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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สังกัด จังหวดั รหัสผู้ทดสอบ
1 นำย เดชำ คงสมบุญ โรงเรียนเทคนิคพำณิชยกำรนครกระบี่ กระบี่ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๗-๔๗

2 จ่ำเอก ประยงค์ บุญช่วย ศพจ.กระบี่ กระบี่ มฝร-1-4-15-0070-52

3 นำย พงศกร รักษำพล ศพจ.กระบี่ กระบี่ มฝร-1-4-15-0072-52
4 นำย วรีกิจ พลจรัส ศพจ.กระบี่ กระบี่ มฝร-1-4-15-0071-52

5 นำย ชำญยทุธ เกิดขวญั ศพจ.กระบี ่(วทิยำกรพิเศษ) กระบี่ มฝร-1-4-15-001-0035-54

6 นำง วรนิภำ จินชำญ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0095-52

7 นำงสำว สุนทรีย์ ชัยพิชิต กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0096-52

8 นำย เกียรติศักด์ิ ทองอ่อน บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0142-58
9 นำย คมณัษฐ์ มณีเนตร บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0011-58

10 นำย จ ำลอง ด ำเรือง บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0141-58

11 นำย ฉัตรชัย ก่อเกิด บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0079-58

12 นำย ฉัตรธนพนต์ พลอยพรชัย บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0146-58

13 นำย เฉลิมพันธ์ ปรัชญำวำนิชกุล บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0140-58

14 นำย โชคชัย เอีย่มส ำอำง บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0050-58

15 นำย ด ำรงศักด์ิ เพ็งเภำ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0052-58

16 นำย ถนัด ทัศกุลณี บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0010-58

17 นำย ธนวฒัน์ เกิดมณี บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0145-58

18 นำง นันท์นภัส แก้วทอง บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0049-58

19 นำย พงษ์ศักด์ิ เกือ้มณี บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0107-58

20 นำย พีรศักด์ิ จันทร์อิม่ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0108-58

21 นำย ภำนุเดช นำคอินทร์ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0144-58

22 นำย มโน ดีวนั บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0051-58

23 นำย วฒันำ โฉมเอม บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0105-58

24 นำย วชิิต นิกำจิ๊ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0077-58

25 นำย วสิิทธิ์ ศลีตระกูล บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0143-58

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 (เรียงตามจังหวดั)
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26 นำย ศุกรีย์ อุทุมทอง บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0013-58

27 นำย สนัน่ ลำยขวะ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0078-58

28 นำย สุภโชค เกษตรธรรม บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0076-58

29 นำย อดิศักด์ิ ขยนักิจพัฒนำ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0012-58

30 นำย อำดือนัน สะอิ บ.เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0106-58

31 นำย กสินพัทจ์ แก้วเกมเกตุ บ.อิตำเล่ียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0160-58

32 นำย เฉลิมทร แจ้งกิจ บ.อิตำเล่ียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0161-58

33 นำย บัญญัติ สุวรรณรักษ์ บ.อิตำเล่ียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0158-58

34 นำย มนตรี ศรีทิพย์ บ.อิตำเล่ียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0159-58

35 นำย ด ำรงกิจ หมอจันทร์ บริษัท คอนเทค เทรดด้ิง จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0156-58

36 นำย ภรำกร สวสัดี บริษัท คอนเทค เทรดด้ิง จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0157-58

37 นำย ไชยรัตน์ รวมสุข บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0015-58

38 นำย ฌำนิศ เขียววจิิตร บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0085-58

39 นำย ณัฐดิษฐ์ จิตติธนำสิทธิ์ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0055-58

40 นำย ณัฐพล เสนพันธ์ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0083-58

41 นำย ธวชัชัย ทีฆำยวุฒัน์ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0081-58

42 วำ่ท่ีร้อยตรี ธรียทุธ ธติิสรรค์ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0084-58

43 นำย ธรีศักด์ิ แซกรัมย์ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0057-58

44 นำย ประพันธ์ แสวงผล บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0086-58

45 นำย ภำณุมำศ รักษ์บ ำรุง บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0080-58

46 นำย ยทุธยำ จันทร์แดง บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0082-58

47 นำย รักษ์โรจน์ จิตธนำกรโกศล บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0017-58

48 นำย รัฐพล คล้ำยสุวรรณ์ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0056-58

49 นำย ลิขิต ค ำชมภู บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0053-58
50 นำย วรีะศักด์ิ ปวงค ำ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0014-58
51 นำย สันธนะ ศุขเจริญ บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0016-58
52 นำย สุนิล ซ่งเป็ก บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0054-58
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53 นำย ทวศัีกด์ิ ด ำรงวริิยกุล บริษัท เควสโก้ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0147-58
54 นำย ทองสุข สระสอง บริษัท เควสโก้ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0021-58
55 นำย ปิยะวชัร สมเกียรติกุล บริษัท เควสโก้ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0148-58
56 นำย วทิธวชั ผ่องใส บริษัท เควสโก้ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0023-58
57 นำย สำมำรถ ตงชิด บริษัท เควสโก้ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0022-58
58 นำย เรืองศักด์ิ ดำทอง บริษัท ซิต้ีเพำเวอร์ จ ำกัด  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0040-58
59 นำย วรีะยทุธ เมืองมำ บริษัท ซิต้ีเพำเวอร์ จ ำกัด  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0039-58
60 นำย เทิดทูน เสำสำ บริษัท ซิต้ีเพำเวอร์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0097-58
61 นำย รำเมศ มนต์ขลัง บริษัท ซิต้ีเพำเวอร์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0096-58
62 นำย วฒิุศักด์ิ เมฆมนต์ บริษัท ซิต้ีเพำเวอร์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0099-58
63 นำย สุทนุ ค ำมี บริษัท ซิต้ีเพำเวอร์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0098-58
64 นำย จักรกริช เทพแปง บริษัท เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จ ำกัด กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0015-54
65 นำย วเิชษฐ แก้วเพียร บริษัท เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จ ำกัด กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0016-54
66 นำย เศกสรรค์ ดอกดวง บริษัท เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท์ จ ำกัด กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0017-54
67 นำย นิรันดร สำยยศ บริษัท ธนชำ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0153-58
68 นำย บัญชำ ศิริวงศ์ บริษัท ธนชำ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0152-58
69 นำงสำว รัตติยำ เกตนอก บริษัท น้ ำตำลครบุรี จ ำกัด กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0021-54
70 นำย ศุภชัย หินกำล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0102-58
71 นำย นันทรัตน์ รัตนด ำรงภิญโญ บริษัท พำส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0094-58
72 นำย สุรศักด์ิ แยม้ข ำ บริษัท พำส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0095-58

73 นำย เกรียงไกร แผงงำม บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลย ีจ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0155-58

74 นำย ชรินทร์ จำงวำงแก้ว บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลย ีจ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0062-58

75 นำย บ ำรุง เหล่ำกุดบอด บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลย ีจ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0154-58

76 นำย ปรีชำ ประมวลสุข บริษัท แมคทริค จ ำกัด (มหำชน)  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0024-58

77 นำย พนมกรณ์ ไชยยงยนื บริษัท แมคทริค จ ำกัด (มหำชน)  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0027-58

78 นำย สมบัติ เพชรรำวลัย์ บริษัท แมคทริค จ ำกัด (มหำชน)  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0028-58

79 นำย สมศักด์ิ วเิชียรฉำย บริษัท แมคทริค จ ำกัด (มหำชน)  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0026-58

80 นำย สุทธพิงษ์ ชำยสุทธิ์ บริษัท แมคทริค จ ำกัด (มหำชน)  กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0025-58

81 นำย มนัส ศรีสุวทิยว์งศ์ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๗-๔๗

82 นำย สุภำสะกร ทองโปร่ง บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๖-๔๗

83 นำย ศรัณยู คิดเห็น บริษัท สมำร์ท คอมโปร จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0020-58
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84 นำย เทวพร บุญเรืองขำว บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยเินียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0047-58

85 นำย ยทุธนำ หุน่ศรี บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยเินียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0045-58

86 นำย วรีะ เกรียงไกรเวคิน บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยเินียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0044-58

87 นำย สุทัศน์ โพธิเ์อีย้ง บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยเินียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0046-58

88 นำย อุดม สืบสุข บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยเินียร่ิง จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0048-58

89 นำย จิรพงศ์ ตนำวรรณ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0029-58

90 นำย ชวนำกร ไขชัยภูมิ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0151-58

91 นำย ฐำกูร อัมฤทธิ์ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0031-58

92 นำย นันทวฒัน์ พันธุม์ณี บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0149-58

93 นำย เนมิรำช กองศักด์ิ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0032-58

94 นำย ยทุธภูมิ มีส ำรำญ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0034-58

95 นำย วชัรินทร์ ศรีวงัพล บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0150-58

96 นำย วทิยำ สันวลิำศ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0033-58

97 นำย อนุกูล ถิระกำร บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0035-58

98 นำย อนุชำ คูหำ บริษัท อิตัลไทยวศิวกรรม จ ำกัด  กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0030-58

99 นำย ปรำโมทย์ เส็งเจริญ บริษัท อินดัสเตรียล โพรวช่ัิน จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0101-58

100 นำย พลกฤษณ์ แหลมคม บริษัท อินดัสเตรียล โพรวช่ัิน จ ำกัด กรุงเทพฯ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0100-58

101 นำย มโน สีตะสิทธิ์ ผู้แทนสมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเคร่ืองกลไทย กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0001-58

102 นำย รณรงค์ กิติรักษ์ ผู้แทนสมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเคร่ืองกลไทย กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0002-58

103 นำย กรีติ ตุวนิันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. กรุงเทพ TSS-14-15-0036-47

104 นำย กฤษณะ สุวรรณบวร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. กรุงเทพ TSS-14-15-0043-47
105 นำย ดุสิต อุทิศสุนทร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. กรุงเทพ TSS-14-15-0042-47
106 นำย นิมิต ทองทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. กรุงเทพ TSS-14-15-0034-47
107 นำย รัชภูมิ ศรีภูธร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. กรุงเทพ TSS-14-15-0038-47
108 นำย สุชิน เกตุศิริ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขส.ทบ. กรุงเทพ TSS-14-15-0039-47
109 นำย กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0287-52
110 นำย กีรติ ตุวนิันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0289-52
111 นำย จักรพันธ์ แต้ยนิดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0286-52
112 วำ่ท่ีร้อยตรี ณฐโชค เกตุปภำจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0082-52



5/37

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สังกัด จังหวดั รหัสผู้ทดสอบ
113 นำย นิมิตร ทองทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0285-52
114 นำย วเิศษ มำอินทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0290-52
115 นำย ศุภกิต เอมน้อย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0288-52
116 นำย สรำวฒิุ เกตุศิริ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่ำงกล ขสทบ. กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0083-52
117 นำย จีระ สังเกตกิจ โรงเรียนจิตรลดำ(สำยอำชีพ) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0032-56
118 นำงสำว ศุภร พูลเพิม่ โรงเรียนจิตรลดำ(สำยอำชีพ) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0034-56
119 นำย สุเมธ เชิงดำ โรงเรียนจิตรลดำ(สำยอำชีพ) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0033-56

120 นำวำอำกำศเอก เฉลิม ทองบำง โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0080-52

121 ร้อยตรี บันลือศักด์ิ รำตรี โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0283-52

122 จ่ำอำกำศเอก วรำกร กรุณำ โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0284-52

123 จ่ำสิบเอก อำนันท์ สดวกดี โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0081-52

124 นำย กิตติศักด์ิ เจริญจิต โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ TSS-1-4-15-0029-47
125 นำย ชุมพล มำกมัง่มี โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ TSS-1-4-15-0032-47
126 นำย เทิดศักด์ิ วชิำชัย โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0035-56
127 นำย ธนเดช ศิริกุล โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0196-52
128 นำย บุญยนื ประสมสี โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0037-56
129 นำย ปลวชัร รัตนชำติ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0200-52
130 นำย มนต์ชัย สุขสวำ่ง โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ TSS-1-4-15-0031-47
131 นำงสำว วรำภรณ์ แสงพิทยำ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0197-52
132 นำงสำว ศิรินำถ เสนำคชวงศ์ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0199-52
133 นำย สมคิด มะโนวงค์ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0198-52
134 นำย สรศักด์ิ หวงัดี โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0036-56
135 นำย สุรพงษ์ วไิลวงษ์ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ TSS-1-4-15-0028-47
136 นำย อิศเรศ ชัยมงคลเลิศ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพ TSS-1-4-15-0030-47
137 นำย นพดล ผิวนวล โรงเรียนเทคโนโลยสียำม กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0018-52
138 นำย สำยชล ประสพสุข โรงเรียนเทคโนโลยสียำม กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0019-52

139 นำย ภำนุวฒัน์ จันทร์เอีย่ม โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (กำญจนสิงหำสน์ฯ) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0010-51

140 นำย อ ำนำจ ชุไชย์ โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (คลองเตย) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0004-51
141 นำย ชำตรี เทวงิ โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (ดินแดง 1) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0006-51
142 นำย หทัยวธุ แสงบุตร โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (บำงรัก) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0003-51
143 วำ่ท่ีร้อยตรี สมศักด์ิ เยน็ประสิทธิ์ โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (ม้วน บ ำรุงศิลป์) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0008-51
144 นำย สุคนธ์ มีสุข โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (หนองจอก) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0009-51
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145 นำย พิเชษฐ์ สุรินทร์ โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0007-51
146 นำย กรีเทพ กรีทอง โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร (อำทรสังขะวฒันะ) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0005-51
147 นำย ไชยวฒัน์ อังกำบ โรงเรียนพระรำมหกเทคโนโลยี กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0085-52
148 นำย สรรเพชญ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนพระรำมหกเทคโนโลยี กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0084-52
149 นำย เจริญ ต้นแทน วทิยำลัยเทคโนโลยช่ีำงอุตสำหกรรมกรุงเทพ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0164-58

150 นำย นพดล. ภิบำลวฒันกุล วทิยำลัยเทคโนโลยช่ีำงอุตสำหกรรมกรุงเทพ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0165-58

151 นำย พฤทธิ์ ศรีสกุล วทิยำลัยเทคโนโลยช่ีำงอุตสำหกรรมกรุงเทพ กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0166-58

152 นำย ยศพล พิชญเดชำวงศ์ วทิยำลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0103-58

153 นำย วรพงษ์ ปัง๋ลิขิต วทิยำลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0104-58

154 นำย ชวฤทธิ์ นำมจ ำปำ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0024-56

155 นำย ชำญชัย อรุณประเสริฐ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0025-56

156 วำ่ท่ีร้อยตรี ชูศักด์ิ เกษมรัติ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0031-56

157 นำย ทศพร ชัยนุรักษ์ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0020-56

158 นำย นภดล ผิวนวล วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0019-56

159 นำย พิชิต อินทรักษำ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0018-56

160 นำงสำว รัตนำภรณ์ จันทรำ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0029-56

161 นำย วทิวสั ชมฉัยยำ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0026-56

162 นำย สมศักด์ิ ไชเหล็ก วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0022-56

163 วำ่ท่ีร้อยตรี สุรศักด์ิ ผลำชีวะ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0030-56

164 นำย อภิรักษ์ คุ้มถิน่แก้ว วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0028-56

165 นำย อ ำนำจ พรปัญญำวฒิุ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0027-56

166 นำย เอกพล เนตรแสงศรี วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0023-56

167 นำย เอกภัฐ เมธยำภำ วทิยำลัยเทคโนโลยสียำม(สยำมเทค) กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0021-56

168 นำย เจนณรงค์ มีสมพงษ์ วทิยำลัยอำชีวศึกษำ เซนต์จอห์น กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0043-58

169 นำย นครินทร์ หุน่ทอง วทิยำลัยอำชีวศึกษำ เซนต์จอห์น กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0042-58

170 นำย พงศ์เดช ตรวจมรรคำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำ เซนต์จอห์น กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0041-58

171 นำย ชโลทร วำดสันทัด ศูนยพ์ัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0041-56

172 นำย ณรงค์ แก้วสลับสี ศูนยพ์ัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0044-52
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173 นำย ธงชัย จิตต์หำญ ศูนยพ์ัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0074-58

174 นำย ปรัชญำ ทองเดช ศูนยพ์ัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0075-58

175 นำย กฤษดำ หมัดป้องตัว ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0210-58
176 นำย เชำวฤทธิ์ รัตนรังษี ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0088-51
177 นำย ศักด์ิชำย ศิลปสมศักด์ิ ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0086-51
178 นำย สุดำรัตน์ หมัดป้องตัว ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-001-0211-58
179 นำย โสวดิ อำจวงศ์ ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรุงเทพ มฝร-1-4-15-0087-51
180 นำย มำนิตย์ จงจินำรี วทิยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๔๒-๕๓
181 นำย วรศักด์ิ ผลึกเพชร วทิยำลัยกำรอำชีพพนมทวน กำญจนบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๔๓-๕๓

182 นำยสำว มยรุำ สุทธปิระภำ
วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกืจ
กำญจนบุรี จังหวดักำญจนบุรี

กำญจนบุรี มฝร-1-4-15-001-0069-57

183 นำย ประเวศ สมประสงค์ วทิยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี จังหวดักำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-1-4-15-001-0070-57

184 นำย ไพศำล ยนัตะนะ วทิยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี จังหวดักำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-1-4-15-001-0201-58
185 นำย ชูศ กด์ิ จันทร์เปรม ศพจ.กำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-1-4-15-0048-52

186 นำย พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ ศพจ.กำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-1-4-15-001-0006-56

187 นำย วสันต์ เหลำโชติ ศพจ.กำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-1-4-15-0049-52
188 นำย สมคิด เวชศิลป์ ศพจ.กำญจนบุรี กำญจนบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๓๙-๕๓
189 นำย เอกณัฐ พิมพิสัย วทิยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ มฝร-1-4-15-0301-52
190 นำย สุกฤช ศรีสุริยำนันท์ ศพจ.กำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ มฝร-1-4-15-0292-52

191 นำย สุทธศัิกด์ิ วงศ์รัตนะ ศพจ.กำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ มฝร-1-4-15-0293-52

192 นำย เสนำะ โกฏิรักษ์ ศพจ.กำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ มฝร-1-4-15-001-0185-58

193 นำย เฉลิมพันธ์ ชัยฤกษ์ วทิยำลัยสำรพัดช่ำงก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร มฝร-1-4-15-001-0237-58

194 นำย วรีะพงศ์ วงันำค วทิยำลัยสำรพัดช่ำงก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร มฝร-1-4-15-001-0238-58
195 นำย ปำพจน์ สิงห์โต ศพจ.ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร มฝร-1-4-15-0077-51
196 นำย เทพรินทร์ สินสวสัด์ิ โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยพีณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0041-48
197 นำย ศรวสั นำคมัน่ โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยพีณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0296-52
198 นำย สรพงษ์ นำมแสง โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยพีณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0295-52
199 นำย ฉัตรชัย พำบุดดำ โรงเรียนเทคโนโลยพีลพณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0009-49
200 นำย นิวฒัน์ พรวำปี โรงเรียนเทคโนโลยพีลพณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0299-52
201 นำย ประสิทธิ์ จันทร์แก้ว โรงเรียนเทคโนโลยพีลพณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0300-52
202 นำย สำยนัต์ สมพิทักษ์ โรงเรียนเทคโนโลยพีลพณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0297-52
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203 นำย อำทิตย์ พำนิชย์ โรงเรียนเทคโนโลยพีลพณิชยกำร ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0298-52
204 นำย กมล หมำยบุญ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0040-48
205 นำย ทัตธน จักรไชย โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0306-52

206 นำย ธวชัชัย ศรียะวงษ์ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0302-52

207 นำย ประดุง ชำลี โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0305-52

208 นำย สืทธพิร เกตุวงษ์ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0303-52

209 นำย อำนนท์ อ ำลำ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0304-52
210 นำย อนุวฒัน์ บุญเลิศ วทิยำลัยกำรอำชีพกระนวน ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0007-49
211 นำย พญำปกรณ์ มำตยว์งัแสง วทิยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่ ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0044-48
212 วำ่ท่ีพันตรี สมชำย มุง่เอือ้มกลำง วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0043-48
213 นำย อภิชำต หำรสุโพธิ์ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0006-49
214 นำย ชรินทร์ แสนศักด์ิ สพภ. 6 ขอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0029-52
215 นำย ชำญ เอีย่มมำ สพภ. 6 ขอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0030-52
216 นำย เด่นพงษ์ เจริญสุข สพภ. 6 ขอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-001-0174-58
217 นำย ประเสริฐพงษ์ นำมรำช สพภ. 6 ขอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-0047-51
218 นำย ไพศำล สุรำสำ สพภ. 6 ขอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-001-0247-58
219 นำย สดใส คัมภิรำ สพภ. 6 ขอนแก่น ขอนแก่น มฝร-1-4-15-001-0246-58
220 นำย กำรุญ บุญล้อม วทิยำลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี มฝร-1-4-15-0324-52
221 นำย ชัยรัตน์ ฉลำนุวฒัน์ วทิยำลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี มฝร-1-4-15-0323-52
222 นำย ปริพนธ์ พรมจิว๋ ศพจ.จันทบุรี จันทบุรี มฝร-1-4-15-001-0079-56
223 นำย มนตรี เนำวรัตน์ไพบูลย์ ศพจ.จันทบุรี จันทบุรี มฝร-1-4-15-001-0080-56
224 นำย มำนะ ณ นคร ศพจ.จันทบุรี จันทบุรี มฝร-1-4-15-001-0028-54
225 นำย พรชัย ล้ ำเลิศ บริษัท คิวเพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-001-0163-58
226 นำย วรีพงศ์ คะนัย บริษัท คิวเพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-001-0162-58

227 นำย สมคิด จันทร์สิงห์ บริษัท คิวเพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-001-0133-58

228 นำย อัครวฒัน์ ศิริวฒัน์ บริษัท คิวเพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-001-0132-58

229 นำย จงรักษ์ ตุมศิริ วทิยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) จ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-001-0195-58

230 นำย พจนกร เป้ำเปีย่มทรัพย์ วทิยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) จ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-001-0196-58

231 นำย กรุง เกษตรเจริญพงศ์ ศพจ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-0319-52

232 นำย เกษม ชำญวชิิต ศพจ.ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ มฝร-1-4-15-0043-52

233 นำย กฤษ ชมเดือน กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0015-55
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234 นำย กฤษดำ ลักษณะโต กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0011-55

235 นำย ชัยยทุธ ทองค ำ กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0013-55

236 นำย ณัฐจักร มัง่สูงเนิน กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0010-55

237 นำย ยทุธนำ จิตรีศิลป์ กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0012-55

238 พันจ่ำเอก รัชกฤต คุณสุทธิ์ กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0005-55

239 นำย วทิวสั ปัญญำ กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0014-55

240 นำย สำมำรถ สีม่วง กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0008-55

241 พันจ่ำเอก สุธี บัวทอง กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0006-55

242 พันจ่ำเอก อนศัลย์ อุณหะนันทน์ กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0007-55

243 นำย อนุพงษ์ นำคสุทธิ์ กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0009-55

244 เรือเอก อัชณำ พินิจกำร กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๘-๔๗

245 นำย จิตรอำคม หงษ์ชัย โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0082-48

246 นำย ทนง ตันติวงศ์ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0076-48

247 นำย ธรีะพร นวลนุม่นวล โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0081-48

248 นำงสำว นันทิกำ อุปนำศักด์ิ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0079-48

249 นำย นิกร เสริมศรี โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0080-48
250 นำย พิชัยศิริ ศิลำแก้ว โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0077-48
251 นำย วนิิจ วนิชธญัญำทรัพย์ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0084-48
252 นำย สัมฤทธิ์ ทิมำ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0083-48
253 นำย เสกสรร โกศัลวฒัน์ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0075-48
254 นำย อนันต์ เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนเทคโนโลยชีลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0078-48
255 นำงสำว ณัฐกำนต์ วงศ์แก้วมูล โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๑-๔๗
256 วำ่ท่ีร้อยตรี พรสิทธิ์ ปิยะสุวรรณ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๒-๔๗
257 นำย สันติชัย บึงโบรำณ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๙-๔๗
258 นำงสำว สุกำนดำ กรัตงำม โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๓-๔๗
259 นำย อนุพงศ์ สิงหะ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๐-๔๗
260 นำย อนุสรณ์ ฤทธิศ์รี โรงเรียนเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๔-๔๗

261 นำย สัญญำ ส ำเภำ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยพีัทยำ จังหวดัชลบุรี ชลบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๐๒-๔๗
262 นำย เจษฎำ รัตนปรำกำร วทิยำลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวดัชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0076-56
263 นำย บรรหำญ ผำดสุวรรณ สพภ. 3 ชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0027-54
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264 วำ่ท่ีร้อยตรี ประจักด์ิ วนัดี สพภ. 3 ชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0023-52

265 นำย ประโยชน์ สุขสอำด สพภ. 3 ชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0021-52

266 นำย มนชยำ ศิริกิจ สพภ. 3 ชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0040-56
267 นำย สำมำรถ ปิน่แก้ว สพภ. 3 ชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-001-0169-58
268 นำย อนุศิษฐ์ วงศ์สิงห์ชัย สพภ. 3 ชลบุรี ชลบุรี มฝร-1-4-15-0022-52
269 นำย ณภัทร ไม้แก้ว วทิยำลัยกำรอำชีพเนินขำม ชัยนำท มฝร-1-4-15-001-0229-58
270 นำย ศรำวธุ เถำะรอด วทิยำลัยกำรอำชีพเนินขำม ชัยนำท มฝร-1-4-15-0025-51
271 นำย กรพรหม ศรีรอด ศพจ.ชัยนำท ชัยนำท มฝร-1-4-15-0031-51
272 นำย นพดล น้อยอุทัย ศพจ.ชัยนำท ชัยนำท มฝร-1-4-15-0029-51
273 นำย สมศักด์ิ แก้วสอน ศพจ.ชัยนำท ชัยนำท มฝร-1-4-15-0030-51
274 นำย สุวษิณ์ บ่ำยเมือง ศพจ.ชัยนำท ชัยนำท มฝร-1-4-15-001-0020-54

