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รหสันกัศึกษา ช่ือนกัศึกษา หอ้งสอบลาํดบั

นางสาวกญัญา564110555 เมฆหมอก 17126 (Section A)1

นายณธเดช564317036 เฉลมิจนัทร์ 17126 (Section A)2

นายธนวฒัน์574180515 สทีบัทมิ 17126 (Section A)3

นางสาวนุศรา574242019 สบืทรพัย์ 17126 (Section A)4

นายปรมนิทร์574317034 สุสุทธิ 17126 (Section A)5

นางสาวเบญจวรรณ574433015 กลิน่มณฑา 17126 (Section A)6

นายทรงวุฒิ574433047 เหลา่ตกึ 17126 (Section A)7

นายศกัดาพฒัน์574666127 ศิรโิรจน์ 17126 (Section A)8

นายสมบตัิ574722155 ม ัง่คง 17126 (Section A)9

นายสราวุธ574722455 รอดมณี 17126 (Section A)10

นายอธปิ574722559 ถงึเสยีบญวน 17126 (Section A)11

นายธราวชิญ์574815131 พลูสวสัดิ์ 17126 (Section A)12

นางสาวบณุสติา584031215 ทองสุข 17126 (Section A)13

นายเกยีรตศิกัดิ์584031236 เกดิเลห่ ์ 17126 (Section A)14

นายอมฤทธิ์584143636 แสนกองแกว้  (ทนุ) 17126 (Section A)15

นางสาวสุพตัรา584280008 สุรจินัทรา 17126 (Section A)16

นายสุรเชษฐ์584280020 จนัทรแ์จ่มหลา้ 17126 (Section A)17

นายอนุรกัษ์584280022 เสยีงใหญ่ 17126 (Section A)18

นายศรณัย์584305226 ชูดวง 17126 (Section A)19

นางสาวสุวนนัท์584327040 สงัขดี 17126 (Section A)20

นางสาวสาธนี584327043 สุขเกษม 17126 (Section A)21

นางสาววภิานนัท์584512112 จนัตรี 17126 (Section A)22

นายชชัชล584512121 เชงิชม 17126 (Section A)23

นางสาวฑารกิา594242005 นวภทัรสกลุ 17126 (Section A)24

นายธรีพงษ์594253019 วงศศ์รนีาค 17126 (Section A)25

นายรงัสมินัต์594253022 อร่ามเรอืง 17126 (Section A)26

นายศุภวทิย์594253029 โพธวิตั 17126 (Section A)27

นางสาววารนิทร์594261014 ใกลช้ดิ 17126 (Section A)28

นางสาวสุดารตัน์594418124 สระแกว้ 17126 (Section A)29

นางสาวณฐัวรรณ594418206 แกว้มงคล 17126 (Section A)30

นางสาวเพญ็นภา594418214 เรอืงหยอย 17126 (Section A)31

นางสาวสุภาวดี594418225 ทวนินัท์ 17126 (Section A)32

นางสาวอนนัตชา594418227 เรอืงศิลป์ 17126 (Section A)33

นางสาวรตันาภรณ์594418316 คะเชนทร 17126 (Section A)34
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นายบญุญฤทธิ์594512239 พลูชื่น 17126 (Section A)35

นายพลช594724234 อนิทรเนตร 17126 (Section A)36

นางสาวกาญจนา594973001 สโีส 17126 (Section A)37

นางสาวมนิตา604242007 วรีะไพศาล 17126 (Section A)38

นางสาวอนิทริา604242014 อนิทรจ์ฬุ 17126 (Section A)39

นายคมกฤษ604251010 นุย้สุข 17126 (Section A)40

นางสาวสตรรีตัน์604418116 คงทอง 17126 (Section A)41

นางสาวอรทยั604418126 พงสวสัดิ์ 17126 (Section A)42

นางสาววรียา604418143 จติรเอื้อ 17126 (Section A)43

นางสาววชิญา604418219 ชูสวสัดิ์ 17126 (Section A)44

นายศิรวิรรณ604659025 บญุใหญ่ 17126 (Section A)45

นางสาวพชัรพร554149518 ไทยอดุม 17133 (Section A)46

นางสาวนิตยา574186617 อลุมาน 17133 (Section A)47

นายอภนิทัธ์574251053 บญุมาก 17133 (Section A)48

นางสาวสุกญัญา584149518 รุ่งอรุณ 17133 (Section A)49

นายธวชัชยั584261038 ชูแกว้ 17133 (Section A)50

นายธนกาญจน์584815063 เดชชอ้ย 17133 (Section A)51

นางสาวกานตม์ณี594106502 ซุ่นบวบ 17133 (Section A)52

นางสาวปิยฉตัร594106510 พรามเลก็ 17133 (Section A)53

นางสาวเจนจริา594186507 ไพศาลสมทุร 17133 (Section A)54

นางสาวชนญัญา594186508 แขกวนัวงค์ 17133 (Section A)55

นางสาวเปรมมติา594186521 หลงใจคอย 17133 (Section A)56

นายชาญณรงค์594251008 เดชตุม้ 17133 (Section A)57

นายธรรมรตัน์594251012 แก่นคาํ 17133 (Section A)58

นายอดเิทพ594251033 ธงวพินัธ์ 17133 (Section A)59

นายกติตศิกัดิ์594253004 ยอดทอง 17133 (Section A)60

นายฉตัรชยั594253009 เครอืแตง 17133 (Section A)61

นายนนทพทัธ์594253015 นุชจอ้ย 17133 (Section A)62

นางสาวณฐักาญณ์594261007 แทนคุณ 17133 (Section A)63

นางสาวปิยนุช594261010 อนิทรส์มมตุิ 17133 (Section A)64

นางสาวผกากาญ594261011 รกัอู่ 17133 (Section A)65

นางสาวอนิทริา594261019 นุ่มนอ้ย 17133 (Section A)66

นางสาวภควตั594305011 อ่อนประเสรฐิ 17133 (Section A)67

นางสาวสุภาพนัธุ์594305025 ปนันวน 17133 (Section A)68
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นางสาวอจัฉรา594305029 มทีรพัย์ 17133 (Section A)69

นางสาวธนัยชนก604232006 บญุสมบูรณ์ 17133 (Section A)70

นางสาวสภาวดี604232016 บญุโพธิ์ 17133 (Section A)71

นายกามนิตย์604232027 โคตธารนิ 17133 (Section A)72

นายณฐัวุฒิ604232032 อดุมศิลป์ 17133 (Section A)73

นายปรชัญา604232033 หวงัสวสัดิ์ 17133 (Section A)74

นายเมธาวี604232035 แกว้เก่า 17133 (Section A)75

นายลกัษณพล604232036 อรุณรตัน์ 17133 (Section A)76

นายอภนินัท์604232040 ปานนาค 17133 (Section A)77

นายกฤตภพ604242015 ศรชีาติ 17133 (Section A)78

นายอภวิชัร์604242023 เขม็ทอง 17133 (Section A)79

นางสาวนฤมล604418106 ชยัพลู 17133 (Section A)80

นางสาวพรยมล604418111 จนิดารตัน์ 17133 (Section A)81

นางสาวมลลุี604418113 ทบัทอง 17133 (Section A)82

นางสาวเสาวลกัษณ์604418122 พงษว์เิศษ 17133 (Section A)83

นางสาวเกศสุดา604433003 บญุมาก 17133 (Section A)84

นางสาววรรณองัคาร604433011 กรุงศรเีมอืง 17133 (Section A)85

นายสทิธกิร564815248 การสรา้ง 17134 (Section A)86

นางสาวมณีวรรณ574186523 อนิแหยม 17134 (Section A)87

นางสาวนฤมล574186616 สุวรรณประทมุ 17134 (Section A)88

นางสาวสกลุกาญจน์594110523 กลิน่รุ่ง 17134 (Section A)89

นายจริวฒัน์594253007 สุพะมณี 17134 (Section A)90

นายจริศกัดิ์594253008 เพนหลา้ 17134 (Section A)91

นายวทญัญู594253024 บญุรอด 17134 (Section A)92

นายศกัดา594253027 เฮงซอ 17134 (Section A)93

นายสุทศัน์594253031 บางมว่งงาม 17134 (Section A)94
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นายชาครติ564189628 ฮวบอนิทร์ 17126 (Section A)1

นายณธเดช564317036 เฉลมิจนัทร์ 17126 (Section A)2

นายสทิธชิยั564655031 สงัขกูล 17126 (Section A)3

นายธนวชิญ์574102647 สงิหพ์า 17126 (Section A)4

นางสาววาสนา574149531 โตสกลุ  (ทนุ) 17126 (Section A)5

นายนรนิทร574189530 คุณสาร 17126 (Section A)6

นายธนวนิท์574242054 วงษส์วสัดิ์ 17126 (Section A)7

นายจกัรกรชิ574317025 สามนคร 17126 (Section A)8

นายปรมนิทร์574317034 สุสุทธิ 17126 (Section A)9

นายพนัธก์รานต์574317039 วจิารย์ 17126 (Section A)10

นายสมบตัิ574722155 ม ัง่คง 17126 (Section A)11

นางสาวบณุสติา584031215 ทองสุข 17126 (Section A)12

นายเกยีรตศิกัดิ์584031236 เกดิเลห่ ์ 17126 (Section A)13

นางสาวธญัญลกัษณ์584031315 จนิดานุช 17126 (Section A)14

นายศรณัย์584305226 ชูดวง 17126 (Section A)15

นางสาวปราณิสา584327026 เด่นดวง 17126 (Section A)16

นางสาวปารมี584327027 มศิีริ 17126 (Section A)17

นางสาววไิลพร584327039 สงัขก์ระสนิธ์ 17126 (Section A)18

นายพพิฒัน์584327060 คชัชา 17126 (Section A)19

นายไทวตั584659009 แตงแฟง 17126 (Section A)20

นายศกัดิ์สทิธิ์584722149 นวลสี 17126 (Section A)21

นายสรรเสรญิ584722347 กจิสนิทวี 17126 (Section A)22

นางสาวอรอนงค์584723319 ชาญมงคล 17126 (Section A)23

นายพงศกร594251038 นวลจนัทร์ 17126 (Section A)24

นายธรีพงษ์594253019 วงศศ์รนีาค 17126 (Section A)25

นายศุภวทิย์594253029 โพธวิตั 17126 (Section A)26

นายอภเิชษฐ์594253035 บวังาม 17126 (Section A)27

นายอษัฎาวุธ594253036 บวัสุวรรณ 17126 (Section A)28

นางสาวนฤมล594280002 คชรนิทร์ 17126 (Section A)29

นางสาวปรยิากร594280004 แกว้ปรดีาเชษฐ 17126 (Section A)30

นางสาวกฤตพร594375002 ยอดทอง 17126 (Section A)31

นางสาวรุง้ทวิา594375025 รอดแกว้ 17126 (Section A)32

นางสาวสริพิร594375029 พทุธราช 17126 (Section A)33

นางสาวเพญ็นภา594418214 เรอืงหยอย 17126 (Section A)34
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นางสาวสุภาวดี594418225 ทวนินัท์ 17126 (Section A)35

