสิทธ์ิ

63122000946 นายนิรันดร� ใจชุม

63122000947 นายดนัยวัชต� ทิพบํารุง

63122000948 นางสาวกัลยาณี หล าธรรม

63122000949 นายกรวุฒิ มูลสาร

63122000950 นางสาวปานขวัญ สีดางาม

63122000951 นางสาวฐิตินันท� มังกร

63122000952 นายมานะ ปะติทุขัง

63122000953 นายชัยชนะ ละมุนมอญ

63122000954 นางสาวนิชุดา ไชยบัน

63122000955 นายวิศวะ ไพจิตร

63122000956 นายพร อมรบ ขันวงษ�

63122000957 นางสาวณภัทร คชพันธ�

63122000958 นางสาวปLทมา ศรีลาชัย

63122000959 นางสาวกมลชนก ศรีประสงค�

63122000960 นายธีระชาติ รักษาศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000961 นายอนันต� อานนท�

63122000962 นางสาวภนิดา จันทโคตร

63122000963 นางสาวนพินปภา เกษมสวัสด์ิ

63122000964 นางสาวปวีย�สุดา สุธาทิพย�เจริญ

63122000965 นายกิตติศัดด์ิ บรรทะโก

63122000966 นายปLญญา บัวใหญ

63122000967 นางสาวกิตติพร ลําไธสง

63122000968 นายสายธาร ยมรัตน�

63122000969 นายศุภรัตน� งามแฉล ม

63122000970 นางสาวชฎาภรณ� โพธ์ิไทรย�

63122000971 นางสาวนิษฐา ฉิมจารย�

63122000972 นายจิรพนธ� เหนี่ยวพันธ�

63122000973 นางสาวจันทร�จิรา ก่ิงสกุล

63122000974 นายวีระ สุภิษะ

63122000975 สิบเอกหญิงสุดาพร สาระพันธ�

63122000976 นายยศกร มีบุญ

63122000977 นายวินัย จงอางจิตต�

63122000978 นางสาวทิตติญา ทองผาย

63122000979 นางสาวกนกวรรณ คําภาละ

63122000980 นายอาทร ทองติด

63122000981 นางสาวระวีวรรณ เลื่อมใส

63122000982 นางสาวนิภา ไกรพัฒน�

63122000983 นายมลตรี กมลพบ

63122000984 นางสาวปาลิดา มงคลสุภา

63122000985 นางสาวศุภรัตน� โอชารส

63122000986 นายณัฐพงษ� ชาญณรงค�

63122000987 นางสาวพรพรรณ จันทิมา

63122000988 นางสาวเบญจพร สวางแสง

63122000989 นางณัฏฐธิดา แย มสํารวล

63122000990 นางณัฏฐณิชา พละงวศ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122000991 นายจัตุพล สงสาคร

63122000992 นางสาวทิพย�วรรณ พุทธพิภักด์ิ

63122000993 นางสาวบุษกร สุระพันธ�

63122000994 นางสาววราภรณ� ทองอินทร�

63122000995 นางสาวศศิลิยะ วงศ�สวัสด์ิ

63122000996 นายณัฏฐวัฒน� สุพร

63122000997 นางสาวเจนจิรา นุมนวล

63122000998 นางสาวอรอุมา แกนการ

63122000999 นายปฏิพาน เสระทอง

63122001000 นางสาวสุธรรมมา บัวทอง

63122001001 วาที่ร.ต.หญิงปภัฎชมณ อิงม่ัน

63122001002 นางสาวดวงใจ ศรีเนตร

63122001003 นายมานพ ธรรมยุติ

63122001004 นายปMยะวัฒ กรุณา

63122001005 นายชยพล วงค�ม่ัน

63122001006 นางสาวสุวิมล บุญทอง

63122001007 นางสาวพิมลวรรณ เศษไธสง

63122001008 นางสาววรดา แสนคํา

63122001009 นางสาวสุภาวดี หมายเก้ือ

63122001010 นางสาวไพจิตร เหง าโอสา

63122001011 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ทรง

63122001012 นางสาวสุพาพร นามสุวรรณ

63122001013 นางสาวศศิกานต� รวยสําราญ

63122001014 นายบวรชัย หาววิชิต

63122001015 นายอานนท� ก่ิงวัน

63122001016 นายจตุรงค� วงศ�แหวน

63122001017 นางสาวรัฐญาภรณ� ศิริภี

63122001018 นายฤทธิเกียรติ โพธ์ิศรี

63122001019 นางสาวธนภรณ� เอี่ยมสงา

63122001020 นางสาวสิริยากร มะณูธรรม
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122001021 นายประชาพัฒน� กําแมด

63122001022 นางสาวนิรมล โพนคํา

63122001023 นางสาววิไลพร อนุภักด์ิ

63122001024 นายนิรัญ บุษรากรณ�

63122001025 นางสาวกฤติยาภรณ� จันทร�ลา

63122001026 นางกัญญาลักษณ� จาผาย

63122001027 นายเอกพันธ� เทียมทัศน�

63122001028 นางธัญลักษณ� อุณวงค�

63122001029 นางสาวอัมพวัน จันทสิงห�

63122001030 นางวิยะดา หินทอง

63122001031 นางสาวกัลญาณี บุญล้ํา

63122001032 นางสาวประกายเพชร มณีนารถ

63122001033 นางสาวณิชาภา ศรีบุญเรือง

63122001034 นางสาวกัญญา ศีลให อยูสุข

63122001035 นายอภิสิทธ์ิ ซ่ึงพรม

63122001036 นางสาวยุภาวดี มงคลเมือง

63122001037 นายภูมิพัฒน� สืบภา

63122001038 นายเอกนิวัฒน� ทนุจันทร�

63122001039 นายลิขิต สิงคาร

63122001040 นางสาวสุปรียา บุญประสงค�

63122001041 นางสาวพัชราวรรณ ศรีวาจา

63122001042 นายวุทธินันท� บัวผัน

63122001043 นางสาววันเพ็ญ วรรณศิลปN

63122001044 นายเฟMร�ส สีนวน

63122001045 นางสาวปณิตา ภูมิพัฒน�

63122001046 นางสาวนิภา มหาราช

63122001047 นางสาวเนตรนภา ศรีทา

63122001048 นายณัฐวุฒิ คําผา

63122001049 นางสาววราภร เพชรอินทร�

63122001050 นางสาวจินทภา นันทะเสน
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63122001051 นายอมรรัตน� สิงห�สวัสด์ิ

63122001052 นางสาวสุรีย�นิภา นาคูณ

63122001053 นายปฏิภาณ ทองพันชั่ง

63122001054 นายกอ โหรานิคม

63122001055 นางสาววนิดา พรมทอง

63122001056 วาที่ ร.ต.อนุรักษ� คนเพียร

63122001057 นายศักด์ิสุริยา เพียงตา

63122001058 นางสาวสุชาดา พิมพ�จันทร�

63122001059 นางสาวศิราพร พ้ืนผา

63122001060 นางสาวนรีรัตน� มะลิบุตร

63122001061 นายฉัตรมงคล สืบบุตร

63122001062 นางสาวกาญจนา การกล า

63122001063 นางสาวกมลเนตร ทิดทัดด วง

63122001064 นายเลิดสิน จันทร�งาม

63122001065 นายณัฐพนธ� เรียนไธสง

63122001066 นายกิตติพงษ� อบแก ว

63122001067 นางสาวสุพัตรา พรมทา

63122001068 นางสาวกานต�พิชชา จุใจล้ํา

63122001069 นายวสันต� เผาสูง

63122001070 นางสาวพิชญา ขํามะสอน

63122001071 นางสาวขวัญฤดี คําพิลา

63122001072 นายพิทวัส เวชกามา

63122001073 นายอภิศักด์ิ นามวงศ�

63122001074 นายทินกร มูลม่ัง

63122001075 นายณัฐพล สุวรรณบูล

63122001076 นางสาวปณิตา กล วยน อย

63122001077 นางสาวสาคร บริสุทธ์ิ

63122001078 นายจิรพัทธ� เหนี่ยวพันธ�

63122001079 นายจักติพงษ� ยาวะโนภาส

63122001080 นางสาวธนารัตน� อินทร�ทอง
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63122001081 นางสาวปฐมาภรณ� พ่ึงกิจ

63122001082 นายพิศาล บุญรอง

63122001083 นางสาวธิรดา กุจะพันธ�

63122001084 นางสาวมณีรัตน� เพ็ชรพลอย

63122001085 นางสาวประภาพร ศรีสมบูรณ�

63122001086 นายอรรณพ สีมาคํา

63122001087 นางสาวเพ็ญนภา สวางเนตร

63122001088 นางสาวธนัชพร สมสินธุ�

63122001089 นางประภาวดี ปMQนละออ

63122001090 นายพัฒนานิคม ผานพินิจ

63122001091 นางสาวชรินทร�ทิพย� วรฉัตรศิระ

63122001092 นางสาวเมธาวี ศักด์ิจําปา

63122001093 นางสาวสุภัสสรา จารุพงษ�

63122001094 นางสาวศิริกัญญา พลศักด์ิ

63122001095 นายธนเกียรติ บุญญติพงษ�

63122001096 นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐสังข�

63122001097 นางสาววลัยลักษณ� บุญทอง

63122001098 นางสาวอธิฐตยา สุดประโคน

63122001099 นายอพิชา บุญรักษ�

63122001100 นางสาวดอกแก ว ถ่ินระหา

63122001101 นายมหัศจรรย� เชื้อประทุม

63122001102 นายผดุงชาติ คําแสงดี

63122001103 นางสาววนิดา สุวรรณคํา

63122001104 นางสาวกาญจนา จันสด

63122001105 นางสาวอัญชนา ไชยแสง

63122001106 นายกิตติพันธ� พวงทอง

63122001107 นายสิทธิศักด์ิ ริมสกุล

63122001108 นายชาตรี ชมภูจันทร�

63122001109 นายดนุวัชร กลมวันดี

63122001110 นายทิพากร ใจดี
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63122001111 นางสาวพลอยไพลิน ศรีพรม

63122001112 นางสาวกุมภา โอทารัมย�

63122001113 นางสาวอริสา บุญทรง

63122001114 นางสาวณิชกานต� เพ็ชรสูงเนิน

63122001115 นายติณณภพ ศุภโกศล

63122001116 นางสาวพรชฎา แจ อุบล

63122001117 นายธีระพงษ� พวงประยงค�

63122001118 นางสาวธัญญารัตน� นาระทํา

63122001119 นางสาวพัชรี นามทองใบ

63122001120 นางสาวรุ งนภา ชัยวงค�ษา

63122001121 นายพิพัฒน� เวชกามา

63122001122 นายภัทรเดช เสียงสนั่น

63122001123 นายชัชวาลย� จันทรสาขา

63122001124 นายพิทยากร ฝอยทอง

63122001125 นางสาวเมธินี มานะชีพ

63122001126 นางสาวกฤติกา อาธิเวช

63122001127 นายณัฐกุล ชนะกุล

63122001128 นางสาวสุนิศา ศุภเสถียร

63122001129 นายชวกร ไชยคํา

63122001130 นางสาวยุพารัตน� ปLททุม

63122001131 นางสาวอภันตรี พลศิลา

63122001132 นางสาวศรัญยา สารบรรณ

63122001133 นางสาวสุมิตตา เพชรวารี

63122001134 นายณัฐวุฒิ ศรีใสไพร

63122001135 นางสาวเตือนจิตร� ชางถม

63122001136 นายอนิรุทธ มงคล

63122001137 นางสาวปวีณา สุกรณ�

63122001138 นายพงษ�พัฒน� โพธิพันธ�

63122001139 นายอนุวัฒน� จันทสาร

63122001140 นางสาวศิริวิมล ชูด วง
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63122001141 นายถาม�พร จันทร�แปHน

63122001142 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พันธ�ศรี

63122001143 นางสาวจิรัชยา ประสานวรรณ

63122001144 นายอภิสิทธ์ิ พวงศรี

63122001145 นายวิชัย คําเชิด

63122001146 นางสาวสิริยากร ศรชัย

63122001147 นางสาวจินตนา กันยามา

63122001148 นายปรัชญา ชมาฤกษ�

63122001149 นางสาวทานตะวัน โคตรวงศ�

63122001150 นางสาวเกวลี สายแก ว

63122001151 นางสาวปนัดดา พิลาศรี

63122001152 นายธนชิต แสนเริง

63122001153 นางสาวชรินรัตน� ฐานทอง

63122001154 นายชวลิต สายเสนีย�

63122001155 นางสาววิยะดา เเข็งเเรง

63122001156 นางสาวพิชญาภา ชูเลิศ

63122001157 นางสาวกนกวรรณ เชื้อไทย

63122001158 นางสาวปMยะธิดา โตมร

63122001159 นางสาวอัญมณี สารบุญเรือง

63122001160 นายบํารุง เวฬุวนาธร

63122001161 นางสาวเสาวณี งามพร อม

63122001162 นางสาวศรัณย�พร พันธ�ศรี

63122001163 นายวันชัย ไมสูงเนิน

63122001164 นางสาววิชุดา สิงห�เสน

63122001165 นางสาววรรณกานต� คําจันทร�

63122001166 นางสาวจุฑารัตน� งามแฉล ม

63122001167 นางสาวไอลดา แสงสีบับ

63122001168 นายเจษฎา หนูทอง

63122001169 นางสาววรรณนิศา ไกรเพชร

63122001170 นางสาวเพชราภรณ� วรรณวงษ�
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63122001171 นายปกภณ เจียตินะ

63122001172 นายธีระศักด์ิ ชรารัตน�

63122001173 นางสาวสุทธิดา ดวงตา

63122001174 นางสาวสุตาภัทร วิลัย

63122001175 นางสาวมยุรา สามารถ

63122001176 นางสาวเจนจิรา อภินันท�

63122001177 นายชัยชยุตฒ� โสธาตุ

63122001178 นายจักรพงษ� บุญสนิท

63122001179 นางสาวศุภลักษณ� บุสสะวะ

63122001180 นายธนรักษ� โถทอง

63122001181 นายเสกสรรค� ดอนเสนา

63122001182 นางสาวพรนภา ชาวทอง

63122001183 นางสาวลัดดาทิพย� อุปมา

63122001184 นางสาววีระยา ปาวะพรม

63122001185 นายอดิศักด์ิ ไชยพิเดช

63122001186 นางสาวอรุญภัสร� พาลี

63122001187 นายศราวุธ สุวรรณบูลย�

63122001188 นางสาวชลลัดดา ทองสีมา

63122001189 นางสาวลําใยทิพย� พิศดาร

63122001190 นางสาวสุดารัตน� ชูรัตน�

63122001191 นายไพทูรย� คงงาม

63122001192 นางสาวสุนทรีย� สมศรี

63122001193 นางถวาน อย ประเสริฐสิน

63122001194 นางสาวชาลินี ไชยแสง

63122001195 นางสาววรรณภา เงินม่ัน

63122001196 นางสาวมยุรี เดชคําภู

63122001197 นางสาวสุจิตรา สุภโกศล

63122001198 นายเจนณรงค� เพ็งพา

63122001199 นางสาวปMยะรัตน� ลวดลาย

63122001200 นางสาววารี นาโสก
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63122001201 นางสาวนันทนัช โจระสา

63122001202 นางสาววงศ�สิริ ดาวัลย�

63122001203 นายวิระพงษ� ชัยพร

63122001204 นางจีระภา ระย ายาว

63122001205 นางสาววาสนา อินทร�เลี้ยง

63122001206 นางสาวจุฬาลักษณ� วงศ�งาม

63122001207 นางสาวสุภาพร กาฬสินธุ�

63122001208 นายณัฐวุฒิ น อยวรรณะ

63122001209 นางสายฝน อันมาก

63122001210 นางสาวกนกพร สร อยสิงห�

63122001211 นางสาวลลิตา รวมวงษ�

63122001212 นางสาวธัญลักษณ� อักขรพันธ�

63122001213 นางสาวกมลรัตน� แวงวรรณ

63122001214 นางสาวพรนภา นารินทร�

63122001215 นายสมพงษ� สายวรณ�

63122001216 นางสาวกนกอร สุพิมพ�

63122001217 นายนิวัตร ตู ทอง

63122001218 นางสาวอวยพร บุญเทียม

63122001219 นายทวีศักด์ิ บุญธรรม

63122001220 นางสาวปMยะราภรณ� ออนคํา

63122001221 นางสาวพิศมัย วินทะชัย

63122001222 นางสาวนัดวิภา ยอดดํา

63122001223 นายพัชรพล สัญลักษณ�

63122001224 นายกฤตเมธ โคตรสวาง

63122001225 นายฉลอง แสงทอง

63122001226 นางสาวจุฑามาศ วิลามาศ

63122001227 นายสุรชัย ทุมโนน อย

63122001228 นายนนทวัฒน� สิงห�การ

63122001229 นางสาวณัฐพร พงษ�ศิริ

63122001230 นายวิชญะ สาธุจรัญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122001231 นางสาวปรียานันท� หยาดน้ํา

63122001232 นายสุระกิจ ฤทธ์ิศรีบุญ

63122001233 นางสาวนภัสสร แซเอา

63122001234 นางสาวสุวนันท� โคตรพงษ�

63122001235 นายกิตติวุฒิ อังกาบ

63122001236 นางสาวอมรทิพย� ศิริมนตรี

63122001237 นางสาวกฤษณา วงษ�ทอง

63122001238 นางสาวเจนจิรา อุทัย

63122001239 นายธนากร รีพล

63122001240 นางสาวสุกัญญา บุญบัง

63122001241 นายสุทธิพงษ� เฟZPองทอง

63122001242 นายวสันต� วันนา

63122001243 นายรัฐพล ศรีหล า

63122001244 นางสาววราภรณ� พ้ืนผา

63122001245 นางสาวณฐอร ถุนาพันธุ�

63122001246 นายอรรถสิทธ์ิ บุญแปลง

63122001247 นางสาววิภาวี วอทอง

63122001248 นางวาริสา พวงทอง

63122001249 นางสาวธันยพร แสนสุด

63122001250 นางทินพร ประจบจันทร�

63122001251 นางสาวอรพิน พุกพิลา

63122001252 นางสาวอนัญพร จําปามนต�

63122001253 นายปLฐน�ปวีร� บุญสนิท

63122001254 นางสาวจารุวรรณ บุญโยธา

63122001255 นางสาวนิตยา ไผแก ว

63122001256 นางสาวกรรณิการ� จันทา

63122001257 นายธนชิต ศิริแสน

63122001258 นายธวัชชัย สืบสร อย

63122001259 นางสาวสุชิราภรณ� บัวงาม

63122001260 นายภูวดล เสนสนาม
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63122001261 นางสาวแก วกาญจน� ไกรสรสวัสด์ิ

63122001262 นายเชี่ยวชาญ คําโสภา

63122001263 นายสุรศักด์ิ มังศรี

63122001264 นางสาวคณิศร บัวทอง

63122001265 นายนพลักษณ� พิรา

63122001266 นางสาวชนาธินาถ พยัฆจันทร�

63122001267 นางสาวณัฐนรี บุญฉวี

63122001268 นางสาววนิดา อินเทพา

63122001269 นายยุทธชัย ศรีวรสาร

63122001270 นายเจษฎา โสดาวงศ�

63122001271 นายชุมพล กระโพธ์ิ

63122001272 นายชัยกาล พละสรรค�

63122001273 นางสาวน้ําทิพย� แสนคํา

63122001274 นางสาวบุษบา พระสุจันทร�

63122001275 นายไชยา เชื้ออุน

63122001276 นายอิทธิพล ศรีผุย

63122001277 นางสาวศิริกัญญา มังษา

63122001278 นายวรรณชัย วงค�คําตา

63122001279 นางสาวชนาพร บุดดี

63122001280 นางสาวรัตนา โคตรวัน

63122001281 นางสาวกนกวรรณ สืบทรัพย�

63122001282 นางสาวศิริยากร พอกว าง

63122001283 นางสาววลัยลักษณ� เหมาะเจาะ

63122001284 นายนิรันดร� ทาทอง

63122001285 นายศรายุทธ ใกล แก ว

63122001286 นางสาวสุนิดา ชุมนวล

63122001287 นายวัฒนา แสนทวีสุข

63122001288 นายชาญชัย มะณีพันธ�

63122001289 นางสาวสุวิมล นรบุตร

63122001290 นายธนาวุฒิ สัญจร
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63122001291 นางสาวอรวรรณ นันทะสิงห�

63122001292 นางสาวณัฐนรี วราหะ

63122001293 นางสาวอรัญญา ยุบลพันธุ�

63122001294 นายเชิดศักด์ิ สุวรรณไตรย�

63122001295 นายธวัชชัย แก วกัญญา

63122001296 นายไตรภพ รดารงค�

63122001297 นางสาวสายฝน บุญมานพ

63122001298 นางสาวฑิตฐิตา บัวพันธ�

63122001299 นายเกรียงไกร รมโพธ์ิ

63122001300 นายฉันทพล อินธิบุตร

63122001301 นางสาวเบญจมาศ ศิรินัย

63122001302 นายติณณภพ บัวเหลา

63122001303 นางสาววันนิดา ศรีพันธ�

63122001304 นายธวัชชัย หูตาชัย

63122001305 นางสาวนิรมล ทองพรม

63122001306 นางสาวทศพร สุวรรณศรี

63122001307 นางสาวศศิวิมล นันทะสิงห�

63122001308 นายทศพล ศรีจันทร�

63122001309 นายประภากร แรมดอน

63122001310 นางสาววชิราภรณ� ปLQนทองหลาง

63122001311 นางสาววลัยลักษณ� สูบุญ

63122001312 นางชารียา กุมลา

63122001313 นางสาวสุธาลินี ใจคิด

63122001314 นางสาวบุษยา ผลศิริ

63122001315 นางสาวกรวรรณ แก วหยาด

63122001316 นายจักรกพล ทนดี

63122001317 นางสาวกฤติกา อาธิเวช

63122001318 นายจุมพล จันทอง

63122001319 นางสาวณัฐรดา สุรเสน

63122001320 นางสาวภานุมาศ ดวงแก ว
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63122001321 นางสาวรุงทิวา ปลัดสังข�

63122001322 นายจตุรภัทร ผิวงาม

63122001323 นายวุฒิชัย หาวรรณ�

63122001324 นางสาวธนวรรณ วันชม

63122001325 นายพงศธร สายเสน

63122001326 นางสาวปMยะรัตน� สายจันทร�

63122001327 นางสาวกุลภัทท� อันนอก

63122001328 นายพิบูลย� สุดสังข�

63122001329 นางสาวกฤษณา ชาญจิตร

63122001330 นางสาวณิชาภัทร เศตรศิลปN

63122001331 นางสาวนรินทร เสาศิริ

63122001332 นางสาวเนตรนภา ดอนเจยล

63122001333 นางสาวนภาพร จันทร�พรหม

63122001334 นางสาวกรุณา วงศ�สุวรรณ

63122001335 นางสาวรัตนาพร พลคํา

63122001336 นางสาวสุพัตรา ประทุมพล

63122001337 นายชัชฤทธ์ิ ฤทธิมาศ

63122001338 นายชนะศักด์ิ สาธุชาติ

63122001339 นายนิธิรัตน� เกียรต์ิเจริญกฤต

63122001340 นางสาววรวรรณ ศรีสุข

63122001341 นางสาวเฟZQองฟHา สุทธัง

63122001342 นายสถาพร บุรกรณ�

63122001343 นายนิกร อันทชัย

63122001344 นางสาวอารีญา พวงชมภู

63122001345 นางสาวไตรรัตน� ที่ดี

63122001346 นางสาวศศิธร ศรีเจริญ

63122001347 นายสมเกียรติ สุวรรณภาชน�

63122001348 นายดนัยกุล อุนใจ

63122001349 นายวีระวัฒน� สวาทรัมย�

63122001350 นางสาวมลฤทัย ปวงรัตน�
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63122001351 นายพิทักษ� อุรโลก

63122001352 นางสาวพัฒนา พละที

63122001353 นางสาวนําพร แสงทอง

63122001354 นางสาวณัธินัน ศร>ีเอม

63122001355 นายภิรมย� ไชยสิน

63122001356 นางสาวภัสรา สุรําไพ

63122001357 นางสาวสุภากร พงษ�แสน

63122001358 นางสาวพนา พันธ�พจน�

63122001359 นางสาวขวัญฤทัย นวลจันทร�

63122001360 นางสาวพิมพิไล ต นกันยา

63122001361 นางสาวมนัสนันท� ภูจันหา

63122001362 นายชูชัย ปุณเสรีพิพัฒน�

63122001363 นายสิทธิพงค� นวลสิงห�

63122001364 นางสาววาสนา แสนสีดา

63122001365 นางสาวสุธาทิพย� พายุบุตร

63122001366 นางสาวภาวิณี ม่ิงขวัญ

63122001367 นางสาวอัมพาพันธ� วิมลพันธ�

63122001368 นางสาวกมลชนก แก วมณี

63122001369 นายโพธ์ิชัย กุดประทาย

63122001370 นายธีรภัทร� เเวนเเคว น

63122001371 นายจักรกฤษณ� แสงภักด์ิ

63122001372 นางสาวพัทญา คนไว

63122001373 นางสาวลักขณา ยาวะโนภาส

63122001374 นางสาวรัชดาภรณ� สุดตา

63122001375 นางสาววิภาวี บังศรี

63122001376 นายธนัตถ� ชาลีรัตน�

63122001377 นายกีรติ คุ มครองทรัพย�

63122001378 นางสาวจารุวรรณ แปHนประโคน

63122001379 นางสาวมาลัยพร แสงวงค�

63122001380 นางสาวอภิญญา สายแวว
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63122001381 นายนครินทร� สุดสนธ์ิ

63122001382 นายกฤษณะ คําเเดง

63122001383 นายปริญญา ผาโพธ์ิ

63122001384 นางสาวเปรมกมล พันธุชาติ

63122001385 นางสาวฤทัยรัตน� ศรีบัว

63122001386 นางสาวแสงจันทร� ไชยสุวรรณ

63122001387 นางสาวพิมลพรรณ จารุตัน

63122001388 นางสาวณัฐฐิพร วงศ�ษา

63122001389 นางสาวฐิติมา สงศรี

63122001390 นางสาวอุมาพร คําแสนราช

63122001391 นายอนุสรณ� คํามุงคุณ

63122001392 นางสาวกาญจนภา โภคา

63122001393 นางสาวเพชรมณี ธีคะพงษ�

63122001394 นางสาวอาทิตยา นาดี

63122001395 นายพัฒนพร วังคะฮาต

63122001396 นางสาวสุภาวดี ยอดอาจ

63122001397 นางสาวศุภิสรา ไรวิบูลย�

63122001398 นางสาวสุภาพร บุญเจือ

63122001399 นางสาวกุลณัฐ ดอนนอก

63122001400 นายพงศธร สมฤาแสน

63122001401 นางสาววรรณิภา สมสิน

63122001402 นางสาวกัลยาณี ชะนาปติ

63122001403 นายณัฐสุพล เทียมวงค�

63122001404 นายสกุลรัตน� เสรีพิยารัตน�

63122001405 นางสาวไอรดา ศรีละพรม

63122001406 นางสาวจิราพร พวงมอญ

63122001407 นายพิทักษ� แข็งแรง

63122001408 นางสาวยุพรรค โหมดมวง

63122001409 นายชวลิต เจริญวัฒน�

63122001410 นางสาวยุพา พานโมก
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63122001411 นายณรงศักด์ิ ศรีเมือง

63122001412 นางสาววรรณธิดา หอมนาน

63122001413 นายอติชาติ วงศ�ไกร

63122001414 นางสาวปMQนแก ว เนตรวงศ�

63122001415 นายกําจัด ชัยภูมิ

63122001416 นายอาทิตย� ทองน อย

63122001417 นางสาวปวีณสมร คําภักดี

63122001418 นางสาวอุไรรัตน� แสนสุข

63122001419 นางสาวณัฏฐ�กานดา ซามงค�

63122001420 นายปรีชา สายเพชร

63122001421 นายธนวรรธน� รัตนสวนจิก

63122001422 นางสาวเมทิกา สุทธิกุล

63122001423 นายธีรศักด์ิ กันหา

63122001424 นายภานุนาถ มงคลภัทร�

63122001425 นางสาวพิชชาภา จันทะคูณ

63122001426 นายฐิติกร เหรียญทอง

63122001427 นายอธิคม สุวรรณการ

63122001428 นางสาววชรพร บุญตะวัน

63122001429 นางสาวเบญจพร ทองเภา

63122001430 นายอัมพร จอมคําสิงห�

63122001431 นางสาวเวธกา แก วดวงใหญ

63122001432 นางสาวอภิชญา สุวรรณศรี

63122001433 นางสาวธนัญญา จวงพันธ�

63122001434 นายชัยธวัช จันทร�หอม

63122001435 นายพิพัฒน�พงศ� บรรลุ

63122001436 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิเศษ

63122001437 นายอุทิตย� บุญจรัส

63122001438 นายปริวัตร สายสอน

63122001439 นายพัฒนพงษ� อินผิว

63122001440 นายเฉลิมพงษ� ผาลี

หน า 48 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122001441 นางสาวทิพอาภา ทาสมบูรณ�

63122001442 นายธีระยุทธ สํานักนิตย�

63122001443 นางสาวสิริรัตน� หล าสงค�

63122001444 นายธนพร พิมพ�ทรัพย�

63122001445 นางสาวกฤติยา อาจวิชัย

63122001446 นายพีระพัฒน� สีบัวคํา

63122001447 นายเสนห� ทองไสล

63122001448 นายณัฐพงษ� คงใจดี

63122001449 นายกิตติศักด์ิ อนุพันธ�

63122001450 นายวทัญWู อนุนิวัฒน�

63122001451 นางสุดารัตน� จําปาน อย

63122001452 นางสาวนัทยา ปLดถาพิมพ�

63122001453 นายคมกฤษณ� จันทร�แก ว

63122001454 นางสาวปภัสสร ภูมิลาวัลย�

63122001455 นายสรรเสริญ ทัดเทียม

63122001456 นางสาวประไพรพัด สอนจิตร

63122001457 นายชัยพฤกษ� แสนทวีสุข

63122001458 นางสาวนาราภัทร ชารีบุตร

63122001459 นางสาวอริสา สิทธิกุล

63122001460 นางสาวรัตนาภรณ� งามแก ว

63122001461 สิบโทอาทิตย� ลายทอง

63122001462 นางสาวกาญจนา เลี่ยมดี

63122001463 นายสิทธิพงษ� ประการแก ว

63122001464 นางสาวฐิติพร พรมเกษ

63122001465 นางสาววชิราพร ภูนิลวาลย�

63122001466 นางสาวจันทกานต� บรรเทา

63122001467 นางสาวขวัญชนก นามพิทักษ�

63122001468 นายภัทรพล ผึ้งประสพ

63122001469 นางสาวจินดารัตน� สมเสนา

63122001470 นางสาวสุภัสสร มนตรีโพธ์ิ
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63122001471 นางสาวพรชิตา ผองจิตร

63122001472 นางสาวสิริกร คําวงค�ษา

63122001473 นางสาวบุปผาชล ล้ําประเสริฐ

63122001474 นางสาวกัญญารัตน� จุลทัศน�

63122001475 นางสาวดรุณี พลเย่ียม

63122001476 นางสาววรัญญา แสงสวาง

63122001477 นายกิตติพัฒน� สายคํา

63122001478 นางสาวอรทัย บัวสอน

63122001479 นางสาวพัชรินทร� ศรีธรรม

63122001480 นายศราวุธ หาญเสนา

63122001481 นางภรณ�รวี พ่ึงวงศ�

63122001482 นางสาวศิริรัตน� สันทาลุนัย

63122001483 นายนนทวัฒน� กลางประพันธ�

63122001484 นายภูผา ตะเคียนสก

63122001485 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร�

63122001486 นายสุรชัย ภูหาด

63122001487 นายทวีชัย ใสกันดก

63122001488 นางสาวดวงกมล จันดีสาร

63122001489 นางสาวภัทราภรณ� บุญสังข�

63122001490 นางสาวมุนินทร�ธิรา ใสสอง

63122001491 นายณัฐพนธ� สุตะฌาย�

63122001492 นางสาวจินตหรา บุตรโคษา

63122001493 นางสาวอมรรัตน� จันทร�พรหม

63122001494 นางสาวนันทนา คําออน

63122001495 นางสาวนิภาพร สุทาบุญ

63122001496 นางสาวฐิริยา เจริญ

63122001497 นางสาวภรณ�ทิพย� กองกาญจน�

63122001498 นายธวัชชัย พาลึก

63122001499 นายนครินทร� เดชทะสร

63122001500 นางสาวศุภรดา รัตนบํารุง
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63122001501 นางสาววิภาพร แสงสวาง

63122001502 นางสาวอังศุมาลิน ก อนคํา

63122001503 นางสาวอัมพร ศรีคํา

63122001504 นางสาวชลธิชา วงษ�จําปา

63122001505 นางสาวขวัญอัมพร ตีผาลาด

63122001506 นางสาวอรพรรณ ศรีลาศักด์ิ

63122001507 วาที่ร อยตรีจักรพงษ� มาลา

63122001508 นางสาวศิริรัตน� นิลโชติ

63122001509 นายกิตติพงษ� ไชยฤทธ์ิ

63122001510 นายพรชัย มูลสินธ�

63122001511 นางสาวสรรเพชุดา ต้ังพิทักษ�ไกร

63122001512 นายภาณุพงศ� จันทร�เจริญ

63122001513 นางสาวอารีรัตน� ศรีไหม

63122001514 นางสาวสมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง

63122001515 วาที่ ร.ต.ชมะนันท� สุขศรี

63122001516 นางสาวสุภาวิตา บุญมาใส

63122001517 นางสาวพัชริดา สังคะฤก

63122001518 นางสาวเกศริน จันทรารักษ�

63122001519 นางสาวพลอยตะวัน พวงทอง

63122001520 นายธนศักด์ิ ย่ิงยศ

63122001521 นายอิศราวุฒิ พรหมโท

63122001522 นายอนุชิต ย่ิงยง

63122001523 นางสาวโสภิดา เคหาวัตร

63122001524 นางสาวนนทิกาญจน� เกลียวเพียร

63122001525 นางสาวดารัตน� จารุสิน

63122001526 นางสาวอาจรีย� นาโสก

63122001527 นางสาวลักขณา วรสาร

63122001528 นางสาวจันทร�จิรา หาไชย

63122001529 นายสุภาพ ปลื้มใจ

63122001530 นางสาวดวงตา อุปสาร
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63122001531 นางสาวศลิษา จาภา

63122001532 นางสาวพิชญาพร บางใบ

63122001533 นางสาวภัทราลดา บรรจมาตย�

63122001534 นางสาวศิริพร มณีกาวี

63122001535 นางสาวสุธิษา พรมเวียง

63122001536 นายประไพพงษ� มะโนชัย

63122001537 นายกฤษฎา เจริญย่ิง

63122001538 นางสาวนพรัตน� ไชยแสง

63122001539 นายชนินทร� แสงไสว

63122001540 นางสาวสิรินทรา ศรีผองงาม

63122001541 นางสาวพัชรินทร� หงส�สุข

63122001542 นายบุญยืน ทวีพจน�

63122001543 นางสาวนราธร จันทะเวช

63122001544 นางสาวสกุณา คะเนวัน

63122001545 นายอนุวัฒน� คะเณรุพันธ�

63122001546 นางสาวนัทกานต� ศรีทอง

63122001547 นายเทพการุณ ชนะพันธ�

63122001548 นายธนวัฒน� ทองทาบ

63122001549 นางสาวทิพภาพร ธุรี

63122001550 นายศรายุทธ ศิริพงษ�

63122001551 นางสาวสุดาพร บูรณ�เจริญ

63122001552 นางสาวสุภาภรณ� วงศ�มา

63122001553 นายเกริกเกียรติ แก วก่ิง

63122001554 นายภากรณ� ดาสี

63122001555 นายปวรุตม� พรมบุตร

63122001556 นายวุฒิพงษ� บุญม่ังมี

63122001557 นายเอกสิทธ์ิ กาประสิทธ์ิ

63122001558 นางสาวเพียงชีวา ศิวะศาสนพงศ�

63122001559 นายนฤบดินทร� ระดาบุตร

63122001560 นางสาวรัศฑิรา วงษ�ศรีจันทร�

หน า 52 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122001561 นายสุริยะ พีรยาวรากร

63122001562 นายชานนท� ชาบุหลัน

63122001563 นางเกศกนก สายสิงห�

63122001564 นางศิรินันท� หันชัยศรี

63122001565 นายดํารงพล เกสัง

63122001566 นายวัชรากร ต นโพธ์ิ

63122001567 นางสาวเกษสุดา บุญชู

63122001568 นางสาวเจนจิรา แก วปุม

63122001569 นางสาวสุดใจ สงศรี

63122001570 นางสาวณัฐธิดา ศรีทอง

63122001571 นางสาวสุกัญญา สหัสจันทร�

63122001572 นายสมรรถชัย บุญชิต

63122001573 นางสาวสุพรรษา ลอยพิลา

63122001574 นายธีรพงษ� สายยศ

63122001575 นางสาวชลธิชา สําเภา

63122001576 นางสาวทัสมา เวชสวัสด์ิ

63122001577 นางสาววรรณพร ประสานสุข

63122001578 นายวิศรุต เพียรสดับ

63122001579 นางสาวชมภู แสงเดือน

63122001580 นายอมเรนทร� เกิดสุข

63122001581 นางสาวกุลธิดา ผองแผ ว

63122001582 นางสาวศรัณยา ศรีรัตน�

63122001583 นางสาวรสริน จันทง

63122001584 นางสาวชลิดา สุวรรณพันธ�

63122001585 นางสาวกาญจนา เวชกามา

63122001586 นางสาวสุจิตตรา พรมเด่ือ

63122001587 นางสาวกฤษฎาภรณ� ยะฮาด

63122001588 นายเกียรติศักด์ิ สีใส

63122001589 นางสาวนารีรัตน� นาโสก

63122001590 นายสุทธิรักษ� ธานี
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63122001591 นายศรายุท ศรีบุรมย�

63122001592 นายพิษณุ สุขเกษม

63122001593 นางนภัสนันท� พิมพ�เพ็ง

63122001594 นายสมมาตร คุ มภัย

63122001595 นางสาวสุกานดา ลืนภูเขียว

63122001596 นายปLณณวิชญ� คณาสาร

63122001597 นายสุทธิพศ สุวรรณกูฏ

63122001598 นางสาวอังสุมารี เมืองโคตร

63122001599 นายวีระศักด์ิ สุพร

63122001600 นางสาวนริศรา แผนทอง

63122001601 นางสาวชอทิพย� นาเจริญ

63122001602 นายธราดล บุญก อน

63122001603 นายนนธวัช จันทาทอง

63122001604 นายพงศกร ศรีอําพร

63122001605 นางสาวสุนิตา นาศรี

63122001606 นายบุญธรรม กระโพธ์ิ

63122001607 นางสาวพนิดา ผานสถิน

63122001608 นางสาวปุยนุน แสวงผล

63122001609 นางสาวสุรีย�ภรณ� พรมลาย

63122001610 นางสาววรางคณา ศรีขันชะมา

63122001611 นายปฏิภาณ ดงพระจันทร�

63122001612 นายอัศวิน สังเกต

63122001613 นางสาวกัญจน�รัตน� พรหมวงศ�

63122001614 นายสราวุฒิ เพชรจํารัส

63122001615 นางสาวนิภาพร พรมศิริ

63122001616 นางสาวมุทิตา อินสอน

63122001617 นางสาววีนัตน� แสนเลิง

63122001618 นางสาวรุงทิพย� สุดชา

63122001619 นางสาวจิราพร ลุนพันธ�

63122001620 นางสาวจินตหรา แสนสิงห�
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63122001621 นางสาวดาวเรือง ลมเชย

63122001622 นางสาวณหทัย อภัยศิลา

63122001623 นางสาวปMยวรรณ พันธมี

63122001624 นางสาวพลอยไพลิน เชื้อนิจ

63122001625 นางสาวศิริพร ศรีปLตเนตร

63122001626 นางสาวนิตยา สุดถนอม

63122001627 นางสาวธิฆัมพร อินทะปLญโญ

63122001628 นางสาวหทัยทิพย� มุทุจิตร

63122001629 นางสาวศิริธร ผานพินิจ

63122001630 นางสาวนิรมล พายุบุตร

63122001631 นางสาวศิรประภา ขุมทอง

63122001632 นางสาวอินทิรา สุพรรณ�

63122001633 นางสาวสุทธิดา กาลวงษ�

63122001634 นางสาววิชุดา ยอดคําตัน

63122001635 นางสาวสุทธีรา มีชัย

63122001636 นางสาวพรรณิภา ศิริจันดา

63122001637 นางสาวณัฐมล สีงาม

63122001638 นางสาวปวีณา สุพล

63122001639 นางสาวสุพา พงษ�สถิตย�

63122001640 นางสาวเปมิกา ศรีสวาง

63122001641 นางสาวเสาวลักษณ� ใจม่ัน

63122001642 นายเกรียงศักด์ิ บุญชวลิต

63122001643 นางสาวประภาศรี วิริยะวิญWู

63122001644 นางสาวยุวากร ซาเสน

63122001645 นางสาวนันทิยา เงียบสุข

63122001646 นางสาวศิริญญา ศรีประจันทร�

63122001647 นายมนัสวิน สารีบุตร

63122001648 นายฉัตรชัย เหลาหาไชย

63122001649 นางสาวสุภาพร หลักหาญ

63122001650 นายเกียรติศักด์ิ กันตะภาค
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63122001651 นางสาวณิชกานต� กันยะวงค�หา

63122001652 นางสาวมินทร�ตรา กลิ่นปทุมทิพย�

63122001653 นายปฐวี จันนา

63122001654 นายพิสุทธ์ิ มีศิริ

63122001655 นางสาวธิดา บุญสอน

63122001656 นางสาววลินดา สารบุญ

63122001657 นายอดิศักด์ิ ภาคี

63122001658 นางสาวชรินทร�ทิพย� ศิริประทุม

63122001659 นางสาวสิราพร ศรีสรรณ

63122001660 นางสาวพรพรรณ เพ็งวัน

63122001661 นางสาวเมธาวรรณ กองไชย

63122001662 นายวัลลภ ศิริสุวรรณ

63122001663 นายยุทธนา นามวิชา

63122001664 นางสาวจิราพร ศรีแก วกูล

63122001665 นางสาวชมพู ต นจันทร�

63122001666 นางสาวณัฐธิดา สมร

63122001667 นางสาวปรัชญากร ชูรัตน�

63122001668 นางสาวศรสวรรค� ประเสริฐศรี

63122001669 นางสาวภควดี ผลบุญ

63122001670 นางสาวสุนิศา กะรัมย�

63122001671 นางสาวปLทมวรรณ สายแวว

63122001672 นางสาวพัชรี สุขขินต�

63122001673 นางสาวสริดา อินยานวน

63122001674 นางสาวกฤษณา เพ่ิมพูล

63122001675 นางสาวปาริชาติ ขันแข็ง

63122001676 นายกิตติชัย ศรีไชย

63122001677 นางสาววิจิตรา คณาดี

63122001678 นายคมกริช สิมศรี

63122001679 นางสาวชลวิชชา ศรีสุรัตน� 

63122001680 นางสาวสุกัญญา ไพศาล
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63122001681 นายภูวดล ยอดไฟอินทร�

63122001682 นางสาวธิดารัตน� คําจันทร�

63122001683 นางสาวสุปราณี คําศรี

63122001684 นางสาวสุฟHา วงตาผา

63122001685 นางสาวชาลิณี จิตรเฉลียว

63122001686 นายสุทธิพงศ� สุทธิกุล

63122001687 นางสาวฉันทณี แก วนิล

63122001688 นางศิริรัตน� รูปคม

63122001689 นางสาวนิตยากร พรมะลี

63122001690 นายพนัส วิโกสม

63122001691 นายประพันธ�พงศ� อุดมลาภ

63122001692 นางสาวรัตติยากร โสลิภา

63122001693 นางสาวนฤมล กองสุข

63122001694 นางสาวณิชชาวีณ� ปHองกัน

63122001695 นางสาวจินตหรา ปHองกัน

63122001696 นายเชาวัฒน� พรหมเสนา

63122001697 นายณรงค�ฤทธ์ิ อนุพันธ�

63122001698 นางสาวกรรณิกา ปLญญา

63122001699 นางสาวศรีสุดา แผงเพ็ชร

63122001700 นางสาวกวีรัตน� แก วสมุทร

63122001701 นางสาวศิริรัตน� บัวงาม

63122001702 นางศิริพร ผดุงสุข

63122001703 นายนัฐวุฒิ กะมณี

63122001704 นายธนันชัย ไกยะวินิจ

63122001705 นางสาวพรนภา เหลาดี

63122001706 นางกนกวรรณ ศรีโตคร

63122001707 นายธีรวุฒิ ปาละวงค�

63122001708 นายลิขิต โชติมุข

63122001709 นางสาวขนิษฐา รุ งแก ว

63122001710 นางสาวขวัญอุบล ประดับเสริฐ
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63122001711 นางสาววิลัยพร กันยะลา

63122001712 นายภาณุมาศ อินธิราช

63122001713 นายธรรศ ธัญมนตรี

63122001714 นายภคินทร� สมรูป

63122001715 นายเกียรติพล ระยับศรี

63122001716 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรธรรมรงค�

63122001717 นายธนากร ดวงขําทวีสุข

63122001718 นางสาวรุงฤดี พรหมสวัสด์ิ

63122001719 นางสาวรัตนากร คูณะโคตร

63122001720 นางนวพร บัวแก ว

63122001721 นายกาญจนศักด์ิ ศรีสุดโท

63122001722 นางสาวนัยนา ขนัดนา

63122001723 นางสาววาทินี เตาทอง

63122001724 นางสาวสุนีย� ศรีวรรณ�

63122001725 นางจําเนียร สุขสบาย

63122001726 นายนนทนันท� นนทวี

63122001727 นางสาวปารีณา เกิดโสม

63122001728 นางสาวชลิตา ศิลาวงศ�

63122001729 นายกฤษดาวุฒิ ภักดีเลิศ

63122001730 นายสถาพร บัวงาม

63122001731 นายฐิติพงศ� สุวรรณมาโจ

63122001732 นางสาวเพ็ญบุญญา สุรพัธนกุล

63122001733 นางสาวพรพิมล แซหวอง

63122001734 นางสาวจิตรสุดา สืบศรี

63122001735 นางสาววัชรีวรรณ อาหนาน

63122001736 นางสาวนลินี สาธุการ

63122001737 นางสาวลลิตา สูงเนินเขต

63122001738 นางสาวกนกวรรณ แก วหอม

63122001739 นางสาวสิชาพัชร� ใจเที่ยงจรัสกูล

63122001740 นายเกียรติคุณ โกมลศรี

หน า 58 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122001741 นายทวีฉัตร เจริญศิริ

63122001742 นายทองไม แสนศรี

63122001743 นายธีระพัฒน� แถลงธรรม

63122001744 นางสาวศิริวงศ� สะวิสัย

63122001745 นายเฉลิมศักด์ิ เงินอนันต�

63122001746 นายวัชรินทร� จันทะสิงห�

63122001747 นางสาววิไลพร ทองจันทร�

63122001748 นางสาวสุภาพร หอมลําดวน

63122001749 นายราชยุต สีลาบุตร

63122001750 นายวรวิทย� ทองสัมฤทธ์ิ

63122001751 นางสาวฐิตารีย� เสนาพันธ�

63122001752 นางสาววาสนา ดวงแก ว

63122001753 นางสาววิภาพร พรหมจ๋ิว

63122001754 นางสาวสุดารัตน� ยืนทนต�

63122001755 นายเรืองศักดฺ>> ประทีปทอง

63122001756 นางสาวศิริวรรณ คําผง

63122001757 นางสาวนริศรา ประดวงชื่อ

63122001758 นายธีรพงษ� ทวีพัฒน�

63122001759 นางสาวชนมณี คําตัน

63122001760 นางอําไพ ยินดี

63122001761 นายไชยฤทธ์ิ คุณราช

63122001762 นางสาวธนาภรณ� บรรพต

63122001763 นายปรัชญา ออนน อม

63122001764 นายยุทธนา พูลเพ่ิม

63122001765 นายยุทธภูมิ จําชาติ

63122001766 นายจักรพันธ� หัตถดล

63122001767 นางน้ําฝน พรมจันทร�

63122001768 นายคําพอง ไกรวิเศษ

63122001769 นางสาวกษมา ศรีเดช

63122001770 นางสาวปาริชาติ สุขดี
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63122001771 นางสาวกิลิตา พรมลักษ�

63122001772 นางสาวกันธิชา เข าเมือง

63122001773 นายจิรโชติ จําปาทอง

63122001774 นางสาวจริยา มวงประเสริฐ

63122001775 นางสาวจันทร�จิรา ศรีสระคู

63122001776 นางสาวเนตรนภา สันธิ

63122001777 นางสาวแววนภา คําเสียง

63122001778 นายสถาพร ก อนเรณู

63122001779 นางสาวชุติมา วงศ�ใหญ

63122001780 นายแสงเพชร สุราช

63122001781 นายอิสรา มากุล

63122001782 นายศรัณยู แปHนกลาง

63122001783 นายธนภัทร คงยืน

63122001784 นายจําลักษณ� บุญพานะ

63122001785 นางสาวจินตหรา ละนาม

63122001786 นางสาวชมพูนุท กัญญาสาย

63122001787 นายกัญจ� ลอแท

63122001788 นายอธิวัฒน� กํ่าสนาม

63122001789 นางสาวกาญจนา สุวรรณคํา

63122001790 นายวัชริศ พิมภักด์ิ

63122001791 นางสาวปนัดดา คําภาวะ

63122001792 นางสาวชนนิกานต� ศรีบัว

63122001793 นายอรรถพล แก วศิลา

63122001794 นางสาวสศิฤดี ขยันทํา

63122001795 นางสาวธิดารัตน� นาหอม

63122001796 นางสาวจินดารัตน� สุริเตอร�

63122001797 นางสาวบัวรอน ธนอวน

63122001798 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�ใหญ

63122001799 นางสาวจิราวรรณ ขันตี

63122001800 นางรัตนา จันทะสิงห�
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63122001801 นายอนุชาติ จันทร�แรม

63122001802 นายไกรวุฒิ ไกรยรัตน�

63122001803 นายนฤชา กฤษณะกาฬ

63122001804 นายประกาศิต บุญทศ

63122001805 นายเกรียงไกร ทองพูน

63122001806 นางสาวลัดดาวรรณ ฑีฆะพันธ�

63122001807 นางสาวรังสินี ศรีเมืองบุญ

63122001808 นางสาวสิริวรรณ จันทนา

63122001809 นายศตวรรษ ชนะพล

63122001810 นายธวัชชัย ธนูไตร

63122001811 นายสุรัตน� ตลับทอง

63122001812 นางสาวชนัญญา น อยเงิน

63122001813 นายนลธวัช บัวขาว

63122001814 นายณรงค�ศักด์ิ รักชาติ

63122001815 นายอนุชา ด วงทอง

63122001816 นางสาวเกศินี ภูมาพันธ�

63122001817 นางสาวปริศนา มีหิริ

63122001818 นางสาวสไบนาง พันเพ็ช

63122001819 นางสาวเจนจิรา ไหมมี

63122001820 นางสาววาสนา อุรากุล

63122001821 นางสาวพิณทุพร สืบชมภู

63122001822 นายเอกพล โชติมุข

63122001823 นางสาวนลินญา พูนพิน

63122001824 นางสาวภัสสร แนนอุดร

63122001825 นางสาวทวีพร กลมเกลียว

63122001826 นางสาวชุติมา ขวัญธนู

63122001827 นางสาวกิตติญา สิทธิจินดา

63122001828 นางสาวปรางค� ชม จันทร� วัน

63122001829 นายสมบัติ สําเภานนท�

63122001830 นายศุภกรานต� แสงทอง
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63122001831 นางสาวศศิมา บุตรราช

63122001832 นางสาวฐิติภา เพงหากิจ

63122001833 นางสาวสุนิสา เครือคํา

63122001834 นางสาววรรณิศา สุขศรี

63122001835 นางสาวมณทิชา ฉลาดดี

63122001836 นางสาวดรุณี นิยมชาติ

63122001837 นางสาวนุสราพร แซเล า

63122001838 นายปLญญา ผาเหลา

63122001839 นายชินภัทร ผาใต 

63122001840 นางสาวจารุวรรณ คําแนน

63122001841 นายอนุพนธ� ทองอนันต�

63122001842 นางสาวสุณี จันทพันธุ�

63122001843 นางวัลภา วงษารัฐ

63122001844 นายวาทเนศ ทองมณี

63122001845 นางสาวกมลชนก ทองดี

63122001846 นางสาวรติกาญจน� มะเส

63122001847 นางสาวนิศานาถ เกตุศักด์ิ

63122001848 นางสาวปาริชาติ แสนโสม

63122001849 นางสาวนฤมล แสงใสแก ว

63122001850 นางสาววัชราภรณ� แสนตลาด

63122001851 นางสาวกานต�ชนิต โชติรัตน�

63122001852 นางสาวรัตนาภรณ� จํานงการ

63122001853 นางสาวประภัสสร เที่ยงแน

63122001854 นางสาวพรทิพย� ก อนวิมล

63122001855 นางสาวกรกนก สารมานิตย�กุล

63122001856 นางสาวสุจิตรา เพียรเสมอ

63122001857 นายอภิวัฒน� คํากรฤาชา

63122001858 นายสมพร สุวะจันทร�

63122001859 นางสาวนันทิญา แก วรักษา

63122001860 นางสาวรัตนาภรณ� วิรุณพันธ�
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63122001861 นายธีรศักด์ิ สารคุณ

63122001862 นางสาวสุภามาศ รักคม

63122001863 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งคําลุน

63122001864 นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ

63122001865 นายชานนท� มีมานะ

63122001866 นางสาวสุนิสา ศาลางาม

63122001867 นางสาวจินนพรชัย วังคะฮาต

63122001868 นายอภิรักษ� เสนาพรม

63122001869 นางสาวสุภาภรณ� เกษมณี

63122001870 นางสาวจุฑามาศ สมรักษ�

63122001871 นายทวีศักด์ิ บอแก ว

63122001872 นายไชยพร นิกร

63122001873 นางสาวระพีพรรณ เนื้อขาว

63122001874 นายกิตติชัย บุสมงคล

63122001875 นายพิเชษฐ� ปุณขันธ�

63122001876 นางสาวปMยะนุช ปLญญาวงค�

63122001877 นายเพทาย มุขพรหม

63122001878 นายธวัชชัย กระแสเทพ

63122001879 นางสาวสุชาวดี แชะรัมย�

63122001880 นายธวัชชัย พรมรัตน�

63122001881 นางสาวเจนจิรา วรรณทอง

63122001882 นางสาวนภสววรณ ศิรินัย

63122001883 นางสาววิภาดา ขันตรี

63122001884 นางสาวกมลชนก มีคํานิล

63122001885 นางสาวนุจริยา วระพุฒ

63122001886 นางสาวศิริพร สีหาภาค

63122001887 นางสาวพรพรรณ อสิพงษ�

63122001888 นางสาวจันทร�สอน สีมาวัน

63122001889 นางสาวสุภาภรณ� อักษร

63122001890 นางสาวพิไลลักษณ� ภิรมย�
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63122001891 นายเมตไตร นิละวัน

63122001892 นางสาวนิลุบล ศิริกิจ

63122001893 นายสุชาติ พิทักษ�

63122001894 นางสาวพิชญธิดา เหมือนเหลา

63122001895 นายปกรณ� พรหมมา

63122001896 นางสาวปMยดา งามแสง

63122001897 นางสาวจินดารัตน� คํามุงคุณ

63122001898 นางสาวนิสาชล คงม่ัน

63122001899 นางกัลยกร พรหมคุณ

63122001900 นางสาวธัญญารัตน� จันดาพันธ�

63122001901 นางสาวหทัยรัตน� พุดชอ

63122001902 นางสาวสุโรจนันท� วงศ�ขันธ�

63122001903 นางสาวอรทัย แสนจันทร�

63122001904 นางสาวจุรีพร ลมดี

63122001905 พลทหารปMยณัฐ ม วนทอง

63122001906 นางสาวกนกพร จักรศรี

63122001907 นางสาวอรทัย พิลาแดง

63122001908 นายสุทธิชัย แกนอินทร�

63122001909 นายอัษฎายุธ มณีใสย

63122001910 นางสาวบุตรชรัตน� ผุดผอง

63122001911 นายมรกตร� อยูสุข

63122001912 นายธิษณุพงษ� วงค�หงษ�

63122001913 นางสาวอัญชุลีพร จันคํา

63122001914 นายเอกชัย ศรีดา

63122001915 นายอดิศักด์ิ คุณสวาง

63122001916 นายศุภชัย เข็มทอง

63122001917 นางสาวสุณัฏฐา ศรีสะอาด

63122001918 นายอนันต� แก วหล า

63122001919 นางสาวปราณปริยา สมบูรณ�

63122001920 นางสาวมลทิราวัลย� เบ าทอง
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63122001921 นางสาวจักภัทสรัณย� คูประสิทธ์ิ

63122001922 นายพลเชฏฐ� บุญจิตร�

63122001923 นางสาวธนัญธร แสนทวีสุข

63122001924 นายอนาวิน พลศรี

63122001925 นางสาวนริตา ทิคะชน

63122001926 นางสาววรุณยุพา คําหลอม

63122001927 นางสาวเกศรินทร� จันปุJม

63122001928 นางสาวจินตนา บัวไขย

63122001929 นายประวิทย� ใยสูบ

63122001930 นางสาววิไลลักษณ� คําขัน

63122001931 นายจริยชาติ วิโจทุจ

63122001932 นางสาวกัณฐิกา บุญชอบ

63122001933 นายพงษ�สิทธ์ิ ดงภูยาว

63122001934 นางสาวจิตติมา กันยะวงค�หา

63122001935 นางสาวนิตยา โยควัฒน�

63122001936 นางสาวณัฐสุดา แสนทวีสุข

63122001937 นายสมชาย เหมาะทอง

63122001938 นางสาวพรจุรี วิชัย

63122001939 นางสาวสมฤดี ชวยสุข

63122001940 นางสาวชุติมา วิระบรรณ�

63122001941 นางสาวพรณภา สีลารวม

63122001942 นางสาวรุจน�จิรา ตูมไทย

63122001943 นางสาวเพ็ญพร รอดกลาง

63122001944 นายภานุชิต จันสวาง

63122001945 นายปรีชา แสงภักดี

63122001946 นายกัลปN หิรัญธนกุล

63122001947 นางสาวอําพร สิงห�ธร

63122001948 นายสรรพวิท ชินะโชติ

63122001949 นางสาวกริดกมล แต มทา

63122001950 นางสาวกัญญารัตน� พรมลักษ�
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63122001951 นายณรงค�ศักด์ิ สพสิงห�

63122001952 นายอนุพงษ� ศิริจันทร�

63122001953 นางสาวสุภรัตน� ตุ มจันทร�

63122001954 นายภวัต ยาวะโนภาส

63122001955 นางสาววิภาวี นาควานิช

63122001956 นางสาวณรากร กลีบนิมิตร

63122001957 นายศรัณย� สายสีแก ว

63122001958 นายเอกรัตน� หินทอง

63122001959 นายสนธยา พลทา

63122001960 วาที่ร.ต.หญิงประกาย พันชารี

63122001961 นายเอกลักษณ� ศรีอรัญ

63122001962 นางสาวฐนิชา วรรณคํา

63122001963 นายชยกร ซ่ือตรง

63122001964 นางสาววาสนา ม วนทอง

63122001965 นายธนพล สระบัวคํา

63122001966 นางสาวมลฤดี กํายาน

63122001967 นางสาววีนัส มีวงศ�

63122001968 นายพรพรหม แจมใส

63122001969 นางสาววราภรณ� นามวงค�

63122001970 นางสาวสุกฤตา อุดมพันธ�

63122001971 นายอนุพงษ� แหลงสนาม

63122001972 นางสาวอรวรรณ พอชมภู

63122001973 นางสาวปาณิศา จันทิมา

63122001974 นายภัทราวิทย� มีมาก

63122001975 นางสาวดิษราภรณ� กืกทอง

63122001976 นางสาวกรรทิมา พรมศิริ

63122001977 นางสาวประภากรณ� อินธิชัย

63122001978 นางสาวดวงทิพย� แซเล็ก

63122001979 นายจิรชีพ จําปาทอง

63122001980 นางสาวรุจิรา พันชน
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63122001981 นางสาวนงนุช วงกลม

63122001982 นางสาวประกายกานต� ใจแก ว

63122001983 นายนิติ สุดบอนิจ

63122001984 นายเจตรินทรื พวงพิกุล

63122001985 นางสาวประกายเพชร กาญจนพัฒน�

63122001986 นางสาววรรณนิภา ภาคทอง

63122001987 นางสาวอริญญา จินดาวงษ�

63122001988 นางสาวขนิษฐา ศรีมุงคุณ

63122001989 นายมงคลวรชิต ทาเงิน

63122001990 นายชัยยา ถาวร

63122001991 นายเอกรัตน� ยุวบุตร

63122001992 นายนันทวุฒิ คงศรี

63122001993 นางสาวมณีรัตน� พัวพันธ�>แสง

63122001994 นางสาวสุกานดา กะฐินสี

63122001995 นางสาวนภาพิศ จันทิมา

63122001996 นางมัณฑนา จันทเสน

63122001997 นางสาววีระชา บุญศรัทธา

63122001998 นางสาวนิภาพร พันลํา

63122001999 นางสาววิสนี ศรีพูล

63122002000 นางสาวลภัสรดา วงค�โหงน

63122002001 นายณรงค� จิมรัมย�

63122002002 นางสาวรุงอรุณ บุญนํา

63122002003 นางสาววิภาดา เวชกามา

63122002004 นางสาวศศิธร คันศร

63122002005 นางนิตยา อรอินทร�

63122002006 นางสาววาสนา ค าเกวียน

63122002007 นางสาวเพ็ญศรี สารทรัพย�

63122002008 นางสาวพัชรธิดา จิตจันทร�

63122002009 นายสถิตคุณ แซลิ้ม

63122002010 นางสาววิลาวรรณ สุวรรณ
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63122002011 นายภานุวัฒน� บุญทรัพย�

63122002012 นางสาวทัศนีย� ปริโยทัย

63122002013 นายอาทิตย� ทองจันทร�

63122002014 นางสาวอรัญญา ชัยมาตร

63122002015 นายสุริวงษ� วองไว

63122002016 นางสาวทิพวรรณ คนเพียร

63122002017 นางสาวพรทิพา ไตยราช

63122002018 นางสาวศิริพร สุพร

63122002019 นายวสันต� ศรีไชย

63122002020 นางกาญจนา วิลา

63122002021 นางสาวจริยาพร ศรีสุทธะ

63122002022 นางสาวจิตราพร กายอง

63122002023 นายสันติภาพ กุลวงค�

63122002024 นางสาวชนัญชิดา อดุลพงษ�

63122002025 นางสาวกัญญาณัฐ แก วบัวสา

63122002026 นางวิไลวรรณ ชัยนาม

63122002027 นายยุทธชัย ฤาชัย

63122002028 นายอาทิตย� เต็มดวง

63122002029 นายอภิชาติ ประถมภาส

63122002030 นายประชา อารีรักษ�

63122002031 นางสาวสุวนันท� บุญศรัทธา

63122002032 นายศตวรรษ ผลแก ว

63122002033 นายณัฐพล เขจรสิทธ์ิ

63122002034 นางสาวปวีณา พยุพัด

63122002035 นางสาวทุมพร บุญเรือง

63122002036 นายอุดม บุญทอง

63122002037 นายณัฐพล พวงบุตร

63122002038 นายธนากรณ� บุญพงค�

63122002039 นางสาวกวิศา ประมูลพงษ�

63122002040 นางสาวสุภาภรณ� มาลุจันทร�
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122002041 นางสาวปMยะดา คนเพียร

63122002042 นางไพรวัลย� ศิริจันทร�

63122002043 นางสาวจิตติมา หงษ�ศรี

63122002044 นายภัทรพงษ� มิตจิต

63122002045 นางสาวอัยลดา หนูเผือก

63122002046 นางสาวเกศสุดา มากดี

63122002047 นางสาวเทวิกา ศรีธรรม

63122002048 นายอภิวัฒน� บุตรบุญชู

63122002049 นายจักรพันธ� ขาวงาม

63122002050 นายพนัสพงษ� ไชยเอนก

63122002051 นายวัลลภ ปลื้มกมล

63122002052 นางสาวฐิติกร ทับทิมหิน

63122002053 นางปริยากรณ� ทองเขียว

63122002054 นายอนุรักษ� ศรีเลิศ

63122002055 นางสาวสุธิพร สุดสวาท

63122002056 นางสาวพนิดา หงษ�สุวรรณ�

63122002057 นางสาวกัลยารัตน� บุญทองมาก

63122002058 นางสาวอรุณีย� พวงปLญญา

63122002059 นายชลธี โมทะจิตร

63122002060 นายอัษฎางค� พิสนธ�

63122002061 นายกิตติธัช อินทะโส

63122002062 นายครรชิต คําหาร

63122002063 นางสาวธารทิพย� ถ่ินนาไห

63122002064 นายเฉลิมภค ม่ันกตัญWู

63122002065 นางสาวอัจฉรา จําชาติ

63122002066 นายศุภชัย เจริญรัมย�

63122002067 นางสาวจันทรืจิรา วรรณทวี

63122002068 นางสาวตวงรัตน� อรามรุงเรืองศรี

63122002069 นายวิทวัส จันทร�หา

63122002070 นางสาวชัชชญา มาลาสาย
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63122002071 นางสาวศุภักสร วงค�หาญ

63122002072 นางสาววาริศา ไชยพฤกษ�

63122002073 นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ

63122002074 นางสาวกมลชรัตน� น อยห างหว า

63122002075 นางสาวการะเกด เก้ือกอแก ว

63122002076 นางสาววิลาวรรณ จันทร�เทศ

63122002077 นายศรายุทธ อุณาพรหม

63122002078 นางสาวสิริภูรินท� ทองเฟZQอง

63122002079 นางสาวศศิปรียา แพงวงค�

63122002080 นางสาวปาลิดา สมจันทร�

63122002081 นายพิษณุศิลปN มีศิริ

63122002082 นายอรรถพล สุขสงวน

63122002083 นางสาวอําไพวรรณ แสนหยุด

63122002084 นางสาวพิมพ�ประการัง ไวยพันธ�

63122002085 นายศิวกร เนื้อทอง

63122002086 นางสาวชนิกานต� ใจแสน

63122002087 นางสาวนัยเนตร เข็มมา

63122002088 นายเชาว�วรรธน� สาขนินท�

63122002089 นางสาวณัฏฐา สําโรงแสง

63122002090 นายปรัชญา วงศ�คํามา

63122002091 นางสาวเสาวณิต โพธิกะ

63122002092 นางสาวอําพร คําเปลว

63122002093 นายชัยยุทธ โคตมา

63122002094 วาที่ร อยตรีหญิงจริยา วรรณคง

63122002095 นางสาวกนกวรรณ สุดเส นผม

63122002096 นางสาวฐิตาพร จําลองสอง

63122002097 นางวรรณิภา นักธรรม

63122002098 นายมงคล แก วหลอ

63122002099 นางสาวอรวิสา สืบเสนาะห�

63122002100 นายจักรพันธ� บุญยา
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63122002101 นางสาวอุษา จงรัมย�

63122002102 นางสาวชุติมา เกิดโมลี

63122002103 นางสาวกฤษณา สําราญ

63122002104 นางสาวรัชดาวรรณ สีหานาท

63122002105 นางสาวศศิวิมล จันทะพันธ�

63122002106 นายจิตกร หลงทวีป

63122002107 นายนันทวัฒน� อินทา

63122002108 นางสาวจุฑามาศ ใจหนึ่ง

63122002109 นางสาวแพรวพราว จันทร�ภูงา

63122002110 นายสุรนัย ดวงสวาง

63122002111 นายปLญญา คงตางาม

63122002112 นายปรีชา จันทร

63122002113 นางสาวอุไรพร กองมณี

63122002114 นายชัชวาลย� ฤทัยธนานนท�

63122002115 นางสาวพจณี แก วพินึก

63122002116 นางสาวสุจิตรา สามิลา

63122002117 นางสาวสุดาพร ประกอบการ

63122002118 นายสิทธิชัย ขุนนาค

63122002119 นายมานพ ชะบา

63122002120 นางปรารถนา โพธ์ินอก

63122002121 นายอภิจิตร ยอดมาลี

63122002122 นางสาวพัชรินทร� ไรลือคํา

63122002123 นายดนุพัฒน� รุงเรือง

63122002124 นายสุทธิพงษ� พรมชัย

63122002125 นายจิรัฎฐ� พรวิชกุล

63122002126 นายวิชัย ประก่ิง

63122002127 นางสาวอ อยทิพย� กุลวงค�

63122002128 นายสุพล ก่ิงก าน

63122002129 นางสาวอภิญญา ชูกลิ่น

63122002130 นางสาวศิริรัตน� ชมภูบุตร
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63122002131 นางสาวรินดาภรณ� สาปLญญา

63122002132 นายจักรพันธ� สุวรรณพงศ�

63122002133 นางจินตนา เขียวสระคู

63122002134 นางสาวจินตหรา ดวงประสงค�

63122002135 นายพงษ�พันธ� หงษ�จันทร�

63122002136 นายมงคล ศรีแกนทราย

63122002137 นายกัณฑ�เอนก บรรลือ

63122002138 นางสาวจุฑามาศ แสงวงค�

63122002139 นางสาวจินดา นนท�ศิริ

63122002140 นางสาวศิริพร ตระการจันทร�

63122002141 ส.อ.ภัทรพล สายสี

63122002142 นายฐาปนะพงศ� หงส�วงค�

63122002143 นางสาวนุสรา สาธุการ

63122002144 นายเฉลิมพล บรรเทา

63122002145 นางสาวจันทิมา สมคําสี

63122002146 นายนิวัฒน� รัตนแสนสี

63122002147 นางสาวธิดารัตน� แก วสาริกา

63122002148 นายถวิล โพธ์ิชัย

63122002149 นางสาวชลธิชา ลือทองจักร

63122002150 นางสาวกนกพร ทองหอม

63122002151 นางสาวจินตนาพร ตํ่าเต้ีย

63122002152 นายณัฎฐพร ถาวรพันธ�

63122002153 นายอาทร ชาติชาย

63122002154 นางสาวกัญฐิกา คนไว

63122002155 นายเศรษฐา คงโท

63122002156 นายนิติพงษ� นาโสก

63122002157 นายธนวัฒน� สีเมฆ

63122002158 นายมานพ บุญพินิจ

63122002159 นายชัยวัฒน� สาลี

63122002160 นางสาวธิดารัตน� สมบูรณ�
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63122002161 นายเจนณรงค� สุขทนทาน

63122002162 นายภูวนัย ชื่นใจ

63122002163 นายณรงค�ฤทธ์ิ อนันต�เทพา

63122002164 นางสาวอุษณีย� อุปชัย

63122002165 นางสาวนิตยา รัตนาธิวัฒน�

63122002166 นายบวรชัย โคตรพรม

63122002167 นางสาวกรกานต� ทานะเวช

63122002168 นางสาวอรอนงค� จารุกมูล

63122002169 นางสาวเขมสรณ� ปLPนทอง

63122002170 นางสาวบุษบา กายะชาติ

63122002171 นายอดิสันต� ไตรโสม

63122002172 นายชุติพนธ� ขันตีสาย

63122002173 นางสาวกิตติมา แก วแสง

63122002174 นางสาวสุมินตรา ลุนศรี

63122002175 นางสาวปรางค�วลัย ไชยแก ว

63122002176 นายเกียรติศักด์ิ พลแสน

63122002177 นางสาวเสาวลักษณ� กุมชาด

63122002178 นายวิชัย พันเสมอ

63122002179 นางสาววรรณฤดี ศรีเกษม

63122002180 นางสาวภัทราวดี ศรีมงคล

63122002181 นายวุฒิชัย เสนาะพิณ

63122002182 นายปริญญา ขุนจรินทร�

63122002183 นางสาวสิริโสภา จิตม่ัน

63122002184 วาที่ร อยตรีหญิงภัทรวดี สังขฤกษ�

63122002185 นางสาวน้ําอ อย แก วคําหงษ�

63122002186 นางสาวอารียา สุโภชน�

63122002187 นายชูเดช พรหมบุตร

63122002188 วาที่ ร.ต.วุฒิชัย ฤทธ์ินอก

63122002189 นางสาวนฤมล นาปรัง

63122002190 นายจักรพรรด์ิ ทรัพย�คูณ
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63122002191 นายพงศภัค หลักแก ว

63122002192 นายอภิสิทธ์ิ ประสาทศรี

63122002193 นายยศพล บุตรสิน

63122002194 นางศิริวรรณ วรรณสาร

63122002195 นางสาวอรพชรพร จันทร�ทอง

63122002196 นางสาวรุจิประภา พุฒธา

63122002197 นางสาวพิญญานันท� บุญประสพธนิน

63122002198 นายฌรงค� พางาม

63122002199 นางสาวชุติมา วรรณวงษ�

63122002200 นายพงศ�ปณต หัดสะอาด

63122002201 สอ.ปLทมราช ปHานภูมิ

63122002202 นางสาวอลิษา บุญครอง

63122002203 นางสาวมลิวรรณ สระโสม

63122002204 นางสาวยุพาภรณ� เพียนาม

63122002205 นายพงศ�พันธุ� มวงเผือก

63122002206 นางอริสรา ปLตบุตร

63122002207 นางพัฒน�นรี แสนสิ่ง

63122002208 นางจินตรา ประสานคํา

63122002209 นายดนัย ยาศรี

63122002210 นางสาวกฤติภรณ� วันนุเสน

63122002211 นายชัชวาล เขตตะ

63122002212 นายอธิพล เสนสร

63122002213 นายศุภวัฒน� โกฎหอม

63122002214 นางสาวศศิวิมล อรกูล

63122002215 นายศรายุทธ ผาสุข

63122002216 นางสาวฐิติมา บุตรวงษ�

63122002217 นายเฉลิมยศ สูญราช

63122002218 นางสาวนิตยา นวลสาย

63122002219 นางสาวลดาวรรณ พรมศาสตร�

63122002220 นายศุภชัย ลําพาย
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63122002221 นางสาวกานต�ชนก มูลจันดา

63122002222 นายอนันต� วรรณราช

63122002223 นายพลวัฒน� โอรสไตรรัตน�

63122002224 นางสาวเบญจวรรณ ชาติเชื้อ

63122002225 นายภคนนท� แสงทอง

63122002226 นายเกียรติกูล สุจริต

63122002227 นางสาวนฤมล แข็งแรง

63122002228 นางสาวปวีณา เสพสุข

63122002229 นางสาวธาดารัตน� น อยสงวน

63122002230 นายกิติศัพท� ศรีโชค

63122002231 นางสาวสุภัตรา ดงแดง

63122002232 นางสาวฟHารดา ขุมเงิน

63122002233 นายวิศรุต ราบรื่น

63122002234 นางสาวนิศาชล ครอบแก ว

63122002235 นางสาวณฐอร เกษศิริ

63122002236 นายประวิทย� ละดาดก

63122002237 นางสาวศศิธร บุญรอด

63122002238 นายมานพ ทองเชิด

63122002239 นายสันติสุข สิทธิจินดา

63122002240 นางสาวสุพร พวงลัดดา

63122002241 นางสาวฉัตรริยาภรณ� บุราชรินทร�

63122002242 นางสาวจุฑามาศ บุญญะใบ

63122002243 นางสาวธิดารัตน� บุญเอื้อ

63122002244 นางสาวศรีสุวรรณ วิเสรัมย�

63122002245 นายฐานิกร สุวรรณโคตร

63122002246 นายธเนศว� โพธ์ิกลาง

63122002247 นายธรรมรงค� ดวนใหญ

63122002248 นางสาวรัชนีกร ทะเสนฮด

63122002249 นางสาวมณีรัตน� อินทองขาว

63122002250 นายพีรพล สวางบ าน
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63122002251 นางสาวสุพรรณทิพย� สุกใส

63122002252 นายพีระพัฒน� ปLตถา

63122002253 นายนฤเบศ ธราพร

63122002254 นายสุขสันต� ยกดี

63122002255 นายเขมชาติ พานทอง

63122002256 นายศุภกร ตันทิพย�

63122002257 นางสาวชนัดดา อุตตะทูน

63122002258 นายสถิตย� พุมจันทร�

63122002259 นางสาวมธุรส คํามะกุล

63122002260 นายวัชนะพล ทองแสน

63122002261 นางสาวฐิติมา ขาวนวล

63122002262 นางสาวมณีวรรณ บุญน อย

63122002263 นางสาวกรรณิการ� อุทธา

63122002264 นางสาวขวัญฤทัย อมฤทธ์ิวาจา

63122002265 นายคมสรรค� ศรีบุญ

63122002266 นางสาวลักขณา วงศ�ราชา

63122002267 นางสาวเสาวลักษณ� ตะเคียนเกลี้ยง

63122002268 นายสุรศักด์ิ ละดาดก

63122002269 นายพัฒนพงษ� ทองเฟZQอง

63122002270 นายทวีศักด์ิ นามวงษ�

63122002271 นางสาวเปรมกมล จันทร�ดี

63122002272 นางสาวศิริวรรณ แสงวงค�

63122002273 นางสาวก่ิงแก ว เศษแสงศรี

63122002274 นางสาวรัญญา สุภาศรี

63122002275 นางสาววิชญาดา ไมวายมี

63122002276 นางสาวน้ําฝน ไชยขันตรี

63122002277 นางสาวงามพรรณ เถาว�ทอง

63122002278 นางสาวเพชรรัตน� ศรีสุธรรม

63122002279 นายศุภชัย ผาแก ว

63122002280 นางสาวม่ิงพร ทวะชาลี
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63122002281 นายณัฐพล เพชรนิล

63122002282 นายสถาพร กสิวัตร

63122002283 นายกุศล ภูชื่นชม

63122002284 นางสาวปริยากร ไชยพล

63122002285 นางสาวน้ํามนตร�ทิพย� สายสุวรรณ

63122002286 นางสาวชณัญชิดา สุขรี่

63122002287 นางสาวจีรภา ไชยแสง

63122002288 นายธีร�ธวัช วิรุณพันธ�

63122002289 นางสาวนันท�นภัส คําเชิด

63122002290 นายพีร� กัลยาประสิทธ์ิ

63122002291 นางสาวนัฎฐิตา ชางแก ว

63122002292 นายพิทยา สุพร

63122002293 นางสาวไขมุก มูลนา

63122002294 นายพลพิสิฎฐ� บุญพูล

63122002295 นายวรวุฒิ ตรองจิตร

63122002296 นายศรายุทธ สกุลเตียว

63122002297 นางสาวดาริน ทองพ้ัว

63122002298 นางสาวอรทัย สิมมา

63122002299 นางสาวณัฐพร พลศรี

63122002300 นายสุทธิพันธ� หวานใจ

63122002301 นางสาวอรณี ไชยสําแดง

63122002302 นายเศรษฐพงษ� แกนแก ว

63122002303 นางรัตติยา วิษาพรม

63122002304 นางสาววรุณศิริ เคนมี

63122002305 นายขจรศักด์ิ สุวรรณเพ็ชร

63122002306 นางสาวสุนิตรา พิมสะกะ

63122002307 นางสาววิชุดา สายจันดี

63122002308 นางสาวทิพวรรณ นภาเพชร

63122002309 นายสุริยา อภัยโส

63122002310 นางสาวปานตะวัน สุดพังยาง
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63122002311 นายชัยพจน� อัปกาญจน�

63122002312 นายพร อมพงษ� แสนทอง

63122002313 นางสาวสุกัญญา ทองหลอ

63122002314 นางสาวพัชรี เทศนา

63122002315 นางสาวสหวดี มีสุข

63122002316 นางสาวน้ําฝน สิมมาทอง

63122002317 นางสาวธัญวรัตน� เทพทอง

63122002318 นางสาวปวีณา สังข�ทอง

63122002319 นางสาวชฎาพร นาคจันทร�เอก

63122002320 นายพรชัย อาทิตย�ต้ัง

63122002321 นายสิทธิศักด์ิ แสนจันทร�

63122002322 นายอนุสรณ� ปLญญาจัน

63122002323 นายธีรศักด์ิ เพ็งสืบ

63122002324 นางสาวน้ําทิพย� ทองแจม

63122002325 นายณัชพล เบ าทอง

63122002326 นายอรรถพล วันทาวัฒ

63122002327 นายอิศราวุธ ใจเอื้อ

63122002328 นางสาวณัฐรดา สีสุวงษ�

63122002329 นายทวีศักด์ิ ออนสลวย

63122002330 นายกฤษดา สําเภา

63122002331 นางสาวศิริรัตน� ศรีพิทักษ�

63122002332 นายสิทธิศักด์ิ แสงวงษ�

63122002333 นายปMยะพงษ� แสนสุภา

63122002334 นางสาวนภพร สังยา

63122002335 นายอิทธิพล สมาฤกษ�

63122002336 นางสาวสุพรรณิการ� ม่ิงขวัญ

63122002337 นางสาวชญาภา สุพรรณทัช

63122002338 นายธนวัฒน� คํามะนาง

63122002339 นางชนิตา วงค�ก อม

63122002340 นายไชยวัฒน� ศักย�สยาม
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63122002341 นายก องเกียรติ พรมศรีธรรม

63122002342 นางสาวสกาวเดือน สีลากุล

63122002343 นางสาวหทัยรัตน� สิมพร

63122002344 นายกิตติภพ แสนโคก

63122002345 นางสาวนันฑกาญ มัคที

63122002346 นายสมบูรณ� แก วกัณหา

63122002347 นางสาวพรไพริน พวกดี

63122002348 นายหาญศึก สมบรรณ�

63122002349 นายภูวนัย เงินวิลัย

63122002350 นางสาวชุติญา โยงรัมย�

63122002351 นางสาวทัศนียา ชูจิตร

63122002352 นายเอกชัย คมใส

63122002353 นางสาวธิดารัตน� สุขวินัย

63122002354 นายกชพล นะเวรัมย�

63122002355 นางสาวจันทรากานต� วงศ�กระโซ

63122002356 นายณัฐพล ศรีภักดี

63122002357 นางสาวพรทิวา สิงห�ธวัช

63122002358 นางสาวน้ําหวาน เครือโสม

63122002359 นายวิราวุฒิ แก วกนก

63122002360 นางสาวนุสรา คะโร

63122002361 นางสาวจิราภรณ� พรหมสาลี

63122002362 นายภิญโญยศ สุทธิประภา

63122002363 นายเจนณรงค� ปามุทา

63122002364 นางสาวอภิศรา สองศรี

63122002365 นางสาวเสาวภา ไชยตาแสง

63122002366 นางสาวพนิตตา สุขเกษม

63122002367 นายเอกพงษ� แก วพวง

63122002368 นางสาวอภิชญา พิศงาม

63122002369 นางสาวชรินญา วาปO

63122002370 นายธีระภัทร สกุลเตียว
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63122002371 นายณรงค�ศักด์ิ จันทานิตย�

63122002372 นางสาวขนิษฐา แก ววงศา

63122002373 นางสาวมุกดา อยูสุข

63122002374 นางสาวภักดี ชุมศรี

63122002375 นายธรรมนูญ พันธุ�สุวรรณ

63122002376 นางสาวเพ็ญนภา ม่ังมี

63122002377 นางสาววราภรณ� ศรีลาลัย

63122002378 นางสาวอภิชญา เทพเบตร

63122002379 นายพิทวัฒน� สีดามา

63122002380 นายนิธิพงศ� ทาวะรมย�

63122002381 นางสาวระพีพร ตลับทอง

63122002382 นางสาวพิมพ�อัปสร สิงห�โต

63122002383 นางสาววริศรา นาชีวะ

63122002384 นายจักรภัทร บุญขาว

63122002385 นายเพชรน้ําหนึ่ง รู รอบดี

63122002386 นางสาวศุภษร สีสะสาด

63122002387 นายธรรมนูญ ขันทอง

63122002388 นางมนัสนันท� ศิริวชิราภรณ�

63122002389 นางสาววิไล วงษ�คํา

63122002390 นายเอกพันธ� เพ็งดี

63122002391 นายวัชระ พลอยพันธ�

63122002392 นางสาวจารุณี บุดดาวงค�

63122002393 นางสาวสุวพร สุขแสวง

63122002394 นางสาวกมลทิพย� ประจักษ�จิต

63122002395 นางสาวพัชรีพรรณ คันศร

63122002396 นายสงวน วงค�คะสุม

63122002397 นางสาวอุนเรือน สุจริต

63122002398 นายสุรศักด์ิ เศรษโฐ

63122002399 นายเกษมสันต์ิ ลานนท�

63122002400 นางสาวกมลวรรณ เเสงสีดา
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63122002401 นางสาวมณีวรรณ ทนทาน

63122002402 นายพิสัณห� สอดศรี

63122002403 นางสาวสายฝน แกนแสง

63122002404 นายไมตรี หวานทอง

63122002405 นายอติชาต ชลัมพุช

63122002406 นางสาวสุภาวรรณ ขันแก ว

63122002407 นางสาวประนอม ชิวหะ

63122002408 นางสาวกิตติยา ประชุมเหล็ก

63122002409 นางสาวมุกครินทร� ปLกสาพันธ�

63122002410 นายปรีชา จันทาน อย

63122002411 นายธีระ ขันอาษา

63122002412 นางสาวเต็มใจ สวางงาม

63122002413 นางสาวดรรชนี บุญธรรม

63122002414 นายชนะชล ไชยพันโท

63122002415 นางสาวบุหลัน วอขวา

63122002416 นางสาววนิดา ฟองทอง

63122002417 นายไกรสุวิทย� ไพรเลียง

63122002418 นางสาวสุธิมา อุดมญาติ

63122002419 นายอภิวัฒน� ทองเบ า

63122002420 นายวุฒิพงษ� วรรณกาล

63122002421 นางสาวรัตนาภรณ� บัญลุสัน

63122002422 นางสาวสุภาวดี ไชยนต�

63122002423 นายอมร นาครินทร�

63122002424 นายภาณุวัฒน� แพงพุฒ

63122002425 นายพุธ อินทบุตร

63122002426 นายอธินัติ หอมจําปา

63122002427 นายจีรศักด์ิ รักชาติ

63122002428 นางสาวเกสรา ปะตาทะยัง

63122002429 นายปMยะนันท� สีชมภู

63122002430 นางสาวกาญจนา พุมจันทร�
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63122002431 นายศุภชัย อุนเสมอ

63122002432 นายธนาลักษณ� หนองขา

63122002433 นางสาวกัญรัตน� เหลือผล

63122002434 นายอรรถสิทธ์ิ ฉัตรทันต�

63122002435 นายสุเมธ วงสาลี

63122002436 นางสาวจิตตราพร จันทนาม

63122002437 นายอชิระ ปะอ าย

63122002438 นางสาวกาญจนา เก้ือกูล

63122002439 นางสาวบุญชื่น นามสุโพ

63122002440 นายอุษณรัศม์ิ สางช าง

63122002441 นางสาวสุมารินทร� บัวงาม

63122002442 นางสาวศิราลัย สมจิตร

63122002443 นายเทียนชัย โกมลวิชญ�

63122002444 นางสุพัตรา จีนะดิษฐ�

63122002445 นายมงคล กงใจ

63122002446 นางสาวพิมพิกา อรการต�

63122002447 นายสุมิตร สารบูรณ�

63122002448 นางสาวลดารัตน� อุไรศรี

63122002449 นายวัชรากร ศิลา

63122002450 นางสาวนรินทร� เพ็งสามูล

63122002451 นายสุทิน คงทรัพย�

63122002452 นางสาวศิริลักษณ� โชคศิริกุลกาญจน�

63122002453 นางสาวเพ็ญพิชชา กุลธนาบูรณ�

63122002454 นายยุทธนันท� พวงทอง

63122002455 นายวิชัย ทําบุญ

63122002456 นางสาวสลิตา เสาะแสวง

63122002457 นายธนพนธ� โสมเกษตรินทร�

63122002458 นางสาวกรนิกา วงโสภา

63122002459 นายบารมี บัวทอง

63122002460 นางสาวณัฐปภัสร� บุญแก ว
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63122002461 นางสาววิไลวรรณ ใจเย็น

63122002462 นางสาวสุทธิดา วงค�อาจ

63122002463 นางสาวเสาวลักษณ� ทองสวัสด์ิ

63122002464 นายสมเจตน� กองทุน

63122002465 นายภัชระ อ อนพรรณา

63122002466 นายไกรศร ไชยอุดม

63122002467 นายยศไกร สุภาสุข

63122002468 นายธนวัฒน� หงษ�พันธ�

63122002469 นายจักรพันธ� คําผาลา

63122002470 นายนครินทร� รินรุด

63122002471 นางนิศากร เสษฐะ

63122002472 นางสาวพิจิตรา ต้ังตระกูล

63122002473 นางสาวกัลยา ศรีภารา

63122002474 นางเตือนจิตร พรมพันธ�

63122002475 นางสาวธนิสา อินสูงเนิน

63122002476 นายชินรา สันทาลุนัย

63122002477 นายระพีพัฒน� สุโพธ์ิ

63122002478 นายจักรพันธ� เนตรวงศ�

63122002479 นายอภิสิทธ์ิ สมสวย

63122002480 นายอาทิตย� โคตมา

63122002481 นายทินกร ดุจดา

63122002482 นางปนิดา กวดขันธ�

63122002483 นายเกียรติศักด์ิ ดวงวัง

63122002484 นางสาวอภิญญา ออนคํา

63122002485 นางสาวภาวิณี เงิดกระโทก

63122002486 นางสาวธัญญาภรณ� ม่ันใจ

63122002487 นายธเนศว� การบรรจง

63122002488 นางสาววิไลวรรณ อักคังนาราช

63122002489 นางสาวสายธาร เพ่ิมปLญญา

63122002490 นางสาวสุพัตรา เซียสกุล

หน า 83 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122002491 นายยุทธนาทร กําเนิดเปลือย

63122002492 นายรัฐนนท� พร อมพรม

63122002493 นายนิธินันท� โลมรัตน�

63122002494 นางสาวรุงทิวา ติมุลา

63122002495 นายจีระศักด์ิ คนคลอง

63122002496 นางสาวศิริลักษณ� ห วยทราย

63122002497 นางสาวปนัสยา ตอนศรี

63122002498 นางสาวพรรณนิภา บุญประสิทธ์ิ

63122002499 นางสาวศิรินทรา จันปุJม

63122002500 นายนที เพชรสวางกูล

63122002501 นายศิวะพล ศรีโภชน�

63122002502 นายพายุทธ ลครราช

63122002503 นายภูติภัค เลี่ยมดี

63122002504 นางสาวขนิษฐา จูมลี

63122002505 นางสาวธิดารัตน� แสงประสาร

63122002506 นางสาวสโรชา สายแวว

63122002507 นางสาวกาญจนา สาระมู

63122002508 นายทศวรรษ สายศร

63122002509 นางสาววิกาญจนา เนียงภา

63122002510 นางสาววรางคณา  ิชินะโชติ

63122002511 นางสาวธนวรรณ มูลหัวโทน

63122002512 นางสาวเต็มศิริ เดชผล

63122002513 นางสาวสุมนรัตน� พวงพ่ัว

63122002514 นางสาวลลิตดา วิเศษสิงห�

63122002515 นายธาดาพงศ� ใจแก ว

63122002516 นางสาวณัฐกานต� วรรณโคตร

63122002517 นางสาวกัญญารัตน� สุบุญ

63122002518 นางสาวอัยรดา ศรีแจม

63122002519 นางสาวรุงทิวา พันธ�คูณ

63122002520 นายภูมินันท� แฝงสะโด
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63122002521 นางสาวบัวหลวง ผิวจันทร�สด

63122002522 นายรักษพล สีแสด

63122002523 นางเดือนฉาย กุลวงษ�

63122002524 นางสาวมัญฑิตา บุญยงค�

63122002525 นายปOติชา บําเรอพงศ�>

63122002526 นางสาวสุขฤดี สีเหลือง

63122002527 นายฉัตรชัย ออนคํา

63122002528 นางสาวฑิตยา พิมกระจาง

63122002529 นางสาวรุงทิวา ภูมิภาค

63122002530 นายกิตติคุณ ปุญประวัติ

63122002531 นายธนกร มูลสาร

63122002532 นางสาวอมิตา ศิลารักษ�

63122002533 นายอาทิตย� ชาวนา

63122002534 นางสาวศิริณัฏฐ� อิ่มชมชื่น

63122002535 นางสาวธนกร ธารา

63122002536 นายนพพล สีดา

63122002537 นายเทพธวัช ภูเชิด

63122002538 นายอภิชัย นุสุวรรณรัมย�

63122002539 นายวัชรพล อัฐนาค

63122002540 นางสาวปณัสยา สีงาม

63122002541 นางสาวพัชราภรณ� กันหาพันธ�

63122002542 วาที่ร อยตรีหญิงกนกวรรณ ศิริอนันต�

63122002543 นางสาวภัคจีรา เชื้อสูง

63122002544 นางสาวสุวนิดา ยารักษ�

63122002545 นางสาวละอองดาว รัตนมูล

63122002546 นางสาวสุนิสา มหิศยา

63122002547 นางสาวพรรณนิภา แก วอุนเรือน

63122002548 นางสาววรินทรา อันนอก

63122002549 นางสาวอรพิน อบมาเนตร

63122002550 นางสาวปานชีวา บุตทศ
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63122002551 นางสาววิไล ฤทธิทิศ

63122002552 นางสาวนิสา สุธาบุญ

63122002553 นางสาวอารีรัตน� ลี้ธนะรุง

63122002554 นางสาวปMยาภรณ� จันทะบุตร

63122002555 นางสาวปLญจมาภรณ� สุรําไพ

63122002556 นางสาวดารารัตน� สายแวว

63122002557 นายมนัสพงษ� เผาพีนธ�

63122002558 นายพิชิตชัย สุปริต

63122002559 นายศุภรักษ� คลองแคลว

63122002560 นางสาวธัญญารัตน� อะนะรัมย�

63122002561 นางสาวดวงแก ว พิจารณ�

63122002562 นางสาวประภาวรรณ กุลสุทธ์ิ

63122002563 นางสาววิภาณี พรานพรม

63122002564 นางสาววราภรณ� ทองสลัด

63122002565 นายโชติรส เชื้อประทุม

63122002566 นายวรวงค� สุมมาตย�

63122002567 นายศักด์ิภมร ทับทอง

63122002568 นางสําเภา สถานพงษ�

63122002569 นายอภิสิทธ์ิ จําปาเรือง

63122002570 นางสาววิภาวดี นาเมืองรักษ�

63122002571 นางสาวกิตติยา มะลิโรจน�

63122002572 นางสาวรัชนีกร มะโนราช

63122002573 นางสาวพรศิริ สุวรรณกูฎ

63122002574 นางสาวจิราภรณ� พลศรี

63122002575 นางสาวจันทราพร มะลิดอย

63122002576 นางสาวปริศนา เสนารินทร�

63122002577 นางสาวบังอร โสสุด

63122002578 นายศุปวุฒิ ยาทอง

63122002579 นางสาวธิวาทิพย� นาโสก

63122002580 นางสาวสุริวรรณ จันทร�สุข
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63122002581 นางนิ ติยา หลักทอง

63122002582 นางสาวศุภรา เพ่ิมพูล

63122002583 นายเฉลิมพล โต\ะคํา

63122002584 นายทิวากร ทะบุระกรณ�

63122002585 นางสาวจินตนา มลสิน

63122002586 นายศักดินนท� จันทร�ดก

63122002587 นายอุทิศ กาญจนสาร

63122002588 นายภักดี จันทร�ดก

63122002589 นางสาวศิวพร แก วขวาน อย

63122002590 นางสาวทักษพร วงษ�สุพันธ�

63122002591 นางสาวทิพย�มงคล อุนเจริญ

63122002592 นางสาวธิดารัตน� อุดมศรี

63122002593 นายกิตติวุฒิ บุตรศรี

63122002594 นายชลสิทธ� ประทุมนอก

63122002595 นางสาวทักษพร จันดีเลิศ

63122002596 นายอาชาไนย เมืองขันธ�

63122002597 นางสาวสุมาลี แซจ]าว

63122002598 นายทวีชัย สักกุณี

63122002599 นายโยธิน ผลวิสัย

63122002600 นายภาณุพงษ� เผาภูธร

63122002601 นางสาวรวิภา สระสิงห�

63122002602 นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข

63122002603 นางสาวธณัชฌา สุกแตง

63122002604 นางสาวภัทรจรินธ� พงธ�ทัตธนันชัย

63122002605 นางสาวยุพิน ก านอินทร�

63122002606 นางสาวอารีลักษณ� ทองหลาง

63122002607 นางนัดดา เลี่ยมดี

63122002608 นางสาวกัญญภัทร ดวงลาพิมพ�

63122002609 นางสาวดาริน ผิวทอง

63122002610 นางสาวสุภาวดี สนิทพจน�
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63122002611 นายไพรวัลย� สานัดถ�

63122002612 นางสาวพัสวี ศรีโยธี

63122002613 นายทักษิต เรียบร อย

63122002614 นางสาวชรินทร�ทิพย� แสนกระจาย

63122002615 นางสาวณัฐนิช สิงห�สอน

63122002616 นายณฐกร ศรีนวล

63122002617 นายอรุณพงษ� ผงเสนห�

63122002618 นางสาวศุภิสรา ศรีโสดา

63122002619 นายสุวิจักขณ� ศิริศรีหมอก

63122002620 นางสาวอาทิตติยา โยธามาตย�

63122002621 นางมณีนุช ธนะไพบูลย�กุล

63122002622 นายสุพิศ สีหา

63122002623 นางสาวนิภากร ปLดภัย

63122002624 นางสาวจุฎารัตน� สุพร

63122002625 นางสาวอรอนงค� ขุนศรี

63122002626 นางจิตติมา วิชัย

63122002627 นายสัญญา ชาญประเสริฐ

63122002628 นางสาวจุไรรัตน� หวังผล

63122002629 นางสาวเจนจิรา สรสิทธ์ิ

63122002630 นายชลิต ประกอบเสียง

63122002631 นางสาวอมรา ระหงษ�

63122002632 นายฤทธิชัย สาคร

63122002633 นางสาวแสงเดือน สมาคม

63122002634 นางสาวปภัสรา เศรษฐมาตย�

63122002635 นายสิรวิชญ� กล าแข็ง

63122002636 นางสาวกนกวรรณ กาเกษ

63122002637 นายมนตรี เอื้อกิจ

63122002638 นายทวีศักด์ิ สมรัตน�

63122002639 นางสาวสุพัตรา พลมาก

63122002640 นางสาวนิภาพร สายศรี
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63122002641 นายปฏิภาณ พละศักด์ิ

63122002642 นายพงษ�ศิลปN ใจแก ว

63122002643 นางสาวนิตยา ศรีวิเศษ

63122002644 นายเจษฎา หลุมทอง

63122002645 นางสาวจิราวรรณ ชอบดี

63122002646 นายตระการ โสมรักษ�

63122002647 นางสาวสุพรรษา ยาดี

63122002648 นายณัฐนนท� โสดา

63122002649 นางสาวสกุลแก ว เพชรแก วนา

63122002650 นายวิศรุต บรรเทา

63122002651 นายจรัญ พิลารัตน�

63122002652 นางสาวอภิชญา เวียงสิมา

63122002653 นายวุฒิพงษ� พลระหัน

63122002654 นางสาวกัญญาภัทร สุขกุล

63122002655 นางสาวศศินิภา พลเเสน

63122002656 นายเอกพงษ� โยธาศรี

63122002657 นายวีระพล ภูมินคร

63122002658 นายศักด์ิดา สีออน

63122002659 นายอรรถพล ลามาตร

63122002660 นายณัฐพล สมสืบ

63122002661 นางสาวณัฐพร โนนกลาง

63122002662 นางสาวชุดา โสมแก ว

63122002663 นางสาวพรรณิภา พยัคฆ�

63122002664 นางสาวกุลนิภา น อยนาดี

63122002665 นางสาวศิรินทิพย� แสนสุข

63122002666 นางสาวสาวิตรี วงษ�ดวง

63122002667 นายชัยธวัช บุญญะใบ

63122002668 นางสาวนฤมล ไชยพันธ�

63122002669 นางญาณิศา ไชยนิฮม

63122002670 นายรัชพล เนาวราช
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63122002671 นายสุทธิพงษ� ภาชนะพูล

63122002672 นายพงศ�ศิริ บุญเชิญ

63122002673 นายณนทชา พูลเพ่ิม

63122002674 นางสาวณภัทรา คําสิงห�

63122002675 นางสาววชิรา บุคคโล

63122002676 นายสุเมธ แก วมณี

63122002677 นางสาวณัฐริดา สมหวัง

63122002678 นายชนาธิป แข็งแรง

63122002679 นายศุภกร มุงเก่ียวกลาง

63122002680 นางสาวมณีพร แสงอรุณ

63122002681 นายอภิสิทธ์ิ โหราศาสตร�

63122002682 นางสาวสุนิสา โกสม

63122002683 นายเพ็ญเพรช กุคําพุทธ

63122002684 นายวัชรินทร� ดาวขาว

63122002685 นายพงษ�อนันต� ชัยเคน

63122002686 นางสาวเฉลิมศรี สีหะวงษ�

63122002687 นางสาวสโรชา มะลาลัย

63122002688 นางสาวอริศรา รัตนโชติกาล

63122002689 นางสาวปริมประภา จันทคุณ

63122002690 นายศุภชัย ชูเทศะ

63122002691 นางสาวอรยา เมืองสองชั้น

63122002692 นางสาวไอลัดดา ประสมสิน

63122002693 นางสาวสุพรรษา วิบูลยา

63122002694 นายภาณุพงศ� มณีสาย

63122002695 นางสกุลรัตณ� อุนทวง

63122002696 นายพนา คําพินิจ

63122002697 นางสาวชลธิชา อาการ

63122002698 นางเมตตา แอกทอง

63122002699 นายธนากร แมนธนู

63122002700 นางสาวณิชกานต� ปMยะแสน
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63122002701 นางสาวดัชนี อยูสุธา

63122002702 นางสาวศุภลักษณ� โอทอง

63122002703 นายอภิสิทธ์ิ ชูรัตน�

63122002704 นางสาวเตชินี ราชอาสา

63122002705 นางสาวสุภาพร อินหงษา

63122002706 นายชานน วงษ�ละคร

63122002707 นางสาวชลดา กรงาม

63122002708 นายเรืองไชย เชื้อนกขุ ม

63122002709 นางสาวอลิศรา ฝางคํา

63122002710 นายจิตประสงค� ถูกธรรม

63122002711 นางสาวแคทรียา ปLดศรี

63122002712 นายณัฐวัฒน� เนื้อออน

63122002713 นางสาวษมาภรย� อ วนผิว

63122002714 นางสาวณัฐมณฑน� พิณทอง

63122002715 นางสาวปาลิตา ยาคํา

63122002716 นายภานุพงษ� สุทธสน

63122002717 นายตอตระกูล โมกมูล

63122002718 นายอาทิตย� ประสารพันธ�

63122002719 นายเอกมงคล อุปLญญ�

63122002720 วาที่ ร.ต.ชนม�นิธิศ นันทิเดชาพันธ�

63122002721 นางสาว>>>พิมพ�ชนก แสนสุข

63122002722 นายกิตติคุณ เสนาศูนย�

63122002723 นางสาวสุธาทิพย� วิลามาตย�

63122002724 นายสมรักษ� คนเพียร

63122002725 นางสาวไพรินทร� ปHองพา

63122002726 นางสาววราพร กระแสร�

63122002727 นางสาว^ฺ>ติมา หมอกไสย�

63122002728 นางสาวปราณขวัญ มีพรหม

63122002729 นางสาวกรรณิกา ชะนาปติ

63122002730 นางสาวสุกัญญา แซหลิ่ม
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63122002731 นางสาวอรสา ธรรมนาม

63122002732 นางอริสรา สุทธสน

63122002733 นายชานนท� มีมานะ

63122002734 นายคมสันต� วันสา

63122002735 นางสาวจันทร�ฉาย อาจเอี่ยม

63122002736 นายสนธยา สายแสงจันทร�

63122002737 นางสาวผกามาศ เชิดชู

63122002738 นายธียณัฐย� ลาภภิญโญ

63122002739 นายอมรเทพ จันทรประทักษ�

63122002740 นายวัชระ ดําดี

63122002741 นายศรัญWู คลองแคลว

63122002742 นางสาวปริยากร โทนุวงค�

63122002743 นายสมประสงค� สํานักนิตย�

63122002744 นางสาวน้ําฝน วาระพิลา

63122002745 นายธวัชชัย เสนาพันธ�

63122002746 นางสาวอนุสรา วันดี

63122002747 นางสาวสุพัตรา ลือนาม

63122002748 นายฐิ>ติวัสส� ขาวอรุณ

63122002749 นายศักรินทร� นนสะเกต

63122002750 นางสาวอชิรญา จังศิริมงคลชัย

63122002751 นายธีระศักด์ิ พินิตร

63122002752 นางสาววลาพร หลักหาญ

63122002753 นายทวีทรัพย� โอสระคู

63122002754 นางสาวสีรัญดา พลัดภูมิ

63122002755 นางสาวประภัสสร จํารอง

63122002756 นายนรินทร� สุวรรณศรี

63122002757 นางสาวจุฑารัตน� เลิศสงคราม

63122002758 นางสาวกนกอร กองสินแก ว

63122002759 นายขจรพล ดอมไธสง

63122002760 นางสาวชุติมา จริยาวิโรจน�
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63122002761 นางสาวทิพย�รัตน� สรรพการ

63122002762 นายปMยะชาติ เหล็กกล า

63122002763 นางสาวรจนา สุพร

63122002764 นางสาวปLทมา วิรุณพันธ�

63122002765 นางสาวนิตยาพร พรมสุวรรณ�

63122002766 นางสาวดวงใจ ก่ิงก าน

63122002767 นางสาวเบญจมาศ เภสัตรเวช

63122002768 นางสาวสมันตา เมืองพิล

63122002769 นางรุงฤดี อดกลั้น

63122002770 นางสาวพัชรินทร� บุญประวัติ

63122002771 นายธีรภัทร ทองออน

63122002772 นางสาวจิราภรณ� วรรณพงษ�

63122002773 นายปMยะพงษ� วิสาคาม

63122002774 นางสาวปริศนา จําลองสอง

63122002775 นายสุชาติ ไชยเพชร

63122002776 นางสุบรรณ� แก วชนะ

63122002777 นางสาววิลาวัลย� สายมงคล

63122002778 นางศศิธร บรรลือทรัพย�

63122002779 นางธนวรรณ อาษานอก

63122002780 นางสาวโชติมา สุริยะ

63122002781 นายอัฐพล ประดับทอง

63122002782 นางสาววรรัตน� สุวรรณไตรย�

63122002783 นางสาวณัฎฐธิดา สุวสี

63122002784 นางสาวยุภาวรรณ สมพร

63122002785 นางสาวสุกัญญา ยะบุญมี

63122002786 นางสาวอาภาภรณ� ทองสาย

63122002787 นางสาวนิภาพร คําภาทู

63122002788 นางสาวพิมพ�ใจ เคนพิมพา

63122002789 นายดนุพล บุญศรี

63122002790 นายจักรกฤษ ลําภา
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63122002791 นางสาวอรนิตย� หงษ�คํา

63122002792 นางสาวพรสุดา สาธุชาติ

63122002793 นางสาวสุดารัตน� นาลาด

63122002794 นายณัฐวุฒิ หาพันนา

63122002795 นางสาวปMยะนุช เสียงเย็น

63122002796 นางสาวสุดารัตน� ธรรมสัตย�

63122002797 นางสาวชไมพร ในจิตร

63122002798 นายสรวิศ สัมฤทธ์ิ

63122002799 นายปลอดประสพ ศรีแจม

63122002800 นางสาวปรีญาวรรณ สาขา

63122002801 นางสาวสุธาดา การเพียร

63122002802 นายอนุสรณ� จอกน อย

63122002803 นางสาวพิจิตรา กุณรัตน�

63122002804 นางสาวพรนภา นนตะแสน

63122002805 นายจักรภัทร พรมเสนา

63122002806 นายวุฒิพงษ� เวระนะ

63122002807 นางสาวน้ําฟHา ศิริยา

63122002808 นายเศรษฐกิจ ยืนย่ิง

63122002809 นายปรีชา บุรณะ

63122002810 นายภุชงค� ลครวงษ�

63122002811 นายสัมฤทย� บุญปลูก

63122002812 นายนันทศักด์ิ เชิดพานิช

63122002813 นางสาวอิสริยาภรณ� แดงเกลี้ยง

63122002814 นางสาวกรรณิกา แกนสาร

63122002815 นางสาวยลลดา หงษ�คํา

63122002816 นายถนัดกิจ โกมลวรรค

63122002817 นางสาววรัญญา โสดา

63122002818 นางสาวณัฐญาภรณ� นุมนวล

63122002819 นางสาววิราภรณ� อินสมาน

63122002820 นางสาวลักขณา แสนศรี
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63122002821 นายราชินทร� เสียงล้ํา

63122002822 นางสาวทิพรัตน� ดมอุนดี

63122002823 นายภานุพงศ� สีจันทร�โคตร

63122002824 นางสาวพิมพ�ลภัส แสนมา

63122002825 นางสาวคณิศร สมคิด

63122002826 นายประวิทย� ไชยศรี

63122002827 นางสาววิยะดา จันทะสาร

63122002828 นางสาวชญาดา วระโอฐ

63122002829 นางสาวศุภรัตน� คํามุงคุณ

63122002830 นายพงศ�ภรณ� วงศ�หอม

63122002831 นางสาววราวรรณ จรูญกูล

63122002832 นางสาวอลิสรา วิญญารักษ�

63122002833 นายมารุต จันทพันธ�

63122002834 นางสาวอรวรรณ คําดี

63122002835 นายสุรชาติ แสนทวีสุข

63122002836 นางสาวจิราวรรณ วงศ�พันธ�

63122002837 นางสาวอนุสรา บูชาธรรม

63122002838 นายธนชัย สิงห�โสภา

63122002839 นางสาวกิรติกุล จํารูญศรี

63122002840 นางสาวจันทร�เพ็ญ ดวงจันทร�

63122002841 นางสาวบุษบา ต นสิงห�

63122002842 นายภิญโญ ทองทวิง

63122002843 นายพงศธร จวจันทร�

63122002844 นางสาวสุภาวดี มีทรัพย�

63122002845 นางสาวณัฐิกา แกนเมือง

63122002846 นางสาวภัทรธิดา เนื้องาม

63122002847 นางสาวนงลักษณ� จันทร�หา

63122002848 นางสาวอัทธนีย� ไววอง

63122002849 นางสุรีย�รัตน� แก วกุล

63122002850 นางสาววารุณี พลค า
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63122002851 นายวิจิต กุสิรัมย�

63122002852 นางสาวพรพรรณ เสาทอง

63122002853 นางสาวมินทร�ตรา ไม น อย

63122002854 นายธีระศักด์ิ บุตดีวงค�

63122002855 นายเกียรติศักด์ิ กลอมจิตร

63122002856 นางวลัยพัชร จันคํา

63122002857 นางสาวบุญฤดี บุญเอื้อ

63122002858 นางนฤมล อุปรา

63122002859 นางสาวนัฎชา ไชยสุวรรณ

63122002860 นายธนภัทร พิมกรณ�

63122002861 นายสรวิชญ� ปMยไพร

63122002862 นางสาวกมลเนตร สวางภพ

63122002863 นางสาววรรณวิภา ดาลัย

63122002864 นางสาววลิตา นันทโคตร

63122002865 นางสาวอรอนงค� โหลแก ว

63122002866 นายสหรัถ รักษา

63122002867 นางสุกานดา ศรีพร

63122002868 นางสาวอารีย� สุพงษ�

63122002869 นางสาวสิริลักษณ� ศรีกลับ

63122002870 นางสาวรัชดาภรณ� หล าออน

63122002871 นางสาวภาชินีภักดี อัมพันธ�

63122002872 นายเจฎา ทองคํา

63122002873 นายวโรตม� หลอด เงิน 

63122002874 นางสาวดวงแก ว พุฒพิมพ�

63122002875 นางชลิดา กัปปLนโน

63122002876 นางสาวรุงนภา พันธ�คํา

63122002877 นายณัฐพล บุญศาสตร�

63122002878 นางสาวรัชฎาภร กลมเกลียว

63122002879 นางสาวปภาพินท� นามโสรส

63122002880 นางกันต�พิริยา จันทร�ศักด์ิ

หน า 96 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63122002881 นางสาวเพ็ญพักตร� นกพรม

63122002882 นายศุภชัย ทองสกุล

63122002883 นายสิทธิชัย มุทุกันต�

63122002884 นายนฤบดินทร� มะลิ

63122002885 นางสาวญานิกา คําก อน

63122002886 นายสุรชัย วงษ�สาลี

63122002887 นางสาวมธุรวันต� เจริญรอย

63122002888 นางสาววรรณวิภา เศรษฐานาม

63122002889 นางสาววลัยพรรณ อนุไพรวรรณ

63122002890 นางสาวปMยาภรณ� ชูรัตน�

63122002891 นายภคฎน ยุติธรรมนูญ

63122002892 นางสาวอารีย� สวัสด์ิพล

63122002893 นางสาวรจนา ขาววงศ�

63122002894 นางสาวนันฑิยา ทองศรี

63122002895 นางสาววิไล ศรีมอม

63122002896 นางสาวจุรีรัตน� ชาบรรทม

63122002897 นางสาวดารา ดวงโสมา

63122002898 นายวัชรพงศ� บุษบงค�

63122002899 นายพงษ�เพชร เครือแสง

63122002900 นายอนุสรณ� ชารีเลิศ

63122002901 นายพลาวัต นวลมณี

63122002902 นางสาวจิรพร คําพูล

63122002903 นายเอื้ออังกูร สีดาพาลี

63122002904 นายอภินันท� คําล าน

63122002905 นางสาววราภรณ� กล่ําพุทธา

63122002906 นางสาววชิรญาณ� พิทยสาร

63122002907 นายจักรพรรดิ แก วเลิศ

63122002908 นางสาวรัชนีกรณ� ธรรมพร

63122002909 นายอัครชัย จารุไชย

63122002910 นางสาวจันทิรา เรืองจิต
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63122002911 นางสาวปราณี วันตะโคตร

63122002912 นางสาวมาริษา สายแก ว

63122002913 นางสาวพัชรี บุญสู

63122002914 นางสาวชลลดา อุดมวงษ�

63122002915 นายธนชิต วันโท

63122002916 นายอะนุ ขันทะวัต

63122002917 นายปรินทร ทรายสุวรรณ

63122002918 นายชนะวงษ� เฉลิมแสน

63122002919 นางสาวฐิมาพร แก วภักดี

63122002920 นางสาวรําพรรณ คําตา

63122002921 นายอิทธิกร คํายวง

63122002922 นางสาวปLณรส ปHองเศร า

63122002923 นายธนวิชญ� หนองขุนสาร

63122002924 นางสาวศุภกานต� ผุยออน

63122002925 นายภานุรุจ ต้ังณัฐกาญจน

63122002926 นางสาวกัญญารัตน� บุญสงค�

63122002927 นายสุระชัย สุดเส น ผม 

63122002928 นายธนวัฒน� แสงศรี

63122002929 นางสาวจารุวรรณ แสงพล

63122002930 นางสาวภัทราภา มีระหันนอก

63122002931 นางสาวอรอนงค� สาระคํา

63122002932 นางสาวนภาพร เวชกามา

63122002933 นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ�

63122002934 นางเยาวลักษณ� บูรณาภา

63122002935 นายยุทธพันธ� ฤาแรง

63122002936 นางสาวณัฐธิดา บุญขจร

63122002937 นายฐากูร เหมือน จิต

63122002938 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� เที่ยงธรรม

63122002939 นายจิรทีปต� ประทุมวัน

63122002940 นายประดิษฐ� ชาลี
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63122002941 นางสาวอัณณ�ซญา สุภาษร

63122002942 นางสาวนฤมล โคถึก

63122002943 นางสาวสายฝน ปานะ

63122002944 นายวีระชัย มะพันธ�

63122002945 นางสาวณวรรณ�ศา สมกล า

63122002946 นางสาวกชามาส มีทองแสน

63122002947 นางสาวเกศรินทร� บรรทะโก

63122002948 นางสาวญาณิศา จําปาสาร

63122002949 นายสรวิชญ� น อยดี

63122002950 นายศุภกร ใจเปEนชาย

63122002951 นางสาวปุณิกา จิตสวัสด์ิ

63122002952 นายณัฐพงษ� เสียงสนั่น

63122002953 นายไพรัตน� วันชม

63122002954 นางสาวณัฐภรณ� จิตไพศาล

63122002955 นางสาวสาวิตรี โสภารักษ�

63122002956 นางสาวจันจิรา ทรมีฤทธ์ิ

63122002957 นางสาวพิมพ�สุดา เมืองโคตร

63122002958 นางสาวเกศนภา พันธ�เลิศ

63122002959 นายวุฒิชัย มะลีจันทร�

63122002960 นางสาวชนาภา สิมศิลา

63122002961 นางสาวดวงแข ปรือปรัก

63122002962 นางสาวณิชญา ชมเชย

63122002963 นางสาวอนงนาฏ วะสุรีย�

63122002964 นางสาวขันทอง ทองเบ า

63122002965 นางสาวเกษสุดา โสดาโคตร

63122002966 นางสาวรุงนภา จอกทอง

63122002967 นายปรัชญาพันธ� สีทิม

63122002968 นายฉัตรชัย สุพรรณโมก

63122002969 นายอธิบดีธนโชติ แก วลา

63122002970 นางสาวอารยา จับใจเหมาะ
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63122002971 นางสาววิไลวรรณ สายโยธา

63122002972 นางสาวจุฑามาศ วงศ�สอน

63122002973 นางสาวพัชริดา วงศ�วรรณ

63122002974 นางฉันทนา รุจิศาสตร�

63122002975 นางสาวสมพร คมใส

63122002976 นายธนพัฒน� ศรีหะคลัง

63122002977 นางสาววราภรณ� ปLตถาทุม

63122002978 นางสาวนิสากร วรรณพงษ�

63122002979 นางสาวอธิชา สุวรรณศรี

63122002980 นางสาววิไลลักษณ� บุญเพชร

63122002981 นายศักดา ปาสา

63122002982 นายรัตนพล วงศ�ใหญ

63122002983 นายรัชตะ จันทมงคล

63122002984 นางสาวขวัญฤทัย บุดดาวัน

63122002985 นางสาวสุทธิดา ตรุวรรณ

63122002986 นางสาวจุฑาทิพย� บุญราช

63122002987 นางสาวภูษณิศา ทองบอ

63122002988 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณพันธ�

63122002989 นางสาวสุธิดา ชารัมย�

63122002990 นายธีรศักด์ิ ดวงพายัพ

63122002991 นางสาวธิดารัตน� คําดี

63122002992 นางสาวอัมพร บูรณวรศิลปN

63122002993 นายภัคพงศ� นารีรักษ�

63122002994 นายพยุงศักด์ิ ชายผา

63122002995 นายสุรชัย โคตวงค�

63122002996 นายอดิศัย ถ่ินมุกดา

63122002997 นางสาวลินดา ยอดดํา

63122002998 นางสาวสุพัตรา หามนตรี

63122002999 นางสาวเดือนเต็ม ดีม่ัน

63122003000 นางสาวจิราพร ฝอยทอง
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63122003001 นางสาวสุทธิดา ยืนสุข

63122003002 นายสุรศักด์ิ นามพิทักษ�

63122003003 นายดนุภัทร ปานทรัพย�

63122003004 นายสมนึก เพ็งลุน

63122003005 นางสาวน>ันท�ธิญา จันทมาลี

63122003006 นางสาวภัสสร วงค�อุดม

63122003007 นางสาวธันยนิษฐ� ชะลูด

63122003008 นายจุลดิส มุขไชยา

63122003009 นายพิสุทธ์ิ บุญสอน

63122003010 นายปMยังกูร ทองคําผุย

63122003011 นายเจษฎากร สมพล

63122003012 นายสุริยะ ใยจันอัด

63122003013 นางสาวนฤมล ทุมโมง

63122003014 นายปMยะณัฐ ผลาผล

63122003015 นายวสันต� สมพัว

63122003016 นางสาวธัญชนก ปLตถาลี

63122003017 นางสาวสุภาวรรณ ทองจันทร�

63122003018 นางสาววนิดา ตุมชาติ

63122003019 นางสาวเกศิณี เหลาโก\ก

63122003020 นางสาวทัศนีย� คงราศรี

63122003021 นายกิติภรณ� เกิดเพ่ิมดี

63122003022 นายวรุฒ อยูม่ัน

63122003023 นายธีระพงษ� มนัส

63122003024 นางสาววรลักษณ� บุญตา

63122003025 นายวานิช ศรีวิชัย

63122003026 นายศุภวิชญ� แก วหานาม

63122003027 นางสาวสุกัญญา ศรีรอง

63122003028 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริมวง

63122003029 นางสาวกรรณณิกา แสนสา

63122003030 นางสาวอรอุมา มณีวรรณ
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63122003031 นางสาวศิริพร โภคา

63122003032 นางสาวอรุณี เดชคําภู

63122003033 นางสาวเข็มอักษร สุวรรณมงคล

63122003034 นางสาวปวรรณญา สะใบ

63122003035 นางสาวนุจรินทร� มีมาก

63122003036 นางสาวทิพย�สุดา คนเพียร

63122003037 นายพงศ�พิสุทธ์ิ พิพันธ�

63122003038 นางสาวดุษฎี นะชินรัมย�

63122003039 นางสาววนิดา อยูม่ัน

63122003040 นางสาวเพชรา เบื้องบน

63122003041 นางสาวเจนตะวัน เมืองจันทร�

63122003042 นายอธิปLตย� พลประถม

63122003043 นายปรเมศวร� ปาวะพรม

63122003044 นายสุรชัย มุทาพร

63122003045 นางสาวทิยากร อินธิราช

63122003046 นางสาวอริญา ออนผิว

63122003047 นายเอกชัย เคียวงค�

63122003048 นายมาโนชย� อรรถเวทิน

63122003049 นายจํานงค� ศรีเลาะบุญ

63122003050 นางสาวนงค�ลักษ� คูณขวัญ

63122003051 นายอนุสรณ� พลเย่ียม

63122003052 นางสาวมนทิรา ศรีไชยนารถ

63122003053 นายตรัสนัย จดโสภา

63122003054 นางสุธิดา อุนทอง

63122003055 นายสุทธิพงศ� กุกําจัด

63122003056 นายจารุวิชญ� บางทราย

63122003057 นางสาวบุญรัตน� เย็นพรม

63122003058 นายวีระชาติ มณีสาย

63122003059 นายทรงพล เพ็ญพฤกษากุล

63122003060 นางสาวกิตติยา สมเทพ
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63122003061 นายอภิวัฒน� อุทัย

63122003062 นางสาวพิชชาพร ปHอมไชยา

63122003063 นายเจษฎาวุฒิ นิรมิตสุวรรณ

63122003064 นายธิติพัทธ� พุทธขันธ�

63122003065 นายบุญเดชา กาลาศรี

63122003066 นายอนิรุตต์ิ ไชยเสนา

63122003067 นางสาวนิภาพร วงศ�พุทธะ

63122003068 นางสาวศกุลตรา โลมพรหม

63122003069 นายทรงพล ดวงงาม

63122003070 นางสาวพร พัดทาบ

63122003071 นายธีระเดช สุวรรณราตรี

63122003072 นางสาววราภรณ� ตรุวรรณ

63122003073 นางสาวสุจิรา ปรือปรัก

63122003074 นายวราวุธ ทุมมากรณ�

63122003075 นายอนิรุท บุญสาร

63122003076 นายวิชัย ม่ิงขวัญ

63122003077 นางสาวรัตนา กรกฎธนูทอง

63122003078 นางสาวนภัทร พุฒเสน

63122003079 นางณัฎฐนิชา ทองศรีน อย

63122003080 นางสาวขนิฐา คําพิชิต

63122003081 นายศราวุธ กําลังทวี

63122003082 นางสาวจิราพร วินทะไชย

63122003083 นายทวีศักด์ิ ดอกเกษ

63122003084 นางสาวสุพรรณเพ็ญ ชื่นตา

63122003085 นางสาวอรพรรณ สิงหา

63122003086 นายพิชัย ศรีสุข

63122003087 นายภูวดล วัยวุฒิโธ

63122003088 นางอรวรรณ ยอดมงคล

63122003089 นางสาวชรีรัตน� เรืองรุง

63122003090 นางสาววิภาวัลย� ทัศบุตร
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63122003091 นายเกรียงไกร มุสิกสาร

63122003092 นายจีราวัฒน� คงนิล

63122003093 นายนันทพล มามิตร

63122003094 นายธราเทพ ฉากจินดา

63122003095 นางสาวณิชนันท� เงินม่ัน

63122003096 นางสาวธัญวลัย กวินจรัสรวีภพ

63122003097 นางสาวรัศมี ต นเงิน

63122003098 นางสาวนิตยา ศรีหจันทร�

63122003099 นางสาวนิตยา กองศรี

63122003100 นางสาวบุษกร ชมัฒพงษ�

63122003101 นางสาวศิริรัตน� พรมสุวรรณ�

63122003102 นางสาวพรรณิภา ประจญ

63122003103 นายสิทธิชัย ไกรยา

63122003104 นายวีรพัฒน� ชิณวงศ�

63122003105 นายธีระพงษ� วงศ�วรรณา

63122003106 นางสาวชมพูนุช สุทธิประภา

63122003107 นางสาวรุจิราภรณ� คําพร

63122003108 นางสาววรัชยา กาฬปLกษ�

63122003109 นายนนทชัย ภักภูมินทร�

63122003110 นายนิกร ศรีจรัญ

63122003111 นางสาวพวงมณี แสนกล า

63122003112 นายมนัส ศรียะลา

63122003113 นางสาวพรรณิภา ชื่นบาน

63122003114 นางสาววิภานันท� ผิวเกลี้ยง

63122003115 นางสาวณัฐธิดา ทัดแก ว

63122003116 นางสาวพัฒนาพร จันทร�เทียน

63122003117 นางสาวรักษ�ขณา ศรีนาฎนาวา

63122003118 นางสาวพรชนก จําปาแก ว

63122003119 นางสาววรรณพร หิรัญกุล

63122003120 นายสิทธิกร งามแพง
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63122003121 นายเรวัตร สร อยคํา

63122003122 นายธีระพงษ� ศุภสุข

63122003123 นางสาววรกมล มะโร

63122003124 นางสาวทัศนีย� วงค�กระโซ

63122003125 นางสาวปนัดดา สิมมา

63122003126 นางสาวอริสรา อุดมรัตน�

63122003127 นางสาวขนิษฐา ทุนภิรมย�

63122003128 นางสาวกัญญาพัชญ� สมพร

63122003129 นางสาวนิภาวรรณ นิพันรัมย�

63122003130 นางสาวกรรณิการ� สวัสดีลาภา

63122003131 นายภวรัญชน� ศรีใส

63122003132 นางสาวทัศนีย� พิมพ�ภูธร

63122003133 นายทศพล กาสี

63122003134 นางสาวกมลรัตน� วรรณหลวว

63122003135 นายศราวุธ ดุจดา

63122003136 นายนนทกร บุญเสนาะ

63122003137 นางสาวอรัญญา สุตวงค�

63122003138 นายกฤดิพล รูปคม

63122003139 นางสาววรรณวิภา เทียมคํา

63122003140 นายศราวุธ หัสแดง

63122003141 นางสาวจินตนา ขันสัมฤทธ์ิ

63122003142 นางวรรณภา อุปคํา

63122003143 นางสาวมณีนุช บุดดีเคน

63122003144 นางสาวคณิตา สําราญ

63122003145 นายวรรธนัย พรหมเมตตา

63122003146 นางสาวสุดาพร ทองมาก

63122003147 นางสาวไพริน จันทา

63122003148 นางสาวหทัยชนก วงศ�เสนา

63122003149 นางกัญญาภัทร บัวสุดตา

63122003150 นายวุฒิพงษ� คัดทะจันทร�
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63122003151 นางสาวกาญจนา แก วศรี

63122003152 นางสาวจินตรา นามศรีหาร

63122003153 นางสาวสุวิมล อบมะลี

63122003154 นายสุพล น อยทรง

63122003155 นายปวีรภัทร� แสนทวีสุข

63122003156 นายพงศกร เงาสุมาตย�

63122003157 นายภาคภูมิ อินทร�แก ว

63122003158 นางสาวจิรวรรณ บุญประสิทธ์ิ

63122003159 นายวงสถิตย� อินจําปา

63122003160 นายธีรพงษ� ฉิมมาฉุย

63122003161 นางสาวขนิษฐา สุวรรณไตรย�

63122003162 นางสาวนิตยา ศาสตราชัย

63122003163 นายวงศกร อินทร�ประสิทธ์ิ

63122003164 นางสุวนันท� คนซ่ือ

63122003165 นายกรกช เจริญบุญ

63122003166 นางสาวจิดาภา ไชยเหนือ

63122003167 นางสาวประภาภรณ� บุตรินทร�

63122003168 นางสาววรรณฤดี มะลัย

63122003169 นายวิรัตน� วรพิมรัฐ

63122003170 นายพลากร สุทธิประภา

63122003171 นางสาวทิพมาศ ศิลาชาติ

63122003172 นางสาวอริสรา แถมบุญ

63122003173 นายมนตรี ลาสา

63122003174 นางสาววรรณวิภา แกนทิพย�

63122003175 นางสาวรุจิรา อรรคศรีวร

63122003176 นายธีรภัทร� วิเศษสังข�

63122003177 นางสาวบุษรินทร� บุญเกษม

63122003178 นางสาวกนกวรรณ คนเพียร

63122003179 นางสาวธนศรณ� ไชยโย

63122003180 นางสาวมธุรส ณรงค�ศรี

หน า 106 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003181 นายเกียรติศักด์ิ ไพรสุวรรณ�

63122003182 นางพิชญาพร ขุนธิวงศ�

63122003183 นายชนนท� ยืนนาน

63122003184 นางสาวณัฎกมล ศุภะกุล

63122003185 นางสาวเอื้อมเดือน เหลืองอราม

63122003186 นายอรินทร เกตุรักษา

63122003187 นายอักษรศิลปN ศรีตะเขต

63122003188 นางสาวปMยะธิดา บับพิบูลย�

63122003189 นางสาวประณิตา กาวัลย�

63122003190 นายวราวุธ ถากไม แล ว

63122003191 นายสุขสันต� แก วพันธ�

63122003192 นายชัยชนะ กาบยุบล

63122003193 นางสาวศรีประไพ เชื้อวังคํา

63122003194 นายศักดา พาแก ว

63122003195 นายภัทรพล บุออน

63122003196 นางสาวณัฐสุดา แมนทอง

63122003197 นางสาวรัชนีกรณ� บุญจริง

63122003198 นายณัฐพล ผ องแผ ว

63122003199 นางสาวสุกัญญา พรศิลปN

63122003200 นางสาวบุษยรังสี ณ อุบล

63122003201 นางสาวเจนจิรา มุกดาจันทร�

63122003202 นายพิสิษฐ� สุพรรณโมก

63122003203 นายประยุทธ� คําพะนา

63122003204 นางสาวณันฐ�ณภัทร โคตรสาลี

63122003205 นางสาวมะลิวัลย� บุญเกิด

63122003206 นางสาวนภาพร กรรมสอน

63122003207 นางสาวทิพย�ฤทัย มุธุสิทธ์ิ

63122003208 นายเทพพร ชั้นน อย

63122003209 นายสายชล สิงห�ทอง

63122003210 นายนุพันธ� นรชาญ
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63122003211 นางสาวผกามาศ วองไว

63122003212 นายอนุชา ธรรมวงค�

63122003213 นางสาวกาญจนา ถาพร

63122003214 นางสาวนิภาพร สุพร

63122003215 นางสาวรุจิรา บุญสิงห�

63122003216 นางสาวเรียวฟาง ใสดี

63122003217 นางสาวสุภัตรา ภูเดนผา

63122003218 นางสาวสุธีธิดา พรหมศรี

63122003219 นางสาวจุฑามาศ ทองนอก

63122003220 นายนฤดม ระดมงาม

63122003221 นางสาวปาลิดา ณุวงษ�ศรี

63122003222 นางสาวสุภารัตน� สมเสนา

63122003223 นางสาววศิกานต� สงคืน

63122003224 นางสาวพันธกานต� นันตโชติ

63122003225 นางสาวทิพวัลย� พันธิทักษ�

63122003226 นางสาวนพวรรณ ไชยเพ็ชร

63122003227 นายศิริรัตน� คําตะลบ

63122003228 นางสาวจิราวรรณ ศรีมันตะ

63122003229 นางสาวสรัญญา ศักขินาดี

63122003230 นายธนพงษ� จันทิมา

63122003231 นางสาวจิราวรรณ วิทยา

63122003232 นางสาวสหฤทัย สายแวว

63122003233 นางสาวกัญญา พลสิงห�

63122003234 นายกิตติ หวังจิตต�

63122003235 นายณัฐพล คณากรณ�

63122003236 นางสาวนราภรณ� โค วตระกูล

63122003237 นายศักด์ิดา ทองกุล

63122003238 นางสาวธวัลหทัย ปMมลื้อ

63122003239 นายสมศักด์ิ อ วนกลม

63122003240 นายคณาธิป เจริญสุข
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63122003241 นางสาวพานทอง ระริน

63122003242 นายนพวัฒน� นันทสุมาลย�

63122003243 นางสาวปณิตา ไชยา

63122003244 นางสาวอรอุมา คมคาย

63122003245 นางสาวชัญญนัท วงค�สามารถ

63122003246 นางสาวกาญจนา ยืนยาว

63122003247 นางสาวภณิชชา สารทอง

63122003248 นางสาวศุภาลัย กลมเกลียว

63122003249 นางสาวประภากร เจริญอาจ

63122003250 นายกิตตินันท� เกษมพงษ�

63122003251 นางสาวลลิตา เจริญทัศน�

63122003252 นายประวิทย� วงศ�กระโซ

63122003253 นางสาวปาริชาติ เปรี่ยมนอง

63122003254 นางสาวสรัญญา โตมร

63122003255 นางสาวกัญญรัตน� อุปสาร

63122003256 นางสาวธิดานันท� ดอนไชย

63122003257 นางสาววนัดดา สถิตย�

63122003258 นางสาวเกศนรินทร� สุพรม

63122003259 นางสาวรัญญา นวมสําลี

63122003260 นายวรดิษฐ� สุมมาตย�

63122003261 นางสาวรจนา ผมพันธ�

63122003262 นางสาวญาณิฐา คอกกลาง

63122003263 นายคฑาวุธ ศรีหาจักร

63122003264 นางสาวจีระนันท� โสดามรรค

63122003265 นางสาวภัสรา เหลาเลิศ

63122003266 นางสาวศิวาพร คําบุตรดา

63122003267 นายนิรันดร� เทียนคํา

63122003268 นายมณี ศรีสมบัติ

63122003269 นายกันหา ศรีเสมอ

63122003270 นางสาวกนกกุล วชิรเมธานนท�
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63122003271 นางสาวมินตรา นนทะโคตร

63122003272 นายเกษมศิษฐ� เขียววิจิตร

63122003273 นางสาวนิศาชล สมรู 

63122003274 นายเทพพันธุ� จันธิมา

63122003275 นายบุญฤทธ์ิ อิ่มออง

63122003276 นางสาวทัศนี ศรีสุพรรณ

63122003277 นางสาวน้ําฝน คะเลารัมย�

63122003278 นางสาวจุฬา นาโสก

63122003279 นายนันธวัช ทองแสน

63122003280 นายศิรศักด์ิ เศิกศิริ

63122003281 นางสาวกรภัทร� ประทุมภาพ

63122003282 นางสาวกิระดา จาระนัย

63122003283 นางสาวอรอุมา ยอดกุล

63122003284 นายธีรวรรธน� สุวรรณโค

63122003285 นายทัศพลณ� ศรีขาว

63122003286 นางสาวฐิมาพร ศรีษะ

63122003287 นางสาวหัสยา สงศรี

63122003288 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เพ็ญ

63122003289 นางสาวเจนจิรา สุพรม

63122003290 นางสาวอรวรรณ โพธิสาร

63122003291 นางสาวสุวรรณรัตน� บุตรเอื้อ

63122003292 นายเชาวพล พออามาตย�

63122003293 นางสาวทัศนีย� ทองแก ว

63122003294 นายอภิวัฒน� ดีย่ิง

63122003295 นางสาวพิมพ�ปวีณ� วงศ�หลวงอุด

63122003296 นางสาวสุมลรัตน� มณีจักร

63122003297 นายนพรัตน� เหวสูงเนิน

63122003298 นางสาวทณารัตน� สมบูรณ�

63122003299 นางสาวอรอนงค� โสมะวงษ�

63122003300 นางสาวจตุพร สู ณรงค�
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63122003301 นายประทิน สัชนะกูล

63122003302 นายณัฐพล พ่ึงตน

63122003303 นางสาวมาริษา สมพงค�

63122003304 นางสาวอภิญญา ทาคําสุข

63122003305 นางสาวศศิวิมล คําประวัติ

63122003306 นายรังสรรค� จันทะชิต

63122003307 นายมีชัย เทียมสิงห�

63122003308 นางสาวนวลจันทร� จันทร�ชื่น

63122003309 นางสาวรัศมี สิทธิสอน

63122003310 นายวรวุฒิ ขอจงดี

63122003311 นายสราวุฒิ เรืองหงษา

63122003312 นางสาวธนวดี มหาพรหม

63122003313 นายณัฐวุฒิ พรสี่

63122003314 นางสาวจุฑามาศ รินริโก

63122003315 นางสาวกัญญารัตน� นามเหลา

63122003316 นายเปรมนธีร� สงากลาง

63122003317 นายสุทธิพงษ� ทุมพิลา

63122003318 นางสาวกรกมล ปMตฝJาย

63122003319 นางสาวจุฑารัตน� เหลาสิงห�

63122003320 นายศิวพรรณ ผิวงาม

63122003321 นายมนตรี รุงโรจน�

63122003322 นางสาวทิราภรณ� สรรพผล

63122003323 นายธินกรณ� ภูทองเปHง

63122003324 นางสาวปรียากรณ� แสนสุข

63122003325 นางสาวจิราพรรณ ผาลัง

63122003326 นางสาวสุวนันท� ยุทธรรม

63122003327 นายนฤพนธ� ผานเมือง

63122003328 นางสาวจรีพร ขันทอง

63122003329 นางลักษณาภรณ� บุญโกศล

63122003330 นางสาวมณีนุช จิตตะเสวี
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63122003331 นายเสกสรร เกษกุล

63122003332 นางสาวมาริสา วันนา

63122003333 นางสาววิชุดา เกาะพนม

63122003334 นางทัศวรรณ� ผิวคําสิงห�

63122003335 นางสาววิชุดา สุขหนา

63122003336 นางสาวรุงอรุณ เชื้อจําพร

63122003337 นางสาวพัชราพร สิงขรแก ว

63122003338 นางสาวอัญธิกา โสดาวัง

63122003339 นางสาวอรัญวา ใจตรงมา

63122003340 นางสาวปรีญาภรณ� ชูชะรัมย�

63122003341 นายธีร�รณัฏฐ� วรโชติกรกุล

63122003342 นายธรรศกร ดวงศรี

63122003343 นายอชิตะ โสธรวงษ�

63122003344 นายศราวุฒิ แนนอุดร

63122003345 นางสาวณิชาภัทร จันทร�เทา

63122003346 นางสาวโศภิษฐา สุวรรณไตรย�

63122003347 นายชานนท� สรรพวุธ

63122003348 นางสาวภคพร ชมพุฒ

63122003349 นางสาวสุณิสา พิศพงศ�

63122003350 นายนคร มุทาพร

63122003351 นางสาวสุคนธ�ชนก โสดาจันทร�

63122003352 นายฐาปกรณ� ขันแข็ง

63122003353 นายศรณรงค� บุญลือ

63122003354 นายสัมฤทธ์ิ ดวงศรี

63122003355 นางสาวพิมพิลา ทองทับ

63122003356 นางสาวนฤทัย พอกพูน

63122003357 นายเมธัส โวสุนทรยุทธ

63122003358 นางสาวกชพร มูลจันดา

63122003359 นางสาวกมลชนก จันทบาล

63122003360 นางสาวปวีณา อุนจิตร�
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63122003361 นางสาวสุภาพร ประนัย

63122003362 นายวีระพงษ� กลมเกลียว

63122003363 นางสาวกิติยา ไชยคํา

63122003364 นายพยุหพล ประสงค�สิน

63122003365 นายศิวกร อุดรรักษ�

63122003366 นางสาวสุกัญญา กุลเกลี้ยง

63122003367 นายสันติภาพ ศิริเวช

63122003368 นางสาวเพชรรัตน� ดวงคําดี

63122003369 นายธํารงรัตน� สระแก ว

63122003370 นางสาวกัญญาณัฐ เข็มมา

63122003371 นางสาวสุนารี ใจบาน

63122003372 นางสาวสุมาลา ทองปLน

63122003373 นางสาวจิรัฐติกาล ลาธุลี

63122003374 นายกัมพล ธรรมเที่ยง

63122003375 นางสาววีระวรรณ สิมนาม

63122003376 นางสาวดาราวรรณ จันทร�หอม

63122003377 นายพรชัย ศรีบาล

63122003378 นายรพิชญ� แสงรุง

63122003379 นายชูฟHา สมนาค

63122003380 นายเกียรติวัฒน� คําสา

63122003381 นางกัญญาณัฐ เสนามงคล

63122003382 นางสาวศิประภา กาเผือก

63122003383 นางสาวอัมรา ก่ิงก าน

63122003384 นางสาวปุณณภัทร บํารุง วงค� 

63122003385 นายนรินทร� ทองมวล

63122003386 นางสาวรติรส จันทร�เรือง

63122003387 นางสาวมยุรา จันทร�แดง

63122003388 นายมงคล ศรีเมือง

63122003389 นายสหรัฐ แสงพิมพ�

63122003390 นายชัยยศ ราญมีชัย

หน า 113 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003391 นายประยง ย้ังใจ

63122003392 นางสาวยุวรรณวดี ม่ันธัมมา

63122003393 นางสาวณัฐวรา สิมมาลา

63122003394 นายนัฐดนัย เศิกศิริ

63122003395 นางสาวธิติพร ปลั่งศรีทรัพย�

63122003396 นางสาวอมรา ดอกคํา

63122003397 นางสาวศิรินันท� บุญเลิศ

63122003398 นางสาวรัชนีกร นาโสก

63122003399 นางสาวเสาวลักษณ� พระสุนิน

63122003400 นายสุทิน มูลสาร

63122003401 นายอภิสิทธ์ิ อนุเคน

63122003402 นายประทิน ศรีโสดา

63122003403 นางสาวอภิชญา จันทวี

63122003404 นางสาวอรสา วงษาเหวก

63122003405 นางสาวศิริประภา ครองยุติ

63122003406 นางสาวสุดารัตน� มะโน

63122003407 นางสาวรัชดา มะนาศรี

63122003408 นายธนากร แทนหลาบ

63122003409 นางสาวทิพย�สุดาอร ชิณพัฒน�

63122003410 นายปMยราช โมตา

63122003411 นายภูวนัย ศรีสุข

63122003412 นายยุทธพงษ� วิลานันท�

63122003413 นายธวัชชัย บุรุษ

63122003414 นางสาวนันทพร นุชผุดผอง

63122003415 นางสาวธัญญารัตน� ชํานิสาร

63122003416 นายวีระชัย เจริญย่ิง

63122003417 นายคชาพงษ� สุพันธ�

63122003418 นางสาวศริณธร จิวประเสริฐ

63122003419 นางสาวธันวรัตน� อ วนออน

63122003420 นางสาวกมลวรรณ แก วตระกูล

หน า 114 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003421 นายอดิศักด์ิ โพธ์ิทอง

63122003422 นายประพันธ� ประยงค�หอม

63122003423 นางสาวดารารัตน� ชวนสําราญ

63122003424 นางสาวดวงพร มีเคน

63122003425 นางสาวสุนิสา เทศนา

63122003426 นางสาวจุฑามาศ บุตรธรรม

63122003427 นายบัณฑิต มาไลศรี

63122003428 นายศรายุทธ ศิริเวช

63122003429 นายศักดาวุฒิ ชามาตร

63122003430 นางสาวณัฐฐินันท� สมบัวคู

63122003431 นายกฤตวัฒน� ชุมวิสูตร

63122003432 นางสาวปLทมาพร ฝางคํา

63122003433 นางสาวอนุสรา ถานกุมมา

63122003434 นายเชวงศักด์ิ เศรษฐ�วงษ�

63122003435 นายกัมพล นันทจักร�

63122003436 นางสาวสุภาลักษณ� ละอองเอก

63122003437 นางสาวดนิตา คําภา

63122003438 นางสาวนันทิยา สมเสาร�

63122003439 นายพิติพงษ� พรหมอารักษ�

63122003440 นางสาวศิริพร จันทวี

63122003441 นายธีรวัฒน� อาจหาญ

63122003442 นายเอกวิทย� หวังจองกลาง

63122003443 นางสาวพานทอง ศาลางาม

63122003444 นายชวาลา ละมุดตะคุ

63122003445 นายสัมฤทธ์ิ บุญกลิ่ม

63122003446 นางสาวพัชราภรณ� สันตะวงค�

63122003447 นางสาวเกษมณี สุทธิแพทย�

63122003448 นายอดิศักด์ิ มงคล

63122003449 นางสาวศิริพร บุญสราง

63122003450 นายณัฐพงศ� โพธ์ิเงิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003451 นางสาวจริยา เกษมสุข

63122003452 นางสาวดาวน อย ชาวเซโปน

63122003453 นางสาวปรัชญาภรณ� สิงสาย

63122003454 นางสาววนิสา สุดสังข�

63122003455 นางสาววิรยา ภูมิลา

63122003456 นายวงศธร วงศ�ใหญ

63122003457 นายสัมฤทธ์ิ มนตรี

63122003458 นายปMยะวุฒิ กรุณา

63122003459 นายศักด์ิสิทธ์ิ พลมาก

63122003460 นายกฤษฏา เกษสุพรรณ

63122003461 นางอัญชลี ออนสา

63122003462 นายชฎิลภัทร เนื่องสิทธ์ิ

63122003463 นายวิทวัส ใจตรง

63122003464 นางสาวกนกวรรณ ศรีลาศักด์ิ

63122003465 นางสาวพัชรีภรณ� วีสี

63122003466 นายสิริวัฒน� พิมกรณ�

63122003467 นางสาวอริสรา ไม ออนดี

63122003468 นางสาวอุไรวรรณ โพเยีย

63122003469 นายธนาธิป เวฬุบับ

63122003470 นางสาวกณภัทร แพงดวงแก ว

63122003471 นายสุทธิเดช แสนสุข

63122003472 วาที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ แกนสาร

63122003473 นางสาวกัลยกร สวางภพ

63122003474 นายมนุเชษฐ� จันสินธุ

63122003475 นางสาวพรภิพรรณ� สาธุชาติ

63122003476 นายศรีศักด์ิ แปHนทอง

63122003477 นางสาวกุหลาบเงิน ธรรมวงศ�

63122003478 นางสาวนุจรินทร� ผิวเงิน

63122003479 นางสาววงศ�เดือน จุลจรูญ

63122003480 นางสาววราทิพย� จันทร�เรือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003481 นายนนท�ธวัช บังใบ

63122003482 นายธีรภัทร เข็มพงษ�

63122003483 นายกิตติธัช โพธ์ิศรี

63122003484 นายประพันธ� จําปานิล

63122003485 นางสาวสุพัตรา ทองทาบ

63122003486 นายดนัย เหมแดง

63122003487 นางสาวชนิกานต� ทุมมากรณ�

63122003488 นางสาวดอกคูณ พันแสน

63122003489 นางสาวเบญจวรรณ ทันทิมา

63122003490 นางสาวตรีรัตน� เคนประจิต

63122003491 นายโกวิทย� ยงไธสง

63122003492 นายวันชัย ดอกบัว

63122003493 นางสาวอภิญญา เสาสมภพ

63122003494 นางสาวสุดารัตน� จันทรโคตร

63122003495 นางสาวอภิญญา อุคําพันธ�

63122003496 นายพิชิต ไชยกาล

63122003497 นางสาวปณิชา เลิศชาญปรีชา

63122003498 นางสาวชุติมา ปูJแก ว

63122003499 นายศุภมงคล ดิระพันธ�

63122003500 นางสาวปาณิสรา พรมลี

63122003501 นางสาวปนัดดา ทรทึก

63122003502 นางสาววิมลรัตน� ปวะบุตร

63122003503 นายพงษ�พัฒน� สวัสดีวงค�

63122003504 นางสาวศาสนวดี คําหาร

63122003505 นางสาวพรตะวัน อุปสุข

63122003506 นางสาวธิติมา ตาจันทร�

63122003507 นางสาวจีรนุช จันทร�สิงห�

63122003508 นางสาวศิริโสภา จุลศรี

63122003509 นางสาวณัฐวลินดา สิงคาร

63122003510 นางสาวศิริพร มงคลสุภา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003511 นางสาวทิพย�ปภัสรณ� บุญจอง

63122003512 นางสาวรัตนาภรณ� มะโนธรรม

63122003513 นายชาญณรงค� ทับทิมหิน

63122003514 นายสิทธิพล หม่ืนสุข

63122003515 นางสาวจิราพร ใสแก ว

63122003516 นางสาวพนิดา กลางประพันธ�

63122003517 นางสาวจารุดา จิตวุธ

63122003518 นายณัฐพงษ� พวงบุตร

63122003519 นายณรงค�ฤทธ์ิ วงชารี

63122003520 นายอนุชา ภิญโญ

63122003521 นางสาวนงลักษณ� สุวรรณชลา

63122003522 นางสาวชนิภา ยอดใส

63122003523 นางสาวรัตนาภรณ� อุทชา

63122003524 นางสาวจินตหรา ธงโบราณ

63122003525 นางสาวกานต�ธิดา โกศล

63122003526 นางสาววราภรณ� บุญบรรลุ

63122003527 นางสาวพรทิวา พันธ�สูง

63122003528 นายอนิวัฒน� แสงสุวรรณ�

63122003529 นายพันพิภพ จันทิมาต

63122003530 นายอนันต� รสจันทร�

63122003531 นายกําพล อินทร�งาม

63122003532 นางสาวอริสรา กุรกนก

63122003533 นางสาวเฟZQองลัดดา ศักด์ิสิงห�

63122003534 นางสาวสุพรรษา ลาลุน

63122003535 นางสาวนิภาภรณ� ชางดํา

63122003536 นายทศพร สมศรีนฤภร

63122003537 นางสาวกานดา จอมหงษ�

63122003538 นางสาวประภาศรี เมืองโคตร

63122003539 นายณัฐพงศ� สายลาด

63122003540 นายสราวุฒิ สีถนัด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003541 นายศุภชัย โมทะจิตร

63122003542 นางสาวกัลญารัตน� บุญคืน

63122003543 นายกฤติเดช แสวงทรัพย�

63122003544 นางสาวอรอนงค� สายเคน

63122003545 นายจักรกฤษ บรรจง

63122003546 นายวุฒิชัย สายสีดา

63122003547 นางสาวนุทธรา พุทธบุญ

63122003548 นางสาวรัตนวรรณ สืบโสดา

63122003549 นายภาณุวัฒน� สมภาวะ

63122003550 นายอาคม สีแสด

63122003551 นายวัชรพล สมทอง

63122003552 นางสาวสุภาพร สุพรรณนนท�

63122003553 นางสาวสุนิสา ศรีภักดี

63122003554 นางสาวพิมพิไล เข็มธนู

63122003555 นายวราวุธ สารสัย

63122003556 นายเอกสิทธ์ิ แก วกอ

63122003557 นางสาวจุฑามาศ ศรีสุริยจันทร�

63122003558 นางสาวปรารถนา บุญเรืองนาม

63122003559 นายหัสนัย รองสุพรรณ�

63122003560 นายเพชรภูมิ ทวีวงค�

63122003561 นายไชยา คณะพันธ�

63122003562 นายพีระพงษ� สมบูรณ�

63122003563 นางสาวพลอยฝLน ยาวะโนภาส

63122003564 นางสาวรัชดาพร จงดี

63122003565 นางสาวเพชรไพลิน เวทนา

63122003566 นางสาวพรไพลิน พรมบุตร

63122003567 นางสาวเมทนีย� จุลเหลา

63122003568 นางสาวปทุมทิพย� จันทะวงษ�

63122003569 นายเนติพงษ� ฤาชา

63122003570 นายวีระยุทธ แสงสันต�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003571 นางสาวจริยาภรณ� ตรงดี

63122003572 นางสาวพัชราภรณ� ภาเรือง

63122003573 นางสาวจันทรกานต� ปรินแคน

63122003574 นางพิสมัย สุขบรรเทิง

63122003575 นางสาวประภัสรา วันเฉลิม

63122003576 นางสาวหนึ่งฤดี บุญคืน

63122003577 นางรัชนีกร ศรีไทย

63122003578 นายเสกสรรค� ดวงมาลา

63122003579 นางสาวไอลดา ศรีธาตุ

63122003580 นายพีรัชชัย มีทองแสน

63122003581 นางสาวกวิสรา ฤทธิแสง

63122003582 นางสาวกาญจนา ปLตไตร

63122003583 นายเทพนิมิต จันดามุก

63122003584 นางสาวอุษณี จารุจิตร

63122003585 นายธนภัทร วาฤทธ์ิ

63122003586 นางสาวธิดาทิพย� ทองชมภู

63122003587 นางสาวอันธิตา แก วสุข

63122003588 นายสรวิศ ปานทอง

63122003589 นายปริญญา แสวงผล

63122003590 นางสาวจาลิวัลย� หาญย่ิง

63122003591 นายธีระเดช อินทอร

63122003592 นายธีระ ภูติรักษ�

63122003593 นายคํารณ สุนนนาม

63122003594 นางสาวรัชนีกร วานุนาม

63122003595 นายธีระ กลางประพันธ�

63122003596 นายปวรุตว� ปรึกษาดี

63122003597 นายคงกฤช สมบูรณ�

63122003598 นายธงชัย อนันตา

63122003599 นายพีระศักด์ิ สิมารัตน�

63122003600 นางสาวพัชรี ชางเกวียน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003601 นายยุทธพิชัย อินพวง

63122003602 นางสาวระพีพรรณ อกอุน

63122003603 นางสาวศุภนุช ออนชาติ

63122003604 นายกิติศักด์ิ เรียบร อย

63122003605 นายกฤษฎา บุรณะ

63122003606 นางสาวปMยะดา วงษ�คํา

63122003607 นายธีรศาสตร� ยอดเสาดี

63122003608 นายภูมินทร� นามวิชา

63122003609 นางสาวรัชนี โพธ์ิไขย�

63122003610 นายประเสริฐ ธรรมดา

63122003611 นายฐิติวัชกร พันนา

63122003612 นางสาวใจเดียว จันจิตร

63122003613 นายทวิทย� เรชิวงศ�

63122003614 นายทศพล ศรีฮอแก ว

63122003615 นายนิยม ทาทอง

63122003616 นายเจษฎาวุฒิ ชนะพล

63122003617 นางสาวจิตรานัน ชางพันธ�

63122003618 นายธวัชชัย เพ่ิมพูล

63122003619 นางกนกรัฐ เข็มทอง

63122003620 นายวัชรพงษ� คําวงศ�

63122003621 นางสาวอัมพร ฉิมมณี

63122003622 นางสาวอรษา สุพล

63122003623 นางสาวสุกัญญา อุรา

63122003624 นางสาวกมลวรรณ ปMQนอําคา

63122003625 นางอาลักษ� นิละนนท�

63122003626 นายนนทพัทธ� วงศ�สวางพานิช

63122003627 นายกอ โสตะวงศ�

63122003628 นางสาวสมปอง วริวงค�

63122003629 นายวรวุฒิ ชินวงษา

63122003630 นางสาวพลอยนภัส จันทศรี
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003631 นายธีรดนย� วงค�สุข

63122003632 นางสาวอัมรา สมวงค�

63122003633 นางสาวอนุธิดา สายทอง

63122003634 นายเนรมิต เทาสาร

63122003635 นายเจษฎา พรมโคตร

63122003636 นางสาวศิริเกศ บุญเชิด

63122003637 นางสาวอาริสา บุญเก้ือ

63122003638 นางสาวจิตรา คําแสงดี

63122003639 นายศราวุฒิ สายแก ว

63122003640 นายณัฐพล นิลแสง

63122003641 นายเศรษฐพงศ� ธงไชย

63122003642 นางสาวญาณนันท� ทางดี

63122003643 นายพงษ�ศักด์ิ งุ มโภคา

63122003644 นางสาวชลธิชา โชคนิมิตร

63122003645 นางสาวเมธินี ทุนมาก

63122003646 นางสาวจุฑาลักษณ� กระสั้น

63122003647 นายปฏิภาณ เพ็งจันทร�

63122003648 นางสาวอนุสรา นิสวัน

63122003649 นางอรณิช ยาวะโนภาส

63122003650 นางสาวถิรดา สวางอาชีพ

63122003651 นางสาวปาริชาติ วงศ�วาสน�

63122003652 นางอรอุมา จองอยู

63122003653 นางสาวศุภัคชญา ให คํา

63122003654 นายสุพัฒ กุลสุวรรณ

63122003655 นางสาวนวลอนงค� วงสุวรรณ

63122003656 นายองอาจ สาระวิทย�

63122003657 นายเอนก บุญคุณ

63122003658 นางสาววันเพ็ญ คนไว

63122003659 นางสาวประภาพร ใจเเนน

63122003660 นายพิพัฒน�พงศ� โชคเหมาะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003661 นางสาวนราพร พวงยอด

63122003662 นางสาวดารารัตน� อิ่มใจ

63122003663 นายปMยพัทธ� ตันสิงห�

63122003664 นายวิทวัส พรชัย

63122003665 นางสาวสุพรรษา ไมหว่ัน

63122003666 นางสาวนุจรี เหลียวสูง

63122003667 นายธีรพล ไตรยวงศ�

63122003668 นางสาวพรกนก สารีบุตร

63122003669 นางสาวพรทิพย� เผาเพ็ง

63122003670 นายศักดิวัฒน� พิชนารีย�

63122003671 นางสาวสุดารัตน� สีลาบุตร

63122003672 นางสาวจิตรา มหาวงค�

63122003673 นางสาวสุดารัตน� บูชาบุตร

63122003674 นายอนุชา โชเมืองดี

63122003675 นางสาวอมรรัตน� บุตรราช

63122003676 นางสาวจินตกัญญา ชาญชิตร

63122003677 นางสาวอรวรรณ สาริกา

63122003678 นางสาววนิดา ยางก อน

63122003679 นายวุฒินันท� ยืนยาว

63122003680 นางสาวสุภาสินี ยาวะโนภาส

63122003681 นางสาวกาญจนา ทางาม

63122003682 นายธวัชชัย ชนะกุล

63122003683 นายพงษ�พัฒน� สีบุ

63122003684 นายชินวุฒ โคตะกา

63122003685 นางสาวณัฐญา ศรีเสริม

63122003686 นายชาญชัย ศิริโสม

63122003687 นางสาวสุภาพร สุขพรม

63122003688 นายปกรณ� เพ็ญพิมพ�

63122003689 นางกชภา ดวงบุตร

63122003690 นางสาวฐิตาภา จําลองสอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003691 นางสาวยุวรี คุณมี

63122003692 นางสาวยุภาพิมล ลุสมบัติ

63122003693 นายอานนท�ตชัย เชื้อกระโซ

63122003694 นางสาวภิญญาพัชญ� ศรชัยประสิทธ์ิ

63122003695 นางสาวพรเทวา ต้ังบัณฑิต

63122003696 นางสาวจิรวดี ศรีพรม

63122003697 นางสาวชนิดาภา โสมรักษ�

63122003698 นางสาวจุฑามาศ สุนันทา

63122003699 นายยุทธพงษ� ราษีทอง

63122003700 นางสาวสุจิตตรา จันทร�จิตร

63122003701 นางสาวจารุวรรณ โสดี

63122003702 นายธนัท อุทธา

63122003703 นายเดชา ชื่นบาน

63122003704 นางสาววรรณา ภาเรือง

63122003705 นายเจษฎากร บุญชู

63122003706 นายนวพล เลนไธสง

63122003707 นายธนัญชย� บุญสร อย

63122003708 นางสาวนันทนา คล ายคึงมี

63122003709 นางสาวสุกานดา ไชยวิเศษ

63122003710 นายปรัชญา นนท�ศิลา

63122003711 นายทักษ�ดนัย ศิริบุณยวีร�

63122003712 นางสาวปMยวรรณ พรมทา

63122003713 นายธิติวุฒิ ใจเกษิม

63122003714 นางสาวสิดามณี เชื้อนิล

63122003715 นายราชศักด์ิ วิริยะพันธ�

63122003716 นางสาวสาธิตา อือชอ

63122003717 นางสาวภัคศิณีพิชญ� บุญมาศ

63122003718 นายกิตติศักด์ิ ยาวะโนภาส

63122003719 นายเชาวลิต แชมชื่น

63122003720 นางสาวพัชราภรณ� ไชยฤทธ์ิ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63122003721 นางสาวณัฐริกา ขันสู 

63122003722 นางสาวสุพัตรา ไชยมาตย�

63122003723 นางสาวทิพย�อุบล ก่ิงสกุล

63122003724 นายชโลธร กองทูล

63122003725 นางสาวทวีพร อุมเพ็ชร

63122003726 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิสิม

63122003727 นายอนุภัทร ทนดี

63122003728 นางสาววรรณิศา นามบุตร

63122003729 นางสาวธันย�ชนก อิ่มสําราญ

63122003730 นางสาวผุสดี สร อยสักคํา

63122003731 นางสาวสุมิตา บุษบา

63122003732 นายปMยะพงษ� ปฏิมากรณ�

63122003733 นายอภิสิทธ์ิ เเสนประสิทธ์ิ

63122003734 นางสาวอารียา ปLฐมา

63122003735 นายณรงคศักด์ิ บุตศรีนนท�

63122003736 นางสาวจันทร�ธร ออนสี

63122003737 นางสาวธัญพร วันธิกุล

63122003738 นางสาวจีราวรรณ จันทร�สุข

63122003739 นางประวินา ทับทิมหิน

63122003740 นางสาวจินตนา อินโสม

63122003741 นายวิทวัฒน� วรรณแสง

63122003742 นางสาวทัศวรรณ หงษา

63122003743 นางสาวชลธิดา เพียสา

63122003744 นายถิรวุฒิ ศรีครุฑ

63122003745 นายเอกชัย ผากา

63122003746 นายอภิสิทธ์ิ พิมพ�อินทร�

63122003747 นางสาวณัฐกมล แกนสุข

63122003748 นางสาวจารุวรรณ เมฆมนต�

63122003749 นายชัชณชัย ศิริสุข

63122003750 นางสาวชัชฎาวัลย� ทองสิงห�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63122003751 นางสาวธาราภรณ� รักษาคุณ

63122003752 นายทัตพงศ� เทพกัน

63122003753 นางสาวอุมาพร คํามะริด

63122003754 นางสาวกันยกร พรหมมาดี

63122003755 นางสาวโทคะ ประทุม

63122003756 นางสาวพิสมัย ม่ันคง

63122003757 นายสุรพงษ� แก วกนก

63122003758 นางสาวอาจรีย� โพธ์ิไทรย�

63122003759 นายพงศ�วนา ละเอียดออน

63122003760 นายภาสกร แสนสุข

63122003761 นายธนวัฒน� เอียตระกูล

63122003762 นายธวัช สุขศรี

63122003763 นางสาวปุณยนุช บุญเสนอ

63122003764 นางสาวอาทิตยา สุวรรณเวียง

63122003765 นางสาวจิตตรี สุนทราวงศ�

63122003766 นางสาวจุฑารัตน� โกศล

63122003767 นางสาวสุนิศา ฝางคํา

63122003768 นางพิไลลักษณ� ผาริการ

63122003769 นางสาวอรทัย หอมเย็น

63122003770 นางสาวศิริรัตน� ดวงศรี

63122003771 นางสาวสุภิญนันทน� ม่ิงขวัญ

63122003772 นางสาวสุพัตรา สีลับสี

63122003773 นางสาวจิยาพร สมสุข

63122003774 นางสาวขวัญฤดี วรชินา

63122003775 นายทินภัทร คัญไทร

63122003776 นายวัชรพล เจริญทัศน�

63122003777 นายวัชรพงษ� ปLกสังคะเนย�

63122003778 นางสาวสุกัญญา นามบรรดา

63122003779 นายณัฐวุฒิ สุวะมาตย�

63122003780 นางสาวธารารัตน� มูลสาร
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63122003781 นายไพบูลย� หนูจิตต�

63122003782 นายพัลลภ โขงรัมย�

63122003783 นางสาวนวินดา นันกลาง

63122003784 นางสาวศศิวิมล สะเดาทอง

63122003785 นางสาวศรีวิกา ลาภูตะมะ

63122003786 นายนนทศักด์ิ คําเข่ือง

63122003787 นางสาวละมัย สายแวว

63122003788 นางสาวปุญวิสาข� ปกปHอง

63122003789 นางสาวแววมณี อุทคํากอง

63122003790 นายรัชพงษ� วิชานัง

63122003791 นางสาวอมร กาสิงห�

63122003792 นางวราวรรณ� ณ กาฬสินธุ�

63122003793 นายสุรชัย ฉิมงาม

63122003794 นายวุฒิพงษ� ผลดี

63122003795 นางสาวศิริรัตน� บรรพชาติ

63122003796 นางสาวกนกพร ถนอมจิตร

63122003797 นายพีรทัด ศรกล า

63122003798 นางสมพร จันตะ

63122003799 นางสาวธนัญญา ทองคําใส

63122003800 นายศุภชัย อ>ุ>นใจ

63122003801 นางสาวกุลสินี ศรีรงค�

63122003802 นางสาวชุติมา ปLญญา

63122003803 นางสาวสุดารัตน� ผองใส

63122003804 นายเดชา หาญเสนา

63122003805 นางสาววันเพ็ญ สุขเจริญ

63122003806 นางสาวปนัดดา คําโฮม

63122003807 นายอัคคพล หาญสายพา

63122003808 นายบุญชู ชื่นโคกกรวด

63122003809 นางสาวพัชรีภรณ� นิลศรี

63122003810 นายธีรยุทธ กากแก ว
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122003811 นายกิตติพงษ� ก อนคําดี

63122003812 นางสาวศศิวิมล ชูวงศ�

63122003813 นายอัษฎางค� พิสนธ�

63122003814 นางสาวพิไลวรรณ ราชจันทร�

63122003815 นางสาวณัฐนิชา วรรณจันทร�

63122003816 นางสาวสุภาพร ปLตเสน

63122003817 นางสาวศุภรัตน� ทองหนุน

63122003818 นายพุฒิพงศ� ราชขวัญ

63122003819 นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ�

63122003820 นางสาวเบญจมาภรณ� เฉลียวธรรม

63122003821 นางสาวกาญจนา คํายอด

63122003822 นางสาวสิปางพร ทวีศรี

63122003823 นางสาวเสาวณี สุวรรณดี

63122003824 นายสุรศักด์ิ วงศ�เย็น

63122003825 วาที่ร อยตรีนัฐพงษ� นันทะพันธ�

63122003826 นายบัญชา หล าสุดตา

63122003827 นางสาวปนัดดา กันต�ฐิตารี

63122003828 นายสิทธิชัย โสภา

63122003829 นางจิราพร เฉลิมศิลปN

63122003830 นางสาวธรรมชาติ สาลี

63122003831 นายณัฐวุฒิ เคนสิงห�

63122003832 นายจักรกริช สุดสุข

63122003833 วาที่ร อยตรีหญิงจินดารัตน� คุณพระรักษ�

63122003834 นางสาวณัฐชานันท� คงงาม

63122003835 นางปราณี คําทา

63122003836 นายประดิษฐ� สุขรักษา

63122003837 นายอมรสิน จันขาว

63122003838 นายสุรชาติ เจริญรัตน�

63122003839 นางสาวอทิตยา สารรัตน�

63122003840 นางสาวศิริวรรณ วันทา
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63122003841 นางสาวจินตหรา สาระดํา

63122003842 นางสาวจริยา เย่ือใย

63122003843 นางสาวสุวรรณา แสนจันทร�

63122003844 นางสาวพิมพิลา ประทาน

63122003845 นายพชร ศรีเสริม

63122003846 นางสาวณทกร สิมมา

63122003847 นางสาวกุลวดี ตากแดดหัวโทน

63122003848 นางสาวอภิญญา ตรีแสน

63122003849 นายณัฐพร จันทอง

63122003850 นายอดิพงษ� บุญมา

63122003851 นางสาวอุรา ราชสาร

63122003852 นายสมพงษ� สุวรรณา

63122003853 นายนรินทร�ชัย ใยผุย

63122003854 นางสาววทัญWุตา ทองลา

63122003855 นางสาวเบญจมาศ ยืนยง

63122003856 นายวิทยา ทวงที

63122003857 นางสาวประภัสสร ศิริโสม

63122003858 นางสาวเบญญาภา วงศ�วาน

63122003859 นางผกามาศ ออมชมภู

63122003860 นายจิรภัทร พลเย่ียม

63122003861 นางสาวธนพร ภูแสงศรี

63122003862 นายนัฐนันท� เนียมสาร

63122003863 นายสุริยา ศรีดา

63122003864 นางสาววมินตา ศุภดล

63122003865 นายสราวุฒิ นิยมวงษ�

63122003866 นางสาวศิริอร ศิริเทพ

63122003867 นายอภิสิทธ์ิ การีรัตน�

63122003868 นางสาวลลิตา ชัยเคนวงศ�

63122003869 นายปLญญา มีศิลปN

63122003870 นางสาวเสาวนีย� สุกาวงค�
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63122003871 นายธีรวุฒิ ฉัตรทอง

63122003872 นางสาวสรัลนุช แสนอินตา

63122003873 นายศรราม ทองผา

63122003874 นางสาวอริยา แดงเกลี้ยง

63122003875 นายพลิน แสงชาติ

63122003876 นางสาวอัจฉราพร บังศรี

63122003877 นายนันทวัฒน� สายแวว

63122003878 นายชาญวิทย� สิทธิวัง

63122003879 นางสาวอนรรฆวี พลแสน

63122003880 นางสาวภัทราพร ประคองทรัพย�

63122003881 นางสาวพชรมล ตาลวันนา

63122003882 นางสาวจิราวรรณ เหงกระโทก

63122003883 นางสาวบุศรากร พร อมจิตร

63122003884 นางสาวขวัญฤดี พวงน อย

63122003885 นางสาวจุลาภรณ� สิงห�วันคํา

63122003886 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ

63122003887 นางสาวพรพิมล ภูมิลําเนา

63122003888 นางสาวหทัยรัตน� คําเติม

63122003889 นายวงศกร รงค�โยธิน

63122003890 นางสาววาสนา กํามะณี

63122003891 นางสาววรรณพร จันทร� ทรง

63122003892 นางสาวนาตยา คํามฤทธ์ิ

63122003893 นางสาวสาวินี ไชยโคตร

63122003894 นางกรทิพย� มูลเกษ

63122003895 นายศิวกร ชางประดิษฐ

63122003896 นางสาวมัลลิกา สุวรรณมงคล

63122003897 นางสาวผกาวรรณ ปะติปา

63122003898 นายทิพากร สุขสะอาด

63122003899 นายรชต รักงาม

63122003900 นายกรกฏ คําทอง
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63122003901 นายเพชร แสนมา

63122003902 นายอัจฉริยะ ชวงไชย

63122003903 นางสาวเมทินี ศรีรัตน�

63122003904 นางสาวทิพย�เกษร สุโคตร

63122003905 นางวันวิมล แสนสวาสด์ิ

63122003906 นางสาวแววมณี บุญตาเพศ

63122003907 นางสาวฤดี คําลอย

63122003908 นายปรัชญา พิมพสุทธ์ิ

63122003909 นางสาวสุจินธรา มนทินอาจ

63122003910 นางสาวปLทมพร ชายสวัสด์ิ

63122003911 นางสาวสิริสุดา พิมพ�สา

63122003912 นางสาวจันทิมา เกิดบุตร

63122003913 นางสาวณัฐรดา ชวลิต

63122003914 นายวินัย สีสันต�

63122003915 นางสาวธนาภรณ� ปLดถา

63122003916 นายอรรถพล พวงพุม

63122003917 นางสาวสุพรรษา เฉลาชัย

63122003918 นางสาวณัทรีญา อักษรพิมพ�

63122003919 นางจินดาวัลย� สุโพธ์ิ

63122003920 นางสาวอนงค�นาถ ยศรุงเรือง

63122003921 นางสาวชนิศา สายเพ็ชร

63122003922 นางสาววราพร ออนโยน

63122003923 นายศรชัย แสงทอง

63122003924 นางสาวสุมินตรา ภูดีบุตร

63122003925 นางสาวถิรดา แก วใส

63122003926 นางสาวเพ็ญวิภา โพธ์ิแสน

63122003927 นางสาวธิดารัตน� แสนสม

63122003928 นางสาวศรีประไพ นาโสก

63122003929 นายพีระพล ก่ิงเกษ

63122003930 นายเปรมอานันท� บังสี
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63122003931 นางสาวรุงทิวา จันทร�หอม

63122003932 นางสาวทักศินา ตองสุพรรณ

63122003933 นางสาวณฐรัช นามพูน

63122003934 นางสาวเพ็ญนภา ทองนุม

63122003935 นายศราวุธ แก วใส

63122003936 นางสาวจินทภา ระเมียดดี

63122003937 นางสาวมาลัยพร หม่ืนแสง

63122003938 นางสาวพนิดา บัวต]า

63122003939 นางสาวธิดา ละครวงษ�

63122003940 นายครองสุข สาระพันธ�

63122003941 นายโกเมนทร� วังคะฮาต

63122003942 นางสาวศิวาพร นิลวันดี

63122003943 นายพรธณชัย บาลโสง

63122003944 นางสาวจินตนา สุหงษา

63122003945 นางสาวพรสินี จําปO

63122003946 นางสาวเขมชาติสกุล ทองน อย

63122003947 นางสาวพรทวี นานวล

63122003948 นางสาวสุกัญญา แสงไชย

63122003949 นางสาวอรุณี ต้ังม่ัน

63122003950 นางสาวณัฐกาญจน� คําแพง

63122003951 นางสาวกุลธิดา จรจันทร�

63122003952 นางสาวนารีรัตน� เนื้อทอง

63122003953 นายธีรวุธ เลอขะย อน

63122003954 นายภรากร จันทะสอน

63122003955 นางสาวสุภาวดี สายสมบัติ

63122003956 นางสาวนิตยา บุญโสภา

63122003957 นายศรัญยู แสนทวีส>ุข

63122003958 นายเกริกฤทธ์ิ โคตรวิชัย

63122003959 นางสาวสฤตกมล ทองเพ็ญ

63122003960 นางสาวอนัญญา ไฝผิวชัย
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63122003961 นายปMยพัทธ์ิ การกล า

63122003962 นางสาววนิดา ประสมพันธ�

63122003963 นายสุริยันต� มีบุญ

63122003964 นายภูธเรศ ฉายา

63122003965 นายปฎิภาน คําย าว

63122003966 นางสาวรวิภา พงษ�พิพัฒน�

63122003967 นางสาวชรินทร�ดา โพธ์ิสุวรรณ

63122003968 นายพิศาล ปรักษ�เจริญ

63122003969 นายศตวรรษ สุวรรณชา

63122003970 นางสาวจุฑามาศ สรึมงาม

63122003971 นายสหรัฐ กันแม น

63122003972 นางสาวเครือวัลย� หลักหาญ

63122003973 นายอํานาจ สิงขรณ�

63122003974 นายศักด์ิชัย ชูวา

63122003975 นางสาววชิรญาณ� บังศรี

63122003976 นางสาวกชพร เพ่ิมพูล

63122003977 นายอนุชิต สายสิงห�

63122003978 วาที่ร อยตรีพรชัย ไวยพัฒน�

63122003979 นายชัยรัตน� กุลพรม

63122003980 นางสาวรัตนาภรณ� ราชัย

63122003981 นางสาวศิริญญา พิลาวุฒิ

63122003982 นางสาวจันทร�จิรา ขันชะลี

63122003983 นางสาวพัชราพร ประมวล

63122003984 นางสาวอรพรรณ เทศบุตร

63122003985 นายชัชวาลย� สิงห�หมุย

63122003986 นายอดิศักด์ิ อินทร�คํา

63122003987 นายวีระพงษ� หนองแคน

63122003988 นายเอกลักษณ� ดําละเอียด

63122003989 นางสาวสายธาร บุญพา

63122003990 นางสาวเพชราภรณ� ดวนใหญ
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63122003991 นายชูศักด์ิ สํานักนิตย�

63122003992 นางสาวกมลชนก สุขสมัย

63122003993 นางสาวจันทรรัตน� นอลา

63122003994 นางสาวมาทินี เวชกามา

63122003995 นายประเสริฐ เวชกามา

63122003996 นายพิสิฐ มิถุนดี

63122003997 นายวัชระ คํามูล

63122003998 นายวรศักด์ิ กฐินฉิมพลี

63122003999 นางสาวนงลักษณ� บุตรแต ม

63122004000 นางสาวมาริษา โสภา

63122004001 นายราเมศว� เกษร

63122004002 นางสาววิจิตรา นิราศภัย

63122004003 นางสาวประภัสสร แสนสุภา

63122004004 นางสาวเจนจิรา พรหมชาติ

63122004005 นายธีระพล นาโสก

63122004006 นางสาวพัชราพร แขงขัน

63122004007 นายอิศร หิรัญธนกุล

63122004008 นางสาวภิญญดา บัวขาว

63122004009 นางสาวจินดารัตน� บุริบัน

63122004010 นายชัชชัย พาดี

63122004011 นางสาวสุจัญญา ไชยวิเศษ

63122004012 นางสาวธัญนันท� ลูกอินทร�

63122004013 นายสพล ลําเฟZQอย

63122004014 นางสาวธัญญลักษณ� ขยันงาน

63122004015 นายสาธิต สมดี

63122004016 นางสาวทิพวรรณ ศรีสมบูรณ�

63122004017 นางสาวอัจฉราพร อินทร�เสาร�

63122004018 นายวีรบุรุษ จํานงค�

63122004019 นางสาวปาลิดา บํารุงสวัสด์ิ

63122004020 นายชัยชนะ โมทะจิตร
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63122004021 นางสาวตติยา หลุมทอง

63122004022 นางสาววิจิตตรา ทองกุล

63122004023 นางสาวทิพวรรณ สารบูรณ�

63122004024 นางสาวสุพรรษา เมฆลอย

63122004025 นายโกวิทย� โสพัฒน�

63122004026 นายอภิชาติ วิสา

63122004027 นางดาวรุณี จินดาวงค�

63122004028 นายสุริยา วันโด\ะ

63122004029 นายวีรพงศ� พันธ�เพ็ง

63122004030 นายสพล ขําคม

63122004031 นางสาวขนิษฐา บุญชวย

63122004032 นางสาวเพ็ญนภา ศุภเลิศ

63122004033 นายพิชัย อาษาสุข

63122004034 นายสิทธิชัย สิงหาวงค�

63122004035 นายวชิรพงษ� แสงบุญ

63122004036 นางสาวพรพรรณ สุราช

63122004037 นายอติกันต� ย้ิมห อย

63122004038 นางสาวระวิวรรณ อังคะนาวิน

63122004039 นายสิโรดม แก วสุกแสง

63122004040 นางสาวอนิตยา มาคิน

63122004041 นางสาวนิมลรัตน� ยุทธรัตน�

63122004042 นายธีรพงษ� พลคํา

63122004043 นางสาวธิดารัตน� หาระวงศ�

63122004044 นางสาวกิตติยา โมระดา

63122004045 นางสาวพัชราภรณ� ไพฑูรย�

63122004046 นางสาวสุชาดา สุขดี

63122004047 นายบรรเลง โพศาราช

63122004048 นางสาวฤทัยรัตน� โคสาราช

63122004049 นางสาวพรพิมล โกพลรัตน�

63122004050 นางสาวนิสา อุตอามาตย�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63122004051 นางสาวอนุสโรบล เมธาวิรัตน�

63122004052 นางสาวอธิภรณ� ปLสสาคํา

63122004053 นางสาวสุพิชญา ขบวนสาร

63122004054 นายณัฐพล ภูติรักษ�

63122004055 นายธนวัต ทองผา

63122004056 นางสาวจูนรัณดา สาระคํา

63122004057 นายบรรลุ มุศิริ

63122004058 นายภาณุเดช เพ็ชรรุง

63122004059 นางสาวจินตนา ธนมุขมนตรี

63122004060 นางสาววิชญ�สุดา ไกยนารถ

63122004061 นางสาวจิราวรรณ พรมศรี

63122004062 นางสาวสุพรรษา คุณนาม

63122004063 สิบเอกหญิงวิลาศิณี อารีกุล

63122004064 นางสาววัชฎาทิพย� โคชขึง

63122004065 นายศตวรรษ เสนานุช

63122004066 นางสาวอุษณี ภูมี

63122004067 นายประภาส นาคม่ัน

63122004068 นายชัชพงศ� กันยามา

63122004069 นางสาวอารีย� ใหมทอง

63122004070 นางสาวประทานพร อนุสนธ์ิ

63122004071 นายคฑานุกรณ� วอทอง

63122004072 นางสาวเพ็ญศิริ โพธ์ิสุวรรณ

63122004073 นายวุฒิชัย ศรีวิเศษ

63122004074 นางสาวธัญลักษณ� ดวงใจ

63122004075 นายภาณุวัฒน� โสภา

63122004076 นางสาวอรพรรณ เชื้อสอน

63122004077 นายเกียรติศักด์ิ ไชยวิเศษ

63122004078 นายไตรสิทธ์ิ นวไชยเสนา

63122004079 นางสาวชนิสรา พินัส

63122004080 นางสาวสุกัญญา ทาคําหอ
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63122004081 นายกันตพัฒน� ดวงโสภา

63122004082 นางสาวสุภัทรชรินทร� สัตนาโค

63122004083 นางสาวเพชรมณี แก วบุญเรือง

63122004084 นายสมคิด นนทสอน

63122004085 นางสาวหทัยกานต� บุญจรัส

63122004086 นางสาวสุธาสินี คําขาว

63122004087 นางสาววรรณิศา ฉลาดดี

63122004088 นางสาวชญาณิศา เชื้อคมตา

63122004089 นางสาวพัชรี ศรีโพนดวน

63122004090 นางสาวสุพัตรา สุขเกษม

63122004091 นายทรงศักด์ิ มานูญวงศ�

63122004092 นายปMยะพงษ� ผาทอง

63122004093 นายปานทอง สุพรรณ

63122004094 นางสาวอรุณี เหลืองงาม

63122004095 นางสาวนงลักษณ� เงิดกระโทก

63122004096 นางสาวอัญพัชญ� สิริรัฐเตชาภัทร�

63122004097 นางสาวสุนิสา จรลี

63122004098 นางสาวสัญญา โพศาราช

63122004099 นายสิทธิชัย สุภโกศล

63122004100 นางสาวจีรนันท� หินซุย

63122004101 นางสาวอุราภรณ� สายแวว

63122004102 นางสาวเจนจิรา สีหะวงษ�

63122004103 นายวีรภัทร� เดือนแสงรัศมี

63122004104 นางสาวสุภัสสรา สุขเจริญ

63122004105 นายพงศธร คัทธะรินทร�

63122004106 นางสาวดาราณี มูลสาร

63122004107 นายกิตติธัช ปามุทา

63122004108 นายศุภกร ครุฑกาศ

63122004109 นางสาวจุฑามาศ สุวานนท�

63122004110 นางสาวพิศมัย ปLดภัย
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63122004111 นางสาวอารายา สนุกค า

63122004112 นายเขมทัต คณะพันธ�

63122004113 นายปรัชญวิศว� ธานิสพงศ�

63122004114 นางสาวสุนิตยา รัตนะพันธ�

63122004115 นายอนุวัฒน� แซวจันทึก

63122004116 นางสาวอรอุมา พูลเพ่ิม

63122004117 นางพัชรพร อาจหาญ

63122004118 นายจิรวัฒน� นาโสก

63122004119 นางสาวกนกวรรณ มูลยะวงค�

63122004120 นายวิทวัส ซีซอง

63122004121 นางสาววรรัตน� รูปโฉม

63122004122 นายนฤเบศร จันทร�หอม

63122004123 นางสาวจิราพร วรรณเวช

63122004124 นายธีระพล พวงศิลปN

63122004125 นางสาวทัศนีพร นีรภาส

63122004126 นายสนธยา ลาชอาจ

63122004127 นางสาวอาภาพร กุระจินดา

63122004128 นางสาวสุมินตา นามปLญญา

63122004129 นางสาวฉัตรธิดา สารีบุตร

63122004130 นางสาวอุไรวรรณ เล็งสิทธ์ิ

63122004131 นางสาวจิตตรา วิสุมา

63122004132 นายธนา>ฒน� ปLชฌาบุตร

63122004133 นางสาวเจติยา คนตรง

63122004134 นายปริญญา วงษ�เพ็ญ

63122004135 นางสาวสุนิวรรณ พลสมัคร

63122004136 นางสาวนภาพร เทียมมาลา

63122004137 นางสาวเสาวลักษณ� สุทธี

63122004138 นางสาวอริสา พรมจันทร�

63122004139 นายธีรัช เหลืองเจริญ

63122004140 นางสาวรัตติยา ไชยเศษ
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63122004141 นางสาวจิรารัตน� ดีไว

63122004142 นางสาวสุทธิดา กันยามา

63122004143 นายปMยศรัณย� พละพงศ�

63122004144 นายวัชรพล ชัยสุกา

63122004145 นางสาวปรียาดา วงค�ษา

63122004146 นางสาวอุมาพร อินทร�เพ็ญ

63122004147 นางสาวบุญเย่ียม แก วสมุทร�

63122004148 นางสาวนัฐรดี นนทะวงค�

63122004149 นางสาววิสุดา บาลจบ

63122004150 นางสาวเพ็ญนภา เสริมทองหลาง

63122004151 นายพิเศษ เครือสิงห�

63122004152 นายสิทธิชัย มงคล

63122004153 นายวีรภัทร� ก่ิมย่ิงยศ

63122004154 นางสาวปภัสวรรณ อินตะ

63122004155 นางสาวธัญญาภรณ� ขม้ินทอง

63122004156 นายอัครเดช สมพันธ�เพ็ง

63122004157 นายกิตตินันท� ยอดสงา

63122004158 นางสาวเพ็ญนภา ทองดี

63122004159 นางสาวหวาน นามหงษา

63122004160 นางสาวนงค�รักษ� ประเสริฐสังข�

63122004161 นางสาวอรัญญา ไวยาประโคน

63122004162 นางสาวเบ็ญจมาศ เปEนการ

63122004163 นางสาวชัชฎาภรณ� พลบุบผา

63122004164 นายธนโชค เกษหงษ�

63122004165 นางสาวริพารชา สิงห�แก ว

63122004166 นางสาวจารุวรรณ คุ มหินลาด

63122004167 นางสาวลัดดาวัลย� ดอกบัว

63122004168 นางสาววีรยา ยืนยาว

63122004169 นางสาวศศิประภา ศรีวงษ�

63122004170 นายพัทธดนย� เต็มดวง
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63122004171 นายสุรศักด์ิ บุญประวัติ

63122004172 นายจุลศักด์ิ แสนมนตรี

63122004173 นายอนุสรณ� ชูสวัสด์ิ

63122004174 นายธิษณะ สาแก ว

63122004175 นางสาวเกสร จูมลี

63122004176 นางสาวรุงนภา หลาบคํา

63122004177 นางสาวกมลชนก อุทิตบุตร

63122004178 นางสาวรัตนา บุญเชิด

63122004179 นายทวนฤทธ์ิ รุงเรือง

63122004180 นางษญาฎา แก วงามสอง

63122004181 นางสาวสิริขวัญ อุไรสาย

63122004182 นายสราวุธ นนตะพันธ�

63122004183 นางสาวชนิตา มุงหมาย

63122004184 นางพัชรินทร� โคตวงค�

63122004185 นายวรยุทธ ถะเกิงสุข

63122004186 นายนิวัตต� โกยโตย

63122004187 นายอนุชา ลําพาย

63122004188 นายภานุวัฒน� จิตรมาศ

63122004189 นายนพคุณ กมลเลิศ

63122004190 นายอุทิศ จารุขันธ�

63122004191 นางสาวกนกอร พารานะที

63122004192 นายอภิวัฒน� มูลจิตร�

63122004193 นางมณีวรรณ นามนาง

63122004194 นางสาวเยาวภา คะดีเวียง

63122004195 นางสาวประภาดา สุวรรณเพ็ชร

63122004196 นางสาวสุดาวัลย� นิยมคุณ

63122004197 นางสาวนิศารัตน� กลอมแก ว

63122004198 นายกิตติพร คํากัมพล

63122004199 นายวรเชษฐ ยาศิรินทร�

63122004200 นางสาวนุชรินทร� สิงห�คํา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63122004201 นางสาวดรุณี ศรีแก วทุม

63122004202 นายศักด์ิดา สิทธิรักษ�

63122004203 นางสาววราพร แสนสุข

63122004204 นางสาวพรทิวา มงคลกาล

63122004205 วาที่ร.ต.ณรงค�ศักด์ิ เสวิวงค�

63122004206 นางสาวจารุมาศ บุญวิจิตร

63122004207 นายธีระวัฒน� สายนรา

63122004208 นางสาวเกศดาพร เขียวสด

63122004209 นางสาวอมรรัตน� สมสุข

63122004210 นายวันพิชิต ขจีทวีทรัพย�

63122004211 นางสาวยุวดี ทีปMวัฒน�

63122004212 นายณัฐิวุฒิ อัมภาวัน

63122004213 นางสาวสุภาพร ดวงจันทร�

63122004214 นางสาวดารุณี บันทอน

63122004215 นางสาวภิรมย�พร เรืองจาบ

63122004216 นางสาวขวัญรดา ดีวงษ�

63122004217 นายธนากร ทวีวรรณ

63122004218 นายณัฐพงษ� ย่ิงยืน

63122004219 นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณพรม

63122004220 นายคมกฤษ ดมอุนดี

63122004221 นางสาววิภาดา ปLททุม

63122004222 นางสาววิจิตรา ณรงค�แสง

63122004223 นายวีระวัฒน� บรรลังก�

63122004224 นางสาวครองขวัญ วงเวียน

63122004225 นายกฤษดา พงษ�อนันต�

63122004226 นายสนธยา สัมพะวงศ�

63122004227 นายภัทรวรรธน� มาสพันธ�

63122004228 นายธนวัฒน� รัตนพันธุ�

63122004229 นายวุฒิพงษ� โสมศรีแพง

63122004230 นายธนา จําปาแพง
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63122004231 นายวัลลภ เวฬุวนารักษ�

63122004232 นายปฏิมากร มารารัมย�

63122004233 นายสุเพชร ปLPนทอง

63122004234 นางสาวชนันท�พร แข็งแรง

63122004235 นางสาววรลักษณ� จงใจ

63122004236 นายเดชา กําเนิดพิลา

63122004237 นายภูชิชย� ทองล วน

63122004238 นายชินวัตร รวมจิตร

63122004239 นางสาวเบญจวรรณ บุญทอง

63122004240 นางสาวเกษราภรณ� ธาลโชติ

63122004241 นางสาวอนันทพร แสงชมภู

63122004242 นายประภาส ธนาฟู

63122004243 นายภูธเนศ โสภากันต�

63122004244 นายณัฐดนัย สมสอางค�

63122004245 นางสาวปาลิตา ปLญญาไว

63122004246 นางสาวสุนิสา ศรีประไหม

63122004247 นางสาวสุธิดา สงวนสิน

63122004248 นายกรวิทย� นาคสุด

63122004249 นางสาวพัชญ�สิตา บุญบุตร

63122004250 นายนัฐพล มณฑาทิพย�

63122004251 นางสาวอุมาพร สงวนพงษ�

63122004252 นางสาวธัญภัส พันธ�ทอง

63122004253 นางสาวก่ิงนภา ประชาราษฎร�

63122004254 นางสาวจริยาภรณ� ประทุมชาติ

63122004255 นางสาวพัชรี ยอพันธ�

63122004256 นางสาววราพร สรสิงห�

63122004257 นายณัฐพล แชมชื่น

63122004258 นายมนตรี สิงห�สิทธ์ิ

63122004259 นางสาวปรียาภรณ� เรือนเงิน

63122004260 นายนราธิป สีหาวัฒน�
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63122004261 นางณภัชนันท� บุตรไชย

63122004262 นายวชิระ แก วคํา

63122004263 นายศิวัฒน� บัวชุม

63122004264 นายธนกฤต จวงงู

63122004265 นายอภิสิทธ์ิ บัวใหญ

63122004266 นางสาวอณิติยา สาระ

63122004267 นางสาวสุวนันท� สืบนาวิน

63122004268 นายพรพิชิต นาพรม

63122004269 นายอรรถพงษ� สมมุง

63122004270 นางสาวศิริรัตน� จริยเวชช�วัฒนา

63122004271 นางสาวเกตวดี บัวลอย

63122004272 นางสาวศุภณัฏฐ� ราชสิงห�

63122004273 นายวัชรชัย สีหา

63122004274 นางสาววรพรรณ สุทาบุญ

63122004275 นางสาวลัลลนา โพธิราบ

63122004276 นางสาวน้ําฝน ชัยสัตรา

63122004277 นายเชาวลิต หงษ�หอม

63122004278 นายเทิดเกียรติ เพชรฤทธ์ิ

63122004279 นางสาวอัญชิสา ธนาภารุงเรือง

63122004280 นางสาวรัตติยากร มุทระพัฒน�

63122004281 นายอนุชา ทองสะอาด

63122004282 นางสาวมยุลี เลิศผล

63122004283 นางสาวณฐพร พวงมะลิ

63122004284 นายวุฒิพงษ� บริบาล

63122004285 นายวัชรากร จันดีปุน

63122004286 นายพัฒนพงษ� ศรีอนันต�

63122004287 นางสาววัชราภรณ� บุปผาชาติ

63122004288 นางสาวสุพิชฌาย� จงศาตราเดช

63122004289 นางสาวกาญจนา ทองแพรว

63122004290 นางสาววรารัตน� ประกอบสุข
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63122004291 นายศุภชัย ลครวงษ�

63122004292 นายภัทรเดโชน สอนพิมพ�พอ

63122004293 นายชัยสิทธ์ิ บุดดาวงษ�

63122004294 นางสาวอมรรตน� ไตรจิตร�

63122004295 นางสาวนิตยา ผิวเงิน

63122004296 นายวิสิฐศักด์ิ สวางแสง

63122004297 นางศรัณย�รัชต� ประเสริฐ

63122004298 นายอนิวัฒน� พิมพะสุทธ์ิ

63122004299 นางบุศราทิพย� จิตตนิยมบุญ

63122004300 นางสาวสุชาวดี หายโศก

63122004301 นางสาวกัญญาพร ระย าทอง

63122004302 นายวัฒนา อินต\ะวงศ�

63122004303 นางสาวกมลวรรณ ใชยบุญทัน

63122004304 นางสาวประกาย วรรณวงษ�

63122004305 นายวุฒิพงษ� ทองงอก

63122004306 นายศักรินทร� สายเพ็ชร

63122004307 นายชัยยา สุพรรณโมกข�

63122004308 นางสาวทัศนีย� ศรีบุษย�

63122004309 นางสาวสุกัญญา สุภาพ

63122004310 นางสาวอภิลักษณ� หลักหาญ

63122004311 นายจิรายุทธ แสนพงษ�

63122004312 นายสิทธินันท� สังข�>โกมล

63122004313 นางสาวสุกัญญา ยาพา

63122004314 นายพงษ�ศกร วันคํา

63122004315 นายธนาคาร พุมจันทร�

63122004316 นายวชิรศักด์ิ สุวรรณบุผา

63122004317 นางสาวสิริวรรณ พามี

63122004318 นายนิติกร ทองบุราณ

63122004319 นางสาววนิดา จุโพธ์ิ

63122004320 นางสาวกัญญปภา มานุช
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63122004321 นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงค�

63122004322 นายโกศล ภวภูตานนท�

63122004323 นางสาวอรนุช ใบโพธ์ิ

63122004324 นายเฉลิมสินธุ� แหวนเงิน

63122004325 นางสาวมนทนา พวงเเก ว

63122004326 นางสาวอรอนงค� บุญทรง

63122004327 นายอภิชาติ ประธรรมเรือง

63122004328 นายชญานิน พรมดี

63122004329 นายณัฐวุฒิ ไหลหลั่ง

63122004330 นางสาวสุภาพร สระแก ว

63122004331 นางสาวจินตหรา ดอกแก ว

63122004332 นางสาวฤดี ใจคํา

63122004333 นางสาวศิรินันท� สุวรรณเวียง

63122004334 นายสนธยา บุตรน อย

63122004335 นายจิรพัฒน� รัตนบุรม

63122004336 นายจิรายุทธ แก วใส

63122004337 นางสาวพรณะรินทร� คุ มส ม

63122004338 นายอนุพงษ� จันทรพินิจ

63122004339 นางสาวรัตติยากร โพธ์ิศรีมาตร

63122004340 นายรักชนะ ภพสมัย

63122004341 นายสุรศักด์ิ ปLญญาไว

63122004342 นางสาวสุทธิดา เทียมทัศน�

63122004343 นายธวัช พร อมญาติ

63122004344 นายกิตติพงศ� สุดชะเน

63122004345 นายสนอง บุตะเคียน

63122004346 นางสาวสุชาวดี บุญจันทร�

63122004347 นางสาวลลิตา โคตรสุข

63122004348 นางสาวศิริพร ศิริโสตร

63122004349 นายสุธี ไม จีน

63122004350 นายจิตรทิวัส คลองตา
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63122004351 นางสาวสุภาพร บุญธรรม

63122004352 นางสาววิชาร�วี ชูเกษม

63122004353 นายจักรกฤษณ� ดาศรี

63122004354 นายกิติพงษ� วงค�คํา

63122004355 นางสาวขวัญจิตร พยอม

63122004356 นางสาวเสาวณีย� วงค�ม่ัน

63122004357 นางชลดา สืบมี

63122004358 นางพนิดา ศักศรี

63122004359 นายมงคล ศรีโสภา

63122004360 นายอภิวัฒน� บุญบัวสิม

63122004361 นางสาวธฤติภา พวงเพชร

63122004362 นายสุรสิทธ์ิ ศรีสุข

63122004363 นางสาวธนพร ราชประเสริฐ

63122004364 นายธันยา มโนรส

63122004365 นายรัฐภูมิ อุนใจ

63122004366 นายณัฐวุฒิ พิมพิลา

63122004367 นายสุรวุฒิ ทองสาย

63122004368 นายสราวุธ จําปารัตน�

63122004369 นางสาวรัชดากร ผลาเลิศ

63122004370 นางสาวภาวิดา ธารา

63122004371 นางสาววิภาดา บุญสง

63122004372 นางสาวบุษกร ชูรัตน�

63122004373 นายศราวุธ นาโสก

63122004374 นางสาวสลิลทิพย� แก วนคร

63122004375 นายรพีพิทักษ� ผลงาม

63122004376 นายไมตรี แต มทา

63122004377 นางสาวน้ําผึ้ง สยุมพร

63122004378 นางสาวสุภาพร วันทาวัฒ

63122004379 นางสาวกนกอร พันเพ็ง

63122004380 นางสาวยุพิน ธรรมราช
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63122004381 นายณรงค�ศักด์ิ เวฬุวนารักษ�

63122004382 ส.อ.พินิจ ไชยหงษ�คํา

63122004383 นางสาวสุพัชชา ศรีประทุม

63122004384 นางสาวขวัญเรือน แสงคําดี

63122004385 นายนิราธ อดกลั้น

63122004386 นายสมพร แถวลีลา

63122004387 นางสาวดวงหทัย คําตา

63122004388 นางสาวพัชรินทร� ศรีษะใส

63122004389 นางศราพร สัตรูพาย

63122004390 นางสาวกัญญานี พิมพ�สา

63122004391 นางสาวเพียงรวี ปานนาค

63122004392 นางสาวณิภาพร แสวงหา

63122004393 นายสิทธิชัย วารินทร�

63122004394 นางสาวรุจิรัตน� ลือชัย

63122004395 นายทินกร นิพขันธ�

63122004396 นายนิพนธ� จาบสันเทียะ

63122004397 นายวรายุส ง้ิวลาย

63122004398 นางสาวกนกวรรณ งามศิริ

63122004399 นายจักรปวรณ� ธณเดชภูณาถ

63122004400 นางสาวเจนจิรา พรหมศรีสุข

63122004401 นางสาวอุบลวรรณ โสภากันต�

63122004402 นายโชคชัย มังสระคู

63122004403 นางสาวรัตนาวดี เชื้อคนแข็ง

63122004404 นางสาวนิตยา ไพศาลวัน

63122004405 นางสาวฐิติรัตน� มงคลศรี

63122004406 นายโสภณวิชญ� พันธ์ิโชติ

63122004407 นายธนัณชัย สายอาทิตย�

63122004408 นายปฏิวัติ มีสัตย�

63122004409 นางสาวเสาวลักษณ� ตาราษี

63122004410 นายเจษฎา อยูคง
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63122004411 นางสาวพัชราภรณ� ชมชื่น

63122004412 นางสาวนันทวรรณ พุทธรักษ�

63122004413 นางสาวชอผกา ลายประจักร

63122004414 นางสาววิรัตน�ดา สมชาติ

63122004415 นางสาววรรณภา ศิริสา

63122004416 นางสาวภรณภา จันทคุปต�

63122004417 นางสาวมาลัย ขันทวิชัย

63122004418 นายดํารงค� ไชยโสดา

63122004419 นางสาวภิญญาพัชญ� จิมรัมย�

63122004420 นายกลวัชร สีมันตะ

63122004421 นายพิมพ�พฤทธ์ิ ประสานพิมพ�

63122004422 นายพันธกานต� พรมมาศ

63122004423 นางสาวนุชจรี บุญไพโรจน�

63122004424 นางสาวปรางทิพย� แสงแก ว

63122004425 นางสาวธิดารัตน� พรมประดิษฐ

63122004426 นายอดิศักด์ิ โชติพันธ�

63122004427 นายไกรสร ขอชนะ

63122004428 นางสาววรลักษณ� จรัสดํารงนิตย�

63122004429 นางสาวธัญรัตน� บุญเนตร

63122004430 นางสาวอภิญญา ดิษธรรม

63122004431 นางสาวอรดี บัวเขียว

63122004432 นางสาวอรนุช ทองโพธ์ิศรี

63122004433 นางสาวนุช หาญเจต

63122004434 นางรสรินทร� ชีวะกุลจรรยา

63122004435 นายวรชาติ กาฬบุตร

63122004436 นายณัฐพล สระคูพันธ�

63122004437 นางสาวนิรชา สงครินทร�

63122004438 นางสาวปภัสรา อภัยวงศ�

63122004439 นางสาวจิตติยา คุณโพธ์ิงาม

63122004440 นายสุนทร สาฤทธ์ิ
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63122004441 นายกิตติพันธ� จันทรส

63122004442 นางสาวฐิติมา คําพรมมี

63122004443 นางสาววิจิตรา เชื้อแก ว

63122004444 นายวิสุทธ์ิ มาตา

63122004445 นายทวีศักด์ิ บุดดา

63122004446 นางสาวรุงทิวา ปานแก ว

63122004447 นางสาวพรรณทิภา คุณสุข

63122004448 นางสาวจตุพร พะลัง

63122004449 นางสาวนัตตยา ปาสําลี

63122004450 นางสาววิมาลา นะที

63122004451 นางสาวศุทธหทัย ไชยสงคราม

63122004452 นางสาวไพรินทร� บุญสาร

63122004453 นายธนากร คําศรี

63122004454 นางสาวณัฎฐ� พูลประเสริฐ

63122004455 นายสายนที ชมภูศรี

63122004456 นางสาวสุดารักษ� นาโสก

63122004457 นางสาวถิรนันท� ก่ึงวงษ�

63122004458 นางสาวชุติกาญจน� จันทร�เสถียร

63122004459 นางสาวรัญชิดา วงษ�ละคร

63122004460 นางสาวรัศฎาพร นาสมปอง

63122004461 นางสาวฑริยา เจริญ

63122004462 นางสาวพิชญา ผาริวงค�

63122004463 นางสาวขนิษฐา รูปหลอ

63122004464 นางสาวทิพย�ชนก โพธ์ิเงิน

63122004465 นางสาวบุษบา แก ววงษา

63122004466 นางสาวนิภาวรรณ อุนม่ัน

63122004467 นางพรพรรณ สิงห�ครุธ

63122004468 นายธรรมนูญ แก วมณี

63122004469 นางฉันทนา บุตรพิมพา

63122004470 นางสาวภัทราพร สายวงศ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004471 นายชิติพัทธ� ศรีหัวแฮ

63122004472 นางสาววราลักษ� บุรณะ

63122004473 นางสาวฐิติชญา แกมเอี้ยม

63122004474 นายภูผา ผาคํา

63122004475 นางสาวเจนณิศา คุ มครองทรัพย�

63122004476 นายบรรฑิต บุญวัฒน�

63122004477 นางสาวนภสร ศรีปLตเนตร

63122004478 นายกรุง มะโนรัตน�

63122004479 นางสาวพรพรรณ ชื่นจิตร

63122004480 นายไพศาล ตุละ

63122004481 นางสาวเยาวรัตน� ทองผา

63122004482 นางสาวอทิตยา อักษรพิมพ�

63122004483 นางสาวนัทมณ กรัดเนียม

63122004484 นายปรินท� บุญมี

63122004485 นางสาวสุทธิดา วงกลม

63122004486 นางสาวปวริศา จองบุญวัฒนา

63122004487 นางสาวกัญญาอร สีดา

63122004488 นายไชยบัญชา เลิศสวาง

63122004489 นายรณชัย ศรีลาพันธ�

63122004490 นางสุรี ขายทอง

63122004491 นางสาวสุริวิภา หลักหาญ

63122004492 นายกฤษดา พลพิทักษ�

63122004493 นางสาววิภา คําตา

63122004494 นายประดิษฐ� แก วภูมิแห

63122004495 นางสาวบุญทิยา วงค�จันทร�

63122004496 นางสาวสุภาภรณ� ทาวะพรหม

63122004497 นางสาววิชญา เกงลือชัยบุตร

63122004498 นายธนาพัทธ� เทพมุสิก

63122004499 นายศุภกิจ ทองดา

63122004500 นายอภิสิทธ์ิ ยังวิวัฒน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004501 นายกิตติศักด์ิ สมนึก

63122004502 นายศาสน�ตรา คําทา

63122004503 นางสาวฆนัสวัน ระวินหรรษ�

63122004504 นางนวนันท� พรสี่

63122004505 นางสาวนภาพร แก วบัวขาว

63122004506 นายยุทธนา สายตา

63122004507 นายพงษ�ศักด์ิ สมหวัง

63122004508 นางสาววัชราภรณ� ศุภสุข

63122004509 นางสาวขนิษฐา บัวเขียว

63122004510 นายอนันต� เสาสูง

63122004511 นางสาวกนกวรรณ แวงวรรณ

63122004512 นางสาวปรัตถกร แสงหล า

63122004513 นายอธิวัฒน� ประเสริฐสังข�

63122004514 นายภูษณโชติ มาภา

63122004515 นายชาญวิทย� กาญจนชาติ

63122004516 นางสาวนฤมล รัตนภักด์ิ

63122004517 นางสาวไอยดา รูปคม

63122004518 นายธนกฤต ทวีโคตร

63122004519 นางสาวขวัญฤทัย พูลชาติ

63122004520 นางสาวปLทมาวรรณ บรรจง

63122004521 นางสาวพรชิตา วงษ�แหล 

63122004522 นางสาวพัชรี สารภาค

63122004523 นางสาวรัสยา สีสาพันธ�

63122004524 นายปMยะณัฐ ธรรมศิริ

63122004525 นางสาวนราภรณ� ไชยสิทธฺ�

63122004526 นายรณชัย ขุมทอง

63122004527 นางจริญญา แหวนเงิน

63122004528 นางสาววิไลลักษณ� โนนสังขข�

63122004529 นางสาวกัญญารัตน� คําภาชาติ

63122004530 นางมุกดา เพชรสุม
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63122004531 นางสาวกัญญารัตน� ชิณโสม

63122004532 นางสาวพรพรรณ� มารัตน�

63122004533 นางสาวเสาวลักษณ� มณีภาค

63122004534 นางสาวรัตนาภรณ� หาระสาย

63122004535 นางสาวสุรีรัตน� จันทร�คํา

63122004536 นายโอภาส มนต�ทอง

63122004537 นางสาวอรัญญา ทองมาก

63122004538 นางสาวอรนภา สังเกตุ

63122004539 นางสาวแก วมณี สมรฤทธ์ิ

63122004540 นางสาวพีมา ตรียานนท�

63122004541 นางสาวยุวริฉัตร คําแพงดี

63122004542 นายอธิภัทร นาจาน

63122004543 นางสาวกิตติยา พิมทา

63122004544 นางสาวอุมาภรณ� สิงหชาติ

63122004545 นางสาวอังคณา ศรีปรัง

63122004546 นางสาวอโนชา บุญประเคน

63122004547 นายกาญจน� คงงาม

63122004548 นางสาวปวีณ�นุช แจ งไชยศรี

63122004549 นายนันทวัฒน� แสงแสน

63122004550 นายพิชWุตม� รมสุข

63122004551 นางสาวจารุวรรณ นามโคตร

63122004552 นายปฏิภาณ คันธจันทร�

63122004553 สิบเอกโกมินทร� จันทะศรี

63122004554 นางสาวสุภาภรณ� สุนทรารักษ�

63122004555 นายภูวดล หล าสิงห�

63122004556 นางสาวขวัญฤดี สุภาทิพย�

63122004557 นายอนุศักด์ิ แสงอุบล

63122004558 นางสาวธนาภรณ� เทศแก ว

63122004559 นางสาวณนัฐณิรินทร� จิตอามาตย�

63122004560 นางสาวฐิดารัตน� โกเมน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004561 นายสุธากร สุธรรม

63122004562 นายอภิรัชต� สมชม

63122004563 นายณัฐพล จงพิชิตชัยชนะ

63122004564 นายกิตติศักด์ิ สายพฤกษ�

63122004565 นายปLญญา ทานุมา

63122004566 นางสาวจิราภรณ� มัดตะรัด

63122004567 นางสาวขวัญทิพย�รัตน� จันวงเดือน

63122004568 นายพรพินิจ สิงคิบุตร

63122004569 นางสาวสุภัสสรา สําโรง

63122004570 นางวรางคณา แผนแก ว

63122004571 นายสันติ หอมไมหาย

63122004572 นางสาวเพ็ญประภา ฉวีวงษ�

63122004573 นางสาวจิรารัตน� ปLดถาพิมพ�

63122004574 นายอภิชาติ สายสะอาด

63122004575 นางสาวณัฐณิชา ตระการไทย

63122004576 นางสาวน้ําทิพย� ชินดา

63122004577 นางสาวกันตินันท� คําเลิศ

63122004578 นายสกลกร สุทธิโสม

63122004579 นางสาวสุรารัตน� จันทร�ชมภู

63122004580 นายยอดภู ศิรินนท�

63122004581 นายอนุรักษ� บัวทองจันทร�

63122004582 นายหงษ�ชัย คนไว

63122004583 นางสาวบรรฑรวรรณ จ่ันเพ็ชร

63122004584 นางสาววิภาพร สงคราม

63122004585 นายศฤงคาร พันธ�สระคู

63122004586 นางสาวชุติมา แกนเชื้อ

63122004587 นายทองอินทร� แก วลาย

63122004588 นางสาวพิมพ�พิลา สงเปZอย

63122004589 นางสาวธนัญญา จิตรสิงห�

63122004590 นางสาวฐิติพรรณ บุตรมี
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004591 นางสาวอัจฉราวรรณ อนันทวรรณ

63122004592 นางสาวพิจิตรา เทียนศรี

63122004593 นางสาวปMยะนุช แพงวงศ�

63122004594 นายเฉลิมพงศ� บุญศักด์ิ

63122004595 นางศิรประภา อัปกาญจน�

63122004596 นางสาวจิรัชยา ศิริชาติ

63122004597 นางสาวภัทราภรณ� ฤทธ์ิสามารถ

63122004598 นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ�

63122004599 นายกิตติศักด์ิ กุลสิงห�

63122004600 นายอภิสิทธ์ิ ภูมลี

63122004601 นางสาวพรนิภา วะราศรี

63122004602 นางสาวจิรานันท� ยมรัตน�

63122004603 นายดวงเดน พันธ�น อย

63122004604 นายสภาพัชญ� โวสุนทรยุทธ

63122004605 นายมนตรี เกษงาม

63122004606 นางสาวบัวไข เลนคํามี

63122004607 นางสาวสุภาพร นําพา

63122004608 นางสาวพรนภา ไชยแสนทา

63122004609 นายรณสฤษฏ์ิ จักษุอินทร�

63122004610 นางสาวสุภัสสรา ปLญญา งาม 

63122004611 นางสาวยุพาภรณ� เชื้อบริบูรณ�

63122004612 นางสาวเพ็ญนภา เทพพินิจ

63122004613 นายพลังธรรม เห็มสุวรรณ�

63122004614 นายกิตติพัฒน� โสภาจันทร�

63122004615 นางสาวภัทติยา สายต้ัง

63122004616 นางสาวขัติยาภรณ� ดีปราสัย

63122004617 นายวีรวุฒ ระติกุล

63122004618 นายมงคล ภูมิเรศสุนทร

63122004619 นายบุญฤทธ์ิ เพ็ชรรักษา

63122004620 นายศราวุธ บุสสุวัน
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004621 นางสาวสุพรรณี สุทธชนะ

63122004622 นายคุณานนท� นันตะ

63122004623 นางสาวจิญารัตน� รจนัย

63122004624 นางสาวบังอร ศรีพันธ�

63122004625 นายยุทธภักตร� จันปุJม

63122004626 นางสาวสิริภัททรา สลับศรี

63122004627 นางสาวทัศนีย� บุตรพรม

63122004628 นางสาวจิตราภา กาฬจันทร�

63122004629 นายณัฐสิทธ์ิ คําโฮม

63122004630 นางสาวพิมญารัตน� ปะวะเสนัง

63122004631 นายสุทธิโรจน� สมรูป

63122004632 นางสาวประภาพร สีหราช

63122004633 นางสาวกาญณภา ทาตอ

63122004634 นางสาวจิราภรณ� จันทร�พวง

63122004635 นายสุรชัย ศิริโสม

63122004636 นางสาวรัตนาพร ซาเสน

63122004637 นางสาวจุฑามาศ ภูมิสารน

63122004638 นายนริศร ถิระพัฒน�

63122004639 นายปณต อวมน อย

63122004640 นางสาวศิริขวัญ มุขมนตรี

63122004641 นางสาววรัญญา เชื้อประทุม

63122004642 นายสิทธิชัย บุญประสม

63122004643 นายอานุภาพ ยอดอินทร�

63122004644 นายอภิวัฒน� กลบกลิ่น

63122004645 นายเอกอมรพันธ� จันทร�พิพัฒน�

63122004646 นายรัชชานนท� ฉัตรทอง

63122004647 นางสาวชนัญชิดา จูงพันธ�

63122004648 นางสาวพิกุลแก ว ผาสุข

63122004649 นางสาวจุฬารัตน� สมเสาร�

63122004650 นางสาวนวลอนงค� เหิรเมฆ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004651 นายวสุพล วงศ�บุญ

63122004652 นางสาวสุรัชฎาภรณ� จําปาชัย

63122004653 นางสาวกมลกาญจน� วงษ�แท 

63122004654 นายปMยพงษ� โททอง

63122004655 นายสุชาติ ชงโค

63122004656 นางสาวเจนจิรา สบายใจ

63122004657 นายสันติสุข พันเดช

63122004658 นายสมบัติ บุญตาเพศ

63122004659 นางสาวน้ําฝน แกมรัมย�

63122004660 นางสาวรุงรัศมี มะโร

63122004661 นางสาววันเพ็ญ ทองเกลี้ยง

63122004662 นายศราวุธ ผกาศรี

63122004663 นางสาวชลิตา จุลศรี

63122004664 นายสุทัศน� บุญเพียร

63122004665 นายพชร พรหมทา

63122004666 นายนิพนธ� ประถมนาม

63122004667 นายปMยะวัฒน� งามแสงศิริกุล

63122004668 นางสาวณัฐริกา ทาเงิน

63122004669 นางสาววิชุดา บุญเพ่ิม

63122004670 นายนภารัตน� จุลบุตรดี

63122004671 นางสาวพัชราภรณ� ทาโคตร

63122004672 นายนิธินันท� ปHอมหิน

63122004673 นางสาววิภาดา จอมคําสิงห�

63122004674 นางสาวกนกพร พรรณาภพ

63122004675 นายวีรยุทธ� ทรงศรี

63122004676 นางสาวประภัสสร สีหบุตร

63122004677 นางสาวสิริมา เสมศรี

63122004678 นางสาวสุดารักษ� จิตตโคต

63122004679 วาที่ร อยตรีหญิงกัญญาภัทร เชื้อบัณฑิต

63122004680 นางสาวเนตรวลี อยูดี

หน า 156 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004681 นายกรวิท เขตสกุล

63122004682 นางสาวสิริลักษณ� พวงศรี

63122004683 นายวราวุธ นาขม้ิน

63122004684 นายพีรกร นามคุณ

63122004685 นางสาวธนิดา กลมเกลี้ยง

63122004686 นางสาวพัชรี ดวงชนิตย�

63122004687 นายมนตรี ปHองพันธ�

63122004688 นางสาวขวัญฤดี จรลี

63122004689 นางสาวสุรีย�พร จงกล

63122004690 นายรัศมี ฉลูสี

63122004691 นายณัฐศิลปN รสจันทร�

63122004692 นางสาวปLญจพร แววคุ ม

63122004693 นายจักรกฤษ พันพิลา

63122004694 นายกรแก ว บุญยัง

63122004695 นายภัทร�ธพันธ� รันคําภา

63122004696 นางสาวอรวรรณ สุพรรณ

63122004697 นางสาวชลกร สายสมคุณ

63122004698 นางสาวนฤมล ปราบภัย

63122004699 นางสาววิไลรัตน� ประชุมรักษ�

63122004700 นางสาวจุฑาทิพย� ประมูลอรรถ

63122004701 นายวีรยุทธ กุชโร

63122004702 นายจิตรภาณุ สมหวัง

63122004703 นางสาวชุติมา เพ็งพลา

63122004704 นายนิเวศน� อาจเดช

63122004705 นางสาวอัญชลี บุญเปOQยม

63122004706 นายธนวรรษ วงษาชัย

63122004707 นางสาวศิริพร สุวรรณกูฏ

63122004708 นางสาวพัชรา ระริน

63122004709 นางสาวอลิษา ศิลารักษ�

63122004710 นายศุภกร รุจิเรก

หน า 157 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

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

63122004711 นายวราทิตย� ชุมอภัย

63122004712 นางสาวนิพาดา เงาทอง

63122004713 นางสาวณัฐกาญจน� มณีพันธ�

63122004714 นายอําพล ขุนประชา

63122004715 นางสาววรรณภา เพ็งพา

63122004716 นายดนุพงษ� มะลิวัลย�

63122004717 นายพลพีร� ธีระธิติพัฒน�

63122004718 นายบุญญฤทธ์ิ ศรีระวัฒน�

63122004719 นางสาวศิรภัสสร ใจศรี

63122004720 นายธรธุรี แฝงเดช

63122004721 นายทวีชัย มูลสาร

63122004722 นายธนกร เพียรภูเขา

63122004723 นายอนุชา วิชาผา

จํานวน 4,723 ราย

หน า 158 จาก 158                 



เลขประจําตัวสอบ

63123000001 นายสุประดิษฐ� คํานึงคง

63123000002 นายจตุพงษ� หอมจู

63123000003 นางสาวมุฐิตา วรรคคี

63123000004 นายวิธวินท�วิชญ� เนาวนนท�

63123000005 นายสุทธิพงษ� อินทนาม

63123000006 นางสาวภัทรภร ผาแก,ว

63123000007 นายธนพล กังวานพจนีย�

63123000008 นางสาวปุณิกา ทองเถาว�

63123000009 นายชนม�เจริญ ทวีธรรมวรโชติ

63123000010 นายนนท�ชัย ขาวผิว

63123000011 นางสาวศุภรัตน� หิรัญวร

63123000012 นางสาวสุภาณี ศิรินนท�

63123000013 นายวินัย พระอินทร�

63123000014 นางสาวจิรประภา พิมพงษ�

63123000015 นายอรรถพล บุญย่ิง

63123000016 นางสาวกวิสรา คามตะสีลา

63123000017 นางสาวเพียงจันทร� สุขศรี

63123000018 นางสาวอรอนงค� คําธิวงษ�

63123000019 นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร

63123000020 นายเทพทวี บัวทอง

63123000021 นางสาวกมลชนก ส8งเสียงหล,า

63123000022 นางสาวปภัสสร ทวีชาติ

63123000023 นางสาวกุลนวดี ไชยมณี

63123000024 นางสุภัค ป:องกัน

63123000025 นางสาวราตรี ศุภโกศล

63123000026 นางสาวพีรยา สายสมคุณ

63123000027 นางสาวนฤมล ป<ดภัย

63123000028 นายรัฐพล บุญรอง

63123000029 นางสาวสุนิตา ไชยม่ัน

63123000030 นางสาวรัชนก พวงพุ8ม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

หน,า 1 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123000031 นางสาวพรรณปพร กุลสุทธ์ิ

63123000032 นางสาวสุจิตรา แก,วกุล

63123000033 นางสาววารุณี ทาระบุตร

63123000034 นางสาวปรียาภรณ� มะโนรัตน�

63123000035 นางสาวพิมพ�นภา พิลา

63123000036 นายโกสินทร� มีชูสิน

63123000037 นางสาวนารี พลรัตน�

63123000038 นางพิศมัย ทาลา

63123000039 นายยุติวิชญ� ดีเหมือนตระกูล

63123000040 นางสุรัสดา โมคทิพย�

63123000041 นางสาวสุลีพร เจริญรอย

63123000042 นางสาวพัชรียา บุญราช

63123000043 นางสาวณัฐนิชา อมรเศรษฐสกุล

63123000044 นางสาวอโนทัย บุญเนตร

63123000045 นางสาวสุภาพร ป<ดกํ่า

63123000046 นางสาวธีรญา ปราณีวงศ�

63123000047 นางสาวสัตทาพร ห,องจันทร�

63123000048 นางสาวสุจิณณา บุตรโคตร

63123000049 นายจตุพนธ� ศิริบูรณ�

63123000050 นายณัฐวรา แสงอรุณ

63123000051 นางสาวพาริณี สีวะสา

63123000052 นางสาวพิมพิมล ปรือปรัก

63123000053 นางสาวอริศรา บุญท8วม

63123000054 นางสาวสุนิสา พิมพ�ศร

63123000055 นายปริวัฒน� อาจวิชัย

63123000056 นายขจรเกียรติ ขจรสมบัติ

63123000057 นางสาวสุดารัตน� แก,วจันทร�

63123000058 นายอัฐกรณ� ดอนสิงห�

63123000059 นายสัญญา ชุบขุนทด

63123000060 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสวัสด์ิ

หน,า 2 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123000061 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ทวินันท�

63123000062 นายคธาวุธ หอมจันทร�

63123000063 พระภิกษุพระโชษณ มะลิงาม

63123000064 นางสาวจุฑามาศ พาหา

63123000065 นางสาวรัตนาภรณ� คลังทอง

63123000066 นางสาวศิริรัตน� จันเทศ

63123000067 นางสาววัยพร มีมานัด

63123000068 นายกฤษดา สีลาทิพย�

63123000069 นายปริญญ� สังข�ทรัพย�

63123000070 นายมิตรประชา ดาชาพิมพ�

63123000071 นางสาวเบญจมาภรณ� พันธ�นุราช

63123000072 นางสาวอมรรBัตน� แสวง

63123000073 นางสาวศริรัตน� บุญปก

63123000074 นางสาวพรวิมล บุตรศรีภูมิ

63123000075 นางสาวนภาภรณ� ทาระทา

63123000076 นางประภัสรา ทิพยสาร

63123000077 นางสาวศิริลักษณ� โพพิลา

63123000078 นายทรงพล มะเเค็ว

63123000079 นายจิรวัตร ศิริรัตน�

63123000080 นางสาววาสนา ขันแก,ว

63123000081 นางสาวอนุรักษ� ราชสะอาด

63123000082 นางสาวจังกร แสงพารา

63123000083 นางยุพาพิน นิลเซ8น

63123000084 นางสาวเมทินี ทาสมบูรณ�

63123000085 นางสาวลักษมณ แสงรุ8ง

63123000086 นางสาวสุพัฒตา สืบใจถา

63123000087 นางสาวพรพิมล ตะคํา

63123000088 นางสาวสุภาพร ใจเสง่ียม

63123000089 นางสาวจริยา วงษา

63123000090 นายสุทัศน� บุตรจันทา

หน,า 3 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123000091 นางสาวนันทวัน หาปูทน

63123000092 นางสาวกนิษฐา โชติขันธ�

63123000093 นางสาววิภาวรรณ บุญจันทร�

63123000094 นายภาณุวัฒน� จันทคาด

63123000095 นางสาวสุปราณี เวโน

63123000096 นางสาวทิพย�วิภา ไชยมี

63123000097 นางสาวยุพาพิน เสมาทอง

63123000098 นายปฏิเวธ ผลถาวร

63123000099 นายวสัน รัตนะ

63123000100 นางสาวนลินี ครั้งพิบูลย�

63123000101 นายพงษ�เทพ เวชกามา

63123000102 นางทอแสง กาหาวงศ�

63123000103 นางสาวสุพัตรา ป<ญญาฉลาด

63123000104 นางสาวบุญลักษณ� ดัชนี

63123000105 นายธีระนิตย� อาภรณ�ศรี

63123000106 นางสาวภาธินี พละศักด์ิ

63123000107 นายวรวิทย� วงศ�ทอง

63123000108 นายวินิจ ทีคําเกษ

63123000109 นางสาวจิราภรณ� จันมณี

63123000110 นางสาวสุจิวรรณ ธิพรมมา

63123000111 นางสาววิจิตรา สาระ

63123000112 นางสาวอรญา ศาลาสุข

63123000113 นางสาวบัวตูม พรหมบาง

63123000114 นางสาวจิรัญญา โทบ,านโซ8ง

63123000115 นางสาวยุภาพิน พวงใส

63123000116 นางสาวนิติยา พิมพ�แมน

63123000117 นางสาวจิตติมา พลใส

63123000118 ว8าที่ ร.ต.เดชชัย ดวงแก,ว

63123000119 นายอกนิษฐ� ปรัสพันธ�

63123000120 นางสาวกัลยารัตน� กัลลวัน

หน,า 4 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123000121 นายสิทธิพงษ� มณีวรรณ

