
เลขประจําตัวสอบ
62122000001 นางสาวพิมพชนก เหรียญขํา
62122000002 นางสาวเกษศิรินทร สุดใจ
62122000003 นางสาวโสภิตา เหรียญเกาะปอ
62122000004 นางสาวสรัญญา กูหมาด
62122000005 นายศักด์ิชัย มีสุข
62122000006 นางสาววริศรา กลับคง
62122000007 นางสาวจุฑามาศ ทองนพคุณ
62122000008 นางสาวศุภารัตน ทองอ2อน
62122000009 นายบุญฤทธ์ิ สาครินทร
62122000010 นายวรชัย ทองศรี
62122000011 นางสาวก่ิงทอง แซ2ลิ้ม
62122000012 นางสาวบุษยมาส ยอดพิบูลย
62122000013 นางสาวสุภาวดี ด:วงช2วย
62122000014 นายณัฐดนัย ปฐมวัฒนพงศ
62122000015 นายคาสมัน ตาเยะ
62122000016 นายอุกกฤษฏ อุตมะมุณีย
62122000017 นางสาวสมฤดี พรหมช2วย
62122000018 นายยงยุทธ ศุกยะเลิศ
62122000019 นางสาวมณฑา สนสุวรรณ
62122000020 นางสาวยุพาภรณ ช2วยรอด
62122000021 นางสาวนันทิยา ยอดรัก
62122000022 นางสาววิลาวัลย ใยแก:ว
62122000023 นายชวาลา ทองสมนึก
62122000024 นายทวีป มณีพรหม
62122000025 นายอรรถพร นาคกุล
62122000026 นายธนาคม ทองมี
62122000027 นายเอกราช สุขบุญสังข
62122000028 นายศักด์ิทพัทธ วัฒนสิทธ์ิ
62122000029 นางสาววรัญญา สถิตยภูมิ
62122000030 นางสาวสุริสา ทองหนู
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62122000031 นายทนงศักด์ิ แดงเย็น
62122000032 นางสาวธมลวรรณ กัลปหา
62122000033 นางสาวจันจิรา หอมหวล
62122000034 นางสาวณัฏฐากร ใหม2ซ:อน
62122000035 นางสาวจุฬาลักษณ ค:าไกล
62122000036 นางสาวณภัสสร พาทัน
62122000037 นางสาวธันชนก ศิริศักด์ิ
62122000038 นางสาวอรทัย ภิรมยคูณ
62122000039 นางสาวภัคจิรา ผ2องศรี
62122000040 นางสาวสุดาภรณ ธรรมศร
62122000041 นางสาวพรพรรณ จิตรดี
62122000042 นายกจรธรรม ปรียะสมุทัย
62122000043 นางสาวพิมพชนก แซ2ห2าน
62122000044 นางสาวชนากานต บุญชูวงค
62122000045 นางสาวกรรณิการ พลศรี
62122000046 นางสาววิภรัศม์ิ จันทบูลย
62122000047 นางสาวอารียา นิยมเดชา
62122000048 นายอัจมิน แวเด็ง
62122000049 นางสาวพุทธธิดา สวิญญาณกทรัพย
62122000050 นางสาวพัชรีพร แสงศักด์ิ
62122000051 นายธนพล ชุมอักษร
62122000052 นายธนากร หยองบางไทร
62122000053 นายภาณุมาศ ศรีประดิษฐ
62122000054 นางสาวอภิชญา แจ2มสุริยา
62122000055 นายเสกสรรด คงเพ็ชร
62122000056 นางสาวสุทธิดา ขวัญเพ็ชร
62122000057 นายปEกรี อาซาแด
62122000058 ว2าที่ร:อยตรีวัชระ สุวรรณชาตรี
62122000059 นายวีรวัฒน จันทรเดช
62122000060 นายณรงค แก:วโชติรุ2ง
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62122000061 นายชัยสิทธ์ิ ฤทธิชัย
62122000062 นางสาวจิตรวรรณ ไชยสงคราม
62122000063 นางสาวอรวัลย จันทรัตน
62122000064 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรพา
62122000065 นางสาววันวิสา สเหล2ราษฎร
62122000066 นางสาวสุภาภรณ วรพรรดิศาล
62122000067 นางสาวพัชราภรณ มาตะยา
62122000068 นางสาวพีรดา พิทักษธรรม
62122000069 นางพรสวรรค เต็งเฉ้ียง
62122000070 นายปรเมศวร นิวะบุตร
62122000071 นางสาวพิมพรตา ลิขิตวัฒนานุกูล
62122000072 นางสาวนภัสนันท บุษบา
62122000073 นางสาวศรัญญา แก:วพรม
62122000074 นายพีระพล แสงพยัพ
62122000075 นางสาวเปรมกมล ศรีคํา
62122000076 นางสาวอิสแนน เนสะแหละ
62122000077 นายไชยวิโรจน ไชยคํา
62122000078 นางเกษศิรินทร คําทอง
62122000079 นายกีรติ จันทิปะ
62122000080 นางสาวโศรยา สนิทแสง
62122000081 นางสาวฑิฆัมพร วงศพัฒนกุล
62122000082 นายไพรัช พรหมจรรย
62122000083 นายสิทธิโชค กัลปสุทธ์ิ
62122000084 นางสาวพัชรีพร สินธนามราพันธ
62122000085 นางสาวภัทราวดี รัตนขวัญ
62122000086 นางสาวเพ็ญกวี รักขา
62122000087 นางวิไลวรรณ นุทผล
62122000088 นายชินพัทธ สร:อยทอง
62122000089 นางสาวนิรอหะห นิแห
62122000090 นางสาวอัมภาวัลย คงปาน
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62122000091 นายไตรภพ ปานประเสริฐ
62122000092 นายภูมิพิพัฒน เทพแดง
62122000093 นางสาวพรพรรณ สิงหทอง
62122000094 นางสาวอาพาพร มุสิกพงศ
62122000095 นางสาวณัฐกานต อั่วกลาง
62122000096 นางสาวฮาวาติฟ เจKะเตะ
62122000097 นางสาวกัญดา เจKะมามะ
62122000098 นางสาวธัญญารัตน ชุมธรรม
62122000099 นายธนโชติ ชูศรีม2วง
62122000100 นางสาวกัญญาภัทร ชูตรี
62122000101 นายณัทกร เดชธวัฒน
62122000102 นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธ์ิ
62122000103 นางสาวณิญาดา สุวรรณวงศ
62122000104 นางสาวกนกวรรณ รักษาจิต
62122000105 นางสาวชุติมา ยอดเมือง
62122000106 นางสาวนิรุชา สลัดแก:ว
62122000107 นางสาวภัครภัสสร ขําสาย
62122000108 นางสาวจิตประพรรณ ไกรทอง
62122000109 นางสาวอลิศรา สิงหะรักษ
62122000110 นายชูพงศ แก:วกลับ
62122000111 นายวรชัย พะมณี
62122000112 นายฟาฮัต ดลระหมาน
62122000113 นางสาวปEยาพัชร ช2วยเกลี้ยง
62122000114 นายจาตุรงค บุญศิริ
62122000115 นางสาวนวรัตน สุนกิจ
62122000116 นายกษิดิศ หิรัญโต
62122000117 นางสาวกิตติยา ดํานิล
62122000118 นางสาวชนธีชา มีชื่อ
62122000119 นางสาวอัญญารัตน หนูทอง
62122000120 นายอัษฎาวุธ สุขจันทร
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62122000121 นายฉัตรชัย ง่ันบุญศรี
62122000122 นางสาวสิริลักษณ ท2ามะขาม
62122000123 นายเบญจพล ใจห:าว
62122000124 นายเอกภพ อนุเกตุ
62122000125 นางสาวพรพิมล นิยกิจ
62122000126 นางสาวเกวลี หอมหวน
62122000127 นางสาวนูรีซัน สาและ
62122000128 นายธวัชชัย พัดฉิม
62122000129 นางสาวรัตนาภรณ บุญราศรี
62122000130 นางสาวประภาพร ห:องหาย
62122000131 นางสาวอรอนงค กลับแก:ว
62122000132 นางสาวอรวรรณ ช2วยดิษ
62122000133 นางสาวชฎาภรณ เพ็ชรพงษ
62122000134 นางสาววันวิสา เอียดประพาล
62122000135 นางสาวชนัญชิดา ทองเงิน
62122000136 นางสาวนราทิพย นิยมลาภ
62122000137 นางสาวอัจฉราภา นาคขาว
62122000138 นางสาวกนกวรรณ แสงกร
62122000139 นางสาวกัญญาภักด์ิ ประสมทรัพย
62122000140 นายสว2าง จันทรแก:ว
62122000141 นายพงศพันธุ โชติศักด์ิ
62122000142 นางสาวสุธาสินี โสธร
62122000143 นางสาวหนึ่งฤทัย ผ2องแผ:ว
62122000144 นางสาวติยรัตน แตงกรด
62122000145 นางสาวศิริลักษณ แซ2ซ่ี
62122000146 นางสาวอรุณรัตน บัวทอง
62122000147 นายวรินทร นามสนธ์ิ
62122000148 นางสาวมัลลิกามาศ สังขทอง
62122000149 นางสาวชนิสรา คีรีเพชร
62122000150 นายนเรศ ช2วยแจ:ง

หน:า 5 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122000151 นางสาวสุดารัตน สุขสําราญ
62122000152 นางสาวรัตติกาล หนูเริก
62122000153 นางสาวยารีนา นาปาเลน
62122000154 นางสาวสิรินรักษ ยะลา
62122000155 นางสาววิภาวี มีนุสรณ
62122000156 นางสาวเพ็ญพร โฮ2หิ้น
62122000157 นายมนตชัย เผ2าจินดา
62122000158 นางสาวชนวรรณ เขียดนุ:ย
62122000159 นายสุริยา สัญญา
62122000160 นายภัทรเมธ เพ็ชรอินทร
62122000161 นายชัชกรณ บัวแก:ว
62122000162 นายวรชาติ ทองประดับ
62122000163 นางสาวษัตวิท เจริญผล
62122000164 นายวุฒิชัย ชลการณ
62122000165 นายจารุวิทย อติสุธาโภชน
62122000166 นางสาวนวรรษนันท อุนทรีจันทร
62122000167 นางสาวอรพรรณ สุขสนิท
62122000168 นายถิรวัฒน หวังผล
62122000169 นางสาวนูรุลฮานิส อาแวหนุ
62122000170 นางสาวเฉลิมพร ศรีมณี
62122000171 นางสาวพิมพพร สุพัฒนุกูล
62122000172 นายภานุพงค จันทรหลี
62122000173 นายสิทธิชัย สกุลวา
62122000174 นางสาวเก็จมณี อินถา
62122000175 นางสาวปณาลี เต:านุกูล
62122000176 นางสาวจุฑารัตน เฟMNองรักธรรม
62122000177 นางสาวรัชนี กรส2งแก:ว
62122000178 นางสาวณิชา โอทอง
62122000179 นางสาวปEยะนาถ เนียมเกิด
62122000180 นางสาวโฉมสุดา ปรามพารา
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62122000181 นางสาวรัฐกานต ณ สงขลา
62122000182 นางสาวสรินยา คงเดิม
62122000183 นางสาวรพีพรรณ ศึกหาญ
62122000184 นายศรายุทธ แสงเพชร
62122000185 นางสาวนิศารัตน บุญมา
62122000186 นายเกียรติศักด์ิ นพสถิตย
62122000187 นายวิทวัส เทียนมนัส
62122000188 นางสาวลลิตภัทร ทองอุปการ
62122000189 นางสาววีรปริยา ชีวเรืองวณิชกุล
62122000190 นายธีรนิตย สว2างรัตน
62122000191 นางสาวธิดารัตย บุญสําราญ
62122000192 นางสาวสุมาลา หิ้นจ้ิว
62122000193 นางสาวจันจิรา นนทศร
62122000194 นายอนุสรณ ศักด์ิแสง
62122000195 นางสาวอริญา วางกลอน
62122000196 นางสาววิลัยภรณ จีนศรี
62122000197 นายอภิชิต คงนิ่ม
62122000198 นายสิทธิพล ภู2แก:ว
62122000199 นายวินัย ชนะพล
62122000200 นางสาวราณี ทัดระเบียบ
62122000201 นางสาวสุวรรณิศา เกิดขํา
62122000202 นางสาวอาภาภรณ สุดทอง
62122000203 นางสาวดารารัตน สุขไกว
62122000204 นางสาวเรณู รัตนกุล
62122000205 นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา
62122000206 นายณัฐวุฒิ เรือทอง
62122000207 นางสาวอลิษา เบ็ญสแลมัน
62122000208 นางสาวนฤมล ชูสังกิจ
62122000209 นางสาวเสาวลักษณ คุ:มบางริ้น
62122000210 นางสาวมนธิดา ทองคํา
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62122000211 นายปฏิพัทธ จันทรประสิทธ์ิ
62122000212 นางสาวระพีพรรณ สมกลิ่น
62122000213 นางสาวอนุสรา สุขอาจ
62122000214 นางสาววิภาวีย เดชณรงค
62122000215 นางสาวสุกานดา ปOPนตะก่ัว
62122000216 นายปฐมพร เพชรสกุลวงศ
62122000217 นายจิรายุ ทิพยเครือ
62122000218 นางสาวปรางคแก:ว นิลอรุณ
62122000219 นางสาวสายฝน คชพันธ
62122000220 นางสาวนิชาภา รัตนพันธ
62122000221 นางสาวรสธร มีมาก
62122000222 นางสาวศรินดา หนิหมะ
62122000223 นางสาวลัดดา รุ2งกิจประการ
62122000224 นายภาคิน ขุนจิตร
62122000225 นางสาวณัชาภัทร อุปฐาก
62122000226 นางสาวกชพรรณ น้ําผล
62122000227 นางสาวฐานิศา สุวรรณปOกขิณ
62122000228 นางสาววลัยพรรณ ภิรมยรักษ
62122000229 นางพรพิมล พรมนิน
62122000230 นางสาวประภาศรี ศรีสงคราม
62122000231 นายธนิต จิตสว2าง
62122000232 นายฤกษมงคล เภรีฤกษ
62122000233 นางสาวจารุวรรณ พวงงาม
62122000234 นางสาวนริศรา ทิพยหนองหิน
62122000235 นายอับดุลอาซิ ดาซอ
62122000236 นายพงคพัฒน คงฤทธ์ิ
62122000237 นางสาวพณณกร พนังแก:ว
62122000238 ว2าที่ร.ต.หญิงศิริพร เพชรสุวรรณ
62122000239 นางสาวกัณฐมณี อ2อนละมุล
62122000240 นางสาวศิขรินธาร ธรฤทธ์ิ
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62122000241 นายกอบชัย ชูดํา
62122000242 นายเอกประวิทย คงคล:าย
62122000243 นายอดิศักด์ิ นาคฤทธ์ิ
62122000244 นายสุรสิทธ์ิ ภิญโญ
62122000245 นางสาวมณิสษา ตรีสุวรรณ
62122000246 นางนิภาวรรณ ฉุ:นย2อง
62122000247 นางสาวกัญญดา สาและ
62122000248 นายพงษศักด์ิ เจKะสว2าง
62122000249 นายอิทธิกร ทองบุรี
62122000250 นางสาวมะลิวรรณ มะเลโลหิต
62122000251 นางสาวชลิดา พรหมเจริญ
62122000252 นายธนวัฒน บัวแย:ม
62122000253 นางสาวอรวรรณ ผลศัพย
62122000254 นางผกาวรรณ พิบูลรัตน
62122000255 นางกีรนันท ชนะกุล
62122000256 นางสาวจุฬาลักษณ ส:มชู
62122000257 นางอุทุมพร ชัยกูล
62122000258 นางสาวมลิวัลย แดงคง
62122000259 นางสาวอารินทร พลเดช
62122000260 นางสาวจรูญรัตน แซ2หลี
62122000261 นายพิพัฒน เพ็ชรทอง
62122000262 นางสาวธัญชนก ทองพร:อม
62122000263 นางสาวบังอร สนธิคุณ
62122000264 นายพงศกร แก:วศรี
62122000265 นายภูมิภัทร ระเบียบโอษฐ
62122000266 นายมูฮําหมัดนูร สะรี
62122000267 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณ
62122000268 นางสาวอังคณา ไชยบุญ
62122000269 นางสุภารัตน ขันแก:ว
62122000270 นางสาวเบญจมาศ ช2วยเกิด
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62122000271 นางสาวณัฐธิดา วิชิตแย:ม
62122000272 นายเอนกพงศ ทองนอก
62122000273 นางสาวเนตรชนก ชลธาร
62122000274 นางสาววรุณี รัชนิพนธ
62122000275 นางสาวเกวลิน มูณีย
62122000276 นางสาวเศวตาภรณ ชัยศิริ
62122000277 นางสาวกันตพร ฉิมปลอด
62122000278 นางสาวธิดารัตน แก:วประวัติ
62122000279 นางสาวศันสนีย อนุพันธ
62122000280 นายญาณพจน นุ2นแก:ว
62122000281 นางสาวเก:าจินดา โอมณี
62122000282 นายเกรียงศักด์ิ พรหมสุวรรณ
62122000283 นายสมศักด์ิ เทพกําเนิด
62122000284 นางสาวจริยาวดี รัตนเลิศ
62122000285 นางสาววงควิไล ชิตบุญคง
62122000286 นางสาวกัสมา นิจนารถ
62122000287 นายศตวรรษ พลลือ
62122000288 นางสาวนูรอยฮัน มะดาโอKะ
62122000289 นายณัฐสิทธ์ิ สังขโชติ
62122000290 นายพิสิทธ์ิ ฝONงชลจิตร
62122000291 นางสาวจุฑารัตน เจริญพักตร
62122000292 นางสาวสุกัญญา กาฬภักดี
62122000293 นางสาวปริณดา คงเพชร
62122000294 นายโสภณ อาจหาญ
62122000295 นางสิริพร เศวตศิลป
62122000296 นางสาวกมลรัตน ชุมเปSย
62122000297 นางสาวนูรีซัน กามิน
62122000298 นายไพศาล ทองแดง
62122000299 นางสาวอรอนงค ลาภประเสริฐ
62122000300 นางสาวฮานาณี ดาโอะ
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62122000301 นายสันติ กิจผลิต
62122000302 นางสาวเสาวลักษณ แสวงบุญ
62122000303 นางสาวสุวพิชชา ชาญณรงค
62122000304 นายชัชพล แก:วน:อย
62122000305 นายโกวิทย หม่ืนไชยชุม
62122000306 นายยุทธการ จันทรโสะ
62122000307 นางสาวทิพวรรณ พัศจานจุน
62122000308 นายคุณวุฒิ ปาตังตะโร
62122000309 นายอานนท แก:วเชื้อ
62122000310 นายจักรพันธ นุ2มเรือง
62122000311 นางสาววรรณพร มะนะโส
62122000312 นางสาวกรวรรณ คงรอด
62122000313 นายวิทวัส นิลสม
62122000314 นายนริศ บัวเกิด
62122000315 นางสาวบุหงา ทองหมุน
62122000316 นายศุภณัฐ เด็กหลี
62122000317 นางสาวขนิษฐา อะโคตรมี
62122000318 นางสาวชนากานต นุกูลแก:ว
62122000319 นายศักรินทร พรมบุรี
62122000320 นางสาวปOทมาวดี อยู2ประสิทธ์ิ
62122000321 นางสาวพวงชมพู ขุนทอง
62122000322 นายศานิต อินริสพงษ
62122000323 นายวัชรพล ภูมิรัตน
62122000324 นางสาวณัฐมาศ ไชยศิริ
62122000325 นางสาวอัฐราภรณ ภูมิคง
62122000326 นายเอกณรงค เครือหมาน
62122000327 นายจิรายุ แก:วศรีจันทร
62122000328 นายประสิทธ์ิ เขตนิมิตร
62122000329 นางสาวจรรจิรา ขันชุลี
62122000330 นางสาวอ:อมจันทร ขาวแดง
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62122000331 นางสาวพรพรรณ ไทยรัฐ
62122000332 นายหรรษา จันทรอินทร
62122000333 นางสาวทิพยรัตน ไชยชนะ
62122000334 นางสาวทวีนันท ศรีสุข
62122000335 นางสาวณิชาภัทร แซ2ด2าน
62122000336 นางสาวจิราพร บุญฤทธ์ิ
62122000337 นางสาวจุฑามาศ ขวัญเมือง
62122000338 นางสาวจุติมา เมืองมนต
62122000339 นางสาววิลาสินี สมบุญ
62122000340 นางสาวณัฐรีญา ส2งแสง
62122000341 นางสาวสุจิตรา พันธมาศ
62122000342 นางสาววิลาวัณย พ่ึงศาสตร
62122000343 นางสาวจารุวรรณ ชูช2วย
62122000344 นางจรรยารัตน สุนสนาม
62122000345 นางสาวกรรณิกา ต้ันเซ2ง
62122000346 นายจักรพงศ เลขมาศ
62122000347 นายภาณุพงศ พัฒนา
62122000348 นายทวีศักด์ิ เผือกเพชร
62122000349 นางสาวอาลาวียKะห อาซ2อง
62122000350 นางสาวสวรรยา หะยีอาบูบากาด
62122000351 นางสาวอรญา รินวันนา
62122000352 นางสาวปสุดา กิจการี
62122000353 นางสาวเรวดี พันเพชรศรี
62122000354 นางสาวนภสร กาญจนรัตน
62122000355 นายอภิสิทธ์ิ เหมพนม
62122000356 นายภาณุพงศ คชสิงห
62122000357 นางสาวจันทรเพ็ญ โพธ์ิจักร
62122000358 นายศศิพงศ เขตอนันต
62122000359 นางสาวจันทิมา โอพ่ัง
62122000360 นางสาวจุไรรัตน เที่ยวแสวง
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62122000361 นางสาวศิริลักษณ มาลัย
62122000362 นางสาวเบญจวรรณ สมกระษาปณ
62122000363 นายพงศภัค ณ นรงค
62122000364 นางสาวมณีรัตน บรรจง
62122000365 นางสาวนูรอัยนี ดอรอยี
62122000366 นางสาวเฉลิมศรี เรืองเพชร
62122000367 นางสาวจริยา รักดี
62122000368 นางสาวนันทนลิน ดําคํา
62122000369 นางสาวกัญญารัตน รอดรู:
62122000370 นางสาวฐานิศา หวานแก:ว
62122000371 นางสาวจิราพัชร แสงพันธ
62122000372 นายศิวัช โมฬี
62122000373 นางสาวอรษา คนเที่ยง
62122000374 นางสาวชลธิชา โสKะอ:น
62122000375 นางสาวผุสดี กองจันทร
62122000376 นางสาวนุชจรีย ขาวล:วน
62122000377 นางสาวปาอีซKะ ยูโซะ
62122000378 นางสาววิจิตราภรณ พรหมจันทร
62122000379 นางสาวปาดีละห บาโด
62122000380 นางสาววนัญญา เจKะยะหลี
62122000381 นางสาวเพ็ญลดา วัฒนกุล
62122000382 นางสาวเสาวลักษณ รักษาศรี
62122000383 นางสาวธิดารัตน ไชยรักษ
62122000384 นางสาวนัยนา บุตรมาตา
62122000385 นางสาวพิรภัสส พิบูลย
62122000386 นางสาวอมรรัตน สุขบรรจง
62122000387 นายเสรีรัตน กะลาสี
62122000388 นางสาวศิริรัตน สุขแก:ว
62122000389 นางสาวศิมาภรณ เพ็ชรดวงเดียว
62122000390 นางสาวอารีรัตน รอดทองแก:ว
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62122000391 นางสาวสุภาวดี เริงสมุทร
62122000392 นางสาวสุดารัตน จิตติศักด์ิ
62122000393 นางสาวเกศินี วิชัยดิษฐ
62122000394 นางสาวบุษกร ศรีชุมพวง
62122000395 นายณัทณพงศ ขาวสอาด
62122000396 นายทิวะกร รักศรีนวล
62122000397 นางสาวอรทัย บุญสนอง
62122000398 นางสาวสกาวใจ สุขสวัสด์ิ
62122000399 นางสาวเสาวณีย ปานทอง
62122000400 นางฉัตรธิษณชา รุ2งฉาย
62122000401 นายพิพัฒน ภิจันทร
62122000402 นางสาวนภัสวรรณ ทริทอง
62122000403 นางสาวสุชานาฎ แก:วพิชัย
62122000404 นางสาวแวฮะห สาและ
62122000405 นางสาวสรัญญา โตKะกล่ํา
62122000406 นางสาวชลิดา ชมกระบิล
62122000407 นางสาวเบญจมาส แสงแก:ว
62122000408 นางสาวอนิวรรณ เพชรจํารัส
62122000409 นายวัชรากรณ ไกรวุฒิสม
62122000410 นายนัฐชานนท ชูพระบาท
62122000411 นายกรวิทย บุญคงเกิด
62122000412 นางสาวพรปEยะ วงษอู2ทอง
62122000413 นางสาวจันทฎา โอฏชะติน
62122000414 นางสาวไอรินทร หลงจิ
62122000415 นายชาญชัย ขุนไพชิต
62122000416 นางสาวผุสรัตน หม่ืนแปTน
62122000417 นางสาววรรณิดา ดิษฐเสถียร
62122000418 นายอดิศักด์ิ เหลืองทอง
62122000419 นายภาณุพงศ สุขอุดม
62122000420 นางสาวอัจฉรา วิชัยรัตน
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62122000421 นางสาวเกสินี พิชคุณ
62122000422 นายพรชัย สว2างเย็น
62122000423 นางสาวหฤทัย เสวิกา
62122000424 นายย่ิงยศ เย:าดุสิต
62122000425 นางจริยา รามศรี
62122000426 นางสาววราภรณ นวลพาน
62122000427 นายพันธกานต ผลสง2า
62122000428 นางสาวทัศนีย จรจรัส
62122000429 นางสาวศศิวิสรณ ผกาแก:ว
62122000430 นางสาวรุ2งนภา ชัยพฤกษ
62122000431 นางสาวมลิษา เพชรานันท
62122000432 นายธเนศร เพชรรัตน
62122000433 นางสาววีรวรรณ อินสะพรหม
62122000434 นางสาวรุ:งกาญจน ชุมวงศ
62122000435 นายธนาวุฒิ คล:ายจันทร
62122000436 นายเริงชัย ม่ันคง
62122000437 นายอนิรุทธ์ิ กลิ่นพยูร
62122000438 นางสาวณัฏฐณิชา ทองมังกร
62122000439 นางสาวอาภรณ ปENนวงศเพชร
62122000440 นางสาวนลินนา หะระหนี
62122000441 นางสาวกัญญาณี คงแก:ว
62122000442 นายอนิรุทธ์ิ ยืนยง
62122000443 นายชิติพัทธ สงแสง
62122000444 นางสาวเจนจิรา เกกินะ
62122000445 นางสาวลดาวัลย เล็กสุทธ์ิ
62122000446 นางสาววนิดา เสนาคง
62122000447 นายนิธิศ ตรีรัตน
62122000448 นางสาวณัฏฐภัทร เดชคล้ํา
62122000449 นางสาวมัลลิกา เกษจันทร
62122000450 นางสาวชลธิดา เกราะแก:ว
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62122000451 นางสาววารุณี รักษาภูมิ
62122000452 นายอนุรักษ จิตรสุข
62122000453 นางสาวสุทธิดา สุคันธเมศ
62122000454 นายภานุพันธ เพชรพิรุณ
62122000455 นางสาวสิริภัทร แซ2หลี
62122000456 นางเกษรินทร ชนะเกาะ
62122000457 นางสาวภรทิพย บุญเรืองฤทธ์ิ
62122000458 นายธรรมนูญ แซ2ขอ
62122000459 นางสาวอังคณา ศรีถาวร
62122000460 นายปรีชา แอสนั่น
62122000461 นายชัยวัฒน บุญมี
62122000462 นางสาวสุภาภรณ เพ็งภัตรา
62122000463 นายวชิระ บัวชุม
62122000464 นายคทาวุธ ตันฑะจีนะ
62122000465 นายไตรภพ ส2งสวัสด์ิ
62122000466 นายธนกร ท:าวเชื้อลาว
62122000467 นางสาววรรณอนงค เจ:ยทอง
62122000468 นางสาวกมลทิพย เชี่ยงฉิน
62122000469 นายสราวิช เวชรังษีกุล
62122000470 นางสาวเกวลิน เอียดประพันธ
62122000471 นางสาวจิตรานุช พรรณราย
62122000472 นายภาณุวิชญ ชูคง
62122000473 นางสาวอังคณาง ส:องสง
62122000474 นายสถิระ ทองธุกิจ
62122000475 นางสาวพรพิมล วงศสุวัฒน
62122000476 นางสาวก่ิงกาญจน ฤทธากรณ
62122000477 นางสาวปวีณา รักถ่ินเดิม
62122000478 นายซาอุดี สาแม
62122000479 นางสาวนฤมล พรหมรัตน
62122000480 นายสุรชาติ เจียมพงศไพศาล
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62122000481 นางสาวลลิตา ภู2ขํา
62122000482 นายศราวุฒิ เถ่ือนประสงค
62122000483 นายจักกฤษณ สีเขียว
62122000484 นางสาวพิริยา พงศประพันธ
62122000485 นายธนาธิป สมเขาใหญ2
62122000486 นางสาววทันยา ม่ันคง
62122000487 นายธนวัฒน ธรรมทีปกุล
62122000488 นายยุทธนากร ทองแท2น