นางสาวรตันาภรณ์594418316 คะเชนทร 17126 (Section A)36

นายบญุญฤทธิ์594512239 พลูชื่น 17126 (Section A)37

นายธนาธปิ604317014 ชูบดนิทร์ 17126 (Section A)38

นายไตรภพ604659015 ลลีาลยั 17126 (Section A)39

นายธรีพงศ์604659016 สทิธรุ่ิง 17126 (Section A)40

นางสาวดวงกมล604973207 ดวงศรี 17126 (Section A)41

นางสาวทพิวลัย์604973209 แขง็ขนั 17126 (Section A)42

นางสาวน่ิมอนงค์604973212 สมทราย 17126 (Section A)43

นางสาวบรุรีตัน์604973213 บพุพาจารย์ 17126 (Section A)44

นางสาวปิยะนาช604973215 ราชกรยี ์ 17126 (Section A)45

นางสาวรชันีกร604973217 ไชยะวนั   ** 17126 (Section A)46

นายปรชีาพงษ์554143749 ศรลีาศกัดิ์ 17133 (Section A)47

นายทศพล554189629 นรสาร 17133 (Section A)48

นางสาวนภวรรณ574189506 แท่นทพิย์ 17133 (Section A)49

นายธรีวฒัน์574189525 แกว้สมัฤทธิ์ (ทนุ) 17133 (Section A)50

นายพลากร574305143 พวงทพิย์ 17133 (Section A)51

นายศุภโชค574305151 คงวฒันา 17133 (Section A)52

นางสาวรุจริตัน์584031121 ธรรมมงคลชยั 17133 (Section A)53

นางสาวสริลิกัษณ์584102627 บทุธจิกัร์ 17133 (Section A)54

นายเศรษฐพงษ์584102639 พลอยพนัธ์ 17133 (Section A)55

นางสาวนูรฮายาตี584242029 สาเมาะ 17133 (Section A)56

นายวทิยา584305126 กาํชนุ 17133 (Section A)57

นายวฒันา584305225 งามขาํ 17133 (Section A)58

นางสาวสุกญัญา584328025 ชุ่มบาง 17133 (Section A)59

นางสาวปชริญาณ์584329005 แจง้ทว้ม 17133 (Section A)60

นางสาวปฐมาวดี584329006 เอีย่มอ่วม 17133 (Section A)61

นางสาวอมลวรรณ584329013 สุดนางาม 17133 (Section A)62

นายกติตพิงศ์584329014 เมง่พดั 17133 (Section A)63

นายสรวศิ584329017 มสุีข 17133 (Section A)64

นายชลทศิ584434045 คาํวงษ์ 17133 (Section A)65

นางสาวจฑุามาศ584722305 ศรยีาภยั 17133 (Section A)66

นางสาวศลรยา584722319 สุดสวาสดิ์ 17133 (Section A)67

นางสาวหน่ึงฤทยั584722324 สนิจนัทร์ 17133 (Section A)68
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นายอภนินัท์584722352 นอ้ยเเสง 17133 (Section A)69

นางสาวกชกร584723101 รตันสุนทร 17133 (Section A)70

นางสาวเครอืวลัย์584723303 ท่าผ่า 17133 (Section A)71

นายวนัมงคล584723432 มนีาม 17133 (Section A)72

นายวาทนิ594232026 อาํไพจติร 17133 (Section A)73

นายรงัสมินัต์594253022 อร่ามเรอืง 17133 (Section A)74

นายลดีง594280022 คมิ 17133 (Section A)75

นางสาวตะวนั594973005 แน่นอดุร 17133 (Section A)76

นางสาวนารซีะ594973034 อาแว 17133 (Section A)77

นายกฤตภพ604242015 ศรชีาติ 17133 (Section A)78

นายอภวิชัร์604242023 เขม็ทอง 17133 (Section A)79

นายกลวชัร604317011 เทพอยุ่ 17133 (Section A)80

นายนนัทวฒัน์604317016 แดงสงิห์ 17133 (Section A)81

นายบารมี604317017 บวัวรรณ์ 17133 (Section A)82

นายพงศพ์ลนิ604317019 สระศรทีอง 17133 (Section A)83

นายศรมนีา604317022 ใจยนิดี 17133 (Section A)84

นายชยุตม์604434033 โหจนัทร์ 17133 (Section A)85

นายธนกร604434035 เรอืงแสงอร่าม 17133 (Section A)86

นางสาวยุพารตัน์574110524 เหลา่จนัทร์ 17134 (Section A)87

นางสาวศิรพิรรณ574110527 อยู่ทอง 17134 (Section A)88

นายอภนิทัธ์574251053 บญุมาก 17134 (Section A)89

นายสนัติ574305154 บวัหลวง 17134 (Section A)90

นายวรีะศกัดิ์584180527 เอมโอษฐ์ 17134 (Section A)91

นางสาวปารชั584232005 เขยีวอร่าม 17134 (Section A)92

นายภคัพล584232018 สทีอง 17134 (Section A)93

นายธวชัชยั584261038 ชูแกว้ 17134 (Section A)94

นางสาวรุ่งทพิย์584328017 ใจอ่อน 17134 (Section A)95

นายอภชิา584328045 ศรบูีระไชย 17134 (Section A)96

นางสาววาสฏิฐี594232010 เทพราชา 17134 (Section A)97

นายธราเทพ594232023 นอ้ยศรอียู่ 17134 (Section A)98

นายภรูวีฑัฒ์594232024 จบัใจ 17134 (Section A)99

นายสรวชิญ์594232028 เขยีนนอก 17134 (Section A)100

นายอภเิชษฐ์594232030 ทองศรี 17134 (Section A)101

นายนราวชิญ์594232031 น่ิมมณี 17134 (Section A)102
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นายนนทพทัธ์594253015 นุชจอ้ย 17134 (Section A)103

นายนนัทวฒัน์594253018 คชเสรฐิ 17134 (Section A)104

นางสาวณฐักาญณ์594261007 แทนคุณ 17134 (Section A)105

นางสาวอนิทริา594261019 นุ่มนอ้ย 17134 (Section A)106

นางสาวธนัยชนก604232006 บญุสมบูรณ์ 17134 (Section A)107

นางสาวนนทกร604232007 วเิชยีรวุฒชิยั 17134 (Section A)108

นางสาวพรธนา604232010 โมกขบ์รุุษ 17134 (Section A)109

นางสาวสภาวดี604232016 บญุโพธิ์ 17134 (Section A)110

นางสาวสุนนัทา604232018 ธนูศิลป์ 17134 (Section A)111

นางสาวสุมาลี604232020 แผนสมบูรณ์ 17134 (Section A)112

นางสาวอรอนงค์604232024 สงัขพ์กุ 17134 (Section A)113

นางสาวอสัมา604232025 รกัธรรม 17134 (Section A)114

นายกามนิตย์604232027 โคตธารนิ 17134 (Section A)115

นายณฐัวุฒิ604232032 อดุมศิลป์ 17134 (Section A)116

นายปรชัญา604232033 หวงัสวสัดิ์ 17134 (Section A)117

นายเมธาวี604232035 แกว้เก่า 17134 (Section A)118

นายลกัษณพล604232036 อรุณรตัน์ 17134 (Section A)119

นายอภนินัท์604232040 ปานนาค 17134 (Section A)120

นายพงศศิ์ริ604317020 มณีการงักูร 17134 (Section A)121

นางสาวสุวนนัท์554148554 คนดี 17137 (Section A)122

นายพงษพ์ฒัน์554328035 แสงอไุร   (ทนุ) 17137 (Section A)123

นางสาวศิรขิวญั564659012 คาํห่อ 17137 (Section A)124

นายสทิธกิร564815248 การสรา้ง 17137 (Section A)125

นางสาวเมธนินัท์574189511 ทองเพน 17137 (Section A)126

นางสาวรุ่งทวิา574189512 เทยีมอทุยั 17137 (Section A)127

นางสาวอารยี ์584031235 อ่อมให ้ 17137 (Section A)128

นางสาวณชัญา584149501 ไกลวจิติร 17137 (Section A)129

นางสาวพสัตราภรณ์584149513 คงบรุี 17137 (Section A)130

นางสาวสุพรรษา584149519 พว่งลบิ 17137 (Section A)131

นายธนาวุฒิ584418249 เน้ือเยน็ 17137 (Section A)132

นางสาวสายพรุิณ584418263 สมดี 17137 (Section A)133

นายอนุรกัษ์584723238 ทกุขว์นิาศ 17137 (Section A)134

นายกติตศิกัดิ์594253004 ยอดทอง 17137 (Section A)135

นายจริวฒัน์594253007 สุพะมณี 17137 (Section A)136
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นายจริศกัดิ์594253008 เพนหลา้ 17137 (Section A)137

นายฉตัรชยั594253009 เครอืแตง 17137 (Section A)138

นายวทญัญู594253024 บญุรอด 17137 (Section A)139

นายศกัดา594253027 เฮงซอ 17137 (Section A)140

นายสุทศัน์594253031 บางมว่งงาม 17137 (Section A)141

นายอนุภาพ594253034 เสมเถือ่น 17137 (Section A)142

นายณภทัร594280012 จนัทรป์ระภา 17137 (Section A)143

นายทนงศกัดิ์594280014 ป้านบญุ 17137 (Section A)144

นายธารนิทร์594280017 ยากาํจดั 17137 (Section A)145

นายพสิฏิฐ์594280019 คงกระพนัธ์ 17137 (Section A)146

นายภาณุพนัธุ์594280020 สุวรรณศิริ 17137 (Section A)147

นายรวนิท์594280021 เนาวบตุร 17137 (Section A)148

นายอรรถพนัธ์594280025 พฒุเกดิ 17137 (Section A)149

นางสาวญาณิศา594329020 ขรรชยั 17137 (Section A)150

นางสาวศิรดา594329021 ทบักลบี 17137 (Section A)151

นางสาวเจนจริา594375006 กองแกว้ 17137 (Section A)152

นางสาวธนญัญา594375010 นกแกว้ 17137 (Section A)153

นางสาวภคัจริา594375023 แจง้เรอืง 17137 (Section A)154

นางสาวอนญัลกัษณ์594375034 นุรกัษท์วพีร 17137 (Section A)155

นางสาวธนกร594375053 จนัทรเ์ป่ียม 17137 (Section A)156

นางสาวชนิกานต์604973202 ศกภเูขยีว 17137 (Section A)157
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นายปรมนิทร์574317034 สุสุทธิ 17126 (Section A)1

นายศกัดาพฒัน์574666127 ศิรโิรจน์ 17126 (Section A)2

นายสมบตัิ574722155 ม ัง่คง 17126 (Section A)3

นายธราวชิญ์574815131 พลูสวสัดิ์ 17126 (Section A)4

นางสาวธญัญลกัษณ์584031315 จนิดานุช 17126 (Section A)5

นางสาวสุพตัรา584280008 สุรจินัทรา 17126 (Section A)6

นายสุรเชษฐ์584280020 จนัทรแ์จ่มหลา้ 17126 (Section A)7

นางสาวปารมี584327027 มศิีริ 17126 (Section A)8

นางสาววภิานนัท์584512112 จนัตรี 17126 (Section A)9

นางสาวอษุา584512118 ทองแคลว้ 17126 (Section A)10

นายชชัชล584512121 เชงิชม 17126 (Section A)11

นายไทวตั584659009 แตงแฟง 17126 (Section A)12

นายธรีพงษ์594253019 วงศศ์รนีาค 17126 (Section A)13

นายศุภวทิย์594253029 โพธวิตั 17126 (Section A)14

นายอภเิชษฐ์594253035 บวังาม 17126 (Section A)15

นายอษัฎาวุธ594253036 บวัสุวรรณ 17126 (Section A)16

นางสาววารนิทร์594261014 ใกลช้ดิ 17126 (Section A)17

นางสาวนฤมล594280002 คชรนิทร์ 17126 (Section A)18

นางสาวปรยิากร594280004 แกว้ปรดีาเชษฐ 17126 (Section A)19

นางสาววภิาวี594418120 แสงขาํ 17126 (Section A)20

นายฉตัรชยั594418133 นิลสวสัดิ์ 17126 (Section A)21

นายสทิธกิร594418140 ศรอีาํพรรณ 17126 (Section A)22

นางสาวธรีารตัน์594436003 พลูสวสัดิ์ 17126 (Section A)23

นางสาวสริพีร594659007 เนียมทอง 17126 (Section A)24

นายกรณ์594659008 พนัธส์วสัดิ์ 17126 (Section A)25

นายกติตชิยั594659009 สงสุคนธ์ 17126 (Section A)26

นายธรีพนัธุ์594659018 พว่งทอง 17126 (Section A)27

นายปกรณ์594659019 พลูเนตร์ 17126 (Section A)28

นายปฏณิญา594659020 แกว้ลอ้ม 17126 (Section A)29

นายเมฆา594659024 รูปิยะเวช 17126 (Section A)30

นางสาวอจัจติา604148522 ธชัมาลี 17126 (Section A)31

นางสาวกญัญาณฐั604434001 เผอืกผดุ 17126 (Section A)32

นางสาวกนกวรรณ604659001 พฒุเทศ 17126 (Section A)33

นางสาวฐติริชัต์604659003 คาํศรไีพล 17126 (Section A)34
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นางสาวองัคณา604659007 เฉลมิพนัธุ์ 17126 (Section A)35

