
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวผู้สอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 62120007 นางสาว กนกพร จงภักดี
2 62120015 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ
3 62120018 นาง กมลรัตน์ ปัญกุล
4 62120029 นาย กฤษณะ ประนาเต
5 62120038 นางสาว กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน
6 62120060 นาย ก าพล ตันติวราชัย
7 62121081 นาง แก้วตา สุทธิพงษ์
8 62120082 นาย จงจิตต์ ดีชู
9 62120127 นางสาว ชญาดา มานะน าเกษม
10 62120155 นาย ชัยยศ ดอกจันทร์
11 62120187 นาง ฐิติรัตน์ รัตนชารี
12 62120201 นาย ณรงค์กร ม่ันชาวนา
13 62120244 นางสาว ดวงตา กล่ินดี
14 62120255 นางสาว ทนาภา ลือบางใหญ่
15 62120267 นางสาว ทิพาพร อ่อนแผ้ว
16 62120308 นาย ธีรชัย แผนเสือ
17 62120386 นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร์
18 62120403 นาง บุญรัตน์ เรืองขจร
19 62121043 นาง เบญจมาศ พันธ์พิทักษ์
20 62121046 นางสาว เบญญาภา ฤทธิขันธ์
21 62120432 นาง ประภาพร ต้ังกอบลาภ
22 62120465 นางสาว ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ
23 62120500 นางสาว พรทิพย์ สีดาฟอง
24 62120501 นางสาว พรทิพย์ จ้อยสูงเนิน
25 62120504 นาง พรพรรณ โพธิล้ิมธนา
26 62120520 นางสาว พัชรากร ศรีสถาพร
27 62120533 นางสาว พิชชาภัสร์ เจริญธนะทิพย์
28 62120555 นาง พุทธิณา นันทะวรการ
29 62121105 นาย ไพฑูรย์ ครุฑวิเศษ
30 62121112 นาย ไพโรจน์ เลิศบัณฑิตกุล
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31 62120575 นางสาว ภัสชรัชย์ ธนตรีโรจน์
32 62120597 นางสาว มนต์วลี วิสารัทสุธีกุล
33 62120613 นาย มือแร โอล่า
34 62120618 นางสาว ยุพิน ผดุงชัยทวี
35 62120645 นาง รัตน์ธิยา ดวงแก้ว
36 62121062 นาย เรืองศักด์ิ เจริญสินวรกุล
37 62120656 นางสาว ลลิตา พระศรี
38 62120703 นางสาว วัลย์วรา ไชยฤกษ์
39 62120789 นาย ศักดา มาไกล
40 62120792 นาย สงกา สุธงสา
41 62120804 นางสาว สมปอง สัพโส
42 62120825 นางสาว สลิตตา กันตานนท์
43 62120828 นาย สัญญา ปัญญา
44 62120835 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์
45 62120845 นาง สิริพร หาจัตุรัส
46 62120848 นางสาว สิริสัมพันธ์ อนุชาติบุตร
47 62120854 นาย สุคนธ์ ครอบบัวบาน
48 62120928 นาย สุเทพ บุญบ ารุง
49 62120891 นางสาว สุพัตรา ญาณพันธ์ุ
50 62120923 นาย สุวิทย์ ชัยพิบูล
51 62120933 นางสาว หฤทัย อังคสิงห์
52 62120937 นาย อดิศัย หงษ์เหิรสถิตย์
53 62120951 นาย อภิชาติ ปัณฑวนันท์
54 62120985 นาง อัญชุลี รักรุ่งเรือง


