
เลขประจําตัวสอบ
62052000001 นายคฑาวุธ ไพรวนาวัลย�
62052000002 นายรณรงค� ชัยศิลา
62052000003 นางสาวนัชชา ชูวิเชียร
62052000004 นางสาวปาริชาต แย"มอรุณ
62052000005 นางสาวจิรวรรณ ใสสุกสี
62052000006 นายนภดล เหว+าด"วง
62052000007 นายศุภกร พรหมประเสริฐ
62052000008 นายชัยรัตน� เต็มศิริ
62052000009 นางสาวนุศรา คลังสุวรรณ�
62052000010 นายปกรณ�เกียรติ ยินเยาว�
62052000011 นางสาวกัญญ�วรา อรุณจักร
62052000012 นางสาวรัตติยากร วิลัย
62052000013 นายพงศธร คําเจริญ
62052000014 นายวิชาญ นาคอาจหาญ
62052000015 นางสาวกฤติยา ยินดีงาม
62052000016 นายสุรชัย แก"วคง
62052000017 นางสาวพรสวรรค� หาสุข
62052000018 นายหริภาคย� จันทร�เสม
62052000019 นางพิมพาพรรณ จันทร�สีสอาด
62052000020 นางสาวสุภัชญา ทรัพย�เจริญ
62052000021 นางสาวศิริขวัญ วงศ�กําป78น
62052000022 นางสาวนีรชา กิจธารา
62052000023 นายรุ+งโรจน� คลื่นบรรเลง
62052000024 นายเจตณัฐ ชลนาคเกษม
62052000025 นายนิรันดร� มะลิลา
62052000026 นางสาววรรณพร เจียสุวรรณ
62052000027 นายนราธิป บุญลือ
62052000028 นายฉัตรชัย พันธุ�สุวรรณ
62052000029 นางสาวนิจฉรา สอนสุภาพ
62052000030 นางสาวกนกวรรณ บุญเก้ือ

