
เลขประจําตัวสอบ

62121000001 นายปฏิคม วิศวลิขิตศิลป�
62121000002 นางสาวพัชรินทร� เมืองปลอด
62121000003 นางสาวบัณฑิตา สุมน
62121000004 นายสหัส เพ็ชราการ
62121000005 นางสาวดวงฤดี อินทเยาว�
62121000006 นางสาวกรรณิกา เชิงดี
62121000007 นางสาวธนพร นุรักษ�อภิชิตกุล
62121000008 นางสาวธารารัตน� ทองจํานงค�
62121000009 นางสาวกิตติมา ชูสิทธ์ิ
62121000010 นายวีรวุฒิ คล6ายสมบัติ
62121000011 นายฐิติกร ต้ันซ6วน
62121000012 นายสําราญ คงศรี
62121000013 นางสาวนริชา ชูแนม
62121000014 นายธวัชชัย แซ<อุ6ย
62121000015 นางสายชล ราชานิกรณ�
62121000016 นายวทันย� ฆ6องฤกษ�
62121000017 นายไพทูรย� ยอดหวิด
62121000018 นางสาวอทิตยา กาสิง
62121000019 นายคุณากร คงแก6ว
62121000020 นางสาวนันทวดี เกตุพล
62121000021 นางสาวกรรณิการ� รัตนคช
62121000022 นางสาวพัสวี บุญเกิด
62121000023 นางสาวนริศรา ปุตสะ
62121000024 นางสาวฐิติมา แท<นพรม
62121000025 นายจิระพงค� บุญนํา
62121000026 นางสาวนิธินาถ คงชํานาญ
62121000027 นายสหรัถ พลรัตน�
62121000028 นางสาวศุภนิดา ใจบุญ
62121000029 นางสาวทรรศนมน รักษ�สังข�
62121000030 นางสาวกนกภรณ� ย่ีมี
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62121000031 นางสาวเรวดี งามประดิษฐ�
62121000032 นางสาววรรวิสา สัญDู
62121000033 นายธนภูมิ เก้ือเดช
62121000034 นางสาวศริญญา สําแดง
62121000035 นายธวัชชัย ปุยนุ<น
62121000036 นางสาวพรรณภัทร ศรีอุทัย
62121000037 นางสาวนิศารัตน� สุขประวิทย�
62121000038 นางสาวปEยะนุช เชื้อชอุ<ม
62121000039 นางสาวศิริธร นาคราช
62121000040 นางสาวสุพรรษา ช<วยสม
62121000041 นางสาวนิสรา ผุดมี
62121000042 นางสาวสุดารัตน� กองทอง
62121000043 นายศรุต สกาวรรณ�
62121000044 นางสาวกฤติยาภรณ� อินนุพัฒน�
62121000045 นางสาวณัฐภรณ� คงรัตน�
62121000046 นางสาวสุนันทา แก6วสี่ดวง
62121000047 นางสาวชฎาภรณ� ทองใหญ<
62121000048 นางสาวชิษณุชา จันทวงศ�
62121000049 นางสาวพัชรี อ<อนสง
62121000050 นางสาวกาญจนาภรณ� ช<วยกลับ
62121000051 นางสาวอนุสรา สมจิต
62121000052 นางสาวกัณฑ�กนัษฐ� นิลสุวรรณ
62121000053 นางสาวอุมาพร แก6วรัตน�
62121000054 นายกนกพล เรืองรัตน�
62121000055 นางสาวรุ<งนภา ดําเพ็ง
62121000056 นางสาวศวิตา สินรัตน�
62121000057 นางสาวสาธิดา จาตุกรณีย�
62121000058 นางสาววิภาวดี ยอดระบํา
62121000059 นางสาวดวงสมร ชัยสวัสด์ิ
62121000060 นางสาวณัฐวรา ศรียา
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62121000061 นายจักรพันธ� จักขมวด
62121000062 นางสาวนันทริกา สุขทอง
62121000063 นางอินทิรา ลําน6อย
62121000064 นางสาวธิดารัตน� นาวาทอง
62121000065 นางสาวรวีนิภา พรรณราย
62121000066 นางสาวกานต�ธิดา จันทร�เสถียร
62121000067 นายอัฐวุฒิ สนิทใจ
62121000068 นายรัชชานนท� รําพึงนิตย�
62121000069 นางสาวสุณิสา ชาญแท6
62121000070 นายวีระยุทธ หมานนุ6ย
62121000071 นางสาวขวัญฤทัย สุขยัง
62121000072 นางสาวกําไลทิพย� ศรีเพชรพูล
62121000073 นางสาววรัญญา จีบโจง
62121000074 นางสาวกัณฑณัฏฐ� รัตนกระจ<าง
62121000075 นายนนทวัฒน� บรรจงช<วย
62121000076 นางสาวกุลสตรี เล็กกุล
62121000077 นางสาวอมรรัตน� จันทร�คง
62121000078 นางสาวกนกวรรณ สิงห�เนี่ยว
62121000079 นายธนากร นะตะพันธ�
62121000080 นายนรุตม� ขวัญเรือน
62121000081 นางสาวศิริลักษณ� บุญดํารงค�
62121000082 นางสาวลาวัลย�วตี ชูประดิษฐ�
62121000083 นายอภิวิชญ� ศิระวิโรจน�
62121000084 นายพีรพล ทองรอด
62121000085 นางสาวจิรนันท� สุพงค�
62121000086 นางสาวมลธิลา แสงทอง
62121000087 นายจิรายุ อภัยภักดี
62121000088 นายภาสกร รัตนโสภา
62121000089 นายรรอรรร ชัยทอง
62121000090 นายธีรภัทร ลําใย

หน6า 3 จาก 40            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ สุราษฎร%ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                               ช่ือ - นามสกุล

62121000091 นางสาวเกศแก6ว แซ<ต้ัง
62121000092 นางกมลทิพย� ทวีทอง
62121000093 นางสาวหทัยกาญจน� บัวทอง
62121000094 นางสาวอณัชชา ธนูศิลป�
62121000095 นางสาวจารุวรรณ บุญนิ่ม
62121000096 นางสาวสุภาพร ราชมนตรี
62121000097 นางสาวปJญญาพร โคนาดํา
62121000098 นายพงษ�เกษม เพ่ิมเดช
62121000099 นายธนรัตน� ลําดวน
62121000100 นางสาวนิตยา บุญทิพย�
62121000101 นางสาวเยาวภา ทองเจิม
62121000102 นางสาวสุมณฑา พรหมแก6ว
62121000103 นางสาวกนกวรรณ เครือรัตน�
62121000104 นางสาวปEยธิดา เดชเกิด
62121000105 นางสาวกมลชนก เจียมคลัง
62121000106 นางสาวจินต�ศุจี พรหมทองนาค
62121000107 นางสาววริยา จันทเลิศ
62121000108 นายพันธวงศ� รักษายศ
62121000109 นางสาวเนตรนภา หนิดภักดี
62121000110 นายสมชาย สะภานิล
62121000111 นางสาวภัสรา ศรีอุฬาร�
62121000112 นางวยุภักตร� สําเนาการ
62121000113 นางสาวสุธิสา เจียรศิริ
62121000114 นางสาวสุรัตนพร ทองปาน
62121000115 นายกนกเพชร มากรักษ�
62121000116 นางสาวศุภรัตน� พยายาน
62121000117 นายชนะชล พรหมแสง
62121000118 นายสิทธิชัย มาทัพ
62121000119 นางสาวสุภารัตน� ดาวรุ<งรัมย�
62121000120 นางสาวเบญญทิพ บุญยืน
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62121000121 นายกันตภณ ดีหนู
62121000122 นางสาวศิริพร บุญมูสิก
62121000123 นายพัชรพงศ� รัตนพันธุ�
62121000124 นางสาวอัญชลีพร วรรณวงค�
62121000125 นางสาวพิชญา เวชภูติ
62121000126 นางสาวจุฑามาศ จุฬะแพทย�
62121000127 นายวรรธนะ ช<วงชัย
62121000128 นางสาวณิชกานต� รักธรรม
62121000129 นางสาวจุฑามาศ ใจห6าว
62121000130 นางสาวตรีทิพย� แก6วบริสุทธ์ิ
62121000131 นางสาวธิดารัตน� กาญจนรงค�
62121000132 นางสาวอรอนงค� อําพล
62121000133 นางสาวรัตนพร เล็กบรรจง
62121000134 นางสาวจิตรานนท� ยันระหา
62121000135 นางสาวกนกอร พรมทอง
62121000136 นางสาววรรณดา โลLะซอ
62121000137 นายสายัญ พุทธจันทร�
62121000138 นางสาวสุพรรษา เพชรผจญ
62121000139 นายวชิรา มีกรณ�
62121000140 นางสาวญาติมา ช<วยเล็ก
62121000141 นางสาวสุภาพร วังทอง
62121000142 นางสาวสุธาทิพย� ภริงคาร
62121000143 นางสาวปEยธิดา หม่ืนนคร
62121000144 นางสาวพรวิมล พรหมสุวรรณ
62121000145 นางสาวสิริญาดา บุตรศรีน6อย
62121000146 นางสาวปรียาภรณ� บัวทอง
62121000147 นางสาวธนพร โพธ์ิลิบ
62121000148 นางสาวจริมจิตร กระจ<างจบ
