
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ

0001 ลภสัรดา มัติโก นักศึกษา กศน.อ าเภอเกาะจันทร์

0002 สุธาทพิย์ โพธิพ์ล นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0003 ภทัรดนัย จ าปาทอง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0004 ณัฐชา ฟากกระโทก นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0005 วิภาวี ช านาญจิตร์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0006 สนองชัย ยาสี นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0007 สมคิด บตุรพรม นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0008 นายคุณากร จิตจินดา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0009 นายอานีส เดชติศักด์ิ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0010 นายสุริยัน ช่างกลึงเหมาะ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0011 นางสาวปติมา  โต๊ะกู นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0012 นางสาวปวีณ์สุดา  เอียดบวั นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0013 นายภานุพงศ์ โพธิศ์รีทอง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0014 นางสาวนานจินวัน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0015 นายนัฐวุธ อ าพันแสง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0016 ชนิตา บวัลอย นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0017 นางสาวสุรัญญา แซ่ซ้ิม นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0018 นางสาวฮานาน โต๊ะทงิ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0019 นายอิรฟาน อับดุลเลาะ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0020 นางสาวจิรฐา ใจเผ่ือแผ่ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0021 นางสาวเนาว้าร นาคนาวา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0022 นายธาวิน ชีวินกุลทอง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0023 นางสาวนูรีน นาคนาวา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0024 นางสาวเบญศิริ เก้าประดิษฐ์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0025 นางสาววนัชพร  บญุมานัส นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0026 นางสาวณัฐธิดา บางใหญ่ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0027 นางสาวฐิติยา ทองสง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0028 นางสาววิลันดา  ทบัทมิอ่อน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0029 นายวรนน วีระวัฒนะ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0030 นางสาวฐณิชา บนิอับดุลลา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา



0031 นางสาวฑิฆัมพร ศรีสุภาพ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0032 นางสาวณัฐมน จันทร์ประดิษฐ์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0033 นางสาวมนชิตา สังวาลย์เงิน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0034 นายธันวา จูปรางค์ นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0035 นางสาวจัสมิน ชัยศรี นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0036 นายกฤษฎา เหล็กเพชร นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0037 นางสาวพลอยไพลิน สวัสดี นักศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ

0038 นางสาวขวัญมงคล จันทร์แจ่มแจ้ง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0039 นางสาวพรทพิย์  โพธิศ์รี นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0040 นางสาวธันยพร สีทอง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0041 อภวิีรพงษ์ นามไพร นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0042 นางสาวกรเก้า ยินดี นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0043 นายอภสิิทธิ ์ผาค า นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0044 นางสาวขวัญชนก แก้วรัตนกุล นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0045 นางสาวคาเปไร ปทาน นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0046 นางสาวองุ่น ประกอบกิจ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0047 นางสาวกัญญ์วรา  สูเร่ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0048 กฤตธนา วิจิตรศรีไพบลูย์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0049 นางสาวสุกัยนา ยีส้า นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0050 กุบรอ  พงศ์ยี่หล้า นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0051 นายรัฐพล แซ่ต้ัง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0052 นางสาวภทัรสุดา แซ่คู นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0053 นางสาวณัฐพัชร์ พันธ์ใจธรรม นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0054 นางสาวฏอฮีเร๊าะห ์จันทรัตน์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0055 นางสาวมัลลิกา  โต๊ะกาสอ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0056 นายอาทติย์ โพธิโ์นนม่วง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0057 นางสาวน้ าทพิย์ อินทร์นาง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0058 นางสาวจินตนา พันธ์มา นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0059 นางสาวพิชชาภา บญุศรี นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0060 นางสาวธิดาพร  จันทมณี นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0061 นายอนนท์   ศรีตระเวน  นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ



0062 นางสาวชุติมณฑน์ มีมาก นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0063 นายวรเมธ กอเซ็มมูซอ นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0064 นางสาวชัชชญา ภมูิไธสง นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0065 นางสาวอรวรรณ ทพัยูง นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0066 นางสาวกีรติกา นอใหม่ นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0067 นางสาวชลาลัย  สุขส าราญ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0068 นางสาวนวพร  จันต๊ะนาเขต นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0069 นางสาวโยทกา  จันทร์หอม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0070 นางสาวนลนี นาคนาวา นักศึกษา กศน.เขตวัฒนา

0071 นางสาวปาลิตา  บวัเจริญ นักศึกษา กศน.เขตวัฒนา

0072 อาทติย์ ควะชาติ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0073 นางสาวอุษณีย์ ทองใส นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0074 นางสาวพรทริา พุ่มโพธิท์อง นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0075 นางสาวอมรทพิย์ ค าไหว นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0076 นางสมควร ชายเตียบ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี 

0077 นางสาวจ าเนียร พิมพ์จันทร์ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0078 ภทัรมณฑน์ หอมสอาด นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0079 นายกิตติพิชญ์   คะตา นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0080 นางโยธกา สามล นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0081 นางสาวหล้านวล ขันธรรม นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0082 นางสาวจรรยพร  คะเรรัมย์ นักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม

0083 สรวิศ นุชเฟื่อง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
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0084 นางสาวซอลีฮะห ์ เหมหมาด นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0085 นางสาวอมรรัตน์  ธานี นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0086 นางสาวจิดาภา  เดชสุภา นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0087 นางสาวพิชญา  มาเเม่นสกุล นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0088 นายภัทรพล  พวงสุบนิ นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0089 นางสาวบณัฑิตา  พงศ์ภูมิสถิตย์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0090 ดวงใจ  รัตนกรแก้ว นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0091 นายไกรวิชญ์  พานศรี นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0092 นางสาวปวีณา  ลายทอง นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0093 วรนน  วีระวัฒนะ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0094 สมภพ  เวสกามา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0095 นางสาวพัชรพร  กุลกัญจนรัชต์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0096 นางสาวศศิณา  กิ่งสีเสียด นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0097 นางสาวฉัตรลดา  เงินมา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0098 นายณัฏฐเอก  ปริะกะ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0099 เด็กชายฟาริส   แสงบ ารุง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0100 นางสาวกัญญารัตน์  ชัยตาแสง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0101 นายชนาธิป  กองแก้ว นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0102 นางสาวกัลยรักษ์  ค าดี นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0103 นายพัชรพล  บญุชื่น นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0104 นางสาววิยดา  ธูปหอม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0105 นางสาวพรนิภา  เศิกภูเขียว นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0106 นางสาวภาวณี  ลอยกุล นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0107 นางสาวแอ๋ม  แก้วมาลา นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0108 ธีรพงษ์  ย้ิมเนตร นักศึกษา กศน.เขตดุสิต

0109 นางสาวนภัฎสราณ์  แก้วจินดาพงศ์ นักศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ

0110 นางสาวกาญจนา  คงศิลา นักศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ

0111 นางสาวพิมลวรรณ  ภักดีศรี นักศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ

0112 นางสาวนิศานาถ  ปานเปยี นักศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ

0113 นางสาวสุภาพร  ใหญ่ปราม นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ



0114 นายบงกช  สันคามิน นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0115 นางสาวสาวิตรี  คงคุณ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0116 นางสาวสุธิมา  พรหมดวง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0117 นางสาวช่อกุหลาบ  พหนุันท์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0118 นายกฤติณ  เจ๊ะเซ็น นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0119 นางสาวมุธิตา  ทมิทอง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0120 นายศิวกร  คูหาเพ็ชร์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0121 วรรณพัชร  เรืองดิษฐ์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0122 นางสาวณัฐมน  ท าทอง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0123 นางสาวปาณิภา  บวันาค นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0124 นายนนนวพรรษ  สวาฤทธิ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0125 นางสาวศรุตยา  จินดา นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0126 นายเสริมศักด์ิ  ปทปีพลีผล นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0127 มัลลิกา   โต๊ะกาสอ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0128 นางสาวสุภิญญา  ค าแดงใส นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0129 นายธีธัช  ยอดกลกิจ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0130 ณัฐวุฒิ  ปลายไธสง นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0131 นางสาวชนิดา  ฤทธ์ิดอน นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0132 นางสาวสุรีภรณ์  มิตรสมาน นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0133 นางสาวสโรชา  ศรีศักด์ิพนาสณฑ์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0134 นางสาวซัยนับ  ส่าม่าน นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0135 นางสาวเพ็ญนภา  แผนไพโรจน์ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0136 นายอภิชัย  ผิวเจริญ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0137 นางสาวกัญญาพัชร  ตักเตือน นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0138 นางสาวฐิติกานต์  บวัรอด นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0139 นายศรเพชร  กล้าหาญ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0140 นางสาวอรอนงค์  ดีพุ่ม นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0141 นางสาวกิริยา  โตสวัสด์ิ นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0142 นายสมประสงค์   อาตกวด นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0143 พิชญา  ศุภผ่องศรี นักศึกษา กศน.เขตธนบรีุ

