
เลขประจําตัวสอบ

62131000001 นายปรินทร ศรีสกุล
62131000002 นางสาวขิโรชา ขุนแก�ว
62131000003 นางสาวศิรินยา บุญคง
62131000004 นายชินวัตร รักสวัสด์ิ
62131000005 นางสาวสุชาดา คงเงิน
62131000006 นางสาวภัทรี ทองหวาน
62131000007 นายพิพัฒพงษ แก�วมณี
62131000008 นางสาวรัชนีวรรณ กาลมิตร
62131000009 นายวชิราภรณ หนูประสงค
62131000010 นายสูฮัยมี หลีวัง
62131000011 นายจิรายุส แท4นแก�ว
62131000012 นางสาวธนัชพร ทองหยู
62131000013 นางสาวอทิตยา ศรีสุขแก�ว
62131000014 นายกิตติชาติ สุชลพานิช
62131000015 นายธนบดี มุสิกะชาติ
62131000016 นางสาวป6ณฑิตา ชูเนตร
62131000017 นายพิยุทธ นิยมเดชา
62131000018 นางสาวปภาวรินท บุญรุ4ง
62131000019 นางสาวศดานันท ชูศรี
62131000020 นายวิชานาถ อินทโมนี
62131000021 นางสาวนิศากร วิเศษสินธุ
62131000022 นางสาวชลลดา โชติพันธ
62131000023 นางสาวศิรินาฎ บําเพ็ญพิเชฐ
62131000024 นางสาวนันทนลิน แสงดี
62131000025 นายกิตติพิชญ จันทองโชติ
62131000026 นางสาวจันญาภรณ ทองยอด
62131000027 นายวีรชิต เสนะกูล
62131000028 นายศุภวิชญ สงหนู
62131000029 นางสาวคนึงนิตย บุตรมณี
62131000030 นางสาวพิมพญาดา จินะสี
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62131000031 นางสาวหุสนา หมัดหนิ
62131000032 นางสาวลิลาวดี นัครามนตรี
62131000033 นางสาวคุณัญญา ยอดทองคํา
62131000034 นายอามีน ฮาบิ
62131000035 นางสาวณัฏฐณิชา ทับทิมอ4อน
62131000036 นางสาวขวัญตา พรหมเสน
62131000037 นายเมธาสิทธ์ิ โชติ
62131000038 นางสาวชนิสรา งูดูล
62131000039 นางสาวฐิติญา ศักด์ิแสงโสภา
62131000040 นางสาวรัตนาภรณ เอี่ยมอิน
62131000041 นางสาวรุ4งฟBา ชูรุ4ง
62131000042 นางสาวอาริสา ศรีนุ4น
62131000043 นางสาวภัทชราพร แก�วนํา
62131000044 นางสาวอรปรียา เนรจุล
62131000045 นางสาวขนิษฐา คงทอง
62131000046 นายจิระศักด์ิ คงอินทร
62131000047 นางสาวอาพัฒนติมา เด็ดดวง
62131000048 นางสาวอังคณา สุวรรณมณี
62131000049 นางสาวเสาวรส มังสวัสด์ิ
62131000050 นางสาวสุจิรา เล็กสุข
62131000051 นางสาวณัฐริกา อุบลวรรณ
62131000052 นางสาวพัทยา สมทอง
62131000053 นายชัชพงศ ทองเปCนเพ็ชร
62131000054 นางสาวศลิษา แก�วสุวรรณ
62131000055 นางสาวพรทิตา คงศรี
62131000056 นางสาวนิลนรี สังขแก�ว
62131000057 นางสาววชิรา ศรีสุวรรณ
62131000058 นางสาวกนกวรรณ โอชาอัมพวัน
62131000059 นางสาวพรรณธร ทะสะระ
62131000060 นายธีรธัชช ต้ังพิทยาเวทย
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62131000061 นายศุภชีพ เสารน�อย
62131000062 นางสาวธิดารัตน เทพขวัญ
62131000063 นายภูพวัฒน วงศกระพันธ
62131000064 นางสาวชนิสรา พงศกระพันธุ
62131000065 นางสาวมารีสา ทองจันทรแก�ว
62131000066 นางสาวพนิดา พะสริ
62131000067 นางสาวอรุณี พรหมเดชะ
62131000068 นายศุภวัฒน อาการส
62131000069 นางสาวดารารัตน บุญธรรม
62131000070 นายจิรภัทร วิทยาสมบูรณ
62131000071 นายธิเบศร จันทรรัตนา
62131000072 นายอารีฟEน พิทยาภินันท
62131000073 นางสาวสุกัญญา จําปาทอง
62131000074 นางสาววิภาวี ทองตราชู
62131000075 นายเอกอัครพล อุดมสิน
62131000076 นางสาวณัฐมล ทองบริบูรณ
62131000077 นายณัฐวุฒิ บริการ
62131000078 นางสาวธมลวรรณ ช4วยอ4อน
62131000079 นางสาวรัชนก สัญวงษ
62131000080 นางสาวเยาวลักษณ ไหมชุม
62131000081 นายพชรพล จันทโร
62131000082 นางสาวเมธิศา ศรีมณียานนท
62131000083 นางสาวอิสริยา แก�วเสธ
62131000084 นายภาณุวัฒน ชุมหล4อ
62131000085 นางสาวสุธาริณี ศรีรัตน
62131000086 นางสาวสุนิสา เจะปอ
62131000087 นายกิตติพล เพ็ชรา
62131000088 นางสาวรวิพร มาลีหอม
62131000089 นางสาวบุศราวดี บุญทวี
62131000090 นายณภัทอัฑฒกร ลัภบุญ
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62131000091 นางสาวชลดา แซ4ภู4
62131000092 นายสิทธิโชค อินทรสิทํธ์ิ
62131000093 นางสาวเบญญาภา ทองพุ4ม
62131000094 นายรุจิภาส โสทอง
62131000095 นายนฤกร วิทา
62131000096 นางสาวชลลดา เทวชู
62131000097 นางสาววิริญญา เพ็งมี
62131000098 นายกัมพล แก�วมัง
62131000099 นายณัฐกร ธรรมโร
62131000100 นายขจรทอง ประยูรวงศ
62131000101 นางสาวประภัสสร ไชยทองเพชร
62131000102 นางสาวปรียานุช บุญประกอบ
62131000103 นางสาวประภัสสร แก�วนํา
62131000104 นางสาวเบญญา พลประสิทธ์ิ
62131000105 นางสาวสาวิตรี ทองใส
62131000106 นางสาวพันธทิวา สุวรรณ
62131000107 นางสาวสุภาพร เพชรรัตน
62131000108 นางสาววรกานต โรจนกุล
62131000109 นางสาวกรรณิการ ทะวาย
62131000110 นางสาวฮาหวา จิระเสถียร
62131000111 นางสาวเจนจิรา รามภักดี
