
เลขประจําตัวสอบ

62051000001 นายคมสัน เหล�าวงศา
62051000002 นางสาวจริยา ธรรมมา
62051000003 นางสาวกิติยา สังข�พันธ�
62051000004 นายยุทธนา ติละ
62051000005 นางสาวณัฐวดี ปาณะดิษ
62051000006 นางสาวกชณิชา ชุมพินิจ
62051000007 นางสาวญาสุมิน โลหิตา
62051000008 นางสาวปวีณา หอยสังข�
62051000009 นางสาวเยาวลักษณ� ด�านกลาง
62051000010 นางสาวสุนิสา วรพนม
62051000011 นายจักรพงศ� แตงเอี่ยมใหญ�
62051000012 นางอภิสรา เพียรธรรม
62051000013 นางสาวเสาวลักษณ� โตสิงห�
62051000014 นายแสนศักด์ิดา แสนตรง
62051000015 นางสาวโชติกา สามสี
62051000016 นางสาวหนึ่งฤทัย กําเหนิดทอง
62051000017 นายสุรพัฒน� ดีตุ
62051000018 นางสาววรรณกรานต� ก8อนเครือ
62051000019 นายกัญจน� เอื้อถาวรสุข
62051000020 นายศักด์ิชัย อ�อนศรี
62051000021 นางสาวพิยดา ผายพิมาย
62051000022 นางสาวป=ย�วรา ศรีจันทร�
62051000023 นายยงยุทธ เจริญสุข
62051000024 นางสาวกรรณิการ� นันจุติ
62051000025 นางสาวสุกัญญา ถําอุทก
62051000026 นายวรกฤต พัฒนธัญญา
62051000027 นางสาวนาคภคินี คุ8มเณร
62051000028 นางสาวธนพร แตกช�อ
62051000029 นางสาวชลธิชา ชุ�มอ�อง
62051000030 นางสาวปาณิศา อินทรศักด์ิ
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62051000031 นายอธิศักด์ิ บัวสีทอง
62051000032 นางสาวสุภัทธนันท� ยังทรัพย�ยอด
62051000033 นายคณาวุฒิ สังข�ทอง
62051000034 นายเศกสรรค� อุ�นอุดม
62051000035 นางสาวธนวรรณ พรจําศิล
62051000036 นางสาวพรนภา พรมมิ
62051000037 นายภาณุ อิ่มอ�อน
62051000038 นางสาวนุจรีย� ชัยสุข
62051000039 นางสาวณัฐมน เกษมศักด์ิชัย
62051000040 นายวุฒิศักด์ิ นาคบํารุง
62051000041 นางสาวพัชรา พุทธไทยเกษม
62051000042 นางสาวลลิตา ทิวิเลิศ
62051000043 นางสาวอรอนงค� เขียวรักษา
62051000044 นางสาวสิริวิมล สุพรรณพยัคฆ�
62051000045 นางสาวขวัญหทัย แจ8งจิตต�
62051000046 นายสุทธินันท� บุรุษนารีรัตน�
62051000047 นางสาวธนพร ทองคํา
62051000048 นายณัฐธนนท� พวงทองธนารีย�
62051000049 นางสาวจิตราพร คําแสน
62051000050 นางสาวศุภิสรา บุญปBอ
62051000051 นางสาวจุฑามาศ สมแก8ว
62051000052 นางสาววันทณีย� เมืองวงษ�
62051000053 นายอนุชา ยอดดวงจันทร�
62051000054 นายอรรถพล วันทา
62051000055 นายอนุชาติ นาคประสิทธ์ิศักด์ิ
62051000056 นางสาวอําภา นิลภักด์ิ
62051000057 นางสาวนัฐมล ไชยปDญญา
62051000058 นายนิธิโรจน� เจริญอภิโรจน�
62051000059 นายมงคลราช สุทธิเม
62051000060 นางสาวนิรดา ยอดออน
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62051000061 นางสาวอมรรัตน� ทัดศรี
62051000062 นายศุภกร อินทรบุรี
62051000063 นางสาวสุพัตรา โสภาพ
62051000064 นางสาวกัญญา สุทามาศ
62051000065 นางศิริณทร�ทิพย� แสงศร
62051000066 นายสรรเสริญ รอดรั้ง
62051000067 นายณัฐธัชธรรม ธนธรณ�พชร
62051000068 นางสาวธนาภรณ� บํารุงสิน
62051000069 นางสาวกมลวรรณ พงษ�ปDญจศีล
62051000070 นางสาววราภรณ� พินิจทรัพย�
62051000071 นางสาวกันยารัตน� อ�อนไสว
62051000072 นางสาวพรธีรา สุขศรี
62051000073 นางสาวภัทราภรณ� พันนะสาด
62051000074 นายรังสรรค� ทรัพย�ออมมี
62051000075 นายสรวัต กสิณฤกษ�
62051000076 นางสาวพิมฤทัย กล�อมอ8น
62051000077 นางสาววริษา สุดจิตร
62051000078 นางสาวณัฐธิดา ทับทิมแดง
62051000079 นางสาวนฤมล ดีแปBน
62051000080 นางสาวรุ�งฤดี นุชสมบัติ
62051000081 นางธนัทถิรา นกแก8ว
62051000082 นางสาวยุพา รอดตลอด
62051000083 นายภาคย� ศรีธาราม
62051000084 นายวรพล ควรย่ิงสุข
62051000085 นายสุวภัทร เจริญย่ิง
62051000086 นางสาวชนินันท� กัญจนา
62051000087 นางสาววาริน ยะหะตะ
62051000088 นางสาววันวิสา วันสี
62051000089 นางสาวชุติมณฑน� ดําเพ็ง
62051000090 นางจันทรา คําบุปผา
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62051000091 นางสาวพัณณิตา ธีรพงษ�
62051000092 นายมครพันณ� แก8วสอาด
62051000093 นางสาวมณฑิรา พรมสะอาด
62051000094 นายศิริชัย น8อยมานพ
62051000095 นายยศพร ถินช�วง
62051000096 นางสาวดวงพร อินแตง
62051000097 นางสาวภัทราภรณ� คุ8มหอม
62051000098 นางสาวสุภากาญจน� ชาวตะก8อง
62051000099 นางสาววิชญาพร มังคละ
62051000100 นางสาวจารุวรรณ แจ�มใส
62051000101 นางสาวนิภาพร รอบคอบ
62051000102 นางสาววิลาวัณย� จันทะโคตร
62051000103 นางสุชาดา อุนหิต
62051000104 นายวิศรุฒิ หนูวิเชียร
62051000105 นายณัฐวุฒิ ภู�ชัย
62051000106 นายมงคล สว�างศรี
62051000107 นางสาวสุวดี แสนทวี
62051000108 นางสาวกรกนก จีนคง
62051000109 นางสาวพิศสมัย ประกอบศิลปG
62051000110 นางสาวนภสร อนุทะ
62051000111 นางสาวอัญชนก อินตHะ
62051000112 นายติณห� อินโท
62051000113 นางสาวกาญจนา ยินดี
62051000114 นางสาวธันกมล สายน้ําเขียว
62051000115 นางสาวสุดารัตน� เรืองฤทธ์ิ
62051000116 นางธิดา ทิศกูล
62051000117 นายสุวรรณ ยะลาทรัพย�
62051000118 นางสาวสุภาพร จ8อยสระคู
62051000119 นางสาวศิริลักษณ� หงษ�โต
62051000120 นางสาวธิดารัตณ� จันทร�ขํา
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62051000121 นางสาวปวริศา ฉายาเวช
62051000122 นางสาวขวัญตา อยู�เหมาะ
62051000123 นายฉัตรชัย จําแนกสาร
62051000124 นางสาวอิษฎา โพธ์ิศรีดา
62051000125 นายอลงกต ศรีวิชัย
62051000126 นางสาวปรียารัตน� หอมรื่น
62051000127 นายณฐกฤษฎ� ปDนตุ�น
62051000128 นางสาวจารุมนต� แหวนเพชร
62051000129 นางสาวปาริชาติ บัวตรี
62051000130 นางสาวมัทนา บุญช�วย
62051000131 นางสาวสุชาดา รจนากูล
62051000132 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิงาม
62051000133 นางสาวอมรรัตน� ย้ิมเจริญ
62051000134 นายป=ยะพันธ� รกไพร
62051000135 นายธรรมนูญ โอทนาวาทกิจ
62051000136 นายเชิดสกุล ต้ังเงินตรา
62051000137 นางสาวกมลชนก สุวรรณวัตร
62051000138 นางสาวณัฐทพัสส� กลั่นความดี
62051000139 นางสาวศุภรัตน� นาคพนม
62051000140 นางสาวนันทิยา จินดาโชติ
62051000141 นายธันยดิษย� ทิศา
62051000142 นางสาวพิชญ�สิชา ตรัยเปKLยมวรกุล
62051000143 นายสุนทร หมายม่ัน
62051000144 นางสาวนพวรรณ เอี่ยมละออ
62051000145 นางสาวชฎาวรรณ บุญวาส
62051000146 นางสาวกัญญาภรณ� เกิดพุ�ม
62051000147 นายศุภวัฒน� ทองสุข
62051000148 นางสาวบุศยาพร พันธ�มะลี
62051000149 นายชัชพล อินตHะเสาร�
62051000150 นางสาวจริยาภรณ� ม�วงน8อย
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62051000151 นางสาวประภาวี วงศ�หงษ�
62051000152 นางสาวดลญา นิลวิมุต
62051000153 นายกษิด์ิเดช อยู�ยงสินธุ�
62051000154 นางสาวรัตนาภรณ� ศรพรม
62051000155 นางสาวภัทณรินทร� นาโสก
62051000156 นางสาวรัชนีกร สัพโส
62051000157 นางสาวพัชรี วรสุข
62051000158 นางสาวพชรพร เล็บขาว
62051000159 นายจิรานุวัฒน� ขันแก8ว
62051000160 นางสาวจุฑามาศ ชะบาคง
62051000161 นางสาวพฤษา พันธุ�ผาติ
62051000162 นางสาวเสาวลักษ� พุ�มสัมฤทธ์ิ
62051000163 นางสาวปราณปริยา รวมสุข
62051000164 นายพัทสน ปBองนานาค
62051000165 นางสาวศศิวิมล สอาดหัว
62051000166 นางสาวไทยเจริญ เสาทอง
62051000167 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิก่ิง
62051000168 นางสาวจันทร�ฑิมา แน�นหนา
62051000169 นางสาววิภาวรรณ ชื่นภิรมย�
62051000170 นางรจนา ศรีสวัสด์ิ
62051000171 นายวิษณุ จันทรเทวี
62051000172 นายพรรตระการ ไชยศรีมาลย�
62051000173 นางสาวจุฑามาศ ทองคําสัมฤทธ์ิ
62051000174 นางสาวปฐมาพร สุมงคลวัฒนา
62051000175 นางสาวณัฐณิชา สืบศักด์ิวงศ�
62051000176 นางสาวโศรดานันท� ภรณ�วรรณวิชญ�
62051000177 นางสาวจุฑามาศ เลาหพงษ�พณิชย�
62051000178 นางสาวกิตติยา การบรรจง
62051000179 นางสาวพรพิมล บุญทัพ
62051000180 นางสาวสุมณทรา อ8นใจเอื้อ
