
เลขประจําตัวสอบ
62022000001 นางสาวพัชราภรณ� มณีฤทธ์ิ
62022000002 นายโสภณวิชญ� จันทรี
62022000003 นายเขมทัต วงษ�สง!า
62022000004 นางสาวชุติมา จันทรัตน�
62022000005 นางสาวสิดารัศม์ิ แฝงเพชร
62022000006 นายกฤษณะ บัวสิงห�
62022000007 นางสาวฐิติมา ประสาตร�ศิลป1
62022000008 นางสาวพิมพ�วิภา นาคเถ่ือน
62022000009 นายอนุชิต คําแจ:
62022000010 นางสาวบุณยานุช ทองชื่นตระกูล
62022000011 นายป<ญญา ภู!เจริญ
62022000012 นายวิทวัส พงษ�สวัสด์ิ
62022000013 นางสาวณัฐกานต� ทุยยะค!าย
62022000014 นางสาววรฤทัย เฟ>?องอาวรณ�
62022000015 นางสาวประภาพรรณ แก:วมะณี
62022000016 นางสาวรุ!งนภา พานุรักษ�
62022000017 นางสาวนฤมล อัคคพานิช
62022000018 นายชินวัฒน� กันคง
62022000019 นางสาววลัยพรรณ แสงทอง
62022000020 นายนพรุจ ส:มจีน
62022000021 นางสาวณัฐนรี รัชอินทร�
62022000022 นางสาวสุภัทตรา ศรีสุวรรณ�
62022000023 นายสรพล พวงสาหร!าย
62022000024 นางสาวธนพร ธรรมจิตาเจริญ
62022000025 นายทศพล พลงามเลิศ
62022000026 นายโชคชัย ทีเหล็ก
62022000027 นางสาวคริษฐา กรุณี
62022000028 นางสาวปภาวี ม่ันคง
62022000029 นายพรหมมินทร� เพ็ชยะมาตร�
62022000030 นายณรงเดช แสวงทรัพย�

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา
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62022000031 นางสาวสิทธิภรณ� บํารุงภูมิ
62022000032 นางสาวธันยพร พูลสวัสด์ิ
62022000033 นางสาวจิราพร สาสนะ
62022000034 นางสาวนุสรา เนตร�ประพันธ�
62022000035 นายพีรดนย� โชติวรรณ�
62022000036 นางสาวป<ทมาวรรณ โตCะนาค
62022000037 นายปริพัฒน� พิสิษฐ�สรณ�ศิริ
62022000038 นางสาววรรณวิษา ภู!พงษ�
62022000039 นายสาธิต ช:างพงษ�
62022000040 นายวัฒนา คุ:มวงษ�
62022000041 นางสาวสุภาพร สอนผึ้ง
62022000042 นายทศพร ทรัพย�มูล
62022000043 นางสาววิราภรณ� มีคุณ
62022000044 นายภานุมาศ เครือประสิทธ์ิ
62022000045 นายนิติ คําภา
62022000046 นายธวัชชัย วีระเดชลิกุล
62022000047 นางสาวทวินันท� ผลกาบ
62022000048 นายณัฐพล เมล�พ!วง
62022000049 นางสาววรรณรัตน� สุขชูศรี
62022000050 นางสาวพรวันเพ็ญ ทองจันทร�
62022000051 นางสาวกชกร จินจา
62022000052 นายนัทธี ฤทธ์ิน:อย
62022000053 นายพรชัย รุ!งนภาวิเชฐ
62022000054 นางสาวปวีณา เขาทอง
62022000055 นางสาวฐนิดา บุญเฉย
62022000056 นายภาณุวัฒน� รอดนวล
62022000057 นางสาวจุฑามาศ นันทนมณีกุล
62022000058 นางสาวพรทรัพย� ดําสง!า
62022000059 นางสาววรางคณา โม!ทิม
62022000060 นางสาวจินตนา วรรณกูล
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62022000061 นายกฤตวิทย� หม่ันทํา
62022000062 นายชัยณรงค� เงินทอง
62022000063 นางสาวสุมิตรา โพธ์ิตะเภา
62022000064 นางสาวกานต�พิชชา แซ!เจง
62022000065 นายพิชิตชัย สุวรรณอาจ
62022000066 นางสาวอนุชสรา สมสุข
62022000067 นางสาวฉวีวรรณ แช!มช:อย
62022000068 นางสาวเกสร มีศรี
62022000069 นางสาวลันธิมา ภูเด!นใส
62022000070 นางสาวมาริษา ชูใจ
62022000071 นายณัฐพงค� ประเพชรา
62022000072 นายศิริวัฒน� โยธาจันทร�
62022000073 นายอนุวัตร พานทอง
62022000074 นายภานุวัฒน� ชมฤทธ์ิ
62022000075 นายฉัตรชัย ประดิษฐ�ด:วง
62022000076 นางสาวอัญชลี ด:วงคต
62022000077 นางสาวศรีอนงค� ทรัพย�เอนก
62022000078 นางสาวศขรินธาร พุดเผือก
62022000079 นายกัมพล เสวกวิหารี
62022000080 นายวิชา อ!วมทร
62022000081 นายจิรวัฒน� เชื้อท:าว
62022000082 นางสาวฐิติวรดา ภู!ไพบูลย�
62022000083 นางสาววีณา ทองสวัสด์ิ
62022000084 นางสาวเมตตา ทองประเสริฐ
62022000085 นายอนันตพงศ� วิจิตรธํารงชัย
62022000086 นายเฉลิมศักด์ิ หงส�พิทักษ�ชน
62022000087 นางสาวดารัตน� กลัดสุข
62022000088 นางสาวสุดารัตน� พูลเอี่ยม
62022000089 นายชานนท� คํามูล
62022000090 นางสาวรัชนู สีรี
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62022000091 นายมนตรี หัตถี
62022000092 นางสาววิชิรา ย่ิงดิลกพันธ�
62022000093 นางสาวสุรีย�รัตน� ชนะชัย
62022000094 นางสาวนลิตา บุญพร:อม
62022000095 นางสาวสุคันธา สมบูรณ�มรกต
62022000096 นางสาวเกษราพร แสงสว!าง
62022000097 นางสาวน้ําค:าง ชาญสมร
62022000098 นางสาวสายรุ:ง ลาทนาดี
62022000099 นางสาวกาญจนา ดอกเงิน
62022000100 นางสาวจันทภา ภู!วัฒน�
62022000101 นางสาวสุนิศา แดงศิริ
62022000102 นางสาวบัว เผือกรักษ�
62022000103 นางสาวชุติมา ชัยนันท�
62022000104 นางสาวชนาพร ชมภูนุช
62022000105 นายกิตติ พันธ�บุญ
62022000106 นายจิตจรุง บ:งกาวงษ�
62022000107 นางสาวนาตญา เหลือศรีจันทร�
62022000108 นางสาวสุพรรณี อุทัยธรรม
62022000109 นางสาวอรนภา สาคร
62022000110 นางสาวชุติมา ตะกรุดเงิน
62022000111 นางสาวณัชชา บุญชูชีพ
62022000112 นางสาวชนัญธิดา สมงาม
62022000113 นางสาวนภาพร ปลอดฤทธ์ิ
62022000114 นายนรเสฏฐ� สุราคง
62022000115 นางอรุณี ธนโพธ์ิ
62022000116 นางสาวจิราพัชร มีเคลือบ
62022000117 นายตรีชญา เรืองฉาย
62022000118 นางสาวเมธินี แสงรัศมี
62022000119 นางสาวชิณธิภร ศรีธิ
62022000120 นางสาวชญารวี แซ!ต้ัง
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62022000121 นายกิตติพงษ� ใจมูล
62022000122 นางสาวเพ็ญนภา กฤชทองคํา
62022000123 นายจักกฤษณ� แปMนทอง
62022000124 นายวรรณรัตน� คงเพ็ชร�ศักด์ิ
62022000125 นายปริวัฒน� เครือกิจ
62022000126 นายชุษณ นิยม
62022000127 นางสาวพฤษภา ชื่นจิตร�
62022000128 นางสาวอรพรรณ เก็งพินิจ
62022000129 นางสาวรัชนีกรณ� โคกทอง
62022000130 นางสาวดวงพร ธาดาวัตรภรณ�
62022000131 นายดํารงค� เหมดนสี
62022000132 นายสุพัฒน� แตงดี
62022000133 นางสาวนันทนา ลาชาวนา
62022000134 นางสาววิลาวัลย� อริยะราช
62022000135 นายกรกฎ แหยมนิ่ม
62022000136 นางสาวบุตรตรี วนาพาณิชย�
62022000137 นางสาวพัทธ�ศิกานต� ป<ดชัยโย
62022000138 นางนันทิยา นามลาบุตร
62022000139 นางสาววิลาศินี ศุภนคร
62022000140 นางสาวรัตติยา พรหมมา
62022000141 นางสาวชัญญาภัค กุลทองเผือก
62022000142 นางสาวน้ําฝน เชียงคะ
62022000143 นายฐณพงษ� สว!างจิตร�
62022000144 นางสาวกรรณิการ� ปOนจันทร�
62022000145 นางสาวนาตยา จําปาซ!อนกลิ่น
62022000146 นางสาวกมลวรรณ ต:องเชื้อ
62022000147 นายปริญญา หนูอินทร�
62022000148 นางกมลชนก รักพันธุ�
62022000149 นางสาวศิวนาถ ศรีโสภณ
62022000150 ว!าที่ร:อยตรีบดินทร� พ่ึงสุรินทร�
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62022000151 นายสรรเพชร สุวรรณเทพ
62022000152 นางสาววิลาวรรณ รอดบุตร
62022000153 นางสาวอาภัสสรา เหมชะญาติ
62022000154 นางสาวนิรมล ดาวันดี
62022000155 นายทิวากร มาประจักษ�
62022000156 นางสาวทิพสุดา สุพรรณ�
62022000157 นายฐาณันท� ทองขวัญ
62022000158 นางสาวกมลทิพย� บุดดาเลิศ
62022000159 นายณัฐิวุฒิ แห:วเพ็ชร
62022000160 นางสาวอะริล อินทรชิด
62022000161 นางสาวปริตา ถมครบุรี
62022000162 นายวรพล รุ!งเรือง
62022000163 นางสาวนัฐวดี ศรีสุข
62022000164 นางสาวจารุวรรณ มุ!งเครือ
62022000165 นางนรินทร�ทิพย� ทรัพย�พร
62022000166 นางสาวเดือนเพ็ญ วานิชวรรณ
62022000167 นางสาวจรูญรัตน� ปานขลิบ
62022000168 นายอรรถพร เทศเพ็ญ
62022000169 นางสาวนันทวัน โปร!งกมล
62022000170 นางสาวศรัญย�พร พุ!มพฤกษ�
62022000171 นายปภากร คงทอง
62022000172 นายเกรียงศักด์ิ อินทป<ต
62022000173 นางสาววิชุดา ขําเขียว
62022000174 นายสุจินดา พันยะริต
62022000175 นายพรหมมาตร� ส!งอิ่ม
62022000176 นางสาวณัฐนรี ศรียานนท�
62022000177 นางสาวกรรณิการ� ท:าววงษ�
62022000178 ว!าที่ร:อยตรีหญิงสกุณณี อินทร�เลี้ยง
62022000179 นายวัชรภัทร นิลสนธิ
62022000180 นางสาวอฐิติญา ยมพันธ�
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62022000181 นางสาวนันทวัน ด:วงน:อย
62022000182 นางสาวพรทิพย� พูลลาภ
62022000183 นางสาวศศิวิมล สุทธิบุตร
62022000184 นางสาววิลาสินี อ!วมสัมฤทธ์ิ
62022000185 นางสาวศันสนีย� ธีระโรจน�
62022000186 นายสุธิพงษ� สุขแตง
62022000187 นางฐิติพร น:อยนาค
62022000188 นางอาภัสรา ภูกระโดน
62022000189 นางสาวชุติภา จันฝุPน
62022000190 นางสาวอนุธิดา ศรีวิชัย
62022000191 นางสาวกชกร พลูติญา
62022000192 นางสาวธันยชนก สุขร!าง
62022000193 นายชัยกฤษณ� บุญสายัง
62022000194 นายสราวุธ ทรรณกรณ�
62022000195 นางสาวจิรวรรณ ม!วงกล่ํา
62022000196 นางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
62022000197 นางสาวหทัยรัตน� ภูฆัง
62022000198 นางสาวศิริวรรณ บุญธรรม
62022000199 นายพิบูลย�ชัย รอดพันธุ�
62022000200 นางสาวธนัญญา ทองง้ิว
62022000201 นางสาวณัฎฐ�ชยา บุญช!วย
62022000202 นางสาวพัชราภรณ� ประทับศักด์ิ
62022000203 นางสาววรุณยุพา รอดเสถียร
62022000204 นางสาววิไล ตันสิงห�
62022000205 นางสาวนุชนาฏ เจริญธัญกร
62022000206 นางสาวอัจฉรา มุ!งชนะ
62022000207 นายโกวิท วัชรจรัสกุล
62022000208 นายพีรดนย� อ:วนอินทร�
62022000209 นางสาวอําพัน ลอยฟMา
62022000210 นายทัศวัธ โตอุตต�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000211 นางสาวพิมพ�พร สังสีแก:ว
62022000212 นายพงศกร สุดสังข�
62022000213 นางสาวน้ําฟMา ชํานาญแก:ว
62022000214 นางสาวพิมพ�ชนก ฤทธาพรม
62022000215 นายพัชร�พล ภัทรธรรมพงษ�
62022000216 นางสาววนารี นาคใหม!
62022000217 นายป<ญญากร ตุลาทอง
62022000218 นางสาวสุทธิดา หิรัญรักษ�
62022000219 นายมานุกุล รายเวทย�
62022000220 นางสาวณัฐหทัย อินบล
62022000221 นางสาวชนิดาภา สุขจิตต�
62022000222 นางสาวจิณณพัฒน� สุขสุคนธ�
62022000223 นางสาวศุภนัส ฟ<กช:าง
62022000224 นายประวิตร เดชสิมา
62022000225 นางสาวฐานมาศ ต!ายเพ็ชร�
62022000226 นางสาวสุพรรณนิกา แก:วบริสุทธ์ิ
62022000227 นางสาวพรพิมล ผาสิงห�
62022000228 นางสาวอนุสรา โตพุ!ม
62022000229 นายธนาวัชร เขียวน:อย
62022000230 นางสาวเนตรชนก แจ!มดวง
62022000231 นางสาวสมศรี โชติศิริ
62022000232 นายณภัทร ประสารศรี
62022000233 นางสาวพัชรีพร ศรีเคน
62022000234 นายศิลานนท� พ่ึงสุข
62022000235 นางสาวปาจรีย� แก:วมณี
62022000236 นางสาวศิรดา ศรีพิทักษ�
62022000237 นางสาวดลยา ชุ!มย้ิม
62022000238 นางสาวเจนจิรา รัศมี
62022000239 นายโยธา จันทราศรี
62022000240 นางสาวรุ!งรัตน� หวังธารา

หน:า 8 จาก 149          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022000241 นางกรรณิกา โพธ์ิรัง
62022000242 นางสาวสาธนี การะเกตุ
62022000243 นางสาวสุดารัตน� จิตรีมิตร
62022000244 นางสาวจันจิรา หอมขจร
62022000245 นายกิติศักด์ิ วงค�คํา
62022000246 นางสาวพิทยาภรณ� ช!างทอง
62022000247 นายเฉลิมวงศ� จันทร�ลอย
62022000248 นางสาวสุดา มาเมือง
62022000249 นางสาวพนิดา จุ:ยทอง
62022000250 นางสาวเสาวณีย� บุญแจ!ม
62022000251 นายธีระพล อ!อนศิระ
62022000252 นางสาวภัทรพร นาคพูล
62022000253 นางสาวนฤมล แจ:งจิต
62022000254 นางสาวลลิตา ดวงธรรมมา
62022000255 นางสาวชฎาพร โพธ์ิเงิน
62022000256 นางสาวนฤมล ดวงดี
62022000257 นางสาวชุตินันท� ฉายแสง
62022000258 นางสาวหทัยภัทร ประหยัด
62022000259 นางสาวนิภาภรณ� อินป<น
62022000260 นายวิฑูรย� สุขสิงห�
62022000261 นางสาวสาธินี นาคศรี
62022000262 นายวรวุฒิ อินทร�เมรี
62022000263 นายนันท�นรินทร� ชินวัฒน�
62022000264 นางสาวธนิดา ยอดเกวียน
62022000265 นางสาวชลาลัย เนื้อเย็น
62022000266 นายไกรวิชญ� ฟ<กแก:ว
62022000267 นายกฤษฎา พันธุ�แตง
62022000268 นายจรัญ ช!อจําปR
62022000269 นายอรรคพล เพชรใจดี
62022000270 นายสุวัชชัย ทองย:อย
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000271 นางสาวสุวรรณา อ!อนอินทร�
62022000272 นางสาวนพภาภรณ� ชวนประสงค�
62022000273 นายเฉลิมเกียรติ เสือคง
62022000274 นางสาวบุญญนุช นามมา
62022000275 นางสาวชไมพร นนท�ปานกุล
62022000276 นายสถิตย�พร กฐินทอง
62022000277 นางสาวกาญจนา ด:วงคํา
62022000278 นายพิทักษ� แมลจิตร
62022000279 นางสาวหทัยทิพย� เม้ียนกลาง
62022000280 นางสาวลมัย สมตน
62022000281 นางสาวนริศรา นิลพัฒน�
62022000282 ว!าที่ ร.ต.หญิงเกวลี เข่ือนจะนะ
62022000283 นายกล:าณรงค� เกษบุญเรือง
62022000284 นางสาววิภาดา โพธ์ิทัย
62022000285 นายรณชัย เกตุแก:ว
62022000286 นายภากร หนูเนียม
62022000287 นางสาวประภาพรรณ ปO?นวิเศษ
62022000288 นางสาวอารียา พวกอิ่ม
62022000289 นางสาวกาญจนา ภู!ระหงษ�
62022000290 นางสาวอภิญญา จองคํา
62022000291 นางสาวศุภสุตา บุญธนิมิตร�
62022000292 นายฐาปกรณ� ปMอมใย
62022000293 นายพิริยะ โภควัฒน�
62022000294 นายฉัตรเทพ สอนสระเกษ
62022000295 นางสาวเสาวณีย� ถุงเงิน
62022000296 นางสาวชนิดาภา ย่ีสุ!น
62022000297 นางสาวสุนิสา นาคสังข�
62022000298 นางสาวที่รัก กุลทอง
62022000299 นางสาวเพชรแพรว อินทโชติ
62022000300 นางสาวจิราวรรณ เสือน:อย
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000301 นางสาวแสงนภา พิลึก
62022000302 นางสาวศิรินุช ผลจันทร�
62022000303 นางสาวขวัญใจ อยู!ซับซ:อน
62022000304 นางสาวนภัสกร อินทร�น:อย
62022000305 นางสาวมินตรา รอดเทศ
62022000306 นายสุทธิชัย ป<นวงค�
62022000307 นางสาวแชมเปญ จันทร�มณี
62022000308 นายคมกริช ภู!จรูญ
62022000309 นางสาวพัชราภรณ� แก:วศรีพันธุ�
62022000310 นางสาวลาวัลย� ชูรัศมี
62022000311 นางสาววีรยา ใจแสน
62022000312 นางสาวจีรานันทน� ม่ังค่ัง
62022000313 นางสาวอมรรัตน� ทรงโสด
62022000314 นายอิสรา ปูแยะ
62022000315 นางสาวพรสวรรค� บุญละคร
62022000316 นางสาววิภา กองคํา
62022000317 นางสาววาสนา สุขนิล
62022000318 นายชนสรณ� อมรเมธีวงค�
62022000319 นางสาวแสงเดือน ทาเอื้อ
62022000320 นายเรวัต คงอินทร�
62022000321 นายเอก วินทะสมบัติ
62022000322 นายไพรพณา หลักทอง
62022000323 นางสาววันวิสาข� ตรีวุธ
62022000324 นางสาววันเพ็ญ อยู!วงศ�
62022000325 นางสาววรรณนิษา ตลับเงิน
62022000326 นางสาวศศิวิมล ย้ิมนิล
62022000327 นางสาวสุชาดา ชวนิช
62022000328 นายณัฐพล กําเนิดมณี
62022000329 นายฉันทพล จินตกะวงส�
62022000330 นางสาวสวิตต� เพ็งรุ!ง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000331 นายกิตติศักด์ิ เปล!งรัศมีจันทร�
62022000332 นางสาวกชกร สุนิรันดร�
62022000333 นางสาวขวัญจุติ สุทธิรักษ�
62022000334 นางสาวอภิญญา โตทัพ
62022000335 นางสาวณัฐวรรณ เหลืองมาลัย
62022000336 นายศิวกร โพธ์ิงาม
62022000337 นางสาวรัชฎาภรณ� เหรียญทอง
62022000338 นายธีรวุฒิ บุญมา
62022000339 นางสาวชลิตตา แสงแก:วสุข
62022000340 นางสาวพิมพ�ชนก สุขสมบุญ
62022000341 นางสาวนัชวรรณ โคกทอง
62022000342 นางสาวสุธาทิพย� แตงนน
62022000343 นางสาวลัดดาวัลย� รันนันท�
62022000344 นางสาวจิราพรรณ ศรีพิบูลย�บัติ
62022000345 นางบุศริน ภิรมย�
62022000346 นายจักรวรรด์ิ พรหมมี
62022000347 นางสาวกมลวรรณ ว!องธัญญากรณ�
62022000348 นางสาวนันธิดา ประทุมชัย
62022000349 นางสาวอรพรรณ ย้ิมสวัสด์ิ
62022000350 นายสามารถ สาระย่ิง
62022000351 นางสาวนิสากาญจน� สุขเกษม
62022000352 นายนันทวัฒน� ทองแก:ว
62022000353 นางสาวสโรชา อินสอน
62022000354 นายนาวินทร� แก:วศรีงาม
62022000355 นายศุภัทรชัย โตสุข
62022000356 นางสาวกาญจณ�พัศ กุลพันธ�บัว
62022000357 นางสาววราภรณ� กอกัน
62022000358 นายศุภชัย โสมกุล
62022000359 นายเอกพรรณ จอมทิพย�
62022000360 นายสิริวัฒน� คชพิมพ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000361 นางสาวนวพรรษ อ!อนละไม
62022000362 นางสาวชณิศรา สืบสําราญ
62022000363 นายสมเจตน� รัตนาฤกษ�
62022000364 นายณรงค�ฤทธ์ิ ผัสวี
62022000365 นางสาวพจนี ดอกพุด
62022000366 นางสาวบุญญรัตน� แย:มปราศัย
62022000367 นางสาวนิภาพร ปาณะลักษณ�
62022000368 นายนพรุจ มีสุข
62022000369 นายกรรชัย อินทร�โพธ์ิ
62022000370 นายสุรดล โตเชื้อ
62022000371 นายกิตติกร ก:อนแก:ว
62022000372 นางสาวนภาพร อาชาวัฒนกุล
62022000373 นายชุติเดช กองหิรัญ
62022000374 นายประมวล มะลิทอง
62022000375 นางสาววลี ธัญญเจริญ
62022000376 นายจิรวัฒน� ยอดชูศรี
62022000377 นางสาวกรรณิการ� กล:าการขาย
62022000378 จ!าสิบตรีธนา ภู!ศรีพงษ�
62022000379 นายอมรเทพ ดอนลาดลี
62022000380 นางสาวมลฤดี ยังดี
62022000381 นางสาวภัณฑิรา หลําพงษ�
62022000382 นางสาววัชราภรณ� กันตไพบูลย�
62022000383 นางสาวจินดารัตน� วงพิมล
62022000384 นายวีระชัย ศรีรัง
62022000385 นางสาวลักขณา นาคศรีคร:าม
62022000386 นายพิศาล แสงประสิทธ์ิ
62022000387 นางสาวปารวี ภาใจธรรม
62022000388 นางสาวณัฐณิชา ต!ายเมือง
62022000389 นางสาวณัทธนา เพชรทองคํา
62022000390 นายสยาม จันทา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000391 นางสาวอานิตย� บุญประเสริฐ
62022000392 นายวิชัย เพ่ิมพูล
62022000393 นางสาวจิราวรรณ แจ:งสว!าง
62022000394 นายวิศว เกิดพิทักษ�
62022000395 นางสาวอนิษา เกิดมณี
62022000396 นายคมกริช นิลฉํ่า
62022000397 นางสาวพรนภา นักจะเข:
62022000398 นางสาวปริศนา ธัญญเจริญ
62022000399 นายอภินันท� โนนดี
62022000400 นางสาววิราวรรณ โฉมงาม
62022000401 นายป<ญญา พรมชา
62022000402 นางสาวพัชรินทร� เสมเหลือง
62022000403 นางสาวชราธร ใจม่ัน
62022000404 นางภัทรพร อ!อนแก:ว
62022000405 นายณัฐวัตร ทองทิน
62022000406 นางสาวนิศากร ประสบสม
62022000407 นายภานุพงษ� เทียนชัย
62022000408 นางสาวอังคณา แสนสาย
62022000409 นายธีระพล พูลล:น
62022000410 นางสาวศศิธร กิจลาภ
62022000411 นายสุทธิรักษ� สุวรรณแกม
62022000412 นางสาวอารยา สุขสมพักตร�
62022000413 นายชัยสิทธ์ิ แรงเขตการณ�
62022000414 นายนราศักด์ิ เนตรสมศักด์ิ
62022000415 นางสาวสุกัญญา พิมพ�ดา
62022000416 นายพิฆเนศ พันธ�ลูกฟ<ก
62022000417 นายรัตนะ ถาวรกัลปชัย
62022000418 นางสาวเจนจิรา ทรัพย�มูล
62022000419 นายชวกร พ่ึงแก:ว
62022000420 นางลัดดาวัลย� สุขแจ!ม
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022000421 นายศุภณัฐ สุขประเสริฐ
62022000422 นายเธียรธรรม แต:มทอง
62022000423 นางสาวรัชดาพร วิชัยสอน
62022000424 นายอนุลักษณ� ม่ันคง
62022000425 นางสาวประภาศิริ ศรีปาน
62022000426 นางสาวสุนิตตา เจริญพร:อม
62022000427 นางสาวพรทิพย� จันทราช
62022000428 นางสาวเจนจิรา กนกโพธิ
62022000429 นางสาวพณัฏฐ�พร เบี้ยพุ!มพวง
62022000430 นายจิรพงศ� ดาวลอย
62022000431 นายณัฐพงษ� เทพแก:ว
62022000432 นางสาวเบญจมาภรณ� อาจมังกร
62022000433 นางสาวกาญจนา ดีกล!อม
62022000434 นางสาวสกาวพรรณ เพ็ชรทอง
62022000435 นางสาวอรวรรณ พันทะวงษ�
62022000436 จ!าอากาศตรีพีระพงษ� นิยมรัตน�
62022000437 นายเกษมชัย ขุนชัย
62022000438 นางสาวภูกาญจน� ศังขะฤกษ�
62022000439 นางสาวณัฐพร อนันทสุข
62022000440 นางสาววีณา เงางาม
62022000441 นายพีระวัส เกิดด:วง
62022000442 นางสาวพรรณิภา ภู!ชัย
62022000443 นางสาวจุฑามาศ สุขรักษ�
62022000444 นางสาวสุพัตรา มาแก:ว
62022000445 นางสาวนารีรัตน� เนียมปูน
62022000446 นางสาววิไลลักษณ� บุญวาสนา
62022000447 นางสาวพัชราลัย ย้ิมละม:าย
62022000448 นางสาววิมลรัตน� โพธ์ิทอง
62022000449 นางสาวสุภัสสรณ� ธนโชคชัยสาร
62022000450 นางสาวจําเรียง นิลศรี
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000451 นางสาวศิริวรรณ จูเทศ
62022000452 นางสาวนาตยา ฉวีจันทร�
62022000453 นายสุรพล เย่ียมต:น
62022000454 นางสาวดาว ฤทธิสกุล
62022000455 นางสาวรัชนีกร มหาชัย
62022000456 นางสาวอิชยา ธิเบอะ
62022000457 นายนรินทร� คันทจักร�
62022000458 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจย่ังยืน
62022000459 นางสาววาสนา บานชื่น
62022000460 นางสาววิลาวรรณ ดวงประทีป
62022000461 นางสาวอังศราภรณ� ชาตเจริญ
62022000462 นางสาวฤชวี โรจนอุดมวัฒน�
62022000463 นางสาวอรษา ขุนลี
62022000464 นางสาวอรุณประภา คงสมบูรณ�
62022000465 นายชาคริส เจริญวัย
62022000466 นางสาวปรางค�ทิพย� สังขะพงษ�
62022000467 นายจักรกฤษณ� พยายม
62022000468 นายบฤงคพ อุทยานิน
62022000469 นางสาวสุนิสา สีทัด
62022000470 นางสาววรรณนิสา สินอุดม
62022000471 นางสาวอัมพร กลิ่นศรีสุข
62022000472 นางสาวมณฑาทิพย� เรืองทัพ
62022000473 นางสาวอริยา นุชระปMอม
62022000474 ว!าที่ร:อยตรีปฐวี สัมมาตรี
62022000475 นางสาวฐิติกานต� ปO?นวิเศษ
62022000476 นายดํารงค�ศักด์ิ รมย�ไธสง
62022000477 นางสาวเจนจิรา อ!อนประเสริฐ
62022000478 นายสิทธิกร สุขประเสริฐ
62022000479 นางสาวกิตติกานต� ทองอ:ม
62022000480 นายธนานัติ ฉํ่าจิตร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000481 นางสาวอรอนงค� สิทธิธนะ
62022000482 นางสาวภชิสา ดีมงคล
62022000483 นายเอกลักษณ� สุกคํา
62022000484 นางสาวเบญญา เนตรทิพย�
62022000485 นางสาวพิชญาภร เกิดทอง
62022000486 นางสาวภิสุกาญจน� เทียนทองคํา
62022000487 นางสาวจิราภรณ� อ!อนละมูล
62022000488 นายนพดล เผือกแผ:ว
62022000489 นางสาวพิมพ�ทิพย� สายปาน
62022000490 นางสาวเบญจมาศ หอมรื่น
62022000491 นายอํานาจ ด:วงคง
62022000492 นายภาคภูมิ จงสิริกําธร
62022000493 นายชัชวาล เบญจวชิระ
62022000494 ว!าที่ ร.ต.วรพงษ� วงษ�วิโรจน�
62022000495 นายจักร�กฤษ เขียวมณี
62022000496 นายพิชัย อินทฉิม
62022000497 นางสาวสุพรรณี ศรีมงคล
62022000498 นายสมบูรณ� คมวิเชียร
62022000499 นางสาวสุดใจ เหลี่ยมคํา
62022000500 นายประสิทธ์ิ ขํานุช
62022000501 นางสาวทัศนีย� คงจ:อย
62022000502 นางสาวนัทลียา กิจอินทรีย�
62022000503 นางสาวลลิตา ศรีเปรม
62022000504 นางวัชรดี สีขาว
62022000505 นายภรรควัฐ ศรีเดช
62022000506 นายปรีชา ปลูกเนียม
62022000507 นางสาวศุลีพร เพียรบุญ
62022000508 นางสาวป<ทมา มาเพ็ชร�
62022000509 นางสาวสุดาพร นิ่มน:อย
62022000510 นายภิภพ อินทรสิทธ์ิ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000511 นางสาวณัฎฐิกา สายคําพา
62022000512 นายธีรวุธ ปO?นเกตุ
62022000513 นายชิตวัน หงษ�โต
62022000514 นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
62022000515 นางสาวอาภรณ� เรือนทอง
62022000516 นางสาวสุภาพร หุ!นสุวรรณ
62022000517 นางสาวสุดารัตน� เตมะ
62022000518 นายภัทรพงศ� พันธ�ครุธเดช
62022000519 นางสาวนิจจารีย� ขําเต้ีย
62022000520 นายปราการ กันชนะ
62022000521 นายณัฐพล มากแสน
62022000522 นางสาวสุนิษา สินตะนิส
62022000523 นางสาวบุณณดา ก:อนทอง
62022000524 นางสาวพนิดา สุพิศ
62022000525 นางสาวจีรวรรณ บุญมาก
62022000526 นางสาวอินทิรา ยาวิราช
62022000527 นางสาวจิระประภา จ๋ันตา
62022000528 นายสิริศักด์ิ จอมคําสิงห�
62022000529 นางสาวณัฐชา ภู!วนิชลาวัลย�
62022000530 นางสาวกรณิกา บุญวงษ�เมือง
62022000531 นางสาวโสรญา โพธ์ิกลิ่น
62022000532 นางณัฐชยา โกษา
62022000533 นางสาวภัทราภรณ� สุขสบาย
62022000534 นางสาวอรวรรณ ดีเสนาะ
62022000535 นางสาวจิตสุภา สกุลดี
62022000536 นางสาวศรุตา รู:ธรรม
62022000537 นายภาณุวัฒน� พูลพ!วง
62022000538 นายปรเมศวร� เชื่อถือ
62022000539 นางสาวอนงค�พร หุ!นพ!วง
62022000540 นางสาวปรียาวรรณ ครอบสุข
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000541 นางสาวธัญญลักษณ� รอดปลายนา
62022000542 นางสาวสุภาพร อ!วมแก:ว
62022000543 นางสาวรังสิยา ธัญญเจริญ
62022000544 นายณัฐวุฒิ กาญจนหิรัญกิจ
62022000545 นายปรีดา ปรุงสุข
62022000546 นางสาววชิราภรณ� หัตถิรางกูร
62022000547 นายฉัตรชัย วงษ�เงิน
62022000548 นางสาวพิมพ�วิมล ศรีคําเวียง
62022000549 นางสาวศศิวิมล ยงเขตรการณ�
62022000550 นางสาวสุพัฒน�กาญจน� อาศัยราช
62022000551 นางสาวอรชา แสงสว!าง
62022000552 นายขจรศักด์ิ โสมพันธุ�
62022000553 นางสาวปOยวรรณ เฉลยจันทร�
62022000554 นางสาวนัทริกา ชัยสิทธิดํารงสุข
62022000555 นางสาวณัฐชา กาญจนพิทักษ�
62022000556 นายธีรวัฒน� รุ!งชีวัน
62022000557 นางสาวกชพร อินทชาติ
62022000558 นายอมเรศ พุทธสีหกุล
62022000559 นางสาวสุชาดา บัวคลี่
62022000560 นายสาโรช วิทยาสิงห�
62022000561 นางสาวสาธิยา พันธุย่ี
62022000562 นางสาวอัชฌา ทิมทอง
62022000563 นายธนกฤต เตียงนิล
62022000564 นางสาวนิตย�รดี เง!าแปลง
62022000565 นางสาวพรทิพย� หวลทรัพย�
62022000566 นางสาววันเพ็ญ ลีราช
62022000567 นางสาวทัศนีย� อิ่มทรัพย�
62022000568 นางสาวธัญญาลักษณ� กว:างสวาสด์ิ
62022000569 นายทศพร สิทธิวงศ�
62022000570 นางสาวนภารัตน� ไวยวิเชียร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000571 นางสาวลลิตา อ!อนกลอง
62022000572 นายสุริยา วุฒิศิลป1
62022000573 นางสาวพัชร�ชิยา มีกอง
62022000574 นายป<ญญา สุภาผล
62022000575 นางสาวอทิตยา ทองอร!าม
62022000576 นายนนทวัฒน� ไชยเชษฐ�
62022000577 นางสาวชนิกานต� ย้ิมแย:ม
62022000578 นางสาวณัฐพร แก:วสิงห�
62022000579 นายปยุต สุทธิรัตน�
62022000580 นางสาวยศวดี ร!มลําดวน
62022000581 นางสาวอังษณา ฤกษ�อร!าม
62022000582 นายณัฐพงค� สนธิกุล
62022000583 นายพัชรพล แย:มสังข�
62022000584 นางสาวรุ!งฤดี ทองธานี
62022000585 นางสาวขณิตฐา จันคิด
62022000586 นางสาวปOยะดา พลายคง
62022000587 นางอิสราภรณ� ศรีสงคราม
62022000588 นางสาวอมรรัตน� พรมเนตร
62022000589 นางสาวณัฏฐนันญ� เหมือนเพชร
62022000590 นายศิวดล ภิรมย�
62022000591 นางสาวหัทยา ย้ิมเที่ยง
62022000592 นายชลอ ศรีสังบุญ
62022000593 นางสาวอุษา รารามนัส
62022000594 นายพงศ�พิศุทธ์ิ กลิ่นมาลัย
62022000595 นายธนพล พานิชพงษ�
62022000596 นางสาวมนทกานต� ปO?นทอง
62022000597 นางสาวสุธัญญา วอเพ็ชร
62022000598 นางสาวนิตยา คํากระสิน
62022000599 นายวรัตม� อินทร�ลี
62022000600 นางสาวอุไรพรรณ ไชยศรี
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000601 นางสาวศุจินธรา ขาวช!วง
62022000602 นายตรีสุริยะ ละน:อย
62022000603 นางสาวธิญาดา ศิริราญ
62022000604 นายสรศิริ จันทรธนู
62022000605 นางสาวจรัสศรี วุฒิเทียน
62022000606 นางสาวฐานิสรา แก:วสุก
62022000607 นางสาวศิรินันท� จิตรีศิลป1
62022000608 นางสาวพรทิพย� ศรีจันทร�ดี
62022000609 นายสมเกียรติ เสือคุ!ย
62022000610 นางสาวปO?นอนงค� ทองบ!อ
62022000611 นายวิษณุกร ทองบุญฤทธ์ิ
62022000612 นางสาวอภัสรา อ!อนน:อย
62022000613 นายณัฐวัตร นพคุณ
62022000614 นางสาวศุจิรัตน� สุขีชล
62022000615 นางสาวจารินี ทรัพย�กุลชร
62022000616 นางสาวพัทธนันท� ธนะวิวัฒน�โชติ
62022000617 นายธนภัทร จันทร�ฉาย
62022000618 นางสาวสุพัตรา ย!องหยี
62022000619 นางสาวศศิภา ม่ิงสมร
62022000620 นางสาวอมรรัตน� รถกล
62022000621 นายรัตน ขันตี
62022000622 นางสาวปOยะพร สังข�ยุทธ�
62022000623 นายอภิชาติ สารศรี
62022000624 นางสาวจันตนา แจ!มกระจ!าง
62022000625 นายธีรกุล การภักดี
62022000626 นายมนตรี กลิ่นเกษร
62022000627 นายเสกสรรค� โตสวัสด์ิ
62022000628 นายนฤทธ์ิ รัตนบุญมณี
62022000629 นายอนุกูล พอสม
62022000630 นางฉลองรัฐ สมบูรณ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000631 นางสาวกิตติยาภรณ� จันทร�เจริญ
62022000632 นางภัสรา เลิศดี
62022000633 นายสุจินดา ลมดี
62022000634 นายภานรินทร� มะลิหอม
62022000635 นายอภิสิทธ์ิ นนท�จ๋ิว
62022000636 นายจิราวัฒน� สุริยวัฒนานนท�
62022000637 นายนิติชัย เกตุพันธ�
62022000638 นางสาววริศรา วงษ�พันธ�ตรี
62022000639 นายนัฏฐภัชว� อรุณแสง
62022000640 นายสุรชาติ สะหม
62022000641 นางสาวเสาวภาคย� แสงทอง
62022000642 นางสาวเจนจิรา พ!วงจาด
62022000643 นางสาวสโรชา นุ!มจันทร�
62022000644 นายจาตุรงค� สุขพัทธี
62022000645 นายภูวดี กลิ่นเจริญ
62022000646 นายชินวัฒน� สุขศรี
62022000647 นางสาวณัฐริกา แก:วขํา
62022000648 นางสาวเบญจรัตน� ชลชาญ
62022000649 นางสาวศจีรัตน� โชคไพรวรรณ�
62022000650 นางสาวมณีจัน ชูศรี
62022000651 นายภราดร เทพแจ!มใจ
62022000652 นายธีรวุฒิ คําสีสังข�
62022000653 นางสาวกัญญารัตน� เอี้ยงกูล
62022000654 นางสาวเพชรา นิโรจน�
62022000655 นายทัศน�พล สุกิจปรีชา
62022000656 นางสาวจุฑามาศ อินมา
62022000657 นางสาวมลิวัลย� ซิวหนิม
62022000658 นางสาวดวงพร หาดแก:ว
62022000659 นางสาวเกศทิพย� ชัยทร
62022000660 นางสาวอาภัสรา ศรีตาบุตร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000661 นายวิศนุ ลวาพิทักษ�
62022000662 นางสาวธิดารัตน� อยู!พร:อม
62022000663 นางสาววิมลรัตน� นิลชิต
62022000664 นางสาวบุญญาพร บาทเงิน
62022000665 นายสิทธิกร จันทะเลิศ
62022000666 นางสาวนันทิดา เฮงทรัพย�
62022000667 นางสาวฐิตาพร บังเพลิง
62022000668 นางสาวสายพิณ ถนอมศรี
62022000669 นายตะวัน บาลศรี
62022000670 นางสาวนุชรีย� ยอดนิโรด
62022000671 นางสาวรัชชดา แสงมณี
62022000672 นายอภิชา เนื้อเย็น
62022000673 นายไทยรัฐ ราชตัน
62022000674 นายวรากร เกษกรรณ�
62022000675 นางสาวรุ!งทิวา อยู!สุข
62022000676 นางสาวสุภาพร กวางแก:ว
62022000677 นางสาวพัชรี ค:าหมาก
62022000678 นางสาวชุติกาญจน� คงมา
62022000679 นางสาวสุจิตรา มีสี
62022000680 นางสาววริศรา โตสวัสด์ิ
62022000681 นางชลธิกานต� คําสอาด
62022000682 นางสาวรุ!งกัลยา อ!านคําเพชร
62022000683 นางสาวอัมราพร ทองศาลา
62022000684 นางสาวสุรมล แสงสมี
62022000685 นางสาวณัฐนันท� ศรีธนานันท�
62022000686 นางสาวยุวดี แก:วการบุญ
62022000687 นายนเรศ โตขุนทอง
62022000688 นางสาวศศิวิมล คําภิระยศ
62022000689 นางสาวอาทิตยา อินทรธุ
62022000690 นายจตุรเมธ พิมพ�จ!อง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000691 นายนิธิพัฒน� ใจย่ังยืน
62022000692 นางสาวณัฐติยา ทรัพย�เชาว�
62022000693 นางสาวมัตติกา ภาคเมธี
62022000694 นายเศรษฐา พาแก:ว
62022000695 นางสาวกานต�สินี อาจหาญ
62022000696 นายทัดเทพ ถาโอด
62022000697 นางสาวบุษดี สมจิตร�
62022000698 นางสาวสุจิตตรา ต้ังตระกูล
62022000699 นางสาวธมลวรรณ เวชกรณ�
62022000700 นางสาวพัชนี อาษาสนา
62022000701 นางสาวนฤมล ผิวจันทร�
62022000702 นางสาวอภิญญา ชะราครุ
62022000703 นายพงษ�พัฒน� แย:มมณีชัย
62022000704 นางสาวยุคลธร สุขเนียม
62022000705 นางสาวอรชา อรรถพิธ
62022000706 นายอธิติ แช!มช:อย
62022000707 นางสาวธนาภรณ� เสาคง
62022000708 นายภานุพงษ� ทองแผ!
