
เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
01050001 นางสาว ขวัญชนก มั่นเขตรวิทย์
01050002 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฏฐ์ชญา ช านาญพจน์
01050003 นาย ศุภกร ล าพระสอน
01050004 นางสาว ภุมริน สิทธิแก้ว
01050005 นาย ปฏิเวธ ปานแจ่ม
01050006 นางสาว จิตรลดา หลวงแสง
01050007 นางสาว สุจิตรา ผิวผ่อง
01050008 นางสาว นันทพร แตงสัน
01050009 นาย บุญเลิศ งามรัมย์
01050010 นางสาว กมลลักษณ์ บุญยะพักตร์
01050011 นาย พงศ์นรินทร์ มากรัตน์
01050012 นางสาว พัชรี เพชรสัมฤทธิ์
01050013 นาง นิชานันท์ พงศ์ประยูร
01050014 นางสาว ภูมิผกา สุดประเสริฐ
01050015 นาย อาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์
01050016 นางสาว จุฑามาศ รุ่งเชตุ
01050017 นางสาว ลินดา เอี่ยมฉ่ า
01050018 นาย ฐิตพัฒน์ สุขกิจวิโรจน์
01050019 นางสาว ฉายจิต ทองแหยม
01050020 นางสาว สายรุ้ง แซ่เฮ็ง
01050021 นางสาว พัชราภรณ์ จิตนารินทร์
01050022 นางสาว ธนาวรรณ กล่ินแพทย์กิจ
01050023 นาย ธัญเทพ เชื้อชั่ง
01050024 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็งเจ๊ก
01050025 นางสาว สุขดารักษ์ นันตา
01050026 นางสาว ทิฏิยาพร ระฆงั
01050027 นางสาว ลลิตา หล้าสุด
01050028 นาย อนลัส แตงหมี
01050029 นางสาว นิรมล วิทูร
01050030 นางสาว ณภัทร ป้อต๊ะมา
01050031 นางสาว ชนกานต์ สุวรรณขันธ์
01050032 นางสาว ศิระภัสศร มั่นอินทร์
01050033 นางสาว กัญญ์วรา สัลลวิทย์
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01050034 นาย ปิยนัฐ กุลชา
01050035 นางสาว ปัทมาภรณ์ ค าคุ้ม
01050036 นาง ณิชชา กีรติสุธน
01050037 นางสาว ศศิอรนุช สุขสะอาด
01050038 นาย กิตติชัย นพไพบูลย์
01050039 นาย พงศ์ธร รักรัง
01050040 นาย จาตุรงค์ แสนต๊ิบผ่าย
01050041 นาย วันเฉลิม จันทร
01050042 นางสาว ปุณณภา ป้อมแก้ว
01050043 นางสาว ณัฐพร เม่นนิ่ม
01050044 นางสาว ปิยพรรณ ค าหอม
01050045 นางสาว สตรี ศรีคชไกร
01050046 นางสาว กนกวรรณ กามินี
01050047 นางสาว ปณิตา นพนาคีพงษ์
01050048 นางสาว ชิดชไม ไม้มะตาม
01050049 นาย ภูชิต วงษ์ธัญกรณ์
01050050 นาง นงค์ลักษ์ พลอยท้วม
01050051 นางสาว ธนิษฐา กล่ันสุข
01050052 นางสาว จารุวรรณ ดีอ่อน
01050053 นาง เฉลิมขวัญ คงอรุณ
01050054 นางสาว ณัฐธยาน์ แย้มแสน
01050055 นางสาว ปฏิมา ค าเสน
01050056 นางสาว พัชราภรณ์ เดชอินทร์
01050057 นาย สมสัณห์ ทรัพย์ธานินท์
01050058 นางสาว วีรณัฏฐา ภูสีน้อยปริตร
01050059 นางสาว สาริศา พรหมโชติ
01050060 นางสาว วิจิตรา วงศ์ใหญ่
01050061 นางสาว วิบูลย์ศิริ เรือนทอง
01050062 นางสาว นิภาพร เหมือนทอง
01050063 นางสาว ปรางค์ทิพย์ หอมวัน
01050064 ว่าทีร้่อยตรี ชินวัฒน์ บุญสุวรรณ