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62051000181 นางสาวศิรประภา ตลับนาค
62051000182 นางสาววนิดา คูณบัวลา
62051000183 นางฐิติมา พนมรัตน�
62051000184 นางสาวขนิษฐา ศรีวิชา
62051000185 นางสาวสุกัญญา ประทุม
62051000186 นางสาวสาลินี มานิยันต�
62051000187 นางสาวสุกัญญา แต8มฤทธ์ิ
62051000188 นางสาวสโรชา เทียมชาติ
62051000189 นางสาวปDทมวรรณ วงศ�รักษ�
62051000190 นางสาวทิพย�สุดา ชายหาด
62051000191 นางสาวศศิธร เหล�าเขตต�กิจ
62051000192 นายกิตติศักด์ิ เทพมาลาพันธ�ศิริ
62051000193 นางชลธิชา ค8าขาย
62051000194 นางสาวนงลักษณ� ใยผุย
62051000195 นางสาวจุฑามาศ ปBอมรบ
62051000196 นางสาวอัจฉรา ประทุม
62051000197 นางสาวรัตติยากรณ� ศรียะวงษ�
62051000198 นางสาวศิริพร ตุนาหงัน
62051000199 นางสาวรัชนี ผลภาค
62051000200 นายธรรณธร ไตรยวีร�
62051000201 นางสาวดุจดาว แก8วชนะ
62051000202 นางสาววาสนา พูลผล
62051000203 นายนวคุณ สุทโธภาส
62051000204 นางสาวสุนิดา สามิลา
62051000205 นางสาวฐิตาพร เก�งกล8า
62051000206 นางสาวสุธีมนต� เพชรตะโก
62051000207 นางสาววรางคณา บุญชูวงค�
62051000208 นางสาวศศิวิมล แก8วงาม
62051000209 นางสาวบุลพร แซ�ซ8อง
62051000210 นางสาวสณิสตา ใจมา

หน8า 7 จาก 24            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                     ช่ือ - นามสกุล

62051000211 นางสาวชัชวาลย� แซกรัมย�
62051000212 นายธนพล ใจม่ัน
62051000213 นางสาวจันทิพย� ทองมูล
62051000214 นางสาวนภัสสร เทพษร
62051000215 นางสาวกุลณัฐ พรามเกษร
62051000216 นางสาวกรรณิการ� แสนเรืองเดช
62051000217 นางสาวลีลาวดี รัตนกุล
62051000218 นางสาวสุวิมล พ่ึงภักด์ิ
62051000219 นางสาวนภัสสร คล8ายวรรณ
62051000220 นางสาวเขมิสรา คํ้าจุน
62051000221 นายวัชรินทร� ปDNนรูป
62051000222 นางสาวศิรติกานต� วงศ�รินทร�
62051000223 นายเจษฎา ภีระสินธุ�
62051000224 นายวีรชาติ พุทธรักษา
62051000225 นางสาวดวงกมล สัมฤทธ์ิรินทร�
62051000226 นางสาวณัฐพร ธรรมวิชิต
62051000227 นางสาวสุภาภรณ� เอมประดิษฐ�
62051000228 นายกาณฑ� เอื้อถาวรสุข
62051000229 นายชาติชาย ยะเส็น
62051000230 นางสาวรินรดา ผะอบเหล็ก
62051000231 นายป=ยะสวัสด์ิ สวัสดิชัย
62051000232 นางสาวสุพัตรา เครือน้ําคํา
62051000233 นางสาวสุภาภรณ� ราชปละ
62051000234 นางสาววิมลพร วงษ�โคตร
62051000235 นางสาวธนัญญา ภูษาทอง
62051000236 นางสาวพิมพ�ณดา ตันติภัสร�บารมี
62051000237 นางสาวอลัดดาวัล จันทร�ขาม
62051000238 นางสาวศิริรัตน� ปรีจันทร�
62051000239 นางสาวปวีณ�นุช ประมะสิน
62051000240 นายจักริน ขวัญทอง
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62051000241 นายกิตติพัฒน� ศรบริสุทธ์ิ
62051000242 นายธันวา รักษาศิล
62051000243 นางสาวอังคณา มาตขาว
62051000244 นางสาวอารียา เรืองจรูญ
62051000245 นางสาวนัทธมน เรืองศรีกรณ�
62051000246 นางสาวปาริชาติ ไม�ลืม
62051000247 นางสาวสุธิษา เภาผ�อง
62051000248 นางสาวอรณินทร� ภูระวัง
62051000249 นายนิวัฒน� เผือกคํา
62051000250 นายพุฒิพงศ� นิรมลรัตน�
62051000251 นางสาวธัญญารัตน� ศรีคงรักษ�
62051000252 นางสาวภัทรสุดา ธัญญเจริญ
62051000253 นางสาวเบญจวรรณ หมอกมืด
62051000254 นางสาวจารวี วงศ�บุญหนัก
62051000255 นางสาวจิราพรรณ สุวรรณเทพ
62051000256 นางสาววิภาวัน วงค�ลคร
62051000257 นางสาวลัดดาวรรณ คชถิตย�
62051000258 นางสาวเมทินี ไข�แก8ว
62051000259 นายสุชาติ เย็นที่
62051000260 นายปDณณปวัฒน� เบ8าจันทร�
62051000261 นางสาวปรารถนา นาคสุวรรณ
62051000262 นางสาวณัฐธิดา จิวะชาติ
62051000263 นางสาวลักษณาพร เนาวรัตน�
62051000264 นางสาวอนุสรา โค8ปDน
62051000265 นางสาวเพียงจันทร� แสงเดช
62051000266 นางสาวนิภาพร เข่ือนสี่
62051000267 นายทีฆายุ กองยอด