62022000709 นายสิทธินนท� ธิหมุด
62022000710 นายเศรษฐพร จันทร�สว!าง
62022000711 นางสาวอรวิภา เกษมศักด์ิ
62022000712 นางสาวกัญญรัตน� มีมอญ
62022000713 นายอานนท� บุญมา
62022000714 นางสาววราภรณ� สิงห�นวล
62022000715 นายมงคล สุวาท
62022000716 นายชวนากร ใจแก:ว
62022000717 นางสาวอารีวัลย� ม่ันคง
62022000718 นางสาวชญาภรณ� ขันสาคร
62022000719 นางสาวจารุมน รัตนมงคล
62022000720 นางสาวพันพัสสา พุ!มพวง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000721 นายกิตติธร บุญยะศิลป1
62022000722 นางสาวมาลี สุขสาลี
62022000723 นายดุสิต ผิวทอง
62022000724 นางสาวศศิประภา จันทร�เชียงศรี
62022000725 นางสาวธัญญกาญจน� จารุภัทร�กุลนันท�
62022000726 นางฐิติรัตน� ลายภูคํา
62022000727 นางสาวบุญรักษา กัญทาทอง
62022000728 นายฉัตรชัย สืบสอาด
62022000729 นางสาวรัตนาภรณ� พวงเปลี้ย
62022000730 นางสาวนวพร ไล:สมบุญ
62022000731 นายกฤษณะ คําแท!ง
62022000732 นายเอกพจน� ปะสาวะเท
62022000733 นายนครินทร� มีโต
62022000734 นางสาวอนุสรา ทองบ:านโข:ง
62022000735 นางสาวพินทิวา แสงน:อย
62022000736 นางสาวมัทนา แจ:งสิน
62022000737 นายธีรณัฐ แก:วนันท�
62022000738 นายวันชัย ใจพอ
62022000739 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�กลิ่น
62022000740 นายพุฒิพงษ� สุกใส
62022000741 นายสุภิชาติ พุฒซ:อน
62022000742 นายมงคลศรัณย� รังษีวงศ�
62022000743 นางสาวกานดา สีชา
62022000744 นางสาวสโรชา บัวประเสริฐ
62022000745 นางสาวนิภาพร ผมทอง
62022000746 นางสาวธนัยนันท� จันทร�หอม
62022000747 นายจักรกฤษ ก:อนคํามี
62022000748 นายสุชาติ โพธ์ิเกิด
62022000749 นางสาวอรัญญา ชุ!มย้ิม
62022000750 นางสาวพิมภิกา คะชา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000751 นายทวีศักด์ิ เศรษฐีสมบัติ
62022000752 นางจันทร�ทิพย� พู!ชัยภูมิ
62022000753 นางสาวศิริรัตน� โหมาลา
62022000754 นางสาวกมลวรรณ อินทาราม
62022000755 นางสาวกัณธิมา ภู!ระหงษ�
62022000756 นางสาวรัตนวัลย� ต!านแตง
62022000757 นางสาวขวัญลดา ศรีรักษา
62022000758 นางสาวอาภัสรา สุวรรณรังษี
62022000759 นางสาวพันทิวา ปุPนแสง
62022000760 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพุ!ม
62022000761 นางสาวภัครัศ สุนันตCะ
62022000762 นางสาวปรรณพร แพรศรี
62022000763 นางสาววิมลสิริ อินติใหม!
62022000764 นางสาวปริญาภรณ� แสงเพชร
62022000765 นางสาวศิริยาภรณ� จันทาบัว
62022000766 นายภรัณยู ธนาเดชพงศ�
62022000767 นางวรรณภา สืบศรี
62022000768 นางสาวอภัสนันท� ชมกุล
62022000769 นางสาวประไพพร อาจมังกร
62022000770 นายอณุชา ทองอบอุ!น
62022000771 นายธรรมาธิกรณ� วีระวงศ�
62022000772 นายสหรัฐ แซ!โค:ว
62022000773 นายจิรยุทธ� อ!อนโสม
62022000774 นางสาวณัฐริกา แก:วเนย
62022000775 นางสาวฤดีภรณ� มาพันธุ�สุ
62022000776 นายสารัช คงคารักษ�
62022000777 นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ
62022000778 นางสาววศินี คุ:มสระพรหม
62022000779 นางสาวอนิชา อ่ําสุดใจ
62022000780 นางสาวยุพรัตน� สีสมุทร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000781 นายฉัตรมงคล กับเนียม
62022000782 นางสาวกมลรัตน� โตอิ่ม
62022000783 นายกิตติพงษ� ริดพิรัติ
62022000784 นางสาวพุทธมาศ อมฤตวารี
62022000785 นายเอกชัย บุตรฉัตร
62022000786 นางสาวนิภาพร คัดชาทัต
62022000787 นางสาวภาวิณี เอี่ยมชะดี
62022000788 นางสาวอมรรัตน� แก:ววิเศษ
62022000789 นายศักรินทร� บุญมี
62022000790 นายเจษฎา เขียนสาร�
62022000791 นางสาวมนรดา สอนโต
62022000792 นายสุวัฒน� บุญจันทร�
62022000793 นายภาคภูมิ กะโห:ทอง
62022000794 นายธนพนธ� โพธ์ิสุข
62022000795 นายวุฒิชัย คํากฤษ�
62022000796 นางสาวรุ!งทิพย� กรณีย�
62022000797 นายชวกร แสงจันทร�
62022000798 นายจักรกฤษณ� นุ!นประสิทธ์ิ
62022000799 นางสาวสุภาวดี รักคํามี
62022000800 นางสาวอาภาภรณ� กลมกล!อม
62022000801 นางสาวสุพัตรา บุญกุลชัย
62022000802 นางสาวประภัสสร ไชยนันท�
62022000803 นางสาวอารีย� พูลสวัสด์ิ
62022000804 นางสาวญาตาวี ทักษณิวรรตกุล
62022000805 นายสุเมธ สุขสุเสียง
62022000806 นางสาวสิริธร จอมพุก
62022000807 นางสาวสมพร จ๋ิวกร!าง
62022000808 นางวิมลศิริ นามรัตน�
62022000809 นางสาวขวัญจิรา เอี่ยมประสงค�
62022000810 นายทศพล พรหมศร
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62022000811 นางนุศรา สุขเรณู
62022000812 นายทศพร รวบยอด
62022000813 นางสาววริษฐา บูชาพันธ�
62022000814 นายพีระ พละโสม
62022000815 นายณัฐวุฒิ จิราพงษ�
62022000816 นางสาวจุฑาพร นามเมือง
62022000817 นางสุมาลี เฉลิมไทย
62022000818 นางสาวศรัณย�พร แปMนโกW
62022000819 นางสาวสรวงสุดา อินสอน
62022000820 นายธนพล ปMอมสอาด
62022000821 นางสาวอนงค�พร คุ:มกล่ํา
62022000822 นางสาวณัฐกานต� มีทอง
62022000823 นางสาวธนภรณ� จิตรอินทรีย�
62022000824 นายธวัชชัย ทรดี
62022000825 นายณรงค�พล ศรีไพร
62022000826 นางสาวกาญจนา แย:มสมบูรณ�
62022000827 นางสาวรัชนก ปOยะดํารง
62022000828 นางสาวชนัญญา อนุสนธ์ิ
62022000829 นางสาววิชชุลดา ทองละมูล
62022000830 นางสาวประภาพร แปMนแก:ว
62022000831 นางสาวกิตติยา สุขเสมา
62022000832 นางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม
62022000833 นายวิโรจน� มณฑาสุวรรณ
62022000834 นางสาวกุลภรณ� น:อยแสง
62022000835 นางสาววราภรณ� ก!วยสกุล
62022000836 นางสาววิไลวรรณ พุฒเผือก
62022000837 นางเพชราวรรณ� ผลชอบ
62022000838 นางสาวรสรินทร� วงษ�วรรณ
62022000839 นางสาวสุรีพร เนียมเปรม
62022000840 นายชัยณรงค� บุญคํา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022000841 นายปOยะศักด์ิ สาระศรี
62022000842 นางสาวอารยา พันธวัต
62022000843 นางเสาวลักษณ� ธรรมนิยม
62022000844 นายมงคลธวัช อุไรงาม
62022000845 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�นุช
62022000846 นางสาวมนธิรา ภุมมา
62022000847 นายปOยะพงษ� สุขเผือก
62022000848 นายพิสิษฐ� น:อยเพ็ง
62022000849 นายวินิจ ผาบจันดา
62022000850 นางสาวศิริพร พัดยนต�
62022000851 นายณัฐวุฒิ สุขเจริญ
62022000852 นายป<นยานันท� ศรีหาขันธ�
62022000853 นายจิรศักด์ิ ป<Xนเทียน
62022000854 นางอมรรัตน� จําปาทอง
62022000855 นายอาทิตย� คําพฤกษ�
62022000856 นางสาวนฤมล สุวรรณหงษ�
62022000857 นางสาววิลาศิณี กุลเมือง
62022000858 นางสาวกฤติมา วงษ�วัน
62022000859 นางสาวอาภรณ�ทิพย� ศรีเฉลียว
62022000860 นายภัทรชน พรพิริยะวงษ�
62022000861 นางสาวชุลีพร วรรณวงศ�
62022000862 นางสาวกรรณิกา เรือนอินทร�
62022000863 นายพงศกร ละลาย
62022000864 นางสาวธัญญา เครือบคนโท
62022000865 นางสาวศศิธร ม!านอ!อน
62022000866 นางสาวทรรศนีย� กําแพงล:อม
62022000867 นายกฤษฎา แก:วพุ!ม
62022000868 นางเกศินี บุญจํานงค�
62022000869 นางสาวปุณฑาภัส วงษ�ตุ!น
62022000870 นางสาวพรพิมล รักเกียรติเผ!า
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000871 นางสาวลักขณา เพียนกสิวิทย�
62022000872 นางสาวเบญจพร แสงมณี
62022000873 นางสาวธัญรัตน� คุ:มตีทอง
62022000874 นายธนบดี หัศบําเรอ
62022000875 นางสาวนพวรรณ วิจิตรพันธุ�
62022000876 นายมานิตย� เพ็ชรสุกใส
62022000877 นางสาวนิศากร อ:อยแดง
62022000878 นางสาวรพีพรรณ ดิษาภิรมย�
62022000879 นางสาวสุนิศา งามเลิศ
62022000880 นางสาวเนาวรัตน� ปOดสุวรรณ�
62022000881 ว!าที่รตป<ญญาพล พูลสุข
62022000882 นางสาวภัทราภรณ� มีหิริ
62022000883 นางสาวอภิสรา พวงลําเจียก
62022000884 นางสาวปนัดดา เที่ยงงามดี
62022000885 นางสาวอรปรียา ใจเหิน
62022000886 นางสาวปวีณา ตุ:มเจริญ
62022000887 นายศักรินทร� เที่ยงธรรม
62022000888 นายทัศน�พล วิชาพร
62022000889 นางสาวอติญา มีนะพงษ�
62022000890 นางสาวนุจรี บรรจง
62022000891 นางสาวเกศสุดา บุญคูณ
62022000892 นางสาวรัฐพร ทรัพย�ประเสริฐ
62022000893 นางสาวกีรติกา ทองสุก
62022000894 นางพนารัตน� ไม:เจริญ
62022000895 นางสาวพิมพา ภู!จันทร�
62022000896 นายสถาพร ดอกไม:
62022000897 นางสาวจิราภรณ� ขําโสภา
62022000898 นางสาวอําไพ ชุ!มชื่น
62022000899 นายกฤตกําพล ทําบุญ
62022000900 นางสาววรรณา ขจรกลิ่น
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000901 นางสาวจิตติมา คงสมบูรณ�
62022000902 นางวารินทร� โตมะนิตย�
62022000903 นายนชพัฒน� ไทยประกอบ
62022000904 นายนฤชา เตชะวโรธรรม
62022000905 นายอลงกต เปรมทอง
62022000906 นางสาวจันจิรา ถ่ินพยัคฆ�
62022000907 นายนันทพงศ� ร!อนในเมือง
62022000908 นางสาวชลาลัย อาบวารี
62022000909 นางมัณฑนา ครองราช
62022000910 นางสาวนิตยา ฝ<Xนสืบ
62022000911 นางสาวพิมพ�ลภัทร เอี่ยมธรกุล
62022000912 นายณัฐชนนท� รุ!งสว!าง
62022000913 นางสาวพิจิตรา แก:วลอยฟMา
62022000914 นางสาวจิระพัฒน� อินทร�โพธ์ิ
62022000915 นางสาวพัชรินทร� กองทอง
62022000916 นางสาวปภัสสร วรรณวงค�
62022000917 นายชนาธิป บัวเจริญ
62022000918 นางสาวอรณิชา ปOติสม
62022000919 นางสาวปO?นธิดา มากพงษ�
62022000920 นางสาวพัชรา อรุณ
62022000921 นางสาวชมพูนุท โรจน�บุญถึง
62022000922 นางสาวสุดารัตน� สมมาก
62022000923 นายณัฐพล ใจกล:า
62022000924 นางสาวมนทกานต� มีสุข
62022000925 นางสาวนิสา ฤทธ์ิอินทร�
62022000926 นายรุ!ง อุทัยธรรม
62022000927 นางสาวพัชรีย� ทรงภักดี
62022000928 นางสาววลัยวัลย� จันทร�ศรี
62022000929 นางสาวณฤวรรณ แว!วสอน
62022000930 นางสาวนันณภัชสรณ� ขันตีต!อ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000931 นางสาวชญานี วงษ�วรรณ�
62022000932 นางสาววิภารัตน� ม่ังค่ัง
62022000933 นางสาวเกศนี ป<Xนเคลือบ
62022000934 นายเกียรติการุณ ศิลประเสริฐ
62022000935 นางสาวกาญจนา สาหร!าย
62022000936 นางศิริญญา ชาวพเยาว�
62022000937 นางธนะวดี แก:วสุทอ
62022000938 นางสาวชัชรีย� ผาแก:ว
62022000939 นายธิติวุฒิ ทองไพบูลย�
62022000940 นางสาวนิตยา พลายบัว
62022000941 นางสาวนภัสวรรณ อุมา
62022000942 นายธีรเดช มีสุขดี
62022000943 นางสาวชนิสรา ยอดมณี
62022000944 นางสาวขจีวรรณ ดาวสุข
62022000945 นางสาวพิจิตรา ประสงศ�สุวรรณ
62022000946 นายธนัฐตนนท� สนธิเกษตริน
62022000947 นางนันทนา จันสุยะ
62022000948 นางสาวภาวศุทธ์ิ ประดับมุข
62022000949 นายกรกฎ นุ!มบุรี
62022000950 นายวิชวิมล รุนอ!อน
62022000951 นางสาวกชพร พุกอิ่ม
62022000952 นางสาวชนิดา อนุชน
62022000953 นางสาวสุกัญญา จันทกลม
62022000954 นายคิมหันต� เมืองตุ:ม
62022000955 นางสาววิกานดา เจียนรําลึก
62022000956 นางสาวพรรณภา วารักษ�ดี
62022000957 นางสาวสุจิตรา พรมเพ็ชร
62022000958 นางสาวณัชชา พิมพ�ทอง
62022000959 นางสาววิภาพร อุดม
62022000960 นายพีรพงศ� เกิดแจ:ง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000961 นายณัฐพงษ� มีวงษ�
62022000962 นางสาวธารารัตน� ฉะอ:อน
62022000963 นายปณิธาน เทียมลม
62022000964 นางสาวชุติมา มากลั่น
62022000965 นางสาวพิมลศรี คํากลึง
62022000966 นายธีรศักด์ิ แสงสว!าง
62022000967 นางสาววนิดา มณีอินทร�
62022000968 นางสาวหทัยทิพย� สมพล
62022000969 นายธนพงศ� ตันลา
62022000970 นางสาวจุฑามาศ ตCะป<ญญา
62022000971 นายณัฐพจน� กิจพิทักษ�
62022000972 นางสาวขวัญทิชา ทองดี
62022000973 นางสาวชนิสรา จันทร�วงค�
62022000974 นางสาวปวีณา เขียวน:อย
62022000975 นายสุวินัย สระบัวบาล
62022000976 นางสาวรุ!งนภา คัมภีระ
62022000977 นางสาวสุวรรณา บัวชูใบ
62022000978 นายอํานาจ แก:วสระแสน
62022000979 นายวรรธนัย มีจันโท
62022000980 นางสาวอัจฉราภรณ� พรหมณีย�
62022000981 นายสุรเดช สินกล่ํา
62022000982 นายปฐมพร ทริสุข
62022000983 นายจิรเมธ อิทธิสาร
62022000984 นางสาวขวัญฤทัย ชื่นบุญอาภรณ�
62022000985 นายธนโชติ มาฆะนุกิจ
62022000986 นางสาวภัทราพร เนียมพันธุ�
62022000987 นางเกศชนก บุบผาชาติ
62022000988 นายชัชนันท� วัฒิวรรณผล
62022000989 นางสาวธัชพรรณ แถลงธรรม
62022000990 นางสาวณัฐวดี ศรีระสา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022000991 นางสาวเพ็ญนิภา พรหมมี
62022000992 นางสาวนัฐวรรณ มาอ!อน
62022000993 นายเกรียงไกร ย้ิมโต
62022000994 นางสาวเพ็ชรรัตน� แสงบุญ
62022000995 นางสาวศศิประภา รอบรู:
62022000996 นายอนุชาติ โพธิ
62022000997 นางสาวสุรัตน� คําพลอย
62022000998 นางสาวศิริพร แสงศรี
62022000999 นางสาวศันสนีย� จันทร�แย:ม
62022001000 นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด
62022001001 นางสาววรรณนิพารัตร� พงษ�พิทักษ�
62022001002 นางสาวชัชญา โมราบุตร
62022001003 นางสาวศุนิษา เทพบํารุง
62022001004 นายวิเชียร ประสงค�ทรัพย�
62022001005 นางฐิตาภรณ� สมจิตร
62022001006 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�ไว
62022001007 นายสิทธิเดช รุ!งกลิ่น
62022001008 นางสาวกรรณิการ� ตายะ
62022001009 นางสาวชญานิษ ฤทธิโสด
62022001010 นางสาวพิศมัย ไม:โง
62022001011 นางสาวอัจฉรา เกษศิลป1
62022001012 นางสาวมุขดารัตน� แซ!อวง
62022001013 นายธนัช วสุชยะกุล
62022001014 นางสาวสิรีธร บุญหนู
62022001015 นางสาววรรณิดา เปMาประสิทธ์ิ
62022001016 นายเฉลิมบุญ พร:อมสัตย�
62022001017 นางสาวณัฎฐ�นรี คล:ายเกตุ
62022001018 นางสาวจิราพร สมใจเพ็ง
62022001019 นายธีรพงศ� รักญาติ
62022001020 นางสาวสุชญา เนียมวงค�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001021 นางสาวนวกานต� นวลแก:ว
62022001022 นางสาวกัลยาพร อินขาน
62022001023 นายธนบูรณ� ล!วงลือ
62022001024 นายธวัชชัย ใจอิ่ม
62022001025 นางสาวพิมพ�ใจ ควรคิด
62022001026 นางสาวรพีพรรณ มาดหมาย
62022001027 นายชวลิต น:อยรังษี
62022001028 นางสาวกรรณิการ� ศรีแก:ว
62022001029 นายนพดล ถีจันทร�
62022001030 นางนที ด:วงทอง
62022001031 นางสาวขนิษฐา พุ!มลําเจียก
62022001032 นางสาวญาณี ทองฟู
62022001033 นางสาวทิพย�อักษร นันธิสิงห�
62022001034 นายภูวนาท ราชกันทร
62022001035 นางสาวสุทธิกานต� สีหะกุลัง
62022001036 นางสาวศิวพร แซ!แต:
62022001037 นางสาวพรรณาปพร แดงดีมาก
62022001038 นางสาวพรชิตา สุทธลักษณ�
62022001039 นางสาวสุวรรณา คําแก:ว
62022001040 นางสาววลัยลักษณ� มาฆะ
62022001041 นางสาวสุนิสา จิตรีมิตร
62022001042 นางสาวมาริน เวทการ
62022001043 นางสาวนิไพลิน นิสดล
62022001044 นายสุรชัย พรมประสิทธ์ิ
62022001045 นายอัครพัชร� เลิศหิรัญธนคุณ
62022001046 นายพิชา ศิริธนะ
62022001047 นางสาวศุพิชญา พาลี
62022001048 นายชลนภา วงศ�จันทร�
62022001049 นายกฤษกร อรุณวาว
62022001050 นายศตายุ หนูนุรัตน�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001051 นางสาวเพชรลัดดา เอมห:อง
62022001052 นางสาวณัฐณิชา จูเพ็ชร�
62022001053 นายวรเมธ สมคเณ
62022001054 นางสาวศุภัคชญา เกิดพร
62022001055 นายปาลวัฒน� ศรีสุพรรณ�
62022001056 นางสาวเนตรนภา แดงดีมาก
62022001057 นายวีระพงษ� ลืมไธสง
62022001058 นายธนวัฒน� ปรางค�ชัยภูมิ
62022001059 นายสรรทัด มหาปราบ
62022001060 นางสาวลลิดา คงเปYนสุข
62022001061 นายไพรรัตน� บํารุงจิตต�
62022001062 นางสาวนิภาพร คงรอด
62022001063 นางสาวชไมพร นพแจ!ม
62022001064 นางสาวชลิตา คํ้าจุน
62022001065 นางสาวกมลรัตน� อุ!มแสง
62022001066 นายอภิชัย ตุ:มซ!อง
62022001067 นายบวร กุลนิพัทธสรรค�
62022001068 สิบเอกภานุทัต จิตรจันทร�
62022001069 นางสาวสุกัญญา อินรอดวงศ�
62022001070 นางสาวสุวรรณา สาลีผล
62022001071 นางสาวยุวดี อนันตรักษ�
62022001072 นางสาววนิดา ขันทวิทิ
62022001073 นายณัฐพล ภูทอง
62022001074 นางสาวณัฐมน ศรีอิทยาจิต
62022001075 นายอภิชา เพ่ิมพูล
62022001076 นายจิวนันต� สมบูรณ�
62022001077 นางสาวขวัญทิพย� จิตรประไพ
62022001078 นางสงกรานต� ขีดเขียน
62022001079 นางสาวอิงธุอร แก:วแฟง
62022001080 นายสําราญ ชูก:าน

หน:า 36 จาก 149          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001081 นายเจษฎา อวดคล!อง
62022001082 นายชยธร วีระประสิทธ์ิ
62022001083 นายกิตติกร กลิ่นขจร
62022001084 นายชัยอนันต� ศักด์ิสิทธิดา
62022001085 นายอนุชา พงษ�เกิดผล
62022001086 นายสยามรัฐ ชุ!มเย็น
62022001087 นายสุทัศน� สร:อยจู
62022001088 นางสาวศิรินภา ม!วงอ!อน
62022001089 นายศุภชัย อุบลแย:ม
62022001090 นายราม สําเภาวมาลย�
62022001091 นางสาวชไมพร เอี่ยมดารา
62022001092 นายวิศรุต รัตนทอง
62022001093 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิชัย
62022001094 นายสุรสิทธ์ิ นิลใสล
62022001095 นายสุวิทย� จันทวงษ�
62022001096 นายเอกรัตน� สถิตดร
62022001097 นางสาวลัดดาวัลย� งามสมโสตร
62022001098 นางสาววราภรณ� ฟูบุญมา
62022001099 นายศุภวิชญ� กันทะม!อย
62022001100 นายพิทยา พันธุ�แตง
62022001101 นางสาวดวงหทัย รูปเทวินทร�
62022001102 นางสาวอริญญา พันธุ�เณร
62022001103 ว!าที่ร:อยตรีมงคล บุญทา
62022001104 นางสาวสิริพร อินทร�จันทร�
62022001105 นางสาวสุนทรี ยวงอักษร
62022001106 นายชนะพล เอ็งสุโสภณ
62022001107 นางสาวชนิษฐา หิรัญหลวง
62022001108 นางสาวสุนทรี น้ําเงิน
62022001109 นายปุญญพัฒน� สายทอง
62022001110 นางสาวผุสดี นุชนารถ
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62022001111 นายย่ิงยง พูลเขตรกิจ
62022001112 นางสาวสุวรรณสินธุ� บุญคุ!ม
62022001113 นายกรณ� ดําเกิงพงศ�ไอศูรย�
62022001114 นายกิตติวุฒิ ศรีเสมอ
62022001115 นางสาวสุธิตรา อินเปลือย
62022001116 นางสาวธีราภรณ� บุญเพ็ง
62022001117 นายธนะสิน แดนกาไสย
62022001118 นายพิเชษฐ� กลั่นใจ
62022001119 นายเอกพจน� คุ:มทรัพย�
62022001120 นางสาวเต็มดวง วรัญญานนท�
62022001121 นางสาวเบ็ญจมาศ อภิลาภ
62022001122 นายกิตติศักด์ิ อยู!พ!วง
62022001123 นางสาวจริยา ศรีกรด
62022001124 นางสาวนิรมล ยุระวงษ�
62022001125 นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนดํา
62022001126 นายจิรภัทร เทียนแก:ว
62022001127 นางสาวมธุรส สะตะ
62022001128 นางสาวนฤมล พูลมี
62022001129 นางสาวณัฎฐนิช รอดภัย
62022001130 นางสาวชุลีพร นุชประไพ
62022001131 นายถิรวัฒน� สระทองจุด
62022001132 นางสาวภานุมาศ เจริญดี
62022001133 นายกวีวัฒน� มหานาม
62022001134 นายวิทยายุทธ สารพิมพา
62022001135 นายพัชรพล ป<ญญาดี
62022001136 นางสาวสุดาวรรณ แก:วเนตร
62022001137 นางสาวสกุลทิพย� จุแดงทุม
62022001138 นางสาวทัศนีย� อมารกูล
62022001139 นางสาวปรียาภรณ� สุป<ดคํา
62022001140 นางสาวสุภัทรา นาคดี
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001141 นางสาวเกศกนก รัตตะนะ
62022001142 นางสาวรสริน มณีขํา
62022001143 นายเกษมศักด์ิ แก:วประวัติ
62022001144 นางสาววิลัยลักษณ� วารนุช
62022001145 นางสาวปฐมพร ศรีทอง
62022001146 นางสาวศศิวิมล บุญมา
62022001147 นายพงษ�ศักด์ิ ชัยนิตย�
62022001148 นางสาวแสงเดือน รูปเหมาะ
62022001149 นางสาวอารญา ทะไกรราช
62022001150 นางสาวปรียาภรณ� เกตุชีพ
62022001151 นายณัฐภัทร ถึงวงศ�
62022001152 นางสาวทิพวรรณ ทิพโสต
62022001153 นายคมสันต� เปรมแปลก
62022001154 นางสาวภัทรดานันทน� โชคชัย
62022001155 นางสาวกนกอร แก:วเกต
62022001156 นางสาวน้ําผึ้ง สิงห�เถ่ือน
62022001157 นายนิรันดร� ตาลงาม
62022001158 นางสาวรุ!งกานต� ป<ญจะรี
62022001159 นางสาวสุพรรษา ศรีโพธ์ิทอง
62022001160 นางสาวนิสากร โพธ์ิฤทธ์ิ
62022001161 นายนรินทร� คชฤทธ์ิ
62022001162 นายวศิน ดอกไม:ขาว
62022001163 นายณัฐพงศ� ไชยรัตน�
62022001164 นายอภิศิษย� น้ําใคล
62022001165 นายศิริศักด์ิ สอนจรูญ
62022001166 นางสาวศิริลักษณ� เถ่ือนศรี
62022001167 นางสาวนฤมล อินตCะ
62022001168 นางสาวทิพศิริน แสงอ!อน
62022001169 นางสาวณัฐมล ฟ<กรักษา
62022001170 นางสาวมนฤดี ดาราโพธ์ิ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001171 นางอุมาภรณ� แก:วมณี
62022001172 นายมงคล จันทโชติ
62022001173 นางสาวอภิญญา สุขเนตร
62022001174 นางสาววริศรา ภูมะแสง
62022001175 นางสาวธนัญญา พัดใหม!
