
เลขประจําตัวสอบ
62072000001 นายศิรภาคย� จ๋ิวอ�วม
62072000002 นางสุภัตตา ศรีสอาด
62072000003 นางสาวนลินทิพย� ยศอาลัย
62072000004 นางสาวกมลชนก บุญเสน
62072000005 นางสาวอังคณา เครือแดง
62072000006 นางสาวณัฏฐินันท� บุญทัย
62072000007 นายศักด์ิสิทธ์ิ บวบขม
62072000008 นายนิติพล โชติศรี
62072000009 นายสุทธิพงษ� มะโนมูล
62072000010 นางสาวชมัยพร การสมทรัพย�
62072000011 นายสมยศ คัชมาตย�
62072000012 นางสาวสาวิตรี ขีดข้ัน
62072000013 นางสาววิไลวรรณ ลําใย
62072000014 นายอนุสรณ� บุญส�ง
62072000015 นายธีรพงศ� พวงวิลัย
62072000016 นางสาวดวงใจ มาลัย
62072000017 นางสาวสิริรัตน� ประสมทรัพย�
62072000018 นางสาวขนิษฐา มณีฉาย
62072000019 นายวรินทร ทองขาว
62072000020 นางสาวศิริวรรณ ทุมโคตร
62072000021 นายนราวิชญ� ทองเวียง
62072000022 นางจิราภา ธรรมโชติเกียรติ
62072000023 นายธํามรงค� เจิมจันทร�
62072000024 นายวุฒิพงษ� วงค�หาญ
62072000025 นางสาวจุฑารัตน� ใหญ�โต
62072000026 นางสาวเบญจวรรณ หล>าทา
62072000027 นางสาวอลิสา ทองสุข
62072000028 นางสาวสุนิดา อินทร�วิเชียร
62072000029 นายเดชาวัต สีดี
62072000030 นางสาวยุภาวดี แย>มคร>าม

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
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62072000031 นางสาวเกสรา พรหมประสิทธ์ิ
62072000032 นางสาวอภิชญา คําชมภู
62072000033 นางสาวนภัสวรรณ เรืองประพัฒน�
62072000034 นางสาวญาณิศา ปานนูน
62072000035 นายรัฐภูชิชย� ประสิทธิเขตรกิจ
62072000036 นางสาวประภาดา โพธ์ิดง
62072000037 นางสาวสุภาวรรณ รอดรังษี
62072000038 นางสาวสาวิตรี อิ่มยวง
62072000039 นางสาววัชรี กุดแก>ว
62072000040 นายสุทธิพงค� สังข�แสง
62072000041 นางจรียวัฒน� พงษ�สุวรรณ
62072000042 นายสิทธิชัย ชูเที่ยง
62072000043 นายประทีป ม�วงมี
62072000044 นายไชยวัฒน� แก>วอินทร�
62072000045 นายกิตตินันท� อัศจรรย�
62072000046 นายธนฤกษ� ต>นจําปา
62072000047 นางสาวอัญชลี ปุพพโก
62072000048 นายเกรียงไกร โสไธสง
62072000049 นายพงศธร รอดเพชร
62072000050 นางสาวนวพร เพ็ชรมี
62072000051 นางสาววิชุดา อนันทยศ
62072000052 นายสิทธิกร จันทร�สอน
62072000053 นางสาววริศรา กลิ่นหอม
62072000054 นายรังสรรค� เขียวบุตร
62072000055 นางสาวรินรดา ปูทอง
62072000056 นางสาวปภาวรินท� เลิศล�อง
62072000057 นางสาวพาทินธิดา เกษมธนากร
62072000058 นางสาวอาภรณ�รัตน� หารประเสริฐสกุล
62072000059 นายฐิติวัฒน� มาลี
62072000060 นางสาวธีราญา ตระกูลพิทักษ�
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62072000061 นางสาวอัญชลี จูเปรมปรี
62072000062 นายภาคภูมิ สายเปCย
62072000063 นางสาวสิราวรรณ กDาถม
62072000064 นางสาวจีรภา คําศรี
62072000065 นางสาวเพ็ญนภา ทองมี
62072000066 นายพีระวัฒน� พันธ�เขตกรณ�
62072000067 นางสาวพรรณนิภา พันธุ�รัตน�
62072000068 นางสาวจิตรทิพย� ชัยยะ
62072000069 นายคงคเณศ สิงหนรดี
62072000070 นางสาวนุชศรา ฝGHนแก>ว
62072000071 นางสาวเกวลิน จอมเม็ด
62072000072 นางสร>อยสุวรรณ นวลจันทร�
62072000073 นายอรรถพล ปIอมเงิน
62072000074 นายณรงค�เดช พุฒซ>อน
62072000075 นายนทีกรณ� เหมืองหม>อ
62072000076 นางสาวสุธิดา ฉิมสุข
62072000077 นางสาวสุมิตรา ปากแคว
62072000078 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ครุฑ
62072000079 นางสาวปานตะวัน เจริญภาพ
62072000080 นางสาวฟIาใส หอมจันทร�
62072000081 นางสาวธัญญารัตน� ภูอาลัย
62072000082 นางสาวกนกพร แก>วเกตุ
62072000083 นางสาวณพิชญา พงษ�วานิช
62072000084 นางสาวสุวารี นิพนธ�
62072000085 นายชาญณรงค� ตLะยศ
62072000086 นางสาววรรณา ท�อพัฒนาถาวร
62072000087 นายบุลากร ผกามาลย�
62072000088 นางสาวธัญกมลย� ประสุนิง
62072000089 นางทัศนีย� อิ่มอยู�
62072000090 นายณัฐพงษ� ศิริ
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62072000091 นางสาวพิมพ�สุดา อ�อมฤทธ์ิ
62072000092 นายกฤติพงศ� สุริยะ
62072000093 นายนิพร เอกเรื่อง
62072000094 นายพันธกาน บุญชื่น
62072000095 นางสาวปาติมา เงินอิน
62072000096 นายศราวุธ บุญศิลปN
62072000097 นางสาวจามรี คนธานนท�
62072000098 นางสาววริยา เกตุนพ
62072000099 นางสาวพุธิตา โตสมบัติ
62072000100 นายอดิศักด์ิ จูจันทร
62072000101 นายศิริพันธ� อินทะสอน
62072000102 นายสุภกาญจน� บุญมาตร
62072000103 นางสาวรัชนก เบญจมาศ
62072000104 นางสาวรุ�งนภา สุทธา
62072000105 นายศราวุฒิ มีใหม�
62072000106 นางสาวณัฐริกา ยาวุฒิ
62072000107 นายกฤษพงษ� บุญมี
62072000108 นางสาวนภัสวรรณ ศรีม�วงสุข
62072000109 นางสาวก่ิงกาญจน� กุลคง
62072000110 นางสาววรกานต� ปIอมภา
62072000111 นางสาวเอมนิกา เสือสมิง
62072000112 นางสาวสกุลทิพย� แสงศรีจันทร�
62072000113 นางสาวขนิษฐา ดิษสอน
62072000114 นายนวพล บุตรมางกูล
62072000115 นายทรงพล เพ็งเอี่ยม
62072000116 นายมานัส นุ�มเกลี้ยง
62072000117 นางกัญวัฒน� จรบุรี
62072000118 นางสาวผกาพันธุ� เสนนะ
62072000119 นายพงษ�พิพัฒน� หน�อจันทร�
62072000120 นายธีรวุฒิ แก>วมิตร
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62072000121 นายศิโรจน� จันทร�เดช
62072000122 นางสาวธัญญารัตน� ถนัดกิจ
62072000123 นางสาวแสงนภา โชติพรม
62072000124 นายทัศนะ ศรเจริญ
62072000125 นางสาวบุษกร อุดสัง
62072000126 นางสาวเจนจิรา สายอนันท�
62072000127 นายสมรถ นาวารี
62072000128 นายอภิวัฒน� พานทอง
62072000129 นางสาวชลธิชา เขน�วม
62072000130 นางสาวชรินรัตน� อินปOง
62072000131 นางสาวศิริพร ไชยประสิทธ์ิ
62072000132 นางสาวนิภาพร ทองดี
62072000133 นางสาวกรกนก เนื่องกันทา
62072000134 นางสาวมยุริญ ปุPดฟู
62072000135 นายธนา สังข�เถ่ือน
62072000136 นายนพดล ต�อมย้ิม
62072000137 นางสาวภานุมาศ งูทิพย�
62072000138 นายสมชาย ลายหีด
62072000139 นายภูมินทร� ท>าวหลวง
62072000140 นายธานี จันทร�ตรี
62072000141 นางสาวสุนีย� สินรัก
62072000142 นายรชฏ กุลาชัย
62072000143 นางสาววัชราภรณ� สุวรรณวัฒนากุล
62072000144 นายภานุพงษ� นิสัยเริง
62072000145 นางสาวปGณฑ�ณัฐ สมบุตร
62072000146 นางสาวสโรชา แย>มหม่ืนอาจ
62072000147 นายทัศภูมิ พร>อมญาติ
62072000148 นางสาวมัลธิกานต� อุดกันทา
62072000149 นางสาววิภาพรรณ มณีจันทร�
62072000150 นายอุดม มิตรใจมา
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62072000151 นางสาวสงกรานต� สารปOง
62072000152 นายสุริยา ตLะยศ
62072000153 นายชัยยุทธ� พรมภา
62072000154 นางสาววารุณี อินตLะ
62072000155 นางสาวพิชชานันท� โอบอ>อม
62072000156 นายวีระพงษ� บุญทองอ�อน
62072000157 นายธวัชชัย ทองจา
62072000158 นายปราโมทย� ชุ�มจีน
62072000159 นางสาวณัฏฐกานต� นันทนาพิวัฒน�
62072000160 นางสาวฉันชนก สุขวิเศษ
62072000161 นายพงศธร ใจจันทร�
62072000162 นายธนะชัย สิงห�ภา
62072000163 นายชนะชัย จันทร�เพียร
62072000164 นางสาวอมรรัตน� พูลสวัสด์ิ
62072000165 นางสาวสุนิตา รัตนติสร>อย
62072000166 นางสาวนิชฌาพร รัตนศิลปN
62072000167 นางสาวธัญญ�ฐิตา ศิรพรวรศักด์ิ
62072000168 นางเกศฑิพย� อาสุระ
62072000169 นายจตุรงค� สุขเกษม
62072000170 นายทวีศักด์ิ ประกอบสุข
62072000171 นายณัฐพงศ� กันนิกา
62072000172 นางสาวดวงนภา จันพัก
62072000173 นางสาวสุณิสา สังคง
62072000174 นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม
62072000175 นายจรินทร� สวัสดี
62072000176 นายณัฐวุฒิ ศรีคําชุม
62072000177 นางสาวสุธีรา ศรีสุวรรณ�
62072000178 นางสาวรักษ�กรรชต ธิวงค�
62072000179 นางสาวอัจฉรา ไชยสัจ
62072000180 นางสาวธัญญ�สิตา ปานธรรม
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62072000181 ว�าที่ร.ต.หญิงทิพสุคนธ� เมฆหมี
62072000182 นายพิทักษ� พิมพัฒนา
62072000183 นางสาวญานิกา หนูจ๋ิว
62072000184 นายธีรยุทธ กันทะธง
62072000185 นายวรุตม� ดิษกร
62072000186 นางสาวศิริลักษณ� จันทราช
62072000187 นางสาววรรณภา ชูชื่น
62072000188 นายพชร จันทวรรณ
62072000189 นางสาวชนกสุดา ตานาแฝก
62072000190 นางสาวภัทรภร ภรัณพัสธร
62072000191 นางสาวอุทุมพร มูลนานเที่ยง
62072000192 นางสาวอรทิพย� ขําแผลง
62072000193 นางสาววราพร สุโพธ์ิแสน
62072000194 นางสาวรมย�ชลี อ่ําน>อย
62072000195 นางสาววิลาวรรณ เสนาอินทร�
62072000196 นายธวัชชัย จอมสาร
62072000197 นายปGณณัฐนันท� บัวสําลี
62072000198 นางสาวนุจริน โพธ์ิดี
62072000199 นางสาวธมนวรรณ จันเกษม
62072000200 นายภาณุวัฒน� ก>อนคํา
62072000201 นายวิระชัย ทองเข่ือน
62072000202 นายภาณุเดช ไหววิจิตร
62072000203 นางสาวสุนิษา สาททอง
62072000204 นางสาวสุนิษา พ�วงไผ�
62072000205 นายกิตติวัฒน� วาทา
62072000206 นางสาวขวัญชนก มาอยู�
62072000207 นายสามารถ มาชื่น
62072000208 นางสาวนิศาชล พรรณทรัพย�
62072000209 นายเสาร� ปูTหล>า
62072000210 นางสาวพิชญาพร ทองผาย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000211 นายณัฐพงศ� จันทร�ต>อย
62072000212 นายเสกสรร เชิดชู
62072000213 นายลัทธพล กัณหา
62072000214 นางสาวอนัญญา บุญเกิด
62072000215 นายศุภโชค น>อยหมอ
62072000216 นางสาวมาลีวรรณ วงศ�คําเหมย
62072000217 นางสาวประวีณา บุญเหลือ
62072000218 นายภูริวัฒน� จันทวงค�
62072000219 นางสาวปรมาภรณ� ดวงจันทร�
62072000220 นายอภิสิทธ์ิ เขียวสลับ
62072000221 นายธนะวัฒน� แสนเรืองเดช
62072000222 นางสาวคนึง เขียวมี
62072000223 นายสุพรรณบัฏ บุญสมปาน
62072000224 นายมงคล เวียงทอง
62072000225 นายวิษณุ แสงศร
62072000226 นางสาวจณิสากานต� บุญยังมี
62072000227 นางสาววรรณิศา คําจันทร�
62072000228 นายศุภชัย เสาองค�
62072000229 นางสาวหทัยชนก ใจอ>าย
62072000230 นางสาวสนธยา สาทิพย�จันทร�
62072000231 นายธนรักษ� ช�างนาวา
62072000232 ว�าที่ร>อยตรีหญิงภาวิณี มะรินทร�
62072000233 นางสาวจารุรัตน� กองเมือง
62072000234 นายนฤปนาท ขวัญมา
62072000235 นางสาวพรรณธิดา ปละอุด
62072000236 นายธนาวัตร ไชยรุ�งเรือง
62072000237 นางสาวกฤชภานุช นวลด้ัว
62072000238 นายปณิธาน นันทจันทร�
62072000239 นายชํานาญ อะทะเสน
62072000240 นางสาวพรนภา พานอุ�น
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000241 นางสาวณัฏฐ�นรี ทายะ
62072000242 นายสุรัตน� ลบสักเหล็ก
62072000243 นายปOยพงษ� อ่ําทอง
62072000244 นางสาวปารีรัตน� ประพฤติธรรม
62072000245 นางสาวสายใจ ภูแชมโชติ
62072000246 นางสาวกมลชนก สุวรรณตรีใย
62072000247 นายเบญจรัตน� วงศ�มาลา
62072000248 นางสาวมินย�ตรา สุริยะแปง
62072000249 นางสาวกัญญารัตน� โนโชติ
62072000250 นางสาวจินตภา กลึงเอี่ยม
62072000251 นายวัชรพงษ� พินเกตุ
62072000252 ว�าที่ร>อยตรีหญิงลลิตา ฤาชัย
62072000253 นางสาวอลิษา พันธ�จันทร�
62072000254 นางสาวชนัญนิภา ก>อนคํา
62072000255 นายปรีดา พันธ�สิงห�
62072000256 นางสาวสุธาทิพย� ฤทธ์ิเดช
62072000257 นางสาวอารยา สรน�จันทร�
62072000258 นางสาวปนัสยา พวงสมบัติ
62072000259 นางสาวสุมนวดี ชาญช�างทหาร
62072000260 นางสาวศิริลักษณ� ฟGกทอง
62072000261 นางสาวเนตรนภา ก>อนจําปา
62072000262 นางสาวจริยา นันตาวงศ�
62072000263 นายสุทธิพงษ� นิลน>อย
62072000264 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิศรี
62072000265 นางสาวอังคณา ศรีสุนทร
62072000266 นางสาวพรรณธิภา ต>อยน>อย
62072000267 นางสาวมณฑ�นิภา บุญเกิด
62072000268 นายปรัสถ� จันทร�ขาว
62072000269 นายชัชพล ธีวราวงศ�
62072000270 นางสาวแพรวพรรณ� จันทร�อิฐ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000271 นางสาวทิวาวรรณ แสงบุญมี
62072000272 นางสาวสุดารัตน� คําสงค�
62072000273 นางสาวรัตติยากรณ� เทียนทอง
62072000274 นางสาวนภัสวรรณ สังข�เที่ยง
62072000275 นายธนกฤต แก�นจันทร�
62072000276 นายสถาปGตย� อินทโชติ
62072000277 นางอัจฉราพรรณ อ�อนสุก
62072000278 นายณัฐกานต� ทรัพย�จ่ี
62072000279 นายฐานิศร� ไชยสอาด
62072000280 นายเจษฎากร แก>วมา
62072000281 นางสาวรัฐภัทร� ปGนสา
62072000282 นางสาวณัฐรุจา บุญเนตร
62072000283 นางสาวพัชนก เปTาพิษ
62072000284 นายนที เวียงนาค
62072000285 นายวีระศักด์ิ เชียงเขียว
62072000286 นางสาวน้ําริน เคลือบด>วง
62072000287 นางสาวมัลลิกา ใจคํา
62072000288 นายพงศธร ใจชมภู
62072000289 นายณัฐนันท� อินลา
62072000290 นายนพดล เครือตา
62072000291 นายนิรินธนา ฟGกทอง
62072000292 นายวัฒนา จันทร�หอม
62072000293 นางสาวประภาวดี ผิวอ�อนดี
62072000294 นางสาวลินิน ชมชิต
62072000295 นายอุดมศักด์ิ ชัยยะ
62072000296 นางสาวจิราทิพย� ใจจริม
62072000297 นายชาติชาย สร>อยเพ็ชร�
62072000298 นางสาวศิริรัก ภูวิใจ
62072000299 นายสุรชัย บุญประเสริฐ
62072000300 นางสาวแสงโสม เชนหอม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000301 นายกฤษฎา เนียมก>อน
62072000302 นายภรศ แก>วประวัติ
62072000303 นางสาวหัทยา เดชะผล
62072000304 นางสาวชนิกานต� มุจรินทร�
62072000305 นางสาวนุชนาถ เบ>าลง
62072000306 นางสาวเกศวลี ต�วนเทศ
62072000307 นางสาวจีรวรรณ แว�นวิชัย
62072000308 นายสัตยา เทพวงษ�
62072000309 นางสาวชนัญธิดา สุขฉลวย
62072000310 นายภูวดล ชุมภูชัย
62072000311 นายปฏิพรรณ ภูมิโคกรักษ�
62072000312 นางสาวสุดารัตน� ปOWนแก>ว
62072000313 นางสาวอรุณกมล กมลงาม
62072000314 นางสาวอนุชิตา จินดาขัด
62072000315 นายเจษรินทร� เงินมูล
62072000316 นางสาวอธิศนันท� ธาตุทองคํา
62072000317 นางสาวชฎาวรรณ พันผง
62072000318 นางสาวสุทธิชา ธิตา
62072000319 นางสาวฐิติรัตน� ทองไทย
62072000320 นายธนาธิป อิ่มเขียน
62072000321 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีเสมอ
62072000322 นางสาวนัทธมน นาควรรณ
62072000323 นายภูวนาถ ทับอินทร�
62072000324 นางสาวพรปมน ครุฑจันทร�
62072000325 นายอนุชา พิชวงค�
62072000326 นายพชกร วงค�ช�างเงิน
62072000327 นายณัฏฐ�ณรงค� ขาวสอาด
62072000328 นายปฐมพงศ� บุญหล�อ
62072000329 นายชัชวาลย� ก>อนเครือ
62072000330 นายจักรกฤษณ� ธรรมขันคํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000331 นายณัฐวัตร เตDมา
62072000332 นางสาวก่ิงแก>ว ชมเชย
62072000333 นางสาวกฤติยาณี ศิริดี
62072000334 นายสาธิต เขียวปGHน
62072000335 นายกฤษณะ กุลอ�อน
62072000336 นายชัยวัฒน� มีกล่ํา
62072000337 นายประเมศฐ� จําปาแก>ว
62072000338 นางสาวนรินทิพย� บุญเอีย
62072000339 นางสาวบุษรินทร� โพธ์ิเต็ม
62072000340 นายภัทรพงศ� ดีทิพย�
62072000341 นายนธี สมทรง
62072000342 นายศรชัย ใจแสนวงค�
62072000343 นายประพัฒน� พรหมมาตร�
62072000344 นางสาวพรธิชา ศิรินัย
62072000345 นายประจักษ� ทันนิเทศ
62072000346 นายพิษณุ หมีนิ่ม
62072000347 นายวีรภัทร อําไพพันธ�
62072000348 นายพนารักษ� การินทร�
62072000349 นายสรศักด์ิ สุขไพศาล
62072000350 นางสาวลัดดา นุเทพสุ
62072000351 นางสาวนภัสวรรณ นิลเนตร�
62072000352 นายกฤต ขีดเขียน
62072000353 นายสมโภช พลอยไป
62072000354 นางสาวปGทมา สท>านสุข
62072000355 นายอนุสรณ� อินคํา
62072000356 นางสาวนันทิกานต� ใจปOง
62072000357 นายระย>า แก>วมาก
62072000358 นางสาวขวัญจิรา คําสา
62072000359 นางสาววรรณาพร มีความรู>
62072000360 นายฤทธิเกียรติ ขาวผ�อง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000361 นายอนุวัฒน� ใจอินทร�
62072000362 นางสาวพิมพ�เพ็ญ พันไพรศาล
62072000363 นางสาวนิติยา แปลงไล
62072000364 นางสาวณัฐณิชา ทิพย�กุล
62072000365 นายจิรเดช กวางประเสริฐ
62072000366 นายปรัชญา แปIนน>อย
62072000367 นายเฉลิมเกียรติ สิมทราช
62072000368 นางสุมาลี เอนกคณา
62072000369 นายปรัชญ� สร>อยอินทร�
62072000370 นายเศกสิทธ์ิ สุกิน
62072000371 นางสาวกมลวรรณ แจ>งเปCWยม
62072000372 นางสาวนิพภาพร สมมะณะ
62072000373 นายอัฏฐวัฒน� บวบสด
62072000374 นางสาวขนิษฐา ประมวลทรัพย�
62072000375 นางสาวอิษยา บุญย�านยาว
62072000376 นางสาวศิริพร ม่ันอ�อง
62072000377 นายธวัชชัย อินแสง
62072000378 นายจิณณวัตร หลวงขัน
62072000379 นางสาวสุพัตรา ยอดบุษดี
62072000380 ว�าที่ร>อยตรีหญิงพัสตราภรณ� หมายม่ัน
62072000381 นางสาวอุบลวรรณ คล>ายเหมือน
62072000382 ว�าที่ ร.ต.พงษ�ศักด์ิ เต�าแก>ว
62072000383 นายอรรถกร ใจเสือ
62072000384 นายทัชชกร เมืองมา
62072000385 นางสาวจิรพรรณ น้ําจันทร�
62072000386 นายจักรกฤษณ� เนตรสุวรรณ
62072000387 นางสาวชญาพัฒน� สิงตะนะ
62072000388 นางสาวพุทธรักษา เย็นฉํ่า
62072000389 นางสาวกาญจนา อLอดทรัพย�
62072000390 นายฤทธิไกร วงศ�เหมย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000391 นางศิราณี ภูมิชาติ
62072000392 นางสาวจิตรานนท� บุญเที่ยง
62072000393 นายคีรีรัฐ อินตLะ
62072000394 นายภานุเดช แก>วปOง
62072000395 นายโยธิน ต้ังชนะชัยพงษ�
62072000396 นางสาวปOยะธิดา วงศ�สอน
62072000397 นางสาวฐิติรัฐ นุ�มเมืองฝาง
62072000398 นายกฤษนะ พรมคํา
62072000399 นางสาวจิรสุดา ธีรกุลวรรธ
62072000400 นางสาวนัฐติยา ปGHนทิม
62072000401 นายวชิรุณ เวรุริยะ
62072000402 นางสาววรารัตน� เปIรอด
62072000403 นางสาวสุณิสา คมบาง
62072000404 นางสาวรัชณีวรรณ สีนวน
62072000405 นางสาวปริศนา จํานงค�ศรี
62072000406 นางสาวจุฑารัตน� สร>อยสุด
62072000407 นางสาววันวิสา สุรเดช
62072000408 นายฉัตรชัย เครือศรี
62072000409 นายพงศธร ย้ิมเจริญ
62072000410 นายทรงวุฒิ เพ็ชรสูญจันทร�
62072000411 นายธีรเดช รักภูธร
62072000412 นายวรุตม� สุทธิคํารณ
62072000413 นายภัทรพงษ� ชูชีพ
62072000414 นายวุฒิชัย ทุ�งสูง
62072000415 นางสาวศิริลักษณ� ภักดีทา
62072000416 นายมุรทา กิสันเทียะ
62072000417 นายพงษ�สิทธ์ิ วังใจชิด
62072000418 นางสาววิไลวรรณ สระทอง
62072000419 นางสาวธิดารัตน� จDองบุญ
62072000420 นางสาวอภิญญา เอมโคกสลุด
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000421 นางสาวจินดารัตน� ทองเงิน
62072000422 นางสาวณัฐชนิตา บุญสิทธ์ิ
62072000423 นายนลธวัช สมปาน
62072000424 นางสาวเจนจิรา แตงจีน
62072000425 นางสาวชนาพร แม>นปาน
62072000426 นางจริยา สร>อยสุวรรณ
62072000427 นายสุชาติ อินทร�วิชัย
62072000428 นายเพชร เพชรไทย
62072000429 นางสาวสุภัชฌา เฉลิมชัย
62072000430 นางสาวสุพรรษา แซ�พ�าน
62072000431 นายพัชรพงศ� หอมบุบผา
62072000432 นายอรงค�กรณ� ฮีมินกูล
62072000433 นางสาวรัชฎาภรณ� เชื้อวงค�ประยูร
62072000434 นางสุดาพร คําบุญเรือง
62072000435 นายอุดม บัวเงิน
62072000436 นางสาวกาญจนา สะหัสสะ
62072000437 ว�าที่ ร.ต.วัฒนา คีรีวรรณ
62072000438 นางสาวจุฑาภรณ� หนูสอน
62072000439 นางสาวนันท�มนัส ทาทอง
62072000440 นายพลายุทธ สัมฤทธ์ิ
62072000441 นายดนุวัศ จาใจ
62072000442 นายพงศกร กาถม
62072000443 นายกษิเดช บุญเจริญ
62072000444 นางมรรยาท นุชปาน
62072000445 นายมนต�พศุตม� เปรมรุ�ง
62072000446 นางสาววรรณิกา เจริญสิทธ์ิ
62072000447 นางสาวธิดารัตน� ทะยะ
62072000448 นายปรัชญา เลี้ยงสุก
62072000449 นางสาวอภิรดี โฉมผา
62072000450 นายชาตรี โพธ์ิทอง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000451 นางสาวอามีนา เอ็นดู
62072000452 นายพิพัฒน� ขจรภัทรกุล
62072000453 นางสาวอัจฉรา จันเทวี
62072000454 นางสาวศิรินภา เจริญผล
62072000455 นางสาวดาวใจ วงษ�นันตา
62072000456 นางสาวสุภาภรณ� ศรีปาน
62072000457 นายศุภชัย เจริญวงค�
62072000458 นางสาวประทุมวรรณ อ�วมบุญมี
62072000459 นางสาววรนันท� เกษหมอ
62072000460 นายธนธรณ� นาคเลี้ยง
62072000461 นางสาวกันยารัตน� ดอนเมือง
62072000462 นายวรุฒ ขัดชุ�มแสง
62072000463 นายวัชชิรพงษ� กวงแหวน
62072000464 นางสาวน้ําหวาน ม�วงคุ>ม
62072000465 นางสาวกรรณิกา รวยอบกลิ่น
62072000466 นายสุริยะ คําแว�น
62072000467 นางสาววารุณี สวยฉลาด
62072000468 สิบเอกกนกศักด์ิ ดํานิล
62072000469 นางนุชนาถ ภูจรัส
62072000470 นางสาววชิราภรณ� พูลสวัสด์ิ
62072000471 นางสาวภาพิชมนท�น บ�อจักรพันธ�
62072000472 นางสาวพิรุณยุพา ธาดาวัฒนกุล
62072000473 นางสาวสุภาภรณ� ดวงตาดํา
62072000474 นางสาวธารทิพย� กัลยาณมิตร
62072000475 นายวุฒิพงษ� คําสุวรรณ
62072000476 นางสาวเสาวลักษณ� รอดสันเที้ยะ
62072000477 นางวรพิชชา วรรณดี
62072000478 นางสาวกนกวรรณ สะหัสสะ
62072000479 นายเลิศชาย ทิพย�วงษา
62072000480 นางสาวพรนภา ทองธานี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000481 นางสาวสุกัญญา สุกัณฑ�
62072000482 นางสาววรพรรณ สามล
62072000483 นางสาวภนิตา แซ�อึ้ง
62072000484 นายณัฐพงษ� นนทะพา
62072000485 นายวินัย คําปGนศักด์ิ
62072000486 นายจีรศักด์ิ รีส>มซ�า
62072000487 นางสาวจิราพร พรหมปGHน
62072000488 นางสาวธันญารักษ� สวนนิถา
62072000489 นายธนวัฒน� อินภิบาล
62072000490 นางนงค�ลักษณ� พยมโพธ์ิ
62072000491 นายชนกานต� พินิจภัทร
62072000492 นางสาววนิดา กาศจันทร�
62072000493 นายธีรภัทร ตLะรังษี
62072000494 นางสาวศิโรชา ไอเวิร�ส
62072000495 นางสาววรรณภา ห>องพ�วง
62072000496 นายยุทธนา ไชลังกา
62072000497 นางสาวอภิชญา งามโนนทอง
62072000498 นางสาวศิรประภา สนศิริ
62072000499 นายกฤตภาส อินตา
62072000500 นายกฤษฎาง ล�ามกระโทก
62072000501 นางมณีนุช รักษาบุญ
62072000502 นางสาวทิพย�สุดา ช>างศรี
62072000503 นางสาวทิพยาภรณ� พรวิจิตร
62072000504 นายวัชรพงษ� จักรักษา
62072000505 นางฉริยพร ศรีจริยา
62072000506 นางสาวอาทิติยา แดงชัย
62072000507 นางสาวสโรชา น>อยใจดี
62072000508 นางสาวสุพรรณี หอมสุวรรณ�
62072000509 นายธีรภัทร มีมาก
62072000510 นายอดิศร วงศ�บิดา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000511 นางสาวบุณฑริกา บุณยปรีดี
62072000512 นายณัชพล ประทุมวงศ�
62072000513 นางสาวสุวนันท� ดีศรี
62072000514 นางสาวอรพรรณ ในแก>ว
62072000515 นางสาวยุวดี พิชัยช�วง
62072000516 นางสาวศิรภัสสร หาญชัย
62072000517 นายศรัญYู ปOWนดอนทอง
62072000518 นายพงษทร ปTาม�วง
62072000519 นางสาวอัจฉรา แก>วกัน
62072000520 นางสาวสุภานิกา กลิ่นเก�า
62072000521 นางพัฒนา สินเอี่ยม
62072000522 นายปวุฒิ เกตุเถ่ือน
62072000523 นายศรัณยู บุญเลา
62072000524 นางสาวนัฐกานต� บุญเปIา
62072000525 นายนพรัตน� อินแตง
62072000526 นายสาริศ ทัดเศษ
62072000527 นางสาววรรณา จันฟอง
62072000528 นางสาวทิพยาภรณ� วิงวอน
62072000529 นางสาวอุบลรัตน� เหมือนอิน
62072000530 นายณัฐพงษ� เชื้อแก>ว
62072000531 นายนคร เมืองกระจ�าง
62072000532 นางสาวขวัญอุษา อิ่มจันทร�
62072000533 นางสาวกัลยาณี โนแก>ว
62072000534 นางสาวณัฐธิดา ศักด์ิดี
62072000535 นางสาวรุ�งนภา เทียนอินทร�
62072000536 นายกัญจน� ภู�จีน
62072000537 นางสาวภริตา ภูลังกา
62072000538 นายภูมินทร� ห�อตระกูล
62072000539 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศรี
62072000540 นายณัฐวุฒิ แปงแก>ว
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000541 นายพิพัฒน� จิตรคํ้าคูณ
62072000542 นางสาวอัติพร นาราศรี
62072000543 นางสาวนภัสสร เกิดแสง
62072000544 นายทรงยศ แจ�มสอน
62072000545 นางสาวจิราภรณ� พรมณีวรรณ
62072000546 นางสาวหนึ่งฤทัย หาวิธี
62072000547 นางสาวปุณยาพร แซ�หว่ือ
62072000548 นางสาวธัญลักษณ� บุญนิตย�
62072000549 นายวีระ สิงหเดช
62072000550 นายธรรมรัตน� ชาตะรูป
62072000551 นายนที แสนทวีสุข
62072000552 นางสาวชญานิศ ปGHนจาด
62072000553 นางสาวภูริชญา กิมนาคํา
62072000554 นางจิราภรณ� บุญลี้
62072000555 นางสาวกมลลักษณ� ขัติมะ
62072000556 นางสาวเบ็ญชุลี สิงห�เขียว
62072000557 นางสาวเนตรนภา วงศ�สุภา
62072000558 นางสาวชุติมา จันทร�ขันศรี
62072000559 นายณัฐวัฒน� แจ>งธรรมมา
62072000560 นายนพดล ประกอบเพชร
62072000561 นางสาวมัทนา แดงละสี
62072000562 นางสาวสลิลทิพย� เที่ยงดี
62072000563 นางสาวเวณิกา บุลาวัน
62072000564 นางสาวฐาปาณี พรายสังข�
62072000565 นางสาวน้ําเพชร สร>อยทอง
62072000566 นางสาวอารียา แก>วเขียว
62072000567 นางสาววิลาวัลย� อิ่มมา
62072000568 นางสาวลัดดาวัลย� แสงอัครกุล
62072000569 นางสาวผ�องพรรณ พีระพันธุ�
62072000570 นางสาวนิลัน นนทะสิน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000571 นายอนนท� ต>นด>วง
62072000572 นางสาวสุพรรณี สะมะถะเขตการณ�
62072000573 นายกิตติศักด์ิ ฉัตรเกษ
62072000574 นางสาวนุชจรี ปราบพรม
62072000575 นางสาวสาวิณี จิตตวิปูน
62072000576 นางสาววรรณนิสา แย>มพจนา
62072000577 นางสาวนฤมล พรมเพ็ชร
62072000578 นายเฉลิมพล ถาสั้น
62072000579 นายรัชชานนท� โพธิพงค�
62072000580 นางสาวศศิวรรณ ทับแปลง
62072000581 นางสาวมุกรินทร� สมแคล>ว
62072000582 นางสาววิลาวรรณ บุตรศรี
62072000583 นายณัฐวิชญ� พัฒน�หาญ
62072000584 นายจักรกฤษณ� ดํานิล
62072000585 นางสาวสิริยากร สหะรัตน�
62072000586 นายปGฐวี ทองหล�อ
62072000587 นางสาวนิภาพร เรือนเอี่ยม
62072000588 นางสาวชาลินี พิมพ�สีทอง
62072000589 นางสาวจิรายุ กาญจนรัตน�
62072000590 นางสาวขวัญชีวรรณ� ดวงรัตน�
62072000591 นายเสกสิทธ์ิ ติระถา
62072000592 นางสาวนัทธกานต� ตาสืบ
62072000593 นางสาวนฤมล ศรีสองสม
62072000594 นางสาววรรณศิริ ทับเพชร�
62072000595 นายพัฒนพงศ� อินตLะสงค�
62072000596 นางสาวธัญญรัตน� คงนิ่ม
62072000597 นายกฤษณะ สร>อยนาค
62072000598 นายพัชรพล ทองพูนพยนต�
62072000599 นายไอศวรรย� จันทวงษ�
62072000600 นายจิราวัฒน� อินทรพรม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000601 นางสาวปGณฑิตา แข�งแข
62072000602 นางสาวภาวินี ทองแฉ�ง
62072000603 นายวิษณุ ชูศรี
62072000604 นางสาวศศิวิมล มีมาก
62072000605 นางสาวพัชราภรณ� ปGญญาลังกา
62072000606 นายธนัท ม�วงแนม
62072000607 นายเชาวรินทร� หล�อเถิน
62072000608 นางสาวกัญญณิช อ�วมภักดี
62072000609 นางสาวไอลดา อู�เงิน
62072000610 นางสาวปภัสรา หล>าคํามี
62072000611 นายรัฐพล คําเพราะ
62072000612 นายวรวุฒิ ยะหลวง
62072000613 นางสาวปภาวดี วิริยะวนา
62072000614 นายเอกกิตติ ร�มภักด์ิ
62072000615 นางสาวเครือวัลย� ก่ิงสวัสด์ิ
62072000616 นายจิรกิตต์ิ ใจประเสริฐ
62072000617 นายธีรภัทร ภูธร
62072000618 นายกษิด์ิเดช กุลมนต�
62072000619 นางสาวพเยาว� แจ�มจํารัส
62072000620 นางสาวเพชรนภา คงเพชร
62072000621 นายธนากร สระทองจันทร�
62072000622 นางสาวธัญชนก ระนาดเงิน
62072000623 นางสาวกันยารัตน� คีลาวงค�
62072000624 นายณัฐภัทร กรณ�เกียรติภัทร
62072000625 นายบรรหาร จันทร�อินทร�
62072000626 นายดิลก หน�อใหม�
62072000627 นายณรงค� พิมจันทร�
62072000628 นางสาวธนันญ�ภร กมลรัตน�
62072000629 นายธีระพัฒน� ดํางาม
62072000630 นายอนุวัฒน� ปราจันทร�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000631 นางสาวเฉลิมขวัญ รัตนภักดี
62072000632 นายธีรภัทร� ธรรมเพ็ชร
62072000633 นายปริญญา ขันธะรัก
62072000634 นางสาวกมลชนก เนียมลอง
62072000635 นายณัฐพงษ� อยู�เย็น
62072000636 นายเชษฐา กิตติถนอมวงษ�
62072000637 นางสาวอังศุมาลี ทานหิรัญ
62072000638 นางสาวฐิติรัตน� เท�าทอง
62072000639 นายณัฐพล เกตุเทียน
62072000640 นางสาวสุวัจนี อินพหล
62072000641 นางสาวจิรพรรณ ศรีชัยวงศ�
62072000642 นางสาวจุฑารัตน� ทองแท>
62072000643 นางสาวอมรรัตน� รักแจ>ง
62072000644 นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพันธุ�เนตร
62072000645 นางสาวนันทิกา ทั่งคํา
62072000646 นางสาวชนาภัทร ประจําการ
62072000647 นางสาวกชกร พุกเถ่ือน
62072000648 นายณัฐกร แสนอินทร�
62072000649 นายศุภกิจ พรมเส็น
62072000650 นางสาวสายพิรุณ คีรีราษฎร�ตระกูล
62072000651 นายณัฐพล สุภารี
62072000652 นายนนทพัทธ� ปGHนชู
62072000653 นางสาวรุจิรา โพธ์ินคร
62072000654 นางสาวสุภัทรา สุนทรชัย
62072000655 นายวุฒิชัย ทะนะขว>าง
62072000656 นางสาวทัศนีย� ศรีทอง
62072000657 นายอรรถพล ฉํ่าแสง
62072000658 นางสาวจุฑาทิพย� ฉัตรธง
62072000659 นางสาวน้ําผึ้ง ปGHนสวัสด์ิ
62072000660 นางสาวอุไรพร นุตทะบัตร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000661 นายจาตุรงค� แพรงาม
62072000662 นางสาววัชราภรณ� กาวี
62072000663 นายศตพรรษ ทะยะ
62072000664 นายศิวพันธ� ศิริสายัณห�
62072000665 นายปรัตถกร อินธนู
62072000666 นางสาวปGทมพร บุตรพรม
62072000667 นายธวัชชัย ชํานิ
62072000668 นางสาวเยาวภา ใจพิยะ
62072000669 นางสาวกนกพร นวลไผ�
62072000670 นางสาวพรทิพย� พวงทับทิม
62072000671 นางสาวพรชนก ชุ�มอินถา
62072000672 นายวีระพงษ� พุทธอาสน�
62072000673 นายพายุ ครบุรี
62072000674 นายอรรณพ เหล�าเขตกิจ
62072000675 นางสาวจารุทรรศน� ปูTพรม
62072000676 นางสาวจิณณพัต หลิมเจริญ
62072000677 นางสาวอโณชา อุทาหรณ�
62072000678 นางจีราพร เรียนดี
62072000679 นางสาวประภัสสร สักทอง
62072000680 นายจรัญ นุหม�อง
62072000681 นางสาวพัชรา เครือมี
62072000682 นางวรรณิกา เทศวงค�
62072000683 นายอิสระ ชัยเภรี
62072000684 นางสาวรัศมี จันทร�กระจ�าง
62072000685 ว�าที่ร>อยตรีหญิงกุลญาดา ตLะมี
62072000686 นายปรพัฒน� ขัตวงษ�
62072000687 นายธงทอง สาหร�าย
62072000688 นางสาวแสงรวี ทิพย�โพธ์ิ
62072000689 นายรัฐภูมิ แก>วบ>านดอน
62072000690 นายพงศธร ใจหงษ� 
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000691 นางสาวพรชิตา วงศขัติ
62072000692 นายณัฐพงษ� สิงหา
62072000693 นางสาวนัชชา คงแหง
62072000694 นายปGญญา สมตระกูล
62072000695 นายภากร สุวรรณเกิด
62072000696 นางสมฤดี วันจันทร�
62072000697 นายพงษ�พิพัฒน� แจ>งภูเขียว
62072000698 นางกวินทิพย� จันทร�เหมือน
62072000699 นางสาวนุ�น กลิ่นทิพย�
62072000700 นายอรรถนัย ทิพย�ศรีบุตร
62072000701 นางสาวเสาวนีย� เสนานุช
62072000702 นายธรรมศาสตร� กุลก่ิง
62072000703 นางสาวอุมาพร ทับบุญมี
62072000704 นางสาววาสนา อินตLะ
62072000705 นายนนทพัทธ� หาญทองช�วง
62072000706 นายอดิเรก วังผา
62072000707 นายทนงสิทธ์ิ มรุพงศ�
62072000708 นางสาวมัณฑนา หม่ันเขตรกรณ�
62072000709 นายพงศธร แนมเถ่ือน
62072000710 นางสาวเรณู น>อยมี
62072000711 นายณัฐพงษ� โตจ่ัน
62072000712 นายวัฒนา เยาว�
62072000713 นางสาวเบญจมาพร วงค�สําราญ
62072000714 นายกราวิน มุงเมือง
62072000715 นายเกียรติวงศ� คงคํา
62072000716 นางสาวก่ิงกานต� แหลมนาค
62072000717 นางสาวลาวัลย� ขวัญแก>ว
62072000718 นายธีรยุทธ มาวิเลิศ
62072000719 นางสาวกาญจนี อLอดทรัพย�
62072000720 นางสาวชมพูนุท วิเชียรรัตน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000721 นางสาวพิมพา แก>วผัด
62072000722 นายเฉลิมเดช เรืองประพันธ�
62072000723 นางสาวกุลนิษฐ ปGญญาครอง
62072000724 นายศุภฤกษ� วิชิตนาค
62072000725 นายธนาวุฒิ นินบุรี
62072000726 นายศุภณัฐ แสนสติ
62072000727 นายธิติวุธ ลายน้ําเงิน
62072000728 นางสาวณัฐธิชา ชาติเวียง
62072000729 นางสาวเบญจรัตน� ทนายมา
62072000730 นายอภินันท� เวียงแก>ว
62072000731 นายเทียนชัย พวงบุบผา
62072000732 นายนฤเบศร� สารัก
62072000733 นางรัตนติกานต� พุ�มงาม
62072000734 นางสาวศิริขวัญ ฉิมพาลี
62072000735 นางสาวบุษกร ชื่นตา
62072000736 นายศิริพงษ� ภาคสุภาพ
62072000737 นางสาวรัศมี มีอ�อน
62072000738 นางสาวกนิฐา อยู�ปาน
62072000739 นายพิชัย ม่ังค่ัง
62072000740 นายนพดล แก>วเรียง
62072000741 นางสาวปGทมา แตงพรม
62072000742 นายชัชชัย ทิพย�เคลือ
62072000743 ว�าที่ร>อยตรีพัชรินทร� แก>วปGกษี
62072000744 นายสิทธิพงษ� ขันทอง
62072000745 นายอรงณ�กรต วงศ�ทองจันทร�
62072000746 นางสาวมยุรา กล่ําภู�
62072000747 นางสาวณัฐฑิชา ทองชาติ
62072000748 นางสาวพฤกษา ภักดี
62072000749 นางสาวสนธิจิต จับใจ
62072000750 นางสาวเมธาวี อุปจันทร�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000751 นายชรินทร� จาดน>อย
62072000752 นางสาวสุรีรัตน� แก>วสา
62072000753 นายใหม� สายเครือสด
62072000754 นายธรรมรักษ� เมืองจันทร�
62072000755 นายนภดล ภูมิถาวร
62072000756 นางสาวนราวีร� ปรีดาผล
62072000757 นางสาวพรพิมล เอมอยู�
62072000758 นายปฏิพล แก>วจันทร�
62072000759 นายณรงค�ศักด์ิ คงหา
62072000760 นางสาวศศิธร สอนทอง
62072000761 นายเฉลิมพล จันทวรรณ
62072000762 นางสาวลลิตา ขุนมิน
62072000763 นางสาวกนกวรรณ พิทักษ�กรณ�
62072000764 นางสาวจุณฑามาศ ขาววิลาศ
62072000765 นายวีรภัทร บุญดา
62072000766 นายยุทธนา ตุ>ยน>อย
62072000767 นายภานุกร เจ็กอยู�
62072000768 นายอภินันท� ศักด์ิสิทธ์ิ
62072000769 นางสาววรรณนิศา พุ�มเปCWยม
62072000770 นางสาวจิราพร ด>วงขาว
62072000771 นายจีระวัฒน� ฤทธ์ิบํารุง
62072000772 นายนัฐพงษ� แก>วสัก
62072000773 นายสุกฤษฎ์ิ เพ่ิมพูลทรัพย�
62072000774 นางสาวสริมน จักร�เงิน
62072000775 นายณัฐ สุขสอน
62072000776 นางสาวปราชญ�ธิดา ศิริสุนทร
62072000777 นางสาวสายสุนีย� ถาวร
62072000778 นายอนุวัต เมาฟาย
62072000779 นางสาวธนภรณ� เพ็ชรอําไพ
62072000780 นางสาวสิรามล สายสวัสด์ิ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000781 นางสาวจิตติพร ประดับมุข
62072000782 นายถิรพิทย� พรหมลิ
62072000783 นายปวีณ วรรณจักร�
62072000784 นายสัณฐิติ พูนบุญ
62072000785 นางกมลรัตน� พันธุ�พืช
62072000786 นางวาสนา โนนชาติศรี
62072000787 นางสาวจุฑารัตน� สุขใส
62072000788 นายธีระพงษ� หงษ�สาม
62072000789 นางสาวสุเมตรา สั่งสอน
62072000790 นายสิทธิชัย สืบทิ
62072000791 นางสาวเมลีรัตน� โพธ์ิศรี
62072000792 นายนันทวัฒน� ไชยราช
62072000793 นางสาวขนิษฐา จรูญวิทยา
62072000794 นายยุทธนา ขําเพ็ง
62072000795 นางภัทร�จศิฏาพ� เทศกาล
62072000796 นายนิทัศน� เมฆจินดา
62072000797 นางสาวอาภาพร โพพิมล
62072000798 นายธิติ กํามะณี
62072000799 นายวีระยุทธ คาร�มี
62072000800 นางสาวลักขณา วิเชียรฉาย
62072000801 นางสาวกีรติกา ตันชูชีพ
62072000802 นางสาวบุษยา ฟองสม
62072000803 นางสาวโสรญา สีสุก
62072000804 นางสาวกนกพร พรหมรักษา
62072000805 นางสาวนฤมล ชูศรี
62072000806 นายณัชพล รุ�งรังษี
62072000807 นายกิตติธัช คําทอง
62072000808 นางสาวบุษรินทร� ถินลา
62072000809 นายไพโรจน� บุญยงค�
62072000810 นายทศพล เผยวัจน�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000811 นางนิภา ทิวงค�ษา
62072000812 นายธนาวิทย� แก>วรากมุข
62072000813 นางสาวนวรัตน� ธนะสังข�
62072000814 นางสาวสาวิตรี พิมศักด์ิ
62072000815 นายอนุภัทร วงรอบ
62072000816 นางสาววิญญาดา ชาติไทย
62072000817 นางสาวธารกมล นาคสุทธ์ิ
62072000818 นางสาวอภิรดี ม่ันคง
62072000819 นายศรชัย นามวงศ�
62072000820 นางสาวกัลยา กลางวงษ�
62072000821 นายสุวรรณชัย จารุเผ�า
62072000822 นางสาวอังคณา สอนเสือ
62072000823 นางสาวอุษณี กุลวงษ�
62072000824 นางสาวธนาภรณ� ทับทอง
62072000825 นางสาวณัฐฉัตร กาศเกษม
62072000826 นางสาวสุวิมล สุโน
62072000827 นางสาวอัจจิมา ภูดอนโพธ์ิ
62072000828 นางสาวชนกนาส กัลยา
62072000829 นางสาวศศิภา แก>วลอดหล>า
62072000830 นางสาววรินรําไพ มาปGด
62072000831 ว�าที่ร>อยตรีฤทธ์ิณรงค� อ�อนสุก
62072000832 นายธนาธร ต้ังเพียร
62072000833 นางสาวสุปริญญา พลคล>าย
62072000834 นางสาวเพชรัตน� นาครินทร�
62072000835 นางสาวปOยาภรณ� สุวรรณนาค
62072000836 นายธนกฤต ปOWนแก>ว
62072000837 นางสาวรัศม์ิวรัณฐ�กานต� ศิลา
62072000838 นางสาวโชติกา เศรษฐกิจ
62072000839 นางสาววรดา บุญยอด
62072000840 นางสาวสุชาดา จําลองกาศ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000841 นางสาวน้ําทิพย� อินทร�นิ่ม
62072000842 นางสาวนภัสวรรณ นามิสา
62072000843 นางสาวปภาวรินทร� กลอยเดช
62072000844 นางสาวพรรณทิพา ทิมอิ่ม
62072000845 นางสาวธัญญรัตน� ไทรอินทรีย�
62072000846 นายธวัช สุทธิเม
62072000847 นางสาวนิภาวรรณ จันทร�พุฒ
62072000848 นางสาวกัญจน�พร เนียมมะโน
62072000849 นางสาวมณีรัตน� กล่ําทอง
62072000850 นายวิชชากร พิมพา
62072000851 นางสาวปGญญาพร คําน>อย
62072000852 นางสาวสุธิดา ชาภู�พุทธ
62072000853 นางสาววริศรา ใจเย็น
62072000854 นางสุรีพร พุ�มเทียน
62072000855 นายจักรพงษ� จันทรวงศ�
62072000856 นางสาวสุกัญญา พาแก>ว
62072000857 นางสาววาสนา นาสถิตย�
62072000858 นายชัชวาลย� เครือสุวรรณ
62072000859 นายสุริยา วันทา
62072000860 นางสาวนิตยา มากสลุด
62072000861 นายคุณากร วงษ�สาแก>ว
62072000862 นายธวัชชัย ตนะทิพย�
62072000863 นายณัฐพงศ� กลิ่นบุญ
62072000864 นางสาวธัญชนก จารณะ
62072000865 นางสาวปOยฉัตร วิกาหะ
62072000866 นายจิรเวช สีหะวงษ�
62072000867 นางสาวกุสุมา คงเกิด
62072000868 นางสาวเบญญทิพย� ขวารัตน�
62072000869 นางสาวจามจุรี จันสอน
62072000870 นางสาววิภาพร วงษ�ปC
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000871 นายอริศ มีบัง
62072000872 นางสาวนงลักษณ� คําหมี
62072000873 นายอานนท� ฤทธ์ิเต็ม
62072000874 นางสาวรุจีพัชร แบบแผน
62072000875 นางสาวกิตติมา ศรีทองอ�อน
62072000876 นายพลวัฒน ปานสุด
62072000877 นายมณี ราชติง
62072000878 ว�าที่ร>อยตรีภูเบศวร� พุทธัง
62072000879 นายณัฐพล เดชไชย
62072000880 นางสาวศิริมล ภาษี
62072000881 นางสุนิศา นิลขลัง
62072000882 นางสาวศศินา สิริวงศ�
62072000883 นายสมชาย หาญเหี้ยม
62072000884 นางสาวนิจวิภา วังผา
62072000885 นางสาวรพีพรรณ แก>วดํา
62072000886 นางสาวละอองดาว ทุนประดิษฐ
62072000887 นางสาวทวีวรรณ วรรณดี
62072000888 นายกิตติกร คํามัง
62072000889 นางสาวพรประภา ตู>สุพรรณ
62072000890 นางสาวสิริกุล การะจาก
62072000891 นางสาวปภัสรา ปารักษา
62072000892 นางสาวสนธยา สังเกตุดี
62072000893 นางสาวอนุสรา เกตสระชัย
62072000894 นายธารินทร� นัดประสพ
62072000895 นางสาวนิศาชล บุญเพชร
62072000896 นางสาวศิริพร โตใหญ�
62072000897 นายนครินทร� จะบกกลาง
62072000898 นางสาวปนัดดา ไชยวงศ�
62072000899 นายเจตวัฒน� จารุฤกษ�
62072000900 นางสาวนุชรี สุขสารี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000901 นางผกามาศ แก>วทองมา
62072000902 นายฐนพงษ� ชุติมันต�กุลดิลก
62072000903 นางสาวสิริกร นาพิจิตร
62072000904 ว�าที่ร>อยตรีวรรณวิสา อารมณ�
62072000905 นางสาวชโลธร เอกกลาง
62072000906 นางสาววิชุดา วงศ�ระกา
62072000907 นางสาวณัฐนรี มะลิ
62072000908 นางสาวสุดารัตน� แสวงหา
62072000909 นายณัฐพล กําแพงแก>ว
62072000910 นายณัฐวุฒิ มูลจันทรง
62072000911 นางสาวกาญจนา มาม่ัง
62072000912 นางสาวเพ็ญโพยม ปะนันวงค�
62072000913 นางสาวณัฐริชา มาปGนสาย
62072000914 นายศรายุทธ แตงนารา
62072000915 นายสําเนียง ธรรมณี
62072000916 นายเจม ทรัพย�ทวี
62072000917 นายศิริชัย ทองอ่ํา
62072000918 นางสาวปรารถนา นามวงษา
62072000919 นายวราวุธ ธาราทิพย�ไพร
62072000920 นางสาวจิรัชญา สัจจะวัฒนากิจ
62072000921 นางสาวจุฬาลักษณ� พุทธิวงศกร
62072000922 นางพิมพ�ใจ ชีวะนานนท�
62072000923 ว�าที่รตหญิงจันทร�จิรา คงคณะ
62072000924 นายศิรพงศ� ยอดปา
62072000925 นายเอกพล แลนี
62072000926 นายกฤษดา สันธนะดิลก
62072000927 นางสาวสุปรียา ผมปGน
62072000928 นางขนิษฐา จ๋ิวนLอต
62072000929 นางสาวเจนจิรา สองศร
62072000930 นางสาวดารณี จันทร�มน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000931 นางสาวพรพรรณ กันทะวงค�
62072000932 นางสาวอักษรสวรรค� อินทร�ปาน
62072000933 นางสาวพรรณี แสนงาม
62072000934 นางสาวศิริลักษณ� น>อยรอด
62072000935 นางสาววราภรณ� เป[งมา
62072000936 นางสาวภานุมาศ ปIอมบ>านต>า
62072000937 นางสาวอารมณ� โพธิบัลลังก�
62072000938 นายปรีชานนท� คํามา
62072000939 นางสาวณัฐชยา ปุทุชน
62072000940 นางสาวกานต�ธณัญญา ใจตุ�น
62072000941 นายเย่ียมยุทธ เริ่มรัตน�
62072000942 นางสาวณัฐณิชา เมษา
62072000943 นายสมศักด์ิ จอมกาศ
62072000944 นางอัจฉรา ใฝTใจความรู>
62072000945 นางสาวทิพยาภรณ� คงหอม
62072000946 นายดนุพล ศิริวิสูตร
62072000947 นางสาวบุษกร พรมมงคล
62072000948 นางสาวอสมาภรณ� แก>วกําพล
62072000949 นายจรุวัฒน� วรรณศรี
62072000950 นางสาวสุภาวดี อินทโฉม
62072000951 นางสาวศุภลักษ� วงศ�ประทุม
62072000952 นางสาวมาลิน หนองสูง
62072000953 นางสาวลลิตา หนูอินทร�
62072000954 นายธีระพงศ� ราชวัตร
62072000955 นางสาวณภัทร เหลี่ยมแฉ�ง
62072000956 นางสาวชุตินันท� บุญยืน
62072000957 นายชาติสนั่น ทองเนินกุ�ม
62072000958 นายพงศภัค นัดดา
62072000959 นางสาวจิตรา มีแสง
62072000960 นางสาวกมลชนก คําวัน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000961 นางสาวอนันท�ญา สิทธิศักด์ิ
62072000962 นางสาวเพียงเพ็ญ ลือสาย
62072000963 นายรัฐศาสตร� แสงสม
62072000964 นายปณิธาน ติลังการ
62072000965 นางสาวปณิสา ศิวิวงษ�
62072000966 นางสาวสมฤดี สมสีดา
62072000967 นายณัฐพล เรืองสุกใส
62072000968 นางสาวปาริชาต พันธุ�สุภะ
62072000969 นายกฤษพงศ� ชาญพานิชย�
62072000970 นายพิพัฒน� โพธ์ิมี
62072000971 นายมนต�มนัส เปCHยปลูก
62072000972 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวรรณ�
62072000973 นายฐตวัตร บุษชะบา
62072000974 นางสาวสุดารัตน� สาระไกร
62072000975 นายจิตรภาณุ ยะยวง
62072000976 นางพรสวรรค� เรืองมาลัย
62072000977 นายคุณากร ธนสัมบัณณ�
62072000978 นายวุฒิชัย ทิมบ>านกรอก
62072000979 นางสาวชลธิชา มีสา
62072000980 นางสาวกมลวรรณ ตันตุลา
62072000981 นายศุภณัฐ วินัยธรรม
62072000982 นางสาวกนกอร จูงเพ่ือนสุข
62072000983 นางจิรัชญา เจศรีชัย
62072000984 นายพีรพงษ� อินจัน
62072000985 นายวิษณุวัตร สุดหาญ
62072000986 นายมัธพงษ� เครือสืบ
62072000987 นางสาววิไลลักษณ� อยู�คุ>ม
62072000988 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิรดี ฉัตรเงิน
62072000989 นายอดิศักด์ิ ม�านมีมงคล
62072000990 นางสาวพัชรวรรณ ม่ิงเหมือน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072000991 นายวุฒิกร อินผูก
62072000992 นางสาวสุชีรา พันธุ�พรม
62072000993 นายนัฐวัฒน� มณีฉาย
62072000994 นางสาวนฤมล ดีรัตน�
62072000995 นางสาวณัฐริกา สังเกตุ
62072000996 นายมนตรี มาตุวงษ�
62072000997 นายอนุชา คงจีน
62072000998 นางสาวนันทนา ด�อนแผ>ว
62072000999 นางสาวปานทิพย� นิลคง
62072001000 นายศักด์ิพล มาแจ>ง
62072001001 นางสัณหพร ขุนเทพ
62072001002 นางสาวศุภนภา แสนนรินทร�
62072001003 นายบดินทร� ปราบอินทร�
62072001004 นางสาวกัญญารัตน� หวาเกตุ
62072001005 นายอิสระ จํารัส
62072001006 นายเอกสิทธ์ิ อินเสาร�
62072001007 นางสาวเกศรา ทาบุญ
62072001008 นางสาวณัฐริกา อินตLะเอ>ย
62072001009 นางสาวกันต� แว�นจง
62072001010 นายอภิสิทธ์ิ เกิดเมฆ
62072001011 นายทศพร ปGญญาศรี
62072001012 นางสาวชัญญา โพธ์ิอ่ํา
62072001013 นางสาวอุษณีย� อรชร
62072001014 นางสาวสิริกัลยา อ�อนดีกุล
62072001015 ว�าที่ร>อยตรีหญิงภาคินี โปงกาวงษ�
62072001016 นางสาวสุวิมล กรีสง�า
62072001017 นางสาววรรณา วรรณบุตร
62072001018 นางสาวสิริกร เนียรภาค
62072001019 นางสาวจิราภรณ� กางถ่ิน
62072001020 นางสาวสาวิตรี ทองพลับ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001021 นางสาวสมหญิง สุขโต
62072001022 นางสาวนพรัตน เข็มเพ็ชรโต
62072001023 นางสาวณัฐกานต� จารีรัตน�
62072001024 นายนัฐพงศ� สัจจะนรพันธ�
62072001025 นายวุฒิพงศ� อยู�สุข
62072001026 นางสาวณัฐชยา เมืองชัย
62072001027 นายราเชนทร� ภู�ตระกูล
62072001028 นางสาวยุวดี อุ�มแสง
62072001029 นางสาวอรวรรณ แก>วเก�า
62072001030 นายยุทธนา เขียวนิล
62072001031 นายรุจิพงษ� กองสอน
62072001032 นางสาวแสงทิพย� ศรีเพ็ชร
62072001033 นายดนัย ตุ>มศรี
62072001034 นางสาวตวงเงิน เนตรแสงสี
62072001035 นางสาวอภิญญา คงดี
62072001036 นางรุ�งนภา ทองอุบล
62072001037 นายลลิต แสงสีบาง
62072001038 นางสาวจุฬาลักษณ� ยศปGญญา
62072001039 นางสาวสุทธิพร บุตรถา
62072001040 นางสาวเกศรา มณีวิหค
62072001041 นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ
62072001042 นางกาญจนาภา ทรัพย�สุข
62072001043 นายอานุสิทธ์ิ คําปล>อง
62072001044 นางนภาพร เอี่ยมสงคราม
62072001045 นางสาวกิติญา งามแปง
62072001046 นายธัญญโชติ ปานภู�
62072001047 นางสาวสุพัตรา ชังสิงห�
62072001048 นางสาวอนุสรา แหงหาญ
62072001049 นางสาวภาวินี ม่ังมี
62072001050 นายชนากานต� สุขคําน>อย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001051 นางสาวจงรักษ� ปGญญาภู
62072001052 นางสาวธนาภรณ� พูลประเสริฐ
62072001053 นางสาวกาญจนาพร เมฆมัน
62072001054 นายชยณัฐ ปOนตา
62072001055 นายนิภัทร พรหมเศรณี
62072001056 นางสาวสุธิดา สุวรรณวารี
62072001057 นางสาววารุณี ศรีชัยตัน
62072001058 นายสันติสุข เวทย�วิหารธรรม
62072001059 นางสาวทักษอร จิระย่ังยืน
62072001060 นางสาวสุนิดา โพธ์ิเกษม
62072001061 นายเสกสรร จันทะเป\Hอน
62072001062 นางสาวปาณิสรา แก>วเพชร
62072001063 นางสาวชนม�นิภา รวยพงษ�
62072001064 นายณภัทร จงรักษ�
62072001065 นางสาวอนงค�นุช กุDนนา
62072001066 นายจิรภัทร สุขดี
62072001067 นางสาวกานต�ชนก ฟGกเอี่ยม
62072001068 นายณัฐพงศ� เหล�ารอด
62072001069 นางสาวลลิตา สายชนะ
62072001070 นางสาวพิชชาพร นิลโชติ
62072001071 นายบุญยืน โตไพร
62072001072 นางสาวปรียาภัสสร� ถันเฝIา
62072001073 นางสาวดลภัส อุดขาว
62072001074 นางสาวนิรมล วุฒิโรธง
62072001075 นายนพนคร เวียงนาค
62072001076 นางสาวปฎิภาณี แสงเมือง
62072001077 นายจักรี เข่ือนขันธ�
62072001078 นางสาววัชราภรณ� อุ�นศรีส�ง
62072001079 นายศิดทา ตรีชัยวนิช
62072001080 นางสาวพรพิมล คนชม

หน>า 36 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072001081 นางวรรณนิสา เกษตรชัย
62072001082 นายพิชัย สุขหล>า
62072001083 นางสาวนิตยา ทองขาว
62072001084 นางสาววันทนา ชูชื่น
62072001085 นางสาวเพชรรัตน� เอมโอด
62072001086 นายชนาธิป เพียรพัฒนาวิทย�
62072001087 นางสาวบุษราคัม พิมพ�ครู
62072001088 นายธีระพงษ� คุ>มวงษ�
62072001089 นางสาวเบญญาดา นินละออ
62072001090 นางสาวกาญจนาภรณ� แพโพธ์ิ
62072001091 นางสาวจิราวรรณ วิถาน
62072001092 นางพิจักขณา หนานปOนใจ
62072001093 นางดารุณี สุขสุนทรีย�
62072001094 นางสาวลภัสรดา คมขําหนัก
62072001095 นางสาวก่ิงกาญจน� เหลืองอ�อน
62072001096 นายจักรพันธุ� กัลยา
62072001097 นายอิทธิกร ศิริมูล
62072001098 นางสาวณัฐพร ถนัดหนังสือ
62072001099 นายสนิท ใจทะเล
62072001100 นายชาญศักด์ิ แก>วดา
62072001101 นายภานรินทร� พานแก>ว
62072001102 นายจีระศักด์ิ เทพเวที
62072001103 นางสาวอภิศรา ปาละโกน
62072001104 นางสาวพรทิพย� ผดุงวุฒิ
62072001105 นายสุทธิพงษ� เมืองมูล
62072001106 นางสุภานิตย� ชาวชายโขง
62072001107 นายอมฤต พริ้งชัยภูมิ
62072001108 นายวรุฒ ปลื้มทรัพย�
62072001109 นางสาวสุภาวดี หุ�นทอง
62072001110 นายบัณฑิต ศรีภุมมา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001111 นางสาววรัญญา ศรีรักษา
62072001112 นางสาวนภาภรณ� ดาวนันท�
62072001113 นางสาวสุนิษา ปGจจัยยา
62072001114 นายวรพงศ� สีขาว
62072001115 นางสาวฐิตาภา สีหะอําไพ
62072001116 นางศิริพร พรมหาญ
62072001117 นายปฐมพร ม่ันสิงห�
62072001118 นางสาวนิศารัตน� เพียรธัญกิจ
62072001119 นางสาวจันจิรา ต่ันฟุTน
62072001120 นางสาวกาญจนา อิ่นมะโน
62072001121 นายกิตติ กันสาตร�
62072001122 นายกาณฑ� วงค�เขียว
62072001123 นายธีรยุทธ พรมแก>ว
62072001124 นายศุภณัฐ สวัสดี
62072001125 นางสาวเขมิกา หอมจันทร�
62072001126 นางอัญชลีพร ชูเจริญ
62072001127 นางสาวอนันตญา บุญมี
62072001128 นางสาวจุราพร วันยาว
62072001129 นางสาวชฎาภรณ� คําชนะ
62072001130 นางสาวจุฬาลักษณ� ลําภู
62072001131 นางสาวกมลวรรณ ฉะบับแบบ
62072001132 นางสาวมาริสา ภู�รพ
62072001133 นางสาวรติพร ชํานาญการ
62072001134 นายธวัชชัย ทองพ�วง
62072001135 นางสาววรรณิศา มีแก>ว
62072001136 นางสาววีรวัลย� คําพาสี
62072001137 นายเกริกเกียรติ เถ้ิมแก>ว
62072001138 นางสาวกชกร รอดฤทธ์ิ
62072001139 นายประเทือง เรียนแพง
62072001140 นายณ ภัทร ปGนทะโชติ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001141 นายอาทิตย� สีหะวงษ�
62072001142 นางสาวหทัยภัทร พันธ�โต
62072001143 นางสาวพิชญ�กานต� ศรีทิพย�
62072001144 นายเพ่ิมศักด์ิ เทพนม
62072001145 นางสาวกัณฐิกา ฟGกทอง
62072001146 นางสาววาสนา กันแคล>ว
62072001147 นายธีรพงศ� เถ่ือนพรม
62072001148 นางสาวดัชนี มีวันดี
62072001149 นายศิปรินทร� ศรีคําชุม
62072001150 นางสาวนวพร ทนันชัย
62072001151 นางสาวศรันญา สีทิม
62072001152 นายศราวุฒิ คาดประครอง
62072001153 นายศิลปOน ก>อนพร
62072001154 นางสาวฐิติยา ม>ายอง
62072001155 นางสาวมุทิตา พรมนนท�
62072001156 นางสาววัลลี สมพงษ�
62072001157 นางปาริฉัตร กองเพชร
62072001158 นายศราวุฒิ กLกศรี
62072001159 ว�าที่ร>อยตรีทัศนัย ใจรักษ�
62072001160 นางสาวมะลิวัลย� โทปุญญานนท�
62072001161 นายสิทธิพงษ ทิวงศ�ษา
62072001162 นางสาวสนธยา เข็มจันทร�
62072001163 นายศราวุฒิ ภู�เงิน
62072001164 นายอรุณพงศ� ปงชุมภู
62072001165 นายธวัชชัย แสงสว�าง
62072001166 นายบุญยกร อินทรศิริ
62072001167 นางสาวนิตยา ศรีคชไกร
62072001168 นายวรวุฒิ เหมือนนุ�ม
62072001169 นางสาวนันทิชา ขันทะสีมา
62072001170 นายจิรศักด์ิ เสาแบน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001171 นางสาวชญานิศ อินทร�สอน
62072001172 นางสาวนรินทร�กานต� โพธ์ิทอง
62072001173 นายณัฐพงศ� จันทิมา
62072001174 นางสาวขวัญพัฒน� นาคสุด
62072001175 นายพิษณุ ปากกล>า
62072001176 นางสาวธมลวรรณ พิมพ�หนู
62072001177 นางสาววันงาม ปIอมคํา
62072001178 นางสาวธมลวรรณ ท>าวพา
62072001179 ว�าที่ร>อยตรีธีระยุทธ ฟGกอ�อน
62072001180 นางสาววัชรินทร� สมบูรณ�มา
62072001181 นางสาวสุภัสสรา เปลวเพชร
62072001182 นางสาวเบญจมาภรณ� พลเมืองหล>า
62072001183 นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม
62072001184 นางสาวรมย�ธีรา บัวแก>ว
62072001185 นายพัชรพล พูนเทียบรัตน�
62072001186 นายเจษฎาพงษ� ศรีวิชัย
62072001187 ว�าที่ร>อยตรีบุณยภู ทองดี
62072001188 นางสาวกรรณิกา นุ�มวาที
62072001189 นางสาวนริศรา ทองกระสัน
62072001190 นางสาวศิวรา วงศ�สุตDา
62072001191 นางสาวนิราวรรณ� บัวย้ิม
62072001192 นางสาวสุภาพร ศรีรักษ�
62072001193 นายนพดล เส็จจัก
62072001194 นางสาวชลธิชา ศรีเดือน
62072001195 นายนพดล จันทร�สิงห�
62072001196 นางสาวพรนารัตน� ทิศเสถียร
62072001197 นางสาวอาลิสา จันทร�ศรี
62072001198 นางสาวนุชนารถ ขําสาย
62072001199 นายฐิติณัฐ บริบูรณ�
62072001200 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิศรี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001201 นางสาววรรณฑกานต� วรโชติ
62072001202 นางสาวธิดารัตน� สุขสังข�กิจ
62072001203 นายศศิยศ ศศิภัทรกุล
62072001204 นายปGญญา เมืองเหลือ
62072001205 นางสาวศิรินา โพหนี่
62072001206 นางสาววรรณกานต� ครอบครอง
62072001207 นางสาวเกตน�นิภา เขาแก>ว
62072001208 นางภัทรานิษฐ� ฉัตรเกษ
62072001209 นางสาวพัชราภรณ� กูลตา
62072001210 นางสาวหทัยกานต� ทองคํา
62072001211 นายวัสดิลก� มีแก>ว
62072001212 นายอนุพล ประสงค�ทัน
62072001213 นางสาวภวรัญชน� มากกูล
62072001214 นางสาวธันวากานต� แก>วลังกา
62072001215 นางสาวชลธิชา ทองสุข
62072001216 นางสาววิจิตรา ระหาญ
62072001217 นางสาวนันทนิตย� มากพุ�ม
62072001218 นางสาวกมลณัฐ หนูน>อย
62072001219 นางสาวปรางค�วลัย พรมจันทร�ศรี
62072001220 นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
62072001221 นางสาวนุชนาฏ หอมหวาน
62072001222 นางสาวพิมพกานต� แดนดง
62072001223 ว�าที่ร>อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย นิลเหล็กเพชร
62072001224 นางรุ�งพร เอมเปCย
62072001225 นางสาวมยุรี เทพคํา
62072001226 นายศุภวิชญ� พันธ�น>อย
62072001227 นางสาวปรมาภรณ� ปTาเต้ีย
62072001228 นางสาวทิพย�เกษร อินทร�ยะ
62072001229 นายวรกานต� คุปตัษเฐียร
62072001230 นายนันทวัฒน� เวรวรรณ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001231 นางสาวเมทินี ผลเทียน
62072001232 นายปารเมศ สุขะหา
62072001233 นายสุขประเสริฐ ยุบล
62072001234 นายสุวัช ฉิมพ�วง
62072001235 นางสาวภัทรา ประเทศ
62072001236 นางสาวปภาวดี คําเทพ
62072001237 นางสาวประทีป เอี้ยงเถ่ือน
62072001238 นางสาวอรประภา ใหมทอง
62072001239 นายภาคภูมิ สายแปลง
62072001240 นายอรุณ ขาวทุ�ง
62072001241 นางสาวณัฐภรณ� ขาวเถิน
62072001242 นายนโรดม ทับทิมทอง
62072001243 นายเอกรัตน� ปOWนสุวรรณ
62072001244 นายวรวิทย� ปGนเสาร�
62072001245 นายชัยวัฒน� ทรัพย�ประเสริฐ
62072001246 นายวารินทร� ขอบทอง
62072001247 นายธงชัย โสภี
62072001248 นายนิวัฒน� ศิริพิมพ�
62072001249 นายพณัฐพงษ� เพ็งมาวัน
62072001250 นายนัฏฐิติ เวียงสี
62072001251 นางสาววิลาวัลย� เกาทัน
62072001252 นายกอบกิจ ศรีจันทร�ทับ
62072001253 นางสาวอรทัย พรมสอน
62072001254 นางสาวธาราวิไล สังข�ทอง
62072001255 นายภูวเดช หลักฉ่ัว
62072001256 นางสาวช�อทิพย� คงหนองลาน
62072001257 นางสาวอรวรรณ เนียมอยู�
62072001258 นางสาวดุษฎี พอกสนิท
62072001259 นางสาวภัสรา เหล�าเลิศ
62072001260 นางสาวอัญชลา ฐิตะสาร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001261 นายนิธิศ สโรดม
62072001262 นางสาววันวิสา วงษ�สะเติน
62072001263 นายรัตนพงษ� สัญญา
62072001264 นางสาวอรนิภา ปรากริม
62072001265 นางสาวกําไร เบ็ญจา
62072001266 นางสาวเบญจวรรณ บุญคง
62072001267 นายลัทธพล ชัยทัศน�
62072001268 นายธนัญชัย ทองอิน
62072001269 นางภัคจิรา เอมอยู�
62072001270 นางสาวปวีณ�นุช เหล�าสูง
62072001271 นางสาวเกวลี ใจแก>ว
62072001272 นางสาวภัทราภรณ� ตLะนันกลาง
62072001273 นายเอกพงษ� วันเปCHย
62072001274 นางสาวอัครยา นุตะภิบาล
62072001275 นางสาวสายธาร ดารา
62072001276 นางเพชรรัตน� สุภเสน
62072001277 นางสาวละอองดาว ดวงตะวัน
62072001278 นายวิชัย ภู�จันทร�
62072001279 นางสาวนิรชา โนกุญชร
62072001280 นางสาวกนกวรรณ พัฒนกลั่น
62072001281 นางสาวจิราภรณ� ซ�อนกลิ่น
62072001282 นายภานุพงศ� สุภาพ
62072001283 นางสาวจิดาภา โชติพินิจ
62072001284 นางสาวธิดารัตน� อุตสาทา
62072001285 นางสาวนลัทพร แซ�กวาง
62072001286 นางสาวศุภดา ไชยโย
62072001287 นายณัฐวุฒิ บุญตา
62072001288 นางสาวจิราภา จิตต�จริง
62072001289 นางสาวธนิษฐา นิพัฒน�
62072001290 นางสาวศศิมาภรณ� หารมูล
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001291 นางสาวนันทัชพร โตเทียน
62072001292 นางสาวธัญญรัตน� ใจสอน
62072001293 นางสาวเพชรน้ําผึ้ง ใจตรง
62072001294 นางสาวรจนา กุลพรม
62072001295 นางสาวไพลิน สิงหะ
62072001296 นางสาวเจนจิรา มีชัย
62072001297 นางสาวสุนันทา พงษ�หว่ัน
62072001298 นางสาวณัฐธิดา สุริยศ
62072001299 นางสาวธนัชพร ตรงต�อกิจ
62072001300 นางสาวเจนจิรา ทองมา
62072001301 นายรัฐภูมิ บุญทิพย�
62072001302 นายอรรถวัฒน� พุทธวงศ�
62072001303 นายนิติพันธ� เครืออิ่ม
62072001304 นายณัฐวุฒิ อินทรวิเชียร
62072001305 นางสาววิลาวัลย� บุญสติ
62072001306 นายณัฐกมล สอนอุ�น
62072001307 นางสาวนภัสกร ปGนตา
62072001308 นายธัณวิชญ� น>อยตLะ
62072001309 นางสาวศศิธร ดาวเรือง
62072001310 นางสาวจิดาภา จะวะนะ
62072001311 นายมณฑล มีทอง
62072001312 นายกรกช กลิ่นนิ่มนวล
62072001313 นางสาวชลธิชา แสงเมล�
62072001314 นางสาวสัมพันธ� อุ�นหลาบ
62072001315 นายรัฐวิทย� เขียวจ่ัน
62072001316 นางสาวรัตติกานต� สอนศรี
62072001317 นางสาวจินต�ณิชาภา อิ่มคง
62072001318 นางสาวปรีดาภรณ� เชลงศักด์ิ
62072001319 นายภูวดล เทพท>าว
62072001320 ว�าที่ร>อยตรีโสภณ ใจแสน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001321 นางสาวนงลักษณ� เชื้อขาว
62072001322 นางสาวสายรุ>ง แจ�มใส
62072001323 นางสาววนิชพร ศิริสังข�ไชย
62072001324 นายธนาธิป ไชยวุฒิ
62072001325 นายณัชพล เอี่ยมหน�อ
62072001326 นางสาวเบ็ญจพร ปริมา
62072001327 นางสาวบงกช พุกเถ่ือน
62072001328 นายจิรายุ จรแจ�ม
62072001329 นางสาวเพลินพิศ รัตนสุข
62072001330 นางสาวจิรัญญา คําเกลี้ยง
62072001331 นางสาวพิมชนก จันทะวาศ
62072001332 นางสาวอรวรรณ วิภาสวิชญสกุล
62072001333 นายอลงกรณ� ไพศาลภูริโสภณ
62072001334 นายสมจิตร พร>อมพ�วง
62072001335 นายภานุ เถ่ือนอรุณ
62072001336 นางสาวพนิดา ผ�องศรี
62072001337 นางสาวพัฒน�นรี สิงห�เห
62072001338 นางสาวกฤษยาภรณ� คงม่ัน
62072001339 นายสุรศักด์ิ ปGญยศ
62072001340 นางสาวจินดารัตน� สําเร็จหวัง
62072001341 นายภูชิต อนันตรักษา
62072001342 นายกิตติพงษ� บํารุงอ�วม
62072001343 นางสาวสุรัญชนา คําโคตสูน
62072001344 นางสาวอรวรรณ หอมเจริญ
62072001345 นางสาวทักษพร ดีดกลิ่น
62072001346 นายครรชิต ยอดดําเนิน
62072001347 นางสาวชุติมา อารีย�
62072001348 นางสาวอัมรินทร� รอดภัย
62072001349 นายอธิวัฒน� จุ>ยขาว
62072001350 นางสาววาทินี ปรีชาหาญ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001351 นางสาวสุวรรณา โทปุญญานนท�
62072001352 นางสาวสุวรรณา อุบลสุข
62072001353 นางสาวประกายดาว เค>าโนนกอก
62072001354 นายชนเนษฎ� ธรรมเมือง
62072001355 นางสาวกนกพร ขัตติยะ
62072001356 นางสาวนรีรัตน� แก>วประดับ
62072001357 นายอภิชาติ เก๋ียงคํา
62072001358 นางสาวฐิติมา มิตรชื่น
62072001359 นางศรีสุดา บัวทอง
62072001360 นางสาวสุทธิดา อยู�สิน
62072001361 นางสาวณัจฉรียา ไชยะเสน
62072001362 นายเตชิน เพชรถม
62072001363 นายนนทวัฒน� อารีย�ชน
62072001364 นายรังสิมันตุ� ถ่ินแถลบ
62072001365 นายวัชรพงศ� จันทร�ศักด์ิ
62072001366 นายพลากร จิวเดช
62072001367 นายเอกพันธุ� วงศ�เปCHย
62072001368 นายภาณุวัฒน� อินทรักษ�
62072001369 นางสาวรัตน�สภา สุขสบาย
62072001370 นางสาวทิพย�รัตน� บุญธรรม
62072001371 นายชยพล บุตรทองดี
62072001372 นายอรรณพ จันทร�เจือ
62072001373 นางสาวช�อพิกุล อ่ําดัด
62072001374 นางสาวณัฐวดี พรมเพ็ชร
62072001375 นางสาวเกศทิพย� ยังเพ็ง
62072001376 นางสาววันทนา เพ้ิงจันทร�
62072001377 นางสาวกาญจนา อิ่นแก>ว
62072001378 นางสาวจิราพร สุขมี
62072001379 นางสาวสุภัค มากกูล
62072001380 นายจิรเมธ สุขสําราญ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001381 นางสาวจริยา พรมทองดี
62072001382 นายพงษ�เทพ ทองคําพา
62072001383 นางสาวพิมพ�ชนก ได>พร
62072001384 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ทอง
62072001385 นางสาวนพวรรณ วิริยาภรณ�
62072001386 นายชิษณุพงศ� แก>วสีนวล
62072001387 นายมานพ อยู�เย็น
62072001388 นางสาวผาณิต ธูปหอม
62072001389 นายณัฎฐากร ต>ออาสา
62072001390 นางสาวยุพินพร ใยดี
62072001391 นายศักด์ิดา ตุรงคราวี
62072001392 นางสาวศศินา หนูเพชร
62072001393 นางสาวเกตน�สิรี วงค�มา
62072001394 นายวายุ หมอนทอง
62072001395 นายธีรเดช โกสัยสุก
62072001396 นางสาวอรณี ม่ิงสกุล
62072001397 นางสาวอรนุช อินตLะพรม
62072001398 นายภูมิสิทธ์ิ ม่ิงทองโต
62072001399 นายพิเชษฐ� สร>อยนาค
62072001400 นางสาวจิรภา กล่ําเจริญ
62072001401 นางสาวอัญชลี ขันทับทิม
62072001402 นางสาวนันทิชา คดคง
62072001403 นางสาวธนาภร อกกระจ�าง
62072001404 นางสาวชลธิชา อยู�สุ�ม
62072001405 นางสาวสุภาภรณ� บัวระพา
62072001406 นางสาวสุกัญญา ดีอินทร�
62072001407 นางสาวนิตยา ศรีฟIา
62072001408 นายจันทโชติ คงเมือง
62072001409 นายปรีดา พูลมี
62072001410 นางสาวศิริยุ แหยมพลับ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001411 นางสาวปOยวรรณ� ม่ันศิลปN
62072001412 นางสาวปรียานุช นามอญ
62072001413 นางสาวศิริพร แซ�ต้ัง
62072001414 นายศิวะพล วิศิษฎิศรี
62072001415 ว�าที่รตหญิงนฤมล สว�างวงษ�
62072001416 นางสาวเยาวมาลย� ศรีเอม
62072001417 นางสาวศิริจรรญา ตันปGHนน้ํา
62072001418 นางสาวปOยนุช ราชกิจ
62072001419 นายพงษ�พัฒน� พ่ึงม�วง
62072001420 นางสาวสาวินี จันทร�เพชร
62072001421 นางสาวนงลักษณ� ครุฑน>อย
62072001422 นางนภารัตน� พาริตา
62072001423 นางสาวกรณิการ� คุ>มวัตร
62072001424 นางสาวศิริพร เชียงลา
62072001425 นายอนันตกุล เหล�าเขตกิจ
62072001426 นางสาวพัชรา พัดจันทร�หอม
62072001427 นางสาวสอิ้ง เกิดแสง
62072001428 นายจิระศักด์ิ ศรีสอาด
62072001429 นางสาวนริศรา ศรีนารอด
62072001430 นางสาวพรไพลิน อุ�นอ่ํา
62072001431 นายวุฒิชัย ม่ิงรอด
62072001432 นางสาวธารารัตน บุญธรรม
62072001433 นางสาวนวนิษฐ� ศิรพรฤทธิศักด์ิ
62072001434 นางสาวอลิสา สุขดี
62072001435 นางอชิรญา กระต�ายจันทร�
62072001436 นายสมพร สุยะ
62072001437 นางสาวชลธิชา ปGHนเก้ียว
62072001438 นายชุณห� ม่ังแพร
62072001439 นางสาวธัญวลัย บัวคําปIอ
62072001440 ว�าที่ร>อยตรีวัชรพงษ� เอี่ยมจุฑาวงศ�
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62072001441 นางสาวธนพร ชมชื่น
62072001442 นางสาวรัชนก จันคํา
62072001443 นางสาววรยา ไพรั้ง
62072001444 นายณัฐพล รวมสุข
62072001445 นายอนุวัฒน� พอใจ
62072001446 นางสาวธันย�ชนก ศรีวงษ�
62072001447 นางสาวธันยมัย มีสมบัติ
62072001448 นายธีรวัฒน� พ่ึงกริม
62072001449 นางสาวธิดาทิพย� ประสงค�ธรรม
62072001450 นางสาวจุฑามาศ ม่ังอะนะ
62072001451 นางสาวกรรณิการ� บัวสําลี
62072001452 นายชัยรัตน� ธนพัตฉันทัศ
62072001453 นางสาวอรสา หลวงตุมมา
62072001454 นางสาวเยาวเรศน� คําญะนะ
62072001455 นางสาวบัณฑิตา หงษ�สาม
62072001456 นายบัณฑิต เทียนทอง
62072001457 นางสาววราภรณ� ลําถึงแสน
62072001458 นางสาวสุพัตรา บุญแถม
62072001459 นายสุรเชษฎ� เส็งทอง
62072001460 นางสาวสุภาวดี ปOWนสุด
62072001461 นางสาวพิมภารัตน� โพธิบัลลังค�
62072001462 นางสาวธิดารัตน� บุบพันธ�
62072001463 นางสาวชัชรีพร ชัยหาญ
62072001464 นายสุธิเบศร� อ่ําทุ�ง
62072001465 นางสาวณัฐฑริกา พลประถม
62072001466 นางสาวสุนันทา เครือสบจาง
62072001467 นายสุทธิโชค เครือปGญญานนท�
62072001468 นางสาวจุธามณี ฉิมเสือ
62072001469 นายณัฐธัญ นวรัตนไพบูลย�
62072001470 นางสาวกติกา เนียมสัมฤทธ์ิ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001471 นางสาวสินิทธา สิงหเดช
62072001472 นายเจษฎา แก>วเข>ม
62072001473 นางสาวขวัญตระกูล บุตรพรหม
62072001474 นายกิตติกําธร ใหญ�วงศ�
62072001475 นายสุวิชัย ทับชุ�ม
62072001476 นายวุฒิชัย อินทสิทธ์ิ
62072001477 นางโสภาวรรณ ทองเอม
62072001478 นายฉัตรพล พรศรี
62072001479 นางสาววันทนา เครือกิจ
62072001480 นางบัณฑิตา จันทร�ทิพย�
62072001481 นายไตรภพ คําวงค�
62072001482 นางสาวเมธาวี รุ�งอินทร�
62072001483 นางสาวนริศรา หอมเดิม
62072001484 นายเจษฎา บัวผัน
62072001485 นายธีระพล เชลงศักด์ิ
62072001486 นางสาวกาญจนา โม�ทุ�มวงค�
62072001487 นายพิชิตชัย ชะนะหาญ
62072001488 นางสาวปOยวลี ชูมุด
62072001489 นางสาวรัตนพร วันภูงา
62072001490 นายจิรณัฐ เรืองรัศมี
62072001491 นางสาวศุทธินี ประวิตราวงศ�
62072001492 นางสาวโชติกา กาไชย
62072001493 นางสาวทิพวรรณ พุ�มมาลา
62072001494 นางสาวกัลยรัตน� ปGญญาไว
62072001495 นายวทัญYู สุขทรัพย�
62072001496 นางสาวจิราวรรณ จาวะนา
62072001497 นางสาวรัตนาวดี แฟมไธสง
62072001498 นายวีรภัทร พรมสายใจ
62072001499 นางสาวสุพรรษา เกษมศรีบุปผา
62072001500 นางสาวอนุสรา ทองกล่ํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001501 นายวชิรวิทย� โพธ์ิทอง
62072001502 นางสาวอมรา แก>วมีสี
62072001503 นางสาวฐิตาภรณ� จันน้ําท�วม
62072001504 นางสาวสุรารักษ� ชูประดิษฐ�
62072001505 นางสาวเพชรลดา อินทลือชัย
62072001506 นายธนภัทร� ดาบพลหาญ
62072001507 นางสาวอรพรรณ ทับทิมทอง
62072001508 นางสาวอารีย� สังข�มีน>อย
62072001509 นางสาววรัทสยา ภิรมย�
62072001510 นายณัฐนนท� เรืองปาน
62072001511 นายสรายุทธ ทวนธง
62072001512 นายสถาพร อินทะสอน
62072001513 นายพลวัต เขียววัน
62072001514 นายปราโมทย� ยอดเพ็ชร
62072001515 นายศักดิธัช พรมศรีจันทร�
62072001516 นางรุ�งเรือง ลาวเครือ
62072001517 นางสาวมนต�อัปสร กูลไข
62072001518 นายกิตติธัช แฝดสุระ
62072001519 นางสาวกนิตฐา สิงห�เส
62072001520 นางสาวสุลัดดา อ>นชื่น
62072001521 นายจิรายุส แก>วมงคล
62072001522 นางสาวศิรัญญา สามัญแก>ว
62072001523 นายทรงยศ รอดบํารุง
62072001524 นางสาวนันทนัช ยมเกิด
62072001525 นายทัศนัย เฉยชู
62072001526 นายสามารถ กล>วยภักดี
62072001527 นางสาวเพ็ญนภา ชาวพเยาว�
62072001528 นางสาวขวัญชนก ชูจิตร
62072001529 นางสาววราภรณ� แก>วกุลนะ
62072001530 นางสาวอรุณกมล ทิพย�ใจ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001531 นายนพพล รอดรังษี
62072001532 นางสาววชิรญาณ� ศรีบุญ
62072001533 นางสาวสุธาสินี รุ�งเรือง
62072001534 นางศิริรักษ� โนรี
62072001535 นางสาวสุภิสรา อุตสาห�
62072001536 นางสาวนัฐริยา ประจําตน
62072001537 นายร�มไทร นิ่มช้ํา
62072001538 นางสาวภูริดา กําลังว�อง
62072001539 นายพุฒิพงศ� กวางแก>ว
62072001540 นางสาวดุษฎี เจริญเขตต�
62072001541 นายณัฐวุฒิ ประดิษฐพุ�ม
62072001542 นายชูเชษฐ� ผูกจิต
62072001543 นางสาวสุนิสา บัวทอง
62072001544 นางสาวสิริรัตน� ประโคม
62072001545 นางสาวจุฑารัตน� เทพคําปลิว
62072001546 นายวรัญYู พระไชยบุญ
62072001547 นายสมพร คําภักดี
62072001548 ส.ท.ณัฐพงษ� กล>าจริง
62072001549 นายเกรียงไกร ขอบบัวคลี่
62072001550 นางสาวรัชดาพร แก>วดาว
62072001551 นายอนุวัฒน� ดิษทอง
62072001552 นางการะเกด จิตชู
62072001553 นางสาวพรพิมล โปร�งใจ
62072001554 นางสาวดวงจันทร� อารีเอื้อ
62072001555 นายรัฐกฤษณ� เครือสตอย
62072001556 นางสาววิไลลักษณ� รมมะเริง
62072001557 นางสาวประกายดาว อิ่มเอิบ
62072001558 นางสาวจรรยา ประดิษฐ�
62072001559 นางสาวนิภาภรณ� เจศรีชัย
62072001560 นางสาวสุชาดา สุโพธ์ิ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001561 นางสาวปภานัน ดวงจินดา
62072001562 นางสาวจันทิวา ทรัพย�มาก
62072001563 นางสาวสุจินทรา จ>อยจําปา
62072001564 นายชัยณรงค� เฮงสิ
62072001565 ว�าที่ร>อยตรีหญิงวรรณิดา แก>วลบ
62072001566 นางสาวกุลธนันท� บางเหลือม
62072001567 นางสาวปาลิดา พันธ�เลิศ
62072001568 นางสาวอภิญญา จันสี
62072001569 นางสาวอรุณรัตน� คลังหิรัญ
62072001570 นายธีรัชญ�พัฒน� จันตLะมูล
62072001571 นางสาวพรนภัส เมณฑ�กูล
62072001572 นายปฏิภาณ โพธ์ิประทุม
62072001573 นางสาวนิชาภา กันทะวัง
62072001574 นายวีรพล พลขันธ�
62072001575 นางจันทร�ทอง ถาวรภัทรอาภรณ�
62072001576 นายปOยะพงษ� แสนสุข
62072001577 นางวิมลนันท� โพธ์ิเจริญ
62072001578 นางสาวบุญสิตา พรหมรักษา
62072001579 นางสาวเกษราภรณ� คงกรุต
62072001580 นางสาวภัทรา ครุฑเครือ
62072001581 นางสาวกัญญารัตน� อุ�นอยู�
62072001582 นางสาวศิริพร แจ�มแจ>ง
62072001583 นายรังสรรค� แสงเทียน
62072001584 นางสาวมัณฑนา แก>วบริสุทธ์ิ
62072001585 นายพิศุทธ์ิ ขุนวิเศษ
62072001586 นายณัฐวุฒิ จํารัส
62072001587 นายวัชชิราวุฒิ มีกลิ่น
62072001588 นางสาวโชติกา วังสาร
62072001589 นายปGญญากร สมศรี
62072001590 นายสรศักด์ิ เพ็ชรกําแหง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001591 นางสาวกนกพร ศรีชัยตัน
62072001592 นายวิภพ สุวรรณเทศ
62072001593 นางสาวพรสวรรค� ทองดี
62072001594 นายเจษฎาภรณ� ส�วนพรไพศาล
62072001595 นางสาวทิพย�พิวรรณ ทองสอาด
62072001596 นายวัลลภ ขุนศรี
62072001597 นายนรินทร�ภัทร� จักรสุวรรณ�
62072001598 นางสาวมณฑิรา ไว>เหลี่ยม
62072001599 นางสุภาพร ใจเดช
62072001600 นายณัฐพงษ� สําเภา
62072001601 นายรชต บุญวัดหงษ�
62072001602 นางสุนทรี กุลาเหลา
62072001603 นางสาวสุนารี ไพโรจน�
62072001604 นายจินดา กลิ่นธูป
62072001605 นางสาวปOยะดา วงค�กระโซ�
62072001606 นางสาวชนันดา จันทร�จิตร�
62072001607 นางสาวสุภาวินี ปานวล
62072001608 นางสาวสิรินาถ ทองสาย
62072001609 นางสาวกัญญาพัชร ศิริขจรนาม
62072001610 นางสาวชรินทร�ทิพย� หน�อไชย
62072001611 นางสาวประทุมพร พุ�มพวง
62072001612 นางสาวนิศานาถ สุขริน
62072001613 นางสาวภัทรวดี ผัดแสน
62072001614 นายธีรพัฒน� วรรณประเสริฐ
62072001615 นางสาวสุวนันท� ลีจ>อย
62072001616 นางสาวกาญจนา จูเปCย
62072001617 นางสาวปภัสวรรณ ขันตรี
62072001618 นางสาวน้ําผึ้ง อยู�เย็น
62072001619 นายอภิชาติ มงคลสิงห�
62072001620 นางกัญญภัค เหมือนครุฑ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001621 นายไพบูลย� บุญรักษ�
62072001622 นายสมศักด์ิ สังข�ทอง
62072001623 นางสาวน้ําฝน จินาเที่ยง
62072001624 นายธีระพันธ� ตันรัตนะ
62072001625 นายธีรเดช หยวนแหยม
62072001626 นางสาวจริญญา แก>วเปCHย
62072001627 นางสาวสิริกรานต� บุตรดา
62072001628 นางสาวเจวลี ตรีนพ
62072001629 นางสาวอรทัย แสนวิชัย
62072001630 นางสาวปาริชาต จักร�มณี
62072001631 นางสาวโชติกาน จันทร�คุ>ม
62072001632 นางบงกช ติยรัฐกาล
62072001633 นางสาวชนมน แรงทน
62072001634 นางสาวนัทธมน อ>นเนียม
62072001635 นางสาวจิตตรีรัตน� บุ>งจ>นทร�
62072001636 นายสรรเพชร สุดสาย
62072001637 นางสาวปGทมา คําภูษา
62072001638 นางสาวธนพร พิณราช
62072001639 นางสาวกนกวรรณ กัณฑะ
62072001640 นายกิตติพงศ� วีระพงษ�
62072001641 นางสาวเบญญาภา อ>นน�วม
62072001642 นางทรรศนิฌา สิงห�โส
62072001643 นางสาวจิตติมา บุญสม
62072001644 นางสาวรุ�งรัตนา บานเย็น
62072001645 นายณัฐพล นาคยา
62072001646 นางสาวธัญญรัตน� เทศแจ�ม
62072001647 นายธีระพงษ� บุญเทพ
62072001648 นางสาวสิริพร ปานเขียว
62072001649 นางสาวลลิตา ใจสุวรรณ
62072001650 นางสาวภัทรลภา จันทร�วัฒนพงษ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001651 นางสาวปรางค�ทิพย� สร>อยมุข
62072001652 นายชิงชัย เกตุพงษ�
62072001653 นางสาวฉันนภา คําวัง
62072001654 นางจิดาภา ใจสงัด
62072001655 นางสาวเสาวภา บุญสูง
62072001656 นายสิทธิศักด์ิ มาสืบ
62072001657 นายสุรพงษ� จันทนา
62072001658 นายอุดมชัย คํามา
62072001659 นายกวิน ช>าอยู�
62072001660 นางสาวสุกันยา กําแพงแก>ว
62072001661 นางสาวสุชาดา รุ�งคีรี
62072001662 นางสาวชลนี อยู�สุข
62072001663 นางสาวจิราภรณ� แซ�โก
62072001664 นายธันวา ก>อนเพชร
62072001665 นางสาวนนทพร ผิวยะกา
62072001666 นายกฤษณ�ชัยยะ เหมือนชูก่ิงก>าน
62072001667 นายการุณ บุญมา
62072001668 นายนิรุจน� พันธ�ธนพาณิชย�
62072001669 นางสาวจุรีรัตน� ผาโต
62072001670 นางสาวณัฐกุล ทาพิทักษ�
62072001671 นายสิทธิชัย โกสุมศรี
62072001672 นางสาวภาวินี ตุLดกัน
62072001673 นางสาวญาณิศา อ�อนนุ�ม
62072001674 นายนันทวัฒน� ศรีนิติพัฒน�
62072001675 นางสุมินตรา สามเกษร
62072001676 นายลาภวัต แย>มเสาธง
62072001677 นายเกียรติศักด์ิ พินธิสืบ
62072001678 นางสาวศุภกานต� จันทร�ทอง
62072001679 นายชนะชล สุตDาคํา
62072001680 นางสาวศุภาคินี ธนะบรรณ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001681 นางสาวปภัสสร ปIองไฝ
62072001682 นายเจนวุฒิ เอี่ยมสาย
62072001683 นางสาวมนฤดี ต�วนเย็น
62072001684 นายอาทิตย� สมร�าง
62072001685 นายจักรพันธ� เรื่อศรีจันทร�
62072001686 นายประยูน สีกา
62072001687 นางสาวสุปรีดา อภัยกาวี
62072001688 นางสาวชลธิชา โสมทอง
62072001689 นายณกฤช แพพะยอม
62072001690 นายอภิสิทธ์ิ จันน้ําคบ
62072001691 นายอดิศักด์ิ ขําชุ�ม
62072001692 นายธนากร คงคาน>อย
62072001693 นายนัทธพงศ� สุตานันต�
62072001694 นางสาวกฤตยา ฉิมโค>
62072001695 นายจักรพันธุ� อยู�สนิท
62072001696 นางดารุณีย� ขาวทุ�ง
62072001697 นายจิรศักด์ิ โพธ์ิบุญ
62072001698 นายจักรกฤษณ� สงวนสุข
62072001699 นางสาวธิดารัตน� จินนะคํา
62072001700 นางสาวกฤติมา พาพันธ�
62072001701 นายเจริญ ขํามา
62072001702 นายกิตติชล ตุ>ยดา
62072001703 นางสาวสุชญา มีพาด
62072001704 นางสาวณิชารดี พ่ึงม�วง
62072001705 นางพิชามญชุ� ฤทธ์ิบํารุง
62072001706 นายกัมปนาท ศุภสาร
62072001707 นายเชวลิต อินจันทร�
62072001708 นางสาวมุกรวี ยาภิรมย�
62072001709 นายเอกภพ จิตตะ
62072001710 นางสาววริญา กรรณลา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001711 นางสาวอบินดะห� กือตุ
62072001712 นางสาวอัญนิสา ธรรมเนียม
62072001713 นายชาคริต โตสินธุ�
62072001714 นายอนุสรณ� จ๋ิวนLอต
62072001715 นางสาววัชราภรณ� นิทรัพย�
62072001716 นางสาวธิติกาญจน� นิธิวรัตน�สกุล
62072001717 นางสาวบุษยา ปGญญาบุตร
62072001718 นางสาวชุติมา แก>วมงคล
62072001719 นางสาวสุรินทร�ทร เตปOนตา
62072001720 นายนรินทร วงษ�สุวรรณ
62072001721 นางณัฐชา นาครินทร�
62072001722 นายยศวรรธน� ยะชุ�ม
62072001723 นางสาวกมลลักษณ� อ�อนกลั่น
62072001724 นางสาวจิตนภา ศรีจําปา
62072001725 นายสาโรจน� คลี่วงค�
62072001726 นางสาววรัญญา จักรสาร
62072001727 นางสาวศิริรักษ� ไคร>แค
62072001728 นางสาวมะลิวัลย� ยามะสัก
62072001729 นางสาวธันย�นิภา เลี่ยมวิไล
62072001730 ว�าที่ ร.ต.จักร�กฤษณ� สมโณ
62072001731 นางสาวถิรดา ม่ังมี
62072001732 นายธีรพงศ� พูลสวัสด์ิ
62072001733 นางสาวพรไพลิน นะวะสิทธ์ิ
62072001734 นายเจษฎา บุญประสาร
62072001735 นายจีระพินันต� แก>วดี
62072001736 นางสาวศิรินันท� มาขาว
62072001737 นางสาวสาวิตรี อ�วมจ>อย
62072001738 นายพิธิวัตร� สัมทับ
62072001739 นายธีรภัทร� แสงสง�า
62072001740 นายสุเทพ สินปาน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001741 นางสุภาภรณ� จันจัด
62072001742 นางสาวสุธาสิณี อัศวภูมิ
62072001743 นายปOยวัฒน� ลูกจันทร�
62072001744 นายชวาล พูลสวัสด์ิ
62072001745 นางสาววรรณพร นามอาษา
62072001746 นางสาวรัตนาภรณ� เทศฉาย
62072001747 นางสาวชนนิกานต� แก>วสอน
62072001748 นางสาวจุฬาลักษณ� ม�วงอ�อน
62072001749 นางพัชรี กรรเชียง
62072001750 นางสาวนิรุชา สุขสุด
62072001751 นายอํานาจ ขอนทอง
62072001752 นางสาวเมทิภา รอดกสิกรรม
62072001753 นายสุณัฐชา คําก>อน
62072001754 นางสาวปริศนา สืบสาย
62072001755 นางสาวอริศรา นุชเปรม
62072001756 นางสาวณปภัช ภักดีรักษ�
62072001757 นางสาวอมรวรรณ อินชื่น
62072001758 นางสาววรรณา อินทะนิล
62072001759 นางสาวศิริรัตน� พิมพา
62072001760 นางแจ�มจันทร� จันทร�พรหมมา
62072001761 นายเฉลิมศักด์ิ มีบุญ
62072001762 นางสาววาสนา ทรัพย�เมือง
62072001763 นายทนงศักด์ิ วะระชีวะ
62072001764 นายณัฐพล แสนวิชัย
62072001765 นายชัยนนท� ใจธรรมสกุล
62072001766 นางสาวนิสาชล อินทร�สุข
62072001767 นางสาวสุนารี สายพิมพ�
62072001768 นางสาวสุปราณี สินทพ
62072001769 นางสาวสวิชญา ใหม�ตLะ
62072001770 นางสาวกนกวรรณ จันทรา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001771 นางสาววรวรรณ อนุรักษ�
62072001772 นายสนธยา ขําโอด
62072001773 นายวีรพงษ� ม่ิงเชื้อ
62072001774 นางสาวสุภาภรณ� คําไชยวงค�
62072001775 นายฤทธิไกร อันทะนนท�
62072001776 นายกัมพล สายทองคํา
62072001777 นายนําโชค รัตนโกศลกิจ
62072001778 นางสุมิตรา พรมภาพ
62072001779 นางสาวฐิติมา มังสา
62072001780 นายลัทธวัฒน� พุกสว�าง
62072001781 นางสาวอรอนงค� กองนึก
62072001782 นางสาวธิดา เรื่อศรีจันทร�
62072001783 นางสาวอภิญญา คํามามูล
62072001784 นายธีรศักด์ิ วงษ�รักษ�
62072001785 นางสาวราตรี ขาวผ�อง
62072001786 นางสาววิราวรรณ เวชสุวรรณ
62072001787 นางสาวอภิญญา เทียนเกตุแก>ว
62072001788 นางสาวเปรมจิต พรมคํา
62072001789 นางสาวภาวิดา ย่ิงสกุล
62072001790 นางสาวศศิพร นุชมี
62072001791 นางสาวนลิน จันทร�คํา
62072001792 นายวิทวัส แสงจันทร�
62072001793 นางสาวสุกัญญา แก>วชูเชิด
62072001794 นายธีรยุทธ ถ่ินเครือจีน
62072001795 นายยอดรัก บุญย้ิม
62072001796 นายสมมาศ ฉัตรวิมล
62072001797 นายศรัณย� ฉลองเดชากุล
62072001798 นายวิสิษฐ�พล เยียดยอด
62072001799 นายจาตุรงค� เสมอวงค�ทิพย�
62072001800 นางสาวน้ําฝน แก>วรัตถา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001801 นายคมชลัฐ คล>ายจินดา
62072001802 นายอรรถพล หาญชัยภูมิ
62072001803 นายธัชชัย รงค�ทอง
62072001804 นางสาวภัทรวดี แตงสวน
62072001805 นายชัชชัย ศิริมิลินทร�
62072001806 นางละออ ผลาผล
62072001807 นายอดิศักด์ิ ศรีตรัยรัตน�
62072001808 นางสาวกรองกาญจน� นาคบุรี
62072001809 นางสาวอุษณี จันทะคุณ
62072001810 นางสาวอภิญญา วงค�ษา
62072001811 นางสาวชลธิชา สีชอล�ค
62072001812 นายเมธี เมธาวงศ�
62072001813 นายธีรศักด์ิ สุประกอบ
62072001814 นางสาวพรชิตา พรมเขียว
62072001815 นายฐณวัฒน� ราชวงศา
62072001816 นายภคพงษ� โคกวิทยา
62072001817 นางสาวศราวรณ� ตรีธัญญา
62072001818 นางสาวพิมพ�พาภร ไชยานนท�
62072001819 นางเกษร แก>วมี
62072001820 นางสาวอรวรรณ วังอิน
62072001821 นายอภิสิทธ์ิ ภู�ผะกา
62072001822 นายภาณุวัฒน� กDงเทียม
62072001823 นางสาวกรรณิการ� ทองมา
62072001824 นายฐิติกร คํามี
62072001825 นางสาววิชุดา ชะนะมา
62072001826 นายจิตริน ซุยหาญ
62072001827 นางสาวนิภาพร เผือกจันทึก
62072001828 นายสุทัศน� จําปาเงิน
62072001829 นางสาวนีรนุช ยุทธ�พวก
62072001830 นางสาวปOยาพร ตองใจ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001831 นายนพฤทธ์ิ สิงห�คํา
62072001832 นางสาวมิลตา สุทธิศิลปN
62072001833 นางสาวมณี แผ�ทอง
62072001834 นางบุษยา อินทรมีทรัพย�
62072001835 นางชาญธาดา สร>อยอําไพ
62072001836 นายอนุรักษ� ตาสุรินทร�
62072001837 นายศราวุฒิ มานะจักร
62072001838 นางสาวศศิวิมล เกษรจรุง
62072001839 นางสาวปาณิสรา แก>ววรรณา
62072001840 นางสาวปทุมวดี ขิมทองหลาง
62072001841 นายเศวต คําภา
62072001842 นางสาวลัดดาวัลย� ไม>กร�าง
62072001843 นางสาวกนิษฐา อ�องไคร>
62072001844 นายนรินทร�ทร ลีคําโหมง
62072001845 นายภควัต กันสาตร�
62072001846 นายพิษณุ เสือคง
62072001847 นางสาวมลทิรา ขุนโต
62072001848 นางสาววรรณฤดี เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62072001849 นางสาวปาลิกา กําแพงนิล
62072001850 นางสาวศศิวิมล ครุธทิน
62072001851 นายปชาบดี อินทภูติ
62072001852 นางสาวนฤมล จันทร�หอม
62072001853 นางสาวอนงค�นาถ สุขสวัสด์ิ
62072001854 นางสาวสุจิตรา บุญสม
62072001855 นางสาวกรรณิการ� วโรดม
62072001856 นางสาวกานพลู ทองเลี่ยม
62072001857 นายกิติศักด์ิ ทองเชื้อ
62072001858 นายวสิษฐ�พล เหงาจุL
62072001859 นายสาธิต เจริญสุข
62072001860 นางสาวณัฏฐนันท� จันเขียน

หน>า 62 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พิษณุโลก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001861 นายทรงกลด พันธ�อาทิตย�
62072001862 นางสาวสุภัสสรา อายุยืน
62072001863 นางสาวณิชาภา อินรัญ
62072001864 นายพีระพงษ� อินทร�พรหม
62072001865 นายกฤษฎา บุญสวัสด์ิ
62072001866 นางสาวจันจิรา นุกูลคาม
62072001867 นางสาวศิริลักษณ� ส�งเมา
62072001868 นางสาววารุณี ทองแจ�ม
62072001869 นายจักรพงษ� หลีเกษม
62072001870 นางสาวศุภมาส เอมอ�อน
62072001871 นายสถาพร โพธ์ินาค
62072001872 นายเฉลิมชัย พันโสดา
62072001873 นางชมพู มงคลเจริญฤทธ์ิ
62072001874 นางสาวปOยะมาศ มาแจ>ง
62072001875 นายสัญญพงศ� วงศ�ประเสริฐ
62072001876 นายเกียรติศักด์ิ เพ่ิมสวัสด์ิ
62072001877 นายอดุลย� ตันปOน
62072001878 นายทนงศักด์ิ ศรีเหรา
62072001879 นายปุริมพัฒน� วงศ�ธนเวทย�
62072001880 นางสาวศิริลักษณ� มุสิกะพันธุ�
62072001881 นางสาวเบญจมาศ อุดมเพ็ญ
62072001882 นายชัยยุทธ ทัศนย้ิม
62072001883 นางสาวแพรววนิต พิตรพิบรูณย�
62072001884 นายสุเมธ ขัดสาย
62072001885 นางสาวนราพร ทิศหล>า
62072001886 นายจิรายุ จามรี
62072001887 นายพีระพงษ� แสงสุก
62072001888 นางสาวกฤษฎี มีประดิษฐ
62072001889 นางสาวสุชาดา สุคําจันทร�
62072001890 นายชาญณรงค� ศรคํา

หน>า 63 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072001891 นางสาวกัญยาณี เพียปลัด
62072001892 นางสาวเฟ\WองฟIา กองอาสา
62072001893 นางสาวอมรพรรณ ศรีวงษ�
62072001894 นายจิระวัฒน� ศรีจันทร�
62072001895 นางณัฐวดี จําใจ
62072001896 นางสาวนฤมล โตเปลี่ยน
62072001897 นางสาวศุภธิดา เมฆวิรยุทธ�โยธิน
62072001898 นายอดิศร อาจคงหาญ
62072001899 นางสาววนิดา สอิ้ง
62072001900 นางสาวชญาภา อ�อนจันทร�
62072001901 นายภานุพันธุ� รักเรือง
62072001902 นายเมธา ปGHนเกิด
62072001903 นางสาวสุนิตรา พาสุวัน
62072001904 นายกชพรรณ สีอูด
62072001905 นายชินทร�ชฎาธร ศรีประเสริฐ
62072001906 นางสาวภัทรกาญจน� ซาวจําปา
62072001907 นายทรงพล เกลื่อนเมฆ
62072001908 นายจิรายุทธ ทนุกุล
62072001909 นายภัทรวุฒิ น>อยดี
62072001910 นายนัทธรัฐ จันนะ
62072001911 นางสาวพรนภา จันดา
62072001912 นางสาวพิกุล นะพูน
62072001913 นางสาวศิรินภา อินศิริ
62072001914 นางสาววงเดือน ภู�ผะกา
62072001915 นางสาวพีระพรรณ ในแก>ว
62072001916 นางสาววรารัตน� วงแว�ว
62072001917 นางสาวอังควิภา บุญเมฆ
62072001918 นายเสฎฐวุฒิ วุฒิ
62072001919 นางสาวมัณฑการ พุ�มชาวสวน
62072001920 นางสาวแพรววลี นาคม่ัน

หน>า 64 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072001921 นางสาวชลดา คชลักษ�
62072001922 นางสาวจิตติมา ศรีบัว
62072001923 นายจิรายุ เลาหพิบูลรัตนา
62072001924 นางสาวโศรดา ไหววิจิตร
62072001925 นางสาวกัญญาพัชร ณ ลําปาง
62072001926 นายธนวุฒิ ดีพรมมา
62072001927 นายเชตะวัน ม�วงสวน
62072001928 นางสาวชุติมา จอมกะรัต
62072001929 นายชนภัทร สุวรรณคาม
62072001930 นายสิทธิพร รัตน�เพ็ชร
62072001931 นางสาวปณัฏฎา แก>วสุวรรณ�
62072001932 นางสาวนภาพร แก>วประเสริฐ
62072001933 นางสาวสุภาวดี ต�วนทับ
62072001934 นางสาวกนกวรรณ ใจสุวรรณ�
62072001935 นางแววตา ทางตรง
62072001936 นางสาววิมลสิริ รอดเทศ
62072001937 นายพิริยะพงศ� ไลยเจริญ
62072001938 นางสาวณิชภัทร วงค�ยะ
62072001939 นายทัตพงศ� ศรีสอาด
62072001940 นางสาวมณฑกานต� แสนใจ
62072001941 นางสาววรลักษณ� ปานแม>น
62072001942 นางสาวสายธาร สิงห�แสง
62072001943 นายธนวัฒน� จิตวงศ�
62072001944 นายอนุกูล สิงห�โต
62072001945 นายนันทชัย สุขคงมิตร
62072001946 นางสาวสกุลรัตน� สะสม
62072001947 นางสาวเจือจันทร� ถาวรงามย่ิงสกุล
62072001948 นางสาวสุนันท� แจ>งตระกูล
62072001949 นายนรปกรณ� แก>วสาร
62072001950 นางสาวพิมพ�พิไล สีโอ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001951 นางสาวฐิตินันท� เอมะสุวรรณ
62072001952 นางสาวณัฐปGถย� มุกเย
62072001953 นายฤทธิเกียรติ เพชรชื่น
62072001954 นายสุรางค� สันปTาแก>ว
62072001955 นางสาวณัฐวรรณ แก�นมาก
62072001956 นายณัฐพล หาญอุ�น
62072001957 นายนพรัตน� สมบูรณ�
62072001958 นางสาวสิวจี พักเที่ยง
62072001959 นางสาววีรยา บุญบรรลุ
62072001960 นายคเณศ สุขารมณ�
62072001961 นางสาวสมฤทัย บุญปะติ
62072001962 นายสุชาติ จันทร�เจนจบ
62072001963 นางสุภาพร เทวภักด์ิ
62072001964 นายวัชรพงศ� ปุTมไม>
62072001965 นายรักษ�ชัย ธรรมประชากุล
62072001966 นางสาวณัชชา บุญเปรี่อง
62072001967 นายภาสกร คํามูล
62072001968 นายธวัชชัย คะมะณี
62072001969 นายไพบูลย� หอยสังข�
62072001970 นายภานุพันธ� ทองคํา
62072001971 นางสาววรรณภา เตยา
62072001972 นายพงศธร กันกล่ํา
62072001973 นางสาววราภรณ� พิศุทธ์ิวรัญYู
62072001974 นางสาวธิติมา เยโท>
62072001975 นายนพดล พุฒใจกา
62072001976 นางสาวอภิณัฐชญา ดาวดึงษ�
62072001977 นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ
62072001978 นางสาวฝGนชนก ทุมพันธ�
62072001979 นายนัฐพงษ� วงษ�สละ
62072001980 นางสาวมณทณัช ชะนะศรี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072001981 นางสาวกัญญารัตน� พะโยม
62072001982 สิบโทณรงค�ฤทธ์ิ ชายเรือน
62072001983 นางสาวฐิติพร ธรรมสอน
62072001984 นางสาวสุทธิรักษ� นพรัตน�
62072001985 นางสาวการะเกด มัชฌิมา
62072001986 นางสาวอรทัย คําพิทุย
62072001987 นางสาวสุพิชฌาย� ปGญโญแก>ว
62072001988 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิขวาง
62072001989 นายพันธวิทย� สังข�สุมล
62072001990 นางสาวลัดดาวัลย� หมีขุน
62072001991 นางสาววริศรา ทองเนื้อนิ่ม
62072001992 นางสาวสิรีธร โชคลาภ
62072001993 นายปOยะณัฐ ฐานพานิช
62072001994 นายมารุต ใจปาละ
62072001995 นายภุชงค� องอาจ
62072001996 นางชนกกาญจ� นันตวงศ�
62072001997 นางสาวภาวินี มีไผ�ขอ
62072001998 นายณัฐพล จินคํา
62072001999 นายบํารุง จันทร�ทรัพย�
62072002000 นายณรงค�ศักด์ิ ใฝTฝากเกียรติ
62072002001 นางสาวสุภาภรณ� สร>อยสองชั้น
62072002002 นายเอกพงษ� วงค�สวัสด์ิ
62072002003 นายเอกสิทธ์ิ ทองแบน
62072002004 นายอนุพงศ� นาคธูป
62072002005 นายรัชชานนท� น>อยเมือง
62072002006 นายกฤษณวัฒน� แปงใจ
62072002007 นายอนนต� ดวงสลัก
62072002008 นางสาวกาญจนา ฉิมแก>ว
62072002009 นายศราวุธ เอี่ยมมา
62072002010 นายทรงวุฒิ ท>าวเขียว
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002011 นางวันวิสา เรืองปาน
62072002012 นายนที อินจันตLะ
62072002013 นางสาวประภัสสร ปริมาณ
62072002014 นางสาวรจนา นุ�มงาม
62072002015 นายกันตภณ น้ําจันทร�
62072002016 นางสาวนวภัสร� พรมมา
62072002017 นายวิวัฒน� มีบุญ
62072002018 นางสาวจิราพร กาดอนันต�
62072002019 นางสาวมนทกานต� เหมือนดี
62072002020 นายณัฐชัย โพธิตา
62072002021 นายพสิษฐ� เอื้อกุศลสมบูรณ�
62072002022 นางสาวสุมิตร แสงชัย
62072002023 นางสาวปฏิณญา อินทะปGญญา
62072002024 นางสาวพัทราพร อุทธา
62072002025 นางสาวอนงค�นาฏ ด�านเสถียร
62072002026 นางสาวชนิตา ปานมณี
62072002027 นายทองดี มหาชัย
62072002028 นางสาวเมธาวี วัลลภัย
62072002029 นายสุรวุฒิ จันทร�แดง
62072002030 นายธนิสร เสาทอน
62072002031 นางสาวธิดา มณฑาทอง
62072002032 นางสาวอรอนงค� โสประดิษฐ�
62072002033 นางสาวธัญญลักษณ� ธนาตย�ธนาธิป
62072002034 นางสาวสุภานัน ชูดี
62072002035 นางสาวนัทชนันท� พรมรักษา
62072002036 นางจิราภรณ� แก>วรัดถา
62072002037 นางสาววิลาวัณย� ปรุงเปรี่ยม
62072002038 นางสาวพิรัญญา เสือสงวนศักด์ิ
62072002039 นายณัฐวุฒิ วังทอง
62072002040 นางสาวพัชราพรรณ เจริญม่ันคงวงศ�

หน>า 68 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072002041 นายขวัญชัย มาคง
62072002042 นางสาววรางคณา แก>วจันทร�
62072002043 นางสาวดวงแก>ว นพรัตน�
62072002044 นางสาวจิดาภา เข็มประเสริฐ
62072002045 นายคณิน พุทธศีระ
62072002046 นางสาวพิชญาภรณ� สุทธิแสน
62072002047 นายอาราม คําพรรณ�
62072002048 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมสวน
62072002049 นางสาวสุพัตรา รุ�งเรือง
62072002050 นางสาวมัณฑนา ยกจํานวน
62072002051 นางสาวสโรชา ซาไทร
62072002052 นางสาวปOยนุช เสือเจริญ
62072002053 นายนพวิชัย งุ>นทอง
62072002054 นางสาวนลัทพร คงปGนนา
62072002055 นางนาตยา ปราศรัย
62072002056 นางสาวชัญญานุช แสงเรือง
62072002057 นางสาวอาทิตวรรณ น>อยคํา
62072002058 นางสาวมาริณี ศุภนคร
62072002059 นางสาววันวิสา ทองเพชรนิล
62072002060 นางสาวอังคณาพร ชะนะ
62072002061 นางสาวมณีวรรณ กันทะเรือน
62072002062 นางสาวทิพย�สุคนธ� หงษ�ยนต�
62072002063 นางสาววริษฐา ชื่นสวัสด์ิ
62072002064 นางสาวจิราพร เสนาธรรม
62072002065 นางสาวมนัญญา เชื้อนพคุณ
62072002066 นางสาวสโรชา รอดประดิษฐ�
62072002067 นางสาวธิดารัตน� เข่ือนจินดา
62072002068 นางสาวจุฑาทิพย� ทะนันชัย
62072002069 นายนิรุต ธรรมสร
62072002070 นายสุรสิทธ์ิ ไชยวัง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002071 นายเกรียงไกร ชัยอิ่นคํา
62072002072 นางสาวเบญจมาภรณ� กลิ่นสุข
62072002073 นางสาวอัจฉรา เรืองโชติ
62072002074 นางสาวสุนารี ก่ิงยอด
62072002075 นางสาวณัฐพร สากล
62072002076 นางสาวพัชชา น>อยทํา
62072002077 นางสาวสุธิพร สิริ
62072002078 นางวนิดา แม�หล�าย
62072002079 นางสาววรรณพร ห>องพ�วง
62072002080 นางสาวนาฐภัสสร ธรรมฤทธ์ิ
62072002081 นายจีรัญศักด์ิ จําปางาม
62072002082 นางสาวกชกร พุทธา
62072002083 นางสาวจิราวรรณ กุญชรชัย
62072002084 นางสาวลักษณากร ไหวพริบ
62072002085 นางสาวจริยา ศักดี
62072002086 นางสาวพนิดา อุดมลาภ
62072002087 นายพงศกร กาญจนมณีเสถียร
62072002088 นายทวีศักด์ิ หน�อไชย
62072002089 นางสาวชลธิชา โชติรัตน�
62072002090 นางสาวจันทร�จิรา พันจ่ัน
62072002091 นางสาวสิริยากร เกตุณรงค�
62072002092 นายสิทธิชัย ไทยโกษา
62072002093 นางสาวพัชรี สังฆวิสุทธ์ิ
62072002094 นายนิรันดร� เกียงคํามูล
62072002095 นายวรเชษฐ� พันหลัก
62072002096 นางสาวหทัยกาญจน� อู�ศรีเมือง
62072002097 นางสาวปณชล สืบวงษ�ฟGก
62072002098 นางสาวศรารี ขันคํานันตLะ
62072002099 นางสาวอรณัชชา บุญทรัพย�
62072002100 นางสาวกาญจนา เกตุเล็ก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002101 นางสาวพรพิมล วงศ�อ>าย
62072002102 นางสาวสิริรักษ� ทวีวัยชัยพล
62072002103 นายพงษ�ศักด์ิ สินสมุทร
62072002104 นางสาวจารุวรรณ คําดํา
62072002105 นายธวัชชัย จันทร�สวัสด์ิ
62072002106 นางสาวสลิลทิพย� เพ็งเทศ
62072002107 นางสาวอมรรัตน� ม�วงเขียว
62072002108 นางสาวนุสรา ทิพประโชค
62072002109 นายนนทวัฒน� สินเนียม
62072002110 นางสาวเบญจมาศ ตาลศิริ
62072002111 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรพิมล แก�นโท
62072002112 นายคมกริช อินทา
62072002113 นางสาวนภา บุญวังทอง
62072002114 นางสาวศิริทิพย� พรมแย>ม
62072002115 นายสิทธิชัย ถาวร
62072002116 นางสาวแพรวพรรณ หวายฤทธ์ิ
62072002117 นางสาววิไลรัตน� คําสีทิพย�
62072002118 นายพีระพัฒน� กิเวิน
62072002119 นายธนศักด์ิ ถ่ินสุข
62072002120 นางสาวเพ็ญศรี นาคด>วง
62072002121 นายพันแสง สถานธง
62072002122 นายอลงกรณ� อาจองค�
62072002123 นางสาวบุษญานันท� จันฉิม
62072002124 นางสาวณัฐนรี อยู�ดี
62072002125 นางสาวภัทฐรัฐชา เครือโคร�ง
62072002126 นายปริญญา แปงมา
62072002127 นางสาวศรัญญา เหมืองหม>อ
62072002128 นายภาคภูมิ หาพุทธา
62072002129 นายสมศักด์ิ นันท�ธนกร
62072002130 นายวสันต� ชัยวงค�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002131 นายมนตรี กาศธัญกรณ�
62072002132 นางสาวปนัดดา ใจทหาร
62072002133 นางสาวนงลักษณ� จีบกล่ํา
62072002134 นางสาวปวรวรรณ โพธิศาล
62072002135 นางสาวนีรนุช กุลศิริ
62072002136 นางสาวกัญญาภัทร จ้ิมลิ้ม
62072002137 นายนรินทร� อินทะปGญโญ
62072002138 นายอนพัทย� ภู�ระย>า
62072002139 นางสาวศิรัญญา เทพวิชิน
62072002140 นางสาวพรรณพนัช คําตา
62072002141 นายธนกฤต ริยะเทน
62072002142 นางสาวสุทธิดา ราชมี
62072002143 นางสาวอรพรรณ โนจากุล
62072002144 นายสกล สิทธิ
62072002145 นางสาวศรัญญา โตสุข
62072002146 นางสาวสุชาดา รอดได>
62072002147 นายพงศกร วงศ�รัตน�
62072002148 นายพงศ�ศิริ อังกาบ
62072002149 นายธีระยุทธ มงคล
62072002150 นางสาวสุวนันท� ทะแกล>วทหาร
62072002151 นายวณัฐ พลภักดี
62072002152 นางศิริพร ชูโฉม
62072002153 นายชัญญะ พุ�มย้ิม
62072002154 นางสาวสมฤทัย กันหาคํา
62072002155 นายภูสิทธ์ิ เชาวเลขา
62072002156 นางสาวศิริพร เรือนไทย
62072002157 นายปฏิพัทธ� จันทร�สายทอง
62072002158 นายอธิวัฒน� กระแสสินธุ�
62072002159 นายธเนศ ภูศรีน้ํา
62072002160 นางสาวชฎาพร สานธรรม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002161 นายจินฑกานต� ปรมสันติ
62072002162 นางสาวประภัสสร ประมูลสิน
62072002163 นางสาววรดา คําขอด
62072002164 นางสาวจันทกานต� วงษ�ดี
62072002165 นายอานัฐ คลังเอี่ยม
62072002166 นายวุฒิกรณ� สุนทรวารี
62072002167 นางจริยา เกตุดี
62072002168 นางสาวจันทร�จิรา วันใจ
62072002169 นายทศพล คําดี
62072002170 นายธีรภัทร แสงศรี
62072002171 นายชัชชัย หมอช>าง
62072002172 นายธํามรงค� กันธะ
62072002173 นายภาคภูมิ ศรีภุมมา
62072002174 นายรัฐนพล ตันปOน
62072002175 นายณัฐพงษ� เบี้ยหัวทุ�ง
62072002176 นายณภัทร คชนิล
62072002177 นางสาวอลิษา มหาคุต
62072002178 นางสาวผกามาศ มรรยาทอ�อน
62072002179 นางสาวฐานะมาศ ชายปTา
62072002180 นางสาวน้ําฝน จิโนปง
62072002181 นายเอกบุรุษ บุตรศรี
62072002182 นางสาวมินตรา มโนชญพันธุ�
62072002183 นายนิคไพศาล นาคทรัพย�
62072002184 นางสาวอัญธิกา จันทาพูน
62072002185 นางสาวจีรภัทร คําศรี
62072002186 นางสาวจงกลณี ช>างปลิว
62072002187 นายเอกศักด์ิ โกธรรม
62072002188 นางสาวณิชมน สุวรรณโณ
62072002189 นางสาวดวงทอง แก>วจอมแปง
62072002190 นายธีรภัทร หอมนาน

หน>า 73 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พิษณุโลก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002191 นางสาวอนัญญา ไชยลังกา
62072002192 นายพงษ�ธวัช โพธ์ิหวี
62072002193 นางสาวมนัสนันท� พ่ึงเขียวแหน�ง
62072002194 นางสุทธนุช พรหมก่ิงแก>ว
62072002195 นายกมล อบอินทร�
62072002196 นายบรรจง ประทิศ
62072002197 นางสาวสุปรียา กําแพงแก>ว
62072002198 นางสาวนงนุช มะโน
62072002199 นางสาวเมวิกา ช�วงสุวรรณ�
62072002200 นายธนันทร อภัย
62072002201 นางสาวศิริลักษณ� ทองดี
62072002202 นายจรัญ บุญยงค�
62072002203 นางสาววสุทธยา วันทา
62072002204 นายยุทธิชัย จันทศรี
62072002205 นายเอกลักษณ� พรหมลัทธ์ิ
62072002206 นางสาวปรางค�ทิพย� เฟ\Wองปรางค�
62072002207 นายคมสัน กันแสง
62072002208 นางสาวเจนจิรา กันน>อย
62072002209 นายคมกริช ไภยบูลย�
62072002210 นายบริพนธ� อินทร�หอม
62072002211 นายกฤษฎาวุฒิ โตแห>ว
62072002212 นายสุรเสน แสนดี
62072002213 นายเอกพันธ� ถ�องแท>มุ�งเจริญ
62072002214 นายอัฐพล กวางแก>ว
62072002215 นายภราดร แผ>วก่ิง
62072002216 นางสาวอาภาวรรณ มะนาวหวาน
62072002217 นางสาวเฟ\WองฟIา ชัยมูลสาย
62072002218 นางสาวกัลยาภรณ� รัตนะ
62072002219 นางสิรภัทร แท�งทอง
62072002220 นายจตุพงศ� สังกา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002221 นางสาวชนม�นิภา นุชพืช
62072002222 นายจตุพร บุญพยุง
62072002223 นางสาวพีระประภา บุญวัตร
62072002224 นายชัชพงศ� เรือนเต็ม
62072002225 นางสาวพรชนก รุ�งศรี
62072002226 นายอัศวิน ใจเปCHย
62072002227 นางสาวรัตนา โมกข�ศักด์ิ
62072002228 นายณัฐพงศ� ฤทธ์ิบํารุง
62072002229 นายกฤษฎา อินหอม
62072002230 นางสาวศิรประภา จักขุประเสริฐ
62072002231 นายจรูญ ทองจันทร�
62072002232 นางสาวณัฐกาญ เกษมศรี
62072002233 นางสาวณัฐรุวงศ� จํานงค�จิตร
62072002234 นางสาวมณีรัตน� ยะทุ�งตัน
62072002235 นางสาววันวิสา พันอินทร�
62072002236 นางสาวอุมาพร มาชัน
62072002237 นายกิตติพศ คํารัตน�
62072002238 นายกฤษฎา ภู�ทอง
62072002239 นายปฏิภาณ พบร�มเย็น
62072002240 นายวรวิช เครือแก>ว
62072002241 นางสาวศิริพร แก>วปOนะ
62072002242 นายธรรมนูญ องอาจ
62072002243 นางสาวปณิดา นวลไผ�
62072002244 นางสาววิรัณญา สาดซิว
62072002245 นางสาวกันธิชา พิมพ�หนู
62072002246 นางสาวอังคณา พินผ�อง
62072002247 นายฐาปนา พลเอี่ยม
62072002248 นางสาวลลิตา ทะยอม
62072002249 นางสาวพิชญาภา ทองประเสริฐ
62072002250 นายบุญรัตน� โสมงคล
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002251 นางสาวนุชนภา สีอุ�น
62072002252 นายณรงค� อินทร�ขําวงค�
62072002253 นางสาวเบญจพร สิงห�แก>ว
62072002254 นายพิสิทธ์ิ ศรีเงินทรัพย�
62072002255 นายลัทธวุฒิ พุกสว�าง
62072002256 นางสาววิชุดา ผ�านผิว
62072002257 นางสาวสุกัญญา อินเมฆ
62072002258 นางสาวสิริพร อิ่มใจ
62072002259 นายสุวนันท� พรมคํา
62072002260 นางสาวทิติภา ตะเภาลอย
62072002261 นายหนึ่งสยาม ตาเมืองมูล
62072002262 นายจักรริน อินนั่งแท�น
62072002263 นายอลงกรณ� ทองดีกูล
62072002264 นายนฤชิต วสุรัตนพร
62072002265 นางสาววรรณิษา หุมกระโทก
62072002266 นายภานุวัฒน� ทองสิงห�
62072002267 นางสาวนภา รัตนสามัคคี
62072002268 นายวีรพล กํ่าแก>ว
62072002269 นางสาวอาภาพร กลางแม
62072002270 นางสาวโสรญา เนียมหอม
62072002271 นางสาวสุนันทา วรรณกูล
62072002272 นางรจเรข ทองศรี
62072002273 นางสาวสมพร พุกต�อม
62072002274 นางสาวศศิวรรณ คณะใน
62072002275 นางสาวณัฐชนก อู�ชมภูทอง
62072002276 นายอมรเทพ พูนสวัสด์ิ
62072002277 นายวินัยธร บุญแต>ม
62072002278 นายพงศ�นรินทร� เพ็ชรชาวนา
62072002279 นางสาวอรวรรณ ทองประสงค�
62072002280 นางสาวเมธาวี วิเศษไชย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002281 นางสาวพิมพ�วิภา ตาคํา
62072002282 นางสาวกาญจนา ม่ังมี
62072002283 นางสาวนาตยา ยศอินทร�
62072002284 นายรวิพล พัฒนจันทร�
62072002285 นายสุวรรณ ศรีสงคราม
62072002286 นางสาวสุกัญญา นิลนาค
62072002287 นางสาวชรินทร�ทิพย� วัสสานะบูรณ�
62072002288 นางสาวอุษา สิงห�จันลา
62072002289 นายบุญพา พุ�มพวง
62072002290 นางสาวสุภาพร ฤทธิไกร
62072002291 นางสาวปOยนุช คชฤทธ์ิ
62072002292 นางสาวสุนันทา อู�รอด
62072002293 นางสาวอภิชญา แซ�ท>าว
62072002294 นางวิภา เสพศิริ
62072002295 นางสาวศศิธร รอดสุข
62072002296 นางสาวนิรดา เทียมโคกกรวด
62072002297 นางสาววัลลีญา กามี
62072002298 นายรณชัย เลิกลา
62072002299 นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
62072002300 นางสาวกัลยานี ทาขุน
62072002301 นางสาวดวงพร ทับเชียงทอง
62072002302 นางสาวอนงค�นาถ พันรัง
62072002303 นางสาวกาญจนา ไชยูปถัมภ�
62072002304 นางสาวโชษิตา สุดพุก
62072002305 นางสาวลัดดาวัลย� โนรี
62072002306 นางสาวเพชรารัตน� ช�อประดิษฐ
62072002307 นายวชิรวิชญ� ตันติวัฒนาสมบัติ
62072002308 นายณัฐวุฒิ ชูสัมฤทธ์ิ
62072002309 นายณัฐพล ต๋ันต้ี
62072002310 นางสาวพรชนัน โจLะอนุช
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002311 นางสาววรวรรณ พรมคํา
62072002312 นายธงชัย ใจดี
62072002313 นางสาวจิราพรรณ ขํามี
62072002314 นายภาณุพันธ� พาพรม
62072002315 นางสาวทิฐินันท� สุภาแก>ว
62072002316 นายชัยเฉลิม แสงปาน
62072002317 นางสาวศุลีพร โพธ์ิปC
62072002318 นายมงคล ประเสริฐ
62072002319 นายจิรภาส เกิดบาง
62072002320 นางสาวทรงภร หงษ�สัมฤทธ์ิ
62072002321 นางสาวศุภลักษณ� สุขช้ํา
62072002322 นางสาวภัทรวดี ลพภู�
62072002323 นางสาวณัฐนิช ผิวสุข
62072002324 นายธนเกียรติ บุญญติพงษ�
62072002325 นางสาวมนทิรา เลิกแตง
62072002326 นางสาวพัชยา ทองสุก
62072002327 นางสาวฐาริณี พุดขุนทด
62072002328 ว�าที่ร>อยตรีหญิงณิรินทร� อินทรโชติ
62072002329 นายรัชชานนท� พลดงนอก
62072002330 นายกิติพันธ� หมูแสนทอง
62072002331 ว�าที่ร>อยตรีกิตติพงษ� วงษ�วุฒิ
62072002332 นายพิพัฒน�พงศ� ตLะตา
62072002333 นางสาวชลธิชาพรรณ สุขโชติ
62072002334 นางสาวสาวิกา บัวบาน
62072002335 นายสมชาย นาคทอง
62072002336 นางสาวณัฏฐนันท� เรืองฤทธ์ิ
62072002337 นายธีรพงษ� นวลตาล
62072002338 นายนวพล อินฟู
62072002339 นางสาววิชญาภา เทศเอม
62072002340 นายสุรศักด์ิ ชุมปGญญา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002341 นายวีระชัย เจริญสุข
62072002342 นางสาวธัญชนก กาละพงษ�
62072002343 นางสาวกรรณิการ� หารพลลาน
62072002344 นางสาวณัฐพร มามาตร
62072002345 นางสาวสุพิชญา สีทองแดง
62072002346 นางสาวพัชนีมาศ ศรีใจวงศ�
62072002347 นายพงษ�เทพ ศรีกุหลาบ
62072002348 นางสาววิลาวัลย� โลมา
62072002349 นายมนัส ถาวร
62072002350 นางชลธิชา แสงนิล
62072002351 นางสาวทัศวรรณ สังขดิษฐ�
62072002352 นายอัศนัย ช�างไชย
62072002353 นางสาวสุภาพร มณีใส
62072002354 นางสาวพิมพ�วิภา มีมาก
62072002355 นายพันธ�ศักด์ิ สีอินงาม
62072002356 นายวรุตม� ม่ันแก>ว
62072002357 นายจักรกฤษ กว>างขวาง
62072002358 นายนฤพนธ� หิรัญวิทย�
62072002359 นายณัฐพงษ� มีบุญน>อม
62072002360 นายไชยยุทธ� อิ่มพันธ�
62072002361 นางสาวนลนีย� บัวโหม
62072002362 นางสาวธนพร ธูปจันทร�
62072002363 นายธนวัฒน� เพชรรอด
62072002364 นางสาวเบญจมาศ สิงใส
62072002365 นางสาววารุณี วงศ�เทพ
62072002366 นางสาววิบูรณ�รัตน� หลวงแสง
62072002367 นางสาวณัฐยา คําแดง
62072002368 นางสาวปวีณรัตน� กาญจนรัตนสดุดี
62072002369 นางสาวเพชรรัตน� ช>างงาม
62072002370 นายเกียรติภูมิ แก>วแปง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002371 นายพุฒิพงศ� จันทร�รักษา
62072002372 นางสาวสุวิมล เสมปรางค�
62072002373 นายแก>วไพฑูรย� เจกะ
62072002374 นายสัจจา มณีโชติ
62072002375 นายชัชวรินทร� มีสักขี
62072002376 นางสาวทิฆัมพร สิทธิวงศ�
62072002377 นายณัฐพล ลือไทยสงค�
62072002378 นายพาสันต� แก>วนิคม
62072002379 นายจักรกฤษณ� ขําประเสริฐ
62072002380 นางสาวสิริรัตน� ทองดอนยอด
62072002381 นางสาวรุ�งนภา พันต�วน
62072002382 นายมงคล สกุลแก>ว
62072002383 นางสาวปานทิพย� จ๋ีเอ>ย
62072002384 นางสาวอารยา บุญปGHน
62072002385 นางสาวจิราพร ราชอาสา
62072002386 นางสาวทองปราง บุญเสริม
62072002387 นายสมมาตร สงวรรณ
62072002388 นางสาวกรกนก วงค�ผาบุตร
62072002389 นางสาวทิพย�สุดา อาจดี
62072002390 นางสาวสุพรรณี แรกข้ึน
62072002391 นางสาวพรไพลิน พวงประดับ
62072002392 นายธนะพงษ� สมภารจันทร�
62072002393 นายพิสิษฐ� กองสี
62072002394 นางสาวเพ็ญทิวา ค>าข>าว
62072002395 นายภานุรุจน� เตจะสุภา
62072002396 นายพิชัย สีหลอด
62072002397 นายเกรียงศักด์ิ แสงจันทร�
62072002398 นายดลนุวัชร อินทรยงค�
62072002399 นางสาวจุฑาพร โคตรทุม
62072002400 นายทวีป ทานุเมาะ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002401 นางสาวอมรรัตน� ขําศิริ
62072002402 นางสาวจิราพร สารถี
62072002403 นายสมชาย เอมเทศ
62072002404 นางสาวนฤมาศ อัสสะกระวิน
62072002405 นางสาวกมลพรรณ ศรีวิชา
62072002406 นายเนติพงศ� ติลสาร
62072002407 นางพิกุลวรรณ ปGญญานวล
62072002408 นายประเสริฐศิษ พรมหาญ
62072002409 นางสาวก่ิงกาญจน� สุขสัมพันธ�
62072002410 นายวันชัย เทียนขํา
62072002411 นางสาวพิมพฤดา อังกูรธนาวณิชย�
62072002412 นางสาวปรารถนา สิทธิผล
62072002413 นางสาวอรทัย ชูตระกูล
62072002414 นางสาวประภัสสร คําภา
62072002415 นายอภิสิทธ์ิ อินทรวิจิตร
62072002416 นางสาวอโนชา หนูตุ>ม
62072002417 นางสาววรรณภา ทองคํา
62072002418 นายธนพนธ� น>อยสง�า
62072002419 นางสาววัชราภรณ� สละชีพ
62072002420 นางสาวจุฑาทิพย� ผึ้งเบ>า
62072002421 นางสาวยุวดี รักษาคม
62072002422 นางสาวปวีณา ลุณวงค�
62072002423 นางชลธิชา พรมเมือง
62072002424 นายชลประคัลภ� ชาญณรงค�
62072002425 นางสาวทักษพร แก>วสงคราม
62072002426 นางปวิตรา คํามี
62072002427 นางจารุณี ทองธานี
62072002428 นางสาวชลกานต� ล>นเหลือ
62072002429 นางสาวฑัฎฎาภรณ� สนโชติ
62072002430 นางสาวกนกวรรณ สอาดพรม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002431 นางสาวสุกัญญา สมเมืองมา
62072002432 นายสุริยา พรมจันทร�
62072002433 นางสาวธัญลักษณ� ตาลเย่ียน
62072002434 นางสาวชุติกาญจน� นัดชื่น
62072002435 นายปOยะวัฒน� อินกัน
62072002436 นางสาวอัจฉรา ภาคบัว
62072002437 นายนิธินันท� สีดี
62072002438 นางสาวเพชรวิไล ศรีสุข
62072002439 นางสาวคนึงนุช รอสุขพูล
62072002440 นายอนุรักษ� วิรัชลาภ
62072002441 นางสาวรัชดา เมฆสันต�
62072002442 นางเยาวเรศ เรืองงาม
62072002443 นางสาวประภาศิริ เสาร�ศิริ
62072002444 นางสาวอรทัย บางเฟ\Wอง
62072002445 นายจิณณวัตร� หลักดี
62072002446 นางสาวชลธิชา ทาธิ
62072002447 นางสาวอรปรียา ใจอารีย�
62072002448 นายเจษฎา เชิญขวัญ
62072002449 นายปGณณวิชญ� สุวรรณโรจน�
62072002450 นายชัยวัฒน� อยู�บุญ
62072002451 นางสาววัลลี คงบุญ
62072002452 นายพลกฤต แผ>วสถาน
62072002453 นางสาววาสนา เตชะกัน
62072002454 นางสาวชุติกาญจน� คนหาญ
62072002455 นายเกรียงไกร ตุ�นใจ
62072002456 นายธนพล คนรู>
62072002457 นายรณกฤต พัชรมนธนกฤต
62072002458 นางสาวสุจิตรา พุทธรัตน�
62072002459 นายธนพล ผลเจริญ
62072002460 นางสาวพรทิพพา อ�อนคง

หน>า 82 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072002461 นางสาวนริศรา ณ ลําปาง
62072002462 นายสุจริต แสนซุ>ง
62072002463 นายสถาปGตย� เถ่ือนชํานาญ
62072002464 นางสาวสุวิมล วงศ�ใหญ�
62072002465 นางสาวทิวานนท� เกษมณี
62072002466 นางสาวบุษบา คันธาทิพย�
62072002467 นางสาวนุชจารา ขําอินทร�
62072002468 นายพัชระ ดีเทียน
62072002469 นางสาวจรวยพร บุญตัน
62072002470 นางสาวธัญญารัตน� เจิมจันทร�
62072002471 นางสาวธัญชนก ภู�จันทร�
62072002472 นายกันตพงศ� ปG]นจา
62072002473 นายพรพรต เตรียรมย�
62072002474 นางสาวดาวประไพ รัตธิยา
62072002475 นางสาวนภาพร ปะกิลาเต
62072002476 นางสาวสุพัฒตา ปลัดท>วม
62072002477 นางสาวจิรภัทร� จําปาศรี
62072002478 นายนที บัวเผื่อน
62072002479 นายบุญเลิศ ก>อนเกตุ
62072002480 นางสาวรุจิรดา สงคราม
62072002481 นายประดิษฐ� ประวิง
62072002482 นายอาทิตย� ขจรภัทรกุล
62072002483 นางสาวชุติกาญจน� การะพิงค�
62072002484 นายโอภาส ชุมกระโทก
62072002485 นางสาววันเพ็ญ มาตุวงษ�
62072002486 นายฉัตรณรงค� กรุดธูป
62072002487 นางสาวประภาพรรณ จันเข็ม
62072002488 นายพัฒนพงค� แก>วหล>า
62072002489 นายณัฐกร วงค�สิทธ์ิ
62072002490 นายณัฐพงษ� พุ�มบาง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002491 นายพงศกร สิมเสน
62072002492 นายนพดล ตํ่าจันทร�
62072002493 นางสาวนงลักษณ� หมีทอง
62072002494 นางสาวศุวนีย� หลั่งน้ําทิพย�
62072002495 นายอัมรินทร� สุขสาด
62072002496 นายเปเล� พรมสายใจ
62072002497 นางสาวพวงผกา สิทธิขันแก>ว
62072002498 นางสาวสุธีภรณ� สีเหลือง
62072002499 นางสาวอรัญญา แซ�ลี
62072002500 นางสาวศิริลักษณ� แก>วกําเนิด
62072002501 นายเสริมศักด์ิ หัวเมือง
62072002502 นางสาวศิริลักษณ� สกุลเทียนทอง
62072002503 นางสาวสรารัตน� หอมระรื่น
62072002504 นางสาวกวินทิพย� ดวงมณี
62072002505 นางสาวสาวิตรี สีตะวัน
62072002506 นางสาวเบญจา ทับครุฑ
62072002507 นายมงคล ฮั่วจ่ัน
62072002508 นางรุ�งนภา ทองสุข
62072002509 นางสาววารุวรรณ สีแสง
62072002510 นางสาวหนึ่งฤดี จันทร�วันรักษ�
62072002511 นายเสกสรร ครุธจับนาค
62072002512 นางสาวศรัณย�พัทธ� พิมพสุรกะ
62072002513 นางสาววันทิพย� รัตนภักด์ิ
62072002514 นายชนะชัย หอมโพธ์ิ
62072002515 นางสาวพัชรินทร� ภัทรไกร
62072002516 นางสาวมณธิชา วงษ�น>อย
62072002517 นางสาวอังศุมินท� ครุธเคลือ
62072002518 นายนภดล รอดคุ>ม
62072002519 นายนิพนธ� มูลแจ>
62072002520 นางสาวอาหม่ี มาแลกู�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002521 นายณัฏฐ� แสงวัฒนรัตน�
62072002522 นางสาวฤทัยรัตน� จันทร�สามเรือน
62072002523 นางสุภารัตน� เขยตุ>ย
62072002524 นางสาวอลิษา ปGทม�แก>ว
62072002525 นางสาวกฤษณา สุภาพ
62072002526 นายจักรกฤษณ� สีลายงค�
62072002527 นางสาววรัทยา แถมย้ิม
62072002528 นายผดุงพล ศรีคําภา
62072002529 นายชาติชาย ไหววิจิตร
62072002530 นายอกนิษฐ� โล�ซ>าย
62072002531 นางสาวศิณัทษากรณ� ทวีทัศนโรจน�
62072002532 นางสาวยุภาพร กันเกียว
62072002533 นายมนพิงค� บัววร
62072002534 นางสุชาดา บุญรักษ�
62072002535 นายภีรภัทร ละมูล
62072002536 นายสุรศักด์ิ ยาโม>
62072002537 นายวีรศักด์ิ สนศิริ
62072002538 นางสาวอัญจิรา บุตรสันต�
62072002539 นายณัฐชัย คันธมาตร�
62072002540 นายวัชรพงษ� โพธิ
62072002541 นางสาวศิริรัตน� แก>วกุลฑล
62072002542 นางสาววรรณิศา ต๊ิบประสอน
62072002543 นายสนธยา มุกดา
62072002544 นายวาสิน นินเอม
62072002545 นายณัฐวัตร นวลนรนารถ
62072002546 นายปฏิพล ต>นหนองดู�
62072002547 นายอานุภาพ คงศร
62072002548 นางสาววีราภรณ� ชัยลังกา
62072002549 นางสาวสรวงสุดา ชุ�มเย็น
62072002550 นายกิตติ จูจันทร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002551 นางสาวศิรประภา เมฆพยับ
62072002552 นางสาวอัจฉราภรณ� คําเรือง
62072002553 นายพัฒนวิทย� แก>วกันยา
62072002554 นางสาวโบชมพู เอี่ยมอ�อน
62072002555 นายภานุกร ปานนิ่ม
62072002556 นางสาวสุมิตรา มิดชิด
62072002557 นางสาวสุพัสตา ทะปะละ
62072002558 นางสาวรุ�งนภา วิริรัชน�
62072002559 นายพนา พลับพลาไชย
62072002560 นางสาวพัชราภรณ� เปCยงปGน
62072002561 นางสาวดวงกมล เจริญเรืองเดช
62072002562 นางสาวกมลรัตน� ปงคําลือ
62072002563 นางสาวนันทิกานต� บุญเสริม
62072002564 นายวรปรัชญ� จันตLะวงค�
62072002565 นางสาวชนากานต� ครามสระน>อย
62072002566 นายสหภพ เพชรวิชิต
62072002567 นางสาวสุพัตรา คงอยู�
62072002568 นางสาวปภัสรา ทานนท�
62072002569 นางสาวสุจิตรา ม>าห>วย
62072002570 นางสาวศรัณยา แก>วเขียว
62072002571 นางสาวภคมน จันเสถียร
62072002572 นางสาวจิรนุช เครือแก>ว
62072002573 นางสาวเพชรวลัย ปPอกกระสพ
