
ที่ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 430300001 นำงสำว ชนิกำนต์ ทุมทุมำ ห้องสอบที ่5

2 430300002 นำงสำว ภทรกมล นันตะนะ กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
3 430300003 นำงสำว อรวรรณ ภรณ์หทัยกุล เลขประจ ำตัวสอบ 430300001  ถึง
4 430300004 นำย โชติวัฒน์ โคตรไกรสร เลขประจ ำตัวสอบ 430300018
5 430300005 ว่ำทีร้่อยตรีหญิง นันทนำ สำยหยุด สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
6 430300006 นำงสำว จุฬำรัตน์ ทองแก้ว
7 430300007 นำงสำว อรอนงค์ หีบแก้ว
8 430300008 นำงสำว กิติยำ ศิลปักษำ
9 430300009 นำงสำว ประกำยมำศ ชมบุญ
10 430300010 นำง อุมำวดี เหล่ำอรรคะ
11 430300011 นำงสำว เสำวลักษณ์ โคตรชำดำ
12 430300012 นำงสำว เมษยำ มิทรำนนท์
13 430300013 นำงสำว วัชรำภรณ์ สีค ำชอน
14 430300014 นำงสำว นิภำพร คงสุข
15 430300015 นำย วัชรินทร์ เมฆวัน
16 430300016 นำงสำว กำญจนำ ทองดอนดู่
17 430300017 นำงสำว พรทิพย์ บุญปก
18 430300018 นำงสำว ณัฐติกำนต์ ฤทธิต์ำ
19 430300019 นำง ภัทรำนิษฐ์ พรมบัวภำ ห้องสอบที ่6
20 430300020 นำงสำว ปำริชำติ รักษำภักดี กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
21 430300021 นำงสำว จิรำภรณ์ รัตนพันธ์ เลขประจ ำตัวสอบ 430300019  ถึง
22 430300022 นำงสำว วรำทิพย์ บ่อทอง เลขประจ ำตัวสอบ 430300043
23 430300023 นำงสำว ปัทมำ ศิริหลวง สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
24 430300024 นำงสำว ปภำวรินทร์ น้อยบุตร
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25 430300025 นำง ลัดดำวัลย์ เปำนำเรียง
26 430300026 นำงสำว กนกวรรณ โพธิพ์ยัคฆ์
27 430300027 นำงสำว ปทุมพร นำมวิชำ
28 430300028 นำงสำว ณัฐวดี อันพันล ำ
29 430300029 นำงสำว ปภำดำ ปัสพล
30 430300030 นำงสำว นภำพร พรมชินวงค์
31 430300031 นำงสำว อนัญญำ ประทุมมำตร์
32 430300032 นำงสำว จุฬำลักษณ์ แสนสุด
33 430300033 นำงสำว ทิพย์นิรำพร แผงตัน
34 430300034 นำงสำว กำญจนี สิมหำบุตร
35 430300035 นำย สุธิพงษ์ แสนลำด
36 430300036 นำงสำว ภัทรลดำ บุรี
37 430300037 ว่ำทีร้่อยตรีหญิง ธัญญำรัตน์ ยำใจ
38 430300038 นำงสำว อัญชลี ภูศรี
39 430300039 นำย ณัฐพัชร์ บุญลำด
40 430300040 นำงสำว หัชญำ หงษ์โยธี
41 430300041 นำงสำว สำยพิณ วีระศักด์ิ
42 430300042 นำงสำว สุภัชชำ กุลมอญ
43 430300043 นำงสำว พิมลพรรณ ดวงอำสงฆ์
44 430300044 นำงสำว พุทธรักษำ พินิจพล ห้องสอบที ่7
45 430300045 นำงสำว เมรินทร์ ทวีโชค กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
46 430300046 นำงสำว ขวัญทิชำ ถำกันหำ เลขประจ ำตัวสอบ 430300044  ถึง
47 430300047 นำงสำว ศิริลักษณ์ สังสีลำ เลขประจ ำตัวสอบ 430300068
48 430300048 นำย ชำญวิทย์ ศรีสิงห์ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
49 430300049 นำงสำว พรกมล ไชยค ำ
50 430300050 นำง สุวดี ศรีวิเศษ
51 430300051 นำงสำว ชลธิชำ โนนนำแซง
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52 430300052 นำงสำว นริศรำ นำไชย
53 430300053 นำงสำว ณัฐพร ชำวแขก
54 430300054 นำงสำว เนตรศิริ สิงหถิน
55 430300055 นำงสำว ศรัณย์พร ทองโชติ
56 430300056 นำงสำว สุญำดำ ชินสุทธิ์
57 430300057 นำงสำว กิติญำดำ ศรีปรำบหล่ม
58 430300058 นำงสำว แพรวนภำ เสนำนิคม
59 430300059 นำงสำว ชนำภำ ไชยงำม
60 430300060 นำงสำว ศรัณญำ นิตย์ค ำหำญ
61 430300061 นำงสำว วรำกร แสงดี
62 430300062 นำงสำว พัชรีญำ สำพำ
63 430300063 นำย อภิเดช ผลินยศ
64 430300064 นำง อันติกำ บูรณะอนันต์วุฒิ
65 430300065 นำงสำว ณักษ์ลภัส พรหมทำ
66 430300066 นำงสำว สุนิสำ จีนแพง
67 430300067 นำงสำว ทวีพร ยำงนอก
68 430300068 นำง วรวรรณ ไพเรำะ
69 430300069 นำงสำว เมริน รักษำพล ห้องสอบที ่8
70 430300070 นำย อรรคสิน เนื่องสิทธะ กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
71 430300071 นำง อภิรัตน์ พุทธิดิลก เลขประจ ำตัวสอบ 430300069  ถึง
72 430300072 นำงสำว พชรพรรณ โคตรดี เลขประจ ำตัวสอบ 430300078
73 430300073 นำงสำว เกวรินทร์ ยศโสภณ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
74 430300074 นำง ปติมำ บุญจูง
75 430300075 นำงสำว นุชนำถ คล่องแคล่ว
76 430300076 นำง สุภัตรำ แฝงยงค์
77 430300077 นำย กิตติกร ประวำรณะ
78 430300078 นำงสำว ชนัญญำ ขำนเกตุ
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