62022001176 นายรชานนท� ซุยลา
62022001177 นางสาวภาณุมาศ น้ําผึ้ง
62022001178 นางสาวสุพัตรา ทรัพย�ใหญ!
62022001179 นายสมพงษ� อินทร�วิเศษ
62022001180 นางสาววรัทยา เหลือประสงค�
62022001181 นางสาวกาญจนา ยวงลําใย
62022001182 นางสาวพิมพ�นิภา คงอยู!
62022001183 นายวิษณุ ทินนา
62022001184 นางสาวจิตรลดา ช้ําเกตุ
62022001185 นายกฤษฎา จันทร�วิถี
62022001186 นางสาวประภาดา เพชรรุ!งเรือง
62022001187 นางสาวมาเรียม รัตนกัน
62022001188 นายวีรวัฒน� วงศ�อโนไพร
62022001189 นางสาวกัญญารัตน� สอนงาม
62022001190 นายป<ญญา พงษ�หนู
62022001191 นายลิขิต ไกรศรี
62022001192 นายเจษฎา ฉิมบรรเทิง
62022001193 นายดนัย วรวงศา
62022001194 นายขจรเกียรต์ิ หอมมาก
62022001195 นางสาวธัญญาศิริ ทวีไพศาล
62022001196 นางสาวภัสสร�ศศิร� สอนธรรม
62022001197 นางสาวสกลสุภา สีไสว
62022001198 นางสาวกัลยาณี คํามูล
62022001199 นางสาวสุขหทัย ภาณุทัตร
62022001200 นางสาวเจนจิรา จันทา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001201 นางสาวประเทืองทิพย� สะอาด
62022001202 นายพิตตินันท� นันทะชมภู
62022001203 นายกิตติพงษ� หลากสุขถม
62022001204 นางสาววราภรณ� แก:วปาน
62022001205 นางสาวสุวิมล ปานสอาด
62022001206 นายจตุพล มีจ่ันทอง
62022001207 นางสาวกมลวรรณ เล็กอึ่ง
62022001208 นางสาวอธิชานาถ โพนทอง
62022001209 นางสาวจิราพร แสงทอง
62022001210 นายณัฐิวุฒิ คุ:มเนตร
62022001211 นายดิเรก อําพันศิริ
62022001212 นางสาววนัสนันท� ใบทอง
62022001213 นางสาวพัชราภรณ� ผิวทอง
62022001214 นางสาวกรพรรษ เกวี
62022001215 นางสาวพรพิมล ช!วงกลาง
62022001216 นางสาวเบญจวรรณ ประไพพงษ�
62022001217 นายรณกฤต เงาฉาย
62022001218 นายศรศักด์ิ โห:คลัง
62022001219 นายชัยโรจน� กิติวรรณ�
62022001220 นายวีระชาติ ยาวงษ�
62022001221 นางสาวสุพาพร ย่ิงตระกูล
62022001222 นางสาวจุฬาลักษณ� ศิลาดี
62022001223 นายธีรพงศ� ไชยกาอินทร�
62022001224 นายกิตติ เจียมเงิน
62022001225 นายพิชิตชัย สอนมาก
62022001226 นางสาวศิรินันท� ธีระวาส
62022001227 นางสาวสุธิชา บุตรดี
62022001228 นางสาวธาราพันธ� อินวกูล
62022001229 นางสาวพนิดา โสมนัส
62022001230 นายธนกร ทองกร
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62022001231 นายณัฐวุฒิ อารีรมย�
62022001232 นางสาวอมรรัตน� อุ!นเจริญ
62022001233 นางสาวกิตติมา ยุวนบุณย�
62022001234 นางสาวมาลี บุญเรือง
62022001235 นายจักรกฤษ ดลภัย
62022001236 นางสาวชลธิชา หงษ�ทอง
62022001237 นางสาวศดานันท� เชิดฉาย
62022001238 นายจักรกฤษ อ!อนละออ
62022001239 นางสาวพรทิพย� อิ่มจันทร�
62022001240 นายวิริยะ ศรีสุข
62022001241 นางสาวกาญจนาพร ไตรรัตโนบล
62022001242 นางสาวพรกิตต์ิ สุวรรณภูเต
62022001243 นางสาวกฤตวรรณ แจ!มศรี
62022001244 นางสาวพรรณนิภา ง:าวไข!น้ํา
62022001245 นางสาวอรุณยุพา ศรีนาแค
62022001246 นางสาวกานต�ธิดา หวังคู!กลาง
62022001247 นายอภิวัฒน� คุ:มสุข
62022001248 นายศักดา ปานทับ
62022001249 นายกิตติพงษ� ลําพึงกิจ
62022001250 นางสาวศศิธร สร:อยสีทา
62022001251 นายเจริญไทย ดาราย่ิง
62022001252 นายอธิวัฒน� บุญทัด
62022001253 นายเชิดตระกูล ทองใบ
62022001254 นางสาวสุนิสา พลิกบัว
62022001255 นางสาวพัสตราภรณ� สังข�พิชัย
62022001256 นางสาวลลิตา ทองทิพย�
62022001257 นายอินทศร พูลผล
62022001258 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� นุอินทร�
62022001259 นายรัชพงศ� จันทรสุวรรณ�
62022001260 นายสิรภพ ป<ญญาเครือ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001261 นางสาวอุมาภรณ� สุวรรณสูร
62022001262 นางสาวกนกวรรณ แจ!มเพ็ญ
62022001263 นายณัฐพงศ� บุญหยาด
62022001264 นางสาวประภัสสร เมฆกระจ!าง
62022001265 นางสาวพิศมัย พุ!มจันทร�
62022001266 นายการัณย� การะเกตุ
62022001267 นางสาวธัญลักษณ� วงษ�หมี
62022001268 นางสาวอรวรรณ ดีหมี
62022001269 นางสาววิจิตรา แก:วป<ญญา
62022001270 นางสาววาสนา บุญศรีพิรัตน�
62022001271 นางสาวธัญวลัย วายทุกข�
62022001272 นายสราวุธ วัฒนา
62022001273 นางสาวศิริวรรณ ทองมันปู
62022001274 นางสาวกชกร ทองทา
62022001275 นายจักรกฤษณ� สารบรรณ�
62022001276 นางเสาวนีย� ฟองเพชร
62022001277 นางสาวศิรินทร รุกขะวัฒน�
62022001278 นางญาณิศา ขนอนเวช
62022001279 นางสาวธีร�อลิน ธนาธิปวณิชกุล
62022001280 นายชัยเชษฐ� จันทร�ตรา
62022001281 นางสาวโชติกานต� บุญน:อย
62022001282 นางสาวศิริวรรณ ฉายชูวงษ�
62022001283 นายณัฐชัย คําขาว
62022001284 นายจารุวิทย� จันทร�สุนทร
62022001285 นางสาวอรจิรา ไทยศิลธรรม
62022001286 นายอนุสรณ� จันทร
62022001287 นายโอภาส อินทพงษ�
62022001288 นางสาวอรวรรณ ซ่ือตรง
62022001289 นายฐิติวัฒน� แจ:งสุข
62022001290 นางสาวสุพรรณี แก:วประวัติ

หน:า 43 จาก 149          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001291 นางสาวมัจติมา พลอยกระจ!าง
62022001292 นางสาวประทุมแก:ว ทาไกร
62022001293 นายอภิชัย ทับทอง
62022001294 นายนิพล ขําวุฒิ
62022001295 นายณัฐพงษ� หอมสุข
62022001296 นางสาวสวรรยา เสียงเพราะ
62022001297 นายพชรพล กลิ่นเจริญ
62022001298 นางสาวสุรีวรรณ� กุดจอก
62022001299 นางสาวอตินุช ธรรมเสวี
62022001300 นายติณณภพ พวงสะดอ
62022001301 นางสาวชวัลลักษณ� อินทร�ปาน
62022001302 นายพัสกร คุ:มพร
62022001303 นายจิรศักด์ิ สอนสี
62022001304 นายวุฒิเลิศ สุริยกานต�
62022001305 นางสาวพรกนก เหมือนเพชร
62022001306 นางสาวกนกพร ทาบโลหะ
62022001307 นางสาวจันทรวิมล อินฟู
62022001308 นางสาวธัญวรัตน� บุญเล็ก
62022001309 นางสาวชลธิชา ภู!บุญ
62022001310 นางสาววีรยา จริยามา
62022001311 นายธนะวัฒน� สังข�วงษ�
62022001312 นายอภิสิทธ์ิ สังข�ศิริ
62022001313 นางสาวสุดาวรรณ นิยมวัน
62022001314 นายวันวิส สุดวิสัย
62022001315 นายอาคม พงษ�วนานุรักษ�
62022001316 นางวราพรรณ ฤกษ�เกษม
62022001317 นางสาวอภิสรา เกียรติสมาน
62022001318 นางสาวนงนภัส ศิริวงษ�
62022001319 นางสาววิริยา ถินขาว
62022001320 นางสาวช!อกุหลาบ ภูนาเชียง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001321 นางสาวดวงนฤมล ปMอมงาม
62022001322 นางสาวศิตรานันท� ไพจันทร�
62022001323 นางสาวสุพัตรา เปชัยศรี
62022001324 นางสาวสุนิษา มะลิซ:อน
62022001325 นางสาวศุกร�เพชร เอี่ยมกลั่น
62022001326 นายณัฐพงษ� พิลาเดช
62022001327 นายสมชาย อยู!ระหัส
62022001328 นางสาวธิติมา เพ่ิมสมบัติ
62022001329 นางสาวธนาภรณ� หมุดลิหมัน
62022001330 นายกันตภณ มงคลจักรวาฬ
62022001331 นางสาวดวงหทัย จันสุข
62022001332 นายกิตติกร ดวงสว!าง
62022001333 นางสาวพัชรินทร� เอี่ยมละออ
62022001334 นายวรพจน� สังขะวัตร�
62022001335 นางสาวเบญจมาภรณ� สุธรรมแปง
62022001336 นางสาวพรรณทิพา ธนนิเวศ
62022001337 นายวิสิษฐ� เชษฐา
62022001338 นายโอบนิธิ อินติใหม!
62022001339 นางสาวจริยา อ่ําครอง
62022001340 นายณรงค� อินทนิล
62022001341 นายทัศน�พล กรุ!นทอง
62022001342 นางสาวณิชารีย� สีเงิน
62022001343 นางสาวนันทพร จิตร�วิกรม
62022001344 นายอธิเบต ขาวเขียว
62022001345 นางสาวแสงระวี ผันครบุรี
62022001346 นางสาวอัญชิสา จันทร�นก
62022001347 นางสุธาสินี นาวะรัตนกุล
62022001348 นายคณาวุฒิ เปMาบ:านเซ!า
62022001349 นายวีระเชษฐ� ฉิมสา
62022001350 นางสาวนัยนา บุตรดีโสดา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001351 นางสาวป<ทมา ไหลสงวนงาม
62022001352 นางสาวน้ําทิพย� สวนพลาย
62022001353 นายชาญยุทธ หวังรุ!งโรจน�
62022001354 นางสาวปารุศดา มูฮําหมัดสลาม
62022001355 นางสาวเหมือนตะวัน โคตรพัฒน�
62022001356 นายนเรศ สมบูรณ�
62022001357 นางสาวศศิพิมพ� พิกุลแก:ว
62022001358 นางสาวสิราภา สุโน
62022001359 นางสาววัลลภา มาศจรัส
62022001360 นายอานนท� นุ!มสุข
62022001361 นางฝนทิพย� วัชรเวียงชัย
62022001362 นางสาวจุฑามาส ผลธนอนันต�
62022001363 นางสาวอรนุช มะโนน:อย
62022001364 นางสาวลดาวัลย� มียามกิจ
62022001365 นางสาวชไมพร ประกายสกุล
62022001366 นางสาวศศิวิมล และมาน
62022001367 นางสาวยูเรียนา ผาอินทร�
62022001368 นายณภัทร บัวคลี่
62022001369 นายจิรศักด์ิ ลําเทียน
62022001370 นางสาวจิรวรรณ ธนะตระกูลพาณิช
62022001371 นายคมสัน สดสรี
62022001372 นายอภิสิทธ์ิ พิรอดรัตน�
62022001373 นางเยาวลักษณ� ใจดี
62022001374 นางสาวศิริวรรณ� คุ:มภัยเพ่ือน
62022001375 นายณัฐพล แสงอ!อน
62022001376 นายณัฐวุฒิ ศรีเมฆ
62022001377 นางสาวกุลกัลย�กร พิมภาพิรัตน�
62022001378 นายภาณุสิทธ์ิ หนูปาน
62022001379 นางสาวปOยาภรณ� พลอินทร�
62022001380 นางสาวเบญจมาศ ธนะชาติ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001381 นายศุภกิจ ศรีทรง
62022001382 นางสาวนิศากร เนียมแก:ว
62022001383 นางสาววรฉัตร กาญจนตรุ
62022001384 นางสาวจันทิมา อ่ําจุ:ย
62022001385 นางสาวสุพรรษา น้ําแก:ว
62022001386 นายสุภกิจ จันทะวงค�
62022001387 นางสาวพีรชา รอดชะ
62022001388 นางสาวปาริชาต จันทร�ศิริ
62022001389 นายอรรถพล มีทอง
62022001390 นายกรกต พ!วงจาด
62022001391 นางสาววราภรณ� เหลืองประมวล
62022001392 นางสาวณภาภัช เที่ยงจิตต�
62022001393 นางสาวสุชาดา กะระณี
62022001394 นายอนุรักษ� เพ็งเจริญ
62022001395 นางสาวฐิมาภรณ� สดชื่น
62022001396 นางสาวเสาวนีย� นาคเสโน
62022001397 นางสาวเอื้องฟMา วงษ�ไทย
62022001398 นางสาวสุวทิพย� อัตพันธ�
62022001399 นางสาวศศิมา ใจสนิท
62022001400 นางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว
62022001401 นางสาวกนกนันท� นาคปานเสือ
62022001402 นางสาวเกษราภรณ� พิศาลบดี
62022001403 นายณัฐพล สังข�ปMอม
62022001404 นางสาวป<ญจพร ชื่นแสงเนตร
62022001405 นางสาวบุญพิทักษ� ประสงค�ศิลป1
62022001406 นางสาวชุติมา ม่ันแก:ว
62022001407 นายณัฐวัตร สระทองห:อย
62022001408 นางสาวสุนันทรา บุญทวี
62022001409 นายสุพัฒน� จันทร�เอม
62022001410 นางสาวสุปราณี ก:อนแก:ว
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001411 นายชโยทัย เหมะ
62022001412 นายบรรดาศักด์ิ ศรีสุข
62022001413 นางสาวกุลสตรี รอดเปรี้ยว
62022001414 นายวันโชค เย็นเกษม
62022001415 นายพยุง อ!อนน:อม
62022001416 นายจักรกริช สว!างวัด
62022001417 นางสาวอังคณา สาระต!อ
62022001418 นางสาวเพชรรัตน� ราชวงค�
62022001419 นายก!อเกียรติ ย้ิมโต
62022001420 นางสาวธิณนา ปะตะคามินทร�
62022001421 นางสาววริศรา ดาวลอย
62022001422 นางสาวเสาวลักษณ� ภาคโพธ์ิ
62022001423 นางสาวกรกช นุชนารถ
62022001424 ว!าที่ร:อยตรีนเรศ สงขํา
62022001425 นายพิพัฒน� พินทอง
62022001426 นางสาวเยาวลักษณ� ทรงอารมย�
62022001427 นางสาวฟาติมาร� แซ!โค:ว
62022001428 นางสาววันทนีย� ช:างพ่ึง
62022001429 นายทรงพล เหมลี
62022001430 นางสาววาสนา ไผ!บง
62022001431 นางสาวพิกุลทอง มะโนปา
62022001432 นางสาวนารินทร� เกษพิทักษ�
62022001433 นางสาวรุ:งทราย แย:มมณฑา
62022001434 นางสาวจิรภิญญา โตอุทุมพร
62022001435 นางสาวอริสา เอี่ยมคุ:ย
62022001436 นายธนาคาร พ่ึงอิ่ม
62022001437 นายฐนกร ศิริรัตน�
62022001438 นางปOยพร รุจิวุฒิ
62022001439 นายอิสรา วันชา
62022001440 นายมนต�ชัย พรายจุมพล
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001441 นางสาวแก:วกมล ก:อนนาค
62022001442 นายคมกฤช น:อยสกุล
62022001443 นางสาวจิราภรณ� จันทรเทศ
62022001444 นางสาววาสิตา ปO?นดอกแก:ว
62022001445 นางสาวฉวีวรรณ พฤกษาชาติ
62022001446 นายคมสันต� แจ!มผล
62022001447 นางสาวพิลาสลักษณ� อินทแสน
62022001448 นายอธิป<ทม� แสนสุข
62022001449 นายพัฒนพงษ� ฟ<กขาว
62022001450 นายพงษ�สิทธ์ิ แจ!มเจริญเกียรติ
62022001451 นางสาวอรชพร ฤทธ์ิแก:ว
62022001452 นางสาวอนัญญา สว!างโชติ
62022001453 นางสาวสุทธิดา ยาบุญ
62022001454 นางสาวศิริวรรณ กิจนิมิตร
62022001455 นางสาวศศิประภา ช!วยอุระชน
62022001456 นางสาวอาทิตยา วัฒน�ธนกิจกุล
62022001457 นายชิตพล กองทอง
62022001458 นางสาวเจนจิรา จันทะคุณ
62022001459 นางสาวกันต�กนิษฐ� ขําสังข�
62022001460 นางสาวจิรปรียา ศักดา
62022001461 นายพิภพ ใจเสียสุ
62022001462 นายปวีณ มีสันทัด
62022001463 นายธนโชติ พันธ�ไม:
62022001464 นางสาวจุธามาศ จุลกะทัพพะ
62022001465 นายพรเทพ ปานสอน
62022001466 นางสาวอทิติญา รักษาวังสันต�
62022001467 นายธีรพร เกตุหัวร:อง
62022001468 นายมนลักษณ� มีศรี
62022001469 นายธนรัชต� เพ็ชรักษ�
62022001470 นางสาวนิภาพร กลิ่นหอม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001471 นายณัฐวัตร จันทรวงค�
62022001472 นายศุภกาญจน� วังวงค�
62022001473 นางสาวณัฐธีรา ทิพย�สุวรรณ
62022001474 นายณัฐวุฒิ กลับทวี
62022001475 นางสาวสุภาวัลย� ทับทวี
62022001476 นายฉัตรดนัย ทองใบ
62022001477 นายอรรถวิท พุทชงค�
62022001478 นายธนกร สุวรรณโกศัย
62022001479 นายเฉลิมชัย จงเจริญ
62022001480 นางสาวอมลวรรณ ศรีสมบุญ
62022001481 นายภาณุพงศ� เสาร�พันธุ�รส
62022001482 นายเอกพัตร หนุนชาติ
62022001483 นางสาวชฎาพร วงเวียน
62022001484 นางไพรินทร� ภูนาวรรณ�
62022001485 นางสาวสาวิกา มีมุข
62022001486 นายรัตนพงษ� วงษ�พันธุ�
62022001487 ว!าที่ ร.ต.อํานาจ ศรีโลทก
62022001488 นางสาวณัตติยา บุบพะโสก
62022001489 นายประจักร โพธ์ิวัน
62022001490 นายมนัสชัย ระวังงาน
62022001491 นางสาวนิธินันท� พรายระหาญ
62022001492 นางสาวจิราพรรณ พุ!มพวง
62022001493 นางสาวกมลวรรณ มาย้ิม
62022001494 นายพงศ�พันธ� นันชัย
62022001495 นางสุภาภรณ� คุ:มสุภา
62022001496 นางสาวมินตรา ภาชนะ
62022001497 นางสาวชนิสรา เคหะจิตต
62022001498 นางสาวพรรณิกา พลจอย
62022001499 นายมานพ คงขันทร�
62022001500 นางสาวชุลีพร นราศักด์ิสิริ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001501 นางสาววราสินี ควรพฤกษ�
62022001502 นางสาวกมลวรรณ แก:วดวงงาม
62022001503 นางสาวเบญจวรรณ สาทวงศ�
62022001504 นายพงษ�สุทร ปO?นทอง
62022001505 นายวรนนท� พลีพัฒนากร
62022001506 นางสาวอมรรัตน� เหมือนแม:น
62022001507 นางสาวชลธิชา เปรมปรีด์ิ
62022001508 นายทรงพล หมีวงษ�
62022001509 นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ
62022001510 นายชยพล สุทธิสารากร
62022001511 นายวิทวัส มหาวัน
62022001512 นางสาวอรจิรา วงศ�อุไร
62022001513 นางสาวเสาวรส เขียวแสง
62022001514 นางสาวณัฐนรี เกษมสุข
62022001515 นางสาวชมพูนุช บุญสิงห�
62022001516 นางสาวศิริพร ขวัญสุข
62022001517 นางสาวพิชญาภร ทาทิตย�
62022001518 นายบรรจง เคหะลูน
62022001519 นางสาวสุริษา แก!นแจ!ม
62022001520 นายศตวรรษ ธาตุรักษ�
62022001521 นางสาวสมหญิง วิเชียร
62022001522 นายกรวิชญ� สมวรรณ
62022001523 นายณรงค�วิทย� เนียมรัตน�
62022001524 นางสาววารุณี หงษ�ทอง
62022001525 นางสาวชนนิกานต� รวงผึ้ง
62022001526 นายปฏิวัต ศรีศักดา
62022001527 นางสาวณัฐกานต� เนินทราย
62022001528 นายวรพล สิงห�ท!าเมือง
62022001529 นางสาวนันทกา เริงรักษ�
62022001530 นางสาวภัณฑิรา บาเปRย
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001531 นายนัทภิชาญ สอนสืบ
62022001532 นายภูพริษฐ� เมธาพัฒนบูรณ�
62022001533 นายกิฐติอากรณ� ช:างแก:ว
62022001534 นางสาวดวงพร โพภาค
62022001535 นายบรรดิษฐ� เพชรภิเษกสิทธ์ิ
62022001536 นายคทาวุธ เพ็ชรักษ�
62022001537 นางสาวสุธาสินี ครุธฉํ่า
62022001538 นายวัลลภ เพ็ชรน:อย
62022001539 นางสาวเสาวลักษณ� วรรณสูตร
62022001540 นางสาวสุภาภรณ� วันพรมมิน
62022001541 นายพิษณุ สนธิเณร
62022001542 นางสาวสุภาภรณ� บัตรสูงเนิน
62022001543 นายณัฐวุฒิ กลั่นกสิกรณ�
62022001544 นางสาวแพรวไพลิน ดาราทอง
62022001545 นางสาวกมลชนก รุ!งเรือง
62022001546 นางสาวพิมผกา เชิดชื่อ
62022001547 นายชลสิทธ์ิ ทรงประไพ
62022001548 นางนารี มะลิอ!อง
62022001549 นายจตุรนต� ราชวงษ�
62022001550 นางสาวกุสุมา สุขมาก
62022001551 นายธงไชย ทํานา
62022001552 นายนิติกร พรหมเศรณี
62022001553 นายพงษ�ศักด์ิ รักชาติ
62022001554 นางสาวพิมพิลา การะเกษ
62022001555 นางสาวสุวิมน แสงหิรัญ
62022001556 นายนราชัย กสิกิจ
62022001557 นางสาวกมลวรรณ อุดขาว
62022001558 นางสาวชัชญา วงษ�ธัญกิจ
62022001559 นางสาวมะลิวัลย� จํ้าเก:า
62022001560 นางสาวลลิตา ละมูลมอญ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001561 นางสาวเพ็ญศิริ ทองใบ
62022001562 นางสาวนิพานันท� มูลประวัติ
62022001563 นายเจษฎา จันทาคํา
62022001564 นางสาวพิมพ�นิภา ทรงสิทธิเจริญ
62022001565 นางสาวศิวพร กันเกตุ
62022001566 นางสาวเบ็ญจา มะณีปง
62022001567 นางสาวสุพจนีย� สุขมี
62022001568 นางสาวสุรีรัตน� บุญธรรม
62022001569 นายวิศรุต สมจุ:ย
62022001570 นางสาวธิดารัตน� โพธ์ิศรี
62022001571 นางสาวกัญญาณัฐ แตงอ!อน
62022001572 นายทัตเทพ ตุลชาติ
62022001573 นางสาวรัตนา ไวยเขตร�กรณ�
62022001574 นายธัญพิสิษฐ ฤทธ์ิเรืองเดช
62022001575 นายธีระพงษ� จันทร�ปุย
62022001576 นางสาวรัตนา ชัยดี
62022001577 นายณัฏฐพล อ!อนนุ!ม
62022001578 นายกิตติศักด์ิ นันตะสุข
62022001579 นางสาวอนุสรา ผ!องประสาท
62022001580 นางสาวอัมภิกา เชื้อเล็ก
62022001581 นางสาวแพรวพรรณ โตตามเกียรติ
62022001582 นายปริญญา แก:วน:อย
62022001583 นายสุรศักด์ิ ขอบใจ
62022001584 นางสาวกนกวรรณ เฉลยไกร
62022001585 นางสาวณฐวรรณ ฉิมไทย
62022001586 นางสาวจุฑารัตน� สถิตย�พงษ�
62022001587 นายศักด์ิดา ส:มแปMน
62022001588 นายไชยวุฒิ ปานทอง
62022001589 นางสาวยุพเรศ แสนเมืองมา
62022001590 นางสาวภัทรภร ปทุมพงษ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001591 นางสาววัชรา วันมา
62022001592 นางสาวมณีรัตน� ดัดศรี
62022001593 นางสาวชุดาภา ตันสุวรรณ
62022001594 นายอนุสรณ� อินทร�โอภาส
62022001595 นางสาววันใหม! ย้ิมแพร
62022001596 นางสาวเกียรติสุดา ใจอ!อน
62022001597 นายประดิพัทด์ิ สิทธินวล
62022001598 นางสาวสุมิตรา กลิ่นลั่นทม
62022001599 นางสาวศิริรัตน� เนตรสน
62022001600 นายเสกสรร แสนสวะ
62022001601 นางสาวณัฐชยา อิ่มสรรค�
62022001602 นางสาวกฤติญา มารศรี
62022001603 นายดําเนิน กันถา
62022001604 นายธันวา ค:าธัญญะ
62022001605 นายวรพล มากรื่น
62022001606 นางสาวณัฐธิดา เสวก
62022001607 นางสาวสุทธิรัตน� อิ่มจิตร
62022001608 นางสาวนิสา รุ!งเจริญ
62022001609 นายนุรากร ศรีพัฒน�พงษ�
62022001610 นางสาวปรางทอง ครามวิชิต
62022001611 นางสาวบุษบา ทรงรูป
62022001612 นายศุภชัย เกิดผล
62022001613 นางสาวกชพร จันเทศ
62022001614 นางสาวจุฑาทิพย� แพเพ็ชร
62022001615 นางสาวพจนา พุ!มสาขา
62022001616 นางสาววรารัตน� ทองพุ!ม
62022001617 นายภาณุสิน บุณยเลขา
62022001618 นางมุขลาวัลย� สุขสวัสด์ิ
62022001619 นางสาวนุชจรี กันหา
62022001620 นายสิทธิพล พุ!มสุข
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001621 นายอานนท� ภู!พุ!ม
62022001622 นางสาวณัฐติพร เหล!าพิไร
62022001623 นางสาวนันทวดี แดงประพันธ�
62022001624 นายยุทธศาสตร� ม!วงทอง
62022001625 นางสาวปาริชาติ พงษ�สาลี
62022001626 นางสาวณัฐธิดา คานนท�
62022001627 นางสาวพรนภา แสงบุญเย็น
62022001628 นางสาววรรณวิษา ชื่นบาน
62022001629 นางสาวปนัดดา แน!นอุดร
62022001630 นางสาววราลักษณ� มะโนใน
62022001631 นายไพโรจน� โพธ์ิศรี
62022001632 นางสาวสุนิชา ชาวบ:านโพธ์ิ
62022001633 นายจิรทีปต� ปานทอง
62022001634 นางสาวนนฐณัฐดา แสงจันทร�
62022001635 นางสาวผกาวัลย� อ!างบุญตา
62022001636 นางสาวณัฐภัทร ทองประเสริฐ
62022001637 นายป<ญจพนธ� รัตนากร
62022001638 นายณัชพล พิริยะภัคโยธิน
62022001639 นายภานุพงษ� วรนิล
62022001640 นางบุญญารัตน� เสมอภักด์ิ
62022001641 นางสาวณิชารัศม์ิ แสงขาว
62022001642 นางสาวทิวาวัล ปOยะสิงห�
62022001643 นางสาวอันธิศา แตงพรม
62022001644 นางสาวจุฑารัตน� ทองปาง
62022001645 นายจารุวิทย� เอี่ยมสงคราม
62022001646 นายสิปปกร ลออพิมลพรรณ
62022001647 นายอนิรุทธ� มีคง
62022001648 นางสาวณุชารินทร� ดาราศร
62022001649 นายปกรณ�เกียรติ แก!นสัก
62022001650 นางสาวรัตดามล คลองแห:ง
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ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001651 นางสาวนาตยา บุญไทย
62022001652 นายสุรชัย เทวะณา
62022001653 นายพุทธคุณ ภาคาพร
62022001654 นางสาวอนุชชา บุญศรี
62022001655 นายณัฐวุฒิ แก:วดี
62022001656 นางสาววนิดา บุญยัง
62022001657 นางสาวสุชาดา ชุ!มชูจันทร�
62022001658 นางสาวสิรินดา ตาดโท:
62022001659 นายพงศ�วรินทร� กลิ่นมาลัย
62022001660 นางสาวปภัชรา แซ!บั้ง
62022001661 นายจักรพงษ� ก!อเกิด
62022001662 นางสาวสุวัสสา ปลั่งกลาง
62022001663 นางสาวจินตนา เชื้อกล:า
62022001664 นายชัยรัตน� ทับรอด
62022001665 นางสาวศิรินทิพย� ศรีโมรา
62022001666 นางสาวรัตนาวดี สว!างทุกข�
62022001667 นายสุบิณฑ� สีวิใจลําพัน
62022001668 นางสาวชนาภา ชมภูนุช
62022001669 นางสาวสุนิสา กิจสมัคร
62022001670 นายวรเมธ คําพิรานนท�
62022001671 นางสาวณัฐยา รังษิโย
62022001672 นางสาวสุจิตรา ภู!เทศ
62022001673 นายรณชัย ไพรบูรณ�
62022001674 นางสาววราภรณ� ธนูบรรพ�
62022001675 นางสาววิมล พูลทรัพย�
62022001676 นางสาวศิริกัญญา นุ!มแสง
62022001677 นางสาวเรณู รุกขชาติ
62022001678 นางสาวนารีรัตน� ศรีทองอินทร�
62022001679 นางสาวเบญจพร โพธ์ิอ!อง
62022001680 นางสาวกัญญารัตน� ยอดผา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001681 นางสาวเฉลิมพร ช!างพรหม
62022001682 นางสาวขวัญฤทัย หว่ันใจ
62022001683 นางสาวสุฑามาศ โพธ์ิศรีทอง
62022001684 นายทรงเกียรติ เอี่ยมนิ่ม
62022001685 นายอนันต�ชัย พฤกษาพิทักษ�กุล
62022001686 นายคณิติน อินสุภาทร
62022001687 นางสาวอมรรัตน� แก:วกนึก
62022001688 นางสาวจันทิมา บุญส!ง
62022001689 นายสมพงษ� ต!อไพบูลย�
62022001690 นางสาวภรณ�ชนก เรืองโอชา
62022001691 นางสาวสุภาวดี สุขคําปา
62022001692 นางสาวชุดา โสมแก:ว
62022001693 นายอรรคพล พรเจริญ
62022001694 นางสาววนิดา เขตต�ภาคิน
62022001695 นางสาวนันท�ณภัส ป<จฉิม
62022001696 นายชัยวุฒิ น:อยจาด
62022001697 นางสาวสุทธินี สวัสดี
62022001698 นางสาวธัญพร ศรีอินทร�จันทร�
62022001699 นายอนุพงศ� สิงชัง
62022001700 นางสาวจิตรี เชื้อแขก
62022001701 นางสาวสิริมา บุญกระจ!าง
62022001702 นางสาววิภาวรรณ วินฉิมพลี
62022001703 นายกฤษดา ขยันกสิกรรม
62022001704 นางสาวอริสา คนฉลาด
62022001705 นางสาวกาญจนนันท� อภิบาลศรี
62022001706 นางสาวสุนิดา คงกอง
62022001707 นางสาวญาริดา เพ็ชร�ปMอม
62022001708 นางสาวเมษิยา ทําชอบ
62022001709 นางสาวนิราวรรณ ด:วงเกิด
62022001710 นางสาวปรียานุช สายทอง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001711 นายวิศรุต นิยมธรรม
62022001712 นางสาวภารดี หงษ�กลัด
62022001713 นายวิชรัตน� อินอยู!