62121000149 นางสาวชุติรัตน� เมืองนิล
62121000150 นางสาวณัฐริกา โตLะหมาน
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62121000151 นางสาวอังคณา แก6วประเสริฐ
62121000152 นางสาวรัตนภรณ� ดอกแก6วกลาง
62121000153 นางสาวมีวาสน� ศศิประภานนท�
62121000154 นางสาวพันธ�อักษร อักษรพันธ�
62121000155 นางสาวอังศุธร เถาว�ชู
62121000156 นางสาวทิฆัมพร โททอง
62121000157 นายกฤษณะ บุญชะตา
62121000158 นางสาวอรัญญา ใจห6าว
62121000159 นางสาวเครือวัลย� จุลเทพ
62121000160 นางสาวกมลลักษณ� จิตอัมพร
62121000161 นายธนดล นุ6ยบุตร
62121000162 นางสาวเพ็ญพิชฌา วงสม
62121000163 นางสาววนิดา รองพล
62121000164 นางสาวสายทิพย� แข<งขัน
62121000165 นางสาวอินทุอร แดงมณี
62121000166 นางสาวปรียาพร เอมวัฒน�
62121000167 นางสาวชลธิชา ดวงจันทร�
62121000168 นางสาวกาญจนี อินทเก้ือ
62121000169 นางสาววิชญาพร ปานรัตน�
62121000170 นายมงคล อินนุพัฒน�
62121000171 นางสาวศุภราภรณ� หนูช<วย
62121000172 นางสาวอัจฉรา ฉิมเรือง
62121000173 นายภัทรพงศ� มณีวรรณ
62121000174 นางสาวกวิสรา วงศ�เมฆ
62121000175 นายเฉลิมพร หาญณรงค�
62121000176 นายธีรพงศ� สุนทรพัฒน�
62121000177 นางสาวโสพิกุล วงค�ดี
62121000178 นางสาวณัตินี เศียรอุ<น
62121000179 นางสาวชินานาฏ ซอและ
62121000180 นางสาวพรรศพร ไชยนุรัตน�
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62121000181 นางสาวสันจิตรา ภู<ประดิษฐ
62121000182 นางสุภัชชา จันทร�แก6ว
62121000183 นางสาวโชติรส สุขเกษมดํารง
62121000184 นางสาวกนกกาญจน� ศรีเพชร
62121000185 นายธนวัตน� จันทร�แก6ว
62121000186 นางสาวอริสรา รอบคอบ
62121000187 นางสาวกมลชนก พลศรี
62121000188 นางสาวศิภัฏษร ลอยวิสุทธ์ิ
62121000189 นางสาวอธิตยา คงรอด
62121000190 นายณัฐภัทร จันพลโท
62121000191 นางสาวพรปวีณ� เปOPยมศิริ
62121000192 นายคเณศ ทองเขียว
62121000193 นางสาวจิราวรรณ บัวผัน
62121000194 นายเจษฎา จ้ินต่ัน
62121000195 นางสาวเปรมฤดี สอนตะโก
62121000196 นางสาววิลาสิณี คงดี
62121000197 นางสาวสุพิชชา นาพูลสวัสด์ิ
62121000198 นายอพิเชษฐ� กลอนสม
62121000199 นางสาวสินีเนตร ศรีทอง
62121000200 นางสาวชนิดาภา พันธ�รังษี
62121000201 นางสาวขวัญเนตร อินทองคํา
62121000202 นางสาวจุฑามาศ เภรีกุล
62121000203 นางสาวอรวิภา พิบูลย�เศรษฐ�
62121000204 นางสาวพิชญาภา อินทาปJจจ�
62121000205 นางสาวจุติพร ไชยฤกษ�
62121000206 นางสาวกุลธิดา ทองเพ่ิม
62121000207 นางสาวชลธิชา อินทราณี
62121000208 นายคณัสนันท� ใส<ท6ายดู
62121000209 นางสาวเบญจางค� พรหมสวัสด์ิ
62121000210 นายสิทธิชัย จันทร�สุข
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62121000211 นางสาวรุ<งนภา ก6องพนิชกุล
62121000212 นางสาวอําภาพร พาหา
62121000213 นางสาวศุภกานต� คําสังวาลย�
62121000214 นางสาวแพรวา เปQนใจเย็น
62121000215 นายวงศกร ประสงค�สันติสุข
62121000216 นางสาวอรอุมา นาคเพ็ชร�พูล
62121000217 นายสหรัฐ สีบุตรา
62121000218 นางสาววราภรณ� พหลภักด์ิ
62121000219 นางสาวปรีดาภรณ� ไชยพงค�
62121000220 นายวาริน แก6วมณีนิล
62121000221 นางสาวรสสกุล หัสชัย
62121000222 นายกิตติพล การแสนใจ
62121000223 นายจิรพันธ� เพ็งเคียน
62121000224 นางสาวภัทรา สุขสุด
62121000225 นางวรัญญา ประกอบสิน
62121000226 นางสาวณัฐริกา อุตรพาส
62121000227 นางสาวสิรินยา ภู<ขํา
62121000228 นางสาวกชกร พรหมชาติ
62121000229 นางสาวอัญชิสา สนแดง
62121000230 นายนาวิน ชุมจีน
62121000231 นางสาวชลธิชา อุปการแก6ว
62121000232 นายยศพร ยอสินธุ�
62121000233 นางสาวจิรวรรณ จันทร�ชู
62121000234 นางสาวธาริณี ก6อนจันดา
62121000235 นางสาวกรองทิพย� ณะราศรี
62121000236 นางสาวอุษณีย� วงศ�สุวรรณ�
62121000237 นางสาวศศินา เอี่ยมบุตร
62121000238 นางสาวพัทธนันท� ลิ่มปรังษี
62121000239 นางสาวกัญญารัตน� นวลแก6ว
62121000240 นางสาวบุศรา ก6าหรีมลLะ
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62121000241 นางสาวพัทธ�ธีรา อําไพทอง
62121000242 นางสาวสุนิสา พลฤทธ์ิ
62121000243 นางสาวสุกัญญา ถ6วยทอง
62121000244 นางสาวจิณห�วรา เวสพันธ�
62121000245 นางสาวกันต�กนิษฐ� พรหมเมศร�
62121000246 นายเก้ือ เก้ือวงษ�
62121000247 นางสาวธัญญาลักษณ� อุปการสง
62121000248 นายบรรณสรณ� วงศ�สวัสด์ิ
62121000249 นายจิรกฤต ศรีเมือง
62121000250 นางสาวสุปรียา เวชพิศ
62121000251 นางสาวสุทสถาพร หัสภาค
62121000252 นายจิตวัฒนา บุณยะแต<ง
62121000253 นางสาวจันทกานต� ศรีศรี
62121000254 นายกรวิชญ� จันทวี
62121000255 นางสาวรัตนา นาคเสนา
62121000256 นางสาวเอมมิการ� ธานา
62121000257 นางนฤมล บัวผุด
62121000258 นางสาวอภิชญา เวชพิทักษ�
62121000259 นางสาววิภาวี ไชยฤกษ�
62121000260 นางสาววรรณกนก ญาติพิทักษ�
62121000261 นายกฤษฎา ทองพันธ�
62121000262 นางสาวลัคนา รักตน
62121000263 นายพงศกร ใจห6าว
62121000264 นางสาวณัฐริกา หยูตุ6ง
62121000265 นางสาวภณิดาณัชญ� โวะ
62121000266 นางสาวสุกัญญา เกาะสมัน
62121000267 นางสาวอมรกานต� บัวพันธ�
62121000268 นายอภิวัฒน� สุวรรณฤกษ�
62121000269 นางสาวทิพวัลย� โสดาเจริญ
62121000270 นายสิรวิชญ� พรหมสุวรรณ
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62121000271 นางสาวภัทราภรณ� ธารฟอง
62121000272 นางสาวณัฐสุดา ทองขวิด
62121000273 นายสุรศักด์ิ ศรีรักษา
62121000274 นางสาวพิมลดา กุญเสน
62121000275 นางสาวอลิษา ธรรมโชติ
62121000276 นางสาวเกวรินทร� รุ<งรัตน�
62121000277 นายพิษณุ สุขพันธ�
62121000278 นายณภัทร ถานะยาโน
62121000279 นายอาณัติ ทองอนันต�
62121000280 นางสาวจันทน�รัตน� เตียวลีสกุลวัฒนา
62121000281 นายศราวุธ พรหมราช
62121000282 นางสาวชญานี หวังพ่ึงฉาย
62121000283 นางสาวญาณิศา ทองสลัก
62121000284 นางสาวชไมพร น6อยทรง
62121000285 นางสาวชุติมน มาเอียด
62121000286 นายภัคธร ฟองน้ํา
62121000287 นางสาวรัตนพร เรืองระยนต�
62121000288 นายดุษฎี อยู<ดี
62121000289 นายธนวัฒน� เสรยางกูร
62121000290 นางสาวกรวรรณ เมฆแก6ว
62121000291 นางสาวปรายฟSา แก6วนุกูล
62121000292 นายภานุมาส จองเกียรต์ิ
62121000293 นายไกรวิชญ� ทองขาว
62121000294 นางสาวพัชรี มะเกLะ
62121000295 นายพีรพงศ� วัชรกาฬ
62121000296 นางสาวลลิตา มหาพันธ�
62121000297 นางสาวสุภาภรณ� ชัยศรี
