
1 631210079 นางสาว ดวงหทัย ศรีช่วย
2 631210052 นางสาว จุฑารัตน์ มนูญโย
3 631210049 นางสาว รจเรข พรมศิลา
4 631210005 นางสาว ธัญญาเรศ ทะนนศรี
5 631210120 นาย อานนท์ หาญพิชิตวิทยา
6 631210007 นาย ภูริณัฐ น่ิมเขียว
7 631210013 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
8 631210160 นางสาว กานต์สิริ เคนเหลื่อม
9 631210083 นางสาว เกสรา ฐิติชาญโภคิน

10 631210006 นางสาว จุฑารัตน์ อินทร์รอด
11 631210051 นาย เมธาสิทธ์ิ ดีพลา
12 631210082 นางสาว วรรษพร ภัทรจามรกุล
13 631210084 นางสาว คุณัญญา ชิดทอง
14 631210008 นางสาว สุภมาส ลียากาศ
15 631210235 นาย ภาณุทัต โล่ห์สีทอง
16 631210240 นาย ธีรพจน์ ทองเหล่
17 631210157 นางสาว วิชุดา คะสีทอง
18 631210031 นางสาว ชนิดาภา ธนะศรรีางกูร
19 631210068 นางสาว จารุศร ทองคํา
20 631210101 นางสาว ภัทราพร ร่มไทร
21 631210107 นางสาว ณฤตพร พรหมบุตร
22 631210142 นางสาว เรธิณี นกน้อย
23 631210056 นางสาว อาภัสนันท์ สุดเจริญ
24 631210167 นาย ปิยะวัตร ศรีชา
25 631210048 นาย ณัฐพงศ์ กิตติวิวัฒน์กุล
26 631210038 นางสาว ธีรนุช โอภาชาติ
27 631210003 นางสาว นุศรา จันทรัตน์
28 631210289 ว่าที่ ร.ต. ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
29 631210053 นางสาว นัฐพร เรืองหล้า
30 631210047 นางสาว เพชรรัตน์ วงษ์ย่ีสุ่น
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31 631210041 นางสาว คุณัญญา จิตเจริญทวีโชค
32 631210030 นางสาว วรรณา ดาวทอง
33 631210203 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
34 631210103 นาย ปฏิพล ขุมคํา
35 631210188 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข
36 631210126 นางสาว นาฏกมล สําเภา
37 631210027 นาย พงศกร เช้ือเมืองพาน
38 631210287 นางสาว รุ่งนภา การีมี
39 631210090 นางสาว มยุรี นามจันดา
40 631210001 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
41 631210044 นางสาว ปิยะมาศ เกตุขาว
42 631210269 นางสาว กนกพร ทองรอด
43 631210182 นางสาว สฐาปณีย์ หารศรี
44 631210152 นาย สุทธิพันธ์ เพชรช่วย
45 631210266 นางสาว ซิตีฮาวา นุวันนา
46 631210149 นางสาว จุฑามาศ ไกรเทพ
47 631210012 นางสาว เสาวนีย์ บุญรอด
48 631210036 นางสาว ภิญญาลักษณ์ รัตนวิระกุล
49 631210060 นางสาว สุนันทา สิงห์นันท์
50 631210279 นางสาว พัทธนันท์ พลอยธีรกุล
51 631210077 นางสาว ณัฐนรี ไวมาตย์
52 631210095 นางสาว ปรีชญาภา ทองแป้น
53 631210237 นางสาว นนทิรัตน์ เทพสุทธ์ิ
54 631210054 นางสาว อรวรรณ อําพะวัน
55 631210076 นางสาว พินิดา กุลมาลา
56 631210112 นางสาว แพรวนภา บุญมาก
57 631210016 นางสาว สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
58 631210018 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
59 631210078 นางสาว พิชญา อินทฤทธ์ิ
60 631210238 นางสาว เบญจมาภรณ์ ลิ้มรทีพงษ์
61 631210058 นางสาว จุฑามาศ สังข์ทอง
62 631210307 นางสาว นัทต์ภัสสร เครือแสง
63 631210141 นาย พิพัฒน์พล สายเช้ือ
64 631210239 นางสาว ณัฐธิดา จันทรจร
65 631210183 นางสาว จุฑามาศ คมประมูล
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66 631210128 นาย ณัฐพล สมศรี
67 631210055 นางสาว ธารารัตน์ สังวาลย์เล็ก
68 631210059 นางสาว พรพิมล คําโมง
69 631210268 นาย ณัฐภัทร ถาวรกิจการ
70 631210170 นางสาว มินตรา รูปดี
71 631210258 นางสาว ปาลิตา มีธรรม
72 631210009 นาย วศิน ทองพิสิฐสมบัติ
73 631210255 นาย สมสุข ภู่พันธ์
74 631210111 นางสาว บุญหอม ดอนวิชัย
75 631210312 นางสาว สุชาดา ศรีทอง
76 631210105 นาย พิชิต ขันสัมฤทธ์ิ
77 631210117 นางสาว ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์
78 631210106 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริทรัพย์
79 631210114 นางสาว เจนอักษร แดวขุนทด
80 631210220 นาย ณรงค์รัตน์ จันทรี
81 631210130 นางสาว ปิยรัตน์ ศิริเรือง
82 631210025 นาย พิสูทธ์ บุญร่ม
83 631210317 นางสาว ณัฏฐณิชา ขันทะพุฒ
84 631210236 นางสาว ณัฏฐณิชา ธรรมมิญช
85 631210124 นางสาว อธิชา แสงจันทร์
86 631210168 นางสาว พันทิภา โพธ์ิพันธ์ุ
87 631210057 นางสาว จุฑาทิพย์ เป้าทอง
88 631210039 นางสาว รสธร คล้องธรรม
89 631210298 นางสาว ขนิษฐา ป้ันเอ่ียม
90 631210313 นางสาว จุฑามณี แท่นมงคลมาศ
91 631210134 นางสาว อรภาณี คําบุบผา
92 631210104 นาย กตัญญู หทัยเดชะดุษฎี
93 631210190 นางสาว อริสรา หิริโอตัปปะ
94 631210151 นางสาว วิจิตรา เช้ือพราหมณ์
95 631210256 ว่าที่ ร.ต. ดารารัตน์ อุ่นเสนีย์
96 631210032 นางสาว สุวรรณี ศาลา
97 631210125 นาย ภูมิรนิทร์ อินทร์อ้าย
98 631210209 นางสาว หยาดพิรุณ ผงพิลา
99 631210150 นางสาว ปราญชลี แซ่เต็ง