0144 นายทนงศักด์ิ  หมายสม ครู กศน.เขตบางกะปิ



0145 ประพัฒน์  พูลศิริ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0146 นางสาวเสาวลักษณ์  อิ่มอุรา นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0147 นายชานนท ์ วันวินัย นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0148 นางสาวปาริสรา  จารีต นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0149 นายวณัฐพงศ์  กุลธวัชวิมล นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0150 นางสาวสีสุดา  อันไฮ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0151 นายแสงเคอ  สุรียา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0152 นางสาวปรารถนา  จันทร์สมบรูณ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0153 พฤกษ์ภมร  เจิมสันติกุลชัย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0154 นายโกมินทร์  วงศบญุมา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0155 นางสาวศิริลักษณ์  หานะพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0156 นางสาวกมลพร  แก่นพรหมมา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0157 นางสาวดวงกมล  มุ่งพิมาย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0158 นางสาวเบญจวรรณ  ทติย์สมบติั นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0159 นายณัฐกรณ์  เหมแม นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0160 นางสาวกัญญาภัค  พึ่งกิตติคุณ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0161 นางสาวอาทติยา  โพธ์ิวิวัฒน์กุล นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0162 นายวานิช  บญุประเสริฐ นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0163 นางสาวรุ่งตวัน  รัศมี นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0164 นางสาวอุไรภรณ์  นาช า นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0165 นางภัสสร  ภักวาปี นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0166 นางสาวภัทรนันท ์ สว่างวิจิตรา บคุลากรทางการศึกษา กศน.เขตบางบอน

0167 กังสดาล  ปานรักษา นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0168 นางสาวเสาวณีย์  รักษา นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0169 นางสาวชญาดา  พลเมือง นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0170 นางสาวสายฝน  ช านาญไพร นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0171 นางสาวพัชราภา  ลาโภ นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0172 นางสาวสุวรรณี  ไพเราะห์ ครู กศน.เขตภาษีเจริญ

0173 นางสาวมรุรี  พุ่มศรี นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0174 นางสาวชุติกาญจน์  กระธน บคุลากรทางการศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0175 นายโมฮัมหมัด  เบเรเต้ นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ



0176 นายซากิร  มินิ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0177 ฐิตาภัสส์  วัฒนจินดาวงศ์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0178 จารุวรรณ  ปานเพชร นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0179 นางสาวสุวรรณา  นาคประเสริฐ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0180 นางสาวศศิณา  ศิริวงศ์ตระกูล นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0181 เด็กหญิงทพิานันท ์ ม่วงหล า นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0182 นางสาวอรพิชญาวี  สีทอง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0183 คุณนวพร  จันต๊ะนาเขต นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0184 นายทชิากรณ์  มิด า นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0185 นางสาวจุฑามาศ  ผ่องสุภาพ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0186 นายกฤษติกร  นาคนวล นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0187 นายณัฐวุฒิ  สงกา นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0188 นางสาวกัลยา   สอนแสนสุข นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0189 นางสาวทรัพย์ศิริ  สูงทรง นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0190 นางสาวอุไรพร  ค าบาง นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0191 นางสาวจ าเนียร  พิมพ์จันทร์ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0192 นายนักรบ  เทยีนขาว นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0193 นางสาวอริสราภรณ์  หวานรอบรู้ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0194 เกษวรางค์  เร่ิมสุข นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0195 อาทติยา  อมาตยกุล นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0196 Miss Nan San Tint นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0197 นางสาวเพ็ญนภา  บญุทา นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0198 นางสาวหล้านวล  ขันธรรม นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0199 นางสาวจาจื่อ  แซ่หยาง นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0200 ชนัญญา  ดวงจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0201 นางสาวหอม  สระทองจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0202 นางสาววิสุดา  ฤทธ์ิกลสง นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0203 นางสาวสุพิชชา  ตวงวุฒิกุล นักศึกษา กศน.ต าบลลาดบวัขาว

0204 นางสาวศรัณยา   ชัยกิจ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอ เกาะจันทร์
0205 นางสาวอรทยั  บญุมี นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0206 นางสาวอรอนงค์  ฟุงสูงเนิน นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง



0207 นางสาวชรินทพิย์  ขันขวา บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0208 นายยุติธรรม  การสมดี นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง (คลองส่ี)

0209 นางสาวพนิดา  แก้วบรม นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง (คลองหนึ่ง)

0210 นางสาวปยิะวรรณ  ต่อสกุล บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอคอนสวรรค์

0211 นายมู่ห าหมัด  บนิล่าเต๊ะ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอจะนะ

0212 นางปานรดา  รัศมี บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอด่านช้าง

0213 นางสาวสัจชญา  บตุรเพชร บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอด่านมะขามเต้ีย

0214 นางสาวแสงดาว  จันทร์ช่วง บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอทา่ม่วง

0215 นางวิยดา  หวันปะรัตน์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอนาทวี

0216 นายภรัญญู  ปอ้งภา นักศึกษา กศน.อ าเภอนายูง

0217 นางสาวพรวิมล  ปล้ืมจิตร บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอบา้นโปง่

0218 นางสาวพิชญา  อัธยาศัย บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอโปง่น้ าร้อน

0219 นางสาวเรืองนิตย์  ส้ินภัย บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอฝาง

0220 นางสาวชัญญานุช  พิทกัษ์เมฆา บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอพระประแดง

0221 นางสาวเกศลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองกระบี่

0222 ว่าที่ ร.ต.ชยพล  เสตะปตุตะ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0223 นางสาวรุ่งนภา  แสงย่ิง บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองตรัง

0224 นางมะลิ  เพ็ชร์เรือง บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองนครนายก

0225 นางวราลัญจ์  สิงหสุ์วรรณ นักศึกษา กศน.อ าเภอแม่อาย

0226 นางอักษร  ค าถา นักศึกษา กศน.อ าเภอเรณูนคร

0227 นายเสริมวิทย์  มณีโชติ ครู กศน.อ าเภอล าทบั

0228 นางวิรมล  ชูโลก ครู กศน.อ าเภอล าทบั

0229 นายศิวกร  แสงแก้ว ครู คศ.1 กศน.อ าเภอล าทบั

0230 นายพรพล  พุทธวิโร ครู ผู้ช่วย กศน.อ าเภอล าทบั

0231 นางสาววิภารัตน์  ญวนกระโทก บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0232 นางสาวอนุรักษ์  โพยนอก บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0233 นางสาวพรทพิย์  ร่างสม บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0234 นางสาวชนาภา  ศรีสุนทร บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0235 นางสาวฉัตรตะวัน  สุนทรวิภาต บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0236 นางสาววาสนา  เปรมปรี บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0237 นางสมหมาย  พลายเจียม บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์



0238 นางสาวณัฏฐาลักษณ์  ก าเนิดรัตน์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0239 นางอุบล  ฝอยต้ิน บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0240 นางสาวสกุลรัตน์  อุปชิต บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0241 นายสมเกียรติ  ตราทอง บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0242 นางสาวศิริรัตน์  สุนทรวิภาต บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0243 นางสาวภาวนีย์  อุนนาทรวรางกูร บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0244 นางสาวอัญชลี  แก้วปานกัน บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0245 นายวีรพงษ์  วีระวงษ์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0246 นายกิตติคุณ  ผลวงษ์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีประจันต์

0247 นายกัลยกร  ทา่เกษม บคุลากรทางการศึกษา กศน.ศรีมหาโพธิ

0248 นางสาวสุวิชา  พรหมวิหาร บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอศรีมโหสถ

0249 นางสาวภัทรนันท ์ นาคทั่ง นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0250 นางสาวกิตติยา  หลาวมา นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0251 นางสาวมลฤดี  เล่ียมใจดี นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0252 นายปรเมศร์  ชาวประทมุ นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0253 นายพัทธดรธ์  เพ็ชรกุล นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0254 นางสาวลดาวรรณ  นักจะเฆ่ นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0255 นายอดิศักด์ิ  อินทรกุล นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0256 นายศักด์ิศิวา  สระทองไลย์ นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0257 นางสาวนุชนาฏ  เถาวัล นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0258 นางสาวชนิการฃนต์  ศรีแก้ว นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0259 นางสาวอติยา  แสงโสด นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0260 นางสาวสายไหม  อสิพงษ์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