62022001714 นายสุเมธ ฤทธิเดช
62022001715 นายเจษฎา ช:างคง
62022001716 นายนพนัย มณีกุล
62022001717 นางสาวดวงอนงค� แก:วเกษ
62022001718 นางสาวรัตนาภรณ� คงแท:
62022001719 นายณัฐพงษ� ทองใส
62022001720 นายธวัชชัย รักแสง
62022001721 นายฉัตรชัย ไล:ทอง
62022001722 นางสาววัชรีย� พุ!มเกิด
62022001723 นางสาวนฤมล ใหญ!ปางแก:ว
62022001724 นายกิตติกาญจน� ยังรักษา
62022001725 นางสาวชัชชญา ห!อทอง
62022001726 นางสาวสุธิดา ประยงค�แย:ม
62022001727 นายพนาสันต� พุทธเสริม
62022001728 นายเนติพงษ� แก:วงาม
62022001729 นายดัสกร กุณฑล
62022001730 นายพชรพล อยู!เลิศ
62022001731 นางสาวอารยา อุบลบาน
62022001732 นางยุวดี หิ้งเพ็ชร
62022001733 นายนิรพันธ� พุ!มจําปา
62022001734 นางสาวพรทิพย� มงคลยศ
62022001735 นางสาววีนัส เก!งเกษกิจ
62022001736 นายสุทธิพงษ� เสนรังษี
62022001737 นายศรายุทธ เสือคํารณ
62022001738 นางสาววนิดา มาโต
62022001739 นางกรองทิพย� ทองนพเก:า
62022001740 นางสาวรัตนา อะทะยศ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001741 นางสาวสมพร ตะเพียนทอง
62022001742 นายรัตนพล จันทร�เงิน
62022001743 นายพีรพล โพธ์ิภู!
62022001744 นางสาวณัชฐข�วรรณ นาคประสิทธ์ิ
62022001745 นายอัคคเดช ภาพเมืองมูล
62022001746 นางปนัดดา ชัยดา
62022001747 นางณิชกานต� ทวีงาม
62022001748 นางสาวรุ:งเพชร ภาคนิมิตร
62022001749 นายฆณาณัฐ ฐิติกุลณัฐ
62022001750 นางสาวจิตรานุช สะตะ
62022001751 นายประกายฟMา ม!วงผาสุข
62022001752 นางสาวจิรารัตน� ทรัพย�บํารุง
62022001753 นางสาวชนิตา สามงามแสน
62022001754 นางสาวศศิธร พจนาภรณ�
62022001755 นางสาววิภาวรรณ ทองสุข
62022001756 นางสาววสุพร บุญเกิด
62022001757 นางสาวสายชล จันทร�เมือง
62022001758 นางสาวสุนันทา พุดดง
62022001759 นายธนณัฏฐ� โพธ์ิสุข
62022001760 นายอัษฎากร เขียววิราช
62022001761 นางสาวจีระภา นิลมาลา
62022001762 นางสาวฐิติพร คํานับภา
62022001763 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิทอง
62022001764 นางสาววาณิชา สนิทพ!วง
62022001765 นายอาทิตย� พูลแสง
62022001766 ว!าที่ร:อยตรีหญิงอาริสา เอื้อสลุง
62022001767 นางสาวชลธิชา งามอยู!
62022001768 นางสาวชลิดา สมบูรณ�
62022001769 นายไชยภัทร� สินพร
62022001770 นางสาวชรินรัตน� ภักดีมี
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022001771 นางสาวแพรว ทับทิมอ!อน
62022001772 นายชาติชาย ศิริศักด์ิวัฒนา
62022001773 นางสาวชนัญชิดา ประจวบสุข
62022001774 นายเจษฎา ชูศรี
62022001775 นางสาววราภรณ� วงศ�สันติคีรี
62022001776 นางสาวสุรดา เสริมจบก
62022001777 นางสาวทิพวรรณ ก:อนจา
62022001778 นางสาวเบญญาภา ปMอมเดช
62022001779 นายจิระศักด์ิ แปMนตระกูล
62022001780 นายฐิติกร รถมณี
62022001781 นางสาวเพ็ญนภา กลิ่นเฟ>?อง
62022001782 นางสาวกรรณิกา ศิริฟ<ก
62022001783 นายปริญญา อุทธจักร
62022001784 นางสาวสุกัญญา เสนตา
62022001785 นายอนุพันธ� อ!อนนิ่ม
62022001786 นางสาววิไลลักษณ� ภู!รัตน�
62022001787 นายอภินันท� ทะสานนท�
62022001788 นายธนพนธ� นากเทียน
62022001789 นางสาวพัชรีภรณ� โนนเวียงแก
62022001790 นายสราวุฒิ บุญแต:ม
62022001791 นางสาววสุรัตน� พูลเปR?ยม
62022001792 นางสาวอภิญญา คอนจงโก
62022001793 นางสาวรวิวรรณ โพธ์ินอก
62022001794 นางสาวนีรนุช จันทพันธ�
62022001795 นางสาวปOยธิดา สุวรรณอัคระเดชา
62022001796 นางสาวจันทร�ทิวา คงบุตร
62022001797 นางสาวระพีพรรณ ปMอมกสันต�
62022001798 นางสาวภัชราภรณ� มีใหญ!
62022001799 นางสาวชุติมา วอเพ็ชร
62022001800 นายวุฒิพงษ� ประดู!วงษ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001801 นางสาวทิพวัลย� พานชมภู
62022001802 นางสาวปวีณรัตน� ฉายศิรินันทศร
62022001803 นางสาวญาณิศร แสงอ!วม
62022001804 นางสาวกนิษฐา จิตต�ประเสริฐ
62022001805 นายธีรรัฐ จันทร�ประทักษ�
62022001806 นางสาวอังคณา เนื้อเย็น
62022001807 นายณัฐวุฒิ ภาควิชา
62022001808 นางสาวรัชนี อบเชย
62022001809 นายวีรวัฒน� พรหมโอภาส
62022001810 นายแสนศักด์ิ อักษร
62022001811 นายศราวุธ สุนทรพฤกษ�
62022001812 นางสาวประภาศรี ทองศักด์ิ
62022001813 นางสาวกัญญาณัฐ แปMนวงษ�
62022001814 นายวรายุทธ แสงสวิทย�
62022001815 นางสาวธนพร อินทร�อารีย�
62022001816 นางสาวนิภาภรณ� ป<Xนเกตุ
62022001817 นายฐิติพงษ� ถึงสุข
62022001818 นางสาวนิตยา จันแดง
62022001819 นายกฤษณะ พวงอร!าม
62022001820 นางสาวกัลยา โอกาศ
62022001821 นายสุเมธ พานิชวงษ�
62022001822 นายนพพงษ� นาคลําภา
62022001823 นายรุ!งกิต เม!าทับ
62022001824 นางสาววิภาวรรณ โสมสุด
62022001825 นายอมรเทพ บุญจิตต�
62022001826 นางสาววรวิภา ทิมณีวรรณ�
62022001827 นางสาวสุภาวิตรา กระตุดเงิน
62022001828 จ!าตรีฤทธิชัย สาอ!อน
62022001829 นางสาวรสสุคนธ� ทองนก
62022001830 นายจิรพันธ� ลือพันธ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001831 นางสาวพัณณิตา ตันติวงศ�
62022001832 นางสาวบุษรา สมปาน
62022001833 นางสาวป<ทมาพร ตันเต
62022001834 นายคมสันต� วิจารณ�ปรีชา
62022001835 นางสาวศิริพร สิมมา
62022001836 นางสาวพัชรา ชมภู
62022001837 นางสาวสิริยา ทองนิล
62022001838 นายทวีศักด์ิ ตุ!นทิม
62022001839 นางสาวบุศยรินทร� ธฤตวิวัฒน�ชัย
62022001840 นายสมรัก ประสพสุข
62022001841 นางสาวเรมิกา เต็มพรรณ
62022001842 นางสาวเก็บพลอย ดีแสน
62022001843 นายสันติสุข ฟMาสวรรค�ยินดี
62022001844 นายพรชัย รามวงค�
62022001845 นางสาวอุษา พลอยสุกใส
62022001846 นางสาวนิโลบล ภักดีศุภผล
62022001847 นางสาวตวงทอง ปริรัตน�
62022001848 นางสาวจีระนันท� ศรีสวัสด์ิ
62022001849 นายชุติพนธ� เดชเดชะ
62022001850 นางสาววราลี เพ็งศรี
62022001851 นายชาญวิทย� ธุตาสิทธ์ิ
62022001852 นางสาวสาธิยา ผิวผ!อง
62022001853 นายธนาวัฒน� มากบุญ
62022001854 นายเจตรินทร� ด:วงมา
62022001855 นางสาวจริยา ยืนยง
62022001856 นางสาวพัชรี สังข�วิเศษ
62022001857 นางสาวรวิสรา วิชิตอนุรักษ�คีรี
62022001858 นางสาวฉัตฑริกา กฤษณาลักษณ�
62022001859 นางสาวนันทนา ส:มอ่ํา
62022001860 นางสาวแก:วตา นิลาพันธ�

หน:า 62 จาก 149          



เลขประจําตัวสอบ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001861 นางสาววรรณพร นันตCะเสน
62022001862 นางสาวอมรรัตน� โททะมัน
62022001863 นางสาววิภารัตน� แสงเงิน
62022001864 นายชายภูมิ เปR?ยมทรัพย�
62022001865 นางสาวป<ทมวัน กันเกตุ
62022001866 นายสุนทร เนตรวงศ�
62022001867 นางสาวสุภัสรา แมลงภู!
62022001868 นางสาวกนกวรรณ มีฤทธ์ิ
62022001869 นางสาวลดาวัลย� ผาสุข
62022001870 นายฤทธิชัย สาครเจริญ
62022001871 นางสาวขวัญรักษ� ธนูบรรพ�
62022001872 นางสาวอาภาวรรณ สุวรรณกนิษฐ�
62022001873 นางสาวพัณณิตา คําดี
62022001874 นายจิรภาส รักวิโรจน�สุข
62022001875 นายธเนศพล เถ่ือนยัง
62022001876 นางสาวนิภาพร แสงทอง
62022001877 นางสาวอังสุมาลี แก:วกระจ!าง
62022001878 นายกิตติศักด์ิ ปาณะศรี
62022001879 นายภาคภูมิ ดิษาภิรมย�
62022001880 นางสาวชาลิสา โมกสกุล
62022001881 นางสาวสมัญญา พาดี
62022001882 นายเสกสรรค� ประทีปแก:ว
62022001883 นางสาวเนตรนภา ยะคะเสม
62022001884 นายอธิป แก:วมงคล
62022001885 นายศศิพล ศรีภูมิ
62022001886 นายวิวัฒน� จันทร�ประทักษ�
62022001887 นายวิษณุ ดีมอญ
62022001888 นางสาวจีรภา อังคะเว
62022001889 นางษีสิริพัสษร พรมโคตร
62022001890 นางสาวนฤมล เหลืองอ!อน
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001891 นางสาวสาลินี สุรมนต�
62022001892 นายจิรภัทร เมทินีมงคล
62022001893 นางสาวสุมาลี โตCะอาดํา
62022001894 นางสาววรวรรณ ใจดี
62022001895 นางสาวกัณฐิกา อะปะมาตร�
62022001896 นายภูวนัย จันคํา
62022001897 นายวันเฉลิม บุนนาค
62022001898 นางสาวนรีรัตน� สายหอม
62022001899 นางสาวงามจิต แย:มบาง
62022001900 นางสาวสุวิภา ส!งเส็น
62022001901 นางสาววรรธนา แผนกทาน
62022001902 นางสาวสาวิตรี แซ!เล:า
62022001903 นางสาวธนัญญาภรณ� จันทร�ประสิทธ์ิ
62022001904 นางสาวฐิติภา ธรรมชัย
62022001905 นายทิวากร อินทรประสิทธ์ิ
62022001906 นายบวร จันทร�หอกลอง
62022001907 นายเกียรติศักด์ิ ทองแบน
62022001908 นายปรัชญา พาบุตร
62022001909 นางสาวสกาวรัตน� มาลัยล:อม
62022001910 นางสาวญาณิชศา วงษ�อินทร�จันทร�
62022001911 นางสาวดวงพร ลีระวีเกียรติ
62022001912 นางวิมลสิริ สุขอิ่ม
62022001913 นางสาวสุดารัตน� รื่นเพียร
62022001914 นายธานุวัตร อ!อนหวาน
62022001915 นางสาวพรพรรณ ไตรภาค
62022001916 นางสาวพัชรินทร� ธรรมลี
62022001917 นายณัฐภัทร สอนภู
62022001918 นายสุริยา ฉายแก:ว
62022001919 นายป<ญญากรณ� ขุนศรี
62022001920 นางสาวกมลชนก ทิมให:ผล

หน:า 64 จาก 149          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001921 นางสาวยุภาพรรณ สีระคาม
62022001922 นายอภิวัฒน� จ๋ิวสายแจ!ม
62022001923 ว!าที่ร:อยตรีหญิงกัญจน�ณัฏฐ� เมืองยม
62022001924 นายพงศ�พศุตม� ซุ!นสุวรรณ
62022001925 นางสาวพรพรรณ กรัดกระยาง
62022001926 นายอนุภัทร ผลอินทร�
62022001927 นางสาววรุณพร เหมือนเพ็ชร�
62022001928 นางสาววิชชุดา อ!อนคํา
62022001929 นายสามารถ เรืองศรี
62022001930 นายวรรณชนะ แตงอ!อน
62022001931 นางสาวนฤมล ภู!บําเพ็ญ
62022001932 นางสาวภัคจิรา วันทา
62022001933 นางสาววรรณพร มาลัยทอง
62022001934 นางสาวพฤกษา บุญสิงห�
62022001935 นางสาวสุดารัตน� รุ!งเรือง
62022001936 นายนฤพนธ� แย:มโชติ
62022001937 นายพิทยาธร พิบูลย�สวัสด์ิ
62022001938 นางสาวนันตพร วงษ�ทองดี
62022001939 นายนราวิชญ� ชาติทอง
62022001940 นายพีระพัฒน� เพียรธัญกรณ�
62022001941 นางสาวสุธาสินี จันทร�อ!อน
62022001942 นางสาวประทุมทิพย� โพธิสุวรรณ
62022001943 นายกิตติชัย แฟงเอม
62022001944 นายวันเผด็จ เกตุวิบูลย�
62022001945 นายธีรพัฒน� ประดับการ
62022001946 นางสาวรัตนาภรณ� ห!านวิไล
62022001947 นายพิษณุ เตWทิ
62022001948 นายมาวิน ทระรินทร�
62022001949 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�มณี
62022001950 นางสาวสุชาดา บุญเพ่ิม
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001951 นางสาวลักษิกา อัมพุธ
62022001952 นายทัศนพล ศรีไชย
62022001953 นางสาวเจนจิรา สุขประเสริฐ
62022001954 นายสัญชัย ธุรี
62022001955 นางสาวจิตรา บุญรักษา
62022001956 นายนคร เอี่ยมสอาด
62022001957 นายพงศธร อ!อนท:วม
62022001958 นายอณวรรต บัวบุตร
62022001959 นายอภิรักษ� สุขศิริ
62022001960 นายวรรณปOโต พรหมมินทร�
62022001961 นางสาวเจนจิรา กลมเกลียว
62022001962 นางสาวชฎาภา สดงาม
62022001963 นางสาวจุฑามาศ จันทร�สุยะ
62022001964 นายวชิรวิทย� สร:อยพราย
62022001965 นายอติวิชญ� เหล!าขวัญสถิตย�
62022001966 นางสาวนุชจรีย� งามวิลัย
62022001967 นางสาววรรณพร สุวรรณโชติ
62022001968 นางสาวบุษบา ประทุมมินทร�
62022001969 นางสาวธารารัตน� ยอดมีกลิ่น
62022001970  !ว!าที่ ร.ต.ภานุวัฒน� ภาคลาภ
62022001971 นางสาวสุนิสา เอื้อวัทนาคูณ
62022001972 นางสาวประภัสสร ชมพูพาน
62022001973 นางสาวณุธิตา โพงไชยราช
62022001974 นางสาวนงลักษณ� กําแพงจันทร�
62022001975 นายชิงชัย เหมือนแก:ว
62022001976 นางสาวสุฑาทิพย� พิสันเทียะ
62022001977 นายภาณุพงษ� อุดหล:า
62022001978 นายณัฐวุฒิ ภู!เงิน
62022001979 นายไพโรจน� คําภิโล
62022001980 นายธีรนัย ภูแซมแสง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022001981 นางสาวนิชนันท� โฉมเนตร
62022001982 นายณัฐพันธ� พงศ�วัฒนากร
62022001983 นายพีรวัฒน� สุขศิริ
62022001984 นางสาวเบญญาดา คล:ายทอง
62022001985 นางสาวสุดาพร สอนทอง
62022001986 นางสาวสุธินี ทรัพย�กุญชร
62022001987 นางสาววิภา แซ!หลิ่ว
62022001988 นางวรรณวิษา โพธ์ิเย็น
62022001989 นายธนา ชั่งจีน
62022001990 นางสาวอลิสา วงษ�กระแสร�
62022001991 นายป<ณณวิชญ� สีพุก
62022001992 นายธํารงค�ศักด์ิ ภู!เหมา
62022001993 นางสาวนิพิชฌม�ชา ณัฏฐ�อิระ
62022001994 นางสาวพีรดา พรมจันทึก
62022001995 นางสาวอาทิตยา สนธิพงษ�
62022001996 นางสาวกุลธิดา วายาโม
62022001997 นางสาวบุษกร ทองน:อย
62022001998 นางสาววนิดา อึ่งน:อย
62022001999 นายกิตติณัฏฐ� วรรณวงษ�
62022002000 นางสาววิจิตรา ถาระสา
62022002001 นางสาวณัฐกานต� ครุฑคม
62022002002 นายรวิพล ดอกมะสังข�
62022002003 นางสาวมธุรส แดงสมุทร
62022002004 นายศุภมิตร หอยสังข�
62022002005 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูแช!มโชติ
62022002006 นางนัยนันท� อินทชัย
62022002007 นางสาวณัฐวรรณ แย:มเกษร
62022002008 นางสาวศุภัสสร บุญยะใบ
62022002009 นางสาวกัสมา จันทร�ขาว
62022002010 นางสาวศุภมาส โคตรภูเขียว
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002011 นางธมลวรรณ เย็นเกษม
62022002012 นางสาวณัฐกุล ภู!ขวัญ
62022002013 นายพัฐสิทธ์ิ ปOยะสิงห�
62022002014 นางสาวจันทิมา สัตย�สูง
62022002015 นางสาวชนิภรณ� แสงวัชรสุนทร
62022002016 นางสาวชญานิศ อ!วมจินดา
62022002017 นางสาวปวีณ�กร ทรัพย�วิศาลกุล
62022002018 นางสาวชุติมา ดีละม:าย
62022002019 นางสาวอุไรพร สว!างทุกข�
62022002020 นางสาวภัทรกันย� บุญสม
62022002021 นางสาวสุดารัตน� รวดทอง
62022002022 นางสาวสุภาพร การสมทบ
62022002023 นางสาวถิราภรณ� โพธ์ิพันธ�
62022002024 นางสาวนัชชา แย:มกลีบ
62022002025 นางสาวจีรนันท� ศรีธํารงค�
62022002026 นายสิทธิโชติ คงคามี
62022002027 นางสาววิเรืองรอง แสงวันทอง
62022002028 นายนิสิต แตงศรี
62022002029 นางสาวนิธินารถ อารีย�
62022002030 นางสาวรัตนฎา อู!ทอง
62022002031 นางสาวชุติมา พูลสวัสด์ิ
62022002032 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวนาฝMาย
62022002033 นายณัฐพล มากพันธ�
62022002034 นางสาวลัดดา จันทร�พุ!ม
62022002035 นางสาวธิดารัตน� เลาหพัชรินทร�
62022002036 นางสาวพิกุล คงสมยุทธ
62022002037 นางโสธญา เชื้อกสิการ
62022002038 นายกฤษฎา สิงหาภู
62022002039 นางอารีลักษณ� อ:นสกุล
62022002040 นางสาวป<ทมา บัวเพ็ชร�
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62022002041 นางสาวโสภาพรรณ ทาเอื้อ
62022002042 นายธะวัชชัย พิมายกลาง
62022002043 นางสาวกรทิพย� บรรจงพินิจ
62022002044 นางสาวจุฑาวรรณ สมสวย
62022002045 นายณัฐวุฒิ เต็มคําพร
62022002046 นางชัชฎาภา สื่อกลาง
62022002047 นายกิตติพงษ� กาสุวรรณ�
62022002048 นางสาวสายทอง พานทอง
62022002049 นายพงศกร เพชรสมัย
62022002050 นางสาวนิภาพร เปR?ยมสุข
62022002051 นายศรัณย�ปรัชญ� วรคันท�
62022002052 นายธนิษฐ� โพธ์ิทอง
62022002053 นางสาวจันทิมา อ่ําพงษ�
62022002054 นายณัฐพล พลายย้ิม
62022002055 นายจักรตุพล ทองสุข
62022002056 นางสาววิภาภรณ� ถาวร
62022002057 นางสาวสิรินยา เขียวพันธุ�
62022002058 นางสาววรรษมน ศิริวงศ�
62022002059 นางสาวมลฤดี พลายละหาร
62022002060 นางสาวศศิณา แสงสุริยวงษ�
62022002061 นางสาวมลฑาทิพย� อัคคีโรจน�
62022002062 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณโถง
62022002063 นายรัตนะ พันธ�ศุภผล
62022002064 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทนันชัย
62022002065 นางสาวอารยา โภคาพานิชย�
62022002066 นายสราวุฒิ สาดจุ:ย
62022002067 นางสาวอํานวยพร อยู!เปR?ยม
62022002068 นางสาวธนพร เอี่ยมประเสริฐ
62022002069 นายทรงสิทธ์ิ บุญแท:
62022002070 นางสาวทะเบียนรัก เข่ือนใจ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002071 นางสาวสุชาดา รื่นภาค
62022002072 นางสาวสุวิภา สายบุญมา
62022002073 นางสาวสุวรรณรัตน� น:อยเปลี่ยน
62022002074 นางสาวศิริกัญญา ไหลงาม
62022002075 นางสาวศิรัญญา เฉลิมฤกษ�
62022002076 นางสาวปภาวดี คํางาม
62022002077 นางสาวสุนิษา ชีวะรัตน�
62022002078 นายภูชิต ชาวสมุน
62022002079 นางสาวทิพวัลย� ปะระชาติ
62022002080 นางสาวธนัญญา มะกรูดอินทร�
62022002081 นางสาวปรียา บุญมาก
62022002082 นางสาวอุทัยวรรณ กลิ่นสุคนธ�
62022002083 นางสาวพักตร�พริ้ง สิมมา
62022002084 นางสาวศศิวิมล กุกสันเทียะ
62022002085 นางสาวเยาวลักษณ� กุลประดิษฐ�
62022002086 นายญาณวุฒิ ศรีวิศวเวทย�
62022002087 นายอําพล โค:วสุวรรณ�
62022002088 นายชัยพร โพธ์ิพืช
62022002089 นางสาวนฤมล แก!นไถ
62022002090 นางสาวพรวิภา ทองเหลือง
62022002091 นางสาวมุฑิตา มณีจินตนา
62022002092 นางสาวอินทิรา อินทร�น:อย
62022002093 นายชัยวัฒน� มหาพรหม
62022002094 นางสาวป<ณฐิสา ไกรเภา
62022002095 นางสาวจรรยา บุญไล:
62022002096 นายสุนทร ประภาวิทย�
62022002097 นางสาวพัชรี เกล็ดนิ่ม
62022002098 นายสุทธิพงศ� ชัยประภา
62022002099 นางสาวรพีพัฒน� วิชะยะวงศ�
62022002100 นางสาวพัฒน�นรี ว!องอารีย�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002101 นางสาวฐิภาวรรณ สุภาพร
62022002102 นางสาววนันต�ภัทร แก:วจีน
62022002103 นายทรงเกียรติ พระลับรักษา
62022002104 นางสาวฐานิต หอทับทิม
62022002105 นายรัชภูมิ ไทยสันทัด
62022002106 นายนิทัศน� เมืองสุวรรณ�
62022002107 นางสาวน้ําอ:อย สลับสี
62022002108 นายทัศน�พงษ� ผ!องโสภณ
62022002109 นางสาวอมรรัตน� เพ่ิมวิชา
62022002110 นางสาวสุปาณี ชูชิต
62022002111 นางสาวสุพัตรา แสงสินธุ�ชัย
62022002112 นางสาวกําไร คงแสงชู
62022002113 นายชยุต ทองเลิศ
62022002114 นายพัชรากร รวบยอด
62022002115 นายทวีบุญ การพัฒนาไพร
62022002116 นายณัฐภัทร พลเจียก
62022002117 นางสาวอุษารัตน� เปR?ยมดี
62022002118 นางสาวธิดาทิพย� แก:วศรี
62022002119 นายวรพจน� ทองคําสุก
62022002120 นายณัฐวัฒน� บุญแต:ม
62022002121 นายวรวุฒิ จิรภิญโญกุล
62022002122 นายวรวัฒน� ตนะทิพย�
62022002123 นางสาวภัสรา ทรัพย�ประเสริฐ
62022002124 นายนิพนธ� ภูผล
62022002125 นางสาวโชติกา คุ:มไพรี
62022002126 นางสาวสิริจรรยา แสนสีมมา
62022002127 นายภาศวรณ� คุณกมุต
62022002128 นายณัฐฐวัฒน� คุ:มปรี
62022002129 นายนริศรันดร� ช!วยราชการ
62022002130 นายอนิวัต สกุลทอง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002131 นางสาวกมลทา อุตสาหะ
62022002132 นางสาวณัฐกานต� นาคเอี่ยม
62022002133 นายกฤษณะ สุขสนอง
62022002134 นายศุภชัย เต!าทอง
62022002135 นางสาวมาริษา คาวี
62022002136 นายวศิน ช!างทอง
62022002137 นางสาวจามรี ศรีบรรเทา
62022002138 ว!าที่ ร.ต.หญิงสุทธิลักษณ� คําเครือ
62022002139 นางสาวดวงตะวัน จันทร�มณี
62022002140 นางสาวนาริน เติมแก:ว
62022002141 นายมังกร แก:วทราย
62022002142 นางสาวสุธาลินี ปาลวัฒน�
62022002143 นายรุ!งโรจน� ลัดดา
62022002144 นางสาวสาวิตรี ศรีบุญคง
62022002145 นางสาวอรนุช แสงทอง
62022002146 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ไพจิตร
62022002147 นายจิรพงศ� อินประสิทธ์ิ
62022002148 นายธวัชชัย มีทองคํา
62022002149 นางสาวทัศนาวดี บรรทัดเที่ยง
62022002150 นางสาวรุจิรา โพธ์ิสุ!ม
62022002151 นางสาววิกันดา แสงผา
62022002152 นายมนตรี ศูนย�สิทธ์ิ
62022002153 นางสาวสาวิตรี นุชประไพ
62022002154 นางสาวยุพารัตน� ชาชํานาญ
62022002155 นางสาวสุพัตรา บุตรน:อย
62022002156 ว!าที่ ร.ต.ณัฐพล กลัดสุข
62022002157 นายกรวิรุฬห� ธาราเสาวรภย�
62022002158 นางสาวจีรนันท� แก:วคง
62022002159 นายวรภัทร� หรั่งแพ
62022002160 นางสาวนิตยาภรณ� บุญตา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002161 นางสาวจุฑามาศ พรหมประดิษฐ�
62022002162 นางสาวชุติมา ชัยบุญ
62022002163 นายธนาวัฒน� พูลสวัสด์ิ
62022002164 นางสาวรุ:งทิวา ดวงมาลา
62022002165 นางสาวธิดารัตน� กังวล
62022002166 นายสุทธิชัย โตน:อย
62022002167 นางสาวสาธวี คงรัตน�
62022002168 นางสาวณัฐนันท� จงพิสัย
62022002169 นางสาวณฐมน ชํานาญกุล
62022002170 นางสาวเจริญพร สมบูรณ�
62022002171 นายธนวัฒน� บุตรสิงห�
62022002172 นางสาวกานต�พิชชา โตย่ิง
62022002173 นายป<ญญา กล่ําชัย
62022002174 นายณรงค�ศักด์ิ สีดา
62022002175 นางสาวแก:วกานดา สืบสิงคาล
62022002176 นางสาวจิตติมา พูลคุ:ม
62022002177 นางสาวรัชนก ช!อชัยพฤกษ�
62022002178 นางสาววรรณภา คํางาม
62022002179 นางสาวนิศากร กอนแก:ว
62022002180 นางสาวสุทธิกานต� ไชยชมภู
62022002181 นางสาวนารินทร� บุญทา
62022002182 นางรัตนาวดี เติมสายทอง
62022002183 นายวันชัย พิรอดรัตน�
62022002184 นางสาวอนุสรา ฉิมพัด
62022002185 นางสาววิภาวี เตCะวงษ�
62022002186 นายภัทระศิริ เซ็งหลี
62022002187 นายชานนท� เรือนจันทร�
62022002188 นางสาวกุสุมาลย� อ!างสมิงค�
62022002189 นางสาวกาญจนา ปMอมสนาม
62022002190 นางสาวอรุโณทัย สารเถ่ือนแก:ว
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002191 นายทักษิณ คุ:มย้ิม
62022002192 นายสุวัฒน� สําเร็จพร
62022002193 นางสาวศุภนุช สินปรุ
62022002194 นายสุริยพงศ� ทองคํา
62022002195 นางสาวปาริฉัตร คูณขุนทด
62022002196 นางสาวอนุสรา ปOตาวงษ�
62022002197 นายกิตติพัฒน� เทียนทอง
62022002198 นางสาวผาณิต ทองทิพย�
62022002199 นายมณเฑียร ศรีสุวรรณ�
62022002200 นายวุฒิชัย โพธ์ิทัย
62022002201 นายกัณนสิทธ์ิ บุญขวัญ
62022002202 นายสุธี เปรมปรีด์ิ
62022002203 นางสาวศิริวรรณ ไป[สกุล
62022002204 นางสาวปริยากร ย่ิงมหาศาล
62022002205 นางสาวศิรินภา คงผาสุข
62022002206 นางสาวระพีวรรณ จันทะชัย
62022002207 นายภูวดิษฐ� ธัญญโชติอนันท�
62022002208 นางสาวพลอยไพลิน บุญวงค�
62022002209 นางสาวสุมาลี กองแก:ว
62022002210 นางสาวชุติกาญจน� เชื้อชวด
62022002211 นายภูวเดช สีสว!าง
62022002212 นางสาวลักขณา นุ!มดี
62022002213 นางสาวพรนิภา หม่ืนสงค�
62022002214 นางสาวสุนทรี ฉายดี
62022002215 นางสาวกรวิการ� ดวงสุภา
62022002216 นางสาวปOยนุช เขียวสุภาพ
62022002217 นายวีรนัฐ เหล็มนุ:ย
62022002218 นายอิทธิศักด์ิ ข:องเก่ียวพันธ�
62022002219 นางสาวขวัญฤทัย แก:วสีหมอก
62022002220 นางสาวปาวรินทร� อยู!คง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002221 นางสาวอาทิตยา กระต!ายทอง
62022002222 นางสาวเจนจิรา ชมบุตร
62022002223 นายรณภูมิ เกิดสุข
62022002224 นางสาวกมลทิพย� ปานเนียม
62022002225 นางสาวศิริพร สุขศรีทอง
62022002226 นางสาวสตรีรัตน� สุภจิตร
62022002227 นายชัยณรงค� ขําวงษ�
62022002228 นางสาวยลดา อินสนธ์ิ
62022002229 นางสาวธนาลัย ดีมี
62022002230 นางสาววิภาดา พันธ�ดี
62022002231 นายวันเฉลิม เกษวิทย�
62022002232 นายวรัญ\ู ไชยกาญจน�
62022002233 นางสาวนารีรัตน� เพชรพ!วงพันธุ�
62022002234 นางสาวอรทัย สดใส
62022002235 นางสาววิภวานี รอดหลง
62022002236 นายกมล แก:วการไถ
62022002237 นางสาวฐิติพร สีสัน
62022002238 นางสาวธิดารัตน� บัญชาธร
62022002239 นายปณิธิ ขาวเน
62022002240 นายอิศรา สาวัง
62022002241 นางสาวชญานิตย� วิชานา
62022002242 นางสาวชิดชนก ชาติแก:ว
62022002243 นายทนงศักด์ิ บํารุงพานิชย�
62022002244 นางสาวธนาภา บัวทอง
62022002245 นางสาวศุภมาศ ขันทอง
62022002246 นางสาวเพชรรัตน� แผ!นทอง
62022002247 นางสาวธันยกร แสงจันทร�
62022002248 นายครรชิต สุขีรัตน�
62022002249 นางสาวสมทรง หนูวรรณะ
62022002250 นางสาวพันพณาพร พันเพ็ชร�
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62022002251 นายจักรภพ นิลสนธิ
62022002252 นายพัฒนศักด์ิ ภู!นาค
62022002253 นางสาวสโรชา แจ:งใบ
62022002254 นางสาวสุกัญญา ธรรมนู
62022002255 นางสาวภัทรนันท� ชมภูหอม
62022002256 นางสาวสุมาลี ยินดีธีป
62022002257 นายภาณุวัฒน� ศิริพิทยาไพศาล
62022002258 นางสาวสุนิดา ยอดตา
62022002259 นายทรงพล ช!อดอกรัก
62022002260 นายกฤตกร แก:วธรรม
62022002261 นางสาวปภาวรินท� ดีวิญญา
62022002262 นายศุทธิวัจน� ทองก:อน
62022002263 นางสาวศิริพร กิจจา
62022002264 นางสาวกรรณิการ� เรืองผล
62022002265 นางสาวนวพร ภูสมที
62022002266 นายธัญญชัย สังสีแก:ว
62022002267 นางสาวสิริรักษ� จําเนียรพรม
62022002268 นางสาวธัญญามาศ ธนโพธ์ิ
62022002269 นายจักรกฤษณ� แก!นทรัพย�
62022002270 นางสาวกุลรดา พันธุ�ม่ัน
62022002271 นางปราณิศา ประดับทอง
62022002272 นางสาวบัณฑิตา อูปแก:ว
62022002273 นางสาวนฤมล สุขฉํ่า
62022002274 นายจิรพงศ� ยากองโค
62022002275 นายณัฐพล ดอกไม:ขาว
62022002276 นายปOยะพงษ� คชาไพร
62022002277 นางสาวแพรวนภา พวกอิ่ม
62022002278 นางสาววรรณศิริ พรมสูตร
62022002279 นางสาวบุษบา ภูมีศรี
62022002280 นางสาวสุพรรษา น:อยแก:ว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002281 นางสาวปริษา วรบุญชัยเดช
62022002282 นางสาวศศิวิมล ขันธลักษณา
62022002283 นางสาวเสาวลักษณ� เพ่ิมภาค
62022002284 นายกฤตเมธ น:อยคํา
62022002285 นายชาติชาย ลอยเมฆ
62022002286 นายกิตติทัต รุ!งเรืองฤทธ์ิ
62022002287 นางสาวชลธิชา นิยมศิลป1ชัย
62022002288 นายธานินทร� มงคลมิตร�
62022002289 นายณัฐวัฒน� จาดจร
62022002290 นางสาวอัจฉรา วระโท
62022002291 นายสุเมธ ชูรส
62022002292 นายธีรนันท� งูทิพย�
62022002293 นางสาวจุฑามาศ แสงสุวรรณ
62022002294 นายพงศ�ประพันธ� ชิตชาญชัย
62022002295 นายพงศธร สีม!วง
62022002296 นางสาวศศิธร กระจ!างรูป
62022002297 นายภูวนนท� แพงมี
62022002298 นางสาวอรัญญา บุญมาใส
62022002299 นางสาววิมลฉัตร ฤกษ�นาวี
62022002300 นางสาวประณิตา ไทยเที่ยง
62022002301 นางสาวศิริวิมล เคียงมะโน
62022002302 นางสาวพิริยา เทพหินลัพ
62022002303 นางสาวอนัญญา มูลคํา
62022002304 นายบุรินทร� เพชรภิเษกสิทธ์ิ
62022002305 นางสาวจิราพร เดชแก:ว
62022002306 นางสาวสุธิดา สายเสมา
62022002307 นางสาวศศินิภา ใจแสน
62022002308 นางสาวเพียงฤทัย แสนสุภา
62022002309 นางสาวกาญจนา ศิริชาติ
62022002310 นางสาวศิริลักษณ� ด:วงวิเศษ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002311 นางสาวชไมพร โกยทา
62022002312 นางสาวชุติมา หงษ�ทอง
62022002313 นางสาวพเยาว� พรประดับ
62022002314 นายสราวุธ ราศรี
62022002315 นายชูเกียรต์ิ ชลีย�วจีพร
62022002316 นางสาวนารีรัตน� อยู!พุ!มพฤกษ�
62022002317 นางสาวนัดดา คํามี
62022002318 นายณัฐพล สาทอง
62022002319 นายณัฐพงศ� สว!างกุล
62022002320 นางสาวกมลวรรณ บุญชู
62022002321 นายอานนท� คณฑา
62022002322 นางสาวนภัสสร รวมเจริญ
62022002323 นายศุภชัย คําเคน
62022002324 นางสาวสุกัญญา เจริญเกษ
62022002325 นายประสิทธ์ิ จันทรหอม
62022002326 นายศรีภูมิ สืบสงัด
62022002327 นางสาววันณา นินขัง
62022002328 นายสุพจน� สุขโข
62022002329 นางสาวอภัสรา งามสอาด
62022002330 นางสาวนพาพร โพธ์ิทอง
62022002331 นายมงคล การภักดี
62022002332 นายสุรวิช อินถา
62022002333 นายปฏิพัทธ� แสงสุดจิตร
62022002334 นายเพชรทอง โกทา
62022002335 นางสาวเพ็ญศิริ หนูนิล
62022002336 นายเจตนรินทร� สิงห�โตทอง
62022002337 นางสาวศรีนวล สกุลณี
62022002338 นายอดิศักด์ิ สุขสม
62022002339 นายจักรพงศ� ยอดคํา
62022002340 นางสาวอนิสา สมพันธ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002341 นายพงศกร รูปฉาย
62022002342 นายจิระพงศ� จําเริญรุ!งทรัพย�
62022002343 นางสาวจารุวรรณ ทองกลม
62022002344 นางสาวนิตยา ศิริโยธา
62022002345 นางสาวอารีรัตน� ธูปศิริ
62022002346 นางสาวณัฐธภา บุญนาค
62022002347 นางอารีรัตน� สร:อยเกลียว
62022002348 นางสาวอารีย� กุลอึ้ง
62022002349 นางสาววาสนา โชคดําเนิน
62022002350 นางสาวชญานิษฐ� สุวรรณกนิษฐ�
62022002351 นายปริญญา นาคบัว
62022002352 นายชญานนท� หวังวีระ
62022002353 นางสาวจิราพร หวังกุศล
62022002354 นางสาวอัญชิสา น้ําเพชร
62022002355 นางสาวนพรัตน� อินทรีย�
62022002356 นางสาวอาริษา ช!วงโชติ
62022002357 นางสาวศิริรัตน� ปุยอCอก
62022002358 นางสาวพรทิพย� สอนธรรม
62022002359 นายวุฒิพงษ� ไวสันเทียะ
62022002360 นายคชศร ศรีหาบุตร
62022002361 นายชานนท� ศรีสวัสด์ิ
62022002362 นางสาวศรีวรรณ อ:นสกุล
62022002363 นางสาวธนาภา จุฬมุสิก
62022002364 นางสาวยลดา กลิ่นมณฑา
62022002365 นางสาวสุชาวดี สุวรรณะรุจิ
62022002366 นายเฉลิม อุดมจันทร�
62022002367 นางสาวสโรชา เทียนชัย
62022002368 นางสาวชฎาพร สุขกรินทร�
62022002369 นายตุลากร วัฒนพันธุ�
62022002370 นายวิชชากร ภคภูหิรัญ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002371 นางสาวแพรวพรรณ พัชรดิลกวิลาศ
62022002372 นายสมชัย ด:วงทิม
62022002373 นางสาวลัดดา วงษ�น:อยศรี
62022002374 นางสาวอมรรัตน� สุขสามดาว
62022002375 นางสาวนพัตสร ห:วงทรัพย�
62022002376 นายจักรกฤษ หลําฤทธ์ิ
62022002377 นางสาวปนัดดา เทียนสี
62022002378 นางสาวนริสา บุญญเขตร�
62022002379 นายนาตพล มณีอินทร�
62022002380 นายสาธิต ทองแก:วไพบูลย�
62022002381 นางสาววิภาดา สระพวงภู!
62022002382 นายพัฒรศักด์ิ ชาติกูล
62022002383 นางสาวสุรีรัตน� ทองศรี
62022002384 นางสาวสาธิยา สนั่นเวียง
62022002385 นายวัชรินทร� สุธาธรรม
62022002386 นางสาวปาณิสรา กล่ํารัศมี
62022002387 นายพิทยา เนตรนิล
62022002388 นางสาวภูภิณภรรณ แสงสว!าง
62022002389 นางสาวศศิภา แวนวน
62022002390 นางสาวอุษณีย� ใจตรงกล:า
62022002391 นายวัชรินทร� ขันธศักด์ิ
62022002392 นางสาวสุวิมล เปรมปรีด์ิ
62022002393 นางสาวสุภาพร อินทร�ภู!
62022002394 นางสาวเกษมณี สืบสาย
62022002395 นายฐาป<ตย� สังข�ทอง
62022002396 นางสาววนิดา แก:วทองแสน
62022002397 นางสาวชิดชนก แขขุนทด
62022002398 นางสาวณัฐิมา แก:วกมล
62022002399 นายจิรัฎฐ� แสงระยับ
62022002400 นางสาวธนพร ฉวีจันทร�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002401 นายพรชัย สุทธิพงษ�
62022002402 นายรวมพร โพธ์ิเพชร�
62022002403 นายภาณุพงศ� ขันทะสีมา
62022002404 นางสาวจิระประภา ผลชล
62022002405 นางสาวสาวิตรี ศรีทอง
62022002406 นายอัฐสะนัย พิมาทัย
62022002407 นายอภิชาติ อ!วมสิกรณ�
62022002408 นายอภิวัฒน� ศรีประสิทธ์ิ
62022002409 นายธีรพงษ� เอี่ยมพุ!ม
62022002410 นายทวีศักด์ิ ทองเปรม
62022002411 นายธนกร มงคลฐานิต
62022002412 นางสาวบุญประเสริฐ อ!อนคํา
62022002413 นางสาวนิตยา เกตุมุต
62022002414 นางสาวณิชารัศม� บุญพรหม
62022002415 นางสาวกุศลิน ทรายเพชร
62022002416 นางสาวสุกัลยา สาเอี่ยม
62022002417 นางสาวกนกพร โพธ์ิระย:า
62022002418 นางสาวชลิดา โลหะเวช
62022002419 นายทรงพล ดํานิล
62022002420 นายประสิทธิชัย การเจนจิตร�
62022002421 นายอนุชา เพ็ชรคุ:ม
62022002422 นายคฑาวุธ เถิงคําดี
62022002423 นายสรวิศ เบ็ญจลักษณ�
62022002424 นางสาวศิริรัตร� ถีระแก:ว
62022002425 นางสาวจุฑารัตน� ต!ายก:อนทอง
62022002426 นางสาวป<ญจวรรณ องครักษ�
62022002427 นายวสุรัตน� ริศตะ
62022002428 นางสาวศุภากร สู!ทรัพย�
62022002429 นายจิณณวัตน� พัฒศรี
62022002430 นางสาววราลักษณ� วุฒิ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002431 นางสาวปาลิน เพ็งศรี
62022002432 นายนันทวัฒน� พุชพงษ�
62022002433 นางสาวณัฐกานต� พันธุ�เขียน
62022002434 นางสาวสุภัทรา อินทพันธ�
62022002435 นางสาวพรพรรณ ไพโรจน�
62022002436 นายภานุ ตันติวุฒิ
62022002437 นายเสกสรร พุ!มย้ิม
62022002438 นางสาวภัสน�ธนมน สีทัด
62022002439 นายณัฐภพ หุตะวัฒนะ
62022002440 นางสาวจิราวรรณ มณีเนียม
62022002441 นางสาวศิรินันท� ด:วงวาระ
62022002442 นางสาวกรุณาพร พูลด:วง
62022002443 นางนันทิดา จันทโชติ
62022002444 นางสาวกาญจนา วัฒนธรรม
62022002445 นางสาวจิดาภา เมืองจันทร�
62022002446 ว!าที่ร:อยตรีหญิงคชาภรณ� เอี่ยมสงคราม
62022002447 นางสาวศรัณยา บรรดาสุข
62022002448 นางสาวจิดาภา พงษ�ดี
62022002449 นายวรวัฒน� หม่ันดี
62022002450 นางสาวทิภากรณ� แก:วสาคร
62022002451 นางสาวศริษา จันทร�ตรี
62022002452 นางสาวปนัดดา จันเครื่อง
62022002453 นางสาวสุขิตา ศรีสมัย
62022002454 นางสาวอทิตยา ศิริล:วน
62022002455 นางสาวสโรชิน สกุลรัตน�
62022002456 นางสาวทิพรัตน� สว!างศรี
62022002457 นายกรพรหม ครุธหอม
62022002458 นายกรกฎ ปOนใจ
62022002459 นางสาวนภัสสร ถนอมจิตร
62022002460 นายฉัตรชัย สวนสรา
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62022002461 นางสาวรัตน�ชนก ในแก:ว
62022002462 นางสาวธัญญลักษณ� คําหงษ�
62022002463 นายปOยะนัฐ เอมอยู!
62022002464 นางสาวนิราวัลย� ไชยวรรณ�
62022002465 นายฑิชากร ประทุมสุวรรณ
62022002466 นางสาวอภิสรา ทองฝรั่ง
62022002467 นายสุทธิพงศ� รังคดิลก
62022002468 นางสาวสาวิตรี ม!วงแปMน
62022002469 นางสาวกมลวรรณ บุญเพ็ชร�
62022002470 นางสาวธนิษฐา ทรัพย�เจริญ
62022002471 นายทัตพงศ� ใจประดิษฐ�
62022002472 นายอนันต� ผาไขย�
62022002473 นายกษิด์ิเดช เวียงวิเศษ
62022002474 นายสุรศักด์ิ พวงสาหร!าย
62022002475 นางสาวชนัญชิดา กาญจนลักษณ�
62022002476 นางสาววัชชิราภรณ� เกิดเอี่ยม
62022002477 นางสาวขวัญเรือน เถ่ือนอารีรักษ�
62022002478 นางสาวกานต�ธีญา ทองมี
62022002479 นายวาทิต เข่ือนเก:า
62022002480 นายศักด์ิสิทธ์ิ ประทุมพันธ�
62022002481 นางสาวกันยารัตน� ศิลรักษา
62022002482 นายพงศธร เกตแค
62022002483 นายสุนทร แนบจันอัด
62022002484 นายอดิศร พันธุ�เณร
62022002485 นางสาวมนต�นภา กํามเชียร
62022002486 นายชุติวัต ชุติสุชาติ
62022002487 นายอนุการ ตาจักร�
62022002488 นางสาวทิพวรรณ ขวัญเมือง
62022002489 นายโยชูวา ลาภสุรพรชัย
62022002490 นางสาวนวพร บุรีมาตร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002491 นางสาวจิรานัน ชนะภัย
62022002492 นางสาวลาวัลย� ขันติวงค�
62022002493 นางสาวพิมพา จ่ันน:อย
62022002494 นางสาวนงลักษณ� เจริญผล
62022002495 นายพีรพัฒ ตระกูลอินทร�
62022002496 นางสาวอรวรรณ ขําขจร
62022002497 นางสาวธนิดา ตุรงค�เรือง
62022002498 นางสาวจิรัชญา ชัยอํานาจ
62022002499 นางสาวภัทรสุดา นาคชาวนา
62022002500 นางสาวทินมณี เขียวสนั่น
62022002501 นายธงไชย ผ!องบุรุษ
62022002502 นายภัทรพล ชัยศิริ
62022002503 นางบุณยนุช สังคะ
62022002504 นางสาวราชาวดี สุขประเสริฐ
62022002505 นายอธิป ประเสริฐกรรณ�
62022002506 นางสาวภิญญาพัชญ� สมิทธาพิพัฒน�
62022002507 นายระพีพงษ� ปรีประเสริฐ
62022002508 นางสาวรัญชริฎา เนตรวิจิตร
62022002509 นายปรัชญา เชยชม
62022002510 นายอนุวัตร เอมโอด
62022002511 นายวิทวัส เพ็งพ!วง
62022002512 นางสาวสุกัญญา ด:วงไทย
62022002513 นางสาวสุวรรณรัตน� ก:อนแข็ง
62022002514 นางวิภา วชิระสูตร
62022002515 นายทศพล จันทร�ผัดดี
62022002516 นายปุรเชษฐ� คงถาวร
62022002517 นางสาวพิมพ�ลภัส ยงการนา
62022002518 นางสาวสุกัญญา คํามงคล
62022002519 นางสาวดวงพร บ!อทองคํา
62022002520 นายอรรถพล ศรีวะลา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002521 นางสาวฉัตรทิพย� ดลราศรี
62022002522 นายพรรษกร สินธุ�ชัย
62022002523 นางสาวพาณีพรรณ ชาญเดช
62022002524 นางสาวณัฐิยา เก็มประโคน
62022002525 นางสาวสุภาพร กงจ๋ิว
62022002526 นางสาวอรพรรณ เบียงแล
62022002527 นายขวัญเมือง โนรีย�
62022002528 นายวศิน ขําขาว
62022002529 นายสันติ ทรัพย�ดี
62022002530 นางสาวรัตนา สาระเดช
62022002531 นางสาวกาญจนา ฉํ่าหลํา
62022002532 นางอังคณา จันทรสุคนธ�
62022002533 นางสาวพรพรรณ สุวรรณบาง
62022002534 นางสาวอภันตรี แสงอรุณ
62022002535 นางสาวพรพิมล รอดนวล
62022002536 นางสาววรลดา เพ็งเที่ยง
62022002537 นายจักรกฤษณ� พวงชะบา
62022002538 นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแจ:ง
62022002539 นางสาวกมลวรรณ เร!งรัตน�
62022002540 นางสาวอัฐชฏาพร ฤกษ�จํานงค�
62022002541 นางสาวธัญลักษณ� เหมือนแก:ว
62022002542 นางสาวธนภรณ� รักษาถ:อย
62022002543 นายพรชัย ชูมงคล
62022002544 นายอิทธิชัย ตาลี
62022002545 นางสาวศิริพร ห:องกระจก
62022002546 นางสาววนิดา ลูกฟ<ก
62022002547 นายณัฐพล ตรีลาภี
62022002548 นายธวัชชัย บุพศิริ
62022002549 นางสาวณัฐญา ระรมย�ชัย
62022002550 นางสาวดาราพร แสงอุไร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002551 นางสายรุ:ง ชัยชนะ
62022002552 นางสาวรัชวรรณ มะณีปะลุ
62022002553 นางสาววิศัลย�ศยา กรอนโคกกรวด
62022002554 นางสาวเมธาวี เสตผละ
62022002555 นายสุริยะพงษ� พจน�นาถ
62022002556 นายสนธยา แสงตาว
62022002557 นายสุธิชาญ เนียมณรงค�
62022002558 นางสาวศรินท�ทิพย� คาวาโนเบะ
62022002559 นางสาวศุภมาส พวงทอง
62022002560 นางสาวประภัสวรรณ เขม:นจันทร�
62022002561 นายพลังรัฐ เร!งรีบ
62022002562 นางสาวช!อทิพย� จิโนวงษ�
62022002563 นางสาววิจิตรา คําสมุทร
62022002564 นางสาวปรารถนา สมจิตร�
62022002565 นายปรเมศวร� กาฟ<ก
62022002566 นายธนวัฒน� ป<นคํา
62022002567 นายพิทยา บัวจันทร�
62022002568 นายดาวรุ!ง สุขทัศน�
62022002569 นางสาวศศิประภา เที่ยงทอง
62022002570 นางสาวเกษรินทร� เวชจักรเวณ
62022002571 นางสาวจุฑามาศ นงค�พาน
62022002572 นางสาวภัทรวดี อิสสระภักดี
62022002573 นางสาวเกษมศรี พวงบุบผา
62022002574 นางสาววิภาพร แก:วสุข
62022002575 นายธราธร สีนุชาติ
62022002576 นางสาวปรัญชญา เที่ยงธรรม
62022002577 นางสาวธนศร จบดี
62022002578 นายจิรัฐติกาล นิสยันต�
62022002579 นายกฤษศิวะนนท� ประเสริฐ
62022002580 นางสาวสุนิดา เขม:นกิจ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002581 นางสาวปวีณา โพธิกสิกร
62022002582 นายสมโชค คําพุ!ม
62022002583 นายวิศิษฐ�พงษ� ศรีสุทธิวงษ�
62022002584 นางสาวภัณฑิรา หิรัญรักษ�
62022002585 นายมาโนช มีลาภ
62022002586 นางสาวสุนีย� จันทร�แตง
62022002587 นางสาวกอบกาญจน� ใจแสน
62022002588 นางสาวอริสรา กิจสํารวม
62022002589 นางจารุวรรณ ร!ารื่น
62022002590 นายพิฑูรย� แม:นพยัคฆ�
62022002591 นางสาวธนพร เสาม่ัน
62022002592 นางสาวนันทพร ช!องสาร
62022002593 นายขจรศักด์ิ ด:วงลา
62022002594 นายสุรเชษฐ บุญเลิศ
62022002595 นางสาวศิริเพ็ญ โลณานุรักษ�
62022002596 นายธนพงษ� ติเยาว�
62022002597 นางสาวชัญญานุช กาลทะนิด
62022002598 นางสาวทิพย�วิมล พงษ�อุดม
62022002599 นางสาวชลิดา วงศ�ศิลาทอง
62022002600 นางสาวปOยธิดา มาเกิด
62022002601 นางสาวอารีรัตน� มีเย็น
62022002602 นางสาววันทนีย� โตนดดง
62022002603 นายวิสูตร ชอบการกิจ
62022002604 นางสาวสุรีย�พร อังกีรัตน�
62022002605 นายสุรศักด์ิ ฟ<กศรี
62022002606 นางสาววรนุช ทะยอม
62022002607 นางสาววันวิสา นามอยู!
62022002608 นางสาวสุภัตรา นิลศร
62022002609 นางสาวภัสรา งามเลิศ
62022002610 นายจิรวัฒน� ธัญญานันท�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002611 นางสาวชลิตตา สอดสี
62022002612 นายชิตณรงค� คงเชย
62022002613 นางสาววิลาวัลย� โพธ์ิมาก
62022002614 นางสาวอินทุอร ทุยหล!อน
62022002615 นางสุนันทา มงคลเกตุ
62022002616 นางสาวสุดาพร อ!อนศรี
62022002617 นางสาววิชชุดา ทองภู
62022002618 นายรชา ทองหล!อ
62022002619 นางสาวทิพปภา แสนเสนยา
62022002620 นายชาญณรงค� รังศิริ
62022002621 นายทศพร ภูนาเชียง
62022002622 นางสาวพิชญาพร ฉิมอําพันธ�
62022002623 นายณัฐกานต� มงคลดี
62022002624 นายอฐิติ มีรักษ�
62022002625 นายภาณุพงศ� ม่ันจิตร�
62022002626 นางสาวสุจิตรา พวงพิกุล
62022002627 นางสาวพนิดา พุทธวรคุณ
62022002628 นางสาวจารุวรรณ หน!อทิม
62022002629 นายธนากร เอมสมบูรณ�
62022002630 นางสาวรจรินทร� ทับทิมนิล
62022002631 นายดุสิต คําเหมือง
62022002632 นายดนัย แซ!ย!าง
62022002633 นายนราธร บุญเมือง
62022002634 นายฉัตรมงคล ม!วงฉํ่า
62022002635 นายเนติรัฐ อิ่มนรัญ
62022002636 นางสาวณฐมน แบ!งส!วน
62022002637 นายชัยเดช ตรีทอง
62022002638 นายวิชัย แหงงาม
62022002639 นางสาวอารีรัตน� คชาชัย
62022002640 นางสาวดารารัตน� แสงสว!าง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002641 นายวัชรพล มีพันธุ�
62022002642 นายวัชระ พลแก:ว
62022002643 นางสาวทิพย�วรรณ ท!านัทธี
62022002644 นางสาวฮามีนCะ ใบหลี
62022002645 นางสาวเมธาชา ศรีศักดา
62022002646 นางสาวสุธิดา สังข�สว!าง
62022002647 นางสาวจันจิรา คงเจริญ
62022002648 นายนักรบ นงนวล
62022002649 นางสาวกมลชนก อําพันศิริ
62022002650 นางสาวนุชบา พรมเขียว
62022002651 ว!าที่ ร:อยตรีธีระศักด์ิ ชูพงษ�
62022002652 นางสาวธฤษวรรณ มีแจ:ง
62022002653 นางสาวชุลีกร พิมพ�ประสานต�
62022002654 นางสาวสุวรรณา พรมพรึกษ�
62022002655 นางสาวณัฐมล ทิวา
62022002656 นางสาววริษฐา เงินช:าง
62022002657 นายสุทัศน� หันตรา
62022002658 นายพงศธร อ!อนเขตร�
62022002659 นางสาวอาริยา คล:ายสุบรรณ
62022002660 ว!าที่ ร.ต.ทิวากร จันทร�เวียง
62022002661 นายสายชล เกิดแก!น
62022002662 นายธนากร อบเชย
62022002663 นางสาวสกุลรัตน� บุญป<Xน
62022002664 นายคุณากร ใจคุณ
62022002665 นางสาวสุนันท� ดีด้ัน
62022002666 นางสาวสาธิตา สีตะสุต
62022002667 นายจักรกฤษณ� กันศรีเวียง
62022002668 นายจักรพันธ� ใบกุหลาบ
62022002669 นายชยณัฐ พวงสายใจ
62022002670 นางสาววารี ยุบลเพ็ชร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002671 นางสาวขวัญชีวา สมศรี
62022002672 นางสาวชลกนก เนียมจําเริญ
62022002673 นายภานุพันธ� ชุ!มเย็น
62022002674 นางสาวนฤมล โสนอ!อน
62022002675 นางสาวศศิธร ไกรคุณ
62022002676 นายสงกรานต� บุญเที่ยง
62022002677 นางสาววัลภา แสงจันทร�
62022002678 นายเจษฎา กีตา
62022002679 นางสาวจุฑารัตน� ถือบุญ
62022002680 นางสาวพิไลพร ม!วงศรี
62022002681 นางสาวศสิรินทร� จันทร�ฉวี
62022002682 นายณภัทร� โทราช
62022002683 นางสาวพัชราภรณ� เพียรสูงเนิน
62022002684 นางสาวดลยา พันธ�แตง
62022002685 นางสาวสุนทรา เฉลิมยุทธ
62022002686 นางสาวกานดา ดิษสละ
62022002687 นายบุญธรรม สีตะระโส
62022002688 นางสาวดวงรัตน� บุญเรือง
62022002689 นางสาวรัตนาพร มหานาม
62022002690 นางสาวรัชชา ผดุงแพทย�
62022002691 นางสาวศันสนีย� เกิดนาค
62022002692 นายปฐวี ไชยมินทร�
62022002693 นางสาวกนกวรรณ ขันธ�กรรม
62022002694 นางสาวศิวมัย ดอกไม:งาม
62022002695 นางสาวกฤติยา นันทะเวช
62022002696 นางสาวนิรชรา พิบูลย�ไพโรจน�
62022002697 นายธนพล บุญแก:ว
62022002698 นางสาววารุณีย� กล!อมฤกษ�
62022002699 นายฤทธิชัย ดอกพุฒ
62022002700 นายนวนิต สังข�อ่ํา
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62022002701 นางสาวประกายมาศ สียะ
62022002702 นางสาวบุษกร พงษ�ศรี
62022002703 นางสาวนวรัตน� เชยจันทร�
62022002704 นางสาวชญานนท� ป<Xนทอง
62022002705 ว!าที่ร:อยตรีหญิงพัชรพร บุญมาก
62022002706 นายปภาวิชญ� ภูผิวผา
62022002707 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณกาศ
62022002708 นางสาวศิริวิมล บัวแก:วทอง
62022002709 นางสาวศศิประภา กวยทะวิมล
62022002710 นางสาวณัฐณิชา อินทอน
62022002711 นายอุดมรัตน� ศรีทอง
62022002712 นางสาวชนากานต� ปานมี
62022002713 นางสาวนัฐสินี ศรีสุข
62022002714 นางสาวภัคจิรา คําอ!อน
62022002715 นายอนวัช ดัดเพ็ชร�
62022002716 นางสาววิชญาพร ตันศิริ
62022002717 นางสาวจันทมณี สุริยวงษ�
62022002718 นางสาวศศิธร สุดหาญ
62022002719 นายทศพล โพธา
62022002720 นายเกียรติศักด์ิ ธรรมวุฒา
62022002721 นายประจักษ� ไล:ฉิม
62022002722 นายสันติ แซ!ลิ้ม
62022002723 นางสาวนฤมล เฉลียวเลิศ
62022002724 นางสาววัลยา นิ่มพันธ�
62022002725 นางสาวกัญญพัชร โคชขึง
62022002726 นายพิทยา ประสงค�ย่ิง
62022002727 นางสาววิไลลักษณ� ตุ:มบุตร
62022002728 นางสาวอรทัย อินทโชติ
62022002729 นางสาวยุพิน เขียวน:อย
62022002730 นางสาวบุญญาพร ดาษพิมพ�

หน:า 91 จาก 149          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022002731 นางสาวกฤติยาภรณ� โรจนพันธุ�
62022002732 นางสาวรัชดาพร คงประเทศ
62022002733 นางสาวลูกเกด พรหมชนะ
62022002734 นางสาวณภิชชา ว!องวิการณ�
62022002735 นางสาวพัชราวลัย หัสดร
62022002736 นางสาวเมตตา แสนล:อม
62022002737 นายสุทิวัส เปMานา
62022002738 นางสาวเจนจิรา ง:าวไข!น้ํา
62022002739 นางสาวศิริประภา ศิริรัตน�
62022002740 นางสาววรินทร�ทิพย� ประวันนวล
62022002741 นางสาวสุกัญญา แซ!เจีย
62022002742 ว!าที่ร.ต.กิตติพันธ� ลาภถาวร
62022002743 นางสาวนัทธวรรณพร ศุภวัฒนะอังกูร
62022002744 นายสาธิต ชุนดี
62022002745 นายอดิศร โพธ์ิทอง
62022002746 นายฐปนัท ป<ญโญ
62022002747 นายสาโรช เนาว�ประดิษฐ�
62022002748 นางสาวกฤติยาณี คําดี
62022002749 นางสาวศิริพัฒน� วงษ�ศล
62022002750 นางสาวดวงพร กลิ่นเทียน
62022002751 นายเศรษฐพล รินอินทร�
62022002752 นางสาวอรณิชา ก่ิงมะลิ
62022002753 นางสาวอินทุอร อินทะ
62022002754 นางสาวฐิติกาญน� คชาไพร
62022002755 นายพงษ�พันธ� ฉิมสุข
62022002756 นางสาวจินตนา สุขฉวี
62022002757 นางสาวสิรินทิพย� ก่ิงไทรย�
62022002758 นางสาวเสาวรส โพธ์ิมณี
62022002759 นางสาวมลฤดี ขาวราศรี
62022002760 นายจักรกริศย� ป<Xนเทียน
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62022002761 นางสาวพรรณนิภา โสมนรินทร�
62022002762 นางสาวภคพร ภู!ห:อย
62022002763 นายศักด์ิชัย ดีเอม
62022002764 นางสาวเนตรนภา ปรีเจริญ
62022002765 นายอรรถชัย เกลาโพธ์ิ
62022002766 นางสาววิรวรรณ ไชยโชติ
62022002767 นางสาวมธุรส ทรัพย�คง
62022002768 นางสาวปรางค�วิไล คําภิระยศ
62022002769 นางสาวนริศรา ผิวเผือก
62022002770 นางสาววาริศรา บุตรสงฆ�
62022002771 นายศุภชัย ขุนพิชัย
62022002772 นางสาวณิษา สุขสมวงศ�
62022002773 นางสาววัชราภรณ� สอนเถ่ือน
62022002774 นางสาวรสสุคนธ� ภูฆัง
62022002775 นายสุริยา เปล!งขํา
62022002776 นางสาวกฤติญา วรรณศรี
62022002777 นางกษมน เถ่ือนวงษ�
62022002778 นางสาวนันท�ชนก ถาวรายุศม�
62022002779 นายสรสิทธ์ิ กันสุข
62022002780 นางสาวสิราวรรณ กันทอง
62022002781 นางสาวกนกวรรณ สร:อยมณี
62022002782 นางสาวป<ทมาภรณ� เถ่ือนคํา
62022002783 นายกิตติศักด์ิ แสนย!าง
62022002784 นางสาวอาทิตยา มณีนก
62022002785 นายภัทรวรรธน� ธรรมชอบ
62022002786 นายเอนก กันฟู
62022002787 นางสาวณฐวรรณ เกิดสุวรรณ�
62022002788 นายทักษกร จันทร�กระจ!าง
62022002789 นางสาวรัตนาวดี เผือกคล:าย
62022002790 นางสาวพีรพร บดีรัฐ
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62022002791 นางสาวโสรยา คําสัตย�
62022002792 นางสาวรัตติยา อ!อนจันทร�
62022002793 นางสาวดวงกมล พันธ�จบสิงห�
62022002794 นายอรรถกร ชัยชนะ
62022002795 นายธีรธัชช� ด!านขัตติยอนันต�
62022002796 นายตติยะ อินทประเทศ
62022002797 นายวรป<ญญ� สอนสุข
62022002798 นางสาวณัฐณิชา ไทยรัตน�
62022002799 นางสาววิลาวรรณ นาคราช
62022002800 นางสาวภรณ�รพี ชูหีบ
62022002801 นายสุทธิเกียรติ แก:วสาแสน
62022002802 นางสาวปนัสญา ศรีสังข�งาม
62022002803 นางสาวพิชชาภา เม!นสุข
62022002804 ว!าที่ ร.ต.หญิงธันย�ชนก แย:มสว!าง
62022002805 นายหฤษฏ� ศุภลักษณ�
62022002806 นางสาวชนิกานต� แผ!นแก:วนฤนาท
62022002807 นางสาวชฎารัตน� จันบุรี
62022002808 นางสาวบุญยพัชร� หล:าบุตรศรี
62022002809 นางสาวสุรีพร เพ็ชรคุ:ม
62022002810 นางสาวเอ็มมิกา พรมโชติ
62022002811 นางสาวจันทิมา บุญอรรถาเมทธ�
62022002812 นางสาวมยุรี กําลังทวี
62022002813 นางสาวกชพร เมทา
62022002814 นายจักรพันธ� คนแรง
62022002815 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมพูล
62022002816 นายยูซุบ ม่ันคง
62022002817 นางสาวณัฐณิชา รักภูมิ
62022002818 นางสาวชิดชนก อ!อนลี
62022002819 นางสาววราภรณ� พรเณร
62022002820 นางสาวสิรินญา ปMอมวงศ�
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62022002821 นางสาวปรียาภรณ� สว!างศรี
62022002822 นางสาวจิรวรรณ นิธิสมบัติ
62022002823 นางสาวเพ็ญวิสา มูลคลัง
62022002824 นางสาวสินี ปฏิทิน
62022002825 นางสาวเอื้องฟMา ทับสอาด
62022002826 นายธนากร โรจนพันธ�
62022002827 นางสาวพัชรี แปMนงาม
62022002828 นางสาวเสาวลักษณ� กํ่ามอญ
62022002829 นางสาวอรุโณทัย ขําศรี
62022002830 นางสาวจารินี ทองน:อย
62022002831 นายปกรณ� มงคลยศ
62022002832 นายภาคภูมิ ราธาสุทธ์ิ
62022002833 นายวิญโญ พรมสังหาร
62022002834 นางสาวยุพิน ปานทอง
62022002835 นายอภิวัฒน� เพ็ชรสุก
62022002836 นางสาวกฤษมณี สมบูรณ�
62022002837 นางสาวกวินณา แสนรัก
62022002838 นายเอกชัย สวาท
62022002839 นายยศกร ทองสุข
62022002840 นางสาวจิราภรณ� สีนุช
62022002841 นางสาววาสินี มณีวงษ�
62022002842 นายพัชรพล สุมานิตย�
62022002843 นางสาวสุธีมนต� เขียวสีทอง
62022002844 นายธนภูมิ แดงประเสริฐ
62022002845 นายสหรัฐ ภาพเมืองมูล
62022002846 นายพิพัฒน� พงศ�พิละ
62022002847 นางสาวอภิสรา หิรัญหลวง
62022002848 นางสาวชฏาภรณ� เรืองฤทธ์ิ
62022002849 นายธนากรณ� ศรีวิชัย
62022002850 ว!าที่ ร.ต.ไวพจน� ฉิมกรด
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62022002851 นางสาวศศิธร จันทรัตน�
62022002852 นางสาวกรองแก:ว วงษ�มงคล
62022002853 นางสาวประภาพร หงษ�ทอง
62022002854 นางสาวสมใจ ขันตา
62022002855 นายภาณุมาตร� วรอินทร�
62022002856 นางสาวณัฐวรรณ อันทลาภี
62022002857 นางสาวมะลิ น้ําจันทร�
62022002858 นางคํานึง เพ็ชรากูล
62022002859 นางสาวสุจิตตรา โตสุข
62022002860 นางสาวสายธาร น:อยเทียม
62022002861 นายวัฒนา สุริยะ
62022002862 นางสาวรัตติกาล พันธ�ดี
62022002863 นางสาวพรพรรณ ทรัพย�ประเสริฐ
62022002864 นางสาวกาญจนา แดงวิลัย
62022002865 นายพรภิโรมย� เดชบุญ
62022002866 นายชีวิน ดีสุด
62022002867 นายจักรพงษ� กาษร
62022002868 นางสาวป<ทมา พานทอง
62022002869 นางสาววันวิสา สว!างแสง
62022002870 นางสาวจารุวรรณ แสงแก:ว
62022002871 นางสาวยวาลัย ฉวีจันทร�
62022002872 นายศรายุทธ สอาดม!วง
62022002873 นางสาวทัศนีย�ดาว บุญภาพ
62022002874 นายศรศักด์ิ พันธ�มาก
62022002875 นางสาวอรนุช งับสูงเนิน
62022002876 นางสาวทิพวรรณ สุขทรัพย�
62022002877 นางสาวสาลินี หอมสุ!ม
62022002878 นางอัพชินี สิทธิพงศ�อุดม
62022002879 นางสาวสุดารัตน� เอกจิตร
62022002880 นางสาวนิภาพร แก:วพระโต
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002881 นายศุภชัย ชูกุลอนันต�เจริญ
62022002882 นางพัชรีวรรณ หล!ายแปด
62022002883 นางสาวเจนจิรา ลําเทียน
62022002884 นางสาวสุกัญญา แม:นบุญ
62022002885 นางสาวสินีนาถ มณีกิจ
62022002886 นายปOยะพงษ� หลายเจริญ
62022002887 นายธีรดนย� รัตนชนน
62022002888 นายพิมาน ชมสนธ์ิ
62022002889 นายวทัญ\ู ศรีคําทา
62022002890 นางสาวน้ําฝน แถวนาม
62022002891 นางสาวกฤตพร บุตรคําลือ
62022002892 นางสาวรักษิณา ขํานิล
62022002893 นางสาวมาลัย อิ่มหนํา
62022002894 นางกมลชนก ม่ังนิมิตร�
62022002895 นางสาวชลธิชา มาอินทร�
62022002896 นางสาวฐิติพร เขียวหวาน
62022002897 นางสาวศศิธร วงษ�ภักดี
62022002898 นางสาวรัตติกาล สรรค�เชื้อไพบูลย�
62022002899 นางสาวพัชรี ฟ<?นบ:านไร!
62022002900 นายธวัช ขุนณรงค�มี
62022002901 นายกิตติศักด์ิ แสงคํา
62022002902 นางสาวปวีณา ง้ิวแถว
62022002903 นางสาววรารักษ� ศรนารายณ�
62022002904 นายยศวรรธน� เข็มแดง
62022002905 นางสาวธนิษฐา สวัสด์ิอํานวยโชค
62022002906 นายสุรเชษฐ� เกตุกาญจน�
62022002907 นางสาวอารียา พลค:า
62022002908 นางสาวพนิดา คําแจ:
62022002909 นายภานุธัตน� หันสังข�
62022002910 นางสาวพรทิพย� ลานเลี้ยง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002911 นายศุภศิฏ พิลึก
62022002912 นายทศพล วัฒนากลาง
62022002913 นางสาวพรพิมล จําเนียรทอง
62022002914 นางสาวณัฐชยา นิ่มมณี
62022002915 นางสาวจารุวรรณ ไวกสิกรณ�
62022002916 นายศุภณัฐ นาสิงทอง
62022002917 นางสาวสิราวรรณ ฐิตะนวลพงศ�
62022002918 นางสาวพัชราภรณ� ปานย้ิม
62022002919 นายนพเก:า ซ่ือตรง
62022002920 นางสาวคัทลียา ดีแดง
62022002921 นายธนยศ โสมดี
62022002922 นางสาวไอริน จอมคําสิงห�
62022002923 นางสาวสมาภรณ� ภู!สําลี
62022002924 นางสาวปOยะดา มหาจันทร�
62022002925 นางสาวฉัตรภวันท� ทาจ๋ิว
62022002926 นายสุทิน พิทยาการนุรัตน�
62022002927 นางสาวบุปผา กระจ!างยุทธ
62022002928 นายอรญา นาคทอง
62022002929 นางสาววรรณชนก แก:วแดง
62022002930 นางสาววาสนา เอี่ยมโฉม
62022002931 นางสาวสุนีรัตน� กุตัน
62022002932 นางสาวระพีพันธ� ปMอมแก:ว
62022002933 นางสาวเบญญาภา เวียงนาค
62022002934 นางสาวกนกพร โพธ์ิวิฑูรย�
62022002935 นายอภินันท� วงค�ทอง
62022002936 นายณัฐพล ขําขะวงค�
62022002937 นายพิธิวัฒน� แสงเย็นพันธุ�
62022002938 นางสาวสุณานันท� เสี้ยมแหลม
62022002939 นางสาวฟMาใส สวัสดี
62022002940 นางสาวพัชรนันท� ชินวร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002941 นางสาวสุดารัตน� แพงไธสง
62022002942 นายชัยขันต์ิ มาลัยเล็ก
62022002943 นางสาวชิดชนก กุลโนนแดง
62022002944 นายจักรินทร� รอดประเสริฐ
62022002945 นายเพ่ิมพูล สีมารักษ�
62022002946 นางสาวเพ็ญนภา พรหมเสน
62022002947 นายอิทธิพล อินทกูล
62022002948 นางสาวตรงจิตร� สิงหาภู
62022002949 นายปOยพงษ� จันรักษา
62022002950 นายประเสริฐสิทธ์ิ เรืองศรี
62022002951 นางสาวอัจฉราภา บัวบาน
62022002952 นางสาวเบญจมาศ เห็มเงิน
62022002953 นายวัชรพล งามนาเสียว
62022002954 นางสาวรุ!งนภา ทิพย�รัตน�
62022002955 นางสาวศจี วินิจฉัย
62022002956 นายพงศกร พุ!มไพบูลย�
62022002957 นางสาวหนึ่งนุช สุขสมนาวุฒิ
62022002958 นางสาวพิมพ�พร พุกนุ!น
62022002959 นายรัตนโชติ ประสาทสิงห�
62022002960 นางสาวผกาวรรณ ภู!ทับทิม
62022002961 นางสาวกมลลักษณ� สายสาลี
62022002962 นางสาวอโนชา จาดทองคํา
62022002963 นายธีรการ พิทูรชัยกิจ
62022002964 นางสาวพรรณธิภา บูรณะแพทย�
62022002965 นายสรศักด์ิ สอดห!วง
62022002966 นางสาวณัฏยา ยอดสิงห�
62022002967 นางสาวนริศรา จีรังการ
62022002968 นางสาวสุภาพร ขาวผ!อง
62022002969 นายธนวัฒน� เจตสุวรัตนมณี
62022002970 นายกิตติธัช เนียนสอาด
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022002971 นายธนากร ทองประ
62022002972 นางสาวญาดา วิจิตไทย
62022002973 นางสาวมาริษา ปOยภัทร�เดชานนท�
62022002974 นางสาวกนกวรรณ อินทร�ชาติ
62022002975 นางสาวสมฤทัย จันเนียม
62022002976 นางสาวรัตติกาล พุ!มทวี
62022002977 นางสาวธนวรรณ เอี่ยมสกุล
62022002978 นายณัฐพล นามสุโพธ์ิ
62022002979 นายเชิดชัย มหาประโพธ์ิ
62022002980 นางสาวสุชานันท� สว!างศรี
62022002981 นางสาวศรัญญา อยู!กรุง
62022002982 นางสาวพรทิพย� รัตนสุวรรณ�
62022002983 นายศานิตย� ศรีโชติ
62022002984 นายบรรจง ดีวัน
62022002985 นายจิราวัฒน� พ!วงขํา
62022002986 นายนิรัน สนธิศรี
62022002987 นางสาวศิริพร สุวรรณภูมิ
62022002988 นางสาวนุชรี บุญลา
62022002989 นายธนพล วอเพ็ชร
62022002990 นางสาววัลภา ตรีไชย
62022002991 นายวสันต� สุขอ่ํา
62022002992 นายภาวิทย� เดชวงษ�
62022002993 นางสาวทิฆัมพร โคตรบัว
62022002994 นางสาวปวีณา ชื่นฉํ่า
62022002995 นายนคร ช!างประดิษฐ
62022002996 นางสาวสายน้ําผึ้ง แสงเปล!งปลั่ง
62022002997 นางสาวกัลยารัตน� พรมมินทร�
62022002998 นายวีรพันธ� สอิ้งทอง
62022002999 นางสาววัชรี เพ็งวงษ�
62022003000 นายกฤษณ� พันธุ�เมือง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003001 นางสาวระวิวรรณ เตียกมลสิทธ์ิ
62022003002 นายรณชัย ศรีชัยโย
62022003003 นางสาววีณา โสดงาม
62022003004 นางสาวสริญญา ธรรมรังษี
62022003005 นายณัฐวุฒิ สวนพลูหลวง
62022003006 นางสาวจินตนา นิสนิท
62022003007 นางสาวจินต�จุฑา พรหมเจริญ
62022003008 นางสาวศรุดา ขจรพีรคุปต�
62022003009 นางสาวสมใจ กําแพงนิล
62022003010 นางสาวพลอยไพลิน สวัสดี
62022003011 นางสาวไพลิน ศิริมงคล
62022003012 นางสาวอรอนงค� ทวีทรัพย�
62022003013 นายมณัธสพล สุนทรพฤกษ�
62022003014 นางสาวนิภารัตน� ม่ันศักด์ิ
62022003015 นายจิรพัทธ� กาธาตุ
62022003016 นางสาววิลาศินี ชื่นใจฉํ่า
62022003017 นายกัมพล บุรีเรือง
62022003018 นางสาวม่ิงกมล จันทร�แย:ม
62022003019 นายวิสุทธิศักด์ิชัย ศรีมลยา
62022003020 นางสาวชุติมา แสงโค
62022003021 นายอรรถพล ย้ิมประเสริฐ
62022003022 นายวรวิทย� จันทร�ศร
62022003023 นางสาวกมลชนก เดชผดุง
62022003024 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ฉาย
62022003025 นายศุภกิตต์ิ เสือวงษ�
62022003026 นายณัฐพล สีวันดี
62022003027 นางสุภาพร คงเจริญถ่ิน
62022003028 นางสาวสุมาลี ป<กษ�ษา
62022003029 นายโสรัช หรั่งแพ
62022003030 นางสาวภัทราภรณ� ตุงคะศิริ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003031 นางสาวกัลยภรณ� แปลกวงษ�
62022003032 นายภรัณยู เคียนทอง
62022003033 นางสาวประภัสสร สืบอ:าย
62022003034 นายศรณรงค� อยู!ดํา
62022003035 นายสุรศักด์ิ กลิ่นหอม
62022003036 นายป<ณณธร ป<Xนอยู!
62022003037 นางสาวชนิดา เกตุบุบผา
62022003038 นางสาวสุชาวดี ศรีศุภวัฒนะ
62022003039 นายปภังกร โพธ์ิหอม
62022003040 นางสาวอัจฉรา กุลอําภา
62022003041 นายคุณากร ฉํ่าไกร
62022003042 นางสาวสมฤดี สมีพันธ�
62022003043 นายจีรัฐติกุล แก:วจรูญ
62022003044 นางสาวนิศาชล ขวัญเมือง
62022003045 นางสาวบุญศิริ โพธ์ิทอง
62022003046 นางสาวกนกวรรณ สําลีป<?น
62022003047 นายสาโรจน� แย:มกลิ่น
62022003048 นางสาวภัทร�ฐิตา ฐิติรักษ�ชโลทร
62022003049 นายสิทธิชัย บัวผัน
62022003050 นางสาวพัชชิรา แก:วการไร!
62022003051 นางสาวสุธีรา พงษ�ดนตรี
62022003052 นายนพรุจ กุลวิเชียร
62022003053 นางสาวสุกานดา นิ่มมาศ
62022003054 นางสาวอาภาภรณ� กลั่นโยธิน
62022003055 นางสาวทอแสงรุ:ง มโนลิ
62022003056 นางสาวขวัญชนก สุขเกษม
62022003057 นายวันลพ มีแก:ว
62022003058 นายมนตรี ทองชาติ
62022003059 นางสาวศรัณย!า ดํารงค�ศักด์ิ
62022003060 นางสาววรรณนิภา ร!มโพธ์ิ
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62022003061 นายพงศกร วงษ�สุวรรณ�
62022003062 นางสาวไรลา แจ!มใส
62022003063 นางสาวรัตนา พ่ึงโต
62022003064 นางสาวนัดดา บัวบานบุตร
62022003065 นายณัฐพล สุขสมพงษ�
62022003066 นายปริญญา โพธ์ิศรี
62022003067 นางสาวอาทิตยา สิทธิเขตรกรรณ�
62022003068 นางสาวคนิฎฐา สระชมภู
62022003069 นายธงชัย เกตุแก:ว
62022003070 นางสาวนิศานาถ ขลุ!ยทอง
62022003071 นางสาวดารารัตน� ถาวร
62022003072 นางสาวปOยพัชร รัศมี
62022003073 นายเฉลิม ชาญเขตกรณ�
62022003074 นางสาวโกสุม จันทร�พันธ�โสม
62022003075 นางวรัญญา หิมพงษ�
62022003076 นายกิตติชัย เย่ียมโกศิลป1
62022003077 นางสาวฉัตรวิไล พันธุเกตุ
62022003078 นางสาวพรพิมล พงษ�โสภณ
62022003079 นางสาวไฉไล ทองประสม
62022003080 นางสาวณรรฐวรรณ ชาลีกร
62022003081 นายนฤมิต คงอรุณ
62022003082 นางสาวรุ!งทิพย� สําราญพานิช
62022003083 นายบุณยกร ไกรสิริพงศ�
62022003084 นางสาววรรณวิภา คงเพ็ชร
62022003085 นายอานันท� กันยะ
62022003086 นางสาวนกยูง ประเทศเสนา
62022003087 นางสาวน้ําฝน พินิจรอบ
62022003088 นายทวีเกียรติ พยุงศิลป1
62022003089 นางสาวกรรณิการ� ก:างออนตา
62022003090 นางสาวพจนารถ กุหลาบแก:ว
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003091 นางสาววีนัส ไทยสง
62022003092 นายพูนพัฒน� คนกลาง
62022003093 นายฐิติพงศ� คงม่ัน
62022003094 นางสาวพรทิพย� ทองบุญเหลือ
62022003095 นางสาวเกศนี อ!องสอาด
62022003096 นายกฤติเดช สุวรรณ
62022003097 นางสาวธัญญาเรศ แก!นรอด
62022003098 นายธนา เกศิสําอาง
62022003099 นางสาวจันทิมา วัฒโน
62022003100 นางสาวทัศณาภรณ� วรรณทวี
62022003101 นางสาวทัศน�วรรณ คําเวียง
62022003102 นางสาวสิริลักษณ� รวีโภชน�ศิริ
62022003103 นายวีระเทพ ทองพรม
62022003104 นายชาญณรงค� สุขเกิด
62022003105 นายอิทธิ วารุกา
62022003106 นางสาวณิชา ควรแย:ม
62022003107 นางสาวนริศา โตไตย�
62022003108 นางสาวทัศสุมินทร� ดิษประภัส
62022003109 นายนพรัตน� บรรชรรัตน�
62022003110 นายวศิน แกล:วเขตการ
62022003111 นายวรกันต� วนสันเทียะ
62022003112 นางสาวหิรัญญา เหลือสิงกุล
62022003113 นางสาวธีรนาฏ ป<ญญาวิเศษศักด์ิ
62022003114 นางสาวโมโมโกะ โปธาดุก
62022003115 นางสาวมุทิตา สงวนทรัพย�
62022003116 นายธนภูมิ สายคํา
62022003117 นางสาวสุรัชญา ภู!ทอง
62022003118 นางสาวนิสารัตน� บัวโรย
62022003119 นายภาคิน ป<นมอด
62022003120 นางสาววิป<ศยา กาญจนสุธรรม
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003121 นางสาวพรพิมล อุปมัย
62022003122 นางสาวธนาภรณ� ม่ังเชียง
62022003123 นายวรินทร แก:วแฉล:ม
62022003124 นางสาวนิตา บุญวงษ�
62022003125 นายธัญศิษฐ� สดับ
62022003126 นางสาวทัศวรรณ เกิดกล:า
62022003127 นางสาวก่ิงกาญจน� แสนกาศ
62022003128 นางสาวชิดพันธ� โพธ์ิเต้ีย
62022003129 นางสาวนุชจรี ปาลวัฒน�
62022003130 นายสิทธิพงษ� ประมาพันธ�
62022003131 นายปฏิญญา เทพจันทร�
62022003132 นายมณเฑียร พวงมาลี
62022003133 นางสาวจุไรรัตน� แก:วกระจ!าง
62022003134 นางสาวสิทธิณี ศรีแจ:
62022003135 นางสาวป<ทมา อัศวธานินทร�
62022003136 นางสาวนพวรรณ จํานงค�สุทธ์ิ
62022003137 นางวันวิสาห� ชื่นชม
62022003138 นายจตุรงศ� หอมไม!หาย
62022003139 นายวรวิทย� ชื่นชม
62022003140 นางสาวจณิสชา ชนะเคน
62022003141 นางสาวธัญชนก มากระจันทร�
62022003142 นางสาวกนกวรรณ พุ!มบ:านเซ!า
62022003143 นายภูวดล ดีนุ:ย
62022003144 นางสาวพิสุทธินี สังข�ขํา
62022003145 นางสาวปรัตถกร แสงหล:า
62022003146 นางสาวน้ําเพ็ชร พุ!มประยูร
62022003147 นางสาวณิชารีย� ภู!เสวก
62022003148 นายป<ญญาวัชิระ รุ!งเช:า
62022003149 นางสาวปาริฉัตร สรรวัจนา
62022003150 นางสาวขวัญฤดี มาขํา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003151 นายนฤเบศร� ม่ันคง
62022003152 นางมานิดา อาจนวลลา
62022003153 นายนัฐพงษ� แจงทนงค�
62022003154 นางสาวพัชรี มณีเนียม
62022003155 นายภาสกร ดําดี
62022003156 นายสุภัทร พันตาวงศ�
62022003157 นางสาวกนกวรรณ ศรีดวงแก:ว
62022003158 นางสาวรัตนา แก:วกล:า
62022003159 นางสาวปุณยนุช ชัยวงษ�
62022003160 นางสาวนิรมล พรายระหาญ
62022003161 นางสาวภูริชญา สีแก:ว
62022003162 นางสาวดวงกมล ไหลสงวนงาม
62022003163 นายกิตติศักด์ิ ยอดสําเภา
62022003164 นายสราวุธ ร!มสน
62022003165 นายศุภชัย สืบจากดี
62022003166 นางสาวปรางวลี เชาวนโยธิน
62022003167 นางสาวศิริรัตน� กลัดปรี
62022003168 นางสาวรุ!งรัตนา พงษ�พานิช
62022003169 นายประวิทย� แสนคําแอ
62022003170 นายสถิติ พรมจัน
62022003171 นางสาวอทิพร ศรีสวัสด์ิ
62022003172 นางสาวลักขณา เสาะแสวง
62022003173 นางสาวสุเมธินี สิทธิวงศ�
62022003174 นายเทวนาถ กาเรียน
62022003175 นางสาวสรชา พงษ�สุวรรณ
62022003176 นางสาวปวีณา คําด:วง
62022003177 นางสาววันดี พันธวาวงค�
62022003178 นางสาวอนิตา ฤกษ�สถิตย�
62022003179 นางสาวแก:วตา อบกลิ่น
62022003180 ว!าที่ร:อยตรีหญิงอณัฐสนันท� ท:าวศรีสกุล
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003181 นางสาววศิธร ติดตองรัมย�
62022003182 นางสาวจารุวรรณ นิลไสล
62022003183 นายณรายณ� อินทร�ประเสริฐ
62022003184 นายจิราธิวัตร� เจริญดี
62022003185 นางสาวภาณุพรรณ� นวมสุวรรณ�
62022003186 นางสาวจุฑารัตน� จิตรฤษี
62022003187 นางสาววารุณี เอี่ยมสุดใจ
62022003188 นายทนงศักด์ิ แปMนอ่ํา
62022003189 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิเต้ีย
62022003190 นายชานนท� ดิษฐเจริญ
62022003191 นายปรัชญา ไชยแก:ว
62022003192 นางสาวพิจิตรา อยู!สบาย
62022003193 นางสาวพิยะดา อินขํา
62022003194 นายวัชรากร เงางาม
62022003195 นางสาวพัชริดา แตงนวลจันทร�
62022003196 นางสาวกมลวรรณ ชาวเนื้อดี
62022003197 นายสุภิชัย บุบผาศรี
62022003198 นางสาวชรินทร�นา นรบุตร
62022003199 นางสาววรดา โตรัสมี
62022003200 นางสาวธัญญารัตน� ธิว!อง
62022003201 นายณัฎฐ จันทร�ขํา
62022003202 นายอานนท� คลฑล
62022003203 นางสาวกมลทิพย� กล่ําขํามี
62022003204 นางสาวหนุนชนก การลพ
62022003205 นางสาวพิมพ�วรรณ รัตนพานิช
62022003206 นางสาวฤดีพัชร� คล:ายประยงค�
62022003207 นางสาวสุนันทา แปMงสุคนธ�
62022003208 นางสาวพัชณิภา ทับสอาด
62022003209 นายสาธิต คําสะอาด
62022003210 นายธนากร เรืองทอง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003211 นางสาวนภาพร ยืนยง
62022003212 นางสาวศศิพร จุ:ยสกุล
62022003213 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิปาน
62022003214 นายกิตติคุณ ด:วงธรรม
62022003215 นายสถาพร วัฒนใย
62022003216 นางสาวณัชนันท� นิ่มนวล
62022003217 นายอัคริศ กWงเส:ง
62022003218 นางสาวอัครชา วันตา
62022003219 นางสาวเจนจิรา บัวรอด
62022003220 นางสาวธาริตา ทองแกมแก:ว
62022003221 นางสาวสุธาทิพย� เลิศฤทธ์ิ
62022003222 นางสาวศศิธร ชฎาจิตร�
62022003223 นายนัฐพล แสนแสง
62022003224 นางภิญญาพัชญ� ชาวหัวเวียง
62022003225 นางสาวศศิธร ฤกษ�ยินดี
62022003226 นางสาวอัจฉรา ทิพามา
62022003227 นางสาวชุติมา ปองเกษม
62022003228 นางสาววนิดา แซ!จันทร�
62022003229 นายสุกฤษณ� สอนรัตน�
62022003230 นางสาวปรานี กลิ่นสกุล
62022003231 นางวชิรญาณ� วัฒนพันธุ�
62022003232 นางสาวสินีนาถ มณีศรี
62022003233 นายวีรพงษ� ดีเทียน
62022003234 นางสาวนภาพร คําสัมฤทธ์ิ
62022003235 นางสาวบุษกร เอี่ยมกล:า
62022003236 นายปฏิภาณ พรหมศิริ
62022003237 นายจิรพงษ� โสมภีร�
62022003238 นางสุภาวดี ปริญญาวรวงศ�
62022003239 นางสาวอรุณรัตน� อัครสิงหสกุล
62022003240 นางสาวป<ณจาภา เกียงกุลลา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003241 นายธีระวัฒน� ประพันธ�ทรัพย�
62022003242 นางสาวนัทริกา ลิ้มเจริญ
62022003243 นายสุทธิเกียรติ ทวงจันทึก
62022003244 นายเกษมศักด์ิ อ!อนป<Xน
62022003245 นายเทิดเกียรติ แสนคําจันทร�
62022003246 นายมนูญ สารเรือน
62022003247 นางสาวสุนิสา คําแหง
62022003248 นายรุจิภาส ทิพมนต�
62022003249 นายจักรพันธ� พรหมมา
62022003250 นางสาวภัณฑิลา ศรีวิริยะโยธิน
62022003251 นางสาวนิภาพร สว!างวงศ�
62022003252 นางสาววิภาภรณ� สุขเหลือ
62022003253 นางสาวกัลยาภรณ� รุ!งเรืองวงศ�
62022003254 นางสาวชนนิกานต� พูนนิกร
62022003255 นายศิริพงษ� กะลําพัก
62022003256 นายดุษฎี นวลแตง
62022003257 นางสาวอุษณีย� ไกรงามสม
62022003258 นายณัฐวัตร ใจกระเสน
62022003259 นางสาวประกายฝ<น วิเชียร
62022003260 นายไทยคม บุญเด!น
62022003261 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสม
62022003262 นางสาวพิมพ�ลภัส อิสสระกูล
62022003263 นายชัยชาญ บุญซ:อน
62022003264 นายกิตติพัฒน� ศรีคะเรศ
62022003265 นายกฤษณะ อ่ําวิเศษ
62022003266 นางสาววรรณชนก น:อยเจริญ
62022003267 นางสาววราภรณ� การักษ�
62022003268 นางสาวพรทิพย� ทองบุญเจริญ
62022003269 นางสาววจี ชุนสาย
62022003270 นายป<ญญา ลาเกลี้ยง
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62022003271 นางสาวอรอุมา โสนอ!อน
62022003272 นางสาวอิศริยา ศรีมงคล
62022003273 นายปรเมษฐ� อ!อนจ:าย
62022003274 นายฉกาจ สียงค�
62022003275 นางสาวภัทราภรณ� อ่ําสุรา
62022003276 นางสาวจิราพร วิสิทธิกรณ�
62022003277 นายทรงวุฒิ สุรเสวี
62022003278 นางสาวเบญจวรรณ รอบรู:
62022003279 นายธีรภัทร ไชยป<น
62022003280 นางสาวจิราภรณ� การสมบัติ
62022003281 นางสาววชิราภรณ� แตงฉํ่า
62022003282 นางสาวจันจิรา ทรัพย�เจ:าพญา
62022003283 นายพีรพัฒน� สีดาคํา
62022003284 นายณัฐพงศ� สุขเงิน
62022003285 นายเทพพิทักษ� จิตรหวัด
62022003286 นางสาวเดือนเพ็ญ สีน้ําเงิน
62022003287 นางสาวเสาวลักษณ� สัปทน
62022003288 นางสาวณัฐมล สิงห�ขันธ�
62022003289 นางสาวณัฐพร จันลา
62022003290 นายอานนท� รัชตะนาวิน
62022003291 นางสาวเบญจมาศ ม:วนบํารุง
62022003292 นายกิตติวรรณ สว!างวัด
62022003293 นางสาวภาวินี ธัญญผล
62022003294 นายญาโณทัย เนียมรักษ�
62022003295 นางสาวอมรรัตน� นิลบุรี
62022003296 นางสาวมัชฌิมา บุญคูณ
62022003297 นางสาวอรุโณทัย คําชื่น
62022003298 นางสุวิมล เชียงหนุ:น
62022003299 นางสาวปรียานุช ตรีมิตร
62022003300 นางสาวธราภรณ� พุทวันดี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022003301 นางสาวลัคนา จันทร�โท
62022003302 นางสุคนธ�ทิพย� ฉายแผ:ว
62022003303 นางสาววันดี อาจมุณี
62022003304 นางสาวอําภาพร สีนาง
62022003305 นางสาวปOยพัณณ� บุญคุ:ม
62022003306 นายโสภณ เริงกมล
62022003307 นางสาวกัญจน�ชญาน� อิ่มเทศ
62022003308 นายสรรเสริญ เทศวงค�
62022003309 นางสาวเสาวคนธ� ดีเอม
62022003310 นางสาวสลาสินี คําขํา
62022003311 นางสาวพิมสิริ แก!นจันทร�
62022003312 นายพงศธร ทัพเจริญ
62022003313 นางสาวกัลวิกา หวังกุศล
62022003314 นายจักรพงษ� สงวนพันธ�
62022003315 ว!าที่ ร.ต.หญิงสุภัทรา สีแตง
62022003316 นางสาวณัฐธิดา แตงเนื้อเหลือง
62022003317 นางสาวธัญญลักษณ� เขียวงาม
62022003318 นางสาวศิริลักษณ� พรมวิชัย
62022003319 นางสาววริศรา สิงห�ใส
62022003320 นางสาวกันตา สุวรรณทศ
62022003321 นางสาวรัชนีกร สมรูป
62022003322 นางอนุสรา พอใจ
62022003323 นางสาววศินี ทับทอง
62022003324 นายนราธิป อาจหาญ
62022003325 นางสาวธนัชพร ทับศรี
62022003326 นางสาวฐาวนิษ อินทรโอสถ
62022003327 นางสาวทัดดาว มะกรูดอินทร�
62022003328 นางสาวอดิศา หลงคํามา
62022003329 นายชัชติพงษ� คําเฟ>?องฟู
62022003330 นางณิรดา วันย่ิง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022003331 นายจีรพัฒน� โฉมศรี
62022003332 นายฉัตรชัย ปO?นแก:ว
62022003333 นางสาวอังคณา กรรณ�เกตุแก:ว
62022003334 นางสาวณัฐธิดา หลวงใจ
62022003335 นางสาวจิราพร ฤทธิมหันต�
62022003336 นางสาวกมลทิพย� ช!างไม:
62022003337 นายนพรุธ แสงโมรา
62022003338 นางสาวณัฐธิดา แสงทอง
62022003339 นางสาวพฤกษพร เนียมโภคะ
62022003340 นายชาคริต กลิ่นดอกแก:ว
62022003341 นางปOยะนารถ ปาลวงศ�
62022003342 นายณัฐพงษ� ประจิตร�
62022003343 นางสาวนพรัตน� เรืองพิจิตร
62022003344 นายศรายุทธ แตงอ!อน
62022003345 นางสาวสุนิสา โกมล
62022003346 นายวาทิน พันธะวงค�
62022003347 นายธนชัย บูรกิจภาชัย
62022003348 นางสาวศิรินทิพย� คอนงาม
62022003349 นายภราดร เชี่ยววิทย�
62022003350 นางสาวธนพร เงินอ!อน
62022003351 นางสาวกานดา ประทุมมา
62022003352 นางสาวชญาภา ศรีสวัสด์ิ
62022003353 นางสาวนิรมล โทนทอง
62022003354 นางสาวปรียานุช แสงปุย
62022003355 นายอัศวเดช พลมาศ
62022003356 นายไพศาล แย:มพจนา
62022003357 นางสาวจุไรวรรณ จุ:ยน:อย
62022003358 นายกรวิชญ� อ!อนฤทธ์ิ
62022003359 นางสาวกุลสตรี พูลเพ่ิม
62022003360 นายเอกพงษ� คงศิริ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022003361 นายสุทธิศักด์ิ กลั่นกสิกรณ�
62022003362 นางสาวยุวดี เถลิงจิตต�
62022003363 นายธีรพนธ� โพธ์ิเย็น
62022003364 นางสาวกิตติกาญจน� ทรัพย�ประเสริฐ
62022003365 นางสาวอรจิรา บูรณพันธ�
62022003366 นางสาวศิริฟMา หงษ�เวียงจันทร�
62022003367 นายอภิชาติ บุญอินทร�
62022003368 นางสาววิภาดา ภู!สัตยาธนพร
62022003369 นายเอกชัย โอชา
62022003370 นายจิรสิน แตงโหงว
62022003371 นางสาวกชกร คัชมาตย�
62022003372 นายนิรวิทย� ผลสวัสด์ิ
62022003373 นายบดินทร� สงฆ�พันธ�ดี
62022003374 นางสาวอภิญญา สัมฤทธ์ิ
62022003375 นายพงศ�พันธ� ภูต:องใจ
62022003376 นางสาวสุพัตรา ทองทราย
62022003377 นางสาวสายบัว นนทรีย�
62022003378 นางสาวลักษมี สุนายนต�
62022003379 นางสาวพัชราพร อยู!ทองอินทร�
62022003380 นางสาววริษา ขําอ!อน
62022003381 นางสาววราภรณ� อ:นโหมด
62022003382 นางสาวกรรณิกา สว!างหด
62022003383 นางสาววิภารัตน� สํารี
62022003384 นายวสุรัตน� เกริกวิเชียร
62022003385 นางศรัณย�พร พิสวรรค�
62022003386 นายธนพล อัฐาทิพย�
62022003387 นางสาวนุจรีย� สีม!วง
62022003388 นางสาวสุธีกานต� โพธิสวัสด์ิ
62022003389 นายกิตติธัช ดอกไม:พุ!ม
62022003390 นางสาววรรณพร รักซ:อน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022003391 นายไพศาล หุ!นสิงห�
62022003392 นางสาวกันตพร สะเอียบคง
62022003393 นางสาวศิริรัตน� สมสุด
62022003394 นางสาวสุธิดา พิมพ�ทอง
62022003395 นางสาวเกษศริน จันทร�อินทร�
62022003396 นายทศพล รุ!งสาย
62022003397 นางสาวมณีรัตน� มนเทียรรัตน�
62022003398 นางสาวสุรีย�พร พ่ึงใหญ!