63123000122 นางสาวณัฐธิกา แก,วเกิด

63123000123 นางสาววิลาวัลย� อินทพรม

63123000124 นางสาวอรนุช มังคละ

63123000125 นางสาวจิราภรณ� เท8าสิงห�

63123000126 นางสาวผกามาศ คําธิสี

63123000127 นางสาวสมฤทัย เจริญเชาว�

63123000128 นางสาวจิระประภาภรณ� สมรักษ�

63123000129 นางสาวณัฐรัตน� มาธุระ

63123000130 นางสาววิจิตรา เนืองเนตร

63123000131 นางสาววาลิกา บังศรี

63123000132 นางสาวสุภรรณิการ� หมายชนะ

63123000133 นายฉัตรชัย พรหมนา

63123000134 นางสาวสุพรรณา ชินวงษ�

63123000135 นางสาวเบญจวรรณ สมเนตร

63123000136 นางสาวเบญจมาศ แก8นจันทร�

63123000137 นางสาววิภาดา พาลา

63123000138 นางสาวกันย�กานต� นาสวาสด์ิ

63123000139 นางสาวชนนิกานต� ทองทวน

63123000140 นางสาวพรนภา อภิหิรัญตระกูล

63123000141 นายชัยธนันท� สุทธิกุลพิศุทธ์ิ

63123000142 นางสาวอิงอร วรรณา

63123000143 นางสาวธนิศร เชื้อคําจันทร�

63123000144 นายภาณุเดช ไชยมาศ

63123000145 นางสาวบังอร จวนสาง

63123000146 นางสาวอาภาภรณ� เขียวศรี

63123000147 นางสาวฑิตฐิตา แก8นวงษ�

63123000148 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขันธ�

63123000149 นางสาวชนินันท� น,อยม่ิง

63123000150 นางสาวกานต�ธิดา สอนใจ
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63123000151 นางสาวจิราภรณ� สวนงาม

63123000152 นางสาวสุทธิดา แรงรอบ

63123000153 นางสาวปาณิตา ทากุ

63123000154 นางสาวนิดา นวนคํา

63123000155 นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ�

63123000156 นางสาวปวีณา จันทร�แสน

63123000157 นายเวทิศ แนวม่ัน

63123000158 นางสาวรวิวรรณ กลางดวง

63123000159 นางสาวพัชรี โสภากุล

63123000160 นางสาวนภสร คําภักดี

63123000161 นางสาวรวมพร สมผล

63123000162 นางสาวจิราพร ทองเติม

63123000163 นางสาวเปรมยุดา ม่ันวงศ�

63123000164 นายพิพัฒน� บัวผาย

63123000165 นายธิวากร พลภักดี

63123000166 นางสาวจันจิรา กฤษวี

63123000167 นางสาวรสริน ธรรมวงศ�

63123000168 นางสาวจันทร�จิรา กําเนิดสิงห�

63123000169 นายศักรินทร� กาญจนะกัณโห

63123000170 นายกฤษณ�เพชร บุญสมยา

63123000171 นางสาวศกลวรรณ อําภาคํา

63123000172 นางสาวลัดดาวัลย� ผ8องใส

63123000173 นางสาววัลลภา สดคมขํา

63123000174 นางสาวกฤตพร แสงสุรินทร�

63123000175 นางสาวกัญญาลักษณ� พลพาน

63123000176 นายวิทวัส มีพร,อม

63123000177 นางสาวอุษณี แพอุดมสมบูรณ�

63123000178 นางสาวปรมาภรณ� ศรีชนะ

63123000179 นางสาวกัณฐิกา ดวงจันทร�

63123000180 นายชนะกฤษ ยอดแก,ว
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63123000181 นายอโนทัย กลมพันธ�

63123000182 นางสาวสุพิตรา สุพิพัฒนโมลี

63123000183 นายธนกฤต สุขไชย

63123000184 นายอภิวัฒน� ป:องกัน

63123000185 นางสาวสิรามล ภาระคุBณ

63123000186 นางสาวชญานี สวัสดิชัย

63123000187 นางสาวพัชรพร มุษกะ

63123000188 นางสาวสุภัทรา นิพันธ�

63123000189 นายอดิศร แสงวงค�

63123000190 นายศาสตรา รัตนมาลี

63123000191 นางสาวปฏิญญา หม่ืนขันธ�

63123000192 นางสาววรรณศิริ โคตรหา

63123000193 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�อุบล

63123000194 นายสมศิล พันธราช

63123000195 นายเปรมมณัฐ สารีสุข

63123000196 นางสาวสุดารัตน� ท8อนทอง

63123000197 นางสาวอรวรรณ กาญจนสุนทร

63123000198 นายรังสิทธ์ิ ขันตรี

63123000199 นางสาวพรพิมล สีหาบุดโต

63123000200 นางสาวสาวิตรี เรืองเกษม

63123000201 นางสาวเพ็ญนภา หลงชิน

63123000202 นางสาวกิติยา ลักขษร

63123000203 นางสุพัชรา ตัวสะอาด

63123000204 นางสาวชณิดาภา ไชยมีสุข

63123000205 นางสาวขนิดา กาญจนกูล

63123000206 นายนัฐวัฒน� สารเฉวตร�

63123000207 นางสาวพรรณทิภรณ� ศรีสังข�

63123000208 นางสาวนริศรา สร,อยคํา

63123000209 นางสาวสุวิภา มาหา

63123000210 นางสาวสุวรรณี ฉิมมาฉุย
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63123000211 นางสาวญานิกา เห็มภูมิ

63123000212 นางสาวลดารัตน� ชนะชาญ

63123000213 นายสุริยันต� พาละพล

63123000214 นางจิรารัตน� จันดาประดิษฐ�

63123000215 นางสาวเพชรรัตน� มาลาทอง

63123000216 นางสาวศศินะ แสงทอง

63123000217 นายสุวพิชญ� ท8าดี

63123000218 นางสาวนฤชล เข็มเพ็ชร

63123000219 นางสาวภัสราภรณ� นามวงศ�

63123000220 นางสาวสุวธิดา เนื้อทอง

63123000221 นายนิรุตต์ิ การภักดี

63123000222 นายปJยะบุตร จันชารี

63123000223 นายทรงชัย เขียวขํา

63123000224 นายราชันย� บูรณกิตติ

63123000225 นายอัษฎาวุธ สงิมทอง

63123000226 นางสาวพัชริยา เชื้อบัณฑิต

63123000227 นางสาวกนกอร ผลาผล

63123000228 นางสาวสุนิตา แสนสุข

63123000229 นายชยุตน� สุทธัง

63123000230 นางสาวศุภธิดา ตระการไทย

63123000231 นางสาวเข็มทอง สุวรรณเพ็ญ

63123000232 นางสาวพิมลพรรณ สัตย�ธรรม

63123000233 นางสาวพิมพ�ชนก วงค�กระโซ8

63123000234 นางสาวสุวิมล สมชื่อ

63123000235 นางสาวอัจจิมา สุวรรณรัต

63123000236 นายสวัสด์ิ บุญภักดี

63123000237 นางสาวรุ8งทิพย� บุตรพรม

63123000238 นางสาวกันญา ศรีธนต�

63123000239 นางสาวปรารถนา วงษ�ไชยา

63123000240 นายนัทธวีย� สีงาม
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63123000241 นางสาวจันทกานต์ิ สิงห�ยอง

63123000242 นายฌานุพงษ� สมสวย

63123000243 นายอนุสรณ� แซ8ต8าง

63123000244 นางสาวมยุรี สีดากิจ

63123000245 นายนันทพัฒน� พยัคฆพล

63123000246 นางสาวอรวิภา สร,อยจิตร

63123000247 นางสาววิลัยพร นันทิจารย�

63123000248 นางสาวกวินทิพย� จงสีหา

63123000249 นางสาวสุจิตตรา ผลาผล

63123000250 นายสงกรานต� ชอบดี

63123000251 นางสาวจิราภรณ� สุขลัด

63123000252 นางสาวฐิติวรดา สุภาพรม

63123000253 นางสาวชุติกาญจน� ชวลิต

63123000254 นางสาวธันยา จรลี

63123000255 นายนัฐวัฒน� รัตนกุล

63123000256 นางสาวรัฐพร สุบงกฎ

63123000257 นายอดิศักด์ิ ชื่นใจ

63123000258 นางสาวขวัญสุดา ธรรมนิยม

63123000259 นางสาวจิราภรณ� อุไรสาย

63123000260 นางสาวกานต�ธิดา ฮวดคันทะ

63123000261 นางสาวจิรนันท� จําปาศรี

63123000262 นางสาวดวงใจ เรือนชิน

63123000263 นายชินวัตร ธรรมชาติ

63123000264 นางสาวรังสินี ดวงมาลา

63123000265 นางสาวกิตติพร โสฬส

63123000266 นายสุวรรณ ใจดํา

63123000267 นางสาวกนกพร ภิญโญ

63123000268 นางสาวกันติกา ผุดผ8อง

63123000269 นายชัยวัตร คําผา

63123000270 นางสาวมณีจันทร� สุนทรา
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63123000271 นางอัมรา นามแก,ว

63123000272 นางสาวโสระยา เจอะแก8นหอม

63123000273 นายพิพัฒพล โคโยทา

63123000274 นายทิวัตถ� พงษ�ละออ

63123000275 นางสาวนฤมล ยุวะวาสน�

63123000276 นางสาวรุ8งอรุณ มาลัยผ8อง

63123000277 นางสาวขวัญจิรา นาคํารอด

63123000278 นางสาวจุฬาลักษณ� โคกกลาง

63123000279 ว8าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา โสมนัส

63123000280 นางสาวฐิติอาภรณ� หวังดี

63123000281 นางสาวนัฐริกา งามสะพรั่ง

63123000282 นางสาวปุริมปรัชญ� สุนันทา

63123000283 นางสาวสมศรี พวงย่ีโถ

63123000284 นายวิทวัส พลพวก

63123000285 นายกมลภพ ทีคําแก,ว

63123000286 นางสาวสุมล ยางงาม

63123000287 นางสาวนิศาชล ทองแล8ง

63123000288 นางนภัสสร อ,วนจี

63123000289 นางสาวริญญาดา แร8ทอง

63123000290 นางสาวศิริรุ8งนภา วิลา

63123000291 นางสาวเจนจิรา สุดเฉลียว

63123000292 นางสาวทิพวรรณ โคตทาริน

63123000293 นางสาวจริยา ปาบุตร

63123000294 นางสาวประกายมาศ เนตรแสง

63123000295 นายธีรวัต บัวบาล

63123000296 นางรัตติยา ไชยม่ัน

63123000297 นางสาวสุพัตรา ดาทอง

63123000298 นางสาวพิมพักตร� ป<กกะทานัง

63123000299 นางสาวนิชานาถ ศรีหริ่ง

63123000300 นางนิติญา วิรุฬบุตร
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63123000301 นายวรสิฐ สายบุญญา

63123000302 นางสาวณัฐริกา โพธ์ิไทรย�

63123000303 นายจีรวัฒน� จ,ายหนองบัว

63123000304 นางสาวจินตหรา ทรงวาจา

63123000305 นางสาวสุกัญญา มุงคุณดา

63123000306 นางสาวอารยา พรมศร

63123000307 นายนิติยวัฒน� หวังเปPน

63123000308 นายสุรศักด์ิ สิงห�คง

63123000309 นางสาวธาราวิไล บรรจง

63123000310 นางสาวสุชาดา สิงห�ทอง

63123000311 นางสาววิภารัตน� แก,วโยธา

63123000312 นางจีระนันท� พ้ืนอินทร�

63123000313 นายสุรพันธ� สานันท�

63123000314 นายพิทักษ� หาญชัย

63123000315 นางสาวสุภรัตน� จําปา

63123000316 นางสาวกิตติญา พลเย่ียม

63123000317 นางสาวสินาภรณ� พงษ�สนิท

63123000318 นางสาวสิรีธร อุปริวงค�

63123000319 นางสาวญาณิศา ดาวัน

63123000320 นางสาวอรญา ป<ตถา

63123000321 นายวีระวัฒน� โพธิพันธ�

63123000322 นางสาวอรณิชา บัวแก,ว

63123000323 นางสาวพิมพ�ชนก จอร�แดน

63123000324 นางสาววิชญาพร ศิริแสง

63123000325 นางสาวสุกัญญา ทองเกลียว

63123000326 นางสาวลลิดา อุตะมะ

63123000327 นางสาวสิริยากร งามศิริ

63123000328 นายวิทยา อินทรบุตร

63123000329 นางสาวรัชฎา ภรณ� สิทธิ ศร

63123000330 นายกฤษณะ ขันทอง
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63123000331 นายพงษกรณ� นามวงค�

63123000332 นายจตุพักตร สิงห�ธวัช

63123000333 นางสาวศิริลักษณ� จันทะไข8สร

63123000334 นางสาวอภิฤดี พูลประเสริฐ

63123000335 นางสาวปJยนุช วงศ�ป<ดสา

63123000336 นางสาวดลญา สุธาบุญ

63123000337 นางสาวพรชนก เหล็กกล,า

63123000338 นายจิรพงษ� สวัสด์ิภูมิ

63123000339 นางสาววิภาพร พันบุปผา

63123000340 นางสาวสุพิญญา วายุแสง

63123000341 นางสาวพิชชา สุทธิ

63123000342 นางสาวเบญจมาศ ธุระกิจ

63123000343 นางสาวสไบทอง กาละเมฆ

63123000344 นางสาวยุพาวรรณ ติจะนา

63123000345 นางสาวประภา จันทร�โท

63123000346 นางสาวรัชฎาภรณ� อยู8สุข

63123000347 นายอนุวัฒน� ท8าหาญ

63123000348 นางสาวศิริญาภรณ� ทองสุข

63123000349 นายณัฐพงศ� แสนท,าว

63123000350 นายชญานนท� พิมพบุตร

63123000351 นางสาวพรนิภา จันทร�พิทักษ�

63123000352 นางสาวชลดา คาระวะ

63123000353 นางสาวอรนุช สีหล,า

63123000354 นางสาวพัชนิดา เมืองพรม

63123000355 นางสาวสุปราณี นัยนิตย�

63123000356 นายเชิดศักด์ิ กาสิงห�

63123000357 ว8าที่ ร.ต.ธนิตศักด์ิ สมหมายโชติภัทร�

63123000358 นายเอกอรุณ เภาดี

63123000359 นางสาววิภาพร สมทรัพย�

63123000360 นางสาวอรุโณทัย โอทาตะวงค�
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63123000361 นางสาวจันทร�เพ็ญ เสาเวียง

63123000362 นางสาวอรทัย อิ่มเต็ม

63123000363 นายชูศักด์ิ สีมารัตน�

63123000364 นายวราวุฒิ กรรมทอน

63123000365 นางสาวนุชนารถ หกพันนา

63123000366 นางจารุณี พรรณา

63123000367 นายภานุพงษ� อาบรัมย�

63123000368 นางสาวพรรทิพา แสงชัจจ�

63123000369 นายพีชาพล ศรีสุข

63123000370 นายพฤษพล สมสุข

63123000371 นางสาวฤทัยรัตน� แพทย�เพียร

63123000372 นางสาววราภรณ� มหามาศ

63123000373 นางสาวกมลชนก จันเทพา

63123000374 นางสาวพิรชา คําดี

63123000375 นางสาวศศิวิมล พรมสิงห�

63123000376 นายธวัชชัย อิ่มแสวง

63123000377 นางสาวศิรินทร�รัตน� พิสุทธ์ิ

63123000378 นางสาวพิชมัย ไตรคํา

63123000379 นางสาวธัญญลักษณ� รับรอง

63123000380 นางสาวอภิญญา คําเคนบ,ง

63123000381 นางสาวรมิดา ศรีธรรม

63123000382 นางสาวชไมพร ภูทิพย�

63123000383 นายวัฒนา สุยะลา

63123000384 นายอภิเชษฐ� อ8างลี

63123000385 นางสาววรกมล คําผิว

63123000386 นางนนลนีย� อินทอง

63123000387 นางสาวภัทรานิษฐ� ธานี

63123000388 นางสาวสินิทรา สีทองธรรม

63123000389 นายชัยณรงค� สีแหล,

63123000390 นางสาวฐิติพร มหาแสน
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63123000391 นางสาววรรณพร บุญสอน

63123000392 นายถิตย�ธิศักด์ิ คําวัน

63123000393 นายเอกสันติ ก,อนศิลา

63123000394 นายไตรรงค� พรมจันทร�

63123000395 นางสาววรรณวนัช มณีวรรณ

63123000396 นางสาวปJยฉัตร พงษ�ก่ิง

63123000397 นางสาวนรีกานต� แก8นม่ัน

63123000398 นางสาวภัสฎาพร ประเสริฐสังข�

63123000399 นางสาวรัชนีกรณ� แสงสุวรรณ

63123000400 นางสาวสุภาพร โสภนา

63123000401 นางสาวอลิสรา มุสิกา

63123000402 นางสาววิภาวดี นารี

63123000403 นางสาวชรัณรัตน� กุดเปQง

63123000404 นางสาวพรนภา นุพันธ�

63123000405 นางสาวภัทรปภา คิอินธิ

63123000406 นางสาววิภา วุฒิพรม

63123000407 นางสาวกาญจนาภรณ� อัมภาพร

63123000408 นางสาวเจนจิรา พวงจําปา

63123000409 นางสาวณัฐกานต� สิลาลัย

63123000410 นายศุภณัฐ ตันตระกูล

63123000411 นางสาวณัตฐา สมพร

63123000412 นางสาวสุพรรณี ร8วมพรม

63123000413 นายพงศกร นามวงค�

63123000414 นางสาวศิริภา ปJยะวงศ�

63123000415 นางสาวรสมารินทร� ศรีใส

63123000416 นางสาวจรัญญา วงษ�เจริญ

63123000417 นายพูลสวัสด์ิ วันชม

63123000418 นายอธิพงศ� ศรีภูธร

63123000419 นางสาววรจิต ศรีปรัง

63123000420 นายพุทธิ ภณ ศิริมูล
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63123000421 นายวิษณุ คําทอง

63123000422 นายธนิสร แสงรัมย�

63123000423 นายนิติพล ประเปรียว

63123000424 นายธีรเจต ลีลา

63123000425 นางสาวสุพัตรา เนตรวงศ�

63123000426 นางณัฐปรียา คําขัน

63123000427 นางสาวศรัญญา สมคะเน

63123000428 นางสาวผกามาศ อําพันธ�

63123000429 นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข

63123000430 นางสาวกานต�ธิดา จันทาเทพ

63123000431 นายธิตฐิชัย ดวงสนิท

63123000432 นางสาววรัญญา ศรีประทุมวงศ�

63123000433 นายสมพงษ� รารัตน�

63123000434 นายตระการ ส8งเสริม

63123000435 นางชิตญาภรณ� บุตรดี

63123000436 นายธรรมมาธิป เกตุอินทร�

63123000437 นายเจษฎา วงศ�ประทุม

63123000438 นางสาววนิดา พูลเกษม

63123000439 นางสาวอภัสรา บุดดา

63123000440 นางสาวศศิกานต� ประคองยศ

63123000441 นางสาวรุ8งนภา นิลขลัง

63123000442 นางสาววนาลี ลีลาศสง8างาม

63123000443 นายวิรพล กันยาศรี

63123000444 ว8าที่ ร.ต.ภิเษก ใจภักดี

63123000445 นายโสมนัส ดอกดวง

63123000446 นางพณาพร แสนมหาไชย

63123000447 นางสาวกัณธิมา สุขสะอาด

63123000448 นางสาวฉัตรวดี ร,อยศรี

63123000449 นางธัญญารัตน� ชูคันหอม

63123000450 นางสาวรัตนาภรณ� สุขแสวง
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63123000451 นางสาววนิดา แจ,งสว8าง

63123000452 นายปJยนันท� สุดชาฎา

63123000453 นายถาม�พร จิตรโคตร

63123000454 สิบเอกบัณฑิต ธนสารกุล

63123000455 ว8าที่ ร.ต.วรพจน� โคตา

63123000456 นายฐาปกรณ� อุดมศรี

63123000457 นางสาวปภัสรา ศุภศร

63123000458 นายชานนท� จันทะเลิศ

63123000459 นางสาวดารุณี ต,นโพธ์ิ

63123000460 นายกิติ บําเพ็ญ

63123000461 นางสาวศิริลักษณ� วิสาทวัฒน�

63123000462 นางสาวภัสสร ทอนศรี

63123000463 นางสาวลัดดาวรรณ พงธนู

63123000464 นางสาววรรณิศา อินสวน

63123000465 นางสาวบุษรากร ไชยสิงห�

63123000466 นางสาวศรัญญา ไชยสุระ

63123000467 นางสาวเมทินี มุ8งพร

63123000468 นางสาวสุทธิดา คชยาพันธ�

63123000469 นายภูมินทร� ป<ญญาประชุม

63123000470 นายธนกฤต บรรดลทรัพย�

63123000471 นางสาวสุภา วุดรุ8ง

63123000472 นางสาวกานต�ชนก พละไกร

63123000473 นางสาวปรวรรณ โพธ์ิสูง

63123000474 นางสาวอติกานต� กองสําลี

63123000475 นางสาวอรยา ป<ญหา

63123000476 นางสาวแพง เพ็งน8วม

63123000477 นางสาวสุภาพร พิกุลศรี

63123000478 นางสาววิลาสินี ศิริโปทา

63123000479 นายสุริยา กัมมันตะคุณ

63123000480 นายปฏิวัติ อิภิโช
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63123000481 นายพรหมพิทักษ� จันเลาะ

63123000482 นางสาวปาริฉัตร วรรณวัลย�

63123000483 นายวรกฤต ลือนาม

63123000484 นางสาวลัลลลิลล� วงษาเนาว�

63123000485 นางสาวฐิติรัตน� บรรเทา

63123000486 นางสาวจันทร�เพ็ญ ผิวชัย

63123000487 นางสาววนันยา แสนต8างใจ

63123000488 นางสาวพัชรี ชนีวงษ�

63123000489 นายคมสัน ไกรรักษ�

63123000490 นางสาวอรัญญา ศรีแจ8ม

63123000491 นางสาวศิริรัตน� ศรจิตร

63123000492 นายพงษ�เชษฐ ดีดวงแก,ว

63123000493 นางสาวจนิสตา นิลพัฒน�

63123000494 นายเกียรติศักด์ิ ทองแก,ว

63123000495 นางสาวธารารัตน� ธนาคุณ

63123000496 นางสาววรรณภา สังขะวรรณ

63123000497 นางสาวพรพรรณ บุญไพโรจน�

63123000498 นางสาวกัญญมล สระแสง

63123000499 นางสาวปภาวี ศรีดาพรหม

63123000500 นางสาวน้ําทิพย� ชื่อพันธ�

63123000501 นางสาวอังคณา อะทาโส

63123000502 นางสาวพุทธิดา วงศ�ชาลี

63123000503 นายกิติพจน�เดช สําโรงธนารัชต�

63123000504 นางสาวภัสชราภรณ� แก,วบัวป<ทม

63123000505 นางสวลี พรจันทร�

63123000506 นางสาวสุจินันท� พันแดง

63123000507 นายกิติพงษ� นิลจําปา

63123000508 นายธีระวุฒิ อินลี

63123000509 นางสาวรวีวรรณ ดีรัตน�

63123000510 นายชัยวัฒน� ป:อมพิทักษ�
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63123000511 นางสาวสุจิตรา โดดเด่ียว

63123000512 นางสาวมธุริน ลีนาม

63123000513 นางสาวสิริกัญญา สีชนะ

63123000514 นายกฤษฎา เดชเดิม

63123000515 นายธวัชชัย ทองคํา

63123000516 นางสาวพัชรินทร� ศิริมา

63123000517 นางสาวภัควดี กาญจนะชาติ

63123000518 นางสาวปาริฉัตร แวงวรรณ

63123000519 นายธีระพล ชอบเสรี

63123000520 นางวิภาดา นึกแจ,ง

63123000521 นางสาวสรัญญา สาบุตร

63123000522 นายอนุชิต กมลสินธุ�

63123000523 นางสาวกรรนิกา พลภูเขียว

63123000524 นางสาวอัญญารินทร� ปานแก,ว

63123000525 นางสาวเพชรรัตน� ทองไทย

63123000526 นายพิสิทธ์ิ หม่ันแสวง

63123000527 นางสาวอังคนา เอกศิริ

63123000528 นายวิทวัส วิรุฬบุตร

63123000529 นางสาววิไลพร กุคําใส

63123000530 นางสาวจิดาภา ยืนนาน

63123000531 นางสาวปJยพร สว8างวงศ�

63123000532 นางสาวนุชรินทร� เทศนา

63123000533 นายวรจักร ตรงดี

63123000534 นางสาวปรางมณี นิยม

63123000535 ว8าที่ร,อยตรีหญิงรสรินทิพย� พิมพ�ทอง

63123000536 นายปรัชญา เงาสวรรค�

63123000537 นายธีรพงษ� สุภเสถียร

63123000538 นายเทพพร ธานีวรรณ

63123000539 นางสาวภัทรวรินทร� อุทุม

63123000540 นางสาววราพร อารีย�
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63123000541 นางสาวปราณี ผลดี

63123000542 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร

63123000543 นางสาวนันท�นภัส จันมีรชานัตธ�

63123000544 นางสาวธันยพร กรงกระโทก

63123000545 นายอาทิตย� วรนิต

63123000546 นางสาววิภาศิริ เลิศศรี

63123000547 นางสาวปฑิตตา สารเก8ง

63123000548 นางสาวประกายทิพย� คําป<น

63123000549 นางสาวรัตยา ปาณีวัฒน�

63123000550 นางสาวดาริกา พิมพ�หาญ

63123000551 นางสาวพรทิพย� คําภาศ

63123000552 นางสาวโชติมณี ศรีเมืองบุญ

63123000553 นายวิริยะ เดชอุดม

63123000554 นางสาวสิตานันท� วิเชตชาติ

63123000555 นางชลลดา หงษ�จันทร�

63123000556 นายต้ังปณิธาน ทุมมากรณ�

63123000557 นางสาวเพ็ญมาศ สุคนธจิตต�

63123000558 นางสาวภัทรวีร� ทัพพ�อภิโชติ

63123000559 นายประสิทธ์ิ สีน,อย

63123000560 นางสาวศิริญานันท� วันทวี

63123000561 นางสาวพรณะรินทร� ศรีสาร

63123000562 นางสาวกัญญาภัทร บุญเอนก

63123000563 นายปราโมทย� โพธ์ิแก,ว

63123000564 นายวชิรวิทย� ภูวิจิตร

63123000565 นายรณยุทธ คํ่าคูณ

63123000566 นางสาวกัลยา กงนะ

63123000567 นางสาววัลคุ�วดี พลไชย

63123000568 นางสาวปานวลี ไชยคํา

63123000569 นางสาวสุพัตรา เดชะคําภู

63123000570 นางสาวป<ชุดา ถ่ินมุกดา

หน,า 19 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123000571 นางสาวเจียมจิรา ขัติยนนท�

63123000572 นางสาวศิริพร รูปงาม

63123000573 นางสาวหนึ่งฤทัย โพธ์ิศรี

63123000574 นางสาวสุลัดดา คําลีมัด

63123000575 นายสิงหรักษ� ช8วยหาญ

63123000576 นางสาวกมลพัทธ� ลาทา

63123000577 นายวัฒนา ประเทืองไทย

63123000578 นางสาวนิตยา พันพลู

63123000579 นางสาววริศรา อรไชยพาณิชกุล

63123000580 นางสาวอังศุมา ขันทา

63123000581 นายวิเนตร พวงบุรี

63123000582 นางสาววชิราพร ทองขาว

63123000583 นายภานุพงษ� หอมกลิ่น

63123000584 นางสาวอรนิภา สําลี

63123000585 นางสาวขัณฏิชากรณ� ยาดี

63123000586 นางสาวอรวรรณ ภาคสีดา

63123000587 นางสาวธารทิพย� สูงสุด

63123000588 นายจงเจตน� สืบศรี

63123000589 นางสาวจิรวรรณ สายสา

63123000590 นายศักด์ิดา พร,อมญาติ

63123000591 นางสาวอุษณี เทียนพลกรัง

63123000592 นางสาวสุเพียร พงษ�สุข

63123000593 นายฉัตรชัย ยืนยง

63123000594 นางสาวนิตยา กลิ่นลั่นทม

63123000595 นายสรุต มุรานนท�

63123000596 นางสาวศิวิมล ม่ังค่ัง

63123000597 นายทรัพย�ทวี รัตนศรี

63123000598 นางสาววชิราภรณ� ทัดแก,ว

63123000599 นางสาวเพชรไพรินทร� ศรีเรือง

63123000600 นางสาวอรอนงค� สมพงษ�พันธุ�
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63123000601 นางสาวมณฑิรา อ,วนล้ํา

63123000602 นายอชิตพล ศรีกุลวงศ�

63123000603 ว8าที่ร,อยตรีพงศ�วิชญ� ไชยเพชรบุษฎี

63123000604 นางสาวมณีรัตน� ปJดตาระเต

63123000605 นางสาวจินดารัตน� ชํานาญเวช

63123000606 นางสาวศิริวิภา รักษาคํา

63123000607 นางสาวอัจฉราภรณ� สินป:อง

63123000608 นางสาวประภัทรา บุญศรัทธา

63123000609 นายอุทัยรัด หวังเจริญ

63123000610 นางสาวปฏิมาพร แปQมจํานัก

63123000611 นางสาวจิราภรณ� พรมบรรพ�

63123000612 นางสาวสุทธิดา สายแพง

63123000613 นางสาวธนัญญา ปRงเลิศ

63123000614 นายศักดินา สําลี

63123000615 นางสาวกชกร จ้ันลัน

63123000616 นางสาวนงคราญ แก,วมาเกิด

63123000617 นางสาวสุริยา รสจันทร�

63123000618 นางสาววรรณา มากระจัน

63123000619 นางสาวเบญญทิพย� แสงไชยา

63123000620 นายสมพร วรนุช

63123000621 นางสาวฐิติมา บุญสนิท

63123000622 นายอัษฎาวุฒิ วงษ�มาก

63123000623 นางสาวพิมชนก บุสดี

63123000624 นางสาวเอมอัชนา พงษ�เอก

63123000625 นางสาวณัฐสิวรรณ มีพรหมดี

63123000626 นางสาวอคัมย�สิริ ภูมิภักด์ิ

63123000627 นายภูริวัจน� พิสุทธ์ิสิทธากุล

63123000628 นายนิพนธ� หมายสี

63123000629 นายเกรียงไกร บุญมาป<ด

63123000630 นางสาวจันทร�เพ็ญ นุเล
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63123000631 นางสาวรังสิยา สุกิจวัฒนกุล

63123000632 นางสาวจุฬาวรรณ� อร8ามเรือง

63123000633 นายอัฑฒกฤษฏ์ิ บุญเสนอ

63123000634 นางสาวภานุชนารถ ทองสุข

63123000635 นางสาวอภิญญา สุดหา

63123000636 นางสาลินี โกฏิหอม

63123000637 นางสาวจารุวรรณ หลาวทอง

63123000638 นางสาวเบญจวรรณ มะลิซ,อน

63123000639 นายพุฒิพงษ� ลือเดช

63123000640 นางสาวกฤติยาภรณ� บุญมาทน

63123000641 นางสาวพวงผกา สว8างวงษ�

63123000642 นางสาวศิยามล ชมด8าน

63123000643 นางสาวสุติมา ศิลาโชติ

63123000644 นางสาวบุศราพร วงมาเกษ

63123000645 นางสาววิภารัตน� มะตัน

63123000646 นายวัชรินทร� อ8อนรัตน�

63123000647 นางสาวศุภลักษณ� วงศ�พันธ�

63123000648 นายธุวานนท� พุทธรักษา

63123000649 นางสาวมนฤดี อุตสาหะ

63123000650 นางสาววาทิตา พริ้งเพลิด

63123000651 นางสาวอรชา ประสงค�เสียง

63123000652 นายเรวัฒน� ไชยศล

63123000653 นางสาวกรกนก สําราญรื่น

63123000654 นางสาวก่ิงดาว กันภักดี

63123000655 นายวรายุทธ มีสติ

63123000656 นางสาวเหมือนฝ<น จันทร�เขียว

63123000657 นายอลงกรณ� สีหะวงษ�

63123000658 นางรสลิน สุกานันท�

63123000659 นางสาวจารุวรรณ� เวียงคํา

63123000660 นางสาวรชาดา มณีสาย
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63123000661 นางสาวพรนิภา วงชารี

63123000662 ว8าที่ร,อยตรีหญิงกรรณิการ� ศรีเพียแก,ว

63123000663 นายขุนทอง บุญหยาด

63123000664 นางสาวพิกุลแก,ว ไชยชาญ

63123000665 นางสาวพาทินธิดา บุญเจริญ

63123000666 นางสาววิกันดา สามาอาพัฒน�

63123000667 นางสาวศิรัญญา ศรีหลิ่ง

63123000668 นายจักรรินทร� ธานี

63123000669 นางสาวรพีพรรณ ชัยโย

63123000670 นางสาวพุทธิดา เขียวทอง

63123000671 นางสาวจารุนันท� สุภผา

63123000672 นางสาวรุ,งทิวา คงทน

63123000673 นางสาวบัณฑิตา วงศ�ละคร

63123000674 นายสุทธินันท� พรุ8งแสง

63123000675 นางสาวฐิติชญา เสาร�จันทร�

63123000676 นางสาวพนิตตา ธนังศักด์ิ

63123000677 นางสาวกชมน เลิศสิทธ์ิ

63123000678 นางสาวบังอร สีโท

63123000679 นายพงษ�พัฒน� บุญคง

63123000680 นางสาวสาวิณี พลแก,ว

63123000681 นางสาวแธชทาริยา โตสินธพ

63123000682 นางสาวอภิญญา ภาษาดี

63123000683 นางสาวจุฑามาส พลประถม

63123000684 นายณัฐวัตร สมสกุลชัย

63123000685 นายสิทธิรัฐ นาคถมยา

63123000686 นางสาวสุนันทา ซ่ึงพรม

63123000687 นางสาวทิพวรรณ สอนพรม

63123000688 นางสาววิสุดา ปูคะภาค

63123000689 นางสาวอัจฉราพร ละราคี

63123000690 สิบเอกโกศล หอมจันทร�
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63123000691 นางสาวปนัดดา อันทะราศรี

63123000692 นางสาวกันธิมา บุญวิเศษ

63123000693 นายศราวุธ ขันสิงห�

63123000694 นายชาติณรงค� บุญสอน

63123000695 นายสันติ ตุ8นมี

63123000696 นางสาวบุณยาพร เนืองอนันต�

63123000697 นายกฤษฎา อินสุวรรณ

63123000698 นายพรพิพัฒน� โพธิจันทร�

63123000699 นางสาวกานต�มณี อภิบาล

63123000700 นายภูวพล ส8งเสริม

63123000701 นายประทีป สอพอง

63123000702 นางสาวชมภูนุช ศิริโยธา

63123000703 นายเสกสรรค� โยธิการ�

63123000704 นางสาวชญาภา ก่ิงทะวงษ�

63123000705 นางสาววิภาดา บรรเทิงกุล

63123000706 นางสาวสุนันทา อินทร�โสม

63123000707 นางสาวอมรรัตน� เจิมจันทร�ทึก

63123000708 นางสาวสุพิตรา บุตรสอน

63123000709 นางสาวจิตรลัดดา เคนโยธา

63123000710 นางสาวณัฏฐ�ฐิตตา มะโนรัตน�

63123000711 นางสาวพรวิลัย ดีเสมอ

63123000712 นางสาวศิริอร เคหารมย�

63123000713 นางสาวนิโลบล กล8อมป<ญญา

63123000714 นางสาวขวัญเรือน ชมวงศ�

63123000715 นายวรพงษ� ธยาธรรม

63123000716 นางสาวปาลีรัตน� กัญญา

63123000717 นางสาวเบ็ญญาดา จันทร�ดวงศรี

63123000718 นางสาวสุภาพร บุญครอง

63123000719 นางสาวอรุโณทัย ต,นสวรรค�

63123000720 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิสาชัย
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63123000721 นางพรรณิภา พูนแสง

63123000722 นางสาวปรางทอง นนทะการ

63123000723 นายธนกฤษณ� ชัยเรืองรัชต�

63123000724 นางสาวเกษศิณี แก,วใส

63123000725 นางสาวพัชรินทร� ชาญเดชรุ8งเรือง

63123000726 นายอนุกูล คําเพราะ

63123000727 นายชลธี วงษ�ภักดี

63123000728 นางสาววรัญญา คําแก,ว

63123000729 นายปรัชญ�ตระกูล เกาะก่ิง

63123000730 นางสาววรรณิศา ไชยสาร

63123000731 นายขัตติยะ ศรีพันดอน

63123000732 นางสาวถาวรีย� นําระนะ

63123000733 นางสาวสุมาลี ศรีสงคราม

63123000734 นางสาวจิราภา เสาตรง

63123000735 นางเจนจิรา โถน,อย

63123000736 นายศาศวัต สายสมบัติ

63123000737 นางสาวมีนา โฮมสองชั้น

63123000738 นางสาวพรพิมล ชมเชย

63123000739 นายอนุสิทธ์ิ คะรินทร�

63123000740 นางสาวพุทธิดา เทียมรัตน�

63123000741 นางสาวเบญจรัตน� จําชาติ

63123000742 นายอภิรักษ� ลิ้มสุวัฒน�

63123000743 นางสาวสุภาพร เสียงเสนาะ

63123000744 นายศุภวิชญ� แรงรายบุญ

63123000745 นางสาวบุศรากรณ� แววสระ

63123000746 นายเทเวศน� ประดับพร

63123000747 นางสาวสุชาภัค ตะเคียนราม

63123000748 นายอมรเทพ ศรีลาเคน

63123000749 นางสาวนริศรา ศรีดารา

63123000750 นางสาวกมลวรรณ พูลสมบัติ
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63123000751 นางสาวรัตนากร สาลีวงษ�

63123000752 นางสาวสุภัสสร วงศ�ศรี

63123000753 นายนิพนธ� ลาสนาม

63123000754 ว8าที่ร.ต.หญิงนิยมพร บุญสังข�

63123000755 นางจิรภรณ� สักแสง

63123000756 นางสาวศิริวิมล แพทย�นาดี

63123000757 นางสาวธิดารัตน� ตวงทรัพย�

63123000758 นางสาวรสิตา วงศ�ป<ดสา

63123000759 นายมนตรี รวมพร

63123000760 นายกัมสิทธ์ิ เมตตาพล

63123000761 นางสาวกวินนา ไชยพรม

63123000762 นางขวัญฤดี ครองใจ

63123000763 นางสาวอรทัย วรรณวุฒิ

63123000764 นายเอกวิทย� นิยมสุข

63123000765 นางสาวเจนจิรา แท8งทอง

63123000766 นายชัยกร ทองใบ

63123000767 นางสาวกาญจนา บุญแก,ว

63123000768 นางสาวมาริสา เนาวะราช

63123000769 นางสาวแพรพรรณ ภักดีบุรุษ

63123000770 นางสาวธัญญาเรศน� ประสานพิมพ�

63123000771 นางสาวกนกวรรณ แพร8ชัยสงค�

63123000772 นางสาวสิริยาภรณ� โพธ์ิศรี

63123000773 นางสาวธฤตมน อินอ8อน

63123000774 นางสาวอภิญญา กาฬเกตุ

63123000775 นางสาวรัชภรณ� คนยืน

63123000776 นางสาววนัสรินทร� สืบเสนาะ

63123000777 นางสาวพวงประภา จันทะเสน

63123000778 นางสาวอภิญญา เจริญนนท�

63123000779 นายอภิชาติ สมรัตน�

63123000780 นายคมสันต� เวฬุวนารักษ�

หน,า 26 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123000781 นายอนวัช ทองจันทร�

63123000782 นายอดิศักด์ิ ป:องมี

63123000783 นางสาวปJลันธนา อุส8าห�ดี

63123000784 นางสาวดวงกมล ประพาฬ

63123000785 นางสาวณัฐนิชา ช8วงสําโรง

63123000786 นายณัฐภัทร เเจ8มกระจะ

63123000787 นางสาวสุภาวดี ยังดี

63123000788 นางสาวปวีณสมร สุกทน

63123000789 นางสาวฐิติมา ธรรมป<ต

63123000790 นางสาวปุณยาพร คงประโคน

63123000791 นางสาวนิตยา แสนทวีสุข

63123000792 นางสาวพัชรียา พงษ�สุวรรณ�

63123000793 นางสาวนิภาภรณ� แสงสอน

63123000794 นายอธิศ สูงโตตร

63123000795 นายอภิชาติ บุญยู,

63123000796 นางสาวพักตร�จิรา ชาญชิตร

63123000797 นางสาวอุมาพร ยินดีฉาย

63123000798 นางสาวพรพิมล ขาววงษ�

63123000799 นายพัฒนะ แก,วคํากอง

63123000800 นางสาวเบญจวรรณ บรรทร

63123000801 นายอภิสิทธ์ิ พลีใส

63123000802 นางสาวนันธิยา สมอ8อน

63123000803 นางสาวสุธิดา มุตาปJน

63123000804 นายปริวัฒน� ปลั่งกลาง

63123000805 นายสราวุธ ประกอบกิจ

63123000806 นายธนทร ขันทองดี

63123000807 นางสาวภัทราวดี ป<ตพรรณา

63123000808 นางสาวเปมิกา นาคเก้ียว

63123000809 นางสาวกัลยาณี เครือแวงมล

63123000810 นายอารัญ หาญสิทธ์ิ
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63123000811 นางสาวอ,อยใจ ว8องไว

63123000812 นางสาววัชรารัตน� ม่ังค่ัง

63123000813 นางสาวรัชฎาพร นนนุศาสตร�

63123000814 นางสาวจินตนา คํามรรค

63123000815 นางสาวอริสา รัฐเสรี

63123000816 นายเสกสรรค� นาพะพล

63123000817 นายเมธีนันท� จันทรจิตร

63123000818 นางสาวพิราพรรณ บรรพบุตร

63123000819 นางสาวศิริรัตน� ศักด์ิสิงห�

63123000820 นายสมรักษ� รBัBฐสุพรรณวงษ�

63123000821 นายปกรณ�ยศ เปร8งสุข

63123000822 นายอนุพงศ� ชัยประปา

63123000823 นางสาวจันทราภรณ� กองทอง

63123000824 นางสาวฟ:าประกาย ศรีลา

63123000825 นางสาวสุมินตรา จําปาหอม

63123000826 นางสาวเอมอร ฝาหัด

63123000827 นายสุขสันต� คําจูมจัง

63123000828 นางสาววรรณนภา ทองบุตร

63123000829 นายกมลภพ ศิริจันทร�

63123000830 นางสาวไพรินทร� สดชื่น

63123000831 นางสาวกมลชนก ประมูปถัมภ�

63123000832 นางสาวบัวอุบล ทาสมบูรณ�

63123000833 นายศราวุธ สายวัน

63123000834 นางสาวปฏิมา สุราวุธ

63123000835 นางสาวศิริพรรณ วามะลุน

63123000836 นางสาวชินภา ปาปะเขา

63123000837 นางสาวสุดาวรรณ� มิระสิงห�

63123000838 นายปรีชา โยธา

63123000839 นางสาววนิดา จันทรดวงศรี

63123000840 นางสาววนิสา วิเศษเสาร�
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63123000841 นายอํานวย สาริกา

63123000842 นางสาวเพ็ญพรวดี เสน8หา

63123000843 นางสาวชไมพร สายพรม

63123000844 นางสาววนิดา พิลาสุข

63123000845 นางสาวพนารัตน� ช8วงบุญศรี

63123000846 นางสาวอรนิตย� ประสพคุณ

63123000847 นายเกียรติก,อง พรมศรีธรรม

63123000848 นายอัษฎาวุฒิ แก,วมุกดา

63123000849 นางสาวจริญา สุทธิประภา

63123000850 นางสาวจิรัฐิติกาล ธนพัชรกานต�กุล

63123000851 นางสาวสุดาพันธ� ไชยสิงห�

63123000852 นางสาวลลิตา โพธ์ิงาม

63123000853 นายปฏิวัต โนนุต

63123000854 นางพรพรรณ� คุณภาที

63123000855 นางสาวเกวลี ศิริวาลย�

63123000856 นางสาวกุลนิษฐ� ผลจันทร�

63123000857 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีบาง

63123000858 นางสาวณัชพร ปานอินทร�

63123000859 นายศุภโชค บัวระภา

63123000860 นางสาววรวรรณ ธิษาไชย

63123000861 นายธนดล บุญสะธา

63123000862 นายณัฐพล ถวิลไพร

63123000863 นางสาวพัชรี สุดตา

63123000864 นางสาวพรทิพย� หมายเก้ือ

63123000865 นายทศพล คงนาค

63123000866 นางสาวณัฐรุจา สมนึก

63123000867 นายสหภาพ เพียรชนะ

63123000868 นางสาวลัดดาวรรณ นาคผิว

63123000869 นายทรงศักด์ิ ชะคู

63123000870 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�หัวโทน
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63123000871 นางสาวชไมพร บุญดก

63123000872 นางสาวสุดาภรณ� สร,อยภาพ

63123000873 นางสาววรรณภา ธรรมชาติ

63123000874 นางสาวพัชรี สง8าศรี

63123000875 นางสาวกวินา ก,อนคํา

63123000876 นางสาวอนุธิดา แน8นอุดร

63123000877 นายอธิภัทร โสภาสุข

63123000878 นายสุพลพัฒน� ผลาทิพย�

63123000879 นายพงศกร แว8นใหญ8

63123000880 ว8าที่ ร.ต.วีรศักด์ิ สานนท�

63123000881 นางสาวสุดาลักษณ� ทองเติม

63123000882 นางสาวณัฐชา สมจิตร�

63123000883 นายอิสสระพงศ� แก,วใส

63123000884 นางสาวรัชนี จันทร�ฟ:าเลื่อม

63123000885 นางสาวจิรภรณ� กาวี

63123000886 นายอดิศร สีหา

63123000887 นางสาวรสสุคนธ� วุฒสังข�

63123000888 นางสาวศิริพร หอมหวล

63123000889 นางสาวเหมวรัญญา โกศล

63123000890 นางสาวกัญณกร กําหอม

63123000891 นางสาวพิชญา แก,วพิลา

63123000892 นางสาวมธุรส ศรีวิเศษ

63123000893 นางสาวลัดดาวัลย� แพงชัยสงค�

63123000894 นางสาวจิรารัตน� ทองไทย

63123000895 นางสาวดวงหทัย จันทร�ฉํ่า

63123000896 ส.ต.ออัศฏากรณ� โนนหิน

63123000897 นายชานนท� แก,วจันทร�เพ็ง

63123000898 นายนัฐพล คําบุญศรี

63123000899 นางสาวเพ็ญนภา สิมพันธ�

63123000900 นางสาวนิธิกานต� คล8องตา
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63123000901 นางสาวปJยะนุช ทับทิมอ8อน

63123000902 นางสาวสุภาลักษณ� เสนภูงา

63123000903 นางสาวจันทร�จิรา สีทอง

63123000904 นางสาวรัตน�ปราณี พิญญาณ

63123000905 นายํBนพรัตน� แก,วพลน,อย

63123000906 นายฐณะวัฒน� หมวกแก,ว

63123000907 นายพิทวัส ศรีสุข

63123000908 นายกอร�ปพงษ� เอื้อทาน

63123000909 นางสาวสุวิมล ศรีสันต�

63123000910 นางสาวนิธิภา นิธิทรัพย�สกุล

63123000911 นางสาววราพร ผุยอุทา

63123000912 นางสาวศิริญญา วันไชย

63123000913 นางสาวนิภาพร เพ็งแจ8ม

63123000914 นายปริญญา เปรื่องปราชญ�

63123000915 นางสาวพุทธิดา สุภาพ

63123000916 นางสาวเกลวลี อดทน

63123000917 นางสาวอรทัย บุญอ8อน

63123000918 นายณรงค�วิทย� ชื่นชม

63123000919 นายจิรภัทร หมายสุข

63123000920 นายนิพัทธ� โพธ์ิไทรย�

63123000921 นางสาวชไมพร โพธ์ิขาว

63123000922 นางสาวกาญจนา บุญไพโรจน�

63123000923 นายสุรเชษฐ� บูรณะ 

63123000924 นางสาวธัญวรัตน� พลูลาภ

63123000925 นายธวัชชัย ศรีสะอาด

63123000926 นางสาวจุฑามาศ รังเอ,

63123000927 นางสาวสุพาพร พวงศรี

63123000928 นางสาวพรรณนิภา แก,วขุนทด

63123000929 นายอิทธิศักด์ิ ผาสุขนิตย�

63123000930 นางสาวอรพรรณ บุญเชิญ
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63123000931 นายปฏิญาณ บรมโคต

63123000932 นางสาวสุภาวินี บุญมาตย�

63123000933 นางสาวสุดาภา ไชยายงค�

63123000934 นายอารีย� พืมพ�พันธ�

63123000935 นายเสกสิทธ์ิ สายเนตร

63123000936 นางสาวมุฑิตา วรรณประภา

63123000937 นายรัฐนันท� วัชรกุล

63123000938 นางสาวพรศิริ พิมพ�หล8อ

63123000939 นายมนูสวัสด์ิ สลางสิงห�

63123000940 นางสาวพูลทรัพย� แต,มศรี

63123000941 นางสาวประภาศิริ ภูผิวเหลือง

63123000942 นางสาวจุฑารัตน� มูลวงษ�

63123000943 นางสาวปJยะธิดา แสนเสาร�

63123000944 นายฐาป<ญจ� โสมเกษตรินทร�

63123000945 นางสาวสุชญา ประชุมเหล็ก

63123000946 นางสาวป<ทมา สาตราคม

63123000947 นางสาวพรพิมล ขันทอง

63123000948 นางสาวรัชดาภรณ� หงษ�มาศ

63123000949 นางสาววริศรา ศรบุญทอง

63123000950 นางสาวอภิวรรณ คํามา

63123000951 นายปริญญา โหจันทร�

63123000952 นางสาวสราลีศ� สุนนท�

63123000953 นางสาวปราณี ตะเคียนเกลี้ยง

63123000954 นางสาวรัตนาวดี เข็มสีดา

63123000955 นางสาวพิมพิไล มงคลงํา

63123000956 นายวรรณชัย ย่ิงกล,า

63123000957 นางสาวพนิดา ศรีทาบุตร

63123000958 นางสาวนภัสสินี พูลทอง

63123000959 นางสาวยาหยี อุทะกะ

63123000960 นายกฤตเมธ บุพพาศิรกุล
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63123000961 นางสาวนิภาภัทร ภูกองไชย

63123000962 นางสาววงเดือน สายเนตร

63123000963 นายกังวาลย� จันทสุข

63123000964 นางสาวศิรินภา สายแวว

63123000965 นางสาวสุดารัตน� โคตรมนตรี

63123000966 นางสาวอรวรรณ สําราญดี

63123000967 นางสาวกนกวรรณ ท,าวมา

63123000968 นายคมกริช ศิลปแก8น

63123000969 นางสาวรัชฎาภรณ� บุญประครอง

63123000970 นายสถาพร แก,วกนก

63123000971 นายคมกริช สมนึก

63123000972 นางสาวสุวนันท� อนงชัย

63123000973 นางสาวเจนจิรา หารแก,ว

63123000974 นางสาวธิดารัตน� นามเสนา

63123000975 นางวัชรี วงษ�เหล8าพิทักษ�

63123000976 นายวาทิน พืชสี

63123000977 นางสาวพัชทริยา ผามณี

63123000978 นางสาวมณฑิตา สีหนันท�

63123000979 นายสุรวุฒิB วิชัย

63123000980 นางสาวปลายฝน สร,อยจิตร

63123000981 นางสาววรรณพร ภูมิภาค

63123000982 นางสาวเพียงขวัญ แก8นท,าว

63123000983 นางสาวรัตติยา ศิริวาลย�

63123000984 นายอนุชา น,อยวังคลัง

63123000985 นางสาวกฤติยา ศรีเพชร

63123000986 นางสาวปานแก,ว มีธรรม

63123000987 นางสาวอริษา ยุบลนารถ

63123000988 นางสาวสายฝน ญาติทอง

63123000989 นายชิตณรงค� พลอํานวย

63123000990 นายอาทิตย� นิวงษา
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63123000991 นางปวริศ เทียนหอม

63123000992 นางสาวณฐมน บุญทศ

63123000993 นางสาววรรณวรางค� ทองน,อย

63123000994 นางสาวกชนิภา รุ8งปาวรีย�

63123000995 นายธีรวิทย� สีสันงาม

63123000996 นางสาวจิราวรรณ บรรเทา

63123000997 นางสาวนฤทัย พาหา

63123000998 นายวริทร วิเศษหม่ืน

63123000999 นางสาวศศิธร พิมพา

63123001000 นางสาวสุภักศร โคตรสมบัติ

63123001001 นางสาวสุพรรณนิการ� วงษ�สินธ�

63123001002 นายทศพร กุตโต

63123001003 นางสาวมณเทียร วาศรี

63123001004 นางยุภาวรรณ บุญเจือ

63123001005 นางธัญญรัตน� พูลสวัสด์ิ

63123001006 นางสาวเกสรา ศีลาสาร

63123001007 นายฤทธ์ิศักด์ิ ทองประเสริฐ

63123001008 นางสาวศุภกร ผูกพันธ�

63123001009 นางสาวกนกพร เข็มหม่ืนไวย

63123001010 นายปฏิภาณ ทองเพ็ชร

63123001011 นางสาวนิฎ�ฌามนต� ทองไหม

63123001012 นางสาวอรนา ไชยบุตร

63123001013 นางสาวสุกัญญา ขาวสะอาด

63123001014 นายวีรยุทธ ศรีมนตรี

63123001015 นางสาวสุวดี มิรัตนไพร

63123001016 นางสาวภัทรมน โยธานัน

63123001017 นางตติยา วามะชาติ

63123001018 นางสาวกนกวรรณ วรรณแสง

63123001019 นางสาวกมลเนตร เนียนแนบ

63123001020 นายวิทวัส ภูดอนม8วง
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63123001021 นายธงชัย แซ8เตีย

63123001022 สิบเอกหญิงดอกรักษ� ไชยลี

63123001023 นายรณชัย หอมจันทร�

63123001024 นางสาวสาวิตรี สมภาวะ

63123001025 นางสาวสุธิดา วงศ�หาญ

63123001026 นางสาวรุ8งทิวา ท,าวเเก,ว

63123001027 นางสาวพัชรินทร� สมลี

63123001028 นางสาวนิญาดา ขุนคง

63123001029 นางสาวแวววรรณ ศิลศร

63123001030 นายอภิสิทธ์ิ กุลเกลี้ยง

63123001031 นางสาวศันสนีย� ภาคพรม

63123001032 นางสาววราพร พร,อมสุข

63123001033 นางสาวศิริภรณ� แสงมล

63123001034 นายเพ่ิมพล ประจวบสุข

63123001035 นายพีระพงษ� พูลเพ่ิม

63123001036 นางสาวเบญจมาศ บุตรม่ัน

63123001037 นายชิตพล ทองเลิศ

63123001038 นางสาวรุ8งทิวา ขันตี

63123001039 นางสาวสาวิตรี ศรีรัตน�

63123001040 นางสาวอัญญารินทร� แก,ววงษา

63123001041 นางสาวยุวบล นันทะโคตร

63123001042 นายณิชากร สุขสุเมฆ

63123001043 นางสาวธิติสุดา อุปพงษ�

63123001044 นางสาวอุสา อินทร�ทา

63123001045 นางสาววิภากรณ� ดวงบรรเทา

63123001046 นายภวัฒ ไชยช8วย

63123001047 นางสาวพัชราภรณ� คําเพราะ

63123001048 นางสาวนิลุบล คุ,มบุญ

63123001049 นางสาวสไบพร สุวรรณกูฎ

63123001050 นางสาวนุสบา บุญภา
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63123001051 นางกุลวดี คํามนตรี

63123001052 นางสาวสินีนาถ จินาวรณ�

63123001053 นายธนกร พิลาแดง

63123001054 นางสาวเกวลี มาหา

63123001055 นางสาวสิริธิดา หอมชื่น

63123001056 นางสาวอนุธิดา มุสิกา

63123001057 นางสาวนลินทิพย� บุญมา

63123001058 นางสาวจิรนุช สงครินทร�

63123001059 นายอนุชิต นางาม

63123001060 นางสาวเกศศิริ สุขเกิด

63123001061 นายวัชชิระ ม่ิงขวัญ

63123001062 นายเจตบดินทร� คณะนาม

63123001063 นายวีระยุทธ นบโศรก

63123001064 นางสาวนงลักษณ� การะไชย

63123001065 นางสาวจุฑามาศ จันทชัย

63123001066 นางสาวสุทธิดา ปJตตุลา

63123001067 นางสาวกาญจนีย� ตาทอง

63123001068 นายวงศกร ศรีถาการ

63123001069 นางสาวป<ญชิกา เวชเคน

63123001070 นางสาวสุภารัตน� วิถุนัด

63123001071 นางสาวละอองดาว ม่ันสัตย�

63123001072 นายจิรภาส โสสุข

63123001073 นางสาวเมริสา กาหลงรัตน�

63123001074 นางสาวมนฑกา เทพนอก

63123001075 นางสาวชนัญชิดา สุวงศ�ทอง

63123001076 นายอนันต� สุขชาติ

63123001077 นางจุไรรัตน� แก,วแสน

63123001078 นางสาวเยาวลักษณ� หลักบุญ

63123001079 นายพัทธดนย� สมบุตร

63123001080 นางสาวอมรรัตน� โพนสารี
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63123001081 นายจักรพงศ� วรรณเวศ

63123001082 นางสาวสุภาวรรณ อรรคปทุม

63123001083 นางสาวจิราภรณ� ศรีพรม

63123001084 นายวสันต� มาลัยเถาว�

63123001085 นางสาวปราณี เสน8ห�พูด

63123001086 นายไพรวัลย� บุญมา

63123001087 นางสาวอนัญทิพย� ประกอบกิจ

63123001088 นางสาวจารุวรรณ นิธิยานันท�

63123001089 นางสาวป<ทมาศ พิสิษธนะกร

63123001090 นางสาวบุษกร ไชยพันโท

63123001091 นางสาววรวรรณ กัณทะพันธ�

63123001092 นางสาวณัฐณิชา อินทร�ติยะ

63123001093 นางสาวอรพรรณ พุทสนทด

63123001094 นางสาวจันทรประภา ทองมี

63123001095 นางสาวปาริชาติ อัมรินทร�

63123001096 นางสาวนิตยา ลําดวน

63123001097 นางสาวระพีพร สร,อยอุดม

63123001098 นางสาวนวลจันทร� ศรีวาปU

63123001099 นางสาวดวงจิตร กอมะณี

63123001100 นางสาวสุธิดา หาริตะวัน

63123001101 นางสาววลีลักษณ� วะยะลุน

63123001102 นางสาวพัชรี อยู8สุข

63123001103 นางสาวปาจรีย� จะโรจร

63123001104 นางสาวศินัธกาญจน� คูณสวัสด์ิ

63123001105 นายสนธยา เนินทอง

63123001106 นางสาวสุพัตรา พรมหา

63123001107 นายปรีชาวุฒิ รัตรีพันธ�

63123001108 นางสาวลัดดาวัลย� วงศ�ประเทศ

63123001109 นายอรรถพล ทองเนตร

63123001110 นางสาวภัทราพร ป<ตตาเนย�
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63123001111 ว8าที่ร,อยตรีหญิงปราณิศา แจ8มแจ,ง

63123001112 นางสาวสุนิตา จิตรแสวง

63123001113 นางสาวมณีรัตน� งามสง8า

63123001114 นางสาวน้ําฝน พันธ�พงษ�

63123001115 นางสาวสายรุ,ง พรหมรินทร�

63123001116 นายพานบัญฌอน สายกนก

63123001117 นายสมคิด ศรีนอร�

63123001118 นางรัตนา ปานมน

63123001119 นายวทัญVู สุดดี

63123001120 นางสาวชนนิกานต� สุวรรณเพชร

63123001121 นางสาวธัญญารัตน� พูลเพ่ิม

63123001122 นางสาวสุนิดา สุดสังข�

63123001123 นายสุรศักด์ิ เรืองรุ8ง

63123001124 นางสาวศจี แสนสุข

63123001125 นางจรัญญา สายทอง

63123001126 นางสาวกรรณิกา เสาว�ยงค�

63123001127 นางสาวสุประวีณ� เอมสมบูรณ�

63123001128 นายปฏิภาณ ธานี

63123001129 นางสาวสุชาดา วิบูลย�ชนม�

63123001130 นางสาวพรพิมล พรมลาย

63123001131 นายสุเมธ แสนปาง

63123001132 นางสาวกนกวรรณ ดีสนิท

63123001133 นางสาวศศิธร เฉลิมพร

63123001134 นางสาวอัญชลี ทองติด

63123001135 นางสาวฐิติวรดา จํารัสบุญ

63123001136 นางสาวศุภลักษณ� เพริดพราว

63123001137 นายวิทยา ก่ิงคํา

63123001138 นางสาวกันติยา นาคศรี

63123001139 นางสาวสุภาพร นารักษ�

63123001140 นางสาวเปรมฤดี นิยมสวน
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63123001141 นางสาวสุธิรัตน� ภูอวด

63123001142 นายสมควร อยู8สุข

63123001143 นางสาวมาริสา ลุนพัฒน�

63123001144 นายมีชัย ผายเงิน

63123001145 นางสาวสุมลรัตน� ผดาวัลย�

63123001146 นางสาวสุชาดา วังทอง

63123001147 นางสาวณิชาพัทร� ดอนชวนชม

63123001148 นายอิศรินทร� กูฏโสม

63123001149 นางสาวนวรัตน� คําป<น

63123001150 นางสาวกนกกาญจน� ตรงก่ิงตอน

63123001151 นางสาวกรรณิการ� แก8นพันธ�

63123001152 นางสาวพัณณิตา พุ8มศรี

63123001153 นายนักรบ พรมรีตน�

63123001154 นางสาวทิวาพร เพิลล�มันน�

63123001155 นายกฤติพงศ� ไพบูลย�ม่ันคง

63123001156 นางสาวเบญจสิริ ศรีจันทร�

63123001157 นางสาวศรีสุดา สีหบุตร

63123001158 นางสาววันวิสา นะสูโฮ

63123001159 นางสาวจริญญาภรณ� วันนา

63123001160 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิศรี

63123001161 นายกมล เกตศักด์ิ

63123001162 นางสาวธนาภา ลิมปWประเสริฐ

63123001163 นางสาวบัวเพลิน เหลือผล

63123001164 นายวีระยุทธ บานชื่น

63123001165 นายพงษ�สิทธ์ิ แก,วจักร

63123001166 นายปริวัติ ประหยัดยา

63123001167 นางพรอนงค� เปรมทา

63123001168 นางสาวศรีประไพ รักษาพล

63123001169 นางสาวสุพิชากรณ� สีคาม

63123001170 นายนพดล สุราช
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63123001171 นายสินธร กิตติเศรษฐ

63123001172 นายยุทธชัย อ,นมา

63123001173 นายศุภกร เชื้ออินทร�

63123001174 นางสาวสุภัทรตรา ศรีสรรณ�

63123001175 นายเอกชัย ทองบ8อ

63123001176 นางสาวสุดาภรณ� บุญครอง

63123001177 นายพิชชากร นาโพนงาม

63123001178 นางสาวศศิธร บุญมาต

63123001179 นายธนภณ พลทะมัย

63123001180 นางสาวณรัก จัมปะโสม

63123001181 นางสาวกมลทิพย� ริโยธา

63123001182 นางสาวธัญชนก สัจธรรม

63123001183 นายจันทร�ธิกรณ� ผดุงชาติ

63123001184 นางสาวสิรินารถ จูมจันทร�

63123001185 นางสาวเกตมณี สุกใส

63123001186 นายปJยะรัฐ วงเวียน

63123001187 นางสาวศศิวิมล นันทะสิงห�

63123001188 นางสาวสุภารัตน� กุลวงษ�

63123001189 นางสาวสุดาพร จันทะเกษ

63123001190 นางสาวรุ8งลาวัลย� อุปมัย

63123001191 นางสาวยุวดี วรอนุ

63123001192 นางสาวนิชดา สุหงษา

63123001193 นางสาวสมประกร ภูถมทอง

63123001194 นางสาวกุสุมา คชแพทย�

63123001195 นางสาวปJยะพร กลั่นความดี

63123001196 นางสาวขวัญฤดี เชียรัมย�

63123001197 นายรัฐชาติ ชื่นขวัญ

63123001198 นางสาวกัลยาณี สิงห�สิทธ�

63123001199 นางสาวกาญจนา ภาพิมพ�

63123001200 นางสาวรัตนาภรณ� บทศรี
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63123001201 นางสาวปานตะวัน บรรเทิงสุข

63123001202 นายสมรรถชัย สายวงศ�

63123001203 นางสาวสุวิมล กันทะมา

63123001204 นายธงอมร พรมกลัดพะเนาว�

63123001205 นางสาวกัลยาณี ดีรอบ

63123001206 นางสาวอารีรัตน� แก,วสุวรรณ�

63123001207 นางสาวธัญวรัตม� ไร8สงวน

63123001208 นายชนาธร สุขพงษ�

63123001209 นายวันชนะ บุตะเคียน

63123001210 นายสมนรินทร� จังอินทร�

63123001211 นางสาวดาวรุ,ง แสนทวีสุข

63123001212 นายนพดล อัศวภูมิ

63123001213 นางสาวยลดา พิลาภ

63123001214 นางสาวอุไรรัตน� สุรัตนะ

63123001215 นางสาวสุมินตรา ละนาม

63123001216 นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร

63123001217 นางสาวฐิติมา คําแก,ว

63123001218 นางสาวสุกัญญาพร บุญราช

63123001219 นายปJตุภูมิ ม่ิงคํา

63123001220 นางสาวปทิตตา อ,อมแก,ว

63123001221 นางสาวสุพัตรา นัยพัฒน�

63123001222 นางศรัญญา สมชัย

63123001223 นางสาวกรวรรณ เนื่องนอง

63123001224 นางสาวขวัญฤดี วิชุมา

63123001225 นายศุภมิตร มณีสร,อย

63123001226 นางสาวแก,วตา กัณหารินทร�

63123001227 นางสาววริศรา แสงไชย

63123001228 นายรุฐวิณฒ� หยาดทอง

63123001229 นางสาวทรัพย�ไพวัลย� สุทธิอาคาร

63123001230 นายสรวิศ นรสิงห�
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63123001231 นายปฤษฎางค� ปรือปรัง

63123001232 นางสาวสุภาวดี สุขล,อม

63123001233 นายไพรวัลย� ถะนัด

63123001234 นายเดโชชัย จํารักษา

63123001235 นางโสภารักษ� หลักด8าน

63123001236 นางสาวสุลัดดา ทบวงศรี

63123001237 นางสาวสุธาทิพย� สุขแสวง

63123001238 นางสาวสมเพียร มังษา

63123001239 นายยุทธ พล อินม8วงไทย

63123001240 นางสาวกฤษติยาภรณ� ศรีคํา

63123001241 นางสาววิยะดา โพธ์ิชัย

63123001242 นายกิตติ บุญหวาน

63123001243 นายไชยวิทย� ไชยสาร

63123001244 นายธนาวัช สุวรรณสุข

63123001245 นางสาววชิราภรณ� โคตรสมบัติ

63123001246 นางสาวนิมลรัตน� เจือทอง

63123001247 นายกานต� นนท�ตา

63123001248 นายกิตติภัทร บุคจําปา

63123001249 นายสันติภาพ บุญรอง

63123001250 นายคมกฤช ดวงมะฮุง

63123001251 นายดาวใหม8 เวฬุวนารักษ�

63123001252 นายภัทรพงศ� เดิมปJนุ

63123001253 นางสาวขฎาพร นิลโชติ

63123001254 นายพงษ�ภิสิทธ์ิ นามเกต

63123001255 นางสาวกาญจนพัฒน� คําศิริ

63123001256 นางสาวรุจิรา มะลิหอม

63123001257 นางสาวนริศราภรณ� พิมสาร

63123001258 นางสาวปนิดา อิ่มเต็ม

63123001259 นางสาวมนัสชญา พิลาแดง

63123001260 นายกนกชัย ทับสุริย�
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63123001261 นายอรรถพล เสนจันตะ

63123001262 นายชนินณวัฒน� นิลม8Bวง

63123001263 นายครรชิต โพธ์ิสูง

63123001264 นางสาวจิราพร มานะสาร

63123001265 นางสาวพยอม ทองใบ

63123001266 นายวงค�วชิระ ศรีสว8าง

63123001267 นางสาวรัชนี พงษ�เกษ

63123001268 นางสาวมณีรัตน� อินทร�เพ็ญ

63123001269 นางสาวสุพัตรา สีกะชา

63123001270 นางสาวแพรศรี ขนทอง

63123001271 นายณัฐวี บุญปลอด

63123001272 นางสาวขวัญนภา คําพิราช

63123001273 นายธิติ พิกุล

63123001274 นางสาวกาญจนา แหวนวงษ�

63123001275 นางสาวน้ําพริก ไตรยสุทธ์ิ

63123001276 นางสาวธนิดา จันทร�เต็ม

63123001277 นางสาวอารีรัตน� สินพันธุ�

63123001278 นายอลงกรณ� บุตรทองพิมพ�

63123001279 นายกบิน แสงใสแก,ว

63123001280 นายจันทรานนท� ไตรยสุทธ์ิ

63123001281 นางสาวทิพปภา ศรีลาภา

63123001282 นางสาวรัชนีกร เอี่ยมศรี

63123001283 นายเอกพงษ� สีลาไหม

63123001284 นางสาววรรณนิศา ศรีหาภาค

63123001285 นางสาวจิตาภา แก,วพะโอะ

63123001286 นางสาวชุลีพร เจริญท,าว

63123001287 นายกฤตพรต เคนบุปผา

63123001288 นางสาวศิริขวัญ ศรีหวาด

63123001289 นางสาววัจนีย� พิมพาฃัย

63123001290 นางสาวกุหลาบทิพย� สมพงษ�
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63123001291 นางสาวภารดี ผามะณี

63123001292 นางสาวธิดารัตน� กําจัด

63123001293 นางสาวสุภาพร บัวใหญ8

63123001294 นายณัฐวรรธน� บุญทา

63123001295 นายบุรชัย เทพวงษา

63123001296 นายไกรศร จันทา

63123001297 นางสาวอังคณา แจ8มเชื้อ

63123001298 นางสาวสภาพร ท8อนแก,ว

63123001299 นางสาววรรณภา ภูมิลักษณ�

63123001300 นางสาวชุติกาญจน� ภูผามานัง

63123001301 นางสาวคณิตตา บุญรินทร�

63123001302 นางสาวมุทิตา อุณาศรี

63123001303 นางสาวสลักใจ ชื่นตา

63123001304 นางสาววีรดา รัตนาธิวัฒน�

63123001305 นางสาวศุภิสรา ทะนะไชย

63123001306 นางสาวกนกอร สีวะสา

63123001307 นางสาวจิณรินทร� วรรณสินธ�

63123001308 นางสาวปราณี ไตรยสุทธ์ิ

63123001309 นางสาวนิศานาถ บุตดีวงค�

63123001310 นางสาวนุชนาถ ธรรมนิยม

63123001311 นายเฉลิมชนม� สมบัติกําไร

63123001312 นายทรงยศ กาลพัฒน�

63123001313 นางสาววรรณภัสร� อิ่มสะอาด

63123001314 นายพุทธจักร� มีบุญ

63123001315 นางสาวพิชญาภรณ� เชื้อชัย

63123001316 นางสาวอําไพ มะเด่ือ

63123001317 นางสาวนภาพร พันธ�สว8าง

63123001318 นายอิทธิชัย ทองสุก

63123001319 นางสาววิจิตรา ชมชื่น

63123001320 นางสาวณัฐวดี เนียมหอม

หน,า 44 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123001321 นางสาวศิรินภา ผาหยาด

63123001322 นางสาวพัชราภรณ� เขียวคํา

63123001323 นางสาววรรษมน สุจริตวงษ�

63123001324 นางสาวศิริวรรณ อมรชัยนนท�

63123001325 นายวัชระ กันยะวงค�หา

63123001326 นางสาวฐิติมา สีสดดี

63123001327 นางสาวสรัสวดี ทุมนัส

63123001328 นางสาวศิริพร ตางาม

63123001329 นายวรัทยา พิลาสันต�

63123001330 นางสาววทันยา อนันตภักด์ิ

63123001331 นางสาวสุมารินทร� วันดี

63123001332 นางสาวสุปราณี งามพันธ�

63123001333 นางสาวอาภาพร วรบุตร

63123001334 นางสาวนงค�เยาว� ขันบุดศรี

63123001335 นางสาวเปรมกมล โพธ์ิศรี

63123001336 นางไพจิตร มฎารักษ�

63123001337 นางสาววิยะพร นีระพันธ�

63123001338 นางสาววราภรณ� ไม,น,อย

63123001339 นางสาวธารทิพย� ถนอมวงศ�

63123001340 นายณัฐวัฒน� บุรัสการ

63123001341 นางสาวกนกวรรณ ต่ิงทอง

63123001342 นางพัชรพรรณ นัยคูณ

63123001343 นางสาวภาพิมล อรอินทร�

63123001344 นางสาวจามจุรี คล8องดี

63123001345 นางสาวปารณีย� พรมบุตร

63123001346 นางสาวเสาวภรณ� ภูมิคํา

63123001347 นางสาวสุกิจ ทาคํา

63123001348 นางสาวสายฝน แก,วสุวรรณ

63123001349 นางสาวธนพร งามงอน

63123001350 นางสาวปวีณา พรรณา
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63123001351 นายศุภกร ด8านประสิทธ์ิ

63123001352 นางสาวจิรวรรณ แหวนวงษ�

63123001353 นางสาวสุดาทิพย� โพธิบุตร

63123001354 นายนุกร ศิลชาติ

63123001355 นายสุระชัย พรโสม

63123001356 นายพีรวิชญ� บุปผาดา

63123001357 นางสาวจรัสแสง อังกุระศรี

63123001358 นางสาวกาญจนาพร แสนอามาตย�

63123001359 นางสาวอรอนงค� แสงงาม

63123001360 นางสาวจีรนันท� บุญมี

63123001361 นางสาวบุษยา แพงศรีชา

63123001362 นางสาวอุรารักษ� พันธง

63123001363 นางสาวนาตาชา สุเทวา

63123001364 นางสาวจุฑามณี ทิมา

63123001365 นางสาววริยารัชต� แสงกอง

63123001366 นางสาวสิริภา อามาตมุลตรี

63123001367 นายปรีชา สร,างทองคํา

63123001368 นางสาวฉวีวรรณ วุฒิยา

63123001369 นางสาวอรยา ใจชื่น

63123001370 นางสาวลักษณารีย� รุ,งแก,ว

63123001371 นางสาวศรีสุดา ตนกลาย

63123001372 นางสาวสาลินี ศรีมงคล

63123001373 นางสาวมณฑกานต� เชื้อทอง

63123001374 นางสาวฉันทนา ชิณะโชติ

63123001375 นางสาวรจนา แรงประโคน

63123001376 นางสาววินิดตา ศรีราชา

63123001377 นางสาวณัฐกาญจน� กาสา

63123001378 นางสาวกมลทิพย� วงค�นธิ

63123001379 นายสุริยา วรรณสุข

63123001380 นางสาวศุภราภรณ� อาจวิชัย
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63123001381 นายกล,องภพ ใจสุข

63123001382 นางสาวศิริฉาย กลางพิมาย

63123001383 นางสาวน้ําฝน ถามะพันธ�

63123001384 นางสาวฐิติมา คุณสว8าง

63123001385 นางสาวสินจัย ริกําแง

63123001386 นายเชิดพงศ� รําคําจันทร�

63123001387 นายณัฐพล ประเสริฐสังข�

63123001388 นายศราวุธ สายบุญ

63123001389 นายสุทธิชัย คงศรี

63123001390 นางสาวจรัสศรี อัตะโน

63123001391 นางสาวจุฑาภรณ� หนูทิพย�

63123001392 นางสาวอัจฉรา รัมพณีนิล

63123001393 นางสาวสุภัควิภา สุทธิสนธ์ิ

63123001394 นางสาววรรณภา มณีกัญย�

63123001395 นางสาวแววตา ลัดดา

63123001396 ว8าที่ ร.ต.สิริวัฒน� ประก่ิง

63123001397 นางสาวสุดารัตน� แก8นพันธ�

63123001398 นางสาวฐานิตา สาริก

63123001399 นางสาวธณารีย� ธรรมโรจน�

63123001400 นางสาวจุฑามาศ ภูศรีฐาน

63123001401 นางสาววรดา จันดาวงค�

63123001402 นางศศิภา เกษมสุข

63123001403 นางสาวสาวิตรี คงได,

63123001404 นายจักรพันธ� ทองบ8อ

63123001405 นางสาวรุ8งอรุณ ราชเตชัย

63123001406 นางสาวจุฬาภรณ� สุดสุข

63123001407 นางสาวชนิดา ผ8องแผ,ว

63123001408 ว8าที่ร,อยตรีนันทิพัฒน� เหลาบัว

63123001409 นายวาทศิลปW พรมศร

63123001410 นางสาวบุญธิตา สังฆโคตร
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63123001411 นางสาวชลลดา อุปชัย

63123001412 นายอรรถพล คําแสน

63123001413 นางสาววราภรณ� ใจใส

63123001414 นายประเวศวุฒิ สิทธิปกรณ�

63123001415 นางสาวจอมสุรางค� แก,วพยงค�

63123001416 นายวรเชษฐ� กุลโชติ

63123001417 นางสาวเสาวลักษณ� อัฐแปล

63123001418 นางสาวสุนิสา ขําพลับ

63123001419 นางสาวเกียรติธิดา สายตา

63123001420 นายวิทวัส วงษ�ผักเบี้ย

63123001421 นายภัควัฒน� ศิริรัตนะนนท�

63123001422 นายพัชรพล ปฏิรัตนัง

63123001423 นางสาววิสา แพงสิงห�

63123001424 นายชวลิต กาญจนะ

63123001425 นางสาววรรณณิตา วงศ�ษา

63123001426 นางสาวฐิติชญาน� พละพงศ�

63123001427 นายมัฆวัต คําสิงห�

63123001428 นายกิจณภัทร บุญหาร

63123001429 นางสาววัชรี วิสัชนาม

63123001430 นางสาวพวงผกา จันทะสน

63123001431 นายปรัชญา สุทนต�

63123001432 นางสาววราภรณ� วันโสภา

63123001433 นางสาวเบญญภร ตระทอง

63123001434 นายรุ8งเรือง พะวรรัมย�

63123001435 นางสาวสิระกานต� อุ8นต้ัง

63123001436 นายอรรถพล เชาว�เฉียบ

63123001437 นายเอนกพงษ� ด8านลาพล

63123001438 นางสาวอุษา มงคลเสริม

63123001439 นางสาวปราณี กลิ่นบัว

63123001440 นายวิษณุ ดิษฐ�อ8วม
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63123001441 นายนนทวัฒน� เลื่อมใส

63123001442 นางสาวฐานิดา พัฒนากุล

63123001443 ว8าที่ร,อยตรีชาญนุวัฒน� บุญขาว

63123001444 นางสาวนิฏฐา ทวีธรรม

63123001445 นางสาวสุพินดา ผางพันธ�

63123001446 นางสาวอรปรียา จันทร�คํา

63123001447 นางสาวศุภรัตน� แพทย�นาดี

63123001448 นางสาวปฐมา พรมฤทธ์ิ

63123001449 นางสาวนฤมล ต,นแก,Bว

63123001450 นางสาวเริ่มรัตน� หอมใจ

63123001451 นางสาวกมลรัตน� สุขหอม

63123001452 นางสาวรสรินทร� สาสุข

63123001453 นางสาวจิราภรณ� โขพิมพ�

63123001454 นางสาวนพรัตน� บัวแดง

63123001455 นางสาวนันทิกานต� ทาระพันธ�

63123001456 นางสาวณัฐริกาญณ� วรป<สสุ

63123001457 นางสาวนุชจรี เพ็งเพชร�

63123001458 นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนารี

63123001459 นางสาวนัฐชาภัค วิฬา

63123001460 นายปริวัตร อบทอง

63123001461 นายสุรเชษฐ� วรรณพัฒน�

63123001462 นางสาวธนิตา เลื่อนฤทธ์ิ

63123001463 นางสาวศศิรดา สติภาบุญโสดากร

63123001464 นายสรวิศ จอมแก,ว

63123001465 นางสาวศิรินภา เหล8าบุตรสา 

63123001466 นางสาวพิชญ�สินี ปJYนปฐม

63123001467 นางสาวรัชฎาภรณ� เจริญรื่น

63123001468 นางสาวกัญญาวีร� มะนัส

63123001469 นางสาวอรณี อาจนนลา

63123001470 นายกฤษณะ บัวหลวง
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63123001471 นายธฤตพงษ� นิลผาย

63123001472 นางสาวธัญญามาศ กอสุระ

63123001473 นางสาวสาวิตรี แก,วกันหา

63123001474 นางสาวจิราพร พันธ�ครู

63123001475 นางสาวทิพย�นภา มะเค็ง

63123001476 นางสาวสุวนันท� ระวัง

63123001477 นายพิชัย สายบุตร

63123001478 นางสาวปรียาพัชร ประจญ

63123001479 นางสาวอัญชลี วงค�สมัคร

63123001480 นายณัฐวัตร ศรีวะอุไร

63123001481 นายยศพนธ� ริป<นโน

63123001482 นางสาวอุมาพร ปูQกลิ่น

63123001483 นางสาวอันธิกา อบอุ8น

63123001484 นางสาวปานทิพย� สําราญรื่น

63123001485 นายวรัญVู ศรีสมบูรณ�

63123001486 ว8าที่ร,อยตรีอภิเดช ภูอาจสูง

63123001487 นายปุรเชษฐ� เทวดล

63123001488 นายณัฐพงศ� ในทอง

63123001489 นายพงษ�พันธ� คําโกน

63123001490 นางสาวณัฐฐาพร ทาระคํา

63123001491 นายนวพรรษ โมระดา

63123001492 นายยงยุทธ ชัยงาม

63123001493 นางสาวภคภัทร ทิพจรูญ

63123001494 นายนราภิวัฒน� มีแสง

63123001495 นางสาวณฎฐมณฑน� สงวนทรัพย�

63123001496 นายธเนศ ผลเกิด

63123001497 นางสาวศรีประภา พระชัย

63123001498 นางสาวนภัสนันท� เกณทวี

63123001499 นางสาวชุติมา เชื้อลี

63123001500 นางสาวจุภาวฎี เหล8าเสถียรกิจ
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63123001501 นายปารเมศ สุขแสวง

63123001502 นายทินกร สุทธิพรม

63123001503 นางสาวิตรี ศรีดามา

63123001504 นางสาวมินตรา สีโพนทัน

63123001505 นางสาวสุภารัตน� บุญกอ

63123001506 นางสาวรัตน�ติกาล สมพิพงษ�

63123001507 นางสาวพัชวารี เครือบุตร

63123001508 นายพีรวิชญ� ทองสุ

63123001509 นางสาววรรณศิริ ภูฉายา

63123001510 นายกิตติ มุษารักษ�

63123001511 นางสาวจีราวรรณ ศิริโท

63123001512 นางสาวกาญจนา กรมไธสง

63123001513 นางสาวชกามาศ สารภาค

63123001514 นางสาวยุวดี แดนขนาน

63123001515 นายกิตติพศ เสียงดี

63123001516 นางสาวสุภาพร สันโดด

63123001517 นางสาวสมฤทัย สุพิชญ�

63123001518 นางสาวศิรพร แซ8โล,ว

63123001519 นางสาวสุภาวดี อันหนองกุง

63123001520 นางสาวรสสุคนธ� ผิวทอง

63123001521 นางสาวปรางค� ฤดี สุกอร8าม

63123001522 นางสาวขวัญชนก ห,องแซง

63123001523 นางสาวพิมลนาฏ แก,วแก8นคูณ

63123001524 นางสาวเพ็ญพิชชา บัวขาว

63123001525 นางสาววัชรินทร� มิสละ

63123001526 นางสาววิลาวรรณ โมคทิพย�

63123001527 นายวิทวัส โพธิโชติ

63123001528 นางสาวสกากาญจน� สุดชา

63123001529 นางสาวเมฆขลา ต,นพันธ�

63123001530 นางสาววิภาพร ก่ิงเกตุ

หน,า 51 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123001531 นางสาวอารีรัตน� พ่ึงตน

63123001532 นางสาวสุดาพร สีสมบา

63123001533 นายธวัช สุดตา

63123001534 นางสาววิภาวรรณ ภูติรักษ�

63123001535 นางสาวกัลยา สาธุชาติ

63123001536 นางร8Bงนภา เติมจิตร

63123001537 นางสาวเนื้อทราย อัญญโพธ์ิ

63123001538 ว8าที่ร,อยตรีโชติกุล ศิริเทศ

63123001539 ว8าที่ร,อยตรีก,องเกียรติ รัตนะโสภา

63123001540 นายพิสุทธ์ิ เทียมเพชร

63123001541 นางสาววรรณนิภา สุขสุนทรกุล

63123001542 นางสาวจัตุพร บรรลังค�

63123001543 ว8าที่ร.ตหญิงสร,อยฟ:า ทองบาง

63123001544 นางสาววิลาวัลย� ปรางสุข

63123001545 นางสาวศิรภัสสร คําแสง

63123001546 นางสาวกนกอร พวงยอด

63123001547 นางสาวภานุชนาถ เกษแก,ว

63123001548 นายสิทธิภณฑ� เปPนอยู8

63123001549 นายศิวพงศ� มะนัส

63123001550 นางสาวไอลัดดา กํ่าดอนแตง

63123001551 นางสาวกฤษณา สุระพร

63123001552 นางสาวสุวรรณา เทาศิริ

63123001553 นางสาววรัญญา แสงศักด์ิ

63123001554 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�ล้ํา

63123001555 นางสาวอรพิน จารุจิตร

63123001556 นางสาวอนงค� คล,ายคลึง

63123001557 นายศุภชัย อาจสุโพธ์ิ

63123001558 นางสาวประณยา จันทร

63123001559 นางสาวทรายขวัญ บุตรศรี

63123001560 นางสาวสุดารัตน� โคตรคํา
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63123001561 นายจักรกฤษ คําทิพย�

63123001562 นางสาวแพรววนิต แข8งขัน

63123001563 นายอัษฎางค� จงใจ

63123001564 นายณัฏฐพันธ� ป<ญจะทิพรส

63123001565 นายกสินันท� ถีระแก,ว

63123001566 นางสาวยุพารัตน� ใยเมือง

63123001567 นางสาววันดี มาลา

63123001568 นางสุมาลี อุปมา

63123001569 นางสาวยุภาพร สายจันทร�

63123001570 นางสาวพัฒชนิดา โซนรัมย�

63123001571 นางสาวธันย�ชนก หาระสาร

63123001572 นายวราวุธ เวียงแก,ว

63123001573 นางสาวณัฐวดี กันตา

63123001574 นางสาวรัชฎาภรณ� โพนทัน

63123001575 นางสาวระพีพรรณ โพธิวัฒน�

63123001576 นางสาวเพ็ญทิวา สุธรรมวงศ�

63123001577 นางสาววราภรณ� พรหมบุตร

63123001578 นางสาวศศิธร บุญสนอง

63123001579 นายสิทธิชัย โสมาเกตุ

63123001580 นายสิงหา สุนทรารักษ�

63123001581 นางสาวรัตนา ภูติยา

63123001582 นางสาวมัลลิกา ทุหา

63123001583 นางสาวบุษกร พรหมมาศ

63123001584 นางสาวทิพวรรณ บุญมาเรือง

63123001585 นางสาวสุพัตรา รัตนพันธ�

63123001586 นางสาวดวงกมล มูลกระโทก

63123001587 นางสาวชนิกานต�  ืทองศิริ

63123001588 นางสาวสุราลักษณ� บุตรโท

63123001589 นายธวัชชัย วินทะไชย�

63123001590 สิบตํารวจโทอดุลย�รัตน� ย่ังยืน
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63123001591 นายอัษฎาวุธ หม่ืนสุข

63123001592 นางสาวพัชรินทร� เจริญดี

63123001593 นางสาวหยดเทียน มะโนวัน

63123001594 นางสาวนุจรี แน8นดี

63123001595 นางสาวยลดา สิงห�ทอง

63123001596 นายกิติศักด์ิ สุทธศรีฉวีฉาย

63123001597 นางสาวมัณฑณา ไชยวงษ�จันทร�

63123001598 นางสาวศิริลักษณ� หม่ืนสุข

63123001599 นายกังวาน ทีทอง

63123001600 นางสาวเยาวลักษณ� อ8อนผา

63123001601 นางสาวนราวดี สุวรรณกูฏ

63123001602 นางสาวรินดา แก8นโพธ์ิ

63123001603 นายชัชชล ยารักษ�

63123001604 นางสาวกิตติมาพร วุฒิเสลา

63123001605 นางสาวบัวอุบล จันอยู8

63123001606 นางสาวพิกุล ผดาวัลย�

63123001607 นางรุ8งทิวา ไชยเพชรบุษฎี

63123001608 นางสาวศิริรัตน� เพียรการ

63123001609 นางสาวรัตติยา จันทะบูรณ�

63123001610 นายเด8นดี ภูขน

63123001611 นางสาววิภาวี แก,วอ8อน

63123001612 นายอภิวัฒน� พรมวงค�

63123001613 นางสาวดุสิตา ลอยหา

63123001614 นายธวัชชัย เกษกุล

63123001615 นายนริศร สิงห�จารย�

63123001616 นางสาวกาญจนา ชุมมุง

63123001617 นายทักษกร เชื้อประทุม

63123001618 นางสาวณัฐธิดา พูลเพ่ิม

63123001619 นางสาวธีรนาฏ จันสุตะ

63123001620 นายอานนท� หวังคะพันธ�
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63123001621 นางสาวพัชราภรณ� กวานเหียน

63123001622 นางสาวสุพรรณี บัวมุล

63123001623 นางสาวจิราวรรณ โสระเวช

63123001624 นางสาวสุธีรา วงษ�แสง

63123001625 นางสาวอรวรรยา วงศ�เกย

63123001626 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�สว8าง

63123001627 นายวีรยุทธ บุญเพ่ิม

63123001628 นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี

63123001629 นางสาวนันธินุช บุญถูก

63123001630 นายอดิศักด์ิ ทองอ,ม

63123001631 นางสาวสมฤทัย มะเด่ือ

63123001632 นางสาววาถิณี รินทร

63123001633 นายสุรพล ส8งเสริม

63123001634 นางสาวชมพู8 แทนโสภา

63123001635 นางสาวศศิประภา สมชัย

63123001636 นายธนพล คืนดี

63123001637 นายเนติพงษ� คําวงศ�

63123001638 นางสาวสุธิษณ�ชญาณ� ก่ิงจันทร�

63123001639 นางสาวฉัตรพร เมินขุนทด

63123001640 นายธนชัย ไขแสง

63123001641 นายยุทธนา แน8นอุดร

63123001642 นายเจตพล จงพิมาย

63123001643 นางสาวกฤตยา บุญทวี

63123001644 นางสาวลักขณา ทํามาเกตุ

63123001645 นางศิรินภา ชัยเรียบ

63123001646 นางสาวจันทร�จิรา คุณเลิศ

63123001647 นางสาวศิริพร มานทอง

63123001648 นายเกรียงศักด์ิ บุญรอต

63123001649 นายบัญญัติ ชัยพร

63123001650 นางสาวสุภาวดี แสงส8อง
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63123001651 นางสาวนงลักษณ� บัวแก,ว

63123001652 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทะชิต

63123001653 นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย�

63123001654 นางสาวอรพิน พรมนิเลศ

63123001655 นายภาณุวัฒน� อินทา

63123001656 นางสาวศศิประภา พันคูณ

63123001657 นายนิติธร เพ็ญภักตร�

63123001658 นางสาวอุบลวรรณ ดํารงค�ธรรม

63123001659 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� ภวภูตานนท�

63123001660 นายทนงศักด์ิ โสดาธาตุ

63123001661 นายธีรวัฒน� เรืองศรี

63123001662 นางสาวเบญจลักษณ� ผ8องแผ,ว

63123001663 นายฉัตรชนก มุกธวัตร

63123001664 นางสาวเกตุวดี เรืองคํา

63123001665 นายเบญจรงค� วงศ�ณรัตน�

63123001666 นายปJยะ ต,องถือดี

63123001667 นางสาวพวงผกา ไชยเสนา

63123001668 นางสาววารุณี แสงพยัพ

63123001669 นางสาวดลฤดี ศรีสุวรรณ�

63123001670 นายพิพัฒพงศ� บุญเย็น

63123001671 นายเกียรติศักด์ิ ขันธรรม

63123001672 นางสาวสุวนันท� แพงภูงา

63123001673 นางสาวจิดาภา สุบูรณ�

63123001674 นายสุภิศักด์ิ สายตรงกิจวานิช

63123001675 นางสาวสุชาดา สุริยะมณี

63123001676 นางสาวขวัญประดับ ประดับจันทร�

63123001677 นางสาวอรอนงค� พิมศร

63123001678 นายคมกริช ภูมิสาขา

63123001679 นายธนศักด์ิ สารวัน

63123001680 นางสาววรัญญา ดาศรี

หน,า 56 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123001681 นายศุภกร แสงส8อง

63123001682 นางสาววราภรณ� โคตรหลักคํา

63123001683 นางสาวยุภาภรณ� อุ8นจิตร

63123001684 นางสาวจันทรวดี ศรีลาศักด์ิ

63123001685 นางสาวเจนจิรา สีโวหะ

63123001686 นางสาวณิชา งวงช,าง

63123001687 นางสาวดรุณี จันทร�หอม

63123001688 นางสาวจําปU แก,วงาม

63123001689 นายวรเชษฐ� ประสงค�ทรัพย�

63123001690 นางสาวกมลวรรณ กุลราช

63123001691 นางสาววราภรณ� พนม

63123001692 นายปรีชา วงศ�ขันธ�

63123001693 นางสาวจีรภา เสนสร

63123001694 นางสาวชุติมา งามเนตร

63123001695 นายรัฐศาสตร� พิลาทอง

63123001696 นางสาวพนิดา บุรารักษ�

63123001697 นางสาววิไลลักษณ� มาศพันธ�

63123001698 นายสมยงค� เชื้อพันธ�

63123001699 นางสาวชลาลัย หาดคํา

63123001700 นางสาวภัทราวรรณ ม่ังค่ัง

63123001701 นางสาวอรัญญาภรณ� โสมศรี

63123001702 นายณัฐพล วงสารี

63123001703 นางสาวจิราพร มาลาจันทร�

63123001704 นางสาวสุภาวรรณ นามบุตร

63123001705 นางสาวสิริมาศ ศรีสะอาด

63123001706 นางสาวสุภาวดี ศรีสงคราม

63123001707 นางสาวศิรินทิพย� สายโสภา

63123001708 นางสาวเพ็ญทิวา สุระชัยป<ญญา

63123001709 นางสาวกรรณิกา ทองไสว

63123001710 นางสาวพรพิมล รัตนวัน

หน,า 57 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123001711 นางสาวจารุวรรณ อินทร�ศร

63123001712 นายแซมนภา บุญเรือง

63123001713 นางนภัสน� สิงหัษฐิต

63123001714 นายคณิน ทินนะภา

63123001715 นายศรันย� ศรีนวล

63123001716 สิบโทชวกร โชตอําไพ

63123001717 นางสาวศิริกัญจน�รัศม� อรกุล

63123001718 นางสาวพัชชานันท� ทองโสม

63123001719 นางสาวประคองศรี มูลทองหลาง

63123001720 นางสาวศิรินันท� งามฉลวย

63123001721 นางสาวนิภาพร พันธ�งาม

63123001722 นางสาวณัฎฐ�ชวัลษรัญชน�รักม� ม8วงละออ

63123001723 นางสาวมยุรา ศรสุระ

63123001724 นางสาวประวีณา สุธรรมวิจิตร

63123001725 นายสมบัติ สมน,อย

63123001726 นางสาวสุดารัตน� จอมแก,ว

63123001727 นางสาวลักษมี สันโสภา

63123001728 นางสาวสุมามาล เสาวรศ

63123001729 นางฉัตรสุดา กองทุน

63123001730 นางสาววิไลวรรณ ขันตีเรือง

63123001731 นางสาวธัญเรศ หนูพัด

63123001732 นางสาวสุดารัตน� ธงชาย

63123001733 นางสาวอุไรรัตน� พุทธสอน

63123001734 นางสาวธิดารัตน� หอมเนียม

63123001735 นางสาวชุติมา ผิวงาม

63123001736 นางประกายแก,ว เปรียบยอดย่ิง

63123001737 นางสาวจันทวัน สิงห�ทอง

63123001738 นางสุกัญญา คําพัฒน�

63123001739 นายสมประสงค� มะลิหอม

63123001740 นายสมชาย พันธ�ไผ8
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63123001741 นางสาวสุนิสา ศรีวะอุไร

63123001742 นายธนาวุฒิ ดุจวรรณ

63123001743 นางสาวรุ8งนภา โสรส

63123001744 นายศตวรรษ อุทาวงค�

63123001745 นางสาวเจนจิรา เจริญภักด์ิ

63123001746 นายธนพล ทองหนุน

63123001747 นางสาวณัฐธิดา ทิพสุวรรณ�

63123001748 นางสาวถิรดา สุกาวงค�

63123001749 นายรัศมี ศรีสอน

63123001750 นายกิตติภูมิ คําชัย

63123001751 นางสาวณัฐินีพร ป<ตนัย

63123001752 นางสาวจุฬาลักษณ� ราชสิงห�

63123001753 นางสาวอมรรัตน� อุทัย

63123001754 นางวัชราภรณ� ธิชากรณ�

63123001755 นางสาวพิศมัย วาระสุข

63123001756 นางอรทัย สินศิริ

63123001757 นางวิภาวดี พงษ�สนิท

63123001758 นายเกียรติคุณ วังคะฮาต

63123001759 นางสาววนาลี ยุตกิจ

63123001760 นางสาวปJยะรัตน� บุญศรี

63123001761 นายจิระ สร,อยทอง

63123001762 นายภาณุวิชญ� ภาดี

63123001763 นางสาวสุปราณี สุขทองหลาง

63123001764 นางสาวอัจฉราภรณ� ฝอยทอง

63123001765 นายปรียวัช พรมสิงห�

63123001766 นางสาวกรวิภา ทองเหลือ

63123001767 นางสาวมณีวรรณ สีกา

63123001768 นางสาวภัสสร สุพร

63123001769 นายอภิรักษ� ถนอมบุญ

63123001770 นายธีรนันท� เพชรกลับ
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63123001771 นายนภัทร ปฏิมาประกร

63123001772 นางสาวชฎาพร มรรคสันต�

63123001773 นางสาวอัญกร ธิโนชัย

63123001774 นางสาวสุกัญญา จ,ายหนองบัว

63123001775 นางสาวศิริพร ฐิติพันธุ�ภาส�

63123001776 นายพงศ�ชยุต เทียมทัศน�

63123001777 นางสาวเมริสา เสาร�คํา

63123001778 นายธีระศักด์ิ ภาคภูมิ

63123001779 นายอัครชัย แถมพันธ�

63123001780 นางสาวรัชนี ปรือปรัก

63123001781 นางสาวสิริพร ไชยลา

63123001782 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวะ

63123001783 นางสาวสิริรัตน� พงษ�โสภา

63123001784 นางสาวสมคิด วันแสน

63123001785 นางสาวกนกพร อินทรีย�

63123001786 นางสาวรุ8งทิวา เหรียญทอง

63123001787 นายนิมิตร� บุญใส

63123001788 นางสาวนภาพร สีเอี่ยม

63123001789 นางสาวปภาวริณท� ว8องไว

63123001790 นางสาวนริศรา ชาวนา

63123001791 นายรุ8งอนันต� ทองแสง

63123001792 นางสาวนิธินัฏ สีหะวงษ�

63123001793 นางวราทิพย� ใจดี

63123001794 นางสาววิภาพร แสงอ8อนตา

63123001795 นายวิฑิต แสงซ่ือ

63123001796 นางสาวจิราวรรณ โคตรคันทา

63123001797 นางสาวนวกชมน กุลวงศ�

63123001798 นายเพชรรัตน� อายุวงศ�

63123001799 นางสาวเขมินทรา ต้ังตระกูล

63123001800 นางสาวณัฐชา ผุดผ8อง
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63123001801 นางสาวเกศินี สีนวล

63123001802 นายอรรจฐานิศร� เรืองเรื่อ

63123001803 นางสาวฐิติภรณ� นามบุญเรือง

63123001804 นางสาวนันทนา บุญเต็ม

63123001805 นางดารณี อภัยโคตร

63123001806 นางสาวเพ็ญพักตร� สําเภา

63123001807 นายวัฒนชัย สถานสุข

63123001808 นางสาวกฤติยา ลามณี

63123001809 นายชาคร แก,วหาญ

63123001810 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพ�วงค�

63123001811 นายนิตินันทร� ข8าทิพย�พาที

63123001812 นางสาวอําพริกานันท� บุบผาชาติ

63123001813 ว8าที่ ร,อยตรีหญิงวิรวรรณ กุลบุตร

63123001814 นายธนวุฒิ แสงนนท�

63123001815 นางสาวเมติยา กาสิทธ์ิ

63123001816 นางสาวหทัยชนก จักษุดํา

63123001817 นางสาวพิศมัย สุโยธา

63123001818 นางสาวศุจิมนัส ฮ8อไทยสงค�

63123001819 นางสาวหทัยชนก จันทรเสนา

63123001820 นางสาวจันทร�นภา สิทธิภักด์ิ

63123001821 นางสาวอัมพิกา ศรีนวลจันทร�

63123001822 นางสาวพักตร�วิภา ระสิโน

63123001823 นางสาวสุกัญญา แรงโสม

63123001824 นางสาวสุทธิดา ธิศาเวช

63123001825 นางสาวชไมพร สุวรรณไตรย�

63123001826 นางสาวณิชนันท� ปวงประชัง

63123001827 นางสาวธิดารัตน� บุญเหลือ

63123001828 นางรุจิรา บุราไกร

63123001829 นางสาวราตรี แก,วสอน

63123001830 นางสาวทิพย�อุบล วงค�ตZอ
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63123001831 นางสาวสีจันทร� คุณสุทธ์ิ

63123001832 นางสาวชลิตา คําผาลา

63123001833 นายผดุงเกียรติ เหล8าธีรกาญจนา

63123001834 นางสาวกาญจนา ม่ันจิตร

63123001835 นายเอกรัฐ ศรีรัตนัย

63123001836 นางสาวอารยา สานันต�

63123001837 นายฉลอง พรมวงศ�

63123001838 นายศิริวัฒน� คําเสมอ

63123001839 นายคีตศิลปW บุญเติม

63123001840 นายศุภชัย ไอทา

63123001841 นางสาววรรณพร สุระสังข�

63123001842 นางสาวน้ําฝน มะตูม

63123001843 นายวิชญ�พล กุลตังวัฒนา

63123001844 นางสาวกฤษณา โชติพันธ�

63123001845 นายรังสิต ใจเปPนชาย

63123001846 นายณัฐดนัย ประดับศรีเพชร

63123001847 นางสาวสุทธิรักษ� กันทะมา

63123001848 นางสาวจุฬารัตน� คําโสภา

63123001849 นายวีระชัย คําอ8อน

63123001850 นายกิตติพงษ� ไพศาล

63123001851 นายพิสิฐ ศรีวะวงศ�

63123001852 ว8าที่ ร.ต.หญิงปภัสสร ทองทับ

63123001853 นายศราวุธ ประวาฬ

63123001854 นางสาวสงกรานต� นามะโร

63123001855 นายยศธร นาเมืองรักษ�

63123001856 นางพรรณทิวา โยงไธสง

63123001857 นางสาวกุสุมา วรรยุมา

63123001858 นางสาวกัญญาณัฐ เชื้อกรุง

63123001859 นางสาวเบ็ญจวรรณ สมนึก

63123001860 นายสิริวิชญ� แก,วอุดร
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63123001861 นางสาวสุภาพร อุสาหะ

63123001862 นางสาวณัฐติยาภรณ� ยานี

63123001863 นางสาวศศิประภา กุระนาม

63123001864 นายยุทธภูมิ ป<ตนัย

63123001865 นางสาวนันทนา สํานักนิตย�

63123001866 นายวรายุทธ สินชู

63123001867 นายณัฐวุฒิ จันทกาญจน�

63123001868 นางสาวธัญลักษณ� สีแสด

63123001869 นางสาวศรีประภา แก,วเกาะ

63123001870 นางสาวพัชรี สิมมา

63123001871 นางสาวภัชษนัญฑ� ทองศรี

63123001872 นางสาวจิรวรรณ อุ8นชัย

63123001873 นางธัญวรรณ บัวหอม

63123001874 นางสาวจุฑารัตน� เหล8าสิงห�

63123001875 นางสาวนาถลดา นาหนองตูม

63123001876 นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน

63123001877 นางสาวสุกัญญา พิจารณ�

63123001878 นางสาวจิรประภา ไกยะฝQาย

63123001879 นางสมสวัสด์ิ โสมเกษตรินทร�

63123001880 นางสาวเพ็ญจันทร� วิรุพันธ�

63123001881 นางสาวชฎาพร อดทน

63123001882 นายธนาณัติ อิงไทย

63123001883 นางสาวนันทนา ศิริกุล

63123001884 นางสาวชลธิชา อุคํา

63123001885 นางสาวนิตยา ทองล,วน

63123001886 นางสาวกรรณิการ� บุตรยศ

63123001887 นายกัมพล ครองบุญ

63123001888 นางสาวธันย�ชนก ปรัสพันธ�

63123001889 นางสาวกัญญพัชร โสดาลี

63123001890 นายบรรจง ทองคํา
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63123001891 นายธณรัชต� ดีพูน

63123001892 นางสาวกุลธิดา ทองพันธ�

63123001893 นางสาวสุจิรา อุปพงษ�

63123001894 นางสาวนิภาภรณ� มิกขุนทด

63123001895 นางสาวศิรินภา สารคาญ

63123001896 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ�

63123001897 นางสาววนิชนันท� วิเศษยา

63123001898 นางสาวนิรBัชลา บุญเงิน

63123001899 นางสาวมณีรินทร� บุญลุมา

63123001900 นายกิตติพัฒน� พันพิพัฒน�

63123001901 นางสาวพิกุลทอง เกณฑ�สาคู

63123001902 นายอรรถพล ชนะงาม

63123001903 นางสาวอาริลดา ผิวฟ<ก

63123001904 นางสาวนัฐยา กรุณา

63123001905 นายจักรกริช งอกกําไร

63123001906 นายธนพล กัญญาบุญ

63123001907 นางเรณุกา อุ,มเพชร

63123001908 นางสาวชุติมา สมไชย

63123001909 นายพุทธิวัตร แสนศรี

63123001910 นางสาวนันทิกานต� แสงกล,า

63123001911 นางยุพิน มาตย�ทองจันทร�

63123001912 นางสาวปราณปรียา คําผาลา

63123001913 นางสาววัชราภรณ� ทับทิมอ8อน

63123001914 นางสาวกัลยาณี กัลยาณี

63123001915 นายธนากร ด,วงนิล

63123001916 นางสาววลัยพรรณ จารุการ

63123001917 นางสาววิชุดา ม่ันคง

63123001918 นางสาวมัทริกา โสดาลี

63123001919 นางสาววิภาวรรณ นพบาล

63123001920 นายณัฐวุฒิ โยริพันธ�
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63123001921 นางสาวนวพร แดงสกุล

63123001922 นางสาวสุจิตรา บุญยงค�

63123001923 นางสาวศิรินันท� ทะนานคํา

63123001924 นางสาวสายชล ใยบัว

63123001925 นางสาวสาธินี คําเสียง

63123001926 นายปราโมทย� นามแสน

63123001927 นางสาวอรุณี ศิริปU

63123001928 นายกล,าณรงค� อินทา

63123001929 นางสาวณัฐกาญจน� สายสุด

63123001930 นางสาวจุฑามาศ หมอกไสย�

63123001931 นายณัฐพงษ� เพชรแสง

63123001932 นางสาวภัทรินทร� จิตรวศินกุล

63123001933 นางสาวสายใจ สร,อยจิตร

63123001934 นางสาววรางค�กุล สัตรูพ8าย

63123001935 นายสุรชัย พรมศาสตร�

63123001936 นายธิติ จุลเจิม

63123001937 นางสาวประกายรุ,ง โกพลรัตน�

63123001938 นางสาวมณฑกานต� พาลี

63123001939 นายปกรเกียรติ สัตยากุล

63123001940 นางสาววิรุณรัตน� ดวงแก,ว

63123001941 นางสาวบุญทิพย� เสพสุข

63123001942 นางสาวกฤตยา ก่ิมเกลี้ยง

63123001943 นางสาวเกตุวรี วงศ�สุพรรณ�

63123001944 นางสาวศรินทิพย� พรหมสิงห�

63123001945 นางสาวสจิตธรรม สายหล,า

63123001946 นายวิรัตน� จันทรา

63123001947 นายธวัชชัย ลิพันธ�

63123001948 นางสาวนัฐริณีย� พรมคนซ่ือ

63123001949 นางสาวสาวิตรี บุญหน

63123001950 นายเพทาย บํารุงศิลปW
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63123001951 นางสาวปJยะรัตน� บุญสม

63123001952 นายวสันต� นัยนิตย�

63123001953 นายสุรชัย บุญตา

63123001954 นางสาวอุดมพร โสมาพิมพ�

63123001955 นางสาวอภิญญา ศรีวัย

63123001956 นายพงษ�สุธร ธรรมโชติ

63123001957 นางสาวมณีนุช ขุมคํา

63123001958 นางสาววรรณภา วงศ�ชารี

63123001959 นายจอมพล อ8อนคะณา

63123001960 นางสาวเชาวนันท� บุญชม

63123001961 นางสาวกาญจนา ชิ้นแก,ว

63123001962 นางสาวกฎชกรณ� สารสุข

63123001963 นายราเชนทร� นามวงศ�

63123001964 นางสาวชฎารัตน� ศิริกุล

63123001965 นางสาวเพราพิลาส ศรีกะชา

63123001966 นางสาวยุวลี ธนะศรี

63123001967 นางสาวสุนิษา ลุยตัน

63123001968 นางสาวนิตยากร พวงราช

63123001969 ส.ต.ท.ชินวัฒน� สะอาด

63123001970 นางสาวสุนิสา ยะหัตตะ

63123001971 นางสาวสุติมา สงครามชัย

63123001972 นางสาวอรุณรัศม� ส8งเสริม

63123001973 นางสาวนันทิรัตน� เหมันตา

63123001974 นางปุณยนุช สายเบาะ

63123001975 นางสาววราพร อินทรบุตร

63123001976 นางสาวศิรินธร บุญธรรม

63123001977 นางสาวพรพิมล หอมหวล

63123001978 นางสาวจิราภรณ� สุระเสียง

63123001979 นางสาววิริญจ� อรรคธรรม

63123001980 นางสาวจรวยพร การัตน�
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63123001981 นางสาวปริยา เดชเดิม

63123001982 นางสาววิยะดา เขตคํา

63123001983 นางสาวจารุนาท บุญศรี

63123001984 นางสาวประดุจทิพย� สายเมฆ

63123001985 นายอดุลย� แสงโชติ

63123001986 นางสาวลัดดาวัลย� บัวสด

63123001987 นายสิทธิชัย เการัมย�

63123001988 นางสาวเนตรนภา ดีพรม

63123001989 นางสาวสุภาพร วึกประโคน

63123001990 นางสาวมนฑกานต์ิ รินทรามี

63123001991 นายรุ8งโรจน� สืบสิงห�

63123001992 นางสาวกุลธิรัตน� เพ็งจันทร�

63123001993 นางสาวภัทธิยา เกษฎา

63123001994 นายนิรุต มีสติ

63123001995 นางสาวสุพัตรา สุระสิทธ์ิ

63123001996 นายชินกร นิลเขียว

63123001997 นายนิรันดร� นามวงศ�

63123001998 นางสาวนรินทรา นามบุญเรือง

63123001999 นางสาวมนัสญา ตรีจันทร�

63123002000 นางสาววาสนา ดวงเดือน

63123002001 นางสาวสุเมธินี บัวศรียอด

63123002002 นางสาวธัญย�ชนก โสติยา

63123002003 นายภูริชกานต� ภูวะนาถ

63123002004 นางสาวพรพัชรา ทองทา

63123002005 นางสาวปลายฝน เพชรพันธ�

63123002006 นางสาวชลธิชา สาธร

63123002007 นางสาวกนกอร นนท�ใส

63123002008 นายเสรี โพศรีทอง

63123002009 นายถวัลย�ศักด์ิ วรนุช

63123002010 นางสาวปฐมาวดี พรหมโลก
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63123002011 นางสาวฉัตรสุดา บุญทศ

63123002012 นายรัฐสิทธ์ิ ชมภูบุตร

63123002013 นางสาวพันธิตรา ธาระพันธ�

63123002014 นางสาวงามจิตร ชื้อชวาลกุล

63123002015 นางสาวสุกัญญา เนตรสงคราม

63123002016 นายฐานิส หลอดเงิน

63123002017 นางสาวศิรินันท� ไชยวรรณ�

63123002018 นางสาวป<ทมา คุณลุน

63123002019 นายมีทรัพย� ศรีจันทร�

63123002020 นางสาวศรสวรรค� หารมาก

63123002021 นายวรรธนัย ผาใหญ8

63123002022 นางสาววิมลรัตน� ทองรี

63123002023 นางสาวสุพัตรา ท8าหาญ

63123002024 นางสาวป<ฐติมา ถาวร

63123002025 นางสาวเกียรติสุดา โสดามรรค

63123002026 นายณัฐวร เวชกามา

63123002027 นายยน ทุงฤทธ์ิ

63123002028 นางสาวธิติรัตน� สารีศรี

63123002029 นายธนันต� ทองไทย

63123002030 นางสาวอัจฉราพร ขันเงิน

63123002031 นางสาวกนกวรรณ ไชยบํารุง

63123002032 นางสาวปนัดดา สุตะภักด์ิ

63123002033 นางสาวทิพวัลย� บุญโม[ะ

63123002034 นายจิระวัฒน� ธรรมอุต

63123002035 นางสาวพิจิตรตรา ผลทวี

63123002036 นายราวิณ โสภาสิน

63123002037 นางสาวยุภาวดี เชื้อโท

63123002038 นางสาวพัชญา ไกยวงศ�

63123002039 นางสาวสุภัทรวดี สาแก,ว

63123002040 นายอภิวัตร เสนาะศัพย�
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63123002041 นางสาวพนัชธร เทพาคํา

63123002042 นางสาวสุกานดา วิเศษชาติ

63123002043 นางสาววิภาดา ไม8หว่ัน

63123002044 นางสาวอนุศรา เปลื้องทุกข�

63123002045 นางสาวสุดารัตน� การินทร�

63123002046 นางสาวภัชลดา วราพัฒนรัช

63123002047 นางวัชรี สิงห�พลงาม

63123002048 นางสาวจิดาภา ล,อนันทกุล

63123002049 นางสาวปJยะภรณ� ใสเสริม

63123002050 นางสาวจุฑานิภัคร ไชยดี

63123002051 นางสาวกัญญาณัฐ รักโคตร

63123002052 นายสัมฤทธ์ิ ใจหาญ

63123002053 นางสาวสุดาวดี วันทา

63123002054 นางสาวพิกุล มีชัย

63123002055 นายอดิเทพ อุดมรักษ�

63123002056 นายมานัส พลเย่ียม

63123002057 นางสาวสกุลตลา ดีงูเหลือม

63123002058 นายปรานต�ดนัย ศรีลา

63123002059 นายโสภณ วิ ชญ� อยู8คง

63123002060 นางสาวกรรณิการ� สอนสวัสด์ิ

63123002061 นางสาววันวิสา ฉิมกิจ

63123002062 นางสาวบุษกร ชูภิรมย�

63123002063 นางสาวพรรณนิพา พิศเพ็ง

63123002064 นางสาววิมล พันธ�คํา

63123002065 นางสาวดวงใจ เจริญบุญ

63123002066 นางสาววชิราภรณ� สายลวดคํา

63123002067 นางสาวศิริพร ขันคํา

63123002068 นางสาวสุพัตรา นามเคน

63123002069 นางสาวผกาวดี คนขยัน

63123002070 นายณัฐดนัย บุระ
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002071 นางสาวสุจิตรา หนูรอด

63123002072 นางสาววาสนา ชาธิพา

63123002073 นายปุญญพัฒน� หวังดี

63123002074 นางสาวพิมพ�วิภา มุ8งหมาย

63123002075 นางสาวศุภัชญา เทือกทาคํา

63123002076 นางสาวจิรภา มามาศ

63123002077 นางสาวรวิกานต� งามฉลวย

63123002078 นางสาวสุพัตรา พรหมเสนา

63123002079 นางสาวนิภาพร ประหยัดทรัพย�

63123002080 นางสาวจิตรลดา วงษ�จําปา

63123002081 นางสาวปาริษา ช8วงชิง

63123002082 นางสาวจริยา เสนาจันทร�

63123002083 นายธีรพงษ� อาษาวัง

63123002084 นางสาวนุจรีย� เห็มอ8อน

63123002085 นางสาวสุภาวดี วงษ�ม่ัน

63123002086 นางสาวเกวลิน คนดี

63123002087 นางสาวจุรีรัตน� ม่ันยืน

63123002088 นางสาววิภาวรรณ จันทวงศ�

63123002089 นายปวเรศ อิ่มเต็ม

63123002090 นายชรินทร� คุณสิงห�

63123002091 นางสาวรสสุคลย� มณีเนตร

63123002092 นางสาวชลธิชา ชาวบ,านใน

63123002093 นางสาวจารุวรรณ จันทร�น,อย

63123002094 นางสาวอารีรัตน� บัวขาว

63123002095 นางสาวกนกพร สมผิว

63123002096 นายวัฒนา รัตนวัน

63123002097 นางสาวนิตติญา พลงาม

63123002098 นางพรพรรณ คําไพเราะ

63123002099 นางสาวรัชนีกร ดีดวงพันธ�

63123002100 นางสาวกุลิสรา หงษ�ศิริ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002101 นางสาวกุลธิดา ปทุมพร

63123002102 นางณัฐกานต� วุฒิยา

63123002103 นายพีรพัฒน� ขาวนวน

63123002104 นางวาทะนี จรรยา

63123002105 นางสาวนัตติยา พุ8มจันทร�

63123002106 นางสาวจีราวัฒน� เผ8าภูรีรัตนญ�

63123002107 นายกฤษฎา หลวงสนาม

63123002108 นางสาวอรจิรา ใจอุ8น

63123002109 นางสาวชนิกานต� ศาสตรวาหา

63123002110 นางสาวศุภดา จํามี

63123002111 นางสาวจุฑาภรณ� ชากํานัน

63123002112 นางสาวธรรมภณ พิกุลศรี

63123002113 นางสาวทิวาพร บัวใหญ8

63123002114 นางสาวศิริลักษณ� สังกา

63123002115 นางสาวศศิวิมล สมสะอาด

63123002116 นางสาววิมล สุวะมาตร

63123002117 นายธนาพันธ� จําปาหอม

63123002118 นางสาวอรทัย ศรีสว8าง

63123002119 นายเกียรติก,อง อนันตสุข

63123002120 นางสาวสุรีรัตน� เสียงใส

63123002121 นายศราธร แก,วอุดร

63123002122 นางสาวเสาวลักษณ� ชุมคํา

63123002123 นางสาวจินตนา เมืองสุวรรณ�

63123002124 นางสาวจิตติรัตน� คําสุนีย�

63123002125 นางสาวจุฑามาศ หลักพรม

63123002126 นางสาวฉวีวรรณ สุขันธ�

63123002127 นางสิริยา บุญผุย

63123002128 นางสาวกนกพร พวงศรี

63123002129 นางสาววิภารัตน� คําพิระ

63123002130 นางสาวพิมพากานต� โมทะจิตต�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002131 นางสาวจุฑามาศ ราชประโคน

63123002132 นางสาวเรณู มีม่ัน

63123002133 นายทัดธน ธรรมพร

63123002134 นางสาวอังศุมาลิน ศรีโยหะ

63123002135 นายพิภพ พงษ�สีดา

63123002136 นางสาวสายธาร มีสําโรง

63123002137 นางสาวจุฑามาศ ศรีวะรมย�

63123002138 นายศรราม เชื้อสอาด

63123002139 นางสาววราภรณ� พรมดี

63123002140 นายอภิวัฒน� เศษสุวรรณ

63123002141 นางสาวอรอุมา แจ8มไส

63123002142 นายศักรินทร� วรอนุ

63123002143 นายนิติพงษ� ศรีวรมย�

63123002144 นางสาวเพียงเพ็ญ เปรี่ยมนอง

63123002145 นายศิรวิทย� มีพร,อม

63123002146 นางสาวญาณิศา จําปาศรี

63123002147 นางสาวทัศนียา โคตรชัย

63123002148 นางสาวณัฐพร ภูทองเงิน

63123002149 นายจิรายุทธ พัฒนราช

63123002150 นางสาวมณีรัตน� คําพิลา

63123002151 นางสาวชุตินันท� สัตตวุธ

63123002152 นายธวัช สุพัสพร

63123002153 นายวัชระ ศรีโยหะ

63123002154 นางสาววิภาดา ชาลีเอ8น

63123002155 นางสาวน้ําฝน สาธุพันธ�

63123002156 นางสาวมาลา เพ็ชรัตน�

63123002157 นางสาวนภัสสร เรืองศักด์ิเดชา

63123002158 นางสาวพรรณนิภา บุญศักด์ิ

63123002159 นายวรวัฒน� วิชัยสา

63123002160 นางสาวพรประภา สังขทิพย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002161 นางสาวอารียา ป<ดถาสาย

63123002162 นายธีรศักด์ิ คันศร

63123002163 นายจตุรภัฏ คงเพชร

63123002164 นางสาวลักขณากรณ� สายทากุล

63123002165 นายชัยวัฒน� ดวงใจ

63123002166 นางสาวอรจิรา เชื้ออุ8น

63123002167 นางสาวกิติยา ชื่นชุ8ม

63123002168 นางสาวจิรัฐต�กุล อุระ

63123002169 นางสาวบุษกร เผดิม

63123002170 นายอดิศักด์ิ สารภาพ

63123002171 นายอิสรพงษ� บุญสําเร็จ

63123002172 นายคุณานนต� ช,อนทอง

63123002173 นางสาวพรรฤดี แก,วลอย

63123002174 นายภูษิต รําจวน

63123002175 นายวินัย มาลาวงค�

63123002176 นายอภิสิทธ์ิ ภิรมย�

63123002177 นายจีระศักด์ิ ปากหวาน

63123002178 นางสาวมัลลิกา มงคลเกษตร

63123002179 นางสาววีณา พฤกษชาติ

63123002180 นายองอาจ ศรีภิลา

63123002181 นายอิทธิกร โสภาสุข

63123002182 นางสาวสุพิชฌาย� สีชนะ

63123002183 นายณสธร เลิศสําหรวจ

63123002184 นางสาวธารานี สุนทรา

63123002185 นายกิตติศักด์ิ พิมพ�บุญมา

63123002186 นายภาคิน จําเริญ

63123002187 นางสาวปJยธิดา ทิพย�รักษา

63123002188 นายวิชิต ต,นแก,ว

63123002189 นางสาวจิราภรณ� บรรลือทรัพย�

63123002190 นายยุทธการ มหาวงค�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002191 นางสาวสุดารัตน� อุดมศรี

63123002192 นางสาวประภัสสร นาโสก

63123002193 นางพันธุมาศ ต,อไธสง

63123002194 นายวรรณพงษ� คลังทอง

63123002195 นายวิรัน ศรศิริ

63123002196 นางสาวทัษภรณ� ศรียืน

63123002197 นางสาวสุกัญญาพัฒน� มีบุญ

63123002198 นางสาวพิรญาณ� ศุภสวัสด์ิโชติ

63123002199 นางภิณญ�ญากาญจน� เผ8าภูรี

63123002200 นางสาวอาทีมา แข8งขัน

63123002201 นางสาวธัญญาลักษณ� เนาวบุตร

63123002202 นางสาววิไลลักษณ� ทองด,วง

63123002203 นางสาวอรชร สุภผา

63123002204 นางสาวโยธิกา แท8นทอง

63123002205 นายอินทร�ทนง ชอบธรรม

63123002206 นางสาวนุชจรี โสตถิภิญโญ

63123002207 นายพิสิษฐ� ศรีสุนนท�

63123002208 นางสาวขวัญใจ ภาเรือง

63123002209 นางสาวลํายอง ทองพรม

63123002210 นางสาวจุฑารัตน� ชายทวีป

63123002211 นางสาวอาทิติยา ศรีดี

63123002212 นางสาวอาริยา สวัสดี

63123002213 นางสาวณัฏฐนิก วรแสน

63123002214 นางสาววิชญาพร นิชรัตน�

63123002215 นางสาววริศรา ศรีนิล

63123002216 นางสาวพิชญาภา บุ,งทอง

63123002217 นางสาวพิณอุมา จันทร�ขาว

63123002218 นายประโยชน� ดวงพล

63123002219 นายธนากร แท8นแก,ว

63123002220 นางสาวเกวลี อาจเอี่ยม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002221 นางสาวมนัชญา วงศ�ศรี

63123002222 นางสาวนิตย�กนก สรภูนันท�หิรัญ

63123002223 ว8าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน� บุญพอ

63123002224 นางสาวกานต�ธิดา ชะนา

63123002225 นายสุทธิพงษ� วงศ�คําสิงห�

63123002226 นายพันธวัช พันไผ8

63123002227 นายม่ันคง คําผง

63123002228 นางเมลดา บุญไชโย

63123002229 นางสาวสุนิสา นาคคํา

63123002230 นายเกราะแก,ว เก้ือกูล

63123002231 นายจรัสรวี ศรีแก,ว

63123002232 นายวารุณี จันผาย

63123002233 นางสาวศิรินภา ต้ันภูมี

63123002234 นายวิทยา แก,วพุทธ

63123002235 นางสาวณภัชชา สารบุญ

63123002236 นางสาวโชติมณี ยะนะโชติ

63123002237 นายรณเรศ ศรีเข,ม

63123002238 นางสาวนภาพร เชื้อทอง

63123002239 นางสาวอรยา บัวสิงห�

63123002240 นางสาวสุกัญญา สาระบัว

63123002241 นายธนวิทย� ชมภูแสน

63123002242 นางสาวณิชกานต� สมศรี

63123002243 นางสาววิชุดา คําทุม

63123002244 นางสาวศิรประภา ศิริจันทร�

63123002245 นางสาวปJยานุช ก่ิงวิชัย

63123002246 นายชัยภัทร โพธิบุตร

63123002247 นางสาวธนัญญา ม่ันยืน

63123002248 นางสาวจิราพร ไกยะวินิจ

63123002249 นายณัฐดนัย ดวงสีดา

63123002250 นายวีรเดช ดอกจันทร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123002251 นางสาวผ8องมณี สุพงษ�

63123002252 นายนัฐวุฒิ มัทปานัง

63123002253 นายทรงยศ ทางชอบ

63123002254 นางสาววนิดา บุตรสา

63123002255 นางสาวยุภา เผื่อแผ8

63123002256 นางสาวขวัญมนัส กองทอง

63123002257 นางสาวพัชรีญา ศรีเสมอ

63123002258 นางสาวอังศุมาลิน ชาญวิจิตร

63123002259 นางสาวสุพัฒตรา บรรเทิง

63123002260 นางสาวชญาดา โสภาศรี

63123002261 นางสาวรพีพรรณ แสงเพ็ชร

63123002262 นายอุดมศักด์ิ ชาธิพา

63123002263 นายนราธิป อาจวิชัย

63123002264 นางสาวศิริวรรณ พงษ�ไพร

63123002265 นางสาวหัตถมาศ จําปาเฟ\Yอง

63123002266 นายกฤษธนารุต สุทธิวงศ�

63123002267 นางสาวเบญจวรรณ โพนพันขาว

63123002268 นางสาวสุวิมล หนักแน8น

63123002269 นางสาวจิราภรณ� ศรีมันตะ

63123002270 นายสหรัฐ จันทะสิงห�

63123002271 นางสาวสุวรรณา สุขผล

63123002272 นางสาวศิวาพร ทาทอง

63123002273 นายเศรษฐพงษ� นาวารี

63123002274 นางเวทสินี ลุนผง

63123002275 นางสาวช8อผกา วงษาเนาว�

63123002276 นายกิตติพงษ� สมจิตร

63123002277 นางสาวไพนิภา ตรีรัตนชวลิต

63123002278 นางสาวณัฐฐาพร สุวรรณแสง

63123002279 นางดวงฤทัย วรรณวงษ�

63123002280 นางสาวพนิดา วงศ�คําเหลา
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ระดับปริญญาตรี

63123002281 นายศรายุทธ ใจสุข

63123002282 นางสาวอัชญา บุตรดา

63123002283 นายสิทธิพล ศุภพินิ

63123002284 นางสาวกิติยา ทองแท8น

63123002285 นางสาวศิริจรรญา ธรรมศิริ

63123002286 นางสาวสุนิสา นิลดํา

63123002287 นางสาวจินตนา สอนจันทร�

63123002288 นางสาวบุรวีร� ลาดหนองขุ8น

63123002289 นางสาวหทัยรัตน� โมริดา

63123002290 นางสาวรินดา อูคํา

63123002291 นางสาววรรณสิกา สุตรา

63123002292 นายพีรพงศ� บุญศรัทธา

63123002293 สิบเอกอนุสรณ� คําแก,ว

63123002294 นางสาวนริศรา วงษ�ขันธ�

63123002295 นายสุพจน� ดีเข็ม

63123002296 นางสาวชยุดา พิลุน

63123002297 นายปJยวัฒน� ห8อชื่อ

63123002298 นายจรัสพงศ� ไกยสิทธ์ิ

63123002299 นางสาวศิริธร ทองมหา

63123002300 นางสาวพิชญาวดี แพงคําลา

63123002301 นางสาวพนิตย�นาฏ ธรรมสาร

63123002302 นายชลธี สุขแสง

63123002303 นางสาวเจนจิรา อุตสาหพันธ�

63123002304 นางสาวสุนิสา ณะภาคเวชร�

63123002305 นางสาวอนงค�นาถ บุญวร

63123002306 นายสุทธิศักด์ิ สุวรรณผา

63123002307 นางสาววรรณธิภา สารธิมา

63123002308 นายจตุรภัทร บุตรแก,ว

63123002309 นางสาวเอมอร วิมลพันธ�

63123002310 นางสาวกฤษณา บรรลุ
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63123002311 นางสาวกัลยา เปลือยหนองแข,

63123002312 นายคเชนทร� สอนกล,า

63123002313 นางสาวพนิดา ไพรวงษ�

63123002314 นางวราภรณ� สถบดี

63123002315 นางสาวธนัชพร มลสิน

63123002316 นางสาวธิดารัตน� บุญครัน

63123002317 นายเอกชัย ทูลภิรมย�

63123002318 นายสุระกิจ เกษกุล

63123002319 นางสาวเบญจมาศ ทองบุตร

63123002320 นางสาวศิลปWศุภา แซ8ลี้

63123002321 นางสาวโสมฤดี ชุมจันทร�

63123002322 นายเอกวัฒน� อินม8วงไทย

63123002323 นางสาวสุคนธ�ทิพย� วังคะฮาต

63123002324 นางสาวรังสิมา ดอกพอง

63123002325 นางสุนันทา ตระการกสิกิจ

63123002326 นางสาวศศิวิมล เลิศล,น

63123002327 นางสาวอทิตยา ไชยป<ญหา

63123002328 นายกฤษฏา สุพาพวง

63123002329 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีบุญแปลง

63123002330 นายอาทิตย� อุดมสุข

63123002331 นายกรธัช มีวงศ�

63123002332 นางสาวกชวรรณ ถวิลรักษ�

63123002333 นางสาวงามฤทัย สุพร

63123002334 นางสาวช8อผกา หินทอง

63123002335 นายโชคทอง นนท�ศิริ

63123002336 นางสาวเยาวภา บุระวงศ�

63123002337 นายภัควณิชย� ผูกเกษร

63123002338 นายเจตน�ศิริ มนต�ขลัง

63123002339 นายปฏิภาณ พาหา

63123002340 นางสาวอทิตยา ลีลาศ
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63123002341 นางสาวสมิตานันท� ยุติพันธ�

63123002342 นางสาวจุฑารัตน� สีอ8อน

63123002343 นางสาววีระดา ประเสริฐ

63123002344 นายสิทธิชัย นาท,าว

63123002345 นายชยากร รอดตัวดี

63123002346 นางสาววิราพร โสภา

63123002347 นางสาววาสนา แสวงสิทธ์ิ

63123002348 นางสาวชนรดี พาลี

63123002349 นางสาวเอมพิการ� คําโฮม

63123002350 นางสาวจินดารัตน� มูลราช

63123002351 นางสาวพัชรินทร� แสงโทโพ

63123002352 นายจักรวุฒิ บุญคํ้า

63123002353 นางสาวจารุพร ทองอินทร�

63123002354 นายกัชษดิศษ� ตาลจําลอง

63123002355 นายเจตน� พุทธเทศก�

63123002356 นายกันตพงศ� สมใจเพ็ง

63123002357 นางสาวสุนี แก,วนารี

63123002358 นางสาวพจนินทร� รามมะมะ

63123002359 นางสาวกฤษดาพร พลเย่ียม

63123002360 นางสาววรรณวิศา ภาโว

63123002361 นางสาวป<ทวรรณ สาทาวงศ�

63123002362 นางสาวอรวรรณ แพนไธสง

63123002363 นางสาวนิภาพร มาลีรัตน�

63123002364 นายเจษฎา ใจดี

63123002365 นายคเชนทร� ใขคํา

63123002366 นายสุรสิทธ์ิ ชมพูพื้น

63123002367 นางสาวชิดชนก ประทุมชาติ

63123002368 นางสาวอินทุอร ถาพร

63123002369 นางสาวภัทรกมล ฤทธาพรม

63123002370 นายพิพัฒน� ประกอบศรี
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63123002371 นางสาวจันทร�จิรา ทศถวิล

63123002372 นายยุทธนา สราญบุรุษ

63123002373 นายวัฎจักร ตันสาย

63123002374 นางสาวนภาพร สอนคําเสน

63123002375 นางสาวกันตา คะเนวัน

63123002376 นายวัชรพงษ� ทองลอย

63123002377 นางสาวภิรัญญา พุ8มทอง

63123002378 นางสาวชมัยพร ไชยบุญญา

63123002379 นางสาวพิชชาพร โกศลานนท�

63123002380 นางสาวธิดารัตน� ใจตรง

63123002381 นางสาวชณัชดา เอกนิตย�

63123002382 นางสาวอรัญญา เดชอุทัย

63123002383 นางสาวปภัสสร เหลาศรี

63123002384 นางสาวปุณิกา ประสานคํา

63123002385 นายสุรชัย รินทอง

63123002386 นายกิตติภณ ธงยศ

63123002387 ส.ต.ท.วรากร บุรีแก,ว

63123002388 นางสาวภัชนก วิเศษเลิศ

63123002389 นายวัฒนา แสนทิพย�

63123002390 นายวชิระ พิลาชัย

63123002391 นายธนัยรัศม� ฝากไธสงเดชกุล

63123002392 นางสาวอนงค�รัตน� แสวงพันธ�

63123002393 นางสาวอรอุมา แพงคํา

63123002394 นางสาวอติพร ดีทะเล

63123002395 นายอาทิตย� ชอบด8านกลาง

63123002396 นางสาวศิวกานต� เริงนิรันดร�

63123002397 นางสาวปภัสรินทร� ศิระสุนทรเวทย�

63123002398 นายเฉลิมพรเกียรติ ปรุงโพธ์ิ

63123002399 นางสาวนวพร ศรีลุน

63123002400 นายปาฏิหาริย� สมตน
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63123002401 นางสาววงเดือน เวียงคํา

63123002402 นางสาวจิดาภา อังคะฮาด

63123002403 นางพิชยา สุตะภักด์ิ

63123002404 นายอมรเทพ รอบรู,

63123002405 นางสาวศิวปรียา อุทธสิงห�

63123002406 ว8าที่ ร.ต.พัฒน�พงศ� วงศ�บุปผา

63123002407 นางสาวกัณฐาภรณ� พัฒนะราช

63123002408 นางสาวกัลยา สุทธิประภา

63123002409 นายอิสระ เชื้อสอน

63123002410 นายเจนรวี ลพสูงเนิน

63123002411 นางสาวกัญญาลักษณ� คําสอน

63123002412 นางสาวนันทนิษฎ� พลยศกุลพงศ�

63123002413 นางสาววรรณพร ชมชื่น

63123002414 นางสาวรัชนีกร มาให,พร,อม

63123002415 นางสาวรัชฎาภรณ� สุตะโท

63123002416 นางสาวอรวรรณ ทะนานคํา

63123002417 นายวันเฉลิม วงค�เหลา

63123002418 นายพงศธร ฉิวภิรมย�

63123002419 พันจ8าอากาศตรีชูอนันต� สุขกุล

63123002420 นายศรันยพงศ� แข8งขัน

63123002421 นางสาวกนกภรณ� สุภเสถียร

63123002422 นางสาวอาราริน ไกรศรีแก,ว

63123002423 นายอัศฎาวุธ ปานแดง

63123002424 นางสาวฉัตรวรีย� มะลิยา

63123002425 นายวิทวัส พันธ�งาม

63123002426 นางสาวกนกวรรณ จันทมี

63123002427 นางสาวศิริวรรณ ขาวิราศ

63123002428 นางสาวรตินันท� เชียงเงิน

63123002429 นางสาวจริญา นนทการ

63123002430 นางสาวนภสร ภักดีแก,ว
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63123002431 นางสาวญาณิดา สุดาบุตร

63123002432 นางสาวอัจฉรา ไกรรักษ�

63123002433 นางสาวจินตปาตี บํารุงไทย

63123002434 นางสาวพรพิมล ธงอาจ

63123002435 นางสาวจินตนา สาเสน

63123002436 นางสาวกรรณิการ� ไชยขาว

63123002437 นายปJยะมิตร บัวต,น

63123002438 นางสาวกรรณิการ� นวรัตนากร

63123002439 นายณัฐพันธ� ประชาราษฎร�

63123002440 นางสาวอุไรพร โศกค,อ

63123002441 นายศราวุธ ทิพย�รักษา

63123002442 นายนิติพงษ� อูบแก,ว

63123002443 นายวีรชาติ แผ8นทอง

63123002444 นางสาวชณาภา สุวรรณมุข

63123002445 นางสาวจิราภรณ� ร,ายสูงเนิน

63123002446 นางสาวฐาปนี บุญห8อ

63123002447 นายราชัน โพธิชัยรุ8งเรือง

63123002448 นางสาวขวัญฤทัย ภูกาบิน

63123002449 นายรุ8งเพชร ลือขจร

63123002450 นางสาวกนกวรรณ อภัยพันธ�

63123002451 นางสาววาสนา อ8อนน,อม

63123002452 นายทะนงศักด์ิ ศรีษะแก,ว

63123002453 นางสาวรัชนีย� อาจวิชัย

63123002454 นางสาวนุจิรา เสาไส

63123002455 นางสาวจุฑามาศ เหง,าโอสา

63123002456 นางสาวสุดาพร ศรีลาลัย

63123002457 นางสาวเรวดี พิมวงษา

63123002458 นางสาวภัชธีญา นาโสก

63123002459 นายเรืองพร สุคําภา

63123002460 นายพิสิษฐ� บุตรการ
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63123002461 นางสาวรมณ บูรณ�เจริญ

63123002462 นายปริวัตร ป<งอุทา

63123002463 นางสาวเพชรรัตน� บูชาเดช

63123002464 นางสาวยุวรี มัยยะ

63123002465 นางสาวขนิษฐา ฝ<กทอง

63123002466 นายธีระ พิมพ�วงศ�

63123002467 นางนิตาพร บัวแดง

63123002468 นางสาวอรนุช พันธ�น,อย

63123002469 นางสาวปรียานุช ในชัยภูมิ

63123002470 นางสาวสรัญญา พิทักษา

63123002471 นายณัฐวุฒิ ยุภา

63123002472 นางสาวสุกัลยา วิลาพันธ�

63123002473 นายชนะชัย ทุนเทพย�

63123002474 นางสาวปJYนสุดา คําจร

63123002475 นางสาวนันทนา ขันทะวัต

63123002476 นายกฤษณะ สุภะเกษ

63123002477 นางสาวธิดารัตน� มูลทรา

63123002478 นางสาวประภารัตน� เกษกันท�

63123002479 นางสาวพนิดา ซ้ือมงคล

63123002480 นางสาวยศระวี ถนอมสุข

63123002481 นางสาวพลอยลดา ม่ันใจ

63123002482 นายนิตธวัช โคตรสะขึง

63123002483 นางสาวดุษยา สําโรง

63123002484 นางสาวขวัญชนก คํามีรัตน�

63123002485 นายอนันต� พงษ�อุดทา

63123002486 นางสาวจุรีย�พร โสภาจันทร�

63123002487 นางสาวสุกัญญา อําคาคูณ

63123002488 นายเปรม ฮาดเนาลี

63123002489 นางสาวสุนิษา สุขล,อม

63123002490 นางสาวธีรยา ราชิวงค�
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63123002491 นายประกิต บุญขาว

63123002492 นางสาวสุชาดา โพธิป<ด

63123002493 นายมงคล ทําทอง

63123002494 นางสาวสิวลี เสียงหวาน

63123002495 นายวิศรุต โสภา

63123002496 นางสาวอัณศยา บุญศรี

63123002497 นางสาวละอองดาว แก,วพวงดี

63123002498 นางสาวสุดารัตน� แสวงทรง

63123002499 นางสาวพัชรพร หานาม

63123002500 นางสาวสุภาพร ปะทะวัง

63123002501 นางสาววนิดา กิติยะ

63123002502 นางสาววิภาวี อิ่นแก,ว

63123002503 นางสาวเพ็ญพักตร� ขุมคํา

63123002504 นางสาวนิภาพร ศรีลาศักด์ิ

63123002505 นางสาวแพรวนภา เวฬุวนารักษ�

63123002506 นางสาววันวิสา นาฬิเกย�

63123002507 นางสาวพัชรินทร� สุขประเสริฐ

63123002508 นางสาวสุชานาถ พลเขต

63123002509 นางสาวจันทิมา อ8วมในเมือง

63123002510 นางสาวอาธิติญา แก,วหาวงค�

63123002511 นางสาวรัตนพร คุณพาที

63123002512 นายผไทวัฒน� ค,าคล8อง

63123002513 นางสาวกนกอร สว8างเกียรติ

63123002514 นางสาวศิรินภา แฝงเวียง

63123002515 นางสาวเนาวรัตน� ประทุมวัน

63123002516 นายกิตติภูมิ คําควร

63123002517 นางสาวสุนิตา บุญสุยา

63123002518 นางสาวจุไรรัตน� บุญอาจ

63123002519 นางสาวพัชราวดี บัวศรี

63123002520 นางสาวเมขลา สารัชชู
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63123002521 ว8าที่ ร.ต.หญิงวรรณิษา ป<สสาจันทร�

63123002522 นายปรีดา พรมพา

63123002523 นางสาวอรทัย ทนทาน

63123002524 นางสาวศิริรัตน� บัวลา

63123002525 นายอภิเดช อุตมะ

63123002526 นางสาวจิตสุภา ธรรมทวี

63123002527 นางสาวกนกวรรณ ไชยเกตุ

63123002528 นางสาวจิราพร บุญเหลา

63123002529 นายยุทธพงษ� เถาว�โท

63123002530 นายกษิด์ิเดช คงบํารุง

63123002531 นางสาวธีร�รฉัตร การินทร�

63123002532 นางสาวนันทิกานต� เล,าศศิวัฒนพงศ�

63123002533 นายธนินทร� ภูวานคํา

63123002534 นางสาวพรไตรเทพ พงษ�แสน

63123002535 นางสาวอุบล วิระคุณ

63123002536 นายสหภาพ จันหัวนา

63123002537 นางสาวน้ําฝน สีคําถา

63123002538 นายวรวุฒิ บุญศิริ

63123002539 นายนัฐวุฒิ แสงชาลี

63123002540 นางสาวกรรณิการ� ศรีจันทร�

63123002541 นายมนตรี ชาวนา

63123002542 นางสาวกัญณภัทร หลอมทอง

63123002543 นางสาวสุวิมล ภาน้ําเที่ยง

63123002544 นางสาวกฤชสร สุภาพันธ�

63123002545 นางสาวมาลาตี มณี

63123002546 นางสาวเพชรี สุดาเดช

63123002547 นางสาวเฟ\Yองฟ:า สุทธิพันธ�

63123002548 นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ

63123002549 นายกฤษณะ วิเชียร

63123002550 นางสาวเทพสุดา ปราบวงษา
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63123002551 นางสาวณัชกร สุวรรณหงษ�

63123002552 นางสาวณัฐริกา ชินวงษ�

63123002553 นายธวัชชัย ชูช8วย

63123002554 นางสาวอัญณี การะป<กษ�

63123002555 นายวีระชัย บัวใหญ8

63123002556 นางสาวนัฐติยา ถือดีย่ิง

63123002557 นางสาวธนาภา บรรลังค�

63123002558 นางสาวชนินาถ มนตรีวงษ�

63123002559 นางสาวปJยารัตน� กัลยา

63123002560 นายวิทยา สุคัมภีร�

63123002561 นายสิงหนาถ โถทอง

63123002562 นางสาวศุภมาศ สุวงศ�ทอง

63123002563 นางสาวนุจรินทร� มหาชัย

63123002564 นางสาวณัชฎาภรณ� เผื่อแผ8

63123002565 นางสาวจริญญา มุราษี

63123002566 นายพงศ�ศิริ ผานัตร

63123002567 นางสาวอําพา อ8องพิมาย

63123002568 นางสาวกตัญชลี ภูชะหาร

63123002569 นางสาวณัฐสุดา แพนสิงห�

63123002570 นายจิรวัสส� ฉวีรักษ�

63123002571 นางสาวจรรยารักษ� อินไชยา

63123002572 นางสาวพิมพิลัย ครองเมือง

63123002573 นางภัทรนันท� กุลสิงห�

63123002574 นางสาวพิชญ�ญานันท� แจ8มพันธ�

63123002575 นางสาวรุ8งนภา ปาตาสี

63123002576 นางสาวรัตนาพร สมัญญา

63123002577 นางสาวเบญจวรรณ ดอกพอง

63123002578 นางสาวศุภานัน แก,วกลาง

63123002579 นางสาวอัสราภา บุญป<ญญา

63123002580 นายจักรกริช อยู8ดี
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63123002581 นางสาวนิสาลักษณ� สารานิยคุณ

63123002582 นางสาวณัชธ�ภิสรณ� ศิริบูรณ�

63123002583 นายธนายุต ชุมอาจ

63123002584 นางสาวอัญชัน มีโชค

63123002585 นายอภิสิทธ์ิ สาคร

63123002586 นายกษมา ระวาดชัย

63123002587 นางสุเมธา ศรียุทธ

63123002588 นางสาวทิพยรัตน� วิเศษสังข�

63123002589 นางสาวละอองดาว อิธิยาภรณ�

63123002590 นายภูวงศ� ปราบหนองบัว

63123002591 นางสาวพัชราภา ภูริธร

63123002592 นางสาวอังคณา ธนะศรี

63123002593 นางสาวเกษสุดา ทองโชติ

63123002594 นางสาวพิชญา จันทมงคล

63123002595 นางสาวนฤมล จันทอง

63123002596 นางสาววรรนิภา สมวงษ�

63123002597 นายธนาตย� ญาณภาณี

63123002598 นางสาวชลิดา ชนะเกตุ

63123002599 สิบตํารวจโทสิทธิราช พ8อค,า

63123002600 นางสาวเกศสุดา อํานะโคตร

63123002601 นางสาววราภรณ� ลําภา

63123002602 นางสาวปJลันทนา กลางประพันธ�

63123002603 นายวีระยุทธ ศรีมาชัย

63123002604 นางสาววิชญาพร วงศ�เพม

63123002605 นางสาวสุวิมล ขนทรัพย�

63123002606 นางสาวสุริษา ภาระเวช

63123002607 นางสาวสกุลรัตน� ป<ญญาธิกุล

63123002608 นางสาวสุธิดา โพธารินทร�

63123002609 นางสาวยมลพร ไพบูลย�

63123002610 นางสาวสุวรรณี โคตรวงค�
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63123002611 นางสาวสุดารัตน� สอนไชย

63123002612 นางสาวจีรนุช ศรีอาราม

63123002613 นางสาวจตุพร ลําดวน

63123002614 นายวิรุธ กล,าหาญ

63123002615 นายณัฐวุฒิ สุริวงค�

63123002616 นางสาวปรางทิพย� ทาศิริ

63123002617 นายอลงกรณ� ชาญจิตร

63123002618 นางสาวสิมาพร พงษ�ปลัด

63123002619 นางสาวรพีพร พาตา

63123002620 นางสาวภารณี คําแสงดี

63123002621 นายวุฒินัน โทนทัย

63123002622 นางสาวชนิดา มาตา

63123002623 นางสาวปวีณา สุนสาย

63123002624 นางสาวยุพเยาว� บุญส8อง

63123002625 นางสาวปรียามล โคตรบุปผา

63123002626 นางสาวชัญญานุช สังชา

63123002627 นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค

63123002628 นางสาวสายธาร สุกัน

63123002629 นางสาวสุวนันท� พันพะมา

63123002630 นางสาวพรรษา ประจญ

63123002631 นางสาวนงลักษณ� ณุวงษ�ศรี

63123002632 นางสาวปานไพลิน ฟองแก,ว

63123002633 นางสาวนภาลัย วิเศษสุด

63123002634 นางสาวพิทยา คันที

63123002635 นางสาวญาตาวี สุขช8วย

63123002636 นางสาวอัจฉรา พงษ�พันธ�

63123002637 นางสาวประภัสสร ซังทิพย�

63123002638 นางสาวกาญจนา ทองอ8อน

63123002639 นายเมธา อ8อนตา

63123002640 นางปรียภรณ� สุทธิยานุช
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63123002641 นางสาวสนธยา พันมาลี

63123002642 นางสาวสุนิษา ปJYนหอม

63123002643 นางสาวสุธาสินี พงษ�Bเฉลียว

63123002644 นายสิทธิเดช ขันคํา

63123002645 นายธราดล สุพรรณ�

63123002646 นางสาวกนกวรรณ ชํานาญเลื่อย

63123002647 นายกิตติศักด์ิ งาสาน

63123002648 ว8าที่ร.ต.หญิงภัทราพร กาเผือก

63123002649 นายวุฒิพงษ� สะอาด

63123002650 นางสาวอรอุมา ธุริวงษ�

63123002651 นางสาวภัสราภรณ� ภาระศรี

63123002652 นางสาววราภร บัวกลอง

63123002653 นางสาวอรทัย แก8นแก,ว

63123002654 นางสาวภัทราวดี วงวาลย�

63123002655 นางสาวมัฏฐลิกา เสนาดี

63123002656 นางประภาพร หงษ�ทองแต8ง

63123002657 นางสาววิชิราภรณ� สายพิมพ�

63123002658 นางสาวณัฏฐกันย� โชคเขมรัชต�

63123002659 นางสาวสุทธิดา อุ8นชัย

63123002660 นางสาววันณี โสดาดวง

63123002661 นายกันตภณ เจริญวงศ�

63123002662 นางสาวพัชรี กอดแก,ว

63123002663 นางสาวกนกกรณ� ทองป<น

63123002664 นางญานิศา ชื่นตา

63123002665 นางสาวทรงสมร ทรงทัน

63123002666 นางสาวปริศนา จันปุQม

63123002667 นายขจรวิทย� พิมพกรรณ

63123002668 นางสาวจริยา จําปาทอง

63123002669 นางสาวศุกลกาญจน� ควรดี

63123002670 นางสาวสุริยงค� เกิดกล,า
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63123002671 นางสาวกรองกาญจน�B ดวงมาลา

63123002672 นางสาวรัตน�ติญากรณ� คําหนา

63123002673 นางสาวดารารัตน� ศรีวิเศษ

63123002674 นางสาวศิริลักษณ� มีคํานิล

63123002675 นางสาวณัชชานันท� ลครศรี

63123002676 จ8าเอกอภิวัฒน� จันทะยา

63123002677 นางสาวอภิชญา สมิงทอง

63123002678 นางสาวณัฐภรณ� มาลานวน

63123002679 นางสาวอารดา สิงห�สา

63123002680 นางสาวอรสุดา บุญเติม

63123002681 นางสาวสุดารัตน� แสนสิงห�

63123002682 นายอภิสิทธ์ิ ทวาภพ

63123002683 นางสาวสุพรรณี บัวงาม

63123002684 นางสาวภัสรา สังข�น,อย

63123002685 นางสาวนฤนาถ ดวงเดือน

63123002686 นางสาวชลธิชา พิมแก,ว

63123002687 นายจักพรงศ� อัครกตัญVู

63123002688 นางสาวพิกุลรัตนา ลาฟอง

63123002689 นายศูรวัต บรรเทา

63123002690 นายอดิศักด์ิ สายสะอาด

63123002691 นางสาวจุฑามาศ คําเสียง

63123002692 นางสาวจิราวรรณ สีหาโคตร

63123002693 นางสาวทิพธารา มณีกรรณ�

63123002694 นายประกาศิต พรมภักดี

63123002695 นางสาววิชุดา ทองยุ,น

63123002696 นายสุเมธ มาสขาว

63123002697 นางสาวศุภนิดา พันธเสน

63123002698 ว8าที่ ร.ท.ณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห�

63123002699 นางสาววิจิตรา จรัสสุทธิวงศ�

63123002700 นางสาวจิตราภรณ� ท8อนทองมีสุข
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63123002701 นางสาวจุไรรัตน� แสงตา

63123002702 นายชาคริต ขันคูณ

63123002703 นางสาวมณฑิชา เปPงหน,อย

63123002704 นางสาวสุกัญญา กานุสนธ์ิ

63123002705 นางสาวจีรวัฒน� สุวรรณไตรย�

63123002706 นางสาวอนุสรา สุธรรมมา

63123002707 นายบัญชา คําหนองยาง

63123002708 นายภราดร แสงแก,ว

63123002709 นางสาวจารุพิชญา วรโชติธนันท�ชัย

63123002710 นายสุเทพ สาลีพันธ�

63123002711 นางสาวสุวิมล ป<ททุม

63123002712 นางสาวเสาวลักษณ� สีสุวะ

63123002713 นางสาวสุภาวิตา เหลาหล,า

63123002714 นางสาวจิราวรรณ ใยอิ้ม

63123002715 นายภัทรชนม� นาดูน

63123002716 นางสาวศรัญญา โพธ์ิงาม

63123002717 นางกฤษณา พลไพร

63123002718 นางสาวจริญญา สมใจ

63123002719 น.ส.นิตยา กรไกร

63123002720 นายอนุชา สุขศัย

63123002721 นางสาวเรวดี นามวิชัย

63123002722 นางสาวนุชจรี ใสส8อง

63123002723 นางสาวจรรยวรรธน� สีนวล

63123002724 นางสาวประทุมพร ตระกูลไทย

63123002725 นางสาวปJยธิดา ฤทธิเดช

63123002726 นางสาววัชราภรณ� พลพวก

63123002727 นายปฏิภาณ ดอกบัว

63123002728 นางสาวกนกวรรณ คุ,มจาบ

63123002729 นายอมรเทพ พูลชาติ

63123002730 นางสาวสุพัตรา วรพิมพ�รัฐ
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63123002731 นางสาวอาภา เจริญทรัพย�

63123002732 นายธวัชชัย คําแสนราช

63123002733 นางสาวทิวากรณ� กุลธิ

63123002734 นางสาวปJยภัทร� สืบวงศ�

63123002735 นายธีรพงษ� ศรีวิเศษ

63123002736 นางสาววนัสนันท� พันธุมิตร

63123002737 นายอิสระพงษ� พันธ�เหนือ

63123002738 นางสาวยุพาพิน ชิณเทศ

63123002739 นางสาวไพลิน สายอุตส8าห�

63123002740 นายกรวิชญ� บุญศักด์ิ

63123002741 นางสาวรุ8งรัศมี คําแดงสด

63123002742 นายโชคชัย อุวอง

63123002743 นายฑีฆรัชต� นิรมานสกุลพงศ�

63123002744 นางสาววิไลวัลย� พันธ�ศิริ

63123002745 นางสาวศิราวัณย� สุจินพรัหม

63123002746 นายชายชาติ เชื้อทอง

63123002747 นางสาวชุติมา สมยง

63123002748 นางสาวจิราพร ทองอ,ม

63123002749 นางสาวศิริพร สุภนิมิตร

63123002750 นายณัฐพงษ� แสงสว8าง

63123002751 นางสาวนัทธมน ไพสารี

63123002752 นางสาว,Bณัฐพร สุริเตอร�

63123002753 นางสาวอรธิญาภรณ� นามโคตร

63123002754 นางสาวอัมรา คณาสาร

63123002755 นางสาวนรินทร�ธร ชินเพ็ชร�

63123002756 นายณรศาสตร� ชุ8มชื่น

63123002757 นายอนันตทรัพย� สิทธิรัตน�

63123002758 นางสาวศุลีพร พรมสุวรรณ�

63123002759 นางสาวชลิตา กลมเกลี้ยง

63123002760 นางสาวมริสา ภูบังดาว
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63123002761 นางสาวธิดารัตน� ระรื่นรมย�

63123002762 นางสาวเบญญาพร เนตรวงศ�

63123002763 นายกัญจน�นภัทร จันทสิงห�

63123002764 นางสาวละออง ทองใสศร

63123002765 นายยุทธนา จิตตุนัง

63123002766 นายสมปราชญ� นาวาเรือน

63123002767 นางสาววรฤทัย สุรนิจ

63123002768 นางสาวสุนิสา แซงดานุช

63123002769 นางสาวอารญา มูลสารธนดล

63123002770 นายศุภกร เหล8าบ,านเหนือ

63123002771 นางสาวอุไรวรรณ แสงคําดี

63123002772 นางสาวอารียา เดชะคําภู

63123002773 นางธนัชพร ศรีวะสุทธ์ิ

63123002774 นายอภิวัฒน� การะบัตร

63123002775 นางฐิติมาภรณ� ภาโนมัย

63123002776 นางสาวปราริชาติ ประมวล

63123002777 นายนัทธพงศ� เฉลิมพงษ�

63123002778 นางสาวเอื้อมพร วงศ�ษา

63123002779 นางสาวเอราวรรณ สารยศ

63123002780 ว8าที่ร,อยตรีกัมปนาท ราชรินทร�

63123002781 นางสาวทรัพย�สิน พันธ�ศรี

63123002782 นายนฤทธ์ิ สายสุ,ย

63123002783 นางสาวบุษญารัตน� บัวสาย

63123002784 นางสาวศศิธร นาเมือง

63123002785 นางสาวสุกัญญา พลสวัสด์ิ

63123002786 นางสาวนริศรา หลายเหล8า

63123002787 นางสาวประภัสสร สุภาศรี

63123002788 นางสาวป<ณณพร ผดุงเกียรติโสภณ

63123002789 นายอดิศักด์ิ พิมพาพันธ�

63123002790 นางสาวสุชาดา ศุภผล
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63123002791 นายนฤเบศ มาลาศรี

63123002792 นางสาวปพิชญา อินทร�งาม

63123002793 นางสาวดุจดาว พระสว8าง

63123002794 นางสาวณีรนุช กัลยาพันธ�

63123002795 นางสาวเสาวภา นาคทอง

63123002796 ส.ท.สุทธิพงษ� หวังผล

63123002797 นางสาวสุภาพร วรรณภูมิ

63123002798 นางอนงค� อุ8นใจ

63123002799 นายศรราม แสนกล,า

63123002800 นางสาวพรนภา สายแวว

63123002801 นางสาววารุณี ผาปรางค�

63123002802 นางสาวน้ําทิพย� แก,วทอด

63123002803 นางสาวสุวนันท� ไชยป<ญญา

63123002804 นายวุฒิชัย ใจนุกูล

63123002805 นางสาวสุธิดา นาโสก

63123002806 นางสาวเจนจิรา วาจาเพราะ

63123002807 นางสาวนริญญา คําล,น

63123002808 นายเกริกเกียรติ สุดจํานง

63123002809 นางสาวพิมชนก ฉกรรจ�ศิลปW

63123002810 นางสาวเกษรา ดีสนิท

63123002811 นางสาวป<ณฑารีย� สีสะอาด

63123002812 นางสาวนวพร ชามาดร

63123002813 นางสาวนัฎฎาวดี ม่ังค่ัง

63123002814 นางสาวสุดารัตน� ดีใจ

63123002815 นายธนากร จันทะดวง

63123002816 นายวรายุทธ คณะศิริวงษ�

63123002817 นางสาวจรรยารักษ� แน8นอุดร

63123002818 นางบังอร พุทธคุณ

63123002819 นายอลงกรณ� อินทร�ทอง

63123002820 นางสาวสุธรรมมา คุ,มผล
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63123002821 นายธีระศักด์ิ เดชะบุญ

63123002822 นางสาวสุมินญา นอลา

63123002823 นางสาวพิมพิมาศ ธรรมนุส

63123002824 นางสาวบุษกร ดอนเหลือม

63123002825 นางสาวสุดารัตน� นามเจริญ

63123002826 นายจงดล สมานดุษณี

63123002827 นางสาวภาณุมาส สร,อยใจ

63123002828 นางสาวศิริพร ศรีตะวัน

63123002829 นายทินวัชร� เดชวัน

63123002830 นายทินรัตน� บุญเรือง

63123002831 นางสาวสิริรักษ� หงษามนุษย�

63123002832 นายนนทวัฒน� ผาดี

63123002833 นางสาวคณิฏฐา นางาม

63123002834 นางสาวอุไรวรรณ ขยันวงษ�

63123002835 นางสาวกิตติภา เฉยชัยภูมิ

63123002836 นางสาวนิลาวัลย� สาระโท

63123002837 นายธีรเดช เมืองโคตร

63123002838 นางสาวดวงกมล ศรีสมุทร

63123002839 นายรัชชานนท� พิกุลสด

63123002840 นางสาวธัญวรัตน� ศรีชัย

63123002841 นายสุรพงษ� กิจเชื้อ

63123002842 นางสาวอริสา เต็มดวง

63123002843 นายจารุวิทย� แก,วอุดร

63123002844 นางสาวจริยา บุรขันธ�

63123002845 นางสาวปาริตา บาลแย,ม

63123002846 นางสาวศิBBBBBBรประภา กลวยทอง

63123002847 นางสาวพัชรี ป:องกัน

63123002848 นางสาวพัชราภรณ� ไชยโกฎ

63123002849 นางสาวยุพาวดี วงษ�โสมะ

63123002850 นางสาวภัทรา พงษ�เสน8ห�
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63123002851 นางสาวจิตรา นามะลี

63123002852 นางสาวชุลีพร รําไพ

63123002853 นางสาวสุปราณี อินทร�เชื้อ

63123002854 นางสาวกนกพร กิติราช

63123002855 นายพุทธพงษ� วงศ�ยะรา

63123002856 นางสาวฐาปณี ชูสกุล

63123002857 นางสาวอนัญญา โมคทิพย�

63123002858 นางสาวอภิญญา คัดทรินทร�

63123002859 นายฉัตรชัย ทรารมย�

63123002860 นางสาวก่ิงแก,ว แดนประเทือง

63123002861 นายพิษณุพร สาระบูรณ�

63123002862 นายกฤษฎา บุดดา

63123002863 นายฆฤณ แก,วบัวขาว

63123002864 นางสาวดรุณี งามสนิท

63123002865 นายประมุข ศาลา

63123002866 นายเปรม สอาดย่ิง

63123002867 นายสุเมธี มากดี

63123002868 นายวีระเจต มณีวงษ�

63123002869 นายชัยลักษณ� ร,อยศรี

63123002870 นางสาวสุรีรัตน� สังเกตกิจ

63123002871 นางสาวจิราภรณ� คํานนท�

63123002872 นางสาวจตุราภรณ� เชื้อวังคํา

63123002873 นายจินดา จินดาทาระศรี

63123002874 นายปริญญา คํายวง

63123002875 นางฉริยา คงสืบเสาะ

63123002876 นายสุธาธรรม ม8วงอ8อน

63123002877 นายจิตรกร รุ8งราม

63123002878 นายณัฐวุฒิ มนตรีสา

63123002879 นายอเนชา ลักษณ�ไชยาพร

63123002880 นายพงษ�พัฒน� ทองบ8อ
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63123002881 นางสาวนภาพร ดวงใจ

63123002882 นางสาวอาภาภรณ� ภูมิสถาน

63123002883 นางสาววรัญญา โสดามุข

63123002884 นางสาวพิชชา พิมพ�กินรีย�

63123002885 นางรวินท�นิภา ประทีปธนากร

63123002886 นางสาวสุจิตรา เวียงสิมา

63123002887 นางสาวฉันทพิชญา ผสมวงศ�

63123002888 นายจันทร�เทพ พยุงเกษม

63123002889 นายตันติกร ปJงเมือง

63123002890 นางสาวศกุนตลา แก,วนิมิตร

63123002891 นางสาวภัชฎาพร ไกรถาวร

63123002892 นางสาวอุรชา ลําเภา

63123002893 นายกฤติน นิสัยม่ัน

63123002894 นางสาวพชรภรณ� ดอนประสิทธ์ิ

63123002895 นางสาวสุธิดา ศาลาสุข

63123002896 นางสาวรุ8งรัตน� แววโคกสูง

63123002897 นายสุรสิทธ์ิ ไชยงาม

63123002898 นางสาวกาญจนา อนุมาตย�

63123002899 นางเบญจมาศ พานชัยพิบูล

63123002900 นายภานุภัท แข็งกลาง

63123002901 นายทรงพล ชัยศรีษะ

63123002902 นายกิตติกิจ กอแก,ว

63123002903 นางสาวสาวิตรี ชาชุมพร

63123002904 นางสาวนภัสวรรณ โสชะรา

63123002905 นางสาววนิดา จันมลตรี

63123002906 นายสิทธิพงษ� สมอ

63123002907 นางสาวพรพรรณ สิทธินันท�

63123002908 นางสาวจุฑามาศ ชาลี

63123002909 นางสาวธิติสุดา สุดสุข

63123002910 นางสาวศศิกร สีดา
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63123002911 นางสาวสุกัญญา ศรีสมบูรณ�

63123002912 นางสาวพิมภิลัย จันทร�แรม

63123002913 นางสาวภริตา จอมขวัญ

63123002914 นางสาวสุนารี บุญมา

63123002915 นางอรอินทร� สืบสิมมา

63123002916 นายชัยวัฒน� มุสิกสาร

63123002917 นายเจตต� จุลมาสดิลก

63123002918 นางสาวชไมพร เกษเจริญคุณ

63123002919 นางสาวอรญา บุญพิมพ�

63123002920 นางสาวชัญญานุช ผ8องบุรุษ

63123002921 นางสาวพรชิตา สืบสุด

63123002922 นายณัฐกิตต์ิ อุนาวรรณ�

63123002923 นายทินกร พัฒโท

63123002924 นางสาวยุวดี สมทิพย�

63123002925 นายประเสริฐ พันมาลี

63123002926 นางสาวธิดารัตน� หินทอง

63123002927 นางสาวสุจิตตรา สมสะอาด

63123002928 นางสาวสุดารัตน� พาโพธ์ิ

63123002929 นางสาวนิตยา ขันชาลี

63123002930 นางสาววรารัตน� พรหมบุตร

63123002931 นายธีรนันทน� บรรลุสันต์ิ

63123002932 นางสาวสุพัตรา เบ็ญทา

63123002933 นางสาวปวีณา สมอินทร�

63123002934 นายพร,อมพงศ� เศษวงค�

63123002935 นางสาวปริญญารัตน� สุทธิเภท

63123002936 นางสาวพรนิภา พรหมเสนา

63123002937 นางสาวพนิดา สมสมัย

63123002938 นายจรกฤตย�ฐภัทร สายสังข�

63123002939 นางสาวปรียาภรณ� ผังคี

63123002940 นางสาวชัญญานุช แพงมา
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63123002941 นางสาวพัชรี โคสีงาม

63123002942 นางสาวอรัญญา พิลา

63123002943 นางสาวจริญญา โพธ์ิศรี

63123002944 นางสาวรัตนาภรณ� เอี่ยมเสือ

63123002945 นางสาวทิพากร พลศักด์ิ

63123002946 นางสาวสุณิสา อุส8าห�ดี

63123002947 นางสาวเมธาพร คําทา

63123002948 นางสาวเสาวนี ชาติมนตรี

63123002949 นายสิทธิพงษ� อรศรี

63123002950 นางศิริภรณ� กตะศิลา

63123002951 นางสาวสุวิมล งามแพง

63123002952 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิขาว

63123002953 นายอาทิตย� ผ8องสุข

63123002954 นางสาวขนิษฐา ชมัฒพงษ�

63123002955 นางสาวธีราภรณ� งามโสภา

63123002956 นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข

63123002957 นางศศิกานต� ศรีดี

63123002958 นายธนสิทธ์ิ กายสิทธ์ิ

63123002959 นางสาวเพียงพร สมบูรณ�

63123002960 นายภูเบศ ทองยุ,น

63123002961 นายโชคชัย แซ8เจีย

63123002962 นายวิศรุต บรรลือ

63123002963 นางสาววันทนีย� คุณธรรม

63123002964 นางสาววิภาพร อนุชน

63123002965 นายอธิการ ศรีโพนทอง

63123002966 นางสาวเสาวลักษณ� โนนชัยขันต�

63123002967 นางสาวทิพย�กมล อุปพงษ�

63123002968 นางสาวสุกัญญา บุญมี

63123002969 นางสาวสรินยา ทองสามัญ

63123002970 นายป<ญณกิจณ� สมรัตน�
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63123002971 นางสาววรัญญา วิทยาขาว

63123002972 นายทศพล โคกขุนทด

63123002973 นางสาวชุติกาญจน� สามทอง

63123002974 นายอภิสิทธ์ิ พัทสิม

63123002975 นายสุรศักด์ิ ป<สราษฎร�

63123002976 นางสาวปทุมวดี สายเสมา

63123002977 นางสาวจุฑามณี พระกะธรรม

63123002978 นายกฤษฎา สมโสภา

63123002979 นายกษฏาภร สมเสนาะ

63123002980 นายเจริญชัย แก,วคํา

63123002981 นายอดินันท� จันทร�เพ็ง

63123002982 นางสาวนฤมล การศรี

63123002983 นายกันตพงศ� ศรีไพล

63123002984 นางสาวนฤมล คํานนท�

63123002985 นางสาวม่ิงขวัญ สุขสบาย

63123002986 นางสาวจิราพร ธุระอบ

63123002987 นางสาวขวัญจิรา ประเที่ยง

63123002988 นายณัฐวุฒิ ป<ดอาสา

63123002989 นายฐิติพงษ� พลอามาตย�

63123002990 นางสาวรมิดา ไชยมงคล

63123002991 นางสาวศิริญาภรณ� กิจจารักษ�

63123002992 นางสาวจรัญญา เลื่อมใส

63123002993 นางสาวจริยาพร คํานนท�

63123002994 นางสาวคณัสนันท� เรืองสมบัติ

63123002995 นางสาวอารยา ภาวกลาง

63123002996 นายชินบุตร ฝ<]นอุตมะ

63123002997 นางสาวทัศมาลี จันทชัย

63123002998 นายศุภฤกษ� พุ8มไม,

63123002999 นางสาวปานิศา ชนะสิงห�

63123003000 นางสาวขวัญชนก มีหวัง
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63123003001 นางสาวอุมาพร โคตรพันธ�

63123003002 นางสาวจันทา บุญภา

63123003003 นางสาววราภรณ� ศรีโพธ์ิ

63123003004 นางสาวเบญจพร โยสา

63123003005 นางสาวทวีภรณ� บุญขาว

63123003006 นางสาวสุภาภรณ� โคตรหา

63123003007 นางสาวสหฤทัย พิมพ�สวัสด์ิ

63123003008 นางสาวสุดารัตน� เบิกบาน

63123003009 นางสาวพุทธรักษา คําน,อย

63123003010 นางสาวหัทยา มาหา

63123003011 นางสาวจุฑามาศ พลสาร

63123003012 นายปรเมศวร� กุลธิ

63123003013 นายเอกอมร พยัฆษา

63123003014 นางสาวสุกัญญา สิ้นโศรก

63123003015 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทะเสน

63123003016 นายสุทธิพงษ� ประกอบกิจ

63123003017 นางสาวรินรดา สีโดน

63123003018 นายณัฐพล แข็งแรง

63123003019 นางสาวศิริพร ศรีสมพร

63123003020 นางสาวศุภานันท� สีหะวงษ�

63123003021 นางสาวสุธินันท� ไชยวิเศษ

63123003022 นางสาวศศิวิมล จันทร�เทพ

63123003023 นางสาวรมย�ธีรา จําปา

63123003024 นางสาวภัคธีมา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63123003025 นางสาวนุชรินทร� ถมคํา

63123003026 นางสาวกุลธิดา โชคนัติ

63123003027 นายภูวดล นางาม

63123003028 นางสาวกานดา ชูรัตน�

63123003029 นางสาวสุภัทริดา โคตรพรหม

63123003030 นางสาวกมลวรรณ ยืนยง
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63123003031 นางสาวประภัสสร ก,านสนธ์ิ

63123003032 นายสุเมธา สานุศิษย�

63123003033 นางสาวปJยะพร เสาร�ศิริ

63123003034 นางสาวภัทราลักษณ� เดชชัย

63123003035 นายอัตถวี ป:องคํา

63123003036 นางสาวรัชนิดา ตรีภพ

63123003037 นางสาวศิริกร ระศร

63123003038 นางสาวเยาวลักษณ� อาจหาญ

63123003039 นายปรัชญ� สร,อยสิงห�

63123003040 นายสุวิทย� พัชนี

63123003041 นางสาวณัฐธนีย� พิญญพงษ�

63123003042 นายปฐมพร บุญทศ

63123003043 นางสาวภัทราภรณ� อิสิสิงห�

63123003044 นางสาวอารีรัตน� พรมสร

63123003045 นางสาวจิราภรณ� คําจุลลา

63123003046 นายรัสเซีย สุทธยะ

63123003047 นางสาวธิดาวัลย� สอนพรม

63123003048 นางสาวรุ8งทิวา เอาไชย

63123003049 นางสาวบุศราคัม มีวงษ�

63123003050 นางสาวนวิยา ศรีสุข

63123003051 นางสาวนิตติยา ไชยโยธา

63123003052 นางสาวม่ิงขวัญ เมินดี

63123003053 นางสาวชลลดา อาษาศรี

63123003054 นางจตุพร ไชยคําจันทร�

63123003055 นางสาวภัทรียา บุญพันธ�

63123003056 นายณรงค�ศักด์ิ อินธรรม

63123003057 นางสาวอภิญญา ผิวละมุน

63123003058 นายณัฐพงษ� ศรีใสไพร

63123003059 นางสาวดารุณี อินทรบุตร

63123003060 นางสาวนิรัชพร ว8องไว
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63123003061 นางสาวสุธิดา ปานะพรม

63123003062 นางสาวชลธิชา เมนขุนทด

63123003063 นางสาวอลิศรา อินทนิล

63123003064 นางสาวปฐมาวดี บุตะเคียน

63123003065 นางสาวบัณฑิตา น,อยวรรณะ

63123003066 นางสาวธิดารัตน� สุรสิงห�

63123003067 นายอนุชา สมพร

63123003068 นางสาวกุลิสรา ธรรมวงศ�

63123003069 นางสาวดลฤดี พิมพ�บุตร

63123003070 นางสาวกนกวรรณ ฮ8อใจ

63123003071 นางสาววันเพ็ญ พรมจันทร�

63123003072 นางสาววิรนันท� บูชาพันธ�

63123003073 นางสาววิภารัตน� พันธพัฒน�

63123003074 นางสาวพรนัชชา แสนมี

63123003075 นางสาวธัญรดา สิงห�ลอ

63123003076 นางสาวฐิติณัฐดา ไกยนารถ

63123003077 นางสาวกันนภัท ดวงสีดา

63123003078 นางสาวป<ทมวรรณ บุญมาศรี

63123003079 นางสาวชาลิสา ลานนท�

63123003080 นางสาวธนารีย� มุสิกสวัสด์ิ

63123003081 นางสาวนันทรีญา บัวงาม

63123003082 นางสาววทัญVุตา จันทรา

63123003083 นางสาวแสงจันทร� สุวรรณรัมย�

63123003084 นางสาวศิริรัตน� ศรีสุธรรม

63123003085 นางสาวสุดาพร สุยังกุล

63123003086 นางสาวสุภาพร หัสคํา

63123003087 นางสาวอลินา คําปุย

63123003088 นายรักษ�ธรรม แสงจันดา

63123003089 นางจิรัญญา วันเพ็ญ

63123003090 นางสาวอักษราพักตร� จันทศรี
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63123003091 นายบุรินทร� ทวีสูงส8ง

63123003092 นางสาวรุ8งนภา โคมุต

63123003093 นางสาววิลาวัลย� โกศล

63123003094 นางญาณิศา แสนสุข

63123003095 นายธงชัย วงค�มะลี

63123003096 นางสาวคัทลียา ใจเย็น

63123003097 นางสาวอาทิตยา บํารุงชาติ

63123003098 นางสาวทิฆัมพร ทากุ

63123003099 นางสาวสุภาพร ทองเหลือ

63123003100 นายอนุชิต พันธุ�ปลาโด

63123003101 นางสาวสุดารัตน� พุทธเสน

63123003102 นางสาวกิจการ ทองหล8อ

63123003103 นางสาวสุวรรณรัตน� บุญเนตร

63123003104 นายทินกร พรหมโลก

63123003105 นางสาวลักษณา การินทร�

63123003106 นางสาวพัทธ�ธีรา ประกอบบุญ

63123003107 นายกฤษกร บุญใส

63123003108 นางสาววทินันท� ไชยบัวรินทร�

63123003109 นางกนกอร จันทมี

63123003110 นางสาวภาสิรินทร� พารุสุข

63123003111 นางสาวสุธินี คงได,

63123003112 นางสาววรวรรณ ทองไข8

63123003113 นางสาวจิรภาส นวลมณี

63123003114 นางสาวป<ทมาพร ทิศลี

63123003115 นายมานะชัย กวดวงศ�ษา

63123003116 นายกฤตพงษ� มณีเกษกุล

63123003117 นางสาวชิดชนก ศรีสรรค�

63123003118 นายรุ8งเรือง วงษ�ละคน

63123003119 นางสาวสุวิมล กําเนิดสิงห�

63123003120 นายเอกชัย ชัยทอง
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63123003121 นางสาวสาธิยา จารุการ

63123003122 นางสาวมาลัย ดอนกระโทก

63123003123 นางสาวสุวรรณี สายสิม

63123003124 นายวีระชล สังสนา

63123003125 นางสาวชลญา อุทัย

63123003126 นางสาวจุฑามาศ ตวงทรัพย�

63123003127 นางสาวจารุวรรณ ศรีอึ่ง

63123003128 นายรตินันท� เอิบอิ่ม

63123003129 นางสาวอาภัสรา ทองพรม

63123003130 นางสาวเปรมฤดี วะรงค�

63123003131 นางสาวกนกพร สัตย�ธรรม

63123003132 นางสาวกัลยาณี ทนธรรม

63123003133 นางสาวผริตา บัวแก,ว

63123003134 นางสาวรุ8งทวี เสาโมก

63123003135 นางสาวอนุธิดา คําหอม

63123003136 นางอณิชา สินสะโน

63123003137 นางสาวธิดารัตน� อิ่มเต็ม

63123003138 นางสาวบัวทอง ทานุจันทร�

63123003139 นางสาวชนากานต� ทรัพย�สมาน

63123003140 นางสาวชุติกาญจน� หาญย่ิง

63123003141 นางสาวกัญญาพัชร ชาตะเคน

63123003142 นางอรุณรัตน� กาลจักร�

63123003143 นางสาววรัญญา น,อยวงศ�

63123003144 นางสาวกัลยาณี กลิ่นหอม

63123003145 นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม

63123003146 นางสาวลฎาภา ขันติวงศ�

63123003147 นางสาวอภิญญา สุพรรณคํา

63123003148 นางสาวประภาสินี เชื้อดี

63123003149 นายอรรถวุฒิ บัวหยาด

63123003150 นางสาวบัณฑิตา มูลบุตร
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63123003151 นางสาวกมลวรรณ ปรองดอง

63123003152 นางสาวนิษาชล วิลุน

63123003153 นางสาวฐาปนี กลิ่นใกล,

63123003154 นางสาวป<ทมาวรรณ โสดก

63123003155 นางสาวอรุณี วะอาทิตย�

63123003156 นายณัฐภัทร ปาณะวงศ�

63123003157 นางสาวสุดารัตน� ฉวีวงษ�

63123003158 นางสาวน้ําทิพย� ทองแท8น

63123003159 นายรัชวัฒน� หาดคํา

63123003160 นายสิทธิพงศ� พรมเจริญ

63123003161 นางสาวยุพา ลีกา

63123003162 นางสาวจิราวรรณ อุดมพันธ�

63123003163 นางสาวอุไร เปรมทา

63123003164 นางสาวรัชนีกร บุญเรือน

63123003165 นางกชพร เชียงคํา

63123003166 นางสาวพัชรี อาญาเมือง

63123003167 นางสาวสุพัตรา ภิรมย�

63123003168 นางสาวกัญฑิชา บุญส8ง

63123003169 นางสาววรรณิภา คะณาจันทร�

63123003170 นางสาวชุติมา แต,มทอง

63123003171 นางสาวธัญญารัตน� ศรีพอ

63123003172 นายพิชิตชัย ไกยฝQาย

63123003173 นางสาวจารุวัลย� กํามันตะคุณ

63123003174 นางสาวนลวรรณ ป<ญหา

63123003175 นางสาวชาลียา คงเกษ

63123003176 นายศรราม นามวงษ�

63123003177 นายปรเมษฐ� สมัยบัวสิงห�

63123003178 นางสาวปJยนุช โพธ์ิแก,ว

63123003179 นางสาวอารยา ชัยสิทธ์ิ

63123003180 นางตะวันฉาย จําปากุล
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63123003181 นางสาวสุดารัตน� กอบเก้ือ

63123003182 นายทรงชัย อูบแก,ว

63123003183 นางสาวจิตราพร แพงคําฮัก

63123003184 นางสาวสุภาพร จันพวง

63123003185 นางสาวธิดารัตน� ศรีพิกุล

63123003186 นางสาวปJยะพร บุญจิม

63123003187 นางสาวศิริลักษณ� สุขหอม

63123003188 นางสาวนลพรรณ รูปโฉม

63123003189 นายวิทวัส บุญทวี

63123003190 นางสาวสมฤดี ประยงค�หอม

63123003191 นางสาวกัญญาณี รังเสนา

63123003192 นายจิรพันธุ แก,วสุด

63123003193 นางสาวเจนจิรา บ8อแก,ว

63123003194 นางสาวสุวิชชา คําแฝง

63123003195 นายจิรวิชญ� บริหาร

63123003196 นายอภิศักด์ิ อินธิรักษ�

63123003197 นางสาวอาทิชา สืบเสนาะ

63123003198 นางสาวกรรณิกา จันทะมัน

63123003199 นางสาวธาราพร เทียมปาก

63123003200 นางสาวเหมสุดา ร,อยมาลี

63123003201 นางรัชฎาพร นาปองสี

63123003202 นางสาวรัตน�ดา โพธ์ิทอง

63123003203 นายพายุ สุขเจริญ

63123003204 นางสาววรารัตน� ศรีบุระ

63123003205 นายประยูร วงค�จําปา

63123003206 นางสาวศิริพร คําดี

63123003207 นางสาวนวลจันทร� พิมสาร

63123003208 นางสาวกฤติรัตน� เสาทอง

63123003209 นายพิชิต สุนาคราช

63123003210 นายอาทิตย� ดอกบัว
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63123003211 นางสาวยุวดี มีทะลา

63123003212 นายพิเชษฐ อร8ามเรือง

63123003213 นางสาวสุภารัตน� สิมมา

63123003214 นางสาวมนทกานติ อุปแก,ว

63123003215 นายธิติ อนุมาตย�

63123003216 นางสาวพรจิรา รัดสีสม

63123003217 นางสาวธัญทิพย� ชาเหลา

63123003218 นายราชินทร� บัวเขียว

63123003219 นางสาวนันทวัน คะรินา

63123003220 นางสาวอรอนงค� ม่ันหมาย

63123003221 นางสาวสิราภรณ� ปะนัง

63123003222 นางสาวพัญทิวา พิเคราะห�

63123003223 นางสาวบุศราพร บูรณชัย

63123003224 นางสาวสุชัญญ�ญา ป<ทมาตร

63123003225 นางสาวสิริณัฐ ชุมพล

63123003226 นางสาวอังคณา จิรังดา

63123003227 นายปJติพงศ� แก8นสาร�

63123003228 สิบเอกภาณุพงษ� สร,อยเพชร

63123003229 นางสาวจิตรเลขา ผ8องแผ,ว

63123003230 นางสาวเบญญาพัตร� ผลาชิต

63123003231 นางสาวจีรภา บัวเขียว

63123003232 นายณัชพล  ูทูลภิรมย�

63123003233 นายสิทธิชัย ธรรมวงศ�

63123003234 นางสาวศิรดา ธีวันดา

63123003235 นางสาวนีรนุช วรรณสิงห�

63123003236 นายเฉลิมพร ยศพิรุฬห�พงศ�

63123003237 นางสาวฐิติมา พูลทรัพย�

63123003238 นางสาวมนัชนก นาคทอง

63123003239 นายพิชญพล พรหมคุณ

63123003240 นางสาวศิริวรรณ มหานิติพงษ�
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63123003241 นางสาวสุดารัตน� บรรลือทรัพย�

63123003242 นางสาวนารินทร� อินทร�แก,ว

63123003243 นายศักดา สุขแสวง

63123003244 นางสาวขนิษฐา ไพเราะ

63123003245 นางสาวกีรติญา กกแก,ว

63123003246 นายธนกฤต ดวงศรี

63123003247 นางสาวสุภักษร ฝUปากดี

63123003248 นายคมสัน แพงถ่ิน

63123003249 นางสาวจิรภา ธานี

63123003250 นางสาวนริศรา เกษกุล

63123003251 นางสาวปณิตา สุวรรณธัมมา

63123003252 นายทศพล จันทะพันธ�

63123003253 นายพงศกร อกอุ8น

63123003254 นางสาวพักตร�พิมล สายจันทร�

63123003255 นางสาวปภัสสร สู8เสน

63123003256 นางสาววิพาภร บุตรบัว

63123003257 นายวุฒิพงษ� โคกโพธ์ิ

63123003258 นางสาวจันทร�จิรา สิงห�หนองสวง

63123003259 นางสาวณัฐวดี สุทธิอาคาร

63123003260 นายจักรี นันจินดา

63123003261 นางสาวอลิษา ต,นจําปา

63123003262 นางสาวจันทิมา สว8างเพราะ

63123003263 ว8าที่ รต.ยุทธพงษ� ทองสวัสด์ิ

63123003264 นายวรรณชัย ไชยนาท

63123003265 นางสาวศิราภรณ� โปร8งจิต

63123003266 นายแสงมณี บุญศรี

63123003267 นายเดชา พรรษา

63123003268 นางสาวปาริษา พันธ�อนุ

63123003269 นางสาวจุฑามาศ พันธุ�เพ็ง

63123003270 นายจักราวุธ แสนสายเนตร
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63123003271 นายสาธิต ละม8อม

63123003272 นางสาวศิริลักษณ� คําจันทร�

63123003273 นางสาวจุฑารัตน� สายธนู

63123003274 นางสาวสุธิมา บุญมาก

63123003275 นายวสันต� แซ8ตัง

63123003276 นางสาวภควดี ไฝผิวชัย

63123003277 นางสาวเอกอภิรดี ปJยโชติสกุลชัย

63123003278 นายณัฐพงษ� ทินช8วย

63123003279 นางสาวขวัญฤดี เติมทรัพย�

63123003280 นางธนาภา กิจคณะ

63123003281 นายนันธวัฒน� บุญส8ง

63123003282 นายภูมิพัฒน� เชื้อสิงห�

63123003283 นางสาวสุนิสา ซาเสน

63123003284 นางสาวสมใจ การะเกษ

63123003285 นายสุทธิชัย ชื่นจิตร

63123003286 นายจักรพันธ� ประจันพล

63123003287 นางสาวละอองทิพย� บุญเพ่ิม

63123003288 นายสุรศักด์ิ สุขสําราญ

63123003289 นางสาวอังควิภา สาริบุตร

63123003290 นายวรากร ภิณพงษ�

63123003291 นางสาววีรยา วีสี

63123003292 นางสาวพรทิพทย� คํานึง

63123003293 นางสาวกฐิน อินธิราช

63123003294 นางสาวสุทธารัตน� ลานนท�

63123003295 นางสาวโสภิดา แสงแดง

63123003296 นางสาวไพจิตร จิตแสง

63123003297 นางสาวจันทร�จิรา พรมโพธ์ิ

63123003298 นางสาวพรทิพย� หล,ากํ่า

63123003299 นางสาวณัฏฐกานต� ครรไล

63123003300 นายอภิชาต บุญสุยา
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63123003301 นางสาวชลธิชา เตชะป<ญโญกุล

63123003302 นางสาวสุคลทิพย� ชูลา

63123003303 นางสาวสุจินันท� โสรดี

63123003304 นางสาวกรกนก สายหล,า

63123003305 นายพิพัฒน� วานวิน

63123003306 นายศุภกิจ พิมศร

63123003307 นางสาวนิศิตรา อินศรี

63123003308 นางสาวกมลวรรณ แผ8นแก,ว

63123003309 นางสุจิตรา บานที

63123003310 นางสาวอภิญญา โยมา

63123003311 นายวสันต� แสนแก,ว

63123003312 นางสาวสุนทรีรัตน� แสงลา

63123003313 นางสาวณัฐวดี อ8อนฉวี

63123003314 นายบุญประครอง พลยา

63123003315 นางสาวปาณิศา ดวงจําปา

63123003316 นายศุภชัย สีหะวงษ�

63123003317 ว8าที่ร,อยตรีสุเมษ จันทะแจ8ม

63123003318 นางสาวพรนาราณ� วิศิษฏ�ศิลปW

63123003319 นายปริชญ� เมืองพลงาม

63123003320 นางสาวชมพูนุช พละกาบ

63123003321 นางสาวกนกวรรณ มะลิวงค�

63123003322 นางสาวปวีณา คันธะมาลา

63123003323 นางสาวหนึ่งฤทัย ฝากทอง

63123003324 นางสาวจริยา กองแก,ว

63123003325 นายอิสระ พงษ� ฝอยทอง 

63123003326 นางสาวพัชรี พากเพียร

63123003327 นางสาวป<ทมาพร สีงาม

63123003328 นางสาวนันทิชา ราชภักดี

63123003329 นายพฤษนัย พิมบูรณ�

63123003330 นางสาวพรสุดา บุญเฟรือง
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63123003331 นางสาวศศิธร พาชอบ

63123003332 นางสาววรรณนภา อําภาพันธ�

63123003333 นางสาวชนกานต� มายนต�

63123003334 นางสาวสายสุดา ศรีทองคํา

63123003335 นางสาวศยามล แก,วโสภา

63123003336 นายอนนต� บุตรสําราญ

63123003337 นางสาวธัญญากร ปJYนแก,ว

63123003338 นางสาวบุศรา อุ8นแก,ว

63123003339 นางสาววชิราภรณ� ศิริเทศ

63123003340 นายธีรติ ศาลางาม

63123003341 นางสาวสุพัตรา พรมเมือง

63123003342 นางสาวอารียา ใจชอบ

63123003343 นางสาวจุรีรัตน� แก,วบัวป<ด

63123003344 นางสาวอาริญา จําปาหอม

63123003345 นางสาวจณัฐกรณ� เสนคะ

63123003346 นางสาวอาทิตยา มุละศิวะ

63123003347 นางสาวกาญจนา อาภรศรี

63123003348 นายศุภมิตร สุทโธ

63123003349 นางสาวนันทิยา เพ่ิมพร

63123003350 นางสาวสุปรียา ประชาราษฎร�

63123003351 นางสาวสุวดี ม่ันชาติ

63123003352 นายวิชา แสงกล,า

63123003353 นายธีรพงศ� พิชัย

63123003354 นางศิริลักษณ� สลางสิงห�

63123003355 นางสาวอรญา ธรรมพร

63123003356 นางสาวลักขณา รังษี

63123003357 นายสุพจน� หัวหนอง

63123003358 นางสาวเพียงฟ:า บัวลอย

63123003359 นางสาวพรรณิดา หาดคํา

63123003360 นางสาวธนาภรณ� หวังสุดดี
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63123003361 นายประจักษ� มีวงษ�

63123003362 นางสาวพิมพ�Bชนก บุญเรือน

63123003363 นางสาวศศิธร เกณทวี

63123003364 นางวนิดา ม่ิงเมือง

63123003365 นางสาววิลาวัลย� ทาริน

63123003366 นางสาวปนัดดา บัวระบัติ

63123003367 นางสาวปาริฉัตร ดอกแก,ว

63123003368 นางสาววรรณรยา สังกะเพศ

63123003369 นายสหรัฐ พิมพ�พัฒน�

63123003370 นางสาวระวิวรรณ ขันสิงห�

63123003371 นางสาวอาทิตยา ทองทรัพย�

63123003372 นายภูธเรศว� ดาแก,ว

63123003373 นายปJยะ พันโสภาพ

63123003374 นางสาวสุภาวดี มีวงษ�

63123003375 นางสาวรินรดา กสิผล

63123003376 นางสาววัชรี วิเศษรุ8งเจริญ

63123003377 นายภาณุวัฒน� ทานาฤทัย

63123003378 นายอชิรวิทย� ชัยธานี

63123003379 นางสาวยุภารัตน� บุหงา

63123003380 นางสาวรัชฎาภรณ� คืนดี

63123003381 นางสาวศศิธร หล,ามาชน

63123003382 นางสาววิภาวรรณ บรรณกิจ

63123003383 นางสาวธนารักษ� จูเกษม

63123003384 นายวิชัย ศิริวรรณ

63123003385 นางสาวรชยา ศิริโรจน�พัฒนกุล

63123003386 นางสาววิจิตรา อมรไพศาล

63123003387 นางสาวสุภาพร ศรีบุญเรือง

63123003388 นางสาวกัญญาณัฐ วงค�อินทร�

63123003389 นางสาวสุวรีย� ไชยบรรจงศักด์ิ

63123003390 นางสาวจริยา กลิ่นผกา
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63123003391 นางสาวณัฐธิดา แสงนวล

63123003392 นางสาวปJยธิดา ทอดภักดี

63123003393 นายอภิวัฒน� กรสวัสด์ิ

63123003394 นางสาวดาวเรือง ประทุมทอง

63123003395 นางสาวณัฐวิภา ทุมวงศ�

63123003396 นายชนินทร ฉัพพรรณรังษี

63123003397 นางสาวกานดา โคตะมา

63123003398 จ8าสิบตรีธีระเดช บัวงาม

63123003399 นายพงษ�ปกร ทิวะพล

63123003400 นายสุระวิทย� วงศ�ใหญ8

63123003401 นายปJยวัฒน� บัวไขย

63123003402 นางสาวอําพร พวงทอง

63123003403 นางสาวสุพัตรา วันดี

63123003404 นายโชคดี สุวรรณไตรย�

63123003405 นางสาวกรรณิการ� อยู8เย็น

63123003406 นางสาวสุพรรษา ชูรัตน�

63123003407 นายสราวุฒิ นามโคตร

63123003408 นางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย

63123003409 นางสาวมาริสา เวียงปฏิ

63123003410 นางสาวจิราวรรณ ศรีแสนยงค�

63123003411 นางสาวอรุณี ฝาระมี

63123003412 นางสาวประภัสสรา พันธวงค�

63123003413 นางสาวนทีกานต� ศรีนวล

63123003414 นางสาวประภาภรณ� ดาบุตร

63123003415 นายณัฐวัตร เพลินสมบัติ

63123003416 นางสาวกิริยา คันศร

63123003417 นางสาวมัลลิกา สุภาพ

63123003418 นายอนันทพล ดวนใหญ8

63123003419 นางสาวธิดารัตน� บุญกระจ8าง

63123003420 นายวัชระ บุญเพ็ง
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63123003421 นางสาวนันท�นภัส จันภักดี

63123003422 นางศิริรัตน� ชิณกะธรรม

63123003423 นางสาวกิตติภรณ� สิทธิศร

63123003424 นางสาวภคมน แฝงเมืองฟุก

63123003425 นายชนะพล ตอนทอง

63123003426 นางสาวธัญญารัตน� บุญเชิญ

63123003427 นางสาววิชุดา เเดงสุข

63123003428 นางสาวสุภาพร ทองทวี

63123003429 นางสาวศิรินันท� นากุมา

63123003430 นายธนกร อาจหาญ

63123003431 นายโสภณ ไชยงาม

63123003432 นางสาวเบญจมาศ คันธารัตน�

63123003433 นางสาวปานไพลิน รัตนนาม

63123003434 นางสาวมิลดาวรรณ กลิ่นบุญ

63123003435 นายธวัชพงศ� ทองกลม

63123003436 นางสาววิชุดา ตริตรองรัมย�

63123003437 นางสาวสุกัญญา ชัยภูมิ

63123003438 นายธนกฤต รูปดี

63123003439 นางสาวชญาภัทร พันธ�งาม

63123003440 นายวีรพล บุญบรรดาล

63123003441 นางสาวสุภัสสร งามย่ิง

63123003442 นางสาวนุชลักษณ� คําแก,ว

63123003443 นางสุกัญญา จันทร�สด

63123003444 นายทศพล เสนาะศัพท�

63123003445 นางสาวสุนิษา จงชมผา

63123003446 นางสาววิไลรัตน� พงษ�พรหม

63123003447 นางสาวศศิธร สายแวว

63123003448 นางสาวปพิชญา ตาทอง

63123003449 นางสาวธนภรณ� พูลสวัสด์ิ

63123003450 นางสาวมัลลิกา ทิพรักษ�
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63123003451 นายอุรุพงศ� คนฉลาด

63123003452 นายสมพงษ� กมลสินธุ�

63123003453 นางสาวอินธุอร บุดดาโจม

63123003454 นางสาวแววรัตน� ต,นเกตุ

63123003455 นางสาววิชชุดา สร,อยจิตร

63123003456 นางสาวอุสุมา วรรณทอง

63123003457 นายศรศิลปW อินทะสะ

63123003458 ว8าที่ ร.ต. หญิงสายขวัญ บุตรนาแพง

63123003459 นางสาวอารียา สําเนียงดี

63123003460 นางสาวสุพิชญ�ญา อุทโท

63123003461 นางสาวจิรพรรณ มีทองเหลา

63123003462 นางสาวกฤษนวรรณ สุดา

63123003463 นางสาวจุฑารัตน� เหง,าโอสา

63123003464 นางสาวมนทกานต์ิ คําผง

63123003465 นางสาวภาวินี ทวีทอง

63123003466 นางสาวภัณฑิรา วันชูเพลิด

63123003467 นางสาวพัชราภรณ� สุรนารถ

63123003468 นายกฤษณะ เข็มมา

63123003469 นางสาวเอมอร ศรีนาเรือง

63123003470 นางนงลักษณ� ปรักเจริญ

63123003471 นายธนกร ศรีคราม

63123003472 นางสาวดวงฤมล ตุ,มทอง

63123003473 นางสาวอาริยา คําสุข

63123003474 นายศุภวัฒน� บุญยอด

63123003475 นายอดิศร ดวงสีดา

63123003476 นางสาวอิสสิรินทร� พลศรี

63123003477 นายวัชรพงศ� เภานุช

63123003478 นางสาวธัญรัตน� ธรรมโรจน�

63123003479 นางสาวจารุวรรณ ดวงศิริ

63123003480 นางสาวอังคณา สมหวัง
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63123003481 นางสาวศุภธิดา กันภัย

63123003482 นางสาวศุภักษร ทองมาก

63123003483 นายภัทรกร พละพันธ�

63123003484 นางสาวจริยา สมบูรณ�

63123003485 นางศรินภัสร� วงค�คําจันทร�

63123003486 นางสาวเสาวนีย� อํานาจวงศ�

63123003487 นายนนธวัฒน� ทองโรจน�

63123003488 นางสาวอาวิษฎา วิเศษ

63123003489 นางสาวกุลนิดา วาจรัต

63123003490 นางสาวยุภา สาแก,ว

63123003491 นางสาวยุภารัตนา พันธราช

63123003492 นางสาววลัยพร ศรีมันตะ

63123003493 นางสาวณัฐริกา ศรีวะวงค�

63123003494 นายพัฒนศักด์ิ บุตรแสน

63123003495 นางสาวนิชาภา สุมาลี

63123003496 นางสาวนภัสนันท� ศรีภิรมย�

63123003497 นางสาวธิดาแก,ว สําเภานนท�

63123003498 นางสาวพรทิชา ภักดีโต

63123003499 ส.อ.อภิวัฒน� ผลสุข

63123003500 นายจักรพรรณ� สุขิน

63123003501 นางสาวบุหลัน บุญนูน

63123003502 นางสาวนวลจันทร� หอมหวล

63123003503 นายวิศิษฏ� พระสุรัตน�

63123003504 นายณัฐนนท� นิคร

63123003505 นางสาวอลิศา แข8งขัน

63123003506 นางสาวขนิษฐา ศรีสว8าง

63123003507 นายขุนพลศักด์ิ สมพงษ�

63123003508 นางสาวกริษฐา ป<ญญาธนคุณ

63123003509 นางสาวสุเภาวดี ต,นทอง

63123003510 นางสาวธิติมา ศรีบุญ
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63123003511 นางสาวนฤมล โคตรพันธ�

63123003512 นางสาวสุนิดา นิละปะกะ

63123003513 นางสาวสุชานันท� ไวยวรรณ�

63123003514 นายตรีเทพ หนองกก

63123003515 นางสาวญาสุมินทร� ขลุ8ยเงิน

63123003516 นางสาวอัญชลี กิจชํานิ

63123003517 นางสาวปJยาภรณ� บุญตาโลก

63123003518 นางสาวสุกานดา สว8างงาม

63123003519 นายดวงเด8น สังฆวัตร

63123003520 นางสาววิลาสินี นิ่มนวล

63123003521 นางสาวอาทิตยา คําดี

63123003522 นางสาวปริชาติ แสงงาม

63123003523 นางสาวภาณีนาฏ การินทอง

63123003524 นางสาวศุภนิดา คําสิงหา

63123003525 นายศุภชัย เจริญนาเลา

63123003526 นางสาวธมลวรรณ หาญภูมิ

63123003527 นางสาวเบญจศิริ เหล็กเพชร

63123003528 นางสาวจีราวัจน� วันทรวง

63123003529 นางสาววรรณยุพา โอชารส

63123003530 นางสาวภัสรา หาริตวัน

63123003531 นางสาวเพ็ญนภา วิสุงเร

63123003532 นางอรทัย นาถประนิล

63123003533 นางสาวศรสลัก โสสุด

63123003534 นายสายสัมพันธ� นามสาย

63123003535 นายคงกะพัน พลโลก

63123003536 นางสาววิภาพร วงศ�ใหญ8

63123003537 นางสาวเบญจวรรณ วงขันธ�

63123003538 นางสาวกุลธิดา ประเจริญ

63123003539 นายกฤษดา ต้ังสุภวงษ�

63123003540 นางสาวกัลยรัตน� สมพงษ�
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63123003541 นายพัฒนชัย หล,าศรี

63123003542 นางสาวศิริประภา ธัญญารักษ�

63123003543 นายทศพล ศรีธุลี

63123003544 นางสาวกฤตยา จิตรแสวง

63123003545 นางสาวกัญจน�ชญาพัฒ ถ่ินนาเมือง

63123003546 นางสาวสิรินภา สารภาพ

63123003547 นางสาวกชนัช ศรีไสย�

63123003548 นางสาวศศิธร วงค�คํา

63123003549 นางสาวธัณธิกา ศรีสันติแสง

63123003550 นายจักรกฤษ พรมโคตร

63123003551 ว8าที่ร,อยตรีสุทธิพงษ� เนตรวงษ�

63123003552 นางสาวพนัดดา สุขประเสริฐ

63123003553 นายเจษฎา กิตติภาณุกุล

63123003554 นางสาวอรทัย แก,วแสนไชย

63123003555 นางสุภาพร ศรีไพร

63123003556 นางสาวศิรประภา ดอนเหลือม

63123003557 นายกฤษณะ มาสขาว

63123003558 นายบุญเชิด อารีย�

63123003559 นายวรพล บุญจิตต�

63123003560 นางสาวอินทิรา สีหล,า

63123003561 นายวิรัตน� ป:องเศร,า

63123003562 นายกิตติศักด์ิ อ8อนหนองหว,า

63123003563 นางสาวปาณิสรา คําหยาด

63123003564 นางสาวชนิดา อันนอก

63123003565 นางสาวสุพัตรา คงเมือง

63123003566 นายจิรวัฒน� แก,วแดง

63123003567 นายนันทวัฒน� คําเลิศ

63123003568 นางสาวพรรณราย ศรีสุข

63123003569 นางสาวสิรินาถ สุขรักษา

63123003570 นายอนุชิต ไชยโคตร
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63123003571 นายชัยวัฒน� ประนมสี

63123003572 นายขวัญชัย ทัศบุตร

63123003573 นางสาวศิริวรรณ คนยืน

63123003574 นางสาวอนงค�รักษ� สอนเพ็ง

63123003575 นางสาวกุลณัฐ  8ส8งเสริม

63123003576 นางสาวถิรพร แก,วม8วง

63123003577 นางสาววราภรณ� ศรีบาล

63123003578 นางสาวชฏาพร ทองปาน

63123003579 นางสาวอภิญญา ทองมาก

63123003580 นางสาวชุติญา ป<ดถา

63123003581 นายอัฐพล พรรณเจริญ

63123003582 นางสาวสุกัญญา จําปาตูม

63123003583 นายอิทธิศักด์ิ บุญงาม

63123003584 นายอิศราพงษ� ก่ิงคํา

63123003585 นางสาวกรรณิการ� ป<ญญาบุตร

63123003586 นางสาวนวพรรษ กงย่ี

63123003587 นางสาวจิราภา ทองธีรภาพ

63123003588 นางสาวขวัญดาว ชาญนุวงศ�

63123003589 นางสาวพัณณ�ษพัชณ� ณัฐจภัส

63123003590 นายอรรถพล ต8องสุพรรณ

63123003591 นายจักรพล สร,อยสิงห�

63123003592 นางสาวมณฑิรา แก,วกัณหา

63123003593 นางสาวจิราภรณ� สุตนนท�

63123003594 นางสาวยุพิน ใยอุ8น

63123003595 นางสาวเพชรนิยม ลัทธิรมย�

63123003596 นางสาวกัณภิรมย� เทพกัน

63123003597 นางสาวกาญจนา ดาบจันทร�

63123003598 นางสาวกนกพร กําลังงาม

63123003599 นางสาวกมลวรรณ เรืองกาญจนรัตน�

63123003600 นายเอกรัตน� ฉะรัตน�
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63123003601 นางสาวศิวพร ดีนันท�

63123003602 นางสาวญดา ตามสีวัน

63123003603 นางสาวกนกพร หลักรัตน�

63123003604 นายเกียรติศักด์ิ คําแก,ว

63123003605 นายพีระพันธ� พุทพงษ�

63123003606 นางสาวสุภรัตน� สิงห�ซอม

63123003607 นางสาววรรณวิไล พิมพะบุตร

63123003608 นางสาวอัจจนา สุทธิวรรค

63123003609 นายธีรศักด์ิ น,อยพรหม

63123003610 นางสาวพิชชานันท� เพียงแก,ว

63123003611 นายวันเฉลิม คูณทวี

63123003612 นางสาวแสงเดือน ทองทา

63123003613 นางสาวปาจรีย� แก,วจันทา

63123003614 นายโชคทวี คําพล

63123003615 นายไพรัตน� เทียบแก,ว

63123003616 นายสุริยา ซาบัวน,อย

63123003617 นางสาวธนัญญา เจือบุญ

63123003618 นายทิพากร อุทรักษ�

63123003619 นางสาวพัฒน�นิดา ไชยรัตน�

63123003620 นางสาวจิรัชยา วิมุกตายน

63123003621 นายสุรศักด์ิ ศรีสุข

63123003622 นางสาวนันทนา ชาวนาผือ

63123003623 นายอภิสิทธ์ิ กุลมณี

63123003624 นายเกษมศักด์ิ ศุภดล

63123003625 นางสาวชรินทิพย� คุณรัตน�

63123003626 นางสาววันชนก จันทะโชติ

63123003627 นางสาวอริชา โลนะชาติ

63123003628 นางสาวปวีณา ปานะวงค�

63123003629 นางสาวชนัญธิดา โต[ะสิงห�

63123003630 นางสาวสุพรรษา นารัตน�
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ระดับปริญญาตรี

63123003631 นายธรรมนูญ บุญเริ่ม

63123003632 นางสาวอภัยรี มีชัย

63123003633 นางสาวภัทราพร บุตรพันธ�

63123003634 นายกิตติ สิริสุข

63123003635 นางสาวศิวปรียา วันสม

63123003636 นางสาวพิมพ�พิชชา นมัสสิลา

63123003637 นางสาวจิราภรณ� เชื้อโชติ

63123003638 นายอภิวุฒิ เมษาดี

63123003639 นายภาดา โคตรชารี

63123003640 นายสมเกียรติ พลาโส

63123003641 นางสาวปรีดาวรรณ สีหะวงษ�

63123003642 นายเชิดชัย ศรีประภา

63123003643 นางสาวป<ทมาวดี บุญประดิษฐ�

63123003644 นางสาวจิราภรณ� นุชงอน

63123003645 นางสาววนิดา วานุนาม

63123003646 นางสาวสุทธิดา รัชโน

63123003647 นายณัฐพล ท,าวอุ8นเมือง

63123003648 นางสาวจิราวรรณ พารุสุข

63123003649 นายเผด็จ กองบาง

63123003650 นางสาวนิลวรรณ กฤติยาวรรณ

63123003651 นางสาวสุชาดา คําม่ัน

63123003652 นายวิกร พนมศักด์ิ

63123003653 นางสาวนพพร สีมาฤทธ์ิ

63123003654 นายวิวัฒน� สาภัยพร

63123003655 นายธนาคาร บัวลอย

63123003656 นายธรรมรัฐ ถาวรรัตน�

63123003657 นางสาวกานต� จันลุทิน

63123003658 นางสาวกรรณิกา คนยืน

63123003659 นายชัยมงคล ราชวงค�

63123003660 นายคณาธิป บุญจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

63123003661 นางสาวปJยาพร บุตรจํารวญ

63123003662 นางสาวสุภาพร นครวงค�

63123003663 นายธวัชชัย สีโชติ

63123003664 นางสาวสุภารัตน� โพธ์ิแก,ว

63123003665 นายพิชิต ศรีใหม

63123003666 นางสาวนิศารัตน� แพงศรี

63123003667 ว8าที่ ร.ต.ศุภวิทย� พลทะกลาง

63123003668 นางสาวธาราทิพย� วงศ�แสน

63123003669 นายเกียรติศักด์ิ สิงสีทา

63123003670 นางสาวนฤมล กลางประพันธ� 

63123003671 นางสาวอรทัย ทองจัตุ

63123003672 นางสาวกมลทิพย� สิถิระบุตร

63123003673 นางสาวเบญจวรรณ พหุนันท�

63123003674 นางสาวรัชนีกรณ� คันชั่งทอง

63123003675 นางสาวขวัญข,าว รุ8งโรจน�

63123003676 นางสาวสุนิตา สักใส

63123003677 นางสุดารัตน� ฝอยทอง

63123003678 นางสาวราตรี หาญชนะ

63123003679 นางสาวสุพิชชา หนังไธสง

63123003680 นางสาววัชรินทร� แดนพันธ�

63123003681 นางสาวธัญชนก ด,วงนิล

63123003682 นายปณิธาน ทิพย�สิงห�

63123003683 นางสาวสุพัตรา พลเวียง

63123003684 นางสาวดาริน นามโคตร

63123003685 นายภาณุวัฒน� แววศรี

63123003686 ว8าที่ร,อยตรีอภิเดช เอี่ยมสอาด

63123003687 นายกฤติวุฒิ ใต,โพธ์ิ

63123003688 นายณัฐพงษ� แสงรุ8งโรจน�

63123003689 นางสาวรุ8งนภา ยอดรัก

63123003690 นางสาวหนึ่งฤทัย ปาระมัติ
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ระดับปริญญาตรี

63123003691 นางสาวพรปวีณ� พิมพ�พัฒน�

63123003692 นายวงศธร กุลศิริ

63123003693 นายประภัย ริทัศน�โส

63123003694 นางสาวเพชรมุกข� แสงหม่ืน

63123003695 นางชุติมา ประคองสุข

63123003696 นางวรรณ�นิภา เขียวอ8อน

63123003697 นางสาวพรนภา วันทา

63123003698 นายกลวัชร วงศ�ขันธ�

63123003699 นางสาวพิมพ�ทอง แซ8อึ้ง

63123003700 นายรัฐพล หล,าเพชรงาม

63123003701 นางสาวทยิดา สนศรี

63123003702 นางสาวพัชรินทร� ป<ททุม

63123003703 นางสาวสุพัตรา สุวานนท�

63123003704 นางสาวสิริวิมล จันทร�เพชร

63123003705 นางสาวกลิ่นสุคนธ� อัมภรัตน�

63123003706 นายธนาวุฒิ ทองลาง

63123003707 นางสาววิกานดา ชนะเคน

63123003708 นายภูวนาถ โสพัฒน�

63123003709 นายอนุสรณ� คําเหลา

63123003710 นางสาวณัชปภา โพธ์ิพุ8ม

63123003711 นางสาวอัญชลี กุลวงศ�

63123003712 นางสาวธิติภัทร ส8งเสริม

63123003713 นางสาวสิรินยา สายคํา

63123003714 นายพลวัฒน� ค8าแพง

63123003715 นางสาวเกษแก,ว รัตนกุล

63123003716 นายจตุพล สุนทรวัฒน�

63123003717 นายยุทธศักด์ิ ยุทธไชโย

63123003718 นางสาวภรณ�ธิดา สาธุจรัญ

63123003719 นางสาวสุพัตรา พลรักษ�

63123003720 นางสาวกันติยา ศรีนิล
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63123003721 นางสาวรังสิตา สํารีวงศ�

63123003722 นางสาวจริญญา ชลาชัย

63123003723 นางสาวสุขิมาล เหล8าสา

63123003724 นางสาวศิรินภา วงค�ชาชม

63123003725 นางสาววราพร วานิยาม

63123003726 นางสาวจตุพร คุ,มครอง

63123003727 นายนิติภูมิ วุฒิเศลา

63123003728 นายสุรนันท� อินทร�คํา

63123003729 นางสาวนาตยา ศรีพันธ�

63123003730 นางสาวพรนิกา โพธิประสาท

63123003731 นางสาวเมฑิณี เมษสุวรรณ

63123003732 นางสาวอัญชิสา อยู8ประไพ

63123003733 นางสาวอุทัย บุญจวบ

63123003734 นายบุรินทร� จันทวี

63123003735 นางสาวสุพิชญา ชนะกุล

63123003736 นายภวัตสิทธ์ิ มุณีไชย

63123003737 นางสาวสันทนา น้ํารักษ�

63123003738 นายจักราวุธ ไชยเลิศ

63123003739 นายชลิต แสนสวาท

63123003740 นางสาวภัทรา ขันคํา

63123003741 นางสาวจิราพร ชาวเวียง

63123003742 นางสาวจิรัชญา แสงย,อย

63123003743 นางสาวกุลภรณ� พูลทวี

63123003744 นายวิเศษ พันธ�นาม

63123003745 นางสาวพิมลรัตน� จงม่ัน

63123003746 นางสาวปริฉัตร แสนสวาสด์ิ

63123003747 นางสาวรัตนาภรณ� ดันมีแก,ว

63123003748 นายกนก ศรีสุรักษ�

63123003749 นางสาววรรณา สมอคํา

63123003750 นางสาวนิตา แสงสุวรรณ
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63123003751 นางสาวอังคนานันท� พรมพา

63123003752 นางสาวอภิญญา จันทะศิลา

63123003753 นายกฤชรัทธ� ฤทธิหงส�

63123003754 นางสาวมัลลิกา ไชยจันทร�

63123003755 นายวุฒิพล สาระชาติ

63123003756 นายเจนณรงค� มีสุวรรณ

63123003757 นางสาวสุพรรณ วินสา

63123003758 นายณัฐวุฒิ เอื้อเฟ\]อ

63123003759 นางสาวสาวิตรี ปานนวม

63123003760 นางสาวฐิดารัตน� โคตรอาษา

63123003761 นางสาวระวีวรรณ จันทนะ

63123003762 นายภูวดล กงลีมา

63123003763 นายเชาว�โกมล เสาโกมุท

63123003764 นางสาวอาภรณ� ชูชื่น

63123003765 นางสาวนิตยา นวลใส

63123003766 นางสาวศิริวิภา สังฆะพันธ�

63123003767 นายณัฐพัชร พารา

63123003768 นางสาวนิภาภรณ� ติยะโคตร

63123003769 นางสาวสุระณี วังอาจ

63123003770 นางสาวอภิญญาภร เพียพล

63123003771 นางสาววิภาดา มูลพันธ�

63123003772 นางสาวเบญจมาศ หูมแพง

63123003773 นายสมจิตร ผดุงรัตน�

63123003774 นางสาวจิรัฐติกาล เหมแดง

63123003775 นางสาวพิชยาภา บุญสิงห�

63123003776 นายพระจันทร� มณีภาค

63123003777 นางสาวเจนจิรา บูรพา

63123003778 นายเอกภพ เครือวงศ�

63123003779 นางสาวชยาภรณ� ศิริจันทร�เพ็ญ

63123003780 นางสาวสุรีมาศ ก,อนทรัพย�
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63123003781 นางสาวเบญจมาศ ต้ังวงษ�สมบัติ

63123003782 นางสาวมินตรา บุตรดาพงษ�

63123003783 นางสาวชญาดา ชายสวัสด์ิ

63123003784 นางสาวแพรพลอย กาละพฤกษ�

63123003785 นางสาววีณัฐธิตา โชคทรัพย�

63123003786 นางสาวปJยะวงศ� สมวงศ�

63123003787 นางสาววนัชพร วงษ�ขันธ�

63123003788 นายธนกฤต เที่ยงดาห�

63123003789 นางสาวนันทิชา สมนา

63123003790 นางสาวสุมิตรา อยู8เย็น

63123003791 นางสาวธัญวรัตน� นาเวียง

63123003792 นายพิรสิทธ์ิ อกอุ8น

63123003793 นางสาวปJยะพร ดาลัย

63123003794 นางสาวปาหนัน พลจันทร�

63123003795 นางสาวสุมาลินี ไชยชนะ

63123003796 นางสาวเกศินี ธรรมป<ทม�

63123003797 นางสาวกิตยา สุขศรี

63123003798 นายมงคลชัย พิมพ�ขาว

63123003799 นายเจษฎา ทองทราย

63123003800 นายเอกราช เคนโยธา

63123003801 นางสาวสุพัชชา ใสส8อง

63123003802 ว8าที่ร,อยตรีวสุรัตน� แก,วพวง

63123003803 นางสาวนิภา เสนาะพิน

63123003804 นางสาวพราวพิชชา สอนบุตร

63123003805 นายศตวรรษ ชูบุญ

63123003806 นายชยุตม� บุญส8ง

63123003807 นายวิชัย การบรรจง

63123003808 นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม

63123003809 นางสาวโชติกา ทองเกษ

63123003810 นายประพฤทธ์ิ สิงหาแผด
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63123003811 นางสาวแววมณี วงษ�ทอง

63123003812 นายพงษ�เกษม วงค�แก,ว

63123003813 นางสาวจิรารัตน� พันโยธา

63123003814 นางสาวอัญชนา เนียมมณี

63123003815 นางสาวอรทัย บัวใหญ8

63123003816 นางสาววนัสนันท� ศรีประภา

63123003817 นางสาววรรณิสา วิชาชาติ

63123003818 นางสาวทิพาวรรณ ตะนะภักด์ิ

63123003819 นายวันฉัตร บุญสะอาด

63123003820 นางสาวธมนวรรณ พรหมอารักษ�

63123003821 นางสาวอารียา ลําเฟ\อย

63123003822 นายวิวัฒน� บาระมี

63123003823 นางสาวกวินธิดา คําเติม

63123003824 นางสาวปริยากร แก,วคํา

63123003825 นางสาวพัชนี สีมารักษ�

63123003826 นางสาวรัชนิดา โคตรพรม

63123003827 นางสาววรรญาพร กิติยวงศ�

63123003828 นางสาวฏิญญารัตน� วงศ�คําจันทร�

63123003829 นายเตวิชญ�ฐคูณ จุลนีย�

63123003830 นางสาวไพจิตร พระทาเพชร

63123003831 นายสุทัศน� ขุนทอง

63123003832 นางสาววรรณ า ผสมสี

63123003833 นายพงศ�ภัค มงคลชัยพาณิชย�

63123003834 นางสาวนฤมล ศิลาวงษ�

63123003835 นางสาวรัตติยากร พลเย่ียม

63123003836 นายอดิศักด์ิ บางใบ

63123003837 นายสุนทร วิชาชัย

63123003838 นางสาวอรทัย แก,วชิณ

63123003839 นางสาวลูกศร วันทาพรม

63123003840 นางสาวอาณิชยา บุญทอง
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63123003841 นางสาวดลฤดี สาเกตุ

63123003842 นางสาวอรุณฉาย ใจตรง

63123003843 นางสาวชยาภรณ� พาผล

63123003844 นางสาววราภรณ� แทวกระโทก

63123003845 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิศรี

63123003846 นางสาววราภรณ� ทองห8อ

63123003847 นายประณต พลเย่ียม

63123003848 นางสาวตติยา ทวีรัตน�

63123003849 นายสฤษฎ� ผาอิดดี

63123003850 นายอนันต� ปะรุมรัมย�

63123003851 นางสาวไพลิน วงษาเสน

63123003852 นางสาวดวงแก,ว กลิ่นหอม

63123003853 นางสาวอารีรัตน� กุศลคุณ

63123003854 นายพีรพงษ� ขาวลูกจันทร�

63123003855 นางสาวยุพารัตน� ศรีสุภา

63123003856 นางสาวนุชิดา ไชยนา

63123003857 นายอิทธิพล แดงรัตน�

63123003858 นางสาวจิรประภา จันทร�หอม

63123003859 นางสาวศิรภัสสร แผ8นศิลา

63123003860 นายไพโรจน� ลาภทวี

63123003861 นางสาวอัญชิสา โสสมสี

63123003862 นายกฤษณะ ถ่ินบางบน

63123003863 นายเกียรติศักด์ิ หล8อทอง

63123003864 นางสาววนิดา ชนะสงคราม

63123003865 นางสาวอรุณวรรณ ลัดลงเมือง

63123003866 นางสาวน้ําทิพย� กาญจนรัตน�

63123003867 นายธนวัฒน� อบอุ8น

63123003868 นางสาวนาฎธิดา ทองโรจน�

63123003869 นายอัศศิริ ไชยพงษ�

63123003870 นายชนะพงษ� กลางประพันธ�
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63123003871 นางสาวอนุธิดา อินทรวิชา

63123003872 นางสาวณัฏฐ�ธวรรณ วงษ�เจริญ

63123003873 นายมนูญ ต,นเกษ

63123003874 นางสาวชาลิสา อุ8นพันธ�

63123003875 นายอภิสิทธ์ิ ศรีมันตะ

63123003876 นายอนุพงศ� อุดมกัน

63123003877 นายจิรวัฒน� จงจินากูล

63123003878 นายอัครเดช ผิวทอง

63123003879 ว8าที่ ร.ต.หญิงพิสมัย คําทู

63123003880 นางสาวรักษ�สุนันท� จันทะสิงห�

63123003881 นางสาววศินี ดีมาก

63123003882 นางวรารัตน� ทําละเอียด

63123003883 นายอําพล พละศูนย�

63123003884 นายกฤษดา มะลิสา

63123003885 นางสาวกนกภรณ� บุญเฉลียว

63123003886 นางสาววิภาวดี แสงไชย

63123003887 นางสาวสุพัตรา สมสุข

63123003888 นางสาวธนันทิกานต� อุทก

63123003889 นายรัฐา ธานี

63123003890 นายฉัตรภัทร ลี้ตระกูล

63123003891 นางสาวสุกัญญา เหล8าแค

63123003892 นายเมย�ธี บุญจูง

63123003893 นายณัฐวัฒน� บรรลังก�

63123003894 นางสาวภัทรา ทองสันต�

63123003895 นางสาวชลิตา แพงมาก

63123003896 นายธชา นันทะบุตร

63123003897 นางสาวมณฑิตา อินทรามะ

63123003898 นางสาวขวัญตา บาททอง

63123003899 นางสาวสุภาพร ถํ้าทอง

63123003900 นางสาวรัตนาวดี บูชาพันธ�
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63123003901 นายพงศธร ไชโยราช

63123003902 นางสาวนิตยา โพธ์ิพา

63123003903 นายพีรากร นิพขันธ�

63123003904 นางสาวสุดารัตน� สร,อยสนธ์ิ

63123003905 นางสาววิมลสิริ ทะนง

63123003906 นางสาวเจษฎาภรณ� วงศ�เพ็ญ

63123003907 นางสาวสุภาภรณ� จํารูญ

63123003908 นางสาวช8อทิพย� บุตรสง8า

63123003909 นางสาวปJยะฉัตร สุตคาน

63123003910 นายณัฐวุฒิ บัญชาเมฆ

63123003911 นางสาวจิราภรณ� บ,งพรม

63123003912 นางสาวจันทิพย� กลิ่นอ,ม

63123003913 นางชุติมา กุลบุตร

63123003914 นางณัฐรีย� สิงห�เงา

63123003915 นายอภิสิทธ์ิ พันพา

63123003916 นายนัทธพงศ� นามวงค�

63123003917 นายภูวดล โหประยูร

63123003918 นางสาวสุวนันท� สุนันท�

63123003919 นางสาวกมลลักษณ� สายสิน

63123003920 นางสาวนันท�นิชา คําบุชัยวิวัฒน�

63123003921 นางสาวกิติญา อาจสุโพธ์ิ

63123003922 นายอนุพงษ� ประวาฬ

63123003923 นายสุขสันต� หันจรัส

63123003924 นางสาวบัวแก,ว มงคลคูณ

63123003925 นางสาวขนิษฐา ขันอ8อน

63123003926 นายก,องหล,า พลสุวรรณ�

63123003927 นางสาวจุรีพร โทนุการ

63123003928 นางสาวพัชราภรณ� นามธรรม

63123003929 นางสาวเสาวภา ศิริโสม

63123003930 นางสุภัสสร โสดา
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63123003931 นางสาวสุพรรษา เหล8าสิงห�

63123003932 นายณรงค�ศักด์ิ นามวิชา

63123003933 นางสาวมัจฉา ถาวรพัฒน�

63123003934 นางสาวพนิดา สะผาย

63123003935 นางสาววันทการ ภารพัฒน�

63123003936 นางสาวมลฑกานต� พิมใจ

63123003937 นางสาวขนิษฐา ศรีหาบุตร

63123003938 นางสาวธีร�จุฑา แก,วกัณหา

63123003939 นายทักษิณ พางาม

63123003940 นางสาวพจนา สุขบัติ

63123003941 นางสาววรนุช ละม8อมสาย

63123003942 ว8าที่ร,อยตรีหญิงศศิณัฐ บําเรอวงศ�

63123003943 นางสาวทิพปภา นาคนวล

63123003944 นายจตุรเทพ ประไวย�

63123003945 นางสาวจิณณพัต วงค�ชมภู

63123003946 นางสาวนิศารัตน� พวงมาลัย

63123003947 นางสาวพิชญ�สุกานต�ญา โพธ์ิคาร

63123003948 นางสาวรจนาพร นารี

63123003949 นางสาวทิพย�จรินทร� ก่ิงจันทร�

63123003950 นายศักด์ินรินทร� พรมสุรินทร�

63123003951 นางสาวรัตนา หวังชอบ

63123003952 นายอดิศร ป<ททุม

63123003953 นางสาวสุพัฒตรา แสนทาด

63123003954 นายเมธวัฒน� อ,วนล้ํา

63123003955 นางสาวสุทธิดา จงวัตร

63123003956 นายหริรักษ� หาญชัย

63123003957 นายนาทดนัย อนันต�เรือง

63123003958 นายนริศ อารีวงษ�

63123003959 นางรัตติกาล ชุมภูกุล

63123003960 นางสาวบุญอุ,ม ทาวันละ
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63123003961 นายเกียรติศักด์ิ แก,วใส

63123003962 นางสาวธิดารัตน� อินเพ็ญ

63123003963 นางสาวกัลย�รัตน� สาลี

63123003964 นางสาวตุลวรรณ แผลงงาม

63123003965 นางสาวสุพรรษา ก8อกําลัง

63123003966 นางสาวพรพฤติกร แก,วสนิท

63123003967 นางสาวณัฐธิดา วรพุฒ

63123003968 นางสาวสุธิดา อุตมะชะ

63123003969 นางนิชาภา สาสอน

63123003970 นางสาวรวิวรรณ พุทธขันธ�

63123003971 นางสาวณัฐริกา เดชคําภู

63123003972 นางสาวสุปราณี คําแหง

63123003973 นายณัฐกิตต์ิ เฮงสวัสด์ิ

63123003974 นางสาวษาริณี จุลเกตุ

63123003975 นายเอกวัฒน� แหวนเงิน

63123003976 นางสาวเกตุวดี อาจวิชัย

63123003977 นายอนุชา พุทไทยวัลย�

63123003978 นางสาวกนกวรรณ ศิลา

63123003979 นางสาววชิราภรณ� มัดหา

63123003980 สิบตํารวจโทธนันชัย ลวดทอง

63123003981 นางสาวธวัลรัตน� แนวน,อย

63123003982 นายกิตติศักด์ิ ลาภรัตน�

63123003983 นายวิระพล วงศ�ชมภู

63123003984 นายประกรรษวัต สายสุวรรณ

63123003985 นางสาวธนัชชา สุภาพ

63123003986 นางสาวศิริลักษณ� สืบเสนาะ

63123003987 นางพัชรี เฉลิมสุข

63123003988 นางสาวกาญจนาพร โทแก,ว

63123003989 นางสาวเยาวลักษณ� นามวงษ� 

63123003990 นางสาวอธิษฐาน ยืนยงค�
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63123003991 นางสาวสุชาดา มาโยธา

63123003992 นางสาวสุชาลิณี ชัยนิคม

63123003993 นางสาวอาภาภรณ� คําภา

63123003994 นายวัชชิระ เกิดโต

63123003995 นายวัชรชัย จันทร�สอน

63123003996 นายอภิชาติ ราษฎรดี

63123003997 ว8าที่ ร.ต. หญิงภรณ�ทิพย� เสียงเย็น

63123003998 นายดิศกุล สว8างทองหลาง

63123003999 นางสาวฌาลิศา ประเมินชัย

63123004000 นางสาวเครือวัลย� หายทุกข�

63123004001 นางสาวจุฬาทิพย� สืบบุตร

63123004002 นางวิภาภรณ� วุฒิวีรกุล

63123004003 นางสาวนราภร บริสุทธ์ิ

63123004004 นายประธาน บัวแยง

63123004005 นางสาวศุภนิดา สุราษฎร�

63123004006 นางสาวสโรชา แทนคํา

63123004007 นางสาวปาริสา พิสภัย

63123004008 นายพิทักษ�ชัย ศรีนิล

63123004009 นางสาวปวีณา มูลสาร

63123004010 นางสาวสิรีธร บุญเต็ม

63123004011 นางสาวกนกพร ไชยมงค�

63123004012 นายอานนท� แก,วสาลี

63123004013 นางสาวภิชญาพร สว8างเนตร

63123004014 นางสาวปุณยนุช นามโคตร

63123004015 นายอธิวัฒน� คนยืน

63123004016 นางสาวชนากานต� ยาตา

63123004017 นางสาวศิริพร เถาว�สอน

63123004018 นายอัษฎางค� รัตนภักดี

63123004019 นางสาวเดือนรุ,ง สินพิมพ�

63123004020 นางสาวอัญชิษฐา จันทะโคตร
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63123004021 นางสาววิจิตรา บัวศรี

63123004022 นายอุทัย ศรีคํา

63123004023 นายศักด์ินรินทร� สินศิริ

63123004024 นางสาวรุจระวี โคสารคุณ

63123004025 นางสาวศินีนาถ วิเศษพงษ�

63123004026 นางสาวสมฤทัย นารี

63123004027 นายการัณยภาส ทะไชย

63123004028 นางสาวพรพิมล มูลเกษ

63123004029 นางสาวจีรวรรณ ปJยอัมพรชัย

63123004030 นางสาววิไลวรรณ พ่ึงตน

63123004031 นางนภาพร ใศละบาท

63123004032 นายประกฤษฎ์ิ บุญอาจ

63123004033 นางสาวจิราพร จันมณี

63123004034 นางสาวทิพวัลย� ขันชะลี

63123004035 นายอภิชาติ วงษ�กันยา

63123004036 นายสมบัติ รินทร�จันทร�

63123004037 นางสาวมทิตา ธิบูรณ�บุญ

63123004038 นางสาวลินดา พงษ�ลุน

63123004039 นางสาวณัฐสุดา ใครบุตร

63123004040 นางสาวชุติกาญจน� รีฮุง

63123004041 ว8าที่ ร.ต.หญิงฐิตาภัทร� โสมาบุตร

63123004042 นางสาวกรวรรณ จูงพันธ�

63123004043 นางสาวกําไลขวัญ รัตนศรี

63123004044 นางสาวสรินันท� สุพรรณ�

63123004045 นางสาวชลิตา ดาจันทร�

63123004046 นางสาวโชติกา มุทาพร

63123004047 ว8าที่ ร.ต.หญิงนิภาดา การะเกษ

63123004048 นายอาณัฐฏ� แสนอุบล

63123004049 นางสาวกุลธิดา แก8นจันทร�

63123004050 นางสาวพรสุดา แสงตวัน
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63123004051 นางสาวพนิตสุภา บั้งทอง

63123004052 นางสาวนภารัตน� งามนัก

63123004053 สิบเอกศุภชัย คูณทวี

63123004054 นางสาวภัทราภรณ� ดีบุบผา

63123004055 นางสาวประภาศรี สืบเสน

63123004056 นางสาวป<ทมาภรณ� บุญทศ

63123004057 นายฉัตรชัย จันทรัง

63123004058 นางสาวจิตต�กนก ปางชาติ

63123004059 นายอํานาจ ดาดสันเทียะ

63123004060 นางสาวอาทิตยา ชุมแก,ว

63123004061 นายเกียรติศักด์ิ แก,วพวง

63123004062 นางสาวพงษ�พิชชากร วรรณโชติ

63123004063 นางสาวรัตติยา พันธ�บุปผา

63123004064 นางสาวชฎาพร ขุนวงค�ษา

63123004065 นางสาวรจนา ยุรชัย

63123004066 นายประทีป ทาโสม

63123004067 นางสาวเสาวนีย� เถียนสูงเนิน

63123004068 นายสุภาพ อังคะบุตร

63123004069 นางสาวโชติกา ไชยบัน

63123004070 นางสาววราภรณ� จันทร�งาม

63123004071 นางสาวสิริภรณ� สีสะอาด

63123004072 นางสาวปJยพร โลนุช

63123004073 นางสาวพรชิตา กานุสน

63123004074 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช8วย

63123004075 นางสาวสายพิณ บุตรดี

63123004076 นางสาวสุภาวดี นิตอินทร�

63123004077 นายชูชาติ พฤตินอก

63123004078 นางสาวกชกร ภูรินพรัตน�

63123004079 นายอุเทน แก,วประโคน

63123004080 นางสาวกิตติมา จิริวิภากร
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63123004081 นางสาวสุพัตรา แสนศิลปW

63123004082 นางสาวศิริวารินทร� กิจช8วย

63123004083 นางสาวอรวรรณ วามะเกต

63123004084 นางสาวปนัดดา พิมโสดา

63123004085 นางสาวจินตนา จันทร�ขาว

63123004086 นายนรสิงห� แดงงาม

63123004087 นางสาวรุ8งนภา ลาภบุญ

63123004088 นางสาวบังอร หาญจิต

63123004089 นางวัชรี จัทร�ผาย

63123004090 นายสะกิต พันทะ

63123004091 นายอนัฐพงศ� ป:องปก

63123004092 นางสาวสรญา สิริมาตร

63123004093 นางสาวธิดา เพ็ญธิสาร

63123004094 นางสาวจิดาภา แสงปาก

63123004095 นายวีระพงศ� นับถือดี

63123004096 นายสายพิชย� พ่ัวระยะ

63123004097 นางสาวอรวรรณ พาสุวรรณ�

63123004098 นายศักด์ิศรี พลขันธ�

63123004099 นางสาวพัชราภรณ� อรชร

63123004100 นางสาวอาภาศิริ วงศรีแก,ว

63123004101 นางสาวประภัสสร สุขสมัคร

63123004102 นายอานนท� ผาสุข

63123004103 นางสาวสุภัชชา พันธุทุม

63123004104 นางสาวนาถยา กองสุข

63123004105 นางสาวเพ็ญพักตร� บุญสุข

63123004106 นางสาวชิดชนก หูตาไชย

63123004107 นายธีรวัฒน� เสียงล้ํา

63123004108 นางสาวรสสุคนธ� น้ํารักษ�

63123004109 นางสาวธัญลักษณ� สายธนู

63123004110 นายกรีฑาพล สร,อยสังหวาน
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63123004111 นางสาวสิรินาถ ไชยสุนันท�

63123004112 นางสาวณัฐฐินันท� ทองบุราณ

63123004113 นายปรีชา ใหญ8ผา

63123004114 นายกฤษฎา สิงห�เงา

63123004115 นางสาวอาภัสรา  ุคูณมี

63123004116 นางสาวนันทิดา นารีนุช

63123004117 นายธนพล สินน้ําคํา

63123004118 นายอภิสิทธ์ิ สุภกุล

63123004119 นายทุวานนท� กุลบุตรดี

63123004120 นางสาวกฤษติยา กุลัพบุรี

63123004121 นางสาวศศิวรรณ จอมหงษ�

63123004122 นายวีระพันธ� ไชยวงค�

63123004123 นางสาวสุนิตา วินทะไชย�

63123004124 นางสาววรพิชชา สมประสงค�

63123004125 นางสาวประนอม นัยจิตร

63123004126 นางสาวกิตติวรา สีหะวงษ�

63123004127 นางสาวณัฐธยาน� น8วมนวล

63123004128 นายธิตินันท� งามศิริ

63123004129 นางสาวดารุณี ไชยบุตร

63123004130 นายวีระศักด์ิ ทองป<ญญา

63123004131 นายวัชรากรณ� ชมภูบุตร

63123004132 นายเทียนชัย แสงแก,ว

63123004133 นายฤทธิเกียรติ ผาวัน

63123004134 นายจิระภพ แสงตะวงษ�

63123004135 นางสาวจิราภรณ� วรรณโสภา

63123004136 นายกรวิต โรจนจิรพงศ�

63123004137 นางสาวจินตวี งามแสง

63123004138 นายวิสัณห� เพชรพันธ�

63123004139 นางสาวมาลัยทอง คํานนท�

63123004140 นางสาวสุรีย�ภรณ� ชาภูบาล
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63123004141 นางสาววีรสุธีรา ศรีพิชัย

63123004142 นายสิทธิชัย มุจรินทร�

63123004143 นางสาวเบญจวรรณ คํามะณี

63123004144 นายศักด์ิสิทธ์ิ ประสพสุข

63123004145 นางสาวสุกัญญา จารุวัฒติกุล

63123004146 นางสาวสิรีธร สินธุรัตน�

63123004147 นางสาวกาญจนา แสวงรัมย�

63123004148 นางสาวณัฐณิชา ป<ตตพงศ�

63123004149 นางสาวสุนารี พลป<ญญา

63123004150 นางสาวกาญจนาพร โพธ์ิขาว

63123004151 นางสาวประภัสสร จันทุมา

63123004152 นางสาวจริญญา ถนอมกาย

63123004153 นายนฤพล คํารัตน�

63123004154 นางสาวขวัญทิพย� แสนดี

63123004155 นางสาวกมลวรรณ รากวงษ�

63123004156 นางสาวนาถตยา ดวงพุฒ

63123004157 นายศิริวัฒน� จารีรักษ�

63123004158 นายอนุสรณ� วงละคร

63123004159 นางสาวอภิชาพัชร� สะอาด

63123004160 นางสาวพิชชาภา โพธ์ิงาม

63123004161 นางสาวพัตราภรณ� อาษาจิตร

63123004162 นายเชี่ยวชาญ ธัญญลักษณ�

63123004163 นางสาวกมลชนก มีธรรม

63123004164 นางสาวนลินี ธรรมสัตย�

63123004165 นายสํารวย พุทธสุข

63123004166 นางสาวสมคิด อินทร�แก,ว

63123004167 นางพัชราภรณ� พูลเพ่ิม

63123004168 นายธนารักษ� นาก,อนทอง

63123004169 นางสาวทัศนีย� จังอินทร�

63123004170 นางสาวสุภาภรณ� ศรี สุวรรณ 
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63123004171 นางสาวรัตนา ชื่นชม

63123004172 นางสาวอภิวดี มาตรโสภา

63123004173 นางสาววริศรา รักพวก

63123004174 นางสาววราภรณ� อนุอัน

63123004175 นางสาวอภิญญา กาหลง

63123004176 นางสาวนันทิกานต� อ8างแก,ว

63123004177 นางสาวสุนทรีย� ชินวงค�

63123004178 นายปรัชญา ม8วงนิ่ม

63123004179 นางสาวฐิติญาพร สุนะเทพ

63123004180 นางสาววิไลพรรณ ขําตา

63123004181 นางสาวจันทรา คัดทะรินทร�

63123004182 นางสาวอินทุรอร ราชชมภู

63123004183 นายสถิตพร มูลพงค�

63123004184 นายธิระชัย สาระวิทย�

63123004185 นายสุวิทย� พูลรัตน�

63123004186 นางสาวภิญญาพัชญ� พรประสิทธ์ิ

63123004187 นางสาววราภรณ� สินสิมหา

63123004188 นายวัชรวี พุทธกุล

63123004189 นางสาวอุไรภรณ� หนูน้ํา

63123004190 นางสาวกวินนา การเพียร

63123004191 นางศิริกัลย� มะลัยทอง

63123004192 นางสาวพัชนี ทองมณี

63123004193 นางสาวปาริชาติ ประยงค�หอม

63123004194 นางสาววัชราภรณ� ศาลางาม

63123004195 นางสาวบัณฑิตา วันศรี

63123004196 นายวัชเรศร� อBิBมเต็ม

63123004197 นางสาวปรีชญา สร,อยสิงห�

63123004198 นางสาววราภรณ� มะโนชัย

63123004199 นายอภิชาติ ศรีอ8อน

63123004200 นางสาวสันตนา คันทะลาด
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63123004201 จ8าเอกประมูล นามแสน

63123004202 นางสาวอรชุดา จันทะโส

63123004203 นางสาววิยะดา จําปา

63123004204 นางสาวปรียาภรณ� โสภาบุตร

63123004205 นางสาวปาณิศา จําปาแดง

63123004206 นายภานุพงศ� ปราบหนองบัว

63123004207 นางสาวธนัชชา โคตรอาษา

63123004208 นางสาวอัจฉราวรรณ กํ่าแก,ว

63123004209 นายจักรพันธ� เมินหา

63123004210 นางสาวพิชามญชุ� จําเริญ

63123004211 นางสาวสิริยาภรณ� สุขแสง

63123004212 ส.อ.จิติวัฒน� สุวงกฏ

63123004213 นางสาวณัฐฌา ชนานุวัฒน�

63123004214 นางเกศราภรณ� ศิริโสม

63123004215 นายอดิเทพ สุนทรา

63123004216 นายพีรสิชฌ� แสงศิริรักษ�

63123004217 นางวายุพักตร� ศิริสุทธ์ิ

63123004218 นางสาวรังสิมา สิงห�เชื้อ

63123004219 นางสาวชลดา ฟ<กประไพ

63123004220 นายองอาจ บุญเย็น

63123004221 นางสาวศกุนตลา เดชอุดม

63123004222 นางสาวจุฬาลักษณ� คนไว

63123004223 นางสาวศิริรัตน� ดวงจันทร�

63123004224 นางสาวนิสา ศรีจันทร�

63123004225 นางสาวณิชกุล วิรุณพันธ�

63123004226 นางสาวชญาณี บุญจูง

63123004227 นางสาวปวีณา สิงห�แจ8ม

63123004228 นางสาวขวัญนภัส ดวงแก,ว

63123004229 นายวิทยา เกษมพร

63123004230 นางสาวเบญจวรรณ ศรีจันทร�
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63123004231 นางสาวรัตนาวดี สีทับทิม

63123004232 นางสาวรัชนี พละศักด์ิ

63123004233 นางสาวน้ําฝน โพนทอง

63123004234 นางสาวอทิสา สุวันดี

63123004235 นางสาวภัทรวดี โสภิณ

63123004236 นางสาวกชพร แก8นโพธ์ิ

63123004237 นางสาววจีพร ศรีหาวงศ�

63123004238 นางสาวพชรภร สุวรรณรัตน�

63123004239 นายธนวัฒน� แสงดี

63123004240 นางสาวประภาพร แถลงกลาง

63123004241 นางสาววรดา ทุมวงค�

63123004242 นายผดุงเดช ธรรมเจริญ

63123004243 นางพินิตย� กาญจนกันโห

63123004244 นายเบญจพล ชวลิต

63123004245 นางสาวชลลดา ชาญวิทยากร

63123004246 นางสาวชวัลพัชร พงศ�ภัทร�ภิญญา

63123004247 นางสาววิลาวัลย� คําผา

63123004248 นายวัชรัศนิ์ พฤษติยะพฤกษ�

63123004249 นางสาวปนัดดา แก,วน้ําคํา

63123004250 นายนันทวัฒน� บูรณา

63123004251 นางสาวทิพย�สุดา เรืองถาวรกุล

63123004252 นางสาววรพรรณ บุสดี

63123004253 นายวัชรินทร� คําจันทร�

63123004254 นางสาวพัชรี วรรณการ

63123004255 นางสาวนิราวดี กลางเมือง

63123004256 นายพิสุทธ์ิ ชื่นยง

63123004257 นายอมรเทพ ปJยะวงศ�

63123004258 นางสาวดาราวดี เป:งทอง

63123004259 นายอานนท� บุญเจริญ

63123004260 นางสาวจินดารัตน� ประสงค�เสียง
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63123004261 นางสาวสุนันทา แสงพราว

63123004262 นางสาวสิริลักษณ� รักสกุล

63123004263 นายสุรศักด์ิ ศรีชื่น

63123004264 นางสาววิไลวรรณ ไชยสุวรรณ

63123004265 นางสาวอันธิกา พลราษฎร�

63123004266 นางสาวรจนา สุระมุล

63123004267 นางสาววรดา จันทร�ส8อง

63123004268 นางสาวปาริฉัตร ลิมปJทีปราการ

63123004269 นางดาว คิดอยู8

63123004270 นายสุทธิพงษ� ชินคํา

63123004271 นางสาวกาญจนา สุขแดง

63123004272 นางสาวณัฐวดี ทองสุข

63123004273 นางสาวสําอาง บัวสด

63123004274 นางสาวเบญจพร กุลวงค�

63123004275 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิขาว

63123004276 นางสาวชลธิญา ทวีโคตร

63123004277 นางสาววัชชิรา กุศาเดช

63123004278 นางสาวเสาวลักษณ� พุฒผา

63123004279 นายนนทวัฒน� ใจเครือ

63123004280 นายภูริทัต ฝQายเทศ

63123004281 นายชิษณุพงศ� พลสมบัติ

63123004282 นางสาวสุรีรัตน� สมชาติ

63123004283 นางสาวศิริลักษณ� สิมลา

63123004284 นางสาวรัตนภรณ� คําภีระ

63123004285 นางสาวปJยนุช คําเหลา

63123004286 นางสุจิตรา แก,วกัณหา

63123004287 นายอภิวัฒน� อิ่มอําไภย

63123004288 นางสาวปนัดดา ช8วยคงทอง

63123004289 นางสาวยุพาภรณ� ศรีสว8าง

63123004290 นางสาวจุรีพร พันโบ
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63123004291 นางสาวจิราพร ไชยพรม

63123004292 นายวิชิต จันทนะชาติ

63123004293 นางสาวปราณี มันมะณี

63123004294 นางสาวจุฑาธิป แก,วกระจ8าง

63123004295 นางสาวตวงรัตน� เดชบุญสูง

63123004296 นายปริญญา สีหะวงษ�

63123004297 นายอมรเทพ โพธ์ิไทรย�

63123004298 นางสาวสิริกรานต� ทองป<ญญา

63123004299 นางสาวพิกุลทอง เดชขุนรัมย�

63123004300 นางสาวศุภนิดา ภูอุทา

63123004301 นายภาณุเดช ลีชาคํา

63123004302 นางสาวทิพวรรณ หาญมนตรี

63123004303 นายปJติภัทร นามเจริญ

63123004304 นางสาวนิตยา เพ่ิมสุขธนกิจ

63123004305 นายอภิวัฒน� กุลเกลี้ยง

63123004306 นางสาวธิดารัตน� สุขวิพัฒน�

63123004307 นางสาวรุ8งนภา ยาณะเรือง

63123004308 นางสาววรารัตน� ละอองศรี

63123004309 นายฉัตรชัย เวฬุวนารักษ�

63123004310 นางสาวธิดา สิงห�กุม

63123004311 ว8าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ� มณฑาทิพย�

63123004312 นางสาวสุพัตรา สัพโส

63123004313 นางสาวชุติมา คําเนตร

63123004314 นางคินทร� ภูถาดงา

63123004315 นางสาวอาภัสรา ประชุมวงษ�

63123004316 นางสาวสุดาภรณ� จันทร�แจ,ง

63123004317 นางสาวจุฬาลักษณ� กองอุดม

63123004318 นางสาวสุจิตรา เศิกศิริ

63123004319 นายไพศาล พิมพ�พงษ�

63123004320 นางสาวศรัญญา ผ8านคุลี
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63123004321 นางสาวอธิชา เสมารัมย�

63123004322 นางสาวอุไรรัตน� หันตุลา

63123004323 นางสาวอังคณา หนองหว,า

63123004324 นางสาวกมลชนก พุทธเสน

63123004325 นางสาวอภิญญา จําปา

63123004326 นางสาวชลิตา จุลลัง

63123004327 นางสาววริยา โสพระบุตร

63123004328 นายทรงศักด์ิ โกศัย

63123004329 นางสาวนิติยากรณ� ปกป:อง

63123004330 นางสาวพัชรพร ตริตรองรัมย�

63123004331 นางสาวศุจินันท� สงวนดี

63123004332 นางสาวม่ิงมิตร สุตะโท

63123004333 นางสาวชนัญธิดา ชมชื่น

63123004334 นายนฤพน วงค�คําตา

63123004335 นางสาวสุธิดา เดชทะสอน

63123004336 นางสาวชิดชนก เทพมุสิก

63123004337 นายสราวุฒิ สุนทะศักด์ิ

63123004338 นายณัฐสิทธ์ิ ทวีพันธ�

63123004339 นางสาวอภัสรา ชาวนา

63123004340 นางสาวศิริวิมล หงษ�คํา

63123004341 นางสาวมณีรัตน� ผิวจันทร�

63123004342 นางภคพร เพ็งสอน

63123004343 นางสาววานิสา มังสุลัย

63123004344 นางสาวสิริยาภรณ� ก,อนศิลา

63123004345 นายภูมิพจน� ไพสาทย�

63123004346 นางสาวกัลยา อินทหอม

63123004347 นายนครินทร� วีระณรงค�

63123004348 นางสาวปาหนัน เนตรวงศ�

63123004349 นางสาวเอื้อมเดือน โยลัย

63123004350 นายคีตา ผาสิน
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63123004351 นายวทัญVู สุริยันต�

63123004352 นางสาวอภิฤดี สายสมุทร

63123004353 นางสาวธมลวรรณ เกษมสุข

63123004354 นางสาวพิมพ�ญาดา คํานึง

63123004355 นางสาวชนาพร ดุจนาคี

63123004356 นางสาววาสนา คําทอง

63123004357 นางสาวสิริยา เกตุแก,วเกลี้ยง

63123004358 นางสาวนุจรี ธรรมบุตร

63123004359 นางสาวจิตติญา โสรเนตร

63123004360 นางสาวณิชาภัทร เครือวัลย�

63123004361 นางสาวโศจิรัตน� วรรณทวี

63123004362 นายภาณุพงศ� ศรีวิเศษ

63123004363 นายณัฐภพ ขันอาษา

63123004364 นางสาวกนกวรรณ เพียจุล

63123004365 นายศุภชัย ใยคํา

63123004366 นางสาวสิรินันท� เผ8าเพ็ง

63123004367 นายฉัตรดนัย ทองงาม

63123004368 นายกฤตบุญ ฮ8อไทยสงค�

63123004369 นางสาวศิริพร อุทรดัน

63123004370 นายกัฌปนาทมณี อนุมาตย�

63123004371 นางสาวณัฐริกา วงษ�ขันธ�

63123004372 นางสาวมัทธิยา เหล8าโก,ก

63123004373 นางสาววาสนา คนตรง

63123004374 นางสาวดวงกมล อุดมสิทธ์ิ

63123004375 นางปJยะวรรณ ชูรัตน�

63123004376 นายศุภกร ไชยมี

63123004377 นางสาวสุทธิดา สุพร

63123004378 นาย-จีรวัฒน� บรเพชร

63123004379 นางสาวดาวิกา ธรรมพร

63123004380 นายฤทธิชัย ใครจันทร�เศษ
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63123004381 นางสาวศิริวรรณ สุดใจ

63123004382 นายจิรสินธุ� ผากา

63123004383 นางสาวญาณิศา จารัตน�

63123004384 นางสาวกาญจนา ไชยภักด์ิ

63123004385 นางนิตยาภรณ� บุดดาห�

63123004386 นางสาวนัฐฐาพร สิทธิวงศ�

63123004387 นายอธิวัฒน� วรรณพงษ�

63123004388 นายสมเดช ทีงาม

63123004389 นายวชิระ บุญกัณฑ�

63123004390 นางสาวอังสุภา วงศ�พรมมา

63123004391 นางสาวชลธิชา มาดี

63123004392 นางสาวอริศรา วงค�เสนา

63123004393 นางสาวพัทธนันท� ท,าวด8อน

63123004394 นางสาวนันทพร อุ,มรัมย�

63123004395 นางสาวอุไร คงมาลี

63123004396 นางสาวมณีกาญ ไชยมณี

63123004397 นางสาวกมลรัตน� ชินตะวัน

63123004398 นายสุรเชษฐ� โต[ะคํามณี

63123004399 นายกิตติพงษ� ศรีใส

63123004400 นางสาวอภิญญา รัตนางาม

63123004401 นายธนพล ไชยพันธ�

63123004402 นางสาวขวัญข,าว เพชรเลื่อน

63123004403 นายนิรันดร� คําเกิด

63123004404 นางสาวลําดวน อันทะรินทร�

63123004405 นางสาวประภาพรรณ บรรลือ

63123004406 นายกฤษดา สิทธิศาสตร�

63123004407 นางสาวสุจิตรา มากมาย

63123004408 นางสาวจริยา คันธจันทร�

63123004409 นายกิตติชัย สวนสีดา

63123004410 นางสาวฐิติยากรณ� จันทํา
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63123004411 นางสาวปวีณา เนตรวงศ�

63123004412 นางสาวณัชชา ป<สบาล

63123004413 นายถนอมทรัพย� บุญมาก

63123004414 นายณัฐพล ไชยเพชร

63123004415 นางวิภาดา สีดํา

63123004416 นางกิตติมาส พริกเล็ก

63123004417 นางสาวสุธิดา บุญ เนาว�

63123004418 นางสาวชฎาพร จันจํารัส

63123004419 นางสาวศิรินญา คําภู

63123004420 นางสาวพิมพิชญ�พิพัฒน� คมขํา

63123004421 นางสาวณิชกมล นามพงษ�

63123004422 นางสาวนิชนันท� พรหมชาติ

63123004423 นางสาวอาริยา ดวงชัย

63123004424 นางสาวรวงข,าว กัลยาโพธ์ิ

63123004425 สิบเอกหญิงอมรรัตน� อุดมญาติ

63123004426 นางสาวขนิษฐา เมืองนันท�

63123004427 นางสาวรัศมี มังษะชาติ

63123004428 นายณรงค�ศักด์ิ แสงไทย

63123004429 นางสาววิพัฒวดี ดวงใจ

63123004430 นางสาวนวลจันทร� มุมทอง

63123004431 นางสาวสุหรรษา สงวนพนธุ�

63123004432 นางสาวละมัย บุตรวงค�

63123004433 นางสาวนฤมล ชัยโชคดี

63123004434 นางสาวนวนันท� เจือจันทร�

63123004435 นางสาวจริยา จันทรสาขา

63123004436 นางสาวจุฑามาศ สุบิน

63123004437 นางสาววรรณดี ดวงหม8อง

63123004438 นางสาวจตุพร อินทพรม

63123004439 นางสาวรจนา สุขแสวง

63123004440 นางสาวชนิตาภา เริงรื่น
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63123004441 นางสาวนัญธญา ศรีนวล

63123004442 นางสาววิภาพร อินทร�เลิศ

63123004443 นายทัศนวิทย� สิทธิโท

63123004444 นางสาวผ8องศรี ชมเชย

63123004445 นางสาวสุนันธินี ทองปลาย

63123004446 นายสถิตย� พรมน,อย

63123004447 นางสาวชนนิกานต� สุภาวะหา

63123004448 นายอานันท� นาชัยเลิศ

63123004449 นายยุทธนา แร8วงค�คต

63123004450 นายณัฐเศรษฐ� ศิริคํา

63123004451 นางสาววรรณรตี ชวิศพลพงศ�

63123004452 นางสาวจีระภา โพธ์ิแก,ว

63123004453 นางสาวสุธิตา วรรณวงษ�

63123004454 นางสาวอรจิรา ศรีธรรม

63123004455 นายพิพัฒน� โสนทอง

63123004456 นายวราเทพ เมยแดง

63123004457 นางสาวธนัชชญาน� อนุกูลสวัสด์ิ

63123004458 นางสาวนรีกานต� ผลภิญโญ

63123004459 นางสาวจรรฉาย พิจารณ�

63123004460 นางสาวศุทธิกานต� ลานนท�

63123004461 นางสาวอัจฉราภรณ� เกิดโท,

63123004462 นางสาวอาทิยา แก,วนามไชย

63123004463 นายนิธิธร วิยาสิงห�

63123004464 นายถนอมศักด์ิ พรมมา

63123004465 นายอติชาต เศษสุวรรณ�

63123004466 นางสาวสุวนันท� ชุ8มเย็น

63123004467 นางสาวลลิดา พลภักดี

63123004468 นายอาทิตย� เพ็งแจ8ม

63123004469 นางสาวสุพัตรา รุ8งเรือง

63123004470 นายสุพล คําแก,ว
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63123004471 นางสาวดวงสุดา ตราวิชัย

63123004472 นายชัยวัฒน� จิตรนิยม

63123004473 นายวิริยะ คําเพชรดี

63123004474 นางสาวดรุณี ด,วงทอง

63123004475 นางสาวเดือนเพ็ญ สังฆวัตร

63123004476 นางสาวณัฐธิดา พานิชรัมย�

63123004477 นางสาววรรณิสา วงศรี

63123004478 นางสาวกรรณิการ� ทองรุ8ง

63123004479 นางสาวสุจิตรา เพียรธานี

63123004480 นางสาวกาญจนา ศรีนวล

63123004481 นางสาวมริษา เสียงเย็น

63123004482 นางสาวศิราณี สิงสีทา

63123004483 นางสาวสิริวรัญญา แสงพฤกษ�

63123004484 นางสาวจิรประภา พิมพกรรณ�

63123004485 นางสาววริศรา พ่ึงปQา

63123004486 นางสาวนภาพร สนโสม

63123004487 นางสาวอริยาพร วันลิโก

63123004488 นางสาวจิราพร สายแก,ว

63123004489 นางสาวอรจิรา สุขดี

63123004490 นายรัฐศาสตร� บุญสน

63123004491 นางสาวสายใจ ทัศบุตร

63123004492 นายยงยุทธ บุตราช

63123004493 นายจิรศักด์ิ สะสาง

63123004494 นางพิชชาภา ลาวัลย�

63123004495 นางสาวสาวิตรี พูลเพ่ิม

63123004496 นางสาวสะใบทิพย� จันทิมาลย�

63123004497 นางสาวสกุลรัตน� สุภิษะ

63123004498 นางสาวจิราพร ผลาผล

63123004499 นางสาวอริทร�ทิพย� สอ,อนรัมย�

63123004500 นางสาวธวัลยา ศรีจันทร�
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63123004501 นางสาวไพจิตร โสภาย่ิง

63123004502 นายปฏิพล สีเหลือง

63123004503 นางสาวศรัญญา มูลทรา

63123004504 นางสาวสุภิตรา ม่ังมี

63123004505 นางสาวแว8นแก,ว กัณหะคุณ

63123004506 นางสาวรําไพ พรมโสภา

63123004507 นายธีรยุทธ ชวนคิด

63123004508 นางสาวเสาวลักษณ� แสงงาม

63123004509 นางสาวสมหญิง ก่ิงมาลา

63123004510 นายพงศกรณ� วงศ�บุรัชการ

63123004511 นางสาวอัจฉรา บัวแย,ม

63123004512 นายณรงค� คําวัง

63123004513 นางสาวธารารัตน� รุ8งวิสัย

63123004514 นายชัยธวัช ภูมิฐาน

63123004515 นายเชิดศักด์ิ สีวะสุทธ์ิ

63123004516 นายจิรวัฒน� ทวีชัย

63123004517 นางสาวรินรดี เจ[ะอาแว

63123004518 นางสาวราตรีจิตร แก8นมาลี

63123004519 นางสาวทิพย�อมร สิมาขันธ�

63123004520 นางสาวกาญจนา อรเดช

63123004521 นางสาวปวริศา บุญสอน

63123004522 นางสาวละอองดาว ตะวังทัน

63123004523 นางสาวสุภาพร อ8างบุญมี

63123004524 นางสาวสยามกมล ชัยเรืองรัชต�

63123004525 นางสาวสุธิดา สุวรรณจักร�

63123004526 นายสหรัฐ บุญล,อม

63123004527 นายทักษิณ อู8นอก

63123004528 นางสาวมยุริญ หวังดี

63123004529 นายศรายุ มหาอ,น

63123004530 นางภัทร�พิชชา ชามาตย�
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63123004531 นางสาวปJยนุช แก,วใสย

63123004532 นางสาวจิราพร หอมทรง

63123004533 นางสาวสุภาวดี ป:อมหิน

63123004534 นางสาวเมธิตา ตรีสา

63123004535 นางนารี ฝอยทอง

63123004536 นางสาวปวีณา ไชยรักษ�

63123004537 นายวิบูลย� จันทร�สมัคร

63123004538 นางสาววาทินี พูลผล

63123004539 นายณรงค�ฤทธ์ิ นัยเนตร

63123004540 นางสาวจิราภรณ� วรรณประภา

63123004541 นางสาวภัทรสุดา ภูยาดวง

63123004542 นางสาวพัชราวรรณ อุดมเดช

63123004543 นายพิเชษฐ อุดมพันธ�

63123004544 นายกิตติพงษ� คนโท

63123004545 นางสาวศิริวรรณ ฉิมสวัสด์ิ

63123004546 นางสาวปภานันท� ฉวีนวล

63123004547 นางสาวกิรณา ทาราศรี

63123004548 นางสาวกมลรัตน� วงษ�คํา

63123004549 นางสาววาสิตา ประการแก,ว

63123004550 นางสุรินทร�รัตน� แก,วเพชร

63123004551 นางสาวชัชญาภรณ� บัวอง

63123004552 นางสาววันวิสา ทองวิจิตร

63123004553 นางสาวนันทิดา สาเลศ

63123004554 นางสาวบุญธิยา สุขอ,วน

63123004555 นางสาวฑุลิกา รูปทอง

63123004556 นางสาวจิรพันธุ� ตุระเพ็ญ

63123004557 นางจรูญศรี ปรินายวนิชย�

63123004558 นางสาวรุจิรา คัทวี

63123004559 นางสาวจิราภัทร พลกล,า

63123004560 นางสาวทิพรัตน� ทัดเทียม
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63123004561 นายสุรเกียรติ ทองตัน

63123004562 จ.ส.ตบัญญัติ สัตย� ธรรม 

63123004563 นางสาวศิริวรรณ ทองไทย

63123004564 นางสาวสิริญาพร โยธี

63123004565 นางสาวอรอุมา บัวบาล

63123004566 นางสาวพิมพ�ชนก คําสม

63123004567 ว8าที่ ร.ต.รชต ธนาภารุ8งเรือง

63123004568 นางสาวกฤษฎาภรณ� สิทโท

63123004569 นางสาวอัญธิกา ชุมชัย

63123004570 นางสาววิชดา สุตะพันธ�

63123004571 นางสาวเพ็ญนภา บุญตาโลก

63123004572 นางสาวสุวนีย� บุญจักษุ

63123004573 นางสาวอภัสรา เคนท,าว

63123004574 นางสาวพัชรินทร� สมสุข

63123004575 นายกตัญVุตา จรรยาเลิศ

63123004576 นางสาววีนัสรินทร� พุทธบุตร

63123004577 นายมีชัย ทองคํา

63123004578 นางสาวสิรีธร สาธรราษฎร�

63123004579 นางสาวสาธกา เกรินเกริก

63123004580 นางสาวเจนจิรา ทองคํา

63123004581 ว8าที่ร,อยตรีหญิงกนกพร เทศชัย

63123004582 นางสาวธนธร สวยรูป

63123004583 นายอภิวัฒน� คําสวัสด์ิ

63123004584 นายสันติภาพ รอบแคว,น

63123004585 นางสาวธัญชนก ภูคํา

63123004586 นางสาวสุดารัตน� วรรณพัฒน�

63123004587 นางสาวนพรัตน� มังสา

63123004588 นางสาววารุณี สังธรรมมา

63123004589 นางสาวเบญจวรรณ มะโนชาติ

63123004590 นางสาวณัฐธิดา ทองเพ็ญ
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63123004591 นายปารย�ภูมิ โชติการ

63123004592 นายพีระพัฒน� เหม้ือนงูเหลือม

63123004593 นายอัษฎายุธ ยางนอก

63123004594 นางสาวขนิษฐา ฝQายบุตร

63123004595 นายชัยวัฒน� พันธนาม

63123004596 นายภวิศ พิมพ�แน8น

63123004597 นางสาววิชุดา ศรศิริ

63123004598 นางสาวภมลภรณ� พิมพกุล

63123004599 นางสาวนิตยา พ8อค,า

63123004600 นางสาวฐิติมา ธุระพันธ�

63123004601 นางสาวภัทรา เรืองสัตย�

63123004602 นางสาวกรรณิการ� อนุฤทธ์ิ

63123004603 นายวิโรจน� สุขตน

63123004604 นางสาวสุรีมาศ ยาวะโนภาสน�

63123004605 นางสาววรรณิศา สายมาลี

63123004606 ว8าที่ร,อยตรีหญิงวีนารินทร� ดอกรักษ�

63123004607 นางสาวสุพรรษา หอมอ,ม

63123004608 นางสาวพัชรีภรณ� เสียงล้ํา

63123004609 นายทรงเกียรติ อ8อนจิตร

63123004610 นางสาวพัชรณิภา ราชิวงศ�

63123004611 นายธนวัต เรือนเงิน

63123004612 นางสาวพนิดา ศรีสุราช

63123004613 นางสาวป<ญธิมาภรณ� วงศ�ราชา

63123004614 นางสาวกมลพร นารินรักษ�

63123004615 นางสาวสุปราณี ศรีสมบัติ

63123004616 นางสาวนัฐพร เรืองหล,า

63123004617 นางสาวอนุธิดา บุญยืน

63123004618 นางสาวภารัชฎา ภาพสิงห�

63123004619 นางสาวจุฑามาศ วันชา

63123004620 นางสาวอารีรัตน� สุระนารถ
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63123004621 นางสาวปJยะดา แก,วเชียงทอง

63123004622 นางสาวขนิษฐา แสงคํา

63123004623 นายวรภัทร แสนพันธุ�

63123004624 นางสาวนริศรา ชาตะวราหะ

63123004625 นายฐิติวัฒน�  ัคันศร

63123004626 นางสาวสุดารัตน� ศรีสุข

63123004627 นางสาวสมประสงค� กินสุข

63123004628 นางสาวเนตรนภา อุ8นเรือน

63123004629 นายจุมพล โคตุทา

63123004630 นางสาวเพ็ญพร อ8อนสงฆ�

63123004631 นางสาวนริศรา จินดาวุฒิกุล

63123004632 นายอมรศักด์ิ ประเสริฐศรี

63123004633 นายสุทธิรัก ชาดง

63123004634 นางสาวศศิธร คชยาพันธ�

63123004635 นายสาธร คุณสุทธ์ิ

63123004636 นางสาวสุกัญญา พราวศรี

63123004637 นายอนุสรณ� ทุ8งหลวง

63123004638 นางสาวยุภาพร สุขดี

63123004639 นางสาวปริญญรัตน� วินทะไชย

63123004640 นางสาวนุชราพร ประดับศรี

63123004641 นายอัครวิชญ� บุญใส

63123004642 นายอภิศักด์ิ สุคําภา

63123004643 นางสาวปภาวี เหล8าน,อย

63123004644 นางสาวพลอย โปร8งป<ญญา

63123004645 นางสาวรติรัตน� อยู8สุข

63123004646 นางสาวศุภาวี น,อยบัวทิพย�

63123004647 นางสาวชลธิชา โกยกอง

63123004648 นางสาวรัตนาภรณ� สมบูรณ�

63123004649 นายจิรานุวัฒน� จันทสาร

63123004650 นายกฤติพงศ� พาเจริญ
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63123004651 นายธนพล ชัยสิทธ์ิ

63123004652 นางสาวสรญา มุสิกา

63123004653 นายวรัทยา สุวรรณ

63123004654 นางสาวมณีรัตน� ศรีษะธาตุ

63123004655 นางสาวชไมพร ทุมตา

63123004656 นายพนมทวน เรืองศรี

63123004657 นางสาววิไลพร ทาคําห8อ

63123004658 นายภานุเกียรติ สืบสําราญ

63123004659 นางสาวพจมาลย� สัณฑมาศ

63123004660 นางสาวพัชรินทร� สมทิพย�

63123004661 นางสาวสุกิตตรี ปาทาน

63123004662 นางสาวปารีณา แก,วเนตร

63123004663 นางราตรี อนุวรรณ

63123004664 นายธนัตถ�สิษฐ� พลแก,ว

63123004665 นางสาวรัตนา กางก้ัน

63123004666 นางสาวอําไพพรรณ ส8งสุข

63123004667 นางสาววิสุดา สายเมฆ

63123004668 นายโชคดี ตันติไพจิตร

63123004669 นางสาวสุภัสสร ศรัทธานุ

63123004670 นางสาวอรอนงค� ทองเถาว�

63123004671 นางสาวสุภาพร กุลโชติ

63123004672 นางสาวกนกวรรณ วุฒสังข�

63123004673 นางสาวจรรยา กาเผือก

63123004674 นางสาวนภาภรณ� มหานิล

63123004675 นายวงศกร บัวจันทร�

63123004676 นางสาววารุณี สุภาว�

63123004677 นายเฉลิมเกียรติ ใจแก,ว

63123004678 นายเฉลิมพงษ� จารุตัน

63123004679 นางสาวนารีรัตน� ศิริรักนาวี

63123004680 นายชัยรัตน� เมืองงาว
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63123004681 นางสาววิชชุดา ก,อนคําดี

63123004682 นางสาวศิริลักษณ� นิกุล

63123004683 นางสาวเกษมณี วงศ�บุญมา

63123004684 นางสาวประภาพร งาสนิท

63123004685 นางสาวเกศกานดา มีทรัพย�

63123004686 นางสาวนุชฎาภรณ� คํายอด

63123004687 นางสาวอมรรัตน� ลาวัลย�

63123004688 นายนเรค อุปถัมภ�

63123004689 นายธนภัทร วันทา

63123004690 นางสาวประภาศิริ ต้ัง โชค ธน นันท� 

63123004691 นางสาวพรธุรี ชาวตุ,ม

63123004692 นายอาทร แสงนิล

63123004693 นางสาววิลาวัลย� กระอาจ

63123004694 นางสาวดาราวดี บุญทศ

63123004695 นางสาวโซเฟUย แมเราะ

63123004696 นางสาวชญานุช ชาตะเคน

63123004697 นายพุฒิพงศ� มหาอุตร

63123004698 นางสาวมัณฑนา คูหา

63123004699 นายเทพฤทธ์ิ ภู8รักษ�

63123004700 นางสาวพัชราภรณ� อรุณรักษา

63123004701 นายอดิศักด์ิ บุราไกร

63123004702 นางสาวคณิตา นิลนนท�

63123004703 นายแก,ว มณีเนตร

63123004704 นายฐยศ คงเมือง

63123004705 นางสาวปาจรีย� แสงชาติ

63123004706 นายธนะเศรษฐ ทานะกาศ

63123004707 นางสาวศิริยา โกลาศรี

63123004708 นายธนภัทร น,อยแก,ว

63123004709 สิบเอกหญิงกาญจนา เชื้องาม

63123004710 นางสาวภัสราภรณ� เอกนาสิงห�
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63123004711 นางสาวเวณิการ� ขันชะลี

63123004712 นางชนม�นิภา ตินานพ

63123004713 นายอนิวรรต ศรีพิกุล

63123004714 นางสาวจริยา จันทร�ชัย

63123004715 นางสาวสุนิสา พลเมือง

63123004716 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีวิชา

63123004717 นางสาวรัชดา โฉมเฉลา

63123004718 นางสาวนุชระวินท� ภูมิรัตน

63123004719 นางสาวอมรศรี คนยืน

63123004720 นางสาวจันทนา มาคะจันทร�

63123004721 นายศุภวุฒิ ภูยาทิพย�

63123004722 นางสาวอุมา โคตรอาษา

63123004723 นางสาวสรัญญา ธุลีลาย

63123004724 นายศุภชัย ศรีแสง

63123004725 นางสาวกุลจิรา แสนวัง

63123004726 นางสาวปJยะรัตน� ไชยโคตร

63123004727 นางสาววรัชยา รักษาบุญ

63123004728 นายสภัทรพงษ� สุวรรณเพ็ชร

63123004729 นางสาวกานต�มณี สายทา

63123004730 นางสาววรวลัญช� วีระพงษ�

63123004731 นางสาวปJยะวรรณ ไชยนุประภา

63123004732 นายชัยวัฒน� นวลเพ็ญ

63123004733 นางสาวแพรวนภา โคตรอาษา

63123004734 นางสาวสุชีรา ผ8านจังหาร

63123004735 นางสาวกาญจนา แก,วพิลา

63123004736 นางสาวสุฑาวรรณ แสงเพลิง

63123004737 ส.ต.อ.พิพัฒน�พงศ� จันทํา

63123004738 นางสาวจริญญา อยู8เมฆะ

63123004739 นางสาววศินี เฉียบแหลม

63123004740 นางสาววิรากานต� นามวงศ�
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63123004741 นางสาวกัญญา กอศักด์ิ

63123004742 นางสุภาพร อุ,มบุญ

63123004743 นายณัฐิวุฒิ สุรเพ็ญ

63123004744 นางสาวจุฑามาศ วงษาเภา

63123004745 นางสาวมานิตา ตาต8อม

63123004746 นางสาวกิตตินา กุกสันเทียะ

63123004747 นางสาวสุกัญญา มุ8งหมาย

63123004748 นางสาวอัฐภิญญา บุญตะวัน

63123004749 นางสาวพรรณิภา สุวรรณพันธ�

63123004750 นางสาวณัฏฐปภาอร กองคํา

63123004751 นายอนันต�สิทธ์ิ พลศรี

63123004752 นางสาวจตุพร ศรีสมมาตย�

63123004753 นายทศพร จําปาเมือง

63123004754 นางสาวกิตติยากร แก,วเหลา

63123004755 นายศิลาวุฒิ แก,วคํากอง

63123004756 นางสาวธิรดา แข็งแรง

63123004757 นางสาวชลดา กองไชย

63123004758 นายนันทิพัฒน� บัวนิล

63123004759 นางสาวธมลวรรณ ศาสนนันท�

63123004760 นางสาวอิสริยาภรณ� โพนปลัด

63123004761 นางสาวเบญจวรรณ โคตรอาษา

63123004762 นายศุภชัย โลมารักษ�

63123004763 นางสาวกวินทรา จิตวุธ

63123004764 นางยุวดี ศรีงาม

63123004765 นางสาวสุดารัตน� แขพิมพ�พันธ�

63123004766 นางสาวชรินทิพย� ศรีสุวรรณ

63123004767 นายภูริทัต ศิริวงศ�

63123004768 นางสาวปฎิมาภรณ� แพงดี

63123004769 นายกฤตธัช วสุเพ็ญ

63123004770 นางสาวนลิณา โคตรสขึง
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63123004771 นายเอกชัย มวลสุข

63123004772 นายเกรียงไกร กุลโพนเมือง

63123004773 นางสาวตรีรัตน� ลาภา

63123004774 นางสาวศุภลักษณ� โทบุตร

63123004775 นางสาวอัญชนา เชื้อคําจันทร�

63123004776 นางสาวจุฑามาส กาวีละ

63123004777 นายสมภพ จันทร�เปรียง

63123004778 นายพีรพัฒน� คําแก,ว

63123004779 นางสาววราภรณ� ส8งเสริม

63123004780 นางสาวศยามล อุดมพันธ�

63123004781 นางสาวดวงจันทร� สมชื่อ

63123004782 นางสาวอนุชิดา คําสวัสด์ิ

63123004783 นางสาวศิวาภรณ� พิเดช

63123004784 นางสาวลภัสกร ประสงค�สุข

63123004785 นางสาวณัตพร เข็มทอง

63123004786 นางสาวรัชฎาพร ศิลาลอย

63123004787 นางสาวสุดารัตน� บุตตะ

63123004788 นางสาวปJยพร อาภรศรี

63123004789 นางสาวสาธิตา พุ8มจันทร�

63123004790 นางสาวประภากร หาญธงไชย

63123004791 นางสาวเสาวนีย� มีคุณ

63123004792 นางสาวสุธาทิพย� เกษียร

63123004793 นางสาวปนัดดา ศิริธรรม

63123004794 นายอนุวัช หลานเศรษฐา

63123004795 นางสาววชิราภรณ� วิทยาขาว

63123004796 นายณัฐปภัสร� ดาศรี

63123004797 นางสาวพวงผกา จันทร�สาม

63123004798 นางสาวศุภธิดา มากมูล

63123004799 นางสาวณัฐฎาภรณ� ขันโท

63123004800 นายอนิวรรต แสนศรี
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63123004801 นายคเชนทร� แก8นจันทร�

63123004802 นางสาวธัชรินธร ไกรพันธ�

63123004803 นายหาญณรงค� ธงหาร

63123004804 นางสาวชัชชษา รุ8งมี

63123004805 นางสาวอุไลพร เหลาทอง

63123004806 นางสาวชญาภา บางวิเศษ

63123004807 นางสาวบรรจง สมาจารย�

63123004808 นางสาวขนิษฐา สิมพันธ�

63123004809 นางสาวพิชญธิดา บุญให,

63123004810 นางสาวสุนันทา มูลคํา

63123004811 นางสาวณัฎรดา อุทุมมา

63123004812 นางสาววิภาวดี อรอินทร�

63123004813 นางสาวฟ:าศิริ ไชยโกฏิ

63123004814 นางวนิดา สุขตน

63123004815 นายปฐวี พร,อมญาติ

63123004816 นายศราวุธ พลหาญ

63123004817 นางสาวมณฑิรา ภูโปร8ง

63123004818 นายศตวรรษ กอดแก,ว

63123004819 นางสาวประภาสิริ โสดี

63123004820 นายวิจารย� จอกนาค

63123004821 นายกฤษณะ หลักหาญ

63123004822 นางศิริรัตน� จันทัง

63123004823 นางสาวพรนิภา โสมาบุตร

63123004824 นางสาวศุภาวรรณ คุณวันดี

63123004825 นางสาวขวัญใจ แพงคุณ

63123004826 นายอนุพงษ� ทองจันทร�

63123004827 นางสาวอินทุภา แสนทวีสุข

63123004828 นายจักษณา ฟองดา

63123004829 ว8าที่ร,อยตรีจักรกฤษณ� ทองอ,ม

63123004830 นางสาวญาดา วงค�แสง

หน,า 161 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123004831 นางสาววรรณิภา ภูมิศรี

63123004832 นายวุฒิวัฒน� บุญทวียศวัฒน�

63123004833 นางสาวศศินา นาคประสิทธ์ิ

63123004834 นายชวภณ โพธ์ิน,อย

63123004835 นายสิทธิพล จันทมาศ

63123004836 นางสาวจตุพร พิลารักษ�

63123004837 นางสาวประภัสสร ทีฆะ

63123004838 นายกวิน กุมปรุ

63123004839 นายอภิชาติ ตาลทรัพย�

63123004840 นางสาวปริศนา งามฉลาด

63123004841 นางสาวอลิสา ฝ<]นกา

63123004842 นายชาญชัย บุ8งหวาย

63123004843 นายเพ่ิมพล บัวจันทร�

63123004844 นางสาวสุพิชชา ทาจิตร

63123004845 นายเอกพล บุญวิภัทรเสวี

63123004846 นางสาวเยาวภา ภาระเวช

63123004847 นางสาวอารียา สืบศรี

63123004848 นางสาวภรณี กวยสกุล

63123004849 นางสาวฉัตรวรุณ กาฬหว,า

63123004850 นางสาววิภาวดี คงอุ8น

63123004851 นางสาววาสิฐี บุดดีเสาร�

63123004852 นางศิรินภา หงษ�ทะนี

63123004853 นายเจษฎาภรณ� ศรีหาพงษ�

63123004854 นางสาวจันจิรา พันธ�พูล

63123004855 นายวีระ ชัยรัมย�

63123004856 นางสาวจริยานาฎ แสนสุข

63123004857 นางสาวสุลักษณา ปุยวงค�

63123004858 นางสุดารัตน� มาตย�วิเศษ

63123004859 นางสาวเกตุวรางค� ประพรม

63123004860 นางสาวเกศา พวงประยงค�
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63123004861 นายวุฒิพงษ� น,อยพรหม

63123004862 นายนฤปนาท สมศรี

63123004863 นางสาวรัชนี ซาเสน

63123004864 นางสาวฐาปนีรัตน� นาสารี

63123004865 นางสาวพิมสิริ ศุภกรรม

63123004866 นางสาวสุธิดา วงษ�ศรีแก,ว

63123004867 นางจงรักษ� ภูลายยาว

63123004868 นางสาวสุพัตรา พรมลา

63123004869 นางสาวจุฑามาศ ติยานันทิ

63123004870 นางสาวกิริตา เมืองโคตร

63123004871 นางสาวกรกนก พันธุ�รัส

63123004872 นางสาวอาฬิสา แสงเพชร

63123004873 นางสาวภัทธนันท� เย่ือใย

63123004874 นางสาวกฤษณา หลอดทอง

63123004875 นายกิติชัย จุลทัศน�

63123004876 นายธนวัฒน� พลศิลา

63123004877 นางสาวพิมพ�ชนก ทองถม

63123004878 นางสาวนฤมล อ8อนหวาน

63123004879 นายรัฐพงษ� สีลากุล

63123004880 นายธีรวิชธนิน รฐาธนโชติธนผล

63123004881 นางสาวชนกสุดา สาระกุล

63123004882 นางสาวมลนภา ศรีแสง

63123004883 นางสาวนิศามณี วันคํา

63123004884 นางสาวรัชฎวรรณ บุสภาค

63123004885 นายณฐพงค� พิลา

63123004886 นางสาวรักษ�สุดา วงษ�สวรรณ�

63123004887 นางสาวสุจิตรา ทากุดเรือ

63123004888 นางสาวกานดา พิกุลศรี

63123004889 นางสาวสุนันธิณี นาคแสง

63123004890 นางสาวนุชศรา ภูมิฐาน
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63123004891 นางสาวดารินทร� สุขบรรเทิง

63123004892 นายทนงศักด์ิ ย่ิงล้ํา

63123004893 นายกนกศักด์ิ ยาตะคุ

63123004894 นางสาวอมรลักษณ� วงศ�ทอง

63123004895 นางสาวณัฐกมล สุปะโกสังข�

63123004896 นางสาวพรรณิดา สายไพสงค�

63123004897 นายนราธร ชรินทร�

63123004898 นางสาวภัทรสุดา เอกบุญ

63123004899 นายวัชระ ชัยมัง

63123004900 นางสาวนภัทรศรา เลียบไธสงค�

63123004901 นางสาวยวงเงิน ศรีหาวงค�

63123004902 นางสาวโพธ์ิศรีวรรณ พรหมโคตร

63123004903 นางสาวเจษฎาพร มูลหล,า

63123004904 นายอนันต� ต้ังวิรุฬห�วณิช

63123004905 นายอดิเทพ วิลามาศ

63123004906 นางสาวศิวาพร เผือกย้ิม

63123004907 นายไพบูรณ� บุญหล,า

63123004908 นายชัยวัฒน� วิชาชัย

63123004909 นายพิสิษฐ� โสสีสุข

63123004910 นางสาวพรนภา กันดี

63123004911 นางสาวศุภสร บุญประสม

63123004912 นางสาวอริสา สีเลิศ

63123004913 นางสาวสรัญญา กุหลาบขาว

63123004914 นางสาวสุดารัตน� สุขชัย

63123004915 นายพงศ�ภัทร พันธ�ปรีชา

63123004916 นายคมสัน สุขแล,ว

63123004917 นางสาวศนันท�ญา คําศักดา

63123004918 นางสาวศญามณ พันธ�สว8าง

63123004919 นางสาวสุภัชชา ฉัตรธนาธรรม

63123004920 นางสาววินิตา อุปถัมภ�
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63123004921 นางสาวนิตยา วานุนาม

63123004922 นางสาวพิณภา สายเสน

63123004923 นางสาวรุ8งทิพย� พาโยพัด

63123004924 นางสาวคัทลียา นรมาตร

63123004925 นางสาววรรณิภา บุญส8ง

63123004926 นายศักรินทร� ไกยะวินิจ

63123004927 นางสาวอ,อยใจ สีหมอก

63123004928 นางสาวจิดารัตน� กงจักร

63123004929 นายพันธกานต� ศรีคํา

63123004930 นางสาวกรองแก,ว ใจตรง

63123004931 นางสาวพวงทอง บริบูรณ�

63123004932 นางสาววราพร สีดาสาร

63123004933 นางสาวอัจฉราพร รัชกุล

63123004934 นางสาวกันยารัตน� สุวรรณเพชร

63123004935 นางสาววัชราภรณ� หน8อแก,ว

63123004936 นางสาวณัชณิชา คามจังหาร

63123004937 นางสาวเบญจมาศ วงษ�ลคร

63123004938 นายปณิธาน พรหมศรี

63123004939 นายนรวัฒน� สมใจ

63123004940 นางสาวจิราวรรณ ภูงามเงิน

63123004941 นางสาวโยธกาญจน� บุญศรี

63123004942 นางสาวนิภาวรรณ แปลกศรี

63123004943 นางสาวฐิติรัตณ� อุตราษฎร�

63123004944 นางสาววนิดา สังโขบล

63123004945 นางสาวอลิตา ศรีสุข

63123004946 นายพิทักษ�สันต� บุญไทย

63123004947 นางสาวอุบลรัตน� สุภาคาร

63123004948 นายขจรศักด์ิ สีหะวงษ�

63123004949 นางสาวณภาภัช คําสามปอน

63123004950 นางสาวณัฎชานันท� เขียวสังข�
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63123004951 นางสาวจรัญญาพร คําพรม

63123004952 นายวรานนท� ภู8ตระกูล

63123004953 นายนิวัตร จันทะมาตย�

63123004954 นายประเสริฐ มังคละทน

63123004955 นางมยุรี จานดี

63123004956 นายสุบิน จันทร�เภา

63123004957 นางสาวณภรษ�วลัญช� ปลื้มกิตติยากรณ�

63123004958 นางสาวศศิมาภรณ� แสงงาม

63123004959 นางสาวสุวนันท� วงศ�น,อย

63123004960 นางสาวสุนิสสา พามี

63123004961 นางสาววรรณวิสา ร8มเย็น

63123004962 นางสาวศิรดา บํารุงรัตน�

63123004963 นางสาวขวัญฤทัย นัยเนตร

63123004964 นางสาวดวงฤทัย ทัดเทียม

63123004965 นายภัทรพงศ� เอื้ออรัญโชติ

63123004966 นางสาวเบญจมาศ จอมคําสิงห�

63123004967 นางสายทอง ภู8สีทอง

63123004968 นางสาวนิดา เพียรมี

63123004969 นายสายฟ:า กะการดี

63123004970 นางสาวศิริลักษณ� สายสมาน

63123004971 นางสาวกรรณิการ� วงศ�บุตรศรี

63123004972 นางศิวภา จันทร�กอง

63123004973 นายเกียรติทรงฤทธ์ิ ทองมนต�

63123004974 นายภาคภูมิ หมายม่ัน

63123004975 นางวัลย�ลดา ชัยสงครามธนทัต

63123004976 นายเทพรังสรรค� อันโน

63123004977 นางสาวปนัดดา การะเกตุ

63123004978 นางสาวนลินรัตน� ราบุรีธนกาญจน�

63123004979 นางสาวชารินี ทองอินทร�

63123004980 นางสาวชุติมา แก,วอาจ
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63123004981 นางสาวอิสรีย� ชนะกุล

63123004982 นางสาวสกุลรัตน� ไชยพร

63123004983 นางสาวรชา โสมณี

63123004984 นางสาวศิริลักษณ� ทองสุ

63123004985 นางสาวศิรินันท� จันทร�หัวโทน

63123004986 นางสาวฐิติพร จันทา

63123004987 นายสุรจิตต� พรมลาย

63123004988 นางสาวชฎาธร สําราญวงศ�

63123004989 นางสาวสิรารัตน� ปะนัง

63123004990 นายนฤพล คําศรี

63123004991 นางสาวสุนทราภรณ� แสงงาม

63123004992 นายณรงศักด์ิ วันดี

63123004993 นางสาวสุมิตรา ทองอ8อน

63123004994 นางสาวชนิกานต� แก8นแก,ว

63123004995 นางสาวนริศรา บุญโม[ะ

63123004996 นางสาวปJยนุช ห,องแซง

63123004997 นางสาวศิริพร ศรีสมรรถการ

63123004998 นายรชต เตมิยสูต

63123004999 นางสาวพิมพาภรณ� นัยน�กานต�

63123005000 นายวินทกร สายชารี

63123005001 นางสาวลูกศร อกอุ8น

63123005002 นางสาวกัญชพร ขําบุญเกิด

63123005003 นายพงศ�พล นวลวัฒนะ

63123005004 นางสาวกนิษฐา จันทร�อุไร

63123005005 นางวิชชุดา ทิตะพันธ�

63123005006 นายภูริทัต จํานงนอก

63123005007 สิบตํารวจตรีกิตติภูมิ มะลิซ,อน

63123005008 นางสาวรุ,งประภา ต้ังวิรุฬห�วณิช

63123005009 นางสาวมุกดา ราโช

63123005010 นางสาวสุดารัตน� วงศ�ฟองทอง
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63123005011 นายคณิน คุณมาศ

63123005012 นายอริญชย�วิธน� ทอนศรี

63123005013 นายวัชรพงษ� คําจันทร�

63123005014 นายรณชัย จันทัย

63123005015 นางสาวกาญจนา พลภักดี

63123005016 นายสุวิทย� จักสุมาศ

63123005017 นายเกริกเกียรติ นันตะบุตร

63123005018 นางสาวณัฐณิชา ศศิพนมทอง

63123005019 นายเกียรติศักด์ิ อินทรสอน

63123005020 นายธรรมรัตน� ก,อนทอง

63123005021 นางสาวจรูญรัตน� จันทุมา

63123005022 นางสาวนิภัสตรา ศรีแก,ว

63123005023 นางสาวอรจันทร� ป<ทมะ

63123005024 นางสาวสุณิสา อสิกัน

63123005025 นายกิตติฤทธ์ิ บานชื่น

63123005026 นายนิธิ พุทธจักร�

63123005027 นายอมรเทพ จันทะสาร

63123005028 นางสาวสุปราณี ศรีสมบัติ

63123005029 นางสาวปุญญิสา เนื้อแก,ว

63123005030 นายสุทัศน� นวลแสง

63123005031 นางสาวสุมิตราพร จุลทัศน�

63123005032 นางสาวสรัญญา แสงสกุล

63123005033 นางสาววันทนีย� ธรรมพร

63123005034 นายปริวรรต เมืองแวง

63123005035 นายศตวรรษ มะโนบาล

63123005036 นายอาคม ศรีพรม

63123005037 นางสาวปทุมพร ทานะกาศ

63123005038 นายทินภัทร นาบ,าน

63123005039 นางสาวชญาณี บุญไพโรจน�

63123005040 นางสาวธัญรัตน� อาจดวงดี
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63123005041 นายเสกสรรค� สุดี

63123005042 นายพิมลจิตร ภูมิพันธ�

63123005043 นางจินตนา จันครา

63123005044 นายนันทศักด์ิ พุฒศรี

63123005045 นางสายพิน สุวรรณเวียง

63123005046 นางสาวกาญจนา สมวงศ�

63123005047 นางสาวสุภาภรณ� กุลบุญญา

63123005048 นางสาวคณัสนันท� ทองสุ

63123005049 นางสาวสุดารัตน� ศรีพรม

63123005050 นางสาวอภิญญา สุธรรมา

63123005051 นางสาวนุชนารถ ดวงธนู

63123005052 นางสาวญาณี สีฟ:า

63123005053 นายจตุพร สังข�โกมล

63123005054 นายจิรโชติ พัฒชา

63123005055 นายจิราวัฒน� พันศรี

63123005056 นางสาวทราภรณ� พิมพ�สุทธ์ิ

63123005057 นางสาวอรพรรณ ทองเกลียว

63123005058 นางวิภาวดี สมทิพย�

63123005059 ว8าที่ ร.ต.หญิงยุวดี ราษีทอง

63123005060 นายเกียรติศักด์ิ มาลีหวล

63123005061 นางสาวสุกะพัช สิงห�มาตร

63123005062 นายสิงหนาท วรษา

63123005063 นางสาวกริชสุดา จันทวี

63123005064 นางสาวณัฐณิชา สมสนิท

63123005065 นางสาวชนากานต� พันธ�ยงค�

63123005066 นางสาวดอกเตย อุทโท

63123005067 นางสาวสุธารินี ใจละม8อม

63123005068 นางสาวชลิตา นามแก,ว

63123005069 นางสาวพัชรนันท� กันภัย

63123005070 นางสาวนิลวัฒน� อาจวาที
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63123005071 นายวิษณุพงษ� คงชาติ

63123005072 นางสาวอังคทิวา บุญศักด์ิ

63123005073 นางสาวจันทรา ประดับสุข

63123005074 นางสาวสุนัฐดา สารภาค

63123005075 นายยอดวิชัย ชามนตรี

63123005076 นายอรรถดนัย หาป<ญนะ

63123005077 นางสาวอังศุมาลี บุญอุ,ม

63123005078 นางสาวพัฒน�นรี พัBสสร

63123005079 ว8าที่ร,อยตรีปJยะพงษ� ขันอ8อน

63123005080 นางสาวสุนิสา อรอินทร�

63123005081 นางสาวสายสมร โพนสารี

63123005082 นางสาวจุฑามาศ บุญศร

63123005083 นางสาวศรสวรรค� ทับแสง

63123005084 ว8าที่ร,อยตรีกฤษณวรรณ หงษ�งาม

63123005085 นายกิตติพัฒน� ประโคทะสิง

63123005086 นายสันติ ย่ังยืน

63123005087 นางสาวธนพร อุ8นพันธ�

63123005088 นางสาวฐาปนีย� ทีปวัฒน�

63123005089 นางสาวณัฐณิชา ราชกรม

63123005090 นางสาวนรารัตน� สมนึก

63123005091 นายวีระพล สุนิพันธ�

63123005092 นางสาวจริญญา บุสยาตรัส

63123005093 นางสาวจันทร�จิรา เพ็งพา

63123005094 นางสาวนุชฎาภรณ� สุริวัตร

63123005095 นายอมรชัย ตาแสง

63123005096 นางสาวสุนิษา เหล8าบุรี

63123005097 นายสิทธิชัย นาเมืองรักษ�

63123005098 นายศุภกร เมธาภัทรกุล

63123005099 นางสาววิลาวัลย� ชินนะแสง

63123005100 นางสาวอมรรัตน� มนตรั
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63123005101 นางสาวธนัชชา เพ็งพันธ�

63123005102 นางสาวชรินรัตน� สายลุน

63123005103 นางสาวอมรรัตน� สุวะโสภา

63123005104 นายชนินทร� หงษา

63123005105 นางสาวลลิตา เหมาะดีหวัง

63123005106 นายบุญคํ่า ทานุจันทร�

63123005107 นางสาวศศิวิมล หัวคํา

63123005108 นางสาวกัญญารัตน� ราชเจริญ

63123005109 นางสาวสร,อยสุนีย� องอาจ

63123005110 นางสาวสุมินตรา รอบแคว,น

63123005111 นางสาววรรณิภา มัชปะโต

63123005112 นางสาวอนุธิดา นิลพันธ�

63123005113 นายเจตวัฒน� มหาโคตร

63123005114 นางสาวนภัสสร กางแก,ว

63123005115 นายสุริยา ชมภูจันทร�

63123005116 นางประเสริฐ วิลัยแก,ว

63123005117 นางสาวจิรวัฒน� หาญจิตร

63123005118 นางสาวเกตุวดี คุนานัง

63123005119 นางสาวภิญญารัตน� มหาวงค�

63123005120 นางสาวภาวินี โงนเงิน

63123005121 นางสาววนิดา พรมสิทธ์ิ

63123005122 นางสาวภานุดา คําศิริ

63123005123 นายดนัย โคตรอ8อน

63123005124 นางสาวดวงสุรีย� ผลาเลิศ

63123005125 นางสาวขนิษฐา จําปาศักด์ิ

63123005126 นางสาวสุนิสา หมอนคํา

63123005127 นางสาวลัดดาวัลย� แก,วเนตร

63123005128 นางสาวพรพิชญ� แสงสิทธิกุลชัย

63123005129 นางสาวยุภา พิมลี

63123005130 นางสาวกนกวรรณ คงสม
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63123005131 นายณัฐพล บรรพตาธิ

63123005132 นางสาวนิติพร หอมหวล

63123005133 นางสาวอาทิตยา แซ8ลิ้ม

63123005134 นางสาวรัศมี เจริญศรี

63123005135 นางสาวจริยา ทองชื่น

63123005136 นางสาวสมฤดี มะธิปJไข

63123005137 นางสาวนิภาพร ผิวทอง

63123005138 นายอรรถพล บานฤทัย

63123005139 นางสาวเกสร เดชอุดม

63123005140 นางสาวพนิดา ตองอบ

63123005141 นางสาวปรียานันท� จันทะพันธ�

63123005142 นางสาวสุดารักษ� ไหลหลั่ง

63123005143 นายวิวรรธน� เลิศมนเฑียร

63123005144 นางสาวกิตติมา บุตรวัต

63123005145 นายถาวร แสงโพธ์ิ

63123005146 นางสาวขนิษฐา บุญแก,ว

63123005147 นายศราวุฒิ พรหมพิลา

63123005148 นางสาวกัลยา วงค�เหลา

63123005149 นางสาววรางคณา วโรรส

63123005150 นายมารวย วุฒิพิศุทธ์ิกุล

63123005151 นางสาวอนงค�นาฎ ทุลศิลปW

63123005152 นางสาวสิริรัตน� ผาสุก

63123005153 นายสุรเกียรติ นวลยานัส

63123005154 นายฤทธิรงค� สมเทพ

63123005155 นางสาวสุดารัตน� ในจิต

63123005156 นางสาวจรัสศรี ปJยไพร

63123005157 นางสาวกาญจนา คิดดีจริง

63123005158 นายวิชรุธย� ราชชมภู

63123005159 นายธนากร ไกรวงษ�

63123005160 นายณัฐพงษ� อุทธา
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63123005161 นางสาวสุเพ็ญพร ป<ตเสน

63123005162 นางสาวภาริณี ประวิง

63123005163 นางสาวรัตนา ด,วงลอย

63123005164 นายกิตติกรณ� ประมวล

63123005165 นางสาววรรณภา เรืองธรรม

63123005166 นางสาวกนกวรรณ รัตนวัน

63123005167 นางสาวนฤทธ์ิศรา คําปาน

63123005168 นางสาวพรสุดา พัดริม

63123005169 นางสาวณณิชา บุญเพ็ญ

63123005170 นายอนุรักษ� วันอ8อน

63123005171 นางสาวเยาวลักษณ� ทองโชติ

63123005172 นางบุษบา โสมาลีย�

63123005173 นางสาววริศดา พรหมมา

63123005174 นางสาวอังควรา สุนทรพุทธศาสน�

63123005175 นางสาวชลธิดา สุวรรณไตรย�

63123005176 นายทินวัตร นารี

63123005177 นางสาวปJยธิดา ฤทธิรณ

63123005178 นายธนิต สุขแก,ว

63123005179 นายธันญาวัตน� เพชรพันธ�

63123005180 นางสาววิภาดา พันธ�มะลี

63123005181 นายคมสรรค� เกิดบ,านเป:า

63123005182 นางสาวนิติยา ฟองย,อย

63123005183 นางสาวไพรินทร� โคตรอาษา

63123005184 นางสาวอุบลวรรณ พันธ�โคตร

63123005185 นางสาวพัฒนา ไชยรักษ�

63123005186 นางสาววรารัตน� ภาคศิริ

63123005187 นายศุภชัย สีลานาม

63123005188 นางวาสนา ขูลีลัง

63123005189 นายธรณินทร� สุกานันท�

63123005190 นางสาวณัฐฐิรา ศรบุญทอง
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63123005191 นางสาวปวีณ�สุดา โพธินาม

63123005192 นายกฤษกร สุ8มมาตย�

63123005193 นางสาวยุพิน ป<ตเนตร

63123005194 นายปJติ นาพิมพ�

63123005195 นางสาววลีพร อาษา

63123005196 นางสาวณัฐนรี มวลสุข

63123005197 นางสาวเนียนละออ ภาคูกา

63123005198 นายวชิรวิทย� กงเงิน

63123005199 นางสาววาสนา พานทอง

63123005200 นายป<ญญา ผาธรรม

63123005201 นางสาวเสาวลักษณ� นวนผิว

63123005202 นางสาวสุภาพร ศิลาภัย

63123005203 นางสาวขวัญรัตน� บัววิชัยศิลปW

63123005204 นางสาวสุวนันท� กองน,อย

63123005205 นางสาวมุญญรัตน� ขันทอง

63123005206 ว8าที่ร,อยตรีอํานาจ จูแจ8ม

63123005207 นางสาวกมลทิพย� เชื้อบุญ

63123005208 นายธนาชัย ปานเลิศ

63123005209 นางสาวนิภาภรณ� คนครอง

63123005210 นางสาววิจิตรา ปกาสิทธ์ิ

63123005211 นางสาววรรณวิมล รมยะสมิต

63123005212 นางสาวปณตพร บุญญสาร

63123005213 นางสาวพิมพ�ชนก สุภเลิศ

63123005214 นายพงศกร แก,วสมุทร

63123005215 นางสาวพีชญา แสนสมบัติ

63123005216 นายสรายุทธ ทองจันดา

63123005217 นายสัจจพล ธงไชย

63123005218 นางสาวฉัตฑริกา ทัดเทียม

63123005219 นางสาวปวีณา ศรีสุข

63123005220 นางสาวจิดาภา พลเย่ียม

หน,า 174 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123005221 นางสาวฑิฆัมพร ลุสมบัติ

63123005222 นางสาววิไลวรรณ จําปาทอง

63123005223 นางสาวศศินันท� พิมพ�ทอง

63123005224 นางสาวปรีดานุช โพธ์ิอ8อน

63123005225 นางสาวช8อเอื้อง ชุมมุง

63123005226 นางสาวปJยธิดา ไชยรักษ�

63123005227 ว8าที่ร,อยตรีชิษณุพงศ� บุบผาทาเต

63123005228 นางสาวจิตนภา คําหอม

63123005229 นางสาวก่ิงกมล สายสอาด

63123005230 นายธวัชชัย ภูเขียว

63123005231 นายฉัตริน อมรสิน

63123005232 นายณัฐวุฒิ พรมสิงห�

63123005233 นางสาวสุภาพร ไชยสําแดง

63123005234 นางสาวสุดาวดี คุวจันทรานันท�

63123005235 นายเชษฐพล ศรีสิงห�

63123005236 นางสาวศุภนิดา ศรัทธาธรรมกุล

63123005237 นางสาวสิริยา คํ่าคูณ

63123005238 นางสาวเพ็ญธนา พงษ�เหล8าขํา

63123005239 นายปJยะศักด์ิ ลําพุทธา

63123005240 นางจันทร�จิรา ทองจัตุ

63123005241 นายรัชพล หวานเกิน

63123005242 นางสาวชลทกาล สว8างแก,ว

63123005243 นางสาวพรอุมา ทองศรี

63123005244 นายเกริกพล ผ8านสําแดง

63123005245 นางสาวอารีรัตน� สุวะจันทร�

63123005246 นายปJยะวัตร ภูนาชัย

63123005247 นายนิทัศน� ศรีวิชัย

63123005248 นายเกียรติศักด์ิ เรืองประโคน

63123005249 นางพัทธนันท� พวงศิลปW

63123005250 นายนันทศักด์ิ โนรีรัตน�
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63123005251 นางสาวปภาดา บุญสุภา

63123005252 นางสาวจินทณา สีสาลี

63123005253 นางสาวศดานันท� คันศร

63123005254 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีสุธรรม

63123005255 นางสาวสุภัทร�ตรา ทาไข

63123005256 นายกิตติชัย จันทโพธ์ิ

63123005257 นายสุกฤษฎ์ิ เศรษฐไตรรัตน�

63123005258 นางสาวสุพัตรา พานะกิจ

63123005259 นายกฤษณชัย ใจดี

63123005260 นายปริพัตร� วงศ�กาฬสินธุ�

63123005261 นายสุรชัย ศรีเลิศ

63123005262 นางสาวเกตุมณี ชัยสาร

63123005263 นางสาวธัญจิรา พรมเกษ

63123005264 นางสาวสุธิตา สืบสําราญ

63123005265 นางสาวพลอยชญา ประจิตร

63123005266 นายอัครภณ จําปารัตน�

63123005267 นางสาวพรธิดา ธานี

63123005268 นายอิสริยะ ไชยต,นเทือก

63123005269 นางสาวนภาลัย สีสะอาด

63123005270 นางสาวอรอุมา จันทร�แรม

63123005271 นางสาวณัฑภร พลเย่ียม

63123005272 นางสาวปรางณ�ลภัส สาแก,ว

63123005273 นายศุภัช แสนสําราญ

63123005274 นางสาวสุภาวดี สมไชย

63123005275 นายอติกันต� ภูนุภา

63123005276 นางถนัดศรี แต8งยอนรัมย�

63123005277 นายจักรพันธุ� ทองป<ญญา

63123005278 นางสาวกัลยาลักษณ� กองแก,ว

63123005279 นางสาวอรทัย แก,วรักษา

63123005280 นางสาวรุจิรา ศรีดา
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ระดับปริญญาตรี

63123005281 นายณรงค�ศักด์ิ กุลวงศ�

63123005282 นายศิวัช ปทุมพร

63123005283 นางสาวกาญจนาพร พรหมคนซ่ือ

63123005284 นางสาวนรีรัก วรนาม

63123005285 นางสาวบุญแย,ม ศรีเก้ือกลิ่น

63123005286 นายวัชชิรพันธุ� ม่ิงส8วน

63123005287 นายณัฐชัย ศรีมาลา

63123005288 นางจินดาวรรณ จรจรัญ

63123005289 นายอดิศักด์ิ ผมหอม

63123005290 นางสาวกนกวรรณ พงษ�สุวรรณ

63123005291 จ8าเอกสถาพร ขันโมรี

63123005292 นางสาวจุฑามาศ ทวีโรจน�

63123005293 นางสาวรัตนา สายโน

63123005294 นางสาวศิริพร เผ8าสีหา

63123005295 นางสาวจุฑามาศ ชื่นชม

63123005296 นายเกริกเกียรติ สมรัตน�

63123005297 นายสุพัฒน� นามเหลา

63123005298 นางสาวภัทรจิต ม่ันหมาย

63123005299 นางสาวอรอนงค� น้ําหวาน

63123005300 นายอานนท� ถมจอหอ

63123005301 นางสาวณัฐกานต� พละชัย

63123005302 นางสาววิภาดา วงษาทุม

63123005303 นายคงวิวัฒน� อุตมะ

63123005304 นางสาวป<ทมาวรรณ ตาเข็มมุด

63123005305 นางสาววิจิตรา นาอุดม

63123005306 นายวุฒิชัย สิงสู8

63123005307 นางสาววรฤทัย ฉวีรักษ�

63123005308 นางสาวนิภาพร ศิริวรรณ

63123005309 นายกนกชัย เฉลียวพงษ�

63123005310 นางสาวกชมน สมชอบ

หน,า 177 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123005311 นางสาวปาณิศา อินทรบุตร

63123005312 นางสาวนภัสวรรณ โสภาณเวช

63123005313 นางสาวฐานิตา ปริณาพล

63123005314 นางสาวพิมลวรรณ จันทศิลา

63123005315 นางสาวสุมาวัลย� กันแม,น

63123005316 นายกิตติรักษ� ศรีวรรณะ

63123005317 นางสาวบุญเรือง สายงาม

63123005318 นายขจร นรดี

63123005319 นายวรวุฒิ แก,วใส

63123005320 นางสาววริศรา จอมหงษ�

63123005321 นางสาววีรยา พลเย่ียม

63123005322 นางสาวสรารัตน� อ8างแก,ว

63123005323 นางสาวศรัญญา สมานคํา

63123005324 นางสาววารุณี บุตรตะเคียน

63123005325 นางสาวสิริรัตน� ฤกษ�ธนะขจร

63123005326 นางสาวรชต พาหะมาก

63123005327 นางสาววราภรณ� เจริญเชาว�

63123005328 นางสาวกัญญาลักษณ� สรเสริฐ

63123005329 นายดํารงค�เกียรติ เสาทอง

63123005330 ส.อ.ศราวุฒิ ศรีสุข

63123005331 นายทัตพงศ� สุทาบุญ

63123005332 นางสาวกนกวรรณ มะราชลี

63123005333 นางสาวเบญญารัตน� ผุยปุโรย

63123005334 นางสาวสุพัตรา งามศิริ

63123005335 นางสาวนันทริยา นามบุญ

63123005336 นายอลงกรณ� ฐานบํารุง

63123005337 นางสาวสุกัญญา มังคละพลัง

63123005338 นางสาวพรทิพย� ทิพย�อาสน�

63123005339 นายปJติพันธ� บุญปก

63123005340 นางสาวธิดาพร ฉายละออ
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63123005341 นางสาวอุมาพร อาบุญงาม

63123005342 นางสาวนภาวรรณ พุฒพันธ�

63123005343 นางสาวปJยาภรณ� เชื้อเมืองพาน

63123005344 นายเจษฎา พยัคฆ�

63123005345 นายพงศ�พล เชื้อประทุม

63123005346 นางสาวปรีย�นันท� ศรีลาศักด์ิ

63123005347 นายนันทวุฒิ ทองใบ

63123005348 นางสาวปวีนา ดวงแก,ว

63123005349 นายเดโชชัย คําพันธุ�

63123005350 นางสาวกมลพร เจือทอง

63123005351 นายชัชวาลย� อนุวัยยา

63123005352 นายกฤตกร ประสาทศรี

63123005353 นายกร พันธุ�กิติยะ

63123005354 นางสาวอภิญญา เย็นใจ

63123005355 นางสาวพวงผกา งามนัก

63123005356 นายบรรหาญ เทพบํารุง

63123005357 นางสาวธนัชญา พรมดาว

63123005358 นางสาวรสสุคนธ� ไมตรีพันธ�

63123005359 นายราชกิจ หาญสุด

63123005360 นางสาวอรทัย เสาะสืบงาม

63123005361 นายอิฐธิรัตน� พรมอินตา

63123005362 นางสาวอุษณี วงศ�ชาลี

63123005363 นายกิตติคุณ ตุ,มสังข�ทอง

63123005364 นางสาวอรวรรณ พวงงาม

63123005365 นางสาววราภรณ� แสงจันทร�

63123005366 นางสาวพัชริกา ไชยะ

63123005367 นางสาวรัตนาพร มาลีรัตน�

63123005368 นางสาวสุธิดา เชียงพิลา

63123005369 นางสาวกรรณิกา ชิงชัย

63123005370 นายอาทิตย� เเสงวิเศษ
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ระดับปริญญาตรี

63123005371 นางสาวชิดชนก มาธงไชย

63123005372 นายสุริยา ก,อนคํา

63123005373 นางสาวขวัญชนก พันธุ�พล

63123005374 นางสาวนฤมล พิมพ�ผะกา

63123005375 นางจุฑาทิพย� สระทองแก,ว

63123005376 นางสาวนฤนาท ภูวทิศ

63123005377 นางสาวดวงกมล ธิเดช

63123005378 นายอภิชัย อมรไชย

63123005379 นางสาวกาญจนา ดวงรัตน�

63123005380 นายบรรจบ คชพันธ�

63123005381 นายจักรกฤษณ� ธรรมนาม

63123005382 นางสาวธิดารัตน� ตะเพ็ชร

63123005383 นายชาตรี แก,วญวน

63123005384 นายธารา สุดใจ

63123005385 นายเมธาสิทธ์ิ อุณาศรี

63123005386 นางสาวพรพิมล แสนบุญยัง

63123005387 นางสาวทรายแก,ว ฐานวงศ�

63123005388 นางสาวสํารวย ศรศรี

63123005389 นางสาวเจนจิฬา มูลสาร

63123005390 นายคณพศ จันธิดา

63123005391 นางสาวสรัญญา ทองทํามา

63123005392 นางสาวศิริวรรณ ไชยสุวรรณ

63123005393 นางสาวกาญจนา ชุมสงค�

63123005394 นายสิทธิเดช ทองมาก

63123005395 นางสาววิชชุฎา แก8นกุล

63123005396 นายทัชรัญ บั้งทอง

63123005397 นายสุทิน สุขเจริญ

63123005398 นางสาวสุจิตตรา สายเเก,ว

63123005399 นางสาววิภา ดุจดา

63123005400 นางสาวณัฐวิภา ประวะกุล
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63123005401 นางสาวสุภาวดี พลทัดสะ

63123005402 นายผดุงเดช วิยาสิงห�

63123005403 นายวิษณุ แก,วศรี

63123005404 นางสาวพิชญา ไกยวงษ�

63123005405 นางสาววรรณภา สุวรรณศรี

63123005406 นายภาณุวิทย� จุ,ยมา

63123005407 นายพีระศักด์ิ อินทร�น,อย

63123005408 นางสาวนันทนา จําปา

63123005409 นางสาวกาญจนาพร วรรณเวศ

63123005410 นางสาวฐิติพันธ� กาหลง

63123005411 นางสาวภัทรรินทร� แสงเงิน

63123005412 นางสาวเกศรา ธงศรี

63123005413 นายชิวะชัย รอบโลก

63123005414 นายดนัย ดวงมณี

63123005415 นางสาวเกศราภรณ� รวมธรรม

63123005416 นางสาวสุชัญญา ทุนทอง

63123005417 นายสุริยา ศิริโท

63123005418 นางธัญญลักษณ� ศรีภา

63123005419 นายวิศรุต นาสารีย�

63123005420 นางสาวชมพูนุท ใจว8อง

63123005421 นางสาวทักษพร ระดมงาม

63123005422 นายภานุ พงศ� ฝากกิจ

63123005423 นางสาวปรียา คําชมภู

63123005424 ว8าที่ร,อยตรีกฤตภาส สีทอนมาศ

63123005425 นางสาวกานต� ธิดา บัวรินทร� 

63123005426 นายบรรดาศักด์ิ สะเทือน

63123005427 นางสาวกุสุมา บุญตาเพศ

63123005428 นางสาวณัฐชวัลคุ� วงศ�แสนสาร

63123005429 นางสาวสุพัตรา มาดา

63123005430 นางสาวนิภาพร อยู8สุข
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63123005431 นางสาวกลีบแก,ว เขียวอ8อน

63123005432 นายยงยุทธ ไพคํานาม

63123005433 นายยุทธนา มณีเนตร

63123005434 นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง

63123005435 นางสาวธิมาภรณ� คูณพงษ�

63123005436 นายกิตติทัต อัมวัน

63123005437 นางสาวจุฑาทิพย� กัณหา

63123005438 นางสาวพัชรี ทิพวรี

63123005439 นางสาวสุพรรษา สิถิลวัลย�

63123005440 นางสาวดารุณี นารีนุช

63123005441 นางสาวกัญญาณัฐ คํานึง

63123005442 นางสาวเอื้องผล กาลพัฒน�

63123005443 นายกิตติพงศ� บุญแจ8ม

63123005444 นางสาวนิติมา ผุยผง

63123005445 นางสาวมณีภรณ� โชติพิรัชนันท�

63123005446 นางสาวเพ็ญศิริ บุญเลิศ

63123005447 นางสาวศศินภา พะวัง

63123005448 นางสาวธนินพร ทิพยมงคลกุล

63123005449 นางสาวสุพรรณิกา การะเกษ

63123005450 นายวิวัฒน� ผุยคําสิงห�

63123005451 นางสาวนวพร ภาคภูมิ

63123005452 นางสาวจิรวรรณ กีฬา

63123005453 นางสาวณัฐธวัลย� แฝงเพ็ชร

63123005454 นางสาวปJยนันท� สวัสด์ิวงษ�

63123005455 นางสาววรางคณา พลโยธา

63123005456 นางสาวนภัสสร อสิพงษ�

63123005457 นางสาวนิตยา พรมบู8

63123005458 นางสาวปภาวดี การัตน�

63123005459 นางสาววิลาวัลย� ทองนรินทร�

63123005460 นางสาววราพร บุญชอบ
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63123005461 นางสาวศิริพร ทาระพันธ�

63123005462 นางสาววรรณภา พิมเสน

63123005463 นางสาวนุจรี วรรธนะวงษา

63123005464 นางสาวนัฐยา รัตนสุนทร

63123005465 นางสาวอารีรัตน� กล่ํากระโทก

63123005466 นางสาวกนกวรรณ ทองแก,ว

63123005467 นายกังวาฬ คันศร

63123005468 นางวิลาวัลย� แท8งทองหลาง

63123005469 นายศมกร สุขารมย�

63123005470 นายธีรยุทธ ศรีสมบัติ

63123005471 นางสาวนันธการณ� ยืนยง

63123005472 นางสาววรินทร�ทิพย� ทวีโคตร

63123005473 นางสาวชุติมา กุลบุตร

63123005474 นางสาวรัชฎาภรณ� อ8อนเกษ

63123005475 นางสาวสิทธินันท� ปJBติกุล

63123005476 นางสาวรัตนาภรณ� ทองพอก

63123005477 นายนิวัฒน� ไชยชาญ

63123005478 นางสาวสุวนันท� กองพร

63123005479 นางสุภาพร โถนะวัน

63123005480 นายธนาวัฒน� อนุกูล

63123005481 นางสาวอรุณรัตน� จารุสาร

63123005482 นางสาวอทิตยา จ8าผาย

63123005483 นางสาวอรอุมา เสริฐสม

63123005484 นางสาววรัญญา คุณุ

63123005485 นางสาวอรวรรณ จิรังดา

63123005486 นางสาววิลาวัณย� วิยาสิงห�

63123005487 นายเอกภพ บรรพตพิทักษ�

63123005488 นายภราดร ศรีวะวงศ�

63123005489 นายณภัทร พานิชย�

63123005490 นายปวริศร� ป<ญญาใส
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63123005491 นางสาวจิราภรณ� จันทพรม

63123005492 นายพงศธร บุญปก

63123005493 นายยุทธพงษ� สืบใจถา

63123005494 นางสาวศิริพิชญ� แก8นแก,ว

63123005495 นางสาวอริสา เดสันเทียะ

63123005496 นางวิลาวัลย� บุตรี

63123005497 นายประวิทย� คําปJว

63123005498 นางสาวพชรพรรณ ธรรมชอบ

63123005499 นางสาวกรองฟ:า ทองอ่ํา

63123005500 นางสาววรพิมพ� ศรีบุญเรือง

63123005501 นางสาวศินิทรา บุญเลิศ

63123005502 นางสาวอินทุอร ชูรตน�

63123005503 นางสาวสุนัน อินทร�โสม

63123005504 นางสาวพนิดา แสนต8างใจ

63123005505 นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิอาคาร

63123005506 นางสาวฐิติมา นุริตมนต�

63123005507 นายนัฐพงษ� ป:องแสง

63123005508 นางสาวพัชรา สังขฤกษ�

63123005509 นางสาวนราพร แสนวงษ�

63123005510 นางสาวจุฑารัตน� พัดสองชั้น

63123005511 นางสาวดวงมณี ศรีวิเศษ

63123005512 นางสาวนพิษฐา ศิลาบุตร

63123005513 นางสาววัลภา ทวีโคตร

63123005514 นายพีรดนย� คําเพราะ

63123005515 นายภุชงค� ยืนย่ัง

63123005516 นางสาวภัทราภรณ� สุวรรณวงษ�

63123005517 นางสาวพรทิพย� พรรษา

63123005518 นายภูมิพัฒน� เหลือล,น

63123005519 นางสาวธนภรณ� ไมยกิจ

63123005520 นางสาวสุนิสา ยอดสง8า
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63123005521 นายนิโรจน� มะโนธรรม

63123005522 นางสาววันวิสาข� ธนาคุณ

63123005523 นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ

63123005524 นายอลงกรณ� แสงสะเดาะ

63123005525 นางสาววราพร กล,าหาญ

63123005526 นางสาวกมลมาศ ธรรมโม

63123005527 นายธีรวัฒน� แสนสุข

63123005528 นางสาวคัชรินทร� นามราช

63123005529 นางสาวสุนทรีย� คําทวี

63123005530 นางสาววิกานดา ลีลา

63123005531 นางสาวอรยา วังมฤค

63123005532 นายกิตติภัค วงษ�ศิริ

63123005533 นางสาวจุฬาลักษณ� ปากหวาน

63123005534 นางสาวเพ็ญนภา วงสุพรรณ

63123005535 นางสาวรัตติยา สุขกวี

63123005536 นางสาวศิรินภา กลมเกลี้ยง

63123005537 นางสาวปรียาพร นนทรา

63123005538 นางสาวศุภาลักษณ� บุญส8ง

63123005539 นางสาวปJยนุช อนุชานุรักษ�

63123005540 นางสาวศศิวิมล พูลเพ่ิม

63123005541 นางสาวอัญชิตา พลชัยยา

63123005542 นางสาวภนิดา คําบุญสูง

63123005543 นางสาวธิดารัตน� ปะกิระตัง

63123005544 นางสาววิไลพร สุภาวงค�

63123005545 นางสาวสุพรรษา สุขหม่ัน

63123005546 นางสาวกมลวรรณ อารีย�

63123005547 นางสาวกรองกาญจน� สรรพสาร

63123005548 นางรุ8งตะวัน ศรีเสมอ

63123005549 นายอภิชิต พันธ�ขันธ�

63123005550 นายอาทิตย� ชูศรีเลิศ
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63123005551 นางสาวเสาวลักษณ� ประสงค�ทรัพย�

63123005552 นางสาวนันทลี ทวีโภค

63123005553 นางสาวมธุรส มาเรือง

63123005554 นายจิระพงศ� ชิณวงศ�

63123005555 นายสาธิต ทองล,วน

63123005556 นางสาวสิริศรา ธารา

63123005557 นายวงศ�ไกร จันทะจิต

63123005558 นางสาววรันธร พรมนนท�

63123005559 นายศิวะดล นิลสุข

63123005560 นางชลนิภา ธนโชคไพศาล

63123005561 นางสาวน้ําทิพย� ศรีสุพรรณ

63123005562 นายอานนท� คูเมือง

63123005563 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุขจันทร�

63123005564 นางสาวศุภกาญจน� โปรดบํารุง

63123005565 นางสาวทวีพร ยืนยง

63123005566 นางสาวอาภาภรณ� นพเก,า

63123005567 นางสาวยลดา สร,อยมาลุน

63123005568 นางสาวสุดาพร ไชยป<ญญา

63123005569 นางสาวรัศมี แสนดี

63123005570 นางสาวนิสา เผยศิริ

63123005571 นางสาววิลาวัณย� บูรณ�เจริญ

63123005572 นางสาวทิพยาภรณ� สังข�เสาวภาคย�

63123005573 นางสาวเปมณีย� ชูศรีขาว

63123005574 นางสาวจิราภรณ� นามสง8า

63123005575 นางสาวพรรทิวา อุโลก

63123005576 นางสาวณฐอร รัชตอิริญากูล

63123005577 นางสาวพัชรินทร� มนต�แข็ง

63123005578 นางสาวพัชรา ทะคําสอน

63123005579 นางสาวพินยา พลแก,ว

63123005580 นายธีรชัย แสนวงศ�
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63123005581 ส.อ.ธีรวัฒน� บุญทศ

63123005582 นางสาวปรียานุช บุตตะโยธี

63123005583 นายประจักษ� ชิณวงค�

63123005584 สิบเอกกรุงรัตน� อยู8คล้ํา

63123005585 นายนรวีร� ทัศนารมย�

63123005586 นายวชรกร กุมภิโร

63123005587 นางสาวกมลวรรณ สมบูรณ�

63123005588 นางสาวธมกร เสน8ห�พูด

63123005589 นางสาวจุฑามาศ อาจหาญ

63123005590 นางสาวศิรินภา มาศิริ

63123005591 นายณัฐชาติ พวงจันทร�

63123005592 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� อัครชาติ

63123005593 นางสาวสิรินันท� วงศ�ขันธ�

63123005594 นายพงศธร ขาววิสุทธ์ิ

63123005595 นายสุเมธ ฤทธ์ิทรงเมือง

63123005596 นางสาวสุพัตรา มาโปร8ง

63123005597 นางสาวสายธาร อุโลก

63123005598 นางสาวลดาวรรณ บุญเนตร

63123005599 นายพงษ�สันต� เด8นดวง

63123005600 นายยุทธพิชัย มีเคน

63123005601 นางสาวสมกุลญา บุญจวง

63123005602 นายกําชัย วันสุข

63123005603 นายสุทธินันท� เพ็งกลาง

63123005604 นางอังครินทร� ประชุมศรี

63123005605 นางสาวชลิดา ช8อเมืองดี

63123005606 นางสาวจิรพร แก,วขอนแก8น

63123005607 นางสาวปภาดา ถ8อเงิน

63123005608 นายภัควัตร สุนทร

63123005609 นางสาวพรนภา ป<ญญา

63123005610 นางสาวอาภรณ� พรมวงค�

หน,า 187 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123005611 นางสาวเบญจมาศ ภิญโญ

63123005612 นายพิษณุ ผ8านวิทยากุล

63123005613 นางสาวจินดารัตน� ลุนสาร

63123005614 นายจักรภพ เมืองมา

63123005615 นางสาวพัชรินทร� บุตรสา

63123005616 นางสาวธิดาวรรณ เชี่ยวชาญ

63123005617 นางวิไลรัตน� สาระรักษ�

63123005618 นายชัยวัฒน� ละม8อมสาย

63123005619 นางสาวเสถียรพร ปJสาขา

63123005620 นางสาวเสาวลักษณ� โยธี

63123005621 นางสาวศศิญา แก,วพวง

63123005622 นางสาวประภัสสร อุส8าห�ดี

63123005623 นางสาวอนัญญา อัญฤาชัย

63123005624 นางสาวนลินนี ไสวเงิน

63123005625 นางสาวน้ําทิพย� ศรีวันคํา

63123005626 นางจุฬารัตน� ถีระแก,ว

63123005627 นางสาวสุกัญญา ศาลา

63123005628 นางสาวณัฐธิดา จันทบุตร

63123005629 นางสาวปJยานุช ตาลหอม

63123005630 นางญาณิศา พวงผกา

63123005631 นางสาวแพรวไพลิน พวงแก,ว

63123005632 นางสาวจันทรมาส ฉวีนวน

63123005633 นายพงษ�พัฒน� น,อยหอม

63123005634 นางสาวศศิธร ศิริคํา

63123005635 นายสถาพร ภาคกายี

63123005636 นายอดิเรก แสงฮวด

63123005637 นายหัสดี แพงวงษ�

63123005638 นางสาวปJยะนันท� ชารีศรี

63123005639 นางสาวสุภาวดี ทองมีศรี

63123005640 นายพงษ�ศิริ ไกยฝQาย
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63123005641 นางสาวนุจรี ศิริคุณ

63123005642 นางสาวนิจฉรา ดารุนิกร

63123005643 นางสาวจันทร�ทรา เหมวิจิตร

63123005644 นางสาวอุมาพร จินพละ

63123005645 นายณัชชา วะสาร

63123005646 นายพิทยา มาลีหวล

63123005647 นางสาวดาริกา หาสุข

63123005648 นางสาวภารดี คิดไว

63123005649 นายศุภชัย ลูกอินทร�

63123005650 นางสาวอัญมณีพรรณ สายทอง

63123005651 นางสาวเจนจิรา ผาริการ

63123005652 นางสาวปJย�วรานิษฐ� อิ่มเต็ม

63123005653 นางสาวอภิญญา เกตมาลา

63123005654 นายอธิชาติ งามเปรี่ยม

63123005655 นายอชิตพล ถือสัตย�

63123005656 นางสาวสินีนาฏ จันทนากรณ�

63123005657 นางสาวปริชญา สมสะอาด

63123005658 นายอาทิตย� สพลาภ

63123005659 นางสาวอาธิยา ขันติวงค�

63123005660 นางสาวจุฑารัตน� พรมเดช

63123005661 นายณัฐนภนต� ครองสิน

63123005662 นางสาวสุพรรณิการ� ประสานชีพ

63123005663 นางสาวอัมรา นิ้วทอง

63123005664 นางสาวภัทรวรรณ ลําพุทธา

63123005665 นางสาวนภสร น้ําหวาน

63123005666 นางสาวขนิษฐา บุรา

63123005667 นายวิชัย โสดา

63123005668 นางสาวขนิษฐา ทาก,อน

63123005669 นายโกศล หวานใจ

63123005670 นางสาวสิริมนต� ทวีสิทธ์ิ
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63123005671 นางสาวบงกช ทองไทย

63123005672 นายณัฐพงษ� เข็มเพชร

63123005673 นางสาวจุฬาลักษณ� ชัยวิเศษ

63123005674 นางสาววิรัตน� บุญธรรม

63123005675 นางสาวธีรวรรณ ผุสิงห�

63123005676 นายสมบัติ ศรีนาคา

63123005677 นายวสันต� เดชบุญ

63123005678 นายชาญวิชช� นามโนรินทร�

63123005679 นางสาวอุไรวรรณ ภัยวงษ�

63123005680 นางสาวฐานพัฒน� วงศ�คําทัด

63123005681 นางสาวสิริวรรณ เพ็งนวล

63123005682 นายพัชรพร สร,อยสนธ์ิ

63123005683 นายทศพล วิวัฒน�ไพศาล

63123005684 นางสาวปริญญา ไชยป<ญญา

63123005685 นายเดชยา ศรีสุทโธ

63123005686 นายอภินันท� อินลี

63123005687 นางสาวศศิธร ตันหงาย

63123005688 นางสาวกิติยากรณ� ศรีผ8องใส

63123005689 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ�

63123005690 นายจิรายุ สุวรรณพงศ�

63123005691 นางสาวเกศินี ศรีธรรมมา

63123005692 นางสาววิภาดา ป:องปลา

63123005693 นายสุกฤษฎ์ิ ดวนสูง

63123005694 นางสาวชมภู ดวงหม8อง

63123005695 นางสาวจุฬาวรัชญ� อักษรพิมพ�

63123005696 นางสาวพุฒพร บูชาเดช

63123005697 นายกฤษฎากร มูลทา

63123005698 นางสาวรุ8งนภา ศิลา

63123005699 นางสาววิชชุตา ต,นพรม

63123005700 นางสาวทิวาพรรณ� พรมศรี
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63123005701 นางสาวขนม�ณภัทร เอื้อการ

63123005702 นางสาวกนกวรรณ ช8องงาม

63123005703 นางสาวณัฏฐณิชา สร,อยเพชร

63123005704 นางสาวอาภัสรา ชาติชาย

63123005705 นายราเมศร� กุลเสนา

63123005706 นายพงษ�ชาติ นะวะนิยม

63123005707 นายเจษฎา นามมุงคุล

63123005708 นางสาวจิราภรณ� หูตาชัย

63123005709 นางสาวสิรินนา กอบสวัสด์ิ

63123005710 นางสาวจันทิมา ห,าวหาญ

63123005711 นางสาวปาริฉัตร กายยาคํา

63123005712 นางสาวจิราภรณ� บุสรินทร�

63123005713 นางสาวนันทพร เตมิยะ

63123005714 นางสาวทิพย�ธิดา เหล็กเพ็ชร

63123005715 นางสาวมัทวัน ศักดาญาภรณ�

63123005716 นางสาวนริศรา ชนะชัย

63123005717 นางสาวสุทธิดา บุษศิลปW

63123005718 นายขุนทอง วระโพธ์ิ

63123005719 นายกิตติ ปรือปรัง

63123005720 นางสาววัลลภา ผิวละออ

63123005721 นางสาวเสาวลักษณ� บุญที

63123005722 นางสาวปวันรัตน� วิริยะกุล

63123005723 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุดสนอง

63123005724 นางสาวอําภา กลั่นบิดา

63123005725 นายวรชาติ ลิขิตวรปกรณ�

63123005726 นายสิทธินันท� คงทน

63123005727 นางสาวธัญญาลักษณ� ศรีลุน

63123005728 นางสาวอินทุอร ประกอบแสง

63123005729 นางสาวสุพัตรา ผิวอ8อน

63123005730 นางสาวนวพร ขันชัย

หน,า 191 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123005731 นางสาวยุพา วงษ�สงค�

63123005732 นายปราโมทย� วิยาสิงห�

63123005733 นางสาวอนัญญา ศิริโท

63123005734 นางสาวนิตยา สังโขบล

63123005735 นางสาวสุกัญญา ยอดธนวัฒน�

63123005736 นางสาวรัชนก มูลเพ็ญ

63123005737 นายพิทักษ� วงค�จันทา

63123005738 นายจักรกริช วันนา

63123005739 นางสาวนิตยา มะโนรัตน�

63123005740 นางสาวฐานิต เอื้อวัฒนา

63123005741 นางสาวอมรรัตน� ประทาน

63123005742 นายชัชวาล ประพฤติชอบ

63123005743 นางสาวรัชรินทร� เชิงหอม

63123005744 นายธราธร อ8อนพันธ�

63123005745 นางสาววันเพ็ญ กลมเกลียว

63123005746 นางสาวศิริพร ชินวงค�

63123005747 นางสาวเบญจวรรณ มณีวรรณ

63123005748 นางสาวกําไลทิพย� วงค�ขึง

63123005749 นางสาวเกศแก,ว บาบุญ

63123005750 นางสาวอิสยาภรณ� สุระ

63123005751 นายสุภาพ หอมจิตร

63123005752 นางสาววนิดา ศิริโท

63123005753 นางสาวณัฏฐ�ธภร ภูมิวัฒนพัฒน�

63123005754 นางสาวจุติพร จําปารัตน�

63123005755 นางสาวขนิษฐา สมปาน

63123005756 นางสาวกรกนก ผลบูรณ�

63123005757 นายพงษ�เพรียว สาลี

63123005758 นางสาวปาริชาติ สมต้ัง

63123005759 นางสาวสุทธิดา กาญจนศรี

63123005760 นางสาวทิพวรรณ บรรลือทรัพย�
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63123005761 นางสาวพิจิตรา ทองสา

63123005762 นางสาวจิราภรณ� พรหมเสนา

63123005763 นางสาวกฤษณา ศรีภิรมย�

63123005764 นางสาววัชรี วงค�ดี

63123005765 นางสาวปJยนุช นาโสก

63123005766 นายอนันต� ม่ันคง

63123005767 นายป<ญจพล ศรีพุทธรินทร�

63123005768 นางสาวชลิตา บุญจูง

63123005769 นางสาววิภาดา ดีพร,อม

63123005770 นางสาวสาวิตรี บุญเหลา

63123005771 นายชนะภูมิ บัวบาน

63123005772 ว8าที่ ร.ต.ป<ญญา สุวรรณ�หงษ�

63123005773 นางสาวชนนิกานต� สําเภาทอง

63123005774 นางสาวภัทรวดี เจริญท,าว

63123005775 นางสาวจุธาภรณ� ศรีประสงค�

63123005776 นางสาวลัดดาวัลย� มงคล

63123005777 นางสาวสุปราณี พันธ�งาม

63123005778 นางสาวเกษฎาภรณ� กาฬเนตร

63123005779 นางสาวทัศนีย� ชายสําโรง

63123005780 นางสาวสุขศรี แซ8ซือ

63123005781 นางสาวนิตยา แสงกํ่า

63123005782 นายอภินันทน� ผลทับทิม

63123005783 นางสาวภาวิณี วิชลิน

63123005784 นางสาวอัญชลีรัตน� คนคล8อง

63123005785 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�ภิรักษ�

63123005786 นางสาวปลาละวี ทวีพจน�

63123005787 นายสุริยา ทองอุดม

63123005788 นางสาวเพ็ญศรี ไชยดี

63123005789 นางสาวกรองกาญจน� จันทร�อ8อน

63123005790 นายชีวธันย� ธรรมสุรักษ�ธัญ
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63123005791 นางสาวสิริมา อกนิษฐานนท�

63123005792 นางสาวสุนันทา สุรขันธ�

63123005793 นางสาวปJยาภรณ� กอมะณี

63123005794 นางสาววนิดา สุขจิตร

63123005795 นางสาวจตุพร เกณทวี

63123005796 นายปริวัฒน� ศรีสุนทร

63123005797 นางปรารถนา แก,วอุดร

63123005798 นางสาวณัฏธิดา บุญม่ัน

63123005799 นางสาวไพลิน บูคะธรรม

63123005800 นางสาวศรัญญา ชนะสิงห�

63123005801 นายก8อรัฐ จูมวันทา

63123005802 นางสาววชิราพร ป<ญญาธานี

63123005803 นางสาวสัจจพร พันธ�มณี

63123005804 นางสาวจิรนันท� มีย่ิง

63123005805 นางสาวปภาวดี ศรีงาม

63123005806 นายภัทรพงษ� ชีวภัทร

63123005807 นางสาวสุชาดา ตระการไทย

63123005808 นายตะวันวงษ� ภูวงษ�

63123005809 นางสุชามาศ งามศิริ

63123005810 นายรัชเกียรติ มีชัย

63123005811 นางสาววิจิตรา แก,วพวง

63123005812 นางสาวลลิตา โคตรสขึง

63123005813 นางสาวพิมลภรณ� บรรเทาพิศ

63123005814 นายวีรวัฒน� อุ8นอาจ

63123005815 นายศตวรรษ ตันตระกูล

63123005816 นางสาวกัลยา จวนสาง

63123005817 นางสาวอนุธิดา ไชยเชษฐ�

63123005818 นางสาวฑิตฐิตา ดีเลข

63123005819 นายวีระชาติ หิมะคุณ

63123005820 นางสาวปาณิศรา ยานิพันธ�
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63123005821 นายสิทธิพล ทองเลิศ

63123005822 นางสาวกนกพัชร พงษ�ชาติ

63123005823 นางสาวญาณิภัค บริบูรณ�

63123005824 นางสาวชุรีพร พรหมจันทร�

63123005825 นายอดิศักด์ิ ทองแสวง

63123005826 นางสาวรัตนา พยุหะ

63123005827 นางสาวปJยะนุช จันทรมหา

63123005828 นางสาววิลัยวรรณ� จําปาพันธ�

63123005829 นางสาวไรราณ� บึงอ,อ

63123005830 นางสาวหทัยชนก สิงห�ทอง

63123005831 นางสาววรรณภา สีแก,วน้ําใส

63123005832 นายอนิรุธ โมลี

63123005833 นางสาวณัฐนิชา สุกใส

63123005834 นายปฏิภาณ ไสยศาสตร�

63123005835 นายอุดมเกียรติ บุญส8ง

63123005836 นายปวรวิชย� นามวา

63123005837 ส.ต.อ.วีรยุทธ ปราณี

63123005838 นายจารุกิตต์ิ ก่ิมเกลี้ยง

63123005839 นายณัฐพล พูลเพ่ิม

63123005840 นายธัญพิสิษฐ� สุวรรณดี

63123005841 นางสาวพรนิภา ลคร

63123005842 นางสาวยุวลักษณ� แสนทวีสุข

63123005843 นางสาวพรรณนิภา วันนา

63123005844 นายเอนก ศรีโยหะ

63123005845 นางสาวชลิตา มะยม

63123005846 นายพงศ�ณภัทร อินทอง

63123005847 นางสาวนิชาดา ทองทา

63123005848 นางสาวสุดารัตน� วันนา

63123005849 นางสาวเบญจวรรณ โลหะอุดม

63123005850 นายภาษิต จิตมงคล
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63123005851 นายจักรพงศ� วิเชียรดี

63123005852 นางสาวจิรภิญญา บุญถึง

63123005853 นางสาวแพรวพรรณ บัวขาว

63123005854 นายเสกสรรค� พานเหล็ก

63123005855 นางสาวรัตนาภรณ� สุขส8ง

63123005856 นางสาวดาวเรือง เขียวหวาน

63123005857 นางสาวกัญญอร รวดเร็ว

63123005858 นายธนารัฐ นันกระโทก

63123005859 นางสาวนิสากร วงศ�คํา

63123005860 นางสาวลดารัตน� เนตรพันธ�

63123005861 นายพชร เรืองวัฒนาภรณ�

63123005862 นางสาววิภาวดี เนวะมาตย�

63123005863 นางสาวเมธินี โพธ์ินิล

63123005864 นางสาวปรียานุช ชัยปราณีเดช

63123005865 นางสาวชมัยพร ปานเพชร

63123005866 นางสาวทิพรัตน� อนันต�

63123005867 นายป<ญญา จําปา

63123005868 นางสาววานิจ ชอบเสียง

63123005869 นางสาวสุภาพร ทองมหา

63123005870 นางสาวจินต�จุฑา ผ8องใส

63123005871 นายปJโยรส เครือสุวรรณ

63123005872 นายนันทวัฒน� ผลจันทร�

63123005873 นางสาวสุทธิดา แก,วกัญญา

63123005874 นางสาวพรทิพย� ฮุนพานิช

63123005875 นายพีรพัฒน� ลวดทอง

63123005876 นายเกษมพันธุ� กาญจนีย�

63123005877 นางสาวกมลวรรณ บุญอุทัย

63123005878 นางสาวชบา ศรีเนตร

63123005879 นายอัษฎาวุฒิ ไสยันต�

63123005880 นางสาวกัลยา ตะเคียนศก
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63123005881 นางสาวศันศนีย� ระยับศรี

63123005882 นางสาวณัฐวรรณ แพงศรี

63123005883 นางสาวจุรีรัตน� ขันสิงห�

63123005884 นายสมศักด์ิ สายที

63123005885 นางสาวณัฐพร ตองใจ

63123005886 นายเจษฎา ชุมสิงห�

63123005887 นางสาวภรณ�ทิพย� โพธิสาร

63123005888 นางสาวกาญจนา มุขขันธ�

63123005889 นางสาวฐิตาภา พุฒภูงา

63123005890 นายเมษวุฒิ ผิวอ8อน

63123005891 นายคชภัค คงสืบเสาะ

63123005892 นางสาวศิริวรรณ จันทร�เขียว

63123005893 นางสาวเพชรรัตน� เสนศรี

63123005894 นางสาวพิกุลทอง เกษบุตร

63123005895 นางศุภาวีร� กองผ,าขาว

63123005896 นางสาวสุพัตรา อินทร�มา

63123005897 นายเอกสรัญ ประจง

63123005898 นางสาวอรพรรณ  ิอินทร�คํา

63123005899 นายอิทธิศักด์ิ ทานะกาศ

63123005900 นายศิวภัทร โพธ์ิศรีมาตย�

63123005901 นางสาววรรณา บุญปลอด

63123005902 นายธนา บุญมาก

63123005903 นางสาวปทุมวดี ด8Bวงแจ8ม

63123005904 นางสาวเพชรรัตน� โกการัตน�

63123005905 นางสาวลัดดาวัลย� ยศป<ญญา

63123005906 นางสาวมธุรส จันทร�เขียว

63123005907 นางสาววิลาพรรณ ดีดวงพันธ�

63123005908 นายธนวัต พรมศร

63123005909 นางสาวชัชรีย� อมรเวทย�วิทย�

63123005910 นายกิตติชัย ชาลี
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63123005911 นางสาวธัญญาภรณ� อุทมล

63123005912 นางสาวอภิญญา พรสุวรรณ�

63123005913 นางสาวณัฐณิชา ดาวรัตนหงษ�

63123005914 นางสาวขนิษฐา ศรีแก,ว

63123005915 นายศิริชัย สารักษ�

63123005916 นางสาวสุณัฏฐา อัฐนาค

63123005917 นางสาวมยุรี ป:องเพชร

63123005918 นางสาวสายธาร พานแก,ว

63123005919 นางสาวภาวินี หมายสุข

63123005920 นางสาวนิภาพร เนาวะดี

63123005921 นางสาวสุพัตตรา ดาราคํา

63123005922 นางกมลพรรณ เนวลา

63123005923 นางสาวจิตรทวี ถิระโคตร

63123005924 นางสาวอธิญาภรณ� แก,วดี

63123005925 นายวณัฐ อุปแก,ว

63123005926 นางสาวณัฐธยาน� เชื้อวังคํา

63123005927 นางสาวภัทรวดี ใจศรี

63123005928 นางสาวยุวดี โพธ์ิขาว

63123005929 นางสาวสุรินภรณ� ดัดตนรัมย�

63123005930 นายพชร ชูไทย

63123005931 นางสาวอรอุมา ดาลัย

63123005932 ว8าที่ร,อยตรีณรงค�ศักด์ิ สีสัน

63123005933 นางสาวศิริรัตน� อุทัยวัฒน�

63123005934 นางสาวกฤติยาภรณ� ภูจุธาตุ

63123005935 นางสาวอรุณี สุพงษ�

63123005936 นางสาวอรอนงค� ต,นเชื้อ

63123005937 นายสุจินต� ชิณวงษ�

63123005938 นางสาวศรีสมร ศรีชมไชย

63123005939 นางสาวสมประสงค� สรพิมพ�

63123005940 นางสาวอนงค� หงษาวัน
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63123005941 นายเจนวิทย� ศรีพิมพ�

63123005942 นายอภิสิทธ์ิ มูลเอก

63123005943 นางสาวอารีรัตน� อุ,มบุญ

63123005944 นายคมกฤษณ� น้ํามนต�ดี

63123005945 นางสาววราลักษณ� บุญขันธ�

63123005946 นางสาวสมฤดี ดวงทิพย�จันทร�

63123005947 นางสาวจิราพร ทวีดํารงพันธ�

63123005948 นางสาวพรทิวา สร,างสุข

63123005949 นายกีรติกร คามวัลย�

63123005950 นางสาวสุดาทิพย� พงษ� พันธ� 

63123005951 นายดิษยนันท� โพธ์ิศรี

63123005952 นางสาวศิริมาศ สามล

63123005953 นางสาวจันทร�จิรา ต,นโพธ์ิ

63123005954 นายอดิเทพ ธาราวัชรกิจโภคิน

63123005955 นางสาวสุวิมล เเต,มทอง

63123005956 นางสาวสินีนาฏ ฝอยทอง

63123005957 นางสาวเสาวลักษณ� ภูพูล

63123005958 นางสาวกรรณิการ� โสวภาค

63123005959 นางสาวกานต�ธิดา พงศ�ธนาดุล

63123005960 นายพิทักษ�พงศ� นันทรักษ�

63123005961 นายสัตตยา ผูกโพธ์ิ

63123005962 นางสาวภัทรวดี ก่ิงมาลา

63123005963 นางสาวกรวรรณ อาละพล

63123005964 นายจักรกฤษ บุญเจริญ

63123005965 นายเดชาธร นารีจันทร�

63123005966 นางสาวภัทรสุดา คอกกลาง

63123005967 นางสาวอาทิตยา สุขศรี

63123005968 นายประวิทย� อิงอาจ

63123005969 นางสาวนิติยา แก,วสีเคน

63123005970 นางสาวกานดา กีฬา
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63123005971 นางสาวดวงฤดี เรืองศรี

63123005972 นางสาวพัชชรี แก,วแสน

63123005973 นางสาวปณยา เพียรชนะ

63123005974 นายวัฒนา เลื่อมใส

63123005975 นางสาวศศิธร คุณมาศ

63123005976 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต

63123005977 นางสาวมาริสา ไชยโชติ

63123005978 นางสาวนุจรีย� ประสงค�ทรัพย�

63123005979 นางสาวเมสินี เกษสกุล

63123005980 นางสาวภัสราวดี เกรงขาม

63123005981 นางสาวลัดดา วันเจริญ

63123005982 นางสาวธิดารัตน� ทีอุทิศ

63123005983 นายปJยะณัฐ งามศิริ

63123005984 นางสาวสุธิดา ฉวีวงษ�

63123005985 นายศิวกร ธรรมสอน

63123005986 นางสาวรติพร บุญเริ่ม

63123005987 นายภักดี สรวงกุดเรือ

63123005988 นางสาวลลิตา ศรีนวล

63123005989 นางสาวสุพรรณี บุญขาว

63123005990 จ8าอากาศโทวศิน ศรีสุวรรณ�

63123005991 นางสาวสาวิตรี ภู8ศรี

63123005992 นางสาวกวิณณา คําปาน

63123005993 นายชาญวิทย� มาหา

63123005994 นายธนพงศ� ปรัสพันธ�

63123005995 นางสาวสายรุ,ง วันเฉลิม

63123005996 นางสาวเสาวลักษณ� เหลาสุภาพ

63123005997 นางสาวเมขลา คณานันท�

63123005998 นางสาวฆรนี ม่ิงขวัญ

63123005999 นางสาวเกศราพร ขยายวงศ�

63123006000 นางสาวเพชรทับทิม สมปาน
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63123006001 นางสาวจริยาภรณ� ลาดสมดี

63123006002 นางสาววรวลัญช� มาลัย

63123006003 นางสาวเบญจวรรณ ศรีดารา

63123006004 นางสาวกัลยา วงศ�สิมบุตร

63123006005 นางสาวประธานพร จําปาพันธุ�

63123006006 นายจิรศักด์ิ ศรีใส

63123006007 นายวีรพงษ� ภูน้ําต,น

63123006008 นางสาวรัชดาภรณ� แก,วกัญญา

63123006009 นางสาวสุภาวิณี ศรีโคตร

63123006010 นางสาวกัญญารัตน� อาจวิชัย

63123006011 นางสาวอรวี สายบุญ

63123006012 นางสาวอภิชญา เรืองบุญ

63123006013 นางสาวสิรินณภัทร บํารุงเกตุอุดม

63123006014 นางสาวสุภาพร ประเสริฐ

63123006015 นางสาวศิริขวัญ ไชยจักร

63123006016 นายวิทยา ทานุมา

63123006017 นางสาวกานต�มณี แจ,งอุบล

63123006018 นายบัญชา เสนงาม

63123006019 นางสาวนฤมล โททอง

63123006020 นายอภิวัฒน� เม,าคํา

63123006021 นางสาวณัฐชยา กลิ่นพิกุล

63123006022 นายกันตภณ พุ8มจันทร�

63123006023 นายทินกร พิมพ�ลี

63123006024 นางสาวณัฐนรี พรมรักษ�

63123006025 นางสาวชุติมันต� โพตะกาว

63123006026 นางสาวเกศมณี บาบุญ

63123006027 นางสาวสุพรรณี ทองสุข

63123006028 นางสาวรัศมี สืบบุตร

63123006029 นางสาวอุบลพิไล จันทวงศ�

63123006030 นางสาวจิรัชญา บุญไทย

หน,า 201 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123006031 นางสาวพิสมัย ท8าหาญ

63123006032 นางสาวบุษกร สลางสิงห�

63123006033 นางสาวพิลาวรรณ เรืองสา

63123006034 นายเอกชัย ห,วยทราย

63123006035 นายอภิสิทธ์ิ ส8งเสริม

63123006036 นายภูบดี บุญเสริฐ

63123006037 นายพิศาล ภาคแก,ว

63123006038 นายชนัญชิดา เถาวัลย�

63123006039 นายวุฒิชัย ฑีฆะ

63123006040 นางสาวกมลทิพย� พันธ�โชติ

63123006041 นางสาววนิดา บุญประสิทธ์ิ

63123006042 นางสาวสิริรัตน� มลสิน

63123006043 นางสาวนิรชร จันละพันธ�

63123006044 นางสาวอมรรัตน� คณาพัฒน�

63123006045 นายเกริกไกวัล ดวงมณี

63123006046 นายประยูร บุตรศักด์ิ

63123006047 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร

63123006048 นางสาววิจิตรา สุขประเสริฐ

63123006049 นางสาวกนกวรรณ มาลารัตน�

63123006050 นางสาวพรชนก จันทร�โตพฤกษ�

63123006051 นางสาววรินทร�ธร รุ8งนิธิสวัสด์ิ

63123006052 นางสาวทัศนีกร ดวงคํา

63123006053 นางสาวกฤติยาภรณ� วงศ�คง

63123006054 นางสาววิภาวดี สุจริต

63123006055 นายเอกชัย อุดม

63123006056 นายปรีชา สุทธะเน

63123006057 นายชวลิต ศรีมันตะ

63123006058 นางป<ทมาภรณ� วงษ�วาสน�

63123006059 นางสาวโสภิตา พรมขุนทด

63123006060 นางสาวขวัญนภา สงวน
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63123006061 นางสาวกรรณิกา โอฬารวัฒนชัย

63123006062 นางสาวพิมพ�ชนา มาโปร8ง

63123006063 นางสาวรุ8งฤดี สายสิม

63123006064 นางสาวสุพิศ อุทาประเสริฐ

63123006065 นางสาวพันธ�ผกา พุทธนารายณ�

63123006066 นางสาวพัชมณฑ� แป:นทอง

63123006067 นางสาวสุดาทิพย� พลเชียงขวาง

63123006068 นางสาวพิจิตรา สิทธิลาภ

63123006069 นางนุชนารถ ชุ8มนาเสียว

63123006070 นางสาวพนิดา ระพาเพท

63123006071 นางสาวอภิชญา คําทู

63123006072 นายคุณากร สิมศิริวัฒน�

63123006073 นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธ์ิ

63123006074 นายธีร องอาจ

63123006075 นางสาวอรไพลิน โพธ์ิศรีชัย

63123006076 นางสาวจิตรติยา หวังผล

63123006077 นางสาวอภิญญา พลศักด์ิ

63123006078 นางสาวเพ็ญศรี ทองลี

63123006079 นายพิพัฒน�พล ป<ทมโรจน�

63123006080 นางสาวสุภาวดี คําบุดดี

63123006081 นางสาววรารักษ� บุญสิงห�

63123006082 นางสาวพิสมัย บุตรโท

63123006083 นายธีระวัฒน� ศรีวะรมย�

63123006084 นางสาวภัสสร ผิวสุวรรณ

63123006085 นางสาวอรุณศรี ประดิษฐบูรณ�

63123006086 นางสาวสุกัญญา ราษีบุษย�

63123006087 นายจีรศักด์ิ พิมพะ

63123006088 นางสุพิภา ทาทอง

63123006089 นายณัฐวัตร วรเลิศ

63123006090 นางสาวลักขณา จันทร�เทวา
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63123006091 นางสาวอุบลวรรณ หงษ�อินทร�

63123006092 นางสาวปองปรีดา นุ8มสนิท

63123006093 นางสาวนิราธิภัทร� จันทอง

63123006094 นางสาวนิติพร กุลพันธ�

63123006095 นางสาวอัจฉรา ยืนย่ัง

63123006096 นางสาวปรียาภรณ� ลูกเงาะ

63123006097 นางสาววนัสนันท� เท8านันท�

63123006098 นางสาวนาถฤดี พลราษฎร�

63123006099 นายภัทรพล บุตรภักด์ิ

63123006100 นางสาวศริญญา มะโนศรี

63123006101 นายจิรวัฒน� หลาวทอง

63123006102 นางสาวธิติยา ไชยชนะ

63123006103 นางสาวประภัสษร พลพงษ�

63123006104 นายสราวุธ แพทย�เม่ืองจันทร�

63123006105 นางปรีชญา ศิริจันทร�

63123006106 นางสาวสุนารี สมอทอง

63123006107 นางสาวพัชรี ทองปด

63123006108 นางสาวพรศิริ คําหงษ�

63123006109 นางสาวอรอนงค� คํากันหา

63123006110 นางสาวนาฎนารี ลายรินทร�

63123006111 นางสาวธัญญรัตน� เจริญวรรณย่ิง

63123006112 นางสาวรัชนก จรูญเนตร�

63123006113 นางสาวมลิวรรณ วังคะฮาด

63123006114 นางสาวจุฑาทิพย� โฉมศักด์ิ

63123006115 นางสาวอาทิตยา บุญยัง

63123006116 นางสาวมณีรัตน�รักษ� ไชยดี

63123006117 นางสาวกัลยาภัสร� ศรีบริบูรณ�

63123006118 นางสาวสุกานดา พรมดี

63123006119 นายฤทธิไกร เดชะคําภู

63123006120 นางสาวศิริญญา เกษกุล
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63123006121 นายธนทัต ลักขษร

63123006122 นายอินทรีย� บุญให,

63123006123 นางสาวแก,วประกาย พาพรหมมี

63123006124 นางสาวทิพวรรณ� พรรณมาตย

63123006125 นางสาวภาพิมล อัฐนาค

63123006126 นางสาวสิริพร หลักหาญ

63123006127 นางสาวละอองดาว มังสีดา

63123006128 นางสาววิชุดา หอมหุล

63123006129 นางพัชรี แสงชาติ

63123006130 นายกิตติกร แช8มชื่น

63123006131 นายพิระเชษฐ แก,วสาลี

63123006132 นายบุณยภพ นามสว8าง

63123006133 นายมานะ อุ,มเชื้อ

63123006134 นางสาวจริยาพร วงศ�ษา

63123006135 นางสาววิชุดา เหล8าน้ําใส

63123006136 นางสาวฉัตรแก,ว ฉัตรเพชรเจริญ

63123006137 นางสาวสุวนันท� สันทาลุนัย

63123006138 นางสาวชิตตะวัน ทูลสูงเนิน

63123006139 นายจิรายุทธ คินานันท�

63123006140 นางอรนุช ตาดํา

63123006141 นางสาวสาวิตรี เนตรวงศ�

63123006142 นายชัยเชษฐ� ปทุมรัตนกุล

63123006143 นางสาวนาตยา จันทะราช

63123006144 นางสาวมนัญชยา ฤทธิทิศ

63123006145 นางสาวพัชณี อินทร�พันธุ�

63123006146 นางสาวอิศราภรณ� ชูเลิศ

63123006147 นางสาวรุจิรา มะสุใส

63123006148 นางสาวจณิสตา จันวงเดือน

63123006149 นางสาวจิราภรณ� พรมเมือง

63123006150 นางสาวทัตพิชา แย,มชื่น
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63123006151 นางสาวรัชฎาพร บํารุงตา

63123006152 นางสาวภัททิยา ธานี

63123006153 นางสาวอารี วิลัยวงษ�

63123006154 นางสาวสมัยพร ดาผา

63123006155 นางสาวพัชรินทร� นิธิศิริจรรยา

63123006156 นางสาวศิรประภา หล,าสิงห�

63123006157 นางสาวสุจิราพร สอิ้งทอง

63123006158 นางสาวรุ8งรัตน� เอี่ยมพิกุล

63123006159 นายพีระวิทย� อนุสสรราชกิจ

63123006160 นางสาวศศิธร ไชยเชษฐ�

63123006161 นายศตายุ เดชบุญ

63123006162 นางสาวศศิวิมล ไชยพฤกษ�

63123006163 นางสาววารุณี แสงงาม

63123006164 นายศิวกร ศรีเข็มงาม

63123006165 นางสาวขวัญฤดี ธาระธรรม

63123006166 นายปฏิพล ศรียงยศ

63123006167 นายชัยรัตน� อุ8นท,าว

63123006168 นายธรรมวิทย� สุขโข

63123006169 นายปรัญชัย ผาดี

63123006170 นางสาวปริฉัตร คําวัน

63123006171 นายศักดา สถานสุข

63123006172 นายอธิวัฒน� นาเมืองรักษ�

63123006173 นายจงรักษ� พงษ�ธูน

63123006174 นายโชคอนันต� สยุมพร

63123006175 นางสาวฐิภารัตน� เสนนอก

63123006176 นางสาวอรทัย พงษ�สุวรรณ

63123006177 นายณัฐติชัย สินมงคลทรัพย�

63123006178 นางพัชรมัย จํานงค�

63123006179 นางสาวกรกนก บุญเสริฐ

63123006180 นางสาวปJยพร ผ8องแผ,ว
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63123006181 นางสาวนิจนารี บํารุงศิริ

63123006182 นางสาวสุดานันท� วันตะโคตร

63123006183 นางสาวปวีณา อาริภู

63123006184 นางสาวชนภา ศิริเกษ

63123006185 นายสิทธิพงษ� เทศารินทร�

63123006186 นางสาวศรศิริ โชติพันธ�

63123006187 นางสาวจริยา รัตนพันธ�

63123006188 นายณัฐพงศ� คํานวน

63123006189 นางสาวสุกัญญา อนุพันธ�

63123006190 นางสาววิลาวรรณ บุญสุข

63123006191 นายดัสกร โสมะสา

63123006192 นางสาวเก็จมณี จันสมัคร

63123006193 นางสาววินิตา ผลทวี

63123006194 นายสุชาณพล ชัยนิคม

63123006195 นายฐิติวัฒน� สุขเหลือง

63123006196 นางสาวอัญธิกา พิบูลย�

63123006197 นางสาวสุธิดา คนองเดช

63123006198 นางสาวศศิธร อ,อมแก,ว

63123006199 นางสาวชลดา เจียงวงค�

63123006200 นางสาวนฤดี ศิริวงค�

63123006201 นางสาวรัตนา ทรายคํา

63123006202 นางสาวศิรภัสสร จันทคะมุด

63123006203 นางสาวณิชยาณัฏฐ� ศรีวะวงศ�

63123006204 นายศักด์ินรินทร� จําปามาศ

63123006205 นางสาวณัฐธิกานต� ไชยเสนา

63123006206 นายพิงคนคร กังไพบูลย�

63123006207 นางสาวธนิดา วิรุณพันธ�

63123006208 นายสถาพร ลานรอบ

63123006209 นางสาวอรนภา เย่ียมรัมย�

63123006210 นายยุทธนา ตุBBมคํา 
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63123006211 นายอภิวัฒน� ไชโย

63123006212 นางสาวชลิดา บุญโต

63123006213 นางสาวกนกพร เขียวสุดตา

63123006214 นางสาวสิริวรรณ พิมสอน

63123006215 นางสาวเจนจิรา สมปอง

63123006216 นางสาววนิดา ทองแปลง

63123006217 นางสาวชลิตา วิกล

63123006218 นางสาวณิชกุล ฝ<]นปJมปา

63123006219 นางสาวชลันดา โตหนองหว,า

63123006220 นางสาวโชติกานต� ประทุมวัน

63123006221 นางสาวมุกดา มะณี

63123006222 นางสาวกมลทิพย� โสภะบุญ

63123006223 นางสาววรรณธกิจ สระเพชร

63123006224 นางสาวมะลิกรอง สุวรรณกูฏ

63123006225 นางสาววรารี จิณศิริ

63123006226 นายกิตติพงศ� สารมิตร

63123006227 นายชาคริต ฤทธิแผลง

63123006228 นายศราวุฒิ บุญจบ

63123006229 นางสาวสุรีรัตน� สิงห�หมุ,ย

63123006230 นางสาวชลิตตา จารุสาร

63123006231 นายวสันต� สายสุพรรณ

63123006232 นางสาวชลธิดา จํานงค�นิจ

63123006233 นางศิริญากรณ� จันพวง

63123006234 นายวรินทร� โชติสนธ์ิ

63123006235 นายอัครพล พรรณวงศ�

63123006236 นางสาวธัญญรัศม� กางแก,ว

63123006237 นางสาวจิรติกานต� สุทอภิวัฒน�

63123006238 นางสาวสุดาพร นําคํา

63123006239 นางสาววัชราภรณ� สองศร

63123006240 นางสาวสุนิชา ธนาเดชสาคร
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63123006241 นางสาวจิตรวารี ม่ิงเคน

63123006242 นางสาวปฐมพร อุ8นคํา

63123006243 นายโกวิทย� คุสิตา

63123006244 นายอุทัย ดวงไข8ษร

63123006245 นางสาวฉันทพิชญา บุญเมือง

63123006246 นายอธิราช แก,วไพรวัลย�

63123006247 นางจิราภรณ� บุญทวี

63123006248 นางสาวพลอยพริ้ม วรสุขสมบูรณ�

63123006249 นางสาววิชุดา โสมณวัฒน�

63123006250 นางสาวสุนิตรา โทบุดดี

63123006251 นางสาววัชราภรณ� บุญฟ<ก

63123006252 นางสาวรุจิกาญจน� หงษ�สนิท

63123006253 นางสาวชฎาพร ไชยชนะ

63123006254 นางสาวชัญญาณัฐ สุยังกุล

63123006255 นางสาวฺZBปรียาณัฐ ยืนสุข

63123006256 นางสาวกชนันท� จารุจิตร

63123006257 นางสาวสลิลทิพย� สุทธิชาติ

63123006258 นายตะวัน คํ่าจุน

63123006259 นายสมชาย สุมรัมย�

63123006260 นางสาวนุชจลี คนฉลาด

63123006261 นางสาวรัตนาภรณ� สระทอง

63123006262 นางสาวพจนา หวานใจ

63123006263 นางสาวนิติยา พานจันทร�

63123006264 นางสาวจันทร�สุรีย� แสงศรี

63123006265 นายสิทธิ บุญศิริ

63123006266 นายนรชาติ แดงทน

63123006267 นางสาวนฤมล ทองด,วง

63123006268 นางสาวกตัญชลี สุระเสน

63123006269 นางสาวอารดา บางทราย

63123006270 นางสาวอุไรวรรณ สืบสี
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63123006271 นายประภาสิทธ์ิ เบญมาตย�

63123006272 นางสาวเมทินี ศรีบรม

63123006273 นางสาวสริดา จันคุณ

63123006274 นางสาวสรินชญาน� ไชยวัฒน�ฤทธิกุล

63123006275 นางสาวรุ8งระวรรณ ทองล้ํา

63123006276 นางสาวขวัญจิรา สู8บูญ

63123006277 นางสาวอรณัท สุพรม

63123006278 นางสาวสกาวเดือน นิลแสง

63123006279 นางสาวสุภาภรณ� ศรีหะจันทร�

63123006280 นางสาวกฤษฎาภร วรรณมานะ

63123006281 นางสาวสุธิดาวัลย� ธรรมวัตร

63123006282 นางสาวหัทยา ชัยมา

63123006283 นางสาวลลิตา จันทะขิน

63123006284 นางสาววิภาวดี มีแก,ว

63123006285 นายอํานวย ศรีเทพ

63123006286 นางสาวสุภาวรรณ มงคลสุภา

63123006287 นายมณสิช เครือเนียม

63123006288 นางสาวกุลยา แก,วพวง

63123006289 นายวทัญVู ศรีคลัง

63123006290 นางสาวณัฐวดี โพธิสนธ�

63123006291 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค�ลาโพธ์ิ

63123006292 นางสาวเยาวภา ขันชัย

63123006293 นายชัยนาจ ดวงอินทร�

63123006294 นางสาวศิริพร ศรีเนหะ

63123006295 นางสาวสุทธิดา วุฒิเศลา

63123006296 นายนพรัตน� มูลเซอร�

63123006297 นางสาวจุฑามณี เจริญสกุลทรัพย�

63123006298 นางสาวนลินี ธรรมรส

63123006299 นายศุภวัฒน� เหมืองอินต[ะ

63123006300 นายประวิช เพ็ชรโย
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63123006301 นางสาวจิรารัตน� บุญโม[ะ

63123006302 นางสาวสุชาดา กิจทวี

63123006303 นางสาวศิริลักษ� ชารีนิวัฒน�

63123006304 นางสาวสุนิสา วรรณสิงห�

63123006305 นางสาวกรรณิการ� ทรัพย�ประเสริฐ

63123006306 นางสาวสุวณี ภูทิพย�

63123006307 นางสาวอิสิริยาภรณณ� วรรณดร

63123006308 นางสาวปุณิกา น8าบัณฑิต

63123006309 นางสาวอภิญญา พวงศรี

63123006310 นายอธิพงศ� สอนเมือง

63123006311 นางจิตพิสุทธ์ิ ทัดศรี

63123006312 นางสาวสุกัญญา พันธ�ศรี

63123006313 นายพิฆเนศ ก่ิงเกษ

63123006314 นายชัชวาลย� สีทาภักด์ิ

63123006315 นางสาวสุวรรณี หนูกิจ

63123006316 นางสาวพิมพ�วิภา แสนสีหา

63123006317 นางสาวสกุลภักด์ิ เสาเวียง

63123006318 นายชนินทร� พรหมอุ8น

63123006319 นางสาวจามจุรี ดีพร,อม

63123006320 นางสาวหทัยภัทร สิมมา

63123006321 นางสาวป<ทมภรณ� ตระทอง

63123006322 นางสาวอําพร แสงจันทร�นวน

63123006323 นางสาวปJยะพร ตาทอง

63123006324 นายธนาพันธ� ร8วมรักษ�

63123006325 นางสาวปภัสสร สุรวิทย�

63123006326 นางสาวสุริวิมล เสียงหวาน

63123006327 นายศุภศร ทรงงาม

63123006328 นายเอกภพ แสงสกุล

63123006329 นางสาวฐิตาภรณ� นาคสุข

63123006330 นางสาวกนิษฐา อุป<ญญ�

หน,า 211 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123006331 นางสาวพิชญา พุฒพิมพ�

63123006332 นางสาวสุกัญญา ภูจอมรัตน�

63123006333 นางสาวพรนภา สวัสดี

63123006334 นางสาวศศิญานันท� แก,วลา

63123006335 นางสาวนนทพร วงศ�ประสาร

63123006336 นางสาววาศินี บุญอุด

63123006337 นางสาวชุติมา เอื้ยนไธสง

63123006338 นางสาวแก,วตา ชูชื่น

63123006339 สิบเอกปJยะวัฒน� บุญแซม

63123006340 นางสาววิภารัตน� มูลหนองแวง

63123006341 นายพิสิทธ์ิ ผมไผ

63123006342 นางสาวจันทนีย� ลําดับจุด

63123006343 นายสรวิศ อยู8คง

63123006344 นางสาวสุพัชรา ชนะพาห�

63123006345 นางสาวสุภาวดี มณีกัลย�

63123006346 นางสาวนิชาภา ประสารแสง

63123006347 นายเฉลิมชัย จันทร�พะเนาว�

63123006348 นางสาวน้ําฝน เสียงล้ํา

63123006349 นางสาวอรทัย อภิบาล

63123006350 นางสาวศิริภรณ� หม่ืนแสน

63123006351 นายป<ญจพล เชิงชวโน

63123006352 นางสาวนัทยา ขยอมดอก

63123006353 นางสาวชยณัฐ คะเนแน8น

63123006354 นางสาวเยาวลักษณ� ชูรัตน�

63123006355 นางสาวศิรินภา อินทนา

63123006356 นางสาวพรชิตา บํารุงผล

63123006357 นางสาวจันจิรา ดวงบุตร

63123006358 นางสาวณัจฉรียา บุญป<น

63123006359 นายไตรภูมิ น้ํากรอง

63123006360 นายมนตรี แก,วจันทร�
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63123006361 นายจรูญ ภูมิลําเนา

63123006362 นางสาวสกุลตรา เพชรทอง

63123006363 นางสาวกุลธิดา วอทอง

63123006364 นางสาวอารยา บุพศิริ

63123006365 นายสืบสายสิงห� สุทธิวรรณา

63123006366 นางกันจณา แก,วกอง

63123006367 นางสาวทิพวรรณ ซ,อนศรี

63123006368 นายพงศ�พิพัฒน� พันธุ�พุทธ

63123006369 นางสาวพัชรี อินทะแสง

63123006370 นางสาววัลภา สงึมรัมย�

63123006371 นางสาวรัตนพร โพธ์ิทา

63123006372 นายกัญญาภัทร ผงสีนวล

63123006373 สิบโทปฏิภาณ เริ่มคิดการ

63123006374 นายภูมิรินทร� แก,วแสน

63123006375 นางสุพัตรา โป`ะเงิน

63123006376 นางสาวศุภานิช เฝ:าทรัพย�

63123006377 นางสาวกัลยกฤต คําพิมูล

63123006378 นางสาวอริตตา สีสุดี

63123006379 นางสาวอัญชลี กุลสิงห�

63123006380 นางสาวพิลาวรรณ เชตะวัน

63123006381 นางสาวศิริพร มืดทัพไทย

63123006382 นางสาวอัฐภิญญา สุภาพ

63123006383 นางสาวธิดาพร บูรณะกิติ

63123006384 นางสาวสุรีพร สายแวว

63123006385 นางสาวสุกัญญา ตัวดี

63123006386 นางสาวสิริธร ศรีธรรม

63123006387 นางสาวจิดาภา เขียวสะอาด

63123006388 นายนัฐพงษ� แก,วเกาะ

63123006389 นางสาววรรณา จันทา

63123006390 นางสาวสริตา ดาวเศรษฐ�
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63123006391 นายรณชัย สัพโส

63123006392 นางสาวอรยา พรหมรินทร�

63123006393 นางสาวรุจิรา ทองมนต�

63123006394 นางสาวหยาดธิดา เจริญศรี

63123006395 นายกิตติพิชญ� โพนสุวรรณ

63123006396 นางสาวกัญญารัตน� สวัสด์ิวรวงศ�

63123006397 นางสาวศิริลักษณ� คําภักดี

63123006398 นางสาวกมลชนก โสภาอุทก

63123006399 นายธวัทชัย ไพรโสภา

63123006400 นางสาวกัญญารัตน� สมุนไพร

63123006401 นางสาวภัทรสุดา โพธ์ิชัย

63123006402 นางสาวสุคนทิพย� ครองยุติ

63123006403 นางสาวเตือนตา ตลันดา

63123006404 นางสาวธัญญลักษณ� พุทธรักษา

63123006405 นางสาวเนตรนภา สมบัติ

63123006406 นางสาวแก,ววารี ดุมนิล

63123006407 นางสาวศรีประไพ แสงวงษ�

63123006408 นางสาวอาริสา สาเสน

63123006409 นายเมธี พรมวงค�

63123006410 นางสาวจามจุรี ห,วยใหญ8

63123006411 นางสาวอัจชราพร มุ8งหมาย

63123006412 นางสาวชุติมา การกล,า

63123006413 นายนพรัตน� อมรสิน

63123006414 นางสาวกัลยรัตน� บัวงาม

63123006415 นางสาวภาทรงศิริ บูรณ�เจริญ

63123006416 นางสาวทิพวรรณ ทองจันทร�

63123006417 นางสาวดารุณี ชารีงาม

63123006418 นางสาวอรวรรณ คงเมือง

63123006419 นางสาวศศิรดา คําแก,ววัฒนา

63123006420 นางสาวศรสวรรค� ศรีษะแก,ว
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63123006421 นายสาคร วรรณา

63123006422 นางสาวนิสรา เงินขาว

63123006423 นางสาวปริศนา พรมมาสุข

63123006424 นางสาวชไมพร คําภารส

63123006425 นางสาวเปรมยุดา ต,นบุญ

63123006426 นางสาวจุฑามาศ ทองแดนไทย

63123006427 นางสาวณัฏฐนิช ศิริวงษ�

63123006428 นางสาวกาญจนา สําลี

63123006429 นางสาวณัฐธิดา จันทรมนตรี

63123006430 นางสาวรุ8งรัตน� เกตุสุวรรณสาน

63123006431 นางสาวรัตนาวลี หาดี

63123006432 นางสาววภาวิณี พิลาภ

63123006433 นายคณุตม� บุญพรหมมา

63123006434 นางสาวนวพร แปดมนต�

63123006435 นายกิติศักด์ิ มะณี

63123006436 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญมา

63123006437 นายกิติพงษ� นามวงค�

63123006438 นางสาวพรทิพา ข8าขันมะลี

63123006439 นางสาวเมธาวี วัฒนปาณี

63123006440 นายอัครวัฒน� ไพบูลย�วรเดช

63123006441 นางสาวสร,อยทอง พรมศรี

63123006442 นายนพพล ผิวทน

63123006443 นางสาววิภาดา บุญสาม

63123006444 นายชูเกียรติ ภิรมย�พันธ�

63123006445 นางสาวผกาวดี วรรณทอง

63123006446 นางสาวจริยา จันทร�หอม

63123006447 นายกฤตธัชพงศ� จันทร�ทอง

63123006448 นางสาวกรองขวัญ ผดุงเวียง

63123006449 นางสาวรัตนา ชัยรัตนวานิช

63123006450 นางสาวสุกัญญา บุญชู
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63123006451 นายชนะชัย ญาวงศ�

63123006452 นางสาวกันยารัตน� กาหลิบ

63123006453 นางสาวศิริวรรณ โนมะยา

63123006454 นางสาวนันท�นภัส ธนารีย�วีรกุล

63123006455 นางสาวอุมาพร กาทอง

63123006456 นางสาวปาริชาติ ฝQายชาวนา

63123006457 นายสุธา โพธิราช

63123006458 นายเกรียงไกร มณีเนตร

63123006459 นางสาวอรอนงค� ดําขํา

63123006460 นางสาวปJยมาภรณ� ม่ิงบุญ

63123006461 นายไพรวรรณ� ศรีภา

63123006462 นายณัฐวุฒิ บุดดา

63123006463 นางสาวชนกสุดา เบาใจ

63123006464 นางสาวดุจดาว แสงธิ

63123006465 นางสาวพัชนียา สมบูรณ�

63123006466 นายปานเทพ พุกพล

63123006467 นางสาวสุนิสา บุญจันทร�

63123006468 นางสาวดอกอ,อ รักษาศิริ

63123006469 นางสาวอนุสรา สุทธิประภา

63123006470 นางสาวสุชยา ทิพย�อุตร

63123006471 นางสาววราภรณ� ป<ตถาสาย

63123006472 นางสาววิศิลธรา รินทระ

63123006473 นางสาวบุญพิทักษ� รัตนพันธ�

63123006474 ส.อ.ไกรวิชญ� ศรีลาชัย

63123006475 นางสาวดวงจิตร เทพชมภู

63123006476 นางนฤมล ศรีสุข

63123006477 นางสาวสุจินต� พิมูลชาติ

63123006478 นางชริญญา สีดา

63123006479 นายสืบสาย แสงพิสาร

63123006480 นางสาวสุรีรัตน� แก,วดวงดี
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63123006481 นางสาวพันธ�ทิพย� สุภาพ

63123006482 นางสาวปJยะรัตน� พ่ึงโพธ์ิ

63123006483 นางสาวสุพัตรา คํามานพ

63123006484 นางสาวรมิตา สายเชื้อ

63123006485 นายสุนันท� ลาดเสนา

63123006486 นางสาววรางคณา สระแก,ว

63123006487 นางสาวฉัตรมณี ปรีเรขา

63123006488 นางสาวนิภากร ศรีหานาม

63123006489 นางสาวกาญจนาภรณ� สุวรรณเศษ

63123006490 นางสาวจิรัชยา ลอยหา

63123006491 นางสาวพรรณพนัช พาณิชย�ศิริ

63123006492 นางสาวเจนจิรา ภู8วนิช

63123006493 นางสาวจามจุรี พละสุข

63123006494 นางสาวคนธรส คงทน

63123006495 นางสาวเพชรรัตน� เพียลา

63123006496 นางสาวนวพรรณ อักขระ

63123006497 นางสาวนภัสสร แห8งธรรม

63123006498 นายหฤษฏ� จันทร�สนิท

63123006499 นางสาวนันทกาญจน� แสวงศักด์ิ

63123006500 นางสาววรรณิศา วงค�นอก

63123006501 นายจิรเดช ฝUมือสาน

63123006502 นางสาวธิติยา ทองมาก

63123006503 นางสาวจุฑามาศ สุดง

63123006504 นางสาวอุไรวรรณ หลงชิณ

63123006505 นายธนากร คําเพราะ

63123006506 นางสาวอณุณี จันทฤกดี

63123006507 นางชนิดา ยานุ

63123006508 นางสาววีรพร ศรีบุญเรือง

63123006509 นางสาวสุดาภรณ� เติมกระโทก

63123006510 นายอนิรุตต� ปาคําดี
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63123006511 นายชยธัช แสงเดช

63123006512 นางสาวพัชรินทร� ซาเสน

63123006513 นางสาวรัชนีกร สาลีวงษ�

63123006514 นางสาวกนกวรรณ ศรีแฉล,ม

63123006515 นางสาวชนาภา สิตะเสน

63123006516 ว8าที่ ร.ต.หญิงปรียานุช สุทธิโคตร

63123006517 นางสาวฤดีรัตน� วงค�จันทร�

63123006518 นางสาววรรณา สุพงษ�

63123006519 นายอิทธิพล แกล,วกล,า

63123006520 นายอิทธิพล กําลังหาญ

63123006521 นางสาวเบญจมาภรณ� ไกรวิเศษ

63123006522 นายถวัลย� อินทร�ศวร

63123006523 นางสาวศิรินยา ศรีธรรมมา

63123006524 นางสาวสุวพร บุดดาวงศ�

63123006525 นางสาวสุธีธิดา เคนท,าว

63123006526 นางสาวนภาวรรณ ภูพลผัน

63123006527 นางสาวสิริมา แสงชาติ

63123006528 นางสาวจินดา เนตรวงค�

63123006529 นางสาวพรสุดา กุดวงค�แก,ว

63123006530 นางสาวญานิภา เสริฐวาสนา

63123006531 นางสาวช8อฟ:า เล8าท8า

63123006532 นางสาวสุภรัตน� ลูกแก,ว

63123006533 นางสาวพิมพ�วรีย� ศรีมันตะ

63123006534 นางสาวณัฐกานต� กายชัยภูมิ

63123006535 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณศรี

63123006536 นางสาวธัญวลัย ศรีแก,ว

63123006537 นางสาวจารีวัฒน� ประทุมเดช

63123006538 นายวิทูล ทองรส

63123006539 นางสาวภัคจิรา อุตสาหพันธ�

63123006540 นางสาวดวงมาลา แก,วบุญตา
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63123006541 นางสาวพรรณนภา ฤทธ์ิรื่น

63123006542 นางสาวช8อผกา สุขยา

63123006543 นางสาวธนิดา กาเผือก

63123006544 นางสาวอุษณีย� ช8วงโชติ

63123006545 นางสาวญาณิศา พุ8มจันทร�

63123006546 นางสาวนิตยา มูลราช

63123006547 นางสาวจุธาริณี อ8างคํา

63123006548 นางสาวปJยาอร สาระ

63123006549 นางเบญจพร พันธุ�ดี

63123006550 นายชยพล วันเทาแก,ว

63123006551 นายณัฐวัตร บุญเอื้อ

63123006552 นายธนัส ทรัพย�ใบกลาง

63123006553 นางสาวสุชานันทร� ม่ันวงศ�

63123006554 นางสาวพนิดา ผงกุลา

63123006555 นางสาวนันทนา ทองลือ

63123006556 นายภูรีภัทร� ผุดผา

63123006557 นางสาวสิริลักษณ� นามศร

63123006558 นางสาวภภัสสร ป<นสุข

63123006559 นางสาวจิตยา ชูเสน

63123006560 นางสาวธัญสุดา อิ่มใจ

63123006561 นางสาวณหทัย ใจธรรม

63123006562 นางสาววรรณภา นันทวงษ�

63123006563 นางสาวจินดาหรา สํานักนิตย�

63123006564 นายปฎิพัทธ� ศรีลาลัย

63123006565 นางสาวพิชญา วรรณวัตร

63123006566 นางสาวศิรินภา พูลสวัสด์ิ

63123006567 นางสาวยุภาพร สดสุข

63123006568 นางสาวกนกวรรณ บุญศักด์ิ

63123006569 นางสาวภักตร�พิมล พิมพ�ผะกา

63123006570 นายธนาพงษ� บุญคํา
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63123006571 นายจักราวุธ ศรีขาว

63123006572 นางสาวทองประกาย มะลิสา

63123006573 นางสาวนันทิดา ดํานิล

63123006574 นายไชยวัฒน� ไพรเลียง

63123006575 นางสาวจันทิยา จันทะไพร

63123006576 นางสาวกนกกาญจน� เนตรจินดา

63123006577 นางสาวมลทิพย� แผนพนา

63123006578 นางสาวกรกนก บุญสมยา

63123006579 นายพิษณุ พิมพ�พร

63123006580 นายวัชรพงษ� พลยะเรศ

63123006581 นางสาวจุฬารัตน� ภักดีบุตร

63123006582 นางสาวชฎาพร สุนิพันธ�

63123006583 นางสาวป<ญญวัณ พุทธจันทึก

63123006584 นางสาวนิภาพร ศรีวะรมย�

63123006585 นางสาวชนากานต� หอมหวาน

63123006586 นางสาวปวีณา สังตนดี

63123006587 นางสาวอุมาพร สายวัน

63123006588 นายตฤษณโชค อุดมผล

63123006589 นายสุพจน� โกศัลวิตร

63123006590 นางสาวนารี โทสวัสด์ิ

63123006591 นางสาวอนุสรา ชูวิชัย

63123006592 นางสาวขนิษฐา คําพันธ�

63123006593 นายศรัณยู ประวาสุข

63123006594 นางสาวอรดา พัฒนา

63123006595 นางสาวติณณา ผ,าผิวดี

63123006596 นางสาวสุจิรา อนุพันธ�

63123006597 นางสาวกษมา อินตะ

63123006598 นางสาวณัฐริกา หวนคนึง

63123006599 นายอนุวัฒน� พูมทอง

63123006600 นายเกียรติศักด์ิ พุกรอด
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63123006601 นายยุรนันท� โพธ์ิศรี

63123006602 นางสาวมยุรา โพธิวรรณา

63123006603 นางสาวอัญญาลี ศรีรักษา

63123006604 นางสาวสุชัญญา เขียวสะอาด

63123006605 นางสาวเจมจิรา ปูQบุตรชา

63123006606 นางสาวสุวรินทร� บุญเอนก

63123006607 ส.อ.ทักษ�ดนัย ยอดเพชร

63123006608 นางสาวพรนิภา สัมฤทธ์ิ

63123006609 นางสาวนงลักษณ� ขุมเงิน

63123006610 นางสาวจรรยาพร สุวรักษ�

63123006611 นางสาวสกาวรัตน� พจนพิมล

63123006612 นายภูเบศวร� ใจสําราญ

63123006613 นางสาวณวิชศรา ป<ญญาคม

63123006614 นางสาวพัชรี จินาวัลย�

63123006615 นางสาวอารียา ภูธร

63123006616 นางสาวสิรินภา พยัคฆกูล

63123006617 นางสาวกาญจนา คําดี

63123006618 นางสาวปJยะมาศ ลับโกษา

63123006619 นางสาวเมษา สุขเสน

63123006620 นางบุษบง สร,อยสิงห�

63123006621 นางสาวณัฐชฎาภรณ� โมคทิพย�

63123006622 นางสาวฉัตรนภา คนองเดช

63123006623 นางสาววัลลีย� ทองคํา

63123006624 นางสาวสุวรีย� สุระ

63123006625 นางสาวศิริภร นามโคตร

63123006626 นางสาวชลณิภัทร วงศ�ศรีแก,ว

63123006627 นางสาวมณีวรรณ ป<ญญางาม

63123006628 นางสาวจิราภรณ� มนอิน

63123006629 นางสาวสมสิรี มาดาสิทธ์ิ

63123006630 นางสาวกนกพร ผุดผา
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63123006631 นางสาวกัญญ�วรา สุดโสม

63123006632 นางสาวสุนิสา เสภูมี

63123006633 นางสาวเพ็ญวดี หล8อแหลม

63123006634 นางสาวมิณฐกานต� สิทธิปกรณ�

63123006635 นางสาวอมล ศรีคําภา

63123006636 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม

63123006637 นางสาวณัฏฐ�ณิชา อารีรําลึก

63123006638 นางสาวตติญา ผ8องโสภา

63123006639 นางสาวธนาภรณ� โนนน,อย

63123006640 นางสาวสุภาวัลย� ปะวะกุล

63123006641 นางสาวพรพิมล แก,ววงษ�

63123006642 นางสาวสุดารัตน� ปรือปรัง

63123006643 นางสาวจิระนันท� ทะนุพันธ�

63123006644 นางสาวเสาวนีย� ขาวล,วน

63123006645 นางสาววิภาวรรณ สงวนดี

63123006646 นายอภิสิทธฺ� เคนสุวรรณ

63123006647 นางสาวอังคณา โพธ์ิจันทร�

63123006648 นางสาวภานุมาส ป<ดถา

63123006649 นายณัฐวุฒิ พระสุรัตน�

63123006650 นางสาวจิตตราพร โสธาตุ

63123006651 นางสาวสุรางค�ศิริ พิเชษฐตระกูลชัย

63123006652 นายวีรศักด์ิ โฮมสองชั้น

63123006653 นายธีรภัทร ทองหลาง

63123006654 นางสาวมัลลิกา กอแก,ว

63123006655 นางสาวมุละพร ความสวัสด์ิ

63123006656 นางสาวสุนิตา ส8งเสริม

63123006657 นางสาวนันทนา คําสุขุม

63123006658 นายบุญยง กองทอง

63123006659 นางสาววรนุช คําตา

63123006660 นางสาวอรพินท� ด,วงนิล
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63123006661 นางสาววิริยา แนวจําปา

63123006662 นางสาวรัชนี ทองจันทนาม

63123006663 นางสาวรัชนีกร จันทนา

63123006664 นายพัชรพงค� โมราชาติ

63123006665 นายอรรถวิท คละเครือ

63123006666 นางสาวจุฑามาศ บุตรรัตน�

63123006667 นางสาวนิรัตดา งามฉลวย

63123006668 นางสาวสุภาวดี มะพันธ�

63123006669 นางสาวนภชนก สอนอาจ

63123006670 นางสาวศิรินาถ ดวงใจ

63123006671 นางสาววนิศรา ศรีรักษา

63123006672 นายอภินันชัย อินสา

63123006673 นางสาวอุมาริน จันทร�ประยูร

63123006674 นางสาวมินตรา สอนศิษย� 

63123006675 นายสิทธิพล ต้ังเพ่ิมพูนทรัพย�

63123006676 นางสาวกลิ่นสุคนธ� กุมพันธ�

63123006677 นายสุวัฒน� ศรีเสมอ

63123006678 นายพงศธร มากเงิน

63123006679 นายอธิพันธ� ขันติจิต

63123006680 นายจิตติชัย เอื้อทาน

63123006681 นายภัทรพล พันสุวรรณ�

63123006682 นางสาวสมพิศ อาจสามารถ

63123006683 นายณัฐพงษ� ศรีหาบุตร

63123006684 นางสาวยุพาวดี ศรีภักดี

63123006685 นางสาวณฐพร อินตะนัย

63123006686 นางสาวสุปราณี จันทะเกษ

63123006687 นางวิจิตรา คณะพันธ�

63123006688 นางสาวนิรชา เย็นใจ

63123006689 นางสาวมนัสนันท� ธนโชคสกุลกิจ

63123006690 นางสาวณัฐริกา พะวงรัมย�
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63123006691 นางสาวณฐพร ชูศรีย่ิง

63123006692 นางสาวจริยานุช แก,วสง8า

63123006693 นายจัตุรงค� แดงกัณหา

63123006694 นางสาวพรหมพร แพทย�นาดี

63123006695 นางสาววชิราภรณ� เหล8าสุวรรณ

63123006696 นายสุริยัน วงษ�สุทา

63123006697 นางสาวมาริสา บุญมี

63123006698 นายธนากร สิงห�หร8าย

63123006699 นางสาวสุภาวดี จิตราช

63123006700 นายวีระวัฒน� นามศิริ

63123006701 นางพิมพ�พร สิราริยกุล

63123006702 นางสาวจุฑาทิพย� ธุระกิจ

63123006703 นางสาวศศิธร สุวรรณกูฏ

63123006704 นายณัฐวัฒน� ปJยะวงษ�

63123006705 นางสาวภูริชญา เทพิน

63123006706 นางสาวกรรยา ดวงแก,ว

63123006707 นางสาวพรพรรณ โคตรฤาชา

63123006708 นางสาวสุภาภรณ� นิลดํา

63123006709 นายธีระวัฒน� จริงไธยสงค�

63123006710 นางสาวศุภาวีร� ทองนํา

63123006711 นางสาวณัฐนันท� สุวรรณวงษ�

63123006712 นางสาวจิราพร ธรรมธร

63123006713 นางสาวจุฬารัตน� นนท�พิทักษ�

63123006714 นางสาวจีรนันท� สลับศรี

63123006715 นางสาวคณิตดา คณะพิม

63123006716 นายเจนวิทย� จันทโสม

63123006717 นายบุญส8ง วงศ�นรินทร�

63123006718 นางสาวผุสดี จุลนีย�

63123006719 นางสาวจริยา หลอดท,าว

63123006720 นางสาวลภัสรดา อยู8ทอง
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63123006721 นายอนุวัฒน� อินทะนู

63123006722 นางสาวกษมา ฟุ:งมงคลเสถียร

63123006723 นางสาวชนานันท� ชาลี

63123006724 นางสาวสุนันวิภา บุญธรรม

63123006725 นายนววิช ว8องไว

63123006726 นางสาววรัญญา บุญครอง

63123006727 นางสาวเมริยา มนทอง

63123006728 นางสาวจรูญศรี นิลกิจ

63123006729 นางสาววิภาภรณ� บุญอ8อน

63123006730 นางสาวนิภา ไฝผิวชัย

63123006731 นายสิทธิพล หาไชย

63123006732 นายวราวุฒิ ศิริโสม

63123006733 นางสาวชุลีพร ทองบุราณ

63123006734 นายเจตนิพิฐ โกษาผล

63123006735 นางสาวสุดารัตน� ศรแก,ว

63123006736 นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ

63123006737 นางสาวอําไพ อัมพันธ�

63123006738 นางสาวสุรัสวดี ภูมี

63123006739 นางสาวจีราวรรณ สีแสด

63123006740 นางสาวอรณิชชา คําโสภา

63123006741 นางสาวมลฤดี สาสุข

63123006742 นางสาวสุทธิดา บุญโสภา

63123006743 นางสาวธิดารัตน� พันทา

63123006744 นางสาวพรพรหม คะดุน

63123006745 นายพิทักษ�พงษ� ขําปูQ

63123006746 นางสาววิภาดา บริสุทธ์ิ

63123006747 จ.ท.หญิงวิภาดา จันทวงค�

63123006748 นางสาวสุภิสรา พุ8มโพธ์ิ

63123006749 นางสาวสุภาวดี ธรรมทวี

63123006750 นางสาวเกศราภรณ� เส็งตากเเดด
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63123006751 นายธนบูรณ� มะโนรัตน�

63123006752 นางสาวละอองดาว พวงจําปา

63123006753 นางสาวชัญญาพัชร� ศิริหาพงศ�

63123006754 นางสาวศิริวรรณ วังทอง

63123006755 นางสาวอัญชรีภรณ� รสภา

63123006756 นางสาวชัญญานุช บุญสอน

63123006757 ว8าที่ ร.ต.วิลาวรรณ วังเวียง

63123006758 นางสาวฐานิศร� เข็มเพชร

63123006759 นายภานุวัฒน� นครวงค�

63123006760 นางสาวลดาวัลย� พรมโสภา

63123006761 นางสาวจิราพร แก,ววิชัย

63123006762 นางชุติกาญจน� วงษ�ภักดี

63123006763 นางนันทญา ผิวอ8อน

63123006764 นางสาวภาฤณี ห,วยทราย

63123006765 นายกาญจนวัฒน� เสริมศรี

63123006766 นางสาวเบญจวรรณ ทองชื่นตระกูล

63123006767 นายธณัฐชัย นิลไชย

63123006768 นายวีรศักด์ิ ปรัสพันธ�

63123006769 นางสาวศยามล อุ8นคํา

63123006770 นางสาวสุภัทธรา พรหมบุตร

63123006771 นางสาวศรัญญา มูลสาร

63123006772 นางสาวธนาภรณ� สืบเสน

63123006773 นางสาวทัศนาภรณ� ชูคํา

63123006774 นางสาวเจนจิรา มัศยามาศ

63123006775 นางสาวป<ณวรรธน� พงค�ศาสตร�

63123006776 นางสาวทิพย�ทิวา สีหารัตน�

63123006777 นางสาวอัจราพร ทองทับ

63123006778 นางสาวรัชฎาพร ชํานิยัญ

63123006779 นายธนวัฒน� ประดากรณ�

63123006780 นางสาวอาทิตยาธรณ� สัตย�พันธ�
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63123006781 นางสาวปนัดดา ทาระบุตร

63123006782 นางสาวสุกัญญา บุญสอน

63123006783 นางสาวกชกร บัวตูม

63123006784 นางสาวนิชา สินสุพรรณ�

63123006785 นางสาวพัชรินทร� ใสแสง

63123006786 นางสาวชัชฏาภรณ� ชะนะไพร

63123006787 นายภาคภูมิ ภูแท8งแก,ว

63123006788 นางสาวอรจิรา มูลสาร

63123006789 ส.อ.วิทยา จารุวงศ�

63123006790 นางสาวเศรษฐดาพัชร� ประจวบสุข

63123006791 นางสาวพันธิภา ตะเกิงผล

63123006792 นางสาวอรณา ศรีสมุทร

63123006793 นางสาวสุกัญญา ยามี

63123006794 นายธาราทร โพธิวัฒน�

63123006795 นายธีระศักด์ิ พันดวง

63123006796 นางสาวสุวิมล ศรีเพชร

63123006797 นางสาวเจนจิรา ศรีจันทร�

63123006798 นางสาวนัลติกา บ,งชมโพธ์ิ

63123006799 นางสาวปริชาติ ศรีหอมชัย

63123006800 นางณัฐธนันท� แสนเมือง

63123006801 นางสาวพรวิภา ประชาราษฎร�

63123006802 นางสาวสุภาวดี ขันโมลี

63123006803 นางสาวสุธามณี พลราชม

63123006804 นายณัฐวุฒิ นุเคราะห�กัน

63123006805 นางสาวสวรรยา จารุเเพทย�

63123006806 นายสิทธิพงษ� ทองดี

63123006807 นางสาวภัทชดา ทวีไชย

63123006808 นายธนวัฒน� วิสาพล

63123006809 นางสาวประภาพร บุญสอน

63123006810 นางสาวฐาปนี เชยรัมย�
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63123006811 นางสาววิไลพร คงคาพันธ�

63123006812 นายสุระเชษฐ� ศิริวงค�

63123006813 นางสาวศิรประภา สีแปลก

63123006814 นางสาวชาลิสา พิลาพันธ�

63123006815 นายภาณุพงศ� ภูวังแพน

63123006816 นางสาวภัทราภรณ� ผาละพรม

63123006817 นางสาววิรัชดา พรมคําบุตร

63123006818 นางสาวอรอนงค�B ละมูล

63123006819 นายสกล หอมสุวรรณ

63123006820 นางสาวกิตติยา คําโสภา

63123006821 นางสาวศิริรัตน� บังจันทร�

63123006822 นายธีระพันธ� กาญจนสุนทร

63123006823 นางสาวเกศินี ภาคทอง

63123006824 นายรัฐวิวัฒน� พันธ�ไผ8

63123006825 นางสาวนวลวิไล สัมพันธ�เพ็ง

63123006826 นางสาวลัดดาวรรณ บุญช8วย

63123006827 นายสุวรินทร� ทับผา

63123006828 นางสาวสุทธิสา แก,วสวัสด์ิ

63123006829 นางสาวชณาภา แก,วไทรเลิศ

63123006830 นายภนวัฒน� ทองลือ

63123006831 นางสาวรัตนาพร เนื่องภักด์ิ

63123006832 นางสาวกนกพร ทองรักษา

63123006833 นางสาวสุจิตตา สิมศรีแก,ว

63123006834 นางสาวพรรษา ปองดี

63123006835 นางสาวบุษยรัตน� นิลาสน�

63123006836 นางสาวทิติยา เบ,างาม

63123006837 นางสาวอารันต�ชยา แก8นอินทร�

63123006838 นายศุภชัย ศรีโยหะ

63123006839 นายนาวินต� แก8นม่ัน

63123006840 นายทนงศักด์ิ พูลเพ่ิม
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63123006841 นางสาวมะลิวรรณ สีเลือด

63123006842 นายอดิศักด์ิ วรรณทอง

63123006843 นายทีปกร ไชยจันทร�

63123006844 นายสุทัศน� คมใส

63123006845 นางสาวชัญญานุช ท8อนจันทร�

63123006846 นายจํานงค� เชื้อสร

63123006847 นายอัษฎาวุฒิ เทียมวงค�

63123006848 นายเจษฎา คู8แก,ว

63123006849 ส.อ.ดํารงพล ศิลาแสง

63123006850 นางสาวเบญญาภา สุ8มมาตย�

63123006851 นางสาวภศิดา พลายเมือง

63123006852 นางภรภัสสรณ� วิเชียรนิธิโชติ

63123006853 นางสาวชลนิภัทร� อินาลา

63123006854 นายสิทธิศักด์ิ ศรีสวย

63123006855 นายธนกฤต นิสดล

63123006856 นายวิทยา กะกํ่า

63123006857 นางสาวนันทิกา วิเศษลักษณ�

63123006858 นายนวมินทร� มณีจันทรา

63123006859 นายธีรวัฒน� เครือศรี

63123006860 นางสาวธัญรัตน� บานเย็น

63123006861 นางสาวระวีวรรณ รัตนประสพ

63123006862 นายประชา อาระพงษ�

63123006863 นางสาวกานต�กมล นาโสก

63123006864 นางนารีรัตน� พานทอง

63123006865 นายอาคม สังฆะมาตย�

63123006866 นางสาวสุพัตรา ศรีสุระ

63123006867 นางสาวนุจรีนารถ บุบผาชาติ

63123006868 นายเนติวัฒน� พุฒศิริวัชรวิชญ�

63123006869 นางสาวญาณัจฉรา อัครศักด์ิศรี

63123006870 นางสาวสุจิตราภรณ� ชาญชิต
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63123006871 นางสาวนงลักษณ� จันทร�สุข

63123006872 นางสาวฐิติชญา พรมลี

63123006873 นางสาวศิริยา จันดี

63123006874 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ

63123006875 นางสาวมลภิรมย� มะเค็ง

63123006876 นางสาวรุ8งนภา วงษ�ประเสริฐ

63123006877 นายอธิพันธ� ทองทวี

63123006878 นางสาวลลิตา พูลสุข

63123006879 นางสาวสุมาลี ภาษี

63123006880 นางสาวสุภาวดี โสภาที

63123006881 นายบรรณวิทย� สมสุไทย

63123006882 นายพงษ�ศิริ ลาฤทธ์ิ

63123006883 นางศิโรรัตน� สวนมะไฟ

63123006884 นางสาวปรินดา เดือนจะโป`ะ

63123006885 นางสาวศิรินันท� ศรีภักดี

63123006886 นางสาวนุจรินทร� คูณมี

63123006887 นางสาวนันท�นภัส พวงสวัสด์ิ

63123006888 นางสาวชุติกาญจน� สารคาม

63123006889 นายอาชวิน ทองสวัสด์ิ

63123006890 นางสาวเยาวลักษณ� แสนบุญศิริ

63123006891 นางสาวสุปราณี แสวงนาม

63123006892 นางอรัญญา ภูพวก

63123006893 นายสาธิต ทรงกรด

63123006894 นางสาวกฤตยา ดุจดา

63123006895 นางสาวสรัญญา รินทร

63123006896 นางสาวจันทิมา เมืองมูล

63123006897 นางสาวอธิชา ประทุมเวียง

63123006898 นางสาวธนาภรณ� ก,อนทอง

63123006899 นายอาทิตย� เต8าทอง

63123006900 นายวรรณชัย ชื่นชม
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63123006901 นายวีระพงษ� มะสุใส

63123006902 นางสาวมุทิตา สว8างภพ

63123006903 นางสาวเจนจิรา โสเสมอ

63123006904 นางสาวเทียนทอง เสาร�วงค�

63123006905 นายประยุทธ คําเคน

63123006906 นางสาวกรรณิกา สายป:อง

63123006907 นายยุทธชัย นาดอน

63123006908 นางสุภาภรณ� จิตสวา

63123006909 นายปุริม อัมภรัตน�

63123006910 นางสาวนีระนุช อุสะหะพันธ�

63123006911 นางสาวดาวนภา วิรุณพันธ�

63123006912 นายอัษฎาวุธ ทองจันทร�

63123006913 นางสาวก่ิงกาญ พันธ�ศรี

63123006914 นางสาวศิรินทิพย� คําเกิด

63123006915 นางญานิศา พิมพ�ทอง

63123006916 นายกิตติเชษฐ� วงษ�ชมพู

63123006917 นางสาววราภรณ� เชื้อคําจันทร�

63123006918 นางสาวจันทร�สุดา จันทะชํานิ

63123006919 นางสาวเอื้องนภา อาจหาญ

63123006920 นายสุนทร พรึงพรืด

63123006921 นางสาวนิมิตรา ศรีมูล

63123006922 นายวิทวัส สุกาวงศ�

63123006923 นางสาวพัชรนันท� ธรสิริศุภวัฒน�

63123006924 นางสาวจันทร�จิรา เลิศแก,ว

63123006925 นางสาวบุษบา ติมุลา

63123006926 นางสาวพรชนก สันติวรรักษ�

63123006927 นางสาวธิดาวรรณ บัวแย,ม

63123006928 นางสาวอาภาภรณ� แก,วพร

63123006929 นางสาวรุ8งนภา มุทุจิตร

63123006930 นางสาวจินดารัตน� ตะลาโส
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63123006931 นางสาวพรไพลิน ดอนป<ด

63123006932 นางสาวชุติกาญจน� มันตาพันธ�

63123006933 นางปราศัย เวียงนนท�

63123006934 นายเบญจพล วงษ�ละคร

63123006935 นางสาวจุฑาทิพย� ผกาศรี

63123006936 นางสาวภณชล อัศมนศักดา

63123006937 นางสาวขนิษฐา ไชยมูล

63123006938 นายรัตนพล บุญป<ญญา

63123006939 นางสาวสุพรรณี พ่ึงพบ

63123006940 นายพงษ�สิทธ์ิ นาเมืองรักษ�

63123006941 นายวรากรณ� พิศภา

63123006942 ว8าที่ร,อยตรีหญิงสุกัญญา ทองบ8อ

63123006943 นางสาวนฤมล พงษ�พยุหะ

63123006944 นางสาวพลอยจีลิน สาลี

63123006945 นางสาวพรรณทิพย� บุญชัย

63123006946 นายอานนท� พรมนต�

63123006947 นายอโณทัย พยอมหอม

63123006948 นางสาวจันทร�ทิมา วิชายง

63123006949 นางสาวยุภาพร วารินทร�

63123006950 นางสาววิลาวัณย� วงค�ก8อ

63123006951 นางสาวชยุตรา คนเพียร

63123006952 นายสนั่น เกษแก,ว

63123006953 นางสาวสุภาวรรณ ศรีจันทร�

63123006954 นายศิราวุธ จอมจุมพล

63123006955 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิดี

63123006956 นางสาวนงค�รักษ� กอหาญ

63123006957 นายฉัตรยา ชาวดง

63123006958 นางสาวอภิญญา คําผาลา

63123006959 นายศตวรรษ แสงงาม

63123006960 นางฟ:าคําเวียง พุทธรัตน�
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63123006961 นางสาวพิไลวดี มีแสง

63123006962 นางสาวกมลกานต� ไหมทอง

63123006963 นายบุญมี เวียงอินทร�

63123006964 นายนิติพล หล,าสิงห�

63123006965 นางสาวสุวิมล ชิณวงษ�

63123006966 นางสาวจารุวรรณ ใยเม,า

63123006967 นางสาววรรณพร คชลณ

63123006968 นายทศพล สาระขันธ�

63123006969 นางสาวพินใจ ทีเขียว

63123006970 นางสาวรัชนิกร อํานาจวงษ�

63123006971 นายธวัชชัย จันทร�สุข

63123006972 นายมนูญศักด์ิ สิทธิดํารงค�

63123006973 นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร�

63123006974 นางสาววิไลพร ซาเสน

63123006975 นายวิทยา ต,องเดช

63123006976 นางสาวนิธิพร อุตม�ทอง

63123006977 นายศรานันท� จันทร�เกษ

63123006978 นางสาวมาริสา บุญเชิญ

63123006979 นางสาวศิริพร คําแพงจีน

63123006980 นางสาวนิภาพร ศรีสุวงษ�

63123006981 นางสาวสุนิสา สุขสาย

63123006982 นางสาวอมรรัตน� แซวจันทึก

63123006983 นายณัฐดนัย จันทร�แก,ว

63123006984 นายสุรสิทธ์ิ สิงห�ทอง

63123006985 นายกนกศักด์ิ ถนอมลาภ

63123006986 นายวัฒนา ทุมนันท�

63123006987 นางสาวศรัณรัตน� จันทา

63123006988 นายภาณุพงษ� สายแก,ว

63123006989 นางสาวอภิรัตน� พันธุโพธ์ิ

63123006990 นางสาวกนกกาญจน� กากแก,ว
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63123006991 นางสาวศิริลักษณ� ชูคํา

63123006992 นางสาวพรพรรณ พรหมกาญจน�

63123006993 นายศุภชัย หูตาชัย

63123006994 นางสาวสุนารี เยาว�สันเทียะ

63123006995 นางจารุวรรณ ประดุจชนม�

63123006996 นางสาวโสมรัศมี แสงเดช

63123006997 นายกรกฏ วงศ�ละคร

63123006998 นางชนิฐา อิสาน

63123006999 นางสาวพุฒิตา ทองป<ญญา

63123007000 นายภูมิเบศน� คําภานิล

63123007001 นางสาวอุบลวรรณ บุตราษฎร�

63123007002 นางสาวณัฐธิดา บุญย่ิง

63123007003 นายบรรลุ คงเจริญ

63123007004 นายปรมะ เกาะเต็นท�

63123007005 นายวรายุทธ กรมเมือง

63123007006 นางสาวธนัญญา อาจหาญ

63123007007 นายสามารถ วงค�ษา

63123007008 นางสาวสุนันท� จําใบรัตน�

63123007009 นางสาววิมล พลแก,ว

63123007010 นางสาวมะลิวัลย� ชุมภูแสน

63123007011 นางสาวปนัดดา วาปU

63123007012 นายศิริศักด์ิ การกล,า

63123007013 นายบรรจง หงส�วิลัย

63123007014 นางสาวศศิธร บุทศรี

63123007015 นายวัชรพงษ� นิยม

63123007016 นายไกรเลิศ โยธี

63123007017 นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักด์ิ

63123007018 นางสาวจุลีพร สีโสดา

63123007019 นายสุบัน เวยงแก

63123007020 นางสาวณัฐมน เดชคําภู
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63123007021 นางสาวมณีรัตน� เหง,าโอสา

63123007022 นางสาวสุดารัตน� รัตนารักษ�

63123007023 นางสาวจุฑามาศ เรียงหา

63123007024 นายอภิชาติ มนทอง

63123007025 นายวชิระ จันทร�ละออ

63123007026 นางสาวภาวิไล คําเติม

63123007027 นางสาวนภาลักษณ� บุตรวัน

63123007028 นายจักรวาล จันทร�ผ8อง

63123007029 นายภูมิบุตร คําสาสินธ�

63123007030 ว8าที่ร.ต.หญิงกุสุมา กะวิทาโล

63123007031 นายวงศธร ชื่นตา

63123007032 นางสาวณัฏฐาพร แก,วสาธร

63123007033 นายมนต�ธร สาระบูรณ�

63123007034 นางสาวศิรินาฏ คุณเชียง

63123007035 นางสาวจิรานันท� พิลาล้ํา

63123007036 นายพิทักษ� เข็มทอง

63123007037 นางสาวศุภากร บุตดีพงค�

63123007038 นายนุชา นาคศิริ

63123007039 นางสาวสุกัญญา ปทุมรัตน�

63123007040 นายสมทวี มณีรัตน�

63123007041 นางสาวรุ8งนภา วะมะพุทธา

63123007042 นางสาวณัฐนันท� ศรีพิทักษ�

63123007043 นางสาวญานิภา หอมหวล

63123007044 นางสาวจุฑารัตน� บุญวงค�

63123007045 นางสาวชญานินทร� อุดมวรรณ

63123007046 นางสาววริศรา จันหัวนา

63123007047 นางสาวภัคคินี บุญเย็น

63123007048 นางสาวจันทิมา มีแก,ว

63123007049 นางสาวภัทรวิจิตร นามจําปา

63123007050 นายรัฐสภา นาทองคํา
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63123007051 นายเจนภพ เข็มทอง

63123007052 นางสาวกัญญารัตน� ประเสริฐ

63123007053 นางอุราพร ครองยุติ

63123007054 นายปริญญา นาโสก

63123007055 นางสาวมณีรัตน� ใยเมือง

63123007056 นางสาวจันทร�จิรา วิลัยเนตร

63123007057 นางสาวเนตรยา วันทาพงษ�

63123007058 นางสาวป<ณฑิตา จันละออ

63123007059 นายธีรศักด์ิ สมวงค�

63123007060 นายกรกนก บูรณะ

63123007061 นางสาวพรรณวดี โกษฐา

63123007062 นางสาวสุดารัตน� ทองอ,ม

63123007063 นางสาวมลเทียน ทาตะชัย

63123007064 นางสาวเปรมฤทัย ดอกจันทร�

63123007065 นายธนพล ชูพันธ�

63123007066 นายบัณฑิต ไพรวัน

63123007067 ว8าที่ร,อยตรีสิปปกรณ� พิมพรัตน�

63123007068 นายกิตติคุณ อนันต�

63123007069 นางสาวนริศรา ม่ังค่ัง

63123007070 นางสาวภิญญดา ยอดเสน8ห�

63123007071 นายเนติ ทวีโคตร

63123007072 นางสาวกชกร วงศ�ประเทศ

63123007073 นางสาวอารีญา มนัส

63123007074 นางสาวอรพรรณ บุญอารีย�

63123007075 นางสาวละอองดาว ขันอาษา

63123007076 นางสาวมาลารัตน� แสนทอง

63123007077 นายสัณฐิติ วชิรวงศ�ธาดา

63123007078 นางสาวอังค�วรา ขําพร,อม

63123007079 นางสาวปวีณา ทองทวี

63123007080 นายสุทธิชัย บุญทิพย�
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63123007081 นางสาวลินดา พรหมแสงสิงห�

63123007082 นางสาวปJยนุช มีแก,ว

63123007083 นายศราวุธ อาธิเวช

63123007084 นางสาวภัทรศยา นันทมาตร�

63123007085 นายนิกร เหลาคม

63123007086 นางสาวนันธิยา ไชยคํา

63123007087 นายวัลลพ สายสินธุ�

63123007088 นายอิสระ ศรีสวาท

63123007089 นางสาวสุดาพร ศรีขาว

63123007090 นางสาวกรรณิกา มะณีทอง

63123007091 นางสาวเสาวนีย� พรมสุข

63123007092 นางสาวอกนิษฐา สมศรีมี

63123007093 นางสาวธันยาภัทร พูลงาม

63123007094 นายจิรายุ อสิพงษ�

63123007095 นายตะวัน วงษ�สุวรรณ

63123007096 นางสาวอัญชนา วงศ�คง

63123007097 นางสาวปJยาพัชร คุ,มบุญ

63123007098 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองทัพ

63123007099 นางสาวบุษบา เวชกามา

63123007100 นางสาววิรยา รูจีพันธ�

63123007101 นางสาวป<ทมา ทองวิเศษ

63123007102 นางสาวอรทัย อรรคบุตร

63123007103 นางสาวอักสราพร แว8นใหญ8

63123007104 นางสาวสิริญญา ปJYนแก,ว

63123007105 นางสาวชลธาร ทองแสง

63123007106 นายถาวร หลอมทอง

63123007107 นางสาววริศา พาระบุตร

63123007108 นางสาวณัฐริกา ทานะขันธ�

63123007109 นางสาวศุภกร บุรีขันธ�

63123007110 นางสาวจิรพร คนองมาก
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63123007111 นางสาวสุชีรา ประจญยุทธ

63123007112 นางสาวรัชดา บุญไตร

63123007113 นางสาวตรีนุช พ8อค,า

63123007114 นางสาวอภิญญา ทโยประการ

63123007115 นางสาววนิดา กอสาลี

63123007116 นายเอกพงษ� บรรเทิงกุล

63123007117 นางสาววรรณวิสา สอนสุข

63123007118 นางสาวนนทิภา บุญถนอม

63123007119 นางสาวเสาวภาคย� มิถุนดี

63123007120 นางสาวจุฑามณี วงศ�รัตน�

63123007121 นายวีระพล สังคูเมือง

63123007122 นายสุริยา ศรีสิงห�

63123007123 นายธนากร เฉิดแผ,ว

63123007124 นางสาววิรัญญา จักขุพันธ�

63123007125 นางสาวธัญชนก สุขเสาร�

63123007126 นายสุภัคพงศ� กตะศิลา

63123007127 นางสาวบุษยมาส ทานะขันธ�

63123007128 นางสาวอัญชนา ทองแก,ว

63123007129 นางสาวศรีวรรณ สุทธิ

63123007130 นางสาวณัฐธิดาพร ร8มโพธ์ิ

63123007131 นายจตุพร ช,างพลาย

63123007132 นางสาวศิรินทิพย� หงษ�คํา

63123007133 นายไพโรจน� สาเส็ง

63123007134 นายพิชVุตม� บุญโกมุด

63123007135 นายอานนท� สารผล

63123007136 นางสาวหทัยรัตน� ก่ิงสีดา

63123007137 นางสาวกัลย�สุดา สายสังข�

63123007138 นางสาวณัฎณิชา ศรีสง8า

63123007139 นางสาวพัฒชรินทร� อินตะนัย

63123007140 นางสาวปรางทิพย� จันแสง
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63123007141 นางสาวชุติมณฑน� เกงขุนทด

63123007142 นางสาวสมฤดี แก,วลอย

63123007143 นางสาวประภัสสร มหาโยธี

63123007144 นางสาวพัชรีดา เพ็งพา

63123007145 นางสาวชุติกาญจน� ตรีแก,ว

63123007146 นางสาวเจนจิรา คันศร

63123007147 นายรุจนันท� กตารัตน�

63123007148 นางสาวมะลิวัลย� ชูกลิ่น

63123007149 นางนริศรา พูลกิจวัฒนา

63123007150 นางสาวจิราวรรณ ชมจุมจัง

63123007151 นางสาวอินทิรา พรมบุตร

63123007152 นางเจนจิรา โทแหล8ง

63123007153 นางสาวอรนุช ยืนสุข

63123007154 นายณัฐวุฒิ แสงแก,ว

63123007155 นางสาวจุฑามาศ บุญทวี

63123007156 นายมนตรี สีโคอุ8น

63123007157 นายสายันต� ระนา

63123007158 นางสาวสุรีพร วงเครือสอน

63123007159 นางสาวนิตยา ประจวบสุข

63123007160 นางสาวจุฑามณี สายแก,ว

63123007161 นางสาวศิริกัญญา ลาร8องคํา

63123007162 นางสาวจรรยาวรรณ พุฒจีบ

63123007163 นางสาวกนกวรรณ สมสิน

63123007164 นายยงยุทธ บุญสุข

63123007165 นายวรวุฒิ สมเทพ

63123007166 นางสาววิภาพร สายหอม

63123007167 นายกฤษฎา เดิมพันธ�

63123007168 นางสาวทิพวรรณ งามฉลวย

63123007169 นายเมธาสิทธ์ิ วรเมธโศภิษฐ�

63123007170 นางสาวระพีพรรณ สังคะรินทร�
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63123007171 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ทรงสว8าง

63123007172 นายจํารูญ อาษาภูธร

63123007173 นายกัณฑ�อเนก ไม8น,อย

63123007174 นางสาวจิตติมา วงษ�นองหว,า

63123007175 นางสาวสุภาพร การินทร�

63123007176 นายก8อเกียรติ จันทะศรี

63123007177 นางสาวนิตยา ดอกบัว

63123007178 นายพรพิทักษ� ถมป<ด

63123007179 นางสาวจารุวรรณ ไชยดี

63123007180 นางสาวรสนันท� หินกอง

63123007181 นายสนั่น พุทธาบุญ

63123007182 นายพสิษฐ� บัวเงิน

63123007183 นายวัทญVู อินตา

63123007184 นางสาวสวรรยา เผ8าภูรี

63123007185 นางสาวมลวิภา แสงภารา

63123007186 นางสาววรรณภาพร พันนา

63123007187 นางสาวมณฑนา ลําภา

63123007188 นางสาววรรณิศา ทนทาน

63123007189 นายภูวดล อาจทวีกุล

63123007190 นางสาวนิรชา อุปแก,ว

63123007191 นายจักรดุลย� เปาวิมาน

63123007192 นางสาวสุวิมล เสนาภักด์ิ

63123007193 นางสาวปJยะธิดา ดีสงคราม

63123007194 นางสาวประภัสสร แสงทอง

63123007195 นางสาวจรีรัตน� แสนทวีสุข

63123007196 นางสาวสุธิสา แสงกล,า

63123007197 นางสาวอังษนา อบอุ8น

63123007198 นางสาวจิดาภา นาคแสง

63123007199 นางสาวอนันตพร ดอนภิรมย�

63123007200 นายอรชุน พรมบุตร
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63123007201 นางสาวมลธาทิพย� แก,วคําไสย�

63123007202 นางสาวจิตราภา ดุพงษ�

63123007203 นายณรงค�ศักด์ิ เหลาทอง

63123007204 นางสาวสุภาวดี กําลังมาก

63123007205 นางสาวรัตนาภรณ� อุป<ชฌาย�

63123007206 นางสาวสุจิตราภรณ� ไพฑูรย�

63123007207 นายธีระพงค� ทาธิวัน

63123007208 นายกล,าณรงค� อุดมพันธ�

63123007209 นายณัฐพล พิศดู

63123007210 นางสาวพัชรี วงษ�แหล,

63123007211 นางสาวพิชญา โพธิพิมพ�

63123007212 นางสาวเปรมกมล พูลพล

63123007213 นางสาวนันทนัท อยู8โต

63123007214 นางวรรณภา ทองบ8อ

63123007215 นางสาวอารียา หอมสมบัติ

63123007216 นางสาวฌัชฌา จันตะ

63123007217 นางสาวสุพรรษา ศรีสุวรรณ�

63123007218 นายวีระ มีวงษ�

63123007219 นางสาวธนาภรณ� เจริญสุข

63123007220 นางสาวฉันทพิชญา หนึ่งคํามี

63123007221 นางสาวศิราภรณ� คงเท

63123007222 นางสาวภัคปภัสร� จารุการ

63123007223 นางสาวศุภนิดา ไพบูลพิมพ�

63123007224 นายศรานุวัฒน� ชะโกฎ

63123007225 นางสาวปJยะพร วงษ�กาศ

63123007226 นายฤชุกร สุขเจริญ

63123007227 นายศตวรรษ ศรีตะบุตร

63123007228 นางสาวมณฑิตา สุทธิวงศ�

63123007229 นางสาวกิจติญา โสสา

63123007230 นางสาวกนกวรรณ เอ็มรัตน�
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63123007231 นายวรพาสน� ยนต�พันธ�

63123007232 นางสาวยุภา มะแสน

63123007233 นางสาวอริสราภรณ� สิมมา

63123007234 นางพรพิมล สีดํา

63123007235 นางสาวสุภาภรณ� คําทรัพย�

63123007236 นางสาวเทวารักษ� อุ8นวงศ�

63123007237 นายนพคุณ สุราช

63123007238 นางสาวสมไสว ละเลิศ

63123007239 นายกฤษพัชร อุ8นจิตร

63123007240 นางสาวศศินา อภัยศรี

63123007241 นางสาววราภรณ� สมลา

63123007242 นางสาวศศิธร เพชรสุวรรณ

63123007243 นางสาววรัญญา แสนโสดา

63123007244 นางสาวกาญจนา หาญพิทักษ�

63123007245 นางสาวกัญญภา อินทนนท�

63123007246 นางสาวละมุล วงษ�วัง

63123007247 นายวิรัตน� ดาวช8วย

63123007248 นางสาวธนัชพร นิลวงษ�ชัย

63123007249 นางสาวสุทธิดา หมายเลิศหล,า

63123007250 นางสาวพิสมัย ชินรัตน�

63123007251 นายวินัย คําเสียง

63123007252 นางสาวกนกทิพย� พวงแสง

63123007253 นางอภิรพร จันทร�ขอนแก8น

63123007254 นางสาวสุวดี ทองทิพย�

63123007255 นางสาวนริศราภรณ� พรมพิลา

63123007256 นางพีรภาว� คืนดี

63123007257 นางสาววิจิตรา สร,อยลอด

63123007258 นางสาวสุภาพร สิงห�วงษา

63123007259 นางสาวยุวดี บุญศรี

63123007260 นางป<ทมพร ศรีมะณี

หน,า 242 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123007261 นายอนันตชัย ประคัลภ�พัฒนะกิจ

63123007262 นางสาวประภาพร ม่ันทน

63123007263 นายพงศธร ทองจันทร�

63123007264 นางสาวณัฐธิดาภรณ� แหวนเงิน

63123007265 นางสาวศิริรัตน� สลางสิงห�

63123007266 นายจักรพงษ� เขียวสนาม

63123007267 นางสาวประภาภรณ� บุรณะ

63123007268 นางสาวระวิวรรณ บรรลือทรัพย�

63123007269 นางสาวกาญจนาพร ขันไกล,

63123007270 นางสาววิรยา ทวีวัยชัยพล

63123007271 นางสาวหนึ่งฤทัย วงษาเหวก

63123007272 นางสาวนัฐติญา ฤทธิมนตรี

63123007273 นางสาวกรรณิกา มูลเหลา

63123007274 นางสาวธีระมนต� ว8องไว

63123007275 นายสถาพร กุลภา

63123007276 นายธวัชชัย เสนะชัย

63123007277 นางสุวรรณา รามเมือง

63123007278 นางสาวจินดารัตน� ระทะมาตย�

63123007279 นางสาวเฟ\Yองฟ:า บุญถูก

63123007280 นางสาวจิตตานันทิ์ สายลวดคํา

63123007281 นางสาวนริศตา นาคสมบัติ

63123007282 นางสาววันวิสาข� ไชยโยธิน

63123007283 นางสาวศิริรัตน� เกตุวัตร

63123007284 นางสาวธิมาพร กาลพฤกษ�

63123007285 นายสักสิท สมศรี

63123007286 นางสาวอรอุมา แสงจันทร�

63123007287 นายธีรยุทธ พันผง

63123007288 นางสาวอัญมณี สีนวล

63123007289 นางสาวทัศนา ชาวคนดง

63123007290 นายวีรยุทธ แสงแพง
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63123007291 นางสาวพิชชาภา ทะนงค�

63123007292 นางสาวเมธิตา นามพงษ�

63123007293 นางสาวสุทธิกานต� วิลัยเลิศ

63123007294 นางสาวมณีรัตน� แดนขนบ

63123007295 นางสาวภัทรสุดา สายบัว

63123007296 นางสาวกาญจนาพร ต,นทอง

63123007297 นางสาวศิริภัสสร โสมณะวัฒน�

63123007298 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุธรรม

63123007299 นายเสกสรรค� มุ8งหมาย

63123007300 นางสาวหทัยชนก ไชยชาติ

63123007301 นายชลวิทย� คําทอง

63123007302 นางสาวจุฑามาศ เวียงสิมา

63123007303 นายดลภัทร ศุภสุข

63123007304 นายรัตนโชติ นามบุตร

63123007305 นายปกรณ� เวชกามา

63123007306 นายกิตติพงศ� วิเศษชาติ

63123007307 นางสาวสุกัญญา สิทธิจรรยากุล

63123007308 นางสาวผานิต ศิริวาลย�

63123007309 นางสาวจุฬาวรรณ พรมโสภา

63123007310 นางสาววิภาวี จันทะแจ8ม

63123007311 นางสาววราภรณ� ผดาเวช

63123007312 นางสาวดวงใจ มงคลสาร

63123007313 นายกิตติศักด์ิ บุตรลักษณ�

63123007314 นายเจษฎากรณ� คูหา

63123007315 นางนัทธมน คู8แก,ว

63123007316 นายภากร นวลดี

63123007317 นางสาวเจนจิรา มหานิล

63123007318 นางสาวรัฐติยาภรณ� นิยมสัตย�

63123007319 นางสาวจิรัชญา บุดดีสิงห�

63123007320 นางสาวทิพกา ศรีดาว
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63123007321 นางสาวอฐิติชญา แพทย�นาดี

63123007322 นางสาวกัลยากร เหลาแหลม

63123007323 นางสาวอรทัย นิวาส

63123007324 นางสาวอารีรัตน� ศิริวาลย�

63123007325 นางอุทยา จินดาชาติ

63123007326 นางสาวทิพย�ชริน ย่ิงยง

63123007327 นางสาวอาทิติญา คํ่าคูณ

63123007328 นางสาวพัชรินทร� นวนแย,ม

63123007329 นางสาวอรนิชชา บุทอง

63123007330 นายกิตติภูมิ วาปUกะ

63123007331 นางสาวแสงดาว ลาภูธร

63123007332 นายชญานิน อยู8สะบาย

63123007333 นายศิรสิทธ์ิ อาสมะ

63123007334 นางสาวพิศวรรณ เพ็ชร�ย่ิง

63123007335 นางสาวจุฑารัตน� จังโกฏิ

63123007336 นางสาวปณิชา กองไชย

63123007337 นางสาวเสาวลักษณ� สีดํา

63123007338 นายชวลิต ชอบดี

63123007339 นางสาวประภา พละเขต

63123007340 นายธนฉัตร วิทยาขาว

63123007341 นางสาวสุวธิดา มาประจวบ

63123007342 นายฐาปนพงศ� พรหมนาค

63123007343 นายนัฐวุฒิ มาศเกษม

63123007344 นางสาวจิราภรณ� ขุนน,อย

63123007345 นางสาวจิตรลดา ผกาศรี

63123007346 นางสาวจุฑาทิพย� สุขสมบุตร

63123007347 นางสาวณัตตยา บุญมานันท�

63123007348 นางสาวสไบทอง เหนือโชติ

63123007349 นางสาวศนิชา มาตย�สาลี

63123007350 นางสาวณัฐมล จันทโสม
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63123007351 นางสาวศิรินภา เชื้อท,าว

63123007352 ว8าที่ร,อยตรีหญิงภคพร กุลพันธ�

63123007353 นางสาวอธิดา หนูเชต

63123007354 นายเลิศวรุณ ก่ิงแก,ว

63123007355 นางสาววิภาดา บัวงาม

63123007356 นายจิรภัทร อุปชัย

63123007357 นางสาวอรอนงค� จําปาศรี

63123007358 นายอนันท� ฝาระมี

63123007359 นางสาวนภสร พิลาแดง

63123007360 นางสาวพิภัทรา งามเสน8ห�

63123007361 นายณัฐพงศ� พุฒพวง

63123007362 นางสาวป< ณ ฑิตา พลป<ญ ญา

63123007363 นางสาวภักจิรา มหาโยธิน

63123007364 นางสาวกุลรวี ศรีวรรณ

63123007365 นางสาวอุบล สารการ

63123007366 นายมนตรี นนท�ศิริ

63123007367 นางสาวเอมิกา ศรีสมบูรณ�พงศ�

63123007368 นางสาวปJยะพร เด8นดวง

63123007369 นางสาวศิริพร ศรีภา

63123007370 นายนิพนธ� ศาลาแก,ว

63123007371 นางสาวสุธาสินี สุภาจันทร�

63123007372 นายจตุพล ถาวร

63123007373 นางสาวสุภาพร แวงภูลา

63123007374 นางสาวธิดารัตน� พิกุล

63123007375 นางสาวสุนิสา พิลา

63123007376 นายอภิชาต บรรลังค�

63123007377 นางสาวรัชนีกร แสนทวีสุข

63123007378 นายศักด์ิชัย แสงพล

63123007379 นางสาวญานิศา โพธ์ิพา

63123007380 นางสาวศรินยา คงคาพันธ�
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63123007381 นางสาวรักษ�สุดา สันเทียะ

63123007382 นางสาวศุภร นิชรัตน�

63123007383 นายธนายุทธ คณะบุตร

63123007384 นางปาณิสรา ภูมิศักด์ิสิทธ์ิ

63123007385 นางสาวเสาวณี บัวทอง

63123007386 นางสาวชุติกาญจน� ทองมล

63123007387 นางสาวจิตติมา วิษาพรม

63123007388 นางสาวเบญจพร แสงสว8าง

63123007389 นางสาวพรพิมล ยอดหอ

63123007390 นางสาวพิมภิลาลัย จันทร�แรม

63123007391 นางสาวฐานิยา ยาทอง

63123007392 นางสาวอุษา นามป<ญญา

63123007393 นายพูลทวี ศรีชัยมูล

63123007394 นายวิรัตน� วงษ�หงษ�

63123007395 นางจุฑารัตน� เกียรติองอาจ

63123007396 นายณัฐวุฒิ ไพรวรรณ

63123007397 นางสาวนันทิมา น้ําเงิน

63123007398 นางกาญจนา คํามูล

63123007399 นางสาวปรารถนา สุนทรา

63123007400 นางสาวอัจฉราพร โบราณมูล

63123007401 นางสาวนันทริกา แก,วประสิทธ์ิพงศ�

63123007402 นายสานิต อักษรดี

63123007403 นางสาวกาญจนา วิเศษสังข�

63123007404 นางสาวสิริวิมล บุญคําแสน

63123007405 นางสาวพรนิภา กาวรรณธง

63123007406 นายธนานันท� จันดาคูณ

63123007407 นางสาววนิดา พูลศรี

63123007408 นางสาววิภาวรรณ บุญเหลา

63123007409 นางสาวรุ8งฤดี ยอดจันดา

63123007410 นางสาวไกรวิณี ประเกาพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123007411 นายประติพันธ� ตุ8ยไชย

63123007412 นางสาวช8อทิพย� ลุสมบัติ

63123007413 นางสาววิจิตรา จํามี

63123007414 นางสาวพรพิมล คะสุวรรณ

63123007415 นางสาวกีรณภรณ� ศรีกุลวงค�

63123007416 นางสาวนิตยา แสนทวีสุข

63123007417 นางสาวธวัลรัตน� จารุนัย

63123007418 นายธนากร เศษลือ

63123007419 นางสาวภัคจิรา ส8งเสริม

63123007420 นายวัชรพล การะเกษ

63123007421 นางวรรณนิศา ขันคูณ

63123007422 นายณัฐชา ดีพลงาม

63123007423 นางชญานันท� อุส8าห�ดี

63123007424 นางสาวนิลาวรรณ แสงใสแก,ว

63123007425 นางสาวณัฐรดา มังษา

63123007426 นางสาวเกตสุดา เวชกามา

63123007427 นางสาวทิฆัมพร ไชยบุรม

63123007428 นางสาวจุฬาลักษณ� ไชยเลิศ

63123007429 นายพรชัย จักกระดาน

63123007430 นางสาวศิริภัค พลบําเรอ

63123007431 นายณัฐนันท� เติมสุข

63123007432 นางสาวณฐวรรณ พิมพ�โคตร

63123007433 นางอนงค�จิตร คุณพาที

63123007434 นางสาวอารียา ทาสมบูรณ�

63123007435 นางสาวอัญญิกา บุญครั่ง

63123007436 นายอธิพงษ� ทองทวี

63123007437 นางสาวกาญจนา นันทะสิงห�

63123007438 นายภานุวัฒน� บุญประกอบ

63123007439 นางสาวจุฑาทิพย� วิจิตร�

63123007440 นางสาวกมลวรรณ ศรีละพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123007441 นายสุวัช ศรปราบ

63123007442 นายธานนท� กริชวิมลชัย

63123007443 นางสาวศิริเกษ แก,วละมุล

63123007444 นางสาวสุพัตรา สายจันทร�

63123007445 นางสาวมัชฌิมา โยธิคาร�

63123007446 นายอภิสิทธ์ิ นรสาร

63123007447 นางสาวนฤมล กลิ่นหวาน

63123007448 นายจีระเดช วงศ�คํามา

63123007449 นายปฏิภาณ ศรีวะอุไร

63123007450 นางสาวดุษฎี เทศกูล

63123007451 นางสาวอินท�อร คําสี

63123007452 นายโชคชัย แสนพันธ�

63123007453 นายชลสิทธ์ิ แสนชาติ

63123007454 นางสาวมุธิตา ทองพูล

63123007455 นายสุรศักด์ิ ดาโรจน�

63123007456 นายธนพงษ� พูลวงษ�

63123007457 นางรุจิรา ฉลวยศรี

63123007458 นางสาวทักษอร ลาโสเล

63123007459 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบ8อ

63123007460 นางสาวอรุณี กลิ้งประโคน

63123007461 นางสาวอังศณา นาโสก

63123007462 นางสาวสุมินตรา นรสิงห�

63123007463 นางสาวเกษณี จันทสิงห�

63123007464 นางสาวทิพย�ชนก รูปใหญ8

63123007465 นางสาวจินตนา พูลเพ่ิม

63123007466 นางสาวนัตญา ฤทธิศักด์ิ

63123007467 นายบุญญฤทธ์ิ วรรณแก,ว

63123007468 นายอรรถชัย ประชานันท�

63123007469 นางสาวณัฏฐกานต� บุญบุตร

63123007470 นายกัมสิทธ์ิ เมตตาพล
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ระดับปริญญาตรี

63123007471 นางสาวพรนภา จงกลณีย�

63123007472 นางโญธิกาญจน� ราชเทียร

63123007473 นางสุกัญญา โสภาวรรณ

63123007474 นางธรรณภรณ� สุนทรา

63123007475 นางสาวชยาภรณ� บุรัสการ

63123007476 นางสาวณัชชา ทางาม

63123007477 นายปราบดา จันทร�เก้ิน

63123007478 นายเสกสรรค� ลัดดา

63123007479 นางสาวณิชาภา โง,วตระกูล

63123007480 นางสาวสุพัชชา ดอกไม,

63123007481 นางสาวสุภาพร สุชิลา

63123007482 นางสาวไข8มุก ทนุวรรณ�

63123007483 นางสาวศิรัณยา พิทักษ�

63123007484 นายชาญณรงค� เสียงเสนาะ

63123007485 นางสาวอภิญญา ดวงคํา

63123007486 นายพิชVุตม� ศรีพิเมือง

63123007487 นางสาวปJยดา ข,องสาย

63123007488 นางปณิสา จันทะศรี

63123007489 นางสาวศุภลักษณ� แสนสุข

63123007490 นางสาวศญานุตม� บุญครอง

63123007491 นางสาวสุทธิกานต� อนุสกรสันต�

63123007492 นางสาวอาภาพร สุวรรณะ

63123007493 นายสิทธ  ิ ศักด์ิ วิเศษชาติ

63123007494 นางสาวมุกดา มากสิงห�

63123007495 นางสาวสุวรรณรัตน� ทิพย�กลาง

63123007496 นางสาวปาริชาต ทิพมาตร

63123007497 นางสาวปวีณา ลอยแก,ว

63123007498 นายกรกต ยะไชยศรี

63123007499 นายกิตติพศ พวงศิริ

63123007500 นางสาววิดา วิลัยศรี
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ระดับปริญญาตรี

63123007501 นางสาวนิโรบล ศรีลาเคน

63123007502 นางสาวจันทิมา จันคณา

63123007503 นางสาวลลิตา จันทร�เติบ

63123007504 นางสาวแค[ทริยา แก,วบัวขาว

63123007505 นางสาวศิริลักษณ� สมร

63123007506 นางสาวธัญญาเรศ หูตาชัย

63123007507 นางสาวณัฐวดี ม8วงเมืองมงคล

63123007508 นางสาววิชญาดา ภักดีบุตร

63123007509 นายพรประสิทธ์ิ บุตรอ8อน

63123007510 นายปJยะ ผ,าลายทอง

63123007511 นายทรงกรต โมระศากย�

63123007512 นางสาวศิริกุมภา หวัดผล

63123007513 นางสาววารุณี พลมาก

63123007514 นางสาวจันทร�จิรา สินงาม

63123007515 นายพงศธร ทองโม,

63123007516 นางสาวสุภาวรรณ ลือชัยราม

63123007517 นางสาวมนัสพร หอมกลิ่น

63123007518 นางสาวประภาพรรณ ป<ญญาแก,ว

63123007519 นายศรายุทธ กองสุข

63123007520 นางสาววโรชา คําผาลา

63123007521 นายปรมินทร� จันทริมา

63123007522 นายธนา แก,วตาปU

63123007523 นางสาวมาริสา ถนอมเมือง

63123007524 นายเพชร ค้ิมจันทร�ทา

63123007525 นางสาวดวงฤทัย เจริญธง

63123007526 นางสาวจุฑาทิพย� ทองสิงห�

63123007527 นางสาวมยุรี บุญยะศรี

63123007528 นางสาวพัชนิดา ดวงคําน,อย

63123007529 นางสาวอุมาพร อินทะแสง

63123007530 นางสาวป<ทมาวรรณ ส8งเสริม
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63123007531 นางสาวธาราทิพย� ก,อนทอง

63123007532 นางสาวเสาวนีย� บุญนะรา

63123007533 นางสาวฉัตรกมล ศรีมุม

63123007534 นางสาวนุจรินทร� คําปาน

63123007535 นางสาวมธุลดา บุญเติม

63123007536 นายเจษฎา พลงาม

63123007537 นางสาวกุลธิดา เรืออาจ

63123007538 นายอิสาน จินาวัลย�

63123007539 นายสุรพล สิมาวัน

63123007540 นางสาวรุ8งทิวา สุนทอง

63123007541 นางสาวพัชราวดี ชมภูเลิศ

63123007542 นางสาวจิตภัทร รินทอง

63123007543 นายอานนท� ปราบอาจ

63123007544 นายพินิจ ดวงศรี

63123007545 นางสาวดาราวัธน� มุทุสิทธ์ิ

63123007546 นางสาวรุ8งนภา ทวีแสง

63123007547 นางสาวกิตติพร สุขศรี

63123007548 นายอภิสิทธ์ิ ชื่นใจ

63123007549 นางสาวกัญญาณัฐ กัญญะลา

63123007550 นางสาวธารทิพย� นนทะเวช

63123007551 นางสาวชนัดดา หอมหวล

63123007552 นางสาวจุฬาลักษณ� ไชยมาดี

63123007553 นางสาวกาญจนา พรเจริญ

63123007554 นางสาวสุพัตรา น,อยน้ําคํา

63123007555 นายจารุวิชญ� มาตผล

63123007556 นายชินภัทร วิจารณ�

63123007557 นายวรรณวัช ประภาสัย

63123007558 นายวิทยา จําปาสิงห�

63123007559 ว8าที่ ร.ต.หญิงเกษมณี จันทะเกษ

63123007560 นางศศิประภา ขวัญอ8อน
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63123007561 นางสาวมณีรัตน� สุดสงวน

63123007562 ส.ต.ท.จิรชัย ตันตระกูล

63123007563 นายทินกร แก,วดวงดี

63123007564 นางสาวอินถหวา เตียไธสงค�

63123007565 นายประจวบ บุญเลิศ

63123007566 นาย.ศรัน ศรีประสงค�

63123007567 นายจิระศักด์ิ ชมบุญ

63123007568 นางสาวสุปราณี ชะคํารอด

63123007569 นายประวิทย� บัวทอง

63123007570 นางสาวบุญฑริกา ลาพันธ�

63123007571 นางสาวจินตนาพร ทองแสน

63123007572 นางสาวณัฐธิดา กุกําจัด

63123007573 นางสุภาภรณ� บทมูล

63123007574 นางสาวป<ทมา บุญมา

63123007575 นายสตาร� ปาซิโร

63123007576 นางสาวสุภาพร บัวสด

63123007577 นางสาวเอ็มฤทัย มลสิน

63123007578 นางสาวปรีวรา บูรณ�เจริญ

63123007579 นายจักรพันธ� จันทร�เหลือง

63123007580 นางสาวธัญลักษณ� ดวงมาลา

63123007581 นางสาวอภิรดี แวงวรรณ�

63123007582 นางพัชริดา มองเพชร

63123007583 นายสนธยา บัวใหญ8

63123007584 นางสาวเกศรินทร� จันทวี

63123007585 นายพงศธร จําปาจีน

63123007586 นายนราธิป พิมพ�ภูคํา

63123007587 นายภาคิน ท8วมไธสง

63123007588 นายธราดล เพ็งแจ8ม

63123007589 นายโสภณ แนวข้ีเหล็ก

63123007590 นายอดิศักด์ิ คําเชิด
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63123007591 นายกิตติศักด์ิ เฉียบแหลม

63123007592 นายกฤษดา นาถาบํารุง

63123007593 นางสาวกัญญาภัค ธรรมโหร

63123007594 นางสาวบุหลัน ทองวงค�

63123007595 นางสาวปJยะพร วงค�คําชาญ

63123007596 นายพงศธร บุญดาว

63123007597 นางสาวนงลักษณ� หม่ันสระเกษ

63123007598 นายศิริวัฒน� ชาแฉะ

63123007599 นางสาวศิรมณี ชินลี

63123007600 นางสาวปทุมวดี บัวขาว

63123007601 นายยุทธภพ เชื้อสระคู

63123007602 นายสุทธิชาติ พงศ�ทัศนะธาดา

63123007603 นางสาวอทิติยา ศักดิวงค�

63123007604 นางสาวกฤษณา พงษ�สุระ

63123007605 นางสาวปJยฉัตร ป:อมตะขบ

63123007606 นางสาววิศัลยา จันทร�เกษมสุข

63123007607 นางสาวเยาวเรศ มงคล

63123007608 นางสาวปวีณา คะหาญ

63123007609 นายอดิศร ดมหอม

63123007610 นางสาวเกวลิน ภัควันต�

63123007611 นางสาวนงลักษณ� ศิลางัด

63123007612 นายธีระพันธ� เมียดมอ

63123007613 นางสาวสมฤทัย ป\นเพชร

63123007614 นายวรวิทย� ไตยราช

63123007615 นางสาววิจิตรา ตะเคียนราม

63123007616 นางสาวอรอุมา พรมโสภา

63123007617 นางสาวรุ8งนภา เเก8นการ

63123007618 นายจิรพงษ� หงษ�คํา

63123007619 นางสาวจินตนา ดาพันธ�

63123007620 นางสาวจริยา สิงห�คูณ
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63123007621 นางสาวฑิฆัมพร วันโท

63123007622 นางสาวนันทิยา มงคลแก,ว

63123007623 นางสาวณฤดี สุวรรณบํารุง

63123007624 นางสาวลัดดาวัลย� ทิพย�จันทร�

63123007625 นางสาวรุ8งมณี เชื้อโท

63123007626 นางสาวกุลวดี สถิรรัตน�

63123007627 นายโกวิท รักษาศรี

63123007628 นางสาวหทัยภัทร สาสุข

63123007629 นางสาวกรรณภิรมย� โพธิสาร

63123007630 นางสาวศศิธร จําปาทอง

63123007631 นายวีระสิทธ์ิ สุขนา

63123007632 นายจักรกฤษณ� จีระออน

63123007633 นายจิราวัฒน� อินทร�ขาว

63123007634 นางสาวพรสวรรค� รักไผ8

63123007635 นางสาวปณิดา บัวพันธ�

63123007636 นางสาวศิลามณี ธงกลาง

63123007637 นางสาววิชุดา บุญทศ

63123007638 นางสาวภัทรสุดา เพียนอก

63123007639 นางสาวมุขครินทร� โคตรชัย

63123007640 นางสาวรุ8งอรุณ วรรณโท

63123007641 นางสาวนัยนา ลีลาวรรณ

63123007642 นายราชัน สีดา

63123007643 นางสาวสุทธิภาณี ชะโน

63123007644 นางสาวกมลวรรณ ฝอยทอง

63123007645 นางสาวนิภาวรรณ อําไพ

63123007646 นางสาวอลิษา คงทรัพย�

63123007647 นายสุริยะเดช หินนาค

63123007648 นางสาวณิชกานต� นันทภักด์ิ

63123007649 นางดารัตน� ศรไชย

63123007650 นางสาวธิดารัตน� ศรีสมบัติ
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63123007651 นางสาวรัตติยา สวัสด์ิพันธ�

63123007652 นางสาวชไมพร สุขแสวง

63123007653 นายณฤทธ์ิ วรงค�

63123007654 นางสาวธนพร แววศรี

63123007655 นางสาวสุภิญญา รบกล,า

63123007656 นางสาวกชามาส โมหา

63123007657 นางสาวปJติยาพร อดทน

63123007658 นายคเชนทร� ศรีสุรักษ�

63123007659 นางสาวศศิธร ลาภทวี

63123007660 นางสาวสุชัญญา แก,วงาม

63123007661 นางสาวนุศรา พ่ัวแดง

63123007662 นางสาวพัชรินทร� สุเกษ

63123007663 นางสาววิชชุดา พรมเภา

63123007664 นางสาวอภิญญา นักลํา

63123007665 นางสาวสุภารัตน� คําเสียง

63123007666 นางสาวธนธรณ� เสาตรง

63123007667 นางสาวสุภรัตน� มะโนชาติ

63123007668 นายยศกร จันทร

63123007669 นางสาวธนพร เดชศรี

63123007670 นางสาวดรุณี จันทร�ทอน

63123007671 นางสาวทิฐินันท� ดินราบรัมย�

63123007672 นางสาวณัฐชนก สุริยะวรรณ

63123007673 นางสาวจิตรา อัมมินทร

63123007674 นางสาวภาณุมาศ ก่ิงแก,ว

63123007675 นางสาวภัทรนันท� สุขเปPง

63123007676 นางสาวกัลยา กาวัน

63123007677 ว8าม่ีร,อยตรีศุภชัย กองสุข

63123007678 นางสาวเข็มอักษร สุขเกษม

63123007679 นายโยษิตา ปJYนทอง

63123007680 นางสาวประภากร อนุชาด
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63123007681 นางสาวจตุพร พิมเสน

63123007682 นางสาวคเณศวรัญ กองรับ

63123007683 นางสาวโยธิวา น8าบัณฑิตย�

63123007684 นางสาววรรณรดา ประชุมวงษ�

63123007685 นายวัชรพงศ� ผิวผ8อง

63123007686 นางสาวสุพัตรา คชแพทย�

63123007687 นายอภิสิทธ์ิ บ,งง้ึม

63123007688 นางสาวพรสวรรค� สารทอง

63123007689 นางสาวอุมาพร แสนเริง

63123007690 นายวรรณศักด์ิ จันทะเสน

63123007691 นางสาวจิตติมา โททะรินทร�

63123007692 นางสาวนันทรัตน� บุญเสน

63123007693 นายธวัช พิมพ�วัน

63123007694 นางสาวเมษา สุขเสน

63123007695 นางสาวพลับพลึง สีสุระ

63123007696 นายวิษณุกร หอมสนิท

63123007697 นางสาวสุภัคษร ทาระพันธ�

63123007698 นางสาวอรพรรณ จังอินทร�

63123007699 นางสาวพัชริฎา จันทร�แก,ว

63123007700 นางสาวสุพรรษา พิมพ�ขุมเหล็ก

63123007701 นางสาวกีรติ สุวรรณไตรย�

63123007702 นางสาวศศิธร จันทศรี

63123007703 นางสาวอังสุมาริน แก,วจันดี

63123007704 นายวรุฒ โอภากุล

63123007705 นางสาวนริสรา วิทศิริ

63123007706 นางสาวธิมาพร มุลาลี

63123007707 นางสาววิชชุดา วะสุวรรณ

63123007708 นายสุภัคภรณ� ราญฎร

63123007709 นางสาวขนิษฐา ละมูล

63123007710 นายธิติพนธ� อินทร�งาม
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63123007711 นางสาวศุภจิรา ศรีโสภา