62131000112 นางสาวอินทิรา ทุมพันธ
62131000113 นางสาวศสิกร สีสัน
62131000114 นายปริพล ภาณุวัฒนากร
62131000115 นางสาวสุนิตา เก้ือประพันธ
62131000116 นายไกรสร ขุนน4าน
62131000117 ว4าที่ ร.ต.หญิงกันญานิจต อินธนลักษณ
62131000118 นางสาวโสภาพรรณ รัตนพงษ
62131000119 นางสาวสุภาวิดี จันทรแก�ว
62131000120 นางสาวอุบลวรรณ สายแก�ว
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62131000121 นายมะอูเซ็ง มะแซ
62131000122 นางสาวกัณฑิมา หนูหลง
62131000123 นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
62131000124 นางสาวธมลวรรณ แซ4คู
62131000125 นางสาวชุติกาญจน ก�องกิตตไพศาล
62131000126 นายณรงคศักด์ิ แกล�วทนงค
62131000127 นางสาวปารวรรณ เต็มสงสัย
62131000128 นายณัฐพงศ รัตนตรัยวงค
62131000129 นายสุทธินันท รักขาว
62131000130 นายสุรวิช เอ4งฉ�วน
62131000131 นางสาววาสนา สุกใส
62131000132 นายชัชวาล ลุยจันทร
62131000133 นางสาวเมธาพร พรหมจุติ
62131000134 นางสาวกมลวรรณ ทองแท4น
62131000135 นางสาวดวงกมล หัสภาค
62131000136 นางสาววริศรา ละใบสะอาด
62131000137 นายทัชมาฮาล พร�อมมูล
62131000138 นางสาวเนตรวรา กันใจศักด์ิ
62131000139 นางสาวโรซานา หะสาเมาะ
62131000140 นางสาวสุภัททา กุลทานะ
62131000141 นางสาวอารียา บุญทวี
62131000142 นายคมกริช ทองแดง
62131000143 นางสาวสุวรรณา แก�วรัตนะ
62131000144 นางสาวขวัญชีวา นุ4นสวัสด์ิ
62131000145 นายชานนท เสนอินทร
62131000146 นางสาวปาริชาติ จิตภักดี
62131000147 นางสาวชุติกาญจน นุ�ยเครือ
62131000148 นางสาวรุจิรา ขวัญนุ�ย
62131000149 นางสาวรัตตวรรณ มิตรสุวรรณ
62131000150 นางสาวจารวี ลิ่มสกุล

หน�า 5 จาก 30             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62131000151 นางสาวพรประภา มณีโชติ
62131000152 นางสาวพิมลพรรณ เย็นใจ
62131000153 นายชัชพงศ นิลวิเชียร
62131000154 นางสาวทักษพร จันทนะ
62131000155 นางสาวอชิรญา อินทรวงศ
62131000156 นางสาวอัญธิษา ควนวิไล
62131000157 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทรประเสริฐ
62131000158 นายนิธิธร ประเสริฐย่ิง
62131000159 นายธารินทร หงทอง
62131000160 นายผดุงเกียรต์ิ พรหมจันทร
62131000161 นางสาวชบาไพร ร4มทอง
62131000162 นางสาวภีมสินี ทองแก�ว
62131000163 นางสาวเบญจมาภรณ นวลสิงห
62131000164 นางสาวเกวลิน กราสวัสด์ิ
62131000165 นางสาวอินทิรา ขาวชอุ4ม
62131000166 นางสาวจิรดา สุวรรณโณ
62131000167 นางสาวออมทอง สาครจิตร
62131000168 นายกัมพล อําไพ
62131000169 นางสาวปวีณา หนิมุสา
62131000170 นายกิตติธัช เอียดเฉลิม
62131000171 นางสาวธิดารัตน รักจันทร
62131000172 นายจิรยุทธ แก�วสังข
62131000173 นางสาวกนกกร อินทรวงศ
62131000174 นายอิรฟาน สะตํา
62131000175 นายณฐพล วงษชนะ
62131000176 นางสาวสุชานาถ จันทรวิจิตร
62131000177 นางสาวพัชรีภรณ ช4วยนุภาพ
62131000178 นายสมเก4ง สุขบูรณ
62131000179 นางสาวมณฑิตา คงชํานาญ
62131000180 นางสาวธัญวรัตน แซ4อึ๊ง
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62131000181 นายธนพล เจOะโซOะ
62131000182 นายวรรณพล สุวรรณชูศรี
62131000183 นางสาวแวววรรณ สุขศรี
62131000184 นางสาวนิภาพร สีระสังวร
62131000185 นางสาวจิราวรรณ แก�วแดง
62131000186 นายมัชฌิมา บ4อทอง
62131000187 นางสาววิชชุลดา หนูน�อย
62131000188 นางสาวมยุรฉัตร คําวัน
62131000189 นางสาวกรกนก สิงหพล
62131000190 นางสาวพรสิริ พูลแผ�ว
62131000191 นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ
62131000192 นางสาวกัลยา หลงโซะ
62131000193 นางสาวปองขวัญ สังขบุตร
62131000194 นางสาวนูรีฮะฮ เหะหมัด
62131000195 นายจิรพนธ ฤทธิพงศ
62131000196 นางสาวสุทินา เสถียรรังสฤษด์ิ
62131000197 นายนพดล สุภผา
62131000198 นางสาววราภรณ มากแก�ว
62131000199 นายฮานีฟ มาลินี
62131000200 นางสาวโสภา ขุนรงค
62131000201 นางสาวหัตยา มรรคาเขต
62131000202 นายภัชรพงศ สุจินตโณ
62131000203 นายพีรพัฒน สุขสว4าง
62131000204 นายคงกฤช ทองเรืองศรี
62131000205 นางสาวนิศาชล จันทรหนู
62131000206 นายเกียรติศักด์ิ ญาโณภาสกุล
62131000207 นางสาวกณภัทร รัตนซ�อน
62131000208 นางสาวกมลพรรณ แก�วดํา
62131000209 นางสาวธนัชชา ล4องเลิศ
62131000210 นางสุพัตรา สุรสีห
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62131000211 นางสาวศศิธร ผิวดี
62131000212 นายมูฮัมมัดนูรี บินเจะมุ
62131000213 นางสาวมาริษา สันแอ
62131000214 นางสาวสมัยพร แก�วเพชร
62131000215 นายสุขุมพันธุ ทัฬหะวาสน
62131000216 นายอนพัช ชูศรี
62131000217 นางสาวปาริฉัตร ช4วยสกุล
