
เลขประจ ำตวัผู้สมคัรสอบ
030001 นาย ปฐมพร เกตเพชร
030002 นางสาว สุพรรณี โพธิด์ก
030003 นางสาว อภิญญา แสงแสน
030004 นางสาว ณิชารีย์ แดงสุวรรณ์
030005 นางสาว อุษา ฟองรัตน์
030006 นาย สุวัฒน์ มีทรัพย์
030007 นางสาว คริสมาส กรรณรงค์
030008 นางสาว ณัฏฐณิชา พรหมค า
030009 นางสาว ฐานิดา ภูเรียงผา
030010 นางสาว อัจฉราพร ตนหาร
030011 นางสาว อมรรัตน์ อินจันทร์
030012 นางสาว สบาไพ สดรัมย์
030013 นาย การัณย์ วงศ์เปีย้
030014 นาย อิศราวุธ สายมาศ
030015 นางสาว กาณต์พิชชา จันทา
030016 นางสาว นันฐญา พระน  าเทีย่ง
030017 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณไตรย์
030018 นางสาว เมวดี บัวจันทร์
030019 นางสาว รัชดาวดี เพียงแก้ว
030020 นางสาว สุปริญญา สุขวงศ์
030021 นางสาว เมธยา นิลโท
030022 นางสาว นาถยา ราชเพ็ชร์
030023 นางสาว มนันยา หวังมาน
030024 นาย ภาสกร ไชยมนตรี
030025 นาย กชกร หุน่ยนต์
030026 นางสาว สุภาภรณ์ บ ารุงจิตต์
030027 นางสาว สุนันทา ใจตรง
030028 นางสาว สุนิสา ศรีเหรัญ
030029 นาย พงศกร กุมเมือง
030030 นางสาว อุบลวรรณ ภูพวก

ชื่อ - สกุล
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หน้าที ่2

เลขประจ ำตวัผู้สมคัรสอบ ชื่อ - สกุล
030031 นางสาว นิลุบล ผึ งหลวง
030032 นางสาว ฐิติรัตน์ วันตา
030033 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็งพี
030034 นางสาว กุลภัสสร์ ตั งเจริญกิจสกุล
030035 นาย ปณิธาน เทียมลม
030036 นางสาว นันทิชา หมอยา
030037 นางสาว วรรณวิสา นาคศรีจันทร์
030038 นางสาว วรรณวณัช ประศาสตร์ศิลป์
030039 นางสาว ณัฏฐา เกกาฤทธิ์
030040 นางสาว ปฐมากร เหล่ารัดสี
030041 นางสาว บงกชกร บุญมา
030042 นางสาว อรกัญญา ลิ มกัลยกร
030043 นางสาว ปวีณา แสงอุทัย
030044 นางสาว เดือนพราว ใจแสง
030045 นาย นพดล ประชุมสาร
030046 นางสาว กัญชลิการ์ ไทรชมภู
030047 นางสาว กุญนิพา ตรีภพศรีสกุล
030048 นางสาว ธิดารัตน์ มีแก้ว
030049 นางสาว สิทธินุช เครือบุญมา
030050 นางสาว ชนิดา วิเศษนาม
030051 นางสาว ประนิตตา เฉิดฉาย
030052 นางสาว พัฒน์ธีรา พนมภูชิตสกุล
030053 นางสาว อัญฐริญา ทองดี
030054 นางสาว วิลาวัลย์ เยาวะกูล
030055 นางสาว วิภาวี วิรัตนปราการ
030056 นางสาว อัฑฒ์ศมน เมืองเขียว
030057 นาง กัลยาภัสร์ เทีย่งแท้ชัยภัทร์
030058 นางสาว วรดา พรมดวงสี
030059 นางสาว บุศราค า คล่องเชิงสาร
030060 นางสาว สุดารัตน์ แก้วประการ
030061 นางสาว พจนา เลิศสิริโพธิท์อง
030062 นางสาว พัชรีดา เผ่าพันธ์
030063 นางสาว ชนัณชิดา โกศลจิตร
030064 นางสาว ภาระตรี หันชะนา
030065 นาย สยุมภู สุรวิชัย
030066 นางสาว ปรัชญาภรณ์ เรืองศรี



หน้าที ่3

เลขประจ ำตวัผู้สมคัรสอบ ชื่อ - สกุล
030067 นางสาว จันทร์จิรา สุรวิชัย
030068 นางสาว ทิวานัน ศรีคุณ
030069 นาย เพชรศิริพัตร์ จันทร์วิเศษ
030070 นางสาว วรรณภา วัชโรทยาน
030071 นางสาว พัชฐิรภรณ์ ดีเสียง
030072 นาย สุภีย์ ทองอ่อน
030073 นางสาว วนิดา ครุฑด า
030074 นางสาว ชนัดดา ปุริโส
030075 นาง บุณยานุช บัวศรี
030076 นางสาว ศศิธร เทีย่งธรรม
030077 นางสาว พัชรีญา โปรดปราน
030078 นางสาว กฤษณะพร น่วมพิทักษ์
030079 นางสาว เสาวลักษ์ วรรธนะบูรณ์
030080 นางสาว อัจฉราภรณ์ มารยา
030081 นางสาว ณัฐสุดา นุชเจริญ
030082 นางสาว ทิพาธรณ์ นัสดา
030083 นางสาว ศิริรัตน์ ศูนย์จันทร์
030084 ว่าทีร้่อยตรี ทวีศักด์ิ กล่ินธูป
030085 นางสาว มนัสญา บ ารุงรส
030086 นางสาว จิราภา บูรณศิลปิน
030087 นางสาว วราพร เซะวิเศษ
030088 นางสาว ศิวพร อินทร์ม่วง
030089 นางสาว วันดี บุญเจริญ