63123007712 นางสาวสุชาลินี พันน,อย

63123007713 นางสาวจิตราภรณ� คําวงศ�

63123007714 นางสาวสุชัญญา อยู8ยืน

63123007715 นางสาวทิวาพรรณ สําราญบุญ

63123007716 นางสาวกัณฐมณี สัมป<ตติกร

63123007717 นางสาวกรกมล กอมณี

63123007718 นางสาวชลธิษา นามวัน

63123007719 นางสาวมาริสา ทองยา

63123007720 นายทักษ�ดนัย ไพศาล

63123007721 นางสาวมณฑิรา อุ8นใจ

63123007722 นางสาววิภารัตน� วรชัย

63123007723 นางสาวสุกัญญา เชื้อเคน

63123007724 นางสาวปาริฉัตร ชินบุตร

63123007725 นางสาวพรนภา สุดาวงศ�

63123007726 นางสิริรักษ� ยอดแตง

63123007727 นางสาวกุลธิดา ชมภูมาศ

63123007728 นายนวัตกร เข็มทอง

63123007729 นางสาวอัญชลีกร สารสินธ�

63123007730 นางสาวประภาพรรณ บุตรมาศ

63123007731 นางสาวภัทราวดี พลเย่ียม

63123007732 นายธนาธิษณ� แผ8นงา

63123007733 นางสาวสมใจ พลเมือง

63123007734 นางสาวเยาวลักษณ� สายชมภู

63123007735 นางสาวณัฐนิชา ถิระกิจ

63123007736 นายณัฐพงษ� คะป<ญญา

63123007737 นายภัทรกร ต้ังสกุล

63123007738 นางสาวณัฐพร เกษเจริญคุณ

63123007739 นายอรรถพงษ� อุปนันท�

63123007740 นายชินวัตร นาเมืองรักษ�
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63123007741 นางสาวพรนภา มาตา

63123007742 นางสาวศุภลักษณ� อุทธศรี

63123007743 นางสาวเจนจิรา ผุยคําสิงห�

63123007744 นางสาวสุวณี เทพศรีหา

63123007745 นางสาวสุกัญญา พลเมือง

63123007746 นางสาวอรสา อุตอามาตย�

63123007747 นางสาวกฤษณา พวงเพชร

63123007748 นางสาวพรรัชดา อัมภรัตน�

63123007749 นางสาวศิรินภา ผุดผาย

63123007750 นางสาวปาริฉัตร ศรีพอ

63123007751 นางสาวปนัดดา แนบชิด

63123007752 นายสันติ สุขเสริม

63123007753 นางสาวกนกระดา ใสสว8าง

63123007754 นางสาวศศิธร พุ8มจันทร�

63123007755 นางสาวอุทุมพร เรืองสมบัติ

63123007756 นายอนุยุต พบลาภ

63123007757 นางสาวจิราพร สายดํา

63123007758 นางสาวรัตติยา บุดดี

63123007759 นางสาวสลิษา พิมทา

63123007760 นายคมสันต� คุ,มบุญ

63123007761 นางสาวระวิวรรณ ประสงค�ทรัพย�

63123007762 นางสาววันวิสา ทองออน

63123007763 นางสาวอานันตยา มงคลทอง

63123007764 นางสาวธัญญารัตย� ทางทอง

63123007765 นางสาวกาญจนา หักขุนทศ

63123007766 นางสาวรัตน�ตวรรณ หนองหาญ

63123007767 นางสาวจาริณี เสนาพรม

63123007768 นางสาวกนกวรรณ ถาวรพงษ�

63123007769 นางสาวศิริเกศ สัมพะวงศ�

63123007770 นายดํารงค� แย,มเพกา
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63123007771 นางสาวธิดารัตน� โคกโพธ์ิ

63123007772 นายกอบเดช คําสาย

63123007773 นายธวัช ชารีพันธ�

63123007774 นางสาวนิศารัตน� ตาบุดดา

63123007775 นางสาวเบญจรัตน� ลิ่ววิภามงคล

63123007776 นางสาวนฤมล แก,วจันทร�

63123007777 นายวรุฒ สุวรรณจู

63123007778 นายปรีชา นามสง8า

63123007779 นางสาวสุนิดา สีหะจันทร�

63123007780 นางสาวเดือนนภา บุญมาก

63123007781 นางสาวสุจิรา เชื้อประทุม

63123007782 นางสาวรินทร�จิรา ภานานันท�

63123007783 นางสาวนัสนิชา สายดี

63123007784 นางสาวนิภาภรณ� ชัยศิริ

63123007785 นางสาวจุฑามาศ ลี้ลับ

63123007786 นายวสวัต ดงใต,

63123007787 นางสาวสุทธิลักษณ� บุญร8วม

63123007788 นางสาวกาญจนา ธรรมสาร

63123007789 นางสาววิลาวัลย� พาละพล

63123007790 นางสาวจรรยา กันยาพงศ�

63123007791 นายสุวิชัย วิเชียร

63123007792 นางสาวจิดาภา ช8วยรอด

63123007793 นางสาวนุชจรี โพธ์ิทัด

63123007794 นางสาววราภรณ� อินทวงศ�

63123007795 นายคมกฤษ รินชาลี

63123007796 นายมานิตย� พลรักษ�

63123007797 นางสาวกนกวรรณ ล,อมไธสง

63123007798 นายกิตติชัย กระเบื้องกลาง

63123007799 นางสาวสาวรี โนนสังข�

63123007800 นายวรกร รุจีธีรกุล
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63123007801 นางสาวศศิวิมล ชัยชาติ

63123007802 นายธนาคาร ศรีนาม

63123007803 นางสาวเดือนนภา ประสานดี

63123007804 นายไพรินทร� สมศรี

63123007805 นางสาววนิดา ศิลชาติ

63123007806 นางสาวทิวานนท� ชินวงค�

63123007807 นายแพร มณีวรรณ

63123007808 นายสุรศักด์ิ โคตวงค�

63123007809 นางสาวณัฐยา โคตพิลา

63123007810 นายพีร� ทองน,อย

63123007811 นางสาวจีรวรรณ บุญปลอด

63123007812 นายกฤษดา ดวงเสนา

63123007813 นางสาวพนิดา สุพร

63123007814 นางสาวจันนิราภรณ� วันทาพรหม

63123007815 นางสาวปJญชาน� ปรัชญคุปต�

63123007816 นายพิชัย คูณแสน

63123007817 นางสาวชนิฎา จรเด็จ

63123007818 นางสาวปJยดา ท,าวแก,ว

63123007819 นางสาวดาราวดี สมหนองหาร

63123007820 นายธีรพงษ� นาทองหล8อ

63123007821 นางสาวเยาวลักษณ� วามะเกษ

63123007822 นางสาววาสนา พิมมะทะ

63123007823 นายกฤษฎา จําปาแพง

63123007824 นางสาวมลฑาทิพย� จันนามวงศ�

63123007825 นายกฤษ สมหนองบัว

63123007826 นางสาววรัชยา ก,านเพ็ชร

63123007827 นางสาวธัญนิตย� มณีวงษ�

63123007828 นายณัฏฐ� ใจหาญ

63123007829 นางสาวดรุณี ทองโชติ

63123007830 นายอภิรักษ� ใสกระจ8าง
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63123007831 นายศราวุธ จิรฉัตรเจริญ

63123007832 นายนัทชา เกษร

63123007833 นางสาวสุพรรษา สมคะเณย�

63123007834 นางสาวณัฐธิดา เสนาสี

63123007835 นางสาวกมลชนก มนัส

63123007836 นางสาวลิยดาวรรณ ผานิตย�

63123007837 นางสาวกนกอร คําบุญเรือง

63123007838 นายวัฒนา บุญห8อ

63123007839 นางสาวณิชนันทน� ห8วงทิม

63123007840 นางวรรธนันท� พุทธบุญ

63123007841 นางสาวกมลชนก อันบุรี

63123007842 นายธนายุทธ มะสุใส

63123007843 นางสาวกนกวรรณ ทองประจักษ�

63123007844 นางสาวกัญญาณัฐ พลเสน

63123007845 นายพีระพล ส8งเสริม

63123007846 นายธนัญชัย เพชรจตุรพักตร�

63123007847 นางสาวกรกนก หมุนแพง

63123007848 นายอุทัย สีงาม

63123007849 นางสาวพรพรรณ เกษตันถา

63123007850 นางสาวอาธิติรัตน� บุญเจริญ

63123007851 นายสุพจน� จันทร�นอก

63123007852 นางสาวพรทิพา พูลเสมา

63123007853 นายศราวุธ สมเสมอ

63123007854 นางสาวสุพัตรา ธีระป<ญโย

63123007855 นางสาวลัดดาวัลย� คําบัวโคตร

63123007856 นางสาวกมลทิพย� สมานชาติ

63123007857 นาง๋็ภาวินา สารสัย

63123007858 นายบุญญฤทธ์ิ พิมโคตร

63123007859 นางสาวพิชาณิดา สุขสงสาร

63123007860 นางสาวปJยะดา พิมพา
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63123007861 นายอานนท� พันธ�สาลี

63123007862 นางสาวอินทุภา ก่ิงชา

63123007863 นางสาวธัญญารัตน� พันธุ�ปลาโด

63123007864 นางสาวกาญจนา การะเกษ

63123007865 นายวัฒนพงษ� สุธรรมวงศ�

63123007866 สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง

63123007867 นางสาวอ,อยทิพย� ทางทอง

63123007868 นางสาวศศิปรียา อินอ8อน

63123007869 นางสาวฐิติพร สอนไชย

63123007870 นายวงกต วิรุฬบุตร

63123007871 นางสาวนลินรัตน� สาคร

63123007872 นางสาวสุภาพร จอกแก,ว

63123007873 นางสาวอมรรัตน� เวชการ

63123007874 นายวิชาพงษ� โล8ห�คํา

63123007875 นายธีระเดช เจริญเชาว�

63123007876 นางนิธิภรณ� สุพรรณ

63123007877 นายนิสันต� เหมือนแก,ว

63123007878 นางสาวลําพูล มูลสาร

63123007879 นางสาวอรทัย ยางศูนย�

63123007880 นางสาวอังสุมาลย� ปกติ

63123007881 นางสาวสุติมา เครือสีดา

63123007882 นางสาวณิชกุล วัฒนกุล

63123007883 นางสาวกฤษติญา พันธ�จันทร�

63123007884 นางสาวสิณิสา สืบเทพ

63123007885 นางสาวกนกพร ทิพวัฒน�

63123007886 นายวชิรวิทย� สมสอาง

63123007887 นางสาวทิศารัตน� บานนิกูล

63123007888 นางสาวสุภาวดี สมน้ําคํา

63123007889 นางสาวสุทธิดา ดวงดูสัน

63123007890 นายคมกฤษ เหมะนัค
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63123007891 นางสาวอารียา ศิรินัย

63123007892 นางสาวศศิธร แก,วพวง

63123007893 นางสาวสินใจ มาสกุล

63123007894 นางสาวลัดดาวัลย� ดาราคํา

63123007895 นายอภินันท� เนียนไธสง

63123007896 นายศาสตรศักด์ิ วรวุฒิ

63123007897 นางสาววรารักษ� เชษฐสิงห�

63123007898 นายวุฒิภัทร พุฒเคน

63123007899 นางสาวจีรวรรณ วงษ�แก,ว

63123007900 นายจตุรภัทร แสนม่ัน

63123007901 นางสาวรัตวดี ภูมิประสาท

63123007902 นางสาวศรัญญา ผลทวี

63123007903 นางสาววรุณยุภา นามบุญเรือง

63123007904 นางสาวรัชดาพร บุษบา

63123007905 นางสาวนิตยา แก,วหล8อ

63123007906 ว8าที่ร,อยตรีศิริศักด์ิ จําลองสอง

63123007907 นายพสิษฐ� จุลวานิช

63123007908 นางสาวสุภาพร ลอยหา

63123007909 นางสาวทิพย�รัตน� วัชรกุลธรไทย

63123007910 นางสาวสุวนันท� สามาอาพัฒน�

63123007911 นายจําปU สีโคตร

63123007912 นายบุญมา ใสสะอาดมาก

63123007913 นางสาวพิกุล สายสุพรรณ

63123007914 นายณัฐนันท� สายวัน

63123007915 นางสาวประติญญา มัคสมาน

63123007916 นายณัฐพงษ� โล8ห�คํา

63123007917 นางสาวมรรคพร ทองดอนดู8

63123007918 นางสาวพัชรา สายพิมพ�

63123007919 นางสาวจิราพร พันธา

63123007920 นางสาววรัญญา พรมลี
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63123007921 นายอภิลักษณ�B จันทราช

63123007922 นายสมยศ ชนะสิงห�

63123007923 นางสาวจิรารัตน� ศิลาโชติ

63123007924 นายศรายุทธ ป:องสุข

63123007925 นายวิรัตน� วัชการ

63123007926 นายศราวุฒิ ประทาน

63123007927 นายณัชพล ทองศรี

63123007928 นางสาวปJยะนุช ทองทํามา

63123007929 นายวรานนท� เกิดผล

63123007930 นายอัครเทพ ไผครบุรี

63123007931 นายวสวัตต์ิ คนคล8อง

63123007932 นางสาวเสาวนีย� ศรีพิกุล

63123007933 นายกัมปนาท คงสุขมาก

63123007934 นายกรกฎ อุทธา

63123007935 นางสาวปJยะพร โลบุญ

63123007936 นางสาวนวลอนงค� สงคําเหลา

63123007937 นางสาวเจนจิรามาศ สัณธนะ

63123007938 นางสาวสุรีวัลย� บุญจักษุ

63123007939 นางสาวนฤมล สมมุติ

63123007940 นางสาวธนิดา อมรศักด์ิ

63123007941 นายญาณพงศ� นวมแสง

63123007942 นางสาวป<ญจกาญจน� จันทรสาขา

63123007943 นางสาวธันธณา ดวนใหญ8

63123007944 นายวีระยุทธ ป<ญญามี

63123007945 นางสาวนงค�ลักษณ� บุญทัน

63123007946 นางสาวสุธิตา เรือนมงคล

63123007947 นางสาวกาญจนา อารีย�

63123007948 นางสาวประภัสสร ชูอารมณ�

63123007949 นายวุฒิพันธ� พูลมี

63123007950 นางสาวธิดา เงาศรี
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63123007951 นางสาวนิตยา กงล,อม

63123007952 นางสาววิริยาภรณ� เกษกุล

63123007953 นางสาวสายสุดา ภาษี

63123007954 นางสาวคณิตฐา ศรีสุมาตร

63123007955 นางสาววิภาดา คูณทรัพย�

63123007956 นางสาวอาภัสรา บุตรดา

63123007957 นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล

63123007958 นางสาวปาริชาติ คะสุดใจ

63123007959 นางสาวกมลชนก บัวผัน

63123007960 นางสาวบุศยรังสี ยุภาศ

63123007961 นางสาวศิริพร เหลี่ยมทอง

63123007962 นางโชติกา สีสารี

63123007963 นางสาวสุปราณี เชื้อสา

63123007964 นางสาวสุมาลี จุกจันทร�

63123007965 นางสาวธิติมา บุตรพรม

63123007966 นายธนศักด์ิ บัวส8อง

63123007967 นายจิรายุ สมปาน

63123007968 นายเอกพันธ� เพ็งสอน

63123007969 นางสาวศิรินพร บัดจัตุรัส

63123007970 นางปวีณา คํายอด

63123007971 นางวิไลลักษณ� หลักหาญ

63123007972 นางสาวพิชญาภัค จะเกรง

63123007973 นางสาวณัฐกฤตา พะนิรัมย�

63123007974 นายภูววิทิต สมสอาด

63123007975 นางสาวทิพรัตน� พัฒนราช

63123007976 นาย้ัBBณรงค�ศักด์ิ ทองดี

63123007977 นางสาววรรณภา ผิวนวล

63123007978 นายศราวุธ สายสมุทร

63123007979 นางสาวกัญญาภัค โพธ์ิไทรย�

63123007980 นางสาวศิรินทิพย� ม่ันหมาย
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63123007981 นางสาวลัดดา เวชกามา

63123007982 นายฉัตรดนัย มงคล

63123007983 นางสาวอัญชุรีภรณ� หาญห,าว

63123007984 นายวรุธ ฐิตะสังกุล

63123007985 นางสาวเบญจพร พวงป<ญญา

63123007986 นางสาววิชชุดา พิกุลศรี

63123007987 นายณรงค� บาตสุวรรณ�

63123007988 นายดาก้ี แสงใบ

63123007989 นางสาวเปUYยมลาภ ทิพมาตร

63123007990 นางสาวคุณิตา แก8นสุข

63123007991 นางสาวไพจิต กุลสุวรรณ

63123007992 นางสาวชุตินาถ สําโรงลุน

63123007993 นางสาวจุฑาพร แดงอุไร

63123007994 นางสาวกรธิดา เหมะธุลิน

63123007995 นางสาวกนกพร สุนทรารักษ�

63123007996 นางสาวเกศสุดา แสวงหา

63123007997 นางสาวชนก ชนม� ศรีขันชะมา

63123007998 นางสาวณัฐฑิตา วงษ�ขันธ�

63123007999 นายพัฒนา จันแสง

63123008000 นางสาวโสภิฏ�สุดา แสงเกาะ

63123008001 นายศุภเสกย� ทองสุข

63123008002 นายสุทธิโรจน� ลีราช

63123008003 นางสาวเสาวรส ไทยย่ิง

63123008004 นางสาวพิสมัย ยุพโคตร

63123008005 นางสาวประภัสสร ทวีศรี

63123008006 นางสาวศศิธร ชานุศร

63123008007 นางสาววัชราภรณ� วงค�ไชย

63123008008 นางสาวอนุสรณ� พรมสร,อย

63123008009 นางบุษบา นันทรักษ�

63123008010 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�โสม
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63123008011 นางสาวเปรมภัสสร กฤษทอน

63123008012 นายระดมบุญ หม้ันทรัพย�

63123008013 นางสาวกันยาพร ศรีบาง

63123008014 นายสกุลพร หินอ8อน

63123008015 นางสุกัญญา กาพภายสงค�

63123008016 นายอภิเชษฐ� ศรีสุราช

63123008017 นางสาวเพ็ญพิลาภรณ� โมระดา

63123008018 นางสาวบุศราภรณ� บุญครอง

63123008019 นางสาวธิดารัตน� เทียมคํา

63123008020 นางสาวอรอนงค� ติดตารัมย�

63123008021 นางสาววาสนา บุตรขัน

63123008022 นางสาวปJยะพร พรมทอง

63123008023 นางสาวนภัสวรรณ โพธ์ิสิทธ์ิ

63123008024 นางสาววันเพ็ญ นามบุญเรือง

63123008025 นายวงศกร มูลเปPง

63123008026 นางสาวยุภา หวังยศ

63123008027 นายจักรเทพ โสมอ8อน

63123008028 นายบุญญิสา สาธรราษฎร�

63123008029 นางสาวพัชราภรณ� ชาดา

63123008030 นางสาวฑิตยา พวงผกา

63123008031 นายวิวัฒน� สุขแสง

63123008032 นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ�

63123008033 นายภานุกร ภักดีล,น

63123008034 นายจักรภพ ขาวเครือ

63123008035 นางสาวสินจัย บุญทศ

63123008036 นายชูชัย พิรักษา

63123008037 นายเกริกกฤษณ� พรหมลา

63123008038 นายชาตรี สิงห�พรมมา

63123008039 นายกิตติศักด์ิ ขันติวงค�

63123008040 นางสาวธิดารัตน� มุธุวงค�
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63123008041 นางสาววิภารัตน� ปรางค�สุข

63123008042 นางสาวเปรมมิกา บรรจงจิต

63123008043 นางสาวศศินิภา นุชภิเรนท�

63123008044 นายเกียรติศักด์ิ งามนัก

63123008045 นางขนิษฐา วงษ�รักษ�

63123008046 นางสาวมณีรัตน� ตันสมรส

63123008047 นางสาวจุฑามาส เศรษฐีมุด

63123008048 นางสาวอภิญญา พันธเสน

63123008049 นางสาวยุทรณ� ขันธรัตน�

63123008050 นายทศพร ทองพิทักษ�

63123008051 นางสาวศิรินาท สุทธิปรภา

63123008052 นางสาวสุภรนัฏ ธรรมวิจิตร

63123008053 นายรุจิกร แก,วเนตร

63123008054 นางสาวปวีณา ยาศรี

63123008055 นางนิภา เหลาผา

63123008056 นางสาวสายชล ทวีแสง

63123008057 นายจิณพรต ม8วงทอง

63123008058 นางสาวสร,อยสุดา ชูรัตน�

63123008059 นางสาวพรรษพิชญ�ชา กุแก,ว

63123008060 นางสาวรสิตา ไมตรีจิต

63123008061 นางพัชรินทร� กองทรัพย�

63123008062 นางสาวสุจิตรา อินอ8อน

63123008063 นายไชยวัฒน� แก,วขาว

63123008064 นางสาวจันทรกาญจน� ขุมเงิน

63123008065 นางสาวธนาภรณ� แก,วแววน,อย

63123008066 นายพริสร ยอดสิงห�

63123008067 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร�

63123008068 นายเอกพัน จันทคาม

63123008069 นางสาวชนัญชิดา สายวันดี

63123008070 นายอภิสิทธ์ิ ตรีชา
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63123008071 นางสาวเกศสรินทร� ยอดคํามี

63123008072 นางสาวปนัดดา ไชยวิเศษ

63123008073 นางสาวพิชญ�ปภา สาเลิศ

63123008074 นางสาวจาริณี ศรีเสมอ

63123008075 นางสาวกัญญา เส,นเศษ

63123008076 นางสาวศิรินันทร� พรมลา

63123008077 นางสาวแคทรียา หาญแก,ว

63123008078 นายนําชัย พยัฆชาญศิลปW

63123008079 นายอรรถพล อวนศรี

63123008080 นางสาวสุรางค�คณา เหลาทอง

63123008081 นายภาณุวัฒน� สุพะนานัย

63123008082 นางสาวสุวรรณ�นี พิมพ�สาร

63123008083 นางสาวพลอยไพลิน โตมาซา

63123008084 นายเรณุวัฒน� คําแสงดี

63123008085 นางสาวลักษณี วินิจฉัย

63123008086 นางสาวณัชชา กิตติวนิช

63123008087 นางสาวกาญจนรัตน� ก,อนทอง

63123008088 นายพีรเชษฐ� แรงกล,า

63123008089 นางสาวสุดาพร นนท�ศิริ

63123008090 นางสาวป<ทมา ทองบ8อ

63123008091 นางสาวพลอยทิพย� ชมภูแสน

63123008092 นางสาวทยิดา บุญม่ัน

63123008093 นางสาววนัชพร กลางประพันธ�

63123008094 นายสิงขร นามลี

63123008095 นางสาวพนิดา มหาโยธิน

63123008096 นางสาวอรรัตน� อ8อนจันทร�

63123008097 นายศุภโชค มาศกุล

63123008098 นางสาววรรณิกา กาบบัว

63123008099 นางสุภาศร โคตา

63123008100 นางสาวพิมพ� ประกา สัมพันธ� พงค�
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63123008101 นายนิวัฒน� สีวะสุทธ์ิ

63123008102 นางสาวสุปราณี ชายมูล

63123008103 นายประเสริฐ ไกรษี

63123008104 นางสาวจุฑารัตน� บัวเนียม

63123008105 นายนัทธวัฒน� ธนสัจจวัฒน�

63123008106 นางสาวกมลณัฐ คํารัตน�

63123008107 นางสาวสุนารี งามพันธ�

63123008108 นางสาววรรนิดา เลือกสัน

63123008109 นายสีดา โคตรพรม

63123008110 นางสาวญาณิศา ศรีหวัง

63123008111 นางสาวศุภิสรา มณีเนตร

63123008112 นางสาวศรันยา คําลอย

63123008113 นางสาวปวีณา สารคาญ

63123008114 นายธนัทภัทร สีสมบัติ

63123008115 นางสาวศิริลักษณ� ศิลามน

63123008116 นางสาวอุบลวรรณ บุญหล8อ

63123008117 นายทิวทัศน� วงศ�ทรรศนกุล

63123008118 นางสาวมลวิภา มูลพรม

63123008119 นางสาวพัชริดา โสวันนา

63123008120 นางสาวสุจิตรตรา โสดามรรค

63123008121 นายพิศาล คําบาล

63123008122 นางสาวจุฑามณี ประดับศรี

63123008123 นางสาวสุพัตรา สุ8มมาตย�

63123008124 นางสาวเกตุสุดา ประสานพิมพ�

63123008125 นางสาวชนิสรา คุณวิรารักษ�

63123008126 นางสาวณัฐฤทัย กระแสโสม

63123008127 นางสาวศริญญา อ8อนหวาน

63123008128 นายอุดมศักด์ิศิริ พิมพ�โพธ์ิ

63123008129 นางสาวจุฑาทิพย� งามจันทึก

63123008130 นางสาวอรพรรณ พูลเพ่ิม
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63123008131 นางสาวนราพร โพนทัน

63123008132 นางสาววิภาวี ภักษารัมย�

63123008133 นางสาวกมลชนก ศรีพิมพ�

63123008134 นางสาวภรภัทร คําพอง

63123008135 นายกฤตเมธ โยธินรัตนกําธร

63123008136 นายนิติพล ศรีภักด์ิ

63123008137 นางสาวศิรินันท� พรมเสมอ

63123008138 นายชวลิต ประกอบสุข

63123008139 นางสาวกนกวรรณ ทุมมัย

63123008140 นางสาวจันทิมา แสวงสุข

63123008141 นายศรายุทธ ลาลี

63123008142 นางสาวพนิดา แพงสกล

63123008143 นางนิศารัตน� คําผุย

63123008144 นางสาวศิริวรรณ รักษาพล

63123008145 นางสาวชมพูนุช เหมหงษา

63123008146 นางสาวสุกัญญา วงษ�ขันธ�

63123008147 นางสาวอรัญญา ขนทอง

63123008148 นายชีวพัฒน� จันทรา

63123008149 นางสาวนรินทร คงสกุลดี

63123008150 นางสาวขวัญชญา เหมือนชาติ

63123008151 นางสาวกิตตินันท� ดวงพุฒ

63123008152 นายนัทธพงศ� แซ8บ8าง

63123008153 นางสาวพรนภา สายตา

63123008154 นายจักฤษ จันทร�จําปา

63123008155 นายกิจติพงษ� ฟองงาม

63123008156 นางสาวกฤติยากรณ� ทับทิมไสย�

63123008157 นายเกียรติศักด์ิ ระวังชนม�

63123008158 นายศราวุธ คํานนท�

63123008159 นางสาวป<ทมา แดงสะอาด

63123008160 นางสาวสมฤดี เตยชันชะ
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63123008161 นางสาวปJย�วรา สระทอง

63123008162 นายธนาธิป ตรีวงษ�

63123008163 นางบุญนา พันธ�ภักด์ิ

63123008164 นายนพพร ผิวงาม

63123008165 นางสาวภัทรชนก แสงไสย�

63123008166 นางสาวพรพรรณ เจนขบวน

63123008167 นางสาวปรียาดา ฝางคํา

63123008168 นางสาวจิตตานันท� โคตถา

63123008169 นายประพฒน� จันทะเลิศ

63123008170 นางสาวปฏิมาวรรณ บุญร8วม

63123008171 นางอภิญญา เงางาม

63123008172 นางสาวพิสมัย ตาดม8วง

63123008173 นางสาววาธิณี แสนวัง

63123008174 นางสาวเจนจิราพร ชุมพล

63123008175 นายดํารงศักด์ิ อสิพงษ�

63123008176 นายสุริยันต� สายสีแก,ว

63123008177 นางสาวอุบลทิพย� ทามแก,ว

63123008178 นางสาวอินทุอร เฉลิมสุข

63123008179 นางสาวธิรดา ธิราชรัมย�

63123008180 นางสาวชุติมา กาทอง

63123008181 นายธนรัชต� เพลงดี

63123008182 นางสาวอารยา ชื่นตา

63123008183 นางสาวทิพย�สุรีย� ศรีอ8อน

63123008184 นายภูธเนตร ประกอบสุข

63123008185 นางสาวอิสริยาภรณ� โคตรมนตรี

63123008186 นายศราวุธ วงศ�ตาผา

63123008187 นางสาวธัญวรรณ ชูรัตน�

63123008188 นางสาวหทัยทิพย� ศรีไหม

63123008189 นางสาวธัญญา สุพงษ�

63123008190 นางสาวศิริภา มาลา
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63123008191 นายพิชญ� สิมเสมอ

63123008192 นางสาววนิดา บุญกาญจน�

63123008193 นางสาวถนอมทรัพย� วงษ�อินตา

63123008194 นายเอกชัย มุขดา

63123008195 นางสาวมณีวรรณ สิงห�หาญ

63123008196 นายจุฬวิทย� หม่ืนไธสง

63123008197 นางสาวว ราภรณ� แสงทอง

63123008198 นางสาวจันทนิภา บุญกลม

63123008199 นายเจริญชัย กอนBินัย

63123008200 นางสาวประภัสสร สุขภาค

63123008201 นางสาวจุฑามาศ อุปมัย

63123008202 นายศราวุธ ศรีแก,ว

63123008203 นางสาวเกษแก,ว นาเมืองรักษ�

63123008204 นางสาวสุภาพร เทพารักษ�

63123008205 นายเกียรติศักด์ิ บ,านกลาง

63123008206 นางสาวปรารถนา สุขนา

63123008207 นางสาวนันทิดา วรรณา

63123008208 นางสาวเสาวภา ทวีโคตร

63123008209 นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

63123008210 นายอัครพล แสนกล,า

63123008211 นางรําไพร อุนาภาค

63123008212 นางสาวหยาดฟ:า นิกุล

63123008213 นางสาวณิชกานตZ สุทธป<ญญา

63123008214 นางสาวนุชจิรา ผดาเวช

63123008215 นายอัศวิน สุวรรณกูฏ

63123008216 นางสาวณัฐกานต� ชาติวงค�

63123008217 นางสาวรุ8งรัตน�สนีย� ช8างการ

63123008218 นางสาวไปรศญมาษ ม่ิงขวัญ

63123008219 นางสาวลัดดา เทพรัตน�

63123008220 นางสาวถวิล ชูรี
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63123008221 นางสาวอัจฉราวรรณ� โพธ์ิลาภ

63123008222 นายสายชล บุญเกิด

63123008223 นางสาวศศิชา คงราศรี

63123008224 นายจุมพล ไมตรี

63123008225 จ8าอากาศโทคมสัญ เบ,าหล8อเพชร

63123008226 นางสาวจุฑามาศ แสงรัมย�

63123008227 นางสาวทิพวรรณ แก,วสด

63123008228 นางสาวสุจินรัตน� สุขประโคน

63123008229 นางสาวลัดดาวัลย� คําบัวโคตร

63123008230 นายนัฐวัตร อ8างศิลปW

63123008231 นางสาวธัญญลักษณ� สมเสร็จ

63123008232 นายปริญญา หอมจันทร�

63123008233 นางสาวกันติชา ชนะดี

63123008234 นายเศรษฐวัฒน� บุษบงก�

63123008235 นางสาวกัณฑ�อเนก ประทุมหวล

63123008236 นางสาวกําไลทิพย� บุญเรือง

63123008237 นายภานุวัฒน� สารธิมา

63123008238 นางสาวอรปรียา โนนสว8าง

63123008239 นางสาวสิริลักษณ� หลักบุญ

63123008240 นางสาวเกสรา จินดา

63123008241 นางสาวเยาวลักษณ� สุยคําไฮ

63123008242 นางสาวสุรีรัตน� ศรสุระ

63123008243 นางสาวจิตาภรณ� คําสวัสด์ิ

63123008244 นางสาวศิวาภรณ� ชิมโพธ์ิคลัง

63123008245 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยเศรษฐ�

63123008246 นางสาววิภา อนาถเนตร

63123008247 นางสาวประภัสสร ปะนิทาณะโต

63123008248 นางสาวสุจิตรา พาเรือง

63123008249 นายปรัชญา พรมอารักษ�

63123008250 นายรัถพร เรือนแก,ว
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63123008251 นางสาวชัชชษา จิตทวี

63123008252 นางสาวสุภาพร กลับวงษ�

63123008253 นางสาวชลาลัย เจริญสุข

63123008254 นางสาวอรนิดา ปูคะภาค

63123008255 นางสาวนิภาพร ม่ิงสินธ�

63123008256 นางสาวสุภัสสรา ดวงพวง

63123008257 นางสาวจุฑามาศ บัวดี

63123008258 นางสาริณี ป<นธง

63123008259 นางสาวศิริลาวัลย� ธรรมนรภัทร

63123008260 นางสาวสุธาทิพย� ตัวดี

63123008261 นางสาวณัฐพร จรนาทอง

63123008262 นางสาวจริยา โปร8งจิตร

63123008263 นางสาวนิตยา โจมป<ญญา

63123008264 นายปรีชาลักษณ� บุตรสา

63123008265 นางสาวอมรรัตน� ยืนยง

63123008266 นางสาวสุภาษิต บุตรทุมพันธ�

63123008267 นายพิชยนนท� หอมนวล

63123008268 นางสาวณัฏฐ�ฎาพร ศรีบุญเรือง

63123008269 นายบุญจันทร� ปราบภัย

63123008270 นางสาวนิรุชา พุทธขันธ�

63123008271 นางสาวสุภิดา สุวรรณดี

63123008272 นางสาวกฤตยาณี สุระเสน

63123008273 นางสาวปJยะพร อุปถัมภ�

63123008274 นางสาวเนตรดาว เจริญย่ิง

63123008275 นางสาวนลินรัตน� ภารการ

63123008276 นายธีรวัตร ดัชถุยาวัตร

63123008277 นางสาวกมลลักษณ� พวงแก,ว

63123008278 นางสาวปวีณา บัวมาศ

63123008279 นายอัครวัฒน� ฉายศิริวัฒนกุล

63123008280 นางสาวนิภาภรณ� อัญฤาชัย
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63123008281 นางสาวจันทนา หลาบโพธ์ิ

63123008282 นางสาวศิรินภา พรมเหล็ก

63123008283 นางสาวศศิธร สายทอง

63123008284 นางสาวช8อทิพย� สิงหาภู

63123008285 นางสาวณัฐชญา แพงศรี

63123008286 นางสาวสมพร วงษ�ภักดี

63123008287 นางสาวเพ็ญฤดี พรมประดิษฐ�

63123008288 นายทยากร แสนอุบล

63123008289 นางสาวเพ็ญนภา โสภา

63123008290 นายวิทยา โสภากันต�

63123008291 นางสาวอารีรัตน� เปรมทา

63123008292 นางสาวณัฐวรา คนซ่ือ

63123008293 นางสาวลักขณา กําลังดี

63123008294 นายนลธวัช ดอนตาชิต

63123008295 นายจิตรภณพงศ� ลบถม

63123008296 จ8าเอกสุระไกร เหลาคํา

63123008297 นางสาวเรวดี อรัญวาสน�

63123008298 นางสาวอัญธิกา งามสง8า

63123008299 นายณรงค� สุดชัย

63123008300 นางสาวจินตนา กาทอง

63123008301 นางสาวกันยรัตน� สีหนาทลือชาชัย

63123008302 นางสําเนียง บุญมุข

63123008303 นางสาวสุนิศา ศรีสันต�

63123008304 นายภาณุพงษ� สุทธสิงห�

63123008305 นางสาวยศธร วงศ�อามาตย�

63123008306 นางสาวนิภาพร อุ8นเจริญ

63123008307 นางสาวรัชนี ติณะรัตน�

63123008308 นายชัยวัฒน� สิมาวัน

63123008309 นางสาวมณฑีรัตน� บุญมี

63123008310 นางสาวพิมพ�สุดา สายทอง
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63123008311 นางสาวอรยา ทองไสล

63123008312 นางสาวอรยา หวังยศ

63123008313 นางสาววิลัย เหลากลม

63123008314 นางสาววรางคณา สาระขันธ�

63123008315 นายธวัชชัย ปราบมนตรี

63123008316 นายศุภกิจ กันทะมา

63123008317 นางสาวภัทรภร อาจหาญ

63123008318 นางสาวหนึ่งฤทัย ริโยธา

63123008319 นางสาวกนกพิชญ� กระโพธ์ิ

63123008320 นางสาวอัญญมณี ผึ่งผล

63123008321 นางสาวพิมลพรรณ พลทรัพย�ศิริ

63123008322 นางสาวทิพย�สุดา ปะระมะ

63123008323 นางสาวนิศารัตน� เทพพล

63123008324 นางสาวสมฤดี สุวรรณกุล

63123008325 นางสาวอัญชนิกา ปรากฏชื่อ

63123008326 นางสาวสาวิตรี ณ อุดม

63123008327 นายสิทธิชัย ท,าวนอก

63123008328 นางสาวเบญจวรรณ พิมพา

63123008329 นางสาวพรชิตา ภูยาแพทย�

63123008330 นางสาวชลธิชา วิรุณพันธ�

63123008331 นางสาวธัญสิริ โคตรพันธ�

63123008332 นางสาวมัทนา เตาะไธสง

63123008333 นางสาวณัฐธิดา สุดาพรม

63123008334 นายภาณุมาศ หวานสูงเนิน

63123008335 นางสาวสุพรรณรัตน� จันทรเสนา

63123008336 นางสาวนพวรรณ อังกาพย�

63123008337 นางสาวพัชราภรณ� ยืนย่ิง

63123008338 นางสาวพรทิพย� ประทุม

63123008339 นายดุสิต จงจิตร�

63123008340 นางสาววรรณกร ถูระวรณ�
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63123008341 นางสาวพิมภัทร มากดี

63123008342 นางสาววิรารัตน� เตชะนัง

63123008343 นายนิตติพงษ� สังฆะภูมิ

63123008344 นางสาวปวริศา ชมะโม

63123008345 นายพิชิตชัย สัจธรรม

63123008346 นายพันธมิตร แสนสุข

63123008347 นางสาววรรณภา ทองป<ญญา

63123008348 นางสาวชลันดา เวทนา

63123008349 นางสาวณัฐฐานันท� พันธ�บุผา

63123008350 นางสาวพนิดา สมเพ็ชร

63123008351 นางสาวมุกขรินทร� ประจําถ่ิน

63123008352 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา

63123008353 นางสาวกมลรัตน� สงเอียด

63123008354 นางสาวศิริรัตน� ขันอาสา

63123008355 นายเอกอนันต� พวงแก,ว

63123008356 นายวิชัย นักผูก

63123008357 นายธัชชัย มุขประดับ

63123008358 นายนราพงษ� ศรีคิรินทร�

63123008359 นายธนพัฒน� เอียตระกูล

63123008360 นางสาวสุภาพร นันทวงค�

63123008361 นางสาวปนัดดา นนทะวงค�ศรี

63123008362 นายภานุวัฒน� วงษ�ทอง

63123008363 นางทิพย�ภาภรณ� แก,วเหลา

63123008364 นางสาวศศมณ ชินวงศ�

63123008365 นางสาวปติมา ภูมิสถาน

63123008366 นางสาวทิพย�สุดา รัตนศรี

63123008367 นางสาวสุภาพร มุเสรี

63123008368 นางสาวชัญญาทิพย� ธีรโรจน�ชาลี

63123008369 นางสาวนุสรา จันทร�เพ็ชร

63123008370 นางสาวพรรวี บุญมานะ
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63123008371 นายกฤษดา ผ8านเมือง

63123008372 นางสาวกิตติมา อิ่นแก,วถา

63123008373 นางสาวสุวนันท� แผลงฤทธ์ิ

63123008374 นายพลวุฒิ เอ,หวัง

63123008375 นางสาวศิริลักษณ� มงคลศรีวิทยา

63123008376 นางสาวชนนภา สิรนาสาวัง

63123008377 นางสาวชนิดา ป<ญญาทอง

63123008378 นางสาววัชรีพร แดงจีน

63123008379 นายธีระชัย มุงคุลพรม

63123008380 นายสมาธิ เย่ียมรัมย�

63123008381 นายจิระศักด์ิ สระสิงห�

63123008382 นางไพรวัลย� เจริญศรี

63123008383 นางสาวจุฬารัตน� ป<ญญะพงษ�

63123008384 นางสาวเบญจวรรณ โตอนันต�

63123008385 นางสาวกัลยา ก่ิงแก,ว

63123008386 นางสาววัจนารัตน� อุทธวงศ�

63123008387 นางสาวพรทิพย� ป<ญญาวร

63123008388 นายศิร�รัชช� จันทร�เรือง

63123008389 นางสาวสุภาพร คําเลิศ

63123008390 ส.อ.หญิงชไมพร พรรษา

63123008391 นางสาวณัชชา ทองมี

63123008392 นางสาวหทัยชนก ทามล

63123008393 นางสาวนิตยา เพตะเข,

63123008394 นางสาวปราณปรียา ศรีสายหยุด

63123008395 นายชัยรัตน� เกษี

63123008396 นางสาวจิรภา จําปาขันธ�

63123008397 นางสาวขวัญชนก โคตรสา

63123008398 นายพิสิษฐ� พรมนิเลศ

63123008399 นายจารุวิทย� โพธ์ิชัย

63123008400 นางสาวสุภาพร ไชยะนาม
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63123008401 นางสาวพัชรี ไตรงาม

63123008402 นางสาวปรางสุดา นรสาร

63123008403 นายอชิตพล ไชยเสนา

63123008404 นางสาววิจิตรา สัตยากูล

63123008405 นายฐานันดร พันธ�เพชร

63123008406 นางสาวจุฑาภรณ� เอกพันธ�

63123008407 นายบริพนธ� เสือสา

63123008408 นางสาวพนาลักษ� ดวงดี

63123008409 นางสาวชนาธิป ม่ันคง

63123008410 นางสาวคัทริยา นามเจริญ

63123008411 นายภิญโญ บุญบําเรอ

63123008412 นางสาวศิริวิมล นามมุงคุณ

63123008413 นางสาวฐิติมา คําหอม

63123008414 นางสาวสุธิดา สิงหาธรรม

63123008415 นายทิชากร บัวงาม

63123008416 นางสาวศศิวรรณ ศรีพันธ�

63123008417 นายพิชกัลปW บรรลุศิลปW

63123008418 นางสาวป<ญญาพร ชมบ,านแพ,ว

63123008419 นางสาวสุชาดา ขุขันธิน

63123008420 นางสาวพัทธนันท� บุญวัน

63123008421 นางสาวอริศรา ทองคําภา

63123008422 นางสาวปรียานาถ ถมป<ด

63123008423 นางสาวอรวรรณ ศรีใส

63123008424 นางสาวนิสาภร จตุเทน

63123008425 นางปนิตา หมายชื่อ

63123008426 นางสาวอติกานต� ขําเจริญ

63123008427 นางสาวชยาภรณ� ม่ันยืน

63123008428 นางสาวพัชริดา อัคศรี

63123008429 นายฐานะณัฏฐ� นิลทกาล

63123008430 นางสาวมนฤดี ชูรัตน�
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63123008431 นายขัตติยะ ตรีพจนีย�

63123008432 นายบุญตระการ ศิลารักษ�

63123008433 นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต�

63123008434 นางสาวทิตยาภรณ� ชัยชนะ

63123008435 นายเอกราช สร,อยจิตร

63123008436 นางสาวจิตรลดา ศรีเมือง

63123008437 นายเนติพงษ� ธรรมนิยม

63123008438 นางสาวศศิธร พ่ึงสิงห�

63123008439 นางสาวอารยา พิลาภ

63123008440 นางสาวสุพิชญา คําผุย

63123008441 นางสาวจุไรรัตน� สมบูรณ�

63123008442 นายบัณฑิต ไชยมา

63123008443 นายสมพร บ8อแก,ว

63123008444 นายกิตติธัช ศรีคราม

63123008445 นายวุฒินันท� แสนทวีสุข

63123008446 นายธนาพงศ� สีสอาด

63123008447 นายสถาป<ตย� ส8งเสริม

63123008448 นางสาวสุจิตรา ดอกไม,

63123008449 นางสาวมณีรัตน� ศุภศร

63123008450 นายอรรถพล ทองน้ําเที่ยง

63123008451 นางสาวจันจิรา ยืนยง

63123008452 นางสาวปนัดดา จันทร�เพชร

63123008453 นายณัฐโชติ แก,วเนตร

63123008454 นางสาวสิรินุช บรรจงขจรบุญ

63123008455 นางสาวเบญจมาศ อุปถัมภ�

63123008456 นางสาวภัทรากรณ� พลแสน

63123008457 นางสาวพรธิดา กุลสอน

63123008458 นางสาวลัดดารัตน� พรหมบุตร

63123008459 นายไทย คูณคง

63123008460 นายอภิสิทธ์ิ จํารูญ
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63123008461 นางสาวปนัดดา ภูส8งสี

63123008462 นางสาววิภาดา จันประเสริฐ

63123008463 นางสาววราภรณ� บรรลือ

63123008464 นางสาวนิตยา ไชยโยธา

63123008465 นางสาวนิภาพรรณ กาคําผุย

63123008466 นางสาวพิยดา โต[ะงาม

63123008467 นายเอกสิทธ์ิ วิสิทธิมูล

63123008468 นายวีระเทพ บุญวิเศษ

63123008469 นายณัฐพงษ� ศรีสมบูรณ�

63123008470 นายวันชาติ เรืองมนตรี

63123008471 นางสาวธิดารัตน� คุณสวัสด์ิ

63123008472 นายนิติพงษ� ทองอ,วน

63123008473 นางสาววราภรณ� วัชรานุสรณ�

63123008474 นางสาวสริตา เป:าชัง

63123008475 นายอนุวัฒน� นิวาท

63123008476 นายพงษ�ศักด์ิ ยืนสุข

63123008477 นางสาวศรีประภา แข็งการขาย

63123008478 นางสาวฐิติวรดา เจริญย่ิง

63123008479 นายพัชรพงษ� สุนทราวงค�

63123008480 นางสาวธัญญาภรณ� มีลาภ

63123008481 นางสาวธนาภรณ� สุพล

63123008482 นางสาวจารุวรรณ สุขใหญ8

63123008483 นางสาวกฤษณา วัชรบรรจง

63123008484 นางสาวอภิสรา จุฑานิตย�

63123008485 นายเมธพนธ� สุทธิโส

63123008486 นายพีรวิชญ� คุ,มสุข

63123008487 นางสาวจิรภา คงยะมาศ

63123008488 นายสัณธยา ฮมภาราช

63123008489 นางสาวทิพย�สุดา แสงสว8าง

63123008490 นางสาวภาวิณี ปุราชะนัย
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63123008491 นายวิชิต บินรัมย�

63123008492 นางสาวพิชชาภา วงศ�พิชัย

63123008493 นายวศิน ทวีโคตร

63123008494 นางสาวศศิวิมล พรมโสภา

63123008495 นางสาววิมลศิริ ศิริทิพย�

63123008496 นางสาวนุชธิดา พรมสุวรรณ

63123008497 นางสาวพัณณ�ชิตา อุประคํา

63123008498 นางสาวสุกัญญา ถานัดดี

63123008499 นางสาวสุนิตา วงศ�เครือศร

63123008500 นางสาวเกศรินทร� ปะวะกุล

63123008501 นางสาวจุฑาทิพย� นาดีไฟ

63123008502 นางสาวลลิดา บูชาพันธ�

63123008503 นางสาวอารีรัตน� บุญมาศ

63123008504 นายวิวัฒน� ปานะ

63123008505 นางสาวระพีพร ศรประสิทธ์ิ

63123008506 นางสาวจริยา เหล็กงาม

63123008507 นางสาวสุพัตรา ใจตรง

63123008508 นางสาวไพจิตร คําโสดา

63123008509 นายวริษฐ� กิจจะวัฒนะ

63123008510 นายสุรศักด์ิ ป:องสอน

63123008511 นางสาวแก,วตา เยาวบุตร

63123008512 นางสาวยุวดี แก8นการ

63123008513 นางสาวปุณยนุช เบ็ญมาส

63123008514 นางสาวชุติกาญจน� ไชยงาม

63123008515 นายสุชาติ สิงห�ทอง

63123008516 นางสาวนพวรรณ มุธุสิทธ์ิ

63123008517 นางสาวรัตนาวดี โปทา

63123008518 นางสาวขนิษฐา วานมนตรี

63123008519 นางสาวธนิดา ม่ังมี

63123008520 นายเกียรติพงษ� กมลฤกษ�
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63123008521 นางสาววนิดา ทวารทอง

63123008522 นางสาวธนิตา ฤทธ์ิโชตปภากุล

63123008523 นายบดินทร� แสงพรหม

63123008524 นางสาวอรวรรณ คณะ พันธ� 

63123008525 นางสาวภัทราพร พูลเพ่ิม

63123008526 นายสังวาลย� บ8อคุ,ม

63123008527 นางสาวศุภสุดา สมหมาย

63123008528 นางสาวศิริลักษณ� คงนิน

63123008529 นางสาวสายสมร มะนูญ

63123008530 นางสาวจตุรพร พลกุล

63123008531 นางสาวศิริลักษณ� ทีฆะสุข

63123008532 นางสาวธิติสุดา จุลวงศ�

63123008533 นางสาวแววมณียา ใจช8วง

63123008534 นางสาวกชมล เอี่ยมเสริม

63123008535 นางสาวเนตรอุบล สีดาโคตร

63123008536 นางสาวอรทัย กาเมือง

63123008537 นางสาวดวงใจ เนาวะราช

63123008538 นางสาววงเดือน เสนาพรม

63123008539 นางสาวจันทร�จิรา ปรีวิลัย

63123008540 นางสาวเกษสุดา ชนะศิลปW

63123008541 นางสาวฟารีดา นันทเสนา

63123008542 นายกษิตินาถ เหมือนมาตย�

63123008543 นางสาวปุณยนุช เมืองโคตร

63123008544 นายบุญช8วย คําทองจักร

63123008545 นางสาวแก,วใจ คํานนท�

63123008546 นางสาวพรศิริ สุทธิสนธ�

63123008547 นายเอกวัช ธรรมบุตร

63123008548 นายวีระชัย วันคํา

63123008549 นายณัฐพล ศรีมะณี

63123008550 นายวรัญVู ว8องไว
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63123008551 นางสาวปาจรีย� วิไลสุทธิวงศ�

63123008552 นายรณวุฒิ กุลเกียรติสมร

63123008553 นายวรรณ ยุธ ชัยดี

63123008554 นางสาวอรอุมา นามสุวรรณ�

63123008555 นางสาวณัฐรุจา โคตรสินธุ�

63123008556 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีพารา

63123008557 นางสาวพัชรี ชูบุญ

63123008558 นางสาวตุลาพร อ8อนทะเล

63123008559 นางสาวมาริษา ตาคําทรัพย�

63123008560 นายปกรณ�เกียรติ ศิริสวัสด์ิ

63123008561 นายนิพนธ� สุคะตะ

63123008562 นายรัตนธร ชาววัง

63123008563 นางสาวศิริพร สิทธิภักด์ิ

63123008564 นางสาวดาริกา บุตรภักดี

63123008565 นางสาวจามจุรี เชื้อสกล

63123008566 นางสาวพันธุ�ทิพย� แก8นวงษ�

63123008567 นางสาวกาญจนี สมสุข

63123008568 สิบเอกป<ณณวิชญ� นันทะเสนา

63123008569 นางสาวปภาพร กุลวงศ�

63123008570 นายธีระพงษ� ลาพ,น

63123008571 นางสาวกนกอร สว8างแก,ว

63123008572 นางสาวธารินันทร� ศรีษะธร

63123008573 นางสาวสุชาวดี แพงโคตร

63123008574 นายสาคร ผลจันทร�

63123008575 นางสาววิภาพรรณ กิติศรีวรพันธุ�

63123008576 นางสาวรุ8งฤทัย ชํานาญเวช

63123008577 นายรัชต�ธร กันทวงศ�

63123008578 นายนภัทร คูณทวี

63123008579 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมาน

63123008580 นายเอกฉัท สมรัตน�

หน,า 286 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123008581 นางสาวพรรณพัชร หงษ�อินทร�

63123008582 นายกฤตยชญ� เทพสุริยะ

63123008583 นางสาวสลินา ใจเครือ

63123008584 นางสาวนันทกานต� ป:องอุตทา

63123008585 นายพรรษพล ฉลาดดี

63123008586 นางสาวมะข่ิน แสงใบ

63123008587 นายพัฒธนพงษ� เจริญชัย

63123008588 นายปรีชา ก,อนคํา

63123008589 นางสาวสุพรรณี บัวสัมฤทธ์ิ

63123008590 นางสาวศรัญญา บุญชารี

63123008591 นางสาววรรณภา พงษ�สุวรรณ

63123008592 นางสาวกนกวรรณ วัฒนราษฎร�

63123008593 นางสาวภัทราวดี แพงก่ิง

63123008594 นางสาวสุภาวรรณ บุญไตร

63123008595 นางสาววราภรณ� ขวานทอง

63123008596 นางสาวจุฑามาศ ป<ทมฤทธ์ิ

63123008597 นางสาวสุกัญญา ภักพวง

63123008598 นางสาวกมลรัตน� มังคละ

63123008599 นางสาวปลายฟ:า แม8นใจ

63123008600 ว8าที่ ร.ต.สุทัศน� ศิลาโล,

63123008601 นางสาวรัตนา ลิพิมพ�

63123008602 นางสาวชุติมา กาติวงศ�

63123008603 นางสาวทัศนีย� ยศศิริ

63123008604 นางสาวลลินทิพย� ทองผา

63123008605 นางสาวสมฤดี โพธิสิงห�

63123008606 นางสาวเสาวลักษณ� ดําละออ

63123008607 นายธนวัฒน� เมืองจันทร�

63123008608 นายถาณัฐชาภัทร ฮาดภักดี

63123008609 นางสาวบงกช ศิริพันธ�

63123008610 นางสาวจิราพร สังเขตร�
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63123008611 นางสาวฐิตาพร บุดดา

63123008612 นางสาวมณีรัตน� นวนแสง

63123008613 นายธีรวัฒน� เสือกลั่น

63123008614 นางสาวทัศวรรณ ช8วยสุข

63123008615 นายปรัชญา ทิพวัน

63123008616 นายศราวุธ กองจันทร�

63123008617 นายประวิทย� วิชริน

63123008618 นายปรีดา ดีมาก

63123008619 ว8าที่ร,อยตรีจักรพันธ� เพ็ญพิมพ�

63123008620 นางสาวศิริกัญญา ลือนาม

63123008621 นางสาวกาญจนา ชินโชติ

63123008622 นางสาวปานวาด ย่ิงรุ8งโรจน�

63123008623 นายตนุภัทร พันจันดา

63123008624 นายเนติภัทร นาจาน

63123008625 นางสาวธิดารัตน� ภูนามนา

63123008626 นางสาวปริษา รีเรืองชัย

63123008627 นางสาวปรัชญาภรณ� ธาตุระหัน

63123008628 นางสาวปพิชญา วามะลุน

63123008629 นางสาวปวริศรา มลีจันทร�

63123008630 นางสาวจุฑามาส ดนัยรุ8งรัตน�

63123008631 นายนัฐพงษ� คูณมี

63123008632 นายอดิเรก ในทอง

63123008633 นางสาวอรนิสา ไชยมูล

63123008634 นางสาวรัชฎาภรณ� นัยนามาตร

63123008635 นางสาวเยาวนาฏ สุทาวัน

63123008636 นางสาววันทา แสงกล,า

63123008637 นางสาวอรทัย โคตะไทย

63123008638 นายทิศากร ในจิตร

63123008639 นางสาวสุนันทา วงศ�วรรณวัฒน�

63123008640 นายณัฐพงษ� ชัยสงค�
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63123008641 นางสาววชิราพร บุญเติม

63123008642 นายไมตรี อุตมะชะ

63123008643 นางสาวสุดารัตน� ผดาเวช

63123008644 นางสาวอรัญญา ลาธุลี

63123008645 นางสาวปนัดดา พรหมภา

63123008646 นางสาวยุภาพิน ชินโชติ

63123008647 นางสาวสุกัญญา นรบติ

63123008648 นางสาวกนกพร เมฆกกตาล

63123008649 นางสาวจริยา ชมบุญ

63123008650 นายทศพล ไชยพานิชย�

63123008651 นางวรรณวิลาศ หอมจันทร�

63123008652 นายชวิศ ศรีลาเคน

63123008653 นางสาวบุษยภัทร รอดมา

63123008654 นางสาวพรทิพย� โพธ์ิพรม

63123008655 นายพิชVุตม� บุบผา

63123008656 นางสาวปJยะดา แก,วศรี

63123008657 นายศักด์ิดา หาริตวัน

63123008658 นางสาวกมนียา จําปาเงิน

63123008659 นางสาวศุภนิดา จารุเเพทย�

63123008660 นายพงศ�ไท บาลไทสงค�

63123008661 นางสาวเย็นจิต ยวนยี

63123008662 นางสาวอรัชพร พลศรีเมือง

63123008663 นายสุบรรณ� เนื่องชมภู

63123008664 นางสาวสุวรรณา ศิลากุล

63123008665 นางสาวศุภาดา นันทา

63123008666 นายสงกา สามารถ

63123008667 นางสาวชุตินธร มาจรัญ

63123008668 นางสาวกิยาวีย� ทุมมี

63123008669 นายศรีวิรัตน� จันทํา

63123008670 นางสาวสุภาวินี บุญก,อน
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63123008671 นางสาวสุนิสา โพธ์ิกุล

63123008672 นางสาววนัสนันท� จันมี

63123008673 นางสาวสุดาวดี โคตรทิพย�

63123008674 นางสาวดอกแก,ว นามโคตร

63123008675 นางสาวชุติมา ชาตรี

63123008676 นางสาวสุดารัตน� สระประไพ

63123008677 นางสาวฐิติประภา งามล,วน

63123008678 นางสาวนีราภา เลี้ยงพรม

63123008679 นายวรพงค� อุปนันท�

63123008680 นายภีมากร พลเชียงขวาง

63123008681 นายชิษณุพงศ� วิเศษวงษา

63123008682 นายคฑาวุธ ศิรินัย

63123008683 นางสาวสุวีณา ก,านจันทร�

63123008684 นางสาวภัทรวดี คําสมศรี

63123008685 นายอภิวัฒน� นาเมืองรักษ�

63123008686 นางสาวพชิรา บุญจูง

63123008687 นางสาวมลนภา สีเยาะ

63123008688 นางสาวป<ทมาพร ขุมเงิน

63123008689 นางสาวภัสสร บุญคง

63123008690 นางสาวศิรภัคสรณ� เอกศิริ

63123008691 นางสาวชนรดี เครือสีดา

63123008692 นางสาวนาริน แน8นดี

63123008693 นางสาวสาวิตรี บุญถูก

63123008694 นางสาวเนาวรัตน� เอมพานิช

63123008695 นางสาวดวงกมล สุริยงค�

63123008696 นางสาวอุทัยทิพย� มุลกะกุล

63123008697 นางสาวเจนจิรา อาศัยสงฆ�

63123008698 นางสาวฉันทมาศ เชื้อแก,ว

63123008699 นางสาวพรทิพย� ศิริบุตร

63123008700 นางสาวไพลิน กองแก,ว
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63123008701 นายธนกฤต สิมมา

63123008702 นางสาวญาดารัตน� พันมะวงศ�

63123008703 นางสาวพัชรา อั้งโก[ะ

63123008704 นางหทัยรัตน� แก,วแสน

63123008705 นางสาวอรทัย ก,านท,าว

63123008706 นางสาวมนัสนันท� ทาทอง

63123008707 นายวฤทธา ปวะบุตร

63123008708 นางสาวพรรณทิพา พิกุลศรี

63123008709 นางสาวปJยธิดา ธานีกุล

63123008710 นางสาวอริสา ผ8านแสนเสา

63123008711 นางสาวสุคนมาศ วิบูลย�ชนม�

63123008712 นางสาวชุติมา ขอมา

63123008713 นางสาวพรพรรณ บัวจันทร�

63123008714 นางสาวปJยธิดา มณีภาค

63123008715 นางพรพิมล สิงจานุสงค�

63123008716 นายธเนศ จันใด

63123008717 นางสาวศิรประภา ยืนนาน

63123008718 นางสาวพรนภา พลเย่ียม

63123008719 นายศักดา วงศ�จิรนันท�

63123008720 นางสาวรัชดาภรณ� ประถมไชย

63123008721 นางสาววิไลลักษณ� บัณฑิตย�

63123008722 นางสาวปนัดดา สลักคํา

63123008723 นางสาวพนาวรรณ ทองยืน

63123008724 นายอภิรักษ� ย่ิงมีดี

63123008725 นางระเบียบ สุปJงคลัด

63123008726 นางสาวจามจุรี จันที

63123008727 นางสาวสุทธิดา สืบทรัพย�

63123008728 นางสาวภัทราภา คันชั่งทอง

63123008729 นายอริยะ โคกะทิง

63123008730 นางสาวสุจิตรา อินทร�โสม
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63123008731 นายทัศนพงษ� ก่ิงจันทร�

63123008732 นางสาววิจิตรา โพธ์ิสุ

63123008733 นางสาววิชชุตา หลาทอง

63123008734 นางจุฑามาศ ศรีอาราม

63123008735 นายนัธทวัฒน� เสาเวียง

63123008736 นางสาวศิวาพร ดวงดาว

63123008737 นายศิรวิทย� ผมพันธ�

63123008738 นางสาวอารยา สีดา

63123008739 นายไพศาล บัวลา

63123008740 นางสาวศุภรดา สุนิพัฒน�

63123008741 นางสาวปวีณา คําโท

63123008742 นางสาวสุมิตตรา โพธ์ิทา

63123008743 นายอภิชน ยอดจักร�

63123008744 นางสาวญาดา สะโสดา

63123008745 นางสาวสุนิสา โสภาอุทก

63123008746 นายทวีศักด์ิ ทรัพย�ผาด

63123008747 นางสาวปภัสรา แจ8มเชื้อ

63123008748 นายกรกฤช สุวรรณพงศ�

63123008749 นายศุภสิทธ์ิ คงทน

63123008750 นายอนิวัฒน� บุญจอง

63123008751 นางสาวมะลิดา แพงยา

63123008752 นายปรัตถกร วงศ�กาฬสินธุ�

63123008753 นายไชยวัฒน� บุญอินทร�

63123008754 นายศักดา นากอก

63123008755 นางสาววิไลพร นางวงค�

63123008756 นายพงษ�ชนัน ศรีคิรินทร�

63123008757 นายสุริยา โคตรสขึง

63123008758 สิบเอกทินกรณ� พิมพ�คํา

63123008759 นายถวิล นิกุล

63123008760 นายสุวพิชญ� มีครไทย
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63123008761 นายประสิทธ์ิชัย อุดมโภชน�

63123008762 นางสาวทิพประภา สายลุน

63123008763 นางสาวปJยฉัตร โชติกุล

63123008764 นายธีรพงศ� ศิริรจน�

63123008765 นายรัฐพล บBุราคร

63123008766 นางสาวรุ,งนภา สมศรี

63123008767 นางสาวธัญญารัตน� มงคลมะไฟ

63123008768 นายอนุชิต สุกหวาน

63123008769 นางสาวพิจิตรา วังสันต�

63123008770 นางสาววัชรี กล่ํากลัด

63123008771 นางสาวอัญชิษฐา สระแก,ว

63123008772 นางสาวอภิรดี จิตรแสวง

63123008773 นายวรราช พันธ�งาม

63123008774 นายสุตัตวกร พรมจําปา

63123008775 นายอนุศิษณ� นอระสิงห�

63123008776 นางสาวสุดารัตน� คํานึง

63123008777 นางสาวนภัสนันท� จันทุมา

63123008778 นางสาววิมพ�วิภา กะนะหาวงศ�

63123008779 นางสาวปรรณรัสสร เรือนพิมพ�

63123008780 นายนรสิงห� จินาวัลย�

63123008781 นางสาวนลินรัตน� ศิริรัตนปภาวิน

63123008782 นายธีรวัฒน� นันทา

63123008783 นายสิทธิชัย สุนทรังษี

63123008784 นายอัครินทร� อินลี

63123008785 นายวุฒิชัย พาพะหท

63123008786 นางสาวสุนิสา บุญแท,

63123008787 นายณัฐวุฒิ บัวชม

63123008788 นางวัชรี พรมอารักษ�

63123008789 นางสาวนิตยา สีหานาจ

63123008790 นายจิรเมธ มาประสม
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63123008791 นางสาวสุภาวดี ประมวล

63123008792 นางสาวจงรักษ� ศาลางาม

63123008793 นางสาวธนัญญา สิงหพัฒน�

63123008794 นายนราวิชญ� เพชรวิชิต

63123008795 นางสาวอรยา บาลชื่น

63123008796 นางสาวกาญจนา วุฒา

63123008797 นางสาวอธิติยา ศรีวงศ�ษา

63123008798 นางสาวกชพร จันทร�แก,ว

63123008799 นางสาวสุวิมล วรรณสิงห�

63123008800 นางสาวปนัดดา ทองลา

63123008801 นางสาวหัสยา แหวนเงิน

63123008802 นางสาวอภิวรรณ  ุสุขณา

63123008803 นายอาทิตย� ประสานวรรณ

63123008804 นางสาวเบญญารัตน� รสหอม

63123008805 นางสาวรพีพรรณ ผลินยศ

63123008806 นายวิทยา พลหาญ

63123008807 นางสาวยุพาวดี ดาลัย

63123008808 นางสาวกานต�พิชชา ท8าแยก

63123008809 นางสาวสุพิชชา บุตรสิงห�

63123008810 นางสาวพิมพ�ลภัส พินึกรัมย�

63123008811 นางอ,อย โล8ห�คํา

63123008812 นางสาวอรอนงค� หงษ�สุวรรณ�

63123008813 นางสาวอัมพิกา พ8อบาล

63123008814 นางสาวคนึงนิจ ชัยป<ญญา

63123008815 นางสาวศรีจักรี ศรีจันทร�

63123008816 นางสาวพรพรรษา ค,าข,าว

63123008817 นายภัคธร แก,วคําภา

63123008818 นายวิทยา จันลา

63123008819 นางสาวอนันญา นาไชย

63123008820 นางสาวกุลยา สายเนตร
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63123008821 นางสาวยุพยงค� ปJYนหอม

63123008822 นายบุญส8ง สังเสน

63123008823 นายกฤศณัฎฐ� เดชผล

63123008824 นางสาวกุลธิดา แก,วหนองเสม็ด

63123008825 นางสาวจิตต�ฐิคิษา โพธ์ิแก,ว

63123008826 นางสาวสุมิตรา อังคนา

63123008827 นายณัฐเมธัส ศิริมา

63123008828 นางสาวนิจติยา ไชยรัตน�

63123008829 นางสาวนิภาวรรณ ป<ญญานาม

63123008830 นายทรงยศ ดําบรรณ�

63123008831 นางสาวเนตรนภา ศรศรี

63123008832 นางสาวณัชชา คูณลาน

63123008833 นายชวิศ พันธุ�โชติ

63123008834 นางสาวสุทธิ ดา อ8อนนวน

63123008835 นางสาวสาวิตรี คําปูน

63123008836 นางสาวกิติยา ม่ันชาติ

63123008837 นายสุรพิชญ� โพธิวัฒน�

63123008838 นางสาวดวงนภา โททอง

63123008839 นายฤทธิพันธ� เบ,าบุญ

63123008840 นางสาวสกุลรัตน� เชียงรัมย�

63123008841 นายณัฐวุฒิ เถกิงสุข

63123008842 นางธนิขวัญ วังคะฮาต

63123008843 นางสาวกมลชนก ไชยดี

63123008844 นายณัชพล ทาตระกูล

63123008845 นางสาวปภัสรา งามเทศ

63123008846 นางสาววนิดา สิงห�ศร

63123008847 นางสาวชญาณี ฤทธิไกร

63123008848 นายวุฒิไกร เดชะ

63123008849 นางสาวพรรณิภา ศรีระเริญ

63123008850 นายสุรศักด์ิ จันทบูรณ�
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63123008851 นางสาวอรวรรณ ชัยทองรัตน�

63123008852 นางสุชาดา ทนโนนแดง

63123008853 นางสาวอรศรี กีฬา

63123008854 นางสาวป<ญญารัตน� ศรีแย,ม

63123008855 นางสาวกฤติยาณี พรมชัย

63123008856 นายพงศธร บุตราษฎร�

63123008857 นายธงไชย เสียงวังเวง

63123008858 นายเทพประสิทธ์ิ ลีทองปราบ

63123008859 นายณัชพล บุญเนตร

63123008860 นางสาวรสจรินทร� วังทะพันธ�

63123008861 นายชาญณรงค� นาเมืองรักษ�

63123008862 นายอดิศักด์ิ อ8อนทรวง

63123008863 นายวรวงศ� ศรีขาว

63123008864 นางสาวอาทิตยา ยินดี

63123008865 นางสาวกชกร ประทุมทอง

63123008866 นายสันติสุข แดงกัณหา

63123008867 นางสาวแพรไหม ดิษฐประสพ

63123008868 นางสาวจันทร�นภา ไกรวิเศษ

63123008869 นางสาวภิราพร บุตธิสาร

63123008870 นางสาวสุธาทิพย� พันธุ�นิล

63123008871 นางสาวสุทธิดา ดงอุทิศ

63123008872 นางสาววรรณนิศา จันทร�แก,ว

63123008873 นางสาวธิดารัตน� บุสรินทร�

63123008874 นางณฐาพร คงชื่นจิต

63123008875 นางสาวภัทราภรณ� พิมพ�แก,ว

63123008876 นายอดิศักด์ิ เวชกามา

63123008877 นางสาวอําไพ เค็มกระโทก

63123008878 นางสาวศิริลักษณ� คุ,มเที่ยง

63123008879 นางสาวพรศิริ รัตนศรี

63123008880 นายณรงค�ชัย พ่ึงโพธ์ิ
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63123008881 นายคมกฤช บุญโสม

63123008882 นางสาวชลภัสสรณ� นนท�ธีระจรูญ

63123008883 นางสาวศุภิสรา อุ8นคํา

63123008884 นางสาวกัลยา ปรือทอง

63123008885 นางสาวป<ทมา ทองเติม

63123008886 นางสาวณัฐพร สุพรม

63123008887 นางสาวธฎากรณ� เดชผล

63123008888 นายเสรีไทย เสนาราษฎร�

63123008889 นายปรินทร คําสัตย�

63123008890 นางสาววิภารัตน� ศรีวรขันธุ�

63123008891 นางสาวนิภาพร พันธา

63123008892 นายอํานาจ ชัยคณานุกูล

63123008893 นายวารินทร� มังคะรัตน�

63123008894 นางนิตยา พรมดี

63123008895 นางสาวณัฐธิดา พิมพ�สาร

63123008896 นางสาวรัตติยา บัวพา

63123008897 นายธนา กาเผือก

63123008898 นางสาวพรนภา วุฒิสินธ�

63123008899 นางสาวสุชีรา เรียบผา

63123008900 นางสาวสรรเพชุดา บัวมี

63123008901 นางสาวนรินทร�ทิพย� อบอุ8น

63123008902 นางสาวเบญจวรรณ เลิศสงคราม

63123008903 นางสาวอรทัย มาจาด

63123008904 นายพงศธร จันทร�แปร

63123008905 นางสาวปริยาภัทร หงษ�ทอง

63123008906 นายสุรศักด์ิ ใบสี

63123008907 นายสมเกียรติ จันดาหงษ�

63123008908 นางเบญจมาศ สอนวงษา

63123008909 นางสาวนันทพร เบ,าธรรม

63123008910 นางสาวจุรีรัตน� พันธภักดี
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63123008911 นางสาวนันธนา นพพันธ�

63123008912 นายนันทิพัฒน� พรมทอง

63123008913 นางสาวสุดารัตน� แก,วนาเหนือ

63123008914 นางสาวศิรินภา โสภา

63123008915 นางสาวพัชราภรณ� ไชยศิลปW

63123008916 นางสาวอนันตา ล8องโลด

63123008917 นางสาวศิรินภา วงษ�สาลี

63123008918 นางสาวพิศสุดา เข็มขัด

63123008919 นางสาวนุตประวีณ� ทราจารวัตร

63123008920 นางสาวเบญจวรรณ แพทย�มด

63123008921 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสุวงษ�

63123008922 นายอํานาจ นันทะสิงห�

63123008923 นางสาวรุ,งทอง เกษอินทร�ษา

63123008924 นางสาวสุวนันท� สระแก,ว

63123008925 นางสาวสิริยากร สุภาผล

63123008926 นางสาวเบญจพร โคตรแก,ว

63123008927 นางสาวอุไรพร ยุติรักษ�

63123008928 นางกฤษฎาภรณ� บุญเสริม

63123008929 นางสาวอาภัสราพร โสริยาตร

63123008930 นางจรัสศรี ชาภักดี

63123008931 นางสาวเอื้องแก,ว คําถาวร

63123008932 นางสาวปาลินี ดวงวัง

63123008933 นางสาวสุจิตรา จันทชิด

63123008934 นายธนันธัมม� ขันตี

63123008935 นายกริชฎา ศรีวรรณชัย

63123008936 นางสาวรัตนา เสาใย

63123008937 นายดนุพล ปามุทา

63123008938 นางสาวอรญา บุราไกร

63123008939 นายวิเศษ อุณาภาค

63123008940 นางสาวสุกัญญา นรเนตร
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63123008941 นางสาวนวรัตน� คําปาน

63123008942 นางสาวกมลวรรณ จันทะวงค�

63123008943 นางสาวพลอยลิน อรัญมิตร

63123008944 นางกรวรรณ ดาดวง

63123008945 นางสาวนฤมล คําบุญเหลือ

63123008946 นางสาวกิตติยา ศรีมาฤทธ์ิ

63123008947 นายเนติพงษ� โพธ์ิขาว

63123008948 นางสาวกนิษฐา โสมะเกษตรินทร�

63123008949 นายธวัช เสียงล้ํา

63123008950 นายพรรณนุวัช สิทโธ

63123008951 นายสุริยา นิยม

63123008952 นางพรทิพย� บุญขจร

63123008953 นายยินดี อิ่มบุญสุ

63123008954 นางสาวธีราพร สมใจ

63123008955 นางสาววิภา คําดี

63123008956 นายอเนก กําจร

63123008957 นางสาวสุวรัตนฺ ชัยธานี

63123008958 ว8าที่ ร.ต.ชลชัย ดวงแก,ว

63123008959 นางสาวปราณี มีพันธ�

63123008960 นางสาวนันทิตา เสริมศรี

63123008961 นางสาวจุฑามาส มหาชัย

63123008962 นางสาวรุ8งนภา อยู8สุข

63123008963 นางสาวขวัญภิรมย� สายใหม

63123008964 นายนลธวัช การบุญ

63123008965 นางสาววรัญญา บุญเคล,า

63123008966 นายกสิณพจน� สุระภา

63123008967 นายบรรชา บัวคํานิล

63123008968 นางสาวธนพร ชื้อชวาลกุล

63123008969 นางสาวสุดารัตน� บุญรินทร�

63123008970 นางสาวไข8มุข บุญสาง
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63123008971 นางสาวศิรินยา เนียนแนบ

63123008972 นางสาวศันศนีย� อาชญาทา

63123008973 นางสาวกิตติมาภรณ� ชาวกระเดียน

63123008974 นางสาวปารมี จันทะมัง

63123008975 นายชาญวิทย� ป<ญญาดิษฐ�

63123008976 นางสาวสาวิตรี ปานคล,าย

63123008977 นางสาวพิมพ�ชนก ประสวนศรี

63123008978 นางสาวฐาปนี โกรัมย�

63123008979 นายกรกต นิลเนตร

63123008980 นางสาวมณีรัตน� แก,วพวง

63123008981 นางสาววลัยภรณ� สิทธิศร

63123008982 นางสาวณัฎฐ�ฐริการ� ทองหล8อ

63123008983 นายจตุรงค� อุดม

63123008984 นางสาวสุรางคณา สํารองพันธ�

63123008985 นายทิวากร จําปU

63123008986 นายณัฐนันท� สงครามมา

63123008987 นายปฏิพล อาจหาญ

63123008988 นางสาวรัศมี เสน8หา

63123008989 นางสาวเกษศิรินทร� ศรีลาชัย

63123008990 นายวัชระ เขียวกลม

63123008991 นางสาวมนทิรา สิมมาสา

63123008992 นางพรพิมล อุตตะโชติ

63123008993 นางสาวโยษิตา วรรณประภา

63123008994 นายธนเดช พันธ�ทอง

63123008995 นางสาวดุจลดา กองพันธ�

63123008996 นายภาคภูมิ แก,วมาก

63123008997 นางสาวพัชรี แพงกัลยา

63123008998 นายณัฐพงษ� สุนะ

63123008999 นายสุริยา ผลอ,อ

63123009000 นายอภิชาติ ผาอิดดี

หน,า 300 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123009001 นางสาวศิริยาพร วงศ�สาลี

63123009002 นายชิตพล ศรีโสภา

63123009003 นางสาวหฤทัย เงาศรี

63123009004 นางสาวธิดารัตน� สีหะเกรียงไกร

63123009005 นายจตุรงค� สิงหฬ

63123009006 นางสาวปJยธิดา กัญญะลา

63123009007 นางสุชาดา บํารุงกิจ

63123009008 นายธวัชชัย ศรีวงศ�ษา

63123009009 นางสาวอรอุมา ศุภศร

63123009010 นางปJYนทิพย� พิสิทธิผโลทัย

63123009011 นางสาวกิตติยา สันทาลุนัย

63123009012 นางสาววิภาพร บัวคง

63123009013 นางสาววิมลสิริ สีดา

63123009014 นายวีรยุทธ เดชภูงา

63123009015 นางสาวสาวิตรี มีชัย

63123009016 นางสาววัชรีภรณ� เมฆฉิม

63123009017 นางสาวพีรชยา ดวงดาวภารัมย�

63123009018 นางศิรภัทร�สร วัชระเดชคุณากรณ�

63123009019 นายสิรวุฒิ ธัชกวิน

63123009020 นางสาววรินธร ปJติกะวงษ�

63123009021 นางสาวทิพย�สุดา สวัสดิวงษ�

63123009022 นางสาวพัทธมน สังขศิลา

63123009023 นายช8วงวิทย� ป<ทมะ

63123009024 นางสาวณัฐฉิมา ผาสุข

63123009025 นางสาวรุ8งประกาย จันทร�เกษ

63123009026 นายปJยะณัฐ จงแพทย�

63123009027 นางสาวกนกวรรณ อ8อนมณี

63123009028 นางสาวโยษิตา แกล,วกล,า

63123009029 นายบัญชา สัตตารัมย�

63123009030 จ.อ.ภาณุวิช นาเชียงใต,
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63123009031 นางสาวอรัญญา ทรงกลด

63123009032 นางสาวยุรดา นันทรักษ�

63123009033 นายวุฒิเดช สุขจิต

63123009034 นางสาวนิตยา ดันงา

63123009035 นางสาวพัชรี สีลาชาติ

63123009036 นางสาวภัทราจิตร คําโกน

63123009037 นางสาวอนาฐีตา ยอดโพธ์ิ

63123009038 นางสาวเจษณี บุญลา

63123009039 นายวุฒิพงค� เห็มวงค�

63123009040 นายคมกริช จิตตรีเที่ยง

63123009041 นายตันติกร มงคลเกษตร

63123009042 นายนฤพนธ� ทาวะรัตน�

63123009043 นายพงศธร โสภาภาค

63123009044 นางสาวอรดี อัมพร

63123009045 นางสาววรรณา แซ8คู

63123009046 นางสาววิสุดา สานุสันต�

63123009047 นางสาวทัศนีย� ขัมภะกิจ

63123009048 นางสาวสิริรักษ� สุนทะโร

63123009049 นายพรชัย สุรพล

63123009050 นางสาวสุพัตรา สายสุด

63123009051 นางสาวนิภาพร ทองตัน

63123009052 นายชิราวุธ ศรีวิเศษ

63123009053 นายโยธิกานต� อุปนันท�

63123009054 นางสาวพรธิดา ประชาราษฎร�

63123009055 นางสาวสุริษา แนบชิด

63123009056 นายพีรณัฐ หอมสมบัติ

63123009057 นางสาวณัชพร เผ8าภูไทย

63123009058 นางสาวมยุรี ม่ังมี

63123009059 นายขจรเกียรติ แก8นมะกรูด

63123009060 นายสินธร ไหลหลั่ง
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63123009061 นายสุรศักด์ิ พรมอุดม

63123009062 นางสิริญาวีร� บุญชัยโย

63123009063 นางสาวดารุณี นนทรา

63123009064 นางสาวลินดา กานุสน

63123009065 นายวุฒิชัย ชาวไทย

63123009066 นายวีระพงค� ผาปรางค�

63123009067 นางสาวสุธิดา สาสนาม

63123009068 นางสาวรัตนา สาธุภาค

63123009069 นางสาวจุฬาลักษณ� วงษ�จําปา

63123009070 นายปฏิภาณ คูณเสมอ

63123009071 นายวัฒนา รู,ใหม8

63123009072 นางสาวธารทิพย� สุขสมบัติ

63123009073 นางสาววันเพ็ญ คํากุณา

63123009074 นางสาวสุพรรษา สายทิพย�

63123009075 นางสาวขนิษฐา ศรีลาคต

63123009076 นายอภิสิทธ์ิ ชํานาญไพร

63123009077 นางสาวทัศนีย� จันทร�ดวงศรี

63123009078 นางสาวพรสุดา หวังผล

63123009079 นางสาวศิริภาพร ก่ิงมณี

63123009080 นายพรุชง โคกแดง

63123009081 นางสาวนงลักษณ� วรรณเวช

63123009082 นางสาวพชรอร ทรงศิริ

63123009083 นางสาวพัชราภรณ� ม่ิงบุญ

63123009084 นางสาวเบญจมาศ สายวงศ�

63123009085 นางสาวทิพวัลย� โสพิษ

63123009086 ว8าที่ ร.ต.หญิงรุ8งนภา เวชพันธ�

63123009087 นางสาวสุวรรณา ขันโท

63123009088 นางสาวปทุมวดี นิลทัย

63123009089 นายพีรวัฒน� ผ8องแผ,ว

63123009090 นางสาวเพ็ญนภา สุขเจริญ
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63123009091 นางสาวสาวิตรี พัติบูรณ�

63123009092 นางสาวกุสุมา กุจันทร�

63123009093 นายพงศกร โคตรพรม

63123009094 นายณัฐวุฒิ นามบุตร

63123009095 นางสาวพรพรรณ ศรีวิลัย

63123009096 นางสาวบุญฑิกา พิลาชัย

63123009097 นางสาวพรวิมล อัมพันธุ�

63123009098 นางสาวบุหลัน นะศรีพันธ�

63123009099 นางสาวปรียาภัทร คะณา

63123009100 นางสาวประวัลตรี ไชยดํา

63123009101 นางสาวปJยะพร สีมืด

63123009102 นางสาวอาทิมา เทศอ8อน

63123009103 นายเนติพงษ� พละหาญ

63123009104 นางสาวชื่นจิต วงศ�ษาหล,า

63123009105 นางสาวพัชรี เกษร

63123009106 นางสาวอินทิรา สีจันดา

63123009107 นายอานนท� โคตรจันทึก

63123009108 นางสาวภคนันท� แก,วประดับ

63123009109 นายประทีป ย8อมมี

63123009110 นางสาวภัทรมน อาจภักดี

63123009111 นางสาวสุภาพร สายเครือบุตร

63123009112 นางสาววันวิภา บัวศรี

63123009113 นางสาวนงนุช นาคูณ

63123009114 นายพิฆเนศ เสตพันธ�

63123009115 นายปรีดา ยุรศักด์ิพงศ�

63123009116 นางสาวกัลยารัตน� กระแสเทพ

63123009117 นางสาวชไมพร ผลประเสริฐ

63123009118 นางสาวชนนิกานต� จันทร�วัน

63123009119 นางสาวพรรณวิภา โมดศิริ

63123009120 นายเฉลิมเกียรติ นาโสก
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63123009121 นางสาวเพชรมณี บัวขาว

63123009122 นางสาวจิตราภรณ� กองรัตน�

63123009123 นางสาววิมล สีใส

63123009124 นายจิตวิสุทธ์ิ พงษ�สัมณะ

63123009125 นายอภิวัฒน� ศิรสิงหบัญชร

63123009126 นายกัมพล ใหม8คามิ

63123009127 นางสาวอัมพวัน แสงทับทิม

63123009128 นายจารุวิทย� แสนจันทร�

63123009129 นางสาววิภาวดี วังคํา

63123009130 นางสาวปภัสสร นิวงษา

63123009131 นางสาวธัญชนก เฉ่ือยฉํ่า

63123009132 นายเจริญศรี ศรีธาตุ

63123009133 นางสาวภรณ�ภิรมย� ดีมิตร

63123009134 นางสาวชนิษฎา ภูจ8าพล

63123009135 นางสาวกาญจนา สิทธิจินดา

63123009136 นางสาวพรพรรณ สาระทา

63123009137 นายวิทยา สีสลับ

63123009138 นายมานพ หงษามนุษย�

63123009139 นางสาววันทนีย� เรืองไกล

63123009140 นายกิติชัย บุตรชารี

63123009141 นางสาวยุพาพร พุฒหอม

63123009142 นายสุวิชชา คณากรณ�

63123009143 นางสาวพลอยพรรณ บุอ8อน

63123009144 นางสาวอภิญญา บุบุ8น

63123009145 นางสาวธัญญาภรณ� โสมาบุตร

63123009146 นายพิสิษฐ� ประนม

63123009147 นางสาวลักษมีวรรธน� บุบไชยยา

63123009148 นางสาวจันทิมา ศรีหา

63123009149 นางสาววันวิสา อุดาหน

63123009150 นางสาวมัณทนา เนียมสอน
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63123009151 นางสาวสุปรียา ชาวตะโปน

63123009152 นายศุภชัย วงศ�ประโคน

63123009153 นายวิทยา เหล8าทองสาร

63123009154 นายนวพล สุคําภา

63123009155 นายเอกพงษ� วอทอง

63123009156 นายศิริศักด์ิ ศิริมาก

63123009157 นางสาวจิราพรรณ หน8อพรมมา

63123009158 นางทิวาวรรณ วงษ�ขันธ�

63123009159 นางสาวสุกัญญา อินทสิงห�

63123009160 นายวุฒินันต� ขวัญนู

63123009161 นางสาวสิรีธร ศีลให,อยู8สุข

63123009162 นายคมสัน สัมมาชิด

63123009163 นายอรรนพ แสนเมือง

63123009164 นางสาวเพ็ญพร สายสอน

63123009165 นางสาวชนัฐกานต� แสวงวงค�

63123009166 นางสาวณัฐธิดา ชูกร

63123009167 นายปJยะณัฐ สุยังกุล

63123009168 นางสาวปรีญาภรณ� เยนา

63123009169 นายจักรพันธ� ทองมหา

63123009170 นางสาวพัชรรักษ� บัวที

63123009171 นางสาวธิดารัตน� ศักศรี

63123009172 นางสาววรัญญา ธิศาเวช

63123009173 นางสาวเบญจวรรณ ขยันงาน

63123009174 นายธีรภัทร นวลศิริ

63123009175 นางสาวเกตุมณี ไชยดี

63123009176 นายฐิติวิชญ� ทีปานนท�ศิริ

63123009177 นางสาวฐิติมา ขอมีกลาง

63123009178 นายจารุกิตต� ทองสุ

63123009179 นายเทพอักษร สันทาลุนัย

63123009180 นายศักด์ิชัย เจริญรอย
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63123009181 นางสาวทิพวรรณ กงล,อม

63123009182 นางสาวชุติมณฑน� แพงคําไหล

63123009183 นางสาวสุวรรณภา เพ็งแจ8ม

63123009184 นางสาวธีระพร ก่ิงแก,ว

63123009185 นางสาวศศิลักษณ� กันตะภาค

63123009186 นางสาวกัญญาพัชร รัตนโกเศศ

63123009187 นางสาวณตา ภู8หลง

63123009188 นางสาวแก,วตา พลเมืองศรี

63123009189 นายอาทิตย� พัฒชา

63123009190 นางสาวเมธาวี ผายพิมพ�

63123009191 นางสาวเบญจมาศ กมลสาร

63123009192 นางสาวตรีรัตน� กระทู,พัฒน�

63123009193 นางสาวนันทนา นินทรัตน�

63123009194 นางสาวกาญจนา โกสีลา

63123009195 นางสาวสร,อยสุดา อุตอามาตย�

63123009196 นางสาวกมลชนก แก,วกนก

63123009197 นางสาวประพิมพรรณ ประวัง

63123009198 นางสาวเบญจวรรณ นิคหิต

63123009199 นางสาวอาทิตยา วิหาร

63123009200 นางสาวอาริศรา พลรักษา

63123009201 นายชาลี คาถา

63123009202 นางสาวจุฑามาศ ไชยกิจ

63123009203 นางสาวพัชรินทร� เข็มพันธ�

63123009204 นางสาวจุรีรัตน� ภาระเวช

63123009205 นางสาวสิริวิมล เพ็งบุญมา

63123009206 นางสาวนิภา เสาร�คํา

63123009207 นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี

63123009208 นางสาวศิBริวรรณ แสงไชย

63123009209 นายพิชัยวุฒิ สุทธิพันธ�

63123009210 นางสาวเสาวลักษณ� เจริญพิพัฒน�
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63123009211 นายกิตติพงษ� ประสพสุข

63123009212 นางสาวสาย บุญชัย

63123009213 นายสมชาย เสาศิริ

63123009214 นางสาวจิราพร โคตรพันธ�

63123009215 นางสาวศิริลักษณ� กนกหงษ�

63123009216 นางสาวกวินธิดา บุตรวงศ�

63123009217 นางสาวชนินทรณ� พิกุลทอง

63123009218 นางสาวยุภา แก,วมะ

63123009219 นางสาวเปรมิกา บัวไข

63123009220 นางสาวกันทิมา ชาญวิรัตน�

63123009221 นายจิรพล นิลสุ

63123009222 นางสาวเปรมฤดี ม่ิงชัย

63123009223 นางสาวนิตยา จันทะสุ

63123009224 นางสาวเกวลี ธิมาทาน

63123009225 นางสาวพัชรินทร� ปาปะเขา

63123009226 นายสมชาย ช8Bมเสนา

63123009227 นางสาวขจีรัตน� อินทา

63123009228 นางสาวประภาสิริ ทองออน

63123009229 นางสาวณัฏฐณิชา มุขสมบัติ

63123009230 นางสาวอาภาภรณ� ก,อนใหญ8

63123009231 นางสาวสุภาภรณ� จันทรโคตร

63123009232 นายถิรวัฒน� นาคนชม

63123009233 นางสาวกมลวรรณ ด8านปรีชา

63123009234 นางสาวสายฝน สมหม่ัน

63123009235 นางสาวณพัฐอร นามจันดา

63123009236 นางสาวกุลกันยา มณีจันทร�

63123009237 นางสาวนุชจรี ศรีนารัตน�

63123009238 นายศุกล ทองสุทธ์ิ

63123009239 นางสาวนาตยา โสสุด

63123009240 นางสาวอําไพพร รูปคม
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63123009241 นางสาวปรียาภรณ� งามวงศ�

63123009242 นายสุรวุฒิ เครือเสน

63123009243 นางวนิดา สาแก,ว

63123009244 นายปาริวัตร เทาศิริ

63123009245 นางสาวศศินันท� นวลจันทร�

63123009246 นายธีระยุทธ บุญพร,อม

63123009247 นางนิติยา นีระพจน�

63123009248 นางสาวตรีนุช เรืองทอง

63123009249 นางชื่น ยศคําลือ

63123009250 นางสาวภัสสร จันทร�คืน

63123009251 นายดุสิต ตราชู

63123009252 นางปพรรณพร บัวคํา

63123009253 นางสาวสุนิสา ปรือปรัง

63123009254 นางสาวสิริวรรณ พันธ�ปรีชา

63123009255 นายจิรานุวัฒน� จันสว8าง

63123009256 นางสาวสุดารัตน� วงศ�ฟองทอง

63123009257 นายสิทธิชัย สายสมบัติ

63123009258 นางสาววรรณิสา ทองสัมฤทธ์ิ

63123009259 นายธวัชชัย ปราสนธ์ิ

63123009260 นายยุทธพิชัย ไชยพล

63123009261 นางสาววราภรณ� โพธ์ิประดับดี

63123009262 นางสาวเพชรรัตน� พงษ�เหล8าขํา

63123009263 นางสาวไพริช หาญจิตร

63123009264 นางสาวรัตนาภรณ� ทองดี

63123009265 นางสาวศิริมา กองเมิน

63123009266 นางสาวประไพศรี หัสดง

63123009267 นางสาวปภาวรินทร� ถมโพธ์ิ

63123009268 นางสาวพัชรา ม่ิงส8วน

63123009269 นายวีรากร โกศัย

63123009270 นางสาวชรินทร�พร พ่ึงตน
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63123009271 นางสาวกชชกานต� บุญเลิศ

63123009272 นายพาสุข เดวิลลา

63123009273 นางสาวมุทิตา สัตย�สุขย่ิง

63123009274 นายีโกวิทย� เดือนเพ็ง

63123009275 นางสาวพิมพ�วิมล พลรักษ�

63123009276 นางสาวพรรณิภา ทองไทย

63123009277 นางสาวมยุรา บุตรเพชร�

63123009278 นางสาวน้ําฝน พูลแก,ว

63123009279 นายธนากร ขาวสะอาด

63123009280 นายอาทิตย� บุญอนันต�

63123009281 นายพัทธนันท� กาหลิบ

63123009282 นางสาวสุจารี ปลายเนตร

63123009283 นางสาวพรทิพย� พวงศรี

63123009284 นางสาวนริศรา อ8างแก,ว

63123009285 นางสาวสรัสนันท� อาจหาญ

63123009286 นางสาวป<ทมา กันทะรม

63123009287 นางสาววาสนา วาภพ

63123009288 นางสาวเกษราภา พรหมลักษณ�

63123009289 นางสาวถิรดา พุ8มเกษร

63123009290 นางสาวนภัสกร ป<]นดี

63123009291 นายอรรถพล อะเพ่ือนรัมย�

63123009292 นางสาวกุลนิภา จงใจรักษ�

63123009293 นายพัฒนา กําหอม

63123009294 นายรัตนพล กลางประพันธ�

63123009295 นางสาวสุดารัตน� สุขเกษม

63123009296 นางสาวมุกดา รุ8งเรืองงามวงค�

63123009297 นางสาวกณิศนันท� ปJติพรพัฒน�

63123009298 นางสาวศรีสุดา นาศรี

63123009299 นายวิศวกร แสงแดง

63123009300 นางสาวขวัญฤดี ม8วงงาม
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63123009301 นางสาวสิริพร ทองทวี

63123009302 นางสาวจริยา สุขหล,า

63123009303 นางสาวภัสศุลี หอมทรง

63123009304 นางสาวจิรัชยา เลิศกระโทก

63123009305 นางสาวปรียานุช กําเหนิดสิงห�

63123009306 นางสาวณัฐชยา อุปลี

63123009307 นายธวัชชัย สิงห�สี

63123009308 นางสาวกาญจนา ชาธิพา

63123009309 นางวรินทร�ทิพย� คําจุมจัง

63123009310 นายนพพร เปล8งปลั่งศรี

63123009311 นายคําผาย ไชยคําภา

63123009312 นางสาวอรทัย แก,วเขียว

63123009313 นายวัฒนา พิมพ�แก,ว

63123009314 นางสาวสุดารัตน� พรมโพธ์ิทิน

63123009315 นางสาวป<ญญมล อยู8รัมย�

63123009316 นางสาวชาริดา ก,านอินทร�

63123009317 นายพีระพงศ� รุ8งแสง

63123009318 นายสนธยา ศรีโท

63123009319 นายยุทธศักด์ิ รักษาศิริ

63123009320 นางสาวภาณุมาศ ถึงดี

63123009321 นายอธิพันธ� ควาญช,าง

63123009322 นายอุดม ทรัพย� ศรี ซ8ง 

63123009323 นางสาวพีรดา บุญโชติ

63123009324 นายอดิศร คําทวี

63123009325 นางสาวสุพัตรา ชาวงษ�

63123009326 นางสาววิริยะ เหลากลม

63123009327 นายกัมปนาท พองพรหม

63123009328 นายวสิษฐ�ธิชัย ดอกผล

63123009329 นางสาวอุบลวรรณ แก,วชนะ

63123009330 นายวีระวัฒน� นารีรัตน�
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63123009331 นางสาวพิไลวรรณ สมแก,ว

63123009332 นายณัฐวุฒิ ศรีวิเศษ

63123009333 นางสาวสุนิสา พรมลา

63123009334 นางสาวพรรณนิภา ครองยุติ

63123009335 นายกิตติศักด์ิ เกษเกษม

63123009336 นายอัศม�เดช อินเสน

63123009337 นางสาวญาณิศา สมกําลัง

63123009338 นางสาวสุธิดา คําตัน

63123009339 นางสาวอรนุช ศรีจันทร�

63123009340 นางสาวจันทิมาธร ดอนเหลือม

63123009341 นางสาวฐิติมา เทพสุรินทร�

63123009342 นายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

63123009343 นางสาวสุกัญญา โกสีลา

63123009344 นางสาวอรยา บุญศิริ

63123009345 นางสาวป<ทมา บูระพา

63123009346 นางสาวธันยพร อาริจิตร

63123009347 นางสาวอารีรัตน� โสระเวช

63123009348 นายรัชเดช มลิวัลย�

63123009349 นายยุทธพงค� มาตรหนองเเวง

63123009350 นายณัฐปภัสร� ตาท,าว

63123009351 นางสาวภัทราภรณ� อินทา

63123009352 นางสาวยุพดี สายสินธ�

63123009353 นางสาวพัชรมณี โขนชัยภูมิ

63123009354 นางสาวกฤติยา ตุ,มทอง

63123009355 นางสาวจิราพร นิยม

63123009356 นางสาวจิราวรรณ สังวัง

63123009357 นางสาวประภัสสร พลสมัคร

63123009358 นางสาวอุษณา พิกุลศรี

63123009359 นางสาวสิริรัตน� บุญสะอาด

63123009360 นางสาวฐิตินันท� เงินม่ัน
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63123009361 นายพงค�พิพัฒน� เชษฐสุธี

63123009362 นางสาวณัฏฐณิชา หาระสาร

63123009363 นางสาวทิพย�ภินันท� พัฒนศักด์ิ

63123009364 นางสาวสุดารัตน� ดวงคุณ

63123009365 นางสาววิริญา ศรีธัญรัตน�

63123009366 นางสาวชุติมณฑน� ธรรมวิเศษ

63123009367 ว8าที่ร,อยตรีนฤดล สิ้นทุกข�

63123009368 นางสาวสุภาภรณ� กาวิชัย

63123009369 นายกรินทร� ธรรมสริต

63123009370 นางสาวดาวใจ นครอินทร�

63123009371 นางสุภาพร โคตรวงศ�

63123009372 นางสาวกัญญณัช สาลีเกิด

63123009373 นางสาวจินตนัย สะใบ

63123009374 นายจิรกิตต์ิ สุดอุดม

63123009375 นางสาวจิราพร ปุQมแก,ว

63123009376 นางสาวอรทัย โพธิราช

63123009377 นางสาวมาริสา บุญรมย�

63123009378 นางสาวภัทรสุดา แสงต8าย

63123009379 นางสาวจีฬารัตน� ทองสุ

63123009380 นางสาวพีรดา โพธิวัฒน�

63123009381 นางสาวรุจิรา นาซิว

63123009382 นางสาวอาภาภรณ� บุญปลูก

63123009383 นายชลธิศ พาดี

63123009384 นางสาวมนธิรา ภาพเสรี

63123009385 นางสาวนิตยา ชมภูพื้น

63123009386 นางสาววิไลพร เวียงจันทร�

63123009387 นางสาวเกษรินทร� ทองเอิบ

63123009388 นายธน วงศ�มาสา

63123009389 นายวุฒิชัย อ8อนตา

63123009390 นางสาวกานดา แสงเพ็ง
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63123009391 นางสาวอินทุออน สิงสู8

63123009392 นายศรายุทธ หีบแก,ว

63123009393 นายสิทธิชัย โทนแก,ว

63123009394 นางสาวพยอม เจริญรัตน�

63123009395 นางสาวสุรัตน�ลดา หอมจําปา

63123009396 นายดํารงค�ศักด์ิ สังข�น,อย

63123009397 นางสาวพรรนิภา อาสาสิงห�

63123009398 นายชนกนันท� พลอาทิตย�

63123009399 นางสาวณัฐธิดา อินตะนัย

63123009400 นายวุฒินันท� วิเศษพันธ�

63123009401 นายดนัย บุญเทียม

63123009402 นางสาวรวิพร บุตรสมศรี

63123009403 นายป<ญญา ทองโพธ์ิศรี

63123009404 นางสาวจิตนภา ป:อมหิน

63123009405 นายนราภัทร วงศ�เจริญ

63123009406 นายกนก สาระพิน

63123009407 นางสาวสุภาพร พลลาภ

63123009408 นางสาวนพมาศ รัตนวัน

63123009409 นายนัฐกร ไชยแสน

63123009410 นางสาวธัญลักษณ� นิยมสุข

63123009411 นางสาวสิรีธร ป<สสาคํา

63123009412 นางสาววลัยพร ลุนบุตร

63123009413 นางสาวพัชนี ลีรัตน�

63123009414 นางสาวอรัญญา พวงแก,ว

63123009415 นายอภิวัฒน� สารรักษ�

63123009416 นางสาวจิรนันท� เจริญผล

63123009417 นางสาววรรณวิภา ศิลาทอง

63123009418 นายพชรกร จันทร�โตพฤกษ�

63123009419 นางสาวยุวรัตน� อินอ8อน

63123009420 นายเสกสรรค� ส8งสุข
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63123009421 นางสาวสุมิตรา สุขใส

63123009422 นายนราธิป ขยันทํา

63123009423 นายพิชญโชติ สิงห�ชาดา

63123009424 นายเมธา ตาลเหล็ก

63123009425 นายอิศราพงศ� นามพรหม

63123009426 นางสาวนรีรัตน� ภาคพรม

63123009427 นางสาวสุพัฒตรา ลาภนูน

63123009428 นางสาวบุษบา บัวลา

63123009429 นางสาวอนัญญา ใจใส

63123009430 นายอดิศักด์ิ ศิริรักนาวี

63123009431 นางสาวเจนจิรา บุญคืน

63123009432 นางสาวจันทรวดี ศรีคํา

63123009433 นางสาวสิรินยา สืบศรี

63123009434 นางสาวสุชาวดี พรมเสมอ

63123009435 นางสาวเกวลิน ประชุมชัย

63123009436 นางสาวประภัสสร มะโนธรรม

63123009437 นางสาววรัญญา เวียงแก,ว

63123009438 นางสาวธิดารัตน� พวกสันเทียะ

63123009439 นายสุเมธ คํางาม

63123009440 นางสาวเกตุมณี บุญยก

63123009441 นายพงศกร วรบุตร

63123009442 นางสาวกิติกา เวียงแก

63123009443 นางสาวปริยาภรณ� ปูคะธรรม

63123009444 นายปริญญา ศิริบูรณ�

63123009445 นางสาวนัทธมล กุลศรีวนรัตน�

63123009446 นายเอกภพ กาญจนเสน

63123009447 นางสาวปาริชาติ สุริยุทธ

63123009448 นางสาวมนชิตา พลเย่ียม

63123009449 นางสาวสุกัญญา รูปช,าง

63123009450 นางสาวพิมพ�ชนะ บุญสมศรี

หน,า 315 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123009451 นายเอกศิษฐ� วิศาลสิริเจริญ

63123009452 นางสาวสุวนันท� ดอบุตร

63123009453 นางสาวสุภัสสร สายชมภู

63123009454 นายธนพัฒน� ชูรัตน�

63123009455 นางสาวอภิระมณ หลาทอง

63123009456 นายคมสัน ปกป:อง

63123009457 นายปรวิทย� หลักงาม

63123009458 นายอิทธิ ทองหล8อ

63123009459 นางสาวจินดารัตน� แซ8คู

63123009460 นางนภาพร เสาเวียง

63123009461 นางสาวนิลดา อร8ามเรือง

63123009462 นายสุชัจจ� สุริโย

63123009463 นางสาวมัตติกา วิเศษวงษา

63123009464 นายชัยสาร ก่ิงวิชิต

63123009465 นางศิรินันท� ประจันตเสน

63123009466 นางสาวจิรวรรณ ภูนามมา

63123009467 นางสาวนริศรา ฉากจินดา

63123009468 นางสาววรรณ�นิภา พรหมลิ

63123009469 นางสาวลลิดา กระเสียร

63123009470 นางสาวทรีนุช พวงโพธ์ิ

63123009471 นางสาวณิชา แสนหนองชาติ

63123009472 นางสาววิชุดา นันทา

63123009473 นายฉมานันท� วีระเทศ

63123009474 นางสาวอรวรรณ กากแก,ว

63123009475 นางสาวณหทัย ประโม

63123009476 นางสาวพรรณฐิณี พิภักด์ิ

63123009477 นางสาววิชุดา ถิตย�ผาด

63123009478 นางสาวทิพย�สุดา เจริญบุญ

63123009479 นางสาวกนกอร นวลมณีย�

63123009480 นายทองปลิว ธรศรี

หน,า 316 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123009481 นางสาวจารุวรรณ มงคล

63123009482 นายวสันต� ทองปาน

63123009483 นางสาวศิยาภรณ� ศรีสนิท

63123009484 นางสาวพิกุล ลาธุลี

63123009485 นายณัฐพงศ� เสียงหวาน

63123009486 นางสาวแสงรุ8ง คํามุงคุณ

63123009487 นางสาวมณีวรรณ ไพเราะ

63123009488 นายกิตติBพงศ� สายเนตร

63123009489 นายนพพล หนองแคน

63123009490 นางสาวนิตยา ไกรษร

63123009491 นายอนันตชัย พรมนนท�

63123009492 นางสาวจงรัก พิมูลชาติ

63123009493 นางสาวศุภศร ย่ิงยงค�

63123009494 นายเอกราช ศรศิริ

63123009495 นางสาวชุติมา บริสุทธ์ิ

63123009496 นางสาวพิชญาภัค สุภารัตน�

63123009497 นางสาวศศิวิมล สายโสภา

63123009498 นางสาวอังคณา โทศรี

63123009499 นายเนรมิต สมกล,า

63123009500 นางสาวจิตรลดา ชอบบุญ

63123009501 นางสาวณัฐกานต� ศิริมงคล

63123009502 นางสาวดารารัตน� คตวงค�

63123009503 นางสาวจุฬาลักษณ� ถวนนอก

63123009504 นางสาวชลธิชา แช8มชื่น

63123009505 นางสาววิภาพร แสนสุข

63123009506 นางสาวจิราภรณ� แสงกําB

63123009507 นายพันธกานต� สีเสน

63123009508 นายโสวัชร� รัตนเรืองศรี

63123009509 นางสาวสุดารัตน� สาไชยันต�

63123009510 นางสาวอฐิติญา แสนคํา
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63123009511 นางสาวกัชฐ�สิญา แพสิริสกุล

63123009512 นายสุรพงษ� สรรพศรี

63123009513 นายตรีชาต เกษร

63123009514 นางสาวนันทนิตย� กุกุดเรือ

63123009515 นางสาวธิดารัตน� ยืนยง

63123009516 นายเนติวิศน� ชูเกษ

63123009517 พลฯกฤษณะ แก,วพิลา

63123009518 นายศิริธรรม เชื้อกุลา

63123009519 นางสาวมุกดา ทวีเหลือ

63123009520 นายบุญหอม นรสิงห�

63123009521 นางสาวมัลลิกา รอดทองเสน

63123009522 นายยุทธชัย จันทร�แจ8ม

63123009523 นายอรรถพล สมคะเณย�

63123009524 นายสมศักด์ิ ชันษา

63123009525 นางสาวเมษ�ธาวี ศรีสุริยจันทร� 

63123009526 นางสาวสุภาวดี อัญญโพธ์ิ

63123009527 นางสาวทิพย�สุดา ผิวอ8อน

63123009528 นายกฤษฎ์ิ พลเตชะ

63123009529 นางสาวสุธิดา สินอ,วน

63123009530 นายนิรวิทธ� บุญไพศาลสวัสด์ิ

63123009531 นางสาวทิพวัลย� จอกแก,ว

63123009532 นางสาวนิสากร นิสังรัมย�

63123009533 นางสาวชนม�ณภัทร แซ8จึง

63123009534 นางสาวนรีกานต� ทองอ8Bน

63123009535 นางสาวนุชฤดี ศรีชัย

63123009536 นางพยอม อัปกาญจน�

63123009537 นางสาวอุชกร สิงห�เก้ือ

63123009538 นายเจนณรงค� ปุณขันธ�

63123009539 นางสาวขวัญใจ นักรํา

63123009540 นายวิฑูรย� บุญศรี
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63123009541 นางสาววาริณี มาตรผล

63123009542 นายวิชิต กองสุข

63123009543 นางสาวเพ็ญพิชชา พอใจ

63123009544 นางสาวบุศรารัตน� พิมพ�บุตร

63123009545 นางสาวอรวรรณ บุญจันทร�

63123009546 นางสาวรัตติยากร รุ8งแก,ว

63123009547 นางสาวป<ทมา ป<กแก,ว

63123009548 ว8าที่ร,อยตรีหญิงเสาวลักษณ� บุราคร

63123009549 นางสาวอนงค�ลักษณ� ศรีชาเนตร

63123009550 นายนิธิพงษ� เกษเพ็ชร

63123009551 นางสาวกัญญาพัชร วงศ�ม่ัน

63123009552 นางสาวพิมพิไลวรรณ โตมร

63123009553 นางสาวกิตติพร ลาล้ํา

63123009554 นางสาวอินทิรา สาธร

63123009555 นางสาวดาริณี บุญวิจิตร

63123009556 นายกันตพัฒน� พลไพรธนันท�

63123009557 นางสาวรุ8งทิวา ฟองงาม

63123009558 นางสาวนัชชา โคตรหา

63123009559 นางสาวลลิตา มาพงษ�

63123009560 นางสาวสุชญาดา การผ8อง

63123009561 นางสาวจินตนา ประสีระเตสัง

63123009562 นางสาวจินดารัตน� บุญหล,า

63123009563 นายธีรวุมิ ทองลอย

63123009564 นางสาวธัญญลักษณ� โพธ์ิทอง

63123009565 นายพิศาล ใจสาหัส

63123009566 นางสาวนิ่มนวล โพธ์ิวัง

63123009567 นายพิทยาธร พรมมา

63123009568 นายพงษ�พันธ� ผาสุข

63123009569 นางอัญชลี ปUละนาม

63123009570 นางสาวศรีวิไล เพ็งชัย
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63123009571 นายชาญชัย องอาจ

63123009572 นายญาณากร ครุฑสุวรรณ

63123009573 นางสาวสุดารัตน� สกุลชาติ

63123009574 นางสาวอรอนงค� หงษ�กลาง

63123009575 นางสาวกฤตพร กิตติโกสินท�

63123009576 นางสาวภัรวรรณ ชิณวรรณ

63123009577 นางสาวนิษฐา จันใด

63123009578 นางสาวสุภาวดี สีลาบา

63123009579 นางสาวจิตสุภา แก,วเมืองกลาง

63123009580 นายธวัชชัย วัยพันธ�

63123009581 นางสาวปJยพร ชาญประโคน

63123009582 นายสมคิด ภูกองชนะ

63123009583 นายธนกฤต สุนทรวิสุทธ์ิ

63123009584 นายปวิช เติมจิรกุล

63123009585 นางสาวทิพวรรณ หลักคํา

63123009586 นายชัยรัตน� ไชยมา

63123009587 นายณัฐกิตต์ิ หลอดเงิน

63123009588 นางสาวธนัชชา ศิริ

63123009589 นางสาวนภัสนันท� พันธ�โยศรี

63123009590 นางสาวลินดา สุวรรณวิสุทธ์ิ

63123009591 นางสาวกมลชนก วงศ�ชมภู

63123009592 นางสาวพรรณนิดา กองสินแก,ว

63123009593 นางสาวโสภิตา มณีศรี

63123009594 นางสาวสินีนารถ ศักด์ิสุนทร

63123009595 นายวรายุทธ โมกภา

63123009596 นายรังสรรค� เลิศศรี

63123009597 นายวีระพล ทองอ8อน

63123009598 นางสาวณัฏฐณิชา ก,อนหิน

63123009599 นางสาวมินนา กงล,อม

63123009600 นางสาวเสาวณี วรรณราช
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63123009601 นายขวัญชัย คําโสภา

63123009602 นางสาวนิสา เพียรมี

63123009603 นางสาวณัฐพร แผ8นแก,ว

63123009604 นางสาวจิรณัฏทยา จอมโคตร

63123009605 นายโชคชัย ใจตรง

63123009606 นางสาวพัชราภรณ� สุนิพันธ�

63123009607 นายทศวรรษ เอื้อยตะคุ

63123009608 นางสาวยุพเรศ สําเนากลาง

63123009609 นายสิทธิศักด์ิ โรมพันธ�

63123009610 นางสาวธัญญลักษณ� ใยขันธ�

63123009611 นางสาวปJยวรรณ ทองเนื้อ

63123009612 นางสาวณัฐธิดาภรณ� เวียงจันทร�

63123009613 นายสุพัฒน�ติพงษ� มะลิวัลย�

63123009614 นางสาวกัญญาภัทร พันจิต

63123009615 นางสาวณนนท� คูณภาค

63123009616 นางสาวชลฤทัย บุญสมญา

63123009617 นางสาวอนุสรา พิลาวุฒิ

63123009618 นางสาวอรัญญา วงศ�แก,ว

63123009619 นางสาวรุจณีย� ตราวิชัย

63123009620 นางสาวศรัณยา กาเผือก

63123009621 นางสาวศิริพร แสงทอง

63123009622 นางสาวสุพิศ บุญมานันท�

63123009623 นายจีระพันธ� วรรณจันทร�

63123009624 นางสาวการะเกต หอมหวล

63123009625 นางสาวเพ็ญศรี วงศ�พิมพ�

63123009626 นายขรรค�ชัย วงศ�สิทธ์ิ

63123009627 นายศรเพชร ไตรศรี

63123009628 นางสาวพิมพ�วลัย ไชณวงษ�

63123009629 นายกฤษดา เฉลิมพลากร

63123009630 นางสาวแคทริกา หวังผล
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63123009631 นางสาวหฤทัย รื่นระรด

63123009632 นายสุวิทย� สิงห�สี

63123009633 นางสาวพิตะวัน คงคาพันธ�

63123009634 นางสาวนฤมล โสภาวนัส

63123009635 นางปรียาภรณ� เจตนเสน

63123009636 นางสาวนิฤมล ผุดผ8อง

63123009637 นายภูริวัฒน� โพธ์ิธานี

63123009638 นางสาวนฤมล พรมโสภา

63123009639 นางสาวจิราวดี ละออจันทร�

63123009640 นายนรินทร� ไชยพิมพ�

63123009641 นายสัจจพงษ� ทองเลิศ

63123009642 นายธนนชัย มุลทา

63123009643 นางสาวสุพิศ สุดเพียร

63123009644 นายธรรมรัตน� ใจดี

63123009645 นางสาวกษรินทร� สินธุแสง

63123009646 นายโชคมงคล วาระสิทธ์ิ

63123009647 นายธีรเทพ ม่ันคง

63123009648 นางสาวพัชนิดา ล,วนคัด

63123009649 นางสาวภัทราวดี มหิศยา

63123009650 นางสาวอัษฎาพร ไถวเลิศ

63123009651 นางสาวสวนีย� ศรีหาญ

63123009652 นางสาวประภาภรณ� ธาดาวงษา

63123009653 นางสาวศรัญญา แฝงเดช

63123009654 นางสาวประกายดาว แสนสุข

63123009655 นายณกรกฤต วรสุทธ์ิ

63123009656 นางสาวศุจีนันท� สันติกุล

63123009657 นางสาวณัฐพร ไท,ทอง

63123009658 นางสาวณัฐภรณ� จอมหงษ�

63123009659 นายสุทธวีร� ศรีสุข

63123009660 นายปุณณวัฒน� โหว8ภักดี
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63123009661 นางอัจฉราภรณ� เสาทอง

63123009662 นางสาวอนุสรา เนตรวงษ�

63123009663 นางสาวจันทร�จิรา รอดคําทุย

63123009664 นายเกียรติศักด์ิ ทองคํา

63123009665 นางสาวณัชชา วงศ�เพ็ญ

63123009666 นายอัษฎาวุธ ประกอบผล

63123009667 นางสาวนิโลบล แสวงสุข

63123009668 นางสาวกัญญารัตน� โคตรพรม

63123009669 นายนพรุจ ศรีขาว

63123009670 นางสาวไพลิน คณะพันธ�

63123009671 นางสาวสุนิสา สอนวิชา

63123009672 นายเชิดชัย สะดีวงศ�

63123009673 นางสาวอนงค�วดี แช8มชื่น

63123009674 นางสาววัชราภรณ� บุญเนตร

63123009675 นางสาวปารมีย�นุช งามแสง

63123009676 นางสาวสุรีย�พร ไชยชาญ

63123009677 นายเทียนชัย สิมาจารย�

63123009678 นายรณชัย หมายชื่อ

63123009679 นายจักรพงศ� งามสกุล

63123009680 นางสาวพรรณวดี ถุนนอก

63123009681 นายชนกันต� เครือแสง

63123009682 นายกฤตเมธ ประกอบแสง

63123009683 นางสาวนภัสภรณ� บุญใหญ8

63123009684 นางสาวสุธิดา โศกศรี

63123009685 นางสาวสิริรักษ� โคตนนท�

63123009686 นางสาวธมลวรรณ แสงกลาง

63123009687 นางสาวจินตนา ลิ้มสวัสด์ิ

63123009688 นายวัชรพงษ� ดอกแก,ว

63123009689 นายวงศธร อ8อนศรีบุตร

63123009690 นางสาวสมฤดี ป\นเพชร
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63123009691 นางสาวอัญดานุช แสงสกุล

63123009692 นางสาวกัลยา ดวงดี

63123009693 นายธนิกกุล บุญอาจ

63123009694 นางสาวมธุรส พิมพลอย

63123009695 นายโกเมท นันทสิงห�

63123009696 นางสาววาสนา ดัชถุยาวัตร

63123009697 นางสาวรจเรข คําภริยา

63123009698 นายจีระวัฒน� มาลี

63123009699 นางสาวปภาดา ศรีสมภาร

63123009700 นายณัฐวุฒิ โกศล

63123009701 นางสาวภัทรสุดา ดวงแก,ว

63123009702 นางสาวนุชนาถ โคตรชมภู

63123009703 นางสาวนุศรา บัวสด

63123009704 นายอติราช บัวทอง

63123009705 นายธนาวัฒน� สุระเกษ

63123009706 นางสาวสบาย เงาเพชร

63123009707 นางสาวสุดารัตน� กําลังหาญ

63123009708 นางสาวปJยวดี อิ้มคํา

63123009709 นางสาวสิริลักษณ� ชูรัตน�

63123009710 นางสาวภัทราวดี แสงสว8าง

63123009711 นางสาวณัฐชญา อมรฤทธ์ิ

63123009712 นางสาวกอบพร วาระตระกูล

63123009713 นายณรงค�ศักด์ิ ทิพโอสถ

63123009714 นางสาววิชญาดา แก,วสวนจิก

63123009715 นายสุภนุ พูลทอง

63123009716 นางสาวสุพัตรา ศรีโยธี

63123009717 นางสาวอรไพลิน ฤทธ์ิมนตรี

63123009718 นางสาวเกวลี อ,วนโสดา

63123009719 นางสาวหนึ่งฤดี สาเกตุ

63123009720 นางสาวณัฐกานต� แดงสุข
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63123009721 นางสาวปJยธิดา ชัยภารา

63123009722 นางสาวปฏิมากร มีป<ญญา

63123009723 นางสาวปนัสยา โปยทอง

63123009724 นางสาวนิภาพร เดือนจันทร�

63123009725 นางสาวพรพรรณ สืบภา

63123009726 นางสาวจิราพร จันทร�โท

63123009727 นายพลวัต ริมงาม

63123009728 นางสาวปฐมาภรณ� พิมศร

63123009729 นายจิรวัฒน� หนองดี

63123009730 นางสาวเฟ\Yองฟ:า ประทุมวงค�

63123009731 นางสาววิภาพร พาที

63123009732 นางสาวชมัยพร ทาจิตต�

63123009733 นายธีธัช บุญศรัทธา

63123009734 นายอดิศักด์ิ พวงจําปา

63123009735 นางสาวสุวนันท� จันทชัย

63123009736 นายกฤษณะ คําเสียง

63123009737 นายทรงเกียรติ แสงมาศ

63123009738 นางอรพิน แก,วก8า

63123009739 นางสาวภาวิณี คงยะมาศ

63123009740 นางสาวศิริภรณ� กะหะกะสิทธ์ิ

63123009741 นางสาวกาญจนา ดีดวงพันธ�

63123009742 นายธนา ทองคํา

63123009743 นายกิตติพงษ� ศรีมาตย�

63123009744 นางสาวพิไลวรรณ กองสถาน

63123009745 นางสาวรัชดาพร มีศิล

63123009746 นางสาวจิราวรรณ จันทศิลา

63123009747 นางสาวสุวัจนีย� พงษ�สมุทร

63123009748 นางสาวนุชาภัทร ไพรบึง

63123009749 นางสาวภัทรรินทร� อาชญาทา

63123009750 นางสาวศิรินทร�ธาร คําหา
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63123009751 นายพูนศักด์ิ สําราญวงษ�

63123009752 นางสาวจุฑาทิพย� ขันคํา

63123009753 นายศิริพล มะนัสโส

63123009754 นางสาวปาริดา ฆารไสย

63123009755 นายเกียรติกําพล กลยุทธนานนท�

63123009756 นางจินตนา รอดจากเข็ญ

63123009757 นางสาวกนกลักษณ� กิตต์ิธนกาญจน�

63123009758 นางสาวดวงฤทัย สุวรรณกูฏ

63123009759 นายกัมปนาท กุมขุนทด

63123009760 นางสาวอรพรรณ คําชาย

63123009761 นายณัฐวุฒิ กรงาม

63123009762 นายสัญญา โถน,อย

63123009763 นายวุฒิไกร ทีฆะพันธ�

63123009764 นางสาวศิรินทรา พลหาญ

63123009765 นางสาวณภัทรารัตน� จันทะนัด

63123009766 นางสาวชนากานต� บุญหงษ�

63123009767 นายศราวุฒิ อินปาว

63123009768 นางสาวประภาพรรณ งามดี

63123009769 นางสาวพัชรินทร� ดาวเรือง

63123009770 นางสาวกนิษฐา หาญสมุทร

63123009771 นางสาวฐิติรัตน� พานคํา

63123009772 นางสาวกันติพร บรรณศรี

63123009773 นายวสันต� สุวรรณโท

63123009774 นางสาวยลธิดา ชนะชัย

63123009775 นายพงศธร ไชยศรีสุทธ์ิ

63123009776 นางสาวธนัญชญา ชาญศร

63123009777 นางสาวเปรมนิกา อภิรัตน�มนตรี

63123009778 นายวิชิตฤทธากร เนาวบุตร

63123009779 นายอภิศักด์ิ ไชยคุณ

63123009780 นางสาวชฎาพร อุดมฉวี
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63123009781 นางสาวทิพย�สุคนธ� สุระพันธ�

63123009782 นางสาวศิรประภา ศรีภา

63123009783 นายวิทยา บุญฉวี

63123009784 นายสุพจน� พรหมงาม

63123009785 นายธงไชย สิทธิศร

63123009786 นางสาววัลลภา ชินบูรณ�

63123009787 นายสุนัย สุภผา

63123009788 นางสาวเกศสุริยงค� วิชาดี

63123009789 นางสาวขวัญตา คณะพัตร�

63123009790 นางสาวกาญจนาภรณ� จันทร�จริง

63123009791 นายธนากร มหาโคตร

63123009792 ว8าที่ร.ต.หญิงกัลยา แสงเขียว

63123009793 นายวิษณุ พานทอง

63123009794 นายภานุพงศ� เจริญแสน

63123009795 นายเอกทวัช สีบาง

63123009796 นางสาวศศิฉาย มลีรัตน�

63123009797 นางสาวทิพาพร วิระบรรณ�

63123009798 ว8าที่ร,อยตรีวงศกร วุฒิพันธุ�

63123009799 นางสาวณัฐธิดา ศิริโส

63123009800 นางสาววันวิสา ใจมนต�

63123009801 นายจิรวุฒิ เจริญวงค�

63123009802 นางสาววรานันท� ลุนาบุตร

63123009803 นางสาวกรรณิกา จิตตระการ

63123009804 นายเจนณรงค� โพธิมงคล

63123009805 นางสาวพรรณนิดา ดุจนาคี

63123009806 นางสาววารุณี สงวนดี

63123009807 ว8าที่ร,อยตรีธนพงษ� ธงศรี

63123009808 นางสาวพรพิมล โพธ์ิขี

63123009809 นางสาวพิศมัย มุละสีวะ

63123009810 นางสาวศุภรัตน� วงค�คําเหลา
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63123009811 นายวัชรนนท� แก,วอุดม

63123009812 นางสาวจุฑามาศ ดุจดา

63123009813 นางสาวชญาวรรณ ผิวทอง

63123009814 นางสาวพลอยนภา สิงคิบุตร

63123009815 นางสาวเบญญทิพย� แป:นจันทร�

63123009816 นางสาวมุกดา แซ8เตีย

63123009817 นายคณพล จิปJภพ

63123009818 นางสาวนันท�ธิดา หินแก,ว

63123009819 นายเชิดชัย วรรณะ

63123009820 นายวรรณะ คุณนาม

63123009821 นางสาวสมฤทัย คําโพธ์ิ

63123009822 นางสาวจริยา ปราบมีชัย

63123009823 นายชัยวิวัฒณิ์ โพธ์ิพุ8ม

63123009824 นางสาวละมัย ทารินทร�

63123009825 นางสาวภัทราวดี พิมพา

63123009826 นางสาวเบญจรัตน� ฉัตรสุวรรณ

63123009827 นายธีระยุทธ พิมพ�ทอง

63123009828 นางสาวอิสราภรณ� ศรีสะอาด

63123009829 นางสาวอรไพลิน บุญยบุตร

63123009830 นางสาวชนัดดา อุดชุม

63123009831 นางนิตยา สารสมัคร

63123009832 นางสาวขวัญกิตติ แสงชาติ

63123009833 นางสาวอุไรวรรณ พันโนฤทธ์ิ

63123009834 นางสาวอลิสรา ทองไทย

63123009835 นางสาวกัญชรส สุมา

63123009836 นางสาววิลาวัณย� วิระศักด์ิ

63123009837 นายสิทธิศักด์ิ สุวรรณศรี

63123009838 นางสาวเยาวพรรณ ประสานจิตร

63123009839 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ

63123009840 นางสาววรรณนิภา ไชยโคตร
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63123009841 นางธิษณามดี พลศรี

63123009842 นางพัชรี สามารถ

63123009843 นางสาวพรพิมล หาญชนะวงค�

63123009844 นางสาวพูนสุข ชูอารมณ�

63123009845 นายโชคชัย เดสี

63123009846 นางสาววรรณผกา ลอยหา

63123009847 นางสาวศิรินาฎ เคารพ

63123009848 นางสาวสมพร บุญจันทร�

63123009849 นางสาวปริญญา ภูหม่ืน

63123009850 นางสาวภัทราวดี โสมะเกษตรินทร�

63123009851 นางสาววลัยลักษณ� ไชยดี

63123009852 นายณัฐพล รางเงิน

63123009853 นางสาวลลิตา นามพงษ�

63123009854 นายพีรวัฒน� สายภา

63123009855 นายอนนท� คัชรินทร�

63123009856 นางสาวสรัญญา พิลาศาสตร�

63123009857 นางสาวสุวรรณี ภูมูล

63123009858 นายปารีวัฒน� บัวพรหม

63123009859 นางสาววนิดา บุญอุ8น

63123009860 นายรัตนเดช ดีสมบัติ

63123009861 นางสาวจริยาพร ประอางค�

63123009862 นางสาวชุติกาดา ภาพสิงห�

63123009863 นางนวลวรรณ ศรีบุญจันทร�

63123009864 นางจุฑารัตน� เกิดสุวรรณ

63123009865 นายธวัชชัย วงศ�สวัสด์ิ

63123009866 นางนวรัตน� นิติเศรษฐ�

63123009867 นางสาวรัตติกาล สายเนตร

63123009868 นางสาววราภรณ� สาคเรศ

63123009869 นางสาวนวลฉวี โกมลวรรค

63123009870 นางสาวนัฐมณท� บุตตะวงศ�
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63123009871 นายนิติรุจน� ตันติสุนทรศักด์ิ

63123009872 นายธีรศานต� ธิมาชัย

63123009873 นางสาวสุดารัตน� เหลาสิงห�

63123009874 นายวัฒพงษ� พวงแก,ว

63123009875 นางสาวพรพิมล ธรรมพร

63123009876 นางสาวกิติยา โรจนจิรพงศ�

63123009877 นายบุญแสง จ8าผาย

63123009878 นางสาววันวิสา อนันต�

63123009879 นางสาวเรียมจิต โลมรัตน�

63123009880 นางสาวสุพพัตรา มงคลเสริมศิริ

63123009881 นายนพกานต� ดีย่ิง

63123009882 นางสาวลันนา รักษาสัตย�

63123009883 นางสาวณัฐรินีย� บุตรพรม

63123009884 นางสาวเอมอร โคตรพันธ�

63123009885 นางสาวศุจินทรา ใจหาญ

63123009886 นางสาวสิริยากร วิเศษพงษ�

63123009887 นางสาวประกายทิพย� อนันเทภา

63123009888 นางสาวปJยะพร ทิพย�เนตร

63123009889 นางสาวภรภัทร พัฒนกําพล

63123009890 นางสาวรุจิราลักขณ� เจริญทัศน�

63123009891 นางสาวพัชรา แสวงวงค�

63123009892 นางสาวสุดารัตน� บุญเหลา

63123009893 นายวัฒนา ทองแม,น

63123009894 นายณัฐกิตต์ิ แก,วพันธ�

63123009895 นางสาวปวีณา สาธุจรัญ

63123009896 นางสาวปJยะธิดา พลแสน

63123009897 นางสาวยุตนันต� คําพีระ

63123009898 นางนุชาดา ศรีปราชญ�

63123009899 นางสาวจันทิมา พยัพเดช

63123009900 นายป<ญญา พันเดช
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63123009901 นางทัศน�ดาว กุลบุตร

63123009902 นายภควัต หวานอารมณ�

63123009903 นางสาวรสสุคนธ� สิตะวรรณ�

63123009904 นางสาวปJยาอร ไชยานุกูล

63123009905 นางสาวสุรีพร ทํานักสุข

63123009906 นางสาววิจิตรา ขันบุญ

63123009907 นางสาววิจิตรา พิลา

63123009908 นายเจนณรงค� เชื่อมรัมย�

63123009909 นางสาวพิมนิพา มีทองแสน

63123009910 นางสาวนันทิยา คันธพฤกษ�

63123009911 นางสาวจิรนันท� ส8งเสริม

63123009912 นางสาวมลารักษ� คนสะอาด

63123009913 นายนรินทร� แก,วศรีนวม

63123009914 นางสาวผกากรอง อุทธา

63123009915 นายอนุวัฒน� แก,วละมุล

63123009916 นายกฤษฎา วงศ�กลาง

63123009917 นางสาวจิตราภรณ� กันหาชาติ

63123009918 นางสาววิสุสตา บํารุงจิต

63123009919 นางสาวสิรินยา ขันเงิน

63123009920 นายเอกมล ศรีกะชา

63123009921 นางสาวจิตราภรณ� ทาเคลือบ

63123009922 นายทวีชัย คงศรี

63123009923 นายธีระวัตร ประชากูล

63123009924 นางสาวชนิตรา โพธ์ิพรหม

63123009925 นางสาวสุปราณี คําพันธ�

63123009926 นายศิรวิทย� ศิริบูรณ�

63123009927 นางสาวอรวรรณ ธรรมวงค�

63123009928 นายไชยา ใยวังหน,า

63123009929 นางสาวปติญญา ชีกว,าง

63123009930 นางสุภิรดา บุญจันทร�
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63123009931 นายพีรพล เจริญชัยวัฒนโชติ

63123009932 นายพีระพงษ� คําภาทู

63123009933 นางสาวลลิตา ชมภูโกฐ

63123009934 นางสาววารุณี ตะวังทัน

63123009935 นายธีรภัทร โททัสสา

63123009936 นายวุฒิพงษ� ไชยชาติ

63123009937 นางสาวนิตยา บุญเรือง

63123009938 นางสาวชุติมา พินิจ

63123009939 ว8าที่ร,อยตรียุทธนา แก,วคําสอน

63123009940 นางสาววาปU พละกุล

63123009941 นางสาวจิราภรณ� บุญโย

63123009942 นางสาวกาญติมา ประวาฬ

63123009943 นางสาววิมลวรรณ ไชยพิมพ�

63123009944 นายจิระพันธ� คําหล,า

63123009945 นายณัฐวุฒิ วงค�ใหญ8

63123009946 นายธีรุตม� จูปรางค�

63123009947 นางสาวเจนจิรา ไชยสุวรรณ

63123009948 นางสาวลําไพร เวฬุวนารักษ�

63123009949 นางสาวสายใจ สิงครุธ

63123009950 นางสาววิจิตรตา พาลึก

63123009951 นางสาวหทัยชนก หมวดนา

63123009952 นางสาวอุทัยวรรณ วิไลศิลปW

63123009953 นางสาวธิดารัตน� สิทธิมณี

63123009954 นางสาววรรณิดา ยุวรรณา

63123009955 นางสาวฉัตรนภา ศิลาอ8อน

63123009956 นายไพวรรณ จันที

63123009957 นางเฌออร ภูช8างทอง

63123009958 นางสาวนราพรรณ ตีคิยานันท�

63123009959 นางสาวสุพาภรณ� แสนนาม

63123009960 นางสาวพรสุดา ผายชํานาญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123009961 นางสาววนิดา แซ8ซือ

63123009962 นายปJยะวัฒน� บัวลง

63123009963 นางสาวกานต�สีนี พ้ืนทอง

63123009964 นางสาวนุสรา อินทอง

63123009965 นางสาวศิริรัตน� ศรีวิเศษ

63123009966 นายตติยะ ยงป<ญญา

63123009967 นางสาวอรพรรณ ศรีแก,ว

63123009968 นางสาวสุภัค กระแจะเจิม

63123009969 นายพงศกร สุตะคาน

63123009970 นางสาวสุรางคนา วงค�เส

63123009971 นางสาวพิมวิภา สุทธิประภา

63123009972 นางสาวนันทนา วรรณสาร

63123009973 นางสาวทัศนีย� บู8คํา

63123009974 นางสาวเจนจิรา ฝางคํา

63123009975 นางสาวศิริรัตน� ใจหาญ

63123009976 นางสาวสุนิสา ศรีลาชัย

63123009977 นายเจษฎา อภัยวงศ

63123009978 นายณัฐวุฒิ พูนพิน

63123009979 นายองอาจ พรมเกตุ

63123009980 นางสาวอรุณี ยานะรมย�

63123009981 นางสาวสุทธิดา อุทุม

63123009982 นางสาวศรัญญาพร ถํ้าหิน

63123009983 นางสาวเบญจพร วงศ�สูง

63123009984 นางสาวอริษา ชะแฝง

63123009985 นางสาวพนิดา ธนารักษ�สกุล

63123009986 นายเจตพล ศรีกงพาน

63123009987 นายศิริชัย แก,วแคนมา

63123009988 นายเพ่ิมพูน ใจม่ัน

63123009989 นางสาวนัฐยา คนคล8อง

63123009990 นางสาวณัฐากาญจน� ราชประเสริฐ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123009991 นางสาวกัณนิกา สายโท

63123009992 นายพิเชฐ บุญเปลี่ยน

63123009993 นางสาวพิรุณพร มาลาม

63123009994 นางสาวสุนิศา จันทร�สด

63123009995 นางสาวทัศนีย� สัมพันธ�

63123009996 นางสาวปฏิญญา คํานาโฮม

63123009997 นายสุภกฤต ณ พิชัย

63123009998 นางสาวทิพวัลย� ไลยรัตน�

63123009999 นายพิทักษ�ชัย สุนทรเพราะ

63123010000 นายกฤชนพัต พ8อค,า

63123010001 นางสาวภัชชญา โอนอ8อน

63123010002 นางสาวรัตนา ธวัชกุล

63123010003 นางสาวปรัชญาพร ฟ<กหอม

63123010004 นางสาวสุปรียานันท� พิมพ�สุวรรณ

63123010005 นางสาวสุภาพร ทรงศักด์ิศรี

63123010006 นายชาญวิทย� บุดดาลี

63123010007 นางสาววิภาวรรณ นาโสก

63123010008 นางสาวหนึ่งฤทัย ยงแก,ว

63123010009 ว8าที่ร,อยตรีสุจินดา เขตนิมิต

63123010010 นายชิดชน โพตะกาว

63123010011 นายอนุชิต ฆารวิพัฒน�

63123010012 นางสาวกาญจนาพร พรหมอินทร�แก,ว

63123010013 นายชัยทัต สุดสุข

63123010014 นายวทัญVู มาคํา

63123010015 นางสาวธนกาญจน� พรหมสาขา

63123010016 นางสาวรัชดาภรณ� โพธิยา

63123010017 นางสาวกิตติยาพร รางเงิน

63123010018 นางสาวสุธิดา สาระพันธ�

63123010019 นางสาวชฎาพร แสนสุข

63123010020 นายพรเทพ อินทสิทธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123010021 นางสาวอริสา ยะลา

63123010022 นางสาวภัคลดานันท� ฐานุสิริโรจน�

63123010023 นางสุภาวดี บุญแก,ว

63123010024 นายสุริยา จําวงค�ลา

63123010025 นางสาววริศรา ซ,ายสุข

63123010026 นายกฤษฎี สุทธสิงห�

63123010027 นางสาวธัญญารัตน� พูลพล

63123010028 นายวิศวกร ทาพลขันธ�

63123010029 นางสาวสุปราณี จําปาศรี

63123010030 นางสาวอารีรัตน� ช8วยจํา

63123010031 นางสาวพันธ�ทิวา เห็มศรี

63123010032 นายกฤษฎา สุกใส

63123010033 นายฉันทวัฒน� ทานะมัย

63123010034 นางสาวอรณี ป<กนอก

63123010035 นายภูวนัย อุตรา

63123010036 นางเบญจมาศ อุปนันท�

63123010037 นายอํานาจ โสมณาวัตร

63123010038 นางสาวอังคณา นําระนะ

63123010039 นางสาวเก้ือกูล ไชยมา

63123010040 นางสาววิไล ศรีป<ตเนตร

63123010041 นางสาวลัดเกล,า สอดศรี

63123010042 นางสาวธราวดี คู8แก,ว

63123010043 นางสาวกมลรัตน� นุตไพโรจน�

63123010044 นางสาวธิดารัตน� ฝอยทอง

63123010045 นายเกรียงไกร ผลจันทร�

63123010046 นายสุภัคพงศ� เหง,าชียภูมิ

63123010047 นางสาวจริยา ทองพิทักษ�

63123010048 นายชัยวัตร ศิริพันธุ�

63123010049 นางสาวนันทิญา คะเณวัน

63123010050 นายธนากร ชิณศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123010051 นางสาวภัทฏิกา ลําต,น

63123010052 นางสาวจันทร�สุดา มุทาลัย

63123010053 นางสาววิภาพร บุตรน,อย

63123010054 นางสาวขนิษฐา พาลุกา

63123010055 นางสาวสุธิดา ด,วงทองสา

63123010056 นางณัฐกฤตา พันธ�ภักดี

63123010057 นางสาวยุพา สายแก,ว

63123010058 นางสาวชไมพร กัณหาบัว

63123010059 นางสาวณัฐธยาน� อินทะหอม

63123010060 นายพีระพงษ� พรมวัลย�

63123010061 นายวีระภัทร พระพรหม

63123010062 นางสาวปาริฉัตร เต8ากลาง

63123010063 ว8าที่ ร.ต.ธีรศักด์ิ ศรีทิม

63123010064 นางสาวสุดารัตน� สายตา

63123010065 นางสาวสุจิตรา พันธะราช

63123010066 นายคมกฤช วาทโยธา

63123010067 นายจตุพร นนทศิลา

63123010068 นายวัชรพล โสผล

63123010069 นางสาวจีราพร แต,มทอง

63123010070 นางสาวขวัญศิริ ลาดหนองขุ8น

63123010071 นางปานทิพย� พระอินทร�

63123010072 นางสาวสิริรัตน� เทพมณี

63123010073 นางสาวอภิญญา ทองสลับ

63123010074 นายวรายุทธ พรมจันทร�

63123010075 นางสาววรณัน คําตัน

63123010076 นายกิตติวัฒน� จันทร�ละออ

63123010077 นางสาวลักขณา บุญญฤทธ์ิ

63123010078 นายวินยุทธ พลสวัสด์ิ

63123010079 นางสาวณัฐนรี ประดับศรี

63123010080 นางสาวพัทยา คํามุงคุณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123010081 นางสาวกาญจนา แก,วกัญญา

63123010082 นางสาวสิรินทิพย� สุวรรณกิจ

63123010083 นางสาวสุภัสสร สีจันดี

63123010084 นางสาวสุภาภรณ� ทองสุทธ์ิ

63123010085 นางสาวศิริพร กนกหงษ�

63123010086 นางสาวดวงฤทัย รูปน,อย

63123010087 นางสาวอารียา ยะฮวดสา

63123010088 นางสาวรุ8งนภา ก่ิงแก,ว

63123010089 นางสาวปุณยาพร หล,าสิงห�

63123010090 นางสาวสิริพรรณ นิคมรักษ�

63123010091 นางสาวศุภรัตน� สมสะอาด

63123010092 นายศตคุณ แก,วแกมทอง

63123010093 นายราชัย ลายเมฆ

63123010094 นางสาวบุตรธิดา ผุพันธ�

63123010095 นางสาวพนิดา อาชญาทา

63123010096 นายจีรศักด์ิ บุญราช

63123010097 จ.ส.ต.คมสรรค� บุษบรรณ�

63123010098 นายวัฒนสิทธ์ิ สีหะชัย

63123010099 นางสาวอภิญญา บุญอยู8

63123010100 นางสาวศิรางรัตน� สมสกุล

63123010101 นายสากล นวลแย,ม

63123010102 นางสาวปวิชยา สีมาวงษ�

63123010103 นางสาวพรทิพย� ธรรมาวัติ

63123010104 นางสาวนวลละหงษ� ศรีธรรมมา

63123010105 นายคงเดช จุลแสน

63123010106 นางสาวอารยา งามดังนาค

63123010107 นายนันทวัฒน� พิมพ�อูป

63123010108 นายเจริญพงษ� สุวัฒน�

63123010109 นางสาววิธิตา ผิวจันทร�

63123010110 นางสาวศิรินันท� ทองพูล
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ระดับปริญญาตรี

63123010111 นางสาวนฤมล พิลาแดง

63123010112 นางสาวพัชรียา ธรรมราช

63123010113 นางสาววันวิสา วัยวุฒิโธ

63123010114 นางสาวโชติกา แก,วเขียวงาม

63123010115 นางสาววันวิสา หาญชัย

63123010116 นายพงษ�พัฒน� สิทธิ

63123010117 นายณัฐชัย ฤกษ�ใหญ8

63123010118 นางสาวปรารถนา ตอเสนา

63123010119 นางสาวมนทกานติ ชะนะ

63123010120 นางสาวป<ทมาวดี สระทอง

63123010121 นางสาวชไมพร เนินดี

63123010122 นางสาวเจนจิรา เขียวคํา

63123010123 นางสาวอรุโณทัย พิมา

63123010124 นายสุทธิพร สีดํา

63123010125 นางสาวฐิติยา ยอดเพ็ชร

63123010126 นางสาวชุติมา ขันโอฬาร

63123010127 นางสาวจุรีพร คงไชย

63123010128 นางสาวธิดารัตน� ป<ชฌาบุตร

63123010129 นางสาววิระยา ใจเพ็ง

63123010130 นางสาวจิราวรรณ ปุตามา

63123010131 นายอนุวัฒน� จันทป

63123010132 นางปุณยนุช ดาหาญ

63123010133 นางสาวธัญญลักษณ� แสนลา

63123010134 นายธีรยุทธ ประเสริฐสังข�

63123010135 นางสาวสุภาวดี เหลากลม

63123010136 นางสาวรวิมน จางวาง

63123010137 นางสาวกัญญารัตน� คนขยัน

63123010138 นางสาวชลิตา หลักทองคํา

63123010139 นายอนุวัตร แพงศรี

63123010140 นายณัฐพงศ� มีสิทธ์ิ
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123010141 นางโญธกา ไชยวงษ�

63123010142 นายธราดล บุตมะ

63123010143 นางสาวสุภาวดี วรเสริม

63123010144 นายณัฐนันท� ซ่ิวกุ,ง

63123010145 นางสาวก่ิงฟ:า ศรีษะแกะ

63123010146 นายยงยุทธ พรรณโรจน�

63123010147 นายจารุพัฒน� ดํารงคุณาวุฒิ

63123010148 นางสาวยศวดี ชัยเพ็ชร

63123010149 นายเฉลิมรัตน� จารุนัย

63123010150 นางสาวสาวิณี อัตถาลํา

63123010151 นางสาวกัญญพัชร หอมสุดชา

63123010152 นายกรกฤช พงค�เอก

63123010153 นายวงค�ตะวัน ทานะสิงห�

63123010154 นายเอกลักษณ� กตะศิลา

63123010155 นางสาวหทัยชนก สีสิงห�

63123010156 นางสุพรรณี อนันเอื้อ

63123010157 นางสาวจีรวรรณ โสมาศรี

63123010158 นางสาวชลิดา อุ8นจังหาร

63123010159 นางสาวภาวินี อาจคะนอง

63123010160 นางสาวเดือน สมประสาท

63123010161 นางสาววณัฐชยา ป<สสาคํา

63123010162 นางสาวอิศราณีย� ลุล8วง

63123010163 นางสาวกนกวรรณ ตระการไทย

63123010164 นางสาวณัฐริณีย� ยอยเงิน

63123010165 นางสาวกัลย�สุดา แก,วขาว

63123010166 นางสาวธัญลักษณ� แสนทวีสุข

63123010167 นางสาววัลลภา ดาลาด

63123010168 นางสาวนิภาภรณ� ศุภเลิศ

63123010169 นายสุรชัย ลาภเรือง

63123010170 นางสาวสุกัญญา ใยทํามา
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ระดับปริญญาตรี

63123010171 นางสาวนารีรัตน� จ[ะสุนา

63123010172 นางสาวชุติมา คงเครือ

63123010173 นางสาวรังสิยา จันทร�เพ็ง

63123010174 นางสาวนลินี สมบูรณ�

63123010175 นางสาววันรวี ตรงสุวรรณ�

63123010176 นางสาวดวงพร แสงจันทร�

63123010177 นางสาววิภาพร กัปโก

63123010178 นางสาวกุลจิรา คูณทอง

63123010179 นางสาวศยามล จําปาสา

63123010180 นางสาวขวัญ ฤทัย แก,ววงษ� 

63123010181 นางสาวอรยา ประภาสัย

63123010182 นางสาวณัชพร ภาคภูมิ

63123010183 นางสาวเมธาวี พรมดวงศรี

63123010184 นายรณชัย ขอสีบ

63123010185 นางสาวศุภรัตน� มณพรมมา

63123010186 นางสาวจิราวรรณ เชื้อหอม

63123010187 นางสาวศุมลธิดา สิงห�ชู

63123010188 นางสาวขวัญเดือน ชาญนุวงศ�

63123010189 นางสาวจารุวรรณ สร,อยสน

63123010190 นางสาวศุภาคินี ธนะบรรณ�

63123010191 นางสาวณัฐกฤตา สุภาษร

63123010192 นางสาวปวีณา พิลาแหวน

63123010193 นางสาวปรางค�ทิพย� เสาศิริ

63123010194 นางสาวกัญญาณัฐ สิทโท

63123010195 นายจตุรงค� โสภากันต� 

63123010196 นางสาวชนิสรา วงษ�ผักเบี้ย

63123010197 นางสาวจุไรรัตน� ศรีสุรศักด์ิสิทธ์ิ

63123010198 นางสาวรุ8งฤดี หอมหวล

63123010199 นางสาวสิริมาศ บุตตะนิตย�

63123010200 นางสาวจิราวรรณ สีโส
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ระดับปริญญาตรี

63123010201 นายคมสันต� นิยมสวน

63123010202 นางสาวปานทิพย� สุดอุ8น

63123010203 นางสาววราภรณ� บุดดี

63123010204 นางสาวพัชรานันท� ประนม

63123010205 นางสาวดวงกมล มาศกุล

63123010206 นางสาวสายชล ศรีสุราช

63123010207 นางสาวนันวดี โพธิวัฒน�

63123010208 นายกัมพล บุษภาพ

63123010209 นางสาววิลาวัลย� อ,วนทูน

63123010210 นางสาวภัทรนันท� วามะกันต�

63123010211 นางสาวธัญญาภรณ� ภูสระไสย

63123010212 นางสาวอัจฉราพรรณ พระสุพรรณ�

63123010213 นางสาวจินดา ป<ดทาบาล

63123010214 นางสาววิชุดา ก,อนคํา

63123010215 นางสาวอนุธิดา ศรีบุญมี

63123010216 นายอภิชาติ ทิพกุล

63123010217 นางสาวสมฤทัย ศรีสอน

63123010218 นางสาวนันธิดา บุญชิต

63123010219 นางสาวสุนิสา ใจตรง

63123010220 นายสิทธิชัย ใจเที่ยงธรรม

63123010221 นางสาวเกษมณี พานทอง

63123010222 นางสาวนิตยา แก,วอาสา

63123010223 นายมีชัย บุญมุข

63123010224 นางสาวสุภัชญา เภานุช

63123010225 นางสาวจริยา ไชยสาร

63123010226 นางสาวเบญจวรรณ สัจจะเวทะ

63123010227 นางสาววารินทร� หลาวทอง

63123010228 นางสาวศิริลักษณ� โรมพันธ�

63123010229 นางสาวชนัฏพร โพธ์ิศรีมาตย�

63123010230 นางสาววณัชวรรณ� เตชะวรสิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63123010231 นางสาวอุษา สิทธิศักด์ิ

63123010232 นางสาวอุไรลักษณ� ละครวงษ�

63123010233 นางสาวสุจิตรา ธรรมคํา

63123010234 นางสาวสุวิมล คุณเถ่ือน

63123010235 นางสาวสุรารักษ� ผุยคําสิงห�

63123010236 นางสาวสุพิชญาภรณ� พรมจําปา

63123010237 นางสาวสุวนันท� ทีฆะพันธ�

63123010238 นางสาวชุรีมาศ หวายสุด

63123010239 นางสาวพัชรี บุตรสาวะ

63123010240 นางสาวศรุตา บุญทา

63123010241 นางสาวรัตนาวดี ผึ่งผล

63123010242 นางสาวรักษิณา นันทสิงห�

63123010243 นางสาวกาญจนา มลิสี

63123010244 นายเมธา ชื่นตา

63123010245 นางสาวอรทัย ประเสริฐ

63123010246 นางสาวสุวิมล หุ8นทอง

63123010247 นางสาวอรัญญา คลังใหญ8

63123010248 นางสาวขวัญฤทัย พระวิสัตย�

63123010249 นางสาวปรียนันท� สุวรรณไตรย�

63123010250 นางสาวภควดี พิลาชัย

63123010251 นางสาวสุปรานี สินเทา

63123010252 นางสาวเสาวภา พุกคุ,ย

63123010253 นายต8อลาภ กลางบุรัมย�

63123010254 นายณัฐพร เพชรดี

63123010255 นายณัฐวุฒิ อุ8นเมือง

63123010256 นางสาวเบญญาภา รสชาติ

63123010257 นายประชาบาล ภารการ

63123010258 นางสาวสุภาวิมล ว8องไว

63123010259 นางสาวนันท�ธิญา เคนอุทุม

63123010260 นางสาววราวรรณ โสพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123010261 นางสาวขนิษฐา สร,อยมาลุน

63123010262 นางสาวธัญญา ไชยวงษ�

63123010263 นายปฏิพัฒน� ธนูสา

63123010264 นางสาวนิศากร รังมาตย�

63123010265 นางสาวพรรณราย พ8อโพธ์ิ

63123010266 นางสาวจุฑาภรณ� ไชยมาตร

63123010267 นางสาวบุษยา วอนสมดี

63123010268 นายจํารูญ คงสุข

63123010269 นางสาวนริสรา ลาลี

63123010270 นายชนะชัย แก,วเนตร

63123010271 นางสาวสุพรรณิกา บรรจง

63123010272 นางสาวสุพัตรา พูลจิต

63123010273 นางสาวจีรณัชชา เข็มเพชร

63123010274 นางสาววิภาวรรณ สายตา

63123010275 นางสาววิไลลักษณ� ชาลือ

63123010276 นายวัชรพงษ� กมลเลิศ

63123010277 นางสาวกันตยา สุขบัติ

63123010278 นางสาวอัจฉราพรรณ บุญเจริญ

63123010279 นางสาวศิริรัตน� จันพิรักษ�

63123010280 นางสาวอรปรียา คุณสาร

63123010281 นางสาวกันย�จิรา โทนะพันธ�

63123010282 นายวรวุฒ ปทุมรัตน�

63123010283 นายอภิสิทธ์ิ เพ็งพันธ�

63123010284 นายณัฐวัตร มีแสง

63123010285 นางสาวน้ําทิพย� ศรีแก,ว

63123010286 นางสาวศิริรัตน� วงษ�ม่ัน

63123010287 นางสาวสุกัญญา พายงูเหลือม

63123010288 นายสนธยา เดือนจํารูญ

63123010289 นางสาวณิชาภัทร แสงวารินทร�

63123010290 นายวรตินันท� ปะติตัง

หน,า 343 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123010291 นางสาวสุวารี สําเภา

63123010292 นางสาวนิติภูมิ ลาภา

63123010293 นางสาวสุขุมา สีหราช

63123010294 นางสาวจงกล สําเหนียก

63123010295 นางสาวนวรัตน� ขันติกุล

63123010296 นางสาวนริศรา นนท�ศิริ

63123010297 นางสาวรัชนก บุญชิต

63123010298 นางสาวอรพรรณ นามวัน

63123010299 นางสาวพุทธรักษา ลครวงศ�

63123010300 นางสาวปวีณา วงศ�ที

63123010301 นางสาวตันหยง วงวาน

63123010302 นายสุรศักด์ิ กุนันท�

63123010303 นางสาวศศินิภา คนขยัน

63123010304 นางสาวหฤทัย วงษ�เขียว

63123010305 นางสาวฐิติรัตน� สุทธิเวชกุล

63123010306 นายทินพัฒน� วงค�ภักดี

63123010307 นางสาวกัณฑิมา ศรีโคตร

63123010308 นางสาวรพีพรรณ ชาวนา

63123010309 นางสาวสุภาวดี ธรรมศิล

63123010310 นางศิริเพ็ญ มากดี

63123010311 นางสาวเรืองนภา เชื้อแม8น

63123010312 นายนพณัฐ เบ,าทอง

63123010313 นางสาววิภาพร มาอ8อน

63123010314 นายสุพิทยา ย่ิงแม8นสม

63123010315 นางสาวกัญญาพร อมรสิทธิเจริญ

63123010316 นางสาวสุนิสา จํานงค�

63123010317 นายจรัญ สิมพันธ�

63123010318 นางสาวนิตยา อัศวดีเจริญ

63123010319 นายกิตติเทพ ชัยยนต�

63123010320 นายกฤษฎา คําคง
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ระดับปริญญาตรี

63123010321 นางสาวกมลวรรณ คําสวัสด์ิ

63123010322 นางสาวศรีไพร สาภิราช

63123010323 นายณัฐพล เครือดี

63123010324 นางสาวทัศวรรณ จันทิพย�

63123010325 นางสาวจินดา อิสาน

63123010326 นางสาวปJยธิดา พละสาร

63123010327 นางสาวสุธาทิพย� ประสงค�สุข

63123010328 นายกิตติศักด์ิ สัญญารัตน�

63123010329 นางสาวเพชรรัตน� อินทวงค�

63123010330 นางสาวกรรณิการ� บาระมี

63123010331 นางสาวพรจิตร อ,วนแพง

63123010332 นางสาวศุจินันท� รัตนภักดี

63123010333 นางสาวอทิติยาภรณ� นนทสิงห�

63123010334 นายภูริวัจน� โสภัคค�ธนานนท�

63123010335 นางสาวเจนจิรา สายเสมา

63123010336 นายยงยุทธ ในทอง

63123010337 นางสาวปริญญา วิลาบุตร

63123010338 นายจตุพร ยอดลี

63123010339 นางสาวจันทมณี วรรณสา

63123010340 นางสาวปJยาภรณ� สีหะวงษ�

63123010341 นายชิตณรงค� บุญสอน

63123010342 นางสาวธนาภรณ� สร,างสุข

63123010343 นายสุทัศ นามสุวอ

63123010344 นางสาวปูชิตา บุญเจียม

63123010345 นางสาวณัฐพร แสนโท

63123010346 นางสาวภัสราภรณ� ทาโคตร

63123010347 นางสาวพรพิมล อินแก,วเครือ

63123010348 นายสุนทร วรรณปะเก

63123010349 นางสาวพัชราภรณ� ชัยมา

63123010350 นางสาวสรญา อ8างวิเชียร
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ระดับปริญญาตรี

63123010351 นางสาวศุภนิดา เขตชูใส

63123010352 นายอานนท� สุระเสน

63123010353 นายธนพล ยาใจ

63123010354 นางสาวศิริญากร ไชยหงษ�

63123010355 นางสาวภานุชนารถ มังคละพลัง

63123010356 นางสาวณภาส�ณัฐ คําลือ

63123010357 นางสาวสุดา วงษ�จิตร

63123010358 นางสาววิภาพร กันธิยา

63123010359 นายชัชวาลย� ผมหอม

63123010360 นางสาวนภัสภรณ� สมมุติกิตต์ิธนา

63123010361 นางสาวสุภักด์ิ อรกุล

63123010362 นางสาวคุณัญญา โพธ์ิงาม

63123010363 นางสาวอริสา เหลาคํา

63123010364 นางสาวปาริชาติ ศรีวาที

63123010365 นางสาวณัฐชณิชา พงษ�สัจจา

63123010366 นายสิริวัฒนื คําวงสุข

63123010367 นายกิตตินนท� สร,อยจิตร

63123010368 นางสาวเพ็ญประภา ผานิตย�

63123010369 นางสาวกุลจิรา บุญเรือง

63123010370 นายปJยะวัฒน� สําราญ

63123010371 นางสาววันวิสา ประจิมทิศ

63123010372 นางสาวศรีสุดา สิงห�คํา

63123010373 นางสาวชนิกานต�B บุญจริง

63123010374 นางสาวกรกนก สารเสนา

63123010375 นายสายันต� จันทะพรโสม

63123010376 นางสาวอรสา นามวงษ� 

63123010377 นางสาวชลริชา อาษานอก

63123010378 นายภูริทัต สยามล

63123010379 นายป<ญญา วรรณโชติ

63123010380 นางสาววราภรณ� เสาเวียง
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63123010381 นายอดิศักด์ิ บุดดี

63123010382 นางสาวเฟ\Yองฟ:า พระงาตุนัส

63123010383 นางสาวอนามิกา พันยา

63123010384 นางสาววรรณนิสา มะลิวัลย�

63123010385 นางสาววิภาวรรณ จําปาโท

63123010386 นางสาวรุ,งลาวัลย� อังกุระศรี

63123010387 นายเมธาวุธ ทองน,อย

63123010388 นางสาวลลิดา สุวรรณไตรย�

63123010389 นางสาวทิพรัตน� ทิพยสาร

63123010390 นางสาวทับทิม สายทิพย� 

63123010391 นางศศิธ�กานต� จันทร�พร,อม

63123010392 นางสาวหทัยทิพย� มุละสีวะ

63123010393 นางปราณี อุปถัมภ�

63123010394 นายวรวัฒน� ดอนแสง

63123010395 นายสุรพร เดชบุญ

63123010396 นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย

63123010397 นางสาวจุฬาลักษณ� จักรพล

63123010398 นายชัยวัตร สติป<ญ

63123010399 นางสาวจิราพร จันเลื่อน

63123010400 นางสาวพชรอร ขันติยะ

63123010401 นางสาวอุบลวรรณ โพธิบูรณ�

63123010402 นายฐาปนันท� ป<นแก,ว

63123010403 นางสาวหทัยชนก แสงสว8าง

63123010404 นางสาวสาวิตรี ทวีจิต

63123010405 นายณรงค�ชัย ประสมพลอย

63123010406 นางสาวพรชนัน ปุระมงคล

63123010407 นายภูวิท แต,วิริยะกุล

63123010408 นางสาวปJยมณี เมืองโคตร

63123010409 นางสาวแสงนภา ทองอ,น

63123010410 นางสาวแววดาว ห,องแซง
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63123010411 นายปริญ มะลัย

63123010412 นางสาวเดือนฉาย ไสยา

63123010413 นายเรืองตระกูล ผ8องศรี

63123010414 นางสาวสุรัญญา คําสุ8ย

63123010415 นางสาวป<ณฑิตา บัลลังค�

63123010416 นางสาวสาวิณี สําเภา

63123010417 นายมงคล สมหมาย

63123010418 นางสาวผกามาส จันทศรีคํา

63123010419 นายฉัตรชัย ภูโชคชัย

63123010420 นางสาวอารียา ไชยทุม

63123010421 นางสาวราตรี ประทุมลี

63123010422 นางสาวจริญญา หลักหาญ

63123010423 นางสาวสุวลี ลําพูน

63123010424 นายอภิชาติ ทรงราษี

63123010425 นายธีรนนท� จันทร�ชนะ

63123010426 นายณัชพล ศรีลาโท

63123010427 นางสาวพรพัชรนันท� เพ็ญจันทร�

63123010428 นางสาวนฤดี แก,วขาว

63123010429 นายเดชภพ เภาวัลย�

63123010430 นางสาวอัณศยา จันทร�หอม

63123010431 นายทรงพล สารกิจ

63123010432 นางสาวบัญณรัตน� ทองเรียง

63123010433 นางสาวพัชรี นัยสว8าง

63123010434 นางสาวอรวรรณ จันทร�ประโคน

63123010435 นางสาวสิรินาถ องอาจ

63123010436 นางสาวกัญจนวัจน� ไตรยสุทธ์ิ

63123010437 นางสาวรุ8งไพลิน นุ8มน,อย

63123010438 นางสาว8BBBBโสพิพิตรา ก่ิงอมรรัตนกุล

63123010439 นางสาวสุดา พุทธชาติ

63123010440 นางสาวจิตราภรณ� จันทุมา
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63123010441 นายสมร อําพันธ�

63123010442 นางวริษฐา หลักเขต

63123010443 นางสาวปJณฑิรา แทนทอง

63123010444 นางบุญประครอง พันธ�ไชย

63123010445 นางสาวพรสุดา พลคํามาก

63123010446 นางสาวสงกรานต� กัญญมาสา

63123010447 นายวศิน ภูศรีฐาน

63123010448 นายวสันต� บริจันทร�

63123010449 นายวิศรุจน� สัตย�ธรรม

63123010450 นางสาวธัญญนันท� กุลสุข

63123010451 นายบรรพต ลูกอินทร�

63123010452 นางชุฐาดา สุดาจันทร�

63123010453 นายปรัชญา สุขภาค

63123010454 นายพัฒนรัฐ อ8อนแสง

63123010455 นางธิดารัตน� สารีพวง

63123010456 นางสาวสุภัสตรา วงศ�คําปา

63123010457 นายเกียรติศักด์ิ สาธุชาติ

63123010458 นางสาวจิตราพร เอ,โทบุตร

63123010459 นางสาวปนัดดา ระเมียดดี

63123010460 นางสาวบุษกร วงษา

63123010461 นางสาวเครือฟ:า พรสุข

63123010462 นายพงศธร ชายแก,ว

63123010463 นางสาวธัญญาภรณ� แสงกล,า

63123010464 นายปริญญา จัตตุพันธ�

63123010465 นางสาวปราวิณี จันทะคัด

63123010466 นางสาวนกเอี้ยง เยียระพัน

63123010467 นายสุภกฤษฏ์ิ ฐานิตสรณ�

63123010468 นางสาวพนิดา สีตะวัน

63123010469 นายราชศักด์ิ จันทวะรี

63123010470 นางสาวกิตติมา ลาสิงหาญ
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63123010471 นางสาววรรณิสา ทองจันทร�

63123010472 นางสาวกัลยรัตน� สงวนศิริ

63123010473 นายจักริน อนันต�

63123010474 นายมนตรี สมสันเทียะ

63123010475 นางสาวปJยนุช เดชภูงา

63123010476 นางสาวอภิญญา สุรวิทย�

63123010477 นายเจนวิทย� รัชอินทร�

63123010478 นางสาวกัญญาพัชร� มาลาสาย

63123010479 นางสาวลลิดา กัญญาวุธ

63123010480 นางสาวจรีรัตน� ไชยรัตน�

63123010481 นางสาวอุไรลักษณ� ทองเรือง

63123010482 นางสาวสายเพชร ทองแก,ว

63123010483 นางสาวณัฐมนกาญจน� นวลทิม

63123010484 นางสาวกมลวรรณ นามมณี

63123010485 นายยศนันทน� จันทร�อาหาร

63123010486 นางสาวธนินทรา ศรีคราม

63123010487 นางสาวเพียงขวัญ เกตุโสระ

63123010488 นางสาวกนธิชา พิทักษ�

63123010489 นางสาวรัตติยาภรณ� สูงขาว

63123010490 นางสาววิไลภรณ� หอมจําปา

63123010491 นายจตุพร อนุพันธ�

63123010492 นางสาวณัฐปภัสร คําเครือ

63123010493 นายกัมปนาท พงษ�ผือฮี

63123010494 นางสาวเกศิณี ยศรุ8งเรือง

63123010495 นางสาวศกลรัตน� ภาระราช

63123010496 นางสาววริศรา มาตราช

63123010497 นางสาววิกานดา กงเพชร

63123010498 นายเทพนรินทร� ปJดตาทะนัง

63123010499 นายคําผล คุ,มเมือง

63123010500 นายธนพล ดรบุญล,น
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63123010501 นางสาวจุฑามาศ ถนอมสิน

63123010502 นายอนุจิตร โมคศิริ

63123010503 นายรัฐนันท� ศรีภูทอง

63123010504 นางเพ็ชรัตน� ปJนะกาโน

63123010505 นายธวัชชัย จันทร�แจ,ง

63123010506 นายเกียรติศักด์ิ นวลใส

63123010507 นายพีระพงษ� ปJยวงศ�

63123010508 นายสมเจตน� สุวานิโช

63123010509 นางสาวปวิณ�กร จันทเสนา

63123010510 นางสาวมณฑาทิพย� วงษ�อุทา

63123010511 นางสาวนิทยา หงษ�สนิท

63123010512 นางสาวพรรษชล ชัยชาญ

63123010513 นายณรงค� ป<ดถา

63123010514 นายอนุชิต หาญชนะ

63123010515 นายพงศ�พีระ เสรีรัตนกูล

63123010516 นางสาวขวัญพร พิมพกรรณ�

63123010517 นางสาวพิมพ�ชนก พุทธะศักด์ิเมธี

63123010518 นางสาวสุนันทา พงคําผาย

63123010519 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงเนตร

63123010520 นางสาวสุทธิดา สังกะเพศ

63123010521 นางสาวศิริรัตน� วงศ�ใหญ8

63123010522 นายอาทิตย� ทองทา

63123010523 นางสาวถาวรีย� สาสาย

63123010524 นางสาวบุษราคัม ไม8ลืม

63123010525 นางสาวกมลลักษณ� โชคฤทัย

63123010526 นางสาวสมินทา แก,ววงษ�

63123010527 นายเอกพงษ� สะใบ

63123010528 นายชาตรี ชุมใหญ8

63123010529 นายชมเชย คําวงค�

63123010530 นางสาวนิตยา อักษร
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63123010531 นางสาวสุดาวัลย� นิลวันดี

63123010532 นางสาวจันททิพย� จันทร�สุข

63123010533 นางสาวสมัชญา วงษ�ชาลี

63123010534 นางสาวสกาวเดือน จันทร�ก,อน

63123010535 นางสาวชฎาพร อุทุม

63123010536 นายิBชิตพันธ� พิสุทธิโกศล

63123010537 นายอภิศักด์ิ พิชัย

63123010538 นางสาวสินีนาฎ ข8าขันมะลี

63123010539 นางสาวสุปราณี นวลผ8อง

63123010540 นายพัฒน�ชระ ธรรมนุช

63123010541 นางสาวปวีณา ยอดขํา

63123010542 นางสาวลลิตา กาเผือก

63123010543 นางสาวบุษยารัตน� รูปศรี

63123010544 นายกสานต์ิ ชาวสวน

63123010545 นายอภิวัฒน� ตาแสง

63123010546 นางสาวอาริสา ทางไธสงค�

63123010547 นางสาวสุดารัตน� คําพันธ�

63123010548 นางสาวกิติยา ประพันธา

63123010549 นายวรเดช สิทธิชาญชัยเขต

63123010550 นางอุลัย อดทน

63123010551 นางสาวพัชรา สุขสาร

63123010552 นายธนพัฒน� นกดี

63123010553 นางสาวเกศินี นวลละออง

63123010554 นางสาวภษมน สุวรรณทอง

63123010555 นางสาวอรปรียา จะบัง

63123010556 นางสาวสมหญิง เถาว�โท

63123010557 นายอลงกร แสงคํา

63123010558 นางสาวพวงทอง พานซ,าย

63123010559 นางสาวเชาวนี ปรือปรัก

63123010560 นางสาวอรทัย สุขไขย
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63123010561 นายทินกร ไชยจันทร�

63123010562 นายอาทิตย� จันทร�ศรี

63123010563 นางสาวอรณัญช� จันทพันธ�

63123010564 นางณัฐรดา เส,นสุข

63123010565 นางสาวณิชนันทน� ศิลาเพชร

63123010566 นายศักด์ิสกล ศรีหล,า

63123010567 นายธวัตชัย วัฒนศรี

63123010568 นางสาวจรุ,งทิพย� โพธาราม

63123010569 นายอัศวิน สีดา

63123010570 นางสาวนิสารัตน� ยามชื่น

63123010571 นางสาวสุภาภรณ� ภาพกลาง

63123010572 นางสาวปรางค�วลัย หาญย่ิง

63123010573 นายสหชัย ทรงคาศรี

63123010574 นางสาวอารยา สอนชูชีพ

63123010575 นายอัครพล ประทุมชาติ

63123010576 นางสาวสุชาวลี วงษาชัย

63123010577 นางสาวยญกาญจ� อยู8ไพร

63123010578 นางสาวจิราภรณ� พรมน,อย

63123010579 นายเกียรติศักด์ิ นนทะวงษ�

63123010580 นายประสิทธ์ิ พิณทอง

63123010581 นางสาวปJยฉัตร วิทิตชัยวงศ�

63123010582 นางสาวดุษฎี ทองคําพงษ�

63123010583 นายนิรันดร� บุราไกร

63123010584 นายชนินทร� ไพรบึง

63123010585 นางสาวน้ําฝน ปานทอง

63123010586 นางสาววิภาวดี จันทร�เจริญ

63123010587 นางสาวกาญจน�นัดดา กุมแก,ว

63123010588 นายณัฏฐกิตต์ิ สุริยะวงค�

63123010589 นางสาววลัยลักษณ� ภักด์ิใส

63123010590 นางสาวอุบล คงธานี
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63123010591 นางสาวรัตนวลัย ธนะคุณ

63123010592 นางสาววันวิสา ซาหยอง

63123010593 นางสาวเสาวลักษณ� ยืนนาน

63123010594 นางสาวจันทร�ธิดา คงไชย

63123010595 นายกชกร วงษ�กาศ

63123010596 นางสาวจิราวรรณ ปารดิษฐ

63123010597 นางสาวเมทิกา มุทรพัฒน�

63123010598 นางสาวสิรินทรา อรรถเวทิน

63123010599 นายชิณวัฒน� ครองยุติ

63123010600 นางสาวณัฐจิตชญา สถิตสุข

63123010601 นายณัฐวุฒิ โล8ห�คํา

63123010602 นางสาวธิดาพร ดาสะอาด

63123010603 นายธนเดช เรืองรุ8งสิน

63123010604 นางสาววิยะนา การินทร�

63123010605 นางสาวลดาวัลย� ไหมทอง

63123010606 นายฤทธิชัย นิยมวัน

63123010607 นางสาวชุติกาญจน� พันธ�คํา

63123010608 นางสาวเกวลิน สุทธิประภา

63123010609 นางสาววราภรณ� กาวัลย�

63123010610 นางสาวกฤษฎาภรณ� พิมพาวงศ�

63123010611 นายพงษ�ดารา วงศ�กลาง

63123010612 นายนิวัฒน� สุรารักษ�

63123010613 นายอนุพงษ� เพชร�บุตร

63123010614 นายศักรินทร� ศรีสะอาด

63123010615 นางสาววิภาวดี ย่ิงนอก

63123010616 นายปรเมศ เทวา

63123010617 นางสาวสุดารัตน� สรรพวุธ

63123010618 นางสาวทิวารัตน� ประจัญศรี

63123010619 นางสาววรดา ธรรมอัควรกุล

63123010620 นางสาวสุกัญญา ชมภูธร
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63123010621 นางสาวจารุวรรณ โม8งปราณีต

63123010622 นางสาวพัชราภรณ� ทองมนต�

63123010623 นางสาวจุฑามณี จันทะสิงห�

63123010624 นางสาวญานิกา ประเสริฐแก,ว

63123010625 นางสาวสุกัลญา เชื้อคําจันทร�

63123010626 นางสาวนิอร ดีดวงพันธ�

63123010627 นางสาวกัญญารัตน� บุญธรรม

63123010628 นายภาณุวิชญ� พุ8มโพธ์ิทอง

63123010629 นางสาวชยานันท� แก,วเกิด

63123010630 นางสาวปาริชาติ ศรีสอาด

63123010631 นายณัฐนันท� โสภา

63123010632 นางสาวณัฐธิดา คงชนะ

63123010633 นายประพล พิมศร

63123010634 นางสาวสิริจันทร� ไชยโชติ

63123010635 นางสาวอรุณธิดา พรมตา

63123010636 นางสาวชฎารัตน� อ8วมพันธ�เจริญ

63123010637 นางสาววาสนา จันทร�ผอง

63123010638 นางสาวดาวิกา ตลับเพชร

63123010639 นายสรัญ จันทร�แรม

63123010640 นางสาวรสศิรินทร� หลักหาญ

63123010641 นางสาวประภาภรณ� ผิวคํา

63123010642 นางสาวเสาวลักษณ� ทองล,วน

63123010643 นายอนันตศักด์ิ หงษา

63123010644 นางสาวพณิดา ธานี

63123010645 นายนนทิการ บานเย็น

63123010646 นางสาวอรพรรณ อ,วนผิว

63123010647 นางสาวพิชญาภัค แรงสู,

63123010648 นางสาวิตรี สิงห�แจ8ม

63123010649 นางสาวนิด ช8างดี

63123010650 นางสาวกนกวรรณ วังพยนต�
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63123010651 นางสาวรัชนี สีกู8กา

63123010652 นางสาวทัศรินทร� บุญทองล,วน

63123010653 นายธนบดี ถาวร

63123010654 นางสาวรัตนาพร โสภารักษ�

63123010655 นายเศรษฐภัทร� สังสมานันท�

63123010656 นางสาวปวีณา ศรีรักษา

63123010657 นางสาวจารุวรรณ สิงสารี

63123010658 นางสาวมะลิวัลย� อินตะพันธุ�

63123010659 นายชินวัตร คํานนท�

63123010660 นางสาวธิดารัตน� พิมศร

63123010661 นายอดิเทพ สีสุชาติ

63123010662 นางสาวพจนา สว8างวงษ�

63123010663 นางสาวเพชรรินทร� แสงจันทร�

63123010664 นายวสันต� จันดํา

63123010665 นางสาวณัฐวลัญชน� บุญญา

63123010666 นางสาวสุภาวิไล ขันตี

63123010667 นายธีรวัฒน� บุญศรี

63123010668 นางสาวป<ญจลักษณ� ประเสริฐศรี

63123010669 นางเดือนเพ็ญ กองกาญจน�

63123010670 นางสาวลัดดา เผือกแก,ว

63123010671 นางสาววารุณี สินทิพย�

63123010672 นางสาวนิลุบล สิงห�คง

63123010673 นางสาวศิริญญา ศรีธรรม

63123010674 นายภานุวัฒน� ฉันประเดิม

63123010675 นางสาวอนัญญา ธรรมษา

63123010676 นางสาวเจนจิรา คําศรี

63123010677 นางสาวนภา พิมจันทร�

63123010678 นางสาวกฤษติญพัฒน� ธรรมานุวงศ�

63123010679 นางสาวสมจิตร สมบูรณ�

63123010680 นางสาววาทินี เจ,าแก8นแก,ว
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63123010681 นางสาวพัชรียา ประทาสู

63123010682 นางสาวลลิตา สายปาน

63123010683 นายอทิการ สุขภาค

63123010684 นางสาวพัชริดา ชนาภัทรภณ

63123010685 นายธนวัฒน� ธนงศักด์ิ

63123010686 นางสาวรุ8งทิวา สุขชาติ

63123010687 นางสาวจุฑามาศ พระคุณ

63123010688 นายศุภสิทธ์ิ คําดุ,ง

63123010689 นางสาวพรพรรณ วราเลิศสกุลชัย

63123010690 นายภาณุเดช ไทยวัฒนธรรม

63123010691 นางสาววิชชุตา ลม,ายจําปา

63123010692 นายอุดร กลิ่นลั่นทม

63123010693 นายปองพล สมสอาด

63123010694 นางสาวกนกวรรณ จันเหลือง

63123010695 นางสาวณัฐธภา พวงพร,อม

63123010696 นายเกริกไกร ทองปาน

63123010697 นายสถิตย� จอมใส

63123010698 นางสาวจิระนัน วงศ�ผา

63123010699 นางสาวสุภาภรณ� หมดหลง

63123010700 นายสุรชาติ วิเศษวงษา

63123010701 นางสาววัลนิดา พรรณา

63123010702 นายณัฐปพนธ� ปทุมรัตมาลีวงศ�

63123010703 นายเฉลิมพร ศิริกุล

63123010704 นางสาวตรีรัตน� กาสิงห�

63123010705 นางณัฐมาลี ม่ิงขวัญ

63123010706 นางสาววัชราภรณ� จันเขียว

63123010707 นางสาวสุธิสา เขียวอ,วน

63123010708 นางสาวกาญจนา พานอ8อน

63123010709 นายวุฒิพงษ� พรมแก,ว

63123010710 นางสาวพนิดา พุ8มเพ็ชร
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63123010711 นายณัฐวุฒิ เย็นเสมอ

63123010712 นางสาวอรวรรณ สระแก,ว

63123010713 นางสาวหวัน บุญมาโค

63123010714 นางสาวสุดารัตน� นามนิตย�

63123010715 นางสาวสุภัสตรา ทองศิริรัตน�

63123010716 นางสาวทัศนีย� เหมือนแก,ว

63123010717 นางสาวนงพงา เอื้อถาวรธรรม

63123010718 นางสาววรางคณา ไชยวัฒน�

63123010719 นางสาวราตรี แสนลืม

63123010720 นายปารมินทร� พรหมโคตร

63123010721 นางสาวสถิดาภรณ� ดวงแก,ว

63123010722 นายบุญแสง บูรณะ

63123010723 นางสาวนิภาพร ปละมะสินธ�

63123010724 นางสาวทัศศินา วงศ�ขันธ�

63123010725 นางสาวสุนิสา ชาลาภคํา

63123010726 นางสาวจิรนันท� ดีพลงาม

63123010727 นางสาวจุฑาทิพย� หงษ�ประยูร

63123010728 นางสาวกรรณ�ภิรมย� คําล,อม

63123010729 นายภาณุพงศ� พงศ�วาทิต

63123010730 นางสาวชฎาพร สู8เสน

63123010731 นางสาวธารวิมล ฐานะ

63123010732 นางสาวอิศริยากร ไชยกาล

63123010733 นางสาวธันวดี สําราญ

63123010734 นายภาคภูมิ สร,อยสา

63123010735 นางสาวอรเปรมปรด์ิ รอดเลี้ยง

63123010736 นางสาวรัชดาภรณ� เจือบุญ

63123010737 นายพูนศักด์ิ อินจันทร�

63123010738 นางสาวป<ญณิกา อินทรุขา

63123010739 นางสาวอัมรินทร� ทิพย�หล,า

63123010740 นางสาวณัฐฐิญา นามเกาะ
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63123010741 นางสาวปานจิต ป<กโคทานัง

63123010742 นายศิวนาถ แสนวงค�

63123010743 นายธีรวัฒน� อัครศรีชัยโรจน�

63123010744 นางสาวสุกัญญา กตะศิลา

63123010745 นางสาวนันท�นภัส วงค�พุทธะ

63123010746 นางสาวพิมลวรรณ พลอยพันธ�

63123010747 นางสาวณิระชา กายสิทธ์ิ

63123010748 นายพิทยา คูณทาการ

63123010749 นางสาวพรนภา อุทธา

63123010750 นางสาวนิรมล วิกล

63123010751 นางสาววรรณพร วรโพธ์ิ

63123010752 นางสาวณัฐธิดา เลื่อมใส

63123010753 นายสิทธิพงษ� ผาสุข

63123010754 นางสาวขวัญฤทัย ปทุมวัน

63123010755 นางสาวลักขณาวรรณ สืบสิมมา

63123010756 นางนิตติญา เหลียวสูง

63123010757 นางสาวเกศรินทร� สุกใสย�

63123010758 นายจุฑาพงศ�B สรรพโส

63123010759 นายอภิสิทธ์ิ ศรีหา

63123010760 นางสาวนพมาศ ไกรเกริกเกียรติ

63123010761 นางสาววรรณิสา จงจํา

63123010762 นางสาวนิลาวัลย� ม่ันวงศ�

63123010763 นางสาวเบญจมินทร� ศรีภักดี

63123010764 นายอัจฉริยะ เฮียงโฮม

63123010765 นางสาวพรชนก เชียงมา

63123010766 นายธีระกุล ผู,มีสัตย�

63123010767 นายวีรวัฒน� โหลนอก

63123010768 นางอุทัยรัตน� โสปะติ

63123010769 นางสาวปาลิตา สําราญรื่น

63123010770 นายณัฐพร บัวสิงห�
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63123010771 นางสาวอินทิรา มณีกาบ

63123010772 นางสาวขนิษฐา โกนันต�

63123010773 นางสาวจุฑารัตน� ก,านอินทร�

63123010774 นางสาววาธินี สายยศ

63123010775 นายอิสระ เชื้อสิงห�

63123010776 นายยุทธนา พิลาชัย

63123010777 นางสาคร วงศ�ใหญ8

63123010778 นางสาวพฤกษารักษ� พรมมี

63123010779 นางสาวอรพรรณ บุญมี

63123010780 นางสาวเมทินี มัสแหละ

63123010781 นางสาวอรณี โพธา

63123010782 นายกรัณย�ยศ กองสิน

63123010783 นางสาวศศิร�ธา คําผง

63123010784 นางสาวรุ8งนภา สิงห�โคกกรวด

63123010785 นายวัชรพงษ� ชนะกุล

63123010786 นายสรวิชญ� วงลคร

63123010787 นายพัสกร วงศ�สมศักด์ิ

63123010788 นางสาวธิดารัตน� เกษเจริญคุณ

63123010789 นางสาวมาริษา คําศรี

63123010790 นายส8งศักด์ิ ช8อทับทิม

63123010791 นายจันทวงศ� กงศรี

63123010792 นายสุรวิชญ� พระสุมี

63123010793 นางสาวสุดารัตน� โคนาบาล

63123010794 นางสาวปริศนา กองเหียะ

63123010795 นางสาวณัฏฐนิช บุญมาวงค�

63123010796 นางพิชญาภา ขันตี

63123010797 นางสาวสุภาพร ปลื้มจิตร

63123010798 นายธีรชัย รักจันทร�

63123010799 นางสาวเมตตา ช8องวารินทร�

63123010800 นายรชตะ แสนวงศ�
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63123010801 นางสาววิภารัตน� ไชยนุปภา

63123010802 นางสาวณัชชา กัลกาเทพเทพิล

63123010803 นางสาวณัฐมน กองทอง

63123010804 นางสาวธัญญาภรณ� เหลาเลิศ

63123010805 นางสาววิชิดา บุญทรง

63123010806 นางสาววภัสราภา เหล8าอยู8คง

63123010807 นายชนะชัย สายสมบัติ

63123010808 นางสาวจารวี จันลุทิน

63123010809 นางสาวชมภู ราชวังเมือง

63123010810 นายจันทร�ใหม8 ติณะรัตน�

63123010811 นายฉกรรจ� เทพศร

63123010812 นางสาวรัตติยา แสงสุริยจันทร�

63123010813 นายศราวุฒิ วรรณวงษา

63123010814 นางสาวปาลิกา พันธ�ภักดี

63123010815 นายธนพล ศิริพยัคฆ�

63123010816 นางสาวณิชกานต� หม่ืนจิตร

63123010817 นางสาวกาญจนา บุตรให,

63123010818 นางสาวสายทอง วาปU

63123010819 นางสาวจิตราพร เพ็งพันธ�

63123010820 นายวัชรพงษ� คําแสน

63123010821 นางสาวพลอยไพลิน การกล,า

63123010822 นายชวิศ พรรณศรี

63123010823 นางสาววิภารัตน� หอมจําปา

63123010824 นายธัญดิศ จิตรป<ญญา

63123010825 นางสาวพิมพ�ฤดี พิมพ�ศรี

63123010826 นางสาวภัทรศรี ผจงดี

63123010827 นางสาวขัติยานี ยืนย่ิง

63123010828 นางสาวปาลิดา คงอึม

63123010829 นางสาวพรภินุช ลุนละบุตร

63123010830 นางสาวสาณิยา เที่ยงธรรม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123010831 นายวีระยุทธ บุญยก

63123010832 นางสาวสุภัทรา อาจวิชัย

63123010833 นางสาววรรณวิมล สีแหล,

63123010834 นางสาวโสภี วิรุณพันธ�

63123010835 นางสาวนพวรรณ สุโพภาค

63123010836 นางสาวลลิตา รักภูเสน

63123010837 นางสาวนันธิญา สายสมบัติ

63123010838 นางนารีรัตน� นามแสน

63123010839 นางสาวกมลวรรณ พิลาบุตร

63123010840 นางสาววชิรญาณ� เดชากุลตระกูล

63123010841 นายศุภกานต� คมขํา

63123010842 นางสาวมนทกานต� สังขฤกษ�

63123010843 นางสาวฐิติมา พรมนา

63123010844 นางสาวอารียา พันธ�เพ็ชร

63123010845 นายสุรชัย แสงทอง

63123010846 นายวิศรุต ณุวงษ�ศรี

63123010847 นางสาวสุวธิดา วงค�ละคร

63123010848 นางสาวปJยะดา ทาวะรมย�

63123010849 นายจตุจักร หนูจิตร

63123010850 นางสาวอารียา ศรีสันต�

63123010851 นางสาวเพชรรัตน� ปุริมาตร�

63123010852 นายศิริศิลปW สุวรรณกูฎ

63123010853 นางสาววลัยรัตน� สุราวุธ

63123010854 นางสาวรัศมี โคตรสิงห�

63123010855 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เพ็ชร

63123010856 นางสาวพนิดา บุญจันทร�

63123010857 นางสาวกุลธิดา สาลี

63123010858 นางสาวมะลิวรรณ ชูศรีเสริฐ

63123010859 นางสาวเจนจิรา การุณย�

63123010860 นางสาวจิรประภา ธงวิชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123010861 นางปรารถนา พาแก,ว

63123010862 ว8าที่ร,อยตรีหญิงหงษ�ลัดดา คําเชิด

63123010863 นายกําพล สุวรรณพันธ�

63123010864 นางสาวมินตรา แจ8มศรี

63123010865 นายเกริกพล คําขาว

63123010866 นางสาวอรวรรณ ศรีเสริม

63123010867 นางสาวจิตรลดา แผงเพ็ชร

63123010868 นายพลพินิจ พินิจพล

63123010869 นางสาวน้ําผึ้ง แสงทับทิม

63123010870 นางสาวชญาณี หน8อแก,ว

63123010871 นางอภิชญา ประทุมชาติ

63123010872 นายพชรพล ชูราษี

63123010873 นางสาววิลาสินี จันทร�ชนะ

63123010874 นางสาวนิตยา สีทาหาร

63123010875 นางสาวธัญวรัตย� แสงแย,ม

63123010876 นางวารุณี เกษามา

63123010877 นายพชร พรมลาย

63123010878 นางสาวสิริยาภรณ� อ8อนโยน

63123010879 นางสาวดวงใจ โชคพิมาย

63123010880 นางสาวขวัญนภา อัญโญ

63123010881 นางศิริพร เหล8าสิงห�

63123010882 นายรัฐกิจ มณฑาจันทร�

63123010883 นางสาวอรอนงค� นิลเกษ

63123010884 นางสาวศรินทิพย� ผิวอ8อน

63123010885 นางสาววันทกานต� อินวันนา

63123010886 นางสาวอมรรัตน� บุ,งกระโทก

63123010887 นางสาวจันทร�เพ็ญ นิลสังข�

63123010888 นางสาวอมรรัตน� ใจตรง

63123010889 นางสาวสุฎา ดีม่ัน

63123010890 นายศุภชัย รักอิสสระ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123010891 นางสาววันวิสา หล,าตัน

63123010892 นายปราโมทย� ภูถาลํา

63123010893 นายเกริกภูมิ วุฒิสาร

63123010894 นายกรวิชญ� ศรประสิทธ์ิ

63123010895 นางสาวสุภัทรา คําเสน

63123010896 นางสาวศิริรัตน� รองสุพรรณ

63123010897 นางสาวกาญจนา อินทร�ศร

63123010898 นางสาวยุวธิดา ศรีอินทร�

63123010899 นางสาวสุกัญญา มากะเต

63123010900 นางสาวกมลทิพย� ธรรมมาคํา

63123010901 นายชัยวัฒน� คําตา

63123010902 นางสาวหทัยกานต� สืบหล,า

63123010903 นางสาวดลยา ปาทะวงค�

63123010904 นางสาวจุฑารัตน� มณีสาย

63123010905 นางสาวแพรวไพลิน ชมภูนุกูลรัตน�

63123010906 นางสาวผกาพรรณ พวงผกา

63123010907 นางสาวศรัญญา ทองวิเศษ

63123010908 นางสาวเจนจิรา สิงหมาตร

63123010909 นายเอกมณฑ� รู,รักษา

63123010910 นายปริญญา โพธ์ิเงิน

63123010911 นางสาวศริภา จันทร�ส8องแสง

63123010912 นางสาวธรณ�ธันย� ไชยประณิธาน

63123010913 นางสาวฐิตินันท� เกตุพงษ�

63123010914 นางสาวปาริฉัตร ขันจันทา

63123010915 นางสาวชฎาพร ลาสา

63123010916 นางสาวพรสุดา ไผ8โสภา

63123010917 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชิณวงค�

63123010918 นางสาวศศิวิมล สําเภา

63123010919 นางสาวปาริฉัตร สาวิวัฒน�

63123010920 นายอภิลักษ� ทุมมากร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123010921 นางสาวศุภรัตน� ศิริร8Bงนภา

63123010922 นางสาวทิพมาศ มะปราง

63123010923 นางสาววิภารัตน� สุภาพันธ�

63123010924 นางสาวภาวินี มาศเหลือง

63123010925 นางสาวศศิธร พุทธพิมพ�

63123010926 นายชาญชัย พรมโคตร

63123010927 นางสาวอภัสรา ทานุมา

63123010928 นางสาวสมจิตร� โสคําภา

63123010929 นายเรืองวิทย� ผ8องราศรี

63123010930 นางสาวจิราภรณ� บุญธรรม

63123010931 นางสาวนิตยา พวงเพ็ชร

63123010932 นางสาวปJยะพร จันทประสาร

63123010933 นางสาวกฤษณา อินธิเดช

63123010934 นายกิระวัฒน� โชคนัติ

63123010935 นางสาวเสาวลักษณ� โสภา

63123010936 นางสาวศิริพร สารบรรณ

63123010937 นางสาวนีรนุช เอกศิริ

63123010938 นางสาวศศิธร ผดุงไสย�

63123010939 นายศรราม คําดํา

63123010940 นางสาวอนงค�สิริ เตรียมพิทักษ�

63123010941 นางสาวอัจจิมาธร อมรสินทร�

63123010942 นายอภิชิต ไม,น,อย

63123010943 นางสาวกัญญ�ปุรัสกร ทองสุข

63123010944 นายวงศ�ชนก วารสิทธ์ิ

63123010945 นายยุทธนา เชิญรัมย�

63123010946 นางสาวอรญา อัมรัตน�

63123010947 นางสาวศุภรัตน� บํารุงตน

63123010948 นางสาวพัชร�สิตา วงษ�สง8าเรืองเตชะ

63123010949 นายมนตรี ชูไทย

63123010950 นางสาวปฎิมากรณ� จันทร�แก,ว
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ระดับปริญญาตรี

63123010951 นางสาวสุดารัตน� ทองมา

63123010952 นางสาวฐิติกาญจน� บัวบก

63123010953 นายจักรพรรดิ กาทอง

63123010954 นางสาววรรณิภา นามบุตร

63123010955 นางสาวนิรมล ป:อมไชยา

63123010956 นายนนทวัฒน� โกการัตน�

63123010957 นางสาวศวิตา กวานปรัชชา

63123010958 นางสาวมณีจันทร� สีหะวงษ�

63123010959 นางสาวปภัศรา พลแสน

63123010960 นางสาวดารารัตน� เงาเพ็ชร

63123010961 นางสาวภาวิณี บริบูรณ�

63123010962 นายศิริศักด์ิ ใยรักษ�

63123010963 นางสาวรัตนา เอ็นดู

63123010964 นางสาวสุภัทตรา นาโสก

63123010965 นางสาวศศิวรรณ คํ่าคูณ

63123010966 นางสาววิภาวรรณ แสงขาว

63123010967 นายอภิรักษ� อภิรัตนะสาร

63123010968 นางสาวธัญญาลักษณ� ยืนยาว

63123010969 นางสาวดาริกา โพธ์ิศรี

63123010970 นายสหภาพ จันดี

63123010971 นางสาวธนพร มาลา

63123010972 นางสาวสุภาพร ป<]นทอง

63123010973 นางสาวธนิสดา แสนสุข

63123010974 นางสาวแพร ดอกเด็น

63123010975 นางสาวหทัยรัตน� อุดหนุน

63123010976 นายวิศรุต ศิริญาณ

63123010977 นายกองพล สมสุระ

63123010978 นางสาวปาริสา ศรีมาศ

63123010979 นางสาวมณีกุล บริสุทธ์ิ

63123010980 นางสาวศุภาภรณ� สุภาพ
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ระดับปริญญาตรี

63123010981 นายวัฒนา สิงห�ชา

63123010982 นางสาวสุพัตรา ทองเพชร

63123010983 นางสาวจิตตมาศ วรเลิศ

63123010984 นางสาวกาญจนา สู,สงคราม

63123010985 นางสาวมุกดา ศรีประเสริฐ

63123010986 นางสาวดวงฤทัย ชัยศรี

63123010987 นางสาวศุธิษา นาจารย�

63123010988 นายวัฒนพล หาลาภ

63123010989 นางสาวจิระนันท� ต,นสวรรค�

63123010990 นางสาวยุพเรศ เกตุศรี

63123010991 นางสาวศุภตรา บุญประสาร

63123010992 นางสาวยุภาวดี วงวาลย�

63123010993 นางสาวเยาวลักษณ� ซีกงูเหลือม

63123010994 นายธีรพัฒน� สู,ณรงค�

63123010995 นางสาวคุณัชญ� บํารุงจิต

63123010996 นางสุภาวดี พันธ�คํา

63123010997 นางสาววรรษมน มะโนรัตน�

63123010998 นางสาวสุดารัตน� กัลยาวิสุทธ์ิ

63123010999 นางสาวขนิษฐา คําแก,ว

63123011000 นางสาวนันท�นภัส คุ,มนุ8ม

63123011001 นายจักรี แสนทวีสุข

63123011002 นายวิวัฒน� วิเศษนคร

63123011003 นางสาววราภรณ� ทาวะรมย�

63123011004 นายเจตพล จิตนนท�

63123011005 นางสาวกนกพร เวโน

63123011006 นายสุภชัย แสงปราชญ�

63123011007 นางสาววาสนา ไชยนะรา

63123011008 นางสาวชฎารัตน� รัตนศรี

63123011009 นางสาวพิมพ�ชนก ทรการ

63123011010 นางสาวนารีพร สลางสิงห�
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ระดับปริญญาตรี

63123011011 นางสาวจุฑามาศ รุ8งมี

63123011012 นายทศพร สาซุเซา

63123011013 นางสาวอรวี แสงเพชร

63123011014 นายธีรพงษ� พิลา

63123011015 นายชินพัฒน� วิชาสวัสด์ิ

63123011016 นางสาวนรีพร สาระบุตร

63123011017 นางสาวโสรยา บุญครอง

63123011018 นางสาวทิพย�รัตน� จันทรง

63123011019 นางสาวกาญจนสุดา แก,วกล,า

63123011020 นางสาวกุลชยา ประดู8

63123011021 นายนพรัตน� สุราช

63123011022 นางสาวมนศิญาณ� คําสาริกา

63123011023 นางสาวสุวรรณี ก่ิงบู

63123011024 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองสุขสุด

63123011025 นางสาวเขมจิรา กิจตะโก

63123011026 นางสาวสุภาวดี สุพร

63123011027 นางสาวศิริพร เวชกามา

63123011028 นางสาวจุฑามาศ เงางาม

63123011029 นางสาวอรวรรณ ต,นเงิน

63123011030 นางสาวพัชรา โสดา

63123011031 นางสาวเจษฎาภรณ� รินไธสง

63123011032 นางสาวกานติมา เชียงขวาง

63123011033 นางสาวพัชรินทร� เข็มป<ญญา

63123011034 นางสาวโชติภา ลุนศรี

63123011035 นางสาวกมลวรรณ กฤตเวทิน

63123011036 นางชุติมา จันชัยชิต

63123011037 นายมนัสชัย สีแสด

63123011038 นางสาวอรพรรณ สกุลเดช

63123011039 นายประพล ร8วมพันธ�

63123011040 นางอัญชรินทร� ลีปอพาน
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ระดับปริญญาตรี

63123011041 นางสาวมนต�นภา ยืนยง

63123011042 นางสาวสุภาพร ศรีพรหม

63123011043 นางสาวกฤติยา พันธ�วงค�

63123011044 นายวุฒิพงษ� สมบัติ

63123011045 นางสาวดรุนีย� แสงสา

63123011046 นางสาวสาวิตรี จันทะชํานิ

63123011047 นางสาวณัฐติกาลน� ศิลป<กษา

63123011048 นางสาวปนรรฐพร จุลแดง

63123011049 นางสาวณัฐริญา วงศ�คําจันทร�

63123011050 นางสาวขนิษฐา คําหล,า

63123011051 นางสาวพัชราภรณ� โคตรสุวรรณ

63123011052 นายธีรยุทธ พสุนนท�

63123011053 นางสาวสุลักขณา อุดมมา

63123011054 นางสาวอมรรัตน� จันทะนาม

63123011055 นางสาวจิตรลดา จันทร�สว8าง

63123011056 นางสาวสุปราณี นาจันทร�

63123011057 นายชานุวัฒน� งามใส

63123011058 นายพีร สามศรี

63123011059 นางสาวอรพรรณ ลีลาศ

63123011060 นางสาวอรัญญา สําเภา

63123011061 นายพงศ�ศิริ วะโรรส

63123011062 นางสาวชนาภา พรรณดวงเนตร

63123011063 นางสาวจีรวรรณ ปกป:อง

63123011064 นางสาวปวีณา หอมเนBียม

63123011065 นางสาวพนัสบดี ไขแสง

63123011066 นางสาวอัฬรญา ลามาตร

63123011067 นายชณที นามเวช

63123011068 นางสาวชินัญญา พรมศิริ

63123011069 ส.อ.บดินทร�ภัทร� นันทรักษ�

63123011070 นายปราโมทย� ภูมี
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ระดับปริญญาตรี

63123011071 นางสาวเพ็ญนภา ชาภักดี

63123011072 นางสาวขวัญณิภา เสียงอ8อน

63123011073 นางสาวอรวรรณ นิวาท

63123011074 นางสาวสไบพร สุวรรณศรี

63123011075 นางสาวอุทัยวรรณ บุญประครอง

63123011076 นายภาณุพงศ� คเณศวรสกุล

63123011077 นางสาวเกสรา วงศ�บุดดี

63123011078 นายธีรการ ม่ันยืน

63123011079 นางสาวกาญจนา ชมภู

63123011080 นางสาวนฤมล ทุมรินทร�

63123011081 นางสาวจิรานุช แก,วดี

63123011082 นางสาวรัชนีกร พานเงิน

63123011083 นางสาวกุหลาบ สมพันธ�

63123011084 นางสาววราพร สีหาบุตร

63123011085 นางสาวภารดา ขันธวัฒน�

63123011086 นายเอกชัย แหวนเงิน

63123011087 นางสาวขนิฐา ดอนกันหา

63123011088 นายภาณุวัฒน� ธนทองคําเหลือ

63123011089 นายอนุชิต ผสมงาม

63123011090 นางสาวอาทิมา นาคปลัด

63123011091 นางสาวกิตติพร การบรรจง

63123011092 นางสาวคนึงนิจ สุวรรณภภาเจริญ

63123011093 นางสาวพรนภา มูลศรีทา

63123011094 นางสาวทิพากร คุณพูล

63123011095 นางสาวจารินี ใจสว8าง

63123011096 นางสาวศิริรัตน� สวนงาม

63123011097 นางสาวเมธินี คงศรี

63123011098 นางสาวกัลยา ปJยะวงษ�

63123011099 นางสาวจริยา ชึรัมย�

63123011100 นายชิดารัตน� ศรีดามาตย�
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ระดับปริญญาตรี

63123011101 นางทัตชญา แฝงเพ็ชร

63123011102 นางสาวปพิชญา อาจวิชัย

63123011103 นางสาวนิชาดา จันทร�เพ็ญ

63123011104 นางสาวน้ําฝน ตาติจันทร�

63123011105 นายกิติศักด์ิ ศรีเก้ือกลิ่น

63123011106 นายธีรศักด์ิ นนทะวงษ�

63123011107 นายภาณุวิชญ� สันติวิชัยกุล

63123011108 นางสาววรรณศิลปW บุญสุข

63123011109 นางสาวมานิตา หนูรินทร�

63123011110 นายกฤษณิทัศน� โชติธนกิจกาญจน�

63123011111 นายธนกร อาจวิชัย

63123011112 นายเฉลิมศักด์ิ จันทร�ทิบุตร

63123011113 นางสาววาสนา อุ8นใจ

63123011114 ว8าที่ รต.หญิงเนตรนภา อินทร�ขาว

63123011115 นางสาวกัลย�ลภัส สุกูล

63123011116 นางสาวศิริลักษณ� ดวงระหว,า

63123011117 นายธีรวิทย� แก,วใส

63123011118 นางสาววิภาพร ไชยพิมพ�

63123011119 นายธนาพล มันธุภา

63123011120 นายวรวิทย� ธรรมเที่ยง

63123011121 นางสาวปฐมพร สว8างภพ

63123011122 นางสาวอมรรัตน� ประถมภาส

63123011123 นางสาวเจนจิรา ตะอินทร�

63123011124 นายประพันธ� ชมภูพื้น

63123011125 นายพิสิฐพล จันทร�ส8อง

63123011126 นายปJยะวัฒน� เขาแก,ว

63123011127 นางสาวลําพูล สาระทิศ

63123011128 นางสาวใกล,รุ8ง คนยืน

63123011129 นางสาวตาริกา สุริยะศรี

63123011130 นางสุทธิดา ก,อนคํา
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ระดับปริญญาตรี

63123011131 นางสาวเจนจิรา เบ็ญมาส

63123011132 นางสาวเดือนเพ็ญ สุดเต,

63123011133 นางสาววิรยา ล8องว่ัน

63123011134 นายคทาวุธ ล8าลู8

63123011135 นางสาวเสาร�วลักษ� มานะนนท�

63123011136 นางสาวจุฑามณี สมาน

63123011137 นางสาวสุรัสวดี นิลเกิดเย็น

63123011138 นางสาววาสนา สุดวิลัย

63123011139 นางสาวชนิตา ทุมทัน

63123011140 นางสาวชื่นนภา อุ8นแก,ว

63123011141 นางสาวสร,อยสวรรค� สูตรสน

63123011142 นายพัสกร เลาหะเอกกริน

63123011143 นายสิทธิชัย ปJYนแก,ว

63123011144 นางสาวธิดารัตน� อรรถรัตนศักด์ิ

63123011145 นางสาวอนุสรา เสวิวัฒน�

63123011146 นายจารุกิตต์ิ แสงผดุง

63123011147 นายอภิเษก วงตะลา

63123011148 นางสาวสุพัตรา สมตัว

63123011149 นางสาวอรปรียา ชนะพาห�

63123011150 นางสาวจุฑามาศ เข็มเพชร

63123011151 นางสาวพชรพร ทองมี

63123011152 นางอุทัยวรรณ มณีสาย

63123011153 นางสาวสุธาดา บุตรรัตน�

63123011154 นางสาวศิรินทร� มะลิซ,อน

63123011155 นางสาวกมลวรรณ สัมฤทธ์ิ

63123011156 นางสาววิชญาพร แก,วฤทธ์ิ

63123011157 นายตะวัน ปJตาระพัง

63123011158 นายเชิงชาญ เพียรพานิช

63123011159 นายพุฒิพงศ� ชูวงษ�

63123011160 นางสาวสุพรรษา ชาติเจริญ
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ระดับปริญญาตรี

63123011161 นางสาวญาตาวี ลือทองจักร

63123011162 นายชัยธวัช เชื้อพันธ�

63123011163 นางสาวภานุวรรณ ดวงจันทร�

63123011164 นายณัฐวุฒิ กุลวงษ�

63123011165 นางสาวกาญจนา แดงโสภา

63123011166 นางสาวขนิษฐา พ่ึงแตง

63123011167 นางสาวจุฑาภรณ� พันธ�โพธ์ิ

63123011168 นางสาวจรรย�สิริ แสวงแวว

63123011169 นางสาวโญธิดา วงศ�บุดดา

63123011170 นางสาววัลวิภา ราษีทอง

63123011171 นางสาวกัลยา อยู8เกิด

63123011172 นางสาวพุทธวรรณ ปทุมชาติ

63123011173 นางสาวนัยนา นรฤทธ์ิ

63123011174 นางสาวอรุณี โลนไธสง

63123011175 นางสาวนฤมล แสนทวีสุข

63123011176 นางสาวจุฑามาศ โคตรหลักคํา

63123011177 นางสาวอภิชญา สุดแน8น

63123011178 นางภัณฑิรา สมนาค

63123011179 นายไกรวิทย� พลศักด์ิ

63123011180 นางสาวเสาวลักษณ� บุญชิต

63123011181 นางสาวสมฤทัย แสงคํา

63123011182 นางสาวสุภาวดี เหล็กกล,า

63123011183 นายจตุรงค� ดีวงศ�

63123011184 นางสาวคัชวีนา ศรีเชียงสา

63123011185 นายภราดร สุ8มมาตย�

63123011186 นางพัฒน�นรี สารแสน

63123011187 นางสาวปภาวี เที่ยงวงษ�

63123011188 นางสาวจิตรประภัทร กาสี

63123011189 นางสาวทิพวรรณ ประพรม

63123011190 นางสาววสุนันท� หินขาว
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ระดับปริญญาตรี

63123011191 นางสาวนิธิลาภินี โพธ์ิทอง

63123011192 นางสาวปรียานุช พรมมานนท�

63123011193 นายปริชญ� สายสุข

63123011194 นางสาวนภารัตน� บุปผา

63123011195 นางสาวสุดารัตน� มายาสัน

63123011196 นางสาวปภัสสรณ� ศรีพูล

63123011197 นายกฤษฎา พิมพ�มา

63123011198 นางสาวกล,วยไม, โพธิพฤกษ�

63123011199 นางสาวเจนจิรา ถุงทันพิมพ�

63123011200 นายชนะชัย พรมประดิษฐ�

63123011201 นายชัยณรงค� คงกระพันธ�

63123011202 นางสาวนะฤมนต� วงศ�ป:อม

63123011203 นางสาวภัทรสุดา บุญขวาง

63123011204 นายชัชวาลย� สมบัติ

63123011205 นางสุชานันท� วรบุตร

63123011206 นางสาวเหมือนฝ<น อุ8นม่ัน

63123011207 นางสาวญาณิศา ทองสวัสด์ิ

63123011208 นายนักรบ ศิริเจริญ

63123011209 นางสาวจันทราภรณ� ดวงดี

63123011210 นางสาวภัทร�พิชชา สําโรงแสง

63123011211 นายกิตติคุณ ประกอบศรี

63123011212 นางสาวสินีนุช โนนกลาง

63123011213 นางสาววิพรพรรณ ศรีสุธรรม

63123011214 นางสาวยุภาวดี ศรีมะเรือง

63123011215 นางสาวจิรวรรณ หงษ�คํา

63123011216 นายวัชรนนท� บุญมานันท�

63123011217 นางสาวลลิตา บางทราย

63123011218 นางสาวมาลัย จันทร�หอม

63123011219 นางสาววรรณภา เปรมใจ

63123011220 นายพุฒิสรรค� สุริยนต�
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63123011221 นางสาวชลฤทัย ขันประมาณ

63123011222 นางสาวแวววรรณ ขนันเนือง

63123011223 นางสาวชญานิษฐ� แขมคํา

63123011224 นายวีระพงษ� เวียงพรหมมา

63123011225 นางสาวศิริพักตร� วงศ�ศิริ

63123011226 นายวุฒิไกร ทิวะพล

63123011227 นายชัย พันธุ�กิติยะ

63123011228 นางสาวจิรประภา โพธ์ิศรี

63123011229 นายกุลธร ขุขันธิน

63123011230 นางสาวศศิวรรณ ทุมไมย

63123011231 นางสาวจุฑารัตน� แก,วคํา

63123011232 นางสาวนลิณี ดีเอี่ยม

63123011233 นางสาวดุษฎีพร แหวนวงษ�

63123011234 นางสาวอริศรา พลจันทึก

63123011235 นางสุภาภรณ� บุญสนิท

63123011236 นางสาวนิตยา สุดาเดช

63123011237 นางสาวอมราวดี โกลิยวงศ�สกุล

63123011238 นางศิรนันท� ก่ิงวิชิต

63123011239 นางสาวณัฐริดา รัตนวรรณ

63123011240 นางสาวทิฆัมพร หลาวทอง

63123011241 นางสาวลลิตา ชูชื่น

63123011242 นางสาวสุปราณี วงค�คํา

63123011243 นางสาวสุวรรณศรี มากมูล

63123011244 นางสาวทิพย�อักษร สุตะคาน

63123011245 นางสาวจุรีพร มณีคะ

63123011246 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม

63123011247 นางสาวอรุณี ก,านเพ็ชร

63123011248 นางสาวขนิษฐา จงจิต

63123011249 นางสาวกิติยา โพธ์ิศรี

63123011250 นางสาวกชกร พลคงนอก
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63123011251 นางสาวพัชรีภรณ� วิเศษชาติ

63123011252 นางสาวกานดา ณราวงษ�

63123011253 นางสาวสุดารัตน� จันทเสน

63123011254 นางสาวบุษราคัม ใบทอง

63123011255 นางสาวภัทรวรรณ ชวนกระโทก

63123011256 นายเนรมิตร เทพสุริย�

63123011257 นางสาวปานรดี แต,มทอง

63123011258 นางสาวกรรณิกา พันธวัน

63123011259 นางจิตราภรณ� ภูสดศรี

63123011260 นางสาวลัลฌ�ลลิน ทวีพันธ�

63123011261 นางสาวจริยาภรณ� แสงสุข

63123011262 นางสาวกรรณิการ� เสนาภักด์ิ

63123011263 นายฐติ มุสิกเจริญ

63123011264 นางสาวกมลชนก กรุงแก,ว

63123011265 นางสาวนภัสภรณ� ก,อนคํา

63123011266 นางสาวสุริชยา โพธิวัฒน�

63123011267 นางสาวนริศรา บุญปลูก

63123011268 นางสาวแพรพลอย โพทิพยวงศ�

63123011269 นางสาวพลอยไพลิน รัตนศรี

63123011270 นางสาวทิพย�สุดา บุญแสนแก,ว

63123011271 นางสาวธัญสินี สินทิพย�

63123011272 นายธนิตศักดิBB มูลศิริ

63123011273 นางสาวสุพัตรา เคนหล,า

63123011274 นางสาวศุภรัตน� บุญกอง

63123011275 นางสาวศิรินาถ นาโสก

63123011276 นางสาวพรพิมล วรพิมพ�รัตน�

63123011277 นางสาววยุดา สูงสุด

63123011278 นางสาวจินดา เฉลียวฉลาด

63123011279 นายพงษ�อิสรา สาน,อย

63123011280 นางธรรญ�ญรัษม์ิ ไชยพิมพา
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63123011281 นางสาวชณัฐดา พิกุลศรี

63123011282 นางสาวสุรัตนา บรรดิษฐ�

63123011283 นายภานุวัฒน� สุภาจันทร�

63123011284 นางสาวพรรณพิชชา วงศ�เพ็ญ

63123011285 นางสาวขนิษฐา สายทิพย�

63123011286 นายเทวัญ พูนดังหวัง

63123011287 นางสาวกมลวรรณ กระจาย

63123011288 นายอายุวัฒน� พ่ึงย,อย

63123011289 นางสาวอาภัสรา กุลบุตร

63123011290 นางสาวพัชรินทร� บุญแจ8ม

63123011291 นางสาวจุฑาภรณ� เรืองแสน

63123011292 นายจักรี แสนจันทร�

63123011293 นางสาวภัทรสุดา มาลีหวล

63123011294 นางสาวศุภรัตน� วรรณกิจเจริญ

63123011295 นายสัมฤทธ์ิ โสมนัส

63123011296 นางสาวธิดารัตน� วงค�ศรี

63123011297 นายอัษฎากานต� สองสี

63123011298 นางสาวอมรรัตน� ทองป<น

63123011299 นางสาวปรียาพร ศรีหอมเหิน

63123011300 นายดัสกร มูลตรีภักดี

63123011301 นางสาวนรินทร สุภเลิศ

63123011302 นางสาวภาชินี ลิ้มเจริญ

63123011303 นางสาวอรวรรณ นารอง

63123011304 นางสาวอริศรา บาทิพย�

63123011305 นางสาวนิตยา หอมดี

63123011306 นางสาวเจนจิราพร โทบุตร

63123011307 นางสาววรัญญา สุขเพ็ง

63123011308 นางสาวก่ิงกนก พวงพุฒ

63123011309 นางสาววาสิฐี ประจบดี

63123011310 นายสาธิต กลิ่นเทศ
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63123011311 นายสิงหราช บุญภักด์ิ

63123011312 นายกิตติภณ สองศรี

63123011313 นางสาววันดี ยอดพรหม

63123011314 นายไกรสร ไทยแสนทา

63123011315 นายวรวุฒิ พงษาปาน

63123011316 นางระวีพร อุตอามาตร

63123011317 นางสาวอรอุมา แก,วอุดร

63123011318 นางสาววลารี เครือประสาร

63123011319 นางสาวจิตติมา สาริบุตร 

63123011320 นางสาวทยิดา ชัยสิริธนากร

63123011321 นางสาววัลยา จุลพล

63123011322 นายจรูญวิทย� พระพรหม

63123011323 นายคงศักด์ิ วิเวกวิน

63123011324 นางสาววารุณี ม่ันยืน

63123011325 นายศิรวิชญ� จําเปPน

63123011326 นางสาวกานต�สินี มีดี

63123011327 นายรัฐพล มีพันธ�

63123011328 นางสาวชนกนันท� บานเย็น

63123011329 นางสาวป<ญจมา นนพละ

63123011330 นางสาววิไล คําปาน

63123011331 นายธนเดช บุรวงค�

63123011332 นางสาวอรทัย พ่ึงพัก

63123011333 นางสาวพรเพ็ญ พันธ�สุวรรณ

63123011334 นางสาวชุติกาญจน� ชารี

63123011335 นายกานต�สุภัค นะโส

63123011336 นางสาวนุชรี คงสุดี

63123011337 นางสาวพรนภา ศรีเลิศ

63123011338 นางสาวศดานันท� งวงช,าง

63123011339 นางอุลัยพร โพธ์ิพา

63123011340 นางสาวรุ,งติญากาญจน� พงษ�สุระ
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63123011341 นางฐิติพร นนธิจันทร�

63123011342 นายพงษ�ดนัย ป<ททุม

63123011343 นางสาวเบญจวรรณ มูลวงศ�

63123011344 นายเรวัตร หูมวงศ�

63123011345 นายจักรพงษ� กัณหารินทร�

63123011346 นางสาวศศิธร ป<สสาสิม

63123011347 นางสาวจิราภรณ� หวังเจริญ

63123011348 นางสาวกชกร เอกนิตย�

63123011349 นางสาวเกศินี บุญมาก

63123011350 นางสาวสุพรรษา ไชยมาตร

63123011351 นางสาวปวีณา ดวงโมกข�

63123011352 นางสาวนารี พิมพาเกษ

63123011353 นางสาวกฤติยาภรณ� แก,วรังษี

63123011354 นายปกครอง รัตนพลที

63123011355 นายจักรกฤษ โคตมงคล

63123011356 นางสาวกุลธิดา สายโท

63123011357 นางสาวกันติศา ทูลภิรมย�

63123011358 นางสาวณัฐปภัสร� โสมรักษ�

63123011359 นายธนศักด์ิ รักสกุล

63123011360 นางสาวอัญธิกา วงศ�ณรัตน�

63123011361 นางสาวอมรรัตน� สีงาม

63123011362 นางสาวรัชฎาพร วังคะฮาต

63123011363 นายสุธาวุฒิ คํานวน

63123011364 นางสาวพรนภิศ สว8างภพ

63123011365 นายธีระศักด์ิ โครรัตน�

63123011366 นางสาวจิราภรณ� มาลาอุตม�

63123011367 นางสาวศศิวิมล ออละสิทธ์ิ

63123011368 นายธีระพงษ� ดาวัลย�

63123011369 นางสาวกรกมล ป<ดนา

63123011370 นางสาวราตรี คํ่าคูณ
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63123011371 นายศรนรินทร� ชุมจันทร�

63123011372 นางสาวผกามาศ นามนา

63123011373 นางสาวอมรรัตน� ปรางนวน

63123011374 นายวราวุฒิ บุษผาวงค�

63123011375 นางสาวศิรัญญา อภิวัฒนพันธุ�

63123011376 นางสาวพรนิภา คําเลิศ

63123011377 นางสาวกฤษติยาภรณ� มณีสาย

63123011378 นางสาวพิสมัย จันศิริส8

63123011379 นางสาวศิริพร ภูทิพย�

63123011380 นางสาวสุภาพร จันทร�แจ8ม

63123011381 นางสาวพัชชา แก,วย,อย

63123011382 นางสาววนิดา บุญเลิง

63123011383 นายภัทรพร ทองพุ

63123011384 นางสุพรรษา ตาทอง

63123011385 นายคริษฐ� มุสิกสวัสด์ิ

63123011386 นางสาวสุภาพร นากอก

63123011387 นางสาววจีพร เที่ยงธรรม

63123011388 นายนนทวัฒน� พืชหมอ

63123011389 นายกมลทัศน� การกันหา

63123011390 นางสาวกุลธิดา อินตา

63123011391 นางสาวนันท�นภัส สิงห�นาม

63123011392 นางสาวศุทธิณี ทะนุพันธ�

63123011393 นางสาวกิตติยา พิลากรณ�

63123011394 นายจารุกิตต์ิ จินาวรณ�

63123011395 นางสาวปภัสสร พิมภาเรือ

63123011396 นางสาวพรอุมา จิตตัง

63123011397 นายบุญถึง ต,นทอง

63123011398 นางสาวปาลิตา นีละสมิต

63123011399 นายเจษฎา สระสิงห�

63123011400 นางสาวพันธุ�ทิวา โทสวัสด์ิ
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63123011401 นางสาวศินิภา หอมหวล

63123011402 นางสาวอรวรรยา แสงลอย

63123011403 นางสาวอรณิชา คณาคร

63123011404 นางสาวอารียา วานุนาม

63123011405 นางสาวอริยา แสงสวัสด์ิ

63123011406 นางสาวผุสดี แก,วกาญจน�

63123011407 นางสาวรุจิรดา ลัทธิรมย�

63123011408 นางสาวลลิดา อุปเสน

63123011409 นายรพี อาจไพรินทร�

63123011410 นางสาวมณฑิรา คําประภา

63123011411 นางสาวรัชดา ซาเสน

63123011412 ว8าที่ ร,อยตรีหญิงพริมา ศรมณี

63123011413 นางสาวอันธิกา มะลิงาม

63123011414 นายธนศักด์ิ ศิริมณี

63123011415 นายยงยุทธ กันภัย

63123011416 นางสาวสุพัตรา ศรีอ8อน

63123011417 นางสาวเพียงจันทร� หิรัญรัตน�

63123011418 นางสาวพิชญา ป:องทอง

63123011419 นายสุรชาติ คํากรฤๅชา

63123011420 นายอรรถพร โคตรแก,ว

63123011421 นางสาวปริศนา สวัสดิพงษ�

63123011422 ว8าที่ร,อยตรีหญิงมีนา นามเกษ

63123011423 นายวุฒิชัย ทุมแถว

63123011424 นางสาววนิดา บัวลอย

63123011425 นายอลงกต เกตุมาตย�

63123011426 นางสาวจิตติกาญ เวชกามา

63123011427 นางสาวปรีชญา ศรีโสพันธ�

63123011428 นายราชภัฎ กาษี

63123011429 นางสาวพนิดา โชคชัย

63123011430 นางสาววรรณภา ศรีสุดโท
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63123011431 นางสาววราภรณ� ถุนาพรรณ�

63123011432 นางสาวปวีณา แสวงเงิน

63123011433 นายสุรพล นิยมพันธุ�

63123011434 นางสาวจุฬาลักษณ� มาสุข

63123011435 นายฉัตรจงกล ละมูล

63123011436 นางสาวจารุณี ศรีทา

63123011437 นางสาวประมวลรัตน� ลาพันธ�

63123011438 นางสาวสุชานุช พันเจริญ

63123011439 นายพีรพล เผ8าพันธ�

63123011440 นางสาวอรปภา จันทร�หอม

63123011441 นางสาวพุทธรักษา พุ8มจันทร�

63123011442 นางสาวอัณศยา สุภาพรม

63123011443 นางสาวอารียา บัวแก,ว

63123011444 นางสาวนิภาวัลย� สืบเชื้อ

63123011445 นางสาวสุระดาภรณ� มโนรัตน�

63123011446 นางสาวกัญญารัตน� พิมพบุตร

63123011447 นางสาวอัญชลี มะทะธง

63123011448 นางสาวเพ็ญพิพิธ แก,วศรีทอง

63123011449 นายจิตตพล นักลําทอง

63123011450 นางกนกพร สุขุมพันธ�

63123011451 นางสาวนพธีรา พลสุวรรณ

63123011452 นางสาวชลลดา สุขรี

63123011453 นางสาวนวพร รอนใหม8

63123011454 นางสาวขวัญจิรา บุญแสง

63123011455 นางสาวณภัชนันท� กาละทอน

63123011456 นางกชนิช ฝUมือสาน

63123011457 นายปJยวัฒน� บุญเคล,า

63123011458 นางสาวศิริวรรณ ลาเลิศ

63123011459 นางสาวจุฬาลักษณ� เสียงอ8อน

63123011460 นายทรงพล ดอกพุฒ
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63123011461 นางสาววรรณภา นาโสก

63123011462 นางสาวนันทิยา คมศรี

63123011463 นางสาวประภาพร หอมอ8อน

63123011464 นางสาวมาลินี ประดาจิตร

63123011465 นางสาวสุพัตรา ตุนา

63123011466 นางสาววิภาดา ไชยสน

63123011467 นางสาว,BBBBBศิริพร นามลิ

63123011468 นายอภิวัฒน� แสงอร8าม

63123011469 นายวัชรพงษ� แก,วกล,า

63123011470 นางสาววรรณพร หนูประสงค�

63123011471 นายเอ แสงชัย

63123011472 นายรัชทิน ตาน,อย

63123011473 นายดนุพล บุญทศ

63123011474 นางสาวปะการัง ใสน,อย

63123011475 นางสาววิมลสิริ หินะกาล

63123011476 นางสาววันวิสา บัวการ

63123011477 นางสาวจามจุรี เจริญทัศน�

63123011478 นายโอฬาร งามเลิศ

63123011479 นางสาวศิริวรรณ ศิริแพทย�

63123011480 นางสาววรรณภา กรรมธร

63123011481 นางสาววนิดา เมษาดี

63123011482 นางสาวภัทรสุดา นวลศรี

63123011483 นายยศธร รัตนดี

63123011484 นางสาวสุพิชฌาย� คําพิภาค

63123011485 นายวิศวพล ป:องอาจ

63123011486 นางสาววรรณกมล ขันโสม

63123011487 นางสาววรกมล คูณทอง

63123011488 นางสาวอักษร จารุวงศ�

63123011489 นางสาวทิฑัมพร ชาภูธร

63123011490 นายปJยวิทย� บุญทา

หน,า 383 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123011491 ว8าที่ ร.ต.หญิงกชกร บุตรชาลี

63123011492 นางสาวธัญญลักษณ� เสาเวียง

63123011493 นายอํานาจ อัมรินทรโชติ

63123011494 นางสิริมน แซ8อุย

63123011495 นางสาววัฒน�สมล ศรีดาเรือง

63123011496 นางสาวพนิดา ชาธิพา

63123011497 นางปนัดดา เดชะคําภู

63123011498 นางสาวสุธิดา จ8าพุลี

63123011499 นางสาวหนูเวียง มูลภาค

63123011500 นางสาวกมลทิพย� ทวีพงษ�

63123011501 นางสาวธนาภรณ� วงศ�มุกดา

63123011502 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว8าง

63123011503 นายประดิษฐ� ขันธ�ดวง

63123011504 นายธนัช ประทุมชาติ

63123011505 นางสาวอรนภา รักษาวงศ�

63123011506 นางสาวกัญญาวีร� สุจริตพิทักษ�

63123011507 นายเกียรติภูมิ สิงห�ทอง

63123011508 นายอัษฎาวุฒิ สินชู

63123011509 นางสาวประภาภร ชิณโชติ

63123011510 นายอมรเทพ รุจิยาปนนท�

63123011511 นางสาวสุทธิดา ทิพย�นาง

63123011512 นางสาวจริยา โคตรสมบัติ

63123011513 นางสาวอรพิน ศรีน้ําคํา

63123011514 นายสมรักษ� พลรักษา 

63123011515 นางสาวกุลจิรา สุขศรีทอง

63123011516 นางสาวดวงฤดี สุวะไกร

63123011517 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณภาพ

63123011518 นางสาวเชิญขวัญ พิทักษ�

63123011519 นางวิไลวรรณ กันภัย

63123011520 นางสาวชนกพร ธรรมป<ต
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63123011521 นายธนากร มูลเหล็ก

63123011522 นางสาวพรพิมล โคกโพธ์ิ

63123011523 นางสาวนวพร สีทองสา

63123011524 นางสาวอรสุธี จันทร�สุข

63123011525 นายจิรวัฒน� จันทรี

63123011526 นายธนวัฒน� พรหมอารักษ�

63123011527 นางสาวบุญรดา เกียรติวีรวัฒนา

63123011528 นางสาวอัมรัตน� รัตนพิทักษ�สุข

63123011529 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมนิยม

63123011530 นายชัยวัฒน� ศรีสวัสด์ิ

63123011531 นางสาวทักษอร ฤทธิเกษร

63123011532 นางสาวอาทิติยา นิจกรรม

63123011533 นายอรรถพล รัชอินทร�

63123011534 นายไตรภพ โสมณวัฒน�

63123011535 นางสาวอรพิมพ� สมองรัมย�

63123011536 นายจิรศักด์ิ รัตนา

63123011537 นางสาวศรัณยากร จันครา

63123011538 นางสาวประภาพร จิตรสะอาด

63123011539 นายสหชัย สิงสารี

63123011540 นางสาวพรสุรีย� อินผิว

63123011541 นางสาวรุ8งทิวา อินจําปา

63123011542 นางสาวแพรทิพย� คําหอม

63123011543 นางสาวนพรัตน� มูลตะกร

63123011544 นางสาวอภิญญา ชนะศรี

63123011545 นางสาวศรัณย�ธรณ� หิรัญชวาลภพ

63123011546 นางสาวแสงระวี ป<ญญาวงค�

63123011547 นางสาวกาญจนา สมาทอง

63123011548 นางสาวอรวรรณ หลอมทอง

63123011549 นายสถิตย� รัตนาพูนเพ่ิม

63123011550 นางสาวรัชนีกร หงษ�ศาลา
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63123011551 นายเกษมสัณต� จันทร�สุวรรณ

63123011552 นางสาวเปรมฤดี โคตรวงษ�

63123011553 นายอาคม สมานชม

63123011554 นายธนวัฒน� นวล ณรงค� 

63123011555 นายเชาวรินทร� บงบุตร

63123011556 นางสาวกาญจนา การะพันธ�

63123011557 นางสาววราภรณ� สมสืบ

63123011558 นางสาวพัชยาภรณ� แพงรูป

63123011559 นายอาทิตย� โสภา

63123011560 นางสาวณัฐธิดา บุญเอื้อ

63123011561 นายวนัส พันยะกิจ

63123011562 นางสาวรุ8งรัตน� สุระสาย

63123011563 นางสาวปJยะนุช บุญไพโรจน�

63123011564 นางสาวเยาวภา สีดาแก,ว

63123011565 นายวรากรณ� แสงมาศ

63123011566 นายเทคนิค ทองศรี

63123011567 นางสาวพรพิมล ดาวใส

63123011568 นางสาวพิมพ�ชนก อินทะนนท�

63123011569 นางอังศนา ศรีสุข

63123011570 นายเปรมศักด์ิ พรหมบุตร

63123011571 นายเกียรติพันธ� จันทร�เพชร

63123011572 นางสาวอนงค�นาถ วงษ�โก

63123011573 นายเทอดภูมิ ทองอินทร�

63123011574 นางสาวนวลอนงค� คํามะรัตน�

63123011575 นางนวลจันทร� วิชเดช

63123011576 นางสาวนงค�ลักษณ� ขันโมคา

63123011577 นางสาวธารวิมล อาจทวีกุล

63123011578 นางสาวศศิธร อั้งดา

63123011579 นางสาวสุกัญญา สาธุชาติ

63123011580 นายพุฒิภัทร ปาลนิจ
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63123011581 นายปรมินทร� บัวงาม

63123011582 นางสาวมาลินี ปรางนวน

63123011583 นางสาวอภัสรา กุลนันทน�ทิวัตถ�

63123011584 นางสาวชุติมา บุดดาซุย

63123011585 นางสาวทัศนีย� สาเลศ

63123011586 นางสาวสว8าง แสนทวีสุข

63123011587 นายปฏิภาณ ขันธุป<ฏน�

63123011588 นางสาวถิรดา สายป:อง

63123011589 นายศิวนัฐ จันทร�หล8น

63123011590 นางสาววิลาสิณี ยอดโพธ์ิ

63123011591 นางสาวกัญญาพัชร บุตรพรม

63123011592 นางสาวชุติมา ถ่ินขาม

63123011593 นางสาวคณึงนุช สีสุระ

63123011594 นางสาวรัตนาภรณ� ลาวัลย�

63123011595 นางสาวจุฑาทิพย� ยาตรา

63123011596 นางสาวเพ็ญศรี อุปถัมภ�

63123011597 นายรัชพล ประพันธ�

63123011598 นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก,ว

63123011599 นายอภิชา พิชญะธนกร

63123011600 นางสาววรัณธร พิมพ�อินทร�

63123011601 นางสาวกันย�ธิดา ไหลหลั่ง

63123011602 นางสาวนุจิรา สีคํา

63123011603 นางสาวอรวรรณ บุญประสิทธ์ิ

63123011604 นางสาวแพรวนิต สุวะรัตน�

63123011605 นางสาวชลัญญา ภาษี

63123011606 นายเกริกฤทธ์ิ ขรรค�แก,ว

63123011607 นางสาวจริยา คําศรี

63123011608 นางสาวอรุณี เร8งกิจ

63123011609 นางสาวศิริวรรณ วรสา

63123011610 นางสาวอนุชิดา เชื้อสาทุม
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63123011611 นายวิรัฒน� ตริตรอง

63123011612 นางสาวรัชฎาภรณ� พูนพิน

63123011613 นางสาวกุลกันยา จันทะวัน

63123011614 นางสาวพัชรี ขันแก,ว

63123011615 นายภาวัต เอกธาดาธนกิจ

63123011616 นางสาวรัชฎาพร บุญมาโฮม

63123011617 นางสาวสุธิมา ลวดทรง

63123011618 นางสาวปวีณา หอมใสย

63123011619 นางสาวนาฎลดา โอสถศรี

63123011620 นางสาวธัญภัควฤณฑ� เชื้อทอง

63123011621 นางสาวระพีพัฒน� พรมนิเลศ

63123011622 นางสาวประไพจิตร กันยาญาติ

63123011623 นายธนิต ป:องคํากวย

63123011624 นายสุวิทย� วัดก่ิง

63123011625 นางสาวนันทนัช ศรีวิรมย�

63123011626 นางสาวนิภาภัทร� พูลสวัสด์ิ

63123011627 นางสาววันวิสา สุขล,น

63123011628 นางสาวสุดคนึง ชมภูวิเศษ

63123011629 นายอธิวัตร� ปราณีศร

63123011630 นางสาวอุไรลักษณ� กิละพล

63123011631 นายขวัญภูบดินทร� ธนเดชชัยมงคล

63123011632 นางสาวศุภาณิดา มณีแผลง

63123011633 นางสาววิลารัตน� โสดาภินันท�

63123011634 นางสาวกิติญา กรมทอง

63123011635 นางสาวสุพรรณหงษ� ดาพันธ�

63123011636 นางสาวประภาพร ดีปาละ

63123011637 ว8าที่ ร.ต.หญิงมัณฑิรา บุญบอน

63123011638 นางสาวณัฏฐ�ชญา แก,วกนก

63123011639 นางสาวนริศา จารุตันต์ิ

63123011640 นางสาวชมนภัส นิลคง
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63123011641 นางสาวธัญพร สว8างโสดา

63123011642 นางสาวจารุวรรณ พอกพูน

63123011643 นางสาวปJยะวรรณ เสนาะทิพย�

63123011644 นางสาวศิริพักษ� ทวีทรัพย�

63123011645 นางสาวสุปราณี ป<จมนต�

63123011646 นายภานุวัฒน� เสนสุข

63123011647 นางสาวปราณิสา อโมหา

63123011648 นางสาวกนกพร แข็งแรง

63123011649 นายฉัตรชัย สุภนิกร

63123011650 นางสาวเมทนีพร ดาราชู

63123011651 นางสาวฐาวิณี ตะเคียนราม

63123011652 นางสาวสวรส แก,วศรีทัศน�

63123011653 นางสาวนีรชญานุตม� พลศักด์ิเดช

63123011654 นางสาวณัฐริกา ป<ญญาหาญ

63123011655 นางสาวพรไพลิน พลหนองหลวง

63123011656 นายเกียรติศักด์ิ วงษ�ชัย

63123011657 นางสาวมินตรา โสวิลัย

63123011658 นางสาวปJยนุช บุตโลบล

63123011659 นายณัฐพล ทองล้ํา

63123011660 นางสาวกาญจนาพร ดาวัลย�

63123011661 นางพนิดา บุตรสาลี

63123011662 นางสุภาพร ม่ันชาติ

63123011663 นางสาวเจนจิรา พละศูนย�

63123011664 นางสาวธันยพร มุขมณี

63123011665 นางสาวกรณิการ� บุญคาร

63123011666 นายอาทิตย� เก้ือป<ญญา

63123011667 ว8าที่ ร.ต.ภูวเดช ไตยะมะณี

63123011668 นายวงศกร ศิริโรจน�ธนสาร

63123011669 นายทศพร ศรชัย

63123011670 นายอรรถชัย จันทร�มนตรี
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63123011671 นายธนวัฒน� จิระพล

63123011672 นายปริญญา ศรีระษา

63123011673 นายอภิสิทธ์ิ สมหวัง

63123011674 นายปรัชญา จิรังดา

63123011675 นางสาวศศิกร ฮิมหม่ันงาน

63123011676 นางสาวศิริยงค� บุญพินิจ

63123011677 นางสาวนรินทร�รัตน� ศรีชาหลวง

63123011678 นางสาวเบญจมาภรณ� รัตนวงศ�

63123011679 นางสาวเพชรรัตน� ปQวนครบุรี

63123011680 นายสมศักด์ิ ศรีทิม

63123011681 นางสาวสุวนันท� สุดเพียร

63123011682 นางสาวคณิญญา โสดาลี

63123011683 นางสาวระวีวรรณ มลผาลา

63123011684 นายกานต� ใจจง

63123011685 นางสาวปุณยาพร อรรคบุตร

63123011686 นางสาวกาญจนา คําละออ

63123011687 นายเมธิน โพธ์ิศรี

63123011688 นางสาวศิริมา บุญสุภา

63123011689 นางสาวณัฐธิดา ธงพันธ�

63123011690 นางสาวเย็นฤดี ทองศรี

63123011691 นายคณิต พันธุมัย

63123011692 นางสาวสินใจ รักพรม

63123011693 นายเกริกเกียรติ ตรงเที่ยง

63123011694 นางสาวชัญญณัท มะณู

63123011695 นายภักดี วิเศษวงษา

63123011696 นางณัฐวรี สายบุตร

63123011697 นางสาวรจินุช ฦาชา

63123011698 นางสาวรุจิรา ทินกระโทก

63123011699 นางสาวณัฐธิดา ดอกสวย

63123011700 นางสาวสุจิตรา อุดแก,ว
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63123011701 นางพรรณิภา พิมเสน

63123011702 นางสาวรุ8งตะวัน ทวีบุตร

63123011703 นางสาวสุภาวดี พรมกสิกร

63123011704 นางสาวจิรภิญญา วิโรจน�รัตน�

63123011705 นางสาวศศิวิมล วุฒิยา

63123011706 นางสาวมณีรัตน� หวังบุญ

63123011707 นายพงศ�เศรษฐ ห,วยทราย

63123011708 นางสาวดวงฤทัย แคล8วคล8อง

63123011709 นางสาวนุชรา แป:นทอง

63123011710 นางสาวภัทราวรินทร� จิตผล

63123011711 นายนภสร อังคาร

63123011712 นางสาวบุญญธิดา เบิกบาน

63123011713 นางสาวกัญญารัตน� สังศักด์ิ

63123011714 นางสาวกนกพร ฝางคํา

63123011715 นางสาวศุจิรา แก,วทอง

63123011716 นายกรวิชญ� วรรณโกษิตย�

63123011717 นายธนวัฒน� แก,วอุดร

63123011718 นายปฐมพงษ� โสภา

63123011719 นางสาวสิวิมล หาดคํา

63123011720 นางสาวชลธิชา เดชอนันต�

63123011721 นางสาวจุฬานันท� คํางา

63123011722 นางนวลใย สุวงกฏ

63123011723 นางสาวพรนภัส โขงรัตน�

63123011724 นางสาวมณีเนตร แก,วโท

63123011725 นางสาววรรณภา วงศ�ทวี

63123011726 ว8าที่ ร.ต.หญิงปรางค�ทอง คณารักษ�

63123011727 นางสาววาสนา สุวรรณศรี

63123011728 นางสาวจุราพร สายอุต

63123011729 นางสาวนันทกา น,อยวงศ�

63123011730 ว8าที่ร,อยตรีหญิงกาญจนา วรรณทวี
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63123011731 นางสาวสิริญญารัตน� หูตาชัย

63123011732 นางสาวอนงค�นาฏ คู8แก,ว

63123011733 นางสาวอมรพรรณ เกษทอง

63123011734 นางสาวเกศมณี รุ8งแสง

63123011735 นางสาวชลธิชา ทองเงิน

63123011736 นางสาววิจิตรา ทองปาน

63123011737 นางสาวสุจิตรา มีศรี

63123011738 นางสาวทิศราภรณ� ลาดบัวขาว

63123011739 นางสาวปราณี สุขจันทร�

63123011740 นางจินตนา อาจศิริ

63123011741 นางสาวอรยา สากุล

63123011742 นางสาวสิริยากร โพธิชัย

63123011743 นางสาวจิราวรรณ พรหมจันทร�

63123011744 นางสาววนิดา กลิ่นหอม

63123011745 นางสาวอุมาพร จันทอง

63123011746 นางสาวมะลิวรรณ มะปราง

63123011747 นายปรีชา พวงจันทร�

63123011748 นายกิติพจน� พิกุลศรี

63123011749 นางสาวนุชราภรณ� ไขระวิ

63123011750 นางสาวศศิมา ชัยสุวรรณ

63123011751 นางสาวโศจิรัตน� แก8นแก,ว

63123011752 นายศุภกร แสวงงาม

63123011753 นางสาวจันจิรา วิเศษพงษ�

63123011754 นางสาวพิทยาภรณ� จําปา

63123011755 นางสาวนิศาชล เหล็งกระโทก

63123011756 นายภานุเดช นามเกาะ

63123011757 นางสาวศรินทรา แก8นเชื้อ

63123011758 นางสาวชลิตา สาคร

63123011759 นางธวัลรัตน� พรหมจารีย�

63123011760 นางสาวสุทาลักษณ� พรหมโลก
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63123011761 นางสาวมินทรา แสงสีดา

63123011762 นางสาวจิตินันท� นพรัตน�วรากร

63123011763 นายพชร รัตนประสพ

63123011764 นายเอกรัตน� สายสุด

63123011765 นางสาวสมฤดี กมุติรา

63123011766 นางสาวอมรรัตน� กาสิงห�

63123011767 นางสาวอรวรรณ หิรัญอร

63123011768 นางสาวปารีณา กัลยา

63123011769 นางสาวเจนจิรา เสนจันทร�ฒิไชย

63123011770 นางสาวปรางค�วลัย วงค�คํา

63123011771 นางสาววนิดา ชัยปฏิวัติ

63123011772 นางสาวนิตยา หินอ8อน

63123011773 นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร�หอม

63123011774 นางสาวขนิษฐา อัมลา

63123011775 นางสาวชลลัดดา สุขกําเนิด

63123011776 นางลัดดา แก,วประเสริฐ

63123011777 นางสาวอภิญญา เจริญภักด์ิ

63123011778 นางสาวป<ทณิฐา แสนคํา

63123011779 ว8าที่ร,อยตรีกฤติพงศ� โนนเสนา

63123011780 นางสาวอติภา มาลาสาย

63123011781 นายดุริยางค� ก,อนคํา

63123011782 นางสาวสุวรรณี วราหรัตน�

63123011783 นายวิพงษ�ศิริ พันธ�จันทร�

63123011784 นางสาวมัลลิกา ระวิศรี

63123011785 นางสาวอาฑิตา สดไธสง

63123011786 นางสาววนิดา ทองคํ่า

63123011787 นางสาวนวรัตน� โชคลาภ

63123011788 นางสาววรรณพร อุตส8าห�

63123011789 นางสาวจันธิมา ไค8นุ8นสิงห�

63123011790 นางสาวมะลิวัลย� ธุสาวัน
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63123011791 นางสาวศศินา โครรัตน�

63123011792 นางสาวธันย�ชนก คําอ8อน

63123011793 นางสาวปภาวรินทร� สืบวงศ�

63123011794 นายธนวุฒิ จวงพันธ�

63123011795 นางดาวไสย ประกอบกิจ

63123011796 นางสาวอารีย�รัตน� แสนทอง

63123011797 นางสาวพิศชุดา อานนท�

63123011798 นายปณวัตร เชื้อหงษ�

63123011799 นางสาววิมลรัตน� ลี้จงเพ่ิมพูน

63123011800 นางสาวกวางทอง วันภูงา

63123011801 นายเสริมชัย สอนคําจันทร�

63123011802 นางสาวณัฐธิดาภรณ� พูลทวี

63123011803 นางสาวพิมพ�พรรณ หอมจันทร�

63123011804 นายฐากูร พูลเพ่ิม

63123011805 นางสาวอุไร สุอําพันธ�

63123011806 นางสาวศดานันท� สุณาพรหม

63123011807 นางสาวปาจรีย� วงศ�ชัย

63123011808 นายอนุชิต สีหบุตร

63123011809 นางสาวสุพัตรา ผิวบาง

63123011810 นางสาวกิตติยาภรณ� เครือดี

63123011811 นางสาวณัฐชุตา แสงสุวรรณ

63123011812 นางสาวพัทธ�ธีรา เรืองสุขสุด

63123011813 นางสาววิภาภรณ� ไชยเดช

63123011814 นางสาวปาลิตา เรืองนิรันดร�กูล

63123011815 นางสาววรารัตน� หอมเนียม

63123011816 นายบุญญฤทธ์ิ คินานันท�

63123011817 นายนําโชค สอนละ

63123011818 นายวัชรพล บุปผาชาติ

63123011819 นายธีรโชติ สิงคิบุตร

63123011820 นางสาวเปรมวดี ศรีวรสาร
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63123011821 นางสาวกัญญารัตน� แสนกล,า

63123011822 นางสาวกมลรัตน� มูลเหลา

63123011823 นายนาวิน วงษ�ชื่น

63123011824 นางสาวสุนิสา นันท�ไสย�

63123011825 นางสาวกุหลาบ วงศ�ไชยา

63123011826 นางสาวรุ8งทิพา วังทะพันธ�

63123011827 นางสาวดาหวัน แก,วขอนแก8น

63123011828 นายปฏิญญาวุฒิ ครุฑสุวรรณ�

63123011829 นางสาวเมธิณี บามขุนทด

63123011830 นายวสันต� ถูระวรรณ�

63123011831 นายปรีชา พุทธเสน

63123011832 นายธวัชชัย ทองอ8อน

63123011833 นายสุรชัย ถมป<ด

63123011834 นางสาวรัชนีย� สาระวัน

63123011835 นางสาวภาวินี แก8นทิพย�

63123011836 นางสาววิไลวรรณ ภักดีล,น

63123011837 นางสาวรุจิรา หาญกล,า

63123011838 นายอภิสิทธ์ิ แสวงพันธ�

63123011839 นายวีระพงษ� สาระขันธ�

63123011840 นายณัฐพล สุยคง

63123011841 นางสาวชลดา เหี้ยทา

63123011842 นางสาวภิรมยา แก,วเกิด

63123011843 นางสาวดุษฏี ถาวรพงษ�

63123011844 นางสาววนิดา มูลม่ัง

63123011845 นางสาวสุภาวดี ป<สสาคํา

63123011846 นายกีรติ เจริญเชาว�

63123011847 นางสาวกัลยาณิน สุนทรา

63123011848 นางรุ8งฤทัย คงศรีลา

63123011849 นางสาวดุษฎี ไชยหาญ

63123011850 นางสาวกัลยรักษ� ชินสมบัติ
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63123011851 นางสาวช8อผกา ตะนุเรือง

63123011852 นางสาวกัลยา เนียมบุญ

63123011853 นางสาวเกศรา นาคูณ

63123011854 นางสาวนิลรัตน� จํานงค�

63123011855 นางสาวกันต�ฤทัย สมบัติ

63123011856 นางสาวศิรินันท� เรียงเงิน

63123011857 นางสาวเจนจิรา วรรณสินธ�

63123011858 นางสาวสุนทรีย�พร ดีย่ิง

63123011859 นางสาวกมลรัตน� ทองฝอย

63123011860 นางสาวสุพรรณิการณ� เข็มทอง

63123011861 นางสาวสุภารัตน� พลธานี

63123011862 นางสาวชลธิชา เฮียงพรม

63123011863 นางสาวอริยาภรณ� ธรรมวัติ

63123011864 นางสาวชิดชนก ถนอมพงษ�

63123011865 ว8าที่ร,อยตรีวิชิต หวังยศ

63123011866 นางสาวรุ8งวิไล จันโท

63123011867 นางสาวปJยะพร นีระเสน

63123011868 นายชนะชัย บัวแก,ว

63123011869 นางสาววรรณกนก ชมเมือง

63123011870 นายสุทธิพงศ� สุโพธ์ิ

63123011871 นายธีรยุทธ ตามวัน

63123011872 นางสาวปนัดดา ขุนทวัตร�

63123011873 นางสาวศิริราษฎร� อารมย�

63123011874 นายศิวกร ศรีใหญ8

63123011875 นางสาวสุปราณี ยามา

63123011876 นางสาวจุฑามาศ ทองจันทร�

63123011877 นางสาวนันธิชา พานุเรศ

63123011878 นายสุรเดช อุ8นเรือน

63123011879 นางสาวปJยพร ดอนสมหมาย

63123011880 นางสาวกนกวรรณ พันธมาศ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123011881 นางสาวก่ิงกาญจ� อินทชัย

63123011882 นายพนอม เตาะไธสง

63123011883 นางสาวณัฏฐ�ชญา ไหว,ครู

63123011884 นางสาวณัฐกฤตา นิธิวัฒนโชค

63123011885 นางสาวเจนจิรา จันอาจ

63123011886 นางสาวภาวิตา พันโกฏิ

63123011887 นางสาวลัดดาวัลย� โพธ์ิงาม

63123011888 นางสาวณภาภัช มัฆวิมาลย�

63123011889 นางสาวอินธุอร แพงมา

63123011890 นายธวัชชัย เกษรี

63123011891 นางสาวภานิฏา สิงห�สงหา

63123011892 นายณพรัตน� บุณยรัตพันธุ�

63123011893 นางสาวศิริพร บรรจง

63123011894 นางสาวอริสา หอมสิน

63123011895 นางสาวกองแก,ว กงสะเด็น

63123011896 นางสาวอรทัย มานุสนธ�

63123011897 นางสาวนาฏสุดา ทองเติม

63123011898 นายปฏิญญา ไพรศรี

63123011899 นางสาวปJยนุช สองศรี

63123011900 นางสาวสุกาญจน�ยา พูโท

63123011901 นางสาวนัทยา หวังผล

63123011902 นางสาววิจิตรา กัญตา

63123011903 นางสาววิภาพรรณ แจ8มใส

63123011904 นางสาววชิราภรณ� กุลมีศรี

63123011905 นางสาวพรรณี หอมดวง

63123011906 นางสาวสมฤทัย สัชชานนท�

63123011907 นางสาวอุภาภรณ� แสงแสน

63123011908 นางสาวรัชฎาพร บุดดีภักด์ิ

63123011909 นายอนพัทย� คันทบุตร

63123011910 นางสาวมณีรัตน� อุดมพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123011911 นางสาวชัชชญา สารักษ�

63123011912 นางสาวชนัญชิดา ทุมทัน

63123011913 นายสวัสดิชัย แสนวิเศษ

63123011914 นางสาวศิวพร ฆารสมบูรณ�

63123011915 นายณัฐวุฒิ วงษา

63123011916 นางสาวจิตินันท� พงษ�ชะอุ8มดี

63123011917 นางสาวพัชรดา ธัญญเกษตร

63123011918 นางสาวปJยนุช นิลดํา

63123011919 นางสุภาพ ยอดสิงห�

63123011920 นางสาวกาญจนา ทีทา

63123011921 นางสาวงามจิต เครือสีดา

63123011922 นายยุทธพิชัย ปากหวาน

63123011923 นางสาวสุดาพร โพธ์ิกระสังข�

63123011924 นางสาวณัฐพร แสนบุญมี

63123011925 นายทวีศักด์ิ ด,วงทองสา

63123011926 นางสาวจินตหรา สุพะนานัย

63123011927 นางสาวศิริยาภรณ� บึงมุม

63123011928 นายคมเพชร หม่ืนขันธ�

63123011929 นางสาวแก,วตา หงษ�ทอง

63123011930 นายณัฐพงศ� ภาเรือง

63123011931 นางสาววิภารัตน� ลักษณะประดิษฐ�

63123011932 นางสาวปJยธิดา ทองจัตุ

63123011933 นางสาวพัชราภรณ� ปQงสุข

63123011934 นางสาวจิรวดี พูลภาพ

63123011935 สิบตํารวจโทเทวินทร� เจตนเสน

63123011936 นางสาวลดาวัลย� คํามุงคุณ

63123011937 นางลัดดาวัลย� การกล,า

63123011938 นายศักดา แก,วใส

63123011939 นางสาววิไลพร วิชาธรณ�

63123011940 นายเอกพัน ภูมีสุข
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123011941 นางสาวปริตา ขจัดมลทิน

63123011942 นางสาววันวิสาข� สมภาวะ

63123011943 นายวัชรพล ทวี

63123011944 นายปฏัก จันทร�พิลา

63123011945 นางสาวกนกอร จันทร�เวียง

63123011946 นายฉัตรชัย โกการัตน�

63123011947 นางสาวฐิตินันท� คําวงค�

63123011948 นายวิษณุ กันยารัตน�

63123011949 นางสาวกรองกาญจน� บรรจง

63123011950 นางสาวสุภาพร เศษวงค�

63123011951 นายปฏิทาน โตมร

63123011952 นายปโยธร แทนไธสง

63123011953 นางสาวกิตกัญญา สุขแจ8ม

63123011954 นางสาวเพ็ญพักตร� สิมาทอง

63123011955 นางสาวภัทราภรณ� ศรีรอง

63123011956 นางสาวอาภากาญจน� กลิ่นสุคนธกุล

63123011957 นางสาวสุวรรณี ยอพันธ�

63123011958 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีประสาร

63123011959 นางสาวอัญชลี ทองโพธ์ิใหญ8

63123011960 นางสาวนุชจรี ทองตาม

63123011961 นางสาวศิราพร เหลียวสูง

63123011962 นายพิพัฒนพงษ� สารชาติ

63123011963 นายณัฐรัตน� ซ่ือสัตย�

63123011964 นางสาวอุไรพร รุ8งแสง

63123011965 นายอรุณ ขยันทํา

63123011966 นางสาวลอมฟาง สาริจันโท

63123011967 นางสาวพัชดาพร บุตรตะ

63123011968 นางสาวสุวิชยา อุราสาย

63123011969 นางสาวกรรณิการ� ขวัญธนู

63123011970 นายภูวกฤต วิจิตธนโชติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123011971 นางสาวเมตตา พาระนัง

63123011972 นางสาวพรรณธิภา พานะคุณ

63123011973 นางสาวอัญชณา เชื้อบัณฑิตย�

63123011974 นางสาวเขมณัฐ โคเวียง

63123011975 นางสาวสุพัตรา มณีวรรณ

63123011976 นางกัลยกร ศรกล,า

63123011977 นางสาวธนาภรณ� พุฒมาลา

63123011978 นางสาวเรืองลักษณา ภาพลงาม

63123011979 นางสาววิมลวรรณ สืบอินทร�

63123011980 นายลือชา แตะต,อง

63123011981 นายสุจินดา ม่ิงเมือง

63123011982 นายณัฐพล กาเผือก

63123011983 นางสาวอรวรรณ แสงงาม

63123011984 นายไตรรัตน� เศรษฐไตรรัตน�

63123011985 นางสาวเจนจิรา ฝ<]นต[ะ

63123011986 นายธีระวุฒิ สิงห�คํา

63123011987 นางสาวจิราภรณ� หอมกลิ่น

63123011988 นางสาวณัฏฐิณี พงษ�ชะอุ8มดี

63123011989 นางสาวดวงฤดี หอมจันทร�

63123011990 นางสาวศรัญญา ดอกจําปา

63123011991 นางสาวอมรรัตน� พันธ�ประโคน

63123011992 นายพงศธร กมุทชาติ

63123011993 นายวัฒนกูล บุญวิจิตร

63123011994 นายอรรถวุฒิ นาโสก

63123011995 นายพัชรวัฒน� แฝงเพ็ชร

63123011996 นางสาวมุกดา มูลนาม

63123011997 นายจีระศักด์ิ ทองบาง

63123011998 นางสาวศิริยาพร สาระวัน

63123011999 นางสาวอรุณี คําศรี

63123012000 นางสาวนงลักษณ� บุญเสริม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012001 นายสุริยา ธัมมา

63123012002 นายเดโช แสนสะอาด

63123012003 นางสาวจริญญา กาสี

63123012004 นางสาวชิดชนก ทองเสริม

63123012005 นางสาวอุไรวรรณ ทาทอง

63123012006 นางสาวพรพิมล ม่ันคง

63123012007 นางสาวอรปรียา หวังผล

63123012008 นางสาวสาวิตรี บุญเกลี้ยง

63123012009 นางสาววิภาพร บุญเททิม

63123012010 นางสาวสาลินี วงค�เหมือน

63123012011 นางรักชนก สุดใจดี

63123012012 นางสาวป<ญจนา พิจารย�

63123012013 นางสาวดวงเดือน อ8อนตานา

63123012014 นางสาวนัทลียา วันเพ็ง

63123012015 นางสาวณิขรัตน� นาราศรี

63123012016 นางสาวนิสา อยู8ประไพ

63123012017 นางสาวสังวาลย� บุญช8วย

63123012018 นางสาวพรนัชชา หงษ�คํา

63123012019 นางสาวศศิวิมล ผลงาม

63123012020 นางสาววนิดา ไกรจันทร�

63123012021 นางสาวเกวลิน พันธ�โสม

63123012022 นางนัยรัตน� บุญเหลือง

63123012023 นายอรัญชัย จันทบาล

63123012024 นางสาวทิวาพร ทองหอม

63123012025 นางสาวปJยธิดา ซาเสน

63123012026 นางแววมณี งามคง

63123012027 นางสาวศิริกุล บุญเครือ

63123012028 นางสาวสุดาภรณ� จิตต�ถวิล

63123012029 นางสาวกิติรักษ� วงศ�งาม

63123012030 นายอธิศักด์ิ เฉลิมสุข
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012031 นางสาวรัมภารมย� คําอุดม

63123012032 นางสาวธัญญาวดี ส8องศรีโรจน�

63123012033 นางสาวจุฬารัตน� สังฆะมณี

63123012034 นายวิทวัส กระมล

63123012035 นางสาวพัชญา สุทธิ

63123012036 นางสาวสุกัญญา คณานัน

63123012037 นางสาวภัทรฐิณี ดวงน,อย

63123012038 นางสาวธัญญลักษณ� เคนสิงห�

63123012039 นางสาวชฎารัตน� โพศาราช

63123012040 นางสาวอรพรรณ สมจันทร�

63123012041 นางสาวกาญจนา บุญโสม

63123012042 นางสาวปJยะมาศ สอนพินิจ

63123012043 นางสาวศศิอาภา แก8นจันทร�

63123012044 นางสาวสุพาพร ด8อนแผ,ว

63123012045 นายปรางโมทย� แผ8นแก,ว

63123012046 นางสาววิภาดา ศรีประมาณ

63123012047 นายตะวัน รุ8งเรือง

63123012048 นางสาวธิดา ดวงจันทร�

63123012049 นางสาววิไลวรรณ สายมณี

63123012050 นางสาวณัฐณิชา ค,อโนนแดง

63123012051 นายธนวัฒน� ต,นโพธ์ิ

63123012052 นายธเนศ ประชุมรักษ�

63123012053 นางสาวรุจิรา พุทธคุณ

63123012054 นายพงษ�ประเสริฐ จิรกุลสมโชค

63123012055 นางสาวปฏิมาภรณ� ปJวิสาร

63123012056 นางสาวเสาวลักษณ� ทองอ,วน

63123012057 นางสาวเบญจวรรณ บุญมาทน

63123012058 นางสาวปาวิสา กาญจนเสน

63123012059 นางสาวภัทรศยา เทพวงศ�ษา

63123012060 นางสาวหรรษา โคตรพัฒน�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012061 นายวิษณุ กัลยาพันธ�

63123012062 นายวัชรพงษ� ชมแก,ว

63123012063 นายอมรศักด์ิ วารี

63123012064 นางสาวนภาพร ไนคุณ

63123012065 นางสาวธิติยา ม่ันคง

63123012066 นางสาวปJยะพร ป<สสา

63123012067 นางสาวฐิติรัตน� วิระขันคํา

63123012068 นายเนติพงษ� ชาติชาลี

63123012069 นางสาวตรีรัตน� ศรีกัลยา

63123012070 นางสาวพรพรรณ บุญสุภา

63123012071 นางสาวศกุลตลา ลาดมุณี

63123012072 นางสาวภัทริยา ไชยรัตน�

63123012073 ว8าที่ ร.ต.ศักดา อินทป<ญญา

63123012074 นางสาวศยามล ใยทอน

63123012075 นางสาวรุ8งจิรา สายทอง

63123012076 นางสาวสุภาพร ระยับศรี

63123012077 นางสาวลัดดา บุญทอน

63123012078 นางสาวชนม�นิภา แซ8โค,ว

63123012079 นางฐานิตาพัชร ประยงค�เพชร

63123012080 นายติณณภพ แผลงงาม

63123012081 นางรพีพรรณ ชูเสน

63123012082 นางสาวรุ8งทิวา เรืองศรี

63123012083 นางสาวจุฑารัตน� ทองเสริฐ

63123012084 นายนันทวิทย� กาวิลตา

63123012085 นางสาวสุดารัตน� บุญทรง

63123012086 นางสาวพัชราภรณ� สารบาล

63123012087 นางสาวสุนิสา มณีวงษ�

63123012088 นางสาวอภิญญา กองรัมย�

63123012089 นางสาวเยาวนิจ วงศ�คํา

63123012090 นางสาวกรกนก ภูมิกาล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012091 นางสาวเมทินี โสมเกษตรินทร�

63123012092 นางสาวนันท�นภัส ชารีแก,ว

63123012093 นางสาวภัทธีรา เทาศิริ

63123012094 นางสาวสุชาดา พิมพ�เพียง

63123012095 นางสาวพันธุ�เครือ สุกัน

63123012096 นางสาวบุษกร วงมาเกษ

63123012097 นางสาวไอลดา จินาพร

63123012098 นายบัญญวัต สุนทรโลหะนะกูล

63123012099 นางสาวรจนา พรหมประดิษฐ�

63123012100 นางสาวสุนิทรา อุทธา

63123012101 นายอาทิตย� แดงวงษ�

63123012102 นางสาวชินานา ยังอุ8น

63123012103 นางสาวพจรี วงค�งาม

63123012104 นางสาวจญาพร แสนบุญศรี

63123012105 นายจุฬารัตน� ง้ิวพรหม

63123012106 นางสาวหยกขวัญ สวาสดิพันธ�

63123012107 นางสาวโชติกา แหวนเพชร

63123012108 นางสาวราตรี แสนดี

63123012109 นางสาวเดือนเพ็ญ พรมผง

63123012110 นางสาวจิณห�กนิภา ยงทวี

63123012111 นางสาวรัตติยากร ทับทิมอ8อน

63123012112 นางสาวรุ8งอรุณด์ิ สหุนันท�

63123012113 นายมนตรี เก้ือทาน

63123012114 นางสาวเมจิรา แก,วพวง

63123012115 นายอรรถพล ทําดีกุล

63123012116 นางสาวอํานวยพร สอนพรม

63123012117 นางสาววาลินี กระหมิด

63123012118 นางสาวปนัดดา สายแวว

63123012119 นางสาวพรสวรรค� เนียงสา

63123012120 นายธีรพันธ� คนยืน
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63123012121 นางสาวสิริกร ปองนาน

63123012122 นายนวพรรษ เตโช

63123012123 นางสาวสุภาวดี ผุดผ8อง

63123012124 นางสาวสุพัตรา อินทนาม

63123012125 นางสาวอรัญญา ชูรัตน�

63123012126 นางสาวสุวิสา สุวรรณกูฎ

63123012127 นางสาวชไบพร อุดมศรี

63123012128 นางสาวสมฤดี ทองศรี

63123012129 นางสาวพรปวีณ� สาระคํา

63123012130 นางสาวนิตยา ดวงเสนาะ

63123012131 นางสาวธนิกานต� ธรรมสาร

63123012132 นางสาวทัศณีย� ภูธิจักร�

63123012133 นางสาวสุติกูล อินบุตร

63123012134 นางสาววิจิตรา เนตรวงค�

63123012135 นางสาวรุ8งนภา วิยาสิงห�

63123012136 นางสาวพัชรียา อุตส8าห�

63123012137 นางสาววรงครัตน� คํานึง

63123012138 นางสาวอภิญญา สิทธิศักด์ิ

63123012139 นางสาวนัทธิดา พันบุญมา

63123012140 นางสาวนภาลัย ไชยดํารงค�

63123012141 นางสาววีรวรรณ ชาธิพา

63123012142 นางสาวสุกานดา พรหมพิลา

63123012143 นายเอกพจน� แก8นจําปา

63123012144 นางสาวป<ทมพร กุลชาติชัย

63123012145 นางสาวศีวิกา อะนันตภูมิ

63123012146 นางสาวทิพนภา มาดสินชัย

63123012147 นายไกรลาส ตระกาลจันทร�

63123012148 นายธีรศักด์ิ ไชยบัวรินทร�

63123012149 นางสาวกานดาญา ทวีชีย

63123012150 นางสาวนิภาพรรณ คะยอมดอก
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63123012151 นางสาวอฤดี กลมพันธ�

63123012152 นางสาวนัฐติยา กุลโชติ

63123012153 นางสาวสุดาสวรรค� มณีวิจิตร

63123012154 นางสาวนิสากร เถาว�สอน

63123012155 นางสาวอรอุมา หงษาวสุรัตน�ธาดา

63123012156 นางสาวสิริกันยา พลาโส

63123012157 นางสาวจินดาพิชญ� พลพันธ�

63123012158 นางสาวศศิธร ภารพัฒน�

63123012159 นางสาวปภานัน อุปสุข

63123012160 นางสาววรารัตน� ม่ันวงศ�

63123012161 นางสาวกฤติญาธร ศรีมะลัย

63123012162 นางสาวจิราพร ตระการไทย

63123012163 นายอทินันท� ธานี

63123012164 นางสาวแพรวนภา แก,วพินิจ

63123012165 นางสาวปภาวดี โคตรสมบัติ

63123012166 นางสาวณัฐนิชา จึงเปรมปรีด์ิ

63123012167 นางสาวธิดารักษ� สายสมบัติ

63123012168 นางสาวสุดารัตน� อุดด,วง

63123012169 ว8าที่ร,อยตรีหญิงชนันท�ภรณ� ศรีงาม

63123012170 นางสาวเกศศิรินทร� ด,วงธูป

63123012171 นายอํานวยชัย วงษ�นาม

63123012172 นายบดิณทร ประกอบจันทร�

63123012173 นางสาวรจนาถ วงค�อามาตย�

63123012174 ว8าที่ร,อยตรีหญิงนาตยา ผิวพรรณ�

63123012175 นางปJYนพิชชา สํารวมจิต

63123012176 นางสาวธนัญญา แก,วกนก

63123012177 นางสาวรุ8งรัตน� สุพงษ�วิบูลพันธ�

63123012178 นางวีระยา คําแสนหม่ืน

63123012179 นางสาวอรอนงค� อํานวย

63123012180 นางสาวพัชรี ศิรินัย
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63123012181 นางสาวพรชนัน แสงงาม

63123012182 นางสาวสุกัญญา ศรประสิทธ์ิ

63123012183 นางสาวประภาวดี ศรีอุทมาร

63123012184 นางนันท�นภัส อินชิด

63123012185 นางสาวกนกวรรณ ป<ญจะวิสุทธ์ิ

63123012186 นางสาววิมลสิริ กองแก,ว

63123012187 นายรุจิBกร พงษ�พิละ

63123012188 นางสาวปวีณา วงศรีชู

63123012189 นางสาวสิวินีย� กุนแก8นจันทร�

63123012190 นางสาวศิรภัสสร สุขตน

63123012191 นางอุบลรัตน� ยศพิรุฬห�พงศ�

63123012192 นายจิรพัฒน� พานตะศรี

63123012193 นางสาวธนิดา พอกพูน

63123012194 นายอมร คนึงกล,า

63123012195 นายกฤตภาส ธรรมแสง

63123012196 นางสาวนิสาชล เทพภิบาล

63123012197 นางสาววาสนา ช8วยญาติ

63123012198 นางสาวขนิษฐา เศิกศิริ

63123012199 นายรัชพล น,อยถนอม

63123012200 นางสาวจันทร�เพ็ญ โพธ์ิไชย

63123012201 นางสาววัชชิรญา มิระสิงห�

63123012202 นางสาวยุพินพร เขตสกุล

63123012203 นางสาวพัชรินทร� บุญเก่ิง

63123012204 นางสาวสุภาภรณ� ไชยสิงห�

63123012205 นางสาวหัสญากร ลาภนูน

63123012206 นางสาวอรวรรณ คงม่ันสถิตย�กุล

63123012207 นางสาวพรนภัส ปาคําทอง

63123012208 นางสาวจิตต�ปพัฒน�พร นีระพจน�

63123012209 นายอัครวัฒน� คําริกาบุตร

63123012210 นายพัชรกร สะวานนท�

หน,า 407 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012211 นายชยพล ไฝชอบ

63123012212 นางสาวประภาศิริ แสงวงศ�

63123012213 นายพิพัฒน�พงษ� พิมพ�ชารี

63123012214 นางสาวรัศมี โพธ์ิสาฮาด

63123012215 นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธ์ิ

63123012216 นายวุฒิการ รุ8งเรือง

63123012217 นางสาวอุมาภรณ� ทองสาย

63123012218 นางสาวกนกนวรรณ โฮมแพน

63123012219 นางสาวโสพิศ วงษ�จิตร�

63123012220 นางสาวกนกวรรณ มีชัย

63123012221 นายสุนทร พรหมงาม

63123012222 นางสาวพัชรี จําปา

63123012223 นางสาวขนิษฐา ธุรี

63123012224 นายประเสริฐ ศรีทอง

63123012225 นางสาวสุวนันท� สิงห�เชื้อ

63123012226 นางสาวศรัญญา สังฆวัด

63123012227 นางสาววิชญาพร แสงสว8าง

63123012228 นายสวัสดิพงษ� ยืนยง

63123012229 นางสาวทิวาพร ไพเราะ

63123012230 นางชมภูนุช อินทวงค�

63123012231 นางสาวสุภาพร โลหะกุล

63123012232 นายจารุวัฒน� ป<ดชา

63123012233 นางสาววิชชุตา ทวีสุข

63123012234 นางสาวฐิตาภา ไชยมงกุฎ

63123012235 นายเกียรติศักด์ิ ไชยกาล

63123012236 นางสาวสิริรัตน� สุวรรณพงศ�

63123012237 นางสาวเบญจลักษณ� คําเเสน

63123012238 นางสาวอมรรัตน� คําเหมา

63123012239 นางสาวบุษบา แสงทอง

63123012240 นางสาวมัทนา สมสุพรรณ
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63123012241 นายสุทัศน� สุขสกล

63123012242 นายนนทนันท� ข,องนอก

63123012243 นางสาวนัฐริตา ภูพันใบ

63123012244 นางสาวปพิชญา วามะขัน

63123012245 ว8าที่ร,อยโทภูชิสส�รัชชานนท� ศรีจันทร�

63123012246 นางสาวจุฑามาศ ทาสี

63123012247 นายปJยะพงษ� ทองมนต�

63123012248 นางสาวดวงกมล หมายดี

63123012249 นางสาวอุไลวรรณ บุญอาสา

63123012250 นางทัศนีย� สีมาคํา

63123012251 ส.อ.สานิตย� ปรีสิทธ์ิ

63123012252 นางสาวปวีณา อินทร�ชื่น

63123012253 นางสาวศุภนิดา คนหาญ

63123012254 นายไกรยรัตน� จริยวรานุกูล

63123012255 นางสาวรุ8งทิวา ลีลาศสง8างาม

63123012256 นางสาวนฤมล เวชสาร

63123012257 นางสาวกานต�ชนก ทองเพ็ญ

63123012258 นางสาวพวงแข เชี่ยวชาญ

63123012259 นางสาวลดามาศ จึงเจริญ

63123012260 นางสาวพจนนาฏ บุญยงค�

63123012261 นางสาวเชาวณีย� พูลเพ่ิม

63123012262 นายจีระศักด์ิ กุลวงศ�

63123012263 นายบารเมษฐ� ธนาคุณ

63123012264 นางสาวสุทธิดา แบนปJง

63123012265 นางภาณุมาส ศรีจันทร�

63123012266 นายฐิรวัฒน� สิงห�ชอม

63123012267 นางสาวอรปภา โพธ์ิสาชัย

63123012268 นางสาวกุสุมา แสนยะบุตร

63123012269 นายพีรศักด์ิ ตาลทรัพย�

63123012270 นายปณิธาน กระจ8างจันทร�
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63123012271 นางสาวรัชฎาภรณ� บัวส8อง

63123012272 นางสาวเมธิณี พรมท,าว

63123012273 นางสาวสุดารัตน� แม,นศรลา

63123012274 นายพีรวิชญ� สุโภภาค

63123012275 นางสาวเนาวรัตน� สาคุณ

63123012276 นายณัฐพล พิสาลา

63123012277 นางสาวศิรพัทน� จันทร�เขียว

63123012278 นางสาวกรรณิกา เพ่ิมบุญ

63123012279 นางสาวพิจิตรา จําปาแก,ว

63123012280 นางสาวมัลลิกา พระสุพันธ�

63123012281 นายผดุงเกียรติ กลิ่นรื่น

63123012282 นายอักษรศาสตร� ทองคําบุตร

63123012283 นางสาวศราพร แสงสว8าง

63123012284 นางสาววิสุดา ป:องกัน

63123012285 นายฤทธิไกร พูนพิน

63123012286 นางสาวศิโรรัตน� ภิรมย�ลาภ

63123012287 นายเกียรติ พร ทองพิละ

63123012288 นายเขตต� ไชยช8วย

63123012289 นายศักด์ิกรินทร� แหวนหล8อ

63123012290 นางสาวกชกร ป<ญจา

63123012291 นายธนาวัฒน� อินทศรี

63123012292 นางสาวพิมพ�ฤทัย จําเริญ

63123012293 นายธีรเดช ศรีบุตร

63123012294 นางสาวจินดารัตน� บุญชู

63123012295 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา

63123012296 นายอดิเรก วันโสภา

63123012297 นางสาวปนัสยา ชาญสมร

63123012298 นายณัฐพงษ� บิ้งเดช

63123012299 นางสาวปJยดา วรรณเสน

63123012300 นางกอยใจ ศรีพรม
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63123012301 นางภัทรวดี จันละมา

63123012302 นางสาวเกศรา พิญญพงษ�

63123012303 นางสาวพรทิพย� นุราฤทธ์ิ

63123012304 นายสามารถ สังขฤกษ�

63123012305 นางสาวสาธนี อ8อนเหลา

63123012306 นางสาวมณีการ คํามุงคุณ

63123012307 นายวายุพงษ� โมลิพันธ�

63123012308 นายบรรลือศักด์ิ เหมาะสมาน

63123012309 นางสาววิภารัตน� โกมลศรี

63123012310 นายสัญญา โพธิสาร

63123012311 นายสุรศักด์ิ กัญญาสาย

63123012312 นางสาวนภาพร พุ8มทอง

63123012313 นางสาวสลิลทิพย� ชินภาชน�

63123012314 นางสาวณัฏฐ์ิมาฏา พุทบุญ

63123012315 นางสาววรรณรญา สุดชารี

63123012316 นายภานุมาศ ชิณวงษ�

63123012317 นายวิสันต� มูลสาร

63123012318 นางวัฒนียา ฝอดสูงเนิน

63123012319 นายนรินทร� ยากุล

63123012320 นางสาวอุลัยวรรรณ พิกุลศรี

63123012321 นายภัทรศยา หลอมประโคน

63123012322 นางสาวณัฐวิภา เบ,าทอง

63123012323 นางสาวพิชญาภา ทองศรี

63123012324 นางสาวขวัญเรือน บุญกอง

63123012325 นางสาวรุจิรา สารสระ

63123012326 นางสาวสุพรรษา แก,ววงษา

63123012327 นางสาวพิชยา ประดับวงศ�

63123012328 นางสาวฐิติรัตน� พงษ�ศิริ

63123012329 นางสาววราลักษณ� ภูวงษ�

63123012330 นายจักรี วิริยาจิโรจน�พงษ�
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63123012331 นางสาววราภรณ� พันธ�ศิริ

63123012332 นายพุฒิพงษ� ตุ8มงาม

63123012333 นางอุไรวรรณ ทองวิเศษ

63123012334 นายธีระศักด์ิ มีมา

63123012335 นายชวิน  ัวันอาจ

63123012336 นางสาวรัตนาพร ชอบกล,า

63123012337 นางสาวสุนันทา สุพงษ�

63123012338 นางสาวศริญญา สุภาพ

63123012339 นางสาวสโรชา ผาท,าย

63123012340 นางสาวเสาวนีย� วิสัชนาม

63123012341 นางสาวรัชยา ฉันทลักษ�

63123012342 นางจินตนา พงศ�พิละ

63123012343 ส.อ.ธเนศพล สาระชาติ

63123012344 นางสาวพัชรินทร� บรรลือ

63123012345 นายชวลิต ขันทะมี

63123012346 นางสาวสายไหม หม้ันทอน

63123012347 นางสาวนัฐชยา สิทธิธรรม

63123012348 นางสาวพลอยพรรณิภา เสียงล้ํา

63123012349 นางสาวรุ8งฤทัย เทพคํา

63123012350 นางสาวป<ทมา รังษี

63123012351 นายเจตริน ยลพล

63123012352 นางสาวชมชนก ใจว8อง

63123012353 นางสาวสุปราณี สายที

63123012354 นางสาวชาริตา เพ็งแจ8ม

63123012355 นางสาวปณิชา รพีพัฒนา

63123012356 นายธานีวัฒน� ศรีไทย

63123012357 นางสาวพิชชาภา ทิพมาตร

63123012358 นางสาวสุทธิดา ประโลม

63123012359 นางสาวมาลินี แก,วพิลา

63123012360 นางสาวฉัตรปวีณ� เมษะพงศ�ศรี
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63123012361 นางสาวรัชฎาพร อามาตมุลตรี

63123012362 นายธนชัย แข็งแรง

63123012363 นายกฤษดา บัวรัตน�

63123012364 นางสาวสุกัญญา พาชอบ

63123012365 นายสถาพล สู8บุญ

63123012366 นางภวรรณตรี สุพรม

63123012367 นางสาวปJยาไทย ผู,มีสัตย�

63123012368 นายเด8นชัย จําปาเงิน

63123012369 นางสาวณัฐธายน� รัตนประสพ

63123012370 นางสาวรัตติยากร หอมชื่น

63123012371 นางสาวอภิรดี โรจนภักดี

63123012372 นางสาวดารณี ลาดหนองขุ8น

63123012373 นายสุชาติ บุญป<ญญา

63123012374 นางสาวอรวรรณ แว8นดี

63123012375 นายแสนประสิทธ์ิ สุภีกิจ

63123012376 นางสาววรุณญา ชาญชิตร

63123012377 นางสาวธิดาพร พุทธระสุ

63123012378 นางผลทวี ประสานดี

63123012379 นางสาวสมฤทัย ชัยมงคล

63123012380 นางสาวกาญจนา แก8นลา

63123012381 นางสาวรุ8งอรุณ เจริญบุญ

63123012382 นางสาวณัฐมล มุสิกสาร

63123012383 นายชินดนัย สุดน,อย

63123012384 นายสุวิทย� คณาศรี

63123012385 นางสาวชนัชชา มะลิงาม

63123012386 นายศรนรินทร� ไตรยวงค�

63123012387 นางแสงเดือน ศุภโกศล

63123012388 นางสาวรุจิราภา ไชยนรา

63123012389 นางสาวเสาวภา โคมชัย

63123012390 นางสาวสุวนันท� อุ8นคํา
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63123012391 นายธวัชชัย ดวงมณี

63123012392 นางสาวกฤษณา นามวิชา

63123012393 นางสาวณัฏฐณิชา ถนอมสุข

63123012394 นางสาววราภรณ� บุญตะวัน

63123012395 นายชาญฤทธ์ิ ลาดบาศรี

63123012396 นายจักรเพชร ประถมพันธ�

63123012397 นายชุติมา ปาณะวงศ�

63123012398 นางสาวกฤษณา จงราช

63123012399 นายสกุลจิตร� มูลคํา

63123012400 นายพรหมเมต จันทรจิตร

63123012401 นางสาวพัชราภรณ� คุณมี

63123012402 นางจิราวดี รัศมี

63123012403 นางสาวโสรญา พิมพ�หนู

63123012404 นางสาวรุ,งลาวัลย� อุ8นใจ

63123012405 นางสาวฉัตรสุดา เพชรรัตน�

63123012406 นางสาวอชรายุ สีหาบุตร

63123012407 นางสาวอุไรวรรณ ณะลุนลี

63123012408 นายกิตติชาญ ดอกคํา

63123012409 นางสาวสิริษา ทองประเสริฐ

63123012410 นางสาวกานต�ติมา สมโภชน�

63123012411 นางสาวปุณยาพร สมคิด

63123012412 นางสาวฐิติมา จันทร�เพ็ญ

63123012413 นางสาวเบ็ญจมาศ กตัญVู

63123012414 นายสุทธินันท� มีสิทธ์ิ

63123012415 นายวราวุธ ดุจมะยูร

63123012416 นางสาวอาทิตยา จึงวัมนานนท�

63123012417 นางสาวจิราภรณ� สุราโพธ์ิ

63123012418 นางศศิธร ทองมนต�

63123012419 นางสาวมณีวรรณ ดรุณพันธ�

63123012420 นายธนัญชัย จันทร�ศรี
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63123012421 นางสาวแว8นทิพย� บุญก,อน

63123012422 นางสาวธัญญะรัตน� ดีดวงแก,ว

63123012423 นางสาวอรญา บุรกรณ�

63123012424 นางสาวโสรยา พาเจริญ

63123012425 นางสาวกุศลสิริ อยู8สุข

63123012426 นางวาสนา แก8นแก,ว

63123012427 สิบตํารวจโทพลกร สุขเสริม

63123012428 นางสาวกชวรรณ พวงพันธ�

63123012429 นายณัฐพล อาชญาทา

63123012430 นายไชยนันทน� ปริโยทัย

63123012431 นายทรงวุฒิ จิตจักร�

63123012432 นางสาวธนาภรณ� บัวสาย

63123012433 นางสาวนันท�นภัส มนทอง

63123012434 นางพัชรี มีเที่ยง

63123012435 นายวิเศษ ปูคะศิลปW

63123012436 นายพิเชษฐ� หอมจิตร

63123012437 นางสาวพิชญานิน เรืองจันทร�

63123012438 นายธนวัฒน� จิตอารี

63123012439 นางชนิดา ผลพิบูลย�

63123012440 นายชัยยนต� นาคนวล

63123012441 นางสาวประภัสสร สันนะถา

63123012442 นางสาวรัติกร ดําเนิน

63123012443 นางสาวกชนันท� บุญมาชู

63123012444 นางสาวศิรินทิพย� เจริญย่ิง

63123012445 นางสาวขวัญสุดา เจริญศรี

63123012446 นางสาวนาถยา ชมภูพื้น

63123012447 นายกิตติวัฒน� โพธ์ิอ8อน

63123012448 นางสาวปาลิดา คงคูณ

63123012449 นางสาวสิริวรรณ จันทรศิริ

63123012450 นางสาวอัญมณี ทรัพย�ศิริ
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63123012451 นางสาวกาญจนา แผลงชีพ

63123012452 นายเชาวลิต ไชยดํา

63123012453 นายนันทวัฒน� ทองพุ

63123012454 นางสาวสุพัตรา ปJนะกัง

63123012455 นางสาวณัฐวรา คําหาร

63123012456 นางสาวพรพิมล ชิ้นแก,ว

63123012457 นายธีระพงษ� ทราธร

63123012458 นางสาวกาญจนา แสนมนตรี

63123012459 นางสาวศรัณญาภัทร ทองโคตร

63123012460 นางสาวจิตรดา ผันใจผ8อง

63123012461 นางสาวอมรรัตน� เรืองโสม

63123012462 นายณรงค�ศักด์ิ บุญชู

63123012463 นายรัตนศักด์ิ จันทะไทย

63123012464 นางสาวสุธาวี คุ,มไพร8

63123012465 นางสาวศุภาภินันท� จันทชํานิ

63123012466 นางสาวรัชนี ไชยรี

63123012467 นายชัยวิชิต ดอกคํา

63123012468 นางสาวยุพิน สาระธร

63123012469 นางสาวอรัญญา กาหาวงค�

63123012470 นางสาวจินตหลา เกษสุพันธ�

63123012471 นายอดิศักด์ิ อุปมัย

63123012472 นายณัฐดนัย โพธิสาร

63123012473 นางสาวรัตนา นนทวงค�

63123012474 นางสาวกันทิมา ดวงดี

63123012475 นายวัชรวิทย� อารีเอื้อ

63123012476 นางสาวอังศนา สุขยานุดิษฐ�

63123012477 นางสาวอลิสา ธนะวงศ�

63123012478 นายวัชระชัย บุตราช

63123012479 นางสาวนันทพร เอื้อเฟ\]อ

63123012480 นางสาวเตือนใจ หม่ืนสาย
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63123012481 นายทินภัทร ปาติปา

63123012482 นางสาวชลดา สารสุข

63123012483 นายภัครินทร� นางาม

63123012484 นางสาวณัฏฐ�สินี ภูกก

63123012485 นางสาวอิศราภรณ� ลาสิงห�

63123012486 นายเจริญ ไชยสิทธ์ิสร,อย

63123012487 นางสาวนฤมล ปุกสันเทียะ

63123012488 นายศศิพล จันทรารักษ�

63123012489 นางสาวณิชนันทน� วงศ�ใจ

63123012490 นายเดชวัฒน� ทองเทพ

63123012491 นายเทิดทูล ศรีบุญ

63123012492 นายธนโชติ อยู8เย็น

63123012493 นายสมควร บุญขาว

63123012494 นางสาวพนาทิพย� แสงฉวี

63123012495 นางสาวศดานันท� ทองสามัญ

63123012496 นางสาวนิธินันท� วิชาเทพ

63123012497 นายทองธวัช เหล8าเสถียรกิจ

63123012498 นายฐปกานต� วาปU

63123012499 นางสาวลภัสรดา ทองอาจ

63123012500 นายวชิราวุฒิ ทาสา

63123012501 นางสาวปรียาพร บุญชู

63123012502 นางสาววรพรรณ ชํานาญพนา

63123012503 นางสาวอรอุมา จันทร�เพ็ญ

63123012504 นายธนพศ ฤกษณะพงศ�

63123012505 นางสาววารุณี ครึ่งมี

63123012506 นายจีรพันธุ� เก้ียงเก8า

63123012507 นางสาวอฐิญา วอหล,า

63123012508 ว8าที่ ร.ต.ภานุพงษ� คิดถูก

63123012509 นางสาวจิรภรณ� สูงสุมาลย�

63123012510 นายวาณิชย� ส8องใส
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63123012511 นางสาวนิโลบล บุญพันธ�จันที

63123012512 นายวิทยา สันเทียะ

63123012513 นางสาวสร,อยทิพย� ทนเหมาะ

63123012514 นางสาวมาลินี วิเศษทักษิณ

63123012515 นายโกวิท พลาศรี

63123012516 นางสาวธิดารัตน� ปJตะโหตะระ

63123012517 นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ

63123012518 นางสาวนิตยา คัณทักษ�

63123012519 นางสาวสุพรรษา พรหล8อ

63123012520 นางสาวปานตะวัน อักษร

63123012521 นางสาวอรอุมา ศรีชนะ

63123012522 นายพงศกร บุญชาลี

63123012523 นางสาวชัญญานุช ตอเสนา

63123012524 นางสาวอภิญญา เกษมทวีศักด์ิ

63123012525 นางสาวขวัญแข พูลเพ่ิม

63123012526 นางสาวณิชากร ไผ8ม8วง

63123012527 นายจรัสพงษ� แก,วแรมเรือน

63123012528 นางสาวบุณรดา สามารถ

63123012529 นางสาวงามตา ผากา

63123012530 นางสาวเบญจมาศ ไตรพรม

63123012531 นายกิตติศักด์ิ แก,วโส

63123012532 นายอาคม คงเก8ง

63123012533 นางสาวภิญญาพัชญ� จันทร�เจริญ

63123012534 นายอัมรินทร� รุ8งเรือง

63123012535 นางสาวยุภา ศรีเวียง

63123012536 นายศราวุธ โคตรวงษา

63123012537 นางสาวนิสา ภักดีจุ

63123012538 นายปวริศ โสดาลี

63123012539 นายปฐมพงษ� สิทธิธรรม

63123012540 นางสาววนิดา สุพร
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63123012541 นางสาวเจนจิรา วงษ�แหวน

63123012542 นางสาวฤทัยพร บุตรัตน�

63123012543 นางสาวขนิษฐา ผิวชัย

63123012544 นางสาววราภรณ� ขันเขตต�

63123012545 นางสาวพัชราภรณ� สุขขา

63123012546 นางสาวอรทัย หมอกวงษ�

63123012547 นายนิธิรัฐ สิงคเสลิต

63123012548 ส.ต.อ.จตุรงค� แก,วประเสริฐ

63123012549 นายรัฐมนูญ รัตวาลย�

63123012550 นางสาวนรากร ทรัพย�ประเสริฐ

63123012551 ว8าที่ร,อยตรีหญิงเนาวรัตน� โพธ์ิเมือง

63123012552 นางสาวศศิรดา สุภาพ

63123012553 นางสาวศศิวิมล นักบุญ

63123012554 นางสาวสุภาพร ทองบุตร

63123012555 นางสาวพิมณัฐชา อุไร

63123012556 นางสาวสาวิตรี กัลยา

63123012557 นางสาวอัญชญาพร บัวดก

63123012558 นายเศรษฐบุตร มะโนบาล

63123012559 นางสาวยุพิน สัตยากุล

63123012560 นางสาวจารุวรรณ ปลีตา

63123012561 นายเมธาวี ดาทา

63123012562 นางสาวจุฬารัตน� อบอุ8น

63123012563 นายสุเทพ เก้ือกูล

63123012564 นางสาวณัฐกานต� เงานอ

63123012565 นางสาวบุษบา แซ8เต็ง

63123012566 นางสาวอัมรา พวงเพชร

63123012567 นางสาวพัชรินทร� ทองทิพย�

63123012568 นางสาวจิรวดี ท,าวอินทร�

63123012569 นางนงเยาว� วงศ�ป<ดสา

63123012570 นางสาวลักษณ�คณา พรมลี
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63123012571 นางสาวนันทิยา สุขประเสริฐ

63123012572 นางสาวรัตนา ชาญจิตร

63123012573 นางสาวสุพิชฌาย� ทาระ

63123012574 นางสาวกาญจพร กรไกร

63123012575 นางสาววรรณภา พิมพ�เสน

63123012576 นายพิรุณพล ซ,อนพิมาย

63123012577 นางสาวอาภาภรณ� ชาวไร8

63123012578 นางสาวสุจิตรา เสนานิคม

63123012579 นางสาวคําแก,ว พาที

63123012580 นายเพ่ิมศักด์ิ เเสงทอง

63123012581 นายเอกชัย พ8อนามแดง

63123012582 นางสาวปJยาภรณ� คันศร

63123012583 นางสาวนันทภรณ� ตีคิยานันท�

63123012584 นางสาววิชุดา คําด8วน

63123012585 นายชลาทร พรรณราช

63123012586 นางสาวปนิฐา บรรจง

63123012587 นายธีรุตม� บุญยะรัตน�

63123012588 นางสาววีรยา อุ8นท,าว

63123012589 นายอภิยุทธ แก,วทอง

63123012590 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยวัต

63123012591 นายวรเมธ ขันเงิน

63123012592 นายเจษฎากร วิลามาตย�

63123012593 นายภาสกร ชูศรีย่ิง

63123012594 นางสาวสุวนันท� ลาวเปUยง

63123012595 นางผกาพันธ� บุบผา

63123012596 นางสาวพรธิตา ภาคแก,ว

63123012597 นายวานิช นามวงษ�

63123012598 นางสาวกุลกันยา สําราญพงษ�

63123012599 นางสาวปุณฑริกา บุญเต็ม

63123012600 นายกิตติธัช สุทธะ
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63123012601 นางสาววิชุดา นามพล

63123012602 นางสาวศิริลักษณ� ปJดศักด์ิ

63123012603 นางสาวสุภาพร ทองโสม

63123012604 นายถาวร สีสาย

63123012605 นางสาวณดาพัณ ภูธนมหาโภคิน

63123012606 นางสาวกาญจนาพร กิมภา

63123012607 นางสาวเมธาวี สิงห�ใหญ8

63123012608 นายปกรณ�กิต พิศวงศ�เทวัญ

63123012609 นางสาวจารุณี ชาลี

63123012610 นางสาวกัญญารักษ� บุญโสภา

63123012611 นายอุดมศักด์ิ ไชยสุวรรณ

63123012612 ว8าที่ ร.ต.ชนินทร กองสุข

63123012613 นางสาวกมลพร เนียมขํา

63123012614 นายสหภพ จันครา

63123012615 นายปรเชษฏ� บั้งทอง

63123012616 นางสาววัชราพร จันทร�โท

63123012617 นางสาวทิติยา พรหมจันทร�

63123012618 นางสาวอณัชญา จันทร�สุขศรี

63123012619 นางสาวสายสมร รัตนา

63123012620 นายขจรศักด์ิ ขวัญมงคล

63123012621 นายพงษพร นามโนรินทร�

63123012622 นางสาวอนุสรา กันหาวัน

63123012623 นางสาวพนิดา เขียวมา

63123012624 นางสาวนัทถาพร ศรีสร,อยพร,าว

63123012625 นางสาวศศิวิมล จันทชุม

63123012626 นางสาววิไลวรรณ แก,วศรีใส

63123012627 นางสาวระติรส อุดมศักด์ิ

63123012628 นายราชันย� วันทวี

63123012629 นายณฐกร พันธ�เพชร

63123012630 นางรัชชิดา กล,าวิเศษ
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63123012631 นางสาวสาลินี สันดร

63123012632 นางสาวชญาพร สายแวว

63123012633 นายประพจน� ประสานพันธ�

63123012634 นายธีร� แสงทอง

63123012635 นางสาวศิริรักษ� ศรีสงคราม

63123012636 นางสาวภัทราพร ศรีสมบัติ

63123012637 นายอภิษฎา นาเมืองรักษ�

63123012638 นางสาวธนัญญา ป<ญญา

63123012639 นางสาวณิชกานต� เหล8าอยู8คง

63123012640 นายอรรถกร อ8อนมา

63123012641 นายวิชญ�พล ขอนพวง

63123012642 นางสาวอรวรรณ ซ,อนศรี

63123012643 นายอินทราริณี ชมภูเขา

63123012644 นางสาวไอยลดา ชนะชัย

63123012645 นางสาวธิติพร แก,วตา

63123012646 นางสาวจตุรพร ทรัพย�ปกรณ�

63123012647 นางสาวพรทิวา กลิ่นบัวแก,ว

63123012648 นางสาวจิตรา หัวดอน

63123012649 นางสาวปJยะวรรณ ปราสาร

63123012650 นายวิทยากรณ� ธรศรี

63123012651 นางสาวสุมิตรา ขิมอาภรณ�

63123012652 นางสาวศิริลักษณ� เจริญเขต

63123012653 นางสาววิภารัตน� ตวนบุตร

63123012654 นายศุภกฤต สุขบัติ

63123012655 นายอุดร วงค�ยศ

63123012656 นางสาวอติพร เดชกล,า

63123012657 นางสาวอรธิดา จันทร�กง

63123012658 นางสาวจินจุฑา หงษ�ทอง

63123012659 นายจิรวุฒิ สงครินทร�

63123012660 นางสาวจิรัชยา ชาแท8น
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63123012661 นางสาวปJยรัตน� ชํานิสาร

63123012662 นางสาวนฤภร เรืองฤทธ์ิ

63123012663 นางสาวอารยา ศรีดาพันธ�

63123012664 นางสาวจันทร�สุดา สมสุข

63123012665 นางสาวสายรุ,ง แสนทวีสุข

63123012666 นางสาวพัชรี ศรีวิชัย

63123012667 นางสาวยุวนารถ สุวรรณา

63123012668 นางสาวกษมา บุญภา

63123012669 นางสาวนงลักษณ� สลางสิงห�

63123012670 นายทศพร โอกาพันธ�

63123012671 นางสาวมลิษา สุภาพ

63123012672 นายธีรวัฒน� บุญบัง

63123012673 นางสาววรรณิศา สุดชารี

63123012674 นางอรอนงค� ศรีพรมรี

63123012675 นางสาวเพ็ญพักตร� เทียมทัด

63123012676 นางสาวปJยะนิตย� วงษ�เสนา

63123012677 นางสาวละมัย ศรีวรขาน

63123012678 นางสาวสุพัตรา ชมภู

63123012679 นายกิจจา จันทร�ห,างหว,า

63123012680 นางสาวจิราพัชร พลราช

63123012681 นายพูลทรัพย� จันทร�สมุด

63123012682 นางสาวพรแก,ว วอทอง

63123012683 นายพงศ�ธร สีมาวงษ�

63123012684 นางสาวจินต�จุฑาทิพย� วงศ�ไชย

63123012685 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีนวล

63123012686 นางสาวพัชฎาภรณ� พงษ�สุระ

63123012687 นางสาวลลิตา เจริญวิเชียรฉาย

63123012688 นายชะชัย สมบูรณ� มาก ทรัพย� 

63123012689 นางสาวธัญญรัตน� แก,วพวง

63123012690 นางสาวเกตศิริ บุญสา
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63123012691 นางสาววิสุดา พลเย่ียม

63123012692 นางสาวภาวินี ทะรินทร�

63123012693 นางสาวสุธาสินี ธงยศ

63123012694 นางสาวภควดี ไตรยวงค�

63123012695 นางสาวนิสนันท� นามศร

63123012696 นางสาวหทัยรัตน� กําทอง

63123012697 นางสาวมนัสดารัชต� ใจทน

63123012698 นางสาววรรณิศา นาคแสง

63123012699 นายสมเกียรติ จันดี

63123012700 นายณัฐณวรรธณ� ตะครามจันทร�

63123012701 นางสาวอัจฉรียา ย้ังใจ

63123012702 นางสาวปนัดดา ดวงคํา

63123012703 ว8าที่ร,อยตรีอนันต� นะวะดีแก,ว

63123012704 นายนรุตม� ไชยโย

63123012705 นางสาวจันทร�จิรา ดวงสนาม

63123012706 นางสาวสายธาร คะหาญ

63123012707 นางสาวโชติกา โกมลไพศาล

63123012708 นายกิตติพงษ� ชาลี

63123012709 นายฐกร เรืองสุขสุด

63123012710 นางสาวเกษสุรางค� สมสอน

63123012711 นายเจสันต� ศรีตะเขต

63123012712 นางบุษยาภรณ� เงาทอง

63123012713 นายวิชชากร บุญรินทร�

63123012714 นางสาวเจนจิรา จักษุมาศ

63123012715 นายวรสิทธ์ิ ปุนประวัติ

63123012716 นางสาวชุติกาญจน� บุญชุม

63123012717 นายพงษ�ทวี อาจศิริ

63123012718 นายสันติภาพ กวีกรณ�

63123012719 นางรัชนี สําเภา

63123012720 นางสาววันวิสา ผงผ8าน

หน,า 424 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012721 นายอภิชิต มาลัย

63123012722 นางสาวอมรประภา ชูรัตน�

63123012723 นายสุภภณ สวาสดิพันธ�

63123012724 นางสาวรุจิรฎา สิงห�ทอง

63123012725 นายวีระศักด์ิ บุญกอ

63123012726 นายนิพนธ� เกษมสุข

63123012727 นางสาวสุพัตรา ดวงดี

63123012728 นายธัญวลัย เพ่ิมทอง

63123012729 นางนันทพัทธ� เดชะคําภู

63123012730 นางสาวพรรณธิภา จันทร�ฉาย

63123012731 นายกิตติธัช ฉายผาด

63123012732 นางสาวโสภาพรรณ จตุหงษ�

63123012733 นายเอกสิทธ์ิ ดัชถุยาวัตร

63123012734 นายสุนนท� จันทร�แก,ว

63123012735 นายภัทรพล จันตะ

63123012736 นางสาวจิระวดี เพ็ญชาลี

63123012737 นางสาวยุภาภรณ� โสมรักษ�

63123012738 นางสาวพุฒินาท สุขเสริม

63123012739 นางสุมาลี ชนะกุล

63123012740 นางสาวศิริวรรณ บัวสด

63123012741 นายสายันต� โคสิตา

63123012742 นายสุระชัย มาระเนตร

63123012743 นางสาวนุชนารถ ราชบุปผา

63123012744 นายบวรทัต ดวงแก,ว

63123012745 นายอําพล เที่ยวทอง

63123012746 นางสาวแคทรีน บุญช8วย

63123012747 นางสาวทัศวรรณ จินพละ

63123012748 นางสาวอริสา พิมหา

63123012749 นางสาวอมรรัตน� ชมภูศรี

63123012750 นายสิทธิศักด์ิ เลิศชาญ

หน,า 425 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012751 นางสาวสุนิสา แถบน,อย

63123012752 นายพรชัย ขันทอง

63123012753 นางรัตนาวดี มุขขันธ�

63123012754 นางสาวปภัสรา ปาณาตี

63123012755 นางสาวเกษศิริ นงค�สันเทียะ

63123012756 นางสาวจุฑามาส ทองดี

63123012757 นางสาวณัฐวดี ลาลุน

63123012758 นายธีรนัย กอแก,ว

63123012759 นางสาวรุ8งนภา โฮมจุมจัง

63123012760 นายนิรันดร� รองเมือง

63123012761 นายอดิศักด์ิ พรมชาติ

63123012762 นางสาวกุลณัฐ บุญกอง

63123012763 นางสาวอรุณี ประทุมทอง

63123012764 นางสาวสุภาพร สําเภานนท�

63123012765 นางสาวป<ญจมา บุญป:อง

63123012766 นางสาวฐิติภัสร� นุชิตเกียรติสกุล

63123012767 นายพิสิษฐ ขันเงิน

63123012768 นางสาวสโรชา ธรรมดา

63123012769 นางสาวฐิติกาญจน� ศรีพลาย

63123012770 นายแสนศักด์ิ กลางแก,ว

63123012771 นางสาววิจิตรา ฝ<กทอง

63123012772 นายณรงค�ศักด์ิ เจริญศรี

63123012773 นางสาวเจนจิรา ไชยณรงค�

63123012774 นางสาวยุพาวรรณ คําภานิล

63123012775 นางสาวมนธิรา สิงห�ชู

63123012776 นายโรจน�วศิน เจริญนามเดชากุล

63123012777 นางสาวกัณณ�วรา เพียรดี

63123012778 นางสาวอรยา จันทร�แจ,ง

63123012779 นางสาวสุภิชญา เทพนา

63123012780 นายพรเพชร พลมาตย�

หน,า 426 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123012781 นางสาวสุนารี นิลเกตุ

63123012782 นางสาวลฎาภา พันวงศ�

63123012783 นางสาวสุรีรัตน� ซ่ือตรง

63123012784 นางสาววริศรา คําดวงศรี

63123012785 นางสาวชนัญธิตา ใชยศรีษะ

63123012786 นางสาวสุรพิชญาณ� โสดา

63123012787 นางสาวเครือกมล เครือเนียม

63123012788 นางทิพยรัตน� บรรพต

63123012789 นางสาวแคทลิยา วงษ�จันทร�

63123012790 นางสาวจุฑารัตน� แสนโท

63123012791 นางสาวงามตา ถุนาพรรณ�

63123012792 นายอภิสิทธ์ิ วิศววิสุทธ์ิ

63123012793 นางปJยะมาศ สุตมา

63123012794 นางสาวสุวนันท� ศิริผล

63123012795 นายเอกพงษ� เขียวอ8อน

63123012796 นางสาวบุศรินทร� บุญรินทร�B

63123012797 นางสาววิภาภรณ� ภาคโพธ์ิ

63123012798 นางสาวอินทิรา เอี่ยมโคกสูง

63123012799 นางสาวกิรติกา บุตรสัมฤทธ์ิ

63123012800 นางสาวกาญจนา เทศกูล

63123012801 นายไกรลาศ บุญแก,ว

63123012802 นางสาวประภาพรรณ สุภาโภชน�

63123012803 นายสุชาติ เกษีสังข�

63123012804 นายปวิชญา เหล็กกล,า

63123012805 นายชัชวิทย� อินทร�จันทร�ดา

63123012806 นายโชคทวี บุตรจันทร�

63123012807 นางสาวฐิติยาภรณ� จันดาวรรณ�

63123012808 นายณัฐวัตร พิพัฒน�พร

63123012809 นายพงศ�พีระ พิณโท

63123012810 นายธนโชติ สายทอง
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63123012811 นางสาวสุมิตรา ป<ญญาย่ิง

63123012812 นางสาวสุภาวดี ทองใส

63123012813 นางสาววัชราภรณ� บุญมาเรือง

63123012814 นางสาวนิติยา ทุมพัฒน�

63123012815 นางสาวเพ็ญพิมล ทองเทพ

63123012816 นางสาวอิศรา ทองโสม

63123012817 นางสาวนิรัชพร สังสกุล

63123012818 นางสาวณัฐนา เมืองโคตร

63123012819 นางสาวหนึ่งฤทัย สุทธิสําฤทธ์ิ

63123012820 นายสราวุฒิ ทีคําแก,ว

63123012821 นายณัฐพล โนนสูง

63123012822 นางสาววรภินันท� ภูมิสิทธ์ิ

63123012823 นางสาวจิณห�วรา เอราวัณโพธ์ิศรี

63123012824 นางสาวชุติมา ช8างศูนย�

63123012825 นางพรสวรรค� สารารัตน�

63123012826 นางสาวสุณิสา เครือวัลย�

63123012827 นางสาวณภัทร�ชนม� กุลสุวรรณ�

63123012828 นายพิษณุ นากกระแสร�

63123012829 นางสาวอัญชลี ผลศิริ

63123012830 นางสาวบุษราภรณ� พันนุมา

63123012831 นางสาวฐิติมา เหมือนแก,ว

63123012832 นางสาวศิริกาญจน� จ,อยนุแสง

63123012833 นายสันติภาพ อุทธสิงห�

63123012834 นางสาวสุทธิดา จันทสุข

63123012835 นางสาวธนาภรณ� ป<ญชาติ

63123012836 นางสาวสุธิดา ทานะมัย

63123012837 นายวิทยา ปJตโต

63123012838 นางสาวกัญจน�ชญา กภูทิน

63123012839 นายธนานุวัธน� นันทวัตร

63123012840 นางสาวอรุณี ถ่ินขาม
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63123012841 นางสาวอรณิช บุตรคํา

63123012842 นางสาวกนกวิภา มุ8งดี

63123012843 นางพิมพ�ณดา ประเสริฐพงษ�

63123012844 นางสาวจริยา สีดี

63123012845 นางสาวณัฐกาญจน� เพ็งแจ8ม

63123012846 นางสาวภริตา บานชื่น

63123012847 นางสาวพิมลวรรณ สุดโคตร

63123012848 นางสาวฉัตรมณี ประวิเศษ

63123012849 นางสาวเพ็ญสิตางศุ� เผ8าแสนเมือง

63123012850 นายคูณทรัพย� พงษ�สุระ

63123012851 นางสาวนงลักษณ� โคตพันธ�

63123012852 นางสาวนิภาพร แสงประจักร

63123012853 นางสาวสุทธิชา บุญสิทธ์ิ

63123012854 นางสาวโสภิดา ธานีโรจน�

63123012855 นายนันทพล เดชบุญ

63123012856 นางสาวโสภิตสุดา พิมวัน

63123012857 นางสาวพัชราวดี บุตรบุราณ

63123012858 นางสาวจิรารัตน� กีฬา

63123012859 นางสาวณัฐสุดา บุญทอง

63123012860 นายชานนท� ใจดี

63123012861 นายอธิศักด์ิ แสนเรียน

63123012862 นางสาวศิรินาฎ ธาตุบุรมย�

63123012863 นางสาวกนกวรรณ เพียรสุข

63123012864 นางสาวจิตราภรณ� น,อยวังคลัง

63123012865 นายธัชชัย โพธ์ิศรี

63123012866 นางสาวสุธิดา พายงูเหลือม

63123012867 นางสาวอรกัญญา สิงหร

63123012868 นางสาวอภัสรา กล,าหาญ

63123012869 นายวันชัย บุญสินชัย

63123012870 นางสาวอุมากร คําภิลัง
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63123012871 นางสาววนิดา พุทธาสมศรี

63123012872 นางสาวเกศสุดา ดวงเดือน

63123012873 นางนิศากร เฮงสิ

63123012874 นางสาวประภาวรรณ คาคําดวน

63123012875 นางสาวเจนจิรา บุญโปร8ง

63123012876 นายศุภชัย วงศ�เที่ยง

63123012877 นางสาวอรอุมา เสาะใส

63123012878 นางสาววรนิษฐา เพ็งพิเดช

63123012879 นายพิฆเนศ จันทรา

63123012880 นางสาววิชุดา ศรีบัว

63123012881 นางสิริวรรณ พวงนาค

63123012882 นางสาวชลธิชา เกิดศิริ

63123012883 นางสาวสุภาภรณ� ใจศรี

63123012884 นางสาวอุ8นเรือน คงดี

63123012885 นางจุรีพร ชายทวีป

63123012886 นายโกมุท แพนดร

63123012887 นางอัจฉรา พงษ�รัตน�

63123012888 นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ�

63123012889 นางสาวรัตติยา บุตรดี

63123012890 นางสาวศิริกุล ทองศรี

63123012891 นางสาวกานต�พิชชา ธรรมสัตย�

63123012892 นางสาวประกาย เขตสกุล

63123012893 นางสาวพัชรินทร� มิถุนดี

63123012894 นายชินวัตร� ภูแสนศรี

63123012895 นางสาวมธุรส เงาทอง

63123012896 นางสาวสุรีย�พร ผลสิน

63123012897 นางสาวิอมรรัตน� วรรณคําผุย

63123012898 นางสาวมนวิภา สมคะเน

63123012899 นางสาวปนัดดา ทองมี

63123012900 นางธนัชพร ส8งเสริม
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63123012901 นางสาวรัชนี เก้ือกุล

63123012902 นายปรีชา สาแก,ว

63123012903 นางสาวเจนจิรา ภูจิตรทอง

63123012904 นายนพพร บรรลือทรัพย�

63123012905 นางเจริญศรี ประธาน

63123012906 นายอัตตชัย จันสูง

63123012907 นางสาวรุ8งนภา ทองลือ

63123012908 นางสาวอรทัย แป:นหม่ืนไวย�

63123012909 นางสาวกัลยาศิริ แสงสว8าง

63123012910 นางสาวอชิรญาณ� นามจําปา

63123012911 นางสาวชนม�พิชา บุตรศรีจิระโชติ

63123012912 นางสาวจิราภรณ� บุญพิทักษ�

63123012913 นางสาวจุไรรัตน� ต,นสิน

63123012914 นางสาวจินตนา ทองสง8า

63123012915 นางสาวน้ําทิพย� พารักษ�

63123012916 นางสาวฐิติรัตน� ศิลโสภา

63123012917 นางสาวชญานิศ สุวรรณพงษ�

63123012918 นางสาวณัฐภาส� โพธ์ิทิพย�

63123012919 นายเฉลิมชัย ติดชม

63123012920 นางสาวภาวลี สังข�โพธ์ิ

63123012921 นางสาวศิริกฤษณ� เขียวกลม

63123012922 นางสาวจิรวรรณ ช8วยท,าว

63123012923 นายสงกรานต� เสน8หา

63123012924 นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร

63123012925 นางสาวนิธิกานต� คํามุงคุณ

63123012926 นางสาวศศิธร ศรีชาลี

63123012927 นายยุทธการ เสียงล้ํา

63123012928 นางสาวปุยฝ:าย แผ8นทอง

63123012929 นางสาวสุภาวดี พาสว8าง

63123012930 นางสาวลักษิกา ธิมา
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63123012931 นายวัลลภ เหลือล,น

63123012932 นางสาวฌัลลิกา บาอินทร�

63123012933 นางสาวยุภาพร วารี

63123012934 นางสาวนิตติยา แท8นทอง

63123012935 นางสาวทิพวรรณ มูลวงศ�

63123012936 นางสาวสุภาพร วรรณศิลปW

63123012937 นางสาวลําดวน จันครา

63123012938 นางสาววรณัน นามทะจันทร�

63123012939 นางสาวสุจิตรา สืบบุตร

63123012940 นางสาววิไลพร เห็มอ8อน

63123012941 นางสาวอรอุมา วงษ�มณี

63123012942 นายภัคพล อิ้มแตง

63123012943 นายณัฐวัตร ฝูงดี

63123012944 นายกําพล แก,วมีศรี

63123012945 นายนที หม่ืนหาวงค�

63123012946 นางสาววีรารินทร� สายสุพรรณ�

63123012947 นางสาวเหมือนฝ<น ศุภสุข

63123012948 นางสาวกฤติมา บุญศรี

63123012949 นางสาวสุนทรีลักษณ� เข่ือนสุวรรณ

63123012950 นายจิรชญามญชุ� คําเสียง

63123012951 นางสาวเบญญาภา บุญยงค�

63123012952 นางสาวชลิตา พลทา

63123012953 นายติณณภพ พรหมจารีย�

63123012954 นางสาววรรณภา กองพิมาย

63123012955 นางสาวสุรีรักษ� ไชยยงค�

63123012956 นายยอดย่ิง คําดี

63123012957 นางสาวศิริลักษณ� รจนัย

63123012958 นางสาวฉฎาภา สาโท

63123012959 นางสาวบุษกร สมบูรณ�

63123012960 นางสาวพรพิมล คงศรีบุตร
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63123012961 นายชวดล ศรีสําอางค�

63123012962 นางสาวลลิตา สมล,วน

63123012963 นางสาวธนพร กากแก,ว

63123012964 นางสาวภาราตี เรือนเจริญ

63123012965 นางสาวลลิตา ขันตินัติ

63123012966 นางสาวพิมพา แก,วมงคล

63123012967 นางสาวเกษร สร,อยจิตร

63123012968 นางสาวนุชนาถ รุ8งรัศมี

63123012969 นางสาวรุ8งทิพย� วงศ�ประเทศ

63123012970 นางสาวรัตติยา ผ,าขาว

63123012971 นางสาวบังอร ธุรี

63123012972 นางสาวณิชชา ละม,ายวัน

63123012973 นายพิทักษ� ตุลาดิลก

63123012974 นางสาวทัศวรรณ ดีคําพันธ�

63123012975 นางสาวสุวนิตย� นิลหลวง

63123012976 นางสาวเนาวนิตย� ชาชมราช

63123012977 นายวิชชากร วรรณทอง

63123012978 นางสาวพิศมัย กุติการ

63123012979 นางสาวจินตนา บุตรมาลา

63123012980 นายอํานาฏ รักชื่อดี

63123012981 นายศราวุฒิ พลบูรณ�

63123012982 นางสาวดรรชนี บุษดี

63123012983 นางสาวสิริลักษณ� รอบแคว,น

63123012984 นายวีระสัณห� แก,วคํา

63123012985 นายสหรัฐ เขียวหวาน

63123012986 นายกิตติพงษ� หงษ�ธรรม

63123012987 นางสาวพุทธรักษ� มะลัยทอง

63123012988 นางสาวพิสานี ทองแม,น

63123012989 นางสาวกนกรดา บุษบงค�

63123012990 นางสาวรวิภา อารมย�
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63123012991 นางสาววารุณี สารีเครือ

63123012992 นางสาวทัศณีวรรณ ทองคําพงษ�

63123012993 นางสาวสุดารัตน� หลักทอง

63123012994 นางสาววรรณฤดี สีลาชาติ

63123012995 นางสาวพจนาถ ประคองธรรม

63123012996 นายกฤษณะ เงาศรี

63123012997 นางอมรรัตน� วิระตา

63123012998 นางสาวสมจิตร� กังเตีย

63123012999 นางสาวธนิดา เครือสีดา

63123013000 นางสาวณัฐริกา ทองงาม

63123013001 นางสาวพลอยชมพู ปฐวีธนพงศ�

63123013002 นางสาวจิราภรณ� งามฉลวย

63123013003 นางสาวจินดารัตน� จันดีบุตร

63123013004 นายธนวัฒน� รักชาติ

63123013005 นางสาวศุภวัลย� ภาภิรมย�

63123013006 นางสาวสุพัตตรา สกุลแพง

63123013007 นางสาวราตรี พันที

63123013008 นางสาวจุไรวรรณ มูลสิงห�

63123013009 นายอัษฎาวุธ อาจวิชัย

63123013010 นางศศิธร ยอดสุรินทร�

63123013011 นายปริเยศ หาญพงศ�ศรี

63123013012 นางสาวสุนิสา วังคะฮาด

63123013013 นายเฉลิมพล ศรีเมือง

63123013014 นางสาวเกษศิรินทร� เสนุทิศ

63123013015 นางสาวทักษพร ปลุกใจ

63123013016 นางสาวสุปรียา ศรีสวัสด์ิ

63123013017 นางสาวกีต,า ผิวเงิน

63123013018 นางสาวจินดา เภาศิริ

63123013019 นายธนัฐพงศ� บุตรน้ําคํา

63123013020 นายศุภชัย ควรดี
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63123013021 นางสาวเปรมวดี สิริสัจ

63123013022 นายอนุพงษ� หงษา

63123013023 นางสาวปJยธิดา วุ8นบํารุง

63123013024 นางสาวิสินีนาฏ ไชยชนะ

63123013025 นางสาวอภิญญา หวังชื่น

63123013026 นางสาวธัญลักษณ� ศรีแพงมล

63123013027 นางสาวชิดชนก ดอนแก,ว

63123013028 นายเกียรติศักด์ิ แว8นใหญ8

63123013029 นายพิพัฒน�พงษ� จันตา

63123013030 นายธีรเจต นิธิยานันท�

63123013031 นายเทวมินทร� แสงดาว

63123013032 นางสาวสุนิสา นนธิจันทร�

63123013033 นางสาวปริยฉัตร วรภาพ

63123013034 นางสาวกันยารัตน� แสงสุริยะ

63123013035 นายธนภูมิ พรมเทพ

63123013036 นางสาวฉัตริกา โถบํารุง

63123013037 นางสาวพริม เพชรเอี่ยม

63123013038 นายกิตติธัช สีทนสา

63123013039 นายเกษมสันต� เชิดสุข

63123013040 นางสาวประภาพร บุบผานนท�

63123013041 นายทวีศักด์ิ แสงสุข

63123013042 นางสาวฉัตรชนก อ8อนศรี

63123013043 นายอิษรา อ8อนเกล,า

63123013044 นางสาวจิตราพร ถ่ินขาม

63123013045 นางสาวรัชนีกรณ� บุรัมย�

63123013046 นางสาวรัตติมาพร คูณทอง

63123013047 นางสาววิจิตรา พิมพ�นนท�

63123013048 นางสาวกมลทิพย� อนันตา

63123013049 นายธัญเทพ ทัพใจหาญ

63123013050 นายกฤตพล วิศิษฏ�ศิลปW
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63123013051 นางสาวกาญจน� หอมคมขํา

63123013052 นางอภิรวาณี ตุ,มสังข�ทอง

63123013053 นางสาวธาศิณีย� แสงผา

63123013054 นางสาวปJยธิดา บริหาร

63123013055 นายนิรันดร ดาศรี

63123013056 นางสาวศิระประภา ต้ังจิรกุล

63123013057 นางจุฑารัตน� คําศรี

63123013058 นางสาวจันทิมา ศรีสุข

63123013059 นางสาวอระยา สอนจันทร�

63123013060 นางสาวดวงใจ ธารารมย�

63123013061 นางสาวยุพดี พูลดี

63123013062 นางสาวสุดารัตน� ตระกูลสุข

63123013063 นางสาวพรอนงค� ส8งศรี

63123013064 นางสาววรินรําไพ ตระกูลรักษ�

63123013065 นางสาววรรณิศา คําศรี

63123013066 นายชัยวัฒน� ย้ิมเกิด

63123013067 นายอนุรักษ� สาทวงศ�

63123013068 นางสาวเจนริรา โสมทอง

63123013069 นางสาวอรวรรณ เขียวอ8อน

63123013070 นางสาวกัลยาณี สุทนต�

63123013071 นางสาวปริญญา ศาสตร�ปรีชาชาญ

63123013072 นายชัยณรงค� จันทบาล

63123013073 นางสาวพัชริยา จําปาอ8อน

63123013074 นางสาวกรวิการ� วนาลีโกศล

63123013075 ว8าที่ ร,อยตรี หญิงยุพิน โสภามา

63123013076 นางสาวขวัญศิริ บุทธิจักร�

63123013077 นายปฐมพร หนูดี

63123013078 นายวัชรพล ซาเสน

63123013079 นางสาววิกานดา เขียวขํา

63123013080 นายจิรพันธุ� ดวงอุปะ
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63123013081 นางสาวกัลยา อารีเอื้อ

63123013082 นางสาวจุติพร ภูเรือง

63123013083 นายชินวัฒน� ตรีธารทิพย�

63123013084 นายธิติต�กุล จันทรประทักษ�

63123013085 นายนราวุฒิ ทิวากรศศิธร

63123013086 นายขจรศักด์ิ พิมพ�พรสุทธ์ิ

63123013087 นางสาวอรวรรณ จันใด

63123013088 นางสาวปJยาภรณ� วราห�คํา

63123013089 นางสาวชาริญา ธีรจันทรางกูร

63123013090 นางสาวนราภรณ� โตมร

63123013091 นางสาววรชนก บุตรดี

63123013092 นางสาวนุชธิดา ไชยพันโท

63123013093 นางสาววรพิชชา ศิริยา

63123013094 นางสาวอรทัย พันทะปJว

63123013095 นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท�

63123013096 นางสาวปณิตา สายสุวรรณ�

63123013097 นางสาวนิตติยา สัสดี

63123013098 นางสาวนิภาพร หนองม8วง

63123013099 นางสาวจิราวรรณ ดอกพุฒ

63123013100 นางสาวปไธยา เหลาสิงห�

63123013101 นางสาวฐิติมา ดาราพันธ�

63123013102 นางสาวปาณิสรา พลอาจทัน

63123013103 นางสาวสุรีรัตน� ฤทธิคํา

63123013104 นายถนอมศักด์ิ สงพิมพ�

63123013105 นายจักรพันธ� ทําชอบ

63123013106 นางสาวพรยมล ภาชื่น

63123013107 นางสาวภีรดา ชํานิกุล

63123013108 นางสาววรางคณา จิตจักร

63123013109 นายพนารัตน� ต,นพรม

63123013110 นายรัฐกร แผ8นแก,ว
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63123013111 นายอนันต� สุวรรณธาดา

63123013112 นายกิตติวัฒน� จันทร�ลือชัย

63123013113 นายธีรางค�กูล พลศักด์ิ

63123013114 นายวีระพงษ� ทองสุข

63123013115 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิพิมพ�

63123013116 นางสาวณัฐกานต� วันคํา

63123013117 นางสาวอภิสรา โพธ์ิกมล

63123013118 นางสาวสุธิดา เชียงพิลา

63123013119 นางสาวธนวันต� ผิวขาว

63123013120 นางสาวพัชราภรณ� พรมจันทร�

63123013121 นายศรันย� เวียงสิมา

63123013122 นายอภิสิทธ์ิ ประทุมไข

63123013123 นายผดุงพล สุขสงวน

63123013124 นางสาวอภิลดา คําย้ิม

63123013125 นางสาวณพัสรา ทองออน

63123013126 นางสาวสุธาริณี รสหอม

63123013127 นางสาวธัญภา สนามไชย

63123013128 นางสาวกฤติยา ศรีสอาด

63123013129 นางสาวจิตราภรณ� ดุสฎีพงษ�

63123013130 นางสาวอัญชุลี ชูรัตน�

63123013131 นางสาวกวินนา ยาตรา

63123013132 นางสาวสมจิตร ลี้ตระกูล

63123013133 นางสาวปนิตา ป<ตธรรมวงศ�

63123013134 นางสาวพรสุดา พิพิธกุล

63123013135 นางสาวนิติพร ประวาฬ

63123013136 นางสาวเยาวลักษณ� เจริญฤทธ์ิ

63123013137 นางสาวพรรณิภา จักรสาร

63123013138 นางสาวจิตติมา การรัตน�

63123013139 นางสาวนันทัชพร ต้ังสูงเนิน

63123013140 ว8าทBี ร.ต.ปวริศ บัวหอม
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63123013141 นางสาวศศิญา โพธ์ิแก,ว

63123013142 นายปJติพัฒน� วงศ�สิกุล

63123013143 นางสาวณิชกุล แก,วมณี

63123013144 นางสาวอาภัสรา อุทัยกรณ�

63123013145 นางสาวอนุธิดา สุนา

63123013146 นางสาวรักษิณา พลรักษา

63123013147 นางสาวชลดา แข็งแรง

63123013148 นางสาวสุพัตรา ผิวทอง

63123013149 นายณัฐวุฒิ เหนBือพันธ�

63123013150 นายรุ8งนิรันดร� วันนาพ8อ

63123013151 นางจิราพร กําหอม

63123013152 นายคุณธรรม ไชยยงค�

63123013153 นางสาวทิพย�สุดา ทูลศิลปW

63123013154 นางสาวนันท�นภัส เครือวัลย�

63123013155 จ.ส.อ.ทวี สุจํานงค�

63123013156 นายวีระศักด์ิ ขันติวงศ�

63123013157 นางสาวนฤมล ลุยพิมพ�

63123013158 นางสาวจีรกาล สมพอง

63123013159 นางสาวบุณยานุช ขุนเมือง

63123013160 นางสาวรัชนีพร แก,วมณี

63123013161 นางสาวรัชนู ขาวฟอง

63123013162 นางสาวณัฐฐินันท� ไชยคุณ

63123013163 นางสาวกัลยาณี จันทร�ดวงศรี

63123013164 นางสาวธาริกุล วัฒนาธร

63123013165 นางสาวชุติมา เขาทอง

63123013166 นางสาวศิริลักษณ� พลอามาตร

63123013167 นายสุรชัย เมืองชัย

63123013168 นางสาวนวรัตน� ตองอบ

63123013169 นายสุทิน ชูวา

63123013170 นายวิทยา ชิณวงษ�
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63123013171 นายผจญ สิทธิสวนจิก

63123013172 นางสาววริศรา ผงผ8าน

63123013173 นางสาวสุนิษา แก,วพิลึก

63123013174 นายธนศักด์ิ เวทนา

63123013175 นางสาววิลาวัลย� สิงคาร

63123013176 นางสาวพัชรินทร� พลชนะ

63123013177 นายหนึ่ง พรรณโรจน�

63123013178 นางสาวยุวธิดา ป:องคํา

63123013179 นางสาวเบญจพรรณ ศิริโม,

63123013180 นางสาวลลิตา อรภาพ

63123013181 นางสาวจันทร�ฉาย ภาวะโคตร

63123013182 นางสาวรัชนก วงค�ลาโพธ์ิ

63123013183 นางสาวอภิญญา บุญบุตร

63123013184 นางสาวสโรชา ไชยรักษ�

63123013185 นางสาวระพีพร บุณแซม

63123013186 ว8าที่ร.ต.หญิงรุ8งนภา สุพิศ

63123013187 นางสาวศิริกาญจน� พันโยธา

63123013188 นางสาวณัฐธิดา อินทร�ทอง

63123013189 นางสาวสิริวิมล บุญตา

63123013190 นางสาวศุภนิดา เมทาสิงห�

63123013191 นายสนธยา บุญแย,ม

63123013192 นางสาวนุชธิดา วังมลหม8อม

63123013193 นางสาวฐิดาภรณ� โกเมน

63123013194 นางสาวกนิษฐา จันธิบุตร

63123013195 นางสาวไพลิน ผ8านพินิจ

63123013196 นางสาวทัศนีย� โพธ์ิสาราช

63123013197 นางสาวจุฑามาศ คําจันดา

63123013198 นางสาวเมพิชชา มหิสยา

63123013199 นายเอกชัย ผายบึงแก,ว

63123013200 นางสาวสุทธิดา สงสุข
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63123013201 นางสาวกิตติยา แสงสว8าง

63123013202 นายกันตินันท� เวชสาร

63123013203 นายปราโมทย� ป<ททุม

63123013204 นางสาวภัทราพร ราชโคตร

63123013205 นางสาวนิภาภรณ� สินธิทา

63123013206 นางสาวขติมา วงศ�สุนา

63123013207 นายวีรยุทธ ศรีสุมาตย�

63123013208 นางสาววิไลวรรณ แถบชาติ

63123013209 นางสาววรินทิพย� เขตคํา

63123013210 นางสาวประภาภรณ� ศรีวิเศษ

63123013211 นางสาวมณฑิดา ลาพันธ�

63123013212 นางสาววิดาวรรณ ชมภูประเภท

63123013213 นางสาวพงศ�ผกา พัชรานุ

63123013214 นางสาววันดี แก,วชนะ

63123013215 นางสาวธิติภรณ� สามันสวน

63123013216 นายพิธิวัฒน� ดําริห�

63123013217 นางสาวสุมีนตรา อินธิราช

63123013218 นายธนพล ดีเสมอ

63123013219 นายกิตติพนธ� จูมาพันธ�

63123013220 นายธนบูรณ� ลุงไธสง

63123013221 นายพิพัฒน�พล สุขเกษม

63123013222 นางสาวพรรณนิตรา พูลเพ่ิม

63123013223 นางชวัลรัตน� ป<ญญาไว

63123013224 นายภาณุพันธ� สายแก,ว

63123013225 นางสาวณัฐกุล หวานหอม

63123013226 นางสาวปJยะดา ใจยาว

63123013227 นางสาวพิชานันท� ยืนยาว

63123013228 นางสาวอรวรรณ รัมพณีนิล

63123013229 นายเอกภพ ศรีภูมิ

63123013230 นางสาวพิมประภา ปJดสาโย
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63123013231 นายกชกร กุลชรัตน�

63123013232 นางสาวทิพวรรณ สายแวว

63123013233 นางสาวปริดา แก,วดวงใหญ8

63123013234 นายธนเกียรติ ศุภสร

63123013235 นายเริญ สุขศรี

63123013236 นางสาววัชราภรณ� ก่ิงคํา

63123013237 นางสาวัBBBณัฏฐนันท� เสนิทัย

63123013238 นายธีรภัทร� ทิพย�ภูมิ

63123013239 นางสาววริษฐา อิงคสมภพ

63123013240 นางสาวจิระประภา ขันคํา

63123013241 นายสุรศักด์ิ ชาบุญเรือง

63123013242 นางสาวสุภาวิตา ทาดาวงษา

63123013243 นางสาวณัชชานันท� สร,อยเสนา

63123013244 นางสาวนิภาพร สุดามาตร�

63123013245 นางสาวลลิตา นาคํา

63123013246 นางสาวปาณิสรา ตันสิงห�

63123013247 นางสาวณัฐธิดา สมบัติ

63123013248 นายวัชริน แก,วกลึงกลม

63123013249 นายรุ8งอรุณ แสงชมภู

63123013250 นายชวลิต ถ่ินทัพไทย

63123013251 นางสาววิภาพร แสงขาว

63123013252 นายชนายุทธ ศรีคําแท,

63123013253 นางบัวผัน วงษา

63123013254 นายอรรถวุฒิ ตรีวาณิชย�

63123013255 นางสาวณัฐณิชา ศักด์ิสิงห�

63123013256 นางอรกัญญา ตินานพ

63123013257 นางสาวสุทธิกาญจน� ชมเมิน

63123013258 นางสาววราพร อ8อนภูธร

63123013259 นางสาวรุจิราพร ศรีพัทยากร

63123013260 นายสุดเขต ศรีโท
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63123013261 นางสาวกนกวรรณ ต,นสิน

63123013262 นางสาวไพรวรรณ ผลศิริ

63123013263 นายอรรณนพ หอมเนียม

63123013264 นางสาวชมพูนุช ศรีสอน

63123013265 นางสาวปวิณา ชิณโชติ

63123013266 นางสาวปธันชพร ดวงไข8ษร

63123013267 นางสาวธิดาพร ทองใบ

63123013268 นางสาวกุลณดา ชมภูพวง

63123013269 นางสาวธนิษฐา หาญกลาง

63123013270 นางสาววิวัฒนวดี กมล

63123013271 นางสาวสุวรรณา เพ็ชรพลอย

63123013272 นายเอกวิทย� บุญคุ,ม

63123013273 นายกิตติภูมิ ศรีสุธรรม

63123013274 นางสาวนิดตา ดอกพอง

63123013275 นายกฤษฎา บุษบารัตน�

63123013276 นางสาวธนาภรณ� ประสาร

63123013277 นางสาวณัฐรดา แท8นทองกุลจิรา

63123013278 นางสาวกมลชนก กุกุดเรือ

63123013279 นายศุภณัฐ เทียมทอง

63123013280 นางรินดา แก,วประโคน

63123013281 นายสุรชาติ ไชยพร

63123013282 นางสาวพาเพียน สิมาจารย�

63123013283 นางสาวละออ เรือนพิมพ�

63123013284 นางสาวมลยุพา แก,วดวงใหญ8

63123013285 นางสุจันทา บุตรสีทา

63123013286 นายพงศธร นําป<ญญา

63123013287 นายวสุพล พันธุระ

63123013288 นางสาวพรรณภัทร พาณิชย�ศิริ

63123013289 นายวัชรพงษ� นามบุญมี

63123013290 นางมัลลิกา ปะรุมรัมย�
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63123013291 นายเจด็จชัย สร,อยน้ํา

63123013292 นางสาวมณีรัตน� กล,าหาญ

63123013293 นายสุทธิพจน� บุญอุ8น

63123013294 นางสาวสุรีพร จงสมฤทธ์ิชัย

63123013295 นางสาวสุธาสินี จันทะชาลี

63123013296 นายอนุวัฒน� บุตรทองทิม

63123013297 นางวิภารัตน� แก,วนาง

63123013298 นางสาวปนัดดา ทองมวล

63123013299 นางสาวสิริลักษณ� พสุรัตน�

63123013300 นางสาวนุชจรี ศรีนวล

63123013301 นางสาวสมพร ยืนยาว

63123013302 นางสาววิลัยลักษณ� จูมแพง

63123013303 นางนฏกร ช,างจันทร�

63123013304 นายบรรณพต บุญโพก

63123013305 นางสาวกรัณฑรัตน� บุญที

63123013306 นางสาวปณิชา สุขจิตร

63123013307 นางสาวสุดารัตน� สีดํา

63123013308 นางสาวบุศรินทร� อนุรักษ�

63123013309 นางสาวปราณี พิลาดี

63123013310 นางสาวทัศนีย� เหลือล,น

63123013311 นางสาวญาณี ทรัพย�พูน

63123013312 นางสาวอศิรวรรณ สุยะรา

63123013313 นางสาวกรรณิกา ไกลบาป

63123013314 นายปฏิลักษณ� ทองอินทร�

63123013315 นายอภิวัฒน� ชาลี

63123013316 นางสาวจันทนา สมจันทร�

63123013317 นางสาวสุทัตตา วังคํา

63123013318 นางสาวรัชนีกร กงไกรกร8าง

63123013319 นางสาวศิริกานดา สาธร

63123013320 นายณัฐพงศ� พารา
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63123013321 นางสาวรัตนาพร โสมาบุตร

63123013322 นายสรไกร พวงชมภู

63123013323 นางสาวลิรดา สรายหอม

63123013324 นางสาวเกษราภรณ� อินราช

63123013325 นางสาวกนกวรรณ สุพิชญ�

63123013326 นางสาวนิรบล สัมพะวงศ�

63123013327 นางสาวภัททิรา ประทุมมา

63123013328 นางสาวเบญจรงค� บํารุงเมือง

63123013329 นางสาวสุดา ศรีไชยา

63123013330 นางสาวพรนภัทร� แก8นคง

63123013331 นางสาวชุติกาญจน� แก8นแก,ว

63123013332 นางสาวมัณทนา ศรีโยธี

63123013333 นางสาวนิสารัตน� มัคสมาน

63123013334 นางสาวสุทธิดา โสภาคํา

63123013335 นางสาวจริยา สมบูรณ�

63123013336 นางสาวชฎาพร ฉลาดรอบ

63123013337 นางสาวทิพย�บังอร ทองเลิศ

63123013338 นางสาวสุพัตรา รัตนะวงษ�ขันธ�

63123013339 นางสาวปJยนันท� อนันตภักด์ิ

63123013340 นายรัตนพงศ� ย่ิงยง

63123013341 นายจํารัส มานะเสน

63123013342 นายวีรวัฒน� บุตรดี

63123013343 นางสาววลัยลักษณ� วิภักด์ิ

63123013344 นางนวรัตน� พงษ�เพ็ชร

63123013345 นางสาวทรายทอง มาตาเดิม

63123013346 นางสาวณัฐกฤตา บุตรดี

63123013347 นายชานนท� อุณวงค�

63123013348 นายศุภสัณห� นรบิน

63123013349 นางสาวสุกัญญา โกมิพัฒน�

63123013350 นางสาวศิลิญทิพย� พลศักด์ิ
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63123013351 นางสาวมุทิตา ชาลาภคํา

63123013352 นางสาวพัชริดา วงษ�หาญ

63123013353 นายภราดร จันทร�ศรี

63123013354 นางสาวจิราวรรณ ย่ิงชาติ

63123013355 นายอลงกรณ� เอกทวีกูล

63123013356 นางสาววิลัยพร จารุการณ�

63123013357 นางสาวนภาพร บุญเข็ม

63123013358 นายณรงค�ชัย สามาเลิศ

63123013359 นายณัฎฐกิตต� เผ8าเพ็ง

63123013360 นางสาวสุดารัตน� เครื่องพาที

63123013361 นางสาวธนภรณ� อ8อนมณี

63123013362 นางสาวนฤมล บูระพิน

63123013363 นายวัชรพล จารุศิลปW

63123013364 นางสาวสุภิญญา แสงทอง

63123013365 นายกฤษฎา แสนสุมา

63123013366 นายณัฐพล ศิลาวงศ�

63123013367 นางสาวดํารงลักษณ� ป:องเขตต�

63123013368 นางสาวปนัดดา สาเกตุ

63123013369 นายอภิสิทธ์ิ พ8อสาร

63123013370 นายปธานิน เทียมแสน

63123013371 นางสาวอริยา สุภีย�

63123013372 นางสาวศิริรัตน� จันดํา

63123013373 นางสาวศุภิสรา ว8าเร็วดี

63123013374 นางสาวจตุพร บุญโสม

63123013375 นางสาวเกวรินทร� สังคะโห

63123013376 นางสาวจุฑาทิพย� ทีคําแก,ว

63123013377 นางสาวภัทรวรรณ อุณหรัตน�

63123013378 นางสาวสิริยาภรณ� สุริโย

63123013379 นายดุลยวัตร� จตุเทน

63123013380 นางสาวพนิดา เทพศรีหา

หน,า 446 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123013381 นางสาวอมรรัตน� วังคะฮาด

63123013382 นายธีระโชติ ขูลีลัง

63123013383 นายเอกพจน� กองพงษ�

63123013384 นายสุระชัย พัฒนะราช

63123013385 นางสาวจุฑาทิพย� แคนนอก

63123013386 นางสาวพัชรี ชะริชา

63123013387 นางสาวจุฑามาศ เวชกามา

63123013388 นางสาวภิภัทรภรณ� พิมพ�โคตร

63123013389 นางสาวเบญจมาศ ย่ิงหาญ

63123013390 นางสาวปJยนุช ไพรบึง

63123013391 นางสาวอัจจิมา แย,มบู8

63123013392 นางสาวอารียา สุนทรชัย

63123013393 นายสันติ ประทิน

63123013394 นางสาวธินีนาถ ร8วมจิตร

63123013395 นางสาวมัลลิกา สุผาวัน

63123013396 นางสาวทิพวัลย� วิมูลอาจ

63123013397 นางสาวพัทรศยา คํานนท�

63123013398 นางสาวปทุมมา ทองศรี

63123013399 นางสาวจรินธร งามแก,ว

63123013400 นางสาวธันยนีนท� ศิริวัจนางกูร

63123013401 นางสาวพิศมัย ฝQายแสง

63123013402 นายพีรพล จันทร�หม่ืน

63123013403 นางสาววรรณรดา บรรลือหาญ

63123013404 นางสาวศิริวิมล ยกพล

63123013405 นางสาวสายฝน สุขเปPง

63123013406 นางสาวยุวรี ไชยโกฎ์ิ

63123013407 นางสาวสายสมร เดชพละ

63123013408 นางสาวมนต�นิภา บุญสุภา

63123013409 นางสาวอรอนงค� จันทร�เรือง

63123013410 นางสาวนัจนันท� รัชฎา
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63123013411 นางสาวนภาลัย รองทอง

63123013412 นายกิตติภูมิ ชูรัตน�

63123013413 นายพงศ�ชนิศ จงใจจิต

63123013414 นางสาวปJยะวรรณ ศิลาเลิศ

63123013415 นายเสรีภาพ ศรีบุรี

63123013416 นางสาวณัฏฐ�ณภัทร สีหะนาจ

63123013417 นางสาวจิรัญญา บุญอุ,ม

63123013418 นางสาวสุณิสา หอมสมบัติ

63123013419 นางสาวกมลนิตย� พิศสุวรรณ

63123013420 นางสาวพิมพ�สิริ โมลิพันธ�

63123013421 นางสาวกาญจนา วังกุล

63123013422 สิบเอกสุรัตน� ใยคํา

63123013423 นางสาวนฤทัย นวะนิตย�

63123013424 นางสาวพนัชกร รอดคําทุย

63123013425 นางสาวอักษร พลเกตุ

63123013426 นายเชาวริน ผดาวัลย�

63123013427 นางสาววนิดา ภาดี

63123013428 นายวิชาธร เศรษฐรัตน�

63123013429 นายเอกลักษณ� สุรวิทย�

63123013430 นายนาวิน วิไลลักษณ�

63123013431 นางสาวกวินทิพย� สุกุล

63123013432 ว8าที่ ร.ต.หญิงธัญลักษณ� โคศรี

63123013433 นางสาวสุมาลี บุญเกิด

63123013434 นางอภัสนันท� บุญปก

63123013435 นางสาวปJยธิดา จันอุสาห�

63123013436 นางสาวพิชญา เชื้อทอง

63123013437 นางสาวเอื้องหลวง วงษ�ปลั่ง

63123013438 นายวทัญVู วิทยาขาว

63123013439 นางสาวกัญชพร พรมสวัสด์ิ

63123013440 นางสาวภัทรา สร,างดี
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63123013441 นางสาวไพรวรรณ กุคําใส

63123013442 นางสาววิภาดา ละอองดี

63123013443 นางสาววิชุดา แก,วแสน

63123013444 นางสาวหทัยชนก บุญเสริฐ

63123013445 นายธีรฉัตร ทองดี

63123013446 นางสาววิภาวรรณ คณานิตย�

63123013447 นางสาวรัชนีกร วงศ�นิล

63123013448 นางสาวพันนิดา จําปานาค

63123013449 นางสาวอารัตน�ดา อุตภู

63123013450 นางสาวอภิรดี สังข�ทอง

63123013451 นางสาวเนตรนภิส สายพฤกษ�

63123013452 นางสาววัลลภา ติณะรัตน�

63123013453 นางสาวก่ิงแก,ว สิงห�เงา

63123013454 นายวิฑูรย� ศิริมงคลพัฒน�

63123013455 นางสาวสุดารัตน� โคหนองบัว

63123013456 นายธนกฤต ธรรมทินโน

63123013457 นางสาวรุ8งนภา ติงสะ

63123013458 นายสุพจน� พูลเพ่ิม

63123013459 นางสาววนิดา ชาติชาย

63123013460 นางสาวอรุณรัตน� ดํามา

63123013461 นายอธิชาติ ทองขัน

63123013462 นางสาวนวรัตน� เนตรสาร

63123013463 นางสาวพัชรินทร� หงษ�เหิม

63123013464 นางภัทราวดี ป:อมมาตา

63123013465 นางสาวอัมพร บูรณ�เจริญ

63123013466 นางสาวสุพัตรา ปุนมาป<ตย�

63123013467 นางสาวภาวิณี ลี้ต๋ี

63123013468 นางสาวพิชญาดา ดวงจันทร�

63123013469 นางสาวสุดารัตน� ล้ําเลิศ

63123013470 นายพุฒิกร บุญขาว
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63123013471 นางสาวลัดดา ศรีเนตร

63123013472 นายสิทธิชัย เคนพรม

63123013473 นางสาวพุทธรักษา สิงห�ชู

63123013474 นายศักด์ิดา ธรรมป<ทม�

63123013475 นางสาวสุพัตรา อ8อนสุด

63123013476 นายปองพล หลักทอง

63123013477 นางสาวสุดาวรรณ โคชขึง

63123013478 นายไชโย รักษาสัตย�

63123013479 นางสาวจันทราวรรณ ชูรัตน�

63123013480 นางสาวนวลพรรณ สุระศร

63123013481 นางสาวอภิญญา แก8นเพชร

63123013482 นางสาวนิชา คณาชอบ

63123013483 นางสาวชลธิชา แก,วพิลา

63123013484 นางสาวปJยะนุช ยอดสิงห�

63123013485 นายธีรดนย� เลิศสิทธ์ิ

63123013486 นางสาวสิริวดี เสริมทรัพย�

63123013487 นางสาวกัญญาวีร� ยอดมาลี

63123013488 นางสาวเจนจิรา ชาติภูธร

63123013489 นางสาวอรทัย ภู8ทอง

63123013490 นางสาวกรรณิการ� รัตพันธ�

63123013491 นางสาวกานต�ธีรา ทะรารมย�

63123013492 นางสาวสรัญญา เพลินสมบัติ

63123013493 นางสาวกนกวรรณ ไตรมูล

63123013494 นางสาวธีระพันธ� องอาจ

63123013495 นายอรรณพ พรรณดวงเนตร

63123013496 นายฤทธิเกียรติ วิศิษฐ�สกุล

63123013497 นางสาวภัทรสุดา จันทร�ธรรม

63123013498 นางสาวกวิสรา เพ8งพิศ

63123013499 นางสาวกาญจนา จินดาศรี

63123013500 นางสาวรัศมี สุภาพ
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63123013501 ว8าที่ ร.ต.ปณิธาน ถามะพันธ�

63123013502 นางสาวศิริกุล ไพรจิตร

63123013503 นางสาวอริษา ผาสุข

63123013504 นางนฤมล เตโช

63123013505 นายศุภกฤต คีตภิรมย�

63123013506 นางสาวณัฐริกา ศิลากุล

63123013507 นายพีรพัฒน� ทองทิพย�

63123013508 นางสาวชมภูนุช เพียรคุ,ม

63123013509 นางสาวกนกพร คําสีแก,ว

63123013510 นางสาวเดือนเพ็ญ อ8อนลมหอม

63123013511 นางสาวแคทรียา เพ็งพา

63123013512 นางสาวเหมรัตน� นพคุณ

63123013513 นายพุทธธรรม มณีสุวรรณ

63123013514 ว8าที่ ร.ต.หญิงณัฐวรรณ สระแก,ว

63123013515 นายพงศกร ศิลาพล

63123013516 นางสาวณัฏฐา สุวรรณะ

63123013517 นางสาวพรรณกร แพงศรี

63123013518 นางสาวอัญชลี ส8งเสริม

63123013519 นายขวัญถ่ิน สมคะเณย�

63123013520 นายไอศูรย� สังข�ศรี

63123013521 นางสาววิไลวรรณ บุดดาวงษ�

63123013522 นางสาวจิระรัชฎา ประดับศรี

63123013523 นางสาวกานต�พิชชา ทองงอก

63123013524 นางสาวสุวนันท� ทิพอุตร�

63123013525 นางสาวสุดารัตน� คงสมบูรณ�

63123013526 นางสาวศศิวิรัล วงศ�สวัสด์ิ

63123013527 นายสมคิด เทวินรัมย�

63123013528 นางสาวเจนจิรา ใจทาน

63123013529 นางสาวพิฐชญาณ� พงศ�ศิริกุลธนา

63123013530 นางสาวศศิธร ทองหล8อ
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63123013531 นายกุลวรรธน� พุมมา

63123013532 นางสาวธนัชพร สามศรี

63123013533 นางสาวอังคณา หอมเสน

63123013534 นางสาวพิมพ�วิมล มุทาลัย

63123013535 นายรัฐพล วิเศษกิจจา

63123013536 นางสาวณัฐกานต� โกฎิหอม

63123013537 นางสาวยุพิน ยาสูญ

63123013538 นายเขมวัฒน� ยอดผล

63123013539 นายพยุงโชค เสาใบ

63123013540 นายอภิรักษ� ทิพวัน

63123013541 นางสาวนันทิกานต� วงค�พิลา

63123013542 นายนิพนธ� สนธิธรรม

63123013543 นางสาวสุดารัตน� เวียงธรรม

63123013544 นางสาวพิมพ�ภัช เรือนเจริญ

63123013545 นางสาวสุลัยรัตน� ดีเริ่ม

63123013546 นายธนวัฒน� ข8าสะโปน

63123013547 นายทัศไนย จารุสิทธ์ิ

63123013548 นางสาวศุภกานต� สมหมาย

63123013549 นายสิทธิชัย ศรีพันธ�

63123013550 นายเกริกกฤษณ� บุรัสการ

63123013551 นายธวัฒน� บุตรศรี

63123013552 นางสาวสุดา โพธ์ิเต้ีย

63123013553 นางสาวศรีสุดา พระสุนิน

63123013554 นางสาวยุรินทร�ดา เหมราช

63123013555 นายวีระชัย ผ8องบุรุษ

63123013556 นางสาวจิตติมา สนธิรักษ�

63123013557 นางสาวศศิวรรณ จ่ันรัตน�

63123013558 นางกัญญารัตน� พิลัย

63123013559 นายภควรรษ หารสาร

63123013560 นางสาวพัชริดา โพธ์ิงาม
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63123013561 นางสาวพิทยาภรณ� ศรีสัจจา

63123013562 นางสาวขวัญฤทัย ทองไทย

63123013563 นางสาวอรอนงค� ผาเพศ

63123013564 นางสาวนันท�นภัส ข้ันทอง

63123013565 นางสาวมณีรัตน� พุ8มพิกุล

63123013566 นางสาวอธิชา อนงค�

63123013567 นายบุญฤทธ์ิ บุญมานพ

63123013568 นายปJยพนธ� พันแสนแก,ว

63123013569 นางสาววิมลรัตน� ทุลันไธสง

63123013570 นางสาวเพียรนภา ผาริการ

63123013571 นางสาวพูนศิริ เดชพันธ�

63123013572 นายศิริวุฒิ พิมพ�หล8อ

63123013573 นางสาวสาวินี ขันธมูล

63123013574 นางสาวณิชชารุจ ถ่ินเจริญ

63123013575 นางสาวรุ8งอรุณ แก8นจันทร�

63123013576 นางสาวอารีรัตน� บุญปก

63123013577 นางสาวปรียาพร โชคชัย

63123013578 นางสาวจุฑารัตน� กรวยทอง

63123013579 นายอาณัติ เชื้อวังคํา

63123013580 นางสาวภิญญาพัชญ� เทียมทันวณิช

63123013581 นางสาวสิริยาพร น,อยโนนทอง

63123013582 นางสาวน้ําฝน สาระวงศ�

63123013583 นางสาวนิตยาพร วงค�พุฒ

63123013584 นางกฤษฎากร บุญศรี

63123013585 นางสาวณิชกานต� เสน8หา

63123013586 นายสันติ ศรีพรมษา

63123013587 นางสาวดวงกมล นีระพันธ�

63123013588 นางสาวพิชญธิดา รบกล,า

63123013589 นายชัยยุทธ วงศ�พันธ�

63123013590 นางสาวกฤษณา ผาบสิมมา
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63123013591 นายสุรศักด์ิ ประภาลิมรังษี

63123013592 นางสาวนันทนา สุวรรณ�

63123013593 นางสาวนันทวดี แสนทวีสุข

63123013594 นายสุเนตร ธนศิลปพิชิต

63123013595 นางสาวป<ญจมา ไพรสณฑ�

63123013596 นางสาวอภิญญา ผุดเพชรแก,ว

63123013597 นางสาวพนิดา จันทร�สอน

63123013598 นางสาวเกศศินี แก,วคําไสย�

63123013599 นางสาววาสนา วัดวงษา

63123013600 นางสาวสุภัตรา ทองกุล

63123013601 นางสาวอินทรา คําบาล

63123013602 นางสาวชลธิชา ประจันตะเสน

63123013603 นางสาวมินทร�ตรา ชาลือ

63123013604 นายทวีสิน ชุมหอม

63123013605 นายทรงวุฒิ มีธรรม

63123013606 นางสาววาสนา วงค�มาลี

63123013607 นางสาวชฎากร ทุ8นทอง

63123013608 นายธีระวัฒน� กาทอง

63123013609 นางสาวพรพิมล อาภรศรี

63123013610 นายญาณภัทร อัศวภูมิ

63123013611 นางสาวอริยา โคตะมะ

63123013612 นางสาวรุ8งทิวา บุญสุภาพ

63123013613 นายเจษฎา สาโท

63123013614 นางสาวพนิดา เดชมุงคุล

63123013615 นางสาวสุดาภา บุญประคม

63123013616 นางสาวนภาจรี ชินรี

63123013617 นายนพณัฐ ย่ิงสุข

63123013618 นางสาวสุจิตรา วิลาศ

63123013619 นางสาวกนกวรรณ พิกุลศรี

63123013620 นายเอกราช คุณมี
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63123013621 นางสาวศิตา ศรีกะสอน

63123013622 นางสาววิมพ�วิภา ขินาวัง

63123013623 นางสาวสใบภรณ� ยืนยง

63123013624 นายคมวิทย� ศรีวารีรัตน�

63123013625 นางสาวอภิชญา นิลเกษ

63123013626 นายนิพนธ� ไชยบุรมณ�

63123013627 นางสาวขนิษฐา นันโท

63123013628 นางสาวกฤตพร ธรรมรักษ�

63123013629 นางสาวอรอนงค� บันทะท,าว

63123013630 นางสาวชุติมันต� ทBีฆกุล

63123013631 นายธีระเดช คูหา

63123013632 นางสาวทัสดา ศรียะวงษ�

63123013633 นางสาวประภาสิริ พูลศรี

63123013634 นางสาวฐาปนาภา นาคยุติ

63123013635 นายโรมรัน เนินทอง

63123013636 นางสาววรรณวิภา อาบทอง

63123013637 นางสาวมณีรัตน� คํามุงคุณ

63123013638 นายเฉลิมเกียรติ ทองเกลี้ยง

63123013639 นางสาวนวพรรณ วรรณจู

63123013640 นางสาวเอื้อมพร เณนาคะ

63123013641 นางสาวกาญจนา รุ8งนภาเวทย�

63123013642 นางสาวแพรวนภา แสนทวีสุข

63123013643 นางสาวลําดวน วงค�คําพันธ�

63123013644 นางสาวระพีพรรณ สาลีบุญ

63123013645 นายสมภพ ถาวรพงษ�

63123013646 นางสาวกวินตรา อินทร�บํารุง

63123013647 นายภัทรพงศ� คําศรี

63123013648 นางสาวอรุณทิตา สิงห�ศร

63123013649 นางสาวนิศาชล นามสาย

63123013650 นายณัฐภาส สิงหโภชน�
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63123013651 นางสาวรัตนา โพธ์ิมูล

63123013652 นายธีรเทพ พะนัศรัมย�

63123013653 นางสาวจารวี อันทรบุตร

63123013654 นางสาววิกานต�ดา ศรีภูงา

63123013655 นายศิริชัย คํากอง

63123013656 นางสาวประภาพร ผ8องไสย�

63123013657 นายนพรัตน� สีเครือดง

63123013658 นางสาวพิมพ�ผกา นิยมกล,า

63123013659 นางสาวพัชรีพร ทองแสน

63123013660 นางสาวนิตติยา บุญรักษา

63123013661 นายธนิต ธิมาชัย

63123013662 นางสาวจุฑามาศ ดวงแก,ว

63123013663 นางสาวธิติมา วงษ�เจริญ

63123013664 นายเชษฐ�ชวาล บุญศักด์ิ

63123013665 นายนที กลีบฉวี

63123013666 นางสาวรัตนาภรณ� คนไว

63123013667 นางสาวสุวนันท� มูลสาร

63123013668 นางสาวสุจินตนา โชติแสง

63123013669 นายพงศกร ถาบัว

63123013670 นางสาวอัจฉราภรณ� สารการ

63123013671 นางสาวชนัตชญาน�นันท� ลําพองชาติ

63123013672 นางสาวน้ําฝน นิลมานะ

63123013673 นางสาววิติกาญจน� บุตรจันทร�

63123013674 นางสาวเจนจิรา สีเหลือง

63123013675 นายไชยยศ สีคังไพ

63123013676 นางสาวอัปสรสวรรค� ชะนีวงศ�

63123013677 นางสาวณัฏฐวราพร พยัคฆพล

63123013678 นางสาวณัฐวรรณ อันอาษา

63123013679 นางสาวชลธิชา โสภากัน

63123013680 นางสาวอนุสรณ� อัมพันธ�
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63123013681 นายทูนพิทักษ� จํานงค�การ

63123013682 นายสหรัฐ กองวัด

63123013683 นางสาวจิดาภา งามแพง

63123013684 นายสมควร ประดา

63123013685 นายพงศธร บุญเกิด

63123013686 นายชินวุฒิ ยางขันธ�

63123013687 ว8าที่ร,อยตรีศราวุฒิ ไชยพันธ�

63123013688 นางสาวอโรชา ไผ8ล,อม

63123013689 นางสาวอิสรียา หว8อถิ

63123013690 นางสาวกนกวรรณ ดาศรี

63123013691 นางสาวฐิติมา บุ,งทอง

63123013692 นายสุขสันต� เนียนกระโทก

63123013693 นางสาวณัฏฐนันท� โสดา

63123013694 นางสาวศัBนสนีย� ม่ันคง

63123013695 นางสาวนฤมล นิ้วทอง

63123013696 นายนิยม ยาวโนภาส

63123013697 นางสาวกิติยา บุญยะมาตย�

63123013698 นางสาวสุพัชชา คชอาจ

63123013699 นางสาวทิพากร อินทนพ

63123013700 นางสาวเนตรนรินทร� มีเถ่ือน

63123013701 นางสาวจิราพร ละพรมมา

63123013702 นางสาวโซธิรัตน� ทูลคํา

63123013703 นางสาวกาญจนา เยาว�ลักษณ�

63123013704 นายตันติกร ม่ิงขวัญ

63123013705 นางสาวประภัสสร ศรีวงศ�

63123013706 นางสาวณัฐนิชา ป<ญญา

63123013707 นางสาวปุณยนุช คหพลภัทร

63123013708 นางสาวนาถยา สายกระสุน

63123013709 นายปกรณ� บุญย้ิม

63123013710 นายฐาปกรณ� ชาติมนตรี
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63123013711 นางอังศุมาลิน พิมพ�จันทร�

63123013712 นางสาวสิริประกาย จารุกมล

63123013713 นางลัดดาวัลย� สุขยา

63123013714 นางสาวปJยะณิชย� โคตมา

63123013715 นางมนฐิน จิรังดา

63123013716 นายพีระพัฒน� ผาแก,ว

63123013717 นายพงศกร บุตรพรม

63123013718 นางสาววิมล พรมน,อย

63123013719 นางสาวณัฐชยา อุดเสน

63123013720 นางสาวเนตรนภา อาริจิตร�

63123013721 นางสาวรัชณี ไชยเพชร

63123013722 นางสาวพิชญาภัค หารไชย

63123013723 นายชัยวิชิต รุ8งโรจน�

63123013724 นางสาวจุฑามาศ พิบูลพงษ�

63123013725 นางสาวจิระรัชฎา วิเศษชลธาร

63123013726 นายสุริยา อุทโท

63123013727 นางสาววิไลพร วงค�เขียว

63123013728 นายลําพูน ใยคํา

63123013729 นายชาญวิทย� ต้ังเพียร

63123013730 นางสาวนภสร ชาริโท

63123013731 นางสาวศิริพร พาหา

63123013732 นางสาวกมลรัตน� พลพวก

63123013733 นางสาวจิราพร ชมภูพื้น

63123013734 นางสาวอัญชณา พรหมชาติ

63123013735 นางสาวจันทรา สิทธิศร

63123013736 นางสาวลลิตา เพ็งสว8าง

63123013737 นางสาวจิตรลดา สาทา

63123013738 นายวุฒิชัย ลําดวนหอม

63123013739 นางสาวนวรัตน� เจริญรอย

63123013740 นายอินทัช พุทธปอง
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63123013741 นางสาวจินตนา วิเศษชาติ

63123013742 นางสาวนิธิพร มุ8งมาตร

63123013743 นางสาวศศิกานต� ประเสริฐศรี

63123013744 นางสาวนิศารัตน� ตะวังทัน

63123013745 นางสาวประภัสสร พระสุริยะทุ8ง

63123013746 นางสาวธัญลักษณ� ทองหล8อ

63123013747 นางยุภาพร สาวิสิทธ์ิ

63123013748 นางสาวจิรัชยา ปวงสุข

63123013749 นางสาววัชราภรณ� ผ8องใส

63123013750 นางสาวสิวินีย� หม่ืนเจริญ

63123013751 นางจินดารัตน� เพ็ชรล,วน

63123013752 นายเสน8ห� หางสลัด

63123013753 นางสาวอรนุช ดีเลิศ

63123013754 นางสาวรัตน�ฏิยากรณ� หาชัย

63123013755 นางสาวป<ทมวรรณ ทีโย

63123013756 นางสาวปนัดดา มานะลี

63123013757 นายเสกสรร ศีลพันธ�

63123013758 นางสาววริศรา บุญประภาร

63123013759 นางสาวกฤติยา แก8นไทย

63123013760 นางสาวญาสุมินทร� อ8อนสนิท

63123013761 นางสาวภัทราวดี กมลบูรณ�

63123013762 นางสาวกานต�สินี วิศาลธนาสิทธ์ิ

63123013763 นางสาวรัตนาภรณ� บุญอาษา

63123013764 นายศิวกร รักนาค

63123013765 นางสาวกิติยา บุญยู,

63123013766 นางสาววิจิตรา แก,วกลม

63123013767 นางสาวภาวิณี เสนาใหญ8

63123013768 นายจตุพล ใสกระจ8าง

63123013769 นางสาวสุขสันต� สารบูรณ�

63123013770 นายเทียนชัย จันทร�หาญ
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63123013771 นายฉลองชัย บรรจโรจน�

63123013772 นางสาวฐาปนี ว8องไวตระกูล

63123013773 นายพันลพ บุญป<ญญา

63123013774 นางสาวจินตนา กาละพัฒน�

63123013775 นายวุฒินันท� อุป<ญญ�

63123013776 นางสาวพัชรี ธานี

63123013777 นายประพจน� เทพพรรทา

63123013778 นางสาวธวัลรัตน� เนียมกลิ่น

63123013779 นางสาวเกศินี พรมแสง

63123013780 นางสาวอนุรัตน� สัมฤทธ์ิ

63123013781 นายนนทศักด์ิ พิมพ�สุตะ

63123013782 นางสาวสุภานันท� ทองแลง

63123013783 นางสาวช8อนภา สิทธ์ิธัง

63123013784 นายอนันธพร นาเจิมพลอย

63123013785 นางสาวจุรีรัตน� ดาวเรือง

63123013786 นางสาวอัญธิกา ไชยมงค�

63123013787 นางสาวกฤติยาภรณ� สมคะเน

63123013788 นางสาวอรุณกมล ต. ประดิษฐ

63123013789 นางสาวปรียาพร อุณวงค�

63123013790 นายจักรินทร� สามี

63123013791 นายสุภัทรพงษ� สมนึก

63123013792 นายทิวา คําเรือง

63123013793 นายป<ญญา สาระภี

63123013794 นางสาวจริยา บุรณะ

63123013795 นางสาวสุพรรณี ดัดถุยาวัตร

63123013796 นางสาวรชศุลี ทองมหา

63123013797 นายทองจันทร� โจมสติ

63123013798 นางสาวศศิวรรณ ปรุงกระโทก

63123013799 นายภัทร รอนใหม8

63123013800 นางสาววรรณิษา แสงสุขวาว
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63123013801 นางสาวนภาวรรณ ครอบกระโทก

63123013802 นายธนพล นามนเสน

63123013803 นายวัชระ มูลเกษ

63123013804 นายธนภูมิ ลีนิน

63123013805 นางสาวรัตนา กองมณี

63123013806 นางสาวอภิสรา ผิวละมุน

63123013807 นางสาวพิชญาภัค บุญพา

63123013808 นางสาวชลธิชา ฉิมปJYน

63123013809 นางสาวสุภาพร สุขหอม

63123013810 นายนิติกร พันธ�โสรี

63123013811 นางสาวอมรรัตน� เลาล้ํา

63123013812 นางสาวธัญชนก ศรีชาย

63123013813 นางสาวนันทรัตน� คนยง

63123013814 นายกวินนภัส โสระเนตร

63123013815 นางสาวสมฤทัย งอนไถ

63123013816 นางสาวพิชญ�ณภัทร ดาวใส

63123013817 นางสาวณัฐวดี พากเพียร

63123013818 นางสาวกชกร วิสูญ

63123013819 นายอานันท� เพ็ญพักตร�

63123013820 นายสุพิศิษย� ฤทธ์ิชัยสงค�

63123013821 นางสาวพิมพ�เพ็ชร ไชยผา

63123013822 นายไพฑูรย� พงษ�ญาติ

63123013823 นายวีระศักด์ิ จินดาอินทร�

63123013824 นางสาวกัญญาณัฐ แนวจําปา

63123013825 นางสาวดาหลี แสนเคน

63123013826 นายเกรียงไกร แสนศรี

63123013827 นางสาววิไลพร ผิวอ8อน

63123013828 นางสาวเพ็ญประภา ชูชนะ

63123013829 นางสาวบุษกร วงค�คําชาญ

63123013830 นางสาวจุฑารัสมี กุลพันธ�
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63123013831 นางสาวพิมพ�จันทร� วรรณทอง

63123013832 นางสาวสกุล ปุราชะธรรมมัง

63123013833 นายคณิต คําศรี

63123013834 นางสาวจิรภิญญา จงงาม

63123013835 นางสาวขนิษฐา ทองผาย

63123013836 นางสาวณิชกานต� ใจเอื้อ

63123013837 นางสาวตะวันนา สังคะรินทร�

63123013838 นางสาวพรนภา สีดา

63123013839 นางสาวดรุณี สุลินทาบูรณ�

63123013840 นางสาวมนัสนันท� ยะรังวงค�

63123013841 นางสาวรพีพรรณ บุญรอด

63123013842 นายจิรเมธ สํารองพันธุ�

63123013843 นายอานนทวัฒน� แสงกระจ8าง

63123013844 นางสาวดุษฎี ศรีโยหะ

63123013845 นางสาวพิจิตรา สายแสง

63123013846 นายชัยรัตน� นรชัย

63123013847 นางสาวทักษิณา วิชาชัย

63123013848 ว8าที่ร,อยตรีจารุพันธ� อุทิตบุตร

63123013849 นางสาวสิริยากร วิสา

63123013850 นางสาวขวัญจิรา ย้ิมถนอม

63123013851 นางสาวกชพร นุเคราะห�

63123013852 นายจีรวัฒน� สุดสีดา

63123013853 นางสาววริศรา นามสิงห�

63123013854 นายนัฐพล สุดเพียร

63123013855 นายณัฐพล ศิริพันธ�

63123013856 นางสาวธาริณี ย่ิงวงค�

63123013857 นางสาวสกุลรัตน� วงษา

63123013858 นายอรุณ พันอินทร�

63123013859 นางสาวกาญจน�ทิตา จําปาต,น

63123013860 นายศุภวิชญ� นามวันทา
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63123013861 นางสาวศิริยากร สมานมิตร

63123013862 นางสาวราตรี อาจสาลี

63123013863 นางสาวจุฑามาศ อินตะนัย

63123013864 นางสาวอาริชา เชื้อพันธ�

63123013865 นางสาวอัญชลี คําภามูล

63123013866 นายธวัชชัย ไหวดี

63123013867 นางสาวพิมพ�ชนก นามเหลา

63123013868 นางสาวสุพัตรา นามบุตร

63123013869 นางสาวสุทธิดา สายโท

63123013870 นางสาวสมฤทัย ย่ีเข8ง

63123013871 นายณัฐดนัย ทวีโคตร

63123013872 นายอดิศร บุญคํา

63123013873 นางสาวนิภาพร ทวีศักด์ิ

63123013874 นางสาวจันทร�เพชร บุระ

63123013875 นางสาวพัชราพร รัตพันธุ�

63123013876 นางสาวสายน้ํา สีโสภา

63123013877 นายฉัตริน จิรพัชรศิริเลิศ

63123013878 นายพงษ�คณิต ภักดีล,น

63123013879 นายองอาจ ผ8องแผ,ว

63123013880 นายทวีชัย พุฒพันธ�

63123013881 นายรณน อํานวย

63123013882 นางสาวศิริกัญญา สุขชีพ

63123013883 ว8าที่ ร.ต.หญิงฐิตารีย�รัตน� อาญาเมือง

63123013884 นางสาวเกศรา พันชนะ

63123013885 นางสาวปJยนุช เหล8าออง

63123013886 นายพิฆเนศ กว,างขวาง

63123013887 นางสาวสงกรานต� นาชัยทอง

63123013888 นายมงคลยศ จุปะวันทอง

63123013889 นายโกมินทร� ทองกํ่า

63123013890 นางสาวศุลีย�ภัสร� พรมวิชัย
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63123013891 นายอนุชิต ดาลัย

63123013892 นายวรพล โสเสมอ

63123013893 นางสาวสุวิมล นะวะพิษ

63123013894 นายชาญยุทธ จันโทริ

63123013895 นางสาวจุฑามาศ พรมคุณ

63123013896 นางสาวกมลวรรณ กุดนอก

63123013897 นางสาวปณิดา มณีบู8

63123013898 นางสาวจุฑามาศ วิลาวรรณ

63123013899 นางสาวจุฬาภรณ� แพ8งพนม

63123013900 นางสาวนงลักษณ� พงษ�แสน

63123013901 นางสาวจันจิรา สุขเกษม

63123013902 นายสุทธินาถ ตาปนานนท�

63123013903 นายธีรภูวนัย สาสังข�

63123013904 นางสาวนภาวรรณ ศรีหล,า

63123013905 นางสาวมุทิตา พ8อสาร

63123013906 นางสาวชุติมา จันทะนะ

63123013907 นางสาวประภัสสรา ธรรมประเสริฐ

63123013908 นายทวีชัย ถ่ินขาม

63123013909 นางสาวรัตนา สุธาตุ

63123013910 ว8าที่ร,อยตรีหญิงเบญจพร สุพะผา

63123013911 นางสาวศศิประภา บุญขาว

63123013912 นางสาวณัฐธิดา ปJYนเจริญ

63123013913 นายอภิชัย อ8อนเทศ

63123013914 นางสาวเบญจมาศ ไหมทอง

63123013915 นางสาวเพ็ญโพยม โพธิจักร

63123013916 นางสาวน้ําฝน เสาทอง

63123013917 นางสาวสุพัตรา ก่ิงแก,ว

63123013918 นางสาวอารีกุล อุ8นเรือน

63123013919 นายกิจจา จําปาเรือง

63123013920 นางสาวภริตา จันทรวิมล
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63123013921 นางสาวพรรณิภา สุวรรณศรี

63123013922 นางสาวอณัญญา ชุมกลาง

63123013923 นางสาวหนูปรางค� ถนอมทรัพย�

63123013924 นางสาวอรพรรณ พรรณา

63123013925 นายจักรพรรดิ ทรารมย�

63123013926 นางสาวกมลรัตน� ตาระพันธ�

63123013927 นางสาววิรวรรณ ผิวอ8อน

63123013928 นางสาวรัชนีกร บุดดาลี

63123013929 นางสาวพัชราภรณ� พลเวียง

63123013930 นางสาวปวิณขนิษฐ วิเศษบํารุงเจริญ

63123013931 นายวรวุฒิ คําศรี

63123013932 นางสาวรัชนีวรรณ ญาติสมบูรณ�

63123013933 นางสาวนุชนารถ เลื่อนลอย

63123013934 นางสาวรุ8งนภา บุญใหญ8

63123013935 นางสาวมุฑิตา มุขมนตรี

63123013936 นางสาวนุสบา สิทธิจินดา

63123013937 นางสาวณัฎฐา มุคํา

63123013938 นางสาววิไลนุช ไชยรินทร�

63123013939 นางสาวสิดาพร มะผล

63123013940 นายวิทวัช นาวารี

63123013941 นางสาวสริตา แก,วสะเถียน

63123013942 นางสาวพรรณิภา ผังคี

63123013943 นางสาวอุไรวรรณ เกษแก,ว

63123013944 นางสาวสุนิษา โทแสง

63123013945 นางสาวหทัยรัตน� ไชยโคตร

63123013946 นางสาวผกาวรรณ บุญร8วม

63123013947 นางสาวชรัญดา บัวงาม

63123013948 นางสาวดวงจรัส ดวงบุษย�

63123013949 นางสาวสิริยากร ครผา

63123013950 นายประวิทย� ราชภักดี
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63123013951 นางสาวณัฐิดา ปสังคโท

63123013952 นางสาวเจนจิรา ติละบาล

63123013953 นางสาวพิชญาภัคณ� อินทร�จําปา

63123013954 นายวัชรพงศ� นาถมทอง

63123013955 นางสาวสุดารัตน� อุ8นอาสา

63123013956 นายประทีป แก,วสุข

63123013957 นางสาวหัทยา จําปาหอม

63123013958 นายอนุวัตร คํามุงคุล

63123013959 นางสาวมนัญชยาพร ห,วยทราย

63123013960 นางสาวฐปนีย� วงศ�คํา

63123013961 นางสาวอนุสรา พูลสุข

63123013962 นางสาวจินตนา นันตะบุตร

63123013963 นางสาวภัทราภรณ� ปอกเพชร

63123013964 นางสาวอภิญญา ศุขวัฒน�

63123013965 นางสาวนิตยา ศรีพลาย

63123013966 นางสาวนฤมล ปานทอง

63123013967 นางสาวสิริขวัญ ขันทอง

63123013968 นางสาวปรียารัตน� ประเสริฐสุข

63123013969 นางสาวพัชรีภรณ� ไชยสิทธ์ิ

63123013970 นางสาวนิ่มนวล เครือภูงา

63123013971 นายสุวัฒน�ชัย ทองสิงห�

63123013972 ว8าที่ ร.ต.หญิงรวีวรรณ รสจันทร�

63123013973 นายทีปกร สุพัฒน�

63123013974 นางสาวกชมล บัวนาค

63123013975 นางสาวนัฐนาฏ เบญมาตย�

63123013976 นายภัทรเดช ครุธทะยาน

63123013977 นางศิรินภา มีธรรม

63123013978 นางสาวภูริญา วังหม่ืน

63123013979 นางสาวกวีลักษณ� อินทร�ชู

63123013980 นางสาววาสนา ก่ิงสกุล
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63123013981 นางสาวชรินรัตน� แถวทัศน�

63123013982 นางสาวพัทยา หอมหล8ม

63123013983 นางฐิติมา ชุมสุข

63123013984 นางสาวธัญญา เพ่ิมศรี

63123013985 นางสาวรุ8งนภา เจริญเหลือ

63123013986 นางสาวสังวาลย� วงค�สุทา

63123013987 นางสาวเพ็ญผกามาศ ธรรมมิยะ

63123013988 นายอําพล พวงผกา

63123013989 นายนัฐพล ป<ญญาดิษฐ�

63123013990 นางสาวสุภาวดี เเก,ววัน

63123013991 นายสรวิชญ� สังวัง

63123013992 นางสาวสุกัญยา ประสานพันธ�

63123013993 นางสาวเจนจิรา ประดับศรี

63123013994 นางสาวเบญจมาศ วงศ�ตรี

63123013995 นายกิตติวัฒน� สุธาสถิตย�ชัย

63123013996 นางสาวเรณุกา โพธ์ิอ8อน

63123013997 นางสาวยุวนันท� สุขดี

63123013998 นายเธาวลักษณ� พลหล,า

63123013999 นางสาวปณิดา อุปสุข

63123014000 นางสาวนัฐณิชา ทิพมนต�

63123014001 นายชัชริน โชคเกิด

63123014002 นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ

63123014003 นางสาวจรัญญา บุญเอนก

63123014004 นางสาวปJยะนันท� หนุนชู

63123014005 นางสาววณิชชา พลสามารถ

63123014006 นางสาววนิดา หลักบุญ

63123014007 นางสาววันวิสา อินตา

63123014008 นางสาววรัญญา อุ8นตา

63123014009 นางสาวนัทวรรณ บุญพา

63123014010 นางสาวธัญญาทิพย� สดีวงษ�
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ระดับปริญญาตรี

63123014011 นายวันชัย พรมดี

63123014012 นางสาวหทัยกาญจน� คําดี

63123014013 นายภิญโญ พรมจันทร�

63123014014 นางสาวอารียา ย่ังยืน

63123014015 นางสาวธนพร ชูประเสริฐ

63123014016 นางสาวเพ็ญฉวี สีสิม

63123014017 นายณัฐวัฒน� เอื้ออรัญโชติ

63123014018 นางสาวยุภารัตน� พุทธรักษา

63123014019 นางสาวมยุรี คุณดิลกสิริเลิศ

63123014020 นายประพันธ�ศักด์ิ เปPนเสนาะ

63123014021 นางสาววราลักษณ� อุตอามาตย�

63123014022 นางสาวพรพิมล สิมมา

63123014023 นายภวาภพ นิลแสง

63123014024 นายพงศกรณ� ศรีสว8าง

63123014025 นางสาวอนุจิรา จันทร�สิงห�

63123014026 นายธนกร ม่ิงบุญประสาน

63123014027 นายกฤษณะ โทนแก,ว

63123014028 นางสาวจิราภรณ� เทศบุตร

63123014029 นางสาววนิดา พุฒซ,อน

63123014030 นางสาวศุจีภรณ� สุวรรณไตรย�

63123014031 นางสาวสุชัญญา ฐานวงศ�

63123014032 นางสาวสุวรรณา แก,วงาม

63123014033 นายยศธร ศุภนิมิตรกุลกิจ

63123014034 นางสาวอัจฉราภรณ� จันทร�ทรง

63123014035 นางสาวรัตติกาล ลุนลาน

63123014036 นางสาวณัฐฐา ภาผล

63123014037 นายชวัลวิทย� เครือสีดา

63123014038 นางสาวกัลยา สุวรรณวงศ�

63123014039 นางสาวมนชยา วาระสิทธ์ิ

63123014040 นางสาวศุภนิดา ดาโรจน�
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63123014041 นางสาวอรยา ชูรัตน�

63123014042 นางสาวประภาพร อุ8นศรี

63123014043 นางสาวมาลีวรรณ พูลงาม

63123014044 นางสาววริยา เหมหาญ

63123014045 นางสาวปาลิตา แสนสวาท

63123014046 นางสาวสุภาพร พิทักษ�

63123014047 นางสาวกรรณิกา คัทนะศรี

63123014048 นางสาวปราณี วงศรีเทพ

63123014049 นายเสรีชน ผลสิน

63123014050 นางสาวจุฑารัตน� คําผง

63123014051 นางสาวกรทิพย� ชุ8มขุนทด

63123014052 นายอรรถวุฒิ ศรีเมือง

63123014053 นางสาวนิชรา ทองสันต�

63123014054 นางสาวสิริปรียา ทัดศรี

63123014055 นายยุทธนากร นนทะวงค�

63123014056 นางสาวเพชรไพลิน โชติช8วง

63123014057 นางสาวอัจฉรา ปJYนเจริญ

63123014058 นายธนวัฒน� ก่ิงแสง

63123014059 นางสาวกมลลักษณ� กลับสุข

63123014060 นายพิริยะ กาญจนพันธุ�

63123014061 นางสาวเกษรินทร� ไชยนิท

63123014062 นางสาวอัจฉราภรณ� ทรการ

63123014063 นางสาวจุฑาธิป ผาดไธสง

63123014064 นางอัญชนา สีป<ด

63123014065 นายชนาธิป โคตรสินธุ�

63123014066 นางสาวณัฐพร สุรบุตร

63123014067 นายกิตติศักด์ิ อินตาจัด

63123014068 นางสาวพัชรีรัตน� พลทา

63123014069 นางสาวศิณีนาฏ อุภัยพรม

63123014070 นางสาวพรรุจี ชื่นบาล
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ระดับปริญญาตรี

63123014071 นายวิชรัตน� แผ8นพรหม

63123014072 นางสาวภัทรภร ผกาลา

63123014073 นายสามารถ กาญจนารัตน�

63123014074 นางสาวพัชริดา หล8าบรรเทา

63123014075 นายกริช กุมภวา

63123014076 นางสาวณัฐธยาน� สาระดํา

63123014077 นางสาวสุนันทา สืบกํ่า

63123014078 นางสาวดวงฤทัย นวลพักตร�

63123014079 นายธีรภัทร� ทองแสง

63123014080 นางสาวนิรชา ชมดี

63123014081 นายศิริวัฒน� ศักดิวงค� 

63123014082 นางสาวจินตนา พันธ�งาม

63123014083 นางสาวชัญญา มันธุภา

63123014084 นางสาวสุชัญญ�ญา เขมทองคํา

63123014085 นายสุรศักด์ิ ดวงเฉลิม

63123014086 นางสาวนิภาพร เชื้อคําฮด

63123014087 นางสาวอาทิตยา ชมพุฒ

63123014088 นายสายฟ:า สัตบริภัณฑ�

63123014089 นางสาวนัดดา เชยชมพงษ�

63123014090 นางธัญพิชา ไล,เลิศ

63123014091 นายราชพงศ� สิงคเสลิต

63123014092 ว8าที่ ร.ต. หญิงปนิดา จันทร�สด

63123014093 นางสาวปทุมวดี ศรีธัญรัตน�

63123014094 นางสาวเพ็ญนภา วิฑูรย�พันธุ�

63123014095 นางสาวระพีพรรณ อาษาพล

63123014096 นายเอกชัย แก,วม่ัน

63123014097 นายวิษนุกร สุขย่ิง

63123014098 นายปJโย ใจเอื้อ

63123014099 นายธนวัฒน� วรรณพัฒน�

63123014100 นางสาววิไลวรรณ แสงใบ
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ระดับปริญญาตรี

63123014101 นางอ8อนตา เสวยสุข

63123014102 นายมนัสพล คําแก,ว

63123014103 นายเทวัญ สิทธิป<ญญา

63123014104 นายศักดา หวังเก้ือกูล

63123014105 นายเฉลิมศิลปW อุภัยพรม

63123014106 นายสันติภาพ พูลพันธ�

63123014107 นางสาวศิริรัตน� ธรรมนิยม

63123014108 นายรณธรรม ขาวประทุม

63123014109 นายธีระ พุ8มชุมพล

63123014110 นางสาวธัญชนก มงคล

63123014111 นางสาวจิราภรณ� จิตมงคล

63123014112 นางสาวีณีรวรรณ รักษาพันธ�

63123014113 นางสาวภริดา พลเดช

63123014114 ว8าที่ ร.ต.หญิงทิพวัลย� ศิลาจันทร�

63123014115 นางสาวมาริสา ภูวังแพน

63123014116 นางสาวระติมา ทานุมา

63123014117 นางสาวพิไลลักษณ� โด8งวิริยะกุล

63123014118 นายอดิศร สุระโคตร

63123014119 นางสาววราภรณ� ศรีแก,ว

63123014120 นายอาทิตย� คูณโท

63123014121 นางสาวเกษกนก วิทยาขาว

63123014122 นางสาววิชชุดา ระเมียดดี

63123014123 นายสิทธิชัย แวววงศ�

63123014124 นางสาวพิมจันทร� วิลาวรรณ�

63123014125 นางสาวชมพูนุท ชมวีระ

63123014126 นางสาวละอองดาว ดวงแก,ว

63123014127 นางสาวรสิตา มณีวรรณ

63123014128 นางสาวปวีณา ราวินิช

63123014129 นางสาวรัญชิดา ป<ญญา

63123014130 นางสาวเยาวเรศ วิชาพูล
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ระดับปริญญาตรี

63123014131 นางสาวเจนจิรา สีหะวงษ�

63123014132 นางสาวอลิษา จอมจุมพล

63123014133 นางสาวสุวารี เขียวอ8อน

63123014134 นางสาวนุชจิรา พูพวง

63123014135 นางสาวจุไลพร น้ําเงิน

63123014136 นางสาวสุภาพร อนุชาติ

63123014137 นางสาวภคมน มุกดาธนพงศ�

63123014138 นางสาวโสภิดา วันดีรัตน�

63123014139 นางสาวกมลพร มหาโยธิน

63123014140 นางสาวเนตรนภา สุภาสุข

63123014141 นางสาวปภัชญา สายชนะ

63123014142 นางสาวปวีณา ชมภูพาส

63123014143 นางลินดา วงศ�ใหญ8

63123014144 นางสาวโชติกา จารัตน�

63123014145 นางสาวกุลพิลาส สระแก,ว

63123014146 นายอนุชาติ มาตย�จันทร�

63123014147 นางสาวพัชราภรณ� ทํานุ

63123014148 นางสาวยุวดี สมโสภา

63123014149 นางสาวรัตนา เชื้อสิงห�

63123014150 นางสาวป<ญกร นิลแก,ว

63123014151 นางสาวขวัญสุดา สุมังคละพันธ�

63123014152 นางสาวสุทัตตา ศรีลาชัย

63123014153 นางสาวสไบทิพย� ภูศิลาแทน

63123014154 นางสาวพัชรี เล็บขาว

63123014155 นางสาวเมธินี สารสินธุ�

63123014156 นายธีระพงศ� ควรชม

63123014157 นางสาวสุภารัตน� จิระพงษ�สุวรรณ

63123014158 นายภาณุพงศ� ธงแถว

63123014159 นายปฏิภาณ ประจักษ�จิต

63123014160 นางสาวณัฐมล บุญวงค�
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ระดับปริญญาตรี

63123014161 นางสาวขวัญชีวา บุดดา

63123014162 นางสาวศุภลักษณ� ปJดตาลําพัง

63123014163 นางสาวศรัณยา ชลาลัย

63123014164 นายอุดมพร สุภิษะ

63123014165 นางสาวจุฑาทิพย� วงค�งาม

63123014166 นางสาวพรศิริ รักษาพล

63123014167 นางสาวกุสุมา คํานาทิพย�

63123014168 นายอดิศร เด8นดวงเดือน

63123014169 นายณัฐพล นามวัน

63123014170 นางสาวอภิญญา พิมพ�กินรีย�

63123014171 นางสาวพิมพ�ชนก โสภากุล

63123014172 นายสถาพร ดีไข8

63123014173 นายกิตติ พิกุลศรี

63123014174 นางสาวพัทรียา หงษ�ศิริ

63123014175 นางสาวคมคาย สายหม้ัน

63123014176 นางสาวจิราลักษณ� เสริมทรัพย�

63123014177 นางสาวณลิตา นพคุณ

63123014178 นางสาวสุภาพร สิงห�ทองรัตน�

63123014179 นางสาวพิชญา งามสิทธ์ิ

63123014180 นางสาวกชพร อินตะนัย

63123014181 นายสิทธิศักด์ิ ชาญชิตร

63123014182 นายวบงกรณ� วงพินิจ

63123014183 นางศรินรัตน� บัวงาม

63123014184 นางสาวสุดาพร จอกทอง

63123014185 นางสาวมะลิวัลย� บุญเสริม

63123014186 นางสาวศิริรัตน� แสงกล,า

63123014187 นางสาวอวัสดา อุตศาสตร�

63123014188 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิณรงค�

63123014189 นางสาวพิมพ�พิศา มุลตรีภักด์ิ

63123014190 นายชัยรัตน� ผลจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

63123014191 นางสาวลัดดาวัลย� จันใด

63123014192 นางสาวภัทรพร รุ8งเรือง

63123014193 นางสาวพรพรรณ ธูปน้ําคํา

63123014194 นางสาวณัฐรส เหลาคํา

63123014195 นางสาวณัฐฐาพร ธรรมจักร�

63123014196 นางสาวภรณ�ปรียา บุญญา

63123014197 นางสาวพิชญา ชุนแสนดี

63123014198 นางสาวทิพย�ภาภรณ� ยางสุด

63123014199 นางสาวธนิษฐ�ศิกานต� สมรักษ�

63123014200 นางสาวนิลาวัณย� ใยนนท�

63123014201 นางสาวแก,วสุดา เขียวอ8อน

63123014202 นางสาวโชติกา วรรณทะวงษ�

63123014203 นายเวหา ไตยวงศ�

63123014204 นางสาวจิตรานุช แสงวงค�

63123014205 นางสาวพรทิพย� ไชยสมเดช

63123014206 นายธีรวัฒน� สักการี

63123014207 ส.ต.ท.สนั่น สีมาทอง

63123014208 นายพรศิลปW เสมานู

63123014209 นางสาวสุมิตรา คํามีแก8น

63123014210 นางสาวอารีรัตน� บุตรพันธ�

63123014211 นางสาวทิพย�สุดา กิจทวี

63123014212 นางสาววราภรณ� แซ8ลิ้ม

63123014213 นางสาววนิดา อสิพงษ�

63123014214 นายดนัย สัจจานนท�

63123014215 นายกฤษฎา วงษ�สินธ�

63123014216 นางสาวจักรีทิพย� ศรีคําแซง

63123014217 นางสาวพัชรี มีสติ

63123014218 นายณัฐณรงค� ไตรยสุทธ์ิ

63123014219 นางสาวจิราภรณ� สุขล,น

63123014220 นางสาวธยานี เสียงหวาน
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63123014221 นายวัชรพล บุญรับ

63123014222 นางสาวจีริสุดา คําผา

63123014223 นางสาวกานติมา ตะเคียนเกลี้ยง

63123014224 นางสาวอารีรัตน� จัดกลาง

63123014225 นางสาวสุธิดา พลกัลปW

63123014226 นายปรัชญา ตรีสูนย�

63123014227 นางสาวพัชรินทร� มีเพ็ชร

63123014228 นางอรชอน ศรีเสมอ

63123014229 ว8าที่ร.ต.หญิงวิชุดา พุทธาสมศรี

63123014230 นางสาวชลิตา วงศ�สง8า

63123014231 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักด์ิ

63123014232 นายสมพร วรรณพราหมณ�

63123014233 นางสาวยลดา ไลไธสง

63123014234 นางสาวเกษราวรรณ เสาเวียง

63123014235 นางสาวพิชญ�ชาภัส สุภลักษณ�ทวีกิจ

63123014236 นางสาวสุปราณี ชุมจันทร�

63123014237 นางสาวอุลัยรัตน� โมฬา

63123014238 นางสาวชนก เต็มใจ

63123014239 นางสาวกนิษฐา ม่ิงมูล

63123014240 นางสาวศุภาวรรณ กุลบุดดี

63123014241 นางกรกนก เย่ือใย

63123014242 นางสาวชุติกาญจน� บุญพรหมมา

63123014243 นางสาวธิดารัตน� บุญจริง

63123014244 นางสาวชุลีพร อินทร�ศรี

63123014245 นางสาวศุภนิดา ไตรราช

63123014246 นายโสริยะ สันดร

63123014247 นางสาวนิตยา นักผูก

63123014248 นางสาวสุภาวดี สุรพัฒน�

63123014249 นางสาววราภรณ� พิมพาวงศ�

63123014250 นางสาวแสงจันทร� เหลาทอง
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63123014251 นายสุพล จันทร�ไทย

63123014252 นางสาวผ8องสุภา ทองศรี

63123014253 นายนันทปรีชา มงคลกุล

63123014254 นายอรรถสิทธ์ิ อิ่มใจ

63123014255 นางสาววราภรณ� คําหา

63123014256 นางสาวพรนิภา ไชยโย

63123014257 นางสาวฐิติพร ใจภพ

63123014258 นางสาวกาญจนา บุญเสริม

63123014259 นางกัญญาพัชณ� โสภา

63123014260 นางสาวรุจิรา ป<สสาจันทร�

63123014261 นางสาวนันทชา สุนทร

63123014262 นางสาวรัตนา แท8นทอง

63123014263 นายอดิศักด์ิ ระวัน

63123014264 นางสาวมลฤดี คําแน8น

63123014265 นายเขมชาติ สันตพันธ�

63123014266 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิขาว

63123014267 นางสาวอนิสา บุญดี

63123014268 นางสาวจิราพร ขันท�ขวา

63123014269 นายชัยมงคล บุญคํ่า

63123014270 นางสาวศิริลักษณ� บุญสิงห�

63123014271 นางสาวจันธิรา ประดวงชื่อ

63123014272 นางสาววิภาพร จันทร�ดี

63123014273 นางสาวอรสา เอื้อวงศ�

63123014274 นางสาวพรภิรมย� ลบไทยสงค�

63123014275 นายวีรภัทร ดาวัน

63123014276 นางสาวศุภาวรรณ โพธ์ิศรีทอง

63123014277 นายอาทิตย� แสงกล,า

63123014278 นางสาวอรวรรณ บุญชน

63123014279 นายภานุวัฒน� ไชยวรรณ

63123014280 นางสาวมาลัย จันทร�กุล
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63123014281 นางสาวปานชีวา ยงทวี

63123014282 ว8าที่ร,อยตรีกรรณิการ� คํามินเศษ

63123014283 นางสาวพัชรพร เมืองจันทร�

63123014284 นางสาวดาริน ศรีทองธรรม

63123014285 นางสาวอนุชสรา กะการดี

63123014286 นางสาวกนกวรรณ วิเศษการ

63123014287 นางสาวจิราทร นามพิชัย

63123014288 นางสาวมณีรัตน� อรศรี

63123014289 นางสาวจันทร�สุดา สิงห�ขันธ�

63123014290 นางสาวนนธิชา สายทอง

63123014291 นายรัตนพล ชาติมนตรี

63123014292 นายภูวดล พงค�พีละ

63123014293 นางสาววารุณี บูรณะ

63123014294 นางสาวจรรยา วิเชียรภักดี

63123014295 นางสาวภาวินี จําศรี

63123014296 นางสาวภัทรวดี มณีพิมพ�

63123014297 นายธนกร ไชยชาติ

63123014298 นายรามิล แคนติ

63123014299 นางสาวอภิชญา คุณสมบัติ

63123014300 นายนัฐพล มีลา

63123014301 นางสาวศิรินภา ผลบุญ

63123014302 นางสาวสุภาพร พูลสุข

63123014303 นางสาวนุชบา ดีสนาม

63123014304 นางสาวนิษฐา วีสเพ็ญ

63123014305 นางสาวนพิษฐา มุมทอง

63123014306 นางสาวสุทิพย� ทวีหนุน

63123014307 นางสาวเบญจพร พูลผล

63123014308 นางสาวเพ็ญพักตร� กาสา

63123014309 นางสาวนิชาภา เสาะแสวง

63123014310 นางสาวสโรชา ศรีขาว
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63123014311 นางสาวณิรชา สุขีตา

63123014312 นายสินสมุทร� เกณฑ�เชี่ยวชาญ

63123014313 นางสาวอัญญาภรณ� ไชยโย

63123014314 นางสาวสุนิสา มาดาสิทธ์ิ

63123014315 นางสาวพัชรียา หลอมทอง

63123014316 นางสาวสมฤทัย เงางาม

63123014317 นางสาวภัทรวดี อยู8เย็น

63123014318 นางสาวรังสินี ชมจันทร�

63123014319 นายอภิวัฒน� สิมมาเคน

63123014320 นางสาวจุฑารัตน� ยาใจ

63123014321 นางสาวณัฐยาภรณ� ป:องเขต

63123014322 นายธวัชชัย งามดี

63123014323 นางสาวยุวดี ม่ันจิต

63123014324 นายธีรยุทธ คําภา

63123014325 นางสาวอริยาภรณ� เทศพรพิพัฒน�

63123014326 นางสาวศิริประภา พิพัฒน�พร

63123014327 นางพัชราภรณ� วรรณพานิชย�

63123014328 นายเจษฎา โพรัง

63123014329 นางสาวณัฐฐินันท� มนตรีวงษ�

63123014330 นางสาวสุชาวลี ศรีศรยุทธ

63123014331 นายกฤษฎา กฤชกระพัน

63123014332 นางสาวจิราวรรณ จันทา

63123014333 นางสาวศุภรัตน� แสนแดง

63123014334 นางสาวสุดา สําโรง

63123014335 นายนนทนัน ฝนทั่ง

63123014336 นางสาวสุริญญา ระหาร

63123014337 นางสาวกัญญา บุญมา

63123014338 นางสาวลําดวน หอมอ8อน

63123014339 นางสาวอรุณี สวัสดี

63123014340 นางสุธาทิพย� จันทะศิลา
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63123014341 นางสาวนิติธาดา สวัสด์ิกุล

63123014342 นายวราวุธ จันทะศิลา

63123014343 นายชิตชัย มณีกาบ

63123014344 นางสาวอาทิติยา เดชบุญ

63123014345 นางสาวสุกัญญา ปรากฎ

63123014346 นายทัศนัย ไชยโยธา

63123014347 นางสาวปรียารัตน� พูลทวี

63123014348 นายเด8น ประดับศรี

63123014349 นางสาวกัญญา พรมขันธ�

63123014350 นางสาวกรียากร บุญภา

63123014351 นางสาววรรณิภา จันทร�แรม

63123014352 นายอภิสทธ์ิ หมันสิงห�

63123014353 นางสาวโยทกาญจน� ประทาน

63123014354 นางสาวยุภาพร ทีตะนะสาย

63123014355 นางสาวศรันยา นรชาญ

63123014356 นางสาวอริสา บุปผาชาติ

63123014357 นางสาวสุดารัตน� ผ8องแผ,ว

63123014358 นางสาวมะลิวัลย� จันสนิท

63123014359 นางสาวบุหลัน กําลังหาญ

63123014360 นางสาวชุฒิวา สารีพวง

63123014361 นางสาวภีมวรา เถาว�โท

63123014362 นางสาวนพรัตน� โสสุด

63123014363 นายอุดมชัย ฐิติพงษ�ไพศาล

63123014364 นายสมพร สิมมะลา

63123014365 นางสาววัลลี สาระพล

63123014366 นางสาวภัทราวดี บุญสอน

63123014367 นายขจรศักด์ิ กอบแก,ว

63123014368 นางสาวจีรนันท� ปราบมนตรี

63123014369 นางสาวอณัญญา สาริยา

63123014370 นายนิพนธ� อ8อนอก
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63123014371 นางสาวอริสา พันธ�เหนือ

63123014372 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณมาโจ

63123014373 นางสาวปทุมทิพย� แก,ววงษ�

63123014374 นางสาวสุภาวดี โพธินาม

63123014375 นางสาวสุวนันท� ดอนประทุม

63123014376 นางสาวอิสริยา มณฑาทอง

63123014377 นางสาวกานต�ชนก ศรีวงษ�ชัย

63123014378 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณรัต

63123014379 นางสาวโพธิญา บุตรี

63123014380 นายปรีชา โพธ์ิพุ8ม

63123014381 นางสาวรสริน แก,วพวง

63123014382 นางสาวพัชรา ศรีจุมคํา

63123014383 นางสาวพรธิวา วอทอง

63123014384 นางสาวมัฑณะ คชราช

63123014385 นางสาวศุภรักษ� มาลา

63123014386 นางสาววัลภา บูรณะธนสาร

63123014387 นางสาวนันทิชา อรทัย

63123014388 นางสาวธาริณี แสงเขต

63123014389 นางสาวชัญญานุช พิลาสันต�

63123014390 นางสาวจิราพร สีมาเมือง

63123014391 นายภัคพงษ� พรมมงคล

63123014392 นางสาวทิวากาล นระบัติ

63123014393 นางสาวณัฏฐาพร สุตะวงค�

63123014394 นางฐิติพรรณ เอ็นดู

63123014395 นางสาวบุษดี ตะนะโส

63123014396 นายณรงค�ศักด์ิ เทวา

63123014397 นางสาวนรนาถ ย่ิงกําแหง

63123014398 นายเจตน�ชานน ไชยศรีษะ

63123014399 นายสันติ ปริบาล

63123014400 นางสาวเมธิรา แสนทวีสุข
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63123014401 นางสาวสุปราณี จันทร�สิงห�

63123014402 นางสาววาริณี สมเสียง

63123014403 นางสาววรินยุพา ศรีเจริญ

63123014404 นางสาวนาฏยา อินพานิช

63123014405 นางสาวสุนิศา มะลิงาม

63123014406 นางสาวจิรนันท� ทองจันดา

63123014407 นางสาวจิรนันท� เวียงคํา

63123014408 นางพิมพิไล พาเจริญ

63123014409 นางสาวเพ็ญภัBสสร� รัตนพันธ�

63123014410 ว8าที่ร,อยตรีหญิงธัญมล ช8วงโชติ

63123014411 นายเหมือนชนก หลอดคํา

63123014412 นางสาวกัลยกร โชติชัย

63123014413 นางสาวพัตรพิง ลาประตู

63123014414 นายภูวนัย ทองสุวรรณ

63123014415 นางสาวพัชราภรณ� สาธุจรัญ

63123014416 นายมานะ ศรเพ็ชร

63123014417 นางสาวนาถยา หงษ�สุวรรณ�

63123014418 นางสาวจินตนา พุทธพรหม

63123014419 สิบเอกณัฐกิตต์ิ ไชยมาตร

63123014420 นางสาววิลาวัลย� โหม8งมาตย�

63123014421 นางสาวเบญจมาศ บัววงค�

63123014422 นางสาวอัญชลีวรรณ สุขศรี

63123014423 นางสาวเกษมณี ยืนยัง

63123014424 นายณัฐวุฒิ บุระดาษ

63123014425 นางสาววิจิตรา คําด,วง

63123014426 นางดาวประกาย เวชกามา

63123014427 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองมวล

63123014428 นางสาวสุดาทิพย� ผุยพรม

63123014429 นายธนากร คนมาก

63123014430 นางพรรณทิวา มีโพธ์ิ
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63123014431 นางสาวนฤมล กงแก8นทา

63123014432 นางสาวจุฑามาศ นีระกุล

63123014433 นายวิรัตน� อรเดช

63123014434 นางสาวปJยธิดา บรรบุผา

63123014435 นางสาวพิมพ�ชนก ชนะเคราะห�

63123014436 นางสาวจิณัฐตา ไมตรีพันธ�

63123014437 นายพีรณัฐ สร,อยฉิมพาลี

63123014438 นายสุรวิทย� สาลีงาม

63123014439 นางสาวแสงระวี เตลอด

63123014440 นางวารีพร สิทธิศรี

63123014441 นางสาวสุภาวดี ลืนภูเขียว

63123014442 นายคฑาวุธ ดวงอินทร�

63123014443 นางสาววิมลพรรณ พรมสิทธ์ิ

63123014444 นางสาวเรณู ป<ญญาเหลือ

63123014445 นางสาวอมิตา คมกล,า

63123014446 นางสาวนันทนา คําศรี

63123014447 นางสาวสุจิตรา บุญพันธ�

63123014448 นางสาวณัฐชมน จันทะวัน

63123014449 นางสาวจิรวรรณ แผ8นจันทร�

63123014450 นางสาวเปรมฤทัย ประวันเนา

63123014451 นางสาวแสงเดือน เหมือนชอบ

63123014452 นายมงคล ดอกบัว

63123014453 นางสาวภัทรวดี สวัสสิริกุล

63123014454 นางสาวญาณิศา จันสีชา

63123014455 นางณัฐชลียา ราชอุดม

63123014456 นางสาวศรสวรรค� คะเณย�

63123014457 นายชัยยุทธ ลีราช

63123014458 นางสาวณฐพร เบ,าหล8อ

63123014459 นายกริชตฤทธ์ิ ป<ตรธง

63123014460 นายสิริพงศ� โอษฐงาม
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63123014461 นางสาวณัฐยา ภาวงศ�

63123014462 นางสาวปภัสรา ศิลารักษ�

63123014463 นางสาวจุฑามาศ มาตย�ผล

63123014464 นางวีรันทร�จินา สุพะนานัย

63123014465 นางสาวสุภาวดี ศรีภูธร

63123014466 นายอาวุธ เหลือผล

63123014467 นางสาวเสาวลักษณ� แก,วคํา

63123014468 นางสาวนาถยา นิยมวงศ�

63123014469 นายพิชญวิชช� ยุทธชนะ

63123014470 นางสาวเสาวลักษณ� กสิกิจพาณิชย�

63123014471 นางสาวนัทธมน กันรัมย�

63123014472 นางสาวพัชรียา บรรลือ

63123014473 นายพิพัฒน� เชี่ยวชาญ

63123014474 นางสาวฐิติพร สุขกมล

63123014475 นางสาวกัลยกร นาคอ8อน

63123014476 นางสาวณัฐจิรภัค บุญทศ

63123014477 นายศุภฤกษ� ขอสินกลาง

63123014478 นางสาวภัชรา ชมบูรณ�

63123014479 นางสาวศิริวลัย ชุมมุง

63123014480 สิบเอกสุทธิพงษ� คําหงษา

63123014481 นางสาวศุภักษณา สรรพลุน

63123014482 นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ�

63123014483 นางสาวพิทยาภรณ� แก,วใส

63123014484 นางสาวสร,อยพิลัย ทองแดง

63123014485 นางสาวปวีณา เบ,าเพชร

63123014486 นางสาวก่ิงแก,ว โสภากุล

63123014487 นางสาวภัทริดา อาสา

63123014488 นายอนุรักษ� พรมหงษ�

63123014489 นางสาววิภาดา ขันคูณ

63123014490 นางสาวธิดาวรรณ วรงค�
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63123014491 นายศักด์ิชัย มหิสยา

63123014492 นางสาวสุดาพร สายลุน

63123014493 นางสาวกุลปริยา ฝอยทอง

63123014494 นายกฤตภาส สีหะวงษ�

63123014495 นางสาวนันทิยา เสมียนกุล

63123014496 นายฐิตินันท� ป<ญจพงษ�

63123014497 นายธวัชชัย ศรีรักษา

63123014498 นางสาวนฤมล ดวงน,อย

63123014499 นางสาวกรกมล ถึงแสง

63123014500 นางสาวสิริบงกช ภาวศิลปW

63123014501 นางสาวศิริขวัญ ทองยุ,น

63123014502 นางสาวยุภาวดี หนองขุ8นสาร

63123014503 นางสาวชุติมันต� แสนบูราณ

63123014504 นางสาวสุภาวดี ค,องอ,อย

63123014505 นางสาวณภัชนันท� อุ8นแก,ว

63123014506 นางสาววรรณนิษา ชัยกลาง

63123014507 นายชนาธิป เนียมเผือก

63123014508 นายศุภกร เรืองไทยสง

63123014509 นายยอดชาย มายูร

63123014510 นางสาวศศินิภา ศรีทอง

63123014511 นางสาวศรัณย�รัชต� จีนสลุด

63123014512 นางสาวศิริขวัญ เกณทวี

63123014513 นายสิทธิชัย ป<งอุทา

63123014514 นายธนันชัย คําด,วง

63123014515 นางสาวกรกนก สืบชาติ

63123014516 นายศรีวัลลภ โอชา

63123014517 นายสายฟ:า โทพิลา

63123014518 นางสาวกุสุมา สมบัติ

63123014519 นางสาวฝนทิพย� วึบชัยภูมิ

63123014520 นายธีริทธ์ิ ทยุติธร
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63123014521 นางสาวนงนุช พาหา

63123014522 นางสาวกนกวรรณ คุ,BBBBBมครอง

63123014523 นางสาววัชราภรณ� ญาวงศ�

63123014524 นางสาวมาลิณี ภูลายยาว

63123014525 นางสาววนิดา เนื้ออ8อน

63123014526 นายวีระพล ตลับทอง

63123014527 นายอดิศักด์ิ สมนึก

63123014528 นางสาวจุฑามาศ มูลสาร

63123014529 นางสาวสิรินทร�นภา แซ8ซ้ิม

63123014530 นางสาวภัคภร ทองธนฐากุล

63123014531 นางสาวพุทธพิทักษ� เรืองปรัชญากุล

63123014532 นางสาวกาญจนา สิมพันธ�

63123014533 นางสาวนฤมล วงษ�ภักดี

63123014534 นายเอกพล กมลแสน

63123014535 นางสาวณรัชยา แก8นสาร

63123014536 นางสาวณัฐพร เกาะประทุม

63123014537 นายเกียรติศักด์ิ ใสกระจ8าง

63123014538 นายปฎิพล พันธ�งาม

63123014539 นางสาวปาริษา ทองมันปู

63123014540 นางสาวอุบลรัตน� เอกอุ

63123014541 นางสาวอภิญญา ลาดบาศรี

63123014542 นางสาวอนงค�นาถ ถ่ินขาม

63123014543 นางสาวนภัสภรณ� ชัยบุรมย�

63123014544 นางสาววันวิสา มหานิติพงษ�

63123014545 นายสุริยา ไชยโชติ

63123014546 นางสาวรัญญ�รวีภัส ผิวเหลือง

63123014547 นางสาววนิดา ยอดแก,ว

63123014548 นายนราพงษ� จันทะราช

63123014549 นางกวินทิตา สําราญ

63123014550 นางกรรณิการ� เขาวงค�
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63123014551 นายสุวิทย� ก,านเรือง

63123014552 นางสาวศิริรุ8ง แสงแก,ว

63123014553 นายไพรวรินทร� ทิพย�พิมพ�วงศ�

63123014554 นายสกุลวานิช พานิชย�ดี

63123014555 นางสาวอรอุษา กองทอง

63123014556 นางสาวอารียา ปUเปสต�

63123014557 นางสาวพัชรี บุญนํา

63123014558 นายวุฒิไกร พันธุชาติ

63123014559 นางสาวมยุรี พันธ�วิไล

63123014560 นางสาวบุณยพร นามกาสา

63123014561 นางสาวนันทภรณ� พูนสุข

63123014562 นางสาวภาริณี สิทธิประเสริฐ

63123014563 นางสาวสนุตรา ราชณุวงษ�

63123014564 นางสาวโสมณรี อัมโพด

63123014565 นายสันติ แพงถ่ิน

63123014566 นายมรุเดช สุภสร

63123014567 นางสาววิไลลักษณ� เคนคําบ,ง

63123014568 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญทวี

63123014569 นางสาวสุพรรณี ศรีโยธี

63123014570 นางสาวพจมาน สายจันทร�

63123014571 นางสาวอภิญญา วรรณพิมพ�

63123014572 นายเจษฎากร นาวงษ�ศรี

63123014573 นางสาวศตพรรษ อินทร�สุวรรณ

63123014574 ว8าที่ร.ต.หญิงเมธิณี โกพล

63123014575 นางสาวแววนภา ประทังวงศ�

63123014576 นางสาวสุนีย� งาตา

63123014577 นายฤทธ์ิชัย อุทัยกรณ�

63123014578 นายฉัตรมงคล พันธุ�สูง

63123014579 นางสาวกฤตติกา สิริรัตนชาติ

63123014580 นางสาวอลีนดา กันฉ่ิง
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63123014581 นางสาวอุไรวรรณ เชื้อพราหมณ�

63123014582 นางสาวอธิรยา ทิมา

63123014583 นางสาวปรียานุช ศรีสุพรรณ

63123014584 นายจักรภัทร มีสุข

63123014585 นายสุรชาติ วรรณทวี

63123014586 นางสาวยุคลธร ไชยสัจ

63123014587 นางสาวเสาวลักษ� กองสุข

63123014588 นางสาวขัตติยา วอทอง

63123014589 นายณัฐดนัย ขันถม

63123014590 นางสาวประพิศ ประเสริฐสังข�

63123014591 นายภาณุพงศ� ลําภา

63123014592 นางสาวกัญญาวีร� กองสะอาด

63123014593 นางสาวบุษบา คงทน

63123014594 นางสาวอรทิวา แสนจันทร�

63123014595 นางสาวสิรินทร�ญา เทียนงาม

63123014596 นางสาวบุษยมาศ กาละศรี

63123014597 นางสาวธิดารัตน� เพ่ิมสินธุ�

63123014598 นางสาวนิตยา ทํานัก

63123014599 นางสาวกนกอร เผ8าพันธ�

63123014600 นายสุวัตร� วัฒนานุกูล

63123014601 นางสาวพรรณิศา ประสมวงษ�

63123014602 นายเทียนชัย หงษ�ทะนี

63123014603 นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข

63123014604 นางสาวพัชรา กุกําจัด

63123014605 นายอัครพงษ� เวียงรัตน�

63123014606 นางสาวอนันตญา ศรีคราม

63123014607 นางสาวลัญชนา อ8อนศรี

63123014608 นางสาวอัญชลิกา ม่ิงมูล

63123014609 นางสาวนริศรา สาธุภาค

63123014610 นางสาวเกศสุดา ขุมทอง
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63123014611 ส.อ.เฉลิมศักด์ิ ทองทิพย�

63123014612 นางจิราวรรณ� คุณโคตร

63123014613 นางสาวสุพิชญา อิ่มเต็ม

63123014614 นางสาวพรศิริ หงษ�มณี

63123014615 นางสาวสุวนันท� ธรรมบุตร

63123014616 นายภูวนัย เข็มเพ็ชร

63123014617 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ

63123014618 นางสาวศิริพร ทองชื่น

63123014619 นางสาววิภาวรรณ ขันชารี

63123014620 นางสาวดารุณี นาไชยฤทธ์ิ

63123014621 นางสาวทิพวัลย� เบิกบาน

63123014622 นายณัฐพงศ� สําราญบํารุง

63123014623 นางสาวทวินันท� เชื้อดวงผูย

63123014624 นางสาวณัฐนิชา ธานBี

63123014625 นางสาวอาจารี วัชราภรณ�

63123014626 นายณรงค�ฤทธ์ิ จิตรัก

63123014627 นายวิชญ�พล เมืองโคตร

63123014628 นายอภิสิทธ์ิ นวลใส

63123014629 นายไพฑูรย� ชมเสียง

63123014630 นายชวัลวิทย� นามวงสี

63123014631 นายพงศกร ชูรัตน�

63123014632 นายจักรกฤษณ� จําปาจีน

63123014633 นางสาวศิริพร ผายพันธุ�

63123014634 นายลิขิต ภูมลา

63123014635 นางสาวสุธาสินี สีคาม

63123014636 นายก,องภพ กุศลคุณ

63123014637 นายนัฐพนธ� สังสนา

63123014638 นางสาวจุฑาภรณ� จันทะรัตน�

63123014639 นางสาวจามจุรี หาลาภ

63123014640 นางสาวกัลยวรรธน�  �เหล8าจันทร�
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63123014641 นางสาวกมลพรรณ คูณมา

63123014642 นางสาวสุนัตรา จันทร�พวง

63123014643 นางสาวศิริขวัญ แก,วแสน

63123014644 นางสาวจิราภรณ� สังฆ�รักษ�

63123014645 นางสาวอรสุธี ประมูลทรัพย�

63123014646 นางสาวฤทัยทิพย� คูณตุ,ม

63123014647 นายกิตติบดี ชัยเหลา

63123014648 นางสาวศุปภาดา โคตรธนู

63123014649 นางอุไร เกษียร

63123014650 นางสาวธิญาธร สินชัย

63123014651 นายเสน8ห� คงเจริญ

63123014652 นายสุรชัย ลับไผ8

63123014653 นางยุภา ธงศรี

63123014654 นายสัจจพงษ� พิมพ�เสน

63123014655 นางสาวณัฐริกา ป<ดถา

63123014656 นางสาวสมัยพร ป:องภัย

63123014657 นางสาวพัชรินทร� พิมพ�จันทร�

63123014658 นางสาวศวิตา ลายทอง

63123014659 นางสาวสุมณี บุญเพ็ง

63123014660 นายพีระพล อรุณ

63123014661 นางสาววิลาสินี ศรีระษา

63123014662 นายณัฐพงษ� เสนสร

63123014663 นางสาวพัชราภรณ� มากดี

63123014664 นายปรมินทร� น,อยสีมุม

63123014665 นายชัยวัฒน� มาทวี

63123014666 นางสาวจีรารัตน� จงรักษ�

63123014667 นายกฤษนัฐ คําสระแก,ว

63123014668 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา

63123014669 นางสาวดาราวดี กําพุฒ

63123014670 นางสาวกัญณิกา วงศ�น้ําคํา
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63123014671 นางอาริสา หยาดคํา

63123014672 นางสาวเพ็ญผกา จันทะมาศ

63123014673 นางสาวธิดารัตน� ผลจันทร�

63123014674 นางสาวจตุพร ผ8องใส

63123014675 นางสาวอัจฉราภรณ� สังข�โพธ์ิ

63123014676 นายพิสุทธ์ิ โสมอินทร�

63123014677 นางวิราศิณี โสดากุล

63123014678 นายชัยเรศ บุษบงค�

63123014679 นางสาววิชุดา บัวพันธ�โพน

63123014680 นางสาวจุฑาธิป อุ8นอบ

63123014681 นางสาวณัชชา เรืองอร8าม

63123014682 นางสาวพัชรพร สาริบุตร

63123014683 ส.อ.ธนพล เลิศคุณลักษณ�

63123014684 นางสาวอรจิรา เฉ่ือยฉํ่า

63123014685 นายกฤศรัณย� สีสัน

63123014686 นางสาวนุชจรีภรณ� จ,อยนุแสง

63123014687 นายสราวุฒิ พันธ�แก8น

63123014688 นางสาวปรีดาวัลย� บุญเนตร

63123014689 นายชาติชาย แข็งแรง

63123014690 นายจงรัก หงษ�อุดร

63123014691 นายคฑาวุธ ขันทอง

63123014692 นางสาวจุฑาทิพย� แสงงาม

63123014693 นางสาวจริยา ศรีสัตย�

63123014694 นางสาวศิวรินทร� ตาละชีพ

63123014695 นายงามพงศ� ดีสม

63123014696 นางสาวปราณปรียา คนหาญ

63123014697 นางสาวสุรัตนา วิสาการ

63123014698 นายยุทธนา พานิช

63123014699 นางสาวชิตาภา ผลดี

63123014700 นางสาวดาริกา ไชยอุดม
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63123014701 นายเปรม มหากิจเดชยากร

63123014702 นางสาวกตัญชลี มูลสาร

63123014703 นายอัมพร คูณมา

63123014704 นางสาวพลอยไพลิน พูลสวัสด์ิ

63123014705 นางสาวอัจฉรา พละเลิศ

63123014706 นางสาวจารุภา สรภูมิ

63123014707 นางสาวสุวนันท� แท8นทอง

63123014708 นางสาวพฤกษา แสงกระจ8าง

63123014709 นางสาวทิพวัลย� ธรรมคุณ

63123014710 นางสาวสุวรรณา วรรณทวี

63123014711 นายจักรกฤษณ� รัตนจารุวัฒน�

63123014712 นางสาวลัดดาวัลย� พ8อวงษ�

63123014713 นายวันชัย ชื่นชมย่ิง

63123014714 นางสาวป<ทมา สุเทวี

63123014715 นางสาวจุฑาทิพย� มุลสุมาลย�

63123014716 นางสาวมาลินี แสงมาศ

63123014717 นางสาวปJยธิดา อาสนานิ

63123014718 นางสาวดาริณี เพชรใส

63123014719 นางสาวแสงเดือน แสนทวีสุข

63123014720 นางสาวอนันท�จา เชื้อโชติ

63123014721 นางสาวพิชญา รุ8งเรือง

63123014722 นายเชิดศักด์ิ ทัศศรี

63123014723 นางสาวลักขณา กล,าใจ

63123014724 นางสาวจารุวรรณ เชอมือ

63123014725 นางสาวอังศนา ศรีป<ตเนตร

63123014726 นางสาวณัฐนันท� มานิตย�

63123014727 นายเมธัส คําแปร

63123014728 นายแสวง นรชาญ

63123014729 นางสาวธัญญารัตน� วันประดิษฐ�

63123014730 นางสาวคณิตนารถ เดยะดี
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63123014731 นางสาวสุดารัตน� สมบัติล,วน

63123014732 นางสาวกัญญ�ชลา โสภาลุน

63123014733 นายศรายุทธ ดวงมาลา

63123014734 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจสุระ

63123014735 นายณัฐกิตต์ิ ศรีพันธ�

63123014736 นางสาววราพร สุดชาคํา

63123014737 นางสาวสุภา กําลังมา

63123014738 นางสาวพรรณวิภา เพียแก8นแก,ว

63123014739 นายเจษฎา นครพันธ�

63123014740 นายสมเกียรติ วงศ�ษา

63123014741 นางสาวอภิชญา ชินโพคัง

63123014742 นางสาวอาภาภรณ� รองสําลี

63123014743 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสุพรรณ

63123014744 นายบุญชิต สายทอง

63123014745 นางสาวนารีรัตน� บั้งทอง

63123014746 นายอารดิน เทพชัย

63123014747 นางสาวณัฐณิชา จงพ่ึงกลาง

63123014748 นายดนัย ศรศรี

63123014749 นายศฤงคาร บุญมา

63123014750 นางสาวเบญจมาศ โกฎิทอง

63123014751 นางสาวอรอนงค� นามเสนา

63123014752 นางสาวประภาพร ก,านเพ็ชร

63123014753 นายอธิวัฒน� เสาใบ

63123014754 นายวุฒิศักด์ิ กะตะศิลา

63123014755 นางสาวทิชากานต� บุดดาวงศ�

63123014756 นางสาวกัญญาภัทร ไกรวาปU

63123014757 นางสาวธัญญาภรณ� แสงคํา

63123014758 นางสาวพัชรี พุ8มบัว

63123014759 นายธีระเดช แก,วพิลา

63123014760 ว8าที่ร,อยตรีทัตพิชา ดวงดี
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63123014761 นางสาวสุนิตรา พยัฆชน

63123014762 นางสาวอุไรวรรณ บุญมาวัด

63123014763 นายวิทูรย� ตอรบรัมย�

63123014764 นางสาวสุกัญญา อยู8สุข

63123014765 นางสาวพรวรรณศิริ สุบุญมา

63123014766 นายจีระศักด์ิ พรมภักดี

63123014767 นายทศพล โกนตะสิงห�

63123014768 นางสาววันทนีย� เอื้อยตะคุ

63123014769 นางลัดดาวัลย� แจ8มแจ,ง

63123014770 นางสาวเบญญทิพย� หอมจําปา

63123014771 นายวิทวัส อ8อนแก,ว

63123014772 นางสาวณัฎฐกานต� อาระพงษ�

63123014773 นางสาวกุลธิดา โล8รัตนกุล

63123014774 นางสาวกังสดาล ธรรมสว8าง

63123014775 นางสาวธารารัตน� แสวงดี

63123014776 นางสาวปJยะนันท� สุขจันทร�

63123014777 ว8าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป

63123014778 นางสาวกนกวรรณ ต,นสิน

63123014779 นางสาวเบญจวรรณ ธานี

63123014780 นางสาวอภิญญา สุดศรี

63123014781 นางสาวนันทนา ชูรัตน�

63123014782 นางสาวสุนิสา อุปจันทร�

63123014783 นางสาวสุภาพร ศรีสุวงษ�

63123014784 นางสาวภัทรชรี นารี

63123014785 นายนิรุตต� สิทธิชัย

63123014786 นางสาวอารยา นารีโภชน�

63123014787 นายภัทระ ทองศรี

63123014788 นายยศธร ป:องสนาม

63123014789 นายเฉลิมชัย จันทอง

63123014790 นางสาววงค�เพ็ญ มาลา
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63123014791 นายพัฒนนันท� เศรษฐิพรพล

63123014792 นางสาวปานพิมพ� ยืนตน

63123014793 นายสิรภัทร ภู8สุวรรณ�

63123014794 นายกวีชาติ เชื้อเกษม

63123014795 นางสาวไอรดา พิสภัย

63123014796 นางสาวรจรินทร� สินก่ิง

63123014797 ส.ต.ต.สวัสด์ิ ธงไชย

63123014798 นางสาวนภาพร สว8างวงษ�

63123014799 นางสาวชุติมา ทองดีวงค�

63123014800 นายวัฒพงศ� วังสมอ

63123014801 นายเจษฎา ทาศิริ

63123014802 นายอิศรา ทานะสิงห�

63123014803 นางสาวกิตติยา มูลศักด์ิ

63123014804 นางสาวน้ําเย็น การบรรจง

63123014805 นางสาวอรุณี แสนเสน8ห�

63123014806 นางสาวคณภร ศรีหาเศษ

63123014807 นางสาวพนารักษ� นันทโชติธวัฒน�

63123014808 นางสาวเพ็ญพร คําอุดม

63123014809 นางสาวมัทวัน สายมณี

63123014810 นายนนทวัฒน� เคียงวงค�

63123014811 นางสาวนิติยา บุญบุบผา

63123014812 นายอนุเทพ แสงงาม

63123014813 นางสาวชลิตา เทศราช

63123014814 นายนิติกร ไชยา

63123014815 นางสาวภัทรา สายกระสุน

63123014816 นางสาวลักษมี จารุภาค

63123014817 นางสาวธิดารัตน� แซ8แต,

63123014818 นางสาวขนิษฐา จันทร�แต8งผล

63123014819 นางสาววารุณี กองมณี

63123014820 นายปJยกุล กุลสุวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

63123014821 นางสาวนิโรบล คุณสวรรค�

63123014822 นางสาวพจนา แก,วกําไร

63123014823 นายศราวุฒิ วิชาเกวียน

63123014824 นางสาวปานตะวัน คงจันทร�

63123014825 ส.ต.นพดล จันทร�สาม

63123014826 นายภัทรวิทย� คําทอง

63123014827 นายสุนทร ผ8องพุฒ

63123014828 นางสาวศิรัญญา จตุลาเภท

63123014829 นางสาวธิดารัตน� สิงห�คิด

63123014830 นายธนัทภัทร ผุดผ8อง

63123014831 นางสาวจินดารัตน� ราชภักดี

63123014832 นายคมสันต� สุตมา

63123014833 นายเสฏฐวุฒิ ดวนสิงห�

63123014834 นางสาวขนิษฐา ก,อนแก,ว

63123014835 นายถิรายุ โจระสา

63123014836 นางสาวเจนจิรา สารผล

63123014837 นางสาววิมลมณี สุวรรณศรี

63123014838 นายธนพงศ� สายแก,ว

63123014839 นางสาวปณิตดา ใจเพียร

63123014840 นายวชิรวิทย� ศิริเทพ

63123014841 นายวิศรุต ไชยรัตน�

63123014842 นางวชิรญา ยํายวน

63123014843 นายณัฐกรณ� พันชนะ

63123014844 นายเอกลักษณ� ติระ

63123014845 นางสร,อยสุดา บุตรสมาน

63123014846 นางสาวรัตติกาล นาสูง

63123014847 นายนิติภูมิ เอราวัณโพธ์ิศรี

63123014848 นายยุทธการ ศรีเทพธํารงค�

63123014849 นางสาวพิชญา บํารุงสวัสด์ิ

63123014850 นางสาวธิดารัตน� หมีแก,ว
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63123014851 นายราชศักด์ิ สุนทร

63123014852 นางสิริธร ชาววัง

63123014853 นางสาวศิวพร บับพาน

63123014854 นางสาวศรัญญา เรืองบุตร

63123014855 นางสาวณัฐธยาน� เพ็ชรภาภรณ�

63123014856 นางสาวกมลทิพย� ขันชะลี

63123014857 นายเตวิช กรณวงค�

63123014858 นางจิรวรรณ ทวยทน

63123014859 นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ

63123014860 นางสาวสุจิตรา พวงจันทร�

63123014861 นางสาวมุกดาวรรณ สุวรรณรัตน�

63123014862 นางสาวลัดดา จันเปรียง

63123014863 นางสาวขนิษฐา ศิลาคุปต�

63123014864 นางสาวพรนิภา ภูมิภาค

63123014865 นายพณิชย� กุดาพันธ�

63123014866 นางสาวพิกุลทอง สุทธ์ิกร

63123014867 นางสาวฐิติพร สันดี

63123014868 นายทศพร ปรีวิลัย

63123014869 นางสาวลักษ�มณี หนูเปUย

63123014870 นางสาวดวงแก,ว นัธทยาย

63123014871 นายปริชาติ ชายทวีป

63123014872 นายกฤศณัฏฐ� หลักชุม

63123014873 นายชูศักด์ิ คําแปล

63123014874 นางสาวสิรินันท� หลักหาญ

63123014875 นางสาวจุฑามาศ จันทรสาขา

63123014876 นายนรภัทร ปลัดสุวรรณ

63123014877 นางกัญญาภัค ศรีวอ

63123014878 นายพุทธา เนตรวค�

63123014879 นายพีรณัฐ มาลาหอม

63123014880 นางสาวกานตรัตน� พละศักด์ิ

หน,า 496 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123014881 นางสาวดาวเรือง ยาตาดี

63123014882 นางสาววรนิษฐา แก,วลี

63123014883 นางสาวพรรณทิภา เดชบุญ

63123014884 นางสาวปาริฉัตร จรัสพงศ�ตระกูล

63123014885 นางสาวยญาดา ราชประโคน

63123014886 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ

63123014887 นายกิตติพัชญ� สุขรี

63123014888 นางสาวศิรินภาพร โกตาวัฒน�

63123014889 นางสาวนันท�นิชา ภูมี

63123014890 นางสาวนารี นามเขียว

63123014891 นายบุญเพชร คงฃาติ

63123014892 นายณัฎฐ�ภัส ภาคะ

63123014893 นางสาววาริพินทุ� ศรีบุญเรือง

63123014894 นางสาวสิริกานต� ภิมาลย�

63123014895 นายวันชัย วิลาไชย

63123014896 นางสาวมณฑาทิพย� สีดํา

63123014897 นางสาวสุภัสสร เคนสุข

63123014898 นายนภัทร ร8มเย็น

63123014899 นางสาวสุทธิดา ฉลาดแหลม

63123014900 นางสาววิวรรณดา บุญวิเศษ

63123014901 นายพิทักษ�พงษ� เหง,าโอสา

63123014902 นางสาวลินจง กําลังมา

63123014903 นางสาวนุชจรินทร� เเสนภพ

63123014904 นางสาววราภรณ� นามวิชา

63123014905 นายภฤศ เจตินัย

63123014906 นางสาวพัชราพรรณ วงศ�อามาตย�

63123014907 นางสาวนิตยา สีหะบุตร

63123014908 นายมนต�สิทธ์ิ กระแสโท

63123014909 นางสาวบุณยวีร� ครอบบัวบาน

63123014910 นายบัณฑิต วงค�ม่ัต

หน,า 497 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123014911 นางสําราญ สมสวย

63123014912 นายธราธร หลักคํา

63123014913 นางสาวญาณี ศิริมาศ

63123014914 นายกันตะศรี สีทอง

63123014915 นางสาวเจือจุล ศรีภูเงิน

63123014916 นางสาวเดือนฉาย แสวงสิน

63123014917 นางสาวสุชัญญ�ญา วังคะฮาต

63123014918 นางสาวกัญญาณัฐ โพธินาม

63123014919 นางสาวกุลจิรา วรรณโสภา

63123014920 นางสาวจีระนันต� นนทมา

63123014921 นางสาวธิดา กุชโร

63123014922 นางสาวสายธาร สังขนารอด

63123014923 นางสาวรันญภัทร� จีรานิธิโรจน�

63123014924 นางสาวป<ญญาพร ทองหล8อ

63123014925 นางสาวปภาดา สาคร

63123014926 นางสาวภัคจิรา จ,อยประสิทธ์ิ

63123014927 นางสาวศุภกฤต ไชยยงค�

63123014928 นางสาวปุณยนุช ไชยพันโท

63123014929 นายมงคลชัย แซ8จึง

63123014930 นางสาวจีรนันท� เสริญอนันต�

63123014931 นางสาวสายสุรีย� ตีคลี

63123014932 นายกําพล ชายทวีป

63123014933 นางสาวศิรประภา สว8างภพ

63123014934 นางสาวปJยรฎา อุสาหะวงค�

63123014935 นายสุริยา นนท�พละ

63123014936 นายมนตรี บุตรสี

63123014937 นางสาวชุติมา ศรไชย

63123014938 นางสาวศิริลักษณ� รูปขํา

63123014939 นางสาวณัฐสุดา คงสุขดี

63123014940 นางสาวจิราภา พ8อมูล

หน,า 498 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123014941 นางสาวกาญจนา ขันติ

63123014942 นางสาวอักษรินทร� สมคิด

63123014943 นางสาวสุทาลินี เรืองโสม

63123014944 นางสาวพัณณิดา ทาหาร

63123014945 นางสาวศิริพร ระติเดช

63123014946 นางสาวอนิตา พันธ�โบ

63123014947 นางสาวธัญญารัตน� เติบโต

63123014948 นายเพชรรัตน� กองจันทร�ดี

63123014949 นางสาวฐิติชญา บุญแน8น

63123014950 นางสาวพวงผกา ไฉนกลาง

63123014951 นางสาวศิริลักษณ� เสวตรวงศ�

63123014952 นายณัฐพงษ� สมบัติหลาย

63123014953 นางสาวอัจฉรา สําเภา

63123014954 นายอนุชา สิทธิศร

63123014955 นางณิชากุลณิศ ไชยโกฎิ

63123014956 นายยุทธสินธุ� ชินประยูร

63123014957 นางสาวณัฐนรี คําแหง

63123014958 นางสาววันวิสา ตระกูลจันทร�ศิริ

63123014959 นางสาวอลิษา ศรีดาพันธ�

63123014960 นางสาวุอุบลวรรณ คําโท

63123014961 นางสาวอภิญญา อ8อนคําผาง

63123014962 นางสาวเบ็ญจวรรณ อารีเอื้อ

63123014963 นายอภิวัฒน� รุ8งแจ,ง

63123014964 นางสาวสุคนธา กลิ่นถนอม

63123014965 นางสาววรัญรัชย� ดีทุ8งน,อย

63123014966 นายธีราเชษฐ� อาจนิยมธนิสกูล

63123014967 นายวัชระ บาระมี

63123014968 นางสาวจุฑาทิพย� พิลาบุตร

63123014969 นางสาวพิมพ�สุดา อาบเงิน

63123014970 นายส8งเสริม โมหา

หน,า 499 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123014971 นายณัฐวุฒิ พลเย่ียม

63123014972 นายปานเทพ ใจทัด

63123014973 นายดัสกร นรศรี

63123014974 นางสาววาธินันท� สายยศ

63123014975 นางสาวเนตรนภา คืนดี

63123014976 นางสาววิภาภรณ� ลาภบุญ

63123014977 นางสาวอาทิตยา มาลีหวล

63123014978 นางสาวกนกอร ประเสริฐสังข�

63123014979 นางสาวศุภนันท� งามวงศ�

63123014980 นายโฆสวสันต� เหมือนมาตย�

63123014981 นางสาวเนตรประวีณ� ไชยสิทธ์ิ

63123014982 นางสาวอภิญญา สุวะรัตน�

63123014983 นางสาวนันธิญา กงเงิน

63123014984 นางสาวศุภกานต� ทองใบ

63123014985 นางสาวหนึ่งฤทัย นัยวิกุล

63123014986 นายเอกวิทย� เสียงล้ํา

63123014987 นายโอฬาร กษมาพิศาล

63123014988 นายไพโรจน� สร,อยจิตร

63123014989 นายธนาวุฒิ สายเมฆ

63123014990 นายจิรายุทธ์ิ ดาษดา

63123014991 นายวิรพงษ� ม่ันคง

63123014992 นางสาวปรมาภรณ� ณ นคร

63123014993 นายนันทวัฒน� โสดทอง

63123014994 นายมนัสติ คํารัตน�

63123014995 นางนงลักษณ� อนันทวรรณ

63123014996 นางสาววิสุดา สังสมานันท�

63123014997 นางสาวชนิดา วังทะพันธ�

63123014998 นางสาวจริยา มีวงษ�

63123014999 นางสาวนัฐดา สิงห�ทอง

63123015000 นางสาวทิชาพร คําพิภาค

หน,า 500 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015001 นางสาวชยาภรณ� กล8อมดี

63123015002 นายชยนต� ครบอยู8

63123015003 นางสาวราวิณีย� รุจิตร

63123015004 นางสาวสุทธ์ิปรารถนา สิมมา

63123015005 นางสาวศุภวรรณ เศรษฐมาตย�

63123015006 นางสาวอุไร จ้ันพลแสน

63123015007 นางสาวอุมาพร อภัยพจน�

63123015008 นางสาวรัชฎาพร ดีทะเล

63123015009 นางสาวเมธาพร สีดี

63123015010 นางสาวพัชรินทร� มูลสา

63123015011 นางสาวชญานิศ ทองมล

63123015012 นายพิทวัส โทตระกูล

63123015013 นายศตวรรษ ประคอง

63123015014 นายธนภัทร� จันละออ

63123015015 นายประกาศ เสาสมภพ

63123015016 นางสาวชลดา นะราวัง

63123015017 นายพิพัฒพงษ� ม่ิงขวัญ

63123015018 นายธนิน ชูสิทธ์ิ

63123015019 นางสาวสายสมร อานนท�

63123015020 นางสาวกัญญาณัฐ ประทุมสินธุ�

63123015021 นางสาวบุษราลักษณ� มงคุณ

63123015022 นางสาวกนกเรขา เกลี้ยงสะอาด

63123015023 นางสาวมณิภา รวดเร็ว

63123015024 นายธนวัฒน� ศรีธัญรัตน�

63123015025 นางสาวชนากานต� พรหมประดิษฐ�

63123015026 นางสาวสุกานดา นามรักษ�

63123015027 นายวัชรา พิลาจันทร�

63123015028 ว8าที่ร,อยตรีไกรสร บุญขาว

63123015029 นายรัฐธนันท� เตชะวรสิทธ์ิ

63123015030 นางสาวปรียา ดวงแก,ว

หน,า 501 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015031 นายวรวุฒิชัย หอมประเสริฐ

63123015032 นางสาวจารุวรรณ อําพร

63123015033 นางสาวพัชรี นาโสก

63123015034 นางสาวนภัสสร คําหล,า

63123015035 นางสาวอภัสรา ธิธรรม

63123015036 นายคุณาพจน� โคตรพันธ�

63123015037 นายวิษณุพล ปาละ

63123015038 นางสาวนฤภษร วิริยภาพ

63123015039 นายกฤษฎ์ิ ศรีลาศักด์ิ

63123015040 นางสาวพัชรี จันทํา

63123015041 นายธีระวุฒิ ลีลา

63123015042 ส.ต.อ.สุริยา ชัยภักดี

63123015043 นางสาวพิรุณรัตน� หิตายะโส

63123015044 นางสาวขวัญชนก มณีจันทร�

63123015045 นายธีรวัฒน� โพธิวัฒน�

63123015046 นางสาวนิษฐา ใจนวน

63123015047 นางสาวพรผกา แก,ว คูณ

63123015048 นางหอมไกล นาจําปา

63123015049 นางสาวทรายขวัญ สีเงิน

63123015050 นางสาวมัจฉรีพร อดทน

63123015051 นางสาวศศิวิมล ศิริมา

63123015052 นางสาวธนาพร ณ อุบล

63123015053 นางสุพัตรา ธรรมบุตร

63123015054 นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย�

63123015055 นางสาวรัตติกาล จารุจิตร

63123015056 นางสาว8ร8Bงฤดี บัวพันธ�

63123015057 นางสาวพรรณราย มหาวงศานนท�

63123015058 นายชัยณรงค� พาเสน8ห�

63123015059 นางสาวอรุณรัตน� มูลคํา

63123015060 นางสาวชนิดา ขันเขตต�

หน,า 502 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015061 นางสาวป<ทมา แสงสุวรรณ

63123015062 นางสาวปJยธิดา ป<ญญาดิษฐ�

63123015063 นางสาวยุภาภรณ� กาฬเนตร

63123015064 นายคมธนิตต� เหลาคํา

63123015065 นายเดชนโรดม ประทุมมัง

63123015066 นายวุฒิชัย นาโสก

63123015067 นางสาวกนกพร จันทร�วิวัฒนากูล

63123015068 นางสาวนฤมล สอนมาลา

63123015069 นายอรรถพร จันทฤดี

63123015070 นางสาวจินดารัตน� ชินสอน

63123015071 นางสาวรัชนี แสงสว8าง

63123015072 นายพยุงศักด์ิ ครองยุทธ

63123015073 นางสาวอัญชลี ไพรบึง

63123015074 นายปฏิภาณ พยอมหอม

63123015075 นางสาวกุลธิดา มะโน

63123015076 นางสาววัชราภรณ� มะยุโรวาศ

63123015077 นายนลธวัช เนียมจันทร�

63123015078 นางสาวอริสา นนทรา

63123015079 นางสาวอัญชลี กาญจนะรัตน�

63123015080 นางสาวประภาพร วังศรี

63123015081 นางสาวภัทรวดี กาญจนศรี

63123015082 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริศรีทอง

63123015083 นางสาวอารีรัตน� เมืองบาล

63123015084 นางสาวธิดาทิพย� ประทุมรัตน�

63123015085 นางสาวปวีณา เปรมปรุงวิทย�

63123015086 นางสาวอรปรียา มูลมณี

63123015087 นางสาวนุจรินทร� เชื้อหอม

63123015088 นางสาวน้ําทิพย� สิทธิจินดา

63123015089 นางสาวจามจุรี ประทีปทอง

63123015090 นางสาวอรพินท� ทองคํา
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63123015091 นางสาวนิชาภัทร รัตนา

63123015092 นางสาวปวีณา ด,วงทอง

63123015093 นางสาวทิพย�สุดา บุญยอด

63123015094 นางสาวเมธาวี สารทอง

63123015095 นายภาณุพงศ� รังคพุทธมานะ

63123015096 นายเจษฎา แซ8จึง

63123015097 นายพลวรรธน� โกพลรัตน�

63123015098 นางสาวกานดา ประชุมวงค�

63123015099 นางสาวสุดธิดา จันทะแสน

63123015100 นางสาวสาวิตรี แก8นสาร

63123015101 นางสาวนุชนภา ใจภักดี

63123015102 นางสาวสุพัตรา โสภา

63123015103 นางสาวสายฝน ศิลาวงค�

63123015104 นายณัฐพงษ� มูลสุวรรณ

63123015105 นางสาวมัชฌิมา จํารูญ

63123015106 นายธรณินทร� วงศ�วิริยพาณิชย�

63123015107 นางสาวธนาภรณ� บุญปลอด

63123015108 นางจารุณี ลิ้มประสาท

63123015109 นางสาวนนท�ธิชา ณ หนองคาย

63123015110 นางสาวสรญา บัวบุญ

63123015111 นางสาวพุธิตา สาเกตุ

63123015112 นายศักด์ิดา กุมภาษี

63123015113 นายธรรมรงค� สุดใจ

63123015114 นางสาวอรทัย พุทธพิมพ�

63123015115 นายธีระพันธ� นาคพันธุ�

63123015116 นางสาวสุปรียา ทัศนา

63123015117 นายแสงชัย สุภาพ

63123015118 นายประเสริฐ�ศักด์ิ เขตนิมิตร

63123015119 นายอาทิตย�อุทัย ประดับจันทร�

63123015120 นายไกรสิทธ์ิ สมวงศ�
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63123015121 นางสาวนวลอนงค� กระแสโสม

63123015122 นางสาวยุบล ทองพันธ�

63123015123 นางสาววรุณกร บัวผัน

63123015124 นางสาวธิติพร ผากํ่า

63123015125 นายจักรวาล เทศนา

63123015126 นางสาวอนงค�นาฏ วงษ�คําชาว

63123015127 นางสาวกรรณิกา คําหาญ

63123015128 นายกฤติราช บุตรวงค�

63123015129 นายศุภกร แสนแก,ว

63123015130 นางสาวอุทัยวรรณ ลุกลาม

63123015131 นางสาวพิมพ�ชนก บุญสวัสด์ิ

63123015132 นางสาววิภาพร คณาสาร

63123015133 นางสาวจีรภา รองสุพรรณ

63123015134 นายฉัตรกวินท� รักษา

63123015135 นางสาวฐิติกา พูลเพ่ิม

63123015136 นายวิศรุจ เสาวพันธ�

63123015137 นายปฏิภาณ ทองบําเรอ

63123015138 นางสาวกรรธิมา นาโสก

63123015139 นางสาวอภิญญา พิจิตรธรรม

63123015140 นายณัฏฐ� สิงหศิริ

63123015141 นางสาวศศิรร ภุมรา

63123015142 นายชวลิต ศรีสวัสด์ิ

63123015143 นางสาวอลิตา ทําคําทอง

63123015144 นางสาวเกษสุดา ส8องแสง

63123015145 นายพันธกานต� บุญพบ

63123015146 นายธีรศักด์ิ ทุมาสิงห�

63123015147 นายอนุศร ชื่นจําปา

63123015148 นางวิภาภรณ� โสภา

63123015149 นางสาวอัญธิชา บุปผา

63123015150 นายชนกันต� ภักดิภูมิเมธิ
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63123015151 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข

63123015152 นายองอาจ ทวีพัฒน�

63123015153 นางรุ8งนภา จันทพันธ�

63123015154 นายศราวุฒิ โสวรรณี

63123015155 นางสาวอัญชลี ทองศรี

63123015156 นางสาวพรพิมล บุญเทียม

63123015157 นางสาวสุมาลี โพธิสนธ์ิ

63123015158 นายรัตนสิทธ์ิ ประกอบสุข

63123015159 นางสาวกุสุมาลย� อาจนามูล

63123015160 นางสาวศุภนิดา สุขประเสริฐ

63123015161 นายเสฏ ฐ วุฒิ ไผ8ม8วง

63123015162 นางสาวประทัย บุญใบ

63123015163 นางสาวชลิตา ยุพโคตร

63123015164 นายสุเทพ พิมพ�โสภา

63123015165 นายยุทธนา สุภาผล

63123015166 นางสาวกัญญภัทร บัณฑิต

63123015167 นางสาวโชติกานต� แท8นทอง

63123015168 นางสาวสุธิดา จันทร�ศรี

63123015169 นายปฏิวัติ อินทร�ขาว

63123015170 นายสมปอง พิลา

63123015171 นางสาวชนิกานต� ราชชมภู

63123015172 นางสาวอารียา สุวรรณดี

63123015173 นายประมูล สีหาบุตร

63123015174 นายทินกฤต แสนวงษ�

63123015175 นางสาววิลาสินี คําโพธ์ิ

63123015176 นางสาวณัฐธิกาญจน� สนิท

63123015177 นางสาววิชุดา วรชินา

63123015178 นางสาวอภิญญา เรืองคํา

63123015179 นางป<ทมา กระชิรัมย�

63123015180 นางสาวสิริยากร อินราช
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63123015181 นางสาวนภาพร พิงปJยกุล

63123015182 นายณัฐพล บุตรศรี

63123015183 นางสาวพรทิพย� ผลาแรง

63123015184 นางสาววิชุดา เวชกามา

63123015185 นางสาวชวิศา เพ็งพา

63123015186 นายภาคิน คําโกน

63123015187 นางสาวปวีณณัฐ พงษ�บริบูรณ�

63123015188 นางสาวกฤษณีญา ป<ดตะชารี

63123015189 นางสาวอรอนงค� นรสิง

63123015190 นายสิทธิศักด์ิ พิทักษา

63123015191 นางสาวรัตนาภรณ� วรสาร

63123015192 นายสมหมาย มีประวัติ

63123015193 นายเฉลิมเกียรติ วงศ�เกย

63123015194 นายอุทัย ศักดา

63123015195 นายสุจินดา คําเสียง

63123015196 นางวรรณวิมล ศรีคุณ

63123015197 นางสาวลัดดาวัลย� สารเดช

63123015198 นางสาวณิฐินันท� ปานประชาติ

63123015199 นายสิทธิพงษ� ภาคภูมิ

63123015200 นางสาวพลอยริน ตาสี

63123015201 นางสาวนันทนา ซ่ือจริง

63123015202 นางสาวประภาวดี ภาระสุข

63123015203 นายปรเมศวร� พิมพิศาล

63123015204 นางสาวกมลวัลย� นกทอง

63123015205 นางสาวจุรีรัตน� เจริญศิริ

63123015206 นางสาวจริยา คําสีทา

63123015207 นางสาวธิดารัตน� แม,นชัยภูมิ

63123015208 นางปภัสรา ทาพารักษ�

63123015209 นางสาวปวีณา แสงสว8าง

63123015210 นางสาวปรียานุช อุดมวรรณ
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63123015211 นางสาวอรอุมา อุตมา

63123015212 นางณัฐนันท� ต,นคํา

63123015213 นางสาวกนกพร ศรีลาศักด์ิ

63123015214 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองหงษา

63123015215 นางสาวลักขณา สีดา

63123015216 นางสาวหฤทัย สุวรรณไตรย�

63123015217 นางสาวเมธาวี โล8ห�คํา

63123015218 นางสาวสาวิณี หวังบุญ

63123015219 นางสาวสุวนันท� นันทะบุตร

63123015220 นางสาวสมปรารถนา คุณไชยวงษ�

63123015221 นางสาวมนธิดา มรรคดี

63123015222 นางสาวกนกรัตน� พุฒแก,ว

63123015223 นางสาววรรักษ� บวรวิทยานุกิจ

63123015224 นายธีรภัทร มิรัตนไพร

63123015225 นางสาวจิตรลัดดา มีผล

63123015226 นางสาวชุรดา โพธิสาร

63123015227 นางสาวอภิกษณาน� พรมกลัดพะเนาว�

63123015228 นางกนกพร ต้ังตระกูล

63123015229 นายกวินวัฒน� ยอดเกตุ

63123015230 นางสาวบุษยมาส คล,ายหนองสรวง

63123015231 นางสาวทิมพิกา พันธ�มา

63123015232 นางสาวปวีณา พ่ึงครบุรี

63123015233 นายวรวัฒน� บัวกาบ

63123015234 นางสาวอัญชิษฐา ครองยุติ

63123015235 นางสาวศิรประภา สาแดง

63123015236 นางสาวนงค�ลักษณ� ดวงศรี

63123015237 นางสาวกมณท�ลักษณ� พัชรพงศ�พันธ�

63123015238 นางนิตยา ชนะชัย

63123015239 นางสาวนิตยา คําศรี

63123015240 นางสาวอาภาพร นารีษา
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63123015241 นางสาวอัจฉราพรรณ คุณภูริป<ญญา

63123015242 นางสาวพรพรรณ สิทธิยา

63123015243 นายก8อเกียรติ บุตรพรม

63123015244 นายวิทธวัช ไกรศรี

63123015245 นายรัตตบุตร จิตภักดี

63123015246 นางสาวกัณฐมณี คันที

63123015247 นางสาวบงกช หงษ�ทอง

63123015248 นางสาวรัชนีภรณ� จงจํา

63123015249 นายธีระศักด์ิ ประเสริฐลาภ

63123015250 นางสาวศศิวิมล เหล็กงาม

63123015251 นายฉัตรชัย มูลตระกูล

63123015252 นางสาววิไลลักษณ� เอิบทวี

63123015253 นางสาวจิราวรรณ ชนะแสบง

63123015254 นางสาวนปภัช แก,วหอม

63123015255 นางสาวเอมอมร สีสา

63123015256 นายสัมฤทธ์ิ ทองอ,ม

63123015257 นางสาวปJยพร สัตย�ซํ้า

63123015258 นางสาววารุณี พลเย่ียม

63123015259 นางสาวศรัณย�วริษฐา วงษ�โสภา

63123015260 นางสาววรารัตน� รัตนะ

63123015261 นางสาวพิมพิมาลย� สว8างวงษ�

63123015262 นางสาวณัฐกานต� สมัครสมาน

63123015263 นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐผล

63123015264 นางสาวอารีรัตน� เจริญตา

63123015265 นางสาวพิมพ�มณี วงศ�ตรี

63123015266 นายมหศักด์ิ ไชยมี

63123015267 นางสาวกรรณิกา แกานคํา

63123015268 นางสาวสุพัตรา พรมโสภา

63123015269 นางสาวลัดดาวรรณ เฉิดวาสนา

63123015270 นางสาวสุรัตติญา ศรีแก,ว
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63123015271 นายปารเมศ บุตรวัง

63123015272 นายชัยวัฒน� แน8นอุดร

63123015273 นายจักรินทร� แก8นสาร�

63123015274 นางสาวเกศราวรรณ ไชยรัตน�

63123015275 นางสาวมุกดามาศ มุติโคตร�

63123015276 นางสาวศิริลักษณ� ศรีชัย

63123015277 นางสาววลีลักษณ� โขนชัยภูมิ

63123015278 นางสาวรุ8งนภา ปรนปรือ

63123015279 นางสาวณัฐพร จันทร�เกษ

63123015280 นางสาวอัญชนา คําเพ็ชร�ดี

63123015281 นายกล,าณรงค� ยืนสุข

63123015282 นายวุฒิชัย จันทจิตต�

63123015283 นายณัฐภัทร สุภารัตน�

63123015284 นายปุนภพ ศรีบุระ

63123015285 นางสาวญานิกา ต้ังสิริสุธีกุล

63123015286 นายบัณฑิต ประทาน

63123015287 นางสาวณิชาปวีณ� พลศรี

63123015288 นางสาวรุ8งทิวา นะราวัง

63123015289 นางสาวจุฑาทิพย� สิงห�สวัสด์ิ

63123015290 นางสาวจุฑารัตน� ทันจาว

63123015291 นางสาวประภาวรินทร� สลักคํา

63123015292 นางสาวสุขุมาลย� จงใจจิต

63123015293 นางสาวจุไรรัตน� ไชยดี

63123015294 นายธัญธาดา วรเนตร

63123015295 นางสาวหทัยชนก บุรกรณ�

63123015296 นายวิศิษฐ� สาธรณ�

63123015297 นางสาวเจนจิรา พงษ�วิเศษ

63123015298 นางสาวสุพิชชา ศรีคชา

63123015299 นายแวนาแซ แวยูโซะ

63123015300 นางสาวสุปรียา ใจก,าวหน,า
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015301 นายอภิสิทธ์ิ บุญเย่ียม