62121000298 นางสาวศิริลักษณ� คงศรี
62121000299 นางสาววิมลสิริ บุญรอด
62121000300 นางสาวบงกช เด่ียววัฒนา
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62121000301 นางสาวรัตนา ทองคง
62121000302 นางสาวปรัชญาพร นุ<นสง
62121000303 นายณัฐพงษ� พนัสนาชี
62121000304 นายสันติชัย พงศ�ทองเมือง
62121000305 นายฐิติพงษ� สังข�นิมิตร
62121000306 นางสาวสุดารัตน� จันทรมณี
62121000307 นายนิติภัทร� หัตถประดิษฐ�
62121000308 นางสาวอรอนงค� จินดาภรณ�
62121000309 นายวรเชษฐ� เสวกจันทร�
62121000310 นางสาวพัชราภรณ� ไพลดํา
62121000311 นางสาวมินทรา ลาภอนันต�บังเกิด
62121000312 นางสาวสุพรรณี ขุนเพชร�
62121000313 นายสิริราช ทองคหะ
62121000314 นายธนภัทร อัจฉริยะรุ<งโรจน�
62121000315 นางสาวนนทกานต� ชูศรี
62121000316 นางสาวมาเรียม ทิวาวงศ�
62121000317 นางสาวอาฑิตญา ชูแก6ว
62121000318 นางสาวมัณวิกา นราอาจ
62121000319 นายปริญญา มณีมาศ
62121000320 นางสาวรัฐนันท� สมรักษ�
62121000321 นางสาวกุสุมาลย� อุปตานนท�
62121000322 นายพุทธิพงศ� ชะอุ<ม
62121000323 นางสาวเบญจวรรณ รัตนสิงหล
62121000324 นางสาวกมลชนก พรหมมินทร�
62121000325 นางสาวจันทร�จิรา นวลสุทธ์ิ
62121000326 นางสาวฉัตรชฎา คงทับ
62121000327 นางสาวจิรวรรณ ศรีลิ้มพงษ�
62121000328 นางสาวนรินทร�ทิพย� ผุดผาด
62121000329 นางสาวฐายินี ปรีชา
62121000330 นางสาวกานต�ธิดา ไกรนรา
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62121000331 นางสาวซากียLะ ชิดเอื้อ
62121000332 นางสาวปณิตา เพชรคง
62121000333 นางสาวศรีวรา บุญขํา
62121000334 นางสาวบุญยวีร� วิชิตบุตร
62121000335 นางสาวศศิวิมล บัวทองคํา
62121000336 นายภัทรพงศ� ราษฎร
62121000337 นางสาวศศิกานต� ช<วยชู
62121000338 นางสาวรอศมา หลานหาด
62121000339 นางสาวอารียา ธารเนตร
62121000340 นางสาวมนันยา แซ<เหลี่ยง
62121000341 นางสาวกุลณัฐ บัวทอง
62121000342 นายวัชรพงศ� ใจดี
62121000343 นางสาวณัฐนิชา ไข<มุกข�
62121000344 นางสาวพิมพ�ผกา อักษรพาลี
62121000345 นางสาวเมทินี แสงทอง
62121000346 นางสาววาสนา วาดแสง
62121000347 นายสามารถ บรรพโต
62121000348 นางสาวณัฐพร ฉิมพลี
62121000349 นางสาวมาลินี คงเจ้ียง
62121000350 นางสาวกัญญารัตน� ขุนนาพุ<ม
62121000351 นางสาวพณิตา บัวสกุล
62121000352 นายธเนศพล ปEPนทองพันธ�
62121000353 นายธนวัฒน� คชสุวรรณ
62121000354 นางสาวลักขณา นาคบํารุง
62121000355 นางสาวสุธาสินี พันธ�พงค�
62121000356 นางสาวเพชรไพลิน ร<วมวัน
62121000357 นางสาวเหมือนฝJน ดอกแย6ม
62121000358 นางสาวชัชชฎา บุตรเมือง
62121000359 นางสาวอุมาภรณ� จุลแก6ว
62121000360 นางสาวอภิสรา ภูริชวรโชติ
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62121000361 นายณัฐภัทร เพชรอาวุธ
62121000362 นางสาวตวงรัตน� สุขุมวิทยาพร
62121000363 นางสาวสาวิตรี ธันยุพักตร�
62121000364 นายพิชชากร โทขํา
62121000365 นางสาวสุชาดา แก6วปาน
62121000366 นางสาวเปOPยมสุข ฮะทะโชติ
62121000367 นายจิรภัทธ� กาฬมณี
62121000368 นายกิติพร สุวรรณรัตน�
62121000369 นายกิตติชัย ไชยเหล็ก
62121000370 นางสาววาสนา ราชแปSน
62121000371 นางสาวฐิติทรัพย� เจ6งวัฒนพงศ�
62121000372 นางสาวนันทิยา ฉิมมณี
62121000373 นางสาวชนิตา จินนุพงค�
62121000374 นางสาวอังคณา พันธุ�ทอง
62121000375 นายชลวิทย� วัฒนเชษฐ�
62121000376 นางสาวเจนจิรา กุกัญญา
62121000377 นางสาวชโลชา พิศแลงาม
62121000378 นายสินชัย ดอนจันทร�
62121000379 นางสาวสมฤดี ขาวสนิท
62121000380 นางสาวสุวนันท� วิเชียร
62121000381 นางสาววีระยา เลื่อนแก6ว
62121000382 นางสาวสุภัชชา สุวรรณสนิท
62121000383 นางสาวน้ําทิพย� จันทร�แพง
62121000384 นางสาวหทัยชนก เซ<งเอียง
62121000385 นางสาวชนิกานต� คํามะเนิน
62121000386 นางสาวเบญจมาศ ณะแก6ว
62121000387 นางสาวอินธิชา จิระนพกร
62121000388 นายอุกฤษฎ� อินทร�ศรี
62121000389 นางสาวชฎาพร นวลเกตุ
62121000390 นางสาวณัฐภรณ� สุพันโท
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62121000391 นางสาวณัฏฐณิชา จันทรมณี
62121000392 นายพชร เพ็ชรจรูญ
62121000393 นางสาวปาลิสา หิรัญ
62121000394 นางสาวกมลลักษณ� ศรีวิเชียร
62121000395 นายศุภวัฒน� สุภาวงศ�
62121000396 นางสาวมุขการดา จุลเลศ
62121000397 นางสาวรัตนาภรณ� ปานเฉวง
62121000398 นางสาวศุจิกา ธรรมรัตน�
62121000399 นางสาวสุพรรณี ทองเล็ก
62121000400 นางณัฐณิชา พุ<มทอง
62121000401 นางสาวศศิประภา โกมลเมฆ
62121000402 นายอริย�ธัช รามศรี
62121000403 นายทศพล พรหมศรีผ<อง
62121000404 นางสาวภัทรพร สงอุปการ
62121000405 นายวัชระ สุวรรณรัตนโชติ
62121000406 นายตูแวเลLาะ นิฮะ
62121000407 นางสาวแพรพรรณ เค่ียมขาว
62121000408 นางสาวชนันดา จักขุภาค
62121000409 นายรณชัย จันทร�มณี
62121000410 นางสาวพัชราภรณ� บุญเครือ
62121000411 นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
62121000412 นางสาวจิตติมา อนันต�กสิกุล
62121000413 นางสาวสิริมา นาคนงนุช
62121000414 นางสาวนาตยา อินทคง
62121000415 นายกิตติศักด์ิ แสงแก6ว
62121000416 นางสาวมารีนา หมัดสี
62121000417 นางสาวกัณณิกา บุญริน
62121000418 นางสาวรวินท�นิภา พร6อมปJจจุ
62121000419 นายเสฎฐวุฒิ เปQนสุข
62121000420 นางสาวสุนิษา ชุมแสง
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62121000421 นางสาวรัชมาลินทร� ทุมรัตน�
62121000422 นางสาวหทัยพัชร� แสงทอง
62121000423 นายวรพจน� นิลอนันต�
62121000424 นางสาวชุติมา มีศิลป�
62121000425 นางสาวณีลรดา เขมะจารี
62121000426 นางสาวนันทวรรณ เถาสุด
62121000427 นางสาวจิตติมา จําปOพันธ�
62121000428 นายปEยะธารา สิทธิรักษ�
62121000429 นางสาวอรนภา บุทธเสน
62121000430 นายเจษฎา สุทธิประเสริฐ
62121000431 นางสาวจุฑารัตน� ทรัพย�สิน
62121000432 นายบุญชวัลลักษณ� กิจสุพัฒโสภณ
62121000433 นางสาววิภารัตน� ช<างคิด
62121000434 นางสาวฮาบีบLะ สตันหนLอด
62121000435 นางสาวเกวลิน อินทร�แก6ว
62121000436 นางสาวชไมพร ชายอ<อน
62121000437 นายจิรวัฒน� เพชรานนท�
62121000438 นางสาวปรารถนา วิโนทัย
62121000439 นายนนทกร จรูญรัตน�
62121000440 นางสาวนันทกานต� ทองคํา
62121000441 นายณัชพล จิตสงคราม
62121000442 นางสาวอนุสรา สังขวิเชียร
62121000443 นางสาวปาริมา เพิงรัตน�
62121000444 นางสาวอวัสดา จรวิเศษ
