
เลขประจ าตวัสอบ
610001 นาง ณิชาภา จันทวงษ์

610002 นาย เฉลิมรัฐ สินนที

610003 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ

610004 นาย มานพ กาบศรี

610005 นางสาว เพญ็ศิณี ดิฐชัยพนัธุ์

610006 นางสาว เกณิการ์ ทวิาประดับดาว

610007 วา่ที่ ร.ต.หญิง แก้วใจ สุกรี

610008 นาง สุวพชิญ์ นรสาร

610009 นาย สุรศักด์ิ จันทาคีรี

610010 นาย อธชิาติ ทองขัน

610011 นางสาว อัญธกิา พลูดําริห์

610012 นางสาว สุทธดิา แสงศิริ

610013 นางสาว อรุโณชา ช่างเติม

610014 นางสาว จิราภรณ์ เครือวงค์

610015 นาง ขวญัรัตน์ ตันติยศุภวงศ์

610016 นาย เฉลิมพล หงษสิ์บแปด

610017 นางสาว อนุสรา ไชยศรียา

610018 นางสาว วาสินี เฟื่องเมธี

610019 นาย สมทรัพย์ บญุประจํา

610020 นาย พทุธวฒัน์ ประจันทร์

610021 นางสาว รุ่งนภา ชุมปลา

610022 นาย เพชรพรหม แสงบํารุง

610023 นางสาว แพรไพลิน โคตรพรม

610024 นางสาว มาริสา แก้ววนัทา

610025 นางสาว เพชรลัดดา หนองกาวี

610026 นางสาว ปริยากร เพญ็สวา่ง

610027 นางสาว มุกดาลัย ไผ่ปอ้ง

610028 นาย สรายุทธ โตแสง

610029 นางสาว ชนัฐปภา วรรณโชติ

610030 นาย ณัฐพล เฉยสวสัด์ิ

610031 นางสาว บษุบา รินทะรักษ์

610032 นางสาว ยุพมิาศ ทา้วฟเูขียว

ชื่อ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั ลงวันที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง รายชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัตงิาน 
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610033 นางสาว กรนิกา สิทธกิูลนะ

610034 นางสาว สุชาดา พรมเมือง

610035 นางสาว กนกวรรณ บณัฑุเจษฎา

610036 นาง ธดิารัตน์ บวัเนียม

610037 นางสาว ชนิกานต์ พรมหสั

610038 นางสาว เกศริน คําควร

610039 นางสาว สุภาพร ปอ้งแก้ว

610040 นาง นุชรินทร์ นิลยา

610041 นางสาว เกศรินดา เขยตุ้ย

610042 นางสาว ติณณ์พมิญชุ์ เตชเลิศธนานนท์

610043 นางสาว รัตนาพร ต้ือยศ

610044 นางสาว กัณต์ญพชัร พทิกัษพ์เิศษ

610045 นางสาว ทศันีย์ ชุนลิ

610046 นางสาว จิตติมา พวงแก้ว

610047 นางสาว เสาวลักษณ์ พฒุบญุ

610048 นางสาว ประภาศรี ชูดวง

610049 นางสาว ภมรรัตน์ สิงหเดช

610050 นางสาว อลิสา แก้วจินดา

610051 นางสาว จุฑามาศ ผิวเหลือง

610052 นางสาว กริชศิทร เยเบยีงกู่

610053 นาย อารีย์ ราเหม

610054 นางสาว ฉนัจตา ปจิจวงค์

610055 นางสาว กิ่งกมล พฒัน์ชิต

610056 นางสาว กุลณัฐ ขุนบญุ

610057 นางสาว รัศมี ศรีสะอาด

610058 นางสาว วรรณา วงษเ์จริญ

610059 นางสาว พมิพต์ะวนั ชัยสิทธิ์

610060 นางสาว สุชาดา ศรีนุกูล

610061 นางสาว รัตติยา ใจช่วง

610062 นางสาว ทพิวลัย์ พนัธรัุตน์

610063 นางสาว อนุสรา ป๎้นขาว

610064 นางสาว ศศิญดา สงวนญาติ

610065 นางสาว วาริสา หมวดสง

610066 นางสาว ณัฐพร แก้วรุ่ง

610067 นางสาว ขวญัใจ เชื้อชะเอม

610068 นางสาว สมฤดี ตุรงค์เรือง
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610069 นางสาว อรทยั วชัชนะ

610070 นางสาว จิรัญพกิา วงศ์จันทร์

610071 นางสาว สาริศา เจริญผา

610072 นางสาว กันตพรรณพฒัน์ มูลอินทร์

610073 นางสาว นภาพร ชุมพนิิจ

610074 นางสาว สุพชิญา ยะปิ๋ว

610075 นางสาว ศิริวรรณ บวัทนั

610076 นาง วรุณรัตน์ วฒันพนัธ์

610077 นางสาว พรุิฬหก์านต์ ลาภพพิฒัน์

610078 นางสาว ปราณีต เหตุทอง

610079 นางสาว ธารนที ทองมี

610080 นางสาว พมิพรรณ เพชรพชิัย

610081 นางสาว ศิริลักษณ์ จีนเทห่์

610082 นางสาว เอมอร เอื้ออารุณ

610083 นางสาว อมริษา พฒุเล็ก

610084 นางสาว ปทมุวดี สาส่วนกวา้ง

610085 นางสาว อัยศวรรย์ วรรณเลิศ

610086 นางสาว นัญวา องศารา

610087 นางสาว นิตยา โสรัส

610088 วา่ที่ ร.ต.หญิง โสภาพรรณ แสงแก้ว

610089 นางสาว สุกัญญา ทองสมุทร

610090 นางสาว เบญจมาศ ทศิลา

610091 นาง เพญ็ณีต์ิ นิวฒันากูล

610092 นางสาว ปภตัรอร เขียวจันทร์

610093 นางสาว สุธดิา คําชาลี

610094 นางสาว อาภาวรรณ สงวนหงษ์

610095 นางสาว พชัรนันท์ พสันัยกุลวรรณ

610096 นางสาว นูรอัยนี ลาเตะ

610097 นางสาว เวยีงใจ ดีมีวงษ์

610098 นาง ศุภวรรณ จิตอารีย์

610099 นางสาว แสงระวี ปน๎ทะวงักันยา

610100 นางสาว อรไท เล่ียนกัตวา

610101 นางสาว ซัลวาณี ตาเดอิน

610102 นางสาว นริศรา รอดคลํ้า

610103 นางสาว พลัลดา หล้าคําลือ

610104 นาย อภรัิกษ์ ยีขุน
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610105 นาง ศิริรัตน์ อินทปท๎ม์

610106 นาย ชาติทนงค์ ถนอมใจ

610107 นางสาว ลดาพร เอกจันทกึ

610108 นางสาว จินตนา จันทะคูณ

610109 นางสาว ธวลัรัตน์ พรมสิทธิ์

610110 นางสาว ศิวพร ฤกษสุ์ภา

610111 นางสาว อังคณา ถนอมเสียง

610112 นางสาว ปรัชญมน รัตนอริยมงคล

610113 นาย อานนท์ อุตรแจ้

610114 นางสาว อภริมย์ คณะนาม

610115 นาง วาสนา ติระพงษ์

610116 นางสาว เยาวลักษณ์ ดีวฒิุ

610117 นางสาว อรุโณทยั พวงพพิฒัน์

610118 นางสาว นิศากร สรวลสันต์

610119 นางสาว กมลพรรณ ครองสัตย์

610120 นางสาว ศศิมาพร กาจุ๊ด

610121 นางสาว จันทนา คําเบา

610122 นางสาว พรรษชล ปานมั่งค่ัง

610123 นางสาว อรอุมา ทองดํา

610124 นางสาว รัตนาวดี ธรีาธรรม

610125 นางสาว บปุผา ทรพย์สมบรูณ์

610126 นางสาว วมิล สดมสุข

610127 นาย วฒิุไกร ไชยขาว

610128 นางสาว ชไมพร ชูทรัพย์

610129 นางสาว นันทรินี รักตะขบ

610130 นางสาว จุลลดา จุลเสวก

610131 นางสาว อรสา ถึงถิ่น

610132 นาย วฒิุนัน โทนทยั

610133 นางสาว ไพจิตร รุ่งแจ้ง

610134 นางสาว กรวรรณ ดวงสาร

610135 นางสาว วรณัน รักษาราษฎร์

610136 นางสาว นภาวรรณ มาลา

610137 นาย ปรมะ พฤทธพงศ์

610138 นางสาว สุรีลักษณ์ โพธิสั์งข์

610139 นางสาว ภทัรวดี จิตตรัตน์

610140 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610141 นางสาว ฐิติชญา คําเวช