275 นำย โองกำร โยสุดใจ ศพจ.ชัยนำท ชัยนำท มฝร-1-4-15-001-0025-54

276 นำย สมชำย สุขะเกตุ วทิยำลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ มฝร-1-4-15-001-0034-54
277 นำย ประหยดั จันน้ ำใส ศพจ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ มฝร-1-4-15-0039-52

278 นำย ธรีศักด์ิ ภักดีศรี วทิยำลัยเทคนิคชุมพร จังหวดัชุมพร ชุมพร มฝร-1-4-15-001-0239-58

279 นำย สถำพร ศรียำภัย วทิยำลัยเทคนิคชุมพร จังหวดัชุมพร ชุมพร มฝร-1-4-15-001-0240-58

280 นำย สุพภกิต พรหมขุนทอง วทิยำลัยเทคนิคชุมพร จังหวดัชุมพร ชุมพร มฝร-1-4-15-001-0241-58

281 นำย ปรีขำ กุญแจทอง ศพจ.ชุมพร ชุมพร มฝร-1-4-15-0064-52

282 นำย ปัญญำ ร่มโพธิท์อง ศพจ.ชุมพร ชุมพร มฝร-1-4-15-0065-52

283 นำย ไพโรจน์ อินทสำขำ ศพจ.ชุมพร ชุมพร มฝร-1-4-15-001-0216-58

284 นำย จิรเชษฐ์ เช้ือเมืองพำน โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธน เชียงรำย เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0018-54

285 นำย นพรัตน์ งำมพ้อง โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธน เชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0056-47

286 นำย สุริยนั สุรินทร์ โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธน เชียงรำย เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0038-57

287 นำย อดิศร ปัญญำปิง โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธน เชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0057-47

288 นำย ธนำยทุธ แก้วศักด์ิ โรงเรียนบริหำรธรุกิจและเทคโนโลยเีชียงรำย เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0012-54

289 นำย ธนิศร์ พันธุป์ระยรู วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0050-47
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290 นำย ปัญญำ มิง่ขวญั วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0051-47

291 นำย เพลิง เดชฤำษี วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0049-47

292 นำย คมกริช แสงสุรินทร์ วทิยำลัยเทคนิคเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0047-47

293 นำย บุญส่ง แสงกิง่ วทิยำลัยเทคนิคเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0045-47

294 นำย ปริญญำ สีชุมภู วทิยำลัยเทคนิคเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0048-47

295 นำย วเิชียร หมืน่พล วทิยำลัยเทคนิคเชียงรำย เชียงรำย TSS-1-4-15-0046-47

296 นำย สมคิด ไชยวงค์ วทิยำลัยเทคโนโลยวีรุิณบริหำรธรุกิจ จังหวดัเชียงรำย เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0225-58

297 นำย รุ่งนิรันดร์ ฝ้ันสืบ ศพจ.เชียงรำย เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0007-56

298 นำย สุทัศน์ ชมพู ศพจ.เชียงรำย (วทิยำกรพิเศษ) เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0224-58

299 นำย บรรณกร ประสมสวย สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน เชียงรำย มฝร-1-4-15-0079-52

300 นำย พงษ์ปณต เดชประยรู สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน เชียงรำย มฝร-1-4-15-0077-52

301 นำย พินิจ ประภำกรวไิล สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน เชียงรำย มฝร-1-4-15-001-0009-54

302 นำย สมชำติ กันทวี สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน เชียงรำย มฝร-1-4-15-0078-52
303 นำย สิทธชัิย กล่ินช้ัน สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน เชียงรำย มฝร-1-4-15-0076-52
304 นำย ศักด์ิศรี กันทักษ์ เทศบำลสันพระเนตร เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0221-52

305 นำย นิติพัฒน์ จอมมงคล
มหำวทิยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่

จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0032-57

306 วำ่ท่ีร้อยตรี บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
มหำวทิยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่

จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0030-57

307 นำย เลอศักด์ิ บุญทัน
มหำวทิยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่

จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0031-57

308 นำย สมพร เลิศค ำฟู
โรงเรียนชุมชนวดัช่อแล

จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0036-57

309 นำย ธรีพงษ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0206-52
310 นำย ศรำวธุ ธรรมตำ โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0244-52
311 นำย สุชำติ ไชยวงค์ โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0245-52
312 นำย ณัฐกร กันทะศรี โรงเรียนโปลิเทคนิคลำนนำเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0241-52
313 นำย ปรเมศร์ ไชยวงค์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลำนนำเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0242-52
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314 นำย ปิยะ บุญมำถำ โรงเรียนโปลิเทคนิคลำนนำเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0240-52
315 นำย มำนพ เต๋จ๊ะ โรงเรียนโปลิเทคนิคลำนนำเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0243-52

316 นำย สถิต โพธิห์ลวง
วทิยำลัยเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลำนนำ

จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0035-57

317 นำย สุรัช ทองแก้ว
วทิยำลัยเทคโนโลยเีมโทร

จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0033-57

318 นำย ไพโรจน์ รัตต๊ะใส วทิยำลัยเทคโนโลยเีอเชีย เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0028-57

319 นำย รณชัย สุนันตำ วทิยำลัยเทคโนโลยเีอเชีย เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0029-57

320 นำย สุเทพ ผูกรักษ์ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0039-57

321 นำย ชวลิต พิจำรณ์ ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน จังหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0228-52

322 นำย ค ำนำ ไพรสิงห์
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยำวชน

เขต 7 จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0027-57

323 นำย อภิชำติ ค ำมูล ศูนยพ์ัฒนำฝีมือแรงงำน จังหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0002-54

324 นำย วชิำญ ชัยชมภู
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยม

ศึกษำเชต ๓๔ จังหวดัเชียงใหม่
เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0034-57

325 นำย สรำยทุธ แสนชัย ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0218-52

326 นำย วษิณุ มณีวรรณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล เชียงดำว เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-0217-52

327 นำย เกษม ม่วงนำค โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ตรัง มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๔-๔๗

328 นำย ภูษิต จูห้อง ศพจ.ตรัง ตรัง มฝร-1-4-15-001-0005-57

329 นำย สืบสำย ตำเดอิน ศพจ.ตรัง ตรัง มฝร-1-4-15-0066-52
330 นำย ธนกร รองสกุล วทิยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ ตรำด มฝร-1-4-15-0322-52
331 นำย พิทักษ์ ถำวรวงษ์ วทิยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ ตรำด มฝร-1-4-15-0320-52
332 นำย อภิภช เจริญกิจ วทิยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ ตรำด มฝร-1-4-15-0321-52
333 นำย ขวญัชัย ไศลบำท ศพจ.ตรำด ตรำด มฝร-1-4-15-0054-52
334 นำย จิรพัฒน์ พูนสวสัด์ิ ศพจ.ตรำด ตรำด มฝร-1-4-15-001-0078-56

335 นำย วฒันะ รัตนโชคชัยสกุล ศพจ.ตรำด ตรำด มฝร-1-4-15-0055-52

336 สิบเอก สมชำติ ค ำอยู่ ศพจ.ตรำด ตรำด มฝร-1-4-15-0318-52

337 นำย สุรศักด์ิ ยะกัน วทิยำลัยเทคนิคตำก จังหวดัตำก ตำก มฝร-1-4-15-001-0233-58
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338 นำย เอกชัย ชูเทีย่ง วทิยำลัยเทคนิคตำก จังหวดัตำก ตำก มฝร-1-4-15-001-0234-58

339 นำย ประทีป ส้มหวำน ศพจ.ตำก ตำก มฝร-1-4-15-0074-51

340 นำย ไพเทิด มหำยศ ศพจ.ตำก ตำก มฝร-1-4-15-0110-51

341 นำย วชัรพงษ์ ติกะโกศล ศพจ.ตำก ตำก มฝร-1-4-15-0109-51

342 นำย สำมำรถ นำคประพันธุ์ ศพจ.ตำก ตำก มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๒๗-๔๗

343 นำย ชัยพิสิษฐ์ ผิวอ่อน วทิยำลัยกำรอำชีพองค์รักษ์ จังหวดันครนำยก นครนำยก มฝร-1-4-15-001-0074-56

344 นำย บุญเพ็ง สุธำธรรม วทิยำลัยกำรอำชีพองครักษ์ จังหวดันครนำยก นครนำยก มฝร-1-4-15-001-0187-58

345 นำย กิริยำ สิทธวิงษ์ ศพจ.นครนำยก นครนำยก มฝร-1-4-15-0076-51

346 นำย เอกชัย พรมจีน ศพจ.นครนำยก (วทิยำกรพิเศษ) นครนำยก มฝร-1-4-15-001-0029-54

347 นำย กฤษณะ แก้วลำเวยีง วทิยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐม จังหวดันครปฐม นครปฐม มฝร-1-4-15-001-0194-58

348 นำย บุญช่วย อึง้ประสูตร วทิยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐม จังหวดันครปฐม นครปฐม มฝร-1-4-15-001-0193-58

349 นำย เสมำ ขันนำก ศพจ.นครปฐม นครปฐม มฝร-1-4-15-001-0175-58

350 นำย กฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยะโชติ ศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยำวชนสิรินธร นครปฐม มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๔๕-๕๓

351 นำย ประภำส สถิต ศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยำวชนสิรินธร นครปฐม มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๔๔-๕๓

352 นำย ถนอม บุญนำค ส ำนักงำนยติุธรรม จังหวดันครปฐม นครปฐม มฝร-1-4-15-001-0067-57

353 นำย เชิดชัย ดุลโคกกรวด โรงเรียนเทคโนโลยศีรีสงครำม นครพนม มฝร-1-4-15-0124-52

354 นำย ณัฐพงษ์ เกตวงษำ โรงเรียนเทคโนโลยศีรีสงครำม นครพนม มฝร-1-4-15-001-0058-57

355 นำย ทัพไทย ตรงธิ โรงเรียนเทคโนโลยศีรีสงครำม นครพนม มฝร-1-4-15-0120-52
356 นำย ธนวฒัน์ แสนเลิง โรงเรียนเทคโนโลยศีรีสงครำม นครพนม มฝร-1-4-15-0087-52
357 นำย ธรีะยทุธ เลิศนำวพีร โรงเรียนเทคโนโลยศีรีสงครำม นครพนม มฝร-1-4-15-0086-52

358 นำย ส ำรำญ เช้ือสำทุม โรงเรียนเทคโนโลยศีรีสงครำม นครพนม มฝร-1-4-15-0122-52

359 นำย ทิพำกร ชินสำร ศพจ.นครพนม นครพนม มฝร-1-4-15-0083-51
360 นำย ธรีวฒิุ รุ่งเรือง ศพจ.นครพนม นครพนม มฝร-1-4-15-0067-52
361 นำย เศกสิทธิ์ ทุมโยมำเจริญ ศพจ.นครพนม นครพนม มฝร-1-4-15-0068-52
362 นำย เสกสรร ไตรยรำข ศพจ.นครพนม นครพนม มฝร-1-4-15-0069-52

363 นำย สมำน กนิษฐ โรงเรียนเทคโนโลยช่ีำงกลพณิชยกำรนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-001-0026-54
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364 นำย เพชร ส ำรำญจิตต์ วทิยำลัยกำรอำชีพปำกช่อง นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0090-48

365 นำย เฟือ้ คิดกิง่ วทิยำลัยกำรอำชีพปำกช่อง นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-001-0022-54

366 นำย โชค ชูชำติเช้ือ วทิยำลัยกำรอำชีพพิมำย นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0088-48

367 นำย นวรัฐ ต่อสกุล วทิยำลัยกำรอำชีพพิมำย นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0089-48
368 นำย สุภำพ เขือ่นแก้ว วทิยำลัยเทคนิคสุรนำรี จังหวดันครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0003-48
369 นำย คณิต พิมพ์ค ำไหล วทิยำลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-001-0023-54

370 นำย ปริม เจียตินะ สพภ. 5 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0044-51

371 นำย พิเชฐ เล้ียงฤทัย สพภ. 5 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0085-48

372 นำย รชต ศรีปัญญำ สพภ. 5 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-001-0173-58

373 นำย สุนทร อินทรำภำ สพภ. 5 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0045-51

374 นำย สุริยำ จันทสุวรรณ สพภ. 5 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0046-51

375 นำย เสริม ชูชำติ สพภ. 5 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-0028-52
376 นำย ธนชัย สุทธชิำติ สพภ. ๕ นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ TSS-1-4-15-0001-47

377 นำย แสงอำทิตย์ มำกพูน สพภ. 5 นครรำชสีมำ (วทิยำกรพิเศษ) นครรำชสีมำ มฝร-1-4-15-001-0033-54

378 นำย เทิดศักด์ิ สินปัญญำสิริ โรงเรียนเทคโนโลยภีำคใต้ (เอสเทค) นครศรีธรรมรำช มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๑-๔๗
379 นำย ศุภชัย เชยบัวแก้ว โรงเรียนเทคโนโลยภีำคใต้ (เอสเทค) นครศรีธรรมรำช มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๒-๔๗

380 นำย กิตติศักด์ิ ชุ่มใจ โรงเรียนนครอำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช มฝร-1-4-15-0057-48

381 นำย วรทัศน์ จันทนะโน โรงเรียนนครอำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช มฝร-1-4-15-0059-48

382 นำย อำหลี ไก่แก้ว โรงเรียนนครอำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช มฝร-1-4-15-0058-48