01050065 นาย อัครพงษ์ เนื่องนุช
01050066 นาย เทิดศักด์ิ สุภเสน
01050067 นางสาว คุณิตา แก้วเกิด
01050068 นาย วิศรุต เล่าทรัพย์
01050069 นางสาว พีรภรณ์ เพ็ชร์วรี
01050070 นาย นิติเทพ วรรณกุล
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01050071 นางสาว กัญญามาศ สวัสดี
01050072 นางสาว ภัทราภรณ์ พรมเทศ
01050073 นางสาว รัตติกาล พันธิไ์ทย
01050074 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองประเทือง
01050075 นางสาว วฤณดา มีแววแสง
01050076 นางสาว กัลยารัตน์ วงค์วาศ
01050077 นางสาว พัชราภรณ์ มั่นยุติธรรม
01050078 นาย อดุลย์ แก้วแสงแจ่ม
01050079 นาย พเยาว์ กุลาฝน
01050080 นางสาว ศศิรดา หวังสุนทร
01050081 นาย ชยุตม์ แก้วสอาด
01050082 นาย คมกริช สุจริต
01050083 นางสาว อลิสา แป้นน้อย
01050084 นางสาว สุพัตรา ค าเอก
01050085 นาย ธนรัฐ มากพันธุ์
01050086 นาย นัทธพงศ์ สุนันทวนิช
01050087 นางสาว ณันท์ชญาณ์ พลศิรชัยสิน
01050088 นางสาว ฐิติรัตน์ โรจนแสงชัย
01050089 นางสาว สิริวิมล อุดมดัน
01050090 นาย สุทธิเกียรติ แถมสุข
01050091 นางสาว ปัณฑารีย์ อวยจินดา
01050092 นางสาว ปาลิตา ชาวเวียงจันทร์
01050093 นางสาว นงนุช คงเขียว
01050094 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กฤตพร ถิรธรรมพิทักษ์
01050095 นางสาว สุพรรษา พรมหงษ์
01050096 นางสาว พรพิมล พิลึก
01050097 นางสาว สิริพร มีนะโยธิน
01050098 นางสาว รัตนา แป้นน้อย
01050099 นางสาว คุณาภรณ์ สมานพันธ์
01050100 นางสาว ทิพวัลย์ คงพ่วง
01050101 นางสาว นภาพรรณ วงศ์อุไร
01050102 นางสาว นนทวรรณ เมืองแสน
01050103 นาย ปพนสรรค์ คงเขียว
01050104 นาย ปกรณ์ เย็นชุ่ม
01050105 นางสาว เบญจมาภรณ์ ซาทรง
01050106 นางสาว แพรวพรรณ มุนตรี
01050107 นางสาว ปาณิสรา เหล่าเขตร์การ
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01050108 นางสาว ชวพรรณ ทานานนท์
01050109 นาย สุชัย ศรีกฤษฎิโยภาส
01050110 นาย เทพฤทธิ์ ปาเวียง
01050111 นาย สหธัช บุญพิเชฐ
01050112 นางสาว ธัญลักษม์ สาสุข
01050113 นางสาว ภาณุมาศ วรพัฒนานันต์
01050114 นางสาว กมลวรรณ มีอยู่
01050115 นาย ชาญชัย หล าค า
01050116 นางสาว นินันญา ดัดสกรค์
01050117 นางสาว วิภาริณี กระบวนศรี
01050118 นางสาว ปฏิญญา กลับกลายดี
01050119 นางสาว เครือวัลย์ ศรีอนันต์
01050120 นาย กิติ ค าสิทธิ์
01050121 นางสาว เบญจมาศ วิจารย์
01050122 นางสาว ภรณ์ทิพย์ แก้วปัญญา
01050123 นาย สนธิ คล้ายสุบิน
01050124 นาย ภาณุเดช เดชนาเกร็ด
01050125 นาย ธิรนัย มูลจัด
01050126 นางสาว ฐิติมา ดิษฐาน
01050127 นางสาว สุธีร์พร เลิศล้ า
01050128 นาย เอกพันธ์ เกษมสวัสด์ิ
01050129 นาย ภัทรพล สอนสิทธิ์


