
เลขประจําตัวสอบ
62042000001 นายศรัณยกฤษฏ์ิ โพธิเนตร
62042000002 นายภูวดล สุขสวัสด์ิ
62042000003 นางสาวยุภาวรรณ แสนคําวงค
62042000004 นายศราวุธ อุดหลุน
62042000005 นางสาวเจนจิรา บุญเกิด
62042000006 นายปณวัฒน มีรส
62042000007 นางสาวป1ทมวรรณ คํามาก
62042000008 นางสาวธาริณี จําได5
62042000009 นางสาวณปภัช เมธิโยธิน
62042000010 นายศราวุธ เหมือนเพชร
62042000011 นางสาวสุพัตรา ยังประยูร
62042000012 นายธนากร บุญเจริญ
62042000013 นางสาวป1ญจรัตน พันบุญ
62042000014 นางสาวสุภาภรณ ใจคง
62042000015 นางสาวธิดารัตน อัครพัฒน
62042000016 นายธนบดินทร พนมชัย
62042000017 นายจตุพร สินธุชัย
62042000018 นายณัฐธกร พินโย
62042000019 นางสาววรรณลิษา กากะนิก
62042000020 นางสาวดวงกมล บุญเสท
62042000021 นายศุภสวัสด์ิ แก5วอุดร
62042000022 นางสาวสิริกัญญา เลิศล้ํา
62042000023 นายศุภชัย ขันธพัฒน
62042000024 นายฉัตรชัย อู>วิเชียร
62042000025 นางสาวจันจิรา ณรงคประดิษฐ
62042000026 นางสาวบุษบา ถาโคตร
62042000027 นายธวัชชัย ฉุยฉาย
62042000028 นางสาวปรียานุช วงศที
62042000029 นายศิริศักด์ิ สุขทวี
62042000030 นายศุภวิชญ ฟ1กโต

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ ฉะเชิงเทรา
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หน5า 1 จาก 92             



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000031 นายนัฐติ จันทรไทย
62042000032 นายปฏิพล บุญเผือก
62042000033 นางสาวสุภิญญา พากเพียร
62042000034 นายวิเศษ กรดแก5ว
62042000035 นายจักรพันธ แนนสินธุ
62042000036 นายชาติชาย นกอยู>
62042000037 นางสาวรสสุคนธ รุ>งเจริญ
62042000038 นางสาวนริศรา สมอยู>
62042000039 นายศุภกฤต หอยสังข
62042000040 นางสาวสุดารัตน พ5นภัย
62042000041 นางสาวธวัลรัตน บุญมาเลิศ
62042000042 นางสาวชญานุช พุทธรักษ
62042000043 นางสาวเมตตา พูลเสริม
62042000044 นางสาวอรอุมา หนองหงอก
62042000045 นายนันทพงศ นนทภา
62042000046 นายนฤดล สุขเรือง
62042000047 นางสาวปริธสัฑชา ธนฐนวกชภรณ
62042000048 นายณัฐวุฒิ ทวีสุข
62042000049 นางสาววราภรณ รังศิริ
62042000050 นางสาวศิริกัญญา ติดวงษา
62042000051 นางสาวณัฐนรี ฟุDงขจร
62042000052 นางสาวญานี คงมีสิทธ์ิ
62042000053 นางสาวสานิญา ภูเท็ง
62042000054 นายสมชาย เชื้อเดช
62042000055 ว>าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี หมัดละ
62042000056 นางสาวสุดารัตน มังคละศิริ
62042000057 นายเอกศักด์ิ เพชรพรหม
62042000058 นายกิตติศักด์ิ ทองทรวง
62042000059 นายพิเชษฐ มะพลับทอง
62042000060 นายเดโชพล โล>หแจ>ม
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62042000061 นางสาวอุ>นเรือน โพธ์ิขํา
62042000062 นายตุลา วรรณกูล
62042000063 นางสาวพิมพิศา ปทุมานนท
62042000064 นางสาวชลินทิพย ขออินกลาง
62042000065 นายสมคิด พันธสอาจ
62042000066 ว>าที่รทสมชาย เตียนขุนทด
62042000067 นายมนัสวิน ปDอมจัตุรัส
62042000068 นายณฐวัฒน ฐิติคุณภักดีเลิศ
62042000069 นายสราวุธ ช>วยเอี่ยม
62042000070 นางสาวณิชากร เนื้อนิ่ม
62042000071 นางสาวรัตนา วาปH
62042000072 นายรังสัน อยู>กล่ํา
62042000073 นายจักรกฤษณ ดัดถุยาวัตร
62042000074 นายศักดา อรรถาเวช
62042000075 นายเกรียงไกร จิตมณีธรรม
62042000076 นางสาวดรุณี ปIJนแก5ว
62042000077 นางสาวปIยธิดา สิงหสุขศรี
62042000078 นายสืบพงศ อโนมาศ
62042000079 นายนําพล สํารวย
62042000080 นางสาวศิริรัตน สินเซ5า
62042000081 นางสาวรุ>งเพชร ถาวร
62042000082 นางสาวนาริน รอดแก5ว
62042000083 นางสาวภัทชาภร วงษเงิน
62042000084 นางสาวทิพวรรณ พิมพิสัย
62042000085 นายสุรศักด์ิ ศึกศิริ
62042000086 นายอภิสิทธ์ิ ภู>พูลเพียน
62042000087 นางสาวเด>นนภา หนูสี
62042000088 นางสาววิไล บัววิเชียร
62042000089 นายสุรสิทธ์ิ พรหมมารักษา
62042000090 นายฉัตรมงคล รักษาทรัพย

หน5า 3 จาก 92             



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000091 นางสาวพิมพลภัส ช>วงจันทร
62042000092 นายอรรนพ ทองมี
62042000093 นายวีรศักด์ิ ประชุมพล
62042000094 นายทักษดนัย โกษาวัง
62042000095 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ
62042000096 นางสาวภัคจิรา พันธุเพ็ชร
62042000097 นางสาวฐิติมา สุทธิธารสมบัติ
62042000098 นางสาวนันทภรณ เทพจันทร
62042000099 นางสาวนุชนาถ เนาวศรี
62042000100 นางสาวสุชาดา ศรีสอาด
62042000101 นางสาวธนิชา ลิวไธสง
62042000102 นางสาวลัดดาวัลย ชูจิตร
62042000103 นายธวัชชัย ธวัชอ>อน
62042000104 นายศุภิวัฒน ดีเจริญ
62042000105 นางสาวอรวรรณ เตียวโปD
62042000106 นางสาวกาญจนา ทองหวาน
62042000107 นายภูวนัย นาคเงินทอง
62042000108 นายสหรัฐ ทองคํา
62042000109 นางสาวทัศนีย ทองนาค
62042000110 นางสาวแจ>มจันทร แสนลําภา
62042000111 นายวิชัย รักสาตร
62042000112 นายอนันตชัย นวลศรี
62042000113 นางสาวจิราวดี ยอดนิล
62042000114 นางสาววิลาสินี สอนโพนงาม
62042000115 นางสาวภุมรินทร บาลี
62042000116 นางสาวประภาภรณ ธรรมชาติ
62042000117 นางสาวณัฐฐินันท แท>นนอก
62042000118 นางสาวสุกฤตา พรมดวง
62042000119 นางสาวจินตหรา จันทแพทย
62042000120 นางสาวเยาวเรศ ยอดย่ิง
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62042000121 นางสาวพัชรินทร ม่ังค่ัง
62042000122 นางสาวยุวดี เพ็งเต็ม
62042000123 นายศิวกร เม5ยนรธา
62042000124 นายอิทธิฤทธ์ิ แก5วประสิทธ์ิ
62042000125 นายจีระพันธ เจียรสถิตย
62042000126 นางสาวช>อลดา ครุฑฑาพันธ
62042000127 นางสาวเธียรญรัตน สละสวัสด์ิ
62042000128 นางสาวสุชาดา ราศรี
62042000129 นายกรกช พาเรียง
62042000130 นางสาวธัญญชยา ยอดทอง
62042000131 นางสาวสุพัตรา ดอนเจดีย
62042000132 นายสราวุฒิ คงเจริญสุข
62042000133 นางสาวกมลพร อาษาดี
62042000134 นายสุเมธ มงคลทรัพย
62042000135 นางสาวกิติยา เทพรักษา
62042000136 นางสาวนฤมล อิสรั่น
62042000137 นางสาวเดือนเพ็ญ เสียงเลิศ
62042000138 นางสาวพรสุดา เหรียญทอง
62042000139 นายเจษฎา ปรอดครบุรี
62042000140 นายทวีศักด์ิ ออมชมภู
62042000141 นางสาวอัญชลี ปIJนเพชร
62042000142 นายพชรพล เลพล
62042000143 นางสาวปIยะณัฐ ชูชุม
62042000144 นางสาวปารารี ภิรมยรักษ
62042000145 นายสหวัตร คุ5มพงษพันธ
62042000146 นางสาวน้ําผึ้ง ล5อมวงค
62042000147 นายวชิรวิทย คําดํา
62042000148 นางสาวหรรษา กําเหนิดคุณ
62042000149 นางสาวอมรวรรณ ช>างตรี
62042000150 นางสาวแวววลี ยอดเณร
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62042000151 นายอนันทาชัย ไทยเจริญพร
62042000152 นางสาวศรีเพชร ฤกษการันต
62042000153 นางสาวบุญณภา นิ่มเรือง
62042000154 นายประณต ศรีโฮวา
62042000155 นายอังกฤษ สอนศรี
62042000156 นางสาววาสนา เรืองจ5อย
62042000157 นางสาววรินญา กุลฤทธ์ิ
62042000158 นายสุพจน มณฑาพงษ
62042000159 นางสําอาง อายุวงค
62042000160 นางสาวอังคณา บัวผัน
62042000161 นางสาวประพานิช สุขปราบ
62042000162 นางสาวณธษา อัครธนะวุฒิ
62042000163 นายณัฐวุฒิ พรมน5อย
62042000164 นายทศพร นิลโชติ
62042000165 นางสาววรลักษณ บัวศรี
62042000166 นางสาวจิตลัดดา พานิชเจริญ
62042000167 นางสาวประกายแก5ว ธรรมทอง
62042000168 นางสาวศิริลักษ สุขใจ
62042000169 นางสาวศิริรัตน ลิ้มประเสริฐ
62042000170 นายกิตติพงษ กาญจนา
62042000171 นายสราวุธ คชประเสริฐ
62042000172 นายอิศรา ทับทิมเขียว
62042000173 นางสาวสุนิสา ทัศนา
62042000174 นางสาวศิวพร กาญจนารี
62042000175 นางสาวสิริภัสสร พงศาบุณยสิทธ์ิ
62042000176 นายอรรถพล ฤทธ์ิกระจ>าง
62042000177 นางสาวสุพัตรา ศิริวารินทร
62042000178 นายณัฐพล มีงามดี
62042000179 นายอภิชาติ มุ>งอาสา
62042000180 นายกําพล พลทิพย
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62042000181 นายสุรศักด์ิ ป1ญโญ
62042000182 นายกิตติพันธ ใจสาร
62042000183 นางสาวณัฐกมล ชรารัตน
62042000184 นางสาวน้ําผึ้ง จันทิวาสารกิจ
62042000185 นางสาวมณีรัตน คล5ายมงคล
62042000186 นางสาวอรุณี ทองคํา
62042000187 นางสาวอารีรัตน คชิณภักด์ิ
62042000188 นางสาวอรอนงค เจริญสุข
62042000189 นายณัฐพล ณ นันวี
62042000190 นางสาวชนากานต ถนอมสัมพันธ
62042000191 นายสุพัฒ ป1ญญาจันทร
62042000192 นางสาววิชุดา สุวรรณหลํา
62042000193 นายฐิตินัย สุขอิ่ม
62042000194 นายจิรายุทธ พยาวัง
62042000195 นายเฉลิมชัย อรุณศิริ
62042000196 นางสาวสิริรัตน จันทรแจ5ง
62042000197 นางสาวปIJนอนงค มากเจริญ
62042000198 นางสาววราภรณ เวียงนนท
62042000199 นางสาวดนยา อุดมผล
62042000200 นางสาวปรีชญา เปรมใจ
62042000201 นางสาวเอมอร จุ>นเจริญ
62042000202 นางสาวธนัชชา อิชิเงะ
62042000203 นายอานนท หนูสําอางค
62042000204 นางสาวจารวี ชมดอน
62042000205 นางสาวสกุลกาญจน หวลลําพึง
62042000206 นางสาวปานทิพย เตชะดี
62042000207 นายณัฐพงษ ทานทน
62042000208 นางสาวอัจฉราภรณ แดงตนุ
62042000209 นางสาวนารี อินพันธ
62042000210 นางสาวเมวิยา ศรีสวัสด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000211 นายกฤตพล ทองย>น
62042000212 นายพิเชษฐ เรือนใจหลัก
62042000213 นางสาวรัตนาภรณ อินปา
62042000214 นายมานพ สนุพันธุ
62042000215 นางสาวนาตยา มะลิเพ็ง
62042000216 นางสาวพลับพึง มาทํามา
62042000217 นางสาวณัฐวรรณ มานะดี
62042000218 นางสาวศรีวรรณา แก5วสีคร5าม
62042000219 นางสาวปนัดดา บุญปราบ
62042000220 นายนวพล เพียรภายลุน
62042000221 นายคชาชีพ แก5วเพ็ชร
62042000222 นางสาวชญาภา นิ่มน5อย
62042000223 นางสาวธนัชพร แบแพร>ง
62042000224 นางสาวอุบลวรรณ บัวพันธุ
62042000225 นายพีระพล มงคลเลิศ
62042000226 นางสาวพรทิพย มาระโภชน
62042000227 นางสาวลักษมา จิตตรัตน
62042000228 นายศราวุฒิ สุวรรณสะอาด
62042000229 นายวันชาติ ธรรมสุวรรณ
62042000230 นางสาวโศภิตตา คําเงิน
62042000231 นางสาวธรณธันย จันทรถนอม
62042000232 นางยุพา แก5วจินดา
62042000233 นางสาววัลภา เรืองเกิด
62042000234 นายศักด์ิสิทธ์ิ ผุดผ>อง
62042000235 นางสาวศิรินณา แซ>ต้ัง
62042000236 นายสุวิจักขณ พิมพบุญ
62042000237 นางสาวอัจฉราภรณ สุขทอง
62042000238 นางสาวประภาพร ขาวสอาด
62042000239 นางสาวอลิศรา ก5องเวหา
62042000240 นายภานุวัฒน เพชรพรรณ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000241 นายกิติศักด์ิ สรวงสมบูรณ
62042000242 นายประเสริฐ ใจสุวรรณ
62042000243 นางสาวภัทรจิตรา สุระพิณ
62042000244 นายวิทวัส เนียมศิลปO
62042000245 นายมูฮัมหมัด หลีกันชะ
62042000246 นางสาวฐิตาภรณ สโมสร
62042000247 นายณัฐชัย ป1Pนงาม
62042000248 นายเอกรัฐ ทสามล
62042000249 นางสาวสุทธิษา โภคา
62042000250 นางสาวศศิวรรณ นามมะลิวัลย
62042000251 นายสิริพงศ กล5วยหอม
62042000252 นางสาวอาทิตยา แสงภู
62042000253 นางสาวกัณทิมา สิทธิรักษ
62042000254 นางสาวสมฤดี ชมชะนัด
62042000255 นายจิรยุทธ ถึงถ่ิน
62042000256 นางสาวสุธิมา หาพุก
62042000257 นางสาวพิจิตรา จิตรานนท
62042000258 นางสาวเยาวภา โสภาคะ
62042000259 นางสาววรดา ขุนสนิท
62042000260 นางสาวกฤติกา เพ็ชรสน
62042000261 นางสาวจินหจุฑา จันทมิตร
62042000262 นายวสันต์ิ แขกวงษ
62042000263 นางสาวประทุมรัตน พรหมมาลา
62042000264 นางสาวนพรัตน สวัสดี
62042000265 นางสาวสุทธินุช พ>วงพันธ
62042000266 นางสาวเสารวรัก โกศาสตร
62042000267 นายพัฒนพงศ ศรียากุล
62042000268 นายประเสริฐชัย พุ>มกQง
62042000269 นางสาวสุกานดา ไกรกระจ>าง
62042000270 นางสาวชฎาภรณ สายวงศเปHPย
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000271 นางสาวปราณี กระจาย
62042000272 นายพิธาน จงกลพืช
62042000273 นางสาวสมฤดี ตะเก้ิงผล
62042000274 นายอาณัติ ลําทอง
62042000275 นายเกริกเกียรติ บุญเรือง
62042000276 นางสาวขวัญสิริ เหมปาละ
62042000277 นางสาวสุวรรณา จันทูล
62042000278 นางสาวธิดารัตน พรหมแสง
62042000279 นางสาวบุณฑริกา เปรมานุพันธ
62042000280 นายอดิศร สืบแสง
62042000281 นายอภิศร แขนยาว
62042000282 นายสุเมธ รีเรืองชัย
62042000283 นางสาวอันธิกา จันทรเมธา
62042000284 นางสาววรรณฉวี ราศรี
62042000285 นางสาวจุฑารัตน สันดิตถ
62042000286 นายอภิวัฒน พันธุชื่น
62042000287 นางสาวพิมชนก ศิริขวา
62042000288 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณศรี
62042000289 นางสาวกานตพิชชา โปเดิม
62042000290 นายวรุฒ เจริญสุข
62042000291 นางสาวกุลนภา มนตศิริ
62042000292 นางสาวอนุชสรา เชียงศรี
62042000293 นายทวีศักด์ิ ขัดชุ>มแสง
62042000294 นางสาวจันทิมา บุญมา
62042000295 นายมานิตย เภาศรี
62042000296 นางสาวนภารัตน เรืองจันทร
62042000297 นางสาววทินา เสน>หา
62042000298 นายสิทธิโชค สมจิตร
62042000299 นางบุญสิตา วิศรียา
62042000300 นายธนาบัตร พรมศรีจันทร
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000301 นางสาวศิริพร เจริญพร
62042000302 นายธนรัตน สุปIยะพาณิชย 
62042000303 นางสาวนันทวรรณ แสงทอง
62042000304 นางสาวยุพิน วงศแวว
62042000305 นางสาวสุภาภรณ บุญอาจ
62042000306 นายอาภากร ภาเรือง
62042000307 นางสาวทิพยวราพร ฤษฎีร
62042000308 นางสาวไอริณ บุญแจ5ง
62042000309 นางสาวรัชนี แสงอรุณ
62042000310 นางสาวสิริธิดา คําสมบัติ
62042000311 นายวิรัตน ขยัน
62042000312 นางสาวสันหฤทัย บํารุงเขต
62042000313 นางสาวปวีณา นิ่มน5อย
62042000314 นางสาววรรณิดา ศรีงาม
62042000315 นางสาวจีระพร พลแก5ว
62042000316 นายณัฐชรัตน ญาณาวิสิฏฐ
62042000317 นายธนวิชญ โคมเดือน
62042000318 นางสาววรรณนิศา ม่ิงไม5
62042000319 นายอธิธัช จันทรศิริ
62042000320 นายพงคธวัช ศรีจันทร
62042000321 นายภานพ เทวกุล ณ อยุธยา
62042000322 นายบัญชา กิจธรรม
62042000323 นางสาวนันทวัน นิลทรัพย
62042000324 นางสาวพัชรี วายโสกา
62042000325 นางสาววิภา เรียงช>อ
62042000326 นางสาวณัฐธยาน จรัสณัฐกุลพร
62042000327 นายจักรกฤษณ ผึ่งผาย
62042000328 นายกิตติกานต สารทอง
62042000329 นายกีรติ ลิขิตวัฒนกิจ
62042000330 นายชัยวัฒน ฐิตะภาส
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000331 นายอิทธิพงษ อร>ามศรี
62042000332 นายธนพล ทิพรัตน
62042000333 นางสาวศิรินทิพย ฮั่วลี
62042000334 นายดํารงคเดช แสงสวัสด์ิ
62042000335 นางสาวชุติกาญจน อารมณดี
62042000336 นายชานนท แซ>ฟู
62042000337 นางสาวสุพรรษา จ5อยศิริ
62042000338 นางสาวศิริลักษณ บุญศิริ