62072002574 นางสาวขนิษฐา กันสุข
62072002575 นางสาวกฤตติกา จันทร�นาค
62072002576 นางสาวจินตรา พันธ�ทํามา
62072002577 นางสาวชดากรานต� พุ�มท�าช>าง
62072002578 นางสาวฮารุกะ ยามาโมโต
62072002579 ว�าที่ ร.ต.สุขสันต� แสนเข่ือนแก>ว
62072002580 นายธานัท อินสุวรรณ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002581 นายดุลยวัต จันทร�เกลี้ยง
62072002582 นางสาวพลอยไพลิน หนันอุทา
62072002583 นายรังศิวุฒิ แก>วย>อม
62072002584 นายเพชรนคร อุ�นพรม
62072002585 นางสาวปภาวดี เจ>าเล�ห�ดี
62072002586 นางสาวณัฐกานต� เซ�งจ�าว
62072002587 นายธรรมรัตน� ถนอมนิ่ม
62072002588 นางสาววริศรา สิงห�ทอง
62072002589 นางสาวปภาวดี เครือใย
62072002590 นายสุรินทร� สืบปาละ
62072002591 นางสาวศิริลักษณ� เมืองพรม
62072002592 นางสาวชญาภา ยศฉิมพลี
62072002593 นางสาวอฐิตา ทองประเสริฐ
62072002594 นางสาวเจนจิรา ลีอาจ
62072002595 นายณัชพล วิบูลย�วัฒน�
62072002596 นายนพดล เรือนเงิน
62072002597 นางนฤมล ครุฑอ่ํา
62072002598 นางสาวพรอํานวย ศรีวิรัช
62072002599 นางสาวพรสุดา สุทธิวรรณ
62072002600 นายภัทร ฉิมเอี่ยม
62072002601 นายสิทธิชัย วงษ�อุปรี
62072002602 นายกิตติศักด์ิ หม้ีแสน
62072002603 นายณัฐพล อุดใจ
62072002604 นายเอกพจน� เครือแก>ว
62072002605 นางสาวศิริวรรณ นันทะสาร
62072002606 นายสมัคร แก>วจบ
62072002607 นายคมสัน แก>วบัวดี
62072002608 ว�าที่ ร.ต.หญิงทัศมล อ�างแก>ว
62072002609 นางสาวกชพรรณ พุดมาก
62072002610 นายวรเชษฐ� ปOWนทอง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002611 นายจักรพงศ� เพชรอาวุธ
62072002612 นางสาวนภัสนันท� พันธิรัตน�
62072002613 นางสาววรดา จําปาเฮียง
62072002614 นายปรัชญา แคฝอย
62072002615 นายคเชนทร� สันวันดี
62072002616 นายพนมขวัญ จิตชู
62072002617 นายณัฐวุฒิ อุ�นสืบ
62072002618 นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ
62072002619 นางสาวกมนภัค สุขทั่วญาติ
62072002620 นางสาวณัฐกานต� ศรีอินตLะ
62072002621 นายอุกฤษฎ� หงษ�ดาลัด
62072002622 นายสมชาย คําฮ>อ
62072002623 นางสาวลลิตา สวัสด์ิปรีชา
62072002624 นางสาวฤทัยวรรณ เพ็ชรทวี
62072002625 นายนฤเบศร� อริวันนา
62072002626 นางสาวยุพาพร กันแก>ว
62072002627 นายคุณชน แก>ววิเศษ
62072002628 นายธนพล แปIนแก>ว
62072002629 นางสาววิไลพร จันลาสี
62072002630 นางสาวกนกพร สุขผ�อง
62072002631 นางสาวปวรวรรณ ชัยฤกษ�
62072002632 นายอดิศร ตุ>ยหล>า
62072002633 นายอัษฎาวุธ รัตนกุล
62072002634 นางสาวอนุธิดา เจริญใจ
62072002635 นายสถาพล พูลอ่ํา
62072002636 นายนันทพงศ� พฤทธิสาริกร
62072002637 นายนพกร ดอนดีไพร
62072002638 นายเอกลักษณ� คํากุล
62072002639 นางสาวณัฏฐณิชา เมฆสันต�
62072002640 นายสุรนันท� แก>วมา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002641 นางสาวศิริวรรณ ทานคํา
62072002642 นางสาวนิภาพร เสนอใจ
62072002643 นางสาวโสภาพรรณ วรวิทย�ขจรภพ
62072002644 นางสาววรรณา เสือทิม
62072002645 นางสาวทิพย�วรรณ พิมพ�พันธ�
62072002646 นายยุทธนา จําป_า
62072002647 นางสาวชลธิชา อุดมเกียรต์ิ
62072002648 นางสาวชนกชนน� เธียรพิบูลย�
62072002649 นายสิทธิพงษ� มีรอด
62072002650 นางสาวถมทอง เผือกอ�อน
62072002651 นายสถาปนา เหลาประดิษฐ�
62072002652 นายวิมาน จุลมุสิก
62072002653 นางสาวนิตยา ภัทรวารีนนท�
62072002654 นายอิสระ งามวงศ�ทอง
62072002655 นายศรัญYู ตนมิตร�
62072002656 นายจันทร�คํา ชุมภู
62072002657 นางสาวเมธาพร หินทราย
62072002658 นางสาวเจนจิรา ปGHนนาค
62072002659 นางสาวสุนิษา ชัยประเสริฐ
62072002660 นางสาวสมฤทัย เนตรพรมราช
62072002661 นายกิตติกรณ� จิตผ�อง
62072002662 นายปOยราช จิตรต้ัง
62072002663 นางกันยา สุขวิสิทธ์ิ
62072002664 นางสาวละอองดาว แปรงปGน
62072002665 นายอุกฤษฏ� อิ่มจันทร�
62072002666 นายศักดา พุ�มพวง
62072002667 นายณัฐพงศ� วรรณสมพร
62072002668 นายชินท�ณภัทร ศิลปNวัลย�
62072002669 นางสาวณัฐธินีย� สุขแย>ม
62072002670 นายจิรวัฒน� ใจอ�อน
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62072002671 นางสาวมณีกานต� ตาติ
62072002672 นายอนุศิษฏ� ธรรมลังกา
62072002673 นายอนุกูล ขานใจแก>ว
62072002674 นางสาวชุดามาศ เพ็งบุญ
62072002675 นางสาวสุนันทา อุ>ยมาก
62072002676 นางกัลยาณี สุขโข
62072002677 นายเสฏฐวุฒิ มุขเมือง
62072002678 นางสาวกชกร สินวงค�
62072002679 นายจักรพัฒน� ทัดแพ
62072002680 นางสาวสุดารัตน� เย็นศิริ
62072002681 นายอนัตท� คุ>มคํา
62072002682 นางสาวเกวลี ดีเมฆ
62072002683 นางสาวมัณฑนา แสงเมือง
62072002684 นางสาวกฤติกา โพชะโน
62072002685 นางสาวนรินนิภา บุญเคหา
62072002686 นางสาววจี โพธ์ิศรีทอง
62072002687 นายพัฒนพงษ� คําอ>อย
62072002688 นายชัยณรงค� ศีลสนิด
62072002689 นายธนวัฒน� มูลสิน
62072002690 นางสาวนันทิดา สายบุญเตียง
62072002691 นายยุทธนา ช�วยพรม
62072002692 นางสาวเกสรี อินทรรักษ�
62072002693 นางสาววิภาดา ม�วงคํา
62072002694 นางสาวธัญจิรา วงศ�พูนพิริยา
62072002695 นางสาวน้ําอ>อย อินตLะสุข
62072002696 นางสาวธนัฐภรณ� ใจคํา
62072002697 นายปฏิภาณ ผลไพร
62072002698 นางสาวกัญญาณัฐ เจิมจวง
62072002699 นางสาวกนกวรรณ บุญมา
62072002700 นางสาวอภิญญา ผาสุข
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002701 นางสาวเอื้ออาทร บุญจันทร�
62072002702 นางปาริฉัตร รุ�งอินทร�
62072002703 นางสาวปวิชญา ยานะฝGHน
62072002704 นายอนุชา บุญทอ
62072002705 นางสาวธนภรณ� เกิดสุวรรณ�
62072002706 นางสาวประภาศิริ คําอินทร�
62072002707 นายศุภัษณัณษ� ธรรมกูล
62072002708 นายดาเรศ วะราหะ
62072002709 นายศักรชัย ย้ิมปOWน
62072002710 นางสาวธารารัตน� พุดตาล
62072002711 นายชาญณรงค� ฉํ่าดี
62072002712 นางโสพิศ ศรียงค�
62072002713 นางสาวณัฐภรณ� รัตนโค>น
62072002714 นางสาวสายพิณ ปGนคํา
62072002715 นายธีรศักด์ิ แสงโชติ
62072002716 นายธนพล เปรมจิตต�
62072002717 นางสาวกัญญาวีร� บุญมา
62072002718 นางสาววิภา พูลสังข�
62072002719 นายอภิชาติ ใจใส
62072002720 นางสาวชมพูนุช เยียดยัด
62072002721 นางสาวโสมประภา อาจแย>ม
62072002722 นางสาวมลิวัลย� ปGญญาดี
62072002723 นายจารุเดช ออมสิน
62072002724 นางสาวอินทุอร กุลที
62072002725 นายณพงษ�เดช โพธ์ิทัย
62072002726 นายไตรเทพ สุวรรณศรี
62072002727 นางสาวอมรรัตน� ธูปหอม
62072002728 นายกนก บุญชูยะ
62072002729 นางสาวเบญจมาศ ศิริกูล
62072002730 นางสาวกนกวรรณ นุชคํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002731 นางสาวสุดารัตน� นวลพุ�ม
62072002732 นางสาวนันท�นภัส สีดาถม
62072002733 นางสาวศิริรัตน� เกษมสุข
62072002734 นายธนาวัฒน� ใจหม่ัน
62072002735 นายนมินทร� แก>วทองคํา
62072002736 นายวุฒิศักด์ิ ทะยศ
62072002737 นายอาทร อุปนันต�
62072002738 นางสาวจรินทร� โยกเกิน
62072002739 นางสาววีลาวัลย� ขันทอง
62072002740 นางสาวณริศรา อามะลิ
62072002741 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ เมืองเปรม
62072002742 นางกัญญาวีร� สุขสบาย
62072002743 นางสาวมยุรี ไชยชมพู
62072002744 นางสาวสิรินญา วงศ�แก>วมูล
62072002745 นางสาวสุภาวดี ทาคํา
62072002746 นางสาวธัญญ�มนตร� พุ�มบุญศรี
62072002747 นายธงชัย นวนเพชร
62072002748 นางสาวรังสิยา สืบกันทะ
62072002749 นางสาวสุปรียา ทองนาค
62072002750 นายจิรวุฒิ คนรู>
62072002751 นายนิพล ดอนลาวไพร
62072002752 นางสาวอภิรมย� เอื้อไทย
62072002753 นางสาวณัฐกานต� ศรีคํา
62072002754 นางสาวชนิสรา ไทยประยูร
62072002755 นายกฤษดา พ�วงจุ>ย
62072002756 นางสาววรณัน ศรีธรณ�
62072002757 นางสาวอุรัสยา จําเดิม
62072002758 นายปฏิภาณ นันทศรี
62072002759 นายจักรี คุ>มกัน
62072002760 นายนฤเบศ กันทะหม่ืน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002761 นางสาวกิตติพร มหาชัย
62072002762 นางสาวิตรี โพธ์ิทอง
62072002763 นางสาวชนนิกานต� ย่ีสุ�นแปIน
62072002764 นางสาวศรุตยา พุทธพันธ�
62072002765 นางสาวพรพิมล ขําวงษ�
62072002766 นายศักด์ิชัย พันธ�พืช
62072002767 นายธนพัฒน� คําปวง
62072002768 นางสาวณัฐธิชา สระทองแพ
62072002769 นางสาวโศรยา คํามีมา
62072002770 นายอภิสิทธ์ิ กันทาวงษ�
62072002771 นายนิติพงษ� วันดอนแดง
62072002772 นายสมมาตร� เย็นภิญโญ
62072002773 นางสาวขนิษฐา ปGญญามี
62072002774 นายณัฐฐาวุฒิ มังคะวงค�
62072002775 นายธนาวุฒิ พูนรอดแก>ว
62072002776 นางสาวโสรยา เมืองอ>าย
62072002777 นายกิตติพันธุ� วะสะศิริ
62072002778 นางสาวสุภัสสร เหล�าคงถาวร
62072002779 นายเอกชัย น>อยพุทธา
62072002780 นางสาวสายชล ชัยออน
62072002781 นางสาวสุวัฎจณี ทับเงิน
62072002782 นางสาวจารุวรรณ ช>างพินิจ
62072002783 นายศรัญวุฒิ มุ�งมีสกุล
62072002784 นางสาวจตุพร บัวเกตุ
62072002785 นางสาวพิมพ�พิชชา หงษ�คํา
62072002786 นางสาวอริลรดา มะโนน>อย
62072002787 นางสาวเจนจิรา เมืองไชย
62072002788 นายสิทธิศักด์ิ บังเมฆ
62072002789 นางสาวสุพรรษา ปGนปา
62072002790 นายธนดล อู�แสนขันธ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002791 นางสาวมลฤดี สงประเสริฐ
62072002792 นางสาวภิรมย�ญา เนียมน�วม
62072002793 นางสาววัชรินทร� ทับทรวง
62072002794 นายพงศา จําปาทอง
62072002795 นางสาวปริยดา กระสินธ�
62072002796 นางสาววัชราพร อยู�จันทร�
62072002797 นายธีรพล วังคีรี
62072002798 นางสาวกัลยา ยันยงค�
62072002799 นางสาวปOยฉัตร สุทํา
62072002800 นางสาวอัญชิสา ขําเจริญ
62072002801 นางสาวสุภานัน น�วมฉิม
62072002802 นางสาวศุภรัตน� คําสิงห�
62072002803 นายฌาณวัฒน� ยานะโส
62072002804 นายธณกร อ�อนละออ
62072002805 นางสาวชุติกาญจน� ไพบูลย�
62072002806 นายกฤษดา มีไผ�ขอ
62072002807 นางสาวตติยา กDาวงค�
62072002808 นางสาวอังคนา พิมพ�บุญยัง
62072002809 นางสาวอนุสรา ไกรกิจราษฎร�
62072002810 นางสาวสุนิษา เทียนสีสังข�
62072002811 นายปวเรศ สุขสวัสด์ิ
62072002812 นางสาวพรนิภา คนธาร�
62072002813 นางสาวปาหนัน พุกฟGก
62072002814 นางสาวสุรีรัตน� หมอกมืด
62072002815 นางสาวกุสุมา สันธนะดิลก
62072002816 นายอนุวัฒน� ม่ันศรี
62072002817 นายวิสุทธ์ิ สกุลหงษ�
62072002818 นางสาวปOยะพร อุ�นใจ
62072002819 นางสาวสมฤดี ผึ้งย>อย
62072002820 นางสาวเกณิกา บุญย�านยาว
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002821 นางสาวธัญกมล นิเทศธัญญกิจ
62072002822 นายประสิทธ์ิ บุ>งจันทร�
62072002823 นายรัชชานนท� เชลงวิทย�
62072002824 นางสาวมุกดา ตุงคะศิริ
62072002825 นางสาวรัตติกาล หม่ืนเครื่อง
62072002826 นางสาวก>อนทิพย� เหมือนสังข�
62072002827 นางสาวสุนิตา นนทะดี
62072002828 นางสาวหฤทัย หอมสุวรรณ�
62072002829 นายทรงธรรม เล็กประเสริฐ
62072002830 นายธีรวัฒน� บัวหลวง
62072002831 นายสุริยา บุญยอด
62072002832 นางสาวกมลวรรณ คนกล>า
62072002833 นางปนัดดา ชนะชารี
62072002834 นายกิตติพันธ� ติแก>ว
62072002835 นางสาวธิดารัตน� พรมประดิษฐ�
62072002836 นายทนงศักด์ิ ดีตันนา
62072002837 นางสาวเจนจิรา เชื้อชัยนาท
62072002838 ว�าที่ร.ต.หญิงพัทธนันท� อภิวงค�งาม
62072002839 นายกิตติชัย หลีแก>วสาย
62072002840 นางภัทรา ประดิษฐ�ศิลา
62072002841 นางสาวนิชนันท� ส�องแสง
62072002842 นายณัฐพล บุญทะมา
62072002843 นางสาวขวัญกมล สติม่ัน
62072002844 นายณัฐนันท� ครองชัย
62072002845 นายอานนท� ธนะวงศ�
62072002846 นางสาวศิริภรณ� คําโสภา
62072002847 นางสาวพิชชาภา สมมุติ
62072002848 นายอานาวิน ขันไชยวงค�
62072002849 นางสาวขวัญเรือน แช�มช>อย
62072002850 นางสาวเกศรินทร� สุวรรณโณ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002851 นางสาวศศิยาภรณ� เล�ห�ดี
62072002852 นายนรเชษฐ� นันตา
62072002853 นายธีรยุทธ ภัสสร
62072002854 นายธีรโชติ พระเจริญ
62072002855 นางสาวอนามิกา ศรีใจวงศ�
62072002856 นางสาวสุภาพร บัวด>วง
62072002857 นางสาวเพชรรัตน� งามเลิศ
62072002858 นางสาวศรีวิไล เทียนบูชา
62072002859 นายธีรดนย� ทิพยศ
62072002860 นายธวัช เรืองวงษ�งาม
62072002861 นางสาวมัลลิกา บุญคํา
62072002862 นายธนโชติ ยารังษี
62072002863 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนหาญ
62072002864 นายจิตวัต ไขทอง
62072002865 นางสาวรัตนาวดี จูเกษม
62072002866 นายศุภกร เง�าสารี
62072002867 นายสุวรักษ� ดีรักษา
62072002868 นายวัชรากร สืบพงศ�ตระกูล
62072002869 นางสาววิชุดา สกุณาสีทอง
62072002870 นางสาวอําพร ข>อเพชร
62072002871 นางสาวสิริลักษณ� รัตน�เพ็ชร
62072002872 นายธีรวัฒน� วงศ�กันตา
62072002873 นายสมบูรณ� คุตปา
62072002874 นายธรรมนันท� คําแสน
62072002875 นายณัฐพล แหลมเลิศ
62072002876 นายภานุวัตร จันทร�ทอง
62072002877 นางสาววิมลวรรณ ดีอ่ํา
62072002878 นายชุติพันธ� โพธ์ิหย�า
62072002879 นางสาวฤดีสรวง ถ่ินโคกสูง
62072002880 นายกฤษณพันธ� สุดสุภาพ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002881 นายเอนก ยังเรือง
62072002882 นางสาวกนกวรรณ สอนทิพย�
62072002883 นายธวัชชัย บุญเปรื่อง
62072002884 นางสาวมยุรี ม่ันวิชา
62072002885 นางสาวอุไรรัตน� นิ่มวิลัย
62072002886 นายศุภชัย ไม>หอม
62072002887 นางอริญรดา แท�นมณี
62072002888 นางสาววิไลลักษณ� สุขย�น
62072002889 นายสืบพงศ� เปรมกมล
62072002890 นางสาวศิริลักษณ� พงษา
62072002891 นายจักรี หงษ�เหิน
62072002892 นางสาวสุรินทร นุชบ>านปTา
62072002893 นางสาวรุ>งนภา ดีเทียน
62072002894 นายสราวุฒิ สุขสําราญ
62072002895 นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร
62072002896 นายนาวิน องอาจ
62072002897 นายเกรียงศักด์ิ เสนทิพย�
62072002898 นางสาวศิริธิภัทร โพธ์ิทอง
62072002899 นายศิริญญา ตะวะนะ
62072002900 นางสาวปGณณ�ธวัล ทิพยนิธิจินดา
62072002901 นางสาวอรพรรณ สีพรม
62072002902 นายอภิรักษ� ทองคํา
62072002903 นางฐานวรีย� ศรีโสภณ
62072002904 นางสาวชุติกาญจน� เสนนันตา
62072002905 นายสุวพิชญ� กันยาเฮง
62072002906 นางสาวณัฐมน ดวงตาคํา
62072002907 นายกฤษดา กลมพุก
62072002908 นายภัทรพงษ� ยะชุ�ม
62072002909 นางสรินยา ศรีเนตร
62072002910 นายชยพล ยศวรเวช
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002911 นางสาวสุภัสสร ศรีเพ็ญ
62072002912 นางสาวขนิษฐา กวางแก>ว
62072002913 นางสาวปรียาภรณ� ท>าวคาม
62072002914 นางสาวกาญจนา กาวีระ
62072002915 นางสาวชุติมา สิริโสภณรัตน�
62072002916 นางสาวพนิตพิชา ฤกษ�อุดม
62072002917 นายรชานนท� ตันธนศักดา
62072002918 นางสาววิภาภรณ� สิงห�เจริญ
62072002919 นายดิลก แซ�เอี๊ยะ
62072002920 นายอภิชาติ หมวกทอง
62072002921 นางสาวสุทิษา วระคะจี
62072002922 นางสาวชลธิชา ค�าภู
62072002923 นางสาวมุตจิรา รองเมือง
62072002924 นางสาวนภาพร คงศักด์ิเจริญ
62072002925 นางสาวอารียา สุขสุวรรณ
62072002926 นายศุภกร เขียวปGญญา
62072002927 นายยุรนันท� ท>าวโยธา
62072002928 นางสาวจริญญา เครือมณี
62072002929 นายนนทนัตถ� ผมน>อย
62072002930 นายรัชชานนท� เม�นสุข
62072002931 นายณัฐภรณ� เกษสาคร
62072002932 นายณัฐวุฒิ จันทะสิทธ์ิ
62072002933 นางสาวปฏิมาภรณ� ปGดสาเวียง
62072002934 นางสาวขวัญชนก ขําสาย
62072002935 นางสาวรัดเกล>า หอมสมสวย
62072002936 นางสาวณัฐริกา ปากแคว
62072002937 นางสาวกรรณิการ� สมหมาย
62072002938 นายคเชนทร� อดทน
62072002939 ว�าที่ร>อยตรีสุชาติ มาอ>อม
62072002940 นายสุขเกษม ว�องวุฒิญาณ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002941 ว�าที่รตธานินทร� ถนอมเผ�า
62072002942 นางสาวฐิติมา โคตรสีกุล
62072002943 นายธีรวัฒน� เพชรสุวรรณ�
62072002944 นางสาวนิรมล รุ�งสว�าง
62072002945 นางสาวมาริสา ฉํ่าชื่น
62072002946 นางสาวธัญลักษณ� เจียตระกูล
62072002947 นายเมธัส บุญภักดี
62072002948 นายสิทธิเดช ศรีสืบ
62072002949 นางสาวกันตินันท� บุญงาม
62072002950 นางสาวมนธิศา เมืองเขียว
62072002951 นายพุฒิพล ดวงทิพย�
62072002952 นายรัฐติพงค� อ>อยบํารุง
62072002953 นายปฏิวัติ คลังสุพรรณ
62072002954 นางสาวอัญชลี ศรีเมฆ
62072002955 นายธีรทัศน� บุญแก>ว
62072002956 นายณัฐวัฒน� มงคลโรจนศิริ
62072002957 นายภาสกร แพงโตนด
62072002958 นางสาวมนฑิรา ศรีเรือง
62072002959 นางสาวปวีณา กาญจนมณีเสถียร
62072002960 นายลัทธสัญญา อุ�มแสง
62072002961 นางสาวธิติญาภรณ� เพ่ิมพูล
62072002962 นางสาวจารุภา ชื่นอยู�
62072002963 นายณัฐพล ต้ังใจ
62072002964 นางสาวณัฐณิชา ภู�เกศ
62072002965 นายศราวุธ เจริญสุข
62072002966 นายจิรวัฒน� อ>นศรี
62072002967 นางสาวสุกัญญา นาคพานิช
62072002968 นางสาวศิราณี ธาตุทอง
62072002969 นายสุชาติ ปGHนงาม
62072002970 นางสาวณิชาภัทร จันตะเภา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072002971 นายนัทธพงศ� ปGนปูนทราย
62072002972 นางสาวธนิตา ไชยเลิศ
62072002973 นางสาวสุนทรี เมฆเสือ
62072002974 นางสาวนริศรา สิงห�รอ
62072002975 นางสาวจารุวรรณ เพชรเภรี
62072002976 นายนัทธพงศ� มณีมูล
62072002977 นางสาวธีรญาภรณ� เพ็ชรกําแหง
62072002978 นายศุภวิณศ� แก>วเนตร
62072002979 นางสาวรัชนีกร คงนุ�น
62072002980 นางสาวพรรณษวลี ศรีระพันธ�
62072002981 นายอิทธิพัทธ� ปOนตานา
62072002982 นางสาวศุทธนุช จินดามืด
62072002983 นางสาวลลิตา แก>วพินิจ
62072002984 นายนฤพัฒน� พูนดี
62072002985 นางสาวศิริดา ปานวล
62072002986 นางวิมล เครือระยา
62072002987 นายณัฐพงษ� จันทร�คีรีรุ�ง
62072002988 นางสาวสุนันธินี ธนัญชัย
62072002989 นางสาวกาญจนา ตาเปาร�
62072002990 นางสาวกัญญาณัฐ แมลงภู�
62072002991 นายทูนธน พานศรี
62072002992 นายชวลิต แก�นพ�วง
62072002993 นางสาวธัญญาลักษณ� เร�งเร็ว
62072002994 นางสาวพิมพ�พิชชา อินทรารัตน�
62072002995 นางสาวนันทนัช สุขธยารักษ�
62072002996 นายณัฐพล พ่ึงม�วง
62072002997 นางสาวนันทวดี ผัดกาวี
62072002998 นางสาวมินตรา เสมือนพันธ�
62072002999 นายธีรศักด์ิ อยู�เลิศ
62072003000 นางสาวทุติยาภรณ� เมฆี

หน>า 100 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003001 นางณิชากานต� ใจดี
62072003002 นายอรรคเดช ปทุมพันธ�
62072003003 นายฉัตรชัย อุปราวิทยานันท�
62072003004 นางสาววิชญาดา มาลา
62072003005 นายมนัสศักด์ิ แย>มนุช
62072003006 นางสาวเสาวลักษณ� เทียนเห็ด
62072003007 นายเอกชัย อินทร�เสือ
62072003008 นางสาววรรณนิษา ตาดี
62072003009 นางสาวสุภาวดี ลีกระจ�าง
62072003010 นางสาวอาริสา วงษ�สนิท
62072003011 นางสาวเพ็ญศิริ บุญวงศ�
62072003012 นางสาวศิริวรรณ สมใจ
62072003013 นายสานวุธ ปOนใจกูล
62072003014 นางสาวกนกวรรณ เทศกุล
62072003015 นางสาวกัญญารัตน� ฤทธ์ิแก>ว
62072003016 นายณัฐพล ดอนเมือง
62072003017 นางสาวจิราพร สุขเขียว
62072003018 นางสาวยุภารัตน� อยู�น>อย
62072003019 นายวัฒนา คะใจ
62072003020 นางสาวนพรัตน� แก�นไม>
62072003021 นางสาวนัฐภรณ� อยู�เบิก
62072003022 นางสาวศิริรัตน� เทศทอง
62072003023 นางสาวพลอยศิริ เผื่อนย้ิม
62072003024 นางสาวภคมน ปานฟGก
62072003025 นายณัฐวุฒิ ง้ึมนันใจ
62072003026 นางสาวศรัณย�รัชต� วรรณพงษ�
62072003027 นายชวลิต บุญศรี
62072003028 นางสาวดาวนภา ขันดิน
62072003029 นางสาวกุลสตรี อัยกา
62072003030 นายมานะ ชัยเภรี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003031 นางสาวนิตยา เที่ยงมณี
62072003032 จ�าอากาศโทนันทิวัฒน� พงศ�อัครชัย
62072003033 นายณัฐวุฒิ เวฬุวนารักษ�
62072003034 นายจักรกฤษณ� จูวรรณะ
62072003035 นางสาวฐาปณีย� พ่ึงโพธ์ิทอง
62072003036 นายนพดล กลิ่นบุญ
62072003037 นายจิณณวัตร สีคต
62072003038 นางสาวศิริลักษณ� โสรส
62072003039 นายภคิน อยู�ดี
62072003040 นายกฤษฎา จุ>ยขาว
62072003041 นางสาวสรัญญา ปานทุ�ง
62072003042 นางสาวกมลรัตน� พูลสาริกิจ
62072003043 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณ
62072003044 นางสาวสิริลักษณ� กลิ่นเมือง
62072003045 นายศุภณัฐ มลทอง
62072003046 นายณัฐภาส ทาปGน
62072003047 นางสาวธนัญญา เรืองเดช
62072003048 นางสาวพิมลพรรณ ทับหุ�น
62072003049 นางสาวยุพิญห�พร คงเกษม
62072003050 นางสาวปGทมพร สีหะวงษ�
62072003051 นายวีระพันธ� ปาตLะวงค�
62072003052 นายอภิสิทธ์ิ ม�วงแก>ว
62072003053 นายพงศธร ทนันไชย
62072003054 นางสาวศิริลักษณ� สเปาวงค�
62072003055 นางสาวณัฐญาดา อินพหล
62072003056 นายธนรักษณ� มีเงิน
62072003057 นายกรัณย� แก>วกลาง
62072003058 นายวรยศ เกิดผิวดี
62072003059 นางสาวแพรพลอย ปOนตาใส
62072003060 นางสาวจรรยารัตน� อ>นอิน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003061 นางสาวกันยานิษฐ� ย้ิมเพ็ชร�
62072003062 นางสาวสายไหม นาคเอก
62072003063 นางสาวพิศมัย ผดุงชาติ
62072003064 นางสาวสายฝน กาญจนมณี
62072003065 นางสาวอําไพ ประสารศรี
62072003066 นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิชัย
62072003067 นางสาวหทัยภัทร บุญเฮี้ยน
62072003068 นางสาวสุภาภรณ� คลังทับ
62072003069 นางสาวสุดารัตน� อุทาหรณ�
62072003070 นายอรรถวิท ศรีทาทุม
62072003071 นางสาวศศิประภา พลบํารุง
62072003072 นางสาวปรียารัตน� สุทธิหล�อ
62072003073 นางสาวจันธิมา ด�างทับทิม
62072003074 นางสาวศิริพร ยะแสง
62072003075 นายสุรัตน� เชื้อรอด
62072003076 นายณรงค�ศักด์ิ สุริยมณฑล
62072003077 นางภิญญดา อินวรรณา
62072003078 นายศราวุธ ปIวนปIอม
62072003079 นายจาฏ̀พจน� ผิวจันทร�
62072003080 นายอภิวัฒน� แสนโภชน�
62072003081 นายอภิวัฒน� ทองทุม
62072003082 นางสาวขวัญฤทัย ถ่ินน้ําใส
62072003083 นายเฉลิมพล ศรีจันทร�
62072003084 นางสาวนวพร เมณฑ�กูล
62072003085 นายทรัพย� เย็นใจมา
62072003086 นายเกรียงศักด์ิ แก>วกันทะ
62072003087 นายเกรียงไกร ปGนดอน
62072003088 นางสาวอรภิญญา ปOยะโสภา
62072003089 นางสาวจามจุรี เลิศลภ
62072003090 นายสุรศักด์ิ เชยวัดเกาะ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003091 นางสาวศิริภรณ� แสงผการ
62072003092 นายสาโรจน� แก>วขาว
62072003093 นายมณฑล วิทนา
62072003094 นางสาวชัชชา สุขเกตุ
62072003095 นายวัฒนกุล ตาลเมือง
62072003096 นางสาวนภาพร สินธุวิมล
62072003097 นายทศพร วงษ�เป[ง
62072003098 นายเกียรติศักด์ิ ม่ันคง
62072003099 นายกฤชกนก ไชยวุฒิ
62072003100 นางสาวสุพัชรี แจ�มหอม
62072003101 นางสาวธัญญลักษณ� ยอดละออง
62072003102 นางสาวชวิศา ปวงน>อย
62072003103 นายกันตินันท� นวลหิน
62072003104 นางสาวเปรมกมล ทับเนียมนาค
62072003105 นายวินัย บุญช�วย
62072003106 นายจตุรงศ� พรมปGญโญ
62072003107 นางสาวหทัยขวัญ ศโรภาส
62072003108 นายศุภโชค คงสี
62072003109 นายอรรถกร ใยเพชร
62072003110 นายสาธิต อมฤทธ์ิ
62072003111 นายขจรศักด์ิ มาโยง
62072003112 นางสาวรุจิรา บัวขํา
62072003113 นางสาวทัศนีย� อ>นทอง
62072003114 นายอภิพัฒศ� ปGHนเพ็ง
62072003115 นายอภิรัฐ ศรีอําไพวราภรณ�
62072003116 ว�าที่ร>อยตรีหญิงจิตราภรณ� สิบหย�อม
62072003117 นายกิตติพงศ� กํายาน
62072003118 นางสาวชฎาพร มีศรีสวัสด์ิ
62072003119 นางสาวธัญชนก คําโสม
62072003120 นางสาวจินต�นิภา ตรีปGญญา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003121 นางสาววนัสนันท� พรรณพรม
62072003122 นางสาวอังศุมาลี คมปราชญ�
62072003123 นางกฤษณา วรรณแก>ว
62072003124 นางสาวอาทิตยา ภูศรีเทศ
62072003125 นายวัชรพล ฉิมสวัสด์ิ
62072003126 นางสาวอรวรรณ กองศรี
62072003127 นางสาวสุปรียา เคลือนุตยางกูร
62072003128 นายปฎิพัทธ� ปาลวิสุทธ์ิ
62072003129 นายวัศพล อินรันต�
62072003130 นางสาวจันทิมา ปาปวง
62072003131 นางสาวอรอุมา อินเรืองศร
62072003132 นายสิทธิคง มงคลเสถียร
62072003133 นายอนันตศักด์ิ แสนนรินทร�
62072003134 นายกิตติพงศ� อินพิชัย
62072003135 นายพีระพงศ� เศวตมาลานนท�
62072003136 นางสาวเบญจมาศ อ�อนศรี
62072003137 นางสาวฐิติชญา อินกลั่น
62072003138 นายวิทยา โทLะนาบุตร
62072003139 นายรพีพงศ� รุ�งเรืองกิจจ�
62072003140 นางสาวปGทมา อ�องกลิ่น
62072003141 นายณัฐพล อินแตง
62072003142 นางสาวณัฐนิชา มายูร
62072003143 นางสาวอมรรัตน� ศีละพงษ�
62072003144 นางสาวชไมพร เพ็ชรัตน�
62072003145 นางสาวกัณณิกา ชัยวงษา
62072003146 นางสาวกาญจนาณัฐ โมทารัตน�
62072003147 นางสาวสิริยากร ชัยวงค�
62072003148 นายธนเดช รัตนพรหม
62072003149 นางสาวแก>วตา ศรบุญทอง
62072003150 นายสําเริง หลานปIอ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003151 นายนครินทร� แมลงภู�
62072003152 นายศุภกร สิงห�ชัย
62072003153 ว�าที่ร>อยตรีหญิงอารียา วิทยาประดับ
62072003154 ว�าที่ร>อยตรีชัยรัตน� เพ่ิมพล
62072003155 นางสาวนิสา สํารี
62072003156 นางสาวเจนจิรา พูลทอง
62072003157 นายอนุวัต พรมมา
62072003158 นายกมลภพ กลิ่นรอด
62072003159 นางสาวศุภศจี ดวงวิโรจน�
62072003160 นายปรัชชา แก>วทํามา
62072003161 นายวรรณวุฒิ บุญญะ
62072003162 นางสาววรรณวิภา ม�วงอ�อน
62072003163 นายณัฐกร ขัติยะ
62072003164 นายนพรัตน� ศิริธรรม
62072003165 นายวิษณุ กDองจี
62072003166 นางสาวรัตนาภรณ� ยาโม>
62072003167 นางสาวเพ็ญนภา ชมภูน>อย
62072003168 นางสาวนันท�นภัท สมทรง
62072003169 นางสาวรัตน�ติญากร ขําอิง
62072003170 นางสาววารุณี ทรัพย�ประเสริฐ
62072003171 นางสาววรรณา พวงแก>ว
62072003172 นางสาววัชราภรณ� พุ�มเจริญ
62072003173 นางสาวผกามาศ สิงห�เพชร
62072003174 นางสาววาณิษา ธรรมจักร�
62072003175 นายจิรวัฒน� เดชเขตขัน
62072003176 นางสาวกมลลักษณ� สุกโฉม
62072003177 นายสุรชัย เกิดสวัสด์ิ
62072003178 นายกฤษณะ น>อยดี
62072003179 นางสาวอาภาภรณ� วงศ�ทองคํา
62072003180 นางสาวมัจฉา วีระศัย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003181 นางศศิกาญณ� บุญคํา
62072003182 นางสาวภัทธิญา พุกวงษ�
62072003183 นายนภดล จําไป
62072003184 นางสาวชุติภา เพศสุวรรณ�
62072003185 นางสาวจารวี จําปาคํา
62072003186 นายเจษฎา แนมเถ่ือน
62072003187 นายธนกฤต แก>ววงศ�วาล
62072003188 นางสาววัชรี บุตสบา
62072003189 นางสาวธัญญารัตน� แก>วอ>น
62072003190 นางสาวปOยวรรณ อินทูล
62072003191 นายพงศภัค พุ�มไม>
62072003192 นางสาวสร>อยสุดา ปGญญา
62072003193 นางสาวเยาวเรศ ย�องหยี
62072003194 นางสาวสิรามล จันโททัย
62072003195 นายสิทธิศักด์ิ วงศ�โห>
62072003196 นายเอกชัย ท>วมจันทร�
62072003197 ว�าที่ร>อยตรีภิเษก คําจันทร�
62072003198 นางสาวศิริวรรณ ปุTนเอื้อง
62072003199 นางสาวณัฐติยา สุปน
62072003200 นายศุภชัย นําพา
62072003201 นางสาวประภาพร ยืนยง
62072003202 นายเกรียงศักด์ิ สุขม่ัน
62072003203 นางสาวเมษยา พงษ�อําไพ
62072003204 นายธีรเดช เอกปGชชา
62072003205 ว�าที่รตเกียรติศักด์ิ โพธิพระรส
62072003206 นางสาวศรสวรรค� ปGญโสภา
62072003207 นางสาวนัฎฐา ธรรมกุล
62072003208 นายวีระยุทธ ยอดญาณะ
62072003209 นายพุธกานต� จิรกิตต์ิสิริกุล
62072003210 นายสมนึก หลวงแก>ว
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003211 นายธีรศักด์ิ แว�นแก>ว
62072003212 นายณัฐชนน จันทร�สอน
62072003213 นางสาวรัตนาภรณ� ทองก�อ
62072003214 นางพัชรีรัตน� จํานงไทย