0261 นางสาวทชัชกร  ทาพันธ์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอหล่มเก่า

0262 นายพีรพล   ปรีเปรม บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภออุทยั

0263 นางสาวฉัตรลดา  เสืออย่าง นักศึกษา กศนอ าเภอพยุหะคีรี

0264 นางสาวกรรณชนก  โดติปั๋น นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0265 An Lorkhamphet นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0266 นางศศิธร  เขมะกนก บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนกวดวิชาสยามทศัน์

0267 นางภารดี  พลศักด์ิ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ๒

0268 นายอภิวิชญ์  ขาวดี โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์



0269 นางสาววรรณิสา  มูเก็ม โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0270 นางสาววลีรัตน์  ไชยเทพ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0271 นางสาวโซเฟีย  หลีมานัน โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0272 นางสาวจิตรลดา  สันโต๊ะเหล็บ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0273 นางสาวฮาวานี่  อัลมาตร โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0274 นายธนวัฒน์  หวันสมัน โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0275 นางสาวดิยานา  หวันสาเล๊ะ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0276 นายณัฐดนัย  ลารีนู โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0277 นางสาวฟาร์รีซัน  อับดุลเลาะ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0278 นายอัลเราะซี  ล่ิมศรีพุทธ์ิ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0279 นางสาวนภัสสร  หวันสู โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0280 เด็กชายวาซิล  ปกติง โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0281 เด็กหญิงซุลฟา  ขุนด า โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0282 เด็กชายอินทชั  หนูวงศ์ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0283 เด็กชายนัควัต  หลีนิ่ง โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0284 เด็กหญิงนูรซามาวี  แสงเขียว โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0285 นางสาวจานัตตา  สานิง โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0286 นายอิจญลาล  เถาวัลย์ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0287 นางสาววินันญา  งะสมัน บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

0288 ร๊อคเก็ต  เคนทวาย บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนโนนทอ่นวิทยา

0289 นางทวิาพร  แสงวิจิตร ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

0290 นางสาวภัสร์สุชา วัฒนาธาดากุล บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนบา้นคลองคันฉอ

0291 นางอุไร ปานอ่อน บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนบา้นฉาง

0292 นางสาวดวงพร ศรีวะรมย์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนบา้นซับกระดาน

0293 นายภัทรนัน ส่วยหาร บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนบา้นหนิวังตอ

0294 นางสาวประพาภร  หอมหวล บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

0295 นางสาวจินตนา  เหล็กงาม บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

0296 นางสุพิชญาภัค  ปญัญาพันธ์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

0297 นางสาวกนกพรรณ  ศรีจันทร์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังแดง

0298 นางสาววรางค์  เวชประเสริฐ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0299 นายมนัส  เอียงสมบรูณ์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)



0300 นางสาวจุรียา  พร้ิงรักษา บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0301 นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0302 นางสาวปทมุวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0303 นางสาวปริษา  อัคคีเดช บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0304 นางสาวบญุทพิา  คุ้มเนตร บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0305 นางสาวธัญญลักษณ์  สุขสมบรูณ์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0306 นางสาวอินทอุร  บญุยงค์ บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0307 นางสาวอ าไพ  เอื้อประกอบชัย บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

0308 นางสาวจันทกานต์  สุกใส บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดพิบลูสัณหธรรม

0309 Manop Khlaikaew บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

0310 นางปรียาลักษณ์  ครุฑซ้อนบคุลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

0311 นายมานพ  อาจปรุ บคุลากรทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

0312 นางวันชนก  อาจปรุ บคุลากรทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

0313 นางสาวณัทณลันย์  แสนโสม บคุลากรทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

0314 เด็กหญิงวรษา  แสนโสม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

0315 นางสาวอ าไพ  เอื้อประกอบชัย บคุลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 

0316 นายธนะชน  ทศันะเกตุ บคุลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 

0317 นางสาวจินตนา  เหล็กงาม บคุลากรทางการศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

0318 นายนัฐกูล  วงศ์พุทธะ บคุลากรทางการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

0319* นายกันตพัฒน์  พุทธเทศน์ ครู กศน.เขตทุ่งครุ



















เลขที่ ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ

0320 นางสาวทิฆมัพร  อ่อนค าวงค์ นักศึกษา กศน.เกาะจันทร์

0321 นางสาวกาญจณา  ฮ้ัวประเสริ นักศึกษา กศน.เขต 2

0322 นายศุภกิจ  พรมศ นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0323 นางสาวภารดี  วรรณพาหุล นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0324 อมรรัตน์  ธานี นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0325 สนองชัย  ยาสี นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0326 ณีรนุช  บุญมี นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0327 นายเปรม  ชมภู่ นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0328 ธนกร  ม่วงกล่ิน นักศึกษา กศน.เขตคลองสาน

0329 นายเกริกเกียรติ  อิ้งรัตน์ ครู กศน.เขตคลองสามวา

0330 นายนรสิงห์  ยืนสุข ครู กศน.เขตคลองสามวา

0331 นางสุกัญญา  บูรศิริรักษ์ ครู กศน.เขตคลองสามวา

0332 สมชาย  มโนชยากรณ์ ครู กศน.เขตคลองสามวา

0333 นางสุพรรณี  ม่วงวันดี ครู กศน.เขตคลองสามวา

0334 นางระเบียบ  เผือกอุดม ครู กศน.เขตคลองสามวา

0335 นางสาวขวัญตา  พุฒตาล ครู กศน.เขตคลองสามวา

0336 นายศิษฎา  ซากีรี ครู กศน.เขตคลองสามวา

0337 ภัทราภา  พิศวงค์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0338 พีรณฐ  มณีสีข า นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0339 นางสาวนัชฌา  อาวัง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0340 นางสาวนัยนา  ทองนุกูล นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0341 นางสาวนภัสสร   สาริก นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0342 ณปภัส  ยาสาธร นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0343 นางสาวจันจิรา  ลุงยอด นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0344 นางสาวชลธิรศน์  รัตนภักดี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0345 ภานุพงศ์  เลาลาศ์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0346 เขมวิกา  เจริญยิ่ง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0347 นางสาวจันทิมา  ดิษฐศรี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0348 นางสาวนอรีสา  ภูมิศาสตรา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0349 พระเชียรศรีนอก นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา



0350 บัวพันธ์  แสงชมภู นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0351 ชญานิษฐ์  ต่ายทอง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0352 ขวัญเนตร  พรหมมงคล นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0353 ภาณุมาศ  ฉิมวิเศษ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0354 อามานี  โต๊ะทอง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0355 กิตเพชร    เนาว์สน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0356 อภิชาติ  อุทิยา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0357 นางสาวจิรนันท์  เรืองแววมณี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0358 นางสาวนฤภร  อุ่นใจ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0359 นางสาวนาตยา  ปัญจบุรี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0360 ปรีญานุช  ฝังผล นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0361 วรนน  วีระวัฒนะ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0362 นลพรรณ  นนทภา นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0363 เขมวิกา  เจริญยิ่ง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0364 กัณฐิกา  ขวัญมี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0365 นางบัวขาว   รัตนกล่ินขจร นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0366 นายสุดยอด  ทรัพย์สมิง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0367 ธีรวัฒน์  คุณาธรวิศิฎฐกุล นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0368 เด็กชายสมเดช  สุขม่วง นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0369 นางสาวปณิดา  เกตุมณี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0370 นางสาวนวธร วรกิจวิศาล นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0371 นางสาวบุตรตา  พันธ์สุข นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0372 นางสาวตันหยง  เล็งสิทธ์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0373 สุปรียา  ค าฉิม นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0374 ฮัสบี  เปียสะคร้าน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0375 นายกันตินันท์  ก้องวัฒนทรัพย์ นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0376 นางสาวณิชา  ศรีถาพร นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0377 นางสาวจันทร์ศรี  สุบิน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0378 เด็กหญิงพีรญา  ณิชจิรสิน นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0379 นางสาวสิทธิภรณ์  โนยราษฎร์ บุคลากรทางการศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