62042000339 นางสาวกัญญารัตน ชัยพนัด
62042000340 นายสงวน คําถา
62042000341 นายฤทธ์ิติชัย หนึ่งจันทึก
62042000342 นางสาวทัณฑิกามาศ บุญรุ>ง
62042000343 นางสาวดวงใจ สินพร
62042000344 นางสาวสุชิตา ศิริสําราญ
62042000345 นางสาวกาญจนีย มหาศาล
62042000346 นางสาวนนทิยา อาฒยะพันธ
62042000347 นายวสันต ทองหล>อ
62042000348 นางปุลพร กลิ่นกระจาย
62042000349 นางกมลทิพย ธรรมวรางกูร
62042000350 นายสุรศักด์ิ เหมือนรุ>ง
62042000351 นายอุทธกานต เกตุแก5ว
62042000352 นายชนินทร กล่ํานก
62042000353 นางสาวอําพร แปDงผง
62042000354 นางสาวนงนุช ไชยนาแพง
62042000355 นายประทีป สุกดํา
62042000356 นายรังสิวุฒิ บํารุงวุฒิ
62042000357 นางสาวจรรยา อยู>ทน
62042000358 นางสาวอัญชุลี ขันทองดี
62042000359 นางสาวเพ็ญจิตร สีสวย
62042000360 นางสาวศุภมาต วรรณราช
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000361 นายณัฐพงษ ภู>จีน
62042000362 นายพิเชษฐ ชาวเวียง
62042000363 นางสาวอพัชชา พุทไธสง
62042000364 นายชัยรัตน ม่ันกลิ่น
62042000365 นางสาวจุฬาลักษณ แซ>เล5า
62042000366 นางสาวประภาพร โชคดีสมโชค
62042000367 นางสาววรรณภา ผลาหาร
62042000368 นายสันยา ยอดดี
62042000369 นางสาวนภาพร บุญช>วย
62042000370 นายศตวรรษ เขาแก5ว
62042000371 นางสาวนริศรา ค้ิวเที่ยง
62042000372 นายอนุศักด์ิ อากาศสุภา
62042000373 นายณัฐชนันท ศรีอ>อนศรี
62042000374 นางสาวคนึงจิตต อ>างแก5ว
62042000375 นางสาววิภาณี ลีนาค
62042000376 นายธนัช ประทุมทอง
62042000377 นางสาวสุวรรณฑา เทศเล็ก
62042000378 นางสาวพิมวดี ประดับพันธ
62042000379 นายสิริราช จัดนอก
62042000380 นางสาวพัชรี เพ่ิมพลัง
62042000381 นางสาวจิราภา เล5าเจริญ
62042000382 นางสาววณิชยา ทวิวัฒน
62042000383 นางสาวกษมา คงดี
62042000384 นายสุวัฒน นันทดี
62042000385 นายวรวิทย ไวยะเมธี
62042000386 นายสถาพร เพ็ชรเอี่ยม
62042000387 นายอิสระพงค จันทรเต่ือย
62042000388 นางสาวภนิตา ระบือนาม
62042000389 นางสาวลลนา ไชยาโส
62042000390 นายปรีชา ชูกระโทก
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000391 นายกฤษฎา นวลนุกูล
62042000392 นายสหรัฐ เทศเนตร
62042000393 นายปรีชาพงศ เกิดบัว
62042000394 นางสาวสุพรรษา สมัยมาก
62042000395 นางสาวสุรีรัตน ทาเงิน
62042000396 นายพีรวัส พระจันทร
62042000397 นางสาวปภัสรา ชมหว5า
62042000398 นางสาวอุรัสยา อรชร
62042000399 นายอภิวัฒน จงรักษ
62042000400 นายอนุชา วงศอินทร
62042000401 นายณรงคศักด์ิ ทวีเลิศ
62042000402 นางสาวชลธิชา ยศศักด์ิศรี
62042000403 นางวรรณี ถมจอหอ
62042000404 นางสาวปาริฉัตร เฉลิมวงษ
62042000405 นางสาวรุ>งทิพย วงศรีทา
62042000406 นายพรหมลิขิต แก5วประสิทธ์ิ
62042000407 นางสาวอวิกา จันทรดวงดี
62042000408 นางสาวสุภาภร เกตุอยู>
62042000409 นางสาวอุษาวรักษ บุญเสริม
62042000410 นางสาวรัชนีวรรณ กุมภีร
62042000411 นางสาวอุไรพร สอนสี
62042000412 นางสาวสิริณ ลําเจียก
62042000413 นางสาวกิตติพร บุญศรี
62042000414 นายกฤษฎา อู>พิทักษ
62042000415 นางสาวสมฤทัย นวลผ>อง
62042000416 นายธวัชชัย ต้ันเซ็ง
62042000417 นายยุทธนา แพงโพธ์ิ
62042000418 นางสาวมัลลิกา รุ>มสวย
62042000419 นางสาวเชษฐสุดา พูลเมือง
62042000420 นางสาววรรณฤทัย เมืองสว>าง
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เลขประจําตัวสอบ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000421 นางสาวขวัญฤดี ต>อคุณ
62042000422 นางสาวชุติมน กันภัย
62042000423 นางสาวนันทนา ขําสด
62042000424 นายพิพัฒน เข่ือนสาม
62042000425 นางสาวว>านฤดี พรมประเสริฐ
62042000426 นางสาวจิราภรณ เสียงใหญ>
62042000427 นายบงกชเพชร วิทา
62042000428 นางสาววิมลพร ตัณฑิกุล
62042000429 นางสาวอรุณี วิเศษสิงห
62042000430 นายศิโรจน พลบาล
62042000431 นางสาวชาคริยา โกรัมย
62042000432 นางสาวจุฑามาศ พันธเดชดี
62042000433 นางสาวสุรียพร วงคกําภู
62042000434 นางสาวชนิดา อัศวะไพฑูรย
62042000435 นายพิษณุเทพ ยะฟู
62042000436 นายอภิชาติ สาระทะ
62042000437 นางสาวสกุลวรีย วงษเสนา
62042000438 นายเพชร เชื้อนิล
62042000439 นางสาวอารียา แถวถึก
62042000440 นางสาววิภาดา พลาชีวะ
62042000441 นายวีรศักด์ิ ใจเที่ยง
62042000442 นางสาวกิตติยาภรณ สุนทรถนอม
62042000443 นายเกียรติก5อง ทองแก5ว
62042000444 นางสาวปนิดา จิตรพานิช
62042000445 นายทศพร เธียรสุนทร
62042000446 นางรวิพร คนึงคิด
62042000447 นางสาวรัชนี บุญกระจาย
62042000448 นายกิตติพันธ ปDองกัน
62042000449 นายเบญจพล ภิรมยไกรภักด์ิ
62042000450 นางสาวจุฑารัตน นักฆ5อง
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000451 นางสาวสุทธิดา ม่ันคง
62042000452 นายฉัตรชัย วงษภักดี
62042000453 นางสาวอภิญญา พนมสัย
62042000454 นายสุภกิณห นามวงษ
62042000455 นางสาวเนาวนิตย ศาสตราศรัย
62042000456 นายป1ญญา กุหลาบศรี
62042000457 นายกัมปนาท ศิริมาก
62042000458 นางสาวสมฤทัย ฤทธ์ิเจริญ
62042000459 นายเกรียงศักด์ิ หมัดเด
62042000460 นายภัทรพล ชาวสวน
62042000461 นางสาวศิรินันท จ่ันเพ็ชร
62042000462 นางสาวเบญจลักษณ ตลับงา
62042000463 นางสาวกันญา คําสอน
62042000464 นายอนุชิต พรหมเพรา
62042000465 นางสาวยุวดี ชัยศรี
62042000466 นางสาวจริญญา สิงหรัตน
62042000467 นางสาวศิรินทิพย พยุงวงษ
62042000468 นางสาวปลั่งศรี จีนคําเริง
62042000469 นางสาวสายธาร นุชนาบี
62042000470 นางสาวธนพร จอมใจ
62042000471 นางสาวพัชรินทร มะสี
62042000472 นายนิรพัฒน ธรรมรังสี
62042000473 นายอําพล ศรีมงคล
62042000474 นางสาวนภาลัย กองหนุนสด
62042000475 นางสาวกัญชลิตา ชูเมฆา
62042000476 นางสาวพิมพร สิงหแก5ว
62042000477 นางสาวพรนภา บุญเลี้ยง
62042000478 นางสาวนุชรี กลมเกลียว
62042000479 นายวีรยุทธ์ิ ศรีเจริญ
62042000480 นายสารัตน เพ่ิมชาติ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000481 นางพิลาสิณี ดาวเงิน
62042000482 นายธนภัทร พูลสวัสด์ิ
62042000483 นางสาวนลัดตา พวงมาลี
62042000484 นางสาวทิพยวารี เนื้อทอง
62042000485 นางสาวกัญญารัตน เฉลียวไว
62042000486 นางสาวณปภัช เภรีพงษ
62042000487 นางสาวฐานิตา อูปแก5ว
62042000488 นายภาคภูมิ โพธิกุล
62042000489 ว>าที่ร5อยตรีธรรมะไอศูรณ ศรีพลอย
62042000490 นางสาวจุฑามาส วงคพนม
62042000491 นายอําพล ซ้ิมเจริญ
62042000492 นางสาวธิดารัตน บุญยืน
62042000493 นายสันติภาพ พันธสนิท
62042000494 นางสาวน้ําฝน จิตเสรี
62042000495 นางสาวนัฐธิชา โพธ์ิงาม
62042000496 นางสาวทัศนีย ภูมิลา
62042000497 นางสาวจุฑารัตน รุ>งสว>าง
62042000498 นางสาวสิปาง พงษสุวรรณ
62042000499 นางสาวธนวรรณ คงวารี
62042000500 นายสมชาติ เกิดสมบุญ
62042000501 นางสาวมทิรา บุญผิว
62042000502 นายอิทธิกร เจริญรัตนาภิญโญ
62042000503 นางสาวชนาทิพย ย5อยดา
62042000504 นางสาวกัญญามาศ สมจิตร
62042000505 นายศักรินทร บํารุงสุข
62042000506 นางสาวสุภาพร สิมศรี
62042000507 นางสาวยุวดี ตกต5น
62042000508 นางสาวสุพรรณญา สารี
62042000509 นางสาววิชุดา มัครมย
62042000510 นายเสด็จ เบ5าทุมมา
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000511 นายสุภาพ แก5ววันดี
62042000512 นางสาวอรวรรณ บัตรประโคน
62042000513 นางสาวธิวรา ธรรมพันธ
62042000514 นายดํารงเกียรติ ศรีสมัย
62042000515 นางสาวณัฐถาพร โสมเมา
62042000516 นายเกรียงไกร หมัดเด
62042000517 นายพุฒิพงษ เพ็ญโฉม
62042000518 นางสาวกฤตยา ศรีภูมิ
62042000519 นายธนภูมิ จินดาโชติ
62042000520 นางสาวสรารัตน สันโดษ
62042000521 นางสาวศรินรัตน เดชวงศนิธิโชติ
62042000522 นายสมหมาย สินธุเชาว
62042000523 นางสาวอุมาพร โพธิปIติ
62042000524 นางสาวแสงเดือน แซ>ลี้
62042000525 นายชัยวิทย เอี่ยมลาภะ
62042000526 นายหนึ่ง พวยอ5วน
62042000527 นางสาวจารุณี แสนอุบล
62042000528 นายวรรณไชย ไชยชุน
62042000529 นายณรงค สืบเสนาะ
62042000530 นายอนันต สีคลังไพร
62042000531 นางสาววราภรณ นิลชื่น
62042000532 นางสาวอุทัยรัตน นุพันธนา
62042000533 นางสาวเมธาพร ศิริแก5ว
62042000534 นายเชาวณะ เพ็ชรช5าง
62042000535 นางสาวกรรณิการ จันดา
62042000536 นางสาววาสนา ทรงพินิจ
62042000537 นางสาวศุภิดา พันสิงหา
62042000538 นายนพพร อ5อนประเสริฐ
62042000539 นายเอกวัฒน ควรรําพึง
62042000540 นายกมล ปHJแก5ว
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000541 นางสาววรวรรณ โสตถิวัฒน
62042000542 นางสาววโรชา ทิพยะสุขศรี
62042000543 นางสาวบัณฑิตา สมหมาย
62042000544 นายประสิทธ์ิชัย สุมาลี
62042000545 นางสาวแสงดาว เหยือกเงิน
62042000546 นางสาวพรชิตา ศรีสุขโข
62042000547 นางสาวชไมพร หงษตะนุ
62042000548 นางสาวขวัญธิดา เพ็งรอด
62042000549 นายโยธิน เมฆขลา
62042000550 นางสาวภิรมยรัตน ชังเกตุ
62042000551 นางสาวดารุณี โพธ์ิเดช
62042000552 นางสาววฬารี วงศปะละ
62042000553 นายสุทธิพร พิมพศรี
62042000554 นางสาวปภัสรา คําปลิว
62042000555 นายเกียรติศักด์ิ อ5นทอง
62042000556 นางสาวพิมพา สอนสําแดง
62042000557 นางสาวศรินทิพย เทพกระโทก
62042000558 นางสาวปวีณา ศิลศร
62042000559 นางสาวสุพรรณิภา บรรดาศักด์ิ
62042000560 นางสาวฐิติรัตน กลักย5อม
62042000561 นายธนวัชร ศรีอ>อนศรี
62042000562 นางสาวจิรวรรณ จันทนา
62042000563 นางสาววีนัส ประกอบกิจ
62042000564 นายฤทธิชัย สุขทั่วญาติ
62042000565 นายรัชพล ชาสงวน
62042000566 นางสาวสุระษา เพชรชื่น
62042000567 นายอภินันท พันเรือง
62042000568 นางสาวรวิปรียา หนองเฆ>
62042000569 นางสาวทิตติญา บุญยงค
62042000570 นางสาวมุธิตา สุกใส
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000571 นางสาวธาริณี เสนนอก
62042000572 นายวัชรพล กบคํา
62042000573 นางสาวอาจรีย พูลสมบัติ
62042000574 นางสาววารุณี อาบูมานัน
62042000575 นางสาววันวิสาข มนุญปIจุ
62042000576 นางสาวณฐมน จันทรหอมฟุDง
62042000577 นางสาววิไลลักษณ สอนทะโชติ
62042000578 นางสาวศุภามาศ แว็บประโคน
62042000579 นางสาวชนิตา เหมวิลัย
62042000580 นายกันตพัฒน ทองย>น
62042000581 นางสาวนฤมล จ่ันวัฒ
62042000582 นายสราวุธ คําล5าน
62042000583 นางสาวรัตชา รอดสัมฤทธ์ิ
62042000584 นายศุภศิต ภูสงวน
62042000585 นายพลากร มาฆะ
62042000586 นายกิติพงศ จันทรมณี
62042000587 นายไกรศร ยุงกลาง
62042000588 นางสุภาพร กิจธรรม
62042000589 นายจตุพล สังระมาตร
62042000590 นางสาวสุรัสวดี โพธ์ิสร
62042000591 นางสาวจุฑารัตน พันธุสําโรง
62042000592 นางสาวรัตนาภรณ สิงหสําราญ
62042000593 นายวีระศักด์ิ เจริญธรรม
62042000594 นายวิศรุต ไชยบุรุษ
62042000595 นางสาวบุญญิสา บุญมา
62042000596 นางสุนิสา ชัยณรงครัตน
62042000597 นางสาวพลอยนิศา ประสานพานิช
62042000598 นางสาวรุ>งทิวา ดลดิลก
62042000599 นางสาวจารวี สร5อยโสม
62042000600 นางสาวชเนตตีพร แก5วเปUง
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000601 นายวรนาถ มีนนท
62042000602 นายณัฐพล พวงมาลัย
62042000603 นายภาคิน ฉัตรบรรจง
62042000604 นายทศพล คล5ายจินดา
62042000605 นางวริศรา สุทธิพันธ
62042000606 นางสาวรัศมี สุขสอน
62042000607 นางสาวขวัญตา เรืองทอง
62042000608 นายเจษฎา เพียรพันธุ
62042000609 นางสาวจิณณรัตน แกมกล5า
62042000610 นางสาววรรณศิลา สิทธิพันธ
62042000611 นายณัชศิลปO อนันตศิริ
62042000612 นายปฏิพัทธ ราษี
62042000613 นางสาวณัฐชา หมะมูดี
62042000614 นางดนตรี คําโกน
62042000615 นายอภิชาติ เนตรอําพร
62042000616 นายปราโมทย ชัยชุมพร
62042000617 นางสาวอภัสนันท ทิมพูล
62042000618 นางสาวมัณฑริกา มีแสง
62042000619 นายฐาปนา ตาปราบชัยยะกิตต์ิ
62042000620 นายกิตติพงษ ภาสดา
62042000621 นายวันชัย สีดี
62042000622 นางสาวสาวิตรี สิงหสิทธ์ิ
62042000623 นางสาวพรทิพย เหล็กเมฆินทร
62042000624 นางสาวธัญญารัตน เกตุอินทร
62042000625 นางสาวจิณหนิภา บุญส>งศรี
62042000626 นายปรีดิท นนทอุบล
62042000627 นายธนวิชญ สุขเฉย
62042000628 นางสาวปนัดดา เร>งรัด
62042000629 นายไพรวรรณ ขํายวง
62042000630 นางสาววิจิตตรา ยันตนะ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000631 นางสาวมณฑณัฐ ทวนประสิทธ์ิ
62042000632 นายฐาปนะ แย5มสมุทร
62042000633 นางสาวชญาพรรณ เกตุไชโย
62042000634 นายณัฐพล เกิดทรัพย
62042000635 นางสาวกิตติยา นุชกําเหนิด
62042000636 นายศิวกร พรมเพียงช5าง
62042000637 นายมนูญ รักสมจิตต
62042000638 นางสาวช>อผกา แสงทอง
62042000639 นางสาวรุ>งรัศมี วังนัยกุลภักดี
62042000640 นางสาวมยุรีย หลอมทอง
62042000641 นายสนธยา เหลืองอ>อน
62042000642 นางสาวอารีรัตน กุลสารี
62042000643 นายสายชล บ>อทอง
62042000644 นางสาววาสนา กันภัย
62042000645 นายพันธุสุบรรณ สุทธ์ิเสน>ห
62042000646 นางสาวดวงเดือน ฮั้วเฮง
62042000647 นางสาวดลยา บุษดี
62042000648 นางสาวดวงพร เจริญผล
62042000649 นางสาววรรณภา ป1ดทุม
62042000650 นางสาวจินตหรา สมสีแสง
62042000651 นางสาวปIยธิดา สนรักษา
62042000652 นางสาวมนฐิราวรรณ ศักดิลาภ
62042000653 นางสาวอรพรรณ เทือกธรรมมา
62042000654 นายสุธิชัย ภัทรเวชญะกุล
62042000655 นางสาวสุดารัตน แสงอรุณ
62042000656 นางสาวเกศิณี คงดี
62042000657 นายกานตพิชชา อ>วมกอง
62042000658 นางสาวกัญจนา ทองพันชั่ง
62042000659 นางสาวศิรินทรา นวลเลิศ
62042000660 นายสุทธิเบศร มากทรัพย
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000661 นางสาวนันทวรรณ มุกดา
62042000662 นางสาวศิริกัลยา จ่ันอยู>
62042000663 นายธนกร ภิรมยแจ5ง
62042000664 นายศรัณยู ผลเจริญ
62042000665 นายจักรกฤษณ ลบแท>น
62042000666 นายสุริยะ พุ>มสวัสด์ิ
62042000667 นายพลวัฒน มะเสมา
62042000668 นางสาวทับทิม ลี้ตระกูล
62042000669 นางสาวรัชติรส บุญจัน
62042000670 นางสาวเครือวัลย ใจสว>าง
62042000671 นายชานน พรมมา
62042000672 นางสาวสิริลักษณ จอมวงษ
62042000673 นางสาวสิรินภา คําภา
62042000674 นายสุขวิทย แสงทอง
62042000675 นางสาวช>อทิพ กิจรัตนา
62042000676 นางสาวกาญจนา สําราญสุข
62042000677 นางสาวศิริกัลยา นรม>วง
62042000678 นายกิตติพงศ ท5าวการ
62042000679 นางสาวกรรณธิมา ลิมปIทีป
62042000680 นางสาวศิรินันยา ประดับเพชร
62042000681 นายทรงศักด์ิ ธรรมสอน
62042000682 นางสาวณิชาภัทร มุ>ยฮะสูญ
62042000683 นายวรเมธ รื่นบุตร
62042000684 นางสาวชญานิษศ เกษกิจ
