
เลขประจําตัวสอบ
62012000001 นายอัยรัช เมตตาพล
62012000002 นายสิรวิทย� มีพานิช
62012000003 นายชาตรี แซ�จาว
62012000004 นางสาววรัญญา ไชยเมือง
62012000005 นางสาวรุ�งอรุณ นิยุตรานนท�
62012000006 นายบัญชา วรากูลศิริวรรณ
62012000007 นายภานุพงศ� แสงดี
62012000008 นางสาวนัสสวรรณ ดาวงศ�ศรี
62012000009 นางสาวดารากร บุตรสาน
62012000010 นางสาวสุมิตตรา นกขุนทอง
62012000011 นางสาวจริยา วิลัยศิล
62012000012 นายสุทธิพงษ� แก0วก�อเกิด
62012000013 นางสาวกฤษณวรรณ ส0มเต้ีย
62012000014 นายพรชัย ฉิมปรางค�
62012000015 นายโสภณ ขําสมบุญ
62012000016 นางสาวธัญชนก อ�วมงามทรัพย�
62012000017 นางสาวนันนภัทร สรานนท�เวชกุล
62012000018 นางสาวณัฐนันท� ชัยรุ�งเรือง
62012000019 นายสราวุฒิ เลิศวิลัย
62012000020 นางสาวสุไวบะห� มะเกะรอ
62012000021 นางสาวสุชาดา ลมเชย
62012000022 นางสาวนงลักษณ� มากทวี
62012000023 นางสาวลลิตา สุขมา
62012000024 นางสาวพุธราตรี เกรียงไกร ณ พัทลุง
62012000025 นางสาวสุรางค� ชีหรั่ง
62012000026 นางสาวฐาปณี พูนแสง
62012000027 นางสาวนัลธารนิล เทพอินทร�
62012000028 นางสาวนวรัตน� สวยงาม
62012000029 นางวราพร แสงทอง
62012000030 นายยนต� ใสแสง
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62012000031 นายทวีศักด์ิ แสงสุวรรณ�
62012000032 นางสาววิภารัตน� แขหินต้ัง
62012000033 นางสาวศิริลักษณ� สิทธิชัย
62012000034 นางสาวสุภารัตน� จันตรา
62012000035 นางสาวสุธิดา มีจัตุรัส
62012000036 นายศักด์ินรินทร� ชินภักดี
62012000037 นายสรวิชญ� ดิษเกษม
62012000038 นางสาวรวิกานต� ลงยันต�
62012000039 นายยศนันท� หอมตัน
62012000040 นางสาวภริตา จันลา
62012000041 นางวีรยา เรือนทรง
62012000042 นางสาวพรทิพย� ยอดครุมาศ
62012000043 นายพัสกร เณรรักษา
62012000044 นายวิภาส ประสาท
62012000045 นางสาวรัตน�ติญากร โพธ์ิศรี
62012000046 นายคมสันต� สีพลัง
62012000047 นางสาวปวีณา หงษ�สระคู
62012000048 นายธเนศ โพธ์ิอยู�
62012000049 นางสาวสมหญิง ป@นควัน
62012000050 นางสาวป@ณณ�ชญา ทําดี
62012000051 นายสุรสิทธ์ิ แสนคํา
62012000052 นายนิธิพัฒน� ใจตรง
62012000053 นางชลลดาวัลย� สิทธิสมบัติ
62012000054 นางสาวศุทธหทัย ชัยเขียว
62012000055 นายธีระพร จงกลศรี
62012000056 นายทศพร สุวรรณรัตน�
62012000057 นายอภินันท� ชูจันทร�
62012000058 นางสาวธวารัตน� สุวรรณกาศ
62012000059 นางสาวพิชญ�ณิยา น้ําจันทร�วัฒน
62012000060 นางสาวธัญธิตา คุระเอียด
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62012000061 นายคงเดช เงางาม
62012000062 นายภานุพงษ� เอี่ยมสีใส
62012000063 นางสาวจันทรา บูชา
62012000064 นายธนกฤต แสนสงวน
62012000065 นายบรรธพล สุขสําโรง
62012000066 นางสาวอัญชลี บุญพา
62012000067 นายพงศกร คําแหงพล
62012000068 นางสาวสายใจ จันโสดา
62012000069 นางสาวปAยธิดา ประเสริฐศักด์ิ
62012000070 นางสาวกันยกร สีแดง
62012000071 นายสังวาลย� โตเพชร
62012000072 นายธวัชชัย มหาวรรณ�
62012000073 นางสาววรินดา ทัดแก0ว
62012000074 นายปAติวัฒน� ขัติยะ
62012000075 นางสาวณิภาดา กาญจนเตมีย�
62012000076 นางสาวยุภา อาจมนตรี
62012000077 นายมนัสวิน อําพร
62012000078 นางสาวนุจรี สุขโท0
62012000079 นางสาวดวงดาว ชัยแก0ว
62012000080 นางสาววรรณิดา โกรดประโคน
62012000081 นางสาวรอซีดBะ หะยีสาเมาะ
62012000082 นายภัทรวิชญ� ผ�องสุทธิพันธุ�
62012000083 นางสาวชวัลลักษณ� ขาวสอาด
62012000084 นางสาวธัญญทิพย� รอดภัย
62012000085 นางสาวชญาดา อุ�นชูศรี
62012000086 ว�าที่ร.ต.พิทักษ�พงค� กะวิกุล
62012000087 นายนรบดี บุญยัง
62012000088 นางสาวสุรีรัตน� สุขเจริญ
62012000089 นางสาวสงกรานต� แสนแสวง
62012000090 นางสาวป@ชชิมา ไทยจีน
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62012000091 นางสาวอําพา ดอกนาค
62012000092 นายนพวิชญ� อินทร�มูล
62012000093 นายสุระสิทธ์ิ วีรุตมวิโรจน�
62012000094 นายนัธวุฒิ จันทร�นิฤทัย
62012000095 นายพรภวิษย� ท0วมอุทัย
62012000096 นายนพฤทธ์ิ เหมนุกูล
62012000097 นางสาวกชนุช อุส�าห�
62012000098 นางสาวอรุณี สาลี
62012000099 นายอิทธิพล ขําลําภู
62012000100 นางสาวชนัญธิดา แซ�เตีย
62012000101 นางสาวฐิตา วัฒนพันธุ�
62012000102 นายเอกพล ต้ังสกุลวิจารณ�
62012000103 นายอธิติ ทองดี
62012000104 นายเกริกวุธ บุศราทิศ
62012000105 นางสาวมูนีเราะห� ยูโซBะ
62012000106 นายอภิวัฒน� คําหว�าง
62012000107 นางสาวจารุวรรณ ดอกจันลี
62012000108 นายอนุรักษ� ภู�มาลา
62012000109 นายธนกฤต แซงกระโทก
62012000110 นางสาวมนสิชา หนูหนัน
62012000111 นางสาวเพชรระภี ระหารนอก
62012000112 นายกิตติเดช ทองลิ่ม
62012000113 นางสาวรจนา ใจฟู
62012000114 นางสาวศศิวิมล ใบบัว
62012000115 นายเตชิต ประชารักษ�
62012000116 นายณัฐพล เสนป@ญญากุล
62012000117 นายกิตติพิชญ� เจริญศักด์ิชัยกุล
62012000118 นายประพันธ�ศักด์ิ กันทะวงค�
62012000119 นายวัชรินทร� สิงห�กวาง
62012000120 นางสาวเสาวลักษณ� เทพชัยวงศ�
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62012000121 นายชวกร พ่ึงบัว
62012000122 นายวรนาถ กันตรี
62012000123 นางสาวแววตา เกตุเพ็ชร
62012000124 นางสาวปรียาภรณ� วงศิลปI
62012000125 นายทวีศักด์ิ สอนพ�วง
62012000126 นางสาวนฤมล แสนศรี
62012000127 นางสาวณมนชนก สายอร�าม
62012000128 นางสาวอัจฉรา ฟ@กพานิช
62012000129 นายไพฑูรย� แจ�มจํารูญ
62012000130 นางสาวกาญจนา ฝ@Lนแบน
62012000131 นางสาวศรัญญา บํารุงกิจ
62012000132 นายสุวรรณ พระเอก
62012000133 นายวิรัชญาณ ลําดวน
62012000134 นายชิติพงษ� จารุพันธ�
62012000135 นายธนะกิจ นกหนู
62012000136 นายเฉลิมพล นันทสุวรรณคีรี
62012000137 นายทรงวุฒิ บัวเผื่อน
62012000138 นางสิริพรรณ เพ็ชรละออ
62012000139 นายสุรพันธ� แสนเลิศ
62012000140 นายวีระศักด์ิ ผูกจิต
62012000141 นายทรงพล กลิ่นหอม
62012000142 นางสาวอรกช ลิ้มสมบัติอนันต�
62012000143 นางสาวกมลทิพย� บุญกัน
62012000144 นางสาวสลักจิต ผาแดง
62012000145 นางสาวสาลินี เจริญธรรม
62012000146 นางสาวสุวิมล วัตตธรรม
62012000147 ว�าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ ศรีช�วง
62012000148 นางสาวกรรณิกา แก0วเปMLย
62012000149 นายสุนทรศักด์ิ สละ
62012000150 นายวรวุฒิ พันธุ�กระวี
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62012000151 นางสาวิตรี ผลกล0า
62012000152 นายชฎาพงศ� อักษรมี
62012000153 นายอาทิตย� ช�อลัดดา
62012000154 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญเสริมทรัพย�
62012000155 นายจักรินทร� เทศก่ิม
62012000156 นางสาวสมฤดี ทองอินทร�
62012000157 นางสาวศกลวรรณ หลวงประทุม
62012000158 นายปฏิภาณ จุดาบุตร
62012000159 นายศิริวุฒิ พงษ�สว�าง
62012000160 นางสาวระพีพรรณ อุดหลวง
62012000161 นายพิสิษฐ� มูลธร
62012000162 นางสาวไพลิน ดอกสันเทียะ
62012000163 นางสาวชุติมา ทองปากพนัง
62012000164 นางสาวลัดดา ขยันการนาวี
62012000165 นางสาวพิติกา ศิริยศ
62012000166 นางสาวกรณ�รวีภัค ฉัตรสุวรรณธาดา
62012000167 นางสาววรัญญา ศรีพงษ�
62012000168 นางสาวสุชาดา มุ�งงาม
62012000169 นายธนาเทพ สุขละมูล
62012000170 นางสาวชลลดา สิงหนาท
62012000171 นางสาวชนินาถ ม�วงบํารุง
62012000172 นางสาวเพ็ญณี ชีวนิชพันธ�
62012000173 นางสาวยุพเรศ พิมดี
62012000174 นายวุฒิพงษ� ดุจพันธ�
62012000175 นางสาวทัศนีย� เปMPยมจันทร�
62012000176 นายวรวุฒิ งามละออ
62012000177 นางลาวรรณ� แก0วตา
62012000178 นางสาวฐาปนี ตันพานิชย�
62012000179 นางสาวจุฑามาศ แก0วเนย
62012000180 นายชายชาญศึก สิทธิรัตน�
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62012000181 นางสาวศรัญญา เฉลียวพงษ�
62012000182 นายอติพล ฐานะรัตน�
62012000183 นายธารพระกร โอ�งอินทร�
62012000184 นายวินัย รามนอก
62012000185 นางสาวนัฐสุดา สางชัยภูมิ
62012000186 นางสาวขวัญจิรา โตกุล
62012000187 นายมาณพ ณ พัทลุง
62012000188 นายญาณินทร� ชูสุดรักษ�
62012000189 นางสาวจันทรา ปานหอมยา
62012000190 นางสาวอรณิชา ทานันติ
62012000191 นางสาวสรารัตน� แก0วนวล
62012000192 นางสาวณัฐนันท� แคนทอง
62012000193 นายดุสิต วงศ�พลอย
62012000194 นายกฤป อนุสร
62012000195 นางสาวอภิญญา โมทารัตน�
62012000196 นายนที วงค�หล0า
62012000197 นางสาวบุญมี ชื่นต0น
62012000198 นางสาวดวงใจ ไพศาล
62012000199 นางสาวปรายฟQา เปRนสุข
62012000200 นางสาวศิริพร สนศิริ
62012000201 นายอนุกูล ศรีป@ญจากุล
62012000202 นางสาวณัฏฐิรานี หันเสรี
62012000203 นางสาวเกตุมณี นุ�มนิลรัตน�
62012000204 นางสาวธันย�วรินท� เชื้อสุวรรณ
62012000205 นางสาวสรัญธร ฐานะธนทิพย�
62012000206 นายสมชาย สีเขียว
62012000207 นายวัชรพงษ� จันทร�สอน
62012000208 นายภควัต ศรีสุขคํา
62012000209 นางสาวสุดารัตน� จันสุภีร�
62012000210 นางสาวธวัลรัตน� บัวมาก
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62012000211 นางสาวดวงนฤมล แพรสีนวล
62012000212 นายเสกสรรค� เสริมศิลปI
62012000213 นางสาววารุณี ทับสวัสด์ิ
62012000214 นางสาวรัตมณี บุ�งอุทุม
62012000215 นางสาวเครือวัลย� หลักหาญ
62012000216 นางสาววิภาวดี บุตรพรม
62012000217 นายสุเนตร สุขสบาย
62012000218 นายธนธัช ไชยโพธ์ิ
62012000219 นางสาวจิราภรณ� เวียงคํา
62012000220 นางสาวสุพัชรี สิทธิเสนา
62012000221 นางสาวปAยวรรณ พงค�เพชร
62012000222 นายสุขสันต� เย็นศิลปI
62012000223 นางสาวพรนภา จันทร�แม0น
62012000224 นางสาวธตรฐ เทพพิพิธ
62012000225 นายปริญญา ตBะอ0าย
62012000226 นางสาวจันทิมา สายจันใส
62012000227 นางสาวรัตนา ศรีชาติ
62012000228 นางสาวสายสมร ย้ิมอยู�
62012000229 นายวิชาญ มูณีย�
62012000230 นางสาวพิมพ�ชนก คงพิสัยนราสิน
62012000231 นางสาวศิริลักษณ� จํานงจิต
62012000232 นายกษิด์ิเดช ใจสุข
62012000233 นางสาววิริยา เริ่มวงศ�
62012000234 นางสาวกณภัทร วงศ�เจริญ
62012000235 นายสิทธิกร คุ0มชนะ
62012000236 นายจิตรกร ขยันจริง
62012000237 นางสาวศิริมา นีละไพจิตร
62012000238 นายสุรศักด์ิ ม่ิงภูษา
62012000239 นายอภิชาติ แสงศรี
62012000240 นางสาวจิรัชญา ศิริบูรณะกูล
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62012000241 นายปริญญา เมฆแก0ว
62012000242 นายณรงค�ศักด์ิ สารบุณย�ประดิษฐ�
62012000243 นางสาวศุภักษร สดทิม
62012000244 นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มเงิน
62012000245 นายภาษิต พันวาสนา
62012000246 นางสาวยุพิน สุดตา
62012000247 นางสาวอัญญารัตน� ธรรมลังกา
62012000248 นายภาณุวัฒน� นิภารัตน�
62012000249 นางสาวนภาวรรณ ศักด์ิประเสริฐศรี
62012000250 นางสาวศรัณยภัทร เกตุสุวรรณ�
62012000251 นางสาวดวงนภา คงบรรจง
62012000252 นางสาวอรสา ด0วงคําจันทร�
62012000253 นางสาวกัญญาพัชร ชมภู
62012000254 นางสาวนิรชา จ่ันหนู
62012000255 นางสาวทิพาภรณ� เหลาสา
62012000256 นายสุธี บุญชู
62012000257 นางสาวอรวรรณ สินถิรม่ัน
62012000258 นางสาวสุภาภรณ� ร�าหมาน
62012000259 นางสาวอมรรัตน� จันทร�สุรินทร�
62012000260 นายกฤตวัฒน� ทวีชัย
62012000261 นางสาวจิราภรณ� แสนจันแดง
62012000262 นายคเชนทร� ไพฤทธ์ิ
62012000263 นางสาวนาตยา เดชเรือง
62012000264 นายรัฐนันท� ดุลมา
62012000265 นางสาวปมิตา มณีรัตน�
62012000266 นางสาวรินรดา ดาษพินิจ
62012000267 นายวสวัตต์ิ วิเศษทรัพย�
62012000268 นางสาวนันทนา คล0ายเงิน
62012000269 นายวินิด เขียวคูหา
62012000270 นางสาวพณิดา ศิลปหัสดี
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62012000271 นางสาวกนกวรรณ แก0วกาญจน�
62012000272 นายกิจตณศักด์ิ ฐานิชธนาภัทร�
62012000273 นางสาวบุษกร สังกะเพศ
62012000274 นางสาวณภาภัช หอกประสิทธ์ิ
62012000275 นายเจษฎา ม่ันคง
62012000276 นางสาวกนิษฐา ปานทอง
62012000277 นายอาทิตย� นันอภัย
62012000278 นางสาวศิริวรรณ นิลจาด
62012000279 นายชานนท� สาลี
62012000280 นายนิรันดร� ป@นทะ
62012000281 นางสาวศิวพร ภู�ห0อย
62012000282 นางสาวอรวรรณ กรุณาอภินันท�พร
62012000283 นายธีระนันท� เดชนาค
62012000284 นางสาววนิดา เต็มรัมย�
62012000285 นายนิธิศ โสบิน
62012000286 นางสาวปาลิดา พร0อมพิริยะกุล
62012000287 นางสาวรัชนีวรรรณ มลสุวรรณ
62012000288 นายมานิตย� อัตโภคากุล
62012000289 นางสาวมัณฑนา ประดิษฐสุวรรณ
62012000290 นายนัฐพงษ� ใจวงศ�
62012000291 นางสาวภัณฑิรา วรพันธโยธิน
62012000292 นางสาวชนิกรรดา ศิริวัฒน�
62012000293 นางสาวสกุลรัตน� วงษ�กันหา
62012000294 นางสาวจริยา พลหัสดี
62012000295 นายพลธนัตถ� น0อมประภานนท�
62012000296 นางสาวจีรวรรณ ขาวจันทร�
62012000297 นางสาวบุหลัน งอยจันทร�ศรี
62012000298 นางสาวภัคธิมา หาญพิโรดม
62012000299 นายจักรกฤษ อินหงสา
62012000300 นางสาวญาณิศา แดงศรี
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62012000301 นายนิเทศ วงค�ถ่ิน
62012000302 นายจิรายุทธ ทศมาศ
62012000303 นางสาวไซฮาตี มูซอ
62012000304 นางสาวนริศรา ภูครองนาค
62012000305 นางสาวอังคณา ดวงรัก
62012000306 นางสาวฑิฆัมพร สมพงษ�เกิด
62012000307 นางสาวจันทกานต์ิ ชุ�มเย็น
62012000308 นางสาวกรวลินทร� ทนคง
62012000309 นางสาวชนกพรรณ อมรมานัส
62012000310 นายประภาส อินทองแก0ว
62012000311 นางสาวจันทร�จรูญ สวนสังข�
62012000312 นายภูริทัต ยอดพิทักษ�
62012000313 นายป@ณณทัต กมลณรงค�ภร
62012000314 นางสาวเมวดี บัวจันทร�
62012000315 นางสาวลัดดาวัลย� คําพูล
62012000316 นายนลธวัช กิมฮง
62012000317 นายบุรณ�พิภพ พูนดี
62012000318 นางสาวอัญญรัช หิรัญวุฒกร
62012000319 นางสาวปนัดดา มูลณี
62012000320 นางสาวนพรัตน� บุญทรัพย�
62012000321 นายอนุสรณ� จอกน0อย
62012000322 นางสาวภูมรินทร� กUาฟ@ง
62012000323 นางสาวชุติมา คงฤทธ์ิ
62012000324 นางศศิมา เกตุไพบูลย�
62012000325 นางสาวกาญจนา สายย้ิม
62012000326 นางสาวสุภารัตน� โภคา
62012000327 นางสาวเนตรอัปสร บุตรพรม
62012000328 นายอภิสิทธ์ิ ย้ิมเรือง
62012000329 นางสาวรพินทร�นิภา ทรัพย�สําเริง
62012000330 นางสาวกิตติกา จันทร�กระจ�าง
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62012000331 นางสาวสุภาวดี ปาปะเกา
62012000332 นางสาวสิริพร กาวีวงค�
62012000333 นางสาวณัฐชานันท� เหลืองวรัญVู
62012000334 นางสาวรัชนีกร ก0อนคํา
62012000335 นางสาวยอดขวัญ คล�องแคล�ว
62012000336 นางสาวเฟWPองฟQา ดวงตาคํา
62012000337 นางสาวปรางทิพย� ณรินทร�สกุล
62012000338 นางสาวสิริกาญจน� ยอดเครือ
62012000339 นายกิตติพงษ� ทับเบิก
62012000340 นางสาวสุพรรณิการ� กองวงศ�
62012000341 นางสาวเสาวณีย� สุระภี
62012000342 นายศิวัช ผ�องผิว
62012000343 นางสาวสุภาพร สมศักด์ิ
62012000344 นางสาวปAติพร หมัดสอาด
62012000345 นายสิทธิชัย พันธ�วิไล
62012000346 นางสาวอัสมา เหมหมาน
62012000347 นางสาวศิริรัตน� สารมโน
62012000348 นายชัชวาลย� บ�อนิล
62012000349 นายอรรถพล อ่ําเอี่ยม
62012000350 นางสาวทิพารัตน� น0อมนอบ
62012000351 นายชัยวัฒน� จีนถนอม
62012000352 นางสาวลัดดาพร อักษรทอง
62012000353 นางสาววิภาดา ฤทธา
62012000354 นางสุภารัตน� จันทา
62012000355 นายภูเทพ สายสินธุ�
62012000356 นางสาวมลิวัลย� ดีพรม
62012000357 นางสาววาริษา ป@Xนนิน
62012000358 นางสาวนันทิกานต� เนียมใจวงศ�
62012000359 นางสาววลัยรัตน� แสงทอง
62012000360 นายจักรพงศ� คนสูง
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62012000361 นางสาววงณัฏฐี เงาะปก
62012000362 นางสาวญาณิศา จิตม่ัน
62012000363 นางสาววิไลวรรณ ทองแขก
62012000364 นางสาวศิวพร ปริมาณ
62012000365 นางสาวกมลทิพย� ซาชิโย
62012000366 นายภูวิสิฏฐ� ไพศาลสุขเงิน
62012000367 นางสาวรัชดาวรรณ ถาวรชน
62012000368 นางสาวศิราวรรณ พรหมสุข
62012000369 นายธนกฤต ศรีเพชรกสิกรณ�
62012000370 นายภฑิล พรามนาค
62012000371 นางสาวประวีณา เงินทิพย�
62012000372 นายวิษณุ พ�วงเพียร
62012000373 นางสาวณัฐรดา พาดกลาง
62012000374 นางสาวกันยา อาหมัด
62012000375 นางสาวพิชญธิดา สีชุมภู
62012000376 นางสาวพรพรรณ สุวรรณวิจิตร
62012000377 นางสาวนัฐพร พรมรินทร�
62012000378 นายวาทิตย� บาลทิพย�
62012000379 นางสาวณัฐสุดา พิมาลย�
62012000380 นางสาวพรทิพย� สมนึก
62012000381 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณมานพ
62012000382 นางสาวน้ํามนต� คชฤกษ�
62012000383 นายยศกร ธนพรจิรภัทร
62012000384 นายณัฐพร บูชา
62012000385 นางสาวอุษาวดี วันเหล็ก
62012000386 นายทรงพล พยัพพฤกษ�
62012000387 นางสาวพัชราภรณ� ปานป@Pน
62012000388 นางสาวเหมรัตน� ทิพย�วัฒน�
62012000389 นางสาวดวงกมล สุดทุ�ม
62012000390 นางสาวอรอิริยา ศรีสวัสด์ิ
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62012000391 นางสาวสุภัสรีญา มิหิสุต
62012000392 นางสาวสุภาภรณ� แก0วกิริยา
62012000393 นางสาวธณัชชา สุขตระกูล
62012000394 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญทอง
62012000395 นางสาวปAยนุช สทิวะวงศ�
62012000396 นางสาวรัฐวรรณ ทองคล้ํา
62012000397 นายสหรัฐ ศรีเอม
62012000398 นางสาวอธิชา พรมมา
62012000399 นางกริฎา ไกรเพชร
62012000400 นางสาวเนตรชนก ปุณประเสริฐ
62012000401 นางสาวกรรณิการ� อาจคงหาญ
62012000402 นางสาวปวีกานต� พันธ�เสถียร
62012000403 นางสาวณัฐมน ทองดี
62012000404 นายจักรพันธ� แก0วพันธุ�ศรี
62012000405 นางสาวจุฑารัตน� เขียวเทียน
62012000406 นางสาวลัดดาวัลย� ใจบุญ
62012000407 นายวัชรพล เพ็งเก�ง
62012000408 นางสาวสุพรรณี กุนนะ
62012000409 นางสาวเนตรทราย แสงวิเศษ
62012000410 นายณัฐพล เหมือนเพ็ชร�
62012000411 นายนัฐวุฒิ โพธิฉิม
62012000412 นายอานนท� พิมภารัตน�
62012000413 นางสาวสุชาดา เหมือนขาว
62012000414 นางสาวชวัลภา ขจรชีพพันธุ�งาม
62012000415 นายสง�า รองสนาม
62012000416 นางสาวสุชานุช หอมเกษร
62012000417 นายวรรธนะ อิ่มพวง
62012000418 นางสาวมลล�กานต� ป@ญจนาทไชยกุล
62012000419 นายติณห� ชัยยันบูรณ�
62012000420 นางสาวธนวรรณ สอดจันทร�
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62012000421 นายอภิเดช วิสิกสิวิทย�
62012000422 นางสาวรักตกันท� ภูทิพย�
62012000423 นางสาวสรวงภรณ� พรมจารี
62012000424 นางสาวอมรรัตน� มูลศรี
62012000425 นางสาววิไลลักษณ� แจ�มศรี
62012000426 นายชัยวัฒน� เกษหอม
62012000427 นายอชิระ เลขพัฒน�
62012000428 นางสาวสุชาดา พวงแสงเพ็ญ
62012000429 นายคชา พรนิธิเขมพนต�
62012000430 นายไสว ม�วงอ�อน
62012000431 นางสาวสุภัสสร จันทรลา
62012000432 ว�าที่ ร.ต.กมล กระต�ายทอง
62012000433 นายสิทธิพงษ� สองกิติ
62012000434 นางสาวขวัญนา ณรงค�มี
62012000435 นางสาวพลอยนภัส อวดอ0าง
62012000436 นางสาวจิตราภรณ� อุปการสง
62012000437 นางสาววิสุทธิดา ดอนไพรเพ็ชร
62012000438 นางสาวนิลาวัลย� โพธิวรรณ
62012000439 นายธนากร ดีรักษา
62012000440 นางสาวอัจฉรา จินดารุ�งทรัพย�
62012000441 นางสาวกมลวรรณ มานุจํา
62012000442 นางสาวชุติภรณ� ด0วงฟู
62012000443 นางสาวศิริพร กิจธนานุวัฒน�
62012000444 นายนิพนธ� ฐานฐิติกุล
62012000445 นางปาริชาด ปาลกะวงษ�
62012000446 นางสาวชลธิชา ดีสมุทร
62012000447 นางสาวลันธิชา ประสิทธ์ิ
62012000448 นายจิรายุ สอนเจริญทรัพย�
62012000449 นายภัทรศัย ทวีรัตนเจริญกุล
62012000450 นางสาวสุภาวดี ศรีทอง
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62012000451 นางสาววราภรณ� คล0ายปาน
62012000452 นางสาววิลาวัลย� กมลสมภพ
62012000453 นางสาวจันทร�จิรา เรืองพันธ�
62012000454 นางสาวกมลฉัตร รอดพุ�ม
62012000455 นางสาวชุติมา พิมพา
62012000456 นางวิไลวรรณ ผาพรม
62012000457 นางสาวขวัญชนก ดอนจันทร�โคตร
62012000458 นางสาวปนัดดา สํานักโนน
62012000459 นางสาวภูริชญา นิลศร
62012000460 นายธีระศักด์ิ นิจพันธ�
62012000461 นายสุมิตร อํานวยพร
62012000462 นางสาวพภัสสรณ� อินทร�ทองน0อย
62012000463 นายชัยสิทธ์ิ ตุ0มขาว
62012000464 นางสาวณัฐิดา ทิมเมือง
62012000465 นางสาวสุกันยา สิงห�บุตร
62012000466 นายพงษ�เทพ เชิดสุขใจ
62012000467 นางสาววัชราภรณ� เพียสีนุย
62012000468 นายพนมกร เตชะนอก
62012000469 นายชูเกียรติ บุญมา
62012000470 นางสาวแคทรียา เถาว�แก0ว
62012000471 นางสาวนรีกระจ�าง พันธะ
62012000472 นางสาวน้ําฝน คําน0อย
62012000473 นางสาวพรสุรีย� เชื้อรัฐพงศ�
62012000474 นางสาวธิดารัตน� ถิระปานะไชยภัทร
62012000475 นายจักรกฤษณ� วิวัฒน�เกษมชัย
62012000476 นายธนกฤต สุภาพ
62012000477 นายสหพล โพธ์ิสีมา
62012000478 นางสาววรรณวิศา มะลิแย0ม
62012000479 นางสาวหนึ่งฤดี สิทธิดา
62012000480 นางสาวชนกนันท� พรปกเกล0า
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62012000481 นายซาอุดีย� บือราเฮง
62012000482 นางสาวอาทิติยา บุญจันทร�
62012000483 นางสาวจิราภรณ� เครือสุข
62012000484 นายยุทธภูมิ อยู�ถมสังข�
62012000485 นางสาวนภาภรณ� หมุนแทน
62012000486 นายฐิติวัชร� หมีคณะ
62012000487 นายอนุพงษ� พลอยศรี
62012000488 นางสาวทิพพา จันทศรี
62012000489 นายวุฒิภัทร เรืองศักด์ิ
62012000490 นางสาวรุ�งนภา ระยาพวง
62012000491 นายธีรภัทร� คําเผือก
62012000492 นายปAยะ สองสา
62012000493 นายวรพล เงินแจ0ง
62012000494 นายพีรพล เหมกุล
62012000495 นายเชษฐา เถ่ิงเฟWอง
62012000496 นายนิธิพล พิมพ�สวัสด์ิ
62012000497 นายก0าวโชค โพธ์ิอยู�
62012000498 นายณัฐภัทร ยืนยง
62012000499 นายรชต ก0ามสันเทียะ
62012000500 นายกิตติศักด์ิ บุญรินทร�
62012000501 นายวรุฒ กฤษดี
62012000502 นางสาวอารียา มอญดะ
62012000503 นางสาวสุภิญญา บัวบาน
62012000504 นางสาวมีนรชา ไทยถาวร
62012000505 นางสาวปุณฑริก แสงแจ�ม
62012000506 นางเสาวณีย� ขาวด�อน
62012000507 นายธีระพงษ� ประทับสิงห�
62012000508 นางสาวเหมสุดา รสหอม
62012000509 นางสาวมณีรัตน� สมัครสมาน
62012000510 นางสาวจิตรานุช เพ่ิมผล
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62012000511 นางสาววราพร นุ�มทิพย�
62012000512 นางสาวณัฐพัตฌยา นกทวี
62012000513 นางกันต�กนิษฐ� แสนวงศ�ใน
62012000514 นายมนต�ชัย แสนประสิทธ์ิ
62012000515 นายเจษฎา ม่ิงเมือง
62012000516 นางสาวสุทธิจิตตรา รูปงาม
62012000517 นางสาวกรรณฑาทิพย� ป@ญจพงษ�
62012000518 นางสาวลักขณา ทันพรม
62012000519 นางสาวอัญชรา จิโน
62012000520 นายกรวิชญ� ชัยนันท�
62012000521 นางสาวนฤมล เทศสืบ
62012000522 นางสาววาทินี นาคมาศ
62012000523 นางสาวสุภาพร ศรีสระ
62012000524 นางสาวรัศมี โพธ์ิทอง
62012000525 นางสาวติยาพร กันทะวงศ�
62012000526 นางสาวทิพย�วรรณ ห0องสวัสด์ิ
62012000527 นางสาวถิรดา ทรัพย�เจริญ
62012000528 นางสาวสุทธิดา ด0วงทอง
62012000529 นางสาวธนาภรณ� เพชรเจียมจิต
62012000530 นางสาวเมษา ถ0วยทอง
62012000531 นายอัครวินท� วินเจริญ
62012000532 นางสาวพรรณธิดา ดําดี
62012000533 นางสาววราภรณ� พลไชย
62012000534 นางสาวพัชรินทร� สายเสมา
62012000535 นางสาวปาริชาติ ชูเช�น
62012000536 นางสาวเสาวนีย� รอดตัว
62012000537 นางสาวไปรดา จันทรภิรมย�
62012000538 นางสาวสุทธิดา ใจทน
62012000539 นายกฤษณะ น0อยมลิวัลย�
62012000540 นายศิรวัฒน� อินทร�อุดม
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62012000541 นางสาวภวรัญน สุริเตอร�
62012000542 นายฐิรวัฒน� บัวขวัญ
62012000543 นายลิขิต พยุง
62012000544 นายเดชาวัฒน� มหาสมุทร
62012000545 นางสาวทิพวรรณ ทาทอง
62012000546 นายสุรทิน โพธ์ิเงิน
62012000547 นางสาวจิรนันท� บํารุงเผ�า
62012000548 นางสาววิภาวดี ทองคําเปลว
62012000549 นางสาวทวีพร สุวรรณวลัย
62012000550 นางสาวจิราพร ชุมภู
62012000551 นางสาวกรรณิการ� ศรีเจริญ
62012000552 นายสิทธินันท� เค็งสม
62012000553 นางพัชร�อริญ ศรีสุวรรณ
62012000554 นางสาวนุชนาถ ดิสสระพงษ�
62012000555 นางสาวสุภัทธรา โพธ์ิตุ�น
62012000556 นายพงษ�อนันต� อายุยืน
62012000557 นางสาวณัฐริกา ตรีสินธ�
62012000558 นางสาวชนาพร อินมี
62012000559 นายธีระพร สําราญใจ
62012000560 นายอภิรักษ� แปงปQอ
62012000561 นายณัฏฐสิทธ์ิ พุ�มไชย
62012000562 นางสาวมาลินี ศักด์ิสุวรรณ
62012000563 นางสาวอริสรา เสนะวงศ�
62012000564 นายเกชา เหมือนแขยด
62012000565 นางสาวรัชนี หลงสามะ
62012000566 นายอภิสิทธ์ิ แก0ววงศ�วาร
62012000567 นายสุวรรณ คําศรี
62012000568 นางสาวกัลยา บุษมงคล
62012000569 นางสาวชุติมา เนตรพัตร
62012000570 นางสาวสุปราณี เรืองสัตย�
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62012000571 นางสาวธนัสณรัญธรณ� ร�มคํา
62012000572 นางสาววิธัญญา ศรประสิทธ์ิ
62012000573 นางสาวหทัยรัตน� ละเต็มซัน
62012000574 นางสาวสายฝน สงวนนาม
62012000575 นางสาวอภิญญา จันทรักษ�
62012000576 นางสาวขวัญฤดี ตุดเก้ือ
62012000577 นางสาวนิภา โฉมยงค�
62012000578 นางสาวรุ0งรัตน� ม่ันคง
62012000579 นางสาวคนึงนิจ บุญหวา
62012000580 นายชัชวาล บันทอน
62012000581 นายอมร ธนะศรีสืบวงค�
62012000582 นายอธิวัฒน� บัวเกตุ
62012000583 นางสาวศิริรัตน� อิ่มเอิบ
62012000584 นางสาวอรปรียา พันธุ�พงษ�
62012000585 นายสรเดช พรหมสุข
62012000586 นางสาวกชกร นิลพัฒน�
62012000587 นางสาวอริศรา ทองขาว
62012000588 นายเกรียงไกร สุขนุกูล
62012000589 นางสาวมัณฑิตา ทองใหม�
62012000590 นายสัตยา ปล0องใหม�
62012000591 นายเอกพัฒน� โพธ์ิทอง
62012000592 นายปภาวิน ปAยะลังกา
62012000593 นางสาวบุษกร พงษ�เม�น
62012000594 นางสาวปุณยนุช บกสุวรรณ
62012000595 นางสาววรันภา สุดเฉลียว
62012000596 นางสาวเพ็ญพักตร� ปานแดง
62012000597 นางสาวคณิตา ป@ญญาไว
62012000598 นายอภิสิทธ์ิ ต้ังตระกูลไพศาล
62012000599 นางสาวดวงหทัย อินวกูล
62012000600 นางสาวทัณฑิกา อินปาจร
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62012000601 นายศุภกร บุญส�ง
62012000602 นางสาวณัฐฌา ไกรวิจิตร
62012000603 นางสาวกวินทรา ผลาผล
62012000604 นางสาวชัชนิจ รามสูตร
62012000605 นางสาวสกุณา สายอยู�
62012000606 นางสาวกฤติยา จ่ันเพ็ชร
62012000607 นายสาธิต มุ�งสุจริตการ
62012000608 นางสาวจิราวรรณ สุกกระ
62012000609 นางสาวเรไร บุศดี
62012000610 นางสาวนนทิชา ภูช�างทอง
62012000611 นางสาวณฐิกา เพชรหาญ
62012000612 นายกรธวัช วิเศษรจนา
62012000613 นางสาวอรพรรณ อินทวงค�
62012000614 นายกฤษาณภัค ยอดเย่ียมแกร
62012000615 นายพงษ�พิพัฒน� ทิยะ
62012000616 นายนพรัตน� งานพิริยะมงคล
62012000617 นายจักรพันธ� แสงทรงฤทธ์ิ
62012000618 นางสาวญาณิศา เกตุแก0ว
62012000619 นางสาวผกามาส เทพทอง
62012000620 นางสาวจิรวดี โสภา
62012000621 นางสาวศิรินทร ป@สเสนะ
62012000622 นายมนัส ไชยรัตน�
62012000623 นายสุรศักด์ิ แหวนเพชร
62012000624 นายเชฎฐกร ลาภทวี
62012000625 นางสาวธารารัตน� วิญญาคุณ
62012000626 นายชนุโดม อินสุวรรณ�
62012000627 นางสาวจุไรวรรณ บุญพรม
62012000628 นายพงษ�ศักด์ิ เกิดกูล
62012000629 นางสาวอัณธิกา วงษ�นาม
62012000630 นายชาญวิทย� ดวงทิพย�
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012000631 นายศุภษร จารัตน�
62012000632 นางสาวกมลชนก กลิ่นหอมหวล
62012000633 นายณัฐกานต� คุณารักษ�
62012000634 นางสาวเกศรินทร� อ�วมภูมิ
62012000635 นายพงศ�เดช ตรวจมรรคา
62012000636 นางสาวกัญญาพัชร ไชยรถ
62012000637 นายกฤษนัย เขียวหวาน
62012000638 นางสาวกานติมา อ0นอยู�
62012000639 นางสาวกรรณิกา พุทธโกสัย
62012000640 นางสาวนลัทพร พุฒศรี
62012000641 นางสาวระวิวรรณ พนาไพจิตร
62012000642 นางสาวธิดาพร น0อยผา
62012000643 นางสาวภคพร โกมินทร�
62012000644 นายวัชรินทร� คงวิสัย
62012000645 นายณรงค�ศักด์ิ เกตุสิน
62012000646 นายเด�นศักด์ิ สักการะ
62012000647 นางสาวสมพิศ จันทร�คง
62012000648 นางสาวกันยา ศิริทัย
62012000649 นายพนธกร แก0วทอง
62012000650 นางสาววลัยลักษณ� แก0วลิ้นไม0
62012000651 นางสาวอรอนงค� ฆ0องนอก
62012000652 นางสาวรักชนก สอนวงศ�
62012000653 นางวิทิตา กาญจนนาวี
62012000654 นางสาวกานติมา กลิ่นทองใบ
62012000655 นางสาวปAยาภรณ� พิมพา
62012000656 นางสาวภรภัทร สุขพิศาล
62012000657 นางสาววัลยา ชุ�มจิตร
62012000658 นางสาวกรุณา กองค0า
62012000659 นายพงศ�พล ผลจันทร�
62012000660 นายณัฐพันธ� ท0าวถึง
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62012000661 นายวรวิทย� ชุ�มชิต
62012000662 นางสาวรัตนติกา บ�อขํา
62012000663 นายอาทิตย� วงศ�บุญธรรม
62012000664 นางสาวกมลชนก อาบวารี
62012000665 นายเตวิชธารณ� ปรุงศักด์ิ
62012000666 นางสาวมณีรัตน� สุทธิศักด์ิสุนทร
62012000667 นายอิทธิเดช ช�วยเกิด
62012000668 นางสาวจุรีพร ลาภกระโทก
62012000669 นายสถาพร คชรินทร�
62012000670 นางสาวกนกรัตน� ยอดพิจิตร
62012000671 นางสาวธีมาพร แตงทอง
62012000672 นายอุเทน สบายแท0
62012000673 นายวทัญVู ต.ตระกูล
62012000674 นายเกียรติศักด์ิ ป@ญญาเที่ยง
62012000675 นางสาวสุกัญญา ป@ญญา
62012000676 นางสาวเปมณัฎฐ� กิตติธราพงษ�
62012000677 ว�าที่ ร.ต.ปAยะ ภู�ระย0า
62012000678 นางสาวภัทท�ษร สันติคุณากร
62012000679 นายภูมินทร� วัดสว�าง
62012000680 นางสาวนัฐพร นามคุณ
62012000681 นายเอกภักด์ิ ม�อนมีรัตน�
62012000682 นายนัฐวุฒิ วุฒิสาร
62012000683 นายฉัตรดนัย ภูครองจิตร
62012000684 นายจิรายุทธ แย0มศรี
62012000685 ว�าที่ร0อยตรีพีระพงค� คงสุข
62012000686 นางสาวกนกวรรณ จันทร�อินทร�
62012000687 นางสาวบุณยาพร ชูดวง
62012000688 นางสาวพัทธมน รัมมะศักด์ิ
62012000689 นายชยพล ยอดวงศ�
62012000690 นายศุภสิทธ์ิ เครือยศ
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62012000691 นายอนุชา นากุลบุตร
62012000692 นางสาวศจี ท0วมอ่ํา
62012000693 นางสาวภัสสร ชาญธัญกรรม
62012000694 นางสาวอริสรา วิมานรัก
62012000695 นายจิรายุ ฉํ่าม่ิงขวัญ
62012000696 นายตะวันวงศ� สุขอุ�น
62012000697 นางสาวกาญจนา อ�วมฉิม
62012000698 นางสาวปรียาภรณ� ผิวดํานิล
62012000699 นางสาวกิตติยา การิยา
62012000700 นายไพศาล เจริญเพชรนาค
62012000701 นายพงษ�พันธ� อุดมสินประเสริฐ
62012000702 นางสาวสุรางค� รวมธรรม
62012000703 นางสาวกชพร คลังวิเชียร
62012000704 นายอรรถพล สีมาเหล็ก
62012000705 นางสาวณิชนันทน� ไกยะฝZาย
62012000706 นางสาวศิริวรรณ จันทมุณี
62012000707 นางสาวณัฐริกา สมัครสมาน
62012000708 นางสาวพัชชาภรณ� ทองอ�วม
62012000709 นางสาวนฤมล กันจู
62012000710 นางสาวรัชดาวรรณ สังข�บุญชู
62012000711 นางสาวณัฐสิกา ทานกัณท�
62012000712 นางสาวยุพิน เหมาะสมาน
62012000713 นายธีรยุทธ ช�างประดิษฐ
62012000714 นายธนพล เกตุชั่ง
62012000715 นายศักด์ิพงษ� เสนามาตย�
62012000716 นางสาวนิศากร หอยนอก
62012000717 นางสาวรพีพร แก0วพารา
62012000718 นายอภิสิทธ์ิ ศิลาพิมพ�
62012000719 นางสาววนิดา ไกรหาญ
62012000720 นางสาวดวงกมล หงษ�แก0ว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62012000721 นายกิตติ นิวาศานนท�
62012000722 นางสาวสุภาภรณ� บํารุงจิตต�
62012000723 นางสาวปวริศา แก0วคําหอม
62012000724 นางสาวเสาวนีย� ก่ิงสวัสด์ิ
62012000725 นางสาวการุณิมา ภัทราดูลย�
62012000726 นางสาวมาริษา พ0นภัย
62012000727 นางสาวหทัยมาศ หมีกุละ
62012000728 นางสาวกมลชนก ชมภูคํา
62012000729 นางสาววรรัฏฐ� จิตต�พะวง
62012000730 นางสาววีรยา ดีสวัสด์ิ
62012000731 นางสาวฉฬภิญโญ สมบัติ
62012000732 นางสาวปวีณา พรหมทา
62012000733 นางสาวนิตยา วงค�จวง
62012000734 นางสาวปAPนอนงค� เลยชัยภูมิ
62012000735 นางสาวณัชชา เทพสุภา
62012000736 นายณัฏฐชาภัทร สิริเตชาวรานิช
62012000737 ว�าที่ร0อยตรีปAยะพงษ� กลิ่นบัวแย0ม
62012000738 นายสิปปภาส อยู�สมพงษ�
62012000739 นางสาวรมณียา ศิริสมานจิตติกุล
62012000740 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณพิมพ�
62012000741 นายเมธา เศวตศิริ
62012000742 นางสาวนัทธมณ แก0วศรี
62012000743 นายจิตรทิวัส กรุงแก0ว
62012000744 นางสาวลําภู ต้ังแต�ง
62012000745 นางสาวจีรนันท� ลอยประสงค�
62012000746 นางสุกัญญา ศรียูเปQา
62012000747 นางสาวณัฐฐาพร อุ�นศรี
62012000748 นางสาวจรรญา คงผอม
62012000749 นางสาวสุภาณิน เสลารัตน�
62012000750 นางสาวสิริยากร บุญคํา
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62012000751 นางสาวสิริกาญจน� นุ�มอ�อน
62012000752 นายธีรศักด์ิ ศรีนิล
62012000753 นายนฤเบศร� ชื่นแดง
62012000754 นางสาวนวินดา กล0าวิกย�กรณ�
62012000755 นางสาวกรรณิการ� วัดนก
62012000756 นายดรัณภพ คําแหง
62012000757 นางสาวจริยาพร สร0อยประสงค�
62012000758 นางสาวโสภา นิ่มทอง
62012000759 นางสาวสุมิตรา พิมพ�ทรายมูล
62012000760 นางสาวจิตรสินี แช�มชื่น
62012000761 นางสาวพลอยไพลิน เพียรพิทักษ�
62012000762 นายวุฒิชัย หงษ�ยนต�
62012000763 นางสาวกิติยา ตันกาบ
62012000764 นางสาววรวรรณ รุ�งเรือง
62012000765 นายปAยะณัฐ สุภา
62012000766 นางสาวฉัตรนภา สุขเกษม
62012000767 นายเฉลิมชัย หม่ันการไร�
62012000768 นางสาวสกุลรัตน� อรอินทร�
62012000769 นายศิวกานต� ม�วงจีน
62012000770 นางสาวณัฐธินี เหรียญสมบูรณ�
62012000771 นายกรกฏ สุขสังข�
62012000772 นายบัญญัติ ศรียาภัย
62012000773 นายยศดนัย ธุรารัตน�
62012000774 นางสาวลดาวัลย� ธงศรี
62012000775 นางสาวพวงแก0ว มะณี
62012000776 นายพงศ�เทพ บัวพุ�ม
62012000777 ว�าที่ร0อยตรีพชร คงกําเนิด
62012000778 นายกรกฤษ มีใหม�
62012000779 นางสาวอินทิรา นงนุช
62012000780 นางสาวพัชรี แก0ววังสัน
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62012000781 นางสาวสุภานัน ลิ้มรสสุข
62012000782 นางสาวปAยนุช ภู�หนู
62012000783 นางสาวนพรัตน� เภาพันธ�
62012000784 นางสาวกัญจนพร กลิ่นเกษร
62012000785 นางสาวอนิส แกตอง
62012000786 นายสุรศักด์ิ เพ็งแจ�ม
62012000787 นางสาวนลิตา คําแพงแก0ว
62012000788 นางสาวอาทิตา สงค�ประชา
62012000789 นายกฤษณะ พลภักด์ิ
62012000790 นางสาวชลธิชา ยีโคบาล
62012000791 นายธัญนวัฒน� ขาวบาง
62012000792 นางสาวชุติมา สิโรดม
62012000793 นางปุณญรัตน� ฤทัยเปMPยมสุข
62012000794 นางสาวนวลอนงค� สุนาวี
62012000795 ว�าที่เรืออากาศตรีสรพงศ� พงษ�ศรี
62012000796 นางสาวกัลยรัตน� หนูขํา
62012000797 นางสาววิลาวัลย� ตังคจิวางกูร
62012000798 นางสาวภิรมย�รัตน� พ�วงแก0ว
62012000799 นางสาวสุนิตา สุขสาลี
62012000800 นางสาวชุติพร ยอดกลิ่น
62012000801 นางสาวรวีวรรณ วงษ�สุวรรณ�
62012000802 นางสาวปองขวัญ ด0วงเบ0า
62012000803 นางสาวศิริมา แซ�เอี๊ยว
62012000804 นางสาวพีระนุช เพ็งคล0าย
62012000805 นางยมมะณา จันทร�ฉิม
62012000806 นางสาวอมรรัตน� ไกรมาก
62012000807 นางสาวพัสวี แหละตี
62012000808 นางสาวสุพิชชา ภิรมย�แจ0ง
62012000809 นางสาวกชพร วงค�ปูZ
62012000810 นางสาวสายฝน เพชรซ0อน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62012000811 นายภูดิศ วัฒนสินธุ�
62012000812 นางสาววรัญญา ลือชัย
62012000813 นางสาวนฤมล เรืองนุช
62012000814 นางสาวศิริพร รอดรวย
62012000815 นางสาวหนึ่งฤทัย สารคํา
62012000816 นางสาวภัทราภรณ� แสงโรจน�
62012000817 นายสิทธิศักด์ิ จังกินา
62012000818 นายพุฒิพงศ� ขวัญสว�าง
62012000819 นางสาวอังคณา ปAงวัง
62012000820 นางสาวเปรมฤดี จันทะชัย
62012000821 นายกิตติ ประทุมสาย
62012000822 นางสาวธนาพร บุญเถิง
62012000823 นายนิพพิชฌน� วรภู
62012000824 นางสาวนิภารัตน� ถําชัยภูมิ
62012000825 นางดารา วิชัยศร
62012000826 นายณัฐพล ชัยชนะ
62012000827 นางสุรนันท� คําป@น
62012000828 นายชนะชัย หิรัญรักษ�
62012000829 นายถิรพิชญ� มีประทุม
62012000830 นายสุวรรณ ป@ญญาคํา
62012000831 ว�าที่ร0อยตรีพร0อมพงษ� วงษ�ประดับ
62012000832 นางสาวอมรรัตน� ละวาทิน
62012000833 นางสาวกฤติยา ไวยสุณี
62012000834 นายปวรุตม� เจียมจิระเศรษฐ�
62012000835 นางสาวณัฐฐาวรรณ สิงห�รัตน�
62012000836 นางสาวกฤตยา เผ�าพันธ�
62012000837 นายจักรกฤษณ� เชื่อมวงษา
62012000838 นายวีระชัย เจริญย่ิง
62012000839 นายนพดล ท0าวต้ือ
62012000840 นางสาวสโรชา หอมจันทร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012000841 นายบัญญัติ ด�านกระโทก
62012000842 นายเกียรติศักด์ิ พบสระใหญ�
62012000843 นางสาวเกษฎาภรณ� เพชรสงค�
62012000844 นายนิรันดร� พลายแก0ว
62012000845 นางสาวชลธิชา คล0ายสุวรรณ�
62012000846 นางสาวณิชาภัทร อินทร�โต
62012000847 นายอนวัฒน� ไพรใหม�
62012000848 นางสาวปรีณาพรรณ เสริมรัมย�
62012000849 นางสาววัลภา ใยสิงห�สอน
62012000850 นางสาววชิราภรณ� สายาวงศ�
62012000851 นายสิทธิศักด์ิ ชลาศิรศัย
62012000852 นายกฤษตกร คําวัดไทร
62012000853 นางสาวสาลิตา สะอาด
62012000854 นายเอกพงศ� วรรัฐพงศ�
62012000855 นายกัปตัน เครือน้ําคํา
62012000856 นางสาวอลิษา เสือเอUง
62012000857 นายเสกสรรค� สุดใจ
62012000858 นางสาวอภิญญา ชาวกัณหา
62012000859 นางสาวธัญชนก แจ�มจํารัส
62012000860 นายวรัญVู ผริตาชยะกูร
62012000861 นางสาวกลิณา พิบูลสวัสด์ิ
62012000862 นางสาวปวีณา สังข�ไพโรจน�
62012000863 นางสาวโศรยา เก�งเกษกิจ
62012000864 นายศรัณยู ปรีชาสถิตย�
62012000865 นางสาวจีรนันท� อุณหสุวรรณ
62012000866 นายภานุวัฒน� ทนกระโทก
62012000867 นายจักรพงษ� กันทา
62012000868 นายณรงค�วิทย� พิทักษ�กาญจน�
62012000869 นางสาวนันทกานต� พรมจิตร
62012000870 นางสาวนุชาวดี ดําเลิศ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62012000871 ว�าที่ร0อยตรีหญิงชารีณี พิมพ�นวลศรี
62012000872 นายณัฐปวินท� ปุณณสิริพงษ�
62012000873 นายวุฒธกานต� มะลาง
62012000874 นางสาวณัฐดา มูหะหมัดตอเฮต
62012000875 นางสาวพรพิมล มูลการณ�
62012000876 นางสาวมินตรา เกิดสา
62012000877 นางสาวอภิญญา สุพรังค�
62012000878 นายสนธยา คล0ายบัว
62012000879 นางสาวจิตรานุช ก0อนคํา
62012000880 นางสาวชนาภา ช�างเสนา
62012000881 นายวิษณุ ผิวสุวรรณ
62012000882 นายณัฐดนัย ประสงค�ศรี
62012000883 นางสาวสุธาสินี เจริญทรัพย�
62012000884 นายกิตติศักด์ิ เนียกBาศ
62012000885 นางสาวสุนิสา แสงทอง
62012000886 นางสาวนภสร ใจม่ัน
62012000887 นางสาวสุนีย� สามีหวัง
62012000888 นางสาวทิพยวรรณ พรมวาส
62012000889 นางสาววรณัน ทับฤทธ์ิ
62012000890 นางสาวจิราพรรณ โยธาธรรม
62012000891 นายอุบลราช พรมรัตน�
62012000892 นางสาวรัตติกาล ฆ0องเลิศ
62012000893 นายวราวุธ กุดวงค�แก0ว
62012000894 นางสาววารี วีระชาติ
62012000895 นางนุชราภรณ� ประสวนศรี
62012000896 นางจรรยา แพ�งยัง
62012000897 นางสาวนันทยา นาควัน
62012000898 นางสาววาสนา พนมวงษ�
62012000899 นางสาวกฤษดาพร แซ�โซ0ง
62012000900 นางสาวอุไรทิพย� มะโนรักษ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012000901 นางสาวธารทิพย� ใจชาญ
62012000902 นายนคร กันธิยะ
62012000903 นางสาวณัฐริชา พรพระอินทร�
62012000904 นายจีระพันธุ� ดากงแก0ว
62012000905 นางสาวทรงศิริ อักษรเมือง
62012000906 นายสุวิจักขณ� สุขเกษม
62012000907 นางสาวณปภัช เปMPยมสง�า
62012000908 นางสาวจันทิมา ชาติขุนทด
62012000909 นางสาวรดามณี จันทร�นุ�ม
62012000910 นางสาวนิตยา ท0าวทอง
62012000911 นายณัฐวุฒิ ทวีชัย
62012000912 นายธีราวัฒน� กันทะเขียว
62012000913 นางสาวศศิธร ศรีทอง
62012000914 นายวันวิสาข� ชนะสิงห�
62012000915 นายโพธินันท� เที่ยงเต็ม
62012000916 นายพีรณัฐ จันทร
62012000917 นายณัฐวัชร มหาสุคนธ�
62012000918 นางสุมินตรา เพชรอยู�
62012000919 นายรุ�งพณัฐ รัตนะสูงเนิน
62012000920 นางสาววัฒนา บัวทอง
62012000921 นายสุรศักด์ิ สินพันธุ�
62012000922 นายกฤษณ� เผือกนาโพธ์ิ
62012000923 นายวีระพล เวชภัณฑ�
62012000924 นางสาวอัจฉราภรณ� เพชรเพ็ง
62012000925 นายนิคม สุวรรณ
62012000926 นางสาววันวิสาข� ศรีจันทร�
62012000927 นางสาวพิจิตรา สืบเหล�าง้ิว
62012000928 นายสุเมธ เงินงอกงาม
62012000929 นายนคร ดาวมณี
62012000930 นางนาฎนัดดา น้ําใจเพ็ชร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012000931 นางสาววลีวรรณ พงษ�สัตย�
62012000932 นางสาวเกศสุดา ไชยบุญเรือง
62012000933 นางสาวกชกร เพชรรักษ�
62012000934 นายสาโรจน� เหลืองอร�าม
62012000935 นางสาวเบญจวรรณ วงค�วรรณดี
62012000936 นายกันตินันท� เงินสมบัติ
62012000937 นายธีรพงศ� แก0ววงวาล
62012000938 นางสาวธัญชนก แก0ววรรณ�
62012000939 นางสาวสุจิตตรา ประสาวะโท
62012000940 นางสาวแววตา ปรีชานุกูล
62012000941 นางสาวดาราวรรณ ชาสุรีย�
62012000942 นางสาวภัสชญา สีแนม
62012000943 นางสาววชิรญาณ� ศรีจําปา
62012000944 นางสาวสุจิตรา ชุบทอง
62012000945 นางสาวอารียา ดอกชะเอม
62012000946 นางพรหมณี ศรีม�วง
62012000947 นางสาวเบญจรัตน� โตอินทร�
62012000948 นายอุดมศักด์ิ ธรรมณี
62012000949 นางสาวนาถยา ราชเพ็ชร�
62012000950 นางสาวเตือนใจ ชูปาน
62012000951 นางสาวสุธิดา จันทะบุตร
62012000952 นายวัชระ สุอุทัย
62012000953 นางสาววัลยา วรยศ
62012000954 นางสาวศุภพิชญ� บุญยืน
62012000955 นายอติภัทร สินธุชัย
62012000956 นางสาวอุมาพร คมสัน
62012000957 นางสาวภัทรานี นามรัง
62012000958 นายศรัญVู อินทร�อนงค�
62012000959 นางสาวสุธาทิพย� วงษ�เตชะ
62012000960 นางสาวอรุณ ปะสาวะโท
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012000961 นายอดิสรณ� ละกุด
62012000962 นางสาวณัฐารินทร� โพธ์ิสุวรรณ
62012000963 นายธีรพล ล้ําเหลือ
62012000964 นางสาวนภิกัลยา ตรงประเสริฐ
62012000965 นายจักรกฤษ โชคบัณฑิต
62012000966 นางสาวภัทราพร โล�ห�ขุนพรหม
62012000967 นางสาวสิริพร จารุจิต
62012000968 นางสาวปนัดดา พระจรสมบัติ
62012000969 นายคุณานนท� กลิ่นเกษร
62012000970 นางสาวสมมาศ อาสานอก
62012000971 นางสาวปภสร ปรางมณี
62012000972 นายกิตติกรณ� ถุงแก0ว
62012000973 นายอินทรเดช อยู�ดี
62012000974 นายอภิเดช กันชนะ
62012000975 นางสาวน้ําฝน พันธ�ลา
62012000976 นางสาวหอมหวล แก0วดวงดี
62012000977 นางสาวกัญญณัช รอดเทศ
62012000978 นางสาวมีนา นามาเรีย
62012000979 นางสาววชิรญาณ� แซ�กBอก
62012000980 นางสาวอินทิรา ห�วงมาก
62012000981 นายกษิพจน� สนิ
62012000982 นางสาวสุภัสสร ศรีสุวรรณ�
62012000983 นางสาวพนิดา หวังวรประเสริฐ
62012000984 นายสมภพ อ�อนสุระทุม
62012000985 นางสาวอรวรรณ อิ่มประบูรณ�
62012000986 นางสาวชลิดา ณ รังษี
62012000987 นางสาวธิดารัตน� บุตร�แสงดี
62012000988 นางสาวอรชร คงทอง
62012000989 นางสาวอุไรวรรณ ตรึกหากิจ
62012000990 นายณัฐพงศ� เพ่ิมทองคํา

