
เลขประจ าตวัสอบ

23020001 นางสาว สุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์
23020002 นางสาว นางสาวนันทพร สอนท้วม
23020003 นาง สีลาทิพย์ ต้ังกิจสิริ
23020004 นางสาว รสสุคนธ์ คิดประดับ
23020005 นาย ชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา
23020006 นางสาว กัญญามาศ ถีระแก้ว
23020007 นางสาว รจนา บัวโรย
23020008 นางสาว ปิยธิดา ศรีธร
23020009 นางสาว กุลณชา จติุกมล
23020010 นาย ศรายทุธ ตรีโรจน์พร
23020011 นางสาว สุกัญญา ปิตคุณ
23020012 นางสาว น้้าฝน ปวนลอง
23020013 นางสาว ชนาภา สิริจติตานนท์
23020014 นาย กิตติศักด์ิ แสนบุตร
23020015 นางสาว ปาลิตา ลิสุวรรณ
23020016 นางสาว ชไมพร หนูวงษ์
23020017 นาง แววดาว ตนะทิพย์
23020018 นางสาว สิริรัตน์ ไกรกล่ิน
23020019 นางสาว ศิราภรณ์ วิเศษดอนหวาย
23020020 นางสาว ดวงกมล โชติวาทิน
23020021 นาย อรุณ แสนสมบูรณ์สุข
23020022 นางสาว สุพัตรา สมจติร
23020023 นางสาว เพราพิลาศ อภโิล
23020024 นาย อุดมศักด์ิ โกสิทธิ์
23020025 นางสาว อุษณีย์ สิทธิเศษ
23020026 นาย อธิคม เดชจริง
23020027 นางสาว วัลยา พุ่มต้นวงค์
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23020028 นางสาว อรอนงค์ ศรีเผือก
23020029 นางสาว ณัฏฐิกา แหวนในเมือง
23020030 นางสาว ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย
23020031 นางสาว ปรียาฉัตร ผลไพร
23020032 นางสาว กัญฐิตา สุทธิชื่น
23020033 นางสาว อทิตยา ค้าแดง
23020034 นางสาว กัญญ์จรินทร์ ละออศรี
23020035 นาย วิริยะ อินทร์ใจเอื้อ
23020036 นางสาว ปรีชญา นามวัฒน์
23020037 นางสาว ฟ้า วิไลข้า
23020038 นางสาว ชลธิชา สุทธวิชัย
23020039 นาย ประเสริฐ ดวงเงิน
23020040 นาง ภทัรวดี สุริสาร
23020041 นาง มนิตยช์ยา พัฒนากิจไพฑูรย์
23020042 นางสาว กันตินันท์ เมธวัฒน์ธนสิน
23020043 นางสาว สุพัชรี เลาหพัชรินทร์
23020044 นางสาว รัติมา เผือกนาโพธิ์
23020045 นางสาว ปนิธิดา พึ่งอ่อน
23020046 นางสาว กาญจนา พู่กล่ัน
23020047 นาย สุภกิติ มุสิราช
23020048 นางสาว ธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา
23020049 นางสาว วรรณวิชฎา นาคแดง
23020050 นาง สุกัญญา ศรีหามงคล
23020051 นางสาว สาริณีย์ บุญไทย
23020052 นางสาว กมลชนก ฟักสวัสด์ิ
23020053 นางสาว กมลรส วัชรจงักูล
23020054 นางสาว จารุณี อุทัย
23020055 นาย ปกรณ์ ฤกษ์พูลทวีพร
23020056 นางสาว ปัทมา หาญกล้า
23020057 นางสาว สุวรรณา ทองขวัญแก้ว
23020058 นาย อัษฎายธุ เกตุทิพย์
23020059 นางสาว ธนัญญา วัฒนพานิช
23020060 นางสาว นันติยา พระสงฆ์
23020061 นาย สุภกิณห์ โพธิศ์รีทอง
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23020062 นางสาว ตรัยพร สุนทรพฤกษ์
23020063 นางสาว นิชาพร ใจห้าว
23020064 นางสาว เสาวณีย์ แจง้อักษร
23020065 นางสาว ถาวรีย์ วิบูลยพ์ันธุ์
23020066 นาง ลักษณา ด้วงแก้ว
23020067 นาง ฐิตารีย์ รักทรง
23020068 นางสาว ภทัรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์
23020069 นางสาว พวงผกา นิสังกาศ
23020070 นางสาว วลันดา โพธิเ์กษม
23020071 นางสาว พิทยรัศมิ์ ทวีวัฒนะประยรู
23020072 นาง สุดารัตน์ จนัทร์ต้น
23020073 นางสาว มลธิรา ธรรมวงศ์ชัย
23020074 นางสาว รุ่งนะภา สมรฤทธิ์


