
16030001 นางสาว กิตินัดดา จุลปาน
16030002 นาย ทัศน์พล บุญสังข์
16030003 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
16030004 นางสาว ณัฐภรณ์ คอนประศรี
16030005 นางสาว จิรพร เคียงไธสง
16030006 นาย ซ้า แซ่ล้อ
16030007 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ล่ิม
16030008 นางสาว พรรณนิภา มณีปกร
16030009 นาย พรเทพ เฟือ่งสวัสด์ิ
16030010 นางสาว กิติยา พูลขาว
16030011 นางสาว ปัทมา ปล่ังโท้
16030012 นางสาว ฐิติกานต์ คงภักดี
16030013 นางสาว พรทิพย์ สุขประสงค์
16030014 นางสาว พวงพยอม เดชภูเขียว
16030015 นางสาว พรพรรณ ธนานันท์นุกุล
16030016 นางสาว พัชยา ชัยฑวังกูล
16030017 นาง รัชฎา พุทธมนต์
16030018 นาย กิตติพงศ์ ตันติเสวี
16030019 นางสาว เยาวลักษณ์ เตชนันท์
16030020 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
16030021 นาย ณัฐพล อรุณทัต
16030022 นางสาว ปภัสสระ ลมูลศิลป์
16030023 นางสาว สุพจี ทองทรัพย์
16030024 นางสาว ฉัตรสุวีย์ โพธิสี์ดี
16030025 นาย กิตติธัช คุณสมบัติ
16030026 นางสาว วรรณนิสา งามประเสริฐ
16030027 นางสาว มณฑิชา อมรสิงห์
16030028 นางสาว กวิสรา จันท า
16030029 นาย อิสรพงษ์ บุญประเสริฐ
16030030 นางสาว อัจฉราภรณ์ นันตาเวียง
16030031 นางสาว ชนากานต์ ชวลิตเมธา
16030032 นางสาว มลิดา บุญสนธิ์
16030033 นางสาว ณิชากร วรดิลก
16030034 นางสาว รัชนก ค าอ่อง
16030035 นางสาว ศศิลักษณ์ ปรางค์ชัยกุล
16030036 นางสาว ธนาภรณ์ คชชัย
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16030037 นางสาว ชุลีพร ศรีพัฒโนทัย
16030038 นางสาว ชะไมพร สุโพธิ์
16030039 นางสาว รัชนี จันทร์ทรง
16030040 นางสาว ผุสดี เหลืองพิชิต
16030041 นางสาว กุณฑลี ชนะพาล
16030042 นางสาว กนกกาญจน์ สุขช่วย
16030043 นางสาว นิภาวรรณ บัญดิฐ
16030044 นางสาว อุมาพร พึง่เกตุ
16030045 นางสาว สุมาลี จินดาน้อย
16030046 นางสาว อุทัยวรรณ แก้วประดิษฐ
16030047 นาย จ ารัส โสสาร
16030048 ว่าที ่ร.ต.หญิง นุชนาถ สังข์บุญลือ
16030049 นางสาว ผกาวรรณ นาคพิมาย
16030050 นางสาว ฐิติรัตน์ ก าบัง
16030051 นาย ทินกร แก้วแดง
16030052 นางสาว นาตยา แก็บพิมาย
16030053 นางสาว ธันย์ชนก สาครพันธรักษ์
16030054 นางสาว ภัทราวรรณ สุขถาวร
16030055 นาย ภาคย์ คงนคร
16030056 นางสาว ปฤษฎา คุ้มชนะ
16030057 นาย เมธี เกล้ียงนิล
16030058 นางสาว บุศราพร ใจมา
16030059 นางสาว กัญญาณัฐ เรณู
16030060 นาย บัญชา เทียมศรี
16030061 นางสาว วีนัส ศรีสมานุวัตร
16030062 ว่าทีร้่อยตรี นิติรัฐ ผาแก้ว
16030063 นางสาว ปัทมภัส เหล่าเจริญ
16030064 นางสาว กนกอร หอมตลบ
16030065 นางสาว สิริวรรณ สายสุด
16030066 นาย สัณฐิติ ตาลเพชร
16030067 นางสาว อริศรา บ่อม่วง
16030068 นาง นิโลบล เฮนส์
16030069 นางสาว สิรินดา สีหอม
16030070 นางสาว เกลียววลี มีบุญสูง
16030071 นาย วรสิทธิ์ สิทธิยศ
16030072 นางสาว จันทนา ใจค า
16030073 นางสาว น้ าทิพย์ จีนจันทร์
16030074 นาย นัฐภาส จริภักด์ิ
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16030075 นาย ณัฐพล น้อยมลิวัน
16030076 นางสาว พัชราพร มาตอ าพร
16030077 นาย ชยุต รัชตะวรรณ
16030078 นาย เกียรติรัตน์ อวัยวานนท์
16030079 นางสาว กัลยพัฐ ทวีโคตร
16030080 นาย ทศพล บ่อกลาง
16030081 นางสาว แคทลียา มีทองขาว
16030082 นางสาว นุชจรีย์ อินเหมรา
16030083 นางสาว แอนนา วุน้กิ้ม
16030084 นางสาว พิรญาณ์ หมั่นเพ็งยัง
16030085 นางสาว อลิต ธนประโยชน์ศักด์ิ
16030086 นางสาว นงลักษณ์ ปฎิตัง
16030087 นางสาว กัญญ์ญภรณ์ บุญแก้ว
16030088 นางสาว สิริกาญจน์ กุลเวิล
16030089 นางสาว นัชชา แซ่ต๊ัน
16030090 นาย อนุพงศ์ วิลาประไพ
16030091 นางสาว สุนิสา กาเผือก
16030092 นางสาว จุรีรัตน์ โอมาก
16030093 นาย ปรัชญ์ ยอดแก้ว
16030094 นาย รัชพล พันธ์ข า
16030095 นาย วรุฒ เกตุอู๊ต
16030096 นางสาว สุชาดา วิทยพันธ์
16030097 นาย คทาหัตถ์ หอมจันทร์
16030098 นางสาว ศรุตา พรหมเมืองคุก
16030099 นางสาว นันทัชพร วัฒนสมบัติ
16030100 นาย ธนโชติ วงษ์บ าหรุ
16030101 นางสาว วิชญาภรณ์ วงษ์บ าหรุ
16030102 นางสาว รัชดา จินดาขัด
16030103 นางสาว ปวีณา พลอยสุข
16030104 นางสาว สุทธิดา ด าอินทร์
16030105 นางสาว ธัญลักษณ์ แจ่มดี
16030106 นางสาว วรรณพร รัตนวราภรณ์
16030107 นางสาว ณิชกานต์ เพิม่ฤาชัย
16030108 นาย เอกรินทร์ รักษามั่น
16030109 นาย ภาสน ขาวเหลือง
16030110 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีเปารยะ
16030111 นางสาว วริศรา บุญมา
16030112 นางสาว อรพิน นิช านาญ