หน0า 33 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล
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62012000991 นายณพวุฒิ วุฒิกมลชัย
62012000992 นายอัคระ อดุลศิริ
62012000993 นางสาวชรัลรัตน� พรชรัตน�อนัน
62012000994 นางสาวแสงเดือน ป@ญญาตุ�น
62012000995 นางสาวซูไฮดา ยูโซBะ
62012000996 นางสาวเกษมณี พงษ�ทอง
62012000997 นางสาวนาตยา หนูปราง
62012000998 นางสาวพัชรวดี ใจตรงดี
62012000999 นางสาวณัฐธยาน� นพการ
62012001000 นายวรศิลปชัย อัครบดีชยานันท�
62012001001 นางสาวดารารัตน� ปะมะ
62012001002 นางสาวรจนา ชาวใต0
62012001003 นางสาวอิศราภรณ� พรมใบ
62012001004 นายสรศักด์ิ ทิพย�ป@ญญา
62012001005 นางสาวปริญญาภรณ� แสนวัง
62012001006 นางสาวสมควร พยอมใหม�
62012001007 นางสาวชลธิชา อุ�มอยู�
62012001008 นางสาวปวริศา คําเกษ
62012001009 นางสาววรรณภา มงคลดี
62012001010 นางสาวกนกพร ศรีจําพลัง
62012001011 นางสาววันเพ็ญ นิลดํา
62012001012 นายธิติพัทธ� กลัดแพ
62012001013 นางสาวกรรณิการ� ขาวมา
62012001014 นายวงศธร ด0วงคุ0ม
62012001015 นางสาวมยุรี นาบุตร
62012001016 นายนิวัฒน� สมศรี
62012001017 นายวีรพล กันฟ@น
62012001018 นายชลภัทร ลันตัน
62012001019 นายณัฐกิตต์ิ สุขสวัสด์ิ
62012001020 นางสาววรรณวิภา ไผ�โสภา
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62012001021 นายณัฐชนน อ0อยแดง
62012001022 นายบัณฑิต จันทร�เนตร
62012001023 นางสาวนิลาวรรณ� สุขเจริญ
62012001024 นางสาวกันภิรมย� โนนน0อย
62012001025 นางสาววิลาวัลย� คําฟูบุตร
62012001026 นางสาวสริญญา จันทา
62012001027 นางสาวดาหวัน โตสุข
62012001028 นางสาวนภัสวรรณ อ0นป@ญญา
62012001029 นางสาวราตรี เอี่ยมประชา
62012001030 นางสาวอารยา เจียมจิตร
62012001031 นางสาวรัตยา วงค�หลวง
62012001032 นางสาวนูซีฮัน เจBะดอเลBาะ
62012001033 นางสาววิริยา คําสอน
62012001034 นางสาวหัทยา มาเมือง
62012001035 นางสาวเบญจวรรณ แสงแก0ว
62012001036 นางสาวประภาพร อ0นชาลี
62012001037 นางสาวนรินทร มณีน0อย
62012001038 นายกิจจา วงศ�ดานี
62012001039 นายศุภชัย เผดิม
62012001040 นางสาวอศัลยา แตงแดง
62012001041 นายพรศักด์ิ สายหวาน
62012001042 นางวัชรา ศรีภิญโญ
62012001043 นางสาวพิมพ�ชนก สร0อยสุวรรณ
62012001044 นางสาวธัญรดา เชื้อทอง
62012001045 นางสาวธีรกานต� แสงเฟWPอง
62012001046 นางสาวจิราภรณ� ดงพลับ
62012001047 นายธีรวัฒน� ณ รังษี
62012001048 นางสาวเมธินี พิกษร
62012001049 นางสาวฉัฐวีณ� ธีรเสรีวงศ�
62012001050 นายทรงชัย ซิมทิม
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62012001051 นายวรภัทร ศักดา
62012001052 นางสาวนฤกร ไชยงาม
62012001053 นายรุจิกร สติศาสตร�
62012001054 นางสาวฐิติมา เมืองแก0ว
62012001055 นางสาวน้ําผึ้ง อินทรเรืองศร
62012001056 นายศุภชัย เพชรใส
62012001057 นายอานนท� เขียวคราม
62012001058 นางสาวกมลวรรณ เนียมทอง
62012001059 นางสาวไอรดา สบายตัว
62012001060 นางสาวกัลญา ผิวผ�อง
62012001061 นางสาวนันทิยา แก0วรักยศ
62012001062 นางอรวรรณ อุดทาคํา
62012001063 นางสาววันวิสา แสนอุทา
62012001064 นางสาวอุทุมพร ไท0โกสม
62012001065 นางสาวซุบัยดะห� โตBะยุโสBะ
62012001066 นายเทพบุตร ชูวงศ�วุฒิ
62012001067 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุข
62012001068 นางสาวจินตนา ก่ิงจันทร�
62012001069 นางสาววันวิสาข� ทองเพ็ง
62012001070 นางสาวกมลชนก คูกิติรัตน�
62012001071 นายธนสิษฐ� วิเวกวรรณ�
62012001072 นายจักรพงษ� จ�าเขียว
62012001073 นายกิตติศักด์ิ ปAPนแก0ว
62012001074 นางสาวเสาวคนธ� เดชครอบ
62012001075 นางสาวเจนจิรา พาอ�อนตา
62012001076 นางสาวนฤมล ขํากลับ
62012001077 ว�าที่ร0อยตรีหญิงรพีพรรณ กันทาหาญ
62012001078 นางสาวเพ็ญสิตางศุ� สีตัสสะ
62012001079 นางสาวระพีพรรณ พรมต่ิง
62012001080 นายเพรียวพันธ� วรรณวิเศษ
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62012001081 นางสาวพัชรี เขียวจันทร�
62012001082 นางสาวสุทินี มีอิน
62012001083 นางสาววรวรรณ จันทร�เวช
62012001084 นายเทพพิชัย สมจิตร
62012001085 นางสาววราภรณ� เชื้อวงษ�
62012001086 นางสาวณชพร ศรีเกิดครืน
62012001087 นายธีรทรรศน� รัตรีพันธ�
62012001088 นางสาวนันทภรณ� อ�อนจันทร�
62012001089 นางสาวปวริศา อินทร�ขุนจิต
62012001090 นางสาวสินีนาฏ สมพุ�ม
62012001091 นางสาวนิชนันท� กระจ�างแจ�ม
62012001092 นางสาวนรานันท� อุนตกูล
62012001093 นายชิโนรส เกตุพุก
62012001094 นายวิภาค เรืองประวัติ
62012001095 นางสาวปาณิสรา ปูนชาติ
62012001096 นายพรพิพัฒน� ขุนสวัสด์ิ
62012001097 นางสาวสุวิลัย คําเหลี่ยม
62012001098 นางสาวปภัสรา มะลิทอง
62012001099 นางสาวกฤศรดา บุญเลิศปริญญา
62012001100 นางสาวนาดียา บูละ
62012001101 นางสาวอรวรรณ ทะยันรัมย�
62012001102 นางสาววรรณนิภา พวงมณี
62012001103 นางสาวชนนิกานต� สดงาม
62012001104 นางสาววันวิสา ศรีกระแจะ
62012001105 นางสาวกัลยา ประสิทธ์ิแสง
62012001106 นายกรรวี อึ้งพานิช
62012001107 นายพิเชฐ มีจันทร�
62012001108 นางสาวดวงกมล ทรงคาศรี
62012001109 นายเจษฎา ศรีโรจน�
62012001110 นางสาววรินยุพา มาหัวเขา
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62012001111 นายสุทินกร ชาวห0วยหมาก
62012001112 นางสาวสงวน พงษ�จิตภักด์ิ
62012001113 นางสาวภาณุมาส นาพงษ�
62012001114 นายชยพัทธ� วงษ�บัณฑิตย�
62012001115 นางสาวจันจิรา เย็งยู�โซBะ
62012001116 นายไพฑูรย� ชาขุนทด
62012001117 นายนัชชานนท� ศักด์ิสง
62012001118 นายภาณุพงศ� คําเทพ
62012001119 นางสาวสุกัญญาลักษณ� พิมพา
62012001120 นางสาวบุรัญญา ภูอุภัย
62012001121 นางสาวธารทิพย� เฉยไว
62012001122 นางสาวกาญจนา อุปการ
62012001123 นางสาวอมรรัตน� คล0ายแย0ม
62012001124 นางสาวสุนิตา ผึ้งเปMLย
62012001125 นางสาวพิมพ�ลดา ศรีนวล
62012001126 นายพิมาย เกตุชัยมงคล
62012001127 นายวรัท เขียวริด
62012001128 นางสาวพิชยา บุญเต้ีย
62012001129 นางสาวนพมาศ แก0วอามาตย�
62012001130 นางวรารัตน� จันทาวงศ�
62012001131 นางสาวจิรัชญา พลทวี
62012001132 นายทรงยศ ผมงาม
62012001133 นายธนาดล อ0นเขียว
62012001134 นายอดิศักด์ิ มานะทําดี
62012001135 นางสาวอาซีซะฮ� มะนอ
62012001136 นางสาวชุติมา โนต๊ิบ
62012001137 นางสาวปAยนาฏ ระเห็จหาญ
62012001138 นางสาวโสมวรรณ เชื้อหมอ
62012001139 นายวุฒิสันต� ประพัตร
62012001140 นายเตชสิทธ์ิ จ่ีมุข
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62012001141 นางสาวราตรี พุ�มเพ็ชร�
62012001142 นางสาวอนุสรา ชัยวุฒิ
62012001143 นางสาวอัญชลี จุ0ยฤทธ์ิ
62012001144 นางสาวอนันยา การสะสม
62012001145 นายณัฐพงษ� ย้ิมละมัย
62012001146 นายกฤษฎา วงศ�กันตา
62012001147 ว�าที่ ร.ต.ศุภวิชญ� สุนทรหุต
62012001148 นายธราพงษ� ชูชื่น
62012001149 นางสาวกรภัทร ขันวิเศษ
62012001150 นายวรายุทธ ม่ิงแม0น
62012001151 นางสาวจรินทร� เร�งให0
62012001152 นางสาววรางคณา สวัสดี
62012001153 นางสาวภัทร กุลบุตร
62012001154 นายวีรพล ใจสว�าง
62012001155 นายสุวัฒน� สงวนเขียว
62012001156 นางสาวชัญญา รัชฎาภรณ�กุล
62012001157 นางสาวมณัสวีย� แท�นพุดซา
62012001158 นายสิทธิชัย ทองประชุม
62012001159 นายคมค�ปภัส คณะฤทธ์ิสุไชย
62012001160 นางสาวกวินทิพย� ทัพซ0าย
62012001161 นางพรสรวง เครือย้ิม
62012001162 นางสมใจ สุขสีทอง
62012001163 นายซานูซี อาแว
62012001164 นางสาวไปรยา ปะเทสัง
62012001165 นายชลธี เศรษฐ�ภักดี
62012001166 นางสาวขวัญกมล สิงหฬ
62012001167 นางสาวพรรษา เริ่มศิริประเสริฐ
62012001168 นางสาวศศิมาภรณ� บัวนุภาพ
62012001169 นายจตุรวิทย� สุวรรณรัตน�
62012001170 นายศุภวิชญ� วงศ�ไตรทิพย�
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62012001171 นายคเชนทร� ราชคม
62012001172 นางสาววรรณภา พลภักดี
62012001173 นางสาวธิดารัตน� เรี้ยวลัย
62012001174 ส.ต.ต.ธนวิตต กรณวงศ�
62012001175 นายธรรมศักด์ิ ไชยผล
62012001176 นางสาวสุทธิพร ศรีทับทิม
62012001177 นายรัฐเสน ภูบาลชื่น
62012001178 นายจตุรงค� สุบินมิตร
62012001179 นางสาวปAPนอุระ ภู�ขาว
62012001180 นางสาวมนธิดา ชินอ�อน
62012001181 นางสาวสุจิตรา เอี่ยมมา
62012001182 นางสาวน้ําเพชร อุ�นพันธ�หริ่ม
62012001183 นางสาวสุพิชา นาคฉวี
62012001184 นายศรทรรศณ� จันทรัสม�โภคิน
62012001185 นายธัญพจน� สิงห�ทอง
62012001186 นางสาวเวธกา ขจรภพ
62012001187 นางสาวเนาวรัตน� รัตนพฤกษา
62012001188 นางสาวลักษมณ โอภาสวัฒนา
62012001189 นางสาวป@ทมาพร รอดอิ่ม
62012001190 นายธนพนธ� โกมลรุจิ
62012001191 นางสาวชุติมา เสมอจิตร
62012001192 นางสาวยุวดี จ่ันเพ็ชร
62012001193 นายสุทธิพงศ� แจ0งสว�าง
62012001194 นางสาววริศรา มีศิลย�
62012001195 นางสาวอัญชรี โพธ์ิคง
62012001196 นางสาวธิดานุช กาญจนพิมาย
62012001197 นางสาวสุกานดา แสนไชยา
62012001198 นางสาวจินตนา มูลแก0ว
62012001199 นายพชรพล ศักด์ิสมานชัย
62012001200 นายสมิทธ์ิ หร�ายมณี
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62012001201 นางสาวอัสนี วาแม
62012001202 นายนันทชัย ขวัญใจ
62012001203 นางสาวจิระวดี บุญพรม
62012001204 นางสาวอรัญญา ผัดหล0า
62012001205 นายภัทร�ธีนันท� แก0วศรีนวม
62012001206 นายปAยพัทธ� ช�อผกา
62012001207 นางสาวชนิสรา วรรณทอง
62012001208 นางสาวสุภากร แสBะหมูด
62012001209 นายณัชชนล ศุกร�สิริ
62012001210 นายรัชพล ศิริถ0วยทอง
62012001211 นางดุษฎี สโมสรสุข
62012001212 นางสาวเบญจภรณ� นําชัย
62012001213 นางสาววัชรีวรรณ วงษ�สุวรรณ
62012001214 นายวชิรวิทย� พงษ�เม�น
62012001215 นางสาวนงนภัส คันทะมูล
62012001216 นางสาวชื่นจิต ทองนพเก0า
62012001217 นางสาวกุลนภา เอี่ยมสะอาด
62012001218 นายสหรัฐ เตจBะเสาร�
62012001219 นางสาวนภสร นุ�มน0อย
62012001220 นายภาณุพงศ� ชุมแก0ว
62012001221 นายปกรณ� กล�อมเกลา
62012001222 นายสมพงษ� เตชะระ
62012001223 นายดนัย แก0วกลม
62012001224 นางสาวกาญจนา กาญจนสกุล
62012001225 นายสุขสันต� ทิพย�ไธสง
62012001226 นางสาวณัฐธิดา บรรหาร
62012001227 นายปวีณ ผลทอง
62012001228 นางสาวเจนจิรา คงมี
62012001229 นายอัษฎายุธ ไมอินทร�
62012001230 นางสาวณัฐสุนีย� เอมซ�บุตร
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62012001231 นายเอกภพ บุญรักศิลปI
62012001232 นายนันทวัตร� เตยกุญชร
62012001233 นางสาวฑิตยา สัมภวะคุปต�
62012001234 นางสาวขวัญกมล รุผักชี
62012001235 นางสาวมณยา ศักดี
62012001236 นางสาวอัญมณี โบว�พัฒนากุล
62012001237 นางสาวณัฏฐา ขําสอาด
62012001238 นางสาวเนตรดาว เตะเบ็นหมุด
62012001239 นางสาวจิราภรณ� ก0อนทอง
62012001240 นางสาวสุมิตตรา จินดาศรี
62012001241 นางสาวจิราภา ลาดไธสง
62012001242 นายอภิชาติ บํารุงกิจ
62012001243 นายศุภลักษณ� ศรีวิบูลย�รัตนา
62012001244 นางสาวรุจิลา แทบทาม
62012001245 นางสาวสาลิณี มีเดช
62012001246 นางสาวกุลธิดา เลิศล้ํา
62012001247 นายจตุภัทร พากเพียร
62012001248 นางสาวปราวีณา เหล�าลือชา
62012001249 นายณรงค�ศักด์ิ บัวป@ญญา
62012001250 นางสาวฉัตรสุดา งอมสันเทียะ
62012001251 นายทวีศักด์ิ แสงพงษ�นภา
62012001252 นางสาวไพลดา ชาญกุล
62012001253 นายณัฐวัฒน� พุ�มโกสุม
62012001254 นางสาวปาตีฮะห� หะยีดามะ
62012001255 นายกิตติชัย ดีกุล
62012001256 นางสาวสุพัตรา จันทร�ภักดี
62012001257 นางสาวภัทรนิษฐ� ศรีลอ
62012001258 นางสาวขนิษฐา เหิมขุนทด
62012001259 นายธัชชัย โสภณรัตนากร
62012001260 นายโกวิทย� โสภา
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62012001261 นายวงศ�ศักด์ิ วุฒิศักด์ิ
62012001262 นายณภัทร สารพัฒน�
62012001263 นางสาวอัญชลีภรณ� เครือวงศ�จันทร�
62012001264 นางสาวณิชมน ฤกษ�สง�า
62012001265 นางสาววิมลตรี แก0วคือ
62012001266 นายปAยะ สิทธิรัตน�
62012001267 นางสาวมนสิชา ฉิมบรรเทิง
62012001268 นางสาวศศิรัตน� อยู�จันทร�
62012001269 นางสาวรติรัตน� หงษ�ทอง
62012001270 นางสาวสุธีรา ปรีดาภิรมย�
62012001271 นางสาวประกายเพชร แก0วคํามี
62012001272 นายพศุตม� ประสมทรัพย�
62012001273 นางสาวพจมาลย� แหลมหลัก
62012001274 นางสาวกัญญาณัฐ พ�วงเพ็ชร
62012001275 นางสาวญาณิศา จันทร�เอี่ยม
62012001276 นางสาวปฤษฎี ไชยสิงหาร
62012001277 ว�าที่ร0อยตรีหญิงวราภรณ� ศรีเจริญ
62012001278 นายณัฐพงษ� บุญตาปวน
62012001279 นางสาววรรกนก คมสันต�
62012001280 นางสาวณัฏฐนันท� ขยันการนาวี
62012001281 สิบโทณัฐิวุฒิ อิ่นแก0ว
62012001282 นางสาวกมลรัตน� อุ�นเรือน
62012001283 นางสาวเกณิกา พุฒหอม
62012001284 นางฤทัยรัตน� จันโทภาส
62012001285 นางสาวมัทนา พวงรางสาด
62012001286 นายบุญฤทธ์ิ ตรีมงคล
62012001287 นางสาวเสาวลักษณ� สุภารส
62012001288 นางสาวยุพิน เกิดธูป
62012001289 นายภิญโญ ก0อนก้ัน
62012001290 นายณัฐนรุตม� เข่ือนคําทวีรัฐ
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62012001291 นายวริทธ์ิธร ธีระธนโรจน�
62012001292 นายธนวัฒน� ตาปนานนท�
62012001293 นางสาววชิรา ซ0ายสุข
62012001294 นางอภิสรา วงค�สาย
62012001295 ว�าที่ร0อยตรีประสิทธิพร พันธ�วงษ�
62012001296 นายสรศักด์ิ สีตี
62012001297 นางสาวผกามาศ กลยณีย�
62012001298 นางสาวปารณีย� ภู�บํารุง
62012001299 นายวชิรพล คําแก0ว
62012001300 นายประพันธ� พวงแก0ว
62012001301 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ�
62012001302 นางสาวรุ�งฤดี แสงเงิน
62012001303 นางสาวปุญชรัศม์ิ ขันสารัตน�
62012001304 นายชยางกูร ภูสดศรี
62012001305 นางสาวสุนิสา อุป@ชฌาย�
62012001306 นางสาวเพ่ิมศิริ ทรงศิริ
62012001307 นายอานนท� ฉิมมงคล
62012001308 นายศุภวัฒน� จารุพันธ�
62012001309 นางสาวสาธร โสธร
62012001310 นายโกวิทย� โกมลวานิช
62012001311 นายสมคม ตันติธัญญากร
62012001312 นางสาวนัดดา คณะชาติ
62012001313 นางสาวสุดาทิพย� พนมพงษ�
62012001314 นายอภิเบศ สุขเสริม
62012001315 นางสาวกาญจนา ถาวร
62012001316 นายพีระพงศ� เชื้อเมืองพาน
62012001317 นางสาวนาถอนงค� แปQนจันทร�
62012001318 นางสาวณัฏฐ�กัญจน� นาทันเลิศ
62012001319 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมคํา
62012001320 นางสาวสุชานาถ ชลายศ
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62012001321 นางสาวลลินทิพย� เสมอใจ
62012001322 นายเฉลิมชัย ถวัลย�สุขศรี
62012001323 นางสาวสิริกร แก0วมา
62012001324 นายบุญทัย พสุนนท�
62012001325 นางสาวภควรรณ เหลือพัด
62012001326 นางสาวชลธิชา แซ�เฮ0ง
62012001327 นางสาวรัตนา คงสุขี
62012001328 นางสาวปริชาด ไชยทอง
62012001329 นางสาวเกษร ชัยอารงค�
62012001330 นางสาวณัฐธิดา ฉัตรบุรานนทชัย
62012001331 นางสาวอรวรรณ พุทธสอน
62012001332 นางสาวเสาวลักษณ� พุทธฤทธ์ิ
62012001333 นายสมประสงค� สวิงรัมย�
62012001334 นางสาวปราณี ไล0ทอง
62012001335 นางสาวจุฑามาศ ประมวล
62012001336 นายศรีวิกร สืบสิงห�
62012001337 นางสาวศศินันท� พรหมวงศ�สกุล
62012001338 นายคมสันต� พรรณขาม
62012001339 นางสาวสุธิตา ช0างสาร
62012001340 นางสาวประภัสสร กิจโรณี
62012001341 นางสาวป@ทมวรรณ สินเสมอ
62012001342 นางสาวชัฐรา เอกศรีเพชร
62012001343 นางสาวณัฎฐินันท� ขุนเหมือน
62012001344 นายธารารักษ� เพ่ิมชื่น
62012001345 นางสาวซูไฮรี บันนา
62012001346 นางสาวปรียกร ประวัติเลิศรักษ�
62012001347 นางสาวกฤษณา วังจํานงค�
62012001348 นายอิทธิกร คํายวง
62012001349 นางสาวนฤมล อ่ําทอง
62012001350 นางสาวเจนจิรา แกล0วกล0า
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62012001351 นางสาวพรพิมล ประดิษฐ�ทองงาม
62012001352 นายสุริยา จําปาน0อย
62012001353 นายอิสรภาพ ทิศชอบ
62012001354 นายสุนทร สายทองอินทร�
62012001355 นางสาววรรณา อิ่มใจ
62012001356 นายอาริยะ เทพอํานวย
62012001357 นางสาวรัตนาวดี อํานวยผล
62012001358 นายพันธ�พีรชัย ยศสูงเนิน
62012001359 นายศิวะพล ศรีเมือง
62012001360 นางสาวอรวี ต้ันจาด
62012001361 นางสาวเจลา หน�อไม0หวาน
62012001362 นายภานุวัฒน� ขําโนนเพ่ิม
62012001363 นางสาวอัสมะห� บือราเฮง
62012001364 นางสาวกาญจนา พิลึก
62012001365 นายตุลา ลิ่มผดุง
62012001366 นายนัทภัทร คําคุณ
62012001367 นางสาวสุพรรษา ร�วมสกุล
62012001368 นายจตุพล เสนนอก
62012001369 นายศุภวิชญ� แก0วสวัสด์ิ
62012001370 นางสาวเจนจิรา คงมี
62012001371 นายวิสุทธ์ิ สมสาร�
62012001372 นางสาวจิตรรัตน�ดา ธรรมนิยม
62012001373 นางสาววรรณวรินทร� จันทร�งาม
62012001374 นายธยา ทรงพุฒิ
62012001375 นายทรงศักด์ิ ศักด์ิเจริญชัยกุล
62012001376 นายพรพรหม ธีรเวชเจริญชัย
62012001377 นายศรัณยู จงดู
62012001378 นายจิระตพงษ� ช�อรัก
62012001379 นายนนธวัช แสงเพชร
62012001380 นางสาวเกษร อุทาแสง
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62012001381 นางสาวกรองทิพย� จันทร�เพ็ชร
62012001382 นางสาวจรรยา บุญประจักษ�
62012001383 นายสารินทร� เลิศสกุล
62012001384 นายคุณวุฒิ จินดามงคล
62012001385 นายณัฐกวิน จังพานิช
62012001386 นายเรืองศักด์ิ ศิลปชัย
62012001387 นางโนรีซา ศรีอาจ
62012001388 นางสาวพรรษชล ด0วงแดงโชติ
62012001389 นางสาวกันต�ฤทัย ศรีศักดา
62012001390 นายหฤษฎ� เลิศฤทธ์ิทัศไนย
62012001391 นางสาวอิงตะวัน สมจันทร�
62012001392 นางสาวปวันรัตน� พันธ�สีดา
62012001393 นายบัญชา เผือกพันธ�
62012001394 นางสาวจิรัชยา พลเย่ียม
62012001395 นางสาวกฤษณีญา ภูติจันทร�
62012001396 นางสาวนุชวรา สัตนาโค
62012001397 นางสาวนรินทิพย� รัตนกุญชร
62012001398 นายวีราทร ทรงกิจ
62012001399 นางสาวทัศนีย� ทองสร0อย
62012001400 นางสาววิลาสินี โลมอย
62012001401 นางสาววาสนาดี ภูมีสุข
62012001402 นางสาวจริยา พงษ�สมบัติ
62012001403 นายปรวิช นามพิมาย
62012001404 นางสาวบุษกร เครือนวล
62012001405 นางสาวบุษยารัตน� ตามัย
62012001406 นายธัญญะ ม่ังนิมิตร
62012001407 นางสาวชลนิชา เลาะลี
62012001408 นางสาวปภัสรา แช�มชื่น
62012001409 นางสาวจารุวรรณ จันทร�เจริญ
62012001410 นางสาวสิริมาส อินทรกําแหง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62012001411 นายอภิรักษ� คําน0อย
62012001412 นายอนุสรณ� แววนํา
62012001413 นางสาววันเพ็ญ มงคลคํา
62012001414 นางสาวลัดดา ขุนงามขํา
62012001415 นางสาวระพีพร ดอนกลอย
62012001416 นางสาวณัฐสุดา พรหมทอง
62012001417 นางสาวรุจรวี สระทองพูล
62012001418 นายนที ดาทอง
62012001419 นางสาวมะลิวรรณ ย้ิมศรีไส
62012001420 นายสมยศ สาริกา
62012001421 นางสาวพิสมัย จันทรัตน�
62012001422 นางกัลยาภัสร� เที่ยงแท0ชัยภัทร�
62012001423 นางสาวชนัดดา ปุริโส
62012001424 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยเฉลิมวงศ�
62012001425 นางสาวกุลสินี บัณฑิศักด์ิ
62012001426 นายวิชยุตม� วิเทียมญลักษณ�
62012001427 นางสาวจันทร�จิรา ปฏิแพทย�
62012001428 นายจิรายุ น0อยย0อย
62012001429 นางสาววิภารัตน� ม่ังเรือง
62012001430 นายศุภฤกษ� เรือนคํา
62012001431 นางสาวปรภาว� ป@ญญาดง
62012001432 นายไชโย พะโพขันซ0าย
62012001433 นางสาวกฤติกา ชูเมือง
62012001434 นางสาวอุษา สังข�ย้ิม
62012001435 นางสาวพรทิพย� คฤหบดี
62012001436 นางสาววันดี จันตะสา
62012001437 นางสาวรัตนภรณ� เชาวสกู
62012001438 นางสาวมารตี มนูญดาหวี
62012001439 นางสาวชิดชนก รัตนา
62012001440 นางสาวจุฑารัตน� ตBะสิทธ์ิ
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62012001441 นางสาวดวงกมล รําพึงกิจ
62012001442 นางสาวศศิวรรณ เสาเสริมศรี
62012001443 นายศิวดล สร0อยเพ็ชร�
62012001444 นางสาวธนภรณ� สว�างศรี
62012001445 นางสาวสุภาวดี หุนสวัสด์ิ
62012001446 นายประมณฑ� ธุระกิจ
62012001447 นางสาวอังศุมาลี คําวรรณะ
62012001448 นางสาวธัญชนก เอี่ยมชู
62012001449 นายณัชชโรจน� บุรินทร�วัฒนา
62012001450 นายขจรศักด์ิ สรไกรจันทร�
62012001451 นางสาวทิวาพร ทองจันทา
62012001452 นางสาวอภิญญา หรั่งศิริ
62012001453 นางสาวกนกวรรณ กาเกษ
62012001454 นายอภิวิชญ� พรมโต
62012001455 นายศรัณย�ณพงษ� ป@นตBะ
62012001456 นางสาวขวัญฤทัย อินแก0วศรี
62012001457 นางสาวชาลินี รักษาทรัพย�
62012001458 นางสาวญาณิศา ชิณเดช
62012001459 นายสมโชค กลิ่นแจ�ม
62012001460 นายศุภกาญจน� สายทอง
62012001461 นางสาวสุกัญญา แดงแสงทอง
62012001462 นางสาวรุ�งนภา ฉิมนอก
62012001463 นางสาวมนต�นภา อาจทอง
62012001464 นางสาวเสาวลักษณ� บุญพิชัย
62012001465 นางสาวป@ญญาริสา สู0ตา
62012001466 นายศักด์ิชัย ขําการะเกตุ
62012001467 นางสาวพิมพิไล นามโคตร
62012001468 นายวัฒนา อานุภาพ
62012001469 นางสาวเสาวลักษณ� บุญไชย
62012001470 นางสาวณัฐวดี ประสาทแก0ว
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62012001471 นางสาวสุรีพร ชํานาญกิจ
62012001472 นางสาวเมธินี แสนศรี
62012001473 นางสาวพิมพ�ชนก จริงจิตร
62012001474 นางสาวเสาวณีย� อาจอ
62012001475 นางสาวประภัสสร ก่ิงชัยวงค�
62012001476 นายจิรายุทธ เหมวารี
62012001477 นายภาสกร การหม่ัน
62012001478 นางสาวนนทรัตน� บุรีมาศ
62012001479 นางกัลยาณี แสบงบาล
62012001480 นายพันธฤทธ์ิ สลีท0าว
62012001481 นางสาวศุภกานต� แสงพงศานนท�
62012001482 นางสาวปวีณา ศิริอังคณาไชย
62012001483 นายปณิธาน เย็นสมุทร
62012001484 นางสาวธนวรรณ ชูฤทธ์ิ
62012001485 นางสาวสุจารีย� ธูปจีน
62012001486 นางสาวอัฉรา เนียมโสภา
62012001487 นางสาวจุฑารัตน� โลหะทัต
62012001488 นายบรรลือ พ่ึงศาสตร�
62012001489 นางสาวเกวลิน สุวรรณ
62012001490 นางสาวผกามาศ นาสถิตย�
62012001491 นายสมพงษ� บัวอยู�
62012001492 นางสาวกัญญาพัชร คงแก0ว
62012001493 นายพีรพงศ� หนูจีนเส0ง
62012001494 นายธราดล อุ�นเรือน
62012001495 นางสาวพิริยา ช0างแรงการ
62012001496 นายวัชรพงษ� เหลืองเอี่ยม
62012001497 นางสาวสตรีรัตน� สุขวาณิชย�
62012001498 นางสาวสุวิดชญา เพชรงาม
62012001499 นางสาวตะวัน เนื่องนุช
62012001500 นางสาวอรุชา วรรณยุทธ�
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62012001501 นางสาวสุธินี ศรีสังวาลย�
62012001502 นางสาวกุลิสรา รัฐกิจกชอร
62012001503 นางสาวเนตรวลี กุศลส�ง
62012001504 นางสาวชนิดา พวงมณี
62012001505 นางสาวรัฎชริฏา จันทร�ธิมา
62012001506 นายกิติศักด์ิ ตะเภาน0อย
62012001507 นางสาวเมษกรานต� ดีแน�
62012001508 นางสาวซาอาดะห� บาราเฮง
62012001509 นายกิตติชัย สมประกอบ
62012001510 นายวัชระ พิชัย
62012001511 นายยศพนธ� กลิ่นกล�อม
62012001512 นางสาวอัจฉรา หล�อนิติ
62012001513 นายจักรพันธ� สุขนิล
62012001514 นายใจเพชร สีงาม
62012001515 นายสุขวิช จันทร�ฝ@Lน
62012001516 นายณัฐนนท� จันทร�แบบ
62012001517 นายสิทธิพร พรหมมงคล
62012001518 นางอัมพวัน เสมาคํา
62012001519 นางสาวเฉลิมรัตน� นุ�มภักดี
62012001520 นางสาวพิชชาภา แก0วบุรี
62012001521 นางสาวปภัสรา พลัดหนู
62012001522 นางสาวนาปMเสาะ มูละ
62012001523 นางสาวจิราภรณ� อนันตะวัน
62012001524 นางสาวลัดดา คําเถ่ือน
62012001525 นางสาวฉัตรชมพู อรรถกวี
62012001526 นางสาวนันทิยา เย็นสบาย
62012001527 ว�าที่ร0อยตรีหญิงอมรรัตน� เกิดวงษ�
62012001528 นางสาวกนกพร คุ0มสุวรรณ�
62012001529 นายนฤสรณ� เรืองสง
62012001530 นางสาววรรณภรณ� ย่ิงวัฒนไกร
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62012001531 นายอนุสรณ� ศรีวิชัย
62012001532 นางสาวนภาตา โชติ
62012001533 นางสาวชินนดา อินทอง
62012001534 นายโอบนิธิ นิ่มเรือง
62012001535 นางสาวเอU คูณสม
62012001536 นายสมชาย พุ�มเจ0า
62012001537 นายธีรวัฒน� บรรลือทรัพย�
62012001538 นางสาวพรพรรณ บุญลือพันธ�
62012001539 นางสาวระวิวรรณ สุขสอน
62012001540 นางสาวสิริมาภรณ� เสนะจํานงค�
62012001541 นางสาวทิตยา ด0วงประไพ
62012001542 นางสาวรัศมี ศรีประเสริฐ
62012001543 นางสาวนริสรา สุภาผล
62012001544 นางสาวรมิดา อุณหะกะ
62012001545 นางสาวสุธาสินี ช�างหล�อ
62012001546 นางสาววัชราภรณ� ม่ิงมิตรวัน
62012001547 นางสาวปริศนา ศรีวะอุไร
62012001548 นายสมหมาย กล0าหาญ
62012001549 นางสาวศิริลักษณ� แซ�เต๋ิน
62012001550 นางสาวเข็มทอง อนุวงค�
62012001551 นางสาวอรอนงค� เทพบุรี
62012001552 นางสาวพิมพ�นิภา สินพันธ�
62012001553 นางสาวนภัสสร เกษเพชร
62012001554 นางสาวสุชาดา โคหมี
62012001555 นายจรัส สิงหเรศร�
62012001556 นายชาญวุฒิ เนตรวงอินทร�
62012001557 นางสาวภาวิณี พละสุ
62012001558 นายชิราวุธ เมืองแก0ว
62012001559 นางสาวพีรดา ธมธาราธิคุณ
62012001560 นายนิรันดร� ฉัตรทัน
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62012001561 นางสาวนฤมล หอมจันทร�
62012001562 นายธีรโชติ ไตรวงค�ย0อย
62012001563 นางสาววัชราภรณ� ฐิตะโภคา
62012001564 นางสาวนูรีซัน สานา
62012001565 นางสาวหทัยชนก ยอดยา
62012001566 นายบรรพต ภู�ใหม�
62012001567 นายรังสิต ศรีพรหม
62012001568 นายสุพาสน� บัวศิริ
62012001569 นางสาววรันธร เจริญไทย
62012001570 นางสาวศวิตา เรืองสุข
62012001571 นางสาวบุษราภรณ� เปMPยมอ�อน
62012001572 นายไชยสิทธ์ิ สุวรรณรัตน�
62012001573 นายปAยวัฒน� เถ่ือนฤาชัย
62012001574 ว�าที่ร0อยตรีธวัชชัย อ�อนพันธ�
62012001575 นางสาวภีรณีย� มีบุญ
62012001576 นายกวิน มะหูณี
62012001577 นายนิรุฒน� ไชยนา
62012001578 นางสาวทัศนีย� แก0วคําพันธ�
62012001579 นายฮาฟAซ เจBะมะ
62012001580 นางสาวไซหนับ แวสะมะแอ
62012001581 นางสาววิจิตรา พลหว0า
62012001582 นายสุทธิพันธ� ดาวสว�าง
62012001583 นายสาโรช โกธรรม
62012001584 นายสุรศักด์ิ สังข�โต
62012001585 นางสาวรัศมี สาดหนู
62012001586 นางสาวอรณิชา พานทอง
62012001587 นางสาวณัฏฐ�กานดา ซามงค�
62012001588 นางสาวจงกิจ หวังพงษ�
62012001589 นางสาวพิจิตรา อินตะหงส�
62012001590 นางสาวอารีย� แขกกาฬ
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62012001591 นางสาวนริศรา ซางนา
62012001592 นางสาวทิพวัลย� วุฒิ
62012001593 นายเกียรติศักด์ิ โสภาคะยัง
62012001594 นางสาวศรัญญา ชูช�วย
62012001595 นางสาวน้ําผึ้ง แสนกล0า
62012001596 นายปรัชญา จุลโยธิน
62012001597 นางประภาภรณ� บุญสุทธ์ิ
62012001598 นางสาวจุฑาพร บัวแพ
62012001599 นางสาวภาวิณี ภาคีสิน
62012001600 นายจีระพงค� ศรีขวัญ
62012001601 นางสาวปAยธิดา กาบขุนทด
62012001602 นางสาวรุ�งนภา ก0งทั่น
62012001603 นายทัตธน พราหมณ�โสภา
62012001604 นางสาวสุธิกานต� พิมเสนาะ
62012001605 นางสาวนันธิดา เกษรบัว
62012001606 นายสมบุญศักด์ิ สุวรรณ�
62012001607 นายอาพฤศ เชาวน�ไวย
62012001608 นางสาวกัญญาณัฏฐ� จันทร�ศรีธรรม
62012001609 นางสาวดวงแก0ว มณีน0อย
62012001610 นางสาวปริยฉัตร ฉัตรแก0วสืบ
62012001611 นายณัฐพงษ� ทับทิม
62012001612 นายเอกฤทธ์ิ คล0ายแก0ว
62012001613 นางสาวพรพรรณ บุญสว�าง
62012001614 นางสาวณหทัย สกุลชัยแก0ว
62012001615 นางสาวกัลญากรณ� ปาเต็ม
62012001616 นางสาวศุภาพร ม่ันหมาย
62012001617 นางสาวภัทร�ชนก อุตพันธ�
62012001618 นายจตุพัฒน� อู�วิเชียร
62012001619 นางสาวณัฐริกา โตงาม
62012001620 นางสาวศุพิสรา ใจวิชา
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62012001621 นายวสินธ์ิ จรสุข
62012001622 นางสาวอารยา จ่ันนงเยาว�
62012001623 นางสาวชนาภา ชื่นชม
62012001624 นางสาวธนาภรณ� คุ0มบุญน0อย
62012001625 นางสาวจิตราภรณ� เสนากัสปI
62012001626 นางสาวจริยา ทาวงษ�
62012001627 นางสาววาทินีย� คําภิระ
62012001628 นางสาววาทิณี พิมที
62012001629 ว�าที่ร0อยตรีหญิงบุณฑริกา อินตBะสุวรรณ
62012001630 นายณัฐวุฒิ แก0วม�วง
62012001631 นางสาวมณีฉาย พุ�มโพธ์ิงาม
62012001632 นางสาวจิตราภรณ� บุญโสม
62012001633 นางสาวรุ�งนภา สุวรรณพรม
62012001634 นางสาวดรุณี สุวรรณวงศ�
62012001635 นายวรวุฒิ จันดี
62012001636 นางสาวเครือวัลย� มังคูณ
62012001637 นางสาวจริยา ทาคําวงศ�
62012001638 นายนฤพนธ� นิชวงศ�
62012001639 นายศตวรรษ กรพิทักษ�สุข
62012001640 นายวิวัฒน� จันทะมูล
62012001641 นางสาวบัณฑิตา ทิพชัย
62012001642 ว�าที่ ร.ต.ธนวัฒน� จันทรากร
62012001643 นายจิตริน วันหิง
62012001644 นางสาวศศิปภา หัดทาจันทร�
62012001645 นางสาวนุจรินทร� จุแดง
62012001646 นายสุวินัย ดีฉนวน
62012001647 นางสาวพวงผกา ปะวันเต
62012001648 นางสาวลาวัณย� เมืองสมบัติ
62012001649 นางสาววิลัยลักษณ� สหายลับ
62012001650 นางญาณิศา พุทธสาวงษ�
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62012001651 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย�ประภาแย0ม
62012001652 นายฉกาจ แก0วเสรี
62012001653 นางสาวเบญจมาศ กันสมบูรณ�
62012001654 นางสาวฐิติชญา สกุณาธวงศ�
62012001655 นางสาววันวิสา แสงอยู�
62012001656 นายเกรียงศักด์ิ ขําสุข
62012001657 ส.ท.นัฐวุธ นาคนคร
62012001658 นายนัตพงศ� พูนผล
62012001659 นางสาวมินตา มาขอด
62012001660 นางสาวสุกัญญา บุญชุ�ม
62012001661 นายเสกสรรค� คุ0มอิ่ม
62012001662 นายณัฐพงศ� สีนวล
62012001663 นางสาวเยาวทิวา ม�องเผือก
62012001664 นางสาวนริศรา เกตุผาสุข
62012001665 นายกษิด์ิเดช แสงสุมนต�
62012001666 นางสาวอัญชิตา ละอองเทพ
62012001667 นางสาวเกตุแก0ว บุตรดาพิมพ�
62012001668 นายยุทธวีร� ดุลยรัตน�
62012001669 นางสาวธนิษฐา ช0างลา
62012001670 นายธนัชชา เย็นเปMPยม
62012001671 นางสาวณัฏฐินันท� แสนสุทธ์ิ
62012001672 นางสาวสุพรรษา บุญศรี
62012001673 นางสาวสุชาดา สิริสวัสด์ิพันธ�
62012001674 นางสาวคณิศร พันธุ�อินทร�
62012001675 นายผดุงศักด์ิ บุญศรี
62012001676 นางสาวปAยะนุช นิคะ
62012001677 นางสาวจิดาภา สอาดชีพ
62012001678 นางสาวสุพรรณี วิรัตน�
62012001679 นางสาวเสาวภา งานอ�อน
62012001680 นายจักรกฤช ก0อนเทียน
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62012001681 นางสาวชลธิชา คล0ายบุตร
62012001682 นางสาวสุพรรษา ระย0าชมภู
62012001683 นางสาวธันย�นลิน คุ0มทรัพย�
62012001684 นายทิวทัศน� สังข�เงิน
62012001685 นางสาวจิดาภา สุริยะไชย
62012001686 นางสาวปภัชญา ปุณวิวัฒน�
62012001687 นายศักด์ิสิทธ์ิ แซ�อึ้ง
62012001688 นางสาวจันทกานต� สิงห�สท0านทั่วทิศ
62012001689 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณพิพัฒน�
62012001690 นางสาวชุติญา สุธานันต�
62012001691 นายกุลเดช ธราพร
62012001692 นายอาคม ณุวงษ�ศรี
62012001693 นายกรรณฑ�สูต อาจริยวัตรกุล
62012001694 นางสาวจันทร�จิรา นาคคล0าย
62012001695 นางสาวฐิติพร เสือพงษ�
62012001696 นางนนทยา เพ็งเจBก
62012001697 นางสาวกิตตา โจยสา
62012001698 นางสาวสกุลรัตน� เทพล
62012001699 นางสาวอุมาภรณ� วงษ�ช�าง
62012001700 นางสาวนันทิดา ไมเจริญ
62012001701 นางสาวฐานิษฐ� พิมพ�จิรสกุล
62012001702 นางสาวธิดาภรณ� มาตรง
62012001703 นายจิรวัฒน� ลาเลิศ
62012001704 นายทัตเทพ วิญVูวิสิทธิรักษ�
62012001705 นางสาวอภิญญา ป@Lนคง
62012001706 นางสาวเยาวลักษณ� เฉลยฤกษ�
62012001707 นางสาวจิรารัตน� เมฆาสวัสด์ิวงค�
62012001708 นางสาวกชกร โคตวิทย�
62012001709 นายวงศ�ตะวัน คล0ายประยูร
62012001710 นายศุภชัย นาคสุทธิ
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62012001711 นางสาวนันท�นภัส ทิพย�นางรอง
62012001712 นางสาวปารณีย� รื่นรมย�
62012001713 นางสาวสุรนุช แดงงาม
62012001714 นางสาวซูไรดา เตะเหร็ม
62012001715 นางสาวณัฏฐณิชา อกตัน
62012001716 นายชนาธิป ทิพวัฒน�
62012001717 นายกิตติศักด์ิ พิพิธชวนชม
62012001718 นางสาวกนกวรรณ กาญจนศุภร
62012001719 นางสาวจิราภรณ� แจ�มวรรณ�
62012001720 นางสาวสุนิสา สุขสําราญ
62012001721 นายเจษฎา แข0คํา
62012001722 นางสาวสุพิชา รัตนพันธ�
62012001723 นางสาวปฐมพร ชวาลนิธิพร
62012001724 นางสาวพรภัทร พวงราษฎร�
62012001725 นางสาวอิษยา จุมที
62012001726 นายณัฐวุฒิ แบ�งส�วน
62012001727 นางสาวสุนิสา เนียมหมวก
62012001728 นางสาวศิริวิมล หาริแสง
62012001729 ว�าที่ร0อยตรีเอกชัย ท0าวหน�อ
62012001730 นายฤทธิชัย ภู�ศรี
62012001731 นางสาวศรีวรรณ จําเริญภัทรสกุล
62012001732 นางสาวสุนทรี กันสุยะ
62012001733 นายอนุวัฒน� หนองปกติ
62012001734 นายธนกฤต ลัทธิพุทธกาล
62012001735 นายณัฐพงศ� กันอริ
62012001736 นางสาววิไลภรณ� ฟ@กเทพ
62012001737 นางสาวฐิติวรรณ เหล�าอินทร�
62012001738 นางสาวปAPนอนงค� นุ0ยมาก
62012001739 นายธนวัฒน� แซ�ย�าง
62012001740 นางสาวอภิฤดี วิศาลสมพงษ�
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62012001741 นายวรพจน� ขุนพิลึก
62012001742 นางสาววิราวรรณ ปลัดท0วม
62012001743 นางสาวสุภาพร อิ่มปาด
62012001744 นายนิธิพันธ� นาน�วม
62012001745 นางสาวสุพัตรา คํานึง
62012001746 นางสาวณพัสมณฑ� วงค�วาท
62012001747 นางสาวชนิตา สุคนธ�ผ�อง
62012001748 นางสาวสุนันทา จันโทวาส
62012001749 นายณัฐพล กันทะอาสวะ
62012001750 นายสิทธิพล โคกเกษม
62012001751 นางสาวฤทัยรัตน� อุ�มอยู�
62012001752 นายวุฒิชัย มณีฉาย
62012001753 นายอุรินทร�ธร หนูอุไร
62012001754 นางสาววันดี หัวใจเพชร
62012001755 นางสาวกชนันท� แสนหม่ี
62012001756 นางสาวมัลติกา น0อยกลัด
62012001757 นางสาวนัดดา นามุลทา
62012001758 นางสาวภัทราวดี บุญมีสนม
62012001759 นางสาวปภาดา คล0ายคลึง
62012001760 นางสาวสลารีย� พิกุลขาว
62012001761 นางสาวศิวพร จันทรคณา
62012001762 นายเอกพงษ� ร�วมสุข
62012001763 นายวราวุฒิ บุญสืบ
62012001764 นางสาวสุภัทสร อักษรชู
62012001765 นางสาวสัจจพร ทองอุ�น
62012001766 นางสาวแก0วตา มนัสตรง
62012001767 นางสาวปาณิสรา ทองพาธรรม
62012001768 นางสาวปวีณา ทวีพัฒน�
62012001769 นางสาวรัชดาวดี เพียงแก0ว
62012001770 นางมุทิตา ขําหินลาด

