
เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
01070001 นาย ณรงค์กรณ์ ปัญญาวงค์
01070002 นาย วันจักรี สุคต
01070003 นางสาว สุพัตตรา ตีชา
01070004 นาย ภานุพงศ์ โกศลเกียรติสกุล
01070005 นาย ฐิติกร ริจนา
01070006 นาย รัฐพงศ์ ติดเมิง
01070007 นางสาว ปภัสษา ตุลานนท์
01070008 นางสาว ปิยะมาศ วงค์วิชา
01070009 นางสาว สิริวิมล ทินราช
01070010 นาย อธิปไตย หาปูท่น
01070011 นางสาว เกณิกา พนาวัฒนวงศ์
01070012 นาย พงษ์มนัส ดีอด
01070013 นาย ศุภวัฒน์ สร้อยนาค
01070014 นางสาว กฤษณา สอนสุภาพ
01070015 นาย อติณัฐ สนิทพ่วง
01070016 นางสาว ศิริภัทรา ตุระซอง
01070017 นางสาว กมลรัตน์ อิฐรัตน์
01070018 นาย เกียรติศักด์ิ วรรณศิริ
01070019 นางสาว เจริญขวัญ นิสสัยกล้า
01070020 นางสาว อาริสา ปานมณี
01070021 นางสาว สิริกานดา โพจันทร์
01070022 นางสาว จุฬาลักษณ์ นามประเทือง
01070023 นางสาว ปรียาวดี อินทร์กง
01070024 นางสาว วิลาวัณย์ ศิลปเดช
01070025 นางสาว นงภัค พุทธกาล
01070026 นางสาว ภัทรา กาญจนวรางกูร
01070027 นาย เจตนิพัทธ์ จตุพรม
01070028 นาย วสินธุ์ บุตรแสน
01070029 นางสาว ธัญวัฒน์ จันทร์เทศ
01070030 นาย อธิปไตย จันทร์เทพย์
01070031 นาย ทศพล โทรักษ์
01070032 นางสาว กานต์รวี ค าวิเชียร
01070033 นาย บุญหลาย ทาแก้ว
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01070034 นาย ชาญเดช สายวงค์
01070035 นาย ฐานันดร เดชไพรขลา
01070036 นางสาว อรอุมา พลสา
01070037 นาย ชลิต สัตตรัตนามัย
01070038 นางสาว อมล พิมวรกุล
01070039 นาย กวิน ธีรเจริญปัญญา
01070040 นางสาว ดวงพร สกุลดาว
01070041 นางสาว อนัญญา ชลายนนาวิน
01070042 นางสาว นพศร รินลา
01070043 นางสาว ณัฐธิดา ราชโสม
01070044 นาย เจตนิพิฐ การุณรักษ์
01070045 นางสาว ธนิดา ดวงมุลลี
01070046 นางสาว สุดา หาญเชิงชัย
01070047 นางสาว ศิรินภา อุตรมูล
01070048 นางสาว สุกัญญา แสนกัน
01070049 นางสาว สวภัทร แสงสมบัติ
01070050 นางสาว น  าฝน ชารีจันทร์
01070051 นาย ณัฐพล เรงตูม
01070052 นางสาว วัลลี แก้วโกชุม
01070053 นาย ปกรณ์เกียรต์ิ จันทร์ใจ
01070054 นาย ปิยะวุฒิ จุลวงษ์
01070055 นางสาว ชุติมณฑน์ แสงซ้าย
01070056 นาย กฤษณะ หนูท้าว
01070057 นาย ภูภริต ธรรมานุยุต
01070058 นาย ฐาปนพงศ์ สุขประเสริฐ
01070059 นาย อาทิตย์ จังโกฏิ
01070060 นาย ศุภกร ธนัทสารสมบัติ
01070061 นางสาว พิริยา กองศิริ
01070062 นางสาว ศิริพร นะราธร
01070063 นาย ส่องแสง มงคล
01070064 นาย กฤษฎา โพธิสิงห์
01070065 นางสาว กฤติยาภรณ์ วันเมือง
01070066 นางสาว ปทุมทิพย์ ชินวงษ์
