
เลขประจําตัวสอบ
62032000001 นางสาวสุภาพร แก�วใส
62032000002 นายธวัชชัย สีท�าว
62032000003 นายฉัตรชัย เชื้อชิดแดง
62032000004 นางสาวรติพร หมวกน$วม
62032000005 นางกฤตพร พัฒนกุล
62032000006 นายกฤษดา ธรรมปรีชา
62032000007 นางสาวสุรีพร จันดาหาร
62032000008 นายอดิศักด์ิ หนูดี
62032000009 นางสาวจรรยา สาสาย
62032000010 นางสาวสุพัตรา ชูวงษ2
62032000011 นายกรวิชญ2 ประเสริฐนุช
62032000012 นายศุภกฤต ชุนประวัติ
62032000013 นางสาวนวรัตน2 ทองเกิด
62032000014 นางสาวสุภาพร โสภา
62032000015 นางสาวนภิสรา พุ$มทอง
62032000016 นายสิทธิศักด์ิ กุลพรม
62032000017 นางสาวอรณริณณ2 ชูเลิศ
62032000018 นางสาวเมทินี ทอดสนิท
62032000019 นางสาวจุฑาพร ภู$พวง
62032000020 นายสุนทร ชุมพิศ
62032000021 นางสาวปริยากร โบว2สุวรรณ
62032000022 นางสาวพัณณิตา ทองคํา
62032000023 นางสาววิภารัตน2 หล�าสวย
62032000024 นางสาวเสาวลักษณ2 วงษ2เป<=ยม
62032000025 นางสาวสุวรรณา พูลสินทรัพย2
62032000026 นางสาวนัฐธิชา บุญทองสังข2
62032000027 นางสาวสิรินยา ทิพย2สิงห2
62032000028 นางสาวจิรัฐติกาล อาษากิจ
62032000029 นายเกริกไกร แพงอุ$ม
62032000030 นายวีรศักด์ิ คําชาย

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

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
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62032000031 นางสาวลลิตา ปรางค2ภูผา
62032000032 นางสาวขนิษฐา พลัดภัยพาล
62032000033 นายวัชรพงศ2 สังวรกาญจน2
62032000034 นางสาวกัลย2พากรณ2 ใจซ่ือ
62032000035 นางสาวดวงกมล ศรีจันทร2
62032000036 นางสาวเสาวลักษณ2 ลิ่มตระกูล
62032000037 นายศุภมิตร สว$างศรี
62032000038 นางสาวอารีวรรณ เกตุบํารุง
62032000039 นางสาวบุษยา เพียรกิจ
62032000040 นายอนนท2 แดงสุวรรณ2
62032000041 นายสิทธิพล พนัสนาชี
62032000042 นายผดุงศักด์ิ ประยูรมหิศร
62032000043 นางสาวอัมพวรรณ สีผสมสอง
62032000044 นางสาวดารณี ศรีอนงค2
62032000045 นางสาวจิราภรณ2 ทรัพย2หม่ืนแสน
62032000046 นายอภิชาต คงเมฆา
62032000047 นางสาวสมใจ สมพรมทิพย2
62032000048 นายชาติชาย พลอยศรี
62032000049 นายอภิชาติ กรรณแก�ว
62032000050 นางสาวกนกวรรณ กลัดเดช
62032000051 นางสาวพรทิพย2 เอี่ยมสําอางค2
62032000052 นายพีรพัฒน2 เพ็งเรือง
62032000053 นายฉัตรชัย วงษ2แตงอ$อน
62032000054 นางสาวชลลดา เหียมสันเทียะ
62032000055 นายวัฒนา ไชยศุข
62032000056 นางสาวสุพัตรา วงษ2จู
62032000057 นางสาวประกายมาศ แนใหม$
62032000058 นางสาวชลศรา เกษประทุม
62032000059 นายชนะชัย สระบัว
62032000060 นายธีรศักด์ิ พานกุหลาบ
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62032000061 นางสาวสกุลตรา วิเชียรกุล
62032000062 นางสาวทัศณีย2 พันธุ2รัตน2
62032000063 นางสาวสุทธิมาน อินทรสุวรรณ
62032000064 นางสาวนันท2ณศรัณณ2 อินทนนท2
62032000065 นางสาวประภาทิพย2 ทองแสง
62032000066 นางสาววาสนา เครือวัลย2
62032000067 นางสาวอรนันธดี จําปาทอง
62032000068 นางสาวภัทรภร แสงประชุม
62032000069 นางสาวนพมาศ บุญศรี
62032000070 นางสาวภูษิตา โสไกร
62032000071 นายเกียรติชัย ชิณบุตร
62032000072 นายอิงครัต สารสุข
62032000073 นางสาวเบ็ญจพร ทองใบอ$อน
62032000074 นางสาวชัชฎารัตน2 สว$างศรี
62032000075 นางสาวเจนจิรา แสงมะณี
62032000076 นายกิติพันธ2 ม่ันคง
62032000077 นายธันวา หม่ันเพียรสุข
62032000078 นางสาวพรพรรณ ดอกจันทร2
62032000079 นางสาวศุจิรา ทักษฤทธ์ิ
62032000080 นางสาวธัญปวีณ2 ธัญกุลโรจนนันท2
62032000081 นางสาวอภิญญา เชื้อสาย
62032000082 นายสาละวิน บรรจงธุระการ
62032000083 นายภูวดล แซ$เฮง
62032000084 นายสัมพันธ2 พิเคราะห2กิจ
62032000085 นางสาวอุไรรัตน2 ไชยสวัสด์ิ
62032000086 นายชัยพร ประจญกาญจน2
62032000087 นายดรัณภพ ไกรสรราช
62032000088 นางสาวชลิตา รูปทอง
62032000089 นางสาวจริยา เกตุอูHด
62032000090 นางกชกร สาโหมด
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62032000091 นางสาวรักสิตา นวลแจ$ม
62032000092 นางสาวกรรณิกา หม่ืนทอง
62032000093 นายเกริกชัย บุญมีสุข
62032000094 นางสาวกัณฑิมา กาญจนเกตุ
62032000095 นายรณชัย สีทา
62032000096 นางสาวพิณทุอร ยศพรเลิศล้ํา
62032000097 นายสุขสันต2 เกิดแก�ว
62032000098 นายจิรชาติ แจ$มทิม
62032000099 นายภูมินทร2 ผ$องดี
62032000100 นางสาวภิญมณี ทองแสง
62032000101 นางสาววาสนา ขันทอง
62032000102 นางสาวทัศนียา มีมาก
62032000103 นายธนพล กลิ่นหอม
62032000104 นางสาวจิราพร แพงคํา
62032000105 นางสาวจันทร2พร มาลัยทองแก�วสุภา
62032000106 นางสาวฐิติรัตน2 เกตุเลขวัตร
62032000107 นางสาวนภัสวรรณ เพาะปลูก
62032000108 นางสาวกมลชนก วิเชียรกันทา
62032000109 นายทัชชกร ผิวอ$อน
62032000110 นางสาวปIณิดา รุจจารี
62032000111 นายธวัชชัย เพ่ิมพงศาเจริญ
62032000112 นางสาวนิภา จิตจารุจิต
62032000113 นายเทอดศักด์ิ เอี่ยมหนู
62032000114 นางสาวอลิศา สุวรรณโสภา
62032000115 นางสาวจิรัญญา วรรณา
62032000116 นางสาวพีทชานันท2 แถมมี
62032000117 นางสาวกัญญารัตน2 วงษ2คําอินทร2
62032000118 นายอรรถพล โหมดสง$า
62032000119 นายบวรชัย เอี่ยมพริ้ง
62032000120 นางสาวศิริวรรณ อั้นคง
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62032000121 นางสาวเขมจิรา ศิริผล
62032000122 นางสาวขวัญนภา พุ$มแจ�
62032000123 นางสาวสิริญาภรณ2 ย่ิงยง
62032000124 นายโกศล ทองหอม
62032000125 นางสาวดารินทร2 ขําสอน
62032000126 นายวีรยุทธ ชีนิมิตร
62032000127 นางสาวธนภรณ2 แก�วลอยฟLา
62032000128 นางสาวยุวพร เชื้อมอญ
62032000129 นางสาวอารีย2 เจริญรัมย2
62032000130 นางสาวธัญพร ชมชื่น
62032000131 นางสาวจันทร2เพ็ญ สุขเกษม
62032000132 นายปราโมทย2 เกลียวกัน
62032000133 นางสาวประภัสสร ชวนชื่น
62032000134 นางสาวสุชาดา วีระนันท2
62032000135 นางสาวสุคนธ2 ทุนิจ
62032000136 นางสาวเพ็ญนภา สะเภา
62032000137 นางสาวจริยา ชั่งเย็น
62032000138 นายมนต2ชัย สีนวล
62032000139 นางสาวสโรชา แซ$ต้ัง
62032000140 นางสาววารี พาดกลาง
62032000141 นางสาวสุทธาทิพย2 อุปคุตม2
62032000142 นางสาวณัฐวรรณ สอาดจิตต2
62032000143 นายชาญชัย โพธ์ิกลิ่น
62032000144 นางสาววาสนา สร�อยมาลี
62032000145 นายวิศรุต มีอยู$
62032000146 นายกิตติ โพธิยก
62032000147 นางณิชรัตน2 ทองศรี
62032000148 นายจีรวัฒน2 ลิ้มแสงอุทัย
62032000149 นางสาวปณิดา มโหฬาร
62032000150 นายธันยธรณ2 ภาคภูลภัย
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62032000151 นายสาโรช บุตรพลับ
62032000152 นางสาวกมลชนก พวกพันธ2
62032000153 นางสาววราภรณ2 อินทร2กุล
62032000154 นายกฤติน หม่ันกิจ
62032000155 นางสาวณัฐสิรี จิตรัตนวิภาส
62032000156 นางสาวสุธินี ขําเพชร
62032000157 นายภูวดล ใจมุ$ง
62032000158 นายนิพัทธ2 พรมฟLา
62032000159 นางสาวจุฑามาศ เนาวรัตน2
62032000160 นายทรงพล ศีลส$ง
62032000161 นางสาวศิริวรรณ ผึ่งผาย
62032000162 นางสาวสุกัญญา ปOPนจาด
62032000163 นางนันทิยา คําทุม
62032000164 นางสาวพรทิพย2 แซ$เตียว
62032000165 นางสาวสุกัญญา บันดิษฐ2
62032000166 นางสาวกานต2ธิดา ทับกฤษ
62032000167 นางสาวศิรินทิพย2 วรรณะ
62032000168 นายภูริทัต พูลสวัสด์ิ
62032000169 นางสาวฤทัยรัตน2 สิงห2โต
62032000170 นางสาวจุฑามาส พโยม
62032000171 นางสาวสุปรียา มีเนียม
62032000172 นางสาวกนกพร สังข2วิสิทธ์ิ
62032000173 นางสาวพลอยไพลิน ชลภาพ
62032000174 นายพีรพล ศรีเพชร
62032000175 นางสาววราลักษณ2 สังข2กรม
62032000176 นางสาวมาเรีย โสดาหวัง
62032000177 นายสัญชัย ธรรมสาลี
62032000178 นางสาวศิราณี เสือดาว
62032000179 นางสาวเจตนิพิฐ ศรีเจริญ
62032000180 นางสาวศุภาลักษณ2 แจ$มศรี
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62032000181 นางสาวปาลิดา ภาสะธนาโชติ
62032000182 นางสาวอรนุช ทรงประกอบ
62032000183 นางสาวชิชญาส2 ใหญ$สีมา
62032000184 นางสาวยุพา มิตรพิทักษ2
62032000185 นางสาวอรรถวรรณ ศรปOญญา
62032000186 นายบัญชา เกษมวงษ2
62032000187 นางสาวสุพินดา ชิตสุทธิชัย
62032000188 นางสาวขวัญจิตต2 เพ็ชรศรีงาม
62032000189 นายวัชรพล วิหคหาญ
62032000190 นางสาวจิรนันท2 หุ$นจีน
62032000191 นางสาวกชกร เชาว2เฉียบ
62032000192 นางสาวขวัญใจ จิตพะวง
62032000193 นางสาวปนัดดา ทองเถ่ือน
62032000194 นางสาววรรณิกา เหมือนจันทร2
62032000195 นางสาวสุนิษา สุทธิสน
62032000196 นายสงกรานต2 แก�ววิชิต
62032000197 นางสาวสุกัญญา หนูราช
62032000198 นางสาวขวัญจิตร สีดี
62032000199 นางสาววาสนา รอดขาว
62032000200 นางสาวนันทชพร ไข$แก�ว
62032000201 นางสาวสุทธิวรรณ สุวรรณดิษ
62032000202 นางสาวขวัญชนก หงษ2กิจ
62032000203 นางสาวสุวรรณลี พวงพันธ2
62032000204 นายวัฒนา วัฒถากุล
62032000205 นายพัฒนศักด์ิ เกิดอู$ม
62032000206 นายธนภัทร กองสาร2
62032000207 นายชัยพงษ2 รักมิตร
62032000208 นางสาวปอแก�ว ไชยเขียว
62032000209 นางสาวจีราพร ย่ิงยงค2
62032000210 นางสาวนิโลบล ปรองดอง
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000211 นางสาวกาญจนา มณีไสย
62032000212 นางสาวจุฑารัตน2 จันทร2ศรี
62032000213 นายธานินทร2 ใช$ทอง
62032000214 นางสาวภัทรวดี มีศรีผ$อง
62032000215 นายดุสิต เพชรโรจน2
62032000216 นางสาวดุสิตา โพธ์ิทอง
62032000217 นางสาวสุรีรัตน2 ตันติวุฒิพันธ2
62032000218 นางสาวอัมภณี เจริญสวัสด์ิ
62032000219 นางสาวสุวรรณา ภควณิช
62032000220 นางสาวสุนันทา ล�อมสาย
62032000221 นายวัชรพงศ2 ภูมิรินทร2
62032000222 นางสาวกาญจนา มิตรมาก
62032000223 นายรพีภัทร แสงประทุม
62032000224 นางสาวอรัญญา ดวงสุดา
62032000225 นางสาวรัตติยา ผ$านสําแดง
62032000226 นายธีรฉัตร วงศ2แหวน
62032000227 นางสาวภารวี แจ$มจันทร2
62032000228 นายบุญญฤทธ์ิ เที่ยงในธรรม
62032000229 นายสุริยะ มูลระหัต
62032000230 นางสาวสิริมา ผิวอ$อน
62032000231 นายกิตติ เนื่องมัจฉา
62032000232 นายสิริชัย เครือวัลย2
62032000233 นางสาวบุษกร จันทร2ชูกลิ่น
62032000234 นางสาวทิพย2รัตน2 เกิดเครือ
62032000235 นายธนกฤต สมมาศ
62032000236 นางสาวภริตพร ชลภูมิ
62032000237 นางสาวสุภาวดี ยาชะรัด
62032000238 นางสาววิกานดา สกุลมา
62032000239 นางสาวสมฤทัย เจริญชีพ
62032000240 นางธนภร คชาชื่น
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000241 นางสาววรภรณ2 จรัสดี
62032000242 นางสาวเจติยา ศรส$ง
62032000243 นางสาวสุวรรณา คุ�มแสง
62032000244 นายรัชพล ศักด์ิสมบูรณ2
62032000245 นางสาวปนัดดา วงษ2ศิริ
62032000246 นายวีรชัย บุญฤทธ์ิ
62032000247 นางสาวศิรินันท2 มงคล
62032000248 นางสาวอัญชลิกานต2 พิมพ2สุวรรณ2
62032000249 นางสาวสุดารัตน2 ยงฮะ
62032000250 นางสาวกรกมล รอดสนใจ
62032000251 นางสาวชมภูนุช ทองปุก
62032000252 นายสุวพัฒน2 ดวงสกุล
62032000253 นางสาวอัญชลี ชูชื่น
62032000254 นายดนุสรณ2 ฟOงอารมณ2
62032000255 นางสาวนิสิตา เหมวรรณกุล
62032000256 นายยุทธพล ใจเด็ด
62032000257 นายพรมงคล แสงธรรมชัย
62032000258 นายอัมรินทร2 ศรีปาน
62032000259 นางสาวมัลลิกา บัวศรี
62032000260 นางสาวปริศนา พุกนิลฉาย
62032000261 นางสาวณัฐรินทร2 ลิ้มสุวรรณ
62032000262 นางสาวทิพย2วรรณ ศรีตองอ$อน
62032000263 นางสาววานิสสา บุญชื่น
62032000264 นางสาวพัชราวดี วงษ2ชื่น
62032000265 นายสุธิเกียรติ ดิษฐปLาน
62032000266 นายอนิรุทธ2 หนูหงษ2
62032000267 นางสาวฐิติมา บุญศิริ
62032000268 นายนที พุ$งสิน
62032000269 นายศรายุทธ จีนขี
62032000270 นางสาวกรรณิการ2 บุญเมือง
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000271 นายณัชพล แก�วแกมทอง
62032000272 นางสาวจุฑามาศ ฆ�องประเสริฐ
62032000273 นายยุทธชัย ล้ําเลิศ
62032000274 นางสาวศุภรัตน2 บุญศรีวงษ2
62032000275 นางสาวอรุณรัตน2 ทัศนาลักษณ2
62032000276 นางสาวยุทธยา แก�วก$า
62032000277 นายวัฒนากร อยู$สนาน
62032000278 นายทักษิณ แก$นไม�อ$อน
62032000279 นางสาวพรหมพัสร2สรณ2 ห$างถ่ิน
62032000280 นางสาวฐิตาภา นุชอ$อง
62032000281 นางสาวมธุรดา พุ$มไสว
62032000282 นางสาวกฤตพร ตรงบรรทัด
62032000283 นายวรัษฐ2 กรเปรมสุขพงศ2
62032000284 นางสาวจารุวรรณ แก�วรักษา
62032000285 นางสาวณิชชา ชาติสุนทร
62032000286 นายสิทธิพงษ2 แก�วดํา
62032000287 นางสาวณัฐฐา ขุนศรีจตุรงค2
62032000288 นางสาวน้ําฝน เซ่ียงฝุง
62032000289 นางสาวศรินทร2 ถ่ินพระบาท
62032000290 นางสาวอัจจิมา มงคลเดช
62032000291 นายภาณุวัฒน2 อดทน
62032000292 นายสาธิต หวานฉํ่า
62032000293 นางสาววันวิสาข2 จําปาไทย
62032000294 นายคณิต เกิดกิจการ
62032000295 นางสาวจิราวรรณ ชูดํา
62032000296 นางสาวปวริศา แขกรัมย2
62032000297 นายภควัต สังข2ศรีแก�ว
62032000298 นางสาววริศรา พันธุ
62032000299 นางสาวสุนิสา ทองหาญ
62032000300 นางสาวณัฐฐา เทพธรรม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000301 นายศุภชัย เดชะบุญ
62032000302 นางสาวเจนจิรา ใจพิทักษ2
62032000303 นายอิทธิพล ปานวราภรณ2
62032000304 นางสาววรกานต2 ตันตินันทวัฒน2
62032000305 นายวีรศักด์ิ พิมพ2ประสาน
62032000306 นายวิศรุต แสนสุข
62032000307 นางสาวนุสรา ทิมพิทักษ2
62032000308 นางสาววิไลวรรณ สีวัง
62032000309 นายสุรกิจ เขียวรัตน2
62032000310 นางสาวสุทธินี อุดมสารี
62032000311 นายสมชาย ไกรสรราช
62032000312 นายเนรมิต ลี่แตง
62032000313 นางสาวจินดารัตน2 ห�วยแก�ว
62032000314 นายชยังกูร รอดเกิด
62032000315 นางสาวจามรี แสงสลับสี
62032000316 นางสาวชวัลรัตน2 คุณมาศ
62032000317 นางสาวจณิศตา ไพสี
62032000318 นางสาวเจนจิรา อื้อเต็ง
62032000319 นางสาวศุภกานต2 แก$นแก�ว
62032000320 นางสาวอารียา วิริยะจรรยงค2
62032000321 นายพันธมิตร บัณฑิตศักดา
62032000322 นายวรวัตร2 เหลืองทองคํา
62032000323 นางณัฐพรรณ เอนกบุญ
62032000324 นายปาลวัฒน2 คําอ�อ
62032000325 นางสาวกานต2ธิดา แช$มเครือ
62032000326 นายนพคุณ ศรัทธาผล
62032000327 นางสาวดุษฎี พิพัฒน2พรภักดี
62032000328 นางสาวลัดดาวัลย2 ลาพร
62032000329 นายณรงค2ชัย เขยะตา
62032000330 นางสาววรัญญาภรณ2 ธนพรวัชรพัทธ2
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62032000331 นางสาววิวรรณธนี แซ$คู
62032000332 นายศิริชัย ใจทอง
62032000333 นางเรณู ประคองเก็บ
62032000334 นางสาวปาลิตา เกษมณี
62032000335 นางสาวณิชานันทน2 ท�าวแพทย2
62032000336 นางสาววนิดา คงถาวร
62032000337 นายอําพล มะลิเลื้อย
62032000338 นางสาวนฤมล พิมลี
62032000339 นางสาวสุชาดา บาเป<ย
62032000340 นายสิทธิชัย ทุติ
62032000341 นางสาวพัชราภา จารุศิริวัฒนา
62032000342 นางสาววิสุนีย2 กัณหา
62032000343 นางสาวณัฐธิดา ธรรมสาลี
62032000344 นางสาวอารยา สุขจิตต2
62032000345 นายอนุสรณ2 มิตรกลิ่น
62032000346 นางสาวศศิวิมล แซ$เล�า
62032000347 นางสาวเมวรินทร2 พลาหน
62032000348 นางสาวเบญจมาศ แก�วโกสุม
62032000349 นางสาวอัญธิกา เสียงกลม
62032000350 นายปรเมษ จิตร2เพ$ง
62032000351 นายธัญญา อาลักขิต
62032000352 นางสาวรัตน2เกล�า เกตุแก�ว
62032000353 นางสาวนริษา อ$อนธนู
62032000354 นางสาวสุวรรณา สระทองบุญ
62032000355 นายอิสระพงศ2 เพ็งอร$าม
62032000356 นายฮาสัน ชิดเอื้อ
62032000357 นายธัญญวิทย2 แก�วลาย
62032000358 นางสาวภูษณิศา สุขโหตุ
62032000359 นางสาวจินตนา ศรีสุข
62032000360 นายวรวุฒิ มณฑาถวิล

หน�า 12 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032000361 นางสาววิภา กัณหา
62032000362 นายจิรวัฒน2 โพธ์ิงาม
62032000363 นางสาวสายพิน คล�ายเงิน
62032000364 นางสาวปราณปริยาฐ2 หม่ืนสังข2
62032000365 นางสาวชไมพร เคหา
62032000366 นางสาวปIยรัชนี จันทร2ศรี
62032000367 นายชัยณรงค2 ตนะพันธุ2
62032000368 นางสาวจันทร2จิรา เกิดปLาน
62032000369 นางสาวพัชรี จึงสวัสด์ิ
62032000370 นายวิสิษฎ2 ตรีคงคา
62032000371 นางสาวอลิษสา ยางงาม
62032000372 นางสาวโสภิดา มีแก�ว
62032000373 นายศักด์ิดา ชูเนื่อง
62032000374 นางสาวภานภา ว$องวงศ2อารี
62032000375 นางสาวบุณยาพร ตู�นิ่ม
62032000376 นายประยูร วัดนครใหญ$
62032000377 นางสาวกนกวรรณ เรืองชัย
62032000378 นางสาวเสาวภา มาฆะสวัสด์ิ
62032000379 นายกฤษณพล จันทพันธ2
62032000380 นายธนดล ศิลาโรจน2
62032000381 นางสาววรรณกานต2 วัฒนะ
62032000382 นางสาวศิริรัตน2 แตงอ$อน
62032000383 นางสาวมาริสา หมอทอง
62032000384 นางสาวศิริลักษณ2 ใจสมัคร
62032000385 นางสาวเบญจมาภรณ2 สายสกล
62032000386 นางสาวสุรัตนา ธรรมวิจารณ2
62032000387 นายจีราวัฒน2 ฟOกอ$อน
62032000388 นายอมรเทพ วิทยายงศ2
62032000389 นางสาวสุธินันท2 ทองเจ�า
62032000390 นางสาวรุ$งอรุณ ลิมปRกุลวัฒน2
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62032000391 นายวีระชาติ ตรีโพธ์ิ
62032000392 นายพิษณุ โพธิพันธุ2
62032000393 นางสาวสุภาภรณ2 ขวัญพราย
62032000394 นางสาวสาวิตรี ยาสุ$ม
62032000395 นางสาวธัญรดา อินทร
62032000396 นางสาวจรินทร2พร สินศิริ
62032000397 นางสาวปIยาณี โกมลสุทธิ
62032000398 นางสาวอภิกษณา เพชรนิติกร
62032000399 นางสาวธนิตา สุขสวัสด์ิ
62032000400 นายปริญ สอนเถ่ือน
62032000401 นางสาวสุภาวดี สุขเกษม
62032000402 นางสาวสุกัญญา คล�ายแดงคล้ํา
62032000403 นางสาวนรินธร แก�วเขียว
62032000404 นายเกรียงไกร นะบุญ
62032000405 นายเลิศฤทธ์ิ นพรัตน2
62032000406 นายชวนานนท2 แดงอรุณ
62032000407 นายธีระวัฒน2 ชโลทรรุ$งโรจน2
62032000408 นางสาวรัตนาภรณ2 นุชเนตร
62032000409 นายณรงค2ศักด์ิ ซ่ือตรง
62032000410 นายอภิรัฐ สมจิตต2
62032000411 นางสาวนันทวัน เทียนเครือ
62032000412 นางสาวดลยา สวัสด์ิสุข
62032000413 นางสาวจิราภรณ2 เชื้อหาญ
62032000414 นางสาวอารียา แถมต�าน
62032000415 นางสาวชยาภรณ2 คนยัง
62032000416 นางสาวณัฐณิชา หมายบุญ
62032000417 นางสาวสุชาดา วิโรจน2
62032000418 นายกิตติพิชญ2 มีศรีผ$อง
62032000419 นางสาวณิชกานต2 ณ บางช�าง
62032000420 นายศักด์ินิรันดร2 ก่ิงแก�ว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000421 นางสาวสุนทราภรณ2 พิมลรัมย2
62032000422 นางสาววิมลณัฐ นุ$มรอด
62032000423 นางสาวอุทุมพร สอพิมาย
62032000424 นางสาวสุวิมล เพชรประดับ
62032000425 นางสาวเบญจมาศ อบแสง
62032000426 นางสาวมัตติยา ปอวังตะโก
62032000427 นางสาวเอนิกา จ้ีอุ$น
62032000428 นายอนุรักษ2 บัวบาน
62032000429 นางสาวกุลกันยา จันทร2ย้ิม
62032000430 นางสาวพัชรี สังพง
62032000431 นางสาวจิราภา โพธ์ิสุวรรณ
62032000432 นายกําแพงคุณ เกรียงชญาคุณ
62032000433 นายอภิชาติ สร�างเลี่ยน
62032000434 นางสาวนัยน2ปพร ลี้เทียน
62032000435 นางสาวชนาภัทร ถิรพุทธิเลิศกุล
62032000436 นางสาวกิตติยา พ$วงสุข
62032000437 นายเดชอุดม แดงโร$
62032000438 นางสาวญาณิศา เจริญวรรณ2
62032000439 นางสาวสุวนันท2 บุญล้ํา
62032000440 นางสาวนิตยา ใจดี
62032000441 นางสาวพรรณประภา พราหมณ2พรหม
62032000442 นายวรัญSู คําฟอง
62032000443 นางสาวกชพรรณ ห$มศรี
62032000444 นายณัฐพล พระเวก
62032000445 นายวนิช จันทร2เทพ
62032000446 นางสาวสุริวิภา นิลเถ่ือน
62032000447 นางสาวสุรินทร2 นามไว
62032000448 นายเอกพล กลิ่นขจร
62032000449 นายพีรพล ทาสี
62032000450 นายอดิศร หนูดี

