
เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
01010001 นางสาว จุฑาทิพย์ สีเนหะ
01010002 นางสาว ปิยะรัตน์ ตรีสุนทรรัตน์
01010003 นาย ธ ามรงค์ อ่อนรู้ที่
01010004 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เยาวลักษณ์ ฤาชา
01010005 นาย ศิริชัย ใจชนะ
01010006 นางสาว เบญจพร ตันโห
01010007 นางสาว ลักษิภา เสนาพิทักษ์
01010008 นางสาว ภาพร เพ็ชร์ดี
01010009 นางสาว พิชชานันท์ เสาวคนธ์
01010010 นาย จิรวัฒน์ ไวกสิกร
01010011 นางสาว สุภกัญญาวรรณ สดับ
01010012 นางสาว บัวหลวง แทนมณี
01010013 นางสาว กนกพิชญ์ ทัฬหิกรณ์
01010014 นาย ภาณุพงศ์ พุม่คล้าย
01010015 นางสาว ตรีสุคนธ์ นนทจันทร์
01010016 นาย กิตติชัย พึง่พระพุทธ
01010017 นาย สุวิจักขณ์ แก่นแก้ว
01010018 นาย อนุสรณ์ ด ารงกิจ
01010019 นางสาว ธีราพร อ่ าเจริญ
01010020 นาย พีรดนย์ อ่อนช้อย
01010021 นางสาว สุธาทิพย์ พันธวงศ์
01010022 นางสาว ภัสกัญจณัฎฐ์ นะดม
01010023 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรพรรณ ชาวบางงาม
01010024 นาย บริรักษ์ ฤทธิน์าคา
01010025 นางสาว ฐานะมาศ เมฆบุตร
01010026 นางสาว นงค์ลักษณ์ สิมมาลา
01010027 นาย จตุภูมิ ริยาพันธ์
01010028 นางสาว สุวินันท์ เภตรา
01010029 นางสาว ชนานาถ ธีระพงษ์
01010030 นางสาว ณัฐทิชา เป๊กทอง
01010031 นาย ศราวุธ กาญจนาโรจน์
01010032 นางสาว มนทิรา วันธานี
01010033 นาย อภิสิทธิ์ ต่ายทอง
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01010034 นาย ดนัย รัตนวราหะ
01010035 นาย ภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมี
01010036 นาย ทวิช บัวภา
01010037 นางสาว นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
01010038 นางสาว ณัฐริกา วงค์สวัสด์ิ
01010039 นางสาว ปิยาภรณ์ ตุ้ยแปง
01010040 นางสาว ทิวาพร อุปไพร
01010041 นางสาว ทิพวัลย์ แซ้เอี๊ยะ
01010042 นางสาว วรันธร ป ภัสสร ศิริ
01010043 นางสาว ปลิดา วุฒิทรงสกุล
01010044 นางสาว กนกพร ยาประเสริฐ
01010045 นางสาว เกศกนก หลวงค าแดง
01010046 นางสาว สิริขวัญ ปานแสง
01010047 นาย ธีรศักด์ิ ทวีผล
01010048 นาย ปรีชาพล บุญพรม
01010049 นางสาว กานต์พิชชา กาศโอสถ
01010050 นางสาว พิมพ์นิภา มังกรเวช
01010051 นางสาว พัชยา ผาสุข
01010052 นางสาว ภรณ์ทิพย์ บุญสม
01010053 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญเกิด
01010054 นาง เกตุชริน ธนะสมบัติ
01010055 นาย ณัฐวุฒิ ทองเกล้ียง
01010056 นางสาว จตุรพร วรเวช
01010057 นางสาว มนันพัทธ์ คงทอง
01010058 นาย พงศกร โชติรัตน์
01010059 นาย เจษฏางค์ เกษทองมา
01010060 นาย วิษณุ ญาณสาร
01010061 นาย ยศชนินทร์ กะตารัตน์
01010062 ว่าทีร้่อยตรี ณฐพล บุญล่ิมเต็ง
01010063 นาย รัชพรรณ สามัคคีนนท์
01010064 นางสาว สุดารัตน์ ปีดแก้ว
01010065 นางสาว เนธินี ปิน่ทองพันธุ์
01010066 นางสาว สุชาดา มากชิต
01010067 นางสาว จารุภา วงษานุศิษย์
01010068 นาย พีรณัฐ ขนไทย
01010069 นางสาว ธยานี เลิศฤทธิขจร
01010070 นางสาว จิราภา กระฉอดนอก



- 3 -

เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01010071 นางสาว ภัทราวดี บานเย็น
01010072 นาย อกนิษฐ๋ เพ็ชร์ขวัญ
01010073 นางสาว วลัยลักษณ์ พิลาดี
01010074 นางสาว วิภาวี สุวานิช
01010075 นางสาว อนัสฟีญา ศรีแสง
01010076 นาย ธุวานนท์ ทองเจริญ
01010077 นางสาว คชาภรณ์ สุขสวย
01010078 นางสาว ภรณ์วิรินทร์ อิ๋วสกุล
01010079 นาย ณัฐวุฒิ โชติการ
01010080 นางสาว กมลพร โมรา
01010081 นางสาว ธัญชนก คีรีวงค์
01010082 นางสาว ปุริมปรัชญ์ ทองสงโสม
01010083 นางสาว อรสา ภักดีเมือง
01010084 นางสาว มาธุสร โสภาพล
01010085 นาย พัสกร เจริญผล
01010086 นาย จักรกฤษ สืบสุนทร
01010087 นางสาว ชนัญญา สุภารัตนโชติ
01010088 นางสาว อัจฉรา เซ่งแตง
01010089 นาย กิตติโรจน์ พิทักษ์
01010090 นาย สหพล เเสนทวีสุข
01010091 นางสาว มัลลิกา โหรสกุล
01010092 นางสาว สรัญญา สุระพิณชัย
01010093 นาย ชิตพล ตามเพิม่
01010094 นาย อักษร ปานเนาว์
01010095 นาย เดชาวัต มุ่งสอนกลาง
01010096 นางสาว วณัฐษา ยะถาป่าน
01010097 นาย เนติภูมิ บางชุมแพ
01010098 นางสาว เบญจรัตน์ อุดค า
01010099 นางสาว วริศรา เหล่าพวงศักด์ิ
01010100 นางสาว ภัทรนิษฐ์ จันทบูรณ์
01010101 นางสาว อาทิมา บุตรศรีชา
01010102 นางสาว รังสิยา จันทร์สว่าง
01010103 นางสาว ปิยพร ถ้ ากลาง
01010104 นางสาว นันทัชพร แนวเนื่อง
01010105 นาย นันทชัย เคล้ิมขวัญ
01010106 นางสาว พอพันธุ์ นิลวงศ์
01010107 นาย ภานุมาศ อิติพันธ์
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01010108 นาย ทวีศักด์ิ โพธิสม
01010109 นางสาว อนุชศรา ฤทธิม์หา
01010110 นางสาว ธัญญาภรณ์ ลาจันทะ
01010111 นางสาว เสาวภา รัตนบุรี
01010112 นางสาว มนัสชนก จิรเสง่ียมกุล
01010113 นางสาว ณัฐพัชญ์ ปุณะตุง
01010114 นางสาว ภัทราวรรณ กันทาปา
01010115 นาย อมฤต ประทุม
01010116 นางสาว อนุรัญญาฑ์ ตันพชราติวานนท์
01010117 นางสาว จันทนี ดีล้อม
01010118 นางสาว ชลลดา มาสบดี
01010119 นางสาว ณัฏฐกรกต นิ่มวุฒิ
01010120 นางสาว ทิพย์วิมล เพ็ชรน้ าน้อย
01010121 นางสาว รักสุคนธ์ แย้มแตงอ่อน
01010122 นางสาว พันณิดา พรหมฤทธิ์
01010123 นางสาว จันทิมา สนกันหา
01010124 นางสาว นีรนุช แสนสุริวงค์
01010125 นางสาว สมพร บุญจันทร์
01010126 นาย กุลเดช กุลเจริญ
01010127 นางสาว ธีรารัตน์ โสมนรินทร์
01010128 นางสาว ณิชา หระดี
01010129 นางสาว พชรวรรณ วรรณวงษ์
01010130 นาย นพพล ศรีทอง
01010131 นาย ธีร์ภวิศ คันศรวสิษฐ์
01010132 นางสาว ปรียาพร สืบสังข์
01010133 นาย สุวิจักขณ์ มารยาท
01010134 นาย ปิยะพงษ์ น้อยเจริญ
01010135 นางสาว สุกานดา มีเวช
01010136 นาย อติรุจ เพ็ชรกุล
01010137 นางสาว นลินท์นิภา บุณรัตนประสิทธิ์
01010138 นาย ปฐมพงษ์ รัตนพันธุ์
01010139 นาง สุภัค วงษ์ภักดี
01010140 นางสาว อาภากร พึง่แสง
01010141 นางสาว นิภาวรรณ ปราณี
01010142 นางสาว อมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร
01010143 นางสาว อรอุมา ซ่อนกล่ิน
01010144 นางสาว ศศิวรรณ มุสิด
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เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01010145 นางสาว รัตนากร พิพัฒนจิตร
01010146 นางสาว น้ าผ้ึง ไชยรังษี
01010147 นาย พิทักษ์ ปัน่แก้ว
01010148 นาย คุณัชญ์ สุขสวัสด์ิ
01010149 นางสาว จริยาพร ศิรินคร
01010150 นางสาว พิชญ์สิณี หมื่นไธสง
01010151 นางสาว ประภา ชาค ารอด
01010152 นาย พชรพล อัตชู
01010153 นางสาว อินทร์ธุอร ไกรสิทธิ์
01010154 นาย สุรเกียรติ ธนวัฒน์เดชโชติ
01010155 นางสาว กันธิชา ห้องร้ิว
01010156 นางสาว กัญญ์ชิสา สอนแก้ว
01010157 นางสาว สุธิดา มูลเชื้อ
01010158 นาย พงษ์พิพัฒน์ พัชรกาญจน์สกุล
01010159 นาย พงศ์พันธุ์ วีระสมวงศ์
01010160 นางสาว สุกัญญา ศรีกัน
01010161 นางสาว พิชญ์นรี ทรงฤกษ์
01010162 นางสาว นภัสวรรณ อุปติ
01010163 นาย ปณชัย บุญวงษ์เมือง
01010164 นางสาว ดลพร ธีรวิศรุต
01010165 นางสาว ธิดาทิพย์ ผิวข า
01010166 นาย สุไลย์มาน ราฟีร์
01010167 นางสาว ชุดารัตน์ หุน่ยนต์
01010168 นางสาว ชนัญชิดา เทียมใจ
01010169 นางสาว ลดานุช ปุพพโก
01010170 นางสาว อังคณา ผ่องผิว
01010171 นางสาว นิภารัตน์ กัญญาค า
01010172 นางสาว ชนิตา หมื่นหนู
01010173 นาย ภัทรพงษ์ พวงรัตน์
01010174 นางสาว มัณฑนา บรรลือศักด์ิ
01010175 นางสาว สุภาวรรณ ชื่นนิรันดร์
01010176 นางสาว ธัญชนก ทองเทียบ
01010177 นางสาว สุมาลี มากรุ่งแจ้ง
01010178 นางสาว ณัฐกานต์ สงสัย
01010179 นาย วราธร บุญปาสะ
01010180 นางสาว ภิญญาพัชญ์ กันทะรส
01010181 นางสาว ระพีภัทร แก้วมูณี
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01010182 นาย จักรวาล พรสุพรรณวงศ์
01010183 นางสาว สุจิตตรา ประพันธ์
01010184 นางสาว น้ าผ้ึง สินทรา
01010185 นางสาว ธิมารัตน์ สวัสด์ิชัย
01010186 นางสาว จุฬาวรรณ เชื้อบ้านเกาะ
01010187 นาย ดุลยวัต ธรรมรัตนวิมล
01010188 นางสาว มณัญญา นันทะวงศ์
01010189 นางสาว วันวิสา รักนุ้ย
01010190 นาย กิตติศักด์ิ มาสวัสด์ิ
01010191 นาง ศิริภานีย์ ณ ระนอง
01010192 นางสาว งามสิรี งามทรัพย์มณี
01010193 นางสาว เติมคุณ บุญชุ่ม
01010194 นาย กิตติพงษ์ ชาติของตน
01010195 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ์
01010196 นางสาว นิพาดา มหาศาล
01010197 นางสาว ทักษพร วรกิจ
01010198 นาย ศักดินันท์ เซ่งแก้ว
01010199 นางสาว กฤติยาภรณ์ พวงทับทิม
01010200 นางสาว พรชนิตว์ สงวนศักด์ิ
01010201 นาย วรวุฒิ เรืองเดช
01010202 นางสาว สุภัสสร ตระกูลประดิษฐ์
01010203 นางสาว กชมน ช่องสมบัติ
01010204 นาย เกียรติศักด์ิ ทะนันชัย
01010205 นาย จิรายุ แสงทอง
01010206 ว่าทีร้่อยตรี ยุทธนา เวฬุวนารักษ์
01010207 นาย ครองพล สุดสาย
01010208 นางสาว จิราภรณ์ หอมระร่ืน
01010209 นาย คณินพิชญ์ เปรมพล
01010210 นางสาว ชญาภา เปล่ียนพานิช
01010211 นาย ณัฏฐ์ฐากูร ยะวิเชียร
01010212 นาย พีรวัส ภูสมศรี
01010213 นางสาว ยุพิน ศรีอุ่น
01010214 นางสาว พนิดา เรืองบุญญา
01010215 นาย ธวมรพงศ์ ศุภรัตน์มุลกุณี
01010216 นางสาว อรทัย อมรจตุรกุล
01010217 นางสาว ณัฐรียา กองเพชร
01010218 นางสาว สุภาพ สหุนัยต์
