
เลขประจ ำตวัสอบ

1016020001 นายชยกร อยู่สุขขี
1016020002 นายเอกพันธ์ มาเลิศ
1016020003 นางสาวอลิสษา น้อยนิล
1016020004 นายภาณุวัฒน์ จันทวาท
1016020005 นางสาวฐิฆมัภา เปศรี
1016020006 นางสาวดวงพร พงษ์ก าเหนิด
1016020007 นายณัฐภัทร ไกรลาศ
1016020008 นายนนทนันท์ ทองค า
1016020009 นายพงศ์พล สาหร่าย
1016020010 นางสาวอัณศยา เปานิล
1016020011 นายกุลชาติ บุญยอด
1016020012 นายณธกฤษ เมธีสกุลวงศ์
1016020013 นายปริวัชร ใหญ่กว่าวงศ์
1016020014 นางสาวศจีรัตน์ แก้วสว่าง
1016020015 นางสาวณัฏฐณิชชา พันโท
1016020016 นางสาวกิตติยา ใจงาม
1016020017 นายนพรุจ พันธุเ์พ็ง
1016020018 นายอนุพงษ์ ศิโร
1016020019 นายนนทวัชร์ จันนุ้ย
1016020020 นายวิษุวัฒน์ อายุสุข
1016020021 นายกิตติภูม เตชัย
1016020022 นายสรสิช ศรีสุธรรม
1016020023 นายชัยพฤกษ์ กลมปล้อง
1016020024 นายสรพงษ์ โพธิศ์รีทอง
1016020025 นายธนกร องค์สถาพร
1016020026 นายธนพันธ์ ตรีชั้น
1016020027 นายวรวุฒิ แหยมยินดี
1016020028 นายลิขิต ศรีจันทร์
1016020029 นางสาวพัทธนันท์ แม้นทิม
1016020030 นายปิยวัฒน์ จ าปาทิพย์
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1016020031 นายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง กันศรีเวียง
1016020032 นายภูวนภ คุณาวรปัญญา
1016020033 นายสมมนัส แพรกทอง
1016020034 นางสาวธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล
1016020035 นายวิสุทธิ์ ชาติวันชัย
1016020036 นางสาวณัฐกุล สนั่นนาม
1016020037 นายคณากร จูมั่น
1016020038 นางสาวพรรณภา บุตะเขียว
1016020039 นายวชิรวิทย์ มากทรัพย์
1016020040 นายนันทวัฒน์ พรายทรัพย์
1016020041 นายศุภชัย ศุขพงษ์
1016020042 นายวชิรา ศิริประยงค์
1016020043 นายปพน พิลาสมบัติ
1016020044 นายวรรณธนะ อ่ าห่วง
1016020045 นายวรธน วงศ์สมุทร
1016020046 นายปิยะพล สงวนศรี
1016020047 นางสาวดารุณี มีสุข
1016020048 นางสาวนัทวี ตระกูลชมดง
1016020049 นางสาวธิติพร เหรียญทอง
1016020050 นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถิน
1016020051 นายวรพล เรืองศรี
1016020052 นายธนชาติ สุทธิธนกูล
1016020053 นายเกริกฤทธิ์ ทองสีด า
1016020054 นายบุญฤทธิ์ วงษ์อุดม
1016020055 นายสิทธิวิช ดีศิริ
1016020056 นางสาวประภัสสร คุ้มตระกูล
1016020057 นายจาตุรงค์ สุดโต
1016020058 นายชัยวัฒน์ เต็งประกอบกิจ
1016020059 นายภูริทัศน์ หาธรรม
1016020060 นางสาวพชรวรรณ ธงศรี
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1016020061 นายธนาคาร เผ่าก้อน
1016020062 นายศิวกร ยอดมงคล
1016020063 นายสุรวุฒิ ศรีแจ่มผัน
1016020064 นายวฤธ รัตนรุ่งโรจน์
1016020065 นายอัมพร ใจดี
1016020066 นายณัฐพล อินพรม
1016020067 นางสาวพิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี
1016020068 นายทศพล แก้วศรี
1016020069 นายสุวรรณ อ่อนเฉียบ
1016020070 นายนที สิทัน
1016020071 นายดุษฎี ดาระกะมาศ
1016020072 นางสาวสุทธิศา เจริญวิเชียรฉาย
1016020073 นางสาวสุวนันท์ พุกเทีย่ง
1016020074 นายภาณุภาส กลัดพันธุ์
1016020075 นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป
1016020076 นายปณิธาน แพทย์รักษ์
1016020077 นายพณัฏฐ์ พัฒนนันทพันธ์
1016020078 นายรณกร พรหมชัย
1016020079 นางสาวกนกนันท์ เมืองสง
1016020080 นางสาวชิดชนก อ่อนเกล้ียง
1016020081 นายปวิชา กาเส็มส๊ะ
1016020082 นางสาวศศิมา กุลสุวรรณ
1016020083 นางสาวรุ่งกานต์ สวนประเสริฐ
1016020084 นายรัฐนนท์ สังข์คง
1016020085 นายศิลป์ศรุต พุทธเจริญทอง
1016020086 นายปิติพงศ์ สันตะการ
1016020087 นางสาวธนาพร มัชฉาเมฆ
1016020088 นายธีร์ธวัช ก้านเหลือง
1016020089 นายมีดี ศิริวัฒนไพบูลย์
1016020090 นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์
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1016020091 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวีรยา ประทุมชาติ
1016020092 นายณรงค์ศักด์ิ พัวพันธ์
1016020093 นางสาวสุพัฒตรา เลาะหนะ
1016020094 นายยศวริศ ผลสมบัติ
1016020095 นายสมเจตน์ เข็มวงษ์
1016020096 นางสาวดลพร ศรีคงรักษ์
1016020097 นายพัลลภ โค้ววรรณศรี
1016020098 นายนพดล แสนใบ
1016020099 นายธีร์นฤเบศร์ อินพิทักษ์
1016020100 นายโสภณัฐ โอมี
1016020101 นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์
1016020102 นายจิรสิริ นิติสาขา
1016020103 นายฐานกร มณีอินทร์
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