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622140001 นางสาว ดวงกมล สิทธิมงคล
622140002 นาย อภิวัฒน์ วงศ์ชูจันทร์
622140003 นางสาว จุรีรัตน์ คําธรรม
622140004 นาย สุรกิจ นิบุญกิจ
622140005 นางสาว ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย
622140006 นางสาว จันทรา อุปาลี
622140007 นางสาว ณัฐพร คันธโชติ
622140008 นาย รัชชานนท์ ธิติสันติคุณ
622140009 นางสาว ณัฎฐา น้อยจันทึก
622140010 นาย เจริญ ทองคันช่ัง
622140011 นาย ฐิติภัทร กัลวทานนท์
622140012 นางสาว แพรว บุญเรศ
622140013 นาย พงษ์อมร จิรชยเศรษฐ
622140014 นางสาว กิตติวรรณ ประสิทธิผล
622140015 นางสาว ศิริวรรณ ดีย่ิง
622140016 นาย นัฐพล สัตย์ตัง
622140017 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันด้วง
622140018 นางสาว สุพร กิมขาว
622140019 นางสาว ศตวรรณ คงสมจิตต์
622140020 นางสาว อทิติญา เตียะเพชร
622140021 นางสาว สุภาพร ฟ้าเลิศ
622140022 นางสาว ขวัญชนก ศรีนางาม
622140023 นาย กฤษฎา คูหาพิทักษ์ธรรม
622140024 นางสาว อรทัย รุ่งแกร
622140025 นางสาว อําพิกา นพเกียรติ
622140026 นางสาว จิราภรณ์ เดชะ
622140027 นางสาว สุภัสสร ทองนุช
622140028 นางสาว วิภารัตน์ คําหอม
622140029 นางสาว อัจจิตา ใจธรรม
622140030 นางสาว จิตสุภา สวนช่วย
622140031 นางสาว มณฑาทิพย์ อําไพ
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622140032 นาย ศุภวิชญ์ รักศิลป์
622140033 นางสาว ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร
622140034 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
622140035 นางสาว สุชาดา ดานะ
622140036 นางสาว ทิพย์นารี ต่วนชะเอม
622140037 นางสาว โชติกา สรวิสูตร
622140038 นางสาว พรพรรณ จรจํารัส
622140039 นางสาว รีนา แสงเอ่ียม
622140040 นางสาว พรรณธิภา วงค์อามาตย์
622140041 นางสาว พิมภรณ์ ป้ันทิม
622140042 นางสาว จรรยาภรณ์ นครราช
622140043 นางสาว สุกัญญา พิลา
622140044 นางสาว กุลวิภา ก้อนคํา
622140045 นางสาว กนกกานต์ กันแก้ว
622140046 นางสาว วิลาวัลย์ บํารุงหมู่
622140047 นางสาว กนิษฐา บุญเทพ
622140048 นางสาว ธัญวรรณ มาเบ้า
622140049 นาย ณัฐภัทร์พนธ์ คงเจริญ
622140050 นางสาว ณัฐวดี กฤตยโสภณ
622140051 นางสาว สมปราถนา โชตินิมิตธารา
622140052 นาย ชลธี หลีเจริญ
622140053 นางสาว นุชนารถ บุตรมิตร
622140054 นาย นราฤทธ์ิ เผ่าเอ้ียง
622140055 นางสาว พรรณรมณ์ ชาญพล
622140056 นางสาว ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์
622140057 นางสาว ปานเลขา ทัศศรี
622140058 นางสาว มณฑิตา จําปาน้อย
622140059 นางสาว อลิษา รุ่งเรือง
622140060 นาย เอนก พันแสง
622140061 นางสาว นลิน พัสดร
622140062 นางสาว กุรุพินท์ พัฑฒนะ
622140063 นางสาว อรนุช อุดมสม
622140064 นาย เจษฎา ตอสี
622140065 นาย ธัญพิชชา กฤตสุวรรณ
622140066 นางสาว กัลยรัตน์ มหาวรรณ์
622140067 นาย ธนาวัฒน์ สิมสินธ์
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622140068 นางสาว มนัญชยา วงศ์อินทร์
622140069 นางสาว พนมรุ้ง ทรงศิริ
622140070 นางสาว ณิชาภา ชมภู
622140071 นาย พนมพร ทองสุข
622140072 นางสาว กนกวรรณ อบเชย
622140073 นางสาว จาริยา หารคําอุ้ย
622140074 นางสาว ชนาธิป อินต๊ะวงศ์
622140075 นางสาว อุมาพร มามาก
622140076 นางสาว ธนาภรณ์ หอมบุญยงค์
622140077 นาย ศรัณย์ ทองนอก