นายไตรภพ604659015 ลลีาลยั 17126 (Section A)36

นายธรีพงศ์604659016 สทิธรุ่ิง 17126 (Section A)37

นางสาวทพิยว์รรณ604973208 ปะกาํแหง 17126 (Section A)38

นางสาวนิระมล604973211 รางศรี 17126 (Section A)39

นางสาวพสิมยั604973216 จนัทมลุตรี 17126 (Section A)40

นางสาวสุนิสา604973221 พมิลา 17126 (Section A)41

นางสาวจฑุามาศ604H76206 พลบัทอง 17126 (Section A)42

นางสาวนุรอฟันนัฏ์604H76210 ดอืราแม 17126 (Section A)43

นางสาวปณิตา604H76211 อบุลนอ้ย 17126 (Section A)44

นางสาวอาดยีา604H76226 อาเกะ 17126 (Section A)45

นายทศพล554189629 นรสาร 17133 (Section A)46

นายอมฤทธิ์584143636 แสนกองแกว้  (ทนุ) 17133 (Section A)47

นายจกัรกฤษณ์584253003 แสงอทุยั 17133 (Section A)48

นางสาวปารชิาติ584434027 พรมเวช 17133 (Section A)49

นายชลทศิ584434045 คาํวงษ์ 17133 (Section A)50

นางสาวจฑุามาศ584722305 ศรยีาภยั 17133 (Section A)51

นางสาวศลรยา584722319 สุดสวาสดิ์ 17133 (Section A)52

นางสาวหน่ึงฤทยั584722324 สนิจนัทร์ 17133 (Section A)53

นางสาวเจนจริา594186507 ไพศาลสมทุร 17133 (Section A)54

นางสาวทศันีย์594186512 จนีบนัทกึ 17133 (Section A)55

นางสาวเปรมมติา594186521 หลงใจคอย 17133 (Section A)56

นายจกัรพรรดิ594189614 เภาวเิศษ 17133 (Section A)57

นายธวชัชยั594251013 แสงแกว้ 17133 (Section A)58

นายรงัสมินัต์594253022 อร่ามเรอืง 17133 (Section A)59

นางสาวณฐักาญณ์594261007 แทนคุณ 17133 (Section A)60

นางสาวสุภาพนัธุ์594305025 ปนันวน 17133 (Section A)61

นางสาวอจัฉรา594305029 มทีรพัย์ 17133 (Section A)62

นางสาวผกามาศ594434028 สุดใจ 17133 (Section A)63

นายชนินทร์594659010 ทบัสี 17133 (Section A)64

นายณราวทิย์594659011 ทบัถวลิ 17133 (Section A)65

นายประดษิฐ์594659021 ถวลิสุข 17133 (Section A)66

นางสาวพรธนา604232010 โมกขบ์รุุษ 17133 (Section A)67

นายกามนิตย์604232027 โคตธารนิ 17133 (Section A)68
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นางสาวกญัญารตัน์604242001 พุม่ไสว 17133 (Section A)69

นางสาวจารุวรรณ604242002 ดาํสะอาด 17133 (Section A)70

นางสาวชนมนิ์ภา604242003 กงเกยีน 17133 (Section A)71

นางสาวญานิกา604242004 ทองเพน 17133 (Section A)72

นางสาวมนิตา604242007 วรีะไพศาล 17133 (Section A)73

นางสาวอนิทริา604242014 อนิทรจ์ฬุ 17133 (Section A)74

นายกฤตภพ604242015 ศรชีาติ 17133 (Section A)75

นายอภวิชัร์604242023 เขม็ทอง 17133 (Section A)76

นางสาวอมรรตัน์604434029 อาํพนัทอง 17133 (Section A)77

นายชยุตม์604434033 โหจนัทร์ 17133 (Section A)78

นายธนกร604434035 เรอืงแสงอร่าม 17133 (Section A)79

นายศิรวิรรณ604659025 บญุใหญ่ 17133 (Section A)80

นางสาวศิรดา604973007 โนรี 17133 (Section A)81

นางสาวกาญจนา604H76105 เลก็ซโิต 17133 (Section A)82

นางสาวอสัณี604H76128 มะมงิ 17133 (Section A)83

นางสาวกนกพร604H76201 แกว้แตม้ 17133 (Section A)84

นางสาวกณัฑมิาพร604H76203 กองแกว้ 17133 (Section A)85

นางสาวศิรขิวญั564659012 คาํห่อ 17134 (Section A)86

นายอภนิทัธ์574251053 บญุมาก 17134 (Section A)87

นายธวชัชยั584261038 ชูแกว้ 17134 (Section A)88

นางสาวณจัสยิากรณ์584317003 มชัฉิม 17134 (Section A)89

นางสาวศิรนินัท์584317006 พนัธบ์วั 17134 (Section A)90

นายพลัลภ584317018 พลดงนอก 17134 (Section A)91

นางสาวรตันาภรณ์584723116 จนัทรสุ์ข 17134 (Section A)92

นางสาววาสฏิฐี594232010 เทพราชา 17134 (Section A)93

นายกติตศิกัดิ์594253004 ยอดทอง 17134 (Section A)94

นายจริวฒัน์594253007 สุพะมณี 17134 (Section A)95

นายจริศกัดิ์594253008 เพนหลา้ 17134 (Section A)96

นายฉตัรชยั594253009 เครอืแตง 17134 (Section A)97

นายนนัทวฒัน์594253018 คชเสรฐิ 17134 (Section A)98

นายวทญัญู594253024 บญุรอด 17134 (Section A)99

นายศกัดา594253027 เฮงซอ 17134 (Section A)100

นายสุทศัน์594253031 บางมว่งงาม 17134 (Section A)101

นายอนุภาพ594253034 เสมเถือ่น 17134 (Section A)102
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นางสาวชฎาพร594261003 พงษผ์ึ้ง 17134 (Section A)103

นางสาวปิยนุช594261010 อนิทรส์มมตุิ 17134 (Section A)104

นางสาวผกากาญ594261011 รกัอู่ 17134 (Section A)105

นายณภทัร594280012 จนัทรป์ระภา 17134 (Section A)106

นายทนงศกัดิ์594280014 ป้านบญุ 17134 (Section A)107

นายธารนิทร์594280017 ยากาํจดั 17134 (Section A)108

นายพสิฏิฐ์594280019 คงกระพนัธ์ 17134 (Section A)109

นายภาณุพนัธุ์594280020 สุวรรณศิริ 17134 (Section A)110

นายรวนิท์594280021 เนาวบตุร 17134 (Section A)111

นายอรรถพนัธ์594280025 พฒุเกดิ 17134 (Section A)112

นายรวนิทร์594313021 รอดฉิม 17134 (Section A)113

นางสาวชลนัดา594317003 สงัวรกาญจน์ 17134 (Section A)114

นางสาวญาณิศา594329020 ขรรชยั 17134 (Section A)115

นางสาวศิรดา594329021 ทบักลบี 17134 (Section A)116

นางสาวจนัทพิา594433004 หมายดี 17134 (Section A)117

นางสาวชไมพร594433006 จรีะภา 17134 (Section A)118

นางสาวมลลุี604418113 ทบัทอง 17134 (Section A)119

นางสาวเสาวลกัษณ์604418122 พงษว์เิศษ 17134 (Section A)120

นางสาวณฏัฐณิชา584242005 ตาละลกัษณ์ 17137 (Section A)121

นายชยัทตั584317012 นิลเลีย่ม 17137 (Section A)122

นางสาวนฤมล594317006 วงัภษูติ 17137 (Section A)123

นางสาวมนตน์ภา594317009 ทองทา(ทนุ) 17137 (Section A)124

นางสาวศรญัญา594317011 นุชเนตร 17137 (Section A)125
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นางสาวนุศรา574242019 สบืทรพัย์ 17126 (Section A)1

นายสทิธกิร574261064 ณระนอง 17126 (Section A)2

นายธราวชิญ์574815131 พลูสวสัดิ์ 17126 (Section A)3

นายเกยีรตศิกัดิ์584031236 เกดิเลห่ ์ 17126 (Section A)4

นางสาวธญัญลกัษณ์584031315 จนิดานุช 17126 (Section A)5

นางสาวอษุา584101633 คงแกว้ 17126 (Section A)6

นางสาวสุพตัรา584280008 สุรจินัทรา 17126 (Section A)7

นายสุรเชษฐ์584280020 จนัทรแ์จ่มหลา้ 17126 (Section A)8

นายวทิยา584305126 กาํชนุ 17126 (Section A)9

นายวฒันา584305225 งามขาํ 17126 (Section A)10

นางสาวปารมี584327027 มศิีริ 17126 (Section A)11

นางสาวภทัรธดิา594186625 สงัขสุ์วรรณ 17126 (Section A)12

นางสาวเสาวลกัษณ์594186639 มงักรศกัดิ์สทิธิ์ 17126 (Section A)13

นายธวชัชยั594251013 แสงแกว้ 17126 (Section A)14

นายพงศกร594251038 นวลจนัทร์ 17126 (Section A)15

นายธรีพงษ์594253019 วงศศ์รนีาค 17126 (Section A)16

นายรงัสมินัต์594253022 อร่ามเรอืง 17126 (Section A)17

นายศุภวทิย์594253029 โพธวิตั 17126 (Section A)18

นายอภเิชษฐ์594253035 บวังาม 17126 (Section A)19

นางสาววภิาวี594418120 แสงขาํ 17126 (Section A)20

นางสาวสุดารตัน์594418124 สระแกว้ 17126 (Section A)21

นางสาวเพญ็นภา594418214 เรอืงหยอย 17126 (Section A)22

นายบญุญฤทธิ์594512239 พลูชื่น 17126 (Section A)23

นายณราวทิย์594659011 ทบัถวลิ 17126 (Section A)24

นายธรีพนัธุ์594659018 พว่งทอง 17126 (Section A)25

นายเมฆา594659024 รูปิยะเวช 17126 (Section A)26

นายสามารถ594722146 สงัขเ์ฟ่ือง 17126 (Section A)27

นางสาวสตรรีตัน์604418116 คงทอง 17126 (Section A)28

นางสาวอรทยั604418126 พงสวสัดิ์ 17126 (Section A)29

นางสาววรียา604418143 จติรเอื้อ 17126 (Section A)30

นางสาวอรษา604418144 จนันามอม 17126 (Section A)31

นางสาวกนกวรรณ604659001 พฒุเทศ 17126 (Section A)32

นางสาวฐติริชัต์604659003 คาํศรไีพล 17126 (Section A)33

นางสาวองัคณา604659007 เฉลมิพนัธุ์ 17126 (Section A)34
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นายไตรภพ604659015 ลลีาลยั 17126 (Section A)35