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01010219 นาย ณัฐเวชศาสตร์ จ าเนียร
01010220 นางสาว จารุวรรณ สุวรรณมา
01010221 นางสาว ลลิล สกุลวรรณวงศ์
01010222 นาย ตรีระยุทธ สงสิน
01010223 นางสาว ธนัญญา รินธิโย
01010224 นาย ธัชธรรม์ ค ายาน
01010225 นาย บัณฑิต ซุ่นเส้ง
01010226 นางสาว จิราพร อรรคศรีวร
01010227 นางสาว ปรัษณีย์ เชิงหอม
01010228 นางสาว สรัลนุช ศุภฤทธิ์
01010229 นางสาว พัชร์ชิรพัทธ์ ค าหอมร่ืน
01010230 นาย นันตชัย อ่อนสลวย
01010231 นางสาว เพชรชรา ชิดปราง
01010232 นางสาว ธัญลักษณ์ พวงกนก
01010233 นางสาว อโณทิยา เรืองฤทธิ์
01010234 นางสาว ณศยาธร ศยามานนท์
01010235 นางสาว ธนัชชา นิลวรรณ์
01010236 นาย พงษ์พิพัฒน์ พุทธา
01010237 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ บุญเจือ
01010238 นาย กฤษณะพงษ์ ไตรรัตน์
01010239 นางสาว วรัญญาณัฐ แดงเกาะโพธิ์
01010240 นางสาว เนตรนภา อ่อนรู้ที่
01010241 นางสาว สุดาวดี สวนอินทร์
01010242 นางสาว ฐิติมา นวลเจริญ
01010243 นาย กฤษฎากรณ์ พันธง
01010244 นาย บวร แสงสิน
01010245 นาย อุดร คงแก้ว
01010246 นาย วิชชา คุระจอก
01010247 นางสาว พัชนี ไพสาร
01010248 นางสาว เยาวลักษณ์ พิมพ์มีลาย
01010249 นางสาว นุชนาฎ ธานีวรรณ
01010250 นาย ธนโชติ เวชการ
01010251 นางสาว ชนิสรา นาทอง
01010252 นางสาว สิริมา นาทองชัย
01010253 นางสาว สิรภัทร ปานแก้ว
01010254 นางสาว กนกวรรณ กองมนต์
01010255 นางสาว สุวิมล ทนโนนแดง
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01010256 นางสาว ณัฐธิดา สัตย์ซ่ือ
01010257 นางสาว อัญญารัตน์ พันธโชติ
01010258 นางสาว วราภรณ์ คชรัตน์
01010259 นาย วัชระ สินจังหรีด
01010260 นางสาว อชิรญาณ์ วงศ์สุวรรณ
01010261 นางสาว รุ่งระพีเพชร สุภากูล
01010262 นาย ปวีร์ พิริยาพิทักษ์ภรณ์
01010263 นางสาว กฤตติกา บุญสุข
01010264 นาย ศรายุท วรรณรัตน์
01010265 นางสาว ปิยาวัน อยู่คง
01010266 นาย อธิวุฒิ บุญเมือง
01010267 นางสาว พัชรพร ใจวังโลก
01010268 นางสาว รัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
01010269 นางสาว สุดโสภา รุ่งเรืองผล
01010270 นางสาว ศุภวรรณ จันทะ
01010271 นาย อานุกุล สุดเล็ก
01010272 นางสาว นลัทพร ปานประภากร
01010273 นางสาว ชฎาภรณ์ พรหมเอียด
01010274 นางสาว ปัชุดา ถิ่นมุกดา
01010275 นาย วรินทร ลักษณ์สง่า
01010276 นางสาว พิมลภรณ์ แข่งขัน
01010277 นางสาว เอวิกา ปักษาศิลป์
01010278 นางสาว จิรายุ แพ่งจันทึก
01010279 นาย รัฐพงศ์ เกษรพุด
01010280 นางสาว ธัญลักษณ์ ชุ่มพระวงศ์
01010281 นาย กฤตนัย เมตตา
01010282 นาย ภาคิน สันตวสี
01010283 นาย พชร โสภานุมาศ
01010284 นาย ศิริศักด์ิ เรือนศรี
01010285 นาย อภิเศรษฐ์ รุ่งศิลา
01010286 นางสาว นันทิชา โสภาจิตร์
01010287 นางสาว พิมพ์รัมภา เฮงมี
01010288 นางสาว ชญานิษฐ์ พลโลก
01010289 นางสาว ปฐมาวดี ปฐมทอง
01010290 นางสาว พิมพ์ชนก สิทธิสุราษฎร์
01010291 นาย อนุรักษ์ ฝ่ายทอง
01010292 นางสาว สุภัทรา ฉัตรไชย
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01010293 นาย ฐกฤตธรณ์ จ าใจ
01010294 นาย ธนากร แทนวันดี
01010295 นาย วิษณุ อรรถโยโค
01010296 นางสาว หัตถกานท์ อิงควระ
01010297 นางสาว เสาวคนธ์ สุขฉนวน
01010298 นางสาว สุธีกานต์ ไชยอามิตร
01010299 นางสาว ปิยาภรณ์ ริมทอง
01010300 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิรารัตน์ ขัดมะโน
01010301 นางสาว วิยะดา แก้วสุพรรณ
01010302 นางสาว ปิยดา รามันบุตร
01010303 นาย รัฐบุรุษ จันทรวิโรจน์
01010304 นางสาว วรลักษณ์ พัฒนพงศ์
01010305 นางสาว พัชรี ยศประเสริฐ
01010306 นางสาว มนธิชา จันปุม่
01010307 นางสาว กฤติภร วิเศษพงษ์
01010308 นาย ภูบดินทร์ ปลักปลา
01010309 นางสาว ภัทรศยา ส่ือสุนทรานนท์
01010310 นางสาว วริศรา อรรถจินดา
01010311 นาย วีรยุทธ นวลน้อย
01010312 นางสาว ปิยพร วุยชัยภูมิ
01010313 นางสาว เสาวลักษณ์ เส็งตากแดด
01010314 นางสาว บัณฑิตา ไตรมนตรี
01010315 นางสาว ศิริเกศ เยี่ยมศิริ
01010316 นาง รุจา จันทร์แจ้ง
01010317 นางสาว กวิตรี มาหมัด
01010318 นาย ณัฐนันท์ เสรีวาศ
01010319 นางสาว ปัทมา อาจหาญ
01010320 นางสาว ณัฐกานต์ พูลเกิด
01010321 นาย กิตติคุณ ตันบุญ
01010322 นางสาว ศุภรัตน์ ศรีสมบูรณ์
01010323 นาย ธนพล เกิดทรัพย์
01010324 นางสาว ปภาวี นิลวิสุทธิ์
01010325 นาย จิระสินทรัพย์ เศรษฐการ
01010326 ว่าทีร้่อยตรี ธวัช หรุ่มวิสัย
01010327 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
01010328 นาย ศักด์ิชัย พุกมาก
01010329 นาย จักรพันธุ์ หงษ์สาคร
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01010330 นางสาว จุธามาศ อิมะนันท์
01010331 นางสาว มัลลิกา เทพเสน
01010332 นางสาว ธนัชพร เสาร์จันทร์
01010333 นางสาว ธัญญา กะลินตา
01010334 นางสาว นภัค เหล่าสืบสกุล
01010335 นางสาว ใบฝ้าย นาคเสวี
01010336 นาย ธนาวุฒิ อรศรี
01010337 นางสาว จีรนันท์ อุณหสุวรรณ
01010338 นางสาว อารียา ทับทิมทอง
01010339 นางสาว สราลี อินทพิบูลย์
01010340 นาย พชร ดิษฐศร
01010341 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพิบูลย์
01010342 นาย ปริญญา ปาระหงษ์
01010343 นาย ณัฐพัชร์ ใจศิริ
01010344 นาย เทพจุติ พรหมเทศน์
01010345 นางสาว พิมพ์ชนก แยงทิพย์
01010346 นางสาว นิตญา พาหุพันธ์
01010347 นาง สิริพร มั่นคง
01010348 นางสาว มุกรดา ศรีทอง
01010349 นางสาว ชูจุฑา ผาสุขศาสตร์
01010350 นางสาว นิรมล วงเวียน
01010351 นาย พงศ์ศิริ รัชฎาวรรณพงษ์
01010352 นางสาว จุฬาลักษณ์ ยศธสาร
01010353 นางสาว อมลวรรณ สุขสมัย
01010354 นางสาว ปรียดา โชติสังข์
01010355 นางสาว สุธิดา เพชรเขียว
01010356 นาย ยุทธศิลป์ งามข า
01010357 นางสาว อภิชญา ทิมพิทักษ์
01010358 นางสาว เบญจรัตน์ รัตนาวดี
01010359 นางสาว บุณยนุช ไฝจู
01010360 นางสาว วันวิสา สีด า
01010361 นางสาว กนกวรรณุ สองสา
01010362 นาย ปฐมพงศ์ พานแก้ว
01010363 นาย เนติพงษ์ ลือชัย
01010364 นางสาว ศิริภา ปิยะวงศ์
01010365 นาย อภิศร รจนศิลปี
01010366 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ขวัญจิรา มีบุ
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01010367 นาย สุธีร์ พร้ิมพราย
01010368 นาย วัชรินทร์ ชุ่มเป็ง
01010369 นางสาว รัศมี ปิยะรัตน์
01010370 นาย อินทัช เอี่ยมมี
01010371 นาย สุนทร โกตน
01010372 นาย วรินทร งานเกณฑ์
01010373 นางสาว อัญชลีกร วรรณสาตร์
01010374 นางสาว นิภาวรรณ ชูศรีพัฒน์
01010375 นางสาว ปรีญาภรณ์ กลางทิพย์
01010376 นางสาว บุณยานุช หมื่นกุล
01010377 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์
01010378 นางสาว รักขพร ไชยลาภ
01010379 นางสาว ธิติมา ทองจรัส
01010380 นางสาว ปาจรีย์ แสนเลิศ
01010381 นาย สุรศักด์ิ เนียมเกิด
01010382 นางสาว พิชชา เนตรจรัสแสง
01010383 นางสาว ปริชาติ โมค า
01010384 นางสาว ปัณฑิตา รุจิไชยวัฒน์
01010385 นางสาว สุภาพร โพธิอ์ยู่
01010386 ว่าทีร้่อยตรี ณัชกร ชัยทอง
01010387 นางสาว ธัญลักษณ์ กรีอินทอง
01010388 นางสาว ผกามาส เทพทอง
01010389 นางสาว สุภารัตน์ สุขวงค์
01010390 นางสาว ปิยะธิดา วงศ์ศิริวัฒน์
01010391 นางสาว พรจรัส แป้นห้วย
01010392 นางสาว ชุติกาญจน์ ประเสริฐสังข์
01010393 นางสาว ศรัญญา บุญประคม
01010394 นางสาว กิติยาภรณ์ วรรณรักษ์
01010395 นางสาว วิลาวัณย์ เฒ่าค า
01010396 นางสาว ยอดธรรมชนก อมรเนรมิตสกุล
01010397 ว่าทีร้่อยตรี เกษม บุญนวล
01010398 นางสาว กฤชชุดา สิทธิรักษ์
01010399 นางสาว วจิรา แก้วขุนทอง
01010400 นางสาว พิมกมล นิธิคุณทรัพย์ทวี
01010401 นาย ประยูร เหลาสา
01010402 ว่าทีร้่อยตรี ไกรสร ขอบสันเทียะ
01010403 นางสาว ณภัทร พูลประสงค์
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01010404 นางสาว นันทิภัคค์ พูนทวีธีรฤทธิ์
01010405 นางสาว วราพร โคค า
01010406 นาย กัมพล จิตสงวน
01010407 นาย มนัสวี แว่นแก้ว
01010408 นางสาว พรพิไล เสนาจ
01010409 นางสาว จริยา หนูวงค์
01010410 นางสาว ลภัสรดา ล้วนไพศาลนนท์
01010411 นาย อิสระ เจนรักสุขุม
01010412 นางสาว มณีกาญจน์ แสนกล้า
01010413 นาย มานิตย์ บรรณจิรกุล
01010414 นางสาว ณัฐธพิมพ์ อยู่แย้ม
01010415 นางสาว ธนาวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
01010416 นางสาว อรวรรณ สังขวิเชียร
01010417 นางสาว สุภาวดี นามแก้ว
01010418 นาย วัชรพล บุษบงค์
01010419 นางสาว กรวรรณ ประทุมมา
01010420 นาย สิทธิชัย บุญไพโรจน์
01010421 นาย ภูริณัฐ อุนจะน า
01010422 นางสาว หรรษา กูลเกตุวงศ์
01010423 นาย ภวัตพงษ์ ผลดี
01010424 นาย ธีรภัทร ศิริชัยเจริญ
01010425 นาย ยศธร นครพัฒน์
01010426 นางสาว กชพรรณ อุดมปิง
01010427 นางสาว จิรภิญญา จงงาม
01010428 นางสาว ณัฐพร พรหมเจียม
01010429 นางสาว ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
01010430 นางสาว นุช ดีรอด
01010431 นางสาว อรอนงค์ ชุมพล
01010432 นางสาว พัชราภรณ์ มะสุนี
01010433 นางสาว ภัทรลดา ศรีเมือง
01010434 นางสาว อภิญญา กิติแก้ว
01010435 นางสาว ษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
01010436 นางสาว ปิยะรัตน์ สถิตย์โชติการ
01010437 นาย พิษณุ สิทธิถนอมวงศ์
