
ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำยกฤตยชญ์ นรดี
2 นำงสำวจุฑำมำศ บุญเสริม
3 นำงสำวชลธิชำ ยงปรึกษำ
4 นำงสำวดุษฎี สะโน
5 นำงสำวนภสร และแฟง
6 นำงสำวพัณริตำ สุทธพงค์
7 นำงสำววรนุช แสงจันทร์
8 นำยศรำวุธ เหมือนสีภี
9 นำงสำวศรีรัตน์ อ้นแปรม
10 นำงสำวศิรัณยำ บุญผ่ือน
11 นำงสำวศิรันภำ บ ำรุงไทย
12 นำงสำวศิริรัตน์ ยงถำวร
13 นำงสำวสุภำวดี รุ่งรักษำ
14 นำงสำวเอมมิกำ สังเขป
15 นำงสำวสุภัทตรำ ปัญญำนิล
16 นำงสำวพัชรำภำ ยงถำวร
17 นำงสำวหนิงทอง ละลำ
18 นำงสำวลักษมี จันทร์ทุ่ง
19 นำงสำวนพวรรณ จันพิพำ

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวจุฑำรัตน์ โพธ์ิมณี
2 นำงสำวพจมำน คุณโยง
3 นำยศักด์ิสิทธ์ิ สุขสยนต์
4 นำงสำวอำทิตยำ สุขพงษ์
5 นำงสำวอินทิรำ ดำวเรือง
6 นำงสำวศศิวิมล เกิดแก้ว
7 นำงสำวบุศรินทร์ จอมมำลำ
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8 นำยอรรพล สัมฤทธ์ิผล

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำยกำนต์ แก้วค ำ
2 นำงสำวจีรภำ ตำลป๊อก
3 นำยชุติเดช ปำนอ้น
4 นำยเถลิงเกียรติ ประกอบกำร
5 นำงสำวนพรัตน์ ทองสุขดี
6 นำงสำวบัณฑิตำ ฮ้งเจริญ
7 นำยปัญจพล ทองพันช่ัง
8 นำงสำวปำริชำติ สุขยำมยน
9 นำงสำวปิยะธิดำ สอนจันทร์
10 นำงสำวเพชรรัตน์ นฤภัย
11 นำงสำวเยำวเรศ จิตม่ัน
12 นำงสำวศศิวิมล คงป้ัน
13 นำงสำวสัลชนำ แซ่เจีย
14 นำงสำวสรำลี โสมำนันท์
15 นำยณัฐพงค์ ทวีลำภ
16 นำยคมกริช ดอนไพร
17 นำงสำวเจนจิรำ สีหำบัญดิษฐ์
18 นำยอิศรำงค์กูล พวงจันทร์
19 นำงสำวพรรวษำ เต็มวงค์ตระกูล
20 นำยธนวินท์ คชรักษ์
21 นำงสำวสุดำรัตน์ ทองเบ้ำ
22 นำงสำวจุฑำรัตน์ อ้นเกษม

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวฐิติรัตน์ คล้ำยคดี
2 นำงสำวอภิญญำ บุญรอด
3 นำงสำวรัตนำกำร ศิริธรรมจักร์
4 นำงสำวรัตนำกำร บุญ้ป่ียม
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ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำววรสจริน รมมะเริง
2 นำงสำวสุกฤตำ ศิริเกตุ
3 นำงสำวปองฤดี ขวัญยำใจ
4 นำงสำวศิรินำฐ บุญมี
5 นำงสำวไพรินทร์ ศรประจักร์ชัย
6 นำงสำวอุไรวรรณ บุญโน
7 นำงสำวสุภำพร เล่ำเดชวรโชติ

