รำยชื่อช่ำงเจำะนำบำดำล รุ่นที่ 19 ที่ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองช่ำงเจำะนำบำดำลใหม่ (นบ./1)
โดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับหนังสือรับรองช่ำงเจำะนำบำดำลฉบับใหม่นี ต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรช่ำงเจำะนำบำดำล
มิฉะนันจะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล
1 นางกนกวรรณ ผาสุข

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล
31 นายเจตนิพัทธ์ บุญพันธ์

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล
61 นายประเสริฐ พรมศรี

2 นางกิ่งดาว เชื้อบุญมี

32 นายเฉลิมพล โสมจันทร์

62 นายปริญญา เพชรมณี

3 นางจิรา มาลอด

33 นายเฉลียว กาลังเกื้อ

63 นายป๋อง หวลขุนทด

4 นางณิชาภา บุญพันธ์

34 นายชโนทัย อภิชาติเดชาติกุล

64 นายปัญญา ศิรพงษ์กุลพจน์

5 นางพรรณนิภา วิสิฐศรีพาณิชย์

35 นายชัชชัย บุญมาตร

65 นายพยุ ยศวิชัย

6 นางลาวิน ตอสกุล

36 นายชินวัฒน์ พรมปัญญา

66 นายพลกฤษณ์ สุดแสง

7 นางสาวบุญฑริกา สโมสร

37 นายเชิดศักดิ์ ปลัดศรีช่วย

67 นายพลอย เพ็งจุ้ย

8 นางสาวปิยมาศ ประทานชัย

38 นายณรงค์ ป้องคาศรี

68 นายพายุ กุลเทศ

9 นางสาวพีรภัทร์ เล้าเจริญกิจกุล

39 นายทนงศักดิ์ ภักดีการณ์

69 นายไพโรจน์ วิสิฐศรีพาณิชย์

10 นางสาวสกุณา ทองอุบล

40 นายทรงศักดิ์ ผมทอง

70 นายไพศาล สามจ้าย

11 นางอุดมพร บุญลอย

41 นายทวี นันทเขตต์

71 นายไพสานต์ พานศรี

12 นายกฤษพงษ์ ศรีถาวร

42 นายทินกร พุทธา

72 นายมานิตย์ พลประถม

13 นายกอบชัย สุขเกษม

43 นายธงชัย บุญสอน

73 นายยงศักดิ์ อุทาทิน

14 นายการจนา ทะรังศรี

44 นายธวัช รัตนพันธุ์

74 นายวัชรินทร์ จิตเอก

15 นายกิตติศักดิ์ สิงขุดร

45 นายธัญญา วิสิฐศรีพาณิชย์

75 นายวิชิต ประภาสัง

16 นายกิติพงศ์ ตั้งนรกุล

46 นายธีรเทพ รักษ์พอเพียง

76 นายวิเชฐ แจ้งมงคล

17 นายกุศล ยาอุตม์

47 นายธีระพงษ์ รัตนประทุม

77 นายวิสิทธิ์ ขวัญงาม

18 นายเกรียงไกร นิติพันธ์

48 นายนที ฟักแฟง

78 นายวุฒิชัย ฤทธิโชติ

19 นายเกียรติศักดิ์ สุขเกษม

49 นายน้อย ขันทองแดง

79 นายเวศสันติ์ วุฒิพงศ์

20 นายโกศล วิชัยดิษฐ์

50 นายนันทศักดิ์ ธวัชไพสิฐ

80 นายศรีน้า สุคนธพันธ์

21 นายขันธ์ทอง แสนพันนา

51 นายนาวี เร่งแสวง

81 นายศุภกริช ปันอินทร์

22 นายคณาสิน ราชภูติ

52 นายนาพล นาคนิลวงศ์

82 นายศุภชัย ประเทสัง

23 นายคมไกรวิทย์ คงฤทธิ์อยู่เกษม

53 นายนิคม วังกะฮาด

83 นายสมเกียรติ จันทร์เปรียง

24 นายคมเพชร เสาร์ศรีรัตน์

54 นายนิรันดร เกษมพัฒนกุล

84 นายสมคิด ทนทาน

25 นายคาปั่น ทองพิลา

55 นายบวรศักดิ์ ช่วยกลับ

85 นายสมคิด สีดี

26 นายจตุพล อินทร์โพธิ์สม

56 นายบุญยงค์ ไพราม

86 นายสมจินต์ เกตุแก้ว

27 นายจอด ยอดเสาดี

57 นายบุญหนัก จันหนู

87 นายสมชาย มัชชิมวงค์

28 นายจักรกริช แกล้วกล้า

58 นายประจวบ เชี่ยวชาญ

88 นายสมบัติ จาปาสด

29 นายจิน ไกรรักษ์

59 นายประภาส กลิ่นบารุง

89 นายสมพล จันทร์บุญเรือง

30 นายจิระ เวชพงษ์

60 นายประยุทธ พันหล้า

90 นายสมยศ ลาดบาศรี

รำยชื่อช่ำงเจำะนำบำดำล รุ่นที่ 19 ที่ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองช่ำงเจำะนำบำดำลใหม่ (นบ./1)
โดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับหนังสือรับรองช่ำงเจำะนำบำดำลฉบับใหม่นี ต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรช่ำงเจำะนำบำดำล
มิฉะนันจะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล
91 นายสมศักดิ์ เล่าอรุณ

ลำดับ

92 นายสมศักดิ์ ไหลรินทร์

122 ส.อ. จเร ลาภยินดีสกุล

93 นายสวัสดิ์ มาบุตร
94 นายสังคม สังข์โกมล
95 นายสัญญา ทองอ่อน
96 นายสุกิจ ผาพิมพ์
97 นายสุทธิพร หนูเมือง
98 นายสุทิชัย ยตะโคตร
99 นายสุนันต์ เพ็ญศรี
100 นายสุพรรณ บุญทา
101 นายสุพรรณ อุตแก้ว
102 นายสุพิญญา ศรเกษตริน
103 นายสุพิณ บุญเจริญ
104 นายสุภัทร อินขะ
105 นายสุรชัย สมทรัพย์
106 นายสุรทิน ชัยชมภู
107 นายสุรภีย์ ยืนนาน
108 นายสุรศักดิ์ ผกาศรี
109 นายสุริยะ สิทธิโชค
110 นายสุริยา มาลอด
111 นายสุวัฒน์ สินถิรศักดิ์
112 นายเสกสรร หงษ์เวียงจันทร์
113 นายเสถียร ชาวประพันธ์
114 นายเสน่ห์ ฟักแฟง
115 นายแสวง เทพฟองคา
116 นายอัศจรรย์ ละดาพงษ์
117 นายอาคม กิมพา
118 นายอาทิตย์ จันต๊ะสา
119 นายอานัท สมดอก
120 นายอุทัย นวลศิริ

ชื่อ - นำมสกุล
121 นายเอกชัย ศรัทธากูล

