
เลขประจําตัวสอบ

62041000001 นายดนุพล เหลาสิงห�
62041000002 นางสาวสุติมา ฮามพิทักษ�
62041000003 นายทศพล นวลสุข
62041000004 นางสาวกชกร กสิกรรม
62041000005 นางสาวกานติมา มีจ่ันเพ็ชร
62041000006 นางสาวกุสุมา ครองสุขศิริชัย
62041000007 นางสาวฐิติพร วงษ�นิกร
62041000008 นางสาวอโนทัย สําเร็จ
62041000009 นายวรพรต ไผ/สม
62041000010 นางสาวพรนิภา ภูต2องลม
62041000011 นายนิวัฒน� เส็งพรม
62041000012 นางสาวบุษกร แผนสันเทียะ
62041000013 นายธนัชชา รุ/งโรจน�
62041000014 นางสาวนฤมล เทพวรรณ
62041000015 นางสาวรัตนพัทธ� เกิดฉาย
62041000016 นางสาวเทียรพธู บุญชูตน
62041000017 นายพิบูลย� สุพงศ�พิสุทธ์ิ
62041000018 นางสาวยลดา นันคํา
62041000019 นางสาวนิตยา นุ/นจีน
62041000020 นางสาวสุภาวดี ผลสอาด
62041000021 นายรัฐศาสตร� คงวิมล
62041000022 นางสาวนิลประภา สุทธิศรานันท�
62041000023 นางสาวศิริพร ช2างป>าดี
62041000024 นายสุรนิชญ� เกษมวิริยนนท�
62041000025 นางสาวพัชรี ควรจํา
62041000026 นางสาวอภิชญา แม2นเหมือน
62041000027 นายณัฐธิติ จันทรเพชร
62041000028 นางสาวอุไรวรรณ แซ/อึ้ง
62041000029 นางสาวจารุวรรณ วงษ�ยาปาน
62041000030 นายวรินทร อนันต� 
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62041000031 นายไตรภพ สุภาพร
62041000032 นางสาวสตรีรัตน� สมจิตร
62041000033 นายอลงกรณ� รุ/งโรจน�
62041000034 นายฐิติโชติ ขวัญสุด
62041000035 นางสาวชื่นชนก สีสมาน
62041000036 นางสาวอุชุกร โรจนวิภาค
62041000037 นางสาวสมบูรณ� ง/วนจร
62041000038 นางสาวสิรินทรา เซ2งใช/
62041000039 นายอภิภูม น2อยดี
62041000040 นางสาวจุฑารัตน� อ/วมม่ัน
62041000041 นายพรรษวุฒิ ดงดินอ/อน
62041000042 นางสาวปFทมพร เอี่ยมจิตม่ันคง
62041000043 นางสาวธนัชชา เงินงอก
62041000044 นายสราวุธ หวันทา
62041000045 นายกิตติชัย ชัยโย
62041000046 นายจิตรกร แก2วกําเหนิด
62041000047 นางสาวคชาภรณ� ยอดจิตร
62041000048 นางสาวปนิดา นากุดนอก
62041000049 นางสาวศรสวรรค� ยวงคํา
62041000050 นางสาวสองธิดา ถาวรวงศ�
62041000051 นายจตุพร คําบอนพิทักษ�
62041000052 นางสาวพจนีย� ปFHนคุ2ม
62041000053 นางสาวโชติรส นัยชิต
62041000054 นางสาวขนิษฐา แก2วประการ
62041000055 นายณัฐวัฒน� นันทะวรรณ�
62041000056 นางสาวนิจวรีย� เจริญรัตน�
62041000057 นางสาวนรีรัตน� แผงฤทธ์ิ
62041000058 นายหฤษฎ� จันทวงศ�
62041000059 นายพิโมกข� สุดสน
62041000060 นายขจรศักด์ิ สุภานิล
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62041000061 นางสาวสุชานาถ สีหะวงษ�
62041000062 นางสาวสิริพร สุจินดา
62041000063 นายจิรายุส คุ2มสิน
62041000064 นายธีรวัต วรรณรัตน�
62041000065 นางสาวเสาวลักษณ� แก2วทิม
62041000066 นางสาวนภาภรณ� รักษาภักดี
62041000067 นางสาวพรทิพย� แก2วก่ิง
62041000068 นางสาวพุทธรักษา สวัสดี
62041000069 นายสุทธิชัย ศรีวิเศษ
62041000070 นางสาวธมลวรรณ คงเมือง
62041000071 นางสายฝน แปKนเงิน
62041000072 นางสาวธนธันย�ชนก สุมณฑา
62041000073 นางสาวดลชนก ขาวมีชื่อ
62041000074 นางสาวรศนาภรณ� หมัดละ
62041000075 นางสาวปLยะดา ประวุฒิ
62041000076 นายฤทธคม นาคามณีรัชต�
62041000077 นายภาณุ บัวหลวง
62041000078 นางสาวจิดาภา เขาสูง
62041000079 นายภษิณ กมลลาวัณย�
62041000080 นางสาวปLยดา แก2วมณี
62041000081 นางสาวสิริณ�ภรณ� สถาน
62041000082 นายครองชัย โรคาพ/าย
62041000083 นายภัทรวรินทร� นุชสุ/ม
62041000084 นายอนุวัฒน� รอดศิริ
62041000085 นายรชนนท� รัตนาไพบูลย�
62041000086 นายฉัตรชัย กองทอง
62041000087 นางจรัสทิพย� วงษ�ใจ
62041000088 นายสมยศ คํายะ
62041000089 นางสาวกุลยา วงษ�สุข
62041000090 นางสาวดวงกมล เมืองดํารงค�
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62041000091 นางสาววราภรณ� กอเซ็ม
62041000092 นางสาวกัญจน�รัตน� ศุภธราวัฒน�
62041000093 นายภูเบศ ฝาเฟNHยม
62041000094 นางสาวธนาภรณ� สุทน
62041000095 นางสาวสาวิตรี ซันเหล็ง
62041000096 นายพุฒจันทร� ถ่ินอ/วน
62041000097 นางสาววิชชุตา เนียมเปรม
62041000098 นางสาวพิจิตรา ไพรินทร�
62041000099 นายสุพัฒน� อินทรประเสริฐ
62041000100 นางสาวนันทนา โยธาจันทร�
62041000101 นางสาวสุกัญญา ใจมา
62041000102 นางสาวธัญเรศ ประเสริฐพันธุ�
62041000103 นางสาวชลธาร ปFญญายงค�
62041000104 นางสาวภาวินี วิไช
62041000105 นางสาวกิตติมา พิทักษ�วงศ�
62041000106 นางสาวศิริวิมล วงเส
62041000107 นางสาวปวีณา สมหวัง
62041000108 นางสาวอรวรรณ มูลมานัส
62041000109 นายพัฒนพล ธิการ
62041000110 นางสาวนันฑิชา คงเหลี่ยม
62041000111 นายภูริพัศ วัฒนพฤกษชาติ
62041000112 นางสาวพิมลวรรณ ปานเหลือง
62041000113 นางสาวปานชีวา แสนสุภา
62041000114 นางหญิง วงศ�ศรีสมบูรณ�
62041000115 นางสาวณัฐวรรณ สิงห�ดี
62041000116 นางสาวธนารีย� ใจเปOนชาย
62041000117 นางสาววรรชลี นาคน2อย
62041000118 นางสาวนันทวรรณ เจริญคุณสมบัติ
62041000119 นางสาววนิดา คมพานิช
62041000120 นางสาวอรอนงค� ราชาวงษ�
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62041000121 นางสาวนันทกานต� อ/อนอุทัย
62041000122 นายพีระพงษ� พลีสุดใจ
62041000123 นายนัฐวัฒน� ทรัพย�ประเสริฐ
62041000124 นางสาวณัชชา ทวีพงษ�
62041000125 นางสิวินีย� กระต/ายทอง
62041000126 นางสาวศศิภา ทองกล่ํา
62041000127 นางสาวปณัฐดา กองสุวรรณ
62041000128 นายชัชวาลย� หาระโคตร
62041000129 นางสาวพิชญาภา สว/างศรี
62041000130 นางสาวธิดารัตน� ศรีจุลฮาต
62041000131 นายวชิรวิชญ� เพ็ชรทองมา
62041000132 นางสาวสิริพร ซีสันเทียะ
62041000133 นายณัฐพัชร� สังข�ประเสริฐ
62041000134 นางสาวกนกวรรณ คําชื่น
62041000135 นายปราโมทย� นาสวน
62041000136 นายวีระพงษ� คํามุ2ย