01010438 นาย สุทธิพงศ์ อุ่นเรือน
01010439 นางสาว ขนิษฐา ทวิชสังข์
01010440 ว่าทีร้่อยตรี วัชระ จันศิริ
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01010441 นาย ยศธนา เทศน์ไธสง
01010442 นาย ณฤดล ไชยฤทธิ์
01010443 นาย ไอยฤทธิ์ หลักตา
01010444 นางสาว รัตนฉัตรร์ จันทร
01010445 นางสาว จุรีพร เทศผ่อง
01010446 นางสาว ชนิสรา สินชัยวุฒิวงศ์
01010447 นางสาว ปุณยาพร มาสอน
01010448 นาย ชฎายุ สิงห์สถิตย์
01010449 นาย พงศ์พัฒน์ ศจีรพงศ์
01010450 นาย สิทธิพร พิณสุวรรณ์
01010451 นางสาว พัชรพร อนันตกูล
01010452 นางสาว อัญธิกา ฉัตรศรี
01010453 นาย ชินวัตร สินทะเกิด
01010454 นางสาว ปวีณ์นุช อ่วมคงสาตร์
01010455 นาย รัฐนิติ นิติอาภรณ์
01010456 นาย นายก าธร ภูสุ่วรรณ
01010457 นางสาว ชวิศา ไชยธรรม
01010458 นางสาว จินตนาภรณ์ อ้นนาค
01010459 นางสาว เปีย่มจิตต์ ชวนไชยสิทธิ์
01010460 นาย อภิสิทธิ์ สุภาวงค์
01010461 นาย โกติยา บุตตะสีลา
01010462 นางสาว จันทรา ชนะกุล
01010463 นางสาว กนกพร จัดเจน
01010464 นาย พงศธร เกรอด
01010465 นางสาว กนกวรรณ ชูจิตต์ประชิต
01010466 นางสาว ธนภรณ์ สนธิวงศ์
01010467 นาย ธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ
01010468 นางสาว พิชญ์ชานันท์ แก้วเปีย้
01010469 นางสาว ทัศพร แสนนาม
01010470 นางสาว กนกวรรณ ทองเรือง
01010471 นาย ธนวัฒน์ มีชื่น
01010472 นาย ศิวดล กังวล
01010473 นางสาว เบญจมาภรณ์ เพชรไข่
01010474 นางสาว สลินลา เพ็ชรตะกั่ว
01010475 นางสาว อภิญญา วรรณทวี
01010476 นางสาว จตุพร กระจ่างฤกษ์
01010477 นางสาว อารดา บุญล้อม
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01010478 นางสาว สุภาพร จันทิชัย
01010479 นางสาว ณัฐการณ์ ทองเงิน
01010480 นาย นลธวัช ปานแดง
01010481 นาย เจษฎา ฤทธิต์ระกูล
01010482 นาย อลงกรณ์ ทศพันธุ์
01010483 นางสาว วิชุดา สารราช
01010484 นางสาว ชญาณี อู่รอด
01010485 นางสาว ปุณยนุช บุญประถัมภ์
01010486 นาย พิชญวุฒิ หนูเจียม
01010487 นาย ธีระชัย สายธิยศ
01010488 นาย เกียรติศักด์ิ นนทะวงษ์
01010489 นาย สมชาย งวดสูงเนิน
01010490 นางสาว ทิพวรรณ แสนสิงห์
01010491 นางสาว รัตติยากร บัวลอย
01010492 นางสาว อัจจิมา ใจมั่น
01010493 นาย ศุภชัย ณรงค์
01010494 สิบเอก จิระศักด์ิ พูสีโสม
01010495 นางสาว โสภิตา เฝ้าทรัพย์
01010496 นางสาว แพรวา จันทรประชุม
01010497 นางสาว รุ่งนภา ทะนิต๊ะ
01010498 นางสาว สุรีย์ สุทธนี
01010499 นางสาว ธมลวรรณ พัฒนยรรยง
01010500 นาย เดชาวัตร หมื่นเเก้ว
01010501 นางสาว ดวงลดา แสงเพชร
01010502 นาย ชานนท์ เจือน้ าหอม
01010503 นางสาว ธิดาวรรณ ใจหมั้น
01010504 นาย ธวัชชัย ทุนมิ่ง
01010505 นางสาว อภิกษณา แสงทอง
01010506 นางสาว ทัชชญา บุญนิธิธนากิจ
01010507 นางสาว อนิฐศรา ทองไชย
01010508 นางสาว กรรณิกา พวงมณี
01010509 นางสาว อุทัยวรรณ ฤทธิคง
01010510 นาย บุญหลง นวนแก้ว
01010511 นางสาว สุธาดา สุภิษะ
01010512 นางสาว สมฤทัย ไตรพิพัฒน์
01010513 นาย ธวัช สุพัสพร
01010514 นาย นัทธวัฒน์ ไกรสิทธินิธิกุล
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01010515 นางสาว สิริกาญจนา เสนานาค
01010516 นางสาว กชมน ธนะไชย
01010517 นางสาว รุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ
01010518 นาย อดิศักด์ิ น่วมรัศมี
01010519 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์
01010520 นางสาว กฤติยา เขตประทุม
01010521 นาย ชาญวิทย์ นุ่มนวล
01010522 นาย ณัฐชานนท์ บุญมา
01010523 นางสาว ไพลินรัตน์ สายสอน
01010524 นางสาว รัชนีกร ดวงดี
01010525 นางสาว ธัญสิริ โฆษิตอนันต์
01010526 นางสาว ศิริรัตน์ คงสีปาน
01010527 นางสาว อภิญญา แก้วศรีชัย
01010528 นางสาว ชญากรลักษณ์ จันครา
01010529 นาย ปฏิรพ ปองประพฤทธิ์
01010530 นาย ฑีฆะชนม์ ศิริขันธ์
01010531 นางสาว กุลิสรา นาควรานนท์
01010532 นางสาว ณัฐวรรณ พูลจันทร์
01010533 นางสาว ไอริณรยา วัจนมงคลรัตน์
01010534 นาย ธิติสรณ์ เจริญหมื่น
01010535 นาย ภัทรพล แสงราม
01010536 นาย ธนโชติ ชินปัญจะพล
01010537 นาย ธนกฤต ม่วงนอก
01010538 นาย ชุติพัฒน์ วงษ์ภูมี
01010539 นางสาว ฑิวาพัชร์ เพ็ชรสงฆ์
01010540 นางสาว จุติพร นากกล่ า
01010541 นาย วิศวัสต์ ยกชู
01010542 นาย รังสิมันต์ุ อ่อนอุ่นจิตร
01010543 นาย ปกรณ์ สุทธินนท์
01010544 นางสาว ณิชารีย์ ฉันทพจน์
01010545 นางสาว ภัทราพร บุตรจู
01010546 นาย กิตติเชษฐ์ วงษ์ชมพู
01010547 นางสาว พชรมณี พิจิตรศิริ
01010548 นาย สหจร สังขสุจิต
01010549 นางสาว ขวัญจิรา วรรณดี
01010550 นางสาว พรธิดา ศรีทอง
01010551 นางสาว นวพร ไกรสุขุม
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01010552 นางสาว ศุภิสรา บัวสิงห์
01010553 นาย พีระพงษ์ พุม่พวง
01010554 นาย กาจมนัส จรเสมอ
01010555 นางสาว วชิรญาณ์ อินทร์อุดม
01010556 นางสาว วรรณ์ณา มะลิวัลเครือ
01010557 นางสาว กฤตชพร เลาหมี
01010558 นางสาว เบญจพร สมเขาใหญ่
01010559 นาย พีรพันธ์ หอมฟุง้
01010560 นางสาว คันฉาย วงษ์สุวรรณ
01010561 นางสาว เบญจวรรณ สมเขาใหญ่
01010562 นางสาว กาญจนา เกตุการณ์
01010563 นางสาว นุชนาถ วิเศษสันติศิริ
01010564 นางสาว ศิริรัตน์ คงมั่น
01010565 นางสาว ชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์
01010566 นาย กัณฑ์เอนก ยินดี
01010567 นางสาว ทรายแก้ว คงนอก
01010568 นาย ศักดา ปัญจมาพรกุล
01010569 นาย ภานุมาศ คงช่วย
01010570 นาย อภิชัย มีสวัสด์ิ
01010571 นางสาว ชญานุช น้ าใจมั่น
01010572 นาย ศาสตร์ศิลป์ บูชากุล
01010573 นางสาว ศิริณ ค าลือ
01010574 นาย นฤดม สวนหม้อ
01010575 นางสาว อรวรรณ สุริยะ
01010576 นางสาว หทัยกาญจน์ กวยกูล
01010577 นาย จตุพร ประกอบกิจ
01010578 นาย ทศพร ภูชมศรี
01010579 นาย กฤติน มั่งมี
01010580 นางสาว วนิชญา ย่อมกลาง
01010581 นาย วรากร บุญมณี
01010582 นางสาว แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
01010583 นางสาว พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล
01010584 นางสาว สุทธาวดี บุญมาทน
01010585 นาย สุรเดช สุทธิรักษ์
01010586 นางสาว อมรรัตน์ พินิจมนตรี
01010587 นางสาว ธนิตา รักคล้าย
01010588 นางสาว มัณฑนา เนียมอยู่
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01010589 นาย กุลพัชร มีกุล
01010590 นางสาว กชกร สาลี
01010591 นางสาว นิรมล เเวงดา
01010592 นางสาว สินีนารถ ศรีวรษา
01010593 นางสาว อรนุช สิงห์ทอง
01010594 นางสาว จุติรักษ์ ศรีมันตะ
01010595 นาย พีรชัย ทรงก าพล
01010596 นาย ภาคิน ชลวิทย์
01010597 นางสาว เทพพร สีงาม
01010598 นาย อรรคพล บุญสม
01010599 นางสาว สุวิดา ไชยจันทึก
01010600 นางสาว ธนิดา โพธิป์ิน
01010601 นางสาว ชนิกานต์ วงศ์พุธ
01010602 นางสาว กนกวรรณ ชัยรัก
01010603 นาย พีรพล อินทรโชติ
01010604 นางสาว จุฑามาศ ค้ าจุน
01010605 นางสาว อัญชิสา มั่นคง
01010606 นางสาว วรินทร ภักดีฉนวน
01010607 นางสาว ศุภิสรา บวรวงศ์พิทักษ์
01010608 นางสาว กุสุติยา หมุนแทน
01010609 นาย นวพรรษ เอ็บมูล
01010610 นางสาว สุพิชวรรณพร สร้อยชมภู
01010611 นางสาว จันทรัสม์ จิ้นสุริวงษ์
01010612 นางสาว ชนิชา ฉายะบุตร
01010613 นางสาว อรญา กองกูล
01010614 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ สมภารสิงห์
01010615 นางสาว วิภารัตน์ พัฒน์มะณี
01010616 นางสาว นันทกาญจน์ แสวงศักด์ิ
01010617 นางสาว ชมัยพร ทาจิตต์
01010618 นางสาว ทิวาพร ดอกไม้เทศ
01010619 นางสาว กัญญาภัค อุดรพิมพ์
01010620 นาย นวัต จูมงคล
01010621 นางสาว สุภัสสร ค าพิลา
01010622 นางสาว เยาวลักษณ์ สินบุญรอด
01010623 นาย สุรศักด์ิ เชยวัดเกาะ
01010624 นางสาว วิจิตรา สังฆเวช
01010625 นางสาว ธารทิพย์ พลเกษตร
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01010626 นาย สุกฤษณ์ ภานุน าภา
01010627 นาย คนิตกูล ไม่เศร้า
01010628 นางสาว อโนดาต วิจิตรโท
01010629 นางสาว ธิดารัตน์ เหมือนทิพย์
01010630 นาย ทรงพล พิมพาภรณ์
01010631 นาย ณ ภัทร์พล ทองรักษ์
01010632 นางสาว ชาลินี เอี่ยมโอน
01010633 นาย ชนพล พลายคง
01010634 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนภรณ์ สีหะวงค์
01010635 นางสาว สิริมาส ส้มเกล้ียง
01010636 นางสาว เนตรชนก เครือแก้ว
01010637 นางสาว วิรัลพัชร จุนทะวงศ์เทีย่ง
01010638 นางสาว ชาลินี สุขไสย
01010639 นางสาว พิมพ์ธิศา ธนะวรบูรณ์
01010640 นางสาว ทัศวรรณ สุธงษา
01010641 นางสาว จุฑารัตน์ ใจดี
01010642 นาย ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
01010643 นาย ศรัณย์ ดิษฐาน
01010644 นาย ชนวีร์ เพ็งสุวรรณ
01010645 นาย นายสิทธิศักด์ิ ผะอบเหล็ก
01010646 นางสาว ศิริวรรณ เจนจบ
01010647 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์
01010648 นางสาว ศิริพร การะกัน
01010649 นางสาว พรศิริ ตู้พิจิตร
01010650 นางสาว โกลัญญา สันทัด
01010651 นางสาว อธิศปภา จิตปรีดา
01010652 นางสาว สุนิดา จันทร์เต็ม
01010653 นางสาว หทัยกาญจน์ มีสุขสบาย
01010654 นางสาว วัชรีพร หล้าบุดสี
01010655 นางสาว อารีรัตน์ ศรีหมอก
01010656 นางสาว วิลัยพร แก้วตา
01010657 นาย ณัฐพล เหล็กเกิดผล
01010658 นางสาว เจศิตา สารเสน