62042000685 นางสาววิไลพร ศุขประสงค
62042000686 นางสาวจันทิมา สุขใส
62042000687 นายพงษพัฒน เทียนงาม
62042000688 นายสถาพร โมราบุตร
62042000689 นางสมพร เจริญสุวรรณ
62042000690 นางสาวจิราภรณ ทองศรี
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000691 นายเกรียงไกร ไวยครุฑธี
62042000692 นายเอกพันธ สูติวราพันธ
62042000693 นายพชร สงวนชม
62042000694 นางสาวจันทรจรัส แพใจ
62042000695 นายกรกฎ บุญธรรม
62042000696 นายคมสัน ศิลพูล
62042000697 นายสุวทันยู นิจกรรม
62042000698 นางสาวดรุณี ขันตรี
62042000699 นายอธิวัฒน บุญคํา
62042000700 นางสาวนิตยา วิสุนา
62042000701 นายพินิจ เกณิกานนท
62042000702 นางสาวณัฐกานต จันทรคณา
62042000703 นางสาวลิมิตา สินชัย
62042000704 นายธนพัฒน ตันเสียง
62042000705 นางสาวณัฐพร นุ>มเจริญ
62042000706 นางสาวนฤมล เปHJยมเงิน
62042000707 นางสาวชนิดาภา เชยานนท
62042000708 นางสาวกาญจนา พายสําโรง
62042000709 นางสาวพัชรา ไวริยะพิทักษ
62042000710 นายนฤชิต รสสุธรรม
62042000711 นายศราวุธ ศรีครินทร
62042000712 นางสาวป1ทมกร สุขสนิท
62042000713 นางสาวสุพัตรา ทองแก5ว
62042000714 นางสาวนฤมล ไต>เมฆ
62042000715 นางสาวสิริพร แสงทอง
62042000716 นางสุรางค โพธิบุตร
62042000717 นางสาวสโรชา กิจนิยม
62042000718 นางสาวนิตยา สังฆะคาม
62042000719 นางสาวปริษา พรมอินทร
62042000720 นางสาวศิริวิมล พลหินลาด
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000721 นางสาวกานตดามณี พุดดอน
62042000722 นางสาวณัฐธิดา มุลกุณี
62042000723 นางสาวฑิฆัมพร นิลแสง
62042000724 นายวารุต กุณทลทัศน
62042000725 นางสาวธิดารัตน พจนโชติ
62042000726 นายกฤษณะ สดบัวงาม
62042000727 นายสิทธิโชค นาคคล5าย
62042000728 นางสาวศิริลักษณ แสงทัศน
62042000729 นางสาวสุรีพร สรวงสมบูรณ
62042000730 นางสาวนุศรา เสรีธรรม
62042000731 นายวัฒนา ชินโชติ
62042000732 นายธีรพงษ ประพันธ
62042000733 นางสาวเพ็ญนภา หนูด5วง
62042000734 นายประวิทย มัธยัสถ
62042000735 นางสาวกาญจนาพร ทองพุ>ม
62042000736 นางวรรณรัตน ชีวรุ>งโรจน
62042000737 นายปวรปรัชญ ตองมีทอง
62042000738 นางสาวศิรธนัต เทศนา
62042000739 ว>าที่ร5อยตรีพุฒิพล เขียวอ>อน
62042000740 นางสาวฐานุตรา ทาชมภู
62042000741 นางสาวสุชาดา โฉมอาสา
62042000742 นางสาวดวงฤทัย ดวงสา
62042000743 นางสาวสุภาพร พิมพทอง
62042000744 นางสาวพรทิพย ไตรวงคย5อย
62042000745 นางสาวกิติมา สุรัตตัน
62042000746 นางสาวบังอร โตเกิด
62042000747 นายบารเมษฐ ปาโสม
62042000748 นางสาวญาณัฐฉรา นิลชาติ
62042000749 นางสาวไพรลิน ยศสมุทร
62042000750 นางสาววิไลรัตน อาจหาญ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000751 นางสาวฤทัยรัตน ผ>องใส
62042000752 นางสาวธิดารัตน เรืองประสาท
62042000753 นางสาวอลิษา พรมชาติ
62042000754 นายอนุสรณ คําหอมกุล
62042000755 นางสาวชลาลัย สุวรรณโชติ
62042000756 นายสามารถ ศรีม>วง
62042000757 นางสาวนรัญญา ไชยวงค
62042000758 นางสาววรรณภา โพธ์ิสูง
62042000759 นายศิรภพ สาระคร
62042000760 นางสาวนิษา หิรัญธนาวุฒิ
62042000761 นายณรงคฤทธ์ิ ขอนดง
62042000762 นางสาวสุวรรณา ทิพทํา
62042000763 นายสุวิจักขณ ศรีโสภณ
62042000764 นางสาวสุรียพร บุญม่ัน
62042000765 นางสาวสุมณฑา แตงจืด
62042000766 นายยุทธนา ตาลพันธุ
62042000767 นายสมเกียรติ พวงสุวรรณ
62042000768 นางสาวเพียงพร ประชุมเหล็ก
62042000769 นายนบพระวงศ ประชุมเหล็ก
62042000770 นายศุภธิป วีรกิตติ
62042000771 นางสาวณัฐพร คุ5มตระกูล
62042000772 นางสาวชนิกานต วิลัยวงษ
62042000773 นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสด์ิวณิชย
62042000774 นางสาวอธิษฐาน โปรยเจริญ
62042000775 นางสาวปาริสา สีสมดี
62042000776 นางสาวชุติมาพร รอดแก5ว
62042000777 นายชานนท เอี่ยมหนู
62042000778 นางสาวจุฑาทิพย วงษจรูญ
62042000779 นางสาวสุธิดา สาระเสริฐ
62042000780 นายสุทธิพงษ โพธิราช
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000781 นายศราวุธ วุฒิเกตุ
62042000782 นางสาวกัญญนัฐ บุญมา
62042000783 นายธงรบ ศิริมงคล
62042000784 นายณัฐพงศ คุระจอก
62042000785 นางสาวภาณีรัชฎ แซ>เฮง
62042000786 นางสาวสาปHนVะ กาเส็มสVะ
62042000787 นางสาวปณิดา เปลี่ยนแก5ว
62042000788 นางสาวศิรินทรรัตน ศรุตาเจริญวัฒน
62042000789 นางสาวคณิตตา คงมนต
62042000790 นางสาวยลรดี อาจหาญ
62042000791 นายคณเดช หน>อเทพ
62042000792 นางสาวฉวีวรรณ ท5วมทอง
62042000793 นางสาวดวงพร สุขกายา
62042000794 นายพิรพัฒน แตงอ>อน
62042000795 นางสาวพรรณนิภา บุญชุ>ม
62042000796 นางสาวศิริวรรณ มีแสงเพชร
62042000797 นางสาวกมลชนก ยศย่ิงยง
62042000798 นางณัฏฐณิชา นนทะภา
62042000799 นางสาวประภัสสร อาสนสุวรรณ
62042000800 นางสาวดวงพร ขวัญวงษทิม
62042000801 นางสาวสุมิตตา รัตนศิลปO
62042000802 นางจิรวรรณ เอมอ>อน
62042000803 นางสาวพรวลัย สืบสิงห
62042000804 นางสาวณัฐสุดา พรหมจารี
62042000805 นายสมศักด์ิ รสหอม
62042000806 นายภูวินท ภูเทพคํา
62042000807 นายชานนท แก5วคําจันทร
62042000808 นางสาวนารีรัตน จําเพาะ
62042000809 นางสาวโยษิตา เทพเกษร
62042000810 นางสาวรสจริน สาธุสุนทร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000811 นางสาวณัฎฐนิช เหล็กงาม
62042000812 นายภูมิใจ สาวดี
62042000813 นายวัฒณธภัทร เชื้อวงศสกุล
62042000814 นางสาววรนิษฐา การะเกษ
62042000815 นายธนพล เทียมพูล
62042000816 นางสาวกรรณิการ อ>วมเจียกเจริญ
62042000817 นายณรงคชัย สัมพันธรัตนชัย
62042000818 นางสาวกมลทิพย จํานงคผล
62042000819 นางสาวอัจฉรา พวงมาลัยทอง
62042000820 นายกิติภพ โชติโหมด
62042000821 นางชณัฐดา สาระเห็ด
62042000822 นางสาวสุชาวลี รวมธรรม
62042000823 นางสาวสุพัตรา สรวมศิริ
62042000824 นางสาวนัดดา ศรีเมือง
62042000825 นางสาวจุฬาลักษณ ขันไชยวงค
62042000826 นายพงษวัชร ดวงมาก
62042000827 นางสาวกัญญาภัค ชนะอุดม
62042000828 นางสาววนิดา ประสิทธ์ิ
62042000829 นางสาววลี สาระกูล
62042000830 นายรังสรรค กิตติคง
62042000831 นางสาวศิริพร แก5วม>วง
62042000832 นางสาวชมพูนุท ไชยวุฒิ
62042000833 นายวรรณรัตน รัตนสกล
62042000834 นางสาวศรินณา ตาลาน
62042000835 นายคมสันต เภาราช
62042000836 นางสาวป1ทมา อั้งจุดพันธุ
62042000837 นางสาววิไล ไชยธงรัตน
62042000838 นายคเณศ บุญสุด
62042000839 นางสาวณัฐชนันคน ชราชิต
62042000840 นางสาวยุวพร ยงยุทธ์ิ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000841 นางสาวมลธิชา สายมัญ
62042000842 นายกนกพล ศรีสมพล
62042000843 นางสาวรัศมีธรรม วังนัยกุลภักดี
62042000844 นายเผ>าพันธุ ศรีผดุง
62042000845 นายสกล ปุพพโก
62042000846 นายเอกราช โคกกรวด
62042000847 นายธีระวัฒน รักษาสัตย
62042000848 นางสาวอมรพรรณ นิลเวช
62042000849 นางสาวนิยะดา สิงกล5า
62042000850 นางสาวเบญจมาศ แซ>เตียว
62042000851 นางสาวอัญชลี จันตะเคียน
62042000852 นายธนิศร ปIตินานนท
62042000853 นางสาวชมภูนุช สังขทัต ณ อยุธยา
62042000854 นางสาวป1ทมา อาบัส
62042000855 นางสาวสุนันทา กว5างทุ>ง
62042000856 นายจตุพร จันทะผิว
62042000857 นางสาวภาวินี เกิดสุข
62042000858 นางสาวปIยฉัตร หนูรักษ
62042000859 นางสาวจีราภรณ จินเจือ
62042000860 นางสาวบุษราภรณ เฉยเจริญ
62042000861 นางสาวมิรัณตรี พรหมอยู>
62042000862 นางสาวดวงพร มากมูล
62042000863 นางสาวอโรชา ปIJนทอง
62042000864 นางสาวนันทพร โฉมเฉลา
62042000865 นางสาวอรอนงค แวดเวียง
62042000866 นางสาวนฤมล แม5นมาลัย
62042000867 นายนเรศ ทรงศรี
62042000868 นางสาวอนิลธิตา ขําละมัย
62042000869 นางสาวพรรณนิภา เกตุนอก
62042000870 นางสาวณัฐรดา สีตา
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62042000871 นางสาวจีราภรณ ลอยเทียน
62042000872 นางสาวสุภาพร ทิมชม
62042000873 นางสาวภัณฑิรา วงษา
62042000874 นางสาวรุ>งทิวา ท>อนพุทรา
62042000875 นายสันติราษฎร ร>วมเขต
62042000876 นางสาวกุลวรรณ วงษมาน
62042000877 นายสารัช แก5ววิจิตร
62042000878 นางสุพรรษา ปางเดิม
62042000879 นายสุริยา วงคเรียบ
62042000880 นายประกาศิต คงรอด
62042000881 นางสาวสุกัญญา สุทธิ
62042000882 นายพงษศักด์ิ ไชยภาษี
62042000883 นางสาวศุภานัน เนื่องจํานงค
62042000884 นางสาวพิไลกูล เหรียญตระกูล
62042000885 นายวิริยะ คําเส็ง
62042000886 นายทักษิณ วายลม
62042000887 นางสาวธนิษฐา มาลีนันท
62042000888 นางสาวนงลักษณ สุวรรณพัฒน
62042000889 นางสาวธนิตาภรณ เกตุพระ
62042000890 นางสาวอนุสรา อ>อนสี
62042000891 นางสาวนงลักษณ คณะเวช
62042000892 นางสาวน้ําอ5อย สอนอ>อน
62042000893 นางสาวสุวิมล สร5อยสุวรรณ
62042000894 นางสาวพัชรา เนตรรักษ
62042000895 นางสาวสุปาณี สุดชาขํา
62042000896 นายอนุรักษ ภู>เพ็ชร
62042000897 นายวิษณุ สุภาพุฒ
62042000898 นางสาวจันทรธิดา อยู>จ5า
62042000899 นายนราพันธ สุวรรณพุ>ม
62042000900 นายธราดล เมียวนวม
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62042000901 นางสาวจินตนา รีย้ิว
62042000902 นางสาวศิริมาพร สบายใจ
62042000903 นายอัฐพงษ บุญวงค
62042000904 นางสาวมยุรา บุญยง
62042000905 นายณัฏฐพล พุ>มโกสุม
62042000906 นายอภินันท มิควาฬ
62042000907 นายเวชวุฒิ วิบูลยพืช
62042000908 นายวีระยุทธ วงษสระ
62042000909 นางสาวกฤติกา จันทรเขียว
62042000910 นางสาวปIยดา สร5างการนอก
62042000911 นางสาวปวีณา พัฒนเดช
62042000912 นายสุทธิพงษ ศรีโรจน
62042000913 นางสาวกิรณา จันทรรวม
62042000914 นางสาวศุภิสรา บัวเพ็ชร
62042000915 นางสาววิภาวรรณ จันวิจิตร
62042000916 นายกิตติคุณ มีรอด
62042000917 นายอนุศักด์ิ เฉียงพัฒ
62042000918 นายเกียรติศักด์ิ บุตรบุญ
62042000919 นางสาวธิตยา หนูม>วง
62042000920 นายสิทธิพงศ นาหลวง
62042000921 นางสาวอรนิภา แก5วดี
62042000922 นางสาวสิริรักษ สุขจันทร
62042000923 นายก5องภพ ป1นตVะ
62042000924 ว>าที่ร5อยตรีสิโรตม ลิมทโรภาส
62042000925 นายภานุพงศ วารินคีรีรัตน
62042000926 นายไวยวุฒิ เกิดสุภาพ
62042000927 นางสาวนัทวดี หงษขุนทด
62042000928 นายประสงค แก5วกิริยา
62042000929 นางสาวสิริญรดา กิจช>วยการ
62042000930 นางสาวสุนิสา ใยเย่ียม

หน5า 31 จาก 92             



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042000931 นางสาววสุนันท อัครป1ญญาวงศ
62042000932 นายปฐวี จันทรตระกูล
62042000933 นางสาวสุธาสินี กลั่นผลหรั่ง
62042000934 นางสาวปริยา วรอรรถ
62042000935 นายชัยพร โกศลจิตร
62042000936 นางสาวกุลรดา อึ้งเจริญ
62042000937 นางสาววรัญญา สงวนวงษ
62042000938 นางสาวหฤทัย เปรมทวี
62042000939 นายวิชา แปDนพัด
62042000940 นางสาวณัฐวดี ยอนิมา
62042000941 นางสาวแคทรียา เภาหิงค
62042000942 นางสาวศศิประภา แสนนอก
62042000943 นางสาวสุกัญญา ขุนศรี
62042000944 นางสาวฐิติมา ทายอด
62042000945 นายฉัตรชัย จ5อยศิริ
62042000946 นางสาวนุจรีย โตสวัสด์ิ
62042000947 นายราชพฤกษ จัดนอก
62042000948 นางสาวสุพัตรา จันทรศิริ
62042000949 นางสาวทิพมาศ สุดธัญญรัตน
62042000950 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณ
62042000951 นายกฤษณะ ลิ้มเจริญ
62042000952 นางสาวศิโรรัตน เทียนเล็ก
62042000953 นางสาวอัญชัญ นาคสมบูรณ
62042000954 นางปIJนสุรางค อินทะป1ญญา
62042000955 นางสาวขวัญฤทัย อุ>นผาง
62042000956 นางสาวจิดาภา เค5ามูล
62042000957 นางสาวสาธินี จอแอ
62042000958 นายชานน ช5วนสกุล
62042000959 นายอนุรักษ ประโม
62042000960 นางสาวเบญจวรรณ จินตนารัตนกุล
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042000961 นางสาวณัฏฐา เปUนสุข
62042000962 นางสาววิไลรัตน ม>วงม่ัน
62042000963 นายธีรพล บุญเอี่ยม
62042000964 นางอุลาวรรณ โพธ์ิทอง
62042000965 นางสาวเนตรนภา ผายพันธ
62042000966 นางสาววนิดา ยังกลาง
62042000967 นายเด่ียว โชติชื่น
62042000968 นายนพฤทธ์ิ แก5วสีคร5าม
62042000969 นางสาวสุณิสา สิทธิพล
62042000970 นางสาวฐณัฐฐา โกสินธุ
62042000971 นางสาวศิริพร พรมแดง
62042000972 นางสาวจันจิรา ศรีนางแย5ม
62042000973 นางสาวมนสิการ ทับทิมสุข
62042000974 นายเจตวัฒน ดิษสงวน
62042000975 นายพงษพันธ ทองมา
62042000976 นายฮซัน สาและโอะ
62042000977 นายปฐมพร พุ>มโต
62042000978 นางสาวสิทธิภา ขาวสะอาด
62042000979 นายศรัญWู ขุนศรีเจริญ
62042000980 นางสาวศิริขวัญ สุภนิกร
62042000981 นางสาวจุรีรัตน จีนสิงหโต
62042000982 นายนคเรศ ชมชื่น
62042000983 นางชนากานต สุนทร
62042000984 นางสาวรัตนาภรณ อินทรองอาจ
62042000985 นายณัฐวัฒน เพาะเจาะ
62042000986 นางสาวจันจิรา ใจกล5า
62042000987 นายสุทธิพงษ สมตัว
62042000988 นางสาวอ5อยทิพย นกอ>วม
62042000989 นายภานุวัฒน จันทะวารินทร
62042000990 นายภาคภูมิ จีรประภาพันธุ
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62042000991 นางสาวอมรรัตน คงรักษา
62042000992 นายไพศาล เนียรมงคล
62042000993 นางสาวเยาวภา โม5เกิด
62042000994 นางสาววรฤทัย สรสิทธ์ิ
62042000995 นายประทีป แย5มย้ิม
62042000996 นายยุทธวิธี สวัสดี
62042000997 นางสาววิภาภรณ ทาทิตย
62042000998 นางสาวรัตนาภรณ ฉิมเกิด
62042000999 นายโชคชัย ทองไพจิตร
62042001000 นายกมล ลีคํางาม
62042001001 ว>าที่ร5อยตรีธนศักด์ิ จันทรโสภณ
62042001002 นางสาวกมลชนก ทนเถ่ือน
62042001003 นายโชคบุรี ไพรสุวรรณ
62042001004 นายคมกฤช แทนชาลี
62042001005 นายพงษศิริ ชูชื่น
62042001006 นางสาววราภรณ นิลทรัพย
62042001007 นายฐานิสร ดุลยเกียรติ
62042001008 นางสาววิไลรัตน อินทชัย
62042001009 นางสาวสุนารี ม่ิงขวัญ
62042001010 นางสาวเสาวลักษณ พลสุวรรณ
62042001011 นางสาวเอมใจ ไทยย่ิง
62042001012 นางสาวนันทนภัส แพงหา
62042001013 นายกําพล นวลมณี
62042001014 นางสาวกมลนิต สิทธิศรีจันทร
62042001015 นางสาวนภาพรรณ แถนสีแสง
62042001016 นางสาวน้ําอ5อย ดีเจริญ
62042001017 นายสนิท ม่ังค่ัง
62042001018 นางสาวณัฏฐา พันธุจึงเจริญ
62042001019 นายจักรายุธ ศรีต>ายขํา
62042001020 นายบุญเลิศ พรหมมารักษา
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62042001021 นางสาวสุกัญญา สีหา
62042001022 นายสุรศักด์ิ สร5างการนอก
62042001023 นายยศอนันต ขวัญบุรี
62042001024 นางสาววิมลสิริ เพ็ชรนิล
62042001025 นายศตวรรษ ดวงแก5ว
62042001026 นายเกรียงศักด์ิ เจริญจารุพิชญ
62042001027 นายทรงพล โอฬารเกียรติ
62042001028 นางสาวชลธิชา กองเมือง
62042001029 นายณัฐนันท เลไธสง
62042001030 นายวรินทร สิงหงาม
62042001031 นางสาวมยุรี ช>างเก็บ
62042001032 นายไพโรจน ตุ5ยเต>น
62042001033 นายพัฒนพงษ วงษภูงา
62042001034 นายรุ>งโรจน พูลเสริม
62042001035 นางสาวชนาภา เมืองมีทรัพย
62042001036 นายวิรัตน อรุโณทยากร
62042001037 นางสาวชวิญา ศิลปOคํา
62042001038 นายศุภชัย แซ>เล็ก
62042001039 นางสาวอรชุดา หนูย5อย
62042001040 นายวสันต สุขใจ
62042001041 นายจารุวัฒน สาระทะ
62042001042 นางสาวนันทินี ทองประสูตร
62042001043 นายปริญญา แจ>มจํารัส
62042001044 นายณัฐ ประภัสสร
62042001045 นางสาวพรธิดา มงคล
62042001046 นางสาวรัตนาภรณ ราศรี
62042001047 นายวิทยภูภัฏ ทองพวง
62042001048 นางสาวมุนินทร พงษประเสริฐ
62042001049 นายธนโชติ สุขจิตร
62042001050 นางสาวจารุวรรณ พัตสุวรรณ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001051 นายก5องเกียรติ ทรัพยแก5ว
62042001052 นายมาโนช ชาวนอก
62042001053 นางสาวขันเงิน แสงทอง
62042001054 นางสาวเสาวภา นาเมืองรักษ
62042001055 นางสาวศศิจันทร แก5วประเสริฐ
62042001056 นางสาวชาดา โกอุก
62042001057 นายสันตชัย เลิศรัศมีสุวรรณ
62042001058 นายณัฐพงษ เย็นจุระ
62042001059 นางสาวปIยะนุช มานะกูล
62042001060 นายสุทธิพงษ มะเด่ือทอง
62042001061 นางสาววัลภา คําพัฒน
62042001062 นายสุทธิพล มะกะระธัช
62042001063 นายไพศาล กระแสจันทร
62042001064 นายวงศกร กมลรัมย
62042001065 นางสาวภาวิณี โสตตะคุ
62042001066 นายนิคม โบศรี
62042001067 นางสาวศิริวรรณ มาลี
62042001068 นายโชติวัน คล5ายอักษร
62042001069 นายธวัชชัย จิณไชย
62042001070 นางสาวนิตยา เงยไชย
62042001071 นางสาวนิตยา แก5วหาวงษ
62042001072 นายธนานันท สงวนศรี
62042001073 นางสาวณัฐนา วิบูลยพืช
62042001074 นายพีระภัทร แก5วธรรม
62042001075 นางสาวฐาปณี บัวขาว
62042001076 นางวณิชยา นุ>มนวลพิทักษ
62042001077 นางสาวอารยา เข็มทอง
62042001078 นางสาวรัตนาพร จําปาทิ
62042001079 นายภูรภัทร นิลนารถ
62042001080 นางสาวขวัญสุจินทรา วงศสุรินทร
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62042001081 นายนฤพล สุขเรือง
62042001082 นางสาวกนกวรรณ สถิตดร
62042001083 นายมานิต ฤทธิวรรณ
62042001084 นางสาวดวงใจ สํานักนิตย
62042001085 นายชนุดม ดาวจันทร
62042001086 นางสาวธัญญรัตน ทองงาม
62042001087 นายกาญจน รอดปาน
62042001088 นางสาวกาญจนา ธีระพงษ
62042001089 นางสาวจรรยา รุ>งพวงทอง
62042001090 นางสาวนุจรี พันธผึ้ง
62042001091 นางสาวนฤมล นาทะทอง
62042001092 นายเกียรติศักด์ิ เณรแก5ว
62042001093 นางสาวเพ็ญนภา สิมศรี
62042001094 นายจีระวัฒน เฉวียงวาศ
62042001095 นายชินดร ทองศิริ
62042001096 นางสาวณัฏฐณิชา ชีแก5ว
62042001097 นางสาวนันทิยา เงียบสุข
62042001098 นายไพโรจน ขุนแก5ว
62042001099 นายศรัณย สายฟDา
62042001100 นางประสงค บุญมีรัตน
62042001101 นางสาวณณิตา สิทธิพงษ
62042001102 นางสาวทิพยนารี วันขวัญ
62042001103 นายจตุรภัทร แปDนทอง
62042001104 นางสาวเสาวลักษณ จันทรทรากรณ
62042001105 นายณัฏฐพล หนูเทศ
62042001106 นางสาวนิตยา แสงสี
62042001107 นายอานนท แพทอง
62042001108 นายกฤติภูมิ กิจเจริญ
62042001109 นางสาวเกวลี คงเกิด
62042001110 นางสาวธนัชภรณ ฉวีวรรณ
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62042001111 นายสุทัศน จ>างพัด
62042001112 นางภคมน ป1กกาเวสา
62042001113 นางสาวอ5อมใจ เจริญขํา
62042001114 นางสาวจิราภรณ ศรีชนะ
62042001115 นายพสิษฐ คําโพธ์ิ
62042001116 นางสาวสุธิดา เอี่ยมสอาด
62042001117 นายจีรวัฒน แย5มศิริ
62042001118 นายจามร ทองด5วง
62042001119 นางสาวชลธิชา ศรีคําดี
62042001120 นางสาวภัทรวดี นันภิวงค
62042001121 นางสาวชุติกาญจน ผลดก
62042001122 นายอนุวัฒน ทาคะรัญ
62042001123 นายศิริศักด์ิ เรืองแสน
62042001124 นายณัฏฐวรรษ คําภูมี
62042001125 นายนพดล โยธะคง
62042001126 นายปIยะศักด์ิ อกนิษฐวงศ
62042001127 นางสาวรุ>งนภา ใบมาก
62042001128 นางสาวรัชนก ครุฑเผือก
62042001129 นายเอกราช แย5มยวน
62042001130 นางสาวฤทัยรัตน ศรีพุทโธ
62042001131 นายธนาธิป สุระพรปรีดา
62042001132 นางสาวจิตการณ เพ็งจันทร
62042001133 นางสาวภัทราพร สุมาลี
62042001134 นางสาวพรไพลิน นิลแสง
62042001135 นางสาวทิพยาภรณ ทองอุปการ
62042001136 นางสาวอัจฉราภรณ นะอ>อน
62042001137 ว>าที่รต.โกสินธ์ิ มโนรัตนสกุล
62042001138 นางสาวนฤมล เรืองโสภา
62042001139 นางสาวรัชนี แก5วศรี
62042001140 นายพร5อมพงศ ทะนันไธสง
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62042001141 นางสาวปIยพรรณ พวงภู>
62042001142 นายสุวิทย ทิพรมมา
62042001143 นางสาววนิชยา จัดเขตรกรรม
62042001144 นายวรกิจ เห็นได5ชม
62042001145 นางสาวนิตยา ฐิตะภาส
62042001146 นายนนทวัฒน มะลิซ5อน
62042001147 นางสาวทอฝ1น ชัยยันต
62042001148 นางสาวศุภร พรมเปHJยม
62042001149 นางสาวณัฐกมล คชสีห
62042001150 นายนิจนิพัทธ ตรีมงคล
62042001151 นางสาวสุวนันท จันทะ
62042001152 นางสาวนฤมล บุญช>วย
62042001153 นางสาวสร5อยสุรีย นิยม
62042001154 นางสาวคุณัญญา โพธ์ิป1Pน
62042001155 นายศักด์ิชัย พรมดี
62042001156 นางสาวนันทิยา ภูมิประเสริฐ
62042001157 นางศิริลักษณ วงศรี
62042001158 นายศักดา จันทรศรี
62042001159 นายโยธิน จินดานิล
62042001160 นายบุลากร ธรฤทธ์ิ
62042001161 นางสาวสุธิตา รามณู
62042001162 นายอนุวัฒน สุขเจริญ
62042001163 นางสาวนมัสยา สุขากรณ
62042001164 นายวิชัย มะลัยทอง
62042001165 นางนิภาพร รอดสุโข
62042001166 นางสาวพรณัชชา วิลังคะ
62042001167 นายณัฐพล วรรณวงษ
62042001168 นางสาวณัฐกฤตา วงษลําภู
62042001169 นายวสุพล ผ>องผิว
62042001170 นายพุฒิพงศ งามเลิศ
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62042001171 นางสาวปวีณนุช แสนสุข
62042001172 นางสาวน้ําฝน อิสสารัมย
62042001173 นางสาวศศิวิมล เสือหล5า
62042001174 นายสุรศักด์ิ คํากระแสร
62042001175 นายสิปปกร ทองคํา
62042001176 นายเสกสรรค บุญประกอบ
62042001177 นางอารี สุวรรณาราม
62042001178 นางสาวจุฑามาศ ญาณพันธ
62042001179 นายศราวุฒิ ต>างสี
62042001180 นายณัฐวุฒิ ตัณฑิกุล
62042001181 นางสาวภัทราวดี เพ็ชรสันทัด
62042001182 นางสาวฐิติมา จันหัวโทน
62042001183 นางสาวอรพรรณ ชัยนาค
62042001184 นางรัชดา รัตนากาญจน
62042001185 นางสาวเกศกนก ปุริเกษม
62042001186 นางณฤทัย โคกทับทิม
62042001187 นางสาวปวันรัตน เดชคุ5มทรัพย
62042001188 นางสาวกาญจนาภิเษก ชูประดิษฐ
62042001189 นายตฤบดี พัฒนกุล
62042001190 นางสาวสิริพร เมืองดี
62042001191 นางสาวชุตาพร ใจกรด
62042001192 นางสาวสิราวรรณ สกุลรัตน
62042001193 นางสาววิราวรรณ ดาอาษา
62042001194 นายอุทัย ศรีธร
62042001195 นางสาวจิราพร แก5วอุดม
62042001196 นายธนกร จิรภัทรสุดใจ
62042001197 นายระเด>นชัย ภาณุทัต
62042001198 นายมนตรี สุขใส
62042001199 นางสาววรัญญา เพ็ญบุญประเสริฐ
62042001200 นางสาวจีรวรรณ สุวรรณมณี
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62042001201 นางสาวอุไรวรรณ เรืองประโคน
62042001202 นางสาวณัฐฐานุช ทองสุข
62042001203 นางสาวฐิตินันท นพคุณ
62042001204 นายภัทรพงศ เพียรพยุหเขตต
62042001205 นายสิริชัย แซ>จัง
62042001206 นางสาวชุติมา ราษี
62042001207 นายพิชัย มาลารักษ
62042001208 นางจริญญา คนซ่ือ
62042001209 นางสาวป1ญชลีย ฉัตรสุริยันชัย
62042001210 นางสาวเจริญ ระสา
62042001211 นางสาวงามตา เทียนงาม
62042001212 นางสาวอริศรา เล็กทุ>ม
62042001213 นางสาวรัตนาภรณ อินทรชมภู
62042001214 นายผดุงเกียรติ วชิรวิทยะกุล
62042001215 นายธีระยุทธ ยอดศักยชนรัญ
62042001216 นายภูดิศ พ่ึงผล
62042001217 นายศักด์ิชัย สงคราม
62042001218 นางสาวศิริอักษร ชลวานิช
62042001219 นายสุรศักด์ิ ดีเจริญ
62042001220 นางสาวจุฑารัตน ทองแก5ว
62042001221 นายณรงคเดช เข็มนาค
62042001222 นายสุรเชษฐ กิจสนิท
62042001223 นางสาวมณีเนตร จ่ันประเสริฐ
62042001224 นายอาคม สัตยประกอบ
62042001225 นางสาวเสาวนีย เกตุแก5ว
62042001226 นายเสริมศักด์ิ เปHJยมเสน
62042001227 นางสาวทิพรัตน จือประสิทธ์ิ
62042001228 นางสาวสมพิศ พิมจุฬา
62042001229 นางสาวไกรวัลย หนูขวัญ
62042001230 นางสาวศิริลักษณ เดชผล

หน5า 41 จาก 92             



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042001231 นางสาวสิริพร เกิดทอง
62042001232 นางสาวสุพัตรา จันทรเทศ
62042001233 นางสาวอรวรา รัตนะ
62042001234 นายจตุพร ปรัชญา
62042001235 นายพงศักด์ิ นาเมืองรัก
62042001236 นางสาวมาลินี ชูทอง
62042001237 นายวรายุทธ สมเทศ
62042001238 นางสาวอรดี ศรชัย
62042001239 นางสาววรรณศิริ ศรีอินเขียว
62042001240 นางสาวสุนิตย แจ5งดี
62042001241 นายทัตพงศ อาจต5น
62042001242 นางสาวสุภาวดี พรมเกษ
62042001243 นายประสิทธ์ิ เจ็งฮวดเส็ง
62042001244 นางสาววรรณนิสา แววศรี
62042001245 นางสาวนุสรา มูลเซอร
62042001246 นางสาวเบ็ญจพร แสงสุข
62042001247 นางสาวพิชญสินี บุญเลิศ
62042001248 นางสาวขวัญลดา มอญแก5ว
62042001249 นางสาวศศิธร ตุ5มทอง
62042001250 นางสาวฉัตรวรินทร แดงน5อย
62042001251 นายธนวันต จันทรชู
62042001252 นางสาวอัมภิกา เจนเขา
62042001253 นายปรีชา พูลเมือง
62042001254 นายธีรวัฒน ป1ญญาไว
62042001255 นางสาวศิยรัตน ทองอินทร
62042001256 นางสาววาสนา จิตจาก
62042001257 นายบุญฤทธ์ิ น5อยจันทร
62042001258 นายวุฒินัย คงทวี
62042001259 นายภูมินทร เปลี่ยนทับ
62042001260 นายขจรศักด์ิ สุดาเทพ
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62042001261 นางสาวอรวรรณ ดังเจดีย
62042001262 นายพัฒนชัย เอมสาร
62042001263 นางสาวอังศุมาลิน อินใจ
62042001264 นางสาวทิฆัมพร หลําพรม
62042001265 นางสาวปรีนุช เกษมุติ
62042001266 นางสาวมนันยา หวังมาน
62042001267 นายนิวัฒน ใสสะอาด
62042001268 นายเอกยุทธ ประมาณ
62042001269 นายสถาพร ทวิชัย
62042001270 นายภาณุวิชญ เพ็ชรทองมา
62042001271 นางลลิตา แสนคํา
62042001272 นายอัษฎา จงธนเศรษฐกุล
62042001273 นางสาวศิริวรรณ สว>างสาลี
62042001274 นางสาวมยุรี ซ่ือจริง
62042001275 นางสาวลักษชนก พนิกร
62042001276 นายสุรชัช พุทธศรี
62042001277 นางสาววรรัตน ป1Pนบํารุงสุข
62042001278 นายบัญชร ศรีทอง
62042001279 นางสาววงเดือน บุญรอด
62042001280 นางสาวชญาณี เสมอ
62042001281 นางสาวนรินทรดา สุระเกษ
62042001282 นายมงคล โจ5กระโทก
62042001283 นางสาวกนกวรรณ เสาวคนธ
62042001284 นางสาวเบญจรัตน จันทรหิรัญ
62042001285 นางสาวสุภารัตน กุหลาบ
62042001286 นายลิขิต บุญคํา
62042001287 นางสาวกัญจนพร อุทธัง
62042001288 นางสาวสุนทรี แจ>มจํารัส
62042001289 นางสาวรุจิยา ลิ้มเจริญผล
62042001290 นางสาวสุดารัตน ราชโหดี
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001291 นางสาววรรณศิกา เนินทราย
62042001292 นางสาวศิวพร ทองทา
62042001293 นางสาวศศินีย ทรัพยโสม
62042001294 นางสาวอารีวรรณ ตรีสาม
62042001295 นางสาวลลิตา องคอาจ
62042001296 นายรุ>งโรจน มาละ
62042001297 นางสาววรารัตน สวนเศรษฐ
62042001298 นางสาวฐิติมา ศรีดี
62042001299 นางศศิญา กรสุรัตน
62042001300 นายปIยะ อูเจริญ
62042001301 นางสาวกนกพร พินดอน
62042001302 นายกิติศักด์ิ ม>วงคํา
62042001303 นางสาววรภรณ โอภาส
62042001304 นายอภิรัช ชาวแหลง
62042001305 นางสาวมนตนิภา ขาวประเสริฐ
62042001306 นางสาววิสา สุขเสริม
62042001307 นายกชกร หุ>นยนต
62042001308 นางสาวสุทธิณี วัง
62042001309 นางสาวจิราภรณ ลาสอาด
62042001310 นายวัยวุฒิ บุตรขันธ
62042001311 นายพีรพล สังขมงคล
62042001312 นายธนัชชา ตราชู
62042001313 นายวสันต อินทรชุ>ม
62042001314 นางสาวสุวรรณเกสร จ5าวแก5ว
62042001315 นายลิขิต อ>อนประทิน
62042001316 นางสาวสุวนันท สีกานิน
62042001317 นางสาวศรัญญา จันทรคูณ
62042001318 นางสาวกาญจนา สองคร
62042001319 นางสาวรุจาภา ติดใจดี
62042001320 นางสาวพรพิมล จันทกาญจน
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62042001321 นางสาวเบญจา นาคเจริญ
62042001322 นายจิรายุ บุญสารวัง
62042001323 นายพรเทพ พรสอน
62042001324 นางสาวโชติกา รัตนพันธุ
62042001325 นายกิตติภณ อภิชาติวงคสกุล
62042001326 นางสาวกุลธิดา ลีลารติพงศ
62042001327 นายกิตติพงษ เลื่อมพักตร
62042001328 นางสาววรรณพร เกลาเกลี้ยง
62042001329 นายอํานาจ สังขทอง
62042001330 นายศราวุธ ใจหลัก
62042001331 นางสาวสุวรรณา รุ>งเรือง
62042001332 นางสาวอลิสา คงสมเพียร
62042001333 นางสาวบุษศยา เพ็ชรเกลี้ยง
62042001334 นางสาวคณิฏฐา ล5อมวงษ
62042001335 นางสาวสุชาดา กาพิมาย
62042001336 นางสาวสุกัญญา พรหมมารักษา
62042001337 นางสาวนฤมล ชมชื่น
62042001338 นางสาวระวีวรรณ รักผล
62042001339 นางสาวนภาพร ลายลักษณ
62042001340 นายพงศกร ไชยบุรุษ
62042001341 นายพีระพล มีกุศล
62042001342 นายจีรพันธุ ผิวอ>อน
62042001343 นางสาววราภรณ เย็นใจ
62042001344 นางสาวเมธาพัฒน สร5อยสุวรรณ
62042001345 นางสาวกาญจนา ขจัดภัย
62042001346 นายบรรจง วงษสอน
62042001347 นางสาวปูริดา กลิ่นแก5ว
62042001348 นางสาวอรัญญา สีระวัตร
62042001349 นางสาวคนิษฐา ป1งสมบูรณสุข
62042001350 นายภาณุพงศ สาลีพวง
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62042001351 นางสาวฐิติภรณ นุชสองพ่ีน5อง
62042001352 นางสาวนุชาดา สมป1น
62042001353 นางสาวปาริชาต ปรีดา
62042001354 นางสาวปานชีวิต พรรณอินทร
62042001355 นางสาวชมพูนุท มุขชาติ
62042001356 นางสาวกาญจนา สีทอง
62042001357 นางสาวฐานมาศ แสงอรุณธาราวัฒนา
62042001358 นางสาวยศธร เปHยสดุด
62042001359 นางสาวกาญจนา เศษศรี
62042001360 นายโกเมศร ศรีภูมิ
62042001361 นางสาวกนกวรรณ วงไชย
62042001362 นางสาวเยาวลักษณ บุญวงค
62042001363 นางสาวณัฐวรรธน ทรัพยรักษา
62042001364 นางสาวศิราณี ศรีสวัสด์ิ
62042001365 นายนิวัฒน เจือประทุม
62042001366 นางสาวจันทรจิรา จันทวงค
62042001367 นายปกรณ สินประเสริฐ
62042001368 นางสาวนิภาพร ก่ิงดี
62042001369 นางสาวธัญนุช นิ่มเรือง
62042001370 นายอดิศัย อินละมัย
62042001371 นางสาวจิราภรณ สง>างาม
62042001372 นางสาวพรทิพย พูลสวัสด์ิ
62042001373 นายสุภาษิต ปIนตาเทพ
62042001374 นายวัชรพล สุวรรณธาดา
62042001375 นายเศกสิทธ์ิ อําภัยรัตน
62042001376 นายสุวัฒน มะลิวัลย
62042001377 นางสาวทัศนีย รุ>งเรือง
62042001378 นางสาวชลธิชา ยังมีสุข
62042001379 นางสาวสิริจิตร สนคณาวงษ
62042001380 นางสาวนฤมล ทองประสม
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62042001381 นางสาวพัชราภรณ สลักเพ็ชร
62042001382 นายเจษฎา ปฐมเกษตรกุล
62042001383 นายสถิตย ใจกล5า
62042001384 นางสาวสุวนันท วรานนท
62042001385 นางสาวถนอมสิน เงินเชียง
62042001386 นายพงศกร ไทยประเสริฐ
62042001387 นายไพศาล เยาวศรี
62042001388 นางสาวอาภาพร ทะสิทธ์ิ
62042001389 นางสาวชุลีพร พิทักษตุ5ม
62042001390 นายณัฐวุฒิ บุตรสม
62042001391 นายเสกสันต คชวรรณ
62042001392 นางสาวศิริกาญ เกตุแก5ว
62042001393 นางสาวเบ็ญจา พิราชา
62042001394 นางสาวธันยชนก หอมญาติ
62042001395 นางสาวปIยธิดา ช5างแก5ว
62042001396 นายติณณภพ ศรีบุญไชย
62042001397 นายศรศาสตร อินทรลี
62042001398 นางสาวพจนีย แพลูกอินทร
62042001399 นางสาวสุพัตรา ริปูหนอง
62042001400 นางสาวพัชรพร อัฏฏาลกศิริ
62042001401 นางสาวอรอนงค แตงมะณี
62042001402 นางสาวธณิดา มากเพ็ชร
62042001403 นายทรงวุฒิ เถียรประภากุล
62042001404 นางสาวฐานันทิยา ตาปราบชัยยะกิตต์ิ
62042001405 นายวัชรพงศ มูลมณี
62042001406 นายสถาพร ศรีวิชัย
62042001407 นางสาวสายฝน ทองรัศมี
62042001408 นายวสัณต์ิ เก็จมะยูร
62042001409 นางสาวนุชกัลยา ครึกกระโทก
62042001410 นางสาวสุภาวดี เด>นดวง
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62042001411 นางสาวญาสุมินทร นันวิสุ
62042001412 นายกฤษชล รอดแก5ว
62042001413 นางสาววันดี ดุจสนิท
62042001414 นางสาวพรนิภา เครือเทศ
62042001415 นายป1ญญา สกุลแก5วเกษม
62042001416 นางสาวศรีดา ลับแล
62042001417 นายธนทัศน มีวาสนา
62042001418 นางสาวเมธาวี อัครตรีกุล
62042001419 นายจิรายุส สุดสาคร
62042001420 นางสาวรุ>งทิพย ปุระศิริ
62042001421 นายธเนศ แสงกุดเรือ
62042001422 นางสาวมณีรัตน สุภาพุฒ
62042001423 นางสาววิภาพร สายบัว
62042001424 นายสมภาร วงษาณา
62042001425 นายทศวรรษ สุขอยู>
62042001426 นางสาวเสาวลักษณ คงสุข
62042001427 นางสาวรุ>งฤดี เอื้ออารีย
62042001428 นายธันยธรณ นามหนอง
62042001429 นางสาวปรียานุช พุ>มพวง
62042001430 นางสาวนงนภัส รุจิโภชน
62042001431 นางสาวอรณิชา จอมพระ
62042001432 นางสาวนัสชนก โพธิภักดี
62042001433 นางรัชนีกร อาจชัยพร
62042001434 นายนิวัฒนชัย กองแก5ว
62042001435 นางสาวเสาวลักษณ ปรีเปรม
62042001436 นายชาญวิทย พรขํา
62042001437 นางสาวอรพรรณ ธรรมปละ
62042001438 นายบูรันตร พุ>มจันทร
62042001439 นางสาวดารุณี แสงผา
62042001440 นางสาวอรฤทัย วิชาสูตร
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62042001441 นายธนา แสงสวย
62042001442 นางสาวกาญจนา มะมา
62042001443 นายพัลลภรัตน ศรีวิบูลยรัตน
62042001444 นางสาวพรนภา แช>มสา
62042001445 นายศรัญWู อ>วมขันธ
62042001446 นางสาวชฎาภรณ ภูสันต
62042001447 นางสาวพนัชกร เดชะบุญ
62042001448 นางสาวกรรณทิมา ศรีสุข
62042001449 นายภาสวร รุ>งสว>าง
62042001450 นางสาวสุภาพร ชัยยันต
62042001451 นางสาวนัทธมน สว>างอารมณ
62042001452 นายป1ฐวี ตาวัน
62042001453 นายกมล วินิจกิจเจริญ
62042001454 นางสาวอุษา บุญขวัญ
62042001455 นางสาวสุกัญญา กงแก5ว
62042001456 นางสาวรุ>งอรุณ กําเหนิดคุณ
62042001457 นางสาวลีลาวดี ขันธสุวรรณ
62042001458 นางสาวจิราภรณ รวมญาติ
62042001459 นายพิทักษธรรม อุ>นเรือน
62042001460 นางสาวเสาวนีย หาญขุนทด
62042001461 นายจักรรินทร อินทรตะโนด
62042001462 นายวายุพัฒน ชูพันธ
62042001463 นายรุ>งโรจน คิดรัมย
62042001464 นายเอกชัย จันทรแจ>ม
62042001465 นายสําเร็จ โอเต็ง
62042001466 นางสาวอัญชลีกร เบญจพรรณ
62042001467 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณ
62042001468 นางสาวนลินี สายทอง
62042001469 นายพงษศักด์ิ สีหนาท
62042001470 นายฐาปกรณ สุระขันธ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62042001471 นางสาวมยุรา หอมจันทร
62042001472 นางสาวนงลักษณ นนทแก5ว
62042001473 นายณัฐพงศ จันทรกล>อม
62042001474 นางสาวสุรียพร คะณาพงษ
62042001475 นางสาวบุษยา เสาวมาลย
62042001476 นางสาวนันทยา มูลละม>อม
62042001477 นางสาวกนกพร เกียรติคุณ
62042001478 นางสาวทัศนีย สีลาวงค
62042001479 นายนพพร บัวเพชร
62042001480 นางสาวมทนพร ยอดมาลัย
62042001481 นางสาวนารีรัตน อัมภวัน
62042001482 นายสุมิตร เนียมสุข
62042001483 นางสาวณัฐชา สวัสดี
62042001484 นายวัชรพงษ แสงรัตน
62042001485 นายเจษฎา เมืองจินดา
62042001486 นายณัฐวุฒิ พวงภู>
62042001487 นางสาวบัณฑิตา แย5มศรี
62042001488 นางสาวชลธิชา ป1ทมากร
62042001489 นางสาวตะวันฉาย ภูสังข
62042001490 นายธนกร เต>าสีทอง
62042001491 นางสาวจันทรทิพย บุตรราช
62042001492 นางสาวรมณี วังยายฉิม
62042001493 นางสาวอลิษา ชินหัวดง
62042001494 นายณัฐวุฒิ ดบขุนทด
62042001495 นายสุวรรณเพชร แสนบุญศรี
62042001496 นายสุธีย ปรีรัตนเจริญสุข
62042001497 นางสาวสุชานันท เนียมตุV
62042001498 นางสาวณภัสนันท อภิชัยเลิศสกุล
62042001499 นางสาวพิชยา ศรีกาญจนา
62042001500 นางสาววินะภา โต5เพชร
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62042001501 นางสาวลูกน้ํา หนุมาร
62042001502 นางสาวประมวลจิต พุทโธ
62042001503 นางสาวอารียา บุญมา
62042001504 นางสาววิภารัตน อุดง
62042001505 นางสาวณภัทร ชลธาร
62042001506 นางสาวชุติมา บัวป1Pน
62042001507 นายชัยยะ บัวศิริ
62042001508 นายติณหภัทร แดงสกุล
62042001509 นางสาวอังคณา อัมฤทธ์ิ
62042001510 นายวิษณุ ทารกิจ
62042001511 นางสาวขวัญชนก แสงจันทร
62042001512 นางสาวพิกุลทิพย โคมเดือน
62042001513 นางสาวจุฑามาศ พรมอ>อน
62042001514 นางสาวจารุณี ปรีดามีสุข
62042001515 นางสาววราภรณ แก>นจันทร
62042001516 นางสาวสุดาภรณ สังขกร
62042001517 นายจิตรเทพ บุญยืด
62042001518 นายภูมิสิทธ์ิ อุทธตรี
62042001519 นางสาวนิรัญญา ผดุงพันธ
62042001520 นางสาวภัณฑิลา พรมเอี่ยม
62042001521 นางสาวชลธิชา แสงพิทักษ
62042001522 นางสาววรางคสิริ คํ่ารุ>ง
62042001523 นางสาวอริสา เพ็ญบุญประเสริฐ
62042001524 นางสาวพัชรอริญ งามขํา
62042001525 นายศุภกร อินบุญส>ง
62042001526 นางสาววิภาพรรณ วรรณพุฒ
62042001527 นางสาวนุจรี เงินก5อน
62042001528 นางสาวรัฐภรณ โนนงาม
62042001529 นางสาวอัมพร เพียสา
62042001530 นางสาวพิมนภาพร ศรีตะป1ญญะ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001531 นายวัชรพล วิจิตรพจน
62042001532 นางสาวปาริชาติ สุกพวง
62042001533 นางสาวประยูร ทัศนา
62042001534 นายธรรมนูญ สัมพันธรัตนชัย
62042001535 นางสาวอาภาพร บันเทา
62042001536 นายสุเมธ ป1Jนงาม
62042001537 นายภิภพ พรหมอินทร
62042001538 นางสาวรัตนติยา อุดมญาติ
62042001539 นายจักรกฤช บัวรอด
62042001540 นายพิมพลภัทร พัศดุ
62042001541 นางสาวสุนีรัตน สุทธิรักษา
62042001542 นายไพโรจน เขาบรรทัด
62042001543 นางบังอร พวงระย5า
62042001544 นายจักรภัทร ดวงชารี
62042001545 นางสาววิลาสินี พิมพสุข
62042001546 นายหาญณรงค นวลสุวรรณ
62042001547 นายสิทธิพล วิมลภักตร
62042001548 นางสาวทิพาธร พรมเสน
62042001549 นางสาวมาริษา ศรีสิทธ์ิพิศาล
62042001550 นางสาวพรพณา ป1Jนแก5ว
62042001551 นางสาวนิภาพร ศรีวิชัยแก5ว
62042001552 นางสาวอรุณี ศุภเกษ
62042001553 นายศักด์ิชัย ชัยรัตน
62042001554 นายยศพนธ รักเชื้อ
62042001555 นางสาวมาริสา แถวเนิน
62042001556 นายกวีวัธน สาดอนบก
62042001557 นางสาวจุฆามาศ หม่ืนราช
62042001558 นางสาวอัลิปรียา ดอกแพง
62042001559 ว>าที่ร5อยตรีหญิงวรรณิภา พรมรื่น
62042001560 นางสาวพรจันทร แสงทอง
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001561 นางสาวดวงสมร โคตรศรี
62042001562 นางสาวเกศินี วงษอุดม
62042001563 นางสาวพัชรินทร ใยประดิษฐ
62042001564 นางสาวสุพัตรา เจริญวัฒน
62042001565 นายเสถียร ตาดทอง
62042001566 นางสาวนพวรรณ ภู>อร>าม
62042001567 นางสาวจิราภรณ เศวตสุพร
62042001568 นายธีรวิชญ ใหญ>ยง
62042001569 นางสาวจรัสศรี บัวขาว
62042001570 นางสาวอมรรัตน ม>วงจีน
62042001571 นางสาวสุรัสวดี ทองทับ
62042001572 นางสาวสุทธิชา โภคา
62042001573 นางสาวอริสา โกทัน
62042001574 นายฉัตรชัย แก5วโมรา
62042001575 นายกิตติศักด์ิ กล่ําใกล5ผล
62042001576 นายธนาธิป ส่ําประเสริฐ
62042001577 นายตันติกร พันธรักเดชา
62042001578 นางสาววิภาวี หินทอง
62042001579 นางสาวดวงกมล ศรีสริ
62042001580 นางสาวรัชติภรณ นิยม
62042001581 นางสาวเพ็ญ การะเกษ
62042001582 นางสาวน้ําเพชร แดงปุXน
62042001583 นางศิริญญา สามเมือง
62042001584 นางสาวนริสรา วงคใหญ>
62042001585 นายหัสดินทร คํามี
62042001586 นางสาวรุ>งไพลิน จันทรสร5อย
62042001587 นางสาวชนมน รุ>งพฤกษา
62042001588 นางกิตติมา พิศสุวรรณ
62042001589 นางสาวอัญชิษฐา สิงหโต
62042001590 นายชนาธิป เม>นใจหนัก
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001591 นางสาวสุกัญญา เกตุอยู>
62042001592 นางสาวศิริวรรณ เรืองฤทธ์ิ
62042001593 นางสาวณัฐนิชา อินสม
62042001594 นางสาวณัฎฐธิดา สายประสาท
62042001595 นางสาวดวงจันทร รอดพิเศษ
62042001596 นายวิโรจน หรี่เรไร
62042001597 นางสาวชุลี ปานบุญลือ
62042001598 นายปรมินทร เทียนงาม
62042001599 นายตฤณ พลพันธข5อ
62042001600 นางสาวนัสนันท มิถิลา
62042001601 นางสาวศรินธร สยามไชย
62042001602 นางสาวกาญจนา ตะเภา
62042001603 นายอนุชิต กิจเอก
62042001604 นางสาวพิจิตตรา ทองคําแสง
62042001605 นางสาววิไลลักษณ พรมเสมอ
62042001606 นางสาวณัฏฐพร ธัญเหม
62042001607 นางปลื้มกมล ปลีจีน
62042001608 นางสาวบงกช เจริญภูมิ
62042001609 นายทัศยุ แคล5วอ5อม
62042001610 นายนพดล สมใจ
62042001611 ว>าที่ร5อยตรีบุญฤทธ์ิ ไตรนาค
62042001612 นายทวีชัย ลี้ไพบูลย
62042001613 นางสาวจรัญญา บุญมี
62042001614 นางสาวประภาภัทร ใคร>รู5
62042001615 นายวราฤทธ์ิ ผายทอง
62042001616 นางสาวการีมะ คาเรง
62042001617 นางสาวสุธิดา สุวรรณทิพย
62042001618 นางสาวสุรัชนา สอนประสาน
62042001619 นางภัทรดา พันพิทักษ
62042001620 นายอภิสิทธ์ิ ศรียุคุณธร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001621 นางสาวจิราภรณ วัดเข>ง
62042001622 นายบัณทัต เปลี่ยนแก5ว
62042001623 นางสาวชมเพชรพร กลิ่นกุหลาบ
62042001624 นายพงษศิริ ด5วงทอง
62042001625 นางสาวจินตนา ชุ>มเย็น
62042001626 นางสาวศิริรัตน สารมาศ
62042001627 นางสาวศุทธิลักธ ขาวสุข
62042001628 นายวีรสิทธ์ิ ไชยปา
62042001629 นายวิทยา ประครองพันธ
62042001630 นางสาวจันทอน จุมคํา
62042001631 นายวาริช ไกรพันธ
62042001632 นางสาวณัตทายา เภรีรัตนสกุล
62042001633 นายณัฐดนัย มหาสัทธา
62042001634 นางสาวไพลิน สรไชย
62042001635 นายประวิทย จินนะมงคล
62042001636 นายวรพัทธ ผานาค
62042001637 นางสาวพรวิมล โซVะศิริ
62042001638 นางสาวหทัยรัตน บางกล่ํา
62042001639 ว>าที่ร.ต.วัชรชัช นวลปลั่ง
62042001640 นายชัยมงคล เงินมี
62042001641 นางสาววันวิสา หงษสร5อย
62042001642 นายวีระยุทธ จุลฑะการ
62042001643 นายจิรายุทธ แจ5งไพร
62042001644 นางสาวภาวิณี นามเสนา
62042001645 นางสาวบุญยวีร น้ําแก5ว
62042001646 นายจากูล วงศสุทธ์ิ
62042001647 นายอนุพงษ ชุ>มก่ิง
62042001648 นางสาวพัชนี การไชยแสง
62042001649 นางสาวปาริชาติ บัวเจริญ
62042001650 นางสาวสุภาวรรณ ถาวร
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62042001651 นางสาวพรทิพย จันทรเที่ยง
62042001652 นายวันชัย หาญกุดเลาะ
62042001653 นายโชคชัย พิมณะวัน
62042001654 นางสาวโสภิดา สุขได5พึ่ง
62042001655 นางนิรัชพร พลละคร
62042001656 นายนที บุญหลุ>น
62042001657 นายประสิทธ์ิ ทูคํามี
62042001658 นางสาวณัฏฐญาดา สุขงาม
62042001659 นางสาวกาญจนา นุ>มนวล
62042001660 นางสาวศันสุนีย เอี่ยมสอาด
62042001661 นางสาวลักคณา ดีล5วน
62042001662 นายวาลีดี เด>นดารา
62042001663 นางสาวกรรณิการ ยะลาวงษ
62042001664 นายประวิทย คนตรง
62042001665 นายราชภัฏ คงแก5ว
62042001666 นางสาวสิริกาญดา บุญปลูก
62042001667 นางสาวรัตนาภรณ สันดิษฐ
62042001668 นายศิริวรรธน วัชระนาคะเสถียร
62042001669 นายเหมวัต รัตนพลแสน
62042001670 นางสาวธัญชนก ล>ามสมบัติ
62042001671 นางสาวนิศารัตน เอี่ยมสอาด
62042001672 นางณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
62042001673 นางสาวมารตี ปรุงทอง
62042001674 นายนฤพัทธ ราษฎรนุ5ย
62042001675 นางสาวบุศรา พุทธรักษา
62042001676 นายสาธิต นุ>มประสิทธ์ิ
62042001677 นายพัทธนันท จันเทศ
62042001678 นายธเนศ มีอาษา
62042001679 นางดุจลดา เจ็งฮวดเส็ง
62042001680 นางสาวนิรันดรญา มาจําเนียร
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62042001681 นางสาวอรวรรณ คณะอนันต
62042001682 นายจิระพงศ วัฒนชัย
62042001683 นางสาวชนิดา สุขเจริญ
62042001684 นางสาวศิรินทรทิพย เผ>าแสง
62042001685 นางสาวอภิญญา หมู>พยัคฆ
62042001686 นางสาวโสรยา สุวรรณวิหค
62042001687 นางสาวดลพร สอนศรี
62042001688 นางสาวจันทิมา กุมภัณทอง
62042001689 นางสาวสุรัตน อรุณรัตน
62042001690 นางสาวขวัญดาว จับเผือก
62042001691 นางสาวอภิญญา พิมพปราบ
62042001692 นายสมเกียรติ ดวงนิราส
62042001693 นายวรพล ทองกลึง
62042001694 นายทศพล พูลสวัสด์ิ
62042001695 นางสาวสุกัญญา แย5มมีกลิ่น
62042001696 นายฐานิสร สถาปนิกกุล
62042001697 นางสาวนภัสชญา ชัยศรี
62042001698 นางสาววาสนา บุญมี
62042001699 นายรัฐศาสตร แสนคํา
62042001700 นางสาวนันทนา พลีชมภู
62042001701 นางสาวกรชนก ผินกลับ
62042001702 นางสาวสุพัตรา สาวะโห
62042001703 นายภาณุพงศ วิหคหาญ
62042001704 นางสาวอริสา เสนาคํา
62042001705 นายชาตรี วารินทรพงษ
62042001706 นายอุกฤษฎ ปDองทองสกุล
62042001707 นางสาวสุพัตรา จิตตเทศ
62042001708 นางสาวสายทอง วงษแดง
62042001709 นางสาวอรอนงค ชมภูธวัช
62042001710 นายทวีศักด์ิ แก5วประเสริฐ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62042001711 ว>าที่ร5อยตรีหญิงสร5อยสุดา ยงพฤกษา
62042001712 นายวชิรพงศ รินทรรัชพงศ
62042001713 นายเบญจพล บุญชู
62042001714 นางสาวจิรารัตน สาธุจรัญ
62042001715 นายจีรศักด์ิ ตูมภูเขียว
62042001716 นายกิจจา เกิดแก5ว
62042001717 นางสาวสุกฤตา วิเศษศิริกุล
62042001718 นางสาวกนกทิพย เสาวดี
62042001719 นางสาวณัฐกานต ทาสร5าง
62042001720 นายพงษธร อ>อนดี
62042001721 นางสาวลลิตา เสือพรหม
62042001722 นายสิทธิวิชญ แท>นทอง
62042001723 นางสาวสุภาภรณ เพ่ิมพูล
62042001724 นางสาวฐิติมา บุญอุปละ
62042001725 นายภาวัช ศรีสมโภชน
62042001726 นายปวิชา ลาโพธ์ิ
62042001727 นางสาววัชรา วงศเอี่ยม
62042001728 นางสาวสุวรรณี สารเนตร
62042001729 นางสาวจิตรลดา จันดาเพ็ง
62042001730 นายพิสิษฐ เจ็งศรีวงศ
62042001731 นายกฤต หงษผา
62042001732 นายนพฤทธ์ิ ทองวิไล
62042001733 นางสาวมาริสา ดิษฐป1ญญา
62042001734 นายนุกูล เอี้ยงหมี
62042001735 นางสาวกุสุมา สอนชะอุ>ม
62042001736 นางสาวสุกัญญา ภูมิไฉล
62042001737 นายต>อศักด์ิ เพ>งแสง
62042001738 นายพัทธณพงษ เมฆงาม
62042001739 นางสาวเบญจวรรณ จันทรสวัสด์ิ
62042001740 นางสาวชมพูนุท ใจแสน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001741 นางสาวบุษยา กองชุ>ม
62042001742 นายกรกต แสงภู>วงษ
62042001743 นายกฤษฎา ทองเนื้อห5า
62042001744 นายปริญญา จันทรแจ5ง
62042001745 นางสาวศรันยภัทร ยศเกตุ
62042001746 นางสาวอุมา จริงจิตร
62042001747 นางสาวรัชฎาพร ดางาม
62042001748 นางสาวเสาวลักษณ ตฤณธวัช
62042001749 นายชัยวัฒน จอมเกาะ
62042001750 นางสาวนิตยา ทิมแย5ม
62042001751 นางทิพยรัตน ใจวัง
62042001752 นายสุภัทร คงต>าย
62042001753 นายกิตติชัย สีคง
62042001754 นายเทพพิทักษ ศรุตาเจริญวัฒน
62042001755 นางสาวอติยา บัวสกุล
62042001756 นางสาวสมฤทัย วงศกวน
62042001757 นางสาวเยาวลักษณ แก5วคําปอด
62042001758 นางสาวกัญญาณัฐ ขําคม
62042001759 นางสาววรัญญา นาสมศรี
62042001760 นางสาวอนุชตรา แก5วพลงาม
62042001761 นางสาววิรัลพัชร ทานา
62042001762 นางสาวกมลณัฏฐ พุ>มนุช
62042001763 นางสาวจุฑาทิพย บุบผา
62042001764 นายเจตรินทร ปลิดเพชร
62042001765 นายสุรศักด์ิ ฟองแก5ว
62042001766 นางสาวสุจิตรา รางสาตร
62042001767 นายอัฐพล จงรัตน
62042001768 นางภัศรา โชคบํารุง
62042001769 นางสาวมลทิชา สมพล
62042001770 นางสาวรัตนาภรณ เจริญสุข
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62042001771 นายสมภพ นพชัย
62042001772 นางสาววันเพ็ญ พรถึง
62042001773 นางสาวสุพิชา เขตหลัก
62042001774 นางสาวเกวลี เกตุแก5ว
62042001775 นางสาวศรัญญา อินทรแก5ว
62042001776 นายภานุพงษ สมพวง
62042001777 นางสาวสุธาสินี ประเสริฐ
62042001778 นายนันทนภัส จารุฤกษ
62042001779 นางสาวผกามาศ อยู>ดี
62042001780 นางสาวศิริวรรณ ธนูเดช
62042001781 นายเปHJยม โพธ์ิงาม
62042001782 นายสมคิด บุญตา
62042001783 นางสาวอุราภรณ พิมพบูลย
62042001784 นายอัฐกร ชูเชิดวัฒนศักด์ิ
62042001785 นางสาวทรรศนกมล ประสพสิน
62042001786 นายชุติพนธ ป1ญญาดี
62042001787 นายมณฑวรรษ คงวารี
62042001788 นายอดิศักด์ิ สนสุวรรณ
62042001789 นายป1ฐมินทร สาทรอด
62042001790 นางสาวศิริวรรณ พุฒหอมรื่น
62042001791 นางสาวอรพรรณ สุทธิมูล
62042001792 นางสาวสุพีรณัฐ สุขทอง
62042001793 นางสาวเสาวลักษณ สุดาเทพ
62042001794 นางสาววาสนา ใยยะผลสุข
62042001795 นายเอกชัย สุขสนิท
62042001796 นางสาวสุฑามาศ เจริญผล
62042001797 นางสาวณิชนันท โยธารส
62042001798 นายวัฒนพงศ วงศสวัสด์ิ
62042001799 นางสาวมณีนุช สุขสว>าง
62042001800 นางสาวสุพิศ ซ5องผม
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001801 นางสาวสุภาพร ทรัพยครั่ง
62042001802 นางสาวกชกร จันทรทิพย
62042001803 นายสันติภาพ พลดงนอก
62042001804 นายสุธินันท แก5วทุ>ง
62042001805 นางสาวชนากาญน ลีพุด
62042001806 นายณัฐพล มากสาคร
62042001807 นางสาวแพรวนภา เผ>าผม
62042001808 นางสาวฉมามาศ กองทอง
62042001809 นางสาวสุดาวรรณ บุญลือ
62042001810 นายณัฐพล หนูเงิน
62042001811 นายจิรศักด์ิ เอี่ยมสะอาด
62042001812 นางสาวปริชาติ ผาทอง
62042001813 นางสาวสุกัญญา เกิดลาภ
62042001814 นางสาวรัตนาภรณ วังพยอม
62042001815 นางสาวพิมพพร แก5วสุขใจ
62042001816 นายชลธี หมัดหมุด
62042001817 นางสาวนนธิชา ทวีชาติ
62042001818 นางสาวนิธิพร ภูมิพิพัฒน
62042001819 นายเดโช ปHนะเต
62042001820 นายสุทธิศักด์ิ ชํานาญ
62042001821 นางสาวสิริรัตน ไพเรือง
62042001822 นางสาวปานรดา อุชัยวงค
62042001823 นายพงษดนัย จันทรรัก
62042001824 นายภูมินทร บัวเผียน
62042001825 นางสาวจันทกานต นาคกุลบุตร
62042001826 นางสาววโรชา วงศชัยภูมิ
62042001827 นายวุฒิชัย แซ>ซ้ือ
62042001828 นางสาวภาวินี กุลมงคล
62042001829 นางสาวป1ญจรัตน พิลาโท
62042001830 นางสาวนันทวัน นันทากุล
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001831 นางสาวเจนจิรา จินดา
62042001832 นางสาวสาริศา อิศร
62042001833 นายกฤษณะ สุขอารมย
62042001834 นางนิตยา สุทธ์ินวล
62042001835 นายปรีดี คุ5มห5างสูง
62042001836 นางสาววิริญญา เนื่องเสวก
62042001837 นายพิสิษฐ จันสว>าง
62042001838 นางสาวอรนิภา ช5างเพชร
62042001839 นางสาวปาริษา บุญมา
62042001840 นายสุทิวัส จันทรส>ง
62042001841 นายสุกฤษฎ์ิ เผือกพูลผล
62042001842 นางสาวกัลยาณี มูฮําหมัดกาเซ็ม
62042001843 นายกิตติคุณ พงษทองเจริญ
62042001844 นายณัฐภัทร พูลสวัสด์ิ
62042001845 นายพงษศักด์ิ คําแหง
62042001846 นางสาวจันทนา หิรัญ
62042001847 นางสาวอัมพวัน ฝอยฝน
62042001848 นายณัฐพล สมานจิตต
62042001849 นางนวรัตน โง5วไพศาล
62042001850 นายวุฒิชัย ลี้ภัยรัตน
62042001851 นางสาวสุธิสา พุทธรัตน
62042001852 นางสาวเกศกนก เชื้อวงษ
62042001853 นายรัชมงคล ทองเชื้อ
62042001854 นายคมศักด์ิ มูลเชื้อ
62042001855 นายธวัชชัย สงวนทรัพย
62042001856 นายสิทธิโชค งามละมัย
62042001857 นายฤทธิไกร กันภัย
62042001858 นายพงศภัทร ศรัทธา
62042001859 นางสาวอภิชญา จันสีดา
62042001860 นางสาวเกวลิน ธัญธรโชติวัต
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62042001861 นายพิพัฒนพงษ วิหคเหิร
62042001862 นายเอกพงศ ปลาทอง
62042001863 นางสาวหทัยภัทร อิ่มจิตร
62042001864 นายเทวัญ ชุ>มศรี
62042001865 นายฐิติพันธ ตันติมหาสมบัติ
62042001866 นางสาวพิมพประภา ขวัญพุทโธ
62042001867 นางสาวณัฐกฤตา เฉียงเอก
62042001868 นางสาวจิตรลดา พฤทธพงศ
62042001869 นางสาวศศิพัชร คําอิน
62042001870 นายจตุพล แหวนทอง
62042001871 นายปฏิภาณ ขุนพรม
62042001872 นายธัชชา งามคณะ
62042001873 นางสาวกัลยรัตน ปวกหาร
62042001874 นายณัฐพล วังน้ําเย็น
62042001875 นางสาวกาญจนา ท5องที่
62042001876 นางสาวกนกกร สร5อยทอง
62042001877 นายสหรัฐ ธรรมทันตา
62042001878 นางสาววรรณิสา พลีสุ>มทอง
62042001879 นายวงศกร สมเกียรติ
62042001880 นางสาวมัณฑนา ธนารักษ
62042001881 นางสาวอําพอน โมรา
62042001882 นายเสกสรร ภาโนมัย
62042001883 นายนันทพงศ พลเสน
62042001884 นางสาวพิญชสินี ศรีประเสริฐ
62042001885 นายศุภกฤต บัวจัตุรัส
62042001886 นางสาวนุชจรี สังขอนันต
62042001887 นายภูริวัจน รักขาว
62042001888 นางสาวนัฐวรรณ ดัดงาม
62042001889 นางสาวธันยา อ5อมแก5ว
62042001890 นางสาวเกษมณี สิมมา
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62042001891 นายพรทวี สุดเนตร
62042001892 นางสาวณปภัช เคลือบอาบ
62042001893 นางสาวคุณากร งามสนอง
62042001894 นางสาวภาวิณี ใสกระจ>าง
62042001895 นางสาวประภัสสร พรมแก5ว
62042001896 นางสาวสุวนันท แพรญาติ
62042001897 ว>าที่ร5อยตรีหญิงแพรวา ทรัพยสังข
62042001898 นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร
62042001899 นางสาวปริมาภรณ เกมาทะยุง
62042001900 นางสาวขวัญชนก แซ>เฮง
62042001901 นายพงศกร ด5วงทอง
62042001902 นางสาวพรทิพย ชาวยศ
62042001903 นางสาวรัตนา พลีสุดใจ
62042001904 นางสาวเมวียา ไกรเพ็ชร
62042001905 นางสาวพัชรมน เกษมเนตร
62042001906 นายอภิชาติ ขจรสัตย
62042001907 นายกิตติพงษ ภูดี
62042001908 นางสาวทิพยมณี ทําเม
62042001909 นายไกรทัช เดชสิทธิโชติ
62042001910 นางสาวกนกพร บุตตะโยธี
62042001911 นายวินัย อู>ทรัพย
62042001912 นายกิตติศักด์ิ ภูศรีฐาน
62042001913 นางสาวมาริษา เสนาะล้ํา
62042001914 นายสาริน สุพรรณ
62042001915 นางสาววรพรรณ เครื่องกัณฑ
62042001916 นางสาวพัชรี บุญลอย
62042001917 นางสาวศศิธร อุทาหรณ
62042001918 นายคมศักด์ิ กุลบุตร
62042001919 นางสาวชลิตา สิงขอนอาจ
62042001920 นายณัฐวุฒิ บัวงาม
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001921 นางสาวสุวิมล โพธ์ิงาม
62042001922 นายภาณุพงศ ปราศจากทุกข
62042001923 นางสาวอภิญญา แก5วโพธ์ิ
62042001924 นางสาวบุษกร ผ>องแผ5ว
62042001925 นางสาวศรัญญา เทศกระทึก
62042001926 นายปริวรรต เพ็งสุวรรณ
62042001927 นางสาวมณฬกาญจน กุลเมฆ
62042001928 นายน้ําเพชร พลอยปฐม
62042001929 นายวศิน เนตรวงศ
62042001930 นายวรากร พลขุนทด
62042001931 นางสาวดวงนฤมล เจียมสง>า
62042001932 นางสาวชนุพร วงคละคร
62042001933 นางสาวชนิศรา ไทยย่ิง
62042001934 นางสาวสุนิศา ประพันธเลิศ
62042001935 นางสาวสิรภัทร ดุเหว>าเขียว
62042001936 นางสาวปรียานุช อํามะระ
62042001937 นางสาวสุมาลิน นากุดนอก
62042001938 นางสาวพัชรา บัวผัน
62042001939 นางสาวกัลยาณพร กอมณี
62042001940 นางสาวสุชัญสินี นะตาปา
62042001941 นางสาวหงษฟDา ทับทิม
62042001942 นางสาวโสรยา อารอบี
62042001943 นายชวลิต เจริญวัฒน
62042001944 นางสาวยุรัญญา มุกดา
62042001945 นางสาวทัศนียวรรณ สังขแก5ว
62042001946 นางสาวมยุรีย พลีชมภู
62042001947 ส.ท.ณัชกฤษฐ สุขสวัสด์ิ
62042001948 นายประภาส องอาจอิทธิชัย
62042001949 นายณัฏฐนันท จามจุรี
62042001950 นางสาวเกษร ทองจันทร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042001951 นางสาวกนกทิพย ตันศิริ
62042001952 นางสาวอารีรักษ วงคเที่ยง
62042001953 นายมนตรี เข็มเพ็ชร
62042001954 นางสาวชนิสร ม>วงศรี
62042001955 นายวรวุฒิ สมศรี
62042001956 นางสาวจุฑารัตน พรมวิลัย
62042001957 นางสาวจุฑามาศ ศิริป1ญญา
62042001958 นายธีระพงษ มูลคง
62042001959 นางสาวกัลยณัฐฏ วงศวร
62042001960 นางสาววิไลวรรณ งามเฉลียว
62042001961 นางสาวสุริสา โพธ์ิพิจิตต
62042001962 นายพรทวี เอี่ยมโอด
62042001963 นางสาวชัญญา ศรีม>วง
62042001964 นางสาวอมรรัตน คุ5มกระโทก
62042001965 นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย
62042001966 นางสาวเจนจิรา ศรีรมย
62042001967 นางสาวทัศนพมล หอมละออ
62042001968 นายเทพนรินทร สินภักดี
62042001969 นางสาวพิชญาภา ขันคํา
62042001970 นางสาวศิรินภา พันโชติ
62042001971 นางสาวบุษสิตา ฉาบทอง
62042001972 นางสาวโชติมณี พรหมเจริญ
62042001973 นายวีรยุทธ อุดมลาภ
62042001974 นายรุจจิวัจน แก5วลิ้นไม5
62042001975 นายอักษร โพธ์ิเงิน
62042001976 นายศุภชัย โยธาภักดี
62042001977 นางเสาวภาคย เจริญสุข
62042001978 นายนุกูล สระทองเติม
62042001979 นางสาวกชกร เริ่มยินดี
62042001980 นายทรงสิทธ์ิ สีแปD
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62042001981 นางสาวนฤมล กรุดเงิน
62042001982 นางสาวสุนิสา แสวงดี
62042001983 นางสาวธนพร เฟYJองนคร
62042001984 นางสาวอลิษา อู>ทอง
62042001985 นางสาวพัชรินทร ม่ันคง
62042001986 นางสาวพรหทัย รัตนวิศิษฎ
62042001987 นางสาวมะลิสา ถามณีโคตร
62042001988 นายณฐนนท จุฑา
62042001989 นางสาวพรวรินทร อยู>แพทย
62042001990 นางสาวรัตนธะญา สมสีแสง
62042001991 นายพชร โพธ์ิคํา
62042001992 นางมณฑา จันทรังษี
62042001993 นายนพรัตน จําปาทอง
62042001994 นายเจษฎา ขาวโต
62042001995 นายปริวัตร เกตุดํา
62042001996 นางสาววราพร ทุมฝDาย
62042001997 นางสาวศิรินุช แจ>มฟDา
62042001998 นางสาวตะวัน ทับทอง
62042001999 นางสาวปานลิน จันทร
62042002000 นายชญานิน ไกรราษฎร
62042002001 นายธนวัฒน กิวัฒนา
62042002002 นายพละชัย ย้ิมสกุลกาญจน
62042002003 นายพงศกร กลับดี
62042002004 นางสาวกนกวรรณ นามบุญ
62042002005 นางสาวนวลพรรณ บุดดารวม
62042002006 นางสาวจิตติมา นาวากาญจน
62042002007 นายไพโรจน นวลไทย
62042002008 นางสาววรรณนภา วรามิตร
62042002009 นางสาวขนิษฐา กิจเจริญโชค
62042002010 นางสาวธนาภรณ สารี
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002011 นายเสกศักด์ิ ศรียุคุณธร
62042002012 นางสาวจินตนา บูชา
62042002013 นางสาววันดี พันธแก>น
62042002014 นางสาวปรัชญาภรณ สร5อยสิงห
62042002015 นายอาวุธ ปาระคะ
62042002016 นางสาวปรีญา ฆารพล
62042002017 นางสาวนงนภัส สาอาจ
62042002018 นางสาวดวงแก5ว ห5วยหงษทอง
62042002019 นายสิทธิการณ อ>อนสาร
62042002020 นายรุ>งแสง ไชยยนต
62042002021 นางอรวรรณ ประกอบผล
62042002022 นายสรัชธร กันเหตุ
62042002023 นายเจษฎา ชํานาญเกษกรณ
62042002024 นายธนายุทธ อุ>นเมือง
62042002025 นายราเมศ ศรีคํา
62042002026 นางสาวธิตินา ยังทน
62042002027 นางสาวสุจิตรา สุทธิประภา
62042002028 นางสาวอนงคนาฎ กันธิยะ
62042002029 นายธนไชย ปานเจริญ
62042002030 นายประทีป ตันเจริญ
62042002031 นางสาววราภรณ ขําละไมล
62042002032 นางสาวธารารัตน พงษไทย
62042002033 นางสาวนันทวรรณ จีนปรีชา
62042002034 นายนครินทร ฟ1กขาว
62042002035 นายจรูญ เงินพุ>ม
62042002036 นางมะลิวัลย จ>างพัด
62042002037 นายฤกษณะ เผื่อนสถาพร
62042002038 นางสาวณัฐพร คําเลิศ
62042002039 นายธนวัฒน มณีรัตน
62042002040 นางสาวสาวลักษณ อยู>นันท
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002041 นางสาวอัญชลี ชนะแรง
62042002042 นางสาวชไมพร งามอาการ
62042002043 นายสมนึก มาคง
62042002044 นายธีระยุทธ นุชโส
62042002045 นางสาวปวีณา พูลศิลปO
62042002046 นางสาวผุสดี เครือโสม
62042002047 นายศิวพงษ พ>วงศรี
62042002048 นางสาววนิสรา ปรางจันทร
62042002049 นางสาวนิตยา วันณา
62042002050 นายสุชาติ ศรีละ
62042002051 นางสาววิยนุช น5อยทรงค
62042002052 นางสาวกาญจนา เลิกนุช
62042002053 นายภัทรพงศ สว>างแสน
62042002054 นางสาวจําลอง แจ5งกลาง
62042002055 นางสาวมณีรัตน บัวผัน
62042002056 นายไชยวัฒน เกณฑโกฎ
62042002057 นางสาวปราณวดี เมธาสุวรรณ
62042002058 นางสาววนิดา เกรียงสกุลชัย
62042002059 นางสาวเกวลิน เรืองฤทธ์ิ
62042002060 นางสาวราตรี ศรีกําป1Jน
62042002061 นางสาวขวัญจิรา จาริชานนท
62042002062 นางสาวนิติพร พลถนอม
62042002063 นายศุภรัตน เพ็งทา
62042002064 นางสาวรุ>งทิวา ขันคํากาศ
