
1 48150001 นางสาว กฤษฎา สมทรัพย์ สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48150002 นางสาว ยุพาพรรณ กลางบุรัมย์ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48150003 นางสาว กันติยาภรณ์ ตันแหวน ห้องสอบที ่ 19

4 48150004 นาง นุสรา ศรีคะเณย์ อาคาร 7  ชั้น  2  

5 48150005 นาง สุกัญญา ขันทัพไทย ห้อง  7202

6 48150006 นาย เทวฤทธิ์ ชาติเจริญศิลป์สุข

7 48150007 นางสาว รุ่งระวี พุดสีเสน

8 48150008 นางสาว ณัฐสิกานต์ บุญเต็ม

9 48150009 นางสาว จันทร์จิรา ผลาโชติ

10 48150010 นาง รสรินทร์ อยู่ไพร

11 48150011 นางสาว ชัชฎาภรณ์ นุวรรณ์โน

12 48150012 นาง เกศแก้ว พรรณะ

13 48150013 นางสาว ยุพารัตน์ จันทะจิตร

14 48150014 นางสาว เบญจวรรณ ศรีโซ้ง

15 48150015 นางสาว พรทิพย์ สอนสระคู

16 48150016 นางสาว ธาราภรณ์ เชิงหอม

17 48150017 นางสาว มนทิภา พลศรี

18 48150018 นางสาว พนิดา พลเยี่ยม

19 48150019 นางสาว อารยา ละครร า

20 48150020 นางสาว ลักขณา อุ่นเรือน
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1 48150021 นางสาว จริยา ศรีกะกุล สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48150022 นางสาว บัณฑิตา แพงกัญญา อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48150023 นางสาว เบญญาพัชร์ ไหวดี ห้องสอบที ่ 20

4 48150024 นางสาว เยาวลักษณ์ สุริหาร อาคาร 7  ชั้น  2  

5 48150025 นางสาว ศศิมาพรรณ บุญจวง ห้อง  7203

6 48150026 นางสาว นุชรินทร์ แย้มสรวล

7 48150027 นาย นิภัทร์ ผลาสพ

8 48150028 นาง พรสุดา ประสงค์ทรัพย์

9 48150029 นาย กิตติพงศ์ พวงศรี

10 48150030 นางสาว กัญญาวีร์ ภูมิเดช

11 48150031 นางสาว อาภาภรณ์ วรนาม

12 48150032 นางสาว พรนิภา ไชยโย

13 48150033 นาย อิสรภาพ พันธนา

14 48150034 นาง วิจุฑามาศ เพชรเมือง

15 48150035 นางสาว วาสนา ปลุกเสก

16 48150036 นางสาว ปรารถนา แก้วค าชาติ

17 48150037 นางสาว ปิญะณัฐ วาระสิทธิ์

18 48150038 นางสาว วิภาพร แพงทิพย์

19 48150039 นาง ชนากานต์ สังสีแก้ว

20 48150040 นางสาว ปิยธิดา ด้วงค าจันทร์
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1 48150041 นาย ธนศักด์ิ จ าปีกลาง สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48150042 นาย พากร แก่นจันทร์ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48150043 นาย โกศล พานนงค์ ห้องสอบที ่ 21

4 48150044 นาง มณีรัตน์ บุญทวี อาคาร 7  ชั้น  2  

5 48150045 นางสาว อารยา นามบุญเรือง ห้อง  7204

6 48150046 นางสาว กรรณิการ์ กาญจนพิบูลย์

7 48150047 นางสาว ปวีณา ศรีสุข

8 48150048 นางสาว วิภารัตน์ ฉ่ ามะณี

9 48150049 นางสาว ฐาปนี ครองทองสี

10 48150050 นาย วรวัตร พลเยี่ยม

11 48150051 นางสาว ดารินทร์ แสงอาจ

12 48150052 นาย ทศวรรษ แทนโสภา

13 48150053 นางสาว ศศิมา สวัสด์ิเอื้อ

14 48150054 นางสาว กานดา รูปใส

15 48150055 นางสาว สุภาพร ทองสาดี

16 48150056 นางสาว พรทิพา ข่าขันมะลี

17 48150057 นางสาว ชุลีพร สร้อยสีหา

18 48150058 นางสาว มณฑิรา อาจมูลลา

19 48150059 นาง หทัยทิพย์ พุทธลา

20 48150060 นางสาว ธัญญพัฒน์ อินกอง
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1 48150061 นางสาว จรรยวรรธน์ แห้วชิน เมจต์ สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48150062 นางสาว เสาวนีย์ ลาสนธิ์ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48150063 นางสาว นิชาภา สมอบ้าน ห้องสอบที ่ 22

4 48150064 นางสาว ณัฐธิดา เล่ือมใส อาคาร 7  ชั้น  2  

5 48150065 นาย เอกชัย ธรรมวงศ์ ห้อง  7205

6 48150066 นางสาว นุจรินทร์ เอกรักษา

7 48150067 นางสาว วิมลรัตน์ นวนเท่า

8 48150068 นางสาว น้ าทิพย์ ค าบุง่

9 48150069 นางสาว ปรีอาภา โชติจรุง

10 48150070 นางสาว สุดาพร ศรีละคร

11 48150071 นางสาว พัชภ์ชริณดา โสดา

12 48150072 นางสาว ปริยานันท์ โภชะโน

13 48150073 นาย ปิยะพงษ์ สร้อยศิลา

14 48150074 นาย อิสระพงศ์ รัตนภักดี

15 48150075 นาย พีระพงษ์ ต้ังขจรกุล

16 48150076 นางสาว รัชดา เสนานิคม

17 48150077 นางสาว นุชจรี ไชยหงษ์

18 48150078 นาย ครองทรัพย์ เสนาเหลา

19 48150079 นางสาว อังศุมาลิน ปิน่ค า

20 48150080 นางสาว พรทิวา เพียโคตรแก้ว
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1 48150081 นาย สุขเกษม มิรัตนไพร สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48150082 นางสาว รัตติกาล บุตรบุญชู อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสอบที ่ 23

อาคาร 7  ชั้น  2  

ห้อง  7206