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

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
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62052000031 นายสิทธิพันธ� ผลเจริญ
62052000032 นายทักษ�ดนัย ศรีวรกุลวงศ�
62052000033 นายเวชชัยยันต� นพสันเทียะ
62052000034 นางสาวสุนันทินีย� ศรีบัว
62052000035 นางสาวจุฑามาศ วอนฤทธ์ิ
62052000036 นางสาวพัณณิตา สิงห�สุข
62052000037 นางสาวจิรวรรธ บุญมี
62052000038 นายณัฐพงศ� ทองเต่ียง
62052000039 นายธีระภัทร มณีพรม
62052000040 นายสุวิทย� สุริโย
62052000041 นางสาวรําไพ สิงห�ครุธ
62052000042 นายศราวุธ วรรณบุตร
62052000043 นายนนท�ธวัช บุญพบ
62052000044 นายณัฐธัญ ลิ้มสมัย
62052000045 นางสาวเจนจิรา เจนขนบ
62052000046 นายพัฒนะ เสริมทรง
62052000047 นางสาวกฤษณา แก"วฟู
62052000048 นางสาวพิมพกานต� กวางร"อง
62052000049 นางสาวกัญญาณัฐ คําสุม
62052000050 นายสันติชัย บับพาน
62052000051 นางสาวเบญจวรรณ วังเวณ
62052000052 นายบุญเลิศ ปฐมกัปล�
62052000053 นางสาวกมลรัตน� นาคดุค
62052000054 นางสาวศยามล แสนโซ"ง
62052000055 นายอรรถพล พ่ึงศรี
62052000056 นางสาวยุพลักษณ� พิบูรณ�
62052000057 นางสาวสมฤทัย นาคพรม
62052000058 นางสาวศรัทธาวัลย� ชิตชลธาร
62052000059 นายอิทธิชัย หงษ�หนึ่ง
62052000060 นางสาวปHยะนาถ วรรณภพ
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62052000061 นางสาวอมรรัตน� พรหมชนะ
62052000062 นางสาวสังวาลย� ยุติพงษ�
62052000063 นายชุติพล บุญชู
62052000064 นางสาวจิตรานุช จันสา
62052000065 นางสาวรุจิรา เชี่ยวอากาศยาน
62052000066 นายปรัตถกร สีเปIง
62052000067 นางสาวจิรนันท� เศวตศิลปJ
62052000068 นายรังสรรค� อินตKะใจ
62052000069 นายธีรุตม� สุปฏิ
62052000070 นายนวพล มาลา
62052000071 นางสาวศันสินีย� อุดมรัตน�
62052000072 นายสิทธิชัย จายปMาตาล
62052000073 นายอภิสิทธ์ิ รังสิยารมณ�
62052000074 นางสาวอนงค� โมลานิล
62052000075 นายปริญญา บุญสงกา
62052000076 นายธนวัฒน� แดนนาวาสน�
62052000077 นางสาวนันท�นภัส วาทกุลชร
62052000078 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีธาราม
62052000079 นางสาวสุนิสา ตรีป7ญญา
62052000080 นางสาวพรชนก พัฒนา
62052000081 นางสาวสุพิชชา เมืองช"าง
62052000082 นายศิริชัย นิ่มนวล
62052000083 นางสาวนพมาศ คําโท
62052000084 นายตุลาการ โวหาร
62052000085 นางสาวรัตนาวลี วารีศรี
62052000086 นายธนากร อินทรชาติ
62052000087 นางสาวมณฑิรา สวยดี
62052000088 นายวุฒิชัย ปาระมัติ
62052000089 นายปHยะพงษ� ชมพู
62052000090 นายธนาวุฒิ การเพียร
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62052000091 นายนวพล มีมุข
62052000092 นางสาวชลทิชา ดาวเรือง
62052000093 นางสาวนิศารัตน� ทับทิมศรี
62052000094 นายธวัชชัย ไชยเจริญ
62052000095 นางสาววาสนา วงคําโสม
62052000096 นางพนิดา นักการรอง
62052000097 นางสาววราพร สุทธิวารี
62052000098 นายวันเฉลิม พูลแสง
62052000099 นางสาวอภิญญา นันภิวงค�
62052000100 นางสาวอัญชลี ทิพสิงห�
62052000101 นางสาวชยพัทธ� ดีกระจ+าง
62052000102 นางสาวน้ําเพชร โสพิน
62052000103 นางสาวชลธิชา รัตนัง
62052000104 นายเดโช เย็นสัย
62052000105 นายนัฐวุฒิ ผูกไมตรี
62052000106 นางสาวโสภาพร หม่ืนยอง
62052000107 นายณัฐพล บุญม่ังมี
62052000108 นายวิบูลย� ภูระก"านตง
62052000109 นางสาวสุพรรษา พันลําภักด์ิ
62052000110 นางสาวเนตรชนก สาลีโพชน�
62052000111 นางสาวสุภัสสร มาสุคะ
62052000112 นายนภาพงศ� แสงจันทร�
62052000113 นายพิชิตพล หงษ�แก"ว
62052000114 นางสาวปริชมน ม+วงทอง
62052000115 นายกิตติพศ พิมพ�สวัสด์ิ
62052000116 นายศิรโรจน� อุตรสุข
62052000117 นางสาวดาวเด+น ถนอมคุณ
62052000118 นายนับสิทธ์ิ ศักด์ิศิริ
62052000119 นายนคเรศ จินดามรกต
62052000120 นายอนัส อีดสัน
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62052000121 นายภาณุเดช พิลา
62052000122 นางสาวนฤมล ชูดํา
62052000123 นายมณเฑียร ศรีทองคํา
62052000124 นางสาวพุทธรัตน� อยู+สอน
62052000125 นางสาวน้ําฝน บุญประจักษ�
62052000126 นายธีรภัทร แสนสิน
62052000127 นายปกรณ� ศิวายพราหมณ�
62052000128 นางสาวมิตต�อารีย� เจริญย่ิง
62052000129 นางนุชจิรา พูนประสิทธ์ิ
62052000130 นายธนบูรณ� ปHดจะยัง
62052000131 นางสาวนันธิดา ศักด์ิส+ง
62052000132 นายนพรัตน� ชีพนุรัตน�
62052000133 นางสาววารินี ผัดอิน
62052000134 นายอภิสิทธ์ิ สุขสิงห�
62052000135 นายสันติ กันทะวัง
62052000136 นายณัฐพล เพ็ชรนิล
62052000137 นายอัสนี เผือกพิพัฒน�
62052000138 ว+าที่ ร.ต.ป7ญญากร นาชิน
62052000139 นางพรพรรณ อ"องาม
62052000140 นายชมสกล จันทร�พิทักษ�
62052000141 นางสาวปรียาดา ศรีนวล
62052000142 นางสาวธีรภัทร เพ่ิมพูล
62052000143 นางสาวกรรณิการ� ขัดเขียว
62052000144 นายสันติสุข แก+นภักดี
62052000145 นางสาวชลธิชา ลาโพธ์ิ
62052000146 นางสาวยุพาดา แซ+ฉ่ัว
62052000147 นางสาวจารุวรรณ สะอาด
62052000148 นายนิพิฐพนธ� เกิดน้ําใส
62052000149 นางสาววิไลวรรณ� อนันท�
62052000150 นางสาวอมรรัตน� ชะบํารุง
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62052000151 นายอาทิตย� ย่ีสุ+นศรี
62052000152 นายปุณพจน� ทรัพย�สมบูรณ�
62052000153 นางสาวพัทธนันท� สีนวล
62052000154 นางสาวสิรินดา สมานวงศ�
62052000155 นายดนัยณัฐ จันทร�อิ่ม
62052000156 นางสาวชุลีพร จัดเขตรกรณ�
62052000157 นางสาวทิภาภรณ� จัดเขตรกรรม
62052000158 นางสาวสุนันทา ประจานุกุล
62052000159 นายสิทธิศักด์ิ บุญตน
62052000160 นายกิตติศักด์ิ จักรดี
62052000161 นางสาวจีรนุช อินมา
62052000162 นายไพรวัลย� ปานลอด
62052000163 นางสาวจิราวรรณ แกว+นธัญกิจ
62052000164 นางสาวปานรดา บุญประจักษ�
62052000165 นางสาวสุรีพร กาวรรณ
62052000166 นางสาวกาญจนาพร เพียพยัคฆ�
62052000167 นายอนุชา ยอดเกลี้ยง
62052000168 นายเมธี ชุ+มหิง
62052000169 นางสาวพัชรินทร� ศิริผล
62052000170 นางสาวดาริกา เจKะหมัด
62052000171 นายทานุทัต สุขศรีนวล
62052000172 นางสาววิลัยวรรณ ทันใจ
62052000173 นายธเนศวร ตะเภาลอย
62052000174 นางสาวณมน แก"วผาทรัพย�
62052000175 นางสาวรัตนวดี นิทัศน�วรากุล
62052000176 นายธีรวัจน� หาญณรงค�
62052000177 นางสาวชลธิชา ประสงค�สุข
62052000178 นายนพรัตน� นวลผ+อง
62052000179 นายพุทธมาศ พงษ�ชัย
62052000180 นางสาวปาริชาติ ขันแข+ง
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62052000181 นายลภน พูลพิพัฒน�
62052000182 นางสาวจีรวรรณ บุญย้ิม
62052000183 นางปราณี คําทา
62052000184 นายทิวากาล วงค�ชัย
62052000185 นางสาวภาวินี สุทินรุ+งสิริ
62052000186 นางสาวเจนจิรา บุตรดาสิม
62052000187 นางสาวม่ันคง ลําเทียน
62052000188 ว+าที่ ร.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ ทองช+วง
62052000189 นายพงศธร แสงสนั่น
62052000190 นางสาวนุชนาถ ชมภู+
62052000191 นางสาวสุกัญญา หาสุนทรีย�
62052000192 นางสาวพรนภา ดวงตา
62052000193 นางสาววณิชชา ปริยาณัฐกุล
62052000194 นางสาวเกศินี ธนบัตร
62052000195 นางสาวสุภัสสรา ฤทธ์ิเลิศ
62052000196 นายพุฒิพงศ� ทองบุญนุ+ม
62052000197 นางสาวณัฐกานต� บัวเมือง
62052000198 นางสาวศศิธร ปอเย็น
62052000199 นายวรวิช เงินกลม
62052000200 นายผดุงศักด์ิ บุญงาม
62052000201 นายอุทัย กําจัด
62052000202 นางสาวเสาวลักษณ� เอี่ยมสะอาด
62052000203 นายสุธากร รุ+งนฤทัย
62052000204 นางสาวนวลนภา สิงห�หา
62052000205 นางสาวเจนจิรา โสพิมพ�
62052000206 นางสาวพรพิมล สุกใส
62052000207 นางสาวสุรีภรณ� เย็นสม
62052000208 นางสาวสุภาพร การก่ิงไพร
62052000209 นางสาวสุพพัตรา พุ+มปาด
62052000210 นายธนกฤต ป7ญญาเถิง
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เลขประจําตัวสอบ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000211 นางสุณานี อินทปH8น
62052000212 นางสาวธมลวรรณ ยมจินดา
62052000213 นางสาวเบญจวรรณ พันธารักษ�
62052000214 นางสาวศิริพร มากเหลือ
62052000215 นายภานุมาศ ดอนดีไพร
62052000216 นางสาวดุจดาว แสงศรี
62052000217 นายวันเฉลิม บุญชู
62052000218 นายจิรัตน� บุตรแก"ว
62052000219 นางสาวสาวิณี สุดตาสุข
62052000220 นางสาวชนิดา เกิดโต
62052000221 นางสาวพุทธธิดา คําชมภู
62052000222 นางสาวปHยพร ตรัยเปQ8ยมวรกุล
62052000223 นางสาววรรณทญา หงส�ทอง
62052000224 นายภานุทัต เปลี่ยนเอก
62052000225 นางสาวสุรนันท� หงษ�โต
62052000226 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ดง
62052000227 นางสาวนิจจารีย� จันทร�อ+อน
62052000228 นายอนุชา เชื้อดี
62052000229 นายสรรค�ศักด์ิ แสงสี
62052000230 นายวิชัยรัตน� เกิดมาก
62052000231 นายณรงค�ฤทธ์ิ อารีย�วงษ�
62052000232 นางสาวนฤมล จันทร�สว+าง
62052000233 นายสายวสันต� บุญส+ง
62052000234 นางสาวกัลยาณี ชีพนุรัตน�
62052000235 นายพิทยา พิละกันทา
62052000236 นายอนุรักษ� ชุวานนท�
62052000237 นายทนงศักด์ิ หนักปRอ
62052000238 นายสรพงษ� จันทสิทธ์ิ
62052000239 พลทหารณัฐภพ คําเงิน
62052000240 นางสาวอัจจิมา อ่ําสงวน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000241 นางสาวช+อผกา พิมพ�สิงห�
62052000242 นางสาวเกตุติยา แซ+โง"ว
62052000243 นางสาววรีย�รัตน� คําสอน
62052000244 นายฐิติกฤช แคว"งไชย
62052000245 นางสาวลัดดาวัลย� ประสงค�กิจ
62052000246 นางสาวทัศวัลย� เขจร
62052000247 นางสาวสุนิสา ขําเมือง
62052000248 นางสาวสิรามล แก"วมาลา
62052000249 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ทอง
62052000250 นางสาวชุติมา จันทราช
62052000251 นางสาวศศิพิมพ� เศษสูงเนิน
62052000252 นางสาวกัญญาพัชร อวนมิน
62052000253 นางสาวชลธิชา นาทอง
62052000254 นายวรุตม� แซ+เล"า
62052000255 นางสาวสุพิชชา จอมคําสิงห�
62052000256 นางสาวณัฐธิดา มาตราเงิน
62052000257 นางสาวเพชรลัดดา จิตติวุฒิการ
62052000258 นายนัฐพล ม+วงจันทร�
62052000259 นายฉัตรมงคล บุศยวงษ�
62052000260 นายวิโรจน� หมู+ผึ้ง
62052000261 นายณัฐพงศ� เชวงสุข
62052000262 นางสาวณอร อิษฎากิรติ
62052000263 นายเฉลิมพล พุทธโคตร
62052000264 นายภวนนท� ศรีสังข�งาม
62052000265 นางสาววุฒิพร แจ+มแจ"ง
62052000266 นายปHยะวัชร ดีมาก
62052000267 นายเตชิต วิเศษบุรุษ
62052000268 นางสาวกัณฑ�ศิณี กิจจา
62052000269 นายอนุชิต ภู+มณี
62052000270 นายคมสัน มังกร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000271 นางสาวจุฬาลักษณ� เห็นได"ชม
62052000272 นายป7ฐวิกานต� นาเจิมทอง
62052000273 นายวิทยา ชายผา
62052000274 นางสาวชวนฝ7น ขาวสุวรรณ
62052000275 นางสาวศิรินยา จันทร�สําเร็จ
62052000276 นางสาวกิติยา วิชัยสูง
62052000277 นายทวีศักด์ิ สรรณรงค�
62052000278 นางสาววนิดา เปรมเจริญ
62052000279 นางสาวสุภาวดี ลี้ลับ
62052000280 นายพบธรรม จรุงศิลปJ
62052000281 นายนาทวิชยุตม� นิธิวราพันธุ�
62052000282 นางสาวชนัญชิดา บุญช+วยแล"ว
62052000283 นางสาวพรทิวา ตาวงศ�
62052000284 นางสาววาสิตา ไชยแล
62052000285 นางสาวปุญญิศา ฟองเพชร
62052000286 นายกฤติกร แย"มเกษร
62052000287 นายศักด์ิชัย ช+างอุดม
62052000288 นางสาวมณฑนี ปRอมประสาท
62052000289 นางสาวนันทลักษณ� เทียบภา
62052000290 นายร+าบีส ด"วงดน
62052000291 นายอภิสิทธ์ิ ง+อยจันทร�
62052000292 นายเสกสิทธ์ิ ทาพันธ�
62052000293 นายศุภมิตร รอดนา
62052000294 นางสาวเกษรา คงสอน
62052000295 นางสาวนฤภร กุลบ+าง
62052000296 นายภูริชญ� ภูธิวุฒิ
62052000297 นางสาวสุชานัน อุปแสน
62052000298 นายสมคิด พิทักษ�วศิน
62052000299 นางสาววรรณิศา สร"อยระย"า
62052000300 นายภีระพันธ� ทองประยูร
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62052000301 นายกิตติพงศ� แก"วเงิน
62052000302 นางสาวจิณณพัต พงษ�สุพรรณ�
62052000303 นางสาวณัฏฐนันท� จํานงค�ผล
62052000304 นางสาวจินนิภา เหมือนปUน
62052000305 นางสาวมัสชรินทร� มูลชมภู
62052000306 นางสาวภัทรวรรณ ปรีชา
62052000307 นายวโรทัย เวชศาสตร�
62052000308 นายณัฐพร ผดุงพักด์ิ
62052000309 นายพรพจน� แสงสี
62052000310 นางสาวกนกวรรณ สีอุคุ
62052000311 นางสาวอภิญญา เอวะเม
62052000312 นายพิเชษฐ� ยังสุข
62052000313 ว+าที่ร"อยตรีธนวัฒน� มาอุ+น
62052000314 นางสาวอารยา ชฏากรณ�
62052000315 นายพุฒิพงศ� โทนแจ"ง
62052000316 นางสาวอลิสดา พิมพ�เครือ
62052000317 นางสาวดารารัตน� สุขใส
62052000318 นางสาวพชรพร ดํารงค�เจริญ
62052000319 นางสาวลลิตา ยะอินตKะ
62052000320 นางสาวสุพิชชา คติ
62052000321 นายณัฐชนน ภูมิประเทศ
62052000322 นายศิวกร ควาภาพงษ�
62052000323 นางวลัยลักษณ� รักนิสัย
62052000324 นายอลงกรณ� ธุระทํา
62052000325 นางสาวใอรินทร� เปQVยสา
62052000326 นางสาวภคนันท� บุญปกครอง
62052000327 นายกฤษฎา เสือยาง
62052000328 นางสาวอุดมลักษณ� แสนมูลเมือง
62052000329 นายณัฐวุฒิ จุลมุสิก
62052000330 นายศิวกร ควรคิด
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000331 นางสาวโสรยา ม่ันปรี
62052000332 นางสาวบรรจง เจ"ยแก"ว
62052000333 นางสาวปวีณา ไทยเจริญ
62052000334 นางสาวอรุณี ลอยมา
62052000335 นายพีรพัฒน� วงค�หนองแล"ง
62052000336 นายนพดล ทองคําโฮ"ง
62052000337 นางสาวรมณี ไชยโคตร
62052000338 นางสาวนฤมล พงศ�รุ+งเรืองชัย
62052000339 นายกนกพล สงวนหงษ�
62052000340 นางสาวทิพย�สุคนธ� ธาตุทอง
62052000341 นางสาวนภาพร กาญจนเกตุ
62052000342 นายปรัชญา อ่ําบุญ
62052000343 นางสาวณัฐรดา มีสกุลจิต
62052000344 นางสาวเบญจมาศ บุญน"อย
62052000345 นางสาวพีรดา หิรัญวงศ�
62052000346 นายอารักษ� อุตราช
62052000347 นางสาวศศิพิมพ� ยะมา
62052000348 นางสาวปHยนันท� โสธรพิทักษ�กุล
62052000349 นางสาวอรทัย ชูช+วย
62052000350 นายธรรมปพน ผลทวี
62052000351 นายยุทธการ โสภา
62052000352 นางสาวสุภัทรสรณ� ล+องแก"ว
62052000353 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ�
62052000354 นายณัฐนนท� ท"วมเสน
62052000355 นายวีรศักด์ิ วุฒิเดช
62052000356 นางสาวพิมพ�นภา พะวันทะ
62052000357 นางสาวรุ+งนภา ร+มรื่น
62052000358 นายธวัชชัย สามชัย
62052000359 นางสาวชนม�นิภา กําลังสันต�
62052000360 นายทวีศักด์ิ อินตKะเม"า
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62052000361 นางสาวพรทิพย� ภูผาลิส"อ
62052000362 นางสาวดาริณ ฤทธ์ิคง
62052000363 นางสาวสุธิดา ชารัมย�
62052000364 นางสาวราตรี โพธ์ิทอง
62052000365 นายกฤษฎา ปามิ
62052000366 นางสาวชลธิชา บุญหยง
62052000367 นายจิรพันธ� ป7Vนบุญ
62052000368 นางสาวเสาวภา นาบุญ
62052000369 นางสาวพิกุล อุ+นหลง
62052000370 นางสาวจงพิสุทธ์ิ โกษากุล
62052000371 นายณัฐพล อ"วนอินทร�
62052000372 นางสาวจันทิรา พรมตKะ
62052000373 นายคีรินทร� สัมมา
62052000374 นายแทน กลิ่นไกล
62052000375 นางสาวศิริรัตน� อวดเหลี่ยม
62052000376 นางสาวภาวิณี มงคลพันธ�
62052000377 นางสาวสายชล อินทร�แก"ว
62052000378 นางสาวอิศรีย� สุขอารีย�
62052000379 นางสาวกนกวรรณ อุดมเจริญ
62052000380 นางสาวชมภูนุช อรรคฮาดศรี
62052000381 นางสาวจิราภรณ� พิมพ�ทอง
62052000382 นางสาวอัจฉรา ตอโมกข�
62052000383 นางสาววัลย�ลิยา อินบัว
62052000384 นางสาวภควดี ศรีเชียงพิมพ�
62052000385 นายธงไชย อภิบาลศรี
62052000386 นางสาวฟRารุ+ง แก"วเนตร
62052000387 นางสาวอิฏฐ�ธาดา เยียรยงค�
62052000388 นางสาวเตือนใจ เปรมจิตร�
62052000389 นายประจิน ตรงต+อจิตร
62052000390 นางสาวมณฑาทิพย� จิตร�หาญ
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62052000391 นายจิรายุ สิงห�แก"ว
62052000392 นายภัทรภณ มากหลาย
62052000393 นางสาวภัทรภร ฤทธิวงศ�
62052000394 ว+าที่ ร.ต.จิรวัฒน� ผสมกิจ
62052000395 นางสาวนภัสสร อดกลั้น
62052000396 นางสาวโชษิตา บัวเหม
62052000397 นายกษิดิศ จันทราภินันท�
62052000398 นายวันแมนโชว� เนรมิตธนกุล
62052000399 นางสาวธัญญามาศ ป7นติ
62052000400 นายศุภกิตต์ิ สังข�บูรณ�
62052000401 นายกฤษณะ ธรรมกูล
62052000402 นางณิชาภา เรืองประโคน
62052000403 นางสาวฐิติพร มนตรีวงษ�
62052000404 นางเพชรเบญจพร คะชาถา
62052000405 นายพชรพล เหมรัตน�
62052000406 นายสุกนก วิพัฒน�ครุฑ
62052000407 นางสาวปHยภรณ� เสาทอน
62052000408 นายวรากร แสงพันธ�
62052000409 นายศุภโชค ปานพรหม
62052000410 นายสหรัฐ ไวยครุธ
62052000411 นางสาวณัฐสุดา กังวานเลิศป7ญญา
62052000412 นางสาวอรพรรณ มิจะโปะ
62052000413 นางสาวพัชรินทร� มากแจ"ง
62052000414 นางสาวสุพัตรา มุขรักษ�
62052000415 นางสาวปHยนุต ศรีไทย
62052000416 นางสาวตฤณฤทัย พูลเกษม
62052000417 นายอลงกต นงนุช
62052000418 นางสาวภัชษนัญฑ� ทองใบ
62052000419 นายศุภฤกษ� บุตรดี
62052000420 นางสาวนพรัตน� โตทุ+งตอน
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052000421 นางสาวจันทรวรรณ หนูฉิม
62052000422 นางสาวอังคณา คํารังษี
62052000423 นางสาวมาลินี แก"วสีขาว
62052000424 นางสาวกมลพรรณ มอญกุดเลาะ
62052000425 นางสาวอรนิชา สุภาสืบ
62052000426 นายปริญญา แผ+วสูงเนิน
62052000427 นางสาวสุภาพักตร� นามกร
62052000428 นางสาวนุชนารถ สกุลพราหมณ�
62052000429 นายกฤษกาญจน� วัชกะพงษ�
62052000430 นางสาวอมลวรรณ แสงทนต�
62052000431 นางสาวสมฤทัย มูลเนียม
62052000432 นายปองพล สีสด
62052000433 นางสาวจันทกานต� บุญชุ+ม
62052000434 นางสาวชญานุช วงษ�ไพศาล
62052000435 นางสาวขวัญฤทัย คําฝอย
62052000436 นางสาวณัฐวดี พิศงาม
62052000437 นายดนัย วังทิพย�
62052000438 นางสาวจุฬารัตน� มงคลวัจน�
62052000439 นายวทันยู มะลิกัน
62052000440 นางสาวจิรพร ผิวทอง
62052000441 นางสาวณัฐธิดา จิตรธรรม
62052000442 นางสาวนัจวรรณ คงเจริญ
62052000443 นางสาวณิชาภา มณีวิหค
62052000444 นายปรัชญา แสนสําราญ
62052000445 นางสาวเนตรนภา คําอินตKะ
62052000446 นางสาวนรกมล อินทร�อิ่ม
62052000447 นางสาวรุ+งนภา สีคาม
62052000448 นางสาวจรรยา อัยกูล
62052000449 นางสาววิลาวัณย� ท+าวัง
62052000450 นางสาวเสาวรส เผือกสอาด
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000451 นางสาวซาลีฮะ เตKะลูกา
62052000452 นายพรเทพ พรมประเสริฐ
62052000453 นางสาวสุภาวดี พันผูก
62052000454 นางสาวนฤมล ประสิทธ์ิยุทธศิลปJ
62052000455 นายวสันต� บุญศรี
62052000456 นางสาวฉัตรฑริกา นันตา
62052000457 นายธงชัย เสริมทรัพย�
62052000458 นายอภิสิทธ์ิ ศรีโพธ์ิมา
62052000459 นายกิตติศักด์ิ มามีกุล
62052000460 นางสาวอารยา ภาคสุภาเจริญ
62052000461 นายยศพล ธัญวรรณ�
62052000462 นายสุเทพ ไชโย
62052000463 นางสาวปวีณ�นุช คงเจริญ
62052000464 นางสาวปวีณ�พร มาลัยลอย
62052000465 นางสาวนวลพร แจ"งกระจ+าง
62052000466 นางสาวมาจู ลิ้มดํารงณ�
62052000467 นางสาวผุสรัตน� ขวัญกุล
62052000468 นางสาวพลอยนภัส อ+อนปานนิล
62052000469 นางนฤมล งามเปรี่ยม
62052000470 นางสาวทิวาพร สุธรรม
62052000471 นายรัฐภูมิ สายน้ําเย็น
62052000472 นางสาวอรศิริญา ลีลา
62052000473 นายธีรพัฒน� รุ+งทอง
62052000474 นายวินัย อ+วมฉิม
62052000475 นายวัชรพงษ� วิชัยมูล
62052000476 นายนรินทร� ซ+อนกลิ่น
62052000477 นางกรวิภา สํานักนิตย�
62052000478 นางสาวอทิตยา ธิราช
62052000479 นายลือชัย แก"วสมบัติ
62052000480 นางสาวดวงแก"ว เบื้องบน
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เลขประจําตัวสอบ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000481 นายวิโรจน� เทียมชาติ
62052000482 นางสาวอุษาวดี เอี่ยมละออง
62052000483 นางสาวพิทยาภรณ� โพธ์ิศรี
62052000484 นางสาวคณิตตา บุญสุข
62052000485 นายรัชพล สีทัพ
62052000486 นางชลิดา รุ+งอุทัยถาวรสุข
62052000487 นางสาวอาริยา ช"างย้ิม
62052000488 นางสาวเครือวัลย� ศรีอ+อน
62052000489 นางสาวอภิรมย�ฤดี บรรพชาติ
62052000490 นางสาวณัฏฐทิตา พงศ�ประภาอําไพ
62052000491 นางสาวเพราพกา เถาวัลย�
62052000492 นายธัญญา ศรีคงรักษ�
62052000493 นางสาวณัฐธิดา ฤกษ�ทายี
62052000494 นางสาววาทินี ชุมเกษียร
62052000495 นายสิทธิพงษ� สีแดง
62052000496 นางสาวสุภาภรณ� อินทรสันติ
62052000497 นางสาวศศิวิมล อ"มชนะ
62052000498 นางสาวศิริมา ภูมินิวาท
62052000499 นางสาวปHยพร สกุลแก"ว
62052000500 นายธกร เพ็งอุ+น
62052000501 นายอธิป7ตย� สุดดีพงษ�
62052000502 ว+าที่รตโยธิน มุสิกานันท�
62052000503 นางสาวอัญชลี สุรศัพท�
62052000504 นางสาวจุฑามาศ ถิระผลิกะ
62052000505 นายณัฐกันต� พันชน
62052000506 นายธนกฤต นภัสอารินทร�
62052000507 นางสาวรดาวัลย� คําฮุย
62052000508 นางสาวอัญชลิกา พ่ึงปMาลําธาร
62052000509 นายณัฐพงษ� พรมมูล
62052000510 นางสาวณภัทร เรือนเหิน
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เลขประจําตัวสอบ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000511 นายอาทิตย� ขาวทอง
62052000512 นางสาวณัฐนรี สามารถ
62052000513 นางสาวเกสรา บุญชู
62052000514 นางสาวประภาพร ภักดีรักษ�
62052000515 นายณัฐวัตร รินยา
62052000516 นางสาวณัฐพัชร� รัฐวุฒิบัญฑร
62052000517 นางสาวป7ทมาภรณ� บุญสงเคราะห�
62052000518 นายศุภกร เหลือลมัย
62052000519 นางสาวกมลพรรณ ป7นวงศ�
62052000520 นางสาวบูชิตา โภชะเจริญ
62052000521 นางสาวรัตนาภรณ� กําจร
62052000522 นายนิยม แสนมนตรี
62052000523 นายประพล ดิษฐ ณ เมือง
62052000524 นายธนพล พรหมมา
62052000525 นางสาวป7ทมา โพธ์ิศรี
62052000526 นางสาวประภัสสร ยาเต้ียง
62052000527 นายวัชราวุฒ ปรีแผ"ว
62052000528 นางสาวเมตตา สิงห�ครุธ
62052000529 นางสาวสุจิตรา ผาบชมภู
62052000530 นางสาวนิตยา เหลืองทอง
62052000531 นายโยธิน สร"อยระย"า
62052000532 นางสาวจินดารัตน� พิกุลขาว
62052000533 นางสาวสุดาทิพย� อ+อนวงศ�
62052000534 นายวชิรศักด์ิ ปานะกูล
62052000535 นายอภิชาติ เดชะบุญ
62052000536 นายนัทธวัฒน� ซ้ิมเจริญสถาพร
62052000537 นางสาวฐิติมา ไชยชมภู
62052000538 นางสาวนวรัตน� เทวยุรัง
62052000539 นางสาววรรธณา พิสูจน�จักรวาฬ
62052000540 นางสาวจันทร�จิรา แสงนนท�
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เลขประจําตัวสอบ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000541 นายนพดล ร"องกาศ
62052000542 นางสาวทิพย�วรรณ ทองใบ
62052000543 นางสาวภัทรวดี เจริญรัมย�
62052000544 นางสาววิกานดา เนียมสุวรรณ
62052000545 นางสาวจีระวรรณา มาโยธา
62052000546 นางสาววิสา ศรีดัน
62052000547 นางสาวปณิธี จันทร�ตระกูล
62052000548 นายเนติพงษ� สีขาว
62052000549 นางสาวสุฑาวรรณ� พ+วงสวัสด์ิ
62052000550 นางสาวธนัชพร แจ+มผล
62052000551 นางสาวสุพรรษา แซ+เฮ"ง
62052000552 นางสาวสรัญรส เรืองกลั่น
62052000553 นางสาวภัทรภร ยอนสุข
62052000554 นางสาววรรณิษา ศรีบานเย็น
62052000555 นายกิตติพงษ� สําราญจิตร
62052000556 นางสาวบุญสิตา ธีระเมตรสมิต
62052000557 นางสาวพรชิตา บัวละภา
62052000558 นางสาวภูริดา อาชญา
62052000559 นายวัชรพงษ� ธรรมะ
62052000560 นางสาวพิชชาภัสส� ทองคํา
62052000561 นางสาวสุนิษา แผ"วเกษม
62052000562 นายกฤษณพันธุ� แก"วยงกฎ
62052000563 นางสาวจิราวรรณ อินเมฆ
62052000564 นายโอภาส สัมภะวัน
62052000565 นายมนัสวิน ป7ญญาใส
62052000566 นางสาวชลาลัย ศรีอุทัย
62052000567 นายภานุวัตร ชํานาญ
62052000568 นายกฤติพงษ� โกสาแสง
62052000569 นายอภิธร ยอดคํา
62052000570 นายเทพพิทักษ� โพธ์ิน"อย
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000571 นางศิริพร พ+อค"า
62052000572 นายกีรติกร ศุภรัตน�ศิริ
62052000573 นางสาวกิตติยา บัวเบิก
62052000574 นางสาวประไพพิศ สุขศิริมัช
62052000575 นางสาววรวรรณ นาจรัส
62052000576 นายวีระพล ภูมินคร
62052000577 นายกรรชัย บัวนาเมือง
62052000578 นายทวิช อินตKะยศ
62052000579 นางสาวกุลธิดา ดอกชะบา
62052000580 นายพรชัย มีสอน
62052000581 นางสาวสุภาพร สีอ+อง
62052000582 นายอนุสรณ� สิตานนท�
62052000583 นางสาวจิราภรณ� จินวุฒิ
62052000584 นางสาวรุ+งทิพย� นาคโต
62052000585 นางสาวสุพัตรา จันพุฒ
62052000586 นางสาวทัศนีย� ฉันทะสาร
62052000587 นางสาวสมพิศ จันทร�หอม
62052000588 นายทวีศักด์ิ พิทักษ�สงคราม
62052000589 นายเฉลิมชัย ไชยปะละ
62052000590 นางสาวชุติณัชชา ประสพเนตร
62052000591 นายอรรถพล สมศรี
62052000592 นายป7ญญากร ลาสูงเนิน
62052000593 นางสาวณัฐธิดา อภิบาลวรกุลชัย
62052000594 นางสาววันเพ็ญ พรรณศรี
62052000595 นายชัชพงศ� กันยามา
62052000596 นางสาวนุชนาฎ เฟU8องเกษม
62052000597 นางสาวศศิธร กุ+มเรือง
62052000598 นายสันติสุข เรืองศักด์ิ
62052000599 นายวัชระ เจริญ
62052000600 นางสาวกัญน�ชนัณย� หลวงจันทร�
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000601 นางสาวสุธาทิพย� เปIกเตปHน
62052000602 นางสาวจิราภรณ� รัศมีงาม
62052000603 นายพงศ�ศิริ บุญหนิ
62052000604 นางสาวพรพรรณ ดอกไม"ทอง
62052000605 นายณัฐพงศ� ป7ญญา
62052000606 นางสาวสุนิษา คล"ายแสง
62052000607 นางสาวขวัญเรือน บุญมาก
62052000608 นางสาวลัดดาวัลย� กรัญญิรัตน�
62052000609 นายสุรัตน� รัตนเกตุ
62052000610 นายธนกร สายมาอินทร�
62052000611 นายนวดล รัตนวาร
62052000612 นางสาวณัฐยาพัชญ� โอวานนท�ชัย
62052000613 นางสาวสกาวรัตน� เปรมปรีสวัสด์ิ
62052000614 นายภัทรพล ทรงมณี
62052000615 นางสาวอัญชลี พงษ�เถ่ือน
62052000616 นายนิธิกร ปานเขียว
62052000617 นางสาวนันทิยา บุญเกิด
62052000618 นางสาวสุดาวรรณ บุตรพรม
62052000619 นางสาวรัชนีกร ภูมิณรินทร�
62052000620 นางสาวอุปรินทร� อูปคํา
62052000621 นายสมบัติ เรืองศิริ
62052000622 นายวงศธร วังหล่ํา
62052000623 นายพิพัทธนันท� กุมภะ
62052000624 นายสุรศักด์ิ วงแหวน
62052000625 นางสาวสุพัตรา บัวแก"ว
62052000626 นางสาวปรียาพร นามปน
62052000627 นางสาวพรปวีณ� ใจต้ัง
62052000628 นางสาวณฐพร ขอดคํา
62052000629 นางสาวจันจิรา สายวงศ�ตุ"ย
62052000630 นายวัชระ ทองบุญฤทธ์ิ
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62052000631 นางสาวอุไร คําเพราะ
62052000632 นายมนัส ใจซ่ือ
62052000633 นางสาวสุริยกมล มะลิทอง
62052000634 นายศิวกร กันใจ
62052000635 นางสาวอรทัย ไชยสุข
62052000636 นางสาวนพรัต พลาชัย
62052000637 นายกิตติโชค ตKะถาวงศ�
62052000638 นางสาวภาณุมาส พันธุ�เพชร
62052000639 นายวีรวุฒิ กาพล
62052000640 นางสาวกุสุมา อานนทกูล
62052000641 นายมานิตย� รุณพงษ�
62052000642 นางสาวพนิดา ไวสาริกรรม
62052000643 นางสาวศิริทร จําปาแก"ว
62052000644 นางสาวนัชญารัตน� ฟ7กแก"ว
62052000645 นายอนิรุทธ� ดีพิมาย
62052000646 นายเจตน� บุญมา
62052000647 นางนงค�เยาว� ใจน"อย
62052000648 นายธนดล แก"วจันดา
62052000649 นายณรงค�พร กําเหนิด
62052000650 นายวุฒิชัย วงศ�ใหญ+
62052000651 นางสาวจิราภรณ� เวชภัณฑ�
62052000652 นายนภดล สรวมชีพ
62052000653 นางสาวเยาวเรศ ใจดีแท"
62052000654 นางสาวมณีรัตน� บุญรอด
62052000655 นางสาวปภัสรา ใจนิ่ม
62052000656 นายเสฏฐวุฒิ จิตบุญชื่น
62052000657 นางสาวชลธิชา เหม็งทะเหล็ก
62052000658 นางสาวบุษกร นิตย�เจริญ
62052000659 นางสาวจุฑามาศ อัมรินทร�
62052000660 นายชัยรัตน� ทองใบน"อย
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62052000661 นางสาวจรีรัตน� อุตยะราช
62052000662 นายศิริชัย มาลัย
62052000663 นายนัทธพงศ� แคว"งไชย
62052000664 นายจิรเวช วุฒิเนตร
62052000665 นางสาวผกามาศ เรียงเล็กจํานงค�
62052000666 นางสาวพจนีย� อุดแปง
62052000667 นางสาวพรทิพย� หนูขุนนาง
62052000668 นายณัชพล อํานวยพาณิชย�
62052000669 นางสาวมินตรา ปาคํา
62052000670 นางสาวรสทร พุกพาน
62052000671 นายธนกร อ่ําพรม
62052000672 นางสาวกนกกร มาตทวี
62052000673 นางสาวป7จจริยาพร เหง"าเกษ
62052000674 นายรุ+งภพ หรินทรานนท�
62052000675 นายวดลรักษ� เสมอใจ
62052000676 นางสาวรัตนากร ซ้ิมเสียง
62052000677 นางสาวขวัญตา ราชปX
62052000678 นายสมพร ทองคํา
62052000679 นางสาวจุไรภรณ� นิลชาติ
62052000680 นายภาณุพงศ� สาศิริ
62052000681 นางจิดาภา สร"อยทอง
62052000682 นายพันธกานต� สุกใส
62052000683 นางสาวตรีลดา พิมพา
62052000684 นางสาวสายรุ"ง ผิวเหลือง
62052000685 นายศราวุฒิ สวัสด์ิน"อย
62052000686 นายวิทยา ปาลี
62052000687 นายเนติพงษ� เอี่ยมสอาด
62052000688 นายจักรพงษ� ธนะขว"าง
62052000689 นางสาวอาภาพร ถาเปIง
62052000690 นายปHยะพงษ� ดํานิล
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62052000691 นายณัฐพล อินถานา
62052000692 นางสาววรรณดาพร อยู+อ"น
62052000693 นายปภาวิน เพ็งสว+าง
62052000694 นายยุรนันท� กวนทาลา
62052000695 นายธนวัฒน� เดชบุรัมย�
62052000696 นางสาวพิมพิกา แก"วเย็น
62052000697 นายธนวัฒน� ไวคุณา
62052000698 นายภาณุพงศ� พลอยนิล
62052000699 นางสาวมาลัย ธรรมชาติ
62052000700 นางสาวอารียา นายหรุ+น
62052000701 นางสาวศศิยุภา ศรีวิลัย
62052000702 นางสาวธิดารัตน� พอจิตร
62052000703 นายวราวุฒิ เขตหนองโพธ์ิ
62052000704 นางสาวสุชัญญา รักขะเสน
62052000705 นายออปอ วงศ�สวรรค�
62052000706 นางสาวศิรินภา โพธ์ิตึ
62052000707 นายสรศักด์ิ พิมพขันธ�
62052000708 นายธนากร อ+อนน"อม
62052000709 นายสุขสันต� จันทร�เทศ
62052000710 นายชวลิต ทิพย�เสน
62052000711 นางสาวอังคณา น"อยรักษ�
62052000712 นายคงศักด์ิ วิเชียรกร
62052000713 นางสาวบวรลักษณ ไทรนิ่มนวล
62052000714 นายพิชชากร คุ"มครอบ
62052000715 นางสาวสินีนาฎ พัฒนผล
62052000716 นายอโณทัย พูลสวัสด์ิ
62052000717 นางสาวจุฑาวรรณ กKงหว่ัน
62052000718 นางสาวณัฐพันธุ� อุพันศรี
62052000719 นายณัฐพงศ� ปานบุตร
62052000720 นางสาววันดี เงินวัน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000721 นางสาวปูริดา ก่ิงจันทร�
62052000722 นางสาวกรกนก เทศรุ+งเรือง
62052000723 นายวิศวะ สาหร+าย
62052000724 นางสาวอภิชญา ศรวัลเพ็ง
62052000725 นางสาววันเพ็ญ มูลลิกา
62052000726 นางสาวเบญญาภา สิงห�เล็ก
62052000727 นายคมศักด์ิ หีมเห็ม
62052000728 นายชนาธิป เข็มนาค
62052000729 นายพรสวรรค� รักชาติ
62052000730 นางสาวจันทร�จีรา ใจคํา
62052000731 นางสาวอมรา นนทะวงษ�
62052000732 นางสาวณัฐฑิตา ป7ญญาวรรณ
62052000733 นางสาวสมฤดี ชื่นกมล
62052000734 นางสาวอุมาพร ชินสี
62052000735 นางสาววราภรณ� พุทธวิเศษสรรค�
62052000736 นางสาววราภรณ� คงใหม+
62052000737 นายวิทวัส แตงมณี
62052000738 นายจักรรัตน� สังข�ทอง
62052000739 นายคณาวุทธ ลีเลิศ
62052000740 นางสาวป7ทมา ปH8นเงิน
62052000741 นางสาวเบญจวรรณ พงษ�เรือง
62052000742 นางสาวอัจฉรา กลิ่นชูเดช
62052000743 นางสาวนิตยา จิณะเสน
62052000744 นางสาวอมรรัตน� พันธุ�แตง
62052000745 นางสาวมณิภา อนันตร�
62052000746 นางสาวเกษราพร กือสันเทียะ
62052000747 นายจิรวัฒน� ช+อชิด
62052000748 นางสาวกัลยาภัสร� คุปต�โอภาสวงษ�
62052000749 นายสัมพันธ� คําวีระ
62052000750 นางสาวณัชชา กันไชย
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000751 นายอิทธิพล สมาฤกษ�
62052000752 นายวรชาติ ประสาทสิทธ์ิ
62052000753 นางสาวนุชนารถ จินดาพันธ�
62052000754 นายจิรายุทธ วิมลภักด์ิ
62052000755 นายวรากร อยู+คํา
62052000756 นายเตมินทร� สาขามุละ
62052000757 นางสาววาสนา กัณฑษา
62052000758 นางสาวปภาวรินทร� เถาจันทร�
62052000759 นางสาววิภาวรรณ กางกรณ�
62052000760 นายอรรณพ เจริญผล
62052000761 นายดนัยเทพ เย็นทรวง
62052000762 นางสาวชาลินี ชาญธัญกรรม
62052000763 นางสาวฝนทิพย� มานหมัด
62052000764 นางสาวปุณยาพร ไชยกุดฉิม
62052000765 นางสาวแก"วตา โคตรวิทย�
62052000766 นางสาวสุทธิตา สังข�ชุม
62052000767 นายพีรพัฒน� ใจนิล
62052000768 นางสาวสมฤทัย เสริมศรี
62052000769 นางสาวชณากานต� ตันติภาษากร
62052000770 นางสาวกรรณิการ� ภักดีจิตร
62052000771 นางสาวทิวาวิมล เมืองอินทร�
62052000772 นายกิตติภณ ทับทิมทอง
62052000773 นายนิพัทธ� พฤกษชาติ
62052000774 นางสาวนงนุช ชูมุกดา
62052000775 นางสาวสุนีรัตน� สาระพงค�
62052000776 นายณัฐพล หลอมนาค
62052000777 นายนัทธบดินทร� เธียรป7ญญาย่ิง
62052000778 นางสาวพลอยปภัสร� รวงผึ้ง
62052000779 นายฉัตรธรรม� เรือนคํา
62052000780 นางสาวณัฐพร เปQ8ยมสาคร
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62052000781 นายภาคภูมิ ทิตตะวัฒน�
62052000782 นางสาวฐิติมา โฉมศิริ
62052000783 นางสาวณัฐธิดา มะรินทร�
62052000784 นางสาวสุธิดา เครือสายด"วง
62052000785 นางสาวปHยะประภา เณรหลํา
62052000786 นางสาวกุญชลี ทิมพุฒ
62052000787 นายสันติ มาขวา
62052000788 นายกฤติเดช พานศิลปJ
62052000789 นายวีระวุฒิ จันทพิมพ�
62052000790 นางสาวเสาวณี สีแล
62052000791 นางสาวมณีรัตน� รอดมณี
62052000792 นายสรรเสริญ มากสอน
62052000793 นายคงชนก อิ่มใจ
62052000794 นางสาวจารุมาส โพธ์ิประเสริฐ
62052000795 นายวัชรพงษ� ทองบุญ
62052000796 นางสาวกนกนันท� จันทร�หล+ม
62052000797 นายคมกฤษณ� เอี่ยมจุ"ย
62052000798 นางสาวนวพร ไกรแสงสุริวงค�
62052000799 นางสาวสาริณี แสงทอง
62052000800 นายประลอง พาพันธุ�
62052000801 นายดนุสรณ� เหมะสิขัณฑกะ
62052000802 นางสาวระพีพรรณ หะขุนทด
62052000803 นายนลธวัช เอี่ยมสอาด
62052000804 นางสาวจันทร�มณี ภูแซมศรี
62052000805 นางสาวอินทิรา ภู+ระย"า
62052000806 นางสาวชญานี คีรีทศ
62052000807 นางสาวประภาภรณ� ถ่ินวิมล
62052000808 นางสาวลลิตา พงษ�อิ่ม
62052000809 นายสุภกฤต รุ+งเสถียร
62052000810 นายกําธร เฉลิมโรจน�
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62052000811 นายวสันต� อารยานุกิจ
62052000812 นางสาวรุ+งทิพย� คําใหม+
62052000813 นางสาวกุลฑีรา กุสะโล
62052000814 นายพงศ�ปณต พนมเศรษฐ�
62052000815 นางสาวสุธาสินี วงษ�จันทร�
62052000816 นายประสิทธิชัย เกิดมงคล
62052000817 นางสาวกัญญกร วารีนิล
62052000818 นางสาวสุมิตรา หอมหวาน
62052000819 นางสาวสุภาภรณ� พุทธศรี
62052000820 นางสาวศรัณญา รื่นรมย�
62052000821 นางสาวกนกพร เทพณรงค�
62052000822 นางสาวภัทริน ศรีมันตะ
62052000823 นายสถิตคุณ ดูกร
62052000824 นางสาวรุจิเรข ชัยอุปคํา
62052000825 นางสาวกชมน กาดประสิทธ์ิ
62052000826 นางสาวพัชราภรณ� อุ+นประเสริฐ
62052000827 นายพงศกร เพาะนิยม
62052000828 นางสาวสุวนันท� เพ่ิมชาติ
62052000829 นางสาวรัชนีกร สว+างพิทักษ�
62052000830 นายวินโย โนหลักหม่ืน
62052000831 นายณัฐพล ปรางค�ทอง
62052000832 นายอิทธิชัย สิริฉัตรสกุลชัย
62052000833 นางสาวดวงนภา โตขํา
62052000834 นางสาวทิวาพร ถนอมพลกรัง
62052000835 นางสาวจิตรลดา บุญไทย
62052000836 นางสาวชนนิกานต� พ่ึงสังข�
62052000837 นายอภิเชษฐ� โพธ์ิตึ
62052000838 นางสาวรัชดาวรรณ บวบทอง
62052000839 นายอนุชา กิจจานนท�
62052000840 นางสาววรวรรณ พงษ�หัสบรรณ�
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62052000841 นายทรงศักด์ิ ประสาร
62052000842 นายธีรศักด์ิ ประจงการ
62052000843 นายป7ฐวีร� พิชยประภาสิทธ์ิ
62052000844 นางสาวอัญชลี กงแก"ว
62052000845 นางสาววรัชยา อ+อนจันทร�
62052000846 นางสาวนันทิชา จําปาบุรี
62052000847 นายสุธีร� มินศรี
62052000848 นางสาวสุพรรษา อุ+นสุข
62052000849 นางสาวอัญชลี ยอดอุดม
62052000850 นายณัฐพล พรมเสน
62052000851 นายธราพล ณ เมธา
62052000852 นายภูชิต แก"วสีนวล
62052000853 นางสาวศศิวิมล มีศุข
62052000854 นายวิบูลย� อินพุ+ม
62052000855 นายณัฐนันต� คชป7ญญา
62052000856 นายพร"อมพงศ� ทัศน�อัญชุลีกุล
62052000857 นายสุรศักด์ิ มณีฤทธ์ิ
62052000858 นางสาวมณีนุช เมืองแก"ว
62052000859 นางสาวบัญจรัตน� รักษาธรรม
62052000860 นางสาวจณิสตา เกษร
62052000861 นางสาวป7ทมา ปฏิมาปกรณ�
62052000862 นายกรีฑา ตาวงษ�
62052000863 นางสาวนันทพร ศักด์ิดี
62052000864 นายพชรพล จับใจนาย
62052000865 นางสาวปรายฟRา เทพจันที
62052000866 นางสาวรัตนากร มุขหุ+น
62052000867 นายทวีศักด์ิ อาจศรี
62052000868 นางสาวนงนุช บุสดี
62052000869 นางสาวชไมพร คําวงษ�
62052000870 นางสาวพรทิพย� โอสถพรหมมา
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000871 นายจักรกฤษณ� บัวสอน
62052000872 นางศิริรัตน� ตางาม
62052000873 นางสาวโชติมา พุ+มม+วง
62052000874 นายศิริขวัญ ทอยจัด
62052000875 นางสาวอมรรัตน� อุดทัง
62052000876 นางสาวรจนา อ"นมา
62052000877 นายสันติภาพ สินสอน
62052000878 นางสาวญาณิศา พูนนาค
62052000879 นางสาวกัญญามาศ คุรุวาศรี
62052000880 นายสุทธิ จันทร
62052000881 นางสาวทิพานัน ลําพึงการ
62052000882 จ.ท.ธนานิพนธ� บุญอาจ
62052000883 นายฮานีส ซีเดะ
62052000884 นางสาวนัยนา แพทย�อุดม
62052000885 นางสาวสุภาวดี บุญเจือ
62052000886 นายวันชัย อินทวงค�
62052000887 นางสาวบุญช+วย แซ+เจีย
62052000888 นายเพชรณรงค� วังคะฮาต
62052000889 นายกฤษฎา บับภาร
62052000890 นางสาวกนกนันท� คงฤทธ์ิ
62052000891 นางสาวมนัสยา ใจเย็น
62052000892 นายอารี สีจําปา
62052000893 นางสาวอภิชญาณ� สวัสด์ิสิงห�
62052000894 นางสาวมลฤดี ชมทอง
62052000895 นายพงษ�ธร ควรหา
62052000896 นางลํายอง บริบูรณ�
62052000897 นายสิงหา ทาเสนา
62052000898 นายวิเชษฐ กองวรรณ
62052000899 นายมนตรี มณีแสง
62052000900 นายสุนทร ฤกษ�นาวี
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000901 นางสาวประภาพร ศิลปกิจจานนท�
62052000902 นางสาวจริยา พันธ�ธระณี
62052000903 นายนราศักด์ิ ขันคํานันตKะ
62052000904 นางสาวนพเก"า ประสิทธิผล
62052000905 นายชัยณรงค� บุญเรือง
62052000906 นายภูวนัย ลําสาร
62052000907 นายจิรายุ สังประเสริฐ
62052000908 นางสาวณัฏฐณิชา บุญบํารุง
62052000909 นางสาวชมพูนุท ขยันทํา
62052000910 นางสาวปรียาภรณ� เชิดชูศรี
62052000911 นายมงคล แสงสิน
62052000912 นายเอกพล วิเศษเธียรกุล
62052000913 นายสันติสุข กระสังข�
62052000914 นายสิทธิโชค จันทวงศ�
62052000915 นางสาวสุทธิเนตร คงแปRน
62052000916 นางสาวศศิมา รักษาราษฎร
62052000917 นายฉัตรชัย ย่ิงยวด
62052000918 นางสาวศิริพรรณ สังข�ช+วย
62052000919 นางสาวธัญรดี จริตงาม
62052000920 นายนฤดล สงนรินทร�
62052000921 นางสาวชัชฎาภา อ+อมอิน
62052000922 นางสาวศนิ พุตวงษ�
62052000923 นางสาวพนิดา ด"วงกลัด
62052000924 นายปวรุตม� หุนทนทาน
62052000925 นางสาวสุณิสา ตัณฑุลวณิชย�
62052000926 นางสาวสุริสา ไกรเลิศธนานันท�
62052000927 นางสาวสุกัญญา กลิ่นขจร
62052000928 นางสาวสุชาทิพย� ผิวขํา
62052000929 นางสาวขวัญชนก บุญพิมพ�
62052000930 นายวีรภัทร ปริญญาพรหม
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000931 นางสาวผจงจิตต� เรืองศิลปJ
62052000932 นายกิตตินันท� รสชุ+ม
62052000933 นางสาวเปรมกมล จินจา
62052000934 นายดลวัฒน� ทองสกุล
62052000935 นางสาวพิมพ�ลักษณ� เฉลิมญาติ
62052000936 นายณัฐพล มาลีกุล
62052000937 นางสาวพิมพกา หนูรักษา
62052000938 นางสาวอรทัย สุขสีทา
62052000939 นางสาวเบญจมาศ คนดี
62052000940 นางสาวช+อฟRา เณรโต
62052000941 นายพิชพงศ� แก"วป7ชฌาย�
62052000942 นางสาวสาวิตรี บุญสาลี
62052000943 นางสาวอรชุดา เมฆแก"ว
62052000944 นางสาววลัยภรณ� หม+อมรักษ�
62052000945 นางสาวสุภาวดี จันทร�มณี
62052000946 นายทวิวัฒน� จองอาษา
62052000947 นายพุฒิพงษ� คงประเสริฐ
62052000948 นางสาวนงนุช ทองนุ"ยพราหมณ�
62052000949 นางสาวนพรัตน� นันภิวงค�
62052000950 นางสาวบุญญาพร โพธ์ิแก"ว
62052000951 นางสาวทิพวรรณ แนวพะนา
62052000952 นายธีรพงษ� แว+นมณี
62052000953 นายเกียรติศักด์ิ ด+อนคร"าม
62052000954 นายธีระพงค� กําเนิดหิน
62052000955 นายฐิติ ทิพย�ทิวงศ�
62052000956 นางสาวสุพิชฌาย� แจ"งจํารัส
62052000957 นางสาวศุภวรรณ ศรีเสน
62052000958 นายวรวิทย� เปQVยขัน
62052000959 นางสาวสิโรธร สมนึก
62052000960 นายสิทธิโชค บํารุงชน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000961 นางสาวศิริพร มาลี
62052000962 นายฉัตรฏรากร เพชรมาก
62052000963 นางสาวพิชญ�ญา ชลหาญ
62052000964 นายบังคม คงเจริญ
62052000965 นางสาวมนัสนันท� คํายันต�
62052000966 นายสมชาย แซ+ต้ัง
62052000967 นางสาวกนกพร แว+นแก"ว
62052000968 นางสาวศศิวิมล จันทร�เทพ
62052000969 นายอธิวัฒน� ณัฐธนาถิรกุล
62052000970 นางสาวกุลฑีรา บุญสวัสด์ิ
62052000971 นางสาวนัชชา จูกุล
62052000972 นางสาวชนรดี เจริญมี
62052000973 นายศักรินทร� เพชรสวี
62052000974 นางสาวสิตานันท� ศรีวิชัย
62052000975 นางสาวมนธิรา มะนุภา
62052000976 นางสาวพรรณงาม แสงทอง
62052000977 นางสาวธารทิพย� ค"าผล
62052000978 นางสาวอินทิรา อภัยกาวี
62052000979 นายศุภกร สายญาติ
62052000980 นางสาวกาญจนา จีนประชา
62052000981 นางสาวณัฐธิดา กันโต
62052000982 นางสาวนฤมล ทาบุตรดา
62052000983 นางสาววราภร ฤทธิศร
62052000984 นางสาวสุชาดา สุขไสยาศ
62052000985 นายวรัญZู คุณเขต
62052000986 นายณัฏฐนนท� วัชรวาณิชกุล
62052000987 นางสาวจันทิมา สวยศรี
62052000988 นายวิทูลย� เนตรโสภา
62052000989 นายนฤเบศ ปานกลาง
62052000990 นางสาวสุวจี แล+เพ็ชร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052000991 นางสาวธิดารัตน� วิริยา
62052000992 นางสาววรรณนันท� ภุมรินทร�
62052000993 นางสาววรรณา ตะพองมาตร
62052000994 นางสาวฐิติภา สุวรรณโชติ
62052000995 นายสิทธิศักด์ิ พิมเสน
62052000996 นางสาวนันทิชา สืบวงษ�ฟ7ก
62052000997 นายจิรายุทธ สรีสระคํา
62052000998 นางสาวชิดชนก ปานสอน
62052000999 นางสาวจารุวรรณ คุ"มหินลาด
62052001000 นายธนกร ถนอมศร
62052001001 นายสุทัศน� สังฆพรหม
62052001002 นายเอกชัย ผากา
62052001003 นางสาวชฎาธาร ชื่นสร"อย
62052001004 นางสาวศศิธร บุตรน้ําเพ็ชร
62052001005 นางสาววรรณพร รื่นพจน�
62052001006 นางสาวชุติมา โพพงษ�
62052001007 นายวุฒิชัย ทองเจริญ
62052001008 นายชัชชัย บํารุง
62052001009 นายวัลลภ สําเนียงหวาน
62052001010 นายนพดล โทหล"า
62052001011 นางสาวภักด์ิพิไล สิงหอําพล
62052001012 นายอนิรุทธ� ฆ"องส+งเสียง
62052001013 นางสาวสุพัชรี พรมจักร
62052001014 นายนันทวัฒน� สนธิ
62052001015 นางสาวกรสรัญ นุชนารถ
62052001016 นายธนากร ก"อนคํา
62052001017 นายเมธีร� นวลงาม
62052001018 นางสาวสุจิตตรา เพ็ชรสุทธ์ิ
62052001019 นายอรรถพล บุญบาน
62052001020 นายวศิน ลูกจันทร�
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62052001021 นายวทัญZู ขาวศรี
62052001022 นางสาววรารัตน� วัฒนประสิทธ์ิ
62052001023 นางสาวนวลฟRา ผดุงโชค
62052001024 นางสาววรรณวิภา เพ็ชรรัตน�
62052001025 นางสาวนวพร บุญเกิด
62052001026 นางสาวสุนิสา มักเกษตรกิจ
62052001027 นางสาวอรนิภา ชื่นบาน
62052001028 นางสาวปุณยนุช เล็กเปQย
62052001029 นางสาวนิชานันท� ขําเหม
62052001030 นายฉัตรวราห� จันทร�จร
62052001031 นายจิรวัฒน� อธิคาร
62052001032 นางสาวสุมาลี เจริญสุข
62052001033 นางสาวพิมลพรรณ ศรไชย
62052001034 นางสาวอรุณศรี สีกลิ้ง
62052001035 นางสาวธัญรัตน� ศรศักดา
62052001036 นางสาววริศรา การปลูก
62052001037 นายคณิน ศักด์ิเกิด
62052001038 นางสาวอาทิตยา หาญแก"ว
62052001039 นางสาวประกายแก"ว แสงแก"ว
62052001040 นายเอกลักษณ� อดทน
62052001041 นายณัฐภัทร ไทรย"อย
62052001042 นางสาวประภัสสร สวัสดี
62052001043 นายสุทธิรักษ� สุริยะวรรณ
62052001044 นายปุญยริก นันติ
62052001045 นายบัญชา รองฤทธ์ิ
62052001046 นางสาวธารณี สินศุข
62052001047 นางสาวธนภรณ� ลิบลับ
62052001048 นางสาวจีราวรรณ สายฟู
62052001049 นางสาวอมรรัตน� ธนะวงค�
62052001050 นายสุวนัส ภูมิสุข
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001051 นายสุริยพงศ� สาสิงห�
62052001052 นางสาวจิรพร มูลนางเดียว
62052001053 นางสาวรวินันท� คนโต
62052001054 นางสาวนิสากร ตันติวิชชาภรณ�
62052001055 นายธราดล ก่ิงทอง
62052001056 นางสาวกาญจนา สูงลอย
62052001057 นายวีระพงศ� เสาร�อุด
62052001058 นายจักรพันธ� ต+อโชติ
62052001059 นางสาวภัทรกัญญา ช+างเพ็ง
62052001060 นายไตรรักษ� โสตธิมัย
62052001061 นางสาวอินธิราพร บริสุทธ์ิ
62052001062 นางสาวยุพิน กล+อมใจ
62052001063 นางสาวสุกัญญา โคสอน
62052001064 นายทินกร ถิรารางค�กูล
62052001065 นายศรัณยู คิดอ+าน
62052001066 นายวุฒิภัทร คูหาทอง
62052001067 นางสาวปรียากร โกมาร
62052001068 นางสาวนภวรรณ แววไธสง
62052001069 นางสาวสุพัตรา แท+นศิลา
62052001070 นายพิทักษ�พงศ� เอมะสุวรรณ
62052001071 นางสาวสุภารัตน� มาก+อ
62052001072 นางสาวจิราพร จารุณ
62052001073 นางสาวสงกรานต� พานตะศรี
62052001074 นางสาววารุณี นันทะชัย
62052001075 นางสาวจิราพร ยะหะตะ
62052001076 นางสาวณัฐฌา งามเสมอ
62052001077 นางสาวพรพิมล บัวตูม
62052001078 นางสาววราภรณ� วิโรจน�รัตน�
62052001079 นางสาวสโรชา สกุลเชื้อ
62052001080 นางสาวจิราวรรณ ดัดถุยาวัตร
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001081 นางสาวสุวิมล ชัยเขต
62052001082 นางสาวอากรฤดี ศรีปาน
62052001083 นางสาวอรพรรณ อ+วมกลัด
62052001084 นางสาวอุมาพร กนกอังกูร
62052001085 นางสาวชลธิชา ขํามงคล
62052001086 นางสาววรกมล แสงสว+าง
62052001087 นายกิตติกานต� เมธาภัทรธร
62052001088 นายสุรเจตน� เจริญภาพ
62052001089 นางสาวศิริลักษณ� สมเพ็ชร
62052001090 นางสาวณัฐกาญจน� ไชยวงค�
62052001091 นายวีรพล นรสิงห�
62052001092 นางสาวปนัดดา โสภา
62052001093 นางสาวอัศรินทร� บุดดาลี
62052001094 นายศุภชัย แสงจันทร�ศิริ
62052001095 นางสาวณัฐชา ไพรสุด
62052001096 นายเอกวัฒน� กล"าจัด
62052001097 นายศักดา อินทร�ประเสริฐ
62052001098 นางสาวปHยวรรณ ไชยศิริ
62052001099 นางสาวณัฐสิมา จักรปาน
62052001100 นายฉัตรมงคลชัย ทองสมาน
62052001101 นางสาวปริณดา ศรีอ+อน
62052001102 นางสาวสมประสงค� อินทร�ปรางค�
62052001103 นางสาวกันติกา ทองแผ+น
62052001104 นายกฤตญชญ� พันตรี
62052001105 นางสาวศิวพร กลิ่นหอม
62052001106 นายอรรถพล สุขสวัสด์ิ
62052001107 นางสาวสป7ณษ�หยก รุ+งเรือง
62052001108 นางสาวณัฐธิดา ดีเสือ
62052001109 นางสาวสุนทรี เลางาม
62052001110 นางสาวทับทิม สารสุข
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001111 นางสาวอนุธิดา ขันตี
62052001112 นายฐิติพงศ� ดีอําไพ
62052001113 นายนัยน�กานต� จิรหงษ�ทอง
62052001114 นางสาวสิวาลัย ทรงทรัพย�วัฒนา
62052001115 นายอนุพงษ� อินประยูร
62052001116 นางสาวอุมาพร ศรีละออ
62052001117 นางสาวฑิมพิกา มาโชค
62052001118 นายพิบูลย� วิจิตรจรรยา
62052001119 นางสาวน้ําเพชร� จันทร�ศรี
62052001120 นายพงศธร ถาวร
62052001121 นางสาวเจนจิรา อุดมผล
62052001122 นางสาวจุฑามาส คงชุ+ม
62052001123 นายนินนาท จันทร
62052001124 นางสาววัชรี โหมดเครือ
62052001125 นายปHยะ ตัณศลารักษ�
62052001126 นางสาวศิริรัตน� เจียมโฆสิต
62052001127 นางสาวปาริฉัตร เชื้อวงษ�ดี
62052001128 นางสาวธารารัตน� นกดํา
62052001129 นางสาวสุภาพร แก"วกลม
62052001130 นายรถา พุทธนิทัศนานนท�
62052001131 นางสาวบุญลักษณ� จําปาทอง
62052001132 นางสาวนรากร สุขีชล
62052001133 นางสาววิมลรัตน� เพียรพร"อม
62052001134 นางวลัยภรณ� เมืองมูล
62052001135 นายภัทรนันต� ตุ"ยตาจม
62052001136 นางสาวจิราพร ฤทธิสาตร�
62052001137 นางสาวธิดารัตน� สินสมภรณ�
62052001138 นายอนันต� ดําสอาด
62052001139 นางสาวพิชชา ไร+นากิจ
62052001140 นายธนวัฒน� บุษบา
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001141 นางสาวสุธาสิณี ทรงกลิ่น
62052001142 นางสาวเบญจพร คํามงคล
62052001143 นายกีรติ วรรณบุตร
62052001144 นางสาวนันทิชา สีจํานงค�
62052001145 นางสาวศิลาลักษณ� คุ"มครอง
62052001146 นางสาวชฎาพร อินตKะแสน
62052001147 นางสาวสุภาภรณ� จิตร�อุบล
62052001148 นางสาวรัชนู ศิลปJท"าว
62052001149 นายพงศธร จันปาน
62052001150 นางสาวณัฐณรินทร� ขจรจิตรานนท�
62052001151 นายพชรพล อนงค�ทอง
62052001152 นางสาวปรียาภรณ� แซ+เตียง
62052001153 นายนิรุต บุญบรรจง
62052001154 นางสาวอรชพร ศรีบุรินทร�
62052001155 นายธํามรงค� ทองมา
62052001156 นางสาวศิริรัตน� ทั่งสอ
62052001157 นางสาวปHยะธิดา เปลี่ยนเฉวียง
62052001158 นางสาวดลลชา อุฤทธิตะวี
62052001159 นางสาวธนภรณ� ศรีภูธร
62052001160 นายศุภกร ดวงเงิน
62052001161 นายวัชรากร ตันสุริวงค�
62052001162 นางสาวมะลิวัลย� ธรรมโม
62052001163 นายธีรวัฒน� เสือเดช
62052001164 นางสาวจรรยา รัตนเกษร
62052001165 นางสาววรรณา เจริญสวัสด์ิ
62052001166 นายอิสระ ปH8นแก"ว
62052001167 นางนุชณาณัณฐ� อภัย
62052001168 นายศักดิธัช ขําละม"าย
62052001169 นายสวิน แก"วอุดร
62052001170 นางสาวศิริกัลยา บุญง้ิว
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001171 นางสาวอุบลวรรณ ศรีเสง่ียม
62052001172 นางนภารัตน� กันพา
62052001173 นายกันตพงษ� สุขประเสริฐ
62052001174 นายพงศกร ดีประเสริฐ
62052001175 นางสาวรัชดาภรณ� จงไพบูลย�
62052001176 นายป7ญญณัฐ อังคะนาวิน
62052001177 นางสาวกมลวรรณ วินทะไชย
62052001178 นางสาวกัญชฬส ศิริรัตนาพัชร�
62052001179 นางสาวมนัสนันท� ต้ันสุน
62052001180 นายปริญญา แสงสว+าง
62052001181 นายพรชัย ดานาคแก"ว
62052001182 นางสาวช+อผกา สุดาดวง
62052001183 นางสาวชนิดาภา ใหม+เงิน
62052001184 นายนัฐกิจ เครื่องแก"ว
62052001185 นายมงคลชัย บุญส+ง
62052001186 นางสาวบุญนาค บางแช+ม
62052001187 นางสาวกมลวรรณ เพ็ชร�งามพะเนาว�
62052001188 นายจักรชัย มีภักดี
62052001189 นายณรงค�กรณ� เชื้อสาร
62052001190 นายสุริยา นนทะไชย
62052001191 นางสาวภัทริน เสทือนวงษ�
62052001192 นายปHยะ กิจจาอิทธิศร
62052001193 นางสาวธัญญาทิพย� สายทอง
62052001194 นางสาวเกตุวลี บัวงาม
62052001195 นางสาวจิดาภา กุหลาบ
62052001196 นางสาวปาริชาต เณรแก"ว
62052001197 นางสาวยุภาวรรณ วรรณกาล
62052001198 นายนพพร เอี่ยมวรรณะ
62052001199 นางสาวนฤมล สลักเพ็ชร
62052001200 นางสาวพรพรรณ ประถมกรึก
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62052001201 นายพัฒนา ปXงประวัติ
62052001202 นางสาวนารีรัตน� ด"วงงาม
62052001203 นายสุธานนท� แซ+ฟู
62052001204 นางสาวมลธิดา ไชยตะมาตย�
62052001205 นางสาวภาวิณี จันทะบาล
62052001206 นางสาวจิราวรรณ มลทัศน�
62052001207 นางสาวเสง่ียมลักษ� สุภะธีระ
62052001208 นางสาวจรัญญา เรืองเดช
62052001209 นางสาวนฤมล สูวอ
62052001210 นางสาววลีภรณ� สาดี
62052001211 นายทัตพงศ� ศรีสุวงศ�
62052001212 นายภควัต อุยานันท�
62052001213 นางสาวอจลญา ปQลา
62052001214 นางสาวนิภาวรรณ อารมณ�ชื่น
62052001215 นางสาวฐาปนี นรินทร�
62052001216 นางสาวอรุณี ธีรฐานิตย�
62052001217 นายพายุ โยนยาน
62052001218 นางปริญญาวีร� อุทัย
62052001219 นายอํานาจ เข็มมา
62052001220 นางสาวสิริลักษณ� วชิรหัตถพงศ�
62052001221 นางสาวมยุรฉัตร จันทร�ปรี
62052001222 นางสาวจินตนา ปH8นรัตน�
62052001223 นายธวัชชัย ปHงสุแสน
62052001224 นายวรพจน� ขัติยะ
62052001225 นางสาวพรพิมล แก"ววิไล
62052001226 นางสาวศิรินันท� ขยันย่ิง
62052001227 นางสาวฐิติมา การะเกษ
62052001228 นายปุณมณัส ทรัพย�ทวีศิริกุล
62052001229 นางสาวจันจิรา จันทร�ทอง
62052001230 นางสาวรจนา ปุดประโคน
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62052001231 นายสมพงษ� แสนสวัสด์ิ
62052001232 นายวรพรต ดิษทับ
62052001233 นายณัฐวัตร คํามุงเมือง
62052001234 นางสาวพรพิมล ชัยแก"ว
62052001235 นางสาวฤดีมาศ ราชนําปน
62052001236 นายพุฒิพงศ� อัมพุธ
62052001237 นางสาวจิรวรรณ ทวีถาวร
62052001238 นางสาวนริสรา สุดตา
62052001239 นายกีรติ ราชฤทธ์ิ
62052001240 นางสาวอรญา สนอยู+
62052001241 นางสาวสุมนา ปรางศรี
62052001242 นางสาวเพ็ญนภา ใจเอื้อย
62052001243 นายธนะวุฒิ ธีระกุล
62052001244 นายธรรมรัตน� ขันธ�แก"ว
62052001245 นายสิทธิโชค จรูญศรีโชติ
62052001246 นางโสภิตา พุกเขียว
62052001247 นายอาทิตย� เหล+าวงษา
62052001248 นางสาวชไมพร ยังกิด
62052001249 นางวิยะดา พูลสวัสด์ิ
62052001250 นายเชิงชาย วิสุทธิแพทย�
62052001251 นางสาวยุภาพร พินพาทย�
62052001252 นางสาวศิริรัตน� มงคลเสถียร
62052001253 นายสงวนศักด์ิ ชินทรักษา
62052001254 นายอัศรี ราแดง
62052001255 นางมณีรัตน� พรวุฒิกูล
62052001256 นายนรงค�ศักด์ิ ศาลางาม
62052001257 นางนฤมล อ+วมศรี
62052001258 นางสาวกนกพร บุญประสาท
62052001259 นางสาวปาริชาต สนิทกูล
62052001260 นางสาวสุธิดา เขียวเหลือง
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001261 นายชลนที อยู+นาน
62052001262 นางสาวเจษฎาทิพ ทวีศักด์ิ
62052001263 นายธนรัฐ ธาราฉัตร
62052001264 นางสาวกัลยาภรณ� พานแก"ว
62052001265 นางสาววรฤทัย ปานพวงแก"ว
62052001266 นายอัฐวัฒน� ธรรมทิ
62052001267 นางสาวนวลนภา สัมมา
62052001268 นางสาวณภาวรรณ เกษจรัล
62052001269 นางสาวนิตยา บริบูรณ�วรกุล
62052001270 นายณัฐพงษ� ยอดสมุทร
62052001271 นางสาวสุปรีญา ใจปทุม
62052001272 นางสาวสุกุมา กองแก"ว
62052001273 นางสาวรวีวรรณ พรหมบุตร
62052001274 นายณัฐวัฒน� บุญเสริฐดิลก
62052001275 นางสาวสุกัญญา สิงห�ใจชื้น
62052001276 นายณัฐวุฒิ เถ่ือนวิถี
62052001277 นางสาวปาริชาต ก"อนจะลา
62052001278 นายจักรี พรหมอิน
62052001279 นางสาวสุภาพร แก"วคําพันธ�
62052001280 นายธีรศักด์ิ กระจ+างแก"ว
62052001281 นางสาวพิมพ�รภัช ป7ททุม
62052001282 นางสาวรัตน� เดชา
62052001283 นายสิทธิศักด์ิ ศรีระอุดม
62052001284 นายวิทยา พิศวงค�
62052001285 นายพิศาล เวียงดินดํา
62052001286 นางสาวจรินทร�กาญจน� เหมือนวงศ�
62052001287 นางสาวกนกทิพย� นิตยพล
62052001288 นายทวีชัย ก่ิงผา
62052001289 นางสาวภาส�สิณี จริยะศิลปJ
62052001290 นายศิรัช เรืองมณี
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052001291 นางสาวสุภัสสร แซ+เอวหยอง
62052001292 นายสมศักด์ิ พงษ�ทอง
62052001293 นายอานนท� พูพิชชากร
62052001294 นายสิทธิชัย สิทธิเทศ
62052001295 นายสนิท พรมขันธ�
62052001296 นางสาวเนตรทราย รุ+งโรจน�โชครักษา
62052001297 นายพงษ�ศักด์ิ แก"ววงศ�ษา
62052001298 นางสาวพัณณิตา วิจาอ"าย
62052001299 นางสาวณัฐกุล ชะเอม
62052001300 นางสาวอาทิตญา สุ+มสม
62052001301 นายพิทยา บุญมี
62052001302 นางสาววิชาดา รุ+งโรจน�
62052001303 นายอัฐพล พวงศิลปJ
62052001304 นายสิรภพ สุวณิชย�
62052001305 นายมนตรี ฉิมสกุล
62052001306 นายวิทวัส นามบุญ
62052001307 นางสาววรรณภา ขุนทอง
62052001308 นางสาวบุณยดา วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ
62052001309 นายสวิตต� แสงศิริ
62052001310 นางสาวสุวนันท� เอี่ยมรักษา
62052001311 นางสาวธัญญาลักษณ� เสียงเพราะ
62052001312 นายศุภวัฒน� ชื่นชูทรัพย�
62052001313 นางสาวสุภาภรณ� ชูรัตน�
62052001314 นางสาวนิลมุกดา ศรีลาศักด์ิ
62052001315 นางสาวธนพร โพธิหิรัญ
62052001316 นายพงศธร พิมพลดิษฐ�
62052001317 นางสาวพนิดา เขียววรรณ�
62052001318 นายศุภชัย ม+วงเรือง
62052001319 นางสาวทักษพร ทองคํา
62052001320 นางสาวนัทธมน ศรีเจริญ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001321 นางสาวอุทัยรัตน� มุสิกวรรณ�
62052001322 นายจิณัฐกริษฐ� กล"าสงคราม
62052001323 นางสาวเกศราภรณ� ธรรมดิษฐ�
62052001324 นายเกียรติยศ ถาใหม+
62052001325 นางสาวจิรฐา สงวนหงษ�
62052001326 นางสาวนงลักษณ� บุญมี
62052001327 นางสาวสุพพัตรา อรรฆพรพิพัฒน�
62052001328 นางสาวลัดดาวัลย� พูลเกษ
62052001329 นายพัฒนพงษ� ยาใจ
62052001330 นางสาวจันทิมา ชลศิริพงษ�
62052001331 นายวรโชติ เนียมทอง
62052001332 นายวัชรพันธ� สุเนตร
62052001333 นายภูวริศ จรัสวงค�มณี
62052001334 นายณัฐพงศ� การเพียร
62052001335 นางสาวจิตสุภา สุวรรณสําริด
62052001336 นายสันติลักษณ� ฤกษ�ประกอบ
62052001337 นางสาวแสงรวี อิ่มอุไร
62052001338 นางสาวนงลักษณ� ยอดเงิน
62052001339 นายกิตติศักด์ิ นันทะเสน
62052001340 นายสุทธิพงษ� เฉลยวาเรศ
62052001341 นางสาววิไลลักษณ� เกตุพงษ�
62052001342 นางสาวเกศกนก คงเกษม
62052001343 นางสาวเกศินี ปะกาเวสา
62052001344 นางสาวภัทรา ประทา
62052001345 นายธนภัทร อยู+สุข
62052001346 นายทิวากร กองรัตน�
62052001347 นางขวัญฤทัย วรรณศิริ
62052001348 นางสาวอภิญญา ม+วงศิริ
62052001349 นายนิรันดร� เดชพัฒน�ภูวนนท�
62052001350 นายณฐกร พานิชกิจ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001351 นางสาวภคิณี รุจิโมง
62052001352 นางสาวจีระนันท� พลเย่ียม
62052001353 ว+าที่เรือตรีปHติพัฒน� วิชญ�วุฒิการโกศล
62052001354 นางสาวนันท�นภัส อัมพฤกษ�
62052001355 นางสาวนันทินี สาครพานิช
62052001356 นางสาวแสงรวี ภู+ระย"า
62052001357 นางสาวชยามล บูรณะ
62052001358 นายเอกชัย จันต๊ิบ
62052001359 นางสาวธัญญลักษณ� ใจหงิม
62052001360 นายสมเกียรติ อินทร�จันทร�
62052001361 ว+าที่ร"อยตรียศกร พันธ�ลี
62052001362 นายสุริยา รัตนนุกูล
62052001363 นายคาวุต โพธ์ิทอง
62052001364 นายธีรเดช อยู+กรุง
62052001365 นายพิชิต เขียนภักดี
62052001366 นางสาววีรัชญา จันทราช
62052001367 นายณัฐวุฒิ ขาวซัง
62052001368 นายธนวันต� ฉวีทอง
62052001369 นายวิภูษิต คงแก"ว
62052001370 นายสิทธิผล สุโพธ์ิ
62052001371 นายสุรชัย คําอ+อน
62052001372 นางสาวกัลยรัตน� ชุติป7ญโญ
62052001373 นางสาวแพรว หลาบสุดตา
62052001374 นายจตุรงค� เชิดศักด์ิสกุล
62052001375 นางชไมพร สุยะใหญ+
62052001376 นางสาววรากุล ธานมาศ
62052001377 นางสาวกนกวรรณ สาระเจริญ
62052001378 นางสาวคณิตา แสวงงาม
62052001379 นางสาวพรทวี วิริยะพันธ�
62052001380 นางสาวทิพวัลย� สุนันทวนิช
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001381 นายพัฒนรัฐ คําบุญมี
62052001382 นางสาวธารทิพย� ปาริน
62052001383 นายมีสุขพิศุทธ� พิรัตน�
62052001384 นายนฤสรณ� กุลประดิษฐ�
62052001385 นายธเนศ พานเทียน
62052001386 นายวันชนะ ใจสงัด
62052001387 นายธนู ใจเพียน
62052001388 นางสาวอรนภา เต+าทอง
62052001389 นางสาววิรากร หล่ําชู
62052001390 นายพงศ�สิริ จุมณี
62052001391 นางสาวคมคาย พยัคกูล
62052001392 นายเอกชัย ยืนย่ิง
62052001393 นางสาวธันวมาศ มีสาคร
62052001394 นางสาวพัชริดา อุปทา
62052001395 นายวรวัฒน� เพลินสุข
62052001396 นางสาววิลาวัลย� สงเล็ก
62052001397 นางสาวทัศนีย�วรรณ พงษ�สวรรค�
62052001398 นายบัณฑิต มาตยมูล
62052001399 นางสาวณารินรัตน� ขําอินทร�
62052001400 นายจรัล กันทะสอน
62052001401 นายพีรพัฒน� พรหมเพ็ชร
62052001402 นางสาววิสุนีย� พงษ�หัสบรรณ�
62052001403 นายอภิชาติ ไชยลาภ
62052001404 นายทินกร สุริโย
62052001405 นางสาวทิพวรรณ ยืนที่
62052001406 นางสาวจันทนา คงทน
62052001407 นายธราธร รัตนวิจิตร
62052001408 นางสาวชญานี มีเพ็ชร
62052001409 นางสาวกฤติยา รัตนวงษ�
62052001410 นางสาววรรณพร แซ+ม"า
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001411 นางสาวชลดา จันทร�กระจ+าง
62052001412 นางสาวกนกวรรณ แหวนหลวง
62052001413 นางสาวอภิญญา มาศสุข
62052001414 นายวรพจน� ศรีกุล
62052001415 นายอลงกรณ� ใจวัง
62052001416 นายพีรพัฒน� ฟ7กแฟง
62052001417 นางสาวณัฎฐา จิตรใจกล"า
62052001418 นายวิชิต ปH8นหอม
62052001419 นายยุทธกร สุขสม
62052001420 นางสาวนงคราญ บุญมาก
62052001421 นางสาวรชนี ชาญธัญกรรม
62052001422 นางสาวพัชราภรณ� พรมสวัสด์ิ
62052001423 นางสาวชมพูนุช ทรัพย�ศรีอุดม
62052001424 นางสาวสุชัณญา เย็นสบาย
62052001425 นายวรรณรัตน� สาตร�สาคร
62052001426 นายบุญยศักด์ิ ศิลาศรีคุณ
62052001427 นายวิศรุต สุวรรณศร
62052001428 นางสาวกมลพรรณ รอดทุกข�มโหสถ
62052001429 นางสาวอรทัย สุทธิเลี้ยง
62052001430 นางสาวอังคณา นันตา
62052001431 นายณัฐสิทธ์ิ อุ+นกาศ
62052001432 นางสาวจันทร�จิรา เกษสาคร
62052001433 นายศุทิพย� บุญเตปHณ
62052001434 นางสาวศิริรัตน� เครืออนันต�
62052001435 นายวสิษฐ�พล ประดิษฐ�
62052001436 นายวรุฒ ตาสุรี
62052001437 นางสาวเปรมวดี รอดส"ม
62052001438 นางสาวพิกุล สาทวงศ�
62052001439 นางสาวปภัสรา เตจาคํา
62052001440 นางสาวภาวิณี เสนากัสปJ