62041000137 นางสาวจิตจาภรณ� มาสมจิตร
62041000138 นางสาวจามจุรี แยบกสิกิจ
62041000139 นายพงศ�วริศ เสรีรังสรรค�
62041000140 นางสาวพรทิพย� งามแก2วศรี
62041000141 นางสาวอรพิน บุญมี
62041000142 นางสาวปฐมาภรณ� จันทุดม
62041000143 นางสาวอัจฉรา เหมือนสกุล
62041000144 นายสมชาย ประอางค�
62041000145 นางสาวอรพินท� พิมพ�กิจ
62041000146 นางสาวจุฑามาศ องอาจ
62041000147 นางสาวสุกัญชณัฐ วัฒนพฤกษชาติ
62041000148 นางสาวสาริศา ยาดี
62041000149 นางสาวอโรชา ทองอุ/น
62041000150 นางสาวนิระมาศ คําเจริญ
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62041000151 นายสหรัฐ เชื้อนิล
62041000152 นางสาวพรทิพย� แก2วมุณี
62041000153 นางสาววิระสา ศรีลาดเลา
62041000154 นางสาวอรอนงค� สารี
62041000155 นายเมตตาธรรม บุญมี
62041000156 นายวินัย อุทธมล
62041000157 นายจักรพัฒน� กีมาและ
62041000158 นายศุภชัย นําเจริญ
62041000159 นายฤทธ์ิสิทธิเดช ทองคํา
62041000160 นางสาวปLยะดา พักษา
62041000161 นายจิราพิวัฒน� ขจรศักด์ิธีระกุล
62041000162 นางสาวจันจิรา คูณอเนกสิน
62041000163 นางสาววริษา จันทรสาขา
62041000164 นางสาวนับเดือน พิกุลพวง
62041000165 นายบัญญวัต เนียมทอง
62041000166 นางสาวกัลยาณี หาริกะ
62041000167 นางสาวมธุรดา จันทร�ตระกูล
62041000168 นางจิระประภา ปLPนทอง
62041000169 นางสาวรัตนา วิเศษศรี
62041000170 นายเอกชัย บุญเทียม
62041000171 นายจิรัฏฐ� ทีสุด
62041000172 นายคงศักด์ิ สง/าวงศ�
62041000173 นางสาวปLยะพร เมืองม่ิง
62041000174 นางสาวกมลชนก จิตรผ/อง
62041000175 นางสาวจิราวรรณ บุญมา
62041000176 นางสาวประภัสสร บุญเสถียร
62041000177 นางสาวสุภาพร ใหม/เอี่ยม
62041000178 นางสาวจิรัชญา ทองเงิน
62041000179 นางสาวณัฐรีย� น2อยพันธุ�
62041000180 นางสาวนาถญาดา เข็มจิตต�
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62041000181 นางสาวจุฑาทิพย� หมวดอินทอง
62041000182 นายเจษฎา พุฒมา
62041000183 นางสาวนฤมล อ2นพันธ�
62041000184 นางสาวปLยาภรณ� สินสมบัติ
62041000185 นางสาวณิชาพร กลิ่นหอม
62041000186 นางสาวภิชญาดา เสือสกุล
62041000187 นางสาวกมลวรรณ ชนะสินธุ�
62041000188 นางสาวจิตรานุช ทองคําดี
62041000189 นางสาวธณัชภัชร� มัชบรรดิษ
62041000190 นายจิรภัทร อุยนา
62041000191 นางสาวปวิตรา ประทีปชัย
62041000192 นางสาวนงลักษณ� มีรินทร�
62041000193 นายวีรยุทธ ไพรดํา
62041000194 นางสาวนริศรา มานะพันธ�
62041000195 นางสาวจิราภรณ� จิตนาม
62041000196 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิวงษ�ศรี
62041000197 นางสาวสุลักษณา สํารวมรัมย�
62041000198 นางสาวปLยชา ยงค�ประเดิม
62041000199 นางสาวอภิญญา หนามพรม
62041000200 นายสัมพันธ� มิตรน2อย
62041000201 นางสาวสุธิดา มูฮําหมัดยูซบ
62041000202 นางสาวอัจฉรา กัลยา
62041000203 นางสาวศรีสกุล สมณะ
62041000204 นางสาวนฤมล ทองเอม
62041000205 นางสาววรรณวิสา ช/วยรักษา
62041000206 นายธวัชชัย เจRะสะและ
62041000207 นางสาวอารียา ประกอบธรรม
62041000208 นางสาวดรุณี ต้ือแดง
62041000209 นางสาวเพ็ญนภา ทองเพ็ชร
62041000210 นางสาววิมลิน ประแดง
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62041000211 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็งพัฒน�
62041000212 นางสาวมยุรี ชาลีกร
62041000213 นางฐิติยา ยังสนอง
62041000214 นางสาวภคมน สมบูรณ�ถานะ
62041000215 นางสาวเสาวนี เกิดทวี
62041000216 นางสาวโสภา พิมพิสัย
62041000217 นางสาวศศิพิมพ� ทวิชศรี
62041000218 นางสาวชัญญารัตน� เคนเหลา
62041000219 นางสาวรัตติยา เนตรคุณ
62041000220 นางสาวณัฐริกา กฤษวงษ�
62041000221 นายจิรพัฒน� แก2วทอง
62041000222 นางสาวพนิดา ขาวปากช/อง
62041000223 นายวัชระพล บุรีงาม
62041000224 นางสาวอัญญารัตน� นิยม
62041000225 นางสาวชลาลัย ชานนท�
62041000226 นายปฏิญญา ทิพเส2ง
62041000227 นางสาวศศธร กงแก2ว
62041000228 นางสาวอารียา ชิณวงศ�
62041000229 นายฐาปนา ทองเสนอ
62041000230 นายสุเมธ เสียงใหญ/
62041000231 นางสาวจันทร�กระมล จิตรีนิตย�
62041000232 นางสาวสุพิชชา ปานย้ิม
62041000233 นายธนวัฒน� แปKงผง
62041000234 นางสาวปLยวรรณ ดวงรัศมี
62041000235 นางสาวนภัสสร ทรงเจริญ
62041000236 นางสาวเมธิณี คงธนโชคภักดี
62041000237 นายเอกชัย สุภาพไทย
62041000238 นายศุภณัฐ พัดทอง
62041000239 นางสาวพิมพ�ลภัส ค2อมทอง
62041000240 นางสาววิชิตา ลัดกลม
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62041000241 นางสาววิรัญญา สุวรรณหลํา
62041000242 นางสาวอรวรรณ สร2อยปุ
62041000243 นางสาวนุชจรี ทันสมัย
62041000244 นางสาวกนกพร เทียมศรีรัชนีกร
62041000245 นางสาวนุสบา ถนอมเขตต�
62041000246 นางสาวสัตยาภรณ� พรหมโชติ
62041000247 นายไพสิฐ อินชื่นใจ
62041000248 นางสาวกิตติญา อิ่มกมล
62041000249 นางสาววิพรรณี กSงอุบล
62041000250 นายเจนณรงค� ดวงจรัส
62041000251 นางสาวกัญญารัตน� คชาธเรศ
62041000252 นางสาวพรทิพย� สมมิตร
62041000253 นางสาวเอื้องคํา ผิวบาง
62041000254 นางสาวพุทธรักษา เชื้อสาวะถี
62041000255 นางสาวภัคจิรา อิ่มใจ
62041000256 นางสาวปุณยนุช ตะลุ/มพุก
62041000257 นางสาวจุฑามาศ พรมจีน
62041000258 นางสาวทัศพร ดวงพรม
62041000259 นางสาวผกาวดี แนนสินธุ�
62041000260 นางสาวนันฐิกา อนุพันธ�
62041000261 นางสาวสุธิดา พลายงาม
62041000262 นางสาวชนาภา อ/วมพินิจ
62041000263 นางสาวเสาวลักษณ� ภู/เอี่ยม
62041000264 นางสาวพัชราภา ขาวใบไม2
62041000265 นางสาวกมลนัทธ� วศินวสุกุล
62041000266 นายภูมิรินทร� หยัดน้ํา
62041000267 นางสาวนิยม หอมคัก
62041000268 นางสาวมัลลิกา ลาภนวรัตน�
62041000269 นางสาวน้ําฝน แก2วญวน
62041000270 นายอภิชัย สายกลาง