0380 นางสาวปัณนภารดา  พรหมริยา ครู กศน.เขตคันนายาว



0381 นางเสาวนีย์  ฐาปนพัฒน์ ครู กศน.เขตคันนายาว

0382 บูรณ์พิภพ  ยอดเกตุ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0383 สามารถ  บุญรังษี นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0384 อาทิตยา  สุทองงาม นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0385 นางสาวชุติมา  อุ่นอ าไพ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0386 นางสาวกัญญาฤทัย  มะสะศรี นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0387 วันมูฮ ามัด  ซอซีเปาะ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0388 มนัสวีย์  วงษ์อุสมาน นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0389 ณธีนนท์  ยัยกูล นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0390 มนทกานต์  โซ๊ะเฮ็ง นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0391 นางสาวณัฐวิภา  เกื้อสงค์ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0392 เด็กหญิงภูริสรา  นาคนาวา นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0393 ภูวนารถ  นาคนาวา นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0394 นางสาวฐิติมา  แดงบุบผา นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0395 นายยุทธนา  เคนานัน นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0396 วรารจน์  ขาวเจริญ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0397 อาณัติ  ไลเลิศ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0398 นางสาวบุรศรา  นามวงษ์ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0399 ชามิล  เจริญสง่า นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0400 พรวจี  ธันยกรพงศา นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0401 นางสาวกันยารัตน์  กะมุทา นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0402 ชนิดาภา  มณีวงศ์ นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0403 อ านาจ  เซ็มแม้นหมัด นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0404 มณีรัตน์  เทียนมณี นักศึกษา กศน.เขตคันนายาว

0405 นางสาวสกาวรัตน์  บูรณ์โภคา ครู กศน.เขตดินแดง

0406 นายสราวุฒิ  ศิลารวม ครู กศน.เขตดินแดง

0407 นางสาวนิรมล  กรมท ามา ครู กศน.เขตดินแดง

0408 นายกชกร  รางสาตร์ นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0409 นายธนวัฒน์  ศรีมาดี นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0410 ศริยา  ใคร่ในธรรม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0411 นางสาวนรีกานต์  บุตรภักดี นักศึกษา กศน.เขตดินแดง



0412 พัชรา  ค างาม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0413 นางพัชรี  สวาทสุต นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0414 นายอนุวัฒน์  จินดา นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0415 จามจุรี  เหรียญสูงเนิน นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0416 นางสาวกัญญาภัค  ร าพึงกิจ นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0417 นายนัฐวุฒิ  ล้ินจี่ นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0418 ธันวา  ชัยเกษม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0419 นางสาวอมรรัตน์  สุขศิรินันทกุล นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0420 นางสาวจิราพัฒท์  ปัถวี นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0421 ชัยมงคล  ทองลอง นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0422 ปราณี  แซ่จึง นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0423 นายบัดดือรู  ดามาแล นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0424 ธีรพงษ์  กิ่งพรมภู นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0425 นางสาวจริยา  ไชยสา นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0426 กชกร  จันทร์แย้ม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0427 นางสาวชุติกาญจน์  อ้นเนียม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0428 สุภัสสรา  พิกุลทอง นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0429 ธรนสร  ปักษิณ นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0430 นางสาวศศิประภา  อิ่มใจ นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0431 นางสาวพรวลัย  เทาป้อง นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0432 นางสาวจิตรกัญญา  แก้วชิงดวง นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0433 เมษา  ประเดิม นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0434 ปกรณ์  ทรัพย์เกิด นักศึกษา กศน.เขตดินแดง

0435 เอกพล  ภูย่งยุทธ นักศึกษา กศน.เขตดุสิต

0436 พลฯจิรสิน  สนแจ้ง นักศึกษา กศน.เขตดุสิต

0437 สาธิต  วงษ์ป้อม นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0438 นันทฉัตร  นนทรักษ์ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0439 นายสุริยา  ตรีสุวรรณ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0440 ศิริพร  ลิขิตตระกูล นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0441 วรัณชภรณ์  เลิศสกุลวงษ์ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0442 จิรนุช  หล าร้ิว นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา



0443 วิมลพรรณ  พรหมบุตร นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0444 ณัฐภษรณ์  โสภณ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0445 นางสาวธีราวรรณ  อยู่ยง นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0446 ปิยวดี  อาสินวิริยะ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0447 มินนา  ศรีสุวรรณศร นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0448 ณัฐฐาภรณ์  ทองสุข นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0449 ธัญญาเรศ  นุชน้อย นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0450 นางสาวยุวรัตน์  บินซาและ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0451 กิตติภพ  รัตนสมบัติโภคิณ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0452 จิราวรรณ  สีโนรัก นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0453 นายสุริยา  ตรีสุวรรณ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0454 จารวี  เอกคณาสิงห์ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0455 อุทัย  มีชัย นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0456 ชาตรี  วงเวียน นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0457 สมจิตร  สาตประเสริฐ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0458 นางสาวจิราวรรณ  สีโนรัก นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0459 ณัฐพล  หอมวิเศษ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0460 นันทนา  น้อยภูธร นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0461 วิมพ์วิภา  ด ารงค์เกียรติ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0462 จารุกิตต์ิ  แข็งฤทธิ์ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0463 แสงญาณี  ดรุณคุปต์ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0464 กิตติยา  นุ่นคง นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0465 พลรบ  วงศ์อนุ นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0466 กนกพร  แก้วรฤก นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0467 นันทพร  บุญประเทือง นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0468 มาริสา  นาหล่ง นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0469 วราภรณ์  หมายมั่น นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0470 พิชชาพร  ธวัชเมธี นักศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา

0471 นางสาวนันธิดา  จันทราช ครู กศน.เขตทุง่ครุ

0472 นางสาวญาณิพัชญ์  ศรีจันทร์บุญ ครู กศน.เขตทุง่ครุ

0473 นางสาวเกศรินทร์  สะใบ ครู กศน.เขตทุง่ครุ



0474 นางสาววิราวรรณ  แก้วแสน ครู กศน.เขตทุง่ครุ

0475 นางสาวทิราภรณ์  ทองวิวัฒน์ ครู กศน.เขตทุง่ครุ

0476 นางสาวอัมพิกา  ณ ล าปาง ครู กศน.เขตทุง่ครุ

0477 นางสาวปาริชาติ  หัสมินทร์ ครู กศน.เขตทุง่ครุ

0478 นางสาวเทพธิดา  แสนส าโรง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0479 นายวงศกร  ชิดอุดม นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0480 นายรุ่งอรุณ  ทองฉาย นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0481 นางสาวอัญชลีพร  สรงกระสินธุ์ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0482 นางสาวลลิต   แตงทอง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0483 อังคณา  สืบวงษ์ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0484 นางสาวชลธิชา  โมงอินทร์ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0485 ปิยะฉัตร  เพ็ชรไอ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0486 อมรรัตน์  โพธิท์อง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0487 นางสาวสิริยา  แสงสว่าง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0488 ธัญญาลักษณ์  จัดระเบียบ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0489 พงศกร  คุ้มชาติ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0490 รูบี  ดูเบย์ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0491 นางสาวสุภาภรณ์   คงประโยชน์ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0492 นางสาวสุปรียา  เซ็ม นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0493 นายจิรายุส   ทองจันดี นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0494 นางสาวหัทยา  บุญส่ง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0495 นางสาวธนัชชา  สอนกระโทก นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0496 นางสาวสุภาวดี  คงอยู่ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0497 นางสาวสุนิสา  เพชรรุณ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0498 นายอาทิตย์  พึง่สาย นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0499 นายศุภวิชญ์  หอมจิตร นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0500 นายวสิทธ์  พ่วงปาน นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0501 นายวิชิต  จ ารูญศิริรุ่งโรจน์ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0502 นายภราดร  บัวค า นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0503 นางสาวประกายดาว  บรรจง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0504 นายปกรณ์  จรสมุทร นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ



0505 นายภาฆนิทร์  โพธิห์ิรัญ นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0506 นายชาญณรงค์  อุปฮาต นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0507 นางสาวมณิภา  นวมวิจิตร นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0508 นายอานนท์  หมัดโน๊ต นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0509 รัศมี  หนูทอง นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0510 นางสาวสุพรรณษา  มูลประหัส นักศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0511 วิราวรรณ   แก้วแสน บุคลากรทางการศึกษา กศน.เขตทุง่ครุ

0512 ณัฐวุฒิ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0513 ณพล  จันทอง นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0514 นิรุชา  โฮมชัย นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0515 จุฬาลักษณ์  สังขดี นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0516 นายธีรพัฒน์  ยุทธศรีมาลา นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0517 เกศราพร  มณีพงษ์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0518 กาญจนา  มณีวรรณ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0519 นางสาวภัทราวดี  หมอแก้ว ครู กศน.เขตธนบุรี

