
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

57071000001 นายณัฐวุฒิ เสือแพร

57071000002 นางสาวสุธิดา ฉิมสุข

57071000003 นางสาวรัตนา พิกุลทอง

57071000004 นางอรรถณียา มีจุ้ย

57071000005 นายคเนศ ศรีโสภา

57071000006 นางสาวนาตยา แสงอาทิตย์

57071000007 นางสาวศลิษา พุทธคํา

57071000008 นายกฤษฎา ทรงรัตน์

57071000009 นางสาววิภารัตน์ เบ้าทอง

57071000010 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุด

57071000011 นางสาววาลิณี บุญเรือง

57071000012 นางสาววรลักษณ์ อินชูรัน

57071000013 นางสาวสุพรทิพย์ ปัญญาคุณาภรณ์

57071000014 นางสาวบงกช พุกเถื่อน

57071000015 นางสาวกชกร พุกเถื่อน

57071000016 นางสาวนุชนาฏ ตันตา

57071000017 นางสาวน้ําเพชร กล่ิน

57071000018 นางสาวนันทพร บัวเผ่ือน

57071000019 นางสาวกรพรรณ ศิริพฤกษ์

57071000020 นายคุณากร คํายอด

57071000021 นายวีรพงศ์ โพธิยารังรัศมี

57071000022 นางสาววรรณสาข์ ช้อยแสง

57071000023 นายกันต์พจน์ วิโรจน์ภากร

57071000024 นางสาวศรุชา  อินจันทร์

57071000025 นายธีรภัทร สุพรรณสาร

57071000026 นายอภิชาติ นาคนิยม

57071000027 นางสาวพิชญ์ฑิศญา เปีย้ครองสวน

ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)

ศูนย์สอบพิษณุโลก

รายชื่อผู้สมคัรสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทัว่ไป ประจ าปี 2557
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57071000028 นางอารินทร์  เป็นสุขมาก

57071000029 นางสาวศิริลักษณ์ ล่ืนกลาง

57071000030 นางสาววัลลภา ภูศรีเทศ

57071000031 นายกิตตินันท์ โพธิอ์่อน

57071000032 นายวิทวัส คลํ่าคง

57071000033 นางสาวภัสราภรณ์ นรมาตย์

57071000034 นางสาวอัญชลี แผ้วเกษม

57071000035 นายนพเก้า ท้าววิลาศ

57071000036 นางสาวอุษา คุ้มแสง

57071000037 นางสาวณัฐพร โฉมศรี

57071000038 นายฐานวัฒน์ ปวงเตชะ

57071000039 นางสาวปฐมาวดี พุม่ทอง

57071000040 นางสาวศิวพร มะโน

57071000041 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง

57071000042 นายพรชัย สีสงวน

57071000043 นางสาวโกลัญญา  ฉัตรแก้ว

57071000044 นางสาววัลภา มาแก้ว

57071000045 นายเอกนรินทร์ อินทรา

57071000046 นางสาวชฎาพร มานัตถ์

57071000047 นายไชยพศ อ่าํพ่วง

57071000048 นางสาวสุภาพันธ์ องอาจ

57071000049 นางชัญญาภัค สุขวรรณ

57071000050 นางสาววลัยลักษณ์ แก้วเปีย้

57071000051 นางสาว ศุภลักษณ์ อัศจรรย์

57071000052 นางสาวฐิติรัตน์ พรมมี

57071000053 นายพงษ์พันธ์ เทือกตา

57071000054 นางสาวพรทิวา โตสุข
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57071000055 นางสาวศิริดา ศิริพงษ์

57071000056 นางสาวนิตยา  จิตตะระ

57071000057 นายณัฐวุฒิ นาทสวรรค์

57071000058 นายประสานมิตร ทองสิน

57071000059 นางสาววนัสนันท์ เมืองสํานัก

57071000060 นางสาวอรุณพร วงษ์สนธิ

57071000061 นายณรงค์ พลหินกอง

57071000062 นางสาวธีรนาฎ รอดย้อย

57071000063 นางสาวธนัฏฐา นฤทธิช์านนท์

57071000064 นายณัฐกุล ทิพยเนตร

57071000065 นางสาวพิมพ์พิพิธ กวาวสิบสาม

57071000066 นางสาวจารุวรรณ ขวัญอยู่

57071000067 นางสาวมลฤดี มูลสา

57071000068 นายอัฐพล คําบุญมา

57071000069 นางสาวปาลิตา จันทร์เยี่ยม

57071000070 นางสาวอาทิตยา เวชมนัส

57071000071 นายวุฒิชัย เวชการ

57071000072 นางสาวมัลลิกา ทาเอื้อ

57071000073 นายภูกฤษ  ฟักเอี่ยม

57071000074 นางสาวณัฐธิดา พรหมอินทร์

57071000075 นางสาวสนธยา  เข็มจันทร์

57071000076 นางสาวสุวนันท์ คํานึงครวญ

57071000077 นางสาวณัชชา เพชรนิล

57071000078 นางสาวศริญญา สารสิทธิ์

57071000079 นางสาวปทิตตา เมธาธนยศ

57071000080 นางสาวชนากานต์ แรงทน

57071000081 นางสาวชนาพร จูแจ่ม
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57071000082 นางสาวนุชสลี ผลจันทร์

57071000083 นายอาทร อินทะยา

57071000084 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งโม้

57071000085 นางสาวสมฤทัย แจ้งจิ๋ว

57071000086 นางสาวอรุณรัตน์ ปานหนู

57071000087 นางสาวอาทิตยา ภูศรีเทศ

57071000088 นางสาววาสนา ทัศนสงค์

57071000089 นางสาวนิศากร นันกด

57071000090 นายพงศกร ภูพ่รม

57071000091 นางสาวอัจฉราวดี มาลีสา

57071000092 นายสถาพร เพ็งพิน

57071000093 นางสาวณัฐกฤตา บูรณะสมบัติ

57071000094 นางสาวรจนา ต่วนเคลือ

57071000095 นายวิสูตร พ่วงมี

57071000096 นางขวัญเรือน บุญเฟือ่ง

57071000097 นางสาวปัณฑิตา สนธิยา

57071000098 นางสาวนันทนา พาแก้ว

57071000099 นายมานิตย์ ลังก้า

57071000100 นางสาวอารยา ชื่นกล่ิน

57071000101 นางสาววรรณิภา พรหมลัทธิ์

57071000102 นางสาววารี พรมสอน

57071000103 นางสาวสาธิยา น้ําใจเย็น

57071000104 นายอุกฤษฎ เกตุมีแสง

57071000105 นายติณณภพ ทองก๊วย

57071000106 นายวิษณุ โนหล้า

57071000107 นางสาวจุฑาพร โคกพุม่

57071000108 นางสาวเบญจวรรณ พรมแต้ม



5

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)

ศูนย์สอบพิษณุโลก

รายชื่อผู้สมคัรสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทัว่ไป ประจ าปี 2557

57071000109 นางสาวณัฐภัทร ฤทธิม์หันต์

57071000110 นางสาวนวลนภา สุ่มโยง

57071000111 นางสาวณัชชา คําสังวาลย์

57071000112 นางสาวปัทมาวดี บิดา

57071000113 นางสาวกิจติญา จุลวิถี

57071000114 นางสาววิภาพร นวนเกิด

57071000115 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงทอง

57071000116 นางสาวกนกพร สิงห์เรือง

57071000117 นางสาวลูกน้ํา  ทับทองหลาง

57071000118 นางสาวสินีนาถ ปาปะไกร

57071000119 นางสาวกนิษฐา อนุสนธิ์

57071000120 นางสมพร ศักด์ิประเสริฐศิริ

57071000121 นางสาวบุษกร อุดสัง

57071000122 นางสาวกิตติธร สงวนศักด์ิ

57071000123 นางสาวปาริชาติ เสือเจริญ

57071000124 นางสาวธิดารัตน์ ฤาแรง

57071000125 นายธนกฤต สะขัดอ้อย

57071000126 นายณัชพล วิบูลย์วัฒน์

57071000127 นางสาวพรรนิภา บัวงามดี

57071000128 นายธนากร จํานงค์ศรี

57071000129 นายมนตรี ออมสิน

57071000130 นางสาวโสภิตรา โกธรรม

57071000131 นางสาวจันทร์เพ็ญ สวนผล

57071000132 นางสาวนันธยา คล้ายพุฒ

57071000133 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ แก้วเกตุ

57071000134 นางสาวสุธาศินี สรจิตวิรีกุล

57071000135 นางสาวกฤษณา ขุนพิชัย
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57071000136 นางสาวจุฑามาศ แก้วสี