63123015302 นายบัญญวัชร สิทธิสาท

63123015303 นายกรกฏ กุลเสนา

63123015304 นางสาววิภาพร แถมพันธ�

63123015305 นางสาวสุธิดา ชาลี

63123015306 นายธีรพงษ� ไชยพันโท

63123015307 นางสาวอนัญญา ก,อนคําตัน

63123015308 นางสาวนุชสุดา คําประเสริฐ 

63123015309 นางสาวอรญา บุราคร

63123015310 นางสาวภรวี ศรีรักษา

63123015311 นางสาวนวลอนงค� จงราช

63123015312 นายจิรวัฒน� ทศศะ

63123015313 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ญจันทร�

63123015314 นายทองจันทร� สามิบัติ

63123015315 นางสาวสุนิตา เพ็งบ,านไร8

63123015316 นางสาวชนิดาภา คนยืน

63123015317 นางสาวกนกวรรณ จันทะมาศ

63123015318 นางสาวฐิติวรรณ อุดมพันธ�

63123015319 นางสาวชุติมา พรเจริญ

63123015320 นางสาวกิตติยาพร คําศรี

63123015321 นางสาวจริยา สาสมัคร

63123015322 นางสาวอินทิรา สัตยากูล

63123015323 นางสาวจินตนา บุราไกร

63123015324 นางสาวปรานี กระดาษ

63123015325 นายวชิรวิทย� กงทอง

63123015326 นางวราพร เทียมม8วง

63123015327 นางสาวสุธิณี เยาวพร

63123015328 นายกิตติพงษ� อ8อนละมุล

63123015329 นางสาวธนัชญา สายแก,ว

63123015330 นางสาวนันทนิน มานะดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015331 นายทินวัฒน� แถลงการณ�

63123015332 นายอัษฎายุธ ธรรมวิจิตร

63123015333 นางสาวนิศาชล ประสานสี

63123015334 นางสาวสุภาภรณ� บุญเนียง

63123015335 นายวิษณุ สุระ

63123015336 นางสาวสุพัตรา ธารารมย�

63123015337 นางสาวดรุณี วรรณศิริ

63123015338 นายสุชาติ สืบสิน

63123015339 นางสาวอาภรณ� ม8านทอง

63123015340 นางสาวพรธิดา พุ8มแก,ว

63123015341 นายกฤษฎา ดุจดา

63123015342 นางสาวน้ําทิพย� คงดี

63123015343 นางสาวอารียา จงรักษ�

63123015344 นางสาวจันทร�เพ็ญ เจริญราษฎร�

63123015345 นายกิตติโชค ปกป:อง

63123015346 นางสาวอรุณรุ8ง สิงหพัฒน�

63123015347 นางสาวนันทนา แจ8มฟ:า

63123015348 นางสาวอัญมณฑน� สมเขียน

63123015349 นายสุเทพ เบิกบาน

63123015350 นายปฐมพงษ� คํามุงคุณ

63123015351 นางสาวกมลทิพย� ผิวนวล

63123015352 นางสาวพิกุล ตุ,มทอง

63123015353 นางสาวธนิศา ทาศิริ

63123015354 นางสาวสุพัตรา เครือแวงมล

63123015355 นายอลงกรณ� สืบสิงห�

63123015356 นางสาวอังศุมาลิน วินทะไชย

63123015357 นางสาวเยาวณี มงคลศรี

63123015358 นางสาวสุดารัตน� ศรีประสงค�

63123015359 นายปJยณัฐ ขวาธิจักร

63123015360 นางสาวพัชรินทร� นาโสก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015361 นางสาวชฎาพร ผาสุข

63123015362 นางสาวชาลิณี บุญมี

63123015363 นางสาวนิภาพร ประกอบ

63123015364 นางสาวสุวนันท� ป<จจัย

63123015365 ว8าที่ ร.ต.หญิงศุกลรัตน� อรัญกูล

63123015366 นางสาวชญานิศ สายบุญเลิศ

63123015367 นางสาวจารุวรรณ� จักรไชย

63123015368 นายพยงค� เมืองโคตร

63123015369 นายพุทธิชาติ ครองยุติ

63123015370 นางสุขุมาลย� แหลมฉลาด

63123015371 นายธีรพงษ� ภูติยา

63123015372 นางสาวสุปรียา ทองรักษ�

63123015373 นางสาวอนงค� เย็นใจ

63123015374 นายสมพร เพชรแก,ว

63123015375 นางสาวกชพร ดวงจําปา

63123015376 นางสาวธัญลักษณ� สายวิเศษ

63123015377 นางสาวนิลาวัลย� ลุนชิต

63123015378 นางนุษประวีณ� พุฒศรี

63123015379 นายกิตติศักด์ิ ญาติทอง

63123015380 นางสาวอรัญญา ทวีวงค�

63123015381 นางสาวแพรวนภา ศรีจรัญ

63123015382 นางศิริภรณ� ก,านศรี

63123015383 นางสาวอลิษา จรูญภาคย�

63123015384 นางสาวสุจิตรา อินหอม

63123015385 นายคฑาวุธ ทัศนิวาส

63123015386 นางสาวพรศุภางค� หนองม8วง

63123015387 นางสาววีรยา แซ8ต้ัง

63123015388 นางสาวสลิลทิพย� สุดสี

63123015389 นางสาวณัฐณิชา บุดดาลี

63123015390 นางสาวปวริศา สายตา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015391 นางสาวกวินธิดา ทาระพันธ�

63123015392 นางสาวสุภาพร สุดาบุตร

63123015393 นางสาวจิราวดี ศรีเมือง

63123015394 นางสาวเกศินี บุญสุข

63123015395 นางสาวนัยนา มาลาพันธ�

63123015396 นางสาวสิริอาภา พรหมแสนจันทร�

63123015397 นางสาวภัทรวดี แพงสุดโท

63123015398 นางวิภาวดี คําไพ

63123015399 นางสาวพิมพ�ลภัส พิละมาตย�

63123015400 นายเกียรติพนม เชิดโกทา

63123015401 นายฤทธิรณ แปยอ

63123015402 นายฐาปกรณ� นิยมธรรม

63123015403 นางสาวรัตนะพร หอคํา

63123015404 นางสาวหทัยรัตน� สายวงศ�

63123015405 นางสาวสุภิชานันท� คําศรี

63123015406 นางสาวสาริศา คงดีภัทรศักด์ิ

63123015407 นางสาวพิชญ�สินี ยังคง

63123015408 นางสาวมนัสดา ง้ิวแดง

63123015409 นางสาวนนทิยา โสภาสุข

63123015410 นางสาววาสนา หุ,มห8อ

63123015411 นายณัฐสิทธ์ิ สุคําภา

63123015412 นายวิชเญศ พละสกุล

63123015413 นางสาวชลณิชา โหมดนอก

63123015414 นางสาวกิติยา โกศัลวิตร

63123015415 นางสาวพรทิวา ลีลาศิริ

63123015416 นางสาวกุลสตรี สีสันต�

63123015417 นายเรืองวิทย� สุพร

63123015418 นางสาวพิชญธิดา พาพันธ�

63123015419 นายเจตนรินทร� ทองเพ็ญ

63123015420 นางสาวจุฬาลักษณ� พันสาย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015421 นางสาวศิริขวัญ ยุตวัน

63123015422 นางสุภาวดี ชัยนา

63123015423 นายภูมินันท� ทองศรี

63123015424 นางสาวสุภาภรณ� บุญจําเนียร

63123015425 นายภาณุรักษ� พูลทอง

63123015426 นางสาวพิมลรัตน� ดาดวง

63123015427 นายชุมพล บุญทา

63123015428 นายฐาปกรณ� พรมพุ,ย

63123015429 นายแทนไท พรมโสภา

63123015430 นางสาววรรณรัตน� สุวิเศษ

63123015431 นางสาววิชุดา ยาหอม

63123015432 นายชัยพฤกษ� บุญล,อม

63123015433 นางสาววรกมล กิติราช

63123015434 นางทุเรียน สมสุข

63123015435 นายธนกฤต สิทธิโสม

63123015436 นางสาวดุจดาว มาลีหวล

63123015437 นายธเณศร� สุพงษ�

63123015438 นางสาวนิมิตา บุดดาหยุด

63123015439 นายวรเมธ จวนเจริญ

63123015440 นางสาวนันทนา นิยม

63123015441 นางสาวนภาพร มาลีรัตน�

63123015442 นางสาวสุชาวดี เพ็ชร�มล

63123015443 นางสาวสุวรรณา บุญส8ง

63123015444 นางสาวบุณฑริกา ประพันธ�

63123015445 นางสาวรัตนาภรณ� คํ่าคูณ

63123015446 นายนเรนทร� ภาสดา

63123015447 นางสาวสุภาภรณ� หอมหวล

63123015448 นางสาวจิราพร นามบุรี

63123015449 นางสาวพรทิพย� นากรณ�

63123015450 นางสาวสมฤทัย สีคําวัน

หน,า 515 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015451 นายอภิสิทธ์ิ โพธิราช

63123015452 นางสาวกนกรัตน� ขันชะลี

63123015453 นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ�

63123015454 นายจิรพัฒน� ธรรมป<ตย�

63123015455 นางสาวธารารินทร� ชินวงค�

63123015456 นางสาวชุติมา กิมาลี

63123015457 นางสาววรัญญา ชานนท�

63123015458 นางสาววรรณิศา กุลสุวรรณ

63123015459 นางสาววิมลวรรณ บุญทศ

63123015460 นายวทัญVู ญาณะนันท�

63123015461 นายอรรถพล สอนรมย�

63123015462 นายโรจนศักด์ิ จันทร�อบ

63123015463 นายสิทธิโชค สนั่นนารี

63123015464 นางสาวประภาพร ศรีเลิศ

63123015465 นางสาวณภัทร แสนวงษ�

63123015466 นางสาวเจษฎาพร ชินวงค�

63123015467 นางสาวกาบแก,Bว แซ8อื้อ

63123015468 นายทวีศักด์ิ ขันอ8อน

63123015469 นางสาวเกษสุดา หงษ�คํา

63123015470 นางสาวพัทริญา อุทาธรณ�

63123015471 นายอภิชาติ ชาญศร

63123015472 นางสาวรัตติกาล สิงห�มุ,ย

63123015473 นายธีระยุทธ ยอดมาลี

63123015474 นายศักด์ิชัย เจริญสัตย�

63123015475 นางสุนันทินี จันจําปา

63123015476 นายเทียนชัย ฤทธิแผลง

63123015477 นางสาวสุพรรณี ดวงศรี

63123015478 นางสาวศรินทร�ธร ใจแก,ว

63123015479 นางสาวดิศราภรณ� คล,ายนาค

63123015480 นางสาวสุภาดา สุวะไชย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015481 นายจิตรทิวัส ทรงจิตร

63123015482 นายชนสรณ� จันทร�แจ8ม

63123015483 นางสาวบัวผัน มณีวรรณ

63123015484 นางสาวชุติกาญจน� ด่ังวิริยะกุล

63123015485 นายวิภู ประจญศึก

63123015486 นายกิตติศักด์ิ ผุยชา

63123015487 นางสาวพรพิมล สะอาด

63123015488 นายจิรวัฒน� พวงทอง

63123015489 นางสาววรารัตน� อมรเลิศวรากุล

63123015490 นายเมธิชัย ริมสกุล

63123015491 นางสาวกนกวรรณ แก,วดี

63123015492 นางสาวศรสวรรค� วิชาดี

63123015493 นางสาวอรพรรณ หมุนแก,ว

63123015494 นางสาวบุษกร ถิตย�สมบูรณ�

63123015495 นางสาวมินธุนา มาหลวง

63123015496 นาย8Bจตุพงศ� หารจิต

63123015497 นางอรพรรณ� คําโสภา

63123015498 จ8าอากาศโทปJยวัฒน� สีนานวล

63123015499 นางสาวรัดเกล,า อินทนาม

63123015500 นายนันทวัตร ทับทัน

63123015501 นางสาวอุษณีย� เพ็งแจ8ม

63123015502 นางปรีณาพรรณ คํามี

63123015503 นางสาวชลนิภา ยงตากลาง

63123015504 นางสาวนริศรา สุรวิทย�

63123015505 นางสาวสุขุมาล ผิวละออง

63123015506 นางสาวสิรินาถ เทียนคํา

63123015507 นางสาวอนุรักษ� แก,วป<ชฌาย�

63123015508 นางสาวมณีรัตน� จันทะพรม

63123015509 นางสาวตรีรัตน� พิลางาม

63123015510 นางสาววิไล คณะศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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63123015511 นางสาวนภัสวรรณ ดีอ,อม

63123015512 นางสาวกัญญาณัฐ ก,อนทอง

63123015513 นายประชา นันท�สุนีย�

63123015514 นางสาวดวงกมล ดาวเรือง

63123015515 นายชนะศักด์ิ อินตะโคตร

63123015516 นางสาวสมฤดี แสนทวีสุข

63123015517 นางสาวจินตนา ไชยนิล

63123015518 นางสาวปาณิสรา ก,อนทองดี

63123015519 นางสาวพรนัชชา จันทร�แก,ว

63123015520 นางสาวเจนจิรา รุจิโภชน�

63123015521 นางสาววิไลพร วงค�ทองนิล

63123015522 นายกริชเพชร อัมภรัตน�

63123015523 นางสาวณัฐนรี ไทยงาม

63123015524 นางสาวดวงฤดี ชัยธนสกุล

63123015525 นางสาวสุชาดา สุคะตะ

63123015526 นางสาวหทัยชนก ยศบุญ

63123015527 นางสาวสิรินันท� มูลราช

63123015528 นางสาวมยุรี อนุมาตย�

63123015529 นางสาวทิพวรรณ จันทร�แรม

63123015530 นางสาวทิพวรรณ หาแก,ว

63123015531 นางสาวเบญจลักษ� วงค�พุทธะ

63123015532 นายภาณุมาศ มูลสาร

63123015533 นางสาวศศิธร ศักด์ิศรี

63123015534 สิบเอกวัชรพงษ� คันศร

63123015535 นางสาวนิจวรรณ ศรีสร,อย

63123015536 นายธนาธิป ยางงาม

63123015537 นายเชนทร�ณฤทธ์ิ สุวรรณรัตน�

63123015538 นางสาวกาญจนา แก,วกอง

63123015539 นายจักรพงษ� บุตราช

63123015540 นายคมสัน แสวงวงศ�
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63123015541 นางสาววิภาดา คํามาโฮม

63123015542 นายสุชิน กระจ8างแจ8ม

63123015543 นางสาวเจนศิลาวรรณ จันทร�ใหม8

63123015544 นางสาวผกาพันธ� จันครา

63123015545 นางสาวนัยน�ปพร วงษ�ชา

63123015546 นางสาววานิชญา เพชรดา

63123015547 นางสาวอรอมล บุญปราณีต

63123015548 นางสาวศิริพร พงศ�ภา

63123015549 นางสาวอาทิมา กาสา

63123015550 นางสาวนุจรี ทวีโคตร

63123015551 นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ�

63123015552 นายอุดมพล โลมาศ

63123015553 นางสาวผ8องศรี สุกใส

63123015554 นายอานันต� เผ8าศิริ

63123015555 นางสาวสุภาวดี รักษาแก,ว

63123015556 นายนิกร เสาแบน

63123015557 นางสาวพรรณศิลปW บุญสุข

63123015558 นางสาวดวงกมล โมฬีชาติ

63123015559 นางสาวทักษิณา อึ้งประเสริฐ

63123015560 นายพัชรพล ดวงแก,ว

63123015561 นางสาวกนกพรรณ พุตดอน

63123015562 นายอุรุพงศ� เทศนา

63123015563 ส.อ.หญิงประไพพัฒน� ผาเวช

63123015564 นายอัครวุฒิ วงศ�เคน

63123015565 นางพรทิพย� กุบแก,ว

63123015566 ส.ต.ต.สิทธิโชค แหวนเงิน

63123015567 นางสาวสาวิตรี จันชุลี

63123015568 นายบุญเติม เชิดรัมย�

63123015569 นางสาวณพิสุทธ์ิ ลิรัมย�

63123015570 นางสาวธวิตา สมวงษ�

หน,า 519 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123015571 นางสาวพรรณวิภา ยาวะโนภาส

63123015572 นางสาวดนิตา ขันธ�อ8อน

63123015573 นางสาวชลธิชา ครองยุทธ�

63123015574 นางสาวกัลยรัตน� เงาใสย�

63123015575 นางสาวนิภา ปาปะไพ

63123015576 นางสาวเสาวณีย� จําปานิล

63123015577 นางสาววิรัญชนา อุตส8าห�ดี

63123015578 นางสาวพิชญานิน บริวงษ�

63123015579 นางสาวกมลชนก เหล8าหาไชย

63123015580 นายนรภัทร ประวันเน

63123015581 นายสุภัทร รสหอม

63123015582 นายภาสกร นิลแสง

63123015583 นางสาววรรณนภา บุญลับ

63123015584 นายฐิตินันท� ป<กเคระเต

63123015585 นายจักรพันธ� พิลาทอง

63123015586 นายวีระยุทธ ชูชื่น

63123015587 นายณัฐวุฒิ เกาะประทุม

63123015588 นางสาวกนกกาญจน� สีวันดี

63123015589 นางสาวพิมพ�กัญญา กองสุข

63123015590 นางสาวกานต�ธิดา ศรีบุญเรือง

63123015591 นางสาวทิพวิมล พรมสวัสด์ิ

63123015592 นายณัฐวัฒน� คงเมือง

63123015593 นางสาวนภาพรรณ มหาลวเลิศ

63123015594 นางสาวดวงจันทร� วิเชียร

63123015595 นายทวีวุฒิ นามศิริ

63123015596 นายเอกนรินทร� ปJนตา

63123015597 นางสาวสายสุนีย� ศรีปราชญ�

63123015598 นางสาวสายชล แสงสุตา

63123015599 นางสาววิจิตรา ป<ถวัลย�

63123015600 นายสมพงษ� ไข8มุกข�

หน,า 520 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015601 นางสาวจิรารัตน� กําทอง

63123015602 นายชินวัตร เวฬุวนารักษ�

63123015603 นายธีรวัฒน� ยืนยงค�

63123015604 นางสาวธัญชนก อดกลั้น

63123015605 นางสาวกาญจนา อินผล

63123015606 นางสาวนารา ดลวิจิตร

63123015607 นายอํานาจ บุญทิพย�

63123015608 นางสาวพรทิพย� แก8นพิทักษ�

63123015609 นางสาวจิราภรณ� ลีทหาร

63123015610 นางสาวพิชานิกา ธานี

63123015611 นางสาวญาโณบล ธิธรรม

63123015612 นางสาวศิริรัตน� ธนิวรรณ�

63123015613 นางสาวณิชกานต� เวียงรัตน�

63123015614 นางภัทร�ธีรา ไกรเพชร

63123015615 นางสาวชฎาพร สุคําภา

63123015616 นางสาวอมรรัตน� วิไลอุตม�

63123015617 นางสาวสุกัญญา ราชภักดี

63123015618 นางสาวสาวิณี แก,วสุข

63123015619 นางสาวภัศรา ปรารมย�

63123015620 ส.ต.อ.นพพล แหวนเพ็ชร

63123015621 นางปราณี สกุณา

63123015622 นางสาวปานกมล จรลี

63123015623 นายเปรมประชา ไชยสี

63123015624 นางสาวพิไลพรรณ ตองกระ

63123015625 นายอธิป ผุดเพชรแก,ว

63123015626 นางสาวนัฐชานัน พันธ�ศิริ

63123015627 นายธวัชชัย ทุมมี

63123015628 นางสาวพิมพร วิทยาเวชนุกูล

63123015629 นางสาวปวีณา วิรุณพรรณ�

63123015630 นางสาวนริศรา ผิวขํา

หน,า 521 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123015631 นางสาวภาวิณี เชื้อจันทร�

63123015632 นายศรายุทธ ฝQายบุตร

63123015633 นางสาวกุลณิดา คํากองแพง

63123015634 นายธนาธิป ธรรมรักษ�

63123015635 นางสาวอริษา วงมาเกษ

63123015636 นางสาวไอลดา มุงคุณ

63123015637 นางสาวพัดชา เสียงล้ํา

63123015638 นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี

63123015639 นายทัศพล ป:องเพ็ชร

63123015640 นางสาวปริยวัลย� พรมอินทร�

63123015641 นางสาวเจนจิรา เมาหวล

63123015642 นางสาวศศิวิมล สัตธรรม

63123015643 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมคําบุตร

63123015644 นายสมปอง งามวิลัย

63123015645 นางสาวปาณิชา สมพงษ�พันธ�

63123015646 นายเกศน� จันทคัต

63123015647 นายชินกร ดีดวงพันธ�

63123015648 ว8าที่ร,อยตรีรณกร แก,วอ8อน

63123015649 นางสาวสกุณา เหมียดมาลา

63123015650 นายจักรกฤษณ� ชวัลทยาธรรม

63123015651 นางเอื้องพร ถนอม

63123015652 นางสาวอรนุช กอดแก,ว

63123015653 นางสาวภัสรา นามศรี

63123015654 นางสาวฝนทิพย� ซางซือมูล

63123015655 นางสาวสุวรรณี พิมพ�ทราย

63123015656 นางสาวภารดา ยอดศรี

63123015657 นายบดินทร�เดช แก,วสีเคน

63123015658 นางสาวณัชปภา ทรายแก,ว

63123015659 นายรัฐพงษ� จําปาสุข

63123015660 นางสาวจันทร�วดี มณีดํา
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63123015661 นางภัทรสุดา แหล8งสนาม

63123015662 นายปรีชา เหลือล้ํา

63123015663 นางสาวสุนทรีย� แสงอ8อน

63123015664 นางสาวศรินญา วงษาลี

63123015665 นางสาวพรหมพร พรมวรรณ�

63123015666 นางสาวกชกร เพ็งธรรม

63123015667 นางสาวอารีรัตน� ศรีสุข

63123015668 นายศิษฏ� พลราชม

63123015669 นางสาวภัทยา ทองรส

63123015670 นายจิรศักด์ิ แสนพันธ�

63123015671 นายวัชรพงศ� ว8องม8อย

63123015672 ว8าที่ ร.ต.หญิงวารุณี ศรีจันทร�

63123015673 นางสาววิไลวรรณ ปะติตังโข

63123015674 นางสาวพัชราภรณ� มลัยพันธุ�

63123015675 นางสาวประภัสสร ดอนฮี้

63123015676 นางสาวพิสมัย คณะศรี

63123015677 นางสาวจันธิมากร กมล

63123015678 นางสาวชุติมา หอมศรี

63123015679 นางสาวสุภาพร บุญศักด์ิ

63123015680 นางสาวปาณิสรา ปุระมาป<ด

63123015681 นายพงศ�ภัค สาระมณี

63123015682 นางสาวนาถอนงค� สารรัตน�

63123015683 นางสาววิภาวดี โพนสําโรง

63123015684 นางสาวอรอนงค� แท,เที่ยง

63123015685 นางสาวเนตรน้ําทิพย� ราชพิลา

63123015686 นางสาวนิภาวรรณ จันทร�ดวงศรี

63123015687 นางสาวกัลยารัตน� บุญกํ่า

63123015688 นางสาวศุภนิดา จันทเขต

63123015689 นางสาวอัจฉราภรณ� วิเศษรัตน�

63123015690 นางสาวนันทิกานต� โพธ์ิพันธ�
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63123015691 นางสาวรัชฎาภา แพงมา

63123015692 นายณัฐวุฒิ ลามี

63123015693 นางสาวแขลดา คําผง

63123015694 นางสาวกมลชนก ศิริวัฒน�

63123015695 นางสาวปวีณา ชาชํานาญ

63123015696 นางสาวเบญญาภา จาดคํา

63123015697 นายภัทรพล เชื้อชาติกล,า

63123015698 นายทศพล ทองเกิดหลวง

63123015699 นางสาวพัชรพร คําสาย

63123015700 นางสาวเจนขวัญ สุภะสร

63123015701 นางสาวฐิติมา โสภาลุน

63123015702 นายกฤตนัย ไชยกาล

63123015703 นางวืภาดา คูณทัน

63123015704 นางสาวทรงสุดา ศิริประภาวัฒนะ

63123015705 นางสาวชลิตา ประเสริฐสังข�

63123015706 นางสาวชฎาพร อินทวงษ�

63123015707 นายไชยา พลพวก

63123015708 นายฐิติ ติรเศรษฐเสมา

63123015709 นายกีรติ ก[กรัมย�

63123015710 นางสาวสุภาพร วรภาพ

63123015711 นายคุณากร คุณาสิทธ์ิ

63123015712 นางสาวนุชนาฎ พวงใส

63123015713 นางสาวอนงค� วงษ�ชนะ

63123015714 นางสาวหฤทัย ดอนป<ญญา

63123015715 นางสาวอาภรณ� จันทร�แสงสุก

63123015716 นายดลฤทธ์ิ ยินดี

63123015717 นางสาวกันยกร อรุณเรือง

63123015718 นางป<ฐมา สุวรรณพรม

63123015719 นางสาวพณิตา พิมพ�โคตร

63123015720 นางสาวศศิประภา ไหมพรม
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63123015721 นางสาวจิรนันท� เรืองธรรม

63123015722 นางสาวดลนภา คําดี

63123015723 นายชญานนท� ไพยกาล

63123015724 นายธนดน สายแวว

63123015725 นายธนพงศ� สีหะวงษ�

63123015726 นางสาวณิชาภัทร สีดาโคตร

63123015727 นางสาวอภิฤดี พ8อชมภู

63123015728 นางสาวพรรณิภา ขันโอฬาร

63123015729 นางสาวศิริภักด์ิ พวงจันทร�

63123015730 นางสาวปJยาภรณ� ปองไว,

63123015731 นางสาวปริตรา บุญปก

63123015732 นางสาวพรภิรมณ� มะโน

63123015733 นางสาวรัชดาพร สกุลสุข

63123015734 นางสาวศศิวิมล วันศรี

63123015735 นางสาววิภาดา ตุมายา

63123015736 นางสาวกุลจิรา ย่ิงยศ

63123015737 นางสาวสุกัญญา กล,าเกิด

63123015738 นางภนิดา ปรากฎ

63123015739 นางสาวเจนจิรา ตริณรัตน�

63123015740 นางสาวนิตยา ข8ายมณี

63123015741 นางสาวรัศมี ศรีสว8าง

63123015742 นางสาวชาริณี เบ็ญจะขันธ�

63123015743 นางสาวเกศกัญญา เนียงภา

63123015744 นายจักรกฤษ แสนทวีสุข

63123015745 นางสาวปรางทิพย� ม่ันพรม

63123015746 นายสุทธิรักษ� รักสุจริต

63123015747 นางสาววลัยลักษณ� รองแก,ว

63123015748 นางสาวณัฏฐ�ชญาดา วงษ�จันทร�แดง

63123015749 นางสาวน้ําผึ้ง ชินมาตร

63123015750 นางสาวจิราภรณ� ชิณวงค�
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63123015751 นางสาววราภรณ� สารพัฒน�

63123015752 นางสาวยุวดี โพธ์ิศรี

63123015753 นายกฤตนิพัทธ� สิงห�โพนงาม

63123015754 นายสุทัศน� ธรรมวงค�

63123015755 นายสกลชัย ชาสุงเนิน

63123015756 นางสาวสุวนันท� นิระวัน

63123015757 นางสาวชนิกาญจน� ดีสัน

63123015758 นางสาวกรรณิกา นาขะมิน

63123015759 ว8าที่ ร.ต.หญิงพุฒธา อบบุญ

63123015760 นางสาวสุวนันท� สายแวว

63123015761 นายพงษ�ศิริ หาไชย

63123015762 นายกัมพล วงค�คํา

63123015763 นายณัฐพัชร� พันธุวิทย�

63123015764 นายวิทยา แก8นจันทร�

63123015765 นางสาวรักชนก ศรีโสดา

63123015766 นางสาววิภา ฉลาดเอื้อ

63123015767 นายอิศราวุธ นามสุดโท

63123015768 นางสาวจําเรือง ศรีเมือง

63123015769 นางสาวกาญจน�ฐิมา วรรคคี

63123015770 นายภานุวัฒน� สุวรรณ�

63123015771 นางสาวกมลรัตน� ศรีหาบุตร

63123015772 นางสาวนรินทร�พร ใหญ8สิงห�บุญ

63123015773 นายสุวิทย� โภคสมบัติ

63123015774 นายพิทักษ� มะลิพันธ�

63123015775 นางสาวเหมือนฝ<น ศรีรัตน�

63123015776 นางสาวนภาพร เนื้อทอง

63123015777 นายพิษณุ เดยังรัมย�

63123015778 ส.ต.ท.เกียรติยศ ชัยสอน

63123015779 นางสาวอนัญญา งามโสม

63123015780 นายยุทธนา เหล8าธง
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63123015781 นางสาวปJยพร ละศิลปW

63123015782 นางสาวสุกัญญา วังคะฮาต

63123015783 นางสาวอภิญญา บุระมาศ

63123015784 นางสาวปริยฉัตร วงค�คําหูม

63123015785 นายวาสกรณ� วรรณทวี

63123015786 นายจํารัส รุ8งทิพยโชติ

63123015787 นางสาวอารียา ศรีมันตะ

63123015788 นางสาววารุณี ต,นวงศ�

63123015789 นางสาวปJยะฉัตร โสดาธาตุ

63123015790 นายวิรัช รัตนาทิพากร

63123015791 นางสาวทศพร กลางประพันธ�

63123015792 นางสาวสกาวเดือน คํานึง

63123015793 นายอธิคม โพธ์ิศรี

63123015794 นายภาณุพงศ� ศรีสังวาลย�

63123015795 นางสาวจุลฑมาศ เพ็ชรบุญ

63123015796 นางสาวนริษา แก,วหอม

63123015797 นายวุฒิวัฒน� บุษบงค�

63123015798 นายสิริชัย บุญคํา

63123015799 นายบุญเลิศ ป:องคําวัน

63123015800 นายพัฒนพงษ� ธรรมวัติ

63123015801 นางสาวก่ิงพลอย บุญประชม

63123015802 นางสาวกนกพร พันก,อน

63123015803 นางสาวปุติยา วิชุมา

63123015804 นางสาวศิริลักษณ� สราญรมย�

63123015805 นางสาวเบญจพร บุตรน,อย

63123015806 นางสาวภัทรานันทน� วันทาดา

63123015807 นางสาวสุทธิดา คล8องดี

63123015808 นางสาวกฤษณา กฤษณกาฬ

63123015809 นางสาวอนุสรา บุญลา

63123015810 นางสาวพิไลวรรณ สีกะหวัน
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63123015811 นางสาวณัฐวดี ฤทธ์ิทรงเมือง

63123015812 นางสาวนริศรา อาจหาญ

63123015813 นางสาวสุภัทรา อ,อมชมภู

63123015814 นางสาวอรัญญา ชาลี

63123015815 นายสุวัฒน� กลิ่นฟุ:ง

63123015816 นายดุษฏี ไชยชนะสงคราม

63123015817 นางสาวพิจิตรา กมลพรรณ�

63123015818 นายอนุรักษ� ทาพรมมี

63123015819 นางสาวธนพร ทวีโคตร

63123015820 นางสาวอรดี บุบผาชาติ

63123015821 นายธวัช เปลือยหนองแข,

63123015822 นางสาวสุทธิดา สุระชาติ

63123015823 นางสาวพนิดา กลางประพันธ�

63123015824 นางสาวจรุญวรรณ สุธรรมวงศ�

63123015825 นางสาวป<ทมา บิดขุนทด

63123015826 นางสาวนโลบล คําเก8ง

63123015827 นางสาวรินดา แก,วขอนแก8น

63123015828 นายจิระวัฒน� พวงแก,ว

63123015829 นางสาวสมจิตร ชนะมาร

63123015830 นายจีระศักด์ิ ภูมิศรี

63123015831 นางวรานุช ทิพย�รมย�

63123015832 นางสาวสมจินตนา โถทอง

63123015833 นายพิเชษฐ� คนคง

63123015834 นางสาววิไลพรรณ ศรีเนตร

63123015835 นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล

63123015836 นางสาวทิพยรัตน� ศิริสาร

63123015837 นางสาวลลิตา อ8อนพา

63123015838 นายอัชฌานันท� ยอดแก,ว

63123015839 นางสาวก,ญญ�ศิริ ณัชภัคปภา

63123015840 นางสาวธนพร บทศรี
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63123015841 นางสาวอารีรัตน� ป<สสาพันธ�

63123015842 นายยศศิริ แหวนวงษ�

63123015843 นางสาวสุรีย� จังอินทร�

63123015844 นางสาววณิชยา คําเหมา

63123015845 นายสิทธิศักด์ิ ไลไธสง

63123015846 นางสาวเขมิศา คํ้าคูณ

63123015847 นางสาวสุนิสา กองทิพย�

63123015848 นางสาวสุภาพร ใคร8ครวญ

63123015849 นางสาวปJยนุช ดีสม

63123015850 นางสาวกรรณิการ� บุญสะอาด

63123015851 นายสิทธิศักด์ิ ซ่ึงพรม

63123015852 นายเศรษฐโชติ บุญเศษ

63123015853 นางสาวนุสรา สุจริต

63123015854 นางเยาวลักษณ� กุศลคุณ

63123015855 นายสงกรานต� ก่ิงแก,ว

63123015856 นายสุริยา ศักด์ิศิริ

63123015857 นายฐานุทัศน� ภูริพิชัยศักด์ิ

63123015858 นางสาวสุดาพร กุลบุตร

63123015859 นางปJยะนุช ฝอยทอง

63123015860 นายพงษ�พัฒน� ป<ดชา

63123015861 นางสาวณัฐณิชา แก,วนามไชย

63123015862 นางสาวณภัสนันท� ไก8แก,ว

63123015863 นางสาวพรปวีณ� ดวงใจ

63123015864 นายสุป<ญญา พรหมบุตร

63123015865 นางสาวป<ทมา แสนภูวา

63123015866 นายอมรเทพ คํางาม

63123015867 นางสาวณัฐกานต� เมืองโคตร

63123015868 นางสาวอรจิรา จารัตน�

63123015869 นายวันชัย ชูศรีสุข

63123015870 นางสาวรัชมารี พรวิชกุล
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63123015871 นางสาวณปภัช อุ8นศิลปW

63123015872 นายพงศ�พิสิฐ ตันติเศรษฐ

63123015873 นางสาวเสาวลักษณ� ต้ังม่ัน

63123015874 นายวิชัย ดวงสว8าง

63123015875 นางสาวอินทิรา ไรกลาง

63123015876 นายบุญประคอง จันทรักษ�

63123015877 นายภุมริน พูนกล,า

63123015878 นางสาวอารยา ประจวบสุข

63123015879 นายจักรกฤษณ� เวียงวิเศษ

63123015880 นางสาวปJยะรัตน� ผึ่งมา

63123015881 ว8าที่ ร.ต.ชิณกร จินาพร

63123015882 นางสาวมนธิราทิพย� ขานทา

63123015883 นางสาวภัทราพร พานไธสง

63123015884 นางสาวชนัญชิดา บุญโสภาพ

63123015885 นางสาวรัตนาภรณ� สัมพันธ�

63123015886 นางสาวอมรรัตน� สารราษฎร�

63123015887 นางสาวรจนา สมปาน

63123015888 นางสาวดรุณี พงษ�ภา

63123015889 นางสาวศุภลักษณ� เสนคะ

63123015890 นายสมชาย เมืองจันทร�

63123015891 นางสาวชญาภา สร,อยคํา

63123015892 นางสาวสิริยา สุคันธา

63123015893 นางสาวชมพูนุช เกียรติพันธ�

63123015894 นายจิระพงศ� เพ็ญพักตร�

63123015895 นางสาวปริญาภรณ� เวชกามา

63123015896 นางสาววิชุดา สีคําแท,

63123015897 นายณัฐพงษ� มาตจัตุรัส

63123015898 นางสาวฐิรนันทน� ตัญVู

63123015899 นางสาวจิตติมา ชูรัตน�

63123015900 นางสาวสรนันท� สุขจันทร�
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63123015901 นางสาววรรณพร คชพันธ�

63123015902 นางสาวศิริวรรณ สัมฤทธ์ิรินทร�

63123015903 นางสาวอนุสรา ปJไชยญาณ

63123015904 นางสาวนันทิยากร หวังผล

63123015905 นางสาวอารยา อารีเอื้อ

63123015906 นางสาวพิชญา สาระบุตร

63123015907 นางสาวศิรินญา วามนตรี

63123015908 นายป<จจยุส ชมชื่น

63123015909 นายเกษมศักด์ิ ผาเหลา

63123015910 นางสาวดารณี ศรีใส

63123015911 นางสาวภัทรจิตร คําน,อย

63123015912 นางสาวเบญจวรรณ พลบุตร

63123015913 นายบัณฑิตย� ปรือปรัก

63123015914 นางสาวทวินันท� มูลเอก

63123015915 นางสาวจิรัชยา พิรุณโสภา

63123015916 นายมนตรี เพ็งภูงา

63123015917 นายวีระสิทธ์ิ อุราเลิศ

63123015918 นางสาวช8อผกา กลางเมือง

63123015919 นางสาวปฏิมาภร พระนคร

63123015920 นางสาวนารีรัตน� สุขดี

63123015921 นายภาณุพงศ� เงาศรี

63123015922 นางสาววรรณภา หานุสิงห�

63123015923 นายชัยวัฒน� ทองผาย

63123015924 นางสาวอภิญญาภรณ� ศรีสุข

63123015925 นายธนวัตร บุญทอง

63123015926 นางสาวรัชฎาภรณ� ท,าวอาสา

63123015927 นางสาวพันธ�ทิพา วิรัชวา

63123015928 นางสาวอรญา เเถลงสุข

63123015929 นางสาวฐิตาภรณ� เมินแก,ว

63123015930 นางสาวไพลิน ม่ันคง
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63123015931 นางสาวมัลลิกา อสิพงษ�

63123015932 นางสาวศิริภัทรา คํามะรักษ�

63123015933 นางสาวพรวิภาวี ศรีนิล

63123015934 นางสาวกิตติมา ปรือปรัก

63123015935 นางสาวจณิศิตา ไชยสิทธ์ิ

63123015936 นางสาวกรรณิการ� หวังดี

63123015937 นายนันธวัฒน� ศรีษาพุทธ

63123015938 นายวิโรจน� สุวรรณศรี

63123015939 นางสาววิริยา ศรีนวล

63123015940 ว8าที่ร,อยตรีนพรัตน� วัฒโน

63123015941 นางสาวธารารัตน� เครือชาลี

63123015942 นายกนกพล อุดมถ่ิน

63123015943 นางสาวน้ําฝน พระใหม8งาม

63123015944 นางสาวณัฐมน ธรรมคง

63123015945 ส.ท.นันทวุฒิ จันทร�ทรงสว8าง

63123015946 นายธนโชติ โพนตุแสง

63123015947 นางสาวนรินรัตน� กาวาฬ

63123015948 นางสาวฐานิตา หมายเก้ือ

63123015949 นางสาวจิรประภา ชุมตรีนอก

63123015950 นางสาวจินตนา บัวโรย

63123015951 นายอุทัย พุฒโสม

63123015952 นางสาวสุดารัตน� มะณู

63123015953 นางสาวกรรภิรมย� สารคุณ

63123015954 นางสาวเกษร บุบผาวงค�

63123015955 นายขุนทอง อุ8นชัย

63123015956 นางสาวรัตนา วงษ�ด,วง

63123015957 นางสาวบุษรารัตน� ศรีบุญเรือง

63123015958 นางสาวญาสุมินทร� ชูจอหอ

63123015959 นายกัณวริณศ� นามแก,ว

63123015960 นางสาวมาริษา ดวงคําดี
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63123015961 นางสาวจิรนันท� สุวะไกร

63123015962 นางสาวรัชติกาล แหวนวงศ�

63123015963 นางสาวอภิญญา ทองพีระ

63123015964 นางสาวนัฐพร อิ่มรักษา

63123015965 นางสาวเบญชญา ไชยชาญ

63123015966 นายวิชาญ ดีพลงาม

63123015967 นางสาวกชพร มุกดาธนพงศ�

63123015968 นางสาวชนิดาภา ศรีลาศักด์ิ

63123015969 นางสาวมลญา แก,วมงคลศักด์ิ

63123015970 นางสาวกฤติยาณี นามวงศ�

63123015971 นางสาวจุรีภรณ� โชคชัย

63123015972 นายสุระวุฑ จันทรา

63123015973 นางสาวอมรรัตน� โสเป

63123015974 นางสาวปJยากร มูลศาสตร�

63123015975 นางสาวพัทยา สร,อยสิงห�

63123015976 นางสาวรวีวรรณ อุทานุเคราะห�

63123015977 นางสาวสุวิมล พุทธมาตย�

63123015978 นางสาววัชญ�วริน กิรติชินดนัย

63123015979 นางสาวอรุโณทัย โคตรศักด์ิเค

63123015980 นายปฏิพล กันโฮมภู

63123015981 นายณัฐพล กุบขุนทด

63123015982 นางสาวธิดาวรรณ เห็มรัตน�

63123015983 นางกนกพร แก,วเที่ยง

63123015984 นายปนธร ธรรมสัตย�

63123015985 นางสาวนิลุบล หรือนุ8น

63123015986 นายณัฐวุฒิ ไชยเนตร

63123015987 นางสาวอาทิตยา ต,นโพธ์ิ

63123015988 นางสาวดวงนภา ชิณโคตร

63123015989 นายพีรพัฒน� มีราช

63123015990 นางสาวพัชรินทร� ขันทะวัตร�
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63123015991 นางสาวพัชรี จันโทวาท

63123015992 นายชวันธร สีหาบุตร

63123015993 นายธีรวัฒน� ศรีโชค

63123015994 นางนิตยา อินงาม

63123015995 นางสาวกรองกาญจน� บุราไกร

63123015996 นางสาวโชติรส ดรุณพันธ�

63123015997 นางสาวเนาวรัตน� ประถมพันธ�

63123015998 นางสาววัลลี พระคุระ

63123015999 นางสาวเบญจวรรณ วันนา

63123016000 นายปรัชญา บาทชารี

63123016001 นายสิทธิพล หล,าคํา

63123016002 นายปJยะวุฒิ พิมพกรรณ

63123016003 นายจัตุรพร ประเทือง

63123016004 นางสาวกุลณัฐ บึงไกร

63123016005 นางสาวอรทัย ตะเกิงสุข

63123016006 นายเกรียงไกร แสงพงษ�

63123016007 นางสาวชลธิชา แนวเพ็ชร

63123016008 นางสาวกมลพรรณ บุญสุข

63123016009 นายย่ิงยศ ทองศรีน,อย

63123016010 นางสาวนงนภัส แสงสีดา

63123016011 นางสาวแพรพลอย สุขตา

63123016012 นายทิวายุทธ บุตรอําคา

63123016013 นางสาวโชติกา บุตรวงค�

63123016014 นางสาวสุพัตรา โพธิโชติ

63123016015 นางสาวอัจฉราภรณ� ทาสะอาด

63123016016 นางสาววิสา ขอจงเB

63123016017 นางสาวสุรีพร อุตอามาตย�

63123016018 นายอุทัย โสมาลีย�

63123016019 นางสาวเสาวลักษณ� เปพาทย�

63123016020 นางสาวสลิลทิพย� งามแสง
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63123016021 นายสนธิเกียรติ ใยวัน

63123016022 นายภัทรพล อําไพร

63123016023 นายธีรวงศ� จุดพิมาย

63123016024 นางสาววิลาวัล สีหะภาค

63123016025 นางสาวทรงสุภา ชาญเฉลิม

63123016026 นางสาวสุภาวดี แพงโคตร

63123016027 นางสาวนันท�นภัทร ปอทอง

63123016028 นายวิทวัส วัฒนะไพบูลย�สุข

63123016029 นางสาวลักขณา ศรีอุบล

63123016030 นางสาวนรัญชรินทร� เพ็งคํา

63123016031 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เติบ

63123016032 นายธนากร ประคอง

63123016033 นายภูมิพัฒน� เทียมทัศน�

63123016034 นายณัฏฐ�คณิน อินทร�ชมชื่น

63123016035 นางสาวฐิติมา อรรคบุตร

63123016036 นางสาวกัลยาณี เหมือนมาต

63123016037 นางสาวสุรัสวดี ภักดี

63123016038 นางสาวคณิศร ไชยจํานงค�

63123016039 ว8าที่ ร.ต.นนทนันท� ทองขาว

63123016040 นางสาวธีรารีตน� เสาหิน

63123016041 นางสาวจุฬาลักษณ� สีลับสี

63123016042 นางสาวธิดารัตน� ด,วงนิล

63123016043 นายกรภัทร� วงค�พิสิษฐ�พงค�

63123016044 นางสาวพิมพร เสาคํา

63123016045 นางสาวเกษสดา กําจร

63123016046 นางสาววราภรณ� เข็มขาว

63123016047 นางอรุณ สีใส

63123016048 นางสาวพัขรี ขมเชย

63123016049 นางสาวปรวี บัวเมือง

63123016050 นางสาวชุติมา เซียตระกูล
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63123016051 นางสาวกนกอร กุลไธสง

63123016052 นายวิทย�ธวิทย� ต8อกิตติกุล

63123016053 นายวรมินทร� ปุนมาลา

63123016054 นางสาวศิริรัตน� หลงชิน

63123016055 นางสาวเบญจมาพร อรอรรถ

63123016056 นายมงคล มหามาตร

63123016057 นางสาวนฤมล สีจําปา

63123016058 นางสาวจุฬาลักษณ� ผงธุลี

63123016059 นายนิมิต โคตรนิยา

63123016060 นางสาวธิดาทิพย� พรรคพล

63123016061 นางสาวมลิสา ซาหว8า

63123016062 นางสาวจิราภรณ� แสงแก,ว

63123016063 นายนราวิชญ� แก,วหล8อ

63123016064 จ8าสิบตรีธีระพล มนตรีโพธ์ิ

63123016065 นางสาวบุณณดา สามาสุทธ์ิ

63123016066 นางสาวสุชาดา อึ้งประเสริฐ

63123016067 นางสาวพรพิมล นวลจันทร�

63123016068 นางสาวศิริพร เสาราช

63123016069 นางสาวนริศรา นามวรรณ

63123016070 นางสาวเจนจิรา พราวศรี

63123016071 นางสาวศิริพร ฉัตรจังหรีด

63123016072 นางสาวปราณี แพงอก

63123016073 นางสาวปนัดดา คงฉาย

63123016074 นางสาววรางรัตน� มุมทอง

63123016075 นางสาวกัญญารัตน� จันตะ

63123016076 นางสาวปริชญา ศรีนิล

63123016077 นางสาวจริญญา รสจันทร�

63123016078 นายวัฒนา บุระกรณ�

63123016079 นายนิไกร ไชยสิงห�

63123016080 นางสาวศรัณยา จาดบุญมา
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63123016081 นางสาวเพ็ญประภา จันทนาม

63123016082 นางสาวสายหยุด แขมคําภา

63123016083 นางสาวสาวิตรี สุนีย�

63123016084 นายดารจักร ไทยธวัช

63123016085 นางสาวบรรณารักษ� แถลงธรรม

63123016086 นายพัฒนโชติ ลาภูตะมะ

63123016087 นางสาวภัสรวรรณ บุญเต็ม

63123016088 นางสาวปนัดดา คําทอง

63123016089 นายนิกร พูลผล

63123016090 นางสาวกานติมา กล,าพร,อม

63123016091 นางสาวกชพร วงษ�ป<ญญา

63123016092 นางสาววนิดา รัตนะวัน

63123016093 นางสาวชุติกาญจน� ไชยขันธ�

63123016094 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยจันทร�หอม

63123016095 นายสมใจ สุทธิกุล

63123016096 นางสาวก่ิงแก,ว ยินดีB

63123016097 นายจักรกริช ทาศิริ

63123016098 นายฉัตรชัย โคตสุวรรณ�

63123016099 นางสาวรัศมี จําปาขาว

63123016100 นางสาวจันทร�นภา ศรีลาชัย

63123016101 นางสาวปJยนุช หาหลัก

63123016102 นางสาวน้ําทิพย� บาทชารี

63123016103 นายอรรถวุฒิ อุราฤทธ์ิ

63123016104 นายธนาคาร สุธรรม

63123016105 นางสาวศิรัญญา ชนะมนตรี

63123016106 นางสาวสุรีย�พร สาลี

63123016107 นางสาวศุภลักษณ� ภาผล

63123016108 นายณัฏฐพล ซ่ือตรง

63123016109 นางสาวศุทธิดา บุญถนอม

63123016110 นางสาวดาริยาภรณ� ขันเงิน
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63123016111 นางสาวสุขฤทัย รูปแก,ว

63123016112 นางสาวนีรชา ไชยช8วย

63123016113 นางสาวไอลดา เขียวหอม

63123016114 นางสาวเยาวเรศ กันธินาม

63123016115 นางสาวพิศชญา ป:องคํากวย

63123016116 นางสาวรุ8งทิวา คําผุย

63123016117 นางสาวจารุศิริ อุทุกพรรค

63123016118 นายวิษณุ นนท�ตา

63123016119 นางสาวกนกวรรณ บุญเข,ม

63123016120 นางสาวลักขณา สมร

63123016121 นายกิตติศักด์ิ ภูผา

63123016122 นางสาวภควดี ชมวิจิตร

63123016123 นายภูวนาท ทุมนาหาด

63123016124 นางสาวเจนจิรา พวกแสน

63123016125 นางสาวสุกัญญา สุวรรณพันธ�

63123016126 นายชัยชนะ จาระงับ

63123016127 นางสาววนิดา พันประสงค�

63123016128 นางสาวศิริพรรณ โลคลัง

63123016129 สิบเอกธีรพงศ� สิมพันธ�

63123016130 นางสาวธิดารัตน� คําทา

63123016131 นางสาวพราวผกา เกษียร

63123016132 นางสาววิจิตรา สนธยา

63123016133 นางสาวอรวี คนฉลาด

63123016134 นายพีรภัทร ละม8อมสาย

63123016135 นางปารวี สําราญสุข

63123016136 นางสาวไอริณ พาภักดี

63123016137 นายอดิศักด์ิ แหวนวงษ�

63123016138 นางสาวพรสุดา พันธ�ศรี

63123016139 นางสาวอัญชิษฐา วชิมาเภท

63123016140 นายธเนศ ป:องคํากวย
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63123016141 นางนงนุช ผาสุขมูล

63123016142 นางสาววารุณี สิมมะลา

63123016143 นางพรนิภา ทัตสอย

63123016144 นายมณู หนองเปPด

63123016145 นางสาวอัญชลี สีเข็ม

63123016146 นางสาวรัตติยา ศรีคํา

63123016147 นางหนึ่งฤทัย สง8างาม

63123016148 นางสาวรัชฎาพร ศรีทัศน�

63123016149 นางสาวยลธิดา ปราสาทภิญโญ

63123016150 นายอานนทร� คีรีวรรณ�

63123016151 นายพีระพงษ� นักผูก

63123016152 นายพิเชษฐ� แสนทวีสุข

63123016153 นางสาววิภาดา พยัคฆ�

63123016154 นางสาวชฎารัตน� ทองแผ8น

63123016155 นางสาวปJยาณี ผุเพชร

63123016156 นางสาวยุวเรศ นามชู

63123016157 นายป<ญญา ปUเจริญ

63123016158 นายพุทธกาล กาลจักร

63123016159 นายทวีทรัพย� การสําเนียง

63123016160 นางสาวอําภาพร วามะลุน

63123016161 นางสาวณัฐธิมา หวังเปPน

63123016162 นางสาวผกายมาศ พิศงาม

63123016163 นางสาวจริยา พาภิรมย�

63123016164 นางสาวณัฐณิชา คงย่ิง

63123016165 นางสาวธัญวรัตม� แฝงเพชร

63123016166 นางสาวพิชยดา ศรีวิเศษ

63123016167 นางสาวสุปราณี จวนสาง

63123016168 นางสาวเครือวัลย� ศรีลาชัย

63123016169 นางสาวทิพย�พร จันทํามา

63123016170 นางสาวขนิษฐา ประพรม
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63123016171 นายทศพล แอนโก

63123016172 นางสาวณภัสนันท� กําลังหาญ

63123016173 นายธีรศักด์ิ ภาดี

63123016174 นายอภิชัย มีศิลปW

63123016175 นายธัญธร ถิระเลิศพานิชย�

63123016176 นางสาวสุนารี อารีย�

63123016177 นางสาวอมรรัตน� วิยาสิงห�

63123016178 นางสาวจินตหรา ชื่นจิตร

63123016179 นางสาวพรประสิทธฺBB ศรีพลาย

63123016180 นายธรรมรัฐ บุญหนุน

63123016181 นายอนันต� จันทร�สิทธ์ิ

63123016182 นางสาวพัชรธัญลักษณ� ศิริมณี

63123016183 นางสาวอรอนงค� อ8อนหวาน

63123016184 นางสาวสุกัญญา สีสด

63123016185 นางสาวสุภาพร ศรีลาศักด์ิ

63123016186 นายณัฐพงค� มาลี

63123016187 นายวิโรจน� สมสอน

63123016188 นางสาวธนันญ�ภร มีดี

63123016189 นายจิณณ�ณัฏฐี บัวกาบ

63123016190 นายปริญญา ประการแก,ว

63123016191 นางสาวสุปราณี คําจันดี

63123016192 นางสาวจารุวรรณ เลาะหะนะ

63123016193 นางสาวภัคจิรา อมรวงศ�

63123016194 นางสาวอัญชนามณี พรรณาภพ

63123016195 นางสาวปนิดา สุทธสน

63123016196 นางสาวจุฬาลักษณ� กองเหียะ

63123016197 นายวรวิบูล พานะคุณ 

63123016198 นายณัฐวิทย� ศรีรังกรณ�

63123016199 นางสาวอภิรดี อํารุง

63123016200 นางสาวนิลาวัลย� ไชยมงคล
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63123016201 นายป<ทมนBันท� จิตรหาญ

63123016202 นางสาวรุ8งธิวา แถลงสุข

63123016203 นางสาวมนัสชนก ศรีนวล

63123016204 นางสาวปภาวดี เสนคราม

63123016205 นางสาวมนฤดี ป<ทธมา

63123016206 นายวีระ เทศชัย

63123016207 นางสาวสุพัฒตา ประไพชาติ

63123016208 นางสาวปานชนก พิมพ�พรมมา

63123016209 นางจุฑามาศ สีตะโกเพชร

63123016210 นายณัฐพงศ� ระดมงาม

63123016211 นางสาวกรรณิการ� จันภูษา

63123016212 นางสาวจริยา พักวัน

63123016213 นางสาวลําพูน พุฒพวง

63123016214 นางสาวศิริพร บุญวัง

63123016215 นางสาวสุภาวดี เอมสมบูรณ�

63123016216 นายจรินทร� สืบสําราญ

63123016217 นางสาวสุชาวี อบสุข

63123016218 นางสาวปนัดดา ผิวคํา

63123016219 นางสาวทัศนีย� สุริยัน ต�

63123016220 นางเยาวลักษณ� แขวงเมือง

63123016221 นายภานุพงษ� บุตรพรม

63123016222 นางสาวสุดารัตน� แก,วเนตร

63123016223 นางสาวจุฑามาศ สดรัมย�

63123016224 นางสาวพัชรีพร ทองโรจน�

63123016225 นางสาวธนภรณ� มณีสาย

63123016226 นางสาวละอองดาว เหล็กดี

63123016227 นางสาวคัทรียา ประทุมวงค�

63123016228 นางสวนีย� โอษฐิเวช

63123016229 นางสาวสุภาญา อินทอง

63123016230 นายรัชชานนท� แก,วใส
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63123016231 นางสาวธํญญารัตน� สีหานาม

63123016232 นายอลงกรณ� แก,วงาม

63123016233 นางสาวปรียาณัฐ อาจสุนทร

63123016234 นายภาสดลย� วิทยอุดม

63123016235 นางสาวจันทิวา เหลาคํา

63123016236 นายสันติศักด์ิ ผิวเกลี้ยง

63123016237 นายอาทิตย� พิมพ�บุญมา

63123016238 นางสาวประทุมรัตน� เบ็ญมาศ

63123016239 นางสาวอัศวินี ล,อมวงค�

63123016240 นางสาวสุภาวรรณ เลิศทรัพย�พูลทวี

63123016241 นางสาวธณัฐพร ทองน,อย

63123016242 นางสาวน้ําทิพย� นิมาลา

63123016243 นางสาวปJยฉัตร โมระดา

63123016244 นางสาวจารุวรรณ คงตางาม

63123016245 นายสหมงคล เกตุลาด

63123016246 นางสาวสุจิตรา คําสัตย�

63123016247 นางสาวสัตตบุษ ทองไข8

63123016248 นางสาวอภิรดี ศรีวงค�

63123016249 นางสาวอรทัย บุตะเคียน

63123016250 นางสาวอมรารัตน� กิจใบ

63123016251 นางสาวสิรินยา พันธ�อ8อน

63123016252 นายธีระวัฒน� ดีลุนชัย

63123016253 นายธีระวุฒิ บุตรราช

63123016254 นายกฤตวิทย� ชีวาภาคย�

63123016255 นางสาวนิโลบล นวลเลิศ

63123016256 นางสาวฑิฏิญาภรณ� ศรีธรรมมา

63123016257 นางสาววรรณนภา จันทริไสย�

63123016258 นางสาวธีราพร โชตินันท�

63123016259 นางสาววรารัตน� อรอรรถ

63123016260 นางสาววิชุดา อุ8นคํา
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63123016261 นางสาวภาวิณี ตอนศรี

63123016262 นางสาวจีรภา เดชภูมี

63123016263 นายปริญญา สร,อยสิงห�

63123016264 นางสาวศุภะนันท� ดวงแก,ว

63123016265 นางสาวนฤพร ภูทัศน�

63123016266 นางสาวธนพร ศรีรัตน�

63123016267 นางสาวณชนาท ประเสริฐ

63123016268 นางฐานิตา ไชยชาติ

63123016269 นางสาวจันทร�เพ็ญ แก,วผนึก

63123016270 นายธณัติพงศ� ชูเกษ

63123016271 นางสาววรรณภา จันทป

63123016272 นางพรพรรณ โฮมแพน

63123016273 นางสาวอัจฉราภรณ� มณีเรืองโกมล

63123016274 นางสาวกมลชนก โคตรบุดดี

63123016275 นางสาวรุ8งอรุณ มลิพันธ�

63123016276 นางสาวศิริลักษณ� คงทน

63123016277 นางสาววิลาวัลย� มหาไชย

63123016278 นายวีระพล เสือทอง

63123016279 นางสาวยุวดี สําโรง

63123016280 นางสาวศศิประภา ปานุเวช

63123016281 นายณรงค� วงสามารถ

63123016282 นายเจษฎา ภูมี

63123016283 นางสาวประกายทิพย� จันทพัฒน�

63123016284 นางสาวมัทนา ผูกจิต

63123016285 นายกิตติพงษ� ย่ิงยืน

63123016286 นายวีระชัย บรรเทา

63123016287 นางสาวสิริกาญดา คาดีวี

63123016288 นางสาวพิชญสุดา เชิดสกุล

63123016289 นางสาวรุ8งนภา คําโสภา

63123016290 นายชานนท� วงศ�ษา
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63123016291 นางสาวฐานิตา จันทร�เกษ

63123016292 นายธนพล สอนสุภาพ

63123016293 นางสาวภาวินี ชุมทอง

63123016294 นางสาวประกายดาว อินทรีย�

63123016295 นางสาวอารยา ดวงแก,ว

63123016296 นางสาวปราวีณา โพธ์ิสา

63123016297 นางสาวปริญญา พาคําวงค�

63123016298 นางสาวปรียากร สิมเสมอ

63123016299 นายยชญ�อนันต� จันทร�ทิพย�

63123016300 นางสาวกนกวรรณ อุรารส

63123016301 นางสาวฉัตรเเก,ว บึงไกร

63123016302 นางสาวรัชนากร ศรีคุณ

63123016303 นายธนบวร ศรเผือก

63123016304 นางสาวสุธิดา วิญวิสนุรักร�

63123016305 นายวีระ สุเพียรศิลปW

63123016306 นางสาวนริสรา บ,งพรม

63123016307 นายสมานจิต ตันติศิรินทร�

63123016308 นางพิทยา เมืองนาม

63123016309 นางสาวสุดารัตน� เนียมนิ่ม

63123016310 นางสาววาสนา บุดดาวงค�

63123016311 นางสาวจิราพร จันทร�อ,วน

63123016312 นางสาวปรียาภัทร เมืองพิล

63123016313 นายอําพล ไชยโคตร

63123016314 นางสําราญ อิทธิยาวงศ�สันต�

63123016315 นายสิทธิชัย มะลิงาม

63123016316 นายวงศธร นนทะวงศ�

63123016317 นายนิพลฤทธ์ิ ลีลาศ

63123016318 นางสาวนิรมล ภูติโส

63123016319 นางสาวสาลินี ควรดี

63123016320 นางสาวแรมจันทร� สมตัว
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63123016321 นางสาวสมฤทัย แสนมานิตย�

63123016322 นางสาวศิริพร สุทธิแพทย�

63123016323 นางสาวกัญจน�ณัฏ บุญธรรมา

63123016324 นายเจษฎากร โสภาพรหม

63123016325 นายกฤติน วงศ�ยะลา

63123016326 นายจักรินทร� จันทร�เพ็ชร

63123016327 นางสาวสุพัตรา ทาสะอาด

63123016328 นายชลสวัสด์ิ โพธ์ิงาม

63123016329 นายทวีศักด์ิ ตะเภาทอง

63123016330 นางสาวอภิชญา มาศรักษา

63123016331 นางสาวศิริกานต� กลิ่นกุหลาบ

63123016332 นางสาววาลิกา ศรีศิริจันทร�

63123016333 นางสาวธิติยา บริบาล

63123016334 นางสาวเกวลิน โสดากุล

63123016335 นางสาวสุวนันท� ศรีด,วง

63123016336 นางสาวณัฐชยา สุภโชคสหกุล

63123016337 นายเจษฎา เต8าลอย

63123016338 นายวินัย สํารวย

63123016339 นางสาวศศิวิมล ธงชัย

63123016340 นางสาวชไมพร พุ8มจันทร�

63123016341 นางสาวศุภลักษณ� คันศร

63123016342 นางสาวดวงสุดา พรมลิ

63123016343 นางสาวยุภาวดี เสริมผล

63123016344 นางสาวสุรีย�พร ราชวันดี

63123016345 นางสาวกชมน สาลีวรรณ

63123016346 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสอน

63123016347 นายวิเชียร พันเพ็ชร

63123016348 นายอภิชาต เกิดเหมาะ

63123016349 นางสาวเบญจรัตน� เจริญศรี

63123016350 นายอาชวิน ลวดทอง
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63123016351 นางสาวหทัยทิพย� วงษ�จันทร�

63123016352 นางสาวชาญนุช แก,วเงินยวง

63123016353 นางสาวุสุพรรษา หนองพล

63123016354 นางสาวอรวรรณ เหลาเลิศ

63123016355 นางสาวพรสุดา แดนดี

63123016356 นางสาวอรวี อิจรีย�

63123016357 นางสาวศิริรัตน� โยธี

63123016358 นายอนุสิทธ์ิ สีทน

63123016359 นายอภิรัตน� อ8อนตาม

63123016360 นางสาวพิกุล นันทะมาตร

63123016361 นางสาวสุชิน กาศักด์ิ

63123016362 นางสาวยุพารัตน� พรมลัง

63123016363 นางสาวบุษยารัตน� แสนบุตร

63123016364 นางสุธีรา ธงโสม

63123016365 นางสาวสุภาภรณ� ทองภู

63123016366 นายทรงพล ประเสริฐศรี

63123016367 นางสาวปนัดดา จันดารักษ�

63123016368 นางสาวศิริญญาภรณ� พิมพ�สิงห�

63123016369 นางสาวศิรินาท อําพันธ�

63123016370 นางสาวรัชฎา บุญดก

63123016371 นางสาวปวีณา สมภักดี

63123016372 นายอภิวัฒน� ศรีบุญนํา

63123016373 นางสาวลาวัลย� จบหล,า

63123016374 นายพงศกร แก,วสิงห�

63123016375 นางสาวสุขุมา กุณฑียะ

63123016376 นางสาวณัฐมล พรมโต

63123016377 นายสนธยา แสงงาม

63123016378 นางสาวขณิตตา ผิวผ8อง

63123016379 นางสาวศศินิภา ศรีลา

63123016380 นายฐิติพงษ� ดวงสมสา
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63123016381 นางสาวโสภาวดี ไหมทอง

63123016382 นางสาวอารียา ศรีใส

63123016383 นางสาวรุจิรา จินละไม

63123016384 นางสาวเบ็ญจวรรณ� ก,อนแก,ว

63123016385 นางสาววิชชุนันท� มาตรไตร

63123016386 นางสาวอภิชญา มาตรผล

63123016387 นางสาวชมพูนุท พิมพ�เพ็ง

63123016388 นางวิยะดา ศรีนวล

63123016389 สิบเอกหญิงวราภรณ� ทิพอุทัย

63123016390 นายพัทธพงศ� จันทร�ชมภู

63123016391 นายกฤษดา ครามสายออ

63123016392 นายป<ญญา ระภาเพศ

63123016393 นางสาวอุไร ต้ังธรรมวาณิชย�

63123016394 นางสาวกันทรากร เนตรแสง

63123016395 นายเจษฎากร ผลดี

63123016396 นางสาวประภัสรา ยืนยง

63123016397 นายณัฐพงษ� ห,วยใหญ8

63123016398 นางสาวยอแสง ภาคเดียว

63123016399 นางสาวรติรัตน� ประก่ิง

63123016400 นางสาวทิพวรรณ ศรีทองคํา

63123016401 นายตระการ สิงห�เขาภู

63123016402 นางสาวกัลย�สุดา เบ็ญทา

63123016403 นางสาวจิราภรณ� สังข�ชาตี

63123016404 นางสาวนิศาชล เสียงล้ํา

63123016405 นางจารุณี ไชยคํา

63123016406 นางสาวศิริญาภรณ� หลักคํา

63123016407 นายช ยา รัตน� จันสุตะ

63123016408 นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ

63123016409 นางสาวจิตรลดา วัฒนสิงห�

63123016410 นางสาวทัศน�วรรณ เครือคํา
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63123016411 นายธนวัฒน� มักสัน

63123016412 นางสาวอภิญญา สายลุน

63123016413 นางหฤทัยชนก วงศ�สิทธ์ิ

63123016414 นางจินตนา พลเทพ

63123016415 นางสาวฐานิดา พลเกตุ

63123016416 นางสาวนิตยา มีวิชา

63123016417 นางกุสุมา สมุทรเวช

63123016418 นางสาวกาญจนา สังข�โกมล

63123016419 นายธนุสิทธ์ิ ตีเฟ\]อย

63123016420 นางสาวนิภาพร บุดดา

63123016421 นางสาววสิตา ชุมป<ญญา

63123016422 นางสาวสุนิสา พรมบุตร

63123016423 นายอธิบดี จันทนะชาติ

63123016424 นางสาวเบญญทิพย� ดงรักษ�

63123016425 นางสาวศศิธร อ8อนคํา

63123016426 นางสาวกรกนก อภิชัย

63123016427 นายศุภณัฐ ต้ังศิริวัฒนกุล

63123016428 นายเรืองศักด์ิ ชัยพงศ�

63123016429 นายสถาพร พรแก,ว

63123016430 นางสาววรีรัตน� ปามุทา

63123016431 นายณัฏฐ�คเณศ สุคนธรัตน�

63123016432 นางสาวเนตรนภา แสงวงค�

63123016433 นางสาวภรณ�พินิจ ทองงาม

63123016434 นายเดชาวัต ปุยอบ

63123016435 นางสาววริษา มุ8งสุข

63123016436 นางสาวศุชาวดี ทองมาก

63123016437 นางสาววราภรณ� อารีรมย�

63123016438 นายวีระพันธ� วรรณทวี

63123016439 นายณปดล ดีบุตร

63123016440 นายอมร ประทาน
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63123016441 นางสาวชนาภา กลิ่นสุคนธ�

63123016442 นางสาวณัฐธิดา หงษ�ทะนี

63123016443 นายปรีชาชัย บุระวัติ

63123016444 นางสาวอรุณโรจน� เอาหานัด

63123016445 นางสาวรวิวรรณ วงค�อาจ

63123016446 นางสาวอภิสรา มาตราช

63123016447 นางสาวกัลยรัตน� สิงห�ทอง

63123016448 นางสาวนัฎชยา มาพงษ�

63123016449 นายกิตติพงศ� สีดา

63123016450 นางสาวพัชรา ศรีสุระ

63123016451 ว8าที่ ร.ต.หญิงวณัฐสุดา จันทร�พันธ�

63123016452 นายก8อรัฐ ป:องทัพทัย

63123016453 นางสาวสายชล โพธิสาร

63123016454 นางสาวสุกันยา บุญลี

63123016455 นางสาวอมรรัตน� บุญอารี

63123016456 นางสาวรุ8งลาวัลย� สนธินาม

63123016457 นางสาวสุภาวรรณ� มูลเซอร�

63123016458 นางสาวอรอุมา เท8าสาร

63123016459 นายยุทธภูมิ โคกลือชา

63123016460 นายวิวัฒน� ธรรมนิยม

63123016461 นางสุดารัตน� ควรสมบูรณ�

63123016462 นางกัลยา หนองขุ8นสาร

63123016463 นายเจษฎา เอื้อสามาลย�

63123016464 ว8าที่ร,อยตรีหญิงจินดารัตน� วรินทร�ษา

63123016465 นางสาวจุฬาลักษณ� สุขบท

63123016466 นางสาววันวิสา เสนา

63123016467 นางสาวสุวิมล ดอบุตร

63123016468 นายอัครพล สิทธิสวนจิก

63123016469 นางสาวพัตราภรณ� บุญสราง

63123016470 นายปราการ แสงโอษฐ�
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63123016471 นายพิทักษ� สิงห�บัวบาน

63123016472 นางสาวณภัทร รัตนคูหะ

63123016473 นางสาวนพวรรณ กันยา

63123016474 นางสาวก่ิงกาญจน� ประเสริฐย่ิง

63123016475 นางสาวเกวลิน อรรคสังข�

63123016476 นายธนวัฒน� อูปแก,ว

63123016477 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญคํา

63123016478 นายภูมิสิทธ์ิ ฉายไสว

63123016479 นางสาวปรียาภรณ� คงมาก

63123016480 นางสาวกนกวรรณ ใจแม8น

63123016481 นายณฐพล คําศรีสุข

63123016482 นางสาวอัจฉรา ทองจันทร�

63123016483 นางสาวนภารัตน� มูลราช

63123016484 นางสาวลักขณา ประดวงชื่อ

63123016485 นางสาวเพ็ชรรัตน� เจือจันทร�

63123016486 นางสาวจิตราพร ครรไล

63123016487 นางสาวลัดดา ธรรมบุตร

63123016488 นางสาวทาริกา กันยา

63123016489 นางสาวเมธิตา สาไพรวัน

63123016490 นางสาวสุปราณี บุญมาก

63123016491 นายปรเมศ คํามีอ8อง

63123016492 นางสาววีรวรรณ มาศพันธ�

63123016493 นายทวีชัย เนตระ

63123016494 นางสาวอารีญา บุญล,อม

63123016495 นางสาวณัฐชยา ศิริโสม

63123016496 นายรุ8งโรจน� พินโญ

63123016497 นางสาวฉัตรนภา กาฬหว,า

63123016498 นายพละชัย แสงเขียว

63123016499 นางวลัยภรณ� โล8ห�คํา

63123016500 นางสาวญาณัจฉรา ชํานาญ
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63123016501 นายบูชิต ณรงค�พันธ�

63123016502 นางสาวปฐมาวรรณ กล,าหาญ

63123016503 นางสาวศศิวิมล กอบเก้ือ

63123016504 นางสาวศิริกานต� สาลี

63123016505 นายพฤหัส คล,ายทอง

63123016506 นางสาวจารุนันท� เอี่ยมที่พึ่ง

63123016507 นางสาวพิชญาพร สายสิทธ์ิ

63123016508 นายธรรมจร โสดา

63123016509 นางสาวอุมา สุธาตุ

63123016510 นายสุรชัย สมณา

63123016511 นางสาวพรสุดา นาทันปอง

63123016512 นางสาวชนิสรา หมดกรรม

63123016513 นายชวลิต แก8นภักดี

63123016514 นางสาวดวงจันทร� รักธรรมจริง

63123016515 นายสมพร นามนาง

63123016516 นายอําพล ภูคําศักด์ิ

63123016517 นางสาวณัฐิยา สร,อยคํา

63123016518 นางสาวภาณุมาศ ทอนจอก

63123016519 ว8าที่ร,อยตรีภัทรพล แสนโสม

63123016520 นางสาวอริษา บุญวัง

63123016521 นายพสิสฐ�กานต� พวงน,อย

63123016522 นายภานุวัฒน� ห8อทรัพย�

63123016523 นางสาวสิรินุช ถิลา

63123016524 นางสาวสุวณี ไชยช8วย

63123016525 นางสาวสรีสุดา ลครรํา

63123016526 นายธนพล สายบุญมี

63123016527 นางสาววิลาวัลย� ทองงาม

63123016528 นางสาวศิริวรรณ จันทะกรณ�

63123016529 นางสาวรฐา อักษรศรี

63123016530 นางเพ็ญภรณ� สุคําภา
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63123016531 นางสาวจิราภรณ� นาเมืองรักษ�

63123016532 นางสาวปรียานุช จารุเนตร

63123016533 นายสรายุทธ วรรณโภชน�

63123016534 นางสาวสุนิสา บุญราศรี

63123016535 นางสาวฐิติรัตน� ฝากาทอง

63123016536 นางสาวสายสัมพันธ� ยอดสง8า

63123016537 นายกฤษณะ วันทา

63123016538 นายธิราวุฒิ เมืองจันทร�

63123016539 นายสุริยา ไชยนะรา

63123016540 นายสุรวัช คําเคน

63123016541 นายณัฐพล นิลวรรณ�

63123016542 นางสาวปวีณา รอดดี

63123016543 นางสาวพุธิตา เรือนแก,ว

63123016544 นางสาวศิรินญา ไชยโยธา

63123016545 นางสาวสุภิตา จินามณีย�

63123016546 นางสาวรติยา แก8นแจ8ม

63123016547 นางสาวชนัญญา คุณประชา

63123016548 นางสาวปวีณา สีมาชัย

63123016549 นางสาวสุฑัตตรา แก,วสาร

63123016550 นางสาวขวัญจิรา ราชิวงศ�

63123016551 นายพรรษพร พันธ�เลิศ

63123016552 นายอวิรุทธ์ิ หวานใจ

63123016553 นายอนุชา สาแก,ว

63123016554 นางสาวรัชฎาพร คันธะเนตร

63123016555 นางสาวภัทราวดี ท8าหาญ

63123016556 นายระพีพัฒน� กากแก,ว

63123016557 นางสาวเมธารินทร� แสนโสม

63123016558 นางสาวสุวรุฬ บับพาน

63123016559 นางสาวสุดารัตน� พุทธคุณ

63123016560 นางสาวพงศ�นภา หว8างพันธุ�
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63123016561 นางสาวสุปราณี กวดขันธ�

63123016562 นางจิรนันท� ธงไชย

63123016563 นางสาวจุฑารัตน� อุ8ยสันติวงศ�

63123016564 นางสาวนิตยา บุญกอง

63123016565 นางสาวอรวรรณ หาญพิทักษ�

63123016566 นางสาวฐิมาภรณ� เสนสร

63123016567 นางสาวชนม�นิภา พูลเพ่ิม

63123016568 นางสาวภัทราภรณ� โพธ์ิศรี

63123016569 นางสาวอรนุช ตาลหอม

63123016570 นางสาวณัฎฐาวดี คะเณศรี

63123016571 นายฐิติกร เชิดฉาย

63123016572 นายอภิสิทธิ เถาว�โท

63123016573 นางสาวสุชานาฏ ศรีระชาติ

63123016574 นางสาวสุชาดา พรมนะรี

63123016575 นางสาวกิติญา บุญเหลา

63123016576 นางสาวสุพิศ แสงฉาย

63123016577 นายปริญญา สุขใจ

63123016578 นางสาวกาญจนพร อุ8นแก,ว

63123016579 นางสาวอรอนงค� รุ8งโรจน�

63123016580 นางสาววิลัยวัลย� โคตรวงษ�

63123016581 นางสาวจันทร�จิรา บานที

63123016582 นางสาวสุธาศิณี ตุ8นมี

63123016583 นางสาวยุคลธร มูลวงษ�

63123016584 นายวุฒิชัย สิงคํามุง

63123016585 นางสาววิจิตรา สมบัติ

63123016586 นางสาวสุภาพร คลังทอง

63123016587 นางสาวสมพิศ เจือทอง

63123016588 นางสาวศิริประภา นิ่มสุวรรณ

63123016589 นางสาวนิดติยา แสงศร

63123016590 นายรักษ�พงศ� ไชสุริย�

หน,า 553 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016591 นางสาวอรภิการ� ปริโยทัย

63123016592 นางสาวสมฤดี บุตะเขียว

63123016593 นางสาวนิภาวรรณ จอนโคกกรวด

63123016594 นายชัยศิริ กุลแก,ว

63123016595 นางสาวอัมภิกา เทพคําราม

63123016596 นางสาวศศิธร คําลอย

63123016597 นางสาวป<ทมาพร บุญสะอาด

63123016598 นางสาวกัลยาณี หึงขุนทด

63123016599 นางสาวศิริพรรณ เพชรพิเศษศักด์ิ

63123016600 นางสาวพนัชกร รูปสงค�

63123016601 นายวสิษฐ�พล วิมลสุข

63123016602 นางสาวสุดาทิพย� ศิริสา

63123016603 นางสาวกรสุภา เวชภันธ�

63123016604 นางสาวเอกนารี ดาบาง

63123016605 นางสาวภัทรวรินทร� ทองน,อย

63123016606 นายกฤตเมธ วงค�ใหญ8

63123016607 นางสาวณัชชา จันทะสาร

63123016608 นางสาวรวีวรรณ กุลชาติ

63123016609 นายศราวุธ ศิลารักษ�

63123016610 นางสาววิภาดา เหมือนนิยม

63123016611 นางสาวกาญจนาพร พรหมประดิษฐ�

63123016612 นายศิวเขม อาจวิชัย

63123016613 นางสาวจินตนา บุญสุข

63123016614 นางสาวจันทร�เพ็ญ เขตสกุล

63123016615 นายปรีชา สายบุตร

63123016616 นายภูณัฐชา เพ็งหนู

63123016617 นางสาวอริสรา เเห,วชาญ

63123016618 นางสาวภรณ�ทิพย� ศรีโยธี

63123016619 นางสาวกัญญาภัทร มุทุกันต�

63123016620 นางสาวอัญธิกา คล,ายประเสริฐ

หน,า 554 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016621 นางสาวนภัสวรรณ นาฤทัย

63123016622 นางสาวอุบลวรรณ เชื้อชัย

63123016623 นายรวินท�วัฒน� ชํานาญรัมย�

63123016624 นายธนกฤต เจริญสุข

63123016625 นายชัยวัฒน� วงค�ขันธ�

63123016626 นางสาวกรองแก,ว อ,วนล่ํา

63123016627 นางสาวสาวิณีย� พิทักษ�เทพสมบัติ

63123016628 นางสาวสุพรรษา เจริญคุณ

63123016629 นางสาววรัญญา วงษ�สลับ

63123016630 นางสาวธนภรณ� ศรีโยธี

63123016631 นางสาวจํานงค� สาลีวงษ�

63123016632 นางสาวณัฐริญา สุราวุธ

63123016633 นางสาวณัฐนันท� สุทธิวงศ�

63123016634 นางสาวศุภานัน เรียตะนา

63123016635 นางสาวนิรัญญา อุ8นใจ

63123016636 นางสาวปJยธิดา ศรีวิเศษ

63123016637 นางสาวเสาวภา หงษ�ขวาง

63123016638 นางสาวพัชรา ตรีโอษฐ

63123016639 นางสาวสุพรรณา บูระณะ

63123016640 นางสาวศิริประภา ยัญญะจันทร�

63123016641 นายพงษ�สิทธ์ิ คําสวัสด์ิ

63123016642 นางสาวนันทิยาภรณ� เสนาอาจ

63123016643 นางสาวสุภาวดี เทศสิงห�

63123016644 นางสาวเกวลี ธิศาเวช

63123016645 นายเนธิพงษ� ภิรมย�

63123016646 นางสาวสุภิญญา ภูสีโสม

63123016647 นางสาวขนิษฐา สืบเคน

63123016648 นายประจักษ�พงค� ไตรผล

63123016649 นางสาวจิราภรณ� สอนสั่ง

63123016650 นายวุฒิชัย แก,วเขียว

หน,า 555 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016651 นางชิดชนก ทาพารักษ�

63123016652 นางสาวกรรณนิยา แสนทวีสุข

63123016653 นายพนม กลิ่นหอม

63123016654 นางสาวปJยนันท� โพธิวัฒน�

63123016655 นางสาวเพียงกมล บุตรแก,ว

63123016656 นางลักษณาภรณ� คําภีระ

63123016657 นางสาวอรพิม อินทัด

63123016658 นางสาวธัญญาเรศ ชัยโย

63123016659 นางสาวรัชนีกร ใจสาหัส

63123016660 นางสาวเกวลิน บุญเสนอ

63123016661 นางสาวพรรณนารา ย่ิงงาม

63123016662 นายมาโนทย� วาปU

63123016663 นางสาวสุภานิดา แสงชมภู

63123016664 นางสาวสุภาวดี บรรณการ

63123016665 นายบัญชา สุทธิรักทรัพย�

63123016666 นางสาวฐิติชญา เอกสาร

63123016667 นางสาวเบญจมาพร เส,นทอง

63123016668 นางสาวพิพัฒพร นิลบารันต�

63123016669 นางสาวสุชาดา บุญสุข

63123016670 นายวีรวัฒน� เพ็งสอน

63123016671 นายชุติเดช ทองเปลว

63123016672 นางสาวศิริญญา ราชาเดช

63123016673 นางสาวดวงกมล มีกุล

63123016674 นางสาวขนิษฐา ผาสิน

63123016675 นายประจักษ� เทพสุริย�

63123016676 นางสาวรจรินทร� ปุยฝ:าย

63123016677 นางสาวจันจิรา กอแก,ว

63123016678 นางสาวภัทราวดี ภักดีผล

63123016679 นางสาววัชรีพร อรุณพงษ�

63123016680 นายวีระศักด์ิ ดวงภักดีรัมย�

หน,า 556 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016681 นางสาวดาลุนี ใหญ8กระโทก

63123016682 นายโอภาส รามะณี

63123016683 นางสาวสุกัญญา ประสงค�ทรัพย�

63123016684 นางสาวศศินา คนองมาก

63123016685 นางสาวนันทิยา ต,นเชื้อ

63123016686 นางสาวจินดาพร พันธเสน

63123016687 นายเกียรติศักด์ิ เจริญสวัสด์ิ

63123016688 นางสาวอุลารัตน� การัตน�

63123016689 นางสาวฐิติมา ศรีหล,า

63123016690 นางสาวชลธิฌา สาธุรัมย�

63123016691 นางสาวจันทกานต� พันเลียว

63123016692 นายแสนศักด์ิ สัชชานนท�

63123016693 นายศราวุฒิ แสนสุพันธ�

63123016694 นางสาวศศิธร สนิทพันธ�

63123016695 นางสาวชไมพร ทองมาก

63123016696 นางสาวกรรณิการ� ศรีโพธ์ิ

63123016697 นางสาวนุชรี มลิพันธ�

63123016698 นางสาวรัตน�ติยากรณ� บุตรวงศ�

63123016699 นายทวีวุฒิ ศรีตะแกะ

63123016700 นางสาวอุรา ผาสุข

63123016701 นายศตวรรษ ผูกจิตร

63123016702 นายภานุพงศ� บุญลือ

63123016703 นางสาวสินีนาถ ปรีนึก

63123016704 นายคัมภีร� แก,วศรีนนท�

63123016705 นางสาวสุมินตรา สวนจีน

63123016706 นางสาวภัทราวดี จันทร�ศรี

63123016707 นางสาวอังสุมาลี แก,วป<ญญา

63123016708 นายกวินวิชญ� สุทธิหิรัญ

63123016709 นางสาวอรวรรณ ตาลพันธุ�

63123016710 นางสาวภัทริกา สังขะรมย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016711 นางรัตนา ราสุวรรณ

63123016712 นางสาวระพีพรรณ ขวัญรักษ�

63123016713 นางสาวไอลดา สาริจันโท

63123016714 นางสาวกาญจนาพร สามาลย�

63123016715 นางสาวกนกรดา พรหมลิ

63123016716 นางสาวณัฐกิตต์ิ ประเสริฐ

63123016717 นางสาวปาริชาติ ลาลุน

63123016718 นางสาวปฏิญญา นวลรักษา

63123016719 นางสาวฐิติยา ป<ททุมมี

63123016720 นางสาวกษิรา ศรีหะบุตร

63123016721 นางสาวอรอนงค� แสนยะบุตร

63123016722 นางสาวนฤมล เสนพันธ�

63123016723 นางสาวจิตมณี วิไล

63123016724 นายภาณุพงษ� พรมดี

63123016725 นายสุระกิจ ปราบชมภู

63123016726 นางสาวทัศนีย� คงแรงดี

63123016727 นางสาวศิราณี ดีม่ัน

63123016728 นายศิริโชค แก8นการ

63123016729 นางสาวธัญลักษณ� สุยคง

63123016730 นางสาวภัชธิชา พูนกําลัง

63123016731 นางสาวสุภาวดี รอบแคว,น

63123016732 นายครรชิต อดิศัยเผ8าพันธุ�

63123016733 นางสาวกัญญาวีร� กระมล

63123016734 นายทนงศักด์ิ เสน8หา

63123016735 นายนครชัย วิชน

63123016736 นางสาววรรณภา ดวงศรี

63123016737 นางสาวปรียานุช โลหะสาร

63123016738 นางสาววีรดา หอมขจร

63123016739 นางสาวปวีณ�ธิดา สาระบัว

63123016740 นางสาวโสภิดา มูสิกรังษี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016741 นางสาวบุษกร สาระธรรม

63123016742 นายพัลลภ มีชัย

63123016743 นางดาวรุ,ง ทุ8งเย็น

63123016744 นายศักรินทร� มณีฉาย

63123016745 นางสาวเกวลี ศิริวาลย�

63123016746 นายจีรศักด์ิ เลาหะไพบูลย�

63123016747 นายราเชนทร� ละดาศรี

63123016748 นางสาวสาภิณี พานแก,ว

63123016749 นายศรัณย� กุลสิงห�

63123016750 นางสาวปJยะภรณ� ป:องแก,วปาน

63123016751 นายกรกฎ นามวงษ�

63123016752 นายณัฐพล สันทาลุนัย

63123016753 นางสาวเพ็ญเพชร นิลสุ

63123016754 นางสาวกวินทรา สานุสันต�

63123016755 นางสาววราภรณ� เผ8าหอม

63123016756 นางสาวนันยุพา ปะจะตัง

63123016757 นายณัฐชนน ริป<นโน

63123016758 นางสาวกฤษณา พ8อคนตรง

63123016759 นายศิริมงคล ชินราช

63123016760 นางสาวกนกพรรณ ทารพันธ�

63123016761 นางสาวฐิติพร ทองเกลี้ยง

63123016762 นางสาวฐิตาภรณ� แก,วประภา

63123016763 นายธนาวุฒิ ปะนัดเท

63123016764 นายวีรสิทธ์ิ สมพงศ�พันธ�

63123016765 นางสาวนงลักษณ� ทับทิม

63123016766 นายเด8นชัย บุ,งทอง

63123016767 นางสาวชลธิชา บุญสิทธิBB

63123016768 นางสาวอธิชนัน บุญสาร

63123016769 นางกรรณิกา วิทยาขาว

63123016770 นางสาวภัททิยา บุญหล,า

หน,า 559 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016771 นางสาวนภัสวรรณ ยืนยาว

63123016772 นายวุฒิพงศ� สมอแข็ง

63123016773 นายธนกร กุลแก,ว

63123016774 นางสาวเพียงตะวัน มุละสีวะ

63123016775 นางสาววิระยา สีสว8าง

63123016776 นายสันติภาพ สิงห�คํา

63123016777 นายทินนกร ผิวกํ่า

63123016778 นางสาวสีตลา ชาวสวน

63123016779 นายชัช เสถียร

63123016780 นางสาวณัฐภรณ� อินทร�วัน

63123016781 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิงาม

63123016782 นางสาวอรทัย ชัยสนาม

63123016783 นางสาวพัชรินทร� ทองแดง

63123016784 นางสาววรรณรท สายเนตร

63123016785 นางสาววราพร ศรีกระหวัน

63123016786 นางสาวสุฑามาศ สายแวว

63123016787 นางสาวสมศิล พิมาร

63123016788 นางสาวตรีสุคนธ� ศรีเกษ

63123016789 นางสาวขวัญเรือน นิลศรี

63123016790 นางสาวอรนิสา บุญรอด

63123016791 นางสาวพรสุดา พันธุลี

63123016792 นายตรีพิมุข ศิริพี

63123016793 นางสาวกมลทิพย� คําภา

63123016794 นางสาวปJยะนัท บรรณกิจ

63123016795 นายธีรภัทร� ไทยเที่ยง

63123016796 นางสาวชญานิษฐ� ข้ึนเสียง

63123016797 นางสาวจิรัชญา ไชยงาม

63123016798 นางสาวลักขณา โมระอรรถ

63123016799 นางสาวชนิสรา ทองสวัสด์ิ

63123016800 นางสาววรรณพร จันทร�แก,ว

หน,า 560 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016801 นางสาวลดาภรณ� ตุละโก

63123016802 นางสาวศรัญญา สาระมู

63123016803 นางสาวชนกนันท� บุญเจริญ

63123016804 นางสาวอาริยา บุญฤทธ์ิเดช

63123016805 นางสาวเพชรดา กุลศิริ

63123016806 นางสาววราภรณ� ก่ิมเกลี้ยง

63123016807 นางสาวศุภรัตน� พันธ�พรหม

63123016808 ว8าที่ร.ต.หญิงนงลักษณ� คําภารัตน�

63123016809 นางสาวภควรรณ วังมนตรี

63123016810 นายตระการ โกลละสุต

63123016811 นางสาวพรทิพย� ดารงค�

63123016812 นางสาวพิราภรณ� แก,วมณีชัย

63123016813 นางสาวกานต�ทิมา มากมูล

63123016814 นางสาวนวพร จินตชิน

63123016815 นายปรัชญา เศษโถ

63123016816 นางสาวกัญญา ชูรัตน�

63123016817 นางสาวชบาไพร สายแก,ว

63123016818 นางสาวอภิญญา แพงชาติ

63123016819 ว8าที่ร,อยตรีหญิงประภัสสร บัวหลาย

63123016820 นางอรทัย บัวพันธ�

63123016821 นายโชคธนา ศรีทอง

63123016822 นายพงศธร ฟองเนตร

63123016823 นางสาวนันต�ทิยา สีหาภาค

63123016824 นายอนุวัฒน� มะวงษ�

63123016825 นางสาวสาริศา นรงธ�ธรรม

63123016826 นางสาวสุภาวดี สุขะตะ

63123016827 นางนงลักษณ� แก,วคูณเมือง

63123016828 นางสาวรจนา เทียนแดง

63123016829 นายอาทร ปาปะเค

63123016830 นางสาวกานต�สิริ คําแก,ว

หน,า 561 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016831 นางทัศณีย� โพธ์ิศรี

63123016832 นางสาวปริม อุปถัมภ�

63123016833 นางสาวดารุณี วิรษร

63123016834 นางจันทิมันต� สุลินทราบูรณ�

63123016835 นายจารุกิตต์ิ สะอาด

63123016836 นายอักษร ไชยแสง

63123016837 นายวัชรพงษ� ชิณโย

63123016838 นายนพพงษ� สีหอําไพ

63123016839 นายจักรภัทร สามิลา

63123016840 นายพงศธร พันธุ�ศรี

63123016841 นายอนันต�เทพ รวมสา

63123016842 นางสาวชื่นจิต โชติกุล

63123016843 นางสาวอุษณี แก,วธรรมมา

63123016844 นางสาวศิรประภา เสระทอง

63123016845 นางบุษยากร วานิชย�

63123016846 นายจีรวัฒน� คืดนอก

63123016847 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญเทพ

63123016848 นางสาวพิมพ�ใจ เชื้อชัย

63123016849 นางสาวนฤมล ไหวพริบ

63123016850 นางสาวริญญาภัสร� โพธิป<ญโญรัตน�

63123016851 นางสาวอภิญญา แสงเดือน

63123016852 นายธนศักด์ิ สาลีเขียว

63123016853 นางสาวครองขวัญ เครือสุวรรณ

63123016854 นางสาวกมลชนก พินเสี้ยว

63123016855 นายพร,อมพงศ� รักพงษ�

63123016856 นางสาวสุวิภา ศรีขาว

63123016857 นายจีBรกานต� ภูมิลา

63123016858 นางสาวสุพรรษา ผาสุข

63123016859 นางสาวภคมน มูลกันยา

63123016860 นางสาวสายใจ สุพรม

หน,า 562 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016861 นางสาวป<ทมาสน� เทพสลี

63123016862 นางสาวจริยา ใจหม่ัน

63123016863 นางสาวทิพยรัตน� มีสิทธ์ิ

63123016864 นางสาวรัชฎาภรณ� สมบัติ

63123016865 นางสาวณัฐกานต� วรรณทวี

63123016866 นายนรากร มุมทอง

63123016867 นางสาวเพชรรัตน� สุทธภักดี

63123016868 นางสาวช8อผกา ผินนอก

63123016869 นางสาวชนิศากาญจน� ธรรมวัติ

63123016870 นางสาวอติธิดา ทรงทรัพย�

63123016871 นางสาวรัตนาพร ก,านอินทร�

63123016872 นายปริญญา จันทพันธ�

63123016873 นางสาวจันทร�จิรา ถาพร

63123016874 นายชัยธนา พีระธรรม

63123016875 นางสาวณัฐวดี ทศศะ

63123016876 นางสาวลัดดาวัลย� คําศรี

63123016877 นางสาวขวัญสุดา ไกยวงค�

63123016878 นายนัฐพงษ� บุดดาวงค�

63123016879 นางสาวรัชดา โสพันธ�

63123016880 นางสาวยุภาพร วรรณงาม

63123016881 นางสาวภัทรนันฑ� บุญแสง

63123016882 นางสาวพัชนี ศิริปU

63123016883 นายเกียรติศักด์ิ จันขุนทศ

63123016884 นางสาวจิราพรรณ ชินจักร

63123016885 นางสาวมะลิทอง แข็งแรง

63123016886 นางสาววราภรณ� ไชยสนาม

63123016887 นางสาวพิชญากร แก,วกาหลง

63123016888 นางสาวชยาน�นันตร� ธรรมศิริสุราวุธ

63123016889 นางสาวสุดาลักษณ� มิตรนอก

63123016890 นางสาวเพชรประภัสสร เปรมบํารุง

หน,า 563 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016891 นางสาวกนกวรรณ พันพา

63123016892 นางสาวศิริขวัญ โพธ์ิขาว

63123016893 นายชัชชัย วันทอง

63123016894 นางสาวอาภาภรณ� บุรวัฒน�

63123016895 นางสาวนิศา มงคลเกษตร

63123016896 นางสาวกันติชา อ8างคําหงษ�

63123016897 นางสาวศุนิตา บุญชม

63123016898 นางสาวปาริดา นนท�จันทร�

63123016899 นายรังสรรค� คําคาวี

63123016900 นางสาวลลิตา ชาลีพล

63123016901 นางสาวมนทกานต� หอมจันทร�

63123016902 นางสาวสิริวรรณ พิมพ�ทรัพย�

63123016903 นายนฤเดช ทองโกฎ์ิ

63123016904 นายธวัชชัย ใจศรี

63123016905 นางสาวดรรชนี จุลทุม

63123016906 นางสาวสุธารัตน� กองสุวรรณ

63123016907 นางสาวศุธิดา เวทย�ศิริยานันท�

63123016908 นางสาววาลิณี แสงตีสุ

63123016909 นางสาวสุนันทา บัวใหญ8

63123016910 นางสาวไปรยา จันดา

63123016911 นางสาวสุวนัน ทองทา

63123016912 นางสาวพรวิภา ประดาศรี

63123016913 นางสาวสุฐิตรา เจริญบุญ

63123016914 นางสาวจุไรวรรณ รัตนะวัน

63123016915 นางสาวสิริลักษณ� นูนโชค

63123016916 นางสาวครองขวัญ พิมาทัย

63123016917 นายทัตพงศ� พูลทวี

63123016918 นายสุเทพ มลัยทอง

63123016919 นางสาววิมลศิริ สืบกินร

63123016920 นางขนิษฐา สนามโพธ์ิ

หน,า 564 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016921 นางสาวศิรประภา โสดา

63123016922 นางสาวปรียาพัตร นามเคน

63123016923 นางสาวทิพาภรณ� ปลื้มจิตร

63123016924 นางสาวศันสนีย� ศรีราตรี

63123016925 นางสาวหทัยรัตน� ใยบัว

63123016926 นางสาวจารุวรรณ พิมพสุทธ์ิ

63123016927 นางปภาดา จันทนาม

63123016928 นางสาวรัชนี ลอยปรีชากุล

63123016929 นายนราศักด์ิ ผาหยาด

63123016930 นายพรชัย หริคําภา

63123016931 นางวลัยรักษ� ภารสําราญ

63123016932 นางสาวฐานมาตย� ใยนนท�

63123016933 นางสาววิลัยลักษณ� สร,อยเพชร

63123016934 นางสาวรุ8งไพลิน จิรภาสสุวรรณ

63123016935 นางสาวนฤมล บุญโสม

63123016936 นายณัฐวุฒิ เสนสอน

63123016937 นายสุขสันต� สายหล,า

63123016938 นายพงษ�เทพ บุญจอง

63123016939 นางสาวปJยนันท� ยะภักดี

63123016940 นางสาวลัดดาวัลย� แก8นลาภ

63123016941 นางสาววิมาลรัก คุ,มครอง

63123016942 นายสนธิเดช ทานะป<ต

63123016943 นายพรพงษ� พลอามาตย�

63123016944 นางสาวนรินทร คงสกุลดี

63123016945 นางสาวกําไลทิพย� แผนพุทธา

63123016946 นางสาวสุพัตรา ซ่ือสัตย�

63123016947 นายอภิชาติ ใสกระจ8าง

63123016948 นายทรงพล วงษ�สายตา

63123016949 สิบเอกวัชรากร ชราศรี

63123016950 นายณัฏฐ�กฤศ วะนา

หน,า 565 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016951 นางสาวสาคร บุญดี

63123016952 นายเกษมสันต� สมพงษ�

63123016953 นางสาวพิศมัย จันทป

63123016954 นางสาวจารุวรรณ จรจันทร�

63123016955 นางสาวสุดารัตน� สุขร8วม

63123016956 นางสาวพชรนันท� คําเครื่อง

63123016957 นายวิทยากูล โสระมรรค

63123016958 นายกิตติศักด์ิ บุญส8ง

63123016959 นางสาวภัทรณัชชา ประสพสุข

63123016960 นายเชษฐา เครือศรี

63123016961 นางสาวกันตินันท� บุญลิลา

63123016962 นางสาวชุติมา บริสุทธ์ิ

63123016963 นางสาวอาทิตยา สุขสมาน

63123016964 นางสาวศรอนงค� ภูแสงสั่น

63123016965 นายพีรวิชญ� สายจีน

63123016966 นางสาวสุภัฎฎา จันทร�แสง

63123016967 นายชํานาญ มณีเนตร

63123016968 นางสาวภัชภิชา ทับทะมาศ

63123016969 นายอติชาต ศิริเต็มกุล

63123016970 นางสาวขวัญตา คําเหมา

63123016971 นางสาวชนิดา แก,วกัญญา

63123016972 นางกุลธิดา นาวงษ�ศรี

63123016973 นางสาวสาวิตรี หามูลใต,

63123016974 นางสาวธัญญาเรศ หม่ันไร8

63123016975 นางสาวชนม�ณกานต� จันทรทิพย�

63123016976 นางสาววีณา มุตตะโสภา

63123016977 นางสาวนฤมล ทังโส

63123016978 นางสาวนรานุช มาลาวัลย�

63123016979 นายพีรพล มีสกุล

63123016980 นางสาวชุติกาญจน� ประชุม

หน,า 566 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123016981 นายอนุชา เทียนสิงห�

63123016982 นายเมธัส ปวงมีธรรม

63123016983 ส.ต.ท.จีระพันธ� ยอดทอง

63123016984 นายสมคิด ป<ดถา

63123016985 นางสาวนิศากร สุดดี

63123016986 นางสาวปทิตตา สําลีวงค�

63123016987 นายประชา สุขพร,อม

63123016988 นางสาวณัฐธิดากร หอมดวงศรี

63123016989 นายอาทิตย� พรหมสาขา ณ สกลนคร

63123016990 นายเริงศักด์ิ จารุศิลปW

63123016991 นายสุเมธา เสนา

63123016992 นางสาวปวีณา ศรีวรมย�

63123016993 นางสาวจุฑาทิพย� วิเศษศิลปW

63123016994 นายประทีป อักษร

63123016995 นางจันทิมา กรึมสูงเนิน

63123016996 นางสาวพัชรีภรณ� สุทธวี

63123016997 นายธนวัฒน� พิมเสนา

63123016998 นางสาววารุณี คําเสมอ

63123016999 นางสาวนันทวรรณ อนุอัน

63123017000 นางสาวอารยา ภูดินดิบ

63123017001 นางสาวสุภธิดา บุตรจันทร�

63123017002 นางสาววสุธิดา กัณหา

63123017003 นายบวรพล สิทธิสวนจิก

63123017004 นางสาวเสาวนีย� บุญเหลา

63123017005 นางสาวอัจฉราพร พรมลี

63123017006 นางสาวปรารถนา บุตรอําคา

63123017007 นางสาวสุนิภา สุขสุเหิม

63123017008 นางสาวสุจิตรา ศรพรม

63123017009 นางสาวอรวรรณ ศรีประเสริฐ

63123017010 นางสาวไอลัดดา นะศรีพันธ�

หน,า 567 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017011 นางสาวสมปรารถนา สุขสนั่น

63123017012 นางสาวรุจิตา แสวงทรัพย�

63123017013 นางสาวชลธิชา กล8อมศิลปW

63123017014 นางสาวศิริวรรณ สายวัน

63123017015 นางสาวปวิชญา ต,นพรหม

63123017016 นางสาวเกยูร ทิพอาสน�

63123017017 นางสาวกิติยาภรณ� ดวงจันทร�

63123017018 นายอุเทน นามโคตร

63123017019 นางสาวพัทธ�ธีรา สบายใจ

63123017020 นางสาวปลายฟ:า คํามุลนา

63123017021 นางสาวสุวิภา สายบุญ

63123017022 นางสาวรัตนา คําหินกอง

63123017023 นางสาวจันทนี บุญไชย

63123017024 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ

63123017025 นายทองมี ทศเจริญ

63123017026 นางสาวลินดา พรหมกสิกร

63123017027 นายพิสิทธ์ิ ออมสินไพศาล

63123017028 นางปJยะนุช รูปงาม

63123017029 นางสาวอังศุนิตย� รุจิรารังสรรค�

63123017030 นางสาวไพลิน บุญป:อง

63123017031 นางสาววานิตพร นระมาตย�

63123017032 นางสาวสุรัสวดี ทองพุ8ม

63123017033 นางสาวอาภัสรา กนิษฐพยาฆร�

63123017034 นายวัชรพล ทองขัน

63123017035 นายสุเชาว� กางก้ัน

63123017036 นางสาวปาริชาติ พลโกษฐ

63123017037 นางสาวสมฤทัย เหลาคม

63123017038 นางสาวศิรินทร�นา เนตรตวงคZB

63123017039 นายลภนพัฒน� โรจนปุญญพัฒน�

63123017040 นางสาวอังคณา คําโสภา

หน,า 568 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017041 นางสาวนภาลัย วิถี

63123017042 นายจิรยุทธ เสระทอง

63123017043 นางสาวคันธรส เวกวัง

63123017044 นางสาวปJYนอนงค� การสุวรรณ�

63123017045 นางสาวกุญช�ชญา อินทา

63123017046 นายธนพล วรชัย

63123017047 นายชนาธิป หวองวิทยา

63123017048 นางสาวสุนันฐินี วิชัย

63123017049 นายธิติวุฒิ สุราวุธ

63123017050 นางสาวภาวิณี โลทัง

63123017051 ส.อ.หญิงสุนิสา ฉุใจ

63123017052 นางสาวพนิดา ภูมีสวย

63123017053 นายฐาปนพงษ� โพธิลา

63123017054 นางสาววิการณ�ดา ไชยแก,ว

63123017055 นายกรุงศรี ชาธิพา

63123017056 นายอนุชิด จันทรี

63123017057 นางสาวทิพานัน โกมาร

63123017058 นางสาววาสนา โยธิโน

63123017059 นางสาวกนกนาฏ แก,วพวง

63123017060 นางสาวละอองฝน เครือคุณ

63123017061 นางสาวพัชรีพร ชาภักดี

63123017062 นางสาวนวพรรษ สุขเกษม

63123017063 นางสาวพิกุล บุญธง

63123017064 นางสาวพิศสมัย แก,วคํา

63123017065 นางสาวนวรัตน� สิงห�นิสัย

63123017066 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนเลิง

63123017067 นางสาวสุพัตรา กุลกฎ

63123017068 นางสาวปุญญิศา กมล

63123017069 นางสาวเบญจพร กออ8อน

63123017070 นางสาวดวงพร ธรรมบุตร

หน,า 569 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017071 นายอมรเทพ พวกพูนดี

63123017072 นางสาววรารัตน� ศรีสุภา

63123017073 นางสาวศิริขวัญ สาธรพันธ�

63123017074 นางสาวเบญจวรรณ คนกาญจน�

63123017075 นายอนุพร คุณประโยชน�

63123017076 นายณัฐรัตน� หายทุกข�

63123017077 นายเจษฎา หาญลือ

63123017078 นางสาวนภัสวัลย� ชมภูบุตร

63123017079 นายประพันธ� ทิมา

63123017080 นางสาวพันทิวา คําศรี

63123017081 นางสาวชณัชภรณ� คงศรีลา

63123017082 นายณรงค�ศักด์ิ ปJดตัง

63123017083 นายวิสิฐศักด์ิ งามเถ่ือน

63123017084 นายรัฐพงศ� ชูเนตร

63123017085 นางสาวสิริลักษณ� สายโน

63123017086 นางสาวสุทธิรัตน� โอษฐงาม

63123017087 นางสาววรางคณา สุขรักษา

63123017088 นายสมพงษ� ศรีกาญ

63123017089 นางสาวพิมพ�พิศา ทรรพนันทน�

63123017090 นายเกียรติศักด์ิ บBุญวิเศษ

63123017091 นางสาวชฎาภา มงคลสวัสด์ิ

63123017092 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�จอม

63123017093 นางสาวอุทุมพร ประพรม

63123017094 นางสาวชุติกาญจน� ชัยป<ญญา

63123017095 นางสาวอมรทิพย� ภูรุ8ง

63123017096 นางสาวสิริรัตน� โพธ์ิขาว

63123017097 นางสาวเสาวลักษณ� ผิวละมุน

63123017098 นางสาวสมฤดี คันศร

63123017099 นายพีรพงศ� จํารัสประเสริฐ

63123017100 นายครรชิต สุพะตาน

หน,า 570 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017101 นางปูริดา ศรีธัญ

63123017102 นางสาวกิตติมา วรสาร

63123017103 นายวศิน ขันโธ

63123017104 นางสาววรากร วรรณสุทธะ

63123017105 นางสาวพวงผกา ไชยสุข

63123017106 นางวาสนา ลุนพิลา

63123017107 นายเกียรติศักด์ิ ศรีธัญ

63123017108 นายสิทธิเมศวร� สหุนาลุ

63123017109 นางสาวผณินทรา ศรีริรมย�

63123017110 นางสาววนัดดา ทองล,วน

63123017111 นางสาววราภรณ� บุญคุณ

63123017112 นางสาวอินธุอร ติรพงษ�

63123017113 นางสาวถิรวรรณ เปรมปรีด์ิ

63123017114 นางสาวสุวดี ตามบุญ

63123017115 นางสาวภาวิณี บุญมี

63123017116 นางสาวประภัสสร ลานนท�

63123017117 นางพิกุล ด8านประสิทธ์ิ

63123017118 นางสาวณิชาภัทร สุคะตะ

63123017119 นางสาวฐิติยาภรณ� ศรีธรรมมา

63123017120 นางสาวพรชิตา หล,าเพ็ง

63123017121 นางสาวพิมพ�ลภัส กาญจนพิมาย

63123017122 นายภานุวัฒน� ทาพันธ�

63123017123 นายทัศนัย ศรีรัตน�

63123017124 นางสาวประกาทิพย� พุ8มจันทร�

63123017125 นายวุฒิกร ป<กการะนัง

63123017126 นางสาวกุลธิดา ภูศิริ

63123017127 นางสาวดวงจันทร� นามแสง

63123017128 นางสาวภัสราภรณ� เฉลียวจบ

63123017129 นางสาวเจนจิรา ทาศิริ

63123017130 นางสาวอัญญา จันทนาท

หน,า 571 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017131 นายชินดนัย วัดถุมา

63123017132 นางสาวไอยดา ทองพูล

63123017133 นางสาวเอมอร แพงศรี

63123017134 นางสาวพัชรีวรรณ ฉิมงาม

63123017135 นายณัฐพล วิรุฬหวิทยา

63123017136 นายนฤชา ผ8องใส

63123017137 นางสาวนุชปวีณ�พร บุตรศรี

63123017138 นายปรัชญา จันทร�เพ็ชร

63123017139 นางสาวกิตติยา ทองรองนิล

63123017140 นางสาวจิราวรรณ พันธ�วิไล

63123017141 นายธนภูมิ จันทมงคล

63123017142 นางสาวกุลปรียา แนวม่ัน

63123017143 นางสาวนิตยา คงเก8ง

63123017144 นางสาวเณศรา บุญมาก

63123017145 สิบเอกสิทธิศักด์ิ ม8วงอ8อน

63123017146 นางสาวอรทัย พิลา

63123017147 นายวัชระ ชมชัย

63123017148 นางสาวอรทัย สุขศรี

63123017149 นางสาววัลลภา ศรีสาร

63123017150 นายวราวุฒิ พูลผล

63123017151 นายคมสันต� ผิวอ8อน

63123017152 นายบุรินทร� โสธรวงค�

63123017153 นายธนวัฒน� ไชยริบูรณ�

63123017154 นางสาวอลิสา หาโสม

63123017155 นางสาวปาณิศา ระติเดช

63123017156 นางสาวนงณภัส สหพงษ�

63123017157 นายธีระพล ดลรัศมี

63123017158 นายอภิชาติ ดุมใหม8

63123017159 นางสาวอรอุมา ควรดี

63123017160 นายกัมปนาท แก,วเหลา

หน,า 572 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017161 นางสาวรักมณี ทันหาบุรุษ

63123017162 นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณโค

63123017163 นางสาวอริศรา ดวงเนตร

63123017164 นางเบญจมาศ สิงห�ไกรหาญ

63123017165 นางสาวสาวิณี โสภารักษ�

63123017166 นางสาวปาริชาติ ทองปJด

63123017167 นางสาวสุธินันท� อรัญโสด

63123017168 นายอิสระภาพ ธรรมสัตย�

63123017169 นายอานนท� ป:องสิงห�

63123017170 นางสาวบุญญิสา ชาญพินิจ

63123017171 นางสาวอิษยา ทองบ8อ

63123017172 นางสาวอรอุมา จันทร�สีดา

63123017173 นางสาวสโรชา เถาหมอ

63123017174 นางสาวเกตุสุดา ประกอบศรี

63123017175 นางสาวพรสุดา ดาวแดง

63123017176 นางสาวป<ทมวรรณ แก,วสง8า

63123017177 นางสาวทิพย�ธิญา บุตรดาเคน

63123017178 นางสาวธเนศปารย� กลิ่นสุคนธ�

63123017179 นางสาวเนตรสกาว จันทองแท,

63123017180 นางสาวชนนิกานต� ครองบุญ

63123017181 นางสาวภัสส�ชนัญญ� ศรีลาชัย

63123017182 นางสาวดวงตา ราชสมัคร

63123017183 นางสาวตวงรัตน� มุสิกสาร

63123017184 นางสาวรัตติพร บุญหาร

63123017185 นางสาวยุพารัตน� เกษเจริญคุณ

63123017186 นางสาวพรพิมล ละเภท

63123017187 นางสาวรัตติยา ภูผาวงษ�

63123017188 นางสาวเสาวลักษณ� สุภาพัฒน�

63123017189 นางสาววรรษราบล มงคลศรี

63123017190 นางสาวสุดารัตน� จําปU
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017191 นางสาวพัทธนันท� วรังค�ศิกรณ�

63123017192 นางสาวดวงฤทัย จันทร�ภิรักษ�

63123017193 นางสาวกุลกัญญา พิมพ�แก,ว

63123017194 นางสาวพิฃญานิน พลสวัสด์ิ

63123017195 นางสาววราภรณ� แสงจันทร�

63123017196 นางสาวอาทิตยา พงษ�ปลัด

63123017197 นายพิเชษฐ� ห,วยทราย

63123017198 นายฑรดล สุริยะแก8นทราย

63123017199 นางสาวพิริยากูล แก8นการ

63123017200 นางสาวภรัณยา วงษา

63123017201 นางสาวรัศมี คณาศรี

63123017202 นางสาวธนัชพร สีลากุล

63123017203 นางสาววิจิตรา ดัชถุยาวัตร

63123017204 นางสาวสุธิดา กุดหอม

63123017205 นางสาววรัชยา หาระสาร

63123017206 นางสาวเพชราภรณ� พันธ�เพชร

63123017207 นายดนุสรณ� คงศิลา

63123017208 นางสาววงศ�รัตน� สิงห�ทอง

63123017209 นางสาวปนิดดา สุวรรณเพชร

63123017210 นางสาวกิตติพร ระยับศรี

63123017211 นางสาวอรอุมา นวลวรรณ

63123017212 นายธนวัฒน� ผิวขํา

63123017213 นางสาวรินรดา เรียนไธสง

63123017214 นางสาวนิภาพร สิมสุวรรณ

63123017215 นางสาวอุมาพร พรมจันทร�

63123017216 นางสาวโสรญา ศุภเลิศ

63123017217 นางสาวกนกวรรณ คํามงคล

63123017218 นางสาวรุ8งนภา อินลี

63123017219 นางสาวณัฐจิรา สุขเกษม

63123017220 นางสาวอําไภพร ศรีทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017221 นางสาววิภาดา พลสีดา

63123017222 นายเดชอุดม เมืองโคตร

63123017223 นางสาวนิตยา คําล,อม

63123017224 นางสาวป<ทมา อุ8นทอง

63123017225 นางสาวสุนันทภรณ� บุญร8วม

63123017226 นายธิติพงษ� ฤทธ์ิอําพันธ�

63123017227 นางสาวชฎาพร พอกพูล

63123017228 นายฉัตรชัย เปUยชาติ

63123017229 นายชิติพัทธ� พิทักษ�เทพสมบัติ

63123017230 นางสาวกัญญารัตน� หุ8นทอง

63123017231 นายวิทยา นาคสมบูรณ�

63123017232 นายเสกสรรค� สุพิชญ�

63123017233 นางสาวพัชรา สง8าศรี

63123017234 นางสาวดวงดาว บรรดาต้ัง

63123017235 นางสาวชุติกาญจน� มีแก,ว

63123017236 นางสาวภัทรา การินทร�

63123017237 นางสาวนุสราภรณ� นิยมคุณ

63123017238 นายวัลลภ มลิพันธ�

63123017239 นางสาวกัลญารัตน� นามจําปา

63123017240 นางสาวจารุวรรณ พรมลี

63123017241 นายธีระพร พรมป:อง

63123017242 นางสาวศิริภรณ� คงรักษา

63123017243 นายวัฒนา แข็งทน

63123017244 นางสาวรัชดาภรณ� บุญชํานาญ

63123017245 นางสาวอภิญญา กองศรีมา

63123017246 นางสาวธารารัตน� บุญภักดี

63123017247 นางสาวกันยกร กุลวันดี

63123017248 นายธรรมนูญ บุษบงก�

63123017249 นางสาวศศิวิมล กงล,อม

63123017250 นางสาวศุภลักษณ� ผิวเงิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017251 นางสาวดอกคูณ บูชาพันธ�

63123017252 นางสาวอรทัย แสงงาม

63123017253 นางสาวอมรรัตน� ไฝQจิตร

63123017254 นางสาววาสิตา ชื่นจําปา

63123017255 นางสาวจิราวรรณ บุญเจิม

63123017256 นายเกียรติคุณ มูลทรา

63123017257 นางสาวดวงนฤมล ภิญโญยศโสภณ

63123017258 นางสาวนุชนภา ศรีสุข

63123017259 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเสริม

63123017260 นางสาวนิตยา แก,วโกชุม

63123017261 นายศรชัย พรมตา

63123017262 นางสาวนฤธาดา แสงดึ

63123017263 นายภัทรพล วรรณลี

63123017264 นายรุจิษยา โคษาราช

63123017265 นางสาวอังคณา ชนะพาล

63123017266 นางสาวพรพรรณ จันใด

63123017267 นางสาวอินทุกานต� เครือทอง

63123017268 นางสาวจารุวรรณ พรมรักษ�

63123017269 นางสาวปานตะวัน อินทจักร

63123017270 นางสาวนีราวรรณ ดอกดวง

63123017271 นายจิณณวัตร พาละพันธ�

63123017272 นายเจริญพงศ� พรมสิทธ์ิ

63123017273 นายสิทธิกร จิระมณี

63123017274 นางสุภาวดี หรพริ้ง

63123017275 นางสาวอนงค�นาถ โกลนกระโทก

63123017276 นางสาวสิรภัทร พิบูลย�

63123017277 นางสาวศศิภา ประชุมฉลาด

63123017278 นายคชากรณ� ทองเจียว

63123017279 นางสาวพิชญานิล โคตรลุน

63123017280 นายศรัญVู สุทธิรัตน�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017281 นางสาวกรรณิการ� บุญลอย

63123017282 นายฉัตรชัย หงษา

63123017283 นางสาววราภรณ� ภูมิทา

63123017284 นางสาวรัตนา ลาวงค�

63123017285 นางสาวประภาวรรณ กาฬแสง

63123017286 นางสาวศรสวรรค� เจริญพันธ�

63123017287 นางสาววิลัยวรรณ เกษสุภะ

63123017288 นางสาวณฐกานต� หาญชาติ

63123017289 นางสาวพรสวรรค� ธรรมดีกุล

63123017290 นางสาวศิริญา บุดารมย�

63123017291 นางสาววัลภากร สุพงษ�

63123017292 นางสาวพัชรา ผิวเพชร

63123017293 นางสาววสุณา สมหมาย

63123017294 นายจักรกฤษ สุขวงษ�

63123017295 นางดารณี สีอ8อน

63123017296 นายกฤษณะ ไผ8โสภา

63123017297 นางสาววิชุตา อุทธา

63123017298 นางสาวมุธิตา บุญเนาว�

63123017299 นางสาวฐิติพร อุส8าห�ดี

63123017300 นางสาวศุลิษา สุขบุญมา

63123017301 นางสาวจิดาภา ภูมี

63123017302 นายอดิเรก หัถวงค�

63123017303 นางสาวอัจฉรา เมืองโคตร

63123017304 นายอดิศักด์ิ ศรีชื่น

63123017305 นางสาวประภาพร ทํานักสุข

63123017306 นายนันท�ติวัฒน� วนารักษ�

63123017307 นายปรัชญา ตรีเลิศพจน�กุล

63123017308 นางสาวจารุวรรณ บุญสาร

63123017309 นายพัทธพล เก้ือทาน

63123017310 นางสาวจีรภา มงคลเสริม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017311 นางสาวจิราภรณ� อุระ

63123017312 นางสาวนัทธมน ศรีทอง

63123017313 นายณัฐกมล ประทุมวัน

63123017314 นางสาวปรียานุช บัวหอม

63123017315 นางสาวอโณทัย ธีระสุขประสาน

63123017316 นายวีระชัย ธงอาษา

63123017317 นางสาวขวัญธิดา พิณโท

63123017318 นางสาวสุนันทา เชื้อพันธ�

63123017319 นางสาวสุนทรีภรณ� อ8อนศรี

63123017320 นางสาวมาริษา มหาโคตร

63123017321 นางสาววิมลวรรณ จันทะมา

63123017322 นายธีระยุทธ วังเอก

63123017323 นายปาณชัย แก,วแดง

63123017324 นางสาวเบญจลักษณ� บุญจูง

63123017325 นางสาวจุไรรัตน� แสงประกาย

63123017326 นายรชต คูณวัฒนาพงษ�

63123017327 นางสาวปJยนุช อุ8นคํา

63123017328 นางสาววิจิตรา บุญสุภาพ

63123017329 นางสาวจุฑามาศ สมานจิต

63123017330 นายพิพัฒนพงษ� สุพรรณคํา

63123017331 นายสุวรรณ บุตรโคตร

63123017332 นายศรัญพงศ� จําปาจูม

63123017333 นางสาวปภัชญา จันทร�แรม

63123017334 นางธิดารัตน� ทองรัตน�

63123017335 นายอนันต� พิมสอน

63123017336 นางสาวจินตนา เอิกเกริก

63123017337 นางสาวณัฐกานต� วงค�คําจันทร�

63123017338 นายสิรภพ ขันอาสา

63123017339 นางสาวชุติมา บัวแสงใส

63123017340 นางเยาวภา แก8นนาคํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017341 นางธนัทอร สีสัน

63123017342 นางสาวสุภาพร คําจันทร�

63123017343 นางสาวนิตยา พรมศรี

63123017344 นางสาวอัญมณี ชูรัตน�

63123017345 นายธวัชชัย รจนัย

63123017346 นางสาวกัญญาพัชร มีแสง

63123017347 นางสาวผกามาศ ศรีประชา

63123017348 นายป<ญญา เหมาะสม

63123017349 นางสาวนิภาพร สีสมสัน

63123017350 นางสาวธิดาวัลย� ถวิลเดช

63123017351 นางสาวศรุภา แสงขาวอาทิอร

63123017352 นายทวีศักด์ิ หนองม8วง

63123017353 นางสาวรุ8งฤดี ประธาน

63123017354 นายวีรภัทร นิระโส

63123017355 นางนุชนภา ห,วยทราย

63123017356 นางสาวนารีรัตน� เพ่ิมบุญ

63123017357 นางสาวสุวลักษณ� สิงห�นาค

63123017358 นางสาวณัฐกรณ� กิตวัน

63123017359 นางสาวปJยะดา ดีด8านค,อ

63123017360 นางสาวพรชิตา สื่อกลาง

63123017361 นางสาวพรรณกร ชลสินธุ�

63123017362 นางสาวบัวรินทร� กาเผือกงาม

63123017363 นางสาวสุดาภัทร สวรรคโลก

63123017364 นางสาวนภาพร ขันติกุล

63123017365 นางสาววรกมล อ8อนยอ

63123017366 นายยงยุทธ แวงวรรณ

63123017367 นางสาวก่ิงกาญจน� มีศรีนิภา

63123017368 นางสาวสิริกัญญา คําหงษ�

63123017369 นายอํานาจ นิ้วทอง

63123017370 นางสาววัชรา สายศร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017371 นายชิงชัย แผ8นจันทร�

63123017372 นางสาวชลิดา เสริฐนวลสวัสด์ิ

63123017373 นางสาวฤทัยกาญน� ศรีระษา

63123017374 นายไชยวัฒน� เผือคํา

63123017375 นางสาวพิมพ�มาดา พันมะลี

63123017376 นางสาวกนกวรรณ� แคโอชา

63123017377 นางสาวมณีรัสตน� ศรีเลิศ

63123017378 นางสาวเปรมจิต อินทร�ฉลาด

63123017379 นางสาวสาลี่ ใสส8อง

63123017380 นางสาวชลิตา อุ8นจังหาญ

63123017381 นางสาวเพ็ญนภา ทําชอบ

63123017382 นางสาวจันทิรา ปราศัย

63123017383 นายอนันต� ย่ียวน

63123017384 นางสาวณัฐสิมา สาลีพงศ�

63123017385 นางสาวกนกวรรณ แก,วระวัง

63123017386 นางสาววรรณวิสา ปJยะเจริญลาภ

63123017387 นางสาวสุมาลา ไกรวาด

63123017388 นายสิทธิพงศ� เพ็งประสิทธิพงศ�

63123017389 นางสาวสุกัญญา สํานักนิตย�

63123017390 นายนิติกร ลาวรรณ

63123017391 นางสาวพรทิพย� ไชยอุย

63123017392 นางสาวธันย�ชนก วงษ�เตียวตระกูล

63123017393 นางสาวก่ิงแก,ว แก8นการ

63123017394 นางสาวณัฐสิณี พวงสวัสด์ิ

63123017395 นายวรุธศร สมพันธ�

63123017396 นายชนินทร�ธร ธงชัย

63123017397 นางสาวภคมน ปราสนธ์ิ

63123017398 นางสาวฐนิตา คันธจันทร�

63123017399 นางสาววรัญญา สามารถ

63123017400 นางสาวเพ็ญประภา รุ8งหิรัญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017401 นายทรงชัย ธงศรี

63123017402 นางสาวอนุธิดา สอนโส

63123017403 นายจักกฤษ ศรีกุลวงศ�

63123017404 นายไกรสร จันทราม

63123017405 นายณัฐวุฒิ คําพล

63123017406 นายคุณากร อาจหาญ

63123017407 นางสาวระพีพร สมจันทร�

63123017408 นางสาวรัตนาภรณ� กัลยา

63123017409 นางสาวชนิตศ�นันท� ปJติยานันทน�

63123017410 นายวิษณุ ศรีโยธา

63123017411 นางสาวอมรรัตน� บูรณะพล

63123017412 นางสาวสุชาดา ธนะวิโรจน�

63123017413 นายวณัฐพงศ� ภูกองไชย

63123017414 นางสาวกรณิกา พ่ึงโพธ์ิ

63123017415 นางสาวพินาลิน พงศ�สุวรรณ

63123017416 นางสาวจุฑามาศ นามศรี

63123017417 นางสาวณัฐกานต� ทองใบ

63123017418 นางสาวพนิดา โคตมา

63123017419 นางสาวขวัญชนก ขุนหอม

63123017420 นางสาวณัทฐิมาภรณ� บุดดีสอน

63123017421 นายเจริญ พุทธบุญ

63123017422 นางสาวนันทิยา ขยายวงศ�

63123017423 นายจักรพงศ� นามวิเศษ

63123017424 นายณัฐวุฒิ ใจทน

63123017425 นางสนันต�ชล รัตนธิพันธ�

63123017426 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรชู

63123017427 นางสาวศิริลักษณ� สิมณี

63123017428 นางสาวฐรัชญา เสือสา

63123017429 นางสาวสโรชา ลารบุตร

63123017430 นางสาวพรสุดา รัตนมงคล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017431 นางสาววันวิสา ธานี

63123017432 นางสไมค�พร พวงบุญ

63123017433 นางสาวสุภาวดี จันทร�ส8อง

63123017434 นางสาวสุนิษา หย่ังถึง

63123017435 นางสาวณัฐริกา มีทองแสน

63123017436 นายอัครพล บัณฑุพาณิชย�

63123017437 นางสาวภัชราภรณ� วิระฬา

63123017438 นางสาวชญาภา แจ8มกระจ8าง

63123017439 นางสาวเนตรชนก โง8นชาลี

63123017440 นางสาววรากร สิทธิพร

63123017441 นางสาวฐิติมา ขวัญโพน

63123017442 นายธีรพงษ� พิมพ�บูรณ�

63123017443 นายฉัตรมงคล คํ้าคูณ

63123017444 นางสาวปรียานุช สารรักษ�

63123017445 นางสาวสุมารินทร� เสียงเพราะ

63123017446 นางสาวธัญญธร ผิวผ8อง

63123017447 นายบัลลังก� จันทบาล

63123017448 นางสาวยุพา มณีโคตร

63123017449 นายอภิศักด์ิ ทําบุญ

63123017450 นายอภิสิทธ์ิ สีสัน

63123017451 นางสาวเอราวัณ เกษหอม

63123017452 นางสาวรัตติยากร นามวา

63123017453 นายภูวเลิศ ภูศรีฐาน

63123017454 นางสาวทิวาพร คล8องแคล8ว

63123017455 นางสาวรัตนาภรณ� พรมฤทธ์ิ

63123017456 นางสาวชุติพร จันทเพ็ชร

63123017457 นายณรงค�ศักด์ิ กิจวัฒนเศรษฐ�

63123017458 นายเฉลิมรัฐ พูลเพ่ิม

63123017459 นางสาวม่ิงขวัญ ละมูลมอญ

63123017460 นายธวัชชัย เชิงหอม
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63123017461 นางสาวพชรวรรณ ทางดี

63123017462 นางสาวธนวรรณ แร8ทอง

63123017463 นางสาวเกศิณีนารถ วงภักดี

63123017464 นายจักรพันธ� ดาศรี

63123017465 นายสุพิชัย พิมพบุตร

63123017466 นายอิสระพงศ� บุญอุดม

63123017467 นางสาวจิราวรรณ ป<ญญารมย�

63123017468 นายอภิสิทธ์ิ เผ8าพันธ�

63123017469 นายภทรพงศ� คําทองเขียว

63123017470 นางสาวธันชนก แสนกล,า

63123017471 นางสาวทิพย�วิชา มานะงาน

63123017472 นายธนายุทธ สุทธิประภา

63123017473 นายชัยมงคล บุดศรี

63123017474 นางสาวจิรภัทร� เพ็งสอน

63123017475 นายวิวัฒนา พลคํา

63123017476 นางสาวเกษร สาธุพันธ�

63123017477 นางสาวธิวากร รัศสีห�

63123017478 นายกิตติกร พันธ�คํา

63123017479 นางสาวศิริพร พรรณเจริญ

63123017480 นางสาวสุภาวรรณ เชาว�ไว

63123017481 นางสาววรรณภา คินานันท�

63123017482 นางสาวพิชามญชุ� โรจน�ธรรมทวี

63123017483 นางสาวยุภาภรณ� คําเพราะ

63123017484 นางสาวรติพร มุลพรม

63123017485 นายสมยศ วดีศิริศักด์ิ

63123017486 นายกฤติกานต� ผัดผล

63123017487 นายนภดล เวินซิว

63123017488 นายไตรรัตน� โคเวียง

63123017489 นางสาวแอนนา พันธ�เดช

63123017490 นางสาวสุพัตรา รักษาวงศ�
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63123017491 นางนัตญาภรณ� พรมสอน

63123017492 นางสาวธัญญารัตน� พระอารักษ�

63123017493 นางสาวกมลชนก สุวรรณศรี

63123017494 นางสาวสุภิสรา อินทร�คํา

63123017495 นางสาวชุติมาภรณ� ลมชาย

63123017496 นางสาวศิริลักษณ� วรรณดร

63123017497 นางสาววิรากานต� วงค�อินทร�

63123017498 นางสาวขนิษฐา คลายโศก

63123017499 นางสาวจิรวัฒน� จงรักษ�

63123017500 นางสาวสุนิสา ป<ญญาย่ิง

63123017501 นางสาวกนกวรรณ ปานใจนาม

63123017502 นางสาวเมษกร จตุพรรัตนะพันธ�

63123017503 นางสาวณหทัย แสวงสิน

63123017504 นางสาวจิราภรณ� พินนาขิเลย�

63123017505 นายภากร ศรีดาคํา

63123017506 นางสาวญารวี ดวงศรี

63123017507 นางสาวฐิติมาภรณ� ติกุล

63123017508 นางสาววิชชุดา ลุผล

63123017509 นางสาวรัชฎาภร น,อยหว,า

63123017510 นายฐาปนันดร� เขียวสังข�

63123017511 นางสาวอรอุมา พันธะมา

63123017512 นางสาวนวลนภา รักตรง

63123017513 นางสาวสุภัทรพร ลาฟอง

63123017514 นางสาวธารทิพย� สุดถนอม

63123017515 นางสาวกวิสรา พงษ�ธนู

63123017516 นายสุทธินนท� มีสิทธ์ิ

63123017517 นางสาวภัชจิรา วงศ�พรมมา

63123017518 นางสาวภัทราภรณ� มลทินอาจ

63123017519 นายจักรพงษ� ชูวา

63123017520 นางสาวทิมระดา กล,าหาญ
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63123017521 นางสาววิรตา พลอํานวย

63123017522 นางสาวจุไรรัตน� คะตะวงษ�

63123017523 นางสาวสิรินญา วงพิลา

63123017524 นายสุธินันท� แหวนหล8อ

63123017525 นายจักรพงษ� พงศิริวิลัย

63123017526 นางสาวสุวินา พูอ8อน

63123017527 นางสาวจิราภรณ� เมืองซ,าย

63123017528 นายอนิรุต ระยับศรี

63123017529 นางพัชรี ยาวะโนภาส

63123017530 นางสาวชลธิชา ทองไทย

63123017531 นางสาวนิราวรรณ คําลุน

63123017532 นางสาวณัฐพัชร� วรางกูร

63123017533 นางสาวธิดารัตน� พรรณศิลปW

63123017534 นางสาววิยะดา อังคะณา

63123017535 นางสาวณัชชา คมิกคุณานนท�

63123017536 นางสาวรัตนพร ชัยทอง

63123017537 นายคมสันต� บุญศรี

63123017538 นางสาวสุวนันท� บริบูรณ�

63123017539 นางสาวชุดารักษ� กอคูณร�

63123017540 นางสาวพนิดา ลักษณะงาม

63123017541 นางสาวณัฐนิชา ศรีวิลัย

63123017542 นางสาวสมฤทัย สิงห�โพนงาม

63123017543 นางสาวสุพัตรา ทองมาก

63123017544 นางสาววาสนา ภาระศรี

63123017545 นางสาวกชพรรณ แสนศรี

63123017546 นายอเนกชัย สุยะลา

63123017547 นางสาวกรรณิการ� สารธิมา

63123017548 นางสาวธิดารัตน� สุเลิศ

63123017549 นายภานุวัฒน� ศรีแสง

63123017550 นางสาวณัธฐนิฏ โกศลานนท�
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63123017551 นายณัฐพงษ� พละศักด์ิ

63123017552 นางสาวสุภารัตน� ศรีสูงเนิน

63123017553 นางสาวขนิษฐา นาเครือ

63123017554 นายป<ณณวัฒน� ล,วนคัด

63123017555 นางสาวนพรัตน� วงษ�อามาตย�

63123017556 นางสาวจันทกานต� นนทฤทธ์ิ

63123017557 นางสาวฉัตรรวี เมืองสนธ์ิ

63123017558 นางสาวนภา ดวงชัย

63123017559 นางสาวขวัญธิดา อายุยืน

63123017560 นางสาวปนัดดา ตอนสี

63123017561 นางสาวโชติมา พูลภาพ

63123017562 นางสาวชาลิสา บุดดาวงค�

63123017563 นางสาวกรรณิการ� ชิณโชติ

63123017564 นางสาวกาญจนา พิมพ�วงค�

63123017565 นายสุรพัศ วัจนา

63123017566 นางสาวจิดาภา ประสงค�สุข

63123017567 นางสาวปJยมาศ สืบสิมมา

63123017568 นางสาววาสนา คูคํา

63123017569 นางสาวสุชานาฎ แสนทวีสุข

63123017570 นางสาวสุธีธิดา ราวินิช

63123017571 นายอภิเดช บุญวิเศษ

63123017572 นางสาวฉัตรพร รังมาตย�

63123017573 นางสาวดาราวรรณ พันธ�สุโพธ์ิ

63123017574 นางสาวณัฐศศิ ฐิติพันธ�นรากร

63123017575 นางสาวจันทร�ทิมา นุ8มนวล

63123017576 นางสาวมินตรา หม่ืนหน,าบุราณ

63123017577 นายพิพัฒน� พันธ�งาม

63123017578 นางสาวสุภาภรณ� พลเที่ยง

63123017579 นางสาวสุจินดา ยุยไธสง

63123017580 นางสาวปJยานุช สมเทพ
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63123017581 นายทวีศักด์ิ เชมศรี

63123017582 นางสาวปรียาพร ชินลี

63123017583 นายพาทิศ ทวีชาติ

63123017584 นายพงษ�สิทธ์ิ ลาเบิกบาน

63123017585 นางสาวพิศมัย พลนํา

63123017586 นางสาวเพ็ญพักตร� แสนสนุก

63123017587 นางสาวพัชริยา สาโล

63123017588 นางสาวสุวนันท� แสนโคตร

63123017589 นายกิติวัฒน� นรดี

63123017590 นางสาวกุลธิดา นามวงษ�

63123017591 นางสาวเรณู ยืนยง

63123017592 นางสาวสมพร คําถาวร

63123017593 นายอนุวัฒน� แพงจ8าย

63123017594 นางวชิราภรณ� สุตัญต้ังใจ

63123017595 นายธนชัย พวงแก,ว

63123017596 นางสาวณัฐฐินันท� กองสะอาด

63123017597 นายนที มาลัย

63123017598 นางสาวสุนันทา โยประโคน

63123017599 นางสุภาภรณ� สวาสุด

63123017600 นางสาวลลิตา ชมรส

63123017601 นางสาวสุทธิวรรณ สุวรรณบุตร

63123017602 นางสาวรักษณาทิพย� ประณิธาน

63123017603 นางสาวปนัดดา แจ8มพันธ�

63123017604 นางสาวธัญชนก อินทแพทย�

63123017605 นายวีระพัฒน� ทิพระษาหาร

63123017606 นางสาวจันทร�ทิพย� พันธ�สําโรง

63123017607 นางสาวจิราวรรณ นิยม

63123017608 นางสาวธิดาภรณ� ทองชัย

63123017609 นายสุรศักด์ิ พิลาบุตร

63123017610 นางสาวสุดารัตน� พาลี
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63123017611 นางสาวณัฏฐนันท� อินทรวงษ�โชติ

63123017612 นายณัฐดนัย ทวีโคตร

63123017613 นางสาวอุษณีย� สุบินดี

63123017614 นายศาสตราวิต ทองสุทธ์ิ

63123017615 นางสาวณัจฉรียา เวทนา

63123017616 นางสาวธนาพร พรมด,วง

63123017617 นายคณิตพล พลศรี

63123017618 นางสาวปJยะดา วิเศษแก,ว

63123017619 นางสาวสกุลตลา แสงเหลา

63123017620 นางสาวศิรินทร�ทิพย� รักชาติ

63123017621 นางสาวพธู แสงสว8าง

63123017622 นางสาวสุดารัตน� ยินดีมาก

63123017623 นางสาวกมลรัก ศรีดาวงค�

63123017624 นางสาววิภาวรรณ วงศ�ศรีกุล

63123017625 นางสาววนิดา แก,วคําสอน

63123017626 นางสาวรัตนาภรณ� สุจันทา

63123017627 นายพรชัย บุตรี

63123017628 นางสาวสุดารัตน� ทิพย�รัตน�

63123017629 นายศราวุฒิ สนทยา

63123017630 นางสาวศุภรา นิชรัตน�

63123017631 นางสาวนันทรัตน� ปุสิงห�

63123017632 นายวิชชาชาญ กระพรม

63123017633 สิบเอกหญิงวราภรณ� แสนเวียง

63123017634 นางสาวพรสุดา ดรุณพันธ�

63123017635 นางสาวดวงเดือน ทองคํา

63123017636 นางสาววิไลวรรณ ปรือทอง

63123017637 นางสาวสุวรรณา ศรีสังข�

63123017638 นางสาวกนกพร สัญจรโคกสูง

63123017639 นางสาวทานตะวัน อัฐทอง

63123017640 นางสาวปรียานุช มูลรัตน�
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63123017641 นางสาวทิพวรรณ สืบกํ่า

63123017642 นางสาวกมลพรรณ บุญมาเรือง

63123017643 นางสาวป<ญญาพร โคตรมนตรี

63123017644 นางสาวนันทิดา สีหะวงษ�

63123017645 นายภราดร ธรรมสัตย�

63123017646 นางสาวจิราวรรณ คําศรี

63123017647 นายชยกร อาจนาฝาย

63123017648 นางสาววิลาวัลย� พิมพา

63123017649 นางสาวอัญชลี ศรีขาว

63123017650 ส.ต.ท.ปJยะศักด์ิ โสมรักษ�

63123017651 นางสาวธนาภรณ� โสภาพ

63123017652 นายกิตชภณษ� พูนศรีธนากูล

63123017653 นางสาวกุลนันท� มาลัย

63123017654 นายรติกร คันทรง

63123017655 นางสาวแก,วทิพย� บุญสอด

63123017656 นายอิทธิพล คํานทท�

63123017657 นายพงษ�สิทธ์ิ คําวงศ�ษา

63123017658 นางสาววิภาพร ศิริโฉม

63123017659 นางสาวนัยนา คําอิน

63123017660 นางสาวเมวดี ศรีวิเชียร

63123017661 นางสาววรรณนา วังสันต�

63123017662 นายอรรถพล สายทอง

63123017663 นางสาวเสาวลักษณ� แก,วใหญ8

63123017664 นางสาวนภาภรณ� ท8อนจันทร�

63123017665 นางสาวสุภานัน ศรีหาคุณ

63123017666 ว8าที่ร.ต.หญิงพนิดา วงศ�จอม

63123017667 นางสาวสุภาภรณ� สุขเสริม

63123017668 นางสาวบังอร มะเด่ือ

63123017669 นางสาวจันทร�จิรา สอนภักดี

63123017670 นางสาวสรัลชนา แสงสุกวาว
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63123017671 นางสาวพัชรมัย สําเริง

63123017672 นายอธิคม พรมทอง

63123017673 นางสาวปนัดดา โคตถา

63123017674 นางสาวลัดดาวัลย� กงนะ

63123017675 นายดนัย ผลกอง

63123017676 นายอธิวัฒน� ขุมเพ็ชร�

63123017677 นางสาวชมพูนุถ สืบหาแก,ว

63123017678 นางสาวสุภาภรณ� จุฑาเลิศ

63123017679 นางสาวกนกนารถ พันธ�คํา

63123017680 นายอิสราวัชร� ฝQายคุณวงศ�

63123017681 นางสาวถิระยา เครือจันทร�

63123017682 นางรชยา มาตย�โค,ง

63123017683 นางสาวอารดา เปลรินทร�

63123017684 นายอัครพงษ� เพ็ชรักษา

63123017685 นางสาวพัชราวดี นามเจริญ

63123017686 นายประดิษฐ อิ่มบุญสุ

63123017687 นางสาวอัญชกุล ศรีนวล

63123017688 นายขทาวุธ แพงคํารักษ�

63123017689 นายไชโย วุฒิยา

63123017690 นางสาวพรชิตา เดชโชค

63123017691 นางสมคิด โพธ์ิขาว

63123017692 นางสาวรัชนีกร ทุมชาติ

63123017693 นางสาวปJYนแก,ว ศรีภักดี

63123017694 นางสาวนลินนิภา บัวงาม

63123017695 นางสาวศิริวรรณ ทํานุ

63123017696 นายธีรยุทธ เสาเวียง

63123017697 นางสาวนริศรา พงศ�สถิต

63123017698 นางสาวอารีรัตน� บุญมาลี

63123017699 นางสาวมณีรัตน� ทองสุทธ์ิ

63123017700 นางสาววิราภรณ� ขาวกระจ8าง
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63123017701 นายภาณุพงศ� พันธเสน

63123017702 นายพิทยา อ8างแก,ว

63123017703 นายพูนธิศักด์ิ วานนท�

63123017704 นางสาวศศิประภา บุทศรี

63123017705 นางสาวอัชริพร สุวะมาศ

63123017706 นางสาวศุภกานต� แก,วเสนา

63123017707 นางสาววริสา สีเข,ม

63123017708 นางสาวพิมลพรรณ คามกะสก

63123017709 นางสาววนัดดา แก,ววิชัย

63123017710 นางสาวนฤภร ป<ทมะ

63123017711 นางสาวนงลักษณ� มุสิกา

63123017712 นายทศพร เชื้อแน8น

63123017713 นางสาวพรพิทักษ� โคตท8าค,อ

63123017714 นางสาวนาฎอนงค� เสนาพันธุ�

63123017715 นายทรงพล คําศรี

63123017716 นางสาวรุ8งทิวา ใจดี

63123017717 นายธัชปชา บุญเลิศ

63123017718 นายเรืองเศรษฐ ไชยสิทธ์ิ

63123017719 นางสาวณัชชา ศุภษร

63123017720 นางสาวซูณีดาห� สือรี

63123017721 นางสาวศิริวรรณ กันภัย

63123017722 นางภัทรวดี โพธ์ิสังข�

63123017723 นายสัมฤทธ์ิ ศรีไค

63123017724 นางสาวไอรยา เก้ือหนองขุ8น

63123017725 นางสาวจิราภา น,อยเอาะ

63123017726 นายสุรัตนชัย มีอาชญา

63123017727 นางสาวนิภาวดี สีหานาม

63123017728 นางสาวอนุสรา ประสงค�

63123017729 นางสาวณัฐนิชา วงษา

63123017730 นางสาวอมรรัตน� จําปา
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63123017731 นางสาวศิริพร โพนทัน

63123017732 นายธงชัย กอแก,ว

63123017733 นางอรภากร มูลตระกูล

63123017734 ว8าที่ร,อยตรีหญิงอภิญญา ศุภลักษณ�

63123017735 นางสาวอรณิา ไก8จันทร�

63123017736 นางสาวจิราภรณ� พละมาตย�

63123017737 นางสาววิราพร คําวิไชย

63123017738 นายชัยพร กาหาวงศ�

63123017739 นางสาวกาญจนาภรณ� ไชยชาญรัมย�

63123017740 นายวรจักร ขันทอง

63123017741 นายศราวุธ บัวเขียว Sarawut Baokhiaw

63123017742 นางสาวนารถฤดี จันทปสาร

63123017743 นางสาวมณฑิชา โยธิคาร�

63123017744 นางสาวกิตติยา ลุนชิต

63123017745 นางสาวจุรีภรณ� เผือดนอก

63123017746 นางสาวศุภานัน นันตะวงษ�

63123017747 นางโศภิตาภรณ� ศิริบุตร

63123017748 นายอาติยะสิงห� คําพันธ�

63123017749 นางสาวสุวนันท� ประดับสินธ�

63123017750 นางสาวกมลรส สมาฤกษ�

63123017751 ว8าที่ร,อยตรีหญิงชุนิดา อินทร�แพง

63123017752 นายสิทธิกุล แก,วเกิด

63123017753 นางสาวณิชกานต� เจ[ะหมาด

63123017754 นางชาลินี พลมาตร

63123017755 นางสาวสายใจ ทองไสล

63123017756 นางมัธนก นาบํารุง

63123017757 นางสาวกนิษฐา สมาธิ

63123017758 นางสาวศิรประภา สว8างกาญจนไพลิน

63123017759 นางสาวธัญสุดา นุชิต

63123017760 นายธนภณ พูพวง
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63123017761 นางรัชดาภรณ� ฉิมอยู8

63123017762 นางสาววิสสุตา แจ,งยอดสุข

63123017763 นางสาวจิราเจต เย็นศิริ

63123017764 นายอภิสิทธ์ิ ดวงมณี

63123017765 นายนราธิป บุญขันธ�

63123017766 นางสาวรุ8งอรุณ พลหาญ

63123017767 นางสาวน้ําฝน แสงจันทร�

63123017768 นางสาวชุลีกร ชราศรี

63123017769 นางสาวภัชธีญา จินดา

63123017770 นางสาวกาญจนา คําเรือง

63123017771 นายอดิศักด์ิ ยางก,อน

63123017772 นายเอกราช จันทร�อ8อน

63123017773 นายก,องฟ:า คงพลปาน

63123017774 นางสาวบุญญารัตน� แดงงาม

63123017775 นายเกียรติศักด์ิ ท,าวสิงห�

63123017776 นายพลกฤต ดุจนาคี

63123017777 นางวรรณภา สอนศรี

63123017778 นางสาวประภัสสร พลเกตุ

63123017779 นางสาวศุทธินี สีกา

63123017780 นางหอมไกร อาจวิชัย

63123017781 นางสาวมาริษา คําบาน

63123017782 นางสาวปรัชญณ�นารา คําใต,

63123017783 นางสาวดุษฎี บุญเพ็ง

63123017784 นางสาวณัฐธยาน� อนุพันธ�

63123017785 นางสาววราภรณ� เกษสุพงษ�

63123017786 นางสาวกรเรขา สุวรรณพัฒน�

63123017787 นางสาวเจนจิรา กาทอง

63123017788 นางสาวรัตติกาล พานิชย�

63123017789 นางสาวอาภาศรี พิลาสันต�

63123017790 นายกิตติศักด์ิ จิตแสง

หน,า 593 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123017791 นายกิตติศักด์ิ บือทอง

63123017792 นางสาววาสนา นามสง8า

63123017793 นางสาวธนาภรณ� สุภักษร

63123017794 นางสาวกนกชนม� อ8อนละออ

63123017795 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีอักษร

63123017796 จ8าอากาศเอกธนกฤต จันทร�สนธิ

63123017797 นายสรพล ทางดี

63123017798 นายศักรินทร� สุทารส

63123017799 นางสาวศศิพิชญ� ชาญทุม

63123017800 นางสาวนิสา โถตันคํา

63123017801 นางสาวอารีญา นามไพร

63123017802 นายนพรัตน� ศรีแจ8ม

63123017803 นายนิติศักด์ิ ก่ิงบู

63123017804 นายวงษ�วุฒิศักด์ิ แก,วสิงห�

63123017805 นางสาวรัตติกาล วันคํา

63123017806 นางสาวธัญชนก ศิระวงศ�

63123017807 นางสาวกรวรรณ คําเมือง

63123017808 นางสาวพัชนี สุวรรณพรม

63123017809 นางสาวศรีสง8า แกะมา

63123017810 นางสาวอรอุมา ไพเรืองโสม

63123017811 สิบตํารวจโทจักรกฤษ เลขาตระกูล

63123017812 นางสาวมะลิวัลย� เกษศรีรัตน�

63123017813 นางสาวกนกวรรณ สุขอ,วน

63123017814 นายธราธิป กุลสิงห�

63123017815 นายวิโรจน� อนุสกรสันต�

63123017816 นางสาวป<ทมา กุลบุญญา

63123017817 นายนลธวัช งามเถ่ือน

63123017818 นายนวพล ดวงศรี

63123017819 นางรัมภา ขีระมาตย�

63123017820 นางสาววนิดา อ8อนดี
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63123017821 นางสาวกาญจนา พละเดช

63123017822 นายศุภวัช ดีดอนดู8

63123017823 นางสาวประไพ อินธิราช

63123017824 นายกฤษณพงษ� พลพุทธา

63123017825 นายถิรายุ เจริญทัศน�

63123017826 นางอาภาภรณ� คําภู

63123017827 นายวาที ลพพันธ�ทอง

63123017828 นางสาวอังคณา วงศ�แก,ว

63123017829 นางสาวแสงแข หวังผล

63123017830 นางสาวปภัสสร ไชยเลิศ

63123017831 นายฤทธิเกียรติ ศุภดล

63123017832 นางสาวอารยา ฉลูทอง

63123017833 นายอาทิตย� ยศปรัชญสิงห�

63123017834 นางสาวจิตตรา เพ็ชรฤทธ์ิ

63123017835 นางสาวจารุวรรณ วงษ�สาลี

63123017836 นางสาวจุรีรัตน� หอมทรง

63123017837 นางสาวสิราวรรณ ยุวะบุตร

63123017838 นางสาวโสภิดา เพ่ิมศรี

63123017839 นายนิยม คูณสม

63123017840 นางสาวณัฐฑิตา เทศนธรรม

63123017841 นางสาวธนวรรณ วิไล

63123017842 นางสุวรีย� พิมพ�บุญมา

63123017843 นายพิสิฐพล จําปา

63123017844 นางสาวขนิษฐา ใจเย็น

63123017845 นางฉัตรชนก งามแสงศิริกุล

63123017846 นางสาวมนัสวี ยันกา

63123017847 นางสาวอรกนก มณเฑียร

63123017848 นายอานนท� จันทะศรี

63123017849 นางสาวปานหทัย แก,วคําลา

63123017850 นางสาวแพร ป:านภูมิ
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63123017851 นางสาวกุสุมา เต็มดวง

63123017852 นางสาวเอมอร ภาระเวช

63123017853 นางสาววรกานต� บัวจูม

63123017854 นางสาวกัลยรักษ� ศรีสุข

63123017855 นางสาวกฤตยา มหานาม

63123017856 นางสาวจินตกานต� จารุแพทย�

63123017857 นางสาวสิริกุล ขุนเณร

63123017858 นางสาวนิราพรรณ ศรีสุข

63123017859 นางสาวมะลิวัลย� ทุมณี

63123017860 นางสาวพัชราภรณ� นิยมสินธุ�

63123017861 นางสาวนิลดา ดาเหลา

63123017862 นางสาวช8อผกา ศิลา

63123017863 นางสาวอินธุอร โนริรัตน�

63123017864 นางสาวอัญชลีพร วสุกรรณ

63123017865 นางสาวณัฐฐา แสนทวีสุข

63123017866 นางสาววารุณี บุตรงาม

63123017867 นางสาวระดาพร วงศ�จันทร�

63123017868 นางสาววัชราภรณ� กูฎโสม

63123017869 นางสาวมิรันตรี ทองเหลือง

63123017870 นายสุขสันต� พันธมา

63123017871 นายพงศธร สีสันงาม

63123017872 นางสาวธนัชชา บุญธรรมส8ง

63123017873 นางสาวลาวัณย� ทวีโภค

63123017874 นายชัยวัฒน� ผูกม่ัน

63123017875 นายอรรจน� หิรัญธนกุล

63123017876 นายเกริกไกวัล นามวงษ�

63123017877 นางสาวพุฒธิดา บุราชรินทร�

63123017878 นางกุลสิตา ภักดี

63123017879 นางสาวรัตตะวัน ชัยบํารุง

63123017880 นางสาวเกษร จิตเย็น

หน,า 596 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017881 นางสาวธนาภรณ� สมัญญา

63123017882 นายรัฐพงศ� โพธ์ิชัย

63123017883 นางสาวอรจิรา จันเทพา

63123017884 นางสาววรรณภา เบ,าคํากอง

63123017885 นางสาวจริยาพร แสงกล,า

63123017886 นายมรุเดช โปรยบํารุง

63123017887 นายการุณ รังสร,อย

63123017888 นางสาวพุทธพร ศิริญาณ

63123017889 นายกิตติ ผลจันทร�

63123017890 นายณรงศ�ฤทธ์ิ เทาศิริ

63123017891 นางสาวสุดารัตน� บุญยอด

63123017892 นางสาวพนิดา ฝากาทอง

63123017893 นางสาวณัฐทิมาพร ขันตี

63123017894 นางสาววรางคณา ชาติเหิม

63123017895 นางสาวปภัสรา บุตรกูล

63123017896 นางสาวศิณิชา ราชอาสา

63123017897 นางเจนจิรา พรมผิว

63123017898 นางสาวขนิษฐา แก,วบัวสา

63123017899 นางสาวสุวดี หอมหวล

63123017900 นางสาวสุภาพร พงษ�โสภา

63123017901 นายอภิศักด์ิ ราชรองไชย

63123017902 นางสาววราภรณ� ประมูลอรรถ

63123017903 นางสาวคารินดา แซ8ลี

63123017904 นางสาวเมริณี โยวะราช

63123017905 นางสาวศิรินารถ บุญประชม

63123017906 นางสาวธนิษฐา ดีสม

63123017907 นางณิชนันท� เอื้อมสุวรรณ

63123017908 นายกันตินันท� คูณคํ้า

63123017909 นายศรายุธ หิรัญรักษ�

63123017910 นางสาวจิราแพรวา สรภูนันท�หิรัญ

หน,า 597 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017911 นางสาวเรวดี อะมินรัมย�

63123017912 นางสาวมนรดา ปทุมราษฎร�

63123017913 นางสาวสิวพร วงค�ขึง

63123017914 นางสาวสุภาวดี ตะเกิงราช

63123017915 นายนพรัตน� สิมัยนาม

63123017916 นางสาวสุพัตรา พวงจําปา

63123017917 นางสาววัชราภรณ� พรมสอาด

63123017918 นางสาวราชาวดี ชูคํา

63123017919 นางสาวภัทรธิดา วงษาเนาว�

63123017920 นายนวพล วังกะธาตุ

63123017921 นางสาวสุดาสวรรค� สลักคํา

63123017922 นายพิชิต ชินบุตร

63123017923 นางสาวชูติยา สิทธิศรี

63123017924 นางสาวอภิญญา กัลยะวิมล

63123017925 นางสาวสิวาภรณ� สุขรักษา

63123017926 นางสาวอาทิมา ศรีเพชร

63123017927 นางฐานพัฒน� พันธุมาศ

63123017928 นางสาวกมนทรรศน� คนคล8อง

63123017929 นางสาวพรนภา วงศ�สายตา

63123017930 นางสาวยุวธิดา พละศักด์ิ

63123017931 นายศิริพงษ� จันทะจิตร

63123017932 นางสาววิลาสินี วงศ�จันลา

63123017933 นางสาวศิริณทิพย� ศรีสุข

63123017934 นางสาวสุทธิดา พันธ�จําปา

63123017935 นางสาวปJยะมนทิพย� นาห8อม

63123017936 นายสาโรช เสริมศรี

63123017937 นางสาวสุรัตติ การณ� ทองการ

63123017938 นางสาวเปมิกา ไชยศรีษะ

63123017939 นางสาวทิพย�สุดา พันธ�กว,าง

63123017940 นางสาวเสาวนีย� ชมชื่น

หน,า 598 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017941 นางสาวนิตยา ตรีโรจน�พร

63123017942 นางสาวแก,วกาญจน� ธนทรัพย�ทวีโชค

63123017943 นางสาวอรอุมา กองเพชร

63123017944 นายยุทธศิลปW จันทร

63123017945 นายคทายุทธ� ดาวสุข

63123017946 นางสาวอารียา คุณมี

63123017947 นางสาววรรยา คงศรี

63123017948 นางสาวกุสุมา ไพเราะ

63123017949 นางสาวสุดารัตน� สดสร,อย

63123017950 นางสาวป<ทมวรรณ สายพันธ�

63123017951 นายธนวรรษ จุลสม

63123017952 นางสาวฐิติรัตน� พันสถิตย�

63123017953 นางสาวกาญจนา เพ็งแจ8ม

63123017954 นายเสฐะกฤษ สิมมา

63123017955 นายวสันต� อุทธา

63123017956 นายอัครพล จักรสาน

63123017957 นายวิทยา สมพบ

63123017958 นายฺทินกร สายตา

63123017959 นางสาวมัทณี พลโคกก8อง

63123017960 นางสาววิลาวัณย� สุทธิผาย

63123017961 นายสฤษด์ิ บุญหล,า

63123017962 นางสาวพิมพ�ชนก สีดาบุตร

63123017963 นางอมรรัตน� พิพัฒน�พร

63123017964 นายนัฐพงษ� หาระสาร

63123017965 นางสาวช8อผกา วิชาชาติ

63123017966 นางสาวอวัชฎา เหมือนทอง

63123017967 นายพิชากร สิทธิสาร

63123017968 นางสาวรวิภัทร ทองหลาง

63123017969 นางสาวพนิตพรรณ� ไชยศรีษะ

63123017970 นายกิตติศักด์ิ บัวงาม

หน,า 599 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123017971 นางสาวนัฐติยา สุวรรณสาร

63123017972 นางสาวกรณัฐ แสนยะบุตร

63123017973 นางสาวสุวิมล สุพงษ�

63123017974 นายสันติ อุรา

63123017975 นางสาวตรีรัตน� โทบุดดี

63123017976 นางสาวเพชรรัตน� กรวยทอง

63123017977 นายอภิวัตน� ปรัชพันธุ�ชัย

63123017978 นางสาวฐานิวรรณ สีสุพล

63123017979 นางสาวดวงจันทร� สําราญใจ

63123017980 นายอภิมุข อยู8ภู8

63123017981 นางสาวลัดดาวรรณ ประกอบกิจ

63123017982 นางสาววิไลลักษณ� จันทร�หอม

63123017983 นางสาวณัฐริณีย� นีระมนต�

63123017984 นางสาวพรนภา ศิระการ

63123017985 นายพิพัฒน� มณีรัตน�

63123017986 นางสาวจุฑารัตน� คงรอด

63123017987 นายฐิติวัฒน� สมวงศ�

63123017988 นายจรัญเดช ตาทอง

63123017989 นางสาวกมลรัตน� นิ่มนวล

63123017990 นางสาวขวัญนภา จารัตน�

63123017991 นางสาวชนากานต� คุณมะนะ

63123017992 นางสาวกัญญาภรณ� เอิบสุข

63123017993 นางสาวสุปราณี อยู8สุข

63123017994 นายสุรเทพ สมสุขหวัง

63123017995 นางสาวกัลย�สุดา หลักบุญ

63123017996 นางสาวสุติมา พงษ�หาญ

63123017997 นางสาวปJYนมะณี นาดี

63123017998 นางสาวภัทราภรณ� สําราญ

63123017999 นางสาวจิรนันท� กันยามา

63123018000 นางสาวปาจารี มีทรัพย�

หน,า 600 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018001 นายสุรชัย ศรีอาราม

63123018002 นางสาวเกศิณี อุตอามาตย�

63123018003 นางสาวพรรณนภา ภาคน,อย

63123018004 นางสาวณัฐนันท� ศรีเมือง

63123018005 นางสาวมณีนิล หนองหงอก

63123018006 นางสาวถิรนันท� สินธุพงษ�

63123018007 นางสาวปรางค�ทิพย� ทัดเทียม

63123018008 นางสาวศรีสุดา นามเขต

63123018009 นางสาวจิฬาลักษณ� สาทาวงศ�

63123018010 นางสาววิภาพร พรมศรี

63123018011 นางสาวนันท�นภา ชุมปลา

63123018012 นายณัฐพล เพ้ียบุญมาก

63123018013 นางสาวดวงหทัย โพธ์ิศรีขาม

63123018014 นายขวัญเมือง ผามณี

63123018015 นางสาวเบญจาภา ไตรรัตนาภิกุล

63123018016 นางสาวปวีณา สระแก,ว

63123018017 นางสาวสุรัติยา สายสมยา

63123018018 นางสาวอรณิชา สิงห�โตทอง

63123018019 นางสาววรรณภา ก่ิงแก,ว

63123018020 นายสวัสด์ิชัย ทวีชาติ

63123018021 นายปJยะวัฒน� บัวผัน

63123018022 นางสาวกันยา คํามุงคุณ

63123018023 นางสาวศิริลักษ� มาตขาว

63123018024 นางสาวสุนิษา สะเดา

63123018025 นางสาวมุขรินทร� บุญอาษา

63123018026 นางสาวทิพาภรณ� แย,มค,าย

63123018027 นางสาวสุมาพร แก8นวงศ�

63123018028 นางสาวนิลาวัลย� ไชยมงคล

63123018029 นายเนวิน บุญถูก

63123018030 นางสาวพัชราภรณ� สมิงทอง

หน,า 601 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018031 นายนิธิ ทองป<น

63123018032 นายเกรียงไกร รักสุด

63123018033 นางสาวสุธารัตน� สุขภาพ 

63123018034 นางสุพัตรา พ8อบาล

63123018035 นางสาวศิริพร ป<ดถา

63123018036 นางสาวนิษฐกานต� ศรีบุษยาสิทธ์ิ

63123018037 นายอัษฎา คําแก,ว

63123018038 นางสาวขวัญธิดา นารีนุช

63123018039 นางสาวจุฑามาศ พองนวล

63123018040 นางสาวกนกวรรณ ใยขันธ�

63123018041 นายอานนท� ยอดหอ

63123018042 นางสาววัชรินทร� มงคลสุภา

63123018043 นายประพันธ� เพลิดนอก

63123018044 นางสาวสุนันทา เย็นใจ

63123018045 นายวิทวัส วงค�พินิจ

63123018046 นางสาวบุศรัตน� นาโสก

63123018047 นายธีระพล พรดําเดช

63123018048 นางสาวสินีรัตน� บุญประสาร

63123018049 นางสาวณิชา บัวจงกล

63123018050 นายศักด์ิณรงค� หัตกิจ

63123018051 นายสุริยา อุณวงค�

63123018052 นางสาวอรทัย ขาวสะอาด

63123018053 นางสาววิภารัตน� หวังสุข

63123018054 นางสาวธัญลักษณ� ศิลารัตน�

63123018055 นายทรงพล ศรีลาชัย

63123018056 นางสาวมนภรณ� สีหงษ�น,อย

63123018057 นายวัฒนศักด์ิ สงวนพงษ�

63123018058 นางสาวอุไรวรรณ มณBีพันธ�

63123018059 นางสาวแพรพรรณ คุณพรหม

63123018060 นางสาวณัฐยาพร คณะพันธ�

หน,า 602 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018061 นางสาวทิพย�วิภา สีหนันท�

63123018062 นางสาวณิชากร สุดไชย

63123018063 นายณัฐนนท� ลําสมุทร

63123018064 นายศราวุธ บุดโท

63123018065 นางสาวฐิติมา พรหมประดิษฐ

63123018066 นางสาววนิดา โทแสง

63123018067 นางสาวณัฐริกา สาสุด

63123018068 นางสาวจันทิมา มะลิพันธ�

63123018069 นายชินวัตร ทิวาพัฒน�

63123018070 นางสาวเบญญาภา ป<ดถา

63123018071 นางสาวจิราพร ภูพวง

63123018072 นางสาวรัชดาภรณ� คู8แก,ว

63123018073 นางสาวธัญจิรา พงษ�จิระธนากุล

63123018074 นางสาวศจีวรรณ เนียมถนอม

63123018075 นางสาวเจนจิรา ศิริรส

63123018076 นางสาวภัทธิยา โสภาจันทร�

63123018077 นางสาวนฤพร เข็มเพชร

63123018078 นางสาวรุ8งรัติกาล ไกรสูรย�

63123018079 นางสาวธิดาพร คําศรี

63123018080 นางสาวขวัญจิตร ไชยฉลาด

63123018081 นางสาวผณินทร ต้ังจิตวิริยะกุล

63123018082 นางสาวสุวิมล พัฒนนิธิกุล

63123018083 นางสาวนนทิยา กายพันธุ�

63123018084 นางสาววิภารัตน� พวงศรี

63123018085 นางสาวมนิดา วงษ�กัณหา

63123018086 นางสาวพัชรินทร� แก,วตา

63123018087 นายธิติวุฒิ แก,วพวง

63123018088 นางสาวจิราภา กาเผือก

63123018089 นางสาวณิชชา สมสา

63123018090 นางสาวณิชากร พิมพลอย

หน,า 603 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018091 นางสาวพวงเพชร เข็มพันธ�

63123018092 นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา

63123018093 นางสาวปุญยนุจ เกตุโส

63123018094 นายเสกสรรค� สุดี

63123018095 นางสาวศิริลักษณ� อ8อนสนิท

63123018096 นางสาวนันทิยา ธรรมเจริญ

63123018097 นางสาวชลธิชา ไชยดี

63123018098 นางสาวอารียา บุญหนุน

63123018099 นายสุเชษฐ� เรืองธรรม

63123018100 นางสาวขวัญฤดี ชินคํา

63123018101 นายภูดนัย สายบุญ

63123018102 นางสาวป<ชนีย� ศิริสวัสด์ิ

63123018103 นายอนุพล สีหาขันธ�

63123018104 นางสาวธนพร โคตรสาลี

63123018105 นางสาววาลิตา มหามาตร�

63123018106 นายวีระศักด์ิ โสมาตย�

63123018107 นางสาวนวฤดา สุขสนิท

63123018108 นายอภิศักด์ิ มานะพิมพ�

63123018109 นางสาวฐิติพร โพธ์ิไทรย�

63123018110 นางสาววรรณิศา หมึกสันเทียะ

63123018111 นางสาวปทิภา สืบสอน

63123018112 นางสาววิไลลักษณ� ขุนทอง

63123018113 นายวุฒิชัย แสงศร

63123018114 นางสาวบุญพิทักษา ยอดพงษา

63123018115 นายอนันตฤทธ์ิ คูณเสนา

63123018116 นางสาวธนวรรณ สังข�สุวรรณ

63123018117 นางสาววราพรรณ สุวรรณ�นุช

63123018118 นางสาววราภรณ� ยางนอก

63123018119 นางสาววาสนา เถรวัลย�

63123018120 นายทศพล สอนชาติ

หน,า 604 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018121 นางสาวปนัฐดาภรณ� ลายทอง

63123018122 นางสาวณฐพร สุพร

63123018123 นายสุรสิทธ์ิ ขวัญแก,ว

63123018124 นายธนากร โฆษา

63123018125 นางสาวนงเยาว� บุรา

63123018126 นางสาวธัญญารัตน� บุญส8ง

63123018127 นายธนาพงศ� เมฆะโชติอนันต�

63123018128 นางสาววิภารัตน� แก,วใส

63123018129 นางสาวพรวิมล คชลณ

63123018130 นายวิโรจน� พรรณา

63123018131 นางสาวกาญจนา บุญท8วม

63123018132 นายพัชรพล อินตา

63123018133 นางสาวรัตติยากรณ� ธงไชย

63123018134 นางสาวจักรีญา อ8Bนท,าว

63123018135 นางสาวสุดาวัลย� บุญเติม

63123018136 นางสาวศรอนงค� บุญมานันท�

63123018137 นางสาวมนต�สุรีย� บัวบาน

63123018138 นางสาวจิราพร ขวัญรักษ�

63123018139 นางสาวณัฐนันท� หาญศึก

63123018140 นางสาวจิรัชญา ประสันรักษ�

63123018141 นางสาวถิรนันท� หลอดเเก,ว

63123018142 นางสาววรรณวิภา ซามงค�

63123018143 นางสาวยศวดี หอมขจร

63123018144 นายวันชนะ สําราญเริญ

63123018145 นายวิชยุตม� สุดหล,า

63123018146 นายเชาวพันธ� จันทร�เลื่อน

63123018147 นางสาวฑิตฐิตา วงษา

63123018148 นางสาวชลิตา สีลาไหม

63123018149 นางสาววลาสินี ลือนาม

63123018150 นายวีรศักด์ิ ศรีอุดร

หน,า 605 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018151 นายฤทธิชัย แก,วละมุล

63123018152 นางสาวรุ8งนภา ศรีภักดี

63123018153 นางสาวเสาวคนธ� จิตอามาตย�

63123018154 นายชนธัญ พุทธเสน

63123018155 นางสาวจิดาภา อุตรวิเศษ

63123018156 นางนงนุช แก,วพิลา

63123018157 นางสาวภรณ�ทิพย� หังชาติ

63123018158 นางสาวสาวิตรี สร,อยมุกดา

63123018159 นางสาวโชติกา ทองวิลัย

63123018160 นางสาวสุกัญญา นิสัยกล,า

63123018161 นายอภิวัฒน� ศิริจันทร�

63123018162 นางสาวนิตยา ทองลอง

63123018163 นายเอนก การินทร�

63123018164 นางสาวระติกาล พันเดช

63123018165 นางสาวป<ญณ�ศศิธร วงค�ไชย

63123018166 นางสาวภัทรสุดา สุยคง

63123018167 นางสาวพรสุดา เสียงหวาน

63123018168 นางสาวปรางค�วลี ชะนะวาที

63123018169 นางสาวรัชฎาภรณ� สุดสดี

63123018170 นายดนัย จันทะประสาร

63123018171 นางสาวศันสนีย� ศรีสุนนท�

63123018172 นายระพีพัฒน� พูลเพ่ิม

63123018173 นางสาวทิวา จันที

63123018174 นางสาวสุวรรณี เหรียญทอง

63123018175 นายวร วุฒิ กุลพร

63123018176 นางสาวม่ิงขวัญ สีหะวงษ�

63123018177 นางสาวคํานึงนิจ สําราญกิจ

63123018178 นายศิริมงคล ชมภูเกตุ

63123018179 นางสาวอัจฉราพรรณ รัตนวงค�

63123018180 นายศุภชัย เชื้อคําจันทร�

หน,า 606 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018181 นางสาวพิกุลทอง เดโชบุตร

63123018182 นางสาวรุ8งทิวา ไกรสรสวัสด์ิ

63123018183 นายอภิสิทธ์ิ เขียวสุดตา

63123018184 นางสาวกชพร ชนะชัย

63123018185 นางสาวสุพัตรา สมภาร

63123018186 นางสาวสุนิสา สมบูรณ�

63123018187 นางสาวกาญจนา เรืองศรี

63123018188 นางสาวปJยะธิดา เวชสวัสด์ิ

63123018189 นางสาวขนิษฐา ศรีธรรมมา

63123018190 นางสาวรตินันท� ระหงษ�

63123018191 นายเชษฐา เดชพันธ�

63123018192 นางสาวสุขุมาภรณ� หลวงกลาง

63123018193 นางสาวสุพรรษา อุปนัน

63123018194 นางสาววิลาวัลย� พฤกษชาติ

63123018195 นางสาวจันทร�สุดา พรมทา

63123018196 นายสุทน วิวาห�สุข

63123018197 นางสาวเกตษรี สิทธิประเสริฐ

63123018198 นางสาวเกษรินทร� เข็มสุวรรณ

63123018199 นางสาวอธิชา พุ8มจันทร�

63123018200 นางสาวเกษทิพย� ทองอินทร�

63123018201 นางรวีวรรณ เดชรักษา

63123018202 นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก

63123018203 นายไชยา ป<สสาคํา

63123018204 นางสาวกมลวรรรณ นิลพัฒน�

63123018205 นางสาวสุภาภรณ� เสชนะ

63123018206 นางสาวมานิตา การโคกกรวด

63123018207 นางสาวกาญจนา บุญเจริญ

63123018208 นางสาวฐิวริญณ� บุญคํ้า

63123018209 นางสาวสุธัญญา พลราษฏร�

63123018210 นางสาวพรชิตา ผันกระโทก

หน,า 607 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018211 นายวิชิตชัย วาปU

63123018212 นายสราวุธ สายคํา

63123018213 นายปฐมพงศ� ศรีมุงคุณ

63123018214 นายจิรวัฒน� คําสวาสด์ิ

63123018215 นางสาวสุพิชญานันท� บุญทศ

63123018216 นางสาวพัชรี พันธ�เเก8น

63123018217 นางสาวนันทนา ชื่นจิตร

63123018218 นางสาวชไมพร คํานนท�

63123018219 นางสุดารัตน� ส8งกลิ่น

63123018220 นายวงศพัทธ� วรรณทวี

63123018221 นางสาวตรีรัก โทนทา

63123018222 นางสาวชญานิศ ทองเนตร

63123018223 นายอภิสิทธ์ิ ผ8องแผ,ว

63123018224 นางสาวปภัสสร ดีปราสัย

63123018225 นางสาวปุณยนุช ดอกดวง

63123018226 นางสาวปานจิตร วันเปรียงเถาว�

63123018227 นางสาวกนกวรรณ บุตรดา

63123018228 นางสาวภัทรานิษฐ� โพธิยา

63123018229 นางสาวธนภรณ� อุดมพืช

63123018230 นายนิธิกร ทวีชัย

63123018231 นางสาวพัชราวลี พิมพ�โคตร

63123018232 นางสาวปฏิมาพร มหาโยธี

63123018233 นางสาวรุจิรา เทียนหอม

63123018234 นางสาวธดาภรณ� รอดคําทุย

63123018235 นางสาวทิพย�สุดา ทองแก,ว

63123018236 นางสาวหทัยทิพย� ตุลัยลักษณ�

63123018237 นางสาวลัดดา ไชยบุรี

63123018238 นางสาวเกตุกนก จดจํา

63123018239 ว8าที่ ร.ต.สรศักด์ิ ไชยทอง

63123018240 นายวัชรินทร� พูโท

หน,า 608 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018241 นายจักรพงษ� กิจช8วย

63123018242 นางสาวจิรวดี สิมมณี

63123018243 นายกิตติพงษ� ขันอ8อน

63123018244 นางสาวจุฬาลักษณ� วังแก,ว

63123018245 นางสาวสวิตรา หนองหว,า

63123018246 นางสาวลลิตา อินทร�ธิ

63123018247 นางสาวสุภาภรณ� แสนคํา

63123018248 นางสาวสุภาพร กาทรงค�

63123018249 นายประจักษ� ภาคพรม

63123018250 นายปฐมพร จันลาพันธ�

63123018251 นางสาววารุณี ผดุงสัตย�

63123018252 นางสาวจิตโสภี โพธิสาร

63123018253 นางสาวชาลิสา สายกระสุน

63123018254 นางสาวกานต�พิชชา อุปไชย

63123018255 นางสาวชัญญาพัชญ� บัวแก,ว

63123018256 นางสาวณัฏฐณิชา ยืนยง

63123018257 นายชนาธิป โพธ์ิขาว

63123018258 นางสาวอรนภา นวลละออง

63123018259 นางสาวรัตติกาล ละมูล

63123018260 นายพงศธร เผ8าศรีหา

63123018261 นายภาณุพงษ� ปJYนหอม

63123018262 นางสาวศิรินันท� มูละศรีวะ

63123018263 นางลินดา ยุพา

63123018264 นายภัทรวิทย� สุมาลุย�

63123018265 นายณัฐพล ต,นจําปา

63123018266 นางสาวก่ิงเพชร ธนะศรี

63123018267 นายพงศ�พนัส ธานี

63123018268 นายภาสกร สุวรรณดี

63123018269 นางสาวจิรารัตน� วัจนานนท�

63123018270 นางสาวอัญชลีพร เข็มทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018271 นางสาวเขมนิจ ประทุมศาลา

63123018272 นางสาวลลิดา แสงสุวรรณ

63123018273 นางสาวประภัสสร สังขาว

63123018274 นายฉัตรชัย ทุนทอง

63123018275 นางไอศิกา ทุนทอง

63123018276 นางสาวจุฑารัตน� พันธ�กว,าง

63123018277 นายภูวดล ภาเภา

63123018278 นายชลธาร พันธ�หอม

63123018279 นางสาวภัทราวรรณ โนนใหญ8

63123018280 นางสาวภัควระวี แฝงสะโด

63123018281 นายธนากร ปรมะปJยังกูร

63123018282 นางสาวนฤมล จอมคําสิงห�

63123018283 นางสาวณัฐญา ดอนแก,ว

63123018284 นางสาวแพรวพรรณ ละบาป

63123018285 นายพลพัทธ� ทองแสง

63123018286 นางสาวพัชนิดา ไพราม

63123018287 นางสาวกัญญารัตน� เวชกามา

63123018288 นางสาววชิราภรณ� มนตรีวงษ�

63123018289 นายอดิศักด์ิ เกตุพงษ�

63123018290 นางสาวธิดา บุญกว,าง

63123018291 นางอัจจิมา แก,วดอน

63123018292 นางสาวกมลชนก ธรรมวงศ�การ

63123018293 นายกิตติพงษ� วอทอง

63123018294 นางสาวพัชราภรณ� หนุนวงศ�

63123018295 นางสาวพรฤดี จันทร�ผอง

63123018296 นางสาวชลธิชา ไชยตา

63123018297 นายพัลลภ ไกยะวินิจ

63123018298 นางสาวณัฐชฎาภรณ� แสงพล

63123018299 นางสาวนุชราภรณ� ผ8องใส

63123018300 นางสาวกุลพัชร ป<ญญาดี

หน,า 610 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018301 นายอภิสิทธ์ิ พิมพ�สมาน

63123018302 นางสาวรุ8งทิวา บุญเนตร

63123018303 นางสาวณัฐกานต� อํามาตย�หิน

63123018304 นางสาวนภาพรรณ ไชยสัจ

63123018305 นางสาวเจนจิรา นิลสนธ�

63123018306 นายชาญวิทย� วามะลุน

63123018307 นางสาวชรินรัตน� ชูรัตน�

63123018308 นางสาวเพชรดา บุญทศ

63123018309 นางสาวกมลนัทธ� ศิริอังคาวุธ

63123018310 นางสาวกรองกาญน� จรเด็จ

63123018311 นางสาวเมวดี ไกลสินธ์ิ

63123018312 นายกิติศักด์ิ ยอดเพชร

63123018313 นายวีระยุทธ มายุศิริ

63123018314 นางลดาวัลย� ป<ญญางาม

63123018315 นายจิระวัฒน� ไสยสมบัติ

63123018316 นายธีรวัฒน� ทวีวัน

63123018317 นางสาวรัตน�ตวรรณ ชาภักดี

63123018318 นายณัฐพล สาลี

63123018319 นายพิทยา ปรังศรี

63123018320 นางสาวพิมลพรรณ ผลขาว

63123018321 นางสาวเสง่ียมจิตร สายแสง

63123018322 นางสาวกุลนิษฐ� จันทร�หงษา

63123018323 นายธนพล บุญประกอบ

63123018324 นายชัยยงค� น้ําเงิน

63123018325 นางสาวณิรชา ทองแดง

63123018326 นางสาวน้ําอ,อย เกษหอม

63123018327 นางสาวศุลีรัตน� ครองยุทธ

63123018328 นายกรกต เมืองแก,ว

63123018329 นางสาวปริญญา ลักคณะ

63123018330 นางสาวสรัญรัตน� พันธ�สูง

หน,า 611 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123018331 นางสาวสุภาวดี พูลวงษ�

63123018332 นางรังสินีย� หิรัญธนกุล

63123018333 นายขจรศักด์ิ ประทุมชาติ

63123018334 นายสุนทร โคตศรีเมือง

63123018335 นายจตุพล อินคุณ

63123018336 นางสาวสุรภา มณีวงษ�

63123018337 นายเจตณรงค� ทาคําวงค�

63123018338 นางสาวอณัฐดา จันทร

63123018339 นางสาววิไลลักษณ� พนมเครือ

63123018340 นางสาวภคอร ผลรักษ�

63123018341 นายพิทยา รักผลดี

63123018342 นางสาวพิชชาพร กาบคําบา

63123018343 นางสุธิดา อินทรกัมพล

63123018344 นายกฤตภาส นุ8มนวล

63123018345 นางสาวอัมพร แก,วหล,า

63123018346 นางสาวสุภาวดี ผลใหญ8

63123018347 นายวีระชัย บัวแดง

63123018348 นางสาวสุวรรณี ยศนีย�

63123018349 นายอาทร สาวะพันธ�

63123018350 นางสาวสุภาพร ไชยสนาม

63123018351 นางสาวจันธิดาภรณ� ภูธร

63123018352 นายนพรัตน� สีละวัน

63123018353 นางสาวกัลชนา มุ8งนากลาง

63123018354 นายธนินทร โพธ์ิเงิน

63123018355 นางสาวจิรภา พรมกุล

63123018356 นางสาวจันทิมาพร ไชยดํา

63123018357 นายจักรภพ แสวงวงศ�

63123018358 นางสาวอรพรรณ ไพยกาล

63123018359 นางสาวศรัญญา สกลหล,า

63123018360 นายธวัชชัย วันทาพรม

หน,า 612 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018361 นางสาวอินทิรา พันธ�พิบูลย�

63123018362 นางสาวแพรว แหลมทอง

63123018363 นางกุลธิดา ก8อแก,ว

63123018364 นางสาวปณิดา ประดาสุข

63123018365 นางสาววาสนา พ่ึงพา

63123018366 นายสุบรรณ� ภูบรรทัด

63123018367 นางสาวศตนันทน� ศรีอิสาณ

63123018368 นางสาวชุติมา พลศรีเมือง

63123018369 นางสาวกนกวรรณ แสนโคตร�

63123018370 นางสาวนัชชา รัตนวงษ�

63123018371 นางสาววิภาพร โบราศรี

63123018372 นางสาวพรรณกร น,อมกลาง

63123018373 นางสาวพัชรปพร อุ8นสี

63123018374 นายปJยชาติ สุราวุธ

63123018375 นางสาวฉวีวรรณ คําศรี

63123018376 นายบดีศร จันลุทิน

63123018377 นางสาวสุธิตา เลาหะวรนันท�

63123018378 นางสาวธนาพร แพงรูป

63123018379 นายกิตติวัฒน� จันสุตะ

63123018380 นางสาวสุปราณี ก่ิงวิชิต

63123018381 นางสาวพรกมล กุฎโพธ์ิ

63123018382 นายนรามิตร เครือแสง

63123018383 นางสาวพัชรีภรณ� ธิโกศรี

63123018384 นายศรัณย� งามอัครไพบูลย�

63123018385 นางสาวมนัสวีร� มุสิกสาร

63123018386 นายนพดล จันคํา

63123018387 นางสาวจุฑามาศ ณรงค�เเสง

63123018388 นางสาวสุจิตรา สุพล

63123018389 นางสาวจิราวรรณ ทองกลม

63123018390 นางสาวสมนัส ประดับวงษ�

หน,า 613 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018391 นางสาวระภีพรรณ สุขเพ่ิม

63123018392 นางสาวศิราภรณ� แหวนวงษ�

63123018393 นางสาวกนกวรรณ บัวแดง

63123018394 นางสาวจุภามาศ ธุรี

63123018395 นางสาวปริยา สาจันทร�

63123018396 นางสาวสุภาพร ทองอินทร�

63123018397 นางสาวชฎาพร หอมชาติ

63123018398 นายสุวรรณ แตงกวาน,อย

63123018399 นางสาวภัทรินทร� เชิญรัมย�

63123018400 นางสาวนรินทร�ทิพย� สุขเต็มดี

63123018401 นางสาวจุฬาลักษณ� โสภา

63123018402 นางสาวนวรัตน� ทวีโคตร

63123018403 นายจีระพันธุ� พงษ�เกษ

63123018404 นางสาวชลลตรี มีผลกิจ

63123018405 นายปJยวัฒน� สลับศรี

63123018406 นางสาวยุวดี สุตัญต้ังใจ

63123018407 นางสาวจุฬารัตน� อิ่นอ,าย

63123018408 นางสาววรัญญา สารีที

63123018409 นางสาวศรัญญา วิเศษสุนทร

63123018410 นายอิศรายุทธ งามนัก

63123018411 นายฐิติชัย พะโยมเย่ียม

63123018412 นางสาวสุภัทรา ทีอุปมา

63123018413 นางสาวแพงมา โคตรสา

63123018414 นางสาวรัตนี มณีคํา

63123018415 นายชาฎาพงษ� แสวงแก,ว

63123018416 นายสุเทพ ประกอบการ

63123018417 นางสาวณปภัช ผลทวี

63123018418 นายพลายชุมพล ชนะไชย

63123018419 นางสาวจินดารัตน� พันธ�ทองดี

63123018420 นางสาวกัญญารัตน� อ8อนสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123018421 นางสาวรุจิรา พานขันธ�

63123018422 นางสาวจันทิมา แก8นสาร

63123018423 นางสาวกรรณิกา สารการ

63123018424 นายกิติชัย คําทรัพย�

63123018425 นางสาวศรีสุดา สังสีนะ

63123018426 นางสาวนลินี ประไวย�

63123018427 นายสุภวุฒิ ก8อคุณ

63123018428 นายกฤษกร นัยนิตย�

63123018429 นางสาวสุดาภา นนทะลุน

63123018430 นางสาวเพ็ญนภา แสงใสแก,ว

63123018431 นางสาวศิริญญา สุดสูง

63123018432 นางสาวธันยานี ทําทอง

63123018433 นางสาวนิศานาถ เพ็ชรบรรพต

63123018434 นางสาวทิพย�สุดา พิลากุล

63123018435 นายกอบชัย สร,อยจิตร

63123018436 นางสาววันวิสา ป<ญญาสิงห�

63123018437 นางสาววรรณิดา บุศเนตร

63123018438 นางสาวมิรันตรี วงศ�สามารถ

63123018439 นางสาวนิตยา บุตรราช

63123018440 นางสาวอุทุมพร ทุมมานาม

63123018441 นางสาวสุดารัตน� ชาญประไพร

63123018442 นางสาวอนงค�นาฎ สุพร

63123018443 นายนัฐพล แสนเข่ือน

63123018444 นายพินิจ เต่ือยมา

63123018445 นางสาวคณิตรา สุรําไพ

63123018446 นางสาวอรอุมา น8าบัณฑิต

63123018447 นางสาวอมรรัตน� โนนม8วง

63123018448 นางสาวประกายรัตน� ขันธะสีลา

63123018449 นางสาวศิริ วรรณ โมคศิริ

63123018450 นางสาวชิดชนก มโนขันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123018451 นางสาวประภาศรี วงค�กลม

63123018452 นางสาวนิโรบล อุ8นคํา

63123018453 นางสาวนวพร ทรัพย�คง

63123018454 นายสมบูรณ� สมพล

63123018455 นางสาวชุติกาญจน� วุฒิปราณี

63123018456 นางสาวรัตนา ภูสมตา

63123018457 นายอรรถพล กรุงกลาง

63123018458 นางสาวทิพย�สุดา อุดม

63123018459 นางสาวจริยา คงตางาม

63123018460 นางสาวพีชญา ผ8านสําแดง

63123018461 นายศักด์ิสิทธ์ิ เชื้อชัย

63123018462 นางสาวอาภรณ� สวัสดี

63123018463 นายสุริยะ โตพุ8ม

63123018464 นางสาวพัทธยา อุ8นชัย

63123018465 นางสาวเพชรา อุปชัย

63123018466 นางสาวยุภาพร คําประเสริฐ

63123018467 นางสาวสุประวีณ� สืบวงษ�

63123018468 นางสาวชนากานต� จันทศิลา

63123018469 นายศุภชัย จันทร�มณีเลิศ

63123018470 นายธีระชัย คําหลอม

63123018471 นางสาวสิริณัฏฐ� อภิกิจเจริญกุล

63123018472 นางสาวชุติกาญจน� บุญเฮ,า

63123018473 นางสาววิลาวรรณ ใหมทอง

63123018474 นางสาวสุภาภรณ� แก,วสน

63123018475 นางสาวจิราภรณ� สุดา

63123018476 นางสาววรรณิภา จันทร�นุ8น

63123018477 นางสาววรินทร�รัตน� ป<ฐพี

63123018478 นางสาวอัจฉรา ดีล,น

63123018479 ว8าที่ ร.ต.หญิงคําพันธ� สําลี

63123018480 นายเชาว�วัฒน� พละศักด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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63123018481 นางสาวนิรชา อ8อนละออ

63123018482 นางสาวเจนจิรา จันทร�แก,ว

63123018483 นางสาวป<ณณภัสร� บุตรพรม

63123018484 นางสาวฐานิตา พูลสว8าง

63123018485 นายชิณพล พวงมาลา

63123018486 นางสาววรินทร ธงศรี

63123018487 นางสาวป<ทมา ศรีวิเศษ

63123018488 นางสาวพรประภา วงคําเหลา

63123018489 นางสาวนันทิชา วงศ�คําพันธ�

63123018490 นางพนอมจิตร ปJนะถา

63123018491 นางสาวกัลยา นภาเพชร

63123018492 นางสาวนราทิพย� สืบจันทา

63123018493 นางสาวณัฐกานต� พันธะมุย

63123018494 นางสาวจันทิมา คําเพราะ

63123018495 นายอัจฉริย� ชื่นมณี

63123018496 นางสาวจิตรานุช ใจสมสุข

63123018497 นางสาวทิพวรรณ เมืองพิล

63123018498 นางสาวฐิตารีย� อินทยุง

63123018499 นายอานนท� เหมาะทอง

63123018500 นางสาวณัฐชยา โสธาตุ

63123018501 นางสาวนิลาวรรณ สมรูป

63123018502 นางสาวประทุมรัตน� ทองสุก

63123018503 นางสาววนิดา ภาวัน

63123018504 นางสาวรัชดาภรณ� สนิทนิตย�

63123018505 นางสาวจิราภรณ� ธรรมชาติ

63123018506 นายจารุวัฒน� กระหมิด

63123018507 นายสิทธิโชค วังคีรี

63123018508 นางสาวธัญญลักษณ� สีดา

63123018509 นางสาวนุชรินทร� มะหัย

63123018510 นางสาวชฎาพร แก,วสมุทร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018511 นางสุพรรษา เทพวงศ�

63123018512 นางสาวดารุณี ยุตกิจ

63123018513 นางสาวตรีมุก วิโกสม

63123018514 นายสุริยันต� เจียงคําพล

63123018515 นางสาวศันสนีย� สุนทรเพราะ

63123018516 นางสาวจุฑารัตน� กลีบม8วง

63123018517 นางสาวภัทรียา คําโกน

63123018518 นางสาววรรณวิภา วามะชาติ

63123018519 นายชาญณรงค� เขียนด,วง

63123018520 นายเกรียงไกร แดงโสภา

63123018521 นางสาวสิริรัตน� ทองภูธร

63123018522 นายบดินทร�เดช ศรีดา

63123018523 นายปฎิภาณ โคสุโน

63123018524 นายทศพร โพนรัมย�

63123018525 นางสาวพิรญาณ� จิตภิรมย�ศักด์ิ

63123018526 นางสาวเปรมฤดี ผาเกตุศรี

63123018527 นายธนากิจ บันลือทรัพย�

63123018528 นายจักรพงศ� ศรีละพันธ�

63123018529 นางสาวธัญพิชชา ดอกจันทร�

63123018530 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ชํานิ

63123018531 นางสาวพัชราพร สุวรรณพันธ�

63123018532 นางสาวเบญจพร สอดศรี

63123018533 นางสาวพนิดา ชะโร

63123018534 นางสาวสิริลักษณ� นางวงค�

63123018535 นางสาวมนธิรา ขําพร,อม

63123018536 นางสาวอัยลดา พลศรี

63123018537 นายชัยณรงค� บุระณะ

63123018538 นางสาวนงค�นุช ลิลาด

63123018539 นางสาวสุภาพร ทองเหลือ

63123018540 นางสาวสุปรียา หาทนต�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018541 นางสาวฑิฆัมพร ทิพรส

63123018542 นางสาวเดือนเพ็ญ ไตรรินทร�

63123018543 นางสาวธีราพร เปรียบยอดย่ิง

63123018544 นางสาวกัลยรัตน� คําแสน

63123018545 นางสาวทิพย�วิมล เชื่อดี

63123018546 นางสาววิชญา นามศรี

63123018547 นางสาวสุนันท� บัวสอน

63123018548 นายสมชาย เกิดผล

63123018549 นางสาวรจนา คุณพรหม

63123018550 นางสดศรี เคนสุโพธ์ิ

63123018551 นางสาวจุฑามาศ สุพาพวง

63123018552 นางสาวณิชกานต� ทองเหลือ

63123018553 นายพงษ�ศิริ ทรงกลด

63123018554 นายเกรียงไกร ซ8BBอนกลิ่น

63123018555 นางสาวพรธิภา สารีบุตร

63123018556 นายอรรถพร ประจุทรัพย�

63123018557 นางสาวอัญธิกาญจน� อ่ําศรี

63123018558 นายนันท� ศิริพานิช

63123018559 นางสาวรัตนา จามะรีย�

63123018560 นางสาวฐิติยา ประดาสุข

63123018561 นายณัฐวัตร เทศนา

63123018562 นางสาวสิรินดา มาโพธ์ิ

63123018563 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยคุณ

63123018564 นางสาวพิชญา ศรีเสมอ

63123018565 นางสาวชารัญญา นามศรีฐาน

63123018566 นางสาวเพชรรัช ย่ังยืน

63123018567 นายกฤษฎา ดวงคํา

63123018568 นางสาววาสนา สงสอาด

63123018569 นางสาวจิรภิญญา ศรีสุวอ

63123018570 นางสาววรางคณา BOONROM
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018571 นางสาวธิดารัตน� ผาสุข

63123018572 นางสาวชนันดา บัวลา

63123018573 นางสาวนิศมา สุวรรณไตรย�

63123018574 นายกัณฑ�เอนก เอกสุข

63123018575 นายวิทวัส ทานาฤทัย

63123018576 นายธวัชชัย บัวใหญ8

63123018577 นางสาวรุ8งทิพย� พวงเกษ

63123018578 นางสาวกาญจนา ไชยมาตร

63123018579 นางสาวขวัญจิรา สุดแสง

63123018580 นางสาวกาญจนาภรณ� โทแก,ว

63123018581 นายสุชาติ คะเย็นรัมย�

63123018582 นางสาวนริศรา ทองดี

63123018583 นางสาวพิราวรรณ พงษ�โสภา

63123018584 นางสาวสิณีฐกานต� อินทะวงษ�

63123018585 นางสาวสุรีวัลย� แสนคําผา

63123018586 นางสาวญานัฐ เชื้อทอง

63123018587 นางสาวลัดดาวัลย� สุขชาติ

63123018588 นางสาวจุรีพร ทองแดง

63123018589 นางสาววัชราพร ไชยะโอชะ

63123018590 นางสาวจุฑามาศ สีสนมาก

63123018591 นางนิภาพร นนนารถ

63123018592 นางสาวกิตติยา วงค�ษาเคน

63123018593 นายธนภูมิ เชื้อโชติ

63123018594 นางณัฐธิรา น,อยงาม

63123018595 นางสาวพรวิภา บุญเย็น

63123018596 นางสาวยุพิน ภูมิสะอาด

63123018597 นายธิติ เกตุศิริ

63123018598 นางสาวสมฤดี ธนคําดี

63123018599 นางสาวศุภาพิชญ� ชลวัฒนะ

63123018600 นางสาวกัลยา ต้ังโชติหิรัญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018601 นางสาววริญญา ทวีนันท�

63123018602 นางสาวลดาวรรณ สุระนรากุล

63123018603 นางสาวสัญญา แสงสกุล

63123018604 นางสาวนริศรา พลพาล

63123018605 นางสาวสุนิดา บุดดาจักร

63123018606 นายชัยชนะ ศรีนาค

63123018607 นางบุสดี ทับสุริย�

63123018608 นายวีรวัฒน� ไชยโยธา

63123018609 นางสาวกชกร ไชยกาล

63123018610 นายสนธยา ไชยลี

63123018611 นางสาวนารี ไกยะวินิจ

63123018612 นางสาวรัตธิยา ดาหา

63123018613 นายมงคล โพธ์ิเงิน

63123018614 นางสาวดรุณี ศรีมอม

63123018615 นางสาวพิมพ�ผกา คําประภา

63123018616 นางสาวจุฑารัตน� ใยพงษ�

63123018617 นายธนชัย ไพบูลย�

63123018618 นางสาวอรอนงค� ศรีธัญรัตน�

63123018619 สิบเอกสุริยา ลอดคําทุย

63123018620 นางสาวพัชริดา โสภา

63123018621 นายนําพล ก่ิงแสง

63123018622 นางสาวนิตยา สมพร

63123018623 นางสาวพลอย เจริญจรัมพร

63123018624 นางสาววนิดา ยาวะโนภาส

63123018625 นางสาวป<ทมพร ยุทธพงศ�ไพศาล

63123018626 นางศิริลักษณ� ลือนาม

63123018627 นายสมเกียรติ กลิ่นกมล

63123018628 นางสาวศิริลักษณ� ไตรยสุทธิ

63123018629 นางสาวศุภมาศ กุมะลา

63123018630 นายภัทรภูมิ จันทิมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018631 นางสาวพรประภา ภูมิพัฒน�

63123018632 นายภาณุวัฒน� เสนผาบ

63123018633 นางสาวเสาวรักษ� เดชทะศร

63123018634 นางสาวสุนิสา ฉิมงาม

63123018635 นางสาวเมวดี เอี่ยมประเสริฐ

63123018636 นางสาวอัมพร กันทะมา

63123018637 นายกุศะพงศ� อินทร�สําราญ

63123018638 นางสาวเสาวลักษณ� พันตรา

63123018639 นางสาวณัฐกานต� พันธวงค�

63123018640 นายศักด์ิภูมิ เกียรติปริยัติ

63123018641 นางสาวดุษฎี คงย่ิง

63123018642 นายวัชระ ใจมานะ

63123018643 นางสาวเกสรา ศักด์ิศรี

63123018644 นางสาวปJยะธิดา พุฒพิมพ�

63123018645 นางสาวธิวาภรณ� บูรณะเสน

63123018646 นายอิทธิพล ศรีเลิศ

63123018647 นายจักรฑาวุฒิ นฤเบศร� ณ รังษี

63123018648 นางสาวธนวรรณ เดชะคําภู

63123018649 นางนันทนา บุญแย,ม

63123018650 นายนันทวุฒิ ดรุณพันธ�

63123018651 นายร8มธรรม แสนวิเศษ

63123018652 นางสาวนฤมน กตะศิลา

63123018653 นางสาวพัชรี ไกรยะราช

63123018654 นางสาวเสริมจิตร พิมโคตร

63123018655 นายฐนปกรญ� สุราษฎร�

63123018656 นายจรัญ ไชยวิเศษ

63123018657 นางสาวกรองแก,ว ก8อกุล

63123018658 นางสาวกันยารัตน� อารีป:อม

63123018659 นางสาวอําไพ แก,วสี

63123018660 นายพงษ�เสถียร จันทร�แจ,ง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018661 นางสาวกัญจน�ชญา ศรีด,วง

63123018662 นางสาวจินตนา ศรีบัว

63123018663 นางอรวรรณ ศรียะลา

63123018664 นายกิตติพิศุทธ� หอมทอง

63123018665 นายวรโชติ จันทร�ทอง

63123018666 นางสาวพรพิมล บุญประกอบ

63123018667 นางสาวกนกวรรณ จันละออ

63123018668 นางสาววริศรา บุญแนบ

63123018669 นายเจษฎา คํามุงคุณ

63123018670 นางสาวทิวาพร ถมป<ทม�

63123018671 นายหัสดิน ดําหนา

63123018672 นายบารมี จินตโกศล

63123018673 นายศราวุฒิ บุญนาดี

63123018674 นางสาวสุภิญญา กองคํา

63123018675 นางสาวภัสชาวดี ภูมิไทย

63123018676 นายวัฒนพงษ� ไตรยวงค�

63123018677 นางสาวพิชญา วิลุน

63123018678 นางสาวอสมาภรณ� นึกชอบ

63123018679 นางสาวรัชนี ป<ญญา

63123018680 นายธีรยุทธ วงแหวน

63123018681 นายนัทวัช สมานมิตร

63123018682 นางสาวจุรีภรณ� ทาระ

63123018683 นางสาววรรณิศา ไหมทอง

63123018684 นางสาวรัตนาภรณ� เสนาพรหม

63123018685 นางสาวมณีรัตน� ลอยสง

63123018686 นางสาวชลิตา สีหาพงษ�

63123018687 นางสาวยุรัตน�ดา สุขไชย

63123018688 นางสาวจุฬารัตน� ไชยนา

63123018689 นางสาวฐาริกา ทองโสภา

63123018690 นายวรวัฒน� ทองแย,ม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018691 นายคมสันต� ก8อกําลัง

63123018692 นางสาวเมรี ชื่นจิตร

63123018693 นายบุริศร� วงศ�ศรี

63123018694 นายทศพล ณรงค�แสง

63123018695 นางสาวปJYนสุธา จารัตน�

63123018696 นางสาวกัลยา ศุภนัตร

63123018697 นางสาวรัตนาภรณ� นิยมวงษ�

63123018698 นางสาววรรณรินทร� บัวทับ

63123018699 นางสาวชนัญญา เถาว�ทุมมา

63123018700 นางผกามาศ ไชยแสง

63123018701 นางสาวกนกรัตน� จันทร�ส8อง

63123018702 นางสาวรัตนกรณ� ยึนประโคน

63123018703 นางสาวฤดี สาลี

63123018704 นางสาวปรางค�รักษ� โพธ์ิเปU]ยศรี

63123018705 นายเจนวิทย� สืบศรี

63123018706 นางสาวพัสดาทอง มะละออ

63123018707 นายศราวุฒิ ปุ:มไสว

63123018708 นางสาวอมรรัตน� จันลา

63123018709 นายนัฐนน ศิลาขวา

63123018710 นางสาววชิรปาณี มาศกุล

63123018711 นางสาวนริศรา ชวนไชยสิทธ์ิ

63123018712 นายวิชัย โซยรัมย�

63123018713 นางสาวทับทิม ขจัดมลทิน

63123018714 นายชาญชัย กองจันทึก

63123018715 นางสาวยุภา จําปU

63123018716 นางกาญจนทิพย� วงศ�สุวรรณ

63123018717 นายนนทวัฒน� วงษ�จันทร�

63123018718 นางสาววรรณรักษ� ศิริวงศ�

63123018719 นางสาวสุพัตรา ใจเพ็ง

63123018720 นางสาวปนัดดา วิภาคาร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018721 นางสาวจันทร�ธิดา สุรักษ�

63123018722 นางผ8องศรี ชื่นบาน

63123018723 นางสาวสุภาพร สิงห�คง

63123018724 นายเขตการ งามเผ8า

63123018725 นางสาวอ,อมจิตร บุญประจักษ�

63123018726 นางสาวรัตนาภรณ� โง8นชัย

63123018727 นางสาวอ,อยทิพย� โยธาภักดี

63123018728 นางสาวสุมลรัตน� หล8าทํา

63123018729 นางสาวจิรัชญา จันทมาศ

63123018730 นายกฤติชาต วรรณแสง

63123018731 นายสันต�ภพ ปุนประวัติ

63123018732 นางสาวกมลวรรณ ก,อนทอง

63123018733 นางสาวชญานิน ทองคํา

63123018734 นางสาววนิดา ออมชมภู

63123018735 นางสาวจีระประภา วะนาพันธ�

63123018736 นางสาวเอื้องฟ:า อินทนนท�

63123018737 นางสาวพัชรินทร� คําศรี

63123018738 นางสาวกฤษรา ทองโสม

63123018739 นางสาวณัฐวรรณ โพธ์ิแสง

63123018740 นางสาวเกศินี เลื่อนทอง

63123018741 นางสาวพิมผกา วรแสน

63123018742 นางสาวกัญณิฌา จํารัสแนว

63123018743 นางสาวสุจิตรา ศรีงาม

63123018744 นางสาวสุพรรณิการ� ศรีวาที

63123018745 นางสาวสริยาภรณ� บุญคูณ

63123018746 นางสาวอัจฉริยา สดีวงษ�

63123018747 นางสาวศิวพร สุระถาวร

63123018748 นางสาวนัทธพร คุณพรม

63123018749 นางสาวสุณิสา วงแสนชัย

63123018750 นางกรรณิกา น,อยม่ิง

หน,า 625 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018751 นางสาวอรญา พรมกอง

63123018752 นางสาวอรทัย ผาสุก

63123018753 นางสาวพัชริดา ไชยรัตน�

63123018754 นางสาวรัชนี ศรีผ8องใส

63123018755 นางสาวจิราภรณ� อินจําปา

63123018756 นางสาวอัฉราภรณ� สังสนา

63123018757 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีดี

63123018758 นายพัทธดนย� ไชยวงศ�

63123018759 นายมานพ ชัยสวนียากรณ�

63123018760 นางสาวไอลดา มีคํานิตย�

63123018761 นางสาวน้ําฝน บุตรหงส�

63123018762 นายณัฐนนท� ตติยะพงษ�กุล

63123018763 นางสาวอภิญญา วงษ�แหวน

63123018764 นางสาวปริชาติ คําเห็น

63123018765 นางสาวจิราวรรณ แก,วตอ

63123018766 นางสาวพอรดี มลทินอาด

63123018767 นายรัฐธรรมนูญ กุหลาบขาว

63123018768 นายคณาธิป ถาวรกุล

63123018769 นางสาวส,มทิพย� เหมณี

63123018770 นายกิตติกานต� บุญเหลี่ยม

63123018771 นางสาวสินจัย ชาวัด

63123018772 นางสาวฝนทิพย� สุขะปJตา

63123018773 นางสาวเปUYยมจิตร ทัศบุตร

63123018774 นายปภินวิช ศุภวุฒิวรกุล

63123018775 นายวิศิษฎ� เย็นศิริ

63123018776 นายชาคริต ศรีวรรณคํา

63123018777 นางสาวชลธิชา มณีทูล

63123018778 นางสาวพิมนภา เมืองพวน

63123018779 นางสาวอรัญญา แสนชัย

63123018780 นายชาญณรงค� คําแก,ว

หน,า 626 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018781 นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ

63123018782 นายศรัณย� สารพันธุ�

63123018783 นางสาวจิราพร จันทร�หา

63123018784 นางสาวนฤมล ทิวากรศศิธร

63123018785 นางสาววรารัตน� ปามุทา

63123018786 นางสาววิลัยพร คุณารักษ�

63123018787 นางสาวพรวัฒนา โชคชัยตระกูล

63123018788 นางสาววาสนา กิติลาภ

63123018789 นางสาวนพเกล,า ใต,ร8มโพธ์ิทอง

63123018790 นางสาวสุพรรษา ทองทิพย�

63123018791 นางสาวหทัยรัตน� ศรีสมบูรณ�

63123018792 นางสาวนุชนาฎ เชื้ออินทร�

63123018793 ว8าที่ร,อยตรีศักด์ิชัย ศรีชนะ

63123018794 นางสาวกรธิดา ทุมเพ็ญ

63123018795 นางสาววิภาพร ศรีสุข

63123018796 นายไชยา เหลากลม

63123018797 นายชมพร จันทน�หอม

63123018798 นางสาวศุภวรรณ สร,อยสิงห�

63123018799 นางสาวนิตยา โยฆะวัฒน�

63123018800 นายกริช ไสยสุข

63123018801 นางสาวสุปราณี อุ8นคํา

63123018802 นางสาวปาริชาติ เหลากลม

63123018803 นางสาววริศรา โกษา

63123018804 นางสาวกนกกรณ� อ8องสา

63123018805 นางสาวศริยา ภาละกาล

63123018806 นางสาวสุกัญญา เอกศิริ

63123018807 นางสาวสุธาสินี พงคะชา

63123018808 นางสาวมยุรี เพียรบุญ

63123018809 นายยอดรัก สุพันธ�

63123018810 นางสาวอัศวาพร อัปการ

หน,า 627 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018811 นายวีรยุทธ สูงสนิท

63123018812 นายจิรวัฒน� บัวงาม

63123018813 นางสาวธัญภัทร เฉลิมพงษ�

63123018814 นางสาวพรพิมล น,อยวิบล

63123018815 นางสาวธันทิชา สายพิณ

63123018816 นายวชิระ สินคํ้า

63123018817 นายกรวิทย� จรรยาเลิศ

63123018818 นายวุฒิชัย ทาเทพ

63123018819 นางสาวจิตต�ประภา ไหวดี

63123018820 นางสาวศศิชา รัตนโสภา

63123018821 นางสาวธิดาพร อายุวงษ�

63123018822 นายอภิชาติ ขจีฟ:า

63123018823 นางสาวสุภาวรรณ ชูรัตน�

63123018824 นางสาวชนาทิพย� สยนานนท�

63123018825 นางสาวอนุชิดา พงษ�วิเศษ

63123018826 นางสาวจุฑามาศ สิงห�สถาน

63123018827 นางสาวจันทร�จิรา คําผา

63123018828 นายปริญญา ศรีผาลา

63123018829 นายสายัน มะลิกา

63123018830 นายวราทิพย� ชราศรี

63123018831 นางสาวพัชรินทร� ชูไทย

63123018832 นางสาวอาทิตยา จันทร�งาม

63123018833 นางสาวศิริรัตน� มาตขาว

63123018834 นายยุพดล วรรณทอง

63123018835 นางสาววิลาวัลย� คําทุ8น

63123018836 นายอรรถกานท� บัวศรียอด

63123018837 นางสาวอภิญญา บุญลา

63123018838 นางสาวอุบลวรรณ อนุพันธ�

63123018839 นางสาวปJลันยา อัจฉฤกษ�

63123018840 นางสาวจิราภรณ� โพธิวัฒน�

หน,า 628 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018841 นายพิทยา แสงชาติ

63123018842 นางสาวจุฑาทิพย� ฉํ่าเมืองป<กษ�

63123018843 นายสราวุฒิ ฝนทั่ง

63123018844 นางสาวละอองดาว สีเหลือง

63123018845 นางสาวสุดาพร ชมภูนุช

63123018846 นางสาวอัจฉรา กรพรม

63123018847 นางสาวอนุชิดา เมืองจันทร�

63123018848 นางสาวสิริยากร พันธ�อ8อน

63123018849 นางสาวณัฐสุดา หลอมทอง

63123018850 นางสาวทิพย�อรุณ บุตรนาม

63123018851 นางสาวกัญญาพัชร ขันวัง

63123018852 นางสาวนัสสุดา สุวรรณไตรย�

63123018853 นางสาววนิตา ชาชุมพร

63123018854 นางสาวพัชรา อุ,มบุญ

63123018855 นายกวิน ใจอินทร�

63123018856 นางสาวจิรวดี สําเริง

63123018857 นายโฆษิต โสพัฒน�

63123018858 นายทวีเกียรติ กลับจิตร

63123018859 นางสาวพัชรินทร� โกศล

63123018860 นางสาวกุลญาณัฐ แดนโนนโพธ์ิ

63123018861 นางสาวธัญญารัตน� ชุ8มหม่ืนไวย�

63123018862 นางสาวอุบล บุญลา

63123018863 นางสาวรสรินทร� พรมหล8อ

63123018864 นายวรเมธ โสภาพร

63123018865 นางสาววัณณภา พละชัย

63123018866 นางสาวพัชราภรณ� คําฟ:อง

63123018867 นายรวิภาส ทองศรี

63123018868 นายพงธิภัทธ� คําศรี

63123018869 นางสาวรัชดากรณ� แสนวงษ�

63123018870 นางสาวเพ็ญนภา บุญรมย�

หน,า 629 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018871 นางสาวสุริสา ชิณสาร

63123018872 นางสาวสิริพร คําศรี

63123018873 นางสาวศันสนีย� ศิริจันทร�

63123018874 นายอิศรายุทธ อินถา

63123018875 นางสาวนงนุช พันธ� หนองบัว

63123018876 นางสาวสุกัญญา ระหาร

63123018877 นางสาวทมิตา สุโพธ์ิ

63123018878 นางสาวสุดารัตน� วงค�ทวี

63123018879 นายกฤตวิทย� ขันแข็ง

63123018880 นางสาวชลธิชา เสาว�โมกข�

63123018881 ว8าที่ ร.ต.พรใหม8 อินนา

63123018882 นายเสรี คูณทอง

63123018883 นางสาวสุพัตรา ศิริพันธ�

63123018884 นายอนุชิต พงษ�พันธ�

63123018885 สิบเอกหญิงวันวิสา สุรนาด

63123018886 นางสาวอรัญญา เคนโสภา

63123018887 นางสาวกัญญารัตน� ฤทธ์ิไธสง

63123018888 นางสาวสาวิตรี ภาระกาล

63123018889 นายจิรวัฒน� ฑีฆายุพรรค

63123018890 นางสาวบุญฑิรา แก,วงาม

63123018891 นางสาวราตรี สุขเลิศสันติกุล

63123018892 นางสาวชลนัญชา พรมป:อง

63123018893 นางสาวชนิดาภา วิจิตรเมตตานุกูล

63123018894 นางสาวธิดารัตน� บุญปก

63123018895 นางจุฑามาส ถ่ินทัพไทย

63123018896 นางสาวปานวาด รัตนะวัน

63123018897 นางสาวนิตยา แสนคํา

63123018898 นายทศพร หลักแหลม

63123018899 นางสาวศุภนิดา บํารุงผล

63123018900 นายศิรวิทย� หมายทวี

หน,า 630 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018901 นางสาวบุญจิราธร สมสุพรรณ

63123018902 นายยุทธนา ยอดไม,

63123018903 นางสาวสายใจ ขุมทอง

63123018904 นางสาวศิริรัตน� พิมจันทร�

63123018905 นางสาวสุทธิดา สีเขียว

63123018906 นางสาวศิริจันทร� ศรีจันทร�

63123018907 นางสาวนิชาภา ศรีกุล

63123018908 นางสาวศศิธร วงศ�ตาผา

63123018909 นางสาวกรรภิรมย� พรมตวง

63123018910 นางสาววายุลิน ปJYนเจริญ

63123018911 นางสาวสมฤดี กลิ่นพิกุล

63123018912 นางสาวชุติมา เวชกามา

63123018913 นายพงษ�ดนัย วงศ�สุทร

63123018914 นางสาวณิศรินทร� เถาหมอ

63123018915 นางสาวเบญจวรรณ รัตนเมืองสุวรรณ

63123018916 นายคาเชนทร� อรรคบุตร

63123018917 นางสาวสุพตรา ช8วยรักษ�

63123018918 นางสาวชรินทร�ทิพย� เสือคําจันทร�

63123018919 นางสาวสุวิชาดา ราชกรม

63123018920 นางสาวปJยะมาศ จอมหงษ�

63123018921 นายวรเชษฐ� เดชสังข�

63123018922 นางสาวสุภารัตน� ตะวังทัน

63123018923 นางสาวกุลณัฐ อุป<ชฌาย�

63123018924 นายวันชัย พลแก,ว

63123018925 นางสาววิลาวัลย� เก้ือทาน

63123018926 นางสาวทัตพิชา ไหมทอง

63123018927 นางสาววราภรณ� สุนทรวัฒน�

63123018928 นางสาวกัญจน�ชลิตา ภัทรินทร�โสภณ

63123018929 นางสาวพิษุนันท� ฑีฆะสุข

63123018930 นางสาวจุฑามาศ อุดมญาติ

หน,า 631 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018931 นางสาวอนันตยา งามแฉล,ม

63123018932 นายอนุพงศ� ปลายแก8น

63123018933 นางรจนา ผลแม8น

63123018934 นางสาวยุภาภรณ� อุป<ชฌาย�

63123018935 นางสาวรุ8งอรุณ สระโสม

63123018936 นางสาวชรินรัตน� ที่ดี

63123018937 นายยศพร แก,วพวง

63123018938 นายกิตติพงศ� จันทร�บุญ

63123018939 นายณัฐวุธ วงษ�สุขะ

63123018940 นายจักรพงษ� พงษ�คํา

63123018941 นางสาวกมลทิพย� เสาเวียง

63123018942 นายณัฐพล เชื้อพนมนิธิยา

63123018943 นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง

63123018944 นายเมธิชัย เชื้อเพราะ

63123018945 นางสาวพิมพ�วิภา พิมพ�สาร

63123018946 นายณัฐกันต� เปPงธรรม

63123018947 นายสมาพล ไชยพันธ�

63123018948 นางสาวอรอนงค� เยาวะศรี

63123018949 นายณัฐวัฒน� คูบุญญอารักษ�

63123018950 นางสาวพรพิรุณ ชลาชัย

63123018951 นายสุภกฤษ โคพะทา

63123018952 นางสาวแพรวพรรณพิลาศ พิมพ�แก,ว

63123018953 นางสาวพรนภัสสร วงษาบุตร

63123018954 นางสาวนัฐนันท� ฟองอ8อน

63123018955 นายเด8นชัย เสียงหวาน

63123018956 นางสาวกัลยาณี คําหาร

63123018957 นายณฐพนธ� เวชกามา

63123018958 นางสาวจินตนา ชูรัตน�

63123018959 นางสาวสุจิตตรา พลชา

63123018960 นางสาวศศิเกษ เกตุอินทร�

หน,า 632 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018961 นางสาววิภา ชินทะวัน

63123018962 นายภานุพงศ� พงษ�อารีย�

63123018963 นางสาวจรีรัตน� อนันตภักด์ิ

63123018964 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ

63123018965 นางสาวชลธิดา นางาม

63123018966 นางสาวณัฏฐรณันท� เจือจันทร�

63123018967 นายชัยยุทธ อํานาจวงษ�

63123018968 นายจตุพร สุริเตอร�

63123018969 นางสาวฐาปนี ศรีวิไล

63123018970 นางสาวสุกัญญา วรรณทวี

63123018971 นางสาวสุพรกาญจน� แซ8เล,า

63123018972 นางทองปอน สุคัมภีร�

63123018973 นางสาวรักษ�ชนก อินทรสุขศรี

63123018974 นางสาวนภาทิพย� บุญสละ

63123018975 นางสาวกมลลักษณ� พิมพ�ดี

63123018976 นางดาริกา ศรีวิชัย

63123018977 นางสาวนิรุวรรณ� สูงย่ิง

63123018978 นางสาวรดารัตน� หมายมี

63123018979 นางสาวศิริยากรณ� คําผาย

63123018980 นางสาวสุดารัตน� โทศก

63123018981 นางสาวเกวลิน คนคล8อง

63123018982 นางสาวเบญจมาศ ค8ายแสงจันทร�

63123018983 นางสาวอัจฉราภรณ� รอดพรหม

63123018984 นายวินิจ อ8อนจันทร�

63123018985 นางสาวณิชนันทน� ทิวะศะศิธร�

63123018986 นายชินดนัย ป<กการะโถ

63123018987 นางสาวรัตนา สุธาอรรถ

63123018988 นายวรพล วิมลสุข

63123018989 นายคูณนิมิต ศรีสะอาด

63123018990 นางสาวภคพร มุละสิวะ

หน,า 633 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123018991 นายพชร สะอาด

63123018992 นางเยาวลักษณ� ตัวสะอาด

63123018993 นายเศรษฐกรณ� กุแก,ว

63123018994 นางสาววิภาพร นวนนุกูล

63123018995 นายปJยะณัฐ อารีรักษ�

63123018996 นางสาวสิริกัญญา สวยรูป

63123018997 นายธีระพล แก,วสกุล

63123018998 นางสาวมยุรินทร� ปรือปรัง

63123018999 นายศศิธร ศรีคําคง

63123019000 นางสาวณัฐชุตา เหนือทอง

63123019001 นายทวีศักด์ิ หนองกก

63123019002 นางสาวจุฑารัตน� สุดาทิพย�

63123019003 นางสาวนัฐมล สิงห�ทอง

63123019004 นางสาววรรณภา ผ8องศรี

63123019005 นางสาวกัญญณัช จันทะวัน

63123019006 นายเจริญจันทร� การัตน�

63123019007 นายสหรัฐ ชาดา

63123019008 นางสาวพัชรกิตต์ิ บูรณ�เจริญ

63123019009 นายอภิมุข ตาอุด

63123019010 นายพงศกร คําเพราะ

63123019011 นายวิสุทธ์ิ แก,วพวง

63123019012 นายดุสิต จงใจจิต

63123019013 นางสาวนุสรา แสงประสาร

63123019014 นางสาวทิภาพร มูลราช

63123019015 นางสาวกัลยา ภูเซซัง

63123019016 นางตะวัน บรรเทา

63123019017 นายชุมพล พันเทศ

63123019018 นางสาวจุฑามาศ แสงชัย

63123019019 นายศราวุฒิ ก,อนหิน

63123019020 นางสาวเพ็ญโพยม กุลแก,ว

หน,า 634 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019021 นางสาวสุภาพร คําเพ็ง

63123019022 นายอิศรานุวัฒน� บุญลี

63123019023 นางสาวศิริขวัญ เชื้อสาทุม

63123019024 นางสาวสุพัตรา กาลจักร

63123019025 นางสาวนิตยา  8จันทะชาลี

63123019026 นางสาวกนกอร ทาโคตร

63123019027 นายศุภชัย สมัครสมาน

63123019028 นางสาวนลินญา สาวิสา

63123019029 นายธีรยุทธ บุศเนตร

63123019030 นางสาวเพชรินทร� เหล8าบุตรสา

63123019031 นางสาวพัทธานันท� เรือนเงิน

63123019032 นางสาวอภิชญา ภู8ครองแง8

63123019033 นางสาวกนิษฐา พลอยเพชร

63123019034 นางสาววรัญญา ประกอบจิตร

63123019035 นางสาวจุฑามาศ ใยสมุทร

63123019036 นางสาวอิศราลักษณ� กระสังข�

63123019037 นางสาวไอยลดา เกษศิริ

63123019038 นายภูธร รุมา

63123019039 นางสาวจินตนา อรกุล

63123019040 นายอุทิศ รองสุพรรณ

63123019041 นายสุวัฒพงษ� สิทธิแต,สกุล

63123019042 นายศุภวัฒน� ซาเสน

63123019043 นางสาวจริยา วังทะพันธ�

63123019044 นางสาวสถาพร ใจใหญ8

63123019045 นางสาวลินดา ศรีสุข

63123019046 นางสาวธีรวรรณ� คุณสิม

63123019047 นายกิตติภณ ศรีโยธี

63123019048 นางสาวบังอร ไชยมูล

63123019049 นางสาวนวลนภา ยาศรี

63123019050 นายธีรพงศ� เก้ือทาน

หน,า 635 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019051 นางสาวดรุณี บุญสวัสด์ิ

63123019052 นายธีรวัฒน� โพธิจักร

63123019053 นางสาวสุวิมล บุญชิต

63123019054 นายพีระภัทร จันทร�โท

63123019055 นายชัยธวัช ม่ันรอด

63123019056 นางสาวกฤตยา ตะวะนะ

63123019057 นางสาวเปรมกมล ไกยะวินิจ

63123019058 นางสาวอภิชญา ดวงมณี

63123019059 นายพีรพัฒน� มะระสี

63123019060 นางสาวนภัสภรณ� กิรติรัตนพฤกษ�

63123019061 นางสาวอัจฉราพรรณ อินทะเสน

63123019062 นายสาคร ศรีศิลปW

63123019063 นางสาวอรอิริยา แสนมุงคุณ

63123019064 นางสาวสุมาลี หลักงาม

63123019065 นายสหชาติ สาแก,ว

63123019066 นายศรีราษฎ� คนเพียร

63123019067 นางสาวปุณยนุช ศรีนวล

63123019068 นายวัชสัณห� คําสนิท

63123019069 นางสาวจริยา มีฤทธ์ิ

63123019070 นางสาวทิพวรรณ มูลสิงห�

63123019071 นางสาวอินทร�ธิรา ดาวัลย�

63123019072 นายชิตพล ทิพมาตร

63123019073 นางสาววราภรณ� บุญชํา

63123019074 นางสาวชลธิชา นาคโนนหัน

63123019075 นางณภัทร แก8นสาร�

63123019076 นางสาววชิราภรณ� พูลทวี

63123019077 นางสาวจีระภา สุระมณี

63123019078 นางสาวธนัญญา จําปาโพธ์ิ

63123019079 นางสาวกุศลิน แสวงดี

63123019080 นางสาวเพ็ญพักตร� ทองแม,น

หน,า 636 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019081 นางสาวเพ็ญพักตร� ทองผา

63123019082 นางสาวศิริวรรณ มัดตา

63123019083 นางสาวสุวรักษ� เพียรเจริญ

63123019084 นางสาวลลิตา แสงงาม

63123019085 นายอดิศร พันธโคตร

63123019086 นางสาวรุ8งนภา อาญาเมือง

63123019087 นางสาวมยุรี จันทร�คํา

63123019088 นางสาววิจิตรา ยอดสีมา

63123019089 นางสาวอุไรพร สมหมาย

63123019090 นายรัฐพงศ� จันทร�พวง

63123019091 นางสาวจันทิรา นามพรม

63123019092 นางสาวอุดมทรัพย� ฉิมพลี

63123019093 นางสาวรัตติกาล บุญลบ

63123019094 นางสาวกชกร ดอกบัว

63123019095 นางสาววราพร ชาวเวียง

63123019096 นางนริศรา คําแก,ว

63123019097 นางสาววราภรณ� ชอบธรรม

63123019098 ว8าที่ ร.ต.ธนาพงศ� เหล็กดี

63123019099 นายเสกศักด์ิ เจริญดี

63123019100 นางสาวเพ็ญนภา ศรชัยญาติ

63123019101 นายภูบดินทร� เพชรเมืองฟ:า

63123019102 นางสาวธนพรรณ คําอ,วน

63123019103 นางสาวจุฑาวรรณ� อนันทวรรณ

63123019104 นางสาวภารดี ราชวงค�

63123019105 นางสาววิจิตรา พจนา

63123019106 นายภูมินทร� วันนา

63123019107 นายวิชิต หนูประโคน

63123019108 นายสุรเชษฐ� เหล8ากสิการ

63123019109 นางสาวกานต�ดา ศรสันติ

63123019110 นางสาวศิรินประภา คูณมา

หน,า 637 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019111 นางสาวอรุณี นิตะนัน

