
เลขประจําตัวสอบ
62062000001 นายนิรุต ร�วมทอง
62062000002 นางสาวพิมพ�พิไล ไก�แก�ว
62062000003 นางสาวชนัญชิดา หนุนแปง
62062000004 นายอธิป ไชยา
62062000005 นายนเรศ วรรณก�อน
62062000006 นางสาวเกวลิน นุราช
62062000007 นางสาวทิพวรรณ ธาตุรักษ�
62062000008 นายวีรภัทร ศรีคําวัง
62062000009 นายสันติสุข บุญเหมือน
62062000010 นายธนิน มูลสุข
62062000011 นางสาวจิราภรณ� ต๊ิบยศ
62062000012 นายอภิสิทธ์ิ ฟูจุมปู
62062000013 นายเอกชัย ใจทอง
62062000014 นายทรงเดช กันทะป9ง
62062000015 นางสาวเบญจวรรณ มุนตา
62062000016 นายพิสิฐ โภคพูน
62062000017 นายพลากร ทรวงคํา
62062000018 นายธนโชติ พญาไทย
62062000019 นางสาวเปมิกา ศรีสมุทร
62062000020 นางสาวสุพรรษา ทิวาพัฒน�
62062000021 นายณัฐพล สารใจ
62062000022 นายณัชพล วงศ�สุริยา
62062000023 นางสาวสุพัทชา ธรรมไชย
62062000024 นางสาวภรณ�ทิพย� ศรีพยัฆ
62062000025 นายธนวันต� รอดรู�
62062000026 นางสาวพาพัชมณฑ� สกุลสมศรี
62062000027 นางสาวอโนชา โชติวงศ�ชาคร
62062000028 นายณัฐวุฒิ ดวงจํายาม
62062000029 นางสาวยาวณี อภิชัย
62062000030 นายอมรพงษ� สาคร
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62062000031 นางสาวรัชนีกร ไทยมา
62062000032 นางสาวปนัสยา ทะมา
62062000033 นายพงศกร กาบัว
62062000034 นายอรรถพล ชัยอินทร�
62062000035 นายภาณุเดช วงษา
62062000036 ว�าที่ร�อยตรีกฤษฎา ขันตาเครือ
62062000037 นางสาวอรปรียา วรโยทร
62062000038 นายชัยชาญ สุภาคํา
62062000039 นางสาวอาริญญา ชัยวงค�
62062000040 นางสาวนราภรณ� ศรีโท
62062000041 นางสาวศรินยา ธิวงค�
62062000042 นางสาวศิริพาภรณ� คนฟู
62062000043 นายนพเก�า ไปเวช
62062000044 นางสาวรินดา คําวัน
62062000045 นางสาวศศิกานต� แสนสุภา
62062000046 นายภาณุเดช คนเที่ยง
62062000047 นายณัฐพงศ� อินลวง
62062000048 นางสาวมยุรี ทนันไชย
62062000049 นางสาวอนัญญา ธีระกุล
62062000050 นางสาวนัฐยา ยศอินทร�
62062000051 นางสาวภาวิณี ทองวาฤทธ์ิ
62062000052 นายพัชรพงศ� ตุ�นแก�ว
62062000053 นางสาวสุนิสา ขุนทอง
62062000054 นางสาวจิราภา แก�วสุข
62062000055 นางสาวอรณิช แซ�ย�าง
62062000056 นายยุทธนา ยาสาร
62062000057 นางสาวละอองดาว ตาคํา
62062000058 นางสาวปทุมพร เมินกระโทก
62062000059 นางสาวสายทอง กาวาด
62062000060 นายพิทวัส คิดดี
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62062000061 นางสาวฐิติพร เกษตรการ
62062000062 นางสาวกาญจนา พ�อนา
62062000063 นางสาวสกุญญา สุรินทร�
62062000064 นางสาวธนพร แก�วธิดา
62062000065 นางสาวกานติศา กรธิมา
62062000066 นางสาวจารุวรรณ จันตEะแก�ว
62062000067 นายปรียะพงศ� แสนใจวงค�
62062000068 นางสาวพรรษมณฑ� รองต้ัง
62062000069 นายสิทธิเดช ประไพพงษ�
62062000070 นางสาวสาธิยา ทาสม
62062000071 นายพากร บุญแส
62062000072 นายอานนท� คําแข�ง
62062000073 นายบรรณรักษ� บุญแจ�
62062000074 นายวีระศักด์ิ แสนยอด
62062000075 นางสาวจีราพา ถมวัฒนศิลปG
62062000076 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณเมือง
62062000077 นางสาววศินี โพธ์ิแข็ง
62062000078 นางสาวจินต�จุฑา ต�อมพิทักษ�ไพร
62062000079 นายปฏิภาณ ก�างออนตา
62062000080 นางสาวจริยา พรหมเปJง
62062000081 นางสาวกัญญาทรัพย� วรไกรราษฎร�
62062000082 นายพรชัย สมคํา
62062000083 นางสาวกัญญ�ฐญาณ� วงค�ไชย
62062000084 นางสาวกุสุมา สุดใจ
62062000085 นางสาวพรพิมล วิชัยคํา
62062000086 นายศตวรรษ เนื่องพืช
62062000087 นางสาวเมธิศา ทองสุข
62062000088 นายอนรรฆรัชต� จําลองศักด์ิ
62062000089 ว�าที่ร�อยตรีนิเวศน� สุยะใหญ�
62062000090 นางสาวพิมพ�พรรณ เหมืองห�า
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62062000091 นางสาวสุภาพร แก�วพรม
62062000092 นายมาวิน ไชยเปJง
62062000093 นางสาวนงลักษณ� คําเกลี้ยง
62062000094 นางสาวมนทกานต์ิ หน�อไม�หวาน
62062000095 นางสาวนันท�นภัส อานนท�
62062000096 นายศราวุธ สูงดี
62062000097 นายอิทธิพล ไวยภรณ�
62062000098 นายศราวุฒิ ป9จจะ
62062000099 นายชํานาญ พิทักษ�พนาสิทธ์ิ
62062000100 นายเอกรัฐ ปะละป9ก
62062000101 นายสกลวรรณ ขอรวมกลาง
62062000102 นางสาวณัฐฐานิตา คํามามูล
62062000103 นางสาวจรรยพร ชื่นชม
62062000104 นางสาวนุชนารถ ศรีสงคราม
62062000105 นางสาวสุนิสา แก�วบุญเปJง
62062000106 นางสาวนัยรัตน� วงค�ประเสริฐ
62062000107 นางสาววิภาวดี เปรมมะโน
62062000108 นางสาววิไลพร หล�อเถิน
62062000109 นางสาวกวิดา ปKญญา
62062000110 นายวุฒิกร เจริญสุข
62062000111 นางสาวอัญชลีพร ยามูลเลย
62062000112 นายศรุต ศิวศาสตร�
62062000113 นายวัฒนพงศ� นิลศิริ
62062000114 นายธันยพล โกลาวัลย�
62062000115 นางสาวจิดาภา อินตายวง
62062000116 นายจุติกานต� บุญทาวงศ�
62062000117 นางสาวนัทธ�หทัย ด�วงช�าง
62062000118 นายอนุสรณ� ไสยรัตน�
62062000119 นางสาวรุ�งอุสา อู�สิน
62062000120 นางสาวศรีวตราภรณ� ชุมภูสืบ
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62062000121 นายอรรณพ ทาการ
62062000122 นางสาวกัญจนา อินจันทร�
62062000123 นายอนุกูล เปLยงน�อย
62062000124 นางนันทิกานต� พุทธรักษา
62062000125 นางสาวรัตศนิตรา หน�อแก�ว
62062000126 นายศรราม เปLMยมเมตตาจิตต�
62062000127 นายวิเชียร วางจิตร
62062000128 นายณัฐพล เขมาชะ
62062000129 นายถิรนัย บุญศิลปG
62062000130 นายอดิศักด์ิ ใบปNอ
62062000131 นายวีระศักด์ิ สุภานันท�
62062000132 นางสาวเสาวรักณ� มาเปLยง
62062000133 นางสาวปวีณา ออตEะ
62062000134 นางสาวสุนีรัตน� แก�วย�อย
62062000135 นายเอกชัย ของโพธ์ิ
62062000136 นางสาวรุจีรัตน� อัคครส
62062000137 นายนัฐสิทธ์ิ เชื้อปKญญา
62062000138 นายนรินทร� น�อยอุEด
62062000139 นางสาวนงลักษณ� เปJงใจ
62062000140 นางสาววิมลมาศ วงค�วาด
62062000141 นายเจนณรง ลิขิตกุล
62062000142 นายสุทธิพงศ� เทพคําใต�
62062000143 นางสาวจุฬาลักษณ� มณีรัตน�
62062000144 นางสาวศิพร เตชะหม่ืน
62062000145 นางสาวกนกทิพย� ปKนปPา
62062000146 นางสาวภิริณี อินทระชัย
62062000147 นายทศพล พิรารัตน�
62062000148 นายณัฐวิทย� บุญหลี
62062000149 นางสาวฐิติกานต� จ๋ีแก�ว
62062000150 นางสาวเจนจิรา ม่ังมูล
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62062000151 นางสาวกาญจนา คําน�อย
62062000152 นายชัยนเรศ คุณา
62062000153 นายชยพล ธนะจิราโรจน�
62062000154 นางสาวปวีณา คงโต
62062000155 นายธีรพงศ� คําปวน
62062000156 นางสาววรวรรณ พรมจินา
62062000157 นายนราธิป มัธยันต�
62062000158 นายธีรยุทธ พนาพัฒน�
62062000159 นายภาณุพงษ� ชายลาด
62062000160 นายอนุพงค� เตจาคํา
62062000161 นางสาวภัทรสุดา ดาวดึงษ�
62062000162 นายถิรพล กตัญSู
62062000163 นายกษิดิศ สิทธิชัยคํา
62062000164 นายฉัตร�วิวัตร� ดวงใย
62062000165 นางสาวพวงผกา กอบความดี
62062000166 นางสาวลลิตา ปKญญาเหล็ก
62062000167 นางสาวศุภรา สอาดล�วน
62062000168 นางสาวจันจิรา เรือนมี
62062000169 นางสาววิไลวรรณ เซมา
62062000170 นายอภิสิทธ์ิ บัวเย็น
62062000171 นางสาวกัลยาณี พรมแปง
62062000172 นายอัศนัย ใจจะนะ
62062000173 นายวุฒิชัย กลมแชล�ม
62062000174 นางสาวอภิรดี ชมถ่ิน
62062000175 นายปฏิพัทธ� คันธา
62062000176 นายธีรดล ปKนกัณฑ�
62062000177 นายณัฐกันย� ซุยหาญ
62062000178 นายสมชาย คําทา
62062000179 นางสาวธัญสิริ ศรีคําหล�า
62062000180 นางสาวสุชาภัสร� ปKญญา
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62062000181 นางกนกพร ทวิชากรสีทอง
62062000182 ว�าที่ร�อยตรีวิชัย แปNนกลัด
62062000183 นายณัฐพล วีรสุเมธา
62062000184 นายกิตติศักด์ิ จากภัย
62062000185 นางสาวพัชรินทร� อินแถลง
62062000186 นายรัตนะ สุยะ
62062000187 ว�าที่ร�อยตรีนวคุณ คําเครือ
62062000188 นางสาวกลิ่นสุคนธ� สายอุต
62062000189 นายชยากร ชลอยเมฆ
62062000190 นางสาวชฎาทอง แกนุ
62062000191 นางสาวมุกระวี เมตตา
62062000192 นางสาวลภัสนันต� จันทา
62062000193 นายจิโรจน� ฝKWนจักสาย
62062000194 นางสาวจินตรา นาลงพรม
62062000195 นางสาวโสภา มะเต�า
62062000196 นายคฑาวุฒิ ใจกาศ
62062000197 นายภูเบศร� อัจฉริยมาศ
62062000198 นางสาวธัญญารัตน� ขันคํานันตEะ
62062000199 นายวีรพันธ� คําเมือง
62062000200 นางเพ็ญจันทร� เสือคนอง
62062000201 นางสาวพัชญา ขันดอกไม�
62062000202 นางสาวกัญจนีนิสภา วงค�งาม
62062000203 นางสาวพรรณนภา ทาเจริญ
62062000204 นายศุภพล สายเข่ือนสี
62062000205 นางสาวมัทนา สุวรรณโยธิน
62062000206 นางกรรณิการ� ริเปXก
62062000207 นายวดินทร� วงค�สนั่น
62062000208 นางสาวพัทธยา เฉลิมชัยอนันต�
62062000209 นายวันเฉลิม สารสีธิ
62062000210 นายหิรัญวัฒน� สุกใส
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000211 นางสาวจิตตรา มาลี
62062000212 นายอานนท� บ�านสระ
62062000213 นางสาวนิลวรรณ คงคาใส
62062000214 นางวราภรณ� ช�างพุ�ม
62062000215 นายเกียรติศักด์ิ ใจคํา
62062000216 นางสาวอุบลรัตน� นุชาญรัมย�
62062000217 นางสาวพรนภา จาวะนะ
62062000218 นางสาวสุภาภรณ� ใหม�อินตEะ
62062000219 นายเฉลิมชัย ราชปNองขัน
62062000220 นางสาวอรพินท� ทาเครือ
62062000221 นางสาวอัญชลิกา อินตา
62062000222 นางสาวรุ�งทิพย� เหลือหลาย
62062000223 นางสาวเกศรินทร� ศรีธิราช
62062000224 นางสาวสกุลรัตน� ยะใหม�วงค�
62062000225 นางสาวภานุมาส ชัยอํานาจ
62062000226 นางสาวศุภกานต� ผ�องฉวี
62062000227 นายจักรวุฒิ ศรีเรือง
62062000228 นางสาวภัคจิรา เนาว�ชมภู
62062000229 นายณัฐวัฒน� กYาวงค�
62062000230 นางสาวสไบทิพย� กาอินทร�
62062000231 นางสาวอรณิชชา วงษ�สาแก�ว
62062000232 นางสาวเรณู แก�วนํา
62062000233 นายรุจิภาส กฤษวงศ�
62062000234 นางสาวสุดารัตน� ศรีสุวรรณ
62062000235 นายนิธินนท� แดงชนะ
62062000236 นายธนวัฒน� มโนราช
62062000237 นายรัชชานนท� สิทธิวงค�
62062000238 นางสาวปKณชญา ยันบัวบาน
62062000239 นายนราพล ปKญญาจันทร�
62062000240 นายณัฐกานต� ทองทิพย�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000241 นางสาวสุทธิดา วงค�วัง
62062000242 นางสาวเสาวรัตน� โลแก�ว
62062000243 นางสาวนัตยา เชียงแรง
62062000244 นางสาวศิริอร มนเทียรทอง
62062000245 ว�าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ กันทะวงศ�
62062000246 นายกิตติธัช กลิ่นคูณ
62062000247 นายอวิรุทธ์ิ นันทะ
62062000248 นายทศพร ไข�คํา
62062000249 นางสาวณัชชา ทองทิพย�
62062000250 นางสาวอรนุช พุฒใจกา
62062000251 นางสาวธนาภรณ� สมณา
62062000252 นายเอกนรินทร� สินธุยะ
62062000253 นายศุภกร จินะจันตา
62062000254 นายบัณฑิต วงศ�ฝKWน
62062000255 นายธีรศักด์ิ เด�นตระกูล
62062000256 นางสาวจินตนา จันทร�สมุทร
62062000257 นายนันทวุฒิ นาเถ่ือน
62062000258 นางสาววรรณดี ใจสระ
62062000259 นางสาวบุษบง ใหม�แก�ว
62062000260 นางสาวณัฐวดี ศิริมงคล
62062000261 นางสาววรรณวิสา คําเฟย
62062000262 นายเอกพล เสมอใจ
62062000263 นายศิริวัฒน� คาพูน�อย
62062000264 นางสาวสิริญา สถานเดิม
62062000265 นายธนากร พิมาสน
62062000266 นางสาวฉวีวรรณ วงค�ชมภู
62062000267 นางสาวจีรภรณ� พัตรา
62062000268 นางสาวจินดามณี ตาคําเที่ยง
62062000269 นางสาววันดี โพแหล�
62062000270 นางสาวสุภาพร ชอบมณีแสง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000271 นางสาวศิริพร ทวีนิธิโสมนัส
62062000272 นางสาวจิรภิญญา เววา
62062000273 นางสาวสุรางค�รัตน� วงศ�แก�ว
62062000274 นางสาวมนทิยา พรมจักร
62062000275 นายสราวุธ วรรณลักษณ�
62062000276 นางสาวทิตยา ตากันทะ
62062000277 นางสาวรัชรินทร� ไชยกาอินทร�
62062000278 นางสาวเจนจิรา ป[าพนัสสัก
62062000279 นายณัฎฐ�วพงศ� อภิวงค�งาม
62062000280 นายกิตติทัต เทพไหว
62062000281 นางสาวฐิติมา กองแก�วโยธา
62062000282 นางสาวกาญจนา เชื้อสุข
62062000283 นางสาวศรันญา เทพรักษาฤาชัย
62062000284 นายอัษฎา อินสุตา
62062000285 นางสาวอัมภวรรณ ไชยวุฒิ
62062000286 นางสาววิไลภรณ� เปLWยขัน
62062000287 นางสาวพนิดา พรมแสน
62062000288 นางสาวพัชราภรณ� คันธเนตร
62062000289 นายสมชาย นารจิตต�
62062000290 นายศราวุธ ศิริชุ�ม
62062000291 นายชัยมงคล อินทรชัย
62062000292 นายพีรณัฐ จันทคลักษณ�
62062000293 นางสาวพรพรรณ พูลทวี
62062000294 นายบรรพต ขันเข่ือน
62062000295 นางสาวธิดารัตน� ทองคําโฮ�ง
62062000296 นายอธิวัฒน� แก�วมหานิล
62062000297 นายวิโรจน� มุกลีมาศ
62062000298 นางสาวกรรณิการ� แรงคง
62062000299 นางสาวธันยพร ทิพยะจันทร�
62062000300 นางสาวน้ําทิพย� วงค�มา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000301 นายพงศกร สอนสุกอง
62062000302 นายคณาวุฒิ อุตเจริญ
62062000303 นายกิตติศักด์ิ บุญมี
62062000304 นางสาวสุภาวดี แพร�ทอง
62062000305 นายธนากร กันทาอินตEะ
62062000306 นายเทียนชัย ปูPชิ
62062000307 นายวิศนุกร ภักดี
62062000308 นายวรากร อินทร�มณี
62062000309 นางสาวณาตยา สระพิมาย
62062000310 นายบัญชา อุงคุนา
62062000311 นางสาวเนตรนภา อ�อนดี
62062000312 นางสาวสุพรรณี ดาวเรือง
62062000313 นายชนินทร� เลิศเกษม
62062000314 นางสาวนิตยา แสนใจ
62062000315 นายสมชาย สุริยะ
62062000316 นายธนัฐกรณ� ซาวจําปา
62062000317 นางสาวพรทิพย� พากเพียร
62062000318 นายภูริวัฒน� ดวงพัฒน�
62062000319 นายชนากานต� ขจรคํา
62062000320 นายศุภณัฐ ดวงตา
62062000321 นางสาวกุลวรรณ ปKนศรี
62062000322 นายณัฐวุฒิ คูสุวรรณ
62062000323 นางสาวเบ็ญจวรรณ ปาระมี
62062000324 นางสาวสิรินทร�พร น�อยหมอ
62062000325 นางสาวประภาพร ตEะสูง
62062000326 นายคุณัญยุท ปKญญาหลง
62062000327 นายเกรียงไกร วรรณเรือง
62062000328 นายวัชรากรณ� สมปาน
62062000329 นางสาวชนิดา สว�างวร
62062000330 นายวิทยา สายอุตตEะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000331 นางสาวอัจฉรา ทารักษ�
62062000332 นางสาวพรทิพย� รักสามหมอก
62062000333 นางสาวศุภกานต� จันตEะนาเขต
62062000334 นางสาวสุภาวดี ศรีคําเมา
62062000335 นายพิรเศรษฐ� ม�าทอง
62062000336 นางสาวทิพวรรณ ปKญญา
62062000337 นางสาวทิพย�ประกาย สุรินเมือง
62062000338 นายโยธิน ตุ�ยกาศ
62062000339 นายพิพัฒน� วงค�ลัดดา
62062000340 นายวรพจน� ปKญญาปุก
62062000341 นายชัยนันท� ดวงจันทร�
62062000342 นายทรงพล ทองดี
62062000343 นางสาวเพ็ญพิชชา ตาคํา
62062000344 นายภานุมาส สายกลาง
62062000345 นายสมบัติ ป9นทรายมูล
62062000346 นายไชยะ พะโพขันซ�าย
62062000347 นางสาววัชรารัตน� เอื้อเฟ]Wอ
62062000348 นางสาววีระพร วงค�เข่ือน
62062000349 นางสาวแคทลียา วงศ�ยะ
62062000350 นายจิรยุทธ อุดกาวี
62062000351 นายรวี มีปาน
62062000352 นางสาวประภัสสร สุภา
62062000353 นางสาวสุภาพร ป9นใจ
62062000354 นางวลัยพรรณ พงษ�รัตนปรีชา
62062000355 นางสาวศิริพร ชมภูวิราช
62062000356 นายณัฐกาล วงศ�แก�วเขียว
62062000357 นายเอกภพ กันทะกาลัง
62062000358 นายยุทธนา ลาภเจริญดี
62062000359 นายเอกพล คนสูง
62062000360 นางสาวอมลวรรณ ทองอินทร�

หน�า 12 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000361 นายจักรกฤษ สุวรรณสุข
62062000362 นายสุจินดา ปKญญาเจริญย่ิง
62062000363 นายอนุพันธ� โกศสืบ
62062000364 นางสาวสริตา มือดี
62062000365 นายนคร ณรงค�รุ�งเรือง
62062000366 นางสาวอรียาภรณ� พลเย่ียม
62062000367 นายภูวนัย ฟองคํา
62062000368 นางสาวณัฐธนวรรณ� จันทร�ยอด
62062000369 นายสุริยัน ทาอินทร�
62062000370 นายณัฐดนัย อินถา
62062000371 นายธีรวัฒน� ต�องจิตต�
62062000372 นางสาวพรพิมล ทองใบ
62062000373 นางสาววริศลักษณ� นนทศตนันท�
62062000374 นางสาวรุ�งรัตนา ศรียา
62062000375 นายนาวิน วิรุฬห�วัชรวงศ�
62062000376 นายฉันทพัฒน� เครือจินจYอย
62062000377 นายชัยวัฒน� เข่ือนปKญญา
62062000378 นายเอกชัย แดงโสภา
62062000379 นางสาวนฤมล ขัติยะ
62062000380 นายบัณฑิต สุริยา
62062000381 นายธนพล สอาดล�วน
62062000382 นายปฏิภาณ ไพโรจน�วิรุฬห�
62062000383 นายทิพรัตน� ปKญญาใจ
62062000384 นางสาวณัฎฐยา กัณฑะเจตน�
62062000385 นางสาวเพ็ญประภา อินทะนัน
62062000386 นางสาวเชษฐสุดา กาบมาลา
62062000387 นางสาวเบญจมาศ โปร�งใจ
62062000388 นางสาวกุลพัชร ราชคม
62062000389 นางสาวปฐมวดี วงค�ถาต๊ิบ
62062000390 นายพรทวี สีไชย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000391 นางสาวภัทราภรณ� บางสินธุ
62062000392 นางสาวนภาขจีย� สวยฉลาด
62062000393 นางสาวพรญาณี ภาชะนนท�
62062000394 นางสาวจรัสศรี ยาวิละ
62062000395 นางสาวภานุมาส สิงห�ตEะ
62062000396 นางสาวราตรี ชอบจําเรียง
62062000397 นายไตรทศ จํารัสภูมิกนก
62062000398 นายภคพงษ� บุญเรือง
62062000399 นางสาวนุจรี อินทะชุ�ม
62062000400 นางสาวอมรรัตน� ชมภูใบ
62062000401 นางสาวจิรัตน�ธนาภรณ� แก�วหาญสอน
62062000402 นายกิตติพงค� สุธรรมมา
62062000403 นางสาวกาญจนา ฟองฝKWน
62062000404 นายเกียรติศักด์ิ นาคจู
62062000405 นางสาวมัณฑนา ธิติมูล
62062000406 นางสาวสุชัญญา ศรีตา
62062000407 นางสาวอินทิรา ศรีจันทร�
62062000408 นางสาวติยารัตน� อดทน
62062000409 นายฐิติโชติ สตอง
62062000410 นางสาวสุธาลินี สีริสืบ
62062000411 นางสาวอรพินท� สนธิ
62062000412 นางสาวรัตนา จันใจ
62062000413 นายสุรพงษ� แดงซอน
62062000414 นางสาวกรรณิการ� มูลป9ง
62062000415 นางสาวประทุมพร เพ็ชรเอี่ยม
62062000416 นางสาวณัฐญานันท� สมบัติใหม�
62062000417 นายธวัชชัย คําปา
62062000418 นางสาวมัลลิกา สุทธิ
62062000419 นายทองดี สุนทรียวนา
62062000420 นายธนพงษ� ยัญศรี
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ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000421 นายปฏิภาณ จันตEะวงค�
62062000422 นางสาววนิดา เครือวงศ�
62062000423 นายพันธวัช คํากองจันทร�
62062000424 นางสาวนภาพร อินตEะปKญญา
62062000425 นายกฤตยชญ� บังอร
62062000426 นางสาววิไล ศิวกรศิลปG
62062000427 นางสาวพัฒนรักษ� นิธิกาญจนพัฒน�
62062000428 นางสาวดลยา จรรยาดี
62062000429 นางสาวกวิสรา คําดี
62062000430 นางสาวเกศกนก ฉัตรทอง
62062000431 นายบดินทร� มีแดง
62062000432 นายทรงพล เผ�าปาละ
62062000433 นางสาวจิตลดา ทรัพย�มามูล
62062000434 นางสาวพานทิพย� แซมคํา
62062000435 นางสาวณัฐดาฉัตร ม�านใต�
62062000436 นางสาวอาทิตยา โนชัย
62062000437 นางสาวจีรนันท� กวาวสิบสอง
62062000438 นางสุชาดา กุหลาบบ�านนา
62062000439 นายกิตติวัฒน� สุทธหลวง
62062000440 นางสาวปภัสสร วงศ�เสาร�
62062000441 นายณัฐนันท� จันทรทรัพย�
62062000442 นายศตวรรษ ป9นตาวงศ�
62062000443 นายอธิวัจน� ใจสาร
62062000444 นางสาวเสาวณีย� ศรีวิชัย
62062000445 นางศิรินทิพย� ขัดสีใส
62062000446 นางสาวสุภาพร กุYนนา
62062000447 นางสาวสุรีรัตน� ต้ือกันทะ
62062000448 นายสุรพงษ� บุตรแก�ว
62062000449 นายนคเรศ ยศบุรี
62062000450 ว�าที่รตรัฐภูมิ ใจสาร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000451 นายพัชรพล เตมะ
62062000452 นายญาณพล ทองหนู
62062000453 นายประกฤษฎ์ิ หลวงมณีวัน
62062000454 นางสาวพรพรรณ ดวงบุผา
62062000455 นายอลงกรณ� อลงกรณ�โสภิต
62062000456 นายไกรลาศ สุริยานนท�
62062000457 นางสาวมาศสุภา ไชยชะนะ
62062000458 นางไพลิน วิเศษ
62062000459 นางแสงดาว วรรณเลิศ
62062000460 นางสาวธัญยรัชน� วงศ�คํา
62062000461 นางเพ็ญวิสา อินเทพ
62062000462 นางสาวนันทวรรณ ปKนลํา
62062000463 นางสาวศิริพร โปธิ
62062000464 นางสาวสุภัชชา โสภณจิตร
62062000465 นายสัภยา สุภาใส
62062000466 นายภัทรวุฒิ ภู�ระหงษ�
62062000467 นางสาวปฏินันท� ปKญญาราษฎร�
62062000468 นางสาวสุภิตา นันตา
62062000469 นายพจศิลปG สุดสม
62062000470 นางสาวจุฑาพร บุญทอง
62062000471 ว�าที่ร�อยตรีศิวกร ใจสุยะ
62062000472 นายวิทยา จิระโต
62062000473 นางสาวกัญญาภัค ทิพย�อาสน�
62062000474 นายธีรพล หีบแก�ว
62062000475 นายมงคล จินะกาศ
62062000476 นายสุทธิพงษ� ทายะรินทร�
62062000477 นางสาวจุฑามาศ แสนวงค�
62062000478 นายวสันต� ศรีสุวรรณ
62062000479 นายนวพล เมืองใจ
62062000480 นายธาดา กYาเหล็ก
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000481 นายธิติวัฒน� จําเดิม
62062000482 นางกมลรส สีม�วง
62062000483 นางอัญชนา พรมเกษา
62062000484 นางสาวสิริรัตน� พรรณา
62062000485 นายณัฐพงศ� อินตายวง
62062000486 นายวชิระ แก�วดี
62062000487 นางสาวชุติญาดา จอมใจ
62062000488 นายชุติพนธ� สังคริน
62062000489 นางสาวโสรญา โพธิอินทร�
62062000490 นายณัฐพงศ� ขันธิวงค�
62062000491 นางสาวสุกันยา ชมภู
62062000492 นางสาวเกษศิรินทร� ดีอิสระพงศ�
62062000493 นายอภินันท� มณฑาลพ
62062000494 นายธีรศักด์ิ แปงขา
62062000495 นายวัลลภ ด�านจับกุม
62062000496 นายธิติ ไชยทะมาตร
62062000497 นางสาวป9ยะพร เมืองมา
62062000498 นายธีระพงษ� จันทร�วงศ�
62062000499 นางสาวณัฐริกา เกิดที่สุด
62062000500 นายเมธาสิทธ์ิ ธนูหมด
62062000501 นางสาวณัฐชา ป9งยอม
62062000502 นางสาวกาญจนา สิงห�โกฎ
62062000503 นายภูธเนตร เหลี่ยมมงคล
62062000504 นางสาวดอกรัก เจริญกาล
62062000505 นายภานุวัฒน� แสงบุญเรือง
62062000506 นายสพลดนัย กวางเต�น
62062000507 นางสาวอลิษา ป9งเมือง
62062000508 นางสาวจิราภรณ� ลัวะต้ืน
62062000509 นางสาวก่ิงแก�ว ทามูล
62062000510 นางสาวมินตรา อุดมวงษ�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000511 นายปรียพงษ� ยอดวงศ�เรือน
62062000512 นางสาวดารินทร� อาชาชัยกิจ
62062000513 นางสาวชนัญชิดา วงษ�สวาท
62062000514 นายเจษฎากร ป9นตาวนา
62062000515 นางสาวนฤมล ท�าวมณี
62062000516 นางสาวพรพิมล ยศทนนท�
62062000517 นางสาวจริยา วงค�แก�ว
62062000518 นางสาวนรินทร�ทิพย� ใจต้ือ
62062000519 นางสาวป9ยพร ดวงใน
62062000520 นายกฤตภาส สุยะวงค�
62062000521 นายณัฐพงศ� เย็นใจ
62062000522 นายธนศักด์ิ แสนมงคล
62062000523 นายไตรภพ เผ�าเผือ
62062000524 นางสาวเสาวลักษณ� กาใจ
62062000525 นายสรวิศ กิตติจันทร�รัตนา
62062000526 นายอนุสรณ� ปKญญา
62062000527 นายนัฐพงษ� อุปมาณ
62062000528 ว�าที่ร�อยตรีอภิสิษฐ� วงศ�เครือใจ
62062000529 นางชไมพร ศิริ
62062000530 นางสาวพรไพลิน สร�อยแสง
62062000531 นางสาวกาญจนาภา เขตตบุรี
62062000532 นางสาวกิติยาภรณ� หลักนาราม
62062000533 นางสาวกฤษณภร ธรรมกูล
62062000534 นางสาวกนกวรรณ ชัยห�วยห�า
62062000535 นายจิราวัฒน� จันธิ
62062000536 นายป9ติพงษ� อยู�อินทร�
62062000537 นายทวีวัฒน� ศรีคํามา
62062000538 นางสาวจรรยมณฑน� เชื้อหมอ
62062000539 นางสุชานันท� หลวงไชย
62062000540 นางสาวศิรินันท� วงษ�โสภา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000541 นายณัฐปกรณ� จันเงิน
62062000542 นายภาณุพงศ� เทพา
62062000543 นางสาวใจทิพย� บุญใหญ�
62062000544 นายพีรพัฒน� สะเอียบคง
62062000545 นายอภิวัฒน� แสงจันทร�
62062000546 นางสาวธิดารัตน� ตาปKญญา
62062000547 นางสาวจีรนันทร� จันเมืองมาย
62062000548 นายชลวัสส� พิพัฒพงค�ชัย
62062000549 นางสาวนันทกา หาญใจ
62062000550 นางสาวสุรีย�พร ธรรมสอน
62062000551 นางสาวอุรัสยา เพชรใหญ�
62062000552 นายอนุสร อินตEะเทพ
62062000553 นางสาววิชุดา คําโย
62062000554 นางสาวนารีรัตน� ทับทิมทอง
62062000555 นางสาวพรรณวิภา ตEะน�อย
62062000556 นายณัฐภัทร� วงษ�วิศิษฐ�
62062000557 นายภัคพล อินตEะหม่ืน
62062000558 นายฤทธิเดช หอมดอก
62062000559 นายประภังกรณ� สันต�ประเสริฐ
62062000560 นางสาวณกัญญา โดยคําดี
62062000561 นางสาวพัชราภรณ� ลังกา
62062000562 นายสุทธิพงษ� วงศ�บุญ
62062000563 นายสุเมธ ขะบวน
62062000564 นางสาวณัฐธิดา โลมะวิสัย
62062000565 นางสาวภัทรศยา พรมาลือ
62062000566 นายสมชาย เลียงกอม
62062000567 นายสิทธ์ินภา กูลใจ
62062000568 นายนิคม ชื่นใจดี
62062000569 นางสาวกาญจนา อินตEะปวน
62062000570 นายอภิสิทธ์ิ เปJงโต
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000571 นายเจษฎา น�อยอุดม�
62062000572 นายณัฐวุฒิ สุภาโสด
62062000573 นายสุพจน� พรมจักร
62062000574 นางสาวเกวรินทร� การไว
62062000575 นางสาววนิดา แก�วมา
62062000576 นายเฉลิมวุฒิ กันดี
62062000577 นายธีรชัย แปดนัด
62062000578 นายยุทธพิชัย นันตEะกูล
62062000579 นางสาวศิริเพ็ญ สุทธกุล
62062000580 นายสุธีรนันท� เหมหงษา
62062000581 นางสาวศุภรัตน� เทพบุรี
62062000582 นางสาววิรากานต� ใจไหว
62062000583 นางสาวนวรัตน� มะโนวอน
62062000584 นายธีระวัจน� จันทร�กันธรรม
62062000585 นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
62062000586 นายวณัฐพงศ� ศรีเรือง
62062000587 นางสาวประภัสสร การักษ�
62062000588 นางสาวปาวิกา สมนุ
62062000589 นายวิรัต แบนใจวาง
62062000590 นางสาวอิสรีย� ยะสิทธ์ิ
62062000591 นายสมเกตุ บุญทา
62062000592 นางสาวนันทิกานต� วาเล็กบุตร
62062000593 นางสาวเบญญา คํามงคล
62062000594 นายธีระวัฒน� บุญปK^น
62062000595 นายศิวดล ช�างมูป
62062000596 นางสาวศิริลักษณ� เมืองแก�ว
62062000597 นางสาวก่ิงกาญจน� อินทร�จันทร�
62062000598 นางอุมารินทร� ฝKดสุภาพ
62062000599 นายภาณุพงษ� สืบสวัสด์ิ
62062000600 นายรัฐพงษ� เดชะวงศ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000601 นายณัฐวุฒิ จําปาทุม
62062000602 นางสาวกีรติกา จะวะนะ
62062000603 นางกุลวดี สายอาริน
62062000604 นายณรงศักด์ิ ยอดขวัญคีรี
62062000605 นางสาวหิรัณยา ปPางง�วน
62062000606 นางสาววรวีร� ปKญญา
62062000607 นางสาวพิมผกา พรมอ�าย
62062000608 นายกรกช ขัดขาว
62062000609 นางสาวจิรารัตน� ธรรมอุโมง
62062000610 นายชูเกียรติ กองประถม
62062000611 นายสรสิทธ์ิ ทาเปLWย
62062000612 นายธีรศานต� เยาว�ใจ
62062000613 นายสราวุฒิ วาณี
62062000614 นายอภิชัย ศักด์ิโสภิณ
62062000615 นายอธิวัฒน� สุขโชติ
62062000616 นางสาวมินตรา วาระนัง
62062000617 นายวีระชัย ตEะบุญเรือง
62062000618 นายนัฐพงษ� ยอดเมือง
62062000619 นายไพศาล การเพ็ชร
62062000620 นายทัศนพงษ� แสนสุภา
62062000621 นายเจษฎา วิเศษคามิน
62062000622 นางสาวอณาลี กะรัตน�
62062000623 นายสิทธิชัย อิ่นแก�ว
62062000624 นางสาวนิลุบล ใจแพทย�
62062000625 นางพลับพลึง วัชรมโนกุล
62062000626 นางสาวจิณณพัฒน� สุภาพิน
62062000627 นายชนะกานต� บุราญเดช
62062000628 นางสาวนงลักษณ� แก�วบุญช�วย
62062000629 นายสิปปะภาส รุ�งรักษ�
62062000630 นายธนวันต� อินทรจักร
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000631 นายศุภชัย แสนเสนยา
62062000632 นายเอกลักษณ� บุญเทียม
62062000633 นางสาวชิดชไมร ไชยวงค�คํา
62062000634 นางสาวสุนารี หน�อเทพ
62062000635 นางสาวสุดาภรณ� รักบุตร
62062000636 นายสุทิน นพพิจิตร
62062000637 นางสาวศุภิสรา ใจหม้ัน
62062000638 นางสาวจินตนาพร คําแปงไชย
62062000639 นางอารียา ชาญป9ติ