62051000268 นางสาวกัณฐิกา น้ําจันทร�
62051000269 นายทศพล อ�อนบุญ
62051000270 นางสาวจาฎOพัฒน� จันทะนิตย�
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62051000271 นางสาวปาณิศา ไชยเชษฐา
62051000272 นายสิปปวิทย� ศรีภิรมย�มิตร
62051000273 นางสาวสุมาลี อัชฌาสัย
62051000274 นางสาวศิรินรัตน� มูลกวนบ8าน
62051000275 นายพิทักษ�พงษ� พีระเชื้อ
62051000276 นางสาวสโรชา เกตุกอ
62051000277 นายพุทธพงษ� ฐานกุมมา
62051000278 นางสาวกนกวรรณ ลอยอ�อน
62051000279 นางสาวฉัตรตุพร สุวรรณภูมิ
62051000280 นายจิตรภานุ ปDนแอ
62051000281 นางสาวศศิภา จันทสิทธ์ิ
62051000282 นางสาวรัตนพร แก8วมารัตน�
62051000283 นางสาวจารุวรรณ เชื้อกลิ่น
62051000284 นางสาวศศิกานต� ลี้ลับ
62051000285 นายวรวุฒิ บรรณจิต
62051000286 นางสาววนาพร กานะกาศัย
62051000287 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมอยู�
62051000288 นางสาวสิริรัตน� อ�อนแก8ว
62051000289 นายภาคิน ห8วงเกษม
62051000290 นางสาววีรปริยา กุมรัมย�
62051000291 นางสาวอ8อมฤทัย เดชพิชัย
62051000292 นางสาววิภาวี วงษ�สวัสด์ิ
62051000293 นางสาววราภรณ� แตงแย8ม
62051000294 นายเดชาพล ส�งเสริม
62051000295 นางสาวพิมพ�วรีย� ดําทองดี
62051000296 นายนิติ บูรณะวงค�
62051000297 นายนนทพัทธ� ถึงเจริญ
62051000298 นางสาวพิมพ�ญาดา ซ่ือตรงประเสริฐ
62051000299 นางสาวอังคณา ประแดง
62051000300 นางสาวกาญจนา แสนอินตHะ
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62051000301 นางสาวปฏิมาพร มณีพิสุทธ์ิ
62051000302 นายธีรพงษ� ทองราษฎร�
62051000303 นางสาวมุกดา อาจหาญ
62051000304 นางสาวกนิษฐา บุญรอด
62051000305 นางสาวปวีณา ทองอิน
62051000306 นางสาวกันทิมา ปานแดง
62051000307 นางสาวหยดเทียน วรเวช
62051000308 นายชฎายุ พลขันธ�
62051000309 นางสาววีรศรณ� เขียวไสว
62051000310 นางสาวสุวนันท� สุเมธวัน
62051000311 นางสาวพรทิพย� ดําขํา
62051000312 นายสุขุมพัฒน� พงศ�สินดํารง
62051000313 นางสาวรุจิรา สืบเหม
62051000314 นางสาวจุฑามาศ ม่ันทอง
62051000315 นางสาวอรนภา อักษร
62051000316 นางสาวสาริสา พุ�มสว�าง
62051000317 นางสาวกัญญาลักษณ� ทองพลับ
62051000318 นางสาวณัฐณิชา ไทยวงศา
62051000319 นางสาวทยิดา ศรีบุญเรือง
62051000320 นางสาวพาณิภัค โภคพิบูลย�
62051000321 นางสาวศุภิสรา แหวนวงค�
62051000322 นางสาวณัฎฐนิช สมภพ
62051000323 นางสาวลดาวัลย� สุวรรณสิทธ์ิ
62051000324 นางสาวภาวิณี ชาวสมุทร
62051000325 นางสาวปDญญาพร วิทยารักษ�
62051000326 นางสาววรรณา เอี่ยมฉํ่า
62051000327 นางสาวศิริวรรณวิภา โพธินาม
62051000328 นายนําโชค ภูผาแนบ
62051000329 นางสาวโชติกา พลายละหาร
62051000330 นางสาววรากร เรียงรัตน�
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62051000331 นางสาวชนากานต� เจริญผล
62051000332 นายพัฒนพล พรหมรักษ�
62051000333 นางสาวนุศรา ธํารงรักษ�
62051000334 นางสาวจารุวรรณ นาคประสิทธ์ิ
62051000335 นางสาวสุพิชญ�นันท� ภัทรปภินวิทย�
62051000336 นางสาวญาณัฐฉลา คําพิทํา
62051000337 นายวรากร นะวัน
62051000338 นางสาวเบญจมาพร ชูเกตุ
62051000339 นายนาวิน จ๋ิวแหยม
62051000340 นางสาวฮาลีมะฮ� อาจกล�อม
62051000341 นางสาวจิรัตน�ติกาล ทาริน
62051000342 นางสาวเสาวณีย� นครชาตรี
62051000343 นางสาวเนตรนภา คล8ายเจริญศรี
62051000344 นางสาวอิสิริญา กลิ่นสุข
62051000345 นางสาวนุจรี พลธเนศชานันท�
62051000346 นางสาวปDทมา นิลพัฒน�
62051000347 นางสาวจิดาภา เขียวแปง
62051000348 นางสาววรรณวิสา แตงน8อย
62051000349 นายภูมินทร� ศิริวงษ�
62051000350 นางสาววันเพ็ญ มีทา
62051000351 นางสาวสุชาดา เติมทอง
62051000352 นางสาวธญาณี ทองมี
62051000353 นางสาวสาวิตรี สัตนันท�
62051000354 นายบัณฑิต ศุภกุลธาดาศิริ
62051000355 นางสาวชมาพร เกิดศรีเล็ก