หน"า 48 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052001441 นางสาวอัจฉราภรณ� วงษ�ศิริ
62052001442 นางสาวอารยา แตรเงิน
62052001443 นางสาวสโรชา ทองศรี
62052001444 นายณัฐนนท� คูณคํา
62052001445 นายฤทธิพงษ� จิตจํานงค�
62052001446 นายธนากร พลอยสมุทร�
62052001447 นายณภัทร กุลเกษ
62052001448 นายปาฏินันต� พรมโคตร
62052001449 นายวิศรุต พูลเหลือ
62052001450 นายอัครเดช เจียมรจนานนท�
62052001451 นายปาณัท ลาสูงเนิน
62052001452 นายสาโรจน� สร"อยสน
62052001453 นายอภิสิทธ์ิ โคตรวันทา
62052001454 นางสาวกฤติมา ภูชาดา
62052001455 นายอรัตน�ชา บุญศรี
62052001456 นางสาวพัฒมนัส รองอ่ํา
62052001457 นายวีรยุทธ ทองย"อย
62052001458 นางสาวอุทัยวรรณ ไกรศรี
62052001459 นางสาวรัตน�อุบล บุศยอําคา
62052001460 นางสาวมธุรินทร� ศรีบุญญตานนท�
62052001461 นางสาวบุญญาภา อินทร�ลอย
62052001462 นางสาวสมพิศ อินทอง
62052001463 นายราเชน ศรีนันทร�
62052001464 นางสาวสรนันท� บุญชอบ
62052001465 นางสาวดวงฤทัย จําปาสิทธ์ิ
62052001466 นายพิพัฒน� สามสี
62052001467 นายเอกรินทร� หิรัญญา
62052001468 นางสาวอัมพร หกยอด
62052001469 นางสาวคัมภิรดา คงทน
62052001470 นายศราวุธ ภูอารีย�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052001471 นางสาวชิดชนก สาสีเสาร�
62052001472 นายศักดา ออกสุข
62052001473 นางสาวจงรักษ� ปลาเงิน
62052001474 นางสาวพริมา หาญประทุม
62052001475 นางสาวยุพา กาฬภักดี
62052001476 นายบุญฤทธ์ิ ทวีสุข
62052001477 ว+าที่ร"อยตรีหญิงอรุโณทัย ดาสิน
62052001478 นายบูรพา ขุนศรี
62052001479 นางสาวนันทิมา สุขสิงห�
62052001480 นางสาวรัตนาภรณ� พรมพิทักษ�
62052001481 นางสาวศุภลักษณ� ใต"โพธ์ิ
62052001482 นางสาวปรียา กาลึกสม
62052001483 นางสาวอุทุมพร ทองปลื้ม
62052001484 นางสาวราตรี แก"วโสตร
62052001485 นางสาวยลดา บุหงารัตน�
62052001486 นางสาวอรวรรณ สมนิยาม
62052001487 นายประสิทธ์ิเพชร สิทธิวิชัย
62052001488 นางสาวอัญชนา พันธุ�อยู+
62052001489 นางสาววรรณภา คําผา
62052001490 นายพีรวิชญ� รัตนอินทร�
62052001491 นางชนัญญา วรพันธ�
62052001492 นางสาวชาลินี แซ+ต้ัง
62052001493 นายอโนชา กะโห"ทอง
62052001494 นายชยุต พิเดชณรงค�
62052001495 นางกานดา วงศ�ขวัญ
62052001496 นางสาวสาวินี สอนประดิษฐ
62052001497 นางขวัญฤทัย ต๊ิบตุ"ย
62052001498 นายสรวิชญ� เรียงมงคล
62052001499 นายกันตพงศ� ประติเมฆ
62052001500 นางสาวกัลยารัตน� วงศ�มอก