63123019112 นายฉัตรมงคล พุทธเคน

63123019113 นางสาวพัชรีพร เวียงคํา

63123019114 นางสาวปวรชญา ไกรษร

63123019115 นางสาวกรรณิกา ป<สสาสิงห�

63123019116 นางสาวกัลยา แก,วพรรณา

63123019117 นางสาวชไมพร กุลวันดี

63123019118 นางสาวนันทนา ถ่ินระหา

63123019119 นางสาวลดาวัลย� คุณสุทธ์ิ

63123019120 นางชรินทร�ทิพย� บุญมาวงษา

63123019121 นางณฐพร ดวงแก,ว

63123019122 นางสาวอาภรณ� บรรเทา

63123019123 นายณัฐวุฒิ สุขใส

63123019124 นางสาวทิพย�อาภรณ� อ8อนพันธ�

63123019125 นายกฤษดา สมอ

63123019126 นางสาวธันยพร ทองเหลือง

63123019127 นางประภาพัฒน� ตาแปง

63123019128 นางสาวประภาภรณ� พังฮาด

63123019129 นางบุญน,อม โพธ์ิหล,า

63123019130 นางสาววรรณวรี ป<ญญาพอ

63123019131 นางสาวรสสุคนธ� ม่ันจิต

63123019132 นางสาววรรณภา โสภา

63123019133 นางสาวศิรินญภัฐ สิทธิจักร�

63123019134 นายปรัชญา แกหลง

63123019135 นายสุรวุฒิ ทองยุ,น

63123019136 นางสาวชลัชฌา ตรีสารศรี

63123019137 นางสาวธนพร โพธ์ิกระสังข�

63123019138 นางสาวสุรัสวดี ผิวพรรณงาม

63123019139 นางสาวธัญยาพร บุรกรณ�

63123019140 นางสาวรินรดา เจ[ะอาแว

หน,า 638 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019141 นางสาวพฤกษา มะหลัด

63123019142 นายเกริกฤทธ์ิ พิศงาม

63123019143 นางสาวนุชจรีย� สีแดด

63123019144 นางสาวพัชราภรณ� ศิริพัฒน�

63123019145 สิบเอกหญิงอมรรัตน� บุตรศิริ

63123019146 นางสาวเยาวพา โคตรสมบัติ

63123019147 นางสาวจินดารัตน� บุญลา

63123019148 นายอนุสรณ� ดวงมณี

63123019149 นายปJติภัทร โพธ์ิเงิน

63123019150 นางสาวปาริชาติ สีสุราช

63123019151 นางสาวอนุสรา ชมระกา

63123019152 นางสาวศิริลักษณ� ผลบุญ

63123019153 นางสาวเจนจิรา ไชยรินทร�

63123019154 นางสาวรัตนาภรณ� ฐิตะสาร

63123019155 นางสาวอรุณ อินทนัด

63123019156 นายพงศธร ชาวตะโปน

63123019157 นายอภิชา ทองมา

63123019158 นางสาวสุธัญญา พันธุ�โคตร

63123019159 นายเกียรติศักด์ิ กงนะ

63123019160 นางรุ8งนภา ภูมิฐาน

63123019161 นางสาววริษศรา เจริญวงศ�

63123019162 นางสาวโสภิดา เจริญไชย

63123019163 นายเพชรแท, ศรีโชค

63123019164 นางสาวขนิษฐา โสภาพ

63123019165 นายป<ฐคพงศ� บุดดา

63123019166 นางสาวชนิสรา สังฆะศรี

63123019167 นางสาวกาญจนา คําดี

63123019168 นางสาวอุมากร กาทอง

63123019169 นางสาวณัชชา ใจเต็ม

63123019170 นางสาวสุนิสา เชื้อกลาง

หน,า 639 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019171 นางสาวณฤดี สงวนสิน

63123019172 นางสาวสุภัทรา คําสวนจิก

63123019173 นางสาวพันธ�วิรา ดอกทองหลาง

63123019174 นายคณิต กันนะวงค�

63123019175 จ8าสิบตรีบุญเลิศ เชื้อพันธ�

63123019176 นางสาวสุพัตรา ผาเหลา

63123019177 นางสาวบุญญารัตน� อุป<ชฌาย�

63123019178 นางสาวศกลสุภา นะที

63123019179 นางสาวมะลิวัลย� อ8อนสา

63123019180 นายอิทธิพล อดุลกลาง

63123019181 นายกฤตชนะ ฤาชา

63123019182 นายศุภกร ชัยบุตร

63123019183 นางพัชรินทร� คําชะนาม

63123019184 ว8าที่ร,อยตรีประเสริฐ บุญเพียง

63123019185 นางสาวสุภาพร ศรีอนุช

63123019186 นางสาวณัฐสุดาภา จงงาม

63123019187 นางสาวนภาพร ศรีสาพันธ�

63123019188 นางสาวจันทร�ทิวา ทามาดาร

63123019189 นางสาวกิติยาพร ยนต�พันธ�

63123019190 นายวรพงษ� วรสุทธ์ิ

63123019191 นางสาววัลลี ธิวะโต

63123019192 นายสุทัศน� ประทุมแก,ว

63123019193 นางสาวมยุรี ช8างเหล็ก

63123019194 นางสาวพิมพ�ชนก ถาพร

63123019195 นายกิตติศักด์ิ มณีวงษ�

63123019196 นายเฉลิมฉัตร มีสิทธ์ิ

63123019197 นายโชคชัย โคพะทา

63123019198 นางสาวศิริกันยา สุวรรณเพชร

63123019199 นางพัชราวดี ศรีวะสุทธ์ิ

63123019200 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมนิยม

หน,า 640 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019201 นายศุภชัย บุญคง

63123019202 นางสาวเกษริน อุดม

63123019203 นายธีระวิช เชื้อประทุม

63123019204 นางสาวสุปราณี กลางวิชัย

63123019205 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข

63123019206 นางสาวจินตพร เลิศกระโทก

63123019207 นางสาวปJยะวรรณ พุทธรักษ�

63123019208 นางสาวนันทริกา ก,อนแก,ว

63123019209 นางสาวณิชกานต� สุขรัตน�

63123019210 นางสาวสิริรัตน� หงษ�วิเศษ

63123019211 นางสาวภัทรสุดา บุญรินทร�

63123019212 นางสาวแคทลียา สายสมุทร

63123019213 นายประยงค� บุตะเคียน

63123019214 นางสาวประไพจิต พลถาวร

63123019215 นางสาวสุกัญญา แก,วคําสอน

63123019216 นายสถาพร นาเรือง

63123019217 นายอภิชิต คําทรัพย�

63123019218 นางสาววารี นารีนุช

63123019219 นายสมศักด์ิ บุตดีวงค�

63123019220 นางสาวเกษรา เกษบุรมณ�

63123019221 นายอิทธิเชษฐ� จิตติ

63123019222 นางสาวอรทัย วรรณา

63123019223 นายประกิจ พันธุ�วิไล

63123019224 นางชาลี มีทองแสน

63123019225 นางสาวนันทิตา ศรีแก,ว

63123019226 นางสาวมาลี พรหมมา

63123019227 นางสาววรัญชลี ทาหาญ

63123019228 นางอรนุช ธนาภารุ8งเรือง

63123019229 นายเธียรชญช� มาชะสาร

63123019230 นางสาวมัทนา พรสุรศักด์ิสิทธ์ิ

หน,า 641 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019231 นายโรจนศักด์ิ ก่ิงคํา

63123019232 นายสราวุธ วงษ�เศษ

63123019233 นายธีรพงษ� ซอนทรัพย�

63123019234 นางภัทรวดี วรรนาสิน

63123019235 นางสาวบุษราคัม อุระโลก

63123019236 นางสาวจันจิรา สุภาการ

63123019237 นางสาวนันทวดี แสนทวีสุข

63123019238 นางสาวบุษยา ส8งเสริม

63123019239 นางสาวธารีรัตน� ดวงแก,ว

63123019240 นางสาวสุนิสา แสงอาจหาญ

63123019241 นางสาวสุนันทา ตุลาคม

63123019242 นางสาวพรเพชร สายราช

63123019243 นางสาวศุภรดา พันธ�ไผ8

63123019244 นางสาววราพร วงค�คําผุย

63123019245 นางสาวศุภพิชญ� ศรประสิทธ์ิ

63123019246 นางสาวปJยะมาศ เสนาะเสียง

63123019247 นายจิรศักด์ิ ใจทอง

63123019248 นางสาวสุภาวิดา นากกระแสร�

63123019249 นางสาวมลธิรา ปาสาบุตร

63123019250 นางสาวปานชีวา ชมภูพื้น

63123019251 นางสาววิชุดา ชาตรี

63123019252 นายปฏิพัทธ� ศิริทรัพย�

63123019253 ว8าที่ร,อยตรีหญิงอภิดา จันทร�ทอง

63123019254 นางสาวสุชารัตน� ทองลือ

63123019255 นายทวีศิลปW ดวงแก,ว

63123019256 นางสาวรติกร ภูวญาณ

63123019257 นายธนะรัชต� อุดมทรัพย�

63123019258 นางสาวอัญญาวี ไชยป<ญญา

63123019259 นายสันติภาพ  ฮงทอง ฮงทอง

63123019260 นางสาวสุทธิดา เหล8างาม

หน,า 642 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019261 นางสาวอภิญญา กระแสงสิงห�

63123019262 นางสาวมนทิรา สืบสกุล

63123019263 นางสาวธัญญรัตน� แช8มชื่น

63123019264 นางสาวกัณณ�ชญาน� ธัญพัฒน�ธนากุล

63123019265 นางเทวิกา สารีวงษ�

63123019266 นายณัฏฐชัย เวียงนนท�

63123019267 นางสาวเกษรินทร� นารี

63123019268 นางสาวประกาย จันทะสิงห�

63123019269 นายพิรุจน� วิชเดช

63123019270 นายฐิติพัฒน� รุ8งพัฒนาชัยกุล

63123019271 นางสาวอุดมพร สีสิงห�

63123019272 นายดํารงค�ศักด์ิ ประชุมรักษ�

63123019273 นางสาวชัชนันท� ภูมิภาค

63123019274 นางสาวกมลรัตน� ฮ8มปQา

63123019275 นางสาวอนงค�นาถ ฝ<งสุวรรณ

63123019276 นางสาวชชัญญา ป:องบ,านเรือ

63123019277 นางสาวณภัทร ชวรัตนิธิกร

63123019278 นางสาววิไลวรรณ พรมมา

63123019279 นางสาวพิมลนาฎ สายจันทร�

63123019280 นางสาวกิตติยาณี เครื่องจันทร�

63123019281 นายพันธการณ� อายุยืน

63123019282 นายเกียรติศักด์ิ หงษ�มณี

63123019283 นายวันเฉลิม บุญมาโฮม

63123019284 นางสาวธิดารัตน� สมาลีย�

63123019285 นางสาวอารีรัตน� นาเเพง

63123019286 นางสาวจาตุพร มหา

63123019287 นางสาวเกษราภรณ� สายมณี

63123019288 นางศศิกานดา ผาแก,ว

63123019289 นางสาวสิรนุช พรมวงศ�

63123019290 นายพุฒิพงศ� เพียรเวชสุนทร

หน,า 643 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019291 นางสาวอรดา เมฆบุตร

63123019292 นางสาวนรีกานต� อุปเนตร

63123019293 นางสาวณัฐณิชา แสนคํา

63123019294 นางสาวจรัสแสง แขมคํา

63123019295 นางสาวน้ําผึ้ง วังมงคล

63123019296 นางสาวสุรีย�พร ทองรอง

63123019297 นายปรัชญา ประมุขกุล

63123019298 นางสาวสุกัลยา จันทร�หาญ

63123019299 นางสาวกันทิมา อันทรีย�

63123019300 นางสาวภาวินี จัยสิน

63123019301 นายเกียรติศักด์ิ แก,วดวงดี

63123019302 นางสาวขนิษฐา นิลแก,ว

63123019303 นางสาวฉัตรฑริกา สาระ

63123019304 นางสาวเกษมสุข หงษ�ทอง

63123019305 นางสาวอารีรัตน� สร,อยสิงห�

63123019306 นางสาวพัชรี อดกลั้น

63123019307 นางสาวจงรัก โกมลศรี

63123019308 นายเสถียรพงษ� ประจักจิต

63123019309 นายศาสวัต นามเจริญ

63123019310 นายธีระศักด์ิ สุนทะมาลา

63123019311 นางสาวนีลุบล สุรวิชัย

63123019312 นางละอองดาว บุณยรัตพันธุ�

63123019313 นางสาวธาริดา โคกแก,ว

63123019314 นางสาวนันทนา บุญหนัก

63123019315 นางสาวนุจรี คุณสมบัติ

63123019316 นางสาวณัฐริกา ธนพุทธิวิโรจน�

63123019317 นางสาวญาณิชศา อบทอง

63123019318 นายณัฏวัฒน� เหลืองทอง

63123019319 นางสาวสาวิณี ศรีจันทร�

63123019320 นางสาวจันทนรส แพงคําลา

หน,า 644 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019321 นายณัฐพร ศิลากุล

63123019322 นางสาวสาวิตรี เจริญวรรณ

63123019323 นางสาววิลาวัลย� โยริพันธ�

63123019324 นางสาวจิราภรณ� พิลาทอง

63123019325 นางรจนา หารวย

63123019326 นางนิตฐากานต� พาชื่น

63123019327 นางสาวชนิดาภา บุญจอง

63123019328 นางสาวดุษณีย� มะณีแสง

63123019329 นางวัชรภรณ� เพ็งจอหอ

63123019330 นายนพรัตน� ศรีเก้ือกูล

63123019331 นายอิทธิพัทธ� กลีบแก,ว

63123019332 นางสาวศิริพร บุญเสริม

63123019333 นายพัชรพล แสงอรุณ

63123019334 นางสาวบัวเรียน ไชยรัตน�

63123019335 นายศุภวิชช� คําหงษา

63123019336 นางสาวอรุณโรจน� ริดตา

63123019337 นางสาวปJยธิดา ทัดแก,ว

63123019338 นางสาวขนิษฐา คุณลือชา

63123019339 นางสาวรินรดา อยู8คง

63123019340 นางสาวเพ็ญรัตน� แพงดา

63123019341 นายตุลาวุฒิ ผิวอ8อน

63123019342 นางสาวกีรติญา ปลูกเจริญ

63123019343 นายศรายุทธ เนื้อมี

63123019344 นายโชคชัย บุญวิเศษ

63123019345 นางสาวแพรวนภา ยุญสุข

63123019346 นางสาวจินตณา ศรีวิเศษ

63123019347 นางนิตยา หลงทวีป

63123019348 นางสาวสุกัญญา แหวนหล8อ

63123019349 นางสาวแพรวนภา อินทสิทธ์ิ

63123019350 นางสาวพิมพ�ลภัส มงคลมาตย�

หน,า 645 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019351 นางสาวธิดารัตน� โยธิกา

63123019352 นางสาวอรัติยา สายพันธ�

63123019353 นางสาวพัชรพร สาริกา

63123019354 นายรัฐประสิทธ์ิ สิมศรี

63123019355 นายชิษณุพงศ� สุนทรพาณิชย�

63123019356 นางสาวณัฐติยา ใกล,ผล

63123019357 นางสาวภัสรลักษณ� โสภา

63123019358 นางสาวเนตรนิต พละศักด์ิ

63123019359 นายธวัชชัย สู8สุข

63123019360 นางสาวสุธาสินี สาธุวงค�

63123019361 นางสาวประพรรัตน� บุญใหญ8

63123019362 นางสาวกรกนก แย,มศรี

63123019363 นายเกรียงไกร ทวีจิต

63123019364 นางสาวธิดารัตน� รองสวัสด์ิ

63123019365 นายนนทวัฒน� วุฒิภา

63123019366 นางสาวแพรวพิรุณ ศรีกํ่า

63123019367 นางสาวดวงใจ สุทธิพงค�

63123019368 นางสาวอัญชิษฐา ศิริบุตร

63123019369 นางสาวอรวรรณ ยอดโพธ์ิ

63123019370 นางสาวนันทกา สายทอง

63123019371 นางสาวดวงใจ สมชื่อ

63123019372 นายเอกชัย นุ,ยจินดา

63123019373 นางสาวอัมพร ครองยุทธ

63123019374 นางสาวอนุสรา ชัยเนตร

63123019375 นายชัยณรงค� เรืองใจ

63123019376 นางสาวสุมาลี เป:งไชยโม

63123019377 นายพิชญ สุมนารถ

63123019378 นายกิตติพันธ� เสาร�จันทร�

63123019379 นางสาวจิราพร ทองสิงห�

63123019380 นายเศรษฐพงศ� เสือสา

หน,า 646 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019381 นางสาวชนัญชิดา บุตสีทา

63123019382 นายกิตติวุฒิ ไกรษร

63123019383 นางสาวชฏาพร จาดฤทธ์ิ

63123019384 นางสาวพัชราวรรณ พวงเพชร

63123019385 นางสาวชลธิชา ไกยสิทธ์ิ

63123019386 นางสาวภัทรดา จิตศรัณยูกุล

63123019387 นางสาวณัฐภัทร จูมพระบุตร

63123019388 นางสาวป<ณฑารีย� รูปเรี่ยม

63123019389 นางสาวธัญจิรา ศรีสุธรรม

63123019390 นางสาวตรีมาศ วัฒราช

63123019391 นางสาวธนาภรณ� หอมเย็น

63123019392 นายณัชพล จันละคน

63123019393 นายอธิวัฒน� คงเก8ง

63123019394 นางสาวธนภรณ� เงินทอง

63123019395 นายสิทธิชัย รายระยับ

63123019396 นางสาวอภิสรา ขันชะลี

63123019397 นางสาวสายชล กระจ8างแจ8ม

63123019398 นางสาวลลิตา วิลัยพงษ�

63123019399 นางสาวจันทร�จิรา สงสาร

63123019400 นายตุลยเทพ วงศ�จินดา

63123019401 นายสรศักด์ิ ทัดประไพร

63123019402 นางสาวกิตติวรา สุ8มมาตย�

63123019403 นางสาวปJญานัน เสวะมาศ

63123019404 นางสาวสุพัตตรา นาทันริ

63123019405 นางสาวสุมาลี เหลื่อมใส

63123019406 นายนนทวัฒน� เหล8านายอ

63123019407 นายเอกชัย จันทรุทิน

63123019408 นายสุริยาวุธ พลศักด์ิ

63123019409 นายเชาวฤทธ์ิ โพธ์ิทิพย�

63123019410 นายพูนพจน� สีถากาล

หน,า 647 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019411 นางสาวนิติภรณ� โคตรตา

63123019412 นายเอกรัตน� มาพะดุง

63123019413 นางสาวนันทินี ศรีนิล

63123019414 นางสาววลัยพรรณ มะโนรัตน�

63123019415 นางสาวพรรณิภา วุฒิชัย

63123019416 นางสาวอชิรญาณ� เจริญวงค�

63123019417 นางสาวสุชาดา ตะเคียนศก

63123019418 นางสาวจินดาพร คล,ายคลึง

63123019419 นายสุรชัย ทุมณี

63123019420 นางสาววริศรา นันทากุล

63123019421 นางสาวกันต�กนิษฐ� ตามสีวัน

63123019422 นายธัชตะวัน จันทร�จําลอง

63123019423 นายเธียรวิชญ� เหลืองอร8าม

63123019424 นางสาวณฐมน หงษ�สูง

63123019425 นางสาวชนิดา ลายทอง

63123019426 นางสาวปภัสสร แก8นวิชา

63123019427 นายชินดนัย โสภาพรม

63123019428 นางสาวอัมภาพร บุญประดิษฐ�

63123019429 นางสาววชิรญาณ� ถาพรผาด

63123019430 นางสาวปริตตา จันดวง

63123019431 นายโชคทวี กาญจนชาติ

63123019432 นางสาวฤทัยรัตน� แก8นพรม

63123019433 นายจุรินทร� โสภูงา

63123019434 นายอภิรักษ� มากไถล

63123019435 นางสาวจริยา ใจธรรม

63123019436 นายธรรมจักร โสติยา

63123019437 นางสาวภัสสร นฎิศวร�

63123019438 นางสาวปรารถนา ลูกบัว

63123019439 นางสาวนิรมนต� นิติสุข

63123019440 นางสาวณัฐริกา คําสนิท

หน,า 648 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019441 นางสาวปานิสรา ยางธิสาร

63123019442 นายกฤษฎา ทองเอมเอี่ยม

63123019443 นางสาวกนกพร เสนานนท�

63123019444 นางสาวสุมาลี สร,อยจิตร

63123019445 นางสาวกัญญาภัทร ตาอุด

63123019446 นายธนภัทร อนารัตน�

63123019447 นางสาวธัญญาศิริ ห8วงเพชร

63123019448 นางสาวกนกวรรณ ทองสม

63123019449 นางสาววราภรณ� ศรีอรุณ

63123019450 นางสาวเกศสุดา ปราบมีชัย

63123019451 นายคัมภีร� ยืนย่ัง

63123019452 นางสาววรรณณิภิส ขันโสม

63123019453 นายชยพล ใจมิภักด์ิ

63123019454 นางสาวชนันดา เชื้อคําจันทร�

63123019455 นายพรหมปกรณ� พันธุ�สุข

63123019456 นายธีระศักด์ิ สามารถ

63123019457 นางสาวจิรนันท� แสงไสว

63123019458 นายกิตติศักด์ิ วงษ�อุทา

63123019459 นางสาวปรางค�ทิพย� จันทนาด

63123019460 นางสาวศิริรัตน� สุพิมพ�

63123019461 นางสาวปณิชา ปาละวงศ�

63123019462 นางสาวดวงหทัย วุฒิชา

63123019463 นายอนันตศักด์ิ ดวงจันทร�

63123019464 นางสาวพรพิมล โนนแก,ว

63123019465 นางสาวไพรณภรณ� คําวงค�ษา

63123019466 นางสาวจิราภรณ� สุจันทา

63123019467 นางสาวพรพิมล มุขขันธ�

63123019468 นางสาวชุติมณฑน� บาดาล

63123019469 นายฤทธิเกียรติ สุริยะวรรณ

63123019470 นางอรอุมา ฤาชา

หน,า 649 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019471 นางสาวพัชรินทร� โยชะออน

63123019472 นางสาวสายใจ อุปชัย

63123019473 นางสาวผุดผ8อง ทะดานิล

63123019474 นางสาวสริตา ชาลี

63123019475 นางสาวจุฬาลักษณ� คุณสุทธ์ิ

63123019476 นางสาวปริญญาพร คําป:อง

63123019477 นางสาวจิตรตราภรณ� โพธิวัฒน�

63123019478 นางสาวมนัสนันท� พลสวัสด์ิ

63123019479 นางสาวลลิดา คะอรัญ

63123019480 นายวราวุฒิ ชาธิพา

63123019481 นางสาวภัสมาศ จันทะเสน

63123019482 นางสาวเกศราภรณ� คําหาญ

63123019483 นางสาวประชาพร ผลสิน

63123019484 นายภาณุพงศ� นางาม

63123019485 นางสาวอรุโนทัย วงษ�สุดแท,

63123019486 นางสาวนครินทร� หาญสุโพธ์ิ

63123019487 นางสาวสุภาพร สุ8มมาตย�

63123019488 นายอภินันท� อินาลา

63123019489 นายชิณวัฒน� เหมาะโสม

63123019490 นางสาวเพียงฤทัย ทองจันดี

63123019491 นางสาวกมลพร ภาวะลี

63123019492 นายสมหมาย เลื่อมใสย�

63123019493 นายพงศธร อ8อนคําลุน

63123019494 นายวงศธร ตัวสะอาด

63123019495 นางสาวอาทิตยา ดวงแก,ว

63123019496 นายป<จเจก ใสแสง

63123019497 นายกฤษฎา สุวรรณะ

63123019498 นางสาววิชญา ลาเลิศ

63123019499 นายภูมิพิเชษฐ วงษ�จันทร�

63123019500 นายสุชาติ มารยาท

หน,า 650 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019501 นางสาวโศจิรัตน� นามลือชัย

63123019502 นางสาวรําไพ วิลาศ

63123019503 นางสาวสกุลธิดา มูลสาร

63123019504 นางสาวกาญจนา เหลาคํา

63123019505 นายบารมี ประจวบสุข

63123019506 นางสาวปJยธิดา บุญเนตร

63123019507 นายคมกฤช ปริวัน

63123019508 นายอรรถพล พรหมเสนา

63123019509 นายอนุสรณ� ระเม๊ิด

63123019510 นายวัฒนา พวงป<ญญา

63123019511 นางสาวรุ,งตะวัน มานะที

63123019512 นางสาวขนิษฐา ศรีชมภู

63123019513 นางสาวมัจฉา ศรีสะอาด

63123019514 นางสาวมาลินี โคตรสุข

63123019515 นางสาวอลิสา ธานี

63123019516 นางสาวเฑียรสุดา จันทนิตย�

63123019517 นายธีรภัส พวงเขียว

63123019518 นางสาวนิตยา สาระป<ญญา

63123019519 นางสาวรุจิรา รามวงศ�

63123019520 นางสาวภัณฑิรา พาหา

63123019521 นายสิริธนัฐ รู,จบ

63123019522 นายวัชรินทร� สิมณี

63123019523 นายทัชชกร จันทร�วัติ

63123019524 นางสาวป<ทมา แก,วบุปผา

63123019525 นายวัชระ วังใหญ8รัมย�

63123019526 นางสาวภัทรวดี อินทา

63123019527 นายณัฐวิชช� กัลปWดก

63123019528 นางสาวจิราวรรณ อัคคละ

63123019529 นางสาวกฤษณา หอมหวล

63123019530 นางสาวจิดาภา รัฐเสรี

หน,า 651 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019531 นางสาวรจนา หงษ�คํา

63123019532 นางสาวเบญญาภา เมียดธิมาตย�

63123019533 นางสาวณัฏฐิราภรณ� เอกทัศน�

63123019534 นางสาวพิมพ�ชนก สารวัน

63123019535 นางธิดารัตน� สัตย�ซ่ือ

63123019536 นางยศษาวดี วิเศษชาติ

63123019537 นางสาวสายน้ําฝน ทะนันชัย

63123019538 นางสาวกุลรัศม์ิ กําลังกล,า

63123019539 นายดารากร ป:อมสุวรรณ

63123019540 นายณัฐภูมิ อิ่มเต็ม

63123019541 นายธนวัฒน� อุทาธ รณ�

63123019542 นางสาวอริษา คําบุญ

63123019543 นางสาววรมน แสงสุข

63123019544 นายคมตะวัน มูลวัน

63123019545 นางสาวฉัตรกานต� บุญทวี

63123019546 นางสาวยุรดา กล,าพังเทียม

63123019547 นางสาวภิญญารัตน� ใจนวน

63123019548 นางสาวรุ8งนภา พิลาดี

63123019549 นางสาวนิลรดา สุพร

63123019550 นางสาวจันทร�จิรารัตน� พรมแก,ว

63123019551 นางสาวธัญญรัตน� แก,วพรม

63123019552 นายยุทธนา บุสบก

63123019553 นางสาวธนาภา อิ่มใจ

63123019554 นางสาวพิชชาภา บรรจง

63123019555 นางสาวอรอนงค� คงพูลเพ่ิม

63123019556 นางสาวพรณัช ปJยะโคตรกุล

63123019557 นางสาวจุฑามาศ ทองพา

63123019558 นางมยุรี จันทร�หอม

63123019559 นางสาวนภัสภรณ� สมใจ

63123019560 นางสาวศุภรักษ� พละศักด์ิ

หน,า 652 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019561 นางสาวกิตติมา นนตา

63123019562 นางสาวสลักจิต นพวงษ�ศิริ

63123019563 นางสุวรรณี อินทรนุช

63123019564 นางสาวศิรินยา สมงาม

63123019565 นางสาวชนกนันท� ศรีเนตร

63123019566 นางสาวพัทรชมณศ� บุญประจํา

63123019567 นางสาวเบญจวรรณ แก,วใส

63123019568 นายกฤษดา ศรีลาศักด์ิ

63123019569 นางสาวอารีรัตน� เสภาแดง

63123019570 นางสาวจารี หวังลาภ

63123019571 นางสาวจุฑารัตน� บุญหวาน

63123019572 นายไพรสันต� จันโทภาส

63123019573 นางสาวเสาวลักษณ� ปลื้มใจ

63123019574 นายีธวัชชัย วงโสภา

63123019575 นางสาวนฤมล เทียมสุวรรณ

63123019576 นางสาวณัฐชานันท� สมบูรณ�

63123019577 นางสาวนีรนุช ถมคํา

63123019578 นายดุลยวัฒน� เทศะบํารุง

63123019579 นางสาวเจนจิรา วันริโก

63123019580 นางสาวกิตติยา สนาม

63123019581 นางสาวพรทิภา พงษ�เมตตาสันติ

63123019582 นางสาวประภาภรณ� มีวังแดง

63123019583 นายเกียรติชัย ด,วงเงิน

63123019584 นางนฤมล อุบลเหนือ

63123019585 นางสาวอนุสรณ� มีผิว

63123019586 นายสาธิต พาหา

63123019587 นางสาวณัฐณิชา สายเวช

63123019588 นายไอศูรย� วิไชยวงศ�

63123019589 นายเจริญ จันทร�ทํามา

63123019590 นางสาวนภัทร วรรณทวี

หน,า 653 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019591 นางสาวมินตรา โสภา

63123019592 นางสาวกนกวรรณ ณ อุบล

63123019593 นายทรงศิริ อุทัย

63123019594 นางสาววัลลภา วรครุธ

63123019595 นางสาววิชญาพร กะการดี

63123019596 นางสาวอรปรียา ภาระวงศ�

63123019597 นางสาวรักษณาลี ชูศรีขาว

63123019598 นางสาวญาดานุช แซ8ซือ

63123019599 นายอัตถสิน คนึงเพียร

63123019600 นางสาวอุไรวรรณ ศรีชมภู

63123019601 นางสาวยุภาวดี ศรีหล,า

63123019602 นางสาวพิชยารัตน� ยอดสิงห�

63123019603 นางสาวชนนิกานต� หอมพิกุล

63123019604 นางสาวพัชรมัย ชอบดี

63123019605 นางสาวจันทิมา มะลิงาม

63123019606 นางสาววิจิตรา สืบอ,วน

63123019607 นางสาวกิติยา หอมหวาน

63123019608 นางสาวกัลยา ทิพระสาหาร

63123019609 นางสาวสุชานันท� เฉลิมเดชชาติ

63123019610 นางสายธาร ลาภย่ิง

63123019611 นางสาวจิระประภา สิทธิโชค

63123019612 นางสาวศิริวรรณ แพงแก,ว

63123019613 นายธีระพงษ� สําเภา

63123019614 นางสาวจิราวรรณ ขันทะครุฑ

63123019615 นางสาวฐิติพร ชินวงษ�

63123019616 นางสาวพัชริดา สุภาโภชน�

63123019617 นายจักรภพ ฉลาดดี

63123019618 นางสาวเสาวลักษณ� จันใด

63123019619 นายสุริยา ผาเวช

63123019620 นางสาวนิตยา ชาภักดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019621 นางสาวรัชดาภรณ� สีใต,

63123019622 นายนัฐวุฒิ เวชกามา

63123019623 นางสาวจิราภรณ� จันทํา

63123019624 นายนรเทพ พิมาทัย

63123019625 นางสาวจรรยา พิมพาเกษ

63123019626 นางสาวรุ8งนภา ภาดี

63123019627 นายเนติศักด์ิ ใจสุข

63123019628 นางสาวชาลิสา เพียรชอบ

63123019629 ว8าที่ร,อยตรีศรัณยู จันทร�แจ,ง

63123019630 นางสาวพัทธนันท� ภาระญาติ

63123019631 นายชินดนัย พานจันทร�

63123019632 นางสาวจิราพร คงนิล

63123019633 นางสาววันเพ็ญ คําแก,ว

63123019634 นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ

63123019635 นายพิษณุ อินทร�ขาว

63123019636 นางสาวพัชรนันท� หาวัน

63123019637 นางสาวกานต�ศินันท� วีระบรรณ�

63123019638 นางสาวศศิวิมล มโนมัธยา

63123019639 นางสาวพรพิมล ผลพิมาย

63123019640 นายจักรพันธ� สายคง

63123019641 นางสาวสุพัตรา สมมุ8ง

63123019642 นางสาวธมลวรรณ ไวว8อง

63123019643 นางสาวสุธาศิณี สุพรม

63123019644 นางสาวนิโลบล เที่ยงตรง

63123019645 นางอุบลศรี ศรีนรคุตร

63123019646 นายทัศน�พล พรหนองแสน

63123019647 นายวราพงษ� บุญโกย

63123019648 นายประทีป ม8วงศรี

63123019649 นางสาวจินตกัญญาณี เผ,าอาจ

63123019650 นางสาวชนัญชิดา นนทภา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019651 นางสาวจิราภรณ� ภะวะ

63123019652 นางสาวยุวดี ดวงคํา

63123019653 นางสาวเพ็ญนิภา กันทาดง

63123019654 นางสาวโสรญา จันทะโยธา

63123019655 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ผาลีพัฒน�

63123019656 นางสาวสรรทนา พานิชกุล

63123019657 นางสาวธนณัฏฐ� แก,วหานาม

63123019658 นางสาวณัฎฐวราภรณ� ผ8องศรี

63123019659 นางสาวศศิประภา แก,วรักษา

63123019660 นางสาวเพ็ญศิริ นาโสก

63123019661 นางสาวพิศมัย ชัยสนาม

63123019662 นางสาวอนงค�นาท สิริดี

63123019663 นายวัฒนา โอทาตะวงค�

63123019664 นางสาวเสาวณีย� ขาวแสง

63123019665 นายวิชัย พุทธวงค�

63123019666 นางสาวถนอม สุป<ตติ

63123019667 นางสาวอาธิตยา วงค�งาม

63123019668 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�จันทร�

63123019669 นางพิมลพรรณ จักรสาร

63123019670 นายสงกรานต� สอนศรี

63123019671 นายภาณุพงศ� เชื่อใชย

63123019672 นางสาวนิตยา สุวรรณผา

63123019673 นางสาวชนกานต� จันทาป

63123019674 นางสาวพรอนันท� อุ8นใจ

63123019675 นายณัฐวุธ วิลามาศ

63123019676 นางสาวอรยา ประทาน

63123019677 นางสาววิภานันต� บุญกัณฑ�

63123019678 นายมวลชัย แก,วคํา

63123019679 นางสาวกมลวรรณ เทียมยศ

63123019680 นางสาวจิรภิญญา สารักษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019681 นางสาวไข8มุก ศรีกุตา

63123019682 นางสาวจณิสตา สายสุด

63123019683 นางสาวอังคณา โพธ์ิศรีแก,ว

63123019684 นายอาทิตย� ยอดมาลี

63123019685 นางสาวปJยะธาดา ธิราธรรม

63123019686 นางสาวณฐินี สุพรรณรัตน�

63123019687 นางสาวดาวพระศุกร� ก,อนคํา

63123019688 นางสาวพัชรดา นวลฉวี

63123019689 นายเกียรติชัย ดําริมุ8งกิจ

63123019690 นางสาวปนิดา สาระหงษ�

63123019691 นางอนงค�นาฏ ชื่นตา

63123019692 นางสาวชนนิกานต� ไชยธรรม

63123019693 นายอนันต� สุวรักษ�

63123019694 นายจิระศักด์ิ สินเติม

63123019695 นางสาววชิรา สิทธิจินดา

63123019696 นางสาววณิชยา วงษ�แหวน

63123019697 นายกรวิชญ� รูปดี

63123019698 นางสาวนิตยา ลาภสาร

63123019699 นายวัชรินทร� พัวพันธ�

63123019700 นางสาวอัญชลี ขันอาสา

63123019701 นายณัฐวุฒิ กองไตรศรี

63123019702 นายณัฐวุฒิ บุญทัน

63123019703 นางสาวกุลธิดา จิตม่ัน

63123019704 นางสาวทิพยวิมล อ8อนพุทธา

63123019705 นางสาวปJยะพร เฉลิมรัตน�

63123019706 นายปริญญา แก8นบุตรดี

63123019707 นางสาวกาญจนา สังฆะมณี

63123019708 นายณัฐชัย มีชัย

63123019709 นายอํานวย บุญคํ้าจุน

63123019710 นางสุรีวัลย� ไชยธรรม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019711 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ�

63123019712 นางสาวธัศสวรรณ� จันทร�เขียว

63123019713 นางสาวณัฐฐาภรณ� สมพอง

63123019714 นางสาวปวีณา แผ,วสูงเนิน

63123019715 นางสาวพรพิรุณ บุญฉวี

63123019716 นายมนตรี อารัตน�

63123019717 นางสาวสุปราณี สีลาพัฒน�

63123019718 นางสาวพรทิพย� เรืองปรัชญากุล

63123019719 นางสาวป<ญญาสิริย� ฑีฆะพันธุ�

63123019720 นางสาวณัฐพร โคสัย

63123019721 นายนฤพนธ� พันธ�กว,าง

63123019722 นางสาวกิตติยา มุภาษา

63123019723 นายไพรวัลย� จันคณา

63123019724 นายสิทธิชัย สุดสังข�

63123019725 นายอรรถสิทธ์ิ ศรีดา

63123019726 นายนวสิทธ์ิ เรืองกิจไพศาล

63123019727 นายป<ญญวัฒน� จันทร�ชัยภักด์ิ

63123019728 นางสาววรัญธยา อินลี

63123019729 นายธัญพิสิษฐ� บุษบา

63123019730 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ�เย็น

63123019731 นางสาวยุพารัตน� ชินฮาด

63123019732 นางสาวสลิลดา ระอองศรี

63123019733 นายปรัชญา ศรีจันทร�อ8อน

63123019734 นางสาววนิดาพร ฉลาดล้ํา

63123019735 นายอลงกรณ� บุตรน,อย

63123019736 นายธนินโรจน� พําขุนทด

63123019737 นางสาวนาตยา จําปาโท

63123019738 สิบเอกเดชนรินทร� นนท�คําวงศ�

63123019739 นางสาวพรวิภา พรมวงค�

63123019740 นายกฤตพร ชะนา
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ระดับปริญญาตรี

63123019741 นางสาวนิตยา พันธ�วิไล

63123019742 นางสาวกัญญารัตน� บ8าพิมาย

63123019743 นายอุดร สารัดชู

63123019744 นางสาวนริศษา บุญมาชู

63123019745 นางสาวศศิธร เกษกร

63123019746 นางสาววนิชา แสงทอง

63123019747 นายกุญชกาจน� จันทร�ประเสริฐ

63123019748 นางสาวทานตะวัน แก8นคูณ

63123019749 นายสุนิวัฒนา จันทกรณ�

63123019750 นางสาวสุกัญญา อิ่มโค8น

63123019751 นางสาวศิริลักษณ� มังษา

63123019752 นางสาวกมลชนก พรรเจริญ

63123019753 นางสาวอรนุช บุตรจันทร�

63123019754 นางสาวมยุลา แทนจันทร�

63123019755 นางสาวมนตรา ปรากฎชื่อ

63123019756 นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ

63123019757 นางสาวฐานมาศ ป:องอ,อย

63123019758 นางสาวกรรวี พรพิพัฒน�

63123019759 นางสาวสุทธิกาญจน� ถิลา

63123019760 นางสาววรกัญญา ทะนานคํา

63123019761 นางสาวรุ8งทิวา จอมหงษ�

63123019762 นางสาววันวิสา สวัสด์ิเมือง

63123019763 นางสาวชนัญชิดา สุภาพันธ�

63123019764 นายปกรณ� วงศ�สะเติน

63123019765 นางสาวสุพัตรา ป<ตถารัตน�

63123019766 นางสาวธิดาวรรณ กลิ่นหวล

63123019767 นายทวีทัศน� ศรีสุธรรม

63123019768 นางสาวนิติยา เอี่ยมศรี

63123019769 ว8าที่ ร,อยตรีอนุสิทธ์ิ ประสพสุข

63123019770 นางสาวพัชนี สุวรรณทา
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ระดับปริญญาตรี

63123019771 นางสาวเกศรินทร� พรหมหา

63123019772 นางสาวปานตะวัน พันธ�ทอง

63123019773 นางสาวสุดาพร ภาคสุโพธ์ิ

63123019774 นางสาวอภิญญา ทองชุม

63123019775 นางสาวมัทนาพร คําทา

63123019776 นายนักรบ มะโนวรรณ�

63123019777 นางสาวธิดารักษ� ชาวศรีทวน

63123019778 นางสาวอมรรัตน� หนองเปPด

63123019779 นายธนาธิป รัตนวัน

63123019780 นางสาวประภาพร ขาวพรหม

63123019781 นางสาวจิราพร เขียวสระคู

63123019782 นางสาววารีรัตน� อินลี

63123019783 นางสาวพนิดา ปลุกใจ

63123019784 นายธีรภัทร สมานพงษ�

63123019785 นางสาวธัญลักษณ� โ สภาพ 

63123019786 นางสาววราชินี สัทธานุ

63123019787 นางสาวตฤณยาวีร� พัBนธ�อ8อน

63123019788 นางสาวสาลินี บุ,งทอง

63123019789 นายณัฐพล บุญขวาง

63123019790 นางสาวสกาวเดือน รอบโลก

63123019791 นายนันทวัฒน� ตะบุบผา

63123019792 นางสาวสุทธิดา แก,วสุข

63123019793 นางวรรณภรณ� โคษา

63123019794 นายสาคร สมรูป

63123019795 นางสาวสุภาวดี คงย่ิงใหญ8

63123019796 นางสาวเกศสุดา อุทธา

63123019797 นางสาวปวีณา กิติลาภ

63123019798 นางสาวกฤษดาภรณ� ใจหาญ

63123019799 นายสิริวัฒน� ทําปวน

63123019800 นางสาวยุพธิดา กากแก,ว

หน,า 660 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019801 นางสาวจิรารัตน� รูปสอาด

63123019802 นายโชคอนันต� สัจธรรม

63123019803 นางสาวณิชกุล อ8อนหวาน

63123019804 นายภาณุศักด์ิ ดวงสีดา

63123019805 นางสาววัลภา งามแสง

63123019806 นายธนโชติ แสนศรี

63123019807 นางสาววิไลลักษณ� ยืนยง

63123019808 นายราชันย� ศรีธัญ

63123019809 นางสาวณัฐริกา บุระดํา

63123019810 นายจักรพันธ� การินทร�

63123019811 นางสาวชญานี จํารูญประดิษฐ�กุล

63123019812 นางสาวจิรัฐติกาล สารีบุตร

63123019813 นางสาวอภิญญา แก,วกาญจน�

63123019814 นางสาวป<ญญาพร คตภูธร

63123019815 นายกริช สมพงษ�ผึ้ง

63123019816 นางสาวปJยะพร มาลัย

63123019817 นางสาวหทัยชนก จันทร�แรม

63123019818 นางรัญดา บุญประเชิญ

63123019819 นางสาวสินใจ สมงาม

63123019820 นางสาวสุภาพร เหล8าแค

63123019821 นายกฤษณะ เจริญสุข

63123019822 นางสาวศิริวิมล นิลคําแผง

63123019823 นายนวพรรษ แสนณรงค�

63123019824 นางสาววรรณทนา จันทร�สิงห�

63123019825 นายดํารงค� พลดวล

63123019826 นางสาวฐณัชญ�พร พานิช

63123019827 นายตันติกร เรืองสุขสุด

63123019828 นางสาวพัชรินทร� เจริญท,าว

63123019829 นายรชาพล ไทยแท,

63123019830 นางสาวสุกัญญา บุญนะรา

หน,า 661 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019831 นางสาววิชุดา สุภโกศล

63123019832 นางสาวอนุธิดา ฑีฆะ

63123019833 นางศิริกร ในทอง

63123019834 นางสาวสุธินี มีพร,อม

63123019835 นางสาวศิริลักษณ� ผลจันทร�

63123019836 นางสาวพรทิพย� นวนผิว

63123019837 นางสาววัชรี โอภาษ

63123019838 นายสุรเดช ลาลุน

63123019839 ว8าที่ ร,อยตรีหญิงปริฉัตร ปJดตะ

63123019840 นางสาวนันทิกา ชารี

63123019841 นายจรัญ ไพรชิต

63123019842 นายบุญเพ็ง ศิริกาล

63123019843 นางสาวกนกนาฎ อาชา

63123019844 นางสาวจุฑามาศ พุฒพันธ�

63123019845 นางสาวณัฐิดา ศิรินาม

63123019846 นางสาววโรชา กันยาพันธ�

63123019847 นางสาวละมุล ไกยสวน

63123019848 นางสาวทิพย�วรรณ ดวงแก,ว

63123019849 นางสาวกฤติยา สมย่ิง

63123019850 นางสาวกันต�ฤทัย คุณเลี้ยง

63123019851 นายปฏิพันธ� แพงดี

63123019852 นายวิชัย สลาเลิศ

63123019853 นางสาวศุภรัตน� รามเกียรต�

63123019854 นายนิมิตร ทองน,อย

63123019855 นางสาวฟ:ามุ8ย ทองเทพ

63123019856 นางสาวณัฐมล ก,างยาง

63123019857 นาง[BBBBBปJยรัตน� สรรพแพทย�

63123019858 นางสาวปริยากร เสียงล้ํา

63123019859 นางสาวกนกวรรณ ลาเลิศ

63123019860 นายวิทูรย� พรรคพล

หน,า 662 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019861 นางสาวพรประภา พิทักษา

63123019862 นางสาวกัลยาณี ชํานาญเวช

63123019863 นางสาวมัลลิกา สุขประเสริฐ

63123019864 นางสาวรุศจิรา วงสกุล

63123019865 นายณัฐนนท� เตาะหนองนา

63123019866 นางสาวจริญญา วันสุข

63123019867 นางสาวยุพา จินรัมย�

63123019868 นายณัฐกิตต์ิ วิเชียรนิธิโชติ

63123019869 นางสาวทัศนีย� ดิษฐประสพ

63123019870 นางสาวเมธาวี มีรสล้ํา

63123019871 นางสาวพัทยา สีกา

63123019872 นางสาวจารุวรรณ สมานทอง

63123019873 นายสันติภาพ กุมแก,ว

63123019874 นายชานนท� ไชยสุนันท�

63123019875 นายปรมินทร� ก,อนคําตัน

63123019876 นายพีรพัฒน� กรวยทอง

63123019877 นายจตุรวิทย� ปรองดอง

63123019878 นางสาวพิชญานิน สารพิศ

63123019879 นายณภัทร� รัตพันธ�

63123019880 นางสาวณัฐรินทร� ลาพันธ�

63123019881 นางสาวรัตติยาภรณ� บุญเต็ม

63123019882 ว8าที่ร,อยตรีปกป:อง มกรนันท�

63123019883 นางสาวน้ําอ,อย กุลวิลัย

63123019884 นางสาวสุดาพร จันทร�อินทร�

63123019885 นางสาวยลดา กุมารสิทธ์ิ

63123019886 นางสาวรัตติยากร ขันแก,ว

63123019887 นางสาวกัญญาพัชร� คํารัตน�

63123019888 นายปริญญา สีดา

63123019889 นางสาวสาคร สุวรรณกูฎ

63123019890 นางสาวกัลยกร นามโคตร

หน,า 663 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019891 นางสาวภาวิตา มีชัย

63123019892 นางสาวอัมพร จันทร�สีดา

63123019893 นายอนุพงศ� วรรณอ8อน

63123019894 นายพงศธร อนันต�นิล

63123019895 นายเนติพงศ� ณรงค�พันธ�

63123019896 นางสาวมนญ�ญพัชญ� วงษ�วิริยะ

63123019897 นางชุติกาญจน� แสนหูม

63123019898 นางสาววรรณนิภา แตะต,อง

63123019899 นางสาวจริยาวดี คุณสิม

63123019900 นายณัฐวุฒิ บัวจันทร� 

63123019901 นางสาวศศินา ศรีทิรัน

63123019902 นายปกรณ� มะโนชัย

63123019903 นางสาวจันทิมา คันธจันทร�

63123019904 นางสาววัชรีวรรณ กล,าหาญ

63123019905 นางสาวสุดารัตน� อินทะเสน

63123019906 นายธนวัฒน� สุดงาม

63123019907 นายทองทวี หิปนัตร�

63123019908 นางสาวชลิตตา กิจทวี

63123019909 นางสาวกาญจนา ทองโสม

63123019910 นางสาวปาริชาติ ทนงค�

63123019911 นางสาววิยะดา ทองสะอาด

63123019912 นางสาวดารุณี เจียงวงศ�

63123019913 นายนริศชัย ชัยมี

63123019914 นายจิระวัฒน� จันทร�ทรง

63123019915 นางสาวเนตรนภา ศรีเลิศ

63123019916 นายรัฐนนท� สําเริง

63123019917 นางสาวหทัยรัตน� วงษ�ศิลป

63123019918 นางสาววรรณอุมา บํารุงตา

63123019919 ว8าที่ร,อยตรีสุทัตร� แก,ววิชัย

63123019920 นางสาวสุวนันท� วรรณกร

หน,า 664 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019921 นายสุพศิน ยงย,อย

63123019922 นายสมชาติ สินศิริ

63123019923 นายพิษณุรักษ� รินแก,ว

63123019924 นายนิพิฐ เหล็กกล,า

63123019925 นางสาวจิรนันท� วรรณภูชา

63123019926 นายเรืองศักด์ิ จันบัว

63123019927 นางสาวศศิธร คุณภูริป<ญญา

63123019928 นางสาวศิริวรรณ ใจหาญ

63123019929 นายวรพล โลหิตะ

63123019930 นางสาวพัชรียา จอมใจทิปJ

63123019931 นางสาวสุดารัตน� ทองดี

63123019932 นางสาวเพียงตะวัน จําปาเทศ

63123019933 นางสาวณัฐธยาน� ประเชิญเชื้อ

63123019934 ว8าที่ร,อยโทพิชิตชัย บุญเลิศ

63123019935 นายอัษฎากร ใจหาญ

63123019936 นางสาวสุดาภรณ� พวงบุตร

63123019937 นางสาวสิริรักษ� ผุพันธ�

63123019938 นางสาวจิตรลดา สมพร

63123019939 นางสาวน้ําทิพย� จารุสิน

63123019940 นางสาวธนภร มลสิน

63123019941 นางสาวธัญพิชชา ชูกลิ่น

63123019942 นางสาวจันทนา ถือชัย

63123019943 นางสาวเบญจมาศ อินทร�คํา

63123019944 นายสุชาติ อุส8าห�ดี

63123019945 นางสาวสุกัญญา คุณนา

63123019946 นายศุภมัส ดิระพันธ�

63123019947 นายจักรินทร� บรรธร

63123019948 นางสาววิชุดา ทองคํา

63123019949 นายสายันต� เข่ือนคํา

63123019950 ว8าที่ร,อยตรีหญิงดวงนภา บุญเสริม

หน,า 665 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019951 นายจักริน หงษ�อินทร�

63123019952 นางสาวสุดารัตน� มูลดับ

63123019953 นายภูวเดช มะลิงาม

63123019954 นางสาวประไพ เสนกระจาย

63123019955 นางสาวอาลดา แหวนหล8อ

63123019956 นางสาวอรอนงค� บุญรมย�

63123019957 นางสาวนวพร น,อยสุขย่ิง

63123019958 นางสาวภัทราภรณ� เพชรทะวงค�

63123019959 นางสาวคณิตา จําปาเรือง

63123019960 นางสาวเมธาพร สมเสนาะ

63123019961 นายคุณานนท� ราชขันธ�

63123019962 นางสาวอารีย�รัตน� แก,วนิล

63123019963 นายพชธกร แสงวิเศษชัยกุล

63123019964 นางสาวมุนินทร� นวลเนตร

63123019965 นางสาวประภัสสร วงศ�สาลี

63123019966 นางสาวสุนิสา บัวโรย

63123019967 นางสาวสุพัตรา สีส8วน

63123019968 นางสาวกาญจนา จันดารัตน�

63123019969 นางสาวฐิตาภรณ� บุญสําเร็จ

63123019970 นางสาวนงคราญ ทองโรจน�

63123019971 นางสาวสุวรรณา รุ8งเรือง

63123019972 นางสาววราภรณ� ผลดี

63123019973 นางสาวจุฬารัตน� แดนดี

63123019974 นายกฎ ทองมาก

63123019975 นางสาวเอมอร หลวงสนาม

63123019976 นางสาวภัทราภรณ� บุญต8อ

63123019977 นางสาวจิตตาภา ศิริไธสง

63123019978 นางสาววรณี กระแสโสม

63123019979 นางสาวอธิติยา สุวรรณทัพ

63123019980 นางสาวสุวิภา กมุทรัตน�B

หน,า 666 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123019981 นางสาวธันยพร ทุมไพร

63123019982 นางสาววิภารัตน� เวือนประโคน

63123019983 นางสาวณัฐธยาน� นิรัตนบัลลังก�

63123019984 นางสาวปรียานุช หาสุข

63123019985 นางสาวอรทัย โทชาติ

63123019986 นางสาวสุวรรณา ทุมวงศ�

63123019987 นางสาววิจิตรา โสภา

63123019988 นางสาววิรัตน� พูลสุข

63123019989 นางสาวน้ําฝน อนุพันธ�

63123019990 นางสาวสิรินพิชญ� พันธ�โสลี

63123019991 นายกัมปนาท ประชุมแดง

63123019992 นางสาวทิวาวรรณ แถมวัน

63123019993 นางสาววารุณี ใยปางแก,ว

63123019994 นางสาวดารัตน� อยู8เย็น

63123019995 นางสาวสุกัญญา อยู8รอด

63123019996 นางสาวยลดา ลอยหา

63123019997 นางสาวมินตรา ศรีมุงคุล

63123019998 นางสาวปาริชาติ ศรีเก้ือกลิ่น

63123019999 นางสาวสัญญาพร ทองละมุล

63123020000 นางสาวอรชุดา ต,นโพธ์ิ

63123020001 นายณัฐวัฒน� เบ,าทอง

63123020002 นางสาวสุดาพร ชมภูจักร�

63123020003 นางสาวรสสุคนธ� ผาลีเสม

63123020004 นางสาวิตรี นวนรักษา

63123020005 นายกิตติ ห,องแซง

63123020006 นางสาวปJยะนุช จันทร�ศรี

63123020007 นายธวัชชัย นิลนิตย�

63123020008 นางสาวสุจิตรา บุญเนาว�

63123020009 นางสาวจารุวรรณ มณีศักด์ิ

63123020010 นางสาวชยาวดี มหาชาติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020011 นางสาวสุรีรัตน� คําแสนราช

63123020012 นางสาวพรสวรรค� แปลงศรี

63123020013 นางสาวจันทร�จิรา แซ8ลิ้ม

63123020014 นางสาวสุปราณี บุญราศรี

63123020015 นางสาวกาญจนาพร เชื้อทอง

63123020016 นางสาวขนิษฐา บุญทศ

63123020017 นางสาวรัตยา นิรมล

63123020018 นายประสิทธ์ิ เมืองซอง

63123020019 นายภิวัตน� มีแวว

63123020020 นางสาววนิดา พูนผล

63123020021 นางสาวอรวรรณ อุปมา

63123020022 นางสาวธิติพร พุ8มจันทร�

63123020023 ว8าที่ร,อยตรีหญิงจิรนันท� บุญไพโรจน�

63123020024 นางดวงนภา ยืนย่ัง

63123020025 นางสาวชลดา ศรีเพ็ง

63123020026 นางสาวสุกัญญา สายแวว

63123020027 นายดิลกพงษ� บุญครอง

63123020028 นายพงศธร พะวงค�

63123020029 นายเมธาวี วังวงค�

63123020030 นายจิราวุฒิ สมบูรณ�ศรี

63123020031 นางสาวนิรินธนา สุกใส

63123020032 นายอัครพงษ� แก,วหาญ

63123020033 นางสาวกมลทิพย� อังคะนา

63123020034 นางสาวจันทิรา เจริญย่ิง

63123020035 นางสาววชิราภรณ� เจริญท,าว

63123020036 นางสาวเยาวนิช ม่ิงไชย

63123020037 นางสาวสุกัญญา นามวิชา

63123020038 นางสาวน้ําเพชร จันธรรม

63123020039 นางสาววิไลวรรณ การุณรัตน�

63123020040 นางสาวกาญจนาพร สืบสิมมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020041 นางสาวสุวิชญา ละม,ายศรี

63123020042 นายป<ญญวัฒน� ฉายาวรรณ�

63123020043 นายอนันต� บุญคําเหลา

63123020044 นางสาวนุกุล คําสมพร

63123020045 นายณัฐพงษ� เจนถูกใจ

63123020046 นายนคร ศรีอาภัย

63123020047 นายฐิรภัช สีดํา

63123020048 นายสายฟ:า บุญเปล8ง

63123020049 นายชัยรัตน� แสงขันธ�

63123020050 นายปJยบุตร หาญวงษา

63123020051 นางสาวชรินรัตน� มะปรางกํ่า

63123020052 นายธนิสร สุขดี

63123020053 นายนันทโชค มณีบุญ

63123020054 นายวินิจ อุ8นชัย

63123020055 นายศีรวัฒน� แสงแสน

63123020056 นายจิณณวัตร สวนมา

63123020057 นางสาวภัทรียา ละครไทย

63123020058 นางสาววิชุดา พรมกอง

63123020059 นางสาวผกามาศ ฮาดวิเศษ

63123020060 นายอาทิตย� จันอาสา

63123020061 นางสาวจิรภา ศรีสุข

63123020062 นางสาวนิศาชล บุญจรัส

63123020063 นายสุริยา จารุจิตร

63123020064 นางสาวป<ทมาภรณ� คําจันทร�

63123020065 นายกิตติพงษ� กระสวยทอง

63123020066 นายพงษ�พันธ� โพรัง

63123020067 นางสาวจุฑามาศ นามไพร

63123020068 นางสาวนราทิพย� ทองมหา

63123020069 นางสาวอรวรรณ ขันตีสาย

63123020070 นางสาวภรณีนิภา จันทร�ก,อน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020071 นางสาวศศิภา บุตรสัมฤทธ์ิ

63123020072 นางสาวเอกนรี สามสี

63123020073 นางสาวธิดานันท� ดาลาด

63123020074 นายสราวุธ ศรีวงษ�ญาติดี

63123020075 นางสาวยุวธิดา สีดี

63123020076 นางสาวอนัญญาลักษณ� สุดชารี

63123020077 นางสาวบุณยานุช ศรีธัญรัตน�

63123020078 นายอภิชาติ พันธ�เพชร

63123020079 นายสมนึก ฟองนวล

63123020080 นางสาวธันย�ชนก โพดาพล

63123020081 นายณัฐวัฒน� แสงแก,ว

63123020082 นางสาวนิศารัตน� บุญลอง

63123020083 นางศวรณีย� ประวาสุข

63123020084 นางสาวมณีรัตน� โสภาสิน

63123020085 นายปJยะพงษ� สงครินทร�

63123020086 นางสาวสิรินยา รินชัย

63123020087 นายภาณุพงศ� รัตนวงษ�

63123020088 นางสาวนิภาสิริ กระเบื้องเก8า

63123020089 นางสาวนิตยา ปรือปรัก

63123020090 นายเกษรากร อัตเนย�

63123020091 นายศักด์ิดา พัดรัมย�

63123020092 นายลือชัย สาธร

63123020093 นางสาวรัตนาภรณ� ประชุมชัย

63123020094 นายราชันย� สุขคิด

63123020095 นางสาวพัชรีย� สังขะพงษ�

63123020096 นายพัฒนชัย ทุมพร

63123020097 นางสาวจิราพร สาวันดี

63123020098 นายอรัญ พรมวงศ�

63123020099 นางสาวพลอยอําพัน พูลสุข

63123020100 นายธีระวัฒน� เพ็งพา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020101 นายเรมอน ไชยสิทธ์ิ

63123020102 นางสาวอัจฉรา สมาคม

63123020103 นางสาวนันทิกานต� หาญพิทักษ�

63123020104 นางสาวสุวนันท� จันทณ�ฝอย

63123020105 นางสาววรัญญา วิเศษวงษา

63123020106 นายปรินทร ศรีบุระ

63123020107 นางสาวทัศน�สิวาดี คําแสน

63123020108 นางสาวสุปราณี คชยาพันธ�

63123020109 นางสาวศรสวรรค� อาจภิรมย�

63123020110 นางสาวธัญญารัตน� ชูคํา

63123020111 นายสุภชัย พิบูลสินเจริญ

63123020112 นางสาวพรทิพา พันธ�ศิริ

63123020113 นางสาวศุภรักษ� วิริยะย่ิงศิริ

63123020114 นางสาวพิจักขณา พวงศรี

63123020115 นางสาววรรณิกา บุญ เก้ือ

63123020116 นางสาววรรณภา ทองศรี

63123020117 นางสาวอารียา ป:องกัน

63123020118 นางสาวจิลดาฑมาศ พันธ�คํา

63123020119 นายคุณาวรรษ จันทะภา

63123020120 นายสุเทพ วินทะสมบัติ

63123020121 นายปรัชญา เถ่ือนโทสาร

63123020122 นายณัฎฐพงษ� พลสงคราม

63123020123 นางสาวชโลธาร ทองมา

63123020124 นางสาวภาสินี ลิ้นทอง

63123020125 นางสาวปนัดดา ประเสริฐ

63123020126 นายจิณวัตร ตาวงษ�

63123020127 นางสาววนิสา ตุมพิทักษ�

63123020128 นางสุดาพร ศรีวงค�

63123020129 นางสาวอัญมณี พงษ�สุระ

63123020130 นางสาวรัตติยา ภามาเนตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123020131 นายกฤษฎา บุญประสิทธ์ิ

63123020132 นางสาวสโรชา โคตะวัน

63123020133 นางสาวอชิรญา ทิลัง

63123020134 นายนครินทร� หลักด8าน

63123020135 นางสาวปนัดดา บุญกาล

63123020136 นางสาวพัชรินทร� ประวรรณโก

63123020137 นายธนพล ยังเชิด

63123020138 นางสาวเดือน พลอาจ

63123020139 นายนพสิทธ์ิ เจริญศิลปW

63123020140 นายสมพงษ� บุญยืน

63123020141 นางสาวรจนา วุฒิงาม

63123020142 นางสาวพัชรินทร� สามารถ

63123020143 นางสาวจารุภา ใจมิภักด์ิ

63123020144 นางสาวศิรพีรดา ทิพจรูญ

63123020145 นางสาวป<ญญาพร แสงเขียว

63123020146 นางสาวหนึ่งฤทัย พลเทพ

63123020147 นางสาวศรีสุดา คงยืน

63123020148 นางสิรินธร�ญา จําปารักษ�

63123020149 นางสาวสุกานดา ระหะ

63123020150 นางสาววรรณิกา ศรีบัว

63123020151 นางสาวณิศรา พลเขต

63123020152 นางสาวสุดารัตน� วาไทย

63123020153 นายวิทยา สิมโสม

63123020154 นางสาวนิตยา คามวัลย�

63123020155 นายวีระยุทธ สินเติม

63123020156 นายเรวัชร คําเคนบ,ง

63123020157 นางมลทยา ศรีวานิช

63123020158 นายวันเฉลิม สุขประเสริฐ

63123020159 นางสาวสมหญิง จิตรสง8า

63123020160 นางสาวกมลวรรณ เคนมา

หน,า 672 จาก 880                  
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020161 นายชุมพล ทวีชัย

63123020162 นางกันยา วันคํา

63123020163 นางสาวธิดารัตน� ปกป:อง

63123020164 นางสาวจิตราภรณ� ก่ิงโพธ์ิ

63123020165 นางสาวณัฎฐวรรณ รอดเจริญ

63123020166 ว8าที่ร,อยตรีสาโรจน� ใจดี

63123020167 นางสาลินี สุดเทวา

63123020168 นางสาวคัทลียาพร จันทรุทิน

63123020169 นางสาวศราพร โคตรสมบัติ

63123020170 นางสาวระพีพรรณ วรรณเชษฐ�

63123020171 นายสุรเชษฐ บุญส8ง

63123020172 นายวิศษฐ� นิลกิจ

63123020173 นางสาวสัณญา พลพวก

63123020174 นางสาวดารุณี ดาวแก,ว

63123020175 นางสาวธิดารัตน� เขียวศรี

63123020176 นางสาวเนตรชนก ไชยฮะนิจ

63123020177 นางสาวนิชนิภา ศรีดาชาติ

63123020178 นางสาวเจนจิรา มีวังแดง

63123020179 นางเบญจวรรณ คําศรี

63123020180 นายกาจพน เจริญรอย

63123020181 นายธีระยุทธ เภาโพธ์ิ

63123020182 นางสาวณัชชาภรณ� ภู8ไพจิตร�กุล

63123020183 นางสาวศิริลักษณ� เสน8ห�พูด

63123020184 นางสาวรุ8งรวิน คงทน

63123020185 นายธนุวัต ใจตรง

63123020186 นางสาวสุดาพรรณ ชารีรักษ�

63123020187 นางสาวปJยะนุช แสนเมืองแก,ว

63123020188 นางสาวจันทิมา หวังชื่น

63123020189 นางสาวสุพัตรา ธิธรรมมา

63123020190 นางสาวเจนจิรา พุ8มพฤกษา
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ระดับปริญญาตรี

63123020191 นางสาวเพ็ญนภา โครตศรี

63123020192 นางสาวสุนิศา นันทสิทธ์ิ

63123020193 นางสาวรัชฎาพร โทศก

63123020194 นางสาวทิพวรรณ ต,นเกตุ

63123020195 นางสาวจริยา จันทร

63123020196 นางสาวประภัสสร แดดจันทึก

63123020197 นายอัคพล ฦๅชา

63123020198 นางสาวจุฑารัตน� บุญเติม

63123020199 นางสาวธิดารัตน� โคตรักษา

63123020200 นายธีรวัต วงศ�เที่ยง

63123020201 นายธีรโชติ ศรีงามช,อย

63123020202 นางสาวธิราวัลย� อุระ

63123020203 นางสาวพนิดา ศรีรัตน�

63123020204 นายจงรักษ� อาจเอี่ยม

63123020205 นางสาวนิติพร พิมพ�ทอง

63123020206 นางสาวชฎาพร ฤาชัย

63123020207 นางสาวจารุวรรณ รศพล

63123020208 นางเดือนเต็ม สาคร

63123020209 นางสาวชลพรรษ เวชชบุษกร

63123020210 นางสาวขวัญฤดี จันทร�ส8อง

63123020211 นางสาวนงนุช นนพละ

63123020212 นางสาวปJยวรรณ พิทักษา

63123020213 นางสาวจุรีรัตน� แก,วภูมิแห8

63123020214 นายสุทศน� เรืองโรจน�

63123020215 นายภานุพงศ� แสงบึง

63123020216 นางสาวสลักจิต ศิริเสถียร

63123020217 นางสาวสุภาวรรณ แนวน,อย

63123020218 นางสาวเนตรนภา วันฤกษ�

63123020219 นางสาวปรีญา คําแพง

63123020220 นางสาวสุดาพร วารีพัฒน�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123020221 นายสถาพร ลักขษร

63123020222 นายวิทยา ชาหา

63123020223 นายเศรษฐพลศักด์ิ นาโสก

63123020224 นายพิพัฒน� ตามบุญ

63123020225 นางสาวอริษา หล,าหิบ

63123020226 นายจิรายุทธ หลาวทอง

63123020227 นางอรัญญา ศรีโกศล

63123020228 นางดาราพร วิระศิลปW

63123020229 นางสาวภาณุมาศ สายงาม

63123020230 นางสาวกชกร หารสุโพธ์ิ

63123020231 นายชณัธศิพัฒน� หอมจันทร�

63123020232 นางสาวสุทธิดา สิทธิชัย

63123020233 นายธงชัย แสนทวีสุข

63123020234 นายภานุวัฒน� วงศ�พรหม

63123020235 นายจักรพงษ� งามวงศ�

63123020236 นางสาวนิตยา เห็มเคน

63123020237 นางสาวกัลยาวดี พรมนุ8ม

63123020238 นางสาวอภิญญา กะพัง

63123020239 นางสาวปรียดา สุดเต,

63123020240 นายอภิสิทธ์ิ พรเจริญ

63123020241 นางทัศนีย� เกตุบุตร

63123020242 นายสมศักด์ิ ตะติยะสุนทร

63123020243 นายศิรวิทย� วิมุกตานนท�

63123020244 นางสาวอรวรรณ สุดแสง

63123020245 นายรพีพัฒน� คุ,มทรง

63123020246 นายกฤตัชญ� วชิรเดชวงศ�

63123020247 นายกฤษณพงศ� จุฬารมย�

63123020248 นางสาวพนมพร กาฬหว,า

63123020249 นางสาวโมรี ทองมนต�

63123020250 นางสาวอรัญญา ไทยกูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020251 นางสาววิรากานต� ห8วงทิม

63123020252 นางสาวกัญญารัตน� คณากรณ�

63123020253 ว8าที่ ร.ต.เอกชัย อุปมัย

63123020254 นางสาวโชติมณี แท8นศรีลา

63123020255 นางสาวรมยากร นิลผาย

63123020256 นางอนงค�นาฏ บุญเรือง

63123020257 นางสาวนิตติยากร อินทนาม

63123020258 นายพิชัย เลาหวงศ�

63123020259 นางสาวอัญชนา ลําพุทธา

63123020260 นางสาววราภรณ� เมียดมอ

63123020261 นางสาวอิสริยาภรณ� ภาสมบูรณ�

63123020262 นายนราชัย บังทอง

63123020263 นายสุรพล เทียนคูณ

63123020264 นายถวิล เจริญ รัตน� 

63123020265 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ชนะกุล

63123020266 นางสาวธิดารัตน� กัณหา

63123020267 นางบุญล,น พินทรัพย�

63123020268 นางสาวพิยดา จําปาใด

63123020269 นายณัฐพงษ� พวงมณี

63123020270 นางสาวกัญญานัฐ ทองเทพ

63123020271 นางสาวพรนิภา นันทะไสย�

63123020272 นางธัญวรัตม� ผ,าผิวดี

63123020273 นางสาวสุพัตรา บุญยืน

63123020274 นางพรศิริ วงศ�จันทา

63123020275 นางจุฑามาศ เซกระโทก

63123020276 นางสาวรัตสิยา แสนกล,า

63123020277 นายสถาพร พวงยอด

63123020278 นายพงษ�นรินทร� โสดามรรค

63123020279 นางสาวณัฐธิญา เที่ยงธรรม

63123020280 นางสาวจิราภรณ� พุทธพิมพ�

หน,า 676 จาก 880                  
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ระดับปริญญาตรี

63123020281 นางสาวดวงสมร กันภัย

63123020282 นายทิวากร เรียงคํา

63123020283 นางสาวกฤติกาญจน� ทองเทพ

63123020284 นายพงศธร มงคลนวการ

63123020285 นางสาวลําใย ดวงไข

63123020286 นางสาววราภรณ� วงษาเวียง

63123020287 นางสาวสุกัญชญา บุญก,อน

63123020288 นางสาวเสาวลักษณ� นุรักษ�ธราดล

63123020289 นางสาวสถิตาภรณ� บุญมา

63123020290 นางสาวพรพิมล แพงคุณ

63123020291 นางสาวจุฬาภรณ� นวลตา

63123020292 นางสาวณัตจรินทร� พรมสวัสด์ิ

63123020293 นางสาวศิริลักษณ� บุญเติม

63123020294 นางสาวโกลัญญา อุ8นอบ

63123020295 นางสาวพัชรี จันทวารี

63123020296 นางสาวตระการกูล อุทธา

63123020297 นางสาวจริยา ป<ดถาสาย

63123020298 นางสาวศิริพร ลีสุขสาม

63123020299 นางสาววันวิสา บุญไกร

63123020300 นางสาวธัญญารัตน� วรรณทวี

63123020301 นางสาวสุกัญญา ขันทอง

63123020302 นางกฤษณา จินพละ

63123020303 นางสาวพัชญา คําภักดี

63123020304 นางสาววัชราภรณ� แสนท,าว

63123020305 นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม

63123020306 นายณรงค�ฤทธ์ิ สายลุน

63123020307 นางสาวจารุวรรณ สมพงษ�

63123020308 นายกฤษณ� เจียงคํา

63123020309 นางสาวอุษณีย� ศรีละมัน

63123020310 นางสาวสุกัญญา พลคะชา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123020311 นางสาวธารวิมล มณีไสย

63123020312 นางจิราภรณ� คําแก,ว

63123020313 นางสาวณัฐพร รัตโน

63123020314 นางสาวสุพัตรา อรรคพิน

63123020315 นายวีระวัช ทรวงงาม

63123020316 นางสาวพรรณิดา แสงเขียว

63123020317 นายกานต�พิชชา ธานี

63123020318 นางสาวจุฑามาศ สายโน

63123020319 นางสาวกัลยา พิมาน

63123020320 นายปรีชา ภูมิสิทธ์ิ

63123020321 นางสาวสุธาทิพย� ทองภา

63123020322 นางสาวอัญชนา ทัศมี

63123020323 นายภูมินริศร� จันเจริญภัทรชัย

63123020324 นางสาวแพรวรวี แสงชัย

63123020325 นางสาวณิชานันท� หงษ�ทอง

63123020326 นายบดินทร� นามบุตร

63123020327 นายวรรณฤทธ์ิ ไชยรัตน�

63123020328 นางสาวอมรรัตน� ประดับสุข

63123020329 นางสาวณัฐชา สุภาวะหา

63123020330 นางสาวสุพัตรา จําปาทอง

63123020331 นางสาวศศิมา วงษ�สินชัย

63123020332 นายเกรียงไกร พุ8มโพะBBงาม

63123020333 นางสาวดาวพัชรา บุญอาจ

63123020334 นายวัฒนา จําปาขันธ�

63123020335 นายพงศกร จําปUหอม

63123020336 นางสาวภัทราวดี ฐิตะสาร

63123020337 นางสาวจีระนันท� พรมมะสอน

63123020338 นางสาวอนุสรา มะลิพันธ�

63123020339 นางสาวภานุชรัตน� เล็กสูงเนิน

63123020340 นางสาวสมพร ศรีสวัสด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63123020341 นางสาวประภาพรรณ พลศรี

63123020342 นางสาวศิริลักษณ� จุทารัตน�

63123020343 นางสาวสุชิตา กาญจนา

63123020344 นางสาวศศินิภา ทองแสน

63123020345 นางสาวภัทรนันท� ทวีวัน

63123020346 นางสาวธันวารัตน� โสมา

63123020347 นางสาวนันทนา บุญปก

63123020348 นางสาวทองทิพย� ติดใจดี

63123020349 นางสาวเนตรนภิส สรงแก,ว

63123020350 นายภัทธณากร ดาวจันทร�

63123020351 นางสาวกนกวรรณ ชะเนติยัง

63123020352 นางสาวคนึงนุช วงศ�เย็น

63123020353 นางสาวเพียงตะวัน ส8วนเสน8ห�

63123020354 นายวัชระ รําจวนดี

63123020355 นายชัยณรงค� มณีเลิศ

63123020356  8ว8าที่ร,อยตรีหญิงจารุณี แสงเหลือง

63123020357 นายภัทรกร วิทูราภรณ�

63123020358 นางสาววิภาวรรณ เวียงใต,

63123020359 นางสาววริศา เกษรราช

63123020360 นางสาวจารุวรรณ บุญโสม

63123020361 นายผดุงเกียรติ ปริมา

63123020362 นางสาวสิริรัตน� อ8อนโส

63123020363 นางสาวขวัญฤทัย หงวนกับ

63123020364 นายประเสริฐ คําป:อง

63123020365 นายประกาศิต สุขรี

63123020366 นายจอมศักด์ิ ชาวมูล

63123020367 นางสาวชลธิชา ประกอบศรี

63123020368 นางสาวอรยา วงษุณา

63123020369 นางสาวแพรวพรรณ ครอบกระโทก

63123020370 นางสาวจิราพรรณ เกษแก,ว
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ระดับปริญญาตรี

63123020371 นายธรรมธัช ศรีวันคํา

63123020372 นางสาวรุ8งทิพย� มุลสาโคตร

63123020373 นางสาวจารุวรรณ มืดทัพไทย

63123020374 นายฉัตรชัย ธรรมสาร

63123020375 นางสาวอรปรีญา ลาภามาตย�

63123020376 นางสาวสุปราณี สมศรี

63123020377 นางสาวอัจฉรา บุญราช

63123020378 นายศุภกิจ วิเศษรัตน�

63123020379 นางสาวราตรี เเสนสุข

63123020380 นายฐิติพันธ� ไสยมาตย�

63123020381 นายอรรคชัย ทําคําทอง

63123020382 นางสาวรัษฎากร ดวงจันทร�

63123020383 นางสาวมณีฉาย สายจันทร�

63123020384 นางสาวนารีรัตน� อินทป<ญญา

63123020385 นางสาวรัฐญา แก8นนาคํา

63123020386 นางสาวธัญญารักษ� สังโขบล

63123020387 นางสาวเสาวลักษณ� พันธ�เพ็ชร

63123020388 นางสาววิไลวรรณ หลวงจิตต�

63123020389 นางสาวปาจรีย� พิมพ�สมาน

63123020390 นายนพฤทธ์ิ ชานนตรี

63123020391 นางสาวสุพิชญา สาขะจันทร�

63123020392 นางสาวเกตุดลยา อรนิล

63123020393 นางสาววาสิฎฐี วงษ�จันทร�

63123020394 นางสาวชาลิดา สุภนาม

63123020395 นางสาวสุชาดา อกนิตย�

63123020396 นางสาววริศรา อภัยศิลา

63123020397 นางสาวกัญญาณัฐ กาละพัฒน�

63123020398 นางสาววารุณี ลีหล,าน,อย

63123020399 นางสาวเพ็ญศิริ ทองใบ

63123020400 นางสาวพิกุล ศรีระพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123020401 นางสาวณัฐทริการ� สามขา

63123020402 นายอนุสรณ� เชื้อไทย

63123020403 นายจักรรินทร� ม่ิงขวัญ

63123020404 นายเกอร�ชัย สมจันทร�

63123020405 นางสาวก่ิงแก,ว บุญเคล,า

63123020406 นายศราวุฒิ พันธ�ใหญ8

63123020407 นางสาววรรณา เข็มรัตน�

63123020408 นายอุกฤษฏ� จัดสนาม

63123020409 นายภาณุพงศ�ศิริ โนนกอง

63123020410 นายณิชากร คณะทิพย�

63123020411 นางสาววชิราภรณ� สินคํ้า

63123020412 นางสาวอรพิมล คําพันธ�

63123020413 นายสุระพรชัย เอ็มรัตน�

63123020414 นางสาวนิตยา หาวะบุตร

63123020415 นางสาวน้ําฟ:า วรรณสมพร

63123020416 นางสาวอังศนา มีเหมาะ

63123020417 นายปริวัติ สืบศรี

63123020418 นางสาวอรัญญา เผื่อแผ8

63123020419 นายกษิฎิศร� บุญรอด

63123020420 นายภาณุพงษ� โพธิสาร

63123020421 นางนภัสภรณ� อ่ําตํ่างาม

63123020422 นางสาวยุวดี สีกา

63123020423 นางสาววราลักษณ� โสภารักษ�

63123020424 นางสาวณัฐภรณ� ทองออน

63123020425 นางสาวสุนิสา เกษสุพรรณ

63123020426 นางศิริภรณ� กลมเกลียว

63123020427 นายเสรีพันธ� พิมพ�ทอง

63123020428 นางสาวสุรีพัฒน� คําภะวา

63123020429 นางสาวชลลดา ผิวงาม

63123020430 นางสาวสุพรรษา พระพรม
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ระดับปริญญาตรี

63123020431 นางสาวณัฐวิภา โพธิกุดสัย

63123020432 นางสาวกิตติยา โอถาพ

63123020433 นายทัศพล แสนวงษ�

63123020434 นางสาวอาทิตยา วันดี

63123020435 นายทิวารุฒ ดาแก,ว

63123020436 นายศิวนาถ สีบุญ

63123020437 นางสาววราภรณ� มูลมิน

63123020438 นางสาวอภัสสร ทองเมฆ

63123020439 นางสาวปลายฝน อุ8นทวง

63123020440 นายวีระชัย จันดีเลิศ

63123020441 นางสาวเพ็ญพิศ มงคลสุภา

63123020442 นางสาวศิรินทร�ภรณ� คําคล8อง

63123020443 นางสาวฉัตรสุดา วิปุละ

63123020444 นายฉัตร� อุดร

63123020445 นายกิติศักด์ิ ธิเขียว

63123020446 นางสาวพัชรา อินถา

63123020447 นายเมธาวี ศรีหวาด

63123020448 นางสาวจริยา ทาทอง

63123020449 นางสาววราภรณ� ไชยรัตน�

63123020450 นางสาวศิรินภา สุวรรณศรี

63123020451 นางสาวพรมณี ไชยกา

63123020452 นางสาววนัสนันท� สีสัน

63123020453 นางสาวศิริลักษณ� เต็มดวง

63123020454 นายอนันต� ม่ิงขวัญ

63123020455 นายเดชาพล สุวนาม

63123020456 นายอรรถพล เรืองผา

63123020457 นายยุรนันท� ชาภักดี

63123020458 นางสาวสุวรรณกิจ จ8าผาย

63123020459 นางสาวดวงดาว คําประเสริฐ

63123020460 นางสาวกุลธิดา พิตะพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123020461 นางสาววลัยลักษณ� โทถม

63123020462 นายโกษม กุลเขมะรังสี

63123020463 นางสาวอทิตยา สมพงษ�

63123020464 นายชาลี วามะลุน

63123020465 นางสาวบุษบา คงงาม

63123020466 นายวิชิต ยมรัตน�

63123020467 นางสาวชนัญญา ทุ8มโมง

63123020468 นางสาววราภรณ� โคธา

63123020469 นายธนพัฒน� จุรุเทียบ

63123020470 นางสาวจุไรรัตน� เวฬุวะนาธร

63123020471 นางสาวประภัสสร แก,ววงษา

63123020472 นางสาวเจนจิรา ผาแก,ว

63123020473 นายสุรสิทธ์ิ บุตตัสสะ

63123020474 นางสาววรเนตร บุตรโคษา

63123020475 นางสาวลลิตา กันทาเงิน

63123020476 นางสาวฐิตาภาณ� บุญเจือ

63123020477 นางสาวปริญญาพร เส,นเกษ

63123020478 นางสาวอารีรัตน� แก,วอนันต�

63123020479 นางสาวสุภาพร กลางมงคล

63123020480 นางสาวปJยนุช สุขแสน

63123020481 นายเผด็จ มูลรัตน�

63123020482 นางสาวถนอมพร แสงทอง

63123020483 นายธวัชชัย อารีย�

63123020484 นางสาวรุ8งทิวา พระงาม

63123020485 นางสาวญาสุมิลท� อินต[ะจักร�

63123020486 ว8าที่ ร.ต.ปรเมศร� ป<ดตานาคะ

63123020487 นายธนาธิป ขจัดมลทิน

63123020488 นางสาวนริศรา บัวพรม

63123020489 นางสาวไปรยา ทองเหลือง

63123020490 นางสาวปJยะเรศ พลขยัน
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ระดับปริญญาตรี

63123020491 นางสาวกุลวดี กาลจักร

63123020492 นางสาวอรพรรณ มุละสีวะ

63123020493 นางสาวเกศกมล สุวรรณกูฏ

63123020494 นางสาวพิทยา รัตน� หนองคู

63123020495 นายชาญชัย สมงาม

63123020496 นายศักด์ิพล ศรีโยธี

63123020497 นางสาวเพ็ญประภา กอจันทร�

63123020498 นางสาวนิภาพร ทองแปลง

63123020499 นางสาววราภรณ� ใจเย็น

63123020500 นายอภิณัฏฐวิชญ� วรรณทอง

63123020501 นายกฤษฎาทอง ก่ิงแก,ว

63123020502 นายอภิวัฒน� ทรายทวีป

63123020503 นางสาวสุพิชญาภัค เจือจันทึก

63123020504 นางสาวพรภิมล สุริยะ

63123020505 นายธีรวุธ บัวดี

63123020506 นางสาวพรทิพย� บริบูรณ�

63123020507 นายฐาปกรณ� แก,วดอนรีย�

63123020508 นางสาวเทวรัตน� รุ8งแสง

63123020509 นางสาวกุลวดี วิวาสุขุ

63123020510 นางสาวชลธิชา คุณแสน

63123020511 ส.อ.หญิงหทัยชนก คําเพราะ

63123020512 นางสาวดวงใจ ยศโชติ

63123020513 นางสาวธิติยา อํานาจวรรณพร

63123020514 นางสาวดวงใจ พันธ�เจริญ

63123020515 นางสาวกิติยา พลหนู

63123020516 นางสาวน้ํามนต� สุวรรณวงศ�

63123020517 นางสาวนงคราญ ทองคําอวน

63123020518 นางโอภัสร� บุญม่ัน

63123020519 นางสาวศศิธร ดวงสีดา

63123020520 นายพีรวัฒน� กัญญาพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123020521 นางสาวพรนภา โพธา

63123020522 นายอภิสิทธ์ิ สระแก,ว

63123020523 นางสาวสุดารัตน� พันชัย

63123020524 นายณัฐพล แสงพารา

63123020525 นางสาวรัตนาภรณ� ทองคํา

63123020526 นายพลสิทธิ มีไปล8

63123020527 นายบดินทร� ผลเพ่ิม

63123020528 นางสาวกรรณิการ� จอมคําสิงห�

63123020529 นางสาวปภาวรินท� วงศ�กลม

63123020530 นางสาววิจิตรา ศรีรักษ�

63123020531 นายชัยวัฒน� เจริญเชาว�

63123020532 นางสาวสุภาวดี สิงหชาติ

63123020533 นางสาวอนงค� วาธิคุณ

63123020534 นายธนาวัฒน� ป<ตฆาต

63123020535 นางสาวแพรวพรรณ พิบูลย�เศรษฐ�

63123020536 นางสาวรสริน ศรีนวล

63123020537 นางสาวบุษบง โพธ์ิงาม

63123020538 นางสาวแสงตะวัน สุริยนต�

63123020539 นางสาวศรินทิพย� เหล็กสูงเนิน

63123020540 นางสาวพรวิภา เรือนนา

63123020541 นางสาวศุภิญญา เวฬุวณารักษ�

63123020542 นางสาววิลันดา พันธ�สน

63123020543 นางสาวพิจิตรา ขัวนา

63123020544 นายทนง วรรณเวช

63123020545 นางสาวขันธ�ทอง แพงศรี

63123020546 นางสาวคลิตา ของหลง

63123020547 นางสาวอภิญญา จันทุมา

63123020548 นางสาวสโรชา วงศ�นิล

63123020549 นางสาววิภาพร สายสุด

63123020550 นายศิววงค� มิถุนดี
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ระดับปริญญาตรี

63123020551 นายนิรันดร� ฝอยทอง

63123020552 นางสาววรัทยา บุญเติม

63123020553 นางสาวสุนิสา ช8วงโชติ

63123020554 นางสาวนภัทร หอมพิกุล

63123020555 นายภานุพงศ� นามฮุง

63123020556 นางสาวณัฏฐนิช ไชยมูล

63123020557 นางสาวจารุณี ชิณโสม

63123020558 นางสาวเบญจวรรณ โถมสันเทียะ

63123020559 นายอิทธิพล มะโนธรรม

63123020560 นางสาวจินดารัตน� เลื่อนฤทธ์ิ

63123020561 นางสาวนัยนา อํามะ

63123020562 นางสาวสิริสุดา วงษ�ใหญ8

63123020563 นายวีระพล ป<กการะโต

63123020564 นางสาวศิริพร ผดาวัลย�

63123020565 นางพนิดา สมภักดี

63123020566 นางสาวหทัยวรรณ อินตะนัย

63123020567 นางสาวสุวิภา วิเชียร

63123020568 นางสาวโชษิตา ทองสิงห�

63123020569 นางชไมพร ธนเกียรติโยธิน

63123020570 นางสาวปรียานุช อุดไชยา

63123020571 นางสาววราภรณ� เรืองสา

63123020572 นายรักษิต ธนสารผดุงกิจ

63123020573 นางสาวสุวันทา คลังทอง

63123020574 นางสาวนงลักษณ� จันทร�พวง

63123020575 นางสาวทรัพย�สมร บุญมา

63123020576 นางรุจจิเรข จําปาจีน

63123020577 นายชัชวาล กนกวรรณากร

63123020578 นายวิรัตน� งอกศรี

63123020579 นางสาววัชรา หฤแสง

63123020580 นายเทอดเกียรติ บุญม่ัน
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ระดับปริญญาตรี

63123020581 นายศุภฤกษ� ยถาภูตญาน

63123020582 นายณัฐภัทร เจริญวงศกร

63123020583 นายทรงสิทธ์ิ บุตราช

63123020584 นางสาวเนตรนภา มนตรี

63123020585 นายกิตติศักด์ิ หม้ีแสน

63123020586 นางสาววิจิตรา ปากหวาน

63123020587 นางสาวอุบลวรรณ งอกศรี

63123020588 นางสาวสมิดา พินธุ

63123020589 นายสุรชัย สืบบุตร

63123020590 นางสาวขนิษฐา ไพรบึง

63123020591 นางสาวแคทรียา สุขสิงห�

63123020592 นายศรายุธ นามวงษา

63123020593 นายศราวุฒิ แสนโท

63123020594 นายจิระพล เกษชาคิ

63123020595 นางละมัย สีหาพรม

63123020596 นางสาวปรียาพร ใจภักดี

63123020597 นางสาวยอดหทัย เนตรกาล

63123020598 นางสาวนารีรัตน� การะเกษ

63123020599 นายกมล ศิริวรรณ

63123020600 นางภาวิณี ศรีด,วง

63123020601 นางสาวพิศตะวัน แพงศรี

63123020602 นางสาวแคทรียา นารีโภชน�

63123020603 นายฉัตรนรินทร� นิลแก,ว

63123020604 นางสาวไพลิน สุพรม

63123020605 นางสาวรัตนา รายพิมาย

63123020606 นางสาวสุภาวดี สุวรรณธาดา

63123020607 นางสาวเพ็ญนภา บุญมา

63123020608 นางสาวชุติมาศ มีม่ัน

63123020609 นายศตวรรษ เจนสระคู

63123020610 นายศราวุธ อ8อนม่ิง
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63123020611 นางสาววรรณภา จันโทพฤกษ�

63123020612 นายสืบสกุล น้ําแก,ว

63123020613 นางสาวกิตติยาภรณ� วโรรส

63123020614 นายจิรวัฒน� มัฐผา

63123020615 นางสาววรพร วงค�แสง

63123020616 นางสาวลลิตา ดาผา

63123020617 นางสาวศิริเพ็ญ นาคสังข�

63123020618 นายพัสกร วังคะฮาต

63123020619 นางสาวนิจธารา แก,วธรรม

63123020620 นางสาวภัทรพรรณ หมายเจริญ

63123020621 นายสิทธิชัย หนองหาร

63123020622 นางสาวฐานิสา กกฝ:าย

63123020623 นางสาวสุรางรัตน� อมารถทอง

63123020624 นายวีรภัทร สมสล,าง

63123020625 นางสาวรัตนาภรณ� เกตราช

63123020626 นายพศวีร� ศีลพันธุ�

63123020627 นางสาวขนิษฐา สุมาลี

63123020628 นางสาวสุดารัตน� ป:องปก

63123020629 นายธีระยุทธ บุญล,อม

63123020630 นายพงศธร วิเศษรัตน�

63123020631 นางสาวนงค�ลักษณ� ปรากฏ

63123020632 นางสาวอุไรวรรณ งอกศรี

63123020633 นางสาวกาญจนา เชื้อหมอ

63123020634 นางสาวนงนุช นารีนุช

63123020635 นายธนวินท� พรมมา

63123020636 นางสาววิไลพร บุญชื่น

63123020637 นางสาวเจนจิรา มะโน

63123020638 นางสาววชิราภรณ� หนองแคน

63123020639 นางสาวกรกนก การะเกษ

63123020640 นายชัยภัทร แสนสิงห�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020641 นางสาวอาภาภรณ� พิลาสันต�

63123020642 นางสาวสุภาพร นากอก

63123020643 นางสาวภัคภร ทองเหลือง

63123020644 นางสาวจีระวรรณ ชาวระนอง

63123020645 นางสาวสุดารัตน� บัวจันทร�

63123020646 นางสาวอรณิชชา ศรีสุทโท

63123020647 นางสาวญาดา ปานทอง

63123020648 นางสาวศิริโชค เกตหา

63123020649 นางสาววิลาวัลย� บุญอ8อน

63123020650 นางสาวศิริลักษณ� สีเหลืองอ8อน

63123020651 นายราชวัตร สรสิงห�

63123020652 นายจิรวัฒน� แก8นพิทักษ�

63123020653 นายพันธกานต� ชูพูล

63123020654 นางสาวจันทร�นภา สืบพงเสือ

63123020655 นางสาวโสภา ใจหาญ

63123020656 นายอภิชาต พูลี

63123020657 นางสาวภารุณี สุพรรณนนท�

63123020658 นางสาวตรีรัตน� ชัยสนาม

63123020659 นางสาวสุภัชชา ภาวะโพธ์ิ

63123020660 นายวิศวรรษ บุญจําเนียร

63123020661 นางสาวอาภากร คํานาทิพย�

63123020662 นางสาวอัจฉรียา ศรีษะธาตุ

63123020663 นางสาวปJยาพัชร เที่ยงตรง

63123020664 นางสาวกวิสรา เพียรสองชั้น

63123020665 นางสาววันดี อุดแก,ว

63123020666 นางสาวฐิตินันท� นาคทอง

63123020667 นางสาววรรณภา ทาศิริ

63123020668 นายพิชิฏ ไชยสัจ

63123020669 นางสาวเสง่ียม โพนปลัด

63123020670 นางสาวกัลยรัตน� บุญมี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020671 นางสาวปภัทรสร บุรา

63123020672 นางนิลวรรณ จันทร�ไทย

63123020673 นายอิศราวุธ ภูธา

63123020674 นางสุภาพร จิตต�งาม

63123020675 นางจันทร�เพ็ญ คํานิยม

63123020676 นางสาวอรธิชา เกตุมา

63123020677 นางสาววราภรณ� แหวนเงิน

63123020678 นางสาวสุดารัตน� ศรีสุข

63123020679 นางสาวกันต�จิรา อุตศาสตร�

63123020680 นางสาวพรสุดา พงษ�เพชร

63123020681 นางสาวปนัดดา พงษ�อ8อน

63123020682 นายบัญชิด สายทอง

63123020683 นางสาววันเพ็ญ โมลิพันธ�

63123020684 นางสาวเย็นนภา ย่ิงประเสริฐชัย

63123020685 นายสกุลชัย สุกใส

63123020686 นางสาววรรณิพา พันธ�งาม

63123020687 นางสาวจุฑามาศ ภูมิคํา

63123020688 นายสุทธิชัย สมใจ

63123020689 นายสุรวิชญ� มุ8งมา

63123020690 นายณัฐพล ศรีลาศักด์ิ

63123020691 นางสาวอนุกุล แสงชัยไ พศาล

63123020692 นางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก

63123020693 นายณัฐพร นิยม

63123020694 นางปJยะนุช บุญชอบ

63123020695 นางสาวเสาวนีย� ตุลยสุรีย�

63123020696 นายกฤษฎา สุชัยสงค�

63123020697 นางสาวกนกวรรณ ยางงาม

63123020698 นายชวิศ ห,วยทราย

63123020699 นายอรรถนนท� ทองเขียว

63123020700 นางสาวลออรัตน� ภู8ธงแก,ว
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ระดับปริญญาตรี

63123020701 นางสาวบํารุงใจ บุญหนา

63123020702 นางสาวตะวันฉาย วระบุตร

63123020703 นายจีรัชญ� สวาทที

63123020704 นางสาวรุ8งฤดี นามสร

63123020705 นางสาวนัฐพร ปานแดง

63123020706 นางสาวสุทธิดา ลาภสาร

63123020707 นางสาวจิราพร แพงพรมพรึก

63123020708 นายสิริวัฒน� วิเศษไชยานุสรณ�

63123020709 นางมนัสชนก โพธ์ิอ8อน

63123020710 นายวันเฉลิม ศรีสุข

63123020711 นางสาวจันทร�เพ็ญ พงษ�สระพัง

63123020712 นางสาวศิริรัตน� ทองไทย

63123020713 นางสาวภัควดี นาโสก

63123020714 นางสาวจิราพร พลพงษ�

63123020715 นางสาวชาณิดา โสมาบุตร

63123020716 นางสาวกนกวรรณ ทองชาติ

63123020717 นายสัญชัย คําจันทร�

63123020718 นายสุชน ดงอานนท�

63123020719 นางสาวละมัย ป<นทวาย

63123020720 นายอรรถฆพณจ� เพชรสังหาร

63123020721 นายยศวริศ ดวงแก,ว

63123020722 นางสาวมัลลิกา ศรีหมุน

63123020723 นางสาวปวีณา ภาษาดี

63123020724 นางสาวอังคนา ถ่ินนาเมือง

63123020725 นายอนุวัฒน� มาลีรัตน�

63123020726 นางสาวปJยนุช กาเปา

63123020727 นางสาวอรนาถ แก,วคูณ

63123020728 นางสาวแก,วสุภางค� แสนทอง

63123020729 นางสาววรัญญา กุลบุตร

63123020730 นายนัฏฐวุฒิ อ8อนทุม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020731 นางสาวนุชจิรา แวดไชยสงค�

63123020732 นายเฉลิมเกียรติ ชายแก,ว

63123020733 นางสาวเบ็ญจพร วงศ�ม่ัน

63123020734 นายทศพร งามเถ่ือน

63123020735 นางสาวสรัลรัตน� ชาญณรงค�

63123020736 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� พัชรานุ

63123020737 จ8าสิบเอกสุทัศน� ชินทวัน

63123020738 นางสาวลลิตวดี อุปนิ

63123020739 นางสาวสุจินันท� พูลไชย

63123020740 นายนิติพงษ� นามมนตรี

63123020741 นางสาวนุชจานี กล,าลอด

63123020742 นางสาวลักษมี ภาคี

63123020743 นางสาวธัญญารัตน� พลาสืบสาย

63123020744 นางสาววชรพร ภูมิลําเนา

63123020745 นายวีระพันธ� ขันธ�อ8อน

63123020746 นางสาวฐรินดา เจริญสุข

63123020747 นายติณภพ อัตตนู

63123020748 นางสาววิยะดา ตระกูลศิริ

63123020749 นายพิเชษฐ ร8วมขยาย

63123020750 นางสาวรุจิรา เข็มป<ญญา

63123020751 นางสาวจิรัฐติกาล คําผง

63123020752 นายธํารงศักด์ิ แสงเหลือง

63123020753 นางสาวสายสุณี สุดชาติ

63123020754 นายณัฐชกฤษณ� มัยวงค�

63123020755 นางณัฐวรา พันธ�หมุด

63123020756 นายภูวิศ โล8ห�คํา

63123020757 นางสาวพิชชาพร พยอมใหม8

63123020758 นางสาวจิราภรณ� ศิลวันต�

63123020759 นางสาวอรพรรณ สีลาพร

63123020760 นางนิศาชล พงษ�ศาสตร�
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ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020761 นายเอกอารีย� ทัดเทียม

63123020762 นางสาวอินทิวร พรมภักดี

63123020763 นางสาวทรรศนีย� บุตะเขียว

63123020764 นางบังอร เอ,โถ

63123020765 นายพงษ�วสันต� สุวรรณชัยรบ

63123020766 นายทัศไนย กล,าหาญ

63123020767 นางสาวสมควร ลานุสัตย�

63123020768 นางสาวพรนิภา ขันอาษา

63123020769 นางสาววลัยพร บุญโสม

63123020770 นายเรวัต เลิศอมรธรรม

63123020771 นางสาวเกษวรินทร� เมืองสุวรรณ

63123020772 นายอิทธิพงษ� ไชยนิจ

63123020773 นายเอกรัฐ ยังใจ

63123020774 นางอมรรัตน� มนัสวีเอกพร

63123020775 นางสาวณัฐชยา สุธรรมมา

63123020776 นางสาวอัมพร บัวศรีทอง

63123020777 นางสาวปารวตี เศิกศิริ

63123020778 นางสาวจุฑาลักษณ� ชาติมนตรี

63123020779 นายประสุนัย ใจคง

63123020780 นางสาวนิจ อ8อนน,อม

63123020781 นางสาวอมรพรรณ มีบุญ

63123020782 นางสาวนันทฉัตร ปริโชต์ิ

63123020783 นางสาวกาญจนา สุจิ

63123020784 นางสาวมุจรินทร� มังฆะการ

63123020785 นายนนธวัฒน� เผ8าหอม

63123020786 นายวรรธน� พงษ�พานิช

63123020787 นางสาวกาญดา จันทะสุข

63123020788 นางสาวอรอนงค� เกษี

63123020789 นางสาวจิราภรณ� สาระวัน

63123020790 นายสุนทรทิตย� เติมใจ
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ระดับปริญญาตรี

63123020791 นายธนวัฒน� สิงห�ชู

63123020792 นางสาวศิริปรมินทร� ขันติคเชนชาติ

63123020793 นางสาวแค็ทรียา เริงฤทธ์ิ

63123020794 สิบเอกวสันต� มณีวงษ�

63123020795 นางสาวธัญลักษณ� วงค�นางาม

63123020796 นางสาวจุฬาลักษณ� วงษ�ศรีแก,ว

63123020797 นางสาวสุภาดา ดลสุข

63123020798 นางสาวอภิญญา แก,วศรีชัย

63123020799 นางสาวสุจิตรา สาระราช

63123020800 นางสาวณัฐพร บุญรักษา

63123020801 นางสาวอาภัสรา นิลนนท�

63123020802 นายอรุโณทัย ขาวเลิศ

63123020803 นางสาวอัจริยาภรณ� ขันตี

63123020804 นางสาวทรัพย�ศิริ ชนะกุล

63123020805 นางสาวอัจราภรณ� สอนเมือง

63123020806 นายธีรวัฒน� ไชยศรีรัมย�

63123020807 นางสาวเยาวลักษณ� โคตะโน

63123020808 นางสาวนัฐนิชา บุญมีมาก

63123020809 นางสาวพิมพ�กนก กุนอก

63123020810 นายสิทธินนท� ประกอบดี

63123020811 นายธนวัฒน� กองเพชร

63123020812 นางสาวเบญจมาศ ข8าขันมะลี

63123020813 นางสาวธิดารัตน� ผลดี

63123020814 นางสาวขวัญทอง เพ็ญพิมพ�

63123020815 นางสาวอารีรัตน� มวลสุข

63123020816 นางสาวสุธิดา อรุโณทัย

63123020817 นางสาวแพรวพรรณ อุทัยมงคล

63123020818 นางสาวดารณี คํานึง

63123020819 นางสาวพัชรี คัทวี

63123020820 นายธงชัย ดวงแก,ว
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ระดับปริญญาตรี

63123020821 นางสาวช8อผกา ชิณวงษ�

63123020822 นายพงศธร ผิวทอง

63123020823 นางสาวพรทิพย� กลางประพันธ�

63123020824 นางสาวอธิติญา อ,วนศรีเมือง

63123020825 นายอําพล แก,วมณี

63123020826 นายวัชรนนท� จํานงกิจ

63123020827 นายอลงกรณ� ภูตะอินทร�

63123020828 นางสาวลาวัลย� ง้ิวสุวรรณ

63123020829 นางสาวอารยา ป<ญญาเหลือ

63123020830 นายศรัญ บุญขันธ�

63123020831 นางสาวเจนจิรา มาสังข�

63123020832 นายปริวัฒน� โพธ์ิขาว

63123020833 นางสาวรัชนิกา อุนาภาค

63123020834 นางสาวอุบลวรรณ เชื้อแก,ว

63123020835 นายรังสรรค� ชาติมนตรี

63123020836 นายอําพล ลายรินทร�

63123020837 นางสาวกนกนภัส ศรีประดับ

63123020838 นางสาวชฎาพร บรรบุผา

63123020839 นางสาวปาริฉัตร คงทน

63123020840 นางสาวสุภาพร บุญธรรม

63123020841 นายพูนสุข ปรางศรี

63123020842 นางสาวจิรัชยา ตรุวรรณ�

63123020843 นางสาวเกษฎา บุญสรรค�

63123020844 นายวัฒนา รัตนตรัย

63123020845 นางสาวจิดาภา เลาหวนิช

63123020846 นางสาวป<ทมาวรรณ ห8อคํา

63123020847 นายสุวัฒน� พิมพ�โช

63123020848 นายธนายุทธ ป:องกัน

63123020849 นางสาวสุภาดา คงเรียงศรี

63123020850 นายณรงค�ฤทธ์ิ กุลบุตร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020851 นางสาวลลิตา คําภูมี

63123020852 นางสาวสกุลวรรณ แสงใส

63123020853 นางสาวศิริรัตน� ชิณสิทธ์ิ

63123020854 นางสาวณัฐชนัญ นางาม

63123020855 นางสาวอรพินท� เกษหอม

63123020856 นางสาวพรศิรินทร� วงศ�กระโซ8

63123020857 นางสาวณัฐธิสา สลางสิงห�

63123020858 นางสาวสกุลรัตน� ดีวงศ�

63123020859 นางสาวอุไรรัตน� เข้ือท,าว

63123020860 นางสาวปภัสสร มังคละทน

63123020861 นายศุภลักษณ� ศรีพรหม

63123020862 นางสาวกฤตยา บุญลพ

63123020863 นางสาวนารีรัตน� พิลารัตน�

63123020864 สิบเอกฉัตรมงคล โพนทัน

63123020865 นายธนวัฒน� ชัดเจน

63123020866 นางมลิจันทร� คนซ่ือ

63123020867 นายศิวกร เจริญศรี

63123020868 นายณัฐพล สายแวว

63123020869 นายปณิธาน บุญสถิตย�

63123020870 นางสาวปานฤทัย คูณแรง

63123020871 นางสาววิชชุดา บุญดี

63123020872 นายวสันต� โล8ป:อง

63123020873 นางสาวสุรีพร เอกภักดี

63123020874 นางสาวพัชรีพร เกษหอม

63123020875 นายชนุตม� สุวรรโณดม

63123020876 นางสาวกัญญาวรัตน� ก่ิงกนก

63123020877 นางสาวปรียาพร ไชยนา

63123020878 นายวิวัฒน� พ่ัวพันธ�

63123020879 นางสาวจุฬาลักษณ� อุตรนคร

63123020880 นางสาวขวัญไพร หอมเย็น

หน,า 696 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020881 นางสาวพนารัตน� สัตยากุล

63123020882 นางสาวกฤตพร นามมงคล

63123020883 นางสาวทวณดา แสงนิล

63123020884 นางพัชราภรณ� อินเกตุ

63123020885 นายอาชว�สุพงศ� ขันแข็ง

63123020886 นางสาวรุ8งทิพย� มรกต

63123020887 นางสาวชุติมา สุจริต

63123020888 นางสาวพิชญานิน สวยศรี

63123020889 นางสาวธีรดา แก,วพรหม

63123020890 นายกล,าณรงค� เสกวงษา

63123020891 นายปJตุรงค� ดวงคํา

63123020892 นางสาวพิมพ�ชนก พาภักดี

63123020893 นางสาวพรรณกาญจน� พาณิชย�ศิริ

63123020894 นางสาวเสาวลักษณ� โสรธรณ�

63123020895 นายธราธร มุกดา

63123020896 นายไพรวรรณ� สอนคําเสน

63123020897 นางสาวหนูย้ิม วงศ�ขันธ�

63123020898 นางสาวชัชฎา ภรรยา

63123020899 นายสุรศักด์ิ รสหอม

63123020900 นางสาวนันทวรรณ สุวะจันทร�

63123020901 นายปริญญา จันทร�แก,ว

63123020902 นายนันทพงศ� สิงห�นวลคํา

63123020903 นายสถาพร หลาบคํา

63123020904 นางสาวกมล แสวงนาม

63123020905 นางสาวรัตนภรณ� ภาเรือง

63123020906 นายศุภนันท� อุทธา

63123020907 นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย�

63123020908 นางสาวชื่นจิตร ผูกจิตร

63123020909 นางสาวนฤมล โนนสังข�

63123020910 นายวีระ มีแสง

หน,า 697 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020911 นางสาวรพีกัญญ� รักสกุล

63123020912 นางสาวภัสสุดาทิพย� กุมภาพงษ�

63123020913 นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง

63123020914 นางสาวฐิติมา เหล8าลี

63123020915 นางสาวชนิญตยา ฉลองชัยสิทธ์ิ

63123020916 นางสาวสุธาสินี สมเสาร�

63123020917 นางสาวนัฐภรณ� วิริยะ

63123020918 นางสาวสุดา พร,อมจิตร

63123020919 นางสาวจีรวรรณ ใจองอาจ

63123020920 นายนฤพล สังสะนา

63123020921 นายหวันดาวุด และหมัน

63123020922 นางสาวจุติพร ทากุ

63123020923 นางสาวณัฐิดา พิมพ�ชัยศรี

63123020924 นายกวินพิชญ� เพลินจิตต�

63123020925 นางสาวกิตติมา วรรณโสภา

63123020926 นางสาวยุพิน จันทร�แก,ว

63123020927 นางสาวณัฐนิช บุญลาภ

63123020928 นางสาวศศิวิมล พันธ�วิไล

63123020929 นางสาวศิริวรรณ งามจันทร�

63123020930 นางสาวกมลวรรณ ยาวะโนภาส

63123020931 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร

63123020932 นางสาวพิมพ�พร จําปาพันธ�

63123020933 นางสาววิภาพร กุลศิริ

63123020934 นางสาวบุญฑริกา โกพลรัตน�

63123020935 นายกิจธนันท�ภณ เสถบุตร

63123020936 นางสาวอรุณี บุญเลิศ

63123020937 นางสาวณัฐกาญจน� สีหบุตร

63123020938 นางสาวสุดารัตน� ทองภูบาล

63123020939 นางสาวสุภาวดี พวงผ8าน

63123020940 นายสุรศักด์ิ คานทอง

หน,า 698 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020941 นายญาณวุฒิ บัวทอง

63123020942 นางสาวพิไลพร ผดุงกิจ

63123020943 นางสาวจุฑามาศ เทนคําปราบ

63123020944 นางสาวจุฑาภรณ� พรมสอน

63123020945 นางสาวรุ8งนภา ชูเลิศ

63123020946 นางสาวกินริน พิกุลศรี

63123020947 ส.อ.วัฒนศักด์ิ ดีพร,อม

63123020948 นายทศพร ผกาผาด

63123020949 นางสาวกัญวัลลภ� เวฬุวนารักษ�

63123020950 นางสาวสุชาวดี สายสมุทร

63123020951 นายอิทธิพัทธ� คงไทย

63123020952 นางสาวหทัยชนก รวมธรรม

63123020953 นางสาวอุบลวรรณ นาโพนงาม

63123020954 นางสาวพุทธรักษ� คําศรี

63123020955 นางพิณลดา โพธ์ิไทร

63123020956 นางสาวกนกนิภา โลหะกุล

63123020957 นางสาวนิติยา พรรณการ

63123020958 นางสาวพรสุดา หาญเสนา

63123020959 นางสาวปาริชาต โคกศรี

63123020960 นางสาวกานต�พิชชา โพธ์ิอุดม

63123020961 นางสาวกรุณา ผ8องสุข

63123020962 นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ�

63123020963 นางสาวภทรณรรญ ป<ญญาใส

63123020964 นางสาวนฤมล ศรีสงค�

63123020965 นางสาววิลาวัลย� แก,วพรหม

63123020966 นางสาวอัจฉรา วงษ�สารี

63123020967 นางสาวเบญจมาศ พาพานทาง

63123020968 นายมลเทียร ลาภสาร

63123020969 นางสาวจุฬาลักษณ� พิมพ�ทอง

63123020970 นายทวีป โพธ์ิศรี

หน,า 699 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123020971 นางสาวสุชานาถ พากเพียร

63123020972 นายวิชาญ อินนอก

63123020973 นางสาวชุติพร ธนะลําพองผล

63123020974 นางสาวพรสวรรค� ศรีโวหะ

63123020975 นางสาวศิริรัตน� พรหมบุตร

63123020976 นายขวัญชัย นาคยอง

63123020977 นายพีระฉัตร ทันตา

63123020978 นายนันทวัฒน� เนตรวงษ�

63123020979 นางสาวจริญญา มูลคร

63123020980 นายกฤษณัฎฐ� งามแพง

63123020981 นางสาวกนก พร แสนสุข

63123020982 นางสาวศิริจันทร� โพธิสนธ�

63123020983 นายนิคม ศรีดี

63123020984 นายอรุษ อินทร�ใจเอื้อ

63123020985 นางสาวป<ทมาวดี คูณสวัสด์ิ

63123020986 นายชวลิต บัวพรม

63123020987 นางสาวนิตยา ธรรมป<ต

63123020988 นายมิตรชัย ลักขนัติ

63123020989 นางสาวปลายฝน เชื้อหงษ�

63123020990 นายธีระศักด์ิ แสงป:อง

63123020991 นางสาวเสาวลักษณ� อรุณโรจน�

63123020992 นางสาวสุพัตรา ธีระบุตร

63123020993 นางรุ8งทิวา พูดดี

63123020994 นางสาวอิสรา พวงเกษ

63123020995 นายจักรกฤษณ� บุตรวงศ�

63123020996 นางสาวฤดี เสนาพันธ�

63123020997 นางสาวพนมพร ธานี

63123020998 นางสาวศรัญญา อินศรี

63123020999 นายพีระภัทร ศรีมันตะ

63123021000 นางสาวศิริพร ปาปะใน

หน,า 700 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021001 นางสาวอัจฉรา รุ8งเรือง

63123021002 นางสาวพิมพา ร8มศรี

63123021003 นางสาวพุธิตา ไพรจิตร

63123021004 นางสาวมารศรี วงค�วันดี

63123021005 นางสาวสุรึย�พร อุปถัมภ�

63123021006 นางสาวเสาวลักษณ� นุยอนรัมย�

63123021007 นางสาวพันธ�ทิพย� วิจิตร

63123021008 นางสาวสุนันทา ธรรมเจริญ

63123021009 นางสาวพอใจ ชุมเดือน

63123021010 นางสาวอรพรรณ พลีพรม

63123021011 นายพัฒนศักด์ิ แย,มศรี

63123021012 นางสาวนุชจรี พรหมอารักษ�

63123021013 นางสาวพัชรี เฉลิมชัย

63123021014 นางสาววิภาวดี ศรีชาเนตร

63123021015 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�แก,ว

63123021016 นายป<นวิทย� แสงขาวอาทิอร

63123021017 นางสาวพัชรินทร� มีสุข

63123021018 นางสาวจุฑารัตน� ใจสุข

63123021019 นางสาวพิกุล สุริยุทธ

63123021020 นางสาววิภาพร สายนะรา

63123021021 นางสาวจันทร�เพ็ญ คําสุจริต

63123021022 นางสาวพิชญานิน พิทยากูล

63123021023 นางสาวน้ําฝน ศรีสุระ

63123021024 นายวรการ ทองธิสาร

63123021025 นางสาวพัชรินทร� เทนโสภา

63123021026 นางสาวปJยะธิดา คําทวี

63123021027 ว8าที่ร,อยตรีหญิงกมลาภา ภูมิสุข

63123021028 นายมณเฑียร อ่ําพ่ึงอาตม�

63123021029 นายอภิชาติ สระน้ําเที่ยง

63123021030 นายอรรถพล วงสุเพ็ง

หน,า 701 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021031 นางสาวรัตนาพร บุญเสริม

63123021032 นางสาวสุชาดา ถ่ินขาม

63123021033 นางสาวปวีณา ช8วยชู

63123021034 นางสาววันทนี บุ,งทอง

63123021035 นายวิชัย จันทร�แก,ว

63123021036 นายรังสรรค� พันธ�พิบูลย�

63123021037 นางสาวพรกนก หงษ�เวียง

63123021038 นางสาววิจิตรา ฉันไฉย

63123021039 นางสาวสุนิษา พรรณา

63123021040 นายวาที ลิลาจันทร�

63123021041 นางสาวมนฑาณี ฉิมพลี

63123021042 นางสาวชัชรีพร ชามนตรี

63123021043 นายดนุพล บุญเย็น

63123021044 นายเปรม สายจันทร�

63123021045 นางสาวเกวลี เดโชชัยพร

63123021046 นางสาววิววรา บุรณะ

63123021047 นายหาญณรงค� ธรรมบุตร

63123021048 นายวิชญาพร อามาตมูลตรี

63123021049 นายอนันต� ป:องคํา

63123021050 นางสาวศิริลักษณ� แก,วมะ

63123021051 นายสันติภาพ เทพคําดี

63123021052 นางสาวกรภัทร� ปรากฎกล,า

63123021053 นางสาวพัชรี อัมพร

63123021054 นางสาวอรณัญช� ร,อยศรี

63123021055 นางสาวกฤษณา สาแก,ว

63123021056 นางสาวรุ8งดารา เมาหวล

63123021057 นายประกาศิต อรกูล

63123021058 นายภูเทพ แสงหอย

63123021059 นายวิษณุกร โฮมละคร

63123021060 นางสาวชุติมา ผาสุขนิต

หน,า 702 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021061 นายไพรัตน� ราชวันดี

63123021062 นายณฐกร คันธชาติ

63123021063 นางสาวพัชราภรณ� นวลศิริ

63123021064 นายปJยะนัฐ พลสุวรรณ

63123021065 นางสาวกฤติยา ศรีสอาด

63123021066 นางสาววิยะดา การะเกษ

63123021067 นางสาวนราภรณ� ธนูศร

63123021068 นางสาวปJยธินันท� สมรักษ�

63123021069 นางสาวมานิตา ห,องขวาง

63123021070 นางสาวพัชรานันท� ถ่ินขาม

63123021071 นางสาวธัญญรัตน� สุมา

63123021072 นางสาวจริยาภรณ� นิ่มดํา

63123021073 นายกรชนก เจริญนาม

63123021074 นายอภิสิทธ์ิ ยาวะรักษ�

63123021075 นางสาวเจษฎาพร จันทมงคล

63123021076 นางสาวพิมลวรรณ วงษ�ทิพย�

63123021077 นางสาวสุพัตรา รับขวัญ

63123021078 นางสาวเบญญทิพย� อิฐถารัตน�

63123021079 นายวิชัย แพงศรี

63123021080 นางสาวภัทราภรณ� เกษคํา

63123021081 นางสาวหวานตา การสอน

63123021082 นางสาวณัฐพร กมล

63123021083 นายวชิริวทย� ภูมิวงศ�

63123021084 นางสาวนฤทัย วงละคร

63123021085 นายชัยพฤกษ� ไพรบึง

63123021086 นางสาวศศิธร สุขจิต

63123021087 นายกฤษณา ศิริวิวัฒนกรกุล

63123021088 นางสาวอรวรรณ ทองจันทร�

63123021089 นางสาวณัฐณิชา หาญลือ

63123021090 นางสาวเปรมกมล แจ8มใส

หน,า 703 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021091 นางสาวณัฐธิดา อินทร�อ8อน

63123021092 นางสาวเจนจิรา จุฑาศักด์ิ

63123021093 นางสาวพัชรินทร� วรรณสุทธ์ิ

63123021094 นายอริย�ธัช พุฒิวัฒธนานนท�

63123021095 นางสาววรรณิสา ปJYนใจ

63123021096 นายอรรถพล มงคล

63123021097 นายเกียรติวิวัฒน� ถุระพัฒน�

63123021098 นางสาวนภารัตน� เพ็ชรด8านเหนือ

63123021099 นางสาวอุทุมพร โพธ์ิทอน

63123021100 นายพงศกร อินธิไชย

63123021101 นายนิดสันญ� วงษาม่ัน

63123021102 นายกิตติคุณ สูงเนิน

63123021103 นางสาวภณัทษญา สายทอง

63123021104 นางสาวนุชบา งามสุข

63123021105 นางสาวพัชราภรณ� ดวงอาจ

63123021106 นางสาวพรพิมล จันทา

63123021107 นายพิพัฒชัย สีแสด

63123021108 นางสาวปสุตา สิงห�ชมภู

63123021109 นายกิติคล คงราช

63123021110 นางสาวหทัยรัตน� ขันธ�พันธ�

63123021111 นายสุริยา ย่ิงวงค�

63123021112 นางสาวนฤมล สัจธรรม

63123021113 นางสาววนิดา สืบสิงห�

63123021114 นายวรเทพ บุญประกอบ

63123021115 นายณรงค� เหล็กงาม

63123021116 นางสาวสุภาพร กานัง

63123021117 นางสาววิไลวรรณ มัดชนา

63123021118 ส.ต.อ.เกริกฤทธ์ิ ประทุมทอด

63123021119 นางสาวสุวัจนี วันดี

63123021120 นางสาวยุวดี ยมย่ิง

หน,า 704 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021121 นางสาวณัฐชยา ไชโย

63123021122 นางสาววันทนา เหล8าโก[ก

63123021123 นางสาวศิริลักษณ� คําหาญาติ

63123021124 นายอมรเทพ ตาลหอม

63123021125 นายศักด์ิชัย กันธินาม

63123021126 นายอดิสรณ� มูลธิโต

63123021127 นางสาวจิราวรรณ สะอาด

63123021128 นางสาววิมลพันธ� ดวงประภา

63123021129 นายพลังธรรม ทองสุข

63123021130 นางสาวอภิรดี เอมโอษฐ

63123021131 นายรวีโรจน� แนนดี

63123021132 นายภาวัต ท,าวธงชัย

63123021133 นายเกียรติพงศ� เรืองเกษม

63123021134 นางอินทิรา อินทร�สําราญ

63123021135 นางสาวกชณิภา วลัยศรี

63123021136 นางสาวจุฑาทิพย� เสตะพยัคฆ�

63123021137 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณพรม

63123021138 นางสาวรัชฎาพร วงค�สุข

63123021139 นางสาวอรอุมา ชมปากเกลี้ยง

63123021140 นางสาววราภรณ� จิตต�วอง

63123021141 นางสาวนิชาภา ผิวสุวรรณ

63123021142 นางสาวนภัสนันท� ภูศิริ

63123021143 นางสาวนิตยา สุขชาติ

63123021144 นายกิตติพงศ� สายลวดคํา

63123021145 นางสาววรรณกานต� วงศ�จันทร�

63123021146 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีบุตร

63123021147 นางสาวธัญภรณ� ผลขาว

63123021148 นางสาวสุพัตรา ตองติดรัมย�

63123021149 นายศุภกิตต์ิ ธยาธรรม

63123021150 นายณัฐพงษ� คําพรม

หน,า 705 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021151 นางสาววริศรา ศรีขาว

63123021152 นายทัตพงศ� เศวตสุริยานนท�

63123021153 นางสาวอรุโณทัย ดวงมาลย�

63123021154 นายวรวุฒิ โพธ์ิหิรัญ

63123021155 นางสาวเลิศลักษณ� วงษ�ศรีมี

63123021156 นางสาวสุภัค สีลากุล

63123021157 นางสาวนภาพร แก,วละมุล

63123021158 นางสาวอุมาพร กลิ่นบัว

63123021159 นางสาวภัทจารี ผลดี

63123021160 นางสาวอาริยะ บัวแย,ม

63123021161 นายธนาวุฒิ กองวงษา

63123021162 นางสาวภัทราวดี ศิริขันธ�

63123021163 นางสาวจํานงค�ลักษณ� ป<]นทอง

63123021164 นางสาวสิริลักษณ� อาจหาญ

63123021165 นางสาวอิสราภรณ� อังคะสี

63123021166 นางสาวกฤติยา ยุวมิตร

63123021167 นางสาวฐานะมาศ เมฆบุตร

63123021168 นางสาวเบ็ญจวรรณ สุวะศรี

63123021169 นายชัยวัฒน� วังคะฮาด

63123021170 นางสาวชิดชนก บุสุวะ

63123021171 นายชวลิต ภูธร

63123021172 นางสาวสิริกร มะโนวรณ�

63123021173 นางสาวสิริรัตยา แก8นก8อ

63123021174 นายสุทธิพงษ� แก,วกอ

63123021175 นางสาวพัชราภรณ� หาระรัตน�

63123021176 นายเชษฐา พิตะพันธ�

63123021177 นางสาวศศิธร ไม,หวัน

63123021178 นายนิวัฒน� สายยุทธ

63123021179 นางสาวจุฑารัตน� วันชูเชิด

63123021180 นายปฏิภาน นิลแสง

หน,า 706 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021181 นางสาวสุภิกา ละเริงรัมย�

63123021182 นางสาวกรรณิการ� ปลายเนตร

63123021183 นางสาวพรทิพย� กันสัตรู

63123021184 นางสาวรจรินทร� เฉลียวธรรม

63123021185 นางสาวศิรดา วงศ�เมือจันทร�

63123021186 นางสาวณัฐริกา กมลรัตน�

63123021187 นางสาวพัชรินทร� ธนฤทธ์ิไพศาล

63123021188 นางสาวพิมพ�วดี หวังดี

63123021189 นายภาณุวัฒน� สารพล

63123021190 นางสาวลัดดา ตุ,มทอง

63123021191 นางสาวปูชิตา น้ําแย,ม

63123021192 นางสาวฐาวรี ยาสิทธ์ิ

63123021193 นางสาวพลอยนภา โยลัย

63123021194 นางสาวกิรติ มะเด่ือ

63123021195 นางสาวกัญญา พันธ�เพชร

63123021196 นายรัฐธรรมนูญ ทองหม่ืน

63123021197 นางสาวดุษฎี นันทะวงค�

63123021198 นางสาวสุพรรณศรี เงาศรี

63123021199 นางอนรรฆิยา มีดี

63123021200 นางสาวลลิตา สมบูรณ�

63123021201 นางสาวขวัญชนก สุภิษะ

63123021202 นางสาวมณีรัตน� จุฬา

63123021203 นางสาวกนกกาญจน� สังข�โพธ์ิ

63123021204 นายวัชริศ จึงธนวงศ�

63123021205 นางสาวธัญนันธ� ทําพนมพิบูลย�

63123021206 นางสาวชริตา โทพิลา

63123021207 นายอธิชาติ อมรวงศ�

63123021208 นางสาวณภาภรณ� แดงทน

63123021209 นางสาวน้ําฝน นิตุธร

63123021210 นายพุทธวัฒน� รักปลื้ม

หน,า 707 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021211 นายธราดล สุโโยธา

63123021212 นางสาวอัจฉรา ไชยพร

63123021213 นายธวัชชัย ใหญ8รัก

63123021214 นายสมพร ปริลา

63123021215 นายวัชรการ การะเกษ

63123021216 นางสาวอนุสรา ศาลางาม

63123021217 นางสาวตวงรัตน� สาระพันธ�

63123021218 นายจักรภัทร สืบแก,ว

63123021219 นายชาตรี รุ8งแสง

63123021220 นางสาวสิรินทร� หมวดแก,ว

63123021221 นางสาวชลธร ธรรมคุณ

63123021222 นางสาวมุตินันท� โสมเกษตรินทร�

63123021223 นางสาวสุดารัตน� วัดถุมา

63123021224 นางสาวนันทนัช ยอดพูน

63123021225 นางสาวอิศราภรณ� แก,วพวง

63123021226 นางสาวบุษรินทร� ศิริภา

63123021227 นางสาวจุติธิดา บํารุงทรัพย�

63123021228 นางสาวกนกวรรณ ภาคภูมิ

63123021229 นางสาววรกมล เชียงไขแก,ว

63123021230 นายอัษฎาวุฒิ หล,าศรี

63123021231 นางสาวอรพรรณ แก,ววิเศษ

63123021232 นางสาวอริสรา โคทังคะ

63123021233 นายพีรภัทร� เลิศรัตนาวดี

63123021234 นางชนาพร รัตนแสง

63123021235 นางสาวสุจิตรา จันชารี

63123021236 นางสาวกมนณัทธ� ชิณวงษ�

63123021237 นางสาวชัชฎาภรณ� เนียมพันธ�

63123021238 นางสาวกรรณิกา สะอาดเอี่ยม

63123021239 นางสาวณิชนันทน� การะพันธ�

63123021240 นางสาววิภาพร ดวงสินธุ�

หน,า 708 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021241 นายวิทยา ศิระฉายา

63123021242 นางสาวทิชาวรรณ คําภู

63123021243 นายวงศกรณ� ดีดวงพันธ�

63123021244 นางสาวตรีรัตน� ก,อนแก,ว

63123021245 นางสาววลดา คุณวาที

63123021246 นายอานนท� บุญพุท

63123021247 นายเกียรติศักด์ิ เเสงสุวรรณ�

63123021248 นางสาวไพจิตตรี เจริญทรัพย�

63123021249 นายณัฐพงศ� นาสารีย�

63123021250 นายนิพนธ� สีวิลาศ

63123021251 นางสาวสิริภัทร� แสวงศรี

63123021252 นางสาวปรียานุช ผิวนวล

63123021253 นางสาวลักขณา บุญชิด

63123021254 นายประจวบ ยอดสิงห�

63123021255 นางสาววรรณี มีวงค�

63123021256 นายกันตภณ พวงพันธ�

63123021257 นางสาวศิรินารถ ธุระกิจ

63123021258 นางสาวสุทธิดา บุตรบุรี

63123021259 นางสาวศันศนีย� ศุภษร

63123021260 นางสาวพันธ�ประภา พินนาขิเลย�

63123021261 นางสาวดวงดาว บุญท8วม

63123021262 นางสาวนัญธรัตน� วิกรัยพัฒน�

63123021263 นางสาวประเพ็ญศรี จักร�วงค�

63123021264 นางสาวรัตธิดา อินทอง

63123021265 นางสาวกมลชนก ธนาวิวัฒน�ชัยกุล

63123021266 นางสาวมาลี ธีสุระ

63123021267 นางสาวสุริตา ทองขาว

63123021268 นางสาวมานิดา นามมนตรี

63123021269 นางสาวอารยา พิมพ�ทอง

63123021270 นางสาวเพชรรัตน� ศรีบุญเรือง

หน,า 709 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021271 นางสาวปนัดดา นครชัย

63123021272 นางสาวอัจฉราภรณ� สารพัฒ

63123021273 นางสาวชุติมา ดอกดวง

63123021274 นายกาลตุลา เพ็งแจ8ม

63123021275 นางสาวกมลรัตน� สันตวง

63123021276 นางสาวณัฐกานต� ดวงแก,ว

63123021277 นายณัฐพล สุทธิ

63123021278 นางสาวจิราภรณ� ทวีพงษ�

63123021279 นางสาวศุภรดา ศรีบุญเรือง

63123021280 นางสาววิภาวรรณ วงษ�ขันธ�

63123021281 นางสาวอาทิตยา พิมพ�เพ็ง

63123021282 นางสาวสุลิษา นาแพง

63123021283 นางสาวชวาลิน โนภาศ

63123021284 นายชัยวรวุธ มีศรี

63123021285 นางสาววรรณิศา โกสีลา

63123021286 นายจตุพร สาระโท

63123021287 นายธีระวัช แดงชาติ

63123021288 นางสาวนัทธิตรา พงษ�กลัด

63123021289 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองแก,ว

63123021290 นางสาวกุลฤดี ประดุจชนม�

63123021291 นางสาวอัสราภรณ� วิเศษ

63123021292 นางสาวภัทราพรรณ นามวงษ�

63123021293 นางสาวจิราพร หมุนแพง

63123021294 นางสาวปริมประภา บุดดาวัน

63123021295 นายธนิษฐ� เติมมี

63123021296 นางสาวสุทธิดา ศิริปU

63123021297 นางสาวศิริพร โถแก,ว

63123021298 นางสาวประภัสสร นิลทะราช

63123021299 นางสาวละอองดาว นิวงษา

63123021300 นางเจษฎาภรณ� ศรีโพนทอง

หน,า 710 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021301 นายศราวุฒิ เสวิสิทธ์ิ

63123021302 นายวีระชาติ คําเข่ือง

63123021303 นางสาวนภาพร วิเศษพงษ�

63123021304 นายวรายุทธ ปJยะศุภฤกษ�

63123021305 นางสาวศิริยากร ต[ะกาบโค

63123021306 นายปรัชญา ตZาตา

63123021307 นางสาวปรียาวรรณ ปริปุรณะ

63123021308 นางสาวสุธาสินี ศรีแจ8มใส

63123021309 นางสาวอรยา การินทร�

63123021310 นางสาวสุธิตา กันหาวัน

63123021311 นางสาวภัทรสุดา ศุภโคตร

63123021312 นางสาวรัชดา เทพอาษา

63123021313 นายเดวิทย� หนูทิพย�

63123021314 นางสาวมุดตา จันทร�เทวา

63123021315 นางสาวมนัสวี อุทัยดา

63123021316 นายประเสริฐ สายแสงจันทร�

63123021317 นายวิโรจน� อินปาว

63123021318 นายทศพร แก,วเหมือน

63123021319 นายอาคม ต,นโพธ์ิ

63123021320 นางสาวแพรวนภา เทพรินทร�

63123021321 นายจักรีวงค� บุญพอ

63123021322 นางสาวณัฐสุดา แก,วกัณหา

63123021323 นางสาวปJยรัตน� อาจวิชัย

63123021324 นางสาวอิรวดี ผางพันธ�

63123021325 นางสาวนิศารัตน� บัวลา

63123021326 นางสาวจิรภา จันทร�หอม

63123021327 นางสาวชัชฎาภรณ� สูงสง8า

63123021328 นายผดุBBBBBBBงสิทธ์ิ อุปชัย

63123021329 นางสาวลัดดา จันทร�พูล

63123021330 นางสาวอรยา กําเนิดสิงห�

หน,า 711 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021331 นางสาวยุพารัตน� อดิธนากร

63123021332 นางสาวอัจฉรา บุญส8ง

63123021333 นายสุเมฆ มีพันธ�

63123021334 นายกิระติ นวะนิยม

63123021335 นายปรีชา บุญมานพ

63123021336 นางสาวหัทยา พิกุลศรี

63123021337 ว8าที่สิบเอกหญิงกันยกร คูณแก,ว

63123021338 นางสาวอริญญลักษณ� ผันกระโทก

63123021339 นางขนิษฐา อภัยโส

63123021340 นางสาวอินทุอร มุสิกะคง

63123021341 นางสาวป<ทมาภรณ� นพพรถิรชัย

63123021342 นางสาววรรณภา พลศรี

63123021343 นางสาวสุวิกานต� แก,วบริบัตร

63123021344 นางสาวมาลิณี พ่ึงตน

63123021345 นางสาวอาริษา นาคโดด

63123021346 นายวิทวัส บุญไทย

63123021347 นางสาวศิริโสภา อรกุล

63123021348 นายธนาวัฒน� ทวี

63123021349 นางสาวศิริภัทร� หาสํารี

63123021350 นางสาวป<ณณพร รุกขวัฒนาชน

63123021351 นางสาวบัวบุษกร สอนคําปน

63123021352 นางสาวอารีรัตน� มหาอ,ม

63123021353 นางสาวนัฎภรณ� สร,อยมาลุน

63123021354 นางสาวจิรายุ บุญทวี

63123021355 นางสาวอารียภร ทะบุระกรณ�

63123021356 นายภักพงษ� พันธ�จันทร�

63123021357 นางสาวนภัสวรรณ ป<ชชาเขียว

63123021358 นางสาวศิรภัสร บุญพร,อม

63123021359 นางสาวลัดดาวัลย� รากวงษ�

63123021360 นายธเนศ พินธะ

หน,า 712 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021361 นายนัฐพงษ� กลางไชย

63123021362 นายภัทรพงษ� วงศ�โยธา

63123021363 นางสาวจิราพร ศิริแสน

63123021364 นางสาวณัฐภัชศร โพธาราม

63123021365 นายธิติสรร เทพพิทักษ�

63123021366 นางสาวศศิธร จันทร�ทรง

63123021367 นายภีมพัจน� สินธุประสิทธ์ิ

63123021368 นางสาวทิพวัลย� ซําบุญมี

63123021369 นายวรุตน� เเพงดี

63123021370 นายอดุลย� คําจันทร�

63123021371 นางสาวปรีณาพรรณ พรมทา

63123021372 นางสาวอรญา เหมือนมาตย�

63123021373 นายถวิล สุขสิมมา

63123021374 นายธวัชชัย โชติบุตร

63123021375 นางสาวนภาพร โชติพันธ�

63123021376 นางสาวพัชรพร ทากุ

63123021377 นางสาวประภาพรรณ จอมใจทิปJ

63123021378 นายชนม�พิพัฒน� ค,าคล8อง

63123021379 นางสาวกัญญารัตน� บุญอ8อน

63123021380 นายสุริยันต� ปกป:อง

63123021381 นายภาคภูมิ สมานชม

63123021382 นางสาวสุทิศา บุญสุข

63123021383 นางสาวเพียงนภา นิลวรรณาภา

63123021384 นางสาวพิกุลทอง นารี

63123021385 นายนภดล ณ อุบล

63123021386 นางสาวณัชชา เศรษฐกิจ

63123021387 นางสาวอัญชนา สุริยเลิศ

63123021388 นายชาญยุทธ บุญรักษ�

63123021389 นางสาวเจวดี ศรีวงษ�

63123021390 นายวทัญVู กระจ8าง

หน,า 713 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021391 นางสาวศิลปWศุภา วงษ�ศิลปW

63123021392 นางสาวอภิญญา ผิวหอม

63123021393 นายประกาศิต โสภากุล

63123021394 นางสาวณัฐมล พลแก,ว

63123021395 นายสุรชาติ ผิวทอง

63123021396 นายศตวรรษ ไชยมงค�

63123021397 นางสาวสุปรีดา ยุพิน

63123021398 นางสาวเบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข

63123021399 นางสาวทิวาพร ดอนศิลา

63123021400 นางสาวณัฐสุดา งอมสงัด

63123021401 นางสาวรวิสรา ปรินแคน

63123021402 นางสาวทิพย�วิมล สมพงษ�

63123021403 นายป<ญญา กล8อมป<ญญา

63123021404 นางสาวพรทิพย� วังมนตรี

63123021405 นางสาวอภิชญา ช8วยชู

63123021406 นางสาวรุ8งฤดี ผ8องแผ,ว

63123021407 นางสาวอินทิรา ทาราศรี

63123021408 นางสาวสมฤดี ฉวีวงษ�

63123021409 นางสาวมินทรา สําหรับชื่อ

63123021410 นางสาวเสาวลักษณ� คําแพง

63123021411 นางสาวสมหญิง วุฒิพรหม

63123021412 นายณัฐวุฒิ โสรเนตร

63123021413 นายธนู ทองนาค

63123021414 นางสาวสิรินันท� จันปุQม

63123021415 นางสาวปJยาพัชร สาระ

63123021416 นางสาววิภา ศิริพัฒน�

63123021417 นางสาวม่ิงขวัญ วระโพธ์ิ

63123021418 นายสถาพร เรืองรุ8ง

63123021419 นางสาวนริศรา สุพร

63123021420 นางสาวเสาวลักษณ� พิลาวุฒิ

หน,า 714 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021421 นางสาวสุวณี ภูมลี

63123021422 นางสาวสิริขวัญ คําแพงดี

63123021423 นายวีระชาติ ดีคําพันธ�

63123021424 นางสาวอัจฉราวรรณ จักษุกรรฐ�

63123021425 นางสาวปณัฐต�ดา ตามบุญ

63123021426 นางสาวพิไลวรรณ แสนทวีสุข

63123021427 นางสุจิตตรา เมืองคง

63123021428 นายชัยโชค สมบัติ

63123021429 นางสาวสุนิดา คงงาม

63123021430 นางสาวฉัตรฑริกา เวชคง

63123021431 นางสาวศรัญรัตน� ธานี

63123021432 นายณัฐพงษ� พลหาญ

63123021433 นางสาวสุพัตรา เครือสุวรรณ

63123021434 นางสาวจินตหรา บูชาพันธ�

63123021435 นายกรกฎ ขาวศรี

63123021436 นางสาวพัทธานันท� ต้ังศรีทอง

63123021437 นางสาวกัญญาวรรณ บุตรชัย

63123021438 นางสาวปริมปภาภรณ� บุตรศรี

63123021439 นายอลงกรณ� นามโคตร

63123021440 จ8าเอกไสว สายทอง

63123021441 นางณัฐรินีย� พิมพะสอน

63123021442 นายกมล ทับหัวหนอง

63123021443 นายสุรชัย นันทพันธ�

63123021444 นางสาวกัญญาวีร� สมคิดเสมอ

63123021445 นางสาวอุไรพร จันทพันธ�

63123021446 นายประพรวิทย� อนุวรรณ

63123021447 นายสุวัฒน� วรรณโสภา

63123021448 นายก,องภพ อุ8นใจ

63123021449 นายเก8งกาจ ทิพอาจ

63123021450 สิบเอกประกาศ ผิวอ,วน

หน,า 715 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021451 นายศตวรรษ ไร8สงวน

63123021452 นางสาวฐิติพร ฐิติป<ญโยภาส

63123021453 นางสาวประภัสสร ประมูลอรรถ

63123021454 นางสาวกานต�ติมา ใสศรีจันทร�

63123021455 ว8าที่ ร.ต.หญิงศิริพร มังษา

63123021456 นางสาวมณฑาทิพย� พูลสวัสด์ิ

63123021457 นางสาวตุ[กตา โตนันต�

63123021458 นางสาวศิรประภา ออมอด

63123021459 นายปริธาน ศรีถาการ

63123021460 นางสาวนันทิยา ไชยเพชร�

63123021461 นางสาวเกศดาภรณ� เหลือมพล

63123021462 นางสาวสุธาสินี ถาวร

63123021463 นางสาวรุ,งกาญจน� สมบูรณ�

63123021464 นางสาวประกายดาว ปะนิทานัง

63123021465 นายพีระพล เวียงคํา

63123021466 นายกิตติศักด์ิ แก,วสนิท

63123021467 นางสาวสุภัสสร ดุจดา

63123021468 นางสาวชัญญนุช กุลนาดา

63123021469 นางสาวธนาพันธ� ผ8องไพบูลย�

63123021470 นางสาววิลาวัณย� มีรสล้ํา

63123021471 นายเจฏษฎา สุขสาย

63123021472 นายสุนทร พงษ�เพชร

63123021473 นางสาววนิษา เนาว�มณีฐญาณ�

63123021474 นางสาวทิพย�วิมล วรรณงาม

63123021475 นางสาวกมลชนก ดวงประภา

63123021476 นางสาววิภาพร พิมพ�โคตร

63123021477 นางสาวสุพรรษา สาหมาน

63123021478 นางสาววรดา เหมแดง

63123021479 นางสาวนราวดี ศรีพราย

63123021480 นายณัชภัฏ แสนณรงค�

หน,า 716 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021481 นางสาวพิจิตรา คงเมือง

63123021482 นายเกรียงไกร มุทาพร

63123021483 นางสาวภนิตา บุญมา

63123021484 นางสาวทิพย�สุดา ศรีลาชัย

63123021485 นางสาวจิราภรณ� เนตรวงค�

63123021486 นางสาวเอมอร แทนคํา

63123021487 นางสาวพิชญาภา สําโรงแสง

63123021488 นายพชรภัทร ขันธวิชัย

63123021489 นางสาวศิริวิภา จันทร�วิเศษ

63123021490 นายวิทยา เศรษฐพรมรินทร�

63123021491 นางพัชรา เทียกโฮม

63123021492 นายเอกชัย สุรวิทย�

63123021493 นางสาวสุทธิดา สิทธิการ

63123021494 นางจารุวรรณ สิงหะตา

63123021495 นางสาวแสงระวี จันแจ8ม

63123021496 นายวันทา ศรัทธา

63123021497 นายธิเบศร� เวชสวัสด์ิ

63123021498 นางสาวจุฑารัตน� คําหวล

63123021499 นางสาวภัคจิรา ทองดี

63123021500 นายกฤษฎา สอนวงษ�

63123021501 นางสาวศุภิสรา สามารถ

63123021502 นายศตวรรษ บัวดก

63123021503 นางสาวอรอนงค� บุญแต8ง

63123021504 นายธีระชนนท� ชัยบุตร

63123021505 นางสาวกฤษณา เอกพันธ�

63123021506 นางสาวสุชานุช สุรเสียง

63123021507 นางสาวจุฑาทิพย� วิเศษโวหาร

63123021508 นางลัดดาวรรณ อินทสิน

63123021509 นางสาวอรวรรณ ศรีสมเชื้อ

63123021510 นางสาวมาลี นรินทร�จันทร�

หน,า 717 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021511 นายภีรวัฒน� พรมขุนทด

63123021512 นางสาวเบญจวรรณ ศรีหะจันทร�

63123021513 นายชัยวัฒน� ไขระวิ

63123021514 นายชฎิลเดช อ,วนแก,ว

63123021515 นางสาวกมลชนก การกล,า

63123021516 นายกฤษฏลักษณ� ผิวเงิน

63123021517 นางสาวเกษร ยวนใจ

63123021518 นางสาววรรณพร บัวชุม

63123021519 นายศักด์ิสิทธ์ิ พงษ�จํานงค�

63123021520 นางสาวนัฏฐา ทองดี

63123021521 นางสาวนันทนา บุญครอง

63123021522 นางสาวกนกอร คูณสุข

63123021523 นางสาวรักษิณา สนุกพันธ�

63123021524 นายธนวัชชีวิน พิริยรัตนชัย

63123021525 นางสาวเมตตา ไชยสุระ

63123021526 นางสาวอนุธิดา โพสุวรรณ

63123021527 นายณัฐวัสส� ประมูลพงศ�

63123021528 นางสาววัชราภรณ� ดวงทอง

63123021529 นางสาววนัชพร อุดรพันธ�

63123021530 นางสาวชัญญา นามวงษ�

63123021531 นางสาวสุทัศนา ดนัยรุ8งรัตน�

63123021532 นางสาวสุดารัตน� สีหานัด

63123021533 นางสาวกันติชา สุนทรา

63123021534 นางสาวปJยานุช พามา

63123021535 นางสาวอรุณรัตน� พิมพะนา

63123021536 ว8าที่ร,อยตรีอัครพงษ� ศรีสังวาลย�

63123021537 นางสาวอรริยา กีดกัน

63123021538 นายเมธาวิทย� ชัยกิจนําธร

63123021539 ว8าที่ ร.ต.หญิงวริศรา มะลิต,น

63123021540 นางสาวอริสา บุญลือ

หน,า 718 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021541 นางสาวธัญญรัตน� สุขเกษม

63123021542 นายทองคูณ คัดทวี

63123021543 นางสาวพิมพ�พร ทะสี

63123021544 นายสันติ สุขสวน

63123021545 นางสาวเพชรมณี ศรีวิเศษ

63123021546 นางสาวปรางทิพย� วงษ�ละคร

63123021547 นางสาววนัชภรณ� แย,มไสย�

63123021548 นางสาวสุภัสรา ผลาเลิศ

63123021549 นางสาวพรนภา ลาภา

63123021550 นางสาวจิราพรรณ พรมแพง

63123021551 นางสาวมัทนา บุญสมยา

63123021552 นางสาวอุบลวรรณ พันธ�วิไล

63123021553 นางสาวสุจิณณา ก,อนคํา

63123021554 นางสาววิราวรรณ คําเพราะ

63123021555 นายประดิษฐ� อภัยศิลา

63123021556 นายจิระวัตร วระภาพ

63123021557 นายภัทรพล ไตรพิธสมบัติ

63123021558 นางสาววิจิตรา คําโท

63123021559 นางสาววนัชพร ภัทรธโนดม

63123021560 นางสาวสุธิกาญจน� มีธรรม

63123021561 นางสาวปภัสรา ไชยวรรณ

63123021562 นางสาวนภาพร ผลาเลิศ

63123021563 นางปวริศา พิกุล

63123021564 นางสาวอาทิตยา คนขยัน

63123021565 นายธีรวัฒน� วะเรือน

63123021566 นางสาววีราภรณ� คูณผล

63123021567 นางสาวณัฐนิชา สุดามาตย�

63123021568 นายวีรยุทธ แสงทอง

63123021569 นางสาวถิราภรณ� ทองไทย

63123021570 นายกิตติชัย พุทธวงษ�

หน,า 719 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021571 นางสาวจุฬาลักษณ� ไชยสิทธ์ิ

63123021572 นางสาวนุจรินทร� แสงประจักษ�

63123021573 นางสาวนิรชา บุญประกอบ

63123021574 นางสาววันวิสา พันตาเอก

63123021575 นายศุภฤกษ� สุวรรณิกา

63123021576 นายวิระวงค� คําแดงไสย�

63123021577 นายไกรยศ คําอ,อ

63123021578 นายวรวุฒิ อนุชาติ

63123021579 นางสาวธัญญการน� บุญเติม

63123021580 นางจรินทรา คงทิพย�

63123021581 นายสุภชัย กลิ่นศรีสุข

63123021582 นางสาววิลาวัลย� ประชุมชัย

63123021583 นางสาววรัชยา อามาตย�เสนา

63123021584 นายรัชกฤช พุฒิพรมงคล

63123021585 ส.ต.อ.กฤตภาส โคตรพันธ�

63123021586 นายนุภากร ศาลางาม

63123021587 นางสาวกนกวรรณ ประทุมวัน

63123021588 นายภัคภูมิ ดวงรัตน�

63123021589 นางสาววารุณี ตามพันธ�

63123021590 นางสาววีรยา เรืองสวัสด์ิ

63123021591 นางวัลยาภรณ� ศักดา

63123021592 นางสาวญาณิศฐา โยนก

63123021593 นางสาวเกศแก,ว เจริญสุข

63123021594 นางสาวปราชญาพัชร� พิมพ�หล8อ

63123021595 นางสาวจีรพร คุ,มสุวรรณ�

63123021596 นางสาวอัญชลี พลแก,ว

63123021597 นางสาวจิราพรรณ อยู8คง

63123021598 นายป<ญญา จันทรวัติ

63123021599 นางสาวชิดชนก บุษบงค�

63123021600 นางสาวพิศมัย ใจดี

หน,า 720 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021601 นางสาวพรภิมล วงศ�สง8า

63123021602 นางสาวพรพิศ แพงสุ8ย

63123021603 นางสาวกัลยา คําตัน

63123021604 นางสาวยุพิน อินทร�โสม

63123021605 นางสาวปาริฉัตร พินิจวิญVูภาพ

63123021606 นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ�

63123021607 นางสาวปรารถนา ทองดา

63123021608 นางสาวณัฏฐณิชา บุญกาญจน�

63123021609 นางสาวศิรดา อัคศรี

63123021610 นางสาวจีระนันท� ชัยพิศิษฐ�

63123021611 นายภานุวัฒน� ลําดวนหอม

63123021612 นายธันวา พันธุชาติ

63123021613 นายวิษณุ เศรษฐมาตย�

63123021614 นายปฐมพงศ� จันทร�กลับ

63123021615 นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข

63123021616 นางสาวชมพูนุช แซ8ลี้

63123021617 นางสาวเนตรนภา คนกล,า

63123021618 นายนบนที น,อยม่ิง

63123021619 นางสาวภัทรวดี บูรณ�เจริญ

63123021620 นางสาวเพ็ญวิไล หุ8นทอง

63123021621 นายสมเกียรติ โชควิบูลย�ชัย

63123021622 นางสาวกฤติยา อินมะโรง

63123021623 นางสาวลัดดาวัลย� ณ เมืองลักษ�

63123021624 นางสาวอรทัย สีสัน

63123021625 นางสาวนิภาพร จิตนอม

63123021626 นายวัฒนา ทองเทียบ

63123021627 นายสิทธิเดช ดวงชัย

63123021628 นางสาวปาลิดา สมงาม

63123021629 นายอลงกต หนองขุ8นสาร

63123021630 นางสาวอภิญญา พุฒพวง

หน,า 721 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021631 นายกุลธวัช สุภาพรหม

63123021632 นางสุณิชา สุขอุทัย

63123021633 นางสาววราภรณ� ฤทธ์ิผล

63123021634 นางสาวณิชาภัทร แพงเนตร

63123021635 นางสาวสินีวิลา พันแสน

63123021636 นายณัฐวุฒิ หงษ�จันทร�

63123021637 นางสาวภาวิณี ทารัตน�

63123021638 นางสาวกุลธิดา แน8นอุดร

63123021639 นางสาวศุภธิณี กอสุระ

63123021640 นางสาวชนาพร ดวงจําปา

63123021641 นางสาวจุฬากรณ� กําเนิดสิงห�

63123021642 นายอัฐพล เทวราช

63123021643 นางสาวกนกพร ถีระมัด

63123021644 นายสีพร โสดก

63123021645 นางสาวอัมพร สุภารี

63123021646 นางสาวอารBีรัตน� ศรีพิทักษ�

63123021647 นางสาววรุณี อินทะรีย�

63123021648 นางสาวสุธิดา แซ8ต้ัง

63123021649 นางสาวอมรรัตน� อินนอก

63123021650 นางสาวสิรินินันท� แสงทอง

63123021651 นางสาวชุติวรรณ มหาวงศ�

63123021652 นางสาววิภาดา พลยุทธ�

63123021653 นายธีรนันท� วงศ�จอม

63123021654 นางสาวปJยวดี อินทะนะ

63123021655 นางสาวมาริษา อะตะกุมมา

63123021656 นางสาวพรอุมา คณาพัฒน�

63123021657 นางสาวเกวลี กรไกร

63123021658 นายชัยชาญ ฉีมารัตน�

63123021659 นางสาวศิริพร กัณหารินทร�

63123021660 นางสาวกมลชนก เยนา

หน,า 722 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021661 นางสาวพรกมล ศรีเลิศ

63123021662 นายธนกฤต กุลธิ

63123021663 นางสาวประพิมพรรณ หันจรัส

63123021664 นายนิติรักษ� ทองน,อย

63123021665 นางสาวสายสุดา พรหมทา

63123021666 นางสาวศิริลักษณ� ปริวันทะโก

63123021667 นางสาววนิดา เชาวะรัตน�

63123021668 นางสาวสุจิตรา ชาติงาม

63123021669 นางสาวนนท�ชนก โคตพันธ�

63123021670 นางสาวพรรณศิริ ศิริเกษ

63123021671 นางสาวอัจฉราพรรณ โสภาลุน

63123021672 นางสาวจิตราวดี เกิดศิริ

63123021673 นางสาวอรพรรณ บุญยะมาตย�

63123021674 นางสาวสิริญาภรณ� พิมพันธ�

63123021675 นางสาวการะเกษ ใหญ8ย่ิง

63123021676 นางสาวลัดดาวรรณ อุ8นคํา

63123021677 นางสาวนุชนาฏ ขันซ,าย

63123021678 นางสาวนัชชา โยธานัก

63123021679 นายอามร สิทธินุกูล

63123021680 นางสาวจันจิรา นักบุญ

63123021681 นางสาวสุภาพร เพียะวงค�

63123021682 นายธีรพงษ� เเก,วงาม

63123021683 ว8าที่ ร.ต.สรรพสิทธ์ิ บุญไพโรจน�

63123021684 นางสาวชาวดี สีดํา

63123021685 นางสาวรัตนากร สมอาษา

63123021686 นายภูริณัฐ สระโสม

63123021687 นางสาวสิริภัค ทัศนสําราญ

63123021688 นางสุรดา ไชยศรี

63123021689 นางสาวรัตนา ขวานทอง

63123021690 นายฐิติวุฒิ จันทํา

หน,า 723 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021691 นายอนุรักษ� สุทธิประภา

63123021692 นายเกียรติศักด์ิ รางเงิน

63123021693 นางสาวกุลธิดา ฟ:องเสียง

63123021694 นางสาวอัยยา อุป<ญญ�

63123021695 นายกรรชัย แก,วริมขวา

63123021696 นางสาวนภาพร บาลนาคม

63123021697 นางสาวกมลชนก วงศ�อํามาตย�

63123021698 นางสาวพฤกษา วงษ�ขันธ�

63123021699 นางสาวศศิธร ทองบุราณ

63123021700 นายสุนทร วงรักษา

63123021701 นางสาวจุติรัตน� สุวรรณไตรย�

63123021702 ส.อ.สรวิศ ฝQายลี

63123021703 นายจักรกฤษ เสนาศรี

63123021704 นางสาวรริดา สีดาโคตร

63123021705 นางสาวชลิดา อุตรวิเศษ

63123021706 นางสาวกัญญาณัฐ แสนสุภา

63123021707 นางสาววรรณศิการ� บุญทวี

63123021708 นายทองม,วน มะลิซ,อน

63123021709 นางสาวศิรินันท� วุฒิเศลา

63123021710 นายจักรกฤษ บุญป<ญญา

63123021711 นางสาวสิรินารถ สาโรจน�

63123021712 นายวัฒนา อินทะนิน

63123021713 นายป<ญญา สมานสุข

63123021714 นายพชร พลทรัพย�ศิริ

63123021715 นางสาวนงนุช ขวัญจา

63123021716 นางสาวศิรินทรา หนองกก

63123021717 นางสาวพรพิมล โสมาบุตร

63123021718 นางสาวศุรีมาศ บุญธง

63123021719 นายฤทธิเกียรติ ไชโยธา

63123021720 นางสาววาสนา ผางละมัย

หน,า 724 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021721 นายนัฐพงศ� บุณยรัตพันธุ�

63123021722 นายธีรวัฒน� โพนชัด

63123021723 นางสาวอินทร�ธุอร ใจซ่ือ

63123021724 นางสาววิลาสินี ธงกลาง

63123021725 นางสาววลัยพร สมนึก

63123021726 นายกฤษดาพล นามพรม

63123021727 นายสมิธ มีฉลาด

63123021728 นางสาวทิพวรรณ ผาสมวงค�

63123021729 นายณัฏฐชัย แสงสุขขา

63123021730 นางสาวทิราภรณ� กนกฉันท�

63123021731 นางสาวยุภาพร สราญรมย�

63123021732 นางสาวมิรัณตี อัมพา

63123021733 นางสาวอรณิชชา สูงเนิน

63123021734 นางสาวทิพย�ญาดา พินิจผล

63123021735 นางสาวบุหรัน วงศ�จันทร�

63123021736 นายสุวรรณ ศรีสมชัย

63123021737 นายณัฐพล แนมพลกรัง

63123021738 นายธีรพล พนมชัย

63123021739 นายธนยศ สาริบุตร

63123021740 นางพิราวรรณ วงค�ตรี

63123021741 นางสาวศิริรัตน� จันทร�สุกใส

63123021742 นางสาวอรุณี  [ปรากฎ

63123021743 นางสาวสุวินันท� วาระสิทธ์ิ

63123021744 นางสาวบุษบา บุญทน

63123021745 นางสาวมัลลิกา วินทะไชย

63123021746 นายวราวุฒิ แพ8งพนม

63123021747 นายนัฐวุฒิ สันทาลุนัย

63123021748 นางสาววราภรณ� ลุนโน

63123021749 นางสาวสุภาวดี พรํานัก

63123021750 นายพชรพล กล,องเสียง

หน,า 725 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021751 นางสาวยุภาวดี วงไชยา

63123021752 นายคชาภา วิชาธร

63123021753 นางสาวจินห�จุฑา สร,อยเพชร

63123021754 นางสาวแพรวพรรณ กรินรักษ�

63123021755 นางสาวนิพัทธา เชื้อชม

63123021756 นายพรเทพ ตฤณมัยทิพย�

63123021757 นางสาวปวีณา มารักษ�

63123021758 นางสาวรพีภรณ� หลอดแก,ว

63123021759 นายชัยรัตน� สีสัน

63123021760 นายประสาร อาษาสุข

63123021761 นายศุภศาสตร� เยาวกรณ�

63123021762 นางสาวชาลิสา ทิพย�รักษา

63123021763 นางสาวอุไรวรรณ บุญช8วย

63123021764 นางสาวพลอยชิสา รชยกานนท�

63123021765 นายทัศธารินทร� ดวงโสภา

63123021766 นางสาววรรนิษา วะโนปะ

63123021767 นางสาวเบญจพร สาลี

63123021768 นางสาวปJยนุช กาแดง

63123021769 นางสาวป<ญญาพร ขุมทอง

63123021770 นางสาวสุณิสา บุญชิต

63123021771 นางสาวพิณณ�ญาภาภัส บุตรสวัสด์ิ

63123021772 นางจิรวัฒน� ชูกลิ่น

63123021773 นายโสธร สังวร

63123021774 นางสาวฐิชาภัสร� ชัยเลิศฐิติรัช

63123021775 นายชัชชา บุญสอาด

63123021776 นางสาวพัชราภรณ� เกษเจริญคุณ

63123021777 นางสาววันเพ็ญ แสงเส,น

63123021778 นางสาวรุ8งอรุณ แสงพันธ�

63123021779 นางสาวกัญญากรณ� วงค�ป:อม

63123021780 นางสาวสุวนันท� ขาวฟอง

หน,า 726 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021781 นางสาวรัมณียา หล,าคํา

63123021782 นางสาวสุเมธา บุญอนันต�

63123021783 นายนัฐวุฒิ วัฒนพรไพบูลย�

63123021784 นางสาวศิริเนตร สิทธิธรรม

63123021785 นางสาวกฤษณา พาชื่น

63123021786 นางสาวอัจฉรา อิ้งทอง

63123021787 นางสาวสุดาพร จันทกรณ�

63123021788 นางสาวดารารัตน� สงเคราะห�

63123021789 นางสาวบวรลักษณ� สะโสดา

63123021790 นางสาวฐิรศิริ โขเมษฐวัฒน�

63123021791 นายวริทธ์ิธร จันทร�เทพ

63123021792 นางสาวสุภารัตน� ปริวะออม

63123021793 นายภัทรพงษ� แสนทวีสุข

63123021794 นายศรายุทธ บัวดก

63123021795 นายจิรัฏฐ� กนกตระกูลอนันต�

63123021796 นางสาวอภัสนันท� ชายแก,ว

63123021797 นางสาวปนัดดา ขันเงิน

63123021798 นางสาวเบ็ญจวรรณ สุขเลิม

63123021799 นายนราวิชญ� แก,วจันทร�

63123021800 นางสาวศศิธร บุญธรรม

63123021801 ส.ต.ต.วรรณศักด์ิ มาลาดาษ

63123021802 นายสมหมาย เรืองแสน

63123021803 นางสาวเพ็ชรี ผิวเงิน

63123021804 นางสาวชุติกาญจน� ภัทรก8อพงศ�สุข

63123021805 นางสาวสุภาพร สายหล,า

63123021806 นางสาวชุติมา พะงาตุนัด

63123021807 นางสุภาวดี ตุ8ยไชย

63123021808 นางสาวธัญญลักษณ� ชัยวิเศษ

63123021809 นายดลวัฒน� สายทอง

63123021810 นางสาวจริยา ตะเคียนจันทร�

หน,า 727 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021811 นางสาวปาริชาติ แสนทวีสข

63123021812 นางจงใจ ต,นโพธ์ิ

63123021813 นางสาวชญาณี เกิดกอบ

63123021814 นางสาวกิตติมา ประวาฬ

63123021815 นางสาวธนภรณ� มงคลศิลปW

63123021816 นางสาวชุติมา คําสีทา

63123021817 นางสาวน,อมจิตร พันตัน

63123021818 นางสาวธันยพัต ทองลอย

63123021819 นายอภิวัฒน� ศรีด,วง

63123021820 นางสาวสุประภาภรณ� คําผา

63123021821 นางสาวทิพย�สุดา ธรรมลาภากุล

63123021822 นางสาวศศิวิมล ขอมปรางค�

63123021823 นางสาวพิมพิลักษ� สุริเตอร�

63123021824 นางสาวสุพันนิกา อาจหาญ

63123021825 นางสาวชุติมา สิริโสม

63123021826 นางสาวจินดาภา ทองลอง

63123021827 นายศตวรรษ สาแดง

63123021828 นายวีระยุทธ� บุญพุฒ

63123021829 นางสาวย่ิงลักษณ� เรืองอุไร

63123021830 นางสาวประภาศรี พิศวงศ�เทวัญ

63123021831 นางสาวสุภัสสร ธงชัย

63123021832 นางสาวนรินทร คําเจริญ

63123021833 นางสาวอุมาภรณ� หงษา

63123021834 นางสาวธนาพร ผลาผล

63123021835 นายพงษ�สุริยา สืบสิงห�

63123021836 นางสาวพัทธนันท� ดอนประทุม

63123021837 นางสาวบุษกร เพ็งพา

63123021838 นางสาวธัญยาภรณ� พะนิรัมย�

63123021839 นางสาวกุสุมา คืนดี

63123021840 นางสาวกานต�นภัส จอกนาค

หน,า 728 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021841 นางสาวนัทลิน แลบัว

63123021842 นางสาวสร,อยกาญจน� โคตรวิบูลย�

63123021843 นายสุริยันต� ชัยภักดี

63123021844 นายกิตติพงษ� ผ8องป<ญญา

63123021845 นายณัฐพงศ� กรแก,ว

63123021846 นางสาวอรอนงค� เหล็กกล,า

63123021847 นางสาวทักษพร สมนึก

63123021848 นางสาวป<ทมวรรณ สอนอาจ

63123021849 นางสาวธิดารัตน� พาเจริญ

63123021850 นางสาวสุภาภรณ� จันทมนตรี

63123021851 นายสุวทัศ ดวงจันทร�

63123021852 นางสาวปราวีณา เข็มคุณ

63123021853 นางสาวนุชนาฎ รามณี

63123021854 นายสมาน นิยม

63123021855 นางสาวณัฐฐาพร ไอคอนรัมย�

63123021856 นางสาวจุฑามาศ คนเที่ยง

63123021857 นางสาวพรรณภา สุวรรณทอง

63123021858 นางสาววรียา อร8ามเรือง

63123021859 นายอัมรินทร� กลมเกลี้ยง

63123021860 นายเรืองชัย จ8าหล,า

63123021861 นางสาวจิตราพร รูปคม

63123021862 ร,อยตํารวจโทหญิงสุจิตรา นครราช

63123021863 นางสาวสุรางค�รัตน� สีหาบุตร

63123021864 นางสาวกมลศรี ศาลาน,อย

63123021865 นางสาวแสงอรุณ ดวงสี

63123021866 นางสาววารี บัวคํา

63123021867 นางจารุวรรณ หงษ�ธรรม

63123021868 นางสาวสุวรรณา โนนทอง

63123021869 นางปูณรดา พลศรี

63123021870 นางณัฏฐ�ชัญญา หม่ืนหาวงศ�

หน,า 729 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021871 นายโฆษิต เห็มภูมิ

63123021872 นายสุร วุฒิ มะปราง

63123021873 นางสาววิภาวดี คําโท

63123021874 นายเบญจพล กงเงิน

63123021875 นางสาวสุประวีณ� ใจดี

63123021876 นางสาวสุพัตรา วงษ�จันทร�

63123021877 นายสุธิพงษ� มงคลแก,ว

63123021878 นางสาวประภัสรา สุดเพียร

63123021879 นางสาวพิมพ�ลภัส กุรัตน�

63123021880 นางสาววรนุช แปะกระโทก

63123021881 นางสาวชาณิการ� ชราศรี

63123021882 นางสาวกนกกาญจน� มโนรัตน�

63123021883 นางสาวสายธาร โพธิชัย

63123021884 นางสาวศุทรา หอมจันทร�

63123021885 นายรัชชานนท� แสนอ8อน

63123021886 นางสาวนันทิชา พลสมัคร�

63123021887 นางสาวจริยารัตน� เจือจันทร�

63123021888 นางสาวชญาณี จันทร�สมุด

63123021889 นายปภิณวิช สายชนะธนกร

63123021890 นางสาวจรัญญา เรืองแสน

63123021891 นางสาวอุษา แจ,งพรหมมา

63123021892 นางสาวชญาภา สุพโส

63123021893 นางสาวชนากานต� เสาม่ัน

63123021894 นางสาวณัฐมล การินทร�

63123021895 นายรัฐพล แก,วคําปอด

63123021896 นางสาวนลินี พวงยอด

63123021897 นางสาวศิริวรรณ� วงค�มะณี

63123021898 นายกฤษฎา นันตะวงษ�

63123021899 นางสาวนงค�ลักณ� ค,อนกระโทก

63123021900 นางสาวศิริลักษณ� สิทธิ

หน,า 730 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123021901 นางสาวบุรัสกร ทองกุล

63123021902 นางสาวอรพรรณ ศรีเสริม

63123021903 นางสาวอรอนงค� อ8อนโสภา

63123021904 นางสาวนวรัตน� พันธ�มาลี

63123021905 นางสาวนิรชา ธาระธรรม

63123021906 นางสาวมัณฑนา บัวสาย

63123021907 นายทัศพงษ� สายสินธุ�

63123021908 นางสาวศิริลักษณ� คําผาลา

63123021909 นางสาววรัญญา บุตรวงศ�

63123021910 นางสาวนันทกา สกุลไทย

63123021911 นางสาวภัทริยา คําพิพาก

63123021912 นางสาวปJมประภา อ8อนแก,ว

63123021913 นายนวพล ทามาดาล

63123021914 นายปกรณ� มีมูล

63123021915 นางสาวมุทิตา วงษ�จันทร�เพ็ง

63123021916 นางสาววิจิตรา ศรีสุรักษ�

63123021917 นายอนุสรณ� สุวรรณเลิศ

63123021918 นายนัฐพล กันหาบุตร

63123021919 นายอดิศักด์ิ สู8ทรงดี

63123021920 นายวุฒิชัย นามทอง

63123021921 นางสาวสุชาวดี ดําอุด

63123021922 นางสาวปาริฉัตร ใหญ8สิงห�บุญ

63123021923 นางสาวอัญชลี สืบสําราญ

63123021924 นายปณัฐกรณ� บุตรงาม

63123021925 นางสาวอนุธิดา เวฬุวนาทร

63123021926 นางสาวสิริรัตน� ทุมไมล�

63123021927 นายอานันท� ศรีมาชัย

63123021928 นางสาววานิดา นาม่ิง

63123021929 นายธีรวัฒน� แผลงฤทธ์ิ

63123021930 นางสาววิจิตตา วงค�ศิริ
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ระดับปริญญาตรี

63123021931 นางสาวสุวิภา เบ,าทอง

63123021932 นางสาวอนุตรา จูเปUย

63123021933 นายจิรพนธ� ทองบ8อ

63123021934 นางสาวสุกาญดา บุญเจริญ

63123021935 นายชวนากร เครือแก,ว

63123021936 นางสาววชิราภรณ� วรรณชาติ

63123021937 นายอิสระภาพ ศุภสข

63123021938 นางสาววรรณิศา ถมป<ทม�

63123021939 นายวัฒนา สมศรี

63123021940 นายอัษฎาวุธ เก้ือกูล

63123021941 นางสาวเบญจมาศ ปุยฝ:าย

63123021942 นางสาวลลิตา ลิรัมย�

63123021943 นายบุญรักษา กาลาศรี

63123021944 นางสาวจีรนันท� ขอร8ม

63123021945 นางสาวศิริลักษณ� พรหมชาติ

63123021946 นายพสิษฐ� เข็มบุบผา

63123021947 นายฐาปนา สิทธิผล

63123021948 นางสาวศิริขวัญ เชื้อชัย

63123021949 นายอุดมศักด์ิ โปร8งจิต

63123021950 นางสาวกุลจิรา พรสี่

63123021951 นางสาวกมลเนตร นิยมดี

63123021952 นายจักรรินทร� ไชยจันลา

63123021953 นางภัทราภรณ� จันทาเลิศกุล

63123021954 นางสาวจุฑามาศ ศรีมะเรือง

63123021955 นายอาทิตย� ภาพลงาม

63123021956 นางสาวณัฐธิตา บุญสวัสด์ิ

63123021957 นางสาวพิศชนก ศรีสอน

63123021958 นางสาวจิราพร สุตะคาน

63123021959 นางสาวกัญญารัตน� ประสพคุณ

63123021960 นางสาวรัชฎาภรณ� นาคดี
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63123021961 นางสาวอรวรรณ มณีรัตน�

63123021962 นางสาวปฐมา แสนทวีสุข

63123021963 นางสาวจุฬาลักษณ� เมธพุทธิกุล

63123021964 นายวุฒิชัย ลุนชิตร�

63123021965 นางสาวอุไรวรรณ กวนวงค�

63123021966 นางสาวจิราภรณ� วีระพันธ�

63123021967 นางสาวบัวบาน พรหมบาง

63123021968 นายวงษ�ตะวัน พันธ�ศรี

63123021969 นางสาววิชญา ทองกลม

63123021970 นางสาวจุฑามณี แสนพันธ�

63123021971 นางสาวยุภาลักษณ� ทาสิมมา

63123021972 นางสาวสุภนิดา มนัสสิทธิพันธ�

63123021973 นายกฤษณะ เวกสูงเนิน

63123021974 นางสาวปลายฝ<น จันทร�แสง

63123021975 นายธนากูล เผ8าผา

63123021976 นายรัฐพล ประถมชัย

63123021977 นางพัชรีพรรณ บุดดา

63123021978 นางสาววิภาวรรณ เสาใย

63123021979 นางสาวชรินรัตน� สินเติม

63123021980 นางสาวสุกัญญา ชูเกตุ

63123021981 นางสาวทิพวรรณ บุญแท,

63123021982 นางสาวจันทร�แพง พุ8มจันทร�

63123021983 สิบตํารวจตรีประสาน ผิวเงิน

63123021984 นายชวลิต แสนทวีสุข

63123021985 นายพชร นวลศรี

63123021986 นางสาวปานจิตร รสหอม

63123021987 นางสาววันวิสา บุญสม

63123021988 นางสาวจุฑามาศ สัมฤทธ์ิ

63123021989 นางสาววนิดา วงศ�จิรนันท�

63123021990 นางสาวนภาพร โสธรศักด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63123021991 นางสาวทิพย�สุวรรณ บุญคํา

63123021992 นางสาวเจนจิรา กอมณี

63123021993 นายจีราวัฒน� ขันแข็ง

63123021994 นางสาวกําไรทอง แก,วรักษา

63123021995 นางสาวณัฐฐินันท� คําเข่ือง

63123021996 นายกิตติศักด์ิ จุลหงส�

63123021997 นายอนุวัฒน� ปทุมชาติ

63123021998 นางสาวอมรรัตน� ไตรวงษ�

63123021999 นางสาวสุกัญญา ทองสมุทร

63123022000 นายกฤษดา คํานนท�

63123022001 นายณัฐพร หอมเย็น

63123022002 นางสาวบงกชมาศ ตะนะภักด์ิ

63123022003 นายพงศธร โพธิโสภา

63123022004 นางสาวขนิษฐา ขันคํา

63123022005 นายชาญชัย สร,อยสีหา

63123022006 นางสาวเบญจพร แสงสุวอ

63123022007 นางสาวศิริรัตน� ชินตะวัน

63123022008 นางณิชภัทร คตภูธร

63123022009 นางสาวพรรณทิภา ลิพิมพ�

63123022010 นางสาวพัชรินทร� สมบัติ

63123022011 นางสาวอภิญญา เกษเจริญคุณ

63123022012 นายกัณฑ�พงษ� พลสวัสด์ิ

63123022013 นางสาวสุดารัตน� โคตรสา

63123022014 นายพลรัตน� พูลเพ่ิม

63123022015 นายสกรรจ� อ,อยบํารุง

63123022016 นางสาวขนิษฐา กันยา

63123022017 นายอรรถพงศ� หงษ�ศรี

63123022018 นางสาวนุชธิดา บุญเถิง

63123022019 นางสาวภัทรวดี อุ,มพิมาย

63123022020 นางสาววิภาพร อ8อนม่ิง
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ระดับปริญญาตรี

63123022021 นางสาวสุภาพร ตะเกิงผล

63123022022 นายณัฐพล แสงสีดา

63123022023 นางสาวโสภิตา แสนป:อง

63123022024 นางสาวอุมาภรณ� พลยะพันธ�

63123022025 นางสาวอรวี จิตโสภา

63123022026 นายธนาคาร บุญศรี

63123022027 นางสาวปรีดา ระหูภา

63123022028 นางสาวอนุสรา นครธนทรัพย�

63123022029 นางสาวฐิรภัทร ดีบุตร

63123022030 นางสาวชลิตา สิทธิศรี

63123022031 นางสาวอรอุมา บุญชู

63123022032 นางสาวสุภาพร เท8าทอง

63123022033 นายสหรัฐ สิงห�ชู

63123022034 นางสาวกุลภาภร เดชพันธ�

63123022035 นางสาวกาญจนา คําใหม8

63123022036 นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ

63123022037 นายวัลลภ มนตรีวงษ�

63123022038 นายทศพล ขันทอง

63123022039 นางสาวพัณณิตา กวางทอง

63123022040 นายธนพล พิทักษา

63123022041 นางสาวนันท�นภัส ดุมครบุรี

63123022042 นางสาววราลักษณ� ศรีบุญเรือง

63123022043 นายอภิรัฐการ อาษาบาล

63123022044 นายคณิตินเมธา โพธ์ิขาว

63123022045 นางสาวสุตาภัทร ทองประทุม

63123022046 นางสาวปราณี มุทาพร

63123022047 นางสาวเบญจวรรณ หล,าธรรม

63123022048 นางสาวสุธิดา พันธ�เจริญ

63123022049 นางสาวดวงพร ทรงกรต

63123022050 นายณัฏฐ�ชญา ขําคม
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63123022051 นายอภิชาติ ลื่อเลื่อง

63123022052 นางสาวศรีดาวเรือง ชูรัตน�

63123022053 นางสาวสุนันทา ไกยสวน

63123022054 นายวิสากรณ� นาโสก

63123022055 นางสาวบุศรินทร� ไฮกัญญา

63123022056 นายสุรชัย ศิริมา

63123022057 นายธนากร แสวงสุข

63123022058 นางสาวมลฤทัย ทองพิละ

63123022059 นายธีรพล สุทธิเสน

63123022060 นางสาวรําไพร แก8นสาร

63123022061 นางสาวน้ําอ,อม โลนงาม

63123022062 นางสาวเจนจิรา สิงห�โสภา

63123022063 นางสาวกนกวรรณ จันทร�แจ8ม

63123022064 นางสาวสุมาลี แก,วบุญธรรม

63123022065 นางสาวประนัดดา บุรีขันธ�

63123022066 นายฉัตรเทพ รักษ�พงศ�

63123022067 นางสาวสุธาสินี วงศ�คําพา

63123022068 นางสาวปรียาภรณ� วรรณจรูญ

63123022069 นายกัมปนาท กาบแก,ว

63123022070 นายไพฑูรย� ทองเสริม

63123022071 นางสาววรรณฤดี ศรีอักษร

63123022072 นางสาวอัญชนา อินทร�หอม

63123022073 นายวศิลปW จุลทอง

63123022074 นางจิราภรณ� วรจารุ

63123022075 นางสาวก่ิงกมล นกงาม

63123022076 นางสาวจิราวรรณ วิชัยโย

63123022077 ว8าที่ร,อยตรีอนุชิต วิมล

63123022078 นางสาวพัชรินธร สิงห�ขันธ�

63123022079 นางสาวพัณณิตา นิยม

63123022080 นายทศพร โพธ์ิเมือง

หน,า 736 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123022081 นางฐิตาพร ทานะกิจ

63123022082 นางสาวสุกัญญา ชารีกุล

63123022083 นางสาวจิตนภา จันทะศิลา

63123022084 นายนพรัตน� ทองเฟ\Yอง

63123022085 นางสาวณัฐรี ดําพะธิก

63123022086 นายพลศักด์ิ ศรีชื่น

63123022087 นางสาววรกมล ทองขัน

63123022088 นางสาวสุดาทิพย� เบญมาตย�

63123022089 นายพรเทพ ขําคม

63123022090 ส.อ.หญิงกัญญาพัชรญ� ทางชอบ

63123022091 นางสาวสายตะวัน พิมพ�ชัย

63123022092 นางสาวยศวรัตน� นัญธรจรัสพงศ�

63123022093 นางสาวชวัลพร สมใจ

63123022094 นางสาวชมภูนุช ศรีวะสุทธ์ิ

63123022095 นางสาวกาญจนาพร สาน,อย

63123022096 นางสาวดุสิตา แหวนเพชร

63123022097 นางสาวชนิสรา ธรรมจักร

63123022098 นางสาวพรรณรินธร กมลแสน

63123022099 นางสาวภิมรษา ห,องแซง

63123022100 นางสาววิรัลพัชร จันทร�เกียรติกร

63123022101 นาย,BBBBBBอนุสรณ� โทแหล8ง

63123022102 นางสาวเนตรนารี พ,องเสียง

63123022103 นางศิริรัตน� ชะภู

63123022104 นางสาวธนพร เชื้อวังคํา

63123022105 นางสาวอรนุช ทองศรี

63123022106 นายปฐมธร ทิพยรัตน�

63123022107 นางสาวธัญลักษณ� ภูมิชัย

63123022108 นางสาวลลิตา เเข็งเเรง

63123022109 นางสาวสุธาทิพย� จันทร�เขียว

63123022110 นางสาววัลวิภา ดํารีย�

หน,า 737 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี
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63123022111 นางสาววรางคณา เหมืองจา

63123022112 นางสาววราพร ทัศบุตร

63123022113 นางสาวณัฐธิดา บุญชุ8ม

63123022114 นายจักรพงษ� พิมพะธรรม

63123022115 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�แหล,

63123022116 นายพีรพล พันพิพัฒน�

63123022117 นางสาวอนงค�นาฎ นามชมภู

63123022118 นายวิเชียร กงแก,ว

63123022119 นางสาวนิตยา คําพิลา

63123022120 นางสาวม่ิงขวัญ เงางาม

63123022121 นางสาววิภาวดี ทองเกิดหลวง

63123022122 นางสาวจีรนันท� ดวงชัย

63123022123 นายณัฐชัย ชาญเชี่ยว

63123022124 นางสาวกาญจนา ราษี

63123022125 นางสาวนริศรา จรูญกุล

63123022126 นายพิพัฒน� ย่ีภู8

63123022127 นายปฏิญญา หิมะคุณ

63123022128 นางสาวคัมภีรพรรณ โพธ์ิขาว

63123022129 นางสาวณิชยานันท� ชินโท

63123022130 นางสาวกิตติยาพร เนตรหาญ

63123022131 นางสาวนิภาภรณ� อนุพันธ�

63123022132 นางพริ้งกมล บุญวร

63123022133 นางสาวนฤดี หงษ�ยนต�

63123022134 นายศาศวัต ไชยพงษ�

63123022135 นางสาวปาลิตา กสิพร,อง

63123022136 นายปฏิพัทธ� วิเลปะนะ

63123022137 นางสาวทิพวรรณ สุนา

63123022138 นางสาวทิพทิวา ราชฐาน

63123022139 นางสาวพิไลพร วันนา

63123022140 นายเรืองนาม เท8าสาร
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ระดับปริญญาตรี

63123022141 นางสาวสุขุมาภรณ� ส8งศรี

63123022142 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�สว8าง

63123022143 นายพลรัตน� รูปแก,ว

63123022144 นายสมศักด์ิ พิมพูทร

63123022145 นายมหัทธนะ เจริญเมือง

63123022146 นายธีระยุทธ พรมลี

63123022147 นางสาววรรณนิภา ระหงษ�

63123022148 นางสาวสุจิตรา จันทร�เหลือง

63123022149 นางสาวพรอารี เศรษฐใส

63123022150 นางสาวกรชนก คํานึงผล

63123022151 นางสาวตติยา วาจนสุนทร

63123022152 นางสาววิลาวรรณ คําเรือง

63123022153 นายอภิเษก อยู8ภู8

63123022154 นางสาวปวีณา สุขเกษม

63123022155 นางสาวขนิษฐา ลําดวน

63123022156 นางสาวชุติมดี มากไถล

63123022157 นางสาวสุภัทรา มีเนียม

63123022158 นายธรณินทร� รัตนภักดี

63123022159 นางสาววนิดา สรารัมย�

63123022160 ว8า ที่ ร,อยตรี ภานุวัฒน� ประทุ ม ชาติ 

63123022161 นางสาวสุกัญญา สุดฉลาด

63123022162 นายสุธีร� มาระเนตร

63123022163 นางสาวธัญญารัตน� จันทวงษ�

63123022164 นางมะลิวรรณ� ภารเจิม

63123022165 นายพิชิตพงษ� ทอวแดง

63123022166 นางสาวนิศารัตน� เสนงาม

63123022167 นางสาวกชกร บางจาก

63123022168 นายบัณฑิต ดีใจ

63123022169 นางสาวฐิติกานต� โสภารัตน�

63123022170 นางสาวอรพิน ก8องแก,ว
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63123022171 นางสาวรุ8งเรือง ชาววัง

63123022172 นางสาวกาญจนา เปPนสุข

63123022173 นางสาววิภาภรณ� จันทะยา

63123022174 นางสาวจิราพร คุณศรีเมฆ

63123022175 นางสาวสุวิมล ทองทูล

63123022176 นายณัฐพล เดชารัตนชาติ

63123022177 นางสาวศิรประภา บุญตา

63123022178 นางสาวกนกพร โพธิบุตร

63123022179 นางสาวเบญจวรรณ ทองหยอด

63123022180 นางสาวมยุรา วงค�คํา

63123022181 นางจุฑามาศ ดวงไชย

63123022182 นางสาวดวงใจ แก,วรักษา

63123022183 นางกีรติกา เชมศรี

63123022184 นางสาวอรอุมา สิงห�คําโม

63123022185 นางสาวบัวแก,ว คําโคตสุข

63123022186 นางสาวอาภรณ� ศรีลาชัย

63123022187 นางสาวเบญญา สมดอกแก,ว

63123022188 นางสาวนาตยา พิมพา

63123022189 นายอนันท� กําจัด

63123022190 นางสาวกานต�รวี ศิริ

63123022191 นางยุพา ฉัตรสุวรรณ

63123022192 นายธีรพล พรมศักด์ิ

63123022193 นางสาวศิริลักษณ� พรรณา

63123022194 นางสาวอรยา อินทร�ชื่น

63123022195 นางสาวจันทร�สุดา คูแก,ว

63123022196 นางสาวขวัญชนก บุญประวัติ

63123022197 นางสาวดวงมณี มาสาโสม

63123022198 นายอนิกพล ชูกล,า

63123022199 นางสาวมณีรัตน� บุผู

63123022200 นางสาวสาวิตรี เสาะแสวง
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ระดับปริญญาตรี

63123022201 นางสาวป<ฐธนาพันธ� แสนคํา

63123022202 นายคมสันต� แก,วใสศรี

63123022203 นายภานุกรณ� พรหมพิลา

63123022204 นายภัทรอนันต� ศิริวารินทร�

63123022205 นางสาวศกลรัตน� ดวงแก,ว

63123022206 นางสาวทิพย�ทิวา สุวรรณเพชร

63123022207 นางสาวสิรีธร ชัยเลิศ

63123022208 นายเนรมิตร หมู8มาก

63123022209 นางสาวศศิกร นีระมนต�

63123022210 นางสาวกีรติกา พิมมาศ

63123022211 นางสาวบังอร ไม8สูงเนิน

63123022212 นางสาวบัวทอง ธรรมชาติ

63123022213 นางสาวธันญ�วริน พิชัยวงศ�

63123022214 นางสาวรําไพ วันดีร�

63123022215 นายนิกร บุญเกิด

63123022216 นางสาววีนา โมลิพันธ�

63123022217 นางสาวอัจฉราพร รูปแก,ว

63123022218 นางสาวสุวิมล ฉัตรสุวรรณ

63123022219 นายคเชนทร� อํานะโคตร

63123022220 นางสาวศรัญญา หัดระวี

63123022221 นางสาวมณฑิรา ไหมเลิศหล,า

63123022222 นางสาวชุดาพร อุตะโม

63123022223 นางสาวทิพย�นภา แก,วดี

63123022224 นางสาวณัฐริกา เรืองสกุล

63123022225 นางสาวสุชาดา บุญนะรา

63123022226 นางสาวสุชานันท� โสพิษ

63123022227 นายศิริชัย รักษาพันธ�

63123022228 นางสาวอารียา เพ็งพิมพ�

63123022229 นางสาวณัฐพร สิงค�คง

63123022230 นายรัฐพงษ� วิริยะกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123022231 นางสาวผกาทิพย� เถาะพูน

63123022232 นางสาวพุทธิดา บรรจมาตย�

63123022233 นางสาวพรนภา บุญจัด

63123022234 นางสาวอารัตชรา สลางสิงห�

63123022235 สิบเอกอาทิตย� ริทัศสาร

63123022236 นางสาวสิรภัทร เกษี

63123022237 นางสาวจันทนิภา กําลังงาม

63123022238 นางสาวกมลรัตน� อุดมศรี

63123022239 นางสาวรัญชิดา เอื้อวงศ�

63123022240 นางสาวจิราวรรณ แก,วธรรมมา

63123022241 นางสาวปJยพร เชียงสวนจิก

63123022242 นายบุญฤทธ์ิ บุญป<ญญา

63123022243 นางสาวกัญญาณัฐ ภาสว8าง

63123022244 นางสาวนิตยา จําใบรัตน�

63123022245 นางสาวเนตรนภา กุมารสิทธ์ิ

63123022246 นางสาวนงลักษณ� เวชกามา

63123022247 นางสาวแสงทอง ชื่นทรวง

63123022248 นางสาวอุบลรัตน� เศรษฐภักดี

63123022249 นางสาวปนิดา สุขสงวน

63123022250 นายณัฐวุฒิ จินารัตน�

63123022251 นสต.กฤตเมธ ป<ญญา

63123022252 นายเฉลิมพงษ� พงศ�สิริวัฒนกูล

63123022253 นายไตรรัตน� อินพานิช

63123022254 นายจีระศักด์ิ วงศ�สิทธ์ิ 

63123022255 นายเอกพงษ� เนตรหาญ

63123022256 นางสาวอารียา หงษาวัน

63123022257 นางสาวพิมลวรรณ น8านโพธ์ิศรี

63123022258 นายจุลพงศ� จําเริญลาภ

63123022259 นายุปภาวิชญ� พิมพา

63123022260 นางสาวกมลทิพย� บุตรพันธ�
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63123022261 นางสาวสุณี สัตพันธ�

63123022262 นางสาวชุธิดา ไชยพันธ�

63123022263 นางสาวนรินทร สองศรี

63123022264 นายเกรียงไกร นิลเนตร

63123022265 นางสาวรัชนีกร โคตรจันทร�

63123022266 นางสาวนฤภรกมล ปลื้มหอม

63123022267 นายธีรศานต� บุตะเคียน

63123022268 จ8าเอกจักรกฤษ ไชยอุตม�

63123022269 นางสาวสุภาสิณี ขันตรี

63123022270 นางสาวเกศรินทร� ผลสุข

63123022271 นางสาวนันจิรา คําประภา

63123022272 นางสาวณิชาพัชร� หาดี

63123022273 นางสาวจิตกัลยรัตน� กินรีวงค�

63123022274 นายอาทิตย� แนบชิด

63123022275 นายทศพร วิเลิศบริบูรณ�

63123022276 นางสาวชนิดาภา กติยะการ

63123022277 นางสาวสุขใจ โชติ

63123022278 นางสาวสุวรรณี จําปาขันธ�

63123022279 นางสาวพัทราภา วิเศษแก,ว

63123022280 นางสาวผกามาศ พรหมอุตม�

63123022281 นายพชรพล ผาลิพัฒน�

63123022282 นายวิริยะ สายเมือง

63123022283 นางสาวธนัญญา สเตสี

63123022284 นางสาวธิติมา ใยเม,า

63123022285 นายธวัชชัย ป:อมศรี

63123022286 นางสาวอภิญญา เวชนาม

63123022287 นางสาวนิศาชลทิพย� ศรีบุญ

63123022288 นายปJยะนัฐ พิมพ�พัฒน�

63123022289 นางสาวพิมพร กุจะพันธ�

63123022290 นางสาวยุภาพร ทองคําพิมพ�
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63123022291 นางสาวอรพรรณ มังกร

63123022292 นางสาวสินีนาฏ พลเหตุ

63123022293 นายชวิศ ทองหลาง

63123022294 นายปณิธาน เข็มเพชร

63123022295 นายป<ณณวัฒน� ศิริดํา

63123022296 นางสาวไอลัดดา แสงเนตร

63123022297 นางสาวเพชรรัตน� พวงประยงค�

63123022298 นางสาวชวิศา สุนันทพงศ�ศักด์ิ

63123022299 นายนวพล อังกระโทก

63123022300 นางสาวป<ทมา เหมหา

63123022301 นางสาวเกตน�นิภา บุญมา

63123022302 นายสมทรัพย� บุญประจํา

63123022303 นางสาวสุภิญญา ศรีบาล

63123022304 นายสามารถ หอมเมือง

63123022305 นางสุภิญญา วงษ�ศิลปW

63123022306 นางสาวภณิดา สลาเลิศ

63123022307 นางสาวสุมนต�ทิพย� บุญมี

63123022308 นางสาวธัญรัตน� มุทาพร

63123022309 นางสาวสุภาวิตา ธานี

63123022310 นางสาวศิริจรรยา เหลาสาร

63123022311 นางพวงผกา สมมุติ

63123022312 นายศุภชาติ แพนดี

63123022313 นางสาวจินตพร ฟองธิวงศ�

63123022314 นางสาววิจิตตราภรณ� วงศ�วิไล

63123022315 นางสาวอรนิชา ผิวทอง

63123022316 นางสาวสุจิตรา พรหมเสนา

63123022317 นางสาวปณิตา โชติบดินทร�วงศ�

63123022318 นายธีระพงษ� อาวัลย�

63123022319 นางสาวอุบลวรรณ พูนพิน

63123022320 นางสุมาลี คงสุขดี
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63123022321 นางสาวสุดารัตน� ก่ิงสอน

63123022322 นางสาวประกายแก,ว โสผล

63123022323 นายสันติชน ป<ดชา

63123022324 นางสาวปนัฎฐา ทวีสินธ�

63123022325 นางสาวนฤมล จันทร�ทอง

63123022326 นางสาวรัตติยากร พิมพา

63123022327 นางสาวจุฑามาศ มานุจํา

63123022328 นางสาวณัฎฐ�วิภา หมอกวงษ�

63123022329 นางสาวณัทกาญจน�ภร จิรนันท�ปกรณ�

63123022330 นายพรชัย ชํานาญเวช

63123022331 นายสมควร ฤาษี

63123022332 นายวิศรุต พุทธวงษ�

63123022333 นางสาวศศิประภา สิงห�โคตร

63123022334 นายกนธี ประสานสอน

63123022335 นางสาวนงลักษณ� เสาสูง

63123022336 นางสาวนัฐชานันท� บุญใส

63123022337 นายสมยงค� พูลมี

63123022338 นางสาวอริศรา นิยม

63123022339 นางธิดารัตน� คําแดง

63123022340 นายมารุต พงษ�ชะเกาะ

63123022341 นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย�

63123022342 นายจักรกฤษ กลัดกันแสง

63123022343 นางสาวนฤมล พาลึก

63123022344 นายบัณฑิต ทองด,วง

63123022345 นายทิวากร นครพันธ�

63123022346 นางสาวเกษสุดา ไชยป<ญหา

63123022347 นางสาวกรรภิรมย� ธน.นา

63123022348 นางสาวชลิตา หาญชนะ

63123022349 นายสุรศักด์ิ สุขสาย

63123022350 นางสาวเพ็ญภัสสร สอนสุชล

หน,า 745 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022351 นางสาวสุป<ญญา สิมณี

63123022352 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง

63123022353 นางสาวนิตยา อินธิชิต

63123022354 นางสาวศิรินภา ทองพูล

63123022355 นางสาวจินตนา บุญย่ิง

63123022356 นางสาวพรนภา พิลาทอง

63123022357 นายสยามรัฐ ลําเฟ\อย

63123022358 นางสาวพิรุณพร มีนารัตน�

63123022359 ว8าที่ ร.ต.หญิงสาวิณี ปราณีนิตย�

63123022360 นายอรรถสิทธ์ิ รีบรัด

63123022361 นางสาวอาภาพร วรรณพฤกษ�

63123022362 นางสาวคุณาทัย คูณคํ้า

63123022363 นางสาวรุจิรา เผ8าพันธ�

63123022364 นางสาวอําภรณ� คําแดง

63123022365 นางสาวบังอร พนารินทร�

63123022366 นายสุวัฒน� พันธุมา

63123022367 นางสาวอิสรา บุญเล8ห�

63123022368 นางสาวจิราภรณ� บุญสอน

63123022369 นางสาวศดานันท� พิกุลศรี

63123022370 นางสาววนิดา สงค�สกุล

63123022371 นายชิณดนัย พิมพ�หล8อ

63123022372 นายอาทิตย� แสงเสน

63123022373 นางสาวศิริพร เวียงคํา

63123022374 นางสาวจุฑามาศ นักบุญ

63123022375 นางสาวนีรชา แก,วเบ,า

63123022376 นางสาวอารียา แผ8นพงษ�

63123022377 นางสาวนิตยา ทองแดง

63123022378 นางสาวศศิธร สดไธสง

63123022379 นางสาวกฤตชญานันท� ผ8องศรี

63123022380 นายนนทวัฒน� เหลาผา

หน,า 746 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022381 นายเทวินทร� ศรีวะรมย�

63123022382 นางสาวทัตติยา คํามุงคุณ

63123022383 นางสาวอภิญญา มีศิลปW

63123022384 นางสาวจันทร�จิรา วังมนตรี

63123022385 นางสาวพนิดา ดวงเดือน

63123022386 นางสาววัชราภรณ� วันทาพรม

63123022387 นางสาวนภัสวรรณ ธานี

63123022388 นางสาวศรีเสาวภาคย� ดาดสันเทียะ

63123022389 นางสาวสุเมธิพร ขุนเพ่ิม

63123022390 นางสาวศิริลักษณ� นามวงค�

63123022391 นางสาววิลัยวรรณ ประสานพันธ�

63123022392 นางสาวเอมอมร ฮังชัย

63123022393 นางสาวจิตรลดา อัมพาพันธ�

63123022394 นายไสว สายพันธ�

63123022395 นางสาวปวีณา สุยไสย�

63123022396 ว8าที่ ร.ต.หญิงนวพร สารรัตน�

63123022397 นางสาวจิตประภา สิทธิโชค

63123022398 นางสาวเกวลี ศรีสุระ

63123022399 นางสาวพรรณพนัช บังเอิญ

63123022400 นางสาวโสภา สีดาชาติ

63123022401 ว8าที่ ร.ต.ธนา บุตรศรี

63123022402 นางสาวสุรางค�รัตน� นามเขตต�

63123022403 นายศักด์ิชาย โชคสวัสด์ิ

63123022404 นางรุ8งนภา ศิรวงศ�เดชา

63123022405 นางสาวเนตรนภา แก,วพรรณา

63123022406 นางสาวอรอุมา แก,วกาฬ

63123022407 นายกิตติพันธุ� ใจชอบ

63123022408 นางสาววรรณวิมล หิรัญมูล

63123022409 นางสุดารัตน� สายสุด

63123022410 นางสาวรัตนา แก,วทอง

หน,า 747 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022411 นางสาวธวัลพร ชุบขุนทด

63123022412 นายอชิตพล ไชยลิ้นฟ:า

63123022413 นางสาวรัตยา มะลิรัมย�

63123022414 นายวุฒิชัย พรมวงค�

63123022415 นางสาวธัญ ชนก สัจธรรม 

63123022416 นางสาววีร�ริษานันท� ศรีไชย

63123022417 นายพลวัฒน� ทุลันไธสง

63123022418 นางสาวพิชญากร บุญมี

63123022419 นางสาวกิตติยา สบายใจ

63123022420 นางสาวกนกวรรณ ไชยจักร�

63123022421 นางสาวกนกวรรณ อุปมา

63123022422 นางสาวกรรณิกา หาทรัพย�

63123022423 นางสาวเกตุศิณี แก,วน,อย

63123022424 นางสาวผกาสินี ชาติมนตรี

63123022425 นายณัฐวุติ ศรีดา

63123022426 นางรัชนี ขันทอง

63123022427 นางสาวฐิตินันท� บุษบงก�

63123022428 นางจันทรา โล8ห�คํา

63123022429 นางสาวธารินี คงยืน

63123022430 นายภานุพงศ� เอี่ยมรัศมีกุล

63123022431 นางสาวปJยมาศ คล,ายประดิษฐ�

63123022432 นายณรงค�ฤทธ์ิ เหล8าดี

63123022433 นางพัชญ�สิตา ยลพันธ�ภักค�

63123022434 นางสาวภรัณยา บุญจรัส

63123022435 นายโชคชัย แพงจิตร

63123022436 นายอนุสรณ� ศรีบัว

63123022437 นางสาวมณีนุช กาทอง

63123022438 นางสาวธิดารัตน� สมเผ8า

63123022439 นางสาวอุษณีย� ศิริพัฒนพาณิชย�

63123022440 นางสาวมุกดาการ สุวรรณเสาร�

หน,า 748 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022441 นางสาวศรัญญา สุวรรณเวียง

63123022442 นายชยางกูร ชื่นตา

63123022443 นางสาวราตรี วรโพธ์ิ

63123022444 นางสาวปาลิตา หงษ�คํา

63123022445 นางสาววีรยา แก,วเหลี่ยม

63123022446 นางสาวทอฝ<น วงษ�อารีย�

63123022447 นางสาวอุไรพร พิมพ�วัน

63123022448 นางสาวศิริพร สอนพลงาม

63123022449 นายพิเนตร หลักคํา

63123022450 นางสาวประไพร พรมเคน

63123022451 นางสาวนันทิชา วิทวงค�

63123022452 นางสาวจารุวรรณ ดลบุญครอง

63123022453 นางสาวญาณิศา พรหมสว8าง

63123022454 นายกานต� ซึมเมฆ

63123022455 นางสาวศิรินทิพย� จันทรา

63123022456 นางสาวเสาวลักษณ� แสนจันดี

63123022457 นางสาวราตรี จันทาโสม

63123022458 นายปJยะเชษฐ� มูลสิน

63123022459 นางสาวชนนิกานต� คนหาญ

63123022460 นายณัฐวุฒิ พากุล

63123022461 นางสาวณัฐชา เล็กสมบูรณ�

63123022462 นางสาวพรพิมล อุ8นผ8อง

63123022463 นางสาวสาวิตรี วาจาสัตย�

63123022464 นางสาวอมรรัตน� ศิลชาติ

63123022465 นายพงษ�พันธ� ชัยงาม

63123022466 นางสาวนริสรา ผาคํา

63123022467 นายศราวุธ พุทธสุข

63123022468 นางสาวน้ําเชี่ยว จันทไชย

63123022469 นายสุรศักด์ิ คําสุมาลี

63123022470 นางสาววิภาพร สีลาดเลา

หน,า 749 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022471 นางสาวศศิวิมล จ่ันแก,ว

63123022472 นางสาวพัชรนันท� โชติจิรธนาศักด์ิ

63123022473 จ8าสิบเอกสรรพสิทธ์ิ ยอดมาลี

63123022474 นายปฐมภพ แร8ทอง

63123022475 นางสาวนันทวัน สะเทือน

63123022476 นายนิธิศักด์ิ อินธิสาร

63123022477 นางสาววาสนา พันปาง

63123022478 นางสาวรBุจิกาญจน� อสิพงษ�

63123022479 นางสาวกิตติรัตน� นามแก,ว

63123022480 นางสาวพิกุลทอง เติมงาม

63123022481 นางสาวจุติภรณ� ไหวดี

63123022482 นางสาวธิดารัตน� ไทยกุล

63123022483 นางสาวนาตยา คัลลัยลักษณ�

63123022484 นางสาวพรนรินทร� คําอินทร�

63123022485 นางสาวอัมรา สุพี

63123022486 นางสาวจตุนารัตน� หงษ�นภวิทย�

63123022487 นางสาวพัชราภรณ� สมภาร

63123022488 นางสาวธัญญารัตน� นาหว,า

63123022489 นางสาวอุษณี สุรพล

63123022490 นายวรุฒ ศรีหาคลัง

63123022491 นางสาวจารุวรรณ ศิริโท

63123022492 นางสาวปาณิศา ฟองย,อย

63123022493 นางสาวณัฏฐกานต� พาชอบ

63123022494 นางสาวกิตติยาภรณ� ทองสิงห�

63123022495 นางสาวยุภาวัลย� พันธ�โสม

63123022496 นายชยุตม� นามวงศ�ศรี

63123022497 นางสาวบุษราภรณ� ใจสุข

63123022498 นางสาวแพรไหม วงสวัสด์ิ

63123022499 นายวิริยะ คล,ายหนองสรวง

63123022500 นางสาวกชพร มณีเลิศ

หน,า 750 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022501 นางสาวศุภรดา จันทร�สกุล

63123022502 นายสมพร ศรีแสง

63123022503 นายมิเชล โบลเดอ

63123022504 นายภานุวัฒน� วงษ�ศิลปW

63123022505 นางสาวเปรมิกา ศรีภูมาตย�

63123022506 นายสุขสันต� เจริญตา

63123022507 นางสาววิไลรัตน� พรมชัย

63123022508 นางสาวสุภัสสร ศรีโพนทอง

63123022509 นางสาวกรวิกา ดอกดวง

63123022510 นางสาวรุจิรา วันฤกษ�

63123022511 นายณัฐพล อุทัยวัฒน�

63123022512 นายเสกสิทธ์ิ เจริญสุข

63123022513 นางสาวสุภาพร เดชะคําภู

63123022514 นางสาวมาริษา อุปทัง

63123022515 นางสาวจริยาภรณ� หน8อแก,ว

63123022516 นายคชะพล ครองหอม

63123022517 นายประสิทธ์ิ เจนวิถี

63123022518 นางสาวกนกพร สุนะธรรม

63123022519 นางสาวจินตนา คูณทวี

63123022520 นางสาวศรีมาภรณ� ประมวล

63123022521 นางสาววารุณี ทองศรี

63123022522 นางสาวเยาวลักษณ� แก,วคําจันทร�

63123022523 นางสาวลดาวัลย� ฮามสมพันธ�

63123022524 นางสาวเกศกนก เทพหนู

63123022525 นางสาวณัฐธิดา เชื้อคําจันทร�

63123022526 นางสาวรุ8งลดา ประหยัด

63123022527 นายศุรัฐภูมิ ชื่นใจ

63123022528 นางสาวธัญชนก คนไว

63123022529 นายมานะศักด์ิ อินตะนัย

63123022530 นางสาวปนัดดา โมหา

หน,า 751 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123022531 นางสาวศรินรักษ� จันทุมา

63123022532 นางสาวลักขณา โพธ์ิขาว

63123022533 นางสาวอังคณา วงศ�แจ,ง

63123022534 นางสาวรัตติยา ไชยสุข

63123022535 นางสาวจิราภรณ� พันธุ�มี

63123022536 นางสาวจุฑามาศ อุดมวรรณ

63123022537 นายพลากร ประมวล

63123022538 นางสาวเพ็ญศิริ คนหาญ

63123022539 นางสาววรานิษฐ� จันทร�ชัยภักด์ิ

63123022540 นางสาวสุจิตรา แนบชิด

63123022541 นางสาวสิรินนท� คมไส

63123022542 นางสาวพรพรรณ พรมโชติ

63123022543 นายศิริยุทธ ย่ิงใหญ8

63123022544 นางสาวศุภาพิชญ� แปงแสง

63123022545 นายสิทธิศักด์ิ เผ8าพันธ�

63123022546 นายปณิธาน ชัยศิริกุล

63123022547 นางสาวชนม�นิภา คําอ8อน

63123022548 นางสาวณพณัฐ ลับโกษา

63123022549 นางสาวกฤษฎาพร จันทจร

63123022550 นางสาวนภัสกร ชัยภักดี

63123022551 นางสาวศิริลักษณ� สมจิตร

63123022552 นายไพรัช กาลืมสี

63123022553 นายชิตวัตน� ยอดแก,ว

63123022554 นางสาวพรนภา เทพวงษา

63123022555 นางสาวโศรยา จักรนารายณ�

63123022556 นางสาวปริยากร สุภาชาติ

63123022557 นายอภิชาติ ศรีลาชัย

63123022558 นางสาววีระวรรณ ป<ฐพี

63123022559 นายธนาธิป คําวงค�

63123022560 นางสาวป<ณณพัฒน� ปูรภาค
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63123022561 นางสาวอุไรรัตน� เจริญรอย

63123022562 นางสาวณัฏทิชา สันดอน

63123022563 นายย่ิงยศ ยอดสุรินทร�

63123022564 นายขวัญ พุฒชู

63123022565 นางสาวสิริมา จันทร�ล้ํา

63123022566 นางณภัทร จันพิรักษ�

63123022567 นายอนุรักษ� สาระพิศ

63123022568 นางสาวจิรัชยา เกษหญีต

63123022569 นางสาวสุกันยา ชัยวัน

63123022570 นางสาวพรทิพย� เลื่อมใส

63123022571 นางสาวนวลนภา แรงจบ

63123022572 นางสาวอมิตตรา จําปานาค

63123022573 นางสาวภัทราวดี เมืองโคตร

63123022574 นายยศณรงค� เคนท,าว

63123022575 นางสาวอัญธิกา โคตรพันธ�

63123022576 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทรคร

63123022577 นางสาวสุชารัตน� วังคะฮาด

63123022578 นางสาวอภิชญา มงคลเลิศ

63123022579 นางสาวสุภาวดี ฤทธิพันธ�

63123022580 นางสาวจิราวรรณ ปราบวงษา

63123022581 นางสาวศิริกานนท� สุระพัฒน�

63123022582 นางสาวบุหลัน โสมะตะนัย

63123022583 นายสุวรุฬ เสมอภาค

63123022584 นายสิรวิชญ� อุ8นอาจ

63123022585 นายสุขพร วงษ�วาฬ

63123022586 นางเกตุสิรินทร� ผลวิเศษสิทธ์ิ

63123022587 นางสาวสุชัญญา ศรีลาศักด์ิ

63123022588 นางสาวลัดดาวัลย� ไทยสิทธ์ิ

63123022589 นางสาวสุพรรณี จารุการ

63123022590 นางบุษยาภรณ� เนาวะมัน
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63123022591 นางสาวอัจฉราพรรณ ลีลาศิริ

63123022592 นายสรายุทธ แสงชมภู

63123022593 นางสาวศรีนุช โสระเวช

63123022594 นางรัชดาวรรณ ศิริโสม

63123022595 นางสาวธิดารักษ� บุตรทองพิมพ�

63123022596 นายเทิดศักด์ิ พรมลัทธ์ิ

63123022597 นางสาวณิชกมล นนทะการ

63123022598 นายบุญธรรม ผาแก,ว

63123022599 นางสาวพรรณิดา อินทร�งาม

63123022600 นางสาวศิริกัลญา สีทากุล

63123022601 นางสาววนิดา จันทร�แจ,ง

63123022602 นางสาววันวิสา ชนะชัย

63123022603 นางสาวปJยะนุช บุตรวงค�

63123022604 นางสาวจิรธิดา ใจสุข

63123022605 นางสาวศิริลักษณ� พัดชา

63123022606 นางสาวศันสนีย� ปฐมมิตรวรกุล

63123022607 นายสุรศักด์ิ อินไชย

63123022608 นายพีรวัฒน� ตันติยาสวัสดิกุล

63123022609 นางสาวสุรัตน�ดา ภารพงษ�

63123022610 นางสาวจินดา กองสิน

63123022611 นางสาวพิมประภา สายเสน

63123022612 นางสาวสิรินภา คําภาบุตร

63123022613 นางปJยมาศ เวียงแก

63123022614 นางสาวศศิธร ข8าขันมะลี

63123022615 นางสาวนันท�นภัส บุญเลิศ

63123022616 นางสาวสุธิดา พิระภาค

63123022617 นางสาวธัญทิพย� นามโคตร

63123022618 นางสาวณัฐฐินันท� ดวงเกตุ

63123022619 นายวิระพงษ� บัวหุ8ง

63123022620 นายมานิตย� มิลิวงค�
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63123022621 นางสาวอารียา แซ8ลี้

63123022622 นางสาวจุรินทร� นินแท,

63123022623 นางสาวกมลวรรณ สมดา

63123022624 นางสาวอรอนงค� ศิริโสม

63123022625 นางสาวกมลชนก เจริญวงค�

63123022626 นางสาวจามจุรี ผ8องอําพล

63123022627 นางสาวจิรวรรณ โสดาดวง

63123022628 นางสาวพิมลรัตน� ศรีบุบผา

63123022629 นายคํานวณ สามัญ

63123022630 นายจักรพันธ� ปJYนเพชร

63123022631 นางสาวพิศมัย พรมรัตน�

63123022632 นางสาวกิตติประภา ทองอาจ

63123022633 นางสาวอัณศยา ดวงอินทร�

63123022634 นายโอชา หอมคํา

63123022635 นางสาววิไลจิตร เสือสา

63123022636 นายชยพล จันทวรรณ

63123022637 นายณัชพล แก,วมณีชัย

63123022638 นางสาวสิริรัตน� ยมรัตน�

63123022639 นางสาวกนกพร ดีดวงพันธ�

63123022640 นางสาววิภาดา แก,วพิกุล

63123022641 นายณัฐพล สังเกตุกิจ

63123022642 นางสาวบุณยานุช ศรีเรืองชีพ

63123022643 นายพีรวิชญ� เฉลิมรัตน�

63123022644 นายปโยธร นาโสก

63123022645 นางสาวมณีพร ถุงเงิน

63123022646 นายธนพล ขัติยะนนท�

63123022647 นางสาวณิชกานต� คุณสุทธ์ิ

63123022648 นางสาวละไม วิลาศ

63123022649 นางสาวเกษศราพร ถนอมศักด์ิ

63123022650 นางสาวนิตยา พรมสิทธ์ิ
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63123022651 นางสาวจิราภา อิ่มถวิล

63123022652 นางสาวธัญชนก ปรัสพันธ�

63123022653 นางสาวศิริลักษณ� บุญถนอม

63123022654 นางสาวสุภาภรณ� พันธ�คํา

63123022655 นางสาวนุจรี ตะเคียนราม

63123022656 นางสาววิจิตรา พิมพัฒน�

63123022657 นางสาวธัญญพร สอนศรี

63123022658 นางสาวเปรมอุมา ประสานสี

63123022659 นายอลงกต ซาเสน

63123022660 นายณัฐพล กระสวยทอง

63123022661 นายศิริภาพ ศิริวร

63123022662 นางสาวฉวีวรรณ มาสขาว

63123022663 นางสาวสิริญญา โสมเกษตรินทร�

63123022664 นางสาวรุ8งทิภา สีหะวงษ�

63123022665 นางสาวณัฐกานต� ไกรสุข

63123022666 นางสาวสง8าจิตร พรมวัง

63123022667 นางสาวเสาวลักษณ� จูมนา

63123022668 นางสาวบุษกร ศรีโพธ์ิ

63123022669 นายวรปรัชญ� นามไธสง

63123022670 นายทนงศักด์ิ ป<ญญาวัน

63123022671 นายสุรกาญจน� กลิ่นสุคนธ�

63123022672 นางสาวชารีรัตน� มูลมาตย�

63123022673 นางสาวอฐิพร ประสพศรี

63123022674 นางสาวกุลนารี แน8นอุดร

63123022675 นางสาวยุวดี ยืนนาน

63123022676 นายธนะสมบัติ มกรนันท�

63123022677 นางสาวศศินิภา นามโคตร

63123022678 นายอาทิตย� บุญจันทร�

63123022679 นางสาวจริยา วงศ�พุทธะ

63123022680 นางสาวกัญญาณี สิงขร
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63123022681 นางสาววิภานันท� จันทะเวช

63123022682 นายศักด์ิชัย วงค�ขันธ�

63123022683 นายอภิวัฒน� บุปะเท

63123022684 นางสาวศิริประภาภรณ� บุญประครอง

63123022685 นางสาววรรณภา วงษ�พินิจ

63123022686 นางสาวขนิษฐา พาลี

63123022687 นางสาวสมัชญา เนตรวงศ�

63123022688 นางสาวปJYนรํา ศรีภักดี

63123022689 นางสาวเสาวลักษณ� คํามาโฮม

63123022690 นายภูวดล ยางเด่ียว

63123022691 นางสาวศิรินาฎ ละพรมมา

63123022692 นางสาวนิตยา ศรีจันทร�

63123022693 นางสาวธมลวรรณ คุ,มครอง

63123022694 นางสาวทิพวรรณ บุญเต็ม

63123022695 นายวินัย วรสาร

63123022696 นายกิตติเดช สายมาตย�

63123022697 นางสาวสุภาภรณ� กานกายันต�

63123022698 นายสุทธิศักด์ิ บุญมี

63123022699 นายชัยวัฒน� เกตุไธสง

63123022700 นางสาวชญานุช ขันแข็ง

63123022701 นางสาวชนิดา ญาณพันธ�

63123022702 นายป<ญญากร จันแจ8ม

63123022703 นางสาวสิรินทรา แสงศรี

63123022704 นางสาววารุณี แสนทวีสุข

63123022705 นางสาววัชราภรณ� พิมเสน

63123022706 นางสาวฐานิดา โพธ์ิเงิน

63123022707 นางสาวอัมพวัน บุทธิจักร�

63123022708 นายวิทยา กระบวนศรี

63123022709 นางสาวนันทวัน สุวรรณสุข

63123022710 นางสาวกนกวรรณ ภิญโญ
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63123022711 นางสาววธูสิริ แก8นสุข

63123022712 นางสาวอรอุมา ใจสบาย

63123022713 นางวรรวิษา ตรีสูนย�

63123022714 นายณัฐชนนก� เชื้อกิตติศักด์ิ

63123022715 นางสาวมุทิตา บุญสอน

63123022716 นางสาวอุษาสวรรค� ขันโสดา

63123022717 นางสาวชฎาภรณ� สุดชาติ

63123022718 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ ศรีวิเศษ

63123022719 นายชยุต นิคํา

63123022720 นางสาวอินธิรา คําโสภา

63123022721 นางสาวภรัณญ�ธฉัตร เดชกล,า

63123022722 นางสาวขวัญเรือน แสนทวีสุข

63123022723 นางสาวศิวาพร บุญเพ่ิม

63123022724 นางสาวไพริน ศรีโสม

63123022725 นางสาวรุ8งนภา จันทะสาร

63123022726 นายจตุเรศ นาสารีย�

63123022727 นางสาวอรพรรณ กันธินาม

63123022728 นางสาววันวิสาข� ยันตบุตร

63123022729 นางสาวศิรินภา อาชญาทา

63123022730 นางสาวหนูปรางค� จันทะไข8สร

63123022731 นายพลวัฒน� วราณพันธ�

63123022732 นางสาวสุกัญญา ขันติวงศ�

63123022733 นายอาทิตย� ชุ8มเสนา

63123022734 นายจักรพงษ� นิสัย

63123022735 นายกันตพงศ� ทรงงาม

63123022736 นางสาวโฉมฉาย ใจเพ็ง

63123022737 นายวันชัย ทํานุ

63123022738 นางสาวกมลชนก ขุนเมือง

63123022739 นางสาวรุ,งกาญจน� วันรักชาติ

63123022740 นางสาวอํานวย นันทบุตร
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63123022741 นางสาววรุฬยุภา ดีล,น

63123022742 นางสาวขวัญชนก ขาวสัก

63123022743 นายคุณากรณ� แก,วกัญญา

63123022744 นางสาวนีรนุช โชติผล

63123022745 นางสาวจิราวรรณ ยาวะโนภาส

63123022746 นายกิตติศักด์ิ กองแก,ว

63123022747 นายปฤษฎานุพงษ� จิตรเอื้อ

63123022748 นางสาวจินตรา สงวนพงษ�

63123022749 นางวชิราภา ทุนมาก

63123022750 นางสาวจรัญญา บุญเชิญ

63123022751 นายโสภณ ศรีมาทร

63123022752 นางสาวกนกวรรณ ณรงค�ชัย

63123022753 นายรุ8งโรจน� อาภรณ�ศรี

63123022754 นายจักรเพชร พาสง8า

63123022755 นางจินตนา มนต�ชัยภูมิ

63123022756 นายธีระศักด์ิ ผิวงาม

63123022757 นางสาวเนตรนภา วงษ�จําปา

63123022758 นางสาวขวัญแก,ว ไชยบุศย�

63123022759 นางสาวพิมวิภา นกยูง

63123022760 นางสาวศิริพร โพธ์ิสนธ์ิ

63123022761 นางสาวกาญจนา สุขคุ,ม

63123022762 นางสาวรวิสรา จันทรตรี

63123022763 นางสาวจิราภรณ� นาโสก

63123022764 นายรัชกิจ ตากใบ

63123022765 นางสาวณัฐธิดา แก8นทอง

63123022766 นายสันติ เอนกโชค

63123022767 นางสาวจันทราภรณ� ดาพันธ�

63123022768 นางสาวนราธิป ทองแย,ม

63123022769 นางสาวมธุรส หนูทิพย�

63123022770 นางฐิตาภรณ� ดงใต,
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63123022771 นายทรงเทพ จันทร�ผาย

63123022772 นางสาววิชญาพร ยืนย่ัง

63123022773 นางสาวกัญญาณัฐ พูนกําลัง

63123022774 นายวรวุฒิ จันทิมา

63123022775 นายวิทยา เถือกเถาว�

63123022776 นางสาวดารานี ทองไทย

63123022777 นางสาวประภัสสร พันธ�แก,ว

63123022778 นางสาวปริมผกา พละพงค�

63123022779 นางสาวอรยา สมรฤทธ์ิ

63123022780 นางสาวสุธาสินี แก,วเสนา

63123022781 นางนงลักษณ� สีโวหะ

63123022782 นางสาวพรพิมล เพ็ชรเหล็ก

63123022783 นางสาวจิราพรรณ ยางเงิน

63123022784 นางสาวอมรรัตน� นครพันธ�

63123022785 นางสําเนียง สานะ

63123022786 นายณัฐพงศ� คงประเสริฐ

63123022787 นางสาวจันทิราวรรณ เที่ยงเต็ม

63123022788 นางสาวกัญญาพัชร� บุญพอ

63123022789 นายโสภณัฐ รัตนโกเศศ

63123022790 นางสาวสุดารัตน� ก,านจักร

63123022791 นางสาวภัสสร สุขสร,อย

63123022792 นางสาวพิกุลแก,ว จินาวัลย�

63123022793 นางสาวอัญชลี แน8นอุดร

63123022794 นายปรัชญา ป:องทอง

63123022795 นางสาวมนตริญาณี ภักดีกสิกร

63123022796 นางสาวพิมพ�รภัส มีสิทธิกรกุล

63123022797 นางสาวอรัญญา คชแพทย�

63123022798 นางสาวอทิติยา สวยรูป

63123022799 นางสาวนัฏฐ�ญานันท� ชันษา

63123022800 นางสาวดวงฤทัย ศรีสะอาด
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63123022801 นายสถิรเกียรติ สร,อยเพชร

63123022802 นางสาวจิราภรณ� แสงสุวรรณ

63123022803 นางสาววัชรา สองศรี

63123022804 นายนันทวัฒน� งามย่ิงยืน

63123022805 นางสาวสุพัตรา ไตรรัตน�

63123022806 นางสาวจุฑารัตน� น,อยชิน

63123022807 นายณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร

63123022808 นางสาววิลาสินี บุญย่ิง

63123022809 นางสาวอัญชลี ทัดไทย

63123022810 นางสาวธัญชนก ชาทองยศ

63123022811 นายฤทธิพร คุณารักษ�

63123022812 นางสาวเบญจมาศ เพ8งพิศ

63123022813 นางสาวสุนิสา ชาวหนองบัว

63123022814 นางสาวนิภาพร กองแก,ว

63123022815 ว8าที่ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ� จันทิชัย

63123022816 นางสาวมานิตา วรโยธา

63123022817 นางสาวกมลรัตน� รักษาวงค�

63123022818 นางสาวเสาวลักษณ� คําแก,ว

63123022819 นายอภิเดช จังศิริมงคลชัย

63123022820 นายวัชรพล ใหญ8ปราบ

63123022821 นางสาวศรัญญา การสา

63123022822 นายธีระชัย โพธ์ิคํา

63123022823 นางสาวณปภัทร จันทรคง

63123022824 นางสาววารี ไชยศรีษะ

63123022825 นางสาวอาทิตยา บุญใหญ8

63123022826 นายสรศักด์ิ ศรีนารักษ�

63123022827 นายสุพจน� สุราช

63123022828 นางสาวอัมรา วงค�ทอง

63123022829 นางสาวปJยะพร สีธรรมมา

63123022830 นางสาวพิชญธิดา พันพา
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63123022831 นางสาวจิรสุดา สายโสม

63123022832 นางสาวลลิดา พลภักดี

63123022833 นางสาวชญานุช คําลุน

63123022834 นางสาวเบ็ญจมาศ เเสงจันทร�

63123022835 นางสาวศศิธร มหาชัย

63123022836 นายศุภฤกษ� แก,วลา

63123022837 นางสาวอรอุมา แถมสมดี

63123022838 นางสาวปรียาภรณ� นาโสก

63123022839 นางสาวขนิษฐา คําวิชัย

63123022840 นายวีระยุทธ นนท�ศิริ

63123022841 นายไกรณรงค� สิมลี

63123022842 นายสราวุธ ดวงชมภู

63123022843 นางสาวธัญญารัตน� ทิพมาตร

63123022844 ว8าที่ร,อยตรีฐิติวัฒน� เหมาะดี

63123022845 นางจรรยา ภัทรพงศพฤทธ์ิ

63123022846 นางสาวระวีวรรณ ฤทธ์ิเนติกุล

63123022847 นายชัชวาล วงศ�ขันธ�

63123022848 นางสาวอรพรรณ บุตรวงศ�

63123022849 นายปุณณานันท� วงศ�ป<ดสา

63123022850 นางสาวเพียงพร หลักทองคํา

63123022851 นายวีรภัทร ศิลาสุวรรณ

63123022852 นางสาวแสงเดือน บุญหนัก

63123022853 นางสาววิฬารี ศรีสรรค�

63123022854 นางกัญญาภัทร ทองพันชั่ง

63123022855 นางสาวประกายดาว กฤษเนตร

63123022856 นางสาวก่ิงฟ:า แก,วพวง

63123022857 นางสาวกิตติยาภรณ� คานพรม

63123022858 นางสาวสุนิสา บริสุทธ์ิ

63123022859 นายศุภชัย โสดา

63123022860 นางสาวสุดา เอ็นดู
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63123022861 นางสาวสกาวเดือน โสสว8าง

