




เลขประจ ำตวัสอบ

1016110001 นายบุรินทร์ พึง่กล่ัน
1016110002 นายอนุสรณ์ หล่อดี
1016110003 นางสาวมลจิรา สมมี
1016110004 นางสาวขนิษฐา สิงห์สถิตย์
1016110005 นายปฏิภาณ พจนารถ
1016110006 นางสาวยุรติกานต์ จันทรวิกรณ์
1016110007 นายธีระพงศ์ ชุ่มใจ
1016110008 นางสาวอัณณ์ชญาพัชญ์ ก้อนเขื่อน
1016110009 นางสาวธันยธรณ์ สิงห์มณี
1016110010 นางสาวพาณิภัค สุขสงวน
1016110011 นายปฏิพัทธ์ ลาพิมล
1016110012 นางสาววราภรณ์ บุญเพชร
1016110013 นายศุภวุฒิ หาญไพบูลย์
1016110014 นางสาวศรุดา ภูเ่ทวาพิทักษ์
1016110015 นางสาวสุจิตร ยมนา
1016110016 นางสาวกุลธิดา เศวตกุล
1016110017 นางสาวปรางค์ทิพย์ ก๋าเร็ว
1016110018 นางสาวจุฑามาศ จันแปงเงิน
1016110019 นางสาวปิยาภรณ์ หินแสง
1016110020 นางสาวภิรมย์ โหมดกุลา
1016110021 นายวีระศักด์ิ การิน
1016110022 นายไชยยศ ดอกนางแย้ม
1016110023 นายธนวรรธน์ รัดบ้านด่าน
1016110024 นางสาวเพียงรวี เหรียญนิมิตร
1016110025 นางสาวนิชวัลย์ แดงค า
1016110026 นางสาวสิริลักษณ์ แก้วด้วง
1016110027 นางสาวกมลฉัตร เสนาจิตร
1016110028 นางสาวพลอยไพลิน เอียดเสน
1016110029 นางสาวณภาภัช ฆารสะอาด
1016110030 นายอิสระ พรหมทา
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1016110031 นางสาวศุภวรรณ เวชรัตนะวัฒน์
1016110032 นางสาวประสบสุข ศรีต้ังวงศ์
1016110033 นางสาวธันยรัตน์ พลเยี่ยม
1016110034 นางสาวผัสสชา ค าสุข
1016110035 นางสาวศรัญญา ไทยเรือง
1016110036 นายธนานันท์ ธรรมรัตน์
1016110037 นางสาวชลกานต์ ดอนกลาง
1016110038 นางสาวแพงทอง แสนท้าว
1016110039 นางสาวชุตาภา โชติรัตน์
1016110040 นายรัชพล เนื่องพลี
1016110041 นายสุเมธ อินทร์ไชย
1016110042 นายสนธญา บุญแสง
1016110043 นางสาวเจนจิรา วงศ์สุฤทธิ์
1016110044 นางสาวเอลิน สุขสวัสด์ิ
1016110045 นางสาววิภาวี วิบูลย์อัฐพล
1016110046 นางสาวโมทนา คล่ีใบ
1016110047 นางสาวณัฐพร ใหญ่นอก
1016110048 นางสาวภัทราภรณ์ เรือนอินทร์
1016110049 นางสาวจิราพร เนื่องไชยศ
1016110050 นางสาวมธุรส นิลโขง
1016110051 นายณัฐพล ตันไชย
1016110052 นายวรัชญ์พงศ์ จันทร์เพ็ญ
1016110053 นายจิรายุส รุจิระพงค์
1016110054 นายธวัชชัย กาอุทัย
1016110055 นายอดุลย์วิทย์ กาวีระ
1016110056 นางสาววนิฐชยา ขัดศรี
1016110057 นางสาววิภาวี วิลัยสิทธิ์
1016110058 นางสาวอมรรัตน์ โขลนกระโทก
1016110059 นางสาวนพวรรณ รัตน์สันเทียะ
1016110060 นางสาววิจิตรา มูลธรรม
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1016110061 นางสาวกนกวรรณ ยะพรม
1016110062 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรานุสรณ์
1016110063 นางสาวธัญยรัชต์ ไชยศรี
1016110064 นายพูนศิลป์ แก้วมีสุข
1016110065 นางสาววิราณี ฉบับตรง
1016110066 นางสาวดลนภา ไพรโรจน์
1016110067 นางสาวสุภาณี เสนาชัย
1016110068 นางสาวธนภร แก้วอยู่
1016110069 นายวีรภัทร์ ชุมวงค์