62131000218 นางสาวเกศรา แดงชนะ
62131000219 นางสาววรนัน ช4วยชู
62131000220 นายเขตตะวัน ควนศิริ
62131000221 นายภักขภูมิ สาทิพจันทร
62131000222 นางสาวจุฑามาศ พูลสวัสด์ิ
62131000223 นางสาวกรรณิการ ขําเพชร
62131000224 นางสาวพัชุดาญ สุวรรณเรืองศรี
62131000225 นายสุริยา แก�วศรี
62131000226 นางสาวภัทรมน แสงสว4าง
62131000227 นางสาวพรทิวา ขันธชู
62131000228 นางสาวจุฑารัตน แก�วตุด
62131000229 นางสาวกมลวรรณ ไชยมล
62131000230 นางสาวอทิตยา ประสานสงค
62131000231 นางสาวชนิดา อุไรรัตน
62131000232 นายอัครพล วรรณบุษราคัม
62131000233 นางสาวสุธาทิพย เส�งดํา
62131000234 นางสาวศิรดา คํามณี
62131000235 นางสาวณิชกานต โพธ์ิกลัด
62131000236 นางสาวอริยา บุญปาน
62131000237 นางสาวเก็จแก�ว กลิ่นสวัสด์ิ
62131000238 นางสาวพรสวรรค หัดถาดล
62131000239 นายยุทธศักด์ิ ฉัตรชัยชาญ
62131000240 นางสาวธันชนก สีแค
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62131000241 นายอุกฤษฏ กระจ4างโรจน
62131000242 นางสาววรดา บุญณมี
62131000243 นางสาวกัญญาพัชร เพชรชูช4วย
62131000244 นางสาวจิราพัชร ยอดแก�ว
62131000245 นางสาวจันทรทิมา ซูแว
62131000246 นายนราธิป บูเอียด
62131000247 นางสาวรุสมินทร เจOะมะ
62131000248 นางสาวสุนิสา สังขะกูล
62131000249 นางสาวจีรนิตย แสนวงษ
62131000250 นายนิรัตติศัย สุขขาว
62131000251 นายกุลนันท แสงหิรัญ
62131000252 นายชนกันต หีมมะหมัด
62131000253 นายชญานนท ธนูสังข
62131000254 นายพรหมพิริยะ เขตมรคา
62131000255 นางสาวเขมัสศิริ โคพิชัย
62131000256 นางสาวมัสธณา อินทพันธ
62131000257 นางอโรชา ทองแท4น
62131000258 นางสาวพรประภา หนูแก�ว
62131000259 นางสาวสิริพร ภารา
62131000260 นางสาวเครือฟBา ถมทอง
62131000261 นางสาวเมวิกา สมหวัง
62131000262 นางสาววรินทร ถ่ินกาญจน
62131000263 นางสาวจิราภรณ พงศาปาน
62131000264 นางสรญา สุหัสโช
62131000265 นางสาวจุฑามาศ มะหมัด
62131000266 นางสาวอนงควรรณ มากเกตุ
62131000267 นางสาวณัฐวรา คมขํา
62131000268 นางสาวนาเดียร ควนเค่ียม
62131000269 นางสาวศศินิภา ศรีสัยยาสน
62131000270 นางสาวชนัญชิดา กมลสถิตคุณ
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62131000271 นางสาวสุณี แหละหมัน
62131000272 นางสาวกรรณิกา กําไรทอง
62131000273 นายธนากร ทองชุมนุม
62131000274 นายศรัญRู อาหมาด
62131000275 ว4าที่ร�อยตรีหญิงเสาวลักษณ สังขขาว
62131000276 นายคัมภิโร ทองเรือง
62131000277 นายมงคลจรัส ประทุม
62131000278 นางสาวสกุลรัตน ศักด์ิสูง
62131000279 นายอภิวัฒน คล�ายปาน
62131000280 นางสาวศศินิภา รักบางบูรณ
62131000281 นางสาวธารีรัตน ศรัณยุตานนท
62131000282 นางสาวชนกนันท ขุนฤทธ์ิแก�ว
62131000283 นางสาวจิรารัตน โชติรัตน
62131000284 นายเมธี ศรีระสันต
62131000285 นายชวัล แซ4ชิน
62131000286 นายไตรรงค บุญส4งค
62131000287 นางสาวจริยา โอกาศ
62131000288 นายอันวา สะหะ
62131000289 นายกฤษฎา ดําหม่ืนศรี
62131000290 นางสาวสุชัญญา เพชรนุ�ย
62131000291 นางสาวจิราพร ถมทอง
62131000292 นางสาวสุฑาทิพย วงศชนะ
62131000293 นายอธิป แซ4ต้ัง
62131000294 นางสาวบุญลักษณ นิลพงศ
62131000295 นายฮานาฟE ฮะซา
62131000296 นางสาววราภรณ อ4อนน�อม
62131000297 นายไกรวิชญ คงพันทุกข
62131000298 นางสาววันวิสา โตสารเดช
62131000299 นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ
62131000300 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโร
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62131000301 นางสาวสุนิศา จันทรนน
62131000302 นายสมโชติ อ4อนช4วย
62131000303 นางสาวสุณัฏฐา รัตนะ
62131000304 นายกฤษณะ แสงจันทร
62131000305 นางสาวหทัยรัตน อ4อนแก�ว
62131000306 นางสาวเสาวลักษณ จันทรทอง
62131000307 นายชินโชติ ทับทิมไทย
62131000308 นางสาวสุภาวรรณ เดชเปEย
62131000309 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรกาล
62131000310 นางสาวอรณัฐ เพ็ญจํารัส
62131000311 นางสาวกุลสตรี พระพิทักษ
62131000312 นางสาวกัญนิกา สมใจ
62131000313 นายตัรมีซี มะแซ
62131000314 นางสาวรุ4งไพลิน คําคง
62131000315 นางสาวสาวิตรี สุขเพ็ง
62131000316 นางสาวกนกรัตน ณะแอ
62131000317 นางสาวสุวนีย หรุดคง
62131000318 นางสาวชลาลัย แดงประดับ
62131000319 นางสาวเรียงพิมพ เรืองแก�ว
62131000320 นางสาวกชพรรณ สุวรรณทวี
62131000321 นางสาวจิณหนิภา แก�วงาม
62131000322 นางสาววรรณิดา ศรีเกตุ
62131000323 นางสาวธัญสุดา ผกาศรี
62131000324 นายอนวัช มณีน�อย
62131000325 นายปฐมพงษ เปาะเยะ
62131000326 นายวรวิช สุขมี