57071000137 นางสาวศศิวิมล ครุธทิน

57071000138 นายเหม อุตรพันธ์

57071000139 นางสาวปรารถนา ภุมรา

57071000140 นางสาวสุชาดา กล่ินคุ้ม

57071000141 นางสาวแคทลียา บังคมเนตร

57071000142 นายสถิตพงษ์ อยู่เย็น

57071000143 นางสาวสุณี อ้นคง

57071000144 นางสาวปัทมา ภุมรา

57071000145 นางสาวภัสสร จาไชย

57071000146 นางสาวเอมอัชนา อุประ

57071000147 นางสาวปัตติวดี พรมชูแก้ว

57071000148 นางสาวลัดดารัตน์ คนตรง

57071000149 นางสาวสุจิตรา บุญคํา

57071000150 นายสรไกร โมจุ้ย

57071000151 นางสาวกัญชพร  สร้อยสนธิ์

57071000152 นางสาวสุทธิกานต์ ตุดบาง

57071000153 นางสาวกัญญารัตน์ อยู่แก้ว

57071000154 นางชุติพร คําเทียน

57071000155 นายจีระพนธ์ พรมเดช

57071000156 นางสาวกรรณิการ์ จันคิด

57071000157 นายพลวัต เขียววัน

57071000158 นายภานุพันธ์ แจ้งเปีย่ม

57071000159 นายอภิวัฒน์ อุ่นจันทร์

57071000160 นางกฤตชยกร จงรู้รอบ

57071000161 นายณัฐพล จันทร์โท

57071000162 นางสาวภานุมาส แสงทับทิม
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57071000163 นางวราภรณ์ แว่นแก้ว

57071000164 นางวาสนา ภิธรรมมา

57071000165 นางสาวชนากานต์ โนนทนวงษ์

57071000166 นางสาววิมล ล้ีสุขสม

57071000167 นายพีระพล โพธิศ์รี

57071000168 นางสาวชิดชนก จันทร์นาค

57071000169 นางสาวนันทพร โมมีเพชร

57071000170 นางสาวรจนา สอนชา

57071000171 นายทศวรรษ โชติธรรมธรา

57071000172 นายอนันต์ จิ๋วแก้ว

57071000173 นางสาวศศิพร นุชมี

57071000174 นายลิขิต ช่อพฤกษา

57071000175 นายสิรวิชญ์ วัฒนพันธุ์

57071000176 นางสาวอนุสรา อมราสิงห์

57071000177 นางสาวกรภัทร์ จันทร์ชื่น

57071000178 นายศิขเรศน์ ดอนวัดไพร

57071000179 นางสาวจุฑามาศ พรมสุข

57071000180 นายนักรบ นงนวล

57071000181 นางสาวฉวีวรรณ วังคีรี

57071000182 นายพิสันฑ์ อุทัย

57071000183 นายธนากร มะลิวงค์

57071000184 นายธีรโชติ จันทร์กําเนิด

57071000185 นายปณิธาน ศิลารักษ์

57071000186 นางสาวอริษา เหล็กมั่น

57071000187 นางสาวรัตติยา ทศคําไสย์

57071000188 นางสาวเกษราณี บังวรรณ

57071000189 นางสาวกัญญารัตน์ ธวัชสานนท์
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57071000190 นางสาวรัตนาวดี จูเกษม

57071000191 นางสาวชลธิชา กุลชา

57071000192 นายนพพล สกุลพรเจริญ

57071000193 นายยุทธภูมิ กล้าวิกย์กรรม

57071000194 นางสาวภัสสราภรณ์ มีพยุง

57071000195 นางสาวสลิลทิพย์  ฤทธิเ์ทพ

57071000196 นางสาวอัจจิมา ยาดี

57071000197 นางสาวลูกศร โถมจั่น

57071000198 นางสาวสุกัญญา ภูร่ะย้า

57071000199 นายสุทธิพร ยิ้มศิลป์

57071000200 นางสาวทิมาพร เนตรสุวรรณ์

57071000201 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขห่วง

57071000202 นางสาววริษฐา ปานวงษ์

57071000203 นางสาวนิภาพร ประพาศพงษ์

57071000204 นางสาวประภัสรา คํามูล

57071000205 นายอภิชาติ จันทวงค์

57071000206 นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์ดิษฐ์

57071000207 นายวรายุทธ มาสู่สุข

57071000208 นายชินวัตร คําสุดใจ

57071000209 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเรือน

57071000210 นางสาวกรรณิการ์ วัชระสุภัทร

57071000211 นางสุธิดา จิตรกรมาลี

57071000212 นายภูษิต คมินทกูล

57071000213 นายวุฒิชัย คังคายะ

57071000214 นายสุพจน์ ห่านทองสุขศรี

57071000215 นางสาวธัญญกานต์ สินสอน

57071000216 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมุติ
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57071000217 นางภาวิณี สาลีมนต์

57071000218 นางสาวจิตรลดา อินเปีย้

57071000219 นางสาวธัญญารัตน์ จันทา

57071000220 นางสาวฐิตาภา สีหะอําไพ

57071000221 นางสาวสุพัตรา แสงทอง

57071000222 นางสาวโสภิตา ต่ายเพ็ฃร

57071000223 นางสาววรวรรณ บํารุง

57071000224 นางสาวดารณี บริบูรณ์

57071000225 นายศิวกร สุขสวัสด์ิ

57071000226 นายสงวนศักด์ิ โนรี

57071000227 นางสาวปาริฉัตร คําแปร

57071000228 นางสาวปรางทิพย์ อาดหมาด

57071000229 นางสาวเพ็ญศรี ต๊ะประจํา

57071000230 นางพรสวรรค์ เรืองมาลัย

57071000231 นายเอกชัย ฤทธิช์ัยเจริญ

57071000232 นางสาวศศิประภา รอดรัด

57071000233 นางสาวสุภาวดี วงค์วาร

57071000234 นายวัชรพงษ์ พุม่เกิด

57071000235 นางสาวณัฐวดี สมตัว

57071000236 นางสาวศุภลักษณ์ ประดิษฐกุล

57071000237 นายพงศกร กึนสี

57071000238 นายฐิติพงศ์ วรรณหม้อ

57071000239 นายทวีวัฒน์ สีสงคราม

57071000240 นางสาวกวินทรา บรรพหาร

57071000241 นางสาวจิระประภา ไพสวรรค์

57071000242 นางสาวสุรภา เอมสกุล

57071000243 นางสาวอนุสรา วังคีรี
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57071000244 นางสาวชวนพิศ ทิดบุญตา

57071000245 นายณรงค์ สุดชู

57071000246 นางสาวจันทิมา ยอดยิ่ง

57071000247 นางสาวอัจฉราพรรณ คงจุ้ย

57071000248 นายอภิชาติ แย้มจั่น

57071000249 ว่าทีร้่อยตรีหญิงลีลานุช วงศ์เจียมรัตน์

57071000250 นางสาวธมลวรรณ พิมพ์หนู

57071000251 นางสาวปพิชญา ทองแห้ว

57071000252 นางสาวภัทธิรา คณทา

57071000253 นางสาววรางคณา ผัดขัน

57071000254 นางสาวมะลิสา คชรัตน์

57071000255 นางสาวปรีชญา  ผลไม้

57071000256 นางสาวณัฐกานต์ เพียรทอง

57071000257 นางสาวแสงเทียน ประสมวงค์

57071000258 นางสาวมาริณี ศุภนคร

57071000259 นางสาวชิดชนก อนงนุช

57071000260 นางสาวณัฐชา ช่างเขียน

57071000261 นางสาวสุจิรา สวนนุวัฒ

57071000262 นางสาววันทนีย์  ิอินทะชื่น

57071000263 นางสาวนุชนารถ นาคทัง่

57071000264 นางสาวอลิศรา กุลชา

57071000265 นายผไท คําเต่ย

57071000266 นางสาววราพร ทองอินทร์

57071000267 นางสาว                     ภวิกา                                                    แซ่หย่ง

57071000268 นายสหรัฐ แป้นประสิทธิ์

57071000269 นายวีรพงษ์ จันทร์จินดา

57071000270 นางสาวเขมวิกา สุขวิญญา
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57071000271 นางสาวมาริสา สินยอด

57071000272 นางสาววิภารัตน์ เกตุทอง

57071000273 นางสาวปิยะดา ปานเขาย้อย

57071000274 นางสาวสาธิกา กล่อมจิตต์

57071000275 นางสาวนิภาพร โต๊ะทราย

57071000276 นางสาวสุภาวดี คล้ายสิน

57071000277 นางสาวมีนา ต่ายพูล

57071000278 นายสถาพร เกิดผล

57071000279 นางสาวนงลักษณ์ หมีทอง

57071000280 นางสาวชมัยพร คมอาวุธ

57071000281 นายวิศรุต ดิษเจริญ

57071000282 นายปิติพัฒน์ สีลมธนสิทธิ์

57071000283 นางสาวเบญจวรรณ ลาสา

57071000284 นางสาวกุลนิภา นุ้ยเย็น

57071000285 นางสาวภาวิณี จวนสูงเนิน

57071000286 นางสาวกานต์พิชชา อินทะเรืองรุ่ง

57071000287 นายต่อสกุล พุม่อรัญ

57071000288 นางสาวดวงพร ปิยวรนนท์

57071000289 นายดนุทัศน์ พรหมสนธิ์

57071000290 นางสาวดาราวดี ศุภกรนรานนท์

57071000291 นางสาววรรศิกา อินทะเรืองรุ่ง

57071000292 นายสุพัฒน์ กาลจักร

57071000293 นางสาวนารีรัตน์ แหยมต้ัง

57071000294 นางสาวประภาพร ผงผาย

57071000295 นางสาวนิสากร   แตงจ๊อก

57071000296 นางสาวอนิสา บุญดี

57071000297 นางสาวสุมณฑา ประกอบใจ
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57071000298 นางสาวสุวิภา มิดคํา 