01070067 นาย มนัสพล ศรีบุญค า
01070068 นางสาว พิชชาพร ศรีอ่อน
01070069 นางสาว วรัชยา วงศ์บา
01070070 นางสาว แพรวนิตย์ วุธพันธ์
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01070071 นางสาว กัลยา ศรีนารักษ์
01070072 นางสาว สิตา แก้วสังข์
01070073 นาย ณัฐวุฒิ ปร๋อกระโทก
01070074 นาย อรรถนพ ปลื มใจ
01070075 นางสาว เอมอร บางใบ
01070076 นางสาว ร าไพร ชัยบุญ
01070077 นาย จตุพร ภูนารี
01070078 นาย ณัฐวิทย์ โคตรสุโพธิ์
01070079 นางสาว อัญชญา เกตุประกอบ
01070080 นางสาว ลักขณา เสนีนวล
01070081 นางสาว พัชรมัย จารุชัยนิวัฒน์
01070082 นาย ฐิติโชติ วรรณจันทร์
01070083 นางสาว จิตรเลขา สาริขา
01070084 นางสาว วชิรญาณ์ วัชรวิชานันท์
01070085 นาย ภัตธนสันต์ เมาใจ
01070086 นาย อดุลย์ ช านิจ
01070087 นางสาว กนกวรรณ ญานสถิตย์
01070088 นาย พุฒิเมธ วัชรภาสกร
01070089 นางสาว วริษฐา สุวรรณศิริกุล
01070090 นาย เสกสรรค์ ดอนแก
01070091 นาย อาหมัด หวังเบ็ญหมัด
01070092 นางสาว เบญจวรรณ ชินบุตร
01070093 นางสาว ณัฐฐินันท์ แสนจันทร์
01070094 นางสาว จรีวัลย์ น้อยผาง
01070095 นางสาว รัตนาวดี ฤทธิเ์พชร
01070096 นางสาว ณัฏฐศศิ ปุริตัง
01070097 นางสาว สุไพรินทร์ ข าด ารงเกียรติ
01070098 นางสาว ชุตินันท์ สัตตวุธ
01070099 นาย นุติ สุริยศักด์ิ
01070100 นาย พหูสูต บุญจันทร์
01070101 นาย สถาพร หาพันธุ์
01070102 นางสาว ประภัสสร มาศยะ
01070103 นาย ณัฐดนัย วงค์เงิน
01070104 นางสาว มินตรา มันตาพันธ์
01070105 นาย ภาณุวัฒน์ กันหาเล่ห์
01070106 นางสาว นวพรรณ แพงเพ็ง
01070107 นาย พรรณ์ลพ ผิวขม
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01070108 นางสาว พิมพ์อนงค์ พลศรีเมือง
01070109 นางสาว รัตติยา นาคนาคา
01070110 นาย ศักด์ิระพี ศรีประภา
01070111 นางสาว กองทรัพย์ ภูกิ่งผา
01070112 นางสาว วาสิฏฐี ศรีเมืองทอง
01070113 นางสาว เปีย่มศิริ กันดา
01070114 นาย ชัยมงคล แท่นหิน
01070115 นางสาว พิชญากานต์ ศรีอุดร
01070116 นาย ไกรศักด์ิ ศรีบุญเรือง
01070117 นาย อัคคัญญ์ แสนภูวา
01070118 นาย กันตภณ วัฒนศัพท์
01070119 นางสาว ชมพิศ ทิพย์วงค์
01070120 จ่าเอก ธนาวุฒิ แสงใสแก้ว
01070121 นาย ศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสด์ิ
01070122 นาย จิระวัฒน์ มูลผาลา
01070123 นางสาว ศรัณย์พร ดวงดาวงษ์
01070124 นางสาว ณธิชา แสนสีมนต์
01070125 นางสาว สุกัลยา สุขเจริญ
01070126 นางสาว ปนัดดา มูลพาที
01070127 นาย ปฐพี วงศ์สมศรี
01070128 นางสาว พรพิมล จันทิหล้า