383 นำย ขจรยศ หนูคง ศพจ.นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช มฝร-1-4-15-001-0038-54

384 นำย ชนะ จันทรสุวรรณ ศพจ.นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช มฝร-1-4-15-001-0037-54

385 วำ่ท่ีร้อยตรี นวพล ศรีรุ่ง ศพจ.นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช มฝร-1-4-15-001-0036-54

386 นำย สำมำรถ แก้วโยน ร้ำน S R AODIO CENTER นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-0114-51
387 นำย ประสพฤกษ์ บุญมี โรงเรียนเทคโนโลยภีำคเหนือ นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-0280-52
388 นำย จักรกฤษณ์ ม่วงสุข วทิยำกรพิเศษ นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-0104-51
389 นำย กรชัย นครำวฒัน์ สพภ. 8 นครสวรรค์ นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-0202-52
390 นำย สุชำติ ปรีชำชำญ สพภ. 8 นครสวรรค์ นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-0038-51
391 นำย อัมภฤณ ฤทธิน์ุม่ สพภ. 8 นครสวรรค์ นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-0039-51
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392 นำย สันติ ธรรมพัฒนจิต กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี มฝร-1-4-15-0091-52

393 นำย กิตติศักด์ิ แพทยสั์นเทียะ บริษัท จี อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดันนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0109-58

394 นำย จิรนันท์ ศรีชู บริษัท จี อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดันนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0112-58

395 นำย ดลฤดี สิงห์สี บริษัท จี อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดันนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0111-58

396 นำย ธชัธรรม เมฆด ำรงศรี บริษัท จี อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดันนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0110-58

397 นำย อติชำติ จักรชุม บริษัท จี อี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดันนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0113-58

398 นำย สุภำพ โพธิร์ำศรี บริษัท ภัทรอุตสำหกรรม จังหวดันนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0114-58

399 นำย กฤษฎำ ชมเพลินใจ วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0014-56

400 นำย เดชคฤทธิ์ สุขวฒันโชติ วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0038-56

401 นำย ภำณุพงศ์ ประจงกำร วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0017-56

402 นำย รวี วอ่งวทิยำ วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0016-56

403 นำย สำยชล ประสพสุข วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0013-56

404 นำย หิรัณย์ ศุภวนนิมิตร วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0039-56

405 นำย อภิสิทธิ์ สุมำลี วทิยำลัยเทคโนโลยปีัญญำภิวฒัน์ นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0015-56

406 นำย ธวชัชัย ศรีสุลัย ศพจ.นนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-0162-52

407 นำย ประกิจ พ่อธำนี ศพจ.นนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0217-58

408 นำย ประดิษฐ์ ปำลกะวงศ์ ศพจ.นนทบุรี นนทบุรี มฝร-1-4-15-001-0012-56

409 นำย ธรีศักด์ิ วริิชัย ศพจ.นรำธวิำส นรำธวิำส มฝร-1-4-15-0038-52

410 นำย ศักกำรียำ บือซำ ศพจ.นรำธวิำส นรำธวิำส มฝร-1-4-15-001-0043-54

411 นำย สกำรำ บูสะมัญ ศพจ.นรำธวิำส นรำธวิำส มฝร-1-4-15-001-0001-57

412 นำย ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำน่ำน น่ำน มฝร-1-4-15-0246-52

413 นำย อำนุภำพ พุฒหมืน่ วทิยำลัยกำรอำชีพปัว น่ำน มฝร-1-4-15-0258-52

414 นำย ภิรมย์ ยะรำช วทิยำลัยเทคนิคน่ำน น่ำน มฝร-1-4-15-001-0037-57

415 นำย ชวลิต ขวญัสง่ำ วทิยำลัยเทคนิคน่ำน จังหวดัน่ำน น่ำน มฝร-1-4-15-001-0243-58
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416 นำย จตุพร พวงไวย์ ศพจ.น่ำน น่ำน มฝร-1-4-15-001-0043-57

417 นำย จิรำยทุธ จันทร์ศรีวงศ์ ศพจ.น่ำน น่ำน มฝร-1-4-15-001-0044-57

418 นำย เพียร ประทุม วทิยำลัยกำรอำชีพเซกำ บึงกำฬ มฝร-1-4-15-0026-50

419 นำย อุดมกำรณ์ เสนำะศัพย์ วทิยำลัยกำรอำชีพเซกำ บึงกำฬ มฝร-1-4-15-0282-52

420 นำย สุนทร ขำมไชย ศพจ.บึงกำฬ บึงกำฬ มฝร-1-4-15-001-0248-58

421 วำ่ท่ีร้อยเอก ไพบูลย์ ศิลป์ประกอบ วทิยำลัยกำรอำชีพนำงรอง จังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-001-0200-58

422 นำย ณรงค์ โป่วณิชชำกร วทิยำลัยเทคนิคบุรีรัมย ์จังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-001-0198-58
423 วำ่ท่ีร้อยเอก พลวรัิฐ รัชอนันท์พงษ์ วทิยำลัยเทคนิคบุรีรัมย ์จังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-001-0197-58
424 นำย อรรถกิจ ปรำงค์นอก วทิยำลัยเทคนิคบุรีรัมย ์จังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-001-0199-58
425 นำย ชัยสิน มุททำรัตน์ ศพจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-0056-52

426 นำย ประเสริฐ ม่วงกำร ศพจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-0156-52

427 นำย รังสรรค์ ทองสุทธิ์ ศพจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-0081-51

428 นำย โสภี แฉล้มชำติ ศพจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มฝร-1-4-15-0057-52

429 นำย ธรีวฒิุ พรหมมำ บริษัท ไพศำสตร์ จ ำกัด จังหวดัปทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0092-58

430 นำย อนุชำ ภูลำยดอก บริษัท ไพศำสตร์ จ ำกัด จังหวดัปทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0093-58

431 นำย ธรีศำสตร์ ธำรำไทย โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0004-52
432 นำย นิรุติ พลสมัคร โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0006-52

433 นำย ปกรณ์ นำคเนำวทิม โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0020-52
434 นำย ประพันธ์ กล่ินหร่ัน โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0002-52
435 นำย ประศำสตร์ วงษ์สนิท โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0003-52
436 นำย พงษ์ศักด์ิ ปิยติำนำนนท์ โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0005-52
437 นำย สถำพร สิงห์โต โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0016-52
438 นำย สุปรีย์ เรืองพิจิตร โรงเรียนเทคโนโลยปีทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0001-52

439 นำย จักรกฤช อุดมเดช
วทิยำลัยเทคโนโลยแีหลมทอง

จังหวดัปทุมธำนี
ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0045-57

440 นำย วนิัย ฤทธิเ์ดช
วทิยำลัยเทคโนโลยแีหลมทอง

จังหวดัปทุมธำนี
ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0048-57

441 นำงสำว อัชรี หมอยำดี
วทิยำลัยเทคโนโลยแีหลมทอง

จังหวดัปทุมธำนี
ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0047-57
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442 นำงสำว อ ำพรรณ ทิมจ ำลอง
วทิยำลัยเทคโนโลยแีหลมทอง

จังหวดัปทุมธำนี
ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0046-57

443 นำย ศักด์ิชัย ลีพันธุ์ ศพจ.ปทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0089-51

444 นำย สันติกรณ์ ดอนพล ศพจ.ปทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0012-52
445 นำย สุพัฒน์ ศิริเรือง ศพจ.ปทุมธำนี ปทุมธำนี TSS-1-4-15-0003-47
446 นำย อรุณ เร่ิมน้อย ศพจ.ปทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0034-51

447 นำย สุชำติ สุดศรี ศพจ.ปทุมธำนี (วทิยำกรพิเศษ) ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-001-0003-55

448 นำย เฉลิมพล รักไทยนิยม ศูนยฟ์ืน้ฟูสมรรถภำพคนงำน ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0033-51

449 นำย ชลิต ชินำสัย ศูนยฟ์ืน้ฟูสมรรถภำพคนงำนปทุมธำนี ปทุมธำนี มฝร-1-4-15-0010-52
450 นำย ศรำนนท์ เสริฐสูงเนิน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอปรำณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-001-0267-58

451 นำย สมรรถชัย สวนกูล กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอปรำณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-001-0242-58

452 นำย วชัิย ล ำดวล วทิยำลัยกำรอำชีพวงัไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๓-๔๗

453 นำย ศิระ ต้อยสุวรรณ์ ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-0041-52

454 นำย อนันต์ จันทร์แก้ว ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-001-0178-58

455 นำย วรัิตน์ เกษสุริยงค์ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๕-๔๗

456 นำย ธวชั แสนบัวโพธิ์ โรงเรียนเทคโนโลยนีครกบินทร์ ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-0151-52

457 นำย เกรียงไกร ศิรินอก โรงเรียนสำยมิตรเทคโนโลยี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-0150-52

458 นำย มำโนช แจ่มศรี วทิยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี จังหวดัปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-001-0191-58

459 นำย วรีะพล ร้องครอง วทิยำลัยเทคนิคบูรพำปรำจีน จังหวดัปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-001-0073-56

460 นำย สมเกียรติ สุขปล่ัง วทิยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี จังหวดัปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-001-0192-58

461 นำย โกศิลป์ ประกอบ ศพจ.ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-0046-52

462 นำย ธเนศพล ไผ่แสวก ศพจ.ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-0149-52

463 นำย วรีะศักด์ิ กำรบุญ ศพจ.ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-001-0176-58



18/37

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สังกัด จังหวดั รหัสผู้ทดสอบ

464 นำย เอกลักษณ์ จ ำปำศรี ศพจ.ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-0148-52

465 นำย แสงโย ทวกีำร ศพจ.ปรำจีนบุรี (วทิยำกรพิเศษ) ปรำจีนบุรี มฝร-1-4-15-001-0177-58

466 นำย สัญชัย เหร่ำหมัด
วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก

ปัตตำนี จังหวดัปัตตำนี
ปัตตำนี มฝร-1-4-15-001-0008-57

467 นำย แวหำมะ หะยสีำเมำะ ศพจ.ปัตตำนี ปัตตำนี มฝร-1-4-15-001-0006-57

468 นำย หมัดอำรี หมุดแหล๊ะ ศพจ.ปัตตำนี ปัตตำนี มฝร-1-4-15-001-0007-57

469 นำย อดิมำน จำรง ศพจ.ปัตตำนี ปัตตำนี มฝร-1-4-15-0059-52

470 นำย อนุสร เพชรรัตน์ ศพจ.ปัตตำนี ปัตตำนี มฝร-1-4-15-0058-52

471 นำย ภิญญำวฒัน์ ยะเรือน โรงเรียนบริหำรธรุกิจพะเยำ พะเยำ TSS-1-4-15-0055-47

472 นำย เอกวฒัน์ หวงัสันติธรรม โรงเรียนบริหำรธรุกิจพะเยำ พะเยำ TSS-1-4-15-0054-47

473 นำย ศรัญญู พรหมปำลิต วทิยำลัยเทคโนโลยแีปซิฟิก จังหวดัพะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-001-0244-58

474 นำย สำมำรถ สุขสถิตย์ วทิยำลัยเทคโนโลยพีะเยำ จังหวดัพะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-001-0228-58

475 นำย กิตติภพ ยะอ้อน ศพจ.พะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-0229-52

476 นำย ชัยชำญ อุน่เมือง ศพจ.พะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-0072-51

477 นำย นฐกร กำตำสำย ศพจ.พะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-0073-51
478 จ่ำสิบเอก เสถียร พีระเช้ือ ศพจ.พะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-0047-52

479 นำย เสน่ห์ นัยเนตร ศพจ.พะเยำ พะเยำ มฝร-1-4-15-0028-50

480 นำย ถนัด จีอ้ำทิตย์ ศพจ.พะเยำ(วทิยำกรพิเศษ) พะเยำ มฝร-1-4-15-0230-52

481 นำย ประพันธ์ ศิริธรรม วทิยำลัยเทคนิคพังงำ พังงำ มฝร-1-4-15-001-0042-54

482 นำย เกรียงศักด์ิ แวดรำแม ศพจ.พังงำ พังงำ มฝร-1-4-15-0037-52
483 นำย จรัญ นนทอง ศพจ.พังงำ พังงำ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๐-๔๗

484 นำย กมลภพ ปำนหวำน ธรุกิจส่วนตัว จังหวดัพัทลุง พัทลุง มฝร-1-4-15-001-0004-57

485 นำย สมชำย เนียมสวสัด์ิ
วทิยำลัยกำรอำชีพควนขนุน

จังหวดัพัทลุง
พัทลุง มฝร-1-4-15-001-0003-57

486 นำย ณรงค์ฤทธิ์ นวลเกล้ียง วทิยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว จังหวดัพัทลุง พัทลุง มฝร-1-4-15-001-0254-58
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487 นำย พิเชษฐ อินทร์แก้ว วทิยำลัยเทคนิคพัทลุง จังหวดัพัทลุง พัทลุง มฝร-1-4-15-001-0256-58

488 นำย สมพร วฒิุโยธนิ วทิยำลัยเทคนิคพัทลุง จังหวดัพัทลุง พัทลุง มฝร-1-4-15-001-0257-58