57071000299 นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ

57071000300 นายพชรพงศ์ บานชื่น

57071000301 นางสาวสถิตาภรณ์ แก้วพูลปกรณ์

57071000302 นางสาวกัญญาณัฐ มณีเนียม

57071000303 นางสาวสุพาณี ศรีสุข

57071000304 นางสาววนัสนันท์  จันทร์อ่อน

57071000305 นางสาวสมฤดี เงินทุง่

57071000306 นางสาวนัฐภรณ์ สงวนวงค์

57071000307 นายเนติ ยังแหยม

57071000308 นางสาวศิวลักษณ์ ใจฉ่ํา

57071000309 นายนครินทร์ เรืองระยับชัย

57071000310 นางสาวมัณฑนา  ดีขยัน

57071000311 นางสาวกรนุช ศรีศิลป์

57071000312 นางสาวสุภััทรา โพธิตุ่์น

57071000313 นางสาวณัฐณิชา เหล็กพิชัย

57071000314 นางสาวมนสิชา เหล็กพิชัย

57071000315 นางสาวรุ้งตะวัน มั่งมี

57071000316 นางสาววันทพร ไวยรัตน์

57071000317 นางสาวอนัญตา น้อยพันธ์

57071000318 นายภูมิรพี พานแก้ว

57071000319 นางสาวศรันย์พร อ่องเล็ก

57071000320 นายพงศกร พราหมมินทร์

57071000321 นางสาวพรรทิภา ทับทิม

57071000322 นางสาวสุมามาลย์ กาญจนะ

57071000323 นางสาวศิริวรรณ นาลา

57071000324 นางสาวสุวัลลี ลาหนองแคน
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57071000325 นางสาวสิริพันธ์ เหมวรรโณ

57071000326 นางสาวสุวิมล ดีมอญ

57071000327 นางสาวณสุดา สุวรรณ

57071000328 นางสาวพัชราพร แช่มชื่น

57071000329 นางสาวอาภาพร จันทิมา

57071000330 นายนิรุตม์ สุขเกษม

57071000331 นางสาวตติยรัตน์ มากกลํ่า

57071000332 นางสาวสรัญญา ยงโพชน์

57071000333 นางสาวสุภัชรินทร์ แก้วนัยจิตต์

57071000334 นางพรพิมล ลําปุก

57071000335 นายภานรินทร์ พานแก้ว

57071000336 นางสาวนัฐริกา จันทา

57071000337 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีคง

57071000338 นางสาวกรองกาญจน์ สุขนิ่ม

57071000339 นางสาวเมริน กลมกล่อม

57071000340 นางสาวอัสษพิมพ์ โพธิเ์พชร

57071000341 นางสาวอังคณา มาอุ่น

57071000342 นางสาวสิริกาญน์ แสนนรินทร์

57071000343 นายอัครเดช ทองเอม

57071000344 นางสาววิลัยรัตน์ ตาสิ

57071000345 นางสาวธนัทดา รอดแป้น

57071000346 นางสาววิมลมาศ สุขจิตร์

57071000347 นางสาววรรณพัชร อิสสอาด

57071000348 นายศิริชัย ทองดอนง้าว

57071000349 นายจักรพันธ์ สุขอ่าํ

57071000350 นางสาววศินี ศักดี

57071000351 นายภูมิศิลป์ เหล่าแช่ม
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57071000352 นางสาวบุญญาวาส อ่อนแสง

57071000353 นายชินดนัย วุฒิ

57071000354 นางสาวจันทร์จิรา พลพิทักษ์

57071000355 นางสาววรกาตน์ กิจจรูญสกุล

57071000356 นางสาวชุตินาถ อยู่บาง

57071000357 นายพลธรา บัวอ่อน

57071000358 นางสาวเพียงฤทัย อบเชย

57071000359 นางสาวทิวาพร มุ่งเหรียญทอง

57071000360 นางสาวศิริลักษณ์ สนศิริ

57071000361 นางสาวผกายวรรณ รัตนธงชัย

57071000362 นางสาวพราวพิลาศ ผิวพรรณ

57071000363 นางสาวศิริพร เอี่ยมอ่อน

57071000364 นางสาวนงลักษณ์ พรมมา

57071000365 นางสาวจุฑารัตน์ ทิมา

57071000366 นางสาวณัฐพร ทองอ่อน

57071000367 นายเศรษฐา มีแหยม

57071000368 นางสาวกัณนิการ์ เข็มอุดร

57071000369 นางสาวสุกัญญา ขุนเจริญ

57071000370 นางสาววารุณี หอมจู

57071000371 นางสาวจันทร์จิรา ศรีวิเชียร

57071000372 นางสาวสุภัทตรา ศรีสุวรรณ์

57071000373 นางสาวผดุงขวัญ มากเกิด

57071000374 นางสาวภรณ์ทิพย์ กอยขุนทด

57071000375 นางสาวเจนจิรา จันทร

57071000376 นางสาวจันทร์จิรา รักเทศ

57071000377 นางสาวกนกพร กุลมิ่ง

57071000378 นายธนโชติ กอนเอี่ยม
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57071000379 นางสาวนรีรัตน์ ณ ตะกั่วทุง่

57071000380 นางสาวสุธิดา คลีพิมาย

57071000381 นางสาวบุษกร จันต๊ิบข้อ

57071000382 นายอัครพงษ์ ขาวสัก

57071000383 นางสาวสุรีฉาย ภีรัตน์

57071000384 นางสาวกาญจนา พิมพ์พันธ์

57071000385 นางสาวรัชนี สิงห์แก้ว

57071000386 นางสาวหทัยชนก สุขแย้ม

57071000387 นางสาวเกสร เด็ดแก้ว

57071000388 นางสาวพรทิพย์ มากรุด

57071000389 นางสาวเนตรอนงค์ วงปัน

57071000390 นายปราโมทย์ แสงจําปา

57071000391 นางสาวสุภาพร บัวบุตร

57071000392 นางสาวจุรีพร ทับทิม

57071000393 นายณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว

57071000394 นางสาวขนิษฐา นุชจันทร์

57071000395 นางสาวหัสยามล มะลิ

57071000396 นางสาววราภรณ์ เมฆี

57071000397 นางสาวสุชัญญา ชุบสุวรรณ

57071000398 นางสาววนิดา แปงสอน

57071000399 นางสาวเพชรรัตน์ แก้วจีน

57071000400 นายณัทพงษ์ ไตรเดช

57071000401 นายดารุณ โป้มี

57071000402 นางสาวชลธิชา มาอินทร์

57071000403 นางสาวภาวิดา กฤษวงษ์

57071000404 นายสุรวสุ สุรเดช

57071000405 นางแอนนา  เปีย้หลี
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57071000406 นางสาวภัทรียา ฟักถาวร

57071000407 นายนพรัตน์ มั่นดี

57071000408 นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์เสือ

57071000409 นายปริญญา นารอด

57071000410 นางสาวสมญาณี จันทรังษี

57071000411 นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนเห็ด

57071000412 นางสาวจุฬาลักษณ์ ยศปัญญา

57071000413 นางสาวศิรัิรัตน์ อิ่มกระจ่าง

57071000414 นายวิรัตน์ เขียวมั่ง

57071000415 นางสาวกนกวรรณ พลโต

57071000416 นางสาวสุนิสา เฉลิมสถาน

57071000417 นางสาววิมลยา ศรีหะ

57071000418 นางสาวฉัฎฐาทิพย์  วงษ์ธัญญะ

57071000419 นายธนะภาพ ชัยคํา

57071000420 นายจิรภัทร งาต้น

57071000421 นางสาวลักษณพร คงเพชร

57071000422 นายเกมส์ บุญศรี

57071000423 นางสาวนิภาพร สุทธวงค์

57071000424 นางสาวธัญญาเรศ ทารัตน์

57071000425 นายบุญชู สงวนศักด์ิ

57071000426 นางสาวกุลวดี สุพเกษี

57071000427 นางสาวกฤษณา สุพัฒน์

57071000428 นางสาวนฤมล แก่นไถ

57071000429 นายภูวดล วรรณเอก

57071000430 นางสาวอัจฉรา วาณิชฤทธิกานต์

57071000431 นางสาวลัดดาวัลย์ อินทสร

57071000432 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทโชติ
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57071000433 นางณฤทัย โพธิท์อง

57071000434 นางสาวอัจฉรา บูรพา

57071000435 นางสาวชญาภรณ์  วิมาลา

57071000436 นายกฤษฎา ปัญญา

57071000437 นางสาวเอมอร เอมสาร

57071000438 นางสาวพิรวรรณ ทองเทีย่ง

57071000439 นายสุเทพ เปียแป้น

57071000440 นายอภิสร เกตุเนตร

57071000441 นางสาวจริญา รุ่งเรือง

57071000442 นางสาวบุษยพรรณ สิงห์สถิตย์

57071000443 นางสาวศิริวงค์ ศิริพันธ์

57071000444 นายจิรพัฒน์ จันทร์ตรง

57071000445 นายณํฐพงค์ มัฏฐาพันธ์

57071000446 นางสาวอังคณา ทองแฉล้ม

57071000447 นางสาวเพชรธารา เกตุพราหม์

57071000448 นางทัศนีย์ ปัน่กลาง

57071000449 นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญศิลป์

57071000450 นางสาวพรทิพย์ นนทราช

57071000451 นายเดชาธร หลวงไชยา

57071000452 นางสาววรรณนิสา สมหวัง

57071000453 นางสาวสาวิตรี แซ่วอ

57071000454 นางฐิตารีย์ อ่อนละม่อม

57071000455 นางสาวสุจิตรา ติดยงค์

57071000456 นางสาวอรณี ศรีเผือก

57071000457 นางสาวกฤษณา สิงหนารถ

57071000458 นางสาวฐาปนี ด้วงบุญ

57071000459 นายวัชรากร สุพัฒน์
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57071000460 นางสาวพรทิพย์     พูลจิตร์

