
เลขประจําตัวสอบ

62031000001 นายกิตติ อิทธิลัภ
62031000002 นางสาวกมลทิพย� โตทอง
62031000003 นางสาวเบญจกาญจน� นิลคํา
62031000004 นางสาวนัฐยา เอี่ยมสําอางค�
62031000005 นายเศวตโชติ จะเย็นรัมย�
62031000006 นางสาวฑิตฐิตา ต*วมศรี
62031000007 นางสาวปาริฉัตร ครุฑ
62031000008 นางสาวปนวรรณ สกุลดิษฐ�
62031000009 นางสาวเจนนิสา พุ4มนุช
62031000010 นางสาวอมรรัตน� อ4วมประทุม
62031000011 นางสาวป5ณฑารีย� เอี่ยมสุดแสง
62031000012 นางสาวณัฐกฤตา เอมโอษฐ�
62031000013 นางสาวทวิพร วงศ�สอน
62031000014 นายวุฒิชัย ตันสม
62031000015 นายกิตติศักด์ิ ช4อฉาย
62031000016 นายเบล ปราบไพรี
62031000017 นายศิริพงษ� เมืองนอง
62031000018 นายจิรทีปต� วงศ�สุนา
62031000019 นางสาวอมรรัตน� ไก4แก*ว
62031000020 นายณัฐวุฒิ คงกัน
62031000021 นางสาวปราณีต อินทร�ไกร
62031000022 นางสาวนภัสราวัลย� ทองคํา
62031000023 นางสาวศรีทอง แก*วฉวี
62031000024 นางสาวนชิรา เต็มวัน
62031000025 นางสาวสิริมา แซ4คู
62031000026 นางสาวประณิตา มาตกิจ
62031000027 นางสาวอารีย� บุญเพ่ิม
62031000028 นายวรธันย� แขวงเมฆ
62031000029 นายอนิรุต สุทธิพล
62031000030 นางสาวพรอนงค� นาคผจญ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                    ช่ือ - นามสกุล

หน*า 1 จาก 25             



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                    ช่ือ - นามสกุล

62031000031 นางสาวสุภาวัฒน� บุญประสิทธ์ิ
62031000032 นางสาวกัญญาวีร� ดงเล็ก
62031000033 นายกฤษณะ เอี่ยมเทศ
62031000034 นางสาวกนกวรรณ รอดย้ิม
62031000035 นางสาวอภิชญา เพชรพราย
62031000036 นายสิทธิเดช เขียวขํา
62031000037 นายนที เมืองพันธ�
62031000038 นางสาวไปรดา รตนนท�
62031000039 นางสาวทิฆัมพร ช*างทอง
62031000040 นางสาวสุธิดา ศรีทา
62031000041 นางสาวกชกร ยังบรรเทา
62031000042 นางสาวพัชรินทร� วัชรเสวี
62031000043 นางสาวจันทกานต� ธิบดี
62031000044 นายชิษณพงศ� วีระจิตต�
62031000045 นายธนวัฒน� คําหงษ�
62031000046 นางสาวอัยรดา รอดสิน
62031000047 นายณัฐวรรธน� เผ4าจันทร�
62031000048 นางสาวธิดารัตน� พวงทิพย�
62031000049 นายธีรวัฒน� ชมภูแสน
62031000050 นางสาวธัญรดา ภู4เจริญพาณิชย�
62031000051 นายจาตุรงค� พูนดี
62031000052 นายธนภัทร ยอดธรรม
62031000053 นายบุลกิต นาคแสง
62031000054 นางสาวจรรยา จีระศักด์ิ
62031000055 นายศุภชัย อยู4สุข
62031000056 นางสาวชุติมา อุบลภาพ
62031000057 นางสาวกรรณิการ� ทองงาม
62031000058 นางสาวทิพย�วดี เลพล
62031000059 นางสาวเกศมณี แจ*งพะเนียด
62031000060 นายณรงค�ฤทธ์ิ ใสกาง
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62031000061 นางสาวสุภาพร พาแก*ว
62031000062 นางสาวสุดารัตน� ผูกน*อย
62031000063 นายสมบูรณ� บุญมากุล
62031000064 นางสาวมัสยา ชูสถิตย�
62031000065 นายพรพจน� บูชา
62031000066 นางสาวกานดา ศรศาสตร�
62031000067 นางสาวธัญลักษณ� นกแสง
62031000068 นางสาวสุภาวดี บุญตนาชัย
62031000069 นางสาวกรกนก อยู4เคียงเมือง
62031000070 นางสาวปูนหอม สําเภาแก*ว
62031000071 นางสาวนนทนัดดา เทียนทอง
62031000072 นางสาวกมลพรรณ ธรรมวิชิต
62031000073 นางสาววิภาวี จันทร�ทอง
62031000074 นางสาวสุวรรณา เกตุแก*ว
62031000075 สิบโทธนัฐพงษ� ขันทะ
62031000076 นางสาวจุฑามาศ แจ4มสว4าง
62031000077 นางสาวนริศรา จันทรวัฒน�
62031000078 นายธีรพัฒน� ปFGนทอง
62031000079 นางสาวบัวรัตน� รื่นเริง
62031000080 นายอธิวัฒน� เสริมศิลปH
62031000081 นายไตรสิทธ์ิ สาวทรัพย�
62031000082 นางสาวดารารัตน� อิ่มกมล
62031000083 นางสาวพิมพ�ชนก จิวรรจนะโรดม
62031000084 นางสาวอัญชลี แซ4โซว
62031000085 นางสาวปรียาภรณ� คําปIอ
62031000086 นายพิทวัส เจริญพร
62031000087 นางสาวณัฐหทัย อังคาระอาพันธ�
62031000088 นายกฤษดา ทองไพ
62031000089 นางสาววาสนา แก*วสะอาด
62031000090 นายปลา โกมลธร
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62031000091 นางสาวสุนิสา อินหนองตาสาม