62121000445 นางสาวจิรวรรณ ศรีสุวรรณ
62121000446 นางสาวชาลินี แสงตะกร
62121000447 นางสาวกุลภัสสร�สรณ� ยอดแก6ว
62121000448 นางสาวภาวิณี ดําจันทร�
62121000449 นางสาวมนัสนันท� คงชาติ
62121000450 นายอภินันท� ขอพงษ�ไพบูลย�
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62121000451 นายพุฒิพงศ� มุสิกธรรม
62121000452 นายณัฐพงษ� แสงเต็ม
62121000453 นางสาวสุลาวัลย� จันทร�ศรีมาก
62121000454 นางสาวชนิกานต� เรณุมาศ
62121000455 นางสาวกันตนา เครือสุวรรณ
62121000456 นายสหรัฐ หะรังศรี
62121000457 นางสาวกมลวรรณ วีระชาติ
62121000458 นางสาวนุชรัตน� อุ<นยวง
62121000459 นางสาวชตินันท� อุปพงษ�
62121000460 นางสาวศิริรัตน� พูลสวัสด์ิ
62121000461 นางสาวโชติกา พิมสาย
62121000462 นายศิริชัย จ6อยร<อย
62121000463 นางสาวพรทิพา รัตนกูล
62121000464 นางสาวขวัญจิรา เครือรัตน�
62121000465 นางสาวปรางวดี สุวรรณมณี
62121000466 นางสาวกรรณิการ� เดชเดโช
62121000467 นางสาวอภิชญา ยะโกLะ
62121000468 นางสาวดารารัตน� สุขช<วย
62121000469 นางสาวจิราพร แก6วเรืองฤทธ์ิ
62121000470 นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณา
62121000471 นางสาวจันทร�จิรา บุญมาก
62121000472 นางสาวนุชจรีย� จีนเมือง
62121000473 นางสาวชนิดา รักษาพันธุ�
62121000474 นางสาวสุประวีณ� ระวังสัตย�
62121000475 นางสาวอังคณา สันตะโร
62121000476 นางสาวทิพย�ธันวา ชนสงคราม
62121000477 นางสาวเสาวลักษณ� พูลเกิด
62121000478 นางสาวสาวิตรี เหล<าดี
62121000479 นายกรวิชญ� ไชยแปSน
62121000480 นางสาวสุภาวดี ตุกเพชร
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62121000481 นางสาวชญานิษฐ� ธรรมณี
62121000482 นางสาวศิราณี ประจงการ
62121000483 นางสาวอารยา พลนาการ
62121000484 นางสาวรุ6งลาวัลย� หนูอุไร
62121000485 นางสาววรานิตย� จันทร�ชูกลิ่น
62121000486 นางสาวอรนิช ศรียะสัตย�
62121000487 นายพงศธร แสงอํามร
62121000488 นางสาวโสภิญญา กรัดทาน
62121000489 นายพัชรพล สุยาอินทร�
62121000490 นางสาวธนาพร สุขศานต์ิ
62121000491 นางสาวเสาวรัตน� พุทธวรรณ�
62121000492 นางสาวปวริศา พิมพา
62121000493 นางสาวทัศนีย� ศรีราม
62121000494 นางสาวปEPนธิมา นาคมณี
62121000495 นายอุซลัน มาหะมะ
62121000496 นางสาวชัชชญา สุทธิภักดี
62121000497 นายวรรณธนะ อมรลักษณ�
62121000498 นางสาวสุธิษา จินดาพยาบาล
62121000499 นายกิตติศักด์ิ พร6อมพงศ�
62121000500 นายอนันต�สิทธ์ิ สุขพันธ�
62121000501 นายประสิทธ์ิ เพียรดี
62121000502 นางสาวอารียา แก6วทอง
62121000503 นางสาวธาราทิพย� ชัยฤทธ์ิ
62121000504 นางสาวปรารถนา เงเลิศ
62121000505 นางสาวอมรรัตน� สมุทรสิงห�
62121000506 นางสาวนุสรินทร� รับไทรทอง
62121000507 นางสาววิภาดา จรรยาธรรม
62121000508 นางสาวชลธิชา ทองฤทธ์ิ
62121000509 นางสาวกนกพร คงดี
62121000510 นายธีรวัฒน� คงยศ
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62121000511 นางสาวอมรรัตน� เลื่อนฉวี
62121000512 นางสาวรัตนา หาญณรงค�
62121000513 นางสาวชวนันท� จันทร�เย็น
62121000514 นางสาวซีฟา เหลาะโตLะหมัน
62121000515 นางสาวรามาวดี จันสุข
62121000516 นางสาวพัฒน�ทิภา เภรีพล
62121000517 นางสาวธันย�ชนก พร6อมสุวรรณ
62121000518 นางสาวณัฐมน รัตนโสภา
62121000519 นางสาวปาริฉัตร เกษม
62121000520 นางสาวเดือนนวล จงยัง
62121000521 นางสาวศรัญญา เดชแก6ว
62121000522 นางสาวขนิษฐา ยงคณะ
62121000523 นางสาวอรทัย เกตุทิพย�
62121000524 นางสาวนิจจารีย� หยาหยี
62121000525 นางสาวอรวรรณ ฉุนเฉียว
62121000526 นางสาวพรรณนภัส ชูใจ
62121000527 นายเดโชชัย ขุนณรงค�
62121000528 นางสาวสุพิชญา ขําขาว
62121000529 นางสาวพัชรียา สกุลธนารักษ�
62121000530 นางสาวสุฑามาศ จันทร�แก6ว
62121000531 นายนพรัตน� พุ<มเกษ
62121000532 นางสาวปนัฐฐา ศรีรัตน�
62121000533 นางสาวอัยย�ลดา หะสะเล็ม
62121000534 นางสาวมุกมณี เศษศุภ
62121000535 นายกรรณกฤต ยังทรัพย�
62121000536 นางสาวอรุณี อุ<นเมือง
62121000537 นายสิทธิเดช เพชรคง
62121000538 นางสาวพิมพ�ชนก พุ<มนุ<ม
62121000539 นางสาวศิริพร ศักด์ิภิรมย�
62121000540 นายทวีศักด์ิ สุวรรณชาตรี
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62121000541 นายนันทพงค� ขําคม
62121000542 นางสาวอุไรวรรณ หนูขวัญแก6ว
62121000543 นางสาวเพ็ญศรี ประจงการ
62121000544 นางสาวสุภัสรา จันทร
62121000545 นางสาวจริยา เฉลิมพล
62121000546 นางสาวกิตติยาพร แก6วใส
62121000547 นางสาวกชกร สุทธิทน
62121000548 นางสาวสิริวิมล หมุกแก6ว
62121000549 นางสาวพิชญา มูสิมูล
62121000550 นางสาวอุมาภรณ� เพ็ชร�ทอง
62121000551 นางสาวธิดารัตน� อันติมานนท�
62121000552 นางสาวอัมพร ศรีอุดม
62121000553 นางสาวอภิชญา ตลับสี
62121000554 นางสาวสุกัญญา ตะหวามาก
62121000555 นางสาวภัตราวดี สาระอาภรณ�
62121000556 นายศิริชัย เพ<งการ
62121000557 นางสาวพนิตษา ชุมขุน
62121000558 นางสาวสุชาวลี เพ็ชรศร
62121000559 นางสาวดวงกมล ทองพิจิตร
62121000560 นายกิติศักด์ิ นามนก
62121000561 นางสาวณัฏฐนิช ผลหิรัญ
62121000562 นางสาวกานต�รวี สมปรีดา
62121000563 นางสาวชนุตม�นาถ ธรรมธวัช
62121000564 นางสาวอาทิตยา คุ6มภัย
62121000565 นางสาวศศิวิมล สุทิน
62121000566 นายอดิเทพ ไพวงค�
62121000567 นางสาวผกามาศ ชัยสวัสด์ิอารี
62121000568 นายจิตธิพงศ� แดงสว<าง
62121000569 นางสาวฐิติพร นาวาลอย
62121000570 นางนิตยา เนียมน6อย
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62121000571 นางสาววิภารัตน� บุญนํา
62121000572 นางสาวกมลรัตน� ถ่ินมาลา
62121000573 นางสาวกนกวรรณ สุทธินุ<น
62121000574 นางสาวกัญสิริ จันทะคัด
62121000575 นางสาวกรรณิการ� ยกพิทักษ�
62121000576 นางสาวปริชญา นุ<มจันทร�
62121000577 นางสาวเดือนเพ็ญ จินา
62121000578 นางสาวปEPนกนก หีตสมุย
62121000579 นายกฤษฎา พุ<มพะเนิน
62121000580 นางสาวกุลธิดา ช<วยบํารุง
62121000581 นายสิทธิพงศ� สุขแต6ม
62121000582 นางสาวกอรวรรณ ศรีคง
62121000583 นางสาวกชกร อินสะโร
62121000584 นางสาวนิธิดา เพชรวงศ�
62121000585 นางสาวธนัฏฐา ไข<มุกด�
62121000586 นางสาวรุจรวี สุภาพ
62121000587 นางสาวณัฐรัตน� ชีวีวิวัฒน�วงศ�
62121000588 นายชรินทร� ศรีเมือง
62121000589 นางสาววรัญญา พรหมมาศ
62121000590 นางสาวเบญจภรณ� ทองสุข