1016110070 นางสาวกมลชนก หวังเจริญ
1016110071 นางนภัค ศีติสาร
1016110072 นายอดิศร บ ารุงสุข
1016110073 นายพิชญ์ อะทะยศ
1016110074 นายพชพล ค าภีระ
1016110075 นายปกครอง สนิท
1016110076 นางสาวอรวรรณ ลุนันต๊ะ
1016110077 นางสาวพจมาน เจริญผล
1016110078 นางสาวพิมพรรณ ปัญญามัง
1016110079 นางสาวศิริกรณ์ ถวาย
1016110080 นางสาวจิดาภา ประสงค์อาสา
1016110081 นายสุภชัย ตันตินาคม
1016110082 นางสาวเบญจา เวทสรณสุธี
1016110083 นางสาวฉัฐวีณ์ ธนเดชรัฐโรจน์
1016110084 นางสาวพิม ศุภรานนท์รัตน์
1016110085 นายปุณณวิช ปานกลาง
1016110086 นางสาววรรณชนก จิตรกล้า
1016110087 นางสาวประภาพร เกษสว่าง
1016110088 นางสาวทิฆมัพร ต้ังภักดีตระกูล
1016110089 นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
1016110090 นางสาวอาทิตยา สุวคันธกุล
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1016110091 นางสาวกนกวรรณ ทับกุล
1016110092 นางสาวขวัญชนก ขานสันเทียะ
1016110093 นางสาวกัลย์สุดา กระจายพันธ์
1016110094 นางสาวศุภกาญจน์ ทองสง
1016110095 นายเจษฎา บุญรวบ
1016110096 นายชิตมนัส ทิพศรีราช
1016110097 นางสาวขวัญชีวา นาวาระ
1016110098 นางสาวชนิฎา ตรีวิชา
1016110099 นางสาวประภาพิศ เดชบุญ
1016110100 นางสาวจิดาภา ธนะค าดี
1016110101 นายชาวีนัท ด่านอินถา
1016110102 นางสาวอมราภรณ์ ฮวา
1016110103 นายกช สุขไมตรี
1016110104 นายฤทธิชัย ขุนโยธา
1016110105 นางสาวนวพร ประสงค์
1016110106 นายพศิน ชิวขุนทด
1016110107 นางสาวนภาพร ต๊ิบผัด
1016110108 นายณัฐวุฒิ วงค์สุวรรณ์
1016110109 นางสาวณัฐพร โอนอ่อน
1016110110 นางสาวรัชฎากรณ์ จุ้มเขียว
1016110111 นางสาวอาทิตยา ทะสุยะ
1016110112 นางสาวศศิมา อยู่เจริญ
1016110113 นางสาวณัฐธิดา สามหงษ์
1016110114 นางสาวธัญลักษณ์ ว่องไว
1016110115 นางสาวพรชนกวนันท์ ปัญญาวิจารณ์
1016110116 นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
1016110117 นายธนวิน วิเชียรพาย
1016110118 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุโสภา
1016110119 นางสาวพรสวรรค์ เม่งศิริ
1016110120 นางสาวชญานี พุม่รัตน์
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1016110121 นายพีรวิชญ์ บุรกสิกร
1016110122 นางสาวเนตรนภา ดวงพิม
1016110123 นางสาววิภาวัน ศรีวิไชย
1016110124 นางสาวแพรวโพยม แจ่มประเสริฐ
1016110125 นางสาววชิรศรี สุวรรณสุโข
1016110126 นางสาวบงกชชนก แย้มศิริ
1016110127 นายเวทย์ธาตรี ลิขิตลือชา
1016110128 นายกิตติรัช อินทรศิริ
1016110129 นายอิสราพงษ์ ชวดนุช
1016110130 นายรพีพันธ์ อ่อนสีบุตร
1016110131 นายวรกานต์ ศรีธัญรัตน์
1016110132 นายนภดล อยู่แจ่ม
1016110133 นางสาวหทัยกานต์ กิจพานิช
1016110134 นางสาวณิชารีย์ เวียงมูล
1016110135 นางสาวกมลชนก เกื้อเกต
1016110136 นายฆนากร อิสรพงศ์
1016110137 นายชัยวัฒน์ สลางสิงห์