62042002065 นายกิติศักด์ิ เลือดขุนทด
62042002066 นายนิพัทธพงศ จํานงคศรี
62042002067 นางสาวกัญญารัตน เจ5าโส
62042002068 นางสาวอมรรัตน ประภัสราง
62042002069 นางสาวดรัญชรัส มลใสกุล
62042002070 นางสาวจิรวรรณ รุ>งเรือง
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62042002071 นางสาวจุฑามาศ นามสอน
62042002072 นายสุรธรรม แซ>เจียง
62042002073 นางสาวปราณี ชายแก5ว
62042002074 นางสาวธาดารัตน พลคิด
62042002075 นางสาวอทิตยา มงคลสงวน
62042002076 นายณรงคศักด์ิ เชื้อหมอ
62042002077 นายอาทิตย ภูมิไฉล
62042002078 นายทรรศิน ดํามุสิก
62042002079 นายอมรวิทย พรรณรังษี
62042002080 นางสาวรจนา สะลาหมัด
62042002081 นางสาวละอองดาว ศิริบรรจง
62042002082 นายพรชัย วงศวิฉาย
62042002083 นายทราย แสวงทรัพย
62042002084 นางสาววรลักษม เอี่ยมละออ
62042002085 นางสาวทิพวัลย ลบแท>น
62042002086 นางสาววันเพ็ญ ขํามิน
62042002087 นางสาวธิตานันท บรรจงยาพิสิฐ
62042002088 นางสาวจิระนันท เล5าเจริญ
62042002089 นายเฉลิม มะณี
62042002090 นางสาวโยทะกา ใสยัง
62042002091 นางสาวประภาพร สุนทรวิทย
62042002092 นางสาวปุณยนุช จีนเกา
62042002093 นางสาววรัชยา สีดํา
62042002094 นางสาวนิลญา อุตระ
62042002095 นายปรีชา มูนิคม
62042002096 นายรังสรรค ท5าวต้ือ
62042002097 นายเกษมศักด์ิ เสริมสมบูรณ
62042002098 นายกฤษฎากรณ แก5วสมจันทร
62042002099 นางสาววรรณภา พรมทัศน
62042002100 ว>าที่ ร.ต.กรกช สังเกตุกิจ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002101 นางสาวนัยภัสร รุ>นประพันธ
62042002102 นายณัฐชนน ธรรมศิริ
62042002103 นางสาวปารมี ตะเคียนโต
62042002104 นายพงษพัฒน คําศิริ
62042002105 นางสาวพัทธนันท ฤทธ์ิรักษา
62042002106 นางสาวชญานิษฐ เขียวมรกต
62042002107 นางสาววนิดา ภูหนองโอง
62042002108 นายชัยธวัช เพชรดี
62042002109 นางสาวเรวดี เกตุประยูร
62042002110 นายไชยดุลย ยอดพรหม
62042002111 นางสาวจุฑารัตน สุวรรณมณี
62042002112 นางสาวสาวิตรี วรรณแก5ว
62042002113 นางสาวจันทรจิรา กันทะต๋ัน
62042002114 นางสาวดาริกา ใสพิมพ
62042002115 นางสาวพิมประพรรณ น5อยแสง
62042002116 นางสาวอรุณศรี พูลแช>ม
62042002117 นางสาวศิริพร สีพลนอก
62042002118 นายสุรเชษฐ ใบศรี
62042002119 นายสุธา ศรีสวัสด์ิ
62042002120 นายพรชัย บุบผาอาจ
62042002121 นางสาววาธิณี บุญยงค
62042002122 นางสาวอัจฉรา ซ่ือสัจลือสกุล
62042002123 นางสาวพนิดา หายทุกข
62042002124 นางรัชดา ร>มโพธ์ิรี
62042002125 นางสาวภัชรภรณ ฆ5องจันทร
62042002126 นางสาวยุ5ย อุดจอม
62042002127 นางสาวอัญชนา อนันทภูมิมา
62042002128 นางสาวจันทรจิรา ทิวทองหลาง
62042002129 นางสาววีรยา ประชุมชิต
62042002130 นางสาวนฤมล จึงยุกุล
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002131 นายอัครเดช มูลธา
62042002132 นางสาวประนอม ศิริเจริญ
62042002133 นางสาวอัญชิษฐา ไชยทอง
62042002134 นายนัธทวัฒน บุญดีมาก
62042002135 นางสาวจินตนา จิตรักษ
62042002136 นายจตุพร วัธโน
62042002137 นางสาวสุชาดา บัวบรรจง
62042002138 นางสาวศิริพร อํานวยการ
62042002139 นายวุฒิพงษ ศรีจันทร
62042002140 นางสาวภควดี ศรีมณี
62042002141 นายอนุพงษ บุญถนอม
62042002142 นางสาวอารยา เขียวพันธุ
62042002143 นางสาวนภัสวรรณ นาคแก5ว
62042002144 นางสาวทิพยสุดา สินพรหมราช
62042002145 นางสาวสุมนตรา บุญชู
62042002146 นายสมประสงค โกอินตVะ
62042002147 นางสาวปนัดดา บุญล5อม
62042002148 นายรัฐนันท คันทาคม
62042002149 นางสาวนิลวรรณ ไมตรีจิตต
62042002150 นางสาวอนุธิดา อ5วนอินทร
62042002151 นางสาวศิริรัตน เพ็ชรศิริ
62042002152 นางสาวมะลิ ขันโท
62042002153 นางสาวจุฑามาส แสงสุข
62042002154 นางสาวกัญญารัตน สิอิ้น
62042002155 นางสาวชนิศา มงคลไว
62042002156 นางสาวขนบพร บุญตะโก
62042002157 นางสาวดวงฤทัย ทับน5อย
62042002158 นายพรพงศ นาคะบุตร
62042002159 นางสาวรัชนี ปานเจริญ
62042002160 นางสาวฐานิดา ภูเรียงผา

หน5า 72 จาก 92             



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042002161 นางสาวปริญดา เกตุภูงา
62042002162 นายปรินทร พ่ึงพิง
62042002163 นางสาวนันทิยา ห5วยศิลา
62042002164 นายชัยยันต เวลุวันนัย
62042002165 นายอนันต พรมศักด์ิ
62042002166 นางสาววนิดา พัทธยุติ
62042002167 นางสาวมาลิณี หวังเกษม
62042002168 นายพงศธร แดงโชติ
62042002169 นายพงคเทพ คําพุก
62042002170 นางสาวประไพ น5อยแจ>ม
62042002171 นายณัฐพนธ ยาใจ
62042002172 นายโกสิยพงษ กงพะลี
62042002173 นางสาวนวรินทร แสนสงวน
62042002174 นางสาวสิริยากร เฮงพระพรหม
62042002175 นางสาววรินทรทิพย กันคล5อย
62042002176 นางสาวสุภานัน น5อมระวี
62042002177 นางสาวทัศนวรรณ สมบูรณกุล
62042002178 นายสุรพัศ ญัตติเก้ือกูล
62042002179 นางสาวสาริษฐา รื่นโพธ์ิวงศ
62042002180 นางสาวชญาภา กันพงษ
62042002181 นางสาวนวรัตน นครชัย
62042002182 นายเมธาวัตร เชื้อสุข
62042002183 นายสมพาน เพ่ิมทอง
62042002184 นายศรัณยู กัณหารี
62042002185 นายวัลลพ หล>อดงบัง
62042002186 นายทวิช เมืองนิยม
62042002187 นายสถาพร เพาะปลูก
62042002188 นายธันวา ร>าเริง
62042002189 นางสาววรรลี เลื่อมศัทธา
62042002190 นางอรณิชชา สมมิตต
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002191 นางสาววิริญจ นิลเต>า
62042002192 นายอภิวัฒน เหง5าน5อย
62042002193 นายธวัฒชัย บางคราม
62042002194 นายกิตติศักด์ิ กะมะลานนท
62042002195 นางสาวพริมพณดา ยศศิริ
62042002196 นางสาวลัดดาวัลย ศรแสดง
62042002197 นางสาวกาญจนา รู5จิตร
62042002198 นายหริศ ใครหิน
62042002199 นางสาวจรียา สงจันทร
62042002200 นางสาวณัฐฐาพร รัตนพงศ
62042002201 นายสิทธิพล ศิริแก5วนพคุณ
62042002202 นายธนากร บุตรศรีด5วง
62042002203 นางสาวอารียรักษ วารีกุด
62042002204 นายพงศธร ต>ายธานี
62042002205 นางสาวสุมิตรา กิจนิยม
62042002206 นายขวัญชัย ส>องแสงจันทร
62042002207 นางสาวเบญจวรรณ แก5วสุนทร
62042002208 นายสถาพร น5อยฉาย
62042002209 นางสาวพิสมัย พุฒซ5อน
62042002210 นายจักริน ดวงชารี
62042002211 นายธีระพล สว>างเมฆ
62042002212 นางสาวศดานันท พูลสุข
62042002213 นายจาตุรนต เพ็ชรรัตนมุณี
62042002214 นางสาวอรวรรณ อุ5มวงศ
62042002215 นางสาวจันทิมา เพชรกําเนิด
62042002216 นายอดิเรก เปรมทอง
62042002217 นางสาวเพ็ญผกา ธิดาเรือง
62042002218 นางสาวดวงรัตน ศรีใส
62042002219 นางสาวยุภาวดี ชายทอง
62042002220 นายบุญญฤทธ์ิ หน>อใหม>
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002221 นายภัทรพล มีอนันต
62042002222 นางสาวอรินดา ไพเราะ
62042002223 นางมัลลิกา เขามีทอง
62042002224 นางสาวอทิติยา มากบุญ
62042002225 นายธวัชชัย แสงคํา
62042002226 นางสาวอินทิรา อินทป1ญญา
62042002227 นางสาวกิติยา ไชยเกล5า
62042002228 นางสาวปณิดา ไทยจํานงค
62042002229 นางสาวปIยะธิดา ประสมทรัพย
62042002230 นายพงศกร เสวกพยัคฆ
62042002231 นางสาวกษมา บุญประกอบ
62042002232 นางสาวเกวรินทร ศิริจําปา
62042002233 นางสาวนวรัตน สนสง>า
62042002234 นายยุทธพงษ ผันนะรา
62042002235 นางสาวจุฑามาศ นาเจริญ
62042002236 นางสาวทิวาภรณ ทองประสม
62042002237 นางสาวกัณญากรณ สาตรเสริม
62042002238 นางสาวจิรัฐกาล กลั่นจันทร
62042002239 นายเฉลิมเกียรติ แจ5งจิตร
62042002240 นางสาวการเกด ศรีพงษ 
62042002241 นายบริวัตร คูกิติรัตน
62042002242 นายพงศกร สินสุข
62042002243 นางสาวกาญจนา อินทรชู
62042002244 นางสาวรุ>งฤดี เจริญดง
62042002245 นางสาวอรลดา บุญอุย
62042002246 นายอนุรักษ คุ5มหินลาด
62042002247 นางสาวปวริศา ต>อคุ5ม
62042002248 นายภัทรพงศ พราหมณศิริ
62042002249 นางสาวจุฑามาศ เอมเปHย
62042002250 นางสาวณัฐชยา คูณกลาง
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002251 นางสาวสาวิตรี กัลโยธิน
62042002252 นางสาวอังคณา มนตรี
62042002253 นางสาวจันทรจิรา กําเนิดดี
62042002254 นางสาวแสงมุกดา ปDอมขุนพรม
62042002255 ว>าที่ร5อยตรีพัฒนพงษ หงษทอง
62042002256 นางสาวนฤมล เจVะมิน
62042002257 นางสาวนงลักษณ วงษเสน
62042002258 นางสาวภัทรนันท ปาป1กเค
62042002259 นางสาวนิตยา สุขเจริญ
62042002260 นายสหพัฒน ลิมปพนาทอง
62042002261 นางสาวระวีวรรณ สิงหโต
62042002262 ว>าที่ ร.ต.เชาวลิต บุตรเสน
62042002263 นางสาวภัทรวดี ศรีสวัสด์ิ
62042002264 นางสาวสุวรรณา ลําเจียกเทศ
62042002265 นางสาวอมรรัตน เครือศรี
62042002266 นางสาวภัทรานุช ผลบุญ
62042002267 นางสาวสินีนาฎ ศรีสอาด
62042002268 นางวิไลพร ตักโพธ์ิ
62042002269 นางสาวหทัยกานต แสงสุข
62042002270 นางสาวสุปราณี จันตราพรมราช
62042002271 นางสาวพรชิตา แปDงหอม
62042002272 นางสาวอลิษา ละอองเงิน
62042002273 นางสาวกรรภิรมย กันนิกา
62042002274 นายเปรม บรรณสาร
62042002275 นางสาวอภิวรรณ ลําพองชาติ
62042002276 นายอรรถชัย สว>างแจ5ง
62042002277 นายวงศธร จันทรดวง
62042002278 นายเฉลิมกรุง ดีเสียง
62042002279 นายศุภัช นาคโคกสูง
62042002280 นายธีรธวัช แสนเงิน
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62042002281 นายศุภชัย ทองวรรณ
62042002282 นางสาวศิริญญา วาปHทะ
62042002283 นางสาวดารารัตน ภักดีเจริญ
62042002284 นายวุฒิเกียรติ ชูชื่น
62042002285 นายธนาวุฒิ บุญวงษ
62042002286 นายธีรศักด์ิ ชุนหศรี
62042002287 นายไกรสร ม่ันคง
62042002288 นางสาวโชษิตา ดัดพินิจ
62042002289 นางสาวณัฐติกาญจน ปลุกใจราษฎร
62042002290 นางสาวอุษาพร เล็กน5อย
62042002291 นายณัฐพล เทียรพันธ
62042002292 นายแพ ศรีจันทร
62042002293 นายปราโมทย รักเสมอ
62042002294 นายภาคภูมิ เพ>งพิศ
62042002295 นางสาวอัจฉรา ม5าทอง
62042002296 นายถิรวุฒิ ธีราลาภ
62042002297 นางสาวพรวรา แปลพรมราช
62042002298 นายศิริพงศ แกล5วกล5า
62042002299 นางสาวจารุวรรณ ตรีสุขขี
62042002300 นายอธิวัฒน กล5วยเทศ
62042002301 นางสาวจันทัปปภา ผลวิงวอน
62042002302 นายเจษฎา พ่ึงศรี
62042002303 นางสาวจิรวรรณ บุญสอาด
62042002304 นายสถาพร ม่ังมี
62042002305 นายกิตติพงศ ปฐวี
62042002306 นายโกวิทย ยงป1ญญา
62042002307 นางสาวโกลัญญา ทองอร>าม
62042002308 นายวัฒนา รอดแก5ว
62042002309 นางสาวเยาวลักษณ สารยศ
62042002310 นางสาวชารีรัตน หวังเปลื้องทุกข
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62042002311 ว>าที่ร5อยตรีหญิงกรรณิการ เรืองสังข
62042002312 นางสาวปาริชาติ ถ่ินสถิตย
62042002313 ว>าที่ร.ต.พรเทพ ประคองวงคศรี
62042002314 นางสาวสุกัญญา ศรีสมบัติ
62042002315 นายชุติมันต ป1Pนโฉม
62042002316 นางสาวทศพร ฤทธ์ิเดช
62042002317 นางสาววาสนา อุดหนุน
62042002318 นายจิระเดช ทิมสุกใส
62042002319 นายอดิศร พิพิธจันทร
62042002320 นางสาวอนัญญา วงษมี
62042002321 นายคเชนทร เฉยสืบเจVก
62042002322 นายกําพู อยู>ย่ังยืน
62042002323 นางสาวนวรัตน ธนัยสวรรย
62042002324 นายนครินทร พันธุแหยม
62042002325 นางสาวธนัญญา ใต5คีรี
62042002326 นางสาวสิริพร จิตตเจริญ
62042002327 นางสาวอุษณี ทับทิม
62042002328 นางสาวอัจฉรา คงพุ>ม
62042002329 นางสาวสุธรรมมา บัวทอง
62042002330 นางสาวลักขณา ชานุวัฒน
62042002331 นายเกียงศักด์ิ บุญประคม
62042002332 นางสาวมุธิตา มาลัย
62042002333 นางสาวพรศิริ จันทรดอน
62042002334 นายไพฑูรย ศิลประเสริฐ
62042002335 นายอนันต ปIยะวงศ
62042002336 นายนราวิชญ สุขอุ5ม
62042002337 นางสาวศิริรัตน สหศักด์ิชาญชัย
62042002338 นายสิทธิพล หล5าชาญ
62042002339 นายวาทิต เวียนอยู>
62042002340 นายวิชัย เรืองทอง
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62042002341 นายณัฐชนน บุญม่ัน
62042002342 นายกิตติคุณ จารุวรรณชีวิน
62042002343 นางสาวอุไรวรรณ สีลําเนา
62042002344 นางสาวสุพรรษา เอี่ยมจํารัส
62042002345 นางสาววรรณศิริ ทองประเสริฐ
62042002346 นายกษิด์ิเดช ลีลาบูรณพงศ
62042002347 นายพิพัฒน ช>อผกา
62042002348 นายปฏิภาณ ฉํ่าวิเศษ
62042002349 นางสาวญาณิศา ศิริประทุม
62042002350 นางสาวพรทิพย ทองจันทร
62042002351 นายกรีนชัย ถัดทะพงษ
62042002352 นายอุรุพงศ ขาวเขียว
62042002353 นายเขมชาติ พุมเสน
62042002354 นางสาวประภัสษร ลิ้มเจริญ
62042002355 นายกฤษดา จ5อยศิริ
62042002356 นายพงศธร ชื่อสม
62042002357 นายชาตรี ย้ิมแย5ม
62042002358 นางสาวแสงอรุณ สีไสว
62042002359 นางสาวดารินทร อ>วมตระกูล
62042002360 นางกฤตยา เลิศมงคล
62042002361 นายณัฐดนัย ปาจันทร
62042002362 นางสาวราตรี เจียมหทัยรัตน
62042002363 นายฤชากร พันธรรม
62042002364 นางสาวชุติภรณ สมประสงค
62042002365 นางสาวณัฏฐพร ทองแดง
62042002366 นางสาวลักขณา สรวงสมบูรณ
62042002367 นายเตชิต ชุ>มประดิษฐ
62042002368 นายฉัตรชัย บุญศักด์ิ
62042002369 นางสาวกรรณนิการ ผดุงทอง
62042002370 นางสาวมิสิมา เลิศนรินทร
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62042002371 นางสาวอนัญญา บัวเนียม
62042002372 นางสาวจิดาภา ทองสกุล
62042002373 นายธนานนท เชื้อเมืองพาน
62042002374 นางสาวมัทรี แสงสุข
62042002375 นางสาววรางคณา ศิวิลัย
62042002376 นายภัทธพงษ จุลวงษ
62042002377 นางสาววิภาวี คําบุบผา
62042002378 นางสาวจิรวรรณ พิมพแก5ว
62042002379 นางสาวสโรชา คําอุดม
62042002380 นางสาวนาขวัญ โพธ์ิงาม
62042002381 นายประภาส พรศักดา
62042002382 นางสาวจินตนา สุวรรณบุผา
62042002383 นางสาวดวงใจ ชัยยันต
62042002384 นางสาวจุฑามาศ น5อยสว>าง
62042002385 นางสาวปรีชญาภรณ รัตนสุวรรณกุล
62042002386 นางนิภาภรณ โคตรแก5ว
62042002387 นางสาวดวงกมล รุ>งเรือง
62042002388 นางสาวพัชรดา สมหวัง
62042002389 นางสาวธันยชนก ดอกเก๋ียง
62042002390 นายบัญชา อมุทรศรี
62042002391 นายสารัช บุญญเมธี
62042002392 นางสาวเรณุกา ชูระหงษ
62042002393 นางสาวพิรดา จงกรฎ
62042002394 นางสาวธาริณี แซ>ฉ่ัว
62042002395 นางสาวปริฉัตร ประเสริฐผล
62042002396 นางสาวน้ําผึ้ง คันศร
62042002397 นางสาวสิริมา สิงหเคน
62042002398 นางสาวสุทิศา ธรรมมงคล
62042002399 นางสาวมุกธิดา หน>อท5าว
62042002400 นายธนกฤต ขันตี
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62042002401 นายจักรพงศ สุดวัน
62042002402 นายศุภกิจ โอกาศ
62042002403 นางสาวธนวรรณ แปลงโสม
62042002404 นางสาวรสนันท ทองสัมฤทธ์ิ
62042002405 นางสาวสุนทรี เจริญสมบัติ
62042002406 นางสาวสวรรญาพัตจ ชมทรัพย