62062000640 นายณัฐวุฒิ อินจัน
62062000641 นายศุภกร ไชยาพันธุ�
62062000642 นางสาวกนกพร สมฤทธ์ิ
62062000643 นายวรายุทธ ไชยาคํา
62062000644 นางสาวเสาวรส คําเขิน
62062000645 นางสาวสกาว สุดใจ
62062000646 นายกฤษณพล กันทาสี
62062000647 นางสาวพิราวัลย� สง�าศรี
62062000648 นางสาวมัลลิกา คํามงคล
62062000649 นางสาวสายไหม ธรรมไชย
62062000650 นายศาสตราวุฒิ สุทธิพันธุ�
62062000651 นายทวีศักด์ิ สุวรรณ
62062000652 นางสาวนิตย�รดี นิรันดร�
62062000653 นายบัณฑิต พิศิษฐ�
62062000654 นายนิกร ก่ิงกืย
62062000655 นางฐิติมา เพ็ญสิทธ์ิ
62062000656 นายทศพร ป9นตา
62062000657 นางสาวพรนิภา ป9งวัง
62062000658 นางสาวนิภาพร บุญมี
62062000659 นางสาวมยุรินทร� อู�เสา
62062000660 นายภาคภูมิ ตาแผ�น
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000661 นายศรพิชัย ศรีสมยศ
62062000662 นางสาวสินีนาถ เรือนแก�ว
62062000663 นายณัฐศักด์ิ เยสุวรรณ�
62062000664 นายวรวุฒิ สวนธิ
62062000665 นายณัฐวุฒิ จันทร�เชียงมา
62062000666 นายวรโชติ กาวิชัย
62062000667 นายกฤษดา ตุทานนท�
62062000668 นางสาวธิดารัตน� บุญนะ
62062000669 นางสาวจิรวรรณ ชูทอง
62062000670 นางสาวสุขศรี คีรีปรีชาวิทย�
62062000671 นางสาวนนทณีย� เจริญวัง
62062000672 นายสุนทร อินทจักร�
62062000673 นายนิกร พรหมมาลา
62062000674 นางสาวกนกวรรณ สุพรรณ�
62062000675 นางสาวภัณฑิรา กูลแผ�น
62062000676 นายอนุรักษ� นาพิมพ�
62062000677 นางสาวศิริมาส อดทน
62062000678 นายป9ยะณัฐ ปKญญาวงษ�
62062000679 นางสาวกมลชนก พิมพ�แก�ว
62062000680 นางสาวปภาวริฬภรณ� วงศ�เศรษฐี
62062000681 นายนิพนธ� เจริญศิลปG
62062000682 นางสาวอมรรัตน� กันยะมูล
62062000683 นายปรเมศวร� ธิดาวงค�
62062000684 นางสาวณัฐนรี ศรีเขียวใส
62062000685 นายทรงกรด โรรัมย�
62062000686 นายเกียรติศักด์ิ กลิ่นหอม
62062000687 นางสาววันวิสา เรือนสิทธ์ิ
62062000688 นายจิรพนธ� ชัยวงค�
62062000689 นางสาวมะลิวัลย� บัญฑิต
62062000690 นางสาวสุดารัตน� เติมมี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000691 ว�าที่ ร.ต.มนตรี คําพิโล
62062000692 นายธีระวุฒิ สุภาเสน
62062000693 นายเอกนรินทร� ธนันชัย
62062000694 นางสาวอัจฉรา เงินฤทธ์ิ
62062000695 นายสุรชาติ ห�วยลึก
62062000696 นางสาวพจนาถ นิลสุวรรณ
62062000697 นายชัชนน สร�างสกุล
62062000698 นายวิทวัส คําตEะยศ
62062000699 นางสาวอัยยรัช ครพิรุณ
62062000700 นายสุทธิพงษ� กองทอง
62062000701 นางสาวขวัญจิต ก�างออนตา
62062000702 นางสาวพัชรินทร� ใจชมภู
62062000703 นายชนุตม� ปKญโญ
62062000704 นางสาวขนิษฐา เปJงยาวงค�
62062000705 นางสาวปวีณา ใจเฝ]อ
62062000706 นายนิพัทธ� พรมสาร
62062000707 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�เขียว
62062000708 นายกฤษดา ฟูต้ัง
62062000709 นางสาวชลธิชา ปKนเข่ือนขัติ
62062000710 นางสาวอังคณา เสาร�สาร
62062000711 นางสาวศุภัทชญา เรือนยศ
62062000712 นายปฏิภาณ จีปน
62062000713 นายกฤษฎา วงค�ลังกา
62062000714 นายสุรชัย จักรบุตร
62062000715 นายธนกฤต ธนินจิรสวัสด์ิ
62062000716 นางสาวอัมพิกา สุภะมาตา
62062000717 นายณรงค�กร ชินวงษ�
62062000718 นางสาวกนกวรรณ สุนันตEะ
62062000719 นายสุรินทร� บุญเนตร�
62062000720 นางสาวสุพัตรา กาวิระพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000721 นางสุนทรีย� ศรีสําราญ
62062000722 นางสุพัตรา สมบัติธนสาร
62062000723 นางสาวอรัญญิกา สิทธิเกหัง
62062000724 นางสาวสุวนันท� มะลิลา
62062000725 นายธนากร สุดาลา
62062000726 นายวรชัย วันเปLWย
62062000727 นางสาววรัญญา คําทราย
62062000728 นางสาวนงคราญ สมใจ
62062000729 นางสาวณัฐธิยา เพียรธัญญกรณ�
62062000730 นางอัมพร เพ่ิมพูลพิพัฒน�
62062000731 นายปฏิพล ป9ดความลับ
62062000732 นางสาวณัฎฐณิชา ผิวเกลี้ยง
62062000733 นายประสพชัย ขาวแก�ว
62062000734 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ตEะ
62062000735 นางสาวป9ยะดา ทาใจ
62062000736 นางสาวจันจิรา ป9มสาร
62062000737 นายชิติพัทธ� แก�วคําป9ก
62062000738 นายทัศนพล อาทรเกตุ
62062000739 นายณัฐพล นวลฝKWน
62062000740 นางกชพร มนต�บุปผา
62062000741 นายอานนท� บุญสูง
62062000742 นางสาวณัฐรียา แก�วฟู
62062000743 นายกฤษณพงศ� ใจบุญธรรม
62062000744 นายอนุชา กิตติกุลนันท�
62062000745 นายกัมปนาท ชุ�มธิ
62062000746 นายณัฐพงษ� อนุจร
62062000747 นายสุริยา คําภิระธรรม
62062000748 นายดล มาสู�สุข
62062000749 นางสาวชนกนาถ จินาอ�าย
62062000750 นายนิพัฒน� คล�ายบัว
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000751 นางสาววรกาญจน� ไชยวงค�
62062000752 นายศุภสนธยา ศิริเสนาคําวงษ�
62062000753 นายจีรวุฒิ กันมา
62062000754 นายจีรวุฒิ จรพิบูล
62062000755 นายอนุสรณ� ปาณะจํานงค�
62062000756 นางสาวแสงระวี ชัยธิ
62062000757 นางสาวนฤมล การด่ืม
62062000758 นายกิตติศักด์ิ ธรรมขัน
62062000759 นายศราวุฒิ คํามูล
62062000760 นางสาวศศิประภา เล็กละมัย
62062000761 นางสาวกมลวรรณ คําเครือ
62062000762 นางกีรติกร บุตะวงษ�
62062000763 นายศุภกิตต์ิ อดเหนียว
62062000764 ว�าที่ร�อยตรียงยุทธ ปKญญาจักร
62062000765 นายอัครชัย แซ�โซ�ง
62062000766 นายสถาบัน ป9นทรายมูล
62062000767 นางสาวกวินทิพย� วิลาสสูงไกล
62062000768 นายนที กุลผะกา
62062000769 นางก่ิงแก�ว มาตย�สมโรง
62062000770 นางสาวภัทรนันท� มาแดง
62062000771 นายวรโชติ จักรมณี
62062000772 นางสาวกาญจนา ธรรมศรี
62062000773 นางสาวจิดาภา คํามูล
62062000774 นางสาวจิราภรณ� อินสม
62062000775 นายพันชวิทย� ลังกาป[อน
62062000776 นางสาวอัญธิกา ขัดธิพงษ�
62062000777 นางสาวจอยริกา จันทร�อินตา
62062000778 นางสาวสุวณีย� วังซ�าย
62062000779 นายวัยเพชร ไพรชนานันท�
62062000780 นางสาวสาวิตรี อินแต�ง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000781 นายไพรวัลย� อินสุข
62062000782 นางสาวนาริษา ไทยเจริญ
62062000783 นายนราธิป สัญญะเข่ือน
62062000784 นางสาวกนกพิชญ� พงศ�ดา
62062000785 นายจิรายุ รุจิระปรีชากุล
62062000786 นางสาวณัฐวรรณ ญาณะทวี
62062000787 นางสาวสุชาลักษณ� จันทร�ทองเครือ
62062000788 นางสาวชนิษฐา ตฤษณาวงค�
62062000789 นางผกาพร แดงเรือ
62062000790 นางสาวเปรมฤทัย ทองคํา
62062000791 นางสาวนารีรัตน� สมสุข
62062000792 นางสาวกัลยารัตน� คําสุรันทร�
62062000793 นางวาริศา ขวัญตน
62062000794 นายกฤษฎา อิ่นต๊ิบ
62062000795 นางสาวปรางค�ฤดี แก�วเกิด
62062000796 นางสาวปราณี ป9งยอง
62062000797 นางสาวสุพัตรา สารงาม
62062000798 นายนิธิเทพ รุ�งระวี
62062000799 นายสุรศักด์ิ เวชโช
62062000800 นางสาวปณิตา ศรีเรือง
62062000801 นางสาวพรพิมล ธรรมญาติ
62062000802 นางสาวจารุวรรณ หุ�นเล็ก
62062000803 นายอภิรัตน� อุตใหม�
62062000804 นางสาวสุนิสา อู�รอด
62062000805 นายสถาพร เจริญพร
62062000806 นางอทิตยา เจริญคุณวิวัฏ
62062000807 นายนิติพงษ� วงศ�จักรคํา
62062000808 นางสาวรัชนีกร บุญสนอง
62062000809 นางสาววิรยา ธิโนชัย
62062000810 นายเกรียงไกร สิงห�สุริยะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000811 นางสาวอัมรา วงค�น�อย
62062000812 นายณัฐพล คําฟู
62062000813 นายปฏิพัทธ์ิ เขียวสืบ
62062000814 นางสาวป9ยธิดา กันตEะมา
62062000815 นายณัฐชาต ทุ�งทอง
62062000816 นายหฤษฎ� พรหมศรี
62062000817 นางสาวปาริชาติ วันดี
62062000818 นางสาวฉัตรวิไล ปวงวงค�คํา
62062000819 นายพงษ�ศักด์ิ ดวงทิพย�
62062000820 นายนราศักด์ิ ใจมา
62062000821 นางสาวปานตะวัน อินตEะมะกอก
62062000822 นางสาววิชุดา สังข�ชัย
62062000823 นายเจตนรินทร� ใจสิทธิ
62062000824 นางสาวธนัชญา มีกลิ่น
62062000825 นายบรรจง ใจภิพักด์ิ
62062000826 นายอดิพงศ� วงค�เครื่อง
62062000827 นายสถาพร จัดสวย
62062000828 นายพิชัย ใหม�ทํา
62062000829 นางสาวหทัยกานต� วงค�ชุมพันธุ�
62062000830 นางสาวฉัตรสุดา คงตระกูล
62062000831 นางสาวสิริลักษณ� ไชยวงค�
62062000832 นางสาวนิภาภรณ� ปKญญะ
62062000833 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอนันต�กานต� แก�วขาว
62062000834 นางสาวมัสยา แซ�ย�าง
62062000835 ว�าที่ร�อยตรีนิติพล ใจเขียว
62062000836 นางสาวนันทยาวีร� ปKนสุวรรณ�
62062000837 นางสาวพิกุล ไชยชะนะ
62062000838 นายศุภชัย ทิพย�ขันธ�
62062000839 นางฐิติวรดา ทาวงษา
62062000840 นายธนภูมิ ไชยะวงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000841 นางสาวธนธรณ� กาวินันท�
62062000842 นายสหรัฐ มูลนันไชย
62062000843 นางสาววาสนา พรมรัตน�
62062000844 นางสาววิภาสิณี อินตEะวิภาค
62062000845 นางสาวอลิชา เจริญวัฒนโชค
62062000846 นายสุรศักด์ิ แขนยาว
62062000847 นางสาวอรศิริ ใจคะจัด
62062000848 นายดนุชล ปKWนงาม
62062000849 นายธีระพงษ� ธรรมจักร
62062000850 นายวรเกียรติ ป9งแก�ว
62062000851 นางสาวนุสรา แก�วสาคํา
62062000852 นางสาวภัทรวดี ณ.มาดคํา
62062000853 นางสาวดวงดาว ดีกัลลา
62062000854 นางสาวนิศาชล วงค�ใหม�
62062000855 นางสาวชลิตา เสนพนัสสัก
62062000856 นางสาวพรพิมล สมนาสัก
62062000857 นางสาวปานตะวัน มุ�นอินตEะ
62062000858 นายอนุชิต กาวรรณ�
62062000859 นายอภิลักษณ� ชุมภู
62062000860 นางสาวนิรชา เสนาคํา
62062000861 นางสาวอาทิตยา สถานเดิม
62062000862 นายกิตติรัตน� อินทนุ
62062000863 นายณัฐสิทธ์ิ สันกําแพง
62062000864 นางสาวชลพิณทุ� รู�เจน
62062000865 นายทิตพร ดอนโคตร
62062000866 นายรณฤทธ์ิ ประกายะศรี
62062000867 นายวีระศักด์ิ กองคํา
62062000868 นางสาวศิริพร คําผง
62062000869 นางกันทลัส บุญปKน
62062000870 นางสาวอัจฉรา คําพร
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62062000871 นายพงศธร ทองลอย
62062000872 นางสาวปาริฉัตร วงค�ฝKWน
62062000873 นางสาวภัทราภรณ� ทิพย�ศรีบุตร
62062000874 นางสาวพัชรีภรณ� ถนอมกล�อม
62062000875 นายกาจอาสา ศรีหิรัญ
62062000876 ว�าที่ร�อยตรีรุจาภา ป9งเมือง
62062000877 นายภาณุพรรณ สุวรรณศรี
62062000878 นางสาวนฤมล พลเล็ก
62062000879 นางสาววิจิตรา ยะยอง
62062000880 นายวิศรุต จันทร�ทอง
62062000881 นายประณิธาน ขจรกิจ
62062000882 นางสาวสุภาพร ยะเพ
62062000883 นางสาวนงนภัส มณีสุวรรณ�
62062000884 นางสาวภูมิพัฒน� วันดี
62062000885 นายวิษณุ นิลเปNา
62062000886 นายพีรณัฐ ดวงพันธ�
62062000887 นายพจนพล คําแสน
62062000888 นายรัชชัย ถาน�อย
62062000889 นายเชาวลิต มอญแก�ว
62062000890 นายเนติพงษ� สุภาโขง
62062000891 นางสาวธิติญา วงษ�กันหา
62062000892 นางสาวมาลิกา กิติมา
62062000893 นางสาวสุวพัชร ป9นตาดง
62062000894 นางสาวจุทารัตน� เสริฐศักด์ิ
62062000895 นายสมศักด์ิ แสนโซ�ง
62062000896 นายพินิตนันต� ยศย่ิง
62062000897 นายจักร�กิจ เฉพาะธรรม
62062000898 นางสาวศศิวิมล พิจอมบุตร
62062000899 นายจิราวัฒน� ขาวดี
62062000900 นางสาวภัทรานิษฐ� กมล
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62062000901 นายธีรยุทธ พูลเกษม
62062000902 นางสาวสิริจันทร� ไพรมงคลเลิศ
62062000903 นางสาวธมลวรรณ เพชรปภาวัตต�
62062000904 นายณัฐพงษ� พรหมรักษ�
62062000905 นางสาวนงนุช สาริบุตร
62062000906 นางสาวสายใจ เซสุข
62062000907 นางสาวรุ�งนภา ผ�องแผ�ว
62062000908 นางสาวเบญจพรรณ โนจิตร
62062000909 นางสาวพนิดา แก�วมา
62062000910 นางสาวธวัลยา นันตEะ
62062000911 นางสาววิรัญญา ขยัน
62062000912 นางสาวนราทิพย� เสถียรกาล
62062000913 นางสาวกมลพร ปงหาญ
62062000914 นางสาวพิมพินันท� จันทพร
62062000915 นายภาสกร หม่ืนจินา
62062000916 นางสาวรสริน วงศ�ชื่นใจ
62062000917 นางสาวสุนิสา พรมเสพศักด์ิ
62062000918 นางสาวเบญจพร มอนอัฐ
62062000919 นายกฤษดา ราชไชยา
62062000920 นางสาวนันทวัน ประจําสุข
62062000921 นางสาวภานุชนาถ ไทยบุญเรือง
62062000922 นายอิทธิพล หูต๊ิบ
62062000923 นางสาวขนิษฐา จินาฟู
62062000924 นายรังสรรค� จันทร�ถาวร
62062000925 นางสาววาสนา คํามูล
62062000926 นางสาววัชรียา กาวินัน
62062000927 นายณัฐภัทร วุฒิ
62062000928 นางสาววรัชยา ภัทรเคหะ
62062000929 นายภานุชินพัฒณ� ไชยชมภู
62062000930 นางวิลาวัลย� ผลดี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062000931 นายรังสฤษด์ิ แก�วทิพย�
62062000932 นายณัฐวุฒิ บุบผาลิตร
62062000933 ว�าที่ร�อยตรีสงคราม ยัญศรี
62062000934 นายชนวีร� โกวฤทธ์ิ
62062000935 นางสาวกฤตพัชร โสภี
62062000936 นายบรรพต อินปK^น
62062000937 นางสาวฐิติมา คําเขียว
62062000938 นางสาวเนตรณรินทร� ดวงอิน
62062000939 นายศักด์ิณรงค� เผ�าตุ�น
62062000940 นายกิตติสิทธ์ิ ปKนใส�
62062000941 นายปุณณัตถ� ยะตา
62062000942 นางสาวอาภานุช ศรีทิพันธุ�
62062000943 นายนนธชัย ฟูบินทร�
62062000944 นางสาวสุพรรณี ถาวรกานต�สกุล
62062000945 นางสาวจินตนา กาศอุดม
62062000946 นายสาธร โพธ์ิทอง
62062000947 นายนรินทร� ไชยบุตร
62062000948 นายกิตติพศ กุลวิจิตร�รัตน�
62062000949 นายสมคิด ชัยสงคราม
62062000950 นายพงษ�ศักด์ิ โชติ
62062000951 นายณรงค�ชัย เรือนเย็น
62062000952 นายธวัชชัย ต�านพู�
62062000953 นางสาวกานต�ชนก ไชยอุต
62062000954 นางสาวนิชาภา กิตติภัทรตระกูล
62062000955 นางสาวกุลวณิชย� กันทะเสน
62062000956 นางสาวกิตติยา บุญรอม
62062000957 นางสาวสุมิตรา ธัญนิธิ
62062000958 นางสาวมณฑิตา ธุปะละ
62062000959 นางสาวอําไพ ตามรักษาปPา
62062000960 นางสาวสุนทรี จุมปู

หน�า 32 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000961 นางสาวกานต�ธีรา เล็กธิวงค�
62062000962 นายพชร ขันสุภา
62062000963 นางสาววาลิน เวียงคํา
62062000964 นางนุชนาถ ยาแก�ว
62062000965 นายปรีดี ทรายคํา
62062000966 นายภูมิศักด์ิ คําเมือง
62062000967 นายภูวดล ตามเพียร
62062000968 นางสาวณัฐกานต� ชํานาญการ
62062000969 นางสาววาสนา วังพฤกษ�
62062000970 นายชาญนพ หลักคํา
62062000971 นางสาววรินทร ธรรมสอน
62062000972 นางสาวกรรณิกา แก�วพรม
62062000973 นายกิตติศักด์ิ กาคํา
62062000974 นางสาวเมมิตรา จักขุเรือง
62062000975 นางสาวนันทนา ประทุมมาท
62062000976 นางสาวปานตะวัน จันทรรังษี
62062000977 นางสาวธรรญชนก คําใจ
62062000978 นางสาวศศิมาพร จอมแปง
62062000979 นางสาวสิริวรรณ ณะวรรณ�
62062000980 นายฐนกร ยานะกูล
62062000981 นางสาววิชชุดา ทับทิม
62062000982 นางสาวสุภญา มีชื่อ
62062000983 นายนิวัฒน� สงวนบุญ
62062000984 นายสถิตพร จีโน
62062000985 นายณัฐกิตต์ิ รัตนอภิรักษ�กุล
62062000986 นางสาวพิริยาภรณ� ต�อติดวงค�
62062000987 นางสาวจิราพัชร นักไร�
62062000988 นายกษิดิศ รักญา
62062000989 นายเสฐียรพร เรือนอุ�น
62062000990 นางทิพย�วัลย� พรหมจักร�

หน�า 33 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062000991 นางสาวเสาวลักษณ� จันดาหาร
62062000992 นายวีระชัย สุทธเสน
62062000993 นางสาวประภัสรา เหมืองแดง
62062000994 นายธีรศักด์ิ จิตม่ัน
62062000995 นายณรงค�ฤทธ์ิ จองคํา
62062000996 นายฤทธ์ิณรงค� บุญจYา
62062000997 นางสาวจุฬาทิพย� แสนเครือ
62062000998 นายพศวีร� ธรรมเดช
62062000999 นายนรินทร� เรือนถา
62062001000 นางสาวอัญชลี น�อยท�าช�าง
62062001001 นางระวิวรรณ นันไชย
62062001002 นางสาวสุภาพร ดวงแสง
62062001003 นายพัสสน สุขสุมิตร
62062001004 นายศุภชัย มหานันท�
62062001005 นางสาววรรณทนีย� เครือฟู
62062001006 นายธีรศักด์ิ สายตEะวัง
62062001007 นางสาวผกายมาศ เตชะสาย
62062001008 นายศรายุธ คําฟู
62062001009 นางสาวไอยเรศว� อินประสิทธ์ิ
62062001010 นายกมลพันธ� นันตัง
62062001011 นางสาวกชพร มูลอุด
62062001012 นายภาณุพงศ� เหมยสุวรรณ
62062001013 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดมูลคลี
62062001014 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรุ�งทิวา สักเร็ว
62062001015 นายรามิค จักรใจวงค�
62062001016 นางสาวบุษบา ทาอินทร�
62062001017 นายเสกสรรค� กYาใจ
62062001018 นายเอกสิทธ์ิ มูลสิงห�
62062001019 นายสมพร หอมกรุ�น
62062001020 นายสุรศักด์ิ จันทร�หอม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062001021 นายชนากานต� หงษ�วงค�
62062001022 นายศรายุทธ ซ่ือสัตย�
62062001023 นางสาวชนิตตา ฟKงเย็น
62062001024 นายเกียรติพัฒน� อินทร�หอม
62062001025 นายอัครพล ถาอินจักร�
62062001026 นางสาวกชพร นาปKง
62062001027 นายกรวิชญ� เชื้อสายใจ
62062001028 นางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ�
62062001029 นายศราวุธ ถาวัน
62062001030 นายธนกร คําชื่น
62062001031 นายอิศเรศ คําหนองยาง
62062001032 นายธวัชชัย แก�วแก�น
62062001033 นางสาวภัทรวดี ขัดชมภู
62062001034 นายวีรชาติ เหมืองหม�อ
62062001035 นายสุขชนะ เทียมแสน
62062001036 นายณัฐพล ป[องสลัด
62062001037 นางสาวพิมพิกา คําวรัตน�
62062001038 นายขัตติยะ คชานุภาพ
62062001039 นางสาวเพ็ญทิพย� พินธิสืบ
62062001040 นางสาวโศรยา อิ่นคํา
62062001041 นางสาวจิณณพัต แสงทอง
62062001042 นายอนุชา จาตม
62062001043 นางสาวณัฐริกา สายสุวรรณ
62062001044 นายพัชร สุขภุมรินทร�
62062001045 นางสาวจันทร�พร วิทยาประเสริฐพร
62062001046 นายชายนุพงษ� แสงอรุณ
62062001047 นายอินทร ไพรจาตุรงค�
62062001048 นางสาวอารีรัตน� ยามวัน
62062001049 นางสาวศุจินทรา แจ�มศรี
62062001050 ว�าที่ร�อยตรีนันทวัฒน� แก�วชาลุน
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62062001051 นายกฤษณะ วังโย
62062001052 นายอธิราช อินตEะผัด
62062001053 นางสาวอิศริยา แปงเครือ
62062001054 นางสาวธวัลรัตน� สิงห�สรรเพชญ�
62062001055 นางสาวน้ําฝน เชียงเนาว�
62062001056 นางสาวสโรชา หงษ�สินสี
62062001057 นางสาวอาภรณ�รัตน� กYาคํา
62062001058 นางสาวสุวิชญา วัฒนาโกศัย
62062001059 นางสาวปทิตตา ยืนชีวิต
62062001060 นางสาวธนภรณ� พุฒเติม
62062001061 นางสาวณัฐพร สายพิมพ�
62062001062 นางสาวฐิตาพร สะเอียบคง
62062001063 นางสาวหทัยทิพย� ณะรินทร�
62062001064 นายชวัช ดูเมฆ
62062001065 นางสาวกชพร ชุมนุมพร�อม
62062001066 นายณรงค�ชัย เงินอ�อน
62062001067 นายเจนวนิช เพียซุย
62062001068 นางสาวมรกต ใจจอมกุล
62062001069 นางสาวสุดารัตน� ชมภูพันธ�
62062001070 นางสาวสุนิสา วงศ�ชุมพันธ�
62062001071 นางสาวณัฏฐกานต� รักษา
62062001072 นางสาวพรรณิดา เปJงใจ
62062001073 นางสาวศิณีพร มาแจ�ม
62062001074 นายสุรศักด์ิ สุรินทร�
62062001075 นายนพดล จันทร�อ�าย
62062001076 นายณัฐพล นิวัวซ�
62062001077 นายณรงค� ชายแก�ว
62062001078 นายกิตติทัต อินตEะเรือง
62062001079 นางนันทญา เรือนทอง
62062001080 นางพิกุล บุญทา
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62062001081 นางสาวปKญญารัตน� แสนตา
62062001082 นายเมธิชัย ใหม�พรหม
62062001083 นายสมศักด์ิ คชฤทธ์ิ
62062001084 นางสาวรัชกร ใหม�กิติ
62062001085 นายชาคริต ไชยมงคล
62062001086 นายชานนท� ต้ังน�อย
62062001087 นางสาวนันทิกานต� จันทร�เครือ
62062001088 ว�าที่รตหญิงสายรุ�ง คธาทร
62062001089 นางสาวนุชจิรา ตันทะดา
62062001090 นางสาวนิรชา โสมะ
62062001091 นางสาวอรพรรณ กาบบัว
62062001092 นางสาวระวิวรรณ ชํานาญกิจ
62062001093 นางสาวแจ�มใส ประชามีบุญ
62062001094 นางสาวดวงวัน จินดาสวัสด์ิ
62062001095 นายนครินทร� หม�องคํา
62062001096 นางสาวกัญญารัตน� ชายทอง
62062001097 นายรังสรรค� จันทวาท
62062001098 นายณัฐวุฒิ ชัยวงศ�
62062001099 นางสาวแสงดาว หวังดี
62062001100 นางสาวกรกมล สมวัน
62062001101 นายณัฐภัทร วงค�ชัย
62062001102 นางสาววาสนา ไชยวิราช
62062001103 นางสาวนลินญา ทิพปง
62062001104 นางอุทุมพร แก�วกล�า
62062001105 นายจีรวุฒิ สิริปKญญาวงศ�
62062001106 นายภาคภูมิ รับแสง
62062001107 นางสาวจิณณ�ณณัช สนธิ
62062001108 นางสาวพิมใจ อําพร
62062001109 นายพยัคฆ� ป9จะยัง
62062001110 นายอัศวิน จูเปาะ
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62062001111 นางสาวปรารถนา ปวกพรมมา
62062001112 นายฉัตรชัย โรงรส
62062001113 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
62062001114 นางสาวธัญญ�วรัชญ� สมสิงห�ใจ
62062001115 นางสาวธมลวรรณ อุ�นใจ
62062001116 นางสาวพัชรา กันธิยะ
62062001117 นางสาวปวีณา ส�วยกลม
62062001118 นางทวีพร แก�วยอด
62062001119 นายกฤษณชัย ทินราช
62062001120 นายนาวิน พิณสาร
62062001121 นายฌานชล ศรีนวกุล
62062001122 นายธวัชชัย สุรินทร�แก�ว
62062001123 นางสาวฐานิดา ชุมภูน�อย
62062001124 นางสาวสุชัญญา อรชุน
62062001125 นายธีระวัฒน� ต๊ิบบุญเรือง
62062001126 นางสาวอารีรัตน� นันชา
62062001127 นายจารุกิตต์ิ เผ�าเครื่อง
62062001128 นายกฤษณะ ไชยยะ
62062001129 นายวุฒิไกร จอมภานันท�
62062001130 นางสาวยุพิน ฝKกฝPาย
62062001131 นายพิษณุศักด์ิ พันแพง
62062001132 นายไกรวิชญ� นภาลัย
62062001133 นางสาววราภรณ� แก�วศักด์ิ
62062001134 นางเปมิกา อรรคฮาต
62062001135 นางสาวณฐนน ไชยราช
62062001136 นายไกรวิชญ� เพชรบุษกุล
62062001137 นายภัทรพงษ� หล�ากัน
62062001138 นางสาวเพ็ญนิภา มุ�งรวยกลาง
62062001139 นางสาวกันธณี มีหน�า
62062001140 นางภาดี ปKญญาภู
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62062001141 นายอดิเรก น้ําสา
62062001142 นางสาวฐานิพันธ� บุญศรี
62062001143 นายทรงวุฒิ พันธุ�ศิริ
62062001144 นายภูวดล ทะวะดี
62062001145 นายณัฐพงษ� นิลคง
62062001146 นางรัชนี ถาวร
62062001147 นายอรรถพล กองมี
62062001148 นายวัฒนชัย คํามาเครือ
62062001149 นางสาวนิตยา ตามจิตต�
62062001150 นางสาวศศิธร มาเลี้ยง
62062001151 นางสาวกัญยาณี แสนราด
62062001152 นายยุทธภูมิ ศิริแก�ว
62062001153 นางสาวขนิษฐา เชาว�เสรี
62062001154 นายภานุวัฒน� รักบุตร
62062001155 ว�าที่ร�อยตรีนครินทร� คุณรูป
62062001156 นางสาวสุจารี ธรรมบรรเจิด
62062001157 นางสาวชวันรัตน� กุญชร
62062001158 นางสาวศิริวรรณ อินทะนัน
62062001159 นางสาวณิชานันท� คําปNอ
62062001160 นายชานนท� เกลียวกลม
62062001161 นายกฤษณะ เกิดโชค
62062001162 นายจรัญ ชัยมงคล
62062001163 นายวรพล ใจประเดียว
62062001164 นายก�องเมือง พลากิจจรัสแสง
62062001165 นางสาววราภรณ� เทพธรรม
62062001166 นายศตวรรษ สุนันตEะ
62062001167 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ จันตาทะ
62062001168 นางสาวจันทร�จิรา ทรัพย�เจริญย่ิง
62062001169 นายพิสุธรณ� ป9งยอม
62062001170 นางสาวดวงใจ อินตEะขัน
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62062001171 นายพงศกร มหามณฑล
62062001172 นายณัฐกานต� ตามีปลูก
62062001173 นายศรราม พรมมา
62062001174 นายสงกรานต� ชัยแก�ว
62062001175 นายพลกฤต อธิพัฒปKญญา
62062001176 นายวิทูร ไชยภา
62062001177 นางสาวณัทพิชญ�ชา พงษ�ปกาวรินทร�
62062001178 ว�าที่รตธนายุทธ กุณะ
62062001179 นางสาวชนากานต� สุริยะชัย
62062001180 นางอณุชิดา ซองการ
62062001181 นางหฤทัย สุวรรณดารักษ�
62062001182 นายสราวุธ นาคเส�า
62062001183 นางสาวกัญญานุช สิงห�ใจ
62062001184 นางสาวรัตนวรรณ เรืองเดช
62062001185 นางวิลาวัณย� กYาวินจันทร�
62062001186 นายเขมมนัท คฤหาสน�ทอง
62062001187 นางสาวทิพวรรณ วงเวียน
62062001188 นางสาวนันทวรรณ ดวงมณีย�
62062001189 นางสาวดาริกา เถาปKญญา
62062001190 นางภาวินี เตชะนันท�
62062001191 นางสาวรุ�งนภา หม่ันกิจ
62062001192 นายฐีรวัฒน� คมเฉลียว
62062001193 นายเขมทัต ผ�องอําไพ
62062001194 นางสาวสุชาวดี ศรีนวล
62062001195 นางสาวสุทธิชา พุทธวงค�
62062001196 นายธนรักษ� ชุ�มเย็น
62062001197 นางสาวเยาวลักษณ� ธิมา
62062001198 นางสาววราลักษณ� เครือตEะมา
62062001199 นางสาวจุฑารัตน� สีมา
62062001200 นางสาวศิวพร เนยไธสง
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62062001201 นางสาวพัทรฤมล เมฆกวาว
62062001202 นายนพรัตน� จําปาโชค
62062001203 นายพัศทร ไชยอาราม
62062001204 นางสาวชนิดา ริมคํา
62062001205 นายหิรัญกฤษฎ์ิ อุปนันท�
62062001206 นายสุทธิพงษ� ผัดแก�ว
62062001207 นางสาวอุไรทิพย� อ�วนสูง
62062001208 นางสาวจิรนันท� นครแก�ว
62062001209 นายพงศ�ธร วิริยะตระกูลธร
62062001210 นางสาวรัตน�ติยา ประมวลการ
62062001211 นางสาวมาริสา เครือจันทร�แก�ว
62062001212 นายปรีดา สิทธ์ิคงชัย
62062001213 นางสาวชลญา พรมริน
62062001214 นายวรายุทธ ปKญญาไชย
62062001215 นางสาวพรพิมล ตุ�ยดง
62062001216 นางสาวศิริโฉม บุญฤทธ์ิ
62062001217 นางสาวมยุรา ใฝPมงคล
62062001218 นายณัฐภาคย� สุขมา
62062001219 นายศิริวัฒน� พรมวงศ�
62062001220 นางสาวชนิฐดา พิณตะคุ
62062001221 นายณัฐวุฒิ นันตEะกาศ
62062001222 นายรัตนพล คํารังษี
62062001223 นายอภิชิต อินทนนท�
62062001224 นางสาวเขมฤทัย วันมหาใจ
62062001225 นายคณาธิป ป9นตา
62062001226 นางสาวธนัญญา หงษ�แสงวัฒนา
62062001227 นายรณชัย โมริกุล
62062001228 นายศิริวัฒน� เมืองมาน�อย
62062001229 นางสาวรัตติกา มาหล�า
62062001230 นางสาวอภิรดี เครือวงศ�เมืองคํา

หน�า 41 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062001231 นางสาวมัสติกา ยะสมจิตร�
62062001232 นางสาวกนกพร วรโชติสกุล
62062001233 นายจําลอง พงษ�คํา
62062001234 นางสาวเกวลิน บุญทิพย�
62062001235 นางสาวภัคจิรา จอมแปง
62062001236 นางสาวพัทธนันท� บุญสละ
62062001237 นางสาวสุทธิดา เรืองศรี
62062001238 นายฉัตรดนัย รักสุข
62062001239 นางสาวณัฐพร พลแสน
62062001240 นายวิรุฬห� เรือนแจ�
62062001241 นางสาวนงค�นุช สุนามเจริญกุล
62062001242 นางสาวมณีเฟ9ร�น กันธะหม่ืน
62062001243 นางสาวสุภัสสร ลัมวุฒิ
62062001244 นายณัฐวุฒิ พุทธวงค�
62062001245 นายเอราวัฒน� ไชยรักษ�
62062001246 นางสาวธัญภัส กลิ่นจันทร�
62062001247 นางสาวศิริพร ราชคม
62062001248 นางสาววิยะดา เดชเครือทอง
62062001249 นางสาวแคทรียา ตัญSู
62062001250 นางสาวรวิวรรณ วงศ�เมือง
62062001251 นางสาวสุภัค เทพจันตา
62062001252 นายอนุพงษ� คําเงิน
62062001253 นายวสันต� จักร�น�อย
62062001254 นางสาววนิดา ปKญญาใจ
62062001255 นางสาวจันทนา สุคณาวงค�ษา
62062001256 นายณัฐพล กันทวี
62062001257 นางสาวไอรดา คุณศิริองอาจ
62062001258 นางสาวอิศราภรณ� ใจตาเก๋ียน
62062001259 นายณัชพล แก�วเมืองมา
62062001260 นายอรรถพล แรกข�าว
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62062001261 นางสาวพิชญา วงศ�ประเสริฐ
62062001262 นางสาวนงลักษณ� พรมสุนทา
62062001263 นางสาวศุภิสรา พวงยอด
62062001264 นางสาวพัชราภรณ� จํารัส
62062001265 นายอภิวัฒน� กYอนนาค
62062001266 นางสาวสุขศรี ทองอินทร�
62062001267 นายมีชัย พีละแสน
62062001268 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�พล
62062001269 นางสาวสุวิมล เจนใจ
62062001270 นางสาวธรรญธร อิตุพร
62062001271 นายอิทธิพล ปKนมาละ