62072003215 นายเกียรติพงษ� เทพวงค�
62072003216 นายนพรัตน� พ�อปGญญา
62072003217 นายปภังกร จินดาทวีโชค
62072003218 นางสาวเวธกา พุ�มหมี
62072003219 นางสาวสุรีพร ภมรพล
62072003220 นายปวิตร เผือกจีน
62072003221 นางสาวนุชจรี บรรจง
62072003222 นางสาวณธิดา ชื่นบาน
62072003223 นายปOยะพันธ� คําโพธ์ิ
62072003224 นายนฤดม วงค�ทะกัน
62072003225 นางสาวทิพวรรณ เรือนก>อน
62072003226 นายภูมรินทร� ยังเจริญ
62072003227 นางอัญจิดา เลิศเดชาธร
62072003228 นายวรุตม� อาณัติ
62072003229 นายพรรษกร ทองพูนพยนต�
62072003230 นางสาวปOยะธิดา แผ�นทอง
62072003231 นางสาววรรณกนก ปGHนพูล
62072003232 นายจิรายุ เจริญมายุ
62072003233 นายวรพงษ� ปานนิล
62072003234 นายณัฐพล หนูสุข
62072003235 นายพิเชษฐ� ตันมา
62072003236 นางสาวอารยา ทองใบ
62072003237 นายวรวัฒน� วงศ�โพธ์ิ
62072003238 นายทรงกลด คําบู>
62072003239 นายรัฐกานต� ปานปOWน
62072003240 นางสาวนาตยา อิ่มขุนทอง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003241 นายประเวทย� เนตรจํานงค�
62072003242 นายสุวิจักขณ� ขันตี
62072003243 นางสาวรัชนีกร สอนอิ่ม
62072003244 นางสาวปนัดดา ทองมวล
62072003245 นางแพรวพโยม กมุทชาติ
62072003246 นายรัชพงศ� พุ�มบุญทริก
62072003247 นายอุดมศักด์ิ ขันตี
62072003248 นางสาวธิดารัตน� ตราชื่นต>อง
62072003249 นายนัทธพงศ� ศรีประมวล
62072003250 นางสาวขวัญฤดี มากมูล
62072003251 นางสาวสุจิตรา นันสอาง
62072003252 นายวรวุฒิ ร�มฟIาขจรกุล
62072003253 นายจักรพันธุ� บุญเพ็ง
62072003254 นางสาวคณาสิริ พอควร
62072003255 นางน้ําฝน ศรีจันทร�ฉาย
62072003256 นายสุเมธ กองพิกุล
62072003257 นางสาวจรรยา เก�าบ>านใหม�
62072003258 นางสาววัจนันท� กระจายศรี
62072003259 นายพงศธร เนียรมงคล
62072003260 นางสาวฉวีวรรณ วังคีรี
62072003261 นางสาวจุติพร กรุตนารถ
62072003262 นางสาวยอดสร>อย ศิริมงคล
62072003263 นายมนัส สินสิงห�
62072003264 นางสาวณัชกาญน� พิมเสดาะ
62072003265 นางสาวกรรณิการ� อุ�นบ>าน
62072003266 นางสาวณปภัช จิตรทรัพย�
62072003267 ว�าที่ร>อยตรีณัฐพงษ� อุ�นใจดวง
62072003268 นายกิตติชัย ธรรมรักษ�
62072003269 นางสาวศิริรัตน� หยกรัศมีโรจน�
62072003270 นางสาวทิพย�สุดา อุดมา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003271 นางสาวมนิศรา เทพฝGHน
62072003272 นายกฤษฎา ตามัน
62072003273 นางสาวสุพัตรา สังข�ทอง
62072003274 นางสาวสุนิษา ฉิมพิภพ
62072003275 นายสิปปกร เพ็ชรอ�อน
62072003276 นางสาววารุณี ดีแจ�ม
62072003277 นางสาวสุมาริน พูลพ�วง
62072003278 นายณัฐวุฒิ ส�งบุญธรรม
62072003279 นายบุรัสกร คุ>มกิจ
62072003280 นางสาวฐิติมา ธังดิน
62072003281 นายพิชัยยุทธ กาศบํารุง
62072003282 นางสาวนภัสสร ชุณหสุวรรณ�
62072003283 นายไชยพงศ� คงเอียด
62072003284 นางสาวสิริมา เกตุอินทร�
62072003285 นางสาวธิติมา เอี่ยมสอาด
62072003286 นางสาวผุสฌา ดีสกุล
62072003287 นายอภิชัย ทาวี
62072003288 นางสาวจุฑามาศ ทรงพุฒิ
62072003289 นายพรรคนาวิน ทองพูนพยนต�
62072003290 นายนพดล ศิริธรรม
62072003291 นางสาวมัลลิกา บุญนิ่ม
62072003292 นางสาวธิดารัตน� คํามี
62072003293 นายอานนท� น�วมสกุลณี
62072003294 นางสาวอัจฉราภร เครือทอง
62072003295 นายวีรวัฒน� สุทน
62072003296 นางสาววิศรา สุเดชะ
62072003297 นายอธิวัฒน� อLอดเอก
62072003298 นายอภิสิทธ์ิ ตาเตียว
62072003299 นางสาวพรปวีณ� กอบกํา
62072003300 นายพัณณ�เดชน� จันทร�เรือง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003301 นายกิติคุณ สิงห�ดา
62072003302 นายกิตติพงศ� ไชยชุมภู
62072003303 นางสาวจันทิมา ทับแปIน
62072003304 นายธนาธิป ไชยพัฒน�
62072003305 นางสาวสุภิญญา เตจะนะตา
62072003306 นางสาวสมฤดี บัวนาค
62072003307 นายธนกฤต คล>ายปIอม
62072003308 นางสาวพรทิพย� ประเสริฐ
62072003309 นายบดินทร�เดช พงษ�ตา
62072003310 นายจรูญ เปCHยสาย
62072003311 นางสาวธนาฎา บัวเข็ม
62072003312 นายเศรษฐา มีแหยม
62072003313 นางสาวศศิภา ธงชัย
62072003314 นางสาวจันทร�จิรา น>อยรุ�ง
62072003315 นายกิตติ ทองนิ่ม
62072003316 นางสาวรุ�งอรุณ การะภักดี
62072003317 นายธนกฤต เขตต�วัง
62072003318 นายวิชาญ กันธะวงค�
62072003319 นายอภิชาติ ม่ันคง
62072003320 นายธนณภัทร หินเพชร
62072003321 นางสาวสุภาพร สกุลณา
62072003322 นายคําแหง อุตรพันธ�
62072003323 นายวิชิต ส�านสม
62072003324 นางสาววาสนา ชูชื่น
62072003325 นางสาวนริศรา เพ่ิมกาวี
62072003326 นายเทิดภูมิ อุลหัสสา
62072003327 นายณัฐพล มูลบ>านดง
62072003328 นางสาวศิริพร สียา
62072003329 นายทรงพล จันทร�ทรัพย�
62072003330 นางสาวพรพิมล ทับฤทธ์ิ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003331 นางสาวอภิญญา อ�อนสกุล
62072003332 นายเทียนทอง สุขแจ�ม
62072003333 นางสาวบุษบา หม�องสา
62072003334 นางสาวรุ�งณภัทร พ่ึงสุข
62072003335 นางสาวธัญชนก โลหะบริสุทธ์ิ
62072003336 นายเมธา มาลาลักษณ�
62072003337 นางสาวอรัญริกา ทะวัน
62072003338 นายพีรพัฒน� สุขเสริม
62072003339 นายเขมวันต� สิงหเทพ
62072003340 นางสาวรมย�รวี นิลขลัง
62072003341 นางสาวช�อผกา อ�อนช>อย
62072003342 นายอาคม สิทธิการ
62072003343 นายชยกฤต ปะระเขียว
62072003344 นางสาวสุทธิดา สายทองมาตร�
62072003345 นางสาวสุกัญญา ขําทับทิม
62072003346 นายปวีณ ยกศิริ
62072003347 นายสถาปGตย� ลิดจันทร�
62072003348 นายกฤษฎา ชุ�นบุญ
62072003349 นายธนกฤต จากภัย
62072003350 นางสาวปฏิมาภรณ� ทําว�อง
62072003351 นายสุธิวัฒน� เกตุมี
62072003352 นายณัฐกิตต์ิ กนิษฐ�
62072003353 นางสาวธนิตา แจ�มเมือง
62072003354 นายธนะชัย กลิ่นดิษฐ�
62072003355 นางสาวกัณฐมณีพิชญ� ฉิมพาลี
62072003356 นางสาวจุรีพร พิมทอง
62072003357 นายสรเชษฐ� สมนวล
62072003358 นางสาวเมธาวี สุวรรณประเสริฐ
62072003359 นางสาวพิมพ�ชนก พรหมนิพนธ�
62072003360 นายอรรถชัย นิลทัพ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003361 นางสาววิรัชยาพร ถ่ินแปลง
62072003362 นางสาวปรียาภัทร มีบุญ
62072003363 นางสาวกัญญาพัชร อินทา
62072003364 นางสาวปวันรัตน� กลิ่นขจร
62072003365 นางสาวจินรัก นุตพงษ�
62072003366 นางสาวโสภา คร>ามทุ�ง
62072003367 นางสาวธนวรรณ เขียวไทร
62072003368 นายธนาณัติ ดารา
62072003369 นายนฤพล สุนทร
62072003370 นางสาวนิโลบล ปOWนสุข
62072003371 นางสาวสุกัญญา มากรัตน�
62072003372 นางสาวอภิญญา ภัทรวงศ�สันติกุล
62072003373 นายเจตรินทร� พรหมศรี
62072003374 นายกฤษณะ ลําดับ
62072003375 นายชาติโยธิน ยะลา
62072003376 นางสาวดวงกมล ภูสันต�
62072003377 นายปรมินทร� อินทะมูล
62072003378 นางธัญวรัตน� ทัศนา
62072003379 นางสาวนุชนภา สัตย�ธรรม
62072003380 นายกฤษณะ ปOมาละ
62072003381 นายกิติศักด์ิ สมุทรวงค�
62072003382 นางสาวนฤมล ชาวเมือง
62072003383 นางสาวจิลาวัลย� เครืออินทร�
62072003384 นางสาวโชติกา วงค�เดือน
62072003385 นางสาววัลลณี มณีคํา
62072003386 นายสุเมธ อินทร�เลิศ
62072003387 นายปาณัสม� มาวิเลิศ
62072003388 นางสาวรินดา ทานะขันธ�
62072003389 นายสกล ส>มไทย
62072003390 นายอลงกรณ� แก>วเรือน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003391 นางสาวอรพรรณ เทียมแสง
62072003392 นางสาวธิดารัตน� ไชปGญญา
62072003393 นางสาวธัญญาวรรณ ใจเย็น
62072003394 นางสาวศิราณี เต�าเพชร
62072003395 นางสาวเนตรนภา พิจารณ�
62072003396 นางสาวเปรม หมอรักษา
62072003397 นายณัฏฐกรณ� พันธุ�กมลศิลปN
62072003398 นายศรวิชัย พลพิพัฒน�
62072003399 นางสาวนิรัชพร เวทะการ
62072003400 นายวิชญะ จันทะโย
62072003401 นางสาวสุปรียา คํามา
62072003402 นายธนพัฒน� แสงเทียน
62072003403 นายณัฐพงษ� ทวีราช
62072003404 นายทัศน�พัสกร ก>อนสุวรรณ�
62072003405 นางสาวปOยรัชนี ย้ิมช>อย
62072003406 นายธีระพงษ� รูปล>วน
62072003407 นางสาวโศภิษฐ�ชา เนียมเฟ\อง
62072003408 นางสาวพัชรวัฒน� โทนเกิด
62072003409 นางสาวนฤมล แสงภักดี
62072003410 นางสาวพณาวรรณ ทองเรือง
62072003411 นายธวัชชัย จรานุวัฒน�
62072003412 นายอุกฤษ จLอดดวงจันทร�
62072003413 นางสาวเดือนเพ็ญ ธูปเทียน
62072003414 นายประไธเทพ บุบพันธ�
62072003415 นางสาวนิภาภรณ� สอนเม�น
62072003416 นายชัยมงคล จรทอง
62072003417 นายภูวนาท เพ็ญพัฒนากุล
62072003418 นายคมกฤช ฉิมพลี
62072003419 นายพิเชษฐ คงวงเดือน
62072003420 นายฤทธิพร ชูทรายคํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003421 นายณัฐพล สมานจิตร
62072003422 นางสาวปทุมรัตน� หมอยา
62072003423 นางเบญจมาศ ธงสิบสอง
62072003424 นางสาวศิริรัตน� แก>ววิเชียร
62072003425 นายวีรพล จันทร�ดง
62072003426 นางสาวอัญชลี เมืองแก>ว
62072003427 นายวิรุต มีทรัพย�
62072003428 นายพิภูสณะ อัตชู
62072003429 นางสาวระพีวรรณ� มาสีกุก
62072003430 นายศรัญญภัทร โปนคําปOน
62072003431 นางสาวอรประภา นาคะจารย�
62072003432 นางสาววรภัทร� ทั่งทอง
62072003433 นายทนากร เล>าชัยวัฒน�
62072003434 นางสาวตรีรัตน� จะนุช
62072003435 นางคณนา วงค�ตะวัน
62072003436 นางสาวสุทธิกานต� ชําลิกันฉัย
62072003437 นายธนพงษ� สืบสกุล
62072003438 นางสาวรังสิมา อ่ําทอง
62072003439 นางสาวศจี มานะต�อ
62072003440 นายสุวิทย� บุญเหม
62072003441 นายสุทธิพงศ� ละวรรณา
62072003442 นายณรงค�ฤทธ์ิ อนุสุเรนทร�
62072003443 นางสาวอรุโณทัย มีโต
62072003444 นางสาวดาราพร ทันใจ
62072003445 นายนราเมศวร� มีสวาท
62072003446 นายณัฐกริช อ�อนคํา
62072003447 นางสาวมัศยา ตรีพิทักษ�
62072003448 นายสุริยพงศ� พรมกล่ํา
62072003449 นายพิทักษ� เอมโคกสลุด
62072003450 นางสาววันวิสา อ�อนนุ�ม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003451 นายชัชชัย วงค�ทําเนียบ
62072003452 นายสิริวัฒน� เลิศชัยสุวรรณ
62072003453 นายธีรพล สุวรรณโอสถ
62072003454 นางสาวสุทัตตา รัตนเลิศ
62072003455 นายสุทธิพงษ� แย>มยงค�
62072003456 นางสาวปOยพร มิตรสงเคราะห�
62072003457 นางสาวศิริวรรณ เพชรสีโชติ
62072003458 นางสาวยุวดี โคคํา
62072003459 นางสาวอัจฉรา อุณากรณ�
62072003460 นายนเรศ ภู�เมือง
62072003461 นางสาวปรุงสุคนธ� เมรุจันทร�
62072003462 นายอดิศักด์ิ สามัญตระกูล
62072003463 นายกรวิชญ� ศรีสวรรค�
62072003464 นางสาวขวัญจิรา จีนฮี้
62072003465 นายกฤษณพงษ� เทศภูมิ
62072003466 นายพีรพล สุวรรณ
62072003467 นางสาวสุดารัตน� ศรีสําโรง
62072003468 นางสาวสุวิมล รวยอบกลิ่น
62072003469 นายอดิศักด์ิ จันพรม
62072003470 นายบริวัตร สุนทรพงศ�
62072003471 นายพงพัฒน� สามี
62072003472 นางสาวกนกวรรณ กุลแก>ว
62072003473 นายอนุรัตน� เอกา
62072003474 นางสาวอรณิชา อัมระนันท�
62072003475 นายธีรวุฒิ ลามา
62072003476 นายโสภณ เต็มใจ
62072003477 นางสาวลลิตา ถาพรม
62072003478 นางสาวพรทิพย� หล่ํารัศมี
62072003479 นางสาวสุภาภรณ� ประทุมชาติ
62072003480 นายพิสิษฐ� พรมณะรงค�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003481 นางสาวช�อทิพย� สําราญกิจ
62072003482 นายสาธิต จันทร�ฉาย
62072003483 นางสาวพิมพ�ศิริ ตีบอ�อน
62072003484 นางสาวรชานันท� รินศิริ
62072003485 นายนิทัศน� ท>วมวงษ�
62072003486 นายชัยพร แปงใจ
62072003487 นางสาวปภัชญา เปCยทอง
62072003488 นายวัชรพงษ� วงศ�สว�าง
62072003489 นายธนวรรธน� ใจแก>ว
62072003490 นายพงศกร เป[งน>อย
62072003491 นายณัฐสกล ประทุมโฉม
62072003492 นางสาวกนกพร เณรมา
62072003493 นางสาวณัฏฐ�ชญาพร เหมือนวงษ�
62072003494 นางสาวอ>อยทิพย� กมลมาลย�
62072003495 นางสาวศิลาลักษณ� จับสังข�
62072003496 นายปกรณ� น>อยงาม
62072003497 นางสาวพรพรรณ สมบุญโภชน�
62072003498 นางสาวณิชกานต� เปCWยมเสถียร
62072003499 นายสิทธิชัย งามแปIน
62072003500 นายพชรพล เทียนพันธุ�
62072003501 นายรัชชานนท� พูนวงษ�
62072003502 นางสาวอุไรวรรณ อินทนู
62072003503 นางภัทราภรณ� ศิริเขต
62072003504 นายณัฐพงษ� สุวรรณศิริ
62072003505 นายอรรถพล ดวงตาเสือ
62072003506 นายอานันท� เครือตา
62072003507 นางสาวเสาวเรศ เถนนิยม
62072003508 นางสาวอรทัย แก>วคํา
62072003509 นายอรรถวิท อุบลสุข
62072003510 นายนภาวุฒิ ท>าวโองการ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003511 นายสิรภัทร ทวรสันต�
62072003512 นางสาวนงลักษณ� ช>างหัวหน>า
62072003513 นายสมบูรณ� ห>วยไชย
62072003514 นายปณัสพล สุยะ
62072003515 นางสาวกาญจนา รักเรือง
62072003516 นางสาวจันทรา ตุ>มเขียว
62072003517 นายพีระ มาตรบรรจง
62072003518 นางสาวสุรีย�ภรณ� เสมาทอง
62072003519 นางสาวสุทิรา ตันบุตร
62072003520 นายสาโรจน� เพ็ชรรัตน�
62072003521 นายกฤษกร ผดุงพงศ�
62072003522 นายทองสุข กัณหานุ
62072003523 นางสาวอังคณา จุติ
62072003524 นางสาวอารียา วีจันทร�
62072003525 นางสาวอรอร วิริยะ
62072003526 นางพิมพร อินทร�แพง
62072003527 นางสาวดวงเนตร เอี่ยมเย็น
62072003528 นางสาวภิญญดา บ�อไทย
62072003529 นางสาววารินรัตน� ดงพุทธ
62072003530 นายระพีพัฒน� อวยพร
62072003531 นายธัชพล จาดศรี
62072003532 นายพงษ�ศิริ ปาณะจํานงค�
62072003533 นางสาวกนกพร ท>วมเทศ
62072003534 นางสาวปาริชาติ น้ําผึ้ง
62072003535 นางสาวบุญเรียม สุขเอม
62072003536 นางสาวพิมประภา มาลาเอี่ยม
62072003537 นายวิฑูรย� ปวงจันทร�
62072003538 นายสุธี อยู�แก>ว
62072003539 นางสาวอรยา จิตตปGญญา
62072003540 นางสาวโสภิตา วัดจินดา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ พิษณุโลก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003541 นางสิรินันท� ร�มขาว
62072003542 นางสาวอริยา ทองรักษ�
62072003543 นางสาวรัชฎาภรณ� เรืองวงษ�
62072003544 นายพีรพล ศิริ
62072003545 นางสาวเนตรนภา มาชื่น
62072003546 นางสาวกรินยา อาจหาญ
62072003547 นางสาวนุชจรี รอดศรี
62072003548 นายภานุเดช ดวงใจ
62072003549 นางสาวศิริรัตน� สุตา
62072003550 นางสาวสุนีย� อุ�นใจ
62072003551 นางสาวพิชชาภัทร แสนอุดแก>ว
62072003552 นายไพรัตน� พร>อมญาติ
62072003553 นางสาวภาวิณี สิงห�คีรี
62072003554 นางสาวณิชนันทน� ม่ันหมาย
62072003555 นางสาวกาญจนาพร โตใหญ�
62072003556 นายสุรศักด์ิ กลิ่นสุคนธ�
62072003557 นางสาวจิตตา ยศบุตร
62072003558 นางสาวน้ําฝน อุดตา
62072003559 นางสาวลลิตา ลีวงษา
62072003560 นางสาวสุทธิกานต� ตุดบาง
62072003561 นายสุทธิพงษ� ศิริไพบูลย�
62072003562 นางสาวพิมพ�ใจ ย�างกุ>ง
62072003563 นายรเมศ มณเฑียร
62072003564 นายวชิรวิทย� พัทธ�บวรโชติ
62072003565 นายวัชรพงศ� ชมนวล
62072003566 นางธัชพรรณ วงศ�บิดา
62072003567 นายภาคภูมิ เพ็ชรนอก
62072003568 นางสาวชลนา สุวรรณสุขดํารง
62072003569 นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร�
62072003570 นางสาวศิรประภา แก>ววรรณะ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003571 นางสาววรรธิดา ตDาคํา
62072003572 นางสาวรัตนภร คงกระพันธ�
62072003573 นางสาวปาริชาติ อุตทาสา
62072003574 นายไพโรจน� บุญรักษ�
62072003575 นางสาวดวงกมล ธรรมจริยาวัฒน�
62072003576 นางสาวหนึ่งฤทัย อุ�นแก>ว
62072003577 นายธีรยุทธ หวลระลึก
62072003578 นายมนัสฐากรณ� นิลทอง
62072003579 นายสหกิจ แก>วขุนน>า
62072003580 นายโศภณ นิ่มทอง
62072003581 นางสาวสุนัทดา มงคลพันธ�
62072003582 นายศิริชัย คงทอง
62072003583 นางสาวสุวรีย� ทิพยโอสถ
62072003584 นายปราการ เก้ือหนุน
62072003585 นางสาวธวรรษพร ทองคําสุก
62072003586 นางหทัยรัตน� ปIองกันทา
62072003587 นางสาวจิราพร เรืองเขตรกรรม
62072003588 นายวีรภัทร อิดดาฤทธ์ิ
62072003589 นางสาวนาฏยา สังข�ทอง
62072003590 นางสาวพัชษณี ศรีธนู
62072003591 นายจิรกฤต หล>าเตจา
62072003592 นางสาวอมรพิทักษ� อินตะนัย
62072003593 นายอลงกรณ� อุทัยรักษ�
62072003594 นางสาวเสาวณี ภู�จันทร�
62072003595 นางสาวนิภาวรรณ ลอยพงษ�
62072003596 นางสาวทิพวรรณ สยอง
62072003597 นางชุติกาญจน� ดวงแก>ว
62072003598 นางสาวภรณ�ทิพย�ภา ดีคําวงค�
62072003599 นางสาวพีชญา คงคะชาติ
62072003600 นายชัยณรงค� กุลนาพันธ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003601 นายณัฐพล ศรีชุม
62072003602 นายศุภฤกษ� สมบูรณ�เถกิง
62072003603 นายธนวัฒน� เชี่ยวชล
62072003604 นายธนภูมิ เครืออินตา
62072003605 นายพงศกร ใจหงษ� 
62072003606 นางสาวชวัลณัฐ บุญตาปวน
62072003607 นายพิษณุ อินตัน
62072003608 นางสาวปนัดดา กระบี่เพชร�
62072003609 นางสาวปOยะนุช ประสงค�ผล
62072003610 นางสาวชุติมา ม่ันคง
62072003611 นางพัชราวรรณ บุญหนุน
62072003612 นางสาวอัญชุลีกร เนตรแก>ว
62072003613 นายอดิศร กอนเชื้อ
62072003614 นางสาวกิตติยา ผ�องสง�า
62072003615 นายอานันท� บุญทวี
62072003616 นางสาวสุพัตรา ทองเชื้อ
62072003617 นายชาญฤทธ์ิ เนียมเทศ
62072003618 นายอนิรุทธ์ิ จิตเมต
62072003619 ว�าที่ร>อยตรีหญิงสุภาพร อินวงศ�
62072003620 นายสุพจน� ท�าจันทร�
62072003621 นางสาวดวงกมล สุขเกษม
62072003622 นางปOยธิดา นันตา
62072003623 นางสาวธนัญภรณ� วัฒนา
62072003624 นางสาวทัศนียา ปารัว
62072003625 นางสาวสวิชญา ร�องบอน
62072003626 นางสาวจุฑามาศ วงษ�พันธุ�
62072003627 นายทวีโชค ธงสิบเอ็ด
62072003628 นางสาวสุริยาพร เรือนน>อย
62072003629 นางสาวรชุดา สุริราวงค�
62072003630 นางสาวปวีณา ช>างอ>น
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003631 นายชัชชญา ผอบเหล็ก
62072003632 นางสาวอมรรัตน� อรชุนกะ
62072003633 นางสาววรัณยา ศิริอ�วม
62072003634 นายณัฐวัฒน� พัดมน
62072003635 นางสาวปานิษา อินทะจันทร�
62072003636 นางสาวพิมพ�พิลาศ งามดี
62072003637 นายรัตนพรม คําไชยวงค�
62072003638 นางสาวจิณห�วรา อินคํา
62072003639 นางสาวจิรัฐกาล สุภา
62072003640 นายยงยุทธ แก>วมาก
62072003641 นางภัทรวดี ก�ายแก>ว
62072003642 นางสาวศสิรภักษ� นุ�มจันทร�
62072003643 นางสาวสุธีรา แซ�แต>
62072003644 นางสาววนิดา เก�งสาริกิจ
62072003645 นางสาวกุลณัฐ อินตLะนน
62072003646 นายจรัญ จันทร�ฤทธ์ิ
62072003647 นางสาวอัญชลี ไชยวงค�
62072003648 นายชนาธิป สาใจ
62072003649 นายกรวิชญ� ขวัญเจริญ
62072003650 นายวงศกร ธีรานนท�
62072003651 นางสาวจิราพร ศรชัย
62072003652 นางสาวดวงใจ ปานทอง
62072003653 นางสาวนิรัชชา คําเขียว
62072003654 นายมหาศาล แปIนมงคล
62072003655 นายธนากร สัมพันธ�
62072003656 นางสาววะนิดา จันทร�สิงห�
62072003657 นางสาวนิศารัตน� ธรรมขันคํา
62072003658 นางสาวธนาภรณ� เขียวสีทอง
62072003659 นางสาวพรนัชชา จันรุน
62072003660 นายวสุธร รุ�งเรือง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003661 นายภาราดร คําสงค�
62072003662 นางสาวนิภาพร ปGHนบุญ
62072003663 นายปOติวัฒน� แสงส�งสูง
62072003664 นางสาวธัญาสินี กาติวงศ�
62072003665 นางสาวศุภรัตน� สุขประเสริฐ
62072003666 นางสาวช�อผกา จันทร�เริม
62072003667 นายณัฐรัฐ พรมปOงเครือ
62072003668 นางสาวพรเพ็ญ เม�นขาว
62072003669 นายศุภชัย จันธิมา
62072003670 นายนิติศักด์ิ กุลาเหลา
62072003671 นางสาวมยุรี สุภนิชสกุล
62072003672 นายปOยพงค� ปGญโญเหียง
62072003673 นายวิศวะ สิทธิ
62072003674 นางสาวอุไรวรรณ จอยวงษ�
62072003675 นางสาวอําพร อินมี
62072003676 นางสาวฉัตรธิดา ฟIานิมิตสวย
62072003677 นายภูสิต คําเจLก
62072003678 นายเฉลิมพล แสงทอง
62072003679 นางมุทิตา คชรัตน�
62072003680 นางสาวอรอนงค� สานเมทา
62072003681 นางสาวอาทิตยา ทีฆาวงค�
62072003682 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุธาสินี น้ําเพ็ชร
62072003683 นางสาวอภิสรา รอดกสิกรรม
62072003684 นายวัชรากร ตุ�นสังข�
62072003685 นางสาวแพรวา ดวงสลัก
62072003686 นางปGญจมา คงหนองเต�า
62072003687 นายวีระศักด์ิ ใจแสน
62072003688 นายวรัญYู ชาตะโชติ
62072003689 นางสาวอุษณีย� เชยรักษา
62072003690 นางสาวกมลพรรณ รอดคง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003691 นางสาวทัศนีย�วรรณ ใบกุ
62072003692 นายเกรียงศักด์ิ เวชสุวรรณ�
62072003693 นางทิพยาภรณ� ขุมขํา
62072003694 นายศรุต อุปคํา
62072003695 นางสาวศรันย�พร อ�องเล็ก
62072003696 นางสาวพราวพรรณ จันทร�โต
62072003697 นางสาวพิชามญชุ� ง้ิวดี
62072003698 นายสุทธนพ เหลือหลาย
62072003699 นายกิตติธัช จันทรกิตติโอภาส
62072003700 นางสาววาริน จิตเร็ว
62072003701 นางสาวกุลณัฐ สการ
62072003702 นางสาวสุฑารัตน� พรมเสน
62072003703 นางสาววรัญญา จุลระกะ
62072003704 นางสาวฦวาภัช ธรรมลังกา
62072003705 นายสกุลวัฒน� สุมังคละ
62072003706 นางสาวพิชชามญชุ� หาญสุวรรณ
62072003707 นายจักเรศ เหมือนพันธุ�
62072003708 นายพัชรดนัย ชัยประการ
62072003709 นายกิติศักด์ิ พูลเพ่ิม
62072003710 นางสาวฐิติรัตน� ทองน>อย
62072003711 นางสาวสุภัชชา พันธุ�ช>าง
62072003712 นายสรรพสิทธ์ิ ชมภูนุช
62072003713 นางสาวศศินิภา สังข�กลิ่น
62072003714 นายธนเดช ดิษบรรจง
62072003715 นายนลธวัช จันแก>ว
62072003716 นายพิทักษ� ศรีบัวรินทร�
62072003717 นางสาวประภากรณ� คําปOWน
62072003718 นายปรธร หมูเขียว
62072003719 นางสาวเปมิกา ทะนุชิต
62072003720 นายคงกระพัน ยะแสง
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003721 นายศิรวิทย� รามสูต
62072003722 นางสาวจริยา แสงม�วง
62072003723 นางสาววาสนา คําผิว
62072003724 นายพิพัฒกิจ วุฒิ
62072003725 นางสาวอาทิตยา เส็งประสาร
62072003726 นางสาวศิริมาศ ศิริวงศ�
62072003727 นางสาวจิราภา พ�วงปOWน
62072003728 นางสาวเสาวภาคย� ห>องพ�วง
62072003729 นางสาวเจนจิรา สํารี
62072003730 นายอดิลักษณ� กันทะถํ้า
62072003731 นายกนก ภูริพันธ�
62072003732 นายชนัญYู ก>องไตรภพ
62072003733 นางสาวนราธร แก>วสุวรรณ
62072003734 นางสาวปพิชญาพร หงษ�คํา
62072003735 นางสาวมินตรา คงปGนนา
62072003736 นางสาวจุฬาลักษณ� พรมส>มซ�า
62072003737 นางสาวปภาวดี แตงริด
62072003738 นายเฉลิมศักด์ิ มาเขียว
62072003739 นางสาววัลย�วิภา ช�างเหล็ก
62072003740 นางสาวดุจดาว เอี่ยมละออ
62072003741 นางสาววรรณภา สายทอง
62072003742 นางสาวสุพัตรา คงศิริ
62072003743 นายจิณตนัย คําทํา
62072003744 นางสาวปฏิญญา ผลวิรัตน�
62072003745 นางสาวภัททรานิษฐ� สิทธินันท�
62072003746 นายสมัยศักด์ิ พระอภัย
62072003747 นายธนโชติ กวีวัฒนา
62072003748 นายสมประสงค� อยู�คง
62072003749 นางสาวณัฐนันทภัทธ โตกุล
62072003750 นางสาวพัชริน บัวระเพ็ชร
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003751 นางสาวนภาวรรณ อินทวิชา
62072003752 นายแสงสูร ขําพงศ�
62072003753 นางสาววรรณภา รัตนปฏิมา
62072003754 นางสาวจิราพร พรมน>อย
62072003755 นายธนัชพร วงศ�กุนา
62072003756 นายธนากร ยุบล
62072003757 นายกฤตภาส หาญหทัยพันธ�
62072003758 นางสาววรรณภา จาปGน
62072003759 นางสาวเมธิณี สิทธิยา
62072003760 นางสาวจุไรรัตน� แก>วสีหมอก
62072003761 นายวรกร อินทร�คล>าย
62072003762 นางสาวธัญชนก วัฒนกิจ
62072003763 นายกฤษฎา พุทธชาติ
62072003764 นางสาววิมลสิริ หล>าเชียงของ
62072003765 นางสาวนารีรัตน� แกล>วการไถ
62072003766 นางสาวพัชรินทร� ทัดเที่ยง
62072003767 นางสาวนาถตยา บัวจูม
62072003768 นายมงคล วงศ�แก>ว
62072003769 นายอุดมพงษ� หอมสุวรรณ
62072003770 นายสุรัตน� แจ>งเณร
62072003771 นางกัญญาพัชร� ธรรมเมือง
62072003772 นายกิติศักด์ิ โตมร
62072003773 นายปรารินทร� จันทร�กํ้าพ้ี
62072003774 ว�าที่ร>อยตรีไพรวัลย� แก>วมูล
62072003775 นายหนึ่ง นามวงศ�
62072003776 นางสาวธนาพันธ� บุ>งทอง
62072003777 นางสาวเพ็ญนภา ภูพุ�ม
62072003778 นางสาวมนทกานต� ไชยคําร>อง
62072003779 นายพิสิฐ ภู�โทสนธ์ิ
62072003780 นายธีรภัทร� โสภณวรคาม
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003781 นายสมพงษ� สุวรรณพูล
62072003782 นางสาวสุภาวดี คุ>มพงษ�
62072003783 นางสาวชาติรส น>อยทอง
62072003784 นายวทัญYู มลเทียน
62072003785 นายธนวัฒน� สีดี
62072003786 ว�าที่ร>อยตรีธีรวัฒน� อ�อนพาปลิว
62072003787 นางสาวนุชจรีย� จันทร�ดี
62072003788 นางสาวกมลลักษณ� วีระชนประเสริฐ
62072003789 นางสุนันทา ทานะวงศ�
62072003790 นางสาวศรัญญา ละอองเดช
62072003791 นางสาววริศรา คงคาน>อย
62072003792 นางสาวจริยา นมเนย
62072003793 นายพศิน เตชะวรงค�
62072003794 นายจักรกริช แสงเดือน
62072003795 นางสาวจันทร�จิรา ย้ิมมา
62072003796 นางสาวจิตราพร สายอุทธา
62072003797 นายกิตติชัย เจริญม่ันคงวงศ�
62072003798 นายปรีชา เปรมกระโทก
62072003799 นางสาวรจนา แซ�กLวย
62072003800 นางสาวสัจจพร จันทร�ฤทธ์ิ
62072003801 นายอัศวพร มากพุ�ม
62072003802 นางสาวเบญจวรรณ ขัดศิริ
62072003803 นางสาวสุกัญญา สวนม�วง
62072003804 นางสาวสุพัตรา บุญเกตุ
62072003805 นายศรีวิชัย ศิลาอุดม
62072003806 นายสนธญา นิลมังกร
62072003807 นางสาวนุชรดา ทองอยู�
62072003808 นางสาวเกศจัณ ด>วงอิ่ม
62072003809 ว�าที่ร>อยตรีภาณุพงษ� เกิดสว�าง
62072003810 นายอรรณพ ดอนปGญญา
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003811 นางสาวพุฒิพร นวลทิม
62072003812 นางสาวจิรวรรธ ชีวินศิริมงคล
62072003813 นายพรชัย อิ่มสิน
62072003814 นายธนากร ขํามี
62072003815 นายกรวิชญ� รุ�งเรืองไพศาล
62072003816 นายสุทธิรักษ� จันทร�เรือน
62072003817 นางสาวมนัญชยา ณ เชียงใหม�
62072003818 นางสาวบุษรา ทับหุ�น
62072003819 นายธนากร แจ�มแจ>ง
62072003820 นางสาวณัฐนรินทร� จันทร�ปPอก
62072003821 นายประทีป ศรีอาภัย
62072003822 นายรัตนพงศ� โยมยอด
62072003823 นางสาวนารีรัตน� โตพ�วง
62072003824 นายณัฐวุฒิ ย้ิมอยู�
62072003825 นางศิโรรัตน� พรหมแก>ว
62072003826 นางสาวศศิธร คําแก�น
62072003827 นางสาววารุณี บัวสุ�ม
62072003828 นางสาวศิริรัตน� ผังดี
62072003829 นายพงศ�ภรณ� ชาญเชาว�วรรธน�
62072003830 นางสาวนุจรินทร� ไชยา
62072003831 นางสาวอัจฉรา ทองคลัง
62072003832 นางสาวอนุธิดา มาทํามา
62072003833 นายอนุชา ณ พิกุล
62072003834 นางสาวธนาวดี สอนบุญเกิด
62072003835 นางสาวกนกวรรณ ศรีคะเรศ
62072003836 นายจักรกฤษณ� เปCยบุญ
62072003837 นางหนึ่งฤทัย ฉิมพลี
62072003838 นางสาวกมลลักษณ� ปOงมูล
62072003839 นายไชยากร นิยมสวยเสน�ห�
62072003840 นายพีระยุทธ สร>อยบวบ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003841 นายพงษ�พัฒน� บัวเกตุ
62072003842 นางสาวน้ําฝน ฝTายกลาง
62072003843 นางสาวพิมผกา ศรีสวัสด์ิ
62072003844 นายพัสกร อนันตผล
62072003845 นางสาวแพรวพรรณ สอนมัง
62072003846 นางสาวรวิวรรณ ฉลาดธัญกิจ
62072003847 นายศุภกรณ� ช�างลวดลาย
62072003848 นายอนันต� กันศรี
62072003849 ว�าที่ ร.ต.นพกร ตะพานแก>ว
62072003850 นางสาวแพรวไพลิน สุจริต
62072003851 นางสาวลดาวัลย� คําอ>ายล>าน
62072003852 นายนธี พรมโชติ
62072003853 นายเจษฎา ก>อนแก>ว
62072003854 นางสาวสาวิตรี ศรีภูธร
62072003855 นายอนันท� อุ�นวงค�
62072003856 นางสาวพิมพ�ใจ อัมรนันท�
62072003857 นางสาวพัชรี จิตรทอง
62072003858 นายเทพฤทธ์ิ กองโยน
62072003859 นางสาววรรณิศา คําอ>าย
62072003860 นายดิษฐากร แก>ววงหิว
62072003861 นางสาวลัดดาวัลย� สีคํา
62072003862 นางสาวปนัสยา จินาวงค�
62072003863 นายวรรณ�พิชิต ผึ่งผาย