62121000591 นางสาวเครือวัลย� บุญนุชิต
62121000592 นายนพดล ใจประดิษฐ�ธรรม
62121000593 นางสาวกัณฐภรณ� วรรณทอง
62121000594 นางสาวสายทิพย� ชูยก
62121000595 นางสาวสุพิชญา ช<วยรอด
62121000596 นางสาวทิราภรณ� คําบุญ
62121000597 นายสวรรค�พร ช<วยแดง
62121000598 นายปEยพัทธ� ขวัญแก6ว
62121000599 นายอภิสิทธ์ิ แก<นแก6ว
62121000600 นางสาวนิยดา กูลประสิทธ์ิ
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62121000601 นายวีรวิทย� ลักษโณสุรางค�
62121000602 นายวุฒิพงศ� สุขทองอ<อน
62121000603 นางสาววิณีวรรณ อนิลบล
62121000604 นายศุภณัฐ จันทร�ภักดี
62121000605 นางสาวร<อบีอLะฮ� อินหมัน
62121000606 นายปJณกร สุทธิโมกข�
62121000607 นางสาวจิรัฐติกาล เรืองศรี
62121000608 นางสาวเพ็ญทิพย� เหล<าสุวรรณ�
62121000609 นายสิร�วณิช กวินโชติวณิชย�
62121000610 นายพัชรพล รุ<งนิมิตร
62121000611 นางสาวศศิกานต� เกิดกัน
62121000612 นางสาววรารัตน� คณาภิบาล
62121000613 นางสาวธมลวรรณ แซ<อึ้ง
62121000614 นายกิติศักด์ิ ดุลเจริญ
62121000615 นางสาวภัทรวดี ทองหนู
62121000616 นางสาวธนวดี มาสพันธ�
62121000617 นางสาววนิดา หนูสวัสด์ิ
62121000618 นายวทัญDู ไม6ทองงาม
62121000619 นางสาวกฤติมา พ่ึงชัง
62121000620 นางสาวกัณฐิกา พุ<มพะเนิน
62121000621 นางสาวธิดารัตน� รักไชย
62121000622 นายกระแสสินธ์ิ บุญเทียม
62121000623 นางสาวพรพิมล รุกเขตต�
62121000624 นายธัชพล พยัคฆมาศ
62121000625 นายจักรี ศรีสมบูรณ�
62121000626 นางสาวชนัญชิดา แสงผะกาย
62121000627 นางสาวอรอนงค� ศิริวรรณ�
62121000628 นางสาวโยธรัตน� สมนึก
62121000629 นายธนวุฒิ วุ<นพันธ�
62121000630 นางสาวชนาทิพย� เจริญยศ
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62121000631 นายสิริชัย สาระ
62121000632 นายสุรสิทธ์ิ คงรอด
62121000633 นางสาวกนกวรรณ ประสานทอง
62121000634 นายพิพัฒน�พงศ� คําแหง
62121000635 นางสาวอิสรียา วงศ�แก6ว
62121000636 นางสาวลริศา พิณทะมะโน
62121000637 นายจอมโยธิน ศศิประภานนท�
62121000638 นางสาวมารีน โตLะดํา
62121000639 นายพงศ�พล เบญจวัฒนศิลป�
62121000640 นางสาวธัญญา แซ<ลิ่ม
62121000641 นางสาวผ<องพรรณ พัวพันธ�
62121000642 นางสาวนราภรณ� เพ็งสกุล
62121000643 นางสาวสายนที คงชุม
62121000644 นายอดิศักด์ิ สุขปJน
62121000645 นางสาวณัฐธิดา อัตตนาถกุล
62121000646 นางสาวณิชกานต� สังข�วิเศษ
62121000647 นางสาวปณัฐดา พิบูลย�
62121000648 นายยุทธนันท� สุวรรณมณี
62121000649 นางสาวสุภาภรณ� กุ6งทอง
62121000650 ว<าที่  ร.ต.  หญิงพัชราภรณ� จันทร�ทอง
62121000651 นางสาววนิศา สุขสําราญ
62121000652 นางสาววิสสุตา สนิท
62121000653 นายภูวนัย เทียนสว<าง
62121000654 นางสาวกนกภรณ� อรุณปาน
62121000655 นายกรรชัย บุษยากุล
62121000656 นางสาวชฎารัตน� พานทอง
62121000657 นางสาวลินดา ที่ทํามา
62121000658 นางสาวกัญญาเรศ เกตุวงษ�
62121000659 นางสาวกรรณิการ� ชายเกตุ
62121000660 นางเตือนใจ ตัณฑศิลป�
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62121000661 นายเพียรเพชร เพ็ชรสังกฤษ
62121000662 นายวัชรินทร� ทุมมา
62121000663 นางสาวณัฐกานต� แพรกทอง
62121000664 นางสาวอรปวีณ� จรกําจัด
62121000665 นางสาวณัฐณิชา ลัยนันท�
62121000666 นายอชิตพล สุกเกลี้ยง
62121000667 นายกฤตภาส ปภาพันธุ�
62121000668 นางสาวพัชรินทร� ซุ<ยยัง
62121000669 นางสาวพิจิตรา ทิพย�พิมล
62121000670 นายฉัตรมงคล สุขเจริญ
62121000671 นางสาวอรทัย แซ<ฉิน
62121000672 นายชวนากร ไม6เรียง
62121000673 นางสาวสุดารัตน� นวลละออง
62121000674 นางสาวเกตุวดี วุฒิปุญญะ
62121000675 นางสาวปริยากร สืบสะอาด
62121000676 นางสาวธารารัตน� ศรีใหม<
62121000677 นางสาวนัสรีน ลือแมะ
62121000678 นางสาวสุภาวดี ชื่นชม
62121000679 นายวรัชญ� ห<อแก6ว
62121000680 นายธีรภาพ พลพิชัย
62121000681 นางสาวอัจฉรา เต็มราม
62121000682 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�เพ็ชร
62121000683 นางสาวมณีนุช มีนา
62121000684 นางสาวดลยา นพฤทธ์ิ
62121000685 นายปฐมพร แซ<เหง<า
62121000686 นางสาวอลิต6า สะตามัน
62121000687 นายกฤษฎา ดวงแก6ว
62121000688 นางสาวชีวรัตน� ขู<ซุ<ยหลี
62121000689 นายศุภโชค สังข�พลอยดี
62121000690 นางสาวขวัญจิรา นาคจันทร�
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62121000691 นายณัฐวุฒิ อินละมุ
62121000692 นายนราวิชญ� คีรีรัตน�
62121000693 นางสาวฐิตาภา จันทร�สว<าง
62121000694 นายจักรภพ เล<งวงศ�
62121000695 นางวัฌษญา บรรจงช<วย
62121000696 นางสาวกนกวรรณ ทองพนัง
62121000697 นางสาวสาธิตา สายน้ําใส
62121000698 นายจักราวุฒิ เพชรศรี
62121000699 นางสาวศศิวิมล ลือชัย
62121000700 นางสาวรัตนาภรณ� แสงอําไพ
62121000701 นางสาวยุพาพร บัวจันทร�
62121000702 นางสาวแพรวขวัญ ช<องงาม
62121000703 นางสาวเสาวณี ฤทธิบัว
62121000704 นางสาวธิดารัตน� ทรัพย�เจริญ
62121000705 นายปฏิพงศ� เอียงเอื้อ
62121000706 นางสาวสุนทราภรณ� ชนะ
62121000707 นางสาวฐิตาพร ลําธรกิจ
62121000708 นางสาวจุฑามาส เจริญรัตน�
62121000709 นายสมิง ทุ<ยอ6น
62121000710 นายทักษิณพิรุณ คําเลี้ยง
62121000711 นางสาวรวิวรรณ ดีเส็ง
62121000712 นายนพปฎล ยอดประดิษฐ�
62121000713 นางสาวปวีณ�รัสม์ิ ใจแผ6ว
62121000714 นางสาวชนัญชิดา หวายสันเทียะ
62121000715 นายสมนิตย� หลงสามLะ
62121000716 นางสาวพัชรา รอดพิรุณ
62121000717 นายวีระพล เพ่ิมพูล
62121000718 นายมนต�ชัย ตรีทอง
62121000719 นางสาวสสิมา เจียรผัน
62121000720 นายณัฐกานต� ณ พายัพ
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62121000721 นางสาวภวิกา ทวยเจริญ
62121000722 นายปEยวิทย� โลหะรัตน�
62121000723 นายอานันท� เกตุพานิช
62121000724 นางสาวกาญจนา เหมหมัน
62121000725 นางสาวศศิธร อินทร�จันทร�
62121000726 นางสาวนูรียา จารง
62121000727 นางสาวกานสุดา ปรีชา
62121000728 นางสาวลัดดาวรรณ เพ็งประพันธ�
62121000729 นายกฤษณ ไชยสุวรรณ�
62121000730 นางสาวธารารัตน� แก6วประสม
62121000731 นางจิตติมา เฟWPองนวกิจ
62121000732 นายปานเทพ อัตถาวะระ
62121000733 นางสาวเบ็ญรัตน� ลักษณะคชา
62121000734 นางสาวอังคณา จีนศรีคง
62121000735 นางสาวปาณิสรา จันทร�มัด
62121000736 นางสาวนุชนาฎ คงชํานาน
62121000737 นายสุทธิภัทร พลสุวรรณ
62121000738 นางสาวตวงรัตน� แสงศรี