หน"า 50 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052001501 นายภาณุพงศ� พงษ�เรือง
62052001502 นางสาวจิระภา สุขสานต�
62052001503 นายสรรเสริญ รัตนกรณ�
62052001504 นางสาวประภัสศร ไชยสนอง
62052001505 นางสาวธีราพร แสนแจ"
62052001506 นายธนิสร ปรีดาภิรมย�
62052001507 นางธัญชนก อ่ําหุ+น
62052001508 นางสาวจารุวรรณ ชายฤทธ์ิ
62052001509 นางสาวณภัค ไม"เงินงาม
62052001510 นางสาวปHยรส คนโต
62052001511 นายรุ+งรัตน� นิสสัยดี
62052001512 นางสาวอิสรียา ภูสิมมา
62052001513 นางสาวรักชริน ทองแสน
62052001514 ว+าที่ ร.ต.ธีรยุทธ เอี่ยมสําอางค�
62052001515 นางสาววรรณชนก ล"วนไสว
62052001516 นางสาววรรณกานต� กล่ําเพ็ง
62052001517 นางสาวณัฏฐินันทภรณ� ไชยแก"ว
62052001518 นางสาวปภัสชญา ฉายแสงรัตน�
62052001519 นายนโรดม จันทร
62052001520 นางสาวปHยะพร ยกย+อง
62052001521 นายวุฒิชัย หอยสังข�
62052001522 นางสาวภัทรศยา สื่อสุนทรานนท�
62052001523 นายสุนัย เขตขาม
62052001524 นายนพรัตน� ฉิมเอียด
62052001525 นายบัณฑิต ตัณศลารักษ�
62052001526 นายณันทพงศ� ชูผล
62052001527 นางสาวสุดารัตน� พระภายไชย
62052001528 นายอํานวย โตKะสมัน
62052001529 นางสาวศิริลักษณ� ครองสุข
62052001530 นางสาวกานต�ธิดา พ+วงมีชัย
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052001531 นายธีระพงษ� จันดี
62052001532 นางสาวสุจินดา ราชบุตร
62052001533 นายขจรวิทย� พรมยศ
62052001534 นายบุญชง ดวงอินทร�
62052001535 นางสาวฤทัยรัตน� ชลวานิช
62052001536 นายวุฒิชัย ใจเสาร�ดี
62052001537 นางสาวรุ+งอรุณ สินเจริญ
62052001538 นางจุฑามาศ คําผง
62052001539 นางสาวชนิกานต� ชมกลิ่น
62052001540 นายวัชรพล เขียวแก"ว
62052001541 นางสาวสุตาพันธ� กาละ
62052001542 นายณรงค�ศักด์ิ รอสวัสด์ิ
62052001543 นางสาวอรกัญญา อ+อนคลาย
62052001544 นางสาวเยาวเรศ แสนจันทร�
62052001545 นางสาวสิริมา ภาพกลาง
62052001546 นายพีรพล พิญญกิจ
62052001547 นายวชิระ ยืนยงค�
62052001548 นางสาวดนุลดา กล+อมแก"ว
62052001549 นางสาววรรณภัสสร ชิวปรีชา
62052001550 นางสาวพรชานิตว� วงค�ราษฎร�
62052001551 นายดุสิต อุระเกต
62052001552 นางสาวกฤษณา ก"องโสตร�
62052001553 นายภัทรภณ แสงสุวรรณรักษา
62052001554 นายพลวัต พุทธัง
62052001555 นางสาวฝนฤทัย อภิบาลวรกุลชัย
62052001556 นายวิทวัส คณานันท�
62052001557 นายพงษ�พัฒน� ไทยเจริญ
62052001558 นางสาวสุธารัตน� อิ่มสุวรรณ
62052001559 นางสาวดรุณี ป7นคํา
62052001560 นางสาวเกตศิรินทร� ไชยเลิศ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001561 นางสาวพรพรรณ โปร+งจิตต�
62052001562 นางสาวกรวีร� เชื้อกลาง
62052001563 นายเธียรทรรศน� หมายชัยธัญ
62052001564 นางสาวจุฑามาศ เชื้อภิญโญวงค�
62052001565 นายชินวัฒน� ย"อยดา
62052001566 นางสาวจิราพร สายม+วง
62052001567 นายวันเฉลิม พิศิษฎ�สังขกุล
62052001568 นางสาวอภิษฐา ทอนไชย
62052001569 นางสาวมาลี ทําพันธ�
62052001570 นายธนุวัฒน� กะตาก
62052001571 นายป7ญญา แช+มเทศ
62052001572 นางสาววัลลี หอมแก"ว
62052001573 นางสาวเนาวรัตน� พยุงชงโค
62052001574 นางสาวบัณฑิตา วงศ�กิติญา
62052001575 นางสาวนันธิดา พลอยระย"า
62052001576 นางสาวกนกพร พวงแย"ม
62052001577 นายณภัทร พรหมาศ
62052001578 นางสาวอัจฉราภรณ� จินะการ
62052001579 นายสุชาติ สินสม
62052001580 นางสาวชิดชนก พรมมา
62052001581 นางสาวชญาณี อินพุ+ม
62052001582 นางสาวศิริพร อินทองน"อย
62052001583 นางสาววรรณพร คล"ายสุบิน
62052001584 นางสาวมัทนา นิ่มดําเนิน
62052001585 นางสาววนิดา แสนเสนยา
62052001586 นายศราวุธ ม+วงจีบ
62052001587 นายกฤษณะ พงษ�นุ+มกูล
62052001588 นายศักดิธัช นามวิเศษ
62052001589 นางสาวสุมินทรา สมัครการไถ
62052001590 นายพชร อินทร�เผ+า
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001591 นางสาวแสงเดือน แซ+เฮ+อ
62052001592 นางสาวศิรินธร หาญพัฒน�
62052001593 นางสาวอัญชนา เมืองวงษ�
62052001594 นางสุพัตรา เกษรสิทธ์ิ
62052001595 นายสุรชัย ใจชอบ
62052001596 นางสาวประภาศิริ ทัดเที่ยง
62052001597 นางวราภรณ� มาลัย
62052001598 นางสาวเบญญาภา ยศสมบัติ
62052001599 นางสาวสุนิษา มนปราณีต
62052001600 นางสาวภานิณี พวงแก"ว
62052001601 นายเกรียงไกร ชาสงวน
62052001602 นายธริษตร� เที่ยงแท"
62052001603 นางสาววาสนา บรรจงเก็บ
62052001604 นางสาวธันยาภัทร� ธนธรพัสรินทร�
62052001605 นางสาวมลฤดี ไชยสุวรรณ�
62052001606 นางสาวสตรีรัตน� ฟ7กทองอยู+
62052001607 นายเพชรธงชัย ประภา
62052001608 นางสาวสุปราณี พูลเปQ8ยม
62052001609 นางสาวณัฎฐนิธ บุญญะโกศล
62052001610 นางสาวมณีรัตน� สําราญวงศ�
62052001611 นางสาวจีรภรณ� ชํารัมย�
62052001612 นางสาวพรรณภา เพชรรัตน�
62052001613 นางสาวเบญจรัตน� จันดา
62052001614 นายรณฤทธ์ิ ลาหัวโทน
62052001615 นางสาววิภาดา ยะมันยะ
62052001616 นางสาวสิรีรัตน� บุษปฤกษ�
62052001617 นายศตวรรษ จันทวงศ�
62052001618 นางสาวพาลิกา เก้ือขํา
62052001619 ว+าที่ร.ต.หญิงรวิภา กล+อมอ"น
62052001620 นางสาวรัญณรัตน� มะลินิน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001621 นางสาววาสนา อนันต�
62052001622 นางสาวคัทลียา อินภูธร
62052001623 นางสาวพรเพ็ญ เตชะผล
62052001624 นางนันทพร กะหมัง
62052001625 นางสาวชลนิษา ขาวรินทร�
62052001626 นางสาวปภัสรา ดวงโสมา
62052001627 นายวริศ วรรคจันทร�
62052001628 นายสมเกียรติ ศรีวิลัย
62052001629 นางสาวสุนิสา สุขสมัย
62052001630 นายทวีชัย เกษมะณี
62052001631 นายพงศ�ธาริน คุณเอนก
62052001632 นางสาวกรรณิกา สาตร�เสริม
62052001633 นางสาวศิรินทิพย� ใจกล"า
62052001634 นางสาวฐานิต เกษรศิริ
62052001635 นางสาวจีรวรรณ บุญนํา
62052001636 นางสาวศรัณญา จอมสวรรค�
62052001637 นางสาวจุฑาลักษ� นาคโชติ
62052001638 นางสาววัลภา สนรักษา
62052001639 นางสาวเกมฤทัย โพธ์ิงาม
62052001640 นางสาวชนรดี หออัษฎาวุธ
62052001641 นางสาวแอนนา สมบูรณ�นอก
62052001642 นางสาวสิรภัทร ไพรวัลย�
62052001643 นางสาวปริศนา มีศรีจันทร�
62052001644 นางสาวสุดารัตน� อาสาธรรม
62052001645 นางสาวกฤษณา จันตKะราช
62052001646 ว+าที่ ร.ต.เสกสรร จันทน�แดง
62052001647 นางสาวอาจารีย� นุชตุ"ย
62052001648 นางสาวนารินทร� จันทคุต
62052001649 นายศิวนนท� ทองแย"ม
62052001650 นางสาวรวีวรรณ ศิลาอาสน�
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001651 นายเอนก ประสงค�ดี
62052001652 นางสาวศจี พงษ�ตะลุง
62052001653 นางสาวกมลพรรณ เจริญขํา
62052001654 นายสําเริง พิมพ�แก
62052001655 นายฑีฆายุ โถแพงจันทร�
62052001656 นางสาวจุฑารัตน� ผลสวัสด์ิ
62052001657 นายณัฐราช กะมุทา
62052001658 นายธนาวุฒิ ขวัญศรีสุทธ์ิ
62052001659 นายบริหาร ขุนแก"ว
62052001660 นางสาวกมลทิพย� เลไธสง
62052001661 นางสาวศุภวรรณ แจ+มกระจ+าง
62052001662 นางสาวเสาวภา ชวนรัมย�
62052001663 นางสาวจริยา ภาพูวงศ�
62052001664 นายอภิวัฒน� ศรีวีละ
62052001665 พลทหารศุภกร ศรีคําวัง
62052001666 นายชาตรี นครไชย
62052001667 นางสาวสุกฤตา ปลีฟ7ก
62052001668 นายวิรัติ ศรีพิมาย
62052001669 นายอนุชน พลหาญ
62052001670 นางสาวสรัญญา โรจนหิรัญ
62052001671 นางสาวไพเราะ ปH8นทอง
62052001672 นางสาวอมรรัตน� วงค�หล"า
62052001673 นางสาวมณเฑียร บุญบํารุง
62052001674 นายเสฎฐวุฒิ ศรีสง+า
62052001675 นางสาววลัยพร รัตนสร"อย
62052001676 นางสาวกนกพร ฉิมวิเชียร
62052001677 นายธนาธร โทนสังข�อินทร�
62052001678 นางสาวศิรินาถ ศรียะอาจ
62052001679 นายเชิดชาย กองดิน
62052001680 นางสาวนุชจรีย� สืบเพ็ชร�
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62052001681 นายชัชวาล ขาวอKอด
62052001682 นางสาวสุวรรณี สิงห�กาฬ
62052001683 นางสาวปาริฉัตร พวงธานี
62052001684 นายธีรศักด์ิ ไชยลังกา
62052001685 นายชัชวาล ทิต๊ิบ
62052001686 นางสาวเวธกา นามแสง
62052001687 นางสาวอรุณโรจน� แก"วมโนโชติ
62052001688 นางสาววราลี โยมงาม
62052001689 นายชยุตม� วงษ�แก"ว
62052001690 นางสาวเบญจมาศ สองเปIง
62052001691 นางสาวปริศนา จันทามี
62052001692 นางสาวจินดารัตน� มุ+งเฝRากลาง
62052001693 นางสาวจุฑามาศ ฉิมจารย�
62052001694 นายอภิสิทธ์ิ อําไพฤทธ์ิ
62052001695 นายรุจิเรก สุดาจันทร�
62052001696 นางสาวอภิชญา เต็มสิริทรัพย�
62052001697 นางสาวฐิติมา สรรพมรรค
62052001698 นางวันเพ็ญ ศิริวัฒน�
62052001699 นางสาวปรียา สิงใส
62052001700 นายธีรภัทร เอกรักษา
62052001701 นายสุทิวัส สุมาวรรณ�
62052001702 นางสาวปHยพัชร� ชูเชื้อ
62052001703 นายณัฐพล พันธ�เจริญ
62052001704 นางสาวศิริพร บุญแสน
62052001705 นายสมยศ สูงปานเขา
62052001706 นางสาวเกศริน โหมดเทศ
62052001707 นายราเชน กลมป78น
62052001708 นายศรัณย� งามเมือง
62052001709 นายจตุพร ลิ้มภักดีสวัสด์ิ
62052001710 นายปณิธาน ประทุมจันทร�แก"ว
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62052001711 นายเมธาภูมิ หมวกเหล็ก
62052001712 นายจิระศักด์ิ เมืองชม
62052001713 นายสิทธิเดช แซ+เอี้ยว
62052001714 นางสาวหทัยชนก ทวีป7ญญาภรณ�
62052001715 นายวัชระ ภู+ดี
62052001716 นางสาวจีระนันท� สมใจ
62052001717 นางสาววรกมล ชลสินธุ�
62052001718 นางสาวสิรินาฏ บุญโย
62052001719 นายโชคชัย สีดี
62052001720 นางสาวรัชนีกร ใหม+สาร
62052001721 นายกรกช รุ+งเรืองศรี
62052001722 นายณลงกรณ� จูประโคน
62052001723 นายศุภจักร ม+วงรื่น
62052001724 นายขจรพล ศรอินทร�
62052001725 นางสาวป7ญจาภรณ� ศาลางาม
62052001726 นายสหรัฐ จําปาเฟU8อง
62052001727 นายภาณุวัฒน� บุษรา
62052001728 นางสาวโสภา แก+นแก"ว
62052001729 นางสาวทิพย�วารี ทองใบ
62052001730 นายชัยวัฒน� แก+นคํา
62052001731 นางสาวอรจิรา ศรีมันตะ
62052001732 นายสัมฤทธ์ิ สําแดงเดช
62052001733 นางสาวปวัณรัชญ� รุ+งสว+าง
62052001734 นางสาววารุณี สิงห�โต
62052001735 นางดวงพร เผือกนวล
62052001736 นายกฤตยชญ� สอนวะดี
62052001737 นายศุภกฤต จริยากรณ�
62052001738 นางสาวเกตน�นิภา ปานมา
62052001739 นายสาคเรศ จันทร
62052001740 นางสาวพรอุษา จินดาวงษ�
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62052001741 นางสาวรสสุคนธ� การภักดี
62052001742 นายชนิสร ประทิศ
62052001743 นายยาซีน ระเบียบ
62052001744 นางสาวชนิดาภา เชยสุนทร
62052001745 นางสาววรรณภา เจริญผล
62052001746 นายปHยวัฒน� สุทธิพงษ�
62052001747 นายวิริยะ ไชยรถ
62052001748 นางสาวธนวรรณ ผดุงใจ
62052001749 นางสาวประกายดาว แสงจันทร�
62052001750 นางสาวศิริพร วงศ�อินทร�
62052001751 นางสาวพุทธรักษา พรหมสวัสด์ิ
62052001752 นางสาวศิริพร ดําสนิท
62052001753 นายซอลาหูดิน สามะ
62052001754 นางสาวโชติรส บัวเกษร
62052001755 นายศุภวิทย� โพธิวัต
62052001756 นายชยพล งามสุวรรณ
62052001757 นางสาวปวริศา แปงล"วน
62052001758 นางสาวมนันญา พิมภรัตน�
62052001759 นางสาวกนกกร แช+มปรีชา
62052001760 นางสาวกัญญารัตน� การบรรจง
62052001761 นางสาวจรินทร ดํางาม
62052001762 นางสาวเพ็ญพิชชา เทพประชุม
62052001763 นายวิสิษฎ� ทองคํา
62052001764 นางสาวธัญชนก สุวรรณมุข
62052001765 นายวรภัทร ศรีพายัพ
62052001766 นางสาวประภัทศร จันทา
62052001767 นางสาวธัญรดา ชานนท�
62052001768 นายศมาพล สุขยศ
62052001769 นายพรพิพัฒน� จนาพิระกนิฎษ�
62052001770 นายตะวัน จันทะมล
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62052001771 นางสาวมุกดา พันภูรักษ�
62052001772 นายศราวุฒิ รองเย็น
62052001773 นางสาวอําพัน คําสอน
62052001774 นายสามารถ ทูลลอดแก"ว
62052001775 นางสาวธันยากร พืชพันธุ�
62052001776 นางสาวจันทนาภรณ� สาลี
62052001777 นางสาวสุภาพร ฤกษ�จํานงค�
62052001778 นางสาววรรณนิดา ประชัน
62052001779 นางสาวรติรัตน� กิจเจริญ
62052001780 นางสาวอรุณี สุนทรมณี
62052001781 นางสาวศิริรัตน� พุทธพงษ�
62052001782 นางสาวรินรดา ลิศนันท�
62052001783 นายเอกพันธ� กุลดี
62052001784 นางสาวอริสา สิงห�พรมมา
62052001785 นายธนภัทร คําแห"ง
62052001786 นางสาวป7ทมา ฉัตรเงิน
62052001787 นายภุชงค� หนูน"อย
62052001788 นางสาวเจนจิรา พิมพ�ทอง
62052001789 นายแอล เจริญพงศ�
62052001790 นางสาวสาคร ญาณผาด
62052001791 นางสาววรรณิศา สังข�แก"ว
62052001792 นางสาวนันทกาญจน� บ"านอ+าง
62052001793 นางสาวปนัสยา ระงับโสตร�
62052001794 นายวีระชัย สมบูรณ�นิธิกุล
62052001795 นายมนัชชนนท� บุตรโคตร
62052001796 นายสิริวัทน� สุขศิริ
62052001797 นางสาวจิราพร แก"วอุ+นเรือน
62052001798 นางสาวสุนันทา วิชนี
62052001799 นางสาววรัญญา แวงธรรมรงค�
62052001800 นางสาวนรากร โลหิตอุ+น
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62052001801 นางสาวจุรีรัตน� บุญครอง
62052001802 นางสาวธัญญาวรรณ อุทธสิงห�
62052001803 นางสาวทศพร กรดแก"ว
62052001804 นางสาวกัญญาวีร� พุ+มทอง
62052001805 นายภัทรวัต ศรีวิภาต
62052001806 นายณภัทร มาศบรรเจิด
62052001807 นายกฤติกา งามระเบียบ
62052001808 นายจารุเดช นุ+นขาว
62052001809 นายบัญฑิต เอมชอุ+ม
62052001810 นางสาวสยุมพร รื่นบุตร
62052001811 นางสาวสุณัฏฐา ผลคํา
62052001812 นางสาวเสาวลักษณ� พาลานาที
62052001813 นางสาวธนภัทร บุญเส็ง
62052001814 นายพีรัชชัย จินตนา
62052001815 นางสาวมาริสา รจนา
62052001816 นางสาวปรัชญา เทศอินทร�
62052001817 นางสาวปHยณัฐ สายทอง
62052001818 นางสาวณปภัช วงษ�วิลาศ
62052001819 นายวีระยุทธ สร"อยทอง
62052001820 นางสาวฐิติมา วิวัลย�
62052001821 นายธีรวัต ทรงเนียมศรี
62052001822 นายมนตรี เหลือดี
62052001823 นายภวัต ดอกจันทร�
62052001824 นายกิตติธร ซ่ือสัตย�
62052001825 นางสาวพรจิรา สืบทัพ
62052001826 นางสาววีราภรณ� โตงาม
62052001827 นางสาวจรุณรัตน� งามเลิศ
62052001828 นางสาวจิรดา เดชเกลี้ยง
62052001829 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ทา
62052001830 นายวิชรัตน� ขนิฐโสภณ
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62052001831 นายอลงกรณ� ใจทํา
62052001832 นางสาวอรนุช คําจันทร�
62052001833 นางสาวเบญญา กาญจนะวงค�
62052001834 นางสาวขนิษฐา แก"วสกุล
62052001835 นางสาวสิริพร กลิ่นสุคนธ�
62052001836 นางสาวสกาวัลย� จันทวงศ�
62052001837 นายวสันต� เจริญสุข
62052001838 นางสาวหฤทัย โชติอัศวนันท�
62052001839 นายอมรเทพ สืบสกุล
62052001840 นายจิรคุณ เอมอยู+
62052001841 นางสาวแพรวพรรณ ขันคํานันตKะ
62052001842 นางสาวสุพรรษา เลพล
62052001843 นางสาวศศินา สายเทียน
62052001844 นางสาวสุพัตรา ประชาชน
62052001845 นายสุริยา สร"อยคํา
62052001846 นางสาวสุธารัตน� พันธุ�ผา
62052001847 นายธงชัย สุขจ่ันผล
62052001848 นายธีระศักด์ิ ทามาดาน
62052001849 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมสอาด
62052001850 นายชญานิน เกตุโสภา
62052001851 นางสาวภัททิรา หนูอุ+น
62052001852 นางสาวอรุณรัตน� สีลม
62052001853 นายณัฐพล พอกกล"า
62052001854 นายหัสดี เอียดพูล
62052001855 นายชัยณรงค� สุขกระจ+าง
62052001856 นางสาวณัฐพร กลั่นเกษตรวิทย�
62052001857 นางสาวเสาวลักษณ� เกตุแก"ว
62052001858 นางสาวฐิติมา โอกาศ
62052001859 นางสาวสินีนาถ สาโยธา
62052001860 นายจัตุวรรษ นาคแท"
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001861 นางสาวกานดา ย้ิมแย"ม
62052001862 นางสาวทัศนีย� ผายพิมพ�
62052001863 นายยงยุทธ� เพ็ชรใส
62052001864 นางสาวรัตตา ภาพยนต�
62052001865 นางสาวปารมี ภู+ทอง
62052001866 นายคทาวุธ สุทธิพงษ�
62052001867 นายพิพัฒน� สุวรรณเนตร
62052001868 นายเฉลิมพล พรสิริชัยมงคล
62052001869 นางนิราวรรณ พิภักด์ิ
62052001870 นางสาวกุลริศา ปานสอน
62052001871 นางสาวศรีวิภา ฤทธ์ิร"อน
62052001872 นางสาวรุ+งนภา โพธิละเดา
62052001873 นางสาวกรชนก บุญประสาท
62052001874 นางสาวศตพร อ"วนศิริ
62052001875 นางสาวศิรดา อินทบุญศรี
62052001876 นางสาวสิริพร เถ่ือนเหลือ
62052001877 นางสาววิภาภรณ� ใจกว"าง
62052001878 นางสาวจิราภรณ� สัตตบรรณ
62052001879 นางสาวกรรณิการ� รื่นจิตต�
62052001880 นางสาวภัทรกมล เจริญสุข
62052001881 นายสุภัทร อภิบาลศรี
62052001882 นางสาวรสฑ�ศนันท� โตฉายเจริญ
62052001883 นางสาวนารีรัตน� ฝMายจิตรชอบ
62052001884 นายชัพวิชญ� แหวนหลวง
62052001885 นางสาวมาติกา อรุณโน
62052001886 นางสาวสุภาพร สมคิด
62052001887 นายนัฎฐกูล จันทร�ทอง
62052001888 นายสายันต� ศรีแก"ว
62052001889 นางสาวปณาภรณ� ทิวเกษม
62052001890 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤาชา
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62052001891 นางสาววิลาวัณย� ดอกพุทรา
62052001892 นายพลวัฒน� พิมพ�สวัสด์ิ
62052001893 นายนฤบดินทร� พรมมิน
62052001894 นางสาวนิศรา โรงมิตร
62052001895 นางสาวจีรพรรณ แก"วคง
62052001896 นางสาวกุสาวดี ปRอมคํา
62052001897 นายกมลนัทธ� สุยะวา
62052001898 นายอานนท� ชัยรังษี
62052001899 นายสกรรจ� พัฒเชียร
62052001900 นางสาวสุนิษา อังคะรา
62052001901 นางสาวจุฑามาศ ศรีอนันต�
62052001902 นางสาววรรณพร พัฒน�ทอง
62052001903 นายธีรศักด์ิ คุ"มญาติ
62052001904 นายนพรัตน� จันหอม
62052001905 นายอาชวิน สายยศ
62052001906 นางสาวประพันธุ� ศิริวงศ�
62052001907 นายศิริภูมิ สุภา
62052001908 นางสาวอุทุมพร พรอินทร�
62052001909 นางสาวอภัสรา มีสัตย�
62052001910 นางสาวนลิตา เหมยน"อย
62052001911 นายวิชญ�พล กิจจานนท�
62052001912 นางสาวพรปวีณ� ศรีคําแหง
62052001913 นางสาวเพชรรัตน� บํารุงสุข
62052001914 นางสาวนันทนา นิลสนธิ
62052001915 นางสาวชฎาพร แย"มสังข�
62052001916 นางสาวศศิชา แผนสันเทียะ
62052001917 นางสาวชนิสรา สุทธนะ
62052001918 นางสาวกนิษฐา ผ+องมณี
62052001919 นางสาวรุจิเรข ย่ิงคํานึง
62052001920 นายณัฏฐาพงศ� สุวรรณนาคะ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052001921 นางสาวศิริพร จิราวัสน�
62052001922 นายวีระพล ขวัญพิกุล
62052001923 นางสาววนิดา เทียมฉิม
62052001924 นายวิชญ�ธินันต� สมสิริวกุล
62052001925 นางสาวสมิตา บุญประจักษ�
62052001926 นางสาวน้ําทิพย� แก+ลําพัด
62052001927 นางสาวปHยะวรรณ จิระพันธ
62052001928 นางสาวอักษรกร ชีวาจร
62052001929 นายวิทยากร พรหมปา
62052001930 นางสาวจุฑามาศ เสียมศักด์ิ
62052001931 นายมนูศักด์ิ แสงเงิน
62052001932 นางสุชาดา สุวรรณานนท�
62052001933 นายทรงกลด จูสวัสด์ิ
62052001934 นายสุชาติ แสงไชย
62052001935 นางสาวอรทัย รักภักดี
62052001936 นางสาวทิพยวรรณ อินทร�ป78น
62052001937 นางสาวจุจิราภรณ� วัชรจิตรกุล
62052001938 นางสาวพิชญ�ญาภัทร เกิดทอง
62052001939 นายนัฐพงศ� พงษ�สวัสด์ิ
62052001940 นางสาวเปมิกา แสนทรงสิริ
62052001941 นายสุริยา นาตา
62052001942 นายกฤษติวัตร� ฤทธิโชติ
62052001943 ว+าที่ร"อยตรียุทธนา กังวานวิทย�
62052001944 นางสาวนิภาพรรณ จันทร�พุ+ม
62052001945 นางสาวกวิสรา บุญบุตร
62052001946 นายณัฐวุฒิ สิงห�เขียว
62052001947 นายปฐมชัย รัชสีห�
62052001948 นายวินัย บุญอารี
62052001949 นางสาวรัตนาภรณ� ภูคําศรี
62052001950 นายวรวุฒิ เจือจาน
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62052001951 นายศรายุทธ นครไทย
62052001952 นายทวีวุฒิ ไทยแท"
62052001953 นางสาวมยุรา ช+วยแก"ว
62052001954 นางสาวชลิตฎา รัตนวาร
62052001955 นายอนุชา จันทะนุเคราะห�
62052001956 นายจักรกฤษณ� เลี้ยงสุก
62052001957 นางสาวพิรชา พงศ�พิริยานนท�
62052001958 นางสาวสุชาดา โชป7ญญา
62052001959 นางสาวแสงระวี แรงจีนะ
62052001960 นายศิริวัฒน� แก"วสุข
62052001961 นางสาวอุษา เฟU8องศิริ
62052001962 นางสาวฉัตรสุดา อาหมัด
62052001963 นายกิตติพิชญ� เจริญพืช
62052001964 นายเฉลิมพร เพ็ญจันทร�
62052001965 นางสาวนฤมล แจ+มแสง
62052001966 นายกิจจา พุทธา
62052001967 นางสาวนัชชา พานิชย�
62052001968 นายธนกร สมบูรณ�ดี
62052001969 นางสาวอมรรัตน� พงษ�ชัยสงค�
62052001970 นางสาวปุณณดา มูลคําปลิว
62052001971 นายวุฒิพงษ� นิลวรรณ�
62052001972 นางสาวนนทิยา เสาวัง
62052001973 นางสาวจุฬาลักษณ� พงษ�นาวิน
62052001974 นางสาวนุชจรี บุญเจริญ
62052001975 นางปุญญิศา แซมสีม+วง
62052001976 นางจิณัฐตา พูลพนัส
62052001977 นางสาวเพ็ญพักต� สระแก"ว
62052001978 นายศิรวิทย� ปHดทอง
62052001979 นายพรพิษณุ เพ็ชรมี
62052001980 นางสาววิภาดา หนูอุไร
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62052001981 นางสาวทักษิณา แก"วฉลวย
62052001982 นายปรีดา เอี่ยมสําอางค�
62052001983 นางสาววรรธนันท� ณ น+าน
62052001984 นางสาวสุรีรัตน� เลิศชํานาญกิจ
62052001985 นายรัฐพงษ� ทองคม
62052001986 นายนพรัตน� วังกาษร
62052001987 นางสาวเบญจรัตน� วงษ�ไตรรัตน�
62052001988 นางสาวนุสรา แสงจันทร�
62052001989 นางสุกัญญา พลอาจ
62052001990 นางสาวสุมณฑา จันทร�ดํา
62052001991 นางสาวกรานต�ฤดี ธิชัย
62052001992 นางสาวมาริษา บุรุษนารีรัตน�
62052001993 นางสาวสุพัตรา กันรัมย�
62052001994 นายพีรพัฒน� ศรีทิพย� 
62052001995 นางสาวฐานิสสราภรณ� เงินพลอย
62052001996 นายสิทธิกร ดําขํา
62052001997 นายสมศักด์ิ แสงปHติ
62052001998 นางสาวเนติลักษณ� ดีอุดม
62052001999 นายอธิโชค วิญญกุล
62052002000 นางสาวเบญญาทิพย� ผัดแสน
62052002001 นางสาวสุนิสา สุขชูศรี
62052002002 นางอุษา เทศคง
62052002003 นางสาววรรณวิภา ไกรฤกษ�
62052002004 นางสาวมลฑาทิพย� บํารุงสุข
62052002005 นายวีระพล พบพิพัก
62052002006 นางสาวอภิรดี วิเชียรชู
62052002007 นางสาวอภิญญา แซ+ต๊ัน
62052002008 นางสาวขวัญชนก จันทร�แสงศรี
62052002009 นายธนัทรัช ภรินทนันท�
62052002010 นางสาวอารีรัตน� เกตุขาว
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62052002011 นางสาวจินดารัตน� กองแก"ว
62052002012 นายชนะ ชูสุทธ์ิ
62052002013 นางสาวชนัฏดา จุลอักษร
62052002014 นางสาวพิมพ�ลดา สีทอง
62052002015 นายศุภกิตต์ิ จ่ีทิพย�
62052002016 นายเมษา กระเสาร�
62052002017 นายวิชญะ พริ้งพัฒนพงษ�
62052002018 นายทัศพล ไชยฤทธ์ิ
62052002019 นายอภิชล ผ+องมาลัย
62052002020 นายอุดมพงษ� ธีระกุล
62052002021 นางสาวมนัญญา สง+าเอี่ยม
62052002022 นางสาวสุป7ญญา มีสีผ+อง
62052002023 นายสราวุฒิ เปIงบังวัน
62052002024 นางสาวพันธุ�ทิพย� มานะกิจ
62052002025 นางสาวเกวริน ถานะกอง
62052002026 นางสาวลัดดาวัลย� เจริญสิทธ์ิ
62052002027 นางสาวรัตนา ฉิมพาลี
62052002028 นางสาววารุณี หม่ันทํา
62052002029 นายระพิน แสงศรี
62052002030 นางวิยะดา ปอกระเจา
62052002031 นางสาวผุสดี อาคมวัฒนะ
62052002032 นางสาวนภาพร วงค�สุข
62052002033 นางสาวเสาวลักษณ� โชคงามขํา
62052002034 นางสาวสุภัคศจี เหลืองอ+อน
62052002035 นายณัฐศักด์ิ ภู+เหมา
62052002036 นางสาววราภรณ� สุเมทา
62052002037 นายสุมนต� ปH8นลา
62052002038 นางนันทยา คชสาร
62052002039 นางสาวจิตสุภา เฉลียวฉลาด
62052002040 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ศรี
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62052002041 นางสาวจุรีบุษ ปานบุญ
62052002042 นางรศนันท� มณีรัตน�
62052002043 นายภิญโญ มณีวรรณ
62052002044 นายวรุตม� ชัยจิรารัตน�
62052002045 นางสาวภัทราวดี รักธัญการ
62052002046 นายธวัชชัย ย้ิมละม"าย
62052002047 นายอนุชา มากพัด
62052002048 นายสุกฤษฎ์ิ วิวัฒนะ
62052002049 นายอานนท� แตงอ+อน
62052002050 นางสาวสุนิตา มาลําโกน
62052002051 นางสาวอมีนา สงวนหงษ�
62052002052 นางสาวจิราภรณ� ศรีสวัสด์ิ
62052002053 นางสาวสุพรรณี ท+านัดธี
62052002054 นางสาวสุพัตรา ชนะพันธุ�
62052002055 นายเนรมิต แก"วจันทรานนท�
62052002056 นางสาวสุชาดา สุทธิประภา
62052002057 นางสาวปะนัดดา สุขโข
62052002058 นางสาวชุติมา อภิรักษ�กิจถาวร
62052002059 นางสาวสุปราณี พิมพ�อูป
62052002060 นายวิโรจน� สุขแจ+ม
62052002061 นางสาวนทีกานต� นพพวง
62052002062 นางสาวภัทราภรณ� สนิทนอก
62052002063 นางสาวกมลวรรณ บุญสิงห�
62052002064 นายปฐมพร ศุภานันทน�
62052002065 นางสาวธนัจฉรีย� ไผ+สุข
62052002066 นางสาวฐิติกา ผาศักด์ิ
62052002067 นายวิริยฉัตร ปรีติปริทรรศน�
62052002068 นายฐิติกร ไฝMแจ"คํามูล
62052002069 นางสาวกัญญาณัฐ ตุ+นสิงห�คํา
62052002070 นางสาวเนตรนภิส ทรัพย�โภคา
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002071 นางสาวเมษณี สมิตผลิน
62052002072 นางสาวผกามาศ ฉาดฉาน
62052002073 นางสาวปHยรัตน� ศรีเพ็ชร
62052002074 นางสาวพัชรพรรณ เครือแก"ว
62052002075 นางสาวกาญจนา บุญแก"ว
62052002076 นายสหรัฐ เสถียรอินทร�
62052002077 นางสาวศุจิกา ศรีระษา
62052002078 นางสาวจริยา แย"มกลิ่น
62052002079 นางสาวณัฐิดา ศิริมงคล
62052002080 นางสาวปาริชาติ เหลี่ยมกําแหง
62052002081 นายพรศักด์ิ แซ+เล"า
62052002082 นางสาวฝนทิพย� ทับสกุล
62052002083 นางสาววรัญญา หอยสังข�
62052002084 นางสาวสุวนันท� จันไชยยศ
62052002085 ว+าที่ร"อยตรีพลากร มหานิล
62052002086 นายกิตติธร อานามวงษ�
62052002087 นางสาวรุ+งทิพย� เสนาหนอก
62052002088 นายจิรายุ วงศ�สม
62052002089 นายป7ญญา เอมโอษฐ
62052002090 นางสาวเจริญขวัญ นิ่มอนงค�
62052002091 นายรติ ศิริสาคร
62052002092 นายวิทวัส ชาติเชยแดง
62052002093 นายณัฏฐวี รุ+งสีอําพันทอง
62052002094 นางสาววิภาดา เจริญม่ิงขวัญ
62052002095 นางสาวสิริกร เหมือนมาด
62052002096 นางสาวจันทิมา กิตติสารวัณโณ
62052002097 นางสาวนัฐวรรณ นามธรรม
62052002098 นางสาวจันทนา พันธุ�พิริยะ
62052002099 นายวัชรพล อินทรมณี
62052002100 นางสาวนราภรณ� เจริญพร
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62052002101 นายวรัญZู สร"อยเงิน
62052002102 นางสาวลอค ซ่ี ลี
62052002103 นายอมรศักด์ิ ศิริ
62052002104 นางสาวพัลลภา สายดี
62052002105 นายพิทยา เหมพานนท�
62052002106 นางสาวสุนันทา ยินดีทรัพย�
62052002107 นางจิราวรรณ หมอนอินทร�
62052002108 นายศิรัสพล ไกรดํา
62052002109 นางสาวนพรัตน� โฆษะบดี
62052002110 นายธนพล บุญสมบัติ
62052002111 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�สุวรรณ
62052002112 นายฐิติพันธ� ใสญาติ
62052002113 นางสาวศิรินทรา กมลวิจิตร
62052002114 นายอนุชิต ธรรมสอน
62052002115 นางสาววลีรัตน� อินทเวช
62052002116 นายธนบดี สุทธหลวง
62052002117 นางสาวแพรวนภา ชอนตะวัน
62052002118 นางสาวนูรมาวานี อิหมํ่าเหม
62052002119 นางสาวสาวิตรี ศิริคช
62052002120 นางสาวนิอร วงค�ชนะ
62052002121 นางสาวพัชรินทร� ชาสงวน
62052002122 นางสาวณัฐธิดา หินแก"ว
62052002123 นางสาวจารุวรรณ นิลทิม
62052002124 นางสาวรุ+งทิวา เทพผสม
62052002125 นางสาวอรสา รอดทรัพย�
62052002126 นายปวีณวัช แสงโสม
62052002127 นายชัยสิทธ์ิ วรพีรพงศ�
62052002128 นางทิพย�วรรณ สังข�ประเสริฐ
62052002129 นายภาณุพงศ� ศรแก"ว
62052002130 นายกิตติภัส จํานงค�นอก
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62052002131 นายณัฐพงศ� คงเมือง
62052002132 นางสาวปHยนุช วงค�บุรุษ
62052002133 นางสาวอรพิน น"อยวังฆัง
62052002134 นางสาวชมพูนุท บู+ต้ัง
62052002135 นางธนิดา สุเมธรัตน�
62052002136 นางสาววรรณพรรณ สว+างประเสริฐ
62052002137 นางธนาภรณ� เลาหภักด์ิ
62052002138 นางสาวกัญญาณัฐ ขําประเสริฐ
62052002139 นางสาวลัดดาพร แถวอุทุม
62052002140 นายนิธิศชัย ลาภเหลือ
62052002141 นางสาวหฤทัย ญานวัฒนะ
62052002142 นายนิรันดร� สุวงศ�เครือ
62052002143 นางสาวธิติมา ใหม+โสภา
62052002144 นายนพดล ลมเย็น
62052002145 นายนันทปรีชา อริยะโภคะกุล
62052002146 นายตฤณ หอมนวล
62052002147 นางสาวกัญญาภัค ใจซ่ือ
62052002148 นางสาวธนธรณ� เตชานันท�
62052002149 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสุข
62052002150 นายพิชิตชัย เร็วการ
62052002151 นางสาวอริสา พลฤทธ์ิ
62052002152 นางสาวกมลชนก สงวนศรี
62052002153 นางสาวจุฑามาศ ประสานศิลปJ
62052002154 นางสาวนภาพร โพธ์ิทอง
62052002155 นางสาวสุภาภรณ� มณีสม
62052002156 นางสาวนาตยา เงินสอาด
62052002157 นางสาวบุปผา ศรีสวัสด์ิ
62052002158 นายจตุรวิทย� ทรัพย�เจริญไพศาล
62052002159 นางสาวณฐมน รุ+งวิตรี
62052002160 นางสาวกัญญรัตน� พงษ�ทอง
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62052002161 นายอิทธิเดช พวงศิลปJ
62052002162 นายชัยชาญ ฤกษ�ดี
62052002163 นางสาวณิชรัตน� มากูล
62052002164 นายกฤษฎา เขียนทะการ
62052002165 นายคามิน บุญแก"ว
62052002166 นางสาวนูรีซัน อารงค�
62052002167 นางนิชาภา สุขกะใจ
62052002168 นายศรัณย� ตุ"ยดี
62052002169 นางสาวอัญเนศร� สุภัคศรีโรจน�
62052002170 นางสาวศรัญญา หงษา
62052002171 นางสาวจีรนันท� ม่ันศักด์ิ
62052002172 นางสาวศศิธร ลิขิต
62052002173 นายอุทัย ไกลถ่ิน
62052002174 นางสาวรุ+งนภา รอดสมบูรณ�
62052002175 นางสาวนภาภรณ� อําบุบผา
62052002176 นางสาวทิติยา พรมลา
62052002177 นางสาวสุมินญา แสงทอง
62052002178 นางสาวสรณ�สิริ ขุนวงษ�
62052002179 นางสาวภาวินี ทองรังษี
62052002180 นางสาวณัฐธิดา อภัยสุข
62052002181 นายวิวัฒน� โชคจินดา
62052002182 ว+าที่ ร.ต.หญิงวทัญชกรณ� ลีดงบับ
62052002183 นางสาวทรวงสุดา สุขงาม
62052002184 นางสาวชุติมา มงคลแก"ว
62052002185 นางสาวสลิลทิพย� เนื่องสนธิ
62052002186 นายนราศักด์ิ ไสวทอง
62052002187 นางสาวณัฏฐณิชา ทศวัฒน�
62052002188 นางสาวศุภนิตา วีระศิลปเลิศ
62052002189 นายอดิศักด์ิ ทศานนท�
62052002190 นางสาวอัญชลีพร ดวงแก"ว
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002191 นายธนวัฒน� สิทธิโสภณ
62052002192 นายชาญวุฒิ พ่ึงพักตร�
62052002193 นางสาวเกตน�สิรี พลอยพิมพ�
62052002194 นางสาวเบญจาพร พุ+มโพธ์ิ
62052002195 นางสาวณภชา ยอดเมือง
62052002196 นายภาณุพงศ� บุญล"วน
62052002197 นางสาวสุภาพร พงษ�ไทยสงค�
62052002198 นายกิตติพงศ� เทศมงคล
62052002199 นางชุติมา สุขษา
62052002200 นายธนา วงศ�สวรรค�
62052002201 นางสาวชาตยา ภาคถารีย�
62052002202 นางสาวจงกล ผลจํารัส
62052002203 นายจิรวัฒน� มูลโมกข�
62052002204 นางสาวจินตนาภรณ� นาดี
62052002205 นายวัชรพล โพธ์ิดี
62052002206 นายกานต� แก"วประเสริฐ
62052002207 นายสุรศักด์ิ ศรียงยศ
62052002208 นางสาวกนกวรรณ ดวงทอง
62052002209 นายยมนา จันมาทูน
62052002210 นายสมเกียรติ พุ+มพวง
62052002211 นางสาวสุวีรยา เปQยปาน
62052002212 นายภัทรภณ ด+านพงศ�สุวรรณ�
62052002213 นายทิวากร แสวงแก"ว
62052002214 นางสาวกมลวรรณ ทองเพ็ชร
62052002215 นางอนันตยา โพธ์ิชา
62052002216 นางสาวอารัญญา วงค�จันทร�สุ
62052002217 นางสาวนาตยา กิจธุระวาณิช
62052002218 นางสาวสุนิสา พิริยะศุภกิจ
62052002219 นางสาวจุฑามาศ ภู+ทอง
62052002220 นางสาวอรประภา เสริมศรี
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62052002221 นางสาวเกศรา พรหมคุณาภรณ�
62052002222 นางสาวพัชราภรณ� คําจักร
62052002223 นางสาววิชชุดา แก+นเพ็ชร�
62052002224 นายธเนศ กลิ่นเณร
62052002225 นายเชษฐา สําโรงทอง
62052002226 นางสาวพัชรี พลัดเชื้อนิล
62052002227 นายจิรพง พิมพ�อุบล
62052002228 นางสาวชมพูนุช พลอินทร�
62052002229 นางสาวยุพิน บุญใหญ+
62052002230 นางสาวพูลทรัพย� ฤทธิชัย
62052002231 นางสาวทิพย�ธิวา พวงไธสง
62052002232 นายอลงกรณ� เอี่ยมไรวัลย�
62052002233 นางสาววงมณี ผางผา
62052002234 นางสาวเจตสุภา แก"วสวี
62052002235 นางสาวศศิธร จันก"อน
62052002236 นางสาวปภาดา ดวงจันทร�
62052002237 นางสาวขวัญใจ ตุ"ยเขียว
62052002238 นายวัฒนา ป7Vนสําลี
62052002239 นางสาวอําพร จันทร�ทอง
62052002240 นายพลวัฒน� บุญมาศ
62052002241 นางสาวศศิธร ชูปาน
62052002242 นายนพรัตน� ชั้นแก"ว
62052002243 นางยอดกมล พรหมคง
62052002244 นางสาวจิตติมา เทศเจริญ
62052002245 ว+าที่ ร.ต. หญิงธิดาพร จ+อยพันนา
62052002246 นางสาวจิราภา ธารา
62052002247 นายภูบดินทร� พิทักษ�
62052002248 นางสาวนภสร มณีเจริญ
62052002249 นายชัยมงคล ชัยกุล
62052002250 นางสาวชไมพร ถือบุญ
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62052002251 นายกิตตินันท� รักษาทรัพย�
62052002252 นางสาวธิติญา หมีเฟU8อง
62052002253 นางสาวศศิธร จุมพล
62052002254 นางสาวปHยธิดา หมายดี
62052002255 นางสาววนิดา สวนดอก
62052002256 นางสาวอรอนงค� คํากองแก"ว
62052002257 นางสาวศศิธร ศรีวิเศษ
62052002258 นางสาวอรอุมา เขาเขจร
62052002259 นางสาวนัฐนรินทร� พวงมณี
62052002260 นางสาวพัชราวรรณ ประกอบทรัพย�
62052002261 นายธวัชชัย วงถวิล
62052002262 นางสาวประภัสสร สีตา
62052002263 นายประชา ใขคํา
62052002264 นายเปยา ผลเชวง
62052002265 นายพรพจน� พิประโคน
62052002266 นายอานนท� ภิรมจิตร�
62052002267 นางสาวจรีภรณ� เฉียวกุล
62052002268 นางสาวเนตรชนก ก+อทอง
62052002269 นางสาววทานิกา ปานทอง
62052002270 นายปHติ ศิรอักษร
62052002271 นางสาวชนิตรา ทองแสง
62052002272 นายปHยะ เปIงขวัญ
62052002273 นางสาวกิตติยาวดี ไกยนารถ
62052002274 นางสาวสาทริยา ปาแดง
62052002275 นางสาวยุวดี ทิพยศ
62052002276 นายกิติพงษ� กตัญZู
62052002277 นางสาววีรปริยา อ+อนบุญ
62052002278 นายภานุพงษ� ขอพ่ึง
62052002279 นายพงษ�ศักด์ิ สมานมิตร
62052002280 นายธีรพงษ� แก"วเกษม
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002281 นางสาวกรรณิกา เหล+าพวงศักด์ิ
62052002282 นายอลงกรณ� สุขประเสริฐ
62052002283 นางสาวขวัญฤดี ศรีตาล
62052002284 นายมานะ แก"วสว+าง
62052002285 นายวิทยา อินประดิษฐ�
62052002286 นายศราวุธ หันตุลา
62052002287 นายธวัชชัย ดีสน
62052002288 นางสาวสมฤดี จิระดล
62052002289 นายวรพรต แจ"งดี
62052002290 นายทศพล แก"วนิล
62052002291 นางสาวปารดา อุทเวียง
62052002292 นายมานะชัย บุญพรม
62052002293 นางสาวรินรดา ล่ําตํ่า
62052002294 นางสาวเปรมฤดี นุ+มนิ่ม
62052002295 นางสาวนุสรา คะนะมะ
62052002296 นางสาวน"องนก น+วมประเสริฐ
62052002297 นายวิทวัส ลี
62052002298 นางสาวสรัลพร เครือบคนโท
62052002299 นายพงศกร พฤกโกษา
62052002300 นางสาวจินดารัตน� พรนพสินวงศา
62052002301 นางสาวขจิตพร จําเริญพานิช
62052002302 นางสาวปสิมา ยะฝ7Vน
62052002303 นางสาวกมลพรรณ เทียนปรุ
62052002304 นางสาวสุนิสา แดงใส
62052002305 นางสาวลัดดาวัลย� ขาวนาค
62052002306 นายเกรียงไกร เพ็ญจันทร�
62052002307 นางสาววนิดา เศรษฐสิงห�
62052002308 นายธนากร ตะกรุดสงฆ�
62052002309 นางสาวเจนจิรา โยธารักษ�
62052002310 นางสาวณัฐกานต� เสกรัมย�
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002311 นายวัชรศักด์ิ แรมประชา
62052002312 นายศิวกร วิโรจน�วัฒนกุล
62052002313 นายศุภกิจ ปะทิ
62052002314 นางสาวจินตนา ศรีป7ตตา
62052002315 ว+าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร สิงกันยา
62052002316 นายชาญวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62052002317 นางสาวจันทิมา วุ+นกลัด
62052002318 นางสาวชวิศา ชูภักดี
62052002319 นางสาวอมรรัตน� มาสีสม
62052002320 นางสาวจันทพร มณีอ+อน
62052002321 นางสาวสิริกร บริบูรณ�
62052002322 นายนิติ ใจชนะ
62052002323 นายนิรวิทย� นิจสุข
62052002324 นายกิตติพนธ� ทรงแสงธรรม
62052002325 นายกฤษณะ ถนอมสุข
62052002326 นายอรรณพ ทองแก"ว
62052002327 นางสาวลภัสรดา ผันกลาง
62052002328 นางสาวภัทรทร ขวัญยืน
62052002329 นางสาวปวีณ�ธิดา ไกรทองสุข
62052002330 นางสาวสุภาวดี ภักดี
62052002331 นางสาวอัจฉรา ป7ญญาไว
62052002332 นางสาววนิดา แก"วพระโต
62052002333 นางสาวจันทร�จิรา พรมทอง
62052002334 นางสาวปวรรัตน� ธนูสนธ์ิ
62052002335 นางสาวทิพานัน วัฒนา
62052002336 นางสาวสุพัตรา สายดํา
62052002337 นางสาวปาณิสรา สิทธิการทัย
62052002338 นายธนิต ทุมมานนท�
62052002339 นางสาวจารุณี สีขํา
62052002340 นายฐานทัพ ฤทธ์ิรักษ�
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002341 นายณัฐพงษ� เมืองคํา
62052002342 นายณัฎฐ� อังคะนาวิน
62052002343 นายพรหมพิริยะ เอี่ยมสะอาด
62052002344 นายจักรพงศ� ขําละม"าย
62052002345 นางมณีรัตน� ธรรมวัตร
62052002346 นายปวรปรัชญ� คงประเสริฐ
62052002347 นางสาวบุษบา ดีเพ่ิม
62052002348 นางสาวกัลยกร จินาวัน
62052002349 นางสาวจิรภิญญา หนูรุ+ง
62052002350 นายแสงจันทร� ศรีวัง
62052002351 นายวัชรินทร� ก\าอิน
62052002352 นายธีรวัฒน� เทพคํา
62052002353 นางสาวสุภาภรณ� ผลดก
62052002354 นายศราวุธ บัวละคุณ
62052002355 นางสาวบุษยากร พลคาม
62052002356 นางสาวอาริยา ศรรบศึก
62052002357 นางสาวเจนจิรา ทองสุข
62052002358 นายพชรภณ แน+นหนา
62052002359 นางสาวธนัชญา ฉายสังข�
62052002360 นายธนยศ กันทะมา
62052002361 นางสาววิณัฎชา เพ็งเอี่ยม
62052002362 นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญประชา
62052002363 นายรัฐศาสตร� บุญชูภักด์ิ
62052002364 นางสาวเจนจิรา เลิศสุวรรณ
62052002365 นางสาวลักษมี อุสาหะ
62052002366 นายธีรพงศ� วงษาเนาว�
62052002367 นางสาวกวินณา บุญธรรม
62052002368 นายอาทิตย� แก"วแดง
62052002369 นายวิศรุต แซ+ซ้ิม
62052002370 นางสาวประภัสสร คําก"อน
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62052002371 นายศักดา บ+อพลอย
62052002372 นางสาวณัฐชา คชรัตน�
62052002373 นางสาววรนุช ศิริรักษา
62052002374 นางสาวกัญจนพร หนองฝาด
62052002375 นายกัมปนาท ดําพัฒน�
62052002376 จ.ท.พงษ�เพ็ญ พวงทอง
62052002377 นายบุญส+ง ชมชื่นดี
62052002378 นางสาวเกวรินทร� ขันติยู
62052002379 นางสาวเฟU8องฟRา บัญชาเมฆ
62052002380 นางสาวปาณณภัสสร ก+อเกียรติพงศ�
62052002381 นางสาวจงกลณี พันธุ�งาม
62052002382 นางสาวปรียานุช คํายวง
62052002383 นางสาวศศิฉาย สังขชาติ
62052002384 นายกิติศักด์ิ ทองกัด
62052002385 นายสรรพัชญ� ดี
62052002386 นางสาวอังคณา เผ+าเวียงคํา
62052002387 นายณรงค�ศักด์ิ ชัยพรม
62052002388 นายธรรมรัตน� ไตรยวีร�
62052002389 นางสาวนุสรา สุปHยะวัฒน�
62052002390 นายไชยวัฒน� เส็งขํา
62052002391 นางสาวศิรินภา กุลพรม
62052002392 นางสาวสัตตบุษย� สมใจ
62052002393 นางสาวชัญญาภัค คุ"มทอง
62052002394 นายอารยะ พจน�ศิริ
62052002395 นายสายยนตร� อุปการ�
62052002396 นางสาวพลอยนภัส แจ+มกลาง
62052002397 นางสาวปาริสา วิศภักด์ิ
62052002398 นางสาวสุพรรษา สีดา
62052002399 นางสาวนันทกานต� การวงษ�
62052002400 นายธนกาญจน� มณีชัย
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62052002401 นายณัฐวัตร ประเสริฐ
62052002402 นางสาวธิภาภรณ� คํารัง
62052002403 นายวันเฉลิม จําวงค�
62052002404 นายชาณัฐ ทรัพย�ยืนยง
62052002405 นางสาวศศิธร สมชํานุ
62052002406 นายภาคภูมิ เหลืองอ+อน
62052002407 นายสิทธิพร ทองเจริญ
62052002408 นายเกรียงไกร รุ+งโรจน�
62052002409 นางสาวเกษร สีทาพุฒ
62052002410 นางสาวอิงอร หวานฤดี
62052002411 นางสาวพัชรพร อมดวง
62052002412 นายพธพล สิทธิ
62052002413 นายอภิวัฒน� ศรีสูงเนิน
62052002414 นางสาวศรีไพร สินอําพล
62052002415 นางสาวศรัญญา จันยอด
62052002416 นายสาธิต สาสูงเนิน
62052002417 นางสาววลินดา จันทรางกูล
62052002418 นายศิระ แสนภาพ
62052002419 นายวีรพล ศิริกุล
62052002420 นายสุวรรณเนตร แสงจันทร�
62052002421 นายวรวุฒิ ถนอมมิตร
62052002422 นายวรรณเฉลิม ลําใย
62052002423 นายปHยะณัฐ เอี่ยมโสภณ
62052002424 นางสาววันเพ็ญ ก"อนทอง
62052002425 นายอาทิตย� เอียดอุ"ย
62052002426 นางสาวชัชนา สุขขํา
62052002427 นายศุภวิชญ� ศรีกาญจนา
62052002428 นายพัชรพล รัตนวาร
62052002429 นางสาวธัญพร รอดสุพรรณ
62052002430 นางสาวนิภัทชา คล"ายจินดา
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62052002431 นางสาวบัว บุดดารวม
62052002432 นายประจักษ� บัวผัด
62052002433 นางสาวรินทร�ดา สุนทะวงค�
62052002434 นางสาวชัญญาภัค เจริญสุข
62052002435 นายนฤพล เจริญสุข
62052002436 นางสาวปราณปริยา พ่ึงปMาลําธาร
62052002437 นางสาวธิดารัตน� ทองสัมฤทธ์ิ
62052002438 นายอัชราวุฒิ เปIงขวัญ
62052002439 นายวิรัตน� เฉลยรักษ�
62052002440 นายดลนภูมิ เจตะบุตร
62052002441 นายศิวกรณ� ใจเย็น
62052002442 นางสาวอรอุมา ชั้วทอง
62052002443 นางสาวจีรนันท� เรือนอุ+น
62052002444 นางสาวสิริกานต� ไตรฟUVน
62052002445 นางสาวรมิตา แสนสีมนต�
62052002446 นายวัชระ ปRอมพิทักษ�
62052002447 นางสาวพัชราภรณ� อุตตเสนต�
62052002448 นายวรายุทธ ศรีนวล
62052002449 นางสาวลลิตา แสงสว+าง
62052002450 นางสาวศิริพร พรมมา
62052002451 นางสาวอัญชิสา สะมะที
62052002452 นางสาวมะลิวรรณ� ศิริจันทร�
62052002453 นางสาวสิริกันยา ยะสะวุฒิ
62052002454 นางสาวนฤชา บัวคง
62052002455 นางสาวสุดา จารุสาร
62052002456 นายชัยวัฒน� สกุลทอง
62052002457 นางสาวทัศนีย�พร ต"อยสน
62052002458 นางสาวธัญญลักษณ� ฐานะกาญจน�
62052002459 นางสาวศรัญญา กาญจนา
62052002460 นายวายุภัคร ณ ชน

