
เลขประจ าตวัสอบ

24020001 นางสาว ฌลาพร ธูปบูชา
24020002 นางสาว นริสา มัฆวิมาลย์
24020003 นางสาว นิภาพร พลครบุรี
24020004 นางสาว อัญชนก เชื้อทอง
24020005 นางสาว พรรษพร สวัสดิภาพ
24020006 นาย สันติพงษ์ อินจนัทร์
24020007 นางสาว วรภา มิง่ประชา
24020008 นางสาว ณัฐณิชา บุตรจนัทร์
24020009 นางสาว รุ่งรัตน์ สุริยนิทร์
24020010 นางสาว ธัญทิพ เต็งพานิชกุล
24020011 ว่าทีร่.ต.หญิง ณหทัย กระแสเสน
24020012 นางสาว ศิวพร ผดุงเทศ
24020013 นางสาว ชไมพร สุตตานนท์
24020014 นาย ณฐกร พรพิทักษ์พันธุ์
24020015 นางสาว อัจฉรา อัมพวัน
24020016 นางสาว จฬุาลักษณ์ แก้วสองสี
24020017 นางสาว สมฤทัย อนุด า
24020018 นางสาว กานต์ชนก เดชสุวรรณ
24020019 นาย วิชญะ ชุมวิสูตร
24020020 นางสาว นันธนันท์ เจยีมตระกูล
24020021 นางสาว วริษฐา ศรีศาสนานนท์
24020022 นางสาว ภทัรวลัญช์ โกมโลทก
24020023 นางสาว สุชาวดี เพ็งมาก
24020024 นางสาว บุษราคัม สินสมบูรณ์ทอง
24020025 นางสาว สายฤดี พงศ์สุวณิช
24020026 นาย ปาณธีร์ สัตยาภรณ์
24020027 นาย ธนาธิป แซ่เตียว

                          ชือ่ - สกุล
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24020028 นางสาว ประณิฐิรัช ยนืยง
24020029 นางสาว พิชญาภา รัตนคร
24020030 นาย ยทุธศักด์ิ อุดมศักด์ิ
24020031 นางสาว สุมาลี จนัทนาม
24020032 นางสาว ชลลดา เเตงเทศ
24020033 นาย ชาญวิทย์ ดิษเจริญ
24020034 นาย พิสิทธิ์ วงษ์อินทร์
24020035 นาย กษิเดช แก้วอารีลักษณ์
24020036 นางสาว นวรัตน์ อนันตภกัด์ิ
24020037 นางสาว ณัฐลิกา ไวยพุฒ
24020038 นางสาว วิยดุา มะลิมาศ
24020039 นางสาว อุษณีย์ คุณา
24020040 นาย อิศรพงศ์ อรัณยกานนท์
24020041 นาย วรภพ มณีล่ า
24020042 นางสาว รังสิญาพร แสงลับ
24020043 นางสาว สายพิณ ยามสุข
24020044 นางสาว กชกร พวงมาลัย
24020045 นาย ชัยพร พูลผล
24020046 นาย ชนะกิจ ปริญญานิยม
24020047 นางสาว พิมพ์กานต์ คล่องส่ังสอน
24020048 นางสาว ณัฏฐ์นิดา ปิติมล
24020049 นางสาว ปุณพจน์ ศรีอุ่นเรือน
24020050 นางสาว ชุติมา สอนถา
24020051 นาย พงศกร เกิดพันธุ์
24020052 นาย ธิปัตยพ์งศ์ วงษ์บัณฑิตเจริญ
24020053 นางสาว ศรัณยา แซ่จงั
24020054 นางสาว พิขญา เวชทรัพย์
24020055 นางสาว ธณัตฐา ปั้นแตง
24020056 นางสาว สุวภทัร กาญจนสุทธากุล
24020057 นางสาว พศิกา บุญสุวรรณ์
24020058 นางสาว นฤษร ตระกูลมัยผล
24020059 นางสาว วรางคณา วัฒนา
24020060 นางสาว ธันยพร ผาสุข
24020061 นางสาว ถิรนันท์ ปลอบโยน
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24020062 นางสาว อัญญาเรศ เส้ียวกระแสร์
24020063 นางสาว อุมาภรณ์ จนัทรศร
24020064 นาย อัครินทร์ ล่ิมนิจสรกุล
24020065 นาย ปัฐกรณ์ ค าแก้ว
24020066 นางสาว นัฏฐ์สิตา ไชยทรัพยอ์นันต์
24020067 นางสาว ปภากร จนัทรอุดม
24020068 นางสาว ศิรดา รัตนวรรณาทิพย์
24020069 นางสาว ชุติมน สิทธิโชค
24020070 นางสาว ชรัทดา อัลภาชน์
24020071 นางสาว ครองธรรม นีละไพจติร
24020072 นางสาว วรรษมน อยู่ประเสริฐ
24020073 นางสาว ธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ
24020074 นางสาว ธารทิพย์ แก้วทะชาติ
24020075 นางสาว ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์
24020076 นางสาว ธัญลักษณ์ เทียมสระคู
24020077 นาย อลงกรณ์ นครศรี
24020078 นางสาว ฐิติพิมล จนัทร์พันธ์
24020079 นางสาว ศิริมาดา ผันนภานุกุล
24020080 นางสาว โชติกานต์ วรรธนะชีพ
24020081 นางสาว เต็มสิริ ข าทอง
24020082 นางสาว ศินิษา นาคน้อม
24020083 นาย อศวรรฐน์ เกิดสังข์
24020084 นางสาว ปานรวี วัณโณ
24020085 นางสาว ญาณิกา เลิศสินธพานนท์
24020086 นางสาว อัจฉรา นามปัญญา
24020087 นางสาว เบญจรัตน์ แก้วรัตนะอัมพร
24020088 นางสาว ปิยาลักษณ์ พงศาปาน
24020089 นาย ชาเนศ เจยีมเมืองปัก
24020090 นางสาว กุลยา อยู่ณรงค์