489
นำย สำยณัห์ เส้งสุ้น

วทิยำลัยเทคนิคพัทลุง จังหวดัพัทลุง พัทลุง มฝร-1-4-15-001-0255-58

490 นำย พงศ์ชัย วรีะสุทร ศพจ.พัทลุง พัทลุง มฝร-1-4-15-0042-52

491 นำย ชำญชัย ครุธทิน วทิยำลัยเทคนิคพิจิตร จังหวดัพิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-001-0259-58

492 นำย บุญธรรม อุดมศิลป์ วทิยำลัยเทคนิคพิจิตร จังหวดัพิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-001-0258-58

493 นำย ขรรณ์ชัย เวชพร ศพจ.พิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-0111-51

494 นำย บุญทวี ขันทะ ศพจ.พิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-001-0003-54

495 นำย เลิศวรรณ์ ชัยรัตน์ ศพจ.พิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-0112-51

496 นำย วเิชียร กำระเวก ศพจ.พิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-0082-51

497 นำย เอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์ ศพจ.พิจิตร พิจิตร มฝร-1-4-15-0224-52

498 นำย เด่นดวง ล ำเพยพล สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-001-0212-58

499 นำย ธนะศักด์ิ เขมะเพชร สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-0203-52

500 นำย บรรจง เจติยำนนท์ สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-0205-52

501 นำย ประโยชน์ ค ำภีระปำวงค์ สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-0053-51

502 นำย ยทุธศ กด์ิ ปรีชำชำญ สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-0204-52

503 นำย ศิวลักษณ์ เนตรสำร สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-001-0214-58
504 วำ่ท่ีร้อยโท สมเกียรต์ิ ป้อมบุญมี สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-001-0213-58
505 นำย สมคิด อุน่ม่อน สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-0051-51
506 นำย อ ำนวย เขียวหำย สพภ. 9 พิษณุโลก พิษณุโลก มฝร-1-4-15-0052-51
507 นำย จักรเพชร จุลพรหม ศพจ.เพชรบุรี เพชรบุรี มฝร-1-4-15-001-0066-57

508 นำย ชัยวชิิต ศงสนันทน์ ศพจ.เพชรบุรี เพชรบุรี มฝร-1-4-15-0085-51
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509 นำย ธรียทุธ ศิริสุรักษ์ โรงเรียนเทคโนโลยสีำรสนเทศและบริหำรธรุกิจ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๔-๕๓

510 นำย ประเสริฐ เมฆพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยสีำรสนเทศและบริหำรธรุกิจ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๒-๕๓

511 นำย สมบัติ สีทำ โรงเรียนเทคโนโลยสีำรสนเทศและบริหำรธรุกิจ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๓-๕๓

512 นำย สมศักด์ิ ศรสุรินทร์ โรงเรียนเทคโนโลยสีำรสนเทศและบริหำรธรุกิจ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0101-51

513 นำย วรีะศักด์ิ สุวรรณขันธ์ วทิยำลัยกำรอำชีพชนแดนจังหวดัเพชรบุรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0059-56

514 นำย ผดุงวทิย์ ดิษฐเจริญ วทิยำลัยกำรอำชีพวเิชียรบุรีจังหวดัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0061-56

515 นำย ณัฐพล พรมรำช วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๒๕-๔๗

516 นำย เทพรักษ์ เพ็งคุ้ม วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0055-56

517 นำย ประทีป รำชบุรี วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0058-56

518 วำ่ท่ีร้อยตรี เผด็จ ปัญญำศุภโชติ วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0057-56

519 นำย พันธศั์กด์ิ ค ำโสม วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๒๒-๔๗
520 นำย มำนพ ศรีนำรำง วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0056-56
521 นำย อนุสนธิ์ พรำหมณี วทิยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๒๔-๔๗

522 นำย สิทธพิันธ์ จันทร์งำม วทิยำลัยเทคโนโลยปี่ำสักธำรำจังหวดัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0062-56

523 นำย สมจิตร นำจรวย วทิยำลัยเทคโนโลยวีเิชียรบุรีจังหวดัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0060-56

524 นำย ณรงค์ชัย นุชค ำ วทิยำลัยเทคโนโลยสีำรสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0063-56

525 นำย ธรีะศักด์ิ ส่ีเหล่ียมงำม วทิยำลัยเทคโนโลยสีำรสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0065-56

526 นำงสำว ผ่องพรรณ เขียวดี วทิยำลัยเทคโนโลยสีำรสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0064-56

527 นำงสำว ศิริพร ค ำมี วทิยำลัยเทคโนโลยสีำรสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0067-56

528 นำงสำว สำวติรี ศิริลำ วทิยำลัยเทคโนโลยสีำรสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-001-0066-56

529 นำย จักรกฤษ ปรำบปรำม วทิยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0107-51
530 นำย ประยรู ข่ำทิพยพ์ำที วทิยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0106-51
531 นำย คณำกรณ์ สู้ศึก ศพจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0115-51
532 นำย มนต์ชัย นำเอก ศพจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0029-50
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533 นำย รัชภูมิ พลแก้ว ศพจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0116-51
534 นำย อัครเดช ทำทอง ศพจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0084-51
535 นำย พงษ์ศักด์ิ ฉัตรถี ศูนยส์ร้ำงทำงหล่มสัก เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๒๖-๔๗
536 นำย สุเมธ สงวนใจ สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๑๕-๔๗
537 นำย สมเพชร แก้วโยน ส ำนักงำนทำงหลวงที ่6 เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-15-0113-51
538 นำย ธเนศ ร่ืนเริง วทิยำลัยกำรอำชีพสอง แพร่ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๑๙-๔๗
539 นำย ถนอม แสงสวำ่ง วทิยำลัยเทคนิคแพร่ แพร่ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๑๗-๔๗
540 นำย สุทิน ถำวรมงคล วทิยำลัยเทคนิคแพร่ แพร่ มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๑๘-๔๗
541 นำย กฤษณะ อุน่ทองมำ ศพจ.แพร่ แพร่ มฝร-1-4-15-0099-51
542 วำ่ท่ีร้อยตรี พูนศักด์ิ ศิริรัตน์ ศพจ.แพร่ แพร่ มฝร-1-4-15-0100-51
543 นำย ภีรภัทร เอีย่มส ำอำงค์ ศพจ.แพร่ แพร่ มฝร-1-4-15-0098-51
544 นำย สุรพัศณฐ์ สนธสุิทธิ์ ศพจ.แพร่ แพร่ มฝร-1-4-15-0097-51

545 นำย เกียรติ ขวญันิติวงศ์ ศพจ.ภูเก็ต ภูเก็ต มฝร-1-4-15-0059-51

546 นำย ไพรัตน์ ตกวุน่ ศพจ.ภูเก็ต ภูเก็ต มฝร-1-4-15-0058-51

547 นำย กัญจนะ ปัจจัย วทิยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-001-0253-58

548 นำย เกรียงศักด์ิ แฝงศรีค ำ วทิยำลัยสำรพัดช่ำงมหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-001-0252-58

549 นำย ด ำรงค์ชัย ชูทองเจริญกิจ ศพจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-0153-52
550 นำย ประยงค์ สอนเสนำ ศพจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-0154-52
551 นำย สัมฤทธิ์ เกำะลุม ศพจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-0065-51

552 นำย ส ำรอง เพ็งธรรม ศพจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-0064-51

553 นำย โสพิศ ศรีสำรคำม ศพจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม มฝร-1-4-15-0155-52

554 นำย ธรรมนอง บุญสงค์ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0052-56

555 นำย อักษร อินปำว วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0051-56

556 นำย ธรำเทพ วงัวงค์ วทิยำลัยกำรอำชีพนิคมค ำสร้อย จังหวดัมุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0044-56

557 นำงสำว โญศิสุภร ศรีปำก วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทย จังหวดัมุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0050-56

558 นำย สมัย อยูน่ำคง ศพจ.มุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0046-56

559 นำย สุขสันต์ิ สุกใส ศพจ.มุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0047-56
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560 นำย อนุศร โสภำบุตร ศพจ.มุกดำหำร มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0045-56

561 นำย สุวฒัน์ เจริญพิบูลย์ ศพจ.มุกดำหำร (วทิยำกรพิเศษ) มุกดำหำร มฝร-1-4-15-001-0054-56

562 นำย กษิด์ิเดช คุณยศยิง่ แขวงกำรทำงแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0092-52

563 นำย เกรียงศักด์ิ เพชรสรรพสุข แขวงกำรทำงแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0091-52

564 นำย จักรพงษ์ ศรีสุข เรือนจ ำแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน TSS-1-4-15-0013-47

565 นำย ชยำนนท์ มงคลเทพ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0100-52
566 นำย ชัชวำลย์ แสงแก้ว วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0098-52
567 นำย วทิยำ ภิญโญฤทธิ์ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0099-52
568 นำย สมปอง พรมตรุษ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0101-52

569 นำย จิรวฒิุ กิจวรรณ ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-001-0040-57

570 นำย ณรงค์ศักด์ิ เมธสัีนติกุล ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน TSS-1-4-15-0012-47

571 นำย สถำพร สุริยน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0096-52

572 นำย สุวตั สุวรรณโณ ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0080-51
573 นำย อ ำนวย เอกทววีฒัน์ ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มฝร-1-4-15-0097-52

574 นำย สุนทร ดอนชัย วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร ยโสธร มฝร-1-4-15-0172-52

575 นำย ชัยยทุธ สมเดช ศพจ.ยโสธร ยโสธร มฝร-1-4-15-0062-52

576 นำย ทิวำ ทรงเดชกล้ำ ศพจ.ยโสธร ยโสธร มฝร-1-4-15-0063-52

577 นำย บุญส่ง ศักด์ิศรี ศพจ.ยโสธร ยโสธร มฝร-1-4-15-001-0048-56

578 นำย สวสัดิทิวำ ทรงเดชกล้ำ ศพจ.ยโสธร ยโสธร มฝร-1-4-15-001-0049-56

579 นำย สุรศักด์ิ ศรีทอง ศพจ.ยโสธร ยโสธร มฝร-1-4-15-0068-51

580 นำย อับดุลกอเดร์ สูหลง ศพจ.ยะลำ ยะลำ มฝร-1-4-15-001-0002-57

581 นำย ประทีป จันทรลำภ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวดัยะลำ ยะลำ มฝร-1-4-15-0035-52

582 นำย สมพล โชติพันธุ์ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวดัยะลำ ยะลำ มฝร-1-4-15-0036-52

583 นำย ประสำร ยอดค ำมี ธรุกิจส่วนตัว จังหวดัร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-001-0271-58

584 นำย ประภำส สำรรัตน์ โรงเรียนธรีภำดำเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-001-0024-54

585 นำย ปัฐวี ปฐมบิตรงค์กุล โรงเรียนธรีภำดำเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0010-49
586 นำย วชิรำ วรรธนะศักด์ิ โรงเรียนธรีภำดำเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0083-50
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587 นำย ปรำย ไชยภูมิ วทิยำลัยกำรอำชีพเกษตรวสัิย จังหวดัร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0002-48
588 นำย อดิศักด์ิ วศิำล วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอ็ด ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0086-50
589 นำย เฉลิม พิเมย วทิยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0004-48
590 นำย ธนบัติ แก้วหำนำม ศพจ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0061-51
591 นำย ธ ำรงค์ วงษ์ชำดี ศพจ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0060-51
592 นำย ประเสริฐ สุโพธิ์ ศพจ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด TSS-1-4-15-0002-47
593 นำย ลอง จิตรมำนะ ศพจ.ร้อยเอ็ด (วทิยำกรภำยนอก) ร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-0085-50
594 นำย เชษฐำ ทองพรหม วทิยำลัยกำรอำชีพกระบุรี ระนอง มฝร-1-4-15-001-0041-54
595 นำย ฉกำจ สียงค์ ศพจ.ระนอง ระนอง มฝร-1-4-15-001-0180-58
596 นำย วชัรินทร์ สุขสำย ศพจ.ระนอง ระนอง มฝร-1-4-15-001-0179-58
597 นำย อำคม สำระพงษ์ ศพจ.ระนอง ระนอง มฝร-1-4-15-0239-52
598 นำย วฑูิรย์ ง่วนสน โรงเรียนเทคโนโลย ีที พี ไอ จังหวดัระยอง ระยอง มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๕-๔๗

599 นำย สุปัญญำ เกิน้โนกอก โรงเรียนเทคโนโลย ีที พี ไอ จังหวดัระยอง ระยอง มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๗-๔๗

600 นำย สุรินทร์ นวลฉำย โรงเรียนเทคโนโลย ีที พี ไอ จังหวดัระยอง ระยอง มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๙๖-๔๗

601 นำย วฒันำ วณิชประกำรกิจ วทิยำลัยเทคนิคระยอง ระยอง มฝร-1-4-15-001-0001-55

602 นำย จักรพันธ์ ปำระโมงค์ วทิยำลัยเทคโนโลยไีออำร์พีซี ระยอง มฝร-1-4-15-001-0004-55

603 นำย ทะนง ทองมำก วทิยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง ระยอง มฝร-1-4-15-001-0002-55

604 นำย ธนัว์ หันประดิษฐ์ ศพจ.ระยอง ระยอง มฝร-1-4-15-001-0016-55

605 นำย สุรเชษฐ์ ศรีโยวงศ์ ศูนยฟ์ืน้ฟูสมรรถภำพคนงำนประจ ำภำคตะวนัออก จ.ระยอง ระยอง มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๐๐-๔๗
606 นำย กูเ้กียรติ พิทักษ์เฉลิมวงศ์ ธรุกิจส่วนตัว รำชบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๒๒-๔๗