หน�า 15 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032000451 นางสาวพรนัชชา โชคศรีรัตน2
62032000452 นางสาวทิพวัลย2 บ$อเพทาย
62032000453 นายสุเมธ พวงสุวรรณ2
62032000454 นางสาวสุภาพร โกมลเปริน
62032000455 นางสาวอัญธิกา สังสุข
62032000456 นางสาวแคทลียา เตHนฉอย
62032000457 นางสาวกมลนิศญ2 หอมโชติ
62032000458 นางสาวอังศุมาลิน พินิจนารถ
62032000459 นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน2
62032000460 นางสาวจรัญญา สมจิต
62032000461 นายวรัญSู หอมชื่น
62032000462 นางสาวอัฏฐพร อยู$แสง
62032000463 นางสาวอารีรัตน2 รัตนวิลัย
62032000464 นางสาวพิมพ2ลภัส สุขาภิรมย2
62032000465 นายชาญณรงค2 อยู$เจริญกิจ
62032000466 นายพลศักด์ิ คล�ายเพชร
62032000467 นางสาวปานชีวา ดอนเนตรงาม
62032000468 นายวชิรวิทย2 อุดม
62032000469 นางสาวภัทรามน สําเภาประเสริฐ
62032000470 นางสาวศมนนันท2 พิชยประภาสิทธ์ิ
62032000471 นางพิชญากร รูปท�วม
62032000472 นายธนภาคย2 ไชยพล
62032000473 นางสาวปรีดาวรรณ เนียมเตียง
62032000474 นายณัฐพงษ2 แก�วบัวดี
62032000475 นางสาวลลิตา วงษ2สุวรรณ
62032000476 นางสาวหทัยรัตน2 ปฏิแพทย2
62032000477 นางสาวศศิธร ศรีพรหมมินทร2
62032000478 นางสาวหยาดสายฝน ธงชัย
62032000479 นางสาวกมลรัตน2 กลิ่นมาลัย
62032000480 นางสาวธิติรัตน2 จัดละ
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000481 นางสาวอาลิณี รัตนประสิทธ์ิ
62032000482 นายพงศ2ศิลปR ตันเจริญ
62032000483 นายจิรภาส เดชประมวลพล
62032000484 นางสาวสุชาดา แสงขํา
62032000485 นางสาวอภิญญา เชี่ยวพฤกษ2
62032000486 นายณัฐวัฒน2 พรประสาท
62032000487 นางสาวปริญญา สุวรรณสิทธ์ิ
62032000488 นายอนิรุทธ2 บุศนุกูล
62032000489 นางสาวศรีอําภรณ2 พวงมาลัย
62032000490 นางสาวชมพูนุช ภูมิเมือง
62032000491 นางสาวอารีย2 ทั่งทอง
62032000492 นางสาวพิมลนาฏ ลิบมี
62032000493 นางสาวภาวิณี ทองผาโกมล
62032000494 นางสาวกมลชนก กาศเมฆ
62032000495 นางสาวอาริษา พ่ึงเสนาะ
62032000496 นางสาวปราณี ศรีวรานนท2
62032000497 นายสันทัด กล$อมเกลี้ยง
62032000498 นายฐิติกานต2 ใคร$ครวญ
62032000499 นางสาวสนธยา ศรียางนอก
62032000500 นางสาวสุจินต2 ปูUน�อย
62032000501 นางสาวนวิยา ย่ิงนอก
62032000502 นางสาวสุชาดา เหมือนจันทร2
62032000503 นางสาวลัทธวรรณ สุขภิญโญ
62032000504 นายยุทธนา อินทร2ประสิทธ์ิ
62032000505 นายปณัย กลิ่นอุบล
62032000506 นางสาวตุHกตา แช$มช�อย
62032000507 นายชัยศิริ ละเจริญ
62032000508 นางสาวปIยวรรณ อินทร2นวล
62032000509 นางสาวจันทกาญจน2 ทวีกสิกรรม
62032000510 นายณฐกร ทิพย2สัมฤทธ์ิกุล
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000511 นางสาวพลอยพรรณ ย้ิมสําราญ
62032000512 นายทัศนัย อินทร2ทิม
62032000513 นางสาวธัญญลักษณ2 เอี่ยมอินทร2
62032000514 นายวงศธร ทองงาม
62032000515 นางสาวชัฎชิมา อ$อนท�วม
62032000516 นายพิทักษ2 แก$นจันทร2
62032000517 นางสาวชมชฎา วัฒนวิจิตร
62032000518 นางสาวญาณิศา อรเพ็ชร2
62032000519 นางสาวสุชาดา ผู�ใหญ$
62032000520 นายวชิรวิทย2 เอี่ยวศิริ
62032000521 นางสาวลีลากมล บัวสด
62032000522 นางสาวพฤฒิ ต้ังเจริญ
62032000523 นางสาวฐิติยา สัมฤทธ์ิศรีงาม
62032000524 นางสาวเสาวลักษณ2 ชัยมงคล
62032000525 นายนัฐพงษ2 นพวงศ2
62032000526 นางสาวนิตยา นรสิงห2
62032000527 นายภูวกฤต คลังนาค
62032000528 นายจิรวุฒิ หอละเอียด
62032000529 นายอาทิตย2 ผลจันทร2
62032000530 นายยุทธพงษ2 เพ่ิมพงษ2พิพัฒน2
62032000531 นางสาววัชรี อยู$บุญ
62032000532 นางสาวณัฐฐิชา อินสวาสด์ิ
62032000533 นายสุมิตร ดาราแก�ว
62032000534 นางสาวพรพิมล ทวนทอง
62032000535 นางสาวกรกช เกสณียบุตร
62032000536 นางสาวรัตนวลี แจ�งเรือง
62032000537 นางสาวจุฑามาศ จึงโชติกุล
62032000538 นางสาวกัลยาณี มงกุฎทอง
62032000539 นางสาวอารยา แซ$ตัน
62032000540 นางสาวเรวดี ทัพน�อย
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000541 นางสาวศิริวรรณ ฉํ่าสมบูรณ2
62032000542 นางสาวณัฐชา สาระศาลิน
62032000543 นางสาวเกวลี สัญญาปลื้ม
62032000544 นางสาวเรติยา ธรรมชาติ
62032000545 นางสาวพนิดา เหี้ยมหาญ
62032000546 นางสาวแก�วตา เมฆสมศรี
62032000547 นายปฐวี สมิงทัพ
62032000548 นางสาวอุมาภรณ2 ขจรธัญญารัตน2
62032000549 นางสาวกมลทิพย2 บุญเคลือบ
62032000550 นางสาวธนภรณ2 เจริญสุข
62032000551 นายสกานต2 วีรกุลวัฒนา
62032000552 นายสมประสงค2 จันทร2เปล$ง
62032000553 นางสาวศิริกาณต2 ศรีเมือง
62032000554 นายวิพาก ไกรทองสุข
62032000555 นายเอกพล อารมย2ชื่น
62032000556 นายนุจรินทร2 วัจนะ
62032000557 นางสาวศิริรัตน2 บุตรน้ําเพชร
62032000558 นางสาวชนม2พิชา สมบุญญะ
62032000559 นายวงศกร อักษรวงศ2
62032000560 นางสาวจันทร2สว$าง ศรีกา
62032000561 นางสาวภัสศิริญา แช$มอุบล
62032000562 นางสาวสุพัตรา บุญส$ง
62032000563 นางสาวศรัณย2พร ทรรพกาญจน2
62032000564 นายวัชรเทพ ธีระคานนท2
62032000565 นางสาวสมใจ ชื่นอารมณ2
62032000566 นางสาวสุชาธิณี แก�วภักดี
62032000567 นางสาวปIยมาศ หลอดทองแดง
62032000568 นางสาวธวัลรัตน2 โตHะทอง
62032000569 นายประสิทธ์ิพร อ�นปรางค2
62032000570 นางสาวอาทิตยา ตัณฑ2เจริญรัตน2
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000571 นายสมรส สานุ
62032000572 นายกรณัฏฐ2 โพธิพุทธานันท2
62032000573 นางสาวนุชจรี เพชรแก�ว
62032000574 นางสาวทิภาพร เอี่ยมสะอาด
62032000575 นายสรวิชญ2 ธรรมสังวาลย2
62032000576 นายสันติ ยางหลวง
62032000577 นางสาวชลดา วงค2เณร
62032000578 นางสาวณิชนันทน2 แก$นจันทร2
62032000579 นายสราวุธ มักสัมพันธุ2
62032000580 นางสาวสุชาดา เขียวขํา
62032000581 นางสาวนฤมล ใช$ทอง
62032000582 นางสาวเกร็ดมณี เม�งเกร็ด
62032000583 นางสาวชุติกาญจน2 วรรณกาล
62032000584 นางสาวปวีณา กุลพราหม
62032000585 นางสาวเจนจิรา พิมพ2สวัสด์ิ
62032000586 นายวันฉัตร เขาทอง
62032000587 นายอรรถพล ศุกราภา
62032000588 นางสาวไพลิน น�อยวิจิตร
62032000589 นายปIยพงษ2 สําเภาเงิน
62032000590 นายภาณุพงศ2 ศรีนวล
62032000591 นายณัฐธนพงษ2 มณีนาค
62032000592 นางสาวนิตยา เหมฤดี
62032000593 นางสาวพรวิมล สุมณฑา
62032000594 นางสาวชลระวี ทองชัยเดช
62032000595 นายณัฐพล รัตนชัย
62032000596 นายพงษ2ศิริ จิตตรัตน2
62032000597 นางสาวคัทลียา ครึกครื้น
62032000598 นายสรวิศ นาคสุข
62032000599 นายกฤตนัย คงกลั่น
62032000600 นางสาวนิศารัตน2 ฤทธ์ิเดช
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62032000601 นายสิทธิพล ภู$ระย�า
62032000602 นายสิทธิพงศ2 ชูเสนอ
62032000603 นางสาววิภาพรรณ พระวิชัย
62032000604 นางสาวจารุวรรณ ภู$ใหญ$
62032000605 นายภูเบศ เรือนใจม่ัน
62032000606 นางสาวศิริลักษณ2 แซ$แต�
62032000607 นางสาวธนิดา ปOPนแววงาม
62032000608 นางนพรัตน2 หวานตลอด
62032000609 นายอัครเดช โหงทับทิม
62032000610 นางสาวพัสญรัศม์ิ รงค2ฤทธิไกร
62032000611 นายพงษ2ศิริ โสดสงฆ2
62032000612 นางสาวปณิชา เอมโอษฐ
62032000613 นางสาวณัฐสิมา สิริเวชชะพันธ2
62032000614 นางสาวศิริรัตน2 หอมหวลดี
62032000615 นายก�องเกียรติ ศรีสงคราม
62032000616 นายยุคลเดช ธนพงศ
62032000617 นางสาวอําพร สังปริเม็ญ
62032000618 นายวุฒิธิพงษ2 ธรรมศรี
62032000619 นายสันติพงค2 คงนอง
62032000620 นางสาวสุพรรษา พากเพียร
62032000621 นายสิทธิชัย อินภูธร
62032000622 นายเกรียงไกร คําทรัพย2
62032000623 นายชลณรงค2 รุ$งจํารัส
62032000624 นายอนุพงษ2 สมพงษ2
62032000625 นางสาวพรพิมล พูลโอษฐ2
62032000626 นางสาวปุญชญา แสงสว$าง
62032000627 นางสาวศศิธร รักเจริญกิจ
62032000628 นางสาวจิรภิญญา ซาวขัด
62032000629 นายอุเทน พูลน�อย
62032000630 นางสาวอนุธิดา โตวิเศษ
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62032000631 นางสาวดวงฤทัย มงคลสุข
62032000632 นายแสงตะวัน บุญประเสริฐ
62032000633 นางสาวกาญจนา เจ้ียมดี
62032000634 นางสาวพรพรรณ สุขใบ
62032000635 นางวรรณดี ธรรมขันคํา
62032000636 นางสาวอรพรรณ ทองจันทร2
62032000637 นางสาวดวงกมล โพรงทอง
62032000638 นางสาวขัตติยา พลายแก�ว
62032000639 นางสาวนิธิภา ดอกจันทร2
62032000640 นายกษิดิศ บุนนาค
62032000641 นางสาวอาริญา แสนสี
62032000642 นางสาวกฤติพร หนูพราย
62032000643 นางสาวสุภัทรา มหิมา
62032000644 นางสาวกาญจนา พุ$มพวง
62032000645 นายธีรพงษ2 งามดี
62032000646 นางกนกวรรณ สุทธิไสย
62032000647 นางสาวสุทธิดา บุษบา
62032000648 นางสาวลัดดาวรรณ สีม$วง
62032000649 นางสาวเธียรรัตน2 ชํานิศาสตร2
62032000650 นายศุภเสกย2 สีใส
62032000651 นายไพชยนต2 แสงสุรีย2ฉาย
62032000652 นางสาวธิดาวรรณ ฉัตรทันต2
62032000653 นางสาวกิตติยา ผิวคล�าย
62032000654 นางสาวตรีดาว ใจบุญ
62032000655 นายชัยสิทธ์ิ บุญล้ํา
62032000656 นายเอกชัย ใจแสน
62032000657 นางสาวยุภาพร อยู$นรินทร2
62032000658 นายปฐมชัย แช$มเล็ก
62032000659 นางสาวอภิชญา ทองเชื้อ
62032000660 นางสาวชุติมา นิ่มนางเพชร
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000661 นางสาวจิรัญชาภรณ2 บุญชู
62032000662 นางสาวนวพร สุขศิริ
62032000663 นางสาวภัณฑิลา อินทรนาค
62032000664 นายวรัญญา ม�าเทศ
62032000665 นางสาวนาตยา เขียวไสว
62032000666 นางสาวทิฆัมพร วงศ2ขจรกรกิจ
62032000667 นายธิติวุฒิ บัวทอง
62032000668 นายทรงวุฒิ บุญส$ง
62032000669 นางสาวรุ$งนภา พวงแต�ม
62032000670 นายธันยพร รอดพุ$ม
62032000671 นางสาวอารยา บุญพยนต2
62032000672 นางสาวศิรินาถ ทิพย2บูลย2
62032000673 นางสาวภาณุมาศ กลิ่นนุช
62032000674 นางสาวศศิบุษย2 สามารถ
62032000675 นายธงไชย วังซ�าย
62032000676 นางสาวชญาภา อากาศเมฆ
62032000677 นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ2
62032000678 นายเอกพงษ2 สิทธิชัย
62032000679 นางสาววรินยุพา ตันหยงทอง
62032000680 นางสาววนิดา ทับสกุล
62032000681 นายพัชรพล เซ็งมณี
62032000682 นายกฤษฎา สมประสงค2
62032000683 นางสาวจีราภา เพชรรัตน2
62032000684 นางสาวปาริชาติ แซ$ฉาย
62032000685 นางสาวศรันยา โพนสูง
62032000686 นายเรืองฤทธ์ิ เรืองยศ
62032000687 นางสาวชมพู$ สิทธิอนุวงศ2
62032000688 นางสาวกัญญาณัฐ จีวะ
62032000689 นางสาวภัทรีญา แอบุตร
62032000690 นายพรพิพัฒน2 ดอกกระถิน
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62032000691 นางสาววรรณนิดา เสลานนท2
62032000692 นางสาวมณฑิรา สุรินทร2
62032000693 นายวิรชัย ลุนสูงยาง
62032000694 นางมาลินี สุธาพจน2
62032000695 นางสาวสิริรัตน2 เอียดจุ�ย
62032000696 นางสาวสุชาดา นุ�ยรุ$น
62032000697 นางสาวธนภรณ2 วงษ2วิลาศ
62032000698 นายภานุวัตร อารีย2พันธุ2
62032000699 นางสาวเจริญพร คานสี
62032000700 นายรวมพร กาญจนหิรัญ
62032000701 นางสาวสมัชญา สายสกล
62032000702 นางลักษมี เกิดสิน
62032000703 นายณัฐกานต2 วัฒนบัญชา
62032000704 นางสาวสุภัสสรา เนตรสว$าง
62032000705 นางสาวณัฐพร ศรีสม
62032000706 นางสาวกนกลักษณ2 กล่ํามอญ
62032000707 นางสาวสุดาพร แปVะแก�ว
62032000708 นางสาวณัฐธนภัทร2 นรถี
62032000709 นางสาวพรปวีณ2 มงคลศิริกุล
62032000710 นางสาวธนพร สุขเรือง
62032000711 นางสาวอารยา แสงเดช
62032000712 นายสิทธิพร ผลประเสริฐ
62032000713 นายยุทธยา ไชยดํา
62032000714 นางสาวศิรินภา อู$ตะเภา
62032000715 นางสาวดุษฎี ฉายศรี
62032000716 นายอดิเทพ แม�นเมฆ
62032000717 นายกฤษฎา จันทร2นาลาว
62032000718 นางสาวพรนภัส ปรีเปรม
62032000719 นางสาวก่ิงกาญจน2 นพยอด
62032000720 นางสาวสุวรรณพร ถาพร
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62032000721 นายสราวุฒิ เมืองวิลัย
62032000722 นางสาวนัฐรีย2 จันทร2กระจ$าง
62032000723 นางสาวปารมี มีจันทร2
62032000724 นางสาวธมลวรรณ สุชีพ
62032000725 นางสาวเมธินี ไตรรงค2วิจิตร2
62032000726 นายวสันต2 แปLนจันทร2
62032000727 นายอาทิตย2 เย่ียมฉวี
62032000728 นายดลภัทร คงคา
62032000729 นายณัฐวุฒิ สมใจเพ็ง
62032000730 นางสาวเพ็ญพร พิณเสนาะ
62032000731 นางสาวณัฏฐ2นรี รัตนพงษ2
62032000732 นางสาวสุชาดา สังข2ประเสริฐ
62032000733 นางสาวพรนิตา นิลสังข2
62032000734 นายณัฐวุฒิ สุทิน
62032000735 นายธีระพงษ2 กาฬภักดี
62032000736 นางสาวภรณ2ทิพย2 หนูยนต2
62032000737 นางสาวนันท2ภัส น้ําแก�ว
62032000738 นางสาวสนิตา พ่ึงเรือง
62032000739 นายสุเทพ เอี่ยมละออ
62032000740 นางสาวพิญาภรณ2 พลจันทร2
62032000741 นางสาวอุไรรัตน2 เจนสําโรง
62032000742 นางสาวกิตติกานต2 บุญธรรม
62032000743 นายปIยังกูร นิ่มกุล
62032000744 นางสาวสมฤทัย คําตุ�ย
62032000745 นายธนภัทร ภูศรี
62032000746 นางสาวพิชชาพร รินธิโย
62032000747 นายนวพล ขุนทอง
62032000748 นางสาวนริศรา เจนบรรจง
62032000749 นายอเนกคุณ เหมะธุลิน
62032000750 นางสาวศศิวิมล อารักษ2
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000751 นางสาวกมลรัตน2 โคตรคํา
62032000752 นางสาวศุภจิรัตน2 ศรีนวลจันทร2
62032000753 นายพิษณุ แสงทองดี
62032000754 นายบุญชัย สมบุญ
62032000755 นายปIยะพงษ2 ศิริดาวทอง
62032000756 นางสาวเยาวภา นิลห�อย
62032000757 นางสาวอรณิชา โพธ์ิชื่น
62032000758 นางศิริอําภัย สีลาเนียม
62032000759 นางสาวอาริยา แก�วมณี
62032000760 นางสาวโศรยา ปOญญาอิสระ
62032000761 นางสาวมาลิสา ทองคํา
62032000762 นางสาวกุลญาดา สุขแสง
62032000763 นางสาวศศิธร นาคสิงห2
62032000764 นางสาวสุมลรัฐ ทองอินทร2
62032000765 นายธิษณ2เมธัส เสนาธรรม
62032000766 นางสาววาทินี ทองศิริ
62032000767 นายอนุพงษ2 เทียบทรง
62032000768 นางสาวมัณฑนา คล�ายทิพย2
62032000769 นางสาวปIยนุช คําชาย
62032000770 นางสาวสุปราณี ประยูรเต็ม
62032000771 นางสาวดลฤดี จันทร2ประเสริฐ
62032000772 นายฐิติพงศ2 สายบุปผา
62032000773 นางสาวชลธิชา ชูเชิด
62032000774 นางสาววิชุดา นาคอนุเคราะห2
62032000775 นางสาววิมลสิริ ซ่ือตรง
62032000776 นางสาววรางคณา สุดตา
62032000777 นางสาวจิราพร จริงพิมาย
62032000778 นายปIติ หลักศิลา
62032000779 นายวรุฒ ต้ังใจตรง
62032000780 นางสาวนาวิกา ธนเกษพิศาล
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000781 นางสาวสุวนิจ ดํารงค2สกุล
62032000782 นายจักรพรรณ2 แก�วอยู$ดี
62032000783 นางสาวณัฐริกา ศิลาหอม
62032000784 นายเฉลิมพล ทิมวัฒน2
62032000785 นายยงยุทธ บาเป<ย
62032000786 นางสาวบงกช แสงสวัสด์ิ
62032000787 นางสาวสุดใจ คุ�นเคย
62032000788 นายดนัย สายน้ําใส
62032000789 นางสาวไพจิตร พาสาลี
62032000790 นางสาวธนาภา รุ$งสว$าง
62032000791 นางสาวนิศาชล ใจแก�ว
62032000792 นายศราวุธ มีคํา
62032000793 นางสาวอัจฉรี จีนเลี้ยง
62032000794 นางสาวพรมณี ปI=นทอง
62032000795 นายกิตตินันท2 เจริญจิตร2
62032000796 นางสาวเจนจิรา กลิ่นสวาสด์ิ
62032000797 นายฐาปนพงค2 เสียงเพราะ
62032000798 นายธนกร บุญม่ัน
62032000799 นายพิสิษฐ2 กรพิพัฒน2
62032000800 นายจิระพงศ2 กลิ่นจําปา
62032000801 นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ2
62032000802 นายสมชาย พุฒซ�อน
62032000803 นายจตุพร จันทร2ฟOก
62032000804 นางสาวสิรินดา สีงาม
62032000805 นางสาวธนัฐวดี ศิริรักษา
62032000806 นายอัชฌา โพกาวิล
62032000807 นายวงศธร พุ$มสีนิล
62032000808 นางสาวชลลดา คงสุขกาย
62032000809 นางสาวณัฐรีพร เพ็งโท
62032000810 นางสาวอัญชิสา วงษ2สวรรค2

หน�า 27 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032000811 นายสรัญ เอี่ยวประเสริฐ
62032000812 นายอดิศร เพียรกสิกรรม
62032000813 นางสาวธารินี คชพงษ2
62032000814 นางสาวกัญญาวีณ2 บัวตูม
62032000815 นายบัญชา ศรีนวล
62032000816 นางสาวพิมลพรรณ ตันเส็ง
62032000817 นางสาวณิชานันท2 ยืนยัง
62032000818 นางสาวปาริฉัตร พ่ึงอารมณ2
62032000819 นายปOญญา ด�วงปลี
62032000820 นายนพรัตน2 ด�วงละม�าย
62032000821 นายอาคม กลิ่นแก�ว
62032000822 นางสาวอนันตยา ซอกจอหอ
62032000823 นายรุ$งโรจน2 แนวกําพล
62032000824 นางสาวลดาวัลย2 กิจเต$ง
62032000825 นางสาวนิตยา จิบวารี
62032000826 นางสาววราภรณ2 สมศรี
62032000827 นายทศพล บอนเผื่อน
62032000828 นางสาวณัฐณิชา จอมพล
62032000829 นางสาวรสสุคนธ2 แซ$อื๊อ
62032000830 นางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
62032000831 นางสาวรัตนาภรณ2 โพธ์ิอ�น
62032000832 นางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
62032000833 นายกีรติ มุ$งเครือ
62032000834 นางสาวอวัศยา สังข2ทุ$ง
62032000835 นางสาวกิตติยา ศรีจันทร2
62032000836 นางสาวนิพิษฐา เพ็ชรเกิด
62032000837 นายสุภพงษ2 โพธิโสภา
62032000838 นางสาวสิวลี จันทวงศ2
62032000839 นายฉัตรชัย เสาร2ทอง
62032000840 นางสาวชนัดดา โรจนานนท2
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62032000841 นางสาวปIยะนุช ใจสะอาด
62032000842 นางสาวจินดาพร จะดอม
62032000843 นางกัญญพัชร เก้ียวสันเทียะ
62032000844 นายรณภูมิ ทองดี
62032000845 นายวิภู แก�วหนูนวล
62032000846 นางสาวณิภาภรณ2วดี รัตนวรรณี
62032000847 นางสาววิภาวรรณ คําระกาย
62032000848 นางสาวพิมพ2สุภัค เอกธารารัตน2
62032000849 นางสาวจินตนา โครมเปYอย
62032000850 นางสาวขนิษฐา หาญธรรม
62032000851 นางสาววิลาสินี ริ้วทอง
62032000852 นายวัลลภ เทียนดํา
62032000853 นางสาวสิรีธร ทองพูล
62032000854 นางสาวชลาลัย เครืออยู$
62032000855 นายพชรพล แปวประเสริฐ
62032000856 นางสาวจิดาภา ควนวิไล
62032000857 นายชัยวัฒน2 เก้ียวเพ็ง
62032000858 นายมาณพ น�อยอิ่ม
62032000859 นายปOญจพนธ2 อาจหาญ
62032000860 นายอภิรัตน2 จันทร2ปราโมทย2
62032000861 นายนพดล เครือสุวรรณ2
62032000862 นางสาวชลณัญช2 ศรลัมภ2
62032000863 นางนิตยา สันติสุข
62032000864 นายชาญศิริ ศาลางาม
62032000865 นางสาวกมลวรรณ คุ�มสุภา
62032000866 นางสาวพรพิศ เหลืองแสงใส
62032000867 นางสาวปาจรีย2 เสนาพิทักษ2
62032000868 นางสาวกรกมล กาฬภักดี
62032000869 นางสาวมนทิรา เฮงสมบูรณ2
62032000870 นางสาวมาริสา โยธารักษ2
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000871 นางสาวพัชรี สุขขินต2
62032000872 นายพงษ2พัฒน2 สุวรรณนุช
62032000873 นายมีนา หนูทอง
62032000874 นางสาวสุดารัตน2 แก�วกอง
62032000875 นางสาวจีราวรรณ ขันชัย
62032000876 นางสาวปIยะฉัตร หงษ2เทศ
62032000877 นางสาวธิดารัตน2 ฉ่ิงดี
62032000878 นางสาวพรรณศุภศรก2 สุวรรณลักษมี
62032000879 นางสาวปวีณา ปLอมสิงห2
62032000880 นางสาวนิษา พวงมณี
62032000881 นางสาวปรียาภรณ2 บํารุงทรัพย2
62032000882 นางสาวจุฑามาศ ปราชญ2นคร
62032000883 นายรังสรรค2 แก�วทับทิม
62032000884 นางสาวพรทิพย2 ชวดสง
62032000885 นายภาสกร แก�วน�อย
62032000886 นายศุภณัฐ ผ$องสวัสด์ิ
62032000887 นายธนโชติ แช$มช�อย
62032000888 นางสาวอัญมณี ธีระมิตร
62032000889 นายกันติฑัต พิริยะไวทย2
62032000890 นางสาวอภัสษร มะผล
62032000891 นางสาวดวงใจ เมฆสมศรี
62032000892 นางสาวชนิษฐา แดงสุข
62032000893 นางสาวดาว ภูปรางค2
62032000894 นางสาวพิมลวรรณ คงกําไร
62032000895 นางสาวเบญจวรรณ แคนสีลา
62032000896 นางสาวภัทติมา ทิมคล�าย
62032000897 นายอภิรัตน2 เม$งก$วง
62032000898 นายวิทมล กลิ่นทอง
62032000899 นายจักรกฤษ สุขเกษม
62032000900 นางสาวอรจิรา สายสุนีย2
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000901 นางสาวจอมขวัญ ธนบัตร
62032000902 นางสาววรรณกร ศรีโยหะ
62032000903 นายสพล เหมาะทอง
62032000904 นางสาวชลธิชา กล่ําทอง
62032000905 นายนราศักด์ิ เกิดศรีเหล็ก
62032000906 นางสาวอาจารี มงคลเสริม
62032000907 นายภูษิต คมินทกูล
62032000908 นางสาวชณิศา นาควงษ2วาลย2
62032000909 นางสาวทิพย2นภา สมัคราช
62032000910 นายปฎิภาณ นุ$มวัฒนา
62032000911 นางสาวณิชารีย2 เอื้อบุญมีสิริ
62032000912 นายรัตน2พล สร�อยบวบ
62032000913 นายมณฑล พลพิทักษ2
62032000914 นางสาวมิรันต2ตี ศิลป<
62032000915 นายธนกฤต ประภากรณ2
62032000916 นางสาวสุวิชา นุชเนตร
62032000917 นางสาวหฤทัย ทองสําฤทธ์ิ
62032000918 นางสาวจารุวรรณ จานแก�ว
62032000919 นายรัฐธวัตร ประทุมมี
62032000920 นางสาวศิริประภา อาจน�อย
62032000921 นายธนพล หัตเถ่ือน
62032000922 นางสาวนิตยา สิงห2กูล
62032000923 นางสาวอังคณา หนูวัฒนา
62032000924 นายธนรัชต2 จันทร2เครือ
62032000925 นางสาวสร�อยมณี จิตรีโภชน2
62032000926 นางสาวกนกวรรณ เจริญพงศ2ธีระ
62032000927 นางสาวชญานี ละม่ังทอง
62032000928 นางสาวภัทรวดี ศรีสุข
62032000929 นายพิเชฐ แสงจันทร2
62032000930 นางสาวฉวีวรรณ พรหมเขียว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000931 นายนนธวัช เทียมทันพุฒิกุล
62032000932 นางสาวรสสุคนธ2 คําเครือ
62032000933 นายชินกฤต ขําสุนทร
62032000934 นายชินวัตร เงินทอง
62032000935 นายสมศักด์ิ เหล$าสมบัติ
62032000936 นางสาวณัฐวดี ศรีจันทร2
62032000937 นางสาวพีรพร เกตุแก�ว
62032000938 นางสาววรนุช พุฒตาล
62032000939 นายกีรติ หินชีระนัน
62032000940 นายอภิชาติ ไทยเจียมอารีย2
62032000941 นางสาวเพ็ญพิชชา งามสม
62032000942 นางสาวนพวรรณ แซ$ลี้
62032000943 นางสาวจิรนันท2 ชื่นบาน
62032000944 นายไกรสิทธ์ิ เกิดพงษ2
62032000945 นางสาวพัชราภรณ2 แจ$มจันทร2
62032000946 นางสาวกานติมา ขุนประเสริฐ
62032000947 นางสาวภัสสร ไชยต�นเทือก
62032000948 นางสาวสุภาวดี ดวงคล�าย
62032000949 นายรุ$งศักด์ิ ปOญสมคิด
62032000950 นางสาวดวงกมล ภัทรไชยโชติ
62032000951 นางสาวนภัสสร ทองน�อย
62032000952 นายปIยเดช สบายย่ิง
62032000953 นางสาวลักขณา ผ$องสังข2
62032000954 นางสาวพรรณทิพย2 โพธ์ิงาม
62032000955 นางสาวกฤติยา เครือสุวรรณ
62032000956 นายหาญณรงค2 โพทอง
62032000957 นางสาวนภาพร งามปอด
62032000958 นางสาวณิชนันท2 พิเชียรสดใส
62032000959 นางสาววิกันดา จุกกะแจะ
62032000960 นางสาวกรรณิการ2 ปI=นศิริ
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000961 นายมณฑล จันทร2แพง
62032000962 นางสาวสกาวรัตน2 อมรสันต2
62032000963 นางสาวศรีอารีย2 เจริญสุข
62032000964 นางสาวสุทิษา เสนาะกรรณ2
62032000965 นายอาทิตย2 ชุ$มจิต
62032000966 นายอิทธิโชติ ศรัทธาสุข
62032000967 นางสาวสาวิตรี แสนสุข
62032000968 นายจิรพงษ2 ชะนะรมย2
62032000969 นางสาวอภิสรา บุตรน�อย
62032000970 นายจักรกฤษณ2 สังข2พะบุโชติ
62032000971 นางสาวณฐพร หอมแก�ว
62032000972 นางสาวชุติมา ปานชาติ
62032000973 นางสาวบงกชกร กล$อมจิตร
62032000974 นายณภัทร นวลขาว
62032000975 นางปIยมณี พัวไพบูลย2
62032000976 นายกรุงไกร จึงสวัสด์ิ
62032000977 นางสาวอัมพร เพชรม$อม
62032000978 นางสาวอรทัย ต�นพงษ2
62032000979 นายวีระ พ่ึงพงษ2
62032000980 นางสาวธรรัตนา มีความสุขดี
62032000981 นางสาวทัศนีย2 คชพงษ2
62032000982 นางสาวพลอยไพลิน เกตุแก�ว
62032000983 นางรัตนาภรณ2 สังข2ทอง
62032000984 นางสาทินี พลอยชุม
62032000985 นางสาวนาริสา สมสุข
62032000986 นางสาววิศัลยา ลาภหลาย
62032000987 นายโสภณ ศิริวรรณ
62032000988 นางสาวธนัชพร ขุนทอง
62032000989 นายณัฐภูมิ ตะเภาทอง
62032000990 นางสาวยุวดี เกตุสง$า
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032000991 นางสาวธิติมา คําเหล็ก
62032000992 นางสาวพิมพ2ลดา แซ$จ๋ิว
62032000993 นางสาวชนาภา ประชากุล
62032000994 นางสาวณัฐณิชา สีคํา
62032000995 นายจิรเดช ยงเย่ียงพันธุ2
62032000996 นางสาวเสาวลักษณ2 ครุธวงษ2
62032000997 นางสาวแสงเดือน เทืองผล
62032000998 นางสาวอัญศฎามณี หมอทิพย2
62032000999 นางสาวกนกพร เกตุม่ังมี
62032001000 นางสาวฉัตรทวีพร วิเศษ
62032001001 นางสาวขวัญดาว ผาภูมิสล�าง
62032001002 นางสาวอลิษา มิตรตระกูล
62032001003 นางสาวสุธิมา พุ$มทอง
62032001004 นายธนพร เพชรรักษา
62032001005 นางสาวนันทฉัตร ปานมา
62032001006 นายจิณณวัทย2 ม่ังแปLน
62032001007 นางสาวภัทรลภา สุดโต
62032001008 นางสาวพัชรี หล�าสิม
62032001009 นางสาววรทิพย2 ปานน�อย
62032001010 นางสาวขวัญเนตร สิงหอยู$
62032001011 นางสาวธันยพร นาคทั่ง
62032001012 นางสาวจามจุรี ปานจันทร2
62032001013 นายกฤษณะพงษ2 ปุริสพันธ2
62032001014 นางสาวกนกวรรณ ดวงศรี
62032001015 นางสาวมณีรัตน2 หนูขาว
62032001016 นางสาวปOทมาวรรณ สุวรรณอัมพร
62032001017 นางสาวภัทราวดี รวมญาติ
62032001018 นายกัลย2ปวีษ2 กล$อมสอาด
62032001019 นางสาวปIยะมาศ ทรัพย2ประเสริฐ
62032001020 นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล

หน�า 34 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032001021 นางกัลยา จันทรสาขา
62032001022 นางสาวปIยะภรณ2 นินทะ
62032001023 นายวสวัตต์ิ ชาสิงห2แก�ว
62032001024 นางสาววิภาวี บุตรสาร
62032001025 นายอาทิตย2 แนวหาญ
62032001026 นางสาวเพ็ญนภา โตHะทอง
62032001027 นางสาวจรัญญา จันลา
62032001028 นายอัคเดช สุวรรณมาลี
62032001029 นายปวิตร ชิตชยพัทธ2
62032001030 นายทนะสิน เสือสุด
62032001031 นางสาวสุภัชชา โสภาแปง
62032001032 นางสาวศิริจันทร2 มีเหมาะ
62032001033 นางสาวปIยะนุช พาหาวงษ2
62032001034 นางสาวพนิตา ใบมิเด็น
62032001035 นางสาวกาญจนาพร นุเครือ
62032001036 นายมนัส พวงประเสริฐ
62032001037 นายสันติ อุทัยธรรม
62032001038 นางสาวอรอนงค2 รัตนวงค2
62032001039 นางสาวจารุวรรณ หอมไม$หาย
62032001040 นายวิชัย ฉวีศักด์ิ
62032001041 นางสาวพรพรรณ ชูเชิด
62032001042 นายสราวุฒ จันเกตุ
62032001043 นางสาวสุกัญญา ย้ิมเยาะ
62032001044 นายอานนท2 วงษ2รักษา
62032001045 นายวรากร เต๋ียวบุตร
62032001046 นางสาววรุณี เขมะวิชานุรัตน2
62032001047 นางสาวสุธาวัลย2 เซ่ียงเจว
62032001048 นางสาวสุวรรณรักษ2 ลายเงิน
62032001049 นายสุเมธ แก�วคัลณา
62032001050 นางสาวพัชราณี รุ$งสว$าง
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62032001051 นายณัฐพล รอดสิน
62032001052 นางสาวกุลชา จ[องาม
62032001053 นางสาวขนิษฐา บุญประเสริฐ
62032001054 นางสาวพัชราภรณ2 เที่ยงแท�
62032001055 นายชาติชาย คาดพันโน
62032001056 นายสมาน แหวนทองคํา
62032001057 นายอรุณ เจะปอ
62032001058 นางสาวสุธิตา บุญรอด
62032001059 นายพิธิพล ดวงจินดา
62032001060 นายเกรียงไกร หาญประจันทร2
62032001061 นายจิรเดช เจริญสุข
62032001062 นางสาวสุภาวิตา รัตนะเมย
62032001063 นางสาวรัชญา สันทอง
62032001064 นางสาวพิมภมร ทิพย2มงคล
62032001065 นายเทิดศักด์ิ กุณะ
62032001066 นางสาวอัญชลี ชูชื่น
62032001067 นายพิชSุตม2 นุ�ยคง
62032001068 นางสาวอรพรรณ มีนิลดี
62032001069 นายนิพิฐพนธ2 จ้ิมลิ้ม
62032001070 นายธวัชชัย เลพล
62032001071 นางสาวณัฐชญา ปลั่งศรี
62032001072 นายวีระชัย พงษ2อิ่ม
62032001073 นายวนัชนันท2 ดีหอม
62032001074 นายธิติศักด์ิ วัฒนมะโน
62032001075 นางสาวดารุณี บุญชู
62032001076 นางสาวฐิตารีย2 โพธาวิมลจรัส
62032001077 นายพงศกร พลศรี
62032001078 นายธวัชชัย จันทรสาขา
62032001079 นายเกียรติศักด์ิ ชูนาวา
62032001080 นายจักรกฤช พินพันธุ2
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62032001081 นายชลดรงค2 โชติวานิช
62032001082 นางสาวดลวรรณ ชํานาญมาก
62032001083 นายสุระศักด์ิ เชตวรรณ2
62032001084 นางสาวธัญญา สวัสด์ิวงษ2
62032001085 นางสาวประไพพร ม่ิงแม�น
62032001086 นางสาวศุภมาส ขวัญเมือง
62032001087 นางสาวจิรวรรณ ราชมณี
62032001088 นายธนธรณ2 ช$อเกตุ
62032001089 นางสาวนพรัตน2 เนียมปุก
62032001090 นางสาวนรัญญา บุญเสนันท2
62032001091 นางสาวภัณฑรส อ$อนอร$าม
62032001092 นายเทพสิริ ตรีอุทัย
62032001093 นางสาวอภิศราภรณ2 พันคูณเศรษฐ2
62032001094 นางสาวฐิติพร กล่ําเรือง
62032001095 นายยุทธนา สีม$วง
62032001096 นางสาวจตุพร จ้ีช$วย
62032001097 นางสาวนัทธมน วีระสุข
62032001098 นายพีรพัฒน2 อินทเรืองศร
62032001099 นางสาวกัณฑิมา กระเรียนทอง
62032001100 นายกําธร อิ่มเจริญผล
62032001101 นายเมธี นิยมพันธ2
62032001102 นางสาวเบญจมาศ วิเศษสิงห2
62032001103 นางสาวรวีวรรณ คิดรอบ
62032001104 นางสาวณัฐริกา สีนวล
62032001105 นายชัยศิริ สุดสวาท
62032001106 นางสาวภควดี จันทร2ค�อม
62032001107 นางสาวมณทิพย2 ถีระมัด
62032001108 นางสาวนิรชา บุญปกครอง
62032001109 นายณัฐพล ภู$ทอง
62032001110 นายพัชรพล อยู$ทอง
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62032001111 นางสาวไข$มุก ยางสวย
62032001112 นางสาวศิริลักษณ2 ทองทา
62032001113 นางสาววนัญญา รุ$งเจริญ
62032001114 นายจารึก รอดสูงเนิน
62032001115 นางสาวฐานิต บ$ายสว$าง
62032001116 นางสาวปาจรีย2 พลสถาพร
62032001117 นายศุภเศรษฐ2 ต้ังอารมย2
62032001118 นางสาวธรธรณ2 เครือเล็ก
62032001119 นางสาวณัฐวรรณ ศรีดอนไผ$
62032001120 นางสาวจุฑาวรรณ คงชนะ
62032001121 นายนิธิพงศ2 สุขโข
62032001122 นางสาวกฤษณวรรณ มีโหมด
62032001123 นางสาวกัญชลี โคเจริญ
62032001124 นางสาวศิริภัสสร เมธสาร
62032001125 นางสาวกวินทรา มากมูล
62032001126 นายวิชาญ ศรีนวลจันทร2
62032001127 นางสาวอรินญา นาถนอม
62032001128 นายธาราดล เรือนอินทร2
62032001129 นางสาวปริษา ชื่นครอบ
62032001130 นางสาวโชติกาญจน2 ทองกลาง
62032001131 นางสาวมนัสนันท2 ย่ิงยศสอาด
62032001132 นางสาวณัฐฐาพร เทพอยู$
62032001133 นางสาวนฤมล ศรีเกษม
62032001134 นายอรรถพร จินดา
62032001135 นางสาวสุนิสา ใจกล�า
62032001136 นางชนัญชิดา ย้ิมละมัย
62032001137 นางสาวอรยา อ่ําสําอางค2
62032001138 นางสาวธณัตชากร กลั่นภักดี
62032001139 นางสาวพรทิภา แจ$มแจ�ง
62032001140 นางสาวยุวดี ซ่ือตรง
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001141 นายณัฐพงษ2 อาจแสน
62032001142 นางสาวเสาวรส โพธ์ิทอง
62032001143 นายฉลอง ขําครุฑ
62032001144 นางสาวเกวลิน งามลี
62032001145 นางสาวนงนภัส อยู$คํา
62032001146 นางสาวอรสา ฉวีจันทร2
62032001147 นางสาวธนพร คล้ํามณี
62032001148 นายอรรถพล พันธ2ผู�
62032001149 นางสาวพรพิมล ชาวไร$อ�อย
62032001150 นายสิริพงษ2 พูลสวัสด์ิ
62032001151 นางสาวกนกพร เผือกเล็ก
62032001152 นางสาวปOณชญา จันทร2แดง
62032001153 นายภัทรพงษ2 เมฆหมอก
62032001154 นางสาวกฤติยา สืบสอน
62032001155 นางสาวดวงแก�ว บุญคง
62032001156 นางสาวจรีภรณ2 คลี่แก�ว
62032001157 นางสาวปริศนา ผึ่งผาย
62032001158 นายธนพงษ2 คงถอด
62032001159 นางสาวพรชนก ตันติวุฒิพันธ2
62032001160 นายอาทิตย2 เชื้อมาก
62032001161 นางสาวอรอนงค2 ศรีทองอินทร2
62032001162 นายวรรณสินธ2 ลีปOดสา
62032001163 นายชาตรี เลียดทวี
62032001164 นายไชยวิชย2 อินทร2เหย่ียว
62032001165 นางสาวณัฐศิมา จันทร2เหลือง
62032001166 นางสาวสุมาลิน อยู$คง
62032001167 นายรังสิมันตุ2 วันเนาว2
62032001168 นางอุรัสยา ช$วยนิมิตร
62032001169 นายกฤษณะ คําวิเศษ
62032001170 นางสาวรสริน เป<=ยมธรรม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001171 นางสาวพัชรา สีสวาท
62032001172 นางสาวกัญญารัตน2 ทองแก�ว
62032001173 นางสาวเขมนิจ เกตุบุตร
62032001174 นายสมพร พิกุล
62032001175 นางสาวไอรดา บุญทับ
62032001176 นางสาวจุฑาทิพย2 สมจิตร
62032001177 นายสมชาติ ขัตติยะ
62032001178 นางสาวฐาปนันท2 จันทร2สาย
62032001179 นายอภิบุตร หว$านพืช
62032001180 นายนพดล ตุดบัว
62032001181 นายจักรพรรด์ิ ปานสุขพิมล
62032001182 นายดาวัต นามมิตรมาก
62032001183 นายเกรียงศักด์ิ จันทร2เอี่ยม
62032001184 นางสาวเครือวัลย2 บุญยะวรรณ2
62032001185 นางสาวสุพัตรา สังข2สน
62032001186 นายพุทธิพงศ2 ศรีสนิท
62032001187 นางสาวพวงรัก อัครพิทักษ2พงศ2
62032001188 นางสาวแก�วเกล�า กิตติธรเดชดํารง
62032001189 นางสาวนันท2นภัส คงชาตรี
62032001190 นางสาวสุกัลยา ศุภการ
62032001191 นางสาวเบญจมาศ ไทยแก�ว
62032001192 นางสาวอชิรญาณ2 กิตตินราภรณ2
62032001193 นางสาววรรณา ชื่นฟุก
62032001194 นายวัชรินทร2 เอมโอษฐ2
62032001195 นางสาวธิดารัตน2 บัวสุข
62032001196 นางสาวสหัสริน วาดี
62032001197 สิบเอกศุฏภัส ลิมตโสภณ
62032001198 นายโอฬาร เพชรนาคินท2
62032001199 นางสาวณัฐภรณ2 หนูปลอด
62032001200 นางสาวรัตนมณี แซ$จัง
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001201 นายขจรศักด์ิ สุขุม
62032001202 นางสาววชิราภรณ2 ประกอบทรัพย2
62032001203 นางสาวปริณดา ทองบาง
62032001204 นายวุฒิชัย สงสาร
62032001205 นายณรงค2ชัย นาคหนู
62032001206 นายศุภวัฒน2 พุกพัน
62032001207 นางสาวปนัดดา อํานวยผล
62032001208 นางสาวอุษณีย2 อําภวา
62032001209 นางสาวรุ$งฤดี คําชมภู
62032001210 นางสาวสลิลดา เสนาผล
62032001211 นางสาววิชญานดา ต้ังบุบผา
62032001212 นางสาวจริยาวรรณ อินกรุงเก$า
62032001213 นางสาวจีราพร ใจเสง่ียม
62032001214 นางสาวชมพูนุช สามกองงาม
62032001215 นายวัชรพงษ2 ชมบุญสิริ
62032001216 นางสาววรรณพร มุมมาลา
62032001217 นางสาวรวมทรัพย2 แก�วเขียว
62032001218 นางสาวนิชาภา นาคพรหม
62032001219 นางสาวสมิตานัน บัณฑิตศักดา
62032001220 นางสาวสุนิดา หม่ืนละม�าย
62032001221 นายกิตติทัต ผลประเสริฐ
62032001222 นางสาวฐานวีร2 ขันแก�ว
62032001223 นางสาวขวัญศิริ สวนเข�ม
62032001224 นายสิทธิชัย สามเกลียว
62032001225 นางสาวณัฐนิชา ด�วงเหม็น
62032001226 นางสาวพัชรี ตอพิมาย
62032001227 นางสมใจ ปลาทอง
62032001228 นางสาวกาญจนา สว$างทั่ว
62032001229 นางสาวพิศภาภรณ2 โพธ์ิอําไพ
62032001230 นางสาวลลิดา ชัยมงคล
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62032001231 นายนาถวัฒน2 สีสด
62032001232 นางสาวธนพร อินทราพงษ2
62032001233 นายจักรพรรดิ เติมอารมณ2
62032001234 นางสาวจารุวรรณ ฉิมมา
62032001235 นางสาวศลิษา ปานมา
62032001236 นางสาวกาญจนา กฤษณะเศรณี
62032001237 นางสาววรรณภา พิมพ2สุวรรณ
62032001238 นางสาวอริสรา กล$อมเกลี้ยง
62032001239 นางสาววรเวียร2 รอดมา
62032001240 นางสาวสุนิษา ด�วงขาว
62032001241 นางสาวอรุณวรรณ ใจสุข
62032001242 นายวัชรพงษ2 อุปการะ
62032001243 นางสาวดาราวรรณ สินสมบุญ
62032001244 นางสาวเมธาวี สีเหลือง
62032001245 นายวุฒิชัย เล$ห2ลักษ2
62032001246 นางสาวเสาวภา หกเหลี่ยม
62032001247 นางสาววชิราพร หยวกแย�ม
62032001248 นางสาวพิมพ2กัญญา เทศพัน
62032001249 นางสาวนันท2ลินี ปริญญาจาริย2
62032001250 นางณัฐกาญจน2 เปล$งฉวี
62032001251 นายชัยวัฒน2 กลิ่นหอม
62032001252 นางสาววัชรพร เทียมถนอม
62032001253 นางสาวศุภนิดา สุรินทร
62032001254 นางสาวภารดี กําเนิดนนท2
62032001255 นางสาวสุดารัตน2 พงศ2สมเพชร
62032001256 นางสาวจีรนันท2 เปรมแสง
62032001257 นางสาวมธุริน ภิรมย2รื่น
62032001258 นางสาวบัณฑิตา เนตรคุณโพธ์ิเจริญ
62032001259 ว$าที่ ร.ต.สิทธิโชค ชะริโต
62032001260 นายบัญชา ช$วยนิมิตร
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62032001261 นางสาววิจิตรา เสลาหอม
62032001262 นางสาวมินตรา พ่ึงกุล
62032001263 นายอานนท2 กานตะดา
62032001264 นางสาวศิริรัตน2 สีหินกอง
62032001265 นางสาวกชพรรณ กรณีสุข
62032001266 นางสาวสมฤทัย อุตตเสนต2
62032001267 นางสาวภคพร พ$วงสวัสด์ิ
62032001268 นางสาวจันทิมา ปานจู
62032001269 นายสิปปวิชญ2 พุ$มสวัสด์ิ
62032001270 นายพลรัตน2 ท�าวเครือ
62032001271 นายพลวัฒน2 มีจิต
62032001272 นายเกษมสันต2 ศรีคงคา
62032001273 นางสาวศศิชา สายศรี
62032001274 นางสาวนวพรรณ เชิดชู
62032001275 นางสาวจรัสศรี ป<บัว
62032001276 นายภควัฒน2 เกลาเกลี้ยง
62032001277 นายชัยรัตน2 อรุณมาศ
62032001278 นายเสรี สังข2บุญนาค
62032001279 นางสาวปาริฉัตร สารินจา
62032001280 นางสาววิภารัตน2 เทพวัน
62032001281 นางสาวกาญจนา สีใส
62032001282 นางสาวเจนจิรา ทองปOสโน
62032001283 นางสาวฐิติกา ส�มกลีบ
62032001284 ว$าที่ร�อยตรีจักรภัทร เมืองมอง
62032001285 นายอัคเรศ หงส2แก�ว
62032001286 นางสาวอัยญรัชญ2 เซียวสุรัตน2
62032001287 นางสาวนิรามัย ธานีหงษ2
62032001288 นางสาววิชชุดา วรรณชัย
62032001289 นางสาวปIยรส วังสว$าง
62032001290 นางสาวสาวิณี บุญตัน
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001291 นายธีรภัทร2 จุเฉย
62032001292 นางสาวปรัญญา แย�มเปลี่ยน
62032001293 นางสาวศศิมา ชนิดพันธ2
62032001294 นายจักรพันธ2 ทองรักษ2
62032001295 นายรัชพล นาคทั่ง
62032001296 นางสาวรัตนา โสวัณณะ
62032001297 นายวีรวิทย2 เพชรปOญญาชัย
62032001298 นางสาวจุฑามาศ เกตุแก�ว
62032001299 นายอิสรา แย�มบางยาง
62032001300 นางสาวปรารถนา มีสวัสด์ิ
62032001301 นางสาวรัชชนก แสงชื่น
62032001302 นางสาววรวลัญช2 พูลสวัสด์ิ
62032001303 นายอรรถพล คงอ$อน
62032001304 นางสาวทุติยาภรณ2 ทองสามสี
62032001305 นายสันทัด แซ$ใช$
62032001306 นางกัญญารัตน2 เผือกงาม
62032001307 นางสาวนฤมล เนินชัยสงค2
62032001308 นางสาวฮาบีบะห2 ลาเตHะ
62032001309 นายไพรินทร2 เพ็ชรปานกัน
62032001310 นางสาววรรณวิมล ไววุฒิ
62032001311 นายศราเทพ รอดเจริญ
62032001312 นางสาวสุภาภรณ2 พรหมสี่หน�า
62032001313 นางสาวภาวินี ทองใบ
62032001314 นางสาวกุลวดี ชาวนาห�วยตะโก
62032001315 นางสาวดาราวรรณ พ่ึงมี
62032001316 นายศุภวัทน2 เลียบเจริญรุ$งชัย
62032001317 นางสาวอรัญ เนียมประดิษฐ2
62032001318 นางสาวจิดาภา บุญเรือน
62032001319 นางสาวโสภิชา พิมน�อย
62032001320 นายจิณณพัต อรชร
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001321 นางสาวชลธิชา นพรัตน2
62032001322 นางสาวพรนภัส หอมแก�ว
62032001323 นางสาวภาวิณี ผึ่งผาย
62032001324 นายฐานิสร2 ชูเมือง
62032001325 นายยุทธณากร หลเมฆ
62032001326 นางขนิษฐา รุ$งเรือง
62032001327 นางสาวประภัสสร นวมนาคะ
62032001328 นางสาวสุรัตน2ดา ดีสนั่น
62032001329 นางสาวนิสสรณ2 สุขวิฑูรย2
62032001330 นายศิวกร คงสุด
62032001331 นายพิทักษ2 เปล$งไปล$
62032001332 นายศุภยุทธ เขียวลี
62032001333 นายจักรกริช จันทร2เจ�า
62032001334 นายธีรนิตเมธา ไชยเสน
62032001335 นางสาวเบญญาทิพย2 จันทร2งาม
62032001336 นางปวริศา สุปรีด์ิเพียรพงศ2
62032001337 นางสาวอิสริยาภรณ2 เทียนทอง
62032001338 นายปIยดนย2 กันประชา
62032001339 นายสุรศักด์ิ เผือกผ$อง
62032001340 นางสาวกมลวรรณ พันโตดี
62032001341 นางสาวชลธิชา สีฟLา
62032001342 นายนันทวุฒ จันทร2คูณ
62032001343 นายกู�เกียรติ เอมะเสถียร
62032001344 นางเปรมกมล อยู$ญาติมาก
62032001345 นางสาวเกศินี ผินโพธ์ิ
62032001346 นางสาวกนกกาญจน2 แซ$อึ้ง
62032001347 นายภานุวัฒน2 ใจวงค2
62032001348 นายธนพล กมลคร
62032001349 นางสาววริศรา ศิริรัตน2
62032001350 นายเมธี อินทร2งาม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001351 นางสาวอลิสา แก�วเขียว
62032001352 นางสาวสุทธาทิพย2 วัฒนศรี
62032001353 นายฐากูร โฉมแฉล�ม
62032001354 นางสาววรรณวิสาข2 อรรถมานะ
62032001355 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูธง
62032001356 นายเกียรติณรงค2 นวลมา
62032001357 นางสาวนุชนาฎ ปานแดง
62032001358 นางสาวชนานันท2 บุญทิน
62032001359 นายวิรัช แก�วแกมทอง
62032001360 นางสาวสโรชา ศรีเจริญทอง
62032001361 นางสาวยุวรี คนม่ัน
62032001362 นางสาวทัศนีย2 มังกะโรทัย
62032001363 นางสาวสุชานัน ภูผายาง
62032001364 นางสาวโสรยา แสงอรุณ
62032001365 นางสาวหนึ่งฤทัย คชชะ
62032001366 นางสาวณัฐตาชา มาลัยทอง
62032001367 นางสาวกนกพร พรมคํา
62032001368 นางสาวเพียงทอง ศรีสุข
62032001369 นางสาวณัฐชญา เข็มโต
62032001370 นายพีรยุทธ พันธ2บัว
62032001371 นางสาวกาญจนา ศรีสกุลไทย
62032001372 นางสาวไพรินทร2 เนตรสน
62032001373 นายภูวนาท นกดา
62032001374 นายรชต อินทจันทร2
62032001375 นางสาวอรษา รอดภัย
62032001376 นายธนะเลิศ วงษ2บัวงาม
62032001377 นายณัฐนันท2 อังศุโชติ
62032001378 นางสาวพรสวรรค2 ปูUนุช
62032001379 นายฉัตรมงคล วงค2กาอินทร2
62032001380 นางสาวศิริภรณ2 แสงแก�ว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001381 นางสาวอุไรวรรณ ภูศรี
62032001382 นางสาวขนิษฐา ใสใหม
62032001383 นางสาวปาริฉัตร แปลกสกุล
62032001384 นายโชควิมาน พูนสวัสด์ิ
62032001385 นางสาวชลิตา เชื้อเกตุ
62032001386 นางสาววริยา จงธนเลิศพร
62032001387 นางสาวปาลิกา ทนงนาคะศิลปR
62032001388 นางสาววรรณิศา ทับสี
62032001389 นางสาววิภารัตน2 สิงห2ทอง
62032001390 นางสาวอุบลวรรณ พูลบางยุง
62032001391 นางสาวนวศิริ ฉัตรมะณี
62032001392 นางสาวนวพร ปI=นเกษร
62032001393 นางสาวสุนิดา พัฒนกุล
62032001394 นางสาวปาลิตา ตันติโรจน2รัตน2
62032001395 นางสาววรรณนิสา บุญประสพ
62032001396 นายเอก คงย่ิง
62032001397 นางสาวจันทิมา กลิ่นหอมดี
62032001398 นางธรินทิพย2 วีระวัฒนย่ิงยง
62032001399 นางสาวสุรณา เณรน�อย
62032001400 นางสาวอารียา วิมุติ
62032001401 นางสาวศาตพร นาคแหลม
62032001402 นางสาวกนกวรรณ ทับทิม
62032001403 นางสาวชลธิชา แสงสุวรรณ
62032001404 นายภูวนัย เดชาหงษ2
62032001405 นางสาวอารีย2 วังกุ$ม
62032001406 นายธีรศักด์ิ จิตสาคร
62032001407 นายธนพล โรจน2ชาญชัย
62032001408 นางสาวประภัสสร ประภัสราภิวัฒน2
62032001409 นางสาวน้ําอ�อย อ$อนทิม
62032001410 นางสาวภัทรภรณ2 อ�อนวร
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001411 นายอภิสิทธ์ิ แตงอ$อน
62032001412 นางสาวพรพิมล อินทราพงศ2
62032001413 นายพงษ2ศักด์ิ เป<=ยมท$าน
62032001414 นายปฏิกร ยามานนท2
62032001415 นางสาวพัชราพร พลอยชื่น
62032001416 นายณัฐพล กบิลพัศดุ2
62032001417 นายอรรถพันธ2 ศรีสุวัฒโนทัย
62032001418 นางสาวณัฐชญาภัทร เกษี
62032001419 นายภาสกร แฝงสวัสด์ิ
62032001420 นางสาวผกามาศ ธรรมวิชิต
62032001421 นางสาวณัฐกมล แจ�งเจน
62032001422 นายธนกร กันขํา
62032001423 นางสาวนาริสา ตลับเพชร
62032001424 นางสาวกนกพร ปรางจันทร2
62032001425 นายวิฑูรย2 ปI=นทอง
62032001426 นางสาวธนวรรณ ชาวสวนงาม
62032001427 นายณัฐกานต2 พิทยาธร
62032001428 นางสาวหทัยชนก ชิดดี
62032001429 นายเอกชัย เพ่ิมทรัพย2
62032001430 นายอําพล ทองประเสริฐ
62032001431 นางสาวแสนแก�ว ทองมาก
62032001432 นายศิวสิษฐ2 ปI=นงาม
62032001433 นางสาวนัฏวดี สุขสดเขียว
62032001434 นางสาวสุธา แก�วสะอาด
62032001435 นางสาวปIยนุช พ$วงพานทอง
62032001436 นายพิทักษ2 อินทุยศ
62032001437 นางสาวมณฑา ทองมาก
62032001438 นายเชาวลิต โพธ์ิอภัย
62032001439 นางสาวสาวิตรี พุ$มพวง
62032001440 นางสาวชลิดา หัตถกรรม
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62032001441 นางสาววิชุดา คชอินทร2
62032001442 นางสาวฉัตรแก�ว ทับทัด
62032001443 นางสาวนิภาพักต2 เจตนา
62032001444 นางสาวสาลินี พลอยพิม
62032001445 นางสาวอารีย2 ไชยลา
62032001446 นายชาตรี ทัศนา
62032001447 นายศุภชัย อินทวัตร
62032001448 นางสาวปริญญา เจริญไชย
62032001449 นายวีรภัทร ฟOกอ$อน
62032001450 นางสาวพนิดา รุ$งสว$าง
62032001451 นายสัณฐิติ นุชเจริญ
62032001452 นายณรงค2ศักด์ิ อุดมโชค
62032001453 จ$าอากาศโทธงชัย ขันทองดี
62032001454 นางสาวมนัสรินทร2 วันคล�าย
62032001455 นางสาวจิราภา แอตาล
62032001456 นายณัฐดนัย ฉัตรชัยโพธ์ิทอง
62032001457 นายฉัตรชัย ธรรมจง
62032001458 นายมนุเชษฐ2 นฤดีศรีอุทัย
62032001459 นางสาวฉันทนา เล็กคุนา
62032001460 นางสาวศิริลักษณ2 คงสันต2
62032001461 นางสาวเจนจิรา แผนแสนกล�า
62032001462 นางสาวจันทิมา พ$วงแสง
62032001463 นางสาววรณัน จงจิตกลาง
62032001464 นางสาววรรณภรณ2 จันทร2ดาสุด
62032001465 นางสาวอัญชุลีกรณ2 เทียนทอง
62032001466 นางสาวชมพูนุช สนลอย
62032001467 นางสาวรินรดา ชินอักษร
62032001468 นางสาววรัญญา จําเนียร
62032001469 นางสาวกฤติกา หม่ืนเทพ
62032001470 นายธวัชชัย ทิมกําเหนิด
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001471 นางสาววีรวรรณ เศรษฐี
62032001472 นางสาวกัญญารัตน2 นาครักษา
62032001473 นางสาวธนิดา ฤทธิเกษร
62032001474 นางสาวกรรณิกา ปานใหญ$
62032001475 นางสาวหนึ่งฤดี พวงทิพย2
62032001476 นายศิลา ไทรโยคกิตติ
62032001477 นางสาวสาธนี โอภากุลวงษ2
62032001478 นางสาววิภาวี ต$างท�วม
62032001479 นางสาวนันท2นภัส บุญมา
62032001480 นางสาวภัสสร สีเลี้ยง
62032001481 นางสาวศิริกัญญา สังข2ทอง
62032001482 นายเอกราช เพ็ชรนิล
62032001483 นางสาวจันทร2นภา รุ$งนุช
62032001484 นางสาววนิดา พูลสวัสด์ิ
62032001485 นางสาวพัชรีญา ภาคภูมิ
62032001486 นายเอกสิทธิ จิตรบรรเทา
62032001487 นางสาวทิวานนท2 สังข2มณี
62032001488 นางสาวพรพรรณ มาลัย
62032001489 นายมนตรี เทียมเจริญ
62032001490 นายคณิต รสชุ$ม
62032001491 นางสาวโสภิดา ศรีจันทรา
62032001492 นายวิทยา แสนศิริ
62032001493 นายจักรภัทร ศรีเพชร
62032001494 นางสาวนภาพร ฤทธ์ิชัยพร
62032001495 นางสาวลดาวัลย2 ศรีสกุล
62032001496 นายพิศลย2 ทิพยากรณ2
62032001497 นางสาวเสาวลักษณ2 อร$ามวัตร
62032001498 นายเอก ขวัญยืน
62032001499 นางสาวมนัสชนก ตุ�ยใหม$
62032001500 นายณัฐพล วังสังข2
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032001501 นายทรงกลด ภู$ห�อย
62032001502 นายปIยะพงค2 ชัยรัตน2
62032001503 นางสาวชัญญา พิมพ2เพ้ียน
62032001504 นางสาวศิริวรรณ รอดบุญเกิด
62032001505 นายกฤษณะ นันตา
62032001506 นางสาวอมรรัตน2 ศรีคํา
62032001507 นางสาวเจนจิรา จิตต2หาญ
62032001508 นายนพรุจ เกาะเต�น
62032001509 นางสาวสิริพร บ$อเพทาย
62032001510 นางสาววราภรณ2 ปรีชากุล
62032001511 นางสาวสังวาลย2เพชร ประสาทสิทธ์ิ
62032001512 นางสาวทัศนาวดี สายสร�อย
62032001513 นายศตวรรษ แสวงหา
62032001514 นางสาวทุติภรณ2 คู$หลวง
62032001515 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร2ทิพย2
62032001516 นางสาวจารุวรรณ บริบูรณ2นุกูลกิจ
62032001517 นางสาวทัศนีย2 ปานม่ังค่ัง
62032001518 นางสาวพัชรา สิทธิโยธี
62032001519 นางสาวแววตา เปรุนาวิน
62032001520 นางนิภาพร หล่ําสุวรรณ
62032001521 นางสาวธันยา สดใส
62032001522 นางสาวพรรณทิพา มากผล
62032001523 นายพิทักษ2 วิสุทธิวินิกานนท2
62032001524 นางสาวจีระภรณ2 ขันน�อย
62032001525 นางสาวณิชา นงค2เอ�
62032001526 นางสาววาสนา ดีวงษ2
62032001527 นางสาวสิรินภา ขันธนะชัย
62032001528 นางสุภาพร เสาวนา
62032001529 นางสาวณัชชา หนูฤกษ2
62032001530 นางสาวน้ําทิพย2 ยวนหม่ืน
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001531 นายธวัช แปLนเขียว
62032001532 นางสาวสมฤดี นพแก�ว
62032001533 นางสาวจรรยา นกเพชร
62032001534 นายศุภชัย หลีนก
62032001535 นางสาวภูริชญา บุราณรมย2
62032001536 นางสาวชลธิชา ณ บางช�าง
62032001537 นางสาวปรียา โตใหญ$
62032001538 นายสุทธินันท2 กุลบุตร
62032001539 นายพงศ2พันธ2 พูลสิน
62032001540 นายณัฐพล มนูเสวต
62032001541 นายวุฒิชัย ม่ิงเมือง
62032001542 นางสาวจันทิมา สุขสุคนธ2
62032001543 นายจักรกริช ชังชะนา
62032001544 นายสุเทพ วงษ2ประเสริฐ
62032001545 นายอดิศร อินทรเจิม
62032001546 นางสาวเพ็ญนภา ศรีทอง
62032001547 นางสาวมาลินี เรียนไธสง
62032001548 นางสาวนิตยา สืบพลาย
62032001549 นางสาวดวงพร ชื่นสงวน
62032001550 นางสาววิจิตรา ทองนุ$ม
62032001551 นางสาวจุฑาทิพย2 บุญรอดเลิศวงศ2
62032001552 นายปIยบุตร ศรีสวัสด์ิ
62032001553 นางสาวปาลิตา เวียงวีระเกียรติ
62032001554 นางสาวปรีชนันท2 ภูพนาสวัสด์ิ
62032001555 นางสาวกัญญาภัค สุขเกษม
62032001556 นางสาวดวงกมล ช$วยดํา
62032001557 นายพิทักษ2 แก$นแก�ว
62032001558 นายคณากร อินทร2ห�อย
62032001559 นางวงไทย อ�ายเหมย
62032001560 นายศักด์ิดา วัฒนประดิษฐ
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001561 นางสาววนิดา สิงห2โตแก�ว
62032001562 นางสาวนับทอง แสงเดช
62032001563 นางสาวสุชาดา เตียะเพชร
62032001564 นางสาวยุภา ฟOกโต
62032001565 นางสาวชุติมณฑน2 เฝLากระโทก
62032001566 นายเอกชัย นาล�วน
62032001567 นางสาวรัชนีกร เอมโอษฐ
62032001568 นายสถาพร เหลืองทอง
62032001569 นางสาวธรรญารัตน2 สินปราณี
62032001570 นางสาวอังคณา ตันจิตวนิช
62032001571 นางสุกัญญา วงศ2พราหมณ2
62032001572 นางสาวโสรยา ชัชวาลย2
62032001573 นางสาวอัมรินทร2 วิไลเกษม
62032001574 นางสาวพัชรินทร2 น�อยมิตร
62032001575 นายเกษม ย่ิงงามแก�ว
62032001576 นายกฤษณะ นิยมดุสดี
62032001577 นายณัฐวุฒิ ศรีวิลาศ
62032001578 นางสาวอาภัสรา แทนนาค
62032001579 นายอานนท2 อารมชื่น
62032001580 นางสาวกรรณิกา สาระพิมพา
62032001581 นางสาวสุวรรณี รอดนิกร
62032001582 นายกมล ทินรัตน2
62032001583 นางสาวปรียาภัทร2 ฝUายชนะ
62032001584 นางสาวสุกัญญา กองแก�ว
62032001585 นายสุมิตร พ$วงพานทอง
62032001586 นายอาทิตย2 ถมนาค
62032001587 นางสาวนาฏยา นวยกระโทก
62032001588 นางสาวธนัชพร อินทร2พยุง
62032001589 นายยงยุทธ2 ดาสิน
62032001590 นางสาวดรุณี ยืนสุข
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                     ช่ือ - นามสกุล
62032001591 นายปIยะพงษ2 จันทร2กระจ$าง
62032001592 นายอนันตชัย ยะกHบ
62032001593 นายพงศกร วัฒโน
62032001594 นางสาวมัณฑนา บรรณาการ
62032001595 นายสุพจน2 แจ�งชัดใจ
62032001596 นายวิทูรย2 คฑาธาร
62032001597 นางสาวณัฐธิดา มนามัยน�อย
62032001598 นายกิตติ พลทะจักร
62032001599 นายเจษฎา ฉิมเนตร
62032001600 นายจิรภาส วงศ2ฐาม่ังมี
62032001601 นางสาวเทวีวิจิตร แก�วจิตคงทอง
62032001602 นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง
62032001603 นางฐิติกาญจน2 ชูชื่น
62032001604 นางสาวกัญญาภัค อิ่มสมบัติ
62032001605 นางสาวสุพรรษา สว$างอารมย2
62032001606 นางสาวภิญญาดา ทรายละเอียด
62032001607 นางสาววิมลณัฐ รัศมี
62032001608 นายไกรสร ปานอําพันธ2
62032001609 นางสาวชลิดา สงวนจิตต2
62032001610 นายเกิดพงษ2 ศรีลาจันทร2
62032001611 นางสาวเยาวลักษณ2 เล็กเจริญ
62032001612 นายณัฐพล ระเวง
62032001613 นางสาวณัฐวรรณ คูณทวี
62032001614 นางสาววรรณวิสา สุวรรณนคร
62032001615 นางสาวรุ$งทิพย2 พุฒหอมรื่น
62032001616 นางสาวพลอยรัศมี เบาไม�ผล
62032001617 นายนฬวิชญ2 แก�วโพธ์ิ
62032001618 นางสาวพิมวิไล ไชยวงศ2
62032001619 นายสนธยา ลิ้นจ่ี
62032001620 นางสาวเกฎภาภรณ2 สุขเอี่ยม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001621 นางสาวทิพญาตา ลูกผักชี
62032001622 นางสาวกาญจนา รอดภัย
62032001623 นายศุภวิชญ2 ศรีสุวรรณ
62032001624 นางสาวสุริยาพร น�อยพงษ2
62032001625 นางสาวกชพรรณ วงค2ทาสี
62032001626 นายทินกร โตวิเศษ
62032001627 นางสาวทอขวัญ มานอง
62032001628 นายประสงค2 แปLนเถาว2
62032001629 นายวสุพล เงินงาม
62032001630 นางสาวรัญญา รื่นอารมย2
62032001631 นายทิวากร ปLอมทอง
62032001632 นายสารบัญ ทองจุไร
62032001633 นายอรรถชัย เรืองบวรณ2
62032001634 นายจิตรภณ เพชรแท�
62032001635 นางสาวพัทธ2ธีรา อุ$นคํา
62032001636 นายวิศรุต คํานุ
62032001637 นางสาวรัตนาภรณ2 พูลเพ่ิม
62032001638 นางสาววราพร มะแตง
62032001639 นางสาวภัทรวรรณ แก�วรากมุข
62032001640 นางสาวอนุสรา ทองอยู$
62032001641 นายณัฐพงษ2 ลิ้นจ่ี
62032001642 นางสาวณัฐจิรา ช$วยชูหนู
62032001643 นางสาวจิราภรณ2 เจริญสมบัติ
62032001644 นายธนธรณ2 คงสมจิตต2
62032001645 นายชาญวิทย2 ประภากรวณิชย2
62032001646 นางสาวชัชญาอร กลิ่นหอม
62032001647 นายอรุณ สมจิตตะ
62032001648 นางสาวธัญญ2ชยา จินดาเจริญรักษ2
62032001649 นางสาวประทุมพร กลีบประทุม
62032001650 นางสาววิภารัตน2 มงคลกุล
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001651 นายไววิทย2 อารีย2
62032001652 นางสาวอัจฉรา พลอยแสง
62032001653 นายประวันวิทย2 เอี่ยมบุตรลบ
62032001654 นายวรวิช วิเศษพลกรัง
62032001655 นายเถลิงศักด์ิ มุสิโก
62032001656 นางสาวณัฐติกาญจน2 สกุลวัฒนหิรัญ
62032001657 นางสาวนัจศณภรค2 เกตุแก�ว
62032001658 นางสาวนิตยา รุ$งประชา
62032001659 นางสาววิภาณี ชาวไร$เงิน
62032001660 นางสาวพัชรี จอมแก�ว
62032001661 นางอิงอร ชาวสมุน
62032001662 นางสาวอรพรรณ มหาสุข
62032001663 นางสาวอณิษา สุพรรณ2
62032001664 นางสาวธิษตยา สุขดี
62032001665 นางสาวปภัสรา ชูวงษ2
62032001666 นางสาววรารัตน2 ภู$ทอง
62032001667 นายเอกชัย ยุทธแสน
62032001668 นางสาวนารี เสือใจ
62032001669 นางสาวชิดชนก ชื่นอารมณ2
62032001670 นางสาวธรรญกร พลับใหญ$
62032001671 นายพันเนตร เพชรแซง
62032001672 นางสาวเมทินี เหี้ยมหาญ
62032001673 นางสาวสุวนันท2 พิษณุ
62032001674 นางสาวญาณี ภู$ระหงษ2
62032001675 นายณัฐพล ศิริราช
62032001676 นางสาวกาญจนา บุญพยนต2
62032001677 นางสาวศิริรัตน2 จันทร2ทองเดช
62032001678 นายจักรกฤษณ2 สร�อยสน
62032001679 นายกิตติพงศ2 พ่ึงดอกไม�
62032001680 นางสาวอังคณา จันทร2แพง
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62032001681 นายสุวชัย สังข2เงิน
62032001682 นางพิมพ2ลภัฏ สัมฤทธ์ิ
62032001683 นายยงยุทธ ชวนประสิทธ์ิ
62032001684 นายศรัณย2ภัทร เถาเล็ก
62032001685 นางสาวสุภัสสร แซ$จู
62032001686 นางสาวรุ$งทิวา คําทอง
62032001687 นายพิสิฏฐ2 อินทร2ฉิม
62032001688 นางสาวชไมยพร ไทยสมบูรณ2
62032001689 นางสาวภัทรพรรณ หงษ2ทอง
62032001690 นางสาวจุฬาวดี สุ$มมาตย2
62032001691 นางสาววิจิตรา จันทร2รักษา
62032001692 ว$าที่ ร.ต.ปรีดี อุยตระกูล
62032001693 นางสาวบรรจง ทับแพ
62032001694 นางสาวสุวนันท2 นาคพัฒน2
62032001695 นางสาวปรียา หนูกําเหนิด
62032001696 นายพิทักษ2 บัวบาน
62032001697 นางสาววิภาดา ชวนชื่น
62032001698 นางสาวรุ$งทอง โพธ์ิงาม
62032001699 นางสาวกาญจนา เสริมสุข
62032001700 นางสาวกุลนันท2 มันตเสวี
62032001701 นางสาวพรฐิมา ประเสริฐสม
62032001702 นางภารดี จงชานสิทโธ
62032001703 นางสาวชาคริยา จันทรักษา
62032001704 นายอดิรุจ ชาตะวิทยากูล
62032001705 นายสราวุฒิ สุขเกษม
62032001706 นายวัชรินทร2 แตงนิ่ม
62032001707 นางสาวนิตยา ปานพันธ2
62032001708 นางสาวศิรัญญา ลบล้ําเลิศ
62032001709 นางสาวคุณิตา อารมย2สุข
62032001710 นางสาวสุภาณี แก�วก้ัง

หน�า 57 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032001711 นางสาวศิวนาถ น�อยเจริญ
62032001712 นางสาวอรุณี คําทุม
62032001713 นางสาวอารียา เรืองศรี
62032001714 นายประณต มงคลพร
62032001715 นางสาวนฤมล ชั้นเจริญศรี
62032001716 นายทนันชัย หม�อกรอง
62032001717 นางสาวนุจรี ย้ิมขํา
62032001718 นายอนันต2 ยงสิน
62032001719 นางสาวนิชดา เลิศเจริญธรรม
62032001720 นางสาวกันต2กนิษฐ2 แจ$มประเสริฐ
62032001721 นายฐิติศักด์ิ ชูชื่น
62032001722 นางสาวศิริจรรยา สินเจริญ
62032001723 นางสาวจันทภา ศรีราจันทร2
62032001724 นายธนดล สุขสําราญ
62032001725 นางสาวสุลารัตน2 จงจิตร
62032001726 นายดําริ รอดอ�น
62032001727 นางสาวศศิประภา โกณฑา
62032001728 นางสาวศิริวรรณ โคตรปล�อง
62032001729 นางสาวจินประภา ภู$ระย�า
62032001730 นางสาววันนิภา เสาร2ยงค2
62032001731 นายอธิวัฒน2 สายศิลป<
62032001732 นางนงลักษณ2 ฤทธ์ิการุณวงศ2
62032001733 นางสาวคณากาญจน2 ชมภูนุช
62032001734 นางสาวรัตน2ธิดา จิตนรงค2
62032001735 นางสาวนุชรินทร2 นพคุณ
62032001736 นางสาวยุพารัตน2 มงคลธนพร
62032001737 นายวรุณเทพ กาญจนกันติ
62032001738 นางสาวรัตติกาล พุ$มไสว
62032001739 นางสาวนรีรัตน2 พหุโล
62032001740 นางสาวภัทรวรินทร2 รวดเร็ว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001741 นางสาวสุธารัตน2 ภักดีบุรุษ
62032001742 นางสาวชลธิชา จันทร2กระจ$าง
62032001743 นายภูมิพัฒน2 แก�วมณี
62032001744 นางสาวพรทิพา พุ$มพวง
62032001745 นายธนวัฒน2 เจริญภักดี
62032001746 นายชนะพล จันทองม$วง
62032001747 นางสาวปภาวี วรธนากิจภักดี
62032001748 นายกุลชาติ ปลิปลื้มโอฐ
62032001749 นายธนภัทร หนูนันท2
62032001750 นางสาวฑิฆัมพร ประทุมทอง
62032001751 นางสาวจินตรัตน2 บุตรดี
62032001752 นางสาวรัตติยา จ้ิมลิ้ม
62032001753 นางสาวกชพร โพธ์ิผลิ
62032001754 นางสาวนวพร สาพิมพ2
62032001755 นางสาวรัชณากรณ2 โกจิ
62032001756 นางสาวพุธิตา ย่ีประชา
62032001757 นางสาวทราภรณ2 อโนทัย
62032001758 นางสาวเพ็ญพรรณ งามขํา
62032001759 นางสาวติชาตา มีความสุขดี
62032001760 นายกิตติศัพท2 กัลยาณกิตติ
62032001761 นางสาวอําพรรณ แช$มสุดชีพ
62032001762 นางสาวสุฤดี บุญสมปอง
62032001763 นางสาวนิตยา กรีประชา
62032001764 นายเดชาวุธ หม่ืนชํานาญ
62032001765 นางสาวรัชนีกร หนูวัฒนา
62032001766 นางสาวสุธาทิพย2 เกตุแก�ว
62032001767 นางสาวธนสร ขาวขํา
62032001768 นางสาวอุไรวรรณ ใจช$วง
62032001769 นางสาวอรเพ็ญ แก�วเกตุการ
62032001770 นายชัยณรงค2 ชูเถ่ือน
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001771 นางสาวสุภาวดี เพชรจารนัย
62032001772 นางสาวพัชยา อินทรโชติ
62032001773 นางสาวสายรุ�ง คงยืน
62032001774 นายภาณุเมศ บุญประเสริฐ
62032001775 นางสาวณัฐกานต2 เป]นมูล
62032001776 นายพรรณนิราช นิลเลื่อม
62032001777 นางสาวปOณวรรธณ2 สุขสําราญ
62032001778 นางสาวสายสมร รัศมี
62032001779 นางสาวปลิดา เพ็ชรรัตน2
62032001780 นางสาวเปรมฤดี พิมพ2สุวรรณ2
62032001781 นางสาวกุลวรันดา สถาปIตานนท2
62032001782 นางสาวชนิตา พยับตรี
62032001783 นางสาวมนัญชยา นุตโร
62032001784 นางสาววารี คณา
62032001785 นางสาวปณิธาน แสงวิเศษ
62032001786 นางสาวสุธิดา คําหอม
62032001787 นางพลอยภัทร2ชา อารีย2รอบ
62032001788 นายก�องเกียรติ พ่ึงพระ
62032001789 นายธีรวิชญ2 วงษ2อํานวย
62032001790 นางกาญจนาสน2 รัตนาวิน
62032001791 นายวรพล ชาติไทย
62032001792 นางสาวอทิตยา คงนาค
62032001793 นายภมรพล พันธุ2แตง
62032001794 นายสุรเชษฐ เฟY=องวัฒนสินชัย
62032001795 นางสาวณัฐณิชา จันทร2สุดา
62032001796 นางสาวสุทธิดา เจียมบรรจง
62032001797 นายสาโรจน2 สาระเห็ด
62032001798 นายนนทวัฒน2 โคจีจุล
62032001799 นางสาวธันย2นันท2 จันทร2เพ็ญ
62032001800 นางสาวเพ็ญนภา พัฒนสงค2
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62032001801 นางสาวปวีณา ทองศิริมา
62032001802 นางสาวปณิดา นามมาลา
62032001803 นางสาวดรัลพร พุ$มพวง
62032001804 นายสาญัณ พัดวี
62032001805 นางสาวชนาภา นิลเขียว
62032001806 นายจตุพล ปุญญรัตนศรีขจร
62032001807 นางสาวนภัสสร ประทีปชัย
62032001808 นางสาวอรณี ดออิ
62032001809 นางสาววาสนา บุญมีสุข
62032001810 นางสาวสุชาดา คําอุด
62032001811 นางฉันทนา จีวร
62032001812 นางดารารัตน2 เจริญสุข
62032001813 นางสาวกาญจนา ปOญญาถม
62032001814 นายกฤษฎา ทุรันไธสง
62032001815 นางปIยะพร ประจญกาญจน2
62032001816 นางสาวสุนันทา เขียวอินทร2
62032001817 นายศรัณยู แต$งตามพันธ2
62032001818 นางสาวมัสโรส อิสมัน
62032001819 นางสาวมัทณา นิ่มน�อม
62032001820 นางสาวบุษรารัช วิไลวรรณ
62032001821 นายสิทธิชัย สืบเสาะ
62032001822 นางสาวชุติญธร คําพล
62032001823 นางสาวขนิษฐา โซวเซ็ง
62032001824 นางสาวเกศกนก สินศิริ
62032001825 นางสาวเสาวลักษณ2 ศรีสุวรรณ2
62032001826 นางสาวนฤมล จันทร2เผือก
62032001827 นางสาววิศัลย2ศยา ไทยพิทักษ2
62032001828 นางสาวพิมพ2สุภา กระต$ายทอง
62032001829 นายนพพงศ2 ศรีจับ
62032001830 นางศิรินทรา กรเปรมสุขพงศ2
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62032001831 นางสาวจิราพร ม$วงแก�ว
62032001832 นางสาวสุภาวดี กลีบสมุทร
62032001833 นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
62032001834 นายสุริยา น�อยเอ[ย
62032001835 นายอาทิตย2 เหมือนทิพย2
62032001836 นายณัฐพล สีหรั่ง
62032001837 นายพิรภพ สะสมทรัพย2
62032001838 นายไชยา ใยแก$นจันทร2
62032001839 นางสาวลักษมณ พุ$มซ�อน
62032001840 นางสาวจุฑาทิพย2 พิมพา
62032001841 นายอนุสิษฐ2 จันทร2ชูกลิ่น
62032001842 นางสาวจิราภรณ2 เสขะพันธ2
62032001843 นายศุภชัย รังสิริ
62032001844 นางชลธิชา แก�วพานทอง
62032001845 นางสาวปฏิญญา ก�อนสายทอง
62032001846 นางสาวชนิดาภา ศรีวิโรจน2
62032001847 นายพงษ2พัฒน2 คะเชนรัมย2
62032001848 นายราชวัตร เจิมสุวรรณ
62032001849 นางสาวณัฐกฤตา กลิ่นไทย
62032001850 นายศุภฤกษ2 คําเพ็ญ
62032001851 นางสาวสุดารัตน2 อ่ําสําอาง
62032001852 นางสาวจันทา จันทร2ชาวใต�
62032001853 นายกิตติ สุรินทร2
62032001854 นางสาวอําภา โทนทอง
62032001855 นายเพชรรัตน2 ศิริรุ$งโรจน2กุล
62032001856 นายนัฐวุฒิ พัฒนมาศ
62032001857 นายอุดมทรัพย2 พวงมณี
62032001858 นางสาวกนกพจน2 สิงห2โตแก�ว
62032001859 นายสุทธิรักษ2 สุวรรณดิษ
62032001860 นางสาวกรกนก พันธ2บัว

หน�า 62 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032001861 นายปรเมษ ปานเปลี่ยน
62032001862 นางสาววรรณวรี ท�วมเพ็ชร
62032001863 นางสาวนิตยา สมรส
62032001864 นางสาวรัตติยากร รักเสนาะ
62032001865 นางสาวนฤมล เพ็ชร2ปLอม
62032001866 นายถาม2พร สีลากิจ
62032001867 นายโกมล ชมภูนุช
62032001868 นายพีระพล วังกุ$ม
62032001869 นายธีราวินทร2 วิสิฐธนาภัทร2
62032001870 นายไกรณรงค2 บุญโสภาส
62032001871 นางสาวขนิษฐา หม่ืนพรหมอินทร2
62032001872 นางสาวโสพิศ บุญเรือน
62032001873 นางสาวณัฐกันต2 น้ําเพชร
62032001874 นางสาวนิตา ดวงจันทร2
62032001875 นายอภิวัฒน2 ไทยถานันดร2
62032001876 นางสาววันประถม วงษ2ม$วง
62032001877 นางสาวนินัญญา มุสิกพงศ2
62032001878 นายโชติวัต พนาพิทักษ2สกุล
62032001879 นายธนะชาติ ชะฎาดํา
62032001880 นางสาวชมพูนิกข2 บุญประกอบพร
62032001881 นางทิพย2วรรณ ขันติวณิชย2
62032001882 นางสาวธัญสินี แจ�งศิริกุล
62032001883 นางสาววาสิกาญจน2 สนลอย
62032001884 นางสาวธนพร ทุติ
62032001885 นางสาวปOณฐิสา ภูเวียง
62032001886 นางสาวณัชชารีย2 คุ�มพะเนียด
62032001887 นางสาววิยะดา คุ�มสวัสด์ิ
62032001888 นายธีรภัทร พลละเอียด
62032001889 นางสาวชนิสรา เขาทอง
62032001890 นางสาวกมลชนก เกตุมณี
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62032001891 นางสาวพรรณี รัตนพิทักษ2
62032001892 นางสาวศุภรัตน2 กุลธํารงค2
62032001893 นางสาวสิรินาถ ธนาพร
62032001894 นางสาววันทนีย2 ช�างไชยวงษ2
62032001895 นางสาวยุวลักษณ2 สว$างวงศ2
62032001896 นางสาวสิรินทิพย2 หลวงศรี
62032001897 นางสาวปIยะวดี วันวาศรี
62032001898 นายอังคาร กัวพู$
62032001899 นางสาวพิชามญชุ2 ติณณมินทร2โภคิน
62032001900 นางสาวศุภนาฎ วุ�นก้ิม
62032001901 นายวสุ รูปสวย
62032001902 นางสาวชุติมา ยังกิญจิ
62032001903 นายกิตติศักด์ิ ทองดี
62032001904 นางสาวอรทัย ประภากรธราธร
62032001905 นางสาวนัทชา พงษ2น�อย
62032001906 นางสาวกานดา พันแจ$ม
62032001907 นางสาวอรชร เป<=ยมปาน
62032001908 นายสรวีย2 สวัสด์ิสาย
62032001909 นางสาวสมฤดี สีนาค
62032001910 นางสาวสายชล น$วมทนงค2
62032001911 นายพิเชษฐ2 พลศักด์ิ
62032001912 นางสาวชฎาพร เลี่ยมทอง
62032001913 นางสาววราภรณ2 แซ$อึ้ง
62032001914 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชูกุล
62032001915 นายชาลี มณีรัตน2
62032001916 นางสาวกฤษณา เศียรปOกษา
62032001917 นางสาวนิศารัตน2 เรืองวงษ2
62032001918 นางสาวลัดดา สุขสว$าง
62032001919 นายนพพร จันทวงศ2
62032001920 นายโสมนัส บุญเกิด
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001921 นายอภินัทธ2 เรืองจุ�ย
62032001922 นายอัลอิสนัน แลแฮ
62032001923 นางสาวธมลวรรณ พวงประเสริฐ
62032001924 นายพีรยุทธ แจ�งเกิด
62032001925 นางสาวนฤมล บัวเสน
62032001926 นางสาวกุลณัฐฐา กลิ่นสน
62032001927 นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนอารมย2
62032001928 นางสาวณาตยาณี นัยวิริยะ
62032001929 นายวิศรุต สาริกบุตร
62032001930 นางสาวปนัดดารัตน2 ประจันทร2
62032001931 นางสาวธัญลักษณ2 ฆ�อนทอง
62032001932 นายพัชรพล เจริญสุข
62032001933 นายเณติพงษ2 งามสอาด
62032001934 นายพิชัย ชาวเข่ือนขัน
62032001935 นางสาวก่ิงกาญจน2 เสาร2ธงชัย
62032001936 นายสันติภาพ จันทร2เงิน
62032001937 นายวิรัตน2 บุญกล�า
62032001938 นางสาวชนากานต2 อยู$สุข
62032001939 นางสาวศศิธร เย็นใจ
62032001940 นายปOญญากร โสระโต
62032001941 นางสาวภูริดา ศรัทธาผล
62032001942 นายเฉลิมสินธุ2 สินธุฉาย
62032001943 นายอาทร อ$อนน�อม
62032001944 นายนิธิ หลินมา
62032001945 นายอภิสิทธ์ิ เตจHะนา
62032001946 นางสาวชนัญชิดา ใจดี
62032001947 นางสาวดวงแข สาโชติ
62032001948 นายภูวไนย ประชา
62032001949 นางสาวดอกแก�ว วังชา
62032001950 นางสาวภัคธีมา สุภาพธรรม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032001951 นางสาวปาณิสรา เกตุทอง
62032001952 นางสาวหทัยทิพย2 บุญส$ง
62032001953 นายมงคล ชูกุล
62032001954 นายอดิศักด์ิ สาสกุล
62032001955 นายทิวา เชาวรักษ2
62032001956 นายอมรเทพ ชูปถัมภ2
62032001957 นางสาวอนัญพร มีต�องปOน
62032001958 นายทรงสิทธ์ิ ทองประเสริฐ
62032001959 นางสาวพิชชานันท2 พิชยประภาสิทธ์ิ
62032001960 นางสาวศรัณย2พร คําทะ
62032001961 นางสาวรามาวดี ผลนา
62032001962 นางสาวสุชานุช ฉิมสัญชาติ
62032001963 นางสาวญาณิศา คําเมือง
62032001964 นางสาวทิพย2ชยาภรณ2 เย็นใจ
62032001965 นายวิษณุ สงวนไพบูลย2
62032001966 นางสาวปรียาภรณ2 วุฒิเดช
62032001967 นางสาวนิศา เพชรวิวัฒน2
62032001968 นายคณิสส2 วรรณจิตร
62032001969 นางสาวสุกานดา สัมฤทธ์ิ
62032001970 นางสาวนันทวัน สมฆ�อง
62032001971 นางสาวโสลัดดา ตันกิตติกุล
62032001972 นางสาวรัตติยา ทรัพย2เทศ
62032001973 นายบัณฑิต ศรีคํา
62032001974 นางปIยวรรณ บ$อคํา
62032001975 นางสาวปารวี ปรองดอง
62032001976 นายชุติพงศ2 อาจน�อย
62032001977 นางสาวสุณิสา พ$วงจู
62032001978 นายอนุรักษ2 เชื่อมนาค
62032001979 นางสาวยุพดี หัสเดชา
62032001980 นายศศิพงศ2 ทิพย2ดํารงพงษ2
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62032001981 นายจักรพงษ2 จิตตรัตน2
62032001982 นายเกียรติศักด์ิ ไก$แก�ว
62032001983 นางสาวอนุสรา หลักกนก
62032001984 นางสาวสุกัญญา ศรีสม
62032001985 นายนราธิป ชุลีพันธุมาศ
62032001986 นางสาวกัญญ2ชิสา นรินทร
62032001987 นายอรรถพล แต$แดงเพชร
62032001988 นางจาริณี เต้ียมเครือ
62032001989 นางสาวมินตรา ตรานกแก�ว
62032001990 นางสาวพัดชา สามชม
62032001991 นายณัฐพงษ2 จําปาพันธ2
62032001992 นางสาวนันท2ปภัสร2 บัวดี
62032001993 นายสิริศักด์ิ ไขว�พันธ2
62032001994 นายสิทธิชัย สิมมาลา
62032001995 นางสาวพลอยไพรินทร2 เพ่ิมพูล
62032001996 นางสาวนารีรัตร บัวเลิง
62032001997 นายปราโมทย2 หนูสิงห2
62032001998 นางสาวจีรนันท2 คงศรี
62032001999 นายฉัตรชัย แก�วทองดี
62032002000 นางสาววรัญญา ทองจันทร2
62032002001 นางสาวสุวรรณา สิงห2โต
62032002002 นายไพฑูรย2 ฟOกแก�ว
62032002003 นางสาวดวงกมล สังข2ทอง
62032002004 นายอดิศร วิชัยกุล
62032002005 นางสาวณิออน เกิดผล
62032002006 นางสาวกัณฐิกา เสลาลักษณ2
62032002007 นางสาวณัฐณิชา คงแก�ว
62032002008 นายพงศ2เลิศ พรพยนต2
62032002009 นางสาวมาริษา อินทรัตน2
62032002010 นายคํารณ เชื้อสมุทร
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62032002011 นางสาวอุมาพร ชัยหา
62032002012 นางสาวณัชชา เสนาะคํา
62032002013 นายสิรกุล ลิมทโรภาส
62032002014 นางสาวสุพรรณี ทองจีน
62032002015 นายพิพัฒน2 ชาวสวน
62032002016 นายธีรภัทร ทองหัตถา
62032002017 นางสาวอาริษา แสงปก
62032002018 นางสาวรุจิเรข อํามาตย2
62032002019 นางสาววลัยลักษณ2 ภู$เต็ง
62032002020 นางสาววนิดา โกละกะ
62032002021 นายภัคพล รวยภิรมย2
62032002022 นางสาวฉันทนา กรุดนาค
62032002023 นายวัฒนา เจริญย่ิง
62032002024 นายสาธิวัตร ชมชื่น
62032002025 นายไกรสร สืบเสาะ
62032002026 นางสาวอารีรัตน2 กระทู�นันท2
62032002027 นางสาวสุภัสสร ผลพิกุล
62032002028 นางสาวทัธยุพา พรามบุตร
62032002029 นายวันชัย อมดวง
62032002030 นายวิศณุ อินทสันต2
62032002031 นางสาวชัชฎาภรณ2 ดํามี
62032002032 นางระพีพรรณ ชุมวงศ2
62032002033 นางสาวมธุรส พลเสน
62032002034 นายสหรัตน2 คิมนาลักษณ2
62032002035 นายปากรณ2 เอี่ยวประเสริฐ
62032002036 นางสาววัชรี โพธ์ิงาม
62032002037 นายสี่เสด็จ บุญสุวรรณ
62032002038 นางสาวชมพูนุช บาฮา
62032002039 นายขวัญชัย ชลภูมิ
62032002040 นางสาวอาภาภรณ2 โพธ์ิแก�ว
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62032002041 นางสาวสุรีพร แก�วประดิษฐ2
62032002042 นายอรรถพล นาคใหม$
62032002043 นางสาวอารีรัตน2 พูลเสม
62032002044 นางสาวปIยะนุช ประเสริฐ
62032002045 นายนัฐพล จันทร2ฉาย
62032002046 นางสาวณัชชา อภิสิริคุณาธิป
62032002047 นางสาวกานดา น$วมอ$อน
62032002048 นายอรรถพล ผิวเกลี้ยง
62032002049 นางสาวเขมิสรา รากทอง
62032002050 นางสาวศิรินราช สว$างทั่ว
62032002051 นางสาวศรัญญา พวงหอม
62032002052 นางสาวนัฐวดี แดงพยนต2
62032002053 นางสาวปราณี พรมนิ่ม
62032002054 นายศิวะ กลิ่นสุบรรณ
62032002055 นางสาวณัฏฐธิดา สลับศรี
62032002056 นายวรุตน2 หน$อวงค2
62032002057 นางสาวแสงรยา กาญบุตร
62032002058 นางสาวอินธุอร แซ$ลิ้ม
62032002059 นางสาวสุชานันท2 นพเนตร
62032002060 นายธนัชกฤศ ตัดสายชล
62032002061 นางสาวนภาภิส ภู$ศรี
62032002062 นายสุพจน2 ชื่นสุข
62032002063 นางสาวชญาภา วันเพ็ง
62032002064 นางสาวอาราดี อังสนาวศิน
62032002065 นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน2
62032002066 นายอภิชาติ ทองมี
62032002067 นางสาวนงลักษณ2 สว$างศรี
62032002068 นางสาวเปมิกา เหมือนม่ิง
62032002069 นางสาววิมลรัตน2 คลังศิริ
62032002070 นางสาววิภาภรณ2 จีนเทียน
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62032002071 นางสาวนันทกาญจน2 สิทธ์ิธนังกูร
62032002072 นางสาวแครทลียา ทรัพย2สมใจ
62032002073 นางสาวณธิดา ศิริรัตน2
62032002074 นายจักราวุธ ตันตยานนท2
62032002075 นางสาวรุ$งนภา ศรีทองแท�
62032002076 นางสาวสุทธาสินี จันทร2ประเสริฐ
62032002077 นางสาวจิดาภา สระทองหวัง
62032002078 นางสาวอรัญญา ชุ$มจิตร
62032002079 นางสาวสุกฤตา ลิ้นทอง
62032002080 นางสาวอุไรวรรณ2 ภักดี
62032002081 นายวัชรินทร2 ทิพย2บุญทอง
62032002082 นางสาวอภิชญา บุษบา
62032002083 นางฐิติมา ใจแจ$ม
62032002084 นางสาวสิริวรรณ กระจาดทอง
62032002085 นายศุภชัย ฆังคมณี
62032002086 นายวุฒิชัย เทพประสิทธ์ิ
62032002087 นางสาวศิวรินทร2 เพ็งหนองโพธ์ิ
62032002088 นายอนาวิล เวสสุวรรณ2
62032002089 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสุขา
62032002090 นายธีรภัทร พรหมบุญ
62032002091 นายสิทธิโชค คุ�มทรัพย2
62032002092 นายวัฒนา เกิดจังหวัด
62032002093 นายสามารถ บุญยอด
62032002094 นายฐานพัฒน2 ปI=นทอง
62032002095 นางสาวทักษพร อ�นตลบ
62032002096 นางสาวรุ$งนภา หงษ2ทอง
62032002097 นายสุทธิพงศ2 นุ�ยเกลี้ยง
62032002098 นายทรนง ตรีชิต
62032002099 นางสาวจุลีพร มงคุดครบุรี
62032002100 นางสาวสาวิตรี ซุ�นสุวรรณ
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62032002101 นางสาวอภิญญา เพชรสีช$วง
62032002102 นายสุรกิตต2 กลัสลวิภาค
62032002103 นายสาโรจน2 เหล$ามาลา
62032002104 นางศันสนีย2 บริสุทธ์ิ
62032002105 นางสาวศรอนงค2 อ$อนหวาน
62032002106 นายนิพนธ2 ประทุมแก�ว
62032002107 นายริณริท ชูดี
62032002108 นางสาววรัณพร ใจอ$อน
62032002109 นางสาวปภาวดี เกตุแก�ว
62032002110 นางสาวสุภาวดี ทองเกลี้ยง
62032002111 นายพชร หลิมพลอย
62032002112 นางสาวรัตนาภรณ2 แก�วมังกรณ2
62032002113 นางสาวธนพร ผิวพอใช�
62032002114 นายธนพงศ2 แสงทอง
62032002115 นายอนาวิล สารสุข
62032002116 นางสาวกนิษฐา แสนทอง
62032002117 นายเกรียงศักด์ิ ดีเด$น
62032002118 นายณรงค2ฤทธ์ิ คงสุข
62032002119 นางสาวณัฐพร แย�มเย้ือน
62032002120 นางสาวสุธิมา โอนอิง
62032002121 นางสาวสิริยากร ปทุมทอง
62032002122 นางสาววนิดา รอดเรน
62032002123 นางสาวกัญญารัตน2 พวงสั้น
62032002124 นายสมรัก ปานเป<ย
62032002125 นายวรากร แย�มวงษ2
62032002126 นางสาวสุลัคณา แสงศิลา
62032002127 นางสาวอุทัยวรรณ ขําวิลัย
62032002128 นางสาวยุวดี หลักแก�ว
62032002129 นางสาวศิริลักษณ2 น�อยเมือง
62032002130 นายธาดา ดวงจินดา
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62032002131 นางสาววิยะดา สว$างทั่ว
62032002132 นางสาวธิติพร ขําอาจ
62032002133 นางสาววราพร พลอยม$วง
62032002134 นางสาวเบญจพร มาเทศ
62032002135 นายติยจุล ประจวบสงเคราะห2
62032002136 นางสาววรรณนิสา แสงอินทร2
62032002137 นายยุทธชัย กาญจนานิจ
62032002138 นายสุขสันต2 อักษรประจักษ2
62032002139 นางสาววันวิสาข2 น�อยโสมนัส
62032002140 นายสุรสีห2 ฤทธ์ิมี
62032002141 นางสาวเพ็ญนภา ย้ิมดี
62032002142 นายณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา
62032002143 นายจตุรภัทร เสิงขุนทด
62032002144 นางสาวชญานนท2 พ$วงศิริ
62032002145 นายนฤเบศร2 ชุมทอง
62032002146 นางสาวชุลีรัตน2 เวชประสิทธ์ิ
62032002147 นางสาวอัจฉรา พรหมศร
62032002148 นางสาวสายธาร ไพรศรี
62032002149 นางน้ําทิพย2 ศรีเหรา
62032002150 นางสาวขวัญเนตร คําก่ิง
62032002151 นางสาวอุบลวรรณ สุขบุญรัตน2
62032002152 นางสาวดวงใจ มหาหล�า
62032002153 นายณรงค2ชัย ใจจันทร2
62032002154 นายฐาปกรณ2 ศรีเงิน
62032002155 นางสาววินิสา คล�ายกูล
62032002156 นางสาวปาริฉัตร รอดเรื่อง
62032002157 นางสาวสุภาพร อินทร2ขํา
62032002158 นางสาวสุวนันท2 ผิวขํา
62032002159 นายดิลกธรรม ม$วงเส็ง
62032002160 นางสาวณัชชา เพ็งเจริญ
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62032002161 นางสาวลําเพย ทิวธง
62032002162 นายณัฐวุฒิ พุทธทิพย2
62032002163 นางสาวบุศรินทร2 เจ�าวรรณ
62032002164 นางสาวธนาภรณ2 ม$วงเถ่ือน
62032002165 นางสาวสุภาวดี ศูนย2ประโคน
62032002166 นางสาวชนิกา ฐิติกากุล
62032002167 นางสาวอัจฉรา เอื้อถาวรกุล
62032002168 นางสาวอรุโณทัย ด$านปาน
62032002169 นางสาวอารีต�า ซามัน
62032002170 นางสาวชลิยา ชมภูวงศ2
62032002171 นายณัฐดนัย เทพทอง
62032002172 นางสาวพรพิไล เสือเล็ก
62032002173 นางสาวนาตยา สังข2เฉย
62032002174 นางสาวทิพย2วรรณ มิเดิง
62032002175 นางสาวจันทร2จิรา โชติแสง
62032002176 นางณัฏฐวรรณ กีตา
62032002177 นางสาววิไลวรรณ บุญมี
62032002178 นางสาวอนัญญา ไชยสา
62032002179 นางสาวลีลาวรรณ อยู$ทรัพย2
62032002180 นางทัศนัย กลับประยูร
62032002181 นางสาวสุชาดา เข็มใหญ$
62032002182 นางสาวน้ําฝน รักษาญาติ
62032002183 นายอภิมุข บุญพรหม
62032002184 นายปIยะมินทร2 จันทร2เชื้อ
62032002185 นายยอดชาย ยกยุทธ
62032002186 นายอิสรารัฐ ขําโขมะ
62032002187 นางสาวอังคณา ม่ังมี
62032002188 นางสาวนันทนัช จันทร2ลาด
62032002189 นางสาวผุสดี อั้งเจ[า
62032002190 นางสาววัชราภรณ2 เปลี่ยนขํา
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002191 นางสาวปรียาภรณ2 มาตเกตุ
62032002192 นายณัฐพล สามงามยา
62032002193 นางสาววรลักษณ2 แก�วเพชร
62032002194 นายคงศักด์ิ ศรีสุนทรโวหาร
62032002195 นางสาวรุ$งนภา คงนาน
62032002196 นายนิโรจน2 บัวงาม
62032002197 นางสาวประภาพรรณ มาอยู$วัง
62032002198 นางสาวสุรีพร พงษ2ธนู
62032002199 นายวชิรพันธ2 บุญแท�
62032002200 นางสาวนภาวดี รอดสุธา
62032002201 นางสาวสุพัตรา สายสวาท
62032002202 นางสาวดวงกมล แพนเดช
62032002203 นายอัษฎา วงษ2มาก
62032002204 นางสาวเบญจมาศ ไหลฤทธ์ิ
62032002205 นายเกียรติศักด์ิ บุญสา
62032002206 นางสาวโชติกา ตรีพันธ2
62032002207 นายเลิศศักด์ิ สิงห2เรือง
62032002208 นายณัฐวัตร จิตติแสง
62032002209 นางสาวเพชรมณี แจ$มใส
62032002210 นางสาวอัจจิมา พ$วงพันธุ2
62032002211 นายจิรวัฒน2 พ่ึงแตง
62032002212 นางสาวณัฏฐธิดา โสภา
62032002213 นางสาวจารุวรรณ จีนเลี้ยง
62032002214 นางสาวธิฏิเนศ มีแก�ว
62032002215 นายธนกร มิตรดี
62032002216 นางสาวกาญจนา ม$วงใหม
62032002217 นางสาวกาญจนา ชีวสุเมธกุล
62032002218 นางสาวศรารัตน2 อยู$พลาย
62032002219 นายอิทธิพล เนียมรักษา
62032002220 นางสาวนิภาพร ระยะเพ่ิม
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62032002221 นายธเนศ กลัดสําเนียง
62032002222 นางสาววนิดา ใจฉํ่า
62032002223 นายพัฒนพงษ2 เกตุคํา
62032002224 นายธนวัฒน2 ทองชุม
62032002225 นายพัชรพงษ2 ศรีม$วง
62032002226 นายณัฏฐพล ฉัตรทอง
62032002227 นายสุรชัย ชงสกุล
62032002228 นายสัจธร พูลอุย
62032002229 นางสาวชนาภา ชูกร
62032002230 นายสิทธิพงษ2 เหมวงษ2
62032002231 นายวิโรจน2 เหลืองสอาด
62032002232 นางสาวนุชรินทร2 อายุกุล
62032002233 นางสาวรัตนาภรณ2 เขียวข่ืน
62032002234 นางสาวอารียา มานะน$วม
62032002235 นางสาวณัฐมน สอสะอาด
62032002236 นายสรญา เต็มนาฑี
62032002237 นางสาวสุกัญญา บุญทิม
62032002238 นางสาววิลาสินี ชนะพิศ
62032002239 นางสาววสุรัตน2 ฐิติรัตน2เอกลาภ
62032002240 นางสาววรรณวิภา สิงห2คํา
62032002241 นางสาวขวัญจิต ทองไทย
62032002242 นางสาวนิศานาถ ทวีทองมูล
62032002243 นางสาวอารยา เสียงเอก
62032002244 นางสาวปกิตตา สรหงษ2
62032002245 นางเพ็ญจันทร2 สกุลกิตติพงษ2
62032002246 นางสาวจุฑามาศ สุขม$วง
62032002247 นางสาวจิดาภา เอิบอิ่ม
62032002248 นางสาวเบญจวรรณ ทองรักษ2
62032002249 นายรัฐศาสตร2 เส�งสุ�น
62032002250 นายอาณัติ ทองคงหาญ
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62032002251 นางสาวกัญญ2ณณัฏฐ2 เจนโชควานิช
62032002252 นางสาวกาญจนา ครุรัมภ2
62032002253 นางสาวสุธิดา ย้ิมพลาย
62032002254 นายเชิดพงษ2 ดอกไม�
62032002255 นายสิทธิชัย บุญล้ํา
62032002256 นายปราการ อู$ตะเภา
62032002257 นายณัชพล ชูชาวนา
62032002258 นางสาวปาริชาติ ทองศิริ
62032002259 นางสาวนวรัตน2 ตันฮะ
62032002260 นายเกียรติกุล พูลสวน
62032002261 นายชานนท2 เงาะแก�ว
62032002262 นางสาวพิมลนาฏ แดงสะอาด
62032002263 นายชนะพล เชิดชม
62032002264 นางสาวอรวรรณ รูปเลขา
62032002265 นางสาววิภาวดี สังข2พันธ2
62032002266 นางธัญลักษณ2 กลิ่นเชย
62032002267 นางสาวปลายฟLา อินทร2อยู$
62032002268 นายณัฐวุฒิ แก�วประเสริฐ
62032002269 นางสาวแพรวพรรณ ทิพย2บํารุง
62032002270 นายธนะวัฒน2 พ่ึงพินิจ
62032002271 นายศักด์ิสิทธ์ิ น�อยฉาย
62032002272 ว$าที่ร.ต.อุดุล เจริญรัตน2
62032002273 นางสาวปาริฉัตร อินทราพงษ2
62032002274 นางสาวศิริพิมพ2 พิศเพ็ง
62032002275 นายวีรวัฒน2 เรืองจุ�ย
62032002276 นางสาวธารารัตน2 จันทร2แก�ว
62032002277 นายจินดา เหลืองวิพัฒน2
62032002278 นายกิตติศักด์ิ แก�วคนฑา
62032002279 นายอนันต2 ชะอุ$มฤทธ์ิ
62032002280 นายอภิวิชญ2 โศจิรัตน2กุลเดช
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62032002281 นางทิพกานต2 ปุลันรัมย2
62032002282 นางสาวณิชชา วิชัยดิษฐ2
62032002283 นายอําพล วิชูปถัมภ2
62032002284 นางสาวปาจารีย2 อ$างเงิน
62032002285 นายเตชิษฐ2 ปรีชาคม
62032002286 นางสาวพรไพลิน แย�มเจียก
62032002287 นายอัจฉริยะ คําแฝง
62032002288 นายจารุพันธ2 รอดพ�น
62032002289 นายนัฐดนัย ยาสาไชย
62032002290 นายสิรภพ เพ็งจันทร2
62032002291 นางสาวสุภนันท2 แสงหว�า
62032002292 นางสาวสิรีธร พ$วงรัก
62032002293 นางสาวเยาวเรศ คุณสมบัติดี
62032002294 นายนันทกิจ เจริญจิตร2
62032002295 นางสาวณัฐวดี โชติช$วง
62032002296 นางสาวไพรัช แก�ววิชิต
62032002297 นางสาวธิดารัตน2 จันทร2นาค
62032002298 นางสาวพิมพกานต2 รสหวาน
62032002299 นางสาวปรัชญา กาลวงศ2
62032002300 นางสาวนัทธกรณ2ชล แฝงพุฒ
62032002301 นายจารุวิทย2 รวยรื่น
62032002302 นางสาวเบญจรัตน2 ตือต่ิง
62032002303 นางสาวณัฐชา เกตุนาค
62032002304 นางสาวยุพา จันทร2หอม
62032002305 นายพีรวัส บัวบาน
62032002306 นายกานต2 กิจเจริญ
62032002307 นางสาวศุภมาส วอนเพียร
62032002308 นายยุทธภูมิ อิศรภักดี
62032002309 นางสาวปาริชาติ นนตะสี
62032002310 นางสาวนิตยา ใสสอด