0520 นางสาวกาญจนา  แซ่เต็ง ครู กศน.เขตธนบุรี

0521 นางสาวกุลวรา  บุญยเกษมสันต์ ครู กศน.เขตธนบุรี

0522 นายนพกรณ์  ไวยวุฒิ ครู กศน.เขตธนบุรี

0523 นางสาวภัทราพร  ผดาศรี ครู กศน.เขตธนบุรี

0524 ยัสมี  เเวมะชัย นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0525 ธนพร  จันทร์โสภา นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0526 สุธิมา  พรหมดวง นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0527 ธันยพร  สีทอง นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0528 นางสาวธนภรณ์  อุดเขียว นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0529 จิรนันท์  ศรีสิงห์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0530 นางสาวเฮารอ  ซาร์ยีด นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0531 เมธนิยา  แซ่เล้า นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0532 นุชจรีย์  พิชัยบูรณชัย นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0533 อนุภาพ  นาคเสน นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0534 สมชาติ    ผลจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0535 ศิววุฒิ  แซ่ล้ิม นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี



0536 นางสาวปวันรัตน์  ปูจ่ันทร์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0537 นายชิษณุพงษ์  พงษ์ณรินทร์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0538 กุบรอฮ์  เสาะแหละ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0539 เปมิกา  เจริญธนากุล นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0540 ฟาติม๊ะ  สาม่าน นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0541 ธณากรณ์  จันทร์หอม นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0542 จุฬารัตน  พรมภักด์ิ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0543 ไอรีน  สุดใจดี นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0544 กัญญา  กมลชิต นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0545 ชลธิชา  สังข์ชาวนา นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0546 กานต์ดาวสี   ชัยปิน่ชนะ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0547 สัจตพร  สมาธิมงคล นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0548 นางสาวกิติวรรณ  วิยานนท์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0549 อนุสรา  สีรับสี นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0550 มณฑิตา  ฤดีส าราญทรัพย์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0551 อรวรรณ  ไชยรัตน์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0552 นายยศดา  แสนสาคร นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0553 มณฑิตา  ฤดีส าราญทรัพย์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0554 กมลวรรณ  แหวนทองค า นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0555 พรทิพา  อารีเอื้อ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0556 สุกัยนะห์  เสมอภพ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0557 เบญจพร  หน่อยกระโทก นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0558 สุพัตรา  สุวรรณศรี นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0559 นางสาวฟาฏิมา  ยมโดย นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0560 เพ็ญนภา  ชมภูวิเศษ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0561 อภิสิทธิ ์ คัดทะจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0562 นิสา    โต๊ะ หลี  นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0563 นายพีรพล  ภมรวงค์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0564 นางสาวเฮารอ  ซาร์ยีด นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0565 สุกัยนะห์  เสมอภพ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0566 วิริญญ์  ลีลามหานนท์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี



0567 นายศรเพชร  กล้าหาญ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0568 นายไพโรจน์  เศวตการี นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0569 นายชาญวัฒน์  แซ่เฮ้ง นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0570 ชาลินี  ทรัพย์ธรณี นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0571 วิริญญ์  ลีลามหานนท์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0572 นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ปิติรัตน์ นักศึกษา กศน.เขตธนบุรี

0573 นางสาวจ าปี  ตาใส ครู กศน.เขตบางกอกใหญ่

0574 สุจารี  เหล่ือมใสย์ ครู กศน.เขตบางกอกใหญ่

0575 พลทหารรัตติพงษ์  พุม่กล้าหาญ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0576 นางสาวอารียา  ทนากร นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0577 ยุวรัตน์ธิดา  ยุราวรรณ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0578 นายณัฐวุติ  เกาะมะไฟ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0579 นายบริพัตร  คอนค า นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0580 นัฏฐพร  ประทุมวงษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0581 นางสาวปุณยาพร  เพิม่พูนนิติธรรม นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0582 นายบุญโฮม  ค่อมสิงห์ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0583 นางสาวปราณี  ฉ่ าด า นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0584 นางสาวญาณิศา  สุนาพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0585 กิตติธัช  เปล่ียนเรืองศิลป์ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0586 ปฏิพล    เบ็ญหมัด นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0587 นายจิรวัฒน์  ปาณลักษณ์ นักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่

0588 นายอนุพงศ์  แพรศรี ครู กศน.เขตบางกะปิ

0589 นางสาวชนิสรา  นาคเมธี ครู กศน.เขตบางกะปิ

0590 นางสาวนาฎชิลี  กล่ินมาลัย นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0591 ณฐมณ  ศรีสถาน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0592 วรรณฤดี  เพชรแก้ว นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0593 นายภูริภัทร  เอกชน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0594 นางสาวประภาดา  อินทพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0595 นายอริสมันต์  ฟ้าเสียงดี นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0596 ขวัญฐิติ  กาวงค์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0597 ณัฐฐิพร  ปิน่วิเชียร นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ



0598 พิมพ์พิชญา  แสนลุน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0599 นางสาวฝน  อับดุล นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0600 ปาริสรา  จารีต นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0601 นางสาวรดามณี  ปูทอง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0602 นางสาวสุกัญญา  อ่ าทรัพย์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0603 นางสาวฟ้า  อับดุล นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0604 นายสันติภาพ  โลแพทย์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0605 นางสาวศศิธร  มากดวง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0606 นางตุ่มทอง  ราห์มัน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0607 คุณลดา  คร่ าทอง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0608 นายอาทิตย์  โพธิโ์นนม่วง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0609 นางสาวนิศรา  อัตถาภูมิ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0610 นางสาวกรณรัตน์  เปีย่มเทีย่งธรรม นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0611 นางสาวนิศรา  อัตถาภูมิ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0612 นายอัสมี  มะแล๊ะ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0613 ธัญญนนท์  ทองอ้วน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0614 ณัฐพล  ทนศรีราช นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0615 นางสาวศิรินทิพย์  สุดใจ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0616 การัณยภาส  สุทน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0617 นางสาวรดามณี  ปูทอง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0618 นางสาวศศิธร  มากดวง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0619 ขวัญฐิติ  กาวงค์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0620 นางสาวนิศรา  อัตถาภูมิ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0621 นายกอเซ็มคาน  ปาทาน นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0622 ธณา  ไลนส์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0623 นายสุรสีห์  ทับแสง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0624 นางสาวกัลยา  สมพงษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0625 นายสุรเชษฐ์  แน้มโคกสูง นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

0626 นายธนกร  ซุยซวง ครู กศน.เขตบางคอแหลม

0627 นางพันนิภา  จีนเหนาะ ครู กศน.เขตบางคอแหลม

0628 นายณัฐวุฒิ  พรพิชิตโชคชัย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม



0629 ณัฐณิชา  นิติวณิชสกุล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0630 นางสาวสุชาวดี  ช่างจักรดี นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0631 สุริตา  พลหาญ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0632 นางสาวจุลีพร  สมสาย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0633 ภูรี  สินธุส่์องแสง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0634 นนทพร  ผาติธรรมกุล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0635 ชุติวัต   ผุดผ่อง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0636 นายจิรเดช  ไพศาลพฤกษ์กุล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0637 บุษยา  จิตต์มาก นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0638 วิทธวัช  หงษ์ด าเนิน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0639 ธัญญา  ฉัตรช่อฟ้า นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0640 พัชรินทร์   กนกสุรสินวลัย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0641 นางสาวทิยาภัทร  ตันหยู นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0642 ธัญญา  ฉัตรช่อฟ้า นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0643 รายู  ปอนเยล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0644 รัชติญา  ถามะณีศรี นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0645 สุรีมาศ  งามจันอัด นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0646 ทิยาภัทร  ตันหยู นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0647 นายค าภีร์  จันแปงเงิน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0648 ธันยาภรณ์   คะมะฤกษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0649 สุรีมาศ  งามจันอัก นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0650 เบญญทิพย์  แซ่ภู่ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0651 พีรเดช  ศรีเพียรพล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0652 ปุณฑริกา   นพนอบ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0653 คุณัชย์  แซ่เล้า นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0654 ธีระพล  ค้ าคูณ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0655 ภาวิณี  ประทีปะเสน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0656 วารุณี  ศิริโชติชัยมงคล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0657 ชลธิชา  โตจริง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0658 ธีระพล  ค้ าคูณ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0659 นางสาวสุยเง็ก  แซ่ต้ัง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม



0660 นิภาพร  บุญมาเลิศ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0661 จุมพล  วิมลศิริ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0662 ศิรินทร์ทิพย์  แซ่ล้ิม นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0663 นายวีรยุทธ  คัลนา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0664 มิรินดา  อานนท์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0665 ปารเมศ  อุทรักษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0666 นางสาววรรษา  แจ้งแสง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0667 นายค าภีร์  จันแปงเงิน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0668 จันทราพร  งามกนก นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0669 สุรีย์ฉาย  กรองทอง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0670 นางสาวชลดา  พันธ์ศรี นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0671 นางสาวแอนค า นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0672 นางสาวขัน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0673 นางสาวปารเมศ  อุทรักษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0674 นางส้มเช้า  ฐิติกุล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0675 นางสาวอิอิน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0676 สุจิตรา  ไกรกลาง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0677 ต้นตระการ  นามไพร นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0678 มลธิภา  สุขทุกเมื่อ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0679 นางจารุวรรณ  เพชรพัฒนวิจิตร นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0680 ณัฐณิชา  นิติวณิชสกุล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0681 มุทิตา  แก้วโท นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0682 สุจิตรา   หอมพวงภู่ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0683 MS AYE CHO นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0684 นางสาวภัทรวารินทร์  เกิดจินดา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0685 นายอานนท์  เนียมนุกูล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0686 ศิตภา  ปราสาทวัฒนา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0687 นางสาวธารทิพย์  รอดงาม นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0688 อาฐิติญา  ราชเจริญ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0689 สุจิตรา   หอมพวงภู่ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0690 นางสาว อี หล่าย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม



0691 ปนัดดา  เชื้อทอง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0692 นางสาวแสงดาว  ประคมพูด นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0693 ปนัดดา  เชื้อทอง นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0694 ปุณณภา  โสพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0695 นางสาวส่วยอู นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0696 กันยารัตน์  มีสัตย์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0697 นายนิติรัตน์  มาฝางนอก นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0698 นางสาวอร  สุขประเสริฐ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0699 นางสาวภัทรทิยา  ศตธนิตภัทร นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0700 นายพฤกษ์ภมร  เจิมสันติกุลชัย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0701 นางสาวปัญญาพร  ตะเภาพงษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0702 นายณัฐวุฒิ  พรพิชิตโชคชัย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0703 นางสาวนันทพร  อินทวงษ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0704 นางสาวอาแผ่  เบเช นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0705 นางสาวนางมูน  นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0706 นางสาวรุ้งวิไล  ไชยช่วย นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0707 นางสาวสีลา นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0708 นางสาวปณิศรา  ลวสุต นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0709 นางสาวอาทิตยา   ร าแพน นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0710 นางสาววิภาวรรณ   วงศ์ประสิทธิ์ นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม

0711 นางสาวณัฐณิษา  นิติวณิชสกุล นักศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม



เลขที่ ช่ือ - นามสกุล สถานภาพ

0712 นางสาวพริษา  ช่อชั้น ครู กศน.เขตบางแค

0713 นางสาวสาหร่าย  ไผ่รักษา ครู กศน.เขตบางแค

0714 ย่ี  ตาอ้าย นักศึกษา กศน.เขตบางแค

0715 นายภาณุวัฒน์  รับสมบติั นักศึกษา กศน.เขตบางแค

0716 วีรดา  ขุนพาทย์ นักศึกษา กศน.เขตบางแค

0717 ชลสิทธ์ิ  บวัรุ่ง นักศึกษา กศน.เขตบางแค

0718 กนิษฐา  ศรีน้อย นักศึกษา กศน.เขตบางแค

0719 งามพิศ  อบภิรมย์ นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0720 สวลักษณ์  พันธ์งาม นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0721 มัลลิกา  เคนบปุผา นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0722 ชัยธวัช   อยู่กรุด นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0723 นางสาวกิตติวรรณ  มาเพ็ง นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0724 วาสนา  ทองแจ่ม นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0725 นางสาวปยิะดา  แก้วฤาชัย นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0726 อัยลดา  วิภาสรัตนากร นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0727 รัตนา  เจริญกิตติกุลธร นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0728 กิตตินันท ์ แก้วมะ นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0729 วิมลนาถ    แสงอ่อน นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0730 ศิริพร  บญุชูนุช นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0731 นางสาวจิราภรณ์  ภูล าสัตย์ นักศึกษา กศน.เขตบางซ่ือ

0732 นางสาวชญานิน  ต่วนชะเอม นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0733 นางสาวธิญาดา  โสภาพร นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0734 นางสาวปาริวรรณ  ผายพิมาย นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0735 นางสาวสุจิตรา  ปอ้งศรี นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0736 นายอดิศร  ศรีจะทิ้ง นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0737 นางสาวกนกนภา   แซ่โง้ว นักศึกษา กศน.เขตบางบอน

0738 นางสาวปวีณา  ดาราหงษ์ ครู กศน.เขตบางรัก

0739 นางสาวธัญญาภรณ์  กองเปง็ ครู กศน.เขตบางรัก

0740 นฤมล  อินรอด นักศึกษา กศน.เขตบงึกุ่ม

0741 นางสาวเปรมฤดี  ผลกล่ า นักศึกษา กศน.เขตประเวศ



0742 นางสาวปรัศนีย์  น้อยวิไล นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0743 นางสาวนวพร  บอ่สุข นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0744 นางสาววราพร  พงษ์ศักด์ิ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0745 ณิชชารีย์  วรวัชร์ฐิติกุล นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0746 ณัฐพจน์  สิริชัยวงศ์สกุล นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0747 นายณัฐวัฒน์  ศรีโพนทอง นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0748 นางสาวแนนเอนน นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0749 นายชานนท ์ สังข์แก้ว นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0750 นางสาวจารุวรรณ  น้ าทพิย์ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0751 ภาคิน  ชื่นเกษม นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0752 นางสาวสุพรรษา  ยองจา นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0753 นายรพีภัทร  ปั้นทอง นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0754 นางสาวสุนิสา  แชร์สังข์ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0755 ธนาภรณ์  ศิริพจน์ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0756 สุพรรษา  ธนอัญญาพร นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0757 นางสาววิลาสินี  พงศ์สงวนไทย นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0758 นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  ฐิติวรชญาโชติ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0759 นางสาวปาริฉัตร  มะคนมอฐ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0760 นางสาวพรรณิตา  ประทมุมาส นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0761 ปวีณา  นิราชสูงเนิน นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0762 รพีภัทร  ปั้นทอง นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0763 นางสาวเปรมฤทยั  ชนะพจน์ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0764 วุฒิพงษ์   ตุ้มทา่ข้าง นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0765 นางสาวฐาปนีย์  วงค์โพทอง นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0766 นรีรัตน์  จีรกาญจนพาสน์ นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0767 ยุวดี  บญุสูงเนิน นักศึกษา กศน.เขตประเวศ

0768 นางสาววีร์สุดา  แตงงาม ครู กศน.เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย

0769 นางสาวพรพรรณ  ชิณราด ครู กศน.เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย

0770 นายชลอ  เคนสันเทยีะ ครู กศน.เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย

0771 นางสาวชมภัค  ประกอบเพชร นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0772 นววิธ  ทบัทมิทอง นักศึกษา กศน.เขตพญาไท



0773 นางสาวสุดารัตน์  บญุสมบติั นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0774 เสาวณีย์  รักษา นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0775 นางสาวปาริชาติ   ทศันมาลัย นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0776 นางสาว มา ซูงอู นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0777 นายปฏิภาณ  มีดี นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0778 นายเดวิท  วันชัย นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0779 นายศุภวิชญ์  ณรงค์รัตน์ นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0780 นางสาวมินตรา  ทิ้งเเสน นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0781 นางสาวเพ็ญ  เพ็งคุ่ย นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0782 นายสุรชัย  ค าสิว นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0783 นางสาวภรณ์ทพิย์  กองแก้ว นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0784 นายอธิป  มงคลฤกษ์ นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0785 นายจิรพันธ์   พ่วงทรัพย์ นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0786 นางสาวธนัทชา  แซ่คู นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0787 ชาตรี  สารเสวก นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0788 พลทหารรณชัย  มุมณี นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0789 นางสาวธัญพร  หาญรัตนะ นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0790 นายณัฐพล  สุยะวารี นักศึกษา กศน.เขตพญาไท

0791 นางสาววรรณวิภา  พรหมนิธิ ครู กศน.เขตพระนคร

0792 นางสาวสุปราณี  แจ้งกระจ่าง นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0793 ธนวัฒน์  ดอนโศรก นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0794 นายสุวัจนะ  แก้วไม้ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0795 นางสาวนันทกานต์  เสียงกาล นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0796 นางสาวอรธิชา  พัววิมล นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0797 ธนาพร  ด่านเย็นเจริญ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0798 สกุลรัก  บญุภักดี นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0799 สุรชัช  จี้เพ็ชร นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0800 นางสาวชิดชนก  จีรังสถิตย์กุล นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0801 นางสาวเมษินี   ภูแม้นวาส นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0802 ธนาพร  ด่านเย็นเจริญ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0803 สิริพรรณ  สุกใส นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ



0804 นางสาวปาลิตา  จิตร์เลิศ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0805 นลินี  สุขศรี นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0806 นายศิวดล  ใจพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0807 นางอรอุมา  สังขลักษณ์ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0808 นางสาวชณฐสรณ์  นิยม นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0809 นางสาวสิริกร  คงหนู นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0810 นางสาวศิริวรรณ   ใจค า นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0811 กาญจนา  เลียบใย นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0812 นายอ านวยชัย  สามัคคีวีระวัฒนะ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0813 นายสรยุทธ  โชติพนัส นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0814 นายวีรยุทธ  ปานหวาน นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0815 นายสิทธิโชค  สุขวิทยากุล นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0816 นางสาวนิภา  ประเทอืง นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0817 น้ าอ้อย  ไชยน้ าอ้อม นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0818 นางสาวมานิดา  ชาวเนื้อดี นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0819 ศศิธร  อ่อนสุระทมุ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0820 รสธร  สระบวั นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0821 นางสาวกาญจนาภรณ์  ปญัญาใส นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0822 นางสาวอรธิชา   พัววิมล นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0823 นายศิตช์วัฒน์พล  ทา่ภิรมย์ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0824 ธวัชชัย  สุนันทา นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0825 นางสาวบญุฑิยา  คงเฉลย นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0826 นายพีรวิชญ์  ล้ิมวิจิตรสุข นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0827 นางสาวเอมอร  ค าลุน นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0828 ทวิากร  จันค าพา นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0829 กชวรรณ  มั่นแย้ม นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0830 นางสาวกรกช  ตะกรุดวัด นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0831 นางสาวสุวรรณธาดา  หลานวงค์ นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

0832 นางสาวน้ าค้าง  พิศวาท นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0833 ฮัสเเนน อาหซั์น จีมา นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0834 สุภัสสรา  ทองค าแทน นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ



0835 นางสาวรัชนี  จันทร์โพธ์ิทอง นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0836 สันติ  สอนามา นักศึกษา กศน.เขตมีนบรีุ

0837 นางสาวดวงใจ  บรุมศรี ครู กศน.เขตวังทองหลาง
0838 จีรัญญา  บญุพิทกัษ์ ครู กศน.เขตวังทองหลาง
0839 นางวรรณภา  แสงจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0840 นางสาววิญญู  สิงหแ์ก้ว นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0841 นางสาวมุก  ไชยะวง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0842 นางสาวกฤติยา  เหล่าทองสาร นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0843 นายบญุสร้าง  ควรแย้ม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0844 วรารัตน์    จันทะพรม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0845 นางสาวดาวิกา  สืบก่ า นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0846 นางสาวชลาลัย  สุขส าราญ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0847 วรินทร์ภพ  กมลเวช นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0848 น้ าทพิย์  มาตเกตุ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0849 พัทธกานต์  ชารอด นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0850 นางสาวสุพรรณี  ชีวนันทชัย นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0851 นางสาวนภัสรา  ทองคล้าย นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0852 นางสาวปริศนา  ขันทอง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0853 นางสาวภัทราวดี  เจษฎาคม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0854 นางสาวภันต์ทศัสรณ์  โพธิดอกไม้ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0855 นางสาวแก่นแก้ว  ศรีบญุเรือง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0856 วรรณวดี  ขาวสะอาด นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0857 นางสาวนวรัตน์  ตันตยาภิรักษ์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0858 อาด้ิล  ขันเเก้ว นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0859 ณัฐรัมภา  ไชยโส นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0860 สุนีย์  ชื่นชม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0861 อาด้ิล  ขันเเก้ว นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0862 ชลิตา   นพวงค์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0863 นิภากร  ไชยวรรณ์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0864 ณันฐิตรา  ชื่นจิตร นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0865 สุวรรณี  ศรีสุวรรณ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง



0866 เด็กหญิงดารินทร์  มีปญัญา นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0867 นางสาวกัลญา  ภู่ทอง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0868 นางสาวสุพรรณี   ชีวนันทชัย นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0869 ชีวานนท ์ พึ่งอยู่ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0870 วราพรรณ  ชีวนันทชัย นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0871 วนิดา  เปรมแรีดา นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0872 นางสาวกัลญา  ภู่ทอง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0873 วินิดา  แสงจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0874 นางสาวTHEUTH นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0875 ธัญวรัตน์  นันทกรศุภวัทน์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0876 วิชัย ทมิเจริญ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0877 เด็กหญิงดารินทร์  มีปญัญา นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0878 วินิดา  แสงจันทร์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0879 บษุกัญญา  วิพุธศิริ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0880 ศุภสุตา  จ าเดิมสุข นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0881 ณัฐพล  โยคะกุล นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0882 นางเกียง  สิทธิผล นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0883 นางสาววันดี  ทองประเสริฐ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0884 นภาพร เ หลืองค า นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0885 นายกฤษดา  คัมภิรานนท์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0886 สุพัสตรา  บวัระบติั นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0887 นางสาวลัดดาวัลย์  บญุตอง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0888 ชรัชภ์พล  ธนสิราพรรัชต์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0889 ไพรรัตน์  สิงหง์าม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0890 นางสาวแก่นแก้ว  ศรีบญุเรือง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0891 นางสาวลูกแก้ว  เปรดิลกรัตน์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0892 สรวิศ  นุชเฟื่อง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0893 นายเชาว์เลิศ  ศิริประเสริฐ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0894 นายวุฒิชัย  ปอ้งกัน นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0895 นายธเนศ  บษุบง นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0896 นายชรัชภ์พล  ธนสิราพรรัชต์ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง



0897 นายวิเชียร  ยืนสุข นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0898 นายไพรัตน์  สิงหง์าม นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0899 นางสาวภัทรสุดา  สารเพ็ชร นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0900 นางสาวสุจิตรา  ชาวเหนือ นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0901 นางสาวมาทณีิ  เชตวัน นักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0902 นายชุติเวทย์  เตมิยนันท์ บคุลากรทางการศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง
0903 นางสาวฤทยัรัตน์  อุ่นเทยีมโสม ครู กศน.เขตสวนหลวง

0904 นางสาวอาภาวรรณ  คงเพ็ชร์ ครู กศน.เขตสะพานสูง

0905 กาญจนา  โพปะทะ นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0906 นางสาวพิจิตรา  บรูณ์โภคา นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0907 อรวรรณ  หล่อนิล นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0908 นางสาวอินทริา  พูลสิน นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0909 นางสาวอ้อมอัมพรรณ   พลเย่ียม นักศึกษา กศน.เขตสะพานสูง

0910 นายวรรธนันท ์ รักญาติ ครู กศน.เขตหนองจอก

0911 นางสาวปาริฉัตร  หมอหวัง ครู ศรช. กศน.เขตหนองจอก

0912 ชารีฟแอนดริส นักศึกษา กศน.เขตหนองจอก

0913 ณิชาดา  มะสามัน นักศึกษา กศน.เขตหนองจอก

0914 เซอเฟีย  อาบมูานัน นักศึกษา กศน.เขตหนองจอก

0915 นางสาวธนัชชา  จันทร์ขาว นักศึกษา กศน.เขตหนองจอก

0916 นางสาวธัญพิชชา  เขืองเชียงขวาง บคุลากรทางการศึกษา กศน.เขตหนองจอก

0917 ว่าที่จ่าโท.ผช รพ.สิทธิชัย แสงหาชัย นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0918 นางสาวนิชกุล  ทวนตะขบ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0919 กัลยา   สอนแสนสุข นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0920 นางสาววิลาวัล  อรชร นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0921 นางสาวภัทราภรณ์  เมืองนาคิน นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0922 เมธาวิน    อ าไพ  นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0923 อินทพิร  สิงหพ์ิจิตรพงษ์ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0924 รัฐพงศ์  ปติิปกรณ์ชัย นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0925 วีรพงศ์   แก้ว  ขาว นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0926 นางสาวจุฑารัตน์  ถวิลวงค์ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0927 นายนักรบ  เทยีนขาว นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี



0928 นายรุ่งเพชร  พัดทาป นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0929 ณัฐกรณ์  ปาลกะวงษ์ นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0930 กฤษติกร  นาคนวล นักศึกษา กศน.เขตหลักส่ี