01010659 นางสาว ชัญญาณุช วันอังคาร
01010660 นาย ชัยวัฒน์ คงอินทร์
01010661 นางสาว กัลยรัตน์ อ าพันแสง
01010662 นางสาว ศศิธร ใจสุข
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01010663 นางสาว ฐานิกา วัฒนเสรี
01010664 นาย อนุชา ก าแหงหาญ
01010665 นาย วีระชัย ชุ่มแก้ว
01010666 นางสาว ศุภมาส การดี
01010667 นางสาว ธันย์วรัชญ์ ธรรมขันธ์
01010668 นาย ทศพล สีโคตร
01010669 นางสาว ชัญญา สุทธิประภา
01010670 นางสาว ธนพร พงศ์ธเนศ
01010671 นาย กิตติกวิน กลางเมือง
01010672 นาย เดชา โคตรหลักค า
01010673 นางสาว เพ็ญทิวา สุธรรมวงศ์
01010674 นางสาว พรพิมล ศศิฉาย
01010675 นาย วีรพล บุญญานุวัตร
01010676 นาย เสรี เคียงกิติวรรณ
01010677 นาย เอกลักษณ์ ฤกษ์โหรา
01010678 นางสาว กัญญารัตน์ พรค า
01010679 นางสาว อิสริยาภรณ์ สีนวนค า
01010680 นางสาว ณัฐธิดา สิทธิชัย
01010681 นางสาว ชุติมา ระออเอี่ยม
01010682 นางสาว กันตินันท์ อินธรประเสริฐ
01010683 นาย พงษ์ภัณฑ์ นามประดิษฐ์กุล
01010684 นาย ธีรเชษฐ์ แก้วก าเนิด
01010685 นางสาว ชลกานต์ ผดุงสิน
01010686 นาย ปกรณ์ มณีรัตน์
01010687 นาย ภณ คงโพธิ์
01010688 นาย ธิบดินทร์ อุทัยแพน
01010689 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ชนิดา พวงพุม่
01010690 นางสาว ณิชกมล วิสุทธิพันธุ์
01010691 นางสาว สุทธวีร์ อินทกูล
01010692 นางสาว ไอราวัณย์ จิรเกรียงไกรกุล
01010693 นางสาว นิรชา โยลัย
01010694 นาย พลเชฏฐ์ พันธุโ์พธิ์
01010695 นางสาว อัมพร ทิพยพรวรรักษ์
01010696 นาย กฤษกรณ์ ศรีชัย
01010697 นางสาว กุลจิรา ธนะด ารงชัยพร
01010698 นาย อภิมุข เชิญอักษร
01010699 นาย สมเกียรติ นกเขียว
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01010700 นางสาว ภาพร สมบูรณ์สุข
01010701 นางสาว อริศรา ช่อพยอม
01010702 นาย ภาษิต จุฑามณี
01010703 นาย วัชรพล ลือนาม
01010704 นางสาว ระพีพรรณ บุญธรรม
01010705 นาย ชนกฤษณ์ ตันสมหมาย
01010706 นางสาว วันวิสา มหานิติพงษ์
01010707 นางสาว แคทติยา พิมพิชัย
01010708 นาย ภูวนาถ เชิดโฉม
01010709 นางสาว ธัญทิพย์ ปิณฑยา
01010710 นางสาว ยุพดี ด าสดี
01010711 นางสาว ภัทรวรรณ สระคูพันธ์
01010712 นางสาว บุญญา บุศบก
01010713 นางสาว ณัชณิชา โชติสุคนธ์มนตรี
01010714 นางสาว รฐา แก้วพรรณราย
01010715 นางสาว กวิสรา มะโนรัตน์
01010716 นางสาว กานต์พิชชา อิ่มอก
01010717 นาย พีร์ ไชยหาญ
01010718 นาย ทินวัฒน์ ปัญญาปรุ
01010719 นาย ภาสวัฒน์ อาจวิชัย
01010720 นาง กัญญ์จิรัชยา จึงจริยพิพัทธ
01010721 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
01010722 นางสาว สุปราณี พระสัมพันธ์
01010723 นาย วุฒิชัย แสงศร
01010724 นางสาว ภัทราพร คุ้มทรัพย์
01010725 ว่าทีร้่อยตรี อนันต์ จันลา
01010726 นาย อภิศักด์ิ พลายด้วง
01010727 นางสาว นรินทิพย์ เมฆาสวัสด์ิ
01010728 นาย ชวการ สุนทรโภคิน
01010729 นางสาว ภูริชญา ผันประเสริฐ
01010730 นางสาว เอื้ออังกูร อนันตพันธ์
01010731 นางสาว ดีนา ดูดิง
01010732 นาย ภานุพงศ์ เอี่ยมปรีชา
01010733 นาย ภูวดล เผ่าเพ็ง
01010734 นาย ศิริวัฒน์ ตะกะศิลา
01010735 นาย เอกสิทธิ์ แสงสีนิล
01010736 นางสาว ชยาภรณ์ อารีย์ชน
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01010737 นางสาว วฤณฎา นุกูลกิจ
01010738 นางสาว นันทิดา กัลปตานนท์
01010739 นาย บัญชา ปิน่นิวงษ์
01010740 นางสาว พัชรีย์ ชุมพล
01010741 นาย พีรภูมิ เอี่ยมละออ
01010742 นางสาว วริศรา โมกหลวง
01010743 นางสาว กาญจนา โฉมวัฒนา
01010744 นางสาว ปิญวรรณ จันตระ
01010745 นาย ภูรินทร์ ศรีหร่าย
01010746 นางสาว กชมา อุดมศิลป์
01010747 นาย ปราชญา พรหมสุรินทร์
01010748 นางสาว อริสา สืบศรี
01010749 นางสาว เสาวภา โบสถ์แก้ว
01010750 นางสาว อรยา อุปถัมภ์
01010751 นางสาว กนกกาญจน์ ยาแก้ว
01010752 นางสาว พิชญาภา พวงช้อย
01010753 นางสาว กตัญชลี ทวิชยานนท์
01010754 นางสาว กานต์พิชชา พุม่ศรี
01010755 นาย สิทธิชัย ยิ้มแย้ม
01010756 นาย อภิสิทธิ์ พลเยี่ยม
01010757 นาย กฤษฎา ตรีรัตน์
01010758 นางสาว ภัทราวดี จินาอ่อน
01010759 นาย ณัฐชนน อักษรารัตนานนท์
01010760 นางสาว วิสุทธิดา ชนาชน
01010761 นางสาว จิรวรรณ โกศล
01010762 นางสาว ขวัญชนก มรกต
01010763 นางสาว จุ โม้วงษ์
01010764 นางสาว น้ าทิพย์ ค าผา
01010765 นาย สราวุธ ปรีดาศักด์ิ
01010766 นางสาว อังค์วรา ทะริยะ
01010767 นางสาว จารุวรรณ ไชยเดช
01010768 นางสาว ลดาวัลย์ ครุฑวงศ์
01010769 นางสาว นันทพร พวงเพชร
01010770 นางสาว นิภาวรรณ์ สมจิตร
01010771 นางสาว กิดากานต์ ลักษโณสุรางค์
01010772 นางสาว ชนิสรา นิติวิทยากุล
01010773 นาย อดิศักด์ิ เฉลิมเกียรติสิริ
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01010774 นางสาว ยศมล เคนานัน
01010775 นาย ธนาทิพย์ หนูวงศ์
01010776 นาย กิติพันธ์ จุ้ยคง
01010777 นางสาว นิภาภรณ์ บุญมา
01010778 นาย เจษฎาวัฒน์ ปราศจาก
01010779 ว่าทีร้่อยตรี สิทธิกานต์ จริยรังษีรัตนา
01010780 นางสาว ญาณวีร์ สงคง
01010781 นางสาว นันท์ณรัตน์ เกิดข า
01010782 นางสาว กรรณิกา วิเท่ห์
01010783 นางสาว สุนิชญา แนนเกล้ียง
01010784 นาย นพรัตน์ บัวอิ่น
01010785 นางสาว ชนาภา ไฝ่แจ้ค ามูล
01010786 นาย นัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด
01010787 นางสาว ณัฐกฤตา พร้ิมพราย
01010788 นาย ปวีร์ สุธาประดิษฐ์
01010789 นางสาว ปัณณภัส พร้ิมพราย
01010790 นางสาว กาญจนา นาแซง
01010791 นางสาว ผกาศิริ วันทรัพย์
01010792 นาย ปราชญา หนูน้อย
01010793 นาย ยุทธนา บุพตา
01010794 นางสาว นิภาพร จุฬานนท์
01010795 นาย พัฒนพงษ์ พิมสอน
01010796 นางสาว สายธารา ศาลาสุข
01010797 นาย จักรวาล สร้อยจิต
01010798 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค
01010799 นางสาว สุปราณี ลาดสาวแห
01010800 นางสาว มาศชฎา จันทราทิพย์
01010801 นางสาว ภัคจิรา พรหมแทนสุด
01010802 นางสาว พรทิพย์ แนวทัด
01010803 นาง สุภารัตน์ เชื้อสอาด
01010804 นาย ณัฐพงศ์ ถ้วยทอง
01010805 นาย รัฐพล สุสาร
01010806 นาย นิคม บรรเทิงใจ
01010807 นาย สุรศักด์ิ คงแก้ว
01010808 นางสาว วิภาดา หวานสนิท
01010809 นางสาว ธนพร แสงประดับ
01010810 นางสาว พิชามญชุ์ เกตุส าเภา
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01010811 นางสาว สิรินดา กีรติวุฒิกุล
01010812 นาย สมกนก ชัยทอง
01010813 นางสาว ศุภิสรา บุดดีค า
01010814 นาย ธนดล จันทร์เจริญ
01010815 นางสาว ทรรศพร จิตนิยม
01010816 นางสาว วรพันธุ์ ถาวรสถิตย์
01010817 นาย อภินันท์ ปริยาปัญจางค์
01010818 นางสาว พุทธิรักษ์ แก้วชูทอง
01010819 นาย ณัฐพล ชูหิรัญ
01010820 นางสาว นฤทัย สิงห์สนั่น
01010821 นาย สกลเดช วิลาวรรณ
01010822 นางสาว ช่อเพชร ค้ าคูณ
01010823 นางสาว วิรชา วิชาวุฒิพงษ์
01010824 นาย พงศ์ภัค เจนวัฒนวิทย์
01010825 นาย ณัชพล แสนอาทิตย์
01010826 นางสาว จารุวรรณ กล่ินจันทร์
01010827 นางสาว มาลินี กล่ินบุหงา
01010828 นางสาว ศุภัชญา เจริญสุข
01010829 นางสาว อริสา สามงามน้อย
01010830 นางสาว อภิญญา สุเมธะ
01010831 นาย พงศกร โชตยาธิวัฒน์
01010832 นางสาว นันทพัทธ์ นาคะ
01010833 นางสาว ปาลิตา ทองเหลือง
01010834 นาย กุลธร จันทอง
01010835 นางสาว ภาสุรีย์ สาปค า
01010836 นาย ธงชัย บัวสา
01010837 นางสาว ณัฐวิภา จอมพลาพล
01010838 นางสาว สุวนันท์ มะใบ
01010839 นาย ศักด์ิศิษฏ์ จอมพลาพล
01010840 นาย ปฏิญญา แย้มพราย
01010841 นางสาว ณัฐธิดา เพ็ชรวงศ์
01010842 นางสาว รัมภ์รดา แก้วสวี
01010843 นาย สิริวุฒิ เทียบกลาง
01010844 นางสาว ศิริพร ชมภูพืน้
01010845 นางสาว อภิชญา แน่งน้อย
01010846 นางสาว ธีรารัตน์ มั่นกิจ
01010847 นางสาว จุฑาภรณ์ หนูขวัญ
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01010848 นาย วสันต์ พรหมศร
01010849 นางสาว มัณฑนา ฮุยเกี๊ยะ
01010850 นางสาว ธารทิพย์ หีบแก้ว
01010851 นาย ศิวกร แซ่จั่น
01010852 นางสาว เบญจมาศ แจ่มมณี
01010853 นาย คุณนิธิ สุวรรณถาวร
01010854 นางสาว สุภัทร อุมา
01010855 นางสาว ชุติมา สีบัว
01010856 นางสาว แก้วกาญจน์ โตชัยทรัพย์เจริญ
01010857 นางสาว ชนภา จันทร์อ่อน
01010858 นางสาว พัชราภรณ์ อัมราทร
01010859 นางสาว พรวิสาข์ จันทรบุญมาวงศ์
01010860 นางสาว อริสรา ญาณอุบล
01010861 นางสาว จิรัฐติกาล ณ สุวรรณ
01010862 นาย ภาคิน ด้วงจันทร์
01010863 นาย สมมาตร ฉัตรไทย
01010864 นางสาว ปาเจรา ปานขาว
01010865 นางสาว สุวิสา ตุดด้วง
01010866 นางสาว นวพร จินตชิน
01010867 นางสาว ศิรประภา วิริยะพาหะ
01010868 นาย ปรินทร ศรีบุระ
01010869 นางสาว ศรอนงค์ บุญชู
01010870 นางสาว ชนินาถ สุดรักษ์
01010871 นางสาว ปัญญารัตน์ นิมาลา
01010872 นางสาว เขมิกา ฉัตรวัฒนา
01010873 นางสาว จิณห์นิภา กัลยาศิริ
01010874 นาย ฐิติ สุทธิรักษ์
01010875 นางสาว ชูติกานต์ ช่วยแท่น
01010876 นางสาว ดารา ศรีทอง
01010877 นางสาว สุพรรษา ศรีพรม
01010878 นางสาว อิสรีย์ ค าแสง
01010879 นางสาว อภิสรา เทวฤทธิ์
01010880 นางสาว กมนต์รัตน์ วงศ์เมธากร
01010881 นาย วรปรัชญ์ เรืองฤทธิ์
01010882 นางสาว ชุติมน เกรียงณรงค์
01010883 นางสาว อนันตญา เองมหัสสกุล
01010884 นาย สุรเชษฐ์ ต่อเดชสกุล