57071000461 นางสาวนิสากร อินทรปัญญา

57071000462 นายส่งศักด์ิ วังคีรี

57071000463 นางสาวกชพรรณ อ่าํอําไพ

57071000464 นางสาวบังอร ผิวเพชร

57071000465 นางสาวอารียา นันทะสาร

57071000466 นางสาวพิมพ์วิภา จั่นเจริญ

57071000467 นางสาวธาวิณี มิ่งโปร่ง

57071000468 นางสาวเกศา ทองสุข

57071000469 นางสาวรัตนา พรมท้าว

57071000470 นายธนพนธ์ หมอรักษา

57071000471 นางสาวศิริรัตน์ แก้ววิเชียร

57071000472 นางสุจิรา ไชยชุ่ม

57071000473 นางสาวศลิษา พลจร

57071000474 นางสาวพรทิพย์ พลับเกล้ียง

57071000475 นางสาวศิญาพร  ศิริพูล

57071000476 นางสาวปวีณา อยู่คง

57071000477 นางสาวปาณวรรณ  พุม่แจ้ง

57071000478 นายพลายุทธ สัมฤทธิ์

57071000479 นางสาวเรวดี  บดีรัฐ

57071000480 นางสาวสุนิษา  หมีดํา

57071000481 นางสาวพัชตราภรณ์ สังฆรักษ์

57071000482 นายฤทธิเกียรติ เพชรชื่น

57071000483 นายอนุพัทธ์ คืนประคอง

57071000484 นางสาวอนุตตรีย์ พ่วงแช

57071000485 นางสาวกัญญารัตน์ พุม่ศรี

57071000486 นางสาวเด่นกัญญา โยธินธนสมบัติ
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57071000487 นางสาวกันยา กุมภา

57071000488 นางรัตนา กองกันภัย

57071000489 นางสาวอัญชัน นิยมสํารวจ

57071000490 นางสาวอัจฉรา อารีเอื้อ

57071000491 นางเพ็ญประภา ศรีประเสริฐ

57071000492 นางสาวกนกพร พุกงาม

57071000493 นางสาวจินตนา  สันติวงศ์

57071000494 นางสาวดวงหทัย ขาวละออง

57071000495 นางสาวทับทิม เรืองฉาย

57071000496 นายอาทิตย์ โตเกิด

57071000497 นางสาววันวิสา ทองเพชรนิล

57071000498 นายยุทธพล กสิกรณ์

57071000499 นายธีรภัทร์ จงทองกลาง

57071000500 นางสาวพัชรี บํารุงคีรี

57071000501 นางสาวกรรณิการ์ กันดก

57071000502 นางสาวอัญชลี ส่งศรี

57071000503 นายพิษณุ ยอดดี

57071000504 นางสาวสุกัญญา นาคเกตุ

57071000505 นางสาวจิราภรณ์ โพธิข์ํา

57071000506 นางสาวนิลวดี ทิพย์สุวรรณ

57071000507 นางสาวพิชญาภา ใจแสน

57071000508 นายดํารงศักด์ิ พรมพินิจ

57071000509 นายยุทธการณ์ จันเทศ

57071000510 นายอดิศักด์ิ พรมน้อย

57071000511 นางสาวจามิกา เขตร์จําลอง

57071000512 นายสยมภู อุปทอง

57071000513 นายอาทิตย์ การันต์
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57071000514 นายพณวรรธน์ พัฒนาพุฒิธร

57071000515 นางสาวปานชนก โพธิศ์รี

57071000516 นางสาวพรรณทิพย์ภา ทิพยผ่อง

57071000517 นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรรัตน์

57071000518 นางสาวนภสกร เอี่ยมเนตร

57071000519 นางสาวพรวิมล อินรอด

57071000520 นางสาวกรวิกา จินดา

57071000521 นางสาวดาราพร ฤทธิป์ระเสริฐ

57071000522 นางสาวอรกัญญา รักษ์ธนากูล

57071000523 นางสาวขวัญชนก นวนสีใส

57071000524 นายธวัชชัย สายวงค์ตา

57071000525 นางสาวณัฐฐนันท์ เล็กอุ่น

57071000526 นางสาวศิรินทิพย์ วิวะรินทร์

57071000527 นางสาวจิราวรรณ กุญชรชัย

57071000528 นางสาวอังคณา แก้วนิล

57071000529 นางสาวธนัชพร หมอนทอง

57071000530 นายกฤษดา โพธิย์า

57071000531 นางสาวปุณญิตา กลัดทรัพย์

57071000532 นางสาวขนิษฐา จันทร์หอม

57071000533 นางสาวนวพร พาหา

57071000534 นายภาษิวัตร บุญน้อย

57071000535 นายณัฐวุฒิ แก้วกําแพง

57071000536 นางสาวกัญญาณัฐ คล้ายทอง

57071000537 นางสาวญาตาวี ถาวร

57071000538 นางสาวจุฑารัตน์ เชยล้อมขํา

57071000539 นางสาววิมลรัตน์ ธุวดาราตระกูล

57071000540 นางสาวปาริฉัตร แตงสุข
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57071000541 นางสาวสุดารัตน์ พิมทอง

57071000542 นางสาวกุลรัศมิ์ เอี่ยมสําอางค์

57071000543 นางสาวมนสิชา  จันสน

57071000544 นางสาวอุษา กมลงาม

57071000545 นางสาวอุมาพร อยู่ศิลป์

57071000546 นางสาวสมฤดี ชาวสวน

57071000547 นางสาวอลิษา เปล่ียมแพร

57071000548 นางสาวแคทรียา แก้วสุขเมือง

57071000549 นายวีระโชติ ปัน้คุ่ย

57071000550 นางสาวศิริวัลย์ วิบุตร

57071000551 นางสาวพชรภรณ์  ศรีแก้ว

57071000552 นางสาวรุ่งนภา นาคลําภา

57071000553 นางสาวนิรมณ เพ็ญสว่างวัชน์

57071000554 นางสาวปุณณดา ปิน่ทอง

57071000555 นายนราธิป แตงกวา

57071000556 นางสาวนิภา สระแก้ว

57071000557 นางสาวสุจิตรา พุทธรัตน์

57071000558 นางสาวอุทุมพร มูลนานเทีย่ง

57071000559 นางสาวชลลดา รัตนกรกุล

57071000560 นางสาวรําไพ ลาลุน

57071000561 นางสาววิภาดา เพ็งจันทร์

57071000562 นายสุววรรณเพชร เเสนบุญศรี

57071000563 นางสาวกิตติยา อรุณลักณ์

57071000564 นางสาววัสญา ฤกษ์สันทัด

57071000565 นางสาวปวิตรี ทีกว้าง

57071000566 นายกิตติพงษ์ เลิศแตง

57071000567 นางสาวขนิษฐา มาเมือง
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57071000568 นางสาวสิทธิณี สิงหาทิพย์

57071000569 นายสมบุญ สุขลุน

57071000570 นางสาวจิรัชญา ป้องเทพ

57071000571 นางสาวรุ่งรัตน์ หาดทะมา

57071000572 นางสาวกมลวรรณ ละม้าย

57071000573 นายอภิรักษ์ สุวรรณกาศ

57071000574 นางสาวศรัญญา แผ่นทอง

57071000575 นางสาวสุดารัตน์ กองเงิน

57071000576 นางสาววนิดา จันทร

57071000577 นางสาวรัตนาพร ใจมา

57071000578 นางสาวสาล่ี สีแจ้ง

57071000579 นายเอกสิทธิ ์ จิตรเสง่ียม

57071000580 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจดี

57071000581 นายยศธร แสนสาร

57071000582 นางสาวเมยุรี อ่าํสําลี

57071000583 นางสาวนภัสวรรณ เกตุแก้ว

57071000584 นางสาวศรีรัตน์ แก้วอู๋

57071000585 นางสาวปวีณา เพ็งปาน

57071000586 นายชัชวาล ทิต๊ิบ

57071000587 นางสาวสุพัตรา อ่อนพรม

57071000588 นายณัฐวัฒน์ สมศรีสุข

57071000589 นางสาวนัยเนตร ร่ืนรวยทรัพย์

57071000590 นายเบนชัย ชื่นใจ

57071000591 นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรเอี่ยม

57071000592 นางสาวอ้อมฟ้า พะเนตรรัมย์

57071000593 นางสาวอารียา นัยเนตร

57071000594 นางสาวกัญญาภัค สิงหเดช
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57071000595 นางสาวสุกัญญา พรมฆอ้ง

57071000596 นางสาวปัณฑิตา โตมี

57071000597 นายณัฐพล กําแพงแก้ว

57071000598 นางสาวญาณี จันทร์ชื่น

57071000599 นางสาวศิริโฉม จงสุข

57071000600 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจแสน

57071000601 นางสาวอรนาลิน เขียวหวาน

57071000602 นางสาวอรณี เกตุแฟง

57071000603 นางสาวนิชนันท์ สะดา

57071000604 นายอภิสิทธิ์ กองแกน

57071000605 นายกิตติศักด์ิ เพ็ญเขตรวิทย์

57071000606 นางสาวใบเฟิน อินเกิด

57071000607 นางสาวนันท์นภัส รอดทับ

57071000608 นางสาวกันต์กวี ต๊ะสา

57071000609 นางสาวสุกัลญา พันอุดม

57071000610 นางสาวศศิภา สุ่มแสง

57071000611 นางสาวศิรดา เหลืองหิรัญ

57071000612 นางสาวเจนจิรา ชุติมันต์ชัย

57071000613 นางสาวกุลปริยา พิลึก

57071000614 นางสาวมธุรส ส่วนศรี

57071000615 นางสาวสุพิมพาพร เข็มทอง

57071000616 นางสาวชุติมา ท่าสาคร

57071000617 นายอดิศร คําโสภา

57071000618 นายอภิศักด์ิ กองแกน

57071000619 นางสาวกมลศรี เหล่ากว้าง

57071000620 นางสาวจุฑามาศ เรืองโชติ

57071000621 นางสาวรัชนีกร คงเกตุ
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57071000622 นางสาวนภิสรา พันเดช

57071000623 นางสาวสุวนันท์ นาคอินทร์

57071000624 นางสาวอลิสา ต้ังติด

57071000625 นางสาวดวงพร โคกทอง

57071000626 นางสาวชลธิชา เกตุแค

57071000627 นางสาวลลิดา ผุดผ่อง

57071000628 นายยุทธนา พงษ์เกษตรการณ์

57071000629 นางสาวอุไรวรรณ เกิดโต

57071000630 นางสาวปภัทร์พร สอนสิทธิ์

57071000631 นางสาวอิงอร บุญเทีย่ง

57071000632 นางสาวสุนิษา  มีหนู

57071000633 นางสาวมินตรา วิริยะพันธ์

57071000634 นางสาวภัทราพร บัวเกตุ

57071000635 นางสาวสุกัญญา ลีเชียง

57071000636 นางสาวหทัยกานต์ ทองคํา

57071000637 นางสาวแสงอรุณ ทองขัน

57071000638 นายคมสรรพ์ จิอู๋

57071000639 นางสาวพิมเพทาย ชโลภิรมย์

57071000640 นางสาวภัทรภร ยืนยง

57071000641 นางสาวกนก แจ่มใส

57071000642 นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ง

57071000643 นางสาวชยาภรณ์ ธุวดาราตระกูล

57071000644 นางสาววัลยา  อินทรนิวาส

57071000645 นางสาวสุดาพร  ชัยนฤมิตร

57071000646 นางสาวอัญชลี บุญพวง

57071000647 นายบดินทร์ บุญจันทร์

57071000648 นางสาวพิชารัตน์ วิเชียรรัตน์
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57071000649 นายภาณุวิชญ์ ศิลปศร

57071000650 นายวสันต์ กลัดเนินกุ่ม

57071000651 นายยุทธพิชัย หนูเทศ

57071000652 นางสาวสาวิตรี พาคํา

57071000653 นางสาวจุฑามาศ เพชรรอด

57071000654 นางสาวณัชชา อาบสา

57071000655 นายเกรียงไกร แก้วชื่น

57071000656 นายสุนทร เชียงราย

57071000657 นางสาวเอื้อการย์ ชัยพงษ์

57071000658 นายปัทมกร สีวิชา

57071000659 นางสาวสุกัญญา เหล็กใหล

57071000660 นายสุริยา คํ้าเลิศ

57071000661 นางสาวจุฑามาศ เรืองไชย

57071000662 นายสิทธิคง มงคลเสถียร

57071000663 นายธีรภัทร ล้ิมสกุล

57071000664 นางสาวทิวาพร   ทับตุ่น

57071000665 นางสาวมินตรา ศรีจันทร์มาก

57071000666 นายไตรรงค์ คุณสี

57071000667 นางสาวขนิษฐา บังเกิดฤทธิ์

57071000668 นายณัฐกฤษฏ์ กลัดแก้ว

57071000669 นางสาวนัทที ชาติสุทธิ์

57071000670 นางสาวจันตุลา บัวจันแดง

57071000671 นางสาวอัครมณี มั่งค่ัง

57071000672 นางสาววิชญาพร แว่นแก้ว

57071000673 นางสาวณัฐชา อัมพฤกษ์

57071000674 นายธนทัต เรืองดี

57071000675 นางสาวพินินันท์ ไตรเนตร
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57071000676 นางสาวดวงดาว นิลเกษม

57071000677 นางสาวกนกวรรณ คงมี

57071000678 นางสาวญานิศา สุวรรณหงษ์

57071000679 นางสาวมุกดา ตุงคะศิริ

57071000680 นายพีรพัฒน์ เพ็ชร์เอี่ยม

57071000681 นางสาวสุดสายธาร เงินมูล

57071000682 นายดํารงค์เกียรติ ปิน่โต

57071000683 นายศุภกฤต ม่านเขียว

57071000684 นายไพบูลย์ บุญรักษ์

57071000685 นายไพโรจน์ บุญรักษ์

57071000686 นางสาวปิยาภรณ์ สุวรรณนาค

57071000687 นางสาวปวันรัตน์ แก้วใจ

57071000688 นางสาวธัญญารัตน์ แหลมหลัก

57071000689 นายณรงค์ สุขแดง

57071000690 นางสาวนุชนาฏร์ อินปา

57071000691 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสุวรรณ์

57071000692 นางสาววัลลภา พันธุแ์ตง

57071000693 นายสมคิด บูรณพันธ์

57071000694 นายอภิบูรย์ จ่างเทียน

57071000695 นายจีรเชษฐ์ พรหมศรี

57071000696 นางสาวสุรีรัตน์ บุญช่วย

57071000697 นางสาวพัทยา เจริญศักด์ิชัยกุล

57071000698 นางสาวอารีรัตน์    รุ่งนิมิตร

57071000699 นายนพดล ศรีสวัสด์ิ

57071000700 นางสาวสุพรรนิกา เอี่ยมโพธิ์

57071000701 นางสาวชุณหกาญจน์ อินทร์ปรุง

57071000702 นางสาวธมล อินเกตุ
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57071000703 นายบุญญฤทธิ ์ เนตรแก้ว

57071000704 นางสาวปาจรีย์ พิษนาค

57071000705 นายชัยวัฒน์ นุ่มวงค์

57071000706 นายสิระ ปานทอง

57071000707 นางสาวสายฝน เมืองแก่น

57071000708 นายชัชพงศ์ คงเมือง

57071000709 นางสุดารันต์ จันทร์แย้ม

57071000710 นางสาววนิดา จันทร์เจียวใช้

57071000711 นางสาวเมริศศา สมหวัง

57071000712 นางสาวพาณีพรรณ ชาญเดช

57071000713 นางสาวศุทธินี  งอนไปล่

57071000714 นายธีรภัทร์ ผุดผ่อง

57071000715 นายจักรกฤษณ์ พ่วงน้อย

57071000716 นายกิตติภพ บุตรลพ

57071000717 นางสาวพรทิวา เชียงแสน

57071000718 นางสาวอภิชญา พูลทรัพย์

57071000719 นายณัฐวุฒิ ปานมี

57071000720 นายวิจิตร ประทุมผาย

57071000721 นางสาวอัจฉรา ปัญญาวรรณรักษ์

57071000722 นายอนุชิต ผิวนวล

57071000723 นางสาวสไบทอง บุง้จันทร์

57071000724 นายสุรศักด์ิ โพธิศ์รี

57071000725 นางสาวประกายมาศ แตงแก้ว

57071000726 นางสาวนิสาชล อินทร์สุข

57071000727 นางสาวเปมิกา เกล็ดประทุม

57071000728 นางสาวธัญชนก ตุ่นคํา

57071000729 นายวันเฉลิม ศรีสําโรง
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57071000730 นายเอกราช ดีเมฆ

57071000731 นางสาวจันทเนตร โทนสังข์อินทร์

57071000732 นางสาวสุมาลัย นิลใจพงษ์

57071000733 นางสาวไพรินทร์ สังข์จีน

57071000734 นางสาวเพชราภรณ์ ก๊กมาศ

57071000735 นางสาวเบญจมาศ วัฒวิเศษ

57071000736 นายรเมศ มณเฑียร

57071000737 นางสาวเปรมยุดี บัวประทุม

57071000738 นางสาวธัญวลัย จิวโต

57071000739 นางสาวดวงกมล จิตรกําเหนิด

57071000740 นางสาวอัญชนา เพ็งเลิก

57071000741 นายนิติพร ไชยสลี

57071000742 นางสาวชนม์นิภา นุชพืช

57071000743 นางสาวดวงกมล มีชัย

57071000744 นายวีรชาติ จันฉิม

57071000745 นายประเสริฐ สาระคน

57071000746 นางสาวพรทิพย์ พรมมา

57071000747 นางสาวสุกัญญา สุขสม

57071000748 นายอุดมศักด์ิ สุขรอด

57071000749 นายพัฒนพล พัชนี

57071000750 นางสาวชลลดา ยืนยาว

57071000751 นางกรรณิการ์ ศิริพรม

57071000752 นางสาวมณทิชา สินประเสริฐ

57071000753 นางสาวธิดารัตน์ พันธุสุ์ข

57071000754 นายชัยยศ อุดมชัยวุฒิ

57071000755 นางสาววงเดือน ใจขัน

57071000756 นางสาวฐาปณี โนนุช
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57071000757 นายเฉลิมชัย คําหมอน