62062001272 นางพรรณโสภา ไชยเหล�
62062001273 นางสาวไพลิน จองคําอาง
62062001274 นางสาวฐิติพร อุดก�อน
62062001275 นางสาวธารารัตน� พรมยศ
62062001276 นายกิตติพงศ� เลิศอนันต�
62062001277 นายวิทยา ปราการ
62062001278 นายณัฐพล พรหมยานนท�
62062001279 นางสาวมธุรส ชวนชิต
62062001280 นายณัฐดนัย การหม่ัน
62062001281 นายสมโภช นุรังษี
62062001282 นางสาวบุษกร ทองดี
62062001283 นางศิริรัตน� จุใจ
62062001284 นางสาวอรทัย เริ่มกูล
62062001285 นายเกียรติศักด์ิ อุดนัน
62062001286 นายกิตติพัฒน� ต�อนรับ
62062001287 นายณัฐชนน ไพเราะ
62062001288 นางสาวสุดาภรณ� มาทา
62062001289 นางสาวนันทัชพร มาลัย
62062001290 นายการิม ใจหาญ
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62062001291 นางสาวสุพรรษา แปดนัด
62062001292 นางสาวสุขพรนิตย� โสภาฉัตรณรงค�
62062001293 นายวราวุฒิ เทพา
62062001294 นางสาวพิมภิลาวรรณ ก�อเฝ]อ
62062001295 นางสาวเอรียา อัครเดชกุล
62062001296 นางสาวภัคนันท� อัครธัญญากุล
62062001297 นายมณฑวรรษ ศรีคํา
62062001298 นางสาวกุลรภัส ธรรมชัย
62062001299 นางสาวอัมเรศ ตาสอน
62062001300 นายสวราชย� แสงคํา
62062001301 นางสาวรัชดาภรณ� ตEะวิไชย
62062001302 นายจักรพนธ� ใหญ�วงศ�
62062001303 นายยุทธนา ธาราทิพย�ไพร
62062001304 นายจิโรจ นกสง�า
62062001305 นางสาวประกายมาศ ราชบุญยืน
62062001306 นางสาวเมธาวดี ใจแก�วแดง
62062001307 นางสาวนภารัตน� ปXอกคําอูY
62062001308 นางสาวกัลยาณี ไผ�อําไพทอง
62062001309 นายพงศกร ขัดแดง
62062001310 นางสาวพจนีย� สุขรัตน�
62062001311 นางสาวธิชวดี อุสวา
62062001312 นายชยุตประวีร� อูปคํา
62062001313 นายขวัญชัย พรมเส็น
62062001314 นายจิรวัฒน� วงศ�มี
62062001315 นายภัทรภณ ทาตายุ
62062001316 นางสาวกรกนก ใจคําปKน
62062001317 นางสาวณปภัช อยู�เย็น
62062001318 นางสาวอังคณา มณีจักร�
62062001319 นางสาวชุติมา ธรรมสวัสด์ิ
62062001320 นายวรโชติ จันทวีป
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62062001321 นางสาววาสนา จอมเอ�ย
62062001322 นางสาวศรัณยา มานะงาน
62062001323 นางสาวกนกวรรณ ปKญจศิลปG
62062001324 นายกิตติวุฒิ เยาว�ธานี
62062001325 นายนันทิพัฒน� อุ�นเมือง
62062001326 นายภาณุกรณ� เขยเปJนสี
62062001327 นางจิราภา จันทาพูน
62062001328 นางสาวนาถลดา โพธ์ิแก�ว
62062001329 นางสาวรัชฌุกร ใจงาม
62062001330 นางสาวสรารัตน� ปKญญาดี
62062001331 นางสาวอังคนา วิวัฒน�รัตนกุล
62062001332 นายเอกพันธ� คําจุกัน
62062001333 นางสาวจุฑาพร วิงวอน
62062001334 นางสาวสกุลรัตน� รักชาติ
62062001335 นางสาวสุรจนา ชัยชมภู
62062001336 นางสาวก่ิงกาญจน� พรมสืบ
62062001337 นายจักรพันธ� ก่ิงโพธ์ิ
62062001338 นายอนุชา ทุ�งเย็น
62062001339 นางสาวมณีรัตน� ใจอุ�น
62062001340 นายมนัญชัย ย่ังยืน
62062001341 นายคมคาย มาชัยวงศ�
62062001342 นายเอกภาพ แผลงฤทธ์ิ
62062001343 นายพงศ�พลิน ภาพเพริดพริ้ง
62062001344 นายพิชญะ ป9งแก�ว
62062001345 นางสาวธนภัทร เตชะกัน
62062001346 นายสุทธิชัย ไชยพันธุ�
62062001347 นายณัฐวุฒิ ม�าชัย
62062001348 นายอภิรัฐ เกียรติก�องไพศาล
62062001349 นายจตุรวิทย� อุตตโม
62062001350 นายเบญจพล ปKญญาเหล็ก
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62062001351 นางสาวเมทินี นุ�นนEะ
62062001352 นางศศิธร วัฒนพร
62062001353 นางสาวรุจิรา คําผง
62062001354 นางสาวปวีณา ทิยะ
62062001355 นางสาวธัญญาลักษณ� แผ�ผาย
62062001356 นางสาวพรธิดา ยุวโรจน�อมร
62062001357 นางสาวชฎาพร น้ําสา
62062001358 นายกฤษฎา กาวิน
62062001359 นางสาวกัลยา ตาดอน
62062001360 นางสาวณัฎฐณิชา คําเวียงเปา
62062001361 นางสาวจุฑามาศ ชวนรัมย�
62062001362 นางสาวทานตะวัน ยอดสุวรรณ�
62062001363 นายธีรวัฒน� ณัฐเกียรติกร
62062001364 นางสาวดวงหทัย คําพรรณ�
62062001365 นายพลวัต พุทธา
62062001366 นายวิศรุต ใจโสด
62062001367 นางสาวอรุณลักษณ� วังใจชิด
62062001368 นางสาวดารารัตน� วงค�เดช
62062001369 นางสาวบุษกรณ� สิริสอ
62062001370 นางสาวปริญญา ทองศรี
62062001371 นางสาวรวีพร สันติชัยชาญ
62062001372 นางสาวออยรีนา แก�วสาย
62062001373 นายธงชัย กุลคง
62062001374 นายจาตุรนต� มหายศนันท�
62062001375 นายนพรัตน� โคตรคันทา
62062001376 นายณัฐวดล มาริน
62062001377 นายพรพรหม งามย่ิงยวด
62062001378 นายภูชิต นันตEะ
62062001379 นายดนุสรณ� อนุวรรณ�
62062001380 นางสาววิชุนีย� ขันทะสอน
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62062001381 นางสาวพัชรี ปูPผัด
62062001382 นางสาวปาลิกา กระเสาร�
62062001383 นายพุทธิวัฒน� ใจดี
62062001384 นางสาวพรรษชล อุ�นพรม
62062001385 นายจอมสันต� จันทะลอง
62062001386 นางสาวคุณิตา เผ�าแจ�
62062001387 นางสาวธนัชพร ยายวง
62062001388 นายศรัณย� แสงบุญเรือง
62062001389 นายศรัญSู นวลบุญเรือง
62062001390 นางสาวขนิษฐา ศิริปKญญา
62062001391 นางสาวหนึ่งฤทัย มากพงษ�
62062001392 นางรัตติกร ตรีจันทร�
62062001393 นายบุญชัย วิเศษกันทรากร
62062001394 นางสาวจุฑารัตน� ผัดอิ่นแก�ว
62062001395 นางสาวจิราพร สาระทูล
62062001396 นางสาวยุพา ขิงเครือ
62062001397 นางสาวบุญธิดา ซ�อนฝKWน
62062001398 นางนุชจรีย� ปะทะนมปLย�
62062001399 นางสาวพรจรัส กันต�ฤทัย
62062001400 นายฐาปกรณ� เหล�าไชย
62062001401 นางสาวสุนิตา อุ�นผูก
62062001402 นายศักดิพัฒน� สุริยะวงศ�
62062001403 นางสาวธัชญา แก�วหน�อ
62062001404 นางสาวกนกพร เหล็กกล�า
62062001405 นายวุฒิพงศ� พงศ�วุฒิศักด์ิ
62062001406 นางสาววรางคณา ครองทรัพย�
62062001407 นางสาวอารดา กล่ําอยู�สุข
62062001408 นางสาวคณิศรา ใจสุนทร
62062001409 นายสุภัค พรหมจักร�
62062001410 นางสาวกิริยา สุนาตุ�ย
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62062001411 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสียงอ�อน
62062001412 นายธนวรรษ เลิศรัตนชัยพงษ�
62062001413 นายวโรดม วาดวงศ�ยศ
62062001414 นางสาวรัตติกาล ใหม�คํา
62062001415 นายอาทิตย� กันทะกุ�ง
62062001416 นายอรุณสวัสด์ิ คํามาโต
62062001417 นางป9ยวรรณ พัฒนพงศ�สถิต
62062001418 นางสาวปรุงฉัตร สายนวล
62062001419 นางสาวโสภิตา ร�มโพธ์ิ
62062001420 นางสาวปาริชาติ สมจิตต�
62062001421 นายจักรกริช เทพเทพา
62062001422 นางสาวศิรินภา ต๊ิบโตEะ
62062001423 นางสาวพัชรมัย ไชยโน
62062001424 นางสาวกรรณิกา โกทึก
62062001425 นายณัฐพล อุดมา
62062001426 นายนิกร สิทธิบุญเรือง
62062001427 นายอัศนัย บุญฟู
62062001428 นางสาวประทุมทิพย� สุภาพัฒน�
62062001429 นางสาวณัฐธิดา นาละออง
62062001430 นายชาญวิทย� งามสม
62062001431 นางสาวเพ็ญนภา หาขาย
62062001432 นางสาวภาวดี มาอุ�น
62062001433 นางสาวป9ยนุช อิสาพรม
62062001434 นายบุญฤทธ์ิ เตจEะสา
62062001435 นางสาวเมธินี สุตาคํา
62062001436 นายณัฐพงษ� สุวรรณท�าว
62062001437 นางสาวสุรีย�รัตน� เหล็กเทศ
62062001438 นายโพสิฐ น�อยหมอ
62062001439 นายกฤศ สัวประเสริฐสุข
62062001440 นายภาณุพงศ� กองแก�ว
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62062001441 นางสาวอาทิตยา จันทาพูน
62062001442 นางสาวเกศิณี วงค�ษา
62062001443 นายพุฒิพงศ� สิทธา
62062001444 นายอภิวิชญ� ศรีใจ
62062001445 นางสาวจีราวรรณ วงศ�ไชยา
62062001446 นางสาวทัชชล อินตEะนิล
62062001447 นางสาวพิมพ�พิศา ปานมงคล
62062001448 นายกฤษฎา ขันจินา
62062001449 นางสาวเจนจิรา หัวเมือง
62062001450 นายฤทธิรงค� วังวน
62062001451 นายภาณุภัท จันทพรรณ
62062001452 นางสาวการศา จับประยงค�
62062001453 นายคมคาย วันตา
62062001454 นางสาวจินดา จันทร�กง
62062001455 นางสาวกันตาภา เกษแก�ว
62062001456 นายอนุวัฒน� จันปุก
62062001457 นางสาวหทัยชนก วงศ�มี
62062001458 นายจุลสิงห� ใจยะเลิศ
62062001459 นายณัฐพล จันทรังษี
62062001460 นางสาวณัฐชาญา จอมแก�ว
62062001461 นางสาวชลดา วันชมภู
62062001462 นางสาวพิมพรรณ สืบอ�าย
62062001463 นายนรินทร� โพเง�
62062001464 นายวุฒิชัย ใหม�ตEะวัน
62062001465 นายวรุตพงษ� สินไชย
62062001466 นางสาวนงลักษณ� ปวงคําปNอ
62062001467 นางสาวณัฏฐณิชา ค�างคีรี
62062001468 นายพัชร จีนวงค�
62062001469 นายสุริยัน ยืนยง
62062001470 นางสาวชนิกา แก�วชมภู
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62062001471 นางสาววนิดา อุปการะ
62062001472 นางสาววาสนา สิงห�แดนดง
62062001473 นางสาวนิชาภา พรมจักร
62062001474 นายณัฐธิวัฒน� สายแปง
62062001475 นายสุทธิพงษ� วรรณคํา
62062001476 นายเจษฎากรณ� กันธณี
62062001477 นางผ�องอําพรรณ ต๊ิบประจักร
62062001478 นายจักกฤษ ชุมภูวัน
62062001479 นางสาวรัตติกาล ดวงตระกูล
62062001480 นายณัฐชนน กมลธง
62062001481 นางสาวรัชนีกร กาจารี
62062001482 นางสาวรัตติกาล วงค�แก�วมูล
62062001483 นางสาวก่ิงกาญจน� เรณุมาศ
62062001484 นางสาววรัญญา ราตรี
62062001485 นางสาวปวีณา อาจเจริญ
62062001486 นางสาวชุติมันต� เลสัก
62062001487 นางสาวณัฐกานต� ชะอ�อนรัมย�
62062001488 นายจรัสพงษ� คําดี
62062001489 นายกิติกรณ� อุ�นเมือง
62062001490 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ภูคํา
62062001491 นางสาวปพิชชา วงศ�ทา
62062001492 นายวรเทพ บรรทัด
62062001493 นางสาวสุธิดา หล�าสมศรี
62062001494 นางสาวเจนจิรา ถาวัน
62062001495 นางสาวอรุณฉาย ตEะวรรณา
62062001496 นางสาวสิริลักษณ� ทะระถา
62062001497 นางสาวสิณาภรณ� ธรรมตYา
62062001498 ว�าที่ร.ต.ปภังกร ธาดาสุรเวทย�
62062001499 นางนภา กันจินะ
62062001500 นายวิทวัส เรือนนาค
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62062001501 นายทักษ�ดนัย ทองชัย
62062001502 นางสาวกฤติยา พิมสาร
62062001503 นายวีรพงศ� สัจดา
62062001504 นางสาวกนกวรรณ มาทา
62062001505 นางสาวลัคณา เรือนแก�ว
62062001506 นางสาวสุภาวดี ธรรมธิ
62062001507 นางสาวสุนิสา อุเรศิลปG
62062001508 นายรุ�งเพชร ขัดทา
62062001509 นางสาวรุจิรา บัวหอม
62062001510 นายรัชชานนท� ผาสุข
62062001511 นางสาวสุวิชชา เมฆบังวัน
62062001512 นางสาวอภิญญา วงศ�มณีวรรณ
62062001513 นายชินวัฒน� ไชยศรีสวัสด์ิ
62062001514 นายปฏิพล สมศรี
62062001515 นางสาวปรียานันท� ถุงเงิน
62062001516 นางสาวณิชกานต� ต๊ิปกรณ�
62062001517 นางสาวพัชราภรณ� วงศ�หม่ืน
62062001518 นายอนุพงศ� บุญเปJง
62062001519 นายมงคลรัตน� ปKนทะราช
62062001520 นางสาวณัฐกานต� เครืออ�าย
62062001521 นายภานุพงค� อัมพร
62062001522 นางสาวปรียานุช กวาวสิบสอง
62062001523 นางสาวจิราภรณ� ศรีกอนติ
62062001524 นายสุรชัย สุวินาเจ
62062001525 นางสาวธนาภา มูลลา
62062001526 นางสาวสุทธิตรา พุทธวงค�
62062001527 นายมงคล จิณะวรรณ�
62062001528 นางสาววนิดา แก�วโม
62062001529 นางสาวนันธิดา พันพร
62062001530 นางสาวรัตนากร ธนันไชย
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62062001531 นายธีรนันท� เรืองยศ
62062001532 นายราเชนทร� สายอุปราช
62062001533 นายภิภัทร จอมนันตา
62062001534 นายอานนท� วงค�กาวิน
62062001535 นางสาวณัฏฐณิชา ใจเร็ว
62062001536 นายภาคิน อินทรีพงษ�
62062001537 นางสาววรมน หอมสุวรรณ�
62062001538 นายณัฐพงษ� ปK^นตุ�ย
62062001539 นางสาววารุณี วิชัยยา
62062001540 นายจิรายุ เมืองใจ
62062001541 นายวุฒิพงษ� มูลอินทร�
62062001542 นางสาวมณีรัตน� วังทอง
62062001543 นางสาววนิดา ข�ามสาม
62062001544 นายอนุสรณ� บูรณะพันธ�
62062001545 นายณรงค� เปJงเส�า
62062001546 นายชัยวัชร ไชยแสนวัง
62062001547 นายอนุพงษ� จุมปา
62062001548 นางสาวมณีรัตน� วิรุฬหิต
62062001549 นางสาวศจิกา บุญทอง
62062001550 นายจิรพงศ� จันตEะเทพ
62062001551 นางสาวสรวงสุดา สายคําฟู
62062001552 นายวิชนพรรณ ร�อยกYา
62062001553 นางสาววิราพร ใจดี
62062001554 นายพงค�พันธ� รวดเร็ว
62062001555 นางสาวอัมพิกา ศรีทิชุม
62062001556 นางณิชชาภัทร เหมืองทอง
62062001557 นางสาวปานวาด วงศ�ชุมภู
62062001558 นางสาวกาญจนา เทพป9นตา
62062001559 นายณัฐพงศ� แต�งสง�า
62062001560 นายทวีศักด์ิ หวลอารมณ�
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62062001561 นายธนบดี ชมภูรัตน�
62062001562 นางสาวกนกกาญจน� ปKญญานะ
62062001563 นางสาวจุฬาลักษณ� หม่ืนตุ�ม
62062001564 นางสาวศศิภรณ� แปงคําแดง
62062001565 นายจตุพล จักขุเรือง
62062001566 นางสาวกรรณิการ� ศรีไม�
62062001567 นายรุ�งเพชร มะโนเปLWย
62062001568 นางสาวอรพรรณ แก�วเขียว
62062001569 นางสาวสุจิตรา คําสมุทร
62062001570 นายจตุพร วงษ�ธัญกรณ�
62062001571 นายเจริญศักด์ิ อิ่นคํา
62062001572 นางสาวก่ิงกมล อุดมพันธ�
62062001573 นางสาวณัฐติยา ลังการัตน�
62062001574 นางสาวนันทนา จันตาโลก
62062001575 นางสาวธันย�ชนก มูลเจริญ
62062001576 นายวรวิทย� งามสม
62062001577 นางสาวชไมพร เพ็ญสุวภาพ
62062001578 นายกิตติพันธุ� ปKญชัยยา
62062001579 นายสมลักษณ� บุญเจริญ
62062001580 นางสาวศิรินยา ชูธนทรัพย�
62062001581 นายศิวสันต� เตชะ
62062001582 นายชานนท� ไพรปรีชากุล
62062001583 นายธนพันธ� ยศนันท�
62062001584 นางทิวาพร กันทะปวน
62062001585 นายพัชรพล วัฒนพร
62062001586 นางสาวพรชนก ไชยวงศ�
62062001587 นายภานุวัฒน� หม่ืนแสนธิ
62062001588 นายพงษ�ชัย ชุมจันทร�
62062001589 นายเทพพิทักษ� นาระถี
62062001590 นางสาวอารียา ศรีสืบ
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62062001591 นายสุเมธ เปLWยฝKWน
62062001592 นางสาวสุภาวดี บุญมี
62062001593 นายพิสิษฐ� ถาวงค�
62062001594 นายธีรวัฒน� พุทธจันทร�
62062001595 นายธีระพันท� ต�อนรับ
62062001596 นางสาวขวัญชนก ศรีวิศยานนท�
62062001597 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนภัสรชา อิทธิรักษ�
62062001598 นายปราโมทย� คํามะนาถ
62062001599 นางสาวนันทิยา ทองนพคุณ
62062001600 นายณัฐวุฒิ คําแจ�
62062001601 นายกัมปนาท ชัยชนะ
62062001602 นางสาวรุ�งศิริ ยาวิไชย
62062001603 นางสาวพิมพ�ชนก ตามนต�
62062001604 นางสาวกาญจนา กาทอง
62062001605 นางสาวศิริลักษณ� ชัยชนะ
62062001606 นายอภิศักด์ิ สิงห�ธะนะ
62062001607 นายพิชากร ไสยวงศ�
62062001608 ว�าที่ร�อยตรีสุรเดช กันวี
62062001609 นางสาวสุภารักษ� มูลเมืองมา
62062001610 ว�าที่รตอนันต� แก�วไชย
62062001611 นางสาวภครส ธนโชติ
62062001612 นางสาวกิติญา แดงนา
62062001613 นายกิติศักด์ิ ศรีเมือง
62062001614 นางสาวธัญญารัตน� จิณหล�า
62062001615 นางสาวศิริพร รินทร�ตุ�ย
62062001616 นายพงศกร หอมระเหย
62062001617 นางสาวจุไรรัตน� เครือวงค�
62062001618 นายรัฐพงศ� ใจเพียร
62062001619 นางสาวนงนุช ดวงคําต๊ิบ
62062001620 นางณัชชา ทองแสน
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62062001621 นางสาวอาทิตยา ยศเสนา
62062001622 นายอนุสรณ� สัตยวรรณกุล
62062001623 นางสาวอภิญญา วงศ�มา
62062001624 นางสาวรัชฎาภรณ� เข่ือนคุณา
62062001625 นางสาวพรพิมล กองมณี
62062001626 นายสุวิชชา ป9ยะจันทร�
62062001627 นางสาวศิริรัตน� ยะทุ�งตัน
62062001628 นายกฤติเดช ห�วยแก�วหลวง
62062001629 นายดนุพล ณวันมา
62062001630 นายชูเกียรติ สะปู
62062001631 นายจตุรงค� ศรีคํา
62062001632 นางสาวเวธนี ดํารงสืบสกุล
62062001633 นายธนกร เทพวัติ
62062001634 นางสาวปทิตตา โปธิเปJง
62062001635 นายชาญวิทย� คําอินทร�
62062001636 นางสาวศุภมาส ภิระปKญญา
62062001637 นายภควัฒ สานะ
62062001638 นางสาวฉัตรพร คําเขิน
62062001639 นายณัฐกิตต์ิ แสนศรี
62062001640 นายทศพล สิทธิน�อย
62062001641 นางทีรฎา เมืองวงค�
62062001642 นางสาววรัชยา ไชยวงค�
62062001643 นางสาวพิชามญน� อุปาสิทธ์ิ
62062001644 นายยุทธวิทย� พงค�ศรี
62062001645 นายวศิน พรมใจ
62062001646 นายจิระพงศ� เพชรรัตน�
62062001647 นางสาวพนิดา ภู�สําอางค�
62062001648 นางสาวศิริกานต� ญาณีกระจ�างพันธุ�
62062001649 นางสาวสุดารัตน� เมืองใจ
62062001650 นางสาวเกศรินทร� กันธิมาลา
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62062001651 นางสาวพัทธวรรณ สายแสง
62062001652 นางสาวณัฐธิดา อินมา
62062001653 นางสาววรรณิษา แก�วอิ่น
62062001654 นางสาวณัฐธิดา แก�วบุษดี
62062001655 นางสาวชวนพิศ เตชะ
62062001656 นายวิทยา ญาติมาก
62062001657 นางสาวพัชราภรณ� กวงไหม
62062001658 นายณรงค�พล หล�าโน
62062001659 นางสาวกณวรรธณ� เต็มสวัสด์ิ
62062001660 นางอัมพิกา ทําดี
62062001661 นายทรงจํา คํายอด
62062001662 นางสาวกมลรัตน� ท�าวใจ
62062001663 นายภานุวัฒน� กาวิละ
62062001664 นางสาวแพรวพรรณ เครือวงค�
62062001665 นางสาวธัญญาลักษณ� เครือดี
62062001666 นางกันยา เรือนคําจันทร�
62062001667 นางสาวบุษกร สุนันตEะ
62062001668 นางสาวเหมือนฝKน เทพยา
62062001669 นายวโรดม วงศ�ชัย
62062001670 นายศรัณย� ทิพยาวงค�
62062001671 นายศุภชัย บุญพันธ�
62062001672 นายวสันต� เทพชมภู
62062001673 นางสาวสกุณา คันธะพรหม
62062001674 นางสาวกมลรัตน� พรมเสพศักด์ิ
62062001675 นางสาววรัญญา เหล็กกล�า
62062001676 นายสิทธิพร สุระสิงห�
62062001677 นางสาวณัฐริกา ปKญโญ
62062001678 นางสาวสรินญา ชุมภู
62062001679 นายกิตติพันธ� กุลกิติพิพัฒน�
62062001680 นางสาวสุดารัตน� ใฝPสันติธรรม
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62062001681 นายชินวัตร สุนันตEะ
62062001682 นางสาวนันท�นภัส จันทร�ศักด์ิ
62062001683 นางสาวกัลยา ตาคํา
62062001684 นายจิตรภาณุ สุริวงค�
62062001685 นายเกียรติพงษ� โพธิเจริญ
62062001686 นายสุทธิพงษ� ศรีใจปNอ
62062001687 นายวิรัตน� นุ�นวาระ
62062001688 นางสาวสุชัญญา สะอาด
62062001689 นางสาวมาลิษา หวานสนิท
62062001690 นางสาววิยะดา ส�งศรีบุญสิทธ์ิ
62062001691 นางสาวอังค�วรา รู�เพียร
62062001692 นางสาวประพานฉาย จินะปKน
62062001693 นางสาวณัฐนิชา ลือตาล
62062001694 นางสาวรัตนาภรณ� ลอยธง
62062001695 นายณัฐพันธ� คําต้ือ
62062001696 นางสาวกมลวรรณ ป9MนฝKWน
62062001697 นายทินกร กุนธน
62062001698 นายนพดล มหาวรรณ
62062001699 นางสาวพรพิมล บริบูรณ�
62062001700 นายนรากร ติใจ
62062001701 นายไกรสิทธ์ิ เชื้อสมเกียรติ
62062001702 นางสาวหนึ่งฤทัย สนชาวไพร
62062001703 นางสาวอรอนงค� วงศ�มณีวรรณ
62062001704 นางสาวอภิญญา ไชยเดช
62062001705 นางสาวณัฐนิชา เลี้ยงสมบูรณ�
62062001706 นางสาวอุสาวดี ตรีโอษฐ�
62062001707 นายณรงค�ฤทธ์ิ คําเปJก
62062001708 นางสาวณัฐชา วังตุ�น
62062001709 นายกัมปนาท ชัยศรี
62062001710 นางสาวญาณิกา ปKญญามงคล
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062001711 นายธิติ เสือจันทร�
62062001712 นางสาวลัดดา ไพรประสิทธิผล
62062001713 นางสาวธนิฐตา นิรากรณ�
62062001714 นางสาวดัชณีกร ท�าวชัย
62062001715 นายอนุชา แก�วคู�
62062001716 นางสาวศิริลักษณ� ขัติวงค�
62062001717 นายเพทาย สุกาญจน�
62062001718 นางสาววรินทร�นุช สมบูรณ�
62062001719 นายมนัสพงษ� ทิพย�เดโช
62062001720 นางสาวกนกวรรณ มาวงค�
62062001721 นางสาวศุภรินทร� กันเงิน
62062001722 นางสาวณัฐปภัสร� เปLยงคํา
62062001723 นายพงศกรกฤษฎ์ิ อินทิยศ
62062001724 นางสาวสกุลทิพย� พูลสวัสด์ิ
62062001725 นางสุมินตรา หน�อแก�ว
62062001726 นางสาววาสิตา สุ�มดี
62062001727 นายณัฐธกร ตากYา
62062001728 นางสาวขวัญชนก แสนเมืองมา
62062001729 นายยุทธชัย พุทธคํา
62062001730 นางสาวณัฐสุดา วงค�กิติ
62062001731 นางสาวณัฐฏ�ชฎารัตน� อยู�สบาย
62062001732 นายณัฐวุฒิ ตาคํา
62062001733 นางธนาภา เกรงทา
62062001734 นางสาวสุธิตา ปาโกวงค�
62062001735 นายนรินทร� ศรีไชยา
62062001736 นายอาทิตย� ไชยสลี
62062001737 นางสาวพูกัน กันทะวัง
62062001738 นางปKญธพัชญ� หินวงศ�
62062001739 นางสาวดวงนภา ขัดธิพงษ�
62062001740 นายเศรษฐกานต� ใจดี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062001741 นายไตรรงค� เข็มแอ็ด
62062001742 นางสาวภัทรวดี อุตสาสาร
62062001743 นางสาวรัทยา ป9Mนสุวรรณ
62062001744 นางสาวรุ�งเพชร นามสุข
62062001745 นายศุภวัฒน� คําภีระ
62062001746 นางสาวชัชญาภา รัตนสารโปร�ง
62062001747 นางสาววรางคณา ไชยวงษา
62062001748 นายณัฐนนท� ใจยา
62062001749 นางสาวกนกวรรณ เรือนออน
62062001750 นางรุ�งนภา ร�องหาญแก�ว
62062001751 นายสุภาพ จะงาม
62062001752 นายฉัตรชัย ขุนทุน
62062001753 นางจิรัชญา จันทร�แก�ว
62062001754 นายศราวุธ สิงห�สถิตย�
62062001755 นางสาวสุพัตรา ตระกูลใต�
62062001756 นางสาวศุภสุตา กัลยา
62062001757 นายฐิติพันธ� วงศ�เขียว
62062001758 นายกิจธวัช มะโนธรรม
62062001759 ว�าที่ ร.ต.นิติพัฒน� ณัฏฐ�อิระ
62062001760 นางสาวลลิตา วัฒน�จิรานนท�
62062001761 นางสาวสุดารัตน� วิรัช
62062001762 นายอนุชิต นพสุวรรณ�
62062001763 นายศุภกร ฟูทะนันชัย
62062001764 นายวรพล แสงสุวรรณ
62062001765 นางสาวสนธยา อินปKญโญ
62062001766 นายนนธี เซ็นทองหลาง
62062001767 นางสาวศุภานิช วิชัยคํา
62062001768 นางสาวนัดธิดา สมพิพงษ�
62062001769 นางสาววาสนา ใจดี
62062001770 นางสาวรัชนีกร ทวีเรืองโรจน�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062001771 นายรุ�งรักษ� เรือนประเสริฐ
62062001772 นางสาวตรีเนตร ตันใจ
62062001773 นายศรายุทธ ชัยมงคล
62062001774 นายสุพเชษฐ� พรมมา
62062001775 นายณัฐวุฒิ ศรีคําวัง
62062001776 นายหัสชัย ทองพูล
62062001777 นางสาวสุรดี บูรณะยุพาพร
62062001778 นางสาวคันธรส พุกกะณะสุต
62062001779 นายธาวิน วงศ�มะโน
62062001780 นางสาวกนกพิชญ� สุวรรณสิทธ์ิ
62062001781 นายรักชาติ อภัยพงค�
62062001782 นางสาวพรประภา วรรณแก�ว
62062001783 นางสาวสุภาวรรณ� คําแสง
62062001784 นางสาวอัจฉรา ผัดกันทา
62062001785 นายภาสกร รัตนวิจิตร
62062001786 นายอภิวัฒน� ไชยวรรณ�
62062001787 นางสาวรัชตา สิทธิชุม
62062001788 นายกุลธวัช ลาภภพเพ่ิมพูน
62062001789 นายอรรถชัย ชัยมงคล
62062001790 นายกิติพันธ� กิติธะนะ
62062001791 นายอภิวัฒน� จรรยา
62062001792 นายภิเษก เก๋ียงแก�ว
62062001793 นายสถิตย� ชมทา
62062001794 นายสิทธิศักด์ิ แก�วแสง
62062001795 นายณัฐพล ใจโต
62062001796 นางสาวสุพรรษา ธรรมสาร
62062001797 นายอิทธิพัทธ� ไชยราช
62062001798 นายอรุณชัย ใจแก�ว
62062001799 นางสาวอรพรรณ เกรียงไกรสีห�
62062001800 นายไชยา บุญดี
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62062001801 นายณัฐนันท� ไชยวงค�
62062001802 นายอัษฎายุธ มหาพรหม
62062001803 นางสาวกรรณิการ� เขียวมี
62062001804 นายจิรวัฒน� หลวงสุข
62062001805 นายธนพล จันต๊ิบ
62062001806 นางสาวนัทธมน กันธิยะ
62062001807 นายธเนศ อินตEะยศ
62062001808 นางสาวจิรัชญา ประพฤติ
62062001809 นายตะวัน ตEะต�องใจ
62062001810 นางสาวพิมพ�ชนก ตันเรือน
62062001811 นางสาวกนกพร พินทิสืบ
62062001812 นางสาวประครองวรรณ� ทองสวาท
62062001813 นางสาวประภัสศร สีเขียว
62062001814 นางสาวกฤติกา ปรีจันทร�
62062001815 นายปณิธาน เทพยุหะ
62062001816 นางสาวนงลักษณ� พิมพ�ดา
62062001817 นางสาวรุจิรา เรือนชัย
62062001818 นางสาวอมรา จํากัด
62062001819 นางสาวกิตติวรากรณ� กันตี
62062001820 นางสาวศิริพร โสดา
62062001821 นางสาววรัญญา วังแสง
62062001822 นางสาววรรณพร ป9นตา
62062001823 นางสาวจารุวรรณ เปJงอ�าย
62062001824 นายณัฐวุฒิ คําฟู
62062001825 นางสาวภิญญาพัชญ� เดชาโพธิสกุล
62062001826 นายจีระศักด์ิ สมเปJง
62062001827 นางสาวนงคราญ เข่ือนคํา
62062001828 นางสาววนิดา เพียรชนะ
62062001829 นางสาวรัตยา เกิดไกล
62062001830 นายประภวิษณุ� ข�ามสาม

หน�า 61 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062001831 นายพัชรพล ชมเชย
62062001832 นายพลรัตน� ป9นตา
62062001833 นางสาวโสภณา อินถาบุตร
62062001834 นางสาวสุวรรณี โพธิวัง
62062001835 นางสาวกชพรรณ กุมารบุตร
62062001836 นายปรีชา ละมุนยองใย
62062001837 นางสาวรําพึง พลับพลึงไพร
62062001838 นางสาวเกษราภรณ� มาเมือง
62062001839 นางสาวณัฐธิดา แสนตางใจ
62062001840 นางสาวรจเรข ทิพย�ฝKWน
62062001841 นางสาวจิตราพร ฐิติอุดมศรี
62062001842 นายธีระวัช คํามาหล�า
62062001843 นางสาวนลินนิภา ใฝPจิต
62062001844 นางสาวรัชนีกร ชุมภูชนะภัย
62062001845 นายอนุชา ศรีดวงต๊ิบ
62062001846 นางสาวอุษา ธิโนชัย
62062001847 นายนพดล เมืองเสริม
62062001848 นางสาววรรณิษา คําเมือง
62062001849 นางสาวอุรัสยา กันทะอินทร�
62062001850 นางสาวนิลวรรณ จันแก�ว
62062001851 นางสาวณัฐกานต� เบญจรักษ�
62062001852 นางสาวสุภาลักษณ� สายใจ
62062001853 นายกล�าหาญ พินทิสืบ
62062001854 นางสาวเหมือนจันทร� ชอบจิตร
62062001855 นางสาวจิรนันท� คํามา
62062001856 นางสาวโสภิต ไพรธรรมจักร
62062001857 นางสาวกัญสิริ จิระดา
62062001858 นายทัศดนัย โปธิลา
62062001859 นางสาวชุติกานต� มาอิ่นแก�ว
62062001860 นางสาวกมลประภา อินน�อย
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62062001861 นางสาวกรัญฑรัตน� จ่ิงมาดา
62062001862 นางสาวปรางค�วลัย ไชยวรรณ
62062001863 นางสาวอัฉราพร สมวงค�วาลย�
62062001864 นายธนอนันต� กาญจนโชคอนันต�
62062001865 นางสาวโยธกา เดชคุณมาก
62062001866 นางสาวอนุธิดา เปLWยสาย
62062001867 นางสาวเดือนเพ็ญ กันทะจันทร�
62062001868 นางสาวเกวลิน สมฝKWน
62062001869 นางสาวสุภาวดี เครือวิเสน
62062001870 นางสาวภิญญาพัชญ� จักรบัวคํา
62062001871 นายยศพัทธ� ท�อนแก�ว
62062001872 นายอนวัช นันทวงศ�
62062001873 นายไทยรัฐ เถินบุรินทร�
62062001874 นายกฤษดา ไชยพฤกษ�
62062001875 นายณัฐพล อ�องคํา
62062001876 นายจักรกฤษ สุตาโย
62062001877 นายดิศนันท� ยารังษี
62062001878 นางสาวภัทรวดี สาระบุตร
62062001879 นางสาวคันธามาส วงศ�เปJง
62062001880 นายอภินันท� กรรณิกา
62062001881 นางสาวสุดาพร เชื้อปKญญา
62062001882 นายสุขสันต� ภูมิโชติ
62062001883 นางสาวขวัญชนก เครือบุญมา
62062001884 นางสาวธัญลักษณ� ภาระษี
62062001885 นางสาวเอมมิกา แลใจปา
62062001886 นายพันธ�ยศ ปุระดุก
62062001887 นางสาวสุจิวรรณ ธนานุรัตนา
62062001888 นางสาวพิชญา โพธ์ิดง
62062001889 นางสาวณัฐชาดา ไชยเขียว
62062001890 นางสาวณัฐริกา บัวบาน

หน�า 63 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062001891 นายวสันต� แสนหลวง
62062001892 นายณัฐนนท� ถาแก�ว
62062001893 นายวุฒิพงศ� พิจอมบุตร
62062001894 นางสาวปรางค�วลัย ใจแก�ว
62062001895 นางสาวณัฐกานต� วงศ�วารห�อย
62062001896 นายกิตติชัย ศรีใจ
62062001897 นางสาวศรสวรรค� จําศิล
62062001898 นางสาวกนกกานต� เนตรประสิทธ์ิ
62062001899 นางสาวภิมลวรรณ� มะโนวรรณ�
62062001900 นางสาวมัลลิกา ปวงขจร
62062001901 นายณัฐฐินันท� คํางาม
62062001902 นายศตพล วิจิตรโสภา
62062001903 นายณัฐนนท� หว�างปPอ
62062001904 นายอภิรักษ� ชงโควิภา
62062001905 นายณัฐวุฒิ สุดสม
62062001906 นางสาวนิตยา ฝKWนเฝ]อ