607 นำย สันติภำพ กัว้พรหม
มหำวทิยำลัยรำชภัฏหมูบ่้ำนจอมบึง

จังหวดัรำชบุรี
รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0068-57

608 นำย พิบูล แม้ประสำท โรงเรียนดรุณรำชบุรีโปลีเทคนิค รำชบุรี มฝร-1-4-15-0110-47
609 นำย อนุรักษ์ วงศ์ศิลป์ โรงเรียนดรุณำรำชบุรีโปลีเทคนิค รำชบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๙-๔๗
610 นำย สมเกียรติ จตุวรพัฒน์ โรงเรียนบ้ำนโป่งบริหำรธรุกิจเทคโนโลยี รำชบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๘-๔๗
611 นำย สมเกียรติ ชำลี โรงเรียนบ้ำนโป่งบริหำรธรุกิจเทคโนโลยี รำชบุรี มฝร-1-4-15-0089-52

612 นำย สมชำย มณีงำม โรงเรียนบ้ำนโป่งบริหำรธรุกิจเทคโนโลยี รำชบุรี มฝร-1-4-15-0090-52

613 นำย วรีพงษ์ จันทร์ธมิำ โรงเรียนอำชีวะดอนบอสโก รำชบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๑๒-๔๗

614 นำย ขุนทอง จริตพันธ์ วทิยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโป่ง รำชบุรี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๑๒๑-๔๗
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615 นำงสำว อำจรีย์ หงษ์น้อย วทิยำลัยเทคโนโลยดีรุณำโปลีเทคนิค รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0071-57

616 นำย ดิลก บูชำรัตนกุล
วทิยำลัยเทคโนโลยดีรุณำโปลีเทคนิค

จังหวดัรำชบุรี
รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0072-57

617 นำย ทวศัีกด์ิ เพชรตรง
วทิยำลัยเทคโนโลยดีรุณำโปลีเทคนิค

จังหวดัรำชบุรี
รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0073-57

618 นำย อนุสรณ์ อินทร์ภิรมย์
วทิยำลัยเทคโนโลยดีรุณำโปลีเทคนิค

จังหวดัรำชบุรี
รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0074-57

619 นำย เกษม ชะนะ สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-0027-52

620 นำย ชุมพล มำลัยนวล สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-0025-52

621 นำย ธวชั สถิรภัทรชัย สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0172-58

622 นำย นเรศร์ ดีสพงส์ สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0170-58

623 นำย บัญชำ ทะสังขำร์ สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-0024-52

624 นำย ปฐม ภูเ่ด่นดวง สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-0026-52

625 นำย เมธี ฉัตรทอง สพภ. 4 รำชบุรี รำชบุรี มฝร-1-4-15-001-0171-58

626 นำย จักรกริช จุมพลพงษ์ โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว้ ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๔๙-๕๓
627 นำย จีรวฒัน์ โพธิดี์ โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว้ ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๑-๕๓

628 นำย สมปอง พึง่จำบ โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว้ ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๔๘-๕๓

629 นำย สุวจัชัย ข ำอ่อน โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว้ ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๐-๕๓

630 นำย สุธน ธญัญะเจริญ วทิยำลัยเทคโนโลยอีำชีวหนองม่วง จังหวดัลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-001-0008-58

631 นำย โอภำส เฉลยพงษ์ วทิยำลัยเทคโนโลยอีำชีวหนองม่วง จังหวดัลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-001-0007-58

632 นำย วชิระ วงิวอน วทิยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๗-๕๓

633 จ่ำสิบเอก จรัล เอีย่มชนะ ศพจ.ลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-0026-51

634 วำ่ท่ีร้อยตรี บัญชำ อินทผลัญ ศพจ.ลพบุรี ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๔๗-๕๓

635 นำย พิเชษฐ์ จันทร์นุหงษ์ ศพจ.ลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-001-0186-58

636 นำย วศิำล ภุชณงค์ ศพจ.ลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-001-0008-56
637 นำย สมศักด์ิ กำงกรณ์ ศพจ.ลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-0027-51

638 จ่ำสิบเอก สุรศักด์ิ หงษ์ทอง ศพจ.ลพบุรี ลพบุรี มฝร-1-4-15-001-0218-58
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639 นำย สรุยนั นิลดี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อี แอนด์ อี อินเตอร์เซอร์วสิ ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๖-๕๓
640 นำย อำนุภำพ เข็มทิศ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อี แอนด์ อี อินเตอร์เซอร์วสิ ลพบุรี มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๕๕-๕๓
641 นำย สงกรำนต์ ยำใจดี โรงเรียนเถินเทคโนโลยพีณิชยกำร ล ำปำง มฝร-1-4-15-0248-52
642 นำย กมล เหมือนสีชัย โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0253-52
643 นำย ชัชวำลย์ แซ่โต๋ว โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0254-52
644 นำย ประจวบ เทพปินตำ โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0251-52
645 นำย ประสิทธิ์ สุวรรณภพ โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0250-52
646 นำย ประเสริฐ ศิริธรรม โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0227-52
647 นำย ปรีชำ เอนเอียง โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0252-52
648 นำย วจิิตร หน่อแก้ว โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0249-52

649 นำย สุริยนั ปัญญำพี่ โรงเรียนล ำปำงเทคโนโลย ี(แลมป-์เทค) ล ำปำง มฝร-1-4-15-0226-52

650 นำย จิรพนธ์ ทำแกง โรงเรียนล ำปำงพณิชยกำรและเทคโนโลยี ล ำปำง มฝร-1-4-15-0213-52

651 นำย เดชพงษ์ เลำงำม โรงเรียนล ำปำงพำณิชยกำรและเทคโนโลยี ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0014-54

652 นำย ประภัสพงศ์ พึง่ธรรม โรงเรียนล ำปำงพำณิชยกำรและเทคโนโลยี ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0236-58

653 นำย วฒิุชัย ชัยวงั โรงเรียนล ำปำงพำณิชยกำรและเทคโนโลยี ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0013-54

654 นำย อนุชำ สุนันต๊ะ โรงเรียนล ำปำงพำณิชยกำรและเทคโนโลยี ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0235-58

655 นำย สุทธพิงศ์ ป่งแก้ว วทิยำลัยกำรอำชีพเกำะ จังหวดัล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0211-52
656 นำย โสภณ กิมจันทร์ วทิยำลัยกำรอำชีพเกำะ จังหวดัล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0210-52
657 นำย เฉลิม ข่ำยสุวรรณ วทิยำลัยกำรอำชีพเกำะคำ ล ำปำง มฝร-1-4-15-0256-52
658 นำย ธนวฒัน์ ประเสริฐสำย วทิยำลัยกำรอำชีพเกำะคำ ล ำปำง มฝร-1-4-15-0257-52
659 นำย พศิน ผ่องศรี วทิยำลัยกำรอำชีพเกำะคำ ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0011-54

660 นำย ขจรศักด์ิ เสนำสังข์ วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0234-52

661 นำย ชวลิต แก้วบุญเรือง วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0235-52

662 นำง ฐิฑำรีย์ ถมยำ วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง ล ำปำง TSS-1-4-15-0014-47

663 นำย ทรงวฒิุ หน่อแก้วมูล วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0236-52
664 นำย สิทธรัิตน์ นิตยสุ์ข วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0238-52
665 นำย สิริพงษ์ มำทิพย์ วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0237-52
666 นำย ชัย กิจไชยำ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยำวชนฯ ล ำปำง มฝร-1-4-15-0216-52

667 นำย พรไพร จินดำ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยำวชนฯ ล ำปำง มฝร-1-4-15-0215-52
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668 นำย จอนห์นสัน อินยำศรี สพภ. 10 ล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0209-52

669 นำย ประเสริฐ อสงไชยวฒันกุล สพภ. 10 ล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0005-56

670 นำย รัชวรรณ ทองน่วม สพภ. 10 ล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0215-58

671 นำย เศกสันต์ิ ทำตำยุ สพภ. 10 ล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0019-54

672 นำย เสกสรรค์ แม่นย ำ สพภ. 10 ล ำปำง ล ำปำง มฝร-1-4-15-0208-52

673 นำย ครรชิต ปิยะลังกำ สพภ. 10 ล ำปำง (วทิยำกรพิเศษ) ล ำปำง มฝร-1-4-15-001-0001-54

674 นำย ไชยวฒัน์ มณีรัตน์ โรงเรียนเทคโนโลยหีมูบ่้ำนครูภำคเหนือ ล ำพูน มฝร-1-4-15-0232-52
675 นำย สุรพล แช่มสิริสวสัด์ิ โรงเรียนเทคโนโลยหีมูบ่้ำนครูภำคเหนือ ล ำพูน มฝร-1-4-15-0223-52
676 นำย พงษ์ประพันธ์ ต้นพงษ์ วทิยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโฮ่ง จังหวดัล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-0225-52
677 นำย คมกฤษ แพทยรั์ตน์ วทิยำลัยเทคนิคล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-0219-52
678 นำย สมพร อ่อนเกตุพล วทิยำลัยเทคนิคล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-0220-52

679 นำย ชัยกฤต เรือนวงค์ ศพจ.ล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-0063-51

680 นำย บุญสนอง ตำเมืองมูล ศพจ.ล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-0093-52

681 นำย มงคล ยำวลิะ ศพจ.ล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-001-0041-57

682 นำย มีชัย อำยรัุกษ์ ศพจ.ล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-001-0042-57

683 นำย วรนำถ บรรจง ศพจ.ล ำพูน ล ำพูน มฝร-1-4-15-001-0004-54

684 นำย ต่อศักด์ิ จักรไชย ศพจ.เลย เลย มฝร-1-4-15-0004-49
685 นำย เพชรเหล็ก ทองภูธร ศพจ.เลย เลย มฝร-1-4-15-0171-52
686 นำย วริะศักด์ิ แก้วบุดดำ ศพจ.เลย เลย มฝร-1-4-15-0002-49
687 วำ่ท่ีร้อยตรี สุรศักด์ิ แก้วอินทร์ ศพจ.เลย เลย มฝร-1-4-15-0003-49

688 นำย เอกกมล อำจแก้ว ศพจ.เลย เลย มฝร-1-4-15-001-0181-58

689 นำง ณุกำนดำ ปลัดศรีช่วย ศพจ.เลย (วทิยำกรภำยนอก) เลย มฝร-1-4-15-0082-50

690 นำง ณุกำนดำ ปลัดศรีช่วย ศพจ.เลย(วทิยำกรพิเศษ) เลย มฝร-1-4-15-0291-52

691 นำย ธนวฒัน์ บัวแยม้ โรงเรียนค ำแพง จังหวดัศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0031-54

692 นำย ผไทรัฐ พันธมุำศ วทิยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0165-52
693 นำย ยทุธสำร สำรกำร วทิยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0164-52
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694 นำย อดิศักด์ิ นพแสง วทิยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0166-52

695 นำย วฑูิรย์ ด่ำนไธสง วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทย จังหวดัศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0245-58

696 นำงสำว กุสุมำ ไชยกิติ
วทิยำลัยอำชีวศึกษำสัมมำสิกขำศรีษะ

อโศก จังหวดัศรีษะเกษ
ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0061-57

697 นำย วรัิตน์ อำณำอนันต์กิจ
วทิยำลัยอำชีวศึกษำสัมมำสิกขำศรีษะ

อโศก จังหวดัศรีษะเกษ
ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0060-57

698 นำย อัมพร หิรัญเขวำ้ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสัมมำสิกขำศรีษะอโศก จังหวดัศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0062-57
699 นำย ช ำนำญ บุตรกูล ศพจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0163-52
700 นำย นิวติั ไชยสัตย์ ศพจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0086-48

701 นำย พมหมพักตร์ ปำนพวงแก้ว ศพจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0159-52

702 นำย สมชำย ค ำแพง ศพจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-0161-52

703 นำย สมำน แหวนวงษ์ ศพจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0223-58

704 นำย เดชกุญชร บุตรพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยบี้ำนม่วง สกลนคร มฝร-1-4-15-0117-52
705 นำย สถำพร วลัิยสูงเนิน โรงเรียนเทคโนโลยบี้ำนม่วง สกลนคร มฝร-1-4-15-0116-52
706 นำย ขวญัประชำ เกษแก้ว โรงเรียนเทคโนโลยพีณิชยกำรสกลนคร สกลนคร มฝร-1-4-15-0110-52
707 นำย สิริวฒัน์ นิลวฒัน์ โรงเรียนเทคโนโลยพีณิชยกำรสกลนคร สกลนคร มฝร-1-4-15-0109-52
708 นำย เอกชัย วฒันำวำรีกุล โรงเรียนเทคโนโลยสีกลนคร สกลนคร มฝร-1-4-15-0121-52

709 นำย ธนกฤต วทิยำภูมิ โรงเรียนโปลีเทคนิคพุทธรักษำ สกลนคร มฝร-1-4-15-0106-52

710 นำย พงษ์พิทักษ์ พรหมภำพ โรงเรียนโปลีเทคนิคพุทธรักษำ สกลนคร มฝร-1-4-15-0107-52

711 นำย ศรำยทุธ วงศ์เครือศร โรงเรียนโปลีเทคนิคพุทธรักษำ สกลนคร มฝร-1-4-15-0108-52
712 นำย เมธำ หลักทอง โรงเรียนพังโคนพณิชยกำรเทคโนโลยี สกลนคร มฝร-1-4-15-0118-52
713 นำย สิทธพิงษ์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร โรงเรียนพังโคนพณิชยกำรเทคโนโลยี สกลนคร มฝร-1-4-15-0125-52
714 นำย เอกอัมรินทร์ กำรุญ โรงเรียนพังโคนพณิชยกำรเทคโนโลยี สกลนคร มฝร-1-4-15-0119-52
715 นำย วริชัย วรรณะ วทิยำลัยกำรอำชีพสวำ่งแดนดิน สกลนคร TSS-1-4-15-0007-47
716 นำย วนิัย นักผูก ศพจ.สกลนคร สกลนคร มฝร-1-4-15-0112-52
717 นำย สัญญำ ซ้ำยขวำ ศพจ.สกลนคร สกลนคร มฝร-1-4-15-0111-52
718 นำย อรัญชำ รัตนบุตร ศพจ.สกลนคร สกลนคร มฝร-1-4-15-0113-52

719 นำย เนติพัฒน์ ทิพยม์ณี ศพจ.สกลนคร (วทิยำกรพิเศษ) สกลนคร มฝร-1-4-15-0115-52

720 นำย สุริยำ ศึกษำนอก ศพจ.สกลนคร (วทิยำกรพิเศษ) สกลนคร มฝร-1-4-15-0114-52
721 นำย อภิวฒัน์ ผลำจันทร์ ศพจ.สกลนคร (วทิยำกรพิเศษ) สกลนคร มฝร-1-4-15-001-0053-56
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722 นำย ธวชั แก้วลอย
วทิยำลัยกำรอำชีพนำทวี

จังหวดัสงขลำ
สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0023-57

723 นำย วรวทิย์ เส้งคุ้ย
วทิยำลัยเทคโนโลยสีงขลำ

จังหวดัสงขลำ
สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0026-57

724 นำย วรัิตน์ เทพรักษ์
วทิยำลัยเทคโนโลยสีงขลำ

จังหวดัสงขลำ
สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0024-57

725 นำย โกเมศ ปิยะพันธุ์ สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0019-57

726 นำย เจริญสินธ์ แสนสุข สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0022-57

727 นำย เฉลิมศักด์ิ สิทธชัิย สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0013-57

728 นำย ธปิก แก้วพิบูลย์ สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0014-57

729 นำย บัญชำ หำญณรงค์ สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0016-57

730 นำย พงศกร หะรัตพันธ์ สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0015-57

731 นำย ภิรมย์ ศรีงำม สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0017-57

732 นำย มำนิตย์ เทพษร สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0020-57

733 นำย สวำท ค ำทอง สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0021-57

734 นำย สุชำติ สำเจริญ สพภ. 12 สงขลำ สงขลำ มฝร-1-4-15-001-0018-57

735 นำย ศุภรัตน์ สองเมือง วทิยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวดัสตูล สตูล มฝร-1-4-15-001-0227-58

736 นำย ธวชัชัย คงเควจ็ วทิยำลัยเทคนิคสตูล สตูล มฝร-1-4-15-001-0012-57

737 นำย สุวรรณ์ ถิน่แก้ว วทิยำลัยเทคนิคสตูล สตูล มฝร-1-4-15-001-0226-58

738 นำย อะหมำด บินอีต ำ วทิยำลัยเทคนิคสตูล สตูล มฝร-1-4-15-001-0011-57

739 นำย เกียรติศักด์ิ กิจเวช ศพจ.สตูล สตูล มฝร-1-4-15-001-0010-57

740 นำย จ ำนง อรัญดร ศพจ.สตูล สตูล มฝร-1-4-15-001-0009-57

741 นำย มะแอน โต๊ะด ำ ศพจ.สตูล สตูล มฝร-1-4-15-0231-52

742 นำย ฆอเหลด รอเกตุ ศพจ.สตูล (วทิยำกรพิเศษ) สตูล มฝร-1-4-15-001-0025-57

743 นำย สันติ น ำสินวเชญฐชัย กำรไฟฟ้ำนครหลวง สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-0093-52

744 นำย สุวนิ เลำหประสิทธิ์ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-0092-52



29/37

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สังกัด จังหวดั รหัสผู้ทดสอบ

745 นำย กิตตินันท์ ภิรมยม์่วง บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0066-58

746 นำย พิชิต ชินจักร์ บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0037-58

747 นำย รชำนนท์ แสงตันชัย บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0063-58

748 นำย วระวฒัน์ เลิศข ำรูป บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0036-58

749 นำย ศิลป์ชัย ชัยวทิูอนุกูล บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0067-58

750 นำย ศุภวฒัน์ ภูชะอุม่ บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0065-58

751 นำย สมหมำย เชตะมี บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0064-58

752 นำย สมัย สำยรัตน์ บ.เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0038-58

753 นำย สังเวยีน เกษประทุม บ.เอ็น-เทคเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0131-58

754 นำย จุฑำธร สุดคนึงหำ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0126-58

755 นำงสำว จุรัญญำ ห่มโมฬี บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0127-58

756 นำย ชลที เสริมนอก บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0123-58

757 นำย ถิรนันท์ เมืองประเทศ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0124-58

758 นำย ธนกฤต สำยแก้ว บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0122-58

759 นำย ธวชัชัย ศิลำ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0069-58

760 นำย นพดล. สิงห์ทอง บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0116-58

761 นำย นพรัตน์ ม่วงคุ้ม บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0119-58

762 นำย ปรัชญำ ช่ำทิพยพ์ำที บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0117-58

763 นำย ปรีชำ คุ้มปอง บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0068-58

764 นำย ผดุง เฉลิมศิลป์ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0070-58

765 นำย พิพรพงษ์ ขะระเขือ่น บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0125-58

766 นำย พิสิฐชัย พนำวฒิุคุณ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0128-58

767 นำย ภำสกร เหลำเกตุ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0130-58
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768 นำย ภูวนำรถ วงษ์วรกุล บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0071-58

769 นำย มงคลเดช ชูขวญั บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0118-58

770 นำย วโิรจน์ กำรนิธิ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0120-58

771 นำย ศักด์ิชัย ศรีหนำ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0115-58

772 นำย ศุภมิตร ปิดทองค ำ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0129-58

773 นำย สมชำย กำรนิธิ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0121-58

774 นำย อณุวฒัน์ สินธพุันธุ์ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0072-58

775 นำงสำว อุไรพร ศิลปวสุิทธิ์ บริษัท บิวคอน จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0073-58

776 นำย วชัรพงษ์ สำแก้ว บริษัท อัลฟ่ำ อิเล็คทริค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0135-58

777 นำย สุรภูมิ ลำล ำ บริษัท อัลฟ่ำ อิเล็คทริค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จังหวดัสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0134-58

778 นำย ณกรณ์ สิงขรเขตร์ โรงเรียน ไฮเทค-เทคโนโลยี สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-0008-52

779 นำย อภิวฒัน์ คันธี โรงเรียน ไฮเทค-เทคโนโลยี สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-0007-52

780 นำย เกรียงศักด์ิ ธรรมวตัร สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0168-58

781 นำย คงฤทธิ์ พำลีวนั สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0137-58

782 นำย ชัยสมร ยองใย สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0138-58

783 นำย เชษฐพงศ์ ปำณวร สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0167-58

784 นำย มนตรี ธรรมเกษร สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0139-58

785 นำย รุ่ง จงรักษำศักด์ิ สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-0043-51

786 นำย วรีะพงษ์ วงษ์ชำดี สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0136-58

787 นำย โสพล ชนะแสวง สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-0011-52

788 นำย อุทัย สุมำ สพภ. 1 สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร มฝร-1-4-15-001-0001-56

789 นำย ปฎิภำณ สวนสวสัด์ิ ศพจ.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม มฝร-1-4-15-001-0182-58

790 นำย วรพจน์ ญำติบรรทุง ศพจ.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม มฝร-1-4-15-001-0011-56



31/37

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สังกัด จังหวดั รหัสผู้ทดสอบ

791 นำย วนัชัย ติขิณำนนท์ ศพจ.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม มฝร-1-4-15-001-0010-56

792 นำย วเิชียร ลัดดำวลัย์ ศพจ.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม มฝร-1-4-15-001-0009-56

793 นำย สมศักด์ิ ศรีนิม่ ศพจ.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม มฝร-1-4-15-001-0065-57

794 นำย ชรินทร์ เถรวอ่ง บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0058-58

795 วำ่ท่ีร้อยตรี ชัยพล บุญส่ง บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0059-58

796 วำ่ท่ีร้อยตรี ชัยวฒัน์ สมศรี บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0091-58

797 นำย เตชทัต บูรณะอัศวกุล บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0018-58

798 นำย ประเสริฐ ส่งยนิดี บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0088-58

799 นำย พิเชษฐ โกพำ บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0090-58

800 นำย รัตนะ กล่ินบำนช่ืน บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0061-58

801 จ่ำสิบเอก สพสวสัด์ิ คิดเห็น บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0019-58

802 นำย สำมำรถ ทองอยู่ บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0060-58

803 นำงสำว สุนิศำ ลำค ำ บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0089-58

804 นำย สุรชัย ค ำโท บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) จังหวดัสมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-001-0087-58

805 นำย กรกมล ลอสี โรงเรียนฐำนเทคโนโลยี สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-0019-48

806 นำย เกรียงศักด์ิ เลิศฤทธยิำมำศ ศพจ.สมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๔๑-๕๓

807 นำย ปัญญำ เขียวถิน ศพจ.สมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๔๐-๕๓

808 นำย หฤษฎณรงค์ รุ่งเรือง ศพจ.สมุทรสำคร สมุทรสำคร มฝร-1-4-15-0088-52

809 นำย วชัระ โต้โล้ง โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลย ีจังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0077-56

810 นำย ไพโรจน์ ขุนทอง วทิยำลัยกำรอำชีพวงัน้ ำเยน็ จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0075-56

811 นำย จรัญ อินเกิด วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0070-56

812 นำย ธรีะยทุธ มอญขำม วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0069-56
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813 นำย เพ็ญ โสภำ วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-0075-52

814 นำย ยตุจพงศ์ โกศลจิตร วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0072-56

815 นำย วชัิย แยม้ชม วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0071-56

816 นำย สรพงษ์ พำภักดี วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0068-56
817 นำย สันติ นกเขำเทศ วทิยำลัยเทคโนโลยอีรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-001-0081-56
818 นำย ยตุติศักด์ิ รอดไธสง ศพจ.สระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-0073-52

819 นำย สุระพงษ์ ฉัตรอินทร์ ศพจ.สระแก้ว สระแก้ว มฝร-1-4-15-0074-52

820 นำย ประเดิม โชติชัชวำล โรงเทคโนโลยช่ืีนชมไทย-เยอรมัน สระบุรี มฝร-1-4-15-0032-51

821 นำย ไชยำ สุริโย ศพจ.สระบุรี สระบุรี มฝร-1-4-15-001-0221-58

822 นำย นพรัตน์ ตินำนพ ศพจ.สระบุรี สระบุรี มฝร-1-4-15-001-0220-58

823 นำย โอภำส ทองใบ วทิยำกรพิเศษ สิงห์บุรี มฝร-1-4-15-0036-51
824 นำย ทศพร กัณสิทธิ์ ศพจ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี มฝร-1-4-15-001-0005-58
825 นำย พิสนธิ์ ข ำขุด ศพจ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี มฝร-1-4-15-0040-51
826 นำย ยงยศ น้อยเจริญ ศพจ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี มฝร-1-4-15-0034-52
827 นำย พิทักษ์ โพธิธ์รรม โรงเรียนวงัทองวทิยำ สุโขทัย มฝร-1-4-15-0233-52
828 นำย จรัญ อิม่พรหม ศพจ.สุโขทัย สุโขทัย มฝร-1-4-15-0102-51

829 นำย ณัฐวฒิุ ณ ล ำพูน ศพจ.สุโขทัย สุโขทัย มฝร-1-4-15-001-0222-58

830 นำย ปรีชำ ล้ิมพูล ศพจ.สุโขทัย สุโขทัย มฝร-1-4-15-0078-51

831 นำย กิตติพงศ์ คล้ำยดี มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวดัสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0204-58

832 นำย ปฏิวติั บุญมำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวดัสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0203-58

833 นำย สยำมรัฐ เพิกอำภรณ์ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวดัสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0202-58

834 นำย คมสันต์ แก้วสุวรรณ สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0003-56

835 นำย จรัญ ชูพรหม สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0208-58

836 นำย เฉลิมพล เนียมสกุล สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-0013-52

837 นำย ชนินทร์ เฉลิมญำติ สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0003-58
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838 นำย ธนิต คล้ำยมำลี สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0209-58

839 นำย ประมำณ จันโท สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0004-58

840 นำย พรชัย อ้อยพันธุดี์ สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0004-56

841 นำย ระชำ ศิลปชัย สพภ. 2 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี มฝร-1-4-15-001-0002-56

