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บ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 432000001 นาง ทัดดาว ศรีวิชัย ห้องสอบที ่16
2 432000002 นางสาว เกษณี แสนพินิจ กลุ่มวิชาสังคม
3 432000003 นางสาว พิรุณพร เหล่าสุวรรณ เลขประจ าตัวสอบ 432000001  ถึง
4 432000004 นาย พนมกร โคตรวิชา เลขประจ าตัวสอบ 432000009
5 432000005 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฐฏ์ฎาพร บุง้ทอง สนามสอบโรงเรียนหลักเมือง
6 432000006 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สังฆะเวช
7 432000007 นางสาว มนัสวี อุทัยดา
8 432000008 นางสาว ชยาสิริ ทิพย์โภชนา
9 432000009 นางสาว พิมพ์ลภัทร เชื่อมรัมย์
10 432000010 นางสาว เจนจิรา นนทะค าจันทร์ ห้องสอบที ่17
11 432000011 นางสาว ศุภรัตน์ ดากาวงค์ กลุ่มวิชาสังคม
12 432000012 นาย นิรันดร์ มาลิสา เลขประจ าตัวสอบ 432000010  ถึง
13 432000013 นางสาว ชิดชนก ศรีนูเดช เลขประจ าตัวสอบ 432000034
14 432000014 นาง อาทิชา เนื่องมัจฉา สนามสอบโรงเรียนหลักเมือง
15 432000015 นางสาว บุญญรัตน์ สุขมี
16 432000016 นาง พัชรมณฑ์ สุวรรณไตรย์
17 432000017 นางสาว กัญจนพร กลางค า
18 432000018 นาย สงวน ศรีสอน
19 432000019 นางสาว ธนาภรณ์ พงษ์อุตทา
20 432000020 นาย เศวต ประดับวัน
21 432000021 นาง ศิรินทร สารพงษ์
22 432000022 นางสาว พัสราพร บุตรนอก
23 432000023 นาง ธัญญธร บุตรโคตร
24 432000024 นาย ปิยณัฐ ชุ่มเสนา
25 432000025 นางสาว สุทธิดา สร้อยจิต
26 432000026 นางสาว สุวรรณี บุญยืน
27 432000027 นางสาว ภัทรดา ชาลีวงศ์
28 432000028 นาย ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ
29 432000029 จ.ส.อ. จักรี ศรีวะรมย์
30 432000030 นาย อนุชา จันทะสาน
31 432000031 นางสาว สมปรารถนา แก้วพุม่
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32 432000032 นางสาว ณัฐพร จันทเลิง
33 432000033 นาย กฤษฎาวัชร์ ปาปะโม
34 432000034 นาย สมยศ ทองเจริญ
35 432000035 นางสาว ศุภมาส พงษ์เจริญ ห้องสอบที ่18
36 432000036 นางสาว กรรณิกา อุระภูมิ กลุ่มวิชาสังคม
37 432000037 นางสาว รัชนก แก้วดี เลขประจ าตัวสอบ 432000035  ถึง
38 432000038 นางสาว วันวิสาข์ ราชมูล เลขประจ าตัวสอบ 432000056
39 432000039 นาย ทวี ยศศรียา สนามสอบโรงเรียนหลักเมือง
40 432000040 นาง ศิริกัญญา พลเยี่ยม
41 432000041 นางสาว ปิยนุช ดีวงศ์
42 432000042 นางสาว พัชรีพร สิงกาโม้
43 432000043 นาย พุธศักด์ิ แวงสูงเนิน
44 432000044 นาย สมเดช ทีงาม
45 432000045 นางสาว ปานชีวัน วงศ์ค าจันทร์
46 432000046 นางสาว ประทานพร ดวงพันธ์
47 432000047 นาง ศรัญญา สีสงค์
48 432000048 นาง ณัฐรวดี สืบส าราญ
49 432000049 นางสาว ณัจฉรีย์ วิโรพรหม
50 432000050 นาย ศาสตร์ตรา โลทัง
51 432000051 นางสาว อัจฉราภรณ์ พรมภาโส
52 432000052 นาย เกียรติศักด์ิ ไพรศรี
53 432000053 นางสาว วรินทรา อัตริ
54 432000054 นางสาว สายเงิน ขันนาม
55 432000055 นาง กานต์พิชชา สายสิงห์
56 432000056 นาย มานิต ปิโคทัง
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