หน�า 77 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002311 นางสาวกนกภรณ2 เชื้อสุวรรณ2
62032002312 นายวีระพงษ2 ใจมา
62032002313 นายนรากร เชื้อศรี
62032002314 นายธงชัย วรธงชัย
62032002315 นายธีรวุฒิ ก�องประเสริฐกุล
62032002316 นางสาวขวัญหทัย เพ่ิมนาม
62032002317 นางสาวกริษฐา รักดี
62032002318 นางสาวสรัลชนา ฉิมบุญอยู$
62032002319 นางสาวฐิติภา ช�างเพชร
62032002320 นางสาววิมลภรณ2 บุญสุทธ์ิ
62032002321 นางสาววีราภรณ2 อิ่มพราหมณ2
62032002322 นายประสิทธิชัย คลังศิริ
62032002323 นางสาวรพีพร บานแย�ม
62032002324 นางกชพร พงษ2ศิริ
62032002325 นางสาววนิดา พิพัดกุล
62032002326 นางสาวชญาณาภา สุขปรีชา
62032002327 นางสาววรรณกร อัชวากุล
62032002328 นางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
62032002329 นางสาวจันทิมา ขันทอง
62032002330 นางสาวก่ิงกาญจน2 พยนต2ย้ิม
62032002331 นายสิทธิชัย เพชรชู
62032002332 นางสาววรรณศิริ จุ�ยสวัสด์ิ
62032002333 นายคมสัน อรุณโรจน2
62032002334 นายพงศ2พิง สงนรินทร2
62032002335 นางสาวภัทราวรินทร2 หินแก�ว
62032002336 นางกรรณิการ2 อยู$กรณ2
62032002337 นายสยาม ภู$ทอง
62032002338 นางสาวสุจิตรา วงศาโรจน2
62032002339 นางสาวอภิวรรณ เล$งฮ�อ
62032002340 นายกันตพงศ2 เส�งทั่น
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62032002341 นางสาวกาญจนา สุขสวัสด์ิ
62032002342 นายบัณฑิต แก�วอยู$
62032002343 นายอนวัช เกวียนวงษ2
62032002344 นางสาวเพ็ญนภา อัคนานท2
62032002345 นางสาวก�อนทอง จะมีสุข
62032002346 นางสาวขนิษฐา พักวงษ2ทอง
62032002347 นางสาวสุทธิดา บุญพริ้ง
62032002348 นางสาววาสนา เงินแท$ง
62032002349 นางสาวสุรีย2พร นาคเงิน
62032002350 นายอกนิษฐ ภูมิประเทศ
62032002351 นางสาวณัฐธิดา ศรีบุญขํา
62032002352 นางสาวทรรศิกา สุพานิช
62032002353 นางสาวไพริน ศรีจันทร2
62032002354 นางสาวชลลยา ไวที
62032002355 นางสาวอโรชา ทองบัวศรี
62032002356 นางสาวทัสนันทน2 แปLงหอม
62032002357 นางสาวโชติกา ปานพิทักษ2
62032002358 นายธรรมนูญ มณีไสย
62032002359 นางสาวนฤมล พูลสวัสด์ิ
62032002360 นายพีระ ศรีเรือนส�อย
62032002361 นายเทพฤทธ์ิ ปLองภัย
62032002362 นางสาวพิชชาพร เนียมเกิด
62032002363 นางสาวอุษรา แสงโชติ
62032002364 นางสาวธิดา เผ$าพงศ2ษา
62032002365 นายวรดร ภุมเรศคุณากร
62032002366 นายอรรถพล ลิ่มศิลา
62032002367 นายอนุชา จินดากูล
62032002368 นางสาวบงกชกานต2 ชูชื่น
62032002369 นางสาวเมทิกา ศิริเอก
62032002370 นางสาวเบญจวรรณ มณีวงศ2
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62032002371 นายจตุรงค2 สุปรียาภรณ2
62032002372 นายคเวสก2 จุ�ยกระยาง
62032002373 นางสาวณัฐกานต2 ใจตรง
62032002374 นางสาวพีฐยาภัส โพธินันทวงศ2
62032002375 นายณัฐกิตต์ิ ช�างงาม
62032002376 นางสาวสุภาวดี นันทกิจ
62032002377 นางสาวสุดารัตน2 บุญใหญ$
62032002378 นางสาวสุกัญญา ประทุมมา
62032002379 นางสาวธัญญพัทธ2 ธิติอุดมเศรษฐ2
62032002380 นางสาวจิราพร โรจนวิทยโอภาส
62032002381 นางสาวชุตินันท2 จHะเฮิง
62032002382 นายมงคล ทองมนต2
62032002383 นางสาววิรวรรณ2 กลัดชมภู
62032002384 นางสาวกานดา รามสูร
62032002385 นายชัชวาล พลอยแมง
62032002386 นายอามีน แลหา
62032002387 นายปรีดา สาครเจริญ
62032002388 นางสาววชิราวรรณ พ่ึงพวก
62032002389 นางสาวบุญเจริญ จิตจวง
62032002390 นางสาวอาภาพร รักสาย
62032002391 นางสาวบังอร จันทร2ชูกลิ่น
62032002392 นางสาววรรชญา รักเมือง
62032002393 นางสาวรัญชิดา แย�มถนอม
62032002394 นายสุรพงษ2 ฮวบศรีพันธุ2
62032002395 นางกชพร คล�ายทอง
62032002396 นายณัฐพงษ2 ทิพวรรณ2
62032002397 นางสาวศิรินทร2ยา ผาสุขดี
62032002398 นายสิฐิเศรษฐ2 พิมพามา
62032002399 นายดนุพล สายแก�ว
62032002400 นายฌัลล2 วงค2ชื่น
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62032002401 นางสาวศันสนีย2 แซ$เตียว
62032002402 นางสาวสุวภัทร ผ$องสวัสด์ิ
62032002403 นางสาวจริยา โสดสงค2
62032002404 นางสาวเบญจมาส ภู$สวัสด์ิ
62032002405 นางสาววิจิตรา ต$วนเครือ
62032002406 นางสาวศรัญญา วันเพ็ญ
62032002407 นางสาวสุชาดา ทองเชื้อ
62032002408 นางสาวปIยภรณ2 เหมทอง
62032002409 นายปรินทร คงกระพันธ2
62032002410 นางสาวสสิธร ร�อยลาภ
62032002411 นายสิทธิพล โพธ์ิพึ่ง
62032002412 นางสาวสุชาดา จีนโน
62032002413 นายสรวิชญ2 วงษ2สวัสด์ิ
62032002414 นางสาววิลาวัลย2 จันทร2ใหว
62032002415 นายกิตติณัฏฐ2 คมสาระพางค2
62032002416 นางสาวกมลแก�ว นาคเกษม
62032002417 นายพีรพล แก�วตัน
62032002418 นางสาวรวิพัทธ2 ทิมดี
62032002419 นางสาวรวิสรา เล�าโลมวงศ2
62032002420 นางสาวกนกวรรณ นาครักษา
62032002421 นางสาวนิชาภา ร�อยแก�ว
62032002422 นางสาวพัชรนันท2 พรหมพะเนาว2
62032002423 นางสาววันใหม$ คุ�มศรี
62032002424 นางสาววิรากานต2 กลิ่นงาม
62032002425 นางสาวจรีรัตน2 เสือนาค
62032002426 นางสาวรุ$งทิวา ด�วงขาว
62032002427 นางสาวจันทนา พ$วงจีน
62032002428 นางสาวพิชญา สุวรรณมณี
62032002429 นางสาวสิริลักษณ2 หลักทรัพย2
62032002430 นางสาวพิณยุพา ชุ$มจิตต2