หน0า 59 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012001771 นางสาววิไลพร เตชนันท�
62012001772 นางสาวสวิตตา กางทอง
62012001773 นางสาวชนิดา ย่ีหลง
62012001774 นายจิระศักด์ิ นิติวิทยากุล
62012001775 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิจันทร�
62012001776 นายพจนินท� อนุสนธ์ิ
62012001777 นางสาวพลอยไพลิน บุญจันทร�
62012001778 นายสราวุธ เสรีทัศน�
62012001779 นายภูวดล คุมมณี
62012001780 นางสาวโชติกา ชาววังไทร
62012001781 นายวรัทย� ศิริวีรวรรณ
62012001782 นายยุทธการต� คงมีสุข
62012001783 นางสาวอรพรรณ เขียวไปล�
62012001784 นางสาวสุทิศา สิทธิโชค
62012001785 นางสาวลัดดาวัลย� บุญเหลือ
62012001786 นางสาวพัชรา เพ็งพา
62012001787 นายวัชรพงษ� เกยชัยภูมิ
62012001788 นางสาวสุภรา ประเทืองผล
62012001789 นางสาวนฤมล วงค�เครือคํา
62012001790 นางสาวรุจิรดา ศรีอุดม
62012001791 นางสาวมยุรี จันทวงค�
62012001792 นายพัชรพล ดอกบัว
62012001793 นายจิรัฎฐ�กฤษณ� แบ�งส�วน
62012001794 นางสาวกันติยา ธนบูรณ�วาณิช
62012001795 นางสาวชลิตดา ภมรพล
62012001796 นายภูวนารถ ไพบูลย�
62012001797 นางสาวสมนภา สิงห�ประเสริฐ
62012001798 นางสาวชนกกานต� สุนทรกุมาร
62012001799 นายนันทพล ยางงาม
62012001800 นางสาวจินตนา ดอกคํา
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62012001801 ว�าที่ร0อยตรีสุกัญญา ดวงแก0ว
62012001802 นางสาวพิชรญา พรมมาก
62012001803 นายภูริวัฒน� ธรรมโชติ
62012001804 นางสาวกัญญ�ณัชชา ศิริมธุรส
62012001805 นางสาวทิพย�อาภา กินนอน
62012001806 นายบุญญฤทธ์ิ นวนขนาย
62012001807 นางสาวศรัณยา เต็มรักษ�
62012001808 นายวีระวุฒิ มีใจกลั่น
62012001809 นางสาวโสริยา ศรีภา
62012001810 นางสาวจีรวรรณ ไชยไกร
62012001811 นางสาวกมลวรรณ เย่ือใย
62012001812 นางสาวภภัสสร พันธศรี
62012001813 นายสุเทพ แก0วคล0าย
62012001814 นางสาวชนากานต� ภาสวรสกุล
62012001815 นางสาวจันทนา สุดสอาด
62012001816 นางสาวอริสา ทาชมพู
62012001817 นางสาวชฎาภร กลั่นใสสุข
62012001818 นายอานนท� ภาหวาย
62012001819 นางสาวจุฑามาศ กุลสุวรรณ�
62012001820 นางสาวชมพูนุช สินธุสนธ�
62012001821 นางสาวนฤวรรณ ไชยสิทธ์ิ
62012001822 นางสาวมุธิตา ม่ันเจริญ
62012001823 นางสาวจันจิรา สังข�รักษา
62012001824 นายชินพรรธน� ภูรีธนาเศรษฐ�
62012001825 นางสาวกนกรัตน� ถวิล
62012001826 นางสาวอมิตา สงวนศรี
62012001827 นางสาวอินทุกร พ่ึงเถ่ือน
62012001828 นางสาวปทิตตา สุวรรณศรี
62012001829 นายวิชิต พรหมมา
62012001830 นางสาวนรรฐมน จงสวัสด์ิ
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62012001831 นายปานศักด์ิ โกวาปM
62012001832 นายกฤษฎา เพ็ชรรุ�ง
62012001833 นางสาวอภัสรา อาษาเจ0า
62012001834 นายกิตติพัฒน� สงธานี
62012001835 นางสาวภาณิศา คล0อยดี
62012001836 นางสาวภัสษร บุญรัตน�
62012001837 นายอมรเทพ ทวีสุข
62012001838 นายธนพล แสนงาย
62012001839 นางสาวจิตรา ตาเปRง
62012001840 นางสาวณัฐนา คชสีห�
62012001841 นายฐิติพงษ� ดาวเรือง
62012001842 นางสาวอาทิตยา พรมมา
62012001843 นายปAยวิชญ� พันธ�แขก
62012001844 นายณัฐวิทย� เอียดพล
62012001845 นายบรรหาร แซ�โง0ว
62012001846 นายวันชัย สีทะดา
62012001847 นางสาวบังอร อ�อนเอี่ยม
62012001848 นางสาวจุฑารัตน� ไชยภักดี
62012001849 นายชลันธร ชูช�วย
62012001850 นางสาวปวีณา โกษาวัง
62012001851 นางสาวนพมณี ศรีนคร
62012001852 นางสาววรรณี มณีประวัติ
62012001853 นายชินราช ถนัดช�าง
62012001854 นายบรรณกิจ ทาดี
62012001855 นางสาวสายธาร นรากร
62012001856 นางสาวมูรณี กะลิง
62012001857 นางสาวพาตีเมBาะ แมะลี
62012001858 นายมงคล คืนสันเทียะ
62012001859 นางสาวกรรณิกา ชัยสุข
62012001860 นางสาวธิดารัตน� สุนทรภักด์ิ
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62012001861 นางสาวรัชดาภรณ� ศรีวิลัย
62012001862 นางสาววัลยา ศิริ
62012001863 นายเจริญ รอดอินทร�
62012001864 นางสาวธิดารัตน� วันขวา
62012001865 นายเอกพล สุขแช�ม
62012001866 นางสาวธัญญลักษณ� แสงดี
62012001867 นางสาวจรรณยวรรธ ขันนาค
62012001868 นายธิติ แก0วสีโวย
62012001869 นายชนสรณ� สุมทุม
62012001870 นายธนพล พวงแก0ว
62012001871 นายนัทถพร ลิ้มเก้ือ
62012001872 นายปภังกร วิจารณบุตร
62012001873 นายชัยวัฒน� พ่ึงแสง
62012001874 นางสาววรรณภา มาลัยห0อย
62012001875 นางสาวณัฐสุภา จักขุจันทร�
62012001876 นางพรทิพย� อินทรจักร�
62012001877 นางสาวยาวี มานเมาะ
62012001878 นายกฤษฎา ลาภเจริญ
62012001879 นางรุ�งนภา มีท0วม
62012001880 นางสาวกัญญาวีร� สิงหรา
62012001881 นางสาวภาระตรี หันชะนา
62012001882 นางสาวกันยกร ศรีชัยกูล
62012001883 นางสาวบุษกร บุญนูน
62012001884 นายรวิกร หลักใหม�
62012001885 นางสาวอุษา ภู�หนู
62012001886 นางสาวอนงค�นาถ ขันธุแสง
62012001887 นางสาววรรณิดา สีอ�อน
62012001888 นางสาวอุไร ศรีดํา
62012001889 นายชิติพัทธ� วงษ�มณีฉาย
62012001890 นายพิพัฒพงษ� ทิพยรัตน�

หน0า 63 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012001891 นางลัดดาวัลย� เพ็ญภู�
62012001892 นางสาวนิสาชล เปMPยมศัทธา
62012001893 นายชนะชัย ชุ�มชื่น
62012001894 นางสาววรัสยา วงศ�ซอ
62012001895 นางสาววันณีซะ เนตรเนียมจันทร�
62012001896 นางสาวนัฐษิกานต� นาสวนสวัสด์ิ
62012001897 นางสาวศุภมาส รุจิลัญจ�
62012001898 นางสาวกัญญาภัค มาขัติยะ
62012001899 นางสาวธนัชพร เกตุมณี
62012001900 นายไพรวัลย� ส�งเสียง
62012001901 นางสาวถิราภรณ� ขันเชียง
62012001902 นางสาววารุณี เกลอแก0ว
62012001903 นางสาวพรรณิภา กล่ําบัว
62012001904 นายธนกร ทิวิชัย
62012001905 นายต�อพงษ� ลังกาดี
62012001906 นางสาวมนัสนันท� สุขสุคนธ�
62012001907 นางสาวทัศตรา สร0อยทอง
62012001908 นายจิรพนธ� ฝ@Lนชุมภู
62012001909 นายภควัตร ปMPเสนาะ
62012001910 นางสาววิรัลพัชร ดีศรี
62012001911 นายภาคภูมิ สุขศิริ
62012001912 นางสาวกชกร วรรณบุตร
62012001913 นายอควัฒน� พิพัฒน�กิจจารักษ�
62012001914 นางสาวปAยาพัชร เมฆคุ0ม
62012001915 นางสาวแพรวา วิทิพย�รอด
62012001916 นายอรรคพล วงศ�สกุล
62012001917 นายชัยนันท� ต้ังศรีรพีพันธ�
62012001918 นางสาวอรวรรณ กองมณี
62012001919 นางสาวอรพรรณ ปลั่งกมล
62012001920 นางสาวราตรี งามย่ิง
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62012001921 นางสาวพรรณีย� กาศกุล
62012001922 นางสาวปวีณา ศรีชัยธนุสร
62012001923 นางสาวพัณณิตา เจริญพร
62012001924 นางสาววริษฐา อมรบรรเจิดสุข
62012001925 นางสาวอิสริยะ ใจรังษี
62012001926 นางสาวซารีน�า เดชลักษ�
62012001927 นางสาวประภาภัทร จันทร�ทอง
62012001928 นางสาวพิชญา เพ็งพา
62012001929 นางสาวสุมาลี บุญมีมา
62012001930 นางสาวนิภาภรณ� กาเลี่ยง
62012001931 นางสาววรรณนิภา เครือศรี
62012001932 นายกิตติธัช ดอกแย0ม
62012001933 นางนันทวัน สุวรรณกิจวิมล
62012001934 นางสาวณัฐชา เกิดวัน
62012001935 นางสาวรุ�งทิพย� ปุZนบรรลือเดช
62012001936 นางสาวศศินิภา แสงกุดเลาะ
62012001937 นายฐิติพงศ� ศึกษากิจ
62012001938 นางสาววราภรณ� แก�นสุข
62012001939 นายภัค ภักดีรอด
62012001940 นางสาวกาญจนา บุบผากอง
62012001941 นายสุรเชษฐ ทวีมนูญ
62012001942 นางสาวกิติกานต� สมบูรณ�
62012001943 นายสาธิต เพียรธัญกรณ�
62012001944 นายเจตน�จุฑา สีจาด
62012001945 นางสาวปภานัน ศรีสุข
62012001946 นายวรนน วงศ�สิทธิสกุล
62012001947 นายนราพงศ� คงมาก
62012001948 นางสาวพรญมลวรรณ ส�วนสมพงษ�
62012001949 นางสาวอังคณา ศรีสอาด
62012001950 นางสาวละมัย อโนรัตน�
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62012001951 นางสาวปรียานุช ขัดทองล0วน
62012001952 นายดิสรณ� แสนคํา
62012001953 นายคุณากร อุประ
62012001954 นางสาวสิริภรณ� สาระวารี
62012001955 นางสาววิละดา ชาวชื่นสุข
62012001956 สิบโทคงฤทธ์ิ มาดูฤกษ�
62012001957 นางสาวฐิติญาพรรณ กํ่าเกิด
62012001958 นายศรัณยู กระเทศ
62012001959 นางสาวศิวพร การสมบุตร
62012001960 นางสาวป@ทมาพร ขันธวุธ
62012001961 นายวสันต� ห0วนสุวรรณกิจ
62012001962 นางสาวนิศานาถ ทองนุ�น
62012001963 นายเสกสรร สายสุดสวาท
62012001964 นายกฤษฎา สืบทอง
62012001965 นางสาวนฤมล อ0นป@ญญา
62012001966 นายอดิศร สุริยวงศ�
62012001967 นางสาวดลยา คณโฑทอง
62012001968 นางสาววารี พุทธพงศ�
62012001969 นางสาวอาทิตยา อาจหยุด
62012001970 นายวีระยุทธ พลทามูล
62012001971 นายภาณุกร นรินทร�
62012001972 นายรัตนพล ทองสม
62012001973 นายนภนัย ปAPนกระจาย
62012001974 นางสาวสุไรญา สือแม
62012001975 นางสาวชัญนัน ชาวท�าจีน
62012001976 นางสาวรัตติกาล แสนสุข
62012001977 นายพชร พลพระราม
62012001978 นางสาววราภรณ� สรสวัสด์ิ
62012001979 นางสาวเนตรวรัตน� แก�นจําปา
62012001980 นายสุริยะ ศรีวิชัยมูล
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62012001981 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณกูฏ
62012001982 นางสาวอมรรัตน� ปรีดีชม
62012001983 นายธีรศักด์ิ ครกเงิน
62012001984 นางสาวโสภาพร ธรรมกันธร
62012001985 นางสาวอรพรรณ ป@ญญาสิทธ์ิ
62012001986 นางสาวกฤษณา แก0วมณี
62012001987 นางสาวธนิดา สุขล้ําเลิศ
62012001988 นายสายชล อ�อนจันทร�
62012001989 นายเสฎฐวุฒิ หวังเกียรติ
62012001990 นางสาววารุณี บงกชกุนที
62012001991 นางสาววริศรา หะสิตะ
62012001992 นางสาวกมลชนก กลัดเจริญ
62012001993 นายภาษิต บุญเรือง
62012001994 นางสาวสุปริญญา สุขวงศ�
62012001995 นายรุณ ขาวจันทร�
62012001996 นางสาวพิชามญชุ� สุดวัน
62012001997 นางสาวสุวิภา ลามอ
62012001998 นางสาวจิดาภา อินภาสุขวารี
62012001999 นายสุริยันต� อินทร�โชติ
62012002000 นางสาวศุกัญญา ไวสุ
62012002001 นางสาวเปมิกา โชติถิรวดี
62012002002 นายสหชัย ถ่ินแสง
62012002003 นายอลงกต เทพวงศ�
62012002004 นางสาวอมรรัตน� วรรณวงษ�
62012002005 นางสาวพรธีรา ชูอาทิตย�
62012002006 นายบุลากร ขยันทํา
62012002007 นางสาววรรณวิสา สอนเขียว
62012002008 นางสาวสุพัตรา ใจต๊ิบ
62012002009 นางสาวอารยา วาหะ
62012002010 นางสาวนารีนาถ สะอาดเอี่ยม
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62012002011 นายปภัสพล จ่ันอาจ
62012002012 นางสาวปรารถนา ผิวผ�อง
62012002013 นายธีรพงศ� นาคน0อย
62012002014 นางสาวอัญชลี หงษ�สระคู
62012002015 นางสาวลัดดา สังหารเพ็ชร
62012002016 นางสาวคันธนา เปาวรัตน�
62012002017 นายณรงค�ศักด์ิ แสงศรี
62012002018 นางสาวหญิง ยอดดําเนิน
62012002019 นายรพีพัฒน� จิณะเสน
62012002020 นางสาวณัฐมน บุญเพ็ง
62012002021 นายพัชชา แจ�มสว�าง
62012002022 นายทรงยศ เนียมท0วม
62012002023 นายวงศธร หล0ามี
62012002024 นางสาวสุดารัตน� โตโล
62012002025 นางสาวจรรยา รักเสรีธรรม
62012002026 นางสาวเกวลิน ไทยฉิม
62012002027 นางสาวดารารัตน� วงไชยา
62012002028 นายบุญทัน ผลสมหวัง
62012002029 นายจตุรณร� มูสาลี
62012002030 นายสนั่น ดวงมณี
62012002031 นางสาวหัสดี สิงหาอาจ
62012002032 นางสาวเนาวรัตน� ศรีประภา
62012002033 นายบุญทวี ยอดดําเนิน
62012002034 นางภัทราพร มิเถาวัลย�
62012002035 นางสาวฟารีดา ฝาชัยภูมิ
62012002036 นางสาววนิดา เกิดวังหิน
62012002037 นางปาริชาต ดวงสุฤทธ์ิ
62012002038 นางสาวพรรณภา แจ0งประจักษ�
62012002039 นางสาวสุชาดา ดอนอ�อนเบ0า
62012002040 นางสาววริษา สายทอง
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62012002041 นายอํานาจ จันทร�ริ้ว
62012002042 นางสาวณภัทร พรอินทร�
62012002043 นางสาวบุศรินทร� เกษทอง
62012002044 นางสาวณิชกานต� เอี่ยมเฟWPอง
62012002045 นายเสกสรรค� แสนรัตน�
62012002046 นางสาวเมวียา เหมือนละม0าย
62012002047 นายอนุพงษ� พรมเกษา
62012002048 นางสาวศิริลักษณ� หมอช0าง
62012002049 นางสาวปนัดดา สัมมาพล
62012002050 นางสาวพรพรรณ สมาคม
62012002051 นางสาวนภัสวรรณ ศรีสาคร
62012002052 นางสาวชนิตา อุทธิยา
62012002053 นายวชิรวิทย� จอมศรี
62012002054 นางสาววันนิสา นามเขต
62012002055 นายเกียรติศักด์ิ แก0วประไพ
62012002056 นายบัณฑิต รวยกร
62012002057 นายวศิน คําเนตรคํา
62012002058 นางสาวกฤติยา พลอยมีค�า
62012002059 นางสาวณัฐธยาน� วงศ�พงษ�คํา
62012002060 นางสาวมารียาน ปาทาน
62012002061 นายรัฐวิศว� โสภน
62012002062 นายจักรพล เฉตาไพย
62012002063 นางสาวพรลภัส สกุลนิมิตร
62012002064 นายฐิตินันท� เอี่ยมมงคล
62012002065 นายภัทรวัต ปานคร0าม
62012002066 นายกฤษฎา สุวรรณพลาย
62012002067 นายชัยพร อุชุภาพ
62012002068 นางสาวณัฐกานต� น0อยเปAม
62012002069 นางสาววราภรณ� แจ�มจํารัส
62012002070 นางสาวกรกนก เกอะประสิทธ์ิ
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62012002071 นายสิริกุล แก0วศรีทัศน�
62012002072 นายมีนพัฒน� พยาบาล
62012002073 นางสาวอัญญารัตน� พุทธบาล
62012002074 นางสาวกนกพร รุ�งโรจน�
62012002075 นางสาวจุฑาพร ทิพพันโท
62012002076 นายธนะภาพ ชัยคํา
62012002077 นางสาวเนตรชนก ป@Pนสุ�น
62012002078 นายกัณฑ�วิทัศน�กร สังวาลย�ทอง
62012002079 นางสาววิมลมาศ โกสวัสด์ิ
62012002080 นางสาวอังคณา ประการะโพธ์ิ
62012002081 นายสุภัทร เล็กสุวรรณ�
62012002082 นางสาวสิรภัทร กลิ่นจันทร�
62012002083 นางสาวศิรินทร สายป^า
62012002084 นางสาวศศิธร ไกรษรวงศ�
62012002085 นายทิวากร เรืองย้ิม
62012002086 นายวิศุทธ์ิ ชฎาวงค�
62012002087 นางสาวพรพิมล ศรีสารคาม
62012002088 นางสาวสิรามล ฉิมหิรัญ
62012002089 นางสาวพิชิตา ช�วยนุกูล
62012002090 นายสุบรรณ วงค�คําจันทร�
62012002091 นางสาวศศิวิมล คันธะ
62012002092 นางสาวนวรัตน� นวลเจริญ
62012002093 นายชัยสิทธ์ิ บุญโปร�ง
62012002094 นางสาวชิดชนก หว�องสุวรรณ
62012002095 นางสาววิภาวี ฉิมบุญอยู�
62012002096 นางสาวธันยพร ดาวงษา
62012002097 นางสาวนันทนา หลักคํา
62012002098 นางสาวขวัญกมล พระรามชัย
62012002099 นางสาวปาณิสรา ปรีชาสิทธิพร
62012002100 นายชญาณัฏฐ� โชติสิริมนต�
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62012002101 นายสุรศักด์ิ มะเยอะ
62012002102 นายปฏิกรณ� รัตนสูรย�
62012002103 นางสาวณัฐกานต� พันศิลา
62012002104 นางสาวชุติมา ขุนณรงค�
62012002105 นายพงษ�เทพ กุศลศิลปวุฒิ
62012002106 นายกิติพันธ� เนียรสิริกุลมณี
62012002107 นางสาวรุ�งนภา อินลุเพท
62012002108 นางสาวอารยา อุไรพันธุ�
62012002109 นางกรรณิกา กุสาวดี
62012002110 นางสาวชื่นกมล ตลินตุ�น
62012002111 นายวิษณุ ศรีอิ่นแก0ว
62012002112 นางสาวปรีชญาน� อาภาภิรมย�สุข
62012002113 นายธนูศักด์ิ ธรรมสุวรรณ
62012002114 นางสาววรรณพร พระจํารง
62012002115 นายศุภโชค เย็นร�มไทร
62012002116 นางสุวิมล แซ�เต็ง
62012002117 นายปAยสัตย� ลอยสูงวงศ�
62012002118 นางสาวจิรารัตน� วงค�อุ�นใจ
62012002119 นายอธิบดี เดชประดิษฐ
62012002120 นายดุสิต สวนไผ�
62012002121 นายอาทิตย� กันจู
62012002122 นายวิชา จันดากุล
62012002123 นางสาวปรียาภรณ� ศรีหม่ืนแกน
62012002124 นางสาวธนวรรณ ชดกลาง
62012002125 นางสาวอังคณา อาญาเมือง
62012002126 นางสาวพรวนัช บุตรหงษ�
62012002127 นายสิริวัส ธนกิตต์ิจีรกูล
62012002128 นางสาวสุภาพร วงษ�พลบ
62012002129 นางสาวฮัซซูน�า เหมสลาหมาด
62012002130 นางสาวจารุพิตร เอกภูมิ
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62012002131 นางสาวสาริณี นาวาสิทธ์ิ
62012002132 นายณัฐสิทธ์ิ สุขมา
62012002133 นายศิริชัย วงค�คําจันทร�
62012002134 นายเอกรินทร� ชมภูบุตร
62012002135 นางสาวรมย�ธีรา เรืองมนตรี
62012002136 นางสาวมณฑิตา นาน0อม
62012002137 นายวิษณุ สีเดช
62012002138 นายกุศล ผมทอง
62012002139 นางสาวกรวรรณ โนนสูงเนิน
62012002140 นางสาวสุภาพร เซ็งแซ�
62012002141 นายชัชวาล ปรางรินทร�
62012002142 นางสาวศิริญญา พรหมหมัด
62012002143 นางสาวสายใจ นุเคราะห�ชน
62012002144 นางสาวธีรัจฉรา ดวงสาลี
62012002145 นางสาวเพ็ญพิริยา ทัศบุตร
62012002146 นายพนธกร จันทรอาภรณ�ชัย
62012002147 นายพงศ�ปณต ประจันทร�
62012002148 นางสาวอนุสรา ศึกษากิจ
62012002149 นายพิชิต ชมศรี
62012002150 นายเอกลักษณ� ธารายศ
62012002151 นายชวิน เจิมขวัญ
62012002152 นายอภิศักด์ิ เกิดหิรัญ
62012002153 นางสาวกันยารัตน� อุBดหมอ
62012002154 นางสาวกลิ่นมณี นามชารี
62012002155 นางสาวสุพักตร� สิบทัศน�
62012002156 นายสุเมธ ป@ญโยวะ
62012002157 นางสาวแพรวพรรณ เจษฎางกูล
62012002158 นางสาวปภาวรินท� คํานนท�
62012002159 นางสาวจริยา ตBะแก0ว
62012002160 นางสาวปรางทิพย� ใจคนึง
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62012002161 นางสาวมณีรัตน� ถนอมบุญมี
62012002162 นางนาลิวัล ตาดา
62012002163 นางสาวเจะรอมละ มามะ
62012002164 นางสาวอรนุช มารสี
62012002165 นางสาวนิชาฎา เอี่ยมสําอางค�
62012002166 นางสาวปAยาภัทร ศรีธัญรัตน�
62012002167 นางสาวลัดดา ศิรินัย
62012002168 นางสาวปวีณา เกตุสําโรง
62012002169 นางสาวภัทราพร ไวรจนา
62012002170 นายสุทธิพงษ� ไพรสุดาทิศ
62012002171 นายพิษณุ สโรบล
62012002172 นางสาวจารุวรรณ พันธุ�จันทร�
62012002173 นางสาวยุวลักษณ� โสภณ
62012002174 นางสาวมิณฑิตา แขนรัมย�
62012002175 นางสาวบุษราพรรณ นิลโนรี
62012002176 นายสิทธิศักด์ิ หนูเปMย
62012002177 นางสาวสุรีย�พร คงสี
62012002178 นางสาวจันทร�เรือง อุส�าห�ดี
62012002179 นายอิสเรศ อิสลาม
62012002180 นางสาวอารียา ถุระพัฒน�
62012002181 นางสาวอุษณี สีสวนแก0ว
62012002182 นางสาวปAยนุช กลางไชย
62012002183 นายเดชาวัต เหล็งสุดใจ
62012002184 นายสุรชัย เจียมตน
62012002185 นายนัสทชัย มณียศ
62012002186 นายวัชระ สิงโส
62012002187 นายวิริยะ บุคคลากร
62012002188 นางสาวเอมิกา เสียงล้ํา
62012002189 นางสาวเอ็นนา เบ็ญไซด�อาลี
62012002190 นายวิวัฒน� บุญไพศาลดิลก
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62012002191 นางสาวนงลักษณ� นากบัวแก0ว
62012002192 นางสาวเบญจรัตน� ใจบาล
62012002193 นายฤทธิชัย ชอบผล
62012002194 นายพชร จีระวงค�พานิช
62012002195 นางสาวพนิดา คงชุ�มชื่น
62012002196 นางสาวนฤมล ศรีเจ0า
62012002197 นายชยานนท� ศรีวงค�
62012002198 นางสาวสุภชานันท� บุญรักษ�
62012002199 นายกานต� เรืองย้ิม
62012002200 นางสาวสุรางคณา แปลงดี
62012002201 นายสุกฤต ละยานนท�
62012002202 นางสาวพรนิพัทธ� ธรรมสูตร
62012002203 นางสาวกิตติยา ม่ังค่ัง
62012002204 นางสาวอุบล ปAนะสุข
62012002205 นางสาวศศิธร ดวงใจดี
62012002206 นายชญานนท� คล0ายปาน
62012002207 นายชัยอนันต� อุชพันธุ�
62012002208 นายธวัชชัย หาญณรงค�
62012002209 นางสาวดวงจันทร� แดงโชติ
62012002210 นายจตุพร พันธ�เสน
62012002211 นายวิภพ กลุ�มยา
62012002212 นางสาวกรองแก0ว พุกปาน
62012002213 นายธนากร มาเยอะ
62012002214 นายวรเชษฐ� เพชรสุข
62012002215 ว�าที่ร0อยตรีหญิงปุญญารัศม์ิ ธนพันธ�นนท�
62012002216 นางสาวเพ็ญนภา แก0วทรัพย�
62012002217 นางสาวจารุวรรณ มิตรเจริญ
62012002218 นางสาวอรนุช แซ�ต้ัง
62012002219 นางสาวณัฐนรี เมืองโคมพัส
62012002220 นางสาวเพ็ญนภา ทองนุ�ม
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62012002221 นางสาวชมัยพร ปAนาถา
62012002222 นางสาวศิริประภา พิมแสงทอง
62012002223 นางสาวนิตยา วิเชียรโชติ
62012002224 นายธงไท ครุฑกูล
62012002225 นายชัยภัทร ลอยอากาศ
62012002226 นายคเณศพงษ� สระทอง
62012002227 นางสาวจงดี จตุรนต�รัศมี
62012002228 นางสาวศิรินภา เพียพล
62012002229 นายพุฒิพงศ� ชาวประมง
62012002230 นายธเนศ ชูสุทน
62012002231 นางสาวดรัลพร ปราสุวรรณ
62012002232 นายศราวุธ จินดาสวัสด์ิ
62012002233 นางสาวกรรณิการ� บุญเนตร
62012002234 นางสาวพัทธนันท� ทิศนุ�น
62012002235 นายภูเบศ ฟูทะนันชัย
62012002236 นางสาวรสสุคนธ� แก0วเขียว
62012002237 นางสาวสุวินตรา คงเส0ง
62012002238 นางสาวชลดา พยอม
62012002239 นางสาวอัณณณัฏฐ� สีแตงสุก
62012002240 นางสาวสาวิตรี บาลี
62012002241 นางสาวรสสุคนธ� โพธ์ิเงิน
62012002242 นางสาวธมลวรรณ ชาญไชย
62012002243 นายสมภพ ตันติมาพาณิชย�
62012002244 นายอมรินทร วรรณา
62012002245 นายอโนชา พลับจ่ัน
62012002246 นางสาวอัญชนา แสงอ�อน
62012002247 นางสาวพนิดา วันเจียม
62012002248 นางสาวเกษมศรี โคกสลุง
62012002249 นายวนศักด์ิ เรียมริมมะดัน
62012002250 นางสาวนัยนา ผาละพัง
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62012002251 นายพงษ�พัฒน� สุขสําราญ
62012002252 นายณัฐพล สุริโย
62012002253 นางสาวจารุกัญญ� รุ�งเรือง
62012002254 นางสาวณัฐธิยาพร ดอนราษลี
62012002255 นางสาวอิสราภรณ� แสงสุวรรณ
62012002256 นางสาววลัยลักษณ� ภู�สุวรรณ�
62012002257 นางสาวสุหรรษา บุญทองสุข
62012002258 นางสาววาสนา ทองแจ0ง
62012002259 นางสาวจุฑามณี ปูZคําป@น
62012002260 นางสาวประทุมมาศ เหลาซ่ือ
62012002261 นางสาวณัชชา เห0งหุ0ย
62012002262 นางสาวญภา ออสุวรรณ
62012002263 นายรังศิวัสธ� อนันทิพัฒน�
62012002264 นางสาวภัณฑิรา ตาเทพ
62012002265 นางสาวบุญสิตา เกิดมีเงิน
62012002266 นางสาวกุสุมาลย� นุชนารถ
62012002267 นายบุญสม สมนึก
62012002268 นางสาวสลิลทิพย� พูนพันธ�
62012002269 นางสาวศรุตยา แดงประดับ
62012002270 นางพัชรี ใยสําลี
62012002271 นายทรงฤทธ์ิ ข�อยแก0ว
62012002272 นางสาวโชษิตา หอมดอก
62012002273 นางสาวพิมพ�ใจ วงษ�จีน
62012002274 นางสาวอมรพรรณ บุญสวน
62012002275 นายหฤษฎ� ทองอ�วมใหญ�
62012002276 นางสาวพัชนิยา ณวะสกุล
62012002277 นางสาวจิราพร ปานโต
62012002278 นางสาวมินตรา ขาวสอาด
62012002279 นายปAยวัฒน� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62012002280 นางสาวกันยารัตน� ภิลัยวรรณ
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62012002281 นายจิรันภัทร แสงเพ็ชร�
62012002282 นายฉัตรชัย หล0ากันหา
62012002283 นายทิวา ปาอินทร�
62012002284 นางสาวศศิธร จันทิมี
62012002285 นางสาวณัฐพิชญ�ชา บุตรอําภัย
62012002286 นางสาวสิริยากร แสงสุริยา
62012002287 นางสาวลักษิกา กันเกษร
62012002288 นายวุฒิชัย ภิกุลรัตน�
62012002289 นายดนุพล ยางBะ
62012002290 นางสาวศิริลักษณ� ไชยจันทร�
62012002291 นางสาวนิราวรรณ ธาระเวท
62012002292 นางสาวเทียมแข สอนสมบูรณ�
62012002293 นายอรุณเดช อยู�แก0ว
62012002294 นางสาวพิชชาภา วันอุบล
62012002295 นายวันชนะ ยาทรัพย�
62012002296 นางสาวธัญชนก จันทร�วิทัน
62012002297 นายโสภณ ศักดามี
62012002298 นายรณวร ใจตาบุตร
62012002299 นายธนากร บุญส�ง
62012002300 นางสาวกัญญณัช หนูหน�าย
62012002301 นางสาวเกษร ด�านเดิม
62012002302 นางสาวณภัค จิวเจริญ
62012002303 นางสาวบวรลักษณ� ชื่นชูเดช
62012002304 นางสาวรุ�งอรุณ นุชยา
62012002305 นายภานุวิชญ� ศรีศักด์ิเพชร
62012002306 นางสาวชุติมา เกตานนท�
62012002307 นางสาววรรณมาศ ขาวสอาด
62012002308 นายศิริวัฒนา รักสถิตกุล
62012002309 นางสาวพิมพ�ชนก วงษา
62012002310 นางสาววาสนา อิสาพรม
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62012002311 นางสาวศลัยรักษ� บรรดาลทรง
62012002312 นายธีรชัย อดิสสร
62012002313 นายศุภมิตร ดอนดง
62012002314 นายปAยะพงษ� แก0วกะรังจัน
62012002315 นายฐิติพงษ� จันทร�เทพ
62012002316 นางสาวกนกวรรณ ใสพลกรัง
62012002317 นางสาวเจนจิรา เรืองฤทธ์ิ
62012002318 นางสาวอัญชลี กุลสุวรรณ
62012002319 นายทวีศักด์ิ บํารุงสุข
62012002320 นางสาวปAยวรรณ ศิริรักษ�
62012002321 นางสาวนันทนา แสนแพง
62012002322 นายธนวัตร บุบผาพวง
62012002323 นางสาวโสภิดา มีสุข
62012002324 นางสาวเยาวลักษณ� เทศถมยา
62012002325 ว�าที่ ร.ต.สุริยา แดงมณี
62012002326 นายกรกฎ สีสวย
62012002327 นางสาวนภาลัย แก0ววงค�เวียน
62012002328 นายอิทธิพล วังสาร
62012002329 นางสาวจิราภรณ� พูนสง
62012002330 นางสาวธมลพรรณ คนธามาศ
62012002331 นางสาวณัฐนารี ศรีสมุทร
62012002332 นางสาวชัญญานุช คลังมี
62012002333 นางพรลภัส ไชยศิริ
62012002334 นางธนานันต� อองจําปา
62012002335 นางสาวชญานี สุภาพ
62012002336 นางสาวจงจิตร ผาดจันทร�
62012002337 นายศิริพงศ� ศรีสุวงค�
62012002338 นางสาวมัณฑนา แสนสด
62012002339 นายอนันท� ศิริศิลปI
62012002340 นางสาวธัญชนก โตBะนาค
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62012002341 ว�าที่ร0อยตรีอาบีดีน หะยีปA
62012002342 นางสาวกนกอร ดิษดี
62012002343 นายชัยณรงค� พ่ึงไพร
62012002344 นางสาวรุ�งรัศมี ดีเลิศ
62012002345 นายคณิตพัฒน� มีผิว
62012002346 นายนันธวัตย� เชียงทอง
62012002347 นางสาวสุไรนี สาแม
62012002348 นางสาวบีบีบาซีระห� ซาร�ยิด
62012002349 นายสมชาย มีลาภ
62012002350 นางสาวขจีรัตน� ภู�เกิด
62012002351 นายคุณานันต� เตมีย�
62012002352 นายเมทาวิณ วิชัย
62012002353 นายณัฐพงค� วิชายะ
62012002354 นางสาวสมฤดี นันทพันธ�
62012002355 นายพชรรัตน� บุญมี
62012002356 นายชาญวิทย� พงศ�จันทรเสถียร
62012002357 นางสาวเนตรชนก เพ็งสว�าง
62012002358 นางสาวไพรินทร� คําโพยนอก
62012002359 นางสาวพนิดา บัวหลวง
62012002360 นางสาวทิพภาพัน สมัครเขตร�การณ�
62012002361 นางสาวพัชราภรณ� เรืองสวัสด์ิ
62012002362 นางสาวเปมิกา จันทวรรณรัตน�
62012002363 นายวิษณุ วุฒิสาร
62012002364 นางสาวอารียา สุขเอี่ยม
62012002365 นายนภดล บุนนาค
62012002366 นายประดิษฐ� อ่ําสมบูรณ�
62012002367 นางสาวศรีสุฎา หงษ�สระคู
62012002368 นางสาวอักษราภัค ปานทอง
62012002369 นางสาวณัฐธิดา พรหมจันทร�
62012002370 นายภาณุพงษ� ฟูจักรคํา
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62012002371 นางสาวชินธัญญา บํารุง
62012002372 นางสาวสุธีกานต� ม่ิงขวัญ
62012002373 นายอุภัยภัทร เสาะแสวง
62012002374 นายเตรวิชณ� ชัมภูทะนะ
62012002375 นางสาวฉัตรฑริกา อุษณะอําไพพงษ�
62012002376 นางสาวป@ทมา เอี่ยมสําอางค�
62012002377 นายธีรเดช จันทร�เพ็ญ
62012002378 นางสาววรรณนิภา พรหมงาม
62012002379 นายเทวา กองหาโคตร
62012002380 นางสาวอุษารัตน� จวงครุฑ
62012002381 นายวรรณสาตร� เปMยสาตร�
62012002382 นางสาวมณีรัตน� ย้ิมแย0ม
62012002383 นายสนธยา โสภี
62012002384 นายฉัตรชัย พัดชู
62012002385 นายประกาศิต ศรีกัณฑา
62012002386 นายพิทักษ�กรณ� ดาดก
62012002387 นางสาวจิราวรรณ ปานแดง
62012002388 นางสาวมนันญา ป@ญญาคง
62012002389 นายธนัท สาระสิทธ์ิ
62012002390 นางสาวตวิษา บัวแย0ม
62012002391 นางสาวนูรไอย�นี มาหิเละ
62012002392 นางสาววนาลี อ�อนนุ�ม
62012002393 นายสุรศักด์ิ หว่ันอินตา
62012002394 นางสาวนิศารัตน� เพ่ิมทอง
62012002395 นายธวัชชัย วงศ�ทองดี
62012002396 นางสาวสรรพสรณ� ก0อนแก0ว
62012002397 นางสาวศิริรัตน� มาเนียม
62012002398 นางสาวชฎาพร บุญเพ็ง
62012002399 นางสาวอาริษา บุญธรรม
62012002400 นายวีรภัทร สุรินทราบูรณ�
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62012002401 นางสาวกัญจน�ณมล ฤทธ์ิประวัติ
62012002402 นายธนกรณ� สีตลรัศมี
62012002403 นายธนพงศ� แนบเนียน
62012002404 นายศุภกฤษ คําไทรแก0ว
62012002405 นายคมกฤษ ช�างหล�อ
62012002406 นางสาวเสาวลักษณ� หลวงพงษ�
62012002407 นางสาวเบญจมาศ มัฆวาฬ
62012002408 นางสายใจ พิกุลขาว
62012002409 นายกิตติคุณ พูดเพราะ
62012002410 นางสาวพิมพ�ชนก บัวโรย
62012002411 นายพรหมพิริยะ สิทธิวงศ�
62012002412 นางสาวกมลชนก หลงเชิง
62012002413 นางสาวแสงกาญจนา ทับทวี
62012002414 นางสาวกฤษณา คําทอง
62012002415 นางสาวศุภิษา จอมเกิด
62012002416 นางสาวสุพรรณี มินเจริญ
62012002417 นายสุทธิลักษณ� เนตรสุนทร
62012002418 นางสาวพิไลวรรณ พันต�าย
62012002419 นางสาวนรีรัตน� นาคกรอง
62012002420 นางสาวจิตติมา โคยามา
62012002421 นางสาวณัฐพร ดาวเรือง
62012002422 นางสาวชัชฎา ม่ิงประเสริฐ
62012002423 นายเนติธร ถนอมพงษ�ชาติ
62012002424 นายอภิภพ หลวงมาลัย
62012002425 นายธนัท ประภารัตน�
62012002426 นางสาวเกษร สินเธาว�
62012002427 นางสาวสุชาดา นาท�ม
62012002428 นางสาวอรกัญญา ลิ้มกัลยกร
62012002429 นางสาวสุภาพร ผลดี
62012002430 นายณฐภัทร โอดจิตร�
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62012002431 นางสาวยุพาวดี ศรีตอง
62012002432 นายอนุพงษ� อิ่มเอิบ
62012002433 นางสาวเจนจุรา เชิดกาย
62012002434 นายกิตติวัฒน� พงศ�ภัทรศิริกุล
62012002435 นายรัตนพล เงินยวง
62012002436 นายกรกฤษ อิทธิโพธิรัตน�
62012002437 นายจีรยุทธ ไกรรักษ�
62012002438 นายอิทธิฤทธ์ิ ทิพย�พินิจ
62012002439 นางสาวธัญธิกา บางม�วง
62012002440 นางสาวนิตยา ตะโกใหญ�
62012002441 นางสาวสิริญญา ไชยวุฒิ
62012002442 นายธราดล เธียรพิบูลย�
62012002443 นางสาวจริญญา ดําเนินคุณากร
62012002444 นางสาวทิพวรรณ ปานเอม
62012002445 นางสาวชณากานต� สุยะหน�อ
62012002446 นางสาวสิรินุช คงรักษา
62012002447 นายอิมรอน เหมแก0ว
62012002448 นางสาวมุกรินทร� วันศุกร�
62012002449 นายกิตติศักด์ิ ถ่ัวทอง
62012002450 นายสกุลรัตน� เสรีพิทยารัตน�
62012002451 นางสาวอรอนงค� มาตรแท�น
62012002452 นางสาวพัชราภรณ� โอชติน
62012002453 นางสาวลลิตา เจริญวัฒน�ลิตกุล
62012002454 นางสาววิชุตา ศรีภิญโญ
62012002455 นางสาวฐานิดา จันทร�ธิ
62012002456 นางสาววราภรณ� อินแฝง
62012002457 นางสาววราภรณ� วิวัฒน�รุ�งนภา
62012002458 นายณัฐวุฒิ วรรณคํา
62012002459 นางสาววรัญญา ประทุมรัตน�
62012002460 นางสาวจุฑาทิพย� บุญชิต
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62012002461 นายราชศักด์ิ ทองน0อย
62012002462 นางสาวจอมสุรางค� วรจําปา
62012002463 นางสาวสิริพิชญา บุญเพ่ิม
62012002464 นางสาวดัลลัชวรรณ มุสิกสุตร
62012002465 นางสาวเกวลี หลงผดุง
62012002466 นางสาวกชมล สุขสุนทรีย�
62012002467 นางสาวกัญพัฒนฉัตร สุวรรณรัตน�
62012002468 นางสาวจันทร�ทิมา ทองหล�อ
62012002469 นางสาวรัตติญา ทิพสม
62012002470 นางสาววรรณา รัตนะดี
62012002471 นายนาวิน จานวันดี
62012002472 นายธนพงศ� โสภาวัฒน�
62012002473 นางสาวกชพร เฉลิมพล
62012002474 นางสาวภัทรวดี มานะชํานิ
62012002475 นางสาวมธุรส มัทมิฬ
62012002476 นางสาวจุฑารัตน� แสงนิล
62012002477 นางสาวสุจีรา แก�นทอง
62012002478 นายอนุสรณ� ธรรมจันตา
62012002479 นางสาวณัฐธิดา จิตร�เที่ยง
62012002480 นางสาวสลิตา ผาเลิศ
62012002481 นางสาวจุฑามาศ ประคํามา
62012002482 นางสาวสุมานา สังข�เพ็ชร
62012002483 นางสาวผกาวรรณ ใจหลวง
62012002484 นายอรรถชัย เพ็ชนิล
62012002485 นายอนวัช ฉายสุวรรณ�
62012002486 นางสาวธิดารัตน� จันทรัตน�
62012002487 นางสาวธิดารัตน� กาฬภักดี
62012002488 นายมะรูเด็ง อีแต
62012002489 นายชินวัฒน� กันฤกษ�
62012002490 นางสาวพรรณี เขียวสา
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62012002491 นายเนติกร ทาเวียง
62012002492 นายนัฏพร แซ�เอี้ย
62012002493 นางสาวชนกานต� เย็นมนัส
62012002494 นางสาวสิรินยา ศรีคําตําบล
62012002495 นางสาวสุภาวดี พุ�มพวงแก0ว
62012002496 นายสันติ ศิลปIชัย
62012002497 นางสาวรัชดา พรามสําโรง
62012002498 นางสาวธัญญรัตน� ดีเวช
62012002499 นายวันชนะ ชมนาวัง
62012002500 นายเมธา ศักดามินทร�
62012002501 นายอุกฤษฎ์ิ หนูอุไร
62012002502 นายวัชรา รัตนคช
62012002503 นายวัชระ สุขเกษม
62012002504 นายวรศักด์ิ ชนะจิตต�
62012002505 นางสาวอรทัย จันทร�ชุ�ม
62012002506 นางสาวชุติมา หาญเสนา
62012002507 นางสาวพิญานันท� สกุลทอง
62012002508 นางสาวเพชญ�วรา สุนทรอําพล
62012002509 นายศุภชัย แก0วขจัด
62012002510 นางสาวอุไรวรรณ เพชรกล0า
62012002511 นางสาวประภาพรรณ จินจํา
62012002512 นางสาวปAยะพร หัสดี
62012002513 นางสาวพัชริดา บุญเศษ
62012002514 นางสาวสุกาญจนา เนตรแสง
62012002515 นางสาวนภัสร อารมณ�
62012002516 นายอาชวิน จันทร�แก0ว
62012002517 นางสาวอภิญญา บูรณ�เจริญ
62012002518 นายศักรินทร� นนสะเกต
62012002519 นางสาวหฤทัย ฟ@กอร�อย
62012002520 นางสาวบุษยา บางเวียง
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62012002521 นางสาวพัชรี พันธุกุล
62012002522 นางสาวนงลักษณ� สักขาพรม
62012002523 นางสุพัตรา สุวรรณศิลปI
62012002524 นายวานิตย� หอมขุนทศ
62012002525 นายยุทธนา ศรสันต์ิ
62012002526 นางสาววลัยพร ปทาน
62012002527 นางสาวมาราตรี เมืองจินดา
62012002528 นางสาวอัญชลี สุขเสือหึง
62012002529 นายลือชา คมขํา
62012002530 นายเทวาฤทธ์ิ ต0นพรม
62012002531 นางสาวเบ็ญญทิพย� เย็นรัมย�
62012002532 นางสาววรรณกร ไพรสา
62012002533 นายณัฐดนัย อินเปMLย
62012002534 นางสาวจุรีพร สุขเกษม
62012002535 นางสาวณีรนุช เสนขวัญแก0ว
62012002536 นางสาวจีราภรณ� ดองโพธ์ิ
62012002537 นางสาวศิริลักษณ� แหวนทองคํา
62012002538 นางสาวอัสมาร� สุขะเกศ
62012002539 นางสาววรัตถ�ภัค ฟูเต็มวงค�
62012002540 นางสาวกัญจน�ชญา ศรีนาค
62012002541 นางสาววิรยา สุภะคะ
62012002542 นายอรรถพล โคตรโนนกอก
62012002543 นางสาวเกศกนก บุญเพ็ง
62012002544 นางสาวบุญชู เสือเดช
62012002545 นางสาวสุวิมล เขียวมา
62012002546 นางสาววริษยา หะสิตะ
62012002547 นางสาวสุนันทา ใจตรง
62012002548 นางสาวปริชาติ บัวสี
62012002549 นายคมสันต� กาบคําบา
62012002550 นางสาวชยาภรณ� เกมสวัสด์ิ
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62012002551 นางสาวสลิลทิพย� ศิริผัด
62012002552 นางสาวพวงเพชร หาสูญโม
62012002553 นางสาวมาริสา ไสวชีววงศ�
62012002554 นายสมภพ วงษ�พระจันทร�
62012002555 นายพงศพัศ อรอินทร�
62012002556 นางสาววิริยาภรณ� ศรีตันหยง
62012002557 นายธีรวุฒิ ศรีวิชัย
62012002558 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย�
62012002559 นายมนัสชัย ทองน0อย
62012002560 นายปริวัติ อภัย
62012002561 นายวิรัชกฤตย� พุฒิคณาภรณ�
62012002562 นางนราศรี เฟWPองฟู
62012002563 นายธนวุฒิ ภูชาดา
62012002564 นายศรัณย� ลําเต็ม
62012002565 นายศุภชัย หม�อมงาม
62012002566 นางสาวอทิวราห� ทุยพูล
62012002567 นายเจนวิทย� โกนบาง
62012002568 นางสาวสริษษา เดชา
62012002569 นางสาวอนันตาพร โสอิน
62012002570 นางสาวอรุณี นันตะมาตร
62012002571 นายธฤษณุ ศรีโพนทอง
62012002572 นายอนุศักด์ิ สุขเวช
62012002573 นางสาวณฐกร ช�วยเนียม
62012002574 นางสาวดุจเดือน แสนแก0ว
62012002575 นายคณิศร มีเดช
62012002576 นางสาวณัฏฐณิชา คํามี
62012002577 นายธนกร พรมอาภัย
62012002578 นายสุบรรณ มาฉิมมี
62012002579 นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
62012002580 นางสาวศิริพร นามาบ
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62012002581 นายวิทยา แมลงภู�
62012002582 นางสาวรุ�งนภา แสนมนตรี
62012002583 นางสาวสุนิสา อ�วมทอง
62012002584 นางสาวธนาภรณ� เทพมง
62012002585 นางสาวกันย�สินี มีศาสตร�
62012002586 นายธีรยุทธ ศรียูเปQา
62012002587 นายวิทยา แดงอร�าม
62012002588 นางสาวแพรวพลอย ภูรัต
62012002589 นางสาววาสนา คงรัศมี
62012002590 นายธีรยุทธ อินตBะ
62012002591 นางสาวศุภลักษณ� เลขลักษณ�
62012002592 นายพิจักษณ� เดชปรารมย�
62012002593 นางสาวธิดารัตน� เดชห0วยไผ�
62012002594 นางสาวรังสิมา พุ�มโต
62012002595 นางสาวธิดารัตน� กมลณรงค�
62012002596 นางสาวสุภัสสร ธรรมสอน
62012002597 นางสาวเจนจิรา ธนันชัย
62012002598 นายสราวุฒิ สุทธิพุต
62012002599 นางอรวรรยา เทวะประทีป
62012002600 นางสาวชนกนันท� ประกิตเจริญสุข
62012002601 นางสาวสาธิตา ชัยสุทธินันท�
62012002602 นายวุฒิศักด์ิ รังษี
62012002603 นางสาวพิมพ�นภา เทพย�จันทร�
62012002604 นางสาวธัญญา ประสพศิลปI
62012002605 นางสาวชลิตา ชินวงษ�
62012002606 นางสาววิจิตรา สุทธิต้ัง
62012002607 นายวิชVุตร� กิมสุวรรณ
62012002608 นางสาวกัญญาณัฐ ปรีชา
62012002609 นางสาวมณีวรรณ น0อยดัด
62012002610 ว�าที่ร0อยตรีหญิงจิราภา ศิลปชัย

