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26120001 นางสาว กนกพร มิสากูล
26120002 นางสาว นัททีพร นํ้าเงิน
26120003 นางสาว ณัฐรดา ประกิจ
26120004 นางสาว ธนัชพร ชัยฤทธ์ิ
26120005 นาย ธีรวีย์ ศิริภาพงษ์เลิศ
26120006 นางสาว ชฎาพร บุญศรี
26120007 นางสาว อรุณี สุขสวัสด์ิ
26120008 นางสาว วันวิพา จํารักษา
26120009 นาย พิพัฒน์ ทองเช้ือ
26120010 นางสาว วริทยา พวงปัญญา
26120011 นางสาว จิรัฐิวรรณ พวงปัญญา
26120012 นางสาว นิลญา แก้วดี
26120013 นาย วรจักร ปัญญามา
26120014 นางสาว กัลยานี ณ ชาตรี
26120015 นางสาว พฤษวัชร ใบโสภณ
26120016 นางสาว ฐิติมา มุระดา
26120017 นางสาว อภิชญา สุวรรณนิเวศน์
26120018 นาย พีรพล ตระกูลรมัย์
26120019 นางสาว เรณุกา เจนสินธนานันท์
26120020 นางสาว กชกร ธีระวงศ์สกุล
26120021 นางสาว สุนิสา ธาตุทอง
26120022 นางสาว สิริพร เจริญโห้
26120023 นาย ธาวิน ธงไชย
26120024 นางสาว ศศิประภา อินหา
26120025 นางสาว รัชนีกรณ์ อินทโชติ
26120026 นาย อภิสิทธ์ิ ไชยยะ
26120027 นาย บัญชารัฐ ศรีวิชา
26120028 นางสาว วรรณพร ณ สุวรรณ
26120029 นาย ธเรศ สนธิรักษ์
26120030 นาย นิภัทเรศ ขันแก้ว
26120031 นางสาว พัทธานันท์ เกตุมาโร
26120032 นางสาว สุกัญญา ข้าวกํ่า
26120033 นางสาว จิราภรณ์ เครือยศ
26120034 นางสาว วริษฐา คงสีพุทธ
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26120035 นาย ณัฐวุฒิ สุตะวงค์
26120036 นาย สุทธิพงษ์ หนูหน่าย
26120037 นางสาว อรอนงค์ พลมาตย์
26120038 นาย พิพัฒน์พงศ์ ย้ิมเนียม
26120039 นางสาว สุพรรษา พรมบัวภา
26120040 นางสาว ธนัญญา สุริยะวงศ์
26120041 นางสาว ชไมพร จันทร์หอม
26120042 นางสาว พัชรินทร์ ฐาธะนัตร์
26120043 นาย ปุญญพัฒน์ มณีสาร
26120044 นางสาว ณัฐสิมา บริบูรณ์
26120045 นาย กิษศ์พัณชัย ภูรินท์พานิชย์
26120046 นางสาว ภิชชาภรณ์ ศรีปัญญาวุฒิ
26120047 นาย ภูรินทร์ พงศ์ขจรหิรัญ
26120048 นางสาว พรรณภา โสภาค
26120049 นางสาว ศิระภัสสรา สิงห์โค
26120050 นาย ธนพล ยาใจ
26120051 นางสาว จิตรทิวา เครือแสง
26120052 นางสาว กมลพรรณ จันทร์รัตน์
26120053 นางสาว ปภิญญา เอกนิคม
26120054 นางสาว ทิพย์อาภา เมืองมา
26120055 นางสาว นันท์พณิตา อุมัษเฐียร
26120056 นางสาว เสาวคนธ์ สวัสด์ิศรี
26120057 นาย ธเนศ แสงกระจ่าง
26120058 นางสาว นวรัตน์ ทัศนา
26120059 นาย ธวัช ยศทะแสน
26120060 นางสาว ณัฐรินทร์ภรณ์ ฝั้นกาศ
26120061 นางสาว กรกมล ป่าเขือ
26120062 นาย อํานาจ ชินวงษ์
26120063 นางสาว คณิตชา ทองรบ
26120064 ว่าที่ ร.ต. ศุภมิตร อนันทวัน
26120065 นาย วิษณุ วนวงษ์
26120066 นางสาว อริยาภา นงค์พรมมา
26120067 นางสาว วีรวัลย์ ชมช่ืน
26120068 นางสาว เมธาพร สุณาวงษ์
26120069 นางสาว สุดกมล คําหงษ์
26120070 นางสาว วารุณี บริบูรณ์



3

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

26120071 นาย จิรายุ ประสาทเขตวิทย์