62062001907 นางสาววัชรี รัชพิทยาวุธ
62062001908 นายเอกพล แซ�จู
62062001909 นางเบญจมาศ รัศมีปKญญากุล
62062001910 นายพุฒิพงศ� ศรีบุญเรือง
62062001911 นายพัชรภา ศรีวรรณ�
62062001912 นางสาวนัทมน คําเฮือน
62062001913 นายณัฐชภัทร วงค�อินตา
62062001914 นายนิติศาสตร� ธีรวรุตม�
62062001915 นายธรณิศ เจริญบุญ
62062001916 นายฤทธิชัย ปาสําลี
62062001917 นางสาววราพร เสือบัว
62062001918 นางสาวนภสร บุตรเชื้อ
62062001919 นางสาววรรณกาญจน� ธนินสิทธ์ิการุณ
62062001920 นางสาวอังคณา ทิพย�แมม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062001921 นายวัชรินทร� อุปนันท�
62062001922 นายพีรพัฒน� แพงพงา
62062001923 นางสาวพัทธ�นรี วันวัธนาสารสิน
62062001924 นางสาวศิริกุล นันตEะ
62062001925 นายวงศธร หลวงจันทะ
62062001926 นางสาวป9ยะรัตน� ยะทุ�งตัน
62062001927 นางสาวธนัชพร มหาวงศ�
62062001928 นายกฤษณะ ดวงดี
62062001929 นายคมกริช ทะนะวงค�
62062001930 นายนัฐตพล แก�วกันใจ
62062001931 นายรุ�งกฤษาภัค สักเร็ว
62062001932 นายวุฒิศักด์ิ ใจพันธ�
62062001933 นายอานนท� กุศล
62062001934 นายเฉลิมพล ฝKWนสาย
62062001935 นายเฉลิมพล อินตEะเสน
62062001936 นางสาวพรทิพา แสนศิริ
62062001937 นางปKณฑิตา หล�าเมือง
62062001938 นายวีระศักด์ิ มีสัตย�
62062001939 นางสาวอรณี มุขดา
62062001940 นางสาวทศพร วรรณพรมมิน
62062001941 นางกุลิสรา ชัยนําบิน
62062001942 นางสาวศิริพร เครือฟู
62062001943 นางสาวคริษฐา วงศ�ยะ
62062001944 นางสาวสุกัญญา จักรบุตร
62062001945 นางสาวศิวาพร อินปKญโญ
62062001946 นางสาวธีรดา ยานะฝKWน
62062001947 นางสาวชลธิชา วงศ�เปLWย
62062001948 นางสาวธัญญาลักษณ� เพ็ชร�สุคํา
62062001949 นายเทพพิทักษ� กาทอง
62062001950 นายศุภกิตต� สิทธิขันแก�ว
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62062001951 นายสมรักษ� โพนงาม
62062001952 นายไชยวัฒน� อุดมธาดา
62062001953 นางสาวนริศรา ทองเจือ
62062001954 นางสาวรุ�งนภา วารีรัตน�
62062001955 นางสาวทิพย�วรรณ ยะวะแก�ว
62062001956 นางสาวลัดดา เปJนเครือ
62062001957 นายกฤษฎา ชราชิตร
62062001958 นายณัฏฐกิตต์ิ ม่ันทรัพย�
62062001959 นายสุธากร กําจัด
62062001960 นางสาวมีนา ต�ายพูล
62062001961 นางสาวณิชาภัทร จินาโส
62062001962 นางสาวกาญจนา ตากูล
62062001963 นางสาวเบญจมาศ อินบุตร
62062001964 นางสาวป9ยมน คันธา
62062001965 นายผดุงศักด์ิ เกรียงมงคล
62062001966 นางสาวรัตนาภรณ� ปะทิ
62062001967 นางสาวกันตพร ใจจะดี
62062001968 นายณัฏฐกิตต์ิ จิตนเรศอาจหาญ
62062001969 นางสาวอัญชลีทิพย� คําดาวแสน
62062001970 นายนวพล ทรายแก�ว
62062001971 นางทินพร กันทะสิงห�
62062001972 นางสาวจีรภรณ� จิกคํา
62062001973 นายธีระพงษ� สุวรรณวงศ�
62062001974 นางวารีรัตน� ยะจินดา
62062001975 นางสาวพัชรีพร สกุลธนาภา
62062001976 นางสาววรัญญา วงษ�งาม
62062001977 นางสาวช�อผกา ใจกันธา
62062001978 นายธีรศักด์ิ เรือนคํา
62062001979 ว�าที่ร�อยตรีหญิงผกามาศ คิดอ�าน
62062001980 นายกรรชัย จันจินา
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62062001981 นายณัฐพล สีขาว
62062001982 นายอาวุธ เรือนไกล
62062001983 นางสาวสุนิษา ศรีใจวงค�
62062001984 นางสาววิณดา ตEะวงค�ษา
62062001985 นางสาวนุชธิดา เครือเต็ม
62062001986 นายธีรายุทธ บุญธรรม
62062001987 นางสาวนวพร จันธิมา
62062001988 นางสาวอริศรา สองนา
62062001989 นางสาวอริศรา น�วมทอง
62062001990 นางสาวสุวรรณี ชัยชนันต�
62062001991 นายป9ยวัฒน� ชูเกียรติ
62062001992 นายชาญณรงค� กุหลั่น
62062001993 นายธวัชชัย อะทะเสน
62062001994 นายธนชัย ป9นไชยเครือ
62062001995 นายธนาวิทย� สายฝูง
62062001996 นางสาวจีราภรณ� ยอดปKญญา
62062001997 นายดลวัฒน� เทพป9นตา
62062001998 นางสาวมุกจรินทร� บุญแก�ว
62062001999 นางสาวอุษณีย� ศรีเงิน
62062002000 นางสาวทิพวรรณ สุตะวงค�
62062002001 นายทวีพงษ� พุ�มทอง
62062002002 นางสาวศิรินทิพย� ถ่ินจอม
62062002003 นางสาววิไลวรรณ ตะริโย
62062002004 นางสาวณิชาภา ศรีรินแปง
62062002005 นายเกษม ชัยชนะบุตร
62062002006 นางสาวหฤทัย แสนคําฟู
62062002007 นายเจษฎากร บุญมา
62062002008 นายทศพร จันทร�เดช
62062002009 นางสาวนิตยา ใจฝKWน
62062002010 นายศุภากร พงษ�ภู
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062002011 นางสาวรุ�งทิวา สายอุปราช
62062002012 นายอมรศักด์ิ วรรณแก�ว
62062002013 นางสาวคํานวน ทิพย�แสงจันทร�
62062002014 นางสาวทานตะวัน วรรณพรหม
62062002015 นายสนธยา เมฆสีสวย
62062002016 นายนฤเบศร� ฟูสาร
62062002017 นางสาวพรนภา ชื่นสมบัติ
62062002018 นายธนากร ปานะโปย
62062002019 นางสาวปาริชาติ อินตEะ
62062002020 นายเจษฎา จันตะพันธ�
62062002021 นางสาวสิริพรรษา คําหล�า
62062002022 นายกมล สิทธิเครือ
62062002023 นายจตุพร แก�วยัง
62062002024 นางสาวสุปราณี ดวงต้ัง
62062002025 นางสาวอารยา วิญญายอง
62062002026 นายรัฏภูมิ คําหล�า
62062002027 นายชินวัฒน� อิฐพิบูลย�ผล
62062002028 นายกฤษดา หล�าเปJง
62062002029 นายอนุชา ทาปลัด
62062002030 นายณัฐดนัย เข่ือนแก�ว
62062002031 นายสามารถ ศรีใจ
62062002032 นายจรูญ ลาวตุม
62062002033 นางสาวณัฏฐณิศา ชุมภูปPา
62062002034 นายอชรเวทย� ธนะแก�ว
62062002035 นางสาวรัษฎากร สุขเกษม
62062002036 นายสุริยา ศรีนันท�
62062002037 นายจิรายุ น�อยหมอ
62062002038 นางสาวสุวนันท� กันทะรส
62062002039 นางสาวสุณิสา บิดาเรือน
62062002040 นางชญานุช ปKญญากูล
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62062002041 นางสาววลัยกร จิตอารีย�
62062002042 นายเกรียงศักด์ิ ธินา
62062002043 นายเมธี ผาบสละ
62062002044 นายเจษฎา ตาแดง
62062002045 ว�าที่ร�อยตรีศตวรรษ สมบัติใหม�
62062002046 นางสุนิษา โนพวน
62062002047 นางสาวพัชรินทร� เชื้อคําลือ
62062002048 นายวรัญSู ไชยบุญทา
62062002049 นายอนุสิทธ์ิ เสนาคํา
62062002050 นายพลากร เกสสมบูรณ�
62062002051 นายวินัย บัวหลวง
62062002052 นางสาวดวงเดือน สอนใจ
62062002053 นายโชติพล ไฉไลไมตรีมิตร
62062002054 นางสาวลัดดา สิทธิประภา
62062002055 นายวัชระ กันทางาม
62062002056 นายวนัชพร มะโนคํา
62062002057 นายประกิต นาสี
62062002058 นางมนัสชนก เตชะกัน
62062002059 นายอิทธิรัตน� ป9งวัง
62062002060 นางสาวรมณียา สุขสมัย
62062002061 นายสิทธิพงษ� แสงศรีจันทร�
62062002062 นางสาววรรณพร ทิพเทพา
62062002063 นายสิทธินนท� ชัยวงศ�
62062002064 นายวรพรรษ นันตา
62062002065 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพัชรินทร� นามวงษ�
62062002066 นางสาวสุภารัตน� เขียวแก�
62062002067 นางสาวภัทราวดี ชุมภูสืบ
62062002068 นายอนุชิต บุญใส�
62062002069 นายวรเชษฐ� ปKญญา
62062002070 นางสาวฉัตรนภา ท�าวขว�าง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062002071 นายรักษิตธรรม สิงคราช
62062002072 นางสาวกัญตณา มะโนวัน
62062002073 นางจินตนา เกียรติกตัญSู
62062002074 นางสาววิภาพร โพหนี่
62062002075 นายภานุวัฒน� หล�อวงค�
62062002076 นางสาวอาริษา ใจYคําตYา
62062002077 ว�าที่รตหญิงจารุวรรณ ท�องเที่ยว
62062002078 นายธนกฤต ทาสุวรรณ�
62062002079 นายอิทธิพล จันทร�พรมมิน
62062002080 นางสาวทิพานัน เรียนแพง
62062002081 นายกิตติธร โรจนอุดมพร
62062002082 นางสาวสุนันทา คําสุข
62062002083 นายชรินทร ถานาเรือ
62062002084 นางสาวเสาวนิต เครือคําหล�า
62062002085 นางสาวนิ่มนวล น�อยมา
62062002086 นายภาณุพงศ� เจริญในเมือง
62062002087 นางสาวกัญญาภัค ชูวงศ�
62062002088 นายจิรายุส คําเตจEะ
62062002089 นายธีรพงษ� อภิธรรมพงศ�
62062002090 นายศรัณยู ชัยยอง
62062002091 นางสาวณัฐริษา ใจอินทร�
62062002092 นายไพรสณท� พรมตัน
62062002093 นายภาณุวัชร ทองประไพ
62062002094 นางสาวรัตติกาล ไชยมงคล
62062002095 นายพิษณุ ใจหาญ
62062002096 นางสาววณิชชา ประสิทธิปรีดา
62062002097 นางสาวกรีฑารัตน� เทศะ
62062002098 นางสาวลักษมี ศรีปKญจ�
62062002099 นายรัชพล จุมปูปNอ
62062002100 นางสาววานิสรา ปKนจุติ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062002101 นางสาวศศิพร พร�อมพันธ�
62062002102 นางสาวโสภารัตน� โสภา
62062002103 นางสาวนันท�นภัส ประทุมไทย
62062002104 นายพิษณุ ชมภู
62062002105 นายทัชชกร กองมงคล
62062002106 นางสาวพรนุพา ยะอินทร�
62062002107 นางสาวป9ยาภรณ� ทรายใจมา
62062002108 นายศุภากร สุริยะคํา
62062002109 นายวีระชาติ แสนแก�วกาศ
62062002110 นายณัฐสิทธ์ิ พลพิชัย
62062002111 นางสาววรรณริยา ดินทิศ
62062002112 นายศราวุฒิ ศิริรัตน�
62062002113 นางสาวธิดาลักษณ� อําพราง
62062002114 นายนิวัติ วัฒนธรรม
62062002115 นางสาวฐิติมา เบญจวรรณ
62062002116 นายพงศกร สมจิตร�
62062002117 นายปฎิภาณ อ�อนรักษ�
62062002118 นางสาวจุฑารัตน� พรมปK^น
62062002119 นายวิชัย ศิริชัย
62062002120 นางจิตตินี วีระพันธุ�
62062002121 นายศุภานัน พิงใจ
62062002122 นายกลยุทธ เมืองมา
62062002123 นายณัฐวัตร แก�วบุญเรือง
62062002124 นางสาวอรวรรณ พรมพิจารณ�
62062002125 นายยมนา ยศไทย
62062002126 นางสาวคุณัญญา สุทธการ
62062002127 นางสาวนุชนาฎ วงค�ขัติย�
62062002128 นางสาวเยาวเรศ หม่ืนคํา
62062002129 นางสาวสุนันทา ทายะรินทร�
62062002130 นางสาวฐาณิษฎา นากายามะ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062002131 นางสุภะพิชชญพร เข่ือนแก�ว
62062002132 นายมนตรี เหมืองอุ�น
62062002133 นายวิทวัส ทนนชัย
62062002134 นางสาวธัญญารัตน� บูชาปกรณ�กุศล
62062002135 นางสาวเมริสา นันยบุตร
62062002136 นายจักรพันธ� ยะนา
62062002137 นางสาวชุติมณฑน� ฉลาดพาสุข
62062002138 นายวรพงษ� บูชากมลกานต�
62062002139 นางสาวธีราพร สะเลโพ
62062002140 นางสาวอรยา ป9ยะลังกา
62062002141 นายธนโชติ ชัยศร
62062002142 นางสาวเนตรนภา ใจเก�ง
62062002143 นายภราดร นางเมาะ
62062002144 นางสาวชมลพรรณ อิ่นคํา
62062002145 นายปริญญา พนมทอง
62062002146 นางสาวชลลดา แซ�ฉ่ัว
62062002147 นางสาวกนกวรรณ กันธิมา
62062002148 นายเกรียงศักด์ิ มาผาบ
62062002149 นางสาวนันท�นภัส นันพนัก
62062002150 นางสาววลัยพร แก�วคํามา
62062002151 นายเฉลิมชัย สวนสวรรค�
62062002152 นางสาวสุวัจนี ฟNาร�วมปKญญา
62062002153 นายเกรียงไกร ตาตุ�นแก�ว
62062002154 นางสาวพนิดา นิวันเปLWย
62062002155 นางสาวฐิติมา จัดสม
62062002156 นางสาวบุษกร แต�มมาก
62062002157 นางสาวสุพัตรา ประทีปภัทร
62062002158 นายศรศิลปG ศิริธรรม
62062002159 นายเสกสรร แสงศิลา
62062002160 นายภัทรพล ศรีบุญเรือง
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62062002161 นางสาวพรพิมล หนิ้วแก�ว
62062002162 นางสาววรรณิภา เขียวมี
62062002163 นางสาวพีรภาว� ศิริสุข
62062002164 นางสาวจุฑาทิพย� เข่ือนปKญญา
62062002165 นายเอกชัย พัฒนพงศ�สถิต
62062002166 นายอิสระ บัวมูล
62062002167 นางสาวปรารถนา ปKนม�า
62062002168 นางสาวภัสรา กันตา
62062002169 นางสาวกานต�ชนิต ตุ�ยหล�า
62062002170 นางสาววิไลวรรณ ปKนธิวงศ�
62062002171 นายนนธวัช วงค�สารภี
62062002172 นายณัฐวุฒิ ถาลูน
62062002173 นางสาวสุพรรษา มูลเงิน
62062002174 นายศักด์ิสิทธ์ิ แข็งแรง
62062002175 นางสาวธาราทิพย� หน�ออ�อน
62062002176 นางสาวสุทธิดา บุตรเสน
62062002177 นางสาวมุขระวี ฆบูชา
62062002178 นายดลวัฒน� สุทธิยา
62062002179 นางสาวพัชราพรรณ วรรณจักร�
62062002180 นางพนิตดา คําไสย
62062002181 นางสาวทรรนิกา ม่ังมูล
62062002182 นางสาวกาญจนา โคนัก
62062002183 นางสาวณัฎฐ�จอมขวัญ วังคีรี
62062002184 นายสถาพร อะโนมา
62062002185 นายธีรพงษ� อุปรี
62062002186 นายประทีป อพันลิขิต
62062002187 นายจักรพงศ� เลิศศรีเพ็ชร
62062002188 นางสาวณัฐณิชา อินทร�จักร�
62062002189 นางสาววัฒนา ม่ันคง
62062002190 นางสาวปาริชาติ มูลฟู
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062002191 นางสาวจีราภรณ� พวงคุ�มชู
62062002192 นายสันติ แสนธนโชคชัย
62062002193 นายมีนธิลา เอื้องเขียว
62062002194 นายนิคม ฟูเตฟ
62062002195 นางสาวสโรชา เจริญศิริ
62062002196 นางสาวสมพร เมืองเด�น
62062002197 นางสาวเปรมฤทัย นันทะเสน
62062002198 นางสาวเดือนเพ็ญ เมืองมูล
62062002199 นายวัชระ หน�วงเหนี่ยว
62062002200 นายณัทคุณ สุธรรม
62062002201 นายณัฏฐ�พัชร� ใจสุยะ
62062002202 นางสาววาสนา คําภีระ
62062002203 นางสาวปนัดดา พรมเลิศ
62062002204 นายอาทิตย� เข่ือนคํา
62062002205 นางสาวณัฐกานต� ขว�างสืบ
62062002206 นางสุนันทา กันธิยา
62062002207 นางสาวป9ยวรรณ จันทราช
62062002208 นายเฉลิมศักด์ิ สายจันยูร
62062002209 นางสาวนภา อินตา
62062002210 นางสาวกมลมาศ กระจ�างพันธ�
62062002211 นางสาวอรทัย ชมภูใบ
62062002212 นางสาวจานิศตา มาตEะพาน
62062002213 นางสาวแพรพลอย อุปกิจ
62062002214 นางสาวคัทรียา ปKญญาพฤกษ�
62062002215 นางวิภาพร กุณาใหม�
62062002216 นางสาวขนิษฐา เทือกคําซาว
62062002217 นายธนาวุฒิ อินทํา
62062002218 นางสาวอัญชลี มุงเมือง
62062002219 นายอาทิตย� ทายะ
62062002220 นางสาวปาริชาติ สุขอัมพร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062002221 นางสาวสุชาดา เลิศพฤกษ�
62062002222 นางสาวเทียมจันทร� จEะโด
62062002223 นายพิสิษฐ� ศรีใจตEะ
62062002224 นางสาวสิราวรรณ ผัดรัตนมณีกุล
62062002225 นายสาธิต ญาณทัสนะสกุล
62062002226 นายณัฐพล เข่ือนสอน
62062002227 นายสุรเชษฐ� มูลหน�อย
62062002228 นางสาวกิตติยา สิทธิมา
62062002229 นางสาวรุ�งทิวา เชื้อสีเปJง
62062002230 นางสาวรสสุคนธ� กุมาลา
62062002231 นางสาวภัทร�ติยากร ขัดแก�ว
62062002232 นางสาวภาวิณี ชุ�มใจ
62062002233 นายชานนท� ฤกษ�ถนอมศรี
62062002234 นายฤทธิชัย ดอกบัว
62062002235 นางสาวเพ็ญประภา สุภนาม
62062002236 นายนันทกร มัฆวาฬ
62062002237 นางสาวเกศรินทร� ทินะรินทร�
62062002238 นายธราวิชญ� ไชยวงศ�
62062002239 นางสาวกัญญามน วงศ�ชุมภู
62062002240 นายศุภชัย พาราวี
62062002241 นายสิปปกรณ� ป9จเจริญ
62062002242 นางสาวจารุวรรณ เติบโต
62062002243 นายชิราวุธ ชัยวงค�
62062002244 นายรัฐพล ปKนอิ่น
62062002245 นายธีรพัฐ กันทร
62062002246 นางสาวสุภาพรรณ� ก�างออนตา
62062002247 นายพิสิษฐ� มณีโสภณ
62062002248 นางสาวชรินทร�ทิพย� พลหาญ
62062002249 นางสาวจุฬาลักษณ� ปวงคํา
62062002250 นายนิธิศ เหมืองหม�อ
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62062002251 นายศิรานัฐ สาระไชย
62062002252 นายภาวัต บุญเรือง
62062002253 นางสาวจันทร�จิรา หอมกลิ่น
62062002254 นายพิษณุ ป9จดี
62062002255 นางสาวศิริประภา คําเรือง
62062002256 นางสาวสุภาพร ศรีอินตEะ
62062002257 นายอาทิตย� อรรคฮาต
62062002258 นายวีระยุทธ วารีบุตร
62062002259 นายราชัน คํารศ
62062002260 นางสาวรุ�งทิวา มะลิวัลย�
62062002261 นายกฤศวรรธน� ศรีวิลัย
62062002262 นางสาวสุนิตา กางบิด
62062002263 นายพีรวัฒน� ชมภูศรี
62062002264 นายสถาปKตย� เลขะวัฒนะ
62062002265 นายสุเชษฐ� ธรรมขันทา
62062002266 นางสาวพัณณิตา กันทรักษ�
62062002267 นางสาวศรัญญา แก�วกันทะ
62062002268 นายธงชัย ดวงแก�ว
62062002269 นายจิตรกร คําวัง
62062002270 นายสุภเวช อินตEะโน
62062002271 นายนิรันดร� บุญมา
62062002272 นางสาวกัลยารัตน� ประสานยา
62062002273 นางภูษณิศา สิทธิเอี่ยมศักด์ิ
62062002274 นางสาวแก�วเก�า อุตรศรี
62062002275 นางสาวมณฑาทิพย� กันธิยะ
62062002276 นายทินวัฒน� วรรณหนอง
62062002277 นางสาวยุพา พงค�จันตา
62062002278 นางสาวอุทุมพร มะโนวัง
62062002279 นางสาวณิชาฎา คําปKญโญ
62062002280 นางสาวรศนา อินทะนะ

หน�า 76 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062002281 นางสาวพิชามญชุ� ว�องสวัสด์ิ
62062002282 นางสาวศวรรณยา โสวะละ
62062002283 นายธนพล มงคลสินธุ�
62062002284 นางสาวเอมิกา ขว�างแปNน
62062002285 นายเสริมประสงค� ก�าววงศ�ใหม�
62062002286 นางสาวสุตาภัทร� ไพรสณฑ�
62062002287 นางสาววาทินี แก�วควัน
62062002288 นางสาวนภา ถาริยะ
62062002289 นายสุรภูมิ กYองคํา
62062002290 นายนคร มหาภูผานิล
62062002291 นางสาวนุชจิรา สายเขียว
62062002292 นางสาวรัชนีย�วรรณ นําพรรค
62062002293 นางสาวพรนิภา ศรีไม�
62062002294 นางสาวอรณิชา นุชกิจ
62062002295 นางสาวนิลลดา ปูกันธะ
62062002296 นางสาวณัฐชยา จําตEะ
62062002297 นางสาวอังคณา คงสมอรรถ
62062002298 นายธนกร เถาเปLWยปลูก
62062002299 นางสาวกันยารัตน� กองป9น
62062002300 นางสาวเมวิกา อินตEะปKญญา
62062002301 นางสาวเบญจพรรณ ขจรจิตร�
62062002302 นายสุกฤษฏ์ิ จิตติพัฒน�ภาธร
62062002303 นางมลิวัลย� วงค�คําปKน
62062002304 นางสาววรรณทิพย� สารีบุตร
62062002305 นางสาวจิตตา รัตนชญานันท�
62062002306 นายวิพร สุริยะจิตต�
62062002307 นางสาวสุมัฌฌา ชัยเมคา
62062002308 นางสาวสิริกาญจน� เกตุแจ�
62062002309 นายมนัสพงษ� ไชยชนะ
62062002310 นางสาวบูรณี วงค�กลม
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62062002311 นายวิษณุ ส�องแสง
62062002312 นางสาวทัดดาว รังสรรค�
62062002313 นางสาวดาริณี ดํารงพล
62062002314 นายวัชรวุฒิ แก�วโขง
62062002315 นางสาวเปรมกมล มีเดช
62062002316 นางสาวธนาพร จินดาลัย
62062002317 นางสาววาสนา สุวรรณะ
62062002318 นางสาวแคทรียา เพ็ญอัมพร
62062002319 นายธนภัทร เทพสิงห�
62062002320 นายยุทธการณ� ใจเอ�ย
62062002321 นางสาววิไลวรรณ นันท�ไชย
62062002322 นายธีรพล วังสาร
62062002323 นายชัยวัฒน� ขันทะบุตร
62062002324 นายอดิศักด์ิ ใจพงค�
62062002325 นางสาวพวงผกา เล็กจําลอง
62062002326 นายณัฐพงค� เครือวงค�
62062002327 นางสาวนิชกานต� สารปXก
62062002328 นายเจษสฤษฏ์ิ ศิริธานุสิทธ์ิ
62062002329 นางสาวพิมพ�สุภา วงศ�สม
62062002330 นายยุทธภูมิ ไพรยอดสุข
62062002331 นางสาวยุภาวดี ธิลา
62062002332 นางสาวนฤมล สวยงาม
62062002333 นางสาวมุจรินทร� สอนลือ
62062002334 นายเอกลักษณ� สิงห�ชัย
62062002335 นางสาวกมลรัตน� มาตแม�น
62062002336 นายป9ยวัฒน� ดอกผึ้ง 
62062002337 นายนิรุตต์ิ หอวิมาลย�
62062002338 นางสาวมนทกานต� ทิพย�มาบุตร
62062002339 นายธวัชชัย สงคราม
62062002340 นายธนา นาราษฎร�
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62062002341 นางสาวเกวรินทร� วงค�ราษฎร�
62062002342 นายธนพงศ� สัตยธรรม
62062002343 นางพรเพ็ญ จันทพรรณ
62062002344 นายอภิสิทธ์ิ ใจเฉพาะ
62062002345 นายเจดณรงค� อันชัน
62062002346 นายชูปถัมภ� แซ�ตัน
62062002347 นายปณิธาน กําลังมาก
62062002348 นางสาวสุภารัตน� แผงงาม
62062002349 นายไกรวิชญ� จันทร�ตาพรม
62062002350 นายวโรโดม สุริยะวงค�
62062002351 นางสาวขนิษฐา จอมฟอง
62062002352 นางสาวจิดาภา คําผง
62062002353 นายนฤเบศ มณีเนตร
62062002354 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเมือง
62062002355 นายเด�นภูมิ ทาคําวัง
62062002356 นางสาวเบญจนุช ญานะเครื่อง
62062002357 นางสาวกนกวรรณ บุญอิน
62062002358 นางสาวชไมพร ฝKWนแปง
62062002359 นางสาวติญากร วงศ�วุฒิ
62062002360 นายณัฐพงษ� สุคํา
62062002361 นางสาวนรินทร�ทิพย� สุวรรณญาณะ
62062002362 นายยุทธิไกร คําทอน
62062002363 นายณัฐวุฒิ วงศ�นEอต
62062002364 นางสาววรรณพร ลุนคนชม
62062002365 นายภาณุพงศ� มัฆวาฬ
62062002366 นายธีระพงษ� ตEะวงค�
62062002367 นายจตุรชัย บังคมเนตร
62062002368 นางสาวพัชรมณี คําสา
62062002369 นายธนภพ ทิวิชัย
62062002370 นางสาวขวัญจิตร ทรายมูลคํา
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62062002371 นางสาวนงลักษณ� พรมเสน
62062002372 นางนารีรัตน� เครือแก�ว
62062002373 นางสาวชนวรรณ ใจจา
62062002374 นายกฤษณะ อินลวง
62062002375 นางสาวณัฐนันท� เคณี
62062002376 นางสาวปาลิตา บัวแก�ว
62062002377 นายรัตนชัย ประทิศ
62062002378 นางสาวประติภา จันตEะสอน
62062002379 นางสาวอุบลวรรณ นามนคร
62062002380 นางสาวพัชนี คะนองเดชกิจ
62062002381 นายธงชัย หล�าใหม�
62062002382 นางสาวศิริพร ไร�พิมาย
62062002383 นายภูคิน ศรีนวลคํา
62062002384 นางสาวปวีณา วงศ�แสนสี
62062002385 นายเจษฎา สัทธรรมนุวงค�
62062002386 นายจักรพันธ� แสงคํา
62062002387 นางสาวณหทัย ท�าวขว�าง
62062002388 นายเฉลิมพล เจ�ากลดี
62062002389 นายอัศนัย ศรีวงค�
62062002390 นางสาวอุทัยวดี คําเขียว
62062002391 นางสาวชนิดาภา รัตนโยธาสกุล
62062002392 นางสาวอัมพร ปอนสืบ
62062002393 นางสาวภัทรธิดา ลือชัย
62062002394 นางปาริชาติ เงินสม
62062002395 นายเอกลักษณ� เม็ดดี
62062002396 นายธนา ตาจิต
62062002397 นายกิตติพงศ� วงษ�ภักด์ิ
62062002398 นางสาวอิศริยา ปKญญานัน
62062002399 นายชนะศักด์ิ แสงสุข
62062002400 นางสาวศวิตา แก�วกองมูล
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62062002401 นายชวลิต ไชยยศ
62062002402 นายนพรัตน� คําสิทธ์ิ
62062002403 นางสาวฐานิดา เหมยอุ�น
62062002404 นายอดิเรก หลิ่งคํา
62062002405 นางสาวอรทิรา โนโชติ
62062002406 นางสาวอัญธิลา เตชะติ
62062002407 นายทรงพล อินทร�สิงห�
62062002408 นางสาวยุพิน สมเนื้อ
62062002409 นางสาวสุวรรณี คีรีวรรณ
62062002410 นางสาวเจนจิรา อาจอาษา
62062002411 นางสาวกมลชนก ติคํารัมย�
62062002412 นายวุฒิชัย มะโนวัง
62062002413 นายทศวรรษ ชิดญาติ
62062002414 นายบุญญฤทธ์ิ กิริยา
62062002415 นายศราวุธ อินยาศรี
62062002416 นางสาวสุดธิดา ทิพย�แก�ว
62062002417 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพนารัตน� ชื่นบาน
62062002418 นางสาวกุลริศรา คําแก�น
62062002419 นางปาริฉัตร จันสุกปุก
62062002420 นางสาวสุดาพร ดาเลา
62062002421 นายอลงกรณ� อินคําเชื้อ
62062002422 นางสาววิชชุลดา สุริยะน�อย
62062002423 นายภาณุพงษ� รัตนะ
62062002424 นางสาวฟารีดา เลาตาแคน
62062002425 นางสาวจุฑารัตน� แสงศิลา
62062002426 นายทวีทรัพย� บุญทิพย�
62062002427 นายธนกฤต แช�มวงษ�
62062002428 นายประสิทธ์ิ สิริปKญญาวงศ�
62062002429 นางสาวสุภัสร กิติบุตร
62062002430 นายนิคม ทองรัก
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62062002431 นายอนุชา ครอบครอง
62062002432 นายสุทธิรักษ� สุขไสย
62062002433 นายคณิศร จันทร�สว�าง
62062002434 นางสาวดุษฎี ถ่ินสุข
62062002435 นางสาวชลิดา ลือยศ
62062002436 นายยุทธนา แปงคํา
62062002437 นายสุวิจักขณ� รัตนประภาพร
62062002438 นายธนากร จันทร�ธิยะ
62062002439 นางสาวเสาวรีย� ธิรินทอง
62062002440 นางวิทยานุช กองแก�ว
62062002441 นายอนุรักษ� เขยสุข
62062002442 นางสาวอมรรัตน� สมโภชน�
62062002443 นายพีรวิชญ� อุตะมา
62062002444 นางสาวกุลนันท� ยอดมูลคลี
62062002445 นางสาวนิภาพรรณ ขัดปKญญา
62062002446 นายวราวุฒิ สิงพิมพ�
62062002447 นางสาวพรวิชา ธรรมสิทธ์ิ
62062002448 นายดนัย ใจต้ือ
62062002449 นางสาวรัตติกาล คนอ�วน
62062002450 นางสาวเสาวนีย� ดวงป9Mน
62062002451 นายพันธกานต� อินธาราทิพวงศ�
62062002452 นางสาวสุรัชดา จอมแก�ว
62062002453 นายณัชพล วงค�ษร
62062002454 นายสมเพชร ไพรบูรพา
62062002455 นางสาววิมลลักษณ� เครือคํา
62062002456 นางสาวอรอุมา ขจรจิตต�
62062002457 นายกึกก�อง เอี่ยมไตรรัตน�
62062002458 นางสาวธนาภรณ� ยศสมุทร
62062002459 นายนเรศ หมายหม้ัน
62062002460 นางสาวรัชนี วงค�ไชย
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62062002461 นางสาวกนกทอง ตาคําอ�าย
62062002462 นางสาวจิราพร กุลฉัตรเดชากุล
62062002463 นางสาวศิริลักษณ� บุญเรียง
62062002464 นางสาวสุภานี กาญจนาสุกใส
62062002465 นางสาวหฤทัย คําซ่ือ
62062002466 นายทักษิณ ลาดกําแพง
62062002467 นางสาวเจนพิชชา เขียวบุญ
62062002468 นายพลชนก กอบแก�ว
62062002469 นายป9ยะณัฐ อิ่นคํา
62062002470 นางสาวกรรณิการ� ดาดไธสง
62062002471 นางสาวณัฐธิกา ตันเรือน
62062002472 นางสาววราภรณ� ธิหมุด
62062002473 นายทักษ�ดนัย ต๋ันเก๋ียง
62062002474 นายวรยุทธ ส�างใส
62062002475 นางสาวสุกัญญา อภิวงค�
62062002476 นางสาวภคพร ใจแก�ว
62062002477 นางสาวศิรประภา ปาเครือ
62062002478 นางสาวนุชจรีย� กิติธนะ
62062002479 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิราพร นันตา
62062002480 นายอนันต�เทพ ยาใจ
62062002481 นายภูมัย เกิดผล
62062002482 นางสาวดาริณี ญานิวงค�
62062002483 นายวสันต� ขวัญอยู�
62062002484 นางสาวมัณฑนา นามวัง
62062002485 นางสาวธนัญญา จ�าก�ามู
62062002486 นายณัฐกรณ� ถนอมไทย
62062002487 นายอัครชัย ป9งเมือง
62062002488 นางสาวสุกัญญา เมืองดี
62062002489 นายสายัณห� สารลิขิต
62062002490 นางสาวณภัค ภิญโญธนาสกุล
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62062002491 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ จุลบุตร
62062002492 นางอรวรรณ สมัคร
62062002493 นางจิรนันท� เขียวทิพย�
62062002494 นางสาวน้ําตาล งามย่ิงยวด
62062002495 นายวิชัย เครือคํา
62062002496 นายเทวินทร� สิงห�คราช
62062002497 นางสาวจินดารัตน� ขินแก�ว
62062002498 นางจีริสุดา รุ�งรักษ�
62062002499 นายศรัญ ใจน�อย
62062002500 นายโชกุล อริยะวงค�
62062002501 นายณัฐพันธ� กันฑาทรัพย�
62062002502 นางสาวจิตต�จุฑา ฉิมพลี
62062002503 นางสาววรณัน สุภาแก�ว
62062002504 นางสาวอารีรัตน� มิตรประเสริฐย่ิง
62062002505 นางสาวอรนันท� ปKนยศ
62062002506 นายนรินทร� โคคํามา
62062002507 นางสาวโชติกา ภิญโญจิต
62062002508 นายณัฐพล วิโรรส
62062002509 นายสถาพร กันแก�ว
62062002510 นายเจษฎา จิตมานนท�
62062002511 นางสาวปภัสรากรณ� มีจันทึก
62062002512 นายกิตติศักด์ิ ใจคําลือ
62062002513 นางทิพวรรณ สมน�อย
62062002514 นางสาวมัลลิกา ชะดาถา
62062002515 นายณัฐพงษ� นวลชมภู
62062002516 นายวัฒนา สักแก�ว
62062002517 นายโกวิทย� ดูเหมา
62062002518 นางสาวฐาปณี ภูตาสืบ
62062002519 นางสาวชฎาพร อินมา
62062002520 นายสุบัณฑิต อัมพุธ
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62062002521 นายณัฐวัตร ชราชิต
62062002522 นางสาววันเพ็ญ อาภรณ�ไพร
62062002523 นายปริญญา ซ่ือจริง
62062002524 นายณัฐดนัย เทพศิริ
62062002525 นางสาวบุญศิริ กรกมลวิลาศ
62062002526 นางสาววรดา เศรษฐ�ชัยยันต�
62062002527 นายธีรภัทร� เดชธรรม
62062002528 นางสาวจิรัติกานต� ยอดมูล
62062002529 นายวรายุทธ ยาละ
62062002530 นางสาวเจนจิรา จอมวงค�
62062002531 นางสาวอัยรินทร� เปากาศ
62062002532 นางสาวเวฬุการ� ตุ�มเงิน
62062002533 นางสาวรุจรวี ศิลปรัศมี
62062002534 นางฐิตาภรณ� ศิริภูมิ
62062002535 นายวุฒิชัย วันมา
62062002536 นางสาวแคทรียา ต๊ิบโสดา
62062002537 นางสาวศิริรัตน� เงินดี
62062002538 นายสิรวิชญ� ก�อนมะเขียว
62062002539 นายอัมรินทร� ลังกาใจ
62062002540 นายวุฒินันท� เพชรอารีลักษ�
62062002541 นายอัครชัย เมืองไชย
62062002542 นายอัศวิน ดวงมูล