นายธรีพงศ์604659016 สทิธรุ่ิง 17126 (Section A)36

นางสาวกาญจนา604H76105 เลก็ซโิต 17126 (Section A)37

นางสาวปารกิา604H76117 บวัทอง 17126 (Section A)38

นางสาวอสัณี604H76128 มะมงิ 17126 (Section A)39

นางสาวกนกพร604H76201 แกว้แตม้ 17126 (Section A)40

นางสาวจฑุามาศ604H76206 พลบัทอง 17126 (Section A)41

นางสาวนุรอฟันนัฏ์604H76210 ดอืราแม 17126 (Section A)42

นางสาวปณิตา604H76211 อบุลนอ้ย 17126 (Section A)43

นางสาวจนัทวรรณ604H76225 สุขเกษม 17126 (Section A)44

นางสาวอาดยีา604H76226 อาเกะ 17126 (Section A)45

นายอภนิทัธ์574251053 บญุมาก 17133 (Section A)46

นายพลากร574305143 พวงทพิย์ 17133 (Section A)47

นายศุภโชค574305151 คงวฒันา 17133 (Section A)48

นายสนัติ574305154 บวัหลวง 17133 (Section A)49

นายณฐัวตัร584328040 หวา่นผล 17133 (Section A)50

นายพเิชษฐ์584328043 โภชนห์มืน่ 17133 (Section A)51

นางสาวกาญจนา584434004 พลูเกตุ 17133 (Section A)52

นางสาวแคทรยีา584434007 พงศาปาน 17133 (Section A)53

นางสาวปารชิาติ584434027 พรมเวช 17133 (Section A)54

นางสาวสุมนิตรา584434042 ป่ินทอง 17133 (Section A)55

นายชลทศิ584434045 คาํวงษ์ 17133 (Section A)56

นางสาวกานตม์ณี594106502 ซุ่นบวบ 17133 (Section A)57

นางสาวปิยฉตัร594106510 พรามเลก็ 17133 (Section A)58

นางสาวเจนจริา594186507 ไพศาลสมทุร 17133 (Section A)59

นายสรวชิญ์594232028 เขยีนนอก 17133 (Section A)60

นายอภเิชษฐ์594232030 ทองศรี 17133 (Section A)61

นางสาวสุภาวรรณ594242018 ธบิดี 17133 (Section A)62

นายพนธกร594242029 วชริเจรญิทรพัย์ 17133 (Section A)63

นางสาวชฎาพร594261003 พงษผ์ึ้ง 17133 (Section A)64

นางสาวณฐักาญณ์594261007 แทนคุณ 17133 (Section A)65

นางสาวภควตั594305011 อ่อนประเสรฐิ 17133 (Section A)66

นางสาวกนกพร594418101 แบบบาง 17133 (Section A)67

นางสาวพรพมิล594418113 อ่วมเมอืง 17133 (Section A)68
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นางสาววรีวรรณ594418121 นิลหริ่ง 17133 (Section A)69

นางสาวจนัทพิา594433004 หมายดี 17133 (Section A)70

นางสาวชไมพร594433006 จรีะภา 17133 (Section A)71

นายชนินทร์594659010 ทบัสี 17133 (Section A)72

นายสทิธพิงค์594659031 นิลสลบั 17133 (Section A)73

นางสาวสลลิทพิย์594973017 บางทบั 17133 (Section A)74

นางสาวธนัยชนก604232006 บญุสมบูรณ์ 17133 (Section A)75

นางสาวพรธนา604232010 โมกขบ์รุุษ 17133 (Section A)76

นางสาววชัราภรณ์604232013 สคีาํ 17133 (Section A)77

นางสาวสภาวดี604232016 บญุโพธิ์ 17133 (Section A)78

นายณฐัวุฒิ604232032 อดุมศิลป์ 17133 (Section A)79

นายลกัษณพล604232036 อรุณรตัน์ 17133 (Section A)80

นายอภนินัท์604232040 ปานนาค 17133 (Section A)81

นางสาวนฤมล604418106 ชยัพลู 17133 (Section A)82

นางสาวอมรรตัน์604434029 อาํพนัทอง 17133 (Section A)83

นายชยุตม์604434033 โหจนัทร์ 17133 (Section A)84

นายธนกร604434035 เรอืงแสงอร่าม 17133 (Section A)85

นายพงษพ์ฒัน์554328035 แสงอไุร   (ทนุ) 17134 (Section A)86

นางสาวพทุธธดิา564121522 ออ้ยจนี 17134 (Section A)87

นางสาวศิรขิวญั564659012 คาํห่อ 17134 (Section A)88

นายนฤเบศร์564722238 แกว้สกลุ 17134 (Section A)89

นายสทิธกิร564815248 การสรา้ง 17134 (Section A)90

นายณฎัฐากร574244216 ชลภาพ 17134 (Section A)91

นายกมัปนาท574327098 ดุษฎวีนิช 17134 (Section A)92

นายสหรฐั584328044 เอี้ยนมี 17134 (Section A)93

นายธนาวุฒิ584418249 เน้ือเยน็ 17134 (Section A)94

นางสาวโสภา594031236 ขาวช่วง 17134 (Section A)95

นางสาววาสฏิฐี594232010 เทพราชา 17134 (Section A)96

นายจริวฒัน์594253007 สุพะมณี 17134 (Section A)97

นายจริศกัดิ์594253008 เพนหลา้ 17134 (Section A)98

นายศกัดา594253027 เฮงซอ 17134 (Section A)99

นายสุทศัน์594253031 บางมว่งงาม 17134 (Section A)100

นายอนุภาพ594253034 เสมเถือ่น 17134 (Section A)101

นางสาววรรณชลุี594313008 สายบญุจนัทร์ 17134 (Section A)102
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นางสาวสรินิทรา594313009 ชูจร 17134 (Section A)103

นายรวนิทร์594313021 รอดฉิม 17134 (Section A)104

นายนรุตมช์ยั594313023 พลูสวสัดิ์ 17134 (Section A)105

นางสาววภิาณี594313024 แยม้ผะอบ 17134 (Section A)106

นางสาวญาณิศา594329020 ขรรชยั 17134 (Section A)107

นางสาวศิรดา594329021 ทบักลบี 17134 (Section A)108

นางสาวเจนจริา594375006 กองแกว้ 17134 (Section A)109

นางสาวธนกร594375053 จนัทรเ์ป่ียม 17134 (Section A)110

นางสาวกฤตยิาภรณ์594722102 แสงนิล 17134 (Section A)111

นางสาวพรยมล604418111 จนิดารตัน์ 17134 (Section A)112

  16หนา้ :



มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี รายงานรายช่ือผูส้มคัรสอบวชิาพื้นฐาน     วชิาภาษาองักฤษ วนัเสาร ์    ปีการศึกษา  2/2561     คร ัง้ที่

รหสันกัศึกษา ช่ือนกัศึกษา หอ้งสอบลาํดบั

นางสาวจไุรรตัน์564106504 สายทอง 17126 (Section A)1

นางสาวศรญัญา564106522 มลูทรา 17126 (Section A)2

นางสาวกญัญา564110555 เมฆหมอก 17126 (Section A)3

นายวชัรนิทร์564189655 วรกล ัน่ 17126 (Section A)4

นายสทิธชิยั564655031 สงัขกูล 17126 (Section A)5

นางสาวศิรพิร574101529 ฉุยฉาย 17126 (Section A)6

นายปรเมษฐ574101544 ศรกีาํเหนิด 17126 (Section A)7

นางสาวแกว้อมัพร574186606 สุทศัน์ 17126 (Section A)8

นางสาวสุวรรณา574186633 แสงศิลา 17126 (Section A)9

นางสาวเสาวลกัษณ์574186634 ดเีลศิ 17126 (Section A)10

นางสาวอภสิรา574186636 แยม้ครา้ม 17126 (Section A)11

นางสาววเรรตัญ์574317016 ประดษิฐก์าฬจนะ 17126 (Section A)12

นางสาวสุวนนัท์574722324 ศรสุีวรรณ 17126 (Section A)13

นายสุรยิพงศ์574722558 สุวรรณดี 17126 (Section A)14

นางสาวนงลกัษณ์584031316 ชูผล 17126 (Section A)15

นางสาวศุภวรรณ584031331 แมน้เมฆ 17126 (Section A)16

นายธวชัชยั584253019 แกว้ขาว 17126 (Section A)17

นางสาวไอยลดา584305217 นิลเขยีว 17126 (Section A)18

นายอภสิทิธิ์584305229 พรมเมศ 17126 (Section A)19

นายธนาพงศ์584316016 อารยะจนัทรจติร์ 17126 (Section A)20

นางสาววลัภา584418131 เสมาลอ้ม 17126 (Section A)21

นางสาวอษุา584512118 ทองแคลว้ 17126 (Section A)22

นางสาวกจิตริตันาวรรณ584722118 เลก็นอ้ย 17126 (Section A)23

นางสาวจติรลดาพร584722304 ปรางงาม 17126 (Section A)24

นางสาวพรรณราย584722314 เน้ือนิล 17126 (Section A)25

นายพงษศ์กัดิ์584723328 เสรมิศรี 17126 (Section A)26

นางสาวอรอนงค์594145523 จนิดามณี 17126 (Section A)27

นางสาวพกิลุเงนิ594242009 สายสกลุคงทน 17126 (Section A)28

นางสาวอรพรรณ594242021 อาจสญัจร 17126 (Section A)29

นางสาววารนิทร์594261014 ใกลช้ดิ 17126 (Section A)30

นายชยัวตัร594261025 บญุเหนิ 17126 (Section A)31

นายณฐักติติ์594272028 คงกติมิานนท์ 17126 (Section A)32

นายพรพพิฒัน์594272034 ศรคีาํ 17126 (Section A)33

นายภทัรกร594272049 สุขสกลุ 17126 (Section A)34
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นางสาวจรทิธาภา594418246 เครื่องทพิย์ 17126 (Section A)35