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01010885 นาย น้ าเอก สนทะมิโน
01010886 นางสาว มุธิตา แสงทอง
01010887 นางสาว นวพร ฉิมสุนทร
01010888 นางสาว สิรินทลักษณ์ จรูญเรือง
01010889 นางสาว สุรัตนา สายโน
01010890 นางสาว ศรสวรรค์ วงษ์ค าหาญ
01010891 นาย วชิรวิทย์ มณีสุริยวงศ์
01010892 นางสาว ภัทรกร แสงจันทร์
01010893 นางสาว ณัฏฐา วิจิตรปัญญา
01010894 นางสาว ศิริทรัพย์ อร่ามรุ่งทรัพย์
01010895 นางสาว สุคนธ์ทิตย์ เชิญทอง
01010896 นางสาว ศศิวิมล เจริญเรืองสกุล
01010897 นางสาว ศิริพร กายแก้ว
01010898 นางสาว พรรณทิพย์ ดีทอง
01010899 นางสาว ชัญญา ชื่นทองหลาง
01010900 นางสาว ดารุณี อ าพร
01010901 นางสาว มนัสชนก สีทะนน
01010902 นางสาว ธนัญญา ประทุมศิริ
01010903 นางสาว พิมพ์ชนก เชาวนุรัตน์
01010904 นาย ภาคย์พิชาญ นกแล
01010905 นางสาว จีรนันท์ กิ่งนอก
01010906 นาย สุรพงศ์ ทิพย์กล่อม
01010907 นาย ศุภสิทธิ เชื้อสีดา
01010908 นางสาว วรรษชล ณัฐพูลวัฒน์
01010909 นางสาว สุพัชชา เทศใจ
01010910 นางสาว วรินทร์ธร จิราธรเลิศหิรัญ
01010911 นางสาว สิริมา รักศรี
01010912 นางสาว กิตติมา เฉ้งเหา
01010913 นาย เกื้อ เจริญราษฎร์
01010914 นางสาว วรรณภรณ์ นิ่มเรือง
01010915 นางสาว ธิดารัตน์ เชื้อพูล
01010916 นาย จิราวัฒน์ ศรีประเสริฐกุล
01010917 นางสาว นิฤมล วรรธนันทกุล
01010918 นางสาว ธัญญานุช ปัญญาแสง
01010919 นางสาว ดวงดาว คงทอง
01010920 นางสาว ศรัณยา ศิริวัฒนะกูล
01010921 นางสาว ศรัณย์ภัทร แก้วไวยุทธิ์
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01010922 นางสาว อาศิราพร ใหม่โพธิก์ลาง
01010923 นางสาว ณัฐชยา เผ่าทะไชย
01010924 นาย สุรศักด์ิ สีละวัน
01010925 นาย นพวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
01010926 นางสาว หัสยา วีระสมวงศ์
01010927 นาย รัฐธนนท์ บารมีศิริสมบัติ
01010928 นาย สุริยัน บัณฑิต
01010929 นางสาว เขมจิรา กูโน
01010930 นาย อนิรุทธ์ แสงฤกษ์
01010931 นางสาว วริศรา สินสาย
01010932 นางสาว เพลินตา วงศ์ประเสริฐ
01010933 นางสาว มุกดารัตน์ สุระสังข์
01010934 นางสาว สกาวพรรณ เจนใจ
01010935 นาย นิทนันท์ ทองศรี
01010936 นางสาว วลัยพร ปัญญาธง
01010937 นางสาว กาญจนา ถนอมรูป
01010938 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว
01010939 นางสาว ธัญกร ชาดิษฐ์
01010940 นาย ชลธี ท่อนทอง
01010941 นางสาว ศศินา สิงห์ยะบุศย์
01010942 นางสาว จิณห์วรา นรากุลรัศมี
01010943 นางสาว ณิชาภัทร เพ็ชรสินจร
01010944 นาย ปิลันธน์ บุราคร
01010945 นาย ปริญญา ชาวกงจักร์
01010946 นางสาว สุทธ์หทัย ธิติวรพันธุ์
01010947 นาย ภาณุ ศรีพละธรรม
01010948 นางสาว ณัฐณิฌาฏ์ ศรีลาศักด์ิ
01010949 นางสาว วริศรา มะลิต้น
01010950 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ดีชัง
01010951 นาย สิทธิกร สุคลธา
01010952 นางสาว วริศรา เมตตาประสพกิจ
01010953 นาย กษาปณ์เพชร ทินบุตร
01010954 นางสาว ภัทรกันย์ พิชัยยุทธ์
01010955 นางสาว สายธาร ปุน่ปัญญา
01010956 นางสาว สุนิสา จันทา
01010957 นาย พงศกร จันทร์แย้ม
01010958 นางสาว จุฑารักษ์ ทองสีนวล
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01010959 นาย ณพีร์ ปานทองเสม
01010960 นางสาว จมาภรณ์ จิตบรม
01010961 นางสาว นภัสชล วิชัยธนพัฒน์
01010962 นาย ธีระพงค์ จันทวงค์
01010963 นางสาว อภิสรา คงสาคร
01010964 นาย กิตติศักด์ิ ราชรินทร์
01010965 นางสาว วัชลาวลี รุ่งวิไลโรจน์
01010966 นาย สันตวิญญ์ แก้วตาสาม
01010967 นางสาว จินตนา ขันธิมา
01010968 นางสาว มุกรินทร์ หรือโอภาส
01010969 นางสาว มณีวรรณ แกล้วเชิงค้า
01010970 นาย อรรถพร สุวรรณรงค์
01010971 นางสาว พิมพวรรณ วงษ์การค้า
01010972 นางสาว ณัฐรวี สุววงศ์
01010973 นาย อรุณชัย บ่มไล่
01010974 นาย ศิวณัฏฐ์ วัชระธราดล
01010975 นาย ชานนท์ ธานีรัตน์
01010976 นางสาว ศิรินทิพย์ วงค์ใจ
01010977 นาย อภินันทน์ ศรีพัชรคุณ
01010978 นางสาว พรรณนภา ธิมาทาน
01010979 นาย พันธพงษ์ บัวผาย
01010980 นางสาว เวณิกา ทองลา
01010981 นาย รชานนท์ นันทิยาพานิช
01010982 นาย พรนับพัน ศิริพิทักษ์ชัย
01010983 นางสาว ดวงเดือน ตันติเวชกุล
01010984 นางสาว อัจฉราภรณ์ เรืองเจริญ
01010985 นาย จตุรงค์ เเสนดี
01010986 นาย ชนาธิป บุญทาทอง
01010987 นางสาว ปัทมา อ่วมนากะ
01010988 นาย บวรภัทร์ อุษาวัฒนากุล
01010989 นาย สุประดิษฐ์ ค านึงคง
01010990 นางสาว นุชชรินทร์ ชาญณรงค์
01010991 นางสาว ธัญญา บงแก้ว
01010992 นางสาว นิพัทธ์ธมล มีรัตน์ธรรม
01010993 นางสาว ศิริญญา ทองศรี
01010994 นางสาว กาญจนา สัญญากุล
01010995 นางสาว นิสาลักษณ์ ไทยเล็ก
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01010996 นาย ณพล ระวังการณ์
01010997 นางสาว กมลวรรณ มีลา
01010998 นาย พิศุทธิ์ ซ าเผือก
01010999 นางสาว พรรณวิไล ดุมเกษม
01011000 นางสาว มัทวัน ร่ืนพิทักษ์
01011001 นางสาว ปรารถนา มณีฉาย
01011002 นางสาว สกีน่า แจ้งวิถี
01011003 นางสาว วาสนา ศรีภุมมา
01011004 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุพรทิพย์ อาจเอี่ยม
01011005 นางสาว ภัทราภา รัตนมโนธรรม
01011006 นาย ด ารงพล พวงมาลัย
01011007 นางสาว ชมนภัส ปัททุมมี
01011008 นางสาว ธมนวรรณ คัมภีระ
01011009 นาย กิตติพศ แผ่นทอง
01011010 นางสาว สุภาวดี ทะวงศ์
01011011 นางสาว สิริลัดดา ประค า
01011012 นางสาว ปุณยาภรณ์ แก้วมาลา
01011013 นางสาว นิภาพร เพ็งแจ่ม
01011014 นาย สุรเทพ ภิรมย์ไกรภักด์ิ
01011015 นาย สุภฤกษ์ ส่งศรี
01011016 นางสาว ศรัณย์รัชต์ ขัดชมภู
01011017 นาย พิพัฒน์ นุดล
01011018 นางสาว วนัสนันท์ พิทักษ์ผลิน
01011019 นางสาว อริสา ใจอารีย์
01011020 นาย พงศ์เพชร ร้อยลา
01011021 นางสาว ทิติยา พรหมจันทร์
01011022 นางสาว กาญจนา จีนพันธุ์
01011023 นางสาว ปฐวี อารีย์เจริญ
01011024 นาย พรอนันต์ เชื้อค าเพ็ง
01011025 นาย ฉัตรชัย ซ่ือสัตย์
01011026 นางสาว นัทรียา ยะมาแล
01011027 นางสาว สกาย ยอดแก้ว
01011028 นางสาว ดาลยา นฤนาทสุนทร
01011029 นาย เตชิต ศรีนวกะตระกูล
01011030 นาย สุภประเสริฐ ต้ังกิตติรุ่งเรือง
01011031 นางสาว อัญธิญา ฉันทสุเมธากุล
01011032 นาย จรัญ โพธิว์ัฒนไพศาล
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01011033 นาย สาธิต จันทนวิลัย
01011034 นางสาว กันยา คงเย็น
01011035 นาง จอมขวัญ หอมยามเย็น
01011036 นางสาว พลอยไพลิน เมืองแก้ว
01011037 นาย ปิยวิทย์ แสงประดับ
01011038 นางสาว สุภาพร สีดาวงษ์
01011039 นางสาว ทัศนีย์ เงินสุข
01011040 นางสาว ชาลินี เครือยศ
01011041 นางสาว จิดาภา นุชนวล
01011042 นาย อุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์
01011043 นางสาว สุภานันท์ แจ่มศรี
01011044 นางสาว นภัสวรรณ ศรีสาคร
01011045 นางสาว ศิริวรรณ สาคร
01011046 นางสาว นิภารัตน์ ศรีพิโรจน์
01011047 นาย พันธ์ศักด์ิ สุขอนันต์
01011048 นาย ภิเษก วิไลรัตน์
01011049 นาย ประจักษ์ สุขสองห้อง
01011050 นาย เกรียงไกร สมประสงค์
01011051 นาย กฤษณะ แสงนิล
01011052 นาย อัษฎา หงส์ทอง
01011053 นางสาว สริยา โมรา
01011054 นางสาว อริยวดี วงษ์สงวนศรี
01011055 นาย ณัฐวัฒน์ พูนประสิทธิ์
01011056 นาย เจษฎา เจริญมงคล
01011057 นางสาว พัศชนันท์ พุฒิศรี
01011058 นางสาว สิลิลทิพย์ ไชยยนต์
01011059 นางสาว อรวรรณ บัวเนี่ยว
01011060 นางสาว ชญาณี ชินวิภาส
01011061 นาย อุทัย ลาสารี
01011062 นางสาว รริตาภรณ์ พิมพ์ศรี
01011063 นางสาว ชลิตา รุ่งเรือง
01011064 นาย พงศกร รอดทับ
01011065 นางสาว กรกนก บุญลอย
01011066 นางสาว พัชรี ขลิบทอง
01011067 นาย วิศว ท้วมจู
01011068 นางสาว สมฤดี ค าจันทึก
01011069 นางสาว นันธิยา มณีอ่อน
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01011070 นางสาว ทิวารัตน์ หยดย้อย
01011071 นาย ธีระศักด์ิ ช่วยพิทักษ์
01011072 นาย วรายุทธ โต่นวุธ
01011073 นาย สุวิทย์ นิตชยพล
01011074 นางสาว ณัฐภัสสร ทรงสุนทรวงศ์
01011075 นาย ธีรพล ค่ายภักดี
01011076 นาย ธีรวัตร เหล่าบุรี
01011077 นางสาว พนิตนันท์ สุทธิวิรัตน์
01011078 นางสาว มุทิตา ค่าม่วง
01011079 นาย ธีระศักด์ิ ศรีโห
01011080 นาย มาวิน ประการแก้ว
01011081 นางสาว ปริศนา รัตนสิทธิ์
01011082 นางสาว กัญวดา นิยมผล
01011083 นางสาว ฐิติพร แสงนาครินทร์
01011084 นาย เฉลิมเกียรติ บุตรประเสริฐ
01011085 นางสาว ณัฏฐณิชา สุทธิ
01011086 นาย กันตทัศน์ สวพงษ์
01011087 นางสาว กวินดา เสถียรกานนท์
01011088 นางสาว ชัชนันท์ ดวงสัมพันธ์
01011089 นางสาว กัลยาณี เสือเฒ่า
01011090 นางสาว ชวิศา โทกวิน
01011091 นาย ธีระพงศ์ โยทะสอน
01011092 นางสาว รัชฎาภรณ์ จันทรัตน์
01011093 นาย เสฏฐพล รุ่งแกร
01011094 นาย อลงกรณ์ วังหินกอง
01011095 นางสาว บุณฑริก นามโคต
01011096 นางสาว ภัทรสุดา พัฒน์แช่ม
01011097 นางสาว สุพัตรา สัตย์ซ่ือ
01011098 นางสาว สุจิน รุ่งเรืองวนาศรม
01011099 นาย ภคพล สุขสวัสด์ิ
01011100 นาย ชัยวัฒน์ แก้วนันไชย
01011101 นาย เนตรนภส ขันตา
01011102 นางสาว วราภรณ์ ปานพรม
01011103 นางสาว ช่อมุกข์ วันจันทร์
01011104 นางสาว จุฑามาส รามทอง
01011105 นางสาว สุนันทา สีดาฟอง
01011106 นางสาว สุกัญญา นากลาง