62122000489 นางสาวรัตนา อยู2ด:วง
62122000490 นางสาวกุสุมา หวังดี
62122000491 นางสาวหัทยา ผิวขาว
62122000492 นางสาวสุดารัตน ชูกาล
62122000493 นายอภิเดช พรมวงษ
62122000494 นายอัครวุฒิ ราษฎรพิพัฒน
62122000495 นายอับดุลรอมาน เจKะมKะ
62122000496 นางสาวรัตนา มะนะโส
62122000497 นางสาววนิดา ขุนนุช
62122000498 นางสาวศิริพร ชูราษฎร
62122000499 ว2าที่ร:อยตรีหญิงชัญญาศา คุ:มบางริ้น
62122000500 นางสาวปภาวี สุวรรณะ
62122000501 นายวรรณชัย อินเนียร
62122000502 นางสาวจันทรภรณ บุญเกิด
62122000503 นางสาวรัชนีกร ทองหวาน
62122000504 นางสาวชลธิชา ทุมรัตน
62122000505 นางสาวสุมาลี ยูโซะ
62122000506 นางสาวพรทิพย ใสบริสุทธ์ิ
62122000507 นางสาวพิชญชิชา ภูริโภคชัยรัตน
62122000508 นางสาวรุ2งธินี จิตตเพ2ง
62122000509 นางสาวศิวาการ สุวรรณภักดี
62122000510 นายศุภชัย แปTนดําเนิน
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62122000511 นางสาวศิวรรจน ต้ังสมบูรณ
62122000512 นายณรงคริชต ทองสุข
62122000513 นายถิรวุฒิ ภู2สาร
62122000514 นางสาวชรียา คานธ
62122000515 นางสาวสิริญญา บุตรโกบ
62122000516 นางสาวอรตา วีระพันธ
62122000517 นางสาวธัญญารัตน เลือดโชคชัย
62122000518 นายณัฐวุฒิ ทองเนื้อเก:า
62122000519 นางสาวพรนภา จันทรแก:ว
62122000520 นางสาวเทพนิธิภรณ เพ็ชรแก:ว
62122000521 นางสาวสุทธิดา เพียรดี
62122000522 นางสาวจุฑาทิพย สีฟTา
62122000523 นายธีระศักด์ิ เภาผอม
62122000524 นางกมลชนก นาคถนอม
62122000525 นางสาวเบญจวรรณ บุญยะมณี
62122000526 นายธวัช ขวัญนา
62122000527 นางสาวสุดารัตน ขวัญพะงุ:น
62122000528 นางสาวโสรยา ร2าหมาน
62122000529 นางสาวสาลามะฮ อิบรอเห็น
62122000530 นายเอเซีย นวนวิลัย
62122000531 นางสาวสุดาดวง รักเมือง
62122000532 นายรัชชานนท จอมพงศ
62122000533 นายวรพงษ แต:มทอง
62122000534 นางสาวจุรีภรณ พิมเสน
62122000535 นางสาวสุกานดา ศรีวะปะ
62122000536 นางสาวพัชราภรณ พรหมสุด
62122000537 นางสาวชนิสรา สองเมือง
62122000538 นายเฉลิมพล อินทรช2วย
62122000539 นางสาวภัทราวรรณ ขาวนวน
62122000540 นางสาวกาญจนา ทิมดี
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62122000541 นายศักดิเดชน ปราบณรงค
62122000542 นางสาวประภาศิริ ช2วยบํารุง
62122000543 นายฤทธิชัย ฤกษยาม
62122000544 นางสาวอรุณี ฤกษดี
62122000545 นางสาวชไมพร ชูเมฆา
62122000546 นางสาวพิชญา อรุณ
62122000547 นายภาคภูมิ ตรียุทธ
62122000548 นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
62122000549 นางสาวจุรีพร พิศแลงาม
62122000550 นายธนกร สงวนพร:อม
62122000551 นางสาวกาญจนา ณะเพ2งพิศ
62122000552 นายกิตติวัฒน หนุนส2ง
62122000553 นางสาวขวัญฤดี เก้ือเสนาะ
62122000554 นางสาวพรพิไล ขาวปาน
62122000555 นางสาวระพีพร เพ็ชรลุ
62122000556 นายปEยะวัชร ยะโส
62122000557 นางสาววิภาวรรณ เหรียญไกร
62122000558 นางสาวตูแวนูรไอนี สาระ
62122000559 นายณัฎฐพงศ สมบัติเพ่ิม
62122000560 นายมะซอพี เจKะเมKาะ
62122000561 นายนฤสันต สาแลKะ
62122000562 นางสาวพาวิดา ช2อดอก
62122000563 นางสาววรษร เจริญสุข
62122000564 นางสาวอุษามณี เชิดชู
62122000565 นางสาวจิระวรรณ ช2วยซ:าย
62122000566 นางสาวณัฎญา สมอินทร
62122000567 นางสาวภัควลัญชญ สุวรรณธาดา
62122000568 นางสาวธนาภรณ หนูเหมือน
62122000569 นางสาววิสา นาคมาศ
62122000570 นายตรัยรัตน จินดาพล
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62122000571 นายสุทธิเกียรติ สู2สว2าง
62122000572 นางวรวลัญช ดําด:วง
62122000573 นายทวีศักด์ิ พรหมขจร
62122000574 นางสาวอรพินท สุทธิวรา
62122000575 นายสิทธิโชค เพชรโทน
62122000576 นางสาวปEยะมาศ เอียดแก:ว
62122000577 นางสาวสรีวรรณ คงตรีแก:ว
62122000578 นายชาญณรงค แก:วเอียด
62122000579 นายศรัณยู ทองขาว
62122000580 นางสาวจริยา เกิดบัวทอง
62122000581 นายกิตติพงศ ศรีรักษา
62122000582 นายสิรภัทร กูลศิริ
62122000583 นายกฤษฏา ลําดวน
62122000584 นายสุรเชษฐ ศรีนวลปาน
62122000585 นายธนทัต เส:งสุย
62122000586 นางสาวอุทุมพร เดชเส:ง
62122000587 นางสาวธิรารัตน สิงหชู
62122000588 นางสาวเฉลิมศรี เมืองประสงค
62122000589 นายพงศธร เสือปาน
62122000590 นายสรายุทธ ปOทมาวิไล
62122000591 นางสาวณัฏฐณิชา คงทิพย
62122000592 นางสาววลัยลักษณ เรืองจันทร
62122000593 นางสาวจุฑามาศ มณีนิล
62122000594 นายนรา ทองเกียว
62122000595 นายสิทธินันท พรหมหาร
62122000596 นายสิทธิพงษ ละเอียด
62122000597 นางสาวสุวรรณทณา หมินเยKาะ
62122000598 นายอลัฟ อาแวจู
62122000599 นางสาวนริสา ยีโดบ
62122000600 นางสาวกนกวรรณ หนูมาก
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62122000601 นายวริศพีรพล ดนุนัยภิญโญ
62122000602 นางสาวจิราภรณ ศรีคงแก:ว
62122000603 นายรัตนศักด์ิ ประสานไทย
62122000604 นางสาววิชุตา เพ็งสกุล
62122000605 นายจิรวัฒน สุวรรณบูรณ
62122000606 นางสาวนฤมล นิลพยัคฆ
62122000607 นางสาวมณัสนันท จันทรลิหมัด
62122000608 นางสาวเปมิกา หน2อนรินทร
62122000609 นางสาวโสรยา หมัดแลKะ
62122000610 นายวรธร ณ ลําปาง
62122000611 นางสาวสุภารัตน ไชยพลฤทธ์ิ
62122000612 นางสาวอรพรรณ สุขสังวาลย
62122000613 นางสาวภาวินี ทินวงศ
62122000614 นางสาวยลดา เพชรวารินทร
62122000615 นายพงษพิพัฒ พิชญกานต
62122000616 นางสาวเพชรรัตน รอดเรืองฤทธ์ิ
62122000617 นายสันติสุข ทองสุวรรณ
62122000618 นางสาวเสาวลักษณ เพ็ชรแสง
62122000619 นางสาวกานตรวี พรหมจรรย
62122000620 นางสาวนิศานาถ ผุดโรย
62122000621 นายอะบีต:า พุทธสะระ
62122000622 นางสาวนันทิชา ธรรมชาติ
62122000623 นางสาวดารารัตน ดํารงฤทธ์ิ
62122000624 นางสาวกชกร บัวทอง
62122000625 นางสาวอารยา พรหมหนู
62122000626 นางสาวมารีเยKาะ เจKะมามะ
62122000627 นางสาวกนกวรรณ พันเพชรศรี
62122000628 นายชาญณรงค ผิวขาว
62122000629 นายสุริพงค ผ2องแผ:ว
62122000630 นายนรากฤต อนุรักษ
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62122000631 นางสาวนิตยา โสภา
62122000632 นายธีรดนย จูจุ:ยเอี่ยม
62122000633 นายสราวุธ ปOทมาวิไล
62122000634 นางสาวกนกวรรณ ไชยบุญ
62122000635 นางสาวภัณฑิรา จันทรคง
62122000636 นางสาววิภารัตน เพ็ชรคง
62122000637 นางสาวปOทมา ครุฑเผือก
62122000638 นางสาวพรวีนัส ปลอดมูสิก
62122000639 นายภูชิต ศรัทธา
62122000640 นางสาวปนัดดา รัตนฉายา
62122000641 นางสาวอาอีเซาะ อูมา
62122000642 นายศุภพล สุวรรณชวลิต
62122000643 นายศรราม สมมารถ
62122000644 นางสาวสุทธิดา ยิกุสังข
62122000645 นางสาวศิริอนันต ชอบกตัญUู
62122000646 นางสาวอลิสา คงสุทธ์ิ
62122000647 นางสาวเบ็ญฮันนี นิทั่ง
62122000648 นางสาววาทินี เงินนุช
62122000649 นางสาวภรัณยา ทิพยรักษา
62122000650 นางสาวชุติกาญจน ขวัญฤกษ
62122000651 นางรัชนี พัฒนนวล
62122000652 นางสาวนีราภา แดงสกล
62122000653 ว2าที่ ร.ต.หญิงเยาวนาฎ บุญทบ
62122000654 นายพนมพร ชมภูแสน
62122000655 นางสาวจุรีพร อรัญรักษ
62122000656 ว2าที่ ร.ต.ดิษฐกาญจน เรืองไชย
62122000657 นางสุพัตรา สมมาตย
62122000658 นางสาวอรพรรณ โวดทวี
62122000659 นางสาวมณชนก รุ2งสุวรรณ
62122000660 นายณัฐวุฒิ วรรณสวัสด์ิ
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62122000661 นายพงศธร ชูชาวนา
62122000662 นางสาววรกานต โชควิเศษ
62122000663 นายไพฑูรย รักขันธ
62122000664 นางสาวณัฏฐนิช แก:วเพ็ง
62122000665 นายณัฐพงษ ชูพันธ
62122000666 นางสาวจูรีย คชสิงห
62122000667 นางสาวกมลพร สุทธานี
62122000668 นางสาวมัณฑนา หนูชู
62122000669 นางสาวศรัญญา หอมหวล
62122000670 นางกัณฐิกา มะโนสงค
62122000671 นายรณชัย พรหมทอง
62122000672 นายภูษิต พรหมดนตรี
62122000673 นางสาวอัษฎามาศ ประยูรหงษ
62122000674 นายทรงชัย นรังศิยา
62122000675 นางสาวนูรยา ดอเลาะ
62122000676 นายธีระวัฒน วิจาราณ
62122000677 นางสาวสุใหวกKะ ตําภู
62122000678 นางสาวศศิวิมล บุญดํา
62122000679 นางสาวกุลณัฏฐา พุฒิธัญภิรมย
62122000680 นางสาววิวาทิพย ธรรมทินนัง
62122000681 นางสาวผกามาศ ชิ้นประสิทธ์ิ
62122000682 นางสาวผุสดี พรหมรักษ
62122000683 นางสาวปEยรัตน อนันตพืช
62122000684 นายเฉลิมยศ นวลสุข
62122000685 นายอัสสลันชาร เรKะนุ:ย
62122000686 นางสาวรอฮานี และหวัง
62122000687 นางสาวกวินตรา คงเส:ง
62122000688 นางสาวสุภาณี แสนภักดี
62122000689 นางสาวกชพรรณ ฉิมปลอด
62122000690 นายนรินทร สีมัสมิง
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62122000691 นางสาวจุรีรัตน รูปโอ
62122000692 นางสาววรารัตน แก:วเรืองฤทธ์ิ
62122000693 นายอดิศร มีแสง
62122000694 นายกิตติกร ดําขุน
62122000695 ว2าที่ร:อยตรีชูชาติ อินทรปถัม
62122000696 นายวิชัย ขาวเหลือง
62122000697 นายธนดล บุญรุ2ง
62122000698 นางนลัทพร ฮ2อบุตร
62122000699 นายวชิระ แก:วสิทธ์ิ
62122000700 นายสุรศักด์ิ ช2วยลุง
62122000701 นางสาวขวัญฤดี ศรีเชย
62122000702 นางสาวปุณยาพร เพชรแก:ว
62122000703 นางสาวสิริยา คงเปSย
62122000704 นายพีระพันธ หุ:ยหลี
62122000705 นางสาวพรทิพย เดชณรงค
62122000706 ว2าที่ ร.ต.หญิงปOทมา แก:วนวล
62122000707 นางสาวญามีลา อุมาร
62122000708 นางสาวสุพรรณิกา น:อยนารถ
62122000709 นายธนกร มัยยะ
62122000710 นางสุธาวินี ทองเกตุ
62122000711 นางอรอนงค พรหมหาร
62122000712 นางสาวสิริพร ช2วยส2ง
62122000713 นางสาวน้ําค:าง อุVยวงษ
62122000714 นายอุดม พวงมาลา
62122000715 นายเจตนรินทร ปานลุง
62122000716 นายศุภณัฐ ดําแดง
62122000717 นางสาวปทุมวรรณ เวชสุนทร
62122000718 นางสาวปริณดา จันทรมณี
62122000719 นางสาวสุชาดา หลานหาด
62122000720 นายจตุพร อินทรเนื่อง

หน:า 24 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122000721 นางสาวชฎาพร คลองรั้ว
62122000722 นางศิรินันท บุญจริง
62122000723 นางสาวพรรณธิภา พ:นภัย
62122000724 นายสุทธิลักษณ บุปผามาศ
62122000725 นางสาวจันจิรา พนัสนาชี
62122000726 นางสาวพัชรินทร ตักสินลา
62122000727 นางสาวสุพัฒนา บุญเฟMNอง
62122000728 นางสาวณัฐฐิตา นาควิรัช
62122000729 นายวรัญUู สายสิริเวชกุล
62122000730 นางสาวสุดาวรรณ เพชรสินลา
62122000731 นางสาวพรทิพย สิทธิมงคล
62122000732 นายศุภกิตต์ิ นุกูลกิจ
62122000733 นางสาวเปรมกมล ดําพนัส
62122000734 นายณัฐพล โชติรัตน
62122000735 นางสาวโสรยา เกตุแก:ว
62122000736 นางสาวธัญลักษณ ใจตรง
62122000737 นางสาวมัญชุสา ศริลักษณ
62122000738 นางสาวกนกพัชร สมรูป
62122000739 นายฝซัน ละเอียด
62122000740 นางสาวนิภาพร อิ่มจันทร
62122000741 นางสาวปOณฑรี แก:วสมศรี
62122000742 นางสาวเจนชิตา ปรีชาชน
62122000743 นายโกวิท บุญอยู2
62122000744 นางสาวโสภา ธรรมโชติ
62122000745 นายสุรพงษ พรหมบุตร
62122000746 นายปฏิภาณ สายทอง
62122000747 นางสาวศิริโสภา แซ2โค:ว
62122000748 นายเกียรติศักด์ิ ผลพัสดุ
62122000749 นางสาวนพธีรา สายสกล
62122000750 นางสาวภัณฑิรา มือเพชร
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62122000751 นางสาวอรศิริ เกลี้ยงช2วย
62122000752 นายกฤษฎา ค้ิวสุวรรณสุข
62122000753 นางสาวชุติมา ช2วยสุด
62122000754 นางสาวสุภาพร มาเอียด
62122000755 นายอลิส ประไพ
62122000756 นางสาวสุนันทา เกวิโก
62122000757 นางสาวสุภาวดี สมันกิจ
62122000758 นายแสนศักด์ิ เสนา
62122000759 นางสาวขนิษฐา พลฤทธ์ิ
62122000760 นางสาวพรกนก กุลดาววงศ
62122000761 นางสาวหทัยรัตน ไชยวงศ
62122000762 นางสาวสุนิสา น:อยเต็ม
62122000763 นางสาวณิชารีย พรหมบุตร
62122000764 นางสาวพัชณีย บุญเดช
62122000765 นางสาวภัททิยา วนาพฤกษพงศ
62122000766 นางสาวปภาวดี ไหมนวล
62122000767 นายศราวุฒิ พลายทิพย
62122000768 นางสาวศุภิสรา ทิพยชิต
62122000769 นายธวัชชัย พุทธโชติ
62122000770 นางปานิค สมัย
62122000771 นางสาวมุกเมษา บุรารักษ
62122000772 นางสาวสุนิสา อ2อนทอง
62122000773 นางสุพรรษา พัฒศรีเรือง
62122000774 นางสาวอรวรรณ คงนาลึก
62122000775 นางสาวกัญญาภัทร หนูกูล
62122000776 นางสาวสุภาพร อมรกล
62122000777 นางสาวจารุวรรณ ฉวีพรรณ
62122000778 นางสาวเยาวลักษณ อินทองคํา
62122000779 นายณัฐติพงษ ทารักษ
62122000780 นางสาวประภัสสร พรหมประสาทร
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62122000781 นางสาวเจนจิรา แสงผ2อง
62122000782 นายสกุลฤทธ์ิ ฤทธิกุล
62122000783 นางสาวปEยนุช พันชู
62122000784 นายศุภกฤต ช2วยดู
62122000785 นางสาวชยาภรณ นาวาชัย
62122000786 นางสาวอรวรรณ คงนุ2น
62122000787 นางสาวนิตยา วุ2นหนู
62122000788 นางสาวสุทธิดา ช2วยขุน
62122000789 นางสาวกมลวรรณ หมัดโตKะฝา
62122000790 นางสาวสุชาดา แดงรัตน
62122000791 นางสาวกิตติมา ศักด์ิวิเวก
62122000792 นางสาววันฟาตีเมาะ เจะเละ
62122000793 นายสิทธิชัย วิชัย
62122000794 นายอัสรีย บิลหลี
62122000795 นางสาวสุภาวดี มีแก:ว
62122000796 นางสาวอังศุมาลิน เอียดแก:ว
62122000797 นางสาวมนทิชา ชาวไร2
62122000798 นางสาวรัจนา นัสฐาน
62122000799 นางสาวจารุภา ดาราหมาน
62122000800 นายทวีทรัพย ไชยบัญดิษฐ
62122000801 นางสาวปOทมา จันทวาศ
62122000802 นางสาวพรรณิตา นวลคง
62122000803 นายประสาร ชูราช
62122000804 นางสาวนิภาภรณ คงแก:ว
62122000805 นายสุลัยมัน สาเมKาะ
62122000806 นางสาวธนานันต ดีแก:ว
62122000807 นางสาวจุฬาลักษณ หนูจันทร
62122000808 นายพีรพัฒน หนูทอง
62122000809 นายทวีศักด์ิ ศิลปWสโมสร
62122000810 นางสาวผกายวรรณ คงจูด
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62122000811 นางสาวอัจฉรา กันธาทิพย
62122000812 นายพงษศักด์ิ จิตอํานวย
62122000813 นางสาวธนัชญาศ ธัญญอุดร
62122000814 นางสาววิภารัตน เปาะทอง
62122000815 นายพชร เดชอนันต ณ พัทลุง
62122000816 นางอาภาภรณ นาคกุล
62122000817 นางสาวหัทยา ชโยฬาร
62122000818 นางสาวสิริกาญจน แซ2ภู2
62122000819 นางสาวจินตนา แพรสี
62122000820 นายพีรพล บุญเชิด
62122000821 นายอมรเทพ พวงงาม
62122000822 นายฤทธิรณ ทวิสุวรรณ
62122000823 นายสันชัย จุ:ยจรรยา
62122000824 นายวิชา อินไชยกุล
62122000825 นางสาวดรัณภัทร วิสัยจร
62122000826 นางอรวรรณ ทองศรีจันทร
62122000827 ส.ต.ธีระพันธ มากแก:ว
62122000828 นางสาวจุฑามาศ บุตรมณี
62122000829 นางสาวศิริพร สุขสนิท
62122000830 นางสาวฐิติกาญจน มโนรส
62122000831 นางสาวมณฑิรา ธาระเพ็ชร
62122000832 นางสาวขนิษฐา แก:วงาม
62122000833 นายธีรเดช วิจาราณ
62122000834 นางสาวนิตยา มากจันทร
62122000835 นางสาวรติรส แดงสอาด
62122000836 นายชลธิศ บัวอําไพ
62122000837 นางสาวชินานาง พรหมหาญ
62122000838 ว2าที่ ร.ต.หญิงพรพิมล ร2มโพธ์ิชี
62122000839 นางสาววิภารัตน สุขแก:ว
62122000840 นายยศธร หม่ืนไทย
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62122000841 นางวิลาวรรณ เพชรแก:ว
62122000842 นางสาวซูรีณา มูดอ
62122000843 นางสาวมาริสา คําไหม
62122000844 นายฤทธิพงศ จันทรแก:ว
62122000845 นางสาวรวิชญา จันทรประไพ
62122000846 นางสาวปรีดาภรณ ชูหะรัญ
62122000847 นางสาวมัชชารี สมาธิ
62122000848 นางสาวภัทราวดี เทียนเทศ
62122000849 นางสาวอราดา สาระผล
62122000850 นางสาวพิศมัย หนูเสน
62122000851 นางสาวสุภาวรรณ ขําทิพย
62122000852 นางสาวภัสราภรณ ยอดมณี
62122000853 นางสาวกาญจนา ชูเล็ก
62122000854 นายนันทพงศ บัวเพ็ชร
62122000855 นายเกริกเกียรติ สินโทวงค
62122000856 นายจรัญ บุญถึงจิตร
62122000857 นางสาวจันทิมา วรรณคีรี
62122000858 นางสาวประพาฬรัตน ชุมสุวรรณ
62122000859 นายสถาพร แก:วฉิมพลี
62122000860 นางสาวโสภิตา ศรีสงค
62122000861 นายพิษณุ คล:ายอักษร
62122000862 นางสาวศิริวรรณ ทรงณัฐศิริ
62122000863 นางสาวนฤมล สุภะ
62122000864 นางสาวอมรรัตน ย่ิงยง
62122000865 นางนภาขวัญ ก2อสกุล
62122000866 นางสาวเสาวลักษณ ปOนบุง
62122000867 นายเจษฏา แดงหนํา
62122000868 นางศิริพร พรศรี
62122000869 นางสาวระวิวรรณ คงจันทร
62122000870 นายนันทวัฒน ศรีวิลัย
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62122000871 นางสาวกานดา ออทอสี
62122000872 นางสาวรัชนก ชาญชัยศักด์ิ
62122000873 นางสาวนิภาพร ภักดีชน
62122000874 นางสาวศิรินทรา โชคมาก
62122000875 นายธนภัทร ยุติมิตร
62122000876 นางสาววาสิฏฐี พรหมเจริญ
62122000877 นางสาวก่ิงฟTา ทุมมาคร
62122000878 นายเทวินทร ยะระ
62122000879 นายรุสลาม ดอเลาะ
62122000880 นางสาวคัสมา มะมิง
62122000881 นางสาวสิริพิสุทธ์ิ จันทรด:วน
62122000882 นางสาวทิภาพรรณ ใจบุญ
62122000883 นางสาวพิมพพรรณ ชัยรงค
62122000884 นางสาวมณฐิฌา ดีแก:ว
62122000885 นางสาวศรัณยพร เย็นสุข
62122000886 นางสาวจุฑาทิพย หอมหยก
62122000887 นางสาวสุภาวดี สีสวนแก:ว
62122000888 นายศรัณย บัวแก:ว
62122000889 นายณัฐพนธ เริ่มริ
62122000890 นางสาวสุธาทิพย ยังโยมร
62122000891 นางสาวชุติกาญจน บัวเพชร
62122000892 นายหวันรอซี อิมิง
62122000893 นางสาวพิมลพร ศรีทอง
62122000894 นางสาวสุชาดา ประดิษฐคล:าย
62122000895 นางสาวปOทมา คงเพชรนุ2น
62122000896 นางสาววากีอา บุตรา
62122000897 นางสาวนพดา เอี่ยมสะอาด
62122000898 นางสาวสุภาวดี จันหุณี
62122000899 นางสาวพิมพิไล เกษแก:ว
62122000900 นางสาวนัฐริกา ศักด์ิสง
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62122000901 นายอิทธิพล มาสวัสด์ิ
62122000902 นายภัทร หม่ืนแกล:วกล:าวิชิต
62122000903 นางสาวรัตติยากร ถาวรแก:ว
62122000904 นางสาวนัฐกานต ด2านศรีสุข
62122000905 นายณัฐพงศ อมรกล
62122000906 นายเดชาพงศ มิตรศรี
62122000907 นางจารุณี ประยูรวิทย
62122000908 นางสาวนิศรัตน สมรักษ
62122000909 นางสาวจีระไพ ศรีทองฉํ่า
62122000910 นายบัณฑิต อุ2นใจ
62122000911 นางสาวณิกุลนาถ เกตุแก:ว
62122000912 นายอาสีด ยามาสัน
62122000913 นายอนุชิต นิสกุล
62122000914 นางเยาวภา คงชู
62122000915 นางสาวปาริชาต มาศโอสถ
62122000916 นายสุวัฒน โฉมทอง
62122000917 นางสาวมะลิวัลย ดําขลิ้ง
62122000918 นางสาวเสาวนีย ศรดิษฐ
62122000919 นายศิริชัย บุญเพ็ง
62122000920 นายเพ่ิมศักด์ิ แก:วอําไพ
62122000921 นายวิศวะ เพ็ชรทอง
62122000922 นางสาวพรทิวา ปานวงศ
62122000923 นางสาวปENนอุมา เจษฎารมย
62122000924 นางสาวประภาสิริ ระวังภัย
62122000925 นางสาวศิริรัตน ชัยชะนะ
62122000926 นางสาวเมธาวี สุวรรณภักดี
62122000927 นายธิติ ขุนศรีจันทร
62122000928 นางสาวอรทัย มาศทอง
62122000929 นายกาณฑ โสมคง
62122000930 นายซูไฮมี บือแน
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62122000931 นายพิฆเนศ ชูกร
62122000932 นางสาวจุไรวรรณ ทองปาน
62122000933 นายพงศกร พุทธเสน
62122000934 นายนเรศ แซ2ฮ:อ
62122000935 นางสาวปทุมวดี สมศรี
62122000936 นายภาณุพงศ อินทคง
62122000937 นายอนุชา สุวรรณชาตรี
62122000938 นายอักษรศิลปW แปYะดํา
62122000939 นายธีนพัฒน ประชุมสุข
62122000940 นายอดินันท สันหาด
62122000941 นางสาวจุฑามาศ วายุหมัด
62122000942 นายธวัชชัย วงคปราง
62122000943 นายศุภชัย สุทธิ
62122000944 นางสาวสุรีวัลย ทองไชย
62122000945 นางสาวชุติมา โชติกะ
62122000946 นายศิริพงษ สมจิตร
62122000947 นายนันทนิตย พรมสวัสด์ิ
62122000948 นางสาววรนิตย พงษพินิจ
62122000949 นางสาวเยาวลักษณ วรรณโร
62122000950 นางสาวเยาวลักษณ คุ:มสุข
62122000951 นางสาวณัฏญา บุญพิทักษ
62122000952 นางสาวอุไรวรรณ กวีพันธ
62122000953 นางสาวฐิติรัตน อนิโรจน
62122000954 นางสาวณัฐวดี ชาครานนท
62122000955 นายพุทธา ธิบดี
62122000956 นางสาวสุภานันท ขุนชิต
62122000957 นายภรัณยู ปาลเกลี้ยง
62122000958 นางสาวกรกมล รักดํา
62122000959 นางสุรีรัชก คําหอม
62122000960 นายสุรเชษฐ ศรีปาน
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62122000961 นางสาวแพรพลอย พรหมประวัติ
62122000962 ว2าที่ร:อยตรีหญิงกษมา โกมาลา
62122000963 นายชนากร ลิขิตกาญจน
62122000964 นางสาวสายใจ ช2วยบํารุง
62122000965 นางปรียาภัทร ช:างนิล
62122000966 นางสาวจริยา ทิพยพิมล
62122000967 นายจักรพงศ พุ2มคง
62122000968 นางสาวอรอนงค ดําคํา
62122000969 นางสาวอําภา อ:าบาย
62122000970 นางสาวเกษรา หวังดี
62122000971 นายณัฐพงษ ปานบัว
62122000972 นายธนาณัติ เทพราช
62122000973 นางสาวสุฑามาศ จิตการ
62122000974 นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส
62122000975 นางสาวนฤบล กาลาศรี
62122000976 นางสาวสมรศรี ทวีทรัพย
62122000977 นายยุทธนา บัวคง
62122000978 นางสาวต2วนดัรมา กาโฮง
62122000979 นางสาวนิตยา งามทรัพย
62122000980 นางสาววรรณนีย เรอุไร
62122000981 นางสาวมะลิวัลย ไตรบุญ
62122000982 นางสาวเสาวลักษณ มะลิพันธุ