หน0า 87 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012002611 นางสาวนิภาพร เดชรักษา
62012002612 นางสาวสุภาพร แก�นหงษ�
62012002613 นายวิพากย� สุวรรณกูฏ
62012002614 นางสาววรัญญา พันธุรัตน�
62012002615 นางสาวสุณิสา ชนะวงษ�
62012002616 นางสาวสุธาสินี วิลาสรังสรรค�
62012002617 นายอทิศ ตุ�นคํา
62012002618 นางสาวนิภาพร รู0หลัก
62012002619 นายอนุชา สิงห�เรือง
62012002620 นายบรรณรัฐ แสงบุญ
62012002621 นายศักรินทร� พิมสาร
62012002622 นางสาวเมธินี ศรีสุดดี
62012002623 นางสาวฤทัย กรุณกิจ
62012002624 นางสาวนภาพร ชะม0อย
62012002625 นายวีระยุทธ คําวงษ�
62012002626 นายอนุพงษ� ครุฑน0อย
62012002627 นายนัทธพงศ� ใหม�คามิ
62012002628 นางสาวธนพร ปะวัลละ
62012002629 นางรุ�งนภา แช�มช0อย
62012002630 นางสาวสาธิตา ละเลิง
62012002631 นางสาวลดาฐินันท� ทัศวงษ�
62012002632 นายภัทรกร ภารา
62012002633 นางสาวสมฤดี มหาคามินทร�
62012002634 นางสาวสุภาพร แดงจีน
62012002635 นางสาวสุทธิดา เดชจุ0ย
62012002636 นางสาวเกษรินทร� ย้ิวแตร0น
62012002637 ว�าที่ ร.ต.ปAยะนัฐ ชิ้นพงค�
62012002638 นางสาวธัญชนก ฝอยต้ิน
62012002639 นางสาวพนัชกร บุญขันธ�
62012002640 นางสาวพลอยไพลิน สันหา
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62012002641 นางสาวชลธิชา เกษสวาสด์ิ
62012002642 นางสาวณิชารีย� ไกรฤกษ�
62012002643 นางสาวฐิติมา โตวงษ�
62012002644 นางสาวภาวิณี คงเมืองแท0
62012002645 นางสาววรวัลย� ต้ังจิตพุทธพงศ�
62012002646 นางสาวสาวิณี ชายวิชัย
62012002647 นางสาวศิริกมล ธนะโสภณ
62012002648 นายธีรบูรณ� พิริยะบุญคํา
62012002649 นายชัชชัย ทองชาติ
62012002650 นายภาณุวัฒน� แซ�ป@ง
62012002651 นายประกฤษฎ์ิ บุญจันทร�
62012002652 นางสาวพิมพ�ชนก คลังแสง
62012002653 นายสิทธิชัย เมืองฤทธ์ิ
62012002654 นางประภา ไชยนาม
62012002655 นายวัชรพล ปราบวิลัย
62012002656 นางอมรา น0อยการุณ
62012002657 นายทศพล พิลึก
62012002658 นางญาริญยดาฏ� ขุนพานเพิง
62012002659 นางสาววีนัส จันทร�หฤทัย
62012002660 นายยุทธนา แสนชัยวงษา
62012002661 นางสาวโฉมสุดา ชีชนะ
62012002662 นายปริญญา บุตรนามรักษ�
62012002663 นายพงศ�ธร ก0านอินทร�
62012002664 นางสาวนุชนาฎ ดวงลูกแก0ว
62012002665 นางสาวจีรวรรณ ราชจินดา
62012002666 นายรัตน พัฒนาอารีกุล
62012002667 นายธีรศักด์ิ โพธ์ิม�วง
62012002668 นางสาวกรรณิการ� พฤกษะวัน
62012002669 นางสาวปรางทิพย� คดคง
62012002670 นางสาวธิดารัตน� ลักษมัน
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62012002671 นางเทียมจันทร� เจริญใจ
62012002672 นางสาวพิชสินีย� พรหมแก0ว
62012002673 นางณัฐยา สุวรรณดี
62012002674 นางสาวทิพวรรณ สวนทอง
62012002675 นางสาวสุทัชชา ราชสีห�
62012002676 นางสาวธารณา เติมบุญ
62012002677 นางสาวปานตะวัน พลจันทร�
62012002678 นางสาวหัทยา จันทร�ตา
62012002679 นางสาวจุฑามาศ นาคสุข
62012002680 นายจิรพงศ� เพชรประดับ
62012002681 นายจาตุรนต� ภูสามารถ 
62012002682 นายอนุวัตน� เสลานอก
62012002683 นางสาวขวัญชนก เนียมสวย
62012002684 นางสาวกมลวรรณ วงศ�สุวรรณ
62012002685 นางสาวสกุลรัตน� ชัยวงศ�
62012002686 นางสาวกาญจนา ด0วงนิล
62012002687 นางสาวศิวนาถ สะขะโล
62012002688 นางสาวณัฐชา เมืองฤทธ์ิ
62012002689 นางสาวอามีนะ วงแหวน
62012002690 นายสิริเดช พรมเสนะ
62012002691 นางกนกภัคย� ขุมประเสริฐ
62012002692 นางสาวดารินกร มีชํานาญ
62012002693 นางสาวกัลยาณี พิมพ�แหวน
62012002694 นางสาวภัทราพร สุขสําราญ
62012002695 นายอภิชาติ หิรัญวิทย�
62012002696 นายทศวรรษ จันทร�นุ�น
62012002697 นายเกรียงไกร เอกเก้ือบุญ
62012002698 นายดิศย�พงศ� เพ่ิมดี
62012002699 นางสาวฆรวัณณ� หินผา
62012002700 นายอรรถสิทธ์ิ บุญโสม
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62012002701 นายธนธัช ยศประดับ
62012002702 นายวิทยานนท� กูบกระบี่
62012002703 นายประชาสิทธ์ิ แสงรัตน�
62012002704 นายชาญณรงค� นิ่มโอ
62012002705 นางสาวสุธิษา ฤทธ์ิถาวร
62012002706 นายฤทธิเกียรติ ศรีมุข
62012002707 นางสาวอุทุมพร ใหม�เอี่ยม
62012002708 นางสาวตริษา วงศ�เมือง
62012002709 นางสาวเนตรนภา บัวเบิก
62012002710 ว�าที่ ร.ต.หญิงรสิตา นาคพิพัฒน�
62012002711 นางสาวทิพานัน ขวัญศรีเพ็ชร
62012002712 นางสาวหทัยพันธน� วงษ�ษา
62012002713 นางสาวสุรีรัตน� จันทนารักษ�
62012002714 นายปAยะพงษ� ปAงเมือง
62012002715 นางภัทธิศา ทํารงค�รัตน�
62012002716 นางสาวเพ็ญนภา เขินไพร
62012002717 นางสาวชวัลนุช อินใบ
62012002718 นางสาวนันทิตา ทําทอง
62012002719 นายพลวิศิษฏ� เพ่ิมทองคํา
62012002720 นางสาวศุภิสรา แนบเนียน
62012002721 นางสาวอรุชา แดงวิสุทธ์ิ
62012002722 นางสาวธนธรณ� ง้ิวแดง
62012002723 นางสาววิไลวรรณ แก0วบุญทอง
62012002724 นายก0องเกียรติ กลักดวงจิตต�
62012002725 ว�าที่ร0อยตรีกฤตชญา เสตะพันธ�
62012002726 นายณัฐวัตร� จันทร�ทา
62012002727 นางสาวสุประวีณ� ปAติชาไพบูลย�
62012002728 นายพงศธร บุญเครือ
62012002729 นางสาวชาลิณี วรกิจสมบูรณ�
62012002730 นางสาวอุไรวรรณ หันวิชัย
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62012002731 นางสาววราพร แสงโต0
62012002732 นางสาวณัฐฐาพร สง�าสันเทียะ
62012002733 นายสุรเชษฐ� กุหลาบสวัสด์ิ
62012002734 นางสาวณัฎฐญา สุขประเสริฐ
62012002735 นางสาวพนิตกานต� ร0อยบาง
62012002736 นายเมธา มุสตาฟา
62012002737 นางสาวสายฝน อัศจรรย�
62012002738 นางสาวทศวรรณ บุตรดี
62012002739 นายไพบูลย� ครโสภา
62012002740 นางสาวอังคณา อุ�นรุ�งโรจน�
62012002741 นายนพฤทธ์ิ แผนสมบูรณ�
62012002742 นายคณิน ผลวิเศษ
62012002743 นางพรสวรรค� พุ�มเข็ม
62012002744 นางสาวปวีณา มอญรัมย�
62012002745 นางสาวสุพรรณี หนูรักษ�
62012002746 นายธีระศักด์ิ เดินแปง
62012002747 นางสาววิไลจิตร สงวนรัมย�
62012002748 นางสาวทิพวรรณ ทองเล�ม
62012002749 นางสาวกัณฐิกา เพ็งพา
62012002750 นายภาณุพงศ� ก0อยวง
62012002751 นายอนุชา ป@นสาร
62012002752 นายทัชชล จารุกุลโกเมธ
62012002753 นางสาวอาทิตยา โสภาหอม
62012002754 นายนฤชัย บุญเนตร
62012002755 นางสาวเฟWPองฤทัย ศรีเมือง
62012002756 นางสาวนุชนารถ เสนชัย
62012002757 จ.ส.ตนิพนธ� ประทุม
62012002758 นายเทพพรชัย ประเสริฐรุ�งโรจน�
62012002759 นางสาวขวัญพ�ตะวัน นครศรี
62012002760 นายพิพัฒน�พล เล็นปZาน
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62012002761 นางสาวณิชารีย� แดงสุวรรณ�
62012002762 นายธนบดี เจริญชัยสุขสม
62012002763 นางสาวกาญจนา มายะนันท�
62012002764 นางสาวกุลศิริ เวียงนาค
62012002765 นางสาวฐิตารีย� แก0วคง
62012002766 นายธนวัฒน� รู0ดี
62012002767 นายนุรสลี มณีรัมย�
62012002768 นางสาวกันยา โพทอง
62012002769 นางลภัสรดา ศรีอ่ําดี
62012002770 นายพุทธิพงษ� สารพุทธิ
62012002771 นายธณากรณ� เหมือนหนู
62012002772 นางสาวสุพดา น้ําเต0าทอง
62012002773 นางสาวพิมพ�ชนก แก0วน0อย
62012002774 นายสุวิโรจน� แก0วห�อทอง
62012002775 นางสาวณัฐนิชา พันธ�เอม
62012002776 นางสาวพรพิมล ดุนสุข
62012002777 นายวชิรวิทย� นรสิงห�
62012002778 นางสาวศิริมา เอี่ยมอร�าม
62012002779 นางสาวกานต�ธิดา ฟองแพร�
62012002780 นางสาวภารดี รุนเฉ่ือย
62012002781 นายชวณัฐ ชื่นโกมล
62012002782 นางสาวเพ็ญนรินทร� สีจันโท
62012002783 นางสาวปุณณสิริน ที่หอคํา
62012002784 นางสาวกรรภิรมย� อัญญโพธ์ิ
62012002785 นางสาวระพีพร หงษ�วิไล
62012002786 นางสาวน้ําหวาน จันทาทัพ
62012002787 นางสาวฐิติชญา เรืองมณียา
62012002788 นายเกียรติคุณ โฉมเฉลา
62012002789 นางสาววรรณิตา นามเงิน
62012002790 นางสาวชนิกา บรรจบ
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62012002791 นางสาวกมลชนก พรามจร
62012002792 นายสุรัตน� โสขะรัตน�
62012002793 นางสาววรรณงาม ตาบุดดา
62012002794 นางสาวสุนิตา แซ�อึ้ง
62012002795 นางสาวณัฐพร อิ่มสบาย
62012002796 ว�าที่ร0อยตรีสุพจน� แตงอ�อน
62012002797 นางสาวเสาวรส โชติชัย
62012002798 นางพรรณี นะวันสิน
62012002799 นายกิตติ แก0วดู
62012002800 นางสาวสตรีรัตน� ศิริแสง
62012002801 นางสาวกิตตินภา ภารสงวน
62012002802 นางสาวธีรดา สายสินธุ�
62012002803 นางสาวนรารัตน� หนูสิงห�
62012002804 นางสาววิไลวรรณ ระติกุล
62012002805 นางสาวภริญณิภัทร� ภิญโญขวัญ
62012002806 นางสาวต�วนอามีเนาะ ไซยิดมูฮําหมัด
62012002807 นายภูวนาถ เก้ือกูล
62012002808 นายมรรควิทย� โสพุดอ�อน
62012002809 นางสาวนิจวรีย� เกลี้ยงกลิ่น
62012002810 นายยงยศ ศรีคราม
62012002811 นายณัฐพล ใจหลัก
62012002812 นายกฤษณพงษ� ทรัพย�เสนีย�
62012002813 นางสาวรัตน�ติยา มูลไชยะ
62012002814 นางสาวอรอนงค� พิมพ�ศรี
62012002815 นางสาวทิพย�วรรณ เตชรัตน�
62012002816 นางสาวอัจจิมา เสลาฤทธ์ิ
62012002817 นางสาวพิมพร พันดวง
62012002818 นายอดิชัย โกยรัมย�
62012002819 นายสุชาติ เก�าราชการ
62012002820 นางสาวหัสดี เมษา
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62012002821 นางสาวรุ�งนภา เฟWองแก0ว
62012002822 นางพนิตา เย็นวัฒนา
62012002823 นางสาวนัฐกาญจน� โตไดย�
62012002824 นางสาวกรสวรรค� เศษภักดี
62012002825 นายสายัน พรหมทอง
62012002826 นางสาวรัตนรัตน� สิริรัฐเตชาภัทร�
62012002827 นางสาวปาริฉัตร ทิพย�สม
62012002828 นางสาวณัชชาภัทร ดีพงษ�
62012002829 นางสาวสุรางค�รักษ� อินทร�อ่ํา
62012002830 นายปุณยวีร� น�วมจิตร
62012002831 นายอนุสรณ� หว�างตะกุล
62012002832 นางสาวจุฑามาศ ลิ่มหุ�น
62012002833 นางสาวณิชากร เจริญผล
62012002834 นางสาวจิราวรรณ พุฒนิสัย
62012002835 นางสาวสายฝน เมฆเกลื่อน
62012002836 นายรัฐพงษ� สมชัย
62012002837 นายนวพล อินทวงศ�
62012002838 นางสาวสุวนันท� คงชาลี
62012002839 นายธีรโชติ เหล็กทะเล
62012002840 นางสาวศิริวรรณ ศิริเนตร
62012002841 นางสาวกิตติยา บุญรอด
62012002842 นายฉัตรจพงษ� อะรินแปง
62012002843 นางสาวรุ�งนภา พรมใจ
62012002844 นางสาวอัญชลี บุญเมือง
62012002845 นายธีรวัตร นาควิจิตร�
62012002846 นางสาวฐิตารีย� ชาดา
62012002847 นางสาววิรดา แช�มโสภา
62012002848 นางสาวกฤติยา สุวรรณรัตน�
62012002849 นายฉัตรมงคล พรกวีรัตน�
62012002850 นางสาววิไลลักษณ� ดิษทนง

หน0า 95 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012002851 นางสาวทิพย�รัตน� พรหมจันทร�
62012002852 นายวรพล เอี่ยมคง
62012002853 นายภูวดล ขาวขํา
62012002854 นางสาวธัญญ�นิภา นุชสุข
62012002855 นายเมธัส ล้ําเลิศ
62012002856 ว�าที่ ร.ต.วิชัย เทพสนิท
62012002857 นางสาวอรัญญา พิลา
62012002858 นางสาวฐิติพร หม่ืนใจ
62012002859 นางสาวมนันญา กิตินาม
62012002860 นายคณชัย นาคจีนวงศ�
62012002861 นางสาวอุไรวรรณ เพชรพูน
62012002862 นางสาวป@ณณภัทร สิมมะลี
62012002863 นางสาวเอษา อมรประเสริฐ
62012002864 นางสาววริศรา พรมโสภา
62012002865 นางสาวปริยาภา เมืองม่ังค่ัง
62012002866 นายพีรวัฒน� พุฒธรรม
62012002867 นายบรรพต สกุลกู0ชวโรจน�
62012002868 นางสาวสุพรรษา แปQนประเสริฐ
62012002869 นายปรัชญา การะเกษ
62012002870 นายกฤษฎาภรณ� ทองเกียว
62012002871 นางสาวโสภิตตา นิลสนธิ
62012002872 นายประธาน ภารสงวน
62012002873 นางสาวป@ทมา เปลี่ยนเปรม
62012002874 นายยุทธการ อรรถวิล
62012002875 นายมาวิร เกตุจําปา
62012002876 นางสาวพิมพ�ชนก พิษณุนาวิน
62012002877 นางสาวปสุตา สมเสมอ
62012002878 นายนรินทร ล0อไป
62012002879 นางสาวพรพิมล มะลิลา
62012002880 นายอธิบดี พลกันยา
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62012002881 นายพิศ นิลสุข
62012002882 นางสาวศิริพร วงษ�กล่ํา
62012002883 นายศักรินทร� จวนสาง
62012002884 นางสาวนิชานันท� เงินย่ิงสุข
62012002885 นางสาวสโรชา กระตุดเงิน
62012002886 นายอดิศักด์ิ ทองทา
62012002887 นางสาวภัทราพร แก�นแดง
62012002888 นายสันติรักษ� สาบุ�ง
62012002889 นายสุเมธ แซ�เอี๊ยว
62012002890 นางสาววริยา ป@ญญาบุตร
62012002891 นายชัยวัฒน� เทียนทอง
62012002892 นายราชศักด์ิ กําแพงแก0ว
62012002893 นางสาวสาริกา ผุยลา
62012002894 นายวุฒิพงศ� ชํานาญกิจ
62012002895 นายอภิรักษ� วังแก0ว
62012002896 นายไพรัตน� มูลทะสิน
62012002897 นายอัครเดช นาวารัตน�
62012002898 นางสาวอารีญา วังซ0าย
62012002899 นางสาวชลิตา ศรีสมยง
62012002900 ว�าที่ร0อยตรีสุธีร� ผลแสงสี
62012002901 นายปฏิญญา โสดาศักด์ิ
62012002902 นางสาวเพ็ญพร งามขํา
62012002903 นายสุริยา เจนการ
62012002904 นายชยกร สุดใจ
62012002905 นางสาวพิมวิภา รักษาผล
62012002906 นางสาวนูรไอณีย� บินดอเลาะ
62012002907 นายจิรภัทท� เข่ือนคง
62012002908 นางสาวจุรีพร มะลิโพธ์ิกลาง
62012002909 นางสาวปฐพร โพธ์ิมาก
62012002910 นายภัครพงศ� น0อยนาค
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62012002911 นางสาวสุนันทา สุวรรณมงคล
62012002912 นายณัฐกานต� สวัสด์ิเดช
62012002913 นางสาวฮาซาหนBะ ฤทธ์ิโต
62012002914 นายทรงวุฒิ ชิดประสงค�
62012002915 นางสาวณัฐญาภรณ� ใหญ�โต
62012002916 นางสาวเมธากานต� โกศลดิลกกุล
62012002917 นางสาวกมลทิพย� มาลัยทอง
62012002918 นางสาวสุวรรณา ศรีราณี
62012002919 นายวุฒิชัย ซ0วนลิ่ม
62012002920 นายภากร คูหามุข
62012002921 นางสาวศุภลักษณ� เทียนไชย
62012002922 นางสาวดรุณี พันธุ�คุ0มเก�า
62012002923 นายหัตถการ มีแม�นวิทย�
62012002924 นางสาวณัฏฐวรรณ� แก0วดี
62012002925 นายภัทรพล นัตถิวัน
62012002926 นางสาวสุรีรัตน� แก0วดอนรี
62012002927 นางสาวจุฑามาศ เดชผิว
62012002928 นายณัฐพล ลักษณะ
62012002929 นายอัษฎา สุยะ
62012002930 นางสาวสุนารี วิสัย
62012002931 ว�าที่ร0อยตรีอภิชาติ ชาญวิชัย
62012002932 นายวีรพงษ� ขันทะลักษณ�
62012002933 นางสาวจิราพร บุญหนา
62012002934 นางสาวมะลิจันทร� โคตุเคน
62012002935 นางสาวบุษยมาศ ศรีดี
62012002936 นางสาวสุนิสา ขุนทองไฝ
62012002937 นายพงศกร แพรพันธ�
62012002938 นายจิตติพงษ� พุ�มหนองเปRด
62012002939 นายพงศกร สันทัด
62012002940 นายเจริญ ผุดผ�อง
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62012002941 นางสาวภัสสร คําพิลา
62012002942 นายจตุรนต� ล0อมทอง
62012002943 นายณรงค�ศักด์ิ พันต�าย
62012002944 นางสาววาสนา ธรรมพันธ�
62012002945 นายอิสรานุวัฒน� ชัยชนะ
62012002946 นายพันธุ�ศักด์ิ เทพา
62012002947 นางสาวเจนจิรา ละออง
62012002948 ว�าที่ร0อยตรีกิตติคุณ ชวลิตวิโรจน�
62012002949 นางสาวณัชญ�ธนัน ชูราศรี
62012002950 นางสาวป@ณญาวีย� ขวัญแก0ว
62012002951 นางสาวทิพวรรณ� คนหลัก
62012002952 นางสาวกนกพร ทาบุบผา
62012002953 นางสาวพัชรีพร แก0วฉวี
62012002954 นางสาวสุพร ธนกิจศุภนันท�
62012002955 นางสาวธัญชนก ปAมแก0ว
62012002956 นางสาวป@ทมาวดี นะแก0ว
62012002957 นายฉัตรพล อสุนีย� ณ อยุธยา
62012002958 นางสาวปาริชาติ ฟ@นไร�
62012002959 นายชวาลา บุญมี
62012002960 นางสาวจุฑามาศ ราชสีมา
62012002961 นางสาวปรียาพร แซ�กง
62012002962 นางสาวณิชชารัช กลิ่นสุข
62012002963 นางสาวเมวิกรณ� จรูญนันท�ไชย
62012002964 นางสาวณิชารีย� แก0วมณี
62012002965 นายธนวัฒน� นรสิงห�
62012002966 นางสาวจุฑารัตน� พุฒิมา
62012002967 นางสาวจิรัสติกานต� วงษ�หนองแวง
62012002968 นายสรศักด์ิ เชียงตุง
62012002969 นางสาวนภาพร ราศรี
62012002970 นายจิรายุทธ� สุภาพโรจน�
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62012002971 นางสาวเรณุกา รักเมือง
62012002972 นางสาวนิยดา สุประเสริฐ
62012002973 นายพัชรพล ปQอมเมือง
62012002974 นางสาวกิตติมา วรรณโสภณ
62012002975 นางสาวณิชาภัทร วรรณวงค�
62012002976 นางสาวนาที จะอือ
62012002977 นางสาวอทิตยา ปุรินันท�
62012002978 นางสาวยศยา นาคอินทร�
62012002979 นางสุภาวดี คะเชนมาตย�
62012002980 นางสาวสุทธาวรรณ เกตุแก0ว
62012002981 นางสาวสายใจ ฉัตรพิพัฒนพงศ�
62012002982 นางสาวสุวนันท� มนปราณีต
62012002983 นายจักรพันธ� อยู�ยงค�
62012002984 นางสาวจุฑามาศ ทุมทอง
62012002985 นางสาวมณฑาทิพย� โตBะหมาน
62012002986 นายสมเกียรต์ิ จุลทศรี
62012002987 นางสาวจันทนา แสวงทรัพย�
62012002988 นายดนุพล บานเย็น
62012002989 นายชัยสิทธิ ทองมา
62012002990 นายกิตติศักด์ิ เย็นอยู�
62012002991 นางสาวรัชฎาภรณ� คล0ายประยูร
62012002992 นายวัชรินทร� วงษ�ศรี
62012002993 นางสาวพรรณราย ทองสุข
62012002994 นายปกาสิต ถัดภูเขียว
62012002995 นางสาวสุภัสสร ปะทิ
62012002996 นายชัยณรงค� พิมนิสัย
62012002997 นางสาวนฤมล แก0วแสงใส
62012002998 นายไพทูลย� พลอยเลิศ
62012002999 นายอาทิตย� จันทะรัง
62012003000 นางสาวเบญจวรรณ บุญทูล
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62012003001 นางสาววิภา คําเวียง
62012003002 นายณัฐปคัลภ� เรืองแก0ว
62012003003 นางสาวช�อผกา หอมแก�นจันทร�
62012003004 นางสาวศิรัญญา ยามาลูดิง
62012003005 นางสาวจุฑามาศ วรรธนะภูติ
62012003006 นายทนงศักด์ิ เคนพันธ�
62012003007 นางสาวรัตนา บุญทองอ�อน
62012003008 นายธํารงศักด์ิ จิตต�ซ่ือ
62012003009 นายธวัชชัย หรุ�นศรีเพ็ง
62012003010 นายอนุสรณ� กอนแสง
62012003011 นางสาวพรชุลี แก0วสมเด็จ
62012003012 นางสาววิมลรัตน� วรรการ
62012003013 นายยุธสมิตร บุญครอง
62012003014 นายวสุรัตน� สุนทรอนุศาสตร�
62012003015 นางสาวณัฎฐ�วรินท� ว�องไว
62012003016 นายศักด์ิริน ไทยเจริญ
62012003017 นายพิทักษ� อารีย�กุล
62012003018 นายณัฐพงษ� ตันติเพียรเลิศ
62012003019 นางสาวรัตนา นามวงศา
62012003020 นางสาวผุสดี ฉัตรมงคล
62012003021 นางสาวคฑารัตน� กิติมา
62012003022 นางสาวสุภาพร ชุ�มใจ
62012003023 นายชนุดร แก0วดํา
62012003024 นางสาวฉัตรสุดา วงษ�สาระ
62012003025 นางสาวจิราวรรณ ชูสวัสด์ิ
62012003026 นางสาวชลธิชา เลี้ยงสอน
62012003027 นางสาวสมรักษ� สงสาร
62012003028 นายเอกพันธ� บุญมี
62012003029 นางสาวชุดาพร ธูปเอี่ยม
62012003030 นางสาวธิดารัตน� ศิริมหาทรัพย�

หน0า 101 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012003031 นายกิตติวุฒิ อาลิแอ
62012003032 นายวชิรวิทย� แก0วพวงคํา
62012003033 นางสาวนฤมล สงนอก
62012003034 นายสมศักด์ิ สุขแสวง
62012003035 นายภาณุพงศ� กล่ําไพ
62012003036 นายเอนก ศรีวะลา
62012003037 นางสาววิสารัตน� วัยวัฒน�
62012003038 นางสาวจันทราพร เหงียบกุล
62012003039 นางสาววิชุดา หยดย0อย
62012003040 นางสาวแสงอรุณ เที่ยงเกตุ
62012003041 นางสาวนิตยา นาอุดม
62012003042 นายอภิวัตร พานุรักษ�
62012003043 นางสาวณัฐิยา ยะปะนันท�
62012003044 นางสาวยมลพร ศรชัย
62012003045 นางสาวปาลินี อรุณภัทรกุล
62012003046 นางสาวกรกมล จันทร�แจ�มแจ0ง
62012003047 นายชัยธวัช ขําศรี
62012003048 นางสาวอาทิตยา เพชรพรหม
62012003049 นางสาวโศรยา ศรีสุวรรณ�
62012003050 นางสาวพระพร สังข�สอน
62012003051 นายศักด์ิศิริ โสภณรัตนโภคิน
62012003052 นายวรรณลภย� ทองอ�วมใหญ�
62012003053 นางสาวอุมารัตน� แสงสกล
62012003054 นายอภิวัฒน� นิคม
62012003055 นางสาวพิมพ�พา หล0าแหล�ง
62012003056 นางสาวเพชรลดา ชาตรี
62012003057 นางสาวณัฐวรรณ ศรีตนทิพย�
62012003058 นางสาวชลทิชา สนเพ็ชร
62012003059 นางสาวพรรณนิภา สิทธิศักด์ิ
62012003060 นายสามขวัญ วงศ�ชัย

หน0า 102 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012003061 นายสรายุทธ ชํานาญมะเริง
62012003062 นายลัทธพล สุขสงค�
62012003063 นายพัชรพล ดาวเรือง
62012003064 นางสาวญาณิกา อุทัยวัฒน�
62012003065 นางสาวศศิธร คงเมือง
62012003066 นายณัฐวุฒิ บุตรมหา
62012003067 นางสาวแก0วมณี ชูหา
62012003068 นางสาวสุดารัตน� อ�วมอินทร�
62012003069 นางสาวชมภัทร�สร ทองพลาย
62012003070 นายนิรุจน� ทรัพย�ผล
62012003071 นางสาวพลอยมณี สีสมภาร
62012003072 นายเมธากรณ� เพียรประเสริฐ
62012003073 นางสาววัชราภรณ� ทองแม0น
62012003074 นายสุรพล นะรินรัมย�
62012003075 นางสาวนาตยา เรืองเย็น
62012003076 นางเสาวณี วิมลสิงห�
62012003077 นายกมลธร น�วมนิ่ม
62012003078 นางสาวขนิษฐา ชังปลื้ม
62012003079 นางสาวธัญญรัสย� ยศวัฑฒกนันท�
62012003080 นางสาวจาฏ_พัจน� สิงห�วงค�
62012003081 นายปวรปรัชญ� ศรีสารคาม
62012003082 นายเดชาธร บุญชู
62012003083 นางสาวนริศรา ดอนนันชัย
62012003084 นางสาวอาอีฉBะ หมัดอะด้ัม
62012003085 นายอลงกฏ จิระวัฒโธ
62012003086 นางสาวเกศรา ติยะเฟWอย
62012003087 นางสาวปาริชาติ สุขเวช
62012003088 นางสาวจริยาภร โคกสุก
62012003089 นายจักรพันธ� มุ�งรวมกลาง
62012003090 นายธนพล สุระรังสิต
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62012003091 นางสาวศิรดา เปALนม่ันคง
62012003092 นางสาวสุภรัตน� อาจหาญ
62012003093 นายศราวุธ ทวารทอง
62012003094 นางสาวจันทร�วรรณ ผังนิล
62012003095 นายจตุรงค� ขําซ่ือ
62012003096 นายวิรัช ศรสุรินทร�
62012003097 นางสาวธิษณา ธัญญวิชยเวช
62012003098 นางสาวจีฬารัตน� เกษทองมา
62012003099 นางสาวจุฑารัตน� ดอกเตย
62012003100 นางสาวรอซีดะห� ปูลา
62012003101 นางสาวธิดาพร เสาโกมุท
62012003102 นางสาวกนกพร เดชดี
62012003103 นางสาวศศินา ป@กษี
62012003104 นายพงศ�จักร บางหลวง
62012003105 นางสาวนภัสกร สมจันทร�
62012003106 นางสาวภัศรา บุญมา
62012003107 นางสาวอรอุมา บุรกรณ�
62012003108 นางสาวนันธิญา บุตรกัณหา
62012003109 นางสาวศรสวรรค� บุญเพ็ง
62012003110 นางนฤมล เสียงใส
62012003111 นางสาวมาลัย วิรมรัตน�
62012003112 นายตวงธรรม มูลเทพ
62012003113 นางสุภาภรณ� นันทะศาสตร�
62012003114 นายปุญญฉัตร อาจสมโภชน�
62012003115 นางสาวขจีวรรณ พรพิชิตตานนท�
62012003116 นายบรรลือสินท� จันครา
62012003117 นายอนุสรณ� ธนูสาร
62012003118 นายปลวัชร ศรีทองใบ
62012003119 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณนิคม
62012003120 นางสาวมุฑิตา ราชวงศ�ษา
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62012003121 นางสาวมตนันท� จูฑะศร
62012003122 นายธนวัฒน� ชาวบางงาม
62012003123 นางสาวสายนภา ทองเหลี่ยม
62012003124 นางสาวณัฐวดี ครุฑน0อย
62012003125 นายอิบรอเฮ็ม เวาะโนBะ
62012003126 นายธนพนธ� แสงทอง
62012003127 นางสาวสาวิตรี ธิแปงวงศ�
62012003128 นางสาวไพลิน พันธวงค�
62012003129 นายบันลือเกียรติ เสนปAPน
62012003130 นางสาวสิริรักษ� เสียงเพราะ
62012003131 นางสาวกัญญารัตน� เทืองผล
62012003132 นายวรฉัตร บุญอําไพ
62012003133 นางสาวสุพิน ทองอินทร�
62012003134 นายไพโรจน� มีชั้น
62012003135 นายเจษฎา งามอุดมศิล
62012003136 นางสาวกาญจนา บุญมา
62012003137 นางสาวรุ�งทิพย� ทองแย0ม
62012003138 นายกฤษฎ�กร แสงแห�งธรรม
62012003139 นางสาวธนันญา ต�ายพูล
62012003140 นายนรพนธ� อยู�สุภาพ
62012003141 นางสาวสมฤทัย ใหญ�หลวง
62012003142 นายพรลภัส ช�วยพัฒน�
62012003143 นายวรศิลปชาญ อัครบดีชยานันท�
62012003144 นายศุภณัฐ ทรัพย�อุดม
62012003145 นางสาวอนิสา ไพรจิตรสุวรรณ
62012003146 นางสาวปุณิกา สาวสวน
62012003147 นางสาวปรารถนา อําภา
62012003148 นางสาวณัฐชานันท� ลายเงินมณี
62012003149 นางสาวอภิวรรณ รัตนขวัญ
62012003150 นางสาวภัทราพร ใจวงค�
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62012003151 นายเทอดไทย จันทร�ประธาตุ
62012003152 นายชุติพนธ� แสงชม
62012003153 นายกมลภพ ทั่งพิมพ�
62012003154 นางสาวณิชาภัทร เครือพันธ�
62012003155 นายไซนุง มิงกาเด็ง
62012003156 นางสาวดวงกมล ทับทอง
62012003157 นายจิรชัย จรัสจิรกาล
62012003158 นางสาวรุ�งฤดี ป@ญญาสืบ
62012003159 นายจักรพันธ� มากมูล
62012003160 นายชาคริต กีสพงษ�
62012003161 นางปองขวัญ ประเจริญ
62012003162 นางสาวดารารัตน� ขันทอง
62012003163 นายจาตุรงค� แสงสุข
62012003164 นายจักรกฤษณ� อวนวัง
62012003165 นางสาวพลอยไพลิน พาอ�อน
62012003166 นายทินกร ทองภูธรณ�
62012003167 นางสาวสโรชา สุขเกษม
62012003168 นางสาวสุรางคนางค� สอนสุด
62012003169 นายธีธัช บุญญขันธ�
62012003170 นางสาวชยาภรณ� ปานมี
62012003171 นายธวัช คําบุญมี
62012003172 นายศักดา ก�อเกียรติตระกูล
62012003173 นายสิรวิชญ� เตชะเสน
62012003174 นางสาวเยาวลักษณ� คําหนู
62012003175 ว�าที่ ร.ต.พงศกร วัชรดิลก
62012003176 นายพงษ�ศักด์ิ หวานใจ
62012003177 นางสาวนันฐิกา วชิรมโนธรรม
62012003178 นางสาวนุชจรีย� เหรียญณรงค�
62012003179 นางสาวภาวดี อุปปา
62012003180 นายอธิการ ดีทองอ�อน
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62012003181 นางสาวจิตราภรณ� สังข�รุ�ง
62012003182 นายอนุสรณ� แสงแพร0ว
62012003183 นายกิตติศักด์ิ ป@ญญาวาทีนันท�
62012003184 นางสาวศศิพิมพ� มโนตัน
62012003185 นางสาวนิชาภา เย็นท�าข0าม
62012003186 นายอนุสรณ� พรมเกษ
62012003187 นายปฐวี สุภา
62012003188 นายไพบูลย� เกตุไพบูลย�
62012003189 นางสาวนฤมล บุญทา
62012003190 นายวินัย แก0วมณี
62012003191 นางสาวนารีรัตน� ศรีล้ํา
62012003192 นางสาวสนันทน�กร ปลั่งปรีดา
62012003193 นายภิเษก หงษ�สมุทร
62012003194 นางสาวบุศกรณ� ศรีเมือง
62012003195 นางสาวศิริรัตน� เนกอนันต�
62012003196 นางสาวปAยาภรณ� ภูสําราญ
62012003197 นางสาวอโณทัย ธะราวุฒิ
62012003198 นายราชวินิต เอื้อภราดร
62012003199 นางสาวศศิธร สุวรรณพันธ�
62012003200 นางสาวสุธาริณี ฟ@กสอน
62012003201 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรคุปตร
62012003202 นางสาวสุชัญญา แย0มกระจ�าง
62012003203 นางสาวอาริยา ชูใส
62012003204 นางสาวเบญจรัตน� คล0ายจิตสกุล
62012003205 นางสาวจิราภรณ� ชัยวัง
62012003206 นางสาวขนิษฐา สังเฉวก
62012003207 นางสาวอัญชลี ศิริมณีกูล
62012003208 นายณัฐวุฒิ เชียงโส
62012003209 นางศิริวิศา หวังสมบูรณ�ดี
62012003210 นางสาวอุษา กิมประถม
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62012003211 นางสาวสุภาพร ขอวาดกลาง
62012003212 นางสาวโชติกา คําภิระ
62012003213 นายวสุภัทร จันทร�เทศ
62012003214 นางสาวอุษา โชติพรม
62012003215 นายชญานิน ครองจิตร
62012003216 นางสาวปAยาภรณ� ทาหาญ
62012003217 นายจักรี ศิริธรรม
62012003218 นางสาวมารีนา หวังเบ็ญหมัด
62012003219 นายอานนท� ปรากฎผล
62012003220 นายศิริวัฒน� คงทอง
62012003221 นางสาวกนกวรรณ แก0วสะแสน
62012003222 นางสาวธิดารัตน� นวลช�วย
62012003223 นายธีรวุฒิ กองนอก
62012003224 นางสาวสุวรรณี สาอิ
62012003225 นางสาวอมรรัตน� เนตยานุวัตน�
62012003226 นางสาวฑิตภาพร ศรีหวาด
62012003227 นางสาวเสาวลักษณ� ฤทธิโชติ
62012003228 นางสาวละอองแก0ว พิมพิรุด
62012003229 นางสาวจุฑารัตน� สุดจิต
62012003230 นางสาวปุยฝQาย เทพวาที
62012003231 นางสาวมณฑา วรัญVูวัฒนะ
62012003232 นางสาวสุประภา จันทร�วิเชียร
62012003233 นางสาวนุชรี พ�วงลาบุตร
62012003234 นางสาวศรวณีย� คงขวัญ
62012003235 นายณัฐพล เจริญใจ
62012003236 นางสาวมัลธิกา จีนะ
62012003237 นางสาวณัฐรินีย� สอนเบี้ยว
62012003238 นางสาวชิษณุชา บุญภูมิ
62012003239 นางสาวสุมารินทร� เผือกโสภณ
62012003240 นางสาวชุติมา รุ�งภูเขียว
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62012003241 นายพงษ�ทิวา สังคพร
62012003242 นางสาวปาหนัน ท0าวเมือง
62012003243 นางสาวบุปผา พิลมป@Pน
62012003244 นายณัฐวุฒิ อาษา
62012003245 นางสาวสุกัญญา สีนิลมงคล
62012003246 นายศิริโชค รักดอกประดู�
62012003247 นายสุขสวัสด์ิ จันทะมิตร
62012003248 นายโสภณ นิรบุตร
62012003249 นางสาวพรชนก ทองศรีเมือง
62012003250 นางสาวจุฑารัตน� หวังเจริญ
62012003251 นางสาวสุนิษา ขอจงสุข
62012003252 นายพิสิษฐ� เมืองบุญมี
62012003253 นางสาวนรรัตน� เปรมบุญ
62012003254 นางสาวอรรณชลี ชีวัฒน�
62012003255 นางสาวนุจรี ดีพุ�ม
62012003256 นางสาวนฤพร วัชกรอมรไชย
62012003257 นางสาวมาดีฮะ สามะ
62012003258 นางสาววราภรณ� สุวรรณหงษ�
62012003259 นายประสาท โสภา
62012003260 นางสาวเกศินี มีรักษ�
62012003261 นายยรรยง ป@ญญา
62012003262 นางสาววราภร อารินทร�
62012003263 นายณัฐพงค� ยาวีระ
62012003264 นายกฤษณพล สอนลา
62012003265 นางสาววิภาวรรณ ขวัญศรี
62012003266 นางสาวชรัฐญา ดอกดวง
62012003267 นางสาวพัทธนันท� ครามบุตร
62012003268 นางสาวจิตราภา เจริญสวัสด์ิ
62012003269 นางสาวชรัมพร หงส�ประดับดาว
62012003270 นางสาวณิชกมล พ่ึงแสงสี
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62012003271 นายเจริญศักด์ิ จันทร�เขียว
62012003272 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิแสน
62012003273 นายปุณณวิศว� ฉิมพลี
62012003274 นางสาวอุษา ฟองรัตน�
62012003275 นายธนกร ย้ิมเย้ือน
62012003276 นางวันวิสาข� ผ�องฉวี
62012003277 นายณัฐพงศ� มณเทียร
62012003278 นางสาวรัญจวน สุทธไชย
62012003279 นายอดิศร ทิพย�นุ0ย
62012003280 นายวัลลภ ศรีตระการ
62012003281 นายธนบดี บุตรโชติ
62012003282 นางสาววัชราพร แก0วกัณหา
62012003283 นางสาวธัญญรัตน� จันทร�สมบัติ
62012003284 นางสาวสุพรรษา มีทรัพย�ทวีคูณ
62012003285 นายศิวดล ปานนาค
62012003286 นายเฉลิมพล สุขสวัสด์ิ
62012003287 นางสาวสุจิตรา บุษราคัม
62012003288 นายฟ@ยรุซ อุนทรีจันทร�
62012003289 นายณัฐชัย เสียงไพเราะ
62012003290 นางสาวน้ําทิพย� แสนอะทะ
62012003291 นางสาวชญานี นามขันธ�
62012003292 นายบรรเจิด เบาวะนนท�
62012003293 นางสาวศศิภา พลอยมอญ
62012003294 นายจิณณวัตร เหมือนฤทธ์ิ
62012003295 นายวัศพล คดบุญ
62012003296 นายอนุกูล อุทะลา
62012003297 นายอัครา โยธารักษ�
62012003298 นางสาวธนวรรณ พรมสุทธ์ิ
62012003299 นายซีฮาบุดดิน สกุลดิเยาะ
62012003300 นางสาวปวีณา เหลืองสอาด
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62012003301 นายตุลวัฒน� เหล็กแดง
62012003302 นายธนัช กังวานรัตนา
62012003303 นางสาวเกตุวดี จันทร�สุริยะ
62012003304 นายวชิระ พันธวารี
62012003305 นางสาววิราวรรณ ตันสาย
62012003306 นายณัฐพล จันทร�ขุน
62012003307 นางสาวศรัณญา แช�มช0อย
62012003308 นายจารุพงศ� มากทุ�งคา
62012003309 นายราชวัติ โชติรัตน�
62012003310 นางสาวธนิสร สิริวิทูร
62012003311 นางสาวฉัตรปวีณณ� ธนธนวัฒน�
62012003312 นางสาวกัญญภา กิตติธนโอฬาร
62012003313 นางสาวนันทนา ผมพันธ�
62012003314 นางสาวสายชล ปาบุญมา
62012003315 นางสาวณัฐวดี มากนคร
62012003316 นางสาวพรพรรณ พงษ�พันธ�
62012003317 นางสาวเบญจรัตน� เชียงพันธ�
62012003318 นางสาวณัฐพร เพ็งเบิ้น
62012003319 นายไชยเชษฐ� โพธิสุข
62012003320 นางสาวกรวีร� ดีเอี่ยม
62012003321 นายธีรศักด์ิ สุดบอนิตย�
62012003322 นายบัญญัติ มณีรัตน�
62012003323 นายอิทธิพงษ� ยอดอ0อย
62012003324 นางสาวพิมพ�ใจ จ�างเจริญ
62012003325 นางสาวนันทิชา อินตลาดชุม
62012003326 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย�
62012003327 นายสุทธิรัตน� นามเมือง
62012003328 นางสาวเบญจวรรณ นวลคง
62012003329 นางสาวธันย�ชนก อ่ําทอง
62012003330 นางสาวชญาณุช ทองส�องแก0ว
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62012003331 นางสาวภัทราลักษณ� เชื้อสุข
62012003332 นางสาวจันทรา แขขุนทด
62012003333 นางสาวปริญญา มานประเสริฐ
62012003334 นางสาวพรทิพย� ศรีแปลก
62012003335 นางสาวกมลชนก พุทธสาร
62012003336 นางสาวกาญจนา คําวงษ�
62012003337 นางสาวธัญยรัตน� จันทร�ทิพย�
62012003338 นางสาวเบญจรัตน� ผลาผล
62012003339 นางสาวศิริรัตน� สุจินพรัชม
62012003340 นางสาวปาริชาติ แสงเสน
62012003341 นางสาวทิพย�เกษร ปAนตาต๊ิบ
62012003342 นางสาวเบญญาภา นิลเพชร�
62012003343 นางสาวกนกรัตน� สังข�ทอง
62012003344 นางสาวธพรรษพร พรสีห�ธนยง
62012003345 นายสิทธินันท� น0อยกมล
62012003346 นายฉัตรเทพ มหากนก
62012003347 นางสาวอรัญญา มุมทอง
62012003348 นางสาวลลิตา รุ�งเรืองฤทธิชัย
62012003349 นายเทพพิทักษ� โชคชัย
62012003350 นายนันทวุฒิ สิริป@ญญา
62012003351 นางสาวชวัลรักษ� เลี่ยมอยู�
62012003352 นายคุณานนท� สายคูณ
62012003353 นางสาวมาติกา ศุภถาวราภรณ�
62012003354 นายอาทิตย� จวบสมบัติ
62012003355 นางสาววรัทยา ชัยวิเชียร
62012003356 นางสาวอัมราฉัตร เปลื้องกระโทก
62012003357 นางสาวอธิติยา ประทุมวัน
62012003358 นายกีรติ เหมือดไธสง
62012003359 นายภูมิพัฒน� ฆะสันต�
62012003360 ว�าที่ร0อยตรีหญิงรพีพรรณ พลอยเทศ
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62012003361 นางสาวกรกนก ต0นด0วง
62012003362 นางสาวธัญชนก ลิ้มอาวัชนาการ
62012003363 นางสาวอภิญญา ชุณหรัต
62012003364 นายขวัญ จันทร�โท
62012003365 นางสาวเมสิณี ชิดปราง
62012003366 นางสาวธัญลักษณ� จิตรประเสริฐ
62012003367 นายทศพล ทองคํา
62012003368 นางสาวนวลตา เมตตาไพจิตร�
62012003369 นางสาวบัณฑิตา มานะวนาวงศ�
62012003370 นายเจษฎา ชูทอง
62012003371 นายปฏิภาณร� ทิตา
62012003372 นายฉัตรชัย วงศ�แสง
62012003373 นายพสิษฐ� ลีหกุล
62012003374 นางสาวกรรณิกา แก�นสาร
62012003375 นางสาวเปรมกมล ใกล0ผล
62012003376 นายชัยพร อ�องสอาด
62012003377 นางสาวอุทัยวรรณ ไชยสิทธ์ิ
62012003378 นางสาวจิราพร เทอดชูสกุลชัย
62012003379 นางสาวอภิชญา รัตนต้ังตระกูล
62012003380 นายเทวา ขันทอง
62012003381 นางสาวณพาพร บุตรพรม
62012003382 นางสาวสุภาพร ทิมะตะ
62012003383 นายชัยวัฒน� ลือชัย
62012003384 นางสาวกิรณา ทันพรม
62012003385 นางสาวชนิสรา ประทีปทอง
62012003386 นางสาวศิริพร พิลาชัย
62012003387 นางสาววรรณิภา สิงห�อาจ
62012003388 นางสาวณัฐริกา จักรไชย
62012003389 นายรัชชานนท� แก0วเตจBะ
62012003390 นางสาวประกายพร วงศ�มอก
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62012003391 นายคมสันต� ใจเพียร
62012003392 นางสาวรสิตา สร0อยบุญศรี
62012003393 นางสาวประภาสิริ ฤกษ�สังเกตุ
62012003394 นางสาววิกานดา หมุนแทน
62012003395 นางสาวพนิดา แก0วหนู
62012003396 นายกรณ� มะโนนัย
62012003397 นางสาวฐานิศา งามแม0น
62012003398 นายเฉลิมพล นันทมาศิริกุล
62012003399 นางสาวฐิติยา บูรณศักด์ิ
62012003400 นายอาทิตย� วงษ�ภา
62012003401 นายภาณุพัฒน� เสนาธรรม
62012003402 นายณัฐวุฒิ ปุตุมาจันทร�
62012003403 นางสาวสุนันทกรานต� อภัยภักด์ิ
62012003404 นางสรันชา มีสุขทวี
62012003405 นางสาวพนิดา สุจริตธุระการ
62012003406 นายกิตติพงศ� เย้ือนหนูวงค�
62012003407 นายณัฐพงศ� เสาร�อินทร�
62012003408 นายฬะภีกรณ� สําแดงเดช
62012003409 นายไกรทอง ยะแสง
62012003410 นางสาวคอลีเยาะ มะยิ
62012003411 นายสุภัค พรมสวัสด์ิ
62012003412 นางสาววรลักษณ� ศิริบุตร
62012003413 นายประกฤต จงบริบูรณ�
62012003414 นายสุริยัน สมเพราะ
62012003415 นายอารอฟ@ต นาแว
62012003416 นางสาวจันทร�ใส กมลพรพจี
62012003417 นางสาวอภิญญา แจ�มดี
62012003418 นายเอกสิทธ์ิ บางพระ
62012003419 นางสาวศิริรัตน� แววสะบก
62012003420 นางสาวไพรินทร� วะเริงรัมย�
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62012003421 นายธีรวัต เลี้ยงพันธุ�สกุล
62012003422 นายพีร� แก0วประเสริฐ
62012003423 นางสาวศศิวิมล ทับกะแดะ
62012003424 นางสาวซีตีฮายาร� เจBะเงBาะ
62012003425 นางสาวพรรณทิพา พรมมา
62012003426 นายวรายุทธ อ�อนคล0าย
62012003427 นายวิทวัส อาษา
62012003428 นางสาวณัฐญา บุญมาลัย
62012003429 นางสาวปAPนอนงค� เดชตัญVู
62012003430 นางสาวอัญชลี สงกรุง
62012003431 นายเจตรินณ� ทองมาก
62012003432 นางสาวอชิรญา ดําขํา
62012003433 นางสาววารุณี บุญเปRง
62012003434 นายพงษ�พิพัฒน� พานุรัตน�
62012003435 นายลือเดช ฤทธาพรม
62012003436 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมน้ําดํา
62012003437 นายปารวัฒน� กํ่าตBะ
62012003438 นางสาวสุนันทา ปAPนอ่ํา
62012003439 นางสาวสุมาลี แซ�เอี้ยว
62012003440 นางสาวศิขรินธาร นนทมาลย�
62012003441 นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ�
62012003442 นางสาวภวริศา สิริวรรณสิน
62012003443 นางสาวกาญจนา แก0วคํา
62012003444 นายทวีศักด์ิ นาหัวนิน
62012003445 นายศุภฤทธ์ิ เกิดหนู
62012003446 นางสาวสุพิชญา มารัตน�
62012003447 นางสาวนันท�นภัส หนูคง
62012003448 นายวรากร คําขอด
62012003449 นางสาวอริสา วงษ�สุภา
62012003450 นางสาวผกามาศ จรัสสถานโชค
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62012003451 นางสาวศุภนิดา น0อยพิทักษ�
62012003452 นางสาวชลลญา สีเสมอ
62012003453 นางสาวอาวานี อีแต
62012003454 นางสาวสุพัตรา พันธ�หวยพงษ�
62012003455 นางสาวพิมพ�นิภา วงค�หลอบ
62012003456 นางสาวสมจิต เลาะประสิทธ์ิ
62012003457 นางสาวจิตรามาศ มาศเมฆ
62012003458 นางสาวชนิกา สุวรรณวิโก
62012003459 นายกฤตภัค ทองสุขแก0ว
62012003460 นายชัยกมล คิดอ�าน
62012003461 นางสาวชุติมา ธันยภักด์ิ
62012003462 นายนันทพงศ� มุนนท�
62012003463 นายอนันต� อาราเบีย
62012003464 นางสาวอินทิรา นาสวนโศภิต
62012003465 นางสาวภทรวรรณ เชื้อชุ�ม
62012003466 นางสาวนิภาวรรณ แสงจันทร�
62012003467 นายจิรวัฒน� คําป@น
62012003468 นายเกียรติศักด์ิ ที่ปรึกษา
62012003469 นางสาวดาวประกาย คชทิน
62012003470 นางสาวสุชีรา มาเกิด
62012003471 นางพัชรินทร� เลิศวิสาลสิน
62012003472 นายกรวีร� ตรงสิริศิลปI
62012003473 นางสาววัชรินทร� จุใจ
62012003474 นางสาวจันทร�เพ็ญ ผ�านพินิจ
62012003475 นายธีรวงศ� หัตถา
62012003476 นางสาวธสร คําสิทธ์ิ
62012003477 นางสาวณัฐฑริกา ชามา
62012003478 นางสาววีญารัตน� สีกาสัง
62012003479 นายลือศักด์ิ สกุลกาญจน�ดี
62012003480 นางสาวณิชชา แพทย�มด
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62012003481 นางสาวสุเนตร� ชมภู
62012003482 นางสาวสาวินี กาญจนะ
62012003483 นางสาวเจนจิรา เทพสุธรรม
62012003484 นางสาวกรรธิมา คําทอง
62012003485 นางสาวดวงพร เรืองสุวรรณ
62012003486 นางสาวพันนิภา บุญพิษ
62012003487 นางสาวเจBะรอกีเยาะ สาเมาะ
62012003488 นางสาวอัจฉรียา วงษ�แก0ว
62012003489 นางสาวสิริมาส ม่ันภูผา
62012003490 นางสาวชนิดา ใจกล่ํา
62012003491 นางสาววาสนา ศิริเวช
62012003492 นางสาวจารุวรรณ พ�วงนาค
62012003493 นายสุรณัฐ บัตรมาก
62012003494 นายณัฐพล เทศารินทร�
62012003495 นางสาวราชินันท� ขะจUอม
62012003496 นางสาวปวีณ�กร หลอดเงิน
62012003497 นางสาวเสาวนีย� สีทา
62012003498 นางสาวนัฎฐา สนีเฮง
62012003499 นายชนินทร� นิคม
62012003500 นางสาวจุฑามณี นาน0อม
62012003501 นางสาววารุณี พวงจันทร�
62012003502 นางสุพรรณี พลรัตน�
62012003503 นางสาวชลลดา จ0อยเส็งสุข
62012003504 นางสาวทองประวัติ พระจันทร�
62012003505 นายวุฒิชัย เม่ือยสุข
62012003506 นางสาวธันย�ชนก ม่ันรอด
62012003507 นายภาณุพงศ� อินทะรังษี
62012003508 นางสาวฐิติมา ชอบอาภรณ�
62012003509 นางสาวณัฐณิชา ห0อยย่ีภู�
62012003510 นายณัฐวุฒิ คําเหล็ก
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62012003511 นางสาวจตุพร วงศ�โถง
62012003512 นายสุพจน� นาคอุดม
62012003513 นายอัสรี หวาสกุล
62012003514 นางสาวจันทิมา เมินหา
62012003515 นายทนงค� อภัยวงศ�
62012003516 นางสาวดวงเนตร ถ่ินสูงเนิน
62012003517 นางสาวพิไลวรรณ รู0คุณ
62012003518 นางสาวประภา ขลุ�ยประเสริฐ
62012003519 นายชลาวัฒน� อ�อนในชาติ
62012003520 นายชินวุธ ธรรมภูริ
62012003521 นางสาวนุชรี ศรีสุข
62012003522 นายนัฐวุฒิ รังผึ้ง
62012003523 นางสาวขวัญฤดี ทรงกลด
62012003524 นางสาวอมรทิพย� ลิขิตปรางค�ทอง
62012003525 นายพิษณุ ทรัพย�สิน
62012003526 นายดนุภพ หอมอุบล
62012003527 นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
62012003528 นางสาวฉัตรชนก คํารอด
62012003529 นางสาวรุ�งสิริ พานิชจะ
62012003530 นายสหรัถ รัศมีพรหม
62012003531 นางสาวธีรดา เย็นสําราญ
62012003532 นางสาวพรรณิการ� สุขแก0ว
62012003533 นางสาวอารียา เดือนฉาย
62012003534 นางสาวกฤษณา มีศรี
62012003535 นางสาวเจนนิกาณ� เข็มเพชร
62012003536 นายอรรตพล บุญมาละ
62012003537 นางสาวนิพัทธา เชยจันทร�
62012003538 นางสาวป@ณฑิตา กิตติ
62012003539 นางสาวลาวัลย� อุประโรจน�
62012003540 นายฐิตินันท� คูประเสริฐกุล
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62012003541 นายสันติชาย พุ�มลืมคิด
62012003542 นายสหรัฐ วงษ�กัณหา
62012003543 นางสาวดวงพร ชูทิพย�
62012003544 นางสาวกนกพร อรุณกาล
62012003545 นางสาวแก0วตา ลัดดา
62012003546 นางสาวศิริรัตน� แสนภูวา
62012003547 นางสาวสาริณีย� จันทร�สาลี
62012003548 นางสาวปาริชาต คําสุวรรณ
62012003549 นางสาวพรทิพย� ธรรมาเจริญราช
62012003550 นายรชต สบาย
62012003551 นางสาวสายสุณี กลมกล�อม
62012003552 นางสาวปภัสสร คําปาน
62012003553 นางหนึ่งฤทัย นิรบุตร
62012003554 นางสาวกรรณิกา อรรถโชติ
62012003555 นางสาวพรยมล ธุระยศ
62012003556 นางสาวอรนุช เถาว�มูล
62012003557 นางสาวธนิสร สามชูสินธุ�
62012003558 นางสาวสุพานัน ศรีบุรินทร�
62012003559 นายศักดินนท� เริ่มเจริญ
62012003560 นางสาวจารุวรรณ รวมญาติ
62012003561 นางสาวจิรัฎฐา สุดสอาด
62012003562 นางมลจันทร� นันทะเสน
62012003563 นายกฤษฎา อ0นอารี
62012003564 นางสาวปรานี โสภา
62012003565 นางสาวกนกวรรณ อักษรกาญจน�
62012003566 นายณัฐวุฒิ เรืองเพชร
62012003567 นางสาวนัทธมน พลรักดี
62012003568 นายวราวุฒิ เสือลายตลับ
62012003569 นางสาวสุพัตรา หอมฟุQง
62012003570 นางสาวเจนจิรา พรรษา
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62012003571 นายฉัตรดนัย ชัยวิเศษ
62012003572 นายสุวิจักขณ� พกกลาง
62012003573 นางสาวสุปรีญา คําแก0ว
62012003574 นางมะลิ กุลทอง
62012003575 นางสาวชุติมา ณ ตะก่ัวทุ�ง
62012003576 นางสาวกชรัตน� หม่ืนภักดี
62012003577 นางสาวสุภารัตน� เดชสุรางค�
62012003578 นางสาวรําพึง รู0บุญ
62012003579 นายถิร หนูวงค�
62012003580 นางสาวสุพัตรา ประติโก
62012003581 นายประวีร� เหล�าศรี
62012003582 นางสาวชนิศรา ทองคําสุก
62012003583 นางสาวธนัชพร ลําภาษี
62012003584 นางสาวประณิดา พ่ึงและ
62012003585 นายณัฐวัฒน� กุลกิจธนาพันธ�
62012003586 นางสาวศศิธร บุญวระ
62012003587 นางสาวดารัณ ข0ามเขา
62012003588 นางสาวปภาวรินทร� ผายทอง
62012003589 นางสาวจุฬารัตน� โพธ์ิสําโรง
62012003590 นางสาวณัฐริกา มีประทุม
62012003591 นางสาวสาริณี ไชยนันทน�
62012003592 นายณรงค�พร สุขเงิน
62012003593 นางสาววิภาวดี มาศวิเชียร
62012003594 นางสาวเนตรชนก ส�งเสริม
62012003595 นางสาวซัลมี การิแย
62012003596 นางสาวประภัสสร ปานธูป
62012003597 นางสาวเมทินี คําทวี
62012003598 นายแทนไท พจน�จําเนียร
62012003599 นายฐิติกร แก0วบุตรดี
62012003600 นางสาวปวีณา ภูพวก
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62012003601 นางสาวนูรีซัน มุนาแมะ
62012003602 นางสาวศิริพร จิตจํานอง
62012003603 นายวัชระ ทรงยศ
62012003604 นายธีรยุทธ พรมชู
62012003605 นางสาวพรหมภัสสร กรลักษณกัญจน�
62012003606 นายวรงกรณ� สารรัตน�
62012003607 นางสาวธัญชนก รอดเคราะห�
62012003608 นางสาวปาณิสรา เกิดพงษ�
62012003609 นางสาววรรณิดา รักอยู�
62012003610 นางสาวมินตรา สนศิริ
62012003611 นางสาวศุภกานต� สุขวัฒน�
62012003612 นายสหรัฐ มาสวิน
62012003613 นางสาวสุภาภรณ� เชื้อผู0ดี
62012003614 นางสาวปภาวรินทร� โพธ์ิทิพย�
62012003615 นายอนิรุตร� ขันติชนะปกรณ�
62012003616 นางสาวม่ิงขวัญ สารคํา
62012003617 นายณัฐพล ชัยวงค�
62012003618 นางสาวป@ทมา เจริญชนม�
62012003619 นางสาวจิราวรรณ อ�อนสอน
62012003620 นายกิตติธัช ดิษพงศ�
62012003621 นางสาวภารดี ศรีละเอียด
62012003622 นายกิตติธัช หุ0นเอียด
62012003623 นายบุญสม แสวงสุข
62012003624 นายณัฐวุฒิ กาละป@กษ�
62012003625 นางสาวศรีวิภา เกิดกัน
62012003626 นางสาววิมล พุ�มประดับ
62012003627 นางสาวธิดา วิรัตน�เจษฎากุล
62012003628 นายอภิวัฒน� กลบกลิ่น
62012003629 นายศตคุณ ปQองกันภัย
62012003630 นายปนิธิ ดาราสิทธ์ิ
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62012003631 นางสาวสุกิจจา นิละวัลย�
62012003632 นางสาวสุวนันท� โชติรัตน�
62012003633 นายภัทรภูมิ ณ ลําปาง
62012003634 นางสาวดรุณี สอนหนูน0อย
62012003635 นางสาววีรินทร� บาลเพชร
62012003636 นายพูนศักด์ิ ว�างปZอ
62012003637 นายกล0าณรงค� ชามทอง
62012003638 นางสาวอัจฉรา อสุโกวิท
62012003639 นายปราโมทย� สอนนอก
62012003640 นางนภัสนันท� สถิรประภากุล
62012003641 นายศิวกร เชยกลิ่น
62012003642 นายคณิต พ่ึงศรีเกล0า
62012003643 นายจิตษณะ เสมอใจ
62012003644 นางสาวสุดารัตน� รักษาทรัพย�
62012003645 นางสาวซูฮัยลา ดอนิ
62012003646 นางสาวชนิตร�นาถ ปAนตาเสน
62012003647 นางสาวศรัณญพร สัมพันธ�
62012003648 นางสาวรัตนา สมหวัง
62012003649 นางสาวสรัญญา แสงจันทร�
62012003650 นางสาวนุรยBะ มะลี
62012003651 นางธนัชพร ปานสืบเชื้อ
62012003652 นางสาวสุนิกา ปQองภัย
62012003653 นายสุรเดช สนั่นเอื้อ
62012003654 นายณัฐพันธ� กําจร
62012003655 นางสาวพลอยไพลิน นารินรักษ�
62012003656 นางสาวพิณนิกร กองผา
62012003657 นางสาวสุพารัตน� ละวะนะกร
62012003658 นายสมพงษ� สมัครการ
62012003659 นางสาวธนัทกัญญ� กํามณี
62012003660 นายภานุเมธ ทองนอก
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62012003661 นางสาวกมลชนก พรหมปลูก
62012003662 นางสาวกฤษณะพร น�วมพิทักษ�
62012003663 นางสาวนัฐศิริพร พิมทอง
62012003664 นางสาวชุติปภา ชุมพล
62012003665 นางสาวชลิดา พราวศรี
62012003666 นายจตุรวิทย� พิมพ�ทอง
62012003667 นายทศฐ�พร สุวรรณหงษ�
62012003668 นางสาวพัชรี ป@นเด
62012003669 นางสาววิภารัตน� เสนสุวรรณ
62012003670 นางสาวพัชราภา ยอดดําเนิน
62012003671 นายสิทธิกร สุทธิคีรี
62012003672 นางสาวอนงค� เอี่ยมแก0ว
62012003673 นางสาวดาราวรรณ ฉลาดแหลม
62012003674 นายเรวัต โชติวัฒนมงคล
62012003675 นางสาวนิรมล นางาม
62012003676 นางสาวสุภนิดา ต๊ิบปะละ
62012003677 นางสาวการะเกษ ม�วงเพชร
62012003678 นางสาวปุณณดา จิรภาวิโชค
62012003679 นางสาวจารุวรรณ บุสดี
62012003680 นางสาววาลิสา ขันสุข
62012003681 นางสาวกนกนาท นาทวรทัต
62012003682 นางสาววริฐา นาคเขียว
62012003683 นางสาวอรวรรณ พรรณราย
62012003684 นางสาวอมรพันธ� จันตราแจ�ม
62012003685 นางสาวกนกพร มีผล
62012003686 นายอธิศ พิทักษ�กัลยา
62012003687 นายเกียรติศักด์ิ เจริญชัย
62012003688 นางสาวฐิติพร ชัยวร
62012003689 นายทวี ธรรมบุตร
62012003690 นางสาวเอกอนงค� สุวรรณรัตน�
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62012003691 นางสาววรัทฐยา แก0วทา
62012003692 นางสาวอมรรัตน� ณ สุวรรณ�
62012003693 นางสาวรพีพรรณ อ�วมส0มกิจ
62012003694 นางสาวเยาวภา เซ�งเส0ง
62012003695 นางสาวจุฑามาศ พาพันธ�
62012003696 นายธนพนธ� ใกล0ชิด
62012003697 นายทัศพงษ� สายแก0ว
62012003698 นายภูริต แสนวาปM
62012003699 นายศราวุฒ พรมมาก
62012003700 นางสาวกนกพร เกียรติธีรโชติ
62012003701 นายสุธี มูสิกะ
62012003702 นางสาวปารณีย� แพนดี
62012003703 นางสาวอุษา อรเอี่ยม
62012003704 นางสาวศศิภา ชาตรีฤทธา
62012003705 นางสาวกุสุมา เปรมชัย
62012003706 นางสาวชนิสรา บุญฤทธ์ิ
62012003707 นายเอกรัตน� เรืองอุไร
62012003708 นางสาวอัมพิกา เพ�งพิศ
62012003709 นายชลพัฒน� จินดามัง
62012003710 นายธนกร คําป@น
62012003711 นางสาวสุภาพร บุญกล่ํา
62012003712 นางสาวภัทสร ทองเทพ
62012003713 นางสาวชัยภรณ� ไชยสิทธ์ิ
62012003714 นางสาวจิราวรรณ แย0มพรหม
62012003715 นายอนุลักษณ� กลัดสี
62012003716 นายอัษฎายุทธ ขวัญจันทร�
62012003717 นางสาวรุจิรัตน� เมธา
62012003718 นางสาวขวัญฤดี แซ�ต๊ัน
62012003719 นางสาววรกานต� บุญประเสริฐ
62012003720 นายสหัตถ�ชัย ป@ญญาชัย
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62012003721 นางสาวจันทรา โชว�สูงเนิน
62012003722 นางสาวณัฐพร ผลไพบูลย�
62012003723 นางสาววรัญธร บุตรโคตร
62012003724 นางสาวพรพิมล ศรีนนท�
62012003725 นายสรวิชญ� โตมี
62012003726 นายณัฐิพงษ� แย0มเพกา
62012003727 นายสุขสันต� ตุทาโน
62012003728 นางสาวอรุณ แก0วดวงดี
62012003729 นายกรณ� มุขสวัสด์ิ
62012003730 นางสาวสมใจ สวนเศรษฐ
62012003731 นางสาวณัฐติกานต� ยะไข�
62012003732 นายวิฑูรย� พุ�มเจ0า
62012003733 นางศศิธร จันทร�ทอง
62012003734 นายนลธวัช กุมมาน0อย
62012003735 นางสาวพัชรี รัตนะดี
62012003736 นางสาวมลฤดี โผพ�วงพันธ�
62012003737 นางสาวนิศารัตน� คลาดคล0าย
62012003738 นายเกียรติพงศ� อินทรานุสรณ�
62012003739 นางสาวปรางทิพย� มาวขุนทด
62012003740 นางสาววรมน แก�นอ�อน
62012003741 นายจิรายุ สุวรรณรัตน�
62012003742 นางสาวปMย�ชนาชล ตังเซ�ง
62012003743 นางสาวน้ําฝน พูลอนันต�
62012003744 นางสาวสุภิญญา ทองคําสุข
62012003745 นางสาวนิชาภา อ�วมจร
62012003746 นางสาวดารารัตน� ปลอดเดช
62012003747 นางสาวประภา จีนแจ0ง
62012003748 นางสาวธิดารัตน� ขวัญยืน
62012003749 นายธนพล อนุเวช
62012003750 นางสาวสุกัญญา บังศรี
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62012003751 นายคุณาวุธ นนทครชัย
62012003752 นายจักรพงศ� ศักดี
62012003753 นางสาวชื่นนภา ตลินตุ�น
62012003754 นายเกียรติคุณ รอดมา
62012003755 นางสาวธีรัช แสงพลาย
62012003756 นายนพรัตน� ศรีเรือง
62012003757 นางสาวศศิธร สิโนรักษ�
62012003758 นางสาววสนันทน� จันทร�สุนทร
62012003759 นางสาวอัจฉรา สมัครการ
62012003760 นางสาวจีรนันท� วิชญพันธ�
62012003761 นายศาสตรายุทธ มีเพียร
62012003762 นายธีระชัย นงนุช
62012003763 นางสาวพงษ�ลดา ดิษบรรจง
62012003764 นายทศพล กาละศรี
62012003765 นางสาวดวงตา สัมฤทธ์ิ
62012003766 นายวรพล นกหนู
62012003767 นางสาวก่ิงกาญจน� ชื่นชอบ
62012003768 นางสาวจินดาหรา เกียรตินอก
62012003769 นางสาววรรณดี หนูพัน
62012003770 นายเกียรติศักด์ิ หาญกุดตุ0ม
62012003771 นางสาวก0านกฤษณา คนธรรม�
62012003772 นางสาวซารีฮา ดารามิง
62012003773 นางสาวชลิดา นิธิธราภรณ�
62012003774 นายธนกร ทัศนาญชลี
62012003775 นางสาวศุภวรรณ ย�อยพรหมราช
62012003776 นางสาวณัฏฐกมล สาลีผล
62012003777 นายธนกร ส�องแสง
62012003778 นางสาวบุษยมาส เตชะพล
62012003779 นางสาวสุภาภรณ� ภาโนมัย
62012003780 นางสาวดาวจรัสแสง บุญช�วย
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62012003781 นายกัมปนาท จันทร�โคตร
62012003782 นางสาวสลิลทิพย� โอวาทกา
62012003783 นายภาณุวัฒน� สกุณาธวงศ�
62012003784 นางสาวรติกร ไกรวิจิตร
62012003785 นางสาวมาริสา โพทอง
62012003786 นางสาวภัทราภรณ� เพียงเกตุ
62012003787 นายธิติณัฐ จินดาปลูก
62012003788 นางสาวปาริชาติ แก0วมณีรัตน�โชติ
62012003789 นางสาวสุธีกานต� คมสัน
62012003790 นายกฤตพัฒน� ทานะมัย
62012003791 นายวัชราวุฒิ สินช0าง
62012003792 นางสาววรรณา บริบูรณ�
62012003793 นางสาวศิริยาภรณ� ธนะรักษ�
62012003794 นายณัฐพงษ� เพ็งมาก
62012003795 นางสาวลภัสรนันจ� ธีรภัชรโภคิน
62012003796 นายธีรนัย ทาศักด์ิ
62012003797 นางสาวนิลุบล ผึ้งหลวง
62012003798 นายพีรพล สร0อยมุข
62012003799 นางสาวทิพย�วิมล แก�นจันทร�
62012003800 นางสาวสุพิชญา พรหมมา
62012003801 นางสาวสมคิด สุขจันทร�
62012003802 นางสาวอ0อมใจ ชูช�วย
62012003803 นางสาวอธิติยา ไทยอ�อน
62012003804 นายธวัชชัย พิชัยราช
62012003805 นางสาวสุชานรี สร0อยศิลา
62012003806 นายธนชัย ณ รังษี
62012003807 นางสาวศิริรัญญา ผลสุขศรี
62012003808 นายธรณิศร ดิษบรรจง
62012003809 นายจารุเดช เกิดสุข
62012003810 นายพงษ�ฤทธ์ิ คงสุข
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62012003811 นายกิตติพัฒน� พลอยงาม
62012003812 นางสาวฐิติกาญจน� ดีแปQน
62012003813 นางสาวขวัญฤดี ครุฑแก0ว
62012003814 นายนพรุจ ศรีเพ็ชร
62012003815 นางสาวอรวรรณ ทาปAน
62012003816 นางสาวอาโนชาญา คําเพ็ง
62012003817 นางสาวฐิตาภรณ� กลิ่นกลัด
62012003818 นางสาวศิริวรรณ อ่ําแสง
62012003819 นางสาวแขวิลัย หลาบมาลา
62012003820 นางสาวทัศนีย� กลิ่นเกษร
62012003821 นายยุทธนากร สามพันธ�
62012003822 นายประกาศิต แสงเสน
62012003823 นางสาวสุภาภรณ� ทองอุดม
62012003824 นางสาวชนิดา ทองขาว
62012003825 นางสาวอรพรรณ จันลี
62012003826 นายสุนทร คําโคตรสูนย�
62012003827 นางสาวเกศสุดา บัวรอด
62012003828 นายณัฐกานต� บุตนิจ
62012003829 นายวีรยส มีบุญญา
62012003830 นายสุริยา ไชยกระโทก
62012003831 นางสาวรติยา สนทะวิน
62012003832 นายยุทธวี มาขอด
62012003833 นางสาวมัณทนา ทรัพย�อุดมทิพย�
62012003834 นายเฉลิมพล สุขมณี
62012003835 นายวรวุฒิ คุณรอด
62012003836 นางสาวเยาวลักษณ� เข่ือนแก0ว
62012003837 นายบูคอรี ดอเลBาะ
62012003838 นางสาวพรรณี จันทรประทักษ�
62012003839 นางสาวปนัดดา ศรีแพงมล
62012003840 นายศักดิพล แก0วบุญเรือง
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62012003841 นายธนากร เฉลิมพีระโรจน�
62012003842 นางสาวพรพิมล รักซ0อน
62012003843 นางสาวนิศารัตน� อินทอง
62012003844 นางสาวปริภัทร� อินทร�เงิน
62012003845 นางสาววิภาดา มีโคกกลาง
62012003846 นายเรวุฒิ ซุ0นสั้น
62012003847 นางสาวญานิกา บุญเชิด
62012003848 นางสาวเกศรินทร� สมเพชร
62012003849 นางสาวพรรณิภา ราชกระโทก
62012003850 นายอัครพล วังสติ
62012003851 นายจตุรงค� ตุ0มทอง
62012003852 นางสาววราพร คําหนู
62012003853 นายพนิต ศิริเกียรติกําจร
62012003854 นางสาวฉัตรฤดี สุขเจริญ
62012003855 นายธนากร แสงบุญ
62012003856 นางสาวยานูวา จะปะกิยา
62012003857 นางสาววรัญธิดา พุทธิเมืองชื่น
62012003858 นางสาวจิระภา ไกรพินิจ
62012003859 นางสาวปรางค�อนงค� โพธ์ิศรี
62012003860 นางสาวอรยา นุหย่ิน
62012003861 นางสาวรุจิเรข ขาวแสง
62012003862 นางสาวพัชรี ฉิมแปQน
62012003863 นายคัมภีร� แอบกลิ่นจันทร�
62012003864 นางสาวสุดารัตน� แตงไทย
62012003865 นางสาวมนธิกา เวียงคํา
62012003866 นางสาวพัทธานันท� ศรีวิชัย
62012003867 นายธนรัฐ ช�อเกตุ
62012003868 นางสาวนภาพร วิบูลย�
62012003869 นายพรศักด์ิ ตุละรัต
62012003870 นางสาวกษมา ทรงศิริ
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62012003871 นางนุชราภรณ� รัฐเมือง
62012003872 นางสาวศศิกาญจน� นพสิทธ์ิโสภณ
62012003873 นางสาวกัญญ�วรา เจตนาธรรมจิต
62012003874 นายศุภชาติ ก�องดวง
62012003875 นางสาวลัดดาวัลย� สุขอร�าม
62012003876 นางสาวมณฑา ปูZคงพระ
62012003877 นางสาวปารดา ศรีป@ญญา
62012003878 นางสาวศิริพร คงชัยกร
62012003879 นางสาวศิริวรรณ สรรกุล
62012003880 นางสาววาสนา สิมแสงมี
62012003881 นางสาวศิริเมษา แก�นเขียว
62012003882 นางสาวมณีนุช ใจสําราญ
62012003883 นายสกล ทรเดช
62012003884 นางสาวสิริพร ภูศรี
62012003885 นางสาวดลยา เล็กประชา
62012003886 นางสาววันทนา มากแพทย�
62012003887 นางสาวเสนาะ สมีเพ็ชร
62012003888 นางสาวอังคณา เปรมใจชน
62012003889 นางสาวหทัยทิพย� สุทา
62012003890 นายประชา ปุตุมาจันทร�
62012003891 นางสาวน้ําทิพย� วงษ�กัลยา
62012003892 นายณัฐพัชร สายชุม
62012003893 นายปริญญา สีหาอินทร�
62012003894 นายวิทยา ธาตะกูล
62012003895 นางสาวหยาดพิรุณ สมรูป
62012003896 นางสาววิมล มะลี
62012003897 นางสาวยุพารัตน� ผาลา
62012003898 นายชนาสิน ชัยอักษรเวช
62012003899 นางสาวมนัสสวี พจนรุ�งโรจน�
62012003900 นายป@ญญา เข่ืองสถุ�ง
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62012003901 นางสาวนุจรินทร� พุกประสงค�
62012003902 นางสาวจินดา รันนุรักษ�
62012003903 นางทัศนีย� ฟองแก0ว
62012003904 นายภานุวัฒน� นิลกําเหนิด
62012003905 นางสาวนิภาพรรณ รอดตัว
62012003906 นางสาวญามีละฮ� เบงดือราแม
62012003907 นางสาวเบญจมาศ ศรีคําภา
62012003908 สิบเอกเลิศยศ งามวัฒน�
62012003909 นางสาวมนรวี พ�อค0า
62012003910 นางสาวขวัญทิวา ท�วงที
62012003911 นายเกรียงไกร พูลชัย
62012003912 นายธนรัฐ จันทร�น0อย
62012003913 นางสาวพิชามญชุ� ลาภมากผล
62012003914 นายพงษ�บัญกช สังข�ตรีหิรัญ
62012003915 นางสาวปAยพร เสือพันธุ�
62012003916 นายปุญญวี ถินปวัติ
62012003917 นางสาวจิตตรี มะนาวหวาน
62012003918 นายวิโรจน� หลวงมาลัย
62012003919 นายธเนศ สมใจ
62012003920 นายวีระศักด์ิ สาขากร
62012003921 นางสาวกรรณิการ� แสงทอง
62012003922 นางสาววนิดา วันเตBะ
62012003923 นายศรณรินทร� สมภักด์ิ
62012003924 นางสาวพลอยไพลิน ตุงคะศิริ
62012003925 นางสาวสุทธาทิพย� ทวยภา
62012003926 นายศักด์ิสิทธ์ิ พันธฤทธ์ิ
62012003927 นางสาวฤทัยรัตน� เตียตระกูล
62012003928 นายวุฒิพร ท�อนคํา
62012003929 นายชินวัฒน� ตาปQองวงศ�
62012003930 นางสาวธันยมัย กาศมณี
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62012003931 นางสาวลลิตา โพธ์ิทอง
62012003932 นางสาวสุตาภัทร สุพรรณ�
62012003933 นางสาวฉัฐวีณ� กิตติวัฒน�นิธิ
62012003934 นางสาวมธุรส สวัสดิภาพ
62012003935 นางสาวณฐพร อุดร
62012003936 นายสุเมธ ปะหุปะมง
62012003937 นางสาวปริฉัตร แสนคําฟอง
62012003938 นายพีระพงศ� ช�วยเก้ือ
62012003939 นางสาววัชราภรณ� เมืองใจ
62012003940 นางสาวสุภัทรา ขุนณรงค�
62012003941 นางสาวไอรดา อยู�ศรี
62012003942 นายภาณุพงศ� แสงแก0ว
62012003943 นางสาวนิศรา แย0มกลีบ
62012003944 นางสาวจิราพัชร ยินดี
62012003945 นายภูวดล ทิจันดา
62012003946 นางสาวจิราภรณ� ดวงมณี
62012003947 นายพีรวิชญ� ชมกลาง
62012003948 นางสาวสุภิญญา กล่ําจันทร�
62012003949 นางสาวประภาพร สุขเกษม
62012003950 นายนพรัตน� สุดาทิพย�
62012003951 นายพิสุทธ์ิ ศักด์ิพิสุทธิวณิชย�
62012003952 นางสาวณิชนันท� พงศ�วนัชพร
62012003953 นายอธิพัฒน� ฟ@กผล
62012003954 นางสาวรัชญา ภัทรศุภรัฐ
62012003955 นายสมศักด์ิ ยศพิม
62012003956 นายณัฐกิตต� รัตน�งามประดิษฐ�
62012003957 นางสาวรัตติกร ฟWอสันเทียะ
62012003958 จ�าอากาศโทณัฐสิทธ์ิ เครือเพชร
62012003959 นางวิภาพร พันธ�โม0
62012003960 นางสาวกนกวรรณ แพ�งคํา
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62012003961 นางสาวประภัสสร ชิดทวงษ�
62012003962 นางสาวนภาพร พิศวงษ�
62012003963 นางสาวนิฟาดีลาร� สนิ
62012003964 นางสาวก่ิงดาว จันทร�พร
62012003965 นางสาวทิพวรรณ� พรมสุ
62012003966 นายธนาสิน ปานแดง
62012003967 นายพุทธินันท� ดวงจันทร�
62012003968 นายพินิจ ตาคํา
62012003969 นายธนากร นิ่มวิไลย
62012003970 นางสาวนิภาพรรณ เจือมณี
62012003971 นายเกรียงไกร เขียวแพง
62012003972 นางสาวเทพยุดา พรหมศรี
62012003973 นายปุณณพงษ� โตอ0น
62012003974 นายนราธิป สังวาลไชย
62012003975 นายอนุสรณ� ชนะทร
62012003976 นายชัยรัตน� ปรารภ
62012003977 นายนันทชัย วงศ�สุขสิริเดชา
62012003978 นางภาวินี โชคบัณฑิต
62012003979 นางสาวเพ็ชรรัตน� พวงภู�
62012003980 นางสาวอุบลรัตน� โพพวง
62012003981 นางสาวปAยะพร ระวิโชติ
62012003982 นางสาวกิตติยา แก�งสันเทียะ
62012003983 นางสาวกานต�พิชชา นพคุณ
62012003984 นายวรนารถ แจ0งจิตร
62012003985 นางสาวอรณิชชา นาคนวล
62012003986 นางสาวปAยะรัตน� ชมฉํ่า
62012003987 นางสาวศิวรัตน� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62012003988 นางสาวศศิวิมล สีแดง
62012003989 นางสาวภัสสร ตระกูลอินทร�
62012003990 นางสาวจุฑาทิพย� จรูญศรี
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62012003991 นางสาวจุรีพร ลบพ่ึงชู
62012003992 นางสาวกุลณัฐ หนานไทย
62012003993 นางสาวนันธิญา นะหุตานนท�
62012003994 นางสาวรัตนา เก้ือประพันธ�
62012003995 นางสาวดลณดา ต๋ันประเสริฐ
62012003996 นางสาวอรทัย สิทธิจรรยาวิไล
62012003997 นางสาวณัฐณี สริรัตน�
62012003998 นางสาวสุภาวดี ฮวดศรี
62012003999 นางสาวรัชนี อิมี
62012004000 นายเปรม ช�วงโชติ
62012004001 นายกรศักด์ิ ศรีชมภู
62012004002 นายณัฐพล นัยเนตร
62012004003 นายธิวา อินาวัง
62012004004 นางสาววิไลรัตน� ชาวน้ําหุ�ง
62012004005 นางสาวศศิธร พูนภิญโญ
62012004006 นายสรายุทธ� กองเพชร
62012004007 นางสาวนรีรัตน� จันทชุม
62012004008 นายโยธี บัวแก0ว
62012004009 นางสาวนวรัตน� วงศ�สุวรรณ
62012004010 นางมินตรา พลสมบัติ
62012004011 นางสาวอังคณา ม�วงจร
62012004012 นายสราวุธ เสนสร
62012004013 นางปภาดา สนสร0อย
62012004014 นางสาวสุวรรณี พ�วงเกิด
62012004015 นางสาวภิญญาภัทร พลศรี
62012004016 นางสาวปนัดดา แจ�มเสียง
62012004017 นางสาวกัญจน�ณาภัสส� มงคะสิงห�
62012004018 นายวีรยุทธ สิทธิ
62012004019 นายอรรถพล เนตรนัย
62012004020 นายจีระวิทย� เรือนแฝง
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62012004021 นางสาวสุวรรณญา พืชสิงห�
62012004022 นางสาวชัญญา คุ0มม�วง
62012004023 นายคมกภัค สันเจนดง
62012004024 นางสาวสุประวีณ� กองสุข
62012004025 นางสาวกรพินธุ� คชินทร
62012004026 นางสาวภัทรวดี พานทรัพย�
62012004027 นางสาววรรณภา คําเคนม�วง
62012004028 นางสาวสุนี มะสีละ
62012004029 นางสาวน้ําทิพย� เพลงวงศ�
62012004030 นายนักรบ ใจสบาย
62012004031 นายธีรยุทธ ดุมกลาง
62012004032 นางสาวกัตติกา เจริญสุข
62012004033 นางสาวมาลินี เย็นเจริญ
62012004034 นางสาวจุฑาพร ฉิมวัตร
62012004035 นางสาวชริณดา ศรีสว�างวงศ�
62012004036 นายคมกฤษ กลิ่นแก�นจันทร�
62012004037 นางสาวศศิธร สายตา
62012004038 นางสาวนริสา แพนสี
62012004039 นางสาวศรัญญา กันตัว
62012004040 นายวุฒิไกร พรหมมาบุญ
62012004041 นายอนุชา จันตาสิงห�
62012004042 นายณัฐพงษ� แซ�ต้ัง
62012004043 นางสาวพัชรินทร� พลต้ือ
62012004044 นางสาวเบญจวรรณ นาคํามูล
62012004045 นายกฤติน อาทร
62012004046 นางสาววรนุช เอี่ยมศรี
62012004047 นางสาวรุ�งอรุณ ศรีสุวรรณ
62012004048 นายปองชัย ธัญประสาท
62012004049 นายพงษ�นิรันดร� เฉียบแหลม
62012004050 นางสาวแวมัสตูรา อาแว
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62012004051 นางสาวพนิดา พวงบุบผา
62012004052 นางสาวไอลดา กอเซ็ม
62012004053 นางสาวนิ่มนวล ชูช�วย
62012004054 นางสาวพรนภา นิคมเพชร
62012004055 นางสาวสมฤดี สํารวมจิต
62012004056 นายธีระพงษ� ดําดา
62012004057 นายนิพนธ� บุญระมี
62012004058 นายธีระพงษ� พลเย่ียม
62012004059 นางสาวป@ทมพร สุแดงน0อย
62012004060 นางสาวปรียาณัฐ ศรีมาก
62012004061 นางสาวปริชาต แหน�งแหยม
62012004062 นายธีระพงศ� นวลนรนารถ
62012004063 นางสาวโสรยา แจ�มดี
62012004064 นายวิโรจน� เลิศวิสาลสิน
62012004065 นายปAยเชษฐ� อุสาหะ
62012004066 นายถณธร เพลินมาลัย
62012004067 นายเอกพล ฆ0องชัย
62012004068 นางสาวเรวดี ป@นขัน
62012004069 นางสาวผาณิตตา มนตรีชน
62012004070 นางสาวลภัสรดา อยู�เปRนสุข
62012004071 นายชัชวาล ดําชมทรัพย�
62012004072 นายจักรี ทูคํามี
62012004073 นายพิทวัส พรรณสิงห�
62012004074 นายเศรษฐการ จุลมานพ
62012004075 นายวีรภัทร� พรหมมาศ
62012004076 นายบัณฑิต บุลกุล
62012004077 นางสาวอสมา โกมลชาติ
62012004078 นางสาวชรดา จ่ันแก0ว
62012004079 นางสาวสุจิตตา แจ�มกระจ�าง
62012004080 นายสุรเดช ผ�องแผ0ว
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62012004081 นางสาวกนิษฐา อินทฉิม
62012004082 นายศักด์ิณรงค� ศรีอุราม
62012004083 นางสาวศิริลักษณ� วังหอม
62012004084 นางสาวอัญชิสา ก�อแก0ว
62012004085 นายณัฐฏ�นันธ� ซ่ือสัตย�
62012004086 นายธนพล เจริญสลุง
62012004087 นายสุจิตร จําปานิล
62012004088 นายอับดุลฮากีม สนธิวงศ�
62012004089 นายมนัส นาคประทุม
62012004090 นางสาวสุพัตรา สิทธิรังษินันท�
62012004091 นางสาวนาบีละห� ยูโซBะ
62012004092 นางสาวพวงเพชร วัตตะกุมาร
62012004093 นายวรวุฒิ ปานดํา
62012004094 นางสาวกชมล วัชรเสถียร
62012004095 นายอดิศวร คงสกุล
62012004096 นายนิรุตต์ิ พันธวงค�
62012004097 นายเอกชาติ กองบุญ
62012004098 นางสาวคคนานต� ฉิมหาด
62012004099 นายวิวรรธน� พลีเจริญ
62012004100 นายตรัสนัย จดโสภา
62012004101 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทองจันทร�
62012004102 นางสาวเดือนเพ็ญ เคนสีแก0ว
62012004103 นางสาววราภรณ� นกลอย
62012004104 นางสาววันเพ็ญ เนตรแดง
62012004105 นางสาวกานต�ธิดา จันทร�ถาวร
62012004106 นางสาวนฤมล ประชากูล
62012004107 นางสาวณัฐณีย� คําพูน
62012004108 นายอาทิตย� สินธร
62012004109 นายทินกร ผาสีกาย
62012004110 นางสาวอนงค�นาถ บุญพรัด
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62012004111 นางสาววลีวรรณ พุ�มพฤกษ�
62012004112 นางสาวอารียา ทองทิพย�
62012004113 นางสาวต�วนฟาติมา กูมูดอ
62012004114 นายจักรพงศ� กลิ่นเสือ
62012004115 นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร
62012004116 นางสาวเสาวคนธ� พุ�มพฤกษ�
62012004117 นางสาวมินตรา ขําปูZ
62012004118 นางสาววริศรา ศรีนุ�ม
62012004119 นางสาวกิตติมา ทุนอ�อง
62012004120 นายธีรพงษ� บัวเกิด
62012004121 นางสาวกาญจนา จันทรมณี
62012004122 นางสาวกานดา เจริญบุตร
62012004123 นางสาวอาทิตยา แก0วคํา
62012004124 นายวุฒิพงษ� เกษรชื่น
62012004125 นายศรัณย� พันธุ�ดี
62012004126 นางสาวศศิพินทุ� ซ้ิมอิ่ม
62012004127 นางสาวธิดารัตร� ชาติจอหอ
62012004128 นายวรพจน� อัศวเทวิน
62012004129 นางสาวฐิติษร วรรณา
62012004130 นายรณฤทธ์ิ พลรบ
62012004131 นางมีบุญ พงศาปาน
62012004132 นายสัญญา ขวัญยืน
62012004133 นายวันชัย ขังเขตต�
62012004134 นางสาววรรณวิภา สํานาญ
62012004135 นายนิพนธ� ยุภา
62012004136 นายวิชญะ คล0ายคลิ้ง
62012004137 นางสาวสาติยา ไกรสร
62012004138 นายธนวัฒน� ภักดีกลาง
62012004139 นางสาวธัญญารัตน� เพียรโปQย
62012004140 นายณรงค�ศักด์ิ ครุฑสังวาลย�
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62012004141 นางสาวพรนิสา นราพล
62012004142 นายรวิภาส เกียรติเอกสิทธ์ิ
62012004143 นายวุฒิศักด์ิ เหลากลม
62012004144 นายสมพงษ� วันดี
62012004145 นางสาวธนัชญาน� มูลนี
62012004146 นายสายัญ พุ�มพวง
62012004147 นางสาวสายเปล ขัติยศ
62012004148 นางสาวจิราพร เทพขาว
62012004149 นายศักด์ิสิทธ์ิ อินไข
62012004150 นางสาวณิชกานต� อัครประยูร
62012004151 นางอนงค�นาถ ใจกล0า
62012004152 นางสาววรรณิศา สุวรรณโค
62012004153 นางสาวอภิญญา ศรีมูล
62012004154 นายนันทวุธ พุ�มเพ็ง
62012004155 นางสาวนิภาพร ผันนะลา
62012004156 นางวิลัมพร จักรเครือ
62012004157 นางสาวศิริวงศ� คงคํา
62012004158 นางสาวมณีรัตน� ไกวัลส�องรัศมี
62012004159 นายชินวัตร จงเย็นกลาง
62012004160 นางสาวธัญวรรณ ม่ันคง
62012004161 นางสาวภิญรัศม์ิชา ไพศาลอภิพร
62012004162 นางสาววัลลี หากงสี
62012004163 นางสาวสุวลักษณ� ธรรมวงษ�
62012004164 นางสาวภัคจีรา ทํากิน
62012004165 นางสาวภาวนา ศรีสังข�
62012004166 นายสุริยัน ประสานแสง
62012004167 นายภูริภัสสร� พันธ�เดช
62012004168 นางสาวสุวิมล ถังเงิน
62012004169 นายจักรพันธ� วัชรวิทยานนท�
62012004170 นายยุทธนา บุญศรัทธา
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62012004171 นางสาวอันธิกา สนิ
62012004172 นายชูเกียรติ แก0วคํา
62012004173 นายอรรถกร ยืนยง
62012004174 นายธนพล หอมกลิ่น
62012004175 นายธนภัทร จันทรวิเชียร
62012004176 นางสาวศิริพร สุบรรณ
62012004177 นายทศพล อนันทภิรมย�สุข
62012004178 นางสาวพิรารัตน� อินทรนก
62012004179 นางสาวกัญญ�ณณัฐ พวงสันเทียะ
62012004180 นายพิเชฐ เพ็ชรรัตน�
62012004181 นางสาวสุอธิญา ทองเกลี้ยง
62012004182 นางสาวบุศรา สุขสําราญ
62012004183 นางสาวนิสิตา เมฆลอย
62012004184 นางสาววริทธ์ินันท� เสียงดี
62012004185 นางสาวนิตยา แก0วอารีย�
62012004186 นายเฉลิมรัฐ ดําเด�นงาม
62012004187 นายธานินท� แจ�มเพ็ญ
62012004188 นางสาวพิมพ�ใจ ตึดพันธ�พงษ�
62012004189 นางสาวกานต�มณี ปานช�อ
62012004190 นายพีรดนย� อัครานิธิศนนท�
62012004191 นางสาวนูรไอนี กูจิ
62012004192 นายสุทธิรักษ� โพธิสว�าง
62012004193 นายมนูญ โสวัน
62012004194 นายรพี เพียรการค0า
62012004195 นางสาวนิภาพร ปานจันทร�
62012004196 นายธีรพงษ� แสงจันทร�
62012004197 นายปุณยวีร� ข0าวป@ญญา
62012004198 นางสาวพีรยา ขันเชียง
62012004199 นางสาวมณฑิรา พรหมทอง
62012004200 นายชมชณ ไชยโชติ
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62012004201 นายอารีส ดอเลBาะ
62012004202 นางสาวบุศรินทร� กุลทอง
62012004203 นางสาววริศรา ชัยตลาด
62012004204 นายอัศวเดช รอสวัสด์ิ
62012004205 นายพรศักด์ิ เทียนเล็ก
62012004206 นางสาวเบญจมาศ วิชัย
62012004207 นายอนุชา ก0อนแก0ว
62012004208 นายสมพร ระฆังทอง
62012004209 นายโรจน�ศักด์ิ โชติธนสุวรรณ�
62012004210 นางสาวนพรดา วงศ�โสภา
62012004211 นายณัฐยศ ไทยเจริญ
62012004212 นางสาวญาสุมิน สินทองวัฒนา
62012004213 นางสาวกมลชนก อุทรทัย
62012004214 นางสาวศรัณรัตน� จอมวงศ�
62012004215 นางสาวสุธิดา จอมคําสิงห�
62012004216 นายประกิต นันติแก0ว
62012004217 นางสาวภัทรพร สระแก0ว
62012004218 นายภากร ไตรผักแว�น
62012004219 นางสาวพรรัตน� ศรวิเศษ
62012004220 นางสาวอัมพร ชัยยานิติกร
62012004221 นางสาววิภา ลี้พล
62012004222 นายลิขิต คล0ายทอง
62012004223 นายทวีศักด์ิ กิติเสถียรพร
62012004224 นางสาวอาจิน จิตรบวร
62012004225 นางสาวอินทิรา แสงจันทร�
62012004226 นายณัฐวัสส� นิลประดิษฐ�
62012004227 นายภูภูมิ พลสิมมา
62012004228 นายวรุจน� พรมภักดี
62012004229 นางสาวปAยะพร วรรณสุทธ์ิ
62012004230 นางสาวภรณ�ทิพย� ปZาธนู
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62012004231 นายชนัยพร เพ็ชร�ประยูร
62012004232 นายวรินวัฒน� ปฐมวัฒนพงศ�
62012004233 นางสาวจิราวดี อาจภักดี
62012004234 นางสาวชญานี อินทรโชติ
62012004235 นายกิตติพงษ� เอี่ยมละออ
62012004236 นางสาวศดานันท� มุนินทรวัฒนา
62012004237 นางสาวนฤมล ขุนสันเทียะ
62012004238 นายพันธุ�เทพ แช�มขํา
62012004239 นายคมชาญ ทองทับทิม
62012004240 นางสาวบุณฑริกา ทัดศรี
62012004241 นายขจรศักด์ิ สิมมาทอง
62012004242 นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต�
62012004243 นางณฐกร เอกนิธิเศรษฐ�
62012004244 นางสาวพิชชากร นันตะก0านตรง
62012004245 นางสาวสีวิกา ปQองวิเชียร
62012004246 นางสาวทิวา หม�องพิชัย
62012004247 นางสาวรุ�งนภา สว�างวงษ�
62012004248 นางสาวพรรณพร ลาสุ
62012004249 นายศิริพันธุ� ศรีจันทา
62012004250 นางสาวศิริรัชต� พูลป@Lน
62012004251 นางสาวดวงกมล ศิลกุล
62012004252 นายจักรพรรด์ิ ปQอมอุ�นเรือน
62012004253 จ�าสิบตรีชัยรัฐ เอมะรุจิ
62012004254 นางสาวธนาภรณ� เทพาชุมภู
62012004255 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวงค�
62012004256 นายพิชชาพร ดีวิวัฒน�
62012004257 นางสาวชนากานต� ร�วมเงิน
62012004258 นางสาววริษฐา ทรัพย�อนันต�
62012004259 นายชุมพล ขวัญไชย
62012004260 นายสมควร สนธิ
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62012004261 นางสาวกฤษณา ท0าวแปQง
62012004262 นางสาวสุรีพร ไหมทองคํา
62012004263 นางสาวเพ็ญศรี โพธ์ิชัยรัตน�
62012004264 นางสาวลลิดา อุทุมมาลา
62012004265 นายพลกร วัฒนะเสถียร
62012004266 นางสาวสุวภัทร พุทธรัตน�
62012004267 นายสุทธิรักษ� กุลสีดา
62012004268 นายจักรพงศ� ทาราช
62012004269 นายวรัญชัย อินตBะป@ญโญ
62012004270 นายมนัส การัตน�
62012004271 นางสาวศุภัชยา ชัยวัช
62012004272 นางนพรัตน� นวนจังหรีด
62012004273 นางสาวพิพาพร รึกรือหาญ
62012004274 นางสาวสุกัญญา วิริยะ
62012004275 นางสาววนิชา ทองใบศรี
62012004276 นางสาวศิรณัฏฐา วิชิตพันธุ�
62012004277 นางสาวอุไรพร อินณรงค�
62012004278 นางสาวกนกวรรณ แก0วเหล็ก
62012004279 นายเศกสิทธ์ิ จันทร�เจริญ
62012004280 นางสาวสิริวิมล ทองศรี
62012004281 นางสาวกาญจนา เครือจันทร�
62012004282 นางสาวณัฐชา นาสิงทอง
62012004283 นายสัมพันธ� อึ๊งทอง
62012004284 นางสาวกัณณิการ� หิรัญกรณ�
62012004285 นางสาวศศิธร ศรีนอก
62012004286 นางสาวอรพร สุคนธรัตน�
62012004287 นางสาววิลาวัลย� หาญยุทธ
62012004288 นายรวิพล ผดุงธรรม
62012004289 นางสาวนิดา มูลลา
62012004290 นางสาวกาญจนา สาพันธุ�

หน0า 143 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012004291 นางสาวชญานันทน� สังขะวร
62012004292 นายพัสกร นาครัตน�
62012004293 นายยุทธนา บํารุงรัตน�
62012004294 นายเจนณรงค� จินาวงศ�
62012004295 นางสาวกีรติ ไทยอุดม
62012004296 นายพันธกานต� โตสะสุตร�
62012004297 นายบรรลุ มุศิริ
62012004298 นางสาวสุขธนาชนม� โนฟู
62012004299 นางสาวสุมณฑา พุดอินทร�
62012004300 นายกิตติกร แดงจีน
62012004301 นางสาวกัญญารัตน� จิตจํานอง
62012004302 นายธีฆวัฒน� องอาจอิทธิชัย
62012004303 นายศตพัทธ� บัวบาน
62012004304 นางสาวมัลลิกา ดีพลภักด์ิ
62012004305 นางสาวพลอยปภัส สมบูรณ�ผล
62012004306 นางสาวศิวพร กางก้ัน
62012004307 นายโสรัจ ทองชาวนา
62012004308 นางสาววิจิตรา ปลุกใจเสือ
62012004309 นายธนวัฒน� ศรีใจวงศ�
62012004310 นางสาวมัฐมน สมสุวรรณ
62012004311 นายศุภฤกษ� พรมจาด
62012004312 นางสาวพัชราวรรณ ฟองบัว
62012004313 นางสาวเบญจมาศ จินะการณ�
62012004314 นางสาววิไลวรรณ ภูมีเมฆ
62012004315 นายสุพจน� ฑีฆาวงค�
62012004316 นางสาวพัชรินทร� อารีย�
62012004317 นายทวีพงษ� แดงฉาน
62012004318 นายอัครวินท� อัครภูบดินทร�
62012004319 นางกชมล ศรีเจริญ
62012004320 นางสาวเกณิกา ศิลาพงษ�
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62012004321 นางสาวปานใจ ปAPนแก0ว
62012004322 นางสาวบุตษญา นันทสังข�
62012004323 นายชีวิน เสธา
62012004324 นางสาวพลอยไพริน ขุนวัฒน�
62012004325 นายกฤตบุญ ศิริจันทร�
62012004326 นายอิทธิเชษฐ� ผลไม0
62012004327 นางสาวพัชราวรรณ ชัยวงค�
62012004328 นางสาวมลิวัลย� พรมสุรินทร�
62012004329 นางสาวกิตติมา คงเข็ม
62012004330 นางสาวกรกฎ ประทีปฉาย
62012004331 นายธนพล สิงห�ทอง
62012004332 นายสุรสิทธ์ิ ศิริวรรณ
62012004333 นายวีรยุทธ คํามี
62012004334 นายเทวินทร� แก0วแสนเมือง
62012004335 นางสาวเรณุกา ไหมศรี
62012004336 นางสาวปAยนุช รังษี
62012004337 นางสาวปุณณ�ณพิชญ� เสาวพันธ�
62012004338 นายจีรภัทร ฟ@กภู�
62012004339 นางสาววชิราภรณ� แรมกระโทก
62012004340 นางสาวจันทร�จิรารัตน� จันทะมี
62012004341 นางสาวพรชนก แนบเนียน
62012004342 นางสาวพัชรี สบายสมัย
62012004343 นางสาวอรัญญา พูนพนัง
62012004344 นางสาวพรรณราย ทองเมืองหลวง
62012004345 นางสาวอมันตา สิมมาสุข
62012004346 นางสาวศิริพร วิสัตธะนาม
62012004347 นางสาวเยาวลักษณ� อ�อนน0อม
62012004348 นางสาวสุชานาถ สินอยู�
62012004349 นายชวลิต ถ่ินกําแพง
62012004350 นางสาวสิริภรณ� ทองชู
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62012004351 นายชยกร มีศรี
62012004352 นายอัครินทร� จําปMเลิศพงษ�เดช
62012004353 นายอภิสิทธ์ิ อานุภาพภราดร
62012004354 นายณัฐภัทร กุณะ
62012004355 นางสาวบุญยาวีย� อุดมรัตน�
62012004356 นางสาวธัญญ�นภัส เครือนวพันธุ�
62012004357 นายเชาวฤทธ์ิ ฤกษ�กมล
62012004358 นายพงศพัศ พะโยม
62012004359 นางสาวพิกุลแก0ว ละม0าย
62012004360 นางสาวนภัสวรรณ นามวงศ�
62012004361 นางสาวธนาทิพย� พิจอมบุตร
62012004362 นางสาวรัชนิดา ทัตเปรม
62012004363 นางสาวแพรวไพลิน นามโคตร
62012004364 นายอัฐพล จอมหนิ้ว
62012004365 นายมานพ แดงบํารุง
62012004366 นายวรเมธ ธรรมมัง
62012004367 นายปรเมศวร� ไทยมี
62012004368 นายวศิน รสฉํ่า
62012004369 นางสาวศรุตยา มหัตธน
62012004370 นางสาวเยาวลักษณ� สุมาพา
62012004371 นางภคพร สุราต
62012004372 นางสาววรรณภา กันต�าย
62012004373 นางสาวผกาวดี พลอยเขียว
62012004374 นางสาววีรยา ปอยชีวะ
62012004375 นางสาวอลิษา จุติภพ
62012004376 นางสาวตรีรัตน� เขียวฤทธ์ิ
62012004377 จ�าอากาศเอกอาทิตย� ศรีสารคาม
62012004378 นายเพ่ิมพูล กรุดไทย
62012004379 นางสาวสุวารี ศรีเพ็ชร
62012004380 นางสาวกฤติยา โชติกมาศ
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62012004381 ว�าที่ร0อยตรีเลิศพิพัฒน� รุจิป@ญญา
62012004382 นายสุรศักด์ิ สุวรรณนาค
62012004383 นายวรพล เกตุมุต
62012004384 นายอาทิตย� กําลังมาก
62012004385 นางสาวนภัทร คีราวงศ�
62012004386 นายสหรัฐ ดอกเข็ม
62012004387 นางสาวสิริยากร หม่ืนโฮ0ง
62012004388 นางสาวทักษพร ศิริวรรณ
62012004389 นางสาวนิตดา ลิ่มเงิน
62012004390 นายสุขสวัสด์ิ วิทิตยานนท�
62012004391 นางสาววนัชภรณ� เถาวัลย�
62012004392 นายภูริชญ� ธนภัคพลชัย
62012004393 นางสาวณัฐณิชา ชิณเดช
62012004394 นายคมกฤษ คงสมของ
62012004395 นางสาวบรรเจิดลักษณ� ทองจันทร�
62012004396 นางวรรดี สุขใจ
62012004397 นางสาววราภรณ� ทองดาษ
62012004398 นางสาวกิตติยา จันทะโน
62012004399 นางสาวสกุลรัตน� หอมหวาน
62012004400 นางสาวสุภาพร มีช�อ
62012004401 นางสาวพอใจ นิยมสัจจะวาที
62012004402 นางสาวชลิตา แหชู
62012004403 นางสาวอธิชา อยู�ภู�
62012004404 นายกิตติพัฒน� ชิตรัตฐา
62012004405 นางสาวณัทฐธิณีพ� ยอดศรี
62012004406 นายนฤศร พรโสภิณ
62012004407 นางสาวเมสินี พลเมือง
62012004408 นายภัคพล อัศวะธรานนท�
62012004409 นางสาวอรณิช แจ�มสําราญ
62012004410 นางสาวทักศิการณ� จูใย
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62012004411 นางสาวปนัดดา เจริญสุข
62012004412 นางสาวรัตน�วรา นคร
62012004413 นายศราวุธ วังสืบ
62012004414 นางสาววิมลวรรณ วงศ�แสนสี
62012004415 นางสาวสุพัตรา สุขรี่
62012004416 นางสาวณัฐปรียา พุทธวงค�
62012004417 นางสาวรวิพา ย่ิงยวด
62012004418 นางสาวจุฑารัตน� พ�อค0า
62012004419 นายนิพล ลี้เจริญ
62012004420 นายปAยะราช เอี่ยมสอาด
62012004421 นายศราวุฒิ ทําเลดี
62012004422 นางสาวพิมพ�พรรณ พิมพ�พิพัฒน�
62012004423 นายภานุวัฒน� สุแก0ว
62012004424 นางสาวพิรญาณ� ชูตะวณิชย�
62012004425 นางสาวปติญญา วิภังค�ศิริ
62012004426 นางสาวพรพิมล เจริญศิริ
62012004427 นางพจนา แนวทัด
62012004428 นางสาวณัทฏิญา บัวเกตุ
62012004429 นายจักรพันธ� นากรณ�
62012004430 นายจักรกฤษณ� เชี่ยวธัญกรณ�
62012004431 นายสรวิชย� ถ่ินนอก
62012004432 นางสาวสิริยากร กันธิยะ
62012004433 นายรัตนพล แสนเมือง
62012004434 นางสาวสุภัชดา ม่ันหมาย
62012004435 นายวสันต� กลมจีน
62012004436 นางสาวณปภัช ม่ังมาลัย
62012004437 นายกิตตินันท� พันธุ�ช0าง
62012004438 นายอนุวัฒน� ดําสอน
62012004439 นางสาวปภาวรินท� พิมพะสอน
62012004440 นางสาววาทินี ภูวรัตนกุล
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62012004441 นางศิริพร สายสังข�
62012004442 นายทวีชัย สุธรรม
62012004443 นางสาวศิริรัตน� ศรีแก0ว
62012004444 นางเพ็ญศิริ เจริญคุณสมบัติ
62012004445 นางสาวภารดี ระเบียบ
62012004446 นายศักด์ิสิทธ์ิ โกสิงห�
62012004447 นายอาราม ศิริสําเภา
62012004448 นางสาวปาณิชฐา ทองประสาน
62012004449 นายนริศ ครวญดี
62012004450 นางสาววิภา ละอองเงิน
62012004451 นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล
62012004452 นางสาวกฤษณา พุ�มเพชร
62012004453 นางสาวพรรณี เพ็ชรโชติช�วง
62012004454 นายสราวุฒิ ขันสู0
62012004455 นายสิริชัย สมนาค
62012004456 นางสาวอารียา สุธรรม
62012004457 นางสุภาพร ทองพานเหล็ก
62012004458 นายเจษฎา ตาทิพย�
62012004459 นางสาวศิรกาญจน� เทพมาลัย
62012004460 นางสาวสุจิตรา ทับทอง
62012004461 นายอิศราภรณ� บุญโต
62012004462 นายอมรินทร� กลิ่นกลาย
62012004463 นางสาวอรษา เต็มหัต
62012004464 นางสาวเบญจมาศ ตุ0มแก0ว
62012004465 นายอธิวัฒน� อินทร�หอม
62012004466 นางสาวธิติญา พ�วงความสุข
62012004467 นายธนกร ยกเกิด
62012004468 นางสาวภาวินี ดวงภูเมฆ
62012004469 นายพงศกร เกตุสุวรรณ
62012004470 นางสาวจิราภรณ� แซ�ด�าน
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62012004471 นางสาวรัตนาพร นราประโคน
62012004472 นางสาวจริยา สุครีวก
62012004473 นางสาวนภาภัสสร� ศรีเพ็ชร�
62012004474 นายพิเชษฐ อ�องดา
62012004475 นางสาววิไลพร สูงรัง
62012004476 นางสาวณัฐกฤตา เพชรศิริ
62012004477 นางสาวกนกกร พรหมเพศ
62012004478 นางสาวสุพัณณดา เกิดชื่น
62012004479 นายหัสชัย หนูทิม
62012004480 นางสาวอุทัยวรรณ ประพฤติตรง
62012004481 นายเณรัญ โรจน�ประดิษฐ�
62012004482 นางสาวธนิดา โดมภัทรศักด์ิ
62012004483 นางสาวอรณี เมืองช0าง
62012004484 นายพันธกานต� ชามาตย�
62012004485 นางสาวปรียานุช ชัยเมือง
62012004486 นางสาวณัฐชยา ขันธกูล
62012004487 นางสาวฐรัชญา สนธิสอาด
62012004488 นางสาวปนิตา ทองหล�อ
62012004489 นายธนาณัติ ใสพิมพ�
62012004490 นายทิชากรณ� ศรีสวัสด์ิ
62012004491 นายจิรโรจน� ศุภลักษณ�
62012004492 นางสาวอรณี โตBะกาสอ
62012004493 นางสาวสุดารัตน� กิจรุ�งวัฒนากร
62012004494 นางสาวอัจฉรา สิตกรโกวิท
62012004495 นางสาวนภัสสรณ� มูลดี
62012004496 นายพุทธิพงศ� บานบู�
62012004497 นายปรเมธ เผือกทอง
62012004498 นายวิชัย คําเชิด
62012004499 นางสาวนุจรี ปานศรี
62012004500 นายณัฐพล อินยะ
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62012004501 นายจิตรปรีดี ปงชายคํา
62012004502 นางสาวปาริชาติ เกษกําจร
62012004503 นายทรงวิทย� เล็กขํา
62012004504 นางสาวศิริพร อภัยนุช
62012004505 นางสาวพิไลพร อ่ําอ�อน
62012004506 นายณัฐพร รุ�งเรือง
62012004507 นางสาวกาญจนา บุรีหลง
62012004508 นางสาวเจนจิรา จอมคํา
62012004509 นางศศิณา โคตบุตรโต
62012004510 นางสาวศุภารัตน� ใจละม�อม
62012004511 นางสาวศศิประภา แก0วสว�าง
62012004512 นางสาวสุวิมล กําเริบ
62012004513 นางสาวสุทธิดา คําชนะ
62012004514 นางสาวกุลวรรณ ไทยบํารุง
62012004515 นางสาวประพิณรัชต� มะลิขาว
62012004516 นายณวรา รากน้ําเที่ยง
62012004517 นางสาวทัศนีพร แร�ทองขาว
62012004518 นางสาวบงกช นุชแก0ว
62012004519 นางสาววารุณี ศรีสนั่น
62012004520 นายสมชัย ต่ิงต0อย
62012004521 นางสาวสมหญิง สันทวุฒิ
62012004522 นายฑานุวัฒน� บรรลือ
62012004523 นายชัยสิทธ์ิ แสงทวี
62012004524 นางสาวสุภาภรณ� ป@ญญาคม
62012004525 นางสาวณิชชาอร วิริต
62012004526 นางจุฬาลักษณ� ธนกาญจน�
62012004527 นางสาวพิณรัตน� บูรณ�เจริญ
62012004528 นายณัฐวัตร ชูช�วย
62012004529 นางสาวปวีณา เทพแก0ว
62012004530 นางสาวสุวนันท� สมัญกสิวิทย�
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62012004531 นายวัฒนา สมบัติหอม
62012004532 นางสาวแคทลียา ธีระดํารงศักด์ิ
62012004533 นายศุภมิตร รัตนชัย
62012004534 นายราเชน คุ0มเรือง
62012004535 นายภาคิน นันตะนะ
62012004536 นายอิสรา นวลศรี
62012004537 นางสาวอรนิล เอ็มมูล
62012004538 นางสาวฬุฌากรถ� ปะกิระคะ
62012004539 นางสาวขวัญฤทัย แก0วแดง
62012004540 นางสาวสุรัตนา ปากบารา
62012004541 นางสาวมณีรัตน� เปRงบาง
62012004542 นายนิราศ เตชะนันท�
62012004543 นายธนพนธ� หมอรักษา
62012004544 นางสาวฐิติพร ไกยฝZาย
62012004545 นางสาวชิชญาสุ� อ�อนพร0อม
62012004546 นางสาวธัญชนิต เอี่ยมชู
62012004547 นางสาวสุกัญญา ฮุยเฮง
62012004548 นางสาวนวลปราง ฤทธ์ิเดช
62012004549 นายณัฏฐ�พัฒน� พุ�มแก0ว
62012004550 นางสาวกัญญาภัค ชมภู
62012004551 นางสาววรัญญา ศิริเชิดฉันท�
62012004552 นายอดิศักด์ิ อิ่มเอิบ
62012004553 นางสาวดวงกมล อินสองใจ
62012004554 นางสาวสุพัตรา ใจงาม
62012004555 นางสาวศยามล นาคจําแลง
62012004556 นางสาวสาวิตรี พิมสอน
62012004557 นายยุทธกิจ ดํามณี
62012004558 นางสาวปาวีณา อ�อนแก0ว
62012004559 นางสาวพัชราภรณ� ลามา
62012004560 นางสาวชุตินาท หาญจริง
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62012004561 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ศิริมาศ
62012004562 นางสาวบุษกร พุ�มสุวรรณ
62012004563 นางสาวสุดกมล มณีรัตน�
62012004564 นางสาวสุวภัทร จิตอารี
62012004565 นางสาวอารียา ทองดี
62012004566 นางสาวกนกพร พิมพายน
62012004567 นายเอกพล อยู�เย็น
62012004568 นางสุภาวรรณ คําขาว
62012004569 นางปนัดดา สุขดี
62012004570 นายกิตติพงศ� ใจอู�
62012004571 นายรธเขตต� อินทร�ขํา
62012004572 นายสุรินทร� จิระโต
62012004573 นายทรงกลด ลือชาฤทธ์ิ
62012004574 นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส
62012004575 นางสาววราวรรณ จันทร�อ0น
62012004576 นางสาวสิริภา ลัคณา
62012004577 นางสาวนฤมล เอาต่ิม
62012004578 นายอดิศักด์ิ วัชระสวัสด์ิ
62012004579 นายทัตพงษ� บุญช�วย
62012004580 นางสาวกชกร เสนาฤทธ์ิ
62012004581 นายอับดุลกอเดร� อีแต
62012004582 นายสุรเกียรต์ิ แดงงาม
62012004583 นายวัฒนา เครือนิล
62012004584 นางสาวนุชจรีย� เรืองสังข�
62012004585 นายจารุกิตต� ก่ิงหิรัญ
62012004586 นางสาวเกษศิรินทร� จารึกกลาง
62012004587 นางสาวอารยากร ถินทิพย�
62012004588 นางสาวฐิติมา สมทอง
62012004589 นายยุทธนากร พรหมงาม
62012004590 นางสาวรัชนีกร หมัดสอาด
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62012004591 นางสาวพีรญา สุภาพ
62012004592 นายสุขสันต� แว�นมณี
62012004593 นายสมัคร วรศิริ
62012004594 นางนันท�นภัส สุทธิเรือง
62012004595 นายเอกกมล สุคันธมาลา
62012004596 นางสาวขวัญฤดี มณีขวัญ
62012004597 นางสาวธันยพร ฉายาวิก
62012004598 นางสาวเสาวลักษ� วรรธนะบูรณ�
62012004599 นางสาวธันยพร กอบแก0ว
62012004600 นางสาวนันตพร ธรรมิภักด์ิ
62012004601 นางสาววรรณภา จันทา
62012004602 นายนพดล สาระประไพ
62012004603 นางสาวณปภัช เข็มแก0ว
62012004604 นางสาวณัฐชภา ชัยประภา
62012004605 นางสาวนาถยา พุฒิจรรยา
62012004606 นางสาวประภาพร สงใย
62012004607 นายจตุรณต� นิลวิเวก
62012004608 นางสาวณัฏฐา ตินานพ
62012004609 นางสาวผกามาศ คําจุมพล
62012004610 นายพรพิพัฒน� ศรีขวัญ
62012004611 นางสาววราภรณ� สุขสวัสด์ิ
62012004612 นายมุจลินทร� บัวลอย
62012004613 นางสาวอมรรัตน� อินทรมาพลอย
62012004614 นางสาวกันต�ฤทัย เดชขุนทด
62012004615 นายเชาวลิต เหตุทอง
62012004616 นางสาวธมน สุขเกษม
62012004617 นางสาวธัญญ�ธนพัทธ� เกิดพิทักษ�
62012004618 นางสาวจิราภรณ� วิทษนัน
62012004619 นางสาวรมัยศรี ภารา
62012004620 นางสาวชยานันท� ม่ันสกุล
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62012004621 นางสาวกนกพร พุฒิวิบูลย�
62012004622 นายชาติชาย ศรีทองคํา
62012004623 นางสาวนูรณูอัยม� เซBะ
62012004624 นายอุสุพี ทับประเทือง
62012004625 นายจักรกฤษณ� ทรัพย�พันแสน
62012004626 นางสาวเรณู เภรีวงษ�
62012004627 นางสาวสมใจ คุ0มบ0าน
62012004628 นางสาวอนัตตา กลับแกล0ว
62012004629 นางสาวศิรินทิพย� บุญพรม
62012004630 นายปรัชญาพร สาลีพันธ�
62012004631 นายพงศธร วงศ�หอม
62012004632 นายปรัชญ�ปรีชา พรหมแก0ว
62012004633 นายวิชัย มานมณี
62012004634 นายปAยะณัฐ โคตุนันท�
62012004635 นายวีรชน นามนาค
62012004636 นายประวิทย� คิดยาว
62012004637 นางสาวแก0วเก0า เล็กมณี
62012004638 นายวัชระวิชญ� โพธ์ิอ�อน
62012004639 นางสาวสุดารัตน� วงษ�ชารี
62012004640 นางสาวสุพัตรา สุวรรณนาบูรณ�
62012004641 นางสาวนันทวรรณ จําปาหอม
62012004642 นางสาวสุกัญญา โปร�งหนองเมือง
62012004643 นายสุทธิพงษ� สุวรรณ�
62012004644 นายเลอศักด์ิ สมร�าง
62012004645 นางสาวราณี วีระศร
62012004646 นางสาวณัชยา จิตสงคราม
62012004647 นางสาวป@ทมา ทองกุล
62012004648 นางสาวกมลวรรณ แดงพูลผล
62012004649 นางสาวณัชชา โพธ์ินฤมิตร
62012004650 นายวรัญVู ง้ึมนันใจ
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62012004651 นายประเสริฐ เบญจโศภิษฐ�
62012004652 นายจิตต�ปกรณ� มณีจ�าโพธ์ิ
62012004653 นายศราวุธ มีปานคง
62012004654 นายสําราญ โสคําภา
62012004655 นางสาวกนกกาญจน� แทนนิกร
62012004656 นางสาวสุดารัตน� พาชื่น
62012004657 นายโอม ยอดขวัญ
62012004658 นางสาววิภารัตน� โคตรสขึง
62012004659 นางสาวเยาวลักษณ� ชมโฉม
62012004660 นางสาวนพมล ชื่นฟ@ก
62012004661 นางสาวลัดดา ศรีโยหะ
62012004662 นายนพนันท� ยอดศรี
62012004663 นางสาวสิริพรรณ สุปAณะ
62012004664 ว�าที่ร0อยตรีวรรณพร เลิศการช�าง
62012004665 นายศราวุธ เหมรา
62012004666 นางสาวน้ําฝน จันทรตรา
62012004667 นางสาวนิภาพร บุญศรี
62012004668 นายนคร ศรีใจวงค�
62012004669 นายมานิตย� มีพ�วง
62012004670 นางสาววนิดา พิพัฒน�กุล
62012004671 นางสาวนิสากร อ�อนฉํ่า
62012004672 นางสาวสุทธิดา อาวะภาค
62012004673 นายเก้ือพาสิษฐ� พ�อยันต�
62012004674 นายคฑาวุฒิ สุวรรณดารักษ�
62012004675 นายพุฒิพงศ� บุนนาค
62012004676 นายมานพ ปานฤทธ์ิ
62012004677 นายคมกฤษ กลิ่นหอม
62012004678 ว�าที่รตเลิศศักด์ิ กองจินดา
62012004679 นายพลางกูร บูรณสิงห�
62012004680 นางสาวณัฐธิดา ฉับพลัน
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62012004681 นางสาวเบญจวรรณ ทับคําหอม
62012004682 นางสาวกรรณิกา เปรมตุ�น
62012004683 นางสาวปAยะภรณ� ช�วยนุสนธ�
62012004684 นางสาวกาญจนา คูสงวนชัย
62012004685 นายต�วนอัรฟ@น ลอจิ
62012004686 นายกุลวัฒน� รุ�งมงคล
62012004687 นางวิลาวัณย� นาครอด
62012004688 นางสาววราภรณ� เพียรธัญญกรณ�
62012004689 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณสิงห�
62012004690 นางสาวอรอุมา สวนใหญ�
62012004691 นางสาวนัชนันทน� บุญชู
62012004692 นางสาวอัจฉรา สมันเลาะ
62012004693 นางสาววิชุตา สมานมิตร
62012004694 นางสาวนฤมล บุญยืน
62012004695 นายธนวัฒน� กาทองทุ�ง
62012004696 นายสิทธิศักด์ิ คงจันทร�
62012004697 นางสาวจียวรรณ ภารสถิตย�
62012004698 นางสาวทัชชญา ภัทรศุภรัฐ
62012004699 นายธีระศักด์ิ วงษ�ราช
62012004700 นางสาวจินดาพร เชื้อเจ�น
62012004701 นางสาววิลาวัลย� เยาวะกูล
62012004702 นางสาวนาถลดา คนสนิท
62012004703 นางสาวแสงเทียน ทิพนัด
62012004704 นางสาวพิมพ�ชนก ฤกษ�บําเพ็ญ
62012004705 นางสาววาสนา ขําเอนก
62012004706 นายวงศธร เกตุศักด์ิ
62012004707 นางสาวพัชริดา เกรียรัมย�
62012004708 นางสาวจิรวรรณ รัตนพืช
62012004709 นางสาวฉัตรชุดา สืบเจริญกุล
62012004710 นางสาวกมลวรรณ มีชัย
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62012004711 นางสาวชาลิสา แตงเจริญโชค
62012004712 นางสาวสกาวเดือน เตจBะคง
62012004713 นางสาวปาอีซะห� กาโฮง
62012004714 นายบุญฤทธ์ิ เอื้อเบญจกุล
62012004715 นางสาวพลอย หาญวงศ�
62012004716 นางสาวธรรศณพร เภสัชชา
62012004717 นายชยพล ทรงประยูร
62012004718 นางสาวณัฐฐา โพธิไพสิฏ
62012004719 นางสาวปภัสรา อ0นอารี
62012004720 นายศิวัช แก0วประดับ
62012004721 นางสาวปรารถนา ศรีโชติ
62012004722 นางสาวเสาวนีย� ชิวภักดี
62012004723 นางสาวมลทยา กลิ่นหอม
62012004724 นางสาววรรณา นาแพง
62012004725 นางสาวขวัญเรือน พรมต0อ
62012004726 นายธีรวัฒน� บุญทัย
62012004727 นางสาวกิตติมาพร คืนคง
62012004728 นางสาวศรุตา เจริญกุล
62012004729 นางสาวณิชนันทน� คงคุ0ม
62012004730 นายณัฐพงศ� ศรีอนงค�
62012004731 นายศุภเดช ศรีขุ�ย
62012004732 นางสาวจุฑามาส บุญเงิน
62012004733 นางสาวสุรัชฎา จันทร�ทอง
62012004734 นางสาวปAยะมาศ อินตBะเม0า
62012004735 นายธีรวุฒิ ไชยจันทร�
62012004736 นายภวัต พันธ�โรจน�
62012004737 นางสาวจุฑารัตน� เจริญผล
62012004738 นางสาวเบญจรัตน� สีเง�า
62012004739 นางสาวสลัยรัตน� สมเทพ
62012004740 นายณัฐวุฒิ แก0วฝZาย
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62012004741 นางสาวสมหทัย คําแก0ว
62012004742 นางสาวสุภัตตรา มูลแก0ว
62012004743 นายทศพล คาดสนิท
62012004744 นายภวัต พิฒภูมิศรี
62012004745 นางฉวีวรรณ แก�นเกษ
62012004746 นางสาวนันทกานต� จํานงค�
62012004747 นางสาวสุจิตรา ทรัพย�มหาไพศาล
62012004748 เด็กหญิงอธิตา อาดํา
62012004749 นางสาวกนกพร โพธ์ิเหลือง
62012004750 นางสาวเบญจรัตน� ต๋ันป`อก
62012004751 นางสาวสิรินภา เปรมชื่น
62012004752 นายศักด์ิชัย ทับไทย
62012004753 นางสาวกาญจนาพร ขาวเหลือง
62012004754 นางสาวศุภานัน สกุลเจริญ
62012004755 นางสาวจตุพร ศรีทอง
62012004756 นายภัทรพล ป@ญญาพฤกษ�
62012004757 นางสาวณัฐมน ทองเงิน
62012004758 นางสาวณัชชา ป@Lนรูป
62012004759 นายณัฐปคัลปI ศรีทรัพย�
62012004760 นางสาวอภิชญา สุปAนตา
62012004761 นางสาวกรรณิกา คําเนียม
62012004762 นางสาวเกตุมณี ญาติโสม
62012004763 นางสาวซูไรนี เตะเหร็ม
62012004764 นายนิวัฒน� ยวงย0อย
62012004765 นายจักรพันธ� ชูเมือง
62012004766 นางสาวสุพัชรินทร� เขียวป@Lน
62012004767 นางสาวจุฑาพร หัตถ�เพชร
62012004768 นายธนสาร กระต�ายทอง
62012004769 นายสุชาติ ต�อเนื่อง
62012004770 นางสาวกาญจนา มหาพรหม
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62012004771 นายอัครพงษ� สดาพงษ�
62012004772 นายวีรวุธ สุขบรรเทิง
62012004773 นายรชานนท� มะติดิน
62012004774 นายวุฒิกร ศรีสมวงศ�
62012004775 นางสาวซูไฮลา ซาเฮาะ
62012004776 นางสาวศศิกานต� เปาคํา
62012004777 นายณพล ป@Lนรูป
62012004778 นายธีรนันท� หิรัญศิริ
62012004779 นางสาววิภารัตน� ฟูพันธ�
62012004780 นางสาวณรัชต�หทัย ทวีนิวัฒน�
62012004781 นางสาวฑิฆัมพร พิพัฒน�อภิรักษ�
62012004782 นางสาวจตุพร ยอดเพ็ชร
62012004783 นางสาวบุษบง ยูงรัมย�ภัทร
62012004784 นายภวัต ชูสังข�
62012004785 นางสาวจุฬารัตน� ฟุZมเฟWอย
62012004786 นางสาวราตรี บุรพา
62012004787 นางสาวสกุณา วัฒนกูล
62012004788 นายวีระศักด์ิ ศรีเพชร
62012004789 นางสาวกนกพร ประทานทรง
62012004790 นางสาวปาริฉัตร ผิวฟ@ก
62012004791 นายณัฐชัย เดชอินทร�
62012004792 นายพิชัย วงษ�ชม
62012004793 นายสานันท� มาจันทร�
62012004794 นางสาววรินทร ม�วงขวัญ
62012004795 นางสาวจันทริกา เพชรไพฑูรย�
62012004796 นายนพดล บํารัส
62012004797 นางสาวอาริษา อยู�โต
62012004798 นางสาวมนทิรา ศรีไชยนารถ
62012004799 นายวีระเดช กิตติตระกูล
62012004800 นายชุมพล ขวัญเมือง
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62012004801 นางสาวณัฏฐ�ชุดา อินกราด
62012004802 นายสันติราษฎร� แสงงาม
62012004803 นางสาวสุกานดา สนทิม
62012004804 นายวันเฉลิม แวดระเว
62012004805 นางสาวประกาย แอบเพชร
62012004806 นางสาวปนัดดา แก�นพิมพ�
62012004807 นางสาวอรวรรณ ทองโกฎิ
62012004808 นางสาวซายูมี มะแซ
62012004809 ว�าที่ร0อยตรีหญิงสิริขวัญ น0อยสังข�
62012004810 นางสาวณิชากร กิจคงชีพ
62012004811 นางสาวอังคณา ดวงเกตุ
62012004812 นางสาวน้ําฝน แตงเนียม
62012004813 นางสาวธัญทิพ ภูหัดการ
62012004814 นางสาวปณิดา รามจรัญ
62012004815 นางสาวนัยนา อ�อนน0อมดี
62012004816 นางพรทิพย� จักอะโน
62012004817 นางสาวทิพย�ประภา เหลือศรีจันทร�
62012004818 นางสาวนิตยา เกตุวงษ�
62012004819 นางสาววราพร เอมอยู�
62012004820 นายศิวกร ใจอารีย�
62012004821 นายอาทิตย� บัวใหญ�รักษา
62012004822 นายเกริกเกียรติ โพธ์ิทอง
62012004823 นางสาวจิรภา สายวรณ�
62012004824 นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย�
62012004825 นางสมพร หนูสลุง
62012004826 นางสาวณัฐวรรณ บุญเพ็ชร
62012004827 นางสาวศรนภา ฉิมดี
62012004828 นายจิรวัฒน� เมืองขวา
62012004829 นายปAยะณัฐ ลีหกุล
62012004830 นางสาวณาณัฎฐ�ทัตฌา พุฒิกิจพิริยะ
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62012004831 นางสาวสุรพิชญ� วิเศษทักษ�
62012004832 นายเทิดเกียรติ ผู0มีสัตย�
62012004833 นายพิพัฒน� ไสวดี
62012004834 นางสาวรัชนีกร เส็งชา
62012004835 นางสาวเบญจวรรณ แสงรัตน�
62012004836 นายขจรศักด์ิ บวรพูนทรัพย�
62012004837 นางสาวอิศราวรรณ พ้ัวทา
62012004838 นางสาวปาริฉัตร นามสิงห�
62012004839 นางสาวอรพรรณ คงคาอินทร�
62012004840 นายคมกริช ภาโนมัย
62012004841 นายธีร�ธวัช ป@นแก0ว
62012004842 นางวันดี ทีคํา
62012004843 นายพหล วงษ�ตาวัน
62012004844 นายทัศนัย เปRงมณี
62012004845 นายรัตนตรัย ย่ิงกําแหง
62012004846 นายจิณณวัตร นรจินต�
62012004847 นางสาววัลลภา เกิดสุข
62012004848 นางสาวลักษณา พ�วงสร0อย
62012004849 ว�าที่ร0อยตรีหญิงอังคณา ส�งกลิ่น
62012004850 นางสาวนิภาพรรณ มุ0งปQองกลาง
62012004851 นายประดิษฐ� เกาเล็ก
62012004852 นายปAยณัฐ ศรีบัวบาน
62012004853 นายภทร กรุศรัญยู
62012004854 นางสาวโยธกา อยู�มา
62012004855 นายกรภัทร� ขํามณี
62012004856 นางสาวจตุพร นุชหัต
62012004857 นางสาววิไลวรรณ แซ�ตัน
62012004858 นางสาวนฤมล เสนาคชวงค�
62012004859 นายบุญมี สมีนาง
62012004860 นายชัยรัตน� จันทรกูล
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62012004861 นางสาวโสรยา ชูแสง
62012004862 นายกิตติกร สมเชื้อ
62012004863 นางสาวอัญธิมา ดําเนินงาม
62012004864 นางสาวรักษ�สุดา วงศ�นนทเกียรติ
62012004865 นางสาวสมาภรณ� ม่ิงประเสริฐ
62012004866 นายกันต�กวี อยู�สุข
62012004867 นายทักษพล จมพงษ�
62012004868 นายชัยโย รอดเที่ยง
62012004869 นางเรวดี รามวรังกูร
62012004870 นายเกรียงไกร เงินมูล
62012004871 นางสาวอภิญญา หมู�คุ�ย
62012004872 นางสาวพรรณระพี ขําเปรื่องเดช
62012004873 นางสาวทัศนี เกียรตินอก
62012004874 นางสาวขวัญชนก ศรีนักสิทธ์ิ
62012004875 นางสาวเบญจมาภรณ� เข็มแก0ว
62012004876 นายปวีณ อิ่มหนํา
62012004877 นางอมร ศรีเพ็ญ
62012004878 นางสาวพรรณราย ศิริพิน
62012004879 นางสาววิภาวรรณ วงษ�นรินทร�
62012004880 นายนัษฐพงษ� คล0ายสิงห�โต
62012004881 นางสาวฐิติมา อักษรก0านตง
62012004882 นางสาวกานต�ธิดา บุญม่ัง
62012004883 นางสาวประนัดดา คัดสีพรม
62012004884 นายบุญส�ง สีผึ้ง
62012004885 นางสาวปรีญาภรณ� คงสุวรรณ
62012004886 นางสาวนัฏฐาภรณ� ศรีมาลัย
62012004887 นางสาวเสาวลักษณ� ปราณะ
62012004888 นายอนุวัฒน� เพชรขาว
62012004889 นางสาวธนภรณ� สอนแก0ว
62012004890 นางสาวพลอยใจ ส�วนลา
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62012004891 นางสาวจิตตาภรณ� บุญมาก
62012004892 นางกนิษฐา มะโน
62012004893 นายคมสัน โคตรอาษา
62012004894 นายวรปรัชญ� ทิพย�ศักด์ิ
62012004895 นางสาววิมประภา ทองวิเศษ
62012004896 นางสาวณัฐพร วรรณโก
62012004897 นางสาวกัลยวรรธน� ธารเอี่ยม
62012004898 นางสาวดวงใจ แก0วเสถียร
62012004899 นางสาวปAยะนุช เมฆหมอก
62012004900 นางสาวอัญชลี เหมืองห0า
62012004901 นายนพดล วัชรทวีคุณ
62012004902 นางสาวสุธิดา กุลกิจ
62012004903 นางสาวศิรดา ทับทิมทอง
62012004904 นางสาวสุมิตตา ลีแวง
62012004905 นายทรงชัย จ่ันเพ็ช
62012004906 นายไพรวัลย� ชัยวิลา
62012004907 นางสาวปAยมาศ ขวดแก0ว
62012004908 นายวัชรพงษ� ตาอินทร�
62012004909 นายวุฒิชัย คําเข่ือน
62012004910 นางสาวสุทธิกานต� โพธ์ิเกษม
62012004911 นายธวัชชัย ธรรมธวัช
62012004912 นายณัฐธาราธิวัฒน� เอี่ยมบัวหลวง
62012004913 นายวรรณษิต แจ0วชุ�มชื่น
62012004914 นายสุทธิพงษ� ดอกกุหลาบ
62012004915 นายพุฒิพงศ� ใจละออ
62012004916 ว�าที่ ร0อยตรีสุรกิจ คูณขุนทด
62012004917 นางสาวอภิณญาณ ครุฑวิลัย
62012004918 นางสาวอริสรา อวยจินดา
62012004919 นายธีรดิถต� แสงป@ญญา
62012004920 นางสาวกุลธิดา สมวรรณ�
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62012004921 นายจิรภัทร ป@ญญาภู
62012004922 นายเสฎฐวุฒิ ทองขาว
62012004923 นายจักรพรรณ ชมภูราษฎร�
62012004924 นายศิวกร ส�งแสง
62012004925 นายไตรรัตน� กลิ่นเกษร
62012004926 นายเดชทศพร จันทพันธุ�
62012004927 นางสาวยุพา ไพบูรณ�
62012004928 นางสาวศุภสุตา ย่ิงสกุล
62012004929 นางสาวศิริพร คํานุช
62012004930 นางสาวเนตรปวีร� ทริยะ
62012004931 นางสาวศิริวรรณ ศรีสินธุ�
62012004932 นายเจษฎา นิ่มเถ่ือน
62012004933 นางสาววิสิกาญจน� โคกศิริ
62012004934 นางสาวกิตติภรณ� แสงกรด
62012004935 นายศุภชัย สาสุนันท�
62012004936 นางสาวสุทธิดา อนันตกูล
62012004937 นางสาวบุษยารัตน� รุจิพุฒ
62012004938 นางสาวพรพิมล สัจจะพันธุ�
62012004939 นางสาวนฤมล ปุนปอง
62012004940 นายจตุรงค� สุขศรี
62012004941 นายณธเดช สุขช�วย
62012004942 นางสาวปุญญิศา เขมะพานิช
62012004943 นายธีรพัฒน� แดงดง
62012004944 นางสาวญาดา เลือดขุนทด
62012004945 นางสาวนิภาพร สุภาพ
62012004946 นางสาวกิรณา กมลอนุวงศ�
62012004947 นางสาววิจิตรา ยางหงษ�
62012004948 นางสาวนพภาภรณ� เชื้อทอง
62012004949 นางสาวเบญญาภา โพธ์ิถาวร
62012004950 นายธงชัย ผันใจผ�อง
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62012004951 นายเกียรติยศ เหลือจันทร�
62012004952 นางสาวธัญญพัทธ� ทนันไชย
62012004953 นางสาวศิราพร ระงับภัย
62012004954 นางสาวยุวรรณดา บุญทบ
62012004955 นางสาววรัญญา มูลขํา
62012004956 นางสาววินิทรา บุญรอด
62012004957 นางสาวหนึ่งฤทัย นัยต๊ิบ
62012004958 นางสาวนรัชย�ธรณ� ทองใบสุวพล
62012004959 นายพีรภัทร ศรีเจริญ
62012004960 นายอติวิชญ� ชัยบุตร
62012004961 นางสาวพรนภา พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
62012004962 นางสาวสุภาวดี ตรีภพศรีสกุล
62012004963 นางสาวศุภลักษณ� สัญนุจิตต�
62012004964 นายภูรินท� เจริญแสง
62012004965 นางสาวศศิกานต� จันทร�ช�วยนา
62012004966 นางสาววีรนาฎ จําอวด
62012004967 นายชวฤทธิ คําเป
62012004968 นางสาวอจิรวดี คีรีวรรณ
62012004969 นายพีรพล มณีโชติวงศ�
62012004970 นางสาวโชติมา เพียแก0ว
62012004971 นางสาวนภารัตน� ชีขาว
62012004972 นายนพดล ก่ิงแก0ว
62012004973 นางสาวจัสมิน มะนอ
62012004974 นางเรือนทิพย� พวงทอง
62012004975 นางสาวทิพย�วรรณ คงสกูล
62012004976 นางสาวเทพนิมิตร สิงหชัย
62012004977 นายกิตติพงษ� สัทธินทรีย�
62012004978 นางศุภมาศ รัตนวงศ�
62012004979 นางสาวนุจรินทร� อินทวงศ�
62012004980 นายชลนที จิตถนอม
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62012004981 นางสาววิลาวัณย� ม�วงสน
62012004982 นายโอภาส พงษ�ศรี
62012004983 นายพจน�ศกร พุ�มจําปา
62012004984 นายวีรพันธ� กิตติตระกูล
62012004985 นางสาวนิชานันท� แก�นคง
62012004986 นายเบ็น แว�นแก0ว
62012004987 นายกรกฎ ใจภักด์ิ
62012004988 นายพิเชษฐ คงมีบุญ
62012004989 นายทิวากร รักษาสุข
62012004990 นางสาวอานิซBะ มะสามัน
62012004991 นางสาวแก0วทองธาร สุวรรณรัตน�
62012004992 นางสาวสไบทิพย� วงศ�สร0อยสน
62012004993 นายปริญญา นิลดอนหวาย
62012004994 นายทัชชัย เจริญสุข
62012004995 นางสาวกนกวรรณ ทิพย�แก0ว
62012004996 นายมะลูวาซี หะมะ
62012004997 นายเศรษฐพงษ� อ�อนสง
62012004998 นางสาววิไลภรณ� ปลื้มกลาง
62012004999 นางสาวอัญชลี นิลทัพ
62012005000 ว�าที่ร0อยตรีหญิงพรทิพย� จันทะเวช
62012005001 นางสาวชญานี ช0างพลี
62012005002 นางสาวธันย�ชนก อุณหพิพัฒพงศ�
62012005003 นายกรวิก ประหา
62012005004 นายคมสัญ ไกรนอก
62012005005 นางสาวกฤติยาภรณ� ปาปะไมล�
62012005006 นายจามร แย0มทับ
62012005007 นางภิลัยพร สะราคํา
62012005008 นางสาววัชรี ชาญยุทธ
62012005009 นางสาวขนิษฐา เผือกจีน
62012005010 นายธนาธิป เหลืองอร�าม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005011 นางสาวนภรัตน� พันธุ�มณฑา
62012005012 นางสาวปฐมวรรณ วงศ�คํา
62012005013 นายกรณรงค� หนูชู
62012005014 นายอรงกรณ� ศรีมูลผา
62012005015 นายอัครพลชัย บูชา
62012005016 นางสาวลัทธวรรณ ชื่นชม
62012005017 นางสาวสุพัตรา เข็มจรูญ
62012005018 นายนัฐวุฒิ วัฒนะ
62012005019 นางสาวสกาวรัตน� เกิดถาวร
62012005020 นางสาวพรพิมล มูลเดช
62012005021 นางสาวโสรญา เกินพา
62012005022 นายวชิร ลักขณาเดช
62012005023 นายธเนศ อุดมเอนกลาภ
62012005024 นายอลงกต ศิริกุล
62012005025 นางสาวลักษณ�มณี พุทธรักษา
62012005026 นางสาวดารณี ภูมิทอง
62012005027 นายศิวกร พรหมมานนท�
62012005028 นางสาวลนมล ชื่นอารมณ�
62012005029 นายศุภกร สกูลคง
62012005030 นางสาวสิริพัสตร� ฤทธ์ิจิตต�
62012005031 นางสาวมัลลิกา สร0อยจันดา
62012005032 นายพัทยศ ลือชัย
62012005033 นางสาวทิพวรรณ ไตรยขันธ�
62012005034 นายสุรศักด์ิ ใจกล0า
62012005035 นางสาวโชติกา แสงเนตร
62012005036 นายคฑาวุธ พิลาใหม�
62012005037 นางสาวกาญจนา นิลป@กษา
62012005038 นายกัญจนะ รมยานนท�
62012005039 นางวรรณรัตน� พงษ�กล่ํา
62012005040 นางสาวสุนี อาดเค
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005041 นายสุวิชชา ข0ามสี่
62012005042 นางสาวมะลัยวัลย� เหล�าโคตร
62012005043 นายพิพรรษา ร�มโพธ์ิชี
62012005044 นายจารนัย อ�อนสา
62012005045 นายณัฐวัฒน� ท0าวประสิทธ์ิ
62012005046 นางสาวปรารถนา ชาญวิรัตน�
62012005047 นางสาวโชติมา สังดําหรุ
62012005048 นายนที โตจันทร�เกิด
62012005049 นางสาวนูร�อามาลา เจBะยา
62012005050 นางสาวเบญญาภา บุญผดุง
62012005051 นางสาวอาชียา มะโนเที่ยง
62012005052 นางสาวผานุช นิ่มสุข
62012005053 นางสาวชนากานต� ป@นทะลา
62012005054 นางสาวรุจิรัตน� แสนโบราณ
62012005055 นายเกียรติวงศ� ศรีปAPน
62012005056 นางสาวอรุณรัตน� ดวงสุวรรณ�
62012005057 นางสาวศิริลักษณ� การสี
62012005058 นางสาวพรนิภา สุขเกษม
62012005059 นางสาวสุพิชา วรอรรถ
62012005060 นางสาวชิโนรส ดวงเนตร
62012005061 นางสาวมลฤดี ไชยเชษฐ�
62012005062 นางสาวสมใจ คุ0มพ่ึง
62012005063 นางสาวนันทภรณ� สังข�น0อย
62012005064 นายกนกพล นะติกา
62012005065 นางสาวศิราลักษณ� ไกรทอง
62012005066 นางสาวปภัสสร มลิการ
62012005067 นางสาวณัฏฐพร กาสา
62012005068 นางสาวภาวิกา หมุนแทน
62012005069 นายธีรวัฒน� พรหมฤทธ์ิ
62012005070 นายณัฐวุฒิ จุลกัลปI
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005071 นางสาวกัญญาภัทร สิทธิกรกุลชัย
62012005072 นางสาวเบญจมาศ แซ�ต่ัน
62012005073 นางสาวธนิตา เพชรชํานาญ
62012005074 นายเจนรบ กล่ําเพชร
62012005075 นายสมชาย ปAPนงาม
62012005076 นางสรัลภัค กูบฉิม
62012005077 นายชรินทร� วิชา
62012005078 นางสาวชบาพร สุขสุภักด์ิ
62012005079 นางสาวสายชล พระอนงค�
62012005080 นางสาวปนิสา เชิดแสง
62012005081 นางสาวเปรมฤทัย บุตรพรม
62012005082 นางสาวหนึ่งฤทัย ปองเกียรติคุณ
62012005083 นางสาวพิรุณพร อินธะนู
62012005084 นายธรรมรักษ� จินดาวงษ�
62012005085 นางสาวรติยากรณ� ทรัพย�พจน�
62012005086 นางสาวลักคณา สายคํา
62012005087 นางสาวเกศรินทร� ฉุนจุ0ย
62012005088 นายปวรปรัชญ� สุขอยู�
62012005089 นางสาวอารีย� บุญประกอบ
62012005090 นางสาวปวริศา จันทรบุตร
62012005091 นางสาวอพันธุ�ตรี อุตมะ
62012005092 นางสาวรัชนีวรรณ ทองประเสริฐ
62012005093 นางสาวสสินินยา นาปQอม
62012005094 นางสาวพัชรพร ครองบุญ
62012005095 นางสาวกรนิภา ฮ�มปZา
62012005096 นางสาวศศิธร นาคจุติ
62012005097 นางสาวภัทรวดี เกิดผล
62012005098 นางสาวธัญญาภรณ� ทองอาสา
62012005099 นายสุพรชัย รุ�งเรือง
62012005100 นายวุฒิพงศ� มาสะธรรม
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005101 นายศักด์ิสิทธ์ิ ชูรักษ�
62012005102 นายเจตริน แดงโชติ
62012005103 ว�าที่ร0อยตรีเสรี เพ็งลุน
62012005104 นางสาวพนิดา สาตะโยธิน
62012005105 นายจิระศักด์ิ กองสมบัติศิริ
62012005106 นางสาวชลลดา อิ่มเจริญ
62012005107 นางสาวสุธัญญา จตุเทน
62012005108 นางสาวนิรมล บุญสระณะ
62012005109 นางสาวกาญจนา สิริโณทัยสกุล
62012005110 นางสาวดารารัตน� ประทุมผาย
62012005111 นางสาวนรินทร มีธรรม
62012005112 นางสาวธนัฎฐา ณ ถลาง
62012005113 นางสาวคัคนางค� จิตคํามา
62012005114 นางสาวพนิดา ก0ามสันเทียะ
62012005115 นางสาววราภรณ� แสงกระจ�าง
62012005116 นายศิรวัษ เกตุสุวรรณ
62012005117 นางสาวสุธาสินี อินพรมพะเนาว�
62012005118 นายทศพล สุขสวาสด์ิ
62012005119 นางสาววราพร นักสุพล
62012005120 นายจรัสชัย นะยะเนตร
62012005121 นางสาวธิดารัตน� จีนชูแก0ว
62012005122 นางสาวกนกพร สมวันดี
62012005123 นายอธิป อนุพัฒน�
62012005124 นางสาววรรณิภา ภู�ทอง
62012005125 นางสาวชนาภา เทียนงาม
62012005126 นางสาวพัชรี ด0วงตุ�น
62012005127 นางสาวธัญภรณ�ลักษณ� สุขเสถียร
62012005128 นางสาวมยุรี คําสม
62012005129 นายพรพิชัย น0อยสุข
62012005130 นายวุฒิพงค� เก้ือทอง
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005131 นางสาวเกศรินทร� ภิญโญจิตร�
62012005132 นางสาวมยุรา บุญตา
62012005133 นายฆรวัณณ� เภาสมบูรณ�
62012005134 นายพนมพร พานิพัฒน�
62012005135 นางสาวอนุสรา ตาบุญ
62012005136 นางสาวอัญชลี ธูปแก0ว
62012005137 นางสาวกัญญาณี คิดละเอียด
62012005138 นายวรท สุวรรณประเสริฐ
62012005139 นายยุทธนา โตสิน
62012005140 นายอดิศักด์ิ พิมพ�พงษ�
62012005141 นายไชยยันต� มานีกิง
62012005142 นางสาววราภรณ� ผาแสง
62012005143 นายกิตติชัย แซ�ภู�
62012005144 นางสาวสมฤดี มาแก0ว
62012005145 นายไชยา โพธ์ิโสภา
62012005146 นางสาวสุพัตตรา หมีอินทร�
62012005147 นายมงคล กลิ่นสวรรค�
62012005148 นายโพธ์ิ โคตมา
62012005149 นางสาวศิริ คําใส
62012005150 นายลักษณุกร สระกระจ�าง
62012005151 นางสาวนุชนาถ ฝ@LนเฝWอ
62012005152 นายไพโรจน� กํ่าตBะ
62012005153 นางสาวพัชรี สุโพธ์ิใหม�
62012005154 นายอภิวัฒน� ผลเหลือ
62012005155 นายจิรายุทธ� พุ�มหิรัญ
62012005156 นายศรายุทธ วงค�สกุล
62012005157 นางสาวศิริลักษณ� พวงจันทร�
62012005158 นางสาวสุมาลี เปRงบาง
62012005159 นางสาวศศิธร ศรีมงคล
62012005160 นางสาวมยุรี เกิดแสง
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เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005161 นางสาวกุสุมา บัวคลี่
62012005162 นางสาวฉัตรปวีณ� วุฒิศักด์ิสิริ
62012005163 นายณัฐพล นุชนารถ
62012005164 นางสาวสุทัตตา จันทร�เขียว
62012005165 นางสาวนุชนารถ นกแก0ว
62012005166 นางสาวฐิติชญา สาแก0ว
62012005167 นางสาวชลณธาร เฉิดไทสงค�
62012005168 นายนฤพล จันทวงศ�
62012005169 นางสาวสุพินดา สารีอาจ
62012005170 นายอภิชา ครุธบุญยงค�
62012005171 นางสาววรรณธิดา ตันเจริญ
62012005172 นายจักรพงศ� สุขแสงชู
62012005173 นายบุญณรัตน� แฟงรอด
62012005174 นายพิศาล วงศ�เบี้ยสัจจ�
62012005175 นางสาวปAยะมล อ0นป@ญญา
62012005176 นางสาวราวัลย� สุขศรี
62012005177 นายนิทิศ กาวงศ�
62012005178 นางสาวพรรณา มณีดํา
62012005179 นางสาวสาวิตรี วิจิตรโสภา
62012005180 นางสาวเสาวลักษณ� จิตต�เจนการ
62012005181 นายภัทรพล สถาปAตานนท�
62012005182 นางสาวชณาธิป รัสโนชา
62012005183 นางสาวกฤติมา จุ�นเกตุ
62012005184 นายกฤตวัชร� ศิริเลิศพิทักษ�
62012005185 นางสาวญาณ�สิณี ไชยสวัสดีขจร
62012005186 นางสาวฤดีวัลย� เสียงสุวรรณ
62012005187 นางสาวกาญจนา จงมี
62012005188 นายเมธา ทัพซ0าย
62012005189 นายทวีป ประเสริฐลาภ
62012005190 นายกฤษฏ์ิ มณีกาญจน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005191 นางสาวหนึ่งฤทัย พันธ�ขาว
62012005192 นางสาวนภัชชยา อุดมทวีโชติ
62012005193 นางสาวนิภาดา มากะเต
62012005194 นางสาวกัญญารัตน� แสงแพง
62012005195 นางสาวสุจิตรา แตงมีแสง
62012005196 นางสาวกรชนก สวัสดิรักษา
62012005197 นางสาวชฎาภรณ� ผลเลขา
62012005198 นายจิระพงศ� ดวงตา
62012005199 นางสาวมนัญญา คชนันทน�
62012005200 นางสาวณัฎฐธิดา สีกา
62012005201 นายมนตรี แก0วศรี
62012005202 นายปกปQอง เซียรัมย�
62012005203 นางสาวขวัญดาว สายรัมย�
62012005204 นางรุ�งทิวา แก0วศรีปราชญ�
62012005205 นางสาวสุมิตรา มีสมปลื้ม
62012005206 นายประภัทร� เรืองศรี
62012005207 นางสาววิภัทรธราพร ดอยลอม
62012005208 นางสาวสุพัตรา ขันทะรักษ�
62012005209 นางสาวอภิรดี พิพัฒน�เอนก
62012005210 นางสาวกมลวรรณ แซ�คู
62012005211 นายอดิศักด์ิ อินตBะเสาร�
62012005212 นายกตัญVู ใจดี
62012005213 นายบารมี สอนวิสัย
62012005214 นางสาวลาวัลย� อําพันทอง
62012005215 นายชัษณศักด์ิ ธนพรพรหม
62012005216 นางศิริพร กลิ่นดํารงค�
62012005217 นางสาวรุสนา สะแต
62012005218 นายนิธิโชติ ด�านสิริสันติ
62012005219 นางสาวสุชาดา เอี่ยมแสน
62012005220 นางสาวสุกัญตา คําจินดา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62012005221 นายเอกรินทร� พลอยสีขํา
62012005222 นายภิตภรณ� พละสุ
62012005223 นางสาวพัชรินทร� พืชนะ
62012005224 นางสาวพิมพ�วิมล คํามีโต
62012005225 นางสาวศศิธร ศรีพระจันทร�
62012005226 นางสาวชลิตตา ภมรพล
62012005227 นางสาวสิริวรรณ กุมกาญจนะ
62012005228 นางสาวนุชวดี จ้ันเขว0า
62012005229 นางอรพิน แสงโชติ
62012005230 นายสุพจน� ขวัญทอง
62012005231 นายนพดล ยะกลิ้ง
62012005232 นางสาวผัลย�ศุภา ป@ญญินทริยาภรณ�
62012005233 นายศุภกร เกษรมาลี
62012005234 นางสาววรวรรณ สอดทรัพย�
62012005235 นางสาวกมลวรรณ แม0นคํา
62012005236 นายณัฐพงษ� คงใจดี
62012005237 นายชนะชัย ชูวงษ�
62012005238 นายธีระวัฒน� ศรีบุญเรือง
62012005239 นายสมพร คงมี
62012005240 นางสาวลลิตา จันปุZม
62012005241 นายภาณุพงศ� ลัมวุฒิ
62012005242 นางสาวพัชรียา วงศ�ณรัตน�
62012005243 นายพรพิพัฒน� ปรีชาชาญ
62012005244 นางสุกานดา ไตรวารี
62012005245 นางสาวชลธิชา คํายา
62012005246 นายภานุกร แก�นเกษม
62012005247 นางสาวศรีสุรางค� คันทรง
62012005248 ว�าที่ร0อยตรีทวีศักด์ิ กลิ่นธูป
62012005249 นายฤชากร แดงวงษ�
62012005250 นางสาวอนิศรา โพธ์ิระหงษ�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62012005251 นางสาวนัสรีน อูมา
62012005252 นายทศพล เพ็ชรจ๋ิว
62012005253 นางสาวอัจฉรียา คีรี
62012005254 นางสาวเขมณัฏฐ� พันธ�กิตติคุณ
62012005255 นางสาวกัณฐาภรณ� หวังหิรัญโชติ
62012005256 นางสาวปวีณา จําปาศักด์ิ
62012005257 นางสาวจุฑามาศ สีเชียงสา
62012005258 นางสาวอิมทุมา ไกรนาจันทร�
62012005259 นายภูเบศ ม�วงชุม
62012005260 นางสาวพิไลลักษณ� เพ็ชระ
62012005261 นายธนินทร ประทุมชัย
62012005262 นางสาวนงค�นภัส จัตุพล
62012005263 นางสาวเกศรา ประคองใจ
62012005264 นางสาวเบญรดา นึกสมหวัง
62012005265 นายวิทยาพล เต็มป@น
62012005266 นางสาวนูรีดา สาแม็ง
62012005267 นางสาวปาตีเมาะ แวเตBะ
62012005268 นางสาววรรณา แก0วกําเหนิด
62012005269 นางสาวอรวี เอื้อการณ�
62012005270 นายฉัตรเทพ กระจกเหลี่ยม
62012005271 นางสาวพรกมล ศิริกุล
62012005272 นายกฤตวัฒน� พัฒนจันทร�
62012005273 นางสาวสุรีรัตน� สารพล
62012005274 นายสุวิชาญ ป@ญจะ
62012005275 นางสาวปุณณมาส คําทิพย�
62012005276 นายณัฐสันต� ปรุใหม�
62012005277 นางสาวพิมพ�ผกา นุธิกูล
62012005278 นางสาวอังคณา อุณหบุตร
62012005279 นายสุทธิสาร เนตรจตุพร
62012005280 นายชัยวุฒิ อินสว�าง
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62012005281 นางสาวชมพูนุช จุลวัฒนะ
62012005282 นางสาวจิตติมา เมืองประชา
62012005283 นายยุทธพิชัย ตBะคํา
62012005284 นายณัฐชฎา ถือดีย่ิง
62012005285 นางสาวพัฒนาพร แก0วนิมิตรชัย
62012005286 นางสาวสุภาพร ใจหาญ
62012005287 นางสาวนาฎฤดี ชมดวง
62012005288 นางสาวสิริ แต�งตามพันธ�
62012005289 นายภัทรพล เมืองมาน0อย
62012005290 นางสาวศศิธร แก0วมอญ
62012005291 นายพรชัย มโนวัฒน�
62012005292 นายฉกาจ แพงแก0ว
62012005293 นายวิน เลิศมีนัย
62012005294 นายจักรพงษ� ทุมวงศ�
62012005295 นางสาวธัญชนก ช�วยอุปการ
62012005296 นางสาวสุภาวดี น0อยสงวน
62012005297 นางสาววสุธิดา เมืองเหลือ
62012005298 นางสาววิลาสินี ผามี
62012005299 นางสาวกนกพร อุ�นเรือน
62012005300 นางสาวพัชนิดา จ0อยจ๊ีด
62012005301 นายอดิศักด์ิ บุญจันทร�
62012005302 นางสาวธิดารัตน� รถอุทิศ
62012005303 นางสาวนุชจรีย� ทองเกลี้ยง
62012005304 นายฮารีน ป@ญญาดี
62012005305 นายสุภาพ ขาวเสน
62012005306 นางสาววิภาณี ปAPนทองพันธ�
62012005307 นางสาวจีราพันธ� บัวบาน
62012005308 นายเฉลิมพล เจริญรส
62012005309 นางสาวป@ญญาพร เฝWอจู
62012005310 นางสาวอภิญญา ป@ตถานัง
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62012005311 นายดนัย โนกันต�
62012005312 นายอภิศักด์ิ พูลผล
62012005313 นางสาวสุฑามาศ แว�นทอง
62012005314 นายวุฒิชัย แก0วสุวรรณ
62012005315 นายอนันตศักด์ิ ปริญญานุพรชัย
62012005316 นางสาวบุศยากร สกุลพิมาย
62012005317 นางสาวมณีรัตน� ชาวสองคอน
62012005318 นายศรายุทธ สุนทรพงศ�
62012005319 นายกฤษณ� เนื่องกระโทก
62012005320 นางสาวณัฐรัตน� งามสุข
62012005321 นางสาวศุรีย�ภรณ� กัลณา
62012005322 นายณัฐชนน สุรจินตนาภรณ�
62012005323 นางสาวอันติกา สมพงษ�
62012005324 นายจักรพันธ� พันท0วม
62012005325 นายชนินศักด์ิ อินทริง
62012005326 นางสาวลักษณา ดีม่ัน
62012005327 นางสาวเจนจิรา บุญเรือง
62012005328 นางสาวอัจฉรา ด�านแพ
62012005329 นายชัยวิเชษฐ ทองฤทธ์ิ
62012005330 นายอํานาจ อินตBะเม0า
62012005331 นางสาวเขมิกา อนุศาสน�สิริพร
62012005332 นายประเทืองวิทย� ผ�องแผ0ว
62012005333 นายบุรินทร� รุ�งโรจน�
62012005334 นายเอกพันธ� คงสําราญ
62012005335 นางสาวสุดนารี บุญมี
62012005336 นางสาวมาลินี ส�งเสริม
62012005337 นางสาวริษา แสงเขียน
62012005338 นางสาวสุทธิดา ฉัตร�ทอง
62012005339 นางสาววัชรี รูปขันธ�
62012005340 นางสาวพัสตราภรณ� พงษ�สวัสด์ิ
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62012005341 นายวิทยา ทํานุ
62012005342 นางสาวสิรินทรา ตระกูลย่ิงเจริญ
62012005343 นางสาวชนิกานต� เมฆาระ
62012005344 นายอภิสิทธ์ิ หาทรัพย�
62012005345 นางสาวกัณฐรัตน� มหาบุญ
62012005346 นายปรัชญา จีวะรัตน�
62012005347 นางสาวจันทิมา กลมกล�อม
62012005348 นายธนทัช อินทสุวรรณ
62012005349 นางสาวอาทิติยา กาญจนากร
62012005350 นางสาวแพรพรรณ ปานรอด
62012005351 นางสาวดวงกมล ไทรไกรกระ
62012005352 นางสาวสรีธร มีเงิน
62012005353 นายวทัญVู เชื้อเมืองพาน
62012005354 นายศุภวัฒน� ทองกลัด
62012005355 นายสหรัถ จันทร�คล0าย
62012005356 นางสาวจรัสลักษณ� จันทร�คลาย
62012005357 นายธนาธัญญ� ทับวงษ�
62012005358 นางสาวป@ญญาลักษณ� เผื่อนผ�อง
62012005359 นายอิทธิกร มุจรินทร�
62012005360 นางสาวภัทรพร พรมจันทร�
62012005361 นางสาวชุติมา บุญรอด
62012005362 นางสาวอนุชิดา แสงอ�อน
62012005363 นางสาวพรพรรณ แสงโน
62012005364 นางสาวบังอร ขันทอง
62012005365 นายศราวุธ พรหมดี
62012005366 นายกุลดิลก หาญภักดีปฎิมา
62012005367 นางสาววรนุช นุสสะ
62012005368 นางสาวชนิกานต� สิงหเดช
62012005369 นางสาวรสสุคนธ� สุขสา
62012005370 นายวุฒินันท� ไถวสินธ�
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62012005371 นายพิสิษฐ� ทองรอด
62012005372 นางสาวพิมพร ไพศาลฤทธ์ิ
62012005373 นางสาวสุนันทา ยะนา
62012005374 นายชัยมงคล บํารุง
62012005375 นายศรพิทักษ� เดสี
62012005376 นายไพศาล หลังปูเตBะ
62012005377 นายณัฐพงษ� อ�อนอิง
62012005378 ว�าที่ร0อยตรีหญิงจันตรี เนียมมี
62012005379 นายพรหมมาตร มิหิสุต
62012005380 นางสาววราพร กาซํา
62012005381 นายชนะพล เรียบร0อย
62012005382 นายวิศรุต น้ําชํา
62012005383 นายณัฏฐ� เกิดชม
62012005384 นายณัฐพล ชัยเสนสุข
62012005385 นายชยนนท� นาคเครือสุวรรณ
62012005386 นายศักด์ิสิทธ์ิ อรุณศิลปI
62012005387 นางสาวสิริยากร ละม0ายวรรณ
62012005388 นางสาววรวลัญช� ภิรมย�
62012005389 นางสาวรุจาภา บางทา
62012005390 นายเอกพล ชัยวงค�
62012005391 นายพงศกร ศรีวรรณะ
62012005392 นางสาวเจษดาพร พุ�มตาด
62012005393 นางสาวพิมพ�วิไล ชาริโท
62012005394 นายไชย�พรรณ กล�องเพ็ชร
62012005395 นางสาวนันท�นภัส ฤทธิเดช
62012005396 นายนิพพิชฌน� สิทธิกัณย�
62012005397 นางสาวปAยะนุช พงษ�พื้น
62012005398 นายนภสร คุ0มทรัพย�
62012005399 นางสาวพัชรินทร� สุขนุ�ม
62012005400 นายศตายุ มาทะ
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62012005401 นางสาวเจนจิรา บุญพรม
62012005402 นางชนมณ บุญจันทร�คง
62012005403 นายศราวุธ นาคา
62012005404 นางสาวงามแข นิลนวลอุบล
62012005405 นายนัทที แสนปาง
62012005406 นายธวัชชัย ถาวรสังข�
62012005407 นายเจษฎา ทองแก0ว
62012005408 นางสาวรสสุคนธ� สังคง
62012005409 นายเขมินท� พงค�พัด
62012005410 นายศุภชัย รัตนอารยธรรม
62012005411 นายประกาศิต นัดทะยาย
62012005412 นางเปมิกา ชัยเกียรติธรรม
62012005413 นางสาวน้ําผึ้ง งามวิริยะวงศ�
62012005414 นายประหยัด ม่ันคง
62012005415 นายภูกฤษ ไชยยาธนกุล
62012005416 นายจิรยุทธ� พุ�มบุตสุทน
62012005417 นางสาวกุลญาดา บุญเลิศปริญญา
62012005418 นายธีระพงษ� พรชัยภูมิ
62012005419 นางสาวมณฑพัฒน� ศรีคํา
62012005420 นางสาวกัญญาเรศ จันทร�ฟอง
62012005421 นางสาวพนิดา บัวทอง
62012005422 นายสุรเชษฐ� โกเมนรัตนกุล
62012005423 นางสาวฮัสมีณี มานิ
62012005424 นางสาวจิราภรณ� นาคแจ�ม
62012005425 นางสาวธิดารัตน� เจริญสุข
62012005426 นายรัชนาท เมืองแปQน
62012005427 นางสาวจันจิรา สังคะโน
62012005428 นางสาวปาริฉัตร รักษาแก0ว
62012005429 นายนฤเบศร� อิ่นคํา
62012005430 นางสาวอาริษา พากแก0ว

หน0า 181 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012005431 นายอภิชาติ สีคง
62012005432 นายพัชร ปAPนคํา
62012005433 นายอัตพล ล0าป@ง
62012005434 นายธนกฤต ไชยวาลย�
62012005435 นายมานะ นาริโพธ์ิ
62012005436 นางสาววรพิมพ�ลักษณ� จันทร�แก0ว
62012005437 นางสาวศศิธร รุ�งกําจัด
62012005438 นางสาวปริฉัตร บัวสี
62012005439 นางสาวศศิประภา กาต๊ิบ
62012005440 นายธีรพงษ� จงใจรักษ�
62012005441 นายคณากร รูปหุ�น
62012005442 นางปาลีรัฐ โพธ์ิเต็ม
62012005443 นางสาวสุวรรณา เผือกย้ิม
62012005444 นายวิเชียร สามงามทอง
62012005445 นางสาวศิรัชญา สารอินจักร�
62012005446 นายยูสรี ยูโซBะ
62012005447 นางสาวนวลฉวี ศิริพร
62012005448 นายสมพร เพชรหมัด
62012005449 นางสาวสุจิตรา หล�มเหลา
62012005450 นางสาวศิริรักษ� รัตนา
62012005451 นายอนุวัตร ชอบอาษา
62012005452 นางสาวสรินยา คล0ายสุวรรณ�
62012005453 นางยุพา พูลสม
62012005454 นายเปรมชัย ย่ิงประเสริฐชัย
62012005455 นางสาวกมลชนก ชูสกุล
62012005456 นางสาวฐิตินันท� สีทับทิม
62012005457 นายศักดา ใจซ่ือดี
62012005458 นางสาวธิดารัตน� คําจันทร�
62012005459 นายพีรพงษ� ต0นตระกูลชูศรี
62012005460 นางสาววิไลลักษณ� อ�อนเปรี้ยว
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62012005461 นายนภัทร� สุมาลา
62012005462 นางสาววนิดา บัวเข็ม
62012005463 นายพีระพล นภาอัมพร
62012005464 นายเกรียงไกร วงษ�งามขํา
62012005465 นางสาวเสวนา แสวง
62012005466 นางสาวป@ฑมา บุญเนตร
62012005467 นางสาวศิริขวัญ อนุดิษฐ�
62012005468 นางสาวสุกัญญา อิทธิธาดากุล
62012005469 นายวราวุฒิ ฉุยกลิ่น
62012005470 นางสาวอนัญญา บุญเจริญ
62012005471 นายพงศธร แก0วพงค�
62012005472 นางสาวโอU ประทีปช�วง
62012005473 นายณัฐวุฒิ โสวะณากูล
62012005474 นางสาววรกาญจน� เสนจันทร�ฒิไชย
62012005475 นางสาวมัลลิกา วุฒิยา
62012005476 นางสาวป@ญญาพร แก0วร0อง
62012005477 นางสาวบุหงา ใจสมุทร
62012005478 นางสาวพิมพ�วลัญช� สุขเพราะนา
62012005479 นายชัยวัฒน� คงทอง
62012005480 นางสาวอภิชญา ชุมภูอิน
62012005481 นางสาวใอลัดดา สินชัย
62012005482 นายอนุชา นวลพยา
62012005483 นางสาวพรพิญา ขําวิลัย
62012005484 นางสาวปวีณา ธรรมมิกะกุล
62012005485 นายพงศกร ด�อนสิงหะ
62012005486 นายพุฒิเมธ เทียนสิงห�
62012005487 นางสาวเมธิณี ดวงแก0ว
62012005488 นางสาวปาริชาต ปราบปรี
62012005489 นางสาววีรันทร�ทิษา จันทร�แรม
62012005490 นายวรายุ บุญมี
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62012005491 นางสาวสุธิกัญญา ระดาพงษ�
62012005492 นายกิตติพล โพธ์ิทอง
62012005493 นายสิปปกร เรืองจุติโพธ์ิพาน
62012005494 นางพิสมัย หล0าศักด์ิ
62012005495 ว�าที่ร0อยตรีอนันตสิน สิ่วกลาง
62012005496 นางสาวรตานันท� จารุศิริเวช
62012005497 นางสาวกมลชนก บุราญลมณ�
62012005498 นายณัฐพหล แก0วมงคล
62012005499 นายป@ณณวัฒน� ลีหกุล
62012005500 นายยุทธพงศ� เลือกกลั่นดี
62012005501 ว�าที่ร0อยตรีหญิงกนกวรรณ ตาดอยู�
62012005502 นายกฤษดา พารี
62012005503 นางสาวพีชชญานันท� ศรีลาชัย
62012005504 นายเกรียงศักด์ิ กล0าย่ิง
62012005505 นางสาวสุนิตา สุนทรชื่น
62012005506 นางสาวชลิตา สอนกระโทก
62012005507 นางสาวสมฤดี รัตนเนตร
62012005508 นายเศกสรรค� โดยอาษา
62012005509 นางสาวมนัญชยา มารัตน�
62012005510 นางสาวณัฐชยา ภัทรวีรานนท�
62012005511 นางสาวอัญชิษฐา บุญยอด
62012005512 นางสาวมยุรา วงศ�นาญาติ
62012005513 นางสาวนลิน สิงห�ลี
62012005514 นางสาวเจตนิพัทธ� สุราราช
62012005515 นางสาวนภัสวรรณ ดวงภิรมย�
62012005516 นางสาวยุคลธร วรธรรมพิทักษ�
62012005517 นางสาวนิตยา พรามณ�อ0น
62012005518 นางสาวณีรนุช พลจันทร�
62012005519 นายภานุวัฒน� ศรีแก0ว
62012005520 นางสาวสุมาพร ออกแมน
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62012005521 นายธีรภัทร� บัวยศ
62012005522 นางสาวกันตา ธนูผาย
62012005523 นางสาวรัชนี สือนิ
62012005524 นายกรวิชญ� แก0วดุลดุก
62012005525 นางสาวเยาวลักษณ� แสงภูติ
62012005526 นางสาวปวริศา คชชะ
62012005527 นางสาวจุฑารัตน� ทองเปRนเพ็ชร
62012005528 นางสาวนันทิตา ปภูสะโร
62012005529 นางสาวยุภาพรรณ ปคุณพูลสิน
62012005530 นายสมรักษ� กาญจโน
62012005531 นายณัฐสิทธ์ิ กะรัตน�
62012005532 นายสมชาญ ทองทาวัน
62012005533 นางสาวิตรี สืบส�วน
62012005534 นายสุปุริ อ0นแดง
62012005535 นางสาวศรันดา กรุดปทุม
62012005536 นางสุวิมล มาลัยเลิศ
62012005537 นางสาวศศิธร ทวีเกิด
62012005538 นางสาวกาญจนาพร สุขวัฒนี
62012005539 นางสาวสุวรรณี ละลอกน้ํา
62012005540 นางสาวพัชราภรณ� โลกคําลือ
62012005541 นายวรรณธนะ อยู�นิ่ม
62012005542 นางสาวเกษมณี ขอดเตชะ
62012005543 นางสาวกันยาวีร� พิชยะพงษ�ธนา
62012005544 นายจักรพันธ� จูเฉย
62012005545 นางสาวจินตหรา สีเสือ
62012005546 นางสาวกนกวรรณ ทองทวี
62012005547 นางสาวสุนันทา ฤทธี
62012005548 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณหงษ�
62012005549 นายสุรเดช คูณขุนทด
62012005550 นายกฤษดา แสนสวัสด์ิ
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62012005551 นายภาณุวิชญ� เบญยมาตร
62012005552 นางสาวกฤษณา มหาโชคธรณี
62012005553 นางสาวพิจิตรา เวฬุวนารักษ�
62012005554 นายภัทธพงษ� ตุยที
62012005555 นางสาวพิชญ�อาภา จันสี
62012005556 นางสาวปุณชญา คงสระ
62012005557 นายยศพล เมืองแมน
62012005558 นางสาววิภาวี ทองทะวัย
62012005559 นางสาวลักษณา วงศ�ษา
62012005560 นางสาวมัลลิกา นาฑี
62012005561 นายวีระพล มาประโคน
62012005562 นายสันติ ทองสมเพียร
62012005563 นายรัชพล รัชสมบัติ
62012005564 นายณัฐวุฒิ วงศ�ปูZบัว
62012005565 นายศรัณย� มาเดช
62012005566 นางสาวศรีรัตน� ลาภมี
62012005567 นายกฤตภัค สงวนถ0อย
62012005568 นางสาวกาญจนา แสงแก0ว
62012005569 นางสาวดวงใจ จันทร�กลาง
62012005570 นางสาวอภิสรา สมฤทธ์ิ
62012005571 นายทรงพล เจริญอมรชัยกุล
62012005572 นายกมลชัย จํารูญรณสิทธ์ิ
62012005573 นายศุภณัฐ ภัทรอนุวงศ�
62012005574 นางสาวณัฐต้ี นิเต็ม
62012005575 นางสาวอังค�วรา อ0นอมร
62012005576 นางสาวนิตยา กฐินทอง
62012005577 นายนริศ ร0อยศรี
62012005578 นางสาวปAยะรัต หลักเพ็ชร�
62012005579 นายธนัตถ� ขวัญงาม
62012005580 นายเวชกร เถียรทิม
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62012005581 นางสาวอาภัสรา เกษสุวรรณ�
62012005582 นายธนบัตร ประหยัดทรัพย�
62012005583 นายยุทธนา กองโคกกรวด
62012005584 นายวีรพันธุ� ซุ0นสุวรรณ
62012005585 นางสาวน้ําฝน กมลมาลย�
62012005586 นายธนดล วีระพงศ�สกุล
62012005587 ว�าที่ ร.ต.หญิงมนทกานต� อุตธรรมใจ
62012005588 นายศิวพล เกษรักษ�
62012005589 นางสาวภานุมาศ วงค�ใหญ�
62012005590 นางสาวขรินทร�ทิพย� ประเสริฐสุข
62012005591 นางสาววัชรี ขุนคงมี
62012005592 นายนิเวศน� สกุลแพทย�
62012005593 นางสาวสุธาสิณี เมฆทอง
62012005594 นางสาวกมลชนก ศรีนักสิทธ์ิ
62012005595 นางสาวรัตนา หอมหวล
62012005596 นายอํานาจ ฤาโสภา
62012005597 นางสาวอลิษา สีนวม
62012005598 นางปภาดา รัตนะบรรจงการ
62012005599 นางสาวรัชนี บุญมะยา
62012005600 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ�ธรรม
62012005601 นางสาวสิริรัตน� บุญเพียร
62012005602 นางสาวประทุมทิพย� สามเสน
62012005603 นางสาวศศิภา แซ�จึง
62012005604 นางสาวนิภาพร แดงสง�า
62012005605 นางสาวศุภลักษณ� อารีย�
62012005606 นางอรัญญา หัศไทย
62012005607 นางสาวไลลา ยาประจันทร�
62012005608 นางสาวพิชญ�สินี สวยรูป
62012005609 นายสันติ รู0จิตร
62012005610 นายณัฐวุฒิ โสมพัฒนะพงษ�
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62012005611 นางสาวพรภิมล พลเสน
62012005612 นางสาวกันธิมา แสงงาม
62012005613 นางสาวดุจเพชร ดวงรัศมี
62012005614 นางสาวเยาวลักษณ� นาทสีทา
62012005615 นางสาวรุจิวรรณ เชาวน�ดี
62012005616 นายเกียรติศักด์ิ ผาทอง
62012005617 นางสาวณัฎฐณิชา กันทะเขียว
62012005618 นางสาวสุพรรณี คําคง
62012005619 นางสาวศิริพร ศิริกุล
62012005620 นายกฤษฎา ม�วงศิริ
62012005621 นางสาวปภัสสร มีอ�อน
62012005622 นางสาวรัตนาวดี สุบรรณ�
62012005623 นายธณาโชค จุไร
62012005624 นายเทวา จันดี
62012005625 นางสาวนุรฮายาตี อาหะมะ
62012005626 ว�าทีร0อยตรีหญิงกัญญ�พิสชา นกแก0วน0อย
62012005627 นางสาวรุ�งอรุณ ตรีเพชร
62012005628 นายสมศักด์ิ ทาไชย
62012005629 นางสาวชิดชนก ลีสุขสาม
62012005630 นางสาวทักษิณา แสงสุริยะ
62012005631 นางสาวญาณิกาญจน� นิลาโพธ์ิ
62012005632 นางสาววันดี คงหญ0าคา
62012005633 นางสาวภารดี รุ�งรัศมี
62012005634 นายพนัตถ� พรหมศร
62012005635 นางสาวดวงหทัย หอมจันทร�
62012005636 นางสาวนนทนันท� พงษ�เสาร�
62012005637 นางสาวศรัณยา น0อยสุพรรณ
62012005638 นายกิตติธัช ย้ิมฤทธ์ิ
62012005639 นางสาวอรทัย คงศิริ
62012005640 นายวิวัฒไชย ศิลาไสล
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62012005641 นางสาวกชกร จันทรเนตร
62012005642 นายกิตติชัย ม�วงมัน
62012005643 นางสาวเสาวลี ศรีชนะ
62012005644 นางสาวทิพาพร อินตBะคํา
62012005645 นายสมเกียรติ สะและหมัด
62012005646 นางสาวพิมพ�พิพิธ กวาวสิบสาม
62012005647 นางสาวอภิญญา เดือนฉาย
62012005648 นายปฏิวัติ เกตะวันดี
62012005649 นายนิกร ก่ิงวิกรณ�
62012005650 นางสาวอัญญพัชญ� ชาวทุ�ง
62012005651 นางสาวพลอยไพลิน แก0วอําไพ
62012005652 นางสาวภรณ�ทิพย� วนิชาชีวะ
62012005653 นายปฏิพัทธ� เทศสมบูรณ�
62012005654 นายอิศรา วิโรจน�มณีศรี
62012005655 นางสาวกัลยารัตน� บุญจันทร�
62012005656 นายยุทธนา สุวรรณชาตรี
62012005657 นางสาวประธาดา เทียนมี
62012005658 นางสาวอรจิรา ศรีกันใจ
62012005659 นายเอกลักษณ� พลพิชัย
62012005660 นางสาวอารียา ศรีสุข
62012005661 นางสาวจันจิรา ภูกระเณร
62012005662 นางสาวภรทิพย� ชับพาย
62012005663 นางสาวสุริชา แฉล0มรักษ�
62012005664 นายกลย�ภัทร� พสุนนท�
62012005665 นายณัฐพงศ� เกลี้ยงประไพ
62012005666 นางสาวศิริพร วงศ�จันทร�
62012005667 นางสาวพิชามญชุ� ชินคาด
62012005668 นางสาวภัทราหริน บุพผาเทพ
62012005669 นางสมพิศ สุระขันธ�
62012005670 นางสาวจิราพัชร ด0วงทอง
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62012005671 นายอิศเรศ นกแก0ว
62012005672 นางสาวเดือนเพ็ญ แมลงผึ้ง
62012005673 นางสาวพาณินี นันกลาง
62012005674 นางสาวจิตรลดา อินเปMLย
62012005675 นายณัฐพันธ� เกตุจ0อย
62012005676 นางสาวจินตนา โคกเกษม
62012005677 นางสาวสญธิญา มรกตคชกิจ
62012005678 นางสาวสุมิตตรา วิไลกิจ
62012005679 นางสาวจิรนันท� วงษ�เอกอินทร�
62012005680 นางสาวรจนา เวทสรณสุธี
62012005681 นางสาวนภัสสร ทวิชศรี
62012005682 นางสาวฉวีวรรณ จงมีสุข
62012005683 นางสาวศันศนีย� สีนวลสูง
62012005684 นายฤทธิชัย เพชรกูล
62012005685 นางสาววิภารัตน� คันทวัง
62012005686 นายณรงค�ศิลปI บัวหอม
62012005687 นางสาวสิริลักษณ� ตนะทิพย�
62012005688 นายธุวาป@ฐน� ทัตทองโต
62012005689 นางสาวอรพิณ ถึงถ่ิน
62012005690 นางสาวอุปาพรรณ วรฤทธ์ิ
62012005691 นายภาพศิลปI แดงแสงทอง
62012005692 นางสาวพิมลพรรณ� สิงห�แก0ว
62012005693 นายปAยพงษ� บุญชู
62012005694 นางสาวธนพร ป@ตถา
62012005695 นางสาวณิชาภัตร วิชาดี
62012005696 นางสาวสุภัสสร พงษ�นิล
62012005697 นางสาวลิรัชยา บุญเลี้ยง
62012005698 นางสาวไพจิตร จันทร�อับ
62012005699 นางสาววราภรณ� อินทะโชติ
62012005700 นายชณิณทร สอนพงษ�
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62012005701 นายการุณ ปุZมประโคน
62012005702 นายนภดล ภาคภูมิ
62012005703 นายกิตติคุณ กวางทู
62012005704 นางสาวกมลลักษณ� โพธ์ิแก0ว
62012005705 นางสาวพรนภัสส� โชติระโส
62012005706 นางสาวปAยาพร จํานงค�ศิริ
62012005707 นางสาวขวัญตา นะรินรัมย�
62012005708 นายธีรวัฒน� สวยบํารุง
62012005709 นายอนุชิต ประเจริญ
62012005710 นางสาวกนกวรรณ ศรีมนตรี
62012005711 นายวัชรินทร� ผาอินทร�
62012005712 นายธีรพัฒน� คําภา
62012005713 นายศตวรรษ ศรตะบํา
62012005714 นางสาวชุติมา หวลคนึง
62012005715 นายวรรณเฉลิม จรัสแสง
62012005716 นายภานุพงษ� จันทร�ชุม
62012005717 นางสาวปาณิสรา ไล0กาญจนวรรณ
62012005718 นางสาวปูรณ�ภัสสร นีละโยธิน
62012005719 นางสาวนภาพร ดวงคําบุตร
62012005720 นายศิรวัฒน� บุญศิริ
62012005721 นางสาวประนอม เลี่ยมไล0
62012005722 นางสาวมนตรา พรศรีชาดาวลี
62012005723 นายโยทกานต� บุญเผือก
62012005724 นางสาวประกายกานต� แก0วคํามี
62012005725 นางสาวสุภาพร พรายน้ํา
62012005726 นางสาวสุภัชษา แฝงด�านกลาง
62012005727 นางสาววราทิตย� หวัดสูงเนิน
62012005728 นางสาวสุภาพร แซ�ต้ัง
62012005729 นางสาวจิราพร ชูวงษ�
62012005730 นายชัชพล รังผึ้ง
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62012005731 นายพลวัฒน� แสงสว�าง
62012005732 นายเกียรติศักด์ิ จีนหลง
62012005733 นางสาวปณิชา กองไชย
62012005734 นางสาวพิมลพรรณ หอยสังข�
62012005735 นางสาวนําลาภ ยศบุญ
62012005736 นายพงศกร เอี่ยมสิน
62012005737 นางสาวเจนจิรา จําเริญ
62012005738 นายเสรี แหละปานแก0ว
62012005739 นายวีระศักด์ิ เฉิดวาสนา
62012005740 นางสาวซะวาน�าฮ� หรนนุ0ย
62012005741 นางสาวปวิตา พิมพานิช
62012005742 นางสาวณัฐชา สุขโม0
62012005743 นางสาวปAยวรรณ วงศ�สุข
62012005744 นายพิสุทธ์ิ สนิทสนม
62012005745 นางสาวรุ�งระวี หงษ�กลิ่น
62012005746 นายณรงค�ฤทธ์ิ ด�อนสิงหะ
62012005747 นางสาวเทวิกา คงใยแพทย�
62012005748 นางสาวอรวรรณ ป@นนา
62012005749 นายเฉลิม กระชังแก0ว
62012005750 นายสุริยันต� มีบุญ
62012005751 นางสาวมนสิชา เรืองแก0ว
62012005752 นางสาวตุลยา ตุลาธร
62012005753 นางสาวภัคจิรา บุญยะมูล
62012005754 นายบุญญฤทธ์ิ ชัยวงค�
62012005755 นางสาวพิมพา แท�นทอง
62012005756 นางสาววิชาดา ใจตรง
62012005757 นายฐากูร เกตุเทศ
62012005758 นายธนกร มัลลิกะมาส
62012005759 นายเจษฎากร หนองหลวง
62012005760 นายณัฐพงศ� ผัดผล
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62012005761 นางสาวพันธุ�ทิพย� เหลืองเวคิน
62012005762 นายเจตวัฒน� บุญมาสืบ
62012005763 นายพิชVุตม� ทักษิณานุวัฒน�
62012005764 นายธเนศวร คงจันทร�
62012005765 นายปวเรส อินทรโชติ
62012005766 นายจักรภัทร ป@จจัง
62012005767 นายปานเดชา กลึงไกร
62012005768 นางสาวชุติมา เกตุวงค�
62012005769 นางสาวอรัญญา พรมแก0ว
62012005770 นายเฉลิมพล เชื้อกูล
62012005771 นางสาวสุกัญญา บุญอาจ
62012005772 นายอาทิตย� ใจหวัง
62012005773 นางสาวธัญกร อาจทวีกุล
62012005774 นางสาวนฤมล ศรีคล0าย
62012005775 นางสาวปMรช�ณัฐ ตอพล
62012005776 นางสาวนูรีซัน เจะหนิ
62012005777 นางโชติกา อู�คงคา
62012005778 นายพิทยา เรี่ยวแรง
62012005779 นางสาวอภัสรา ผาผ�อง
62012005780 นางสาวพรชนก สุขหนู
62012005781 นางสาวเกวลิน พิลึก
62012005782 นางสาวสมสกุล กัญญาเงิน
62012005783 นางสาวลีนา มะห�โมดี
62012005784 นางสาวปนัดดา สุดจรรยา
62012005785 นางสาวชนาภา วงค�อะทะ
62012005786 นายเมธาสิทธ์ิ ท0าวฮ0าย
62012005787 นางสาวณิศรา โชติขุนทด
62012005788 นายธนพัฒน� มุขโต
62012005789 จ�าอากาศตรีวรพงศ� ไชยจําเริญ
62012005790 นางสาวดวงพร สุภาพ
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62012005791 นายกฤษฎา เมตตา
62012005792 นางสาวชนากาญจน� วรรณประพัฒน�
62012005793 นางสาวอภิญญา อินทจร
62012005794 ว�าที่ร0อยตรีเจษฎา ศรีชื่น
62012005795 นายฬณฤฌา สิทธิราษฎร�
62012005796 นายชาติณรงค� ชูวิจิตร
62012005797 นายสุรชัย ยินดีงาม
62012005798 ว�าที่ ร.ต.กฤษดา ใจหอม
62012005799 นายอภิชาติ อุ�นใจ
62012005800 นางนิตยา แก0วเก็บ
62012005801 นางสาวอภิญญา ปAPนแก0วน0อย
62012005802 นายณัฐวุธ แสงทอง
62012005803 นางสาวขวัญฤดี ธรรมนิตย�
62012005804 นางสาวอังคนา ศรีสด
62012005805 นางสาวชลธิชา จันทร�ขาว
62012005806 นางสาวชุติมา ทองเชื้อ
62012005807 นางสาวบาจรีย� ลือคําหาญ
62012005808 นางสาวธัญวรรณ บุญวงศ�
62012005809 นางสาวนภัสกร คงประเสริฐ
62012005810 นางสาวสุวรรณา คงปรีชา
62012005811 นางสาวเขมินทรา อินทะรังษี
62012005812 นางสาวอรทัย สีแดงกํ่า
62012005813 นางสาวนัทชญาพิมพ� วงษา
62012005814 นางสาวพรชิตา พิชัยคํา
62012005815 นางสาวแพรวา คงภักดีรัก
62012005816 นายสนอง สีสาวแห
62012005817 นายชัชวาลย� กองยอง
62012005818 นายอินทัช เดชดวงจันทร�
62012005819 นายธนัญชัย สังเวชมีชัย
62012005820 นางสาวพลอย กันสมบูรณ�
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62012005821 นางสาวชุติมา จันธิจร
62012005822 นางสาวธนพร นิลกําแหง
62012005823 นางสาววชิราภรณ� พุทธฉาย
62012005824 นางสาวนันทญา สุนทรพงศ�
62012005825 นางสาวนริศรา ป@นทิ
62012005826 นายสุถากร นวนิตย�
62012005827 นายชวัลวัฒน� หงส�ลดารมภ�
62012005828 นายสุริยา โพธิษา
62012005829 นางสาวสุภาวดี อนุโต
62012005830 นางสาวพรรณธพร สิทธิวงศ�
62012005831 นางสาวนิลาวรรณ� สมศรี
62012005832 นายชัชนันท� สาระธรรม
62012005833 นางสาวรัตนาภรณ� สกุลณา
62012005834 นางสาวชณธร จันทร�แก0ว
62012005835 นายกรวิชญ� พันธุ�วิภาค
62012005836 นายจักรพงษ� แฝดชัยภูมิ
62012005837 นายนพดล ชัยพิเนตร
62012005838 นายฉัตรอมร ชัยนํา
62012005839 นางสาววรรวลี บุญชัยม่ิง
62012005840 นายศรัณยู สุริยา
62012005841 นางสาวอารีรัตน� กิติตุ0ย
62012005842 นายพชร เอี่ยมเจริญ
62012005843 นางสาวอัญชลี เรือนนาค
62012005844 นางสาวสุรีย�พร สาตะเสน
62012005845 นายณัฐจักร ทับหลักสินธุ�
62012005846 นางสาวพรรณี เนียมกล่ํา
62012005847 นางสาวฐิติวดี สุกุมาระทัต
62012005848 นางสาวหทัยกาญจน� จันทจุล
62012005849 นายกฤษณพล ภาระจริง
62012005850 นายสถาพร โตสมภาพ
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62012005851 นางสาววรรณกาญจน� บุญสุวรรณ�
62012005852 นางสาวกนกวรรณ แผนคงนาม
62012005853 นายเมธิวัจน� จันทร�อ0าย
62012005854 นางสาวกีรติกา วงศ�วังสกุล
62012005855 นายบุรินทร� แก0ววันทา
62012005856 นางสาวฐิติยา นาควงศ�
62012005857 นายณพวัสส� เดชป@Lน
62012005858 นางสาวมินตรา ช�างเกวียน
62012005859 นายกัมพล ศิริรัตน�
62012005860 นายประพันธ�พร สุขสวัสด์ิ
62012005861 นางสาวอุษา ฝaกดี
62012005862 นางสาวขนิษฐา บุญมา
62012005863 นางสาวมัณฑนา เอื้อพิทักษ�
62012005864 นางสาวจุฑามาศ กุลประสงค�
62012005865 นายเศกสันต� ขาวทอง
62012005866 นางสาวสุมาลิน ธรรมทินนะ
62012005867 นางสาวโสมรัศมี วิภูสมิทธ�
62012005868 นายฤทธิพนธ� คํากระโจม
62012005869 นางสาวกนกวรรณ ตันเย่ียน
62012005870 ว�าที่ร0อยตรีหญิงรัตนา น้ํานวล
62012005871 นางสาวธัญชนก เกิดแก0ว
62012005872 นางสาวฐิติมา ศรีเกษ
62012005873 นางสาวรําเพย ปรีเปรม
62012005874 นายจิรภัทร พุกนวน
62012005875 นางสาวระวีวรรณ รัตนวาร
62012005876 นางสาวปุนิกา เทียบรัตน�
62012005877 นายวงศธร จันทร�ลุน
62012005878 นางสาวธนวรรณ บุญญะถิติ
62012005879 นางสาวศิริพร รัตนา
62012005880 นางสาวฉัตรตราภรณ� ดวงวิเชียร
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62012005881 นายกิตติกานต� ประยูรคง
62012005882 นายสวัสด์ิ สมัครวงศ�
62012005883 นางสาวมนัสวรรณ ง�วนกิม
62012005884 นายธนกฤต มีเหม
62012005885 นายไตรรัตน� ทองคํา
62012005886 นางสาวขันติยา ขันธะ
62012005887 นางสาวพัณณิตา ข0องม�วง
62012005888 นางสาววราภรณ� เกิดตระกูลทรัพย�
62012005889 นางสาวนุชนาถ ภูทองเงิน
62012005890 นายฐนกร พลายสาร
62012005891 นางสาวณัฐชา ทิพอาส
62012005892 นางสาวธนภรณ� ทรัพย�บัว
62012005893 นางสาวทิพเกสร มากอารีกุล
62012005894 นางสาวลีลานุช อุดทังไข
62012005895 นายวีรยุทธ เรืองแก0ว
62012005896 นางสาวพัชราภรณ� อ�อนตา
62012005897 นายเนติพงษ� ทัดเทียม
62012005898 นางสาวสุพัฒตรา บุญสิงห�
62012005899 นายไพศาล ร�วมสุข
62012005900 นางสาวอริสรา แซ�เฮง
62012005901 นายปวิณวัฒน� จําปารัตน�
62012005902 นายธีรพงศ� ระเห็จหาญ
62012005903 นางสาวศุภากร คีรีวรรณ
62012005904 นายยุทธพงษ� ธิไหล
62012005905 นายพฤหัส กลิ่นจันทร�กลั่น
62012005906 นางสาวพรรณวรท ยันต�นาวา
62012005907 นางสาวก0อย ชาญพิทักษ�สมุทร
62012005908 นางสาวนงเยาว� บุญรมย�
62012005909 นางสาวสริญญา วงษ�เสนสะ
62012005910 นางสาวหัทยา โตBะมิ
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62012005911 นายอาทิตย� จิตม่ัน
62012005912 นายปรีชา กันธิยะ
62012005913 นางสุกัญญา คําฉิม
62012005914 นางสาวศิริจันทร� นวลสุข
62012005915 นางสาวพรรณิดา สุวรรณหาร
62012005916 นางมลิวรรณ ทัฬหะวาสน�
62012005917 นางสาวมณีผล จันทร�ทอง
62012005918 นางสาวจันธิมา หอยสังข�
62012005919 นายภูมิมินทร� สีพรรณา
62012005920 นายชัยวุฒิ ไหมดํา
62012005921 นางสาวผกาพรรณ ขาวงาม
62012005922 นางสาวจันจิราภรณ� รักสัญชาติ
62012005923 นางสาวอัจฉราภรณ� อานุภาพรุ�งเรือง
62012005924 นางสาวศรียุภา รักเสมอ
62012005925 นางสาวนิภาภัทร� เปMPยมพราย
62012005926 นางสาวศิริประภา ถะเกิงสุข
62012005927 นางสาวพิชชา อ0นเจ็ก
62012005928 นายณัฐพลธ� รวดเร็ว
62012005929 นางสาวนิตศรา ตะกรุดแก0ว
62012005930 นางสาวทิวาพร ขาวเมืองน0อย
62012005931 นายสุเชษฐ อิฐสุวรรณ
62012005932 นางสาวมิลันตา จันตุ0ย
62012005933 นางสาวอัจฉริยา บัวบังใบ
62012005934 นายธีรภัทร� อยู�คง
62012005935 นายพัฒน�ธนะชัย เนียมหอม
62012005936 นางสาวนาลิน ฉิมวัย
62012005937 นายณัฐพงศ� กลมขุนทด
62012005938 นางสาวไพรินทร� โสภณ
62012005939 นางสาวคริษฐา สีนานันท�
62012005940 นางสาวเมรี ชโลดมพงศ�
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62012005941 นางสาวยศวดี สิทธิไพศาลสกุล
62012005942 นางสาวสุจิตรา พันธุ�เลขา
62012005943 นางสาวธัญชนก จันทร�หอม
62012005944 นายเรวัต โวหารลึก
62012005945 นางสาวทิพย�วรรณ มีทอง
62012005946 นายจักรพันธ� อาจหาญ
62012005947 นางสาวฐิติกา อุ�นเสียม
62012005948 นางสาวขนิษฐา บุญเหลือ
62012005949 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญมีธรรม
62012005950 นางสาวจิรพรรณ จันทร�เพ็ญ
62012005951 นายพิสิษฐ� ทองบุญตา
62012005952 นางสาววิรฑิตา วิไลกูล
62012005953 นางสาวสุพัตรา สุขมาลา
62012005954 นางสาวสุฑาพร ทิพย�รัตน�
62012005955 นางสาวทิพย�รัตน� เมืองสังข�
62012005956 นายปริญญา พรหมจันทร�
62012005957 นายปกรณ� บุญวงศ�
62012005958 นางสาวทินรัตน� ชินโคตรพงศ�
62012005959 นางสาวสิรภัทร ธรรมสุวรรณ
62012005960 นายจิรพัส บุญคํา
62012005961 นางสาวเจนจิรา อ�วมอินทร�
62012005962 นางสาวธัญญพร สารคณา
62012005963 นางสาวเอมมิกา สายทองคํา
62012005964 นางสาววันวิสา อิ่มศิล
62012005965 นายนพเกล0า พันธ�ศรี
62012005966 นางสาวฤดีวรรณ ดําขํา
62012005967 นางสาวณัฐธิดา เทียบศรไชย
62012005968 นายสุทธิพงษ� ทับฉํ่า
62012005969 นายศศิวงศ� วงศ�อ0าย
62012005970 นางสาวปริฉัตร เทพแก0ว
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62012005971 นางสาววราภรณ� พุ�มสอาด
62012005972 นายกล0าณรงค� หล0าง0อ
62012005973 นางสาวธัญวรรณ ฟาหลี
62012005974 นางสาวสุประวีณ� ดงพระจันทร�
62012005975 นางสาวจรรยาพร รัตนพรโชตินันท�
62012005976 นายนครินทร� คะใจ
62012005977 นายนพรัตน� เรือนแก0ว
62012005978 นางสาววศินี ทองอูU
62012005979 นางสาวจิดาภา สิริวิทูร
62012005980 นางสาวนุศรา พิมพ�สอน
62012005981 นายอนุรักษ� เทศเขียว
62012005982 นางสาวทิพวรรณ ฉายา
62012005983 นางสาวรัมภา บุญยืน
62012005984 นางสาวอมรรัตน� ทองคํา
62012005985 นายธีรพันธ� กําเนิดวํ้า
62012005986 นางปณัฐยาพร อาดัม
62012005987 นายปฏิภาณ ประลามุข
62012005988 นางสาวนวพร ปAยะวงค�
62012005989 นายศราวุฒิ แม0นอนุศิษย�
62012005990 นางสาวลีลาวดี อาจอัน
62012005991 นางสาวอมิตตา คําป@นนา
62012005992 นางสาวทิพวัลย� ริ้วงาม
62012005993 นางสาวชลิตา เอี้ยวฉาย
62012005994 นางสาวศุภดา ลิ้มสมบูรณ�กุล
62012005995 นายรัฐศาสตร� หงษ�แสง
62012005996 นายอนุชา นันทะโย
62012005997 นายศรายุทธ ปAตานุวัฒน�
62012005998 นางสาวนฤมล ทิพวัฒน�
62012005999 นางสาวพันธุ�ทิพย� จันทร�เอี่ยม
62012006000 นางสาวเนตรนภา พ่ึงโพธ์ิ
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62012006001 นางสาวอุทุมพร สะอิ
62012006002 นางสาวกรนันท� สมบูรณ�
62012006003 นายทัศน�พล นวลมูสิก
62012006004 นายบัญชา ฉลูศรี
62012006005 นางสาวณิศา ม่ันคง
62012006006 นางสาวณัฐฐานิสา ไตรเสนีย�
62012006007 นายวิชัย แสงเฉวก
62012006008 นางสาวโชติมา ปรUอกระโทก
62012006009 นายพิชVุตม� ท0วมอุทัย
62012006010 นางสาวพัทยา วางเชิง
62012006011 นางสาวณิชากร สุวัชรมล
62012006012 นางสาวปริลดา โตกทอง
62012006013 นางสาวกนกอร คงเหมือนเพชร
62012006014 นายจิรายุ ทองมี
62012006015 นายสุรเชษฐ� บรรณทอง
62012006016 นางนาตยา ม่ันเศกวิทย�
62012006017 นายสุทธิศักด์ิ พรหมเศษ
62012006018 นายธิติสรรค� อะโนตBะ
62012006019 นางสาวสราวดี สมเชื้อ
62012006020 นายธนนท� บุญแก0ว
62012006021 นายอารีฟAล สกุลดีเยBาะ
62012006022 นายวรวิทย� ปูZเพ้ียน
62012006023 ว�าที่ร0อยตรีกฤษดา ชูบัว
62012006024 นางสาวอมรรัตน� หล�อแหลม
62012006025 นางสาวเจริญรัตน� อ0นวิจิตร
62012006026 นางสาวกัญญาภัค บุนนาค
62012006027 นายสุบรรณชา สารใจ
62012006028 นายชัยยะ โพธ์ิวิพุทธ
62012006029 นายภวินท� ชิดประสงค�
62012006030 นางสาวกิตติยา พราหมณ�นาค
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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62012006031 นางสาวสุธาสินี ชลธาร
62012006032 นางสาวจินตนา โพรังสกุล
62012006033 นางสาวเบญจมาศ พลายทิม
62012006034 นายนวพล ภู�ประดิษฐ�
62012006035 นางสาวศิริลักษณ� เสาม่ัน
62012006036 นางแววทิวา ยาใจดี
62012006037 นางสาวปวีณ�กร ศรีเฉลิม
62012006038 นางสาวนิศารัตน� โหรสกุล
62012006039 นายเบญจมินทร� ศิริเอก
62012006040 นางสาวชโลทร ไชยศรี
62012006041 นายณัฐพงษ� คําปวน
62012006042 นางสาววรรณิกา มีปQอง
62012006043 นางสาวชลิตา แดงสกล
62012006044 นางสาวกุสุมา มะหะหมัด
62012006045 นางสาวสุทธิดา กรังพานิช
62012006046 นายทัศนัย โพธ์ิคล0าม
62012006047 นางสาววิภา ศรีมาศ
62012006048 นางสาวรัตติยา จันทรประทัก
62012006049 นางสาวภนิดา จันเหลา
62012006050 นางสาวอลีนดา หานาม
62012006051 นางสาวธัญมน กระวนกิจ
62012006052 นางสาวจุฑามาศ กําเนิดเวช
62012006053 นายสุรศักด์ิ แซ�ต้ัง
62012006054 นายจารุพงศ� หงษ�เทพ
62012006055 นายอภิสิทธ์ิ ทองดี
62012006056 นายรัฐภักญ� อินป@Xน
62012006057 นางสาวสุนันทา เกษอินทร�
62012006058 นายจตุพฤกษ� เล�าฮง
62012006059 นายเกรียงไกร ปูZไทย
62012006060 นายเสฎฐวุฒิ ผดุงวงศ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62012006061 นางสาวรัตนา จําปาอ�อน
62012006062 นางสาวสาวิตรี ดีพิณ
62012006063 นางสาวอโนทัย พรหมชาติสุนทร
62012006064 นายจิรวัฒน� ตุ0มวารี
62012006065 นางสาววราภรณ� สุพร
62012006066 นางสาวศิริมาศ บานใจ
62012006067 นางสาวกฤษณา ลุประสงค�
62012006068 นางสาวทิพย�วัลย� พันธ�คล0า
62012006069 นายจตุพล แก0วสุวรรณ�
62012006070 นางสาววัชรี จันทร�ทองอุ�น
62012006071 นางสาวกัญญารัตน� สมบูรณ�พันธ�
62012006072 นางสาวปาริฉัตร โอษฐ�ย้ิมพราย
62012006073 นางสาวรชิตา จิรหิรัณยางกูร
62012006074 นางสาวปAยนุช ศุภสาร
62012006075 นายรัฐนนท� ประทีป ณ ถลาง
62012006076 นางสาวสุธาวรรณ ทองมาก
62012006077 นายประสิทธ์ิ คงศรี
62012006078 นางสาวกุลยา เอี่ยมสะอาด
62012006079 นายอภิรักษ� แก0ววงค�เขียว
62012006080 นายธีรนัท อภิรมฤดี
62012006081 นางสาวสุพรรษา สุขดิษฐ�
62012006082 นางสาวฐิตารีย� ธนมิตรานนท�
62012006083 นางสาวจิราพร พลจันทร�
62012006084 นายภาณุพงค� ไชยบูรณ�
62012006085 นายพงศกร บุญทองเล็ก
62012006086 นางสาวสุนันทรา อ�อนหิรัญ
62012006087 นางสาวปุณยาพร เสือเหลือง
62012006088 นายทศพล จันทรมาลี
62012006089 นางสาวดารา คิลาลาย
62012006090 นางสาวทิพย�ยุพา การินทร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012006091 นางสาวศิริธร ม่ิงพรสมาน
62012006092 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสําอางค�
62012006093 นางสาวณัฐกานต� เจริญลาภ
62012006094 นางสาวอําภาพร พระสว�าง
62012006095 นายวชิรพันธ� วิริยานนท�
62012006096 นางสาวศิริพร เผือกคล0าย
62012006097 นายณัฐพล เสาร�แดน
62012006098 นางสาวเอมิกา ใจแกล0ว
62012006099 นายพรชัย สุขมณี
62012006100 นางวรากร ใจอ�อน
62012006101 นายวันเฉลิม สุรางค�ภาค
62012006102 นางสาวกาญจนาภรณ� คุ0มไข�น้ํา
62012006103 นางสาวภัทรกันย� สาพงษ�เอี่ยม
62012006104 นางสาวปรัศมล พุทธิเศวต
62012006105 นางสาวรัชนีวรรณ เสียงอ�อน
62012006106 นายอติกันต� ซ่ือสัตย�
62012006107 นางสาวปนัดดา พรมสมบัติ
62012006108 นายกัมปนาท อยู�ยง
62012006109 นางสาวกระดุม ปานขํา
62012006110 นางสาวอรวรรณ นะวะสิทธ์ิ
62012006111 นายอนุวัฒน� แผ�นทอง
62012006112 นายหัสดิน รื่นเริง
62012006113 นางพนิดา นกจันทร�
62012006114 นางสาวกาญจนา นนท�จันทร�
62012006115 นางสาวจินตหรา กงม0า
62012006116 นางสาววณิช ข้ึนเสา
62012006117 นายกัมพล แซ�เตียว
62012006118 นางสาวณัฐญา กาศสนุก
62012006119 นางสาวอริศรา สุขตระกูล
62012006120 นายชวนันท� ประทีป ณ ถลาง
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62012006121 นางสาวธัญญรัตน� กินรา
62012006122 นางวนิดา ยะป`อก
62012006123 นางสาวฉันทนา อมรเทพ
62012006124 นางสาวศิริรัช แพ�งสภา
62012006125 นางสาวศิริยากร อ�อนมะลัง
62012006126 จ�าอากาศโทหญิงอัยรดา มาพร
62012006127 นางสาวหทัยชนก เอี่ยมสอาด
62012006128 นายณัฐธิดา พันธ�บุตรน0อย
62012006129 นางสาวภูริดา สมใจหมาย
62012006130 นายเสกสรรค� หาญณรงค�
62012006131 นางสาวทิพย�สุดา เหลืองพุ�มพิพัฒน�
62012006132 นางสาวโชติกา ชมชาติ
62012006133 นายสรอํามาตย� คําภา
62012006134 นายสิทธิศักด์ิ ทองโกย
62012006135 นายอนุชา ล0วนศรี
62012006136 นางสาวณชญาดา ลือยงวัฒนา
62012006137 นางสาววารุณี ศิริจันทร�
62012006138 นางสาวจิรันธรณ� ทองสุขทา
62012006139 นางสาววลัญช�ธภัทร ระเบียบ
62012006140 นายศิวกร รัศมี
62012006141 นางสาวจินดารัตน� สงชู
62012006142 นายจตุพล เลิศเดชา
62012006143 นางสาวอัญชลี นาคชาตรี
62012006144 นางสาวประไพ พ่ึงพันธ�
62012006145 นางสาวจุฑารัตน� จัตตุ
62012006146 นายธีรวุฒิ เวียงธรรม
62012006147 นางสาวฟาตาฮียะห� อิแต
62012006148 นายวีรยุทธ จันทร�ลอย
62012006149 นางสาวพิมลพรรณ เร�งพิมาย
62012006150 นางสาวพิมลวรรณ ม่ังมี

หน0า 205 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล
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62012006151 นายภานุพงศ� ชมภูวิเศษ
62012006152 นางสาวธัญวรรณ สินธุพันธุ�
62012006153 นายชโลธร ไพรภิมุข
62012006154 นางสาวภัสยา ทิศเปRง
62012006155 นายอัครเดช พาศิริ
62012006156 นายเดชาชาญ สง�างาม
62012006157 นายเที่ยงคํา แสนคําภา
62012006158 นายวันชัย นาชัย
62012006159 นายภานุวัตร พอควร
62012006160 นางสาวฐิติยา แสงสวัสด์ิ
62012006161 นางสาวพรรณี แซ�ม่ี
62012006162 นายพรชัย งามสงวน
62012006163 นายคณิศร โหมน0อย
62012006164 นายจักรวาล เสียงเย็น
62012006165 นางสาวจุฑารัตน� เต0าน้ํา
62012006166 นางสาวสุภาพร แท�นแก0ว
62012006167 นางสาวสุวรรณา หล0าศรี
62012006168 นางสาวรุ�งทิวา เต๊ียะตาช0าง
62012006169 นายชุมพล คล�องดี
62012006170 นางสาวประวีณา พิมพ�เรือง
62012006171 นางสาวกิตติยา คําชมภู
62012006172 นายพุฒิสิทธ์ิ เพ่ือตระกูล
62012006173 นางสาวนลินี สุดประเสริฐ
62012006174 นางสาวพรพิมล ไพรสุกใส
62012006175 นายฐานันดร มณีรอด
62012006176 นางสาวชาแก0ว ภูหัวเพ็ก
62012006177 นายศุภชัย กันหาภัย
62012006178 นางสาวนงลักษณ� วงษ�จันทร�นา
62012006179 นายอาทิตย� ยกธรรม
62012006180 นางสาวนภารัตน� จิวะสกุล

หน0า 206 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012006181 นายณัฐพงศ� รุยไกรรัตน�
62012006182 นางสาวสุรางคณา สัมฤทธ์ิ
62012006183 นายนิธิดล แก0วเกาะ
62012006184 นางสาวชนิตา แสงดอกไม0
62012006185 นางสาวกานต�รวี ชนะพงค�
62012006186 นายสนั่นชัย เตชะภู
62012006187 นายสัจจพร พอใจ
62012006188 นายวัชรินทร� สังวันดี
62012006189 นางสาวศรีวรรณ� คําดี
62012006190 นางสาวมนัสวิน คําเปRง
62012006191 นางสาวนัดดา ขลิบนิล
62012006192 นายวิทวัส ทิพย�ดํารงค�
62012006193 นางธนัชญา วงษ�จู
62012006194 นายรัชฎา จันทนฤกษ�
62012006195 นางสาวสาวิตรี เลิศจันทร�
62012006196 นายวีรกร รังผึ้ง
62012006197 นางสาวป@ญญาวา เจดีย�
62012006198 นางป@นทนา กันทา
62012006199 นางสาววิชิตรา ศรีภูมิ
62012006200 นางสาวณิพา ทุริสุทธ์ิ
62012006201 นางสาวมลิวัลย� ป@ญญา
62012006202 นายสัณฐาน ทศสกุลย่ิงไพศาล
62012006203 นายปฎิพัภธ� ภักดีมง
62012006204 นางสาวสโรชา สรณะศันสนีย�
62012006205 นายธนภัทร วางอภัย
62012006206 นางสาวทิพวดี ภิญโญ
62012006207 นางสาวชรินรัตน� พงศ�ปณตเมธี
62012006208 นางสาวนภัสสร แย0มหม่ืนอาจ
62012006209 นางสาวนิสารัตน� พ่ึงผลพฤกษ�
62012006210 นายไกรวิชญ� พรหมณะ
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62012006211 นางสาวสริตา ทองดี
62012006212 นายธนาธิป สุทธิรักษ�
62012006213 นายพีรวัส สุปะมา
62012006214 นายพีรพัฒน� อินกอง
62012006215 นายอมฤต สิงสง
62012006216 นางสาวกัญณณัฐฏ� ศรีโพธ์ิ
62012006217 นายสิทธิชัย สีคราม
62012006218 นางสาวมนัสนันท� จันทะวัง
62012006219 นายคํานวณ แจ�มจํารัส
62012006220 นางสาวโชติรส เต�าทอง
62012006221 นายดนัยเดช สกุณา
62012006222 นายรัทธิพงศ� ทวีไทย
62012006223 นายจานนท� แสงวรนุช
62012006224 นางสาวชนัดฐา เกลี้ยงปราณีต
62012006225 นายเกษมทรัพย� ขวัญหม0ง
62012006226 นางเพ็ญพรรณ ขันตBะ
62012006227 นางสาวอัจฉรา ขุนชัย
62012006228 นายสหชัย ลิธรรม
62012006229 นางสาวธิดาวรรณ พงค�กองเงิน
62012006230 นางสาวนูรไอนี แวดอเลาะ
62012006231 นางสาวจีรกุล ฝQายตระกูล
62012006232 นางสาวธนาภรณ� ศรีจันทร�
62012006233 นางสาวไพลิน ต้ังจิตม่ันธรรม
62012006234 นางสาวสุนิสา บางเพ็ง
62012006235 นางสาววริษา สํามณี
62012006236 นายนิติศาสตร� วีระ
62012006237 นางสาวปริญญา ชาระ
62012006238 นางสาวสุวนีย� สีดา
62012006239 นางสาวณัฐสุดา ยาวิละ
62012006240 นายณัฐพงศ� จูมเกตุ
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62012006241 นางสาวปรวรรณ แก0วลา
62012006242 นางสาวมนัสนันท� มหารัตน�ธน
62012006243 นางสาวจิราวรรณ สีสด
62012006244 นางสาวพัชรี เกิดปฐม
62012006245 นางสาวธันวลี ธันยภักด์ิ
62012006246 นางสาวพรทิพย� บุญครอบ
62012006247 นางสาวฤดี หวานแก0ว
62012006248 นางสาวภัทรศยา สมจัย
62012006249 นางสาวน้ําค0าง อ0อมแอ0ม
62012006250 นายณัฐพงษ� พรมชัย
62012006251 นางสาวมณทิรา วงษ�พันธ�
62012006252 นางสาวศุภลักษณา จันทร�สงแก0ว
62012006253 นายกรกช ดีกันคํา
62012006254 นางสาวรุจิรา หนูนา
62012006255 นางสาวกาญจนา ชาญธนู
62012006256 นางสาวรัตนาพร ศิริสุข
62012006257 นางสาวเกศสุดา ศรีพรหมมา
62012006258 นางสาวภัทรวรรณ ตันย�องเฮง
62012006259 นายภูชิต ทองเรือง
62012006260 นายฐานันดร พิมพะนิตย�
62012006261 นางสาววิยุรา มะส�าห�
62012006262 นางสาวอรสิริธัญ คืนคง
62012006263 นายสันติวัฒน� สิทธิศักด์ิ
62012006264 นางสาวภัสรินทร� ดํารงค�เชื้อ
62012006265 นางสาวกัญญา สืบสาย
62012006266 นางสาวสิดาพร พานเพ็ชร�
62012006267 นางสาวณัฐวดี มังคละ
62012006268 นายณัฐชนน นาตBะตุ0ย
62012006269 นางสาวอัญญานี สีสุข
62012006270 นายชานนท� อะทะวงษา
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62012006271 นางสาวดวงพร วุฒิพันธ�
62012006272 นายสมปAติ เกษมวิลาศ
62012006273 นางสาวณธิดา ศรีสวย
62012006274 นางสาวดวงพร ถาวรเศรษฐ�วัฒน�
62012006275 นายประจักษ� พลนาคู
62012006276 นางสาวนันท�นภัส ทิพย�มณเฑียร
62012006277 นางสาวกชพร นิชดา
62012006278 นางสาวพิมพ�วิภา แสงรุ�ง
62012006279 นางสาวลัดดา ศรีสุดดี
62012006280 นายพลวัฒน� สระแก0ว
62012006281 นางสาววริศรา ตอพันดุง
62012006282 นายอนุศักด์ิ เตาวะโต
62012006283 นายจารุวัฒน� คําอุด
62012006284 นางสาวณภัทธิรา สังข�ชุม
62012006285 นายบุญญาลักษณ� ยอดแก0ว
62012006286 นางสาวเด�นนภา เสกเหมาะ
62012006287 นางสาวอโรชา ศรีฑา
62012006288 ว�าที่ร0อยตรีศรชัย วัจนสาร
62012006289 นางสาวพิมพกานต� สมนวล
62012006290 นางสาวนิรมล บานเย็น
62012006291 นางสาวกรรณิกา กําลังแข็ง
62012006292 นายวรัญชิต ป@ญญายืน
62012006293 นางสาวทรรศน�มน เทพพงษ�
62012006294 นางสาวปุญญพัฒน� ฟ@กชา
62012006295 นางสาวปฐมากร เหล�ารัดสี
62012006296 นางสาวแสงอรุณ ทวีคูณ
62012006297 นางเกศกมล ใจสาหัส
62012006298 นางสาวกาญจนาภรณ� สุขสง�า
62012006299 นางสาวอาริสา ต0นสาย
62012006300 นางสาวสุนีรัตน� ม่ังจ๋ิว