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01011107 นาย ประภาส เดชอุดม
01011108 นางสาว สุทธิมาศ สังข์อ๋อง
01011109 นางสาว นพมาส สารพัฒน์
01011110 นางสาว อนุธิดา ป้องค า
01011111 นาย ศุภกานต์ อินทร์วิเศษ 
01011112 นางสาว อรณิชา ศิริพันธุ์
01011113 นาย กฤตนัย อินทร์วิเศษ
01011114 นาย พงศ์พัฒน์ อิ่มส าราญ
01011115 นาย เพิม่พูล สุขเปรม
01011116 นางสาว ระอองแก้ว บุตรศรี
01011117 นางสาว สิริกาญจน์ สินสาย
01011118 นางสาว สุพิชชา ตุ้มสวัสด์ิ
01011119 นางสาว วิไลพร ไวยะพันธ์
01011120 นางสาว ปภาวดี พรหมเดช
01011121 นางสาว สุปรียา สามัน
01011122 นางสาว สินีนาฏ เกตุบรรจง
01011123 นางสาว ศุภสุตา สังข์ประไพ
01011124 นาย ชาติชาย เสมอเหมือน
01011125 นางสาว ณัฐชา รุ่งเรือง
01011126 นางสาว ศุจารี ประกอบดี
01011127 นางสาว พิชญ์ตะวัน รุ่งเรือง
01011128 นาย สหรัฐ สมร่าง
01011129 นาย วุฒิชัย ศรีรางวัล
01011130 นาย ชัชวาลย์ ขจีรัมย์
01011131 นางสาว จิราภรณ์ สีทอง
01011132 นางสาว อรอนงค์ เผ่าชู
01011133 นางสาว ศศิประภา สนเอี่ยม
01011134 นาย พิทักษ์ เอกวงษ์
01011135 นางสาว มิณฑิตา อัศวศิริศิลป์
01011136 นางสาว นพักตร์ษร พรมพิทักษ์
01011137 นางสาว ชฎาพร คงศิริ
01011138 นางสาว กัญญารัตน์ เกิดโมลี
01011139 นางสาว สุภาวดี แจ่มจ ารัส
01011140 นาย นนทชัย เพ็งจันทร์
01011141 นางสาว สิริพร กังวาฬ
01011142 นางสาว วิชาดา ใจงาม
01011143 นาย ธนภัทร ทองภักดี
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01011144 นาย จิรายุ เฮียงกุล
01011145 นางสาว สุชัญญา เลิศฤทธิ์
01011146 นางสาว ศรุตา สอาดโอษฐ์
01011147 นาย สืบศักด์ิ จินดาวัต
01011148 นางสาว โอบอุ้ม ถึงศรี
01011149 นางสาว เอกอนงค์ พรหมถาวร
01011150 นาย อวิรุทธ์ สุเพ็งค าภา
01011151 นางสาว ศิวพร ฆารสมบูรณ์
01011152 นาย พิทักษ์ เข็มทอง
01011153 นางสาว ธันยธรณ์ อินรัตน์
01011154 นางสาว อุบลวรรณ สร้อยวัน
01011155 นาย ภูวดล นาคหวัง
01011156 นางสาว ณัฐธนิน คุณวุฑฒ์
01011157 นาย กสานต์ิ ปัญญาชัยรักษา
01011158 นางสาว สุธาสินี ศรีทอง
01011159 นาย ณัฐพล กวดนอก
01011160 นาย มูบาร๊อค ถาวร
01011161 นาย บรรพต ณ บรรพต
01011162 นางสาว ณัฏฐินี ศีลปริมณฑล
01011163 นาย ฉัตรนเรศวร์ ศิริโกมุท
01011164 นาย ปัณณวัฒน์ ชนะสงคราม
01011165 นางสาว กัลยาภัสร์ ช่วงฉ่ า
01011166 นางสาว อทิตย์ตยา คานะมี
01011167 นางสาว ปารีณา ปาละวงศ์
01011168 นาย จารุกิตต์ิ งามสมทรง
01011169 นางสาว ณัฐริกา นิลน้ าเพชร
01011170 นางสาว ณัชชา รักใหม่
01011171 นาย เสฎฐวุฒิ ไสยสิทธิ์
01011172 นางสาว แพรพลอย ชุติคุณากร
01011173 นาย พันธวิศ ทุม่กระเด่ือง
01011174 นางสาว เจนจิรา โกศล
01011175 นาย ชาญวิทย์ ศรีประทุมวงศ์
01011176 นางสาว สุพรรษา ค าวัน
01011177 นางสาว ปุณฑริก เกิดทิพย์
01011178 นางสาว พัชรินทร์ ภูพาดศรี
01011179 นางสาว สุกัญญา ยาวิไชย
01011180 นางสาว เฟือ่งฝน จุลโคตร
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01011181 นาย ณรัฐกร สุเภากิจ
01011182 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงมณี
01011183 นาย ชัชวาลย์ จงรวมกลาง
01011184 นางสาว สุภัทรา บัวเผือก
01011185 นางสาว ศศิวิมล วายะมะ
01011186 นางสาว นภวรรณ ศรีผ าน้อย
01011187 นาย มนตรี จุลเกล้ียง
01011188 นางสาว ปฐมา กันกา
01011189 นางสาว พรพิมล ชารีแก้ว
01011190 นางสาว กาญจนาพร แสนสุภา
01011191 นางสาว หิรัญญา แก้วตุ่น
01011192 นาย จักรกฤษณ์ บัวศรี
01011193 นาย จิรัชย์ สุหร่าย
01011194 นาย เฉลิมพงศ์ สุขาทิพย์
01011195 นางสาว วัลยา เอ็มบุตร
01011196 นางสาว ลักขณา จิตติพันธ์
01011197 นางสาว ศุภากร สุขขาว
01011198 นางสาว แสงทิพย์ ไชยปิยะกุล
01011199 นางสาว สุจิตรา จงรักษ์
01011200 นางสาว บุญธิชา คงทวี
01011201 นางสาว ชลธิชา อ่อนตา
01011202 นางสาว กฤติกา วรภัย
01011203 นาย สุวิทย์ อ่อนหนู
01011204 นาย นรินทร์ ช่วยบ้าน
01011205 นางสาว วรัญญา นาคศรี
01011206 นาย โยธิน ช่างปลูก
01011207 นางสาว จรัสโฉม นาถ้ านาค
01011208 นาย เอกอินทร์ โยธารินทร์
01011209 นาย ปฐมพงษ์ คงเอี่ยม
01011210 นางสาว วรพรรณ ถนอมพิชัย
01011211 นางสาว รักชนก สิทธิโยธี
01011212 นางสาว กัญญาวีร์ สิงหเสนี
01011213 นาย ปภังกร วิเศษสุขวรกุล
01011214 นางสาว ขวัญชนก ราศรี
01011215 นางสาว ณัฏฐา กองค า
01011216 นางสาว นิชาภัส จันทร์ด า
01011217 นางสาว อรปรียา จะบัง
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01011218 นางสาว ชมพูนุท อยู่โต
01011219 นางสาว ดวงหทัย แสงห้วยไพร
01011220 นาย ศุภโชค ตัณฑสุริยะ
01011221 นางสาว ฉัตรนภา ชมภูแก้ว
01011222 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์ภู่
01011223 นางสาว พสชนัน พงษ์พานิช
01011224 นาย ธิติพงศ์ ทองแป้น
01011225 นางสาว วชิรญาณ์ โฉมเฉลา
01011226 นางสาว ตรีญาภรณ์ สีกู่กา
01011227 นางสาว นางสาวสุพินดา ราชนิยม
01011228 นางสาว สุธีรา เปงอิน
01011229 นางสาว ภัทรพร แก้วพิมพ์
01011230 นางสาว สุภัสสรา แก้ววงษ์ไหม
01011231 นาย ทัศน์พล มิลินทานนท์
01011232 นางสาว อรทัย เผือกไชย
01011233 นางสาว วริษฐ์ฤดี พรหมสังคหะ
01011234 นาย ธีรศักด์ิ แก้วศรี
01011235 นางสาว ชลธิชา บุญชากรณ์
01011236 นาย เรืองวิชญ์ นวลโคกสูง
01011237 นาย คณพศ เดชาพิพัฒนโภคิน
01011238 นางสาว ปัทมวรรณ แก้วอบเชย
01011239 นางสาว ชัญญานุช ฉลองชาติ
01011240 นางสาว ฐิติพรรณ กรมยินดี
01011241 นาย ตฤษณโชค อุดมผล
01011242 นาย อนิรุทธ์ จันต๊ะอุตม์
01011243 นางสาว นางสาวยลดา สมานทอง
01011244 นาย อาทิตย์ ชมภูวิเศษ
01011245 นางสาว กัลยาณี ตันติศักด์ิ
01011246 นางสาว นิลาวัณย์ เงาะสนาม
01011247 นางสาว หฤทัย วิทยาพูล
01011248 นางสาว บุญทริกา วงษาพาณิชย์
01011249 นางสาว ปวีณา สิงห์แจ่ม
01011250 นางสาว ชลิตา เมฆกวาว
01011251 นางสาว ฐาปนี ไชยณรงค์
01011252 นาย สมทรัพย์ เพ็ชรวัฒนา
01011253 นางสาว วรรษมน แซ่ล้ี
01011254 นางสาว รุ่งทิวา ลุล่วง
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01011255 นางสาว ธันย์ชนก ก่อทอง
01011256 นางสาว สิริพา นากลางดอน
01011257 นางสาว กุลนิษฐ์ สุทธิประภา
01011258 นาย วิบูลย์ชัย นวลศรี
01011259 นางสาว อินทุพา อินทะศร
01011260 นางสาว พรพรรณ พูนนารถ
01011261 นางสาว กรรณิการ์ พรหมสิทธิ์
01011262 นางสาว ภาณุมาศ บุตตะกุล
01011263 นาย พงศ์พันธ์ คงแดง
01011264 นางสาว แพรวนภา ปัญญาคม
01011265 ว่าทีร้่อยตรี ศรัณยู บุญทอง
01011266 นางสาว สิริวัฒนา แท่นสะอาด
01011267 นางสาว พรทิพย์ ทองก้าย
01011268 นางสาว แพรพลอย บุญไชย
01011269 นาย ทวีศักด์ิ ร่วมพันธุ์
01011270 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิชุดา พุทธาสมศรี
01011271 นาย จักราวุฒิ ศาสตร์แก้ว
01011272 นาย เอกสิทธิ์ สุวรรณวิจิตร
01011273 นางสาว แพรวพรรณ อร่ามศรี
01011274 นางสาว ภัทราพร พงษ์เจริญธรรม
01011275 นางสาว รวีวรรณ คุ้มหนองฮี
01011276 นางสาว รัตติยาภรณ์ ธรรมสาร
01011277 นางสาว วิชิดา คงสุจริต
01011278 นางสาว จุฑามาศ จันดาชัย
01011279 นางสาว ณัฐชยา อินทร์น้อย
01011280 นางสาว ศศิธร สุขจิต
01011281 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์
01011282 นางสาว กนกพร การสอน
01011283 นางสาว ณัฏฐธิดา กุญชร
01011284 นางสาว ภัทรภร พวงภาคีศิริ
01011285 นางสาว อัญชลี ทองอุ่น
01011286 นาย ราเชน พานิชช่วย
01011287 นางสาว ธนาภา พ่อค้า
01011288 นาย ภานุวัตร ภูวุฒิ
01011289 นาย บุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา
01011290 นาย คณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
01011291 นางสาว อภิชญา อนุรักวงตระกูล



- 36 -

เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01011292 นาย อรรถพล เชื้อบ้านเกาะ
01011293 นางสาว กฤษติยา สวัสดี
01011294 นางสาว ศิริพรรณ คัฒมาตย์
01011295 นางสาว ภัทร์สรัญ ศรีแฉล้ม
01011296 นางสาว ปวีณา มาตรา
01011297 นางสาว อลิสา กาต๊ิบ
01011298 นางสาว สุทธิดา คนตรง
01011299 นางสาว ภัทรพร ชูประทีป
01011300 นางสาว อังศุมาลิน มณีสาร
01011301 นางสาว ชุลีกร มกรารัตต์
01011302 นาย ฮาริส พงศ์ยี่หล้า
01011303 นางสาว ชุติมา กันยาประสิทธิ์
01011304 นาย วีรยุทธ การถาง
01011305 นางสาว ทิพย์สุดา ไชยยศ
01011306 นาย กฤตเมธ ทองประไพ
01011307 นางสาว ณัชชา คงกะพัน
01011308 นางสาว นงเยาว์ มีสวัสด์ิ
01011309 นางสาว ปิยาภัสร์ พรมมา
01011310 นาย ณัฐพล อินทอง
01011311 นางสาว สุธิดา เจริญศักด์ิ
01011312 นาย สมพงษ์ เพชรประกอบ
01011313 นางสาว นิชาภา แซ่จ๋าว
01011314 นาย ธนบดี ภูเ่พ็ง
01011315 นาย บุญรอด ทองเถา
01011316 นาย ณัฐกร เหลืองสุวรรณ
01011317 นางสาว สุภาพร เตวุฒิธนกุล
01011318 นาย ณฐกร ศรีสังข์
01011319 นางสาว ปิยะพร ยุพา
01011320 นางสาว สุดาทิพย์ โพธิช์ัยเลิศ
01011321 นางสาว เมฆขลา ญาณนาม
01011322 นางสาว จุติพร บ ารุงเมือง
01011323 นาย ศตวรรษ ทิวาพัฒน์
01011324 นาย ชลิต ยอดพลู
01011325 นาย ณพวีร์ ไหลพานิช
01011326 นางสาว ชญานิศ ปิน่ทอง
01011327 นาย อนิวรรตน์ เรืองกอง
01011328 นางสาว น้ าหวาน สุวรรณรัตน์
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01011329 นางสาว เบญจพร เพ็ชรพูล