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวปรียำนุช จันทร์โสภำ
2 นำงสำวเพชรรัตน์ อ่ิมรอ
3 นำงสำวมำระตี ฤทธิจันทร์
4 นำงสำวอริศรำ บุรินรัย์
5 นำงสำวแก้วมณี ทักษิณประภำ
6 นำงสำวพิรำวรรณ แคล้วภัย
7 นำงสำวมนตรี ทองทิพย์
8 นำงสำววุฒิศักด์ิ สังฆโสภณ
9 นำยสหรัฐ สมนำม
10 นำงสำวสิริกร ศรีจนพัน
11 นำงสำวสุชำดำ สุดดี
12 นำยธนดล หลำยเกตุ
13 นำงสำวอำทิตติยำ ศรีเตชะ
14 นำงสำวอิธทรำ พร้อมมูล
15 นำงสำวภรณ์ทิพย์ กำโท
16 นำงสำวพรสวรรค์ จรัสชัยวรรณำ
17 นำงสำวนภำพร บุญรอด
18 นำงสำวร ำไพพรรณ ศิริกรรณิกำ

ปวช3/5
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ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวนวลพรรณ ทองหล่ัน
2 นำงสำวปวีณำ คล้ำยก่ิง
3 นำงสำวรัชดำพร ดวงจิตร
4 นำงสำวอมรทิพย์ เทียมเงิน
5 นำงสำวกัญญำณี โยธำกุล
6 นำงสำวญำณิน สำยพรำว
7 นำงสำวจยำรี ล้ีประเสริฐ
8 นำงสำวอริสำ วิงวอน
9 นำงสำวจุฑำทิพ ปัญจำรุ
10 นำงสำวจันทร์ทิมำ หมัดยูก๊บ
11 นำงสำวพรรณวดี เหมือนประโคน
12 นำงสำวณิดำ สำยโรจน์
13 นำงสำวอำริสำ วันขวัญ
14 นำงสำวณิดำ สำยโรจน์
15 นำงสำวสริรัตน์ เกษแก้วเจริญ
16 นำงสำวฉันทนำ บุญผ่อง
17 นำงสำวนันทนำ บุญผ่อง
18 นำงสำวสุริฉำย สำจันทร์
19 นำยสุดเขต สีหำนำม
20 นำงสำวปิยะฉัตร ศรีใส

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวกนกวรรณ สมพวง
2 นำงสำวจำรุพร เขยนอก
3 นำงสำวนิภำพร อ่ิมสมบัติ
4 นำงสำวสิรีธร ค ำบุญเร่ือง
5 นำงสำวโสภำ แว่ว่ำง
6 นำงสำวอรอนงค์ ศรีวะโสภำ
7 นำงสำวอำรียำ เหล่ำใหญ่
8 นำงสำวอินทนิน ศรีสุทธำ
9 นำงสำวเพ็ญนภำ ผลำนิสงค์
10 นำงสำวกัญฐิกำ ฝำงค ำ
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11 นำงสำวสุพิตำ บ ำรุงนำงงำม
12 นำงสำวสุภัสสรำ บุญนำค
13 นำงสำวธีระภำรณ์ อ่อนค ำ
14 นำงสำวกนิษฐำ รัตนวัน

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสุกล
1 นำงสำวชลธิชำ นุ่มแปลก
2 นำงสำวนิชธำวัลย์ อุปจักร์
3 นำงสำวภัทรทรำ ภูคงค ำ
4 นำงสำวมุกรวี มินเจริญ
5 นำงสำวรจนกร ปันมำ
6 นำงสำวรัตนำ บ๋อแฉ่
7 นำงสำววิรัลยุพำ ศิริมำล์
8 นำงสำวศิริลักษณ์ เรืองเดช
9 นำงสำวสุพัฒศร ศรีค ำทำ
10 นำงสำวจันทร์จิรำ หมัดยูก๊บ
11 นำงสำวมำตำ หิมโสภำ
12 นำยอ ำนำจ ปุงคำนนท์
13 นำงสำวจิตพิมล พลสำแก้ว
14 นำงสำววัชรำภรณ์ อยู่พ่อง
15 นำงสำวสุพรรณี สิงห์มอ
16 นำยภควัต สีเหล่ียมงำม
17 นำงสำวชลธิชำ ลำมณี
18 นำงสำวมัลลิกำ สุขนำคะ
19 นำงสำวสุภัชชำ บุญนำค
20 นำงสำวพัชรำภรณ์ มุสิกสำร
21 นำงสำวพนิดำ คุ้มป้อม
22 นำงสำวจิรัญญำ บุญประถม

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวกรกมล อ่ิมละเอียด
2 นำงสำวณัฐวดี นิลบุตร

ปวส.2/2-1
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3 นำงสำวนิรมล สุขประเสริฐ
4 นำงสำวบุณยำพร เลนไธสง
5 นำงสำวพรรพรรณ พุทฒสร
6 นำงสำววิภำ งำมเฉลียว
7 นำงสำวเอมิกำ บริบูรณ์
8 นำงสำวจิณณพัต บุญกล้ิง
9 นำงสำวชลธิชำ มกกงไผ่
10 นำงสำวพรชิต จันทร์เพ็ง
12 นำงสำวสำริญำ เรืองอร่ำม
13 นำงสำวนลลินี โพธ์ิขำว
14 นำงสำวสำลินี ซำเลน
15 นำงสำวอนุตตรีย์ เดชพร
16 นำยนที มำลีบ ำรุง

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวเนตรนภำ หมัดนุช
2 นำงสำวพัชรำภรณ์ กุลรอด
3 นำงสำวศีรประภำ เต่ำทอง
4 นำงสำวสำลินี ดีเจริญ
5 นำงสำวสุนีย์ เป่ียมศิริ
6 นำงสำวอรยำ งำมนวด
7 นำงสำวอำรียำ กุลรอด
8 นำยศรำรัตร์ แย้มพวง
9 นำงสำวดวงพร สงวนรักษ์
10 นำงสำวสุญำพร บุดดี
11 นำงสำวธฤษวรรณ แสงทอง
12 นำงสำวมลิวัลย์ ศรีภักดี
13 นำงสำวนิศรำ สุพรรณนอก
14 นำงสำวพัชรี วรรณมูล
15 นำงสำววรำพร ชัยศรี
16 นำงสำวเหมือนฝัน อนุพูน
17 นำงสำวปวันนรัตน์ จุ๊ยสีแก้ว
18 นำงสำวนภำพรรณ แซ่ต้ัง
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19 นำงสำวรจนำ สำยป่ำน
20 นำงสำวชีวนุช เล่ำเดชวรโชติ

ล ำดับ รำยช่ือ สนำมสกุล
1 นำงสำวปิยวรรณ ปัญยำค ำ
2 นำงสำวณัฐวัตน์ ภักด์ิวำปี
3 นำยนัฎฐวุฒิ นิยม
4 นำยบดินทรัชัย รักกำร
5 นำงสำววำรุณีย์ อินทร์ตำ
6 นำงสำวพรพิมล บุญทัพ
7 นำยอภิวัฒน์ อยุ่หำด
8 นำงสำวสุกัญญำ ดีมิตร
9 นำยจริวัฒน์ ทองกุลี
10 นำยวีรวุฒิ สำยสร้อยทอง
11 นำงสำวกฤษณำ เจ๊ะมัด
12 นำยอนนท์ หงษประสิทธ์
13 นำงสำวธัณเรศ ประเสริฐพันธ์
14 นำงสำวปวิชญำดำ มำตรภูธร
15 นำงสำวกำญจนำ นิเรียงรัมย์
16 นำงสำวจุฑมำศ แช่ชี
17 นำงสำวจิระภำ อ่วมไธสง
18 นำงสำวฉัตรฤทัย ใจอุ่น
19 นำยสุดเขตต์ อุทัยรัตน์
20 นำงสำวสุรำรักษ์ ไชยทอง
21 นำงสำวดวงดมล วีระสุข
22 นำงสำวณัตตยำ ต่อซอน
23 นำงสำวฉัตรพลอย ดิษฐพร

ล ำดับ รำยชช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำว สุทิษำ เมษบริสุทธ์ิ
2 นำงสำว เกตวลี พวงจ ำปำ
3 นำงสำว มำลินี แก้ววิชิต
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4 นำงสำว จิรสภำรณ์ พุทธสำดแสง
5 นำงสำวจุฑมำศ ทองดี
6 นำงสำวเปรมจิรำ อินรันต์
7 นำงสำวยถภำพร องอินทร์
8 นำงสำววิพำดำ พักน้อย
9 นำงสำววิลิน แก้วกุลำ