62131000327 นางสาวธัญจิรา พิราชัย
62131000328 นางสาวแวววดี ถ่ินมาบแค
62131000329 นางสาววิมลพรรณ เกษโร
62131000330 นายณัฐวุฒิ รัตนพันธุ
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62131000331 นายธีรพศ ศรีราม
62131000332 นายวุฒิพงษ จันทสุวรรณ
62131000333 นางสาวเบญจกัลญา สโมธานทวี
62131000334 นางสาวชนาธิป ศรีสุวรรณชนะ
62131000335 นายกฤษฎา ไชยภักดี
62131000336 นายศุภกันต คชเชนทร
62131000337 นายภาณุวิชญ ธรรมป6ญโญ
62131000338 นางสาวปารมี สิงหวงค
62131000339 นายไพโรจน สอนจันทร
62131000340 นางสาวสุนิษา เก้ือบุญ
62131000341 นายกันตพงศ ดวงจินดา
62131000342 นางพิชญภัทร โรจนชีวากุล
62131000343 นางสาวธัญญาเรศ พรมศรี
62131000344 นายสิทธิพงศ แสงทอง
62131000345 นางสาวหทัยชนก หิรัญวิริยะ
62131000346 นางสาวอุมาพร เซ4งลอยเลื่อน
62131000347 นายวัชระ ไชยพันธ
62131000348 นายจิรวัฒน ชมรูปสวย
62131000349 นางสาวสุธิสา หนูขาว
62131000350 นางสาวนภาวรรณ คีรีลักษณ
62131000351 นางสาวสิริมา คติคุณากร
62131000352 นายมูฮัมหมัดฮีซาม ปาลOะ
62131000353 นางสาวณัฏฐณิชา แก�วแดง
62131000354 นางสาวปรางชนก บุญสุข
62131000355 นายสานิต มิตสุวรรณ
62131000356 นายอรรถกร สุกทอง
62131000357 นางสาวพรพิมล คุ�มโต
62131000358 นางสาวดวงกมล แก4นทอง
62131000359 นางสาวพัชรี เหมือนขาว
62131000360 นางสาวภาวิกา นิลพันธ
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62131000361 นางสาวนิญาณี เจะเตะ
62131000362 นางสาวอภิญญา สุขราช
62131000363 นายสุทธิศักด์ิ นาควิโรจน
62131000364 นางสาวอภิษฎา สิงหาด
62131000365 นางสาวรามนารี สายสกล
62131000366 นางสาวสุชาดา สะหะวิริยะ
62131000367 นายบัญญพนต พรหมทอง
62131000368 นายวีระยุทธร วันเลาะ
62131000369 นายธรินธร ดูหมาน
62131000370 นางสาวอนีนา ทิ้งปากถํ้า
62131000371 นายปฏิพล ป6นทะรัตน
62131000372 นางสาวดวงพร หมาดใหม4
62131000373 นายวีรยุทธ เรืองสุข
62131000374 นางสาวชินพร สัตยานุรักษ
62131000375 นางสาวโรสนา ปานกลาย
62131000376 นายณัฐภัทร สงสุวรรณ
62131000377 นายสาโรจน สังขทอง
62131000378 นางไลซา แซ4เล�า
62131000379 นางสาวมัณฑนา บุนนาค
62131000380 นางสาวภริดา นารีรักษ
62131000381 นางสาววรรณลภา นิลวงศ
62131000382 นายชนกันต จินดาวรรณ
62131000383 นายปรเมศว สุขขัง
62131000384 นางสาวอภิสรา สายเขียว
62131000385 นางสาวนีน4า ประเก็บ
62131000386 นางสาวสุดารัตน เขียวเอียด
62131000387 นางสาวกมลวรรณ ทองเสน
62131000388 นางสาวอนัญญา ป6ญจพรอุดมลาภ
62131000389 นายศุภวิทย ทองหัตถา
62131000390 นางสาวกวิตา แก�วพุ4มช4วง
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62131000391 นายภูมิบาล มณีรัตนโชติ
62131000392 นางสาวรังสิยา มันโตน
62131000393 นางสาวนนทิยา ฉุดฉัตรแก�ว
62131000394 นายศุภเดช รักยศ
62131000395 นายธีรพันธ สังเกลี้ยง
62131000396 นายสมชาย ทองพูล
62131000397 นางสาวศิริภรณ ป6ญจสุวรรณ
62131000398 นางสาวสุณิสา มูสิกอินทร
62131000399 นางสาวนูรอัยริน ด�วงหรน
62131000400 นายภาณุวัฒน ทองโอ
62131000401 นางสาวณัฐนรี หมวดเพชร
62131000402 นางสาวจิรฎา แดงพะเนิน
62131000403 นางสาวปาริฉัตร พูลเอียด
62131000404 นางสาวอนงนาฏ ธนจินดา
62131000405 นางสาวปSยนาจรุจี วงษสกุล
62131000406 นางสาวนุจรีย ชุมประยูร
62131000407 นางสาวชาลิสา ทองเจริญ
62131000408 นางอาภาพร แก�วสลับเพชร
62131000409 นางสาวพัชรี สมนาค
62131000410 นางสาววีระพร แก�วรุ4ง
62131000411 นางเพ็ญสุรีย พิจิตร
62131000412 นายศิวกร จันษร
62131000413 นางสาวกมลทิพย กู�สุจริต
62131000414 นายกุลเดช แสงหิรัญ
62131000415 นายภคพฤทธ ภูวนตรัยเดโช
62131000416 นางสาวพรชิตา พรมสวรรค
62131000417 นางสาวปณิดา มุสะกะ
62131000418 นางสาวจินดาวรรณ หนูคง
62131000419 นายอับดุลรอเฮม เจOะมะ
62131000420 นางสาวอารียา ฉุดฉัตรแก�ว
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62131000421 นางสาวศิรินทิพย ดวงจันทร
62131000422 นางสาวอริสรา แก�วมณี
62131000423 นางสาวนิรมล ทองรัตน
62131000424 นางสาววนิดา สุวรรณพาหุ
62131000425 นางสาวอัญชนิกา คุมดวง
62131000426 นางสาวรุจิรา ฐาการ
62131000427 นายวชิรนนท พูลสวัสด์ิ
62131000428 นายภานุพงศ ลูกจันทร
62131000429 นางสาวธนิษฐา ชัยมณี
62131000430 นางสาวสุกัญญา เอียดใหญ4
62131000431 นางสาวครองขวัญ ศรีลา
62131000432 นายกิตติ มีทอง
62131000433 นางสาวนิชาภัทธ ชุมแสง
62131000434 นางสาวสุภารัตน หนูช4วย
62131000435 นางสาวกาญจนา เพชรนะ
62131000436 นางสาวมุณีรัตน ขวัญทอง
62131000437 นางสาวอนุธิดา รักเล4ง