62042002407 นางสาวจิราพร เครือเนียม
62042002408 นายฐปกร จับใจนาย
62042002409 นางสาวสุภลักษณ เสริมพงศ
62042002410 นางสาวกนกวรรณ นิลพลับ
62042002411 นางสาววราภรณ เด็ดดวง
62042002412 นายพิสิฐ ใจเพียร
62042002413 นางสาวสุพาภรณ อินพรหม
62042002414 นายพงษศักด์ิ แสนประสิทธ์ิ
62042002415 นายสรวิศ สุทธิ
62042002416 นางสาวรินพัฒน แดงต๊ิบ
62042002417 นางสาวศิริวรรณ ขันแก5ว
62042002418 นางสาวณัฐปวีย สิงหโตวงษ
62042002419 นางสาวกมลชนก พันธรัมย
62042002420 ว>าที่ร.ต.ธวัชชัย เขียวศิริ
62042002421 นายอนุชา แสนใจกล5า
62042002422 นางสาวชญนต เครือม>วง
62042002423 นายกิตติพันธ พันธศรี
62042002424 นางสาวพรรษา ชื่นเชื่อม
62042002425 นายเดชาพล มิตรศรี
62042002426 นางสาวเกวลิน กรุณา
62042002427 นางรัตนาภรณ ไชยนา
62042002428 นายมาวิน ถิรธนากุล
62042002429 นายยุทธภูมิ แจ>มแสง
62042002430 นายธนาพิพัฒน มังกรแก5ว
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62042002431 นางสาวชวนพิศ วงษพันธุ
62042002432 นางสาววรรณา สุโน
62042002433 นายอารย สุวรรณชนะ
62042002434 นายเสรี ใหม>เกตุ
62042002435 นางสาวธิติมา นิลพฤกษ
62042002436 นางสาวสุพัฒตรา ยวงคํา
62042002437 นายอนุรักษ แสงแก5ว
62042002438 นางสาวพรวิภา ขอสูงเนิน
62042002439 นางสาวรชกร ซิงห
62042002440 นางสาวอัจฉรา นิ่มอนงค
62042002441 นายสมุทร ทิสี
62042002442 นายวีรวัฒน ป1กกุนนัน
62042002443 นางสาวอภิชญา ฉานครบุรี
62042002444 นางสาวนฤกาล โพธิไทย
62042002445 นางศรีสุดา ถ่ีกระโทก
62042002446 นายบวร งามทิพย
62042002447 นางสาวพรสุดา ผุยคําสิงห
62042002448 นายจักรณรงศ อาทิตยศิลปO
62042002449 นายชาคริต เดียขุนทด
62042002450 นางสาวณัฐวรรณ ปุณขันธ
62042002451 นางสาวหทัยภัทร น5อยคําเมือง
62042002452 นายกัณฑเอนก เพ่ิมสุวรรณ
62042002453 นางสาวพรพิมล ปDานวัน
62042002454 นางสาวจริญญา สกุลเจริญดี
62042002455 นางสาวสุพัตรา จันทรศิริ
62042002456 นางมัณฑนา แก5วกมล
62042002457 นายตะวัน วรรณา
62042002458 นางสาวปาณิศา เนินสุด
62042002459 นายเอกพล จุฬาพรพรหมณ
62042002460 นายกนิษฐ สุขะ
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62042002461 นางสาวศิริพร ศิริจันทร
62042002462 นายอมร ระวิสิทธ์ิ
62042002463 นายสุรกฤษฎ์ิ นุชเสม
62042002464 นางสาวชุลีพร อู>ทอง
62042002465 นายหัมดี ดอเลาะ
62042002466 นายณพภวัฒน คําวัน
62042002467 นายปถวี บวบทอง
62042002468 นางสาวไอศิกา ศิริพุฒ
62042002469 นางสาวนงลักษณ ปลั่งกลาง
62042002470 นายกิตติพงศ ขันประไพ
62042002471 ส.ต.ท.จารุวัฒน ชุมผอม
62042002472 นางสาวกุสุมา บุญล5อม
62042002473 นายกนก ทิพยโภชนา
62042002474 ว>าที่ร5อยตรีพีรัช อําภัยรัตน
62042002475 นางสาววารุณี กลิ่นจันทร
62042002476 นายสุพจน จําปาแดง
62042002477 นางสาวกมลวรรณ แสนชม
62042002478 นางสาวอัญชลี ทาสะโก
62042002479 ว>าที่ ร.ต.เดชบํารุง สุกศรี
62042002480 นางสาวทัศนีย แสงคํา
62042002481 นายธนากร อบนวล
62042002482 นางสาวสุพิชญา การสมบัติ
62042002483 นางสาวศศิธร เผ>าพันธ
62042002484 นางสาวชลพินท ตาวะศรี
62042002485 นายอดิศร กรึงฟ1ก
62042002486 นางสาวศรัณยรัฐ บุตรงาม
62042002487 นางสาวกฤติญาภรณ สุวรรณหงษ
62042002488 นายกวีรัตน สุ>มเหม
62042002489 นางสาวสาวิตรี พวงมะลัย
62042002490 นายปฐมพงศ รอดจันทร
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62042002491 นางสาวพรทิพย รัมมะบุตร
62042002492 นายสุรยุทธ แสงแก5ว
62042002493 นางสาววิไลรัตน มาศิริ
62042002494 นายโชคนิมิต ลีลานันทวงศ
62042002495 นางสาวรวงทอง ม่ังมูล
62042002496 นางสาวณรกมล มาลีวัลย
62042002497 นายเมฆ สินธุสน
62042002498 นางสาวกชกร ยะสุกริม
62042002499 นางสาวสว>างกิจ ดุมแก5ว
62042002500 นางสาววัชราพร สิทธินุสรณ
62042002501 นางสาวผกาทิพย ภูฆัง
62042002502 นางสาวบังอร คุณแสง
62042002503 นางสาวณัฏณิชา งามย่ิง
62042002504 นางสาวนัฐริกา แรงสาริกรรม
62042002505 นายพิชเยศ เทียบคํา
62042002506 นางสาวสุคันธา บุญสุด
62042002507 นางสาวสุพัตรา อาสนะ
62042002508 นางสาวนุชจรินทร จอโหล>
62042002509 นางสาวรุ>งทิพย เนียมสอน
62042002510 นางลักขณา ศิริบุตรวงษ
62042002511 นางสาวกนกลักษณ มะลิวัลย
62042002512 นางสาวพัชนี สมพร
62042002513 นางสาวดวงเดือน วงศรีทา
62042002514 นายวิชานัย ศรีกอง
62042002515 นายณฐพล พงศเจริญ
62042002516 นายชวิศ บุญแย5ม
62042002517 นางสาวอุมาพร เพ็ชรวิลัย
62042002518 นางสาววรรวิสา อักษรศรี
62042002519 นายไกรสร ตอนสุข
62042002520 นางสาวประภัสสร แก5ววิลัย
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62042002521 นางสาวสุดา นาวาทอง
62042002522 นางสาววลีชุดา ย>นมรรคา
62042002523 นายณัฐวุฒิ จังอินทร
62042002524 นายณัฐนันท บุญส>ง
62042002525 นางสาววรนารี เทียมนาก
62042002526 นางสาวลักษมีกานต ศิลาวารีย
62042002527 นายชาญชัย อุดมลาภ
62042002528 นายเบญจมินทร เหมพร
62042002529 นางสาวอมรรัตน ศรีวันทา
62042002530 นายสมบุญ เขม5นกสิกรรม
62042002531 นางสาวเยาวลักษณ พรมมา
62042002532 นางสาวมรกฏ เพ็งอุ>น
62042002533 นางสาวโสรญา ภู>สอาด
62042002534 นายสหรัฐ เอี่ยมสอาด
62042002535 นายโยธิน นามบุรี
62042002536 นางปทิตตา ใจธรรม
62042002537 นางสาวธารารัตน ใจอารีย
62042002538 นางสาวคนึงนิจ ยุงไธสง
62042002539 นายธรรมรักษ ศรีสวัสด์ิ
62042002540 นางสาวจารุจิต สโมสร
62042002541 นางสาวนลิน สอนวิชา
62042002542 นายจิณณวัตร บุพพัณหสมัย
62042002543 นายวุฒิสิทธ์ิ จําปาทอง
62042002544 นางสาวเนตรนภา มโนทา
62042002545 นางสาวธาริณี เนียมนิล
62042002546 นายอภิวัฒน อะวะดี
62042002547 นายอัคนี ชุมจันทร
62042002548 ว>าที่ร5อยตรีหญิงเจนจิรา ชาติผา
62042002549 นางสาวอัมรินทร ส>งเสริม
62042002550 นางสาววันธิณี นุ>นปล5อง
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62042002551 นางสาววิภากร โคคํา
62042002552 นายดิเรก คงสมบูรณ
62042002553 นายอดิเรก จุ5มอิ่น
62042002554 นางสาวอาภาภรณ โคมเดือน
62042002555 นางสาวกาญจนา หอมสุข
62042002556 นายพิทยา พูลศรี
62042002557 นายวรชัย แย5มสุนทรา
62042002558 นายธิติวุฒิ วงคฮ5อย
62042002559 นางสาวพรมธิดา ศิริจรรยา
62042002560 นายนนทวัฒน โคตะเป
62042002561 นายอภิรมย เนียมมณี
62042002562 นายศักดา วังกรานต
62042002563 นายอภิสิทธ์ิ แก5วมน
62042002564 นายจักรกฤษณ กําเนิด
62042002565 นายกุลธร พลเสน
62042002566 นางสาวมุกจรินทร หนูเกาะเรียง
62042002567 นายธีรวิทย ธนะบรรณ
62042002568 นางสาวปทิตตา พลเย่ียม
62042002569 นางสาวณิรัญตรี ดอนแก5ว
62042002570 นางสาววาริน สุริยา
62042002571 นางสาวภูริตา ฟ1กฟูมสิน
62042002572 นายจีระศักด์ิ ศรีเฮียง
62042002573 นางโอริศา ผุยพรม
62042002574 นางสาวพิมพคุณัชญ ลิ้มวัฒนพงศ
62042002575 นางสาวพนิดา ติแก5ว
62042002576 นายสุรศักด์ิ สุวรรณไพลัด
62042002577 นายชัยวัฒน สวัสดิสุข
62042002578 นายสุวัชชัย สัจวุฒิ
62042002579 นางภัทธิรา ทองอร>าม
62042002580 นางนันทิยา โปตVะ

หน5า 86 จาก 92             



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042002581 นางสาวเกศไพลิน แจ>มจันทร
62042002582 นางสาวอาภาพร สิงหปH
62042002583 นางสาววีรสุดา สุวรรณรุ>ง
62042002584 นายเมธี ธวัชเมธานันท
62042002585 นางสาวศุภวดี คล5ายรัก
62042002586 นางสาวจารุภา คําศรีสุข
62042002587 นางสาวกัญญณัช เจริญย่ิง
62042002588 นายนิธิกร ผลาหาญ
62042002589 นายไตรรงค ผู5ดี
62042002590 นายธีรพงศ พลหม่ัน
62042002591 นางสาวประภาพันธุ เกิดสัตย
62042002592 นางสาวภัทรินทร พุฒิสุวรรณ
62042002593 นางสาวผกากรอง อัมรินทร
62042002594 นางสาววิภาดา คณฑา
62042002595 นายอภิสิทธ์ิ กุมสินพันธ
62042002596 นางสาวกฤติญดา มาดหมาย
62042002597 นายสัญญา เวชการ
62042002598 นางสาวรุ5งตะวัน ขุนอินทอง
62042002599 นายขวัญชัย ปรางทอง
62042002600 นางพัฒตาพร บุญเมืองมี
62042002601 นางสาวปภาวดี ธวัชนโรดม
62042002602 นางสาวสุภาพร สุขสงค
62042002603 นางสาวสาวิตรี ตัวงาม
62042002604 นายธนิก จันทะภา
62042002605 นางสาววันรี วงษสาคร
62042002606 นางสาวสุชานาถ เปลี่ยนประเสริฐ
62042002607 นายวรพล เดชะ
62042002608 นางสาวมาลี เพ็ชรัตน
62042002609 นายอนุกูล สืบจากดี
62042002610 นางสาวอุดมลักษณ พิมพา
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002611 นายกรวิชญ จันสดี
62042002612 นางสาวจุฑามาศ ทับประโคน
62042002613 นางสาวอรวรรณ เจริญสุข
62042002614 นางสาวเอมนิกา เนตรทิพย
62042002615 นางสาวอุษณีย ใจเรือง
62042002616 นายภิรมย ศรีเกษสุข
62042002617 นางสาวกันยารัตน เหล>าวิริยะกิจ
62042002618 นางสาวสุภาวรรณ ดวงมณี
62042002619 นางสาวพัชรี แลปูXน5า
62042002620 นายคฑา วรานนท
62042002621 นางสาวชนนิกานต ลีลาพัฒนกิจ
62042002622 นางสาววันวลี มาอีน
62042002623 นางสาวอมรรัตน สุขเกษม
62042002624 นางสาวรัตติกาล ปDอมสอาด
62042002625 นายธีรพล พลสมบัติ
62042002626 นางสาวชนาภา ดวงทิพยจันทร
62042002627 นางสาวมลฤดี ใจบรรเจิด
62042002628 นางสาววิภา จันดากุล
62042002629 นางสาวเหมือนดาว เอี่ยมสุวรรณ
62042002630 นางณิชาภา กระแสจันทร
62042002631 นายเสริมมิตร จิตพิลา
62042002632 นางสาววรกานต รุ>งเรือง
62042002633 นางสาวเมตตา คชสาร
62042002634 นางสุพิชา ทุมมี
62042002635 นางสาวไพรินทร วงคสีชา
62042002636 นายนัฐพล ปานพรหมมินทร
62042002637 นายไชยรัตน เขียวหวาน
62042002638 นางสาวปวีณา วงศนุกูล
62042002639 นางสาวอาณัฐตา วันหมัด
62042002640 นางสาววาสนา พิมพจันทร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002641 นางสาวเกณิกา จํารัสจันทร
62042002642 นายยงยุทธ พูลพันธ
62042002643 นางสาวอพัชฎา แจ>มจันทร
62042002644 นายอานนท ดวงทิพยจันทร
62042002645 นายวรรณลภย กลิ่นมาลัย
62042002646 นางสาวขวัญชนก ประสิทธ์ิ
62042002647 นายนคร ทรัพยเจริญ
62042002648 นางสาวสิดาพร สุมะโน
62042002649 นายป1ททวี ฟองเกิด
62042002650 นายชาญชน บุญจันทร
62042002651 นายจิรภัทร คุ5มศักด์ิ
62042002652 นางสาวบวรรัตน อัฏฏาลกศิริ
62042002653 นางสาวมยุเรศ สาระรัมย
62042002654 นางสาวณิชาภัทร เอี่ยมสอาด
62042002655 นางสาวณภัทรารัตน สุนทร
62042002656 นางสาววนิดา เบ็ญสอแหละ
62042002657 นายเทวินทร อูฐเจริญ
62042002658 นางสาวกฤษณา ผึ่งผาย
62042002659 นายธนวัฒน บุตรแสง
62042002660 นางสาวราศี บัณฑุกุล
62042002661 นางสาวธนภรณ แก5วสมนึก
62042002662 นายอรรถพล กําทอง
62042002663 นายอภิวัฒน ปานพายับ
62042002664 นางสาวบุษยพัชร พงษสุพรรณ
62042002665 นางสาวปIยะนาถ กระสอบทอง
62042002666 นางสาววรัญญา ยุบลพริ้ง
62042002667 นายจักรพงศ ตันบุตร
62042002668 นางสาวนภาพร ทุมมา
62042002669 นางสาวศิริเพ็ญ ทับทิม
62042002670 นายรัฐไกร พงษนาค
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                       ช่ือ - นามสกุล
62042002671 นางสาวชญานิษฐ มีชัย
62042002672 นายวรเทพ พิมพน5อย
62042002673 นายคณวัฒน พุฒตาล
62042002674 นางสาวโชติรส ด5วงเพียร
62042002675 นางสาวอังควรา อนันตพุฒิเมธ
62042002676 นางสาวกันติชา รัตนจิตต
62042002677 นางสาวนันทิกานต ขุนโท
62042002678 นายปริวัติ สังขทอง
62042002679 นายติณณภพ ตันวรัตน
62042002680 นางสาวอัญธิญา โวหาร
62042002681 นายธานี มูลประดับ
62042002682 นายปภากร ศิริ
62042002683 นายวรินทร รวดเร็ว
62042002684 นางสาวสุนิษา ลาวรรณ
62042002685 นางสาววรรณฤดี หยวกฉิมพลี
62042002686 นางประภาวดี บัวจันทร
62042002687 นางสาวขวัญฤดี เก>งมาก
62042002688 นางสาวกิตติกา ขาวสดใส
62042002689 นางสาวเกษวรางค คําพิชัย
62042002690 นายประเมศ อรุณเรือง
62042002691 นางสาวจันทรา หว>านพืช
62042002692 นางสาวเกศรินทร พลีน5อย
62042002693 นางสาวนิรนุช บุญทศ
62042002694 นางสาวนภัสสร เพ็ชรใส
62042002695 นายวรัช จันทรคฤหาสน
62042002696 นายเฉลิมพงษ มณฑาพงษ
62042002697 นายปIยะ รักดี
62042002698 นางสาวนิภาพร ทองสุข
62042002699 นางสาวณัฐธิดา ก่ิงแก5ว
62042002700 นางสาวเพ็ญนภา พวงสุวรรณ
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62042002701 นายวุฒิพงษ ชุมภูวร
62042002702 นายจักรกฤษณ แก5วพวง
62042002703 นายกิตติศักด์ิ จาบสุวรรณ
62042002704 นางสาวนันทวัน อําพันแสง
62042002705 นายธนพงศ ขันทองแดง
62042002706 นางสาวป1ญญพัฒน ขวัญยัง
62042002707 นายเจริญพงค แจ>มศรี
62042002708 นางสาวกรองทิพย วุฒิสาตร
62042002709 นางสาวนิธิศา ภาคคํา
62042002710 นายธนกร นาขันดี
62042002711 นายชัชวาลย แพทยอุดม
62042002712 นายวุฒิไกร สีสถาน
62042002713 นางสาวปนัดดา นามเสนา
62042002714 นายศรัทธา กระจ>างแก5ว
62042002715 นางสาวธิดารัตน สวรรคยา
62042002716 นายจิรายุส ชัยมูล
62042002717 นายฉัตรชัย พานรินทร
62042002718 นางสาวปนัดดา บุญประกอบ
62042002719 นายกิตติกุล ตงทองถาวร
62042002720 นายภัทรพล จิตรตรง
62042002721 นายเอกลักษณ มะสี
62042002722 นางสาวเสาวลักษณ ประยูรสุข
62042002723 นายรัฐพงศ ฉายาชวลิต
62042002724 นายจิรพนธ โภคพัชญภูรี
62042002725 นายนพดล วิเชียรวรรณ
62042002726 นายนันทพงค วิมาละ
62042002727 นางสาวหนึ่งฤทัย แก5วปาน
62042002728 นางสาวชลิตา เกตุแก5ว
62042002729 นางวลัยพร พารา
62042002730 นายธีระนัฐ บุญเกิด
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62042002731 นางสาววารุณี ถาวร
62042002732 นางสาวนภาพร สมบาลใจ
62042002733 นางสาวฐาปนี ศิลปรายะ
62042002734 นางสาววรรณิตตา สมคิด
62042002735 นายกฤษฎา สุกใส
62042002736 นางสาวนภาพรรณ พิมพรรณ
62042002737 นางสาวชิดชนก บัวลอย
62042002738 นายปรเมศร ถาวร
62042002739 นางสาวสุชาดา ชัยโอสถ
62042002740 นายธงชัย บุญเย่ียม
62042002741 นายพิพัฒน ศรีทะนนท
62042002742 นางสาวกาญจนา พิบูรณ
62042002743 นางกนกวรรณ อินทมงคล
62042002744 นางสาววรรณวลี รู5ทิศ
62042002745 นางสาวกมลชนก สุวรรณาราม
62042002746 นายนัฐวี ม่ันต๊ิด
62042002747 นายพงศธร ฝากกาย
62042002748 นางสาวจิรัชญา นุตพงษ
62042002749 นางสาวมาริสา สมบูรณ
62042002750 นายป1ญญา ชุ>มชูจันทร
62042002751 นายปIยะศักด์ิ วิมลภักด์ิ
62042002752 นายวิศวพงษ เรือนใจม่ัน

จํานวน 2,752 ราย
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