
ล าดบัที่

เลขบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน

ชือ่ นามสกลุ หมายเหตุ

1 ########### นางสาวกรวรรณ ไกรพนิจิ

2 ########### นายกรวทิย์ ทพิชยั

3 ########### นางสาวกลัยกร พบิลูยด์ษิฐ์

4 ########### นางสาวกติตยิา ชานนตรี

5 ########### นางสาวขณดิา มติสดีา

6 ########### นายจกัรพนัธ์ แสงบญุเกดิ

7 ########### นางสาวจันทรเ์พ็ญ นวนศรี

8 ########### นางสาวจติรสดุา มะเกลอืป่า

9 ########### นางสาวจริานุช ศรสีงคราม

10 ########### นางสาวจริาวรรณ หาฝ่ายเหนอื

11 ########### นางสาวจฑุาธดิา ศรรีะษา

12 ########### นายฉัตรชยั สาจันทร์

13 ########### นางชลธชิา ชยัภบิาล

14 ########### นายชาตรี หงษ์หนองโน

15 ########### นายณฐัพงษ์ โพนธาตุ

16 ########### นางสาวดวงใจ โคตรชมภู

17 ########### นางสาวดวงดารา ถาวร

18 ########### นางสาวตฤณระพี วรรณรส

19 ########### นายถาวร พรมภภัิกดิ์

20 ########### นางสาวทัศนยี์ วงศก์ติตเิดช

21 ########### นางสาวธนพร จันโทวาท

22 ########### นางสาวธนาภรณ์ แกว้บญุมี

23 ########### นางสาวธัญญทพิย์ ใจใคร่

รายชือ่ผูท้ ีม่คีณุสมบตัใินการเขา้ศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

บณัฑติวชิาชพีครตูาม

โครงการพฒันามาตรฐานความรูผู้ป้ระกอบวชิาชพีผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 

และผูป้ระกอบวชิาชพีครขูองโรงเรยีนเอกชน รุน่ 1 ตอ่เนือ่ง ปี

การศกึษา 2555
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24 ########### นางสาวนภาพร ค าภษูา

25 ########### นางสาวน ้าผึง้ หอ่เล

26 ########### นางสาวนติยา โคตรสี

27 ########### นางสาวนุช มติรศรี

28 ########### นางสาวบัวบาน วงศาสบื

29 ########### นายบญุฤทธิ์ พระยาลอ

30 ########### นางสาวประกายดาว ภาชนัย

31 ########### นางสาวประครอง วงัคาม

32 ########### นายประชา ภักดพัีนธ์

33 ########### นางสาวประภาเพ็ญ เลา่สอุงักรู

34 ########### นายปรชีา โพธแิวง

35 ########### นางสาวปารฉัิตร การสนุทร

36 ########### นางปารชิาติ วงศศ์ร

37 ########### นางสาวปิยะพร สมุกุดา

38 ########### นางเปรมวดี นรมลิ

39 ########### นายพลากร ใจเย็น

40 ########### นางสาวพัชรพีร อดุชมุนารี

41 ########### นางสาวพัณนดิา พมิพแ์สง

42 ########### นางสาวพทุธชาติ พรหมมา

43 ########### นางไพจติร ตามประสี

44 ########### นางสาวภรณ์ทพิย์ คนครอ่ง

45 ########### นายภัทรพงศ์ อั่วคนซือ่

46 ########### นางสาวภานุมาศ พันธท์อง
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47 ########### นายยิง่ยศ ผาจันทร์

48 ########### นางสาวรัษฎาพร พวรรณา

49 ########### นางสาวลนิดา บญุทา

50 ########### นางวรรณทะณา นอ้ยมี

51 ########### นางสาววชัรี ศรบีญุพมิพส์วย

52 ########### นายวรีะพันธ์ กาอบุมงุ

53 ########### นายวรีะวฒัน์ สตันาโค

54 ########### นายวรีดุ ศรบีญุราช

55 ########### นายวฒุเิดช พงคะชา

56 ########### นายวฒุพิงษ์ กองบญุเรอืง

57 ########### นางสาวแวววไิล ไพเราะ

58 ########### นางสาวศรสีดุา สมบตุร

59 ########### นางสาวศริลิักษณ์ สรุทัด

60 ########### นางสาวศริวิรรณ จันทะจร

61 ########### นางสาวศริวิรรณ อปุฮาด

62 ########### นายศภุชาติ สารผล

63 ########### นางสาวสตรรัีตน์ แหว้เนตร

64 ########### นายสถติ บญุสาร

65 ########### นายสมมาตร แพงวงษ์

66 ########### นายสทิธโิชค สรรคน์กิร

67 ########### นางสาวสนิใจ ดวงค าจันทร์

68 ########### นางสาวสกุญัญา ศริลิักษณ์

69 ########### นายสดุใจ อาจเอีย่ม
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70 ########### นางสาวสนุสิา เรอืงศักดิ์

71 ########### นางสปุราณี เฒา่อดุม

72 ########### นางสาวสภุาพร ฝ้ายขาว

73 ########### นางสาวสภุารัตน์ อ าจฬุา

74 ########### นายสวุทิย์ วศิรยีา

75 ########### นางสาวสวุมิล กางทอง

76 ########### นายอดลุย์ โสดาดี

77 ########### นายอนุชา เหล็กเพชร

78 ########### นายอนุชติ เพยีงกระโทก

79 ########### นายอมร มลินิทรานุช

80 ########### นางสาวอรพรรณ หอมสนิ

81 ########### นางสาวอรวรรณ พรมเลศิ

82 ########### นางสาวอรัญญา ยนืนาน

83 ########### นางสาวอญัชลี วชิาเกวยีน

84 ########### นายอมัรนิทร์ เพยีเอยี