62122000983 นายวัชรินทร จันทรแนม
62122000984 นางสาวเสาวนีย สว2างจันทร
62122000985 นางสาวเกตสุดา เพ็ชรนรินทร
62122000986 นางสาวแอเสาะ สือแมนะห
62122000987 นางสาวมนัฐกานต แสงสว2าง
62122000988 ว2าที่ร:อยตรีหญิงวันทิยา สุขหนูแดง
62122000989 นางสาวเทวิกา ปานดํา
62122000990 นายกิตติศักด์ิ ประสาทเขตตการ
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62122000991 นางสาววารุณี ทวีวัตร
62122000992 นางสาวชุติมณฑน แสงแก:ว
62122000993 นางสาวณัฐพร ม2วงหิมพาน
62122000994 นางสาวปริยากร เรือนทอง
62122000995 นายพงศธร นูนวงศ
62122000996 นางชญานันท คชพันธ
62122000997 นายพิธิวัต ชาภิมล
62122000998 นางสาวทัณฑิรัตน สุขสวัสด์ิ
62122000999 นางสาวมลธิญา เนื้ออ2อน
62122001000 นางสาวสุริษา ทับไทร
62122001001 นายสราวุธ สุขช2วยชู
62122001002 นางสาวปภาวี ทองจันทรแก:ว
62122001003 นางสาวณัฐธิดา สุขช2วยชู
62122001004 นางสาวพรทิพย เลื่อนแก:ว
62122001005 นางสาวชนัญธิดา คนขยัน
62122001006 นางสาวจันทรเพ็ญ ชูติมิตรรัตน
62122001007 นางสาวบุศรา ศักด์ิปูชนียกุล
62122001008 นายฐากูร พูลสวัสด์ิ
62122001009 นายไพรี จิตรักษ
62122001010 นายอภิสิทธ์ิ คงเมฆา
62122001011 นายนันทพงศ หนูจุ:ย
62122001012 นายธวัชชัย ทองธวัช
62122001013 นางสาวปEยะนุช แซ2ต้ัง
62122001014 นางสาวอังคณา ม2วงเอี่ยม
62122001015 นางสาวรุ2งนภา ธัมมาภิถุติย
62122001016 นางสาวทรงสุดา เหมริหนี
62122001017 นายจารุวัฒน ณะแอ
62122001018 นางสาวกนกกานต กิจผดุง
62122001019 นางสาวเสาวลักษณ ศรีไหม
62122001020 นางสาวศิริวิมล อิณยโณ
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62122001021 นางสาวกษมล โอคง
62122001022 นางสาวธนพร ทัศนโกวิท
62122001023 นายอนุพันธ ชาติทอง
62122001024 นายกิตติพงศ ใจเย็น
62122001025 นางสาวดารุณี จันทรสุขศรี
62122001026 นางสาววนิสา บริรักษ
62122001027 นางสาวนรมน ตุลยนิษกะ
62122001028 นางสาวโรสนีย แปเฮาะอีเลร
62122001029 นางสาวมณีรัตน แก:วมีศรี
62122001030 นางสาวอรณิช สิทธิประเสริฐ
62122001031 นายสืบพงศ คงแก:ว
62122001032 นางสาวอรณี พหลภักดี
62122001033 นางสาวกฤษณา หนูวงค
62122001034 นายรัฐกรณ พูลศิริ
62122001035 นางสาวกาญจนา นาคเพ2งพิศ
62122001036 นางสาวนิชาดา เอี๋ยวไพบูลย
62122001037 นางสาวอรพรรณ บุญกิจ
62122001038 นางสาวเนตรนภา ชูแก:ว
62122001039 นางปEยะนุช เพชรจินดา
62122001040 นางสาวกฤษณี มีแสง
62122001041 นายธราวุฒิ แต2งต้ัง
62122001042 นางสาวกัณทิมา หอมหวน
62122001043 นายบรรหาร สุกศรี
62122001044 นายภักดี เจียมสกุล
62122001045 นายสุริยา อินทสุทธ์ิ
62122001046 นางสาวระพีพร ระปOญญา
62122001047 นายชัยณรงค บัวสังข
62122001048 นายสนิท ทองมีชู
62122001049 นางสาวปEยนุช เอกเพ็ชร
62122001050 นางสาวอรอุมา สิบทิศ
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62122001051 นางสาวมนตนภา เพ็ชรวิเชียร
62122001052 นายณัฐกมล เพ็ชรฉิม
62122001053 นางสาวจิรวดี ทอดสนิท
62122001054 นางสาวศิริรัตน เอกเพ็ชร
62122001055 นางสาวนิอาอีซะฮ ซือแลแม
62122001056 นางสาวทิพยจินดา โพธิกุล
62122001057 นางสาวธรีรัตน คํานวน
62122001058 นางสาวพัลลภา รอดทอง
62122001059 นางสาวดวงกมล จันทา
62122001060 นางสาวพัทธธีรา สําอางศรี
62122001061 นายเอกภพ เฑียรฆโรจน
62122001062 นางสาวพัชรี ประมวลศิลปW
62122001063 นายอิคลัส อูมา
62122001064 นางสาวจรัสศรี ดีโอสถ
62122001065 สิบโทปวีณ กล2อมสุวรรณ
62122001066 นางสาวพัชรี กู:เมือง
62122001067 นายชัยพร ราชัย
62122001068 นางสาวอทิตยา ประสพบุญ
62122001069 นางสาวธันยชนก หนูนารถ
62122001070 นางสาวสุดารัตน วงศสิงห
62122001071 นายวิสิทธิศักด์ิ กองสิน
62122001072 นางสาวรชนีกร จิตรพาณิชย
62122001073 นางสาวจิราพร ทองเงิน
62122001074 นางสาวศิริภา พลพุธ
62122001075 นายวิโรจน สวนอาสา
62122001076 นายอดิศักด์ิ ชูลี
62122001077 นางสาวณัฐชา ลิ่มศิลา
62122001078 นางสาวมารียานี สือแต
62122001079 นางสาวธิดาทิพย แท2นแก:ว
62122001080 นายศราวุธ คงตอง
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62122001081 นางสาวมัตติกา เมืองเกิด
62122001082 นางสาวกวีทิพย บุญแสนขัน
62122001083 นางสาวมยุรี คงแทน
62122001084 นางสาวอัศยา วงศมณี
62122001085 นางสาวปรียา บุษยานิกรณ
62122001086 นายพงษศักด์ิ ชัยรักษา
62122001087 นายเฉลิมพล บัวเดช
62122001088 นางสาวไอยลดา รัตนเมือง
62122001089 นางสาวจุฑารัตน อัญชลีกุล
62122001090 นายวุฒินัย รอดอําพิศ
62122001091 นางสาวสวิชญา มะโนธรรม
62122001092 นายสราวิญญ เภรี
62122001093 นางสาวพรลภัส ศิริพงศ
62122001094 นายวัชรพงศ โชติกวณิชย
62122001095 นางสาวปวีณา แรงกล:า
62122001096 นางสาวอรชดา รัตนกิจโกศล
62122001097 นางสาวสุมาลี โชติกมาศ
62122001098 นายอมรวัฒน ขวัญทอง
62122001099 นางสาววนิสา เขียวอุ2น
62122001100 นางสาวแวสารีปะ จะปะกิยา
62122001101 นายมงคล รังษีสว2าง
62122001102 นายโชติพงศ สวนกูล
62122001103 นายคุณานนต ศรีปาน
62122001104 นางสาวภัทรฑิยา เซ2งเจริญ
62122001105 นายภูวริช เกษวิชิต
62122001106 ว2าที่ร:อยตรีอรรถพล นิลเอก
62122001107 นายธนพล พลไพ
62122001108 นางสาวณัฐกานต นาคีเภท
62122001109 นางสาวสารินี ศรีเหมาะ
62122001110 นางสาวจันทิมา นราพงค
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62122001111 นางสาวจินดา กําเหนิดโทน
62122001112 นางสาวสุพัชรี ช2วยบํารุง
62122001113 นางสาวฐาปนี วัจนสาร
62122001114 นายวิทยา เทียนแย:ม
62122001115 นางสาวมลธิรา ชุมธรรม
62122001116 นายสกล สันทัด
62122001117 นางสาวอัยลดา คงทอง
62122001118 นางสาวชนัดดา สทานสัตย
62122001119 นางสาวกมลวดี เด็นศิริ
62122001120 นายยศธร อักโขสุวรรณ
62122001121 นางสาวอนงคนาฏ หนูจันทรแก:ว
62122001122 นายอดิศักด์ิ จีนไทย
62122001123 นายอาบีเด็ง มูหิ
62122001124 นางสาวจิตติมา สมาคม
62122001125 นายคณิศร แก2นอินทร
62122001126 นางสาวมลฤดี ม่ังค่ัง
62122001127 นางสายสุนีย ขาวเอี่ยม
62122001128 นายพีรวัส ชูช2วย
62122001129 นายจอมลาภ ยอดพรมทอง
62122001130 นายวรวิทย สมนาม
62122001131 นางสาวนันธิดา ขําเจริญ
62122001132 นางสาวศิรินญากร สังขทอง
62122001133 นางสาวนริศรา สังขสิงห
62122001134 นายณัฐพงษ คงเมือง
62122001135 นางสาวชยาพร จันทรภักดี
62122001136 นายจักรพันธ ร2มโพธ์ิชี
62122001137 นายศราวุธ ชํานาญ
62122001138 นายอภิวัฒน เทพสุวรรณ
62122001139 นางสาวอารีวรรณ รอดเกลี้ยง
62122001140 นายอจลวิชญ สงหนู
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62122001141 นางสาวกาญจนยรัตน กุลธนเขตต
62122001142 นางสาวอาทิตยา ทองนิ่ม
62122001143 นางสุกัญญา เพ็ชรแก:ว
62122001144 นายมูฮําหมัดกอเซ็ม จางวาง
62122001145 นายอภิชาติ จุลษร
62122001146 นายสุรกิจ แซ2เง:า
62122001147 นางสาวมณฑกานต โพธ์ิเอี่ยม
62122001148 นางสาววรรณนิภา กลิ่นยอด
62122001149 นายอธิวัฒน เหมนะ
62122001150 นายเฉลิมพล แซ2ขวย
62122001151 นายดนุพล ทองงาม
62122001152 นางสาวศิริยากร บัวเพ็ชร
62122001153 นายสุชาตรี ภูริชนพิทักษ
62122001154 นายชยุตม ลิ่มวงศสวัสด์ิ
62122001155 นายภานุศักด์ิ สังสุข
62122001156 นายวันมูฮัมหมัดลุตพี มูนKะ
62122001157 นางสาวกฤติยา คชสิงห
62122001158 นายรชานนท จารุจันทกานต
62122001159 นางสาวอรัชพร พลภักดี
62122001160 นายอภิวัฒน คําประเสริฐ
62122001161 นางสาวสาริณี ปูเตะ
62122001162 นางสาวอาทิตา วัฒโน
62122001163 นายวิทยา ทองมี
62122001164 นางสาวนุรอัสลีน ดาราแม
62122001165 นางสาวกรกนก ลัทธิการ
62122001166 นางสาวชลภา ทองคํา
62122001167 นางสาวสุภาพร ทองเจิม
62122001168 นายเจนณรงค ใบดอเลาะ
62122001169 นายจักรพงษ ไพโรจน
62122001170 ว2าที่ร:อยตรีหญิงปรียานุช ทิพยรัตน
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62122001171 นางสาวอาลดา สุทธิเดช
62122001172 นายวาทิตย นวลแก:ว
62122001173 นางสาวสุวดี ศรีวิชัย
62122001174 นางสาวเกนุภาวรรณ เล็กน:อย
62122001175 นายวิษณุ สมสินธ
62122001176 นางสาวสุภาพร พูลชู
62122001177 นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
62122001178 นายทวีศักด์ิ เพ็งสกุล
62122001179 นายดนัย สมจิตต
62122001180 นายนิสิต ลูกหวาย
62122001181 นางสาวรัตติกาล วงกช
62122001182 นายเจมณฤทธ์ิ เพ็งจันทร
62122001183 นางสาวอันติมา สินสัจธรรม
62122001184 นายณัฐนนท บัวทุม
62122001185 นางสาวสาปMอเสาะฮ หะยีสามะ
62122001186 นางสาวรัตนาพร เถาเล็ก
62122001187 นางสาวจารีวรรณ พูลสวัสด์ิ
62122001188 นางสาวสาลิตา สายสิญจน
62122001189 นางสาวเกศิณี สายบุญ
62122001190 นางสาววณิชชา นุ2นสง
62122001191 นายณัฏฐนันท รัตนศรีวโรดม
62122001192 นางสาวจุฑารัตน หนูเกลี้ยง
62122001193 นางสาววิภารัตน เทพเรือง
62122001194 นางสาวพรชนก คงสวัสด์ิ
62122001195 นายสิทธิพงษ จินดาพรหม
62122001196 นางสาวรุ:งมณี รอดรุ2ง
62122001197 นางสาวธนวันต นิลประดิษฐ
62122001198 นายปริวัฒน รุ2งมงคล
62122001199 นายคํารณ ปOกดอกไม:
62122001200 นางสาวกุหลาบ ชูสิทธ์ิ
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62122001201 นางสาวธิดารัตน คีรีรักษ
62122001202 นายสมพล แซ2สิม
62122001203 นายโซฟาน คาเดร
62122001204 นางสาววรรณี อินสุวรรณ
62122001205 นางสาวเพ็ญศิริ ทับทุ2ม
62122001206 นางสาวกัญญารัตน หนูจันทรแก:ว
62122001207 นายศักด์ิระพี ขาวเขียว
62122001208 นางสาวจิรฐา ทองปรอน
62122001209 นางสาววิสสุตา เวชสุนทร
62122001210 นายทรงพล สุวรรณชาตรี
62122001211 นายกมลภพ ซูแสวงทรัพย
62122001212 นางสาวดวงพร หอกแสง
62122001213 นางสาวธนาภรณ มาศประสิทธ์ิ
62122001214 นางสาวชญานิษฐ หมอยา
62122001215 นางสาวธนพร เอ2งหลี
62122001216 นางสาวสิรีนาถ มันตรัฐกรรม
62122001217 นางสาวสุภาวรรณ จันทรประสิทธ์ิ
62122001218 นางสาวทัศนีย วรวานิช
62122001219 นางสุนิศา ชูพรหม
62122001220 นายพลัฎฐ ทองขาว
62122001221 นางสาวดวงหทัย พาทัน
62122001222 นายประดิษฐกร วิจิตรรัฐกานต
62122001223 นางจุไรวรรณ เหมือนมาศ
62122001224 นางสาวฤทัยรัตน อนิวัต
62122001225 นายชัยณรงค ชูแก:ว
62122001226 นายณรงคชัย ธีระนันทกุล
62122001227 นายวัฒนกร เม2งห:อง
62122001228 นางนงลักษณ อินเลียม
62122001229 นางสาวปEยวรรณ พงษอรุณรัตน
62122001230 นางสาวปาณิตา รัตนสุคนธ

หน:า 41 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122001231 นางสาววราภรณ แก:วศรี
62122001232 นางสาววรรณวิศา สวัสดิโกมล
62122001233 นางสาวศศิณา สิริวัฒน
62122001234 นางสาววัชราภรณ ส2งแช:ม
62122001235 นางสาวกชนิภา จันทรจินดา
62122001236 นางสาวกนกวรรณ ศรัทธาธรรม
62122001237 นางสาวศุทธินี รักเมือง
62122001238 นายพงษพัฒน ธรฤทธ์ิ
62122001239 นางสาวทุมวดี ทองวิเชียร
62122001240 นางสาวรัตนา บุญรัตน
62122001241 นายวิทยา ธรรมสะโร
62122001242 นางสาวไอลดา โยมลาภ
62122001243 นางสาวธาริณี ชูมี
62122001244 นางสาวศุภกานต สลับสี
62122001245 นายณัฐวุฒิ มณีเนียม
62122001246 นางสาวณัฐชยา รักษาพันธุ
62122001247 นางสาวธัญญรัตน บุญทอง
62122001248 นางสาวนาตยา เวทยาวงศ
62122001249 นางสาวปาลิตา จตุการ
62122001250 นางสาวอาซียะห วานิ
62122001251 นางสาวกฤตภรณ แสงระวี
62122001252 นางสาวชลันดา รักษาวงศ
62122001253 นางสาวนูรียาตี ยูโซKะ
62122001254 นางสาวนพรัตน ทองคํา
62122001255 นางสาวนิลาวรรณ รองแก:ว
62122001256 นางสาวจิราวรรณ มหาพันธ
62122001257 นางสาวณัฐริกา ถวายเทียน
62122001258 นางสาววาสนา แย:มงาม
62122001259 นายมะสุไฮดี เจะอุมา
62122001260 นางสาวอรอุมา นิลจันทร
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62122001261 นางสาวปติมา นองสงค
62122001262 นายเปรม กรีไกรนุช
62122001263 นางสาวจันทรทิมา แก:วคงคา
62122001264 นายเตชินท ศรีรัชดากร
62122001265 นางสาวสะริน2า ยีสมัน
62122001266 นายพงษโพยม วัชรสุขุม
62122001267 นายธวัชชัย ไกรแคว:น
62122001268 นายพิชญภัทร นุ2นทิพย
62122001269 นางสรวีย แพกุล
62122001270 นางสาวอัมพร ศิริวรรณ
62122001271 นางสาวปราณี บุญเหลือ
62122001272 นางสาววนิดา บัวสม
62122001273 นางสาวลฎาภา นาวาล2อง
62122001274 นางสาวรัตนชณิกรณ เอกตาแสง
62122001275 นางสาวนันทิดา เหมรา
62122001276 นางสาวศิริรัตน ยอดนารี
62122001277 นางสาวดาลิกา ช2วยรอด
62122001278 นางสาวสุภาพร เกษแก:ว
62122001279 นางพฤษพร เอกวรรณัง
62122001280 ว2าที่ร:อยตรีภูเบศร หนูทิมทอง
62122001281 นางสาวจันจิรา ยืนยง
62122001282 นางสาวจุไรวรรณ สุวรรณประไพ
62122001283 นางสาวมัติกา หัดเหาะ
62122001284 นางสาวปEยะนุช เดชภักดี
62122001285 นายอนุกูล จันทรลอย
62122001286 นางสาวนวลจันทร ขวัญทอง
62122001287 นางสาวนันทพร แสงแก:ว
62122001288 นางสาวจามีกร อินทรชิน
62122001289 นางสาวสุนิสา เจนทะเล
62122001290 นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
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62122001291 นายธรรมวิทย ไชยพหล
62122001292 นางสาวสุพัตรา พุฒศรี
62122001293 นางสาวพิมพชนก อนันตเสนา
62122001294 นายพัฒพงศ ร2มเย็น
62122001295 นางสาวโชติกา คงทน
62122001296 นางสาวจิรารัตน คงชนะ
62122001297 นางสาวสุนิษา หมานระเด็น
62122001298 นางสาวลัดดาวรรณ จันทรประนต
62122001299 นายอธิภัทร รัตนอรุณ
62122001300 นางรอฆาเยาะ บือแน
62122001301 นางสาวชลธิชา ผลหิรัญ
62122001302 นางสาวธันยวีร รามอินทร
62122001303 นางสาวปOทมา ใหมแก:ว
62122001304 นายวรินทร แซ2เอี๊ยว
62122001305 นางสาวสุดารัตน สุธาโภชน
62122001306 นางสาวนุชจรี ไหมดํา
62122001307 นายวิวัฒน เกตุชู
62122001308 นายจารุวัฒน ย่ังยืน
62122001309 นายปกรณ ขวัญเรียง 
62122001310 นางสาวดลยา ใจดี
62122001311 นายธนากรณ วรรณสมพร
62122001312 นายถาวร สังขสุวรรณ
62122001313 นายสมพร เพ็ชรรัตน
62122001314 นายเกริกเกียรติ เมียนแก:ว
62122001315 นางภัทรวดี ศรีทวี
62122001316 นางสาวสุจิตรา เขียวบม
62122001317 นายภัทรภณ นาคผล
62122001318 นายดนุนัย สุวรรณภักดี
62122001319 นายเอกสิทธ์ิ หนูจันทร
62122001320 นางสาววลีทิพย จันทรลอย
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62122001321 นายอาคม หลีชัยเลิศ
62122001322 นายอภิสิทธ์ิ ด:วงมาก
62122001323 นางสาวนูรไอนี มะดิง
62122001324 นายธีระพงศ กองสมบูรณ
62122001325 นายณัฐพล พลสิทธ์ิ
62122001326 นางสาวรอฮานา อุเซ็งลานง
62122001327 นางสาววรรณิษา ขําหิรัญ
62122001328 นายภาคภูมิ ภู2สอาด
62122001329 นางสาวรัตนา อาดผล
62122001330 นางสาววิภารัตน ลือชารักษ
62122001331 นายธเนศ ศุภพงศกร
62122001332 นายพุทธดล ซ:ายเกล:า
62122001333 นายสาธร ภุมรินทร
62122001334 นางสาวขวัญฤทัย ศึขชาติ
62122001335 นางสาววนิชา บัวเจริญ
62122001336 นายเอกสันต์ิ เส:งสุ:น
62122001337 นางสาวยศวดี สายนุ:ย
62122001338 นายปฏิภาณ ย่ิงดํานุ2น
62122001339 นางสาวทัศนีย จันทรช2วย
62122001340 นางมลทยา ทองยอด
62122001341 นายอภิราม เกตวงศ
62122001342 นายพัสกรณ หิ้นจ้ิว
62122001343 นางสาวกฤตยา สินชัย
62122001344 นางสาววิลาวัณย สังขแก:ว
62122001345 นางสาวเสาวคนธ เย่ืองย2อง
62122001346 นางสาวผกามาศ อําดี
62122001347 นายธนโชติ นิลออ
62122001348 นายปริวัฒน ปOPนแก:ว
62122001349 นายวัชรพงศ อักษรชื่น
62122001350 นางสาวนิตยา บรรจุสุวรรณ
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62122001351 นางสาววรรณวิสา แซ2หลี
62122001352 นายธัญญาวีย อับดุลลาเตะ
62122001353 นางสาวอรยา ดาวดึง
62122001354 นายสราวุฒิ ลิ้มสิทธิบรรณ
62122001355 นางสาวพรรณเพ็ญ ภู2ทอง
62122001356 นางสาวทิพวัลย รองแก:ว
62122001357 นายกิติศักด์ิ อยู2สุข
62122001358 นายอัยการ บุญญวงศ
62122001359 นางสาวภัทรวดี บุญมี
62122001360 นายพรศักด์ิ เพ็ชรนรินทร
62122001361 นายนัทธพงศ มาสศร
62122001362 นางสาวนัฎฐิกา สินประสม
62122001363 นางสาวเพ็ญศรี บุญศรี
62122001364 นางสุภัทรรัชต ยอดแดง
62122001365 นางสาวอรอุมา คุ:มเพชร
62122001366 นายบัญญัติ ทองชัย
62122001367 นายณัฐวุฒิ วัฒนะจํานงค
62122001368 นางสาวนภสร ชีพพิทยา
62122001369 นางสาววนิดา โสภีพันธ
62122001370 นายวินัย ชิตเดชะ
62122001371 นางสาวมัชฌิกา สวัสดี
62122001372 นายพุทธิพงศ ศรีสุวรรณ
62122001373 นางสาวอารียา ดือเระ
62122001374 นายธีรศักด์ิ ประเสริฐอุ:ย
62122001375 นางสาวสุปรีญา เศียรอุ2น
62122001376 นางสาวพลอยนิศา เจริญเดชธนกิจ
62122001377 ว2าที่ร:อยตรีณัฐพล วงศนาคพันธ
62122001378 นางสาวอารียา ตระหง2าน
62122001379 นางสาวนิตยา มานพ
62122001380 นายมารุพงษ พุกกะณะสุต
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62122001381 นางสาวภัสชนุช ไชยยุทธ
62122001382 นางสาวชุติมา ยอดอินทร
62122001383 นางสาวทิพยสุดา ขาวผ2อง
62122001384 นายกิตติพงศ ทัยศรี
62122001385 นางสาวน้ําทิพย บุญวิเศษ
62122001386 นางสาวกรกมล แจะซ:าย
62122001387 นายสันติภาพ ทองนุ2น
62122001388 นางสาวสุรีรัตน ประสพมิตร
62122001389 นางสาวลัดดาวัลย มีสวัสด์ิ
62122001390 นางสาวกนกวรรณ ชนะ
62122001391 นายมนตรี คงแปTน
62122001392 นางสาววรรณนภา ขวัญแดง
62122001393 นางสาวศศิกาญจน ลอยมา
62122001394 นางสาวณัฐธิดา มาฆทาน
62122001395 นางสาวปรียานุช ฉางทอง
62122001396 นายมายูรี บินหะยีมือลี
62122001397 นางสาวทิพยสุดา บัวผัน
62122001398 นายกิตติพงศ ศรีรื่น
62122001399 นางสาวรอหานา บือราแง
62122001400 นายเอกราช นวลจันทร
62122001401 นางสาวจารุวรรณ คงศรี
62122001402 นางสาวจารุมาศ จันทรวงศ
62122001403 นางรัตนชฎา บุตรน:อย
62122001404 นางสาวพัษณี แล:วด:วยบุญ
62122001405 นายสุรณัฎฐ อุดม
62122001406 นายวัชรพงษ พังจุนัน
62122001407 นางสาวสิญาณี เอ2งฉ:วน
62122001408 นางสาวจุรีรัตน มูยูโสะ
62122001409 นางสาวกัญญาวีร เทพสิงห
62122001410 นายณัฐกานต ยอดมณี

หน:า 47 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122001411 นายนรายุทธ คล:ายสิงหโต
62122001412 นางสาวธัญลักษณ บัวทิพย
62122001413 นายพัษณุ โสมจันทร
62122001414 นายศุภณัฐ สะแหละ
62122001415 นางสาวฮัยฟะ หะยีวานิ
62122001416 นางสาวสุพรรษา ดําโอ
62122001417 นางสาวนาฎอนงค อินทรดี
62122001418 นายอนวรรษ พลายแก:ว
62122001419 นางสาวจันทนี กําลังเก้ือ
62122001420 นายเด2น เมฆเกิด
62122001421 นางสาวอริษา หนูหยู
62122001422 นางเสาวนีย บัวเกษ
62122001423 นางสาวประภาพร บุญพุด
62122001424 นางสาวธัญญารัตน คชชา
62122001425 นายทรงวุฒิ โคธาสุวรรณ
62122001426 นายอํานาจ ธรฤทธ์ิ
62122001427 นางสาวเครือแก:ว เพชรอาวุธ
62122001428 นางสาวเบญจมาศ แซ2ตัน
62122001429 นางสาวอภิยา เผือกสวัสด์ิ
62122001430 นายนําพล ดวงจันทร
62122001431 นางสาวพัชราพรรณ ทับราช
62122001432 นายพีรพัฒน พูลพันธ
62122001433 นายภาสกร ขุนเพชร
62122001434 นายบดินทร หลีอาซิม
62122001435 นายสุรศักด์ิ มณีโชติ
62122001436 นางสาวสุพัตรา แก:วรุ2ง
62122001437 นางสาวพัชนิยา ชุมผอม
62122001438 นางสาวสุรภี นิ่มปรางค
62122001439 นายวติวานนท บุญฤทธ์ิ
62122001440 นายเสกสันต์ิ สอดส2อง
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62122001441 นายณัฐพล ทองพัน
62122001442 นางสาวรุ2งนภา เสวันนา
62122001443 นายวชิรวิทย พรหมขจร
62122001444 นางสาวกัลยวีย เพชรเรืองรอด
62122001445 นางสาวนราทิพย ช2วยมี
62122001446 นางสาวลลิดา เสนาะ
62122001447 นางสาวอัจฉรา สังสมศักด์ิ
62122001448 นายอรรถพล ไชยคีรี
62122001449 นายปรเมศวร ทองคงใหม2
62122001450 นางสาวณัฏฐานันท หุตะจูฑะ
62122001451 นายอรรถวุฒิ แก:วทองดี
62122001452 นายเฉลิมพล สาริขา
62122001453 นางพรรณี อาศัยนา
62122001454 นางสาวศิริลักษณ พวงสุวรรณ
62122001455 นางสาวมาริสา จิระดม
62122001456 นายนรินทร แก:วดี
62122001457 นางสาวชนาภา ชะอุ2มดี
62122001458 นายพิชญ สรการ
62122001459 นายพงศกร โอฬารพฤกษ
62122001460 นายภานุมาส สมัครแก:ว
62122001461 นางสาวเกษร อุ2นขาว
62122001462 นางสาวบุษยมาฏ พรรณละม:าย
62122001463 นายกฤษณกัณฑรวี สุวรรณ
62122001464 นางสาวนงนภัส บุญเฉลียว
62122001465 นางสาวณัทธนภร บุตรเพชร
62122001466 นางสาววิภา สนั่นก:อง
62122001467 นางสาววรรณิดา สุทธิมาศ
62122001468 นางสาวจิราภา เอียดแก:ว
62122001469 นางสาวพิชามญชุ คมขํา
62122001470 นางสาวอนันตญา แย:มบาน
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62122001471 นางสาวณัฐธิดา เจนถูกใจ
62122001472 นายพงษเชษฐ ทองฉิม
62122001473 นายเฉลิมพล ดวงสุวรรณ