62121000739 นางสาวภาพิมล เขียวย6อย
62121000740 นายคณิตพงศ� บุญคง
62121000741 นางสาวธัญญากร งามโฉม
62121000742 นางสาวตรีรัตน� ห<อจันทร�
62121000743 นางสาวสโรชา คงศรี
62121000744 นายจตุพล สงกรณ�
62121000745 นางสาวณัฐศิรินทร� ชมทอง
62121000746 นางสาวกัญญา สฤธิเริก
62121000747 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยมาตย�
62121000748 นางสาวกษิราณัท ผุดผ<อง
62121000749 นางสาววิรดา ชูขํา
62121000750 นางสาวนุชจรี ชุ<มชื่น
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62121000751 นายพงศกร ภาวนานุรักษ�
62121000752 นายสุรวุฒิ อุณพันธุ�
62121000753 นางสาวศิริพร สมรักษ�
62121000754 นางสาวภัทรานุช ชูยัง
62121000755 นายณัฐวุฒิ แพทย�ประสม
62121000756 นายพิชยะ เกตุทิพย�
62121000757 นายบุรฉัตร กรรณรงค�
62121000758 นางสาววนัสยา ระวิวรรณ
62121000759 นายคํานพ ทองบุญ
62121000760 นายนัชชา กลีบแก6ว
62121000761 นางสาวอรวรรณ กลิ่นเมือง
62121000762 นายคุณัชญ�พงษ� เชาวน�แล<น
62121000763 นายศิริวัฒน� รักษ�อาณา
62121000764 นายธนะกิจ สิงพา
62121000765 นางสาวพรชิตา กฤษฎานุภาพ
62121000766 นางสาวอัจจิมา แดงมณี
62121000767 นางสาววรีภรณ� เย็นกาย
62121000768 นางสาวชุดา ขอนปง
62121000769 นายธรรมรัตน� ถาวรแก6ว
62121000770 นางสาวพิมลทิพย� จิตบรรจง
62121000771 นายภูธนานนท� นุ<นเกลี้ยง
62121000772 นายโต โตอนันต�
62121000773 นางสาวพัชรีภรณ� ศิริอักษร
62121000774 นางอภิญญา ตีคํา
62121000775 นางสาวณัฐธิดา เหตุทอง
62121000776 นางสาวศิริรัตน� คามแสน
62121000777 นายปรัชญา นิจผล
62121000778 นายจิรเมธ ข<ายพิลาป
62121000779 นางสาวอรญา จิตรนารี
62121000780 นางสาวศิวาพร ไชยศร
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62121000781 นายอิสรานุภัทร เสือแท6
62121000782 นางสาวสุทธาวรรณ สักคุณา
62121000783 นางสาวดารุณี กาญจนี
62121000784 นายศาสตรา พูลเกิด
62121000785 นายวีรพงษ� ไกรวนากุล
62121000786 นางสาวใจสวรรค� เพชรสุข
62121000787 นางสาวสุภาณี ดาวตาล
62121000788 นางสาวธัญสุดา บัวอินทร�
62121000789 นายเอกพงษ� หนูยงค�
62121000790 นางสาวนิรชา ชลปราน
62121000791 นางกัลยาโณ สมหวัง
62121000792 นางสาวนริศรา นารีเลิศ
62121000793 นายกีรติ ปรีชาชน
62121000794 นางสาวชนาพร ชูเพชร
62121000795 นางสาวชุติมา ปานแก6ว
62121000796 นางสาวเกวลี ช<วยแก6ว
62121000797 นางสาวอารีรัตน� อ<อซ6าย
62121000798 นางสาวรัตติกาล หนูรอด
62121000799 นางสาวฟาตีฮะห� อับซี
62121000800 นายณัฐกฤต ไชยชะนะ
62121000801 นายสิทธิโชค วงค�จันดี
62121000802 นางสาวอรทัย ประจักษ�
62121000803 นางสาวสุพิชญา รัตนสุรางค�
62121000804 นางสาวฉัตรชนก ชัยเวทย�
62121000805 นางสาวปรียาภัทร อุตรพาส
62121000806 นางสาวกาญจนา รัตนเกษร
62121000807 นางสาวกรรณิการ� พรมแต<ง
62121000808 นางสาวนุสรา เพชรรัตน�
62121000809 นางสาวกุลญา ย้ิมสุด
62121000810 นางสาวชมพูนิกข� แสงมณี
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62121000811 นายจิโรจน� อั่นบุญศรี
62121000812 นายธนากร พลสินธุ�
62121000813 นายณัฐวุฒิ นวลจันทร�
62121000814 นางสาวชนิดา คิดรอด
62121000815 นางสาวนิยาวดี ฉินสงเคราะห�
62121000816 นางสาวนภัสกร รอดทองอยู<
62121000817 นายทรงยศ บวรกิจเสถียร
62121000818 นางสาวกาญจนา ทองม่ัง
62121000819 นางสาวกัญธิมา แซ<เต้ือง
62121000820 นางสาวเบญญา อนุพันธ�
62121000821 นางสาวศรีประภา รัตโนชัยกุล
62121000822 นายอาคเนย� พิมพ�โพธ์ิ
62121000823 นางสาวสุรัสวดี บุญถึงจิตร
62121000824 นายสุกฤษฎ์ิ พร6อมมูล
62121000825 นางสาวณัฐกานต� แสงส<อง
62121000826 นางสาวสุชาดา อิสสโร
62121000827 นางสาวสุวรรณา อุดมผล
62121000828 นางสาวนัฐริกา พูลผล
62121000829 นางสาวณิสรา ชัยภักดี
62121000830 นางสาวกาญจนา เหลืองทอง
62121000831 นายศตวรรษ มิตรกูล
62121000832 นายฌานันท� จิตต�เพ็ง
62121000833 นางสาวแปXว อยู<คง
62121000834 นางสาวจันจิรา ภู<ร6อย
62121000835 นางสาวสุภาภรณ� เพชรด6วง
62121000836 นางสาววชิราภรณ� รุ<งรังศรี
62121000837 นางสาวอนงค� คงดํา
62121000838 นายธรรมรักษ� แจ6งใจ
62121000839 นางสาวปรางค�วิมล เรืองสูง
62121000840 นางสาวนุจรี เขียนด6วง
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62121000841 นางสาวพรชิตา ชนะการ
62121000842 นางสาวมธุรดา เหลืองอุ<มพล
62121000843 นายชาญณรงค� บุญกาญจน�
62121000844 นายวิศรุต บุญมี
62121000845 นางสาวชฏาพร ฐิติชวลิตกุล
62121000846 นางสาวเนตรชนก เรืองอ<อน
62121000847 นางสาวธารารัตน� ศักด์ิเวช
62121000848 นางสาวมนัชญา พุทธศุกร
62121000849 นางสาวดลพร เพียรเก็บ
62121000850 นายณรงค�ธร ยกฉวี
62121000851 นางสาวชลลดา เด่ียวก่ี
62121000852 นายอภิวัฒน� หลานโปYะ
62121000853 นางสาวหทัยรัตน� ไตรบุญ
62121000854 นางสาววราภรณ� นวลลักษณ�
62121000855 นางสาวปJชญาภร ช<วยเนื่อง
62121000856 นางสาวชนิษฐา เสนปEPน
62121000857 นางสาวศิริรัตน� ย้ิมย<อง
62121000858 นายอวย ขยายแสง
62121000859 นางสาวเสาวลักษณ� สมรักษ�
62121000860 นายศตวรรษ แซ<จัน
62121000861 นางสาวนภัสภรณ� ธรรมา
62121000862 นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น
62121000863 นางสาวรัฐสิริ ฤทธิกุล
62121000864 นายสัมพันธ� รอดงาม
62121000865 นางสาวอรอุษา จันทร�คล6าย
62121000866 นางสาวภัทรนารถ สีแดง
62121000867 นางสาวอิงฤทัย ชินวงค�
62121000868 นางสาวรุ<งทิพย� พันดี
62121000869 นายสิทธิศักด์ิ ชอบทํากิจ
62121000870 นางสาวพัชราภรณ� เนตรบุตร
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62121000871 นางสาวอภิญญา บุญคงมาก
62121000872 นางสาวดวงจันทร� ไชยสิน
62121000873 นางสาวพัสตราภรณ� สกุลบัวศรี
62121000874 นางสาวเกศราพร คงดี
62121000875 นางสาวปาลิดา จารุมา
62121000876 นางสาวรวีวรรณ ชังช<างเรือ
62121000877 นายศุภชัย แซ<อ6อ
62121000878 นางสาวรัมณียา เกราะแก6ว
62121000879 นายสุรเชษฐ� คุ6มบ6าน
62121000880 นายรัตนศักด์ิ ผั้วผดุง
62121000881 นางสาวณัฐชยา กวางทะวาย
62121000882 นางสาวจุฬาลักษณ� ช<วยคง
62121000883 นางสาวธันย�ชนก เผือกผ<อง
62121000884 นางสาวณัฏฐณิชา ชูคง
62121000885 นางสาวฉวีวรรณ� ชีชํานาญ
62121000886 นางสาวอินทิรา ราชสุนทร
62121000887 นางสาวธัญพร สงอาจินต�
62121000888 นางสาวชลดา ปุริสัง
62121000889 นางสาวขนิษฐา สงช<วย
62121000890 นางสาวอนงค�นาฎ พรหมเศรษฐ
62121000891 นางสาวกวิเนตร พัฒน�ระวังด<าน
62121000892 นางสาวมารีนา ดาโตLะ
62121000893 นางสาวสมัญญา สายทองแท6
62121000894 นายธีระยุทธ ขุนอินทร�
62121000895 นางสาวพัชรีภรณ� เอียดศรี
62121000896 นางสาวศศิวิมล ชื่นอารมย�
62121000897 นางสาวสุชาวลี พลรัตน�
62121000898 นายวัลลภ พิกุลทอง
62121000899 นางสาวศรัณย�พร ทนส<งผล
62121000900 นางสาวประวีณา สิทธิชัย
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62121000901 นางสาวอารีรัตน� ชลปราน
62121000902 นางสาวชญานิษฐ� ทวยเจริญ
62121000903 นายสุรสิทธ์ิ สุขเก้ือ
62121000904 นางสาววินตรา พิบูลพล
62121000905 นายธนันท�รัฐ นุ<นเกิด
62121000906 นายน้ํามนต� จุลเลศ
62121000907 นางสาวกาญจิราย� บุญจันทร�
62121000908 นางสาววรรณพร วงศ�สวัสด์ิ
62121000909 นางสาวศิริทิพย� บุญเมือง
62121000910 นายสิทธิกรณ� จันทร�สุขศรี
62121000911 นายธํามรงค� แจ6งประจักษ�
62121000912 นางสาวชุติวรรณ คําทูล
62121000913 นายสงบ ไพมณี
62121000914 นางสาวนิภาภรณ� พูลทรัพย�
62121000915 นางสาวจารุวรรณ พละเลิศ
62121000916 นายอภิเชษฐ� สุวรรณการณ�
62121000917 นางสาวเจนจิรา บุทธเสน
62121000918 นางสาวอาทิติยา สมัย
62121000919 นางสาวภัททิยา บุญพิทักษ�
62121000920 นายมรุพล พูนเอียด
62121000921 นายชัชวาลย� บวบหอม
62121000922 นางสาวศกลวรรณ จอมพงศ�
62121000923 นางสาวศีรสุดา สมยัง
62121000924 นายพิเชษฐ บัวคลี่
62121000925 นางสาววิจิตรา สุวรรณมา
62121000926 นางสาวพรปวีณ� ศรีมณี
62121000927 นางสาวกมลแพร เพชรมณี
62121000928 นางสาวมนัสวี จตุการ
62121000929 นางสาวพนิดา เหมทานนท�
62121000930 นายนันธวุฒิ เกิดสุวรรณ
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62121000931 นางสาวฌัชชา โสมจันทร�
62121000932 นางสาวอาทิตยา ถ่ินมาลา
62121000933 นางสาวสราญจิต บุญธรรม
62121000934 นายณัชพล เทพมี
62121000935 นางสาวนริศรา ปานโตLะ
62121000936 นายเชาวรินทร� ศรีวิเศษ
62121000937 นางสาวดวงพร จันทร�แดง
62121000938 นางสาวพัชรี พรหมมาศ
62121000939 นางสาวเจนจิรา บรรจงดัด
62121000940 นางสาวโสสุดา เชาวนะปJญจะ
62121000941 นางสาวบุษยามาส สุทธิพิทักษ�
62121000942 นายธีรศักด์ิ ขวัญทอง
62121000943 นางสาวอารีรัตน� ไกลถ่ิน
62121000944 นางสาวพัชรมัย คทายุทธ
62121000945 นางสาวธันยมัย วัฒนพญา
62121000946 นางสาวขวัญชนก เกศโร
62121000947 นางสาวนาวิกา ตรีทัพ
62121000948 นางสาวปริญญาพร หับสุภา
62121000949 นางสาวชนิกานต� ประสาทพร
62121000950 นางสาวฐาปณีย� พลไชย
62121000951 นางสาวกัญจ�วิภา วังขุนพรหม
62121000952 นางสาวกัญญาณัฐ ภักดีสุวรรณ�
62121000953 นางสาวกนกรัตน� บุรีรัตน�
62121000954 นางสาวชุติมณฑน� กุแก6ว
62121000955 นางสาวกนกวรรณ เกียรติฉวี
62121000956 นางสาวนิสาชล เหมมณี
62121000957 นางสาวพิชญาภา ศรีภักดี
62121000958 นายพีระศักด์ิ ยมจันทร�
62121000959 นางสาวอารียา ใจบุญ
62121000960 นางสาววิภาวดี พันแทน
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62121000961 นายปรเมษฐ� บุญประกอบ
62121000962 นางสาวชนัฏดา รักขพันธ�
62121000963 นางสาวราบีฟา มุดาเคล
62121000964 นางสาวอมรรัตน� วีรานนท�
62121000965 นายทศพร จินดาพล
62121000966 นางสาวอมลรดา พุฒธิประเสริฐ
62121000967 นางสาวกฤติกา รักษ�เกลี้ยง
62121000968 นายเชาวนะ มาศเสม
62121000969 นางสาวอังคนาถ ศรีโมรา
62121000970 นางสาวฐิติพร พิกุลทอง
62121000971 นางสาวสุธารินี อังคณานนท�
62121000972 นายเพ็ญเพชร เพ็ญสมบูรณ�
62121000973 นางสาวนันทพร นุ6ยสอน
62121000974 นางสาวจินสุดา รามมาศ
62121000975 นางสาวรุจิรางค� เปรมจิตร
62121000976 นางสาวพิมพ�ชนก เพ็ชรขัน
62121000977 นายณัฐดนัย ถิระกุลวรรณ
62121000978 นายผาสุก อินทร�แก6ว
62121000979 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณ�
62121000980 นางสาวอัญชลีพร แก6วสุข
62121000981 นางสาวสุทิมา ศิวายพราหมณ�
62121000982 นางสาววิภาวรรณ ปูพบุญ
62121000983 นางสาวอาริสา รอดช<วง
62121000984 นางสาวมยุริญ ปEPนศิลปชัย
62121000985 นายธีระชัย จันทร�คง
62121000986 นางสาวธนพร แสวงรู6
62121000987 นายสถาพร ม6าแก6ว
62121000988 นายภานุพงศ� สมพงศ�
62121000989 นางสาวพิมผกา ชูกลิ่น
62121000990 นางสาวณิชกานต� เพชรแก6ว

หน6า 33 จาก 40            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ สุราษฎร%ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                               ช่ือ - นามสกุล

62121000991 นางสาวกรรณิกา เรืองสุข
62121000992 นางสาวธนพร แก6วทองดี
62121000993 นางสาวธนพร ปราบจินดา
62121000994 นายสมบูรณ� พรหมมาศ
62121000995 นางสาวมาระตี สละรักษ�
62121000996 นายพัสกร พรมพัตร
62121000997 นายสุรศักด์ิ โชติกกูล
62121000998 นางสาวเขมิกา มณี
62121000999 นางสาวนันณภัทร นาภูมิ
62121001000 นางสาวสุดาธิป คงฤทธ์ิ
62121001001 นางสมจิตร จูเจ6ย
62121001002 นางสาวสรวรรณ หนูจันทร�
62121001003 นายวนุพงค� ดําเพ็ง
62121001004 นางสาวอาทิติยา พิทักษ�ครุฑ
62121001005 นายวรพล ปานจุ6ยพะเนาว�
62121001006 นายณัฐพงศ� ประมาณ
62121001007 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร�วิเศษ
62121001008 นางสาวณัฐกฤตา ไหลม<าสัน
62121001009 นางสาววรรณพร สิงหเดชา
62121001010 นางสาววิริยา แสนพยุหะ
62121001011 นางสาวกรกมล ขยันการ
62121001012 นางสาวณัฐณิชา ทองคํา
62121001013 นายอรรคเดช วิชัยดิษฐ
62121001014 นางสาวศรัณย�พัชญ� พงษ�จีน
62121001015 นางสาวอรอุมา เพชรศรีจันทร�
62121001016 นางสาวเสาวลักษณ� สุขรินทร�
62121001017 นางสาวสําอางค� อร<ามเนตร
62121001018 นางสาวภัณฑิรา ไพสาลี
62121001019 นางสาวณัฐมณฑา ราศรีวงศ�
62121001020 นายอนุชา ศักด์ิเกิด
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62121001021 นางสาวสกุลทิพย� ยอดแก6ว
62121001022 นางสาวนรินธร ศรสังหาร
62121001023 นางสาวสิริกานต� แซ<ย<อง
62121001024 นางสาววิชญาดา วาสนามียศ
62121001025 นายญาณพจน� ราษีสวย
62121001026 นายวรวุฒิ ไฝZบุญจันทร�
62121001027 นายณัฐภัทร พานิช
62121001028 นางสาวกนกวรรณ แท<นทอง
62121001029 นางสาวสุวิภา โลหะประเสริฐ
62121001030 นางสาวชฎาภรณ� ฤกษ�ชะงาย