62022003399 นางสาวชุติมา ปนัดเศรณี
62022003400 นางสาวอาจรีย� ปO?นสุวรรณ�
62022003401 นางสาวจิรัชยา สุบินมิตร�
62022003402 นางสาวปภาวดี จอมสาร
62022003403 นางสาวพิชยา บูรณะจารุ
62022003404 นางสาววรรณทนา เชื้อแพ!ง
62022003405 นายหิรัณห� สุมานิตย�
62022003406 นางสาวธาสินี สีน้ําเงิน
62022003407 นางสาวกาญจนา ปO?นแหลม
62022003408 นายบุญฤทธ์ิ ฉํ่าแสง
62022003409 นางสาวกรรณิการ� ผมป<น
62022003410 นายชัยวัฒน� เอี่ยมสําอางค�
62022003411 นายชาญชัย ปMองกันประเสริฐ
62022003412 นางสาวศิริกัญญา คําขํา
62022003413 นายเทอดเกียรติ บุญอินทร�
62022003414 นางสาวชุติกาญจน� อ!อนเกิด
62022003415 นางสาวธัญญาภรณ� อยู!สุข
62022003416 นายปราบเทวา เณรจาที
62022003417 นางสาวพัชรินทร� พงษ�เจริญ
62022003418 นางสาวธันยา แกล:ววิกรณ�
62022003419 นางสาวบุญสิตา วงษ�มิตรแท:
62022003420 นายภาคภูมิ อัมพุช
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022003421 นายนนท�ธวัช พงษ�ธนะ
62022003422 นางเรณุกา เหรียญเงิน
62022003423 นางสาววราภรณ� ฤทธ์ิเต็ม
62022003424 นายประสบโชค ตุ:มทอง
62022003425 นางสาวภาวรินทร� ศรีละกุล
62022003426 นางสาววนิดา วงศ�พันธุ�
62022003427 นางสาวสิริขวัญ โพธิกุล
62022003428 นายปรัชญา บานแย:ม
62022003429 นายทักษิณ คําแพง
62022003430 นางชุติมา พุ!มพวง
62022003431 นายธวัชชัย ณะรินทร�
62022003432 นางสาวจิราภรณ� เกชยันต�
62022003433 นางสาวรัตน�ศิริ เพชร�รอด
62022003434 นางสาววัชรา สุทธิเขตกัน
62022003435 นางสาววันทิตา แก:วคํา
62022003436 นางสาวสุพรรษา อินทรโชติ
62022003437 นางสาวสุวัจนี ทิพวัน
62022003438 นายพลากร พลาบุตร
62022003439 นายภัทรวิชญ� ประภากร
62022003440 นายบัณฑิต ย่ังยืน
62022003441 นายพิเนต สิงห�ป<ญญา
62022003442 นางสาวศุภาพิชญ� ริ้วทอง
62022003443 นางสาวจรัสศรี วงษ�ท:าว
62022003444 นายกนกพจน� เจิมขุนทด
62022003445 นางสาวชลนิชา บุญชุ!ม
62022003446 นายประพันธ� ปรีชาชาญ
62022003447 นางสาวอัญชลี ชาตรีวัชระ
62022003448 นางสาวปOยนุช พิมพ�ทอง
62022003449 นางสาววริยา คุ:มศิริ
62022003450 นายวิทยา วัฒนากลาง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003451 นางสาวปวีณา มุขแจ:ง
62022003452 นายธนัญชัย เทพสาร
62022003453 นางสาวณัฐนพิน ปPางศรี
62022003454 นายกิติศักด์ิ สนธิบ!าย
62022003455 นางสาวอลิตตรา เชื้ออภัย
62022003456 นายขวัญชัย แสงแมงทับ
62022003457 นางสาวเพ็ญฤดี มุสิกภูมิ
62022003458 นางสาวนุชรินทร� โชติโคกสูง
62022003459 นางสาวหทัยกาญจน� รัตนมณี
62022003460 นายขุมพลัง เกษร
62022003461 นางสาวพรพรรณ กล!อมพร
62022003462 นางสาวเสาวณีย� ทองสุพรรณ�
62022003463 นางสาวเกวลิน ลพเมฆ
62022003464 นางสาวพัชรียา นามบุรี
62022003465 นายภัทรพงษ� จวนรุ!ง
62022003466 นายวิศรุต แซ!ม:า
62022003467 นางอุษา มีอินทร�
62022003468 นางสาวสายรุ:ง ทองพานิช
62022003469 นางสาวปนัดดา คฤหปาน
62022003470 นางสาวยศวดี เนียมทอง
62022003471 นางสาวชลธิชา พลางวัน
62022003472 ว!าที่ ร.ต.ภาณุพงศ� จํานงค�ธรรม
62022003473 นายณัฐภพ มหาทรัพย�
62022003474 นางสาวอัญภัทร แตงทอง
62022003475 นางสาววัจณีย� วิโรจน�
62022003476 นางสาวจริยาพร คงคา
62022003477 นางสาวมลิวัลย� พวงสมบัติ
62022003478 นางสาวพรพิมล สว!างศรี
62022003479 นางสาวศิริลักษณ� พูลโพธ์ิ
62022003480 นายเรวัต พัฒชะนะ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003481 นางสาวปพิชญา ชูนาคา
62022003482 นางสาวศิริรัตน� พงษ�อ:อ
62022003483 นายวิฑูรย� นาริยะหนัก
62022003484 นางสาวธิดารัตน� แสนพุฒิ
62022003485 นางสาวสุธินี ศรีทุมมา
62022003486 นางสาวศรณี คงทรัพย�
62022003487 นางสาวธนพร พันธุ�จันทร�
62022003488 นายวิทูร มาป<ด
62022003489 นายนริศ ศรีวิโรจน�
62022003490 นางสาวโศลยา บุญราช
62022003491 นางมัญลิกา พลโคกก!อง
62022003492 นางสาวเกษร พูลเพ่ิม
62022003493 นางสาวจารุวรรณ มุสิกะชาติ
62022003494 นางสาวสุลักษณ� แก:วศรีงาม
62022003495 นางสาวอรวรรณ อิ่มป<น
62022003496 นางสาวประกายดาว บุญถึง
62022003497 นายรัชพล คุณธรรมดี
62022003498 นายคเณศ เทพบริสุทธ์ิ
62022003499 นายอนิรุทธ์ิ ดอนลาดลี
62022003500 นางสาวเบญญาภา โพธ์ิศรีทอง
62022003501 นางกชพร โรจนไพฑูรย�
62022003502 นางดวงรัตน� ปานเงิน
62022003503 นางสาวณัฐธิชา ยอดสุรินทร�
62022003504 นางสาวจิณห�นิภา ท!าเจ็ง
62022003505 นางสาวกัญญารักษ� คล:ายปาน
62022003506 นางสาวสุพิชญา อ!องละออ
62022003507 นางสาวธนพร ปOตานุวัฒน�
62022003508 นางสาวสุรีรัตน� ภู!ระหงษ�
62022003509 นายฐิติวัฒน� บุญเลิศ
62022003510 นายสถาพร เปR?ยมอําพล
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003511 นายกิตติวัฒน� สุกแก:ว
62022003512 นายศิวะพันธ� สวนทิพย�
62022003513 นายปภาวิน ประทิศ
62022003514 นางวิจิตรา นิลกระจ!าง
62022003515 นายภาณุพงศ� พ่ึงวงษ�
62022003516 นางสาววรรณิดา ชํานินอก
62022003517 นางสาวศิวพร เพ็งอิ่ม
62022003518 นายณัฐวุฒิ ควรบําเรอ
62022003519 นายนพพร นพรัตน�
62022003520 นางสาวพิมพ�จิรา สิงห�สูง
62022003521 นายกิตติ บุญเอี่ยม
62022003522 นางสาวจารุวรรณ วานิชคาม
62022003523 นางสาวแก:วกาณดา สมัครวงศ�
62022003524 นางสาวธัญญชล สีกุน
62022003525 นางสาวพรประภา แสงอุทัย
62022003526 นางสาวกรชวัล สิงห�เถ่ือน
62022003527 นายชาติชาย หงษ�ทอง
62022003528 นายอนุพงศ� ครองไชย
62022003529 นางสาวนภาวรรณ เทพประสิทธ์ิ
62022003530 นายยงยุทธ มุ!งหมาย
62022003531 นางสาวนุชนาถ อินผ!อง
62022003532 นางสาวกนิษฐา ยอดป<ญญา
62022003533 นางสุกันญา แหวนทอง
62022003534 นางสาวศุภรักษ� เสาร�ทอง
62022003535 นายณฤเบศร� ไพรเวชยาภร
62022003536 นางสาวอรยา บุญเกิด
62022003537 นางสาวแก:วขวัญ โนCตเกรียง
62022003538 นางสาวสุณิสา ชาติสุทธิพันธุ�
62022003539 นางสาวณัฐวดี บํารุงญาติ
62022003540 นายโด!ง คมคาย
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003541 นางสาวมาริษา เลิกแตง
62022003542 นางสาวชรินรัตน� ราชวงค�
62022003543 นายธีรกฤต อาชวินหิรัณยกุล
62022003544 นางสาวนิชา คงสุข
62022003545 นางสาวบุญญรัตน� พรรณไวย
62022003546 นางสาวปภัสรา ประกอบคุณ
62022003547 นางสาวกรณ�วิภา ทองปาน
62022003548 นายนฤพล ปMอมงาม
62022003549 นางสาวกาญจนา ชะเอม
62022003550 นางสาวณัฐทิตา ลุยตัน
62022003551 นายทักษิณ พ่ึงนุ!ม
62022003552 นางสาวรุ!งทิวา ขุนนวล
62022003553 นางสาวอรพิณ คงมาต
62022003554 นายศิลา โกสุมา
62022003555 นางสาวนพรัตน� อารีย�
62022003556 นายสุเมธ เอี่ยมสุวรรณ
62022003557 นางสาวอธิตา บุษบง
62022003558 นางสาวรัตนาภรณ� แสงเปล!งปลั่ง
62022003559 นางสาวศิริวิมล คชนิล
62022003560 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� วงศ�พิชัย
62022003561 นางสาวสุรางคนา แนบเนียน
62022003562 นางสาววรีพร แสงท:าว
62022003563 นางสาวเรวดี เจริญสุข
62022003564 นางสาวจันทร�สุดา อรรถวิชัย
62022003565 นางสาวสมคอง สุมาลี
62022003566 นางสาววรรณพร สุขทวี
62022003567 นายวรนัส ตะมาแก:ว
62022003568 นางสาวสุธาสินี อินทแสน
62022003569 นายอนุชา ปMอมน:อย
62022003570 นางสาวกนกวรรณ เจนสาริกรณ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003571 นางสาวรัชฎาภรณ� ภู!พูล
62022003572 นายธนิสร จอมพุทธางกูร
62022003573 นางสาวเพชราภรณ� ใจจํานงค�
62022003574 นางสาวสุวิมล คําภีระ
62022003575 นางสาวสมรักษ� ป<Xนริด
62022003576 นางสาวนิสาวรรณ นาคจู
62022003577 นางสาววิไลลักษณ� จันทร�วงค�
62022003578 นางสาวอารียา โพธ์ิเย็น
62022003579 นายชาตรี ศรีเดช
62022003580 นางสาวอัจฉราพร พรมเกษา
62022003581 นางสาวธนภรณ� ลิมป1แสงใส
62022003582 นายขจรศักด์ิ สิงห�โตทอง
62022003583 นางสาวนันทวัน คํากุลมี
62022003584 นางสาววาสนา สายวงษ�
62022003585 นายสุรัตน� สาโรจน�
62022003586 นางสาวนิชาภา มีสมบัติ
62022003587 นางสาวปริณดา ถาคํา
62022003588 นายภาณุพงศ� เสี้ยวสกุล
62022003589 นางสาวเขมิกา วงศ�ธนานุวัฒน�
62022003590 นายสุรชัย แก:วแดง
62022003591 นางสาวกันต�กมล แซ!กือ
62022003592 นายบัณฑูรย� คําฟ<ก
62022003593 นางสาวอนงค�นาถ ต!อศีล
62022003594 นางสาวกัญญารัตน� อินทร�ไทร
62022003595 นางสาวสุทธิประภา ปาลัว
62022003596 นางสาวประภาพรรณ คุ!ยเสด็จ
62022003597 นางสาวปทิตตา รอดเที่ยง
62022003598 นายอภิวิชญ� โอนอ!อน
62022003599 นายนิชชกานต� บุระดา
62022003600 นางสาวสิริวรรณ สวนมณี
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003601 นายธนภูมิ ธรรมนิมิตร
62022003602 นายธนวันต� อมรกุล
62022003603 นางสาวพัทธ�มน แซ!โง:ว
62022003604 นางสาวณัฐธภา จักกะพงษ�
62022003605 นางสาวณัฐกานต� จําศิลป1
62022003606 นายวิรุฬวัตร จันทรศรี
62022003607 นายภาสกร แย:มจ่ัน
62022003608 นางสาวครวญสิริ บุญอ!อน
62022003609 นางสาวกรรณิการ� ดวงแก:ว
62022003610 นางสาววรินทร�ทิพย� ชัยมุงคุณ
62022003611 นางสาววรรณศิริ โคโต
62022003612 นางสาวอารียา รอดหนู
62022003613 นางสาววรรณิภา ค!าภู
62022003614 นางฐิฏิมา โฉมเชิด
62022003615 นางสาวฉันทนา บุญอาจ
62022003616 นายวีรชัย แก:ววังปวน
62022003617 นายภูมิภัทร� การะเวก
62022003618 นางสาวณัฐนรี ฉัตรแก:ว
62022003619 นางสาวชฎาพร เฉลิมกลาง
62022003620 นางสาวปOยะพร ผิวผ!อง
62022003621 นายอมรวิทย� ธรรมเพียร
62022003622 นางสาวสุนิสา ครคง
62022003623 นายภัคภาคิน อินทชาติ
62022003624 นายจิรัฏฐ� อุมะวิชนี
62022003625 นายธนรัชต� เผ!าทองไทย
62022003626 นายนฤชิต เต็งประกอบกิจ
62022003627 นายทนงศักด์ิ เภอสิงห�
62022003628 นางสาวพิมพรรณ เอมสวาสด์ิ
62022003629 นายจักรกฤษณ� พิมพ�ศร
62022003630 นางสาวปรัชวรรณ แสงอรุณ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003631 นายณัฐวุฒิ กรจันทร�ดี
62022003632 นางสาวอริศรา รักชื่อ
62022003633 นายสมพร ย!องนุ!น
62022003634 นางสาวพรศรี เฟ>?องฟู
62022003635 นางสาวนิศาชล อุ!นไฝ
62022003636 นางจุฬารัตน� แก!นแก:ว
62022003637 นายวัชระกุล ไพรเมฆ
62022003638 นางปาณิสรา สาลี
62022003639 นางสาวเกวลิน แซ!ชื้อ
62022003640 นายมานิตย� พรีพรม
62022003641 นางสาวรัชนีวรรณ ติปะละ
62022003642 นางสาวสุชาดา สมรูปดี
62022003643 นายสรายุทธ โสมนัส
62022003644 นายสุรวิสิฐ ทาบุตร
62022003645 นางสาวจุฑามาศ การเพียร
62022003646 นายพีรกานต� โกช!วย
62022003647 นายภัทรพล มโหธร
62022003648 นางสาวพจมาน พุ!มนุตร
62022003649 นางสาวอุศนา ปานมี
62022003650 นายขจรศักด์ิ นาคไทย
62022003651 นางสาวธนาศร ชูสิทธ์ิ
62022003652 นางสาวนิชนิภา ฉัตรทอง
62022003653 นายวรากร ใจน:อย
62022003654 นายประพล ปรีชาชาญ
62022003655 นางสาวอสมาภรณ� โมทารัตน�
62022003656 นางสาวนุจนาถ เสมสมาน
62022003657 นายพิสุทธ์ิ สุภคุต
62022003658 นางสาวรัตนาภรณ� ปานแก:ว
62022003659 นางสาวปริยาภัทร คงแสงภักด์ิ
62022003660 นางวัชรีพร ศรีพัฒน�พงษ�
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003661 นางสาวสุภาภรณ� จําเนียรทรง
62022003662 นางสาวสุรีนา ไชยชิต
62022003663 นางสาวสุภาภรณ� นามโชติ
62022003664 นางสาวสิริญกมล เกตุสุริวงษ�
62022003665 นายชนะภัย รื่นรวย
62022003666 นายณัฐพล ไวว!อง
62022003667 นางสาวศุภัคธิดา จันทพัฒน�
62022003668 นางสาวสุจิตรา สาเอี่ยม
62022003669 นางสาวสิดาพร มากแจ:ง
62022003670 นางสาวจันทิมา สรรเสริญทิม
62022003671 นางสาวสุอาภา ธรรมสอน
62022003672 นายวัชชีระ พัดดํา
62022003673 นางสาววันธิดา เขียวเฮียว
62022003674 นางสาวจันทร�จิรา มากชุ!ม
62022003675 นางสาวฐานิตา ไกรสอน
62022003676 นายย่ิงเจริญ กาวีเปOบ
62022003677 นางสาวสุภาวดี สาขามุละ
62022003678 นางสาวประภา แสนบัวคํา
62022003679 นางภิญญาพัชญ� สีพุก
62022003680 นายพีรวิชญ� ปฐมธนโชติสกุล
62022003681 นางสาวอังสุนารินทร� แจ:งต!าย
62022003682 นางสาวเบญจมาศ ทองสุข
62022003683 นายฐนพงศ� วงศ�กัน
62022003684 นางสาววิไลลักษณ� โกมุทพันธ�
62022003685 นายจิราวัฒน� สุขแผ!นทอง
62022003686 นางสาววิภา ขันทอง
62022003687 นายณัฐภพ คําโปน
62022003688 นายพรเทพ เกิดพร:อม
62022003689 นางสาวญาณิศา กิจสํารวม
62022003690 นางสาวศรารัตน� วีระเทศ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003691 นายสิทธิชัย ฟองจามร
62022003692 นางสาวสงกรานต� จันทร�ไทย
62022003693 นางสาวณัฐรดา นิลเกษม
62022003694 นางสาววรรณชนก คําหอม
62022003695 นางสาวจีรวัฒน� จันทร�ราญ
62022003696 นายธนวรรธน� ดํารงค�ผาติพงศ�
62022003697 นายอํานาจ อินทร�ตCะ
62022003698 นางสาวหนึ่งฤทัย อินตCะ
62022003699 นายนัทภูมิ ยังสถาน
62022003700 นางสาวปOยวรรณ สุดประเสริฐ
62022003701 นางสาวพรทิพย� บุญญาณ
62022003702 นางสาววิชุตา หยดย:อย
62022003703 นางสาวพรพิมล มงคลแสง
62022003704 นายพีรเดช ทองนวล
62022003705 นายวีรยุทธ สลุงอยู!
62022003706 นายสถาพร เข็มทอง
62022003707 นางสาวเพรชรี จีนณเทศ
62022003708 นายสุรภาพ สงทอง
62022003709 นายนราวุฒิ ชุมพล
62022003710 นางสาวมาลี แก:วกุลศรี
62022003711 นางสาวนิภารัตน� พลีวรรณ�
62022003712 นายจิตตภัทร แก!นทอง
62022003713 นางสาวเกศินี โพธ์ิบัณฑิต
62022003714 นางสาวพรวิมล ศรีมาวงษ�
62022003715 นายถิรวัฒน� ผะดาวัน
62022003716 นายกิติกร กองแก:ว
62022003717 นางสาวพัชรี ช:างแย:ม
62022003718 นางสาวลลิน โกมินทร�
62022003719 นายฐาปกรณ� คงรุญ
62022003720 นายวัลลภ จันทร�แปMน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003721 นางสาวจิดาลักษณ� ศรีละโพธ์ิ
62022003722 นางสาวธัญญรัตน� ศรีวิจารณ�
62022003723 นางสาวนพรัตน� อาจเอี่ยม
62022003724 นางสาวฐิตาภา ศรีจันทร�น:อย
62022003725 นายธวัชชัย ไร!พุทธา
62022003726 นายพิชญ�พล จูทอง
62022003727 นางสาวมานิกา ทวีธนธัญญ�ชัย
62022003728 นายณัฐพล หันชนา
62022003729 นายภัครินทร� สลับสี
62022003730 นายจตุรานนท� กลิ่นกุหลาบ
62022003731 นางสาววัชรี พวงภู!
62022003732 นางสาวลิตา พุ!มชะบา
62022003733 นายทินกร วงษ�อํานาจ
62022003734 นางสาววรรณิดา พ:นทุกข�
62022003735 นางสาววลีรัตน� เมฆสาต
62022003736 นายวัชระ พิมพขันธ�
62022003737 นางสาวอมรรัตน� บัวลี
62022003738 นางสาวนฤมล แก:วลาย
62022003739 นางสาวธิดารัตน� โกวิทชาติ
62022003740 นายธงชัย พงษ�นิมิตร
62022003741 นางสาววาสนา แสงสว!าง
62022003742 นายชาตรี เข้ียวแก:ว
62022003743 นางสาวชุติมา มงคลวัย
62022003744 ว!าที่ ร:อยตรีสถาพร ครองสุวรรณ�
62022003745 นายปฏิพล บัวเปYง
62022003746 นางสาวกนกพร ทองโสภา
62022003747 นางสาวรัตนากรณ� บุญมาก
62022003748 นางสาวอาภาภรณ� ป<ญจโภคศิริ
62022003749 นางสาวณิชาดา ศิริชาญวัฒนา
62022003750 นางสาวอัจฉรา สัตบุษ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003751 นางสาวชะเอม ขอพ่ึง
62022003752 นายจักรกริช บุตรน:อย
62022003753 นางสาวธันยพร แสงกระจ!าง
62022003754 นางมะลิ พันธุย่ี
62022003755 นางสาวอมรรัตน� บุญมา
62022003756 นางสาวพุทธชาด ศรีสถาน
62022003757 นายณัฐรณ อยู!โต
62022003758 นายวุฒินันท� แย:มนิยม
62022003759 นายปOยะ พ่ึงผล
62022003760 นายเมธา ดอกชูรุ!ง
62022003761 นางสาววรีณา ด:วงเงิน
62022003762 นางสาวยลดา ศรีชมภู
62022003763 นางสาวอาทิตยา สุดโต
62022003764 นายชลนที ละไม:ทอง
62022003765 นางสาวพรพิมล ส!งอุ!ม
62022003766 นางสาวจันทร�จิรา เทศผล
62022003767 นางสาวอนุสรา ศรีอินทร�
62022003768 นางสาวทิพย�วรรณ รัตนจิตร
62022003769 นายขจรยศ วิลัยวัฒน�
62022003770 นางสาวรัตนา รอดนุช
62022003771 นายณัฐกร บุญเกิด
62022003772 นายเกรียงศักด์ิ แดงผา
62022003773 นายธนเดช นวมสําลี
62022003774 นางสาวกนกวรรณ ไชยสุวรรณ
62022003775 นางสาวนภัสวรรณ สมวิลัย
62022003776 นางสาวนาจรีย� กลิ่นชะเอม
62022003777 นายวิรัตน� แซ!อู!
62022003778 นายณัฐวุฒิ นวลสนอง
62022003779 นางสาวภาขวัญ ยอดดําเนิน
62022003780 นางสาววรรณวิมล สุดสวาท
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003781 นายลภน ตรีพาทย�
62022003782 นายกัณหา เกิดอยู!
62022003783 นางสาวจารุนิภา ศิริศรี
62022003784 นางสาวอัจฉรา อินทร�ทอง
62022003785 นายพิสิษฐ� โพธ์ิเกิด
62022003786 นายพิชชากร พางาม
62022003787 นายธเนศ ทั่งเชียงใหม!
62022003788 นางสาวรัตนา ล:อมวงษ�
62022003789 นายพงศธร อินอ!อน
62022003790 นายณรงค� สุดชู
62022003791 นายศุภชัย ทั่งทองคํา
62022003792 นางสาวอัจจิมา ชิดชอบ
62022003793 นางสาวเกษรินทร� แก:วร:อง
62022003794 นายวชิระวิทย� สุขสุมิตร
62022003795 นางจินตนา สําราญราษฎร�
62022003796 นางสาวพลอยณิสา สุขไชย�หิรัญ
62022003797 นางสาวสุวนันท� ปูPกัน
62022003798 นายเกรียงไกร จันทร�เจริญ
62022003799 นายเอกภพ พลค:อ
62022003800 นายสรชัย ลือศรัทธา
62022003801 นางสาวลลิตา ชัยคําพา
62022003802 นางสาวจุฑารัตน� ผ!อนยา
62022003803 นายดนัย สดุดี
62022003804 นางทัศนีย� น!วมสีนวล
62022003805 นางสาวภุมรินทร� อินทภูติ
62022003806 นายปุณณรัตน� คําเมืองคุณ
62022003807 นางสาวนิรัชชา เกษมสิน
62022003808 นางสาวภรณ�วรัญญา ชัยบุรัมย�
62022003809 นางสาวรัตน�ติกาณ� ธรรมพรต
62022003810 นายคทา นากแก:ว
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003811 นางสาวหทัยรัตน� ลาภถาวร
62022003812 นายจตุพร ขําเหมือน
62022003813 นายกฤษณะ รอดบํารุง
62022003814 นางสาวปOยะรัตน� ลําทอง
62022003815 นางสาวชนาพร สุขขวัญ
62022003816 นายพัชรพล ทะวารี
62022003817 นายยุทธภูมิ เรืองบุญธรรม
62022003818 นางสาวบุญธิยา ปO?นแก:ว
62022003819 นางสาวปOยะนุช อุตสาสาร
62022003820 นางสาวเมษา เจริญศรี
62022003821 นางสาวหยกแก:ว สิงห�โตแก:ว
62022003822 นางสาวรวิวรรณ กระจ!างวรรณ�
62022003823 นางสาวภัทรียา สุขทวี
62022003824 นางสาวธราภรณ� พลเสน
62022003825 นางสมพร ม่ิงม่ังมี
62022003826 นางสาวธมนวรรณ นิลโหมด
62022003827 นางสาวศมนันท� จําปาศรี
62022003828 นางสาววรัญญา ชัยสาร
62022003829 นางสาวจันทกานต� ธรรมพิงค�
62022003830 นางสาวณัฐนิญาดา โพล:งอยู!
62022003831 นางสาวจิรัชยา แช!มพัฒนชัย
62022003832 นางสมทรง จันทร�สว!าง
62022003833 นายสาธิต แสงทอง
62022003834 นางสาวสุธากร คนสันเทียะ
62022003835 นายสรธัญ พงษ�สุวรรณ
62022003836 นายธราเทพ บุญเย็น
62022003837 นางสาวอริสา สมนึก
62022003838 นางสาวสุดารัตน� ทับทอง
62022003839 นางสาวณาตยา เทียมทัน
62022003840 นางสาวณัฐณิชา แก:วใหญ!
