
เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
01040001 นางสาว สุพรรณวดี ดินโคกสูง
01040002 นางสาว นิสา ศรีปัญญา
01040003 นาย ทรงพล จันพินิจ
01040004 นาย ประเวศ เนื่องไชยะลี
01040005 นาย พัฒนพล รุ่งเรือง
01040006 นาย ธวัชชัย มั่งมี
01040007 นางสาว นิษฐ์ธรีย์ วงศ์ประทุม
01040008 นางสาว เกษริน พังคา
01040009 นางสาว นฤมล เพิม่พูล
01040010 นาย เทพประทาน ถาโท
01040011 นางสาว ธนาภรณ์ เยี่ยมพลัง
01040012 นาย วรรธนะ วิเศษวุธ
01040013 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ พลชม
01040014 นางสาว สุภาวดี ฉิมพุทธ
01040015 นางสาว อาริญา เชียงไข่แก้ว
01040016 นาย เมธา อ่อนตา
01040017 นางสาว อารยา ทองใคร้
01040018 นางสาว รัตนาภรณ์ โสภาค
01040019 นางสาว วิไลรัตน์ บันหาร
01040020 นาย วีระ ทองสีด า
01040021 นางสาว โสภา กุลชาติ
01040022 นาย ชานนท์ นามวิเศษ
01040023 นางสาว วนิดา สิงห์ศร
01040024 นาย ปกาสิต พิกุลเงิน
01040025 นางสาว ปัทมาภรณ์ โมธรรม
01040026 นางสาว เมธานีย์ นนตะเสน
01040027 นางสาว ณภัทร จันทะสิน
01040028 นางสาว สุพิชชา การุณย์ชัย
01040029 นางสาว มาริสา ด าเนิน
01040030 นาย นิรันดร์ บุญกลม
01040031 นางสาว ประกายเนตร ธงชัย
01040032 นาย บดินทธ์ มุลน้อยสุ
01040033 นางสาว นัตติยา คงอิว
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01040034 นาย วริทธิน์ันท์ เวียงอินทร์
01040035 นางสาว ปาริชาติ ปัจจัยโค
01040036 นางสาว ชนัดดา เชื้อกุณะ
01040037 นาย จักรี วงศ์สมัคร์
01040038 นางสาว ฐิติพร โพธิไ์ทรย์
01040039 นาย นิติพนธ์ ทองโคตร
01040040 นางสาว ณัฐติยา จันทะลุน
01040041 นาย ตันติกร สินธุชาติ
01040042 นางสาว วารุณี จันทร์ส าเนียง
01040043 นางสาว สุกัญญา ไชยโย
01040044 นาย ปรเมศวร์ วงศ์พระลับ
01040045 นาย ธนยศ เพ็ชรกองกุล
01040046 นางสาว พลอยไพลิน กรทิพย์
01040047 นางสาว ปรวตรี สอนเพ็ง
01040048 นางสาว กฤษธนัญชย์ พลเสน
01040049 นาย ประวิทย์ พานพันธ์
01040050 นางสาว กัญญารัตน์ ก้อนวัน
01040051 นางสาว วาสิฏฐี แก้งค า
01040052 นางสาว มนต์ดารา อุดมนาค
01040053 นางสาว ขวัญชนก แก้วดี
01040054 นางสาว กวิลทิพย์ เสนาะเสียง
01040055 นางสาว วรรณนิภา แก้วนรา
01040056 นาย ทนงเกียรติ มาตตายา
01040057 นางสาว อินทิรา โคตรพรม
01040058 นางสาว ศศิภา ผิวผ่อง
01040059 นาย พิพัฒน์ กุณสิทธิ์
01040060 นางสาว อชิรญาณ์ ภูครองนาค
01040061 นางสาว อภิญญา กระแสงสิงห์
01040062 นาย นัทติกร กรพันธ์
01040063 นาย วุฒิชัย โยธามาตย์
01040064 นางสาว เพชรรัษฎา วรรณบุรี
01040065 นางสาว นุชนภางค์ วิริยะ
01040066 นาย ทินาคม ศูนย์ศร
01040067 นางสาว อรวรรณ บุญโส
01040068 นาย ปรัชญา ศรีพงศ์พยอม
01040069 นาย อนิวัฒน์ อินนาง
01040070 นาย อนันตพงษ์ นิธิปัญญากุล
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01040071 นางสาว จิรัชญา เหล่ากว้าง
01040072 นางสาว วรัญญา โดยพิลา
01040073 นางสาว ฉัตรกมล ทองทิพย์
01040074 นางสาว ชนิกานต์ ล่ าสัน
01040075 นาย ณัชพล คุตพันธ์
01040076 นางสาว กัลยาณี ขอสุข
01040077 นางสาว มนัสญา ตรีจันทร์
01040078 นางสาว นัทธมน โบสถ์นอก
01040079 นางสาว ฐิรญาดา ซ่ือตรง
01040080 นาย กัณจนภัทร ชิณโท
01040081 นาย วรยุทธ สืบสุวรรณ์
01040082 นาย จุฑารักษ์ แสนไชย
01040083 นางสาว บุญราศี สุริยาชัยวัฒน์
01040084 นาย เอกวิทย์ บุญแสง
01040085 นาย ชยชนม์ ก้อนค า
01040086 นาย ศุภกร บุญสนิท
01040087 นางสาว แคทรียา ผากา
01040088 นางสาว ธัญญลักษณ์ สิงห์พรมมา
01040089 นาง วริษฐา สุขใจ
01040090 นางสาว จิดาภา เจริญพร
01040091 นางสาว กนกวรรณ แก้วยา
01040092 นาย ชนะ นาอุดม
01040093 นางสาว ธาริณี ลือชาค า
01040094 นางสาว พรรณธิมา ค ายุทา
01040095 นางสาว จุฑามาศ ศิลาแยง
01040096 นาย อภิชาติ ศรีนาเมือง
01040097 นางสาว ประภัสสร นนทะศรี
01040098 นางสาว กมลชนก นิลเกตุ
01040099 นาย ธนพล เพียพล
01040100 นางสาว ฐิติพร ศิริมงคล
01040101 นางสาว อัญมณี พงษ์สุระ
01040102 นางสาว รสรินทร์ ศรีสอง
01040103 นาย ธีระภัส พรหมศร