62051000356 นางสาวขวัญฤทัย ศิริรักษ�
62051000357 นายธีรเดช คงศรี
62051000358 นางสาวจิตราพร ห�วงไธสง
62051000359 นายดนัย ไชยชาญยุทธ�
62051000360 นายวิวรรธน� วงค�เจริญ
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62051000361 นายธีรภัทร สมภารเพียง
62051000362 นางสาวการะเกด กลิ่นกาหลง
62051000363 นายพิชTุตม� แผลงฤทธ์ิ
62051000364 นายรักษิต แสงทองดี
62051000365 นางสาวมัลลิกา แสนด8วง
62051000366 นางสาวสุรีรัตน� อ8วนนิมิตร
62051000367 นายกันตินันท� ช�วงกลาง
62051000368 นายอดิศักด์ิ แก8วบาง
62051000369 นางสาวกฤษณา เข8ลี้
62051000370 นางสาวนรินทรา อินจุ8มสาย
62051000371 นางสาวกมลวรรณ คําเพย
62051000372 นายกฤษดา อรอินทร�
62051000373 นางสาวปุณรดา วนิชธนินท�
62051000374 นางสาวนัฐนรินทร� เผือกรอด
62051000375 นายสถาพร ถะเกิงสุข
62051000376 นางสาวนิตญา สอนซิว
62051000377 นางสาวเนตรนภา กรรณลา
62051000378 นางสาวกุลสินี เพ็ชรเลิศ
62051000379 นางสาวปDณณพัทธ� เจียมจิรานนท�
62051000380 นางสาววิไลลักษณ� เพียรทําความดี
62051000381 นางสาวศวิตา กาลเจริญ
62051000382 นายกิตติวัฒน� นุกูล
62051000383 นางสาวชลดา เล8าเนืองรินทร�
62051000384 นางสาวณัฏฐชาวดี มานพเช8า
62051000385 นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุญ
62051000386 นางสาวจุฑารัตน� นุชมอญ
62051000387 นางสาวณัฐธนัชพร เจริญรัตน�
62051000388 นางสาวชลลดา บัววรรณ
62051000389 นางสาวมัณฑนา โชคสุวรรณ
62051000390 นางสาวอาภาภรณ� รัตนะ
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62051000391 นางสาวฑิฆัมพร ประกอบธรรม
62051000392 นางสาวกมลชรัตน� ชมเชย
62051000393 นางสาวสุเชาว�ดี เจริญรัตน�
62051000394 นางสาวกนกวรรณ เก็จรัมย�
62051000395 นางสาวธภาภัค อนันตภูมิ
62051000396 นางสาวนฤมล อ�วมอิ่ม
62051000397 นางสาวพรทิพย� แก8วพรายทูน
62051000398 นางสาวชญาดา เนตรดี
62051000399 นายอมร ชัยลับ
62051000400 นายกฤษณรงค� พนม
62051000401 นางสาวกัญญารัตน� อ่ําเมือง
62051000402 นางสาวรจนา แก8วอุดร
62051000403 นางสาวขนิษฐา วาระโว
62051000404 นางสาวมณีรัตน� บัวบาน
62051000405 นายฐาปนิก ภูมิสวัสด์ิ
62051000406 นางสาวอัยย�ญาดา อินทร�เพ็ชร
62051000407 นางสาวมลฤดี อินกUา
62051000408 นายพลสุวรรณ จันทรสุวรรณ
62051000409 นางสาวสุทธิดา เกษมสิทธ์ิ
62051000410 นายภัทรพงศ� คงสัตรา
62051000411 นางสาวภณิตา ไม8เงินงาม
62051000412 นายไตรรัตน� เสือประสงค�
62051000413 นางสาวณัฐกมล ทองตา
62051000414 นางสาวกาญจนา ปานศิลา
62051000415 นายอัครเทพ ชนะสงคราม
62051000416 นางสาวมณีกาญจน� ปงจันตา
62051000417 นายไพฑูรย� อบอุ�น
62051000418 นางสาวกมลวรรณ ดํารงสกุล
62051000419 นางสาวยุภาพร ชัยโยกุล
62051000420 นางสาวกนกวรรณ ชัยสีหา
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62051000421 นางสาวศรีแพร เสนะจํานงค�
62051000422 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยกันธะ
62051000423 นางสาววรวรรณ บํารุง
62051000424 นายธีรวัฒน� ยอดจันทร�
62051000425 นายสามารถ ปDNนวงศ�
62051000426 นางสาวปวริศา โมกไธสง
62051000427 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิมล
62051000428 นางสาวอําพร ศรนุรักษ�
62051000429 นายสุรเดช มณีรัตน�
62051000430 นางสาวทาริกา พิมพ�เถ่ือน
62051000431 นายปรีชา ธรรมเจริญ
62051000432 นายจิรวัฒน� ดํารงกิตติโชติ
62051000433 นางสาวเกวลิน อินทร�แจ�ม
62051000434 นายทิยานนท� ทิ้งเทพ
62051000435 นายเมธี นะนิ่มนวล
62051000436 นางสาวหัทยา พุ�มสัมฤทธ์ิ
62051000437 นางสาวอรวรรยา อนุสี
62051000438 นายสุทัศน� หอมหวล
62051000439 นายวัชรากร นุยศ
62051000440 นายจักรพันธุ� คําแผ8ว
62051000441 นายสุรสิทธ์ิ วิศิษฐ�ศรี
62051000442 นายพันธวัช เงินพันธุ�
62051000443 นายสายชล เพ็งอิ่ม
62051000444 นายกิตติ วงค�สุวรรณ
62051000445 นางอรอุมา ช�วงโชติ
62051000446 นางสาวเนตรนภา ทับจิตร�
62051000447 นางสาวระวี ฮ�องดี
62051000448 นางสาวปกิตตา ทิพยศ
62051000449 นางสาวเมธินี มีแก8ว
62051000450 นางสาวน้ําฝน สุวรรณรัตน�
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62051000451 นางสาวทิชา ผึ่งแช�ม
62051000452 นายจักรพันธุ� สมมิตร
62051000453 นางสาวอารีรัตน� กลิ่นหอม
62051000454 นางสาวอรุโณชา พรมแสน
62051000455 นายสิทธิศักด์ิ เปรมสังข�
62051000456 นางสาววราภรณ� รอดสัมฤทธ์ิ
62051000457 นายปรัชญา เรืองธรรม�
62051000458 นายนพดล โนตHะยศ
62051000459 นางสาวเพ็ญนภา แซ�ลิ้ม
62051000460 นางสาวปDทมา นิ่มนุช
62051000461 นายจักษ�ธรรม ศรีนาวา
62051000462 นางสาวป=ยฉัตร สวัสดี
62051000463 นายทัตธน นิตยะประภา
62051000464 นางสาวอริสา ยังเกิด
62051000465 นางสริญตา สมบูรณ�ดี
62051000466 นายจักรกฤษ วอนิล
62051000467 นางสาวอมรรัตน� สายทอง
62051000468 นางสาวอารียา คลังทรัพย�
62051000469 นางสาววรดา จูระวัฏ
62051000470 นางสาวหัทยา อาจทํา
62051000471 นางสาวจิรนาถ ทองแก8ว
62051000472 นางสาวณัฐชา รุ�งมี
62051000473 นางสาวศิริลักษณ� อินนุ
62051000474 นายวรันธร เล็กกําพุช
62051000475 นายรัตนชัย สุขเกษม
62051000476 นางสาวเก็จแก8วมณี ผิวสุวรรณ
62051000477 นางสาวนฤมล ทุมประสิทธ์ิ
62051000478 นางสาวเพ็ญนภา โสมะภีร�
62051000479 นางสาวนันท�นภัส พุทธรุณ
62051000480 นางสาวกันทิมา ทรงศิริ
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62051000481 นางสาวยุวรินทร� กระจ�างฉาย
62051000482 นายวสันต� ปDญญาสิริกุล
62051000483 นายณัฐพล แจ�มแจ8ง
62051000484 นางสาวสุภาพร ผ�องสอาด
62051000485 นางสาวสิราวรรณ อ�อนบุรี
62051000486 นางสาวธิวารัตน� ภูชะนะ
62051000487 นางสาวมณฑกานต� ชาตรี
62051000488 นางสาวกฤติยากรณ� โนรินทร�
62051000489 นางสาวปDทมา วีระพันธ�
62051000490 นางสาวศิริวรรณ พูลกลิ่น
62051000491 นางสาวป=ยะดา มูฮําหมัดอารี
62051000492 นางสาวนุชนาฏ นัดครีพ
62051000493 นางสาวธันยธรณ� โลพิศ
62051000494 นางสาวสุชานันท� ขันทธรรม
62051000495 นายสุรพงษ� ฉัตรทอง
62051000496 นางสาวณัฐฐิตา จันทร�เชย
62051000497 นางสาวจันทนา ตบไธสง
62051000498 นางสาวสาลินี เนตรพัตร
62051000499 นางสาวณัฐวิภา หิติ
62051000500 นายเรวัฒน� นิธินาถถาวร
62051000501 นางสาวภริดา แรงกสิกร
62051000502 นางสาวนิตติญา พลเย่ียม
62051000503 นางสาวลักษมี วงษ�ภักดี
62051000504 นางดาราวรรณ ใจบุญ
62051000505 นางสาวณัฐนรินทร� เตชะเชาว�วระกูล
62051000506 นายปวรุตม� ส8มอ่ํา
62051000507 นางสาวธัญทิพย� กันธิยะ
62051000508 นางสาวศันสนีย� นาครินทร�
62051000509 นางสาวรติยากร มัติโก
62051000510 นางสาวปวีณา ชาวสมุทร
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62051000511 นายวิศวัฒน� จองบุญ
62051000512 นายก8องเกียรติคุณ สบายสูงเนิน
62051000513 นางสาวฐิติรัตน� ยอดเย่ียม
62051000514 นางสาววีรวรรณ รู8งาน
62051000515 นายสิทธิชัย จิระธนาสกุล
62051000516 นายพิชเยศ เชื้อหมอ
62051000517 นางสาวครองขวัญ ไชยวรรณ
62051000518 นางสาวอรวรรณ ชื่นใจ
62051000519 นางสาวรุ�งนภา ชะร8อยฉิม
62051000520 นางสาววรดา เจริญศิลปG
62051000521 นางสาวเมวรินทร� สีสด
62051000522 นายยศศักด์ิ ยอดย่ิง
62051000523 นางสาวกัญญภัสส� ธาราภิบาล
62051000524 นางสาววรางคณา หมัดโตHะหมัน
62051000525 นายสภารัฐ ภูลายขาว
62051000526 นางทัศวรรณ ศรีหานาม
62051000527 นายวัชระ ประโลม
62051000528 นางสาวพุฒศิริ สุขสถิตย�
62051000529 นายจินตพัฒน� โสภาเจริญ
62051000530 นางสาวนริศรา สร8อยทองพูล
62051000531 นางสาวกัญญาณัฐ มากอารีย�
62051000532 นางสาวอาภัสรา เพ่ิมบุญทวี
62051000533 นายพิพัฒน�พงษ� จงอยู�สุข
62051000534 นางสาวชรินทร�ทิพย� ศิริพูล
62051000535 นางสาวเมษา ชูชัยทยากุล
62051000536 นางสาวอรวรรณ ผ�านสุวรรณ
62051000537 นายชาคริต เรืองเดช
62051000538 นางสาวสุภาวดี ชลาประเสริฐ
62051000539 นางสาวจิราพร พุศิริ
62051000540 นางสาวตรีทิพย�นิภา พิฉินทธารี
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62051000541 นายสิทธิพล เหาะหา
62051000542 นางสาวทิพวรรณ วันนา
62051000543 นางสาวพรทิพย� น8อยวงษ�
62051000544 นางสาวประภัสสร บุญบรรจง
62051000545 นางสาวเขมจิรา เกตุแก8ว
62051000546 นางสาวธิดารัตน� บรรเทิงจิตต�
62051000547 นายสุทธวีร� พญาวงษ�
62051000548 นายนนท� ย่ิงคง
62051000549 นางสาวเสาวลักษณ� จันทสิทธ์ิ
62051000550 นางสาวมงคลรัตน� หม่ันมี
62051000551 นายชูไชย ชูประเสริฐ
62051000552 นายภ.ภูมิ แย8มมณี
62051000553 นางสาวรัชนิดา ทองดอนพุ�ม
62051000554 นายสมัชชา วงศ�แสนประเสริฐ
62051000555 นายวีรศักด์ิ รามช�วย
62051000556 นางสาวชนากานต� ธรรมศิลปG
62051000557 นางสาววัชรินทร� ดวนใหญ�
62051000558 นางสาวอมราภรณ� ปุBงเผ�าพันธุ�
62051000559 นางสาวอภิญญา กล่ําพุก
62051000560 นางสาวสุคนธ�ทิพย� เสาสี
62051000561 นางสาวณัฐิยา แก8วคง
62051000562 นางสาวมณีเพชร ไทยน8อย
62051000563 นางสาวภิญญาพัชญ� เกิดผล
62051000564 นางสาวนิตยา ลายทอง
62051000565 นางสาวฉัตรวิมล ตาวงศ�
62051000566 นางสาวกรกนก ก8อมอ�อน
62051000567 นางสาวปรีดาพร โม8ลี
62051000568 นายอนุรักษ� มะโน
62051000569 นายกิตติภพ จงรักษ�
62051000570 นางสาวพรธีรา ธรรมา
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62051000571 นางสาวพรรณพิมล จันทเวช
62051000572 นางสาวสุนิษา แตงแจ�ม
62051000573 นางสาวญาณิกา สาคเรศ
62051000574 นายธวัชชัย ศรีวิชัย
62051000575 นายศราวุธ คําพันธุ�
62051000576 นางสาวกวิตา กะรัตน�
62051000577 นางสาวพุฒธิดา กุกไชย
62051000578 นางสาวธนวรรณ สมันเรือง
62051000579 นางสาวอังคณา เสร็บเขียน
62051000580 นางสาวอรณิชา ภูท8วม
62051000581 นางสาววริษฐา พรมลิ
62051000582 นางสาวกัลยรัตน� เสาวนา
62051000583 นางสาวพิมพ�ผกา กาวิน
62051000584 นางสาวสายใจ กิตติคมเวช
62051000585 นางสาวอารมณ� ยุติธรรม
62051000586 นายณัชพล สัจวาที
62051000587 นางสาวนวลจันทร� กุลวุฒิ
62051000588 นางสาวธนัชพร ทองธรรมชาติ
62051000589 นายวีรวัฒน� จันตอ
62051000590 นางสาวนวภัสร� เปXงจันทร�
62051000591 นางสาวสุภิตรา วงกะเสน
62051000592 นางสาวศศิธร วงค�พมิตร
62051000593 นางสาวสโรชา กอบรัตนสุข
62051000594 นางสาวรังสิมา นาคชม
62051000595 นางสาวเกวลิน ภักดี
62051000596 นางสาวประภาศิริ สวัสดีลาภา
62051000597 นายจรุงเกียรต์ิ คงมาก
62051000598 นางสาวศรัญญา ดวงจันทร�
62051000599 นายเฉลิมชัย ศิริพงษ�
62051000600 นางสาวดารารัตน� เมืองชล
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62051000601 นางสาวปาริฉัตร อยู�สุธา
62051000602 นางสาวฉัตรสุดา สาคร
62051000603 นางสาวพิชญา แผลงฤทธ์ิ
62051000604 นางสาวกัญญารัตน� ศรีคุณโกสุม
62051000605 นายวสุพล ชลธาร
62051000606 นายสุรเชษฐ� ใจสูงเนิน
62051000607 นางสาววิมลมณี รวมวงค�
62051000608 นางสาวประภาพร นกแก8ว
62051000609 นายณัฐวุฒิ สอาดหัว
62051000610 นางสาวนภัสสร แซ�ตัง
62051000611 นางสาวพิมพ�อัปสร ขันทอง
62051000612 นายกรวิชณ� สมจิตต�
62051000613 นางสาวอริสา เข็มขาว
62051000614 นางสาวสุธาวัลย� แก8วยุติธรรม
62051000615 นางสาวปDณฑารีย� สังข�ชุม
62051000616 นางสาวลลิตา ภานุเพ็ญ
62051000617 นายศราวุธ ฤทธ์ิอ8น
62051000618 นางสาวณัฐพร ทิมทอง
62051000619 นางสาววรินทร�ลดา สิงห�สถิตย�
62051000620 นางสาวกมลชนก ปานศิลา
62051000621 นางสาวนุชนารถ ลิขิตทางธรรม
62051000622 นางมยุรี สมพร
62051000623 นางสาวทิตยา บรรพตาธิ