นายจริวฒัน์594435010 ศรพีกุ 17126 (Section A)36

นางสาวชตุมิา604121504 สุภาแพง่ 17126 (Section A)37

นางสาวนิตยา604121508 เพือ่มเสม 17126 (Section A)38

นางสาวสริลิกัษณ์604121525 เอีย่มสาํอางค์ 17126 (Section A)39

นางสาวเจนจริา604973201 วนัดี 17126 (Section A)40

นางสาวรชันีกร604973218 โยชารี 17126 (Section A)41

นางสาววภิาภรณ์604973219 ทองอ่อน 17126 (Section A)42

นางสาวสใบพร604973222 โตะ๊นาค 17126 (Section A)43

นางสาวอนญัญา604973223 หูมแพง 17126 (Section A)44

นายอพศิกัดิ์604973226 คงตะเคยีน 17126 (Section A)45

นางสาวกมลวรรณ564244001 นิลแกว้ 17133 (Section A)46

นางสาวศศิพมิพ์564433133 มากปรุง 17133 (Section A)47

นายกติตพิงษ์564722113 ชาํมะนาด 17133 (Section A)48

นางสาวธนัยาพร574189505 บญุยนื 17133 (Section A)49

นายนนทวฒัน์574418160 สวิายะวโิรจน์ 17133 (Section A)50

นางสาวดาวเรอืง574512110 เลือ่นลอย 17133 (Section A)51

นายธรีพงศ์584272030 อาจณรงคก์ร 17133 (Section A)52

นายศุภมติร584272041 มเียน็ 17133 (Section A)53

นางสาวชลธชิา584305203 ถีถ่ว้น 17133 (Section A)54

นางสาวสุนทรวีรรณ584305212 วงษศ์รแีกว้ 17133 (Section A)55

นายชานนท์584722330 ช่ออบเชย 17133 (Section A)56

นางสาวณฐัฐณีิ584722408 สสีวา่ง 17133 (Section A)57

นางสาวอไุลพร584973022 ภผูานี  (ทนุ) 17133 (Section A)58

นางสาวสุภดิา594232014 ฉิมฉาย 17133 (Section A)59

นางสาวปฐมาวดี594418310 อุ่นเป็นนิจ 17133 (Section A)60

นางสาวปรยีานนัท์594418311 สทิธโิชคธรรม 17133 (Section A)61

นางสาวพรชติา594418312 อทุยัธรรม 17133 (Section A)62

นางสาววรรณพร594418318 สอาดเอีย่ม 17133 (Section A)63

นางสาวองัควภิา594418328 สวนสวรรค์ 17133 (Section A)64

นางสาวกญัจนญ์าดา604101504 จนัตนา 17133 (Section A)65

นางสาวกลุธดิา604101505 ศรอีนิทร์ 17133 (Section A)66

นางสาวอทติยา604101526 เอีย่มสอาด 17133 (Section A)67

นายสุธรี์604101530 ผ่องดี 17133 (Section A)68
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นางสาวเกศรนิทร์604232002 กลุมลวิลั 17133 (Section A)69

นางสาวจริประภา604232003 ฉนัเเกว้ 17133 (Section A)70

นางสาวสรารตัน์604232017 วนิโยธนิ 17133 (Section A)71

นายกติตพิงษ์604232028 สุขพรอ้ม 17133 (Section A)72

นายเฉลมิพล604232030 อยู่แยม้ 17133 (Section A)73

นายณฐัวุฒิ604232031 รามเมอืง 17133 (Section A)74

นางสาวนฐัรณีิย์604271004 ปัน่มาด 17133 (Section A)75

นางสาวสริริกัษ์604271009 เรอืนทอง 17133 (Section A)76

นางสาวเปมกิา604418110 ทองขนาน 17133 (Section A)77

นางสาวสริมิาส604418117 ฤาชยั 17133 (Section A)78

นายรฐัภมูิ604418128 แตงพลบั 17133 (Section A)79

นางสาวสุกญัญา604433013 ทอนเบา้ 17133 (Section A)80

นางสาวกรวนิท์604724343 โรยสุวรรณ 17133 (Section A)81

นางสาวชตุมิา604973203 ช่างเหลา 17133 (Section A)82

นางสาวนิชาพรรณ604973210 สบือว้น 17133 (Section A)83

นางสาวสาวติรี604973220 เหมิสารจอด 17133 (Section A)84

นางสาวอญัญารตัน์604973224 โสรจั 17133 (Section A)85

นางสาวพทุธธดิา564121522 ออ้ยจนี 17134 (Section A)86

นางสาวจนิดา564143506 สชีาเชตุ 17134 (Section A)87

นางสาวนฤมล574186616 สุวรรณประทมุ 17134 (Section A)88

นางสาวนิตยา574186617 อลุมาน 17134 (Section A)89

นางสาวชนมนิ์ภา574723361 คาํศรี 17134 (Section A)90

นายศุภชยั584251035 ป่าไลย์ 17134 (Section A)91

นายวาที584252012 แซ่ลิ้ม 17134 (Section A)92

นายภวูนาถ584272038 มสีมศกัดิ์ 17134 (Section A)93

นายชานนท์584815031 ป่ินทอง 17134 (Section A)94

นายกนัยส์รรค์584815065 โอ่เอีย่ม 17134 (Section A)95

นายวชัเรนทร์594107511 สุขเมอืง 17134 (Section A)96

นายสหรฐั594107512 คาํแหงพล 17134 (Section A)97

นางสาวสกลุกาญจน์594110523 กลิน่รุ่ง 17134 (Section A)98

นางสาวภาวณีิ594148512 พลูเกษม 17134 (Section A)99

นางสาวจนัทมิา594186607 ช่อฉออ้น 17134 (Section A)100

นางสาวปณัฑช์นิต594186621 มณีรตัน์ 17134 (Section A)101

นางสาวมณทริา594186626 บวัหลวง 17134 (Section A)102
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นางสาวมารษิา594186627 เยน็ใจ 17134 (Section A)103

นางสาวณฐัชยา594722204 ยงัอยู่ 17134 (Section A)104

นางสาวธนญัญา594722205 ประกรณ์ 17134 (Section A)105

นายชลสทิธิ์594722224 สบืสุข 17134 (Section A)106

นางสาวสุดารตัน์594724318 วงัเวงจติต์ 17134 (Section A)107

นายสุรยิา594724343 พลบังาม 17134 (Section A)108

นายพทิกัษ์594724344 ตัง้ใจ 17134 (Section A)109

นายนราวชิญ์594A52008 ขนุนุย้ 17134 (Section A)110

นายนรศิร594A52009 อ่วมพว่ง 17134 (Section A)111

นายรฐัพร594A52011 ป่ีแกว้ 17134 (Section A)112

นายสุรพงศ์594A52014 ภกัดพีนิ 17134 (Section A)113

นางสาวสมดิา594A52015 อนิทรน่ิ์ม 17134 (Section A)114

นางสาวศศิวมิล594A52020 สรอ้ยสวสัดิ์ 17134 (Section A)115

นางสาวชนิดา604101508 อนนัตว์ฒันานนท์ 17134 (Section A)116

นายธรีวตั604101529 ทองทา 17134 (Section A)117

นายปรญิญา604271017 ประสทิธชิยั 17134 (Section A)118

นายวรญัญู604305032 ภธูนานนท์ 17134 (Section A)119

นางสาวณฐันนัท์604973204 ขนัทะวไิชย 17134 (Section A)120

นางสาวณฏัฐณิชา584242005 ตาละลกัษณ์ 17137 (Section A)121

นางสาวมจัฉา584252006 อดุมสนิ 17137 (Section A)122

นายธติพิล584252010 รูปิยะเวช 17137 (Section A)123

นายเรงิชยั584272039 บญุบวัหลวง 17137 (Section A)124

นายเกรกิพล584433017 สุวรรณกรกลุ 17137 (Section A)125

นายวสนัต์584512130 คุม้กาํเนิด 17137 (Section A)126

นายสวิะ584512132 เสนาการ 17137 (Section A)127

นางสาวศิรพิร594418349 เลก็นอ้ย 17137 (Section A)128

นางสาวประภารตัน์604433008 โพธิ์ทอง 17137 (Section A)129
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นางสาวปวณีา554106021 ชูศรี 17126 (Section A)1

นางสาวชาลติา564106507 จงดี 17126 (Section A)2

นางสาวแกว้อมัพร574186606 สุทศัน์ 17126 (Section A)3

นางสาวชตุนินัท์574186611 อนิอาจ 17126 (Section A)4

นางสาวสุทศิา574186632 ผวิอ่อน 17126 (Section A)5

นางสาวเนตรนภา574317009 เกษโกศล 17126 (Section A)6

นายระพพีนัธ์574512156 แตน้ภาพร 17126 (Section A)7

นายศิวะพชัร์574512264 ทองสนิ 17126 (Section A)8

นางสาวณฎัฐา584232002 บปุผากาย 17126 (Section A)9

นายจติรภณ584261022 กลอ่มจติต์ 17126 (Section A)10

นางสาวจฑุามาศ584305202 กลา้หาญ 17126 (Section A)11

นายธนาพงศ์584316016 อารยะจนัทรจติร์ 17126 (Section A)12

นางสาวปารมี584327027 มศิีริ 17126 (Section A)13

นางสาวปวณีา584418121 คาํสระ 17126 (Section A)14

นางสาวธญัวรรณ584434017 แซ่โซว 17126 (Section A)15

นางสาวกลุธดิา584512104 วงแหวน 17126 (Section A)16

นางสาวนนัทน์ภสั584512109 เงนิทอง 17126 (Section A)17

นางสาวณฏัฐรณีิย์584512204 แตงเกตุ 17126 (Section A)18

นายพจิติร584666106 แซ่อ่อง 17126 (Section A)19

นางสาวกญัญารตัน์584722202 กลมกละ 17126 (Section A)20

นางสาวจฑุามาศ584722205 เรอืงโรจน์ 17126 (Section A)21

นางสาวชรนิธร584722207 หงษา 17126 (Section A)22

นางสาวสริริตัน์584722224 สวา่งจนัทร์ 17126 (Section A)23

นายณฐัวุฒิ584723341 ศุภสทิธิ์โสภาคย์ 17126 (Section A)24

นางสาวนฐัศิมา594148508 วงศท์รพัยป์ระเสรฐิ 17126 (Section A)25

นายอานนท์594251035 คุม้ศิริ 17126 (Section A)26

นายนรพนธ์594253017 เพชรรตัน์ 17126 (Section A)27

นายชยัวตัร594261025 บญุเหนิ 17126 (Section A)28

นางสาวจรทิธาภา594418246 เครื่องทพิย์ 17126 (Section A)29

นายปรมนิทร์594724141 พนัธค์าํพา 17126 (Section A)30

นางสาวยามลีะ594973013 มะแซ 17126 (Section A)31

นางสาวชตุมิา604121504 สุภาแพง่ 17126 (Section A)32

นางสาวนิตยา604121508 เพือ่มเสม 17126 (Section A)33

นางสาวสริลิกัษณ์604121525 เอีย่มสาํอางค์ 17126 (Section A)34
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นางสาวจริาภรณ์604317001 แซ่โคว้ 17126 (Section A)35

นางสาวชลดิา604317002 แดงเลศิ 17126 (Section A)36

นางสาวพรนภา604317030 เพญ็เพชร 17126 (Section A)37

นางสาวเจนจริา604973201 วนัดี 17126 (Section A)38

นางสาวณฐัรกิา604973206 เสนคราม 17126 (Section A)39

นางสาวทพิยว์รรณ604973208 ปะกาํแหง 17126 (Section A)40

นางสาวนิระมล604973211 รางศรี 17126 (Section A)41

นางสาวพสิมยั604973216 จนัทมลุตรี 17126 (Section A)42

นางสาววภิาภรณ์604973219 ทองอ่อน 17126 (Section A)43

นางสาวสุนิสา604973221 พมิลา 17126 (Section A)44

นางสาวสใบพร604973222 โตะ๊นาค 17126 (Section A)45

นายกติตพินัธ์604973225 จนัทรแ์กว้ 17126 (Section A)46

นายอพศิกัดิ์604973226 คงตะเคยีน 17126 (Section A)47

นายบญัชา564251035 มนิพมิาย 17133 (Section A)48

นางสาวชลธชิา574189503 สรอ้ยทอง 17133 (Section A)49

นางสาวจฑุาภรณ์574280006 คงชนม์ 17133 (Section A)50

นายนนทวฒัน์574418160 สวิายะวโิรจน์ 17133 (Section A)51

นายสุรชยั574666132 วงศษ์าคม 17133 (Section A)52

นางสาวพทัธธ์รีา584031116 ศิรเิวศ 17133 (Section A)53

นางสาววภิาดา584031124 อภชิาตบตุร 17133 (Section A)54

นายชยัณรงค์584031136 มณีการงักูร 17133 (Section A)55

นางสาวนงลกัษณ์584031316 ชูผล 17133 (Section A)56

นางสาวศุภวรรณ584031331 แมน้เมฆ 17133 (Section A)57

นางสาวจฑุามาศ584102606 ฉิมมณี 17133 (Section A)58

นางสาวฐตินินัท์584186505 เจรญิสุตวิฒัน์ 17133 (Section A)59

นายชูศกัดิ์584253010 ทบัสี 17133 (Section A)60

นางสาวสุนทรวีรรณ584305212 วงษศ์รแีกว้ 17133 (Section A)61

นางสาวอนญัญา584305215 แตงนอ้ย 17133 (Section A)62

นางสาวไอยลดา584305217 นิลเขยีว 17133 (Section A)63

นายอภสิทิธิ์584305229 พรมเมศ 17133 (Section A)64

นางสาวกรวภิา584317001 ตธิาดา 17133 (Section A)65

นางสาวเอื้อมเดอืน584418240 ทมิทอง 17133 (Section A)66

นางสาวศิรฐา584435011 ตรรีตันปรชีา 17133 (Section A)67

นางสาวจติรลดาพร584722304 ปรางงาม 17133 (Section A)68
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นางสาวพรรณราย584722314 เน้ือนิล 17133 (Section A)69