0931 ใหม่   ไวการ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0932 นางสาวน้ าทพิย์  ศิริชาติไชย นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0933 นายชาญชัย  สุทธิโพธ์ิ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0934 น้ าทพิย์  ยอดศรีเมือง นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0935 วัศพล  ธรรมดอน นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0936 เกศสุดา  เหลืองสุภาพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0937 นางสาวจันทร์ทพิย์  ยอดแก้ว นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0938 เอริสา  ยาวิชัย นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0939 นางสาวธัญวลัย  สุพรรณ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0940 นางสาวนภพร  ศรราม นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0941 นางสาวต่าย นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0942 นาย ณัฐวุฒิ   ศรี  สุข นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0943 เกศสุดา  เฟลืองสุภาพันธ์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0944 กฤติยา  บตุรชา นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0945 วัศพล   ธรรมดอน นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0946 เวธกา  จันทร์อร่าม นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0947 นางสาวกัลยา  คราจันทกึ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0948 ลดาวัลย์   อินทรครรชิต นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0949 ศรศิลป ์ อินทรครรชิต นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0950 รัตนาพร  ประเสริฐสังข์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0951 นางสาวกัญนิภา  วริสาน นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0952 MA JAN SHEL นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0953 นางสาวทชัชญา  ชินทติย์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0954 พรภวิษย์  พัฒนถาบตุร นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0955 นางสาวเบญจมาศ  สุทธิสาร นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0956 วัชรินทร์  ศรีสะอา นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0957 กุสุมา  วีระประพันธ์ุ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0958 สุนิสา  หวลอาวรณ์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง



0959 นางสาวละอองฝน  บญุลือ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0960 วงศกร  อาจณรงค์ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0961 อนุวัช  พงชัย นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0962 อรพินท ์ พันธ์เดช นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0963 จิราวรรณ ดอร์ซี แอมมาลี สวัสด์ินที นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0964 อ้อมเดือน  จันทร์เพ็ญ นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0965 กัญญาณี  ภูมิโพธ์ิตาก นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0966 นางสาวจิ่ง  ค าแสง นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0967 นายณัฐพันธ์  ศรีศุภรวัฒนา นักศึกษา กศน.เขตหว้ยขวาง

0968 นางสาวพรรัตน์  คงพนา นักศึกษา กศน.ต าบลลาดหญ้า

0969 นางสาวกนกนันท ์ บวัสะบาล บคุลากรทางการศึกษา กศน.ต าบลนครชุมน์

0970 ธีรเดช  มีชัย นักศึกษา กศน.ต าบลในเมือง จ.นครพนม

0971 นายณัฐพงศ์  คล้ายทรง บคุลากรทางการศึกษา กศน.ต าบลไร่มะขาม

0972 นางสาวเฟื่องฟ้า  ทมินิ่ม นักศึกษา กศน.ต าบลหนองจิก

0973 นางสาวกรรณิการ์  ทดัอ้น นักศึกษา กศน.ต าบลหนองจิก

0974 นางสาวขวัญฤดี  เฟื่องเงิน นักศึกษา กศน.ต าบลหนองจิก

0975 นางสาววลีนิภา  พัดพ่วง นักศึกษา กศน.ต าบลหนองจิก

0976 นางสาวสายสุดา  อินกรัด นักศึกษา กศน.ต าบลหนองจิก

0977 นางสาวชนิตา  อ่วมนาค นักศึกษา กศน.ต าบลหนองจิก

0978 นายพีรพัตน์  แสงสว่าง นักศึกษา กศน.ต าบลอ่างแก้ว

0979 จันจิรา  ฟูเฟื่องสมญา นักศึกษา กศน.ทางไกล

0980 นางสาวสุทราสินี  เทยีบไชย นักศึกษา กศน.ทา่บญุมี 

0981 พิษณุ  มะสูงเนิร นักศึกษา กศน.ทา่บญุมี 

0982 นายวีรพงษ์  ดอนกระโทก นักศึกษา กศน.ทา่บญุมี 

0983 นางสาวศศิวิมล  บญุสนอง นักศึกษา กศน.เมืองตรัง

0984 นางสาวนันธินี  ด ารงสัจธรรม นักศึกษา กศน.ลาดบวั อ. บา้นโปง่

0985 นางสาวสุพัตรา  แย่มน้อย นักศึกษา กศน.ลาดบวัขาว

0986 นางทศันีย์  บวัคีรี ครู กศน.อ าเภอเกาะคา

0987 นางสาวรัตนา  คล้ายจินดา ครู กศน.อ าเภอคลองหลวง

0988 นางนารี   เปล้ืองกลาง ครู กศน.อ าเภอคลองหลวง

0989 นายไชยพัฒน์  นัยเนตร ครู กศน.อ าเภอคลองหลวง



0990 นางสาวปวีณา  เหมันต์ ครูผู้ช่วย กศน.อ าเภอคลองหลวง

0991 นายช่วงชัย  เจ้าพิทกัษ์วงศ์ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0992 นางสาวลัดดา  อ่ ากรด นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0993 สายสมร  แวงแสน นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0994 นายสตางค์  กาวิชัย นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0995 นางสาวฐิติรัตน์  บญุมาก นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0996 กัญญารัตน์   สิงหราช นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0997 นางสาวจีระนันท ์ ดงเย็น นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0998 นพเก้าศรีนพ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

0999 นางสาววัชรี  ราชสุภา นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1000 นางสาววิจิตราภรณ์  เรืองแก้ว นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1001 นางสาวชลลดา  อุ่มชะอุ้ม นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1002 นายปติิพล  อ่ าก าเนิด นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1003 นางสาวชนาพร  ต้ังสกุลเจริญ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1004 อภิรักษ์  ปานเส้ง นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1005 นางสาวปภัสรา  พลโยธา นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1006 นางสาวทพิย์สุดา  บญุสนอง นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1007 นุชจีรา  จันทนะโสตถิ์ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1008 นางสาวศิริพร   ไชยค า นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1009 สุรินทร์  วินิจอุทยั นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1010 นางสาวอนุศรา  อร่ามพงษ์ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1011 นางสาวสุวิชาดา  จุลมุสิ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1012 ปยิะพงษ์  สมาทอง นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1013 นายสุวรรณโชติ  ศรีฟอง นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1014 นางสาวนาน  คามล่า นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1015 อริสา  ผาสุข นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1016 พัชรา  อิ่มสุวรรณ นักศึกษา กศน.อ าเภอคลองหลวง

1017 นางสาวชัชนก  จ าปาไทย นักศึกษา กศน.อ าเภอชุมพลบรีุ

1018 นางสาวแพรวา  สุวรรสุขา นักศึกษา กศน.อ าเภอนายูง

1019 นางสาวนิตยา  นุ่มยืนยง นักศึกษา กศน.อ าเภอบา้นโปง่

1020 นางสาวแสงดาว  ลุงแดง นักศึกษา กศน.อ าเภอฝาง



1021 นางสาวจันทร์ทพิย์  บรรดาศักด์ิ ครู กศน.อ าเภอพนัสนิคม

1022 นางสาวอาภาพร  พรมมา นักศึกษา กศน.อ าเภอพนัสนิคม

1023 นายประพันธ์   สร้อยสน นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1024 นางสาวขนิษฐา  ศรีไหม นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1025 นางสมควร  บญุที นักศึกษา กศน.อ าเภอพุทไธสง

1026 นายสุรพรชัย  เดชมงคล นักศึกษา กศน.อ าเภอภูเวีย

1027 นางสาวจิรพรรษ  ปานต้น นักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

1028 นางสาวลลิตา  สีนวล นักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองราชบรีุ

1029 นางสาวณัฐริกา  สายเครือค า นักศึกษา กศน.อ าเภอแม่อาย

1030 นางสาวช่อเพชร  สีกล่ า นักศึกษา กศน.อ าเภอวัดโบสถ์

1031 นายอิสระ  บญุละคร นักศึกษา กศน.อ าเภอศรีธาตุ

1032 นางสาวกนิษฐา  จ าปามูล นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

1033 นางสาวภัชราภา  โอสถ นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

1034 นายเตโช  คล้ายเจ๊ก นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

1035 นายภานุเดช  ค าปาน นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองปรือ

1036 นายเกริกวรรธน์   พานิช นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1037 นางสาวศิรินม์จฉา  ชื่นสุคนธ์ นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1038 นางสาวเต็มศิริ  กล้าวิกย์การ นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1039 นางอรวรรณ  มีมุข นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1040 นายเมธัส  มีสุข นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1041 นางสาวฐิติภัทร  รุ่งระวี นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1042 นายสุธนัย  ค าสุข นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1043 นางสาวอนัญพร  ค าสุข นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1044 นางสาวจิรภิญญา  ค าสุข นักศึกษา กศน.อ าเภอพยุหะคีรี

1045 ธณาภา  นามมลตรี นักศึกษา กศน.เขตคลองสามวา

1046 นายภาคภูมิ  เอกศิริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1047 ว่าที่ ร.ต.วินัย  สุนทรมัจฉะ บคุลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอบา้นโปง่