หน�า 81 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002431 นางสาวอารยา เจ่ียประเสริฐ
62032002432 นายสมเกียรติ ผุงมงคลชัย
62032002433 นายประเสริฐ แย�มจ$าเมือง
62032002434 นางสาวพิมพ2สุจี ธนสาร
62032002435 นางสาวสุภาวดี ศรีสุข
62032002436 นางสาวสุชาดา ทรัพย2มา
62032002437 นางสาวเรวดี พรานไพร
62032002438 นางสาวภัทราภรณ2 บุญคน
62032002439 นายปริญญา ตรีศรี
62032002440 นางสาวสุมามาลย2 เผือกงาม
62032002441 นางสาวสุกัญญา เขม�นกิจ
62032002442 นางสาวชญานิศ หัสเถ่ือน
62032002443 นางสาวฐาปนี หนูสมคิด
62032002444 นางสาวชลดา มาติวงศ2
62032002445 นายเฉลิมเดช กันเอี้ยง
62032002446 นายเอกลักษณ2 เปรมปรี
62032002447 นางสาวปIยะดา ป<=แก�ว
62032002448 นางสาววราสิณีย2 แช$มช�อย
62032002449 นางสาวกริษฐา กล�ากสิการ
62032002450 นางสาวกมลพรรณ เดชสร
62032002451 นางสาวศรัญญา คล�ายโพธ์ิทอง
62032002452 นางสาวอารีรัตน2 ม่ันเสม
62032002453 นายศรีสกุล เมฆอรุณ
62032002454 นายชูเกียรติ เหล$ากัง
62032002455 นางสาวฐิติกา กลั่นประเสริฐ
62032002456 นางกัญญา ด�วงเอียด
62032002457 นางสาวสาวิตรี ตะโกนา
62032002458 นายชลชัย ไกรรุ$ง
62032002459 นางสาวกัลยภรณ2 บัวเทศ
62032002460 นางปาลิตา กล�าหาญ
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62032002461 นายธนกร เฟY=องฟู
62032002462 นางสาวณัฏฐา ทับทิมทอง
62032002463 นายวิวัฒน2 รอดด�วง
62032002464 นายเอกพล แช$มละออ
62032002465 นางสาววิไลรัตน2 นิลงาม
62032002466 นายบุญพันธ2 จันทวงษ2
62032002467 นายขจรศักด์ิ พิมพ2สุคะ
62032002468 นายสฤษด์ิ ใจแก�ว
62032002469 นางสาวนิตยา อินนา
62032002470 นางสาวสิรารักษ2 สิทธิแก�ว
62032002471 นางสาวอโนชา อินทรีเนตร
62032002472 นางสาวณัฐนันท2 ฤทธ์ิสําอางค2
62032002473 นายเกรียงไกร สวนคํานา
62032002474 นายสุภาพ สําเร็จสมประสงค2
62032002475 นายเนตรนิมิตร2 เอี่ยมอ$อง
62032002476 นายสมชาย ย่ิงงามแก�ว
62032002477 นางสาวกรพชร แก�วโกมุท
62032002478 นายอนวรรษ ดัชถุยาวัตร2
62032002479 นายชัยวัฒน2 ตรากูล
62032002480 นางสาววาธิณี เอี่ยมสอาด
62032002481 นางสาวสุทิศา รสชุ$ม
62032002482 นายพีรพงษ2 บุญเรืองรอด
62032002483 นางสาวนภาวรรณ คุ�มกลิ่น
62032002484 นางสาวอัญญานิตย2 เกิดด�วง
62032002485 นายไพโรจน2 ทองเปลว
62032002486 นางสาวชรินรัตน2 ปOนจาม
62032002487 นายธวัชชัย เก$งการช$าง
62032002488 นางสาวมัทนา อินทร2เนตร
62032002489 นางสาวฟาติมา ชูชื่น
62032002490 นางสาวศิรัชน2ชญา หน$อพันธ2
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002491 นายไพบูลย2 ตุ$มภักดี
62032002492 นายวรพงษ2 ตู�แก�ว
62032002493 นายสุทธิศักด์ิ รักเจริญกิจ
62032002494 นางสาวภาสวรรณ กลิ่นสุคนธ2
62032002495 นายวิษณุ ม�าอุตส$าห2
62032002496 นางวิลาวัณย2 จันทร2คํา
62032002497 นางสาวศศิมา อุไรรักษ2
62032002498 นายปรเมศวร2 ชุติภัทรสกุล
62032002499 นางสาวศรัณญา ศรีนวลจันทร2
62032002500 นายปฏิพล บัวอุไร
62032002501 นางสาวจิราวรรณ เจริญพุทธ
62032002502 นางสาวสุธาทิพย2 ทิพย2เสภา
62032002503 นายอนุชา น�อยประไพ
62032002504 นางสาวกฤษณา สุขวาจา
62032002505 นางสาวสุไพรินทร2 ทรัพย2สุข
62032002506 นายอนันต2 ทองสามสี
62032002507 นางสาวนราภรณ2 ศรีชัยนาท
62032002508 นางสาวสุรารักษ2 เย่ือใย
62032002509 นางสาวทวีพร ทองขํา
62032002510 นายอนิส แดวอ
62032002511 นางสาวชุดาพร ผัดแก�ว
62032002512 นางสาวทิพย2เรณู อนันตเดโชชัย
62032002513 นายพีรพนธ2 โตเต็ม
62032002514 นางธนัชพร กิตติรัตน2
62032002515 นางสาวจริยา อัมพาวงษ2
62032002516 นางสาวทิศากร จันทร2หอม
62032002517 นางสาวนิรชา แตงอ$อน
62032002518 นางสาวจิรัชญา ประทุม
62032002519 นายภานุพันธ2 พวงพันธ2
62032002520 นางสาวเบญจวรรณ ฉํ่าใย
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002521 นายภูวดล เอี่ยมสําอางค2
62032002522 นางสาวฉัตรชมพู คําเล็ก
62032002523 นายวีระยุทธ ไทรทอง
62032002524 นางสาวเกศิณี จงประเสริฐ
62032002525 นางสาวขวัญฤทัย แสงย่ี
62032002526 นายปฐมกาญจน2 สกลพรวศิน
62032002527 นายเฉลิมศักด์ิ องอาจ
62032002528 นางสาววรรณวิภา เอิบอิ่ม
62032002529 นายวีรยุทธ บุญญาหาร
62032002530 นายสมชาย เกตุแก�ว
62032002531 นางสาวสิริกาญจน2 พรมประเสริฐ
62032002532 นางสาวฐิติพร น้ําใจดี
62032002533 นายอภิชาติ อินทร2ประสงค2
62032002534 นางสาวประภาพรรณ ณัฐวุฒิ
62032002535 นางสาวกุสุมาศ ช�อยเชิดสุข
62032002536 นางสาววาสนา สุขศรี
62032002537 นางสาวรัตนาภรณ2 มุมแดง
62032002538 นางสาวธนพร สุวรรณการ
62032002539 นายกฤติพงษ2 สนตุ$น
62032002540 นายวรรณศักด์ิ โสธรกิตติรัตน2
62032002541 นางสาวศุทธานันท2 ดอกกุหลาบ
62032002542 นางสาวธนวันต2 สอาดเอี่ยม
62032002543 นางสาวนภาพร มาตํานาน
62032002544 นางสาวอรัญญา ชุมภูวร
62032002545 นางสาวธัญญามาศ กองแก�ว
62032002546 นายธีรพร แฟLมคลองขอม
62032002547 นายวัชระ สุวะไชย
62032002548 นางสาวกมลรัตน2 บัวภิบาล
62032002549 นางสาวยุวันวดี นิมิตรผล
62032002550 นายวิเชียร กลิ่นโพธ์ิกลับ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002551 นายภากร ศุภบูรณ2ศิริ
62032002552 นางสาวณัฐพัชร2 ครสวรรค2
62032002553 นายณัฐพล สาเฉย
62032002554 นางสาวมยุรี พรหมจรรย2
62032002555 นางสาววรรณา ต$างท�วม
62032002556 นางสาววันเพ็ญ คล�ายเงิน
62032002557 นางสาวศิริมล เกาะเกตุ
62032002558 นายพิพัฒน2 เกตุพันธ2
62032002559 นางสาวสุนิสา ทองอ$อน
62032002560 นายไพศาล สมบูรณ2
62032002561 นายเชิดศักด์ิ ธรรมจันทร2
62032002562 นางสุภาพรรณ ช$วยรัตน2
62032002563 นางสาวประภัสสร เผือกผ$อง
62032002564 นางสาวสุทธิดา ช�างนะ
62032002565 นางสาวจิตโสภิณ ตันสงวน
62032002566 นางสาววราภรณ2 ศรีณรงค2
62032002567 นางสาวพรพรรณ โตHะยียา
62032002568 นายชลันธร ก�อมวงศ2
62032002569 นางสาวตะวัน นาคขําพันธุ2
62032002570 นายอธิศกิตต2 ทรัพย2ไพบูลย2
62032002571 นายณัชพล บุญฤทธ์ิ
62032002572 นางสาวสุรีรัตน2 บุตรเล็ก
62032002573 นายพีรพัฒ หวังสุทธ์ิ
62032002574 นายธนกฤต เกลี้ยงแก�ว
62032002575 นางสาวณัฐธิดา ยามช$วง
62032002576 นายไพรัช ครองเดช
62032002577 นางสาววรรณนิภา โวหาร
62032002578 นางสาวบุศราคัม พงคะเชน
62032002579 นางสาวจริยา ฉิมมา
62032002580 นางสาวพิชญดา จงประสิทธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002581 นายทรงภพ นันตะสุคนธ2
62032002582 นายคทาวุธ ก�อนศิลา
62032002583 นางสาวภัทราภรณ2 ใจดี
62032002584 นางสาวน้ําเพ็ชร เอี่ยมสอาด
62032002585 นางสาวอลิษา แช$มช�อย
62032002586 ว$าที่ร�อยตรีหญิงผกามาส นูมหันต2
62032002587 นางสาวประภาศรี ละอองศรี
62032002588 นางสาววนิดา เทพโพธา
62032002589 นางสาววรัญญา คุ�มครอง
62032002590 นางสาวอชิรญา นาคสุก
62032002591 นายวีรชน พูลศรี
62032002592 นายเกริกฤทธ์ิ งามระลึก
62032002593 นางสาวนิตยา กลิ่นกรุ$น
62032002594 นางสาวรติมา พ$วงศิริ
62032002595 นางสาวปภาวรินท2 จันทร2แดง
62032002596 นางสาวปIยนุช ศรีสวย
62032002597 นางสาวภัทรวดี บ$อบัวทอง
62032002598 นางสาวนภัสสร รัฐการ
62032002599 นางสาวปาณิศา ถาวรกุล
62032002600 นางสาวสุธาทิพย2 ขวัญใจกลางดง
62032002601 นางสาวจิรัชยา เปล$งรัตน2
62032002602 นายภานุวัฒน2 ทําศรี
62032002603 นายธนพัฒน2 ฮ$องเฮงเส็ง
62032002604 นางสาวจันทิมา แจ$มจันทร2
62032002605 นายวิวัฒน2 แสนสีแก�ว
62032002606 นางสาวพนิดา แสงพร
62032002607 นายปริญญา ประชาฉาย
62032002608 นายสมชาย ก่ิงแก�ว
62032002609 นายวิทยา บําเรอพักศ2
62032002610 นางสาวจารุวรรณ รอดเชื้อจีน
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002611 นางสาวกนกวรรณ วุฒิจันทร2
62032002612 นายอลงกรณ2 ชูวารี
62032002613 นางสาววิจิตรา ดํารงพันธุ2
62032002614 นายธนกร วงค2ซ่ือ
62032002615 นางสาวสุทธิดา ศรีเพ็ชร
62032002616 นางสาววนิดา มาตรวิจิตร
62032002617 นายสุรสิทธ์ิ กมลพล
62032002618 นางสาวจันทร2นภา ไหวพริบ
62032002619 นางสาววิภารัตน2 สังข2วารี
62032002620 นายวีระยุทธ คณทา
62032002621 นางสาวสุชาดา บุญกูล
62032002622 นายสรวิชญ2 บุญช$วย
62032002623 นายนรุตม2 เกตุปลี
62032002624 นายธีรพงษ2 ผิวขํา
62032002625 นางสาวปIยาภรณ2 พุกพญา
62032002626 นายภูริพัฒน2 สุภาพันธ2วรกุล
62032002627 นางภัทรวรรณ ศิลายศ
62032002628 นางสาวณัชชา เรืองฤทธ์ิ
62032002629 นายไพฑูรย2 พุทธาจารย2
62032002630 นางสาวสุภลักษณ2 งามกลาง
62032002631 นางสาวนฤมล บุญตนาชัย
62032002632 นายเทอดเกียรติ ชุมนุมพร
62032002633 นางสาวสุจิตรา สายพิมพ2
62032002634 นายสิชล ปLองสิน
62032002635 นางสาวอิษฎา เสขะพันธ2
62032002636 นางสาวนันทนา ศิริธรรม
62032002637 นายชญานิน ไก$แก�ว
62032002638 นายพงศกร พรายมี
62032002639 นายจักรภัทร ขันดี
62032002640 นางสาวนัฐพร ชุ$มชื่น
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002641 นายอานนท2 แสงอรุณ
62032002642 นางสาวธนพร ปLอมสิงห2
62032002643 นายยุทธนา คงรัศมี
62032002644 นางสาวภรณ2ประภา เจริญพัฒน2
62032002645 นางสาวณิชาภา โพธ์ิทอง
62032002646 นางสาวสิริรัตน2 ยังย่ิงยง
62032002647 นางสาวศศิธร ทองย�อย
62032002648 นางสาวชนากานต2 ไผ$ทอง
62032002649 นายมุนินทร สุดจันทร2
62032002650 นายศักด์ิศิริชัย งอยภูธรภวัต
62032002651 นายสุทัศน2 วงศ2บัณฑิตย2
62032002652 นางสาวจินต2ศุจี ปานมณี
62032002653 นางสาวสโรชา ช�างยนต2
62032002654 นางสาวภัทรา วุฒิวโรดม
62032002655 นายเสรี เวชอุบล
62032002656 นางสาวโสชญา สิริปIยะสิงห2
62032002657 นางสาวทัศนีย2 ชมภูม่ิง
62032002658 นางสาวกุลนันทน2 เณรานนท2
62032002659 นางสาววัลยา วิบูล
62032002660 นายภานุพงศ2 โอษฐฤทธ์ิ
62032002661 นายสิทธิพร คล�ายเจHก
62032002662 นางสาวจําเรียง อรรถยูร
62032002663 นายธีรยุทธ เอี่ยมสอาด
62032002664 นายทรงวุฒิ อ$อนสําอางค2
62032002665 นางสาวอภิวันท2 ขาวชม
62032002666 นางสาวพรพิมล คุณนุช
62032002667 นางสาวกรกนกพร เจริญพร
62032002668 นางสาวแสงมณี มีสาวงค2
62032002669 นายภัทรพล ง้ิวงาม
62032002670 นางสาวประภัสสร ประเสริฐ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032002671 นางสาวจิราวรรณ เฮงก้ี
62032002672 นางสาวบุญฑิตา นิลมะณี
62032002673 นายกันตภณ คําเอก
62032002674 นายเรวัฒน2 จุมพร
62032002675 นางสาวจิตรตา ชัยเจริญ
62032002676 นายวิชิต ฉิมมณี
62032002677 นางสาวปIยวรรณ ศรีมรกตมงคล
62032002678 นางสาวพรรษา เต็มเป<=ยม
62032002679 นางสาวอรสา สุดทองคง
62032002680 นางสาวรมิดา มินซาและห2
62032002681 นางสาวศุภางค2 คชรินทร2
62032002682 นางสาวทิวาพร มีความสุขดี
62032002683 นางสาวดาราวดี อ$อนทิมวงษ2
62032002684 นายสรายุทธ ดัชชา
62032002685 นางสาววริษฐา ชื่นสว$าง
62032002686 นางสาวณัฐธนวันต2 วิริยธนากุล
62032002687 นางสาวอรวรรณ ศรีอินทร2กฤษ
62032002688 นางสาวพัชรีย2 ศรีรักย้ิม
62032002689 นางสาววัลยา แก�วไซอินทร2
62032002690 นางสาวประภารัตน2 อยู$ดี
62032002691 นางสาวสุพรรษา สมมิตร
62032002692 นายสมชาย ทองม$วง
62032002693 นายภาดา สัมฤทธ์ิ
62032002694 นางเยาวเรศ เกตุรัตน2
62032002695 นางสาววรวรรณ บางม$วงงาม
62032002696 นางสาวธัญญ2ฐิตา กุลรัตน2ธนานนท2
62032002697 นายศรัณย2 เกิดสุข
62032002698 นางสาวกรรณศราง มะกรวัฒนะ
62032002699 นางสาวนัซรีน กูเตะ
62032002700 นางสาวจรัสแสง วงกุฎ
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002701 นายพชร เผ$าจินดา
62032002702 นางสาวภาเกษ ศรีษะเกตุ
62032002703 นางสาวจิรัสยา เภาทอง
62032002704 นางสาวกนกรัตน2 ศุภจินดาวงศ2
62032002705 นางสาวอารีรัตน2 คําแก�ว
62032002706 นางสาวสุธิษา สังขสุขุม
62032002707 นางสาวกนกวรรณ กันภัย
62032002708 นายชัยวัฒน2 จันทร2ย้ิม
62032002709 นางสาวอุทัยวรรณ สายคง
62032002710 นายอารีย2นุวัฒน2 วัฒยุ
62032002711 นางสาวชุติกาญจน2 พุ$มเจริญ
62032002712 นางสาวชลลัดดา สร�อยนวม
62032002713 นางสาวศรีวารี คล�ายแดงคล้ํา
62032002714 นางสาวสุริษา สีเมฆ
62032002715 นางสาวนันทนา วิสุทธิวินิกานนท2
62032002716 นายณัตพงษ2 สิทธิมา
62032002717 นายศรศุธา แคะจู
62032002718 นางสาวสายชล เหมเนียม
62032002719 นางสาวจิราพร จันทร2ประณต
62032002720 นายณัฐกิตต์ิ พัฒนเสถียรกุล
62032002721 นางสาวจีรานัฐ เจริญพัฒน2ไพศาล
62032002722 นางสาวกาญติมา สมศรี
62032002723 นางสาวสุวนันท2 ยางสวย
62032002724 นางสาวรุ$งเรือง ผลคํา
62032002725 นางสาวจินต2จุฑา เจริญสุข
62032002726 นางวันเพ็ญ รูปสูง
62032002727 นางสาวพัชราวรรณ เสียงเพราะ
62032002728 นางสาวพัชริดา พวงทอง
62032002729 นางสาวธิดารัตน2 พรหมมะ
62032002730 นายภัททชาติ จูย้ิม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002731 นางวราลี เย้ืองกราย
62032002732 นายพิษณุ อุทาน
62032002733 นางสาวศิรินกาญจน2 ชีวังกูล
62032002734 นางสาววรรณวิภา เกิดสมจิตต2
62032002735 ว$าที่ร�อยตรีหญิงศุทธินี วงศจันทร2
62032002736 นางสาวพรทิพย2 สุวรรณประทีป
62032002737 นายดวงเด$น โตประดับ
62032002738 นางสาวพรรณรายณ2 ใจแสน
62032002739 นางสาวหทัยพร ศรีสวัสด์ิ
62032002740 นางสาวอาริสา อ$างทอง
62032002741 นางสาวพนิดา สวีเตียม
62032002742 นายสถาพร ฉิมพันธ2
62032002743 นางสาวฉัตรชฎา เอี่ยมสะอาด
62032002744 นายนครินทร2 ชุมพงศ2
62032002745 นางสาวธิดารัตน2 เอี่ยมสง$า
62032002746 นางสาวนฤมล แจ$มจันทร2
62032002747 นางสาวศศิวรรณ โชติกมลพิศุทธ์ิ
62032002748 นายนนทวัฒน2 แซ$ต้ัง
62032002749 นางสาวสุทธิดา ศรีสน
62032002750 นายอารักษ2 ทิพย2รัตน2
62032002751 นางสาวธนิดา เล็กประยูร
62032002752 นายอนุชา นวลวิลัย
62032002753 นางสาวพรทิพย2 เชื้อบุญ
62032002754 นายสมชัย อิฐแก�ว
62032002755 นางสาวสกุลณา ดีชา
62032002756 นางสาวรัตติรส โสดา
62032002757 นางสาวอรวรรณ จันทรนคร
62032002758 นายณัฎฐรพล คล้ําคล�าย
62032002759 นางสาวปริชญา จันที
62032002760 นางสาวหทัยรัตน2 ล้ําเลิศ
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002761 นางสาวรังสิมา โพธิสิทธ์ิ
62032002762 นางสาวเกษศิรินทร2 แตงตุ$น
62032002763 นางสาววิภาดา ดอกไม�ไหว
62032002764 นายสมภพ โพธ์ิทักษิณ
62032002765 นายอภิชิต เขียวมาประเสริฐ
62032002766 นางสาวปาลิดา สุวรรณประเสริฐ
62032002767 นางสาวรุ�งตะวัน พุ$มทับทิม
62032002768 นางสาววิชุดา บุญโต
62032002769 นางสาวพรรณพร ทองคํา
62032002770 นางสาวปลายมาศ คุ�มทรัพย2
62032002771 นางสาววิมลพัฒน2 จํารัสรักษ2
62032002772 นายคณิน นาคอ$อน
62032002773 นางสาวเยาวเรตน2 เทียมเทศ
62032002774 นางสาวธันย2ชนก อ$อนนาเรนทร2
62032002775 นายธีรพล คล�ายเจHก
62032002776 นายสหพล หว$านพืช
62032002777 นายสิรภพ วรย่ิงยงค2
62032002778 นางสาวสุฑารัตน2 กล$อมอําภา
62032002779 นางสาวไพลิน พ่ึงโพธ์ิทอง
62032002780 นายภานุวัฒน2 ตาคํา
62032002781 นายภาสวร จูจินดา
62032002782 นายวัชรักษ2 ประชาบาล
62032002783 นายปภากร อารมย2
62032002784 นายสุรวุฒิ ดาราศรีศักด์ิ
62032002785 นางสาวณิชาทิพย2 ภู$ขํา
62032002786 นางสาวยุพาพัชร2 หลักแหลม
62032002787 นายเพ่ิมศักด์ิ น$วมฉํ่า
62032002788 นายจักรพันธ2 พลอยประดิษฐ
62032002789 นางสาวอริษา แก�วเจริญ
62032002790 นางสาวภาวิณี พู$พวง
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002791 นางสาวฉัตรฑริกา พุฒเจริญ
62032002792 นายนทีธร โชติมณี
62032002793 นายเรวัติ เสือแสง
62032002794 นายภานุวัตร2 เจียมบุญ
62032002795 นายทรงพล ด�วงทอง
62032002796 นางสาวณัฐวิภา คิดดี
62032002797 นางสาวภณิดา หมันมณี
62032002798 นายวิรัตน2 แก�วกํายาน
62032002799 นายสนธยา พูนนาม
62032002800 นางอังคณา วงค2วิลัย
62032002801 นางสาวชัญญา ภู$ระหงษ2
62032002802 นางสาวธรรญธร จินจาคาม
62032002803 นางสาวฟุLงฟLา สุขแสง
62032002804 นางสาวดลนภา คงกระพันธ2
62032002805 นางสาวธัญพรวรัตน2 ไล�ทิม
62032002806 นายชนพัฒน2 จิตรไพศาล
62032002807 นางสาวอรุณี ศรีมาลา
62032002808 นางสาวนฤมล นักฟLอน
62032002809 นางอมรรัตน2 เกตุคง
62032002810 นายสรวิชญ2 สมพร
62032002811 นายปริญญา ขําล�วน
62032002812 นายชัยวุฒิ มุขเสือ
62032002813 นายพิชาติ วิถีคลองคืน
62032002814 นางสาววริศรา มุ$งดี
62032002815 นายชยพล ชูตระกูลธรรม
62032002816 นางสาววลัยลักษณ2 พิมพ2สุวรรณ
62032002817 นายกิตติศักด์ิ หนุนน�อย
62032002818 นายนราธิป วอนเพียร
62032002819 นางสาวศุภรัตน2 เกิดลาภ
62032002820 นายเปรมปรี สีขาว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002821 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิสุวรรณ
62032002822 นายกิตติพงศ2 แก�วตาทิพย2
62032002823 นางสาวอธิชา สมคิด
62032002824 นายศุภเลิศ ทวีโกวิท
62032002825 นายพชรพล ปLอมงาม
62032002826 นายเอกชัย วงษ2ศรีนาค
62032002827 นางสาววรยา จิราธนกูล
62032002828 นางสาวรุจิรา นุ$นสบ
62032002829 นายพเยาว2 แห�วเพ็ชร
62032002830 นางสาวสุนิสา ดอนท�ายเมือง
62032002831 นางสาวจิราวรรณ ชวนวิริยะฉันท2
62032002832 นางสาวทิพย2หทัย สรณตรัย
62032002833 ว$าที่ ร.ต.เอกฐิชัย จันทร2เต็มดวง
62032002834 นายอนุพงษ2 สุริยา
62032002835 นางสาวจุฑามาศ ทองขาว
62032002836 นางสาวชนนิกานต2 แสงหว�า
62032002837 นายวรศักด์ิ มีใหญ$
62032002838 นายรชต สุดเสือ
62032002839 นางสาวอุทุมพร ละเภท
62032002840 นางสาวญาติมา ปOPนวิลัย
62032002841 นางสาวศศิณัฏฐ2 แรงเพ็ชร2
62032002842 นางสาวสุชาวดี บัวทวน
62032002843 นางสาวนิภาภรณ2 รักษา
62032002844 นายอุดม ดาษไธสง
62032002845 นางสาวปริยากร เชิดฉาย
62032002846 นางสาวจุฑามาศ อินภมร
62032002847 นายปารุสก2 บุญมา
62032002848 นางสาวราตรี ทองปรีชา
62032002849 นางสาวเกศินี แซ$เตีย
62032002850 นางสาวนิยะดา ศรีหะบุตร
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002851 นายณัฐพล บุตรทองดี
62032002852 นางสาวนิรชา ผิวจันทร2เลิศ
62032002853 นางสาวศิริขวัญ เสลาหอม
62032002854 นายรุจิภาส จงประสิทธ์ิ
62032002855 นางสาวเกศรินทร2 พิมพ2สระเกษ
62032002856 นางสาวยลวดี สาคร
62032002857 นายชาญชัย แนะแก�ว
62032002858 นายจีระพงศ2 ทองศาสตร2
62032002859 นายนันทสิทธ์ิ นุชเซHาะ
62032002860 นางสาวจุไรรัตน2 รักษี
62032002861 นางสาวอัญชนา อุนะพํานัก
62032002862 นางสาวชลธิชา โนรี
62032002863 นางสาวมณฑิรา การะเกตุ
62032002864 นายอนุรักษ2 สรรเสริญ
62032002865 นางสาวพุทธิมนต2 ชื่นบาล
62032002866 นางสาวกุลวดี อินทร2นะนิสา
62032002867 นายศุภณัฐ เกษมวุฒิธาดา
62032002868 นายธนากร บุญช$วย
62032002869 นายคณนาถ ทิมแตง
62032002870 นางสาววิราวรรณ เสง่ียมงาม
62032002871 นางภูษณิศา บุญทรัพย2
62032002872 นายพีรวัฒน2 สวนสูง
62032002873 นางสาวมธุรส สุคันธภักดี
62032002874 นางสาวสุนิศา ขําวิลัย
62032002875 นางสาวรัตนา แก�วกําแพง
62032002876 นายกฤษณชัย จิรวิวัฒน2ภัทร
62032002877 นางสาวสิรภัทร ศรีครุฑย2
62032002878 นางสาวจิรายุ นิลอ$างทอง
62032002879 นายเกียรติก�อง รังสีเสนีย2พิทักษ2
62032002880 นางสาววรรณวิศา เตียสกุล
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62032002881 นายวัชรพงษ2 จุเฉย
62032002882 นางสาวเยาวเรศ อุชุภาพ
62032002883 นายธนาวุธ ก�านเหลือง
62032002884 นางสาวสุกัญญา คมขํา
62032002885 นางสาวตรินญา แก�วงาม
62032002886 นายธีรพร คุ�นเคย
62032002887 นายสรายุทธ เทพเดชา
62032002888 นางสาวรัชฎาภรณ2 จุนเด็น
62032002889 นางสาวอรทัย วงศ2คํามี
62032002890 นายสถาพร พัวพันธ2
62032002891 นางสาวนฤมล อนุศักด์ิ
62032002892 นายนิรุตต2 ตุ$นสําอางค2
62032002893 นางสาวกนกพร บุญเลี้ยง
62032002894 นางสาววราพร ซังแฟง
62032002895 นายณัฐพล นวลเต็ม
62032002896 นายเขมทัต ต้ังธนะวัฒน2
62032002897 นางสาวคุณากร เหล$ากัง
62032002898 นางสาวคนึงนิจ พราหมน�อย
62032002899 นางสาววิชญาพร ขําล�วน
62032002900 นางสาวปทิตตา บุญยืน
62032002901 นางสาวขนิษฐา ทองย�อย
62032002902 นางสาวมุกรวี เสรีวัฒน2
62032002903 นายนฤพล แซ$ลิ้ม
62032002904 นายสิรภพ พรมสุวรรณ2
62032002905 นายศรายุทธ อุทัยวัฒนะ
62032002906 นางสาวจันทร2ฉาย โม$งเครือ
62032002907 นายชัยพัฒนา หงษ2พานิช
62032002908 นายนัฐฐานันส2 ศรีสุทธิวงค2
62032002909 นางสาวสุชาดา โถสโมสร
62032002910 นางวิระญา ชมเพ็ญ
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002911 นายสุรเชษฐ2 กล$อมศรี
62032002912 นางสาวปรียาภรณ2 โพธิพันธ2
62032002913 นางสาวพจน2ณี มิลินททัต
62032002914 นางสาวพนิดา เก่ียวคุ�มภัย
62032002915 นางสาวอารียา ศรีโสภณ
62032002916 นางสาวปรัษฐานุช ลิ้มแซ$ประเสริฐ
62032002917 นางสาวนิศารัตน2 ตันวัฒนาดําเนิน
62032002918 นายวัชรพงศ2 เพชรชู
62032002919 นางสาวจารุวรรณ สียวน
62032002920 นางสาววรลักษณ2 น�อยสกุล
62032002921 นายนเรศ โพธิสวัสด์ิ
62032002922 นายวัฒนา สดใส
62032002923 นางพัชราภรณ2 คะเชนรัมย2
62032002924 นายกนันท2กุล จุลแสน
62032002925 นายวัชรพล เพ่ิมพูล
62032002926 นางสาวสุรีนา สุขพร�อม
62032002927 นางสาวจรรณาพร ยังกิว
62032002928 นางสาวกัลยา สกุลพานิชชัย
62032002929 นางสาวนิศารัตน2 ชัยมงคล
62032002930 นายจักรพงศ2 โคตรปล�อง
62032002931 นายเกียรติศักด์ิ ใจรังษี
62032002932 นายเฉลิมพร ทองมี
62032002933 นางสาวสุภาพร ปOกษิน
62032002934 นางสาวญาณิศา อึกจอม
62032002935 นายภานุวัฒน2 แผ$ประเสริฐ
62032002936 นางสายบัว วงศ2ประชุม
62032002937 นายโชคชัย สังข2เจริญ
62032002938 นางสาวอังคณา จันทรโชติ
62032002939 นางสาวอังคณา รวมทรัพย2
62032002940 นางสาวจิณณพัต พานแก�ว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002941 นายสุวิชชา ถํ้าโคนทอง
62032002942 นางสาวอัจฉรา ปุยทอง
62032002943 นางสาวสุกัญญา บุญชู
62032002944 นายขวัญชัย ศรีสุกดี
62032002945 นายปIยวัตน2 ไพรพล
62032002946 นางสาวสรินนา ชนูดหอม
62032002947 นายศุภชัย แก�วปูUวัด
62032002948 นายสําราญ มณีนัย
62032002949 นางสาวชุติมา อรุณราช
62032002950 นางสาวสุดารัตน2 สวัสดี
62032002951 นางสาวเบญจมาศ โพธ์ิเต็ง
62032002952 นางสาววีรญา สังข2ดนตรี
62032002953 นางสาวสิริอัมพรรณ บรรดาศักด์ิ
62032002954 นายปOณณทัต รุนนุช
62032002955 นางสาวระพีพัฒน2 เผ$าภู$
62032002956 นายเจษฎา ลมมา
62032002957 นางสาวศิริมาศ ศรีอ$อน
62032002958 นายนิมิตร จันทร2หอม
62032002959 นายสุวัฒน2ชัย ปุจฉาการ
62032002960 นางสาวสาวิตรี ม$วงศิริ
62032002961 นางสาวจารุพรรณ งามประเสริฐ
62032002962 นางสาวนภสร รัชฎานนท2
62032002963 นางสาวนันทนา ทั่งทอง
62032002964 นางสาวอรวรรณ เรือนจันทร2
62032002965 นางสาวชนิกานต2 กันสา
62032002966 นางสาวปวรวรรธ2ณ สกุลหลิม
62032002967 นางสาวธิติกาญจน2 พูสมจิตต2
62032002968 นางสาวกัญญาณัฐ น$วมนารี
62032002969 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนไวย2
62032002970 นายธีราชัย แก�วพูน
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032002971 นางสาวนิชาภา เกิดพิพัฒน2
62032002972 นายภาสกร มีนาค
62032002973 นางสาวณัฐริกรานต2 นักเพียร
62032002974 นางสาวธีระณุตย2 ย่ิงคุ�ม
62032002975 นางสาวรมิดา วิชูปถัมภ2
62032002976 นายก�องเกียรติ บุญกาวิน
62032002977 นายวิชัย พุกภูษา
62032002978 นางสาวภัชราภรณ2 เสริมศรี
62032002979 นายอภิชาติ ฤทธิศร
62032002980 นายปราชญ2นคร ตรีเพชรสุรการณ2
62032002981 นางสาววิลาวัลย2 แซ$กอ
62032002982 นางสาวศุภัชญา กลั่นสวน
62032002983 นายวีรยุทธ นาถสําโรง
62032002984 นางสาววรัทยา จันทร2สน
62032002985 นางสาวสุมณฑา เป<=ยมพอดี
62032002986 นายกรกฤช แสนประสิทธ์ิ
62032002987 นายพศวัต ถาทะวงษ2
62032002988 นางบุษรัตน2 จันทรรัตน2
62032002989 นางสาวธัญญรัตน2 มีจิต
62032002990 นายสมพงษ2 ร$มโพรีย2
62032002991 นางสาวณัฐญา สิริเวชชะพันธ2
62032002992 นายอังคาร พราหมณ2น�อย
62032002993 นายมณฑล วงษ2คงคํา
62032002994 นางสาวเบญจมาศ ผุงมงคลชัย
62032002995 นายศิลา กล่ําผ$อง
62032002996 นายศิลปRชัย จ�อยเจริญ
62032002997 นางสาวศริตา เพียรมาก
62032002998 นายศุภชัย อ$อนแช$ม
62032002999 นางสาวอริศรา ศรีศร
62032003000 นายอนุกูล พลอยงาม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003001 นางสาวชุติมา อุดมสิน
62032003002 นางสาวศศิวิมล พวงทอง
62032003003 นายธนกฤษ บุญยเลขา
62032003004 นายอัครเดช สุพะลัม
62032003005 นายสุรวิทย2 สุวรรณหงษ2
62032003006 นางสาวปารีณา สุภากรเดช
62032003007 นายสาโรช กระตุดนาค
62032003008 นางกมลฤดี ชีพเป]นสุข
62032003009 นายรณชัย ทองโชติ
62032003010 นางสาวชนากานต2 เสือศิริ
62032003011 นางสาวพรสุดา กลิ่นหอม
62032003012 นายทวีศักด์ิ เชยกลิ่น
62032003013 นายนพกร ล$องลม
62032003014 นายวัชรพงษ2 ประจวบวัน
62032003015 นายพันธวัช ซ่ือสัตย2
62032003016 นางสาวปริยา สุดจา
62032003017 นางสาวจุไรรัตน2 คชชู
62032003018 นางสาวเอื้อมเดือน แข$งขัน
62032003019 นางสาวนาตยา ศรีภุมมา
62032003020 นางสาวณัฐธิดา โสทะรักษ2
62032003021 นางสาวณัฐชา กุมรัมย2
62032003022 นายชุมพล ม่ันสุข
62032003023 นายสาธิต ศรีประถม
62032003024 นางสาววรรณิษา แก�วด$านจาก
62032003025 นางสาวอรอินทุ2 อยู$ทน
62032003026 นางธนิตานันท2 เฟY=องฟู
62032003027 นายวัชรากร จันทร2ประเสริฐ
62032003028 นางสาววราภรณ2 โหตรภวานนท2
62032003029 นางสาวภูธิตา มะลิซ�อน
62032003030 นายยศกร จักรแก�ว
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003031 นางสาวเปรมมิกา ขุนพินิจ
62032003032 นางสาวจันจิรา ศรีภุมมา
62032003033 นายธนดล เกษตรังกูร
62032003034 นางสาวสุภาวดี มณีดํา
62032003035 นางสาวยุภาวดี แอบอิง
62032003036 นางสาวปารวัณ สุขเสน$ห2
62032003037 นางสาวปริญญาภรณ2 พุทธรักษา
62032003038 นางสาวณกานดา คล�ายทิพย2
62032003039 นางสาวพัชนิดา โพธ์ิแก�ว
62032003040 นายอัศม2เดช ทองย่ิง
62032003041 นางสาวนันทกาญจน2 สังข2ทอง
62032003042 นางสาวศิริพร ศิริลักษณ2
62032003043 นางสาวดารารัตน2 คําโพธ์ิ
62032003044 นายทรงวุฒิ หอมจันทร2
62032003045 นางสาวน้ําฝน เรือนใจหม้ัน
62032003046 นางสาวอัญชลี เป<ยแก�ว
62032003047 นางสาวนริศรา คงศรี
62032003048 นางสาวภาณุมาศ แต$แดงเพชร
62032003049 นายปIยวิทย2 นิลภูมิ
62032003050 นางสาวเพ็ญนภา เทียบปOด
62032003051 นางสาวจุฑามาศ บัวเกิด
62032003052 นางสาวสิรภัทร ตัณฑะเตมีย2
62032003053 นางสาวยุพาภรณ2 หอมชื่น
62032003054 นายดนัย สืบตระกูล
62032003055 นางทิพย2รัตน2 ไพบูรณ2
62032003056 นางสาวเบญจมาศ อินธิพัน
62032003057 นางสิรินดา บ�านกล�วย
62032003058 นายเชาวลิต โพธ์ิงาม
62032003059 นางสาวกัณฐิกา ศักดาเดชฤทธ์ิ
62032003060 นางสาวกัญตนา ลูกเสือ
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62032003061 นางสาวสกุลรัตน2 ดาวเรือง
62032003062 นางสาวธัญธิตา แก�วกัญหา
62032003063 นายศิริวัฒน2 พูลทั่วญาติ
62032003064 นายธนากร เกตุคํา
62032003065 นางสาววนิดา เอกปOดชา
62032003066 นางสาวพัชรา แตงโม
62032003067 นางสาวสุพิชฌาย2 วิเศษสิงห2
62032003068 นางสาวอภิญญา ช$อสอึก
62032003069 นายณรงค2ฤทธ์ิ สังข2เพ็ง
62032003070 นางสาวศิริลักษณ2 นาคเนื้อนิ่ม
62032003071 นางสาวสุภาพร ทองนาค
62032003072 นายสมพงษ2 ไพรดีพะเนา
62032003073 นางสาวพิมพ2ประกา สว$างศรี
62032003074 นางสาวนัดดา พระนิมิตร
62032003075 นางสาวแสงตะวัน อินทร2มณี
62032003076 นายวันเฉลิม จันทร2ดาสุด
62032003077 นายอนุชา หม่ืนโคต
62032003078 นายภาติยะ สีมาพานิช
62032003079 นางวริศรา นพเก�า
62032003080 นางสาวศิริวรรณ ว$องไวเกรียงไกร
62032003081 นางสาวนฤมล อินทะนา
62032003082 นายทําเนียบ เกตุตรีกร
62032003083 นางสาวกัญญาวีร2 บุญพิทักษ2
62032003084 นางสาวธิดารัตน2 หอมเมือง
62032003085 นายทนงศักด์ิ คงประจํา
62032003086 นางสาวฐิตาภา รอดรัตน2
62032003087 นางสาวสิริวรรณ สีเมฆ
62032003088 นายณัฐนนท2 เอ็งสุวรรณ2
62032003089 นางสาวญาณิกา บุญเลิศ
62032003090 นางสาวนูฟารีลา อาแว
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62032003091 นายอารักษ2 เสือปUา
62032003092 นางสาวสาวิตรี สุขเจริญ
62032003093 นางสาวอาภาภรณ2 สื่อสุวรรณธนา
62032003094 นายหฤษฎ2 สุริยาวงษ2
62032003095 นางสาวเกษร รอดแสง
62032003096 นายวัชรพล ถ่ินวัฒนากูล
62032003097 นางสาวรัตนา ชัยโชต
62032003098 นางสาวนิรมล พ$วงตรง
62032003099 นางสาวธิดารัตน2 อรรถสิทธ์ิ
62032003100 นางสาวกรนิกา อาจเครือ
62032003101 นางสาววรวีร2 แย�มประโคน
62032003102 นางสาววาสนา แสงเขียว
62032003103 นางสาวศิลาวัลย2 พลับใหญ$
62032003104 นายไกรฤกษ2 จันทร2ปฐม
62032003105 นางสาวสาลินี พุกประเสริฐ
62032003106 นางสาวทิพาพร ธรรมจง
62032003107 นางสาวณัฐธิดา ปลาบู$ทอง
62032003108 นางสาวอินทิรา จีนาภักด์ิ
62032003109 นางสาวศศิมาภรณ2 รอดอินทร2
62032003110 นายวรากร เพ็งจันทร2
62032003111 นายธนภาค ฟุLงเฟY=อง
62032003112 นางสาวศิรินดา เชิดฉาย
62032003113 นายอมรเทพ มาปุก
62032003114 จ$าอากาศเอกวุฒิชัย ฉิมวัย
62032003115 นายอธิวัฒน2 จานทอง
62032003116 นายสมบัติ ทรัพย2เสริม
62032003117 นายนัทธพงศ2 สุขพันธ2
62032003118 นายศุภวิชญ2 รักสวัสด์ิ
62032003119 นายศรายุธ โสภิพันธ2
62032003120 นางสาวณัฏฐ2นรี มิตรดี
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003121 นางสาวศิริพร สุชีวผลิน
62032003122 นายนิวัติ ตันสมศักด์ิ
62032003123 นางสาวกชพร เนตรประไพ
62032003124 นางสาวชัชฎาภรณ2 ม่ันใจ
62032003125 นายชวนินทร2 แพรอัตร2
62032003126 นางสาวพฤกษาชาติ โฆษิตชัยยงค2
62032003127 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีฤทธ์ิ
62032003128 นายกฤษรินทร2 นวมอําพันธ2
62032003129 นางสาวกัญชลิดา เฉลิมไทย
62032003130 นายบัณฑิต ปานเพชร
62032003131 นางสาวนรินทร2สิรี ไทยเอื้อ
62032003132 นายวิรัช กรจินดา
62032003133 นายอิศรา สารีวงศ2
62032003134 นางสาวแพรววนิต ชูพินิจสกุลวงค2
62032003135 นายอานนท2 วังมะนาว
62032003136 นางสาวสุชานันท2 บุญล้ํา
62032003137 นางสาวอภิญญา ม่ันคง
62032003138 นายทินภัทร ตันติสุขารมย2
62032003139 นางสาวเนาวลักษณ2 แสงทอง
62032003140 นางสาวสุรัตนา ใจซ่ือ
62032003141 นางสาวเสาวนีย2 จันทร2สุข
62032003142 นายศิวกร ดํารงค2สกุล
62032003143 นายอานนท2 เจนคุรุกิจ
62032003144 นางวิชุดา วิโรจน2วัฒนกุล
62032003145 นายธีรพจน2 สงวนรักษา
62032003146 นายสุวัฒน2 สมสกุล
62032003147 นายศุภฤกษ2 โชติเรืองนภา
62032003148 นางสาววิยดา วาระดี
62032003149 นางสาวอารียา ชูสําราญ
62032003150 นางสาวพิจิตรา กิจติสร
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003151 นายสมโภชน2 มาสขาว
62032003152 นางสาววโรชา อยู$เจริญ
62032003153 นางสาวสุจิตรา เฮียะเครือ
62032003154 นางสาวบงกชมาศ สิทธิโสภา
62032003155 นางสาวอภิชญา ดีเลิศ
62032003156 นายศักด์ิกริยา อับดุลรอศักด์ิ
62032003157 นางสาวช$อทิพย2 โพธ์ิพันธุ2
62032003158 นางสาวณัฐรดา พรหมพินิจ
62032003159 นางสาวบุษยมาศ รักสาย
62032003160 นางสาวปาลิตา อดุลยธรรม
62032003161 นางสาวละอองดาว เกิดมณี
62032003162 นายธีรทัศน2 ดําเนินคุณากร
62032003163 นายพิทยา วิเวกจิตร
62032003164 นางสาวเบญจวรรณ นาคแท�
62032003165 นางสาววริสรา จิตต2จรรยา
62032003166 นางสาวดุจดาวใจ กิจเดช
62032003167 นางสาวหริณโรจน2 กลิ่นเล็ก
62032003168 นายชัยวัฒน2 แก�วชารี
62032003169 นางสาวกชกร พุ$มนิล
62032003170 นายชลธิศ ทองทา
62032003171 นายชูวงศ2 วงศ2ชู
62032003172 นายธนโชติ ชมเพ็ญ
62032003173 นายวัชรกร ทะนะ
62032003174 นางสาวสุนิสา พวงผกา
62032003175 นายวราวุฒิ หนูเริก
62032003176 นางสาววรรณพร ขํานวนทอง
62032003177 นายยุทธนา ยะนิล
62032003178 นางสาวภัทรวดี ธรรมโกศล
62032003179 นางสาวกชพร วานิชธนากุล
62032003180 นางสาวสรัณรัตน2 ทองแสง
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003181 นางสาวชฎาพร ศรีทาวงษ2
62032003182 นายธัชชัยนนท2 เหมทานนท2
62032003183 นางสาวนาตยา ทองบุญ
62032003184 นางสาวพิรญาพัฒน2 อิสสระกุล
62032003185 นางสาวภัทธิรา ธีระพิบูลย2
62032003186 นางสาวกาญจนา หนูหุ$น
62032003187 นางสาววิกานดา เซ่ียงหลิว
62032003188 นายอาทิตย2 ฉัตรสุวรรณ2
62032003189 นางสาววันวิสา บัวทอง
62032003190 นางสาวสุนิษา สาลาสุตา
62032003191 นางสาวยูถิกา ชูทาน
62032003192 นางสาวชฎาพร บุญประเสริฐ
62032003193 นางสาวนภัทร เจริญสุข
62032003194 นางสาวกุลสตรี ใจซ่ือ
62032003195 นายอนุสรณ2 คงสวัสด์ิ
62032003196 นางสาวสุพัตรา วัดแก�ว
62032003197 นายเสกสรร จันทรเสนา
62032003198 นางสาวพรพิมล คล�อยเต็ม
62032003199 นายณัฐภัทร ไทยประไพสาร
62032003200 นางสาวพาฝOน อังกินันทน2
62032003201 นายสุรชัย ชิดเอื้อ
62032003202 นางสาววนัสนันท2 ลิลา
62032003203 นายสุพจน2 ลีล�อม
62032003204 นางสาวปOทมา ดีเอี่ยม
62032003205 นายวีระพงษ2 อินสาคํา
62032003206 นางสาวชานิการ2 วงษ2สุนทร
62032003207 นางสาวสุบังอร สังข2แก�ว
62032003208 นางสาวกษมาพร น�อยชูชื่น
62032003209 นางสาวสุวรรณา บุญรักษ2
62032003210 นางสาวดาว เตชนิตยธรรม
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003211 นางสาวสิริมน พิสูจน2
62032003212 นางสาวฐิติรัตน2 ประดับไทย
62032003213 นางสาวรัศมี มีสาวงค2
62032003214 นางสาวกาญจนา นิ่มนวล
62032003215 นางสาวพรพรรณ เกิดทรัพย2
62032003216 นางสาวน้ําทิพย2 โพธ์ิแก�ว
62032003217 นายวัชรพงศ2 ฉํ่าทรัพย2
62032003218 นายเสมอเทพ แจ$มยวง
62032003219 นางสาวกนกวรรณ ศรนรินทร2
62032003220 นางสาวนิศานาถ หอมฟุLง
62032003221 นายอัศวเดช พิมรอยแก�ว
62032003222 นายพลวัฒน2 อยู$เสือ
62032003223 นางสาวจุรีรัตน2 เดชวัน
62032003224 นายสุวัฒน2 โพดพลัด
62032003225 นางสาวศิริกัญญา บุญเพ่ิมลาภ
62032003226 นางสาวเบ็ญทิชา ขันแก�ว
62032003227 นางสาววาสิตา อมประนาม
62032003228 นางอัจสุดา รักนุ$น
62032003229 นางหทัยวรรณ พูสุวรรณ
62032003230 นางสาวอาภาภรณ2 สิงหะ
62032003231 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิทอง
62032003232 นางสาวลําดวน วรรณโชติ
62032003233 นางสาววิภา ศิริรัตน2
62032003234 นายภานุวัฒน2 หว$านพืช
62032003235 นางสาวจุฑามาศ สกุลมา
62032003236 นางสาวอังคณา ฟุLงสุคนธ2
62032003237 นายจักรพงศ2 ดีเรือง
62032003238 นางสาวกมลทิพย2 กอวิเศษชัย
62032003239 นายประวัณวิทย2 เหลื่อมพล
62032003240 นายกิตติศักด์ิ สังขนันท2
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003241 นายณัฐพล ประสมศิลปR
62032003242 นายชนมภูมิ ยศกรธนสาร
62032003243 นายพงษ2อนันต2 เย็นวังตะโก
62032003244 นายอรรถพล ผ$องแผ�ว
62032003245 นางสาวศิริวรรณ รอดสําราญ
62032003246 นายธนาธิป สารวัน
62032003247 นางสาวอัญชนา พูลน�อย
62032003248 นางสาวจิรารัตน2 กัณหานุ
62032003249 นางสาวศิริประภา คงสุวรรณ
62032003250 นางสาววินนตา สมาทอง
62032003251 นางสาวนันทิยา สมรวมจิตต2
62032003252 นางสาวนิตยา สว$างอัตถากอน
62032003253 นางสาวศศิธร บุญเจริญ
62032003254 นางสาวชีวรัตน2 ขุนทอง
62032003255 นางสาวชนิกา ชุติจิตวิทยา
62032003256 นายรัฐเขตต2 ผาณิตมาส
62032003257 นางสาวเพียงพิม บัวครื้น
62032003258 นางสาวนพมาศ เกตุรักษา
62032003259 นางสาวจิตต2วัฒนา บุตรดี
62032003260 นางสาวอาริยา เหลืองดี
62032003261 นางสาวแก�วกาญจน2 พิมพ2เพ้ียน
62032003262 นายนราธิป กุ�ยเกล็ด
62032003263 นางสาวนิตยา เปรียบปราง
62032003264 นายสันติ มณพลับ
62032003265 นางสาวพรทิพย2 เอี่ยมกลัด
62032003266 นางสาวธรรมรัตน2 กรานชง
62032003267 นางสาวทิวากร สอนแก�ว
62032003268 นายอภิรักษ2 เกษศรี
62032003269 นางสาวสุชาวลี พูนเนียม
62032003270 นายเอกกมล กู�อัจฉริยกุล
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                     ช่ือ - นามสกุล
62032003271 นายณัฐพล โตทับ
62032003272 นางสาวภัทรวรรณ พุ$มไพบูรณ2
62032003273 นางสาวกัญญาภัทร สาลี
62032003274 นางสาวมาริษา มากมี
62032003275 นางสาวปIยธิดา เมืองดํารงค2
62032003276 นางสาวบุษรา กลิ่นแก�ว
62032003277 นายพิสิฐ คงแคล�ว
62032003278 นายตวงสิทธ์ิ สวยสะอาด
62032003279 สิบเอกเอกพงศ2 บุระมาน
62032003280 นายย่ิงศักด์ิ ธีระวัฒน2
62032003281 นายปองคุณ ชุมแก�ว
62032003282 นางสาวสุนิษา พันธุเวช
62032003283 นางสาวอารมณ2 สุขกรม
62032003284 นายธนา ศรณาราย
62032003285 นางสาวสุนิตา จีนธู
62032003286 นายนะเรศ พร�อมอุดม
62032003287 นางสาวสุกานดา หมอยาดี
62032003288 นางสาวสุกัญญา สีหาเสนา
62032003289 นางสาวธีรดา เทวบิน
62032003290 นายภาคิน กลิ่นอ$อน
62032003291 นางสาวพชรวร เพลงปาน
62032003292 นางสาวกัญญารัตน2 กลั่นแฮม
62032003293 นางสาวแก�วกาญจน2 มงคลทอง
62032003294 นางสาววิภาฎา ดีเลิศ
62032003295 นายณัฐพล บุตรจันทร2
62032003296 นายสรกฤช ธนันโภคิน
62032003297 นายพีระพล ศรีจันทร2งาม
62032003298 นางศศิวรรณ น้ําพลอย
62032003299 นางสาวณัฐนันท2 แสงอรุณ
62032003300 นางสาวลัดดา กิจเจริญ
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62032003301 นางสาวศุภมาส เณรบางแก�ว
62032003302 นายธนายุทธ แตงพันธ2
62032003303 นายวิระยุทธ เสียงเพราะ
62032003304 นายพัชระ พูลกลิ่น
62032003305 นายศรัณยพงศ2 สุญาณวนิชกุล
62032003306 นางสาวณัฐมล ทองหม่ันใจ
62032003307 นางสาวแอม ไหลงาม
62032003308 นางสาวปOทมา สิทธิวิชัย
62032003309 นางสาววรารัตน2 อุดมนาค
62032003310 นายชินดนัย สมหวัง
62032003311 นายภักดี สังข2สินธุ2
62032003312 นายอติชาต โลกถวิล
62032003313 นางสาวกนกภรณ2 คําดี
62032003314 นายสิริพัชร ทองดีวงษ2
62032003315 นางสาวสุธินี กิจพล
62032003316 นางสาวพรสวรรค2 รอดคลองตัน
62032003317 นายนภดล เที่ยงตรง
62032003318 นางสาววริศราภรณ2 กฤษณเศรณีย2
62032003319 นางจุฑารัตน2 นะทเวสน2
62032003320 นางสาวอารี เจริญผล
62032003321 นางสาวบุศรินทร2 โรยภิรมย2
62032003322 นางสาวทิวาพร สวัสดี
62032003323 นางสาวสาวิตรี กลิ่นเสือ
62032003324 นางสาวธิดารัตน2 วงษ2วาน
62032003325 นางสาวสุรีย2 นามทอง
62032003326 นางสาวเพ็ญนภา ชูอินทร2
62032003327 นายภาคภูมิ วงศ2สมบูรณ2
62032003328 นางสาวเสาวณิต ขุนพลพิทักษ2
62032003329 นายปฏิภาณ จันทร2แจ�ง
62032003330 นายสุทธิพงค2 แจ$มดวง