01070129 นางสาว ธนพร จุลศรี
01070130 นาย ธนาคาร ดวงสุดา
01070131 นาย ภานุพงศ์ เกียรติผดุงพงศ์
01070132 นางสาว พิชชาพร ก้อนสีลา
01070133 นาย เจษบดินทร์ วงษ์สนิท
01070134 นางสาว ชนัฐฎา รักอ่อน
01070135 นาย เอกพล ค าทอง
01070136 นาย พสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์
01070137 นางสาว กิ่งหยก แก้วหลวง
01070138 นางสาว ชนากานต์ เกวลิน
01070139 นางสาว พลอยไพลิน เขียวประเสริฐ
01070140 นาย อชิตพล มณีราชกิจ
01070141 นาย สิรเมศ เทีย่งตรง
01070142 นางสาว นันทนา นิลพลอย
01070143 นางสาว ภัณพัช ธนัชคณพัทธ
01070144 นาง กฤศมน สุยอย
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01070145 นางสาว วัชราภรณ์ ทิพย์รัตน์
01070146 นาย กิตติวัฒน์ จันทร์เสน
01070147 นาย สิรภพ วงษ์โสภา
01070148 นางสาว จินดารัตน์ โนนทิง
01070149 นาย นัทธพงศ์ จิตคุ้ม
01070150 นาย พีรศักด์ิ ภาคินสกุลพัฒน์
01070151 นาย ปิยะวัฒน์ ไชยจงมี
01070152 นางสาว ชาลิสา ธรรมราช
01070153 นาย ปรัชญา จันทรา
01070154 นางสาว สุวิชญา ดงหงษ์
01070155 นางสาว สรินนา ทุมทา
01070156 นางสาว ปนัดดา บุญเจริญ
01070157 นางสาว ประถมาภรณ์ นรสิงห์
01070158 นางสาว ประดับ เย็นประโคน
01070159 นางสาว ภัทรวดี สิงห์ชู
01070160 นางสาว ศุภณัฏฐกาญจน์ ลาปะ
01070161 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุจิตรา ขาวงาม
01070162 นางสาว ศรีแพร นาใจแก้ว
01070163 นาย อัครวิชญ์ น าภา
01070164 นางสาว สุธีรา ศรีชัย
01070165 นาย จักรพงษ์ เพชรแก้ว
01070166 นางสาว ณัฐชา นาอุดม
01070167 นาย ศรันย์ เวียงสิมา
01070168 นางสาว ไพลิน จีนสุขแสง
01070169 นาย ธันชกร สิงห์ลอ
01070170 นาย สุวิทย์ ล าพุทธา
01070171 นางสาว ธนพร ห่อคนดี
01070172 นางสาว อมรรัตน์ สติภา
01070173 นาย เมธาสิทธิ์ โม้กุดแอก
01070174 นางสาว อัจจิมา เหล่าโสภา
01070175 นางสาว สไบพลู คุ้มบัว
01070176 นางสาว มนฤดี ชูรัตน์
01070177 นางสาว วันศุกร์ สรรค์นิกร
01070178 นางสาว ทัดญาพร วรรณะศิลปิน
01070179 นาย ธีรวัฒน์ ชัยภิบาล
01070180 นางสาว เอี่ยมสิริ เผือกเอี่ยม
01070181 นางสาว จันทิราพร ชาวพงษ์
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01070182 นาย อัษฎาวุฒิ เดชบุรัมย์
01070183 นาย วัชรพงษ์ ศรีสุข
01070184 นาย สิริราช ขันเงิน
01070185 นาย อภิชน ยาวะระ
01070186 นางสาว วิมลรัตน์ พันธุตา
01070187 นาย กฤษณะ พิสุทธิรักษ์วงศ์
01070188 นาย สัจตยา แสนโชติ
01070189 นางสาว เย็นฤดี ทองศรี
01070190 นาย ทัดพงศ์ ตรงศูนย์
01070191 นางสาว รัษฎากมล ธรรมวิเศษ