62122001474 นายเสกสันต สุขอุ2น
62122001475 นางสาวปOทมาสน เอียดจุ:ย
62122001476 นางสาวกชพร ทองเลื่อน
62122001477 นางสาวณิชกานต อินทรทองดี
62122001478 นายจิรวัฒ เจียรนัย
62122001479 นางสาวจุฑาทิพย วิชิตแย:ม
62122001480 นางสาวอนัญญา บรรจงเก้ือ
62122001481 นางสาววณิชยา คงศาลา
62122001482 นายปริญญา ขณะรัตน
62122001483 นางสาวศิริรัตน อินทรศาสตร
62122001484 นางสาวสกุณา คํานุชนารถ
62122001485 นางสาวสุรีย จงจิตร
62122001486 นางสาวศิริรัตน ชัยณรงค
62122001487 นางสาวศรัญญา วรรณทอง
62122001488 นางสาวอิสราภรณ ดิษฐถาพร
62122001489 นางสาวชิตชนกต อินทสุภา
62122001490 นายชิโนรส ละอองทอง
62122001491 นางสาวนันทนภัส ทิพยสิทธ์ิ
62122001492 นายศรายุทธ ทั้งรักษ
62122001493 นายวิชัย ปานแก:ว
62122001494 นายทวีวุฒิ สมศิริ
62122001495 นายปริญญา ดิสระ
62122001496 นางสาวชนัญชิดา วัฒนา
62122001497 นายชนฤทธ์ิ พุฒใจบุญ
62122001498 นายสถาพร แก:วสุพรรณ
62122001499 นายธีรพงศ ชนะกุล
62122001500 นายวราเทพ กลั่นพิกุล
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62122001501 นายจุลนภ สุทธินุ:ย
62122001502 นางสาวเสาวลักษณ จีวพงษ
62122001503 นางวาสนา พรหมพิชัยพงศ
62122001504 นางสาวศรุภา ตนะทิพย
62122001505 นางสาวฐิตาพร รอดนาโพธ์ิ
62122001506 นางสาวภิรมยยา รักษา
62122001507 นายหิรัณย ขานโบ
62122001508 นางสาวกรรณิการ เพ็ญสวัสด์ิ
62122001509 นายชนวีร แก:วเกลี้ยง
62122001510 นางสาวจันทรทิมา มิสุด
62122001511 นางสาวจินตนา สังขช2วย
62122001512 นางสาวมลธิดา สองเมือง
62122001513 นางสาวอภิญญา นิลอุปถัมภ
62122001514 นายณัฐพงศ รัตนอุบล
62122001515 นางสาววราภรณ คงคาเย็น
62122001516 นายพิพัฒนพงศ การคลคลี
62122001517 นางสาวญาณิศา อินเมือง
62122001518 นางสาวนภัทรสร สําแดงสาร
62122001519 นางสาวสไบนาง ศิลปศร
62122001520 นางสาวศิริลักษณ หนูทอง
62122001521 นางสาวลักขณา สุดใจ
62122001522 นายธีรเดช ชูศรีนวล
62122001523 นางสาวสุนิสา รัตนเพ็ชร
62122001524 นายชัยยุทธ ไกรเทพ
62122001525 นายกมล วารีพจน
62122001526 นางสาวอาภาภัทร เกษรสวัสด์ิ
62122001527 นายวีรวิช โปซิว
62122001528 นายกิตติกร สวัสด์ิศรี
62122001529 นางชไมพร โสดา
62122001530 นางสาววิภารัตน คาวินวิทย
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62122001531 นายจิรวัฒน พานิช
62122001532 นางสาวพัทธนันท พุฒทอง
62122001533 นายชวลิต กองสิน
62122001534 นางสาวศิรินภรณ แก:วทองดี
62122001535 นางสาวจันจิรา ชลธาร
62122001536 นายสุริยา ตาวัน
62122001537 นางสาวธัญลักษณ สุขแสง
62122001538 นางสาวกัญญารัตน ศรีวิจิตต
62122001539 นายสหะชัย ชูเสือหึง
62122001540 นางสาวจิราวรรณ ล2องพริก
62122001541 นายจักรพัฒน รัตนบุรี
62122001542 นายอานนท เพ็ชรวัง
62122001543 นายสุรศักด์ิ สุขย่ิง
62122001544 นางสาวจันจิรา นิ่มวันสิน
62122001545 นางสาวจุไรรัตน พัฒนภากรณ
62122001546 นางสาวณัฐวรรณ ผอมทอง
62122001547 นางสาวขนิษฐา พรหมรักษา
62122001548 นายพงศกร เหล็มลุย
62122001549 นางสาวปวัญรัตน ทองชู
62122001550 นายนราวิชญ บุญชูพงศ
62122001551 นางสาววิลาวัลย ทัพชัย
62122001552 นายธีรวัฒน หีดสิน
62122001553 นางสาวอริยา เส:งรอด
62122001554 นางสาววารุณี ศรสิทธ์ิ
62122001555 นางสาวอทิตยา บุญรัตน
62122001556 นางสาวศรินญา พูลเพ่ิม
62122001557 นางสาวกาญจนา ทรงศรีวิลัย
62122001558 นายสิระวิชญ ตําแอ
62122001559 นายสามารถ แดงศรีวัลย
62122001560 นายกอบพัฒน ศรีตะพันธ
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62122001561 นางสาวนิภาวรรณ แซ2ลิ้ม
62122001562 นางสาวอรทัย มณีศรี
62122001563 นายพศิณ กุลพัทธสร
62122001564 นางสาวนันทิชา ทองชื่น
62122001565 นางสาวธัญญาลักษณ จินดาวุฒิพันธ
62122001566 นางสาววรัมพร เพชรประพันธ
62122001567 นางสาวจิรัชญา ไชยประดิษฐ
62122001568 นางสาวชนัญชิดา สังขดวง
62122001569 นางสาวกรรณิการ รอดภัย
62122001570 นางสาววัลวิสา พงษสุวรรณ
62122001571 นายนวพล จูจุ:ยเอี่ยม
62122001572 นางสาวสุชาวดี ชมสิน
62122001573 นางสาวจันจิรา สุขดี
62122001574 นางสาวเสาวลักษณ กูลเก้ือ
62122001575 นายอรรณพ ถวายหน:า
62122001576 นางสาวบุญชนิต แปTนคง
62122001577 นายธีระพล บุญทอง
62122001578 นางสาวสุวรรณา สมตน
62122001579 นางสาวเนตรนภา เหมทานนท
62122001580 นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ
62122001581 นายจักรพันธุ อักษรพันธ
62122001582 นายวารินทร กาวิบาก
62122001583 นางสาวนิฮาวาตี สาอุ
62122001584 นางสาวกันยารัตน มาลยาภรณ
62122001585 นางสาววนิดา ผิวขาว
62122001586 นางสาวอัฎฐาวดี อุปะละ
62122001587 นางสาววรัชยา เกตแก:ว
62122001588 นางสาวสุพัตรา บุญสิทธ์ิ
62122001589 นายธีรวุฒิ ทองแดง
62122001590 นางสาวกมลชนก พรหมชาติ
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62122001591 นางสาวอัจฉรา ชูเสน
62122001592 นางสาวปริยาภรณ สมศรี
62122001593 นางสาวจุไรรัตน ญาณสูตร
62122001594 นางสาวราณีย คงนก
62122001595 นายภราดร แสงอินทร
62122001596 นางสาวศิริลักษณ คงศรีจันทร
62122001597 นางสาวนาตาชา ไกรเชนทร
62122001598 นายธนพล หลิวชัยชาญ
62122001599 นายภควัต มณีโชติ
62122001600 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีสมปอง
62122001601 นางสาวรอซีต:า แก:วเรืองศรี
62122001602 นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา
62122001603 นายนิวัฒน มิตรรุ2งวารีทิพย
62122001604 นางสาววิไลลักษณ คงจง
62122001605 นางสาวนพมาศ พละเนียม
62122001606 นายสหรัฐ คงชื่น
62122001607 นายธนาวรรณ แก:วมีดํา
62122001608 นางสาวปEยธิดา อัยราคม
62122001609 นายสายชล สนสุวรรณ
62122001610 นางสาวจุฑามาศ ช2วยฉิม
62122001611 นางสาวธัญญาวดี ไพฑูรย
62122001612 นางสาวสุดารัตน ลอยลิบ
62122001613 นางสาวนภารัตน สงวนนาม
62122001614 นางสาวเสาวลักษณ รอดเพชร
62122001615 นางสาวสุดารัตน ทาศรีนุช
62122001616 นางสาวสุรีภรณ รอดเก้ียว
62122001617 นายบักรี ปOงหลีเส็น
62122001618 นางอรฤทัย เทพศรี
62122001619 นางสาวอัจจิมา รัสการ
62122001620 นายณัฐพล สุวรรณวงค
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62122001621 นางสาวอัธยา กัณหาแก:ว
62122001622 นางสาวกัลยรัตน สองสี
62122001623 นางสาวภัทรานิษฐ เพ็ชรมล
62122001624 นางสาวเกศรา ศศิธร
62122001625 นางสาวพรญาณี ดาษพืชน
62122001626 นายเกียรติศักด์ิ สุขสุวรรณ
62122001627 นางสาวเนตรนภา อวภาค
62122001628 นางสาววัลภา จันทรรัสมี
62122001629 นางสาววาจา ทิพยรักษ
62122001630 นายกฤตนัย หม่ืนบาล
62122001631 นางสาวณัฏฐริกา แบ2งบุญ
62122001632 นายเอกชัย กุลจิ
62122001633 นางสาวณัฐินาธร จําปS
62122001634 นายซุลกิฟลี มะลี
62122001635 นายปOญญวิทย หาญภิรมย
62122001636 นางสาวประภาศิริ หลีฉุ:น
62122001637 นายปราบ คงกลัด
62122001638 นายรัฐวุฒิ พันนายัง
62122001639 นางสาวถนอมศรี กระจ2างศรี
62122001640 นายสุทธิพงศ สุดจ:อย
62122001641 นางสาวดุษณีย ชมแดง
62122001642 นางสาวกาญจนา เกตุแก:ว
62122001643 นางสาวสินีนาฏ โอภาส
62122001644 นายเอกพล แสงจันทร
62122001645 นางสาวผกายทิพย ฉิมพิทักษ
62122001646 นางสาวกนกวรรณ อมรพล
62122001647 นางสาวขวัญฤทัย วระกาญจน
62122001648 นางธีราพร สีนา
62122001649 นางสาวศิริลักษณ สุวรรณรัตน
62122001650 นางสาวธันยาภรณ ปานนุ2ม
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62122001651 นางสาวสุวิมล สุภาพ
62122001652 นางสาวธัญญารัตน รัตนพันธ
62122001653 นางสาวพัชรี ทิพวงค
62122001654 นางสาวสุระวดี คงย่ิง
62122001655 นางศิริพร รสชื่น
62122001656 นางสาวเสาวลักษณ ปรีชาชน
62122001657 นางสาวธนพร วีระชโย
62122001658 นางสาวอุสุมา สุวรรณอาส
62122001659 นางสาวอรวรรณ จันทรวิเชียร
62122001660 นายธณัฐชัย เสนาน:อย
62122001661 นางสาวอ:อมเดือน ทองธวัช
62122001662 นางสาวจรรยพร สีทองแก:ว
62122001663 นางสาวอังคณา หนูนุ:ย
62122001664 นางสาวขวัญพิชชาญ ขวัญหวาน
62122001665 นางสาวภรภัทร วิสัยจร
62122001666 นางสาวชลิตา ขุนปราบ
62122001667 นายอภิเดช อนิวัต
62122001668 นายจิตวัต คชพลาย
62122001669 นางสาวอังคณา ณ นคร
62122001670 นางสาวพนิดา เรืองพุ2ม
62122001671 นางสาวขวัญนภา สมบุญ
62122001672 นางสาวรัตนสุดา เหลือแหล2
62122001673 นางสาวดาราพร สินประสม
62122001674 นางสาวจุฑามาส คงมีทรัพย
62122001675 นางสาวจันทรจิรา กลิ้งกลอง
62122001676 นางสาวจิตติมา รัตนนันทาวงศ
62122001677 นางเสาวลักษณ สงหมด
62122001678 นางสาววิลาวัลย ทับโทน
62122001679 นางสาวสุนิษา หล:าเปSPย
62122001680 นายอนันท รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
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62122001681 นางสาวชนาภา สมบุญ
62122001682 นางสาวอรอนงค บําเพิงรัตน
62122001683 นางชริษา ไวว2อง
62122001684 นางสาวภัทราภรณ ไชยกล
62122001685 นางสาวญาตาวี ช2วยเกิด
62122001686 นายสุขวิทย มะตัน
62122001687 นางสาวสุจิตตรา วิชัยดิษฐ
62122001688 นายสุเมธ รัตนชุม
62122001689 นางสาวอมรรัตน สุขดี
62122001690 นายภานุวัฒน บัวสารบรรณ
62122001691 นางสาวคัทลียา ไพศาลสุทธารัตน
62122001692 นางสาวเสาวลักษณ สุกรี
62122001693 นางสาวสุรัตดา สาระกิจ
62122001694 นางสาวอนงคนาฏ กาญจนี
62122001695 นางสาววรรวิสา ชุมช2วย
62122001696 นายมนตรี วันศุกร
62122001697 นางสาวนิแย ดอเลาะ
62122001698 นายสิทธิโชค วงษสุวรรณ
62122001699 นางสาวดวงพร เดชสุด
62122001700 นางสาวอาซีซะ ดาราแมอะยี
62122001701 นางสาวอัสมา เจะสนิ
62122001702 นายอดินันท แสนสระ
62122001703 นางสาวทิพยวดี คงอีด
62122001704 นางสาวศิรินทิพย ตรีวัย
62122001705 นายจิรกฤต เพ็งช2วย
62122001706 นางสาวสายฝน เทพจันทร
62122001707 ว2าที่ร:อยตรีอรอุมา วิบุลศิลปW
62122001708 นายวสันต ขํานุรักษ
62122001709 นางสาวชนิตา คชเดช
62122001710 นางสาวธัญญลักษณ จุนรัชฎ
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62122001711 นางสาวสิรินยา ปลอดแก2นทอง
62122001712 นางสุวิตา อัมพะวัน
62122001713 นางสาวพนิดา รุ2งประเสริฐ
62122001714 นายชัยยง เพชรนิคม
62122001715 นางสาวซัยบะห มะแซ
62122001716 นางสาวอุษาวชล สมบูรณ
62122001717 นางสาวนฤวรรณ แซ2วุ2น
62122001718 นางสาวปEยะรัตน ชูยัง
62122001719 นางสาวทัศนีย พัฒสังวาล
62122001720 นายณัฐพงศ สําราญกาย
62122001721 นางปาณชญา นนทรัตน
62122001722 นางสาวหทัยรัตน เที่ยงสุข
62122001723 นางสาวกนกวรรณ ถ:อยทิม
62122001724 นายศุภนิมิต เชียงแรง
62122001725 นางสาวพรนภา เพ็งสกุล
62122001726 นางสาวธิราพร จันทรเพ็ชร
62122001727 นางสาวอรวรรณ กํ่าบุญมา
62122001728 นางสาวรัตนา คําช2วย
62122001729 นางสาววิภาพร ชูเมฆ
62122001730 นายเอกพจน ดับทุกข
62122001731 นางสาวแววดาว อุคะหะ
62122001732 นางสาวเรวดี เสียงดี
62122001733 นางสาวฐาปนี รอดศรีแปTน
62122001734 นายนรากร เพิงแก:ว
62122001735 นายเสฎฐวุฒิ หนูคล:าย
62122001736 นางสาวจุฬารัตน เรืองทอง
62122001737 นางสาวนาตยา ต้ังพันธ
62122001738 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนนุกูล
62122001739 นางสาวปOทมาวดี สุวรรณเดชา
62122001740 นายวัชริน ไชยยอดแก:ว
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62122001741 นางสาววรรณภา กลั่นพิกุล
62122001742 นางทิพวรรณ เชื่อพรหม
62122001743 นางสาวเรวดี ปานทอง
62122001744 นางสาวศุภางคณิชา จันทรชู
62122001745 นางสาวชุดารัตน เสนแก:ว
62122001746 นางสาวจันจิรา พรหมเสน
62122001747 นางสาวอาซูรา อาแซบากา
62122001748 นายชนาธิป แสงไสย
62122001749 นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย
62122001750 นางสาวบุษกร ศรีรักษ
62122001751 นางสาวมณฑิรา ไพรพฤกษ
62122001752 นายสมรรถ เสลา
62122001753 นางสาววิภาวรรณ วิทยา
62122001754 นางสาวสิริมาศ สิทธิเดช
62122001755 นายณัฐวุฒิ ชาตรี
62122001756 นางสาวนัฐสรณ อุเทศ
62122001757 นางสาวปOทมา เพชรพันธ
62122001758 นายฉัตรชัย แคล2วคล2อง
62122001759 นางสาวจินตพร คนคม
62122001760 นายธีรชาต์ิ จู2วาที
62122001761 นางสาวสุนัดดา ผ2องแก:ว
62122001762 นางสาวต2วนซีลา นิอาแซ
62122001763 นางมลวิภา เทพรส
62122001764 นายศรราม พราหมณนาค
62122001765 นายอนุชา กุลสนาวงค
62122001766 นายเตชิต ช2วยสกุล
62122001767 นางสาวอัญชนา ดํามาก
62122001768 นางสาวจิตตราภรณ รัตนพันธุ
62122001769 นางสาวเบญจรัตน เชื้อชะเอม
62122001770 นายชัยมงคล มัดถาปะตัง
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62122001771 นางสาวนิศาชล นะช:อย
62122001772 นางสาวปOทมา องศารา
62122001773 นางสาวธนิดา แท2นเล็ก
62122001774 นางสาวพรสุดา สายคงทอง
62122001775 นางปรียาภรณ ฝSปากเพราะ
62122001776 นางสาวอภิวันท ธรรมสโร
62122001777 นายอภิเดช ดํามณี
62122001778 นายศุภวัทน คงดี
62122001779 นางสาวทักษพร มิสุด
62122001780 นางสาววรวรรณ รอดสงค
62122001781 นายวิรัตน เกาะกลาง
62122001782 นางสาวนาตยา มีเสน
62122001783 นางสาวจรรนจิรา เกาะน:อย
62122001784 นางสาวดารารัตน อิวิโส
62122001785 นายวิศรุต ทิพพิมล
62122001786 นางสาววนิดา ทองรักษ
62122001787 นางสาวกวิสรา ชูปาน
62122001788 นางสาวโสภิดา จอมชิตกล่ํา
62122001789 นางสาวเยาวมาลย แม:นสุรางค
62122001790 นางจิราภรณ มิตรแก:ว
62122001791 นายธีระชัย ศรีสุวรรณ
62122001792 นายอาทิตย สุทธิผ2าน
62122001793 นายภูวสิษฏ ว2องสิริโรจน
62122001794 นางสาวอรนุช บัวชัย
62122001795 นายชัชพงศ เกิดสุข
62122001796 นางรุจิเรข อัมโร
62122001797 นายอรรถพร ชุมบุตร
62122001798 นางสาวศิริพร มณีประวัติ
62122001799 นางสาวสุนิสา นาคศิริ
62122001800 นางวันดี แก:วกอง
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62122001801 นางสาวอาภรณ พลหาญ
62122001802 ว2าที่ ร.ต.หญิงสมพร บัวเกิดเพชร
62122001803 นายศุภณัฐ แจ:งเกตุ
62122001804 นายฐานิศ เพชรทอง
62122001805 นางนุชรีย เพชรม่ัง
62122001806 นายศุภกิตต์ิ หนูชุม
62122001807 นางสาวรอสเมาะ ดีสะเอะ
62122001808 นายนที อุโฆษผล
62122001809 นางสาวสุภาวดี คงเมือง
62122001810 นางสาวลัดดาวัลย หนูแปTนน:อย
62122001811 นางสาวนภัทร มีทองจันทร
62122001812 นางสาวพรนิตา สงสังข
62122001813 นางสาวมณีรัตน พงษปลื้ม
62122001814 นายสิรศักด์ิ โชติอุทยางกูร
62122001815 นางสาววชิรญาณ โสภาค
62122001816 นายประกอบ สกุลจันทร
62122001817 นายจรัญ หวังดี
62122001818 นายชํานาญ ระยา
62122001819 นายศักด์ิชัย ธรรมศิริ
62122001820 นางสาวปEยรัตน ทินกร
62122001821 นางสาวปภาวดี วงศสุวรรณ
62122001822 นางสาวชลารักษ จันทรเย็น
62122001823 นายคมสัน แข็งขัน
62122001824 นางสาวอรนัฐ ชูพัฒน
62122001825 นางสาวพนิตนันท เทพรัตน
62122001826 นางสาวจุฑาทิพย ขุนทอง
62122001827 นายพรเทพ ศักด์ิภิรมย
62122001828 นายณัฐกมล ทิมา
62122001829 นายอนันตพล แซ2ต้ัน
62122001830 นางสาวศิริสุข เพ็ชรชํานาญ
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62122001831 นายสุพัฒนพงค พรหมจันทร
62122001832 นางสาวสุมิตตา สุขแจ2ม
62122001833 นายศรณย มีสิทธ์ิ
62122001834 นางสาวมุหนี สาเระ
62122001835 นางสาวสุชาวดี หนูเทพ
62122001836 นางสาวอรทัย คชมาศ
62122001837 นางสาวระพีภรณ คงธรรม
62122001838 นายอานนท สังขแก:ว
62122001839 นางสาวมนัสชนก เทพช2วยสุข
62122001840 นางสาวธนภรณ ชนะแรง
62122001841 นางสาวนิสาชล หิมวังทอง
62122001842 นายฐิติกร กลิ่นอุบล
62122001843 นางจิราภรณ ละเอียด
62122001844 นางสาวศิริกรกัลยา อําพันมณี
62122001845 นางสาวนิดารัตน คุมมณี
62122001846 นางสาวอังคณา หนูปลอด
62122001847 นางสาวจารุวรรณ คงนาหมู2
62122001848 นางสาวจีรรัตติกาล เทพจิตต
62122001849 นายวุฒิชัย ไทยเกิด
62122001850 นายธนกฤต ศรีธระชิยานนท
62122001851 นางสาวปENนสุดา ทินกร
62122001852 นางสาวฮานีซKะ สอละซอ
62122001853 นางสาวปณิตา แก:วยอด
62122001854 นายสันติสุข เทพทอง
62122001855 นายภาคภูมิ ศุภรางกูร
62122001856 นางสาวศศินา สุวรรณมณี
62122001857 นางสาววาสนา ศรีลาภ
62122001858 นางสาวสุพัตรา แก:วทนง
62122001859 นางสาวดวงฤทัย เหล2าตระกูลศักด์ิ
62122001860 นายปOญจะ สุทธิอักษร
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62122001861 นางจุฬาลักษณ พิกุลงาม
62122001862 นางสาวเกสรา นิตยา
62122001863 นางสาววรรศิกา สาและ
62122001864 นายภคพงษ รักดี
62122001865 นางสาวสินีนาถ เด็นหลี
62122001866 นางสาวหนึ่งฤทัย เวสวรรณ
62122001867 นางสาวชนากานต ปENนทอง
62122001868 นายณัฐนันท พูนเพ่ิม
62122001869 นางสาวปวริศา บัวทองผุด
62122001870 นางสาวปาริชาติ ยงยุทธ
62122001871 นางพัชรี วิวัฒนพิทยาวุฒิ
62122001872 นางสาววัลภา คชสาร
62122001873 นางสาวอารีญา แก2นระ
62122001874 นายศักด์ิณรงค ชูศิริ
62122001875 นางสาวสุธามาศ นาคเสน
62122001876 นางชุติมา ชูรักษ
62122001877 นางสาวสุนิสา ยูโซะ
62122001878 นางสาววิไลพร พรหมเวช
62122001879 นายสนันท ยีสมัน
62122001880 นางสาวภิญญามาศ เงินนาม
62122001881 นางสาวนิภาภรณ บุญทอง
62122001882 นางสาวพัชรี สุขใส
62122001883 นางสาวรุจิรา ขวัญซ:าย
62122001884 นายช.พล จักรมานนท
62122001885 นางสาวกฤชสร สุวรรณมณี
62122001886 นายสถาปOตย เพ็ชรสุด
62122001887 นายณศวภณ อักษรสิทธ์ิ
62122001888 นายนิกร ทองพร:อม
62122001889 นางสาวทรรศนีย ทะสะระ
62122001890 นางสาวธัญลักษณ สุทธิปOญญา
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62122001891 นางสาวสุภาภรณ ดาราพงษ
62122001892 นางสาวอรณีย อินทฤทธ์ิ
62122001893 นางสาวทิพยาภรณ อินปลอด
62122001894 นายเฉลิมชัย จินะทอง
62122001895 นางสาวชมกานต แซ2ลี้
62122001896 นางสาวอุบลรัตน เนียมสุวรรณ
62122001897 นางสาวปรียานุช บุญเพ่ิม
62122001898 นายปEยะณัฐ ไทยสังคม
62122001899 นายอัสนาวี หมานจิตร
62122001900 นางสาวนิศารัตน ทองแก:ว
62122001901 นายศิริวัฒน นวลหนู
62122001902 นายไกรกฤษฎา ถูวะการ
62122001903 นางสาวสมศรี ระเด2น
62122001904 นายกนตธร วังสุวรรณ
62122001905 นางสาวรอมละห ลือบานKะ
62122001906 นายศรวุฒิ รักผล
62122001907 นายอามาน สอฮอย
62122001908 นายพิธาร ชูทอง
62122001909 นางสาวอัจฉรา เสือแก:ว
62122001910 นางสาวจารุวรรณ เทพศักด์ิ
62122001911 นายธรรมทัศน เอียดน:อย
62122001912 นางสาวหรรษภรณ บุญเทพ
62122001913 นางสาวณัฐกานต ไกรทอง
62122001914 นายณัฐพล มาตแม:นเหมือน
62122001915 นางสาวภาสิตา ทองพรม
62122001916 ว2าที่ร:อยตรีหญิงลักษณศิรินทร คงศาลา
62122001917 นายนิติ นิเดรหะ
62122001918 นางสาวกัลยรัตน นิ่มเนียม
62122001919 นายกีตาร บูละ
62122001920 นางสาวปวีณนุช ทรายขาว
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62122001921 นางสาวกมลทิพย ช2วยเกิด
62122001922 นางสาวกัญญารัตน เพ็งสวัสด์ิ
62122001923 นายจิรวัฒน พุ2มพวง
62122001924 นางสาวกานติมา นะประสิทธ์ิ
62122001925 นายพงษเทพ พลรบ
62122001926 นางสาววิภาวดี สามารถ
62122001927 นายสันติ สุวรรณคีรี
62122001928 นางสาวก่ิงกาญจน ชัยสังข
62122001929 นางสาวอารียา ทองสง
62122001930 นางสาววิลาวัลย หม่ันมา
62122001931 นางสาวอริสา โพธ์ิศรีชัย
62122001932 นางสาวธวัลยา สุวรรณวงศ
62122001933 นายยุทธพงษ ประสงคผล
62122001934 นางสาวดาหวัน จิตนรงค
62122001935 นางสาวพนิดา อาคามา
62122001936 นายอดิเทพ วันแก:ว
62122001937 นางสาวจารวีกร สิงหสูงเนิน
62122001938 นายอาทิตย พิทักษธรรม
62122001939 นางสาวภัคจิรา แสนสร:อย
62122001940 นายชัยมงคล เจริญพักตร
62122001941 นางสาวไลลา ดือเระ
62122001942 นายสมชาย บุปผา
62122001943 นางสาวพรทิพย แสงเงิน
62122001944 นางสาวตุลารักษ สิงหบํารุง
62122001945 นายปEยณัฐ ศรีสังขทอง
62122001946 นางสาวนูรียะห ดาราแม็ง
62122001947 นายอลงคกร แสงเนตร
62122001948 นางสาวสุรีรัตน เพชรวัง
62122001949 นางสุพัตรา พรหมดนตรี
62122001950 นางสาวสิริกรณ พยัคพันธ
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62122001951 นายวัฒนชัย ช2วยสุวรรณ
62122001952 นางสาวกาญจนา ส:มเขียวหวาน
62122001953 นายมะอูเซ็ง สาแล
62122001954 นางสาวเกวลี ญาโน
62122001955 นายธัญปริญญ กลิ่นนาค
62122001956 นางสาวสุชญา ขุนทนะ
62122001957 นายไพศอล เจKะอาแซ
62122001958 นายกิตติศักด์ิ ศรีใส
62122001959 นางสาวชนัญชิดา จันทชาติ
62122001960 นางสาววรรณวิษา ทองหัตถา
62122001961 นางสาวศักตยา สงทิพย
62122001962 นางสาววลัยพร ระเหม
62122001963 นายอาหมัด กาปา
62122001964 นางสาวฟารีดKะ ระหัส