หน�า 111 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032003331 นางสาวณัฐิกา ปI=นทอง
62032003332 นายพลวัฒน2 แก�วเนตร
62032003333 นายอาชวิน ภู$ระหงษ2
62032003334 นางสาวน�องหนึ่ง ประทุมแก�ว
62032003335 นางสาวศิริลักษณ2 นุ$มเนียม
62032003336 นายสามารถ เพ่ิมวัฒนา
62032003337 นายไพโรจน2 ชูศิริ
62032003338 นายเฉลิมชาติ ภูแด$น
62032003339 นางสาวณัฏฐ2นรี ทองรุ$ง
62032003340 นายมารุต สมใจ
62032003341 นางสาวเจนจิรา พราหมณ2ชื่น
62032003342 นายพีระพงศ2 แขกเพ็ง
62032003343 นางสาวอลิสา ศรีมุกด์ิ
62032003344 นางสาวจิรญา หวังพงษ2
62032003345 นางสาวน้ําฝน กิตติธรรมการณ2
62032003346 นางสาวชุลีพร บุญจันทร2
62032003347 นางสาวอรรฆพร เที่ยงธรรม
62032003348 นางสาวจิรัชญา บัวขยาย
62032003349 นายธาดา พักเขียว
62032003350 นายเจนณรงค2 นาคะ
62032003351 นายสมพล จําปาทอง
62032003352 นางสาวพัชรา ใจปราณี
62032003353 นางสาววัชราวลี กองสาร2
62032003354 นายอดิศร อินทร2พยุง
62032003355 นางสาวอนุศรา ท�าวสุวรรณ2
62032003356 นางสาวอุษา ชูทรัพย2
62032003357 นางสาวสรรทวรรธ สุนทรมหาลาภ
62032003358 นางสาวอัจฉราภรณ2 พรหมเงิน
62032003359 นางสาวยุพา จงศิริ
62032003360 นายวุฒิพงษ2 ฐาปนาพงษ2

หน�า 112 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032003361 นางสาวอนุนิดา จุลเจิมศักด์ิ
62032003362 นางสาวอิสรีย2รัช ภูกิจวรนันต2
62032003363 นายชาคริต พิทยานนท2
62032003364 นางสาวจันทิมา กิมใช$ย�ง
62032003365 นางสาวสุวนันท2 ศิลศร
62032003366 นางสาววราภรณ2 บุตรสิงห2
62032003367 นางสาวสุวพัชร เกษสยม
62032003368 นายสายชล ศรีสันต2
62032003369 นางสาวอนุสรา งามทรัพย2
62032003370 นายชลิต จินดากูลย2
62032003371 นายณัฐ เปรียบปราง
62032003372 นางสาวสุชาดา ศรีมา
62032003373 นางสาวยุวดี นันทะบุตร
62032003374 นายวิชญะ คําหงษ2
62032003375 นายณธกร สายทินกร
62032003376 นางสาวสิริวิมล เกิดทวีพันธ2
62032003377 นายธีรศักด์ิ ศรีคํา
62032003378 นายสุวิทย2 สุภโรจนีย2
62032003379 นางสาวสิริกาญจน2 สืบเสาะ
62032003380 นายชนะ ศิริรัตน2
62032003381 นายภัทรภณ แปLนทองดี
62032003382 นางสาวสลักจิต พุทธา
62032003383 นางสาวมัชฌิมา แสงเนียม
62032003384 นางสาวสุวรรณา จันทหอม
62032003385 นางสาวสิริกัญญ2 ฆารโสภณ
62032003386 นางสาวอโณทัย ใจเย็น
62032003387 นางลภัสรดา ศรณาราย
62032003388 นางสาวชนิดา หงษ2พงษ2
62032003389 นางสาวสุธินี ม่ังค่ัง
62032003390 นายธีรพันธ2 ดวงมรกต

หน�า 113 จาก 114            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                     ช่ือ - นามสกุล
62032003391 นายสิทธิพงษ2 รัตนเลิศ

จํานวน 3,391 ราย

หน�า 114 จาก 114            