นางสาวเมธาวนีิ584973010 บญุเหลอื   (ทนุ) 17133 (Section A)70

นางสาวสุพตัตรา584973017 อตัถาชน  (ทนุ) 17133 (Section A)71

นางสาวอไุลพร584973022 ภผูานี  (ทนุ) 17133 (Section A)72

นายสุรศกัดิ์584973025 ปญัญาหาญ 17133 (Section A)73

นางสาวเยาวนิตย์594148516 อรชร 17133 (Section A)74

นางสาวกมลพร594435001 นอ้ยผล 17133 (Section A)75

นางสาวนดาลยั594436004 พนาคงคา 17133 (Section A)76

นางสาวฮทัมยี ์594973023 หะยเีจะ๊อะมะ 17133 (Section A)77

นางสาวกญัญารตัน์604242001 พุม่ไสว 17133 (Section A)78

นางสาวจารุวรรณ604242002 ดาํสะอาด 17133 (Section A)79

นางสาวชนมนิ์ภา604242003 กงเกยีน 17133 (Section A)80

นางสาวญานิกา604242004 ทองเพน 17133 (Section A)81

นางสาวมนิตา604242007 วรีะไพศาล 17133 (Section A)82

นางสาวอนิทริา604242014 อนิทรจ์ฬุ 17133 (Section A)83

นางสาวพมิพศิ์ริ604418112 วรรณขาํ 17133 (Section A)84

นางสาวณฐัยิา604973025 แกว้แมน 17133 (Section A)85

นางสาวณิธกิานต์604973026 บญุทบ 17133 (Section A)86

นางสาวประภสัรา604973214 สารกิ 17133 (Section A)87

นายปรชีาพงษ์554143749 ศรลีาศกัดิ์ 17134 (Section A)88

นางสาวพรรนิภา554186622 โตใหญ่ 17134 (Section A)89

นายทศพล554189629 นรสาร 17134 (Section A)90

นางสาวเบญญาภา574280015 หริญัธารา 17134 (Section A)91

นางสาวจฑุามาส584252001 งอกเงนิ 17134 (Section A)92

นางสาวมจัฉา584252006 อดุมสนิ 17134 (Section A)93

นายจกัรกฤษณ์584253003 แสงอทุยั 17134 (Section A)94

นางสาวชลธชิา584305203 ถีถ่ว้น 17134 (Section A)95

นางสาวสริริตัน์584305210 ซอ้นจนัดี 17134 (Section A)96

นางสาวกนกวรรณ584722301 จบัใจ 17134 (Section A)97

นางสาวรววิรรณ584722317 สมัฤทธิ์ 17134 (Section A)98

นางสาวอรวรรณ584722325 แสงสม 17134 (Section A)99

นายฐาปกรณ์594148527 นามยงั 17134 (Section A)100

นายณฐัวฒัน์594148528 กลุวเิศษ 17134 (Section A)101

นางสาวกณัฐกิา594232001 เชยีงใหม่ 17134 (Section A)102
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นางสาวรตันาภรณ์594232009 อนิทนาศกัดิ์ 17134 (Section A)103

นางสาวสุกนัยา594232011 สามนคร 17134 (Section A)104

นางสาวสุภดิา594232014 ฉิมฉาย 17134 (Section A)105

นางสาวสุวนัดี594232015 แหวนวงศ์ 17134 (Section A)106

นางสาวอทุยัวรรณ594232017 วงษจ์นัทรท์อง 17134 (Section A)107

นายทรงกลด594232022 เอีย่มสาํอางค์ 17134 (Section A)108

นายสญัชยั594232029 นนทกิร 17134 (Section A)109

นายจตพุร594418232 หอมภู่ 17134 (Section A)110

นายธรีธ์วชั594418243 วธาวนิชกลุ 17134 (Section A)111

นางสาวแพรพลอย594434033 จนัทรท์วี 17134 (Section A)112

นางสาวอรอนงค์594434046 บญุรบีส่ง 17134 (Section A)113

นางสาวนูรไอดา594973008 อาแวหะมะ 17134 (Section A)114

นางสาวนารซีะ594973034 อาแว 17134 (Section A)115

นางสาวเกศรนิทร์604232002 กลุมลวิลั 17134 (Section A)116

นางสาวจริประภา604232003 ฉนัเเกว้ 17134 (Section A)117

นางสาววภิารตัน์604232014 ขวญัเมอืง 17134 (Section A)118

นางสาวอรจริา604232023 บรบูิรณ์ 17134 (Section A)119

นายณฐัวุฒิ604232031 รามเมอืง 17134 (Section A)120

นายธรีดนย์604253028 ป่ินทอง 17134 (Section A)121

นางสาวประภารตัน์604433008 โพธิ์ทอง 17134 (Section A)122

นางสาวชตุมิา604973203 ช่างเหลา 17134 (Section A)123

นางสาวสาวติรี604973220 เหมิสารจอด 17134 (Section A)124

นางสาวอญัญารตัน์604973224 โสรจั 17134 (Section A)125

นางสาวศศิพมิพ์564433133 มากปรุง 17137 (Section A)126

นายกติตพิงษ์564722113 ชาํมะนาด 17137 (Section A)127

นางสาวอารยี ์584031235 อ่อมให ้ 17137 (Section A)128

นายวาสุกรี584232019 บญุประเสรฐิ 17137 (Section A)129

นางสาวดวงกมล584252002 อดุมศิลป์ 17137 (Section A)130

นางสาววลิาสนีิ584252007 ชมแค 17137 (Section A)131

นายณฐัวตัร584252009 พวงส ัน้ 17137 (Section A)132

นายธติพิล584252010 รูปิยะเวช 17137 (Section A)133

นายปณัณธร584252011 ทองแดง 17137 (Section A)134

นายวาที584252012 แซ่ลิ้ม 17137 (Section A)135

นายวษิณุ584252013 ดวงเนตร 17137 (Section A)136
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นายชาญวทิย์584253009 ทดัไทย 17137 (Section A)137

นายธรีพงศ์584272030 อาจณรงคก์ร 17137 (Section A)138

นายภวูนาถ584272038 มสีมศกัดิ์ 17137 (Section A)139

นายศุภมติร584272041 มเียน็ 17137 (Section A)140

นางสาวประภาวรรณ584305107 ตว้มสี 17137 (Section A)141

นางสาวรุ่งนภา584305109 นพการ 17137 (Section A)142

นางสาวสุจนินัท์584305111 กณัฑกูล 17137 (Section A)143

นางสาวสุพตัรา584305113 ลาํภู 17137 (Section A)144

นายนิตธิร584375140 เจรญิภกัดี 17137 (Section A)145

นายโชคชยั584434047 บญุศิริ 17137 (Section A)146

นายชานนท์584722330 ช่ออบเชย 17137 (Section A)147

นางสาวจรินนัท์584723304 คนคลอ่ง 17137 (Section A)148

นางสาวสโรชนีิ584723318 บตุรรตัน์ 17137 (Section A)149

นางสาวฐติริตัน์594148506 เสนาพนัธุ์ 17137 (Section A)150

นางสาวนุชนาถ594148509 พลูเกษม 17137 (Section A)151

นางสาวภาวณีิ594148512 พลูเกษม 17137 (Section A)152

นางสาวจนัทมิา594186607 ช่อฉออ้น 17137 (Section A)153

นางสาวมารษิา594186627 เยน็ใจ 17137 (Section A)154

นายอธปิ594251034 พราหมณน์อ้ย 17137 (Section A)155

นายสามารถ594435030 มนเทยีร 17137 (Section A)156

นายสุรยิา594724343 พลบังาม 17137 (Section A)157

นายพทิกัษ์594724344 ตัง้ใจ 17137 (Section A)158

นายอกุฤษฎ์594724345 เจรญิช่าง 17137 (Section A)159

นายกฤตภาส594A52006 กฤตวชัรากร 17137 (Section A)160

นายนราวชิญ์594A52008 ขนุนุย้ 17137 (Section A)161

นายนรศิร594A52009 อ่วมพว่ง 17137 (Section A)162

นายรฐัพร594A52011 ป่ีแกว้ 17137 (Section A)163

นายสุรพงศ์594A52014 ภกัดพีนิ 17137 (Section A)164

นางสาวสมดิา594A52015 อนิทรน่ิ์ม 17137 (Section A)165

นางสาวศศิวมิล594A52020 สรอ้ยสวสัดิ์ 17137 (Section A)166

นางสาวสรารตัน์604232017 วนิโยธนิ 17137 (Section A)167

นายกติตพิงษ์604232028 สุขพรอ้ม 17137 (Section A)168

นายเฉลมิพล604232030 อยู่แยม้ 17137 (Section A)169

นายสมภพ604232039 ฉิมรวย 17137 (Section A)170
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นายนรศิ604232041 อรุณพงษ์ 17137 (Section A)171

นายจริภทัร604232042 ไชยปญัญา 17137 (Section A)172

นายอาจหาญ604232045 ป้องนพ 17137 (Section A)173

นางสาวสุกญัญา604433013 ทอนเบา้ 17137 (Section A)174

นางสาวณฐันนัท์604973204 ขนัทะวไิชย 17137 (Section A)175
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นางสาวธนัยพร544110120 คลีเ่กษร 17126 (Section A)1