62122001965 นางสาวภัควลัญชน จันทรเรือง
62122001966 นายนพวิชญ บุญยศิลปW
62122001967 นางสาวณัฎฐา น:าวประจุล
62122001968 นายวรานนท ครุฑเดชะ
62122001969 นางสาวจุฑาภรณ ถวิล
62122001970 นางสาววรรณา ประหยัดทรัพย
62122001971 นายสรายุษ กลิ่นประทุม
62122001972 นายกิตติศักด์ิ เซ2งใจดี
62122001973 นางสาวพันวิภา ทองสูง
62122001974 นางสาวธนาภรณ หม่ืนสวัสด์ิ
62122001975 นางสาวอัจฉรา ยังคีรี
62122001976 นางรัตนาภรณ บุญสุข
62122001977 นายมานพ สง2าศรี
62122001978 นางสาวทิวาพร กันคล:าย
62122001979 นางวราพร จิตรหลัง
62122001980 นางสาวธนภรณ ชูเมียน
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62122001981 นางสาวมุสลินี ลาเตKะ
62122001982 นางสาวศิรินทิพย เย็นจิตร
62122001983 นายพรชัย พรมทอง
62122001984 นายธรรมรัตน รักษจํารูญ
62122001985 นายสัตยา ดําคุ:ม
62122001986 นายวรยุทธ จารีมุข
62122001987 นางสาวพิมพฤทัย ยิวคิม
62122001988 นางสาวจริยา มูสิเกิด
62122001989 นางสาวนัทธิตา ส2งพืช
62122001990 นางสาวสุกานดา รอดหาร
62122001991 นางสาวสุกัญญา แต:มแก:ว
62122001992 ว2าที่ร:อยตรีหญิงปทุมวดี ทองโอ2
62122001993 นางสาววลัยลักษณ จําเนียร
62122001994 นายบัญชา สุขสุนิตย
62122001995 นางสาวนารีรัตน มะมิง
62122001996 นางสาวสุกัญญา ด2านวิทยากุล
62122001997 นายเฉลิมพล แก:วมณี
62122001998 นางสาวสุดารัตน สาและ
62122001999 นายสุพศิล พงศพยุหะ
62122002000 นางสาวเพ่ือนฤดี ส2งท2ามะพลา
62122002001 นางเรวดี ศรีนวลขาว
62122002002 นางสาวรัชนก อิ่มคง
62122002003 นายอาคเน เซ2งเส:ง
62122002004 นางสาวนัจนันท มุคุระ
62122002005 นางสาวสุณิษา พรมฮวด
62122002006 นางสาวณัฏฐณิชา วงศชูเวช
62122002007 นางสาวอารีญา หมวดกอง
62122002008 นางสาวปาจาวีร ก่ิงเกตุ
62122002009 นางสาวนิลเนตร วิชาธร
62122002010 นางสาวนฤมล บุตรกริม
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62122002011 นางสาวสุชาริณี บุญเจริญ
62122002012 นางสาววิลาวัลย แก:วมณี
62122002013 นางสาวทิพสุคนธ แก:วช2วย
62122002014 นางสาวคณิตา จุมพิศ
62122002015 นางสาวกุลภรณ สิทธิสุข
62122002016 นายธนากร วาสนทอง
62122002017 นายพัตตะห ยีมูดา
62122002018 นางสาวชนมณภัทร ปานเพชร
62122002019 นางสาวนารีนาท จารุเกียรติกุล
62122002020 นายพงศศักด์ิ ปานอ2อน
62122002021 นายอัครพนธ เมืองเนาว
62122002022 ว2าที่ร:อยตรีหญิงวรรณนิภา แบ2งบุญ
62122002023 นางสาวอรวรรณ คําถา
62122002024 นางพรรณนิภา เทศลําลึก
62122002025 นางสาวปOทมา เหล2าจีนวงศ
62122002026 นายธนกฤต ทองพิจิตร
62122002027 นางสาวลลิษา มูณีย
62122002028 นายเจษฎา สุขคง
62122002029 นางสาวเพ็ญศรี บรรจงรัตน
62122002030 นายพุฒิชัย นาคแก:ว
62122002031 นางสาวปEยสะ นาวาเดช
62122002032 นายอิทธิพล พลนิกร
62122002033 นางสาวสุนันทา ขมักการ
62122002034 นางสาวอัญชิสา คําศรีสุข
62122002035 นางสาวกมลชนก เยาวพักตร
62122002036 นางสาวรัตนตะวัน อักษรกาญจน
62122002037 นางสาวนุจรี หละอะดํ้า
62122002038 นางสาวกชพรรณ จันทรสุข
62122002039 นางสาวปOทมา พาพันธ
62122002040 นางสาวสุดารัตน ลาภจุติ
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62122002041 นางสาวปOญชิกา ฉายสุขเกษม
62122002042 นายกรวิชญ นาคบํารุง
62122002043 นายศิริศักด์ิ วงศจันทร
62122002044 นางสาวกมลชนก ศรีโยธา
62122002045 นางสาวธัญญานุช กาญจนหึงษ
62122002046 นางสาวจีรภา ชูคากร
62122002047 นางสาวสโรชา จิตสวาท
62122002048 นางสาวปEยะเนตร ชูเกลี้ยง
62122002049 นายอรรถวิทย ทองหมัน
62122002050 นางสาวพัทรา บุญช2วย
62122002051 นายพินิจนัน พุ2มพวง
62122002052 นายภานุฌา ยวนานนท
62122002053 ว2าที่ร:อยตรีหญิงรัตนา คุณชู
62122002054 นางสาวอมรรัตน ศรีวังยศ
62122002055 นางสาวสุภาพร เหมทานนท
62122002056 นายอนันตพงค ชูช2วย
62122002057 นางสาวสุนิสา โกจิ
62122002058 นายวิษณุ ศรีษา
62122002059 นางสาวเมวิกา คงผอม
62122002060 นายสรสิทธ์ิ เสือสกุล
62122002061 นางสาวกฤติมา จอมวัน
62122002062 นายพัชระ หนูสังข
62122002063 ว2าที่ร:อยตรีหญิงพรพิมล ปรีชาพงษ
62122002064 นางสาวกาญจนา ปลื้มใจ
62122002065 นายกิตติพงษ ตรีกําจร
62122002066 นายศราวุธ รัตนวงศแข
62122002067 นางสาวช2อทิพย โชตะมุณี
62122002068 นายขจรพงศ รัตนวิจิตร
62122002069 นางสาวชุติมา หนูน:อย
62122002070 นางสาวสุวนันท วันศุกร

หน:า 69 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122002071 นางสาวประภาศิริ สายทอง
62122002072 นายวิสุทธิชัย ชูฤทธ์ิ
62122002073 นางสาวมลลดา ปาเปTา
62122002074 นางสาวสุดา เพชรที่วัง
62122002075 นางสาวเฉลิมศรี สงวนถ:อย
62122002076 นางวนิดา ศรีสุราช
62122002077 นายฟาอีส สาลี
62122002078 นางสาวศุภลักษณ จะรา
62122002079 นางสาวร2มฉัตร รัตนรัตน
62122002080 นายเชาวลิต หมัดเล็ม
62122002081 นางสาวธัญญามาศ สําเภา
62122002082 นายนฤเบศร จิตตารมย
62122002083 นายคมกริช ศรีกาญจน
62122002084 นางพรรณวลัย เขียดแก:ว
62122002085 นางสาวปEยะมาศ นุ2มทิพย
62122002086 นายชโนทัย มานะทวี
62122002087 นางสาวกัญติยา พันธุสะ
62122002088 นางสาวสายชล ไชยสิทธ์ิ
62122002089 นางสาวศุภรัตน ผลบูรณ
62122002090 นางสาวรุ2งนภา นุ2มชูผล
62122002091 นายชนะภัย ว2องไว
62122002092 นางสาวยุพารัตน ใสสุชล
62122002093 นางสาวนภัสสร ศิริพันธ
62122002094 นายวิทวัส บุญศรีทอง
62122002095 นางสาวอนันดา สาเก
62122002096 นายณัฐวุฒิ หวังชัย
62122002097 นางสาวพรรณวรท ชูวารี
62122002098 นางสาวกนกวรรณ พิทักษศรีทอง
62122002099 นางสาวนภัสสร พุ2มกะฐิน
62122002100 นายสมโชค ทรงทอง
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62122002101 นางสาวอุษาวดี กาญจนหึงษ
62122002102 นายอภิสิทธ์ิ บุญแย:ม
62122002103 นายชาตรี หนูคง
62122002104 นางสาวชาลินี ศรีอุทัย
62122002105 นายภูรินทร วารินสะอาด
62122002106 นายเมธาภพ แดงสะอาด
62122002107 นางสาวกัญญานัฐ อําพัน
62122002108 นางสาวมันฒนา พัฒชูชีพ
62122002109 นางสาวเขมปOณฑา จันทรจร
62122002110 นางสาวธีรารัตน กาลาศรี
62122002111 นางสาวปานตะวัน ณ สงขลา
62122002112 นายวราเทพ แพทยอินทร
62122002113 นายอํานวยชัย ดีข้ัว
62122002114 นางพัชรี แซ2ซ้ิม
62122002115 ว2าที่ ร.ต.ไกรศรี โหราโชติ
62122002116 นายศุภกร ณ ระนอง
62122002117 นายพิมุข ชูช2วย
62122002118 นางหทัยชนก อินปEน
62122002119 นางสาวอรปรียา พรมมารินทร
62122002120 นายณัฐพล สูหลง
62122002121 นางสาวนาถติยา อาดผล
62122002122 นายโสภณัฐ ดังงา
62122002123 นายกฤติน เดชะราช
62122002124 นายวัชรพงษ อินทรปาน
62122002125 นายไกรสิทธ์ิ ทิพช2วย
62122002126 นางสาวสุนิสา สุขคง
62122002127 นายวุฒิพงศ คําภีระปาวงค
62122002128 นางสาวบุณยวีร ลีพิทยพิชฌานันท
62122002129 นางสาวอุบลรัตน สุขศรีแก:ว
62122002130 นายภานุภณ คงทอง
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62122002131 นางสาวณัฏฐา ขันเงิน
62122002132 นางธันยภัคนันท ทองสีขาว
62122002133 นายก:องนคร หัสดิสาร
62122002134 นางสาวทิฆัมพร นาท2ม
62122002135 นายฉัตรชัย บุญยอด
62122002136 นายสนธยา ทองสงค
62122002137 นางสาวปาณิศา สังขอ่ํา
62122002138 นางสาวพัคมิณทร ภู2พรประเสริฐ
62122002139 นางสาวชุติมน คงรอด
62122002140 นางสาวนุสรา บุตรแขก
62122002141 นางสาวดิษยา พุทธนุกูล
62122002142 นางสาววิภารัตน ดวงจันทร
62122002143 นางสาวกนกวรรณ อินทรนาค
62122002144 นายอภิชัย สมใจ
62122002145 นางสาวธัญญา คชาวุธ
62122002146 นางสาวสุนิสา เทียนมนัส
62122002147 นางสาวจิระภา จันทรสุข
62122002148 นายธนภัทร ทองทศ
62122002149 นางสาวกชพรรณ บุตรช2วย
62122002150 นางสาวกัญญารัตน แก:วรุ2งเรือง
62122002151 นายชูเกียรติ ยมรักษ
62122002152 นางสาวปEยะมาศ โชคคณาพิทักษ
62122002153 นางสาวชมพูนุช จันทรรุ2งเรือง
62122002154 นางสาวหัสนีย กําพวน
62122002155 นางสาวศศิวิมล แท2นหิรัญ
62122002156 นายเอกนรินทร สุวรรณมณี
62122002157 นายสรภัทร คงรักษา
62122002158 นายฐิติวัฒน ฤทธิรุตม
62122002159 นายศุภกร ไทยเจริญ
62122002160 นางสาวบุญฑริกา เกิดควน
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62122002161 นางสาวอุษา ทองขาว
62122002162 นายมูฮัมมัดฟSรเดาว ล2าหับ
62122002163 นางสาววิจิตรา จีนเดิม
62122002164 นางสาวนุชนาฎ กาญจนพันธ
62122002165 นายอนุวัฒน หมาดหวัง
62122002166 นายสุชาติ หลานสัน
62122002167 นางสาวนิตยา เวฬุวนารักษ
62122002168 นางสาวอรอุมา ทองแก:ว
62122002169 นายณัฐวุฒิ ขาวดี
62122002170 นางสาวอารีณี เจะซอ
62122002171 นางรุ2งอรุณ ธรรมรักษ
62122002172 นายโตมร เลี่ยนเซ2ง
62122002173 นางสาวกนกกาญจน ศรีปาน
62122002174 นางนารีรัตน บุญเต็ม
62122002175 นายวัฒนพงษ รักแก:ว
62122002176 นางสาวจันทรจิรา บุญถนอม
62122002177 นางสาวมาสือนKะ สูปE
62122002178 นางสาวณัฏฐา สุวรรณศิริ
62122002179 นางสาวศรียุพา รักษรงค
62122002180 นายเกียรติยศ รักนะ
62122002181 นางสาวธมลวรรณ ทองเพชร
62122002182 นายอานุภาพ แคลนกระโทก
62122002183 นางสาวปานรวี อินทรเล2ง
62122002184 นางลลิดา การะเกตุ
62122002185 นางสาวดวงกมล จันทรสว2าง
62122002186 นางสาวเบญประภาพร ด:วงสีทอง
62122002187 นายอาลิฟ จาโรจนมะ
62122002188 นางสาวนิตรา พินวานิช
62122002189 นางอุษา เปรมปราชญ
62122002190 นางพัชรี เพชรจันทร
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62122002191 นางสาวณัฐวิกา อุ2นเกิด
62122002192 นางสาววิภารัตน แก:วประสิทธ์ิ
62122002193 นางสาวจารุวรรณ อักษรทอง
62122002194 นางศรีสุดา มีสุวรรณ
62122002195 นางสาวบุญญิสา ปENนแก:ว
62122002196 นายสรายุทธ สิขิวัฒน
62122002197 นางสาวอัจจิมา บรรดาลลักษณ
62122002198 นางสาวกนกพิชชา เพชราภรณ
62122002199 นางสาวบุศรา สินธุพาชี
62122002200 นายอดิพันธุ ช2วยเรืองพันธุ
62122002201 นางชรินทรทิพย ชานุวัตน
62122002202 นางสาวกาญจนา ฤทธิไกร
62122002203 นางสาวโสรยา เดชฉิม
62122002204 นางสาวณัฐกานต พิกุลงาม
62122002205 นางสาวพูนธนา วงศวิทยาศักด์ิ
62122002206 นางสาวธนภรณ ปENนเกตุ
62122002207 นางสาวศรสวรรค ศรีวิจิตต
62122002208 นางสาวอังศุมาลิน แซ2มุ:ง
62122002209 นางสาวโญธกา คลี่บํารุง
62122002210 นางสาวผกากรอง ทองเนื้อเก:า
62122002211 นางสาวสุภาวดี อ:อยทอง
62122002212 นางสาวอรวรรณ ทองจันทร
62122002213 นางสาวพีรดา เสียมศักด์ิ
62122002214 นายสมศักด์ิ รักสถาน
62122002215 นางสาวนิฤมล ถ:วยทอง
62122002216 นางสาวพิรัญญา ต้ันขุ:ย
62122002217 นางสาวอัลนาฟS เต็มรัตน
62122002218 นางลัดดาวัลย อักโข
62122002219 นางสาวฐิติพร ศรีจงกล
62122002220 นายธีรภัทร รักษเกลี้ยง

หน:า 74 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122002221 นายณัฐวุฒิ นคราวงศ
62122002222 นางสาวเสาวภา คงทิพย
62122002223 นายธัญสรณ แซ2แต:
62122002224 นางสาวชนากานต สุทธิโพธินันท
62122002225 นายชาญชัย ไชยณรงค
62122002226 นายสุรศักด์ิ เพ็ชรถาวร
62122002227 นายณภัทร พัฒนชูชีพ
62122002228 นายพงษธร แก:วศรี
62122002229 นายซัมซูดิน ดอแนเลาะ
62122002230 นางสาวบุษกร จันทบุรี
62122002231 นายชัยวัฒน แก:วเมือง
62122002232 นางสาวชมพูนุช โปเกลี้ยง
62122002233 นายปริญญา สุนทรวารี
62122002234 นายบุตรทวี หน2วยแก:ว
62122002235 นายชัยธวัช แก:วยอด
62122002236 นายอัครพล ชูนาวา
62122002237 นางสาวจันฤดี สมบันดาล
62122002238 นางสาวโสจิรัตน ณ สงขลา
62122002239 นางสาวพัทรธิดา ขุนทองจันทร
62122002240 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูมิเพ็ง
62122002241 นายปฏิพัทธ สนเลม็ด
62122002242 นางสาวเพชรรัตน ราชคม
62122002243 นางสาวกันนภัค สมใจนึก
62122002244 นางสาวกนกวรรณ เนาวนาน
62122002245 นางวันวิสา วรรณวงศ
62122002246 นายอนุพงษ ไวยรัตน
62122002247 นายปรัตถกร ศรีสุข
62122002248 นางสาวชลดา มาเพ็ง
62122002249 นางสาวอาทิตยา กวมทรัพย
62122002250 นางสาวรุจีพัชร สุขอุดม
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62122002251 นางสาวนุชจรีย สิทธ์ิภักดี
62122002252 นางสาวสุวรรณา ทองมา
62122002253 นางสาวชโลบล คันธี
62122002254 นางสาวทัดดาว บ:านนบ
62122002255 นางสาวสุพรรณภัฏ ทองขาวเผือก
62122002256 นางสาวอุมารินทร หิ้มทอง
62122002257 นายเจษฎา เจริญลาภ
62122002258 นางสาวพัชราภรณ หนูทอง
62122002259 นางสาวยุวันดา ภุมรินทร
62122002260 นางสาวสุภาวดี อินตัน
62122002261 นางสาวสงกรานต กาญจนดิษฐ
62122002262 นางรุ2งทิพาวรรณ วรงคศิริวัฒนา
62122002263 นางสาวอรวรรณ จันทรักษ
62122002264 นายยุรนันท เขม็งกิจ
62122002265 นายวรเชษฐ ศิลปะ
62122002266 นายชญานนท ละอองทอง
62122002267 นางสาววิไลวรรณ วงศมณี
62122002268 นางสาววีณา หนูชูสุก
62122002269 นางสาวศศิวรรณ บุญคํ้าจุน
62122002270 นางสาวพรนิภา ไชยชนะ
62122002271 นายกรธัช ต้ังกิติกรกุล
62122002272 นางสาวจิราพร วิเชียรนรา
62122002273 นางสาวมารีษา แมและ
62122002274 นางสาวขวัญฤทัย ช2วยแท2น
62122002275 นางสาวอมรรัตน เพ็ชรสันสี
62122002276 นายภูมินทร อินทรแก:ว
62122002277 นางสาวปุญญาดา ทองหล2อ
62122002278 นางขวัญใจ มีทอง
62122002279 นางสาวเพ็ญนภา คุ:มวงค
62122002280 นายอิทธิชัย แซ2ฮั่น
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62122002281 นางสาวจันทรจิรา นุ2นสังข
62122002282 นางสาวกาญจนา ทนโกจารย
62122002283 นางเมธาวี อ2อนอินทร
62122002284 นางสาวจินตนา สะดวกการ
62122002285 นางสาวภัคจิรา กํ่าบุญมา
62122002286 นางสาวจิดาภา พูลสุด
62122002287 นางสาวเบญจวรรณ ทองทิพย
62122002288 นางนูรีดา มามะ
62122002289 นายวสันต เจนการ
62122002290 นายณรงคฤทธ์ิ ชูคช
62122002291 นายปEยะพงษ กันทิพย
62122002292 นางสาวนริศรา แก:วระงับ
62122002293 นายอรรถชัย ลาแซ
62122002294 นางสาวจิราวรรณ คลองน:อย
62122002295 นายพิเชษฐ วิศิษฎสุขใส
62122002296 ว2าที่ ร.ต.หญิงบุญวันวิสา ชุมสุวรรณ
62122002297 นางสาวกาญจนา มาจุริน
62122002298 นางสาวการดา ย้ิมน:อย
62122002299 นายอนุชิต จันทรแก:ว
62122002300 นางสาวสาวิตา ช2องรักษ
62122002301 นางสาวเบญจมาศ ปานิยัง
62122002302 นายสรโชค ทวิชศรี
62122002303 นางธมนวรรณ บุญช2วย
62122002304 นายทรรวาทร กิมาคม
62122002305 นางสาวมุกตาภา เย็นใจ
62122002306 นางสาวสิริมา จันสุกสี
62122002307 นางสาวกัญญพัชร ชาญปรานีช
62122002308 นางสาวปราณี ชัยทอง
62122002309 นายพิภัตพงค บัวแก:ว
62122002310 นายนนธวัฒน มีแย:ม
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62122002311 นางจันทิรา พรหมราช
62122002312 นางสาวตรีรัตน คงไพฑูรย
62122002313 นายชัยรัตน แซ2ตVอง
62122002314 นายไพเพชร ไพชํานาญ
62122002315 นายจักรนรินทร นพรัตน
62122002316 นายฉัตรชัย ชูเสือหึง
62122002317 นางสาวกุสุมา หลังทอง
62122002318 นายหัสนัย ประมูปถัมภ
62122002319 นางสาวกาญจนา จันทรเลื่อน
62122002320 นายรณชัย คงกําเนิด
62122002321 นางสาวรจนา เจริญสิน
62122002322 นางสาวนิทรา ประกายแก:วสกุล
62122002323 นายฉัตรชัย นุชเซาะ
62122002324 นางสาวบุปผา ทองจิต
62122002325 นางสาวรติ ดํารงกิจ
62122002326 นางสาวสุภารัตน เภรีฤกษ
62122002327 นางสาวพรนภา มะขามปTอม
62122002328 นายธนากร คุรุโคตร
62122002329 นางสาวธารารัตน ลมงาม
62122002330 นางสาวละอองดาว บุญซ่ือ
62122002331 นางสาวชฎาพรรณ ขวัญนิมิตร
62122002332 นางสาวสุภาพร ชุมแสง
62122002333 นางสาวกมลทิพย แสวงบุญ
62122002334 นางสาวจิรพรรณ บัวอินทร
62122002335 นางสาวณัฐริกา รัตนา
62122002336 นางวิไล สุวรรณเพ็ชร
62122002337 นายตรรกวิทย เขตรัตนา
62122002338 นายเพชรสกุล วงษสกุล
62122002339 นางสาวอารีรัตน มานพพงษ
62122002340 นายเฉลิมชัย จงจิตร

หน:า 78 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122002341 นายโชติชยุตม ศรีสง2า
62122002342 นางสาวกัญญารัตน ชีแก:ว
62122002343 นายฉัตรชัย ขอบโคกกรวด
62122002344 นางวันทนีย ยามาลี
62122002345 นางสาวเสาวรส ปานสง
62122002346 นางสาวชัชฎาภรณ ชนะกุล
62122002347 นายกวิตา อินทสระ
62122002348 นางสาวอามานี รอกา
62122002349 นางสาวสาวิตรี สุทธินนท
62122002350 นางสาวพรนัชชา สมจิตต
62122002351 นายนนทณฐ ปENนทอง
62122002352 นางสาวปOญณิกา สุขศรีนวล
62122002353 นายดรุณฤทธ์ิ ศรีจันทร
62122002354 นางสาวพวงเพ็ญ พรมโยธา
62122002355 นางสาวกมลวรรณ พานพุ2ม
62122002356 นางสาวซูไวบะห จิซา
62122002357 นางสาวอําพร อินทรโท
62122002358 นางสาวธัญญณี รอดภัย
62122002359 นายธนกฤต พูลปาน
62122002360 นางสาวกฤติยา อัมพปานิก
62122002361 นางสาวธิดารัตน จินดาวงษ
62122002362 นางสาวบุญพา ศรีรักษ
62122002363 นายภาณุวัฒน ภูมิสถิตย
62122002364 นางสาวศิริรัตน ปENนทอง
62122002365 นายจิรวัฒน เลิศธนกิจไพศาล
62122002366 นางสาวเสาวลักษณ หมิกใจดี
62122002367 นายสุวิจักษ สายช2วย
62122002368 นายเกียรติยศ ทรงทิม
62122002369 นายศิวนันท สิงหพันธ
62122002370 นางสาวจิรา เกตุแก:ว
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62122002371 นายณัฐพงศ แมลงภู2ทอง
62122002372 นางสาววรินธร ซ่ัวพันธ
62122002373 นายปราโมทย ชัยเพ็ชร
62122002374 นายปุริศร จันทะมณี
62122002375 นายแวฮามะ แวยูโซะ
62122002376 นางสาวพันณิดา พัฒภูมิ
62122002377 นางสาววราพร สรรณเพชร
62122002378 นางสาวพรณิภา กอศรี
62122002379 นางสาวปEยวรรณ กลิ่นเมฆ
62122002380 นางสาวธัญชนก บุญทรัพย
62122002381 นางสาวกัลยรัตน โอคง
62122002382 นางสาวอธีกาญจน เสมอภาค
62122002383 นางสาวจิรนันท หนักเกิด
62122002384 นางสาวสรินทรา คงเดิม
62122002385 นายยศนนท นุ2นสังข
62122002386 นางสาวสกุลรัตน พุทธพงค
62122002387 นางสาวภัทรวดี แก:วเจือ
62122002388 นางสาววนิศรา แก:วเมฆ
62122002389 นางสาวสุกานตลักษณ สิงหบํารุง
62122002390 นายศรัลภัชช กิจธรรมาภิรักษ
62122002391 นางสาวดวงดาว เรืองอร2าม
62122002392 นางสาวชนิตา ถวายเชื้อ
62122002393 นางสาวอําภา ยาตา
62122002394 นางสาววรรณนิศา อารมณ
62122002395 นางสาวปOทมา บัวคง
62122002396 นายอภิศักด์ิ หนูเก้ือ
62122002397 นางสาวตอยีบะห ดาราแม
62122002398 นางสาวชญานิษฐ ยัฆพันธุ
62122002399 นางปาริฉัตร อ2วมคง
62122002400 นางสาวชุตาภรณ เดชมาก
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62122002401 นางสาวศิริมา บุญทอย
62122002402 นายธรรมรัตน แสงงาม
62122002403 นายธีรพงศ เกตุแทน
62122002404 นายทวีป ศรีมุณี
62122002405 นางสาวอัมพร ปราบแต2ง
62122002406 นางสาวธิดารัตน ภักดีรัตน
62122002407 นางสาวปาริชาต จันสว2าง
62122002408 นางสาวชุติมา โตKะหมาน
62122002409 นางสาวจิราพร ศรีสมโภชน
62122002410 นายชุมพล เจริญตา
62122002411 นายกิตติธัช บุตรหิรัญ
62122002412 นายมานับ นาราวัน
62122002413 นางสาวปรียานุช กลัดนุ2ม
62122002414 นายปฐวี เมฆพะโยม
62122002415 นายปEยวัฒน ลาชโรจน
62122002416 นายปฏิภาณ เม2งบุตร
62122002417 นางสาวปทุมวดี เกตุนุ:ย
62122002418 นางสาวณภัค สุนทราศรี
62122002419 นางสาวเจKะกัลโสม หม่ันสง2า
62122002420 นางสาวสุพิชชา อรรถมี
62122002421 นางสาวชุติรัตน ชุมดี
62122002422 นางสาวณิชารีย แซ2ด2าน
62122002423 นางสาวอลิสรา จบฤทธ์ิ
62122002424 นายอภิชาติ มรรคาเขต
62122002425 นายณภคดล ช2อไสว
62122002426 นางสาวพิมพลดา แสนพงษ
62122002427 นายอรรถนนท จงเก้ือ
62122002428 นายธีระวัฒน ดาราเดช
62122002429 นายเนติพงษ ฉางแก:ว
62122002430 นางสาวรัตนภรณ รอตภัย
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62122002431 นางสาวมนัสชนก คชสิงห
62122002432 นายปEยะวัฒน ช2วยจวน
62122002433 นายฐานันดร วิรัชต
62122002434 นายจักรกฤษณ อ2อนจันทร
62122002435 นางสาวพรทิพย สังเจียม
62122002436 นายนิพันธ ธรรมโกมลตรี
62122002437 นางสาวอาแอเสาะ สะมาแม
62122002438 นางสาวจิรพา ช2วยแก:ว
62122002439 นางสาววิภาวนี ทิพยรอด
62122002440 นางสาวธดาภรณ ทุ2มทวน
62122002441 นายศราวุธ ดําดี
62122002442 นายมนัสวี บุญเรือง
62122002443 นายชูตระกูล จรตพืช
62122002444 นางปรางทิพย มิลําเอียง
62122002445 นางสาววรรณวิศา แก:วทะนัง
62122002446 นางสาวพัทธธนามาศ สร:างทองดี
62122002447 นางสาววรรณนิศา ปานสีใหม
62122002448 นางสาวกนกกุล สุขศรีนวล
62122002449 นางสาวมาริสา คูหาสวรร
62122002450 นายกรกต พูลสวัสด์ิ
62122002451 นายอรรถพล เอียดทอง
62122002452 นายอัฐพร นิลกระจ2าง
62122002453 นางสาวเบญจมาศ อุดบัววงค
62122002454 นางสาววทันยา ซุ2นหมี
62122002455 นางสาวสุทธิดา สุวรรณเฮง
62122002456 นางสาวนิติยาภรณ พัวเจริญเกียรติ
62122002457 นางสาววรัญญา เกิดแก:ว