10 นำงสำวอัจฉริยำพร ภู่นอก
11 นำงสำวอำรีรัตน์ แสงสองข้ัน
12 นำงสำวเกรียงไกร พวงเหล็ก
13 นำงสำวเทวัญ จันทร
14 นำงสำวสุวิชำ ป่ันโป้
15 นำงสำวรัตติวัลย์ เจนวงศำธนรัตน์
16 นำงสำวพลอยไพลิน สียงเพรำะ
17 นำงสำวรจนำ จันทรังษี
18 นำงสำวคณิศร ละอูป
19 นำงสำวเกศรำ รุ่งฉวี
20 นำงสำวชลดำ บุรีมำศ
21 นำงสำวชลดำ พลำจันทร์
22 นำงสำวชุติมน อินทพงษ์
23 นำงสำวมณทิชำ ซุยเสนำ
24 นำงสำวรุจิรำ ท้องห้อง
25 นำงสำวสุมิตรำ กุลวิเศษ
26 นำงสำวอนุสรำ แสนสูข
27 นำงสำวอมรเทพ ภักดี
28 นำงสำวอรอุษำ ไหมทอง
29 นำงสำวโอบนิธิ นำลำด
30 นำงสำวกันยำรัตน์ ทูลฉลอง
31 นำงสำวนิธิวัชร์ เขียวคู่
32 นำงสำวสันต์หทัย แหยมเจียม
33 นำงสำวนพรัตน์ ฉันทสัมพันธ์
34 นำงสำวอังคณำ ปรำณี
35 นำงสำวศิริลักษณ์ อินจ ำปำ
36 นำงสำวรัตติยำ อินเดช
37 นำงสำวศิริวรรณ กำรธนนะศำฐ์



38 นำงสำวปฐมำดนัย กุดำรัยย์
39 นำงสำวพีม พันพูล

ล ำดับ รำยช่ือ นำมสกุล
1 นำงสำวอมลวันทน์ พิสำภำ
2 นำยจักรพรรดิ เพชรถึก
3 นำยชยำนันต์ บุญนณี
4 นำยพงศกร ปริปุรณะ
5 นำยสิทธิโชค ลำยลักษณ์
6 นำงสำวสุกัญญำ ประรินทร์ทอง
7 นำยสุรศักด์ิ ทะเริงรัมย์
8 นำยเฉลิมพล ศรีพงษ์
9 นำงสำวฐิติรัตร์ โต่งกะโพง
10 นำงสำวณัฐมน บุญเล้ียง
11 นำงสำวตวงรัตน์ จันทร์สอน
12 นำงสำวพิชยำ โพธพันธ์ุ
13 นำงสำวมินตรำ โตภำพ
14 นำงสำวรติวัน พ่วงแพ
15 นำงสำวนิตยำ ใจเขียว
16 นำงสำวภัทรำภรณ์ เปคอนสำร
17 นำงสำวสวินมล งำมข ำ
18 นำงสำวจุรีมำศ แก้วบัวพำน
19 นำงสำวชัญยำนุช แสงกรุง
20 นำงสำววิธรำกร หำญจันทร์
21 นำงสำววิลำวัลย์ หำญจันทร์
22 นำงสำววรรณวิษำ ภู่ภักดี
23 นำงสำวขวัญกมล หำยะ
24 นำงสำวสุภำพร ดวงศรี
25 นำงสำวอัมพร อินทร์สม
26 นำงสำวจันทร์เพ็ญ ไกรษรศรี
27 นำงสำวกวินภัค เช่ือค ำฮด
28 นำงสำวสุกัญูญำ ศรียำ
29 นำงสำวสุรชัย สร้ำงไร่
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30 นำงสำวรัตนำ แจ้งจ ำรัส
31 นำงสำวจุฑมำศ สุขงำม
32 นำงสำวสหรัฐ โอชำวงค์
33 นำงสำวภูษณิศำ ละภะวงค์
34 นำงสำวสมพร ดวงเดือน
35 นำงสำวเปรมมกมล รัตน์ศีรี

หมำยเหตุ รำยช่ือท่ีมีปัญหำหรือไม่มีรำยช่ือสอบ ติดต่อฝ่ำยวิชำกำร ภำยในวันท่ี 10 ตุลำคม 2562


