
เลขประจ ำตวัสอบ

1096020001 นายล ้าเพชร วิมุกตะลพ
1096020002 นางสาวพจนารถ วรรณฟู
1096020003 นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์
1096020004 นางสาวทิพย์สาคร เอียดมุสิก
1096020005 ว่าที ่ร.ต.หญิงกมลรัตน์ โพธิกุล
1096020006 นางสาวฐิติชญา บุญหา
1096020007 นางสาวมธุรส นุกูลกิจ
1096020008 นางสาวจีรนันท์ ผลโพธิ์
1096020009 นางสาวณัฐชา ปลื มใจ
1096020010 นางสาววรรษมน ศรีกอก
1096020011 นายกิตติกร กอบเงิน
1096020012 นายพรเทพ กลีบล้าใย
1096020013 นางสาวอาทิตยา พิพิธกุล
1096020014 นายนิพพิชฌน์ ยังเจริญ
1096020015 นางสาวสุนิษา พุม่มาลา
1096020016 นายอัฏฐศีล แผ้วสกุล
1096020017 นางสาวมัณฑิตา ดวงชัย
1096020018 นางสาวศิรญา สมลือแสน
1096020019 นางสาวทิพเนตร จงจิตสถิตมั่น
1096020020 นางสาวศิรินันท์ ภักดี
1096020021 นางสาวพิทยา ปันลัง
1096020022 นางสาวอัมพร จักร์เพ็ชร
1096020023 นางสาววัสมน บุญชูศรี
1096020024 นางสาวนุชนาถ จองดี
1096020025 นางสาวพรพิมล ปานเงิน
1096020026 นางสาวณภาส์ณัฐ โรจน์รัตนจินดา
1096020027 นายอนุชา ไชยฮ่ัง
1096020028 นางสาวสุนิสา ตั วมาก
1096020029 นางสาวกัลยรัตน์ อินถา
1096020030 นางสาวสิริเพ็ญ สินโพธิ์
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1096020031 นางสาวสุวิมล ต้นศิริ
1096020032 นายกีรติ มาลัยสันทัด
1096020033 นายวิศรุต สายบุญช่วย
1096020034 นายภุชงค์ นุชเจริญ
1096020035 นายกฤษฎา นาแหลม
1096020036 นายสุรินทร์ อิ่นแก้ว
1096020037 นายมารุต โจมแก้ว
1096020038 นางณิชชา ประจันตะเสน
1096020039 นางสาวพรภัทรา กสิศิลป์
1096020040 นางสาววราภรณ์ ขจรพีรคุปต์
1096020041 นางสาวอภิญญา จันต๊ะคาด
1096020042 นางสาวพรนิพา ภูนาเพชร
1096020043 นายจักรภัทร สุนทรวรรณ
1096020044 นายศิวกร เนียมค้า
1096020045 นายวัชระ งิมสันเทียะ
1096020046 นางสาวศรันยา สุนทอง
1096020047 นางสาวอัจจิมา ค้าเบ้า
1096020048 นางสาวสุกัญญา ไข่เงิน
1096020049 นางสาวเสาวลักษณ์ หนูในน ้า
1096020050 นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย
1096020051 นายอนุชา จินานาง
1096020052 นายทิวากร ศิริวัฒน์
1096020053 นางสาวปนัดดา ประสงค์อุดม
1096020054 นายเขมฤทธิ์ ปัญจาศิริ
1096020055 นายธนัช สระประเทศ
1096020056 นางสาวรุ่งนภา บุญที
1096020057 นางสาวสิริมา ปัญญาวิชา
1096020058 นางสาวบูรณา เหล็กหล่อ
1096020059 นางสาวอัจฉรา ชินสอน
1096020060 นางสาวอรวรรณ ลุนันต๊ะ
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1096020061 นายรัชพล เจียมประยูร
1096020062 นางสาวณัฐณิชา ศรีผดุงเจริญ
1096020063 นางสาวทิพยาพร นิลวิเชียร
1096020064 นางสาวธัญชนก จรัสบูรณาพันธุ์