หน"า 82 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002461 นางสาวบุญญารัศม์ิ ถือสัตย�
62052002462 นางสาวสุภาวรรณ เขียวสี
62052002463 นางสาวกัลยรัตน� สมอิน
62052002464 นางสาวฐิตานุรักษ� งามแปRน
62052002465 นางสาวสุกัญญา วิธาดาธาน
62052002466 นางสาวเบญจพร กมลนาวิน
62052002467 นายชลธิชาญ ผลทับทิม
62052002468 นายวรวิทย� เพชรชมทรัพย�
62052002469 นางสาวแสงเดือน เสมสฤษด์ิ
62052002470 นางสาวอรณี เกษารัตน�
62052002471 นางสาวนันวิตา รับขวัญ
62052002472 นางสาวกมลวรรณ ไพรวัลย�
62052002473 นางสาวสาธิดา มัติโก
62052002474 นายจิตรกร เตียวนะ
62052002475 นางสาวปาณิสรา เกษไชย
62052002476 นางสาวธนภัทร ประเสริฐศักด์ิ
62052002477 นางสาวสหัสวรรษดี ต"นเรือง
62052002478 นางสาวเจนจิรา รัศมี
62052002479 นางสาวรุ+งนภา เหิมขุนทด
62052002480 นายกิตติกรณ� ภูมิมหา
62052002481 นางสาวจันทร�จิรา ตาเสนา
62052002482 นางสาวคุณัญญา พิศวงษ�
62052002483 นายสุภกิจ ถนอมสัมพันธ�
62052002484 นางสาววนิดา ชูดอกไม"
62052002485 นางสาวปนัตดา ศรีสําราญ
62052002486 นายชัยณรงค� ทนง
62052002487 นางสาวเกศมณี ชูกล"า
62052002488 นายศราวุธ กันหาเขียว
62052002489 นายธนบูรณ� ธนวัฒน�
62052002490 นางสาวปพิชญา สุวรรณโชติ