62031000092 นางสาวอัญชนา สืบสาย
62031000093 นางสาวกนกพร ฉิมมาไว
62031000094 นางสาวธิรารัตน� สุวรรณรัตน�
62031000095 นายวีรเดช โตพงษ�
62031000096 นางสาวศิริวรรณ� เรืองทิพย�
62031000097 นางสาวอทิตยา เทียมเทศ
62031000098 นางสาวปรียา ศรีคง
62031000099 นางสาวพิมพกานต� สมรูป
62031000100 นางสาวศิริลักษณ� เปรมใจ
62031000101 นางสาวสุดารัตน� คีรีศรี
62031000102 นางสาวสิรภัทร ดํารงกิจถาวร
62031000103 นายศาศวัต กองแก*ว
62031000104 นางสาวนัฐญา เนียมสุวรรณ
62031000105 นางสาวนราพร แก*วพระเกียรติ
62031000106 นายศิวกร ชูชื่น
62031000107 นางสาวญาณิศา มณฑาทอง
62031000108 นางสาวพรพรรณ ฉิมเกิด
62031000109 นางสาวปาลิสสร อาษาวัง
62031000110 นายเจริญทรัพย� ทองใหม4
62031000111 นายชโยดม จันทร�คล*าย
62031000112 นางสาวปFยวลี ไกรงู
62031000113 นางสาวกัญญาภัทร กุลชล
62031000114 นางสาววนิดา เทพทิม
62031000115 นายวสันต� เขมะวิชานุรัตน�
62031000116 นางสาวภาณุมาศ เกิดสรรพกิจ
62031000117 นางสาวสุพิชชา แย*มเกษร
62031000118 นางสาววิจิตรา อ4อนสะท*าว
62031000119 นางสาวนัธทวรรณ� บุญยุภู
62031000120 นางสาวกรพินธ� เชื้อนิล
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62031000121 นางสาวงามตา ปานเล็ก
62031000122 นางสาวขวัญจิรา ทองพูล
62031000123 นางสาววรรณอนงค� โรจนบุรานนท�
62031000124 นางสาวพจนารถ แสงเทศ
62031000125 นายภาคภูมิ สมสนุก
62031000126 นางสาวทิพย�วรรณ กลิ่นเมย
62031000127 นางสาวสุนิษา ธรรมรูจี
62031000128 นางสาวนลพรรณ ทองประสาน
62031000129 นางสาวกัลยา อู4อ*น
62031000130 นายบรรพต มลฑา
62031000131 นายพงศธร โสวรรณ
62031000132 นายชนินทร พลายแก*ว
62031000133 นายกิตินันท� พุ4มพูล
62031000134 นายวิจารณ� วงศ�นาญาติ
62031000135 นางสาวมนต�นภา บัวเจริญ
62031000136 นายจตุภูมิ ทัศนภักดี
62031000137 นางสาวสิริกร เทพทอง
62031000138 นางสาวอาทิมา รัตนวัน
62031000139 นางสาวกฤติกา ขวัญทอง
62031000140 นางสาวพัชรธัญ ดวงทอง
62031000141 นางอมร แผงคํา
62031000142 นางสาวอุมาภรณ� รัชนาภรณ�
62031000143 นางสาวจีระนันท� พีระวรรณ�
62031000144 นางสาวอรปรียา คําภูมี
62031000145 นางสาวปภาดา ศิริสวัสด์ิ
62031000146 นายวนปรัชถ� ตาทอง
62031000147 นางสาววรรณา เอ็นทู*
62031000148 นางสาวนันทวรรณ บุญมีโชติ
62031000149 นางสาวชนาธิป พุทธรักษี
62031000150 นางสาวปวีณา จันทรวัฒน�

หน*า 5 จาก 25             



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                    ช่ือ - นามสกุล

62031000151 นางสาวกรรณิกา ฉายแก*ว
62031000152 นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ
62031000153 นางสาวสิรามล หอธรรม
62031000154 นายภัทราวุฒิ ว4องสดับ
62031000155 นางสาวพรพนา โสภาผล
62031000156 นายรชฏ อมรกล
62031000157 นางสาววิชชุดา ฤทธิทิศ
62031000158 นางสาววิลาสินี สิริ
62031000159 นายณัฐวุฒิ คงเจริญ
62031000160 นางสาวกันตยา ภู4นุ4ม
62031000161 นางสาวระพีพันธุ� นิลประเสริฐ
62031000162 นางสาวเพชรรัตน� จันทร�ก*อม
62031000163 นายธนพนธ� ประจง
62031000164 นายเอกอนันต� ใจสมุทร
62031000165 นางสาวปรินดา เกียรติบุญญาฤทธ์ิ
62031000166 นายธีรพันธุ� ปFGนทอง
62031000167 นางสาวดวงพร มะกรูดอินทร�
62031000168 นางสาวปณิตา หอมระรื่น
62031000169 นายณัฐวุฒิ เดือนคล*อย
62031000170 นายอํานาจ พาลีบุตร
62031000171 นางสาวสุภาวดี พันธุรัตน�
62031000172 นางสาวสุพัตตา แถมต*าน
62031000173 นางสาวนภัสวรรณ ป5นสุภา
62031000174 นางสาวจารุวรรณ เหล4าเขตกิจ
62031000175 นายกาญจนชัย สุนจิรัตน�
62031000176 นายจิรายุ ทับทิม
62031000177 นางสาวจีรนันท� สุกกํ่า
62031000178 นางสาวอัจจิมา มีนิสสัย
62031000179 นางสาวธัญพิชชา ตรานกแก*ว
62031000180 นางสาวนาตยา บุญเหลือ
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62031000181 นางสาวณัฐปรัชต� เกษสกุล
62031000182 นางสาวนภัสกร ใจภักดี
62031000183 นางสาววัลภา สีหิน
62031000184 นางสาวจิรัฐติกาล รู*ยืนยง
62031000185 นายแทนไทย กระแสโสม
62031000186 นายวุฒิพร แก*วสองเมือง
62031000187 นางสาวธิติมา อินทร�บํารุง
62031000188 นายรชตะ คุ*มเกรง
62031000189 นายเดชฐวุฒิ เสือเหลือง
62031000190 นายวรัตถ�ณัฐฏ� สงเคราะห�
62031000191 นางสาวปFGนสุดา เรืองสมบูรณ�
62031000192 นายณัฐพล เงินมูล
62031000193 นางสาวญาดารวี เหลาสาร
62031000194 นายอิทธิพล พูลเพ่ิม
62031000195 นางสาวชนากานต� ฤทธ์ิเดช
62031000196 นางสาวพิทยา วรศรี
62031000197 นางสาววิชชุดา ยกย4อง
62031000198 นายอาชวิน นิลบุตร
62031000199 นางสาวอาทิตยา ต้ันหลก
62031000200 นายเกริก คนคล4อง
62031000201 นางสาวญาณินท� เสกประโคน
62031000202 นายกฤษดา ชาวทะเล
62031000203 นางสาวกนกอร พลายแสง
62031000204 นายชนุดร สง4าอินทร�
62031000205 นายไพโรจน� เชยชิต
62031000206 นางสาวกมลทิพย� ขาวผ4อง
62031000207 นายชินกฤต สว4างอัตถากอน
62031000208 นางสาวมนพร นุ4มสาด
62031000209 นายสหรัฐ อ4อนละออ
62031000210 นางสาวณัฐธิดา เที่ยงธรรม
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62031000211 นายพันธวัช ตันอนุกูล
62031000212 นางสาวปFยมาศ รุ4งเรือง
62031000213 นางสาวรจเลข ทั่งทางสกุล
62031000214 นายเสรีชัย แสงอร4าม
62031000215 นายปองภพ ชุมแก*ว
62031000216 นางสาวกุลธิดา เล็กกุล
62031000217 นางสาวกาญจนา คําร*อยแสน
62031000218 นางสาวสุกัญญา ป5ญชะนา
62031000219 นางสาวอภิรดา เกิดทอง
62031000220 นายวุฒิพงศ� จันทราศรีสกุล
62031000221 นางสาวณิชานาฏ อินทร�โพธ์ิทอง
62031000222 นางสาวชลธิชา อรกิจ
62031000223 นายกิตติภูมิ พิบาลน*อย
62031000224 นายสุวัฒน�ชัย อ4อนคํา
62031000225 นางสาวสุภาวดี ยืนยง
62031000226 นายธีระยุทธ ชัยมงคล
62031000227 นางสาวเบญญาศิริ์ จันทร�ลามุณี
62031000228 นางสาวปรียานุช แก*วนพภา
62031000229 นางสาวอลิษา เต็มเมือง
62031000230 นางสาวอภิสมัย รื่นยาน
62031000231 นางสาวลัดดา กลิ่นนิรัญ
62031000232 นางสาวณีรนุช ทับทิม
62031000233 นางสาวจุฑามาศ สังข�สว4าง
62031000234 นางสาวสุพัตรา นุชเสียงเพราะ
62031000235 นายชัยวุฒิ กูลดี
62031000236 นางสาวกฤษณี สาระพันธุ�
62031000237 นางสาวอัญชิษฐา พูนนาค
62031000238 นางสาวอริดา ปุณณกานนท�
62031000239 นางสาวสิรินารี เสมวิลัย
62031000240 นายจตุรงค� ถากันหา
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62031000241 นายนรา เกตุสุริยวงศ�
62031000242 นายชุมพล อร4ามจันทร�
62031000243 นางสาวลักษมี บุญกระสินธุ�
62031000244 นางสาวนวพร จันทร�ดี
62031000245 นางสาวโศภีพร โพธ์ิรักษา
62031000246 นางสาวมณชุดา พรหมสวัสด์ิ
62031000247 นางสาวสิรินันท� แก*วสุตา
62031000248 นายจิณณวัตร เดชมาก
62031000249 นางสาวจิรวรรณ อาจอ*น
62031000250 นายณัฐวุฒิ ศรีแสงฉาย
62031000251 นายธีรพันธุ� พุกณวนิชย�
62031000252 นายธีรวัฒน� พิมพ�ประสาน
62031000253 นายวิทวัส มณีรัตน�
62031000254 นางสาวลดาวัลย� บัวปลื้ม
62031000255 นางสาวเบญจมาภรณ� แร4ทอง
62031000256 นางสาวกาญดา โตKะทอง
62031000257 นางสาวนภาพร มิลอน
62031000258 นางสาวอภิสรา กุนทอง
62031000259 นางสาวทยิดา สะอาด
62031000260 นางสาวสุภาภรณ� เกิดด*วง
62031000261 นางสาวปรียา ใช4ทอง
62031000262 นางสาวจันทรรัตน� บุญปLองชีพ
62031000263 นางสาวชนากานต� ศิริบุตร
62031000264 นางสาวปรางค�มาส เหมือนจิต
62031000265 นางสาวศิริพร ปานทอง
62031000266 นายนพรัตน� คงย่ี
62031000267 นางสาวสุพัตรา นิคมเพชร
62031000268 นายอานนท� มะกรูดอินทร�
62031000269 นางสาวอรกมล ตะกรุดทอง
62031000270 นายอานนท� ใจสมุทร
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62031000271 นางสาวอรนิภา ชาติบัวใหญ4
62031000272 นายอนุวัตร ศิลปHถิรกาญจน�
62031000273 นางสาวกรรณิการ� แก*วเจริญ
62031000274 นางสาววรัญญา พรมผา
62031000275 นายเกียรติศักด์ิ คังดงเค็ง
62031000276 นางสาวนพรัตน� สาวทรัพย�
62031000277 นางสาวปองทิพย� แจ4มแจ*ง
62031000278 นางสาวปฏิญญา พวงเพ็ชร
62031000279 นางสาววรนุช ชูแนม
62031000280 นางสาวณัฐกานต� อมรสันต�
62031000281 นายธีรพงษ� ธรรมกร4าง
62031000282 นายไกรสร ทองเหี่ยง
62031000283 นางสาวย่ิงเจริญ อาจสัญจร
62031000284 นายปฏิภาณ ลีลาวัฒน�
62031000285 นางสาวอารีรัตน� แสงเพลิง
62031000286 นายวรินธร เทียวประสงค�
62031000287 นายพิพัฒน� โกดี
62031000288 นายนราวิชญ� ยุติมิตร
62031000289 นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด
62031000290 นายชิษณุพันธุ� อรรถเดชา
62031000291 นายศุภศิษฏ� ดวงชัย
62031000292 นางสาวพรทิพย� แซ4เตียว
62031000293 นายธีรพงษ� แววบรรฑิต
62031000294 นางสาวอัชพร ดิษฐปLาน
62031000295 นางสาวพนิตานันท� งามศิริโรจน�
62031000296 นางสาวอารียา จันทร�ทอง
62031000297 นางสาวสุรีพร รอดคํา
62031000298 นางศานิตย� พรหมมา
62031000299 นายศุภณัฐ เพ4งไพฑูรย�
62031000300 นางสาววิภาพร นาคศุภกุล
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62031000301 นางสิริกร ชูเลิศ
62031000302 นางสาวกัลยา ดีรื่น
62031000303 นายธนาพิพัฒน� สีต*าว
62031000304 นางสาวทิพย�รัตน� บัวหลวง
62031000305 นางสาวอัญนิสา เกิดด*วง
62031000306 นางสาวสุภาพร จานตะคุ
62031000307 นางสาวเกศินี หม4อมทะ
62031000308 นายศิลปHชัย วงศ�คฤโฆษ
62031000309 นางสาวนิตยา ฤทธ์ิบัว
62031000310 นางสาวปภาวี สุขสุเดช
62031000311 นางสาวกฤษณา ผ4องใส
62031000312 นางสาววารุณี โชคชัยสถาพร
62031000313 นางสาวณัฏฐา อาบสุวรรณ
62031000314 นางสาวณัฐธิดา กนกวิวัฒน�พร
62031000315 นางสาวอมรรัตน� พิมพ�สุวรรณ�
62031000316 นางสาวณัฐริกา ภู4สวัสด์ิ
62031000317 นางสาวฐานิตา พรหมสุวรรณ
62031000318 นางสาวนริศรา รากทอง
62031000319 นางสาวจุฑาทิพย� กองใหญ4
62031000320 นางสาวจุฑารัตน� พัดเพ็ง
62031000321 นายสมเกียรติ วันเพ็ง
62031000322 นายสืบพงษ� แสงไกร
62031000323 นางสาวป5ญจรัตน� จันทร�ลามุณี
62031000324 นายสุริยการ วิเศษสิงห�
62031000325 นางสาวสุพรรษา เอมละออง
62031000326 นางสาวณัฐชา พวงบุบผา
62031000327 นางสาวกนกวรรณ นิลทศิลป
62031000328 นางสาวรัตนาภรณ� สุวรรณมณี
62031000329 นางสาวฐานิตดา อนงค�ทอง
62031000330 นางสาวธนภรณ� วงษ�เนตร
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62031000331 นางสาวพันธ�นิดา ธรรมา
62031000332 นางสาวกณิกนันท� เทียนขาว
62031000333 นางสาววรรณพร ชาวชุมนุม
62031000334 นางสาวอังคนา ทองดี
62031000335 นางอรนิภา ย้ิมประเสริฐ
62031000336 นางสาวรินรดา เถาตะกู
62031000337 นางสาวณัฐณิชา บุญวรรณ
62031000338 นางสาวนิรชา เจ*ยเปลี่ยน
62031000339 นางสาวจีราวรรณ พยายม
62031000340 นายพิสิฐ เทศจําปา
62031000341 นางสาวอรวรรณ รอดขํา
62031000342 นางสาวปณิดา จินโจ
62031000343 นางสาวรัตนาภร สีวินิจ
62031000344 นางสาววนิดา จูนีนารถ
62031000345 นางสาวภัทราภรณ� ครุฑจันทร�
62031000346 นายธนาวุฒิ ทองนุ4ม
62031000347 นางสาวนัฐกาญ แก*วกําเนิด
62031000348 นางสาวปนัดดา แก*วทับทิม
62031000349 นางสาวอัญชิสา พัชรวีระรัชต�
62031000350 นายคมกฤต ชูช4วย
62031000351 นางสาวโสรยา สรสวัสด์ิ
62031000352 นางสาวณัฐธีรา ศรีสวัสด์ิ
62031000353 นางสาวพรรณี สดใส
62031000354 นางสาวโชติกา เอสระ
62031000355 นางสาวนภาพรรณ ยุทธนา
62031000356 นายชโลธร บุญยอด
62031000357 นางสาวณัฐวรา น*อยนิด
62031000358 ส.ท.กิตติธัช พงษ�เล็ก
62031000359 นางสาวนฤภร สุวรรณมาลี
62031000360 นางสาวมุกรินทร� น4วมอ4อน
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62031000361 นางสาวอติกานต� จิตนิยม
62031000362 นางสาวศิริลักษณ� พรมบังเกิด
62031000363 นางสาวอาทิติยา มีสุข
62031000364 นางสาววชิราภรณ� ทับล*อม
62031000365 นายประวิต นพยอด
62031000366 นางสาวณิชมน รักกุศล
62031000367 นางสาวอรพินท� จงประเสริฐ
62031000368 นางสาววริศรา เกษรสังข�
62031000369 นายคุณากร ชัยหา
62031000370 นายสมชาย ไลยรัตน�
62031000371 นางสาวศิริพร ประดับไข4มุกข�
62031000372 นางสาวศุภวรรณ กําภูพงษ�
62031000373 นายสมาชิก สุวรรณรอด
62031000374 นายอัครเดช ศรีมามาศ
62031000375 นางสาวจิตรลัดดา แห4งหน
62031000376 นางสาวกรพิน จงมีสุข
62031000377 นางสาวเจนจิรา เกิดทอง
62031000378 นางสาวศิริรัตน� ชนิดพันธ�
62031000379 นางสาวกนกวรรณ เจริญชัยสมบัติ
62031000380 นางสาวอารีรัตน� เฟOGองสง4า
62031000381 นางสาวธนพร วิทยาพร
62031000382 นางสาววราภรณ� ย้ิมอิ่ม
62031000383 นายเอกลักษณ� แช4มชู
62031000384 นางสาวโชติกา วงษ�สวรรค�
62031000385 นายนัชชวัทย� โชติพิพัฒน�กูล
62031000386 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ขํา
62031000387 นางสาวธัญวรัตม� เทพาคุ*ม
62031000388 นายมาโนชญ� ลักษณะแมน
62031000389 นางสาวสุพัตรา สอนกระต4าย
62031000390 นางสาวป5ทมาภรณ� คําดี
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62031000391 นางสาวแพรว ชิตประสงค�
62031000392 นายสุรพงษ� พันธ�นาค
62031000393 นางสาวทิพวัลย� จันทร�แสง
62031000394 นายมารุต เปPGยมพอดี
62031000395 นางสาวกนิษฐา สามสี
62031000396 นายจิรภัทร วงศ�สุริย�ฉาย
62031000397 นางสาวโชห�ติกา คงพันธุ�คุ*ม
62031000398 นางสาวณัฐพร แย*มศรี
62031000399 นายสิทธิวัฒน� แซ4ภู4
62031000400 นางสาวมณฑาทิพย� อ4อนละเอียด
62031000401 นายวัชรินทร� บัวดี
62031000402 นางสาวไอลดา นิลน้ําเพชร
62031000403 นางสาวเจนจิรา ทับศิลา
62031000404 นางสาวนันทวรรณ ตะเพียนทอง
62031000405 นายชนกศักด์ิ สําเภา
62031000406 นายทักษิณ เสนารา
62031000407 นางสาวปานดวงฤดี บุญยง
62031000408 นางสาวพิริยา ศรีอํานวย
62031000409 นางสาวกิตติยา หงษา
62031000410 นางสาวอภัสรา แก*วกํายาน
62031000411 นางสาวจุฑามาศ แซ4ต้ัง
62031000412 นางสาวลลิดา มีสวัสด์ิ
62031000413 นางสาวจิรภัทร แสงสุวรรณ
62031000414 นางสาวธาริณี พุ4มพวง
62031000415 นายนฤพนธ� หอมแก*ว
62031000416 นางสาวอธิชา ไชยพณิชย�
62031000417 นายวรวุฒิ วงษ�ไทย
62031000418 นางสาวทัศวรรณ โตแทน
62031000419 นางสาวรัตติกานต� นางแย*ม
62031000420 นางสาวจิตสุภา ตาลบํารุง
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62031000421 นายฤทธ์ิพงษ� วงค�ทองดี
62031000422 นายทินกร จิตตโอวาท
62031000423 นางสาวพีรยา สังทอง
62031000424 นางสาวสุธิตา เฉลียวฉลาด
62031000425 นายชิษณุพงศ� อรรถเดชา
62031000426 นางสาวชนิตร�นันท� พวงสมบัติ
62031000427 นายวิศาล บุญรังษี
62031000428 นางสาวจิราภรณ� ศรีเมือง
62031000429 นางสาวภัณฑิรา กิจวาส
62031000430 นายฉลอง มีมาก
62031000431 นายปวเรศ นิ่มปรางค�
62031000432 นางดวงใจ สุซึคิ
62031000433 นางสาวศศิวิมล ชัยยะ
62031000434 นางสาววรกานต� สีทําวงษ�
62031000435 นายจักรพงษ� บุญสงค�
62031000436 นางสาวศรสวรรค� สินธุวงค�
62031000437 นางสาวสุพรรณทิพย� รอดสําเภา
62031000438 นางสาวกานดา เชิดฉ่ิง
62031000439 นางสาวสุชาดา เนียมศรี
62031000440 นายภาคภพ จันทร�เจริญ
62031000441 นางสาวนิชาภา สร*างเลี่ยน
62031000442 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห�ลอ
62031000443 นางสาวธมลวรรณ พุ4มกฐิน
62031000444 นายธนากร นรัตตะ
62031000445 นางสาวสายสุนีย� ทองแซก
62031000446 นางสาวหรรษลักษณ� ชนประเสริฐ
62031000447 นายพลภัทรชัย แพทย�จะเกร็ง
62031000448 นางสาวญาณี สุวรรณ
62031000449 นางสาวเบญจรงค� คงสุข
62031000450 นางสาวศิริยาพร อยู4ยืน

หน*า 15 จาก 25             
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62031000451 นางสาวจุฑาทิพย� ทิพย�มงคล
62031000452 นายบุญฤทธ์ิ นนทารี
62031000453 นางสาวปFยะดา เวชสุบรรณ
62031000454 นางสาวชนัศฎา น*อยเปลี่ยน
62031000455 นายวิกรานต� จิตรสุภาพ
62031000456 นายอักษรา กลิ่นบานชื่น
62031000457 นางสาวศุทธินี ต้ังขละโยธิน
62031000458 นางสาวจารวี เพชรศรี
62031000459 นางสาวจีรวัฒน� เสาทอง
62031000460 นางสาวสิริมา ธานา
62031000461 นายอนุชา คุ*มตะโก
62031000462 นายประเสริฐศักด์ิ รักพงษ�ไทย
62031000463 นางสาวอารีรัตน� เตชะเดช
62031000464 นางสาวจันทนา สีหะโชติ
62031000465 นางสาวเจนจิรา วงศ�ประดิษฐ�ช4าง
62031000466 นางสาวปFยฉัตร เส็งศิริ
62031000467 นายศุภากร แก*วเพชร
62031000468 นางสาวปรียาภรณ� มุทาพร
62031000469 นางสาววันดี คล้ําชานา
62031000470 นางสาวจตุรพร สุขสมจิตต�
62031000471 นางสาววชิราภรณ� สุขทวี
62031000472 นางสาวณัฐฐา เมืองเกษม
62031000473 นางสาวชนินาถ ภูมีมิตร
62031000474 นางสาวตวงรัตน� ยอดดี
62031000475 นางสาวเบญจมาศ ทองคําป5Sน
62031000476 นางสาวธัญชนก สวัสด์ิภักดี
62031000477 นางสาวฤทัยรัตน ทองฉาย
62031000478 นายเฉลิมราช แสงฉาย
62031000479 นายอนุภัทร รักเหลือ
62031000480 นางสาวลัดดาวรรณ ไพจิตร
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62031000481 นางสาวณัฐริกา มากศักด์ิ
62031000482 นายชยพล ตะโกใหญ4
62031000483 นายพัชระ สีบาดาน
62031000484 นางสาวกมลรัตน� เทียบคํา
62031000485 นางสาววิกานดา บัวสุวรรณ
62031000486 นางสาวสุภัคพิชา ณรงค�รัตน�
62031000487 นางสาวขวัญศิริ งามบรรจง
62031000488 นางสาวอังคนา เกิดสี
62031000489 นางสาวปFGนทอง คูณแก*ว
62031000490 นางสาวฐิติมา บุษยลักษณ�
62031000491 นางสาวเกวลิน คงเปPGยม
62031000492 นางสาวณฤดี ศรีอริยานุวัตร
62031000493 นางสาวเสาว�แก*ว พ่ึงดอกไม*
62031000494 นายพิมพ�นารา นกเทศ
62031000495 นายเอนก ม4วงรอดภัย
62031000496 นางสาวกมลกนก แขวงอินทร�
62031000497 นางสาวศิริลักษณ� แตงอ4อน
62031000498 นางสาวณัฐธิดา ศิริศักด์ิ
62031000499 นางสาวสิริวิมล คล*อยแคล*ว
62031000500 นางสาวศศิณา สุภารัตน�
62031000501 นางสาวบุษกร ยังกิญจิ
62031000502 นางสาวฐิติพร ชัยรูป
62031000503 นายทรงพล พูนสวัสด์ิ
62031000504 นางสาวปFยวรรณ กุ*ยอ4อน
62031000505 นางสาวพรนิสา เอี่ยมขํา
62031000506 นางสาวดารัณ อนันตวงษ�
62031000507 นางสาวฐิติกานต� สุขศรีแก*ว
62031000508 นางสาวมีนตรา สัตยดิษฐ
62031000509 นายธาดา เทศทอง
62031000510 นางสาววลัญชลักษมณ� นักวิฬา
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62031000511 นางสาวนิโลบล แก*วรักษ�
62031000512 นางสาวปถมาภรณ� กินูน
62031000513 นางสาววาสนา กลิ่นมาลี
62031000514 นางสาวรุจิรา วงค�ญาติ
62031000515 นางสาวศศินิภา ยกล4อง
62031000516 นางสาวทฤฒมน แตงพลับ
62031000517 นายสนธยา เอี่ยมสําอางค�
62031000518 นายธรรพ�ณธร ภู4ทอง
62031000519 นายวิสูตร นามจัด
62031000520 นายไพรัตน� เกษทรัพย�
62031000521 นางสาวชนาภา ติราโส
62031000522 นางสาวชญาดา ทองดี
62031000523 นางสาวมัลลิกา ลิ้มศุภพิริยะกิจ
62031000524 นางสาววรรณภา อ4วมพรม
62031000525 นายศราวุธ เวชกระเวน
62031000526 นางสาวบุญญิสา บุญประกอบพร
62031000527 นางสาวสิราวรรณ คงกะพันธุ�
62031000528 นายสุรศักด์ิ จงสมจิตต�
62031000529 นางสาวนันทพร ไกรลักษณ�
62031000530 นางสาวมณีรัตน� อิ่มพิทักษ�
62031000531 นางสาวธัชธนกร เรืองทศพร
62031000532 นางสาวจรัสนภา ท*าวศรีสกุล
62031000533 นางสาวพัชรี มณีโชติ
62031000534 นายกิตติทัช สุขพุก
62031000535 นางสาวภัคนิษฐ�กา จันทร�จิราวัฒน�
62031000536 นางสาวสุพรรษา เรืองศรี
62031000537 นายนิรัติศัย พาพันธุ�
62031000538 นางสาวโศภิต บุญมาสันติ
62031000539 นางสาวรังรอง สุภาพ
62031000540 นางสาวปFยะพร วงค�แก*ว
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62031000541 นางสาวทักษพร จวงเจิม
62031000542 นายภูมิรพี ก*อนวิจิตร
62031000543 นายกฤติมงคล ขําพงษ�ไผ4
62031000544 นางสาวพัทธนันท� แคใหญ4
62031000545 นางสาวพรรษพร มูลมาก
62031000546 นางสาวกุลสตรี พันธุลาภ
62031000547 นายชัยวัฒน� ภูสันติภาพ
62031000548 นางสาวโสรยา มาฆะสวัสด์ิ
62031000549 นางสาวอันธิดา อาจเมือง
62031000550 นางสาวสุธาวัลย� กลั่นความดี
62031000551 นางสาวณัฐนิชา มานพ
62031000552 นางสาวมัญชุพร สะอุบล
62031000553 นางสาวอรัญญา อยู4ม4วง
62031000554 นางสาวพิชญาภา ครุฑพงษ�
62031000555 นางสาวลลิวดี แพงป5สสา
62031000556 นางสาวกัญญาพิชญ� ชื่นตา
62031000557 นางสาวภาวินี พิมพรม
62031000558 นางสาวโรสนา ขันแก*ว
62031000559 นายภาณุมาศ ตูวิเชียร
62031000560 นายชานุภักด์ิ สุวรรณภักดี
