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เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวพรรณวิสา ชัยศิริ   
002 นางสาวอรุณี ทองงาม   
003 นางสาวรุ่งทิพย์ พันไธสงค์   
004 นางสาวทิพาพรรณ์ มิ่งโสภา   
005 นายเจษฎา ประทุมวัน   
006 นางสาวกานติมา ปิ่นทิพย์   
007 นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ   
008 นางสาวศิริพร ติวสร้อย   
009 นางสาวกุสุมา โสมสอาด   
010 นายฮีซาม ดอนิ   
011 นางสาวอิสริยภรณ์ เครือคำอ้าย   
012 นางสาวอรอุมา ไชยชนะ   
013 นายกฤตพัฒน์ บุญเต็ม   
014 นางสาวปาลินี บัวกลิ้ง   
015 นางสาวรัฐนันท์ สิริวลีสุนิธ ิ   
016 นางทัศนีย์ ศรีเดช   
017 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย   
018 นางสาวจิณณพัฒน์ ตุ้มทอง   
019 นางสาวดลยา ปาทะวงศ์   
020 นางสาวกฤษญนัน แสงยวง   
021 นางสาวญาณิศา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา   
022 นายนราธิป ปลาทอง   
023 นายจรัญชัย โตมร   
024 นางสาวณัฐมน ทิพย์ทอง   
025 นายวฤทธิ์ ชูกระชั้น   
026 นางสาวอารียา พันธ์ชมภู   
027 นางสาวพิชญาภา เขียนนิลศิริ   
028 นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อทอง   
029 นายธนนรินทร์ ปั้นทอง   
030 นางสาวโสรญา วรรณขำ   
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เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
031 นางสาวแพรพลอย ภู่ระหงษ์   
032 นางสาวกนิษฐา ณะช้อย   
033 นางสาวอธิติยา ชอบดี   
034 นายกวิน จิรโชติชยากร   
035 นายเศรฐวัตน์ แก่ประโคน   
036 นางสาวพัชรินทร์ รักชาติ   
037 นางสาวชลิตา ยังปากน้ำ   
038 นางสาวพิมพ์ชนก เลิศทวีพรกุล   
039 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน   
040 นางสาวศิริประภา แก้วตัน   
041 นางสาวกมลชนก โจทย์ครบุรี   
042 นางสาวอทิตตา ไกรจันทร์   
043 นางสาวพรรสุดาพร คำพิทุม   
044 นางสาวปิยะเนตร กิมพา   
045 นายชยพล ฉัตรพัฒนเดช   
046 นางสาวยัสมีน ดารามะ   
047 นายณปสุ ธนโชติกอบกร   
048 นางสาวสุดารัตน์ นิมิศิลป์   
049 นางสาวลลิภัสร ์ นิติธนันท์ไชย   
050 นางสาวกนกวรรณ อ่ิมใจพงษ์   
051 นางสาวฟาตีมะห์ ตาเละ   
052 นางสาวจุฑามาศ คำแก้ว   
053 นางสาวปัญญาพร มังคละสวัสดิ์   
054 นายภรณ์ภิภัฒณ์ กฤษดาวิเศกศักดิ์   
055 นายธรรมวัฒน์ เข็มเพ็ชร   
056 นางสาวสรวงสิน ี ชีระภากร   
057 นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย   
058 นางสาวพรวนัส รัตนปรีชา   
059 นางสาวพลอยมณีโชติ สนธิคุณ   
060 นางสาววิลาวัณย์ พรหมจรัส   
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เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
061 นางสาวกุลภัสส ์ นิมา   
062 นางสาวอรพิมล แซ่ลี้   
063 นายณัฐพล โพธิ์ไทรย์  
064 นางสาวนิภาวรรณ อุทิศวัฒนะ  
065 นางสาวอรพิน กิตติวงค์   
066 นางสาวอัญชลี ชิณวงษ์   
067 นางสาวศิริพร ปุจฉา   
068 นางสาวกนกวรรณ นกเล็ก   
069 นายโกญจนาท สุมโนพรหม   
070 นางสาวณัฐมล เกียรติกอบชัย   