หน"า 83 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002491 นางสาวไพลิน วันทอง
62052002492 นายวทัญZู เก๋ียงแก"ว
62052002493 นางสาวสุภัควรรณ ระโส
62052002494 นางสาวธณัชญา พิลาวุฒิ
62052002495 นางสาวพลอยไพลิน พรหมรําไพวงศ�
62052002496 นางสาวพิมพ�ปวีร� รักจันทร�
62052002497 นางสาวอนงค�นาฏ พุตซง
62052002498 นางสาวศิริรัตน� ยังวารี
62052002499 นางสาวนาถยา วิมลทัศน�
62052002500 นางสาวนภาภรณ� มณี
62052002501 นายกิตติธัช คงคาหลวง
62052002502 นายประกาศิต ตบไธสง
62052002503 นางกมนทรรศน� ทวีชัย
62052002504 นายชนาทิตย� เริงสําราญ
62052002505 นายนรภัทร เชิดชูศรี
62052002506 นางสาวฐิติรัตน� รอดอยู+
62052002507 นายจิรายุ สุกใส
62052002508 นายรัฐภูมิ ภูมิประเทศ
62052002509 นายศุภชัย คําบุญเกิด
62052002510 นายฐานิช พบเจริญ
62052002511 นางสาวชฎาพร จําใจ
62052002512 นางชิดชนก จาบถนอม
62052002513 นางสาวสีดาวรรณ สุนาตุ
62052002514 นางสาวกนกพร บุญทูล
62052002515 นายมนัสชัย จันทะโร
62052002516 นายอลงกรณ� นงนุช
62052002517 นางสาวศิริพร บุตรสิทธ์ิ
62052002518 นายจักรรินทร� ร"อยแก"ว
62052002519 นางสาวรจนา ประเสริฐลาภ
62052002520 นายธนากร จันทร�พิมานสุข
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002521 นางสาวอาภากร เปรมเจริญ
62052002522 นางสาวพัชรพรรณ คํามีแสง
62052002523 นางสาวเกลียวใจ ประทุมศาลา
62052002524 นางสาวแสงระวี ทองผดุง
62052002525 นางสาวณัฐกานต� เขียวทองย"อย
62052002526 นายนิวัฒน� ลีลาวัฒนชัย
62052002527 นางสาวจิดาภา ยศวินเดชา
62052002528 นางสาวรุ+งนภา ย่ิงสุขผล
62052002529 นางสาวสิริมา พุ+มม+วง
62052002530 นางสาวปนัดดา สมคิด
62052002531 นางสาวธิดารัตน� บุรัมพา
62052002532 นางสาวนันทวรรณ ศรีจันทร�
62052002533 นายคมสัน ดาวเรือง
62052002534 นางสาวตรียุค ใยสําลี
62052002535 นางสาวอัมพิกา โพธ์ิลา
62052002536 นางสาวเบญจวรรณ สุนทรวรรณ
62052002537 นายฐิตินันท� เอี่ยมสอาด
62052002538 นายชินพัฒน� จันทชารี
62052002539 นางสาวสาลินี มีโคตร
62052002540 นายฉัตรชัย โพสาวัง
62052002541 นางสาวจิตราวดี ศรีคํา
62052002542 นางสาวกานดา วิสาธร
62052002543 นายธีรศักด์ิ วงเวียน
62052002544 นายนรา สีขาว
62052002545 นางสาวทิพย�ภวรรณ� วงค�ราษฎร�
62052002546 นางสาวณิชกานต� ผาสูง
62052002547 นางสาวศรีสุดา สภาสุขดี
62052002548 นายอภิชาติ สายสุพรรณ�
62052002549 นางสาวพุทธิดา ชัยรัตน�
62052002550 นางสาวปภาวดี จตุรภัทร
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002551 นางสาวปรียาวรรณ บุญเจริญ
62052002552 นางสาวนิภาวรรณ ฟูน"อย
62052002553 นางสาวอรวรรณ คําภา
62052002554 นายยสินทร ถมป7ทม�
62052002555 นายภาณุพงษ� มุขทั่ง
62052002556 นางสาวธัญญา ศิริผล
62052002557 นายกฤติธี ทองเต็ม
62052002558 นางสาววทันยา สุขย่ิง
62052002559 นางสาวธนภรณ� พรหมอุบล
62052002560 นางสาวจิรภัทร� สุภพานิช
62052002561 นายโกมล ไกรสมุทร
62052002562 นายธนกร แก+นจันดํา
62052002563 นายอานัส แจ"งเม็ด
62052002564 นายกานต� รุจิกุล
62052002565 นายไพศาล เนตรภักดีตระกูล
62052002566 นางสาวชลธิชา ฉิมสกุล
62052002567 นางศศิวรรณ ฉลองคํา
62052002568 นางสาวแพรพิชนัญญ� ภวภัคภิยโยภาพ
62052002569 นายภักดี รัตนพิทักษ�
62052002570 นางสาวเฉลิมขวัญ กุณา
62052002571 นางสาวอรวรรณ เหี้ยมหาญ
62052002572 นายอดิศร เหล+าก"อนคํา
62052002573 นางสาวชลธิชา จันทร�เปล+งแจ"ง
62052002574 นางสาวภัทรฤทัย พชรกมลกชธัญ
62052002575 นายพิมาน พานุรักษ�
62052002576 นายนราพงษ� โพธ์ิพินิช
62052002577 นายเกียรติศักด์ิ คลิกคลาย
62052002578 นายณัชพล จันทรมงคล
62052002579 นางสาวธรรมรักษ� เดชผดุง
62052002580 นางสาวสุวภัทร ฟุRงเฟU8อง
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002581 นางสาวรัตนาวลี ไข+คํา
62052002582 นายดิฐการ จันทวงษ�
62052002583 นางสาวรมิดา จ+ายแจก
62052002584 นางสาวฮาอีละห� ดอเลาะ
62052002585 นางสาววิชาณี ด+านเทศ
62052002586 นายธนา ก+อแก"ว
62052002587 นางสาวปHยธิดา สุวรรณวิจิตร
62052002588 นางสาวณชญาดา ประเทือง
62052002589 นางสาวอนุสรา อัตถาวร
62052002590 นายพัสกร โมจุ"ย
62052002591 นายอดิศักด์ิ คุณนา
62052002592 นายพชร เหล็กกล"า 
62052002593 นายชลวัฒน� อุดมกัญจนพร
62052002594 นางสาวสุดารัตน� ชุมภู
62052002595 นางสาวอุษา ล+องกาศ
62052002596 นายวัชรพงษ� เพ็ญจะมุกด�
62052002597 นางสาวกานต�พิชชา บุญโยม
62052002598 นางสาวชฎาพร รัตนนําชัย
62052002599 นางสาวรัตนภรณ� เอนกนวล
62052002600 นางสาวอุมาพร จิตจักร
62052002601 นางสาวบุษกร รอดนุช
62052002602 นางสาวปาริฉัตร พรมสาย
62052002603 นายสิทธิพงษ� จันทศรี
62052002604 นางสาวศิรินารถ หิรัญทรัพย�
62052002605 นางสาวสุธีรา สูยะนันทน�
62052002606 นางสาวสมฤทัย แสงใส
62052002607 นางสาวเอื้อมพร เฉลิมญาติ
62052002608 นางสาวธมลวรรณ ทับเงิน
62052002609 นางสาวรัตน�ติญา เจือมา
62052002610 นางสาวศิริพร เหนือโชติ
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002611 นางสาวมยุรี อินคํา
62052002612 นางสาวปวีณา วงศ�อยู+
62052002613 นายวัชระ จันทร�ประกอบ
62052002614 นายธีรพันธ� จําปารัตน�
62052002615 นางสาวกรรณิการ� โสภางาม
62052002616 นางสาวอัมพวัน จันยา
62052002617 นางสาวสุภัตรา คล"อยคล"าย
62052002618 นายธนกฤต ทองชัย
62052002619 นางสาวยุวดี ผาลอย
62052002620 นายไกรภพ ศิลาลาย
62052002621 นายนราวิชญ� ทะรินทร�
62052002622 นางสาวป7ณชญา แก"วเสริม
62052002623 นายชนันพัฒน� อารัศมี
62052002624 นางสาวขัตติยา จิตซ่ือ
62052002625 นายนราธร ชื่นหะทัย
62052002626 นางสาวธัญญาเรศ อํานวยพรสถิตย�
62052002627 นายพิพัฒน� ประมงกิจ
62052002628 นางสาวธนพร สุขขา
62052002629 นางสาวสุทธิสา วงค�ไชยยา
62052002630 นางสาวชนิภรณ� บุญนาค
62052002631 นางสาววรางคณา กัลยาณมิตร
62052002632 นายชลธี เปIงโต
62052002633 นางสาวสุพรรษา กุหลาบ
62052002634 นายชิษณุพงษ� จู+คําสี
62052002635 นายวีรยุทธ มูลกัณฑ�
62052002636 นางสาวทัศนีวรรณ พรหมฤทธ์ิ
62052002637 นายณรานนท� แสงทวี
62052002638 นายนันทิพัฒน� บุญมาก
62052002639 นางสาวภัทรวดี สีหมอก
62052002640 นางสาวป7ทมา ป7ญญาวงศ�
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002641 นายอธิป สารักษ�
62052002642 นางสาวชนากานต� ชาญวิการณ�
62052002643 นางสาวนันทพรรณ มาเลิศ
62052002644 นางสาวกานดาภร อินทร�ศร
62052002645 นางสาวอุรชา ท"าวไตรราช
62052002646 นางสาวขนิษฐา ทีเกาะ
62052002647 นางสาวณัฎฐ�กฤตา กฤษฤกษ�
62052002648 นายธนากร แก"วดอก
62052002649 นางสาวณัฐชา มีศรี
62052002650 นางสาวกรรณิกา รักความสุข
62052002651 นางสาวสุพัชชา สาริกา
62052002652 นายกรกฎ งามย่ิง
62052002653 นางสาวอรปรียา ขุนเภา
62052002654 นายอนุรักษ� ล"นล้ํา
62052002655 นายวิษณุ ชํานาญม่ิง
62052002656 นางสาวรุ+งทิพย� มีเครือ
62052002657 นายธิชณาธร เย็นวารี
62052002658 นางสาวธิติกานต� ประทุมแก"ว
62052002659 นางสาววรรณิดา วิชายะ
62052002660 นางจันทร หมวดมณี
62052002661 นายกิตตินันท� ขวัญใจ
62052002662 นางสาวมนัสสินี ย่ิงคุณาอัครณี
62052002663 นางสาวสุดารัตน� อักษรวิลัย
62052002664 นายดรัลพร ใจต้ัง
62052002665 นางยุคล นาคทองอินทร�
62052002666 นางสาวจุฑามาศ ประสพเหมาะ
62052002667 นายฤทธิไกร เกยเมือง
62052002668 นายพลวัต บุญนาค
62052002669 นายวชิระ ภูชมศรี
62052002670 นางสาวเพชรศิริวรรณ ป7นทโมรา
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002671 นางสาวศิรินภา ยศจิตต�
62052002672 นางสาวเนตรนภา ชื่นพงษ�
62052002673 นางสร"อยสุณี กมล
62052002674 นางสาวนภาพร กล"องเจริญ
62052002675 นางสาวสิริกมล พวงงาม
62052002676 นางสาวชนากานต� นาคแตง
62052002677 นางสาวน้ําทิพย� พิมโพธิสาคาม
62052002678 นางสาวมะลิวรรณ เวชการ
62052002679 นายภาณุเดช เกตุไกร
62052002680 นางสาวฐิติญาภรณ� รามช+วย
62052002681 นางสาวธิดารักษ� แปRนเงิน
62052002682 นายอุ"มบุญ ต้ังบุณยเกียรติ
62052002683 นางสาวนิติกร วงศ�พรหม
62052002684 นางสาวนภารัตน� รินทร
62052002685 นางสาวเบญจวรรณ อัฐวงค�
62052002686 นายสุรเชษฐ� บุญยัง
62052002687 นางสาวเฑียรธารา จรูญผล
62052002688 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุธาสินี ภู+เอี่ยม
62052002689 นางสาวศุภาพร จริยามา
62052002690 นางสาวธนิตา สามารถ
62052002691 นายจิวานนท� เวชกิจ
62052002692 นางสาวศศิธรณ� เหรียญทวนทอง
62052002693 นางสาวธัญญารัตน� หัตถ�ปทุม
62052002694 นางสาวชลธิชา ฐานเจริญ
62052002695 นางสาวสุวรรณา สิงห�คํา
62052002696 นางสาวปาริฉัตร ไชยถาวร
62052002697 นายธนพล พรหมนิกร
62052002698 นายอภิชาติ ห+วงมาก
62052002699 นายณัฐพงศ� พันธ�คํา
62052002700 นางสาวธีรพร พุงธิราช
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002701 นางสาวรัตนาวดี แก"วคํา
62052002702 นางสาวชลธิชา ดีเกตุ
62052002703 นางสาวอัจฉรา ศรีสุข
62052002704 นายปHยะพงศ� ตนาวรรณ
62052002705 นายธํารงค�วิทย� พรมมัณธุ�
62052002706 นายธนดล อินทร�เผ+า
62052002707 นางสาวปH8นแก"ว สีดาคูณ
62052002708 นางสาวกัลยกร ธรรมโชติ
62052002709 นางสาววริษฐา สถิตย�เสถียร
62052002710 นายปรัชญา ตันติ
62052002711 นางสาวสุธาสินี จันตุลัง
62052002712 นางสาววนิดา ศรีจันทร�
62052002713 นางสาวสมฤทัย ศรีสมโยค
62052002714 นางสาวหทัยรัตน� บุญชูงาม
62052002715 นายภานุวัฒน� ศศิวรรณ
62052002716 นางสาวขวัญฤทัย แสงจันทร�
62052002717 นางสาวพรรณภัทร คิดมา
62052002718 นางสาวณัฐฐา ทับดารา
62052002719 นางสาวสโรชา หวันน"อย
62052002720 นายวรินทร�พงษ� อ+อนจิตต�
62052002721 นางสาวศิริรักษ� แก"วหัสดี
62052002722 นางสาวบุศรากร ป7สสาวะโว
62052002723 นางสาวกมลรัตน� สายแก"ว
62052002724 นางสาวอัญชลี สังยวน
62052002725 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�สา
62052002726 นางสาวสุภัคสร ไขกันหา
62052002727 นายศักด์ิสุรินทร� สารอินทร�
62052002728 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีอินทร�
62052002729 นายรัฐศาสตร� ทรัพย�ถาวร
62052002730 นางสาวนันทวัน อุดมพันธ�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002731 นายสิรภัค เหลาซ่ือ
62052002732 นางสาวธัญยาภรณ� ธนบดีศรีวิกรม
62052002733 นายธิติวุฒิ ดาบสมศรี
62052002734 นายสชนันท� น"อยนาช
62052002735 นางสาวจิตตรา อักษรวิลัย
62052002736 นางสาวนิสารัตน� กาฬภักดี
62052002737 นางสาวสมฤทัย ป7สสาเวียง
62052002738 นางสาวสุภัคสร ไตรรัตน�
62052002739 นายโชควิวัฒนา ชมาวัฒน�
62052002740 นายศุภณัฐ จิตผ+อง
62052002741 นางสาวสุดาพิมพ� พรหมประยงค�
62052002742 นางสาวกุสุมา เต็มกิจ
62052002743 นางสาวเดือนเพ็ญ วงมาเกษ
62052002744 นายณัฐพล อุบลประเสริฐ
62052002745 นางสาวจิดาภา อินหอม
62052002746 นายอนุวัฒน� ด+านสุข
62052002747 นายอดิศักด์ิ หนูวงค�
62052002748 นายอภิศักด์ิ รําพึงกิจ
62052002749 นางสาวสุมิตรตา ผดุงสาร
62052002750 นางสาวป7ณณพร ทันหา
62052002751 นางสาวปริยากร สัมฤทธ์ิผล
62052002752 นางสาวนุชจรินทร� ทาไชย
62052002753 นายศุภวิชญ� ศรีเหง่ียมกุล
62052002754 นายฐนัตกิจ ขาวสมบูรณ�
62052002755 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงนอก
62052002756 นายอนุวัฒน� พุทธกิจ
62052002757 นายศิลา พรมปา
62052002758 นายธนวันต� ปราบมาก
62052002759 นางสาวสุรีนา ชมชาติ
62052002760 นางสาวสุพัตรา สีพอ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002761 นางสาวพรนิภา กันเทศ
62052002762 นางสาวสุนิสา แสนสุข
62052002763 นางสาววิภาดา บ+อแก"ว
62052002764 นายนิกร ธรรมโหร
62052002765 นางสาวนิภาพร คําแหง
62052002766 นายสฤษด์ิ ศรีแก"ว
62052002767 นางสาวพิมพิไล ทวีเกิด
62052002768 นางสาวสิริรัตน� วังคีรี
62052002769 นางสาวภัทราวดี พรหมหาญ
62052002770 นางสาวศุลีพร กุนทีเปQ8ยมสุข
62052002771 นางสาวลักษณาวดี ประการสดับ
62052002772 นายทวีภูมิ พวงสุวรรณ�
62052002773 นางสาวอาลิญา จิตเอก
62052002774 นางสาววรัญญา ปHงยศ
62052002775 นายเกษมศักด์ิ ชิณวงค�
62052002776 ว+าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข� เหมืองหม"อ
62052002777 นางสาวณิชมน แก+นสาร
62052002778 นายจัตุพล บุญเสริม
62052002779 นางสาวณัฐฐิญานันท� บุญเรือง
62052002780 นางสาววิยะดา ปH8นสอน
62052002781 นายวิศวกร สุตพันธ�
62052002782 นางสาววราลี ฤทธาคนี
62052002783 นางสาวสุพัตรา หน+อคําหล"า
62052002784 นางเกษร ใจเที่ยง
62052002785 นางสาวเพ็ญนภา ธรรมสุวรรณ
62052002786 นายธีรพงศ� รัตนธรรม
62052002787 นางสาวจุฬาลักษณ� ดีนาน
62052002788 นางสาวประภา กุณะรินทร�
62052002789 นางสาวก่ิงกมล ชุ+มกระโทก
62052002790 นายวีรวิชญ� จุลวิรัตน�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002791 นายบูรพา อุปมา
62052002792 นางสาวก่ิงกาญจน� อยู+คง
62052002793 นางสาวกิติมาพร เรืองเกตุ
62052002794 นายทัตติยะ หนูทอง
62052002795 นางสาวจินตนา จําปาแพง
62052002796 นางสาวสาวิตรี คําดี
62052002797 นายวรวุฒิ วันตัน
62052002798 นางสาวอาทิตยา กุมรัมย�
62052002799 นางสาวณัฐธิดา ศรีระพรม
62052002800 นางสาวศศินา พลบม+วง
62052002801 นางสาวอังศุมา บัวคลี่
62052002802 นายภานุวัฒน� พรเจริญ
62052002803 นางสาวดวงกมล เกตุสิงห�
62052002804 นางสาวพันธิตรา เชื้อบุญมี
62052002805 นางสาวพรศิริ ขุนชนะ
62052002806 นางสาวกัลยา จันทอง
62052002807 นางสาวศรสวรรค� พูลเอี่ยม
62052002808 นางสาวเนตรนภา สุทุม
62052002809 นางสาวพิมพกานต� บุตรเทศ
62052002810 นายดาริกา ศิริพยาบาล
62052002811 นายบํารุง รัตนันต�
62052002812 นางสาวปรียานุช ศรีสวย
62052002813 นางสาวเบ็ญจมาศ สวายสอ
62052002814 นางสาวสุกัญญา รอดโพธ์ิ
62052002815 นางสาวณภัชกมล เหลามี
62052002816 นางสาวศิริวรรณ โพธ์ิศรี
62052002817 นางสาวกฤษณา วรินทร�
62052002818 นายวัชระ โสภา
62052002819 นางสาวจารุวรรณ แสงสว+าง
62052002820 นายพงศ�กร ใจน"อย
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052002821 นายขวัญชัย ฉาบไธสง
62052002822 นายนวพล ศรีงามสนิท
62052002823 นางสาวพิชยา วงค�วิลาศ
62052002824 นายไชยวัฒน� นากิจ
62052002825 นางสาวสุดารัตน� ทองประสม
62052002826 นางสาวเสาวรส ชื่นชม
62052002827 นางสาวกัญญา สูงสง+า
62052002828 นางสาวดวงแก"ว นาคทอง
62052002829 นางสาววาสนา กองเงิน
62052002830 นายอลงกรณ� เพ็งบุญ
62052002831 นางสาวศรัญญา พลทิพย�
62052002832 นางสาวสิรินาถ เชื้อจีบ
62052002833 พลทหารสันติราษฎร� ป7ตถามา
62052002834 นางสาวกมลชนก กมลฉํ่า
62052002835 นางสาวชญานิศ ถนอมรอด
62052002836 นายณรงค�ฤทธ์ิ ภูลายเหลือง
62052002837 นางสาวเกศสินี บุญมาก
62052002838 นางสาวมณฑิรา คิลาคิ
62052002839 นางสาวชมภู+ พหลทัพ
62052002840 นางสาวสุกัญญา จินตกวีพันธุ�
62052002841 นางสาววิณิชยา กิจขุนทด
62052002842 นายอนุสรณ� ขันจันแสง
62052002843 นายมนัสชัย บัวพันธ�
62052002844 นางสาวณัฏฐ�กัญจน� ตKะวรรณา
62052002845 นายธีรนัย เขียวสนั่น
62052002846 นายชินวัฒน� สุขสบาย
62052002847 นายเอกลักษณ� สุขย่ิง
62052002848 นายพิชชญะ หาสุข
62052002849 นายธัญญ�ชญานันท� อินเลิศ
62052002850 นายป7ญญา พิณรัตน�
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002851 นายพงศธร ภู+พงษ�สิน
62052002852 นายอภิวัฒน� แสงงาม
62052002853 นางสาวสุภัทรา จุลอักษร
62052002854 นางสาวธนพร โสภา
62052002855 นางสาวนันท�ทัชพร โตอรุณ
62052002856 นางสาวอัญชิชา แช+มทิพย�
62052002857 นายธงชัย จารัตน�
62052002858 นางสาวณัฐนพิน โพธ์ิศรี
62052002859 นางสาวพันธิดา เปาะสระเกศ
62052002860 นางสาวสุฑาภรณ� บุญธรรม
62052002861 นายกันตินันท� ศรีมา
62052002862 นายคมกริช ยาโน
62052002863 นางสาวธรรมิกา ไพพิษ
62052002864 นางสาวจันทิมา คําสา
62052002865 นายกฤติน มณีจรัสแสง
62052002866 นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ�
62052002867 นายสหเทพ เกิดหลํา
62052002868 นางสาวกนกอร กาบแก"ว
62052002869 นางสาววรรณมณี มูลม่ัง
62052002870 นางสาวสุภาพรรณ ป7นแสน
62052002871 นายกร หอมศิริ
62052002872 นางสาวภัทรวดี เกิดเจริญ
62052002873 นายมงคล แก+นกุล
62052002874 นางสาวสุภาพร คําวิชัย
62052002875 นายวิทวัส เนตรเสมาทอง
62052002876 นางสาวพิมพ�สิริ เฟU8องโกศล
62052002877 นางสาวบัวแก"ว เศวทัตย�
62052002878 นายสิทธิพร สาคร
62052002879 นางสาวภีรพรรณ ประทีป
62052002880 นางสาวจินตหรา อบเชย