62072003864 นางสาวเมลิษา พลิกศรี
62072003865 นางสาวอัจฉรา สุดใจ
62072003866 นางสาวชฎาพร ฟGงอารมณ�
62072003867 นางสาวกัลยา สุขใจ
62072003868 นายเอกชัย ศรีวรรณ
62072003869 นางสาวสุนิศา หอมสุด
62072003870 นางสาวณฉัตร โสมณาวัฒน�
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072003871 นายสุรศักด์ิ สุน>อง
62072003872 นางสาวณัฏฐณิชา ใยเจริญ
62072003873 นายวรพงษ� แสงคํามา
62072003874 นายสิริราชย� พิละกันทา
62072003875 นางสาวพัทธยา จําปาบาง
62072003876 นางสาวดลพร สุภาระ
62072003877 นางสาวเกษรา แจ>งอิ่ม
62072003878 นางสาวเครือวัลย� สุดเขต
62072003879 นายราเชนทร� คํามาบุตร
62072003880 นายเพชรณรงค� มาด>วง
62072003881 นายพงษ�เทพ รัฐไชย
62072003882 นางสาวเมย�วิกา นามมาลา
62072003883 นายณัฐนันท� สุทธมงคล
62072003884 นายวรวัฒน� ชีพดํารงค�
62072003885 นางสาววรณัน โรจจันทัน
62072003886 นางละม>าย ประชา
62072003887 นายวศิน อินทฉิม
62072003888 นายปรีชา สายเพชร
62072003889 นางธัญญามาศ ธูปบูชา
62072003890 นายฐิติพงศ� บุญมา
62072003891 นางสาววาสนา ภูนวล
62072003892 นายมนัสนันท� อินทชื่น
62072003893 นายกรวิก สลักลาย
62072003894 นายธนปกรณ� ทองอยู�
62072003895 นายปฏิภาณ จําไป
62072003896 นางสาววรารัตน� สืบหงษ�
62072003897 นางสาวลิลณ�ลฎา โรจน�นิธิพร
62072003898 นางสาววฤณดา ทองอะคร>าว
62072003899 นางสาวรัชดาภรณ� จะนุช
62072003900 นายภูวนาท ชํานาญ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003901 นายยุทธพงษ� ก�อสร>าง
62072003902 นางสาวอุษา คลังวิเชียร
62072003903 นางสาวพิทยารัตน� ศรีนวล
62072003904 นางสาวชิดชนก ไพโรจน�
62072003905 นายชัยมงคล แก>วกุลา
62072003906 นายรัฐศาสตร� เกิดนวน
62072003907 นายวีระยุทธ คําสม
62072003908 นายภานุวัฒน� กันทะวงค�
62072003909 นายอนุสรณ� แสงยา
62072003910 นางสาวสุนันทา ทุตะกิจ
62072003911 นางสาวณฤดี เข่ือนสอง
62072003912 นายสรัญYู คําประเสริฐ
62072003913 นางสาวกัลย�สุดา ไกลถ่ิน
62072003914 นางสาวสุกัญญา ขันตีชู
62072003915 นางสาวณัฐธิดา ไชยสาร
62072003916 นางสาวพิมพ�พกา สิงห�แก>ว
62072003917 นายอดิศักด์ิ จันทร�จินดา
62072003918 นายธวัชชัย ก่ิงจําปา
62072003919 นายสุภิวัฒน� โปIทอง
62072003920 นางสาวเกศรา บุญดา
62072003921 นายสิทธาชัย เปCWยมชาวนา
62072003922 นางสาวบุษบา วงษ�กันทะ
62072003923 นางสาวอรพินท� เสือไว
62072003924 นายณัฐพงษ� ทาทอง
62072003925 นายประดิษฐ� เหล�าเขตรกิจ
62072003926 นางสาวณัฐธิณี โลหะ
62072003927 นางสาวจิรารัตน� วงศ�ใหญ�
62072003928 นายทินกร ขันทอง
62072003929 นางสาววัลลภา ดําชม
62072003930 นายกุลวัตร นาพิจิตร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003931 นางสาวชุติกาญจน� ทิพวัน
62072003932 นายธวัชชัย พุทธเส็ง
62072003933 นางสาวชุลีพร ศรีสุวพันธ�
62072003934 นางสาวแพรวพลอย ขอนพันธ�
62072003935 นางชญานิน สาริยัง
62072003936 นางสาวอุบลฉัตร จันทร�ใส
62072003937 นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ
62072003938 นางภิญญดา ปIองแก>วน>อย
62072003939 นางสาวอนงค� ทัพหงษา
62072003940 นางสาวจิราภรณ� เพ็ชรนิล
62072003941 ว�าที่ร>อยตรีสุริยะ เพ่ิมพูล
62072003942 นายภานุวัฒน� สายด>วง
62072003943 นายนัฐวุฒิ ยันณี
62072003944 นางสาวสุวิมล อินปGน
62072003945 นายณัฐวัฒน� เหล็กดี
62072003946 นายวณัชพล แก>วบุญมา
62072003947 นายนพกร เทเพล
62072003948 นางชมพูนุท สําอางค�
62072003949 นางสาวนาตยาณี สุวรรณโฉม
62072003950 นางสาวจิณณ�พัชร� นิลจันทร�
62072003951 นายสุชาญ โตสุวรรณเจริญ
62072003952 นางสาวณัฐณิชา อ>วนสอาด
62072003953 นางสาวนฤมล หล>าโสด
62072003954 นางสาวบุษยากร บุญเทียน
62072003955 นางสาวกัญญ�วรา ตาคํา
62072003956 นายณรงค� รอดคง
62072003957 นายพรหมมินทร� แถวภาพ
62072003958 นางสาวเบญจรัตน� ขมินทกูล
62072003959 นายภีร�ฬวัชร มณีทิพย�
62072003960 นางสาวอรสา พูลหน�าย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003961 นางสาวณิชาภา กันเข็ม
62072003962 นางสาวกนกฉัตร เฉยดิษฐ�
62072003963 นางสาวอาลิษา พรหมน>อย
62072003964 นางสาวรัชดาภรณ� ศรีวงษ�
62072003965 นางสาวสายฝน โพธิ
62072003966 นางสาวสุปราณี อยู�เย็น
62072003967 นายณฐนนท� หมอกขัติ
62072003968 นายกฤษดา ประพฤติ
62072003969 นายจักรกฤษ แปIนดี
62072003970 นายดุสิต เขน�วม
62072003971 นางสาวคฑากาญจน� หงิมสูงเนิน
62072003972 นางสาวปารณีย� วงศ�สุรศิลปN
62072003973 นางสาวชุติกาญจน� กาญจนจินดาพล
62072003974 นางสาวปาริฉัตร เจนชัด
62072003975 นางสาววัชรีวรรณ ศรีย่ีสุ�น
62072003976 นางสาวอรจิรา เจริญวงษ�
62072003977 นางสาวอุสรา อุปธรรม
62072003978 นางสาวมยุรา อยู�สบาย
62072003979 นายภาคภูมิ จิตท>วม
62072003980 นางสาวญาติกา ศรีทอน
62072003981 นายภัทร พงษ�พรต
62072003982 นางสาวจอมจุรีย� ชัยทอง
62072003983 นางสาวตะเพียนทอง ธงชัยการกิจ
62072003984 นางศิรินภา มหาราช
62072003985 นางสาวสุปรีญาธ� ภู�สาย
62072003986 นางสาวเพ็ญนภา สังสีแก>ว
62072003987 นายชาคริต ม�วงขาว
62072003988 นายโชคชัย อุดตา
62072003989 นายวรวุฒิ โพธ์ิทอง
62072003990 นางสาวณันท�ธิตา คนกลาง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072003991 นางสาวสิริรัตน� คุ�ยพ�วง
62072003992 นายชิษณุพงศ� มีปGญญา
62072003993 นางสาวกชมน อภัยภักดี
62072003994 นายปฏิภาณ อุทัย
62072003995 นายหัสฐพงศ� วงศ�ไชยา
62072003996 นางสาวภัทรา สิทธิวัง
62072003997 นางสาวกัญญาภัค ตันศรีวงษ�
62072003998 นางสาวโสภา เข>มขัน
62072003999 นายพุทธิพงษ� พูลสม
62072004000 นางพิณผกา เกษประสิทธ์ิ
62072004001 นายสรศักด์ิ มีกลิ่นหอม
62072004002 นางสาวปGณฑารีย� มีสี
62072004003 นายกฤษฎาพงษ� วันจันทร�
62072004004 นายนิธิทัช ทวีกิจ
62072004005 นายชัชชัย เจริญสุข
62072004006 นายโรจน�ชนะ ด�านลาเคน
62072004007 นางสาวปOWนทิพย� ยอดบุตรี
62072004008 นายวรพงศ� สงวนสิงห�
62072004009 นายอภิรักษ� ยอดสอน
62072004010 นางเยาวรักษ� กิตินันท�
62072004011 นางสาววลัยลักษณ� หลักฉ่ัว
62072004012 นางสาวทิพย�วรรณ นวลฟู
62072004013 นางสาวธัญพร อุตมา
62072004014 นางสาวแคทรียา จันทร�รอน
62072004015 นางสาวกิตติยา ภูสอน
62072004016 นายวัชรพงศ มากโม
62072004017 นายปGญญา ปOWนกระจาย
62072004018 นายเสวก ธรรมวัง
62072004019 นายจิรัฎฐ� สุวรรณพิมล
62072004020 นายชัยอนันต� ศรีบุศย�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004021 นางสาวจันทร�จิรา คําหอม
62072004022 นางสาวศศิวิมล เจิมจุ>ย
62072004023 นายกิตติธัช แก>วมณี
62072004024 นางสาววัชรี กอบธัญญกิจ
62072004025 นายสราวุธ กลิ่นจันทร�
62072004026 นางกิตติญา วงศ�แก>ว
62072004027 นายศิระเดช ศรีวิชัย
62072004028 นางสาวปGทมา หิงสุวรรณ
62072004029 นายกิตติชัย มูลดี
62072004030 นางสาวนุชจรี หอมสมบัติ
62072004031 นายณรงค�ชัย พงษ�ประไพ
62072004032 นางสาวสุธิดา มากรัตน�
62072004033 นายศุภณัฐ จันทร�ทอง
62072004034 นางสาวอัญชลี บุญธิ
62072004035 นายธนากร เก้ียวเพ็ง
62072004036 นางสาวอภิญญา อภิเดช
62072004037 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญศรี
62072004038 นายพิชญะ เขตขาม
62072004039 นางสาวสมฤดี เงินทุ�ง
62072004040 นางสาวรัตติกาล สีลา
62072004041 นางสาวชนานันท� เทียนปIอม
62072004042 นางสาวจารุวรรณ พันทุ
62072004043 นางสาวอัมพร คงสักบัน
62072004044 นางสาวกมลชนก มีแสงสิน
62072004045 นายธนพล ทีสา
62072004046 นางฐิติมา ปIองแก>ว
62072004047 นางสาวกาญจนา สร>อยเพชร
62072004048 นายจตุรวิทย� ชาญนารถ
62072004049 นางนันทกา สุยาโน
62072004050 นายอนาวิล รักษ�ทอง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004051 นางสาวนวลจันทร� จิตประเสริฐ
62072004052 นางสาวแดนไทย น>อยนวล
62072004053 นายวัชระ ขันชาทะ
62072004054 นางสาวตรีประไพ ยะปะนัน
62072004055 นางนิตยา จันทวังโส
62072004056 นายณัฐวุฒิ ศรีละออ
62072004057 นางสาวภัสราภรณ� สุขจ�าง
62072004058 นางสาวอภิญญา เข่ือนทิพย�
62072004059 นายพชรพล นุสพงษ�
62072004060 นางศราวดี เชื้อชีลอง
62072004061 นางสาววรรณวิไล ศรีสุข
62072004062 นายริดชาร�ด เฮลเมอร�ท
62072004063 นางสาวมณีรัตน� ทองแดง
62072004064 นายวีรพงษ� จันทร�จินดา
62072004065 นางสาวพัชรินทร� สว�างพร>อม
62072004066 นางสาวกันยารัตน� ชูไว
62072004067 นายปกรณ� บัวขม
62072004068 นายพีรพัฒน� ไก�แก>ว
62072004069 นางสาวสุวรรณา กลิ่นหอม
62072004070 นางสาวธิดารัตน� อยู�อินทร�
62072004071 นางสาวจิรณา คงอินทร�
62072004072 นายศิลา ซ่ือแท>
62072004073 นายอุทัย ผึ้งเบ>า
62072004074 ว�าที่ร>อยตรีหญิงจารุวรรณ วรรณสมพร
62072004075 นายมณฑลวัฒน� ตรีสงฆ�
62072004076 นายชัยณรงค� ใสแจ�ม
62072004077 นางสาวชนิตา บัวสําลี
62072004078 นายอนุชา จันคํา
62072004079 นายศรายุธ ลาวิชัย
62072004080 นางสาววริศรา นาเทพ

หน>า 136 จาก 172            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                          ช่ือ - นามสกุล
62072004081 นางสาวสมฤทัย เอมสวัสด์ิ
62072004082 นายปรินทร สุวรรณมณี
62072004083 นางสาวนภนิษา เผ�าถนอม
62072004084 นางสาวเวรุกา อุตมะ
62072004085 นางสาวบุศราคํา ปIอมมณี
62072004086 นางสาวกรองแก>ว กูลพรม
62072004087 นางสาวปริศนา แจ�มบาล
62072004088 นางสาวสุพัตรา ม่ันเมือง
62072004089 นางสาวนิตยา อยู�เลิศลบ
62072004090 นางสาวเกสรา บุญทวี
62072004091 นางสาวกมลรัตน� จันทรส
62072004092 นายเพชรพิชา รักษาบุญ
62072004093 นายประกาศิต เชื้อโท
62072004094 นางสาววริศรา เครือปGญญา
62072004095 นางสาวดวงทิพย� ปากวิเศษ
62072004096 นายวัชระ สายสอด
62072004097 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยถา
62072004098 นายสุกิจ ชมภู�
62072004099 นางสาวเรวดี อินทา
62072004100 นางสาวธวัลรัตน� ต�ายชาวนา
62072004101 นางสาวสุปราณี บําเทิง
62072004102 นางสาวธิติมา โม>พวง
62072004103 นายสุทธิรักษ� พ่ึงสมบัติ
62072004104 นางสาวรัชนก เพชรสะแก
62072004105 นางสาวยุวดี อรุณวิเชียร
62072004106 นางสาวอนัญญา สุปGน
62072004107 นางวิลาวัลย� คําแสน
62072004108 นายธีรภัทร กิติคํา
62072004109 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองสุกใส
62072004110 นางสาวสุพิชชา มงคลแก�นทราย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004111 นางสาวกัญญาณัฐ มณีเนียม
62072004112 นางสาวหทัยชนก เบ>าม่ัน
62072004113 นางสาวสุพรรษา ชุ�มมะโน
62072004114 นายกษิด์ิเดช อุ�นกาศ
62072004115 นายกฤษกร หนูดอนทราย
62072004116 สิบเอกวรโชติ ทัพกระจ�าง
62072004117 นางสาวอมรรัตน� เรืองมนต�
62072004118 นางสาวเพ็ญนภา น>อยฉาย
62072004119 นายวิษณุกร อรนันต�
62072004120 นายอรรถพล สุวรรณคํา
62072004121 นางสาวสุตานันท� แซ�ผู�
62072004122 นางมุกดา ร�มเย็น
62072004123 นางสาวสุภิญญา พระเจริญ
62072004124 นายธงชัย เกิดแย>ม
62072004125 นางสาวสุนิสา พุกวงษ�
62072004126 นายณฐกฤษณ� ดําเหน็ดพันธ�
62072004127 นายอลงกรณ� อิฐสุวรรณากุล
62072004128 นางสาวทิพย�สุดา คําแสน
62072004129 นางสาวพรสุดา บุตรสะสม
62072004130 นายวิทูรย� โฉมยา
62072004131 นางสาวดารารัตน� แช�มชื่น
62072004132 นายไชยวัฒน� มติวิวัฒน�
62072004133 นายณรงฤทธ์ิ ศาสตรา
62072004134 นางสาวแพรวนภา แอ�งบัวใหญ�
62072004135 นายรณชัย กล่ําเอม
62072004136 นางสาวสกุลรัตน� สักกุ
62072004137 นางสาวไอลดา อินทร�แสง
62072004138 นางสาววิกานดา เทพนิมิตร
62072004139 นางสาวมยุรฉัตร ยากองโค
62072004140 นางสาวอารีรัตน� แก>วบุญปGน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004141 นางสาวสุพัตรา เครื่องต>น
62072004142 นางสาวจิราวรรณ เกษสี
62072004143 นางสาวปวีณ�นุช เข่ียคุ>ย
62072004144 นางสาวสุทธิดา จันทร�เทศ
62072004145 นายศุภชัย ช�วยบ>าน
62072004146 นางสาวเพ็ญลักษณ� พุฒตรง
62072004147 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรภู�
62072004148 นายธงชัย ลาวะปานา
62072004149 นางสาวปวีณา รอดพิทักษ�
62072004150 นายนที นามวงค�
62072004151 นายอําพล กองธิราช
62072004152 นางสาวดวงกมล สีดานุช
62072004153 นายไพวัลย� สาทเทศ
62072004154 นายต�อพล นาคํา
62072004155 นางสาวไพลิน แจ>งโม>
62072004156 นางสาวณัฐริกา เสมอคํา
62072004157 นางสาวปวีณ�นุช จันทร�กลาง
62072004158 นางสาวดวงหทัย ปOงยศ
62072004159 นางณัฐธิดา ขวัญติง
62072004160 นางสาวรฒิตา แปIนเมือง
62072004161 นายณัฐวัฒน� มณีจักร�
62072004162 นางสาวนวพร สุขพญา
62072004163 นายอาณัตชัย รอสมิง
62072004164 นายอดิลักษณ� นวลสิงหะ
62072004165 นางสาวศิริพร ทิพยะ
62072004166 นางสาวศิรินทรา ก>อนเพชร�
62072004167 นายศิริพงษ� นุชรุ�งเรือง
62072004168 นางสาวศิรินภา พาลี
62072004169 นางสาวภัทราพร เถ่ือนเทียม
62072004170 นายอนุสรณ� อิ่นคํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004171 นายชนะวงศ� แปIนน>อย
62072004172 นายปลาบปลื้ม หล>าเป[ง
62072004173 นางสาวปภานิจ ม�วงอ่ํา
62072004174 นางสาวจิรายุ ม่ันชาวนา
62072004175 นางสาวอุษณีย� ม่ันคง
62072004176 นางสาวจุฑามาศ พุ�มไพจิตร
62072004177 นางสาวพัชราภา วงษ�อุปรี
62072004178 นายทรงพล ปGนชัย
62072004179 นางสาววชิราภรณ� เจริญสุข
62072004180 นางสาวสุณิชา โชติ
62072004181 นางสาวสุพรรณิกา เครือจุ�น
62072004182 นางสาวอาริสา คณะเลขา
62072004183 นายศรัณยู ถ่ินหลวง
62072004184 นางสาวจารุนันท� กองแก>ว
62072004185 นายชโยดม คนแข็ง
62072004186 นางสาวณัฐมล สุเสนา
62072004187 นางสาวเบญจวรรณ อินโท
62072004188 นางสาวชุติกานต� อุทัยวรรณ�
62072004189 นายวีรพงศ� เพชรพ�วง
62072004190 นายชวลิต ตุ�นมณี
62072004191 นายกิตติชัย วชีระสูตร
62072004192 นางสาวเบญจวรรณ เข็มวง
62072004193 นายพียะพงษ� ผ�องอ�วย
62072004194 นางสาวพัชรพร เพชรชื่น
62072004195 นายสันติภาพ ศีลพร
62072004196 นางสาวสุนารี คล>ายยา
62072004197 นางสาวสายธาร จันทร�ศรี
62072004198 นายอภิสิทธ์ิ ทองสงฆ�
62072004199 นางสาวจรรยา อ�อนศรี
62072004200 นายพงศ�ธร ขุนแอะ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004201 นายคีตภัทร มธุรส
62072004202 นางสาวรุ�งเจริญ บางวัน
62072004203 นายวัชระ บัวเข็ม
62072004204 นายธนพนธ� หนูรักษ�
62072004205 นายประชา ยอดสิงห�
62072004206 นางสาวภัทรา สุวรรณโฉม
62072004207 นายวชรพงษ� บุญช�วย
62072004208 นางสาววรรณนิสา ดีทวี
62072004209 นางสาวทาริกา บุญสระนะ
62072004210 นายพงศ�ธร กันล>อม
62072004211 นางสาวสมลักษณ� ศรีบัว
62072004212 นางสาวฐิรกานดา บุญแปลง
62072004213 นางสาวณัฐกมุท ปOWนมณี
62072004214 นางสาวเกษร พิมพ�พระ
62072004215 นางสาวสุนัฐพร สุขขวัญ
62072004216 นายสิทธิโชค สิงห�วงค�
62072004217 นางสาวเมษา บุญมาก
62072004218 นางสาวณัฐณิชา นุชัย
62072004219 นางสาวสไบแพร ดอนปGน
62072004220 นายนิรัติศัย เฟ\Wองอิ่ม
62072004221 นางสาวกุลรัตน� ต�ายคง
62072004222 นายภายัพ เขียวหวาน
62072004223 นางสาวจันทนา คําผัด
62072004224 นางสาวน้ําค>าง หล>าปวน
62072004225 นางสาวนงลักษณ� ขันแหลม
62072004226 นายก>องฟIา คุ>มม�วง
62072004227 นางสาวอุษณีย� เจริญสิทธ์ิ
62072004228 นางสาวจิราภรณ� แดงด>วง
62072004229 นายฐกฤต เทียนสันจร
62072004230 นางสาวสายทิพย� อุตกันทา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004231 นางสาวธารารัตน� ปTาต้ิว
62072004232 นางสาวณัฐพร โกสิงห�
62072004233 นายทรงภพ ศรีแก>ว
62072004234 นางสาวสมฤดี จันกุ>ง
62072004235 นางสาวปOยนุช อินทศักด์ิ
62072004236 นางสาวมนัสนันท� แจ�มมาลีรัตนา
62072004237 นายจิตรกร จ>อยกลิ่น
62072004238 นายธีระศักด์ิ สนองคุณ
62072004239 นายมานพ เนื้อไม>
62072004240 นางสาวรัตนา โทนสังข�อินทร�
62072004241 นางสาวกาญจนา ทองทิน
62072004242 นางสาวรัชนีกร จอมสังข�
62072004243 นายปฏิวัฒน� ชิวหากาญจน�
62072004244 นางสาววราภรณ� งามประเสริฐ
62072004245 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิดง
62072004246 นายจารุตม� คําธงชัย
62072004247 นางสาวประภัสรา ทองกู�
62072004248 นางสาวปGญญาพร สุขโกสา
62072004249 นางสาวพัชรินทร� แนบเนียน
62072004250 นางสาวสุกัญญา เหล�าเสนา
62072004251 นางสาวขนิษฐา จําเรียง
62072004252 นางสาววริศา ปาละนันท�
62072004253 นางสาวนัฐธิกา แก>วดํา
62072004254 นางสาววาธิณี เชื้อตุ>ย
62072004255 นายศราวุฒิ เทพสถล
62072004256 นายพศวัต พ่ึงสนิท
62072004257 นางสาววราภรณ� วงศ�ชัย
62072004258 นายปฏิภาณ หาญยุทธ
62072004259 นางสาวอัจฉรา น>อยวรรณะ
62072004260 นางสาวบุญสิตา เย็นประเสริฐ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004261 นางสาวชุติกาญจน� เอกกัณหา
62072004262 นางสาวสุกัญญา รุ�งรัตน�
62072004263 นายอรรถชัย ทองพานเหล็ก
62072004264 นายจิรายุ กาญจนรางกูร
62072004265 นายสิตานัน ประเสริฐ
62072004266 นางสาวพัชราภรณ� บุตรวงค�
62072004267 นางสาวณัฐกานต� ปGนตา
62072004268 นายวีระยุทธ สารถ>อย
62072004269 นางสาวอุษา สีสังข�
62072004270 นางสาวพัชรวรรณ สุขบุญ
62072004271 ว�าที่รตเจตพล ตรีสอน
62072004272 นายรณกร น>อยต>อย
62072004273 นางสาวทัดดาว ศาสตร�ทอง
62072004274 นายอนุรักษ� ปGWนเที่ยง
62072004275 นางสาวพรสุภา อัครผล
62072004276 นางสาวสุภาพร ทะกอง
62072004277 นายศุภกร เกตุสํารี
62072004278 นายณัฐกิตต์ิ เตชะพี
62072004279 นางสาวนิภาธร คํามา
62072004280 นายธงชัย ล>านเชียง
62072004281 นายสุนทร แสงกระจ�างกล>า
62072004282 นางสาวกัญญารัตน� การินวงศ�
62072004283 นายจักรกฤษณ� สีดามา
62072004284 นางสาวปรียาภรณ� พรมคํา
62072004285 นางสาวสุภาภรณ� บัวทอง
62072004286 นางสาวมณีรัตน� นาคสวน
62072004287 นางสาวจิราพร พะคะพิกุล
62072004288 นางสาวพิชชาภา เกิดผล
62072004289 นางสาวกมลลักษณ� สงวนดิษฐ
62072004290 นายธีรพงศ� ตระบุตร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004291 นางสาววรุณยุพา พุ�มนิล
62072004292 นายธนกิจ มาที
62072004293 นางสาวทิพย�มาศ แนวทัส
62072004294 นายอรรถชัย นิ่มนวล
62072004295 นายคามิน จิตรกรมาลี
62072004296 นายบัณฑิต โฉมแดง
62072004297 นายโชคชัย คําสลึง
62072004298 นางสาวสโรชา คําสุวรรณ
62072004299 นายสุรักษ� คุ>มเฟ\Wอง
62072004300 นายพันธกานต� ทรัพย�เสือ
62072004301 นางสาวสุภาวดี สานะ
62072004302 นางสาววรานันท� กาวิชา
62072004303 นายอัศวิน รินทร�แก>ว
62072004304 นายศุภกฤษณ� บุญคง
62072004305 นางสาวณัฐธิดา ฤทธิเสน
62072004306 นางสาวพวงเพชร ถาวร
62072004307 นางสาวณิชกานต� หม่ืนสีเขียว
62072004308 นางสาวเมษิณี ใจงาม
62072004309 นางสาวภรภัทร สุวรรณรักษ�
62072004310 นางสาววิจิตรา สวัสด์ิปรีชา
62072004311 นางสาวรัตนา เทศประสิทธ์ิ
62072004312 นางอุไรวรรณ ธรรมจารี
62072004313 นายสิขรินทร� แจ>งเปCWยม
62072004314 นายธีรวัฒน� ท>าวโยธา
62072004315 นางสาวพัชราภรณ� ถาวรรักษ�มงคล
62072004316 นางสาวนรีรัตน� จันที
62072004317 นางสาวอรทัย ใจเย็น
62072004318 นายไพรัตน� ชูช�วย
62072004319 นายฉัตรเกล>า แก>วแกมเสือ
62072004320 นางสาวธัญสินี จันทร�ดี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004321 นายปรเมษฐ� ฟุTมเฟ\อย
62072004322 นายพชร เงินอินตLะ
62072004323 นายณัฐวุฒิ นพศิริ
62072004324 นางสาวศิริกัญญา ชัยเวียง
62072004325 นางสาวศิรภัสสร คําภิระวงศ�
62072004326 นางสาวณัฐกฤตา มหาวัฒน�
62072004327 นายนพพร แก>วพันธุ�
62072004328 นางสาววันทนีย� ณ น�าน
62072004329 นางสาวสิริภัทรา ขลัง
62072004330 นางสาวจีรวรรณ เข่ือนแก>ว
62072004331 นายณัฐกิตต์ิ โลมากุล
62072004332 นางสาวพัชรินทร� สุขแจ>ง
62072004333 นายวสุรัตน� จรุ�งแก>ว
62072004334 นางสาวศิรินันท� ขันยศ
62072004335 นางสาวจันทิมา พรมน>อย
62072004336 นางสาวศิริลักษณ� ทองทา
62072004337 นางสาวประภาภรณ� กลายสุข
62072004338 นางสาววันวิสาข� ขันยศ
62072004339 นางสาวกาญจนา ราชประดิษฐ
62072004340 นายพงศ�สิริ ปGญนะราศรี
62072004341 นายไกรวุฒิ ผ>ายผา
62072004342 นางสาวธัญวรัตม� สุขสว�าง
62072004343 นางสาวศิริลักษณ� ย่ีสุ�นแก>ว
62072004344 นายวิริทธ์ิพล พิมเสน
62072004345 นายธนาวุฒิ ทาขัด
62072004346 นายคมกฤษ� ปGญโญปIอ
62072004347 นางจินตนา ขอนทอง
62072004348 นางสาวเมธาวี กันทาวงค�
62072004349 นางสาววิลาวัณย� ช�วยพรม
62072004350 นายนพรัตน� จันที
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004351 นางสาวชฎาภรณ� ชัยออ
62072004352 นายอภิรักษ� วัตถาภรณ�ศิริ
62072004353 นางสาวธนารีย� สุธาพจน�
62072004354 นายณัฐภูมิ เข็มขาว
62072004355 นางสาวยุพาวรรณ แก>วสว�าง
62072004356 ว�าที่ร>อยตรีหญิงศศิวิมล อินทรเมรี
62072004357 นางสาวมยุรี หรนพ
62072004358 นางสาวเพ็ญโฉม ทุมทา
62072004359 นางสาวรัตนา มะณีย�
62072004360 นายตะวัน ดอนเมือง
62072004361 นายชาตรี พิมสาร
62072004362 นางสาวสายใจ พุ�มสลิด
62072004363 นางสาวรุ�งติยาภรณ� ทองกล่ํา
62072004364 นายสุรเชษฐ� ศิระศุภนิมิต
62072004365 นางสาวสิริวิมล โสสุด
62072004366 นายธนากร ทะลายา
62072004367 นายวีรยุทธ รอดโพธ์ิทอง
62072004368 นายคเน อัฐฐิ
62072004369 นายวราวุฒิ ปOกเกษม
62072004370 นางสาวอารยา คะณาวรรณ
62072004371 นายจีรวุฒิ ศิริวัฒนากุล
62072004372 นางสาวกุลธิดา แผนสุพรรณ�
62072004373 นายลิขิต พิมพ�คต
62072004374 นายชนาธิป เรืองวงษ�งาม
62072004375 นางปทิตตา แก>วเหล�ายูง
62072004376 นายชินดนัย วุฒิ
62072004377 นางสาวขวัญ พุทธิมา
62072004378 นายธนพล ส�งเสริม
62072004379 นางสาวอรณิช มูลย�อง
62072004380 นายปOยะพงษ� เขียวดี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004381 นางสาวฤทัย ฤทธ์ิพระคุณ
62072004382 นายพีรพัฒน� แสนเมฆ
62072004383 นายจรินทร� ดีงาม
62072004384 นางสาวรัตนาภรณ� ฟุกฟGก
62072004385 นายพิภพ โคนทรงแสน
62072004386 นางสาวกฤติยา อุ�ยตระกูล
62072004387 นางสาวธัญญพร โตบุญมา
62072004388 นางสาวสุรีรัตน� บุญช�วย
62072004389 นายจิรายุส อุปนันไชย
62072004390 นางสาววลัยภรณ� ทนันไชย
62072004391 นางสาวสุนิษา มากเหลือ
62072004392 นางสาวรัฎติกาล เหมือนมี
62072004393 นางสาวกชกร สิงหนาท
62072004394 นายอานัติชัย ผันมา
62072004395 นางสาวธมลวรรณ จันทะคุณ
62072004396 นางสาวภูริษญา เกษบุญเรือง
62072004397 นางสาวซารียา ตะทวี
62072004398 นายทรัพย�สถิต มงคลชู
62072004399 นายทรงยศ คําจันทร�
62072004400 นางสาวณัฐกานต� พรมวังขวา
62072004401 นางสาวศิวาพร ไชยธิ
62072004402 นายพิพัฒน� ชื่นอยู�
62072004403 นางสาวอารีย� รงค�ทอง
62072004404 นางสาวหทัยรัตน� สิงห�หล
62072004405 นายศรัญYู นุชพ�วง
62072004406 นายพิชัย นุ�มนิ่ม
62072004407 ว�าที่ร>อยตรีขจรทศพล ภาคสาร
62072004408 นายสุริยา ซาวคําเขต
62072004409 นายธนกฤต พรหมเทพ
62072004410 นายวิมาน เสือเฒ�า
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004411 นายอนุวัฒน� ศรีหาอินทร�
62072004412 นางสาวชุติกาญจน� หงษ�เจ็ด
62072004413 นางสาวฉัตรวารี ตรีเนตร
62072004414 นายจิระวัฒน� หมีทอง
62072004415 นายอภิสิทธ์ิ นาคประเสริฐ
62072004416 นางสาวจินตนา เพ็ญวิจิตร
62072004417 นายจรินทร� โกมาลย�
62072004418 นางสาวศิริกุล วงศ�กDองแก>ว
62072004419 นางสาวปาณิสรา เรืองแจ�ม
62072004420 นางสาวปรียาพร สร>อยเพ็ช
62072004421 นางสุนัชฌา ชาวบ>านกร�าง
62072004422 นายสมชาติ จําเนียร
62072004423 นางสาวรัตน�วลัญช�ยา แหลมหลัก
62072004424 นางสาววภาพร วงศ�หนังสือ
62072004425 นางสาวกัญญ�วราพร งามนัก
62072004426 นายวุฒิชัย อุไรวรรณ
62072004427 นางสาวอลิตตา แผ�นทอง
62072004428 นางสาวกรกฏ มีศิลปN
62072004429 นางสาวมนปรียา กาทอง
62072004430 นางสาวณัฏฐริณีย� เดชกูล
62072004431 นายบพิตร โพธ์ิจันดี
62072004432 นางสาวอนุศรา อ�อนใจ
62072004433 นายเจษฎากร อินทร�ย้ิม
62072004434 นางสาวทัศนีย�ญา กาสุวรรณ
62072004435 นายอัครพล พรมแตง
62072004436 นางสาวชลธิชา อุกอาจ
62072004437 นางสาวธนิตรา เพ็งถา
62072004438 นางสาวเจนจิรา บรรดา
62072004439 นายอาณัฐพงษ� ติยะศรี
62072004440 นางสาวนริศรา บุญมีจ>อย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004441 นายสรวิศ เขียวสีทอง
62072004442 นายธนภัทร ท>าวขว>าง
62072004443 นายสิทธิโชค เบ>าคํา
62072004444 นางสาวธนาภรณ� มากพิน
62072004445 นายพิทักษ� อ�อนทอง
62072004446 นายวรกิตต์ิ รูปดี
62072004447 นายเอกพล ปะสันใจ
62072004448 นางสาวอรพรรณ ถมเถ่ือน
62072004449 นายศรัญYู จันทร�ตLะ
62072004450 นางสาวนพเก>า ขมิน
62072004451 นายสกลวุฒิ ศรีทอน
62072004452 นายเรวัตร ราชอ�อนศรี
62072004453 นายจาตุรงค� อินฟู
62072004454 นางสาวธนวัน โม�งประณิตร�
62072004455 นางสาววาสนา ขวัญอ�อน
62072004456 นางสาวณัฎฐ� กล>ากสิกิจ
62072004457 นางสาวกัลยาณี รังผึ้ง
62072004458 นายประทีป ปOWนสกุล
62072004459 นายชิตดนัย ไชยมงคล
62072004460 นางสาววราภรณ� ภักดี
62072004461 นายวิทยา สุ�มแก>ว
62072004462 นางสาวณัฐมล จันทนจินดา
62072004463 นางสาววันเพ็ญ บุญอินเขียว
62072004464 นางสาวศิริวรรณ น>อยโต
62072004465 นางสาวพัชรี เสียงประเสริฐ
62072004466 นายกฤษฎา นิยมสืบ
62072004467 นายศิวัฒน� ก>อนคํา
62072004468 นายนพณัฐ สมัครกสิกิจ
62072004469 นางสาวอินทิรา น>อยห>อง
62072004470 นางสาวนภาพร กัลพฤกษ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004471 นางอรพรรณ ชูแดง
62072004472 นางสาวเพชรลดา ศรีดงพลับ
62072004473 นางสาวกัลยา บาระเมศ
62072004474 นางสาวนุชจลี บุญเฟ\Wอง
62072004475 นางสาวทิวา สิงห�คูณ
62072004476 นายสันติ เมืองชื่น
62072004477 นายสยาม ธรรมจารี
62072004478 นายปริญญา แย>มกลัด
62072004479 นายภานุชิต ย้ิมย�อง
62072004480 นางสาวอัจฉรา เปCยงงาม
62072004481 นางสาวธารทิพย� บัวต๊ิบ
62072004482 นางสาวพรพิมล ทับประดิษฐ�
62072004483 นายอัษฏาวุธ แก>วย>อย
62072004484 นายภัทรนันท� นิลคง
62072004485 นายอภิเดช ทองขัน
62072004486 นายจักรพงศ� หมีดํา
62072004487 นางสาวพิมพ�วิมล เชื้อชมภู
62072004488 นางสาวรัชนีกร สิงห�โต
62072004489 นางสาวนพรัตน� ใจยารินทร�
62072004490 นางสาวพรนิมิตร บัวเกตุ
62072004491 นางสาวภัสวรรณ มาลัยวงศ�
62072004492 นางสาวเกษวาริน เจริญสุข
62072004493 นางจุไรวรรณ จุวรรณ
62072004494 นายสมภพ แนบเนียน
62072004495 นางสาวอรวรรณ ทับเอี่ยม
62072004496 นางสาวจิรัฐิติกาล ศรีโสภา
62072004497 นายสุขสันต� เหลาอ�อน
62072004498 นางสาวกรกมล ลอยกลาง
62072004499 นายธีรยุทธ เงินทอง
62072004500 นายนิรันดร� ศรีนาม
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004501 นายประจักษ� คําแก>ว
62072004502 นางสาวอรณี เวียงโอสถ
62072004503 นายเอกพันธุ� เมฆสันต�
62072004504 นางสาวนิศากร หม่ืนแปง
62072004505 นางสาวรัตนภรณ� ม�วงทอง
62072004506 นายกฤศณัฏฐ� อบเชย
62072004507 นางสาวศรัลชนา พงศ�วิกรมวัฒน�
62072004508 นายวรากร รักเส็ง
62072004509 นายภัทรพล เอี่ยมเจริญ