นายสทิธชิยั564655031 สงัขกูล 17126 (Section A)2

นางสาวศิรพิร574101529 ฉุยฉาย 17126 (Section A)3

นายปรเมษฐ574101544 ศรกีาํเหนิด 17126 (Section A)4

นางสาวแกว้อมัพร574186606 สุทศัน์ 17126 (Section A)5

นางสาววเรรตัญ์574317016 ประดษิฐก์าฬจนะ 17126 (Section A)6

นายสุรชยั574666132 วงศษ์าคม 17126 (Section A)7

นางสาวสุวนนัท์574722324 ศรสุีวรรณ 17126 (Section A)8

นายสุรยิพงศ์574722558 สุวรรณดี 17126 (Section A)9

นายจติรภณ584261022 กลอ่มจติต์ 17126 (Section A)10

นางสาวปารมี584327027 มศิีริ 17126 (Section A)11

นางสาวปวณีา584418121 คาํสระ 17126 (Section A)12

นางสาววลัภา584418131 เสมาลอ้ม 17126 (Section A)13

นางสาวจริาภา584418207 คเนจร ณ อยุธยา 17126 (Section A)14

นางสาวกลุธดิา584512104 วงแหวน 17126 (Section A)15

นางสาวนนัทน์ภสั584512109 เงนิทอง 17126 (Section A)16

นายกฤษณะ584666001 ศรทีอง 17126 (Section A)17

นายกฤษนยั584666002 มาสสร 17126 (Section A)18

นายมารุตต์584666004 พานิชเจรญิ 17126 (Section A)19

นายพจิติร584666106 แซ่อ่อง 17126 (Section A)20

นายศุภวชั584666110 สารเหด็ 17126 (Section A)21

นายอภสิทิธิ์584666112 แกว้เกา้ 17126 (Section A)22

นายณฐวตัน์584666114 แดนเมอืง 17126 (Section A)23

นางสาวกมลวรรณ584722201 บรุกีนั 17126 (Section A)24

นางสาวอรอนงค์594145523 จนิดามณี 17126 (Section A)25

นางสาวนฐัศิมา594148508 วงศท์รพัยป์ระเสรฐิ 17126 (Section A)26

นางสาวเยาวนิตย์594148516 อรชร 17126 (Section A)27

นายอานนท์594251035 คุม้ศิริ 17126 (Section A)28

นายณรงคช์ยั594253011 สรอ้ยชะเอม 17126 (Section A)29

นายนรพนธ์594253017 เพชรรตัน์ 17126 (Section A)30

นางสาววารนิทร์594261014 ใกลช้ดิ 17126 (Section A)31

นายชยัวตัร594261025 บญุเหนิ 17126 (Section A)32

นางสาวจรทิธาภา594418246 เครื่องทพิย์ 17126 (Section A)33

นางสาวนดาลยั594436004 พนาคงคา 17126 (Section A)34
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นายปรมนิทร์594724141 พนัธค์าํพา 17126 (Section A)35

นายเกษม604251007 เมอืงอดุม 17126 (Section A)36

นายคมกฤษ604251010 นุย้สุข 17126 (Section A)37

นางสาวเจนจริา604973201 วนัดี 17126 (Section A)38

นางสาวณฐัรกิา604973206 เสนคราม 17126 (Section A)39

นางสาวดวงกมล604973207 ดวงศรี 17126 (Section A)40

นางสาววภิาภรณ์604973219 ทองอ่อน 17126 (Section A)41

นางสาวสใบพร604973222 โตะ๊นาค 17126 (Section A)42

นางสาวอนญัญา604973223 หูมแพง 17126 (Section A)43

นายกติตพินัธ์604973225 จนัทรแ์กว้ 17126 (Section A)44

นายอพศิกัดิ์604973226 คงตะเคยีน 17126 (Section A)45

นางสาวรตันาพร544815016 ลนิแตว้ 17133 (Section A)46

นายทศพล554189629 นรสาร 17133 (Section A)47

นางสาวดาวเรอืง574512110 เลือ่นลอย 17133 (Section A)48

นางสาวจฑุามาศ584102606 ฉิมมณี 17133 (Section A)49

นายอมฤทธิ์584143636 แสนกองแกว้  (ทนุ) 17133 (Section A)50

นายธวชัชยั584253019 แกว้ขาว 17133 (Section A)51

นายวรพล584274021 อนิทรแ์ยม้ 17133 (Section A)52

นางสาวณฐัฐณีิ584722408 สสีวา่ง 17133 (Section A)53

นางสาวเมธาวนีิ584973010 บญุเหลอื   (ทนุ) 17133 (Section A)54

นางสาวสุพตัตรา584973017 อตัถาชน  (ทนุ) 17133 (Section A)55

นางสาวอไุลพร584973022 ภผูานี  (ทนุ) 17133 (Section A)56

นายสุรศกัดิ์584973025 ปญัญาหาญ 17133 (Section A)57

นายฐาปกรณ์594148527 นามยงั 17133 (Section A)58

นายณฐัวฒัน์594148528 กลุวเิศษ 17133 (Section A)59

นางสาวกมลรตัน์594280001 ยงัมณี 17133 (Section A)60

นางสาวจนัทริา594327010 จนัทรบู์รณ์ 17133 (Section A)61

นายจตพุร594418232 หอมภู่ 17133 (Section A)62

นายธรีธ์วชั594418243 วธาวนิชกลุ 17133 (Section A)63

นางสาวกมลพร594435001 นอ้ยผล 17133 (Section A)64

นายจริวฒัน์594435010 ศรพีกุ 17133 (Section A)65

นายณฐัวุฒิ594666006 เขยีวเจรญิ 17133 (Section A)66

นางสาวสุพชิญา594724319 ทองมาก 17133 (Section A)67

นางสาวจริประภา604232003 ฉนัเเกว้ 17133 (Section A)68
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นางสาวนิรมล604232008 ทศทศิรงัสรรค์ 17133 (Section A)69

นางสาวปารชิาต604232009 ศรษีาคาํ 17133 (Section A)70

นางสาววภิารตัน์604232014 ขวญัเมอืง 17133 (Section A)71

นางสาวอรจริา604232023 บรบูิรณ์ 17133 (Section A)72

นายณฐัวุฒิ604232031 รามเมอืง 17133 (Section A)73

นายนรศิ604232041 อรุณพงษ์ 17133 (Section A)74

นายจริภทัร604232042 ไชยปญัญา 17133 (Section A)75

นายอาจหาญ604232045 ป้องนพ 17133 (Section A)76

นายธรีดนย์604253028 ป่ินทอง 17133 (Section A)77

นางสาวเปมกิา604418110 ทองขนาน 17133 (Section A)78

นางสาวสริมิาส604418117 ฤาชยั 17133 (Section A)79

นายรฐัภมูิ604418128 แตงพลบั 17133 (Section A)80

นางสาวกรวนิท์604724343 โรยสุวรรณ 17133 (Section A)81

นางสาวชตุมิา604973203 ช่างเหลา 17133 (Section A)82

นางสาวนิชาพรรณ604973210 สบือว้น 17133 (Section A)83

นางสาวสาวติรี604973220 เหมิสารจอด 17133 (Section A)84

นางสาวอญัญารตัน์604973224 โสรจั 17133 (Section A)85

นางสาวศศิพมิพ์564433133 มากปรุง 17134 (Section A)86

นายเชาวรนิทร์584251013 หนูทอง 17134 (Section A)87

นายอนนัต์584251040 พานชะนอ้ย 17134 (Section A)88

นายวษิณุ584252013 ดวงเนตร 17134 (Section A)89

นายธนาวุฒิ584418249 เน้ือเยน็ 17134 (Section A)90

นายชานนท์584722330 ช่ออบเชย 17134 (Section A)91

นายวชัเรนทร์594107511 สุขเมอืง 17134 (Section A)92

นายสหรฐั594107512 คาํแหงพล 17134 (Section A)93

นางสาวฐติริตัน์594148506 เสนาพนัธุ์ 17134 (Section A)94

นางสาวนุชนาถ594148509 พลูเกษม 17134 (Section A)95

นางสาวภาวณีิ594148512 พลูเกษม 17134 (Section A)96

นายอธปิ594251034 พราหมณน์อ้ย 17134 (Section A)97

นางสาวสุวนนัท์594280005 นอ้ยปานะ 17134 (Section A)98

นายสามารถ594435030 มนเทยีร 17134 (Section A)99

นายวชัรากร594666017 ละเลศิ 17134 (Section A)100

นายวรีภทัร594666019 เป่ียมสกลุ 17134 (Section A)101

นายอนุรกัษ์594666024 เพิม่สนิ 17134 (Section A)102
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นางสาวชญัญานุช594724304 โสดา 17134 (Section A)103

นายกฤตภาส594A52006 กฤตวชัรากร 17134 (Section A)104

นายนราวชิญ์594A52008 ขนุนุย้ 17134 (Section A)105

นายรฐัพร594A52011 ป่ีแกว้ 17134 (Section A)106

นางสาวสมดิา594A52015 อนิทรน่ิ์ม 17134 (Section A)107

นางสาวศศิวมิล594A52020 สรอ้ยสวสัดิ์ 17134 (Section A)108

นางสาวณิชมน604232005 เอื้อชาติ 17134 (Section A)109

นางสาวพมิพไิล604232011 ยาเพช็ร 17134 (Section A)110

นางสาวสรารตัน์604232017 วนิโยธนิ 17134 (Section A)111

นายกติตพิงษ์604232028 สุขพรอ้ม 17134 (Section A)112

นายเฉลมิพล604232030 อยู่แยม้ 17134 (Section A)113

นายสมภพ604232039 ฉิมรวย 17134 (Section A)114

นางสาวนฐัรณีิย์604271004 ปัน่มาด 17134 (Section A)115

นางสาวสริริกัษ์604271009 เรอืนทอง 17134 (Section A)116

นายปรญิญา604271017 ประสทิธชิยั 17134 (Section A)117

นายอภเิดช604271021 ทศันากร 17134 (Section A)118

นายวรญัญู604305032 ภธูนานนท์ 17134 (Section A)119

นางสาวณฐันนัท์604973204 ขนัทะวไิชย 17134 (Section A)120

นายพณวฒัน์584189552 ชูพร 17137 (Section A)121

นายธนารกัษ์584244013 แกว้แสนเมอืง 17137 (Section A)122

นางสาวจฑุามาส584252001 งอกเงนิ 17137 (Section A)123

นางสาวดวงกมล584252002 อดุมศิลป์ 17137 (Section A)124

นางสาวมจัฉา584252006 อดุมสนิ 17137 (Section A)125

นายณฐัวตัร584252009 พวงส ัน้ 17137 (Section A)126

นายธติพิล584252010 รูปิยะเวช 17137 (Section A)127

นายปณัณธร584252011 ทองแดง 17137 (Section A)128

นายวาที584252012 แซ่ลิ้ม 17137 (Section A)129

นางสาวธดิารตัน์584433005 เชื้อเพชร 17137 (Section A)130

นายเกรกิพล584433017 สุวรรณกรกลุ 17137 (Section A)131

นางสาววภิานนัท์584512112 จนัตรี 17137 (Section A)132

นายชชัชล584512121 เชงิชม 17137 (Section A)133

นายวสนัต์584512130 คุม้กาํเนิด 17137 (Section A)134

นายสวิะ584512132 เสนาการ 17137 (Section A)135

นายเจษฎากร594435011 สงัขก์ะสนิ 17137 (Section A)136
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นายณฐัพงษ์594435015 วงคพ์ราหมณ์ 17137 (Section A)137

นางสาวหน่ึงธดิา604271012 กองคาํ 17137 (Section A)138

นายทชัชาพล604271015 สุขพรอ้ม 17137 (Section A)139
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นางสาวธญัสุดา554102617 คงฤทธิ์ 17126 (Section A)1

นายสทิธชิยั564655031 สงัขกูล 17126 (Section A)2

นางสาวแกว้อมัพร574186606 สุทศัน์ 17126 (Section A)3

นางสาวสุทศิา574186632 ผวิอ่อน 17126 (Section A)4

นายพนัธก์รานต์574317039 วจิารย์ 17126 (Section A)5

นายทรงวุฒิ574433047 เหลา่ตกึ 17126 (Section A)6

นายตะวนั574723258 ทองใบ 17126 (Section A)7

นางสาวนงลกัษณ์584031316 ชูผล 17126 (Section A)8

นางสาวปารมี584327027 มศิีริ 17126 (Section A)9

นายพงษศ์กัดิ์584328032 ปุ่ งคาํนอ้ย 17126 (Section A)10

นายกฤษนยั584666002 มาสสร 17126 (Section A)11

นายศุภวชั584666110 สารเหด็ 17126 (Section A)12

นายอภสิทิธิ์584666112 แกว้เกา้ 17126 (Section A)13

นางสาวกจิตริตันาวรรณ584722118 เลก็นอ้ย 17126 (Section A)14

นางสาวพรนภสั594186523 เผ่าหลกัแหลม 17126 (Section A)15

นางสาวฑารกิา594242005 นวภทัรสกลุ 17126 (Section A)16

นางสาวพกิลุเงนิ594242009 สายสกลุคงทน 17126 (Section A)17

นางสาวอรพรรณ594242021 อาจสญัจร 17126 (Section A)18

นายพนธกร594242029 วชริเจรญิทรพัย์ 17126 (Section A)19

นายอชติพล594242037 สงัขท์อง 17126 (Section A)20

นายพทิยุตม์594242038 สุวรรณวงศ์ 17126 (Section A)21

นายณรงคช์ยั594253011 สรอ้ยชะเอม 17126 (Section A)22

นายนรพนธ์594253017 เพชรรตัน์ 17126 (Section A)23

นายชยัวตัร594261025 บญุเหนิ 17126 (Section A)24

นายวุฒพินัธุ์594274028 ซอ 17126 (Section A)25

นางสาววราพร594276127 มาหนูพนัธ์ 17126 (Section A)26

นางสาวศิลาพร594276132 เจนนาวนิ 17126 (Section A)27

นางสาวนดาลยั594436004 พนาคงคา 17126 (Section A)28

นางสาวเจนจริา604973201 วนัดี 17126 (Section A)29

นางสาวณฐัรกิา604973206 เสนคราม 17126 (Section A)30

นางสาวทพิยว์รรณ604973208 ปะกาํแหง 17126 (Section A)31

นางสาวทพิวลัย์604973209 แขง็ขนั 17126 (Section A)32

นางสาวนิระมล604973211 รางศรี 17126 (Section A)33

นางสาวน่ิมอนงค์604973212 สมทราย 17126 (Section A)34
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นางสาวบรุรีตัน์604973213 บพุพาจารย์ 17126 (Section A)35

นางสาวประภสัรา604973214 สารกิ 17126 (Section A)36

นางสาวปิยะนาช604973215 ราชกรยี ์ 17126 (Section A)37

นางสาวพสิมยั604973216 จนัทมลุตรี 17126 (Section A)38

นางสาวรชันีกร604973217 ไชยะวนั   ** 17126 (Section A)39

นางสาวรชันีกร604973218 โยชารี 17126 (Section A)40

นางสาววภิาภรณ์604973219 ทองอ่อน 17126 (Section A)41

นางสาวสุนิสา604973221 พมิลา 17126 (Section A)42

นางสาวสใบพร604973222 โตะ๊นาค 17126 (Section A)43

นายกติตพินัธ์604973225 จนัทรแ์กว้ 17126 (Section A)44

นายอพศิกัดิ์604973226 คงตะเคยีน 17126 (Section A)45

นางสาวธนัยพร544110120 คลีเ่กษร 17133 (Section A)46

นางสาวรตันาพร544815016 ลนิแตว้ 17133 (Section A)47

นายวชัรนิทร์564189655 วรกล ัน่ 17133 (Section A)48

นางสาวปนิดา574189509 ฤกษง์าม 17133 (Section A)49

นางสาวนุศรา574242019 สบืทรพัย์ 17133 (Section A)50

นางสาวเบญญาภา574280015 หริญัธารา 17133 (Section A)51

นายพงศกร574722442 นิลศรี 17133 (Section A)52

นางสาวพทัธธ์รีา584031116 ศิรเิวศ 17133 (Section A)53

นางสาววภิาดา584031124 อภชิาตบตุร 17133 (Section A)54

นางสาวอษุา584101633 คงแกว้ 17133 (Section A)55

นายสมพร584121525 โคสนิธิ์ 17133 (Section A)56

นายอรรถพล584121527 นุชชมภู 17133 (Section A)57

นางสาวฐตินินัท์584186505 เจรญิสุตวิฒัน์ 17133 (Section A)58

นายณฐัพงศ์584272026 นกัรอ้ง 17133 (Section A)59

นายณฐัดนยั584272033 ศรลีานุช 17133 (Section A)60

นางสาวชไมพร584272054 เพง็พนิ 17133 (Section A)61

นางสาวสุนทรวีรรณ584305212 วงษศ์รแีกว้ 17133 (Section A)62

นางสาวไอยลดา584305217 นิลเขยีว 17133 (Section A)63

นางสาวจนัทนิภา584418206 เยน็ใส 17133 (Section A)64

นางสาวกลุสตรี584435002 อนิทะชยั 17133 (Section A)65

นางสาวทรรศนนัท์584435006 บวังาม 17133 (Section A)66

นายชยัพฤกษ์584435026 นิลจนัทร์ 17133 (Section A)67

นางสาวรววิรรณ584722317 สมัฤทธิ์ 17133 (Section A)68
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นางสาวกาญจนา594031303 เอีย่มสาํอางค์ 17133 (Section A)69

นางสาวพรรณวรท594031322 แซ่วอ่ง 17133 (Section A)70

นางสาวสุกนัยา594232011 สามนคร 17133 (Section A)71

นายณฐักติติ์594272028 คงกติมิานนท์ 17133 (Section A)72

นายศิรวิฒัน์594272037 บญุรอด 17133 (Section A)73

นายภทัรกร594272049 สุขสกลุ 17133 (Section A)74

นายอนาวนิ594418352 จนัทรเ์ทศ 17133 (Section A)75

นายจริวฒัน์594435010 ศรพีกุ 17133 (Section A)76

นางสาวสุพชิญา594724319 ทองมาก 17133 (Section A)77

นางสาวสุรสัวดี594724320 ชนาชน 17133 (Section A)78

นางสาวสลลิทพิย์594973017 บางทบั 17133 (Section A)79

นางสาวพมิพศิ์ริ604418112 วรรณขาํ 17133 (Section A)80

นายศิรวิรรณ604659025 บญุใหญ่ 17133 (Section A)81

นางสาวชตุมิา604973203 ช่างเหลา 17133 (Section A)82

นางสาวนิชาพรรณ604973210 สบือว้น 17133 (Section A)83

นางสาวสาวติรี604973220 เหมิสารจอด 17133 (Section A)84

นางสาวอญัญารตัน์604973224 โสรจั 17133 (Section A)85

นางสาวกมลวรรณ564244001 นิลแกว้ 17134 (Section A)86

นางสาวธชิากร574186615 สุขใจ 17134 (Section A)87

นางสาวภทัราภรณ์584186523 เรอืงอยู่ 17134 (Section A)88

นายจกัรกฤษณ์584253003 แสงอทุยั 17134 (Section A)89

นายชาญวทิย์584253009 ทดัไทย 17134 (Section A)90

นายธรีพงศ์584272030 อาจณรงคก์ร 17134 (Section A)91

นายศุภมติร584272041 มเียน็ 17134 (Section A)92

นางสาวสริริตัน์584305210 ซอ้นจนัดี 17134 (Section A)93

นางสาวสายพรุิณ584418263 สมดี 17134 (Section A)94

นายสหรฐั594107512 คาํแหงพล 17134 (Section A)95

นายธราเทพ594232023 นอ้ยศรอียู่ 17134 (Section A)96

นางสาวจนัทริา594327010 จนัทรบู์รณ์ 17134 (Section A)97

นางสาวชนญัชดิา594328003 พงษส์าํราญ 17134 (Section A)98

นางสาวเบญญากานต์594328008 แคลว้สี 17134 (Section A)99

นางสาวปฐมาวดี594418310 อุ่นเป็นนิจ 17134 (Section A)100

นางสาวปรยีานนัท์594418311 สทิธโิชคธรรม 17134 (Section A)101

นางสาวเพญ็นภา594724311 คาํทรพัย์ 17134 (Section A)102
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นายอกุฤษฎ์594724345 เจรญิช่าง 17134 (Section A)103

นายนรศิร594A52009 อ่วมพว่ง 17134 (Section A)104

นายสุรพงศ์594A52014 ภกัดพีนิ 17134 (Section A)105

นางสาวสมดิา594A52015 อนิทรน่ิ์ม 17134 (Section A)106

นางสาวศศิวมิล594A52020 สรอ้ยสวสัดิ์ 17134 (Section A)107

นางสาวจริประภา604232003 ฉนัเเกว้ 17134 (Section A)108

นางสาวพมิพไิล604232011 ยาเพช็ร 17134 (Section A)109

นางสาววภิารตัน์604232014 ขวญัเมอืง 17134 (Section A)110

นางสาวสรารตัน์604232017 วนิโยธนิ 17134 (Section A)111

นายกติตพิงษ์604232028 สุขพรอ้ม 17134 (Section A)112

นายเฉลมิพล604232030 อยู่แยม้ 17134 (Section A)113

นายณฐัวุฒิ604232031 รามเมอืง 17134 (Section A)114

นายสมภพ604232039 ฉิมรวย 17134 (Section A)115

นายนรศิ604232041 อรุณพงษ์ 17134 (Section A)116

นางสาวนฐัรณีิย์604271004 ปัน่มาด 17134 (Section A)117

นายอภเิดช604271021 ทศันากร 17134 (Section A)118

นายวรญัญู604305032 ภธูนานนท์ 17134 (Section A)119

นางสาวณฐันนัท์604973204 ขนัทะวไิชย 17134 (Section A)120

นายอภสิทิธิ์564659025 ชูแสง 17137 (Section A)121

นายกฤษฎา574106521 สุขสม 17137 (Section A)122

นายณฎัฐากร574244216 ชลภาพ 17137 (Section A)123

นายสทิธพิงษ์574261051 หลมิเลก็ 17137 (Section A)124

นางสาวพรอณงค์574512213 ศรชีาย 17137 (Section A)125

นางสาวชนมนิ์ภา574723361 คาํศรี 17137 (Section A)126

นางสาวลกัษกิา584031122 จอมเผอืก 17137 (Section A)127

นายฐานนัด์584189551 กระทุ่มศรี 17137 (Section A)128

นางสาวรชัฎาภรณ์584242017 เหลนปก 17137 (Section A)129

นายธนารกัษ์584244013 แกว้แสนเมอืง 17137 (Section A)130

นายณฐัวตัร584252009 พวงส ัน้ 17137 (Section A)131

นายภวูนาถ584272038 มสีมศกัดิ์ 17137 (Section A)132

นายเรงิชยั584272039 บญุบวัหลวง 17137 (Section A)133

นางสาวนลัวลี594186616 สุดยูโซะ๊ 17137 (Section A)134

นางสาวปณัฑช์นิต594186621 มณีรตัน์ 17137 (Section A)135

นางสาวมารษิา594186627 เยน็ใจ 17137 (Section A)136
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นางสาวสุมติรา594186637 สุขขาํ 17137 (Section A)137

นางสาวศิรพิร594418349 เลก็นอ้ย 17137 (Section A)138

นายเจษฎากร594435011 สงัขก์ะสนิ 17137 (Section A)139

นายณฐัพงษ์594435015 วงคพ์ราหมณ์ 17137 (Section A)140

นางสาวชญัญานุช594724304 โสดา 17137 (Section A)141

นางสาวสุกญัญา594724317 ซือ่ตรง 17137 (Section A)142

นายธนวฒัณ์594724328 เป่ียมสุวรรณ 17137 (Section A)143

นายหนึ่งบรุุษ594724338 กลิน่จนัทร์ 17137 (Section A)144

นายสุรยิา594724343 พลบังาม 17137 (Section A)145

นายพทิกัษ์594724344 ตัง้ใจ 17137 (Section A)146

นางสาวหน่ึงธดิา604271012 กองคาํ 17137 (Section A)147

นางสาวชนิกานต์604973202 ศกภเูขยีว 17137 (Section A)148
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