62122002458 นางสาวปณิตา ยูซารี
62122002459 นายฐิกรวัฒน ชุมหุน
62122002460 นางสาวศุภนุช นิลกรรณ
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62122002461 นางสาวธนัญญา รอดอุปการ
62122002462 นายอติคุณ แก:วอนุรักษ
62122002463 นางสาวภัทรมน แซ2ต๋ัน
62122002464 นางสาวพรรณทิวา ศรีนวล
62122002465 นายพชร พรหมสวัสด์ิ
62122002466 นายธีรวงศ โอสถสภา
62122002467 นางสาวเยาวลักษณ โอชู
62122002468 นางสาวอังคณา อดทน
62122002469 นางสาวพรชนก ทิชินพงศ
62122002470 นางสาวยูซีตอห ยีอา
62122002471 นายพิเชษฐ ปOญญาโสภณกุล
62122002472 นางสาวใหม2ขวัญ ทองมาก
62122002473 นางสาวปนัดดา ชะรอยนุช
62122002474 นางสาวจารุวรรณ รักษายศ
62122002475 นางสาวณัฐตพร เลิศพันธุ
62122002476 นายพัฒธเชษฐ เจริญกิจ
62122002477 นางสาวปรัชญา ศรีชมภู
62122002478 นางสาวสุวนันท สวัสดี
62122002479 นางสาวณัฐวรา พูลสุวรรณ
62122002480 นางสาวจุฑาทิพย อินพนม
62122002481 นายภัคพงศ ชัยณรงค
62122002482 นางสาวอรอุมา มารถโอสถ
62122002483 นายกิตติศักด์ิ จิตพิทักษ
62122002484 นางสาวพัชรมัย หมู2หม่ืน
62122002485 นางสาวพิไลพร เถาเล็ก
62122002486 นางสาวมลิษา บุญนาค
62122002487 นางสาวตรีชฎา จ:านสกุล
62122002488 นางสาวจันทรจิรา สุภารการ
62122002489 นางสาวมินตรา อินทรักษ
62122002490 นางสาวจรัสพร อนันตวัฒน
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ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122002491 นางสาวอัญจารีย พรมมา
62122002492 นางสาวกุสุมาลย ศรีจุ:ย
62122002493 นางสาวธนพร สารเกียรต์ิ
62122002494 นางสาวลัดดา บํารุง
62122002495 นางสาวเบญจวรรณ ชูคากร
62122002496 นายฉลองรัฐ พูลสวัสด์ิ
62122002497 นายเชาวลิต จันทมาศ
62122002498 นายอลงกรณ ระวิวงษ
62122002499 นายอภิสิทธ์ิ เกตุสุรินทร
62122002500 นายธัญทิวา เพ็ชรวรรณ
62122002501 นางสาววรัญญา เหล2าสุข
62122002502 นางสาวปุณยนุช พะมณี
62122002503 นางสาวอาตีกะฮ แวสะแม
62122002504 นางสาวศรีประภา ช2วยทาศักด์ิ
62122002505 นางสาวปEยะนุช พรหมดนตรี
62122002506 นางสาวจิดาภา วิเศษราษฎร
62122002507 นางสาวอุดมลักษณ นวลจันทร
62122002508 นางสาวอุบลรัตน สุทธิรัตน
62122002509 นายเฉลิมพงศ ธรรมชาติ
62122002510 นางสาวประการัง อินทะปOตร
62122002511 นางสาวอภิรดี แก:วทวี
62122002512 นายฮัซบูเลาะ สิเดะ
62122002513 นางสาวนาเดีย ศิริพิพัฒนสกุล
62122002514 นางสาววันวิสา ไกรวรรณ
62122002515 นายกวีวัจน หนูจันทรแก:ว
62122002516 นางสาวประภาพร สุบรรณ
62122002517 นางสาวขวัญตา เนตรบุตร
62122002518 นางสาวอุมาพร บุญเก้ือ
62122002519 นางสาวเสาวลักษ รําเทียมเมฆ
62122002520 นางสาวจิรารัตน ช2วยพริก
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62122002521 นายนิพนธ ยกทวน
62122002522 นางสาวมุมีนา ล2าแหละหมัน
62122002523 นายการัณยภาส มายุปOกษ
62122002524 นางสาวจิตราพร ชัยศิริ
62122002525 นางสาวอุไรวรรณ พวงพันธ
62122002526 นางสาวขนิษฐา หนูคลิ้ง
62122002527 นางสาวอรนภา อมรลักษณ
62122002528 นายจักรพงศ ขุนลักษณ
62122002529 นางสาวเนตรชนก เพ็ชรนรินทร
62122002530 นายฉัตรชัย เพชรทั่ง
62122002531 นายสิทธิเดช ตรียวง
62122002532 นายไกรศักด์ิ เลิศไกร
62122002533 นายณัฐพล แสงวงษ
62122002534 นางสาวอัจฉรา สิงหเดช
62122002535 นางสาวธิดารัตน ดิษฐสระพงศ
62122002536 นางสาวอรณิชา ร2วมเงิน
62122002537 นางสาวสุดารัตน จันทรทอง
62122002538 นางพิไลพรรณ ทองแก:ว
62122002539 นางสาวพัทรียา ชัยยา
62122002540 นางสาวโศภิษฐกาญจน ลิ่มพงศพัทธ
62122002541 นางสาวธารารัตน บัวศิริ
62122002542 นางสาวกุสุมา รอดมณี
62122002543 นางสาวอัจฉรี ปราบพล
62122002544 นายบวรพงศ เพ็งจันทร
62122002545 นายวิทยา อนันตทวีกุล
62122002546 นางสาวณัฐกานต นาควิรัช
62122002547 นางสาวจิราวรรณ ช2วยชนะ
62122002548 นายณัฐพล ศรีระบาย
62122002549 นางสาวสุดาพร ภูมิระวิ
62122002550 นางสาววรารัตน แก:วขวัญ
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62122002551 นายณัฐพงษ รัตนี
62122002552 นางสาวญดาวิล วงคพิพันธ
62122002553 นางสาวเสาวลักษณ ศรีแก:วรักษ
62122002554 นางสาวนิภา ก่ิงเล็ก
62122002555 นายอานนท วัลยเครือ
62122002556 นางสาวอรพรรณ ใหมสินงาม
62122002557 นางสาวสุวพิชญ สมชาติ
62122002558 นายอรุณ บุญรัตน
62122002559 นายธีรศักด์ิ พละเลิศ
62122002560 นางสาวรัญชิดา ขวัญเมือง
62122002561 นางสาวเบญญทิพย ฆังคสุวรรณ
62122002562 นายชนะชัย สังขทอง
62122002563 นางสาวจุฑารัตน หลินมา
62122002564 นางสาวผกามาศ ยอแสง
62122002565 นางสาวปราณี มานพ
62122002566 นางสาวทักษพร พานทอง
62122002567 นายวัฒนา ไกรณรา
62122002568 นางสาวสุธิดา สุวรรณเปSNยม
62122002569 นายศุภชัย บุญเซ็ก
62122002570 นางอัจจิมา ศรีรัตนะ
62122002571 นางสาวเจนจิรา สงอาจินต
62122002572 นายจักรกฤษณ ไหมเหลือง
62122002573 นายกิตติพงษ เกลี้ยงเกตุ
62122002574 นายธันยธรณ เริ่มกุลชัย
62122002575 นางสาวมาซีเตาะ เจKะแว
62122002576 นายสุทิน ชมเชย
62122002577 นางสาวมณีพร ทองธุกิจ
62122002578 นายจตุพงษ อังกินันท
62122002579 นางสาวอุบลรัตน เอ:งล2อง
62122002580 นายภัคพงศ คงพันธ

หน:า 86 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล
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62122002581 นางสาวศุภาวรรณ ทศฐารัง
62122002582 นายสหวัฒฑ จันทรเจริญ
62122002583 นางสาวสุดารัตน จุลเลษ
62122002584 นางสาวธัญญลักษณ โพธ์ิประดิษฐ
62122002585 นางสาวปSยรัตน พูลสวัสด์ิ
62122002586 นายเดชทวี ผุดสุวรรณ
62122002587 นางสาวดุสิตา ภัทรางกูน
62122002588 นางสาวเนาวนิตย สวัสดี
62122002589 นางปOทมา คงประดิษฐ
62122002590 นายจิรภาส ควรรําพึง
62122002591 นายปฐมพงษ ศิริจันโทภาส
62122002592 นายกฤษณ พลอยมอญ
62122002593 นายธีรวุฒิ เพ็งจันทร
62122002594 นายแท:จริง แก:วเอียด
62122002595 นายภาณุมาศ สาขะจันทร
62122002596 นางสาวธิดารัตน วังแคล:ว
62122002597 นายภาณุพงศ ทวาโรจน
62122002598 นายณัฐวุฒิ ผลวิจิตร
62122002599 นางสาวภัสราพร ประภาส
62122002600 นางอธิมา สังขทอง
62122002601 นางสาวอภิกษณา จันทรแดง
62122002602 นางสาวปOทมาภรณ พลอินทร
62122002603 นายฉัตรชัย ส:มเขียวหวาน
62122002604 นายสมศักด์ิ สุวรรณโกศัย
62122002605 นายสุรกฤษณ วงคมุสิก
62122002606 นายณรงคฤทธ์ิ ไชยทอง
62122002607 นางสาววิชชุดา เกตุบุตร
62122002608 นางสาวธัญญรัตน ฉ่ัววิเชียร
62122002609 นางสาวหนึ่งฤทัย อุ2นคงทอง
62122002610 นางสาวมลฤดี พัฒนกิจ
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62122002611 นายนธีร ใจสุข
62122002612 นายธนกร อิ่มมาก
62122002613 นางสาวอมรรัตน ทองพริก
62122002614 นางสาวกาญจนา หอมประสิทธ์ิ
62122002615 นายนฤทธ์ิ บิลอับดุลล2าห
62122002616 นายณรงคศักด์ิ ห2อหุ:ม
62122002617 นางสาวบงกช คงแปTน
62122002618 นางสาวอัษณีย หะยีมะแซ
62122002619 นางสาวจารีรัตน เพิงมาก
62122002620 นางสาววิภาทิพย ไทรสุวรรณ
62122002621 นางสาวรัตนพร ปรียะสมุทัย
62122002622 นางสาวปEยะรัตน ช2วยสร:าง
62122002623 นางสาววรรณนิตา เถาวัลย
62122002624 นายนิพัทธ ภิโสรมย
62122002625 นางสุลินญา ใจตรง
62122002626 นายวุฒิพงษ เจียรผัน
62122002627 นางสาวอรุณี มะสาแม
62122002628 นางสาวมณัชยา พงศาปาน
62122002629 นางสาวจุฑามาศ แสงทอง
62122002630 นายธุวานนท แตงเจริญภาส
62122002631 นางสาวปณิตตรา ซกอิ๋น
62122002632 นางสาววาริญา พุ2มจีน
62122002633 นางสาวกนกพร บุญทองชู
62122002634 นายวีระยุทธ เจริญกิตติยาภรณ
62122002635 นางสาวอรทัย ไหม2แก:ว
62122002636 นางสาววราภรณ รักษแก:ว
62122002637 นางสาวกนกภรณ นูนวงศ
62122002638 นายธนุรธร แก:วพิชัย
62122002639 นางสาวกุลธิดา วัฒนสิทธ์ิ
62122002640 นางสาวแพรวพรรณ เพชรคง
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62122002641 นางสาวอาภาศิริ จิตมาก
62122002642 นางสาวอาภาวดี ชูปOน
62122002643 นางสาวกรีทิพย อินทะโก
62122002644 นางสาวสพวรรณ ดอเลาะ
62122002645 นายสามารถ ปากจันทร
62122002646 นางสาวณัฏฐา ทะนูนท
62122002647 นายสุพจน เย:าดุสิต
62122002648 นายเกียรติศักด์ิ ดําคง
62122002649 นางสาวอัญชัญ พิมพวิชัย
62122002650 ว2าที่ร:อยตรีหญิงนุชจรี ปานดวง
62122002651 นางสาววรรณพา ทองย2อย
62122002652 นางสาวกุสุมา ศักด์ิโต
62122002653 นายฮาซัน หวังหมัด
62122002654 นางสาวสิริมา ด:วงศรีนวล
62122002655 นางสาวพัชราพรรณ จันทรทอง
62122002656 นายนฤเบศร ทองยอดแก:ว
62122002657 นายฟูรกอณ ภู2ทับทิม
62122002658 นางสาวเปรมกมล ศยามล
62122002659 นางสาวศุภลักษณ หม่ืนอักษร
62122002660 นายอัจฉริยะ วราชัย
62122002661 นายอาตีฟ อีปง
62122002662 นายทรงพล คําเลี้ยง
62122002663 นางสาวดวงจันทร บัวบาน
62122002664 นายธีรภัทร แปTนหอม
62122002665 นางสาวสุพัตรา ชูช2วย
62122002666 นางสาวน้ําฝน ธรรมราช
62122002667 นางสาวจรรยา สุวรรณชาลี
62122002668 นางสาวนันทิยา นวลแก:ว
62122002669 นางสาวนีรนุช ถาวรสาร
62122002670 นางสาวกัญญาภัทร สินลาลับ
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62122002671 นายศักดนัย สําเริง
62122002672 นายฐานันดร อยู2เจริญ
62122002673 นางสาวกุลชลี ไกรรอด
62122002674 นายอัครเดช เสริมษมา
62122002675 นายจิรายุ แซ2ต้ัน
62122002676 นางสาวฟาตีมาย สียะ
62122002677 ว2าที่ ร.ต.สมโภชน เพ็ชรวงค
62122002678 นายอุสมาน กาแลซา
62122002679 นายประดิษฐ ภูบาลกระแส
62122002680 นางสาวอัญมณี อนุสรณคีรี
62122002681 นางสาวพัชราภรณ จิตนิวรณ
62122002682 นางสาวโสรญา พุทธา
62122002683 นางสาวเบ็ญญาทิพย พุทธกําเหนิด
62122002684 นายพรศักด์ิ บัวทอง
62122002685 นางสาวกนกรัตน ทับทิมเพียร
62122002686 นายปรเมศวร ทองตราชู
62122002687 นายอนุชา จันดากรณ
62122002688 นางสาวอรวรรณ รอดกูล
62122002689 นางสาวประกายทิพย ผิวขาว
62122002690 นายสมพร มุสิกะ
62122002691 นางสาวสุภาวดี ไพโรจน
62122002692 นายสมหวัง ปOดนาพัน
62122002693 นางสาวอาดีลา ทองเหลี่ยม
62122002694 นางสาวรัฐชชาญา พิกุลทอง
62122002695 นางสาวกัลยาณี อรุณโชติ
62122002696 นางสาวชุติมณฑน เขียนด:วง
62122002697 นางสาวอาทิตยติญา พรึกเสนา
62122002698 นางสาวนุชรี ชูภักดี
62122002699 นางสาวเมธินาถ สาและ
62122002700 นายพีรณัฐ พูลพันธ

หน:า 90 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122002701 นางสาวกรมณี ภู2ขํา
62122002702 นางสาวหทัยภัทร ผกามาศ
62122002703 นางสาวซูรฟาร บินอากัม
62122002704 นางสาวศุภกานต กาญจนันท
62122002705 นางสาวภัณธิรา ลีลาวัฒนเกียรติ
62122002706 นางใบบุญ ก:านจันทร 
62122002707 นายสุริยะ เอียดทอง
62122002708 นางสาวนูรีดา หมาดรา
62122002709 นางสาวอังคณา สรรเสริญ
62122002710 นางสาวนารีรัตน อินเอี่ยม
62122002711 นางสาวอรุณพร สอนนรินทร
62122002712 นายเรืองยศ แก:วการจร
62122002713 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญทอง
62122002714 นางสาวสุวนันท กลิ่นขํา
62122002715 นางอรอุมา เจริญใย
62122002716 นางสาวชญานัท ระวังภัย
62122002717 นางสาวสิริพรรณ มีชัย
62122002718 นางสาวปOทมา สาและ
62122002719 นางสาวประไพพิมพ อินตKะเทพ
62122002720 นางสาวประทุมมาศ จันทสุวรรณ
62122002721 นายวัชระ ชนะแดง
62122002722 นางสาวกนกวรรณ ยงสุย
62122002723 นางสาวทอฝOน ทับทุ2ย
62122002724 นายปริญญา สมใจ
62122002725 นายไทรรัตน ชูพูล
62122002726 นายนัฐพงศ รามสุวรรณ
62122002727 นางสาวปนัดดา นาควานิช
62122002728 นางสาวดาวรุ2ง นาคสุวรรณ
62122002729 นางสาวธิดาพร มงคล
62122002730 นายชกร นิตยบูรณ
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62122002731 นายรณพัทธ พูลมาศ
62122002732 นางสาวปนัดดา รุ2งเรือง
62122002733 นางสาวปENนชนก พูลศิริ
62122002734 นางสาวสุธิดา จงจิตร
62122002735 นายมะอีลา สะมาแอ
62122002736 นางสาวจันทิมา เถาอั้น
62122002737 นายสมยศ สงเคราะห
62122002738 นางสาวเด2นนภา รักพินิจ
62122002739 นายฤทธิชัย ขุนศรีจันทร
62122002740 นายธีระวัฒน ศรีทองแก:ว
62122002741 นายสุวิจักขณ ศุขเจ
62122002742 นายภาณุพงศ โอวรารินท
62122002743 นางสาวกัญญาวีร ศรีสุวรรณ
62122002744 นางสาวซีตีนอร วาเงาะ
62122002745 นางสาวจีรนันท โฮ2หิ้น
62122002746 นางสาวจันทรจิรา ปรีชาชาญ
62122002747 นายภูวนาถ บางทอง
62122002748 นางสาวนุจรินทร มีล2าม
62122002749 นายสราวุธ คงคาสิการ
62122002750 นายอนัส บากา
62122002751 นางสาวธิดารัตน มีสวัสด์ิ
62122002752 นางสาวกนกพร สามยาม
62122002753 นายจเร เด2นสกุลรุ2งเรือง
62122002754 นางศิวพร เทพจิตร
62122002755 นางสาวโชติกา วัชรางกูร
62122002756 นางสาวโสรยา บุญมี
62122002757 นางสาวปฐมาวดี พวงแก:ว
62122002758 นายวิชญพล ขัติยนนท
62122002759 นายกฤษณะ องอาจ
62122002760 นางสาวสุภาณีย ม2วงภาษี
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62122002761 นางสาวพรทิพย อินทรทอง
62122002762 นางสาวภัทราภรณ เทพสุวรรณ
62122002763 นางกัญญาภัค ศรีสวัสด์ิ
62122002764 นางสาวบุญรัตน สฤษฏิสุข
62122002765 นางสาวธิติยาภรณ เมืองแมน
62122002766 นางสาวปุณยนุช อินนาจักร
62122002767 นางสาวจิระภา สังขแก:ว
62122002768 นางสาวสุดา สําโสKะ
62122002769 นางสาวนรมน จุลรักษ
62122002770 นางสาวปEยะรัตน พูลช2วย
62122002771 นางสาวฐิตานันท พูลสวัสด์ิ
62122002772 นายภิเษก บัวเพ็ชร
62122002773 นางสาวจันทรา บูรพัฒน
62122002774 นางสาววิกันดา เอี่ยมสิน
62122002775 นายเฉลิมฤทธ์ิ ชัยราษฎร
62122002776 นายศุภวิชญ ศรีภักดี
62122002777 นายสุกฤษฎ์ิ บุญช2วย
62122002778 นายอมรเทพ จีนหมิก
62122002779 นางสาวอาริยา สุขสวัสด์ิ
62122002780 นางสาววันทนี พรหมด:วง
62122002781 นายไพศาล บุญเกิด
62122002782 นายสกล เสือแก:ว
62122002783 นายยุทธพงษ ศรียาภัย
62122002784 นางสาวนันทวดี ศรีสวัสด์ิ
62122002785 นางสาวดารุณี มูซอ
62122002786 นายนรินทร เกิดเอี่ยม
62122002787 นางสาววริศรา สัมพันธ
62122002788 นายปรมัตถ พรหมเพ็ญ
62122002789 นางสาวยุวดี ทุมมาศ
62122002790 นางสาวทยากร นวลแก:ว
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62122002791 นางสาวอรอนงค ขาวนุ:ย
62122002792 นางสาวกัญญารัตน ไชยเทศ
62122002793 นางสาวณัฏฐกาญจน เนียว
62122002794 นางสาวสวลักษณ สวัสด์ิแก:ว
62122002795 นางสาวธิฐิมา สามัคคี
62122002796 นางสาวอัญชณา วงศสวัสด์ิ
62122002797 นายอรรถพร พรหมเมศว
62122002798 นางสาวประดับดาว ก2องนอก
62122002799 นางสาวภารดี ธีระกุล
62122002800 นางสาวพิชาพร พรามกุล
62122002801 นางสาวเพ็ญนภา แสงเงิน
62122002802 ว2าที่ ร.ต.อรรตพล เพชรชนะ
62122002803 นางสาววรรณชนก เลิศธนกิจไพศาล
62122002804 นายนที ทองแดง
62122002805 นางสาววราภรณ พรอินทร
62122002806 นางสาววัชรี ศรีสุข
62122002807 นางสาวอาริยา สืบแก:วหล:า
62122002808 นายธีระศักด์ิ โสมล
62122002809 นางสาวชฎาพร เมฆสุวรรณ
62122002810 นางสาวกมลทิพย ขุนปรง
62122002811 นายสังคม คลิ้งคล:าย
62122002812 นายวิศรุจน จันปาน
62122002813 นางกชศร ศรีทัยแก:ว
62122002814 นางสาวศิริลักษณ พวงเจริญ
62122002815 นางสาวสุกัญญา บัวเสน
62122002816 นางสาวอทิตยา ธรรมวัง
62122002817 นางสาวหยาดเดือน เตยต2อวงศ
62122002818 นายยุทธชัย ชูศรี
62122002819 นางสาวรุจาภา ปานคล้ํา
62122002820 นางสาวเกศสิริ พิพัฒนพงศธร
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62122002821 นางสาวอารีรัตน เจริญกิจ
62122002822 ว2าที่ร:อยตรีชิษณุเชษฐ คุ:มบางริ้น
62122002823 นางสาวนุชรีย อาษาชํานาญ
62122002824 นางสาวอนุสรา ปูขาว
62122002825 นางนันทนภัส อโศกะวัฒนะ
62122002826 นางสาวอาทิอร อ2อนพร:อม
62122002827 นางสาวธิดาวรรณ คําหลวงแว2น
62122002828 นางสาววนิดา ผลแก:ว
62122002829 นางสาวอนิษา สายชนะพันธ
62122002830 นางสาวอริสา จุ:ยหม่ืนไวย
62122002831 นายวีรพงศ ทองสงฆ
62122002832 นายวรวุฒิ จันทรมณี
62122002833 นางสาวพิชญดา หลักปOญญา
62122002834 นายสุขสันต พรหมมินทร
62122002835 นางสาวทิวาวรรณ เกตุมอน
62122002836 นางสาวชนานันท ศักด์ิศิริ
62122002837 นางสาวสุวลี สุทิน
62122002838 นางสาวเพียงชนม ทองชล
62122002839 นายสรสิช เทียนทอง
62122002840 นางสาวสุมิตตา โชติรักษ
62122002841 นายพีระยุทธ จันทรผ2อง
62122002842 นางสาวธัญญรัตน หะรังศรี
62122002843 นายณัฐวุฒิ บัวสารบรรณ
62122002844 นางสาวชลิดา เก้ือก้ิม
62122002845 นางสาวอิศราภรณ สุขาทิพย
62122002846 นายทัณพัทธ ศรีสุข
62122002847 นายหัสชัย ถาวรทอง
62122002848 นายอานนท ย่ิงขจร
62122002849 นางสาวยาใจ ทองคง
62122002850 นายสุรเชษฐ กาธิกาล
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62122002851 นางสาวปารีญา โสมคง
62122002852 นายสุรัตน หีมขาว
62122002853 นางสาวศรัญญา เสือแก:ว
62122002854 นายเทวฤทธ์ิ อินทรสุวรรณ
62122002855 นางสาวศิริรัตน เจริญรูป
62122002856 นายสมเกียรติ หนูจุ:ย
62122002857 นางสาววิลาวัณย ช2วงถนอม
62122002858 นางสาวกิรณา เสมพืช
62122002859 นางสาวอุไรวรรณ จันทรสุข
62122002860 นายหมัดอาหลี ปานทน
62122002861 นายปฏิเวธ พฤฒิสืบ
62122002862 นางสาวนภษร ภูริหิรัญญากุล
62122002863 นางสาวหัทยา เสริมวาที
62122002864 นางสาวอารยา มนูญดาหวี
62122002865 นางสาวนลิณี เจริญธง
62122002866 นางสาวสุรียพร สุขอุดม
62122002867 นางสาวชนิฎา บัวชื่น
62122002868 นางสาวเกตุสุดา ไชยแสง
62122002869 นางสาวปEยธิดา พิษนาค
62122002870 นางสาวมัทนียา ชูสุวรรณ
62122002871 นายกรวิชญ แจ2มสะอาด
62122002872 นางสาวกรพินธุ จิระพันธุ
62122002873 นางสาวเสาวรส เจือไทย
62122002874 นางสาวสุทธิดา ทองพิจิตร
62122002875 นางสาวขวัญใจ ยงกําลัง
62122002876 นางสาวชนิดา อินทรจันทร
62122002877 นายอภิสิทธ์ิ สมหวัง
62122002878 นางสาวสุภาวดี เสาวแก:ว
62122002879 นายสุภวัฒน คงทอง
62122002880 นายภัทรนันท มุสิกวงศ
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62122002881 นายวัฒนา เพชรวารินทร
62122002882 นายคงกริช แก:วภราดัย
62122002883 นางสาวอรพรรณ ภมรานนท
62122002884 นางสาวกมลวรรณ หาญชนะ
62122002885 นายสถาพร รอดอินทร
62122002886 นางสาวรุ2งนภา บุตรเพชร
62122002887 นางสาวทัศนีย ซ2อนกลิ่น
62122002888 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเติม
62122002889 นางสาวจันทิมา คุณโลก
62122002890 นายฮาซัน อาแว
62122002891 นางสาวศิรินทิพย ภักดีรัตน
62122002892 นายไตรรัตน เพชรมุณี
62122002893 นายวิทยา เรืองกิจชู
62122002894 นางสาวสริตา โกละกะ
62122002895 นางสาวศุภณัฏฐ ไชยประเสริฐ
62122002896 นางสาวนาฏชนก น:อยกูด
62122002897 นางสาวชญานิษฐ ไสผุด
62122002898 นางสาวณัฐธิชฌา ส2งข2าว
62122002899 นายอคริศ สุวรรณ
62122002900 นายจิตตกวี ประสานพจน
62122002901 นางสาวสุนิตา สายสะโร
62122002902 นายคมสันต รุ2งเรือง
62122002903 นางสาวสุธิดา บุญสาร
62122002904 นายอามีน หะยีดอปอ
62122002905 นางสาววาสนา ย่ังยืน
62122002906 นางสาวอมรรัตน หวังสุข
62122002907 นางสาวชวิศา สรรสารัตน
62122002908 นางสาวรวิสรา ต้ังเจริญ
62122002909 นายสุทธิพงษ กาญจนสุวรรณ
62122002910 นายศาสตรินทร ดารอด
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62122002911 นางสาววันเพ็ญ เกราะแก:ว
62122002912 นายมะรอวี มะอีซอ
62122002913 นายศุภวิทย ชาญณรงค
62122002914 นายปOญจพฤศ ทุ2มแก:ว
62122002915 นางสาวฐิติมา นุ2นเอียด
62122002916 นางสาวซาฮีดา ยีเฮง
62122002917 นางสาวจันทรจิรา ทิพยุบล
62122002918 นางสาววิภารัตน พิชัยกาล
62122002919 นางวัลยา นาคบุตร
62122002920 นางสาวเพ็ญศิริ สมานมิตร
62122002921 นายวิทยา เทพสิงห
62122002922 นายสุบรรณวิช อนิลอนันท
62122002923 นางสาวมณีรัตน ชุมเปSย
62122002924 นางสาวขนิษฐา รัตนาคม
62122002925 นายศราวุฒิ กัณหวงศ
62122002926 นางสาวจริญพรรณ เสือวิเศษ
62122002927 นายเกรียงไกร ไชยบุญ
62122002928 นายธเนศ คุโณปการตระกูล
62122002929 นางสาวเมธินี บินหมัด
62122002930 นางสาววรรณิศา ใสท:ายดู
62122002931 นายวีระศักด์ิ รอดด:วง
62122002932 นางสาวจารุวรรณ รักร2วม
62122002933 นายภาสกร ชัยสุวรรณ
62122002934 นางสาวจิราวรรณ ชื่นชีพ
62122002935 นางสาวพรชนก พวงเพ็ชร
62122002936 นางสาวนงเยาว ปENนทอง
62122002937 นางสาวชไมพร แก:วใจดี
62122002938 นางสาวผกามาศ แซ2ง2าม
62122002939 นางสาวผกามาศ ประสารการ
62122002940 นายมานะชัย เพชรสง
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62122002941 นางสาวสุกัญญา หัตถประดิษฐ
62122002942 นายภราดร คําเอียด
62122002943 นายสนธยา แก:วสุพรรณ
62122002944 นายสมศักด์ิ อินทชัย
62122002945 นายพงศศิริ ตันสกุล
62122002946 นางสาวลัดดาวัลย แก:วประสิทธ์ิ
62122002947 นางสาวเมธินี สาระวารี
62122002948 นางสาวสิริขวัญ ศักดา
62122002949 นางสาวพรผกา นิยมรัตน
62122002950 นางมณีกาญจน เหมทานนท
62122002951 นายฮาบีบี้ เกษมสมาน
62122002952 นางวรรณดี รัตนพันธ
62122002953 นางสาวนิชธาวัลย แซ2เห:ง
62122002954 นางสาวเสาวณี อารมแก:ว
62122002955 นางสาวอุดาริน บุญพระอินทร
62122002956 นางสาวจริยา น้ําเพชร
62122002957 นางสาวเรือนขวัญ บุญขวัญ
62122002958 นางสาวลัดดาวรรณ อินทรแก:ว
62122002959 นางสาวเจนจีรา ศรีสนธ์ิ
62122002960 นางสาวใมสาเราะ มามะ
62122002961 นางสาวนัจยาละห หนูหนุด
62122002962 นางสาวอรอุษา อรชร
62122002963 นางสาวจุรีพร ทองยอด
62122002964 นายภาณุพงศ ทาระการ
62122002965 นายสิทธิชัย คงเย็น
62122002966 นางสาวธีรารัตน นาคสังข
62122002967 นางสาวสุกัญญา ช2วยพัทลุง
62122002968 นางสาวธัญวรรณ ชุมเพ็ชร
62122002969 นางสาวเกศนี สังผอม
62122002970 นางสาวนิภาภรณ คงสนิท
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62122002971 นายราเชน สะนี
62122002972 นายสายัณห ขวัญทอง
62122002973 นางสาวสุภาวดี พินวานิช
62122002974 นางสาวนิตยาภรณ เจียมสกุล
62122002975 นางสาวอรฤดี ร2าเหม
62122002976 นายพีระพล ดําคํา
62122002977 นายมนตรี จิตบรม
62122002978 นางสาวสุจิตรา หนูสุข
62122002979 นางฐิติมา คลล้ํา
62122002980 นางสาวศศิพิมล แผ2นทอง
62122002981 นางสาวสุนิสา ละอองสม
62122002982 นางสาวเบญจรัตน ม่ิงเมือง
62122002983 นายวิศิษฏ ทองน้ําแก:ว
62122002984 นายภัทรพงศ หม่ืนแคล:ว
62122002985 นางสาวนงเยาว คงพันธ
62122002986 นางสาวอภิษฎา ไสไทย
62122002987 นางสาวเพ็ญนภา มิสวิล
62122002988 นายธีรพัฒน โสภาผล
62122002989 นางสาวสุรางคนาง พูลสวัสด์ิ
62122002990 นางสาวดวงพร ศรีหะรัญ
62122002991 นายอับดุลรอแม ซิ
62122002992 นางสาวลินวิษา ขุนจิตร
62122002993 นางสาวสุปราณี รอดทอง
62122002994 นางสาวสุดา หมานมุ:ย
62122002995 นางสาวกัลยา เชื้อนุช
62122002996 นายนิธิวัฒน จันทรวิไล
62122002997 นายอุดมพร ทั่วด:าว
62122002998 นางสาวขนกวรรณ พรตเสน
62122002999 นางสาวณภาสณัฐ ใยทอง
62122003000 นางสาวสุจิตตา น2วมอนงค
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62122003001 นางสาววรัญญา สมิง
62122003002 นางสาวพัชราภร เวศรินทร
62122003003 นายอิสรานุวัฒน ชุมวรฐายี
62122003004 นางสาววราภรณ ยกสุวรรณ
62122003005 ว2าที่ร:อยตรีหญิงณัฏฐาชล สุขใส
62122003006 นางสาวณัฐธิดา ทองสุข
62122003007 นางสาวสิริลักษณ หลับสัน
62122003008 นางสาวณภัทร พวงแก:ว
62122003009 นางสาวจิราภรณ การพยุทธ
62122003010 นายณัฐพล พิชัยยุทธ
62122003011 นายมนตรี ชัมภูทนะ
62122003012 นายธัชพล โธรณีธเนษฐ
62122003013 นายกฤตเมธ พันธรัตน
62122003014 นางสาวพยุงพร พุ2มคง
62122003015 นางสาวสุภัสสรา ศรีเทพ
62122003016 นายอาหลี นกเกษม
62122003017 นายพงศกร นครพิน
62122003018 นางสาวพาซียKะ นิแห
62122003019 นางสาวเสาวลักษณ โชติพันธ
62122003020 นางสาวปEยาภรณ คงหนู
62122003021 นายศศิน โสภณสุขสถิตย
62122003022 นางสาวรอซีเดKาะ สาเลง
62122003023 นางสุภาพร ทองแดง
62122003024 นางสาวอัยลดา รอดรวยรื่น
62122003025 นางสาวสุพรรษา รัตนา
62122003026 นางสาวอธิญา นุ:ยบุตร
62122003027 นางสาวสุณิสา ยุ2ยฉิม
62122003028 นายวัชรพงษ คันธินทระ
62122003029 นางสาวกรรณิตา เดชคงแก:ว
62122003030 นายปEยศักด์ิ นวลขาว
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62122003031 นางสาวอาซีเยาะ กาซอ
62122003032 นายธนากฤช พลรักษ
62122003033 นายวรพงศ ขุนแพ2ง
62122003034 นายชาญณรงค เวทมาหะ
62122003035 นางสาวพรนภา ช2วยกรด
62122003036 นายปรวิต ศรีวงษ
62122003037 นายจตุรวิทย จิรสัจจะกุล
62122003038 นางสาวสุนิสา สุพัฒนุกูล
62122003039 นางสาวกัญญารัตน เพ็ชรหีด
62122003040 นางสาวปรารถนา พลวารี
62122003041 นางสาวมินตรา ผลาญไกรเพชร
62122003042 นายเอกรัฐ พรหมพิชัย
62122003043 นายพิพัฒน น้ําเพชร
62122003044 นางสาวปาอีซKะ อาแว
62122003045 นายณัฐพงศ ผยองศักด์ิ
62122003046 นายนันทภัค เครือสนิท
62122003047 นางสาวณัฐกมล แสงคีนี
62122003048 นายวีรพันธ ใยบัวทอง
62122003049 นางสาวทิพวรรณดี ปานเกิด
62122003050 นางสาวนันทนัช ศรีใหม2
62122003051 นายบัญญพนต ทวีกุล
62122003052 นางสาวอัญชลี บุญรอด
62122003053 นายภาณุมาศ มุณีศรี
62122003054 นายธินกร ศรีรัตน
62122003055 นายภูวนาท คุ2ยเบี้ยว
62122003056 นายสิทธิโชค วิชัย
62122003057 นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มกลัด
62122003058 นางวัลลิกา พรหมมินทร
62122003059 นายศุภกิจ นาคพันธุ
62122003060 นางสาวปนัดดา ชลหัตถ
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62122003061 นางสาวนุสรา มุขคงคา
62122003062 นายธนวัฒน กรแก:ว
62122003063 นางสาวนูรฮายาตี ยามา
62122003064 นายภาณุพงศ เจริญเวช
62122003065 นางสาวมุกดาพรรณ ชื่นชม
62122003066 นางสาวจุฑามาศ ดีดาษ
62122003067 นายสิทธิชัย พันธฤทธ์ิ
62122003068 นายวรวิทย ชัยวิชิต
62122003069 นางสาวภารดา อินทรินทร
62122003070 นายรุ2งโรจน บุญยินดี
62122003071 นางสาวสกาวรัตน หนูพันธ
62122003072 นางสาวสุภาวดี ทองเจียม
62122003073 นางสาวขวัญสุดา ดํากุล
62122003074 นางสาวซีตีปาตีเมาะ หะยียูโซะ
62122003075 นายภาณุพงศ อินมะตูม
62122003076 นางสาวคนึงนิตย นุ:ยนุ2น
62122003077 นางประภาพร ประเสริฐวรพงศ
62122003078 นางสาวศิริเพ็ญ นิลสังข
62122003079 นายวัชรพงค แก:วโรย
62122003080 นางสาวจิรพรรณ สินธุสาย
62122003081 นายวชิรวิทย บุญส2ง
62122003082 นางสาวพนิต อุทัยรัตน
62122003083 นางสาวชุติมา ปENนมี
62122003084 นางสาววรัญญา ชูบุญสังข
62122003085 นายธีรศักด์ิ จิตนุรักษ
62122003086 นายณัฐกิตต์ิ จิตรแก:ว
62122003087 นางสาวสุณัฐฐา คณะโส
62122003088 นายสิงหชัย แซ2หลี
62122003089 นางสาวกนกกร มะกรวัฒนะ
62122003090 นายโสภณ ชูพูล
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62122003091 นางสาวนิฟาตีมKะห โตะโงะ
62122003092 นายวีระพงศ รอดเรืองฤทธ์ิ
62122003093 นางสาววริษฐา สุดจิตโต
62122003094 นายณัฏฐกิตติคุณ ชูแก:ว
62122003095 นางสาวจรัญญา อินทรกูล
62122003096 นายนิรุทธ พรหมจรรย
62122003097 นายจตุรงค โอพ่ัง
62122003098 นางสาวสุดา คงเทศ
62122003099 นายศรุต ตันศรานนท
62122003100 นายนฤดม เปSNยมปุก
62122003101 นายพีรพล ฤทธิราช
62122003102 นายพงศกร วิลาศกาญจน
62122003103 นางสาวนาซูฮา บูละ
62122003104 นางสาวรุจิดา แก:วนาขา
62122003105 นางสาวจิรัชญา จุนยุเสน
62122003106 นางสาวสุวารี พรมขวัญ
62122003107 นางสาวจุฑารัตน ไพรพฤกษา
62122003108 นางสาวอมรรัตน รัตนอุบล
62122003109 นางสาวสุชาดา ศรีทอง
62122003110 นางสาวอาทิมา อยู2บํารุง
62122003111 นางสาวหทัยรัตน นวลวัฒน
62122003112 นางสาวปาลีรัฐ นาวาทอง
62122003113 นางสาวบุญยวรรณ วรพันธ
62122003114 นางสาวเสาวลักษณ ชายเกตุ
62122003115 นางสาวธีราพร สุชาตานนท
62122003116 นายจักรกเรศ บุญยัง
62122003117 นางสาวมลฤดี โยมา
62122003118 นางสาวกมลชนก ชามทอง
62122003119 นางสาววรัญญา จิตพิศาล
62122003120 นางสาวขวัญใจ สงจันทร
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62122003121 นางสาวกัลยสุดา จามจุรี
62122003122 นางสาวจุฑาทิพย สมนิล
62122003123 นายกรกช ทองน:อย
62122003124 นางสาวปารมี เชื้อศักด์ิ
62122003125 นางสาวเฆาวลKะ มะสารี
62122003126 นางสาวนาฎอนงค นะช:อย
62122003127 นางสาวนุศรา ไทยเก้ือ
62122003128 นายทิวัตถ คงวิทยา
62122003129 นายสิทธิพงศ สุกกรี
62122003130 นายวรพงค มณีทอง
62122003131 นางสาวรุสนานิง มือลี
62122003132 นางสาวศศิวิภา ยอดอินทร
62122003133 นางสาวปณิดา เอียดแก:ว
62122003134 นายคมกฤช กิรติกุลสุวัฒน
62122003135 นางสาวธญลักษณ รักเพ็ชร
62122003136 นางสาวซูไวเราะห หะยียูโซะ
62122003137 นายสุทธิพงค พรหมทอง
62122003138 นายกิตติวิทย ตรีพันธ
62122003139 นางสาวธณาขวัญ เรืองเกษม
62122003140 นางสาวกนกจรส ขันแก:ว
62122003141 นายครรชนะ มาโนต
62122003142 นางสาวสุวิสา นิลนิยม
62122003143 นางสาวสมฤดี เทพมณี
62122003144 นางสาวกวิสรา สามเค้ียม
62122003145 นายกิตติคุณ หนูสอน
62122003146 นางสาวรัชนีกร วงคโต
62122003147 นายเอกชัย เกิดกุญชร
62122003148 นายกิตติชัช บุญฤทธ์ิ
62122003149 นางสาวเพชรชรินทร ทองหวาน
62122003150 นางสาววาสนา อาดเสนาะ
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62122003151 นางสาวรพีพรรณ ไชยเพชร
62122003152 นายอนุสรณ โตKะหลง
62122003153 นางสาวอาภัสรา ใจสอาด
62122003154 นางสาวณภัสสศา คงทอง
62122003155 นางสาวอรอุมา ณ สุวรรณ
62122003156 นางสาวสุพรรษา กลิ่นเมือง
62122003157 นายสิรภพ อาจณรงค
62122003158 นางสาวนัยญณา ตะบองเพชร
62122003159 นางสาวยูวารี ฮะนิง
62122003160 นางสาวสุธัญญา กล่ําพัก
62122003161 นางสาวอัญชิสา มีศรี
62122003162 นางสาวศิริลักษณ นวลวิจิตร
62122003163 นางสาวสมศรี ลําหัด
62122003164 นายณัฐกร ลิ่มฉุ:น
62122003165 นางสุดารัตน ปรีดาศักด์ิ
62122003166 นางรดา สายศิลปW
62122003167 นางโสภิดา สมบูรณ
62122003168 นางสาวอรทัย เครือหงษ
62122003169 นางสาวจุฬาพร เจียวสว2าง
62122003170 นางสาวกวินตรา ศิลปวิสุทธ์ิ
62122003171 นายเกรียงศักด์ิ นวลศรี
62122003172 นายประสิทธ์ิ บุญเสถียร
62122003173 นางสาวธณัฏฐา จริงจิตร
62122003174 นายชินาวุธ ซ:ายขวัญ
62122003175 นางสาวดลฤดี ศรีมาลา
62122003176 นายศตวรรษ กลิ่นโลกัย
62122003177 นางสาวจิรัฐติกาล สกูลดี
62122003178 นางสาวณัฐวดี สุบรรณ
62122003179 นางสาวกมลพร สารา
62122003180 นางสาวทิพยสุดา ทองคํา
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62122003181 นายยอดเกียรติ ศรีพุฒ
62122003182 นางสาวยาตี ยูโซKะ
62122003183 นางสาวลภัสรดา ทิพยุบล
62122003184 นายสุไลมาน อาลี
62122003185 นายณัฐกิจ กันภัย
62122003186 นางสาวนวพรรษ สอนประสาท
62122003187 นางสาวปภาวดี ขวัญบุศบงศ
62122003188 นางสาวบุญยาพร ช2วยนุสนธ
62122003189 นายภาสกร โพธิสาร 
62122003190 นางเกศรัตน แก:วไกร
62122003191 นายสิวะรส บุญเทียม
62122003192 นางสาวเกวลี บุญจันทร
62122003193 นางสาวสายนภา รัตนบุรี
62122003194 นางสาวสุชานันท อุมาสะ
62122003195 นางสาวดาราวดี มะเส็น
62122003196 นายสุรศักด์ิ สุวรรณปาน
62122003197 นายอดุลย ดอเลาะ
62122003198 นางสาวพรพิมล แสงศรี
62122003199 นายบัญชา คงเกิด
62122003200 นางสาวสุนิษา พรหมทอง
62122003201 นางสาวอัญมณี ขําสุวรรณ
62122003202 นายสุรศักด์ิ หนูนุ:ย
62122003203 นางสาวทศรัสม์ิ จันทนา
62122003204 นายวัชระ แสงมณีธรรม
62122003205 นางสาวพัชรินทร แย:มมะลิ
62122003206 นายจักริช ทองพิจิตร
62122003207 นางสาวปOณฑิตา ลายแบน
62122003208 นางสาวหทัยรัตน แดงรักษา
62122003209 นายณัฐพล หนูจันทร
62122003210 นางสาวอมรรัตน ศิริมาศ
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62122003211 นายนันทกรณ โภคัย
62122003212 นายเทิดศักด์ิ ราชานาค
62122003213 นางสาวกนกภรณ อินทรชูด
62122003214 นายมนตรี ทับทอง
62122003215 นายโอฬาร วงศเบี้ยสัจจ
62122003216 นายนิติ ปวันวัชรากร
62122003217 นายสุภชัย เขียวเทพ
62122003218 นายเทียนชัย พรมเล็ก
62122003219 นางสาวมาริษา มณีฉาย
62122003220 นางสาวนิตยา ภู2สุวรรณ
62122003221 นางสาววาริษา ฑิปปกรณสกุล
62122003222 นายสาธิต บํารุงราษฎร
62122003223 นายปาริวัตร ปราบยาวา
62122003224 นางสาววิภาดา ศรีเทพ
62122003225 นางสาวนุชรีย สุขเทพ
62122003226 นายกฤษฎา พันธรัตน
62122003227 นายวิทยา มีใหญ2
62122003228 นางสาวอารีทิพย ปล:องอ2อน
62122003229 นางสาวกนกวรรณ ช2วยแก:ว
62122003230 นางสาวณัฑนันท แซ2จํา
62122003231 นางสาวสิริญา สุดภักดี
62122003232 นางสาวเบญชญา เรืองจันทร
62122003233 นายณัฐกิตต์ิ เทพประยูร
62122003234 นายอภิลักษณ กาญจนพิทักษ
62122003235 นายคเณต เทพกําเนิด
62122003236 นายสุรภพ จิตรซ่ือ
62122003237 นายชาญณรงค อยู2เป\นสุข
62122003238 นางสาวเพชเร โออินทร
62122003239 นางสาวน้ําฝน บุญศิริ
62122003240 นายมาดเมษา บุรารักษ
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62122003241 นางสาวอณิพรณ เขาบาท
62122003242 นางสาวหัสยา เซ2งย2อง
62122003243 นางสาวพรศิริ ย่ิงคํานึง
62122003244 นางวันเพ็ญ สุขศรี
62122003245 นางสาวณัฐณิชา ศิริมาศ
62122003246 นางสาวบุษบา สโมสร
62122003247 นางสาวสุวรรณี มะสันต
62122003248 นางสาวนิชานาถ จันทสูง
62122003249 นางสาววาสนา หยีสัน
62122003250 นางสาวนริศรา สว2างแจ:ง
62122003251 นายจตุรงค แก:วการดี
62122003252 นางจํารัส จันทรกลั่น
62122003253 นางสาวอุทัย ยวดยง
62122003254 นางสาวปสุตา รองศรีนาค
62122003255 นายวชิรวิทย พรหมจินดา
62122003256 นายอุบัยดุลเลาะห เล็งฮะ
62122003257 นางสาวมณธรส บัวแก:ว
62122003258 นางสาวดาริณี ศักด์ิพิมล
62122003259 นางสาวสุศิดาพร คงคาวงค
62122003260 นางสาวจุฑามาศ วงศชนะ
62122003261 นางสาวจิราวรรณ คังฆะ
62122003262 นายธีรภัทร ดําแจ2ม
62122003263 นางสาวจุไรรัตน ขําเซ2ง
62122003264 นายเกียรติศักด์ิ เสนรัตน
62122003265 นางสาวรัชชประภา รังไสย
62122003266 นางสาวธนาภรณ เพชรภัทรสกุล
62122003267 นายไพโรจน จินดาวรรณ
62122003268 นายสิทธา รัตนนิยม
62122003269 นายรุ2งโรจน ชูสุวรรณ
62122003270 นายพิพัฒน เอียดเกาะสมุย
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62122003271 นางสาวนุรฮูดา นอจิ
62122003272 นายยงยุทธ์ิ สุประภาพ
62122003273 นางอลิสา ทวีรัตน
62122003274 นางสาวรุ2งฤทัย เพ็งหีต
62122003275 นายอลงกต รัตนะ
62122003276 นายเสกสรร ทองสงค
62122003277 นายพีรพัฒน แพรขาว
62122003278 นางสาววิมพวิภา กิจเกตุ
62122003279 นางสาวเกตุแก:ว ธนาวุฒิ
62122003280 นายอนันต ชีวาสันต
62122003281 นายพรศักด์ิ บรรจงดัด
62122003282 นางสาววีรอร คงเพ่ิม
62122003283 นายวัลลภ บัวเกตุ
62122003284 นายศุภชัย โสมวิภาต
62122003285 นางรัตนา นรสิงห
62122003286 นายอนุชิต ราพวงศ
62122003287 นางสาวเอมิกา เมืองนาโพธ์ิ
62122003288 นายจิระชัย จันมาก
62122003289 นางสาวกนกกาญจน ช2วยธานี
62122003290 นายธรรมรัตน ซ:วนลิ่ม
62122003291 นายสุวรรณยงค อ2อนละออ
62122003292 นางสาวอริสา กงแก:ว
62122003293 นายรุ2งเรือง ปุรัสกาญจน
62122003294 นางสาวภัทรา ยวงดี
62122003295 นางสาววรรณี รอฮีม
62122003296 นางสาวปEยธิดา อินทรถาวร
62122003297 นายนนทกร วัฒนโยธิน
62122003298 นางสาวพัชรี ซ่ือตรง
62122003299 นางสาวอภิญญา อับดุลตาเละ
62122003300 นายอิสระ หง:ากุล
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62122003301 นายเกียรติศักด์ิ บัวแก:ว
62122003302 นางสาวกัญยาณี คงขํา
62122003303 นายทวิพงศ เสน2หพร
62122003304 นายศุภสิน จันทรสุรางค
62122003305 นางสาววิชชุดา จันทรขาว
62122003306 นางสาวรัศมี ฤทธิเดช
62122003307 นางสาวสุทิชา ผลานุวัตร
62122003308 นางสาววราทิพย รักษาชล
62122003309 นางสาวปริชาติ เพชรรอด
62122003310 นางลลิดา ด:นหมาน
62122003311 นายกรวิทย จินกระวี
62122003312 นางสาวจันทรชนก สว2างศรี
62122003313 นายอดุลย บิลังเจKะ
62122003314 นางสาวนาถลดา รื่นวิจิตร
62122003315 นางสาวพรธีรา ตุ:มทอง
62122003316 นางสาวฐิติรัตน สาระพงค
62122003317 นางสาวคอรีเยาะ ซีนา
62122003318 นายประสิทธ์ิ ขอสันติกุล
62122003319 นางสาวศรัณยา กิจจารักษ
62122003320 นายเฉลิมพล ดิสถาพร
62122003321 นางสาวอัสมา สุขย่ิงเจริญ
62122003322 นางสาวอาภรณ สงรอง
62122003323 นางสาวจุฑารัตน สุขชนะ
62122003324 นางสาวเจนจิรา คชรัตน
62122003325 นายมนตรี บัวปลอด
62122003326 นายธฤต ศรีสุรางค
62122003327 นายวีรชัย คําแก:ว
62122003328 นายยงยุทธ บัวทอง
62122003329 นางสาวสุวธิดา เจิมพงศ
62122003330 นางสาวสุกัลยา ไข2มุกด
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62122003331 นางสาวขวัญตา บุษยากร
62122003332 นายอัครชัย จันทอง
62122003333 นางสาวสิรามล บุญเสือ
62122003334 นางสาวมาลิซ2า สนิ
62122003335 นายศุภวัฒน วุฒิศักด์ิ
62122003336 นางสาวรุ2งนภา ทนน้ํา
62122003337 นางสาวพัชรากร ชัยยา
62122003338 นางสาวจุฑารัตน ศรีจําปา
62122003339 นายธรรมรักษ มานะกิจ
62122003340 นางเสาวนิตย คชินทร
62122003341 นางสาวปEยธิดา จาดอุไร
62122003342 นางสาวศรัณญาภัทร เขาบาท
62122003343 นางสาวขวัญใจ จันสุข
62122003344 นายอนุสรณ หยังหลัง
62122003345 นายจตุพร จรูญพงษ
62122003346 นางสาวสุกัญญา คงคาริการ
62122003347 นายเกียรติศักด์ิ เอี่ยนเล2ง
62122003348 นางสาวหนูจอย เศรษฐสุข
62122003349 นางสาวผัลยศุภา ศรีใหม2
62122003350 นางสาวกัญญาณัฐ รอดแก:ว
62122003351 นางสาวรุ2งอรุณ รักไทย
62122003352 นางสาวกรรนิการ แก:วจันทร
62122003353 นางสาววนิดา ราชเจริญ
62122003354 นางสาวสุวิมล ย่ิงดํานุ2น
62122003355 นายคมกฤช กาญจนมณี
62122003356 นางสาวสมฤดี ถ่ินกาญจน
62122003357 นายประกอบ มรรคผล
62122003358 นางสาวเนตรชนก สําเนียงเหล็ก
62122003359 นางสาวแก:วกาญจน บุญช2วย
62122003360 นางสาววัชรี เอียดแก:ว
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62122003361 นางสาวพนารัตน ดีเชื้อ
62122003362 นางสาวรุ2งอรุณ ศศานนท
62122003363 นางสาวจินตรัตน รังสิมันตุชาติ
62122003364 นายศุภณัฐ โพธิสุนทร
62122003365 นางสาวศรวณีย กองสมบูรณ
62122003366 นายสมเกียรติ อโนทิพย
62122003367 นางสาวศศิฉาย ศรีเทพ
62122003368 นางสาวเสาวลักษณ สระทองจันทร
62122003369 นายจักรกฤษณ ทองรัก
62122003370 นางสาวหทัยรัตน โชติศักด์ิ
62122003371 นายนิสิต สมใจหมาย
62122003372 นางสาวอนุธิดา แก:วทอง
62122003373 นางสาวรัชดาพร ส2งแสง
62122003374 นางสาวศุภนาถ โรจนดวง
62122003375 นางสาวสุภาวดี จอมสวัสด์ิ
62122003376 นายจิรกิตต์ิ นวลพริ้ง
62122003377 นายสมศักด์ิ รักดํา
62122003378 นางสาวจริยา เมืองสง
62122003379 นายณัฐวุฒิ ดูงาม
62122003380 นางสาวภัทราพร บัวเลิศ
62122003381 นายธัญพงศ กะตากูล
62122003382 นางสาวพรทิพา เมฆาธร
62122003383 ว2าที่ร:อยตรีพงศเพชร เพชรา
62122003384 นางสาวโสภานนท เพชรานันท
62122003385 นางสาวปEยวรรณ วัยวัฒน
62122003386 นายกันตภณ สงแสง
62122003387 นางสาวสุพรรษา ภาคีรัตน
62122003388 นางสาวพรรัตน วิเศษศิริ
62122003389 นายกฤษฎา ชนะการ
62122003390 นายภูริภัทร โททอง
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62122003391 นางสาววนิดา เย็นรักษา
62122003392 นางสาวพิกุลแก:ว วันจันทร
62122003393 นางสาวภัทราพร พรพระสงค
62122003394 นางสาวพรทิพย จุลวรรณา
62122003395 นางสาวชนากานต แก:วมี
62122003396 นายวราชัย เถาประศาสน
62122003397 นางสาวอนงคนาถ อ2อนสีแก:ว
62122003398 นางสาวปราณี ร2าหมาน
62122003399 นางสาวปEยนุช ครุฑแก:ว
62122003400 นายรามณรงค ชูสุวรรณ
62122003401 นางสาววิภาวดี พรหมนิล
62122003402 นายธนกร เย่ียงกุลเชา
62122003403 นางสาวกัลยรัตน อินทรจิตต
62122003404 ว2าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา คงเคว็จ
62122003405 นางสาวจุฑามาส เอี่ยมสอาด
62122003406 นางสาวจิตตรา แดงงาม
62122003407 นายสราวุธ สุขเก้ือ
62122003408 นางสาวทัศนีย เดชนวล
62122003409 นางสาวศิรินทรชญา เรืองหิรัญ
62122003410 นางสาวกัญญา แก:วกล:า
62122003411 นางสาวมานิตา หมุนนุ:ย
62122003412 นางสาวชุติมณฑน เอียดแก:ว
62122003413 นางสาวอรวดี เหมทานนท
62122003414 นางสาวสุกัญญา อยู2เย็น
62122003415 นายปรัชญา มาราสา
62122003416 นางสาวภัทรธภรณ ดุษฎีพงศศิริ
62122003417 นางสาววาสนา ตันโสภณ
62122003418 นางสาววริสรา เขียวขํา
62122003419 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒน
62122003420 นายอัสมีน อาแว
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62122003421 นายจิระศักด์ิ วิทยากรณ
62122003422 นางสาวปทิตตา พงศนาถวัฒน
62122003423 นางสาวคณิศรตา พรหมรัตน
62122003424 นายอัซมาวีย ธัญญวงศ
62122003425 นายเอกวิช จํารัสการ
62122003426 นางสาวอิศราวดี ศรีชาย
62122003427 นายกันตกานต ทองฤทธ์ิ
62122003428 นายมาลุกี ซิมะกาเรง
62122003429 นางสาวจิราวรรณ เพชรโสม
62122003430 นายศุภนนท สุขจิต
62122003431 นายธวัชชัย ปานยืน
62122003432 นางสาวสุธิดา กีสะบุตร
62122003433 นางสาวนพวรรณ ปานสุวรรณ
62122003434 นายพัชระชัย เหล2าผง
62122003435 นายศิวดล ภู2ดอก
62122003436 นายสมศักด์ิ สุจริตธุระการ
62122003437 นางสาวนภสร รอดเข็ม
62122003438 นางสาววิจิตรา สุสิคง
62122003439 นายนิรุตต สุวรรณรินทร
62122003440 นางสาวอัจฉรา ยอดช2วย
62122003441 นายธราพงษ หมวดสุข
62122003442 นางสาวติยาพร สืบเล็ก
62122003443 นายอาคม จักรหวัด
62122003444 นางสาวมนสิชา อินทบุญ
62122003445 นายวัชรพงศ เขียวยศกิจ
62122003446 นางสาววงศนภา ประดิษฐ
62122003447 นายภาณุพงศ ธนบัตร
62122003448 นายณัฐพงศ อ2อนแก:ว
62122003449 นางสาววัจนา เมืองพรหม
62122003450 นายนิรพงษ บุญเรือง
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62122003451 นายสุกฤษ กลางณรงค
62122003452 นายนิรพันธ นาวารัตน
62122003453 นางสาววรางคณา คมสรรพ
62122003454 นายอุดมศักด์ิ ทะวาย
62122003455 นางสาวลักษณา เลิศลับ
62122003456 นายฤทธิเกียรต์ิ ยกบุตร
62122003457 นางสาวปEยพร นาวาทอง
62122003458 นางสาวมัสนิดา เจKะ
62122003459 นางสาวจูนจุรีย เรืองธัมรงค
62122003460 นางสาวบุณยานุช สัมพันธมาศ
62122003461 นางสาวจุฑารัตน ขนานใต:
62122003462 นางสาวศตายุ ธีรธํารงพิพัฒน
62122003463 นางสาวฐิติรัตน กลับอินทร
62122003464 นางสาวปEยณัท อินทวงศ
62122003465 นายทิวากร บัวทอง
62122003466 นางสาวกรรณิกา ผิวมณี
62122003467 นายกิตติภูมิ จันทโชติ
62122003468 นายธีรพงษ ดํารัตน
62122003469 นายกฤษณะ คงชู
62122003470 นางสาววนิดา อินทรเพ็ง
62122003471 นายถนอมศักด์ิ ดือรามอ
62122003472 นายสิทธิโชค ศิริกุล
62122003473 นางสาวสาลินี มูซอ
62122003474 นายชาญณรงค ส2งแสง
62122003475 นางสาวเมธินี ทองแก:ว
62122003476 นางสาวเพ็ญนภา วรรณแพทย
62122003477 นางสาวกนกวรรณ สุขทอง
62122003478 นายสายัณห ทองเกิด
62122003479 นางสาวบุญญรัตน เสาวลักษณาการ
62122003480 นางสาวศิริเพ็ญ คมฤทธ์ิ
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62122003481 นางสาวจุฑารัตน จันทรเสาร
62122003482 นางสาวผกาวัลย จันทรแจ:ง
62122003483 นางสาวจารุวรรณ อักษร
62122003484 นางสาวคนึงนิจ ส2งแสง
62122003485 นางสาวแวฟาตีเมาะห แวโมง
62122003486 นางสาวนัสรีน ยะเอKะ
62122003487 นายศรชัย สอดสุข
62122003488 นางอุไรวรรณ แก:วเศษ
62122003489 นางสาวเอเชีย คงชาติ
62122003490 นายซลีมิน ซา
62122003491 นางสาวรัตติยา อาดผล
62122003492 นายพิรุณ สุขุมรัตน
62122003493 นางสาวปาริฉัตร ยอดประเสริฐ
62122003494 นายกฤตพงศ สุขสวัสด์ิ
62122003495 นายศราวุธ ดวงแก:ว
62122003496 นางสาวสุวรรณี นิระบาล
62122003497 นายพิริยะ ณ ระนอง
62122003498 นางวรรณฤดี บุญเกิด
62122003499 นางสาวฐิติมา จูมพล
62122003500 นายอานนท สกูลดี
62122003501 นางสาววรรณภา เพ็ชรราม
62122003502 นางสาววนัชษนันท ลีลวรพงศ
62122003503 นางสาวน้ําเพชร รามแก:ว
62122003504 นางสาวพาตีเมาะ ซีนา
62122003505 นางสาวปทิตตา จิตรเจตน
62122003506 นางสาววนิษา พรมสาร
62122003507 นางสาวสรีวรรณ เสมอภาค
62122003508 นายกิตติพัศ ส:มอุ:ย
62122003509 นางสาวรัตนารักษ ถมแก:ว
62122003510 นางสาวอรอุมา ทองฉิม
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62122003511 นายรณกร เรืองช2วย
62122003512 นางสาวอรษา วรรณชิต
62122003513 นางสาวอรอนงค บํารุงจันทร
62122003514 นางสาวเสาวลักษณ ไอยราพัฒนา
62122003515 นางสาวศิริกัญญา ศรีวิมาน
62122003516 นางสาวสโรชา สุวรรณกิจ
62122003517 นางสาวศุภวรรณ คงทอง
62122003518 นางสาวมุกดามาศ อมรกล
62122003519 นางสาวมลีวรรณ ประดาศักด์ิ
62122003520 นางสาวณัฐรดา ชูพล
62122003521 นายดนุพล แก:วสุข
62122003522 นางสาวนิติรัตน ทุ2ยอ:น
62122003523 นางสาวสุดารัตน มีจิตร
62122003524 นางสาวหัทยา เพชรอุแท
62122003525 นางสาวนาตยา ใจอารีย
62122003526 นางสาวณัฐธิมา ชูเสือหึง
62122003527 นายพิชชากร มีบัว
62122003528 นางสาวนวรัตน เอื้อยศรี
62122003529 นางสาววรัญญภัค ฟOกแก:ว
62122003530 นายวรังสันต์ิ สุขศรี
62122003531 นางสาวณัฐกานต ตราชู
62122003532 นางปฏิญภร สุทธิภักดี
62122003533 นางสาวอธิการ หนูนุ2ม
62122003534 นายจักรี เหมทานนท
62122003535 นางสาวธนิสร เย้ือนหนูวงศ
62122003536 นางสาวมัลลิกา ไชยบุญ
62122003537 นางสาวชไมพร พาสันต
62122003538 นายสุนทร แสงเขียว
62122003539 นางสาวทัจฐนีย เกิดสุข
62122003540 นางสาวพลอยนภัส โคแหละ
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62122003541 นางยูไลลา ห:องสุวรรณ
62122003542 นางสาวศิรินทรทิพย ทิพยเทพ
62122003543 นางวราภรณ แก:วสว2าง
62122003544 นางสาวมารียะห ตาเละ
62122003545 นางสาวกนกวรรณ นิลสังข
62122003546 นางสาวอัจฉรา หนูชู
62122003547 นางสาวสินจัย ทองจีน
62122003548 นางสาวบุษกร พินสุวรรณ
62122003549 นางสาวหวานฤดี สุดทุ2ม
62122003550 นายสมพล นบนอบ
62122003551 นางสาวชมพูเนกข ไม:เกตุ
62122003552 นายอภิสิทธ์ิ อังกุรรัตน
62122003553 นายปEยะวัฒน เมฆเมือง
62122003554 นายวีรศักด์ิ เทพนอก
62122003555 นางสาวสิรินาถ ภูนุชอภัย
62122003556 นางสาวกนกวรรณ อินทรัศมี
62122003557 นายการุณย บุตรจันทร
62122003558 นางสาวฐาปนี ณ ตะก่ัวทุ2ง
62122003559 นางสาวอมรรัตน โกมล
62122003560 นางสาวภัทรพร บํารุงสุข
62122003561 นางสาวชนิสรา ทองสุข
62122003562 นางสาวกนกนิภา เพ็ชรศรีช2วง
62122003563 นายณัฐนนท สุพรรณดิษฐ
62122003564 นายกฤตเมธ สร:อยรักษา
62122003565 นางสาวศุภลักษ ทองนอก
62122003566 นางสาวก่ิงแก:ว สุวรรณโณ
62122003567 นางสาวกิตติมา มนตพิพัฒน
62122003568 นายชัยณรงค ไพเราะ
62122003569 นางสาวจินตนา ช2วยแก:ว
62122003570 นางสาวภารวี ทองอร2าม
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62122003571 นายบูนียา คาเดร
62122003572 นางสาวจันทรนภา ชนะศึก
62122003573 นายกิตติทัต ชื่นแดง
62122003574 นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน
62122003575 นางสาวอัสมะห มะแตฮะ
62122003576 นายศรัณย รุจิธนพร
62122003577 นายภูดิศ ศิริรักษ
62122003578 นางสาวณิชาภา นาคเพ2งพิศ
62122003579 นางสาวชลธิดา กุญชรินทร
62122003580 นางสาวสมฤดี ลุกโอ:น
62122003581 นางสาวปวีณธิดา นามจันทร
62122003582 นางสาวศิลปWศรุต อนุรัตน
62122003583 นางสาวอภิชยา อัตตะกุล
62122003584 นางสาวสิริขวัญ ศรีขวัญ
62122003585 นางสาวนงศนภัทรษณ สายอVอง
62122003586 นางสาวสุธารัตน เกตุพล
62122003587 นายกฤติเดช จันพยูร
62122003588 นางสาวอทิตยา รัตนมุสิก
62122003589 นายภรัณยู ชูศรี
62122003590 นางสาวมาริษา มหานิล
62122003591 นางสาวจริยาภรณ ดิษฐวิบูลย
62122003592 นายรัตนพงค หอแปTน
62122003593 นางสาวนภาพร ยาตา
62122003594 นางสาววรรณธิดา วัลยดาว
62122003595 นางสาวนิภาพร เกตุบุตร
62122003596 นางสาวจันทรจิรา นิตยปราณ
62122003597 นายก:องเกียรติ แก:วศรีจันทร
62122003598 นายธีระวัทย ฤทธิเกษร
62122003599 นางสาวซารีฮะห สิเดะ
62122003600 นางสาวธัญญวดี หาญสุวรรณ
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62122003601 นางสาวพัชรี สีแก:ว
62122003602 นางสาวรุจิดา รอดสั้น
62122003603 นางสาวภาพิมล ทิมประเสริฐ
62122003604 นางสาวหยาดฝน รัตนกุล
62122003605 นายปOญญา ไหมนวล
62122003606 นายวิรุฬห รุ2งเพ็ชร
62122003607 นายอดิเรก สาลีโท
62122003608 นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน
62122003609 นางวราพร ปาลวงค
62122003610 นายรัตนะ แตงทองแท:
62122003611 นางสาวณัฐมล โกศัยกานนท
62122003612 นายชยพัทธ สวัสดี
62122003613 นายณัฐชัย สุขประวิทย
62122003614 นายอนิรุทธ์ิ เรือทอง
62122003615 นางสาวปณิธิ ศิริวรรณ
62122003616 นายวัชพล เกตุเกลี้ยง
62122003617 นางสาวอุทุมพร เพชรรัตน
62122003618 นางสาววิลาวัลย ย่ิงยง
62122003619 นางสาวกัญจนพร พลรบ
62122003620 นายรูสลัน เด็งสนิ
62122003621 นางสาวพาพร สุวรรณอนุรังสี
62122003622 นายศุภณัฐ สารภี
62122003623 นางสาวนิสาลักษณ ลักษณะวิลาศ
62122003624 นายธนภัทร แปTนด:วง
62122003625 นายวัชระ รัตนมุณี
62122003626 นางสาวกาญจนาวดี ภักดีเรือง
62122003627 นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน
62122003628 นางสาวกาญจนา สุพรรณา
62122003629 นางสาวธัญลักษณ รัตนพงค
62122003630 นางสาวมณีรัตน แรกคํานวน
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62122003631 นายพิชญาณ ศุขกสิกร
62122003632 นางสาวนภสร ราชธานี
62122003633 นางนุชสรา คชสิงห
62122003634 นายวีระศักด์ิ สําลี
62122003635 นางสาวกัณฐิกา กลมละคร
62122003636 นายดรุตร รักษศรีทอง
62122003637 นางสาวพิชญาภา ธนากรเลิศ
62122003638 นายสุเทพ อนุภักด์ิ
62122003639 นางสาวขนิษฐา ทองพรหม
62122003640 นางสาวอนุสรา หนูชนะ
62122003641 นางสาวรพีพร ฉายวิเชียร
62122003642 นางสาวพัชรี อินทรนิมิตร
62122003643 นางสาววสิษฐา ครุฑธามาศ
62122003644 นางสาวกาญจนา มณีโชติ
62122003645 นางสาวเพ็ญศรี สิทธิสาร
62122003646 นางสาวอังคนา พลวัฒน
62122003647 นางสาววิววลี รักผล
62122003648 นายธรรมวิชิต ลิ่มปEสุทธ์ิ
62122003649 นางสาวชุติมา คงเดิม
62122003650 นายภานุวัตร บรรลือพืช
62122003651 นางสาวขวัญเรือน อินทโร
62122003652 นายธีระวัฒน ไชยภูมิ
62122003653 นางสาวจันทกานต หอมหวล
62122003654 นางสาวศิริพร เฉลิมบุญ
62122003655 นางสาวนภัสสร สิงหาด
62122003656 นางสาวอรชร ขาวปาน
62122003657 นายอัฏฐพงศ สุดคง
62122003658 นางสาวเนตรนภา ชัยขัน
62122003659 นางสาวมะลิวรรณ โมสิทธ์ิ
62122003660 นางสาวเบญจวรรณ คงรักที่
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62122003661 นางสาวนัยนา ทองปOสโน
62122003662 นายนันททัพพ เขียนทองธกุล
62122003663 นายพงษนรินทร เพียรดี
62122003664 นายณรงคกร รัตนนราทร
62122003665 นางสาวกนกวรรณ ลายทิพย
62122003666 นางสาวนลินี ยุโสต
62122003667 นายมนตรี ล:วนเส:ง
62122003668 นายศักตชัย คงแก:ว
62122003669 นายปริวัตร ทับเที่ยง
62122003670 นางสาวคัทลียา เย็นใจ
62122003671 นางสาวสุธิตา กําลังกล:า
62122003672 นายเกียรติศักด์ิ เขียดน:อย
62122003673 นางสาวอรณี บูหมัด
62122003674 นางสาวราตรี ปาญรัตน
62122003675 นางสาวเบญญาภา เพ็ชรไทย
62122003676 นางสาววีณา มากแตง
62122003677 นางสาวปวีณา ชูจิต
62122003678 นางสาววรรณวลี เชื้อนุช
62122003679 นางสาววิภาณี พูนดี
62122003680 นางสาวศิวาพร คงเดิม
62122003681 นางสาวประภัสรา บุญศิริ
62122003682 นายภูวรักษ เหมกัง
62122003683 นางสาวกนิษฐา ปานศรี
62122003684 นางสาวโศรยา เงินไกร
62122003685 นางสาวเจลกา คงมีทรัพย
62122003686 นายสมภพ เหมทานนท
62122003687 ว2าที่ ร.ต.หญิงอรจิรา วงษสินธุ
62122003688 นางสาวพิชญสินี เรืองรุก
62122003689 นายมลไชย นบนอบ
62122003690 นายจิตรภาณุ ทองสม
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62122003691 นางสาวศุภวรรณ คชินทร
62122003692 นางสาวปาตียะห ดือราแม
62122003693 นางจารุวรรณ นุทผล
62122003694 นางสาวทิวาพร จันทรนิ่ม
62122003695 นางสาวปOณฑิตา ลือฤทธ์ิ
62122003696 นางสาวศันสนีย สุดจิตร
62122003697 นายสุเมธ หมูกาว
62122003698 นายยุทธพิชัย หกสี่
62122003699 นายอนุพงศ หนูคง
62122003700 นางสาวจิดาภา รอดเข็ม
62122003701 นางสาววิภาพร ทองรักษ
62122003702 นายมงคล ชอบทํากิจ
62122003703 นายพิตรพิบูล คงทิพย
62122003704 นางสาวขวัญกมล ปลัดกอง
62122003705 นายณัฐวงศ ทิพยอักษร
62122003706 นายปพนพัชร อุตมวิโรจน
62122003707 นางสาวปEยะภา แก:วประสม
62122003708 นางสาวนิลุบล ไทยเก้ือ
62122003709 นายนันทวุธ เกลี้ยงแดง
62122003710 นายทรงสิทธ์ิ เกิดเนตร
62122003711 นายมานิตย กอตอ
62122003712 นางสาวอรรณิตา คุ:มบ:าน
62122003713 ว2าที่ร.ต.หญิงบุษรา ทิมหิน
62122003714 นายกฤษฎา กันตะโก
62122003715 นายประวุฒ ตัณสกุล
62122003716 นายปฏิวัติ เจริญอินทร
62122003717 นายอภิวัฒน สงดํา
62122003718 นางสาวปรมาภรณ คงศรี
62122003719 นางขวัญดาว เคลื่อนทอง
62122003720 นางสาวภัณฑิรา รักทอง
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62122003721 นายพิพัฒนพงศ คงฉิม
62122003722 นางสาวณัฐนิช เสือเดช
62122003723 นางสาววิไลลักษณ ตันโสภณ
62122003724 นายกฤตศิลปW นุ2นวงศ
62122003725 นายศิริพันธ นิหลง
62122003726 นางสาวอาภากรณ แก:วช2วง
62122003727 นางสาวนภาพร กระวีพันธ
62122003728 นางสาวสุจิตรา มนตนิมิตร
62122003729 นางสาวยุพดี ขุนศรี
62122003730 นายสุชาติ ปOตตานี
62122003731 นายยุทธนา แวอุเซ็ง
62122003732 นายพรสวรรค เสาวรัญ
62122003733 นางสาวสูวัยบะห เบ็ญนา
62122003734 นายวุฒิชัย ไกรษร
62122003735 นายธีระพล มณีฉาย
62122003736 นางสาวกวิสรา ตุนาสุข
62122003737 นายสถาพร ม2วงรัก
62122003738 นายนิติ โกยทอง
62122003739 นางสาวพณิดา ดําเกลี้ยง
62122003740 นางสาวกาญจนา พิชัยกาล
62122003741 นายกฤษณะ ลีสง2า
62122003742 นายมาหะหมัด เส็นและ
62122003743 นางสาวกมลวรรณ ลงทอง
62122003744 นางสาวอมรรัตน ฤทธ์ิพิทักษ
62122003745 นายอนาวิล ยุ:ง
62122003746 นายวีรพงศ ดวงน้ําแก:ว
62122003747 นางสาวเนตรณภิศ ทองเล็ก
62122003748 นางสาวนิศากร จันทรผ2อง
62122003749 นายศักด์ิพล หวานคง
62122003750 นางสาวธิษตยา พรหมขุนทอง
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62122003751 นายธีรพงศ หยูหนูสิงห
62122003752 นายอีลียะ ดาโอKะ
62122003753 นางสาวสุกัญญา ราชนิยม
62122003754 นางสาวณภัชชา ชนะสิทธ์ิ
62122003755 นางสาวอุไรวรรณ สิงหการ
62122003756 นางสาวอารีรัตน แซ2ซ้ิม
62122003757 นายวรุตพงศ คงแทน
62122003758 นายปEยพงษ เหล:าผอม
62122003759 นายวิทวัช ภูผา
62122003760 นางสาวเพ็ญนภา สัญจร
62122003761 นางสาวนภาศรี นิลเอก
62122003762 นางสาวทิพวรรณ แช2มชื่น
62122003763 นางสาวสุนิสา เฟMNองเดช
62122003764 นางสาววรรยา มุบินเหล็บ
62122003765 นายศรายุทธ เรืองเกต
62122003766 นายณัฐพล ชาสาธิโพธ์ิ
62122003767 นางสาวมลทิตา วันศุกร
62122003768 นายธนากร ลู2บุญเกรียงไกร
62122003769 นางสาวจรดจันทร ชํานาญกิจ
62122003770 นางอาสุดา เจKะเตKะ
62122003771 นายธีระวัฒน แพกุล
62122003772 นางสาวปวันรัตน ทองนอก
62122003773 นางสาวอรวรรณ ชัยภักดี
62122003774 นางสาวกัลยกร วรรณโร
62122003775 นายธีรเดช เพ็ชรพันธ
62122003776 ว2าที่ ร.ต.วีระยุทธ เพ็งพงศ
62122003777 นายกิตติธัช เมืองแดง
62122003778 นางสาวนงนภัส เพิงรัตน
62122003779 นางสาวสุชาดา พรหมสาตร
62122003780 นางสาวลลิตา ศิริพานิชย
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62122003781 นายดนุพล อนุรักษ
62122003782 นางสาวรัชนี ปานบุตร
62122003783 นายวิทธวัธ ไชยบุญ
62122003784 นายกรมศิลปW ทิพยธารัตน
62122003785 นายเกริกกฤษฎา แก:วประภาค
62122003786 นายธนาวุฒิ จันทระ
62122003787 นางสาวจารุวรรณ ศรีผักผ2อง
62122003788 นางสาวปEยดา ชูเกลี้ยง
62122003789 นายทินกร ทองโคตร
62122003790 นายภานุ หนองจิก
62122003791 นางสาวน้ําค:าง มากสมบุญ
62122003792 นายอารักษ เลิศเกียรติรัชตะ
62122003793 นางสาวอรอนงค เพ็ญจํารัส
62122003794 นางสาวสุพัตรา อักษรสม
62122003795 นางสาวสุมาลี ภูวิจิตร
62122003796 นางสาวพรวิลัย เหลือแหล2
62122003797 นายปฏิภณ อรัญไสว
62122003798 นางสาวศศิวิมล ขจรแสงเจริญ
62122003799 นางสาวนัจรินทร พิกุล
62122003800 นางสาวอังคณาวดี หวัดวาปS
62122003801 นางสาวกตวรรณ พันรังษี
62122003802 นางสาวซัลวาณี แวโดยี
62122003803 นางสาวมือรณี ยือเลาะ
62122003804 นางสาวรูซีลา จิบาลอ
62122003805 นางสาววริษฐา จิตรภิรมย
62122003806 นางสาววัชราภรณ จันทรรอด
62122003807 นางสาวจันทิมา ดําเรือง
62122003808 นางสาวสุวดี อักษรรัตน
62122003809 นายณัฐชนน นพรัตน
62122003810 นางสาวณิชกุล เรืองศรี
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62122003811 นางสาวธัญญารัตน มาเอียด
62122003812 นางสาวกมลรัตน แดงตะโก
62122003813 นางสาวชุติมา พินสุวรรณ
62122003814 นางสาวซันนี บาสอลอ
62122003815 นางสาวนันทนภัส ทองสกุล
62122003816 นางสาวอรพรรณ ชูศรี
62122003817 นางสาวอารดา จันทสิงห
62122003818 นายวิภวัส ยอดรักษ
62122003819 นางสาวจิรัญญา วรินทรเวช
62122003820 นางสาวนัฎฐิฌา บุญรัตน
62122003821 นายอาณัติ ชาญพานิชย
62122003822 นางสาวรุจิรา อินธานี
62122003823 นางสาวสุกัลยา ภักดี
62122003824 นายสรยุทธ จันทิปะ
62122003825 นางสาวศิริวรรณ ถ่ินพันธ
62122003826 นางสาววัญญานี เพชรเพ็ง
62122003827 นางสาวอาทิตยา จันทระ
62122003828 นางสาวจารุวรรณ กิจผดุง
62122003829 นายศักด์ิรพี หวานจินดา
62122003830 นางสาวกานดา ทวีสุข
62122003831 นายเอกลักษณ ดําละเอียด
62122003832 นายสุไลมาน เจะเตKะ
62122003833 นางสาวสุทิสา คงเรือง
62122003834 นางสาวซาฮีดา เจKะเงาะ
62122003835 นางสาววันดี สังธรรมรอด
62122003836 นางสาวนลินี ทาจันทึก
62122003837 นายอภิสิทธ์ิ ใสฉิม
62122003838 นายปEยวัฒน ภุมรินทร
62122003839 นายสุรณัฏฐ แซ2ลิ่ม
62122003840 นายบุญทิพย เพ็ชรกาศ
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62122003841 นางสาวจีรวรรณ พิชัยรักษ
62122003842 นางสาวกนกอร ยงกําลัง
62122003843 นางสาววริศรา จันทรส2องแสง
62122003844 นางสาวนันทนา คุ:มนุ:ย
62122003845 นางสาวณัฐกฤตา หงษกูล
62122003846 นางสาวศิริวรรณ บุญรอด
62122003847 นางสาวณัฐดาวรรณ จันทร
62122003848 นายจารุวัช ทองอร2าม
62122003849 นายสุเมธ ถนนทอง
62122003850 นางสาวปาระวี คณะโส
62122003851 นางสาวสุชาฎา ชนะกุล
62122003852 นายจรงคศักด์ิ ชูสุข
62122003853 นางสาววรรณธนา จันทรเพ็ง
62122003854 นางสาววริยา สุขประดิษฐ
62122003855 นางสุดารัตน นิ่มนวล
62122003856 นายอนุชา ธรรมปรีชา
62122003857 นายอภิชาติ การันสันติ
62122003858 นายสิทธิชัย บุญมัย
62122003859 นางสาวณัฐธิดา ยมราช
62122003860 นางสาวกรกมล สุกใส
62122003861 นางสาววริศรา แก:วโสภาค
62122003862 นางสาวกนกวรรณ สิงสม
62122003863 นายประพัฒนพงษ ทองพรม
62122003864 นางสาวอภิชยา ช2วยฤกษ
62122003865 นางสาวกรรณิการ ดําดุก
62122003866 นายอวิรุทธ จูงศิริ
62122003867 นางสาวมาลิสา ว2องย2อง
62122003868 นางสาวปOญญาพร ฤทธิพันธ
62122003869 นายธาราภัทร อิ่มเพ็ง
62122003870 นางสาวอินทิรา วารี

หน:า 129 จาก 131            



เลขประจําตัวสอบ                                 ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

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

62122003871 นายสุธานนท กรแก:ว
62122003872 นางสาวชุติมา ระย:า
62122003873 นางสาวสุวัจนี อนันต
62122003874 นางสาวพวงพิศ โอทอง
62122003875 นางสาววิยะดา เผือกพันธุ
62122003876 นางสาวขวัญฤดี ไชยสงค
62122003877 นางสาวศิริญญา สายสงวน
62122003878 นายณัฐพัชญ บางเจริญพรพงค
62122003879 นางสาวฐิติมา จงรักษ
62122003880 นางสาววรรณิภา เทฤทธ์ิ
62122003881 นางสาวสุภาภรณ ธรรมวุฒิ
62122003882 นางสาวเจนตณา ชูมณี
62122003883 นางสาวสุพรรณิการ เก้ือสกุล
62122003884 นางสาวสุนิสา ตาแก:ว
62122003885 นางสาวชญานิศ จันทรแก:ว
62122003886 นายสมนึก อินทรชิต
62122003887 นางสาวอภิชญา อภิรติกร
62122003888 นางสาวอัสมา ประเสริฐดํา
62122003889 นายสิริชัย ทองหอม
62122003890 นายธรรมราช มิตรกูล
62122003891 นางสาวหทัยชนก ศรีลา
62122003892 นายอานนท ยะวิเชียร
62122003893 นางสาวสุภาภร นวนทอง
62122003894 นายเก2งกาจ จุนเด็น
62122003895 นางสาวปEยวรรณ เนาววิลาศ
62122003896 นางสาวจักรตรี นาคบํารุง
62122003897 นางสาวอาพร บุระคํา
62122003898 นายณัฐวุฒิ ชํานาญคํา
62122003899 นางสาวสิริภรณ ปENนนัย
62122003900 นายรุ2งโรจน จิณวงศ
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62122003901 นางสาวแสงระวี เสริมวาที
62122003902 นางสาวอินทิรา นาคขวัญ
62122003903 นางสาวสมฤดี ชอบทํากิจ
62122003904 นางสาวมัณลิกา เกิดบัวทอง
62122003905 นางสาวพรบุญคริษฐา โสธร
62122003906 นางสาวพรพิมล ไกรลาศ
62122003907 นางสาวกษมา เขาผึ้ง
62122003908 นางสาวดวงใจ เจKะหลง
62122003909 นายธวัชชัย ทองพิทักษ
62122003910 นางสาววณิชยา เอียดทอง
62122003911 นายธีรพงษ คงน:อย
62122003912 นางสาวพวงเพชร มณีรัตน
62122003913 นายปEยวัฒน สุขวัฒน
62122003914 นายวโรตนม สุดจันทรจรัส
62122003915 นางสาวรุสณี สร:างสม
62122003916 นางสาวสุชาดา เหมือนชู
62122003917 นางสาวอุไรพร ดาวัลย
62122003918 นายอนุกุล บุญช2วย
62122003919 นางสาวพลอย เฉลิมวงศ
62122003920 นางสาวหฤทัย สุวรรณรัตน
62122003921 นางสาวจันทิมา จุลเขต
62122003922 นายสกล สินธู
62122003923 นางสาวอมรรัตน สุขครุฑ
62122003924 นางสาวรวิสรา ยีอุมา
62122003925 นางสาววิจิตรา สันติกุล
62122003926 นางสาวสรัญญา ชุมชนะ

จํานวน 3,926 ราย
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