63123022862 นางสาวนัฏฐิณี นาโสก

63123022863 นายอนุชา เล็กฉลาด

63123022864 นางสาวศิราพร โชติพันธ�

63123022865 นางสาวณัฐธราณี ไชยแสง

63123022866 นางสาวลัลธริมา เทียมทัด

63123022867 นายกันตชาติ วรสาร

63123022868 นายสุเมธ พิมพ�เพราะ

63123022869 นายอาทิตพงศ� แสงพรม

63123022870 นางสาวศิริพรรษา โนนใหม8

63123022871 นายวัฒนา แก,วล้ํา

63123022872 นางสาวชลธิชา ศิริบูรณ�

63123022873 นางสาวรมิตา อัฒจักร�

63123022874 นายธันยโสภาคย� ม่ิงศิริ

63123022875 นางสาวโยธิกา ทองเหลื่อม

63123022876 นางสาววริฏฐาภรณ� วงศ�ทิมารัตน�

63123022877 นางสาวนิโลบล เลิศชาญ

63123022878 นางสาวผกากรอง เครือบุตร

63123022879 นางสาวรัตนพร ศรกิจ

63123022880 นางสาววนิดา ธรรมวัตร

63123022881 นายพัฒนากร หลักสิม

63123022882 นางสาวสุรัชดา พวงเพ็ชร

63123022883 นางสาวศยามล เชิดชู

63123022884 นางสาวเมตตา เเสงนนท�

63123022885 นายอิทธิพล คูณมา

63123022886 นางสาวสายฝน กองดี

63123022887 นางสาวสุดารัตน� ศรีบุรี

63123022888 นางสาวโสรยา มณีศรี

63123022889 นายณภัทร เสียงล้ํา

63123022890 นายแสน พระงาตุนัส
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63123022891 นายชัยณรงค� ศรีบุญฮุง

63123022892 นางสาวปJยธิดา เดชบุญ

63123022893 นางสาวจุฑามาศ สุภาพสุนทร

63123022894 นายสุริยา จันทรา

63123022895 นางสาวจารุกุล สาระคํา

63123022896 นางสาวไฝทอง คําถาวร

63123022897 นางสาวธันยพร จันสงค�

63123022898 นางสาวณัฐริกา สงวนสิน

63123022899 นางสาวอมรรัตน� นอนิล

63123022900 นางสาวจีราพร พันธุ�ดี

63123022901 นางสาวธนภรณ� ดาวสี

63123022902 นางสาวนันทิกานต� งอกงาม

63123022903 นางสาวชนภรณ� สว8างงาม

63123022904 นางสาวนุจรี พันขาม

63123022905 นางสาวสุพรรณี อินลี

63123022906 นางสาวภูนุชสิริ ภูแก,ว

63123022907 นางสาววรัญญา โคตพิลา

63123022908 ส.อ.วิษณุพร ศิลศร

63123022909 นางสาวมัณญ�ฐิกา จิกนอก

63123022910 นางสาวชไมพร ทุ8นทอง

63123022911 นายลพ นาจําปา

63123022912 นายปริญญา เชิงหอม

63123022913 นางสาวพันทิวา กอธวัช

63123022914 นายปJยปราชญ� สวนแก,ว

63123022915 นางสาววินันท�รัตน� วงศ�พิทักษ�

63123022916 นายเฉลิมชัย โสภาพันธ�

63123022917 นายเจษรินทร� ประเสริฐ

63123022918 นางปรารถนา โพธิวงศ�

63123022919 นางสาวอุมาภรณ� สอนรัตน�

63123022920 นางสาวกาณ�นิดา ขามผลา
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63123022921 นายชาญวิทย� ศิริภาค

63123022922 ว8าที่ร.ต.หญิงมยุรี คันธเนตร

63123022923 นางสาวศิริประภา เสาร�แก,ว

63123022924 นายณัฎฐพงษ� ดาบุตร

63123022925 นางสาวสุนภาพร พันเปลี่ยน

63123022926 นายนรินทร� ดัดถุยทวัตร

63123022927 นายสุรภัทร คุณวรเกษตร

63123022928 นางสาวพัชรี ไชยบํารุง

63123022929 นางพรรณวดี ไทยแท,

63123022930 นางสาวนิศากร นิวงษา

63123022931 นายณรงค�ฤทธ์ิ นามวงค�

63123022932 นางสาวออมทรัพย� แก,วผลึก

63123022933 นางสาวณัฐนันท� ทองทิพย�รุจิภาส

63123022934 นางสาวสร,อยสุดา พิณโท

63123022935 นางสาวพัชรกัญญ� แก,วกัญญา

63123022936 นายภานุวัมน� ชาภักดี

63123022937 นางสาวจุลีรัก ขาตัง

63123022938 นางสาวกมลทิพย� จันทร�เพชร

63123022939 นางสาวธณัฐธิชา คุณแสน

63123022940 นางสาวอภิญญา อินทร�ยู8

63123022941 นางสาวกัญญาณัฐ ศรไชย

63123022942 นางสาวกมลทิพย� โสมาบุตร

63123022943 นายจตุรพร เสาทอง

63123022944 นายธงชัย อุตอามาตร

63123022945 นายไกรศร อุ8นเจริญ

63123022946 นางสาวปJยนุช สีสมบัติ

63123022947 นางสาวพริมพิรักษ� สาสังข�

63123022948 นางสาวณัฐชริดา ทองบุ

63123022949 นางสาวโสภิดา วงศ�ชาชม

63123022950 นางสาวดวงใจ นักร,อง
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63123022951 นางสาวรัตนาภรณ� วรธรรม

63123022952 นางสาวภัทรศญา ห8อทรัพย�

63123022953 นายพิชิตพงษ� สารบูรณ�

63123022954 ว8าที่ ร.ต.หญิงเกศกนก อุดมผล

63123022955 นางสาวกมลชนก มณีวรรณ

63123022956 นายวสุ แน8นสิงห�

63123022957 นางชลาลัย จะแขะ

63123022958 นางสาวกัญฑภา โพชัยพัช

63123022959 นายพีระศาสตร� บุญพร,อม

63123022960 นายพุฒิพงศ� จันทนุภา

63123022961 นายเอกอมร โตคมขํา

63123022962 ว8าที่ ร,อยตรีหญิงศิริพร ศรีเสมอ

63123022963 นางสาวปJยวรรณ บุญใหญ8

63123022964 นางสาวอัมรา วงศ�เตชะ

63123022965 นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

63123022966 นางสาวเปรมฤดี พันมาตร�

63123022967 นายรุ8งศักด์ิ อ8อนตา

63123022968 นางสาวสุภลักษณ� คําโสภา

63123022969 นางสาวกมลรัตน� สาระชาติ

63123022970 นางสาววชิราภรย� พันธุ�รักษา

63123022971 นางสาวศุมินตรา ศรีทอง

63123022972 นางสาวปนัดดา ยอดเอื้อ

63123022973 นางสาวจุฑามาศ โสพัฒน�

63123022974 นางสาวปJยธิดา พลศรี

63123022975 นางสาวเปรมกมล หนองหงอก

63123022976 นางสาวพรดาวรรณ ทับทิมหิน

63123022977 ว8าที่ร,อยตรีหญิงพิชชานันท� สายเนตร

63123022978 นางสาวกนกวรรณ เครือสุวรรณ

63123022979 นางสาวชมพูนุช ใจหาญ

63123022980 นางสาววิไล ช8วยสุข
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123022981 นางสาวจุรีพร เกษหอม

63123022982 นางสาวชุติมา สะเอิ้ง

63123022983 นางสาวขนิษฐา ดาบด,วน

63123022984 นางสาวช8อทิพย� ผูกจันทร�

63123022985 นางสาวมัณฑณาภรณ� แก,วงามสอง

63123022986 นางสาวนภัสสร โชตินุพงษ�

63123022987 นายประพฤทธ์ิ ยืนย่ัง

63123022988 นางสาววรรธนา โสภา

63123022989 นางสาวศุภกานต� แสงวงศ�

63123022990 นางสาวสายธาร ไผ8ล,อม

63123022991 นายปวุฒิ รัตรีพันธ�

63123022992 นายมนตรี สุคะตะ

63123022993 นางสาววิจิตรา พุฒโสม

63123022994 นางสาวกนกอร ครองผา

63123022995 นางสาวนัฐชา เพชรวิสัย

63123022996 นางมณีรัตน� ธรรมวัตร

63123022997 นางสาวอารีรัตน� ศรีสุพรรณ

63123022998 นางสาวสุรัญญา แก,วคํา

63123022999 นางสาววัชราพรรณ ทีปUเนตร

63123023000 นางสาวพัชรา แหวนแก,ว

63123023001 นางสาวจันทร�จิรา ไชยสิงห�

63123023002 นายธนกฤต แก,วรัตนกาญจน�

63123023003 นางสาวสุพรรณษา นันตะบุตร

63123023004 นายพงศธร คํามี

63123023005 นายศาสตร�ตรา โคโยทา

63123023006 นางสาวฐิตาภา บุตรพิมพ�

63123023007 นางสาวสุภาพร วงษ�จันทร�

63123023008 นางสาวสุพัตรา ชนะพันธ�

63123023009 นางสาวอนุชิฎา แสวงดี

63123023010 นายรุ8งโรจน� คะมุง

หน,า 767 จาก 880                  
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ระดับปริญญาตรี

63123023011 นางสาวฐายิกา ทิพย�สุวรรณ

63123023012 นางสาวสาวิตรี พวงทอง

63123023013 นางสาวจินตหรา พงษ�อ8อน

63123023014 นายธนกร แสงสุกวาว

63123023015 นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ�

63123023016 นางธิญาดา ใจสวัสด์ิ

63123023017 นางสาวกิรณา รักพินิจ

63123023018 นางสาวจินตนา รินริโก

63123023019 นางสาวกรรณิกา ไชยสิน

63123023020 นายปรวีร� ทองสุทธ์ิ

63123023021 นางสาวสมฤดี พินากัน

63123023022 นางสาวลัดดาวัลย� แพงถ่ิน

63123023023 นางสาวผ8องศรี จันทร�สุข

63123023024 นางสาววิภาพร ศิลาวัฒน�

63123023025 นางสาวชลลดา อนันต�

63123023026 นางสาวยุวดี นามแสน

63123023027 นางสาวพรพรรณ สืบสิงห�

63123023028 นายคชพล เชื้อหาญ

63123023029 นางสาวกนกวรรณ สําเภานนท�

63123023030 นางสาววัชรีวรรณ มูลจันทร�

63123023031 นางสาวนฤมล หงษ�คํา

63123023032 นางสาวอุณาโลม พันธุ�โชติ

63123023033 นางทัศนีย� สุโพธ์ิเคน

63123023034 นายธนวัตน� ทาระคํา

63123023035 นายอรรถพล ศรีผุย

63123023036 นางสาวสุทธิดา เหียดใส

63123023037 นายพิทักษ� สินเทาว�

63123023038 นางสาวอนันตญา จันทร�ธรรม

63123023039 นางสาววทัญนุตา มุระอะ

63123023040 นางสาวอภิญญา พงษ�พล
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ระดับปริญญาตรี

63123023041 นางสาวกษมชลธร วงษ�ชา

63123023042 นางสาวกรกนก แหวนวงษ�

63123023043 นางสาวศิริวรรณ เขียวแสน

63123023044 นางสาวนารีรัตน� คํ่าคูณ

63123023045 นางสาวบัวสอน เรียงพรม

63123023046 นายสัจจะธรรม อุ8นใจ

63123023047 นางสาวกัญยมน ศรีพันดอน

63123023048 นางสาวชลธิชา สีหาอาจ

63123023049 นางสาวนัยนา ศรีบุโฮม

63123023050 นางสาวพรชนก ทองแปลง

63123023051 นางสาวนุชจรีพร ผิวเงิน

63123023052 นางสาวสุพรรณี รังใส

63123023053 นางสาวปภัสรา อาจวงค�

63123023054 นางสาวชุติกาญจน� บุญเศษ

63123023055 นางสาวคําเพียร บุญสอด

63123023056 นางสาวนิตยาพร ใจตรง

63123023057 นางสาวอรพินท� สกุลไทย

63123023058 นางสาวกมลวรรณ วงค�ขัน

63123023059 นางสาวทิพย�สุดา พลศรี

63123023060 นางสาวจิราพร มีไกรราช

63123023061 นายปJยภูมิ ชมภูไชย

63123023062 นางสาวจํานงค� โปร8งจิต

63123023063 นางณัฐธิดา หม่ันงาม

63123023064 นางสาวเบ็ญจวรรณ โสจิต

63123023065 นายธนกฤต สุภาวงค�

63123023066 นายภาณุวัฒน� สิ่งสิน

63123023067 นางลณลนา อุวิทัศน�

63123023068 นางสาววิภาพร วงษ�สุข

63123023069 นางสาวศรีสุดา อารีย�

63123023070 นายศิริศักด์ิ อินทร�สอน
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ระดับปริญญาตรี

63123023071 นางสาวอภิญญา ฝูงใหญ8

63123023072 นางสาววรพิชชา สิมาทอง

63123023073 นางสาวณิชารีย� แสนวิเศษ

63123023074 นายสินชัย บุตรคาม

63123023075 นายภานุวัฒน� กาศรี

63123023076 นางสาวรัชฎาภรณ� ลาภเรือง

63123023077 นางสาวิอังควิภา คําผง

63123023078 นางสาวอรอนงค� เชื้อชัย

63123023079 นางสาวธนาพร คงนิล

63123023080 นางสาวพัชรี โชติพันธ�

63123023081 ว8าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน� มณีศรี

63123023082 นายวินิจ เครือวงศ�

63123023083 นางสาวกฤษณา ยาหอม

63123023084 นางสาวหทัยชนก สายหอม

63123023085 นายจรัล จําปUศรี

63123023086 นางสาวโสรญา สมสะอาด

63123023087 นายจิรเสกข� อินทนิน

63123023088 นางสาวรวิวรรณ ทักษิณพิลา

63123023089 นายนิรันดร� บุญกลม

63123023090 นายภาสกร แก,วแสน

63123023091 นางสาวพัชนิดา ไชยชาติ

63123023092 นายนราวิชญ� สุทธการ

63123023093 นางสาวเมธาวี จิตหนักแน8น

63123023094 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณไตรย�

63123023095 นางสาวชนิกาต� สว8างยิBBง

63123023096 นายกิตติศักด์ิ บุญยอ

63123023097 นายรัฐศาสตร� ชาติมนตรี

63123023098 นางสาวรัตนา เชื้อสิงห�

63123023099 นายณัฐสุรเชฎฐ� บัวสด

63123023100 นางสาวฤดีกานต� พรหมบุตร
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ระดับปริญญาตรี

63123023101 นางสาวอรยา มาตะคม

63123023102 นายธนยศ บุญสอด

63123023103 นางสาวศิริพร วิเศษสังข�

63123023104 นายกิตติธัช สุขสานต�

63123023105 นางสาวสุภานัน อุระโลก

63123023106 นางสาวกนกพร บุตรสมศรี

63123023107 นายกฤษณะ สาระชาติ

63123023108 นางสาวรุจิรา โพธิผล

63123023109 นางสาวขนิษฐา ทองใบ

63123023110 นายกําธน มีเดชประดับ

63123023111 นางสาวจันทร�จิรา ร8มโพธ์ิ

63123023112 นางสุดาวรรณ ชูศรีเลิศ

63123023113 นางสาววาทินี ทองแสน

63123023114 นางสาวพิมประภา ย่ีสุ8น

63123023115 นางสาวสุนิสา สีเล

63123023116 นางสาวศรัญญา ปะวันนา

63123023117 นางสาวสุกัญญา สมคะเณย�

63123023118 นายณัฐกรณ� ประกอบแสง

63123023119 นางสาวสุดาทิพย� ท8อนเงิน

63123023120 นายณัฐพล ดุจนาคี

63123023121 นางสาววรุณี จรลี

63123023122 นายเมธาดล สมพงษ�พันธุ�

63123023123 นางสาวนุชสบา บูระณะเสน

63123023124 นางสาวศิรวณีย� แซ8เอียว

63123023125 นายธนพล บัวพันธ�

63123023126 นางสาวปพิชญา สว8างโคตร

63123023127 นางสาวภัทจรินทร� กาญจนาลักษณ�

63123023128 นางจุรีรัตน� สิงห�คํา

63123023129 นางสาวปติยา โฮมหุ,มแก,ว

63123023130 นายธเนศพล หมายสิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123023131 นายธีรภัทร� ปรีชา พิริยะ กุล 

63123023132 นางสาวเสาวลักษณ� ลุสมบัติ

63123023133 นายศักดาวุฒิ สิงห�ทอง

63123023134 นางสาวศิริพร ใจม่ัน

63123023135 นายอภิวัฒน� ทองคํา

63123023136 นางสาวศริญญา ต้ังวันเจริญ

63123023137 นายฐิติวัฒน� จันทํา

63123023138 นางสาวพรรณอร อ8อนสังข�

63123023139 นายวิวัฒน� ทองเบ,า

63123023140 นางสาวลักษิกา จันทง

63123023141 นางสาวณัฐธิดา นามวงศ�

63123023142 นางสาวณัฏฐนิช ชายหิน

63123023143 นางสาวกมลชนก ไชยคง

63123023144 นายป<ญญา แรกเลียง

63123023145 นางสาวธารทิพย� แก8นแก,ว

63123023146 นายธนบัตร สยุมพร

63123023147 นางสาวพนิดา ชัยหงส�ษา

63123023148 นางสาวกมลชนก แก,วคํา

63123023149 ว8าที่ร,อยตรีวีรศักด์ิ สมพงษ�

63123023150 นางสาวสุคนธ�ทิพย� โสมาบุตร

63123023151 นายไพบูลย� รัตนวัน

63123023152 นางสาวกันยา รัตนมาลี

63123023153 นายวัชระวิชญ� ภูพิสิฐวงศ�B

63123023154 นางสาวกมลวรรณ จูงวงษ�สุข

63123023155 นางสาวมธุรส โสภาพ

63123023156 นางสาวสุดารัตน� เงินจันทร�

63123023157 นางสาวป<ทมา กวาดปรางค�

63123023158 นายณัฐวัฒน� วิริยะสุชน

63123023159 นายอภิศักด์ิ ศรีใส

63123023160 นางสาวสมหญิง แข็งกล,า
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63123023161 นายสังเวียน บัวทอง

63123023162 นางสาวญาณิศา จงใจงาม

63123023163 นางสาวสุนันทา ดงแดง

63123023164 นางสาวสายธาร บรรพต

63123023165 นางสาวธนภรณ� ศรีโชค

63123023166 นายกิตติพันธ� กุลสิงห�

63123023167 นางสาวจันทร�ทิมา หาญชาติ

63123023168 นางสาวสุมาลัย พันธ�ทอง

63123023169 นางสาวอรอนงค� ศรีบริบูรณ�

63123023170 นายปรีชา ผดุงสมัย

63123023171 นางสาวพนิตนันท� สุทธิวิรัตน�

63123023172 นางธัญกมล โฮมละคร

63123023173 นางสาววรวลัญช� พิพัฒนสุภรณ�

63123023174 นางสาวสิริพร โคตะวงค�

63123023175 นายป<ทวี ศรีอภัย

63123023176 นางสาวสุพัตรา เศิกศิริ

63123023177 นางสาวพิรญาน� อุดรวงค�

63123023178 นางสาวสายใจ บุญปก

63123023179 นางสาวสุดารัตน� ชัยพารา

63123023180 นางสาวเจนจิรา แก,วดวงใหญ8

63123023181 นายเสกสรรค� ชัยวิรัตน�

63123023182 นางสาวอุไรพร ศรีวิเศษ

63123023183 นายประทักษ� ยืนย่ัง

63123023184 นางสาววัชราภรณ� โพธิเศษ

63123023185 นางสาวมาลินี ปJYนทุมา

63123023186 นางสาวปริญญา ขึมสันเทียะ

63123023187 นางสาวอรุโณทัย กลบกลิ่น

63123023188 นางสาวจริยา ศาลาน,อย

63123023189 นางสาวผาณิตนิภา ดอนใหญ8

63123023190 นางสาววราภรณ� ปRเปU]ย
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ระดับปริญญาตรี

63123023191 นายถาวร พรมโสภา

63123023192 นางสาวนันท�ชพร หอมทอง

63123023193 จ.อ.ณพล แอมโคก

63123023194 นางสาวภักด์ิพานิตตา โอบอ,วนกีรติ

63123023195 นายธนทัต บุญยะรักษ�

63123023196 นางสาวพรชิตา ศรีพันธ�

63123023197 นางสาวจันทร�ธิดา ชาชุมพร

63123023198 นางสาวเฟ\Yองฟ:า เชื้อสิงห�

63123023199 นายวีระนันท� ทัศศรี

63123023200 นางสาวชุลีพร เสนาะศัพท�

63123023201 นางสาววลัยภรณ� บุตรหาญ

63123023202 นางสาวพิศมัย หอมผกา

63123023203 นางสาวคณิตา วงศ�กนก

63123023204 นายจิรวัฒน� อวยพรส8ง

63123023205 นางสาวลัดดาวัลย� พรมแดน

63123023206 นายต้ัม หม่ืนแสน

63123023207 นายมนูญ แสวงวงค�

63123023208 นายชินดนัย ต้ังสุภวงษ�

63123023209 นางสาววันวิสาข� ศรีอารักษ�

63123023210 นายณัฐพงษ� สุวรรณเวช

63123023211 นายอมเรศร� หวังดี

63123023212 นางสาวรุ8งนภา ประสานศิริสุข

63123023213 นางสาวพิชญาภา แสงสุวรรณ

63123023214 นางสาวชมพูนุช หอมหวล

63123023215 นางสาวอาภาพร รื่นยุทธ์ิ

63123023216 นายณรงศักด์ิ เครินิล

63123023217 นายขจรศักด์ิ ครองสุข

63123023218 นางสาวธนวันต� สุยะลา

63123023219 นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ

63123023220 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีดาพรหม
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ระดับปริญญาตรี

63123023221 นายราชันย� สีคํา

63123023222 นางสาวธนัชชา พักชุมแสง

63123023223 นางสาวศิราณี จันทร�สุวรรณ

63123023224 นายสถิตย� อาภรณ�ศรี

63123023225 นางสาวกมลชนก หล8อกิติวงศ�

63123023226 นางสาวดวงตา แดนนารัตน�

63123023227 นายรังสฤษด์ิ พันคําภา

63123023228 นางสาววรรณภา สุขแซก

63123023229 นางสาววินิดา บุญมาก

63123023230 นางสาวผลทิพย� เนื้อทอง

63123023231 นางสาวศิริประภา มีแสง

63123023232 นางสาวอิสริยา ศรีอ8อน

63123023233 นายพันธ�ศักด์ิ ดาราคํา

63123023234 นายริษฎา ริทัศน�โส

63123023235 นายสุพรรณ ชิณมาตร�

63123023236 นางสาวบุษยาภรณ� มาทสุวรรณ

63123023237 นางสาวศิรินันท� บุญศักด์ิ

63123023238 นายนภัสกร บานวิมล

63123023239 นางนพมาศ แสงรัมย�

63123023240 นางสาวศิริพร แสงแก,ว

63123023241 นางสาวเพ็ญพร โมคศิริ

63123023242 นายสรศักด์ิ มุ8งดี

63123023243 ว8าที่ร,อยตรีนิรวิทย� ใยสุข

63123023244 นางสาวนัทธมน พันธ�มุก

63123023245 นางสาวกัญญ�วรา พาสุข

63123023246 นายคมศักด์ิ บุญนํา

63123023247 นางสาวจุฑามาศ แก,วชัย

63123023248 นายยุทธชัย โยธี

63123023249 นางสาวธนัชชา ไชยโกฎ์ิ

63123023250 นางวงเดือน บุราไกร
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ระดับปริญญาตรี

63123023251 นางสาววราภรณ� สิทธิเดช

63123023252 นางวิภาวรรณ วรรณปะโค

63123023253 นายอภิวัฒน� แสวงบุญ

63123023254 นางสาวธิดารัตน� ทองพันธ�

63123023255 นายอรรถวิทย� มีมานะ

63123023256 นายนนทวัฒน� ชัยวาลย�

63123023257 นางสาวรัตนาวดี ศรีสวัสด์ิ

63123023258 นางสาวสุวรรณา บุตรช8วง

63123023259 นางสาวศุภสุตา เหง,าน,อย

63123023260 นางสาวปาริชาต มุกดา

63123023261 นางสาวสุพรรณี ชินศรี

63123023262 นางสาววิไลลักษณ� ถอดศรี

63123023263 นางสาวภณิดา คุณสุทธ์ิ

63123023264 นายณัฐพงศ� เส,นคราม

63123023265 ส.ต.ท.ศักด์ิณรงค� วรรณโสภา

63123023266 นางสาวกรกนก ดีเสมอ

63123023267 นายธวัชชัย สีทากุล

63123023268 นายวายุภัค คําจันทร�

63123023269 นางสาววิลาสินี จันทร�พวง

63123023270 นายกฤษฎา สร,อยเพชร

63123023271 นางสาววิภาพร ทีรวม

63123023272 นางสาวศิริภา ผาสมวงค�

63123023273 นางสาวสริตา ดําดิน

63123023274 นางสาวสุปรียา ไหว,ครู

63123023275 นายธวัชชัย แก,วปริมประ

63123023276 นางสาวสกุลรัตน� จิตต�จันทร�

63123023277 นางสาวดวงนภา คําแสนหม่ืน

63123023278 นางสาววรินทร� บุญช8วย

63123023279 นางสาวอัษฎางค� นิสัย

63123023280 นางสาวจุติพร วันปลั่ง
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ระดับปริญญาตรี

63123023281 นางสาวสุลาวัลย� สังขะสาย

63123023282 นายเศรษฐวิชญ� ภูวชินพงศ�

63123023283 นางสาวคมคาย ประกอบศรี

63123023284 นางสาวณัฎยาพร พรมดวง

63123023285 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยทัพ

63123023286 นางสาวชฎาพร พรมเสมอ

63123023287 นายอนวัชร ผาธรรม

63123023288 นายสหชัย เพ8งพินิจ

63123023289 นางสาวสุพาณี เชื้อคําจันทร�

63123023290 นายรัฐพงศ� ภูภักดี

63123023291 นายเจนณรงค� แน8นอุดร

63123023292 นางสาวยุภาวดี ทองดวง

63123023293 นางสาวชไมพร แพงโท

63123023294 นางสาวดวงฤทัย เฉยฉิว

63123023295 นายอดิศักด์ิ กาญจนารักษ�

63123023296 นางสาววิภา วงศ�สมศรี

63123023297 นางสาวณัชชา จันทพันธ�

63123023298 นางสาวรสกร ทองจันทร�

63123023299 นางสาวอภิญญา พงษาปาน

63123023300 นายสรกานต� ควรหัตถ�

63123023301 นายนครินทร� บุญหลง

63123023302 นายมงคลชัย ภูมิสุข

63123023303 นางสาวพัชรี อ8อนคํา

63123023304 นางสาวศศิวิมล ระวาสเสริฐ

63123023305 นายคณาพงษ� คุ,มครอง

63123023306 นางสาวนภาพร มะณีวัน

63123023307 นางสาวภาวิดา ประสมพันธ�B

63123023308 นายณัฐวุฒิ ซ่ือสัตย�

63123023309 นางสาวขวัญฤดี สูงสันเขต

63123023310 นางสาวจิราวรรณ ไพจิตร
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63123023311 นางสาวชมพูนุช ชอบเสียง

63123023312 นางรัชนี กิจขุนทด

63123023313 นางวลัยพรรณ เมตตาพินันท�

63123023314 นางสาวจีรวรรณ หาดคํา

63123023315 นายจักรพันธ� แนววัน

63123023316 นางสาวเยาวลักษณ� กองทุน

63123023317 นางสาวสุนิศา งามเงิน

63123023318 นางพจนี จันสิน

63123023319 นางสาววริศรา พลซา

63123023320 นางสาววิศัลย�ศยา สุวรรณะ

63123023321 นางสาวชุลิตา บุตรวงศ�

63123023322 นางสาวจุไรภรณ� พุ8มจันทร�

63123023323 นางสาวสุรัตนา ประชาราษฏร�

63123023324 นายวิชชากร จันทะมูล

63123023325 นางสาวศิรินันท� วรรณอุดม

63123023326 นายวัฒนา เขียวอ8อน

63123023327 นางสาววรรณวิศา ภูสมสี

63123023328 นางสาวกชกร ผิวทอง

63123023329 นางสาวทิพวรรณ จันทร�สุข

63123023330 นายสรนันท� พลหนองหลวง

63123023331 นางสาวญาณิศา คําเหลือ

63123023332 นางเนรัญชรา ผาสุข

63123023333 นางสาวมาริษา มูลเสน

63123023334 นายพัทธพล อักโข

63123023335 นางสาววรินทร�ณัฐ เสริมชื่อ

63123023336 นางเกษศิรินทร� รัตนเกษสิริ

63123023337 นางณีรนุช จันทรุกขา

63123023338 นายวรรณวรรธน� วรรณสถิตย�

63123023339 นายปJยวิศว� สุโพธ์ิ

63123023340 นางสาวทิพวรรณ อุ8นแก,ว
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63123023341 นางเจนจิรา บัวใหญ8

63123023342 นางสาวสุปราณี ภูคําศักด์ิ

63123023343 นายกรวิช จันทร�หา

63123023344 ส.อ.หญิงจามจุรี อาจวิชัย

63123023345 นางสาวบัณฑิตา พัฒนี

63123023346 นายนเรศ จันทร�สุข

63123023347 นางสาวนิศรา ก่ิงทอง

63123023348 นายเรืองฤทธ์ิ ณ พิกุล

63123023349 นางสาวณิชกานต� จันทพันธ�

63123023350 นางสาวศศินัดดา จารุเกษม

63123023351 นางสาวอัญญาภรณ� วงศ�ตรี

63123023352 นายฤทธ์ิชัย สุภารี

63123023353 นางสาวนันธิดา ยอดวงศ�ษา

63123023354 นางสาวอินทุกาญจน� วงศ�วรรณา

63123023355 นายเจนณรงค� อารีย�

63123023356 นายธนภพ เดชภิมล

63123023357 นางสาวพรทิพย� พ่ึงกุล

63123023358 นางสาววารุณี วรกากุล

63123023359 นางสาวอนงค� ธานี

63123023360 นางสาวลักษิกา สายเพ็ชร

63123023361 นางสาวนัฐพร ปรือทอง

63123023362 นางสาววราภรณ� ทองดี

63123023363 นายวัชระ สุ8มมาตย�

63123023364 นางสาวอลิสา บุญโท

63123023365 นางสาวชนิกานต� กอซอ

63123023366 นางสาวทิพวรรณ ลาดํา

63123023367 นางสาวศศิธร สมัตถะ

63123023368 นายชนาธิป มีสิทธ์ิ

63123023369 นางสาวพัชรา พิมสาร

63123023370 นายกิตติพงศ� ยะภักดี
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63123023371 นางสาวชนันเนตร� ลินทอง

63123023372 นางสาวพรนิภา ดินถวัย

63123023373 นางพวงเพชร เมืองพิล

63123023374 นางสาวปานวาด แก,วบัวสา

63123023375 นางสาวณัชชา แก,วโรจน�

63123023376 นางสาวเกศรินทร� บุญเนตร

63123023377 นางสาวนิสิตา อินลี

63123023378 นางสาวจิรัชยา ผิวเงิน

63123023379 นางสาวจุรีมาศ สมมิตร

63123023380 นางสาวกนกพรรณ บุญมา

63123023381 นางสาววราภรณ� หลักหาญ

63123023382 นางสาววรรณพร ส8งเสริม

63123023383 นางสาวกนกพรรณ คัลนา

63123023384 นางสาวสุภาวดี จันทิชัย

63123023385 นางสาวอัญชนา สืบหล,า

63123023386 นางสาวเกศราทิพย� กุมภิโร

63123023387 นางสาวเดือนเพ็ญ สังขาว

63123023388 นางสาวกรกช สมมุ8ง

63123023389 นายสําเริง พ,องเสียง

63123023390 นางสาวสุกัญญา ฝอยทอง

63123023391 นางสาวเมธนันท� ศักด์ิวงค�

63123023392 นางสาวกัญญาวีร� พูนกําลัง

63123023393 นางสาวสุจิตรา สุทธิจักร

63123023394 นางสาวโอรัญ คําหงษ�สา

63123023395 ว8าที่ร,อยตรีหญิงพรรณี เพชรดา

63123023396 นางสาวศิรัตน�รดา รัตนเศรษฐ�บวร

63123023397 นางสาวสกุลรัตน� ศิริมา

63123023398 นางสาวสุรีวัลย� ทาวะรัตน�

63123023399 นายอดุลวิทย� โมระดา

63123023400 นางสาววาสนา หลงชิน
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63123023401 นายกิตปกรณ� สาวงค�

63123023402 นางสาวปรียานุช สัจจะบาล

63123023403 นางสาวศิรินธิดา ศรีสุพรรณ�

63123023404 นางสาวนวลละออง โพธ์ิไทรย�

63123023405 นายชาญวิทย� สายเมฆ

63123023406 นางสาวพรพิมล ทองทิพย�

63123023407 นายคมสัน หมายทวี

63123023408 นางสาวศศภัทร สุขรัตน�

63123023409 นายณัฐวุฒิ ขาวกระโทก

63123023410 นางสาววิไลลักษณ� อนันต�

63123023411 นายปฏิภาณ พูลมาศ

63123023412 นางสาวกวิสรา ศรีสอาด

63123023413 นางสาวพิมชนก เรืองจันทร�

63123023414 นางสาวกนกพรรณ บุปผาชาติ

63123023415 นายสุรชัย ศรีแก,ว

63123023416 นางสาวศุภิสรา บุญประสาร

63123023417 นายชัชชัย ศิริบูรณ�

63123023418 นางสาวสุปรียา เชื้อตาอ8อน

63123023419 นางสาววรีรัตน� หานาม

63123023420 นางสาวภาคินี สีบัวลา

63123023421 นางสาวสุกานดา เครื่องหอม

63123023422 นางอุมารินทร� สายเสนีย�

63123023423 นางสาวชุติมา ไชยนา

63123023424 นางสาวพาณิชย� ไชยเพชร

63123023425 นายไพฑูรย� จินดากุล

63123023426 นายวัชระ ปริสุทธ์ิ

63123023427 นายไพโรจน� ไชยสิทธ์ิ

63123023428 นางสาวนิตยา บัวเชย

63123023429 นางสาวเจษฎาภรณ� เศรษโฐ

63123023430 นายเจษฎาลักษณ� ชาเกาะ
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63123023431 นางสาวสุปรางค� เสาร�เทพ

63123023432 นายรัชกร สีดามา

63123023433 นางสาวฐิติพร ยุติมิตร

63123023434 นางสาวอมรรัตน� แพงศรี

63123023435 นางพาสุข ทาศิริ

63123023436 นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา

63123023437 นางสาวธมลวรรณ ไตรบรรจบพงศ�

63123023438 นางสาวปาริชาต ปรัสพันธ�

63123023439 นางสาวปพิชญา สิริพรสมสุข

63123023440 นางสาวอรวรรณ นพพันธ�

63123023441 นางสาวธัณย�จิรา จิระโชติชนินพร

63123023442 นายเอกพจน� ศรประสิทธ์ิ

63123023443 นางสาวรวิวรรณ สลับศรี

63123023444 นางสาวรัชฎาภรณ� อุปพงษ�

63123023445 นางสาวรุ8งฤดี อิ่มเจริญ

63123023446 นางสาวจุฑาธิมาศ นิลนนท�

63123023447 นายเชษฐ�กิตติ แดงอาจ

63123023448 นางสาวทวินตรา แซ8อึ้ง

63123023449 นายอภินันท� สันดร

63123023450 นายราเมศ มาศเหลือง

63123023451 นายพรศักด์ิ เดชสงค�

63123023452 นางสาวฐิติมา ทองรองนิล

63123023453 นางสาวกุนทินี คงสิม

63123023454 นางสาวอรสา บุญงาม

63123023455 นางสาวศิรัณย�ภัทร� ทําชอบ

63123023456 นางสาวจินตนา รักษา

63123023457 นายอภินพ เพชรจรุงพร

63123023458 นางสาวสุวะนันท� แสวงแก,ว

63123023459 นางสาวเบญจวรรณ วงค�ขันท�

63123023460 นางสาวอุไรรัตน� สาริบุตร
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63123023461 นางสาวจิรารัตน� โพธิวัฒน�

63123023462 นางสาวหัถยา นิยมชาติ

63123023463 นายวุฒิชัย เศรษฐนันท�

63123023464 นางสาวศุภนิดา สําเภาทอง

63123023465 นางสาวจันทราทิพย� สายหลง

63123023466 นางสาวเมธินี ก่ิงจันมน

63123023467 นายสิทธิชัย แก,ววิชัย

63123023468 นางสาวนริศรา สะอาด

63123023469 นายสมโภช ใจอยู8

63123023470 นางสาวณัฐลดา ประทุมวงค�

63123023471 นางสาวสุขิตา คนไว

63123023472 นางสาวกันยาทิพย� สํารวย

63123023473 นางสาวเพ็ญภัค คําเกลี้ยง

63123023474 นางสาวกุลนันทร� แรงจบ

63123023475 นายกมลพันธ�. สีหาพงษ�

63123023476 นางสาวนิตยา บุญเสริม

63123023477 นางสาวปJยะเนตร ลี้มุณีวงศ�

63123023478 นายกิตติกร รับรอง

63123023479 นางสาวชุติมา พิมพัก

63123023480 นางสาวกมลลักษณ� เต็มธนานันท�

63123023481 นายสหัสวรรษ น,อยชา

63123023482 นายนัฐชา เพชรไพทูรย�

63123023483 นางสาวกนกวรรณ ยืนยาว

63123023484 นายภานุพงศ� ศรีสกุลพงศ�

63123023485 นายธนวัฒน� บุดดีภักด์ิ

63123023486 นางอนุสรา เศษสุวรรณ�

63123023487 นางสาวบุณณิกา คําลุน

63123023488 นางสาววรพิณ หลอยบัว

63123023489 นางสาวอัจฉรา อภิเศรษฐ�ศิริกูล

63123023490 นางสาวปฐมพร ยังมงคล

หน,า 783 จาก 880                  
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63123023491 นางสาวปนัดดา วงศ�แหวน

63123023492 นางสาวนันทพร แอบไธสง

63123023493 นางสาววัยพัชร� เยาว�ยุบล

63123023494 นางสาวดารารัตน� ทองแก,ว

63123023495 นายเจนณรงศ� แต,มโคกสูง

63123023496 นายดุษฎี วงศ�สิทธ์ิ

63123023497 นางสาววิจิตรา มงคลการ

63123023498 นายรัฐกาล กลิ่นจัตุรัส

63123023499 นางสาววราภรณ� นิลสนิท

63123023500 นางสาวจิราภรณ� ทองปน

63123023501 นายธนากานต� มณฑาทิพย�

63123023502 นางสาวอัญชรีย� ผลดี

63123023503 นายนิรุด แสนมหาไชย

63123023504 นางสาวณัฐรินทร� เมษะพงศ�ศรี

63123023505 นางสาวศิริณก�ดา ทวีโคตร

63123023506 นางสาวพวงผกา ไชยเสนา

63123023507 นางสาวณิชชาภัทร ดลสุข

63123023508 นางสาววิไลลักษณ� ศรีหาบุตร

63123023509 นางสาวธารินี จันทา

63123023510 นางจารุวรรณ สายวงศ�

63123023511 นางสาวปภัสร�พร เกาะน้ําใส

63123023512 นางสาววิภารัตน� นันทรินทร�

63123023513 นางสาวชญาณี พรมทอง

63123023514 ส.อ.อดุลย� แก,วสว8าง

63123023515 นางสาวรุ8งทิวา สมาพันธ�

63123023516 นางสาวป<ทมาพร แซ8เฮง

63123023517 นางสาวสุวนันท� บัวสด

63123023518 นางสาวอาทิตติยา เทพศรีหา

63123023519 นางสาวสุฑาทิพย� ทองอ8วมใหญ8

63123023520 นางสาวภัทราภรณ� ประกอบสุข
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63123023521 นายณัฐพงษ� ภาระยาท

63123023522 นางสาวทัศนีย� มณีพงษ�

63123023523 นางโสภา หม่ืนกล,า

63123023524 นายช8วงชัย จันทนวน

63123023525 นางสาวพิกุล ชาติมนนตรี

63123023526 นายพิฆเนศ พิมพ�ศรี

63123023527 นางสาวศิระภัสสร เสาวดาน

63123023528 นายชัยชนะ กุบแก,ว

63123023529 นางสาวศศิวิมล วรรณวัตร

63123023530 นายจิรชาติ ภักดีบุรุษ

63123023531 นายชูวงศ� แก,วนิมิตร

63123023532 นางสาวนงลักษณ� กลมเปลือย

63123023533 นายเกษม ใบทอง

63123023534 นายณรงค�ฤทธ์ิ โล8ห�คํา

63123023535 นางสาวอมาวดี ยุระศรี

63123023536 นางสาวมนทิราลัย สิงขรณ�

63123023537 นายป<ณณวัฒน� วรรณสุข

63123023538 นางสาวสุทธาดา เพชรรุ8ง

63123023539 นางสาวจิตรลดา มาลานนท�

63123023540 นางสาวพิมพ�จันทร� จงวัฒน�

63123023541 นางสาววนิดา วรรณทวี

63123023542 นางสาวบูรพา สุขเกษม

63123023543 นายทินกร เมษา

63123023544 นางสาวดวิษา บุญสาลี

63123023545 นางสาวจินตนา ศรีวะสุข

63123023546 นายอิศราวัฒน� บุญเชิญ

63123023547 นางสาวศิรินภา ผลคูณ

63123023548 นางสาวสุนารี โสภากุล

63123023549 นางสาวมานิดา อาจศิริ

63123023550 นางสาวประกายมาศ สุรินโยธา
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63123023551 นางสาวจินตนา คิมหันตา

63123023552 นางพจมาน ทะบรรหาญ

63123023553 นายชลวิทย� ศรีพิมพ�

63123023554 นางสาวภาวินี ธรรมสริต

63123023555 นางสาวพัชริดา สีหา

63123023556 นางสาวดารณี เหล8าวงษี

63123023557 นางสาวพรนภา จาดฮามรถ

63123023558 นางสาวศิริรัตน� ศรีเสริม

63123023559 นางสาวปาริชาติ อําพลพงษ�

63123023560 นางสาวภชารี แจ8มปรีชา

63123023561 นางสาวนฤมล บุญสอน

63123023562 นางสาวจริญา ธานี

63123023563 นางสาววาสนา ศิริบุตร

63123023564 นายสําเริง สมศรี

63123023565 นางสาวธัญญารัตน� เกตุลํา

63123023566 ว8าที่ร,อยตรีพลภัทร ศรีกุล

63123023567 นางสาวภัทราวรรณ จําปามนต�

63123023568 นางสาวขัติยาภรณ� หมายเก้ือ

63123023569 นายวิทวัส รินลิโก

63123023570 นางสาวสุธารัตน� ชนะงาม

63123023571 นางสาวนิชาภา เกณฑ�สระคู

63123023572 นางสาวพัชราพร ขามโนนวัด

63123023573 นางสาวจุฬาลักษณ� บริบูรณ�

63123023574 นางสาวศศิรดา ศรีโพธ์ิชัย

63123023575 นางสาวนภัสสร พ่ึงกุล

63123023576 นางสาวบุปผชาติ แซ8เอี้ยว

63123023577 นางสาวกนกวรรณ สืบแสน

63123023578 นางศิวิมล ทองมนต�

63123023579 นายอัศพล เง่ือนกลาง

63123023580 นายจักรกฤษณ� อรุณวิจิตร
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63123023581 นางสาวจันทิมา สาตรศิลปW

63123023582 นางสาวธัญญาภัทร� วัจนะ

63123023583 นางสาวขวัญฤทัย มาแสวง

63123023584 นายอภิวัฒน� มวลชัยภูมิ

63123023585 นางสาวจุฑามณี สืบมา

63123023586 นายอนุชา ไชยนรา

63123023587 นายปฐมภพ หอมหวล

63123023588 นางสาวปุญชรัสม์ิ อุคํา

63123023589 นางสาวสาวิตรี ละบุสัตย�

63123023590 นางสาวนัฐนันท� ถนอมศิลปW

63123023591 นายณัฐพล สุพรรณโรจน�

63123023592 นางสาวปJยลักษณ� ธรรมบุตร

63123023593 นายเด8นชัย สุระพิน

63123023594 นางสาวพัชรี เสาเวียง

63123023595 นางสาวกาญจนา บุญภักด์ิ

63123023596 นายอานนท� เชื้อลิ้นฟ:า

63123023597 นายวีระพล การกล,า

63123023598 นางสาวอรอุมา สายทอง

63123023599 นางสาวปJยภรณ� พิเคราะห�

63123023600 นางสาวมนตรา สาระผล

63123023601 นายนคร พลสวัสด์ิ

63123023602 นางสาวสิริรัตน� แก,วคําปอด

63123023603 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญทน

63123023604 นายฉัตริน ศิริพันธ�

63123023605 นางสาวสุดาพร สายตรง

63123023606 นางสาวจันทร�เพ็ญ อิ่มจิต

63123023607 นางสาวนิตติยา บริบูรณ�

63123023608 นางสาวจีรภรณ� เศรษฐสิงห�

63123023609 นางอินทุอร โพธ์ิดี

63123023610 นางสาวณัฐวรรณ ระแหง
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63123023611 นายชิตวัน ศรีจรูญ

63123023612 นายยศพล สุภาพ

63123023613 นางสุดารัตน� โทนาพันธ�

63123023614 นางสาวลักคณา พิศเพ็ง

63123023615 นางสาวขวัญใจ ธ.น.ดี

63123023616 นางสาวอรวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

63123023617 นางสาวลัดดา วงศ�เพ็ง

63123023618 นางสาวกนกกาญจน� แสงใสแก,ว

63123023619 นางสาวนฤมล ยอดใส

63123023620 นางสาววิลาวัลย� ทองแพรว

63123023621 นางสาวทัศนวรรณ คนานาม

63123023622 นางสาวสุภาวดี จันทร�บุญ

63123023623 ว8าที่ร,อยตรีอดิเรก ดอกอินทร�

63123023624 นางสาวณัฐกฤตา พลธานี

63123023625 นางสาวปริญญา สืบโสดา

63123023626 นายมารุต แสงเพชร

63123023627 นางสาวกัญญพัฒน� โพธินาม

63123023628 นายกันตพิชญ� วดีศิริศักด์ิ

63123023629 นายกิตติธัช พิมพ�ทอง

63123023630 นางสาวสันต�ฤทัย สีสันต�

63123023631 นางสาวรัตนาภรณ� คูณสายแสง

63123023632 นางสาวสุรีย�พร นาคูณ

63123023633 นางสาวสุภัชชา เรืองศรี

63123023634 นางสาวกัญญาภัค แซ8อึ่ง

63123023635 นางสาวจิรวรรณ กรแก,ว

63123023636 นางสาวสุภาพร ไชยวงค�

63123023637 นายชาญเดช เห็มอ8อน

63123023638 นางสาวยุภาวรรณ คณะพันธ�

63123023639 นางสาวชัญญานุช โคตสมบัติ

63123023640 นางสาวพัชรินทร� พลายศรี
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63123023641 นางสาวชนัญชิดา แสนวงษ�

63123023642 นางสาวสุจิตรา จารุจิตร

63123023643 นางสาวธัญพร ผางพันธ�

63123023644 นางพนมพร เทพศรีหา

63123023645 นางสาวมุขสุดา บุญวิจิตร

63123023646 นายเกียรติศักด์ิ ศิริสุวรรณ

63123023647 นายธเนศพล สารพล

63123023648 นางสาวคณิตตา ชวนคิด

63123023649 นายนวฤกษ� สินโท

63123023650 นางสาวรัชนี คําเพชร

63123023651 นางสาวนภัสสร เณรจาที

63123023652 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ�

63123023653 นางสาวรุ8งทิพย� อุดทา

63123023654 นางสาวป<ทมาภรณ� ไกรราช

63123023655 นางสาวณัฐนิชา ชัยวิเศษ

63123023656 นายศุภนันท� จันทะกรณ�

63123023657 นางสาวลัดดา หินซุย

63123023658 นางสาวจิราพร หม่ืนสุข

63123023659 นายสุพัฒน� แก,วนิล

63123023660 นางสาวอาทิตยา ซาเสน

63123023661 นางสาวสุนิสา พิลาแดง

63123023662 นายสาคร สุวรรณบุบผา

63123023663 นายวัชชัย โคตรพรม

63123023664 สิบเอกวุฒิชัย นะที

63123023665 นางสาวสดับพิณ นันตะเคน

63123023666 นางสาววราภรณ� บรรเทิงกุล

63123023667 นายมานพ  ัขันอ8อน

63123023668 นางสาวโสภิดา ลานุสัตย�

63123023669 นางสาวอรนุช เพ8งพิศ

63123023670 นางสาวมุกดา จันทร�เขียว
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63123023671 นางสาวธนัชพร หลักหาญ

63123023672 นางสาวธัญญา แสงจันทร�

63123023673 นายวรายุทธ จันทร�นะลา

63123023674 นางสาวนฤมล พ้ืนนวล

63123023675 นางสาวประภาพรรณ ฉลูศรี

63123023676 นายวีระชัย แผงอ8อน

63123023677 นางสาวหทัยชนก จุใจล้ํา

63123023678 นางสาวธีนะฬาภรณ� ดาทอง

63123023679 นางสาวสุปราณี ธนูศรี

63123023680 นางสาวรวีวรรณ ไชยศรี

63123023681 นางสาวกฤษฎา ภรณ� เชยจันทา

63123023682 นางสาวอิสราภรณ� วงค�คําภู

63123023683 นางสาวพรทิพย� ชลสิริโชคอุดม

63123023684 นางสาวนภัสสร ส8งเสริม

63123023685 นางสาวเสาวลักษณ� คําวัน

63123023686 นายกลวัชร วันเรืองโชค

63123023687 นางสาวปรานี สมทรัพย�

63123023688 นางสาวนิลวรรณ ต[ะอ[อด

63123023689 นางสาวสุภาพร ง้ิวสุวรรณ

63123023690 นางสาวชลธิชา เหล8าแก,ว

63123023691 นางสาวณัฏฐณธรณ� พุฒพิมพ�

63123023692 นางสาวคริสมาส วงค�มาเกตุ

63123023693 นางธรัณญา ดวงมา

63123023694 นางสาวกุลตลา โพธ์ิขาว

63123023695 นางสาวสวรส แช8มชื่น

63123023696 นายอภิสิทธ์ิ วรรณเชษฐ�

63123023697 นางสาวศิริขวัญ โพธ์ิแก,ว

63123023698 นางกุสุมา แข็งแรง

63123023699 นายธานี ศีตะจิตต�

63123023700 นางสาวณัฐติยา ยอดเกษ
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63123023701 นางสาววารุณี ตุละพิพาก

63123023702 นายพงศกร นาคประเสริฐ

63123023703 นายธนานพ ศิลาวงศ�

63123023704 นางสาววิลาวัณย� พันธัง

63123023705 นางสาวนิภาพร ถาวรพัฒน�

63123023706 นางสาวกาญจนารัตน� บุญหล,า

63123023707 นางสาวรัตนพร สุวรรณะ

63123023708 นางสาวปุณณพร สุภักด์ิ

63123023709 นางสาวศศิร�ภัทร บุญกอ

63123023710 นายนฤพล งามศิริ

63123023711 นายธนวัฒน� พวงเพ็ชร

63123023712 นางสาวสุภาพร กุลสิงห�

63123023713 นางสาวกัญยาณี ถ่ินโพนตาล

63123023714 นางสาวสุภารัตน� สีฟ:า

63123023715 นางสาวสุพิชา อินทร�สา

63123023716 นางสาวนันทิดา ชะนะมี

63123023717 นางสาวจักรีวรรณ� สดีวงค�

63123023718 นายกสิกรไทย ชนะงาม

63123023719 นายนิวัติ สีถา

63123023720 นางสาวชนิตนันต� จักขุพันธ�

63123023721 นางสาวสุพรรณี สุทาบุญ

63123023722 นางสาวสุวรรณา วาทหงษ�

63123023723 นายธนภัทร� ขันตี

63123023724 นางสาวภาศิริ สมบัติวงค�

63123023725 นางสาวพิมพิลา ทองพิมพ�

63123023726 นางสาวอรวรรณ บัวทอง

63123023727 นายเฉลิมศักด์ิ ศิริ

63123023728 นายปกรณ� อุ8นจิตรพันธุ�

63123023729 นายจักรกฤษณ� สาแก,ว

63123023730 นายวิชชา แสงวงษ�
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63123023731 นางสาวบุตรทยา ครองยุทธ

63123023732 นางเยาวภา พรมวงศ�

63123023733 นางสาววิลาสินี สุวรรณศรี

63123023734 นางสาววนิดา โสภามี

63123023735 นางสาวสุพรรษา ทองวัชระ

63123023736 นางสาววชิรญา จิตตธรรม

63123023737 นางสาวนิสารัตน� สีดี

63123023738 นางสาววีรวรรณ บุญสุข

63123023739 นายจิระพงศ� ศิริคุณ

63123023740 นางสาวอัฐฉริดา เสนดง

63123023741 นายวรัชญ� ดีสวัสด์ิ

63123023742 นายโกวิทย� พันธ�คูณ

63123023743 นางสาวขนิตชญา นาสิงห�ทอง

63123023744 นายวริทธ์ินันท� เวียงอินทร�

63123023745 นางสาวรสสุคนธ� ฝาวัง

63123023746 นางสาวสายทิพย� กมลสินธุ�

63123023747 นายผดุงพล ภูทิพย�

63123023748 นางสาวศศิธร พรสวัสด์ิ

63123023749 นางสาวจุฑามาศ แก8นสาร�

63123023750 นายณัฐวัฒน� ทรายทอง

63123023751 นางสาววิภาดา เผ8าคนชม

63123023752 นางสาวณัฐชยา สีงาม

63123023753 นางสาวอรทัย อุทัยกรณ�

63123023754 นางสาวปนัดดา เหล็กดี

63123023755 นายนพรัตน� ศรีผ8องใส

63123023756 นางสาวจําเนียร บุญจันสี

63123023757 นางสาวภาณุมาศ ต้ังใจ

63123023758 นางสาววิภาพร แก,วดวงใหญ8

63123023759 นายเลิศฤทธ์ิ อ8อนทรวง

63123023760 นายอัศดาวุฒิ ทาสีดํา
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63123023761 นางสาวปวีณา สอนใจ

63123023762 นางสาวศิริวรรณ วรรณสุทธะ

63123023763 นายสมภพ ทองเอี่ยม

63123023764 นางสาวจุฑามาศ นิลประเสริฐ

63123023765 นางสาวจีราภรณ� เงินมาก

63123023766 นายวัชระ สุริโย

63123023767 นายธนชัย คําสีเขียว

63123023768 นางสาวจุฬาลักษณ� เขาแก,ว

63123023769 นายเอกพงษ� เพชรผดุง

63123023770 นางสาวสกาวรัตน� อ8อนยอง

63123023771 นางสาวกรรญาพร ไพเราะ

63123023772 นายทรงพล สลับศรี

63123023773 นางสาวสุภาภรณ� โถแพงจันทร�

63123023774 นางสาวสุวนันท� สวัสดี

63123023775 นางสาวนวลปราง เวฬุวนาธร

63123023776 นายอาณุวรรณ กาลจักร

63123023777 นายชัยยุทธ� พุทธรักษา

63123023778 นายเกียรติศักด์ิ นวนคํา

63123023779 นางสาววรรณพร บรรทอน

63123023780 ว8าที่ ร.ต.ภาณุพงษ� ใยสุข

63123023781 นางสาวพรนภา ขุนทอง

63123023782 นางสาววรรณรักษ� ศรีนวล

63123023783 นางสาวจารุพร อ8อนพันธ�

63123023784 นายดนัยฤทธ์ิ แก,วคํา

63123023785 นายวุฒิชัย โมฬีชาติ

63123023786 นางสาวภัทรามาศ สระโสม

63123023787 นายธนภณ โลหะจินดา

63123023788 นางสาวอุมารินทร� เห็นศิล

63123023789 นางสาวพิมพ�นภา เรืองวิไลกฤตย�

63123023790 นายวรชิต อยู8เย็น
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63123023791 นางวารีณัฏฐ� วิเศษหม่ืน

63123023792 นางสาวยอดขวัญ จงน,อมกลาง

63123023793 นายพรพรหม ทองคํา

63123023794 นางสาวจิราวรรณ นันหม่ืน

63123023795 นายอรรถพล ไชยโกฏิ

63123023796 นายคณาวุฒิ เชิงชาย

63123023797 นายเอกลักษณ� นามพรหม

63123023798 นางสาวปริญญา ถิลา

63123023799 นางสาวอริษรา เจริญเชาว�

63123023800 นางสาวศศิธร ดวงแก,ว

63123023801 นายกริชก,อง ขําบุญเกิด

63123023802 นางสาวนิตยา เพ็งแจ8ม

63123023803 นายอภิชาติ ชูรัตน�

63123023804 นายพิรุณ สายคํา

63123023805 นางสาวอรยา สุพร

63123023806 นายกิตติศักด์ิ บุญเรือง

63123023807 นางสาวฉัตรประวีร� สุขพันธ�

63123023808 นางสาวสุรสวดี คุณมี

63123023809 นางจุฬาลักษณ� ลักษณ�เสมา

63123023810 นางสาวอBุไรรัตน� ศรีมาศ

63123023811 นางสาวสุกัญญา มณีบูลย�

63123023812 นางสาวราตรี หงษ�ยนต�

63123023813 นางสาวกัญญารัตน� บุญวิจิตร

63123023814 นายวิษณุ นาลาด

63123023815 นางสุภัตรา พัฒนะผล

63123023816 นางสาวสุนิสา ใยคํา

63123023817 นายดิเรกฤทธ์ิ ก8อพิมพ�

63123023818 นางสาวภนิตา เขตรสุขอุบล

63123023819 นางสาวพิสชา วงษา

63123023820 นางสาวปJยะภรณ� ศรีสมุทร

หน,า 794 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123023821 นางสาวสุพิชญา สว8างวงษ�

63123023822 นายบุญเรือง บุญฤทธ์ิ

63123023823 นางสาวชลิดา กุลวงค�

63123023824 นางสาววรัทยา ใจทัศน�

63123023825 นายกรณ� เมฆกกตาล

63123023826 นางสาวชณัฐฑิตา จันทรสาขา

63123023827 นายเกรียงสิทธ์ิ แก,วพวง

63123023828 นางสาวรพีภรณ� ภูระยา

63123023829 นางสาวสาวิณี เสียงเพราะ

63123023830 นายณัฐพล ต้ังศิริวัฒนกุล

63123023831 นางสาวสุภิตา จันทบาล

63123023832 นางสาวสุภาวรรณ เกิดศิริ

63123023833 นายวีระชัย คําภารส

63123023834 นายทินกร โคตรสมบัติ

63123023835 นายถนอมศักด์ิ ปราบวงษา

63123023836 นายเกียรติศักด์ิ ศรีกระจ8าง

63123023837 นางสาวดวงฤทัย หินซุย

63123023838 นางสาวเนตรชนก ก้ัวพิศมัย

63123023839 นายวราวงษ� สาระคุณ

63123023840 นางสาวสุภาภิชญ� เกษรพันธ�

63123023841 นายณัฐพล ป<ญญาบุตร

63123023842 นางสาวปรียาวดี โสมาบุตร

63123023843 นางสาวภิญญดา พลคํา

63123023844 นางสาวอัญชลี โพทวี

63123023845 นายมงคล เถระพันธ�

63123023846 นางวรรณวิสา ศรีละพันธ�

63123023847 นางสาวนัจรินทร� นาคบัลลังค�

63123023848 นายสุภรัตน� พรมต้ือ

63123023849 นางสาวบุษยารัตน� จําเริญ

63123023850 นางสาวมณีรัตน� คัทธรินทร�

หน,า 795 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123023851 นายต8อพงษ� วรรณทอง

63123023852 นางสาววาสนา เถาว�ที

63123023853 นางสาวปJยาภัทร วรรณา

63123023854 นายจักรกริษ พลีจันทร�

63123023855 นางสาวพรพิมล สีเหลือง

63123023856 นางสาวเสาวลักษณ� ไกยะฝQาย

63123023857 นางสาวธิดารัตน� ลาธุลี

63123023858 นายพงษ�ฐดล ดวงหม8อง

63123023859 นางสาวกมลชนก วสุรีย�

63123023860 นายเชิดพงษ� อนุเคราะห�

63123023861 นางสาวนลินนาสน� แสงคําไพ

63123023862 นางสาวนุจรินทร� บุรกรณ�

63123023863 นางสาวสุภาวดี ละม,ายวงศ�

63123023864 นายภูมิพัฒน� วงค�ตลาด

63123023865 ว8าที่ ร.ต.หญิงกมลชนก ทองหม่ืน

63123023866 นายรัฐพล บุญผุย

63123023867 นางสาวอนงค�นารถ ไกลทุกข�

63123023868 นางสาวพรรณทิพย� เชื้อแก,ว

63123023869 นายธนะชัย เสาร�สูง

63123023870 นางสาววิชุดา สีลากุล

63123023871 นายรัตพล สิงห�แพง

63123023872 นายวันมงคล บุญเกลี้ยง

63123023873 นางสาวสุกัญญา สุวะมาตย�

63123023874 นางสาวเจนจิรา สายแวว

63123023875 นายณัฐพงษ� จันดี

63123023876 นางสาวขวัญเรือน จันทร�ทรง

63123023877 นางสาวณัฐธิดา บุทธิจักร�

63123023878 นายอําพร ยศคําลือ

63123023879 นางสาวนริศรา โพติยะ

63123023880 นายปรัชญา เปลี่ยมไธสง

หน,า 796 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123023881 นางสาวอรนุช มูลม่ัง

63123023882 นางสาวศศิธร หมึกสันเทียะ

63123023883 นางสาววันวิสา พลรักษ�

63123023884 นางสาวราชาวดี ขันธ�รัตน�

63123023885 นางสาววรรณภา บูรณะ

63123023886 นางสาวดลนภา เกษแก,ว

63123023887 นางสาวพิชญา เหมแดง

63123023888 นางสาวปรัศนียาภรณ� รากวงค�

63123023889 นางสาวพวงผกา แสนน้ําเที่ยง

63123023890 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยป<ญญา

63123023891 นางสาวชฎาณิศ สุขตะ

63123023892 นางสาวลําใย จันทอน

63123023893 นายวัชรพล นาคนวล

63123023894 นางสาวประภากร จินาพร

63123023895 นางสาวบุญทะนิกรณ� แฝงเพ็ชร

63123023896 นางสาวอําพิกา นาครินทร�

63123023897 นายศุถกร คําศรีสุข

63123023898 นางสาวสุจิตรา วิเศษ

63123023899 นางสาวรุ8งทิวา ทองดี

63123023900 นางสาวจริยา สาระคู

63123023901 นายประยุทธ จันทะเค,

63123023902 นางสาวนิตติสร หลาทอง

63123023903 นางสาวเบญจลักษณ� นุศรีจันทร�

63123023904 นางสาวนิตยา มะลิลาด

63123023905 นายอิทธิรัตน� บางทราย

63123023906 ส.อ.ญนันธิดา บุญเต็ม

63123023907 นางสาวขัตติยา หินหาด

63123023908 นายศราวุธ สุมาลย�

63123023909 นางสาวกุลดาพร คดเก้ียว

63123023910 นางสาวณัฐธิดา สุขวาสนะ

หน,า 797 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123023911 นางสาวปพิชญา โคโยทา

63123023912 นางสาวศิวพร ทุมพัฒน�

63123023913 นางสาวภาณุภรณ� กนกหงษ�

63123023914 นางสาวณัฏฐพร นาโสก

63123023915 นางขวัญหทัย สดสุข

63123023916 นางสาวนฤนาท จิตแสง

63123023917 นางสาววริษฐา ตวงนิยม

63123023918 นายพิจิตร สินชัย

63123023919 นายณมล ห,องแซง

63123023920 นางสาวสุรีย�รัตน� วงษ�พิทักษ�

63123023921 นายพงษ�พัฒน� ป<ญญาฤทธ์ิ

63123023922 นางสาวขวัญชนก อ8อนน,อย

63123023923 นางสาวดวงใจ ธรรมชาติ

63123023924 นางสาวจิรัญญา บุญโสภา

63123023925 นางสาววริศรา จันทะมา

63123023926 นายภัทราวุธ พวงก่ิงทอง

63123023927 นางสาวน้ําค,าง กมลฤกษ�

63123023928 นางสาวปJยะพร ทําทอง

63123023929 นายฐาปณัฐ ชาญสมร

63123023930 นางสาวสุนิสา หลงชิน

63123023931 นางสาวปริยาภัทร ไชยสิน

63123023932 นางสาวเบญจวรรณ คําสิงห�

63123023933 นายอภิชาติ ฤทธิมา

63123023934 นายเฉลิมชัย ท,องที่

63123023935 ว8าที่ร.ต.หญิงเกษฎากาญ แสนทวีสุข

63123023936 นางสาวอนิสสรา คําผาลา

63123023937 นางสาวภาวรินทร� รัตนธีรกิจ

63123023938 นางสาววรรณวิภา ขันทอง

63123023939 นางสาวนิชกานต� กลีบจําปา

63123023940 นางสาวธนวรรณ สวัสด์ิเอื้อ

หน,า 798 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123023941 นางสาวจอมขวัญ พอกพูน

63123023942 นางสาวศิริลักษณ� ทุมมากรณ�

63123023943 นางสาวอลินดา กําลังงาม

63123023944 นางสาวเกวลิน มนต�ขลัง

63123023945 นางสาวรุ8งนภา สายทอง

63123023946 นายจักรกฤษ พันธ�ดี

63123023947 นายเดชา โคตรหลักคํา

63123023948 นางสาวณัฐกาญจน� แซ8ลี้

63123023949 นางสาวณัฐธิดา สุ8มมาตร

63123023950 นางณัฐริกา โคกาอินทร�

63123023951 นายพูลสวัสด์ิ อินทนนท�

63123023952 นายเกรียงไกร ดวงศร

63123023953 นางดาราภรณ� พันธุชาติ

63123023954 นางสาวกิติยาภรณ� ธงไชย

63123023955 นางสาวณิศชญาณ�มณฑ� อุดรวงศ�

63123023956 นางสาววิลาวัณย� งามเปรี่ยม

63123023957 นางสาวจิณณพัต สิงห�คีรี

63123023958 นางสาวสมคิด กาหลง

63123023959 นายกิตติพงษ� มณีวงษ�

63123023960 นางสาวกชกร สีเทียวไทย

63123023961 นายกฤตพงศ� วิชาดี

63123023962 นางสาวประภัสตรา หงษ�ทอง

63123023963 นางสาวยุภาภรณ� ต8อปU

63123023964 นางสาวทิพย�รัตน� สาลํา

63123023965 นางสาวรัตนา นาคศรี

63123023966 นางสาวทัศนีย� บุตรนาม

63123023967 นายเรวัตร เทพารส

63123023968 นางสาวณัฐกานต� วัฒนบุตร

63123023969 นางสาวจุฑามาศ ผลาพร

63123023970 นางสาวศศินา ศรีหานาท

หน,า 799 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123023971 นางสาวมนตรี จันทะสม

63123023972 นางสาวปJยภาณี นวลจันทร�

63123023973 นางสาวชมภูนุช ศรีเสมอ

63123023974 นางสาวสุเมษา พูลศรี

63123023975 นายเตชทัต สีหะวงษ�

63123023976 นางสาวณิชาพร อรไทวรรณ

63123023977 นายจีรพงษ� เมฆชBัยภักด์ิ

63123023978 นางสาวสุมิตตรา ยอดดี

63123023979 นางสาวเบญจมาศ สีสมยา

63123023980 นางสาวจันทร�สุดา สุดใจ

63123023981 นางสาวนันทิยา ชอบจิตต�

63123023982 นายวัฒนา หัสระสา

63123023983 นายไกรทอง เกษแก,ว

63123023984 นางสาวจินดารัตน� จําปาแพง

63123023985 นางศุภลักษณ� พวงเกษ

63123023986 นางสาวสรารัตน� ศรีสุวัฒน�

63123023987 นางสาวสุนิตา อุปชัน

63123023988 นางสาวกานต�พิชชา จีนประสพ

63123023989 นางสาวจันทร�จิรา ดีใจ

63123023990 นางสาวอุบลวรรณ วงศ�เครือสอน

63123023991 นางสาวกรรณิการ� อาจอุดร

63123023992 นายชัยกมล ลครไชย

63123023993 นายณัฐพงศ� สายหยุด

63123023994 นางสาวอาภาศิริ ป<กกาเว

63123023995 นายพีรพัฒน� สุระสิงห�

63123023996 นายภานุวัฒน� ไชยแสง

63123023997 นายคุณากร จันทร�จิตร

63123023998 นายเศรษฐกิจ บัวงาม

63123023999 นางสาวรัชนีกร จันทริมา

63123024000 นายเกรียงไกร พรมโสภา

หน,า 800 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024001 นางสาวสุขุมาลย� ชะเนติยัง

63123024002 นางสาวชุธิมา ทองด,วง

63123024003 นายอรุณ คําเพชร

63123024004 นางสาวกัลยา บุตรสา

63123024005 นางสาวอาริยา  ีสีนิล

63123024006 นายอรรถพล นาโสก

63123024007 นายอัครพล ชัยธานี

63123024008 นายสุรชัย สีสันงาม

63123024009 นางสาวจุฬามณี นาคศิริ

63123024010 นายเชิญ ขุนธิวงศ�

63123024011 นายพลากร สาทอน

63123024012 นางสาวจิราภรณ� งามวิลัย

63123024013 นางสาวปJYนแก,ว แก,วมณี

63123024014 นางสาวนุชจรินทร� ภิบาลสิงห�

63123024015 นางสาวมาลัย นพพันธ�

63123024016 ส.อ.ปJยะณัฐ ทันหาบุรุษ

63123024017 นายธรรมนูญ ป<ญญาดี

63123024018 นางสาวรัชดาภรณ� ดาราก,านตรง

63123024019 นายจักรกฤษณ� ผิวทอง

63123024020 นางสาวอภิญญา ทองผา

63123024021 นางสาวภัทรนันท� จันดารัตน�

63123024022 นางสาวอรทัย คําภาบุตร

63123024023 นางสาววิชุดา บุญพิมพ�

63123024024 นายพิภู อัศวชัยโภคิน

63123024025 นางสาววีระวรรณ พิมพ�ศร

63123024026 นางสาวรัชฎาภรณ� สารทอง

63123024027 นายทวีศักด์ิ ทศวัฒน�

63123024028 นายปรมัต อุจฉกรรณ�

63123024029 นางสาวสุภานัน ขันประกอบ

63123024030 นางสาวพัณนิภา ทุมทอง

หน,า 801 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024031 นางสาวสุมาลี สมชาติ

63123024032 นางสาวสุรัสวดี วันทา

63123024033 นางสาวสิตางค� อ8อนหวาน

63123024034 นางสาวสุภาวดี หลังภาค

63123024035 นายธวัชพงศ� จันทร�เกียรติกร

63123024036 นางสาวณัฐฐกานต� สมพอง

63123024037 นางสาวจิราพร จันทร�หงษ�

63123024038 นางสาวกัญฐภา เก้ือทาน

63123024039 นางสาววิภาดา จันทร�ใส

63123024040 นางสาวสุนันทา ใจชอบ

63123024041 นางสาวเอมมิกา สีลา

63123024042 นางสาวมะลิวัลย� สุภะโค

63123024043 นางสาวอรทัย พิศงาม

63123024044 นายสัญญา โมระดา

63123024045 นางสาวกรรณิการ� จันทร�เต็ม

63123024046 นายสราวุธ พละสินธุ�

63123024047 นางสาวศศิชา พละสุ

63123024048 นางสาวเกศรินทร� ภาสดา

63123024049 นางสาวนัฐกานต� ชะนะมัจฉา

63123024050 นางสาวสุกานดา โตหนองหว,า

63123024051 นางสาวพรนิภา ศิริรจน�

63123024052 นางสาวอรวรรณ พันธ�ตา

63123024053 นางสาวปนัดดา แก,วละมุล

63123024054 นางสาวศิริพร มีดี

63123024055 นายอธิเบศก� ผิวขํา

63123024056 นายเลิศคูณ บุญสละ

63123024057 นายปฐวี ศรีคํามา

63123024058 นายชนะ สครรัมย�

63123024059 นางสาววิลาวรรณ สมเพ็ชร

63123024060 นางสาวประภัสษร นาโสก

หน,า 802 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024061 นางสาวณัฐริกา ประพันธ�

63123024062 นางสาวพนารัตน� ฮุยพิทักษ�

63123024063 นางสาวศิริยากร สุพรรณนนท�

63123024064 นางสาวชญาดา ไทยงาม

63123024065 นางสาวปJยนุช พันธ�เพ็ชร

63123024066 นางสาวกนกวรรณ ยุตกิจ

63123024067 นางสาวพัชรียา สุตะพันธ�

63123024068 นายเกรียงไกร กุดหอม

63123024069 นางสาวธิดาวรรณ หวังผล

63123024070 นางสาวเกษหทัย บุญสูง

63123024071 นางสาวพิจิตรา สุภาพ

63123024072 นางสาวสุดารัตน� คําสวัสด์ิ

63123024073 นางสาวเบญญาภา หล,าหิบ

63123024074 นายภาณุกร โกศล

63123024075 นางสาวบุญธิตา วันเมฆ

63123024076 นางสาวปJยะภรณ� ริมทอง

63123024077 นายกําธร วรรณชาติ

63123024078 นายก,านเพชร บุตรลี

63123024079 นางสาวจันตรียา มาตรมุนโท

63123024080 นางสาวรินฤดี กล,าจิต

63123024081 นางสาวอรอุมา ไชยดี

63123024082 นางสาวนิตยา โพธ์ิไทรย�

63123024083 นางสาวโชติรส บุญทัน

63123024084 นางสาวนิดา ม่ิงมูล

63123024085 นางสาวยุวดี ทองแย,ม

63123024086 นางสาวสุกฤตยา บุญพา

63123024087 นางสาวเพ็ญนภา งาสาร

63123024088 นางสาวชุติมา อินทร�ชื่น

63123024089 นางสาวจิราภา รากแก8น

63123024090 นางสาวผ8องศรี หมอนคํา

หน,า 803 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024091 นางสาวภาวนา บุตรพรม

63123024092 นายพีรวิชญ� ฤทธ์ิเดช

63123024093 นางสาวอนุชธิดา พรมจันทร�

63123024094 นางสาวบัณฑิตา กันฮะ

63123024095 นางสาวกนกวรรณ กุลเกษ

63123024096 นางสาวศิริลักษณ� ทาราศรี

63123024097 นางสาวสุนิษา สายโน

63123024098 นายชาญณรงค� ธรรมสิงห�

63123024099 นางสาวกาญจนา อินทร�เลิศ

63123024100 นางสาวพัณณิตา เผ8าภูรี

63123024101 นางสาวปทิตตา ก,านเกษ

63123024102 นายธัษฎา โพธ์ิงาม

63123024103 นายอโนชา สมเพ็ชร

63123024104 นางสาวณัฐพร ขจรอนันต�

63123024105 นางสาวชัฏฎาวรรณ สร,อยทอง

63123024106 นางสาวกรนภา เขือรัมย�

63123024107 นางสาวณัฐธภัสสร แก,วเสถียร

63123024108 นางสาวณัฐธิดา มงคลแก,ว

63123024109 นางสาวชไมพร พูลทอง

63123024110 นายจตุพล พิมพ�คงคา

63123024111 นายพัฒนวิทย� ฤกษ�สกุลเรือง

63123024112 นายนิพนธ� อินทนา

63123024113 นายศุภชัย เจริญธนทรัพย�

63123024114 นางสาวอภิชญา โชติพันธ�

63123024115 นางสาวเข็มพร พลแก,ว

63123024116 นางอาริยา จันท วงศ� 

63123024117 นางสาวธิดารัตน� จันดี

63123024118 นายภาณุวัฒน� กอดแก,ว

63123024119 นางสาวมณีรัตน� คะเนสุข

63123024120 นางสาววาสนา พูนุภา

หน,า 804 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024121 นางสาวชนัญชิดา วิเชียร

63123024122 นางสาวพิชยดา ใจสุทธิ

63123024123 นางสาววันนา อเนกา

63123024124 นางสาวแคทรียา บุตรดีวงษ�

63123024125 นายคมสันต� พันธ�ศรี

63123024126 นายรุ8งเพชร มะโฮง

63123024127 นางศศิประภา พร,อมสุข

63123024128 นางสาวสุดา จันทร�เครือ

63123024129 นางสาวอรทัย ส8องใส

63123024130 นางสาวเบญจพร กองมา

63123024131 นางสาวศิริมา ชานุชิตร

63123024132 นางสาวชัชลักษณ� อุปรา

63123024133 นายวราพงษ� ปะจะเนย�

63123024134 นางสาวปริญญาพร สังขะพงษ�

63123024135 นางสาวจิราพร จันทรักษ�

63123024136 นางปวริศา เพียงโนนดา

63123024137 นางสาววิไลลักษณ� ยืนย่ิง

63123024138 นางสาวพรวิภา ตันติเกียรติเจริญ

63123024139 นางสาวสุชาดา โนนสัง

63123024140 นายมนตรี เผ8าพันธ�

63123024141 นางสาวเจนจิรา สมศรี

63123024142 นางสาวรัตนา สุภารัตน�

63123024143 นายพัฒน�พงษ� นรภาร

63123024144 นายกิตติพงษ� อินทบุตร

63123024145 นางสาวฐานิตย� สิงห�นันท�

63123024146 นายณัฐพล ป<กปJYน

63123024147 นางสาวสุจิตรา ก่ิงทอง

63123024148 นางสาวมนัญยา บุญธนาธิรัตน�

63123024149 นางสาวอนิตยา คูณดี

63123024150 นางสาวสิรินธาร เย่ือไม,

หน,า 805 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024151 นางสาวธนาภรณ� สินอ,วน

63123024152 นายป<ญญา ลาพรม

63123024153 นายวิระวัฒน� ธรรมวัตร

63123024154 นางสาวจิระวดี สายสิน

63123024155 นายสุทธิพงษ� ทองบุราณ

63123024156 นายจิรวัฒน� สินสมบัติ

63123024157 นางสาวศุภนิดา ธรรมจักร�

63123024158 นางสาวจินตนา สุคนธ�

63123024159 นางสาวเกษร สมเพาะ

63123024160 นายเวทิน ทองแสน

63123024161 นางสาววรณิกา เอิบบุญ

63123024162 นางสาวจุลรณี ตาบุดดา

63123024163 นางสาววลีพร โกมลพันธ�

63123024164 นางบลวิภา อินทรสัตยพงษ�

63123024165 นายธีระพล ประสงค�ศิลปW

63123024166 นายชาญชัย พงค�ธนาดุล

63123024167 นางสาวพิมพ�ชนก กุจะพันธ�

63123024168 นางสาวชนิกานต� บําเพ็ญ

63123024169 นางสาวพรนัชชา จันทร�แก,ว

63123024170 นายศราวุฒิ สถานพงษ�

63123024171 นางสาวรัตนาภรณ� เหง,าโอสา

63123024172 นางสาวลัดดา พรมโสภา

63123024173 นายยุทธพิชัย สาลีวรรณ

63123024174 นางสาวชญาณ�นันท� บุญสิงห�

63123024175 นางสาวจุฬารัตน� สารสิทธ์ิ

63123024176 นางสาวอารายา พ่ึงหนู

63123024177 นางสาวรจนา นันทรักษ�

63123024178 นางสาวปวีณา ศรีจันทร�

63123024179 นายอนุรักษ� เชื่องดี

63123024180 นางสาวพรปวีณ� มิตรภานนท�

หน,า 806 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024181 นางสาวจินตนา ทัดเทียม

63123024182 นายวัชรินทร� ชาลีเปรี่ยม

63123024183 นายนันทวัฒน� ทุมทอง

63123024184 นางสาวพจน�จนีย� โลหะกุล

63123024185 นางสาววารุณี ตานันต�

63123024186 นางสาวเบญจมาศ ครองยุติ

63123024187 นางสาวนัยนา จอดนอก

63123024188 นางสาววิไลลักษณ� ยางสุด

63123024189 นายรณฤทธ์ิ สุทธิคุณ

63123024190 นางเพ็ญประภา นราวงษ�

63123024191 นางสาวช8อผกา วงษ�สมบัติ

63123024192 นายณฐรพล ทิพอาศน�

63123024193 นางสาวนรินทร�ภรณ� สุบุญ

63123024194 นางสาวนิภาดา ไชยนา

63123024195 นางสาวสุกัญญา อินพรหมมา

63123024196 นายสุนทร เสียงล้ํา

63123024197 นางสาววารุณี นกเผือก

63123024198 นางวิลาสินี กํามะณี

63123024199 นางสาวสุธิดา กตะศิลา

63123024200 นางสาวพรรณิภา สุพรรณผิว

63123024201 นางสาวกาญจนา ลาประวัติ

63123024202 นางสาวรัตนา แก8นเมือง

63123024203 นางสาวเบญจมาศ อรรคบุตร

63123024204 ว8าที่ ร.ต.หญิงณภัสสร โนนกอง

63123024205 นางสาวรุ8งนภา เมืองโคตร

63123024206 นางสาวพจมาน พอกล,า

63123024207 นางสาวพัชรา โคตรชัย

63123024208 นายคมสันต� นันทวัตร

63123024209 นางสาวดรุณี ศรีสมยา

63123024210 นางสาวปJยะกราณ� ดวงพิลา

หน,า 807 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024211 นางสาวภานุชนารถ จันทร�แจ8ม

63123024212 นางสาวนิภาวรรณ หอมห8วน

63123024213 นางสาวสิริรัตน� พันธ�สอิ้ง

63123024214 นางสาวไพรวัลย� แซ8จึง

63123024215 นางสาวศิรินภา ศรไชย

63123024216 นางสาววราภรณ� ถนอมทรัพย�

63123024217 นางสาวจิดาภา ก,อนทอง

63123024218 นางสาวนิตยา คงม่ัน

63123024219 นายสรรพสิริ บุตราช

63123024220 นายรณยุทธ ปานทอง

63123024221 ว8าที่ ร.ต.หญิงอุษณีย� เชื่อนิตย�

63123024222 นางสาวตรีรัตน� แสงงาม

63123024223 นางสาวชัชฎาภรณ� เกษมสุข

63123024224 นายนนทวัฒน� พระสุนิน

63123024225 นายศรายุธ ศิริวิ

63123024226 นางสุกานดา ลมเชย

63123024227 นางสาวพัชนิดา วงค�วิวงค�

63123024228 นางสาวพิศมัย สังฆะบาลี

63123024229 นางสาวประพรแก,ว ชนะคํา

63123024230 นางสาววิไลลักษณ� สารบูรณ�

63123024231 นายวัชระ นวลมณี

63123024232 นายสุเมธ พิมพ�สินธุ�

63123024233 นางสาวอนงค� อรรควาล

63123024234 นางสาวกรณิกา เทียนมีวัฒนา

63123024235 นางชุติกาญจน� สันตะพันธ�

63123024236 นางสาวมินตรา ปานกล่ํา

63123024237 นางสาวสุนิษา สายทอง

63123024238 นายทรงวุฒิ มาตรสันต�

63123024239 นางสาวพัชรีย� อุทาวงศ�

63123024240 นายชาญชัย สุทธิ

หน,า 808 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024241 นางสาวปพิชญา สิทธิ

63123024242 นางสาวสุพัตรา ใชยศรี

63123024243 นางสาวณัฏฐวี นามป<ญญา

63123024244 นางสาวประธินยา สาริบูรณ�

63123024245 นางสาวอู8ทอง ถํ้าทอง

63123024246 นางสาวจิราวรรณ หลงชิน

63123024247 นางสาวสุรีย� นิลแก,ว

63123024248 นางสาวภัทรวรรณ ศรีทัศน�

63123024249 นายนราวิชญ� หาดี

63123024250 นางสาวณัฐวิภา ขันทอง

63123024251 นางสาวมลจุรี หวังสวัสด์ิ

63123024252 นางสาวสุนิตา บุตรี

63123024253 นางสาววรนิษฐา ธรรมานุชิต

63123024254 นางสาวมาริษา พลคํา

63123024255 นางสาวเกศินี วันทอง

63123024256 นายรัศมี กันยามา

63123024257 นางสาวเจนจิรา มลโมลี

63123024258 นางสาวจิราภรณ� ภักดีบุรุษ

63123024259 นางสาวภาณุมาศ กองพันธ�

63123024260 นางสาวนิติญา บุญบรรดาล

63123024261 นายฉัตรณรวค� แสงวิจิตร

63123024262 นางสาวเกศริน วงค�จันทร�

63123024263 นางวิภาวดี บุญแปลง

63123024264 นางสาวณิชชา อินทนนท�

63123024265 นางสาวขวัญกมล เครือคํา

63123024266 นางสาวจตุพร ดีดวงพันธ�

63123024267 นางสาวชวัลนุช โคตรภักดี

63123024268 นายภูรินทร� โพสาลาแสง

63123024269 นางสาวฤดี สุพงษ�

63123024270 นางขนิษฐา ขอสินกลาง

หน,า 809 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024271 นายอชิรวัฒน� กว,างขวาง

63123024272 นางสาวรัตนา ปานพิมพ�

63123024273 นางสาวสุทธิกานต� ปรือทอง

63123024274 นางสาวจิราพร แก,วเขียว

63123024275 นางสาวสิริคุณ พวงทอง

63123024276 นางสาวยุพาวดี จันทร�หอม

63123024277 นายทัพพ�วริศช� เสนคราม

63123024278 นางสาวมณีพร สายชาลี

63123024279 นางสาวไข8มุก หล8อแหลม

63123024280 นางสาวอัญชนา ขอเพ8งกลาง

63123024281 นางสาววีรนุช ปทุมรัตน�

63123024282 นายชินวัตร ปQาอ,อย

63123024283 นายชลธิศ จันทร�ดาหาร

63123024284 นางสาวปริญญา โพธ์ิเหลือง

63123024285 นายธวัชชัย อุดมลาภ

63123024286 นางสาวอภัสรา กฐินเทศ

63123024287 นางสาวพิลาวรรณ สีสม

63123024288 นายกรกฎ กรายทอง

63123024289 นางสาวมณิการ� อุทัยแพน

63123024290 นายรชตะ ปJยรัตนพันธ�

63123024291 นางสาวอมลวรรณ บุระมาศ

63123024292 นายไพทูรย� สีสุข

63123024293 นางสาวนัชชามัย เกตุชัยชวาล

63123024294 นางสาวไพลิน วงค�นารี

63123024295 นางสาวสุพัตรา สุธาอรรถ

63123024296 นางสาวธนิกรณ� แซ8ต้ัง

63123024297 นางสาวสุรีกานต� มานุช

63123024298 นางสาวศิริพร พิลากรณ�

63123024299 นายเฉลิมรัฐ พงษ�พัฒน�

63123024300 นายพีระศักด์ิ คณาสวัสด์ิ

หน,า 810 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024301 นางสาวสิริวรรณ คําสิม

63123024302 นางสาวสุภาพร กล,าเกิด

63123024303 นายฉัตรชัย ยอนรัมย�

63123024304 นายวรวุฒ ผ8อนตาม

63123024305 นายเจษฎากร ขันชะลี

63123024306 นางสาวปฏิมา เจริญดี

63123024307 นางสาวนิรมล ผิวอ,วน

63123024308 นางสาวสุกัญญา พิมพิลา

63123024309 นายธนะกฤษ� พรมทา

63123024310 นางสาวบัณฑิตา พันธ�วิไล

63123024311 นางสาวปาลิตา ทวีสุข

63123024312 นายเตวิชชา ธานี

63123024313 นางสาววิรัญชนา ทะยะสุทธ์ิ

63123024314 นางสาววลัยลักษณ� สมสุวรรณ

63123024315 นางสาวศิริรัตน� สะอาด

63123024316 นายแทน นววงศ�อนันต�

63123024317 นางสาวสุภาพร ทองพุ

63123024318 นายวีรภัทร อุตส8าห�

63123024319 นางสาวภรณ�วิภา ต้ังใจ

63123024320 นางสาวสุวีร�รัฐ ไชยสิทธ์ิ

63123024321 นางสาวอภัสริน ศรีภูทอง

63123024322 นางสาวศศิประภา ผดุงรัตน�

63123024323 นายสิทธิพงศ� เย็นศิริ

63123024324 นายสิรภพ อ8อนหวาน

63123024325 นางสาวศิรประภา บุญรอง

63123024326 นางสาวมัทฑิตา พันสาย

63123024327 นายเจตนิพิฐ น,อยกาศักด์ิ

63123024328 นางสาวขนิษฐา แหวนแก,ว

63123024329 นายธีรพงษ� กุตเสนา

63123024330 นางสาวสุดาพร โมฬีชาติ

หน,า 811 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024331 นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณธาดา

63123024332 นางสาวพัชรินทร� แก,วใสย

63123024333 นางสาวขนิษฐา นารี

63123024334 ส.ต.ท.วัชระ จันสุตะ

63123024335 นายธนพล ศุภสร

63123024336 นายจิรภัทร ภูริธร

63123024337 นางจินตนา วงษ�ชา

63123024338 นางสาวยุภาพร บุญยะโพธ์ิ

63123024339 นางสาวรุ8งทิวา ชะบา

63123024340 นางสาวณัฐณิชา พีระภาณุรักษ�

63123024341 นางสาววิไลพร นามโคตร

63123024342 นางสาวรุ8งเรือง ศรีพรหมษา

63123024343 นางสาวเจนจิรา เวชพันธ�

63123024344 นายอิทธิกร อาภาวศินสุข

63123024345 นางสาวพรรณภา พลทิพย�

63123024346 นางสาวเพชรลัดดา ดวงแก,ว

63123024347 นางสาวภัทรสุดา กาหลง

63123024348 นางสาวจิตรา ปาสาบุตร

63123024349 นางสาวรัตนาพร สนิทนิตย�

63123024350 นางสาวสิริธร รมย�ราช

63123024351 นางสาวกรรภิรมย� รัตโน

63123024352 นางสาวพิทยา จันดี

63123024353 นางสาวพิมชนก โพธ์ิย้ิม

63123024354 นางสาวพิไลวรรณ ร8วมสุข

63123024355 นางสาวอรวรรณ เหมือนสวรรค�

63123024356 นางสาวจุฑาทิพย� โสภาสิน

63123024357 นายนนทชัย ย8อทอง

63123024358 นายนพพล แก8นท,าว

63123024359 นางสาวหทัยรัตน� ทวีศักด์ิ

63123024360 นางสาวสุภาภรณ� พิณทอง

หน,า 812 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024361 นายบุลากร ขอจงดี

63123024362 นางสาวอาทิตยา คําประไพ

63123024363 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมบุตร

63123024364 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย

63123024365 นายณัฐพล ชินวงศ�

63123024366 นางสาวอัญชิตา สมศรี

63123024367 นายธณากรณ� สมภูมิ

63123024368 นายปภาวิน คล,ายรักษา

63123024369 นายพงศกร กองแก,ว

63123024370 นางสาวสุพัตรา จันทร�สิงห�

63123024371 นางสาวพัชรินทร� โพละลัย

63123024372 นางสาวนารี ธรรมคุณ

63123024373 นางสาวจิตสุภา ภักด์ิลํา

63123024374 นายทรงพล ศิลา

63123024375 นายกฤษณะ สุขเติบ

63123024376 นางอ,อมใจ อุดมพันธ�

63123024377 นางสาวอําพร กัญญาพันธ�

63123024378 นางสาวนุสบา สิงห�สา

63123024379 นางสาวปาริชาต พระเมเด

63123024380 นางสาวสุกัญญา รักษา

63123024381 นางสาวอรุณรัตน� เต,าสุวรรณ

63123024382 นางสาวนันทกานต� ตะเกิงผล

63123024383 นางสาวดนิตา ป<สสา

63123024384 นางสาวนิสาลักษณ� บูรณะ

63123024385 นางสาวจุฑาภรณ� อนันต�

63123024386 นางสาวเบญจวรรณ บุญไชย

63123024387 นางสาวสุชาวดี บุตรสาร

63123024388 นายศรราม บับพาน

63123024389 นางสาวหงษ�ลดา แสงมาศ

63123024390 นางสาวชัญญา สุทาบุญ

หน,า 813 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024391 นางสาวดวงจันทร� ลุนพัฒน�

63123024392 นางสาวจุฬาลักษณ� มาขุมเหล็ก

63123024393 นางสาวนลินี จุลหงส�

63123024394 นางสาวกาญจนา ชูใจ

63123024395 นางสาวลัญจกร พงษ�จันโอ

63123024396 นางสาววรพร หลิ่มจ8าง

63123024397 นางสาวสุธิตา ศรีหาวงษ�

63123024398 นางสาวฤทัยกานต� โถณวัล

63123024399 นายอิฐิคุณ ไชยรัตน�

63123024400 นางสาวอรดาวรรณ� สมพงษ�

63123024401 นางสาวพิมพิชยา ศรีสุวงษ�

63123024402 นางสาวนิศาชล อนุสัย

63123024403 นางชานิภา ไชยยายงค�

63123024404 นางสาววิไลลักษณ� จันมณี

63123024405 นางสาวเสาวณีย� สัมผัสบุญ

63123024406 นางสาวกานตนรี ทองผาย

63123024407 นางสาวจริยา ขันทวัตร�

63123024408 นางสาวปJยะมาศ กาลุนรัต

63123024409 นางสาวนฤวรรณ บุตรพรม

63123024410 นางสาวศิริวรรณ ถุล พัฒน� 

63123024411 นายธงชัย อึ้งประสูตร

63123024412 นายอนุชา สมานคํา

63123024413 นางสาวไพลิน จันชนะ

63123024414 นายไพฑูรย� พังคลี

63123024415 นางสาวสุภาพร ชาวโพนทอง

63123024416 นางสาวศิรินทิพย� สุทธิกุล

63123024417 นายพัฒธนพงศ� ไชยวงษ�

63123024418 นางสาวขวัญตา ชนะงาม

63123024419 นางสาววันเพ็ญ ก่ิงพรม

63123024420 นางสาวเมขลา สุนาวงค�

หน,า 814 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024421 นางสาวลัดดาวัลย� หนูจบ

63123024422 นางสาวนฤชล นามสิงห�

63123024423 นางสาวผาณิตนิภา เรียงวัล

63123024424 นายถวัฒน�ชัย กุลเนตร

63123024425 นายวีระยุทธ ภูครองทอง

63123024426 นางสาวสุทธนี กริชกระโทก

63123024427 นางสาววิภา พรมแก,ว

63123024428 นางสาวบุญโสภา พิเนตรโชด

63123024429 นางสาววัลลภา สายสีดา

63123024430 นางชลิดา สุผาวรรณ�

63123024431 นายภูมินทร� คูณป:อง

63123024432 นางสาวจริญญา ว8องไว

63123024433 นางสาวพิชญาภา เผ8าพันธ�

63123024434 นางสาวจันทรวรรณ กอคูณ

63123024435 นางสาวนฤมล คําสมบัติ

63123024436 นายชยณัฐ จันทร�ใบ

63123024437 นายสรสิช เค,าหอม

63123024438 นางสาวเรวดี กาบทอง

63123024439 นางสาวศิริพร วรบุตร

63123024440 นายปรัชญา โทวรรณา

63123024441 นางสาวเบญจมาศ กลิ่นอ,ม

63123024442 นางสาวณฐพร ทีคําแก,ว

63123024443 นายคชา ศรีประเสริฐ

63123024444 นางสาวผ8องนภา เกษหอม

63123024445 นางสาวสุภากัญฐ� ฐานเจริญ

63123024446 นางสาวศศิวิมล ทองศรี

63123024447 นายอธิวัฒน� คําทองสุข

63123024448 นางสาวณัฏฐิมา แก,วตาแสง

63123024449 นางสาวเพ็ญแข ศรีหาจักร

63123024450 นายชูเกียรติ นครชัย

หน,า 815 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024451 นางสาวยุวรรณดา สิมมา

63123024452 นางสาวนุชจรินทร� ป:องพิมพ�

63123024453 นางสาวสุวลักษณ� ศรีวิชา

63123024454 นางสาวปุริมปรัชญ� ใจนวล

63123024455 นางสาวเมทินี โยคะวัตร

63123024456 นางสาววทัญญา ปราศรัย

63123024457 นางสาวธิดารัตน� เฉลียวธรรม

63123024458 นางสาวธิดารัตน� หินทอง

63123024459 นางสาวธัญญลักษณ� ดาผา

63123024460 นางสาวจุฑารัตน� สูญสุข

63123024461 นายเจตพล สดีวงษ�

63123024462 นายวายุ โคตรคํา

63123024463 นางสาวสมฤทัย สิงหาอาจ

63123024464 นายประกอบ คําซาว

63123024465 นายพัลลภ แสงยะรักษ�

63123024466 นางสาวรัตนาวดี บุตรภักด์ิ

63123024467 นางสาวพิชญธิดา หมีแก,ว

63123024468 นางสาวอรัญญา บุญนาค

63123024469 นางสาววรัญญา โคตรวงศ�

63123024470 นางสาวสมพร โคนาบาล

63123024471 นางสาวปุณยาพร สุธรรมวิจิตร

63123024472 นางสาวอรวรรณ ปานทอง

63123024473 นางสาวศิริลักษณ� ศรีวงศ�ษา

63123024474 นางสาวชนัชดา จันทาทอง

63123024475 นางสาวมัลลิกา ทีบัวบาน

63123024476 นางสาวศิริรัตน� ประจญ

63123024477 นางสาวสุวรรณา ลคร

63123024478 นางสาวธิดารัตน� วิวาสุข

63123024479 นายปฏิภาณ งามโสม

63123024480 นางสาวบังอร ม่ังมูล

หน,า 816 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024481 นางสาวอัจฉรี วงษ�แสน

63123024482 นางสาวอรวรรณ มงคลสุภา

63123024483 นายธีรวัฒน� นวลคํา

63123024484 นางสาวกมลพร ประโพธ์ิธัง

63123024485 นายเชาว�วัฒน� เชิงหอม

63123024486 นายณัฐพงศ� สีหบุตร

63123024487 นางสาวทีปกา ชายทวีป

63123024488 นางสาวเกตวรางค� แก,วดี

63123024489 นางสาวอรดี เส,นเกษ

63123024490 นายสิทธิชัย พันธุชาติ

63123024491 นายอภิชัย บุญอาจ

63123024492 นางสาวสุขสันต� อินทพันธุ�

63123024493 นางสาวเสาวลักษณ� โพธิประสิทธฺ�

63123024494 นางสาวเทพศิริ พรมศรี

63123024495 นางสาวสุดารัตน� ริมทอง

63123024496 นางสาวสโรชา บรรเทิงสุข

63123024497 นางสาวปJยดา ลาลุน

63123024498 นางสาวกชพร วรรณศิลปW

63123024499 นางสาวชุติมา ซังทิพย�

63123024500 นางอลิสา สุดสังข�

63123024501 นางสาววารุณี วงษ�นิคม

63123024502 นางสาวณัฐริกา เรืองไชย

63123024503 นางสาวม่ิงกมล นันตวงษ�

63123024504 นางสาวอภิญญา มารยาท

63123024505 นางอนัญญา กมลนัย

63123024506 นางรุ8งนภา สูญราช

63123024507 นายภัทรพงศ� สังฆะภูมิ

63123024508 นางสาวทัศวรรณ อินทวัช

63123024509 นายอภิสิทธ์ิ บัวใหญ8

63123024510 นางสาวณัฐธยาน� กาณะวงศ�

หน,า 817 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024511 นายชาญณรงค� ไชยสาร

63123024512 นางสาวจันจิรา สร,อยผาบ

63123024513 นางสาวณัฏฐากร ประไพรเมือง

63123024514 นางสาวพรทิพา ไชยโกฎิ

63123024515 นางสาวเมธิณี สะอาด

63123024516 นายภีมพัตน� สนไพโรจน�

63123024517 นางสาวกรรณฐ�นภัสส� ธรรมดีกุล

63123024518 นางสาวศิริพร ราชนิวงศ�

63123024519 นางสาววริศรา มหิศยา

63123024520 นางสาวศิริยาภรณ� ไกยศรี

63123024521 นางสาวอรวรรณ แสงย,อย

63123024522 นายศุภวัฒน� กลางประพันธ�

63123024523 นายบุญถึง จันทร�แจ,ง

63123024524 นายพงศ�อินทร� ชิณวงศ�

63123024525 นางสาวสุพิชญา เจ่ียพัฒนพงศ�

63123024526 นางสาวภัชราภรณ� พรมดี

63123024527 นายสมบูรณ� สิงห�บัวบาน

63123024528 นางสาวอัจฉริยา เทพบาล

63123024529 นางสาวภัทรสุดา โภคสวัสด์ิ

63123024530 นางสาวธัญชนก แสงนวล

63123024531 นายบันลือศักด์ิ จอนหอมเฮ,า

63123024532 นางสาวสุดารัตน� บุตะสิน

63123024533 นางสาวอารียา ประถมภาส

63123024534 นายธนาวัฒน� ทวีโคตร

63123024535 นางสาวภาริตา ชูรัตน�

63123024536 นางสาวรสสุคนธ� รัตนกําพล

63123024537 นางสาวสมิตานัน ลาขุมเหล็ก

63123024538 นางสาวจันทร�จิราภรณ� ชื่นชม

63123024539 นางสาวปวีณา เข็นสี

63123024540 นางสาวสุวิมล เอ,โทบุตร

หน,า 818 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024541 นางสาวสายน้ําผึ้ง แกล,วกล,า

63123024542 นายคมสรรค� ศรีมากรณ�

63123024543 นางสาวธิติยดา วรสาร

63123024544 นางสาวกนกวรรณ สารพล

63123024545 นางสาวจริยาพร กุจันทร�

63123024546 นางสาวศิริกาญ เหลาทํานา

63123024547 นางสาวมณีรัตน� ทุมมา

63123024548 นางสาวชนนิกานต� ม่ันคง

63123024549 นายสหรัฐ สว8างพ้ืน

63123024550 นางดวงใจ อะทอยรัมย�

63123024551 นางสาวสถาพร สุขแสง

63123024552 นางสาวจิรัชญา เจ็ดศรี

63123024553 นางสาวกาญจนา บุญเจริญ

63123024554 นางสาวลลิตา งามตะคุ

63123024555 นางสาวนวพร กองพันธ�

63123024556 นางสาววิยะดา อุทานิตย�

63123024557 นายพิพัฒน� ป<ดภัย

63123024558 นางสาววรางคณา ใจแจ,ง

63123024559 นายเอนกพงษ� พรมชาติ

63123024560 นางสาวจิราพรรณ� สมบูรณ�

63123024561 นางสาวทิพวรรณ ทองสุโข

63123024562 นางสาวสุจิภา ภูผาทอง

63123024563 นางสาวกุลิสรา ต้ังม่ัน

63123024564 นางสาวรื่นฤดี แสนทวีสุข

63123024565 นายจาตุรงค� สุวรรณวงค�

63123024566 นางสาวป<ทมาภรณ� วาปU

63123024567 นายกิติศักด์ิ ดอกบัว

63123024568 ว8าที่ร.ต.ธีรภัทร หม่ันงาม

63123024569 นางสาวสิทธิพร จําปาสี

63123024570 นายวัฒนศักด์ิ บุญแซม

หน,า 819 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024571 นางสาวศรัญญา แสนทวีสุข

63123024572 นางสาวป<ทมา ชูศรีสุข

63123024573 นางสาวเพชรรัตน� ศรีแก,ว

63123024574 นางสาวชนนิกานต� ประสานวัน

63123024575 นางสาวสุพัฒน�ตา พิลาแดง

63123024576 นางโสมไสว ผ8องแผ,ว

63123024577 นายวีระศักด์ิ วะรงค�

63123024578 นายสนิท พานพินิจ

63123024579 นางสาวจิราวรรณ พิลุน

63123024580 นางสาวชโลธร วาปU

63123024581 นางสาวศศืธร ศรีพรม

63123024582 นางสาวศาตนันท� ปะสาระโว

63123024583 นายธีระวัฒน� ละม8อม

63123024584 นางสาวอินธุอร ธรรมวงค�

63123024585 นางสาวรวิสรา ผิวงาม

63123024586 นางสาวหนึ่งฤทัย ภัทรดํารงค�

63123024587 นางสาวรัชนีภรณ� จันทร�หา

63123024588 นางสาววัชรี ขําดี

63123024589 นางสาวลําแพลน คําอ8อน

63123024590 นายพิษณุ พลเย่ียม

63123024591 นางสาวสิรินทร�ญา บุญเนตร

63123024592 นางสาวมณฑนา ไพรบึง

63123024593 นางสาววาสนา อินวันนา

63123024594 นางสาวจารุววรรณ สนิท

63123024595 นางสาวสุภาพร อุปมา

63123024596 นางสาวรสสุคนธ� แสนปุชุม

63123024597 นางสาวลลิตา ทาระพันธ�

63123024598 นายวระชาติ ทองไทย

63123024599 นายปรมาพิชญ� เจริญศรี

63123024600 นางสาวบุณยาดา แก,ววงษ�

หน,า 820 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024601 นางสาววิภารัตน� นันทะสิงห�

63123024602 นางสาวมณีรัตน� กุลอ8อน

63123024603 นางสาวภัทสุดา พันคํา

63123024604 นายประมุข ภูประทํา

63123024605 นางสาวณิชรินญ�ธรณ� เพ่ิมพูล

63123024606 นายชาตรี คันจะโส

63123024607 นายนัทพงษ� เพ็งพันธ�

63123024608 นางสาวปราณี จันทํา

63123024609 นายเชิดศักด์ิ ร8วมพล

63123024610 นายชัยวัฒน� ศิลวัตร

63123024611 นางสาววิภาทิพย� เทพวงศ�

63123024612 นางสาวอรุษยา อัดโท

63123024613 นางสาวปฏิมา สมย่ิง

63123024614 นางสาวอภิญญา พรมมา

63123024615 นายสมานชัย จันคะนา

63123024616 นางสาวสายฝน ธุระแพง

63123024617 นางสาวพรผกา สิทธ์ิโท

63123024618 นางสาววลัยพร บุษดี

63123024619 นางสาวอริสา สุพรรณ�

63123024620 นางสาวกองกาญจน� สินอ,วน

63123024621 นายเทวินทร� จันทรักษ�

63123024622 นางสาวอรุณวรรณ นิตุธร

63123024623 นางสาวอ,อยทิพย� สําโรงแสง

63123024624 นางสาวจิราภรณ� เดชชัย

63123024625 นางสาวจุฑามาส บําเพ็ญ

63123024626 นางวาสนา บรรณา

63123024627 นายนวพนธ� ทิณรัตน�

63123024628 นางสาวอรสา จอมหงษ�

63123024629 นางสาวอัจฉรา เสนาะวาที

63123024630 นางสาวปJยกานต� เกตุผาสุข

หน,า 821 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024631 นางสาววรรณิษา โพบึง

63123024632 นางสาวเกตุวดี สีพิมพ�

63123024633 นางสาววรรณิษา บรรเทิงใจ

63123024634 นางสาวอภัสรา วริสาร

63123024635 นายบดินทร� ใจคง

63123024636 นายธเนศ พรมมาสม

63123024637 นายยุทธนา ศรวิชัย

63123024638 นายสุรชาติ โลบุญ

63123024639 นางสาวชลีรัตน� จันคํา

63123024640 นางสาวสุวนันท� ป<นนํา

63123024641 นางสาวฐิตาภา พรชัยวัฒนากร

63123024642 นางสาวเกษสุดา สังข�เพชร

63123024643 นายนรังสรรค� จวงพลงาม

63123024644 นางสาววิไลพร วงษ�คํา

63123024645 นางสาวอภิญญา กองพันธ�

63123024646 นายพรหมลิขิต ทองบ8อ

63123024647 นางสาววราภรณ� จันวงค�เดือน

63123024648 นางสาวสุภาภรณ� แก8นแก,ว

63123024649 นายป<สธร หวานอารมย�

63123024650 นางสาวน้ําเพชร เสียงใส

63123024651 นางสาวสุภาวิตา บุญประจํา

63123024652 นางสาวจินตรา ภูชมชวน

63123024653 นางสาวสมศรี เพชรงาม

63123024654 นางสาวคุณากร ย่ิงหาญ

63123024655 นางสาวจรัสพรรณ มีชัย

63123024656 นางสาววิภาวรรณ นามประสป

63123024657 นายฉกาจ ขําคมเขตร

63123024658 นายสุวัฒน� แสงอรุณ

63123024659 นางปาริษา เลี่ยมดี

63123024660 นางสาวอภิชญา สุทธิอาคาร

หน,า 822 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024661 นางสาวมัณฑนา หวังผล

63123024662 นายสุธาวุฒิ โคตรพันธ�

63123024663 นางสาววรรณพร ผ8านเมือง

63123024664 นางสาวพิศมัย สิงหนสาย

63123024665 นายวรพงษ� อาจกมล

63123024666 นางสาวชลิดา ชาติรัมย�

63123024667 นางสาวสมฤทัย บุญไชย

63123024668 ว8าที่ร,อยตรีหญิงจารุวรรณ แก8นสาร�

63123024669 นางสาวถิรชาพร เถาว�โมลา

63123024670 นางสาวสุธิตา สมบูรณ�ชัย

63123024671 นางสาวณิชาภา เมืองโคตร

63123024672 นายณภัทร เพ่ิมพูล

63123024673 นางสาวนนท�ธิดา ขันชัย

63123024674 นายยศพล สุ8มมาตย�

63123024675 นางสาวธัญญรัตน� ชารีศรี

63123024676 นางสาวจิรภรณ� เชียงแสน

63123024677 นางสาวดารินทร� กุมารสิทธ์ิ

63123024678 ว8าที่ ร.ต.ทฤษฎ�ชนะชัย จันทร�พร,อม

63123024679 นางสาวธนพร ทิพบํารุง

63123024680 นายชยพล ซาเสน

63123024681 นางสาวศิริรัตน� บุญเรือง

63123024682 นางสาวสาวินี ไกยะวินิจ

63123024683 นางสาวอัญรัตน� ศรีสุวรรณ

63123024684 นางสาวสิริกัญญา ทองเกลี้ยง

63123024685 นางสาวขวัญเมือง สระบัว

63123024686 นางสาวสุพัตรา นาโสก

63123024687 นางสาวจินดาหรา คิมหันตา

63123024688 นางสาวศิริลาวัลย� แสงตะวัง

63123024689 นางสาววลัยลักษณ� สมาธิ

63123024690 นางสาวเปมิกา เกษรบัว

หน,า 823 จาก 880                  
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123024691 นายทนงศักด์ิ เวชกามา

63123024692 นางสาวงามศิริ สุวรรณดี

63123024693 นายวัชระ ราชชมภู

63123024694 นางสาววิภาพร หอมหวล

63123024695 นางสาวณัฐชยา อุทโท

63123024696 นายวีระศักด์ิ ก,อนคําบา

63123024697 นายชาญวุฒิ คําใส

63123024698 นางสาวจิรารัตน� สิงทองทัศน�

63123024699 นายอนันต�ศักด์ิ ศรีด,วง

63123024700 นางสาวนงลักษณ� กุยวาปU

63123024701 นางสาวนิชภาพร กล,าวาจา

63123024702 นางสาวปJยะนาฎ สู,สงคราม

63123024703 นายรัฐวุฒิ บุญชู

63123024704 นายธนพล สารภาพ

63123024705 นายบารมีน วงษ�เตียวตระกูล

63123024706 นายกฤษณพงศ� สัมฤทธ์ิ

63123024707 นายณัฐปคัลภ� ไชยป<ญญา

63123024708 นางสาววิชุดา ทะระมา

63123024709 นางสาวจรรยพร จรูญกุล

63123024710 นางสาวสิริลักษณ� บุญศรี

63123024711 นางสาวมณีรัตน� อาจชื้อ

63123024712 นายธันย�รัฐปกร วงษ�สําราษ

63123024713 นางสาวสุทธิดา ยอดสาย

63123024714 นายเสกสรร อุตอามาตย�

63123024715 นายจิราวัฒน� ยศศักด์ิ

63123024716 นายพงศ�ศิริ เกษกุล

63123024717 นางสาวอุษา กลันทกพันธ�

63123024718 นางสาวเสถียรพร ศรีวะโสภา

63123024719 นายวีระชัย กาสา

63123024720 นายคุณาธิป ทาศิริ

หน,า 824 จาก 880                  
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024721 ว8าที่ ร.ต.หญิงพิพิธพร ตะริโส

63123024722 นายอนุรักษ� พิมพ�หล8อ

63123024723 นายเสนีย� แก,วนาง

63123024724 นายจักรกฤษ สุดชอบ

63123024725 นางโสพิศ ฉัตรทอง

63123024726 นายภัทรภูมิ อ8อนจ,อย

63123024727 นางสาวอภิญญา หมายสิน

63123024728 นางสาวสุดารัตน� นิลมาตร

63123024729 นางสาวสุธาสินี แก,วขอนแก8น

63123024730 นางสาวฐิติวรดา มีคุณ

63123024731 นายดุษฎี เขียวอ8อน

63123024732 นางสาวปาลิตา หลอมทอง

63123024733 นายศักด์ิชัย แนวน,อย

63123024734 นางสาวพัชรินทร� ไชยโยธา

63123024735 นายกัมปนาท กุลไธสง

63123024736 นางสาวรัตนาภรณ� แว8นระเว

63123024737 นางสุภาวิณี ลาฤทธ์ิ

63123024738 นางสาวณัฐชยา สหพงษ�

63123024739 นางสาวสุนิตา ผลาเหม

63123024740 นางสาวมัชรินทร� แวงวรรณ

63123024741 ว8าที่ร.ต.หญิงเกศรินทร� รักษ�ทอง

63123024742 นางสาวสุกัญญา คําศิริ

63123024743 นางสาวกัญญ�จิรา พงษ�สถิตย�

63123024744 นางสาวกัลยาภัสร� กอบแก,ว

63123024745 นางสาวจิณห�จุฑา ปราบภัย

63123024746 นายอาทิตย� พงษ�เกษม

63123024747 นางสาวขวัญฤทัย รักดี

63123024748 นางสาวเกษร วรรณวัติ

63123024749 นางสาวณัฐกานต� ใสย่ิง

63123024750 นางสาวกชกร มาธฤทธ์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024751 นางสาวแพรวเดือน ใจภักดี

63123024752 นางสาวภัณฑิลา วงศาสนธ์ิ

63123024753 นางนวลจันทร� กุลศรี

63123024754 นายแสงฟ:า บุญบัวมาศ

63123024755 นางสาวพิมพ�พลอย วงสมัย

63123024756 นางสาวอําไพ พันธ�โบ

63123024757 นางสาวกาญจนา แสงเทพ

63123024758 นายคเชนทร� ผดาวัลย�

63123024759 นางสาวน้ําฝน อ8อนรัมย�

63123024760 นางสาวจารุวรรณ คันทรุขา

63123024761 นางสาวกานต�พิชชา ทิ้งไธสง

63123024762 นางสาวภูษณิศา เภสัชเวช

63123024763 นายอัตถวิชญ� ไชยสัจ

63123024764 นายพงษ�ขนิษฐ� พงสุริยะ

63123024765 นางสาวจินต�สุภา โพธิสาร

63123024766 นายนันทวุฒิ พันศรี

63123024767 นางสาวนฤมล จงพินิจ

63123024768 นางสาวกุลการ บุตรศรี

63123024769 นายสิทธิศักด์ิ เสนารัตน�

63123024770 นางสาวนรีกุล พรมมาโฮม

63123024771 นางสาววิไล กานัง

63123024772 นายนลธวัช ดอกศรีจันทร�

63123024773 นายนิติพงษ� บุญประสงค�

63123024774 นางสาวมณีวรรณ เข็มเพ็ชร

63123024775 นางสาวป<ทมา วงศ�อนันต�

63123024776 นางสาวทัศนีย� จันทร�แก,ว

63123024777 นางสาวทัศวรรณ เพชรแก,ว

63123024778 นางสาวอภิญญา พัวเพ่ิมพูลศิริ

63123024779 นางสาวอารียา อ8อนจงไกล

63123024780 นายกิตติศักด์ิ เชื้ออุ8น
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024781 นางสาววราพร โพธิราช

63123024782 นางสาวกมลวรรณ สมสวย

63123024783 นางสาวกาลทิวา สูญราช

63123024784 นายสุริยา ตุ,มทอง

63123024785 นายปJยพัทธ� อาษากิจ

63123024786 นางสาวสาธิมา มัสยามาศ

63123024787 นางสาวอินทุอร ศรไชย

63123024788 นางสาวอรทัย ทองลี

63123024789 นางสาวภัทราพร ขจรกล่ํา

63123024790 นางสาวปJยะพร ชาตะพันธ�

63123024791 นางสาววรัญญา ยอดสาย

63123024792 นางสาวพัชริดา จารุสาร

63123024793 นางสาวอรอนงค� ทรงจิตร

63123024794 นางสาวจันทร�จิรา มีพรหม

63123024795 นางสาวสิรินะดา นาโสก

63123024796 นางสาวอภิญญา คําโพธ์ิ

63123024797 นางสาวจิราภรณ� คําลี

63123024798 นางสาวณัฐภรณ� สายแก,ว

63123024799 นางสาวชยาภรณ� เฉลิมแสน

63123024800 นางสาวจินตหรา ไชยชนะ

63123024801 นางสาวจิราพร พูนประโคน

63123024802 นายกิตติคุณ ศรศิลปW

63123024803 นางสาวสุดาพร ชารีรักษ�

63123024804 นางสาวสุพัตรา บุญปก

63123024805 นางสาวเปมิกา วารีพัฒน�

63123024806 นายณัฐเศรษฐ สายเบาะ

63123024807 นางสาวชุติมา มณีกุลทรัพย�

63123024808 นางสาวลักษณา พวงเพชร

63123024809 นางสาวศุภักษร ดวงเเสง

63123024810 นางสาวกมลชนก ต,นเกตุ

หน,า 827 จาก 880                  
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024811 นางสาวการะเกด ปารมีโชค

63123024812 นางสาวสุกัญญา ลินลาด

63123024813 นางสาวอภัสรา พิลาสาสน�

63123024814 นางสาวชลลดา โยธี

63123024815 นายทศพล ทองบุตร

63123024816 นางสาวพิมพ�พิชชา ชารีพันธ�

63123024817 นายภาณุพงษ� ไตรยวงษ�

63123024818 นายกฤษดา กฤตสิน

63123024819 นายกรกิจ มีมาลา

63123024820 นางสาวมณฑิรา เหล8าสิงห�

63123024821 นางสาวพรทิพย� มะณีล้ํา

63123024822 นายกิตติศักด์ิ ภูติรักษ�

63123024823 นายอุดมเกียรติ สุดสัมฤทธ์ิ

63123024824 นางสาวสุดารัตน� ป<สสาคํา

63123024825 นางสาวลําดวน แพงทรัพย�

63123024826 นางสาวจิราภรณ� พลภักด์ิ

63123024827 นายสุรชัย สมเขียน

63123024828 นายเมธี ตระการจันทร�

63123024829 นางสาวอรัญญา ก่ิงเกษ

63123024830 นางสาวยุภาพร หาฤกษ�

63123024831 นางสาวชุติมา พรมดี

63123024832 นายทอฝ<น ตากสันเทียะ

63123024833 นางสาวสุนิสา คําด,วง

63123024834 นายชัยวัฒน� ยุวมิตร

63123024835 นางสาวรสสุคนธ� พรมน,อย

63123024836 ว8าที่ร.ต.หญิงรัตติกาล จันที

63123024837 นายธงชัย ธิตะโพธ์ิ

63123024838 นางสาวเจนจิรา บุญพิมพ�

63123024839 นางสาวทิฆัมพร สุชัยราช

63123024840 นางสาววรรณิศา ดุจดา
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ระดับปริญญาตรี

63123024841 นางสาวธดากรณ� สุคนธรส

63123024842 นายเจษฎากร ธิดากุล

63123024843 นายศักด์ิชัย บุญหาร

63123024844 นางสาวฐิตาภรณ� แสนสุพันธ�

63123024845 นายกฤษฎา คําภาพันธ�

63123024846 นางสาวจิราพร อัตโน

63123024847 นางสาวสุนทรี กูลรัตน�

63123024848 นางสุมาลี ยาวศิริ

63123024849 ส.ต.ต.ยศพนธ� ทิพย�จันทร�

63123024850 นางสาวบังอร ป<ดถาพิมพ�

63123024851 นางสาวพรนิภา นิลวัน

63123024852 นางสาวชณัฐกานต� แหวนหล8อ

63123024853 นายศักด์ิชัย สิมมา

63123024854 นายชยพล ชื่นงาม

63123024855 นางสาวพรธิดา พิมพะกัน

63123024856 นายยุทธภูมิ สุจารี

63123024857 นางสาวเสาวลักษณ� แสนสุข

63123024858 นางสาวชนนิกานต� โททอง

63123024859 นายธิติ แก,วพิทักษ�

63123024860 นางสาวเขมมุกดา หลวงนา

63123024861 นางสาวกนกรัตน� แก,วบัวป<ด

63123024862 นางสาวกานต�ธิดา รัตนวัน

63123024863 นางสาวสมถวิล ภูมลา

63123024864 นางกชกร ซันเหมือน

63123024865 นางสาวจันทิมา แสนวงษ�

63123024866 นางสาวยุพารัตน� แซ8อึ้ง

63123024867 นางสาววรัญญา วดีศิริศักด์ิ

63123024868 นางสาวรัชนินทร� มหานาม

63123024869 นายตะวันฤทธ์ิ ผ8าผล

63123024870 นางสาววรรณา หลาวทอง

หน,า 829 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024871 นางสาวจิราภรณ� แก,วบัวขาว

63123024872 นางสาวอรัญญา ช8วงโชติ

63123024873 นายสุชาติ สร,อยเพชร

63123024874 นายสืบพงศ� เจริญพร

63123024875 นายปรเมษฐ� พรหมโสภา

63123024876 นางสาววิมลลักษณ� จันทร�เปรียง

63123024877 นายชาตรี บุญเก้ือ

63123024878 นายสิทธิศักด์ิ สว8างวงษ�

63123024879 นางพวงผกา ศรีเจริญ

63123024880 นายประจวบ สาวิสิทธ์ิ

63123024881 นางสาวสุวิมล อรทัย

63123024882 นางสาวมะลิวัลย� บุญม่ิง

63123024883 นายนพสิทธ์ิ บุญญลักษณ�

63123024884 นางไพวรรณ� อินทะศาสตร�

63123024885 นางสาวจันทิมา กองสุวรรณ�

63123024886 นางสาวประไพศรี ศิริบูรณ�

63123024887 นางจันทิมา แพงบุญ

63123024888 นายศรีไพร ศาลางาม

63123024889 นายธันย�รวัฒน� คุณารักษ�

63123024890 นางสาววนิดา เพ่ิมทอง

63123024891 นางสาวรุจิรา ซาแพง

63123024892 นายวัชรา สมหอม

63123024893 นางสาวอรอุมา อุ8นแก,ว

63123024894 นายพัชรพงศ� สุขประจํา

63123024895 นายศราวุธ พันธุ�ดี

63123024896 นายวิทยา อบอุ8น

63123024897 นางสาวเยาวลักษณ� ดวงวงษา

63123024898 นางสาวอารยา พาเพียเพ็ง

63123024899 นางสาวชนัญภัค บุญสําเร็จ

63123024900 นางสาวศุภลักษณ� สมเจตนา

หน,า 830 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024901 นายเชาวนัส อินอาจ

63123024902 นางสาวปานทิพย� สมเสนาะ

63123024903 นางสาวพจนา พนมพงศ�

63123024904 นางสาวสุพัตรา เชื้อสิงห�

63123024905 นายอชรายุ สุทธิประภา

63123024906 นางสาวขนิษฐา คุณุ

63123024907 นายศรัณญ� แสงสุข

63123024908 ว8าที่ร,อยตรีกิตติศักด์ิ ศรีวรมาศ

63123024909 นายธเนศพงษ� สาระป<ญญา

63123024910 นางสาวจิราพร ยืนยง

63123024911 นางรุ8งนภา ถนอมลาภ

63123024912 นายกิตติยศ ครองหินราช

63123024913 นายธวัชชัย ชาบัวคํา

63123024914 นางสาววราภรณ� อัจฉฤกษ�

63123024915 นายศิวณัฐ อาจหาญ

63123024916 นางสาวนุชรินทร� ประพันธ�

63123024917 นางสาวรุ8งนภา โอภาษ

63123024918 นางสาวสุรัสธิดา ชิณศรี

63123024919 นางสาวธนีนุช พุทธศรี

63123024920 นางสาวสิริโฉม สายสมบัติ

63123024921 นางสาวนิพาดา โบราศรี

63123024922 นางสาวอรวรรณ ศรีระวรรณ

63123024923 นายฐาปนภัทร คําเสียง

63123024924 นางสาววิลาวัณย� งามแพง

63123024925 ว8าที่ร.ต.หญิงสุชานาถ บัวงาม

63123024926 นางวนิดา หงษามนุษย�

63123024927 นางสาวมุกดาวรรณ สําราญ

63123024928 นายรัตนชัย ดําบรรพ�

63123024929 นางสาวพัชรียา จ่ันรัตน�

63123024930 นางอรจิรา ทรัพย�สิน

หน,า 831 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024931 นางสาวณัฐพัชร� บุญต,อง

63123024932 นางสาวกนกวรรณ ไชยยงค�

63123024933 นายศักด์ิสุวิชญ� สาทาวงค�

63123024934 นางสาวสรารัตน� กุลบุตร

63123024935 นายปJยพนธ� สุทธิประภา

63123024936 นางสาวกมลวรรณ แก,วสิมมา

63123024937 นายสรัญVู สาธุ

63123024938 นางสาวจุฬาลักษณ� ศุภโกศล

63123024939 นายณัฐวุฒิ มีโพธ์ิ

63123024940 นางสาวลลิตา จําปาทอง

63123024941 นางสาววิไลลักษณ� คํานึก

63123024942 นางสาวธรรณภรณ� ประสานพิมพ�

63123024943 นางสาวอุมาพร เรืองนุช

63123024944 นางสาวอภิญญา บุราคร

63123024945 นางสาวอัจฉริยาพร สวัสด์ิวงศ�ไชย

63123024946 นายยลเกียรติ โชติชัย

63123024947 นางสาวพนิดา ถูระบุตร

63123024948 นางสาวดวงกมล พวงมัชชิมา

63123024949 นางสาวศิริยากร ผ8องลุนหิต

63123024950 นางสาวดรัลพร หินลาด

63123024951 นางสาวกวินนาถ บุญปรุง

63123024952 นางสาววรรณิษา บุญตามทัน

63123024953 นางสาวบันพร แสนศรี

63123024954 นางสาวเด8นนภา บุญชาติ

63123024955 นายธีระชัย ภูฉายา

63123024956 นางสาวพาฝ<น เหล8าน,อย

63123024957 นางสาวเกษฎาพร ยศบุญ

63123024958 นางศิริวรรณ ศรีรักษา

63123024959 นางสาวรัชนีกร พิศิลปW

63123024960 นางสาวธารทิพย� กองเงิน

หน,า 832 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024961 นายธนากร บุญประเสริฐ

63123024962 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช

63123024963 นางสาวสุจิราพร พรมป:อง

63123024964 นายพายุ พิลาพันธ�

63123024965 นางสาวอโนชา ดาผา

63123024966 นางสาวทักษพร มาลาฟู

63123024967 นายอดิศัย หิตะชาติ

63123024968 นางสาวพลอยไพลิน พรถนอม

63123024969 นางสาวอรุณศรี สาแก,ว

63123024970 นายสุเทพ แยบดี

63123024971 นางสาวทิพย�เกษร บุญรักษา

63123024972 นางสาวจุรีรัตน� ก่ิงวรรณ

63123024973 นางสาวภัสสร ศรีใสคํา

63123024974 นายวิทวัส ติระพัฒน�

63123024975 นายสาธิต บัวหลวง

63123024976 นางสาวจุฑาทิพย� วิลาบุตร

63123024977 นางสาวพรทิภา จําปาศิริ

63123024978 นางสาวอัจฉราพรรณ สีหะบัณฑ�

63123024979 นางสาวนริศรา บุบผาชาติ

63123024980 นางสาวสุนันทา กรินชัย

63123024981 นางสาวเบญจวรรณ วิริยะพันธ�

63123024982 นางสาวสายน้ําผึ้ง ชัยมีเขียว

63123024983 นายฉายฉาน แก8นลา

63123024984 นางสาวลลิตามาศ ย่ิงยศ

63123024985 นายอนุชิต วิลานันท�

63123024986 นายธิตวุฒิ ศาสตรวาหา

63123024987 นางสาวรสนาภรณ� แข8งขัน

63123024988 นางสาวจริยา อินมนตรี

63123024989 นางสาวกมลทิพย� สังข�วงษ�

63123024990 นางวชิราภรณ� บุญสิงห�

หน,า 833 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123024991 นางสาวเยาวลักษณ� แก,วมาเคน

63123024992 นางสาวสุภาทิพย� ต,นแก,ว

63123024993 นางสาวประฏิพานันท� ศรีวิเศษ

63123024994 นายสราวุธ เทพศรีหา

63123024995 นางสาวชนัญญา ผดาเวช

63123024996 นางสาวกัลยา ภูกานันต�

63123024997 นางสาวไพลิน กองพร

63123024998 นางสาวมลฤดี นามบุตร

63123024999 นางสาวสุกัลญาณี พรรคนาวิกโยธิน

63123025000 นางสาวชุติกาญจน� จันมูลตรี

63123025001 นางสาวศิริรัตน� สมนึกตน

63123025002 นายชาญยุทธ� ตุระเพ็ญ

63123025003 นางสาวพิมพ�พิชชา เรืองศรี

63123025004 นางสาวปณัฐฐา กฤติธนาบูรณ�

63123025005 ว8าที่ ร,อยตรีพงศธร บรรลือ

63123025006 นางสาวสุภาวดี มีผล

63123025007 นางสาวพิมพ�ศิริ ใจช8วง

63123025008 นางสาวปนัดดา นิลสุข

63123025009 นางสาวจุติมา มีใจ

63123025010 นางสาวณัฐยกัญ ทองยศ

63123025011 นางสาวชุดา มูลหล,า

63123025012 นางสาววันศิริ อนันตา

63123025013 นางสาวศุภรัตน� พันธ�โสภา

63123025014 นางสาวประทุมวรรณ ไชยเทพ

63123025015 นางสาวจุติธรณ� พละมา

63123025016 นางสาวฺปJยธิดา พิมพ�สาร

63123025017 นายวันชัย ไทยอ8อน

63123025018 นางสาวรัตติยา วงดวงตา

63123025019 นายณัฎฐภัทร� สงสอาด

63123025020 นางสาวรัตนพร พูลเพ่ิม

หน,า 834 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025021 นายยุทธพิชัย ตลุนจันทร�

63123025022 นางสาวกนิษฐา จากนอก

63123025023 นายอภิวัฒน� กตะศิลา

63123025024 นางสาวปาวรีย� บุญคุ,ม

63123025025 นางสาวสมฤทัย ไตรพิพัฒน�

63123025026 นางสาวดารณี ประจันบาล

63123025027 นายนิวัฒน� พิมพ�อินทร�

63123025028 นายไชยากร ลิ้มทองใบ

63123025029 นางสาวชญานภัส หันชะนา

63123025030 นางสาวอาทิตยา พูลรัมย�

63123025031 นางธมลพรรณ ชาวศรี

63123025032 นางสาวริญดา บุญเจริญ

63123025033 นางสาวนวพร อ8อนดี

63123025034 นางสาวแก,วใจ แก,วชิณ

63123025035 นางสาววลัยลักษณ� แคนดา

63123025036 นางสาวอรอนงค� ยืนยง

63123025037 นางสาวศิริรัตน� บุดดีสุข

63123025038 นางสาววงษ�มานิฉัตร ผาหยาด

63123025039 นายสรพล นนท�คําวงศ�

63123025040 นางสาวจุฑารัตน� งามตรง

63123025041 นางสาวกุลนิภา เจริญจิตต�

63123025042 นางทิพวรรณ� วงคําไชย

63123025043 นายนัธทวัฒน� พันธ�วรการ

63123025044 นางสาวดวงแก,ว จันทเพ็ชร

63123025045 นางสาวภาวิกา นวลจันทร�

63123025046 นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย�

63123025047 นางกัลย�นภัส โพธิ

63123025048 นายพงษ�สิทธ์ิ แก,วพวง

63123025049 ว8าที่ร,อยตรีวรชิต พลาดอินทร�

63123025050 นางสาวอรทัย เทือกท,าว

หน,า 835 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025051 นางสาวจิราวรรณ รํามะศักด์ิ

63123025052 นางสาวปJยนุช นันทบุตร

63123025053 นางป<ญญพัฒน� ศรีมากรณ�

63123025054 นางสาวพิมพาพร อัศวะภูมิ

63123025055 นายบวรเทพ อรุณพงษ�

63123025056 นางสาวจุรประภา วรรณคํา

63123025057 นางสาวแจ8มสุรีย� ทองศรี

63123025058 นางสาวคุณากร จันทะสอน

63123025059 นางสาวชไมพร พรมศร

63123025060 นางสาวสุนันทา สอนสา

63123025061 นางสาวภาชินี ทองดี

63123025062 นางสาวลักษณา คําภู

63123025063 นางสาวพรศิริ ศรีชัยมูล

63123025064 นางสาวณฐพร ไม,น,อย

63123025065 นายจักรภัทร พรมเภา

63123025066 นางสาวสิริรัตน� โสภิตะชา

63123025067 นางสาวสริตา บุทธิจักร

63123025068 นายเสกสรร กุลสุวรรณ

63123025069 นางสาวณัฐธิดา นาโสก

63123025070 นางสาวบัณฑิตา สิทธิพรมมา

63123025071 นางสาวอรทัย แสนคูณ

63123025072 นางสาวสุดาพร ดันงา

63123025073 นางสาวบุสบา รอดแจ,ง

63123025074 นางสาวกนกวรรณ น,อยมาลา

63123025075 นางสาวชณิดา สาทิพจันทร�

63123025076 นางสาวพรพรรณ ชิณฤทธ์ิ

63123025077 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวงศ�

63123025078 นายก่ิงเพชร จันทร�คําจร

63123025079 นางสาวธิดารัตน� ชูวงษ�

63123025080 นางสาวปJยะวัน ห8อดี

หน,า 836 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025081 นางสาวเกสรินทร� แซ8เฮง

63123025082 นายจิรวัฒน� พูลภูงา

63123025083 นายวชรกฤช ยุพิน

63123025084 นายสถิตย�พงษ� จันทร�ธานี

63123025085 นายวุฒิชัย เดชฤทธ์ิ

63123025086 นางขวัญจิต ก่ิงเกษ

63123025087 นางสาววรลักษณ� วงษ�ทิพย�

63123025088 นางสาวชุตินันท� ขําคํา

63123025089 นางสาวพัชราภรณ� ทองศรี

63123025090 นางสาวกนกวรรณ ศรีลาที

63123025091 นายสิทธิศักด์ิ รัตนบุดตา

63123025092 นางสาวสุทธิดา พวงพลอย

63123025093 นายเอกชัย อาจมูลตรี

63123025094 นายวณัฐพงศ� จันทร�ศรีสุริยวงศ�

63123025095 นางสาวธารศิรา แพงอก

63123025096 นางสาวประภัสสร วิเชียรสาร

63123025097 นางสาวลัดดารัตน� บินรัมย�

63123025098 นางสาวกาญจน�เก,า โทนผุย

63123025099 นางสาวกนกนุช ประทุม

63123025100 นางสาวรัตนา จันทะเกษ

63123025101 นางสาวรุ8งทิวา ทองออน

63123025102 นายสมพงษ� ธรรมบุตร

63123025103 นายสิทธิเดช แป:นทอง

63123025104 นางสาวนภัทร กุระจินดา

63123025105 นายอภิศักด์ิ โพธา

63123025106 นางสาวปทุมรัตน� ปลัดสุข

63123025107 นางสาวสุนันทนา ปJดทอง

63123025108 นายกฤษณ� กฤษณะกาฬ

63123025109 นางสาวสุจิรา ศรีพลัง

63123025110 นางสาวธนัฐชา บุริภา

หน,า 837 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025111 นายวรวุฒิ ทุตมาศ

63123025112 นายณัฐนันท� อภิชัยพิทยาธร

63123025113 นายรัชวุฒิ เพ่ิมมหาศาล

63123025114 นางสาววรารัตน� สายแสง

63123025115 นายสุนทร แดงท8าขาม

63123025116 นายอิศรา อินทร�แสง

63123025117 นางสาวภาวิณี สารภาค

63123025118 นางสาวเพ็ญศิริ คนที

63123025119 นายทวีศักด์ิ บุญมี

63123025120 นายวีรภัทร วงศ�สิม

63123025121 นางสาวกาญจนา คําสุภาพ

63123025122 นางสาวผกาวดี อุ8นใจ

63123025123 นายเฉลิมพงษ� แก8นทน

63123025124 นางสาวสุภัสสร ธรรมสัตย�

63123025125 นางสาวภรณี สกลพรวศิน

63123025126 นางสาวพรประเสริฐ เกิดโชค

63123025127 นางสาววรรณิสา พิมพายับ

63123025128 นางสาววิไล ถิระพัฒน�

63123025129 นางสาวเมทิกา ศิลาโชติ

63123025130 นางสาวณภัทร ผลัดมณี

63123025131 นางสาวกนิษฐา ธนาวิวัฒน�ชัยกุล

63123025132 นางสาวหฤทัย เสนน้ําเที่ยง

63123025133 นางสาวแพรพลอย แฝงสะโด

63123025134 นางสาววาสนา วงศ�น้ําคํา

63123025135 นางสาวลลิตา วงศ�ศรี

63123025136 นางสาวเฟ\Yองแก,ว ราชบุบผา

63123025137 นางสาวน้ําฝน สว8างวงษ�

63123025138 นางสาวศศิวิมล จันทร�นวล

63123025139 นางสาววรรณขวัญ เวชกามา

63123025140 นางสาวพรนิภา จันทวงศ�

หน,า 838 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025141 นายอมร ลีลา

63123025142 นางสาวสุภาภรณ� ใจแจ,ง

63123025143 นางสาวณัฐสุภา แสงทอง

63123025144 นางสาวนารีรัตน� ภูบาล

63123025145 นางสาวจารุวี วัฒนราช

63123025146 นายกิตติพงษ� ศรีลุน

63123025147 นางสาวเจตสุภา ไชยพรรณา

63123025148 นางสาวกัญญรัตน� ทัดเทียม

63123025149 นางสาวพัชรินทร� ช8วงชิง

63123025150 นางสาวสุทธิณีย� ต8อต,น

63123025151 นายคันธง แสงพล

63123025152 นางสาวนงเยาว� สืบวงษ�

63123025153 นางสุหรรษา ดีเมืองป<ก

63123025154 นางจําลองลักษ� สูงขาว

63123025155 นางจิราภรณ� ผลอ,อ

63123025156 นางสาวกนิษฐา โสดาพักตร�

63123025157 นางสาวพนิดา เวียงชัยภูมิ

63123025158 นางจินตนา ลาเบิกบาน

63123025159 นายอภิสิทธ์ิ ลําสมุทร

63123025160 นางสาวภริดา เสียงเพราะ

63123025161 นางสาวอทิติยา มณีสวัสด์ิ

63123025162 นายล,อมพงศ� ไชยอุโคตร

63123025163 นางหวานใจ ผลบุญ

63123025164 นางสาวสุรัตน�ติกาญน� อนุสนธ�

63123025165 นางสาวกันต�กนิษฐ� โคตมา

63123025166 นางสาวเจนจิรา พิมพะนิตย�

63123025167 นางสาวรจนา ทุมชาติ

63123025168 นางสาวพลอยไพลิน สาระสิทธ์ิ

63123025169 นางสาวสุวิมล บุญอบ

63123025170 นางสาวตรีนุช นุชนารถ

หน,า 839 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025171 นางสาวมินตรา จันทนะ

63123025172 นายวัชรเกียรติ สวัสดิรักษา

63123025173 นางสาวอาทิตยา กรีสวาสด์ิ

63123025174 นางสาวพิมพ�ชนก ผุยคําสิงห�

63123025175 นางสาวพนิดา ช8อลําดวน

63123025176 นางสาวนฤมล ผาดี

63123025177 นางสาวพรทวี มนัส

63123025178 นางสาวอุไรรัตน� ศรีหาบุตร

63123025179 นางสาววนิดา สอดศรี

63123025180 นางสาวจิตรอนงค� คํามีรัตน�

63123025181 นางสาวสิริยากร เตียววิริยะกุล

63123025182 นางสาววรรณภา ทับทิมหิน

63123025183 นางสาวพิชชาภรณ� ประจันทร�

63123025184 นางสาวธิดารัตน� พละหาญ

63123025185 นายวิศรุต จินดารัตน�

63123025186 นายสุริยนต� ประดิษฐศิลปW

63123025187 นางสาวธิญาดา ศิริราญ

63123025188 นางสาวพกาวรรณ จันดาวงศ�

63123025189 นางสาวศิริพรรณ หลาทอง

63123025190 นางยุพิน ลาล้ํา

63123025191 นายกรวิทย� ไชยดํา

63123025192 นายวีระวัฒน� หม่ืนขันธ�

63123025193 นางสาวทิพวรรณ ศรีวิเศษ

63123025194 นางสาวอรปUยาพร วิชัยศร

63123025195 นางสาวจุฬาลักษณ� ปรีวิลัย

63123025196 นางสาวปาริชาต เจริญวงศ�พิสิฐ

63123025197 นายเทอดศักด์ิ ก่ิงมาลา

63123025198 นางสาวอมรรัตน� น,อยถนอม

63123025199 นางสาวสิรินวิภา สืบสิมมา

63123025200 นางสาวนันทนา รินรมย�

หน,า 840 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025201 นางสาวลออรัตน� วงษ�สินธ�

63123025202 นายธิติ เกิดศิริ

63123025203 นางสาวศิริรักษ� นามบุตร

63123025204 นางสาวชัญญานุช ศรีสอน

63123025205 นายสมศักด์ิ ศิริเรือง

63123025206 นางสาวกมลทิพย� ผ8านสําแดง

63123025207 นางสาวพัชรพร เพชรรัตน�

63123025208 นางสาวอุษา ถือมาลา

63123025209 นางสาวพิมลพัฬห� พูลเพ่ิม

63123025210 นายกรกช ทองประเสริฐ

63123025211 นายอานนท� ชลภัสสรณ�

63123025212 นางสาวยวิษฐา สุวรรณทอง

63123025213 นางสาวมนัฐนันท� ทองมาก

63123025214 นางสาวคุณัจน�สร เพชรดีวงษ�สกุล

63123025215 นางสาวปาณริศา มลาศรี

63123025216 ว8าที่ ร.ต.วิษรุต ใจตรง

63123025217 นางสาวธันยพร สามานิตย�

63123025218 นางสาวลักษมน พิลา

63123025219 นางสาวจุฑารัตน� วัฒนานนท�

63123025220 นางสาวปJยวรรณ สุจันทา

63123025221 นายสิทธิชัย อาสนานิ

63123025222 นางอุไลพร ดวงมาลัย

63123025223 นายกิตติ หม่ิงทอง

63123025224 นางสาวรัตนาพร ทองวิลัย

63123025225 นายเกรียงไกร ทองพิละ

63123025226 นางสาวอุไรวรรณ ธนะเหลา

63123025227 นางสาวจุฑามาศ ปุกจิตร

63123025228 นางวิภาวรรณ ชิณโชติ

63123025229 นางสาวนัชนันท� วงศ�ศรีชา

63123025230 นางสาวศรีรัตน� คุณุรัตน�

หน,า 841 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025231 นางสาวโสภิดา พิมสอน

63123025232 นายพิริยะ หลักพรม

63123025233 นายฐปนนท� จันทร�ชนะ

63123025234 สิบเอกหญิงสายทอง แก8นสิงห�

63123025235 นางสาวพรนิภา เจริญพงษ�

63123025236 นายศิริพล รัชพันธ�

63123025237 นายกิตติบูรณ� บุญโคกล8าม

63123025238 นางสาวขวัญจิรา ดวงแก,ว

63123025239 นายธนพัต กุฎีรักษ�

63123025240 นางสาวอุบลวรรณา ทองธนภัทร

63123025241 นางสาวไพจิตร สุชาติ

63123025242 นางสาวพรนภารัตน� สองสนิท

63123025243 นางสาวสุทธิดา ปูพบุญ

63123025244 นายศราวุฒิ หงษ�คํา

63123025245 นางสาวมัชฌิมา ศรีคํา

63123025246 นางสาววนิดา สิมทอง

63123025247 นายกฤษณะ วิเชียร

63123025248 นางสาวอริญา บ,งพรม

63123025249 นางสาววรรณิสา วันนา

63123025250 นางสาวมนตา โมพา

63123025251 นางสาวธิดาภรณ� คําเพราะ

63123025252 นางสาวศรีสุดา พิมพ�โคตร

63123025253 นางสาวนุชธิดา ไชยสิทธ์ิ

63123025254 นายพงษ�พันธ� กายตะขบ

63123025255 นายธีระชัย คําภาสุข

63123025256 นางสาวป<ฐมาภรณ� ซอนทรัพย�

63123025257 นางสาวเอมอร ทองน,อย

63123025258 นางสาวฉัตรฤดี วริสาร

63123025259 นายปJติศักด์ิ บุญวิเศษ

63123025260 นางสุเพ็ญณี ทฤษฎี

หน,า 842 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025261 นางสาวฤดี โสระบุตร

63123025262 นางสาวนิสากร คงเสมอ

63123025263 นางสาวเบญจมาศ วรรณโสภา

63123025264 นายธนพร สนุกพันธ�

63123025265 นางสาวศิวาพร สมพิทักษ�

63123025266 นายสิทธิชัย เพ่ิมพูล

63123025267 นายทวีศักด์ิ ทองขาว

63123025268 นางสาวอันนา คาน

63123025269 นางสาวน้ําฝน หอมหวล

63123025270 นางสาวพรรณิภา จําปาศรี

63123025271 นางสาวชนกฉัตร ขําสีทอง

63123025272 นางสาวโศรยา สมนึก

63123025273 นางสาวพรญาณี คํากุณา

63123025274 นางสาวสุชาดา สมคะเณย�

63123025275 นายพงศธร ไชยสาร

63123025276 นางสาวกัญญ�กุลณัช ธนัทพงศ�ภักดี

63123025277 นายพรมนัส ธิอามาตย�

63123025278 นางสาวบุษราพร นาถมทอง

63123025279 นางสาวอุมาพร สาริโท

63123025280 นายสุพัฒน� ในทอง

63123025281 นางสาวปJยพร สิงห�ทอง

63123025282 นางสาวฐิติชญาน� พารา

63123025283 นางสาวอภิญญา นิลวรรณ

63123025284 นางสาวสุภาภรณ� ศิริไทย

63123025285 นายสิทธิโชค โสเสมอ

63123025286 นางสาวอริญาภรณ� กอบัว

63123025287 นางสาวสุภาพร ด8อนสนาม

63123025288 นายตะวัน เสมอภาค

63123025289 นายัรัชพล แสนโคก

63123025290 นายวิศณุ ว8าที่สันเทียะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123025291 นางสาวนภาพร ธรรมสาร

63123025292 นายนฤดล คํานนท�

63123025293 นางสาวพนิดา วันคํา

63123025294 นางสาวปนัดดา เสนารินทร� 

63123025295 นางสาวพิมพ�ลดา ป<นยานี

63123025296 นางสาวอําไพพร สายสมบัติ

63123025297 นางลัทธิรินทร� คิดอยู8

63123025298 นางสาวชมพูนุท วงศ�เพ็ญ

63123025299 นายอนุชิต โกมลศรี

63123025300 นางสาวพัฒน�ทวรรณ ทับหงษา

63123025301 นางรัตดา ทาจิตต�

63123025302 นางสาวจุฑามาศ โคสารคุณ

63123025303 นายสง8า ขันสิงห�

63123025304 นายกฤษฎา สนิท

63123025305 นายอัครพล สงเสรฐ

63123025306 นางสาวกัญญาณัฐ โมลัยรักษ�

63123025307 นางสาวจุฑามาศ แก,วสะอาด

63123025308 นางสาวเพ็ญลักษณ� ศรีหาบัณฑิต

63123025309 นางสาวนุชฤทัย บุญประชม

63123025310 นายโกวิทย� โพธิสาร

63123025311 นางสาวอริษา ปรือทอง

63123025312 นางสาวเกศรินทร� นนท�ชนะ

63123025313 นางสาวกัญญาณัฐ มณีเขียว

63123025314 นางสาวฐิติวรรณ มณีสม

63123025315 นางสาวกฤษณา พราวศรี

63123025316 นายธวัชชัย ภูรักษา

63123025317 นายภัทรนันท� ป<กปJYน

63123025318 นายชาญชัย ไกรวิเศษ

63123025319 นางสาวเกศินี สาแก,ว

63123025320 นางสาวเบญจมาศ สาระธรรม
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ระดับปริญญาตรี

63123025321 นางสาววินิฎา บุดดาวงษ�

63123025322 นางสาวรัชฎาพร พัดชา

63123025323 นางสาวพิชญาภร ผ8องใส

63123025324 นางสาวพิกุล สูนทอง

63123025325 นายกฤษกร แก,วกนก

63123025326 นายสถาพร ทอนอผา

63123025327 นางสาวศศิธร เกตุวัตร

63123025328 นางสาวธิชานันท� ระเมาะอา

63123025329 นายเกียรติกุล มาสขาว

63123025330 นางภัทราพร อนุสรณ�

63123025331 นายอภิวัฒน� ศรีดาพรหม

63123025332 นางสาวปรียากมล บุญรักศิลปW

63123025333 นางสาวจิราวรรณ แซงวงศ�

63123025334 นายธีรภัทร คําสุมาลี

63123025335 นางสาววิภาดา ทองลิ่มสุด

63123025336 นางสาวรมณียา ประสารวรรณ�

63123025337 นางสาวสิริอุมากรณ� แก,วอุดร

63123025338 นางสาวณัฐวดี การัตน�

63123025339 นายชนาวีร� สอนสัญ

63123025340 นางสาวกิตติยา ไชยรัตน�

63123025341 นางสาวสุพิน ศรีด,วง

63123025342 นายพชราภัค สีดาแก,ว

63123025343 นายกิตติพงษ� มุระชีวะ

63123025344 นายนนท� หวังเปPน

63123025345 นางสาวชุติมา ศิลาวงศ�

63123025346 นางสาวพัชรธนิษฐ ต้ังกิจศิริ

63123025347 นางสาวณัฐวิภา วรรณพาด

63123025348 นางสาวจิราพร สุขชิต

63123025349 นางสาวศิริลักษณ� ทองแก,ว

63123025350 นางสาวปJยมาศ สาสีมา
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ระดับปริญญาตรี

63123025351 นางสาวพวงพร ศิริบูรณ�

63123025352 นางสาวจิดาภา ชาติชัย

63123025353 นางสาวภัทราภรณ� ศิริบูรณ�

63123025354 นายวุฒิพงศ� วงค�หลวงอุด

63123025355 นางสาวฐิติยาภรณ� ภู8บุบผา

63123025356 นายนราศักด์ิ บุญใหญ8

63123025357 นางสาวอรทัย ชูยศ

63123025358 นายศอรทิน ทิศทะษะ

63123025359 นางสาวทิพวรรณ ชุนลิ

63123025360 นางสาวนภัสนันท� ผลดี

63123025361 นางสาวพิลาวรรณ งามผล

63123025362 นายชิษณุพงศ� ลิ้มประเสริฐ

63123025363 นางสาววิจิตรา กันภัย

63123025364 นางสาวจุฑาลักษณ� ยางงาม

63123025365 นางสาวไพวรรณ วันคํา

63123025366 นางสาวนิษฐา พรมจันทร�

63123025367 นางสาวกนกวรรณ สุธรรมวิจิตร

63123025368 นางสาวกิติยาพันธ� ผลหอม

63123025369 ว8าที่ร,อยตรีหญิงช8อทิพย� ยินดี

63123025370 นางสาวสุภรัตน� วงษ�วรรณ

63123025371 นายชนะศักด์ิ โกมล

63123025372 นางสาวสุรัตนวดี มุ8งหมาย

63123025373 นางสาววิลาวัณย� ยืนยง

63123025374 นางสาวทัชชภร จันทอน

63123025375 นายขวัญชัย กํ่าเก้ียง

63123025376 นายมณูปกรณ� รัตนะภา

63123025377 นางสาวจิตดาพร ขุมทอง

63123025378 นางสาวนิจฉรา แก,วมงคล

63123025379 นายยุทธนันท� พ้ืนพรม

63123025380 นางสาวศศิประภา กุดเปQง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123025381 นายชัยวัฒน� แซ8เจ็ง

63123025382 นางสาวชิตชนก บุญศรี

63123025383 นางสาวอรอุมา คําพิระ

63123025384 นางสาววราพร ศรีโยหะ

63123025385 นางสาวศรัณย�พร แก,วสิมมา

63123025386 นางสาวราตรี สะเดาทอง

63123025387 นางสาวเมทินี ศรีเพ็ชร

63123025388 นายธนาธิป นินนานนท�

63123025389 นางสาวกรรณิการ� คําศิริ

63123025390 นางสาวมินตรา แสนเลิง

63123025391 นางสาวจิรัชญา แสงสุรินทร�

63123025392 นางสาวสุจิตรา สินสิมหา

63123025393 นายกษมานนท� ร8มโพธ์ิทอง

63123025394 นางสาวสุภลักษณ� โพธ์ิเงิน

63123025395 นางสาวพัชพร เข็มพันธ�

63123025396 นายธัญวัฒน� พรมศรี

63123025397 นางสาวสุภาพร ศรีรักษา

63123025398 นางสาวสุทธิดา พรหมบุตร

63123025399 นางสาวจิรภรณ� ทองดี

63123025400 นางสาวเพชรนภา อรุณดง

63123025401 นายณัฐชนน เอี่ยมสะอาด

63123025402 นายพิชิต จันทร�เรือง

63123025403 นายวีรศักด์ิ เกียรติศักด์ิวณิช

63123025404 นายชัยคุณ กออําไพร

63123025405 นายณัฐนัย คําตัน

63123025406 นางสาวนุสรา ปฏิชัย

63123025407 นางสาวชนัญธิดา ศรีสุข

63123025408 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษา

63123025409 นางสาวมุกดา วรรณโชติ

63123025410 นายชนินทร� สินกนกรัตน�

หน,า 847 จาก 880                  
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ระดับปริญญาตรี

63123025411 นางวารุณี สมดี

63123025412 นางสาวภัทรกันย� แก,วมณี

63123025413 นางสาวป<ทมา มุธุกัณต�

63123025414 นางสาวกมลรัตน� ทาขุลี

63123025415 นายวิโรจน� ฉิมงาม

63123025416 นายพีระพงษ� สอนถม

63123025417 นายพิบูลย�พงษ� พัฒนะราช

63123025418 นางสาวอารีรัตน� วรรณา

63123025419 นางสาวอรอินท� วิมล

63123025420 นายณฐวรรธน� สมภักดี

63123025421 นางสาวราตรี คําพิลา

63123025422 นางสาวน้ําทิพย� เข่ือนคํา

63123025423 นางสาวอารีรัตน� ไกยพันธ�

63123025424 นางสาวเจนจิรา สดชื่น

63123025425 นางสาวศิริพร ขําตา

63123025426 นายอิทธิพล อุตอามาตย�

63123025427 นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย�

63123025428 นางสาวปราณี แสงนนท�

63123025429 ส.ต.ต.หญิงอุดมศรี ศรประสิทธ์ิ

63123025430 นางสาวนิตยา บริหาร

63123025431 นายกิตติพงษ� โพธ์ิศรีคุณ

63123025432 นางบัวพร สมร

63123025433 นายภัทรศักด์ิ ซอกลม

63123025434 นางชลลดา จันทศิลปW

63123025435 นายมนตรี จวงพันธ�

63123025436 นายกฤตภาส เอี่ยมศรี

63123025437 นางสาวประภัสสร คําวงษ�

63123025438 นางสาวมลฤทัย คูณสุข

63123025439 นางสาวนรินาถ ทวีชัย

63123025440 นางสาวจันทร�จิรา เพียะวงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123025441 นายชัยธวัช ทาคําห8อ

63123025442 นางสาวกัญญาภัทร หวังสุข

63123025443 นางสาวลินดา มะลิหอม

63123025444 นายเทวพงค� เพชรวิไลกุล

63123025445 นางสาวนิรันดร� แปลา

63123025446 นางสาวจิราภรณ� พุดผา

63123025447 นายจารุกิตต์ิ นรไสย

63123025448 นายวัชรพล แช8มช,อย

63123025449 นางสาวชนัญชิดา ใจดี

63123025450 นายชินวุฒิ ตรีธารทิพย�

63123025451 นายสรวิชญ� โคตรพรม

63123025452 นายพิสิฐ สุภาคาร

63123025453 นางสาวน้ําฝน เชิงหอม

63123025454 นางสาวป<ญญาภรณ� ขานหัวโทน

63123025455 นางสาวเกวลิน ชนะชัย

63123025456 นางสาวจุฑามาศ พิมพ�กินรีย�

63123025457 นางสาวปรียาภรณ� รัตนนท�

63123025458 นางสาวศศิวิมล อุไรวงษ�

63123025459 นายธีระชัย บุญป<ญญา

63123025460 นางสาวธัญยรัตณ� จวงพันธ�

63123025461 นางสาวจิราพร อังคะลา

63123025462 นายศุภชัย ศรีมะเรือง

63123025463 นางสาวพรพิมล ลอยลม

63123025464 นางสาวจารุวรรณ อวิรุทธพาณิชย�

63123025465 นางสาววรรณรัตน� ชัยนาธี

63123025466 นายเฉลิมพล หนูจิต

63123025467 นางสาวอุรารัตน� สายทอง

63123025468 นางสาวไพลินรัตน� สายสอน

63123025469 นางสาวนวลอนงค� ภูพันนา

63123025470 นางสาวศุภิวรรณ จันทเขต
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ระดับปริญญาตรี

63123025471 นางสาวจันจิรา สุชัยสงค�

63123025472 นางสาวพิมศิริ ถิระบุตร

63123025473 นางสาวชมพูนุท จันทร�เรือง

63123025474 นางสาวมนปริยา คําผง

63123025475 นางสาวณัฐสุรีย� ไชยสุวรรณ

63123025476 นางสาวเจนจิรา เกษสกุล

63123025477 นางสาวฉัตรธิดา บัวชุม

63123025478 นางสาวนลินีย� บุตรทองพิมพ�

63123025479 นางสาววราพร โยธาจันทร�

63123025480 นางสาวศุภรัตน� บุญเจริญ

63123025481 นางสาวดลยา ดอนสกุล

63123025482 นางสาวนิรชา สุพร

63123025483 นายปJยะวัฒน� อุทัยกรณ�

63123025484 นางสาวสุจิตรา บุญยกาญจน�

63123025485 นางสาวสุวนันท� จันโท

63123025486 นายสุทธิพร ชัยชาญ

63123025487 นายปJยวัฒน� มานุจํา

63123025488 นางสาวกฤษฎาพร รุ8งโรจน�

63123025489 นางสาวมนฐา ทองสุข

63123025490 นางสาวจิตติมา แสนสุข

63123025491 นางสาวอัญชุลี พันโนพัด

63123025492 นายอภิชาติ ศรีสิงห�

63123025493 นายศิริวัฒน� วรรณราช

63123025494 นางสาวพุทธสุดา จันทรทาสี

63123025495 นายอิสระวัฒน� ห,องแซง

63123025496 นางสาวธิดาลักษณ� โสแก,ว

63123025497 นางสาวสุพรรณี วงศ�วัน

63123025498 นางสาวฐานิกา ใจมนต�

63123025499 นางสาวพิชญา ศรีไสว

63123025500 นางสาวสกาวดี ภูสมพงษ�

หน,า 850 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025501 นายชิตณรงค� วงศ�อนันต�

63123025502 ว8าที่ร,อยตรีหญิงรัชนีกร ธานี

63123025503 นายเชาวนันท� สรรพศรี

63123025504 นางสาวจุฬา ปราถนา

63123025505 นางสาววีรยาพร ทรัพย�ทรงพล

63123025506 นางสาวอาภาภัทร วิเศษพงษ�

63123025507 นางสาวกรรณิการ� พรมนะรี

63123025508 นางสาวธนภรณ� ไกรวิเศษ

63123025509 นางสาวขวัญชนก มนตรีพงศ�

63123025510 นางสาววิจิตรา แสงแก,ว

63123025511 นางสาวหทัยทิพย� เนียมกลาง

63123025512 นายอภินันท� พิมพสุทธ์ิ

63123025513 นางสาวรินทร�นภา พิมพ�จันทร�

63123025514 นางสาวอินทุอร ขันใหญ8

63123025515 นางสาวยุวดี นูคําเฮือง

63123025516 นางสาวชุติมา เงินบํารุง

63123025517 นายเอกอมร โพธ์ิคล,าย

63123025518 นางสาวอรอนงค� วงค�คําจันทร�

63123025519 นางสาวพัทยา ปรือปรัง

63123025520 นางสาวธีราพรรณ ปวะบุตร

63123025521 นางสาวรักษ�สุดา คุณยงค�

63123025522 นางสาวพรพิมล มงคลศรี

63123025523 นายกิตติชัย มุงคุณ

63123025524 นายอภิชัย แม8นทอง

63123025525 นางสาวภาณุมาศ รีเรืองชัย

63123025526 นางสาวอัยลดา ใจสุข

63123025527 นางสาวสุดารัตน� สุขแก,ว

63123025528 นายอิศเรศ กุดหอม

63123025529 นางสาวธัญภัค รุ8งเรือง

63123025530 นางสาวศศิวิมล ประดู8

หน,า 851 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025531 นายพงษ�ศักด์ิ สุวรรณ�

63123025532 นางสาวมุกดาวัลย� ทวีรัตน�

63123025533 นางสาวศิริรัตน� ทองด,วง

63123025534 นางสาวจิรัชยา สารการ

63123025535 นายกิตติธัช จันทร�หัวโทน

63123025536 นายกิตติคุณ มงคล

63123025537 นางสาวจิราภรณ� คําสอน

63123025538 นางสาวน้ําฝน ศรีแก,ว

63123025539 นายจําเนียร ฤาชา

63123025540 นางสาวณภัทร สาโสม

63123025541 นางสาวกาญจนา เกษแก,ว

63123025542 นายวิทยา เขียวสอาด

63123025543 นางสาววิชาดา จะมะรี

63123025544 นายอาทิตย� สุจริต

63123025545 นายอนันต� ทองแดง

63123025546 นางสาวนงเยาว� บัวขาว

63123025547 นายยุทธนัย ยืนยาว

63123025548 นางสาวศิริภรณ� ไชยอุป

63123025549 นางสาวนันทพร มาณจักร�

63123025550 นายอานนท�ชัย เทียนทอง

63123025551 นายปวีณ มาจันแดง

63123025552 นางสาวไพรินทร� รุจิโภชน�

63123025553 นางสาวอัญชุลี คําประดํา

63123025554 นางสาวสุทธิดา สุขศรี

63123025555 นายเจตน� รักษาพล

63123025556 นายญาณวุฒิ นามวัน

63123025557 นายสัน ไฮกัญญา

63123025558 นางสาวสมจิตร สายคํา

63123025559 นายภัทรพงศ จินดาพล

63123025560 นางสาวอิสริยา เพ็งอารีย�

หน,า 852 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025561 นายประสพพร สีแดง

63123025562 นางสาวปJยรัฐ เนินทอง

63123025563 นายลิขสิทธ์ิ ชาวอุทัย

63123025564 นางสาวสมคิด แก,วกล,า

63123025565 นางสาวพรทิภา เนื้อทอง

63123025566 นางสุวรรณา เกษศรี

63123025567 นางสาวอนัญพร อินธิเดช

63123025568 นางสาวปริยวรรณ สัตบุตร

63123025569 นายอิสวิทย� ลุสมบัติ

63123025570 นายชัชวัล วิเชียรรัมย�

63123025571 นางสาวสมยงค� กําหิน

63123025572 นางพัชรากร แจ8มแจ,ง

63123025573 นางสาวสาริณี นันธิ

63123025574 นางสาวจุฑามาศ แก,วใส

63123025575 นางสาวสุมินตรา ไก8แก,ว

63123025576 นางสาวนันทพร มีเจริญ

63123025577 นางสาวยุภาวดี ครั้งพิบูล

63123025578 นางสาวปภาวดี รอดภัย

63123025579 นายสถิต พิกุลศรี

63123025580 นางสาวมณีรัตน� บัวสาร

63123025581 นางสาวมณีรัตน� ประจันทร�

63123025582 นางสาวพิมลทิยา เหล็กกล,า

63123025583 นายบรรหาร ศรีบุระ

63123025584 นายพีระวัส ม่ิงมูล

63123025585 นางสาวสุดารัตน� พลศักด์ิ

63123025586 นางสาวพุทธรักษา ราชาธรรมกุล

63123025587 นางสาววรัมพร บุตรสาร

63123025588 นางสาวอินทุอร นามเหลา

63123025589 นายเทวา พวงบุตร

63123025590 นางสาวณัฏยา ศรีมาศ

หน,า 853 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025591 นางสาวเสาวลักษณ� ขยายวงศ�

63123025592 นางสาวอรนุช เปUYยมอักโข

63123025593 ว8าที่  ร.ต.หญิงลัลนา ศรีจันทร� 

63123025594 นายศิริวัฒน� มูลสาร

63123025595 นางสาววนิดา แหวนวงษ�

63123025596 นางสาวนิภาวรรณ ซาเสน

63123025597 นางสาวธัญญาภรณ� ดวงสาพล

63123025598 นายสุระศักด์ิ บุญเรือง

63123025599 นายไพศาล แสนภูวา

63123025600 นางสาวเกศแก,ว สุระ

63123025601 นางสาวพรนิภา นาหลุบเลา

63123025602 นางสาววิภาดา สําราญวงษ�

63123025603 นางสาวอินทุอร หมายศรี

63123025604 นางสาวกมลชนก น8วมแม8

63123025605 นางสาวปJยาภรณ� ชาวอุบล

63123025606 นางมุกดา เนาวนิตย�

63123025607 นางสาวสุภาภรณ� อ8อนวรรณะ

63123025608 นางสาววิลาวัลย� บุญหยาด

63123025609 นางสาวจุฑามาศ จันนุกูล

63123025610 นางสาวปJยพร พันธุ�เปรม

63123025611 นางสาวศตายุ ผลแก,ว

63123025612 นางดวงเนตร ลาลู8

63123025613 นางสาวสุณิสา รูปน,อย

63123025614 นางสาวนิศานาถ ภาคี

63123025615 นางสาวนรีกานต� วงศ�โสภา

63123025616 นายพงศกร วิรุพูล

63123025617 นางสาวจรรยรัตน� อุยประเสริฐกุล

63123025618 นางสาวจันทร�จิรา ศรีปราชญ�

63123025619 นายศราวุธ ไชยหงษ�คํา

63123025620 นางสาววนิดา พันธ�พานิชย�

หน,า 854 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025621 นายทักษธิป ขุนทองจันทร�

63123025622 นางสาวสุกันยา หลงชิน

63123025623 นางสาวทิวาวรรณ บัวจันทร�

63123025624 นางสาวรัตนาพร แพ8งพนม

63123025625 นายศรัณย�ภัทร ศรีธัญรัตน�

63123025626 นางสาวจริยา แสงตา

63123025627 นางสาวศรัณยา บุญสร,าง

63123025628 นางสาวกาญจนวดี วงค�ชาชม

63123025629 นางสาวปJยธิดา สกุลโสรัจจะ

63123025630 นายธีรยุทธ ชาวโยธา

63123025631 นางสาววิสุชาดา เฒ8าบุตรศรี

63123025632 นางสาวอุมาภรณ� งามฉลวย

63123025633 นายมนตรี ผดาวัลย�

63123025634 นางสาวชุตติมลต� สมสาย

63123025635 นางสาวจิรัชยา วัฒนะ

63123025636 นายปJยะณัฐ สอนภักดี

63123025637 นางสาวแจ8มนภา ผารัตน�

63123025638 นางสาวณัฐกฤตา แก8นคํา

63123025639 นางสาวรุ8งทิวา สีดาจันทร�

63123025640 นางสาวเจนจิรา ภาวะโคตร

63123025641 นายยุทธพงษ� ตุ,มจงกล

63123025642 นางสาวธัญญามาศ บุญจ่ิม

63123025643 นายวัชรากรณ� สุขประมูล

63123025644 นางสาวศิราภรณ� สีโนรักษ�

63123025645 นางสาววิจิตรา ใสแก,ว

63123025646 นายศรัณย� นิคมเขตต�

63123025647 นายจตุรภัทร บรรทอน

63123025648 นางสาวพนตา รูปศรี

63123025649 นางสาวอรัญญา วงค�วิลาศ

63123025650 นางสาวปวิตรา ลาภบุญ

หน,า 855 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025651 นางสาวธนพร พารีวงค�

63123025652 นายเศรษฐณัฐ เเสงเเดง

63123025653 นางสาวธนิดา สารบุญ

63123025654 นางสาวอรจันทร� วงศ�กลาง

63123025655 นายอิทธิกร ดอนสีดา

63123025656 นางสาวณิชกานต� ชมภูบุตร

63123025657 นางสาวป<ณวรรธน� อุปรี

63123025658 นายสัญญา จันทรา

63123025659 นางสาวสกกัญญา นามเหลา

63123025660 นางสาวนัยนา สุพรมอินทร�

63123025661 นางสาวพุทธวดี บุญยรัชชัยนนท�

63123025662 นางสาวสุรีรัตน� นวลแสง

63123025663 นางสาวสุปราณี พรมทอง

63123025664 นางสาวน้ําทิพย� สีดี

63123025665 นางสาวพรพิมล คํ้าคูณ

63123025666 นางสาวชนานันท� ฉันทะ

63123025667 นางสาวบุษราพร กุละภู

63123025668 นางสาวรัชนีกร แสงพรหม

63123025669 นายณัฏฐวุฒิ พระเขียนทอง

63123025670 นางสาวปวีณา วงศ�คํา

63123025671 นางสาวดวงหทัย วงศ�แก,ว

63123025672 นายนิรันดร� เนืองเฉลิม

63123025673 นายวิรศักด์ิ จันปุQม

63123025674 นางสาวจิราพร ธุมาลา

63123025675 นางสาวธิดารัตน� ฉลวยศรี

63123025676 นายเจริญชัย ไชยนันทน�

63123025677 นางสาวธิดารัตน� เครือชัย

63123025678 นายธีรยุทธ ผิวงาม

63123025679 นางสาวอรุณ จารีรัตน�

63123025680 นางสาวอรยา รสชา

หน,า 856 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025681 นางสาวปริศนา พลเย่ียม

63123025682 นางสาวจรัชญา วงษ�ชาลี

63123025683 นางสาวพัชราภรณ� สีทอง

63123025684 นายเสรี ประทุมโสม

63123025685 นายธนากร ฉิมพาลี

63123025686 นางสาวลภัสรดา พันธุมาศ

63123025687 นางสาวกานต�รวี วาที

63123025688 นางสาวจริยาภรณ� ศรียันต�

63123025689 นางสาวนุชศรา คําปลิว

63123025690 นางสาววิมลสิริ เรืองแสน

63123025691 นางสาวกีรติญา อุป<ญญ�

63123025692 นายเบิกฟ:า สายศรี

63123025693 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี

63123025694 นางสาวศดานันท� ศรีธัญรัตน�

63123025695 นางสาวนฤมล บรรชิต

63123025696 นายจีระศักด์ิ บุญสราง

63123025697 นางสาวปวริศา เจตินัย

63123025698 นางสาวจันทรา เติมสุข

63123025699 นางสาวอรพรรณ พงญาติ

63123025700 นางดวงธิดาพร บุญธรรม

63123025701 นางสาวนิตยา สายเคน

63123025702 นางสาวธิติภา สรจักร

63123025703 นางสาวปริศนา ชัยเสนา

63123025704 นางสาวแพรวพรรณรายณ� ไชยคํา

63123025705 นายจักรพงษ� ธนะศรี

63123025706 นายมนัส คอนใจช,า

63123025707 นายญาณกิจ ใจแก,ว

63123025708 นายศิริวัฒน� ทําทวี

63123025709 นางสาวเบญจวรรณ ขุมคํา

63123025710 นางสาวธนาภรณ� บุญเย็น
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025711 นางสาวรจนาถ ทองวงศ�

63123025712 นางสาวธนัญญา มุขรักษ�

63123025713 นางสาววิสสุดา สมโชค

63123025714 นายกวีวัธน� ศุภศร

63123025715 นายศิวะ มีลาดคํา

63123025716 นางสาวขนิษฐา ภูมิคํา

63123025717 นางสาวศุภิสรา พิสุทธ์ิ

63123025718 นางสาวนฤมล นามวงษ�

63123025719 นางสาวพิชชญา ใจนวน

63123025720 นายธนพล ชาวเกวียน

63123025721 นางสาววาสนา วงเวียน

63123025722 นายณรงค�ชัย ต,นสิน

63123025723 นางสาวปนัดดา จุลเหลา

63123025724 นางสาวทิพวรรณ โบราณ

63123025725 นายณัฐพนธ� ทรวงแก,ว

63123025726 นายนิรันดร� เสนคําสอน

63123025727 นางสาวธลิตา ทองบุราณ

63123025728 นางสาววนาลัย สําราญเริญ

63123025729 นางสาวสุภาภรณ� สุภาวงค�

63123025730 นางสาวโสภิดา บุญกล,า

63123025731 นางสาวผ8องนภา ผ8องแผ,ว

63123025732 นางสาวกุสุมาวดี ศรีคเณย�

63123025733 นางสาวกฤติยา พรมมา

63123025734 นางสาวอทิตยา ดลสุข

63123025735 นางสาวเบญญาภา สาลพล

63123025736 นายชาญณรงค� นาคสิงห�ทอง

63123025737 นางสาวจิราภา แสนเจียม

63123025738 นายเสถียรไทย นามเกตุ

63123025739 นางสาววราพร สุพรม

63123025740 นางสาวปJยะนุช คุณมี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025741 นางสุภา ชาติดร

63123025742 นางสาวจรรญารัตน� บุญขาว

63123025743 นางสาวเจนจิรา แก,วกําไร

63123025744 นางสาววิชญาพร รุ8งเรือง

63123025745 นางสาวเยาวเรศ ทรายแดง

63123025746 นายธีรพล หนูพันธ�

63123025747 นางสาวน้ําฝน สุทธารัตน�

63123025748 นางสาววลัยลักษณ� ถวิลรักษ�

63123025749 นางสาววิมาดา เสียงทองคา

63123025750 นายเกริกไกร มะลัย

63123025751 นางสาวรรินทร� ชนะกุล

63123025752 นางสาวดวงรัตน� คําผาย

63123025753 นางสาวนงลักษณ� สาทําโล

63123025754 นายกฤตศิลปW ศรีไสว

63123025755 นางสาวประคอง ชัยพล

63123025756 นายชวลิต อริยชาติ

63123025757 นายโกวิท สันติประพุทธ�

63123025758 นายศักย�วริษฐ� รุ8งสุวรรณ

63123025759 นางสาวเสาวนีย� งอมสงัด

63123025760 นายนันทวัฒน� นามเวช

63123025761 นายอนุชา ลาภสาร

63123025762 นางสาวชนัญชิดา อารมรัมย�

63123025763 นางสาวเกศศินี นาคบัว

63123025764 นางสาวสมฤทัย แสนสุข

63123025765 นางสาวศญามล ธานี

63123025766 นายจิรายุส จันทร�สิงห�

63123025767 นายวุตธินันต� ซาผู

63123025768 นายธนากร โสมาบุตร

63123025769 นางสาวกนกรัตน� ไชยเศษ

63123025770 นางสาวสุปราณี สิมพันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123025771 นางสาวจิราพร เสนาพรม

63123025772 นางสาวอัญชลี ขจรกลิ่น

63123025773 นางนุจรี รัตโน

63123025774 นายศิรสิทธ์ิ เริงนิรันดร�

63123025775 นายทรงพล ก่ิงจันทร�

63123025776 นายโชคชัย หาพันนา

63123025777 นางสาวศกลรัตน� จิตต�วรวัฒน�

63123025778 นางสาวธัญญลักษณ� หนองขุ8นสาร

63123025779 นางสาวทัศนีย� โมลานิล

63123025780 นางสาวขวัญใจ แว8นใหญ8

63123025781 นางสาวประภา ชาคํารอด

63123025782 นายศตวรรษ หม,อแก,ว

63123025783 นายกฤษพัฒน� ลาล้ํา

63123025784 นางสาวหยกมณีนิล ถ,วนสําฤทธ์ิ

63123025785 นายสินธู ม่ิงแนน

63123025786 นายวรพงษ� ศรีลาชัย

63123025787 นางสาวอรนุช สิทธ์ิประเสริฐ

63123025788 นายอนุพงศ� โสภาพ

63123025789 นางสาวปJยธิดา จงใจจิต

63123025790 นางสาวนัฐกานต� บุตรชัยงาม

63123025791 นางสาวนภาวรรณ นักผูก

63123025792 นายอภิชาติ เติมสินสวัสด์ิ

63123025793 นายภาวัต ศรีลาฤทธ์ิ

63123025794 นายนฤเบศร� แหลมไธสง

63123025795 นางสาวจริยา คุณเลิศ

63123025796 นางสาวอมลธิรา วรพิณทอง

63123025797 นายสุเจตน� ศรีประมาณ

63123025798 นางฐิติมา เดชอุดม

63123025799 นายพิธิวัฒน� ชมนึก

63123025800 นางสาวสุภาพร น,อยวงศ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025801 นายชยพล วุฒิช8วย

63123025802 นายนัชพล นนทศิลา

63123025803 นางธนาภรณ� สมพร

63123025804 นายธวัชชัย นามจําปา

63123025805 นายวรเมธ กว,างขวาง

63123025806 นางสาวแพรว สุขเกิด

63123025807 นายศุรเดช สายแดง

63123025808 นางสาวลัดดาวัลย� ไขแสง

63123025809 นางสาวศศิประภา ไกยกิจ

63123025810 นายยืนยง ตวงทรัพย�

63123025811 นางสาวภาวิณี วงศ�เจริญ

63123025812 นางสาวชรินรัตน� เวชกามา

63123025813 นางสาววนิตา ปารจิตร

63123025814 นางสาวศรีวริทธ์ิรดา ภูมลา

63123025815 นางสาวธนัชพร นาคญวน

63123025816 นางสาวกุลณดา ศรีกุล

63123025817 นางสาวภัทรภร ศรีโพนทอง

63123025818 นางสาวเสาวลักษณ� ประทุมวัน

63123025819 นายพีรสิทธ์ิ กองทํา

63123025820 นางสาวอรัญญา บุญฤทธิเดช

63123025821 นายเสถียร สายทา

63123025822 นางสาวธันยธรณ� แสนสิทธ์ิ

63123025823 นายอัศวิน ขันสิงห�

63123025824 นางสาวชณิตา พระคุณรักษ�

63123025825 นางสาวอรอุมา ผลศิริ

63123025826 นางสาวศิริรัตน� เชื้อคําฮด

63123025827 นายพงษ�พิทักษ� บุตรพรม

63123025828 นายสรสิข พันธุ�ธิช

63123025829 นางชลิดา ถมยาปริวัติ

63123025830 นางสาวจันทร�เพ็ญ คําพู
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ระดับปริญญาตรี

63123025831 นางสาวกอบแก,ว ทาประจิตร

63123025832 นางสาวน้ําทิพย� ธุมาชิน

63123025833 นายธีรพงศ� ตระกูลดี

63123025834 นางสาวกนกพร คะตา

63123025835 นางสาวอมรรัตน� นิยมวัน

63123025836 นางสาวสุจิตรา สุวรรณมาโจ

63123025837 นางสาวเกษรา ทองไม,

63123025838 นางสาวนัทธมล นันธิโค

63123025839 นางสาวนฤมล ละอองทอง

63123025840 นางสาวรังสิยา ป<ญญาดิษฐ�

63123025841 นายธนพัฒน� จันทะหงษ�

63123025842 นางสาวอทิตยา สามารถ

63123025843 นางสาวอัญชลี ผิวอ8อน

63123025844 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิเศษ

63123025845 นางสาวจิราวรรณ จันทร�ถา

63123025846 นางสาวดวงฤดี เดชวิเศษ

63123025847 นายศุภกิจ โคตรอ8อน

63123025848 นางสาวกุลธิดา อุปสาร

63123025849 นางสาวน้ําฝน เย่ือใย

63123025850 นางสาวศศิมา ภูมิภาค

63123025851 พลฯสุริยะ มาทะฤทธ์ิ

63123025852 นางสาวฐาปนีย� ศรีรัตน�

63123025853 นายสุระสิทธ์ิ คะเย็นรัมย�

63123025854 นายอดิศร เกษงาม

63123025855 นางสาวสิริมา แสนกล,า

63123025856 นายเอกวัฒน� รักษ�แก,ว

63123025857 นางสาวเพชรกะรัต พิมพาพันธ�

63123025858 นายอดิศักด์ิ ผ8องพุฒ

63123025859 นางสาวพัชรา คําโสภา

63123025860 นางสาวกิตยาภรณ� ชูรัตน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123025861 นางสาววิไลวรรณ พันธราช

63123025862 นางสาวสุดาลักษณ� ชํานาญเวช

63123025863 นายณัฐพล แก,วกาฬ

63123025864 นางสาวสกุลวรรณ อุตมะ

63123025865 นางสาวจันทิมา ดีใจ

63123025866 ส.อ.หญิงศุภาภรณ� ยอดขํา

63123025867 นางสาวศศรส พิมพ�พรมมา

63123025868 นางสาวพัชราภร อุ8นพันธ�

63123025869 นางสาวปริชาดา พร,อมสุข

63123025870 นางสาวจุฑามาศ เลติวานิช

63123025871 นางสาวปลามม่ี อิดอ8อน

63123025872 นายกรวัฒน� มะศิริยานันท�

63123025873 นางสาววรารัตน� บุญทาป

63123025874 นางสาวศตนันท� ดําริสุ

63123025875 นายยุทธนา ผาสุข

63123025876 นางสาวธีรนุช แถวพันธ�

63123025877 นางสาวชวนพิศ วรสันต�

63123025878 นางสาวอัญมณี ทองนวล

63123025879 นางวิภาวัลย� ผ8านสําแดง

63123025880 นางสาววรรณวิภา ศิริมูล

63123025881 นางสาวพิมพ�วลัญช� นิคํา

63123025882 นางสาวนฤมล สมสัตย�

63123025883 นางสาววิไล หอมหวล

63123025884 นางสาวขนิษฐา โสมสุด

63123025885 นายยอด ไชยมาศ

63123025886 นางสาวนลินี หนูพัฒ

63123025887 นางสาวญาณัจฉรา จารัตน�

63123025888 นางสาวกนกวรรณ ขันติยะ

63123025889 นายนันทชัย พลพวก

63123025890 นายธีรพงษ� กตะศิลา
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ระดับปริญญาตรี

63123025891 นางสาวสุภาพร พุ8มจันทร�

63123025892 นายศรายุทธ จันทร�ทอง

63123025893 นางสาวนิชาภา สุขมณีใส

63123025894 นางสาวจุฑารัตน� เดชโคตร

63123025895 นางสาวพัชธามนต� กุลกรเดชพสิษฐ�

63123025896 นางสาวสุมาลี สว8างแสง

63123025897 นายกิตติศักด์ิ กุลสุรักษ�

63123025898 นางสาวศิริญญาภรณ� เรื่อเรือง

63123025899 นายประวัฒน� หวังสุข

63123025900 นายบุญญฤทธ์ิ จันทะสน

63123025901 นายธนวัฒน� บุญทัน

63123025902 นายศราวุฒิ ศรีสุข

63123025903 นายคมสัน สุคําภา

63123025904 นางสาวชนนภา กภูทิน

63123025905 นางสาวอัญมณี บุตรเพชร

63123025906 นางสาวพิมพ�ชนก สมน,อย

63123025907 นางสาวสุรีนันท� สมรัตน�

63123025908 นางสาวปJยพรวดี ทองดี

63123025909 นายราชวัตร สุทธิประภา

63123025910 นางสาวสุภาพร แก,วคําม่ิง

63123025911 นางสาวลภัสภรณ� เป:งทอง

63123025912 นางสาวพัชรนันท� พวงชมภู

63123025913 นางสาวณัฐวดี สร,อยสนธ์ิ

63123025914 นางสาวอารียา เมฆวี

63123025915 นางสาวเบญจรัตน� เครือไชย

63123025916 นางสาวอัมพร นันตะเคน

63123025917 นายจิรกิตต์ิ บุญชม

63123025918 นายธีรวัฒน� ปาติปา

63123025919 นางสาวนวพร จักษุพันธ�

63123025920 นายนัทพงษ� ยดจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

63123025921 นางสาวบุษราภรณ� คําภิภาค

63123025922 นายอําพล แข็งแรง

63123025923 นางสาวสัจจพร รามมะมะ

63123025924 นายประกาศิต วังคะฮาต

63123025925 นางสาวพัทราภรณ� ชิมโพธ์ิคลัง

63123025926 นางสาวกัญญารัตน� สําราญ

63123025927 นางสาวศิรินาถ พรมลาด

63123025928 นางสาวรัตนาภรณ� เกชิต

63123025929 นางสาวเบญญาภา มะปราง

63123025930 นางสาวสุภาสินี ภาคเจริญ

63123025931 นางสาวจุฑามาศ พูลรัตน�

63123025932 นางสาวสิวาภรณ� บุญญาจันทร�

63123025933 นางสาวดารารัตน� น,อยใหญ8

63123025934 นางสาวจิริญา แก,วป<ชฌาย�

63123025935 นางสาวกาญจนา มลีจันทร�

63123025936 นางสาวมาริตา กองสิน

63123025937 นางสาวอภิชยาฎ� วามะลุน

63123025938 นางสาวสุภาวดี สมดอกแก,ว

63123025939 นางสาวปนัดดา สัมพะวงศ�

63123025940 นายสหราช สุพร

63123025941 นางพรสวรรค� ศรีประเสริฐ

63123025942 นางสาววิลาวัลย� ปลื้มใจ

63123025943 นางสาววิภาวรรณ สุรวิทย�

63123025944 นายกิตติศักด์ิ เมาะทอง

63123025945 นางสาวขวัญฤทัย กล,าหาญ

63123025946 นางสาวภาวินี วิเลปะนะ

63123025947 นางสาวศศิวิมล มะลาขันธ�

63123025948 นางสาวพิมประพา สวัสด์ิวงษ�

63123025949 นางสาวเพชรรัตน� นักธรรม

63123025950 นายวสันต� เสตสิทธ์ิ 
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ระดับปริญญาตรี

63123025951 นายณัฐกานต� รัตนป<ญญา

63123025952 นายโชติวิทย� ปะวะเท

63123025953 นางสาวลักษณ�คณา บุญถูก

63123025954 นางปวีณา สายสั้น

63123025955 นางสาววิไลพร ป:องกก

63123025956 นางสาวพลอยไพลิน ปUมา

63123025957 นางสาววันวิสาข� นันติเชีย

63123025958 นางสาวมนัชญา รักษาศรี

63123025959 นางสาววิไลพร สมโสภา

63123025960 นางดวงพร นวลพงษ�

63123025961 นางสาวปJYนสุดา คงสมมนต�

63123025962 นางสาวกมลวรรณ สมตน

63123025963 นางสาววิภาดา ชูรัตน�

63123025964 นายดนุพล ลาภเย็น

63123025965 นางสาวสินีนาถ พ8อไชย

63123025966 นางสาววิชุดา สีหานาม

63123025967 นางสาวมาริสา สุขวันดี

63123025968 นางสาวศศิมาภรณ� จิตพล

63123025969 นายวุฒิโรจน� ปาละรีย�

63123025970 นางสาวณัฐวิริณ ช,างนิ่ม

63123025971 นายเอกชัย ภิรมย�พันธ�

63123025972 นางสาวดรุณี อินสุวรรณ

63123025973 นางสาวกนกวัลย� เพียสุระ

63123025974 นางสาวปJยะวรรณ พรจันทร�

63123025975 นายสุทธินันท� บัวทอง

63123025976 นางสาวจันทิมา ศรีประเสริฐ

63123025977 นายพีระธรณ� ธนิฐวรโชติ

63123025978 นางสาวรัตนา พิศโฉม

63123025979 นายธนาพิพัฒน� พรหมภา

63123025980 นางสาวสุคนธา แก8นกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123025981 นายจักราวุธ เเสงไข

63123025982 นางสาวน้ําฝน แขวงเมือง

63123025983 ว8าที่ ร.ต.ณรงค� กันยาสาย

63123025984 นายสมพงษ� โพธ์ิศรี

63123025985 นางสาวขวัญสุดา สูงโฮง

63123025986 นางสาวมณีวรรณ บุญจริง

63123025987 นางสาวสุดารัตน� ณรงค�ชัย

63123025988 นางสาวพัชรี เนียมจันทร�

63123025989 นายจาตุรงค� สร,อยศรี

63123025990 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุภาพ

63123025991 นางสาวพรทิพย� เก้ือกูล

63123025992 นางสาวชลิตา มูลวันดี

63123025993 นายวีรวุฒิ นามวี

63123025994 นางสาวรัติยากร พิมาทัย

63123025995 นางสาวจินตนา หัตถแสง

63123025996 นางสาวฤทัยรัตน� วงษ�อุ8น

63123025997 นางสาวประณิตา ทาระ

63123025998 นายขอบคุณ คําม่ัน

63123025999 นางสาวพิมพ�ญาดา พิมหอม

63123026000 นางสาวมิรันตรี สายแวว

63123026001 นางสาวปJยรัตน� ลม,ายจําปา

63123026002 นายทรงภพ เตียงทอง

63123026003 นางสาวณิชา บุญยืน

63123026004 นางสาวฐาปภรณ� คนเพียร

63123026005 นางสาวอรวี คํ่าคูณ

63123026006 นายวัชระ ออมอด

63123026007 นางสาวธิดารัตน� กุลชน

63123026008 นางสาวศิริลักษณ� วันนา

63123026009 นางสาวชลธิชา สายลุน

63123026010 นางสาวฐาปณี ดอกดวง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026011 นายเอกชัย เมืองทวี

63123026012 นางสาวอรสา เจริญ

63123026013 นายสมชาย ลิ้มประสาท

63123026014 นางสาววรรราภร เคนประคอง

63123026015 นางสาวก่ิงดาว มะลิงาม

63123026016 นายธีระยุทธ สาสาร

63123026017 นางสาวอรนันท� คําลีมัด

63123026018 นายรัฐพล คําสาลี

63123026019 นางสาวปวีณา สติภา

63123026020 นายมานะ สุนันท�

63123026021 นางสาววิลาวัณย� ถวิลเดช

63123026022 นายทวีวัฒน� ขันโท

63123026023 นายคึกฤทธ์ิ จิตรประเสริฐ

63123026024 นางสาวเอราวัณ วงค�กระโซ8

63123026025 นางสาวศศิประภา ไพยะกาล

63123026026 นางสาวกมลพร ชัยธานี

63123026027 นายสุวัฒน� ดาทอง

63123026028 นางสาวกัญญารัตน� ปลุกใจ

63123026029 นายเพชรนคร บุรัตน�

63123026030 นางสาวจิราภรณ� บุญวิจิตร

63123026031 นางสาวเบญจมาศ จงนุเคราะห�

63123026032 นางสาวจันทร�จิรา สินพูน

63123026033 นางสาวธนัชชา ศรีทากุล

63123026034 นางสาววิภาภรณ� รองทอง

63123026035 นางสาวภิภารัตน� ศรีพฤกษ�

63123026036 นายสุจินดา แก,วมุBBระสิวะ

63123026037 นางสาวศศินา สุดชารี

63123026038 นางเมทิณี พงษ�สัมณะ

63123026039 นายจิระณันค� ปJติวัฒนพสุธร

63123026040 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย
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ระดับปริญญาตรี

63123026041 นายทีปกร มูลมี

63123026042 นายธนกร หนูป<ทยา

63123026043 นางสาวจิราพร สุระพันธุ�

63123026044 นายอนุวัฒน� ยาตรา

63123026045 นายสายันต� ศรีใส

63123026046 นางสาวพรทิพา มูลคําเหลา

63123026047 นางสาวกฤติยาภรณ� สินทรัพย�

63123026048 นางสาวปณิดา มากมาย

63123026049 นางสาวบุบผาวัลย� อาสาสุข

63123026050 นางสาวนันทิยา แสนทวีสุข

63123026051 นางสาวจุฑาทิพย� ชีแพง

63123026052 นางสาวนิภาพร หาลาภ

63123026053 นางสาวปJยนุช นางาม

63123026054 นางสาวกิติยา เชิงหอม

63123026055 นางสาวนิพัทธา แสงสุกวาว

63123026056 นางสาววรรณภา อรรคบุตร

63123026057 นางสาวสุพรรณี เรียงบุญ

63123026058 นายยศพัฒน� ดวงภูธร

63123026059 นางสาวธาริสา โคกโพธ์ิ

63123026060 นางสาวฐานิตา รูปใส

63123026061 นางสาวบังเอิญ มุขขันธ�

63123026062 นางสาวชนิดาภา ทองเทพ

63123026063 นายศิวดล สะโสดา

63123026064 นางสาวอตินุช โคบาล

63123026065 นางสาวนิภาพร บุตรโท

63123026066 นายจักรชัย อินธิเดช

63123026067 นางสาวอาภาพร พลธรรม

63123026068 นายธิเบต โสมาศรี

63123026069 นางสาวฐิติมา สาธุจรัญ

63123026070 นายกฤษดา พันธะไชย
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ระดับปริญญาตรี

63123026071 นางสาวจันทร�เพ็ญ พลอาจ

63123026072 นางสาวเกศชฎา ก่ิงจันทร�

63123026073 นางสาวประภัสสร ทองสาย

63123026074 นายรังสิมันต� โคระชาติ

63123026075 นางสาวสุกัญญา ธ.น.ทอง

63123026076 นายฤทธิเกียรติ พจนา

63123026077 นายณัฐวุฒิ เย็นเกษม

63123026078 นายสมชาย บุษบงค�

63123026079 นายวัชรินทร� เพ่ิมวงศ�

63123026080 นายนวพรรษ ประชุมรักษ�

63123026081 นางสาวฐนิดา ปรนปรือ

63123026082 นางสาวรัดเกล,า แนวม่ัน

63123026083 นายพีระพัฒน� บุญประสม

63123026084 นางสาววาสนา โทถม

63123026085 นายณัฐพงษ� ศิริบูรณ�

63123026086 นายโกวิท บุญชม

63123026087 นายอนุสรณ� ปJยะพันธ�

63123026088 นายสุทธิพงษ� ศรีขาวรส

63123026089 นายจิรายุ พาหา

63123026090 นางสาวจิราภรณ� ขาวสอาด

63123026091 นางสาวนภัสสร บัวสาลี

63123026092 นายจิรภัทร นันทเศรษฐ�

63123026093 นางสาวศิริรัตน� ศิริโสม

63123026094 นางนิตยา สามศรี

63123026095 นายอุทัย อิ่มเจริญ

63123026096 นางธนิษฐา เพชรน,อย

63123026097 นางสาวนัจนันท� สีหามาตย�

63123026098 นางสาวฐิติมา บุญเนตร

63123026099 นางสาวพิชชานันท� แสงจันทร�ฉาย

63123026100 นายเตวิช สวาสดิพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63123026101 นางสาวกนกพร บุญมาก

63123026102 นางสาวสุธัญญา จันทร�สมัคร

63123026103 นางสาวนัชชา สุขศรี

63123026104 นางสาวสุวัจรี ชินบรรเทา

63123026105 นางสาวพรธิวา วางวัน

63123026106 นางสาวลําใย นามวาส

63123026107 นายเอนก เจริญพันธ�

63123026108 นางสาวปพิชญาภรณ� เสนาะ

63123026109 นางสาวสรารัตน� ทัศน�จันดา

63123026110 นางสาวศกลวรรณ แสงสุข

63123026111 นางสาวประภาพร ใจธรรม

63123026112 นายเจษฎา หลักคํา

63123026113 นางสาวจินตนา ศรีเมือง

63123026114 นางสาวนิภาภัทร มีสิทธ์ิ

63123026115 นางสาวกัลยกร ยืดยาว

63123026116 นางสาวกิตติยาภรณ� แสนจันทร�

63123026117 นายิอภิชัย ใจฉวะ

63123026118 นางสาวนิษธิดา มูลสาร

63123026119 นายศิริภพ ศิริอํานาจ

63123026120 นางสาวเบญจพร กุลเพชรคติธร

63123026121 นางสาวผาณิต หม8อมบ8าว

63123026122 นางสาวธนัชชา กูลเก้ือ

63123026123 นางสาวธัญญธร โคตรสาร

63123026124 ว8าที่ ร.ต.หญิงสุพิชญา โยทุม

63123026125 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญยืน

63123026126 นางเฟ\Yองณัฎดา เหล8าวงโคตร

63123026127 นางสาวพิมนิภา พานเพชร

63123026128 นางสาวกวินทิพย� ทาเคลือบ

63123026129 นางสาวนุชนาฏ ผุยพรม

63123026130 นางสาวกมลชนก สืบเทพ

หน,า 871 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026131 นางสาววราภรณ� คงทน

63123026132 นางสาวอุมาพร สาวันดี

63123026133 นายปฏิภาณ บุญชม

63123026134 นางเพลินพิศ ศิริ

63123026135 นางสาวปJยรัตน� ชาวนา

63123026136 นางสาวชลิตา พุฒิขวัญ

63123026137 นางสาวธัญเรศ พานพรม

63123026138 นางสาวจิราพร อินกอง

63123026139 นางสาวอารียา ศรีตะบุตร

63123026140 นางสาวธนาภรณ� เอี่ยวธนโชติกุล

63123026141 นางสาวขัตติยา ทองหล8อ

63123026142 นายสิริชัย ทองคํา

63123026143 นางสาวพรรวินท� จูแจ8ม

63123026144 นางสาวน้ําทิพย� คูณคํา

63123026145 นางสาวสุธิดา บุญสิทธ์ิ

63123026146 นายกฤตัชญ� มีศรี

63123026147 นางสาวปนัดดา ชลการณ�

63123026148 นางสาวกนกลดา นามสีลี

63123026149 นางสาววิสากรณ� สีดี

63123026150 นายพรช มูลศาสตร�สาทร

63123026151 นายวีระยุทธ ดวงพิลา

63123026152 นายศุภเชษฏฐ� คิดดีจริง

63123026153 นายภราดร พ้ืนผา

63123026154 นางสาวบุษกร เอียตระกูล

63123026155 นางสาวมยุรี สุขเจริญ

63123026156 นายวินัย ฝQายลุย

63123026157 นางสาวนงลักษณ� ทับเที่ยง

63123026158 นายธายุกร แผลงฤทธ์ิ

63123026159 นางสาวศุภนิดา ขอดแก,ว

63123026160 นายสุวิชชา ภาโนมัย

หน,า 872 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026161 นางสาวพรพรรณ พูนผล

63123026162 นายชิตพล ไชยมา

63123026163 นายกฤษณะ บุญเสริม

63123026164 นางสาวธัญญานุช วินทะไชย

63123026165 นางสาวสุจิตรา ใจประดิษฐ

63123026166 นางสาวรัชนี คลังทอง

63123026167 นางสาวพิไลวรรณ ชาลี

63123026168 นางสาวนุสรา สิงห�ครุธ

63123026169 นายอานนท� แก,วดวงใหญ8

63123026170 นายผไทรัตน� สิงห�ดง

63123026171 นายปJยะณัฐ กล,าหาญ

63123026172 นางสาวปภัสสร ทะวงษา

63123026173 นายเนติวัฏ คูณแก,ว

63123026174 นางสาวภัสราภรณ� มาลาพันธ�

63123026175 นายประสิทธ์ิ แสนเจริญสุข

63123026176 นางสาวจริยา คิสาลัง

63123026177 นายจักรพงษ� โจติ

63123026178 นายนครินทร� เกตมาลา

63123026179 นางสาวภัสสร ศรีสง8า

63123026180 นางสาวอรนุช นิตรลาภ

63123026181 นายวสุธร ชุมเเสง

63123026182 นางสาวจิตราภา มุ8งหมาย

63123026183 ส.ต.ต.ณัฐภาคย� กองรับ

63123026184 นางสาวศิริลักษณ� คนครอง

63123026185 นายบวรศักด์ิ พวงพันธ�

63123026186 นางสาวมาลินี สอนสมนึก

63123026187 นางสาวชญานี ติตะสี

63123026188 นางสุนารี จินดาศรี

63123026189 นางสาวจิราภรณ� บุญโย

63123026190 นายณัฏฐ� ศิริเดช

หน,า 873 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026191 นางสาวสุดารัตน� ประจง

63123026192 นายศุภกร สายสุด

63123026193 นางสาวพุทธชาติ นากรณ�

63123026194 นางสาวอรอนงค� จันลา

63123026195 นางสาวนิตยา มาตดี

63123026196 นางสาวรัตติยากร อาจปรุ

63123026197 นางสาวอารยา เชื้อจําพร

63123026198 นายอภิราม จึงม่ันคง

63123026199 นางสาววงเดือน สันลักษณ�

63123026200 นายดนัย วิลากุล

63123026201 นายศราวุธ บุญมา

63123026202 นางสาวฐิติญาภรณ� กรณีนัย

63123026203 นางสาวสุทธิดา เพ็งธรรม

63123026204 นางสาวจตุพร เหมือนมาตย�

63123026205 นางสาวพรชิตา มังสีดา

63123026206 นายธนวัฒน� ศรีวอ

63123026207 นางสาววิไลวรรณ ศรีพันธ�

63123026208 นางสาวธัญวดี ชนิดกุล

63123026209 นางสาวชนินธร วงศ�สุวรรณ

63123026210 นายอดิเรก รุ8งแสง

63123026211 นางสาวพรชนก ดอกรักษ�

63123026212 นายสถาพร ปุริตัง

63123026213 นางสาวณีลวรรณ สันลักษณ�

63123026214 นายถนัดกิจ สุบิน

63123026215 นางสาวณิชชากัญญ� ไขกุลทศ

63123026216 นางสาวธิดารัตน� อาชญาทา

63123026217 นางสาวสมจินต� พรมเคน

63123026218 นางสาวรุ8งนภา ศรีวงค�

63123026219 นางสาวเสาวณี สุดแสนดี

63123026220 นางสาวอมรรัตน� วงค�ศรีลา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026221 นางสาวรุจิกรณ� หลงเชิง

63123026222 นางพรวิภา ถ่ินบางบน

63123026223 นางสาวรัชดา อุตสาหะ

63123026224 นางสาวมุกดา ต,นทัพไทย

63123026225 นางสาวธัญญารัตน� เอ,วะเม

63123026226 นายสันติสุข รู,เหลือ

63123026227 นางสาวณัฐกานต� ทองสาว

63123026228 นางสาวศิรประภา พันธ�สระคู

63123026229 นายวชรพล จันทะสนธ�

63123026230 นางสาวรจนา เพ8งพิศ

63123026231 นายภัทรพล ชาวไทย

63123026232 นางสาววิรวรรณ รัตนพิทักษ�สุข

63123026233 นางสาวกัญญาภัทร เรือนแก,ว

63123026234 นางสาวภัทรียา วงษ�ศรีแก,ว

63123026235 นายดะนัย สิงห�สุข

63123026236 นายฐิตินันท� วันละดา

63123026237 นางสาวเสาวลักษณ� พันธ�ศิลปW

63123026238 นางสาวลลิตา จังอินทร�

63123026239 นางสาวปุญชิดา ศรีวัง

63123026240 นายสิรวิชญ� สุดาชม

63123026241 นายจิตรภานุ ขันเงิน

63123026242 นายฉัตรชัย กอกหวาน

63123026243 นางสาวอุษณา มหาชนะวงศ�

63123026244 นางสาวกิตติยา ป<กษาพันธ�

63123026245 นางสาวแก,วใจ ป<ญญานาม

63123026246 นางสาวธนพร กิติพิเชฐสรรค�

63123026247 นายปฐวี สาระติ

63123026248 นางสาวศศิธร จันทรักษา

63123026249 นางสาวสุวัจนี ขันชะลี

63123026250 นายสุวิทย� ใจเรือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026251 นางนริศรา บุญธรรม

63123026252 นางสาวสร,อยสุดา มองเคน

63123026253 นายTheerawat Lodpai

63123026254 นางสาวอรุณรัตน� ชนะกุล

63123026255 นายธีธัช ท,าวพรมมา

63123026256 นายไชยวัฒน� สิงหวิโรจน�

63123026257 นายยุติวิชญ� คงสุขมาก

63123026258 นายชุติพงศ� ชุมฝาง

63123026259 นางสาวเกศินี แสงคํา

63123026260 นางสาวพัชราภรณ� สุภาพ

63123026261 นางสาวจิราวรรณ ทองใหญ8

63123026262 นางสาวรัตนา พิมพ�วงค�

63123026263 นางสาวเพชรรัตน� แสนแก,ว

63123026264 นางสาวพัชรี ภูธร

63123026265 นางสาวรัตติกาล หมอกต,ายซ,าย

63123026266 นายทะนง นาคะไชย�

63123026267 นางสาวคุณากร ป<]นปรีชา

63123026268 นางสาวณัฐพร แคว,นคอนฉิม

63123026269 นางสาวอภิญญา โอสถศรี

63123026270 นายอิทธิกร เพชรสุก

63123026271 นางสาวแพรวพลอย หนูทอง

63123026272 นางสาววิพัชรา สุดา

63123026273 นายเผ8าไท ศรีหาญ

63123026274 นางสาววรรณภรณ� สมาน

63123026275 นายไชยนันท� นามโคตร

63123026276 นางสาวภัสราภรณ� บุญประสิทธ์ิ

63123026277 นางสาวณัฏฐณิชา คามวัลย�

63123026278 นางสาวดุสิตา สุดสูง

63123026279 นางสาวป<ทมา ขลิบทองรอด

63123026280 นางสาวนิรุบล รุณกัน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026281 นางสาวอรนุช แสนทวีสุข

63123026282 นางสาวพิมพ�ชนก อินอักษร

63123026283 นางสาวจิรภัทร สมสอาด

63123026284 นายวุฒิกร ทวีญาติ

63123026285 นายพงษ�กวีร� วิลานันท�

63123026286 นางสาวสุพรรษา มงคลเลิศ

63123026287 นายศุภมิตร ลีลา

63123026288 นางสาววาสนา ไม,น,อย

63123026289 นายสุทธิพล ยืนยง

63123026290 นางสาวนงค�พงา โชติสนธ์ิ

63123026291 นางสาวนิศามณี ถมป<ด

63123026292 นางสาวรุจิรา นิลบุตร

63123026293 นางสาวมัณฑณา นามวิชัย

63123026294 นางนงลักษ� ธรรมประดิษฐ�

63123026295 นางสาวดวงแก,ว พิมพ�ทอง

63123026296 นางสาวนฤมล เที่ยงทัศน�

63123026297 นางสาวสรัสวดี สายศรี

63123026298 นางสาววรีญา สิทธิธรรม

63123026299 นางสาวณิชาภา วงสีสา

63123026300 นายภาณุมาศ วรรณทอง

63123026301 นางสาววราภรณ� มนตรี

63123026302 นายพุฒิธร ถิรดาธนานนท�

63123026303 นางพรสวรรค� จิน

63123026304 นายวัฒนา เจียงวงค�

63123026305 นางสาวสุกานต�ดา เสริมจันทร�

63123026306 นางสาวชนาภา วรรณสังข�

63123026307 นางสาวชไมพร บุญยะ

63123026308 นางสาวยุภาวดี ดําดิน

63123026309 นายชัยอนันต� ทองอ8อน

63123026310 นางสาวนันทิตา ชาฤทธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี

63123026311 นายบัณฑิต รักโคตร

63123026312 นางสาวเกียรติธิดา สุภาว�

63123026313 นางสาวปทุมมา บุตรงาม

63123026314 นายสุรเชษฐ� ทองศิริรัตน�

63123026315 นางสาวเพ็ญทิพย� สุธรรม

63123026316 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูมิสา

63123026317 นางสาวสุวรรณดารา เกตุแก,ว

63123026318 นางอัญชณา สมานพงษ�

63123026319 นางสาวกนกพร กุลม่ิง

63123026320 นายจักรวาล ไพรสณฑ�

63123026321 นางสาวรัชดาภรณ� พูลเลิศ

63123026322 นางสาวสิรินทิพย� หลักดี

63123026323 นายภูมินทร� ต,นงาม

63123026324 นางสาวแพรวระพี พากเพียร

63123026325 นายเกรียงไกร โล8ห�ชัย

63123026326 นางสาวสิริยากร เสนสาย

63123026327 นางสาวเกศรา อ8อนคํา

63123026328 นางวิชชุดา ศรีไพล

63123026329 นางจุฬารักษ� อุทธสิงห�

63123026330 นางสาวจิตติมา ชบาศรี

63123026331 นางสาวพรนิภา เสนารัตน�

63123026332 นางสาวสิริวรรณ กล8อมป<ญญา

63123026333 นางสาวสุพรรณี เรือนสายแก,ว

63123026334 นางสาวนุสรา ดวงมาลย�

63123026335 นายธนิต สิทธิเสนา

63123026336 นางสาวศศิธร แสงจํารัสชัยกุล

63123026337 นายสุรินธร ย่ิงยงค�

63123026338 นางสาวไพจิตร ผลเพ่ิม

63123026339 นางสาวอภิญญา จันทร�สว8าง

63123026340 นางสาวศศิธร กลมลี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63123026341 นางสาวธนารีย� ชาธิพา

63123026342 นางสาวศิรินันท� พละไกร

63123026343 นายณัฐกิตต� พรหมมาดวง

63123026344 นางสาวกัญยาณี สุพรรณ�

63123026345 นางสาวสิริมล มุมทอง

63123026346 นายธนรัฐ หมอทิพย�

63123026347 นายปรัชญา อร8ามเรือง

63123026348 นางสาวธารารัตน� โพธารินทร�

63123026349 นางสาวสุกัญญา ทิพย�อามาตย�

63123026350 นางสาวสุวิมล บุญทํานุก

63123026351 นายอภิสิทธ์ิ ชาวกล,า

63123026352 นางสาวดวงกมล บุญครอง

63123026353 นางสาวฐานิตา สารภาพ

63123026354 นางผกามาศ จันทาทอง

63123026355 นายเทพสุรีย� บุญสัว

63123026356 นายจารุภัทร เพชรสุริยวงศ�

63123026357 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีมาตย�

63123026358 นางสาวเพ็ญนภา กระดาษ

63123026359 นางสาวนัฐวรา ยศสมบัติ

63123026360 นางสาวพัชรี ถึงดี

63123026361 นางสาวเบญจวรรณ วรรณฉวี

63123026362 นางสาวภัทราภรณ� คงพร,อม

63123026363 นางสาวขจีรัตน� วงศ�ศรีพรม

63123026364 นายอุดมศักด์ิ ฉลาดล้ํา

63123026365 นางสาวยลดา แก,วพวง

63123026366 นางสาวปทุมวดี หลอมทอง

63123026367 นางสาวอัจฉริยา สมสาย

63123026368 นางสาวติญากรณ� กาแก,ว

63123026369 นายเศรษฐพันธุ� แข8งขัน

63123026370 นางสาวปาลิตา แสวงสาย

หน,า 879 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63123026371 นางสาวเจนจิรา พอนพูล

63123026372 นายวิจิตร� แสงใส

63123026373 นางสาวมณีวรรณ แพงคูณ

63123026374 นายจักรพงศ� หอมเย็น

63123026375 นางสาวภฤศญา มาตะวงศ�

63123026376 นางสาวพัชรินทร� จันทนิตร�

63123026377 นางสาวณัฐชา นูวบุตร

63123026378 นางสาววรรษชล ลุนาวัน

63123026379 นายองอาจ พวงยอด

63123026380 นางสาวอาทิตยา บุญมา

63123026381 นายกฤษฎา พิมาย

63123026382 นางสาววาริญญา ศรีวสุทธ์ิ

63123026383 นางสาวศิรประภา ไพรบึง

63123026384 นางสาวสุดารัตน� สายเสน

63123026385 นางสาวจินตนา พูลภาพ

63123026386 นางสาวเธียรทิพย� อรรคบุตร

63123026387 นางสาวพจนีย� ศรีบุรินทร�

63123026388 นางสาวชนกภัทร� แก,วสาธร

63123026389 นางสาวกุลธิดา ไวยวุธ

63123026390 นางสาวสิรินันท� ทิพย�พูล

63123026391 นางสาวศิริรัตน� แก8แสง

63123026392 นางสาวจิราพร สร,อยสนธ์ิ

63123026393 นายกิตติกรณ� แฝงบุญ

63123026394 นางสาวอภิญญา ดวงคําดี

63123026395 นางสาวพัชญาภา แก8นคํา

63123026396 นางสาวศศิพินท� ศรไชย

จํานวน 26,396 ราย

หน,า 880 จาก 880                  



เลขประจําตัวสอบ

63124000001 นางสาวชานัตตา ศรีแก�ว

63124000002 นางสาวดารารัตน� กันทวงค�

63124000003 นางสาวพลอยชนกวรรณ� หวังผล

63124000004 นางสาวประทุมรัตน� เบิกบาน

63124000005 นางสาวทิพาวรรณ เพทราเวช

63124000006 นางสาวจุฑามาศ สวัสด์ินที

63124000007 นางวิไลลักษณ� ศิริ

63124000008 นางสาวจิณัฏฐา ในจิตร

63124000009 นางสาวมะลิวัลย� เพ็งสอน

63124000010 นายศุภกฤต สกุลว6องไว

63124000011 นางสาวชลดา สิงห�ครุธ

63124000012 นายเชวงศักด์ิ พุฒพันธ�

63124000013 สิบเอกนันทวัฒน� มูลสาร

63124000014 นางสาวสุตารัตน� จันทป

63124000015 นางสาวนันทพร ศรีทัพไทย

63124000016 นางสาวพัทธ�ธีรา ทองอ�ม

63124000017 นายณัฎฐรัชต� โหรสกุล

63124000018 นางสาวธีรนุช ธีรกุล

63124000019 นางสาวเจนติมาศ พงษ�พิพิธธรรม

63124000020 นางสาวกนกวรรณ นนทวงค�

63124000021 นางสาวอนุสรณ� ยืนยง

63124000022 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� หอมทรัพย�

63124000023 นางสาวประภาศิริ สุวรรณเพ็ชร

63124000024 นางธัญลักษณ� แกล�วกล�า

63124000025 นางสาวประกายเพชร กิจวัฒนเศรษฐ�

63124000026 นายศักดา คงสีลา

63124000027 นางสาวกษมาพิมล ถือสัตย�

63124000028 นางสาวสุปรียา สระโสม

63124000029 นายบัณฑิต แก�วคํา

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ อุบลราชธานี

ระดับปริญญาโท

หน�า 1 จาก 9                    
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63124000030 นางสาววานิศา ประโยชน�มี

63124000031 นายสุชาติ ดีเจริญ

63124000032 นายชนะศักด์ิ มาลาอุตม�

63124000033 นางสาวนันท�นภัส ระวิโชติ

63124000034 นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ

63124000035 นายปรีชา ทองด�วง

63124000036 นางเสาวลักษณ� หลักแหลม

63124000037 นายรพีภัทร ศรีไกรภักด์ิ

63124000038 นางสาววรนิษฐา ไชยนา

63124000039 นางสาวอัมภาพันธ� ประดู6

63124000040 นางสาวสุดารัตน� สัตยากูล

63124000041 นางสาวอัญชนา พิมพิศาล

63124000042 นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน

63124000043 นางสาวศิรินภา พงษ�พีระ

63124000044 นางสาวพัชรี มะลิลา

63124000045 นายเฉลิมวุฒิ พลศักด์ิ

63124000046 นายโยธิน อุปริสาร

63124000047 นางวิไลวรรณ เขตตะ

63124000048 นางสาวณัฐศิริ วงษ�แสง

63124000049 นางสาวดุษฎี พิทักษ�เกียรติกุล

63124000050 นางสาวนริศา ทวีชัย

63124000051 นายอดิศักด์ิ ผิวทน

63124000052 นางสาวรุ6งนภา พรหมวาที

63124000053 นางสาวจุฑาทิพ บู6คํา

63124000054 นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ

63124000055 นางสาวกรวิกา หาระสาร

63124000056 นายสุรวัช อริยฐากูร

63124000057 นางสาวสุมลนาถ คําหว6าน

63124000058 นางสาวทัตพิชา สุขรัตน�

หน�า 2 จาก 9                    
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ระดับปริญญาโท

63124000059 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสุวรรณ�

63124000060 นางสาวธัญชนก สีหะวงษ�

63124000061 นายสุธรรม ทัฬหนิรันดร�

63124000062 นายชตินธร ชวอรรคนานนท�

63124000063 นางสาววิรากานต� รัตน�ใหม6

63124000064 นางอรวัลย� กระแสโสม

63124000065 นายวรภัษ สวนเรือง

63124000066 นางสาวศศิธร ศิรินพกุล

63124000067 นายเพชรพิทักษ� วิเศษหม่ืน

63124000068 นายกฤต จันทรสมัย

63124000069 นายเกียรติภูมิ กองแก�ว

63124000070 นายปราชญ� ทองสุ

63124000071 นางสาวสุกัญญา ลีลา

63124000072 นายอัครินทร� ว6องไว

63124000073 นางสาวชนานันท� ศุภผลา

63124000074 นางสาวจารวี วรรณชาติ

63124000075 นางสาวมณีรัตน� รักษาพล

63124000076 นายแทนพงศ� พุทธลา

63124000077 ว6าที่ร�อยโทสกนธ� คุ�มส�ม

63124000078 นายธัชพล บุญถูก

63124000079 นางสาวกุลพรภัสร� บุญปก

63124000080 นางสาวปนัดดา เคนมี

63124000081 นางสาวสุชา จําปานนท�

63124000082 นางสาวศิริพร ทานะเวช

63124000083 นายอนันต� ลับโกษา

63124000084 นายณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

63124000085 นายสุกฤษฎ์ิ ชุมภูจันทร�

63124000086 นายณัฐวุฒิ สอนครุฑ

63124000087 นางสาวภัทรภร ชัยประเสริฐ

หน�า 3 จาก 9                    



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาโท

63124000088 นางสาวก�องนภา สายสุพรรณ

63124000089 นางสาวจิรภรณ� วิยาสิงห�

63124000090 นางสาวกานดา กุดเปEง

63124000091 นางสาวยุภาพร โลหะทิน

63124000092 นางศรุดา ดีพิษ 

63124000093 นายชัชวาลย� ศรีมนตรี

63124000094 นางสาวรุ6งนภา พรมดี

63124000095 นายปFยพงษ� ชื่นรัมย�

63124000096 นายถิรวัฒน� สุกใส

63124000097 นางสาวเสาวลักษณ� เงียบสุข

63124000098 นางสาวศิริพร ดวงพรม

63124000099 นายนพพล แก�วคําไสย�

63124000100 นายจีฑธร จันดาสอน

63124000101 นางสาวบุษย ศรีสาร

63124000102 นายทศพล สุรวิชัย

63124000103 สิบเอกสุวัฒชัย รอดจากเข็ญ

63124000104 นายวิศิษฐ� จันทร�ชื่น

63124000105 นางสาวนภาจรี แสงสิงห�

63124000106 นายตรัยเทพ ศรีสุข

63124000107 นางสาวกัณฑนา แสนต6างใจ

63124000108 นางสาวปราณวรินทร� เงินพิทักษ�กุล

63124000109 นางสาวชิษณุชา เกตศักด์ิ

63124000110 นางสาวสายรุ�ง บุญทัย

63124000111 นายจักรพงศ� โลหะไพบูลย�กุล

63124000112 นายเชษฐา กล�าใจ

63124000113 นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา

63124000114 นางสาวณัฐกานต� ภู6ไหม

63124000115 นางสาวสุกัญญา เหล6าแค

63124000116 นางสาวสุกัญญา พรมทอง

หน�า 4 จาก 9                    
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ระดับปริญญาโท

63124000117 นายณัฐพล ศิลปชัย

63124000118 นางสาวจิรัชญา โคตรพันธ�

63124000119 นางสาวสุรัสวดี พันธ�ปรีชา

63124000120 นางสาวจิรวดี กัลยาเรือน

63124000121 นายกนกพิชญ� ศรีแพงมล

63124000122 นางสาวมณีรัตน� คําแหงพล

63124000123 นางสาวณภัชพร หลงพิมาย

63124000124 นายเฉลิมพล มุธุวงศ�

63124000125 นายจิตต�ภิพัฒน� แต�วิริยะกุล

63124000126 นางสกาวรัตน� สีละออง

63124000127 นางณัฐพร ส6งสุข

63124000128 นางสาวคัคนางค� ศรีไพล

63124000129 นางสาวอัญชลีภรณ� ศรีษะธาตุ

63124000130 นางสาวปานกนก เพ็งแจ6ม

63124000131 นายเชษฐ อุปมา

63124000132 นางสาวสุนารี คําจันทร�

63124000133 นายโชค จิตรมาศ

63124000134 นางสาวเสาวลักษณ� รุ6งเรือง

63124000135 นางศิริพร ผิวพรรณ

63124000136 นายจีระพงษ� อรพันธ�

63124000137 นางสาวภาวิดา มหัคฆปกรณ�

63124000138 นางทรัสตยา ดวงแก�ว

63124000139 นางสาวธัญญา คงทอง

63124000140 นางผุสดี แก�วกวย

63124000141 นางสาวสุภัทรา พงศ�อินทรสุทธ์ิ

63124000142 นายธนพรรษ พิเชฐโสภณ

63124000143 นายกําพลศักด์ิ นันทสิงห�

63124000144 นางสาววรุณยุภา วงศ�หินกอง

63124000145 นางสาวปราง ทิพย� ม่ันธร

หน�า 5 จาก 9                    
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63124000146 นายกิตติวุฒิ คนองเดช

63124000147 นางสาวจันทมณี สิมาจารย�

63124000148 นางสาวจุฑามาศ เบ�าคํากอง

63124000149 นางสาวฉันท�ชนก สิงหเสนา

63124000150 นายภูชิชย� หิรัญอร

63124000151 นางสาวนุชนาถ เคียงวงค�

63124000152 นางสาวปรียาวรรณ ผาลิวงศ�

63124000153 นายณัฐวุฒิ สืบสิงห�

63124000154 นางสาว.รัชนีย� พัฒนะราช

63124000155 นายทัตตวัฒน� ดาราก�านตง

63124000156 นางสาวภัธรภร พงษ�รัตน�

63124000157 นางพักตร�วิไล สมรักษ�

63124000158 นางสาวศศิธร บุตรโท

63124000159 นางสาวสาลินี ดอกบัว

63124000160 นางกนกวรรณ พลบูรณ�

63124000161 นางสาววิภาพร สบายใจ

63124000162 นายสุรศักด์ิ ณ อุบล

63124000163 นางปFติพร พราวศรี

63124000164 นางสาวปุณยนุช แก6นคํา

63124000165 นายปIญญา แก�วหาวงค�

63124000166 นางสาวอภิญญา อ6อนสาร

63124000167 นายกิตติพงษ� แคนสิงห�

63124000168 นางสาวปภารวี ศักดิวงษ�

63124000169 นายวิวิศน� กางทอง

63124000170 นางสาวนภาภรณ� สุระเสียง

63124000171 นายภราดร ชินสอน

63124000172 นายชัชวาลย� รัตนอักษรศิลปJ

63124000173 นายดีรัตน� สุพรรณ

63124000174 นางสาวชุติมา ปIญญาแก�ว
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63124000175 นางสาวอมรรัตน� วิลัยศรี

63124000176 นายมัฆวาน โฉมโสภา

63124000177 นายมงคลพันธ� ตันติวัชรกุลธร

63124000178 นางสาวรุ6งนภา สมนาค

63124000179 นางสาวยุวดี สามิลา

63124000180 นายวิทวัส เเสวงผล

63124000181 นางสาวพรรณสิยา สิทธวิเศษนันท�

63124000182 ว6าที่ร�อยตรีหญิงรัตน�ตนา นนไพวัลย�

63124000183 นางสาวพัทธมน เมืองจันทร�

63124000184 นางสาวนพวรรณ บานชื่น

63124000185 นายอรุณ กุบแก�ว

63124000186 นางรุจีพัชร� เหล็กเพชรพุฒิกร

63124000187 นายนัฐวรรณ ศรีแก�ว

63124000188 นางสาวนาฏลดา ลลิตากุลชัย

63124000189 นายอรรควุธ นาโสก

63124000190 นางสาวลัทธกาญจน� กุยแก�ว

63124000191 นางสาวศุภสาฬ�ห ทองสุข

63124000192 นางสาวสุธเนตร บุญภักดี

63124000193 นางรุจิรัฏฐ� ลายประจักษ�

63124000194 นางสาวพรหมพิริยะ ปFนะกาโพธ์ิ

63124000195 นางสาวมุทิตา วรรณชาติ

63124000196 นางสาวกัลนิกา คุณรักษ�

63124000197 นางสาวกัญญณัช คงครบ

63124000198 นายณัฐวรรธน� เกษกุล

63124000199 นายสมคิด พันธ�แก6น

63124000200 นางสาวพิกุล มีมานะ

63124000201 นางกิรดา แคนสิงห�

63124000202 นายนฤทธ์ิ ฝEายบุตร

63124000203 นายจีระศักด์ิ สงสัย
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63124000204 นางสาวประภาพรรณ ธวัชชัย

63124000205 นางสาวศิริวรรณ แร6ทอง

63124000206 นางสาวอมรรัตน� ฉ�งทับ

63124000207 นายนิพัทธ� ศรีตระกูล

63124000208 จ6าเอกเผด็จ คะตะวงษ�

63124000209 นางวนิดา มากานนท�

63124000210 นางสาวพลอยไพลิน แสงสว6าง

63124000211 นางสาวภัทรวรรณ กีฬา

63124000212 นายสัญลักษณ� นักลําทอง

63124000213 นายอนุสรณ� ผลบูรณ�

63124000214 นายจักรพงศ� งามแสง

63124000215 นายยงยุทธ� เพ็งจันทร�

63124000216 นายเกริก เชื้อตาพลอย

63124000217 นางสาวกุลนารี นิยมไทย

63124000218 นางสาวศริยา ถิระพัฒน�

63124000219 นายธนเอกราช ประสานสอน

63124000220 นางสาวปFยนุช ทาคําสุข

63124000221 นางสาวปภัชญา ก�อนทองดี

63124000222 นายณฐภัทร พรมภักดี

63124000223 นายทศพร ธุสาวัน

63124000224 นายฑีรพรรษฏ� ศรีอ6อน

63124000225 นางสุนันทา บุญยเศรษฐ

63124000226 นายพิชัย อนุวรรณ

63124000227 นางสาวกมลลักษณ� โชติกเสถียร

63124000228 นางสาวสุรภา นิลนพคุณ

63124000229 นางสาวกนกวรรณ ละออออง

63124000230 นางสาววันวิสา สายแสงจันทร�

63124000231 นางสาวชาลินMิ ชูเฉลิม

63124000232 นางสาวฐิติมา เสนาะ
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63124000233 นายธนภัทร ศรีวะรมย�

63124000234 นายกฤษณะ พรแก�ว

63124000235 ว6าที่ร.อ.คณะศักด์ิ แสนทวีสุข

63124000236 นางสาวทัศนีวรรณ กันตรง

63124000237 นางสาวพิมพ�ชนก ปIกษีสุวรรณ

63124000238 นางสาวณัฐกฤตา ปานเพ็ชร

63124000239 นายธเรศ ธราพร

63124000240 นางวราภรณ� สายสมคุณ

63124000241 นางสาวเจนจิรา อร6ามเรือง

จํานวน 241 ราย
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