100 631210023 นางสาว สุภัสสร ลิ่มสกุล
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101 631210224 นางสาว ธัญมน จตุพรม
102 631210061 นางสาว ปภัสรา บํารุงศักด์ิ
103 631210019 นางสาว รุจิรา จันทร์ชูกลิ่น
104 631210087 นางสาว ภัสรา คงเวียง
105 631210180 นางสาว นวรัตน์ พนัสอําพล
106 631210148 นาย ชาญวิทย์ วงค์มณี
107 631210181 นางสาว รสสุคนธ์ พุกนิล
108 631210022 นางสาว เกศสุดา ปางรัสมี
109 631210108 นาย อัญชนะ วิจะสิกะ
110 631210264 นาย นัจลุดดีน ฮัสบุลเลาะฮ์
111 631210245 นางสาว ภาวิณี ถาวรนิตยกุล
112 631210185 นางสาว ศิริกาญจนา ยิ่งกําแหง
113 631210159 นางสาว นิรมล กวางประเสริฐ
114 631210091 นางสาว ภัทราวดี จิตร์แจ้ง
115 631210156 นางสาว สิริพร รักแม่
116 631210035 นางสาว นพวรรณ งามสอาด
117 631210228 นาย ภูวณัฏฐ์ พุมมณี
118 631210085 นางสาว กุลธิดา วงศ์ประสิทธ์ิ
119 631210189 นาย เมธัส มีสมบัติ
120 631210065 นางสาว จารุภา สุขอุ่น
121 631210290 นางสาว จุฑาทิพย์ ถวิลอําพันธ์
122 631210252 นางสาว สมิตา ตันสกุล
123 631210014 นางสาว นัฐพร กลิ่นหอม
124 631210267 นางสาว ชนาภา แก้วธรรมานุกูล
125 631210291 นางสาว สุภาพร ทะนะศักด์ิ
126 631210067 นางสาว สุชาวดี จันจาตุรงค์
127 631210172 นาย วัชระ สิทธิ
128 631210040 นางสาว มุกทิพ ศิลปโอฬาร
129 631210074 นางสาว เบญจวรรณ เทียมแสน
130 631210164 นาย สรวิชญ์ เสรีรัฐ
131 631210138 นางสาว กัลย์ณิสา ทองบ่อ
132 631210037 นางสาว วรรณภา เสนาชัย
133 631210064 นางสาว สุชัญญา สุขเกษม
134 631210217 นางสาว เสาวคนธ์ ดําเนิน
135 631210118 นางสาว วิจิตรา คําแสง
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136 631210127 นางสาว อุษา มังสา
137 631210225 นางสาว กาญจนา เวียงสิมมา

หมายเหตุ เลขประจําตัวสอบ  631210011  นายมาวิน  วัฒนธรรม
เลขประจําตัวสอบ  631210033  นางสาวมัชฌิมา  สังข์วรรณะ
เลขประจําตัวสอบ  631210075  นายธัญชนก  กลั่นทิพย์
เลขประจําตัวสอบ  631210102  นายสุทธิชัย  เชาวดี
เลขประจําตัวสอบ  631210222  นางสาวศิริวรรณ  ขันพิจิตร
เลขประจําตัวสอบ  631210241  นางสาวสุกัญญา  ฤกษ์วรรณ
เลขประจําตัวสอบ  631210270  นางสาวกุลรัตน์  บัวชุม
เลขประจําตัวสอบ  631210271  นายนันทพงศ์  เสนเผือก
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมคัรสอบ