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62041000271 นายธนสอน ราษีมิน
62041000272 นางสาวรัตนา ศรีโสภณ
62041000273 นางสาวสุพิชดา วงศ�เหลือง
62041000274 นางสาวพรพิมล นิกรประเสริฐ
62041000275 นายธีรโชติ จันทร�รูปงาม
62041000276 นางสาวอารีรัตน� ชะฎารัมย�
62041000277 นายสุรสิทธ์ิ หนามพรม
62041000278 นางสาวสุวนันท� หงษ�ทอง
62041000279 นายทัศนัย จันทร�เพ็ง
62041000280 นางสาวฐาปนี คําภาวินิจ
62041000281 นางสาวสมฤทัย ใจนาม
62041000282 นายยุทธศักด์ิ ศรีทองคง
62041000283 นางสาวคณิตา ศุภมาตร
62041000284 นางสาวกรรณิกา ลีตานา
62041000285 นางสาวพิมลนาฎ จันทร�แก2ว
62041000286 นางสาวศศิประภา ตังคะสมบูรณ�
62041000287 นายชิษณุพงศ� ทองหล/อ
62041000288 นายศรายุทธ กุลศรี
62041000289 นางสาวพัชรพร ทองเนียม
62041000290 นางสาวมินตรา ล่ําสัน
62041000291 นายธีรวุฒิ ชูภักดี
62041000292 นายฐากูร ขาวเขียว
62041000293 นางสาวมัทนา หวานสนิท
62041000294 นางสาวสุธิดา ศิริวัฒน�
62041000295 นางสาวจรูญลักษณ� น/วมนา
62041000296 นางสาวอารียา เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62041000297 นางสาวชัญญานุช ธนากุลเดชโชติ
62041000298 นางสาวลูกจันทร� มณีนวล
62041000299 นางสาวรพีพร แพงโพธ์ิ
62041000300 นางสาวทิติยา หม่ืนณรงค�
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62041000301 นางสาววีณา แม2นพวก
62041000302 นางนวรัตน� เจริญดง
62041000303 นายทวีทรัพย� ประดับดวงจินดา
62041000304 นางสาววราภรณ� คําสีดา
62041000305 นางสาวพัณฑรีย� ศรีวิชัย
62041000306 นายอภินัทธ� วิรัตน�เกษม
62041000307 นางสาวนฤมล ใจดี
62041000308 นางสาวอรพิมล อําพันแสง
62041000309 นางสาวณธญา สมภีระกุล
62041000310 นางสาวธัญพิชชา วิบูลย�เชื้อ
62041000311 นางสาวพจนีย� ศรีสุวรรณ�
62041000312 นายพงษ�พัฒน� นันทิวัธวิภา
62041000313 นางสาวเบญญาภา บุญมาเลิศ
62041000314 นายสมานชัย ใหม/บุญมี
62041000315 นางสาวชาลิณี ประดับพงษ�
62041000316 นายวรพล จําปาวงค�
62041000317 นางสาวแสงระวี ทามี
62041000318 นายณัฐพล เทียนทอง
62041000319 นายหสชัย พุ/มกSง
62041000320 นางสาววราภรณ� อยู/ดี
62041000321 นางสาวนนทรี ท2วมทอง
62041000322 นายธนพร รุจิระกุล
62041000323 นางทิพย�วรรณ สุพรรณพันธุ�
62041000324 นางสาวณัฐวีร� แต2มมาลา
62041000325 นายชานนท� วรชิราพรณ�
62041000326 นายสุรพงศ� สังข�โพธ์ิ
62041000327 นายกิตติพงษ� จิตต�เนื่อง
62041000328 นางสาวกนกวรรณ สามิภักด์ิ
62041000329 นางสาววรรณนิสา สมสุข
62041000330 นางสาวนฤมล ทนอุป
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62041000331 นายทักษิณ บางวัด
62041000332 นางสาวกรรนิกา แก2วพิกุล
62041000333 นางสาววราพร โพธิศิริ
62041000334 นางสาวนิภาพร พูลพาน
62041000335 นางสาวอาทิตยา โพธ์ิงาม