62051000624 นางสาววัลยา กังวานกัมปนาท
62051000625 นายปฏิญญา ง8าวแหลม
62051000626 นางสาวศศินภา ยอดย่ิง
62051000627 นางสาววิภาดา เงินเมือง
62051000628 นายคมสัน บุญยอดม่ิง
62051000629 นางสาวตติยา โชติกันตะ
62051000630 นางสาวสายฝน เรืองเดช
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62051000631 นางสาวกรกนก โพธ์ิขวัญ
62051000632 นายคณิศร สันติคุณากร
62051000633 นายวัชธากร มาทอง
62051000634 นายธนพงษ� ทาปาน
62051000635 นายรติวงค� สิงห�น8อย
62051000636 นายรจิทัตต� ทองกราว
62051000637 นางสาวธนัชญา บุญฤทธ์ิ
62051000638 นางสาววิมลรัตน� คําเต็ม
62051000639 นางสาวพรนภา บุรณะ
62051000640 นางสาวเกษริน ปDนแปง
62051000641 นางสาวพัทญาพร ผาสุข
62051000642 นางสาวยลลดา เวชสถล
62051000643 นางสาวกณิกา ภู�เกลี๊ยะ
62051000644 นางสาวไพลิน กันแคล8ว
62051000645 นางสาวสุทธิดา อินทวิเศษ
62051000646 นายปฏิภาณ อยู�สืบเชื้อ
62051000647 นายศักด์ิชัย แสนวงค�คํา
62051000648 นายบวร พวงสิน
62051000649 นางสาวสุพัตรา แสงทอง
62051000650 นายศรัณยพงศ� พินิจกุล
62051000651 นางกชกร ภูชะนะ
62051000652 นางสาวณภัทรดา หมัดละ
62051000653 นางสาวอัธณัฐธยา เลี่ยงความชั่ว
62051000654 นางอมรรัตน� ม�านมูล
62051000655 นางสาวอังคณา ไชยมหาเทพ
62051000656 นางสาววรานุช จันทะเนตร
62051000657 นางสาวขวัญแก8ว ดีวิเศษ
62051000658 นายสาโรช เพ็ชรทอง
62051000659 นางสาวกุลภัสสร� บุญหล�อ
62051000660 นางสาวมันทนา อินปา
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62051000661 นางสาวสุรินดา พ่ึงไทย
62051000662 นางสาวปาริฉัตร สาริกา
62051000663 นางสาวชนนิกานต� เรืองประดิษฐ�
62051000664 นายอภิสิทธ์ิ คูหะมะณี
62051000665 นางสาวประภาพร ล8อมจันทึก
62051000666 นายวิษณุ บัวผัน
62051000667 นางสาวทิวากร หวังธาตวากร
62051000668 นายวรกานต� เหมืองอินตHะ
62051000669 นางสาวทัชชภร ว�องประเสริฐ
62051000670 นางสาววิภาวรรณ ปDญญาวัย
62051000671 นายเสมา จุลเกษร
62051000672 นายทศพล วิลัยเลิศ
62051000673 นางสาวอันธิกา ด8วงอินทร�
62051000674 นางสาวลลิตา เปKLยมรอด
62051000675 นายป=ยะ ภาคเจริญ
62051000676 นายส�งศักด์ิ พงษ�พันธ�
62051000677 นางสาวชนรดี สติดี
62051000678 นางสาวศิริญาพร แสนสุวรรณ
62051000679 นางสาวหนึ่งวิมล ทองนันชัย
62051000680 นางสาวธนัชญา ดีพรมกุล
62051000681 นายณัฐวุฒิ ไพศรีขาว
62051000682 นายนิธิศ สีเสียด
62051000683 นายภูรินทร� ทองประสาน
62051000684 นายภูชิชย� จําปาเทศ
62051000685 นางสาวจิรภิญญา เปสูงเนิน
62051000686 นางสาวกัญญารัตน� วันจ๋ิว
62051000687 นายอัตตชัย สังข�ทอง
62051000688 นายชนาธิป ทิมยองใย
62051000689 นางสาวศศิฉาย กลีบสุวรรณ
62051000690 นายสุรชัย เงินเมือง
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62051000691 นางสาวอังคณา พ่ึงเนตร
62051000692 นางสาวศุภาพรรณ อนุพันธ�
62051000693 นางสาวณัฐชา ก8อนคํา
62051000694 นางสาวสกาวเดือน ชูกลิ่น
62051000695 นางสาวปทิตตา เปลี่ยนทองดี
62051000696 นางสาวมาริสา แนบสนิท
62051000697 นายกันติทัต สายยศ
62051000698 นางสาวจิราภรณ� เทียมสอน
62051000699 นายปรมัตถ� พลรบ
62051000700 นางสาวอัญชิษฐา อิศเรนทร�
62051000701 นางสาวกัญญา จ่ันเชย
62051000702 นางสาววัชราวลัย ดุเหว�า
62051000703 นางสาววลัยลักษณ� ฐิตสาโร
62051000704 นายชัชพงศ� คงเมือง
62051000705 นางสาวกัญธิชา วงษ�เงิน
62051000706 นายสุวัจน� เวชสิทธ์ิ
62051000707 นางสาวแพรวนภา จันทาพูน
62051000708 นางสาวดาว ภาระกิจ
62051000709 นางสาวกัญญารัตน� วงศ�เทิดสิริ
62051000710 นายจีราวัฒน� สีวิใจ
62051000711 นางสาวกชพร งามสรรพ�
62051000712 นายอภิชัย นกแก8ว
62051000713 นางสาวกัญญารัตน� พรหมบุตร

จํานวน 713 ราย
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