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003841 นางสาวพรรณภา อุปพงษ�
62022003842 นายทรงพล จ!ายยัง
62022003843 นางระวีวรรณ ม!วงวงษ�
62022003844 นางสาวอรุณี คําสด
62022003845 นายกานต�ชนิต ปานแก:ว
62022003846 นายจิระเดช บัวดี
62022003847 นางสาวอาภาภรณ� เจริญฉิม
62022003848 จ.อ.อลงกรณ� อุลิต
62022003849 นายอนุชา ทั่งบุญ
62022003850 นางสาวกรณิการ� ต้ังประสบแสง
62022003851 นายอดิศร โพธ์ิอ!อน
62022003852 นางสาวณัฐวดี ปMอมคํา
62022003853 นายศุภกิจ หม่ันบํารุง
62022003854 นางสาวกัลยาณี อบรม
62022003855 นายเกริกเกียรติ อําพันธ�
62022003856 นางสาวสมปอง กลิ่นผล
62022003857 นายวัยทวัฒน ดําเนินลอย
62022003858 นางสาวดมิสา แพบัว
62022003859 นายปฏิภาณ อ่ําทอง
62022003860 นางสาวพรทิพย� จุ:ยแตง
62022003861 นายนัฐพล ใหญ!ยงค�
62022003862 นายธรรมนูญ บุญเจริญ
62022003863 นางสาวประภัสสร ศรีสัมพันธุ�
62022003864 นางสาวชลิตา บุญมี
62022003865 นายวันเฉลิม โปร!งเจริญ
62022003866 นางสาวสุนิสา หลวงเมือง
62022003867 นางสาวณิชาภัทร จันท�พันแจ:ง
62022003868 นางสาวภิญญดา เฉลิมผจง
62022003869 นางสาวจิรัติพร เอี่ยมมิ
62022003870 นายอนุชา จีนอ!วม
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003871 นางสาวพจนิศ ศรีกรด
62022003872 นางสาววาสนา แก:วรุ!งเรือง
62022003873 นายชัยวัฒน� เดชอุดม
62022003874 นายณัฐวุฒิ คําอิ่น
62022003875 นายบัญญพนต� หาเรือนศาสตร�
62022003876 นางสาวกมลรัตน� ศุกร�เกตุ
62022003877 นางสาวชนิสรา โพธ์ิอ่ํา
62022003878 นายนุชา โรจนาวี
62022003879 นางสาวก่ิงกาญ ธงศรี
62022003880 นางสาวอรญา วงษ�คําจันทร�
62022003881 นางสาวนภัสกร แก:วแจ!ม
62022003882 นายนพดล อาจคงหาญ
62022003883 นางสาวกนกกร น:อมเศียร
62022003884 นางสาวรัตนาภรณ� สังข�ทอง
62022003885 นายสุรศักด์ิ สอดศรี
62022003886 นางสาววันวิสา คงประโยชน�
62022003887 นายพงศ�ศิริ ศรีวิชัย
62022003888 นายบุญญฤทธ์ิ ทองเนื้ออ!อน
62022003889 นางสาวมนัญญา รัตนเทพบัญชากุล
62022003890 นางสาวศิริพร เต!าทอง
62022003891 นางสาวสกาวเดือน ขําเนียม
62022003892 นางสาวกนกวรรณ แกมรัมย�
62022003893 นายเจตนิพัทธ� เข่ือนเก:า
62022003894 นางสาวศุภมิตร คุ:มบุญ
62022003895 นายเกียรติศักด์ิ สิงห�โตทอง
62022003896 นางสาวมลิ ปลื้มเนตร
62022003897 นางสาวณัฐณิชา นาทิพย�
62022003898 นางสาวขวัญเรือน โพธ์ิเพชร�
62022003899 นางสาวอธิฤดี จินดาเนตร
62022003900 นายอัษฎา หม่ืนกล:า
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003901 นางสาวพุธิตา อาจหาญ
62022003902 นายพรรษกร โปร!งปลอด
62022003903 นายจตุรวิทย� เรืองเมือง
62022003904 นางสาววิกานดา ช:างชายวงศ�
62022003905 นางสาวระพีพรรณ วงษ�วิจารณ�
62022003906 นางสาวสุธารัตน� ฉิมพสุทธ์ิ
62022003907 นายบุญฤทธ์ิ บุญม่ัน
62022003908 นางสาวจิรภิญญา รุจิรัตนราศี
62022003909 นางสาวรัชดา หม่ันเขตรกิจ
62022003910 นางสาวปภัสรา เศรษฐีพ!อค:า
62022003911 นางสาวนิตยา ทองบุญเหลือ
62022003912 นางสาวดาวเรือง นิลบุญ
62022003913 นางสาวเกวลิน การิยะ
62022003914 นางสาวบุณยาพร บัวเขียว
62022003915 นางสาวกนกวรรณ ดอนชะเอม
62022003916 นางสาวสุณิสา ทองดี
62022003917 นายธนพล ไกรคุณ
62022003918 นางสาวสมบูรณ� โพรี
62022003919 นางสาวอาทิตยา เพ็ญศรีสวรรค�
62022003920 นายปOยบุตร ไชยณรงค�
62022003921 นางสาวธีนิตา น:อยทอง
62022003922 นายพินันนัช บัวใบ
62022003923 นางสาวณัฐธิดา มีมาก
62022003924 นายพงศ�ศิริ สีสนิท
62022003925 นายณัฐกานต� สีแดงเหลือง
62022003926 นายคํารณ บานแย:ม
62022003927 นายวรรธนัย แก:วพรหม
62022003928 นางสาววราภรณ� อันบรรญา
62022003929 นางสาวอุทุมพร เกษศิริ
62022003930 นางสาวพนิดา กสิกร
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003931 นายกิตติภพ สิทธิสร
62022003932 นายสุรชัย แพ!งศรี
62022003933 นางสาวศิริวิมล ชุ!มชื่น
62022003934 นางสาวศิริพร พ!วงอ!างทอง
62022003935 นางสาวพวงผกา เวียงสิมา
62022003936 นางสาววรรณกร เกิดกล:า
62022003937 นายชาญชัย จันทร�ฝาง
62022003938 นางบุษยา เรืองเดช
62022003939 นางสาวณธิดา พลล!องช:าง
62022003940 นายวรวุฒิ บุญจันทึก
62022003941 นางสาวไอศรา เจริญกุล
62022003942 นายประสิทธ์ิ จุลทะเส
62022003943 นางสาวฐิตินันท� ซันไล
62022003944 นายไพฑูรย� ศุภนคร
62022003945 นายฉัตรชัย โพธิสัตย�
62022003946 นางสาวณัฐฐาพร แก:วบัวดี
62022003947 นางสาวจารุวิมล ไตรสีห�
62022003948 นายสุชาติ แก:วบัวดี
62022003949 นายธนากร กฤษวงษ�
62022003950 นางสาวอัจฉรารัก วงษ�ดวง
62022003951 นายไชยนันท� จันทร�ระยับ
62022003952 นางสาวอรรถลีลา ศรีเดช
62022003953 นางสาวชยานันท� พุ!มร!มไทรย�
62022003954 นายวงศกร ภู!สัตยาธนพร
62022003955 นางสาวขนิษฐา โมตา
62022003956 นางสาวธนภัทร� ทดแทนสุข
62022003957 นางสาวพรเพ็ญ หรั่งดารา
62022003958 นางสาวไอยลดา มณีเรืองเดช
62022003959 นางสาวศิรินทรา ชัยภา
62022003960 นางสาวศศิร�พิมลณ� อ!อนน:อมดี
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003961 นางสาววัสวรรณ เต!าทอง
62022003962 นางสาวอารีรัตน� วงค�ทิม
62022003963 นางสาวธรรมพร ชูชัยยะ
62022003964 นายเอกรัตน� ศรีอนงค�
62022003965 นายณัฏฐ�ธกร ธนจินดาวัลย�
62022003966 นางสาวพัณณิตา แน!นอุดร
62022003967 นางสาวอาภาภรณ� ชมภู
62022003968 นางสาวสุวนันท� สําราญสุข
62022003969 นายพิศณุ อินหลวง
62022003970 นายอริยพงศ� อินถา
62022003971 นายนราพงษ� ทวีทรัพย�
62022003972 นายอนุพล ชาลีแก:ว
62022003973 นายเอนก พัตศร
62022003974 นางสาวอภิสรา เคนเหลื่อม
62022003975 นายคณภรณ� พลเสน
62022003976 นางสาวปOยวรรณ พุทธาวงษ�
62022003977 นางสาวกนิษฐา นิ่มยัง
62022003978 นางสาวพรพิมล รอดเขียน
62022003979 นายพิเชฐ ภู!ทอง
62022003980 นางสาวยุวนันท� แสงโต
62022003981 นางสาวมาริษา บุญล้ํา
62022003982 นางสาวสุนิสา ชมพูพาน
62022003983 นางสาวกมลวรรณ ศรีวงศ�ราช
62022003984 นางสาวมาลารัตน� แววแข
62022003985 นายเฉลิมพล เกิดสกุล
62022003986 นางสาวสุนิสา ขุมทิพย�
62022003987 นายภาวิต ยงโภชน�
62022003988 นางสาวจิราภา ใจอด
62022003989 นางสาวพัชริดา ประภาพงษ�
62022003990 นางสาวกัญตินันท� บุญมาก
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022003991 นายอานนท� เปล!งอารมณ�
62022003992 นายรณฤทธ์ิ คําสะอาด
62022003993 นางสาวธัญญารัตน� มากด!าน
62022003994 นายศุภชัย กันท�พันธ�
62022003995 นางสาวมินตรา อักษรวิจิตรกุล
62022003996 นางสาวอารียา หน!องพงษ�
62022003997 นางสาวสุธาวัลย� อินทวัฒร�
62022003998 นางสาวสุดารัตน� อ!อนละมูล
62022003999 นางสาวพรกช ใยนิรัตน�
62022004000 นายวัฒนา อ!อนสลุง
62022004001 ว!าที่รตรัตพล รามคุณ
62022004002 นายนิธิพัฒน� ประยูรแสงรัศมี
62022004003 นายไพศาล ปO?นประดับ
62022004004 นางสาวธิดารัตน� สายสอาด
62022004005 นางสาวปรียาพัทร� แก:วกืน
62022004006 นางปวีณา มณีชัย
62022004007 นางสาววนิดา ชาติสุข
62022004008 นางสาวศิริลักษณ� ขันกสิกรรม
62022004009 นางสาวกนกวรรณ พานิชเจริญ
62022004010 นางสาวสุนันท� อินทสิทธ์ิ
62022004011 นางสาวสมฤทัย เด!นดวง
62022004012 ว!าที่ รต.เฉลิมเกียรต์ิ สนิท
62022004013 นายมนตรี ร!มสบาย
62022004014 นายบริวัฒน� แสนทวี
62022004015 นายไพรัตน� ฮ:อโต
62022004016 นายสามารถ ยมนา
62022004017 นางสาวดวงดาวภรณ� คงเมืองวศุตม�
62022004018 นางสาวธัญญารัตน� คําเพชรดี
62022004019 นางจุฑามาศ ศุขจิตต�
62022004020 นางสาวชลาลัย แสงทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022004021 นางสาวศิริรัตน� บุญยาพงษ�
62022004022 นางสาวมัทนียา แสงประกาย
62022004023 นางสาวปนัดดา สว!างพลกรัง
62022004024 นางสาวมุกดา สิงหบูลย�
62022004025 นายธนกิจ ป<ญญาเก!ง
62022004026 นางสาวอรญา เทพวัง
62022004027 นางสาวภัทรกานต� รีวงษ�
62022004028 นายตรีภพ ภู!ลา
62022004029 นางสาวสุรีฉาย จันทร
62022004030 นายเกรียงศักด์ิ โชติเสน
62022004031 นางสาวจารุณี ยาสมุทร
62022004032 นายธงชัย ช!วยชูเชิด
62022004033 นางสาวจุฬาทิพย� แย:มเย้ือน
62022004034 นางสาวอัยณัฏฐ� ชัยเสนา
62022004035 นายธนชิต อ!อนน:อย
62022004036 นางชนม�นิภา อินทนนท�
62022004037 นางสาวณัฐนันท� หิรัญ
62022004038 นายนันณพัชร มาชม
62022004039 นางสาวฐิตตา วินิจสร
62022004040 นายณัฐณรงค� ทําบุญ
62022004041 นางสาวณัฐวดี ปOยะสุนะ
62022004042 นายอนุรักษ� พูลทรัพย�
62022004043 นางสาวจิณห�นิภา ซ่ือสัตย�ดี
62022004044 นายศิริพงศ� สิทธิพงศ�
62022004045 นายศุภิสรา แย:มสัจจา
62022004046 นางสาวกรรณิการ� โพธิเกษม
62022004047 นางกนกพิชญ� ขวัญแดง
62022004048 นางสาวเกวลิน เหล็กเพชร
62022004049 นายคงศักด์ิ จ่ันคํา
62022004050 นางสาวชิดชนก ธีรพระบาง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004051 นางสาวนันทกานต� คณโฑมุข
62022004052 นางสาวโสรญา ป<ดชา
62022004053 นางสาวป<ญญาพร มะตัน
62022004054 นางสาวขนิษฐา ปO?นเกตุ
62022004055 นางสาวนัทธมน ชื่นสุขอุรากุล
62022004056 นางสาวธัญสุดา แย:มวงษ�
62022004057 นางสาวสุวพัชร อุบลคลี่
62022004058 นางสาวอรทัย อุดมผล
62022004059 นายประสิทธ์ิ วรรณทวี
62022004060 นางสาวดลยา เรืองเดช
62022004061 นายโสมนัส เทาดี
62022004062 นางสาวแววตา ศรีรักษา
62022004063 นางสาวเนตรนภา สุดงาม
62022004064 นางสาวรัตนาภรณ� ม!วงงาม
62022004065 นางสาวศรุตา ระนาด
62022004066 นายวสันต� ดีสมมุติ
62022004067 นางสาวทิพวัลย� ณ ปMอมเพชร
62022004068 นางสาวธิยารัตน� ปภานันวรเศรษฐ�
62022004069 นายมงคล เพ็ชรล:อมทอง
62022004070 นายปOยวัฒน� สสิกุล
62022004071 นางสาวยุพา เกิดมงคล
62022004072 นางสาวกนกวรรณ ชูศรี
62022004073 นางสาวสุดาลักส� พันอ:น
62022004074 นายนพรุจ ทาทิตย�
62022004075 นางสาวรวิสรา เสือโต
62022004076 นางสาวสายชล ยามวัน
62022004077 นางสาวนิตยา วันศุกร�
62022004078 นางสาวนาลิน ชัยชาติ
62022004079 นางสาวลลิดา วิเศษบุรุษ
62022004080 ว!าที่ ร.ต.ศิริศักด์ิ ทองเขียว
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004081 นายวุฒิชัย คงเมือง
62022004082 นางณฐมนต� วิงเวียน
62022004083 นางสาววิภาวี พุทธิรังสิมาภรณ�
62022004084 นางสาวปวีณา อยู!นุ:ย
62022004085 ว!าที่ ร.ต.จริยา จันทร�เมือง
62022004086 นายอมรเทพ ชั่งทอง
62022004087 นายวรวุฒิ สมถะธัญกรณ�
62022004088 นางสาวศศินา สุขแดง
62022004089 นายธีรวัฒน� ศรีละวัลย�
62022004090 นายป<ญญา พุทธศรี
62022004091 นายทนงศักด์ิ แสงภู!
62022004092 นายณัฐพล สิทธิทูล
62022004093 นายเอกชัย ป<Xนก:อน
62022004094 นายอดุลสิน สุวรรณบาง
62022004095 นางสาวปภัทร�พร สอนสิทธ์ิ
62022004096 นางสาวเฉลิมศรี จีนเฮี๊ยะ
62022004097 นางสาวกนกวรรณ บุญภาค
62022004098 นางสาววิภาวรรณ แยกผิวผ!อง
62022004099 นายธนะชัย เดชสิมา
62022004100 นายอภิสิทธ์ิ รุ!งทอง
62022004101 นายศรัณย� จัดแจง
62022004102 นายไพฑูรย� กุฎีรัตน�
62022004103 นางสาวอัจจิมา ญาดี
62022004104 นายฐากรณ� เนื่องจากอินทร�
62022004105 นางสาวนราธิป เอี่ยมถ:วย
62022004106 นายพิมพ�ศิลป1 พิมศร
62022004107 นางสาวเมธาพร จอมแก:ว
62022004108 นางสาววศินี คําไท:
62022004109 นางสาววนิดา กิจกลิ่น
62022004110 นางสาวกัญญารัตน� ทองจันดา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004111 นางสาวรุ!งนภา ชัยนนถี
62022004112 นางสาววรางคณา แก:วกระจก
62022004113 นางสาวมัลลิกา สมงาม
62022004114 นางสาวกุลณัฐ สสิกุล
62022004115 นางสาวอัมพวัน ทรงจันทร�
62022004116 นางสาวพีชญา อยู!สบาย
62022004117 นางสาวนราพร ต!ายโพธ์ิ
62022004118 นางสาวพรพิมล ย้ิมเที่ยง
62022004119 นางสาวประภาภรณ� ชังชั่ว
62022004120 นางสาวจันทร�ทิพย� สุดวิจิตร
62022004121 นายวิทูล คะนัย
62022004122 นางสาวปณิตา เกิดวัน
62022004123 นายปรัชญา ไพฑูรย�
62022004124 นางสาวบุญศิริ คําสัตย�
62022004125 นางสาวประภาวรินทร� อัสถิ
62022004126 นายนิรันดร� นาคกล!อม
62022004127 นางสาวอรนุช แก:วรอด
62022004128 นางสาวกัญชพร นาคเถ่ือน
62022004129 นายสหภาพ เสนาเจริญ
62022004130 นางสาวพรปOยะ โชติวรรณ
62022004131 นายศุภเศรษฐ� ทิพย�สุขุม
62022004132 นายพีรพัฒน� คุณารูป
62022004133 นายสินชัย ผันผยอง
62022004134 นางสาวรินดา อารีรัก
62022004135 นางสาวรุจิรา สุขชื่น
62022004136 นายพิเชษฐ� สุขสวัสด์ิ
62022004137 นางสาวกาญดา สุพรรณนอก
62022004138 นางสาวทัดดาว ทองเพ็ชร�
62022004139 นางสาวลักษมณ พลรัตน�
62022004140 นางสาววรพรรณ วงค�คําหล:า
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022004141 นางสาวอมรประภา ย้ิมศิลป1
62022004142 นางสาวสุภาวดี อินทร�นิ่ม
62022004143 นางสาวกมลนัทธ� ภู!สุวรรณ
62022004144 นางสาวสิริมา ป<Xนริด
62022004145 นางสาวนันทพร แสงทอง
62022004146 นายหัสดินทร� เกิดผล
62022004147 นายมงคล ทองชื่น
62022004148 นางสาวประภัสสร สุขเถ่ือน
62022004149 นายนะเศรษฐ� จุ!นพันธ�
62022004150 นางสาวภาวินี จันทัส
62022004151 นายวุฒิพงศ� นาสิงทอง
62022004152 นายสายชล บุญคง
62022004153 นางสาวสุพรรษา จีนย่ี
62022004154 นางสาวศิรินันต� จันทะวงษ�
62022004155 นายเทพประทาน ทองดี
62022004156 นายนพดล พุทธวงศ�
62022004157 นายธิติกร งามสรรพ�
62022004158 นายธนพัฒน� ตCะทองดี
62022004159 นายพรรษกร มารัตน�
62022004160 นางสาวสาวิตรี มีทอง
62022004161 นายกิติกร วงษ�เขียน
62022004162 นางสาวอัจฉราภรณ� เอี่ยมละออ
62022004163 นางสาวธัญพร ไชยายงค�
62022004164 นายธีระพงษ� ลัดดา
62022004165 นางสาวธิตินันท� จันทร�อ่ํา
62022004166 นายอนุพงษ� สินน:อย
62022004167 นางสาวพิมพ�รพัทร ทิพยามาตร
62022004168 นางสาวเพ็ญพิชชา จ!ายเพ็ง
62022004169 นางสาววันรวีร� กาธาตุ
62022004170 นางสาวฐินัดดา ชื่นสว!าง
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004171 นายสหรัฐ เศกรมย�
62022004172 นางสาววานิสลา เขียวน้ําชุ!ม
62022004173 นายคุณานนท� บุญมี
62022004174 นางสาววนิดา เกลี้ยงทองคํา
62022004175 นายเจษฎา กุลกฎ
62022004176 นางสาวทรายทอง บรรณา
62022004177 นายปาลเทพ พ่ึงปาน
62022004178 นายเจษฎา คุณากรวงศ�
62022004179 นางสาวรัตติยา ชัยหงษ�
62022004180 นายอุเทน กล่ํามี
62022004181 นางสาวจันจิรา ไตรอุดม
62022004182 นางสาวแคทลียา ศรีประจง
62022004183 นางสาวสุพัตรา คชสีห�
62022004184 นายพนาธร ผาแก:ว
62022004185 นายกฤษฎา มางาม
62022004186 ว!าที่ร:อยตรีหญิงศิริวรรณ ญาณพืช
62022004187 นางสาวขวัญพร รัตนะภูรี
62022004188 นางสาวดวงกมล ทรัพย�สมบัติ
62022004189 นางสาวชนิสรา ธรรมเจตนา
62022004190 นางสาวสุปราณี นิมิตรพันธ�
62022004191 นางสาววริศรา วัฒนสุระ
62022004192 นางสาวธิดารัตน� ด:วงชื่น
62022004193 นางสาวเสาวภา สิทธิน:อย
62022004194 นางสาววัชรากร กลัดสิงห�
62022004195 นางสาวสุวนันท� ยอดประเสริฐ
62022004196 นางพิมพ�ภัทรา พราหมณ�โต
62022004197 นายนราธิป พฤษธิศาริกร
62022004198 นายทศพร นิลโชติ
62022004199 นางสาวศิรินภา ศีลเตช
62022004200 นายเอกพล สุขศิริ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022004201 นายนนทกร โมราสุข
62022004202 นายวรภัทร เพชรกูล
62022004203 นายสุทธิพงศ� เฉลิมกลาง
62022004204 นางสาวขันทอง สุวรรณพฤกษ�
62022004205 นายศรัณย� สินค:า
62022004206 นางสาวจุรีพร อินโน
62022004207 นางสาวกิตติประภา ทองคํา
62022004208 นายอมรเทพ อิ่มดี
62022004209 นางสาวสุขฤทัย พัสสุข
62022004210 นางสาวป<ญนพร มะตัน
62022004211 นายสันติภาพ ศรีแก:ว
62022004212 นายกิตติศักด์ิ ชวดนุช
62022004213 นางสาวพรปOยะ จิตรีถิน
62022004214 นายทรงยศ กาฬภักดี
62022004215 นายอาทิตย� นาคพรม
62022004216 นางสาวปOยมาศ ปO?นทอง
62022004217 นายเนวิน อบรม
62022004218 นางบุปผาพรรณ กระแสร�ทิพย�
62022004219 นางสาวโศภนิศ ครองจริง
62022004220 นางสาววนิดา วรเพ็ชร
62022004221 นางสาวรัญชิตา ลี้วิลัย
62022004222 นางสาวมยุรฉัตร เชียงพฤกษ�
62022004223 นายสุคือ พันธุ�ไพรไม:
62022004224 นางสาวนันทพร บุญชื่น
62022004225 นายอัสนี ซึมกระโทก
62022004226 นางสาวสุนิสา พันธุ�เพ็ง
62022004227 นางสาวภณิดา พรหมมา
62022004228 นางสาวนวลอนงค� แก:วจรูญ
62022004229 นางสาวมณฑา ฟ<กอ!อน
62022004230 นายจักรกฤษณ� ขุนใหญ!
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004231 นางสาวภาวดี อาจโยธา
62022004232 นางสาวนลิษรา อุตมูล
62022004233 นายอนุกูล สีใสยา
62022004234 นางกิตติยา เกตุเงิน
62022004235 นายวินัย ปาจิตร�
62022004236 นายภูวเนตร พลแหลม
62022004237 นางสาวกนกรัตน� กวางประเสริฐ
62022004238 นายสานนท� หนูช!วย
62022004239 นางพรทิพย� เพ็งพันธ�
62022004240 นายณัฐวุฒิ ชาลี
62022004241 นางสาวรสรินทร� ศรีเงินทรัพย�
62022004242 นางสาวลัทธวรรณ เล็กอึ่ง
62022004243 นางสาวสุกัญญา ทายตะคุ
62022004244 นายวีรพล วงศ�พิมล
62022004245 นายนัฐพงศ� พ่ึงสิงห�
62022004246 นางจันทนา บ:านเนิน
62022004247 นายนราธร พุทธจร
62022004248 นางสาวลัดดาวัลย� วิมล
62022004249 นายอานนท� เวชกรณ�
62022004250 นายวิทวัส แก:วอาษา
62022004251 นายชิงชัย พูลสวัสด์ิ
62022004252 นางสาววาสนา ทรัพย�ไพบูลย�สุข
62022004253 นางสาวอรพรรณ อ:นย้ิม
62022004254 นางสาวชนิศา สุขจรรยา
62022004255 นางสาวกุลสตรี ศรีสังข�กา
62022004256 นายกมล เล็กสมบูรณ�
62022004257 นายปรม�วิทย� ศรีสวัสด์ิ
62022004258 นายณรงค�ศักด์ิ อู!เงิน
62022004259 นางสาวอารียา น้ําเงิน
62022004260 นางสาวอมรรัตน� พวงนิล
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022004261 นางสาวกชพรรณ เกลี้ยงทองคํา
62022004262 นางสาวอนัญญา ปงกWองแก:ว
62022004263 นางฉัฏฐ�สุดา พิพิธกุล
62022004264 นางสาวจันทมาศ จีนเจือพันธุ�
62022004265 นางสาวอรรณภา ฟ<กขาว
62022004266 นางสาวชลธิชา สิงบุญ
62022004267 นางสาวอังขณา หาลาภ
62022004268 นายอรรถวัต สมณพันธุ�
62022004269 นางสาวอรทัย ดวงแก:ว
62022004270 นายอภินันท� ทันแจ:ง
62022004271 นายทวีชัย ศิมานนท�
62022004272 นางสาวปรารถนา บุญผ!อง
62022004273 นางสาวอภันตรี ภู!สุวรรณ
62022004274 นายมณฑล กฐินสมิตร
62022004275 นางสาวประภัสสร ปานหงษ�
62022004276 นางสาวเยาวภา ล!าพ!วง
62022004277 นางสาวลัดดา สมนึก
62022004278 นางสาววรรณิภา บัวบาน
62022004279 นางสาวพิมกมล ชื่นชม
62022004280 นางสาวโสภิดา จวนเก!า
62022004281 นายนพดล คํานวณชัย
62022004282 นางสาวรัตน�ดาณัฏฐ� สร:อยมาลี
62022004283 นายปOยะโชติ เชื้อนุ!น
62022004284 นางสาวสุรีรัตน� คงตาล
62022004285 นางสาวพรพรรณ สิงห�คูณ
62022004286 นายสุทธิพงษ� เสือเพ็ชร�
62022004287 นายกฤษณะ ปานสุข
62022004288 นางสาวธัญยรัตน� วงษ�ทอง
62022004289 นางสาวสุรีพร แจ:งจิตร
62022004290 นางสาวรัตนาภรณ� กันเกิด
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004291 นายสิทธิเดช หาญจงโก
62022004292 นางสาวอุ:มบุญ พลตระกูล
62022004293 นางสาวกัญญารัตน� ศรีพุฒ
62022004294 นายวิษณุ ทนันชัย
62022004295 นายลิขิต คําวังเง้ียว
62022004296 นางสาวสุธัญญา จิตสมัคร
62022004297 นางสาวนิตยา วิราพงษ�
62022004298 นายวิศิษย�ศักด์ิ พุธชัง
62022004299 นายปริญญา สุขสุราษฎร�
62022004300 นางสาวอัจฉรา กองทิพย�
62022004301 นางสาววิลัยพร ฉิมพาลี
62022004302 นางสาวสุนิสา แก:วเมืองกลาง
62022004303 นางสาววิมลณัฐ หงษ�สุวรรณ�
62022004304 นางสาวธัญชนก ใหม!อ!อง
62022004305 นางสาวสุภิสสรา แก!นวิจิตร
62022004306 นางสาวชมพูนุช เชื้อแก:ว
62022004307 นายเจษฎากร คําเขียว
62022004308 นายศุภสิทธ์ิ จําศิลป1
62022004309 นายสาริน คุ:มสว!าง
62022004310 นายภานุวัฒน� ย้ิมเหม
62022004311 นายเสรี พลีรุขชาติ
62022004312 นางสาวศุภาวรรณ ทองระคนธ�
62022004313 นายวิศรุต เชิดฉาย
62022004314 นางสาวภัทรนิษฐ� มูลจัด
62022004315 นางสาวละอองวรรณ ปรุงสุข
62022004316 นางสาวอัญชลี นิยมศิลป1ชัย
62022004317 นางสาวสุดาทิพย� ห:อยโหน
62022004318 นางสาววรกานต� รุ!งเรือง
62022004319 นางสาวกัลญาลักษณ� บุญถึง
62022004320 นางสาวชลลดา ศรีเชียงสา
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004321 ว!าที่ร:อยตรีหญิงรุ!งนภา นิลขลัง
62022004322 นางไพลิน น:อยสวัสด์ิ
62022004323 นายณัฐพล จันทร�ตCะภาพ
62022004324 นายศรัณย� สังขกนิษฐ
62022004325 นายกัณฐเชษฐ� คําชื่น
62022004326 ว!าที่ ร.ต.สานท� สิทธิไชย
62022004327 นายอุเทน สิทธิศรชัย
62022004328 นางสาวฐิติมา ป<ญญามี
62022004329 นายเนติพงศ� อินชู
62022004330 นางสาวมานิตา เงินคล
62022004331 นางสาวศิรินาถ พัดศิริ
62022004332 นายธีรพงษ� สุขีชล
62022004333 นางสาวศิริวรรณ วงษ�สุวรรณ
62022004334 นางสาวสิราวรรณ คําหลง
62022004335 นายธวัธชัย นัยจิตร
62022004336 นางสาวปวีณา ดวงจันทึก
62022004337 นางสาวเกศริน หรุ!นเลิศ
62022004338 นางสาวสุจิวรรณ โพธ์ิศรี
62022004339 นางสาววัชรี สุขวงษ�
62022004340 นางสาวธัญญารัตน� ศรีณรางค�
62022004341 นายพัชรพล โพธ์ิทอง
62022004342 นายทศพร สามาต
62022004343 นางสาวพัชรินทร� จ:อยโชติ
62022004344 นายอาทิตย� ภักดีสุข
62022004345 นายณัชชากร ถิรคุณชวิน
62022004346 นางสาวจริยา ปลื้มจิตต�
62022004347 นางสาวภดารัชช� แต!งงาม
62022004348 นางสาวอัญชลี บัวสุข
62022004349 นางสาวชนิญญา สนใจ
62022004350 นางสาวปานัฐชา เกียวจันทึก
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

                        ช่ือ - นามสกุล
62022004351 นายเดชา คําปล:อง
62022004352 นางสาวศิริพร ขาวจันทร�
62022004353 นางสาวจิราพร บุญประกอบ
62022004354 นางสาวเปรมา เกษบุรมย�
62022004355 นางสาวประภัสสร สวนสิน
62022004356 นางสาวดลนภา จันทรประทักษ�
62022004357 นางสาวสุรีรัตน� นาวายนต�
62022004358 นางสาวศิรารัตน� พันธุ�ไม:
62022004359 นางสาวชัชฎาพร จินดา
62022004360 นางสาวกาญจนา สนธิ
62022004361 นายส!งศักด์ิ เรือนบัว
62022004362 นางสาวศุภรัตน� อากาศสุภา
62022004363 นายศักด์ิสิทธ์ิ จันทร�พุก
62022004364 นายศักด์ิธิชัย จันทร�แย:ม
62022004365 นายอาณุภาพ เพชรมอญ
62022004366 นางสาวสตรีรัตน� บรรพต
62022004367 นายจักรกริช แย:มชื่น
62022004368 นางสาววรรณรวี พาณิชย�
62022004369 นางสาวจันทนา คงแสง
62022004370 นางสาววัชรินทร� จันทวงษ�
62022004371 นายโกวิทย� ช!างสลัก
62022004372 นางสาวศิรินทิพย� จันทร�ชมภู
62022004373 นางสาวนลินี เดชฉิมพลี
62022004374 นางสาวดาวรุ!ง กะโห:แก:ว
62022004375 นางสาวปราติมา เอี่ยมถ:วย
62022004376 นายณฤเบศฐ� ลําใยผล
62022004377 นางสาวณัฐสุดา อุยหา
62022004378 นายชัยพร วิชัยโย
62022004379 นางสาวจิตรดารา สุขประเสริฐ
62022004380 นางสาวแหวน เนาสุข
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004381 นางสาวศิรินทร� แก:วสุก
62022004382 นายขรรค�ชัย ใยทา
62022004383 นางสาวสุรีย� บุญอาจ
62022004384 นางสาวจินห�กมล เจริญภูวดล
62022004385 นางสาวศศธร ไทยพิทักษ�
62022004386 นางสาวเกตน�สิรี งามนิมิตร
62022004387 นายทศพล นาคย:อย
62022004388 นายศิริพงษ� วงษ�ศรีเมือง
62022004389 นางสาวลัดดาวัลย� กWองบุญมา
62022004390 นางสาวสุดามาศ จําปาซ!อนกลิ่น
62022004391 นายกรวิชญ� ขุมทรัพย�
62022004392 นายนิพนธ� กอบสินค:า
62022004393 นางสาวพรรณวิภา ก:อนนาค
62022004394 นางสาวจงกลณี คําทราย
62022004395 นางสาวรัตติยากรณ� ศรสิงห�
62022004396 นายอนุชา คําแจ:ง
62022004397 นายชัยวัฒน� ทองมี
62022004398 นายพงษ�ศักด์ิ สีเอี่ยม
62022004399 นายสมเกียรติ ยุวรรชนะ
62022004400 นางสาววิภาพร วาจาจริง
62022004401 นางสาวศิรประภา โสมภีร�
62022004402 นายนัฐพล พรศรี
62022004403 ว!าที่ร:อยตรีสุรเชษฐ พวงสมบัติ
62022004404 นางสาวศิรกานต� สนุกแสน
62022004405 นางสาวสุภัทศร ชอบทําดี
62022004406 นางสาวกาญจนา สภาพ
62022004407 นางสาวปรารถนา ชมวงค�
62022004408 นายธีรภัทร นาคสีดี
62022004409 นางสาวพรรณพร อินทร�จันทึก
62022004410 นางสาวนิชนิภา บุญเนตร
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                        ช่ือ - นามสกุล
62022004411 นางสาวณัฐพร เลิศล้ําพิทักษ�กุล
62022004412 นายอยุธยา ศิลากุล
62022004413 นางสาวประภัสสร ลายละเอียด
62022004414 นายทรงวุฒิ พวงทอง
62022004415 นางสาวป<ทมา บุตรเสือ
62022004416 นางสาวกนกวรรณ แจ!มพงษ�
62022004417 นายอดิศร คุณากรวงศ�
62022004418 นางสาวลลิตา ม่ันทุกะ
62022004419 นายไกรวิทย� รัมณีย�
62022004420 นายวุฒิพงษ� เหมือนแก:ว
62022004421 นายหาญเพชร รักเขตกิจ
62022004422 นางสาวนิตยา อ:นย้ิม
62022004423 นายอํานวย จันดางาม
62022004424 นางสาวกาญจนา จุลบุตร
62022004425 นางสาวฐิติมา แรงสาริกรรม
62022004426 นางสาวสิรินรัตน� กํามะหย่ี
62022004427 นายชัฎกวินทร� บุญมาก
62022004428 นางสาวสุพัตรา อุดมมงคล
62022004429 นางสาวนุราพร อํานวยเจริญรัตน�
62022004430 นางสาวบังอร พุ!มทอง
62022004431 นายนฤชา อุปมา
62022004432 นายปรีดา มีสุข
62022004433 นางสาวอรยา สมวงศ�
62022004434 นางสาวนิศากร สุขสมเพชร�
62022004435 นางสาวสุดารัตน� เจือทอง
62022004436 นางสาวชลธิชา เอมสรรค�
62022004437 นายประสิทธ์ิ อยู!เย็น
62022004438 นายสมภพ เทียนทอง
62022004439 นางสาวนภัสสร เรื่อศรีจันทร�
62022004440 นางสาวพินทุสร อุบลเชื้อ
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                        ช่ือ - นามสกุล
62022004441 นายวัชระ เพชรรัตน�
62022004442 นายปรัชญา เพชรศรี
62022004443 นายจักรกริช บุญสร:อย
62022004444 นางสาวนิตยา กันธาป<น
62022004445 นายสราวุธ บุญสมศรี
62022004446 นายยุทธพงษ� หน!อทิม
62022004447 นางสาววรรณพร พักผ!อน
62022004448 นางสาวชุติมา พานสีทอง
62022004449 นางสาวติยรัตน� ยวงเขียน
62022004450 นายปOยะ มาตราเงิน
62022004451 นางสาวอมรรัตน� ทรัพย�ชิต
62022004452 นายณัฐกร สังข�ทรัพย�
62022004453 สิบตรีณกัญจน� กิราวัลย�
62022004454 นางสาวจารุวรรณ อริยะวงค�
62022004455 นางสาวกัลป1กวี สุรินดร
62022004456 นายธีรพงษ� อุ!นน:อย
62022004457 นายพยง ทองพาน
62022004458 นางสาวชลธิชา แก:วเรือง
62022004459 นายธวัช กว:างทุ!ง
62022004460 นางสาววีนัสรา ราชวัตร
62022004461 นายธนากรณ� อยู!ดี
62022004462 นางสาวสรินญา แก:วสุวรรณ
62022004463 นางสาวศุภิสรา แก:วอร!าม

จํานวน 4,463 ราย
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