62031000561 นางสาวชนนิกานต� ช4วยประดิษฐ�
62031000562 นางสาวอาภากร กนกศิลปHเมฆิน
62031000563 นางสาวสุภัสสร เผือกศิริ
62031000564 นางสาวอ4อนอุษา หนูบวช
62031000565 นายสหรัฐ เรืองบุบผา
62031000566 นางสาวศศิพร ปานอยู4
62031000567 นางสาวญาสุมินทร� แสงหว*า
62031000568 นางสาวศศิกานต� เพชรอุดม
62031000569 นางสาวจิตติพร แก*ววิชิต
62031000570 นางสาวขวัญรดา เกตุระหงษ�
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62031000571 นางสาววราภรณ� วรรณะอยู4
62031000572 นางสาวรุจิรา น*อยผล
62031000573 นางสาวรวิพร อัศวพรไพบูลย�
62031000574 นางสาวจันทิมา พันธ�ยา
62031000575 นางสาวรัชนก คําก*อนแก*ว
62031000576 นางสาวปFยวรรณ มีทรัพย�
62031000577 นางสาวนีรนาท ไชยสงคราม
62031000578 นางสาวศิริอาภา ชาวทะเล
62031000579 นางสาวทิพย�สุดา แซ4ลิ้ม
62031000580 นางสาวชนนิกานต� ชิงชัย
62031000581 นางสาวพัชรินทร� สังขสุขุม
62031000582 นางสาวตวงรัตน� เศียรนาคัน
62031000583 นางสาวขวัญชนก บ4อแก*ว
62031000584 นางสาวกาญจนา แสงทอง
62031000585 นางสาวภวิษย�พร พจน�ก*านตรง
62031000586 นายทวีป แก4นแก*ว
62031000587 นางสาวอนาวรณ� นุชเซKาะ
62031000588 นายนคร นาคขําพันธุ�
62031000589 นางสาววริศรา บุญแพ
62031000590 นางสาวเบญจวรรณ ทองเงิน
62031000591 นายอภิรัตน� ใจน้ํา
62031000592 นายนวนาถ สุขเกษม
62031000593 นางสาววนิดา ทับทิม
62031000594 นางสาวธีรกานต� สุวรรณรักษา
62031000595 นางสาวจันทิมา จันห*วยชัน
62031000596 นางสาวนัฐมนต� แช4มชื่น
62031000597 นายณัฏฐศักด์ิ บุญชู
62031000598 นายเกรียงศักด์ิ ณิชาพัทธ�
62031000599 นางสาวธัญญารัตน� พงษ�สว4าง
62031000600 นางสาวขวัญแก*ว พราหมณ�น*อย
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62031000601 นางสาวธนัชพร แย*มพงษ�
62031000602 นางสาวเกศกนก ชาญสอน
62031000603 นางสาวณัฐกานต� พุฒอินทร�
62031000604 นางสาวกิตติยา ศรีงามดี
62031000605 นางสาวกันยา วะกาสิทธ์ิ
62031000606 นางสาวบุณฑริกา งอกงาม
62031000607 นางสาววรินดา บุญมีสง4า
62031000608 นายภาสกร สมคิด
62031000609 นายพงศ�วิวัฒน� ทองจันทร�
62031000610 นางสาวจิตอาภา ถํ้าโคนทอง
62031000611 นายมงคล ม4วงแก*ว
62031000612 นายกวินสิทธ์ิ ศิริมหาดํารงค�กุล
62031000613 นางสาวอาจารีย� เสง่ียมศักด์ิ
62031000614 นายณฐกร พนมศักด์ิ
62031000615 นางสาวสุธิดา สุขพันธ�
62031000616 นางสาวศิริพร คงนาสร
62031000617 นายภคิน มหาชัย
62031000618 นางสาวสิราวรรณ กร*าวกฤษ
62031000619 นายณัฐชนินทร� งามดี
62031000620 นางสาวสุลิตา ทองรักษ�
62031000621 นายซัยยิต หวันเหล็ม
62031000622 นายณัชพล ไชยคง
62031000623 นายบดินทร�เดชา บุญเทียม
62031000624 นางสาวกานต�สินี อุ4นคํา
62031000625 นางสาวศิริยาภรณ� เมืองแพน
62031000626 นายสุธี แซ4จัน
62031000627 นางสาวณัฏฐา ไชยกล
62031000628 นายป5ญจพล อุUยตระกูล
62031000629 นางสาวกนกวรรณ ปานรักษา
62031000630 นางสาวเดือนเพ็ญ นุชเจริญ
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62031000631 นางสาวกนกวรรณ เกตุอ4อน
62031000632 นายณัฐวุฒิ นามนวล
62031000633 นายถาวร ซาฮิบ
62031000634 นางสาวจิรนันท� ศรีจันทร�
62031000635 นายเกียรติศักด์ิ วงษ�หาญ
62031000636 นางสาวกาลสินี กลิ่นสุคนธ�
62031000637 นางสาวณัฐประภา พัดนาค
62031000638 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิล้ําเลิศ
62031000639 นางสาวพรนภา ไชยเดช
62031000640 นางสาวอุไรรัตน� ทองดี
62031000641 นางสาวสุพิชญา แซ4ลิ้ม
62031000642 นางสาววันดี โหงวเกล็ด
62031000643 นางสาวลักษิกา ปานณรงค�
62031000644 นางสาวชิดชนก เจียงตระกูล
62031000645 นางสาวจันทกานต� ไพบูลย�
62031000646 นางสาวพรรณชนก บุญเกิด
62031000647 นางสาวศิริทิพย� ผิวเผือก
62031000648 นางสาวณัฐพร คงบังคับ
62031000649 นายภาณุวัฒน� บุญเฉลิม
62031000650 นางสาวธิมาพร ป5Sนประดับ
62031000651 นายสันติภาพ แดงประดับ
62031000652 นางสาวปรัญญา โพรงทอง
62031000653 นางสาวนิตยา โพธ์ิสวัสด์ิ
