
เลขประจ ำตัวสอบ

1003 นางสาวอภญิญา เลิศวิชญกมล

1004 นางสาวกมลทพิย์ มหาวงษ์

1006 นางสาวปวริศา ธรรมสนอง

1010 นายภาสกร สุภทัรพันธุ์

1011 นางสาวรุจิรา ทวีสัตย์

1017 นางสาวปานตา อรรถกรวงศ์

1021 นางสาวพิไลวรรณ ไชยวัง

1026 นางสาวชลิดา เลิศเกษมผล

1031 นางสาวณัฐวดี ลือชาธนานนท์

1040 นางสาวอศิราภรณ์ กติติวิศิษฎ์

1043 นางสาวณัฏฐณิชา ดวงจรัส

1046 นางสาวนวพร โกมลสุรเดช

1048 นางสาวสิริน พัดเอี่ยม

1049 นายกฤษดา วารีรัตน์

1056 นางสาวสุพิชา มีกลุ่ม

1060 นายชัชชลัญ อนิทราชา

1062 นางสาวเจษฎาพัญ ทองศรีนุช

1066 นายวชิรวิทย์ ภเูกา้ล้วน

1068 นางสาวนลินทพิย์ เนตรวงศ์

1084 นายเสฏฐวุฒิ บญุรอด
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1088 นางสาวนิศาชล ไทยทอง

1089 นายทศัน์พงษ์ พงษ์ดนตรี

1094 นายอโุฆษ สุวรรณ 

1097 นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง

1098 นายศุภณัฐ แกว้เล็ก

1101 นางสาวนภจันทร์ ปญุญปญัญา

1102 นางสาวสุทตัตา ง้วนประเสริฐ

1105 นางสาวสุวิชญา ปนัทะวัง

1107 นางสาวหฤทยั เนื้อเกล้ียง

1111 นายกฤตนัย ชุติมาเทวินทร์

1112 นายนภทัรพล วาณิชเสนี

1114 นางสาวกนกวรรณ ต้ังจิตนุสรณ์

1124 นางสาวบญุราศรี เกดิโชค

1129 นายชลวัชร ชัยชาญ

1132 นายอคัรปรัชญ์ นกมัน่

1134 นายธีรวัฒน์ ธูปแกว้

1135 นายกรวัชร ทนงค์

1138 นายจิรพัชร จันทร์กล่่า

1139 นางสาวพิมพิสมัย ทพัอนิพรหม

1142 นายพงศธร วสุวานิช

1154 นางสาวกมลชนก เที่ยงธีระธรรม

1159 นางสาวนนทวรรณ ชูวรรธนะปกรณ์

1162 นายยศไชยศาสตร์ แสงจันทร์

1165 นางสาวถวัลรัตน์ สิริมังคลากรู

1166 นางสาววรัญญา อั้งล้ิม
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1169 นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช

1170 นางสาวเกตน์ ถิ่นธานี

1171 นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล

1172 นางสาวธนานุช พันธุสุ์ผล

1182 นายรัฐชล คงวัฒนกลุ

1186 นางสาวณัชชา ทบัทมิทอง

1187 นางสาวอนุสสรา ศรีสุวรรณรัตน์

1191 นายมาชัย ณัฐกญุชร

1196 นายชนกนัต์ โพธิเดช

1204 นางสาวปรีชญา ปอ้มนาค

1208 นางสาวทนิัดดา สมวงค์

1210 นางสาวกรกช กองกนัภยั

1216 นางสาวกมลสรร ทวีวงษ์

1218 นางสาวชัชชุดา ธรรมไชย

1219 นายศราวุฒิ เพิ่มศรี

1222 นางสาวรังษินี จักรธีรังกรู

1225 นายนิพัทธ อสัราษี

1227 นางสาวชญาพร จินะเทพ

1228 นางสาวญาณิศา ช่วงฉ่่า

1229 นางสาววาสนา วิชาญยุทธนากลู

1231 นายอมร ฟ้ามุย่

1233 นายศรุต ข่ายแกว้

1234 นายวศิน ประเสริฐธีระชัย

1237 นางสาวจีรนันท์ เบญ็จศิริวรรณ

1241 นางสาวณัฐณิชา จิตกล้า
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1242 นางสาวเมลดา ปยิะวัฒนกลุ

1244 นายจิรภทัร ศรีสุข

1246 นางสาวกญัญาณัฐ นพสงค์

1249 นายกฤษดา สิงหา

1256 นางสาวธีรารัตน์ ปนัอว่ม

1257 นางสาวสุญาดา ชาญนารถ

1259 นางสาววินัฏฐา ศักดาศรี

1260 นายพินิจ อริยะเกยีรติสกลุ

1264 นางสาวญณากร สกลุแกว้

1265 นายค่านวร เขื่อนทา

1268 นายกฤติ ม่วงศิริ

1272 นางสาวจุฑาภรน์ อารียะ

1273 นางสาวรัชนิกร เชื้อสะอาด

1285 นางสาวธันย์ชนก ไพบลูย์รัตนานนท์

1287 นายกฤติน พงศ์ศิริถาวร

1288 นายภมูิกวี ช่างเขียนดี

1290 นางสาวอภชิญา ขวัญแกว้

1297 นางสาวศิวพร พรหมวงษ์

1301 นางสาววสมน สันติกาญจน์

1304 นายชัชวาลย์ กองน้่า

1311 นางสาวชิดชนก พรหมรักษา

1317 นางสาวกอปรพัน เกดิผล

1323 นางสาวธนัฏฐา ชัยฉกรรจ์

1326 นางสาวภาพิมล สิมะเสถียร

1333 นางสาวศุภาพิชญ์ มณีนาค

1335 นายศุภกติต์ิ แสวงการ

1336 นางสาวณัฐธยาน์ ตันติภริมย์

1339 นางสาวยศวดี ฮะวังจู
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1341 นายรัชเดช มาประเสริฐ

1344 นางสาวพรหมภสัสร อนันต์โชคปฐมา

1352 นางสาวองัสณา มหาธนกลุ

1358 นางสาวดุษฎี ต่านานทอง

1360 นางสาววิรวงรอง ทองทวี

1361 นางสาวณัฐฐา พวงไพโรจน์

1365 นายธีรพงศ์ วิจารณาญาณ

1368 นางสาวอรพร วงษ์อรุะ

1371 นางสาวสกาวรัตน์ จารุสกลพันธ์

1372 นายเดชพล มาประเสริฐ

1379 นายฤชา วงษ์เนตร

1381 นางสาวเสาวลักษณ์ ต๋ันค่า

1391 นางสาวผกาวดี เมืองมูล

1392 นางสาวชลกาญจน์ ศุภสุธีกลุ

1397 นางสาวเฉลิมขวัญ มกรพันธุ์

1406 นายกรกฤต อภชินาพงศ์

1407 นายพูม หตัถกจิโกศล

1415 นายอดิศร เอมทพิย์

1416 นายเกษม ธีรกฤตยากร

1424 นางสาวปวีณา สุวรรณทรัพย์

1425 นางสาวปรียานุช แช่มศิริวัฒน์

1427 นายพีระศิลป์ เพิ่มสุวรรณ์

1438 นายวิชย ล่้าเลิศปญัญา

1441 นางสาวใหม่ สาธุเสน
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