01011330 นางสาว ทิพย์อาภา ชาสินธุ์
01011331 นาย นิยม แจ้งสว่าง
01011332 นางสาว นรมน ธรรมสอน
01011333 นาย สิริพงษ์ ศรีพิมพ์สอ
01011334 นางสาว ธัญรดี ค าก้อน
01011335 นางสาว ปวีณ์นุช กาญจนทอง
01011336 นางสาว เสาวลักษณ์ บุตรต้ัว
01011337 นางสาว นิศารัตน์ ค าวิลัย
01011338 นาย ศิรวิทย์ แก้วโลก
01011339 ว่าทีร้่อยตรี วินิตย์ เหรียญทอง
01011340 นางสาว ธิมาพร สืบสุข
01011341 นาย ธีรศักด์ิ แก้วอุดร
01011342 นางสาว สุมาลี พันธุ
01011343 นาย ชัยชนะ หุน่สวัสด์ิ
01011344 นางสาว รัชฎาภรณ์ อินทพันธ์
01011345 นาย ธนกฤต นันทะสาร
01011346 นางสาว กรรณิการ์ ประชาชิต
01011347 นางสาว พรพรรณ ปันใจ
01011348 นางสาว ศิริเนตร สุจจชารี
01011349 นาย กฤติน แสงเพ็ง
01011350 ว่าทีร่.ต. ดิสกานต์ แสงเพชร
01011351 นางสาว ตรงกมล ศรีม่วงสุข
01011352 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทิพาวรรณ แก้วแหวน
01011353 นาย กฤษต์ิ จันทร์ศรี
01011354 นางสาว ฐิตินันท์ ชูขันธ์
01011355 นางสาว กฤษณา อินทรก าแหง
01011356 นาย พีรวิชญ์ จันทร์เครือยิ้ม
01011357 นางสาว ณัฏฐนิช วิชัยศึก
01011358 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกัญญา ทองบ่อ
01011359 นาย ภาณุพงศ์ พุกจรูญ
01011360 นาย ธนัชธีร์ พันธงชัย
01011361 นางสาว ประดับมุก จุลนวล
01011362 นางสาว กัญญ์วรา เจริญทรัพย์
01011363 นางสาว อทิตยา ปานแก้ว
01011364 นางสาว ชเนตตี ประธรรมเต
01011365 นางสาว ชื่นชนก สกุลเจริญพร
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01011366 นาง จินตนา ปานเพ็ง
01011367 นาย พิศณุ นัยแสน
01011368 นาย ณัฐพล ศิลพร
01011369 นาย พันธการย์ แข่งขัน
01011370 นาย วรากร สมานมิตร
01011371 นางสาว ศิรภัสสร พูลศักด์ิ
01011372 นางสาว วณิชชา เนียมสุวรรณ
01011373 นางสาว ญาณิศา ล้ิมรุ่งเรือง
01011374 นางสาว ปิลันธณา มิ่งขวัญ
01011375 นางสาว กฤตกร รังสิพราหมณกุล
01011376 นาย ณัฐพงษ์ ตันปิน่เพชร
01011377 นาย ทินาคม หมอกอ่อน
01011378 นาย ชนชล โหรสกุล
01011379 นางสาว จิราวรรณ แก่นสวาท
01011380 นาย เผ่านที สายันประเสริฐ
01011381 นางสาว อนุสรา อินทร์ชัย
01011382 นางสาว สุพัตรา สุทธิโสภณธิ์
01011383 นางสาว เสาวภาคย์ กระจ่างจันทร์
01011384 นางสาว อมิตา รัตนมุสิก
01011385 นางสาว อภิชญา จุดาศรี
01011386 นาย วรัญญู ว่องไว
01011387 นาย สาธิต อุดรวงศ์
01011388 นางสาว อรกานต์ โลหิตานนท์
01011389 นางสาว ธิดารัตน์ ขุนฤทธิ์
01011390 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เอมอร มงคลวัจน์
01011391 นางสาว กฤตาภรณ์ เกษร
01011392 นางสาว เปมิกา ชูเมือง
01011393 นางสาว ณิติรัตน์ เพ็ชรสุวรรณ
01011394 นาย ยศศรัณย์ สุขใส
01011395 นาง กฤศป์จีรัสย์ ผลเจริญ
01011396 นางสาว วนัสนันท์ กัลยาคู
01011397 นางสาว รอกีเย๊าะ ลาเต๊ะ
01011398 นาย จิรสิน นิติคุณธรรม
01011399 นางสาว ยุภาดา ยานสุวรรณ์
01011400 นางสาว อัญชนา เฟือ่งฟอง
01011401 นาย นพดล รักเจียม
01011402 นาย พีรภัสร์ ประทีป ณ ถลาง
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01011403 นาย กฤษณพงค์ มธุรส
01011404 นางสาว ศรัญญา คาจะโปะ
01011405 นางสาว พินุชนารถ กายาชัย
01011406 นาย ภูบดี สืบวงษ์
01011407 นางสาว เจษฎี วงศ์ศรีทา
01011408 นางสาว หทัยกุล ลุนทอ
01011409 นาย ชัยพร คันทรง
01011410 นาย อชิรวิทย์ เสืองามเอี่ยม
01011411 นางสาว จิดาภา ตรีบวรรัตนะ
01011412 นาย ปัญญากร จันทร์ส่ง
01011413 นาย อภิมุข คอนกรีต
01011414 นาย คทายุทธ์ วิรัลห์เวชยันต์
01011415 นางสาว วิชยา เหล่าธนถาวร
01011416 นางสาว สรัสวฎี จากนอก
01011417 นาย เอกพละ ค าดี
01011418 นางสาว กัลยรัตน์ ดุรงค์ธรรม
01011419 นางสาว วิไลชา ทองตะโก
01011420 นางสาว อินธุอร นุ่นขาว
01011421 นาย กานต์ วิเศษลา
01011422 นาย กฤษณ์ หวังเจริญกุลชัย
01011423 นางสาว จิรวนันท์ ศรีแก้วณวรรณ
01011424 นางสาว พีชฌาภรณ์ ทะตัน
01011425 นาย กรวิชญ์ สุภักดี
01011426 นาย เชษฐศักด์ิดา เวียงเงิน
01011427 นาง รติกร วังวงค์
01011428 นาย ภาณุพันธ์ ชีล่ัน
01011429 นางสาว นิตยา แฝงเดโช
01011430 นางสาว ยมาภรณ์ โกศายานนท์
01011431 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรพรรณ จอนสุวรรณ
01011432 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองโมถ่าย
01011433 นางสาว ธนศร บุญรินทร์
01011434 นาย อรรถพล ขันรัฐบาล
01011435 นางสาว จิดารัตน์ แดงเรืองรัมย์
01011436 นาย วัชรกร ศรีสว่าง
01011437 นางสาว วราภรณ์ เกียรติพิบูลกุล
01011438 นางสาว สุนันทา พลรักษา
01011439 นางสาว สุนิษา อักษรสุวรรณ
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01011440 นาย ธนนนท์ ทองพิจิตร
01011441 นางสาว ปีย์วรา แก้วสิทธิกุล
01011442 นางสาว วีรวรรณ สอนวิสัย
01011443 นาย นราภูมิ ต่ายเทศ
01011444 นางสาว เกศินี จันทร์นวล
01011445 นางสาว น้ าฝน ช่างท า
01011446 นางสาว นวลักษณ์ ผลทรัพย์ภิญโญ
01011447 นาย สราวุธ บุญรักษ์
01011448 นางสาว ณัฐชยา ศรีสมุทร
01011449 นางสาว จิราภา พันธนาม
01011450 นางสาว จิราพร มูลทอง
01011451 นาย วงศกร วรสวัสด์ิ
01011452 นางสาว กนกพร ดงพะกิจ
01011453 นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์
01011454 นาย วัชรพงค์ จันทร์สุทัศน์
01011455 นางสาว ชไมพร วุฒิมานพ
01011456 นางสาว นิศวร์ชญา เจริญรัฐศักด์ิ
01011457 นางสาว ปริสุทธิ์ แพงศรี
01011458 นางสาว กัสณีมี มะรือโบอุมา
01011459 นาย สุธี ฤทธิท์า
01011460 นาย ศรัณย์ ถาวรสุทธิ์
01011461 นางสาว เพ็ญศิริ กิตติประพันธ์
01011462 นางสาว วิไลลักษ์ นาค ารอด
01011463 นาย ชัชนันท์ ยุตวัน
01011464 นางสาว ยุพาภรณ์ ไหลหล่ัง
01011465 นางสาว สุวิมล วีระนนท์
01011466 นางสาว อัจฉราวรรณ อิสโร
01011467 นาย นวมินทร์ กาญจนาโรจน์พันธ์
01011468 นางสาว โสภิชา รัฐธรรม
01011469 นางสาว ภัทรนรินทร์ อินโต
01011470 นางสาว กรกนก ดวงก้งแสน
01011471 นางสาว รุ่งทิพย์ วกสูงเนิน
01011472 นาย วิชญสิษฎ์ ปวศฎานันท์
01011473 นาย ยศกร วงศ์สุวัฒน์
01011474 นางสาว ปิยนุช ติวัฒนาสุข
01011475 นางสาว ชนัญชิดา ธรรมธวัช
01011476 นาย ภูริเดช นาคะ
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01011477 นางสาว อาริยา โยงรัมย์
01011478 นางสาว ขวัญนภา ภูกิ่งหิน
01011479 นาย ไพสิฐ ใจเร็ว
01011480 นางสาว ชณิษรา ชุมภูปิก๊
01011481 นาย พงศ์เทพ กล่าวรัมย์
01011482 นาย วุฒิชัย แสงโรชา
01011483 ว่าทีร้่อยตรี กฤตพัส วังสุนทร
01011484 นาย พงศกร กิมัง
01011485 นางสาว วชิโรบล เตจาค า
01011486 นางสาว สาวิตรี บุญยืน
01011487 นางสาว วิกานดา ข่ายม่าน
01011488 นาย เหนือราษฎร์ ทองอยู่
01011489 นางสาว วาสนา เกิดศักด์ิ
01011490 นางสาว จุฑารัตน์ ให้หวัน
01011491 นาย วีรพล จันทาน้อย
01011492 นางสาว ปวีณา ศิวิลัย
01011493 นางสาว ธิชา สิงหจารุ
01011494 นางสาว ทิพย์วรรณ กัญจนกาลณ์
01011495 นางสาว ณัฏยา ชัยเวช
01011496 นางสาว วีนัส เยาว์สนิท
01011497 นางสาว สินีนาถ จึงสถาพรประชา
01011498 นาย สุรพงศ์ วงค์จันตา
01011499 นางสาว นิยาชญา สาและ
01011500 นาย ปรัชญา หิตะคุณ
01011501 นางสาว เพ็ญพิชชา ใจมีธรรม
01011502 นางสาว ชัชชรินทร์ นาคสุข
01011503 นาย ชนินทร์ ขันตี
01011504 นาย ทรัพย์ พนาสันติกุล
01011505 นางสาว จิระวดี ท่อนเสาร์
01011506 นางสาว รัตติยากร เทพประสิทธิ์
01011507 นางสาว พรรณนิภา ปราบปราม
01011508 ว่าทีร้่อยตรี ณชพล พรหมแก้ว
01011509 นางสาว ศุภพิชญ์ แกล้วกล้า
01011510 นางสาว กานต์พิชชา กิจแสวงศักด์ิ
01011511 นาย เอกณัท สุชาติพันธุ์
01011512 นาย นนทนันท์ วิริยะสังวร
01011513 นาย ธีรศักด์ิ ศรีวิรัตน์
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01011514 นางสาว พัชรพรรณ เพียงตา
01011515 นางสาว กาญจนา เง้ือมผา
01011516 นาย ปิยพัทธ์ ประสาทเสรี
01011517 นางสาว ชลันดา แสงรัตนาภรณ์
01011518 นาย กัมปนาท เลิศล้ า
01011519 นางสาว รจนา พรมพันธุ์
01011520 นางสาว จุฑาทิพย์ ก่อบัว
01011521 นาย คีรีบูนน์ เจริญผล
01011522 นาย ณัฐพล บุญบรรจง
01011523 นางสาว ญาณิศา แว่นแก้ว
01011524 นาย ธนาคม เจียรบุตร
01011525 นาย รัชต์พงษ์ ตรีเนตร
01011526 นาย กฤษณนัยน์ ศาสตร์สูงเนิน
01011527 นางสาว เยาวเรศ ชัยกิจ
01011528 นางสาว สุภาพร มลิวัลย์
01011529 นาย นพดล เด็นหมิน
01011530 นางสาว ปิยาณี มีมาก
01011531 นาย นัฐพงษ์ ปุยภิรม
01011532 นาย ฆนาณพ ล้ิมทอง
01011533 นางสาว ณัฐชนก แสนยาอุโฆษ
01011534 นาย พิเชษฐ์ ถนอมผล
01011535 นางสาว พิมพ์พัสร์ เลาหถาวรศิรินาม
01011536 นางสาว ชมพูนุช กิจธิคุณ
01011537 นาย ชวิศ กระดีทอง
01011538 นาย ณรงค์รัฐ ชาติสุทธิ์
01011539 นางสาว ช่อผกา ขันธุรา
01011540 นางสาว พิชญาภา เลอวงศ์รัตน์
01011541 นางสาว พลิศา โยธายุทธ
01011542 นาย อิศรา อรุณเมือง
01011543 นาย รัชเดช พนัสนาชี
01011544 นางสาว สาธิดา ฤทธาคนี
01011545 นางสาว อนุธิดา ล าโกน
01011546 นางสาว เฟือ่งฟ้า สุดมี
01011547 นางสาว เจนจิรา ฝ้ันแบน
01011548 นาย ศตวรรษ กาศเกษม
01011549 นางสาว ธนิษฐ์ ลีลากิจทรัพย์
01011550 นางสาว ธมลวรรณ ขวัญเมือง
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01011551 นาย สิทธิศักด์ิ มาสิงบุญ
01011552 นางสาว ณัฐนันท์ มีชัย
01011553 นางสาว จิติมา แย้มบุญมี
01011554 นางสาว เบญจพร โชติธนภัทราคุณ
01011555 นางสาว พิมพ์วิไล อินทรต้ัง
01011556 นางสาว วราพรรณ ปันทะโชติ
01011557 นางสาว ณัฐธพัชร์ อินทรเนตร
01011558 นาย ลุตฟี แวหะมะ
01011559 นาย ชุติพงษ์ คงเสน
01011560 นางสาว บุญธิภา ฉิมพาลี
01011561 นางสาว ปสุตา วินิจพงศ์
01011562 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองสาลี
01011563 นาย ธีรวิทย์ เพียรพิทักษ์
01011564 นาย ธรรมรัตน์ เกตุอินทร์
01011565 นางสาว ฐานิยา ศรีหร่าย
01011566 นาง วราภรณ์ เงินมาก
01011567 นางสาว สุชาดา ชุมนุม
01011568 นางสาว พิมพลอย วีระศักด์ิ
01011569 นางสาว กรัณฑา ขะมันจา
01011570 นางสาว กัลยาณี สามงามยา
01011571 นาย สุกฤษฏิ์ พะนาน
01011572 นาย ปิยณัฐ รังสุวรรณ
01011573 นาย ปรินทร โพธิเ์อี่ยม
01011574 นางสาว อลิษา เคนค า
01011575 นางสาว อมรรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล
01011576 นาย ณัฐพล ไพนุพงศ์
01011577 นางสาว สุวิมล ยืนยัน
01011578 นางสาว พิชญา สิริชูทรัพย์
01011579 นางสาว เยาวเรศ นกศิริ
01011580 นางสาว นุ ชบา  ภู่ทอง อ่อน
01011581 นางสาว พิชามญชุ์ บุญลา
01011582 นางสาว นันทิชา ก้อนผา
01011583 นางสาว วริยา เรืองศิลป์
01011584 นางสาว ศศิชา มาสันเทียะ
01011585 นาย ธิปไตย เเช่มชูกล่ิน
01011586 นาย ธวัชชัย เพชรสุด
01011587 นางสาว พิชญานันท์ บ่างศรีวงศ์
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01011588 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑามาศ อัตถาเวช
01011589 นาย พีระภัทร คงอุ่น
01011590 นางสาว นพรัตน์ เดชรักษา
01011591 นาย สืบสันต์ นันท์บัญชา
01011592 นาย ชานนท์ เพชรรัตน์
01011593 นาย วันเฉลิม สงวนสิน
01011594 นางสาว คัทรียา เทพวงค์
01011595 ว่าทีร้่อยตรี ปิยะณัฐ เทพวงค์
01011596 นางสาว ชุติมา วิเศษสุนทร
01011597 นาย นิติพงศ์ ยอดแก้ว
01011598 นาย ศิวัชญ์ สารรักษ์
01011599 นางสาว ชมภูนุท ข าเอนก
01011600 นาย ชูศักด์ิ ศรีทอง
01011601 นางสาว ณัฐฐา โสวิภา
01011602 นาย ชาคริต ภูฤ่ทธิ์
01011603 นาย ไพศาล ช่วยอินทร์
01011604 นาย อิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสด์ิ
01011605 นาย ณัฐพงค์ พรหมหอม
01011606 นางสาว ณภัทรกาญจน์ ม่วงแก้ว
01011607 นางสาว รุ่งทิวา สีโย
01011608 นางสาว ดาราวรรณ อุตมะพันธุ์
01011609 นางสาว รสรินทร์ ธ ารงพิมลสิริธนา
01011610 นางสาว สุภาภรณ์ คงสม
01011611 นาย พยุงศักด์ิ บุญเม่น
01011612 นางสาว ชนก เชื้อบัณดิษฐ์
01011613 นางสาว สรวงสุดา คงนคร
01011614 นางสาว พิมพ์ชนก กล่อมจันทร์
01011615 นางสาว ทัศนีวรรณ แก้วปาน
01011616 นาย สุทธิพงษ์ สีปะณะ
01011617 นางสาว รุ่งทิวา น้อยหา
01011618 นางสาว สุภาวดี แก้วอ ารัตน์
01011619 นาย รัฐนนท์ สุขสุวานนท์
01011620 นางสาว นิรินดา เนตรสุวรรณ
01011621 นาย ธีรพัฒน์ จริตรัมย์
01011622 นาย นพพร โฮเม
01011623 นางสาว ณัฐชา เหรียญเงิน
01011624 นาย นศรุ ช่วยนุกูล
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01011625 นาย รวิกร สดไธสง
01011626 นางสาว สุนิศา สุขสมทิพย์
01011627 นาย สัญญา แสงภักดี
01011628 นางสาว ปานรดา หาญเหมือน
01011629 นางสาว อินทุอร ขามสันเทียะ
01011630 ว่าทีร้่อยตรี บุญธวรรณ มะลิแย้ม
01011631 นางสาว น้ าเพชร ธงชัย
01011632 นางสาว กาญจนา ผลสวัสด์ิ
01011633 นาย ตุลยวัต ทิศษา
01011634 นางสาว อัลิปรียา ศรีพัฒนกรพาณิช
01011635 นาย ณรงค์ รักษาวงษ์
01011636 นาย สมจิตร วงค า
01011637 นาย สุรพัฒน์ พวงดอกไม้
01011638 นางสาว ณิชชาภรณ์ ปัญญานาค
01011639 นาย วินัย ต๊ิบสาร
01011640 นาย ณฐพณ จารุรัตน์จามร
01011641 นาย อภิสิทธิ์ แตงจ๊อก
01011642 นาย อาทิตย์ ไชยะ
01011643 นางสาว กรองกาญจน์ คงทน
01011644 นางสาว ณริศรา นิยมราช
01011645 นาย ทนงศักด์ิ โทสุวรรณ์
01011646 นางสาว ยุวดี ราหา
01011647 นางสาว ภัทราภรณ์ ภิญคุณ
01011648 นางสาว นาฏยา มีจันทร
01011649 นางสาว หฤทัย สอนประสม
01011650 นางสาว จริยา พุฒโสม
01011651 นางสาว พัชรีภรณ์ สวัสดี
01011652 นาย ปัฐน์สรณ์ แสงชัยพันธ์
01011653 นางสาว ศุภมาศ กัญญาภัคโภคิน
01011654 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญนาคแก้ว
01011655 นาย จรินทร เลิศวงศ์วีรชัย
01011656 นาย สันติวุฒิ ศรีวารินทร์
01011657 นาย พีรศิษฏ์ แสนประสิทธิ์
01011658 นางสาว ปวีร์ฐิตา พิมพิลา
01011659 ว่าทีร้่อยตรี วงศ์ธวัช แก้วมะณี
01011660 นางสาว พจมาลย์ ชาญเชี่ยว
01011661 นางสาว มณฑกานต์ ค าทา



- 46 -

เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
01011662 นางสาว ศิรินภา มีทอง
01011663 นางสาว จันทนา รัตนชาติ
01011664 นางสาว นีรนุช นาคอ่วมค้า
01011665 นางสาว ปัทมา พรหมจันทร์
01011666 นาย กษิด์ิเดช ชัยสุรินทร์
01011667 นางสาว สุจิตรา คีรีศรี
01011668 นางสาว กัณฑ์ฐิกรณ์ อังกินันทน์
01011669 นางสาว สุดารัตน์ พุทธิมา
01011670 นาย ทศพร อุดมศิริสุข
01011671 นาย ณัฐพงษ์ วันวิน
01011672 นางสาว จิราภรณ์ รัตนคามินี
01011673 นาย ทัศน์พล ทองย่น
01011674 นางสาว กันต์กนิษฐ์ พรจรรยา
01011675 นางสาว มุกรินทร์ โพธิท์อง
01011676 นาย ธีรวัฒน์ ข าส าอางค์
01011677 นาย รุจิภาส บุญรักษ์
01011678 นางสาว แก้วตา จอนเจ๊ก
01011679 นาย เฉลิมศักด์ิ ศรีน้อย
01011680 นางสาว วนิดา สายหล้า
01011681 นาย สุรสักก์ วิปุลากร
01011682 นาย พรชัย ศรีค ามี
01011683 นางสาว สรินยา ค ามูลอินทร์
01011684 นางสาว สุนิสา กุดเหลา
01011685 นาย ธนกฤต ใจกระจ่าง
01011686 นางสาว พิริยาภรณ์ บุญเกื้อ
01011687 นางสาว นันทพร ปัญญาวงค์
01011688 นางสาว กรกนก ยอดเอียด
01011689 นางสาว จันจิรา วิชิต
01011690 นาย อรรถพงษ์ ด าวงค์
01011691 นางสาว สุพิชฌาย์ น้อยยม
01011692 นาย ธนดล ระโส
01011693 นาย กฤษณะปกรณ์ ริดมัด
01011694 นาย ณัฐนนท์ ประยูรหงษ์
01011695 นาย โยธิน กาถา
01011696 นาย ด ารงค์พล เสนาจอหอ
01011697 นาย ธนเดช ใจสบาย
01011698 นาย ชัชนนท์ ดีทองอ่อน
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01011699 นาย วันชัย พูลช่วย
01011700 นาย นูรุดดิน ยะภา
01011701 นางสาว ปริชาต มีชนะ
01011702 นางสาว จิรอาภา ดีสวน
01011703 นางสาว วงษ์มานิฉัตร ผาหยาด
01011704 นางสาว พัชรี สีกุล
01011705 นางสาว สายสมร เจนเจริญพันธ์
01011706 นางสาว รวิวรรณ ช่วยชูเชิด
01011707 นางสาว ปฐมพร คงเต้ีย ปฐมพร คงเต้ีย
01011708 นางสาว จิตราวดี เสนาไชย
01011709 นางสาว ธนัชพร พรายมูล
01011710 นาย เกียรติศักด์ิ บ ารุง
01011711 นางสาว อาทิตยา กิจติโก
01011712 นาง สิริกัญญา บุญมาก
01011713 นางสาว ธัญชนก ขันทบัณฑิตย์
01011714 นาย กรกช เปีย่มทรัพย์
01011715 นางสาว ปิยนุช มาโต
01011716 นางสาว จิตรลดา ปัญญาใส
01011717 นางสาว ยุวนันท์ ชุมศรี
01011718 นางสาว ครัศฐนัญ วรเมศฐ์โญธิน
01011719 นางสาว นภัสสร วะทา
01011720 นาย ธีรฉัตร พรแดง
01011721 นาย อกนิษฐ์ ชูเกล้ียง
01011722 นางสาว ณิชารีย์ มิ่งสุวรรณ
01011723 นางสาว สุวรรณา โปจีน
01011724 นาย วีระยุทธ โคตรสมบัติ
01011725 นางสาว กนกวรรณ รักพานิชมณี
01011726 นาย ปณิธาน บุญสายบัว
01011727 นาย เพิก จันทร์ดวงศรี
01011728 นาย ธนายุ บุญญพงษ์
01011729 นางสาว ณัฐชา ยศสูงเนิน
01011730 นางสาว ศิวาภรณ์ พิเดช
01011731 นางสาว สุธิดา สุดหอม
01011732 นางสาว จันทร์จิรา แซ่ล้ิม
01011733 นางสาว สุวรา อินนุ่น
01011734 นาย เฉลิมพล บุตรเกตุ
01011735 นางสาว ขวัญฤดี บ ารุงถาน
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01011736 นางสาว ณิชกานต์ จันทรภาพ
01011737 นาย เอกพจน์ สุดตานา
01011738 นางสาว นันทัชพร เฑียรฆโรจน์
01011739 นางสาว วนิดา ศรีแสงทรัพย์
01011740 นางสาว นัฎศิมา วัชระวณิชกุล
01011741 นางสาว ปวิชญา ลาภามาศ
01011742 นางสาว ปวีณา ศรีภูงา
01011743 ว่าทีร้่อยตรี อนุชา กรรมแต่ง
01011744 นางสาว ธัญลักษณ์ พงศ์แพทย์
01011745 นางสาว สุธาวัลย์ สังข์ประคอง
01011746 นาย วรวิทย์ สว่างวงษ์
01011747 นาย ศักด์ิสิทธิ์ จับศรทิพย์
01011748 นาย ประมวล โนรี
01011749 นางสาว ชณัฐกานต์ ฤทธิเลิศ
01011750 นาย สิทธิพันธ์ เจริญทรัพย์
01011751 นาย นนทวัฒน์ สุวรรณ
01011752 นางสาว หทัยชนก โสสุด
01011753 ว่าที ่รต.หญิง นิลาวัลย์ ศรีจันทร์
01011754 นางสาว นฤมล เสาร์ศรี
01011755 นาย พุทธิกานต์ ชิตสกุล
01011756 นางสาว ธนาภรณ์ ฝนดี
01011757 นางสาว จุฑารัตน์ โฉมวิไล
01011758 นางสาว กมุทพร มะลิพุม่
01011759 นางสาว รัตนาภรณ์ ชุมจินดา
01011760 นางสาว นงนภัส ศรีจันทรา
01011761 นางสาว มณีวรรณ ดาวสุข
01011762 นางสาว นภาพร ถวัลย์สิริพันธ์
01011763 นางสาว อัญชิสา พรมทอง
01011764 นางสาว อภิญญา โพนทัน
01011765 นางสาว สิริมา บานชื่น
01011766 นาย ชาคริต คงแก้ว
01011767 นางสาว กวินทรา เข็มกลัด
01011768 นางสาว ศรัณญา พันธศรี
01011769 นาย นาวิก ร่ืนกล่ิน
01011770 นาย กัญจน์ เชาวน์วานิชย์
01011771 นางสาว ทัศนีย์ ฤทธาคณานนท์
01011772 นางสาว พราวธีริศรา อุทัยรัตน์
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01011773 นางสาว ณัฎฐณิชา อินทะเสน
01011774 นาย นพภณ ศรีรัตน์
01011775 นาย วุฒิชัย ประสารพจน์
01011776 นาย สุทธิพัฒน์ ทุนผลงาม