4

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

16030113 นาง นภัค ศีติสาร
16030114 นางสาว มาติกา สามลปาน
16030115 นาย ทวีศักด์ิ จันทร์เจียม
16030116 นางสาว ศุทธินี หลีสิน
16030117 นางสาว ชุติมา เล่งอี้
16030118 นางสาว วิภาพร นุ่มผ่อง
16030119 นาย จตุวุฒิ จันทวงษ์
16030120 นางสาว ชญานิษฐ์ สุขรังสิเสรี
16030121 นาย นครินทร์ การรัมย์
16030122 นาย สันติพจน์ กาบแก้ว
16030123 นาย เดโช ยอดแก้ว
16030124 นาง พิรุณรัตน์ เศรษฐสุทธิ
16030125 นางสาว ปาริฉัตร ศรีขาว
16030126 นางสาว ภาวิดา ไชยวงศ์
16030127 นางสาว คุณัญญา คุณะวัฒนา
16030128 นาย โกเมน ทองใหญ่
16030129 นาย รณวัฒน์ สังข์วารี
16030130 นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
16030131 นางสาว นวพร น้อยสุวรรณ
16030132 นางสาว กนกพร น้อยทรง
16030133 นางสาว พรประภา วุฒิศรี
16030134 นางสาว อรวรรยา บุญศรี
16030135 นาย ฉัตรชัย วงษ์สารักษ์
16030136 นางสาว สุนิสา คงชู
16030137 นาย ชนินทร์ ชัยสิทธิ์
16030138 นาย อภัยชนม์ กนกสิงห์
16030139 นางสาว ปัญจพร ประสงค์ส าเร็จ
16030140 นางสาว ผกาวรรณ รัตน์น้ าหิน
16030141 นางสาว นุชนาฎ อินทชัย
16030142 นาย ฐาปณัฐ จันทร์หงษ์
16030143 นางสาว รุ่งนภา ข้อสกุล
16030144 นาย สโรช พิมพกรรณ์
16030145 นางสาว ธนิดา วณิชชาวาชัย