62031000654 นางสาวชนกานต� ไชยแสง
62031000655 นางสาวภัทราภรณ� คงกะพันธุ�
62031000656 นางสาวเกศินี นพรัตน�
62031000657 นางสาวอนุสรา บุญชนะ
62031000658 นายธนากร ชนะสิทธ์ิ
62031000659 นายแทน พักพิง
62031000660 นางสาวศศิกานต� นิลเล็ก
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62031000661 นางสาวบุณยาพร คงเมฆา
62031000662 นางสาวช4อแก*ว คชสิทธ์ิ
62031000663 นางสาวพนิดา นิลสวัสด์ิ
62031000664 นางสาวพิชยา คุณวงษา
62031000665 นางสาวกชกร รอดวินิจ
62031000666 นางสาวอรญา น4วมอ4อน
62031000667 นางสาวศิริรัตน� พุกงาม
62031000668 นายถิรวัฒน� ดาราแก*ว
62031000669 นางสาวรัตนา โม4อ4อน
62031000670 นางสาวเสาวลักษณ� มีจันทอง
62031000671 นางสาวธัญญาพร ขําดี
62031000672 นางสาวสุนิดา พาละเอ็น
62031000673 นางสาวจินตหรา สุวรรณภูมิ
62031000674 นางสาวฐิติมา นาคหญีต
62031000675 นางสาววรัญญา เฟOGองไกรศรี
62031000676 นายสุทธิ รอดยอดสร*อย
62031000677 นางสาววิยะดา บริบูรณ�
62031000678 นายวัชรินทร� ลิ้มสมบูรณ�
62031000679 นางสาวปFยธิดา หนูกําเหนิด
62031000680 นางสาวเจนจิรา พลนารุด
62031000681 นางสาวสิรีรัศม� สุดสวาสด์ิ
62031000682 นางสาวเพ็ญนภา กันอยู4
62031000683 นางสาวพรชนิตว� เกตุแก*ว
62031000684 นายภาณุพงษ� บุญเฉลิม
62031000685 นายพงศกร อ4อนอินทร�
62031000686 นายภูมิไท นภาพันธ�
62031000687 นายสิทธา อาจคงหาญ
62031000688 นายวสุธา มีชัย
62031000689 นางสาวนิศาชล สีบุญ
62031000690 นางสาวดวงใจ จันทร
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62031000691 นายอนุสาร วังกุ4ม
62031000692 นายณัฐวรางกูล อุทุมพร
62031000693 นายภาณุพงศ� เพชรผั่งซ*าย
62031000694 นางสาวอรัญญา เหมอ่ํา
62031000695 นางสาวใกล*รุ4ง บัวทอง
62031000696 นางสาวถิรพร อินทจันทร�
62031000697 นายนพดล ดํารงธรรม
62031000698 นางสาวปานชีวา เปPGยมมานัส
62031000699 นางสาวณัฐนิชา ชิตอักษร
62031000700 นางสาวอรจิรา ดวงทองคํา
62031000701 นางสาวสมัชญา ดีสุทธิรักษ�
62031000702 นางสาวกมลพรรณ สู4พิภักด์ิ
62031000703 นายอํานวยชัย เกิดพงษ�
62031000704 นางสาวสุภาวดี จันทร�นวน
62031000705 นายทิวา คุ*มยวง
62031000706 นางสาวพิชาภรณ� บุญคํา
62031000707 นางสาวจุฑามาศ แต*ถาวร
62031000708 นางสาวศิริลักษณ� สวัสด์ิศรี
62031000709 นางสาวจันทรเพ็ญ คงกะพัน
62031000710 นางสาวมัณฑณา สืบอ่ํา
62031000711 นางสาวปาลีรัตน� อธิกรเจริญวงศ�
62031000712 นางสาวภาวินี ดีตลอด
62031000713 นางสาวเบญจวรรณ เคารพ
62031000714 นางสาวสิริวิมล สืบวงค�
62031000715 นางสาวจันทร�จิรา ชุ4มชื่น
62031000716 นางสาวนัยนา อรุณราช
62031000717 นางสาววรรณิษา ผูกจิตต�
62031000718 นางสาวรดามาศ บุญคุ*ม
62031000719 นางสาวพัชระวี เอนจินทะ
62031000720 นางสาวจุฬาลักษณ� ทศนัยธาดา
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62031000721 นางสาวศยากร ชูลําภู
62031000722 นายพีรณัฐ เสริมศิลปH
62031000723 นางสาวกรรณิกา บุญคุ*ม
62031000724 นางป5ทมวรรณ ทองทา
62031000725 นางสาวทัศนีย� ตันตระกูล
62031000726 นางสาวสุนิษา ชมชื่น
62031000727 นางสาวอรุณกมล สุทธา
62031000728 นายวัฒนา เสนาสี
62031000729 นางสาวอาสาฬห� ตันเจริญ
62031000730 นางสาวทัศนีย� จ๋ิวสุวรรณ
62031000731 นายภัทรดนัย เกตุบุญลือ
62031000732 นายธนธรณ� ฟอมไธสง
62031000733 นางสาวปภาภัทร� สมัคราช
62031000734 นางสาวบุษรากร ปานอยู4
62031000735 นางสาวดวงกมล เชิดฉ่ิง
62031000736 นายนนทวัฒน� สุขสายัณต�
62031000737 นายคณิตพงษ� เจริญลาภ
62031000738 นางสาวพรรณราย เนื้อนิล
62031000739 นายศุภณัฐ สุขเสวตร�
62031000740 นายปุณณวิช นวลจันทร�
62031000741 นางสาวอภิรดา ป5Gนทอง
62031000742 นางสาวนวลรัตน� ยินเย้ือน
62031000743 นางสาวจุฑามาศ กาฬภักดี
62031000744 นายธีรพงศ� รุ4มรวย
62031000745 นางสาวศศิกาญจน� ลิ้มสกุล
62031000746 นางสาวสุภาวดี เนาว�พล
62031000747 นางสาวสุภาภรณ� เดชศรี

จํานวน 747 ราย
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