62041000336 นางสาวระพีพรรณ บุญถม
62041000337 นายกิตติพงษ� แสนหาญ
62041000338 นายธกร ทรงศักด์ิศรี
62041000339 นางสาวณัฐวี ไก/คํา
62041000340 นางสาวมาลีรัตน� เย็นสุข
62041000341 นายสหชาติ วังชากร
62041000342 นางสาวฐณิดา วัฒนามงคลเนตร�
62041000343 นายสุเชฎฐ หนุนวงศ�
62041000344 นางสาวยุวดี จุลศรีไกรวัล
62041000345 นางสาววาทินี สุทธิกร
62041000346 นายวราวุฒิ หอทอง
62041000347 นายทินกฤต กลับชม
62041000348 นางสาวชนิดา ทองเอม
62041000349 นางสาวรักษ�สิตา บุญสมทบ
62041000350 นางสาวอัจฉราภรณ� ย้ิมพราย
62041000351 นางสาวบงกช เกลี้ยงไสว
62041000352 นายศรัญTู คนขยัน
62041000353 นางสาววนิดา เสือปาน
62041000354 นางสาวสุพัตรา ไกรสร
62041000355 นางสาวณัฐธิดา ลายเงิน
62041000356 นายวิเชฏฐ� อาสนเพชร
62041000357 นางสาวมณฑาทิพย� สังขทิม
62041000358 นายอรรถวุฒิ อุ2ยคํา
62041000359 นางสาวกฤษณา พิมเสน
62041000360 นางทานตะวัน ทับพงษ�
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62041000361 นางสาวสุธิตรา สีพลนอก
62041000362 นายอัครพล อังกุระ
62041000363 นางสาววัลลภา ทองไพรวรรณ
62041000364 นางสาววิภาวรรณ หนูสวัสด์ิ
62041000365 นายธวัชชัย ซ้ิมเจริญ
62041000366 นางสาววัลลียา วันเดวา
62041000367 นายฉัตรพลช ศิวาชัย
62041000368 นางสาวณัฐฐยา รุ/งเรือง
62041000369 นางสาวนาตยา บริรักษ�
62041000370 นายกัญญาวีร� นามแสน
62041000371 นางสาวศศิชา แพงหา
62041000372 นายจตุวัฒน� นิมา
62041000373 นางสาวจินดาหรา พิรุฬสกุลวงศ�
62041000374 นายวันชนะ จําเนียรสวัสด์ิ
62041000375 นางสาวสาริศา ไตรสวัสด์ิชัย
62041000376 นางสาวจันจิรา อนุวาน
62041000377 นางสาวอริสรา ขัดโพธ์ิ
62041000378 นางสาวอาริสา พลอยมุข
62041000379 นางสาวเสาวลักษณ� เนรา
62041000380 นายสมุทร สรรพคุณ
62041000381 นางสาวศรีไว ศรีจันทร�
62041000382 นางสาวชลธิชา เชยเสง่ียม
62041000383 นางสาวธัญชนก ดอนดง
62041000384 นายนัฐพล สินพร
62041000385 นางสาวกฤติยา พิมพิสาร
62041000386 นางสาวเสาวลักษณ� แว/นวิชัย
62041000387 นายภานุวัฒน� ปราการนนท�
62041000388 นายธเนศ สมจิตร�
62041000389 นางสาววาริตา คละจิต
62041000390 นางสาวศศิพร คําชัย
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62041000391 นางสาวจิราภรณ� ร/าเริง
62041000392 นายยามัล สมชัย
62041000393 นางสาวปLยะธิดา สิงห�ด/านจาก
62041000394 นางสาวทัชชา เรือนทอง
62041000395 นางสาวประทุมทิพย� อินตRะภา
62041000396 นายเรวัติ คุ2มคง
62041000397 นายสุรเศรษฐ� พุ/มขจร
62041000398 นายนิสิต อาบุญงาม
62041000399 นายจิรวัฒน� ศรีภิญโญ
62041000400 นางสาวจีรนันท� ณติณโภคินันท�
62041000401 นางสาวสุทัตตา สุภาพุฒ
62041000402 นางสาววารุณี ชารีงาม
62041000403 นายเจษฏพันธุ� สวยแสง
62041000404 นายกิตติศักด์ิ เกตุมณี