62062002543 นางสาวสมัชญา ค�าสม
62062002544 นายสุรเชษฐ� สีสนิท
62062002545 นายณัฐวุฒิ ใหม�ทํา
62062002546 นางระพีพร ชื่นดวง
62062002547 นางสาวพรพฤติกร รัตนไพบูลย�
62062002548 นางสาวธนัฐชพร ย่ีนาง
62062002549 นางสาวศุภลักษณ� หล�าจู
62062002550 นางสาวสุภาพรรณ พรหมอย�า
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62062002551 นางสาวบานเย็น ถาวรพนาดร
62062002552 นางสาวอัยลดา สายน
62062002553 นายธนพล พรหมปKญญา
62062002554 นางสาวนงลักษณ� ปูPปK^น
62062002555 นางสาวหทัยภัทร สะเลโพ
62062002556 นางสาวหทัยกาญจน� ฟูสกุล
62062002557 นายธีรพันธุ� ใจใส
62062002558 นางสาวนวพร พุ�มทรัพย�
62062002559 นายเอกราช น้ําไหลทุ�ง
62062002560 นางสาวนิศารัตน� ชัยวงค�
62062002561 นายเอกชัย อาจหาญ
62062002562 นายถนอมศักด์ิ แย�มบุบผา
62062002563 ว�าที่ร�อยตรีศิริวัฒน� ป9นตEะ
62062002564 นายณัฐพงษ� ไชยวงค�
62062002565 นางสาววาสนา วันแก�ว
62062002566 นายธนพล สมบูรณ�
62062002567 นายสันติ ปวงคํา
62062002568 นางสาวอินธุอร วงค�วัง
62062002569 นางรัตนาภรณ� วรารัตน�
62062002570 นายชนะโชค หลิ่งแก�ว
62062002571 นางสาวรุ�งผกา อินตEะป9น
62062002572 นายนัฐพงศ� วงค�ใสยะ
62062002573 นางสาวอรทัย หินทอง
62062002574 นางสาวมุทิตา บุญยศย่ิง
62062002575 นายเทวินทร� สุขเกษม
62062002576 นางสาวศรัญญา บุญเรือง
62062002577 นางสาวมธุริน สังข�อร�าม
62062002578 นางสาวจีรภา ยาวิชัย
62062002579 นางสาวญาสุมินทร� ตระการโสภณ
62062002580 นายนิรุชา อินทนนท�
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62062002581 นางสาววชิรา อุตมา
62062002582 นางกุลภรณ� หน�อยศ
62062002583 นางสาวมยุรี แก�วยอด
62062002584 นายบุญรัตน� กันทา
62062002585 นางสาวเนตรนรินทร� ปKนต�า
62062002586 นางสาวปภาวรินทร� ไหวพริบ
62062002587 นายไกรวิชญ� ยากรณ�รัตนะกูล
62062002588 นายจักกฤช พุทธสอน
62062002589 นางสาวจีรนันท� ประคํามินทร�
62062002590 นางสาวนิตยา แก�วสืบ
62062002591 นางสาวรัตนาภรณ� กอบแก�ว
62062002592 นางสาวนิภาพร คําปPาแลว
62062002593 นายธนกร ขาวสะอาด
62062002594 นางสาวภัทราภรณ� ไชยวงศ�
62062002595 นายชญานิน กันทะวงษ�
62062002596 นายประยูร ปKนตัน
62062002597 นายวัชรพงศ� อุปนันท�
62062002598 นางสาวพิมพ�วิมล เต�าสุวรรณ�
62062002599 นางสาวประกายดาว สมศรี
62062002600 นางสาวสายฝน พรมใจ
62062002601 นายพีรพงษ� ใกล�ลําธาร
62062002602 นางสาววรนุช กามดํา
62062002603 นางสาวศศินิภา พันเชิง
62062002604 นางสาวกมลวรรณ ชื่อหลาย
62062002605 นายวีรวัฒน� คันทีท�าว
62062002606 นายสรรธยา ศรีปKน
62062002607 นายสุทธิชัย วนาเขียวขจี
62062002608 นางสาวภีรยา อินทร�จอน
62062002609 นายสัญชัย โลมากูล
62062002610 นายณัฐดนัย มูลแฝง
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62062002611 นางสาวกมลเนตร สีรัตน�
62062002612 นางสาวณิชนันทน� ประสาทดีย่ิง
62062002613 นายชญานนท� วรรณสุวงศ�
62062002614 นางสาวศศิธร ทิยะ
62062002615 นายโสภณ กอพฤกษาชาติ
62062002616 นางสาวกวินธิดา ต๋ันวงค�
62062002617 นายสิทธิชัย มูลศิริ
62062002618 นางสาวอริสรา แก�นคําเปXก
62062002619 นางสาวสุธิดา จ๋ิวเทศ
62062002620 นางสาวธัญพิชชา ตาจม
62062002621 นายป9ยพันธุ� เกตหอม
62062002622 นายสมานชัย ป9นใจ
62062002623 นายธีระพงษ� เข�าใจการ
62062002624 นางสาวชลดา อุดสืบ
62062002625 นายวรพล สิงห�เรือง
62062002626 นางสาวปKทมนันท� ธิราช
62062002627 นายจักรชัย แก�วแสง
62062002628 นายจารุวิทย� ยินดี
62062002629 นายกิตติศักด์ิ กYาคํา
62062002630 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเยาวลักษณ� กาจินะ
62062002631 นางณัฐธิดา มหายศ
62062002632 นายวุฒิไกร ธรรมวรรณ
62062002633 นางสาวอัญญารัตน� ฐิติโชคสกุล
62062002634 นายพัฒนนท� สุภาธาดา
62062002635 นายณรงค�ศักด์ิ กันตีมูล
62062002636 นายเจษฎากร เจริญศรี
62062002637 นางสาวศุภานัน วิชัยคํา
62062002638 นางสาวสมฤทัย กุณาใจ
62062002639 นางสาวพัชรญดา ตันติวิวัฒน�
62062002640 นางสาวรุ�งรวิน เม็งขาว
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62062002641 นางสาวอาทิตยา การเพียร
62062002642 นางสาวอาทิตยา ตันปKน
62062002643 นางสาวเบญจมาศ พวงเสน
62062002644 นางสาวสุทธิลักษณ� จิตตรานนท�
62062002645 นางสาวชลธิชา ราชจันทร�
62062002646 นายวงศกร คําบุรี
62062002647 นายวรพล บัวคํา
62062002648 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรุ�งรพี สินธุยา
62062002649 นางสาวกนกทิพย� มะโนใจ
62062002650 นายปุริม ทองน�อย
62062002651 นายอรรถสิทธ์ิ บุญญาศรี
62062002652 นางสาวเพ็ญศิริ แสนซุ�ง
62062002653 นางสาวสุธีรา อุตยะราช
62062002654 นายศรัญSู เล็กอิ่ง
62062002655 นางสาวธมกร นาตัน
62062002656 นางสาวน้ําฝน นวลเอ�ย
62062002657 นางสาวภาณุดา สมบุญโสด
62062002658 นางสาวกาญจนา สุตYา
62062002659 นายวรชิต กําลังหาญ
62062002660 นายเฉลิม ช�างแก�ว
62062002661 นางสาวธนาภรณ� ไชยเดช
62062002662 นางสาวศิรินภา ทรงศิริ
62062002663 นายวรานนท� สมาธิ
62062002664 นางสาวจันทร�เพ็ญ ลบทอง
62062002665 นางสาวนิรมล พิพัฒน�ทวีวงศ�
62062002666 นางสาวหทัยชนก ดวงตา
62062002667 นายธิติวุฒิ นาคสง�า
62062002668 นายสิทธิชัย ธรรมธิ
62062002669 นายสุริโย มณีณิชากร
62062002670 นางสาวเสาวลักษณ� ใคร�โท�ง
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62062002671 นางสาวศิริภรณ� ขันคํานันตEะ
62062002672 นายสุริยนต� สุดใจ
62062002673 นางสาววริศรา วงศ�หาญ
62062002674 นางสาวโชติกา คําปวน
62062002675 นายณัฐสิทธ์ิ แก�ววิเศษ
62062002676 นายอรรถพล สุขใหญ�
62062002677 นางสาวศรีพนา ไพรขจรเกียรติ
62062002678 นางสาววิจิตรา กิติ
62062002679 นายชิตพล ไชยสูง
62062002680 นายกฤษฎา ศรีภูมินทร�
62062002681 นางสาวบุษยา นาใจ
62062002682 นายวสันต� นิลคง
62062002683 นางสาวกานต�รวี ชวลิต
62062002684 นางสาวนภิศสรา ญาณะ
62062002685 นางสาวรัตติยา กุลทรา
62062002686 นางสาวอินทิรา เครือวัน
62062002687 นางสาวณัฐริกา ชื่นกระจ�าง
62062002688 นางสาวมณีรัตน� ศรีคําภา
62062002689 นางสาวสวนีย� สุทายะ
62062002690 นางสาวสายพิรุณ ปะละน�าน
62062002691 นางสาวสุภารัตน� เกิดผล
62062002692 นายอนุพงษ� อินทิยะ
62062002693 นางสาวปาริชาติ ยงไพบูลย�พาณิช
62062002694 นางสาวมัลลกามาศ สวนสุวรรณ
62062002695 นางสาวรมณีย� สุขต๋ัน
62062002696 นางสาวอมรรัตน� ทองเอก
62062002697 นางสาวชลธิชา งามวงศ�ทอง
62062002698 นายณัฐพงศ� ภิระบรรณ�
62062002699 นางสาวปนัดดา วันทะนะ
62062002700 นางสาวณัฐริกา ก�อนจําปา
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62062002701 นายธนากร ตาโน
62062002702 นางสาวเรณุกา ไกรทอง
62062002703 นายอนุสรณ� สายสืบ
62062002704 นางสาวโสภาพร ขวัญพรหม
62062002705 นางสาวศศิธร แก�วเทพย�
62062002706 นายธนารัฐ มอญศรี
62062002707 นางสาวชุติมณฑน� ตาดคํา
62062002708 นางสาวสุธิตา สอนถาวร
62062002709 นางสาวปลายฝน มุสุ
62062002710 นายศุภนัฐ ทินนท�
62062002711 นายอภิเชษฐ� สุนันตา
62062002712 นางมินตรา เปXกศรี
62062002713 นางสาวราตรี อินทนนท�
62062002714 นางสาววิชชุเวช ป9นกันทา
62062002715 นางสาวนิรัชพร ชมเชย
62062002716 นางวรางคณา ประยูรแสงรัศมี
62062002717 นายปกปNอง กัณฑาธัญ
62062002718 นางสาวกฤษกร ญาณปKญญา
62062002719 นางสาวกมลวรรณ ปKญญาวงศ�
62062002720 นายสามารถ สุขพ้ี
62062002721 ว�าที่รตหญิงณัฐกานต� ชัยแก�ว
62062002722 นายวศิน ป9Mนทนะ
62062002723 นายศราวุฒิ ตระสินธุ�
62062002724 นางสาวก่ิงกาญจน� ม่ังมี
62062002725 นางอรทัย สายประเสริฐ
62062002726 นายอนุวัตน� ราชตัน
62062002727 นางสาวอรอุมา อภัยโรจน�
62062002728 นายวรัญวัส จันทศิลา
62062002729 นางสาวจินตนา บุญมา
62062002730 นายอุดร เอกสังสรรค�

หน�า 91 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062002731 นายทินวัฒน� ใสสอาจ
62062002732 นายญาณวุฒิ ฟูวัน
62062002733 นางสาวรพีพรรณ ปงจันตา
62062002734 นายมานิตย� แสนอาบัตร
62062002735 นางสาวสุวนันท� คุณหาร
62062002736 นางสาวอรณิชา บัวสละ
62062002737 นางแคทรียา กYาวิตา
62062002738 นางสาวสุภาวดี อินกง
62062002739 นายณัฐดนัย นารายณ�
62062002740 นางสาวพัทธนันท� กูลนานวน
62062002741 นายอัฉพล สิทธิจันทร�
62062002742 นางสาวพรรณนิภา จันใจ
62062002743 นางสาวอรทัย ธรรมชัย
62062002744 นายวิชญพงค� อุทานันท�
62062002745 นางสาวเกวลี ปKญญาหลวง
62062002746 นางสาวพัทรศิรินทร� กองเสริฐ
62062002747 นายวุฒิไกร ธรรมสุโท
62062002748 นายณัฐวุฒิ ฐานะ
62062002749 นางสาววิมลมาศ ไชยสิทธ์ิ
62062002750 นายธารินทร� ใจมูล
62062002751 นายบัญชา เหมืองทอง
62062002752 นางสาวอังสุรีย� นากาจิมา
62062002753 นางสาวภัทรณัฏฐ� ใจศรี
62062002754 นายฤทธ์ิเดช ของมูล
62062002755 นายอัศม�เดช กรณ�หทัยพงศ�
62062002756 นางสาวสมฤทัย ตันมล
62062002757 นายศุภกิตต์ิ ใจแก�วแดง
62062002758 นางสาวปาริชาต มณีโชติ
62062002759 นายอภิชัย ศรีแสง
62062002760 นางสาวจุฑามาศ ใจคําลือ
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62062002761 นายติณณภพ อิ่นแก�วน�าน
62062002762 นางสุมาลี ผูกพันธ�
62062002763 นางสาวรุ�งฟNา คุณยศย่ิง
62062002764 นางสาวจินดา ยศคํา
62062002765 นายภูวนันท� เทวภักด์ิ
62062002766 นายณัฐพล กุลวงค�
62062002767 นายอนุพนธ� รักธรรมย่ิง
62062002768 นางสาวจิตราพรรณ ปKญญา
62062002769 นายปกปNอง ช�วยบ�าน
62062002770 นายพิชฌานย� ทาสุนย�
62062002771 นางสาวพรทิพย� ปKนดิคํา
62062002772 นางสาวศิริรัตน� วงศ�จา
62062002773 นายปLใหม� สมานพงศ�พันธุ�
62062002774 นางสาววารุณี พรมไชย
62062002775 นายณัฐชัย สุริยะ
62062002776 นายยุทธนา ศรีวรรณ
62062002777 นางสาวศิริรัตน� ภูมิมา
62062002778 นางสาวนริศรา บริสุทธ์ิ
62062002779 นางสาวภิญญามาศ ก�อนใจ
62062002780 นางสาวนิภาพร ทรัพย�พนาวรรณ
62062002781 นางสาวพรรณนิภา กาวิตู
62062002782 นางสาวนัฐทิชา แก�วแหวน
62062002783 นางสาวภควดี แก�วกูล
62062002784 นางสาวสุกัญญา เปLWยต๋ัน
62062002785 นางสาวณัฏฐ�ธิดา ดวงจันทร�คํา
62062002786 นายเอกมล เสมอใจ
62062002787 นางสาวพิราวรรณ ดวงกัน
62062002788 นางเยาวลักษณ� ชัยแก�ว
62062002789 นางสาวเกลวลิน ศรีดวงแก�ว
62062002790 นางสาวสุทธิดา สุขศรี
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62062002791 นายกิตติพงษ� วงค�ทิพย�
62062002792 นายปKญญา คําพูนศิลปG
62062002793 นายสาธิต สมวงค�
62062002794 นายสุวิชา ศิริเงิน
62062002795 นางสาวปKทมา สมหม่ัน
62062002796 นางสาววัชราพร สุภาศรี
62062002797 นางสาวอรุณี บุญมาก
62062002798 นายจักรกฤษณ� กะนะ
62062002799 นางสาวสุพรรณี ไชยวรรณ�
62062002800 นางสาวพัชราภรณ� สวนยะ
62062002801 นางสาววิลาวัลย� ชมภู
62062002802 นางสาวมัญชรี อะริยะจ�อน
62062002803 นางสาวศศิธร ยะฟู
62062002804 นายอรรฆพล อุดอารมย�
62062002805 นางอนุสรา สุกใส
62062002806 นางสาวเตือนจิต สิทธิออน
62062002807 นายสุเมธ แสนทะนา
62062002808 นายนิธินันท� ดวงจันทร�
62062002809 นางสาวกัลยกร วงค�ษา
62062002810 นายอภิวัฒน� ชัยมหาวัน
62062002811 นางสาวณัฐสุดา ป9นตาคํา
62062002812 นางสาวสลินยา มะโนใน
62062002813 นางสาวนฤมล ตรูหม�อง
62062002814 นางสาวดวงดาว เมฆสีขาว
62062002815 นางสาวสุนิตา สุดสาคร
62062002816 นางสาวอรณี ริยะธง
62062002817 นางสาวอภิชญา อินตEะศรี
62062002818 นางสาวนิภาพร โตสุพรรณ�
62062002819 นางสาวจิรวรรณ กวาวสิบสอง
62062002820 นายวันชัย ชัยวงศ�
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62062002821 นายศุภวิชญ� กาสาย
62062002822 นายรุ�งโรจน� คําปKน
62062002823 นางสาวณิชกานต� จินดามัง
62062002824 นางสาวนารีรัตน� โยอินทร�ชัย
62062002825 นายนพรัตน� สิทธิกัน
62062002826 นางสาวเกตุวดี ไชยรุ�งเรือง
62062002827 นางสาวชญาทิพย� ก�อนใหม�
62062002828 นายภาณุวัฒน� สงวนภักร�
62062002829 นางสาวธวัลรัตน� นามดี
62062002830 นางสาวทิพวรรณ ธุงศรี
62062002831 นางสาวปวรวรรณ ดวงสนิท
62062002832 นายธนกฤต อิ่นคํา
62062002833 นางสาวเกวลี สัญญา
62062002834 นางสาวสุชาดา รินคํา
62062002835 นางสาวเขมกร เทพนัน
62062002836 นายอนุพงษ� บํารุงนิคม
62062002837 นางสาวช�อผกา วงค�ดี
62062002838 นางสาวดารุณี เครือบุญมา
62062002839 นายเชาวลิต ตุ�ยแปง
62062002840 นางสาวอรปรียา ไชยชะนะ
62062002841 นางสาวป9ยะวดี หงษ�สี่
62062002842 นางสาวพรศิริ สารกลม
62062002843 นายเกรียงศักด์ิ จักรเครือ
62062002844 นายภาสกร ภักดี
62062002845 นายธนพล สมจิตรไพบูลย�
62062002846 นายณัฐนันท� วรรณสาร
62062002847 นางสาวณัฐชา อัญชลีรัตน�
62062002848 ว�าที่ร.ต.สรวิชญ� มูลทา
62062002849 นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ
62062002850 นางสาวสายทิพย� ราษี
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62062002851 นางสาวนันทิยา คําศิริ
62062002852 นางสาวฉัตรฑริกา วิโยค
62062002853 นางสาวสุพิมพร ยาดี
62062002854 นางปรียา อริวรรณา
62062002855 นางสาวกัลยา ภัทรพนาไพร
62062002856 นางสาวพิมภารักษ� ฟูชื่น
62062002857 นางรัตติกร ตEะกาบโพธ์ิ
62062002858 นางสาวกรรณิการ� จรรยากิตติผล
62062002859 นายเฉลิมเกียรติ สักกะโต
62062002860 นายสุธิลักษณ� สีบุญเปJง
62062002861 นายนนทวัฒน� ยะหัวฝาย
62062002862 นางสาววราภรณ� อัญชนา
62062002863 นายอนุพงษ� แสงพิจิตร
62062002864 นางสาวจีราวรรณ ปKญญา
62062002865 นายอาทร มายะวงศ�
62062002866 นายนิรวิทธ� ศรีวิชัย
62062002867 นางสาวกัลยา เฟ]Mองประสบ
62062002868 นายวรยุทธ ดวงผัด
62062002869 นายทศพร ใจมา
62062002870 นายณกรณ� ภูเรือน
62062002871 นางสาวกันตนา มาอ�าย
62062002872 นางสาวกรรณิการ� ใจวงษ�
62062002873 นางสาวณัฐนิชา จะวะนะ
62062002874 ว�าที่ร�อยตรีวรวุฒิ ต๊ิตาวงศ�
62062002875 นายศักด์ิดา ตาเมืองมูล
62062002876 นางสาววราภรณ� ทนันชัย
62062002877 นางสาวชยุดา ติปะละ
62062002878 นางสาวเกษราภรณ� พงกาง
62062002879 นางสาวสุธิศา พรมเทศ
62062002880 นายพงศภัทร ศิริวุฒิ 
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62062002881 นางสาวสัญลักษณ� การกุณา
62062002882 นายธนาธิป บุญแจ�
62062002883 นางสาวเสาวลักษณ� หลักหม่ัน
62062002884 นางสาวพิมพ� ไชยเทพ
62062002885 นายมนสิทธ์ิ สีออน
62062002886 นางสาวรุจิรดา ป9งเมือง
62062002887 นางสาวกมลชนก วันนา
62062002888 นางสาวพิศนุภา ปKญญา
62062002889 นางสาวชรินทร�ทิพย� เนียมแท�น
62062002890 นางสาวอภิชยา เขียววงศ�
62062002891 นางสาวมณฑิรา บุญยัง
62062002892 นางสาวภัคนิภา ฟูใจ
62062002893 นายบุศรินทร� เถาวัลย�
62062002894 นางสาวรัญชญา ไชยกันทะ
62062002895 นางสาวฐิติภรณ� กิบุญมา
62062002896 นางสาวเบญจมาศ นิลสวิท
62062002897 นายธัชพล วิทัตพลกูล
62062002898 นางสาวภิรญา ทิพย�โสด
62062002899 นางสาวอนุสรา ไชยแก�ว
62062002900 นางสาวจิรัชยา วิษุวัตวิวัน
62062002901 นางสาววนิดา ตาใจ
62062002902 นางสาวหนึ่งฤทัย แก�วกาบคํา
62062002903 นายภัทรพล วงศ�ชุมภู
62062002904 นางสาวชมพูนุช กันทะหล�า
62062002905 นายศุภฤกษ� ทีปกากร
62062002906 นายคมสันต� อวดครอง
62062002907 นางสาวเขมมิกา สายศร
62062002908 นางนันท�นภิภา พรมมา
62062002909 นางสาวพรพิมล ปKญญาแก�ว
62062002910 นายอธิวัฒน� อินทร�กัน
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62062002911 นายธนกร กันธะวงค�
62062002912 นางสาวเมวดี ใจเที่ยง
62062002913 นายเจริญชัย โพกแปง
62062002914 นางสาวกมลพรรณ ตรงซ่ือสัตย�
62062002915 นางสาวกัลยรัตน� พรหมพนัส
62062002916 นายพงษ�พัฒน� สิงห�คํา
62062002917 นางสาวพิมพ�ประไพ วงค�ษา
62062002918 นางสาวลัดดา สุขกลางดง
62062002919 นางสาววราพร แฮตุ�ย
62062002920 นายวุฒิยากรณ� คําฟูบุตร
62062002921 นางสาวธัญลักษณ� คําลือเลิศ
62062002922 นางสาวฐิติรัตน� ก�อนดุก
62062002923 นายรัชพล โลEะกาแก�ว
62062002924 นางกัณญาณัฐ แผนใหญ�
62062002925 นางสาววิชญาพร เปรมศรี
62062002926 นางสาวพิมรพีร� ชัยนุรัตน�
62062002927 นางสาวกันธิกา สีใจคํา
62062002928 นางสาวณัฏฐา ใจมุด
62062002929 นายณัฐพล วินทวามร
62062002930 นางสาวพิมล อุทธิยา
62062002931 นายพิตติชา กีรี
62062002932 นางสาวนฤมล มะโนจิตร�
62062002933 นางสาวจุลลดา ตาลุน
62062002934 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณดี
62062002935 นายประสิทธ์ิ ไชยวงค�
62062002936 นายวีรพล ทาพรม
62062002937 นางสาวญาดา ตEะสม
62062002938 นายบิลลี่ ใจดี
62062002939 นางสาวภาวิดา คีรีศรีสกุล
62062002940 ว�าที่ร�อยตรีชัยณรงค� พรมป9งเครือ
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62062002941 นางสาวมณฑาทิพย� บุญมี
62062002942 นายนรงค�ฤทธ์ิ อานุ
62062002943 นายภานพ ด�วงปKนตา
62062002944 นางสาวศลิษา จันทร�ปุก
62062002945 นายวิทวัส ลาภชูทรัพย�
62062002946 นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ�
62062002947 นายธนพงศ� ยศนันท�
62062002948 นางสาวจินัฐชญา โกเมฆ
62062002949 นายอธิวิทย� ไชยวรรณ�
62062002950 นางสาวสุณิตตรา กันทะวงค�
62062002951 นางสาวพิมลวรรณ รัตนสิงห�
62062002952 นายไพสิฐ กลหิรัญ
62062002953 นายคมเพชร ทวีชัย
62062002954 นายธนกร ปK^นจา
62062002955 นางสาวรัตนาภรณ� อมรชัยธนันต� 
62062002956 นายพีรพล ทองดี
62062002957 นางสาวศกลรัตน� ไทยขวัญ
62062002958 ว�าที่ร�อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
62062002959 นายจิรพัฒน� ปKนดิ
62062002960 นายฤทธ์ิณรงค� มาลัย
62062002961 นายธนากร ทองบาล
62062002962 นางสาวป9ยวรรณ สิงห�สัน
62062002963 นายพีระพงษ� ใจเย็น
62062002964 นายธีรภัทร ปKญญะแสง
62062002965 นางสาวศุภิสรา ผดุงกิจ
62062002966 นางสาวลัดดาวรรณ มณีศร
62062002967 นางสาวจันทราทิพย� รินฟอง
62062002968 นายรังสิกรานต� แก�วคําเทพ
62062002969 นางสาวพิดารัตน� แสงน�อย
62062002970 นางสาวนิภาวรรณ ขาวงาม
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62062002971 นางสาววัลย�นภัสร� พงษ�คํา
62062002972 นายกิตติพันธ� สุวรรณไทย
62062002973 นางสาวอรัญญา เครือวงศ�วัง
62062002974 นายชิตณรงค� คําอ�าย
62062002975 นายชวันธร ชื่นบาน
62062002976 นางสาวพรไพริน อินตEะพันธ�
62062002977 นายศตวรรษ อาภาประเสริฐ
62062002978 นายกฤษณ วงค�เลิศ
62062002979 นายวัฒนชัย จันทร�ต๊ิบ
62062002980 นางสาวณัฐวรรณ นันทา
62062002981 นางพัฒนา ขวานา
62062002982 นางสาวจิตราพร กYาวิตา
62062002983 นางสาวจุฑารัตน� มหาไม�
62062002984 นายอิทธิโชติ ชุมภู
62062002985 นายสุทธิพงษ� แหวนหวัง
62062002986 นายปรมินทร� อ�อนมณีเลิศ
62062002987 นายอภิสิทธ์ิ ของมูล
62062002988 นายภูวดล ไชยหาญ
62062002989 นางสาวรัตติยากร คนสูง
62062002990 นางสาวกมลวรรณ อุดอ�วน
62062002991 นายอภิชาติ จิตขาว
62062002992 นางสาวลลิตา ทองใบ
62062002993 นางสาวป9Mนพลอย เชียงแปง
62062002994 นางสาวสิรินยา บุญยืน
62062002995 นางสาวปKทมาพร สมคํา
62062002996 นายมงคล พะสุ
62062002997 นายกสานต� ใจคํา
62062002998 นางสาววัชรินทร� กิติสาย
62062002999 นางสาวเพ็ญภัค พรมพันธ�
62062003000 นางสาวภัสสร พรมท�าว
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62062003001 นางสาวกัญญาภัค อินตาโย
62062003002 นายธนพล คําต้ือ
62062003003 นางสาวชาดาวัลย� ตะนอพรม
62062003004 นายอาธร รังษี
62062003005 นายชิษณุพงศ� ริมพิสอน
62062003006 นายวราห� เสือปรางค�
62062003007 นางสาวบัวตอง หนูสา
62062003008 นางสาวนภิสา จันทร�ชัยชนะ
62062003009 นางสาวอรวรรณ อินตEะพันธ�
62062003010 นายนพดล ผุสดี
62062003011 นายองอาจ ทาแกง
62062003012 นายชานนท� สังวาลย�
62062003013 นางสาวปุณณิศา อุดจอม
62062003014 นางสาววรารมย� ดวงประภา
62062003015 นายพงษ�พัฒน� พิงค�แก�ว
62062003016 นางสาวสุทธิดา เพียรการ
62062003017 นางสาวอัจฉรา ขาวอ�อน
62062003018 นางสาวธรรมสรณ� สิทธิสมบัติ
62062003019 นายธีรดนย� มาปลูก
62062003020 นายราชภูมิ พังยะ
62062003021 นายเรวัต แก�วใส
62062003022 นายศุภโชติ หอมนาน
62062003023 นางสาวกุลธิดา เตป9นไวทย�
62062003024 นายเชาวฤทธ์ิ สร�อยแก�ว
62062003025 นางสาวสุนิตานันท� สว�างใจธรรม
62062003026 นายธวัชชัย ความสุขเลิศ
62062003027 นายภรานนท� ปKนทะสิทธ์ิ
62062003028 นางสาวปรียานุช มณีจักร�
62062003029 นางสาวพุทธธิดา สะเอียบคง
62062003030 นายดนุเดช บุญยืน
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62062003031 นางสาวสุทธิดา ดวงพร
62062003032 นางสาววรรณิกา โคตะ
62062003033 นางสาวอังคนา สมบัติธนสาร
62062003034 นางสาวศิริวิมล ยอดแสง
62062003035 นางสาวปฏิญญา นามวงค�
62062003036 นายธนภัทร ตํ่าแก�ว
62062003037 นางสาวกุลภรณ� วงค�ราช
62062003038 นางสาววาสนา จับจ�าย
62062003039 นางสาวสายชล อุตตะมา
62062003040 นายโชคชัย วิทยาดีมาก
62062003041 นางสาวนวภัสร� มังสาสติพงศ�
62062003042 นายชาญณรงค� อุดจอม
62062003043 นางสุดากาญจน� ใจแก�ว
62062003044 นางสาวชรัศม�ฤทัย เครือมณี
62062003045 นางสาวกุลฉัตร สุวรรณประสงค�
62062003046 นายนิตินัย รักนา
62062003047 นางสาวอรัญญา ธิติพงษ�พานิช
62062003048 นายกชกร อินกันหา
62062003049 นางสาววารุณี หอมนาน
62062003050 นายกิตต์ิธนัตถ� ปุรณะพรรค�
62062003051 นางสาวเกณิกา ศรีใจ
62062003052 นายอนุวัตร อาบคํา
62062003053 นายธนบูรณ� ปวงมะลิ
62062003054 นางสาววราภรณ� กบเสาร�
62062003055 ว�าที่รตพิเชษฐ� ประทุมเทพ
62062003056 นางภานิดา ตาจุมปา
62062003057 นางสาวอภิญญา พะยะราช
62062003058 นายปองพล กันธะณะ
62062003059 นางสาวอัสราภรณ� ทรายคํา
62062003060 นายทรงวิทย� อินตEะ
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62062003061 นางสาวพิราวรรณ บ�านสระ
62062003062 นางสาวศรัญญา สิงห�คํา
62062003063 นางสาวพิชญา ตระสักชลาศัย
62062003064 นายศรายุทธ คิดดี
62062003065 นางสาวณัฐชานันท� อินทะชัย
62062003066 นางสาวมัณฑนา เพ็งกาศ
62062003067 นายณัฐภัทร ศุภศิริปรีชากุล
62062003068 นายสุรศักด์ิ ป9มปาตัน
62062003069 นายป9ยะวัฒน� สักลอ
62062003070 นางสาวสุภาพร เจริญบุญ
62062003071 นางสาวปุณยาพร ใจเง้ียวคํา
62062003072 นางสาวแสงวิไล ไมตรีเลิศสกุล
62062003073 นายประสาท ทรัพย�บุญญา
62062003074 นางสาวฤทัย ศรีใจ
62062003075 ว�าที่ร�อยตรีสุวินัย ใจคํา
62062003076 นางสาวปุณิกา ปรีชาแสงสกุล
62062003077 นายชวาล ลาเลิศ
62062003078 นางเฉลิมขวัญ ใจกล�า
62062003079 นายสุทัศน� เทียนแก�ว
62062003080 นางสาวจิราพร วิยะกาศ
62062003081 นายทยากร กาวิลเครือ
62062003082 นางสาวศิริพร พรมสุวรรณ
62062003083 นายกฤษณะ เครือวงค�
62062003084 นางสาวกฤษณา ไชยวงค�
62062003085 นายโสภณ วิรมรัตน�
62062003086 นางสาวนันทนา นาคาพจน�
62062003087 นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
62062003088 นางชุติมา สุธรรมเม็ง
62062003089 นางสาวชฎาพร ยาวิชัย
62062003090 นางสาวเบญญาภา เกษณา
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62062003091 นางสาวธัญญาลักษณ� ศรีเรืองฤทธ์ิ
62062003092 นางสาวเพ็ญทิพา สะทู
62062003093 นายอภิรักษ� มงคล
62062003094 นางสาววรรณรัตน� จันทร�เจริญ
62062003095 นางสาวคณิตตา ชูโฉม
62062003096 นายวีระพงษ� วงนาสัก
62062003097 นายอภิวัฒน� วรรณา
62062003098 นางสาวจุฑามาศ โยธาดี
62062003099 นางสาวเดือนมีน ตอบสันเทียะ
62062003100 นายจักรกฤช ตาเขียว
62062003101 นางศรุตา หลุยลํารอง
62062003102 นางสาวชฎาพร ตันทรา
62062003103 นางสาวน้ําฝน มะณีวรรณ
62062003104 นางสาวสายใจ ต�องเช�
62062003105 นางสาวอนงค� ฤกษ�สกุลไพร
62062003106 นางสาวปาลิตา แก�วดี
62062003107 นางสาวปาริญา วงศ�ชัชวาลย�
62062003108 นางสาววิลาวัลย� คนเที่ยง
62062003109 นางสาวผ�องศรี สุริยาสัก
62062003110 นายพีระพงศ� ทองคํา
62062003111 นายวิทยา สมเมือง
62062003112 นายวรรณชัย ไม�มะตาม
62062003113 นางสาวอังคณา ลามือ
62062003114 นางป9ยะนุช วงษ�พิบูลย�
62062003115 นางสาวศุภธิดา ชุ�มวงค�
62062003116 นางสาวสุรีรัตน� ฟูสกุล
62062003117 นายภาณุวัฒน� จ้ีอินทร�
62062003118 นางสาวนิชชิมา พันธ�ชมภู
62062003119 นางสาวทิพย�สุคนธ� สุขะ
62062003120 นายนันทกรณ� วงศ�เรือน

หน�า 104 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062003121 นายชินดนัย ทาจิตต�
62062003122 นางสาวสุธิดา โสมดี
62062003123 นายไพสิฐ ใจทอง
62062003124 นางสาวธิดามล ชัยยะกูล
62062003125 นายชิษณุพงศ� เลิศฤทธ์ิ
62062003126 นายพงศกร บัณฑิตนิรันดร�
62062003127 นายบัญชา ไชยสาร
62062003128 นางสาวอภิชญา วงศ�ชุมภู
62062003129 นางสาวกรองกาญจน� คําแตงกา
62062003130 นางสาวสุรีรัตน� มาไกร
62062003131 นายจุติเทพ โยธิน
62062003132 นางสาวกุนจิรา คงเรือน
62062003133 นายเอกลักษณ� บุญมา
62062003134 นายศิวะ จันทร�แดง
62062003135 นายเจษฎากรณ� อวดสม
62062003136 นายตระกานต� มูลสมพิงค�
62062003137 นายสุทธิพงศ� จิตรไพศาล
62062003138 นางสาวนวพร สุทธะ
62062003139 นางสาวสิริไกร ใจคนอง
62062003140 นายภคิณ วงค�คําจันทร�
62062003141 นายสมพงษ� ภาระจริง
62062003142 นายรังสรรค� แคว�งอินทร�
62062003143 นายธนิจศักด์ิ ภูกาบขาว
62062003144 นางสาวธนชา สิงห�ตาก�อง
62062003145 นางสาวกรรณิการ� จิรภาวงศ�
62062003146 นางพรชนก สุธรรม
62062003147 นางสาวอัญชิสา กรกีรติการ
62062003148 นายพีระวัฒน� จักวี
62062003149 นางสาวชัญญนิษฐ� เกตุพีรศิษฐ�
62062003150 นายสัญญวิทย� จําศิล
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62062003151 นายภาสพงษ� จินดาสุรารักษ�
62062003152 นางสาวณัฐพร คนทรงแสน
62062003153 นายประวิทย� พุฒภา
62062003154 นางสาวกัญชวศิริ โมรา
62062003155 นางสาวน้ําทิพย� ราญรอน
62062003156 นางสาวปKทมา บุญทอง
62062003157 นายสมชาย นันทะศักด์ิ
62062003158 นายวิทวัส อยู�ดี
62062003159 นางสาวณัฐชยา ทิพย�สุภา
62062003160 นายประเวช แซ�จัง
62062003161 นางสาวนฤมล บุญเติง
62062003162 นายปวินท� ชํานาญ
62062003163 นางสาวชยามล สุมาลัย
62062003164 นางสาววชิรญาณ� สืบแสน
62062003165 นางสาวจิราวรรณ ดวงทิพย�
62062003166 นางสาวจุรีพร มะนุ�น
62062003167 นางสาวภัทรวดี ใจคําลือ
62062003168 นายอําพล ป9งขอด
62062003169 นางสาววงค�ดาว ไวยธารี
62062003170 นายสุรัตน� แจ�มเจริญพรดํารง
62062003171 นางสาวชฎาพร ขุนวงษ�
62062003172 นายธนกฤต วรรณา
62062003173 นางสาวสิริกานต� วรรณธรรม
62062003174 นางสาวภัทรานิษฐ� นาบุญ
62062003175 นายปริญญา กวาวภิวงศ�
62062003176 นายจิรายุ ชลปรีชาวรรธน�
62062003177 นายณัฐพงษ� คําปKน