62072004510 นางสาวสุดารัตน� ทิมทอง
62072004511 นางสาวจันทร�เพ็ญ เครือใย
62072004512 นางสาวณัฐฐินี สุขประเสริฐ
62072004513 นางสาวเสาวนีย� ยอดถา
62072004514 นางสาวธิติกานต� ไชยปุก
62072004515 นายบุญอนันต� ทุ�งโพธ์ิตระกูล
62072004516 นางสาวกันต�กนิษฐ� วงศ�สุวรรณ�
62072004517 นางสาวสุปราณี สิงหะคเชนทร�
62072004518 นายตันติกร เลื่อยสาด
62072004519 นางสาวขวัญฤดี แสงอรุณ
62072004520 นางสาวถิรนันท� มีอินทร�
62072004521 นายเอกพันธ� บุญมาดํา
62072004522 นางสาวสุพัตรา ใจแสน
62072004523 นางสาวเภาวนา แหงบุญ
62072004524 นายณัฐพล กันทวงค�
62072004525 นางสาววิสาข� จันสายทอง
62072004526 นางสาวบุญญรัตน� ลอยสายออ
62072004527 นายณรงค�วรรธน� ศรีสุวรรณ
62072004528 นางสาวชฎาภรณ� ขัดนันตา
62072004529 นางสาวศิริรัตน� บุญรุฬ
62072004530 นายอัศเรนทร� บัวระภา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004531 นางสาวศศิประภา เขาขํา
62072004532 นางสาวโสภิต ชุ�มคํา
62072004533 นางสาววริษฐา ธีปะนะ
62072004534 นางสาวกาญจนา น้ําใจม่ัน
62072004535 นางสาวกุศลิน พรมหม่ืน
62072004536 นางสาววริศรา สําอางค�อินทร�
62072004537 นางสาวกัญญาภัค เพ็งผึ้ง
62072004538 นางสาววีรนุช พงษ�พานิช
62072004539 นายรัฐศาสตร� ณ ลําปาง
62072004540 นายเนติพงษ� นวลทา
62072004541 นางสาวสิริพัชร แก>วจินดา
62072004542 นายธัชเฉลิม ปุยฝIาย
62072004543 นางสาวปวีณา ฉวีจันทร�
62072004544 นางสาวอัญชลี ลักษณะพรมราช
62072004545 นางสาวปุญญิสา วิทูล
62072004546 นางสาวณัฐวรา ผ�องศรี
62072004547 นางสาวนภาพร ภู�ฤทธ์ิ
62072004548 นางนันทนา วุฒินันท�
62072004549 นางสาวณัฐมล มีฐานะ
62072004550 นางสาวสุอนันท� ช>างทอง
62072004551 นางสาวสุนิสา ขวัญจริง
62072004552 นางสาวศิราพรรณ งามบ>าน
62072004553 ว�าที่ ร.ต.อานนท� ฉิมเสือ
62072004554 นางสาวพิมพ�ทอง มาซิว
62072004555 นางสุธินันต� แสงสว�าง
62072004556 นางสาวอําพา จิตรตรง
62072004557 นายอนุวัฒน� ม่ิงเมือง
62072004558 นางสาวกัญญาวีร� นาคอิ่ม
62072004559 นายภูริเดช เรืองสงคราม
62072004560 นายจักรพันธ� ทัดแพ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004561 นางสาวปนัดดา เครือเอม
62072004562 นางสาวภัทราภรณ� ต�วนชะเอม
62072004563 นายพรเทพ แก>วตา
62072004564 นายยุทธพงษ� เรืองโภคา
62072004565 นายทศพล แสงอรุณ
62072004566 นางสาวสุดารัตน� พิมทอง
62072004567 นางสาวชุติมา ภูมรัน
62072004568 นางสาวกฤตยา อินทร�ตา
62072004569 นายจอมยุทธ เอี่ยมสงคราม
62072004570 นายธีรพจน� ศรีอิ่นแก>ว
62072004571 นางสาวเพ็ญพรรณ จันตา
62072004572 นายอนุภาพ เกลียวทอง
62072004573 นางสาววรรณิกา แก>วกDองมา
62072004574 นายขวัญชัย อินทร�นวม
62072004575 นายสุรวุฒิ ยศหนัก
62072004576 นางสาวชนิกานต� ใจจันทร�
62072004577 นางสาวภิรมณ�ญา รัฐถาวร
62072004578 นางสาวนงนภัส เลาเหล็ก
62072004579 นายพงษ�ศักด์ิ สั่งสอน
62072004580 นางสาวปOยนุช ศรีใส
62072004581 นายธนาพร ม�วงมี
62072004582 นางสาวกัญญ�วรา พัดจันทร�หอม
62072004583 นายภานุวัฒน� เกตุนุช
62072004584 นายวรวิช วัฒนมณีกุล
62072004585 นายจักรกริช ปGญญาประสิทธ์ิ
62072004586 นางสาวสุนันทินี ใจดี
62072004587 นางสาวธันยาพร แก>วตะคุ
62072004588 นางจีรนัฎ อําไพ
62072004589 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะไทย
62072004590 นายอรรถพล พลขันธ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004591 นางสาวจิราภา คตเย็น
62072004592 นางสาวอรยา ตาทา
62072004593 นางสาวเสาวนีย� เกตุสันเทียะ
62072004594 นางวิภาดา จันทร�แก>ว
62072004595 นางสาวรุ�งรภัทร สังข�พะบุโชติ
62072004596 นางสาวจุฑามาศ ดวงดัน
62072004597 นางสาวสุพัตรา มะโหธร
62072004598 นางสาวกนกพร โคกทับทิม
62072004599 นางสาวฉัตรนภา โพธ์ิทอง
62072004600 นางสาวศิริวรรณ โกยทอง
62072004601 นางสาวอภิสรา นาคแทน
62072004602 นางสาวมัลลิกา ปวนเอ>ย
62072004603 นายทศพร ม่ังคํา
62072004604 นายโชคชัย แม>นชัยภูมิ
62072004605 นางสาวสุกัญญา บุญกาวิน
62072004606 นางสาวนฤมล อินทรา
62072004607 นางสาวอมินตรา แซ�เตียว
62072004608 นางสาวสร>อยใจ สังเงิน
62072004609 นางสาวณัตธิณี พรหมจินดา
62072004610 นางสาวลลิตา มณีจันทร�สุข
62072004611 นางประกายฝน เดือนเพ็ญ
62072004612 นายสิทธิกร โพธ์ิศรี
62072004613 นางสาวมาริสา ตุ�นจันทร�
62072004614 นางสาวกัญญาณัฐ คล>ายทอง
62072004615 นายเฉลิมวงศ� ศรีเงินพันธุ�
62072004616 นางสาวนรีรัตน� พ่ึงโพธ์ิทอง
62072004617 นางสาววลัยวรรณ อ�อนจันทร�
62072004618 นายศุภกิจ มหาวรรณ
62072004619 นายนฤเบศร� เข็มเพชร
62072004620 นายบุญญฤทธ์ิ โสมจะบก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004621 นายปGทมพล นาควิเศษ
62072004622 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญจันทร�
62072004623 นายธนพิทักษ� จักรเคลื่อน
62072004624 นายอัษฎาพร อินทร�ประเสริฐ
62072004625 นางสาวชัญญานุช วสยางกูร
62072004626 นายปฏิภาณ หริรักษ�
62072004627 นางสาวสิริณัฐ ดวงเสา
62072004628 นายกุลกวี สกุลดี
62072004629 นายณัฐพร ถาวรวงค�
62072004630 นายวิศรุต จุลพันธ�
62072004631 นางสาวดวงฤทัย ไหมแพง
62072004632 นายวัฒนากรณ� ศรศรีเกิด
62072004633 นางสาวนุรัตน�ดา สุคําแปง
62072004634 นายวิรัตน� อาบสุวรรณ�
62072004635 นายชัยรัชต�พงษ� ไชยวุฒิ
62072004636 นางสาวกนกวรรณ คําวิระ
62072004637 นางสาวดารวิชนี ณ น�าน
62072004638 นางมณิสร ศิริรักษ�
62072004639 นางสาวเกษมณี ตุ�นไหล
62072004640 นางสาวกัญฐณา ถ่ินสุข
62072004641 นางสาววรรณภา ชั้นวัฒนกุล
62072004642 นายไกรสรณ� สุขนวล
62072004643 นางสาวขนิษฐา แก>วกาหลง
62072004644 นางสาวธนาภา สีนาคม
62072004645 นางสาวชัชชญาพา คํารังษี
62072004646 นางสาวนพมาศ เพ็ชรสุวรรณ
62072004647 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�เกตุ
62072004648 นายประดิพัทธ� ชัยวาสี
62072004649 นายฐปนา ไชยนา
62072004650 นางสาวปริชญา กันทะทรง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004651 นายเกรียงไกร กลิ่นบุญ
62072004652 นางปาณิสรา กันใจ
62072004653 นายพงศธร ตาเวียน
62072004654 นางสาวศิริรักษ� อ่ําอุ�น
62072004655 นายอัชฌา อินจินดา
62072004656 นางสาวปOยนุช เชี่ยวชาญ
62072004657 นายจักรี จันทร�ต๊ิบ
62072004658 นายศิวรุตม� นาคเกษม
62072004659 นางสาวพัทธ�ธีรา แหยมโอLก
62072004660 นายภานุพงศ� หลวงโย
62072004661 นายอานนท� นวลดี
62072004662 นางสาวณัฐริกา หาญกาย
62072004663 นายธิติพงษ� จินดาปลูก
62072004664 นางสาวอรชุมา มณีศรี
62072004665 นางสาวกฤติยาภรณ� เมืองนาค
62072004666 นายนพรัตน� สีธิอินใจ
62072004667 นายชาตรี คําภักดี
62072004668 นางสาวมาริสา อ�อนดี
62072004669 นายธีระพงษ� กํ่าบุญ
62072004670 นายวีรฉัตร กลิ่นหอม
62072004671 นางสาวธัญญารัตน� ฟGกทอง
62072004672 นางสาวปวีณา กลิ่นหอม
62072004673 นายชิติพัทธ� อินทรพุก
62072004674 นายศตวรรษ เครือประสิทธ์ิ
62072004675 นางสาวลลนา สุขแจ�ม
62072004676 นางสาวสุธาภรณ� เฮืองบุญศรี
62072004677 นายณัฐธนวัฒน� คําบ�อทอง
62072004678 นางสาวธัญญาภรณ� จันทร�อินทร�
62072004679 นางสาววาสิณี เล็กประเสริฐ
62072004680 นายวราวุฒิ แกว�นเขตวิทย�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004681 นางสาวเยาวเรศ สายบัวต�อ
62072004682 นายวรพล คุณชื่น
62072004683 นางขวัญใจ ทองเนื้ออ�อน
62072004684 นางสาวมนต�วลี ศรีสิริพงศ�
62072004685 นางสาวสุณัฎฐิยา เสือดี
62072004686 นางพันธุดา ทรัพย�ทวี
62072004687 นายศุภณัฐ ภูทวี
62072004688 นางสาวเบญจมาศ เม�นขาว
62072004689 นางสาวปGจจารีย� ผ�องผิว
62072004690 นางสาวกาญจนา เตจา
62072004691 นางสาวอภิญญา ทาตุการ
62072004692 นางสาวเกตุน�สุดา เมืองใจ
62072004693 นายเกียรติศักด์ิ ขวัญเจริญ
62072004694 นายอิทธิกร โปทา
62072004695 นายชาญณรงค� ปอกคํา
62072004696 นางสาวสมหมาย เรืองนวล
62072004697 นางสาวพรพนา วังชัย
62072004698 นางสาวสุวิมล คงสัมมา
62072004699 นางสาวอัจฉรา นาคทอง
62072004700 นางสาวเสาวลักษณ� คําน>อย
62072004701 นางสาวธาริตา เจริญวัย
62072004702 นายนพเกล>า สุขเกษม
62072004703 นายสุรเชษฐ� โพธ์ิศรี
62072004704 นายฉัตรชัย แว�นแก>ว
62072004705 นางสาวสายพิณ บุญเหมือน
62072004706 นายปOติพงษ� ทองงามขํา
62072004707 นางสาวชุติกาญจน� อุLดจ๋ิว
62072004708 นายวาธี มีสุข
62072004709 นางสาวญาวินี มาทํามา
62072004710 นางสาวณัฐมล พันตรีแสง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004711 นางสาวณัฐธิดา สิงห�แก>ว
62072004712 นายคมสัน แดงรอด
62072004713 นางสาวณัฐธยาน� แก>ววงษ�
62072004714 นางสาววัสญา ฤกษ�สันทัด
62072004715 นายวศิน แสงฟIาเลื่อน
62072004716 นางสาวสุภาภรณ� โก�งพุก
62072004717 นางสาวนันท�นลิน วรกรรณ�
62072004718 นายอภิสิทธ์ิ เครือสอน
62072004719 นางสาวปGทมา นกด>วง
62072004720 นางสาวปรียาพร มีเอี่ยม
62072004721 นางสาวปวีณา ปฏิสนธ์ิ
62072004722 นางสาวภาคโยทัย บัวสด
62072004723 นายอดิศักด์ิ บุญทะแสง
62072004724 นายสยมภู อุปทอง
62072004725 นางสาวสุพรรษา เพชรนารายณ�
62072004726 นายนิกร แก>วเฝCย
62072004727 นางสาวศุทธินี รัตนสูตร
62072004728 นายรุจ ปริมาณ
62072004729 นางสาวปรารถนา ศรีบุญแปลง
62072004730 นายสามารถ ไวยาวัจกร
62072004731 นางสาวเกษรา สวนเศรษฐ
62072004732 นางสาวสมิตา โคตรชมภู
62072004733 นายกฤษชัย แสนหลวง
62072004734 นางสาวโสภาพรรณ ปุกธรรม
62072004735 นายวีระพล ปอสิงห�
62072004736 นางสาวกนกพร หลากจิตร
62072004737 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิแสง
62072004738 นางสาวชไมพร ธรรมธิ
62072004739 นางสาวรสสุคนธ� วีระศัย
62072004740 นางสาวนภาพร สุขปาน
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62072004741 นางสาวปOยภรณ� บ>านสระ
62072004742 นายเทวฤทธ์ิ กันทารักษ�
62072004743 นางสาวจิราวรรณ บุ>งทอง
62072004744 นายสาธิต หินอ�อน
62072004745 นายธีรศักด์ิ รักษาธูป
62072004746 นางสาวเกศิณี ทั่งคํา
62072004747 นางสาวจีระนัน นามเสาร�
62072004748 นายอานันต� สายมงคล
62072004749 นางสาวกัณฐิกา เสนาพิทักษ�
62072004750 นางสาวรจนา แก�นคํา
62072004751 นางสาวสุกัญญา สาระถี
62072004752 นายศุภสัณห� ปรางชาติ
62072004753 นายสมพล สอนนนฐี
62072004754 นายณัฐฐ�ฐนนท� ส�งโพธ์ิ
62072004755 นางสาวบุษกร เลิกสายเพ็ง
62072004756 นายสุขสันต� แก>วกลาง
62072004757 ว�าที่ร>อยตรีสถาพร ชาญเขตรธรรม
62072004758 นางสาวสกุณา ปGWนแก>ว
62072004759 นางสาวอินทิรา แจ�มดอน
62072004760 นายธีระพงษ� ใจเอื้อ
62072004761 นายอธิวัฒน� สังข�ทอง
62072004762 นางสาววรรณวิษา ทั่งอินทร�
62072004763 นายกฤษฎา บุญมายวง
62072004764 นายปOยะพงษ� กลั่นกลิ่น
62072004765 นายจตุรงค� อินทรสิงห�
62072004766 นายกรกช แปIนเพ็ชร
62072004767 นายชารี อุกอาจ
62072004768 นางสาววรรณภา ชวนชิต
62072004769 นายณัฐพงษ� น>อยต�วน
62072004770 นายลิขิต แก>วหงษ�
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62072004771 นางสาวสุริชา คงแสงทอง
62072004772 นายพงษ�ทัต แสนคํา
62072004773 นางสาวพรพรรณ พรมมาดี
62072004774 นายกิตติคุณ ดาวเรือง
62072004775 นางบุญฑิรา พร>าโต
62072004776 นายภัควัฒน� ศิริเกตุ
62072004777 นางสาวนลัทพร ฉิมณี
62072004778 นางสาวนิตยา ไวเกษตรกรณ�
62072004779 นางสาวศิรินภา ศรีอินทร�
62072004780 นายสรภาคย� สมโภชน�
62072004781 นางสาวสุดารัตน� ศรทิพย�
62072004782 นางสาวอัจฉราพรรณ คงจุ>ย
62072004783 นายพงศกร แสงมุกข�
62072004784 นายชัยนาถ ดวงต>น
62072004785 นายอนุชา รักษาวงค�
62072004786 นางสาวศศิธกานต� ขอบทอง
62072004787 นายศุภวัฒน� กล่ําศรี
62072004788 นางสาวสุธาสินี หมวกอินทร�
62072004789 นางสาวสุธิษา โสฬส
62072004790 นางสาวสว�างจิตร รอดมา
62072004791 นางสาวสมศรี เชียวเกตวิทย�
62072004792 นางสาวจิราภา อ�อนโยน
62072004793 นางสาวดวงใจ อินหันต�
62072004794 นายวัชรพงศ� กิติสาร
62072004795 นางนงค�นุช สดชื่น
62072004796 นางสาววิลาวัณย� พรมกลาง
62072004797 นายกฤตนันท� จันโทสถ
62072004798 นายสิทธิพร สันวิจิตร
62072004799 นายวีรภัทร อินเกิด
62072004800 นางสาวชนากานต� สมฤทธ์ิ
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62072004801 นายสุวินัย บวบทอง
62072004802 นางสาวภาวิณี เพ็ญฉาย
62072004803 นางสาวนิพาพร ชิดชม
62072004804 นางสาวรุ�งนภา แสงภู�
62072004805 นางสาวบัวแก>ว ปOWนทํา
62072004806 นางสาวนันทวัน ม่ันคง
62072004807 นายเกียรติรัตน� นิธิศผดุงเดช
62072004808 นางชุลีพร สอนทุ�ง
62072004809 นางสาวอารีรัตน� ศรีทัดแอ
62072004810 นายสุธี ฟGกทองอ�อน
62072004811 นางสาวอําภาภรณ� สุขเกษม
62072004812 นางสาวนริศรา ศุภสาร
62072004813 นายอานนท� จีนย>าย
62072004814 นางสาวเพ็ญนภา คัดชานันท�
62072004815 นางสาวกรองกราญจน� วงษ�เขียด
62072004816 นายทรงเดช อินตา
62072004817 นางนันทพร สายสุวรรณ
62072004818 นายธวัช กําเนิดเกิด
62072004819 นางสาวพัชรี คงธนประภา
62072004820 นายรังสิมันต� เทพมงคล
62072004821 นายศุภกร อุปนันท�
62072004822 นางสาวผณิตนิภา ปGญญาวงค�
62072004823 นางสาวบุษยา กาวิชัย
62072004824 นางสาวกานต�สุพิชญา กองทรง
62072004825 นางสาวอัญชลี รอดจันทร�
62072004826 นายสุธวัช พูลเหลือ
62072004827 นางสาวสุธิดา โคกอ�อน
62072004828 ว�าที่รตธีระยุทธ พรมมา
62072004829 นายณัฐพล เพ็ชรชุมพล
62072004830 นายกุลนรา ตระกูลเจริญพงศ�
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62072004831 นายวุฒิชัย สมปาน
62072004832 นางสาววราภรณ� มูลเมือง
62072004833 นางสาวนงค�ราม สุทธวงค�
62072004834 นางสาวหนึ่งฤทัย วิริยะ
62072004835 นางสาวขวัญฤทัย พรมจันทร�
62072004836 นางสาวอ>อยทิพย� ชมมะลิ
62072004837 นางสาวรัชนีกร ลอยเที่ยง
62072004838 นายวายุ ต�ายรอด
62072004839 นางสาวพิมพกานต� กันทะถ่ี
62072004840 นายสมชาย แก>วประสงค�
62072004841 นางสาวอัจฉราภรณ� ก่ิงแก>ว
62072004842 นายทวีเกียรติ ยองเป[ง
62072004843 นางสาวศิวพร จุลกะ
62072004844 นายศุภกร รีวงษ�
62072004845 นางสาวณัชชา เพชรนิล
62072004846 นายจักรพันธ� จันทร�มีเทศ
62072004847 นายชนกานต� พยงค�ศรี
62072004848 นางสาวชนิตา อุตสี
62072004849 นายรังสิวุธ ธรรมชื่น
62072004850 นายประพัฒน� จุลนิ่ม
62072004851 นางสาวศุจินันท� แก>วบุญเรือง
62072004852 นางสาวพรนิดา อุ�นมาก
62072004853 นายอดิศักด์ิ มากม่ิง
62072004854 นางสาวสุมณฑา อLอดดี
62072004855 นางสาวสุดาพร จันหม่ืน
62072004856 นางสาวณัฐนิชา ดีเมฆ
62072004857 นางสาวมณฑาทิพย� สีมาก
62072004858 นายสุเมธ เครือม�วง
62072004859 นายอรรถพงษ� สังข�ลักษณ�
62072004860 นางสาววัชชรัตน� สดศรี
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62072004861 นางสาวสุภัทรา เนียมหอม
62072004862 นางสาวดอล ปรารถนา
62072004863 นายณัฐสิทธ์ิ รักสุข
62072004864 นายรัชชา เซ็นนันท�
62072004865 นางสาวกนกวรรณ นึกถึง
62072004866 นางสาวลัดดาวัลย� คําสี
62072004867 นายภูวนาท หม>อกรอง
62072004868 นางสาวกชพร ตรงต�อกิจ
62072004869 นายกิตติพงศ� ศรีเรือน
62072004870 นายกิตติพงษ� เจตภัย
62072004871 นางสาวณัฏฐา อบอาย
62072004872 นางสาวสุดารัตน� ยอดคําปา
62072004873 นางสาวจีระวรรณ สง�าบุตร
62072004874 นางสาวอรสา อรชร
62072004875 นางสาวกุลธิดา แปIนแสง
62072004876 นายตันติกร สายนวน
62072004877 นายพรศักด์ิ ร�มเย็น
62072004878 นายอาทิตย� เมทาดุก
62072004879 นางสาวสุพัตรา บ>านเมือง
62072004880 นายจิตติ เพ็ชร�แย>ม
62072004881 นายธันยพงศ� แดงสีดา
62072004882 นางสาวกรกมล นิ่มแสง
62072004883 นางสาวนิภาพร คําเหลื่อม
62072004884 นางสาวชนัญธร มังโส
62072004885 นางสาวจิราพร พูลผล
62072004886 นายศิรภัทร ม่ันคง
62072004887 นายศุภวัฒน� นาครัตน�
62072004888 นางสาวกัลยาณี คงสันเทียะ
62072004889 นางสาวชฎาพร โนราช
62072004890 นางสาวจิตาภา มาแจ>ง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004891 นางสาวเกวลิน ใจแก>ว
62072004892 นางสาวยลธิดา ดวงแก>ว
62072004893 นางสาวกฤษณา เนียมจันทร�
62072004894 นางสาวรังศิญา คําแดง
62072004895 นายวิรัช ทองแดง
62072004896 นายศิริวัฒน� ส>มทอง
62072004897 นางสาวดวงนฤมล กลิ่นจันทร�
62072004898 นางสาวสุภารัตน� กันแย>ม
62072004899 นางสาวอุษา คุ>มแสง
62072004900 นางสาวปรีญาณัสข� ก>อนเพชร
62072004901 นายนําโชค ดอนจันดา
62072004902 นางสาวฑิฆัมพร เมลกุล
62072004903 นางสาวเกียรติสิริ น้ําทองดี
62072004904 นายวัชระ จีนหลักร>อย
62072004905 นายสพลวัต แตงทอง
62072004906 นายธนบดี จักรคํา
62072004907 นายฤทธิเกียรต์ิ สุขเมือง
62072004908 นางสาววัชรี บุญหวัง
62072004909 นางสาวธนภรณ� จิรานุรักษ�
62072004910 นางสาวน้ําฝน กลิ่นประทุม
62072004911 นางสาวอนัญญา ทองแพ
62072004912 นางสาวกิตติพิชญ� ใบจันทร�
62072004913 นายวรภพ ประสมทรัพย�
62072004914 นายจิรเมธ ขัดเกลา
62072004915 นายเจตพล อินนา
62072004916 นายพัฒนพงษ� พิจอมบุตร
62072004917 นายณัฐวุฒิ มหารัตน�
62072004918 นางสาวปGญญาพร คงกระจ�าง
62072004919 นางสาวจินดารัตน� ผมพันธ�
62072004920 นางสาวอรุณรุ�ง กันเจียก
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62072004921 นายเจษฎา บุญอาจ
62072004922 นางสาวนันทพร ชมประเสริฐ
62072004923 นายประพันธ� เชื้อสาร
62072004924 นางสาววรรณวิษา วังอินทร�
62072004925 นางสาวสุนิสา หยวกทอง
62072004926 นางสาวพรธิดา ขําไชโย
62072004927 นางสาวสุทธิกานต� ชมภูทีป
62072004928 นายชัยณรงค� แก>วนวล
62072004929 นางสาวดวงดาว ก>อนคํา
62072004930 นายชานนท� ปานสมบูรณ�
62072004931 นางสาวแค>วใจ เย็นภิญโญ
62072004932 นางสาววิลาวัลย� ก>อนแก>ว
62072004933 นางสาวศิริลักษณ� จันวิสิทธ์ิ
62072004934 นายจีระพันธ� วันเพ็ญ
62072004935 นางสาวสุกัญญา ทิพย�โพธ์ิ
62072004936 นางสาวธมลวรรณ เจริญศิริ
62072004937 นางสาวกัลยรัตน� นวลเนือง
62072004938 นางสาวนิตยา ดวงวิโรจน�
62072004939 นางสาวสมฤทัย แสงสว�าง
62072004940 นางสาวนลิสรา เข็มเพ็ชร�
62072004941 นางสาวปานณีนุช หมูกลิ้ง
62072004942 นายธีรศานต� จันตLะหล>า
62072004943 นายนันทพัทธ� ยศบุตร
62072004944 นางสาวอภิญญา นาคชูแก>ว
62072004945 นางสาววิลาวรรณ สร>อยยุสนธ�
62072004946 นางสาวภัคจิรา อุดเหนียว
62072004947 นางสาวเนตรนภา เรือนทิ
62072004948 นางสาวนพมาศ แววเพ็ชร�
62072004949 นางสาวดวงกมล มีชัย
62072004950 นางสาวอนงค�ลักษณ� สระทองเทียน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004951 นางสาวจตุพร รอบุญ
62072004952 นายมงคล จันลา
62072004953 นายเอนก นุอินทร�
62072004954 นางสาวสุนทรี กลิ่นไม>
62072004955 นางสาวสกุลยา ล>ออุทัย
62072004956 นางสาวกมลรัตน� เอี่ยมชาวนา
62072004957 นายอนุสรณ� โพธ์ิปC
62072004958 นายปOยะพัฒน� ปาเมืองมูล
62072004959 นายณัฐพล แดงแม�พูล
62072004960 นายวุฒิพงศ� หอมละออ
62072004961 นางสาวสมฤทัย น>อยจันทร�
62072004962 นางสาวนิภาพร นุ�มนวล
62072004963 นางสาวสุทธิดา ดวงเขียว
62072004964 นางสาวสุจิตรา ศิลปชัย
62072004965 นางสาวอมราวดี ทาทองมา
62072004966 นายธนโชติ กอนเอี่ยม
62072004967 นางสาวศรีรัตน� แก>วอูD
62072004968 นายบัณฑิต ปGญญาทวีสิน
62072004969 นางสาวสุริวัลย� สุภาพันธ�
62072004970 นางสาวสุธาสินี สุขเกษม
62072004971 นายพรภวิษย� อ�อนกรม
62072004972 นางสาวอรณี เชื้อบุญมี
62072004973 นายสัญชัย ต๊ิบรักษา
62072004974 นายภาคภูมิ อินมาตร
62072004975 นายศุภชัย น้ําทอง
62072004976 นายอรรถพล แตงงาม
62072004977 นายศราวุธ สิงหวิชัย
62072004978 นางสาวคุณาภรณ� ไผ�ตลับ
62072004979 นางสาววรรณฤดี บุญคล่ํา
62072004980 นางสาวยลวิภาดา ถินประสาท
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072004981 นายภาคิน มณีสุ
62072004982 นายพงษภัทร ดวงดาว
62072004983 นางเยาวภา สุรินทร�ปGนยศ
62072004984 นางสาวธารารัตน� ม่ันคง
62072004985 นางสาวอุไร พรมอุทัย
62072004986 นางสาวนภัสวรรณ ฤกษ�อุดม
62072004987 นางสาววรรณา เมืองหลวง
62072004988 นางสาววราภรณ� หงษ�เหิร
62072004989 นายจิรายุ ศักด์ิดี
62072004990 นางสาวสุปรียา ติสาขา
62072004991 นายนิติภูมิ หมาดเส็น
62072004992 นายทัศษณะ สังข�เที่ยง
62072004993 นางสาวอาภาวดี มณีกาศ
62072004994 นางสาวดํารัสสิริ สุขม่ัน
62072004995 นางสาวจุฑาทิพย� เครือมณี
62072004996 นายดิเรก หน�อใหม�
62072004997 นางสาวปณิดา พรมอยู�
62072004998 นางสาวผกากรอง แก>วพร
62072004999 นายธาดาพงศ� นามสองวงค�
62072005000 นางสาวจุฑารัตน� เถาเอี่ยม
62072005001 นายมงคล เดินไว
62072005002 นายอภิชาติ บัวนาค
62072005003 นายณัฐพร สาลี
62072005004 นายประภาส อยู�ทรัพย�
62072005005 นายธิติณัฐ ปIอจุมปู
62072005006 นางสาวชนัฐปภา ปาสาโท
62072005007 นางสาวณัฐพร อยู�ดี
62072005008 นางสาวรัชนีกร สีเมืองสํานัก
62072005009 นายอนุกูล จันแสน
62072005010 นายสาธิต คงทอง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072005011 นายกิตติศักด์ิ ตะราษี
62072005012 นายฐากูร มณีกรด
62072005013 นางสาวนภรรัตน� นิธิวราดํารง
62072005014 นางสาวนภาลัย อินทร�ทิพย�
62072005015 นายธนกร คํามณี
62072005016 นายนพดล โฉสูงเนิน
62072005017 นางสาววรายุภัสร� ผลบุญ
62072005018 นางสาวพณิชา นวลใย
62072005019 นายอัครพงษ� วงษ�ติปOน
62072005020 นายวุฒิชัย ทองโตนด
62072005021 นายทศพร ศรีบุญเรือง
62072005022 นางสาววีระพร แก>วละมูล
62072005023 นายเจตพล นารีรักษ�
62072005024 นายสุรศักด์ิ เสนอิ่ม
62072005025 นายวีระวัฒน� วังแก>ว
62072005026 นางไพรินทร� บุญเสริฐ
62072005027 นายอัศติชา มาแตง
62072005028 นายแมนมนัส สมศักด์ิ
62072005029 นางสาววันวิสา วันชุรี
62072005030 นางสาวจันทนา จันทร�ชื่น
62072005031 นางสาวจิตสุภา แซ�จ>าง
62072005032 นายธงชัย เวียงคํา
62072005033 นายกิตติพงศ� พานาง
62072005034 นางสาวอัญธิกา มูลเปCHย
62072005035 นางสาวธัญญาภรณ� บางโม>
62072005036 นางสาวมนิดา หมอนคุด
62072005037 นางสาวกัลยาณี แหนมเชย
62072005038 นางสาวทิพย�วิมล ตรุษเกตุ
62072005039 นายภาณุเดช พันอินทร�
62072005040 นางสาวจุรีพร เพชรวิจิตร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072005041 นางสาวพัทธนันท� ศรศรี
62072005042 นายวรพล เครือรวม
62072005043 นายสันฐกฤษ แตงท>าว
62072005044 นางสาวมุกดาพร พรศรี
62072005045 นางสาวเจนจิรา แก>วจันทร�
62072005046 นายสกุลชัย สร>อยทอง
62072005047 นายณัฐวุฒิ โยมงาม
62072005048 นางสาวจรินทิพย� นุชสิน
62072005049 นางสาวณัฐชา อัมพฤกษ�
62072005050 นายกรกิจ บัวผา
62072005051 นางสาวรันตชนก สมบุญสิน
62072005052 นายธนวันต� นามไพร
62072005053 นายณัฐดนัย คงคีรี
62072005054 นางสาวเบญจมาศ พันทะสาร
62072005055 นายญัตติพงศ� เตชา
62072005056 นางสาวนิศา บัวเผื่อน
62072005057 นายระพีพงค� อุ�นพรม
62072005058 นางสาวศศิธร สุขขวัญ
62072005059 นายเอกพงษ� เลี้ยงสุก
62072005060 นางสาวธัญวลัย สุขพ�วง
62072005061 นายอลงกรณ� โสภา
62072005062 นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน
62072005063 นางสาวนารีรัตน� ฟGHนคุ>ม
62072005064 นางสาวปวีณา อินจันทร�
62072005065 นายชนธัญ สุโน
62072005066 นายเกรียงศักด์ิ เชาว�แล�น
62072005067 นางสาวชนิตตา มณีแกม
62072005068 นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข
62072005069 นางสาวสุปราณี สุวรรณวัจน�
62072005070 นายณัฐพันธ� ส�องเนตร�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072005071 นางสาววิภาพร แสงแก>ว
62072005072 นางสาวอโนชา ใสปา
62072005073 นายณฐภัทร อินรัตน�
62072005074 นางสาวณัฐยา นิตะปะ
62072005075 นางสาวประภัสสรา เตจLะมัง
62072005076 นายพัลลภ จันทร�เต
62072005077 นางสาวสมฤดี สมบัติรักษา
62072005078 นายสกลภัทร แตงทอง
62072005079 นายนพรัตน� ศิรินํา
62072005080 นางสาวกมลวรรษ� อุทธรณ�
62072005081 นายอภิชาติ แสนแก>ว
62072005082 นายวัชรพล ปานฟGก
62072005083 นางสาวปาริชาต ฉันทะวะโร
62072005084 นางสาวปาริฉัตร ชาดี
62072005085 นายกฤษฎา วัลลภาชัย
62072005086 นางสาวณัฐชยา กายา
62072005087 นายศรัณย� ฟุIงขจร
62072005088 นางสาวจารุวรรณ บัวงาม
62072005089 นายธวัฒชัย อ่ําสมคิด
62072005090 นางสาวชิดชนก กลัวพาล
62072005091 นางสาวอนุสรา ตรีสินธ�
62072005092 นายวรินทร เชาวรัตน�
62072005093 นายชาคริต นันตLะรัตน�
62072005094 นางสาววิลาวัลย� เหล�าอินทร�
62072005095 นายจิรัฏฐ� เนตรวิศุทธ
62072005096 นางสาวสุวิษา น>อยศรี
62072005097 นางสาวณัฐรัตน� พูลสุข
62072005098 นายภานุพงศ� หินซ>อน
62072005099 นางสาวกัลยาลักษณ� แจ>งแก>ว
62072005100 นายอภินันท� มะโนชัย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072005101 นางสาววิจิตรา ศรีสุข
62072005102 นางสาวดมิศรา ยอดเพ็ชร
62072005103 นางสาวชลนารถ ทองทา
62072005104 นางสาวลัดดาวัลย� ตันโยสิ
62072005105 นางสาวโชกฤษฎ์ิติมา สิทธิจินดา
62072005106 นางสาวอิสรา ภูมิประเทศ
62072005107 นายจตุรงค� โตอุ>ม
62072005108 นายธวัชชัย โรยพริกไทย
62072005109 นายสันติพงศ� ก>อนเกตุ
62072005110 นางสาวณัฐกฤตา อิ่มทรัพย�
62072005111 นางสาววาสนา เงินทับแผง
62072005112 นางสาวมินตรา เวชพร
62072005113 นางจิตตมาส ทิดเคลือบ
62072005114 นางสาวอัมพรทิพย� ส�างคํา
62072005115 นายศราวุธ น�วมพรม
62072005116 นางสาวอรภกา มาท>วม
62072005117 นางสาววาลินี ฟูม่ัน
62072005118 นางสาวกรรณิกา บุญสาร
62072005119 นางสาวกาญจนา กล�อมบาง
62072005120 นางสาววิริศรา จําปาทอง
62072005121 นายนพดล ยอดแก>ว
62072005122 นางสุภาวินีย� ผ�องศรีสุข
62072005123 นางสาวกรญาณิน นันตา
62072005124 นายอรรถพล ม่ันคงดี
62072005125 นางสาวจิตรลดา วงศ�วาท
62072005126 นางสาวเพ็ญนภา คําภิระศรี
62072005127 นางสาวอภิญญา แซ�โซว
62072005128 นางสาวิตรี ชาติสุทธ์ิ
62072005129 นายนิมิต นาคแจ�ม
62072005130 นางสาวอภิญา ภาระโท
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                          ช่ือ - นามสกุล
62072005131 นางสาวขวัญมงคล ตLะวงค�
62072005132 นายยุทธการ จันทูน
62072005133 นางนิพาพร ปGญติ
62072005134 นางสาวกัญญ�ณัชชา ปGญญาแก>ว
62072005135 นางสาวรุ�งราตรี บัวชื่น
62072005136 นางสาวปOยรัตน� บุญแก>ว
62072005137 นางสาวฐิตา ก>อนคํามี
62072005138 นางสาวกมลลักษณ� นิลดี
62072005139 นางสาวพนิดา นวลแก>ว
62072005140 นายอรรถวิทย� อําทะวงษ�
62072005141 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยรัตนสุวรรณ
62072005142 นางสาวณัฐณิชา อินทร�ชูโต
62072005143 นายนิพนธ� บัวหอม
62072005144 นายสักรินทร� ใจวัง
62072005145 นางสาวภัทราวรรณ บุญใหญ�
62072005146 นางสาวพรไพลิน แสนใจ
62072005147 นายกวีวัตร� ทองศรี
62072005148 นางสาวธัญญาเรศ มาคุ>ม
62072005149 นางสาวจิราพร อันชูฤทธ์ิ
62072005150 นางสาวณิชาภา ขวัญอยู�ถาวร

จํานวน 5,150 ราย

หน>า 172 จาก 172            