622140078 นางสาว กฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน์
622140079 นางสาว โยทกาญจน์ ประทาน
622140080 นาย ภณ ตติยามณี
622140081 นางสาว อุบลวรรณ ทองเทือะ
622140082 นางสาว จิราภรณ์ เจริญยศ
622140083 นางสาว ณิชกานต์ สมจิต
622140084 นาย ณัฐพงศ์ เอ่ียมสําอางค์
622140085 นางสาว อัจฉรา ซอวงค์
622140086 นางสาว ศุภรดา ดิลกธรรมวุธ
622140087 นางสาว รัชภร ประถมวงศ์
622140088 นางสาว อนันนิการ์ จัวทิ
622140089 นางสาว รวิภา ศรีวิไล
622140090 นางสาว พิมพ์ชนก แขเกษม
622140091 นางสาว อดิศา อมรหิรัญวงศ์
622140092 นางสาว ณัฐริกา บุตรธิเดช
622140093 นางสาว ทรรศภรณ์ รุ่งชัยวัฒนกุล
622140094 นางสาว ปุณยาวีร์ จินตนปัญญา
622140095 นาย สุนทร ผ่องพุฒ
622140096 นางสาว มัลลิกา ศรีจันกลัด
622140097 นาย อัครา สงวนวัฒนกุล
622140098 นางสาว กรุณา คิ้วเที่ยง
622140099 นางสาว กนกวรรณ ชูช่วย
622140100 นางสาว ชุติภา ถาวร
622140101 นางสาว สิริพร แซ่ว่อง
622140102 นางสาว มาลินี เขียนนอก
622140103 นางสาว พัชราภรณ์ มานิตย์
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622140104 นาย พงศ์ภพ จันทร์ดี
622140105 นางสาว อรอุมา เกื้อจรูญ
622140106 นางสาว ปิยะภรณ์ ขุนทองแก้ว
622140107 นางสาว อุสาห์พันธ์ุ นาพญาธีระกุล
622140108 นางสาว สุภาพร มัยกูล
622140109 นางสาว หยาดพิรุณ ผงพิลา
622140110 นางสาว สุภาวดี พฤกษมาศ
622140111 นางสาว ชนนิกานต์ จันทร์เอียด
622140112 นางสาว ฉัตรสุดา สนกระโทก
622140113 นางสาว วิลาวรรณ สันประเดิม
622140114 นาย ธีรนัย เปลี่ยนสกุล
622140115 นางสาว โศภิตา รังสะภู
622140116 นางสาว จตุรพร ศรีเพ็ชร
622140117 นางสาว กาญจนา กุลน้อย
622140118 นางสาว จันทมณี แสงทุย
622140119 นางสาว นันทยา อ่อนนุ่ม
622140120 นางสาว เธียรรัตน์ หลีวิจิตร
622140121 นางสาว อาทิยา ปัตเมฆ
622140122 นางสาว ชิดชนก สุพร
622140123 นาย คเณศ ใจเก่งกาจ
622140124 นางสาว ศิริพร วงค์เทพ
622140125 นางสาว ศศิมาภรณ์ พิมพกรรณ์
622140126 นางสาว กิตติยากรณ์ พลธานี
622140127 นางสาว ยุวดี คําแหง
622140128 นาย ชาญยุธ จุรีนุกูล
622140129 นาย ปักธงชัย พันธ์ุชู
622140130 นางสาว สุนิสา สมนิยาม
622140131 นางสาว กนกวรรณ นันทา
622140132 นางสาว ประภัสสร ชูราศรี
622140133 นางสาว ภิรัญญา สวัสด์ิทับ
622140134 นางสาว สุปรียา ดวงบาล
622140135 นางสาว มุทิตา วรินทร์นุรัตน์
622140136 นางสาว ศิริลักษณ์ พรหมอยู่
622140137 นางสาว ไอลดา ปักเกตุ
622140138 นางสาว อภิญญา ถินทะสิทธ์ิ
622140139 นางสาว ประกายมาศ ภาณุมาศ



5

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

622140140 นางสาว นุชจรี บัวดวง
622140141 นาย ณัฐพล รัตนชาติ
622140142 นางสาว ภัทรภร วิไลมงคล
622140143 นาย อําพล พรหมเมศร์
622140144 นางสาว อาภัสรา รื่นสายชล
622140145 นาย ภานุวัฒน์ ภูศรีโสม
622140146 นางสาว สุพัตตา นาคขันทอง
622140147 นางสาว อารยาภรณ์ สารบรรณ์
622140148 นางสาว พัฐมนต์รัชต์ โสมสง
622140149 นางสาว ชญานี ย่ิงมี
622140150 นางสาว ธนัชพร แสวงสุข
622140151 นาย กิตติพงศ์ เอมจัด
622140152 นางสาว นิศามณี ดิฐมาตย์
622140153 นางสาว ยุบล พิกุลเงิน
622140154 นางสาว บังอร แกมรัมย์
622140155 นางสาว ศิรประภา สุขป้อม
622140156 นางสาว อร บ่อแก้ว
622140157 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์