62041000405 นางสาววรารัตน� เบ2าชนะ
62041000406 นางสาวนัทมน ทองแท2
62041000407 นายคุณากร แซ/เจ่ีย
62041000408 นางสาวบุสยากร ราชปV
62041000409 นางสาวสายรุ2ง หอยเฟWอง
62041000410 นางสาวบุษกร กันคํา
62041000411 นางสาวธิดารัตน� นุชนาบี
62041000412 นางสาวพัชรี จันทวี
62041000413 นายอนวัช อินทรภักด์ิ
62041000414 นางสาวมฆวัน ภูมิศาสตร�
62041000415 นางสาวชนันธร ภักด์ิจํานงค�
62041000416 นายธีรพัฒน� บุญกล2า
62041000417 นางสาวศศิวิมล ศิริโยธา
62041000418 นางสาวกุฬณัฐ อินเรือน
62041000419 นายกันต�ธร กัมปนาทเสนากุล
62041000420 นายจตุโชค เดชปรอท
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62041000421 นายเชษฐา วรบุตร
62041000422 นายอาทิตย� ผลศรัทธา
62041000423 นางสาวพัชริดา เจียมตน
62041000424 นายนรเศรษฐ� อุสาจิตร
62041000425 นางสาวชมพูนุช ชานนท�
62041000426 นางสาวสุวิมล จิรานุไชยวัฒนา
62041000427 นายอภิชัย ปLPนละออ
62041000428 นางสาววริศรา เปรมวินัย
62041000429 นางสาวสุดารัตน� วงษ�ศรีหัส
62041000430 นางสาววนิดา หลําสะ
62041000431 นางสาวสมปอง สุขใจ
62041000432 นายภูมิภัทร ศาสตร�ศรี
62041000433 นายธนพนธ� จันทร�เกษร
62041000434 นางสาวสิโรรัตน� จันทรประสพ
62041000435 นายศรัณย� ศรีศักดา
62041000436 นายกรวิวัฒน� ศรีประดิษฐ�ภานุ
62041000437 นางสาวอิสรียา กิจมงคล
62041000438 นางสาวศิริขวัญ ชมจันทร�
62041000439 นางสาวภษา วงศ�วิเชียร
62041000440 นายเสรี เติมสวัสด์ิเสนี
62041000441 นายประภาส อมรวงศ�
62041000442 นางสาวหทัยรัตน� เกิดปรางค�
62041000443 นางสาวชาลินี อรุณเจริญ
62041000444 นายเต2 แสนสุข
62041000445 นางสาวอรทัย บุญอิน
62041000446 นางสาววิภาวรรณ นวลแก2ว
62041000447 นายธีรภัทร กวางทอง
62041000448 นางสาวกัญจน�มิตา ยศวัชรอนันต�
62041000449 นางสาวชฎาทิพย� หญีตน2อย
62041000450 นายณัฐพงศ� พุแค
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ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62041000451 นางสาวจินดาบดี จินดาสวัสด์ิ
62041000452 นางสาวรสสุคนธ� แสงเวณี
62041000453 นางสาวสุปรียา แปสันเทียะ
62041000454 นางสาวญาดา บุญศรี
62041000455 นางสาวชีวาพร ธานี
62041000456 นางสาวศศิกานต� เฉลิมพลกุล
62041000457 นางสาวณัฎฐา นกแก2ว
62041000458 นางพรสุดา สมาธิ
62041000459 นายชนายุส กมลมณีพันธ�
62041000460 นายสุทธิพงษ� เชิดชู
62041000461 นายชญานิน สุขสม
62041000462 นางสาวรัชฎาภรณ� อารีราษฎร�
62041000463 นางสาวกมลฉัตร คะลา
62041000464 นางสาวศิวพร โพธิศิริ
62041000465 นางสาวเสาวลักษณ� ต้ังพูลเจริญ
62041000466 นายกิตติศักด์ิ เมฆฉาย
62041000467 นายฐิติภัทร อะจะระกุล
62041000468 นางสาวจิรวรรณ ผังรักษ�
62041000469 นายนครินทร� ชื่นสวัสด์ิ

จํานวน 469 ราย
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