62121001031 นายสันติยา ทองคํา
62121001032 นางสาววันวิสาข� ช<วยมิตร
62121001033 นางสาววิลาวัณย� นามสมบัติ
62121001034 นายณัฐกร ลาชโรจน�
62121001035 นายกีรติ บุญรอง
62121001036 นางสาวรยา พันชั่ง
62121001037 นางสาวณัฐญา สังข�ศิริ
62121001038 นายมังกร เหนือคลอง
62121001039 นางสาวกนิษฐา ชูช<วย
62121001040 นางสาวสุทธิกานต� ช<วยเกิด
62121001041 นางสาวสุวรรณี สนิท
62121001042 นางสาวมยุรี มานพศิลป�
62121001043 นางสาวฐนิภัทร สุดคง
62121001044 นางสาวสุภาภรณ� ธเนศอนันตกุล
62121001045 นายวรรณพงษ� คุ6มพยันต�
62121001046 นางสาวณิชกานต� ธีระพิบูลย�วัฒนา
62121001047 นางสาวนิอาริณีย� นิสนิ
62121001048 นางสาวกฤตกรณ� เรืองสิยานันท�
62121001049 นางสาวสุประภา เกิดโสดศรี
62121001050 นางสาวภัทรศยา เศรษฐการณ�
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62121001051 นางสาวมัลธิกา จันทร�ทอง
62121001052 นางสาวปณิสตา อักษรสม
62121001053 นางสาวภัทรานิษฐ� ชูปาน
62121001054 นางสาวธีรภัทร� แก<อินทร�
62121001055 นางสาวสุพัตรา ภูนฤมิต
62121001056 นางสาวปJทมวดี สอนตะโก
62121001057 นางสาวอลิษรา ปรุงปลื้ม
62121001058 นางสาวสุภาพร เสมาม่ิง
62121001059 นายธันธร เมืองเกิด
62121001060 นางสาวสุชาดา จิตราภิรมย�
62121001061 นางสาวอภิษฎา ราชนิกร
62121001062 นายนิรวิทธ� สุวพัฒน�
62121001063 นางสาวเมธาวี บุญรังษี
62121001064 นางสาวจรรจิรา อยู<ยืน
62121001065 นายกิตติศักด์ิ ภิโสรมย�
62121001066 นายวิชยะ สายฟSา
62121001067 นางสาวน้ําฝน ตันโสภณ
62121001068 นางสาวศิริรัตน� ขาวทอง
62121001069 นายชัยยันต� ย่ิงยงค�
62121001070 นางสาวจินตพร ห<อจันทร�
62121001071 นายศรนรินทร� ล6อมพิมาย
62121001072 นายศักย�ภิณัช รัชนิพนธ�
62121001073 นายสุวิชา ไชยนาเคนทร�
62121001074 นางสาวณัฐวดี เทพี
62121001075 นายภาคภูมิ สายน้ําใส
62121001076 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิทอง
62121001077 นายนิพัทธ�พล แก6วเพ็ง
62121001078 นางสาวฝSาย ทวีวัตร�
62121001079 นางสาวนัฐสิตา พยัคฆ�ฤทธ์ิ
62121001080 นางสาวอมรรัตน� ตลุ<ม
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62121001081 นางสาวมุศิตรา เชื้อคําจันทร�
62121001082 นางสาวสุดารัตน� ทัดศรี
62121001083 นางสาวนภัสร แก6วเสน
62121001084 นางสาวสวนีย� เพ็ญสมบูรณ�
62121001085 นายภาณุพงศ� ไชยราช
62121001086 นางสาวธนภรณ�จุฬา สุวรรณวัฒน�
62121001087 นายกฤษฎา สร6อยวารี
62121001088 นางสาวจิราพร กลิ่นพงศ�
62121001089 นางสาวอัญวีร� ตันติพงศ�ธาริน
62121001090 นางสาวพิมปพัตร ทิพย�ดี
62121001091 นางสาวสุพรรณี หลักศิลา
62121001092 นางสาวสุกฤตา อนุเผ<า
62121001093 นางสาวนรมน เกิดเมฆ
62121001094 นายภูวมินทร� แมงเมิน
62121001095 นางสาวกมลวรรณ พัฒนศิลป�
62121001096 นางสาวเสาวณีย� สมรักษ�
62121001097 นางสาวสโรชา นาคสุวรรณ�
62121001098 นางสาวฤทัยรัตน� จิตต�ประไพ
62121001099 นายจักรี รักไทย
62121001100 นางสาวธนภรณ� คงศรีทอง
62121001101 นายนลธวัช รักษ�อาณา
62121001102 นางสาวเสาวรส ขวัญเพชร
62121001103 นางสาวอัจฉรา จันทร�แสง
62121001104 นายกรวิทย� ตาเจริญ
62121001105 นางสาวชนากานต� สุวรรณเศวต
62121001106 นางสาวฐิดาภรณ� หญีตอัมฤทธ์ิ
62121001107 นายนราธิป เทพสง
62121001108 นางสาวอริษา แจ6งจิตร�
62121001109 นางสาวอรรณธิการ� แพะปลอด
62121001110 นายรัชชานนท� แซ<แต6
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62121001111 นางสาวปภาดา ศรีบริรักษ�
62121001112 นางสาวภาสิตา ละอองวิจิตร
62121001113 นางสาวสุภาสิตา ศิริวานิช
62121001114 นางสาวสุวนันท� หนูสง
62121001115 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีชัยนาท
62121001116 นางสาวเหมสุดา ปJ[นคง
62121001117 นายวัชรวิทย� วงศ�ทวีทอง
62121001118 นางสาวพรภิมล บัณฑิตพนาไลย
62121001119 นายอนรรฆสิน เพชรสุวรรณ
62121001120 นายนิติพัฒน� สายน้ําใส
62121001121 นางสาวอลิสา ทองคะหะ
62121001122 นายธนวัฒน� สวัสดิสาร
62121001123 นางสาวธนพัชร� บัวอ<อน
62121001124 นางสาวประกายดาว แซ<ภู<
62121001125 นางสาวพัชราภรณ� ยงกําลัง
62121001126 นางสาวศิริรัตน� วงศ�โต
62121001127 นางสาวนลินนิภา พันธุ�เมือง
62121001128 นางสาวชลดา ทองเอียด
62121001129 นางสาวฐาปนีย� ประสพมิตร
62121001130 นายณัฐชนน ยะใจ
62121001131 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ โสธรนพบุตร
62121001132 นางสาวเสาวนิตย� สุทธิปJญญา
62121001133 นางสาวพรรวษา ขุนไกร
62121001134 นางสาวนฤมล สุทวิ
62121001135 นางสาวรุจิรา เสนาผัน
62121001136 นางสาวณิชมน เพียรดี
62121001137 นางสาวอาทิตยา ทวิสุวรรณ
62121001138 นางสาวอภิชญา ปJจฉิมราตรี
62121001139 นางสาวเจนจิรา สวนทอง
62121001140 นายธนศักด์ิ เพชรรัตน�
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62121001141 นายเมธิชัย พาเทียม
62121001142 นางสาวจินดารัตน� สังมัน
62121001143 นางสาวศศิธร บุญนาค
62121001144 นางสาวสุภัทรา จันทนา
62121001145 นางสุมณฑา แสงแก6ว
62121001146 นางสาวกาญจนา จุลเสวก
62121001147 นางสาวรัตนวดี ชัยมงคล
62121001148 นายธีระยุทธ� สมหมาย
62121001149 นางสาวชัญญานุช ไชยบรรดิษฐ�
62121001150 นางสาวปวริศา อักษรศรี
62121001151 นางสาวกมลวรรณ กันท�สังข�
62121001152 นางสาวพนัชกร มาพรม
62121001153 นางสาวกัลยา พันธ�สวัสด์ิ
62121001154 นายภูริส พิศบุญ
62121001155 นางสาววริศรา จิตร�นารี
62121001156 นางสาววิมลศรี คงมี
62121001157 นายกฤษฎา บุญหวาน
62121001158 นางสาววิภาวดี พันธ�ชื่น
62121001159 นางสาวกมลลักษณ� ยลธรรม�ธรรม
62121001160 นางสาวจุฬาลักษณ� ผู6ภักดี
62121001161 นายจตุรงค� ทรายแก6ว
62121001162 นางสาวสุดาพร เรไร
62121001163 นางสาววราพร สมรักษ�
62121001164 นางสาวฐิภาวรรณ ทองสร6าง
62121001165 นางสาวพรชนันท� แจ6งเชื้อจีน
62121001166 นางสาวเสาวลักษณ� ผอมดํา
62121001167 นางสาวพัชราพร นัทธี
62121001168 นางสาวกรกนก ตาตะนุต
62121001169 นายดนุนันท� วิทยามาศ
62121001170 นายวรพล ฮ<องก้ิม
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62121001171 นางสาวศุภาพิชญ� เอียดแก6ว
62121001172 นางสาวมณิสา สุขขาว
62121001173 นางมาศสิรินทร� นิ่มดํา

จํานวน 1,173 ราย
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