62062003178 นางสาวป9ยนุช สดงาม
62062003179 นางสาวเสาวลักษณ� ตัวลือ
62062003180 นายเจษฎา สุขบุรี
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62062003181 นางสาวพิมพ�ผกา ยุบยําแสง
62062003182 นายกิตติพงษ� อินตEะเปLยง
62062003183 นายนําพล ยอดเทา
62062003184 นางสาวฉัตรธิดา เทพสนั่น
62062003185 นายนพดล วงค�หาญ
62062003186 นางสาวณัฐพร มังสี
62062003187 นางสาวกัลยา อินตEะ
62062003188 นางสาวบุษบา ยะกิจ
62062003189 นางสาวนรีนุช พรมเพ็ชร
62062003190 นายธีรยุทธ อุ�นจันตา
62062003191 นายรุจจาโรจน� หล�าอินเชื้อ
62062003192 นางสาวณัชชา เชื้อตา
62062003193 นายอุเทน ใฝPจิต
62062003194 นางสาวชลธิชา ไม�รัง
62062003195 นางสาวชาคริยา อิ่นแก�วน�าน
62062003196 นางสาวไพลิน วงค�ป9Mนแก�ว
62062003197 นางสุรินยา พงษ�ทองหล�อ
62062003198 นายสุริยา ธรรมติน
62062003199 นายเมธี คํากุย
62062003200 นายกิตินันท� เทพสุภา
62062003201 นางสาวศิริพร โกเสนตอ
62062003202 นางสาวทนัชชา เรืองพิพัฒนพันธุ�
62062003203 นายอัษฎา คําตาเทพ
62062003204 นางสาวมะลิวรรณ วังแง�
62062003205 นายอรรถสิทธ์ิ หมูดวง
62062003206 นางสาวรุ�งระวี ปLนาเกต
62062003207 นายพลวัฒน� ณะซรา
62062003208 นางสาวรรินธร ศรีใจวงค�
62062003209 นายภาสกร ขัดชอนใบ
62062003210 นายสันติ สีวิกะ

หน�า 107 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062003211 นางสาวสุจิตรา สายโส
62062003212 นางอมรรัตน� พุทธโชติ
62062003213 นางสาวรัตนาภรณ� หล�าชุมภู
62062003214 นายทักษรัต ภูมิผิว
62062003215 นายธีรนาถ สิทธิอาษา
62062003216 นายไตรรัตน� ปวงแก�ว
62062003217 นายประสิทธ์ิ คิดข�างบน
62062003218 นายธีรพงษ� โพธิคง
62062003219 นายอนุพงศ� วรรณคํา
62062003220 นางสาวสุภาพร อาภรณ�ลําเพา
62062003221 นางสาวสุชาดา สีเหลือง
62062003222 นายอดิศักด์ิ แสนสี
62062003223 นายจักรกฤษณ� วงค�ไชยา
62062003224 นางสาวภูริชญา เมืองมิตร
62062003225 นางสาวรุ�งนภา กาแพร�
62062003226 นางสาวจันทร�จิรา คํามาไวย
62062003227 นางสาวอรจิรา สืบสกุลพรหม
62062003228 นางสาวรจนา ยืนยงค�
62062003229 นางสาวศศิธร ทองหมู�
62062003230 นายอภิสิทธ์ิ ปวงงาม
62062003231 นางสาวพัชรินทร� อินภา
62062003232 นางป9ยนุช แสนบ�อ
62062003233 นางสาวกาญจนา กลิ่นขจร
62062003234 นายธนศักด์ิ นิธิขจรกุล
62062003235 นางสาวศลีลา เครือคําปลิว
62062003236 นางสาวมินตรา ธุระวร
62062003237 ว�าที่ร�อยตรีโอบกิจ คณารีย�
62062003238 นางสาวอริยาภรณ� พรมมา
62062003239 นายนพดล ป9งเมือง
62062003240 นางรัตติกร ศรีคํา
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62062003241 นายมโนรมย� ประทุมมา
62062003242 นายจักรนรินทร� ดุมวัน
62062003243 นางสาวกานต�สิรี เตวี
62062003244 นายกฤษดา เกิดงาม
62062003245 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกฤษยาภรณ� คําเพราะ
62062003246 นางสาวอลิสา พรมสาย
62062003247 นางสาวกานต�พิชชา เตYจEะนัง
62062003248 นายสุรชาติ บ�าลาน
62062003249 นางสาวพรสวรรค� แก�วใจมา
62062003250 นายวโรดม เหมืองชายมูล
62062003251 นายอนันตศักด์ิ ทองดี
62062003252 นางกัญญ�ชลิดา คุณาบุญทวี
62062003253 นางสาวสุวภัทร ราชตัน
62062003254 นายคมสัน ใจจา
62062003255 นายศิริภพ นุชนิยม
62062003256 นายทัตพงศ� ฝKWนอุตมะ
62062003257 นางสาววิมลนุช เสมอคํา
62062003258 นางสาวเกศริน สุพินชมภู
62062003259 นางสาวจีราภรณ� บุญรัง
62062003260 นางสาวธัญพิชชา คําเจริญ
62062003261 นางสาววิลาพร พรมราช
62062003262 นางสาวสุชาดา คําสอน
62062003263 นางสาวสุดารัตน� ป9นสว�าง
62062003264 นางสาวพรนภา วงค�ไชย
62062003265 นายนรงค�ฤทธ์ิ บ�านสระ
62062003266 นางสาวนิษฐิดา ต๊ิบมา
62062003267 นางสาวกฤษติยาภรณ� กองแก�ว
62062003268 นางสาวภัทรพร หล�ามาทราย
62062003269 นายอดิศักด์ิ โลนันท�
62062003270 นางสาวปรีญารัตน� สุภาษิต
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62062003271 นางสาวธัญญาพันธ� พาเคน
62062003272 นายสุทธิพงษ� ดงรักษ�
62062003273 นางสาวอัจจิมา สิงห�แก�ว
62062003274 นายณัฐกร อ�อนศรี
62062003275 นางสาวพสิกา ชื่นสม
62062003276 นายวิศววิท ภิมาลย�
62062003277 นายภรัณยู ปKนเจริญ
62062003278 นางสาวรุจิรา มหัสพันธ�
62062003279 นางสาวจารุวรรณ คําแดง
62062003280 นายสิทธินนท� ปะวัลละ
62062003281 นายจักรพันธ� อุปาระ
62062003282 นายอรรถพล ขัดสมภาร
62062003283 นางสาวรสริน ขัติแสง
62062003284 นางสาวฉันทนา ขันพล
62062003285 นางสาวอรวรรณ อาวรณ�
62062003286 นางพิมพร คําบุญเรือง
62062003287 นางสาวกฤติยาภรณ� เรือนต้ือ
62062003288 นายพิเชษฐ� สายเขียว
62062003289 นางสาวณัฐกานต� มะโนป9ง
62062003290 นางสาวกชพรรณ ตาวิยะ
62062003291 นายสมชาย ป9นใจกุล
62062003292 นายธีระพงษ� หมุดเชื้อ
62062003293 นางสาวพัชรี อุตมา
62062003294 นายภานุวัฒน� วงค�เจริญ
62062003295 นางสาวศศิธร คําใส
62062003296 นางสาวกุลณัฐ สมุทรจักร
62062003297 นางสาวผกาวัลย� สายเครือมอย
62062003298 นางสาวณัฐชวัล วังเวียง
62062003299 นายวีรภัทร เชื้อเจ็ดตน
62062003300 นางสาวพิมภกา จิตรแจ�ง
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62062003301 นายปภินวิทย� ฝKWนมณีวรรณ�
62062003302 นางสาวเดือนฉาย ถานันดร�
62062003303 นางสาวพิมวดี นาเมือง
62062003304 นายศุภฤกษ� พรหมนูน
62062003305 นายกิตปกรณ� อุEตชัยวงค�
62062003306 นายรัตนศักด์ิ ตะกูลแก�ว
62062003307 นายสุธิน ทายะรินทร�
62062003308 นายปณิศการ พรมมาลา
62062003309 นายโชคชัย มูลน�อย
62062003310 นายธนวัฒน� เหมืองจา
62062003311 นายสิทธิพล สิริวาณิชอุดม
62062003312 นายปรัชญา วงศ�สุรินทร�
62062003313 นายเอกกวี กาวินันท�
62062003314 นางสาวชุลี อมรใฝPเย่ือใย
62062003315 นางสาววันนิดา เตมียะ
62062003316 นางสาววรางรัตน� สุใจ
62062003317 นางสาวนิตย�รดี อินแสนตEะ
62062003318 นายศิริชัย ใจอะทะ
62062003319 นางสาวสุพิณญา กันทากาศ
62062003320 นางสาวอมิตตา เครื่องชัย
62062003321 นางสาวขวัญใจ อบเชย
62062003322 นางกัญญาภัค ใจชิด
62062003323 นางสาวขนิษฐา จันทิวงค�
62062003324 นางสาวเกศวดี จุไรภัทร
62062003325 นางสาวอาภารัศม์ิ ปภาอนันต�วัฒน�
62062003326 นางสาวจิรภัทร� ปาลี
62062003327 นางศิริพร อุตตะมะ
62062003328 นางสาวจิราพร วงศ�วุฒิ
62062003329 นายมนตรี ใบยา
62062003330 นายเนติพงษ� อิสระบุตร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003331 นางสาวทิพย�ฐิตา กันวะนา
62062003332 นายวิทวัส ป[าเมืองมูล
62062003333 ว�าที่ร�อยตรีวัชรพงษ� ต๋ันกําเลิศ
62062003334 นางสาวศศิพิมล หล�าจู
62062003335 นางสาวสุดาทิพย� จบทั่ว
62062003336 นางสาวศิรินันท� กิติรัตน�
62062003337 นางสาววัชราภรณ� พิพัฒน�ชยากร
62062003338 นายณัฐพงศ� เทพคําใต�
62062003339 นางสาวเขมจิรา วงค�เจริญ
62062003340 นางสาววรรณวิศา ภิระปKญญา
62062003341 นางสาวพรทิพย� ศรียะ
62062003342 นายเอกภวุฒิ คําเงิน
62062003343 นางสาวปาลิตา เชยสระน�อย
62062003344 นายอดิศรณ� จ�อแก�ว
62062003345 นายอนุพงค� ติยวลีศรี
62062003346 นายณัฐพงษ� ศรีนวลคํา
62062003347 นางสาวพัชรินทร�รัตน� เกษรินทร�
62062003348 นางสาวอําไพ บุญของ
62062003349 นายสุรงค� คําแสน
62062003350 นางสาวบุญยานุช กาตา
62062003351 นางสาวชนัดดา ปากกองวัน
62062003352 นางสาวเกศรินทร� ไชยวิราช
62062003353 นางสาวรัชฎาพร บุตรแก�ว
62062003354 นางสาวปนัดดา สิทธิเดช
62062003355 นายวรวุฒิ หลักดี
62062003356 นางสาวจุรีพร ปงกาวงค�
62062003357 นายพรสยาม แจ�งสวะ
62062003358 นายกรวิทย� เข่ือนแก�ว
62062003359 นางสาวอภิญญา รัตนจินดาสกุล
62062003360 นางสาวอารีรัตน� อินถา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003361 นายฐานปราษ�กรณ� โสมชัย
62062003362 นายคุณานนท� สุภาพ
62062003363 นายณรงค� เครือสาร
62062003364 นางสาวศุภกานต� สันธิ
62062003365 นางสาวจริญญา เสาร�สาร
62062003366 นายมณูศักด์ิ บุญสืบ
62062003367 นายจารุวัฒน� เชื้อคําลือ
62062003368 นางสาวศิริภา อุปคํา
62062003369 นางสาวนภัสวรรณ เพ็ชรสวัสด์ิ
62062003370 นางสาวผกามาศ สวัสดี
62062003371 นางสาวสิริภรณ� ปากันสุข
62062003372 นางสาวอารีรัตน� ล�มเย็น
62062003373 นายรัตนพัฒน� แสงวารินทร�
62062003374 นางสาววรัญชญา มูลฟอง
62062003375 นางสาวณัฐธิดา บุญเอีย
62062003376 นายชวัลวิทย� นพมาศนิรันดร�
62062003377 นางสาวพนิดา สุวรรณบุตร
62062003378 นายพสิษฐ� ด�วงเฟ]Mอง
62062003379 นายถิรวุฒิ บุญเรือง
62062003380 นางสาวประไพศรี เชียงแขก
62062003381 นางสาวพิมลวรรณ สายฟู
62062003382 นายธนัท ปุญญมัย
62062003383 นายกิตติคุณ กุลวงค�
62062003384 นายสมชาย กYาถ�วย
62062003385 นางสาวธัญญาทิพย� ชุ�มใจ
62062003386 นางสาวศิรินทรา สมศรี
62062003387 นางสาวอมรรัตน� กาวีเป9ป
62062003388 นางสาวกมลลักษณ� พรมปK^น
62062003389 นางสาวศดานันท� เสาร�แก�ว
62062003390 นางสาวกันติยา แก�วคําปา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003391 นางสาวพิมนภา อ�อนตEะไคร�
62062003392 นางสาวเสาวนีย� นวศิริคุณ
62062003393 นายกิตติศักด์ิ นากลาง
62062003394 นางสาวิตรี ตายัน
62062003395 นายสุทธิพงษ� ทองสุข
62062003396 นางสาวจาริยา บุญเลิศ
62062003397 นายจตุพล แปงสี
62062003398 นางสาวพรรณนิภา โกษาธิป
62062003399 นายอนุพงศ� วงค�ฝKWน
62062003400 นายธรรมรัตน� มะโนเรือง
62062003401 นางปริศนา ใจตา
62062003402 นางสาวจิรัชญา สินใจ
62062003403 นางสาวสุพรรณี ไพรแก�วมณี
62062003404 นางสาวกุลิสรา ศุภนารถ
62062003405 นางสาวจุฬามณี ทองชา
62062003406 นางสาวพัชราภรณ� แก�วผล
62062003407 นางสาวอารีรักษ� ศรีเข่ือนแก�ว
62062003408 นายบรรจง ย�อลึ
62062003409 นางสาวธิดารัตน� จําศิล
62062003410 นางพิมพรรณ ชัยน�อย
62062003411 นายป9ยะพงศ� วิญญายอง
62062003412 นางสาวจิราพร วงศ�สุริยะ
62062003413 นายธนวัฒน� วิโรจน�รัตโนดม
62062003414 นางสาวธนิตศา มียันต�
62062003415 นายทินกร ขจรศรี
62062003416 นางสาววิลาวัณย� ใจแพทย�
62062003417 นางสาวศิวภรณ� รุ�งสว�าง
62062003418 นางสาวภรณ�ทิพย� น�อยงาม
62062003419 นายประกฤษฎ์ิ แก�วป9ง
62062003420 นางสาวฐิตาภรณ� บุญพรหม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003421 นางสาวอรทัย ไชยกอง
62062003422 นายธารินทร� เมฆิน
62062003423 นางสาวกรรณิการ� อ�านตา
62062003424 นางสาวกรกมล ตุ�ยกาศ
62062003425 นางสาวพัชราพร จอมคํา
62062003426 นางสาวปNอมเพชร เอวะบุญ
62062003427 นางสาวนฤนาถ สุขศรี
62062003428 นางสาวเบญจรินทร� ใจวงค�
62062003429 นางสาวอารียา คํามา
62062003430 นายสุขุมพันธ� อุปนันท�
62062003431 นายปKทวี ฉัตรมณี
62062003432 นางสาวอัครมณี พุทธิกุล
62062003433 นายวัชระพงศ� จันทร�ธง
62062003434 นายภัทรพล เข่ือนแก�ว
62062003435 นางสาวจิรัญญ�นันท� จิตตะทัศน�
62062003436 นางลาวัณย� เมธีวุฒิสกุล
62062003437 นางสาวอภิญญา ปKญโญ
62062003438 นางสาวธิดาภรณ� สายเทพ
62062003439 นายวรชัย จักรทอง
62062003440 นางสาวจุฑารัตน� วงค�แพทย�
62062003441 นางสาวสุรีย�รัตน� กันต๊ิบ
62062003442 นางสาวสุภาภรณ� หลวงพันเทา
62062003443 นางสาวจิราภรณ� เมฆสุวรรณ
62062003444 นางสาวสุทธิดา ท�าวการ
62062003445 นายสมบัติ สุภารัตน�
62062003446 นางสาวมาลิสา ชัยศักด์ิ
62062003447 นางสาววิไลวรรณ ปุXดภาษี
62062003448 นายวีรภัทร ทาแกง
62062003449 นางสาวอนัญชนา พันธุ�แก�ว
62062003450 นายธีรวัฒน� จอมนงค�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003451 นายคมสันต� ตาใฝ
62062003452 นางสาวขนิษฐา ปาโกวงค�
62062003453 นางสาวศีดา จรรยาสกุลผล
62062003454 นางสาวธีรภา จําปาเลิศ
62062003455 นายวชิระ เลิศพรกุลรัตน�
62062003456 นางสาวศุภธิดา กาแสน
62062003457 นายทรงพล สุขกาย
62062003458 นายแสนศักด์ิ ปูPคํา
62062003459 นายกฤษณ� งานดี
62062003460 นายบดีศร พ่ึงสุข
62062003461 นายอเนชา ล้ําเลิศ
62062003462 ว�าที่รตหญิงอรณี ปานบัวคํา
62062003463 นางสาวเสาวดี ม�านฟNาสีคราม
62062003464 นายวัลลภ ใหม�วงค�
62062003465 นางสาวทวีพร คําสม
62062003466 นายกรเมต ธรรมวรรณ
62062003467 นายสุบิน ทองประไพ
62062003468 นางสาวอังคณา รัตตะนัง
62062003469 นางสาววิภารินทร� ธิติสกุล
62062003470 นางสาวจีรวรรณ ช�างเหล็ก
62062003471 นางสาวประกายกาญต� วงศ�เรือน
62062003472 นางจารุณีย� กองตองกาย
62062003473 นายกฤษณะ ดวงพันธ�
62062003474 นางสาวศศิวิมล อินทชาติ
62062003475 นางสาวพิมพ�ลภัส แผ�นคํา
62062003476 นางสาวบุศราลักษณ� ปาลี
62062003477 นายศรราม อินเทพ
62062003478 นายจิรายุ ศิริสวัสด์ิ
62062003479 นางสาวมะลิ มงคลวุฒิกร
62062003480 นายดนัย ชัยพิตร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003481 นายภาคภูมิ สิทธิชุม
62062003482 นางสาวมนฑริกา แก�วสีงาม
62062003483 นางสาวอภิญญา สาริกานนท�
62062003484 นางสาวทิพย�สุดา อุตส�าห�
62062003485 นายโชค มูลประการ
62062003486 นางสาวฐิติภรณ� ไชยวงค�
62062003487 นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน�
62062003488 นางสาวกมลชนก คงขันธ�
62062003489 นายชวินโรจน� กิจเรืองโชติ
62062003490 นางสาวณัฐฤทัย อ�นแดง
62062003491 นายกิติพงค� มะโนหาญ
62062003492 นางสาวนุชจรีย� สังวาลย�
62062003493 นางสาวรวิษฎา คําปKน
62062003494 นางสาวเปมิกา ราชณประดิฐ
62062003495 นายณัฐพงค� ไชยบุญทา
62062003496 นายอิทธิพัทธ� อุทัย
62062003497 นายจักรภัทร เพ่ิมพูล
62062003498 นางสาวธัญญลักษณ� กวางร�อง
62062003499 นางสาวภัทรียา อุปถัมภ�
62062003500 นางสาววรรณภา ทองทวี
62062003501 นางสาวจิราพร เชิงงาม
62062003502 นายสมเกียรติ ธรรมนันท�
62062003503 นายนพคุณ แก�วบุญเรือง
62062003504 นายวิษณุ ตามล
62062003505 นายณัฐพล ทองชนะ
62062003506 นางสาวชลิตา ชุ�มวงค�
62062003507 นางสาวอินทุอร สิทธิดง
62062003508 นายอรรณพ ไสวครบุรี
62062003509 นายทินวัฒน� สุกรคามกุล
62062003510 นางสาวแรมใจ ขันคํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003511 นางสาวศุภวรรณ เด�นพล
62062003512 นางสาวรัตนาวลี อุดใจ
62062003513 นายสุรศักด์ิ จันทร�เมือง
62062003514 นางสาวอนุสรา ปPาดอน
62062003515 นางสาวรุ�งนภา จันทร�ตา
62062003516 นางสาวกัลย�สุดา ทาเมืองแก�ว
62062003517 ว�าที่รตกรภพ วงค�แก�ว
62062003518 นางสาวจิราพร คําก�อน
62062003519 นางสาวสุพัตรา ไชยสิงห�
62062003520 นางสาวสุภชาดา กันใจ
62062003521 นางสาววิไลวรรณ เพชรจํานงค�
62062003522 นายปรัชญา ไชยญาเปJง
62062003523 นายพงศกร หงษ�คํา
62062003524 นางจิณณ�ชญา ขีรี
62062003525 นายอภิชาติ มหาวรรณ
62062003526 นายสิรวิชย� พร�อมเพ่ิมพูน
62062003527 นางสาวนฤมล ปKญญาวุฒิ
62062003528 นางสาวกรรณิการ� หม�องหล�า
62062003529 นายประยูร ปางโชติ
62062003530 นางนัทธ�หทัย คงม่ัน
62062003531 นางสาวปฏิณญา ตาสืบ
62062003532 นางสาวธันย�ชนก ขัดสี
62062003533 นางสาวพัชรินทร� ป9นทรายมูล
62062003534 ว�าที่ร�อยตรีวิทวัส เทพศิริ
62062003535 นางสาวอรพรรณ คําสะเรียง
62062003536 นายมนัส แสนคํา
62062003537 นายปภังกร เตชนันต�
62062003538 นางสาวภัทราภรณ� เปLWยหล�า
62062003539 นางสาวพัชรา กาวี
62062003540 นางสาวรัตติกาล ตาระกYา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003541 นายเจษฎา ใจมา
62062003542 นายสันติวรยุทธ เสนสอน
62062003543 นางสาวรัตติยากร พักแพง
62062003544 นายวุฒิชัย เมทาคํา
62062003545 นางสาวพัชธานพร แก�วรากมุข
62062003546 นางสาวจุฑารัตน� แก�วเครือคํา
62062003547 นางสาวรัชฎาพร อึกโทEะ
62062003548 นางสาวธนานันทน� ปKญญาดี
62062003549 นายณัฐพงศ� อินทะปKญโญ
62062003550 นายภานุวัฒน� หมูคํา
62062003551 นางสาวสุภาพ ศรีพรรณ�
62062003552 นางมะนิดา ราศรีสําราญ
62062003553 นางสาวบงกช ภู�สวาสด์ิ
62062003554 นางสาวชนากานต� จันทะราช
62062003555 นางสาวฐิติยา มาชื่น
62062003556 สิบเอกนัฏฐพล ภักดี
62062003557 นางราตรี เวชกิจ
62062003558 นางสาววริศรา นวลกา
62062003559 นายธนากรณ� สินเปLยง
62062003560 นายสันติ ศุภชัยสกุล
62062003561 นางสาวภัณฑิลา วิภาษา
62062003562 นายธนากร วังสาร
62062003563 นายเกียรติศักด์ิ สุขแสน
62062003564 นายณัฐพงศ� พานธงรักษ�
62062003565 นางสาวณัฐตินันท� ปะละน�าน
62062003566 นางสาวกฤตยา วงค�ใจฟอง
62062003567 นางรัชดาภรณ� ตันนา
62062003568 นางสาวชฎาพร แสนวิชัย
62062003569 นายอนุพงศ� ปK^นจา
62062003570 นายทัศนะ ชุ�มเย็น
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003571 นายทวีกานต� ง้ิวเหล็ก
62062003572 นางสาวประภัสสร แสนปรน
62062003573 นายจิรายุ ใจงาม
62062003574 นายณัฐดนัย สมใจ
62062003575 นางสาวเสาวรักษ� ชัยอุปละ
62062003576 นางสาวกาญจนา วงศ�นันตา
62062003577 นายทวีรักษ� จันที
62062003578 นางสาวสุดารัตน� หีบทอง
62062003579 นายอชิตพล เกตุเผือก
62062003580 นายวราวุธ พงษ�ทองหล�อ
62062003581 นางสาวจิรามล วงค�หล�า
62062003582 นางสาวนภัสสร วงค�หาญ
62062003583 นายสุพนธ� เทพหมี
62062003584 นายคมกริช คําอินตEะ
62062003585 นายวุฒิบูรณ� ล่ําสวย
62062003586 นายพงศ�ศักด์ิ ชัยชนันต�
62062003587 นางสาวมัสรินทร� ใจบุญทา
62062003588 นายกฤษดากร คนธสิงห�
62062003589 นายสมเจตน� วงค�จันทร�
62062003590 นายชานุเดช อิสาร
62062003591 นางสาวธัญญารัตน� สุริยะมงคล
62062003592 นายสถาพร จันตาอินทร�
62062003593 นายป9ยะพงศ� ปKนสา
62062003594 นายธนดล ไชยพันธ�
62062003595 นางสาวกาญจนา อิ่นคํา
62062003596 นางวีรินรดา รังกาใจ
62062003597 นายเสกข� สุรินทร�คํา
62062003598 นายศุภกานต� สิทธิขันแก�ว
62062003599 นางสาวอรอนงค� จําพุฒ
62062003600 นายธนาศักด์ิ มะโนหาญ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003601 นายณัฐวัฒน� กรรณิกา
62062003602 นางสาวปนัดดา อุทธาเครือ
62062003603 นางสาววิรดา คําเรือน
62062003604 นายพรภวิษย� ตาจุมปา
62062003605 นายกฤษมงคล มีเจริญ
62062003606 นางสาวอภิณห�พร จักรสมศักด์ิ
62062003607 นางสาวภัคจิรา ทานุการ
62062003608 นายธีรสิทธุ� วิภาคีรี
62062003609 นางสาวศุลีพรรณ อุนจะนํา
62062003610 นายศุภรัตน� หน�อแก�ว
62062003611 นายกฤษดา คําตาเทพ
62062003612 นายพิชยา แสนมูลแจ�ม
62062003613 นายณัฐชัย สละม�วง
62062003614 นางสาวณัฎฐ�พิมล เปLยงเรือน
62062003615 นางสาวสกาวรัตน� ฟูอ�าย
62062003616 นางสาวญาณิศา ไชยแขม
62062003617 นางสาวจิณณ�ณิชา แทนสา
62062003618 นางสาวชนินาถ ตาจิน
62062003619 นายญัตติพงษ� แข็งแรง
62062003620 นายพิษณุพงศ� วันจันทร�
62062003621 นายอิศเรศ เมืองคําบุตร
62062003622 นางสาวพรพิชชา ผดุงเชื้อ
62062003623 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ
62062003624 นางสาวศิรินยา ตันเขียว
62062003625 นางสาวรัตนาภรณ� คําปXอก
62062003626 นายภาคภูมิ บุญมา
62062003627 นางสาวยุวดี ทองนวล
62062003628 นายทัศนัย ถาอินทร�
62062003629 นายอดุลย� คงสร�างสรร
62062003630 นางสาวกรรณิการ� เตชะกัน
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62062003631 นายกิติพงษ� เทพปKนติ
62062003632 นางสาวจิตสุภา พัทธยากุล
62062003633 นายคธากร คะดาษ
62062003634 นายอัครพล ประสงค�ทรัพย�
62062003635 นายณัฐพงษ� นันทขัน
62062003636 นางสาวอรพรรณ ปKนปวง
62062003637 นายเขตโสภณ ยืนน�อย
62062003638 นางสาวอรอนงค� สมบูรณ�
62062003639 นางสาวนภสร คําแดง
62062003640 นางสาวศิริลักษณ� ไชยราช
62062003641 นางสาวจีราวรรณ พ่ึงสุข
62062003642 นางสาวจันทร�จิรา เปJนเอก
62062003643 นายอภิสิทธ์ิ ณะรศ
62062003644 นางสาวกมลวรรณ อุ�นคํามี
62062003645 นางสาวรุ�งทิวา อินทนนท�
62062003646 นายธีระ อุ�นกาศ
62062003647 นางสาวสุดารัตน� ชมภูน�อย
62062003648 นางสาวสุทธิพร บุญลือ
62062003649 นางสาวจารุภรณ� ขันทะ
62062003650 นางสาวพัชรินทร� เพชรรัตน�
62062003651 นางสาวศรีไพร วรรณห�วย
62062003652 นางสาวศิรินภา กันทะวิชา
62062003653 นายพิพัฒน� ทิเก�ง
62062003654 นายจักรกริช อายะชู
62062003655 นางสาวเกศินี อุดแจ�ม
62062003656 นางสาวธัญชนก ไวสะอาด
62062003657 นายอนุชา ขัดแข็งแรง
62062003658 นายศิระ ภูมิภักด์ิ
62062003659 นายชวัลวิทย� จันตา
62062003660 นางสาวพรธิญาณี มะโนแสน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062003661 นายทรัพย�สยาม ทิศหล�า
62062003662 นางสาวสุทธินันท� พานธงรักษ�
62062003663 นางสาวธีรรัตน� ปริพันธุ�วงศ�กุล
62062003664 นางสาวพัสชนันท� ยอดไชย
62062003665 นางสาวฟารีดา ราชา
62062003666 นายณัฐชนน บุญยรักษ�
62062003667 นางสาวธิดารัตน� วงค�สิงห�แก�ว
62062003668 นายบัญชา มณีแก�ว
62062003669 นางสาวปรารถนา เหลืองทอง
62062003670 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกีฬาพร ฟองจันทร�
62062003671 ว�าที่ร�อยตรีอรรถพล แสนหมุด
62062003672 นางสาวรวีวรรณ พานิชเจริญกิจ
62062003673 นายก�องพยัคฆ� กาวิละ
62062003674 นางสาวจิระนันท� ปรีดี
62062003675 นายพัทธรพงษ� มหาวรรณ�
62062003676 นายอภิสิทธ์ิ ก่ิงก�าน
62062003677 นางรุจจิรดา ตาแว�น
62062003678 นางสาวศรีอรุณ ม่ิงมรกต
62062003679 นายทัชชกร ยานะดี
62062003680 นางสาวภูวรัตน� เข็มแก�ว
62062003681 นางสาวสุพิชฌาย� มูลเมือง
62062003682 นางสาวสุนิศา ณรงค�การ
62062003683 นางสาวดารุณี หวังกลีบกลาง
62062003684 นางสาวเกศรินทร� แก�วอยู�
62062003685 นางสาววารุณี ติสันโต
62062003686 นายศุภกานต� ใจวิงวอน
62062003687 นายมนตรี ไชยสลี
62062003688 นายที่รัก แทนฟKก
62062003689 นายศุภกร แสงสวัสด์ิ
62062003690 นายภิญโญ มีศรี
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62062003691 นายณฐกร อุบล
62062003692 นางสาวจามจุรีย� จุมพิต
62062003693 นายอภิวัฒน� อรุณกาล
62062003694 นางสาวอธิชา วรรณประเวศ
62062003695 นางสาวสร�อยฟNา รัศมีไพร
62062003696 นางวรนันท� จันทร�รัตนสิริ
62062003697 นางสาวอรินรัตน� ใจจิตแจ�ม
62062003698 นายสิทธา พัฒนาผาเจริญ
62062003699 นายพงษ�วิสุทธ์ิ เจริญศรี
62062003700 นายศราวุธ ยอดสีลา
62062003701 นางสาวพรสวรรค� จันจ�อ
62062003702 นางสาวอังคณา ขันทะ
62062003703 นางสาวชนัญญา เกษไชย
62062003704 นายอารุณ ป9นใจ
62062003705 นายเศวตสุนทร ชินะกุล
62062003706 นางสาวช�อผกา กันมะโณ
62062003707 นายนพคุณ เงินจันทร�
62062003708 นายรัชพล เรือนเครือ
62062003709 นางสาววรัญญา วรุฬห�ธนกิจ
62062003710 นายณฤทธ์ิ ครองจริง
62062003711 นายณัฐพงษ� ปงธิยา
62062003712 นายคเชนทร� เภตรา
62062003713 นางสาวปKทมาวรรณ กันธิยะ
62062003714 นางสาวศิริลักษณ� แสนสักหาญ
62062003715 นางสาวประทุมพร เครือสุวรรณ
62062003716 นางสาวจริญญา ชุมศรี
62062003717 นางสาวกิตติญาภรณ� วงศ�เกY
62062003718 นางสาวยุพารัตน� กอฝKWน
62062003719 นายศรัณภัทร แลสันกลาง
62062003720 นางสาวธาดารัตน� คํามา
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62062003721 นางสาวกัญญารัตน� ใจยาว
62062003722 นางสาวรินทร�ดา มาลาสาย
62062003723 นางสาวนัยนา เกตุคํา
62062003724 นางสาวสุภาพร เนตรคมคาย
62062003725 นางสาววาทินี ศรีคํา
62062003726 นายธนกร นิลมล
62062003727 นางสาวรัชฎาพร วงค�ต๊ิบ
62062003728 นางสาวจรัญญา ลําน�อย
62062003729 นายณัฐพงศ� ปูเรือน
62062003730 นางสาวแสงเดือน หน�อยศ
62062003731 นายพูนศักด์ิ อัครศิระกุล
62062003732 นางสาวอภัสนันต� ปKนจุติ
62062003733 นายตนัยวิชญ� ประภาวริศพงศ�
62062003734 นางสาวจารุวรรณ จันทะวงค�
62062003735 นางสาววิภาดา นิ่มละมูล
62062003736 นางสาวพรสุดา แก�วอาทะ
62062003737 นายณัฐภัทร สุภาวรักษ�
62062003738 นายมนุญ ปK^นปาละ
62062003739 นายธีระพงศ� ธงศรี
62062003740 นางสาวนัทธมน สุริยพรม
62062003741 นายอนุรักษ� แสงบุญ
62062003742 นายวีราทร วงศ�ใหญ�
62062003743 นางสาวสุมลยา คูหา
62062003744 นางสาวสิริยากร สายทอง
62062003745 นางสาววราพร ตุ�มปามา
62062003746 นายนพพล บุตรชุมแสง
62062003747 นายศุภกร มณีรัตน�
62062003748 นายทรงวุฒิ ยอดอินตEะ
62062003749 นางสาวกรรณิการ� ใจยา
62062003750 นายสหปภพ เมืองปK^น
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62062003751 นายรดิศ มะโนราช
62062003752 นายภาณุพงษ� เย็นจิตร
62062003753 นางสาวอภิชญา ชอบธรรม
62062003754 นางสาวดวงเดือน บุตรวงศ�
62062003755 นางจันทนา ครุฑคํา
62062003756 นางสาวดวงหทัย จันทะปKน
62062003757 นายอเนชา ตาโน
62062003758 นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย
62062003759 นางสาววิสุดา ห�วยลึก
62062003760 นางจิราพร จันทะวงศ�
62062003761 นางสาวพรพิมล บุญทะวงษ�
62062003762 นายกฤษณพงษ� วงษ�แก�ว
62062003763 นางสาววราภรณ� ป9งผล
62062003764 นางสาวพรศิริ มูลปะละ
62062003765 นางสาวทิพปภา แซ�วะ
62062003766 นางสาวเจนจิรา มโนชัย
62062003767 นางสาวคณิศร รัตนพงษ�
62062003768 นางสาวสนธยา ใจเปJง
62062003769 นางสาวณัฐกานต� ทะขัติ
62062003770 นายก�องกิดากร ปุกคํา
62062003771 นางสาวดาราวลี ตะริโย
62062003772 นายทิติวา นันไชย
62062003773 นายณัฐพล ชูอาทิตย�
62062003774 นายชินดนัย เปJงบุญมา
62062003775 นางสาวป9ยะดา เปLWยตัน
62062003776 นายกฤตภัค ชัยม�วง
62062003777 นางสาวเบญจพรรณ แก�วตาบุศย�
62062003778 นายนฤเบศ ศรีใจวงค�
62062003779 นางสาวจันทรา มาลามณีรัตน�
62062003780 นางอัญธิกา ลมลื่น
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62062003781 นางสาวกรวิการ� อินปKญญา
62062003782 นายสมชาย อินทร�ประสิทธ์ิ
62062003783 นายภาณุพงศ� นิโลบล
62062003784 นางสาวมิญช�ณิชา ขันธะจิต
62062003785 นางสาวทัศนีย� เครือดวงคํา
62062003786 นางสาวณัฐกาญจน� ผ�องฉวี
62062003787 นางสาวศิโรรัตน� ศรลัมพ�
62062003788 นางสาวศศิประภา ร�วมวงษ�
62062003789 นางธิดาพร สุริยะชัยพันธ�
62062003790 นายเทพกรณ� มอยปKญญา
62062003791 นางสาวชฎาภา สุภาธง
62062003792 นายณัฐสิทธ์ิ พันธุ�จันทร�ดี
62062003793 นายอิทธิพล จําเดิม
62062003794 นางสาวนิษฐิดา การินวงค�
62062003795 นางสาวครินรัตน� โลแก�ว
62062003796 นางสาวทฤฒมน เข็มทอง
62062003797 นายจิรภัทร ทะสุใจ
62062003798 นายรุ�งทรัพย� ต�องสู�
62062003799 นางสาววัลย�วลี มีทอง
62062003800 นายอภิปKญญาเดช ฉันทะ
62062003801 นายนพพล พันธุศรี
62062003802 นายคงยุทธ ฝ`กหัด
62062003803 นางสาววัชรี อภิวงศ�งาม
62062003804 นายมานพ อินนันชัย
62062003805 นางสาวกฤติยาภรณ� อินทร�เงิน
62062003806 นางอภิญญา นางาม
62062003807 นายภัทรภณ ปKญญาขัน
62062003808 นางสาวเณศรา จะวะนะ
62062003809 นายยศวัฒน� วุฒิพิศาลพงษ�
62062003810 นายวีระพงษ� พงษ�เพรียวพันธ�
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62062003811 นางสาวพรนัชชา ศรีวงค�
62062003812 นายศุภกิจ พงค�ตุ�ย
62062003813 นายพรสุริยะ เครือวงค�
62062003814 นางสาวเสาวลักษณ� มีมาก
62062003815 นายอนุชิต แสงประสิทธ์ิ
62062003816 นางสาวธิดารัตน� แก�วกEอ
62062003817 นายจิรเดช ษมาจิตราษฎร
62062003818 นายณัฐพล แสนใส
62062003819 นายเอกราช อิ่มสงวน
62062003820 นางสาวรวิสรา ขันธะ
62062003821 นางสาวกัญญารัตน� สําราญพงษ�
62062003822 นายวุฒิวงค� พงค�ไฝ
62062003823 นางสาวเสาวณีย� ศรีจําปา
62062003824 นางสาวมยุรฉัตร� เตจEะสา
62062003825 นางสาวเกษราภรณ� เป9ดช�อง
62062003826 นายฟาฮัด อร�ามวงค�
62062003827 นางสาววรดา ตEะสิทธ์ิ
62062003828 นายสรศักด์ิ การินทร�
62062003829 นายกฤษดา สมพมิตร
62062003830 นายมงคล ชมเพ่ือน
62062003831 นางสาวปาณิสรา สีดารักษ�
62062003832 นางสาวโยธิวา กันแก�ว
62062003833 นางสาวชฎาพร วังอุทัย
62062003834 นายเกรียงไกร ปรีดีวงศ�
62062003835 นางสาวณหทัย สายสม
62062003836 นางสาวภาคินี โยธา
62062003837 นายชัยณรงค� ฟองเลา
62062003838 นางสาวกอบกุล วงศ�กระเหรี่ยง
62062003839 นางสาวประทุมพร คําเครือ
62062003840 นางสุพรรณการ สุวรรณ
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62062003841 นางอัญชนา พูลสวัสด์ิ
62062003842 นางสาวอัมพร เมาสาย
62062003843 นายกาญจนเศรษฐ� มณีขัติ
62062003844 นายประดิษฐ� ม่ันเหมาะ
62062003845 นายสุริยะ องค�เผ�
62062003846 นางสาวพรสวรรค� ปุยะติ
62062003847 นางผ�องพรรณ ชัยวรรณา
62062003848 นายบดินทร� ดวงหาญ
62062003849 นางสาวขวัญเรือน ดวงแสงศรี
62062003850 นางสาวอาริยา ยังเจริญ
62062003851 นางสาวจินตนา มูลเมือง
62062003852 นางสาวอรปรียา ไชยา
62062003853 นางสาวสิราลักษณ� เขียนนา
62062003854 นางสาวอรณี แก�วชัยยา
62062003855 นายพิสุทธ์ิ พรหมสนธิ
62062003856 นายธนกฤต ถาตา
62062003857 นางสาวสุทธิณี สุขศิริ
62062003858 นายณัฐวุฒิ ไชยชนะ
62062003859 นางสาวศิริภาวรรณ เข่ือนมณี
62062003860 นางสาวณัฐธิญา รักทุ�งรวงทอง
62062003861 นางปวีณา อิ่นอ�าย
62062003862 นางสาวธันย�ชนก อินนะใจ
62062003863 นางสาวอนัญญา สวัสดี
62062003864 นายวิทวัส สิทธา 
62062003865 นางสาวมณีมณฑ� แก�วกYอง
62062003866 นางสาวอังคณา มาป9นตา
62062003867 นายยุทธนา งานดี
62062003868 นางสาวพณิดา อินตายวง
62062003869 นางสาวอวยพร บุญฤทธ์ิ
62062003870 นางธัญลักษณ� ชินเทพ
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62062003871 นางสาวมนทิรา เมืองอินทร�
62062003872 นางสาวกฤติกา เย็นสุหัส
62062003873 นายณัฐพล หารจริง
62062003874 นางสาวรัตนา ปะละจันทร�
62062003875 นายชาญชัย ทองคําเขียว
62062003876 นายเกียรติศักด์ิ คําแดง
62062003877 นางสาววนัชพร คําชุม
62062003878 นางสาวกัณฐิกา นาคสกุล
62062003879 นายเจษฎา กYาเมืองลือ
62062003880 นายพัทธพล มณีวงศ�
62062003881 นางสาวยลดา ศรีวงศ�
62062003882 นางสาวญาสุมินทร� จํารัส
62062003883 นายธวัชชัย คําลือ
62062003884 นายพิสิทธ์ิ พูดคร�อง
62062003885 นางสาวนภัฐชนกห� สบผา
62062003886 นางสาวพิมพ�ภรัณย� วงค�ตา
62062003887 นางสาววาสนา บางออน
62062003888 นายอิสระพันธุ� วิรัตนชัยวรรณ
62062003889 นายนิธิชัย มาโน
62062003890 นายปริญญา ปKญโญทอง
62062003891 นางสาวปพิญชญา ทาโน
62062003892 นางสาวอรพิน เนตรยอง
62062003893 นายวีรวัฒน� อินอ�น
62062003894 นางสาวกรวิกา พิลาแก�ว
62062003895 นายจักรกฤษณ� เข่ือนล�อม
62062003896 นายคมชาญ คําคง
62062003897 นางสาวพัชรินทร� สุขแก�ว
62062003898 นายวีรวัฒน� หัตถกา
62062003899 นายศตวรรษ ชื่นเมือง
62062003900 นางสาวณัฐมล บุญเลิศ
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62062003901 นายอภิชาติ คําลาพิษ
62062003902 นางสาวกัญญารัตน� จ่ันจีน
62062003903 นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน�
62062003904 นายธนากร แต�คํา
62062003905 นายชาญวิทย� จันสุป9น
62062003906 นางสาวอรพิน มณีสาร
62062003907 นายชุติพนธ� แสนพรม
62062003908 นายชุติพงศ� บุญชู
62062003909 นางสาวลภณพร แก�วสระแสน
62062003910 นางสาวป9ยะนุช สาพิกุล
62062003911 นางสาวอภิชญา ใยวัน
62062003912 นายอําพล ดาวันดี
62062003913 นางสาวพชรพรรณ ทาฤทธ์ิ
62062003914 นางสาวทิวาภรณ� ทองเปNา
62062003915 นายกานต�รวี จันทรสมบัติ
62062003916 นายยุทธชัย สมใจ
62062003917 นางสาวอโรชา เต็มกันทา
62062003918 นางสาวจอมสุรางค� เขียวเพย
62062003919 นางอัจฉรา ชีวภัทรภิญโญ
62062003920 นายกฤษฎ์ิ จงถาวรพิทักษ�
62062003921 นางสาวชลทิพย� ซิวคํา
62062003922 นางสไบ นาคพิน
62062003923 นายธนกร มณีรัตน�
62062003924 นางสาวไอลดา วังแจ�ม
62062003925 นางสาวพัชยา จงถาวรพิทักษ�
62062003926 นายรชฏ วรรณวิจิตร
62062003927 นายเฉลิมกิตต์ิ เครือจันทร�
62062003928 นายวีรภัทร ขัดแสน
62062003929 นางสาววัลลภา อวดผล
62062003930 นายกิตติศักด์ิ ต๊ิบกันเงิน
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62062003931 นางสาวเกตุเกสร ใจชุ�ม
62062003932 นางสาวกุลธิดา หมูเครือ
62062003933 นางสาวสุภาดา ไชยเจริญ
62062003934 นางสาวดวงดาว ไชยหาญ
62062003935 นางสาวนารีรัตน� สมบูรณ�
62062003936 นางสาวศรีมณี สุจรัสวิริยกุล
62062003937 นายคฤหาสน� ทีฆาวงค�
62062003938 นายวัชรพงศ� ถาโน
62062003939 นางสาวสุทัตตา ยารวง
62062003940 นางวรางคณา ปKญญาไชย
62062003941 นายวชิราวุธ หม่ันทุ�ง
62062003942 นายทับภูไชย มะราช
62062003943 นางสาวรวิสรา ภิรมย�
62062003944 นางสาวนุชวรา กาขัด
62062003945 นางณัฐกานต� แสนสุข
62062003946 นางสาวป9ยะนันท� ปวนธิ
62062003947 นางสาวกัลยา อินตEะเมา
62062003948 นายคงกริช คําสอน
62062003949 นางสาวภัทรศยา บุญทิมา
62062003950 นายรัชชุพงษ� วงศาเคน
62062003951 นางลัดดาวัลย� กันธรรม
62062003952 นางสาวมันทนา กองเกิด
62062003953 นางสาวปภัสรินทร� เอ็นเอียง
62062003954 นางสาวสุนิตา โนนันธิ
62062003955 นายนพกร จรรยาอร�ามกุล
62062003956 นางสาวหทัยกาญจน� ตันทา
62062003957 นางสาววริศรา ศรีเจริญ
62062003958 นางสาวนภสร หยกสิริลาวัณย�
62062003959 นายปฐมพงศ� กอนแก�ว
62062003960 นางสาวเฟ]Mองลัดดา ผาแดง
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62062003961 นางสาวภาณุมาส สุขทรัพย�
62062003962 นายทศพล บุญมาก
62062003963 นางสาวอคิราภ� บัวลา
62062003964 นางสาวปภัสสร พุทธิแก�ว
62062003965 นางสาวนิภาพร วงศ�เปJง
62062003966 นางสาวอรวรรณ บุญมา
62062003967 นายวายุ ป9Mนทนะ
62062003968 นางธัญรัตน� อภิวงค�
62062003969 นายดนัย กัลยา
62062003970 นางสาวศิริลักษณ� บัวอินทร�
62062003971 นางสาวจันทร�เพ็ญ แคว�นประจิม
62062003972 นายคณุวัตร พรมมี
62062003973 นายกรีฑา ขัติวงศ�
62062003974 นางสาวศุภานัน อินทิยศ
62062003975 นางสาวยุพาภรณ� แซ�กือ
62062003976 นายเกษตร นันตาสืบ
62062003977 นางสาวนริศรา รินชัย
62062003978 นายนราธร ชุมนุม
62062003979 นางสาวกมลรัตน� เพตะกร
62062003980 นายจรินทร� อะกะวงค�
62062003981 นายธรณินทร� ปาเครือ
62062003982 นายจักรกฤษ แสนยศ
62062003983 นางสาวอริสา อินทะจักร�
62062003984 นางสาวณัฐกฤตา ร�อยโทสาย
62062003985 นางสาวพรพิไลย ไชยสาร
62062003986 นางสวิตตา จ๋ีมะลิ
62062003987 นางสาวนงเยาว� ฟองสอาด
62062003988 นายวิสันต� ทาสีคํา
62062003989 นางสาวธิดาดอย ใหม�โปธิ
62062003990 นางสาวฐิติพร สําราญใจ
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62062003991 นางสาวนัฐริกา แก�วหล�า
62062003992 นายพงศ�พิชศรณ� สิงคะตา
62062003993 นายป9ยวัฒน� ทองสอาด
62062003994 นางสาวภาวินี โยธา
62062003995 นางสาวศิรินภา ม�วงโมด
62062003996 นางสาวกัลยดา ตาวะละ
62062003997 นายกิติกันต� แดงชนะ
62062003998 นายศรายุธ สุริโย
62062003999 นายกฤตยา ศรีเทศ
62062004000 นายเทพพร เตชะวงค�
62062004001 นางณัฐกฤตา งามดี
62062004002 นายอนุภาพ ทาวรรณะ
62062004003 นางสาวอาภาภรณ� วงศ�เปJง
62062004004 นายวสันต� บุดดี
62062004005 นางสาวรังสิมา แก�วมาลี
62062004006 นางสาวกมนวรรณ ประจันตะเสน
62062004007 นางสาวภิรมยา ปลาเงิน
62062004008 นายประทิน เงางาม
62062004009 นางสาวสุริยาภรณ� บุญชุม
62062004010 นายนิมิตร เครือบุญอุ�น
62062004011 นางสาวหิรัญญา ธนูน�อย
62062004012 นางสาวทัณฑิมา มิตรวงษา
62062004013 นางสาวเยาวลักษณ� จินEะ
62062004014 นางสาวนิภา คําจ่ิง
62062004015 นางปวีณา กาต๊ิบ
62062004016 นายชาตรี ไชยวงค�
62062004017 นายวราวุฒิ ยอดมูลคลี
62062004018 นายกิตตินันท� สงวนสิทธ์ิ
62062004019 นางสาวนิศารัตน� เทพบุตร
62062004020 นายคเณศ นนทวงศ�
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62062004021 นางสาวพัชรินทร� มหานิล
62062004022 นางสาวอารพร สุริยะชัย
62062004023 นายนนท�ทฤต เชื้อสะอาด
62062004024 นายจิตติ เจริญศิลปG
62062004025 นายวุฒิพล ไชยชนะ
62062004026 นางธีราพรรณ หอมพันธุ�
62062004027 นางสาววิภาภรณ� มณีสาย
62062004028 นางสาวฉัตรธิดา สง�าม่ังมูล
62062004029 นางสาวจันทร�สุดา ต๊ิบพิงค�
62062004030 นายธรรมศาสตร� กันทะสอน
62062004031 นายธนชิต กันทะวงค�
62062004032 นายวรากรณ� ต๊ิบเต็ม
62062004033 นางสาวชนินร�พร ไชยประคอง
62062004034 นายธนาวิทย� หวลอารมณ�
62062004035 นางสาวญาดา มหาเจริญศิล
62062004036 นางสาวรัญชิดา ปวงคํา
62062004037 นายวรสรณ� ดาบสีพาย
62062004038 นางสาวพุ�มพวง หยกลาภเจริญสิน
62062004039 นายอนวัช สุยะสืบ
62062004040 นางสาวฟาริดา ยะยา
62062004041 นายกิจติศักด์ิ ทากอง
62062004042 นางสาวมาริษา สังข�ทอง
62062004043 นายสุทธิชัย นามะเสน
62062004044 นางสาวจริยา คําจันทา
62062004045 นายสุธาสิน เกตวงษา
62062004046 นายสุเมธ กันจินะ
62062004047 นางสาวเกศณี เจนธารา
62062004048 นางสาวเพ็ญจมาศ เทพวรรณ�
62062004049 นางสาวอัญชลี มีทอง
62062004050 นางสาวจุฬารัตน� อติสุคนธ�
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62062004051 ว�าที่ร�อยตรีวีรยุทธ หม่ืนสม
62062004052 นายกิตติศักด์ิ แก�วเครือวงค�
62062004053 นายชวัลวิทย� น�อยยะ
62062004054 นายสุทธิพร กันทะตา
62062004055 นางสาวมัลณ�ลิกา นาคม
62062004056 นายพงษ�ศักด์ิ ปKนทะรส
62062004057 นางสาวอินทิรา ชีวิตราบรื่น
62062004058 นายสุชานนท� จําปL
62062004059 นายธัชนพงษ� สัตย�มาก
62062004060 นางสาวเมธินี ลอจาก
62062004061 นายอนาวิล พันภักดี
62062004062 นายวุฒิไกร พุทชา
62062004063 นางสาวณัฐธิดา สวนสม
62062004064 นางสาวณัชชา อุตรพงศ�
62062004065 นางสาวอรณี ใจนวล
62062004066 นางสาวฐิติพร เจริญสิงห�
62062004067 นางสาวจารุกัญญ� บุญตันทา
62062004068 นายสุรเชษฐ อุปนันท�
62062004069 นางสาวศุภัคชญา เต�าทอง
62062004070 นายชยพล กสิกิจวสุนธรา
62062004071 นายเสกสรรค� หล�านามวงค�
62062004072 นางสาวธิดา ทิพย�รัตน�มงคล
62062004073 นางสาวกัลยาณี ภูขัติหม่ืน
62062004074 นายภาณุพงศ� ขึมจันทร�
62062004075 นายศฤงคาร กันทะคํา
62062004076 นางสาวกิตติยา ยะใจม่ัน
62062004077 นายทัตพงศ� ประวัติชอบ
62062004078 นายยศสุนทร พงษ�โคกสี
62062004079 นางสาวพู�กัน แสงทอง
62062004080 นายจิระเดช สอนสุด
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62062004081 นางสาวจิรวรรณ เณรพรม
62062004082 นางสาวเกตุวรินทร� จันทวัง
62062004083 นายวสุรัตน� พุ�มศรีธร
62062004084 นายกริชบดินทร� ใจเย็น
62062004085 นางอาณัติญาณ� ศักด์ิเมธาจิรกิจ
62062004086 นายนเรศ แดงเงิน
62062004087 นางสาวกิตติยา ภาพเฉลิมพจน�
62062004088 นางสาวสายทอง ทาลาว
62062004089 นางสาวกานต�ธิดา สมกันทา
62062004090 นางสาวอรสุดา กาวิโล
62062004091 นางสาวศิวรินทร� กิติเวียง
62062004092 นางสาวศิริวรรณ หมดดี
62062004093 นางสุภาภรณ� ทิพย�ศรีบุตร
62062004094 นางสาวนิลุบล บุญแก�ว
62062004095 นายจักรพงศ� จุมปูบุญ
62062004096 นางสาวอัณณ�ชณิภา อินจินดา
62062004097 นายพิชัยยุทธ� ต้ือกันทะ
62062004098 นางสาวอริสา สมบุญ
62062004099 นายสมภพ ฤทธ์ิกําลัง
62062004100 นายเชาวลิต พิทักษ�ทศพร
62062004101 นางจารุณี ไชยคํา
62062004102 นายสุริยา ทานัน
62062004103 นางสาววรรณิศา สุริยะวงค�
62062004104 นางสาวศิริญาภรณ� ปKญญาอินทร�
62062004105 นายปาฏิหาริย� กีพงษ�
62062004106 นางสาวสุชานุช หารบุรุษ
62062004107 นางสาวนันท�นภัส คุณะดอย
62062004108 นายสรศักด์ิ บุญทา
62062004109 นางสาวสุจิตราภรณ� คนโต
62062004110 นางสาวกมลพร วัฒนภักดี
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62062004111 นายทนงศักด์ิ นันทะน�อย
62062004112 นางสาวชยาภรณ� ติใหม�
62062004113 ว�าที่รตชาตวิทย� พานะ
62062004114 นางสาววิภาดา ซอปู
62062004115 นายอนุชา สารสกูล
62062004116 นางสาวพัชรี ดีเลิศ
62062004117 นายก�องเกียรติ สมาเกตุ
62062004118 นางลักษิกา ศิริชุ�ม
62062004119 นางสาวชรินทร คําเพ็ชร
62062004120 นายดวงดี คําหน�อย
62062004121 นางสาวศศิประภา วัดน�อย
62062004122 นายพร�อมพงษ� วงค�ซ�อน
62062004123 นายธีรชัย เชียงบุญ
62062004124 นายสุรจิต จันทาพูน
62062004125 นางสาวณภัทสนันท� เข็มกุล
62062004126 นางสาวกัญญณัช งอกอ�อน
62062004127 นางสุคนธา ดอนมูล
62062004128 นางสาวธนาพร ฟองสมุทร
62062004129 นายชาญชัย อ�อนทรายแก�ว
62062004130 นางสาวศศิธร ชายเพชร
62062004131 นางสาวสุมิตรา สารทอง
62062004132 นายณัฐพนธ� เรือนดี
62062004133 นางสาวอมรรัตน� อินทะนนต�
62062004134 นางสาวรัชดาภรณ� ดวงจันทร�
62062004135 นางสาวธนัชพร บุญเปJง
62062004136 นายวโรดม พรมเมืองยอง
62062004137 นางสาวสุภาพร ปKญมือ
62062004138 นายธนกฤต แสนสิงห�
62062004139 นางสาวดลฤดี ภิญโญคํา
62062004140 นายสงกรานต� แก�วหลวง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062004141 นายอําพล ฟูจา
62062004142 นายกิติศักด์ิ มูลเมือง
62062004143 นางสาวณิชานันทน� จันเลน
62062004144 นายวัชร การบูรณ�
62062004145 นางสาวชลธิชา ภูทอง
62062004146 นายศราวุฒิ คําน�อย
62062004147 นางสาวสิริภรณ� พิมสอน
62062004148 นางสาวพัชรินทร� ขาวแท�
62062004149 นายมนัส วงค�ตาคํา
62062004150 นางสาวปนัดดา แดงตุ�ย
62062004151 นายอภิสิทธ์ิ เชิดชู
62062004152 นายณัฐวุฒิ พัฒนาวงศ�เสรีกุล
62062004153 นางสาววานิสา มหาวงศ�
62062004154 นางสาวพรรณราย ใจวันดี
62062004155 นางสาวบุณฑริกา ฉายแจ�มใจ
62062004156 นายรัชชานนท� บุญโท
62062004157 นายณิชชภา อโนมา
62062004158 นางสาวสุภนิตย� พุทธิมา
62062004159 นางปภาดา พิมสอน
62062004160 นายจีระพงค� เพ่ิมพูล
62062004161 นายนพรัตน� หารดี
62062004162 นางสาวบุศรินทร� พ่ึงสุข
62062004163 นายภัคพล พรรณสุข
62062004164 นายธนวัฒน� ยุติธรรม
62062004165 นางสาวบุษษยา ยาวิละ
62062004166 นางสาวนิภาพร ข�าเหล็ก
62062004167 นางสาววิสุดา แสนทิพย�
62062004168 นางสาวนิภาวรรณ อินทะรังษี
62062004169 นางสาวเสาวรส ทิยาว
62062004170 นายวชิรพงษ� ตEะดุก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062004171 นายธิตินันท� สิงห�คํา
62062004172 นายขจรเกียรติ ศรีสุวรรณ�
62062004173 นางสาวจุฬาลักษณ� พุทธวงศ�
62062004174 นางสาวธันย�ชนก จ้ีอินทร�
62062004175 นางสาวศิริกุล สีริสืบ
62062004176 นางสาวภิญญาพัชญ� นันทปภาเดชา
62062004177 นางสาวพลอย อุดมสม
62062004178 นายฐิติวัจน� สังข�มงคล
62062004179 นายตรีทิพยนิภา ตาปKญญา
62062004180 นางสาวดุษฎี สมอุทัย
62062004181 นายพงศกร ชัยวงค�
62062004182 นางสาวจุรีย�พร เชียงโญ
62062004183 นางสาวแขกมล เข่ือนศิริ
62062004184 นางสาวอารียา ท�าวคํา
62062004185 นางสาวเบญจมาศ เครือแก�ว
62062004186 นางสาวสุพักต�ดี ศรีสง�า
62062004187 นายจิรศักด์ิ แสนโยเมือง
62062004188 นางสาวนิธิพร สิทธิเลิศ
62062004189 นางสาวอัจฉรา บุญตัน
62062004190 นางสาวพรทิพา มงคลสิทธิศิลปG
62062004191 นายวรรธมา ยะชะระ
62062004192 นางสาวชนินาถ ปKนทา
62062004193 นายสานิติ ตามควร
62062004194 นางสาวอําไพ แซ�เฒ�า
62062004195 นายเรวัฒ อุตโม
62062004196 นางสาวกฤติกา ศิริมณีเมธี
62062004197 นายณรงค�ศักด์ิ พรหมเทพ
62062004198 นางสาวอันธิดา วงค�เกY
62062004199 นางสาวฉายสิริ ไชยพฤกษ�
62062004200 นายจิรายุทธ ข�ามสาม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062004201 นางสาวยุวดี เมทา
62062004202 นางสาวยุวนันท� ต้ือกันทะ
62062004203 นางสาวมาริสา วังแง�
62062004204 นางสาววรินยุพา ใจประเสริฐ
62062004205 นายนพรัตน� คําอิ่น
62062004206 นางสาวประทุมศรี พรพินิจอําไพ
62062004207 นางสาวนุชจรินทร� เอี่ยมสําอางค�
62062004208 นางสาวสิริณัฏฐ� จันทร�เทพ
62062004209 นายเรวัฒนน� คุณสุขุมพันธ�
62062004210 นายวชิร วัฒนาชีรานนท�
62062004211 นางสาวศิริวรรณ ซองเงิน
62062004212 นายณฐนน วะลา
62062004213 นายสาธิต รวมไทย
62062004214 นายประพันธ� แสงวงศ�
62062004215 นางสาววนาพร ฉางข�าวคํา
62062004216 นางสาวนงนุช อินตEะใจ
62062004217 นางสาวกชณิชา ธรานันทวิทยา
62062004218 นางสาวสาธิณี จินดาธรรม
62062004219 นางสาวลดาวัลย� เท็กตะหย�า
62062004220 นางสาวสุรีรัตน� แรงคง
62062004221 นายก�องภพ อุประกุล
62062004222 นางสาวอาภาภัค วนาศิริ
62062004223 นางสาวสุพัตรา สุป9นนะ
62062004224 นางสาวชญาดา ปKญญาธรรม
62062004225 นางจีระภรณ� ไพบูลย�สิริวัฒน�
62062004226 นางสาวรตินัฏฐ� ป[านมอย
62062004227 นางสาวศศินารถ เมืองมูล
62062004228 นายกิตติยากรณ� การหม่ัน
62062004229 นายธีรโชติ ปKญญานนท�
62062004230 นางสาวอนงค� โพธ์ิเส็ง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062004231 นางสาวเมทนี สอนใจ
62062004232 นายธีรพัฒน� ก�อนแก�ว
62062004233 นายภาณุเดช นวลนาง
62062004234 นายศรัณยู พนมศิลปG
62062004235 นายพัชรพล สุภาเดช
62062004236 นายณัฐพงษ� แก�วใหญ�
62062004237 นางสาวสุกัญญาภรณ� เปLยงเกY
62062004238 นางสาวธนพร เอี่ยมสาย
62062004239 นายนัฐพงศ� ไต�สุนา
62062004240 นางสาวกมลทิพย� ทิพนี
62062004241 นางสาวภัทรธิดา ไพรธนสิน
62062004242 นางสาวอมรรัตน� สุขวัฒนา
62062004243 นางสาวเบญจพร ขัดคํากอง
62062004244 นางสาวนภาพร ปKญโญใหญ�
62062004245 นายธนาสินธุ� ปKญญาดี
62062004246 นางสาวหัทยา แก�วรากมุก
62062004247 นายอรรถพล เปJงเขียว
62062004248 นางสาวพัชราภรณ� สิมนา
62062004249 นางสาวภาวิดา ยามเลย
62062004250 นายธวัช จันทตEะไชยวงค�
62062004251 นายณัฐพล เตชะสืบ
62062004252 นายอธิราช ทะรังษี
62062004253 นายจรูญ ปKญญารัตน�
62062004254 นายกฤษดา ถาปKน
62062004255 นางสาวธัญญลักษณ� มันทะเล
62062004256 นายวิศรุต มูลมาวัน
62062004257 นายณัฐวุฒิ ภิรี
62062004258 นายวรวิช สุยะน�อย
62062004259 นายเทพรินทร� เครือจันทร�
62062004260 นางสาวศศิพิมพ� ประวิเศษ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062004261 นายฤทธิเกียรติ อินตEะสงค�
62062004262 นายจักรพรรด์ิ สุยะใจ
62062004263 นางสาวอังคณา ใจบุญเรือง
62062004264 นายสิทธิพงศ� ขันหล�า
62062004265 นายปฏิภาณ ขัติยะ
62062004266 นางสาวสันห�ฤทัย อิสระภาพ
62062004267 นางสาวพัชรียา สอนดี
62062004268 นางสาวประภาการ ทองบาล
62062004269 นางสาวนิศารัตน� แดงคะปวง
62062004270 นางสาวอนงค� โปธิมอย
62062004271 นางสาวจิราพร กองบุญ
62062004272 นางสาวกรณิการ� ปานา
62062004273 นางสาวจีรภา พะก�าโต
62062004274 นางสาวนิศาชล ยอดทา
62062004275 นายพชรวุฒิ ทองบุญเรือง
62062004276 นางฤทัยรัตน� เขียวคํา
62062004277 นายธนพงศ� สุดใจ
62062004278 นางสาววิสสุตา กิติธนะ
62062004279 นายณัฐพงศ� คําปKน
62062004280 นายณัฐพล วิโจทุด
62062004281 นายกฤษณะ วงค�แสง
62062004282 นายประณต ดาวกระจาย
62062004283 นางสาวลัดดาวัลย� วงศา
62062004284 นางสาวนิตยา พรหมเผ�า
62062004285 นายอภิชิต กระตุปKญญา
62062004286 นางสาวจันทร�จิรา การักษ�
62062004287 นายเอกปริญญ� ยาสมุทร�
62062004288 นายณัฐรินทร� เดระดา
62062004289 นางสาวกมลวรรณ ประถมวงค�
62062004290 นายตุลภัต ขัดแก�ว
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62062004291 นายเกียรติศักด์ิ เข่ือนแก�ว
62062004292 นายภานุพงศ� เส็งสุวรรณ
62062004293 นางสาวอุมาพร เตจEะฝKWน
62062004294 นางสาวจิรัชญา สุวรรณกนิษฐ�
62062004295 นายนราวิชญ� ไชยสวัสด์ิ
62062004296 นางสาววรวลัญช� พวงศรี
62062004297 นางสาวกนิษฐา ก�างออนตา
62062004298 นางสาวมณฑิชา จันทร�สุข
62062004299 นางชญาน�นันท� พรหมตานะ
62062004300 นางสาวสุธิรา ตองใจ
62062004301 นายณัฐชัยวุฒิ เตจEะสุข
62062004302 นางสาวยลดา พุทธิ
62062004303 นายกฤตภัค โชติกุลกิตติ
62062004304 นางสาวพัชรวลัย ศิริรัตน�
62062004305 นายอภิเดช คําชื่นใจ
62062004306 นายณัฐพงษ� เข่ือนสอน
62062004307 นางสาวจรัสรัชช� ขันทะเปLยง
62062004308 นางสาวสุจิตรา พุฒิบรรพ�
62062004309 นายณัฐวัตร คงสมบัติ
62062004310 นางสาววิไลพร สังข�กลิ่น
62062004311 นายศิวกร คําเศษ
62062004312 นายทศพล ยะม�อนแก�ว
62062004313 นางสาวกันต�ฤทัย ป9นตาสี
62062004314 นายทิวะสินธุ� สมศรี
62062004315 นายกฤษฎา ขันเขียว
62062004316 นายศรายุทธ นันตา
62062004317 นางสาวเพ็ญนภา บัตรมาก
62062004318 นายเลอชาญ ชูเพ็ง
62062004319 นางสาวศิริพร เรือนใจ
62062004320 นายกลยุทธ ก�อนพรหม
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62062004321 นายสุรชัย โมมีเพชร
62062004322 นางสาววรางคณา ใจมะโน
62062004323 นางสาววัลลี ศรีเพชร
62062004324 นายสิทธิพล กินีศรี
62062004325 นางสาวนัฐภรณ� คําแก�ว
62062004326 นายศศิพงศ� ศรีมงคล
62062004327 นางสาวยุพิน อดเหนียว
62062004328 นางสาวแพรววนิต กาวิละ
62062004329 นางสาวณัฐธิดา แลใจ
62062004330 นางสาวจริยา นันทชัยวงค�
62062004331 นางสาวภัสร�ชญามณฑ� แก�วแกมเงิน
62062004332 นางชัญญธรณ� ปสังคมาน
62062004333 นางสาวจารุวรรณ ไชยวิฑูรย�
62062004334 นายพรสวรรค� ต้ังอารมณ�
62062004335 นางสาวอัจจิมา กาศรี
62062004336 นางรัตติยาภรณ� วิญญายอง
62062004337 นางสาวสุชัญญา พงษ�โพธ์ิชัย
62062004338 นายพีรณัฐ หาเรือนศรี
62062004339 นางสาวยุพาพร หวานประเสริฐ
62062004340 นายธนาวัฒน� ตาเมืองมูล
62062004341 นางกวางทราย เบาะสาร
62062004342 นางสาวนรีพันธ� ป9นตาต๊ิบ
62062004343 นางสาวพิมพ�พรรณ ไชยวรรณ�
62062004344 นางสาวฐิติรัตน� ศรีวิลัย
62062004345 นางสาวธัญญาลักษณ� ดวงทิพย�
62062004346 นายชัชนันท� บัวผัด
62062004347 นางสาวสุดารัตน� อนุ
62062004348 นางสาวนิภาพร อินแหลง
62062004349 นางสาวกมลชนก เดชอุทัย
62062004350 นางสาวปวีณา อินศรี
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62062004351 นางสาวอัจฉราพร สายสุตา
62062004352 นายศรัณย� โชคมีสวัสด์ิ
62062004353 นางสาวธนีกิตร� โกดี
62062004354 นางสาวภัณฑิรา ดํารัตนมณี
62062004355 นายรัชชานนท� โพธาวิชัย
62062004356 นายผดุงพงศ� คําหนัก
62062004357 นางสาวกุลภัสสรณ� มุทุมณ
62062004358 นางสาวพิมนภา อินตา
62062004359 นางสาวอรพรรณ อุ�นม�อน
62062004360 นายจักรกฤต สุขจินดา
62062004361 นางสาววิราภรณ� ขิงเครือ
62062004362 นางสาวไอริน วงศ�วิวัฒน�
62062004363 นางสาวบุษบา จันขาว
62062004364 นางสาวจันทร�นวล ใจหม้ัน
62062004365 นางสาวปKทมาวดี ปKจโย
62062004366 นายเทียนชัย วงค�สุฤทธ์ิ
62062004367 นางสาวมลทกานต� ประกาศ
62062004368 นายวรกานต� ยะยอง
62062004369 นางสาวชิดาวรรณ รวมจิตร
62062004370 นางสาวลัยลา กุหลาบบาโต
62062004371 นายภาณุวัตร คําลือ
62062004372 นายกิตติภพ เตYจEะพรหมมา
62062004373 นางสาวทิพวรรณ ใจคํา
62062004374 นางสาวรัตนา นุนพนัสสัก
62062004375 นายณัฐดนัย สมเดช
62062004376 นายเอกพจน� อินถานะ
62062004377 นางสาวจุฬารัตน� ยวนยี
62062004378 นางสาวกนกวรรณ ตุ�ยแปง
62062004379 นายพงศกร งอกข้ึน
62062004380 นางสาวณัฐทริกา โกเมฆ
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62062004381 นางสาวชนัญชิดา หล�อวงค�
62062004382 นายยสินทร สุขแสน
62062004383 นางสาววรรษิดา พรมไชยะ
62062004384 ว�าที่ร�อยตรีอนุชาติ บุญวงค�
62062004385 นางดลรวี พันตา
62062004386 นายภูมิพิพัฒน� ศรีวิกูล
62062004387 นางสาวจามจุรี วงค�มูล
62062004388 นายอนันตชัย รอสูงเนิน
62062004389 นายเอกชัย ชัยนําบิน
62062004390 นางสาวกัญญารัตน� หลวงปูคา
62062004391 นายวีระชัย อินตEะจันทร�
62062004392 นายอภิเดช เรือนฟNางาม
62062004393 นางสาวพัชรินทร� โปร�งใจ
62062004394 นายวิชัย ณะญาโต
62062004395 นางสาวบุษบา หล�าปาวงค�
62062004396 นายเกรียงไกร สายปKญญาใย
62062004397 นายอภิชิต ศิริวงค�
62062004398 นายณภัทร ยังมีสุข
62062004399 นายเอกชัย กระแสเงินดี
62062004400 นางสาวมลฤดี อ�ายโกY
62062004401 นายมนตรี ลีสุขสาม
62062004402 นางสาวกรวลัย อาสาไพร
62062004403 นายชินโชติ เดินไว
62062004404 นางสาวเมชญา น�อยฟNา
62062004405 นางสาวรักษณาลี สุขศรี
62062004406 นางสาวอัจฉรา สุพรรณ�
62062004407 นางสาวยุพเรศ ศรีทา
62062004408 นางสาวสุชาดา หนสมสุข
62062004409 นายศรัณย�ภัทร มาลาคํา
62062004410 นางศิวัฌญา ทอดเสียง
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62062004411 นางสาวรุ�งทิวา กันธะ
62062004412 นายสว�าง เนตาสิทธ์ิ
62062004413 นางสาวขวัญปภัสสร จันทอง
62062004414 นางสาวนันทยา ณะมี
62062004415 นายภาณุพงศ� ตัวละมูล
62062004416 นายวิวัฒน� มุทุมณ
62062004417 นายคุณากร ศรีตาบุตร
62062004418 นางสาวเกสร แคว�งใชย
62062004419 นายชิตชนก ศรีสวัสด์ิ
62062004420 นางสาวอภิรมณ� ภักดี
62062004421 นางศิริรัตน� เดชายุทธวงศ�
62062004422 นายณรงค�ชัย สุกใส
62062004423 นางสาวนิฐกานต� สานใจวงค�
62062004424 นายสมคิด แสงสี
62062004425 นางสาวป9ยะวรรณ แสนหลวง
62062004426 นายคงเดช ฐานชาลี
62062004427 นางสาวพิกุล เงินฤทธ์ิ
62062004428 นางสาวดาวสุรินทร� ผ�องแผ�ว
62062004429 นางสาวธนพร คํายะรัตน�
62062004430 นางสาวนารินาฎ ปKนดวง
62062004431 นายธนัสนันท� สุวรรณกาศ
62062004432 นางสาวจุไรภรณ� วันตา
62062004433 นายอุเทน พรหมเทศ
62062004434 นายอุเทน กันทะ
62062004435 นางสาวสวรรยา ไชยนุบาล
62062004436 นางสาวกัลยรัตน� ทิพย�ตัน
62062004437 นายณัฐพงษ� โคคํามา
62062004438 นายเทน บุญลอม
62062004439 นางสาวปKญวรัตน� ตEะมาศรี
62062004440 นางสาวภัทรา สิทธินนท�
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62062004441 นายณัฐวุฒิ บุญปK^น
62062004442 นางสาวกฤษณา คําพลอย
62062004443 นายชนะชัย แว�นแก�ว
62062004444 นายปริบัณ สิทธิวงค�
62062004445 นางสาวนิตยา แซ�ม�า
62062004446 นายปกาศิต วังวล
62062004447 นางสาวกมลชนก อิ่นใจ
62062004448 นายเฉลิมชัย รินเสนกาศ
62062004449 นางสาวอารียา สมบุญโสด
62062004450 นายธีรพงศ� ศรีวิชัย
62062004451 นายพงษ�พันธ� ยะยอง