01070192 นางสาว นันทิกา เบ้ารักษา
01070193 นางสาว ใจแก้ว สว่างไสว
01070194 นางสาว สุดารัตน์ ธงชาย
01070195 นาย ปภังกร วรไวย์
01070196 นางสาว วรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
01070197 นางสาว พลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
01070198 นาย กลวัชร ศรีหาบุญทัน
01070199 นาย พิมลรักษ์ สุนสนาม
01070200 นาย อดิศักด์ิ เหมือนพันธ์
01070201 นาย มังครัช ทองภูธรณ์
01070202 นางสาว พิชชาภา โชติเชวงกุล
01070203 นาย ชัชวาลย์ การศักด์ิ
01070204 นางสาว อรอุมา อินทรักษ์
01070205 นางสาว ณัฏฐ์ชญา ฤทธิกานนท์
01070206 นาย อรรถพล มาโชค
01070207 นาย ประกฤษฎิ์ แก้วคะตา
01070208 นางสาว ฉัตรชลิกา ศรีวงษา
01070209 นางสาว ดวงพร ธนะสาร
01070210 นางสาว จันทกานต์ กิจสูงเนิน
01070211 นาย ลักษมัณฑ์ เอกุล
01070212 นางสาว รัชนันทน์ หลักทอง
01070213 นางสาว มาลีวัลย์ เครือแก่นแก้ว
01070214 นาย ศรัณญ์ ภูศิ่ริภิญโญ
01070215 นางสาว ณรัตน์นันท์ เมืองจันทร์
01070216 นางสาว กุลสตรี มูลป้อม
01070217 นางสาว มณฑกานต์ ลุนทา
01070218 นางสาว นิสาชล หลวงราชา
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01070219 นางสาว นภาพร เกรียบกลาง
01070220 นาย โกมุท แพนดร
01070221 นางสาว มาริสา สุวรรณดี
01070222 นาย ชนาธิป พรหมสาขา ณ สกลนคร
01070223 นางสาว ปวิชญา ยิ่งยงค์
01070224 นางสาว ดารินทร์ วิเชียรพันธ์
01070225 นาย อธิปปัตย์ จีระสมบัติ
01070226 นาง กรกฎ ทิพย์โกมุท
01070227 นางสาว นุศรา บุญเปีย
01070228 นางสาว เจนตินันท์ วรารัศมี
01070229 นางสาว อรพินท์ แสงแก้วนพเก้า
01070230 นาย ปฏิกรณ์ แซงสีนวล
01070231 นาย วิศิษฏ์ ศรีแก้ว
01070232 นางสาว ธัญญวีร์ สวยงาม
01070233 นาย ภูบดินทร์ วรชินา
01070234 นางสาว มัลลิกา เกลี ยกลาง
01070235 นางสาว ชลัลดา นาราษฎร์
01070236 นางสาว พิมพ์กนก ภูจอมจิตร
01070237 นาย ชลธิต เพ็งแจ่มแจ้ง
01070238 นางสาว นิศารัตน์ ภูมินานอก
01070239 นางสาว ธนัชญา พงษ์พิมาย
01070240 นางสาว ศุภนิดา พลศักด์ิ
01070241 นางสาว สุลักษณี ศิริอัศวณิชากร
01070242 นางสาว วันวิสา อินตา
01070243 นางสาว ประภาสิริ อังกุล
01070244 นาย พงศกร แก้วแกมแข
01070245 นางสาว ลักขณา ขันแก้ว
01070246 นางสาว ศิริลักษณ์ กลางพระเนตร
01070247 นางสาว พรพิมล มุกขุนทด
01070248 นางสาว ณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
01070249 นางสาว อาภาภรณ์ ชาวไร่
01070250 นางสาว อนัญญา สุดสาว
01070251 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยเพชร


