รำยชื่อนักศึกษำสอบวัดมำตรฐำนคอมฯ ทีต่ ้องติดต่องำนศูนย์คอมพิวเตอร์ (ด่วน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นางสาว นงนภัส ศิริพัฒน์พงศ์พร 31 นางสาว
สกาวรัตน์ ยศพรมราช
2
นาย
คมสันต์ แจ่มหม้อ
32 นางสาว
ธนลวรรณ ทองผามงคล
3
นางสาว อัมรินทร์ จีนเพชร
33 นางสาว
สิริมา สุริยะลังกา
4
นางสาว ชลลดา โจ้กุล
34 นาย
ภูวดล สุขเกษม
5
นางสาว ฐิราพัชร แก้วจีน
35 นางสาว
สิรภัสสร เอกปาน
6
นางสาว วิไลวรรณ ฉายแสง
36 นางสาว
สรารัตน์ บุญญะกา
7
นางสาว ชฎาพร พวงสมบัติ
37 นางสาว
อลิษา อายุเจริญ
8
นาย
บุญดนัย คาขันตี
38 นางสาว
ธิดารัตน์ แสงโยธา
9
นาย
ภัทรณัฐ พลกล้า
39 นางสาว
ศิริวรรณ ท่าดี
10 นางสาว สุพรรษา บินเย็น
40 นาย
ศิววิชญ์ วงษ์ประเสริฐ
11 นางสาว อรวรรณ บุญจันทร์
41 นาย
กิตติพร ขันเงิน
12 นางสาว จุฑามาศ ไชยศรี
42 นาย
อานันต์ ปิยะศีล
13 นางสาว ไก่ เค่าเง้อ
43 นางสาว
สินีนาถ หวังดี
14 นาย
อัษฎา ใจทา
44 นางสาว
กล้วยทิพย์ ใบพะออม
15 นางสาว ธีรดา ชนะภัย
45 นางสาว
วารินธร สังข์ป่า
16 นางสาว ทัศนีย์ สิงห์ลอ
46 นางสาว
บุศรินทร์ โยตะนันท์
17 นางสาว ภาวินี สิงห์อุดร
47 นางสาว
นิศารัตน์ วิเศษศรี
18 นางสาว ธมลวรรณ สิงหราช
48 นางสาว
อรอนงค์ ข้อหล้า
19 นางสาว พิมพ์พาพรรณ มูลสืบ
49 นางสาว
สุมาลี อนุรักษ์วนาลัย
20 นางสาว ดิตฏิญาภรณ์ คุ้มเพื่อน
50 นางสาว
กุ๊กไก่ สมคิด
21 นางสาว นิตยา เกณสาคู
51 นางสาว
ธัญรัตน์ รอดศรี
22 นางสาว สุภาวรรณ ศรีฉ่า
52 นางสาว
อรณิช วายุ
23 นางสาว กุลนันท์ วัฒนศิริ
53 นางสาว
ชลธิชา ดอยแก้วขาว
24 นาย
ณัฐปกรณ์ พลีใหญ่
54 นางสาว
รุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา
25 นาย
ดารงค์ ชัยสุวรรณ
55 นาย
เจนณรงค์ มาลัย
26 นางสาว ศศิธร ผายลาด
56 นาย
ณัฐวุฒิ มีศรี
27 นางสาว ไพลิน แหน่นา
57 นางสาว
ปรียา ครองสวัสดิ์
28 นางสาว ชนกนันท์ ศรีบุญเรือง
58 นางสาว
ธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี
29 นางสาว ฐิติมาพร พงษ์ธัญการ
59 นางสาว
เดือนเพ็ญ แสนหลวง
30 นางสาว เกศสยา ใจปันทา
60 นางสาว
ศรีสุดา คีรีแดนชัย

รำยชื่อนักศึกษำสอบวัดมำตรฐำนคอมฯ ทีต่ ้องติดต่องำนศูนย์คอมพิวเตอร์ (ด่วน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
61 นางสาว ศศิธร บุญมัติ
81 นางสาว
ดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง
62 นาย
เกรียงไกร คงเมือง
82 นางสาว
จิราพร แย้มโกสุม
63 นาย
เรืองวุฒิ ภูครองทอง
83 นาย
วุฒิภัทร หอมประทุม
64 นางสาว บงกชกร ชุมเสน
84 นางสาว
กณิกา กาญจนแดนไพร
65 นาย
อนุพงศ์ บุญมี
85 นางสาว
จิตติมา อินทะเรืองศร
66 นางสาว อารยา สามเอือย
86 นางสาว
พิมพ์ลภัส วงค์กองแก้ว
67 นางสาว จิตรา บุญแสง
87 นาย
ภูริณัฐ ตุ่นเฟือย
68 นางสาว กัลนิกา มาน้อย
88 นางสาว
ศรัญญา คามุ้ย
69 นางสาว มณี บัวเผียน
89 นางสาว
ลลนา อยู่สบาย
70 นางสาว รัตนาภรณ์ เพชรทูล
90 นาย
พิธิวัฒน์ เครือคาอ้าย
71 นาย
ธีรภัทร พัฒนะผล
91 นางสาว
อพัฒชรา เรืองวงษ์
72 นางสาว พรทิพย์ เอมโอษฐ
92 นางสาว
ธันย์วรัชญ์ ชัยศิริ
73 นาย
สมชาย พึ่งพันธุ์
93 นางสาว
อภิญญา คาระมาด
74 นาย
ปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักดิ์ 94 นางสาว
สุวลักษณ์ มโนมัย
75 นางสาว อภิพิชญา บุตรโท
95 นางสาว
อมารา ปราณี
76 นางสาว สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง
96 นางสาว
วิมลสิริ หมันเขตวิทย์
77 นางสาว ชนากานต์ เตจะนะตา
97 นางสาว
นฤมล คงสมทรง
78 นางสาว ภัทรสุดา อุปหล้า
98 นางสาว
อัญชลี จันทะเสน
79 นางสาว กัญญาภัค เกลียววงค์
99 นางสาว
สงกรานต์ ทองฤทธิ์
80 นาย
อิสรภาพ สมหารวงค์
100 นางสาว
จิดาภา ศรีบุระ
101 นางสาว
มาตาวี พรมมา
102 นาย
ชินพรรธน์ หมอนจันทร์