071 นายอรรถพร ปานกลัด   
072 นายฆณาศัพท์ ศรีถัน   
073 นายทวีพงศ์ วงศ์ด ี   
074 นางสาวภัทรภรณ์ อังกูลพัฒนาสุข   
075 นางสาวจิรวรรณ ทับสีหา   
076 นางสาวธัญญรัตน์ นาคแดด   
077 นายธนากร ลรรพรัตน์   
078 นายเอกราช สิงหศิริ   
079 นางสาวหนึ่งฤทัย ผาระกรรณ์   
080 นายภารดร สินเจริญพร   
081 นางสาวณิฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธ ิ   
082 นางสาวมัณฑนา จุลเนตร   
083 นายวรัญธร รอบคอบ   
084 นายภาณุวัฒณ์ นุ้ยพันธ์   
085 นายกิติกานต์ กิติวงศ์   
086 นางสาวพิชญา พรหมเจริญ   
087 นางสาวฮัชมาน ไทยอนันต์   
088 นางสาวกนิษฐา ชินสงวนเกียรติ   
089 นางสาวรัตยาภรณ์ สมบูรณ์พันธ์   
090 นางสาวพัชรินทร์ คำแดง   
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เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
091 นางสาวธัญยพร ชัยวัน   
092 นางสาวศิริณี ทวีการณ์   
093 นางสาวสุเมษา ศรีวิไชย   
094 นางสาวอโรชา บุญปลั่ง   
095 นางสาวกวินท์ฌาพร หลีหยุ่น   
096 นางสาวอริสา พุทธิมา   
097 นายภานุ วงศ์รัตนโชคชัย   
098 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์   
099 นางสาวมุทิตา จันทร์คำ   
100 นายธราธิป ทิพย์รังษี   
101 นางสาววิลาสิน ี อัดดม   
102 นางสาววิภาดา เรือนทอง   
103 นางสาวกีรณา อินนาค   
104 นางสาวอรวรรยา มูลมาตร   
105 นางสาวจตุพร ก้อนสันเทียะ   
106 นางสาวธันย์ชนก ประจิตร์   
107 นางสาวอธิพร เรืองทวีป   
108 นางสาวสุนิศา ตะเภาพงษ์   
109 นางสาวณิชาภัทร สุวรรณ์   
110 นายกิตติภณ แจ่มมินทร์   
111 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ   
112 นางสาวภาสินี สว่างใจ   
113 นางสาวสุวนันท์ รักษาธรรม   
114 นางสาวกัญญาพร สนใจ   
115 นางสาวปิยะดา น้อยพลาย   
116 นางสาวจุฑาทิพ เวชบุญช ู   
117 นางสาวณิชาภัทร อุ่นจิตร์   
118 นางสาววารัตดา ทองคลัง   
119 นางสาวสุธาสิน ี บุญฉ่ำ   
120 นางสาวชนิกานต์ แก้ววิไล   
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เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
121 นางสาวเจนจิรา บุญฤทธิ์   
122 นางสาวสถาปนา เที่ยงธรรม   
123 นางสาวภัทรวดี หมอแก้ว   
124 นายพงศธร ศรีธาตุ   
125 นายพิเชฐพงศ์ ขวัญทิพย์   
126 นางสาวปัฐมาภรณ์ อนุรักษ์วิทยา   
127 นางสาวดวงหทัย ข้อนอก   
128 นายรัชชานนท์ ขาวจิตร   
129 นางสาวนุชจร ี ยี่ยวน   
130 นางสาวสุพรรณษา ทองอ่อน   
131 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์   
132 นายนาราธร คนอรร์   
133 นางสาวรุ่งนภา ทองดี   
134 นางสาวแพรวรรณ พัชรสรวุฒิ  
135 นางสาวเตรียมใจ จันทวงค์  
136 นางสาวปุณณดา บูรณกิติ  
137 นางสาวปณิตา กลางสวัสดิ์  
138 นางสาววิลาสิณี เผือกผู้  
139 นายปฏิภาณ โสมวิภาต  
140 นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ์  
141 นางสาวธัญพิมล คิดอ่าน  
142 นางสาวฤทัยรัตน์ ปากบารา  
143 นางสาวเบญจพร เอ่ียมกำแพง  
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