842 นำย สมเกียรติ แก้วรักษำ โรงเรียนเทคโนโลยศีรีวชัิยสุวรรณภูมิ สุรำษฎร์ธำนี มฝร-1-4-15-0056-48
843 วำ่ท่ีร้อยตรี สุริยำ สินกัน โรงเรียนสุรำษฎร์เทคโนโลยช่ีำงอุตสำหกรรม สุรำษฎร์ธำนี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๖-๔๗
844 นำย ชนะ กฤตำนุพงศ์ โรงเรียนอำชีวะดอนบอสโกสุรำษฎร์ สุรำษฎร์ธำนี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๔-๔๗
845 นำย รำวนิทร์ สำมิภักด์ิ โรงเรียนอำชีวะดอนบอสโกสุรำษฎร์ สุรำษฎร์ธำนี มฝร-๑-๔-๑๕-๐๐๘๕-๔๗

846 นำย นพดล บุญสุข วทิยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลเมืองนำสำร สุรำษฎร์ธำนี มฝร-1-4-15-001-0040-54

847 นำย สรรค์พงศ์ ลูกรักษ์ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลเมืองนำสำร สุรำษฎร์ธำนี มฝร-1-4-15-001-0039-54

848 นำย ธวชัชัย ศรีรัตนกุล สพภ. 11 สุรำษฏร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี มฝร-1-4-15-0031-52
849 นำย ไพโรจน์ สรรพขำว สพภ. 11 สุรำษฏร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี มฝร-1-4-15-0032-52
850 นำย สถำพร มำลัย สพภ. 11 สุรำษฏร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี มฝร-1-4-15-0033-52
851 นำย นพรุจ เพชรเลิศ ศพจ.สุรินทร์ สุรินทร์ มฝร-1-4-15-001-0183-58
852 นำย ไพโรจน์ เกิดโชค ศพจ.สุรินทร์ สุรินทร์ มฝร-1-4-15-0052-52
853 นำย ศรีนิคม ลูกอินทร์ ศพจ.สุรินทร์ สุรินทร์ มฝร-1-4-15-0027-50
854 นำย ช่วงชัย ศิริสุรักษ์ ศพจ.สุรินทร์ (วทิยำกรพิเศษ) สุรินทร์ มฝร-1-4-15-001-0032-54

855 นำย ณัฐพงศ์ แพงเจริญ ศพจ.สุรินทร์ (วทิยำกรพิเศษ) สุรินทร์ มฝร-1-4-15-0084-50

856 นำย วรชิต จันทรรทิพรักษ์ โรงเรียนเจมส์บริกำรธรุกิจ หนองคำย มฝร-1-4-15-0008-49
857 นำย กิตติวนิท์ บุตรเพ็ง โรงเรียนเจมส์บริหำรธรุกิจหนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0021-50
858 นำย อเนก เครือค ำ โรงเรียนเทคโนโลยโีพนพิสัย หนองคำย มฝร-1-4-15-0025-50
859 นำย ประมัย นพวติั โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชียหนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0024-50

860 นำย กัมพล นิตยวรรณ วทิยำลัยเทคนิคหนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0081-50

861 นำย บพิตร สำยสุทธิ์ วทิยำลัยเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย หนองคำย TSS-1-4-15-0009-47

862 นำย สุรชัย หัสกรรจ์ วทิยำลัยเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-001-0265-58

863 นำย เดชวชัิย พิมพ์โคตร
วทิยำลัยเทคโนโลยฯี
กำรต่อเรือหนองคำย

หนองคำย มฝร-1-4-15-0023-50

864 นำย ด ำรง ทิพยสิ์งห์ ศพจ.หนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0294-52
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865 นำย ธนำวธุ ค ำอ้อ ศพจ.หนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-001-0249-58

866 นำย ธวชัชัย ดวงค ำ ศพจ.หนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0054-51
867 นำย วรีะชัย อะตะมะ ศพจ.หนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0040-52
868 นำย ศักด์ิดำ สีกะมุท ศพจ.หนองคำย หนองคำย มฝร-1-4-15-0055-51

869 นำย อุทัย มหำมำตย์ ธรุกิจส่วนตัว จังหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู มฝร-1-4-15-001-0272-58

870 วำ่ท่ีร้อยตรี เรวตัร อินถำ วทิยำลัยเทคนิคหนองบัวล ำภู จังหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู มฝร-1-4-15-001-0266-58

871 นำย ณัฐกิตต์ิ แดนสุข ศพจ.หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู มฝร-1-4-15-0056-51

872 นำย ธำนี ศรีวงศ์ ศพจ.หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู มฝร-1-4-15-0061-52

873 นำย ฤทธไิกร ฝ่ันระหัน ศพจ.หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู มฝร-1-4-15-0057-51

874 นำย สมศักด์ิ เพ็งธรรม ศพจ.หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู มฝร-1-4-15-0060-52

875 วำ่ท่ีร้อยตรี กฤษณะ ไกรกล่ิน วทิยำลัยเทคโนโลยพีำณิชยกำรอยธุยำ จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ อยธุยำ มฝร-1-4-15-001-0206-58

876 นำย ประสิทธื์ รอบคอบครบุรี วทิยำลัยเทคโนโลยพีำณิชยกำรอยธุยำ จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ อยธุยำ มฝร-1-4-15-001-0207-58

877 วำ่ท่ีร้อยตรี วรวทิย์ จิตรีญำติ วทิยำลัยเทคโนโลยพีำณิชยกำรอยธุยำ จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ อยธุยำ มฝร-1-4-15-001-0205-58

878 นำย ศรำยทุธ บุญวระ ศพจ.พระนครศรีอยธุยำ อยธุยำ มฝร-1-4-15-001-0219-58

879 นำย ธเนศ โพธิเ์ต้ีย วทิยำลัยกำรอำชีพโพธิท์อง จังหวดัอ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-1-4-15-001-0188-58

880 นำย ประนมกร เจียมเจิม วทิยำลัยกำรอำชีพวเิศษชัยชำญ จังหวดัอ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-1-4-15-001-0189-58

881 นำย สุนทร โครพ วทิยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง จังหวดัอ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-1-4-15-001-0190-58

882 นำย ชีวพันธ์ จีนทัง่ ศพจ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-1-4-15-001-0006-58
883 นำย ถวลัย์ น้อยอุทัย ศพจ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-1-4-15-0035-51
884 นำย วรเชฏฐ์ ทองสำ ศพจ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-1-4-15-001-0184-58
885 นำย ศิริยศ ยัง่ยนืศิริ ศพจ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง มฝร-๑-๕-๑๕-๐๐๔๖-๕๓

886 นำย วรียทุธ สู่เสน วทิยำลัยเทคนิคหัวตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ มฝร-1-4-15-001-0042-56

887 นำย อรรถพล วงศ์ใหญ่ วทิยำลัยเทคนิคหัวตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ มฝร-1-4-15-001-0043-56

888 นำย ถนอมเกียรติ คงรอด ศพจ.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ มฝร-1-4-15-0051-52
889 นำย ศักด์ิชำย พรมนิกร ศพจ.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ มฝร-1-4-15-0050-52
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890 นำย อดุลย์ ค ำพันธ์ ศพจ.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ มฝร-1-4-15-001-0063-57

891 นำย เอกรัฐ แสนสีแก้ว เทศบำลต ำบลบ้ำนจัน่ จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0264-58

892 นำย ปัญญำ สมพะยอม โปลีเทคนิคอุดรธำนี อุดรธำนี TSS-1-4-15-0010-47

893 นำย นิเทศ จันทรเสนำ โรงเรียนช่ำงกลอุดรธำนี จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0250-58

894 นำย มนัส สิทธเิทียมจันทร์ โรงเรียนช่ำงกลอุดรธำนี จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0251-58

895 นำย พิชัย วำจนสุนทร วทิยำลัยกำรอำชีพกุมภวำปี อุดรธำนี TSS-1-4-15-0006-47
896 นำย พิทักษ์ อุทสำร วทิยำลัยกำรอำชีพหนองหำน อุดรธำนี TSS-1-4-15-0008-47

897 นำย วฒิุชัย ชัยปัญหำ วทิยำลัยกำรอำชีพหนองหำน จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0261-58

898 นำย อิทธพิัทธ ปัททะทุม วทิยำลัยกำรอำชีพหนองหำน จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0260-58

899 นำย ธวชัชัย เพียแพง วทิยำลัยเทคโนโลยพีณิชยำกำรบ้ำนดุง จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0270-58

900 นำย ไพวลัย์ อนันตภูมิ วทิยำลัยเทคโนโลยพีณิชยำกำรบ้ำนดุง จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0268-58

901 นำย สิทธพิร โคตรปัจจิม วทิยำลัยเทคโนโลยพีณิชยำกำรบ้ำนดุง จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0269-58

902 นำย จีระเดช สิงคลีประภำ วทิยำลัยสำรพัดช่ำงอุดรธำนี จังหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0262-58

903 นำย กุศล ดงสันนิวำส ศพจ.อุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-0066-51

904 นำย ประหยดั ศรีอำษำ ศพจ.อุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-001-0030-54

905 นำย สวนิ ประพันธศ์รี ศพจ.อุดรธำนี อุดรธำนี มฝร-1-4-15-0067-51
906 นำย ทนงศักด์ิ พรมงำม โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-0281-52
907 นำย ไชยวฒัน์ โสมณวตัร ศพจ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-0079-51
908 นำย สุทัศน์ เช้ืออินทร์ ศพจ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-0045-52

909 นำย อมรเทพ ค ำตีบ ศพจ.อุตรดิตถ์ (วทิยำกรพิเศษ) อุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-001-0008-54

910 นำย ประพันธ์ แก้วรักกำ ส ำนักงำนธนำรักษ์ จังหวดัอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-001-0263-58

911 วำ่ท่ีร้อยตรี ธนิตศักด์ิ อัครวมิลนันท์ วทิยำลัยชุมชนอุทัยธำนี จังหวดัอุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-001-0231-58

912 นำย ปรำโมทย์ กีตำ วทิยำลัยชุมชนอุทัยธำนี จังหวดัอุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-001-0230-58

913 นำย ไพศำล แห้วเพ็ชร วทิยำลัยชุมชนอุทัยธำนี จังหวดัอุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-001-0232-58

914 นำย ช ำนำญ นพสำริกำ ศพจ.อุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-001-0006-54
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915 นำย ตฤณภัทร จันทร์ฉำย ศพจ.อุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-001-0007-54

916 นำย พงษ์ศักด์ิ ฬียำพรรณ ศพจ.อุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-001-0005-54

917 นำย สุรสิทธิ์ พุม่เกิด ศพจ.อุทัยธำนี อุทัยธำนี มฝร-1-4-15-0105-51

918 นำย บุญศรี ไหลศิริกุล
มหำวทิยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0059-57

919 นำย กิตติพงษ์ หำยเครำะห์ โรงเรียนกำรอำชีพตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0152-52
920 นำย ประวทิย์ จุฬำ โรงเรียนเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทยบุณฑริก อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0146-52
921 นำย อลงกรณ์ ยำศรี โรงเรียนเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทยบุณฑริก อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0147-52
922 นำย ทรงเดช มงคลแก้ว โรงเรียนเทคโนโลยอีำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0157-52
923 นำย ประสิทธิ์ ทุมนัน โรงเรียนเทคโนโลยอีำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0158-52

924 นำย รุ่งเพชร เขียวแก้ว
วทิยำลัยกำรอำชีพเขมรำฐ

จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0050-57

925 นำย สมศ กด์ิ ค ำมูล วทิยำลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0173-52

926 นำย เพียร ประทุม
วทิยำลัยเทคนิคตระกำรพืชผล

จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0049-57

927 นำย นพพร ไกรยวงษ์
วทิยำลัยเทคนิคพิบูลมังสำหำร

จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0051-57

928 นำย สุกรี พรมนิกร วทิยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0144-52
929 นำย อนุรักษ์ กลำงแก้ว วทิยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0145-52

930 นำย สุขี เส้นเกษ
วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทย

น้ ำยนื จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0055-57

931 นำย อำณัติ เหล่ำโก้ก
วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทย

น้ ำยนื จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0054-57

932 นำย วฒิุชัย เศรษฐนันท์
วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทย

สิรินธร จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0053-57

933 นำย สุรชำติ ไกรเพชร
วทิยำลัยเทคโนโลยบีริหำรธรุกิจรักไทย

สิรินธร จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0052-57

934 นำย ธนวฒัน์ ไขแสง
วทิยำลัยเทคโนโลยรีำชพฤกษ์

 จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0057-57

935 นำย สมัย ประสมพันธ์
วทิยำลัยเทคโนโลยรีำชพฤกษ์

 จังหวดัอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0056-57

936 นำย กฤษณ์ ก ำแพงศิริชัย สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-001-0064-57
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937 นำย ชนะ ขวญัพรหม สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0049-51
938 นำย ทวี อยูภู่่ สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0050-51

939 นำย ปรำโมทย์ ละทะโล สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0169-52

940 นำย ไพวลัย์ กรุดแก้ว สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0168-52

941 นำย สหัสธวชั รูปเลิศ สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0167-52

942 นำย สิทธพิร โนนค ำ สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0170-52
943 นำย สุวทิย์ ทำงช้ัน สพภ. 7 อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี มฝร-1-4-15-0048-51