57071000758 นางสาวนิภาพร จันทร์แดง

57071000759 นายรวิวิชญ์พงศ์ ส่งสังข์

57071000760 นางสาวอดิศักด์ิ ขําขุน

57071000761 นางสาวสุวพัชร ทองอมรกุล

57071000762 นางสาวศิรินันท์ คล้ายนิ่ม

57071000763 นางสาวแพรวนภา ภูเ่พชร

57071000764 นางสาวนิภาพร เสนอใจ

57071000765 นางสาวรพีพรรณ น้าวแสง

57071000766 นางสาวตรีรัตน์ สุ่มรอด

57071000767 นางสาวสิริลักษณ์ สนธิการ

57071000768 นางสาววิวรรณ ดีศรี

57071000769 นางสาวจิราภา ประสาทเกษการ

57071000770 นางสาวนภมาศ อิ่มอ่าํ

57071000771 นางสาววิไลลักษณ์ เมืองเสือ

57071000772 นางสาวยุพิณ วงค์สุวรรค์

57071000773 นางสาวธิดา ท้วมอยู่

57071000774 นางสาวปิยะฉัตร มูลแดง

57071000775 นางสาวชนม์นิภา พันกล่ัน

57071000776 นายภาณุพงศ์ ดาเอี่ยม

57071000777 นายชยานันต์ พงษ์พิชิต

57071000778 นายชัยยะ ชื่นใจ

57071000779 นางสาวจุฑามาศ จุฑาเศวต

57071000780 นางสาวปาริชาติ สิทธิสม

57071000781 นางสาวสิรินภัส เชยงาม

57071000782 นายปริญญา สงวนสัตย์

57071000783 นางสาวสายธาร ขันเชียง
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57071000784 นางสาวพันลภัส อิ่มทอง

57071000785 นายอรรถพล ดวงตาเสือ

57071000786 นายณรงค์ชัย พยอมหอม

57071000787 นางสาวสุปรียา ราชสุภา

57071000788 นางสาวสิตานันท์ ม่วงยิ้ม

57071000789 นางสาวธัญชนก ธนะ

57071000790 นางสาวอุบล อิ่มทอง

57071000791 นายนที ชาววิวัฒน์

57071000792 นางสาวณิลวรรณ เงินวัน

57071000793 นายอนุวัฒน์ เมืองพรม

57071000794 นางสาวพรสุดา บุตรสะสม

57071000795 นางสาวเพ็ญศิริ คงอุดมธนกร

57071000796 นางสาววิชชุดา อ่อนคํา

57071000797 นางสาวสุนิสา ชูจิตร

57071000798 นางสาวศศิธร อินแสง

57071000799 นายสมชาย กันทะวะ

57071000800 นางสาวเขมิกา วิมุกตานนท์

57071000801 นางสาวปภัสรา มามีสา

57071000802 นางสาวเกศิณี ทัง่คํา

57071000803 นางสาวสุภาภรณ์  หวังเจริญ

57071000804 นายเมธา อ้นแหยม

57071000805 นายสุพศิน จุมเอ้ย

57071000806 นายอนุชา บางยิ้ม

57071000807 นางสาวรัชนีกร คงนุ่น

57071000808 นางสาวพรชนก ทองเทีย่ง

57071000809 นางสาวธนิตรา เพ็งถา

57071000810 นางสาวประทุมพร เพ็ชรเอี่ยม
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57071000811 นายคคนันท์ คลังภักดี

57071000812 นางสาวเพชรลัดดา สาอ่อน

57071000813 นางสาวธมลวรรณ ท้าวพา

57071000814 นางสาวนฤมล มาคะมาส

57071000815 นายนิติวุฒิ รอดสุข

57071000816 นางสาวสุภารัตน์ เอมเทศ

57071000817 นางสาวณัฐชญา สมีเพ็ชร์

57071000818 นางสาวณัชกมล กล้วยเทศ

57071000819 นางสาวดวงใจ พัดขํา

57071000820 นางสาวเพ็ญพิชชา ดาเดช

57071000821 นายพิษณุ ต่วนชะเอม

57071000822 นายธนสิษฐ์ มาอากาศ

57071000823 นางสาวลลิตา ศรีฟ้า

57071000824 นางสาวเปรมวดี มุขทัง่

57071000825 นายทินกร ม้าแก้ว

57071000826 นางสาวสุทธิรักษ์ นพรัตน์

57071000827 นางสาวรัชนีกร อ่าํเกตุ

57071000828 นางสาวอนัญญา มาน้อย

57071000829 นางสาวจิระประภา จั๋นตา

57071000830 นายวรุฒ พุทธโกษา

57071000831 นางสาวสิรีธร ดีวังทอง

57071000832 นายสมชาย คําวงศ์

57071000833 นางสาวตะวันฉาย  รอดปาน

57071000834 นางสาวชารินี เหล่าเขตกิจ

57071000835 นางสาวศุกลภัทร สายสุจริต

57071000836 นางสาวพัชราพร  นันทวงษ์

57071000837 นางสาวพัชราวดี เทียนสอาด
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57071000838 นางสาววันอาสาฬ์ มีบึงพร้าว

57071000839 นายเจตริน แดงโชติ

57071000840 นางสาวพินิตนาฏ ชื่นใจชน

57071000841 นางสาววรรณนิสา แย้มพจนา

57071000842 นางสาวจิดาภา แพ่งสมบูรณ์

57071000843 นายณัฐพล คลังกรณ์

57071000844 นางสาวอารีญา วังซ้าย

57071000845 นายอนุพงศ์ ศิริจันทร์

57071000846 นางสาวสุนิสา จันทร์พิลา

57071000847 นางสาวธนัญญา เอี่ยมโหมด

57071000848 นางสาวสิริชล ทองกร

57071000849 นางสาวแสงทิพย์ อาชีวะ

57071000850 นายกฤษดา พารี

57071000851 นายคมสัน ช้างอินทร์

57071000852 นางสาวรชกร ศรีละออง

57071000853 นางสาวพรทิพา เมืองด่าน

57071000854 นายอนุสรณ์ ดีแจ้ง

57071000855 นายเสมอ เถาเอี่ยม

57071000856 นายณัฐวัฒน์ ฉิมปาน

57071000857 นายนพดล รัตนศรีตระกูล

57071000858 นางสาวจุฑามาศ บดีรัฐ

57071000859 นางสาวชลิตา บุญลาด

57071000860 นายธีรภัทร กล่ินจันทร์

57071000861 นางสาววันทิพา ภูสิ่งห์

57071000862 นางสาวยุพิน นาโคกูล

57071000863 นางสาววิไลพร เบ้าเหมือน

57071000864 นางสาวชลิสา พูลแสง
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57071000865 นายพัฒนพงศ์ พุทธชูชาติ

57071000866 นางสาวสุจิตราพร ศรีนวล

57071000867 นายวรรณชนะ บางบน

57071000868 นางสาวรัตนา คําลี

57071000869 นายวีระพงษ์ คําลี

57071000870 นางสาวพนิดา ชูโชติ

57071000871 นางสาวมินตรา ดีเนียม

57071000872 นางสาวสุวรรณา เจนจบ

57071000873 นางสาวศวรรยา มาลีวงษ์

57071000874 นางสาววนิดา สอิ้ง

57071000875 นางสาววันวิสาข์ คู่ควร

57071000876 นางสาวลลิตา มิตรแสง

57071000877 นางปาณวาส พ่ัมศรี

57071000878 นางอรุณ ม่วงยิ้ม

57071000879 นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู

57071000880 นางสาวจิราพร กรีวาส

57071000881 นางสาวเสาวนีย์ มาเม้า

57071000882 นางสาวนารีรัตน์ โชติพรหม

57071000883 นางสาวสุภาพร บุญคํ้า

57071000884 นายภานุพงศ์ งามบุญฤทธิ์

57071000885 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ชาวนา

57071000886 นางสาวศิลาเกศ สุภาพ

57071000887 นายอาทิตย์ วราโภค

57071000888 นางสาวมัณฑณา กล่ินเจริญ

57071000889 นางสาวพรรณี บุญมีสง่า

57071000890 นางสาวยุวดี แก้วเกตุ

57071000891 นางสาวจรรยา เอี่ยมสอาด
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57071000892 นายพรหมประธาน ศรีบาง

57071000893 นางสาวเสาวณี สุขยงค์

57071000894 นายณัฐดนัย บัวแย้ม

57071000895 นายณัฐพงษ์ มานะศรี

57071000896 นางสาวโชติกา แสงทอง

57071000897 นางสาวภัศรา อ่อนจ้อย

57071000898 นางสาวสุธารัตน์ คุ้มทัศ

57071000899 นางสาวกมลพรรณ รอดคํา

57071000900 นางสาวบุษกร พวงทอง

57071000901 นางสาวสุพัตรา สิงห์ลอ

57071000902 นางสาวพัชรนันท์ ขยันกิจ

57071000903 นางสาวณิชาภา พิมพ์หนู

57071000904 นางสาวธนัฐดา เมี้ยนกลาง

57071000905 นายชนาธิป โพธิอ์่อง

57071000906 นางสาวเนตรนภา แย้มเจิม

57071000907 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ศรี

57071000908 นางธาริณี พลเพชร

57071000909 นางสาวนิรุชา เกตุขาว

57071000910 นางสาวนวิยา จันทร์คุ้ม

57071000911 นายนิรุทธิ์ ไกรสอน

57071000912 นางสาวมาริษา นันทนพิบูล

57071000913 นางสาวเจนจิรา แก้วจันทร์

57071000914 นายสิริกร มหายศ

57071000915 นายชัยพัฒ น้อยโต

57071000916 นายมานพ คงเนียม

57071000917 นางสาวแววตา พันธุมิตร์

57071000918 นางสาวรวินท์นิภา พ่วงมี
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57071000919 นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน

57071000920 นายบารเมษฐ์ เกี๋ยวคํา

57071000921 นายอดิศร พรหมเดช

57071000922 นางสาวปาริชาติ เปล่ียนอ่วม

57071000923 นางสาวฐานิดา นุศล

57071000924 นางสาวนิษา ใจขัน

57071000925 นายชยากร์ พรมสุวรรณ

57071000926 นายวิชิต พูลประเสริฐ

57071000927 นางสาวสุนิสา หลวงเมือง

57071000928 นางสาวเบญจวรรณ แก้ววงษ์ศรี

57071000929 นางสาวอัจฉรา แสงชัง

57071000930 นางสาวทรรศยา ปุย้หลวง

57071000931 นางสาวปิยเนตร วงษ์ลา

57071000932 นางสาวจริยา ยศดี

57071000933 นางสาวตรีทิพย์ วิปสิทธิ์

57071000934 นางสาวสุดารัตน์ เผ่าดิษฐ

57071000935 นายกชกร คุ้มยิ้ม

57071000936 นายปรัชญา ยินดี

57071000937 นางสาวสิรินทรา ทองเสา

57071000938 นางสาวสกาวเดือน ศรีโยยอด

57071000939 นายกิตติศักด์ิ ศิริสัมพันธ์

57071000940 นางกําไร นพคุณ

57071000941 นางสาวอภิษฎา ศรีสมร

57071000942 นางสาวทิพวรรณ พันธุว์ัง

57071000943 นางสาวปุณยาพร สุ่มเสมอ

57071000944 นางสาวกัลยรัตน์ สังข์ทอง

57071000945 นางสาวสุภาวดี คุ้มพงษ์
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57071000946 นางสาวเบญจมาศ กองปิน

57071000947 นางสาวชาลิดา สามิตร

57071000948 นางสาวนงค์ราม พวงทอง

57071000949 นางสาวพัชรา พัดจันทร์หอม

57071000950 นางสาวกัญญา เกตุอ่อน

57071000951 นางสาวจันทิมา สิทธิ

57071000952 นางสาวชลธิชา งามอยู่

57071000953 นางสาวกิตติมา ดีเมฆ

57071000954 นางสาวอนุสรา ทาจ๋อย

57071000955 นายนราธิป บุญลือ

57071000956 นางสาวจรรยา เย็นไธสง

57071000957 นายพร้อมพงษ์ วงษ์สุวรรณ์

57071000958 นางสาวพิมพ์จันทร์ ทองนวล

57071000959 นางสาวชนกนันท์ เจริญวงษ์

57071000960 นางสาววันวิสา นาคพงค์

57071000961 นางสาวผุสสณี ชัยฤกษ์

57071000962 นางสาวหทัยกาญจน์ สมมา

57071000963 นางสาวเสาวรส ศรีแก้ว

57071000964 นางสาวเนตรชนก   เพียสุพรรณ

57071000965 นายฐปกรณ์ พรหมบุญ

57071000966 นางสาวสโรชา แสงเพชร

57071000967 นายกฤษกร บุญสุข

57071000968 นายธนารักษ์ หมู่สุขศรี

57071000969 นางสาวรสิตา สร้อยบุญศรี

57071000970 นางสาวสุพรรณา สาระธรรม

57071000971 นางสาวเฉลิมพร อิ่มยิ้ม

57071000972 นางสาววลีรัตน์ คุ้มสุพรรณ
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57071000973 นางสาวนงลักษณ์ ครุฑน้อย

57071000974 นางสาวกัญชลิตรา แก่นคูณ

57071000975 นางสาวนวลสิริ เสาเปรีย

57071000976 นางสาวอรทัย อยู่เย็น

57071000977 นายวิศิษฎ์ จันทร์รัตน์

57071000978 นางสาวรัตติกาล คําแดงใหญ่

57071000979 นางสาวอรุณกมล หอมหวาน

57071000980 นางสาวดวงหทัย  กันทัน

57071000981 นางสาวปวิตรา วิกุลชัยกิจ

57071000982 นายสิทธิศักด์ิ เดชปัก

57071000983 นายศุภชัย ใจยอด

57071000984 นางสาวภคินี ชัยศรีชุติชัย

57071000985 นางสาวรัตติกาล หมื่นเคร่ือง

57071000986 นายวิวัฒน์ เกตุแก้ว

57071000987 นางสาวจันทิมา สงวนทรัพย์

57071000988 นายอานนท์ พุทธรัตน์

57071000989 นายนพดล เพชรพญาไพร

57071000990 นางสาวอรพัน จันทร์ศรีทอง

57071000991 นางสาววิภาดา เครือยิหวา

57071000992 นายประณต เสือดี

57071000993 นางสาวสุชานาฎ ชัยโชติ

57071000994 นายชวลิต พรหมลัทธิ์

57071000995 นางสาวทิพย์อุมา ทุกขนิโรธ

57071000996 นายณัฐพงศ์ คําบรรลือ

57071000997 นางสาวศศิธร ชูเนตร

57071000998 นางสาวศิริวรรณ เหล่าเพชร

57071000999 นายณัชพล ไพบูลย์วีวัฒนา
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57071001000 นางสาวจริยา พัฒนศิริ

57071001001 นายวิวัฒน์ ชาญตะบะ

57071001002 นายอภิรมย์ หมากสุข

57071001003 นางสาวสุรีพร เย็นขัน

57071001004 นางสาวชุลีพร ฤทธิบุญ

57071001005 นางสาวลักษณ์คณา มังกรแก้ว

57071001006 นายสุรศักด์ิ เปรมชัย

57071001007 นางสาวศิริพร มาศรีจันทร์

57071001008 นางสาวนภาพร บุญวาด

57071001009 นายวันชัย พิมจอง

57071001010 นางสาวกชพร หลิมเจริญ

57071001011 นางสาวนิตยา ขําสด

57071001012 นายณรงค์เดช จิ๋วน้อย

57071001013 นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดี

57071001014 นางสาวอัจฉรา แก้วประสงค์

57071001015 นางสาวชายนรี ชาญณรงค์

57071001016 นายชยากร จันทรฤกษ์

57071001017 นางสาวพรสุรีย์ พันธ์ศรี

57071001018 นางเมธิชา มั่นคง

57071001019 นางสาวอรทัย พรมสอน

57071001020 นายอนุพงศ์ มั่นหมาย

57071001021 นางสาวนิสา เจนจบ

57071001022 นางสาวทิพวรรณ จําปาจันทร์

57071001023 นางสาวทัชฎาภรณ์ ธีศรี

57071001024 นายชาคริต ขันการไถ

57071001025 นายอนุชิต มาอุ่น

57071001026 นายอัครนนท์ ภิชัย
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57071001027 นางสาวพรวรินทร์ เพชรเจริญผล

57071001028 นายธวัชชัย อ่าํจําปา

57071001029 นายรณชัย ทับทิมเศษ

57071001030 นายวีรชัย ชุมแวงวาปี

57071001031 นายเอกภาพ อรรคสูรย์ อรรคสูรย์

57071001032 นายกิตติวุฒิ ขุนพรมจัด

57071001033 นางสาวพรรณงาม แสงทอง

57071001034 นายตฤณกร บัวรัตน์

57071001035 นายกฤษดา วงษาวดี

57071001036 นางสาวดาริกา  ทัดทอง

57071001037 นายชวพล อุ่นศรีส่ง

57071001038 นางสาวชุดา ภูมิรัตนไพศาล

57071001039 นางสาวปฏิมา เปีย่นเอม

57071001040 นายสราวุธ กันนุลา

57071001041 นายธนาพันธุ์ อินสุข

57071001042 นายณัฐวุฒิ คุชนุช

57071001043 นายชลิต พินทอง

57071001044 นางสาวนุสรา เมฆอ่าํ

57071001045 นางสาวจุฑารัตน์ กรุงไกร

57071001046 นางสาวทราย เหลือจ้อย

57071001047 นางสาวสุพัตรา นุ่มพรม

57071001048 นางสาวกนกวรรณ  ฉิมหัวร้อง

57071001049 นางสาวสุชาดา นุ่มพรม

57071001050 นายนภดล ทับทอง

57071001051 นางสาวนุจรินทร์  หิรัญญาพร

57071001052 นายเจษฎา ทองคํา

57071001053 นางสาวเจนจิรา ไชยศิลป์
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57071001054 นายสามารถ  มัณฑก

57071001055 นางสาวสมพร แสงแผน

57071001056 นางสาววิลาสินี ตรงกลาง

57071001057 นางสาวกันยารัตน์ สารีพันธ์

57071001058 นางสาวณัฐกานต์ ประเสริฐสิทธิ์

57071001059 นายอรรถพล ปานคํา

57071001060 นางสาวภัทรภร  ภัทรรังษี

57071001061 นางสาวจามมารี เชื้ออินถา

57071001062 นางสาวชีวนันท์ แซ่โซ้ง

57071001063 นางสาวกาญจนวรรณ ง่วนทอง

57071001064 นายปฐวี สุภา

57071001065 นางสาวรภิญญา บัวศรี

57071001066 นายรักชัย สุนันทวิทย์

57071001067 นางสาวแพรวพรรณ กะลําพัก

57071001068 นางสาวจันทร์จิรา สินสอน

57071001069 นายชัยรัตน์ ควรชื่นใจ

57071001070 นางสาวมณีรัตน์ ยิ้มอ่าํ

57071001071 นายธนากร พุม่พร

57071001072 นายภาณุพงศ์ ปานก้อม

57071001073 นายสิราวิชญ์ สุดสวาท

57071001074 นางสาวมินตรา อารีย์

57071001075 นางสาวธนาภรณ์ มุยสีทอง

57071001076 นางสาวมยุรภรณ์ เหล็กเพชร

57071001077 นางสาวเชษฐิณี ไกรกิจราษฏร์

57071001078 นางสาวพรทิพย์ ธรรมสละ

57071001079 นางสุนันฑา จันทร์ลอย

57071001080 นายปัญจพร สุภากุล
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57071001081 นางสาวนิภาวรรณ หงอกสีทา

57071001082 นางสาวนิสา ศิริคํา

57071001083 นายจักรกฤษ วงศ์สมบูรณ์

57071001084 นายมงคล มั่นอ่าํ

57071001085 นางสาวสุทาธิณี วิมูลชาติ

57071001086 นางสาวจิรารัตน์ ดียิ่ง

57071001087 นางสาววาสนา พุม่จันทร์

57071001088 นางสาวกัญธิมา ศรีสด

57071001089 นางสาวสุปราณี ปาลาด

57071001090 นางสาวศิรินทร์นา บุญอ่อน

57071001091 นางสาวน้ําผ้ึง คําดํา

57071001092 นางสาวกนกทิพย์ รอยประดิษฐ

57071001093 นางสาวยุพา แสงรัตน์

57071001094 นางสาวณัฐดา บูรณสมภพ

57071001095 นางสาวดลยา หอมสมบัติ

57071001096 นายฉัตรชัย ไทยเทีย่ง

57071001097 นางสาวขวัญชนก ช่วยพิชัย

57071001098 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง

57071001099 นางสาวณัฐนชาภัทร์ ลาภวัตพสุธร

57071001100 นางสาวนิสา เฮิงมล

57071001101 นายสมพงษ์ หงษ์ร่อน

57071001102 นายศราวุฒิ รุ่งเรือง

57071001103 นางสาวณิชกานต์ เอี่ยมสอาด

57071001104 นางสาวจารุวรรณ เจี่ยสมบุญ

57071001105 นางสาวอัชรา โพธิแ์สง

57071001106 นางสาวสุปรียา เรืองเทีย่ง

57071001107 นางสาววราภรณ์ ทองประดิษฐ์
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57071001108 นางสาววรรณภา สุริยา

57071001109 นางสาวมลทิรา  ขุนโต

57071001110 นางสาวชลลัดดา กันมา

57071001111 นางสาวสลักจิตร วงศ์สา

57071001112 นายธวัชชัย แก้วตา

57071001113 นางสาวมัสลิน อนันต์

57071001114 นายอดิเทพ พลมั่น

57071001115 นางสาวสาวิตรี ดีอ่อน

57071001116 พลทหารธนวัฒน์ น้อยทะวี

57071001117 นายศุภวัฒน์ เขม้นเขตวิทย์

57071001118 นายชัยวัฒน์  อินทฉิม

57071001119 นายกิตติพงศ์ ขันตีมิตร

57071001120 นางสาวชุติมา กล่ินศรีสุข

57071001121 นายเดชาวัต รัตโน

57071001122 นายณัฐพงษ์ บุญอินทร์

57071001123 นางสาวศิรดา ช่างพินิจ

57071001124 นางสาววีรยา คํากิ่ม

57071001125 นายจตุภัทร อินทรีย์สุข

57071001126 นายเจษฎา นิ่มเถื่อน

57071001127 นางสาวภัทรวดี วีรอภินันท์

57071001128 นายสิทธิกานต์ ธิตะจารี

57071001129 นางสาวธันญาภรณ์ การจ้อย

57071001130 นางสาวพิมพ์เดือน ตรีสังข์

57071001131 นายวีระวัฒน์ กรสิงห์

57071001132 นางสาวใจทิพย์ คงรัตน์

57071001133 นางสาวชุติมา เครือยิหวา

57071001134 นางสาวสุนิษา เหล็กเพชร
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57071001135 นางสาวอมรรัตน์ ทองฉอ้อน

57071001136 นางสาวพัชนิดา เสง่ียมเล็ก

57071001137 นายศิรวิทย์ บัวเพ็ชร์

57071001138 นางสาวชรัชตรา แพงกัน

57071001139 นายสถิตย์พงษ์ โว้วงษ์

57071001140 นายปฏิพรรณ ภูมิโคกรักษ์

57071001141 นางสาววรามาศ จักษุญาณ

57071001142 นางสาววรรณา สีสอด

57071001143 นางสาวทิวาวรรณ เชื้อศิริวัฒน์

57071001144 นายชํานาญ อ่อนน้อม

57071001145 นางสาวธนศิริ กองเต็ก

57071001146 นางสาววิชชุดา ดอนไพรพรม

57071001147 นางสาวปาริฉัตร พวงจัทร์

57071001148 นางสาวณรรฐวรรณ จิระวงศ์ขจร

57071001149 นายนันทวุฒิ วันกล้ิง

57071001150 นางสาวขนิษฐา ขอสุข

57071001151 นายนพรัตน์ กันศรีนวกุล

57071001152 นางอรทัย  พุทธจักร

57071001153 นางสาวขนิษฐา ซาจอหอ

57071001154 นางสาวณัฐพร พึง่สีใส

57071001155 นางสาวนันทวัน จรรยาเลิศ

57071001156 นางสาวอารียา อยู่เบิก

57071001157 นางสาวสุนารี ไพโรจน์

57071001158 นางสาวอรธิดา ปิน่เจริญ

57071001159 นางสาววชิราภรณ์ คงสิบ

57071001160 นายพิชัย ไชยมงคล

57071001161 นางสาวศุทธนุช จินดามืด
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57071001162 นางสาวณัฐวดี จันทรเดช

57071001163 นางสาวกุลการ แสงอินทร์

57071001164 นางสาวกุลกาญจน์ สารีพันธ์

57071001165 นายเอกกร ท้าวใจวงศ์

57071001166 นางกฤติยาพร ฝ้ันเครือ

57071001167 นางสาวโยธารัตน์ พานทอง

57071001168 นางสาวสุรัตน์ เดชะคําพู

57071001169 นางสาวปณัฐดา แจ่มใสดี

57071001170 นางสาววารุณี เย็นขัน

57071001171 นางสาวธนพินท์ ธีร์เดชวรกิตต์

57071001172 นายไพรัตน์ ปะละตุ่น

57071001173 นางสาวพิมพ์พิชาฎา ดวงแก้ว

57071001174 นางสาวบุปผา บุญคุ้ม

57071001175 นางสาวรังสิมา  บุญวัติ

57071001176 นายบดินทร์ เนียมเทีย่ง

57071001177 นายดนุพล พิมให้ผล

57071001178 นางสาวสุธาวรรณ ภักดี

57071001179 นางสาวศรัญญา พุม่คํา

57071001180 นางสาวธัญสิน ใจรุณ

57071001181 นายชัยยุทธ รนที

57071001182 นางสาวรัตนา ทับทอง

57071001183 นางสาวจิราพร แก้วมณี

57071001184 นายรัตนากร ปัน้มีรส

57071001185 นางสาวกันตินันท์ ศรอินทร์แสนยา

57071001186 นางสาวณัฐสุดา จ๋อยพรม

57071001187 นายศุภะวิชญ์ แสนยอง

57071001188 นายสามารถ คงเนตร



45

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)

ศูนย์สอบพิษณุโลก

รายชื่อผู้สมคัรสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทัว่ไป ประจ าปี 2557

57071001189 นายธีรพงษ์ นวลตาล

57071001190 นายอนุกูล อุดมลาภ

57071001191 นางสาวรฐา รังษีวงค์

57071001192 นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมาลัย

57071001193 นางสาวขวัญกมล ทีรวม

57071001194 นางสาวสุกามาศ ทองเชื้อ

57071001195 นางสาววรรณพร ห้องพ่วง

57071001196 นางสาววรรณภา ห้องพ่วง

57071001197 นางสาวสุรีภรณ์ ต่วนกลํ่า

57071001198 นางสาวกรรณิกา ตันตุลา

57071001199 นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์

57071001200 นางสาวนภัสวรรณ สุปิยะพาณิชย์

57071001201 นางสาวพยอม เทือกจันคํา

57071001202 นายจิตรภณ มาเชียง

57071001203 นางสาวปิยธิดา ทองดี

จ านวน 1,203 ราย