หน"า 96 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ ชลบุรี
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002881 นายวิชัย พูลพงษ�
62052002882 นางสาวกรกนก เมืองงาม
62052002883 นายสุทธิพงษ� เชื้อเถ่ือน
62052002884 นางสาวชลธิชา บัวทอง
62052002885 นางสาวอารียา ชาญกระแส
62052002886 นางสาวสุดาพร แสงหาชัย
62052002887 นายพีรพงษ� นิกรสุข
62052002888 นายเฉลิมพันธ� ตันอารีย�
62052002889 นางสาวกนิษฐ�กานต� ทองดารา
62052002890 นางสาววราพรรณ จันตา
62052002891 นายสุภกิจ นาถมทอง
62052002892 นายจิตรกัมพล เข่ือนแก"ว
62052002893 นางสาวธรณัส ชูพินิจ
62052002894 นางสาวสุชาดา ทองดี
62052002895 นางสาวพิชญาภา อานุปHม
62052002896 นางสาวรัชนีกร อินสาน
62052002897 นางสาวสุพินดา สังข�พูน
62052002898 นางสาวชญานิศวร� รวีปHยะโรจน�
62052002899 นางสาวณัฐณิชา อินทร�คุ"มวงษ�
62052002900 นางสาวรสสุคนธ� คงสถาน
62052002901 นายธนากร น"อยเนตร
62052002902 นางสาวอนัญญา คําพุทธ
62052002903 นางนงนุช อุ+นหวัง
62052002904 นายอภิสิษฐ� สวัสด์ิภูมิ
62052002905 นางสาวนภาพร กองแก"ว
62052002906 นางสาวรุ+งอรุณ แสงสุขศรี
62052002907 นางนภาพร แคว"นไทยสง
62052002908 นางสาวรัตชฎา วัฒนสุระ
62052002909 นางสาวย่ิงเปรมปรีด� ลาภทวี
62052002910 นางสาวพรประภา วงศ�ท+าเลิศ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002911 นายบุศกร ธนาพาณิชย�
62052002912 นางสาวอรวรรณ หวัดสนิท
62052002913 นางสาวพรรณทิพย� แก"วผัด
62052002914 นางสาวสิริเพ็ญ พวงลออ
62052002915 นางสาววิลาศิณี แก"วคําป7น
62052002916 นายณฐภัทร เหรียญทอง
62052002917 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีพุ+ม
62052002918 นายภุมรินทร� พุธซ"อน
62052002919 นางสาวกฤษณา เรียงสันเทียะ
62052002920 นางสาวรุ+งไพลิน ภิรมย�
62052002921 นายนิรันดร� ระโหฐาน
62052002922 นายกําชัย สมตระกูลมนตรี
62052002923 นางสาวลลิตา อุบล
62052002924 นางสาวจามจุรี เพชรักษ�
62052002925 นางสาวปHยวรรณ โชติจํารัส
62052002926 นางสาวสุมิตรา ชนะนคร
62052002927 นายศุกล นพิมพาภรณ�
62052002928 นางสาวฮานิส แสงศรี
62052002929 นางสาวดารา สิงห�กุล
62052002930 นางสาวภัสรา มีดีกุล
62052002931 นางสาวนาเดียฮ� เด็งแล
62052002932 นายเสริมสุข จีนย"าย
62052002933 นางสาวรัชดาภรณ� จันทร�ชู
62052002934 นางสร"อยสุดา ประกอบเขตกรณ�
62052002935 นายสิทธิชัย รัชนิพนธ�
62052002936 นางสาวรัตนาภรณ� ละกุด
62052002937 นางสาวนันทากมล พงษาชัย
62052002938 นางสาววราภรณ� ทองดี
62052002939 นางสาวสุกัญญา อินดา
62052002940 นายนนท�ปวิธ นาคเอี่ยม
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002941 นางสาวสุรพี มณีศรี
62052002942 นางสาวหทัยทิพย� คํามูล
62052002943 นางฉัตรรวินท� ม+วงสวนโภคิน
62052002944 นางสาวณัฐฎา จันตูม
62052002945 นางสาวพัลลภา อุทรพันธ�
62052002946 นางสาวศวิตา เสือแก"ว
62052002947 นางสาวลดาวัลย� ขุนคลังแสง
62052002948 นายธนินทร� ระกําทอง
62052002949 นายก"องเกียรติ แก"วจรัส
62052002950 นายเอกพันธ� ป7นป7^น
62052002951 นางสาวชุติภา สุกใส
62052002952 นายกฤษฎา ปRองมาลี
62052002953 นายพิริยะพงษ� ญานะ
62052002954 นางสาวพัชรี จักรแก"ว
62052002955 นายสุเวช เกียรติวนากร
62052002956 นางสาวจารุวรรณ เกิดสุวรรณ
62052002957 นางสาวภาวิณี หาชนะ
62052002958 นางสาวศันสนีย� สารทอง
62052002959 นางสาวเดือนดารา ทองสกูล
62052002960 นางสาวศิริพร ชัยมงคล
62052002961 นางสาวกัญญลักษณ� พัฒมุข
62052002962 นางสาวพิมพ�เดือน ตรีสังข�
62052002963 นายนิกร อินโองการ
62052002964 นายธนากร นางงาม
62052002965 นางสาวสุพิชชา ถนอมสุข
62052002966 นางสาวเทียนทิพย� อุปปHนใจ
62052002967 นายบริบูรณ� กิจอุดม
62052002968 นางสาวเยาวลักษณ� ทวนหอม
62052002969 นายวริทธ์ิ บัวจันทร�
62052002970 นางสาวกัญญารัตน� ทองพูน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052002971 นางสาวมณิการ� แซ+ย+าง
62052002972 นางสาวลักษิญากร แสนสวัสด์ิ
62052002973 นายทองหล+อ คงจริง
62052002974 นางสาวศุภมาส ไชยราช
62052002975 นายณรงค�ฤทธ์ิ ปMาไผ+
62052002976 นางสาวระวิวรรณ ภูงามเงิน
62052002977 นายอธิราช โพธ์ิทอง
62052002978 นางสาวสุมาลี บุญศรี
62052002979 นางสาวรุ"งทอง บํารุงสุข
62052002980 นายธีรวัฒน� หนูสุวรรณ
62052002981 นางสาวอําพรรัตน� มะโดด
62052002982 นางสาวปHยวรรณ พาลาฤทธ์ิ
62052002983 นายธนกร เว"นบาป
62052002984 นายกิตติศักด์ิ นพคุณ
62052002985 นายกอบชัย คําทาสี
62052002986 นายวรรณพงษ� ศรีพุกทอง
62052002987 นายธนพร กลิ่นชื่น
62052002988 นางกรกนก อักษรศรี
62052002989 นางสาววรัญญา ภัสดาภรณ�
62052002990 นายภูริวัฒน� เชื้อทอง
62052002991 นายวีระพงค� ขันธวิธิ
62052002992 นางสาวอภัสรา บุญชม
62052002993 นางสาวชฎารัตน� โตแห"ว
62052002994 นายดํารงรัฐ ยารังษี
62052002995 นางสาวเจติยา บุญกล"า
62052002996 นางสาวธนิดา บุตรนาม
62052002997 นายชิราวุฒิ ศรีตรัย
62052002998 นางสาวภรลภัส มินทะนา
62052002999 นายเลิศชาย ม่ังค่ัง
62052003000 นายวิศวกร นิลจันทร�
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003001 นางกรรณิการ� ป7ญญากุลารักษ�
62052003002 นายเฉลิมศักด์ิ วัชรจิตรกุล
62052003003 นางสาวชญานุศภัฒค� วะราหะ
62052003004 นางสาวนงนภัส เผ+ากล"า
62052003005 นายสุวิทย� สงวนพันธ�
62052003006 นางสาวเจนจิรา ก"านบัว
62052003007 นายศิรวิทย� เพ็ชรเศษ
62052003008 นายเทพสถิตย� ชาวไร+นาค
62052003009 นายชวัลวิทย� ฝQปากเพราะ
62052003010 นางสาวพรพิมล ก"อนมณี
62052003011 นายวรพล ทนย้ิม
62052003012 นายธนศักด์ิ พิมผา
62052003013 นางสาวมนัสญา ฉํ่าชื่น
62052003014 นางสาวกานต�ธิดา กสิศิลปJ
62052003015 นางสาววิภาวี วงค�เตรียมใจ
62052003016 นางสาววีรวรรณ บัวบาน
62052003017 นางสาวอังศุมาลี อ"วนล่ํา
62052003018 นางสาวพิสมัย ผิวอ+อน
62052003019 นายศุภชัย พิมพา
62052003020 นายวีรยุทธ พรหมนุ"ย
62052003021 นางสาวประภาพรรณ แก+นชา
62052003022 นางสาวปาริชาติ จ่ีมุข
62052003023 นางสาวพนิดา บุญสม
62052003024 นางสาวสมสิริ ขันธเขตร
62052003025 นางสาวธนพร สัมฤทธ์ิแดง
62052003026 นางสาวฐิตาพิมญชุ� ชัยภูววัฒนากุล
62052003027 นายจิรเมธ วิจิตรสมบัติ
62052003028 นางสาวศศิธร คํากรลือชา
62052003029 นางสาวกาญติมา อิ่มเจริญ
62052003030 นายภาณุวัฒน� รัชยาว
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62052003031 นายลิขิต จะแรมรัมย�
62052003032 นางสาวพรชนก ฮ"อยคําภา
62052003033 นางสาวศิริประภา เชื้อวงษ�
62052003034 นางสาวนริศรา บางกรวย
62052003035 นายณัฐชา ไทยทรง
62052003036 นางสาวนุจรีย� แดงกระจ+าง
62052003037 นายพงศ�ชนก ภูจีรัง
62052003038 นางสาวอารดี เมืองคํา
62052003039 นางสาวอาทิตา คุ"มมณี
62052003040 นายมิณทร�ลดา คําต"น
62052003041 นายอนิวรรต ชื่นเมือง
62052003042 นางสาวกัลยาณี สุทธิกุล
62052003043 นางสาวกัลยกร สวัสดี
62052003044 นายณัฐนันท� คํ้าคูณ
62052003045 นางสาวมนัสชนก เปลวเพลิง
62052003046 นายปราการ คํามะโนชาติ
62052003047 นางสาววิภาวรรณ อโนวนา
62052003048 นายพิเชษฐ� ระวิงทอง
62052003049 นางสาวธัญญา สําโรงแสง
62052003050 นางสาวฐาปนันท� สุวัฒนวนิช
62052003051 นายอิสระพงษ� แก"วใส
62052003052 นางศศนนท� ปานกลีบ
62052003053 นายวงศกร สังข�ประดิษฐ�
62052003054 นางสาวนาขวัญ มะนุ+น
62052003055 นางสาวพิมพินี ปRองแก"วน"อย
62052003056 นางสาวนิธินาถ สุเมฆะกุล
62052003057 นายธนวรรธน� บุญแสน
62052003058 นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ
62052003059 นางสาวพรรณปพร มุขโต
62052003060 นางสาวฮัสนี เจะปอ
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62052003061 นางสร"อยทิพย� สัมมา
62052003062 นายจีรวัฒ พรมพลเมือง
62052003063 นางสาวกัลยาณี โปสันรังค�
62052003064 นายประชา งามกระโทก
62052003065 นางสาวทิพย�สุดา บัวนุภาพ
62052003066 นางสาวธนนันท� บาลโสง
62052003067 นางสาวนัสนภา มีนา
62052003068 นางสาวปริยฉัตร เถาวัลณีย�
62052003069 นายจรูญโรจน� สังข�วรรณะ
62052003070 นายอภิสิทธ์ิ เวียงเหล็ก
62052003071 นายชัยลพ สุกทน
62052003072 นายธวีโชค ฤทธ์ิไธสง
62052003073 นางสาวปุริมปรัชญ� ธนะศักด์ิเจริญ
62052003074 นายศุภกร นะทีศรี
62052003075 ว+าที่ร.ต.อานนท� อินทนนท�
62052003076 นายประจักษ� อําไพ
62052003077 นางสาวอลิษา ปรีชาชาติ
62052003078 นายอมร เอี่ยมสกุล
62052003079 นายยุทธพงษ� ฟ7VนเฟUอย
62052003080 นางสาวขวัญไพร พวงธานี
62052003081 นายปHยวุฒิ นวมจิตต�
62052003082 นางสาวสุภลัคน� แก"วรุ+งเรือง
62052003083 นางสาวพรรณระวี ม่ันสัตย�
62052003084 นางสาวอารีรัตน� วารียันต�
62052003085 นางสาวสุปรียา ดําจับ
62052003086 นายสมรักษ� กิทีกิจมงคลกุล
62052003087 นางสาวชลมาศ สระทองใจ
62052003088 นายกรกฎ แก"วมา
62052003089 นายธีระพล สิงห�เสือ
62052003090 นายภูษิต กฤตปHยะชัยกุล
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052003091 นางสาวนพลักษณ� ศรีวิเชียร
62052003092 นางสาวรัตน�รดาวินท� ทองประสาน
62052003093 นายราเชนทร� สกุลด+าน
62052003094 นายพีรัชชัย อานุภาพ
62052003095 นายภานุพงศ� แสงจํารัส
62052003096 นางสาวจันทร�จิรา คงสัมฤทธ์ิ
62052003097 นางสาวณัฐกฤตา มณีวงศ�
62052003098 นางสาวฤดีภรณ� น"อยลาศ
62052003099 นางสาวสุมณฑา บุญจํานงค�
62052003100 นางสาวนันท�นภัส เชื่อมาก
62052003101 นางสาวพัทริยา วงศ�พรม
62052003102 นายเอกพงษ� วงศรีอาจ
62052003103 นางสาวเกวลิน วิยะกัน
62052003104 นายณรงค�ฤทธ์ิ หมุนชู
62052003105 นางสาวสุภาลัย โม"เอม
62052003106 นายธวัชชัย ต๊ิบอุด
62052003107 นางสาวพลอยไพลิน ชาญนอก
62052003108 นางสาวศิริรัตน� สายทอง
62052003109 นางสาวณภัชภา ศรีวิลัย
62052003110 นางสาวมนสิชา เทศวัง
62052003111 นายอภิสิทธ์ิ พงษ�พูล
62052003112 นายณัฐภัทร นามวงศ�พรหม
62052003113 นางสาวสุชาดา เอี่ยมยอด
62052003114 นางสาวณัฐชนก ศิริเพชร
62052003115 นายประวิทย� บุญศรี
62052003116 นางสาวพิมพ�ศิริ อังคะหิรัญ
62052003117 นายอนุพงษ� สงฆ�พิมพ�
62052003118 นางสาวณัฐรุจา อุ+นบางหลวง
62052003119 นายปรัชญา หาอวน
62052003120 นางสาวณัฐศิณี แย"มกลิ่น
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003121 นายณยศ เพ็งแก"ว
62052003122 นางสาววรรณิศา ประยูรหาญ
62052003123 นายชาญณรงค� ชะมังชัย
62052003124 นางสาวกมลพรรณ จอกนาค
62052003125 นางสาวฐานิกา ช+างเรือนกุล
62052003126 นายธราดล แช+มบัณฑิตย�
62052003127 นางสาวจณิสฐา ยศปHนตา
62052003128 นายพัฒนพงศ� สุวรรณมาลย�
62052003129 นางจรีรัตน� ตะใบ
62052003130 นางสาวชาลิสา ย่ิงยง
62052003131 นางสาวจิตราภรณ� ภุชชงค�
62052003132 นายนําโชค หม่ันทํา
62052003133 นางสาววรรณนิศา พูลผล
62052003134 นายมานะ พัชรใหม+สิริ
62052003135 นางสาวนิตยา ตKะผัด
62052003136 นายนวพล ประสิทธินาวา
62052003137 นางสาววรรณเลขา จิตอุไทย
62052003138 นายอนุชา อุบลทิพย�
62052003139 นายสุรเชษฐ ชูชาติ
62052003140 นางเบญจพร แก"วยงกฎ
62052003141 นางสาวประภัสสร แสงประสิทธ์ิ
62052003142 นางสาวอรกัญญา หมวดหมู+
62052003143 นางสาวชุลีพร มูลศินี
62052003144 นางสาวทัศนีย� คล"ายกลิ่น
62052003145 ว+าที่ร.ต.หญิงพุทธชาติ สง+าแก"ว
62052003146 นางสาวบุญญิสา บุญสุข
62052003147 นางผ+องอําไพ บุญนิวัฒน�
62052003148 นางสาวภัทริกา พุฒติ
62052003149 นายจรรยาวุฒิ ศรีสงคราม
62052003150 นางสาวสุณีรัตน� ลอย
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003151 นางสาวสุภาวัลย� รุจิเลขานนท�
62052003152 นางสาวศรัญญา มณีโชติมงคล
62052003153 นายรัชพล จิรัฐชัย
62052003154 นางสาวดวงพร พลายละหาร
62052003155 นายพลากร แก"วเมืองมูล
62052003156 นางสาวกาญจนา ชนิดไทย
62052003157 นางกัญธิญารัตน� ปHตพรม
62052003158 นางสาวอรวรรณ สอนพิมพ�
62052003159 นางสาววริศรา ปานวงษ�
62052003160 นายพีรภัทร� ศิริพินิพัฒน�
62052003161 นางสาวนรีภัสร� หลวงหาญ
62052003162 นางสาวนิภา พิมเสน
62052003163 นายวัฒนันท� เตชนันท�
62052003164 นางสาวเยาวภา แก"วการไร+
62052003165 นางสาวมาศสุภา เทืองสุข
62052003166 นางสาวรัตติยา กางมูล
62052003167 นายนที จันทวรรณ
62052003168 นายธนภัทร แสงอ+วม
62052003169 นายชัชนันท� ภู+ระหงษ�
62052003170 นายธัญวิชญ� เสมแก"ว
62052003171 นางสาวสุนิสา สุดรอด
62052003172 นางสาวสุธาทิพย� นพรัตน�
62052003173 นางสาวนวภัสร� จอมแปง
62052003174 นางสาวทิราภรณ� ธรรมชาติ
62052003175 นางสาวณิษฐ�ชิตา วัฒนพงศ�สถิต
62052003176 นางสาวกุลปริยา เพ็งสว+าง
62052003177 นางสาวภควดี เลิศศิริ
62052003178 นางสาวเอื้อมพร คํานวนวงศ�
62052003179 นายเกริกพล ลักขกูล
62052003180 นางสาวชรินทร�รัตน� พุทธช+วย
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003181 นางสาวณิชาภัทร วิเศษ
62052003182 นางสาวมลธิรา สุทธิรักษ�
62052003183 นางสาวปารีรัตน� วงษ�อุปรี
62052003184 นางสาวภักดิพร จันทร�สิงห�
62052003185 นายวรภพ เนียมสุวรรณ
62052003186 นายวินัยธร บุญกอง
62052003187 นางสาวณัฐชนา นนทะสายา
62052003188 นางสาวนันทพร สังกรม
62052003189 นางสาวจันทวรรณ บัวประดิษฐ�
62052003190 นางสาวศิรภัสสร สีสังข�
62052003191 นางสาวศิริรัตน� โสสารี
62052003192 นางสาวณัฐชานันท� โพธ์ิมิตร
62052003193 นายสุริยา พรมวิชัย
62052003194 นายอนุชา ตKะผัด
62052003195 นายเมธี ราชสีทา
62052003196 นายยุทธนา ศรีวรนันท�
62052003197 นายคัมภีร� มูลคง
62052003198 นางสาวสุชาวดี คํานนท�
62052003199 นายนที มาทรัพย�
62052003200 นางสาวรุ+งฟRา พัฒนากุล
62052003201 นางสาวเมย�วี อ่ําทุ+งพงษ�
62052003202 นางสาวสุภัสธิดา วงษ�สุวรรณ
62052003203 นางสาวภัทรวดี คําปMาแลว
62052003204 นายอโนชา พิชญานุรัตน�
62052003205 นางสาวสุกัญญา พิทักษา
62052003206 นางสาวจิราวรรณ พรหมบุตร
62052003207 นางสิริรัตน� ธีระกุล
62052003208 นายอรรณพ กุด่ัน
62052003209 นายณัฐพร แสงเจริญ
62052003210 นายจิรวัฒน� ทุริสุทธ์ิ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003211 นางสาวอริยา บุญเลิศ
62052003212 นางสาวพิราวรรณ อุทานันท�
62052003213 นางสาวเมธิณี ไชยะโคตร�
62052003214 นายกฤษฎา ก\าสมุทร�
62052003215 นางสาวนฤมล แก"วอนันต�
62052003216 นางสาวทัศนีย� หมุนสิงห�
62052003217 นายปรัชญา ตามวิสัย
62052003218 นางสาวสายฝน เทือกดอกไม"
62052003219 นางสาวชัชฎาพร จันอิน
62052003220 นางสาวไอยลา ทวยไธสง
62052003221 นางสาวสุวิมล สัตย�ซ่ือ
62052003222 นางสาวณิชนันทน� ศรีนาคร
62052003223 นายยุทธนา ผาน้ําคํา
62052003224 นางสาวนฤมล มังกรแสงแก"ว
62052003225 นายไพฑุรย� จันทร�โลหิต
62052003226 นางสาวกนกวรรณ พรมศรี
62052003227 นายนิรันดร� ดวงแก"ว
62052003228 นางสาวทิพวัลย� รื่นรมย�
62052003229 นางสาววรรณวิษา จิตรสุภาพ
62052003230 นางสาวทัศน�ลักษณ� อ+อนละมัย
62052003231 นางสาวอนุสรา ขาวชื่น
62052003232 นางสาวกนกพร เก้ือสุข
62052003233 นางสาวนิรดา เรืองศรี
62052003234 นางสาวศิริรัตน� สมพินิจ
62052003235 นางพัณณ�ชิตา ทองเอี่ยม
62052003236 นางสาวธวัลรัตน� ปานนุ+ม
62052003237 นางสาวกาญจนา ใจแสน
62052003238 นายทวีศักด์ิ ต้ังสุวรรณ
62052003239 นางสาวสุชาวดี มีเชาว�
62052003240 นายบรรจง สีลาโชติ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003241 นายภูสิทธ์ิ ฉันชะนิด
62052003242 นางสาวยุภาดา แรงจริง
62052003243 นางสาวธารทิพย� พันธ�เพ็ง
62052003244 นางสาวนภษร สายมาอินทร�
62052003245 นางสาวสุพิชญา มะกรูดทอง
62052003246 นางสาวกนกพร สังสะอาด
62052003247 นางสาวณัฐฐาณิต ทองสาย
62052003248 นายธีรภัทร� กล"าศึก
62052003249 นางแววตา โกรกสําโรง
62052003250 นางสาวบุษบา ไชยราช
62052003251 นางสาวพรชนัน จิตม่ัน
62052003252 นางสาวชลธิชา วารียันต�
62052003253 นายสัญชัย ศุภพร
62052003254 นายวีรพัฒน� เวียงจันทร�
62052003255 นายรัชฏ มิตราภินันท�
62052003256 นายไพรํา ชื่นชม
62052003257 นายจตุพล เจริญชีพ
62052003258 นางสาวเจตปรียา เมืองแมะ
62052003259 นางสาวเบญจวรรณ ขุนทอง
62052003260 นายอภิชา คุณพระรักษา
62052003261 นายวศินท� แสนเพียร
62052003262 นายปฏิภาณ ใจลึก
62052003263 นางสาวฑิฆัมพร ชุ+มชูจันทร�
62052003264 นางสาวยุพา สุรินทร�
62052003265 นายอภิสิทธ์ิ ประจักษ�วิมล
62052003266 นางสาวศิริวรรณ สังวาลย�
62052003267 นางสาวศิริพร พันธุ�แก"ว
62052003268 นางสาวกมลวรรณ มณีโชติ
62052003269 นายณัฐวุฒิ คงฟู
62052003270 นางสาวบุษยา โสบุตร
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62052003271 นายเอรวัฒน� อูเมดะ
62052003272 นางสาวปภา กลิ่นณรงค�
62052003273 นางสาววลารี สอนสืบ
62052003274 นายเอกรินทร� แก"วมณี
62052003275 นางสาวกัณณ�อลิน ชาญชาครสวัสด์ิ
62052003276 นางสาวมัตติกา นันทะโย
62052003277 นางอมรรัตน� อินทฉิม
62052003278 นางสาวอรฤทัย ไชยวงศ�
62052003279 นายวุฒิชัย ขําสม
62052003280 นางสาวสุทธิดา พิริยะศุภกิจ
62052003281 นายอนุชา กีบเกษร
62052003282 นางสาวอรทัย บุญแก"ว
62052003283 นางสาวสิริวิมล ปQ8ฆ"อง
62052003284 นางสาวธัญสมร เกิดเรืองสุขสาคร
62052003285 นางสาวกมลชนก วิชิตนาค
62052003286 นายชาตรี อิ่มเจริญ
62052003287 นางสาวณฐิกา ชาอยู+
62052003288 นางสาวป7ทมพร นิกระโทก
62052003289 นางสาวนฤมล บุญเทพ
62052003290 นางสาวชิดชนก อุดทาคํา
62052003291 นางสาวเนตรนภา นวลผ+อง
62052003292 นางสาวศศิประภา ขําวงศ�
62052003293 นางสาวจิตรลดา อยู+รอง
62052003294 นายมนตรี สุดประเทศ
62052003295 นางสาวอรสา อรุณรัตน�
62052003296 นายณัฐพล วันทอง
62052003297 นายภาณุ ปรางเลิศ
62052003298 นายอนุรักษ� ผิวสุวรรณ�
62052003299 นางสาวประภัสสร วงศ�ไชยสิทธ์ิ
62052003300 นางสาวธิติมา นิลสนธิ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003301 นางสาวเอริน ไชยศิวามงคล
62052003302 นายสหรัฐ คําเปIง
62052003303 นายพัธรพงษ� อินนาง
62052003304 นางสาวสราญรัตน� ฮาดสม
62052003305 นางสาวสุธีลักษณ� สีใจอินทร�
62052003306 นายชลธร รัตนเลิศนภา
62052003307 นายสุวัฒน�ชัย ดีลุนชัย
62052003308 นายธนชาต เจดีย�ถา
62052003309 นายชยพล ราชเนตร
62052003310 นางสาวปรารถนา นฤทัย
62052003311 นางสาวอารยา ศิริรักษ�
62052003312 นายอานนท� คตย้ิม
62052003313 นางสาวอุบลวรรณา ปาทาน
62052003314 นางสาวนวนตอง สุคํา
62052003315 นายอิทธิพัฒน� พวงแก"ว
62052003316 นางสาวรามนรี สุขเทศ
62052003317 นางสาวจิรัชญานันท� คงเมือง
62052003318 นางสาวสุนัฐดา ปH8นสอน
62052003319 นางสาวจิราภรณ� ผันผิน
62052003320 นายกนกวิทย� นามศักด์ิ
62052003321 นางสาวอังคนา บรรดาศักด์ิ
62052003322 นายอภิสิทธ์ิ พรมรังฤทธ์ิ
62052003323 นางสาวกรชนก เอียดม่ิง
62052003324 นายเทพไท ขําขาว
62052003325 นายจักรกฤษ เขม"นการไถ
62052003326 นางสาวสุพรรณนี บัวชุม
62052003327 นายศุภชัย เชาวลิต
62052003328 นางอรนภา สงห"อง
62052003329 นางสาวจิราพร อุตระหงษ�
62052003330 นายสุรวิช นาคเทวัญ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052003331 นางสาวรัตนาภรณ� เสตพงษ�
62052003332 นายมะสะอูดี สามะ
62052003333 นางสาวประภัสสร เกษร
62052003334 นายวรากร กล+อมเกลี้ยง
62052003335 นายชาคริต ขันการไถ
62052003336 นางสาวพัชราภา นิละเม็ตร�
62052003337 นายศรัญZู คําผาง
62052003338 นายพงศ�สันต� วิธูรัตน�
62052003339 นางสาวนิรนุชนาถ คําแสง
62052003340 นายเอกรินทร� สุโพธ์ิแก"ว
62052003341 นายสมชาติ พิรารรัมย�
62052003342 นางสาวเพียงพร พันสมบัติ
62052003343 นายณัฐกฤษ เดชศรีรักษ�
62052003344 นางสาวสุดาพร อ+อนจันทร�
62052003345 นายจักรพงษ� เพชรกิริยา
62052003346 นางสาวเพียงใจ ดวงเพ็ช
62052003347 นางสาวนูรีสัน สะมะแอ
62052003348 นายธนณัฐ ขวัญบัว
62052003349 นางสาวณภษร สุวรรณโณ
62052003350 นางสาวกรกมล อินทร�น"อย
62052003351 นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ
62052003352 นางสาวนวรัตน� ดํารงค�กุล
62052003353 นายอภิสิทธ์ิ เตชะทัต
62052003354 นางณัฎฐกานต� จูเจKก
62052003355 นางสาวพัชชาพร บุณยากร
62052003356 นายคฑาวุธ สัมมะจารินทร�
62052003357 นางสาวสุชาดา แสงคล"าย
62052003358 นายอานนท� บุญเจริญ
62052003359 นางสาวสุทธิดา มาบวบ
62052003360 นางสาวสุรีรัตน� หะรีเมา
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003361 นายธนะชัย ยศบุญเรือง
62052003362 นายสถาพร ชูแก"ว
62052003363 นายชัยศิริ คําทา
62052003364 นายอาทิตย�ชัย พัดรัก
62052003365 นางสาวชุติมา แหวนเงิน
62052003366 นายอดิศร รังศาสตร�
62052003367 นางสาวอภิวันท� สบาย
62052003368 นางสาวชญาภัช เอ็นดูราษฎร�
62052003369 นายณัฐวัฒน� บํารุงใจ
62052003370 ว+าที่ ร"อยตรีวีรยุทธ� พงษ�วิมาน
62052003371 นางสาวเกษมณี ดิษเสถียร
62052003372 นางสาวอมรรัตน� ฉิมชัย
62052003373 นางสาวเสาวภา อุษาวรกิจ
62052003374 นางสาวจิรัชยา หงส�พิทักษ�ชน
62052003375 นายอรรถพล เอี่ยมอ่ํา
62052003376 นางสาววิภาพร ป7ญญาวัย
62052003377 นางสาวณัฐณิชา มลิชู
62052003378 นางสาวอาภาพร ศิริชัยยะ
62052003379 นางสาวกชพร ผลเพียน
62052003380 นางสาวปาริฉัตร ดังก"อง
62052003381 นางสาวทัศนีย� สิงห�เผ+น
62052003382 นางสาวปาริชาติ ธรรมวรรณ
62052003383 นางสาวสาริกา ชูเชิด
62052003384 นายศุภกิจ เทพผสม
62052003385 นางสาวอารีย� กรุณี
62052003386 นางสาวลัดดาวัลย� จิตประจง
62052003387 นายมนตรี ฮาดดา
62052003388 นายสมศักด์ิ หงษาวงค�
62052003389 นายกฤษฎา ย้ิมยวน
62052003390 นางสาวอังคณา บุญลาภ

หน"า 113 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ ชลบุรี
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003391 นางสาวสุพัตรา ต้ังใจ
62052003392 นางสาวสมพร แสงแผน
62052003393 นางสาวธัญลักษณ� ดีมาก
62052003394 นายกรณ�ดนัย แก"วเกิด
62052003395 นางสาววัลลีย� ภูสันติสกุลวงศ�
62052003396 นางสมพร เปIงโต
62052003397 นายเสฎฐวุฒิ เลิศธนจํารูญ
62052003398 นางสาวขวัญฤทัย มีป7ญญา
62052003399 นายนันทวัฒน� สายมาธิ
62052003400 นายจุลภักด์ิ บ+อไทย
62052003401 นางสาวนาตยา มีสุภา
62052003402 นางสาวพัชรี ดวงใจ
62052003403 นายชนะชัย ลําใยนิยม
62052003404 นางสาวชลธิชา พวงทับทิม
62052003405 นางสาวพรพรรณ โยธานันท�
62052003406 นางสาวชนัญชิดา วงศ�ยืด
62052003407 นางสาวเม็ดพลอย แสนมณี
62052003408 นายกันณพัทธ� ศรีสวัสด์ิ
62052003409 นางสาวปริญญาพร เลสัก
62052003410 นางสาวอ"อยทิพย� วงค�แหวน
62052003411 นางสาวระพีพรรณ สีดาหาญ
62052003412 นางสาวหทัยทิพย� ขันชะลี
62052003413 นางสาวพิชาภัค มีสุวรรณ
62052003414 นางสาวสุภาพร ผาหัด
62052003415 นางสาวลลิตา อินพรม
62052003416 นางสาวอนงนาฏ อ+อนสุวรรณ�
62052003417 นายธนภัทร บุญเปIง
62052003418 นางสาวจันทร�จิรา บุญประเสริฐ
62052003419 นายเลิศเชาวนะ น"อยลา
62052003420 นางสาวจุฑามาศ พงษ�นาวิน
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003421 นายเกียรติศักด์ิ จิตรโสภา
62052003422 นายวรวัฒน� ภูอาภรณ�
62052003423 นางสาวสุชาดา อินทวิเศษ
62052003424 นายเกียรติศักด์ิ เพชร�นิล
62052003425 นางสาวพิมอําภา โสชนะ
62052003426 นางสาวพนิตนันท� สุขคตะ
62052003427 นางฐนิตนันท� ปHยะธรรมโชค
62052003428 นางสาวกฤติกา บัวเสน
62052003429 นายชัยวัฒน� กองจําปQ
62052003430 นางสาวธิติมา จินดาพงษ�
62052003431 นางสาวชนากานต� เสมอวงษ�
62052003432 นางสาวสุจินันท� แพงสุภา
62052003433 นางสาวสมฤทัย เกล"าผม
62052003434 นายเทอดพงศ� วงษ�โต
62052003435 นางสาวศินันทา นรัญรักษ�
62052003436 นางสาวอรอนงค� แกล"วการไถ
62052003437 นางสาวชฎาพร ช+างตกแต+ง
62052003438 นางสาวพรทิพย� ศรีเดช
62052003439 นางสาวมาลินี สังวาลย�
62052003440 นายถิรวัฒน� สุวรรณชนะ
62052003441 นายวุฒิชัย กุลมธุรพจน�
62052003442 นายสมพร นิ่มวงค�
62052003443 นายธีราทร อู+อุดมย่ิง
62052003444 นางสาวธมลวรรณ แจ+มจํารัส
62052003445 นางสาวอุไรพร นาคผ+อง
62052003446 นายศักดา ขอนแก+น
62052003447 นายดนุพล คตย้ิม
62052003448 นายธัชพล จ่ันเจริญ
62052003449 นางนัดดา นิลย่ีเรือ
62052003450 นางสาวณัฐชา โกยทา
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62052003451 นางสาวเจนจิรา กิมกวางทอง
62052003452 นายนิธิกร อ"อนประเสริฐ
62052003453 นางสาวขวัญประภา อุ+นเรือนงาม
62052003454 นางสาวภาวิณี ทีป78น
62052003455 นางสาวพรพรรณ ถนอมธีระนันท�
62052003456 นางสาวเกตุมณี ขุลิเทา
62052003457 นางนัฐสุดา ชื่นบาน
62052003458 นางสาวนัฐถา เจริญผล
62052003459 นายศรุต โกศล
62052003460 นางสาวพลอยยะมาศ ท+าพริก
62052003461 นางสาวโสภิดา เทียนสันต�
62052003462 นางสาวดรุณี แสงรัศมี
62052003463 นายภัคพล ภักดีสอน
62052003464 นายปพนกรณ� เสน+หา
62052003465 นายนพรัตน� รัฐวาทิน
62052003466 นางสาววิไลพร ชมเพ็ง
62052003467 นายโกวิทย� พูลเจริญ
62052003468 นางสาวศิริลักษณ� แว+นแก"ว
62052003469 นางสาวนพสร จุลปาน
62052003470 นางสาวอุทุมพร หลวงพรม
62052003471 นางสาวณิชชาภัทร สารสิทธ์ิ
62052003472 นางสาวอริสรา คงคีรี
62052003473 นายฉัฐพล ปานประสิทธ์ิ
62052003474 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สมบูรณ�
62052003475 นางสาวศศิธร พูลผล
62052003476 นางสาวจีรวรรณ ขันชุลีย�
62052003477 นายพรชัยชนะ สิมมา
62052003478 นางสาวสุดารัตน� ไร+วิบูลย�
62052003479 นายจิรพงษ� จันทร�ทอง
62052003480 นางสาวโสรยา ลังประเสริฐ
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62052003481 นายชัชวาลย� พวงยอด
62052003482 นายธงชัย เยาวนารถ
62052003483 นางเกษศิรินทร� ศรีชัยกูล
62052003484 นางสาวกัลยา บํารุง
62052003485 นายสิรภัทร ทับเกตุ
62052003486 นางสาวชลธิชา สะหิ
62052003487 นายศรชัย แข็งธัญกรณ�
62052003488 นางสาวนิธิกานต� นําทัพ
62052003489 นางสาวสุภวรรณ ตัณฑุลวณิชย�
62052003490 นางสาวอรทัย อินทร
62052003491 นางสาวศรัญญา สิมาชัย
62052003492 นางสาวเกสร พิศพรรณ�
62052003493 นางสาวสุวรรณา ตาดทอง
62052003494 นางสาววรกานต� ภัทรขวัญ
62052003495 นางสาวดลยา ศิริเอนก
62052003496 นายเรวา ห"อยพรมราช
62052003497 นายชัยรัตน� อุ+นใจ
62052003498 นายภคเลิศพิภพ พงค�กู+
62052003499 นางสาวแอน พันประสิทธ์ิ
62052003500 นางสาวกุลฤดี ภาระไพร
62052003501 นางสาวสุวรรณี ศรีนวล
62052003502 นางสาวพัชรา จันทร
62052003503 นายวิชัย ศรีตะวัน
62052003504 นายพีระพล จักกิตติ
62052003505 นางสาวละมัย โภคสมบูรณ�
62052003506 นางสาวธัญวลักษณ� ย่ีภิญโญ
62052003507 นายวุฒิชัย โกนากัน
62052003508 นายศุภวุฒิ แสนโยทะกะ
62052003509 นายปริญญา วงศ�ชาลี
62052003510 นางสาวชโลธร นนทชาติ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                       ช่ือ - นามสกุล
62052003511 นายสรรพวิทย� รินอินทร�
62052003512 นางสาวปาริฉัตร บัวคลี่
62052003513 นางสาวพุทธมาศ คุ"มครอง
62052003514 นายเอกราช คําแปง
62052003515 นายนิติธร เวียงทอง
62052003516 นางสาวพรวลัย ม+วงศรี
62052003517 นายชุติพงศ� ประคองจิตต�
62052003518 นางสาวนัสฐา ศรีเจริญ
62052003519 นางสาววลัยรัตน� เกิดทรัพย�
62052003520 นายเศกสันต� อิ่มสุข
62052003521 นางสาวจันทร�จิรา อานพงษ�
62052003522 นางสาวลลิตา แก"วมา
62052003523 นางสาววัชราภรณ� ขันทเจริญ
62052003524 นางสาวสุจิตรา บุบผาโภชน�
62052003525 นางสาวเบญญาภา เปรมผล
62052003526 นายวรพจน� สมอ+อน
62052003527 นางสาวเกวลิน ทองเพ็ง
62052003528 นายอิศรา คําป7_บ
62052003529 นางนันท�นภัส สีสุก
62052003530 นางสาวทัศนีย� จิตตบุรุษ
62052003531 นางสาวขนิษฐา ชัยณรงค�ชัย
62052003532 นายวราสันต� คล่ําคง
62052003533 นายพีระพงษ� แสนเทพ
62052003534 นางสาวนพลักษณ� สมบุญดี
62052003535 นายสุเมธ หมวดมณี
62052003536 นางสาวเพชรลัดดา ชมฤทธ์ิ
62052003537 นายสุพัฒชัย พิมพ�สาลี
62052003538 นายทศพล บุญนาค
62052003539 นางสาวกาญจนา นวลมาตร
62052003540 นางสาวปูรณมี ศรศิลปJ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003541 นายชัยพร ชีวะปรีชา
62052003542 นางสาววรารัตน� จันทร�อ่ํา
62052003543 นายจิณณวัตร จิรโชติพุฒิพร
62052003544 นางสาวอรจิรา บัวชุม
62052003545 นายจักรภัทร กระต+ายทอง
62052003546 นางสาวภรณ�รวี เลิศพรทวีวัฒน�
62052003547 นางสาวอัญชลี เกษมสวัสด์ิ
62052003548 นางสาวกชมล นิชดา
62052003549 นายนพดล กอมะณี
62052003550 นางสาววิชิตา สวนมะลิ
62052003551 นางสาวมธุริน อัศวโสวรรณ
62052003552 นางสาวมัณฑิตา เฉลิมพันธ�
62052003553 นายสุทธิชัย กาบแก"ว
62052003554 นางสาวรัตนภรณ� เกตุแก"ว
62052003555 นางสาวชุติมณฑน� นาทอง
62052003556 นายณัฐพล ศรีขจร
62052003557 นางสาวบังอร ฤทธ์ิเดช
62052003558 นางสาวพัชรินทร� พรหมเสนา
62052003559 นางสาวอรวรรณ มะโนม่ัน
62052003560 นางสาวดารารัตน� จันทร�ผ+อง
62052003561 นายวีระ สุภิษะ
62052003562 นายชัยวัฒน� หงษ�โต
62052003563 นางสาววนิดา อินขํา
62052003564 นางสาวมยุรา สมานมิตร
62052003565 นายวีระวัฒน� นิลรัมย�
62052003566 นายมาพิชิต ศิริไพบูลย�
62052003567 นายสุรชาติ เกิดมณี
62052003568 นางสาวดวงหทัย ทิมเทศ
62052003569 นางสาววราพร วิเชียรรัตน�
62052003570 นายหฤษฎ�เกษม เดชพละ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003571 นายปกปRอง แตงจันทึก
62052003572 นางสาวจริยา ลิ่มทอง
62052003573 นายสุประชัย ทองแล"ง
62052003574 นางสาวรัชดา กุลมณี
62052003575 นางสาวรัชฎาพร สิทธิวงค�
62052003576 นางสาวพรธีรา เปIงยะสา
62052003577 นางสาวชดาพร กาทิพย�
62052003578 นายณวัฒน� เจริญสุข
62052003579 นางสาวสมฤดี บุญประคอง
62052003580 นางสาวสุดารัตน� บุญวาที
62052003581 นายสรวิชญ� ศรีสุข
62052003582 นางสาววรรณรุจี วงศ�ษา
62052003583 นางสาววัชราภรณ� ทองจันทร�
62052003584 นายธงชัย เอี่ยมวิจารณ�
62052003585 นายฉัตรชัย จันทะพร
62052003586 นางสาวหฤทัย วัฒนสุระ
62052003587 นายอัมพันธ� แดงแย"ม
62052003588 นางสาวเสาวลักษณ� หอยสังข�
62052003589 นายกิตติ นามดัง
62052003590 นายพิชิตพล มีหนู
62052003591 นายปฏิภาณ กะริยะ
62052003592 นางสาวกัญจนากร บุญเสริม
62052003593 นางสาวรจนา รอดเจริญ
62052003594 นายอภิสิทธ์ิ เทพผล
62052003595 นายปราชญ�ปHยะ สุขขํา
62052003596 นางสาวสุธิดา สามงามวี
62052003597 นางสาวยอแสง โยธานันท�
62052003598 นายเอกพงษ� จุลละสุภา
62052003599 นางสาวรัตนาภรณ� ฉํ่าชื่น
62052003600 นางสาวกนกวรรณ นะราโต
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003601 นางสาวกิตติมา กุหลาบ
62052003602 นายวิริยะ พัทศร
62052003603 นายฐิติกร ราเพชร
62052003604 นายธนิตศร� คําสอน
62052003605 นางสาวพิมผกา จันทร�ทอน
62052003606 นายนภสินธุ� ดินหม"อ
62052003607 นายยุทธนา เหมินทสูตร
62052003608 นางสาวกมลรัตน� แจ+มแจ"ง
62052003609 นางสาวเยาวลักษณ� สังข�อยุทธ�
62052003610 นางสาวกานต�ธีรา เชื้อจุ"ย
62052003611 นางสาวชุดาภรณ� บุญหาร
62052003612 นายสุรกมล รื่นกมล
62052003613 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ ขนรกุล
62052003614 นางสาววชิรญา ลิ้มสกุลทิพย�
62052003615 นายวิศณุพงษ� ภูเดช
62052003616 นายวิศรุต ซีบางทราย
62052003617 นางสาวณัฐวดี บุญเลิศ
62052003618 นางสาวชลธิชา นามสมุทร
62052003619 นางสาวปณิชฌา เปQ8ยมวัตถาภรณ�
62052003620 นางสาวกมลวรรณ รุ+งเรืองศรี
62052003621 นางสาวธัญจิรา อยู+เกิด
62052003622 นายอัครเดช ก"อนแก"ว
62052003623 นางสาวฐาปนี ทีนาคะ
62052003624 นายฐปณวัชร� สมศักด์ิ
62052003625 นายณัฐพนธ� จุลวงศ�สวัสด์ิ
62052003626 นางสาวทิพวรรณ สมสิงห�
62052003627 นายจิรภัทร จันทร�ช+วย
62052003628 นางสาววชิราภรณ� แซ+เล"า
62052003629 นายชานนท� ต้ังม่ัน
62052003630 ว+าที่ ร.ต.ธํารงค� จตุทอง
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003631 นางสาวศรัญญา คําโทพล
62052003632 นางสาวเบญจมาภรณ� สมขุนทด
62052003633 นายวัชระ คูเมือง
62052003634 นางสาวณหทัย เมทนีชวลิต
62052003635 นางสาวณัฎฐณิชา มหาโยธี
62052003636 นางสาวยุพารัตน� สมินทอง
62052003637 นางสาวอรทัย นวนสอน
62052003638 นางสาวบุณฑริกา พรหมเพชร
62052003639 นายสัมพันธ� ชุมนวน
62052003640 นายพชร จิรอมรพงศ�
62052003641 นายพัฒนา จับใจนาย
62052003642 นางสาวสุวิมล กวี
62052003643 นายณัฐวุฒิ คล"ายไพฑูรย�
62052003644 นางสาวบุญฑริกา จูสวัสด์ิ
62052003645 นางสาวจิรัฐติกาล พืชพันธุ�
62052003646 นางสาวพันธิตรา ราวงษ�
62052003647 นางสาวพรพิมล รอดทิม
62052003648 นางโสภา สังขารา
62052003649 นางสาววิภาวดี จันทร�หอม
62052003650 นางสาวขวัญหทัย บุญสม
62052003651 นายวิทยา วงค�ลอดแก"ว
62052003652 นางสาวจุฑาทิพย� นัทธีคูหา
62052003653 นายอดิเรก แสงศรีจันทร�
62052003654 นายอนุชิต ศรีโพธ์ิ
62052003655 นายพิชากร ทรัพย�บรรจง
62052003656 นางสาวสิริพร อินทะน"อย
62052003657 นางสาวอภิญญา พาลิเพ็ง
62052003658 นางสาวศิริเพ็ญ ดําสนิท
62052003659 นางสาวศิริพร มิตสะมากร
62052003660 นางสาวรังสินี แสงอรุณ
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                       ช่ือ - นามสกุล
62052003661 นางสาวราณี อินตะปกุล
62052003662 นางสาวจีรนันท� ศรัณยูนิกร
62052003663 นายอัษฎาวุธ นุเสน
62052003664 นางสาวชูใจ มะลิรัมย�
62052003665 นายจรุวัฒน� กลั่นกุ"ง
62052003666 นางสาวสุกันยา ป7นหอม
62052003667 นางสาวกมลวรรณ อรุณรัตน�
62052003668 นายนฤชา ศรีสว+าง
62052003669 นางสาวบัวเงิน วงค�ศิลป
62052003670 นางสาวปวีณา ปรโม
62052003671 นางสาวพนิดา สายเพชรสันติ
62052003672 นางสาวพรพิมล โภคทรัพย�
62052003673 นายพลกฤต อิฐรัตน�
62052003674 นายณัฐพงศ� พงษ�ศรีสว+าง
62052003675 นางสาวชาริตา สงฆ�พิมพ�
62052003676 นางสาววราภรณ� สุนทรนาวี
62052003677 นางสาวรัตนา สดคมขํา
62052003678 นางสาวสลิตา เรืองคํา
62052003679 นายโสภณัฐ ทับเกตุ
62052003680 นายกฤษฎากรณ� หินแก"ว
62052003681 นายภูริต หอมทั่ว
62052003682 นายสิทธิศักด์ิ โสภณสิทธิวัฒน�
62052003683 นายภูวดล ภูอุทา
62052003684 นายสติพงษ� สิทธิคําฟู
62052003685 นางสาวกาญจนา บุญรอด
62052003686 นางสาวดอกเหมย สันตะวงศ�
62052003687 นายณัฐดนัย ชัยเนตร
62052003688 นายไชยณรงค� คํานาน
62052003689 นายสุขศาสตร� ปรางทอง
62052003690 นายปฐาณัฐ คชนิล

หน"า 123 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052003691 นางสาวรุ"งมณี เขินอํานวย
62052003692 นางสาวไข+มุก จันทบุปผา
62052003693 นายทนนท�อิน ทองจืด
62052003694 นางสาวณัฐรดี หงษ�เวียงจันทร�
62052003695 นางสาวอรณิชา เสือเดช
62052003696 นายไกรสิทธ์ิ พรมมา
62052003697 นายยุทธนา สุวรรณโชติกร
62052003698 นางสาวกัญญณัช กุลศิริโรจ
62052003699 นางสาวกัญจนา รักษาชาติ
62052003700 นางสาวพันธ�ทิพย� เที่ยงแท"
62052003701 นางสาวปวันรัตน� พันธุระ
62052003702 นางสาวจิราวดี ขาวขํา
62052003703 นายกฤษฎา เผือกนวล
62052003704 นางสาวภารดี สายทองมาก
62052003705 นางสาวหนึ่งฤทัย อ+อนทอง
62052003706 นายสถาพร มีมา
62052003707 นางสาวปHยะนุช มวญนรา
62052003708 นางสาวบุษยา แก+นบุญ
62052003709 นางสาวปรียาพร ปRอมแก"ว
62052003710 นายจิตติ ตีชัยรัมย�
62052003711 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�โสภา
62052003712 นางสาวกัญญารัตน� จักรคุ"ม
62052003713 นางสาวจีรนันท� ด+วนดี
62052003714 นายอนุรักษ� ศรีมณี
62052003715 นางสาวกาญจนา เอียงใจ
62052003716 นางสาวพรรณนิภา ทองวิเชียร
62052003717 นางสาววิมลลักษณ� สุขธยารักษ�
62052003718 นางสาวศิริประภา โรจนคุณวิสิฐ
62052003719 นางสาวเมทิกา นิธิกรชานนท�
62052003720 นางสาวรัตติพร พวงเกตุ

หน"า 124 จาก 126            



เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052003721 นางสาวทิพวัลย� เล็กกุล
62052003722 นายจิรายุทธ คุ"มวงษ�
62052003723 นายภูษิต พูลเพ่ิม
62052003724 นายภูษณ พงษ�พันธ�
62052003725 นางสาวปาริชาติ กลมป78น
62052003726 นางสาวจีราภรณ� แก"วมณี
62052003727 นายสุเชน โสภณ
62052003728 นายปQใหม+ บุญธิรักษ�
62052003729 นางสาวภัคฐณิชาษ� ธนากฤตชญา
62052003730 นางสรวีย� รังสีโชติพงศ�
62052003731 นายสันติภาพ ศรีบุตรตา
62052003732 นายสิริกร ฉัตรสิริชาติ
62052003733 นายวัชรพล ใหม+พรม
62052003734 นายยุทธพิชัย เปQ8ยมทอง
62052003735 นางสาวใจสวรรค� อินทรปราณีย�
62052003736 นางสาวรุ+งอรุณ ธาระเปลื้อง
62052003737 นางสาวสกุณา วันทอง
62052003738 นางสาวกมลวรรณ เกตุรัตน�
62052003739 นางสาวสายสมร เนื่องพุก
62052003740 นางหฤทัย ป7กกาสาร
62052003741 นางสาวภัสสภร วุฒิวงค�
62052003742 นางสาวสุภาพร แสงจันทร�
62052003743 นางสาวสิริลักษณ� อาจหาญ
62052003744 นางสาวณพิชญา วะเกิดเปRง
62052003745 นางนพรัตน� กลิ่นน"อย
62052003746 นางสาวปานฤทัย กิจธารา
62052003747 นายสาริน ภู+ศรี
62052003748 นางสาวสมจริง เมืองคํา
62052003749 นางสาวอัญชลี ใจดี
62052003750 นายศุภศิษฐ ทุ+งมีผล
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เลขประจําตัวสอบ

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

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

                       ช่ือ - นามสกุล
62052003751 นางสาวเกศกนก ผึ่งผาย
62052003752 นายมนตรี นารถอุดม
62052003753 นางสาวอรณี โพธ์ิประเสริฐ
62052003754 นายนพดล ชัยชํานิ
62052003755 นางสาวชลธิชา ชราชิต
62052003756 นายนัฐพงษ� สุบิน
62052003757 นายจีรวัฒน� จํานงค�จิตร�
62052003758 นายสุริยะ สวาดดี
62052003759 ว+าที่ ร.ต.หญิงนิรชา แก"วสุธะ
62052003760 นายศุภษร ชัชวงษ�
62052003761 นางสาวพัฒฑิพิชชา พลลักษ�
62052003762 นางสาวณัฐธิดา กลั่นทอง
62052003763 นางสาวศิริพร รูปสูง
62052003764 นางสาวสุวนันท� พยอมเมือง
62052003765 นายยุทธนา เรืองกิจ
62052003766 นายภูวดล ดีธรรมมา
62052003767 นางสาวธนาภรณ� ทองรัตน�
62052003768 นายธนพนธ� พิมมะสอน
62052003769 นางสาวอทิติยา คําภิระวงค�
62052003770 นางสาวณัฐริกา ทองแก"ว
62052003771 นายประพันธ� จันงาม
62052003772 นายปHยะวัฒน� เวชศาสตร�
62052003773 นายนพดล จองบุญ
62052003774 นายมานพ เนียมขันธ�
62052003775 นายกิตติศักด์ิ สมรวย
62052003776 นางสาวพนารี แวววงษ�
62052003777 นางสาววชินี จันทรโคตร
62052003778 นายเดโชพล ขันทอง
62052003779 นายสุรเกียรต์ิ ทองบัณฑิต

จํานวน 3,779 ราย
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