62062004452 นายดํารงศักด์ิ ชัยชนะยานนท�
62062004453 นางสาวโยษิตา มูลอิ่น
62062004454 นางสาวกชกร พ�วงท�าโก
62062004455 นางสาวทิพย�นภา คําบุญทา
62062004456 นายณัฐปKตย� เกตุดี
62062004457 นายธนวัฒน� ปKนห�าง
62062004458 นายศิริชัย เฉพาะธรรม
62062004459 นางจินตนา ขอดเตชะ
62062004460 นางสาววันเพ็ญ คีรีวิริยจิตต�
62062004461 นายปราชญ�วิทย� จินะใจ
62062004462 นางพัชรี ตEะมา
62062004463 นายอรรถกร หมอเอ็ด
62062004464 นายศุภโชติ พินธิสืบ
62062004465 นางสาวอังคณา ใจชมชื่น
62062004466 นายอดิศร เจิมเฉลิม
62062004467 นางสาวสุพรรษา กวางทู
62062004468 นายภานุวัฒน� ห�วยลึก
62062004469 นางสาวสุนิสา สุตYา
62062004470 นางสาวอําพร โฉมพรรณ
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62062004471 นางสาวมานิตา สิทธิวัง
62062004472 นายสิทธิกร สมร
62062004473 นางสาวอลิษา จําปาป9น
62062004474 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยพรม
62062004475 นางสาวน้ําฝน อนันพิบูลทรัพย�
62062004476 นายพัศวุฒิ เจนสาธิต
62062004477 นายอลงกรณ� บ�อคํา
62062004478 นายอดุลย� สายตุ�นแก�ว
62062004479 นายไพรินทร� แก�วใจบุญ
62062004480 นายเทวิน ต�นฟู
62062004481 นางสาวลักษณารีย� เชื้อสีเปJง
62062004482 นางสาวอัณศยา เทพจันตา
62062004483 นางสาวสุภัคจันทร� ปKนทะนะ
62062004484 นางสาวนัทรียา สุทา
62062004485 นายอาทิตชัย คําลือ
62062004486 นางสาวพูนสิริ พรมเทพ
62062004487 นายสมชาย ปาเปาอ�าย
62062004488 ว�าที่ร.ต.หญิงรัตนาวดี เปLWยกาวี
62062004489 นายเสกสรรค� ย่ิงยอด
62062004490 นายจิณณะ มาละแซม
62062004491 นางสาวสุธิดา ปKญญาบุตร
62062004492 นางสาวจารุวรรณ แสนเตชะ
62062004493 นายสกนธ� วงศ�ศิริกุลชัย
62062004494 นางสาววรรณธิดา วงศ�ษายะ
62062004495 นางสาวเบญจวรรณ กันทะวงค�
62062004496 นางสาวพรพรรณ นภาประดาว
62062004497 นางสาวพิมพิไลย� การแรง
62062004498 นายศักดาวิชญ� อาทิตย�ต้ัง
62062004499 นางสาวพิมพ�ชนก อินตEะนนท�
62062004500 นางสาววารี จันทิมะนัน
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62062004501 นางสาวพรนภา เหมะธุลิน
62062004502 นางสาวมุกริน อินตา
62062004503 นางสาวพัชรี วงศ�จักรต๊ิบ
62062004504 นายชวลิต ชมภูเทพ
62062004505 นางสาวสุภาภรณ� ทนทาน
62062004506 นางสาวเยาวลักษณ� วิโรจน�ธิติสุข
62062004507 นางพัชราวดี นวนสาลี
62062004508 นางสาวเบญจพร บุตรแก�ว
62062004509 นายวงศกร โทนะพันธ�
62062004510 นางสาวพรทิพย� บัวหลวง
62062004511 นายปริญญา ใจกาศ
62062004512 นายจีรศักด์ิ บุญเทพ
62062004513 นายกฤตกร โพทะยะ
62062004514 นางสาวปาริดา วงค�ชมภู
62062004515 นางสาววรรัตน� โสภา
62062004516 นายณัฐพล คนสูง
62062004517 นายธนวัฒน� ทะนานแก�ว
62062004518 นายชัชพล วังสนิท
62062004519 นางสาวสิริพาพร ทะลือ
62062004520 นางสาวณัฐกานต� ถาวรธรรม
62062004521 นางสาวนันทิกานต� แก�วสืบ
62062004522 นายณัฐพล ชัยวงศ�
62062004523 นายศุภณัฏฐ� สมหวังคณานนท�
62062004524 นางสาวทักษพร แก�วเงิน
62062004525 นายปรัญชัย มะโนคํา
62062004526 นายวรากร เทพวงค�
62062004527 นางสาววิราวรรณ หน�อแก�วมูล
62062004528 นายจตุพล จันทร�ดี
62062004529 นางสาวนารีรัตน� ปKนเจริญ
62062004530 นายอภิรักษ� วิทยารุ�งเรือง
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62062004531 นางสาวรติมา คําปวน
62062004532 นายสรัล หน�อทิม
62062004533 นายยุรนันท� เทียมแสน
62062004534 นางสาวดวงดาว แสงสว�าง
62062004535 นางสาวพรประภา ปNองจิตร�
62062004536 นางสาวชลกร ภูกัน
62062004537 นางสาววนิดา กุศล
62062004538 นายเธียรวัฒน� ขณะ
62062004539 นายดวงเดช กวางทู
62062004540 นายกันตพล วาทกุลชร
62062004541 นางสาวสุพิชญา ขัดทะเสมา
62062004542 นายเฉลิมเกียรติ บริบูรณ�
62062004543 นายแมนสรวง จารึก
62062004544 นายณัฐพงษ� ขัดชมภู
62062004545 นายพัทธยากร สุวรรณกันธา
62062004546 นางสาวเกศณี ยามี
62062004547 นางสาวพรสวรรค� ลุงทุน
62062004548 นางสาววาสนา เทพศักด์ิ
62062004549 นางสาวมณฑกานต� ใจขอด
62062004550 นางสาวชลีพร ช�วยชูใจ
62062004551 นางสาววรัญญา มังคะลาด
62062004552 นายธนกฤต กันทะเสน
62062004553 นายวิชาญ เรืองชัย
62062004554 นางสาวดาริน ยะหม่ืน
62062004555 นายจีรพันธุ� กํ่าตEะ
62062004556 นายยอดธง วรรณวงค�
62062004557 นางสาวอรัญญา ละขะไพ
62062004558 นายอภิสิทธ์ิ หลักดี
62062004559 นายชวพล ชัยศรี
62062004560 นายนันทชัย มาไกล
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62062004561 นางสาวมยุรา อารยะกุล
62062004562 นายอชิตพล กระธง
62062004563 นางสาวภิมลพรรณ อินจุ�มสาย
62062004564 นายป9ยบุตร สิงห�ขร
62062004565 นายสิทธิศักด์ิ มูลสิงห�
62062004566 นางสาวศิริรัตน� จันทร�เกลี้ยง
62062004567 นางสาวรุ�งอรุณ สุภดี
62062004568 นางสาววราภรณ� แสนเสนา
62062004569 นางสาวอังคณา วานุรักษ�
62062004570 นางสาววิไลลักษณ� ศรีทา
62062004571 นางสาวป9ยมาศ ประเสริฐสัง
62062004572 นางสาวนันทนา กันต๊ิบ
62062004573 นางสาวกนกวรรณ วัฒนวิฑูร
62062004574 นางสาวภัทราวดี จินEะ
62062004575 นายนราธิป โปธา
62062004576 นางสาวบัณฑิตา พุดเฉย
62062004577 นายวรากร อุตตะพัง
62062004578 นายณัฐกิตต์ิ วงศ�ยาไชย
62062004579 นางสาวจีรวรรณ เขียวงาม
62062004580 นางสาวจุฑามาศ คุณยศย่ิง
62062004581 นายณัฐชนม� พรหมมินทร�
62062004582 นายสุทกานต� เปรากุล
62062004583 นางสาวผกากรอง หาญกล�า
62062004584 นายผดุงเกียรติ รัตนกุล
62062004585 นายธีทัต สุกใส
62062004586 นางสาวชาลินี ขัติยะ
62062004587 นายธัญวิช ตาแว�น
62062004588 นางสาวรัตนา ดูพร�อม
62062004589 นางสาวทิพาภรณ� ทองเปNา
62062004590 นางสาวทิพย�ประพันธ� ปานกรด
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62062004591 นางสาวนฤภร สุขจิตร
62062004592 นายณัฐพงษ� นันทชมภู
62062004593 นายชลธวัช มาโน
62062004594 นางสาวอารดา เรืองอดุลย�วิทย�
62062004595 นางสาววรรณิกา สุริวรรณ
62062004596 นายธนวัฒน� ทิเขียว
62062004597 นางสาวคริษฐา จันทร�จิราภิวัฒน�
62062004598 นายกฤตชยา โปธิรัง
62062004599 นางสาวชลิตา ตันปะละ
62062004600 นายศิริศักด์ิ อุทธิยัง
62062004601 นางสาวจิราพร จ�าขว�าง
62062004602 นายฉัตรชัย ยะสินธุ�
62062004603 นางสาวศศิวิมล สงสาร
62062004604 นางสาวนุจรี จันทร�วี
62062004605 นางสาวลักษิกา กันใหม�
62062004606 นางสาวสาวิณี ใจมา
62062004607 นายนิวัฒน� โกเสนตอ
62062004608 นางสาวดรุณวรรณ ปKนเท
62062004609 นายณรงค�ศักด์ิ ไชยวรรณ�
62062004610 นางสาวนภัสนันท� แก�วคํามา
62062004611 นางสาวณัฐลิกา ดวงตEะ
62062004612 นายศุภกิตต์ิ โยงกู�
62062004613 นางสาวศิรินทิพย� เหล็กเทศ
62062004614 นางสาวกัญนิภา แสงคํา
62062004615 นางสาวรัตนาภรณ� รายะ
62062004616 นายวัชระ ไชยวงค�
62062004617 นายนพดล สิทธิเดช
62062004618 นางสาวปภาธิดา สอดสี
62062004619 นางสาวเกษศิรินทร� ธรรมชัย
62062004620 นายวรชัย พาครึ
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62062004621 นายกิตติพงษ� สุยะลังกา
62062004622 นายจตุรงค� ดวงดอก
62062004623 นางสาวมิตรตา เปLWยสืบ
62062004624 นางสาวพรพิมล ทองสว�าง
62062004625 นายยงวิทย� กลิ่นส�ง
62062004626 นางสาวขวัญฤทัย วงศ�พรหมสาย
62062004627 นางสาวกัญญาภัค วงค�กุล
62062004628 นางสาวณัฐพร ไชยนิลวงศ�
62062004629 นางสาวเนตรชนก สหธารา
62062004630 นายประจักษ� พิทยาเสนีย�
62062004631 นางสาวธิดารัตน� มหาวงษ�
62062004632 นางสาวจรรยา อินตา
62062004633 นางเย็นจิตต� คําจันตา
62062004634 นางสาวกมลชนก นักเทศน�
62062004635 นางสาวพัชราภรณ� แสนแก�ว
62062004636 นางสาวอรุณรัตน� พรหมพินิจ
62062004637 นายพุ�มศักด์ิ วงศ�ปKน
62062004638 นางสุรินทร�ธร ธรรมศรีใจ
62062004639 นายทัศนัย ทาตายุ
62062004640 นางสาวไพรินทร� มหาวงค�
62062004641 นายสิทธิพร รัตนวิชัยกุล
62062004642 นายวัชรพล กุลาเพ็ง
62062004643 นายจิรกร จาแก�ว
62062004644 นางสาวจุฑามาศ ป9งเมือง
62062004645 นายทรงศักด์ิ ทิพย�แดง
62062004646 นางสาวศรัญย�า ธิการาช
62062004647 นางสาวสมิตา คําอ�อง
62062004648 นางสาววราพร เกิดผล
62062004649 นางสาววิภารัตน� ศรีแก�ว
62062004650 นางสาวรัตติกาล นวลใส
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62062004651 นายโพธ์ิมินทร� ทาแก�ว
62062004652 นายอนุวัตร� ทนันชัย
62062004653 นายกฤษดา จันทะวัง
62062004654 นางสาวรุ�งนภา กาวีวน
62062004655 นางสาวสุภาภรณ� กิจตาวงค�
62062004656 นายชาญวิทย� วงศ�ใหญ�
62062004657 นายณัฐวุฒิ มุ�งทอง
62062004658 นางสาวอรณัชชา พันธ�กา
62062004659 นายเอกวิทย� ประสงค�ศักด์ิ
62062004660 นางสาวทิตยา ยะอุโมงค�
62062004661 นายนิรันด�กาล ย่ีลังกา
62062004662 นางประภาพร รัตนะรุ�งรัศมี
62062004663 นายสําราญ อินตEะจักร
62062004664 นางสาวรินรดา อินตEะนัย
62062004665 นายณัฐกานต� แก�วใหม�
62062004666 นายนิรันดร เพ็งไสย
62062004667 นายกิตติพศ คุ�มแสง
62062004668 นางศรีวรรณ ผยองเดช
62062004669 นางสาวภาวิณี เตจEะปุXด
62062004670 นางสาววีรยา จันทร�ยอด
62062004671 นางดลฤดี เรืองคํา
62062004672 นายปKณณวิชญ� คําลือ
62062004673 นายขุน ฟุPมเฟ]อย
62062004674 นางสาวสุพรรษา จินดาธรรม
62062004675 นางสาวมารยาท ยมนา
62062004676 นางสาวพัชราวารินทร� อินสุข
62062004677 นางสาววิมลภัทร ทะนะ
62062004678 นางสาวอัมพร ทองประเสริฐ
62062004679 นางสาวดุจธิดา อ�นพิทักษ�
62062004680 นางสาววิชุดา หม่ันสาธิต
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62062004681 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนเหล็ก
62062004682 นายสรายุทธ� ป9งแก�ว
62062004683 นางสาวนภสร ถาวรวงศ�
62062004684 นางสาววราภรณ� อุดทาคํา
62062004685 นายจตุพล ยศป9นตา
62062004686 นางสาวธิดารัตน� แสนศรี
62062004687 นางสาวทิพวรรณ เทพหินลัพ
62062004688 นายอนุพงศ� แก�วหนองยาง
62062004689 นางสาวเทิดพร เปLWยปลูก
62062004690 นางสาวเบญญาภา โนวิชัย
62062004691 นางสาวสุภาภรณ� สมควร
62062004692 นางสาวปทุมวดี ศรีธิราช
62062004693 นายวรัญSู วงศ�เขียว
62062004694 นายสมพงษ� ชมสวน
62062004695 นายบรรณวิชญ� ขัดเปLยง
62062004696 นางสาวนิตยาภรณ� อินทร�กา
62062004697 นายพรศิลปG ระหงษ�
62062004698 นางสาวศิริประภา จินดา
62062004699 นายพงษ�พันธุ� ป9Mนแจ�ง
62062004700 นายสุภาพ ม่ิงทองโต
62062004701 นางสาวชนินาถ พรพิริยะวงษ�
62062004702 นายวิทยา จันตาสิงห�
62062004703 นางสาวพรรพิกา ขัดไม
62062004704 นางสาวบุษยา โปต๊ิบ
62062004705 นายสงคราม ต๊ิบมา
62062004706 นางสาวโยษิตา สร�อยข�าย
62062004707 นางสาววิลาสิณี บุตรชา
62062004708 นางสาวประกายดาว นาคะปรีชา
62062004709 นายอุดมศักด์ิ พงษ�ตระกูล
62062004710 นายอชิระ กาศเกษม

หน�า 157 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062004711 นางสาวชนากานต� ขันสุรินทร�
62062004712 นางสาวนิภาพร ใจคํา
62062004713 นายภานุพงษ� ฟูสกุล
62062004714 นางสาวพัชรา พุกมาก
62062004715 นายศิวกร ปKญญามา
62062004716 นางสาววาสนา แก�วภูสี
62062004717 นางสาวนายิกา สุระวัง
62062004718 นางสาวศรัณรัตน� วงศ�สูง
62062004719 นางสาวอารีรัตน� ธรรมแก�ว
62062004720 นางสาวโชติกา ใจจอมกุล
62062004721 นางสาวรัญญา จําปารักษ�
62062004722 นางสาวรัตติกาล มีบุญ
62062004723 นางสาวอาทิติยา วงศ�ษา
62062004724 นางสาวจุฑามาส ชํานาญ
62062004725 นายจิรายุ ยศอิศวกุล
62062004726 นายเอกพันธ� กันแก�ว
62062004727 นางสาวภัทราพร ใจวันนะ
62062004728 นางสาวศุภกานต� ทองงาม
62062004729 นางสาวชุติมนต� คําตุ�ย
62062004730 นายประสิทธ์ิ ใจแก�ว
62062004731 นางสาวศิริลักษณ� ใจไหว
62062004732 นางสาวเสาวณีย� ตระกูลพัดทอง
62062004733 นายบัณฑิต รุ�งเรืองอนันกุล
62062004734 นายวัชระ กังสพฤฒิกุล
62062004735 นางสาวมัสลิน จําปา
62062004736 นายภานุวัฒน� กันทะวงค�
62062004737 นางสาวชนันท�พัชน� ฟุPมเฟ]อย
62062004738 นางสาวนภาพร จันท�โกฎ
62062004739 นางสาวสุภาลัย ใจทนง
62062004740 นางสาวจุฑามาศ หลวงคําฝKWน
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62062004741 นางสาวปรียาภรณ� กันธิยะ
62062004742 นายสิปปกร จันทร�เรือง
62062004743 นางสาวป9ยนุช ดีมาก
62062004744 นางสาวมยุริน แก�วใจบุญ
62062004745 นางสาวรัชนก สกลทรัพย�
62062004746 นายกิตติพงษ� ธรรมมา
62062004747 นายชนาธิป ใจชื่นบาน
62062004748 นายสมชาย แสงคํา
62062004749 นางสาวณิชานันท� กบกันทา
62062004750 นางสาววาสนา ชอบจิต
62062004751 นางสาวสุทธิชา วงษ�ภักด์ิ
62062004752 นายจิตธนัฐ แก�วตา
62062004753 นายณัฐพงค� ไชยสาร
62062004754 นายกุลวิทย� วงค�ธานี
62062004755 นางสาวอนัญลักษณ� สิทธิจีน
62062004756 นางสาวศิริโสภา เล็กตระกูล
62062004757 นายนิรันดร� แต�คํา
62062004758 นางกุ�งนาง อินสุวรรณ
62062004759 นายจิรายุ ฟูต้ัง
62062004760 นางสาวกัญญารัตน� วงค�คํา
62062004761 นายอรรถวิทย� ใจแก�ว
62062004762 นายวรวุฒิ อุทธคํา
62062004763 นางสาวอรุณวตรี บุญยงค�
62062004764 นายอนุพงศ� เสียงเย็น
62062004765 นายพีระพงษ� วงค�ลังกา
62062004766 นางสาวอัจฉราวรรณ บัวสุข
62062004767 นายเสกสรร ภาระจริง
62062004768 นายภัทรกุล ฉัตรเตชะ
62062004769 นายพิเชษฐ� ศรีคํา
62062004770 นางสาวสุญารัตน� ป9นตEะ
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62062004771 นางสาวอัชฌารินทร� ถ่ินแฝง
62062004772 นายสรศักด์ิ สารกาศ
62062004773 นางสาวอรพิชญ� ขัตตเนตร�
62062004774 นางสาววราภรณ� เอกจันทร�
62062004775 นางสาวเกษรา ฉลอม
62062004776 นายชคัทพล กัลยาณมิตร
62062004777 นางสาวอุทุมพร ศักด์ิคีรีงาม
62062004778 นางสาวภควา นามเมธา
62062004779 นางสาวอมรรัตน� ผสม
62062004780 นายธรรนวิชญ� อุดปNอ
62062004781 นายวีรยุทธ ปนยะ
62062004782 นายเกียรติชัย ศรีคํา
62062004783 นายเกียรติศักด์ิ เตจEะ
62062004784 นางสาวศศิประภา ขนาดจิตรกร
62062004785 นายสงกรานต� พรมเสน
62062004786 นางสาวกุสุมา คําเฮือน
62062004787 นายวีระศักด์ิ จันทร�ศรี
62062004788 นางสาวสุวิชญา มนัสศิลา
62062004789 นางสาวสิริณภา ทาวาง
62062004790 นางสาวสุภาดา อุ�นแสง
62062004791 นางสาวกรรณิการ� แมะบ�าน
62062004792 นางสาวป9ยะพร สาพิกุล
62062004793 นางสาวบงกช แซ�จ้ือ
62062004794 นางสาวนาตยา มะโนแก�ว
62062004795 นางสภัสสร จันทมณี
62062004796 นางสาวกรธิกา สิทธ์ิฤกษ�
62062004797 นายณัฐชนน แตงทองคํา
62062004798 นางสาวอมลสิริ ศรีสิรินราพร
62062004799 นายวสุพล โปธิเปJง
62062004800 นายไอศูรย� สินจ�าง
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62062004801 นางสาวรัตติกาล กันใจบุตร
62062004802 นายจิรศักด์ิ ศรีอาจ
62062004803 นายชูชิต ใจม่ัน
62062004804 นางสาวจินตนา สุริยะวงศ�
62062004805 นายศุกร�ภชัย เทพอุดม
62062004806 นางสาวป9ญชาน� พูลเรืองเผ�า
62062004807 นายธชย พงศ�วรากรณ�
62062004808 นางสาวชลธิชา ตาสุข
62062004809 นายวุฒิชัย รุกขวัฒน�
62062004810 นางสาวพรทนา บุญเรือง
62062004811 นายชาญณรงค� ยศอิ
62062004812 นางสาวบุญญกานต� รอดบาง
62062004813 นางสาวรพีพรรณ สายเครือคํา
62062004814 นายพีระพงค� สิทธิ
62062004815 นางสาวเกศแก�ว จอมแก�ว
62062004816 นายเกียรติพงษ� สุภาษี
62062004817 นางสาวสุกัญญา ตุงคบุรี
62062004818 นางสาวดารารัตน� ใจพุธ
62062004819 นางสาวปรางค�วลัย ไชยแก�ว
62062004820 นางสาวเปLยทิพย� ชุ�มอูป
62062004821 นางสาวอารีลักษณ� โปธิรัง
62062004822 นายสหรัฐ สุวรรณกาศ
62062004823 นายสุบรรณ ปKญญานะ
62062004824 นางสาวขวัญฤทัย งาช�าง
62062004825 นางสาวจุฬีรัตน� ศิริใจ
62062004826 นายพิทักษ�พงศ� หมอช�าง
62062004827 นางสาวอัญชลีพร ฝKWนวัง
62062004828 นายอนุชิต เมืองมา
62062004829 นายณัฐพงค� ชมชาติ
62062004830 นายอนุชา ต�อสนิท
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62062004831 นางสาวป9ยาอร นามวิจิตร
62062004832 นางสาวกมลพร ชะเอม
62062004833 นายธันวา เทิดนาธาร
62062004834 นายณัฐพงศ� เปJนต�น
62062004835 นางสาวมินตา แตงประวัติ
62062004836 นางสาวอรทัย บําเหน็จงาม
62062004837 นางสาวธัญญากานต� แก�วสุข
62062004838 นางสาววรรณทกาญจน� เมืองปาย
62062004839 นายสุพัฒน� ใจน�อย
62062004840 นางสาวชัญญานุช เสร็จซี
62062004841 นางสาวเปรมวดี ไชยวัง
62062004842 นายจตุพร อัมพุธ
62062004843 นางสาวอัจฉรา ต�ายต�อผล
62062004844 นายประวิทย� ละดาดก
62062004845 นางสาวหนึ่งฤทัย นันตEะกูล
62062004846 นางสาวกัลยาณี ทองเนตร�
62062004847 นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี
62062004848 นายธนกฤต พิงคะสัน
62062004849 นายนพรัช ใจปKญญา
62062004850 นางสาวสุวิมล ทําของดี
62062004851 นางสาวขวัญชนก เล�อกา
62062004852 นางสาวณัฐชยาพร มณีไชย
62062004853 นายไตรภพ เทียนเต้ีย
62062004854 นางสาวรุ�งรัตน บํารุงจิตร�
62062004855 นางสาวขนิษฐา ผิวทองงาม
62062004856 นางสาววชิรญาณ� อินตEะชมภู
62062004857 นางสาวกานต�ธิดา รักษาทรัพย�สิน
62062004858 นายอนุชิต ยาวิชัย
62062004859 นางสาวปรารถนา ลาฝอย
62062004860 นางสาววริศรา เหมืองสาม
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62062004861 นางสาวอัจฉรา ใจเที่ยง
62062004862 นางสาวปKณณพร สิทธิชัยวงศ�
62062004863 นางสาวสุริษา กันทะวงค�
62062004864 นายนวพล เตชะกัน
62062004865 นางสาวธนิกนันท� กันทะคีรี
62062004866 นางสาวสโรชา สินธพทอง
62062004867 นางสาวภัคจีรา ทองคําดี
62062004868 นางสาวพัสวี วงค�มา
62062004869 นางสาววราพรรณ� ปKนเข่ือนขัติ
62062004870 นายศรัญSู นาใจ
62062004871 นายชันณุวัฒน� ใจสิทธ์ิ
62062004872 นายพงษ�วรากร ปะละน�าน
62062004873 นางสาวกุลภรณ� ดินทะลาย
62062004874 นางสาวนรพัชร� แก�วคําปา
62062004875 นายธนดล เก�ซะ
62062004876 นางสาวธวัลรัตน� ปากกล�า
62062004877 นางสาววรรณนิภา นางแล
62062004878 นางสาวไตรกิศยา สุริยะชัยยา
62062004879 นางสาวปวีณ�สุดา เมืองด�าน
62062004880 นางสาวสุมิตรา ปุกคาม
62062004881 นายสุพจน� แซ�ลี่
62062004882 นายจักรินทร� ด�วงอินทร�
62062004883 นายนนทภัทร� แสนพะวัง
62062004884 นางสาวสุภลักษณ� สอนยศ
62062004885 นายอลงกรณ� ศิริมาตย�
62062004886 นายอนิรุต ปงชุ�มใจ
62062004887 นางสาวอัณณ�ชญา ธีรฉัตรหน�อแก�ว
62062004888 นายปฏิภาณ แสนดี
62062004889 นายภัทรพงศ� สุดใจ
62062004890 นายเอกลักษณ� โลมอย
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62062004891 นางสาวลินดา ออตEะ
62062004892 นางสาวธัญลักษณ� เตมีศักด์ิ
62062004893 นายอรรถพล ยะจินดา
62062004894 นางสาวสุเรขา สุนรบดี
62062004895 นายอรรถพล เมืองม่ัน
62062004896 นางสาวจีรวรรณ ฟองตา
62062004897 นางสาววิไลภรณ� อุทธา
62062004898 นางสาวธาราลักษณ� อินตEะ
62062004899 นายกิตติพันธ� ยอดพิบุตร
62062004900 นางสาวพีนารินทร� ปุระเสาร�
62062004901 นางสาวศิริวิมล งามนอก
62062004902 นายธนาดล เกตุหมัด
62062004903 นายกิติคุณ ญาณะ
62062004904 นายพลพัฒน� สุริยะวงศ�
62062004905 นางสาวนฤมล ทิพเทพา
62062004906 นางสาวดารารัตน� ใจแก�ว
62062004907 นายนิติธร พรมสาย
62062004908 นายปฏิญญา สมพินิจ
62062004909 นางสาวสุภาพร นามวงค�
62062004910 นางสาวฐิติกานต� อินนวล
62062004911 นางสาวรุ�งรวี วารีทิพย�
62062004912 นางสาวอังศุมาลิน มินทะนา
62062004913 นางสาววรรษมน กุณะด�วง
62062004914 นางสาวธัญญารัตน� ปKญญาเสน
62062004915 นางสาวเมทีนี โนหล�า
62062004916 นางสาวนุชรี กันแก�ว
62062004917 นางสาวเกษราภรณ� ขันทะสอน
62062004918 นายพงศธร จูเรือน
62062004919 นายสุวิทย� วงค�สาย
62062004920 นางสาวชลธิชา ทาสุรินทร�
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62062004921 นางสาวกัญญาภัค ร�วมกุล
62062004922 นางสาวสุนิสา สุวรรณศรี
62062004923 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิมาท
62062004924 นางสาวอาทิติยา บุตรศรี
62062004925 นายเรวัต จักรใจวงค�
62062004926 นายณัฐพงษ� จิตต�จรูญพันธุ�
62062004927 นางสาวนิติยา ต้ังสกุลเสริมสุข
62062004928 นางสาวบุณฑริกา สิทธิเรือง
62062004929 นางมณีพรรณ บุญพัฒน�
62062004930 นางสาวพรรณธิษา มาเรียงกา
62062004931 นางสาวสร�อยสุดารัตน� คํารินทร�
62062004932 นางสาวกมลชนก ไชยเลิศ
62062004933 นายสิทธิกร สมฤทธ์ิ
62062004934 นายวิศรุต พุทธวงศ�
62062004935 นางสาวพิมพ�ใจ ต�นมณี
62062004936 นายชนานันท� กูลแผ�น
62062004937 นางสาวณัฐพร มหายศ
62062004938 นายอุ�นป9ง สระกิจ
62062004939 นางเกษร พิศพนาวัน
62062004940 นางสาววรญา อินตEะมูล
62062004941 นางสาวนรมน จันทร�ทา
62062004942 นายวุฒิชัย หัดดี
62062004943 นางสาวสิริรัตน� ต�นโสด
62062004944 นางสาววิราวรรณ ชัยศรี
62062004945 นายไตรรัตน� บุญสุข
62062004946 นางสาวกานต�ธีรา มูลศรี
62062004947 นางสาววิภา เขียวจินะ
62062004948 นายมนตรี ธรรมสอน
62062004949 นายกิตติศักด์ิ วิลัย
62062004950 นางสาวสุภาวดี สว�างแสง

หน�า 165 จาก 170            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ เชียงใหม*

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62062004951 นางสาวฐิตาพร ปKนทอง
62062004952 นายเสกสรร ทองคํา
62062004953 นางสาวลัดดาวัลย� คํากอนแก�ว
62062004954 นางสาวนิฤชา สืบแสน
62062004955 นายศุภวิชญ� นวนใจ
62062004956 นายนครินทร� ชัยวงค�เหล็ก
62062004957 นายศุภวิชญ� สุขชาติ
62062004958 นางสาวพัดชา พรมพิทักษ�
62062004959 นางสาววัชรา แก�วตาต๊ิบ
62062004960 นายอภิชาติ อวดผล
62062004961 นายพิตรพิบูล พงศ�สรรเพชญ
62062004962 นางสาวณัฐชา เพชรเกษม
62062004963 นายอภิเชษฐ� ซาวคํา
62062004964 นางสาวศศิวิมล ตาสอน
62062004965 นายวิทวัส วังสิงห�
62062004966 นายจตุพงษ� ใจจันต๊ิบ
62062004967 นายภิศักด์ิ จุมปา
62062004968 นางสาวปาริชาติ ธิหมุด
62062004969 นางสาวกันทมาศ ศิริวัฒน�
62062004970 นายนวมินทร� นันตา
62062004971 นางสาวกาญติมา ตุ�ยวงศ�
62062004972 นางสาวอภิญญา กาละกูล
62062004973 นางสาวเข็มขวัญกุญ ธนชัยพันธุ�
62062004974 นางสาวศิริพร แก�วคําอ�าย
62062004975 นางสุภาพร วีระวงค�
62062004976 นางสาวชนากานต� อินเมืองไชย
62062004977 นางสาวชนิดดา ขันเพชร
62062004978 นางสาวศิริวิภา ชาญณรงค�
62062004979 นางสาวกมลชนก บุญสูง
62062004980 นายเวชยันต� ค�าสม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062004981 นางสาวธันยพร ปKญญาดี
62062004982 นายธนพล ทรายมูล
62062004983 นายจิรพงศ� บุญมาคํา
62062004984 นางสาวอรัญญา มงคล
62062004985 นายทศพร ดารา
62062004986 นางสาวณัฐชฏา ฮาวป9นใจ
62062004987 นางสาวอนัญญา เสพรรณ
62062004988 นายภูวดล ม่ิงเชื้อ
62062004989 นางศิริขวัญ คําจันทร�แก�ว
62062004990 นางสาวอัจฉราพร ตนหาร
62062004991 นางสาวกรรณิการ� พุทธสาร
62062004992 นายพงษ�ศักด์ิ ก๊ักสูงเนิน
62062004993 นายเทียนชัย ศรียอง
62062004994 นายสมิตร สาระบุตร
62062004995 นายจาตุรงค� คําปKนต๊ิบ
62062004996 นางสาวมธุรส นาคสายันต�
62062004997 นางสาวภัทรา เทพเสาร�
62062004998 นายวีระ เงางาม
62062004999 นางสาวจิดาภา สิงหา
62062005000 นางสาววิไลวรรณ เครือสาร
62062005001 นายเกรียงไกร ชัยสวัสด์ิ
62062005002 นายพงษ�ศักด์ิ โพธิ
62062005003 นางสาวสุภาพร ความหม่ัน
62062005004 นางสาวศิริมาศ เจริญศิริ
62062005005 นายวงศกร เรือนสุภาธง
62062005006 นางสาวจีราภรณ� จันตEะปา
62062005007 นายจักรกริช ผาแก�ว
62062005008 นายณัฐวิทย� พิมพ�รส
62062005009 นายสราวุฒิ ปาลัว
62062005010 นางสาวคนึงนิจ ธรรมสาร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062005011 นางสาวฐิติพร แก�วอินทร�
62062005012 นายคมสันต� รังสรรค�
62062005013 นางสาววรัญญา อินประเสริฐ
62062005014 นายจตุพงษ� ทองอิน
62062005015 นายภัทรพงษ� ฉิมภารส
62062005016 นางสาวพรพรรณ ไชยบุรี
62062005017 นางสาวพรกมล คําปNอม
62062005018 นายศตวรรษ แก�วสร�อย
62062005019 นางสาวปานไพลิน มาสุวรรณ
62062005020 นางสาวอุษณีย� จินดา
62062005021 นายนราศักด์ิ สันสี
62062005022 นางสาวสุนันทา โขโลจวง
62062005023 นางสาวภักด์ิธิดี เรืองสอาด
62062005024 นางสาวชลินทรา บุญยืน
62062005025 นายธีระพงษ� สามสาย
62062005026 นางสาวนภสร กูลรัญ
62062005027 นางสาวสุภาวิณี บุญม่ัน
62062005028 นางสาวไพรริน ปรางศรี
62062005029 นายอัษฎาวุธ ป9นตาสาร
62062005030 นางสาวธันยพร ทิศทอง
62062005031 นายเทียนชัย คนขยัน
62062005032 นางสาวณัชญาดา ไชยเอม
62062005033 นางสาววรรณภา กุลณา
62062005034 นายณัฐนนท� ซอเสียง
62062005035 นางสาวนริศรา มหาพรม
62062005036 นางสาววรัทยา เสนาวารี
62062005037 นางสาวรุ�งลาวัลย� เตมิยะ
62062005038 นางสาวศิริญาดา ปงคําปา
62062005039 นายประทีป ยานะ
62062005040 นางสาวสุนิศา อุตมะ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62062005041 นายนัฐวุฒิ พรินทรากุล
62062005042 นางสาวฐิรกานต� สุยะ
62062005043 นางสาวชมพูนุท บุญอุปถัมภ�
62062005044 นายธนัช ศิริรัตน�
62062005045 นางสาววนาภรณ� นามวงค�พรหม
62062005046 นายพรรษวุฒิ ฟองแพร�
62062005047 นายวัชรพงษ� พุทธายะ
62062005048 นายยุทธศิลปG ลินใจ
62062005049 นางสาวพัทธ�ธีรา หวานประเสริฐ
62062005050 นางสาวพิมพ�นิภา รังแก�ว
62062005051 นางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
62062005052 นางสาวฐิติพร คําลือสัก
62062005053 นางสาววศินี นวลแจ�ม
62062005054 นายเทพพิทักษ� ถนอมทรัพย�
62062005055 นางสาวสุธิดา ราคะใจ
62062005056 นายวัชระ จันทร�แก�ววงค�
62062005057 นางสาวประกายมาศ ม่ันกุง
62062005058 นายวันชาติ เกษมเนตร
62062005059 นางสาวภรณ�ทิพย� ใจสิทธ์ิ
62062005060 นางสาวชฎาภรณ� ก�อนมณี
62062005061 นางสาวธัญสุดา ลาภใหญ�
62062005062 นางสาวภิญญดา วังนัยกูล
62062005063 นายจีระพันธ� พุทธลก
62062005064 นายอิสระ เสรีศักด์ิ
62062005065 นางสาวสิริลักษณ� แสนศรี
62062005066 นายธีรวุฒิ แสงประดับ
62062005067 นางสาวชลธิชา สันเตEะ
62062005068 นายอภิสิทธ์ิ ตาคําเครือ
62062005069 นางสาวพัชนีย� โปทาดุก
62062005070 นางสาวแสงระวี สุวรรณศร
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62062005071 นายมารุต วันดี
62062005072 นางสาวทิพย�นภา ผ�านกYาง
62062005073 นางสาวรัตนา หม่ืนโอวาท
62062005074 นายสุรพรรณ วรรณแก�ว
62062005075 นายอธิเบศร พรหมศร
62062005076 นางสาวพัชรี พรมแจ�
62062005077 นางสาวกาญจนา จันกิติ
62062005078 นางสาวชัญญานุช เฉลิมภูษิตารักษ�
62062005079 นางสาวสุพัตรา กันทะยัด
62062005080 นายเกรียงไกร ผลงาม
62062005081 นางสาวพิริยะ สดงาม

จํานวน 5,081 ราย
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