1016110138 นางสาวสุธาสินี กองมงคล
1016110139 นายปวริศร์ ปุงไธสง
1016110140 นางสาวขวัญนิดา บุญมี
1016110141 นางสาวณัฐธนากร สงประชา
1016110142 นางสาวศิรญา สมลือแสน
1016110143 นายนนทเศรษฐ์ ศรีเกิน
1016110144 นางสาวรุ้งฟ้า วรรณเลิศ
1016110145 นางสาวตุลยา หล้าปาวงศ์
1016110146 นางสาวพิมพ์นารา สารปิง
1016110147 นางสาวทิพวารี ศรีทองดี
1016110148 นายวัชรพล เคหา
1016110149 นางสาวศุภษร เหลืองสุวรรณ
1016110150 นายณกรณ์ มินพิมาย
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1016110151 นางสาวศิริลักษณ์ สงวนศิลป์
1016110152 นายสัตฑลธรณ์ ภูการณ์
1016110153 นางสาวภัทราพร เตโจ
1016110154 นางสาวจริยาภรณ์ เพ็ชรชู
1016110155 นายฤทธิกุล มูลอ ามาตย์
1016110156 นายศุถมงคล โภคาอนนต์
1016110157 นายธวัชชัย มณีหมุด
1016110158 นางสาวรชาดา เขียวงาม
1016110159 นางสาวพรรษพร ท าทัน
1016110160 นายชนะกานต์ คุ้มฉาย
1016110161 นายนราวิชญ์ ลายสิงห์
1016110162 นางสาวพิณณลิณย์ พิมสวรรค์
1016110163 นางสาวหทัยชนก ปัญจมาตย์
1016110164 นายณัฐกฤตย์ ใหญ่โต
1016110165 นายรัฐภูมิ รัศมีเวียงชัย
1016110166 นางสาวภาวิณี ไม้หอม
1016110167 นางสาวฤดีมาศ พรมอารักษ์
1016110168 นายธีระชัย หน่อค าบุตร
1016110169 นายพงษกร ไชยบ ารุง
1016110170 นายกฤต ติรกิจพงษ์พันธ์
1016110171 นายสหรัฐ คล้ านคร
1016110172 นายชนะชัย วิภาศินนท์
1016110173 นางสาวเกษรี อุดม
1016110174 นางสาวสุจิตรา วิสมกา
1016110175 นางสาวชลธิดา ศิริบุตร
1016110176 นางสาวอรรถพร ตรีศรี
1016110177 นางสาวเจียมลิกา ดวงแก้วเรือน
1016110178 นางสาวพัฒน์นรี ปฏิพิพัฒน์
1016110179 นายธนากร มณีวัฒน์
1016110180 นายพฤทธิ์ ดาวจร
1016110181 นางสาวกรรศิมา ชาวนา
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1016110182 นายณัฏฐ์ แก้วด า
1016110183 นางสาวอลิสา ดวงตา
1016110184 นายพเนส โอภากุลวงษ์
1016110185 นางสาวสมฤทัย เพชรทิม
1016110186 นางสาวธัญญา เพียมูล
1016110187 นายไพศาล วงษ์จันทึก
1016110188 นายปราโมช จิตรพรทรัพย์
1016110189 นายบุญประสิทธิ์ ทับพร
1016110190 นายศรศักด์ิ ชาวส าราญ
1016110191 นางสาวกชพรรณ รุ่งเรือง
1016110192 นางสาวมัสลิน ดวงสมร
1016110193 นายสัตยา ทิพย์รัตน์
1016110194 นางสาววณิชชา ด ามินเศษ
1016110195 นายณัฐพร แสงสว่าง
1016110196 นายอังคาร วศินชนะชัย
1016110197 นางสาวชื่นกมล จันสองสี
1016110198 นางสาววศินีพรรณ เกตุศักด์ิ
1016110199 นายภัทรพล กล่ าทอง
1016110200 นางสาวอุทัยรัตน์ โอเฮกิ
1016110201 นายศุภกร เทกมล
1016110202 นางสาวพรพิมล อัวคนซ่ือ
1016110203 นางสาววสุธร เอี่ยมแก้วไพศาล
1016110204 นางสาวอภิชญา จงชาญสิทโธ
1016110205 นางสาววรัชญา อุมัษเฐียร
1016110206 นายอภิวัฒน์ สุขงาม
1016110207 นางสาวรพีพรรณ ธนะเสน
1016110208 นายศุภวิชญ์ เรืองเดช
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