62131000438 นายวิทวัส เพ็ญสว4าง
62131000439 นางสาวญดาพร ทําเลดี
62131000440 นายฮัมดัน มะดีเยาะ
62131000441 นางสาวนูรีซันต อาแว
62131000442 นางสาวจุไรวรรณ พันธทอง
62131000443 นางสาวจุฑามาศ หนูรัตนแก�ว
62131000444 นางสาวยาสมีน ตาเดอินทร
62131000445 นางสาวภาพิลัย สินรื่น
62131000446 นางสาวจุฑามณี ทองบัว
62131000447 นางสาวอิสริยา สุขย่ิง
62131000448 นายอรรถรัตน สุกทอง
62131000449 นางสาวจิตรกัญญา สินชู
62131000450 นางสาวอาทิตยา มณีประพันธ
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62131000451 นางสาวชลธิชา สุทธิรัตนชัย
62131000452 นายอําพล หลักจิตตโร
62131000453 นายนําลาภ แย�มวงษโต
62131000454 นางสาวนฤภร มากแก�ว
62131000455 นายภควันต ชาญณรงค
62131000456 นางสาวณัฏฐโชติกา นิลอรุณ
62131000457 นางสาวปSยพร สงด�วง
62131000458 นางสาวอธิตติญา รักธรรม
62131000459 นายภูธเนศ แสงจันทร
62131000460 นางสาวพัชรินทร วรวุฒิ
62131000461 นางสาวชัญญานุช แก�วละเอียด
62131000462 นางสาวสุชาดา บุญสงค
62131000463 นายปุณยวัจน ศรีแดง
62131000464 นางสาวสุฐิรา ขาวผ4อง
62131000465 นางสาวเสาวภา ชินวราพัฒน
62131000466 นางสาวปณพัศศ สุขด�วง
62131000467 นางสาวนภัสสร วงศปนทอง
62131000468 นางสาวพัชรา อินทรไชยมาศ
62131000469 นางสาวนิชธาวัลย นางา
62131000470 นางสาวศรีวิภา ประชุมทอง
62131000471 นางสาวรวิวรรณ เดชวัฒน
62131000472 นางสาวชนิกานต ขําแก�ว
62131000473 นางสาวอนัญญา ปานมี
62131000474 นางสาวกชกร บุญมาศ
62131000475 นางสาวภาวินี สําเภาทอง
62131000476 นางสาวศุภกานต เส�งทับ
62131000477 นางสาวกัญญาณัฎฐ สุไลมาน
62131000478 นายธันวา แกร�วทนง
62131000479 นายปฐวี หนูชุม
62131000480 นายฟาริด ทัพพันธ
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62131000481 นางสาวศศิมา ไชยจิตร
62131000482 นางสาวสขิลา สะหยัง
62131000483 นายภูรินท หลงสวาท
62131000484 นางสาวชุตินันท อิทธิศักด์ิ
62131000485 นางสาวชนัญชิดา เสตะพันธ
62131000486 นายสมพร เม4งช4วย
62131000487 นางสาวมาฆมาศ พรมมี
62131000488 นายอามีน ตง
62131000489 นางสาวอาทิตา คงนคร
62131000490 นายธีระพัฒน รัตนสุภา
62131000491 นางสาวกมลทิพย ผลเจริญ
62131000492 นายธนาธิป ชูดวง
62131000493 นางสาวอทิติยา เงาะด4วน
62131000494 นายยศวัฒน แพทยรัตน
62131000495 นายพิชัย บัวเนียม
62131000496 นางสาวปSยวรรณ สัตยานุรักษ
62131000497 นายจิรายุ วรรณมาศ
62131000498 นายอับดุลฮากีม แวอาซอ
62131000499 นางสาวอภิรัตน คําไสย
62131000500 นางสาวณัฏฐา ประสานสงค
62131000501 นางสาวปSยาภรณ รอดดํา
62131000502 นางสาวกรรณิการ เจOศา
62131000503 นางสาวญาณินท ปองผล
62131000504 นางสาวจุฑาพร ชูสาว
62131000505 นายกิตติธัช ขุนไกร
62131000506 นายอรชุน แก�วแฝก
62131000507 นางสาวบุษรินทร จิตรักษา
62131000508 นายจตุพร ป6ญจกิจ
62131000509 นายศรายุทธ กล4อมกลาง
62131000510 นายชาคริต โตOะกา
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62131000511 นางสาวปานศิริ สุวรรณโณ
62131000512 นางสาวศศิวิมล เมืองทอง
62131000513 นางสาวกุลธิดา จันทรแก�ว
62131000514 นายภัทรวุฒิ แก�วเนียม
62131000515 นายวิวัฒน กิมิเส
62131000516 นางสาวไพลิน กุลาอัน
62131000517 นายป6ณณวัฒน บุญแพทย
62131000518 นางสาวภัทราภรณ ไวยรัตน
62131000519 นายสุมนัสศักด์ิ ใหม4แดง
62131000520 นายธีระพล เกิดมีทรัพย
62131000521 นางสาวฐิติยา ภาศภาการ
62131000522 นายศักด์ิดา พรหมคล�าย
62131000523 นางสาวณัฐกานต บุญหา
62131000524 นางสาวมัทฑนา มาศภูมิ
62131000525 นายสุทธิยุทธ โอสถวิสุทธ์ิ
62131000526 นางสาวพจนาฎ มุขแก�ว
62131000527 นายพุฒิชัย เพชรมีศรี
62131000528 นางสาวศศิลักษณ ทองคํา
62131000529 นางสาวฐิติพร ทองมี
62131000530 นายชนาธร เตOะหลง
62131000531 นายเอกรินทร บุญรักษ
62131000532 นายอานนท บุญสอน
62131000533 นางสาวอุไร หนูเพ็ชร
62131000534 นางสาวอาริยา รักดี
62131000535 นางสาวน้ําฝน หนอแก�ว
62131000536 นายก�องกัมปนาท แซ4ต4าน
62131000537 นายณัทวัสส คงชนะ
62131000538 นายสุรวิชญ สุวรรณโณ
62131000539 นางสาวอังคณา แสงขาว
62131000540 นางสาวยุวดี ประชุมทอง
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62131000541 นางสาวปวีณา รัตนา
62131000542 นางสาวธวัลหทัย สนิทใจ
62131000543 นางสาวนฤมล แก�วหนูนา
62131000544 นางสาวจิตพร บัวทอง
62131000545 นายคณารัตน สุขกระโณ
62131000546 นางสาวอังสกา มานะสุวรรณ
62131000547 นายปรีชา สะหะวิริยะ
62131000548 นางสาวอัสมา บํารุงวงษ
62131000549 นายเกียรติศักด์ิ พลด�วง
62131000550 นางสาววิกานดา บุญศรี
62131000551 นางสาวกนกพร ภู4ทักษิณ
62131000552 นายชินพัฒน เทพจันทร
62131000553 นายธีรยุทธ นิ่มเสนาะ
62131000554 นางสาวชนิกานต หนูแก�ว
62131000555 นางสาวสาธิดา แก4นแท4น
62131000556 นางสาวธิดารัตน แก�วภิบาล
62131000557 นางสาวขนิฎฐา ไชยภาณุรักษ
62131000558 นายวรุต ณ พลฤทธ์ิ
62131000559 นายชนมธกานต คงสีพันธ
62131000560 นางสาวสุนันทา ผ4องแผ�ว
62131000561 นายปราโมทย บัวแก�ว
62131000562 นางสาวกวินนา จันทกูล
62131000563 นายสหัสวรรษ โบกรณี
62131000564 ว4าที่ร�อยตรีอนุถา เขียวรัตนา
62131000565 นายปวริศ บุญรัตนัง
62131000566 นางสาวสมิตรา สายทอง
62131000567 นางสาวศิริรัตน รัตนบุบผา
62131000568 นางสาวนัจญมี นุ�ยเด็น
62131000569 นายจักริน อยู4กอน
62131000570 นางสาวอัญชลี ปลดทุกข
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62131000571 นางสาววริศา เจOะงOะ
62131000572 นางสาวสาลิณี รามแก�ว
62131000573 นางสาวต4วนรอฮานี ยามาลูดิน
62131000574 นายเอกวิทย ควรรําพึง
62131000575 นางสาววิชิพร สุริโยทัย
62131000576 นางสาวรุ4งรัตน จันวัฒน
62131000577 นางสาวพนิตนาถ เพ็งสุวรรณ
62131000578 นายธีราทร นิลรัตน
62131000579 นางสาวธัญญภัทร พรรักษา
62131000580 นางสาววศินี แซ4จง
62131000581 นางสาวศศิมาภรณ ทองสุข
62131000582 นางสาวอารยา ไทยรัตน
62131000583 นางสาวธัญญาภรณ คงทน
62131000584 นายกฤตภัค เที่ยงตรง
62131000585 นางสาวกานตพิชชา จารุครุฑ
62131000586 นางสาวณัฐริกา จันทรอักษร
62131000587 นายณัฐพล ชอบกิจ
62131000588 นางสาวนารีซ4า ยามาเจริญ
62131000589 นายมโนรม ชูอรัญ
62131000590 นางสาวเกตุอักษร ณ พัทลุง
62131000591 นางสาวณัฐวรรณ จรัสจรุงเกียรติ
62131000592 นางสาวธารทิพย ลัคนาศิโรรัตน
62131000593 นางสาวปาลิน เก้ือมี
62131000594 นายภาสกร จันทรกระจ4าง
62131000595 นางสาวสิริวรรณ รักษกําเนิด
62131000596 นางสาววิชชุดา ศรีศุภโชค
62131000597 นางสาวอัสมาอ จินดารัตน
62131000598 นางสาววิชชุตา ปานสังข
62131000599 นายธนรัตน มีลักษณ
62131000600 นายปรเมศ ช4วยปาน
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62131000601 นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม
62131000602 นางสาวจิดาภา บัวอ4อน
62131000603 นางสาวประภาศิริ บุษบงค
62131000604 นางสาวกนกกาญจน อรุณทัต
62131000605 นายรนวิทย เหมือนแก�ว
62131000606 นายรักษิต นาคจันทร
62131000607  Vว4าที่ร�อยตรีหญิงอรอุษา เกษตรสุนทร
62131000608 นางสาววรัญญา เตชะภิวัฒน
62131000609 นายปฐมพงศ เกตุรักษา
62131000610 นายทิชานนท มาลา
62131000611 นางสาวกนกกาญจน สุภากาญจน
62131000612 นางสาวปSWนมณี ทองสีนวล
62131000613 นายนภดล เฉลิมธํารงเวช
62131000614 นางสาววลัยภรณ กัณฐสุทธ์ิ
62131000615 นายศุภวิชญ ไพบูลย
62131000616 นางสาวเกศสุดา วิเศษสุวรรณภูมิ
62131000617 นายวรัญRู ภู4เบญญาพงศ
62131000618 นายกฤษฎา บนบาง
62131000619 นางสาวเบญจพร รุ�งมณีวรรณ
62131000620 นางสาววันเพ็ญ จันทรส4องภพ
62131000621 นางสาวพลอยฝ6น ทองรูจี
62131000622 นายกฤตนัย อนุชาญ
62131000623 นางสาวณัฏฐณธรณ บรรเจิดเลิศ
62131000624 นางสาวนพรัตน แซ4จิว
62131000625 นายสุกฤษฏ์ิ เอียดปาน
62131000626 นางสาวแสงระวี สมถวิล
62131000627 นางสาวปSยนุช ชูเรือง
62131000628 นางสาวนริศรา รบบานา
62131000629 นางสาวญาณินี แก�วรุ4งเรือง
62131000630 นางอรวรรณ ทองศิลปX
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62131000631 นางสาวขวัญจิตร ชาติวงค
62131000632 นางสาวยลดา แสงทอง
62131000633 นางสาวกรรณิการ หมันเส็น
62131000634 นายอัษฎา ทองหลิ้ม
62131000635 นางสาวมาริกา แดงเรือง
62131000636 นายภานุเดช เทพสุริบูรณ
62131000637 นางสาวปวีณธิดา วิริยะกุล
62131000638 นางพรพิมล โพธ์ิทอง
62131000639 นายณัฐพล กุลประสิทธ์ิ
62131000640 นางสาวยุวเรศ กุมบุรี
62131000641 นายเกริกศักด์ิ มุขสง
62131000642 นางสาวศิริวรรณ เรืองดํา
62131000643 นางสาวชญานี สงขวัญ
62131000644 นางสาวอัจฉริยา ขวัญขวา
62131000645 นายธวัชชัย สําแดง
62131000646 นายชัยมงคล ทองมีขวัญ
62131000647 นางสาวสิริอาภา ไชยรัตน
62131000648 นางสาวมัลลิกา เตะปูยู
62131000649 นายกฤษติศิษฎ กิจเวช
62131000650 นายอานันท ปาเนOาะ
62131000651 นางสาวอภิญญา ดําชู
62131000652 นายอิมรอน บากา
62131000653 นางสาวอัสมา เจะมามะ
62131000654 นางสาวลลิตา ศรีหมอก
62131000655 นายกฤตนัน แก�วฉิมพลี
62131000656 นายสันติ กิติพิพัฒน
62131000657 นายทวิชากร เวียนวัตร
62131000658 นายกรวิชญ ศิริพันธุ
62131000659 นางสาวนงนุช อินทรัตน
62131000660 นางสาวทิตยพวรรณ บัวพูล
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62131000661 นายเกริกชัย แก�วมณี
62131000662 นายลุกมัน การียอ
62131000663 นางสาวเบญจมาพร นุ4นด�วง
62131000664 นางสาวธมกร จันทรัตน
62131000665 นางสาวสิริกร สุขแก�ว
62131000666 นางสาวกันติญา กาญจโนภาศ
62131000667 นางสาวศิริพร เฉ�งเหา
62131000668 นางสาวณัฐนรี นาวาพันธ
62131000669 นางสาวอัญชีรา เพ็ชรสกุล
62131000670 นางสาวอรัญญา หัสตุด
62131000671 นางสาวกันศิญา พิทักษศรีทอง
62131000672 นางสาวณัฎฐธิดา แก�วมณี
62131000673 นายปราโมทย ศรีอินทรเก้ือ
62131000674 นางสาวเนตรนที บํารุงวงศ
62131000675 นางสาวธิดาฉัตร หาญทะเล
62131000676 นางสาวอัสมา คาน
62131000677 นางสาวกนกกาญจน ศิลปรัศมี
62131000678 นางเยาวภา หนูแปBน
62131000679 นางทัศนีย สวาสด์ิธรรม
62131000680 นายสหัสวรรษ ดิษฐาพร
62131000681 นายรัฐภิเษก มีเงิน
62131000682 นางสาวบัณฑิตา ไชยจารีย
62131000683 นางสาวเมทินี สาตะภัณฑ
62131000684 นางสาวกนกวรรณ แซ4ก้ัง
62131000685 นายศุภกิต เขียวเอียด
62131000686 นางสาวนิชาภา คงทอง
62131000687 นางสาวฌิชาภัทร ทองเสน
62131000688 นายภูธเรศ หนูประพันธ
62131000689 นางสาวลักษณา ราชสีห
62131000690 นางสาวสุทธิพร เลี่ยนกัตวา
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62131000691 นางจิตามาศ ชุติพิมล
62131000692 นางสาวสุจิรา หวานดี
62131000693 นายมนตรี ม่ิงเมือง
62131000694 นางสาวสุพาพร เมืองฤกษ
62131000695 นางสาวเบญญาภา ฟูตระกูล
62131000696 นางสาววันวิสา แดงแก�ว
62131000697 นางสาวโศภิษฐ โรจนรัตน
62131000698 นางสาวสะใบทิพย สร�อยศรี
62131000699 นางสาวขวัญจิรา พิสุทธิพันธุ
62131000700 นางสาววิภาพร ฉํ่าสวัสด์ิ
62131000701 นายวีระเดช แก�วมณี
62131000702 นางสาวกมลวรรณ ชูสุวรรณ
62131000703 นางสาวเพชรพรรณี วสันต
62131000704 นางสาวจิราพัชร ทองพุฒ
62131000705 นางสาวศจีนาจ ยอดเพ็ชร
62131000706 นางสาวตัสนีม จิ
62131000707 นายภูสนัย บินโสOะ
62131000708 นางสาวมูนา ดาหะมิ
62131000709 นางสาวธนาภรณ จิตตเอื้อเฟYZอ
62131000710 นายศุภโชค นวลละออง
62131000711 นางสาวปุณยนุช เกตุแก�ว
62131000712 นายชัยสิน ทองอินทร
62131000713 นางสาวมัสรินทร ทองคํา
62131000714 นายยาลารูดิง แมเราะ
62131000715 นางสาวสุภาพร สุขบัวแก�ว
62131000716 นายนพดล จิตโตลิต
62131000717 นางสาวอรอุมา เพชรคง
62131000718 นางสาวระวีวรรณ ช4วยรักษา
62131000719 นายธีระพล แก�วโกถม
62131000720 นางฐิตาภา พลายละหาร
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62131000721 นายณกร มณีรัตน
62131000722 นางสาวธมลชนก สังคนาคินทร
62131000723 นางสาวณัฐณิชา ชินวงศ
62131000724 นางสาวขวัญชนก การัยภูมิ
62131000725 นางสาวชนธิกาณต เตียตระกูล
62131000726 นางสาวอัมพวรรณ สังขพุก
62131000727 นายวีระศักด์ิ สุขแก�ว
62131000728 นางสาวนันทิกานต ภูมิศรีแก�ว
62131000729 นางสาวกัญญาภัค ชุมแก�ว
62131000730 นางสาวปวีณา ศรีช4วย
62131000731 ว4าที่ร�อยตรีวิษณุ เมโส
62131000732 นายวิศิษฏ เพียงจันทร
62131000733 นางสาวกัญญารัตน บัวผิน
62131000734 นางสาวช4อฟBา อนันตประเสริฐ
62131000735 นางสาวสุดารัตน คงทอง
62131000736 นางสาวศิรินันท เพ็ชรดุก
62131000737 นางสาวพรทิพย ศรีจันทร
62131000738 นางสาวรษณี นวลแสง
62131000739 นางสาวอารยา บัวทอง
62131000740 นายเพรียวพันธ จันทรมณี
62131000741 นางสาวฤดี ปานกลาย
62131000742 นายวรัญช บุษบา
62131000743 นางสาวพรรณชนก พรหมเรือง
62131000744 นายปฏิพัทธ ขุนไกร
62131000745 นางสาวปาริฉัตร ละม�ายสกุล
62131000746 นายกษิด์ิเดช รักพวก
62131000747 นายมะรีเพ็น เจOะสมอเจOะ
62131000748 นายสัมฤทธ์ิ เหมมณี
62131000749 นายอภิรักษ คลายทุกข
62131000750 นางสาวเจนจิรา เจ�าสาย

หน�า 25 จาก 30             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62131000751 นายอารยะ พรหมรัตน
62131000752 นางสาวสุธิมล ทองอินทร
62131000753 นายไชยวัฒน หมัดสุเด็น
62131000754 นายอับดุลฮากีม เบ็ญโกบ
62131000755 นางสาวนฤวรรณ หลิ่มชู
62131000756 นางสาวอรอุมา เทียนย่ี
62131000757 นางสาวธัญลักษณ สุรพร
62131000758 นางสาวศศิวิมล อุ4นราวัน
62131000759 นางสาวธนพร จันทรพิศาล
62131000760 นางสาวป6ญฑิตา ทองอ4อน
62131000761 นางสาวนิรมล หมีนปาน
62131000762 นายภาสกร ฤทธ์ิเต็ม
62131000763 นายอัมรัน สมัยบารมี
62131000764 นายวีระยุทธ ฉุ�นเขา
62131000765 นางสาวป6ณณฉัตร ใบโพธ์ิ
62131000766 นางสาวฉัตรลดา คงเข็ม
62131000767 นางสาวศิลปXศุภา หมัดโสOะ
62131000768 นางสาวรัตนา ทองศรีพราย
62131000769 นายภูริวัฒน การาหมัด
62131000770 นายพันธกาณต แสงอาทิตย
62131000771 นางสาวสุพิชญา พ�นภัยพาล
62131000772 นางสาวหงษสุดา ศรีแจ4ม
62131000773 นางสาวนภัสสร อนันตพันธ
62131000774 นางสาวชลิดา แสงประดับ
62131000775 นางสาวอาทิตยา ผ4องศรี
62131000776 นางสาวจิราพร บุญเกิด
62131000777 นางสาวกันตกนิตย แสงอุไร
62131000778 นายพีรณัฐ นิลพันธ
62131000779 นายวรวิทย เวชสิทธ์ิ
62131000780 นางสาวปริฉัตร ขณะรัตน
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62131000781 นางสาวปรียนุช โพภิบาล
62131000782 นายธนพล ธรรมทินโณ
62131000783 นายวราวุธ เสียมไหม
62131000784 นางสาววิภาวี บัตรทอง
62131000785 นางสาวพัชราภา คําทอง
62131000786 นายณัฐพล จันทรดํา
62131000787 นายเอกปกรณ ต4างแดน
62131000788 นางสาวจุฑารัตน แสงชูโต
62131000789 นายพสุกานต สว4างวงศ
62131000790 นางสาวสุธิตาพร พิมพทอง
62131000791 นางสาวปSยมาศ ลิมปSติ
62131000792 นางสาวสุภาวดี บุญมาก
62131000793 นางสาวสรชา ชูสิงแค
62131000794 นางสาวสุธิตาพรรณ พิมพทอง
62131000795 นางสาวเจนจิรา รุ4งเรือง
62131000796 นายบุญมาก คงซ�าย
62131000797 นายปุณณยุทธ ยอดมณี
62131000798 นางสาวสิทธิญา พันธุ
62131000799 นายอภิสิทธิศักด์ิ ขุนจันทร
62131000800 นางสาวอานีต�า เจะแว
62131000801 นางสาวกัญญารัตน กรณีย
62131000802 นางสาวจิรฤดี ผุดวัฒน
62131000803 นายวรวุฒิ วจะวิกรัย
62131000804 นายจตุพร รัตนมณี
62131000805 นายพงศสรร อาแว
62131000806 นายณภัทร ชูเย็น
62131000807 นางสาวภาวิรัตน พิศุทธิศักด์ิ
62131000808 นางสาวสิริวิมล ภารา
62131000809 นางสาวกฤติกา บุญรอด
62131000810 นางสาววนิดา จิตพิทักษ
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62131000811 นางสาวรัชฎาวรรณ เอียดจุ�ย
62131000812 นางสาวพิมปาณัสม คงระวะ
62131000813 นางสาวจิรัชฌา จีบโจง
62131000814 นางสาวชุลิตา ทองรอด
62131000815 นางสาวสุธัญญา นันทะกูล
62131000816 นางสาวช4อผกา ล้ําเลิศ
62131000817 นางสาวธาริณี เต็มนิล
62131000818 นางสาวอธิชา บัวงาม
62131000819 นายธีรภัทร ชูสุวรรณ
62131000820 นายชนินทร ชัยพรม
62131000821 นางสาวชาครียพร คงทะเล
62131000822 นายธนกร เก้ือก4อยอด
62131000823 นายสิทธิพงศ ปานทองคํา
62131000824 นายบวรภัค เปล4งประดับ
62131000825 นางสาวสุวนันทร แก�วสองสี
62131000826 นายไพรัตน ศรีระบาย
62131000827 นายสุไลมาน ลีลาอมรเดช
62131000828 นางสาวเมธินี การะนัด
62131000829 นายอัฟฟาน กาเหย็ม
62131000830 นางสาวสุภาพร แซ4หว4อง
62131000831 นางสาวอังคณา บุญศาสตร
62131000832 นางสาววันดี ขวัญเพชร
62131000833 นางสาววารุณี ศักด์ิสงค
62131000834 นายพีรพัฒน เหง�าลคร
62131000835 นางสาวอภิญญา จันทวงศ
62131000836 นางสาวธัญชนิต ห4อจันทร
62131000837 นายวีรวัฒน คงบํารุงค
62131000838 นางสาวอมรรัตน คงไข4ศรี
62131000839 นางสาวสุวนันท ทองสุวรรณ
62131000840 นางสาวญาณิศา อินทรนก
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62131000841 นางสาวจุฑามาศ ชุมทอง
62131000842 นางสาวศุภนุช ฟองศิริกุล
62131000843 นางสาวศรัณยา พูนเอียด
62131000844 นายปSยพนธ แสงวงศประสงค
62131000845 นายสยามราช นวลละออง
62131000846 นางสาวจารุวรรณ จิตศิริ
62131000847 นางสาวเกษสุดา รักเงิน
62131000848 นางสาวกัญญาพัชร เพียรพันธ
62131000849 นางสาวสุนิสา ทองหนู
62131000850 นางสาวมะลิสา ศรีษะสังข
62131000851 นางสาวนิภาพร อรุโณทัย
62131000852 นายอนันต ภักด์ิดีมาก
62131000853 นางสาวดวงฤทัย พันธุรัตน
62131000854 นายจักรพงษ บกสี
62131000855 นางสาวอัจฉรา ทองวงศ
62131000856 นางสาวสุพรรษา เกิดทองมี
62131000857 นางสาวจิตติมา รอดภัย
62131000858 นางสาวปลายฝ6น สุขสวัสด์ิ
62131000859 นายธีรรัช สุนทรนิล
62131000860 นางสาวเมทินี จันทรมิตร
62131000861 นายชนิตพล อุ4นทานนท
62131000862 นายอาลีมีน เกะรา
62131000863 นางสาวฤทัยชนก ดําแก�ว
62131000864 นางสาวกมลชนก พรหมจรรย
62131000865 นางสาวสิริวรรณ สัตบุตร
62131000866 นายพฤติพงศ ชุมทอง
62131000867 นายใส สังขแก�ว
62131000868 นางสาวพิชญา มณีพันธ
62131000869 นางสาวนภสร อินชู
62131000870 นางสาวนนทิยา พงศภราดร
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62131000871 นายจักรพันธ บัวผ4อง
62131000872 นายพุทธชนก พรหมเสนา
62131000873 นายศุภกร คชกาญจน
62131000874 นายปรมินทร ทองคํา
62131000875 นางสาวศศิธร ศรีสุวรรณ
62131000876 นายชินกฤต ทะไวยทอง
62131000877 นางสาวพนิดา ลาชโรจน

จํานวน 877 ราย
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