หน0า 210 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012006301 นายกําชัย มาลัยหวล
62012006302 นางสาวสุมาลี บํารุงปรีชาสิทธ์ิ
62012006303 นายภิเษก สุวรรณศิลปI
62012006304 นายวัฎกล ศรีชมภู
62012006305 นางสาววลัญช�ชยา ถาวรวิสุทธ์ิสกุล
62012006306 นายภัทรพงศ� แก0วกุณฑล
62012006307 นายวิศรุต ชัยนเรศ
62012006308 นายศิรภัทร รัตนมงคล
62012006309 นายณรงค� ทองหยอด
62012006310 นางสาวอมรรัตน� อินจันทร�
62012006311 นายวีรวัฒน� รุ�งรัตน�
62012006312 นางสาวยุพา โพธ์ิพึ่ง
62012006313 นายณัฐวุฒิ สระทองเบี้ย
62012006314 นางจณิสตา วิสุทธ์ิเสรีวงศ�
62012006315 นางสาวชุติมา พุดชู
62012006316 นางสาวชมามาส ช�วยเรืองพันธุ�
62012006317 นายอภิชัย รุกขสิริ
62012006318 นางสาวอริสา เทพศิริ
62012006319 นายสุรเชษฐ รักเรือง
62012006320 นางสาวภาณุมาศ เฟWPองฟู
62012006321 นายภานุพงษ� สงด0วง
62012006322 นายวัชระ เชื้อวงษ�
62012006323 นางสาวพิริญา อุปลาคม
62012006324 นางสกาวเดือน วิดี
62012006325 จ�าสิบเอกกิตติพงษ� ขําคํา
62012006326 นางสาววัลยา กําริสุ
62012006327 นางสาวขวัญพัฒน� ธรรมเที่ยงธรรม
62012006328 นางสาวโสภิตรา อินทรเพชร
62012006329 นางสาวสุชาวลี พลพิทักษ�
62012006330 นางสาวชนาภา สุธาศิลพรมแพร
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62012006331 นางสาวจรรยา สีบุรินทร�
62012006332 นายพิเชษฐ� ทองประภา
62012006333 นางสาวกุลภัส เพ็งปฐม
62012006334 นายจิรวิทย� กรกัมพล
62012006335 นายโรจน�ศักด์ิ อมรโชติพันธ�
62012006336 นายปพณพัชร� ธรรมสุขวริษฐ�
62012006337 นายสุวัชชัย ย้ิมแย0ม
62012006338 นางสาวพัชรี สมุทรารินทร�
62012006339 นายเกียรติศักด์ิ ปานจํารุณ
62012006340 นางสาวศุภรดา สมนามี
62012006341 นางสาวกนกกาญจน� ล0วนโกศล
62012006342 นางสาวจุฑามาศ สิงห�สู�
62012006343 นางสาวชุติมา พานศรี
62012006344 นายดุสิต แสงทอง
62012006345 นายศักรินทร� โตBะอาจ
62012006346 นางสาวณัฐพร ศุภวาร
62012006347 นางสาวนพวรรณ บาขาว
62012006348 นายชัยวัฒน� มาแลว
62012006349 นายจํารัส ศรีนวล
62012006350 นางตรีสุคนธ� ตันศรีวงศ�
62012006351 นายฤชากร ถือพลอย
62012006352 นางสาวชุติวัต ภูดวงดอก
62012006353 นางสาวทิฆัมพร สมเทพ
62012006354 นายอภิวัฒน� แก0วมณี
62012006355 นางจุฬาลักษณ� ยศอาจ
62012006356 นางสาวสุทธิฌา ทิมขลิบ
62012006357 นางสาวหยกมณี บุญธรรม
62012006358 นางสาวกนกวรรณ แก0วทุ�ง
62012006359 นางสาวจิยาพร ธีรประภาส
62012006360 นางสาวอัญชลี วัฒนุยาน
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62012006361 นายณัฐพล ปกติ
62012006362 นายพิทักษ� เอกตระกูล
62012006363 นางสาวพรประภา พันธ�พูล
62012006364 นางสาวพิชญา ฟ@Pนสาย
62012006365 นางสาวอารดา สาสุข
62012006366 นายณัฐพงศ� ฆังคะสุวรรณ�
62012006367 นายภานุภพ ป@Lนงาม
62012006368 นายชัยนรินทร� ใหม�วงค�
62012006369 นางสาวพิชญาพร โพธ์ิทอง
62012006370 นายวรภณ สุขสด
62012006371 นายทัศน�พล จุติมาสกุลบวร
62012006372 นางสาวรัตนาภรณ� โลไธสง
62012006373 นายชาคิตร� คงทรัพย�
62012006374 นางสาวธาวนี สีทอง
62012006375 นางสาววรรณิษา แดนเขต
62012006376 นางสาวเอื้องทิพย� เหมือนเงา
62012006377 นางสาวตวงรัตน� พลสงคราม
62012006378 นางสาวสิริวิมล จันทร�ฝQาย
62012006379 นายพีรสรณ� สะเริญรัมย�
62012006380 นางสาวชุติมา จันทร�ดา
62012006381 นายมะสุกรี แวหะมะ
62012006382 นายสุกฤษณ� ซ�อนกลิ่น
62012006383 นายวรวุฒิ สุขบูรณ�
62012006384 นางสาวปณธร กิจนิชี
62012006385 นางสาวเจนจิรา กองยา
62012006386 นางสาวนภัสธนันท� ธณัทรธนันชัย
62012006387 นายอินติศักด์ิ อบภิรมย�ภู�
62012006388 นางอภิญญา นคราวงศ�
62012006389 นายธนกฤต อาจชมภู
62012006390 นางสาวกัสมา ทองดี
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62012006391 นางสาวปนัดดา ปานสมบูรณ�
62012006392 ส.อ.ธรรมรัตน� พาดี
62012006393 ว�าที่ ร.ต.ธีรศักด์ิ มงคล
62012006394 นางสาวดวงใจ อ�อนสิงห�
62012006395 นางสาวสิริรักษ� เวฬุวนารักษ�
62012006396 นายธนกร สุริยะชูโชค
62012006397 นางสาวจิตรลดา เสมขํา
62012006398 นางสาวอรทัย สว�างย่ิง
62012006399 นางสาวชณัฐฌา คงเจริญ
62012006400 นายอนรรฆ รัศมิมัต
62012006401 นางสาวพิทยาภรณ� ชาวอ�างทอง
62012006402 นางสาวสุไลดา สะแม
62012006403 นายบรรหาร ไตรทุกร0าง
62012006404 นางสาวอมรรัตน� หามนตรี
62012006405 นายกฤษฎา สมพงษ�
62012006406 นายภัสภาณุ เริ่มตระกูล
62012006407 นางสาววทันยา ภูมิประสิทธ์ิ
62012006408 นางสาวจริยา แซ�หลิ่ม
62012006409 นางสาวฐิติพร บุญเรือง
62012006410 นางสาวปริณดา ตรีเมฆ
62012006411 นายวรเมธ พุกขํา
62012006412 นายอลงกรณ� แสงฟQางํา
62012006413 นางสาววิยะดา เสือเดช
62012006414 นางสาวสุภัคธิดา ชื่นคลัง
62012006415 นางสาวพลอยน้ําผึ้ง จงดี
62012006416 นางสาวลัมภนีย� ทรัพย�ศรี
62012006417 นายจิตรทิวัส ทวีศรี
62012006418 นางสาวสุกัญญา ศรีแสง
62012006419 นางสาวสุภาพร ศิริเวช
62012006420 นางสาวอุมารินทร� โพธ์ิทอง
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62012006421 นางสาวกัสมานี หวันหมุ
62012006422 นางสาวสมฤทัย พุทธิชนย�
62012006423 นางสาวอรวรรณ ป@ญญาดี
62012006424 นางสาวธีรตา ขํากิจ
62012006425 นายสุระศักด์ิ แตงแดง
62012006426 นายสุเทพ ชะวาลา
62012006427 นายสมพล สันทัดรบ
62012006428 นางสาวศิริวรรณ ชาญสมร
62012006429 นางสาวสายฝน อุ�นช�วง
62012006430 นายธนาณัติ ขําสกุล
62012006431 นางสาวสุจิตรา จันทร�ลอย
62012006432 นางสาวแสงหล0า สะเอียบคง
62012006433 นางสาวนิโลบล สายเนตร
62012006434 นางสาวธัญญารัตน� เสลิ้ม
62012006435 นายรัตนพล ประเสริฐสังข�
62012006436 นางสาวอรุณภัสร� ดีสาระพันธ�
62012006437 นางสาวอาณดา ปาวรีย�
62012006438 นางสาวภัทราพรรณ กาลจักร
62012006439 นางสาวศิริพร ภิรมย�เมือง
62012006440 นางสาวรุ0งลาวรรณ บุญณจันทร�
62012006441 นางสาววนัสนันท� นิลคง
62012006442 นางสาววาสนา สุมาลี
62012006443 ว�าที่ร0อยตรีภานุสรณ� ขานทอง
62012006444 นางสาวชุพาพร พุ�มพวง
62012006445 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�ดี
62012006446 นางสาวกรรณิการ� ทองพลาย
62012006447 นางกุลธิดา สวัสดิกุล
62012006448 นายชนะ เข็มณรงค�
62012006449 ว�าที่ ร.ต.ณรงค�ชัย วรรณเก้ือ
62012006450 นางสาวมนัสนันท� อินจันทร�เดชา
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62012006451 นางสาวพรชิตา ปงธิยา
62012006452 นายวรุตม� พุทคง
62012006453 นางสาวสิริกานต� เข็มคง
62012006454 นายกิตติธัช นกป@Lน
62012006455 นางสาวนิภาพัทธ� พิมพาภัย
62012006456 นางฤทัยรัตน� ชาวตุ0ม
62012006457 นางสาวนุชรีย� แผ�นทอง
62012006458 นางสาวรัตติญากร บุญเรืองรอด
62012006459 นางสาวกุลณัฐ นามวิเศษ
62012006460 นางสาวภัทฌานันต� จันทคู�
62012006461 นายอนุวัตร นันทะชาติ
62012006462 นายยุทธศักด์ิ ศิริวัจโนดม
62012006463 นางสาวสุกัญญา ยางหงษ�
62012006464 นายอิศราวุฒิ อุ�มมี
62012006465 นางสาวอังคณา โห0สาลี
62012006466 นายนนทกฤษ ยอดราช
62012006467 นายนัทที เหลี่ยมแก0ว
62012006468 นางสาวภาวิณี สิมภะรัก
62012006469 นางสาววรารัตน� ริมรั้ว
62012006470 นางสาวบุษดี สุภาษร
62012006471 นายปราชญา สุขสมพรสกุล
62012006472 ว�าที่ร0อยตรีหญิงฉันทนา แสงจันทร�
62012006473 นางสาวพรรณธิชา ชื่นโชติ
62012006474 นางสาวกาญจนา ศรีวรรณ�
62012006475 นางสาวดวงใจ กมุทชาติ
62012006476 นายธนวรรธน� คงทันดี
62012006477 นางสาวดาริน มีบุญ
62012006478 นางสาวมนต�ภัสสร ธนาจิตประเสริฐ
62012006479 นายกฤษฎา หนูคง
62012006480 นางสาวสุภัทรา ชนะ
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62012006481 นางสาวจันทรา แก0ววิเชียร
62012006482 นายประเสริฐ ศิริถ0วยทอง
62012006483 นายจิรวัฒน� ศรีสมบัติ
62012006484 นางสาวกฤตพร ขาวคง
62012006485 นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมจิตติรักษ�
62012006486 นายอนัน แก0วโน
62012006487 นางสาวธัญชนก แปขุนทด
62012006488 นางสาววนิดา จันทสี
62012006489 นายวินธัย ดอกเกษ
62012006490 นายอิลยาซู ดอเลาะ
62012006491 นางสาวสุพรรษา อันทาน
62012006492 นายกฤตภาส หอมสกุล
62012006493 นางสาวจีรวรรณ ถาตะมัต
62012006494 นายณัฐกร สีดากุล
62012006495 นายปรเมธ เขียวเทพ
62012006496 นางสาวชฎาพร แก0วภักดี
62012006497 นางสาวเสาวลักษณ� หม�อมดา
62012006498 นางสาวศศิวิมล คําไพเราะ
62012006499 นางสาวพัชรินทร� ชิณภา
62012006500 นางสาวอรนิช กิจประสงค�
62012006501 นายศราวุทธ สิงหรักษ�
62012006502 นายแสนศักด์ิ นาคประเสริฐ
62012006503 นางสาวจิตรา นามขัน
62012006504 นางสาวอุทัยวรรณ พุ�มอรุณ
62012006505 นางสาวไพพรรณ ศรีประไพ
62012006506 นายนัฐวุฒิ ทองนาคะ
62012006507 นางสาวจารุภา กัณหา
62012006508 นางสาววรรษสิรี ดีสีใส
62012006509 นางสาวพัชรีย� กันทะวัง
62012006510 นายธนวัฒน� แสงประทุม
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62012006511 นายธนธรณ� หม่ืนปราบ
62012006512 นายเจษฎา ใจน0อย
62012006513 นางสาวกรรณิการ� ช�างเหล็ก
62012006514 นายธราพงษ� ลูกหลี
62012006515 นายสมพงษ� วงศ�ชนะจิตต�
62012006516 นางสาวภัทรฤทัย เข็มเงิน
62012006517 นางสาวอุษา ม่ันคง
62012006518 นายธันวา วังหม่ืน
62012006519 นายกฤตเมธ อุดมสุข
62012006520 นางสาวกังสดาล มะปรางอ�อน
62012006521 นายทศพล มีใจกลั่น
62012006522 นางสาวฐิติรัตน� ไชยพรหม
62012006523 นายเทวาฤทธ์ิ ศรีธรรมภาณ
62012006524 นางสาววัชราพันธ� พันธ�บุบผา
62012006525 นายกฤตวัฒน� ประเสริฐวันชัย
62012006526 นายพงค�พันธุ� ศรีเกตุ
62012006527 นางแดนดาว จานสังคโลก
62012006528 นายจตุรงค� ชัยภักดี
62012006529 นายยศดนัย ศรีจันดี
62012006530 นางสาวอรอนงค� สุนนท�กง
62012006531 นางสาววิภาภรณ� ฉายา
62012006532 นายประกฤต ฤทธ์ิเจริญ
62012006533 นางสาวกัญญา โพธ์ิศรี
62012006534 นางสาวกัญญาณัฐ ไม0แดง
62012006535 นายคุณิน ธมรัตน�
62012006536 นายชณัฐกานต� ป@นซางคอน
62012006537 นางสาวนฤมล บัวดก
62012006538 นายชิรานุวัตน� แสงฤดู
62012006539 นางสาวภัคธีมา อยู�คง
62012006540 นางสาวณัฐกฤตา พันธ�บัว
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62012006541 นายจารุวัฒน� จรอนันต�
62012006542 นางสาวนภาพร ครุฑโต
62012006543 นางสาวทิพวรรณ สืบจากทิพย�
62012006544 นายจักรพันธ� เกตุแก0ว
62012006545 นายนรเชษฐ� คําชั่ง
62012006546 ว�าที่ร0อยตรีหญิงมุกดา มงการ
62012006547 นางสาวปรารถนา คล0ายเมือง
62012006548 นายเอกชัย อยู�ม่ัน
62012006549 นางสาวจิรารัตน� แสงศรีจันทร�
62012006550 นายกิตติพงษ� แช�มชื่น
62012006551 นางสาวจิราวรรณ ทั่งบุญ
62012006552 นางสาวอทิตยา โสภา
62012006553 นางสาวพรทิพย� ภาระพล
62012006554 นางสาววราภรณ� เจริญสง�า
62012006555 นางสาวนุชนาฏ เพชรสุทธ์ิ
62012006556 นางสาวอุมาพร ปAPนนาค
62012006557 นางสาวดารารัตน� แสนคําวงค�
62012006558 นายอหัสกรณ� ดิษเสถียร
62012006559 นายสกลรัตน� เย็นสรง
62012006560 นางสาวอังคณา ทองแจ0ง
62012006561 นางสาวจันทร�เพ็ญ คําภูมี
62012006562 นางสาววัชรา เพ็ชรรัตน�
62012006563 นางสาวศศิธร โขรัมย�
62012006564 นางสาวจินตนา แก0วรอด
62012006565 นางสาวณัฐรดา คําตัน
62012006566 นายวรรณเฉลิม พันธ�นวม
62012006567 นางสาวปรียานุช หม่ืนจันทร�
62012006568 นายณัฐวัฒน� พ้ืนงาม
62012006569 นายอนุรักษ� ประสงค�การณ�
62012006570 นางสาวนันทนา จันทร�อํารุง
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62012006571 นายเวชประสิทธ์ิ หนุ�มเจริญ
62012006572 นางสุวลี ดาวเรือง
62012006573 นางมยุรี เทพมูณี
62012006574 นางสาวศรัญญา ย้ิมละมูล
62012006575 นายอรรถพล ล0อมทอง
62012006576 นางสาวนพรัตน� แซ�โค0ว
62012006577 นางสาวอรอนงค� ธีรกิจนุกูล
62012006578 นางสาวช�อผกา นันตาวัง
62012006579 นางสาวจุฬาลักษณ� กันหล0า
62012006580 นายจตุรณท� สุขถาวร
62012006581 นายธนัช ภาสกรณ�กุล
62012006582 นายนรุตม�ชัย วัฒนศัพท�
62012006583 นายมูฮัมหมัดโซเฟMยน มะแซ
62012006584 นางสาวสุพัตรา บุญเลิศ
62012006585 นายอานันท� การภักดี
62012006586 นางสาวสุรัมภา โพธ์ิทอง
62012006587 นางสาวสุภัชชา เนินคํา
62012006588 นางป@ถยา มีศิริ
62012006589 นางสาวอริศรา โตทอง
62012006590 นางสาววัชราภรณ� แสงศูนย�
62012006591 นางสาวคณินนาฏ งามพิศ
62012006592 นางสาวป@ณรส ย่ิงทรัพย�นาคา
62012006593 นายธิบดินทร� ทับรุ�ง
62012006594 นางสาวศิริขวัญ เกตุสะอาด
62012006595 นางสาวทวินวิกา รัตนคุณ
62012006596 นายพงษ�ศิริ ฐานุปกรณ�ศักด์ิ
62012006597 นางสาวกุลวดี มะปรางอ�อน
62012006598 นางสาวปราณี ใจบุญ
62012006599 นางสาวกิติยา จานสิบสี
62012006600 นายธีศิษฎ� อุ�นเรือน
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62012006601 นายทวีโชค พงษ�วานิช
62012006602 นางสาวฐิติรัตน� ฤทธิรักษ�
62012006603 นางสาวพิมพ� สิงห�โค
62012006604 นายณัฐพงษ� ชาวเวียง
62012006605 นายพัลลภ พุ�มบุญนาก
62012006606 นายเปRนหนึ่ง แสงสมจิตต�
62012006607 นางสาวสุพรรษา แพงจันทร�
62012006608 นายชัชชัย อ0วนผุย
62012006609 นางสาวขนิษฐา แสงหัวช0าง
62012006610 นางสาวปวรัตน� ไตรรัตน�
62012006611 นายธนพนธ� ก�อเกียรติวรกุล
62012006612 นางสาวจริยา มาเต็ง
62012006613 นายปริยะ เปMยขุนทด
62012006614 นางสาวกาญจนาพร แดนกาไสย
62012006615 นายอนุชิต จันทรศรี
62012006616 นางสาวลลิตา หอมกลาง
62012006617 นางสาวจุฑารัตน� แตงทอง
62012006618 นางสาวรวีภัสส� พสุโชคอังกูร
62012006619 นางสาวเฌอกาญจน� แก0วจันทร�
62012006620 นางสาวอัญชลี ขันเข่ือน
62012006621 นางสาวขวัญชนก ผาเจริญ
62012006622 นางสาววิลาวัลย� วิถีธรรม
62012006623 นางสาวอีรณีย� จินดาวิจิตร�
62012006624 นางสาวนิภาภรณ� แสงกลาง
62012006625 นางสาวเยาวลักษณ� ธรรมชัย
62012006626 นางสาวแพรพลอย ปQองพิมพ�
62012006627 นางสาวอรนุช รวมธรรม
62012006628 นางสาวพรธิดา ม0าวทุ�งตัน
62012006629 นางสาวนฤมล งามสะอาด
62012006630 สิบเอกจักรกฤษ ก0อนฝQาย
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62012006631 นายศุภฤกษ� จันทะ
62012006632 นางสาวมาริษา คชสาร
62012006633 นางสาวจันทร�เพ็ญ สารคณา
62012006634 นางสาวจุฑามาศ อรุณเพชรประทีป
62012006635 นายพงศ�ธนาพัฒน� ขุนเนียม
62012006636 นางสาวเจษฎาพร เนียมแตง
62012006637 นายภูชิต อุทยาน
62012006638 นายสายันห� อรุณพันธุ�
62012006639 นางสาวแสนสุข เขม0นงาน
62012006640 นายชัยพิทักษ� ฝZายขันธ�
62012006641 นางสาวนภิศรา ทองคํา
62012006642 นายประพัฒน� วงษ�วิภัตร�
62012006643 นางสาวขวัญจิตร มงคลมะไฟ
62012006644 นายจตุรวิทย� หนูแก0ว
62012006645 นางสาวชนฎนก เหมนิหมัด
62012006646 นางสาวศุภางค� จันทร�สว�าง
62012006647 นางสาวกุลฑีรา วันพรม
62012006648 นายเกริกฤทธ์ิ หินเทา
62012006649 นางสาวโทโมโย� มาอยู�
62012006650 นางสาวสุกฤตา พ่ึงน0อย
62012006651 นางสาวสกลกร เจBกแช�ม
62012006652 นายฐิติ สุทธิรักษ�
62012006653 นายอภิเดช อากาศไชย
62012006654 นางสาวรัตนธร รัตนรัตน�
62012006655 นางสาววรรณี สุขมูลศิริ
62012006656 นางสาวประมวล เหมะ
62012006657 นางสาวมัตติกา บุญเด�น
62012006658 นางสาวสุระกาน สระใหญ�
62012006659 นายพูนทรัพย� ทาแกง
62012006660 นางสาวพิชญากาญจน� ซ้ิมอิ่ม
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62012006661 นางสาววิภาวรรณ หาญใจ
62012006662 นางสาวสุฟQา ประชานอก
62012006663 นางสาวนาดีญา เปาะลิง
62012006664 นางสาวนภาพร เติมพันธ�
62012006665 นายจิรวัฒน� นะวะแก0ว
62012006666 นายสุวัฒน� มีทรัพย�
62012006667 นายวรายุทธ ฉินทอง
62012006668 นางสาวกิตติมา อิ่มจิตร
62012006669 นายวรากร เต็มธารทิพย�
62012006670 นางสาวนุชนารถ ศิริโชติ
62012006671 นายพงศธร ชิณบุตร
62012006672 นางนันทิยา สหสันติเวช
62012006673 นางมณีรัตน� คนอยู�
62012006674 นายอิฮซาน มะแซ
62012006675 นางสาวกฤติยาภรณ� สุภาษิ
62012006676 นางสาวศศิมา อังคนิยมกิติ
62012006677 นายอภิวัฒน� แก0วจันทร�
62012006678 นางสาวนูรีดา ยูโซะ
62012006679 นายศิวัช ล�องชุม
62012006680 นางสาวสรชา ครุธเผือก
62012006681 นายธงชัย ชัยชนะ
62012006682 นางสาวเขมรา จีนหวาด
62012006683 นายธนวัฒน� สิงห�ตBะนะ
62012006684 นายวิชิตชัย เกตุลาพร
62012006685 นางสาวอารียา จันทร�ลิหมัด
62012006686 นายชัยณรงค� รอดสาตรา
62012006687 นางสาวนภาพร แก0วเอียด
62012006688 นายปริญญา รจนาสม
62012006689 นางสาวรวิษฎา นวมนาม
62012006690 นายศราวุฒิ มณีสุวรรณ
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62012006691 นายศรีชัย ศรีพานิช
62012006692 นายสมพงษ� เทพมงค�
62012006693 นายกฤษดากรณ� ภู�มะณี
62012006694 นางสาวสุมินตรา น0อยวรรณา
62012006695 นายชมภัก โตวงค�
62012006696 นางสาวนภาภรณ� สุขเกษม
62012006697 นายอานนท� รักทอง
62012006698 นางสาวอรจิรา ทองพันธ�
62012006699 นางสาวขวัญภิรมย� ม่ันคง
62012006700 นางสาวพรนภา บุญเรืองลือ
62012006701 นางสาวสิดาพร ศรีถัทธ�
62012006702 นางสาวรุ�งทิวา วิชัด
62012006703 นายวีรยุทธ ทองสลัด
62012006704 นางสาวนงณภัส พสุรัตน�
62012006705 นางสาวสุกัญยา ทิพย�รักษ�
62012006706 นางสาวเกร็ดระญา ยะราช
62012006707 นางสาวนิภาพร จันทร�แดง
62012006708 นางสาวสุพรรษา บูชา
62012006709 นายอรรถพล หารศรี
62012006710 นายจิตชนัย แสนแก0ว
62012006711 นางสาวกรรณิกา สถานพงษ�
62012006712 นางสาวอรวรรณ ปานสังข�
62012006713 นางสาวธนพร ป@Lนแก0ว
62012006714 นายชาตรี รัตนีมงคล
62012006715 นางสาวพัชราพร โดยดี
62012006716 นายอัครพล สมานมาก
62012006717 นางสาวธณานิษฐ� ทองอินทร�
62012006718 นางสาววิลาสินี สถาวรนันท�
62012006719 นางสาวเกษร เหระวรรณ�
62012006720 นางสาวมุจลินท� ศรีอรุณ
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62012006721 นางสาวธนพร เทพเสาร�
62012006722 นางสาวกรณัฏฐ� ปุณยเศรษฐ�กุล
62012006723 นางสาวปAยรส กุณะแก0ว
62012006724 นายวีระยศ ยะปะนันท�
62012006725 นางรัตนาภรณ� หงษ�ทอง
62012006726 นางสาวนรัชย�ธรณ� นาควงษ�วาน
62012006727 นางสาวป@ทมพร สมิตัย
62012006728 นางสาวพลอยรุ0ง อุนนกิตติ
62012006729 นางสาวอาภาภร สุโพธ์ิ
62012006730 นางสาวอมรทิพย� บัวผัน
62012006731 นางสาวสนธยา ป@ญญา
62012006732 นางสาวกัลยา ต�ายต�อผล
62012006733 นางสาวบุษยารัตน� พรมวงษ�
62012006734 นางสาวธิดารัตน� เจตนะจิตร
62012006735 นางสาวปาริษา สหชาติ
62012006736 นางสาวพริ้มเพรา อ�วมเพ็ชร
62012006737 นางสาวฐาปานีย� กรณพัฒน�ฤชวี
62012006738 นางสาวนิภา กาศกสิกรรม
62012006739 นางน้ําอ0อย ม่ันคง
62012006740 นายพงศธร ดําคงแสง
62012006741 นายกษิดิศ ตระกูลบุญสุข
62012006742 นายมารวย อินเปRง
62012006743 นางสาวดารารัตน� กาโนนศรี
62012006744 นายปภังกร พุ�มกําพล
62012006745 นางสาวสุกัญญา ศรีเอี่ยม
62012006746 นายณัฐวุฒิ สิงหรัตน�
62012006747 นางสาวบุญจิรา หิรัญพฤกษ�
62012006748 นางสาวสุภาพร สีเขียว
62012006749 นายณัฐพล มินศรี
62012006750 นางสาวณัฐธิดา แก0วแพงมาก
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62012006751 นางหทัยชนก พรหมชาติ
62012006752 นางสาวศุภรางศุ� นุหย่ิน
62012006753 นางสาวสุภิญญา อินตBะวงศ�
62012006754 นางสาวกมลวรรณ แซ�จิว
62012006755 นางสาวอุมาพร น0อยฉวี
62012006756 นายบุลากร เชื้อดวงทิพย�
62012006757 นางสาวพัชราภรณ� นรการ
62012006758 นางสาวอาทิตญา บุญมี
62012006759 นายสุรเชษฐ โฉมศรี
62012006760 นางสาวแอนนา กาทอง
62012006761 นางสาวอรอุมา มาลาสาย
62012006762 นายนพรัตน� เกตุทัต
62012006763 นางปAยนุช ศรีคุ0ม
62012006764 นางสาวสุนันทา ภาคีขาว
62012006765 นายเกียรติศักด์ิ กงล้ําเลิศ
62012006766 นายภรดร คล0ายแจ0ง
62012006767 นายเอกนิติ ทิพย�อักษร
62012006768 นางสาวนันทวัน กันเกตุ
62012006769 นายชลิต หรินทรัตน�
62012006770 นางสาวกัญญพร ทนันชัย
62012006771 นายแจBค คล0อยบุญ
62012006772 นางพรทิพย� ยืนยง
62012006773 นางสาวรมณีย� ศรีน0อย
62012006774 นายภาณุพงศ� บุพศิริ
62012006775 นางสาวกฤษณา เอี่ยมเอิบ
62012006776 นางสาวกูมัสนิง สุดทองคง
62012006777 นายจอมพล ศรีสมาน
62012006778 นางสาวพิจิตรสุข สุขเกษม
62012006779 นางสาวกัลยกร หนูสุวรรณ�
62012006780 นางสาวสุกัญญา มูลสมบัติ
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62012006781 นางสาวป@ทมา ผดุงจรูญ
62012006782 นางสาวศตพร สุขปาน
62012006783 นายบัณฑิต พรมจันทร�
62012006784 นายสัมพันธ� อ�อนละไม
62012006785 นางสาววัลลี เถาสอน
62012006786 นายภัทรชัย หาญยุทธ
62012006787 นางสาวไอยรดา ไพรสันต�
62012006788 นายศรายุทธ เข่ือนพันธ�
62012006789 นายชัยเชษฐ� ศศิธร
62012006790 นางสาวนิภาภรณ� กลิ่นเกษร
62012006791 นางสาวพัชราภรณ� ขอดเมชัย
62012006792 นายวรปรัชญ� สอนทิพย�
62012006793 นายเมธา โตสวัสด์ิ
62012006794 นายพชรพล พิมพา
62012006795 นางสาวอลิสา รอดชื่น
62012006796 นายจิรานุวัฒน� พุ�มสอาด
62012006797 นายพงศกร ขมหวาน
62012006798 นางสาวศิริพร เฉลียวไว
62012006799 นางสาวปทิดา อุ�นเจริญภักดี
62012006800 นายเจษฎากร โทแก0ว
62012006801 นางสาวณัฐพร เผือกใจแผ0ว
62012006802 นางสาวโสรยา วินิจสร
62012006803 นางสาวนุจรี หง0าฝา
62012006804 นางสาวธนภรณ� พุทธวงษ�
62012006805 นายอนุพงศ� แก0วทอง
62012006806 นายอาแซ กือจิ
62012006807 นางสาวแพร จุฬามร
62012006808 นายวันชัย พิวงค�
62012006809 นางสาวอัญชลี สิทธิวัง
62012006810 นางสาวพรพรรณ โคมน0อย
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62012006811 นางสาวภัณฑิรา จันตา
62012006812 นายกฤษดาศิณ ศิวิไล
62012006813 นางสาวลัดดาวัลย� วาจะเสน
62012006814 นางสาวศิรินภา พูลดํา
62012006815 นางสาวบุษบา คงรัศมี
62012006816 นางสาวสุชัญญา สุระเสียง
62012006817 นายรัตนโชติ จําปาลี
62012006818 นายปรเมศวร� ภวชัยยันต�
62012006819 นายตุลพล กอดแก0ว
62012006820 นายศวัสกร แข็งธัญกิจ
62012006821 นายไตรเทพ สุขเจริญ
62012006822 นางสาวธัญลักษณ� คะมิ
62012006823 นางสาวศุภรัตน� พัฒนมงคล
62012006824 นางสาวญาดา จันทร�งาม
62012006825 นางสาวจันทรา พุกเปMPยม
62012006826 นายมนตรี วรนาม
62012006827 นายพันศักด์ิ โพธ์ิศรี
62012006828 นางสาวกรสกุล บุญยะฤทธ์ิ
62012006829 นายวิษณะ พงศ�รวิทยากรณ�
62012006830 นายวิริทธ์ิพล วาณิชวิวัฒน�
62012006831 นางสาวประจงจิต ปาตะศรี
62012006832 นางชัญญาภัค สุราฤทธ์ิ
62012006833 นายมาโนช ประสงค�
62012006834 นางสาววัลลภา ศรีวัชระ
62012006835 นางสาวซากีนะห� ดอเลาะ
62012006836 นายฤกษ� ศรีจันทร�
62012006837 นายธรรมรงค� ทองสุขเข0ม
62012006838 นางสาวเสาวณีย� ภูวงษ�เดือน
62012006839 นางสาวอมิตตา หนูเรือง
62012006840 นางสาวสุภัสสร แก0วขาว
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62012006841 นางสาวแจ�มจิตร จันทะเวช
62012006842 นายธนาพงศ� อินทจักร
62012006843 นางสาวณัฐนิตย� กายพรมราช
62012006844 นางสาวอศัลยา วันศุกร�
62012006845 นางสาวภัทรวดี สะสม
62012006846 นายอนุรุจ ไชยสนาม
62012006847 นายสรรเพชญ คําพันธ�
62012006848 นางสาวบังอร คงคาหลวง
62012006849 นางสาวสุจิตรา แสงสว�าง
62012006850 นายพงษ�สิริ แสงโชติ
62012006851 นางสาวกานต�ธิดา โพธ์ิภัย
62012006852 นายวสวัตต์ิ ผ�านสมุทร
62012006853 นายทิตต�วรงค� พูลศรี
62012006854 นางสาวกนกกาญจน� บุญมี
62012006855 นางสาวนิรชา พิมพา
62012006856 นางสาวชนิดา วงศ�มะณี
62012006857 นางสาวธิติมา ทองดี
62012006858 นางสาวอนุสรา พันเถาว�
62012006859 นายสินชัย หม0อทิพย�
62012006860 นางสาวโสภิตา รอดอุตส�าห�
62012006861 นายอดิศักด์ิ เหมือนม่ิง
62012006862 นางสาวรสสุคนธ� สุขแสง
62012006863 นางสาวสุมลฑา ศรีจันทร�
62012006864 นางสาวรุสนี กาเปะแต
62012006865 นางสาวรัตติกาล เกตุทัศ
62012006866 นางสวลี เหลืองรุจินันท�
62012006867 นายศุภชัย ภูมิสภาพ
62012006868 นางสาวศิริขวัญ ดีก0อน
62012006869 นางสาวสุวนันท� มะโนแสน
62012006870 นางสาวศวรรณยา เทียมสวรรค�
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62012006871 นายสกล ณ ลําปาง
62012006872 นายเอกพจน� หุ�นทอง
62012006873 นายเจษฎานนท� เมืองมา
62012006874 นางกัลยารัตน� มีลุน
62012006875 นางสาวกนกภรณ� คําทอง
62012006876 นางอัจฉรา วงษ�ประดิษฐ�
62012006877 นายนนทวัฒน� แจ0งบํารุง
62012006878 นางสาวป@ทมาวดี สุดพันธุ�
62012006879 นางสาวกฤตพร รินนายรักษ�
62012006880 นายสิทธิโชค สุขกา
62012006881 นางสาวปรียาภรณ� โมฆะกุล
62012006882 นางสาวเบญญาภา หุตะมงคล
62012006883 นางสาววลัยพร ชนะชัยพิพัฒน�
62012006884 นางสาวศสิภรณ� นาโพธ์ิ
62012006885 นายศุภชัย เทียมทอง
62012006886 นางสาวพรพิมล ขันธ�บํารุง
62012006887 นางสาวพัชราภรณ� เหลือสาคร
62012006888 นางสาวณิรินทร�รดา มูลธิ
62012006889 นางสาวสาริศา คล�องใจ
62012006890 นางสาววารี ดีพรหม
62012006891 นางสาวอัจฉริยา ศิริพจนานนท�
62012006892 นายกัมปนาท สะอาดศรีวีรเดช
62012006893 นางสาวศุภิสรา ครุฑบุญยงค�
62012006894 นางสาวภคพร กลิ่นสุคนธ�
62012006895 นางสาวอรพรรณ ประสงค�สุข
62012006896 นางสาวเพ็ญจันทร� ธัญธนาอมรรัฐ
62012006897 นางสาวสุนันทา พงษ�บุปผา
62012006898 นายจีรวัฒน� ปานสุวรรณ
62012006899 นางสาวจิรัฐติกาล ดวงแก0ว
62012006900 นายวิทยา ใจกว0าง
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62012006901 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีน0อย
62012006902 ว�าที่ ร.ต.ชวินโรจน� พงษ�สินสุภานน
62012006903 นายคํามาตร วิลัยฤทธ์ิ
62012006904 นางสาวรัตนาภรณ� รอดเกตุกูล
62012006905 นางสาวจิตรนะภา วรงค�
62012006906 นางสาวพนัชกร เข็มเฉลิม
62012006907 นายชุษณะ ซ่ือสัตย�
62012006908 นายจิรโรจน� ต้ังตรง
62012006909 นายพณภณ สิงโตขํา
62012006910 นางสาววรรณวิสา จันทวาท
62012006911 นางสาวพัชรี ปานพรม
62012006912 นางสาวสุธิตา อิ่มชื่นศรี
62012006913 นางสาวรัตนาพร สุดอารมย�
62012006914 นางสาวธันธิกา ขะมาโต
62012006915 นายบดินทร� อินทะนาค
62012006916 นายวันประถม สุขบําเพิง
62012006917 นางสาวอุษณา สุขตะโก
62012006918 นายพัชรพล เย็นศิลปI
62012006919 นางสาวธัณธิตา สุดศรี
62012006920 นางสาวหฤทัย อาวะสาน
62012006921 นายอนุวัฒน� จิตรรงค�
62012006922 นายภูมิบดินทร� เครือเถาว�
62012006923 นายปรมินท� อ�อซ0าย
62012006924 นายชาญชัย ปงคําเฟย
62012006925 นางสาวจุฑารัตน� ชาญปราณีต
62012006926 นายเดชพณ สอนสุภาพ
62012006927 นางสาวมุจรินทร� แสงแจ�ม
62012006928 นางสาวธมลวรรณ บุญชาวนา
62012006929 นายณัฐดนัย นิลมานนท�
62012006930 นายศุภณัฐ แก0วสุข
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62012006931 นายณฐรัช เสริมศิริทรัพย�
62012006932 นายวุฒิชัย สุวรรณวุฒิชัย
62012006933 นางสาวสุพัตรา วงษ�ยอด
62012006934 นายวีระศักด์ิ นึกม่ัน
62012006935 นางสาวพรปวีณ� บุญชู
62012006936 นายดานิช อยู�ดี
62012006937 นางสาวธัญญาภรณ� ส�องแสงกล0า
62012006938 นางสาวจุฑานันต� หอมเกตุ
62012006939 นายกรัณย�ภัค ใจชนะ
62012006940 นางสาวมุธิตา หลําภักดี
62012006941 นางสาวชฎาพร นามแก0ว
62012006942 นางสาวอังคนา คํ่ากลาง
62012006943 นายฐิติวัสส� กองศรี
62012006944 นายสุริยะ ใยจันอัด
62012006945 นางสาวคนัชนันษ� แนวบุตร
62012006946 นายธนพล จารุณะ
62012006947 นางสาวศิริวรรณ หนูช�วย
62012006948 ว�าที่ ร.ต.ประเวศ เทศฐา
62012006949 นางสาวเจนจิรา ผินกลับ
62012006950 นางสาวสิรินทิพย� ชื่นชูจิต
62012006951 นายสุรวุฒิ ศรีเหมือน
62012006952 นายวีระพล หมวดเพ็ชร�
62012006953 นางสาวปุณยาพร พรมสวัสด์ิ
62012006954 นายเอกลักษณ� เทือกเถาว�
62012006955 นางสาวรังสิมา รางแดง
62012006956 นางสาวศริพร แซ�ลิ้ม
62012006957 นางสาวณัฐนี บัวเพ็ญ
62012006958 นางสาวกัตติกา จีนอิ่ม
62012006959 นางสาวพันทิพย� ทองสืบสาย
62012006960 นางสาวอาริษา คงเครือ
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62012006961 นางสาววิชิณีย� ปAนตา
62012006962 นางสาวสุปรียนันท� ป@จฉานุกูล
62012006963 นายภคิน ผลประดิษฐานนท�
62012006964 นางสาวศิริลักษณ� ตุมประธาน
62012006965 นางสาวจุฑาภรณ� แดงพลับ
62012006966 นางสาวอภิญญา พุทธิมา
62012006967 นางสาวปาริฉัตร ไขขุนทด
62012006968 นางสาวกัลยารัตน� บุญรัตน�
62012006969 นางสาวดวงฤทัย ยอดศรี
62012006970 นายพงศกร เมฆอ�อน
62012006971 นางสาวมลฤดี ศรีเพชร
62012006972 นางสาวภัทรภร กันธิยา
62012006973 นางสาวเอมอัญชรา ตลุ�มทอง
62012006974 นายนที ไหวปาน
62012006975 นางสาวธัญญาภรณ� เสนาศรี
62012006976 นายวิริทธ์ิพล วิวัฒนาภักดี
62012006977 นางสาวฤทัยรัตน� แสงศรี
62012006978 นายโตพร ณราแก0ว
62012006979 นางสาวชุติกาญจน� พัฒพันธ�
62012006980 ว�าที่ร0อยตรีหญิงกัญญา สมานมิตร
62012006981 นายนิพนธ� กลั่นธูป
62012006982 นางสาวสโรชา ชินศุภเสวี
62012006983 นายวรวุฒิ สรณะ
62012006984 นางสาวอารยา พันธุ�ดี
62012006985 นางสาวดวงพร แก0วภูมิแห�
62012006986 นางสาวกาญจน�ธนา สังฆมิตกล
62012006987 นางสาวพิมพา ภูทาทอง
62012006988 นายวิทยา ชาติวีระธรรม
62012006989 นางสาววันวิสา ติธรรม
62012006990 นางสาวสาวิตรี ทองภูธร
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62012006991 นางสาวอริสา นาคพรม
62012006992 นายมานะ ถาวรวงศ�สกุล
62012006993 นางสาวศิริพร เกตุถนอม
62012006994 นายศักด์ินรินทร� โคแก0ว
62012006995 นายพีระพัฒน� สอนดี
62012006996 นางสาวปรียาภรณ� ธนบัตร
62012006997 นางสาวณัฐฐิณีพร ชัยชมภู
62012006998 นายเจริญ โพธิดะนุช
62012006999 ว�าที่ร0อยตรีจิรัฏฐ� ลี้สิทธิวงศ�
62012007000 นางมาริสา ขวัญมี
62012007001 นายปริวัฒน� พันธ�วิไล
62012007002 นางสาวโมริยา ญาณจันทร�
62012007003 นายธชาฬพล ก0อนเพชร
62012007004 นางสาวเพ็ญนภา เรือนแก0ว
62012007005 นางสาวสุธาทิพย� อินทคง
62012007006 นางสาวกรกช แก0วมีศรี
62012007007 นางสาวหทัยกาล พิมพ�ทอง
62012007008 นางสาวกาญจนาวรรณ แก0วเกิด
62012007009 นายธนกฤต โพธ์ิเรือง
62012007010 นางสาวสมฤดี พรหมประสาท
62012007011 นางสาวเสาวลักษณ� เศรษฐีสมบัติ
62012007012 นายสันติ วีเปลี่ยน
62012007013 นางสาวอาภรณ� จรเสถียร
62012007014 นายอาณัติ สว�างวรรณ
62012007015 นางสาวชลลดา อุ�นอําไพ
62012007016 นายกฤษฎากร สาลี
62012007017 ว�าที่ร0อยโทบวร บุตะเดช
62012007018 ว�าที่ร0อยตรีหญิงเปรมวดี ตาแล
62012007019 นางสาวอาภัสรา ปานแก0ว
62012007020 นายรังสิวิชญ� ทองเกลี้ยง
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62012007021 นางสาวสาริศา ใจคง
62012007022 นางสาวพฤกษา อังคะชัยวนิชกุล
62012007023 นางสาวธิติรัตน� จีนสมุทร�
62012007024 นางสาวหัสยา ดีขว0าง
62012007025 นางสาวศศิวิมล เฉลียวฉลาด
62012007026 นางสาวสุนารี ป@ญญาวนาลี
62012007027 นายวุฒินันท� แย0มศรี
62012007028 นางสาวกัสมีนี โตะวาเห็ง
62012007029 นายอภิสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ
62012007030 นายชัชวาล จิตรซ่ือ
62012007031 นางสาวณัฐปรียา ธงศรี
62012007032 นายศิริสุข เชื้อปรางค�
62012007033 นางสาวสุภาวดี อยู�ผ�อง
62012007034 นายสถิตย� ชมเจริญ
62012007035 นางสาวสุภาวรรณ� มะโนสด
62012007036 นายสรวิศ สุขสวคนธ�
62012007037 นางสาวขนิษฐา กลิ่นชาติ
62012007038 นางสาวรุ�งสุรีย� พิลึก
62012007039 นางสาวตติยาภรณ� ขาวละออ
62012007040 นางสาวบุษบามินตรา คงนวล
62012007041 นางสาวนวพร อินทะเทพ
62012007042 นายอรุฒ ตามประกอบ
62012007043 นางสาววันวิสา ศรแก0ว
62012007044 นายชนกนันท� ผลสนิท
62012007045 นายสุทธิพงศ� พิมสาร
62012007046 นางสาวภัทรภร วรสิทธิกร
62012007047 นางสาววีรญา ป@ญญาทิโป
62012007048 นายกล่ํา ขาเหล็ก
62012007049 นายธีรภัทร� ถนอมศรี
62012007050 นางสาวฐาปนี เอียดใหญ�

หน0า 235 จาก 241            



เลขประจําตัวสอบ                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

62012007051 นางสาววณารัตน� เศรษฐิศักด์ิโก
62012007052 นางสาวศิริผกา ศรีสุภา
62012007053 นางสาวขนิษฐา พาประจง
62012007054 นางสาวแสงดาว อินท�าเสาร�
62012007055 นางสาวกรกนก ป@ญญาวรรณ
62012007056 นางสาวลักขณา ดีสิงห�บุญ
62012007057 นางสาวสุทธาทิพย� วันฟ@Pน
62012007058 นางสาวจันทวรรณ ศรบริสุทธ์ิ
62012007059 นางสาวชนาภา ทองนิตย�
62012007060 นางสาวเจตปรียา คีรีวรรณ
62012007061 นายสุรสีห� หอมชุ�ม
62012007062 นางสาวเสาวภาคย� สุภะคะ
62012007063 นางสาวชญานิษฐ� ไทยเจริญ
62012007064 นางสาวสุกัญญา กลีบม�วง
62012007065 นางสาวพลอยไพลิน สิงห�ครุ
62012007066 นายวุฒิพงศ� แสงแก0ว
62012007067 นางสาวเกศนภา ถวิลกิจ
62012007068 นายประสิทธ์ิ การบรรจง
62012007069 นายยุทธพงษ� ภิญโญ
62012007070 นางสาวน้ําผึ้ง แก0วกมลทอง
62012007071 นางสาวศศิธร นรสิงห�
62012007072 นางสาวหทัยชนก แตงสอาด
62012007073 นางสาวแสงโสม สมชัย
62012007074 นางสาวกาญจนา เผือกจิตต�
62012007075 นายกมล ทองคํา
62012007076 นางสาวสุธรรมมา จ0างไธสง
62012007077 นายเอกพัฒน� บัวเพชร
62012007078 นางรุจิรา สุกใส
62012007079 นายเกียรติณรงค� จันทร�ศรี
62012007080 นางสาวศุภิสรา เทพคําปลิว
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62012007081 นางสาวภัทราภรณ� สวนปZา
62012007082 นางสาวปวีณา โนมขุนทด
62012007083 นายณัฐวุฒิ หว�างวิวัฒน�
62012007084 นางสาวนัฐกาญจน� หลักแก0ว
62012007085 นายอนันต� กระซิบ
62012007086 นางสาวกุลณัฐ นิลดํา
62012007087 นายชัยณรงค� อินปAPน
62012007088 นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย�
62012007089 นางสาวปาริชาติ อารักษ�วาณิช
62012007090 นางสาวทับทิม ขัติยะ
62012007091 นายชัยยะ สุดล้ําเลิศ
62012007092 นางสาวสุชาดา สารธิมา
62012007093 นางสาวขวัญจิรา ยงพรม
62012007094 นางสาวนลินี ฮาซัน
62012007095 นายภาณุสรณ� เคอมู
62012007096 นางสาวชุติญา เนื่องมัจฉา
62012007097 นางสาวจันจีรา ฉายา
62012007098 นางสาวชาดา วังสนิท
62012007099 นางสาวยุวันดา ปZานถุง
62012007100 นายอภิสัณห� ชูเลิศ
62012007101 นางสาวจิรัชฎาภรณ� พรมย�อง
62012007102 นางสาววรัญญา เคหะวันยะ
62012007103 นายปAยะนันท� ศรีบัวบาน
62012007104 นายวงศกร ชาตาดี
62012007105 นายอลงกต อาจคะนอง
62012007106 นายศุภโชค จิตต�รัก
62012007107 นายคณาวุฒิ โสดาศักด์ิ
62012007108 นางสาวพันทิพา บุญทอด
62012007109 นายกิติศักด์ิ เลื่อนแก0ว
62012007110 นางสาวณัฏฐา ยะสุข
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62012007111 นางสาวอารีรัตน� งดสันเทียะ
62012007112 นางสาวอาภัสรา สระทองหลาง
62012007113 นายพิทักษ� โรหิตเสถียร
62012007114 นางสาวธัญภัทร สัตรบุตร
62012007115 นางสาวอโนมา เทียมใบใหญ�
62012007116 นางสาวชลธิชา ทองคํา
62012007117 นางสาวอารดา ชวลิตธํารง
62012007118 นายณัฐพล วุฒิวงศ�
62012007119 นางสาวผกาวัลย� โคตพันธ�
62012007120 นางสาวเพ็ญนภา ศรีเพ็ง
62012007121 นางสาวกนกวรรณ เผือกแดง
62012007122 นางสาวเจนจิรา เตจBะสุภา
62012007123 นายสิทธิพล ชื่นวรสกุล
62012007124 นางสาวนิตยา พิไชยวัง
62012007125 นายอรรถกร คงหนู
62012007126 นางณัฐนันท� ชาวดอน
62012007127 นางสาวดารากูล โชคมาก
62012007128 นางสาวอรวรรณ เอียการนา
62012007129 นางสาวอรปรียา แดนกาไสย
62012007130 นายณัฐพงษ� น0อยเครือ
62012007131 นายณัฏฐ� เรืองย้ิม
62012007132 นางสาวญาณีวรรณ วังโพธ์ิ
62012007133 นางสาวเพ็ญนภา โฉมทอง
62012007134 นายศุภกร เมนกูล
62012007135 นางสาวทิพานันท� ต๊ิบปะละ
62012007136 นางสาววิภาวดี วีรชาติติกานนท�
62012007137 นางสาวพิมพ�มาดา คล0ายมี
62012007138 นางสาวทัศสุนีย� ปรีชาหาญ
62012007139 นายพรรษพงศ� พุฒนกุล
62012007140 นางสาวศุภรวี ม่ันคง
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62012007141 นายนิรันดร ดาดาษ
62012007142 นางสาวเบ็ญจวรรณ พุ�มห�อ
62012007143 นายอําพล เจริญสุข
62012007144 นายณัฐกานต� เพ็ชรนิล
62012007145 นายสายฟQา บุญกว0าง
62012007146 นางสาวสิริกานต� มีเขียว
62012007147 นางสาวกัลยกร อาภาภิรมย�สุข
62012007148 นายพีรณัฐ จันทนกูล
62012007149 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�เอ0ย
62012007150 นางสาวลลิตา อยู�เย็น
62012007151 นางสาวปทิตตา บัวฝQาย
62012007152 นายณัฐพงษ� คําก0อน
62012007153 นางสาวพรรณปพร จําเนียรหล0า
62012007154 นายมะซอเร แวอูเซ�ง
62012007155 นางสาวรุ�งอรุณ รักแย0ม
62012007156 นายนที สารขัติ
62012007157 นายณภัส อ�อนศรี
62012007158 นางสาวแพรวพรรณ ทิวพุ�มพฤกษ�
62012007159 นายทรงสิทธ์ิ แจ�มจํารัส
62012007160 นางสาวชลธิชา มามีทรัพย�
62012007161 นางสาววันวิสาข� คุ0มไฟ
62012007162 นายพงษกร มลิวัลย�
62012007163 นางสาวจุฑาทิพย� รอดอินทร�
62012007164 นายณัฐชนน แก0วดวงดี
62012007165 นางสาวเบญจพร ม0าวทุ�งตัน
62012007166 นางสาวสุมิตรา บุญฤทธ์ิ
62012007167 นางสาวลําแพน ดีศรี
62012007168 นางสาวแพBททรียา พลหาญ
62012007169 นายสุริยา มุ�งเรืองกลาง
62012007170 นายโสภณ ชื่นชมรัตนวงศ�
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62012007171 นายสหภาพ สองสมุทร�
62012007172 นายศุภกานต� ตะริโย
62012007173 นางสาวเกศินี นันทะแสง
62012007174 นางสาวชนินาถ ทองดอนใหม�
62012007175 นางสาวธันยพร แกล0วกล0า
62012007176 นางสาวฌานิชดาภรณ� บุญเลิศ
62012007177 นางสาวอภัศรา มณีรําพัน
62012007178 นางสาวภทรพร นามนาค
62012007179 นางสาวสุพรรษา แทนโป
62012007180 นายสิทธิพร คะเณ
62012007181 นายไชย�วิทย� สายเบาะ
62012007182 นายกิตติชัย โล�ห�สุวรรณ
62012007183 นางสาวกนกกร วรรณวิจิตร�
62012007184 นายกฤษณพงศ� นพวงศ� ณ อยุธยา
62012007185 นายบุญรอด คงนาค
62012007186 นางสาวสุเพียน เข0าครอง
62012007187 นายสิทธิพร ฤกษ�สมบูรณ�ดี
62012007188 นางสาวสุทธิดา เทียมทอง
62012007189 นายเจษฏา พ่ึงเคหา
62012007190 นางสาวณัฏฐกมล แผลงศร
62012007191 นางสาวสร0อยโสน โฉมงาม
62012007192 นายกรีรกริช สมเปาจี
62012007193 นายจตุรพร ฉิมฉํ่า
62012007194 นางอัญชิสา สาระยาม
62012007195 นางสาววิจิตรา แก0วธรรม
62012007196 นายธนภัทร ภูมิชาติ
62012007197 นางสาวประกายกาญจน� เครือสอน
62012007198 นายนนทชาติ วรรณโชติผาเวช
62012007199 นายภัทรพงศ� ดอนกระสินธุ�
62012007200 นายป@ญญา รัตนบุตร
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62012007201 นางสาวประภาสร พันธ�ฤทธ์ิดํา
62012007202 นายธานินทร� คนใหญ�

จํานวน 7,202 ราย
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