1096020065 นายวันชัย กิติยะ
1096020066 นางสาววิภาดา ศรีภิรมย์
1096020067 นางสาวสุภาณี จงรัมย์
1096020068 นางสาวภวิษย์พร นนท์คนหมั่น
1096020069 นางสาวสุวรรณี ขวัญหมั่น
1096020070 นางสาวจิตพรรณ สุดสม
1096020071 นายพงศกร ฐานียการ
1096020072 นายศุภโชค ทองเนตร
1096020073 นายสนั่น สุขแก้ว
1096020074 นางสาวลลิตา ไก่ขัน
1096020075 นางสาวพรพนา สุทธิบุตร
1096020076 นายรัตนเทพ วสุนทราพันธุ์
1096020077 นางสาววลีกุล ธนุการ
1096020078 นางสาวชญานี พุม่รัตน์
1096020079 นายปัณณธร ธนดลเมธาพร
1096020080 นายภากร ฉายรัตน์
1096020081 นางสาวสุดารัตน์ อริยะวุฒิพันธ์
1096020082 นางสาวอิสราภรณ์ หัทยาสิทธินันท์
1096020083 นางสาวระพีพรรณ เมายศ
1096020084 นายวิทยา เทียมสุข
1096020085 นายวณิชชา นาทองห่อ
1096020086 นางสาวจีรนันท์ เบ็ญชา
1096020087 นายฤชากร พรมศิริ
1096020088 นางสาวรุ่งฤดี โพธิกลาง
1096020089 นางสาวสุชาดา อุตตมาภรณ์สกุล
1096020090 นางสาวยุรติกานต์ จันทรวิกรณ์
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1096020091 นางสาวกัญญพร วณีสอน
1096020092 นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์
1096020093 นายปกพงศ์ สุวรรณ
1096020094 นางสาวศุภรัตน์ สีมะสิงห์
1096020095 นางสาวสิริยา อ่อนทอง
1096020096 นางสาวกนกอร กันณรงค์
1096020097 นายอภิสิทธิ์ สายสุจริต
1096020098 นางสาวธิดารัตน์ คชสีห์
1096020099 นายธนพล สุขลิ ม
1096020100 นางสาวกฤษณา เหรียญประดับ
1096020101 นางสาวพนิดา พลเยี่ยม
1096020102 นางสาวฐิติวรดา ค้าปัญโญ
1096020103 นายประเสริฐ เกตุแก้ว
1096020104 นายสุภชัย เรืองอภิรมย์
1096020105 นางสาวจิดาภา ธนะค้าดี
1096020106 นายเอกพงษ์ พุทธัง
1096020107 นายธีรศักด์ิ รักษาวงศ์
1096020108 นางสาวพรนิภา จ้าปาหอม
1096020109 นางสาวกนกพร บุญเลิศ
1096020110 นายสหรัฐ คล ้านคร
1096020111 นายธีรนันท์ธร ฟ้าร่วน
1096020112 นางสาวปัณฑารีย์ นงนุช
1096020113 นางสาวกนกวรรณ นิติสุข
1096020114 นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์
1096020115 นายธนิต เดชโยธิน
1096020116 นางสาวพิชญาวี มณีขัติย์
1096020117 นางสาวสมฤทัย พึง่พานิช
1096020118 นางสาวอาทิตยา ค้าแก้ว
1096020119 นางสาวเสาวภาคย์ บุภู่
1096020120 นางสาวสรัญญา สถาปนา
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1096020121 นางสาวกุลภา เลิศนิติวัฒนา
1096020122 นางสาวกนกวรรณ ทับกุล
1096020123 นางสาวศุมาลิน ชื่นใจ
1096020124 นางสาวสุภาพ แป้งประสิทธิ์
1096020125 นายพัชรินทร์ เรืองศิลป์
1096020126 นางสาวกุลธิดา มีสุข
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