610142 นางสาว ปยิธดิา แม้นบญุ

610143 นาย ประสิทธิ์ จันทมิา

610144 นางสาว อาภาศิริ ทบัสุลิ

610145 นางสาว วริศรา ไชยโย

610146 นางสาว บปุผาทพิย์ แก้วผอม

610147 นางสาว จิราภรณ์ พลวงษา

610148 นาง ปฤษฏี ล้ินบาง

610149 นางสาว นงคราญ สุยะวงค์

610150 นางสาว อลิตตา ไทยวงัชัย

610151 วา่ที่ ร.ต.หญิง ทวิาภรณ์ อินทะโส

610152 นางสาว รสริน วริิยา

610153 นางสาว กฤตรดี อาจสาลี

610154 นาง มนณกร เลิศคํา

610155 นางสาว เพชรรัตน์ คํามุข

610156 นางสาว สุจิรา กองมา

610157 นางสาว อรทยั ริมสันเทยีะ

610158 นางสาว ณัฐพร ใยบํารุง

610159 นางสาว อรอุมา ทองก้อน

610160 นาง อภชิยา สังขนานนท์

610161 นางสาว รัตติพร ไชยยา

610162 นาง พรศิริ กิตินันท์

610163 นางสาว อุไมกัลโซม หมัดหลง

610164 นาง ลภสัรดา เลาคุ้ม

610165 นางสาว ณัฐกานต์ สุราเลิศ

610166 นางสาว อัญชลี เงินคําคง

610167 นางสาว ชญาณิศา ขันทสีมา

610168 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์

610169 วา่ที่ ร.ต. ภทัรชัย กฤษสุริยา

610170 นาย รอมลี แบรอสะแม

610171 นางสาว เอราวลัย์ คงสม

610172 นางสาว จิราภรณ์ บวัเข็ม

610173 นาง พรรษชล ส้มเกล้ียง

610174 นาง สุกัญญา เนียมพา

610175 นางสาว ประภสัสร กาบแก้ว

610176 นางสาว ณัฐกฤตา อุตะมะ
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610177 นางสาว พชัริตา สานิพนั

610178 นางสาว ดุจเดือน คําใจ

610179 นางสาว จินตนา ดอนชัย

610180 นางสาว วมิลรัตน์ สมพงษ์

610181 นาง ปาณิสรา เหล็กดี

610182 นางสาว น้ําผ้ึง ชุ่มแช่ม

610183 นางสาว ขวญักมล อินทยศ

610184 นางสาว ดารารัตน์ ศรีวารินทร์

610185 นางสาว มาริสา ศรีวารินทร์

610186 นางสาว ศุภาภรณ์ เจริญศรี

610187 นางสาว อรยา นิ่มกาญจนา

610188 นางสาว จุฑามาศ เติมอารมณ์

610189 นางสาว ประภาสินีย์ ชมชื่น

610190 นางสาว นิรัตนศัย ไร่นุ่น

610191 นางสาว รัตนา ทองเอี่ยม

610192 นาง กาญจนา ธนาวฒิุ

610193 นางสาว อมรรัตน์ ดวงน้ําแก้ว

610194 นางสาว รัชฎาพร นุราช

610195 นาง ปภาดา บญุเสง่ียม

610196 นางสาว พรพมิล สุพรรณโมก

610197 นาย ชโนทยั บวัคํา

610198 นาย ธนโชติ ภทูะวงั

610199 นางสาว ลัดดาวลัย์ โบสถ์ทอง

610200 นางสาว ฐิติพร ศรีเงินทรัพย์

610201 นาง ธนูทอง ประชาชนะชัย

610202 นางสาว เกศกาญจน์ โกนจา

610203 นาง กาญจนา โมฬีกุล

610204 นาง บญุนิตย์ วงษศิ์ริวรรณ

610205 นางสาว ทพิวรรณ ฉ่ําชื่น

610206 นาย อนุรักษ์ ต้อยปาน

610207 นาย ฮูไซฟี อุมาร

610208 นางสาว ลลิตา บวัสุดตา

610209 นางสาว วรรณา สมตัว

610210 นางสาว สุลาวรรณ ชัยพรหม

610211 นางสาว ถานมาศ รัตนถาวร

610212 นางสาว นัณธวรรณ ไชยกิ่ง
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610213 นางสาว พชัรพร หานาม

610214 นางสาว ชรินทร์ทพิย์ ยินดีพธิ

610215 นางสาว ภทัรินทร์ สันตะพนัธ์

610216 นางสาว สิรินทพิย์ รอดเณร

610217 นางสาว มณีรัตน์ คชสีห์

610218 นาง วภิาวรรณ อินทรงรัมย์

610219 นางสาว บษุยมาศ เคลือบพว่ง

610220 นาง จรัสศรี จันทร์เจือ

610221 นางสาว ศศิประภา ชาวลัย์

610222 นาย ชินดนัย ตาสาย

610223 นางสาว พรระวี พงษม์า

610224 นางสาว อมรรัตน์ จําปาสัก

610225 นางสาว ทวิากร จันทร์โคตร

610226 นางสาว กรรณิการ์ คณาพฒัน์

610227 นาง เดือนเพญ็ พรีวรรธนเมธาวี

610228 นาง วลัยพร อินทรสิทธิ์

610229 นางสาว วลัยลักษณ์ อิ่มใจ

610230 นางสาว รุ่งสินี วงศ์ขันคํา

610231 นางสาว ปาริฉัตร ไทรทอง

610232 นาย เฉลิมวฒิุ บญุหลัง

610233 นางสาว วรรณิศา คล้ายมณี

610234 นางสาว ผุสดี แก้วศรี

610235 นางสาว อุไรวรรณ เวชวทิยาอําไพกิจ

610236 นางสาว กัญจนพร อิปนิ

610237 นางสาว ตรีทพิย์ ขํานอง

610238 นาง อมรา แสนประสิทธิ์

610239 นางสาว วรินดา แง่มสุราช

610240 นางสาว สุภาพร พุ่มประภา

610241 นางสาว นิภาพรรณ พชืเพญ็

610242 นางสาว สุภาวดี วรรณคร

610243 นาย ธนพนธ์ พรหมสุวรรณ์

610244 นาง ปยินุช หมื่นโฮ้ง

610245 นางสาว พรพรรณ บญุนิล

610246 นางสาว กมลทพิย์ เจริญศรี

610247 นางสาว หยาดพรุิณ จันทร์พงษ์

610248 นาย ภทัรวฒัฑ์ เปน็สุข
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610249 นาย ธติิพนัธ์ พรโชติรัตน์

610250 นางสาว นูรอาฟซีาร์ บราเฮง

610251 นางสาว บณัพร สมนา

610252 นางสาว เยาวเรศ สายสาลี

610253 นางสาว เบญจวรรณ ยะก๋อน

610254 นางสาว พมิวภิา มัสตาด

610255 นางสาว ขนิษฐา อินแตง

610256 นาย สมพงษ์ มะลิพนัธ์

610257 นางสาว ภญิญาพชัญ์ ค้าแก้ว

610258 นางสาว นิธกิานต์ ศรีสกุลกานต์

610259 นางสาว อําไพ ทาเมืองแก้ว

610260 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ณัฐวดี วงษน์าศรี

610261 นางสาว ศษวิดี พมิลพนัธุ์

610262 นางสาว บณัฑิตา ชูจิตร์

610263 นางสาว ทพิย์สุดา หแูก้ว

610264 นาง กุลณัฐ เฉียบแหลม

610265 นางสาว ศรีไพร แก้วไชยนาม

610266 นางสาว จันทร์จิรา สุวรรณเสน

610267 นางสาว รัตนากร กําจัด

610268 นางสาว อิษฎา วโิรจนุปถัมภ์

610269 นาง สุภาวดี วรีพงษ์

610270 นางสาว นิฤมล ลําคํา

610271 นาง รุ่งนภา กล่ินขจร

610272 นางสาว ประภาสิริ แสนสอาด

610273 นางสาว วธดิา วงศรี

610274 นางสาว ชมพนูุช ดุจดา

610275 นางสาว อัจฉริยา วงศ์เปี้ย

610276 นาง นิภาพรรณ ลังกาเปี้ย

610277 นางสาว พชิญา มีเงินล้าน

610278 นางสาว มลธริา วาทรัีกษ์

610279 นาง สิริมนต์ โกญจนาท

610280 นางสาว ปทติตา ศิริเอก

610281 นางสาว หวนัฟาฎลีะห์ หะยีมะปเีย๊าะ

610282 นาย ศุภกิจ บอ่เกิด

610283 นางสาว จิดาภา ปอ๊กคําอู๋

610284 นาย อัครวฒัน์ ฉายศิริวฒันกุล
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610285 นางสาว วรินทร์ทพิย์ เจริญวงค์

610286 นางสาว ภาวณีิ ผิวผ่อง

610287 นางสาว ณัฐชา มงคลเกตุ

610288 นางสาว ศิวพร อินทร

610289 นางสาว มนันยา จันทรมณี

610290 นางสาว กมลทพิย์ ถุงแก้ว

610291 นาง โสภาภรณ์ สืบสําราญ

610292 นางสาว เกศรา มั่นเสม

610293 นางสาว ภณิดา คงแก้ว

610294 นางสาว รัตนสุดา มุสิกสาร

610295 นาย สุทธพิร มั่นเสม

610296 นางสาว จารุวรรณ ศิริยะ

610297 นางสาว ปาลิตา ศรีมีลาภ

610298 นางสาว รัตนาพร โสภา

610299 นางสาว กาญจนา ชัดกําจร

610300 นาง วนัลัดดา ชินกร

610301 นางสาว นิดา นิ่มเนียม

610302 นาง ธนิภา บณุยธนาโชค

610303 นางสาว อัจฉราพร คงชูดี

610304 นางสาว รักชนก ภู่รัตน์

610305 นางสาว กนกลักษณ์ เปยีสุข

610306 นาง วรัชยา สุวรรณดารา

610307 นาง มัสยา บาหลัง

610308 นาย สยาม สุเตนัน

610309 นางสาว กาญจนา โบดขุนทด

610310 นางสาว อรอุมา ภบูงัดาว

610311 นางสาว ชนิสรา เฉกแสงทอง

610312 นางสาว สรัลรัศมิ์ สิทธศัิกด์ิ

610313 นางสาว ศรีแพ แก้วทมุ

610314 นางสาว โสภา อ่อนศรี

610315 นางสาว ธมิาพร แตงขุด

610316 นาง เนตรนพศิ ชัยชนะดารา

610317 นาง วลิาสินี โคตรมณี

610318 นางสาว ศิรินันท์ นนทศิ์ริ

610319 นางสาว จิราภรณ์ นาโสก

610320 นางสาว ณัฐปวณ์ี ขอประดิษฐ์
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610321 นางสาว สุภาวดี เกิดกล้า

610322 นางสาว ณัฐชา วชิยวกิรานต์

610323 นางสาว ณฐมณฑ์ แซ่หลี

610324 นาง โสภา ใสบริสุทธิ์

610325 นางสาว พลอยชนก สุวรรณโคตร

610326 นางสาว จงกลณี ธารีญาติ

610327 นาย จารุกิตต์ิ จินาวรณ์

610328 นางสาว พมิพพ์ศิา แซ่พั่ง

610329 นาง มลิวลัย์ สอนประสิทธิ์

610330 นางสาว ศศิธร สุตพนัธ์

610331 นางสาว กัลยาณี สุวรรณ์ประดิษฐ

610332 นาย เอกณัฏฐ์ ศรีวชิัย

610333 นางสาว วจัน์ธนัง วณัฏก์มล

610334 นาย สุวทิย์ โพธิศ์รี

610335 นางสาว ณัจยา สุขทะเล

610336 นาย อรรถพล ชมกรด

610337 นางสาว ยุพนิ ผาแพน

610338 นางสาว บษุบา สิงหอ์มร

610339 นางสาว ปภาดา ขานดํา

610340 นางสาว นุจรีย์ อากาศวภิาต

610341 นาง จิราภรณ์ จันทร์งาม

610342 นางสาว กิตติยา สุขเกื้อ

610343 นางสาว เบญ็จวรรณ มูลจิโน

610344 นางสาว กนกพชิญ์ สีหามาศ

610345 นาย วชัระ กองทองนอก

610346 นางสาว รติพร อุทยัอินทร์

610347 นางสาว เปรมสินี คมพลิา

610348 นางสาว ภทัรศยา ชัยสวสัด์ิ

610349 นางสาว จารุพร ทุ่งฝนภมูิ

610350 นางสาว ณิชาภา ตะมะพฒุ

610351 นางสาว ขวญัใจ บญุปลีก

610352 นางสาว กนกวรรณ เครือคํา

610353 นางสาว สมใจ สมานประชา

610354 นางสาว วลิาสินี วเิชียรครุฑ

610355 นางสาว กณิกนันต์ เสาวงั

610356 นางสาว นิศาชล เศรษฐเจริญกุล
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610357 นาง ดารณี ทองด้วง

610358 นาง ผกาพรรณ ก้อสละ

610359 นางสาว นิศาชล เจตภยั

610360 นาย นรากร กันทะวงศ์

610361 นาง ดวงดาว คํานึง

610362 นางสาว พวงเพชร ทะใจ

610363 นางสาว รัตนาภรณ์ ปญ๎โญใหญ่

610364 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทรัตน์

610365 นางสาว สุจิรา อ้วยมะเด่ือ

610366 นางสาว ยุวธดิา ศรีกันยา

610367 นางสาว สิริกัญญา สมมาคูณ

610368 นางสาว สุธาทพิย์ ทองแท้

610369 นาง จัณฑากร เอียดบาง

610370 นางสาว สุพรรณี ขาวงาม

610371 นางสาว วรรณภา แก้ววงค์

610372 นางสาว ชญาณ์นันท์ บญุสิงห์

610373 นางสาว วรรณพร สุขอภยั

610374 นางสาว นิลาวรรณ จันทร์แก้ว

610375 นางสาว วารุณี แจ่มทมิ

610376 นางสาว วรัญญา เนตรคํา

610377 นางสาว ลลิศษติา ปานเกิด

610378 นางสาว วารุณี สุริยัง

610379 นางสาว ชลณิกา คํามงคล

610380 นาง สวภิาวรรณ ทองน้อย

610381 นางสาว กิติยา กะสุข

610382 นางสาว รัตติกร พรมคํา

610383 นาง สุวมิล ละลมชัย

610384 นาง จุฬาลักษณ์ ปญ๎ญาวงศ์

610385 นางสาว นันทวิา ไชยเดช

610386 นางสาว ชบาวรรณ ภวูนตรัยเดโช

610387 นาง ภชัราวดี ชาลี

610388 นางสาว พชัรี ศรีคํา

610389 นาง จีระนันท์ ทองใบ

610390 นางสาว ศิริลักษณ์ สติคํา

610391 นางสาว นาถฤทยั ทมิลาย

610392 นาง กัลยา ไชยมุณี
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610393 นางสาว พมิตะวนั ปาประมูล

610394 นางสาว ณิชนันท์ โพธิศ์รี

610395 นางสาว อรวรรณ์ ปนิะสุ

610396 นางสาว พลอยนภสั พมิพท์รัพย์

610397 นางสาว พรนิภา สุขสาย

610398 นาง นิวลัย์ โกมินทร์

610399 นาง ศรัญญาภรณ์ สุทปา

610400 นาย ชัยวฒัน์ ซ้ิมสุวรรณ

610401 นางสาว ปภาวรินทร์ วสุิวรรณ

610402 นางสาว กนกวรรณ เกิดโพธิ์

610403 นางสาว กษริา ศรปน๎

610404 นางสาว มนันยา เรืองอุทยั

610405 นางสาว ฐิตารีย์ สุดชัยพร

610406 นาง ภทัราวดี ปรีจํารัส

610407 นาย ชาติชาย ไตรยสุทธิ์

610408 นาย พงศกร ไวยรัตน์

610409 นางสาว วรัญญา เรืองบญุสุข

610410 นางสาว ภทัราพร ทองคําชู

610411 นางสาว วรินทพิย์ ศรียอด

610412 นางสาว ณุวชัจิรา บญุรงค์

610413 นางสาว ณัฐฐินันท์ ศรีนุกูล

610414 นางสาว จันทร์เพญ็ ไชยโชค

610415 นางสาว เขมภา ธนูมาศ

610416 นาย ธรีะพงค์ จุมพระนัด

610417 นางสาว ชุติญา จิราก้องวานิช

610418 นาง พจิาริน วจิิตร

610419 นางสาว นูร์ยีฮัน ดือราซอ

610420 นางสาว วรรณา ดําศิริ

610421 นาง สุธาทพิย์ จันทจักษุ

610422 นางสาว วรณัน แสงจันทร์

610423 นาย จรินทร์ เรือนแก้ว

610424 นางสาว จุฑามาศ คําแสน

610425 นางสาว อัญศิรี อินทร์เต็ก

610426 นาย วรีภทัร ลําดวน

610427 นางสาว ต่วนอติกะ ต่วนสุหลง

610428 นางสาว อภชิญา พึ่งกริม
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610429 นางสาว กรวรรณ ธรรมโชติ

610430 นางสาว วรินรําไพ พฤกษวลัต์

610431 นางสาว วนิดา งามคูณ

610432 นางสาว ดวงพร พรหมหา

610433 นางสาว อรพนิธ์ รัตนพลที

610434 นางสาว สายใจ หมุนลี

610435 นาย อุทยั สลีสองสม

610436 นางสาว พมิพพ์รรณ ศรีสุวรรณ

610437 นางสาว ศุภลักษณ์ รักษามั่น

610438 นางสาว เอมอิษฏ์ นันตา

610439 นางสาว สุขนิรัน สายเสมา

610440 นางสาว สิริวมิล ด่านนคร

610441 นางสาว มาเรียม มะมิง

610442 นางสาว มาซลินี มิงมะ

610443 นางสาว มาเรียม สาและ

610444 นางสาว ศุภรัตน์ อิ้งเพชร

610445 นางสาว มณินทร วนัณวาทร์

610446 นางสาว ผกามาศ มูลประเสริฐ

610447 นางสาว แวรอฮานา ดะสะอิ

610448 นาย นพพร ตระเต่ือย

610449 นาย อิทธศัิกด์ิ หอยสกุล

610450 นางสาว วนิิทร สายสอน

610451 นางสาว สุพฒัน์ตรา ละอองทอง

610452 นางสาว ณัฐฐินันท์ พลูเอี่ยม

610453 นางสาว กัญญาภทัร ตุ้ยเขียว

610454 นางสาว ณัชปภา ตาละปนิ

610455 นางสาว พรชนก ชนะกุล

610456 นางสาว สุภาพร พลแก้ว

610457 นาง ภมุรินทร์ บํารุง

610458 นาง จิราภรณ์ พลูภกัดี

610459 นางสาว วจิิตรา ใบยา

610460 นาง มลฤดี ศรีเมืองสุข

610461 นางสาว สายรุ้ง คําแพง่

610462 นางสาว ปาริชาต แทน่แก้ว

610463 นางสาว ฮาซามี อาแว

610464 นางสาว ดารุณี เซะแง
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610465 นางสาว เปรมวดี จีนธู

610466 นางสาว วรุิณยุพา วรีะพลู

610467 นางสาว อมรรัตน์ วนัแก้ว

610468 นางสาว ฐิติมา ครุฑวถิี

610469 นางสาว กฤตยา ตัวดี

610470 นางสาว นารีรัตน์ ใจตรง

610471 นางสาว ภาวณีิ วรรณพราหมณ์

610472 นาง วริา พงวราสิทธิ์

610473 นางสาว ศศิวมิล เทยีนสุวรรณ

610474 นางสาว นฤมล พลกรต

610475 นาย ธรีะพงษ์ แจ้งประไพ

610476 นางสาว ชิดชนก วทิยันต์

610477 นางสาว ฐาปณีย์ ฮามวงษ์

610478 นางสาว ละมัย ยืนยั่ง

610479 นางสาว จีระนันท์ คงเจริญ

610480 นางสาว นัทธภทัร วงค์ษา

610481 นางสาว รอกีเย๊าะ หะยีดาโอะ

610482 นางสาว วรรณภา ธรรมจิตร์

610483 นางสาว เข็มเพชร เศวตวงษ์

610484 นาง อัจฉราภรณ์ รังคะราษฎร์

610485 นาย ชูเกียรติ ดีแล้ว

610486 นางสาว ชลันดา จันทร์เนียม

610487 นางสาว ธรีาพร วรรณโร

610488 นางสาว เจนจิรา บวัแก้ว

610489 วา่ที่ ร.ต.หญิง ปยิวรรณ ทองเอียด

610490 นาย รชต ควรสมาคม

610491 นาง ชนิรสา นาขวญั

610492 นางสาว มนฤดี นันธิ

610493 นางสาว ชฎาพร เทศทองมี

610494 นาง เนตรพร เงินดี

610495 นางสาว อรพรรณ จรูญศักด์ิ

610496 นางสาว กุสุมา จันทร์หอม

610497 นาย ธนานุพงษ์ อนุสัย

610498 นางสาว ชไมพร แก้วโพคา

610499 นางสาว บณุยาพร ใจแวน

610500 นางสาว ตวษิา สาวโิรจน์
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610501 นาง สุชาดา ฮวดยินดี

610502 นางสาว ยุพาวดี บวัอ่อน

610503 นาย สมัชชา สายสมบติั

610504 นางสาว สุจิตรา หอมหวล

610505 นางสาว อรอุมา ปก๎ศรีสิงห์

610506 นางสาว ผุสดี ยานะแสง

610507 นางสาว ทพิวรรณ เครือแวงมล

610508 นางสาว สายใจ สร้อยสมยา

610509 นางสาว มาริน คูณขุนทด

610510 นางสาว รัตติกาล วงษสิ์งหแ์ก้ว

610511 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ฐิตาวรรณ พโิยค

610512 นางสาว อัญชิสา น้อยโสภา

610513 นางสาว ธญัภา ต้นประสงค์

610514 นาย ปริญญา ทนัทะโก

610515 นาง วภิาวรรณ เกินกลาง

610516 นางสาว ณัฐริกา ปญ๎ญเสถียร

610517 นางสาว พจนา ปญ๎ญาคิด

610518 นางสาว นิรชา แซ่หล่ิม

610519 นางสาว สุคนธฑ์า แสงวศิิษฎภ์ริมย์

610520 นางสาว รัติยา สุขพะนัด

610521 นางสาว กัญญ์สรินทร์ กระแสโสม

610522 นางสาว วรัชญา ชัยมีแรง

610523 นางสาว เกศสุดา กิจนาค

610524 นางสาว อรอุษา สมานทอง

610525 นาง สมพาน ดีอันกอง

610526 นาย นิรวทิย์ พมิโยธา

610527 นางสาว สุภาวรรณ นันตา

610528 นางสาว ดารารัตน์ นาคเรือง

610529 นางสาว จิราภรณ์ แซ่อื้อ

610530 นางสาว จินดาพร ทองอ่อน

610531 นางสาว วาสนา แย้มมั่งมี

610532 นางสาว กัญญาภคั วรรณวงค์

610533 นางสาว ปราณี ศรีคุณแสน

610534 นางสาว เบญจวรรณ บรรชรรัตน์

610535 นางสาว กันตพร อินเปิ้น

610536 นางสาว ธดิา ศรีทอง
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610537 นาย รพพีงศ์ รุ่งเรือง

610538 นางสาว สิริรัตน์ เรืองนิมิตร

610539 นางสาว ขวญันภา ใจน่าน

610540 นางสาว สกาวรัตน์ ชินโคตรพงศ์

610541 นางสาว ศิรินทร์ญา โพธิแ์ก้ว

610542 นางสาว อินทริา สัญวงษ์

610543 นางสาว ชัญภฏั ถาวร

610544 นางสาว จิราพร จันทร์สถิตย์

610545 นางสาว นิภาพรรณ เมืองระร่ืน

610546 นาง นวมน แช่มช้อย

610547 นางสาว เนตรนภา สุนทรศารทลู

610548 นาย สรรเพชญ มะลิทอง

610549 นางสาว แก้วมณี น้อยแดง

610550 นางสาว รวกิานต์ พานเพชร

610551 นาย ไพโรจน์ อุทธยิา

610552 นางสาว เสาวณีย์ พรหมเกิด

610553 นางสาว นภารัตน์ เปร่ียมพราย

610554 นางสาว วาสนา ชัชวาลย์

610555 นางสาว ชุตินันท์ ทองเทพ

610556 นางสาว ดวงพร หอมจันทร์

610557 นางสาว มัธรีุย์ ภดูารัตน์

610558 นาง เรณู เชื้อเตจ๊ะ

610559 นาง วชัรินทร์ สกุลประเสริฐพนั

610560 นาง อัยรดา สวนแสน

610561 นางสาว ไพลิน วรีะกุลพงษ์

610562 นางสาว พรเพญ็ แซ่จุ้ง

610563 นางสาว อลิศษา ครองไชย

610564 นางสาว วรัณพกัร โสลิกี

610565 นางสาว ปารย์ประภา วฒันศัพท์

610566 นางสาว ธดิาทพิย์ สารกอง

610567 นาย กฤชนล คุณชื่น

610568 นาย เลอพงษ์ ดวงแสง

610569 นางสาว พรรษพร สมาฤกษ์

610570 นาง ปยิวรรณ บทมูล

610571 นางสาว พมิพใ์จ บญุแก้ว

610572 นางสาว จุฑารัตน์ สุกใส
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610573 นาย ชัยนาจ ดวงอินทร์

610574 นางสาว ณิชรัตน์ ยานะ

610575 นาย วรพนัธ์ เฉลิมรุ่งโรจน์

610576 นาง ธนัญณภา สุทธบิาก

610577 นางสาว ชลลดา ธรรมลังกา

610578 นางสาว ปวยี์ธดิา โรจน์ตระกูล

610579 นางสาว ณิชากร ภมูิพนา

610580 นางสาว พรชนก ณ บํารุง

610581 นางสาว รุจิรา คุณเที่ยง

610582 นาง กนกวรรณ ทรงวศิน

610583 นางสาว ศิริประภา บตุรชัย

610584 นาง วริาวรรณ รัตนสุภา

610585 นางสาว พรีกานต์ มิ่งสําแดง

610586 นางสาว อารีรัตน์ ตรงด่านกลาง

610587 นาง ชนัญชิดา บญุนพฉัตร

610588 นางสาว ศิรินทรา สบายแก้ว

610589 นางสาว นวลจันทร์ สิงหแ์ก่น

610590 นางสาว พทุธมาศ คํานึก

610591 นางสาว ธญัลักษณ์ บาซอ

610592 นางสาว สิริรัตน์ บญุพโิย

610593 นางสาว เวรินฎาฐ์ ทองสุขทา

610594 นางสาว สุรีพร บญุเฉย

610595 นางสาว ปริญาพชิญ์ สุขิโต

610596 นางสาว ไมมูเนาะ เจ๊ะนุ

610597 นาย ราซาฮา บอืซา

610598 นางสาว สุชาดา วริเกียรติ

610599 นางสาว วาสนา ดิษฐลักษณะ

610600 นางสาว สุพตัรา นิพขันธ์

610601 นางสาว สายทพิย์ กล่ินหอม

610602 นางสาว นิศากร นามอาษา

610603 นางสาว อินธอุร แสนต๊ะแก้ว

610604 นางสาว ปรียานุช แสงซ้าย

610605 นาย ธวชัชัย บาบญุ

610606 นางสาว สุนิษา เทพหนู

610607 นาย ทวศัีกด์ิ รักราชการ

610608 นางสาว สุภญิญา พพิฒันพงษศั์กด์ิ
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610609 นาง ธวลัรัตน์ อุ่นแก้ว

610610 นางสาว เสาวภา พทุธา

610611 นางสาว สุธรีา หลงพรหม

610612 นาง อัจฉราภรณ์ จันทกูล

610613 นางสาว ภริูตา ทรงประดิษฐ์

610614 นาง จารุวรรณ รัตนไว้

610615 นางสาว อุมาพร ด่างเหลา

610616 นาย ณัฐพล ฤทธไิพศาลธนกูล

610617 นาย ศรัณยู ทบัยา

610618 นางสาว สุประภา จังกาญจน์

610619 นางสาว แพรวนภา จรวารี

610620 นางสาว ชลดา จันโทภาษ

610621 นางสาว อรวรรณ สุขเจริญ

610622 นางสาว จิราพร ดวงโพธิช์ัย

610623 นาย ปยิพจน์ พาราฤกษ์

610624 นางสาว อรกนิษฐ์ อุ่นธานี

610625 นางสาว ธารา ศรีสุข

610626 นาง สุกานดา ลมเชย

610627 นางสาว จันทร์จิรา ทองคํา

610628 นาง ดวงฤทยั เอี่ยมพล

610629 นาย วนิิจ เสืออินทร์

610630 นางสาว วลิาวลัย์ ทองปาน

610631 นางสาว สมคิด กาหลง

610632 นางสาว กรรณิกา ทองไสว

610633 นางสาว นภสัภรณ์ สมใจ

610634 นางสาว หทยัชนก คําปล้อง

610635 นางสาว ภญิญดา จันทร์แย้ม

610636 นางสาว ศิริพร คัมภริานนท์

610637 นางสาว ฐิตานันท์ ทองหลาง

610638 นางสาว อภชิญา พว่งศิริ

610639 นางสาว วรรณวษิา แส้ทอง

610640 นางสาว ปทติตา หมื่นนุปงิ

610641 นางสาว ลาตีฟะห์ เจะดอเลาะ

610642 นางสาว ธดิารัตน์ บวัลา

610643 นาย บญุยัง บตุรดี

610644 นางสาว ขวญัชนก แสงดาว
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610645 นางสาว อุไรวรรณ เรืองศรี

610646 นางสาว ลีลาวดี ธารายศ

610647 นาง สุภาพร เมืองโคตร

610648 นางสาว สรวยี์ อุสรากร

610649 นางสาว นงนุช แต้มสีคาม

610650 นางสาว ทดัดาว เนื่องวงั

610651 นางสาว ตายีบะ๊ มูน๊ะ

610652 นางสาว สุดา ถิ่นเถิน

610653 นางสาว สเกวส์ เทพรักษ์

610654 นางสาว นิรดา แสนเมือง

610655 นาย ภวูเนศวร์ สุวรรณาภรัิฐกุล

610656 นางสาว สุวรรณา ช่วงถึก

610657 นาง ศิริวรรณ ศรีรักษา

610658 นาย คุณานนต์ กัญญาคํา

610659 นางสาว ศรันยา ศิลปก๎ษา

610660 นาง อภกิา อนุอัน

610661 นางสาว สุภาภรณ์ หนาดเสน

610662 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ชรินทร์ทพิย์ บญุทรัพย์

610663 นางสาว พทัธมน เขียวมรกต

610664 นาง ทศันีย์ บญุคงบา้น

610665 นางสาว พรรณวดี ศรีบญุเพง็

610666 นางสาว สุภทัชา สุขรัตน์

610667 นางสาว ธารารัตน์ นาชีวะ

610668 นางสาว วรางค์สิริ ศรีเจริญชัยกุล

610669 วา่ที่ร้อยตรีหญิง นารีรัตน์ เมืองสุข

610670 นางสาว ธดิารัตน์ สะสม

610671 นางสาว บงัอร กองเบา้

610672 นางสาว กมลวรรณ ฤทธิท์วี

610673 นางสาว วนัชุลี ถิ่นใหญ่

610674 นางสาว ธญัฤทธณทศภ์ กัสสปธ์นัทอัฐ

610675 นางสาว แสงแข รองสวสัด์ิ

610676 นางสาว ธนกร คุณพฤกษา

610677 นางสาว ณัฐชานันท์ ปญ๎ญา

610678 นาง นิตยา ได้ไซร์

610679 นางสาว อรธดิา ปน๎ชุน

610680 นาย ขวญัรัตน์ คํามุง
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
610681 นางสาว กาญจนา หา้กี

610682 นางสาว ภรณ์หทยัวรรณ์ พลายมี

610683 นาง อุมาพร เวสารัตน์

610684 นางสาว อุทยัวรรณ สัจจารักษ์

610685 นางสาว เกศรา ใยชัยสงค์

610686 นางสาว ศศิมา โพธิว์งั

610687 นางสาว พรธวิา สุปะโก

610688 นางสาว พกัตร์พมิล ประจิตร

610689 นาย พสุิทธิ์ สุขวสุิทธิ์

610690 นางสาว นวลอนงค์ กุลสอนนาน

610691 นางสาว นันทพร อินคุ้ม

610692 นางสาว ประภาพรรณ จอมใจทปิิ

610693 นางสาว ธฤตาณัฏฐ์ พวงไพโรจน์

610694 นาง ปท๎มา กล้าณรงค์

610695 นางสาว เพญ็ผกา สุกสวา่ง

610696 นางสาว สุวารี ไชยโคตร

610697 นางสาว กุหลาบ แปน้งาม

610698 นางสาว อุษณา พสัิยพนัธ์

610699 นางสาว ชนันทก์านต์ ธรีอานันทโ์ชติ

610700 นาง กรรณิการ์ จินะโต้ง

610701 นางสาว สุริญญา ระหาร

610702 นางสาว สกุณา โก่งสายเงิน

610703 นางสาว วรจิต ศรีปรัง

610704 นาง สุดาภรณ์ รังแก้ว

610705 นางสาว กรกมล เพง็พงษ์

610706 นาย สันติสุข ชารักดี

610707 นาง ภทัราพร ศิริวฒันาโยธนิ

610708 นางสาว นันทน์ิชา เสมา

610709 นาง นุจรีย์ เชื้อพลู

610710 นางสาว อัจฉรา หม่องแก้ว

610711 นางสาว สาธญิาณี จันทวงค์

610712 นางสาว ณรินทร์ธร เอี่ยมสะอาด

610713 นางสาว พกิุล ผ้ึงภู่

610714 นาย ศิวากร วฒิุโภค

610715 นางสาว สุพรรณิการ์ สุวรรณจักร

610716 นางสาว รัมภร์ดา พริิยะพฤทธิ์
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610717 นางสาว ชฎาพร ชูเชิด

610718 นางสาว วชิุดา อินชัย

610719 นางสาว ภาวณีิ ไชยวงั

610720 นางสาว ศิริพร ตะมะโคตร

610721 นางสาว ธญัญลักษณ์ สงขํา

610722 นางสาว วริศรา มะยะเฉียว

610723 นาง พกิุล เกตุชัยโกศล

610724 นางสาว จุฑาทพิย์ อินทร์เจริญ

610725 นางสาว สุธนิี เกิดแก้ว

610726 นางสาว สุนันทา ดาดก

610727 นาย กฤตเมธ อับดุลรอแม

610728 นางสาว กนกวรรณ อยู่ทอง

610729 นาย ธนากร บญุสิทธภิพ

610730 นางสาว อัมภกิา วงักาษร

610731 นางสาว จันธมิา มีงาน

610732 นาง ประภาพร สมบติัประเสริฐ

610733 นางสาว อรยา ปาทาน

610734 นางสาว ปยิะนุช ชูดวง

610735 นางสาว กัลยาณี หนูขาว

610736 นางสาว อังคนางค์ จ้อยเกิด

610737 นางสาว จันทร์ฉาย นันตาวรรณ์

610738 นาง จิตรลดา คําวงษา

610739 นางสาว ปาริฉัตร กิมสือ

610740 นางสาว ศุจินาถ อดทน

610741 นางสาว กรณิการ์ ตู้เจริญ

610742 นาง ณัฐกชนันท์ อิ่มเอิบ

610743 นางสาว ปยิะมาศ อินทร์ไชยศรี

610744 นางสาว นิตยา สิญจวตัร์

610745 นางสาว ผกาศรี ช่อจันทร์

610746 นางสาว สุกัญยาภทัร์ เวยีงทองรุจ

610747 นางสาว กรณพฒัน์ เมืองอินทร์

610748 นาง วไิลพร ปยิดิลก

610749 นางสาว พรพรรณ ชินวงศ์

610750 นางสาว ธญัชนก อําพาศ

610751 นางสาว ปท๎มา กล้าหาญ

610752 นางสาว จตุพร อินทอง
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610753 นาง กนกพร รัตนอุไร

610754 นาง ทศันียา อ่อนน้อม

610755 นาง พรพรรณ เหล็กจีน

610756 นาย เฉลิมวฒิุ สมบรูณ์

610757 นางสาว อรุณวตี หลําร้ิว

610758 นางสาว สลิตา ธาราวดี

610759 นางสาว รัตนากร เขาค่าย

610760 นางสาว ชนกันต์ ทองฉิมพลี

610761 นางสาว สมาภรณ์ ศรีหะวตั

610762 นางสาว รําไพพรรณ โทบรีุ

610763 นาง ภมุรินทร์ ยอดเกิด

610764 นางสาว อัมพกิา สระศรี

610765 นางสาว อรวรรณ์ ขมเล็ก

610766 นาง ธญัวรัตน์ ไทรบญุจันทร์

610767 นาย เสถียร ทะส่วย

610768 นางสาว สุนี หวดัแทน่

610769 นางสาว จีรนันท์ แก้วกันหา

610770 นางสาว สุชาดา เหน่คํา

610771 นางสาว ไพลิณ พวงมาลี

610772 นางสาว กัญญาภทัร ใจเย็น

610773 นางสาว กันยารัตน์ จิ้วปญ๎ญา

610774 นางสาว วรมน จันเอียด

610775 นางสาว มิณตรา แสงสนธ์

610776 นางสาว สิริพร บญุศรี

610777 นางสาว ศุภคัชญา มณีเนียม

610778 นางสาว ปาณริศา ชมชัย

610779 นาย กิตติศักด์ิ ปานแก้ว

610780 นางสาว ณัฐกฤตา ประกิ่ง

610781 นางสาว อโนชา ถิ่นกําเหนิด

610782 นางสาว จันทนี ราชสิงห์

610783 นางสาว จิราพร ทศพล

610784 นางสาว พจมาลย์ จันทร์ตรี

610785 นางสาว มณีรัตน์ แสงฤทธิ์

610786 นาง รัชต์รวยี์ จักษสุุวรรณ

610787 นาย ชยพล สุวรรณพนัธ์

610788 นางสาว จิรัชยาวฒัน์ ทวาศรี
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610789 นางสาว ปยิฉัตร อินยะวนิ

610790 นางสาว ปริตตา วงศ์เปี่ยม

610791 นาง อรทยั พทุธา

610792 นาง สุทพิย์ จันทร์แก้ว

610793 นางสาว สิริเพญ็ ผลเกิด

610794 นาง ณัฐณิชา ทองโอ

610795 นาย เดชณรงค์ ปราถนา

610796 นางสาว ยุวดี แสงทวี

610797 นาง สิริยาพร แสงฮาด

610798 นาย โกสินทร์ จันทร์ทอง

610799 นางสาว ปญุญ์ชรัสมิ์ สวติต์ธนินท์

610800 นาง รัตนาภรณ์ วถิี

610801 นางสาว วรรณนิษา สีสวย

610802 นางสาว สุกัญญา พนัแดง

610803 นางสาว ประภา จันทร์สุพรประภา

610804 นางสาว วชัรี เอมโอษฐ

610805 นางสาว วราพร อยูสี

610806 นาย พชัรพงศ์ วงษา

610807 นางสาว สมหญิง ไฝเส้ง

610808 นางสาว ดวงพร นันทะเสนา

610809 นางสาว เกศินี ทพิรัตน์

610810 นางสาว ณัฐกฤตา เอมชม

610811 นางสาว เพญ็จันทร์ ชุมนุ้ย

610812 นางสาว ณัฐจิตรา คําชมภู

610813 นางสาว ศิริวรรณ การะเกตุ

610814 นางสาว อมรทพิย์ เพญ็สมบรูณ์

610815 นางสาว กัลยาณี นันต์จันทกึ

610816 นาย ธาํรงค์ บญุเขื่อง

610817 นาย ปต๎หาดดิน ยะปา

610818 นางสาว พรนภา ถิตย์พงษ์

610819 นาง ธวลัรัตน์ ธนธรีะบรรจง

610820 นาย ธนธชั สมฤทธิ์

610821 นางสาว สุภาวรรณ นาคแสงทอง

610822 นาง มาลี จันทเสน

610823 นางสาว จริยา จันทร์ประเสริฐ

610824 นาย อนุตร เฉลียวค้า
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610825 นางสาว ศุภนุช เชื้อไพบลูย์

610826 นางสาว สุจิตรา หมื่นทา้ว

610827 นางสาว ณัฐกานต์ อดทน

610828 นางสาว อรทยั ปงิธิ

610829 นางสาว เลอลักษณ์ วฒัน์ศัพทสิ์นธุ์

610830 นางสาว กชอร กิจสามารถ

610831 นาย ณัฐพงศ์ บญุอนันต์

610832 นางสาว จันทร์ทพิย์ ทองก้อน

610833 นาย ธญัพสิิษฐ์ ขันตา

610834 นางสาว นงเยาว์ สืบวงษ์

610835 นาง พนาวรรณ ดอนอินผล

610836 นาง ดาวเรือง ตาคํานิล

610837 นางสาว ชมภนูุช อ่อนสนิท

610838 นางสาว จินตนา หนูโชติ

610839 นางสาว ศริญญา วงศ์ทรายทอง

610840 นางสาว เจือจันทร์ ด้วงนาค

610841 นาย ชัยนัด อ๊อดผล

610842 นาย อํานาจ เย็นอ่วม

610843 นางสาว อภสิรา ขันชะลี

610844 นาย ธนวฒัน์ เขื่อนคําแสน

610845 นางสาว ภทัรธญิา แก้วนาต๊ิบ

610846 นางสาว วไิลวลัย์ อ่องสอาด

610847 นางสาว พนัทวิา คุตวนั

610848 นางสาว นงลักษณ์ จันทรโณทยั

610849 นาย สุจินต์ แก้วมงคล

610850 นางสาว วาสนา อ่ําเจริญ

610851 นางสาว รพพีรรณ ยิ่งสนิท

610852 นางสาว สุภาวดี สุขล้อม

610853 นางสาว กันทมิา อันทรีย์

610854 นางสาว ภทัรานิษฐ์ สร้อยคํา

610855 นาง โชติกา วงศ์คําปวน

610856 นางสาว พรนิภา สีดาเสถียร

610857 นาง วราวรรณ ชัยสมทพิย์

610858 นางสาว รุ่งทพิย์ สุรินธรรม

610859 นางสาว ภศัรา กัญญาวธุ

610860 นางสาว สุธดิา ละมุล
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610861 นางสาว วนิดา บญุประจักษ์

610862 นางสาว หยกรักษ์ คําอ่อน

610863 นาย อินทนนท์ สัจจพงษ์

610864 นางสาว ลลนา สุภาวงั

610865 นางสาว จันทนา รอดผล

610866 นางสาว ฐานิดา ถนอมนวล

610867 นางสาว สุรีรัตน์ ประยูรเมธา

610868 นางสาว สุฤทยั สีหาบตุร

610869 นางสาว สุไวบะห์ ดอเลาะ

610870 นาง กาญจนา กันทวงั

610871 นางสาว รัตนาพร บญุทาทพิย์

610872 นางสาว บญุญารัตน์ พุ่มทอง

610873 นางสาว รุจน์จิภา ธรรมวงค์

610874 นางสาว ปานทพิย์ เทพแปง

610875 นางสาว ศุภลักษณ์ เพริดพราว

610876 นางสาว ไพรรัตนา ศรีโคตร

610877 นางสาว นวลจันทร์ ขอพทุธพรชัย

610878 นาย จักรพงษ์ คละจิตร

610879 นางสาว ญาณิศา คําสด

610880 นางสาว นันทพร เนื้อนิ่ม

610881 นางสาว กาญจนา พนัธุพ์ุ่ม

610882 นาง พรทพิย์ เพชรสุวรรณ

610883 นางสาว จิราพร เสนางาม

610884 นางสาว อ้อมจิต บญุกาญจน์

610885 นางสาว ฐปนรรฑ์ คีรีราช

610886 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส

610887 นางสาว นุชนารถ ถลาง

610888 นางสาว เพญ็นภา ปญ๎ญาไว

610889 นางสาว สุภาวดี อ่ําปลอด

610890 นางสาว พชัรินทร์ บญุรมย์

610891 นางสาว ชญานิศ ใคร่ครวญ

610892 นาง นิลุบล อักษรแก้ว

610893 นางสาว ดลรัตน์ สืบสันติศาสน์

610894 นางสาว วนัทกานต์ อาวรณ์

610895 นางสาว พรรษกร พนัธนี

610896 นางสาว ระพพีรรณ บญุเจริญ
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610897 นางสาว รวญีา อินทรเกษม

610898 นาง ภญิญาภฎั แสนพรหม

610899 นางสาว ภาวนิี บญุจันทร์

610900 นาย ชญาธชั ขวญัศรี

610901 นาย ศุภารัฏฐ์ ธนัยพฒัน์

610902 นางสาว จิราพร แย้มแสง

610903 นางสาว ลีนา นิกาเร็ง

610904 นาย คอเละ สาลาโด

610905 นางสาว วารุณี ครุฑธา

610906 นาย กฤษฎา ลพยิ้ม

610907 นาง กุลธดิา นาจอมทอง

610908 นางสาว สุภาพรรณ ดีไทย

610909 นางสาว กรนิกา บตุรดีชัย

610910 นาง ณัฐชยา สายปนิตา

610911 นางสาว อําไพพร สังข์สอาด

610912 นางสาว รินนา ผาอินทร์

610913 นาง สุราวรรณ์ ทองสวา่ง

610914 นาง วริิยา ม่วงไหมทอง

610915 นางสาว เบญจวรรณ หิ้นเจ็ก

610916 นางสาว วริศรา ทาปน๎

610917 นางสาว สุนิภา เดชขจร

610918 นางสาว อรพรรณ แซ่ทา้ม

610919 นางสาว วรัญญา หอมขจร

610920 นางสาว พชัรณัฎฐ์ เพช็รบรรพต

610921 นาง จตุพร ปานศิริ

610922 นางสาว วรัณรัตน์ มหาศักด์ิศิริ

610923 นางสาว จิลลาภทัร มหายนต์

610924 นางสาว เปรมฤทยั บญุเจริญ

610925 นางสาว กรภทัร์ รักระเบยีบ

610926 นางสาว สุกัญญา คนเพยีร

610927 นางสาว สุดาภา ชีม่วง

610928 นางสาว ปวณีา ศรีวรัิญ

610929 นางสาว พมิพช์นก กันธยิะ

610930 นาย จิรวฒัน์ ศิริพนัธ์

610931 นางสาว แวยาวยีาห์ วาโอ

610932 นางสาว สาวติรี แก้วเคียงคํา
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610933 นาย ธนวฒัน์ อุดทงักันทา

610934 นางสาว ดวงพร เทยีนแสง

610935 นางสาว รอกีเยาะห์ สาแล๊ะ

610936 นางสาว บญุญาพร เครือวลัย์

610937 นาง ชนัญพา สุวรรณวาท

610938 นางสาว นัดดา ดาวฤกษภ์มูิชัย

610939 นางสาว ปราณี สร้อยนาค

610940 นางสาว ขนิษฐา ประฤทธวิงษ์

610941 นางสาว อารีรัตน์ ช่วยชูหนู

610942 นางสาว อุรชา สกุลณี

610943 นาย ฤทธพิร อุทก

610944 นางสาว เปยีทพิย์ ดวงดาว

610945 นางสาว ปณุนัฏฐา ด้วงกูล

610946 นางสาว น้ําผ้ึง มากโฉม

610947 นางสาว กาญจนา คะเลรัมย์

610948 นางสาว จันทร์ทริา ก๋าแก่น

610949 นางสาว วลุีวรรณ กาลิพล

610950 นางสาว สุกัญญา อิสลาม

610951 นาย จักรพนัธ์ อร่ามวงศ์ไพบลูย์

610952 นางสาว ทพิวรรณ มีบํารุง

610953 นาย สุพจน์ วงษา

610954 นางสาว สร้อยสุดา การะเกษ

610955 นางสาว นิภาพร จินตกสิกรรม

610956 นางสาว จิราภรณ์ กฤตเวทนิ

610957 นางสาว สิริมา แผนสุพรรณ์

610958 นาย นิรุต เสมอภพ

610959 นางสาว สิริมาศ รัตนศิริพรหม

610960 นางสาว กนิษฐา สุพนัธชุาติ

610961 นางสาว รัชนก ไกยะฝ่าย

610962 นางสาว นันทน์ภสั แทน่ทอง

610963 นางสาว วนิดา นวนกัน

610964 นางสาว พลอยเศรษฐี เสลานอก

610965 นางสาว สุพรรณษา ก้อนคํา

610966 นางสาว สุธาสินี หาทรัพย์

610967 นางสาว สุพชิญา ปญ๎ญาจันทร์

610968 นางสาว พณิทพิย์ ไชยมาศ
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610969 นางสาว พทุธพิร วงัชนะชัย

610970 นางสาว นารีรัตน์ นาคนงนุช

610971 นางสาว ขวญัจันทร์ วยักิจ

610972 นางสาว ศลิษา เพชรเมืองทอง

610973 นางสาว ธราพร ศรีเพช็ร

610974 นางสาว ณิชาภา อําพวลิน

610975 นางสาว ฐนิชา เผ่ือนถ้ําแก้ว

610976 นางสาว รัตนาวลี ตุ้มบตุร

610977 นางสาว แววดาว กล่ินหอม

610978 นาย วรจักร ขันทอง

610979 นางสาว วรรณิศา ชัยงาม

610980 นางสาว สายใจ โรจนหสัดิน

610981 นางสาว เบญจพร ดวงจักร์

610982 นางสาว ณัฐธภา หระมาตย์

610983 นางสาว อลิษา พลมาตร์

610984 นาง จิตตานันท์ ดอนจันทร์โคตร

610985 นางสาว ฉัตรลักษณ์ กล่ันประดิษฐ์

610986 นาย เสฎฐวฒิุ พนัธนะบรูณ์

610987 นางสาว พชัราพร อิ่มเขียน

610988 นาง ฟองฝน โทบรีุ

610989 นาย สหสัพงษ์ ณ บางช้าง

610990 นางสาว ชาลิสา เก่งทนัการ

610991 นาย ภชูนะ บญุมี

610992 นางสาว บญุญารัตน์ สิอิ้น

610993 นางสาว จิรวรรณ เทยีบรัตน์

610994 นางสาว พรพมิล หมื่นพนัธ์

610995 นางสาว จิรพรภทัร์ ทําบญุ

610996 นางสาว ฑิตินันท์ พลทอน

610997 นางสาว สุนาภา เปี่ยมฤทยั

610998 นางสาว วลิาวรรณ กองสิน

610999 นางสาว กัญญาภคั นวลสนิท

611000 นางสาว เปมิกา มวลทอง

611001 นาย บญุธรรม พลายศรี

611002 นาง สิริรัตน์ ขําณรงค์

611003 นางสาว ปวนัรัตน์ วงัน้อย

611004 นางสาว ขนิษฐา คําทวี
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611005 นางสาว พรเพญ็ เตมียนันท์

611006 นาย นรากร ภมูิผักแวน่

611007 นางสาว นูรียะ โต๊ะนิ

611008 นางสาว ภาวณีิ เรือนนาค

611009 นางสาว นันทน์ภสั น้ําตอง

611010 นาง สุพร เตวา

611011 นาง นุชาวดี ธารารักษ์

611012 นางสาว อุดมพร หริิสถาพร

611013 นางสาว อิสราภรณ์ จําปา

611014 นางสาว มนพทัสวลัย์ รอดส้ัน

611015 นางสาว วราพร เหมบรุุษ

611016 นางสาว สกุลรัตน์ นาคพานิช

611017 นางสาว นิตยา เดชเรือง

611018 นางสาว ณัฏฐ์พชัร์ ยุติธรรม

611019 นางสาว สิริกร บตุรศรี

611020 นางสาว ศุภรัตน์ เพิ่มพลู

611021 นาง วรุณยุภา สังข์จันทกึ

611022 นางสาว นันทยิา สาระนา

611023 นางสาว รัตนา สิงหแ์ก้ว

611024 นางสาว ชัชชญา รัตนจันทร์

611025 นางสาว นิตยา บญุครอง

611026 นางสาว ทพิวรรณ อภนิันท์

611027 นางสาว สุภาพร ชาคํามุทร์

611028 นางสาว พมิพไิล ทองพรีะ

611029 นางสาว ภสัสร พมิายสิน

611030 นางสาว ณัฐดา วงศ์จันทร์

611031 นางสาว อัญชนา วงศ์จันทร์

611032 นางสาว สุมาลี บญุมี

611033 นางสาว ศิริพร ย้วนบญุหลิม

611034 นาง แก้วตา หาญณรงค์

611035 นางสาว ทพิวรรณ กันทา

611036 นางสาว กัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์

611037 นางสาว จารุนันท์ ปี่แก้ว

611038 นาง วรงค์พร มั่งมี

611039 นางสาว ปดิวรัดา นามสุขี

611040 นาย อนุรัตน์ ทศันะภาค
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611041 นางสาว กมลวรรณ ดอกรัก

611042 นางสาว ศุภพไิล เชียงสา

611043 นางสาว วณีา แสงไชย

611044 นางสาว ฤทยัรัตน์ ประสม

611045 นาง อัญชลี ชาวเสมา

611046 นางสาว อรวรรณ สุภาสูรย์

611047 นางสาว ภทัรนันท์ แสงผ้ึง

611048 นางสาว ชนันภรณ์ จุดศรี

611049 นางสาว เจนจรี ไชยวงศา

611050 นางสาว พมิผกา โสผล

611051 นางสาว วลัลีย์ อ่อนดํา

611052 นางสาว เปมิกา นาคเกี้ยว

611053 นางสาว เมธยิา ควรนํา

611054 นางสาว สุธาทพิย์ ภู่บญุ

611055 นาย อารินทร์ เด่นนิรันดร์

611056 นาย อิททธ์พิทัธ์ บญุอัศวโชค

611057 นาย พนัธุว์ศิน สืบชมภู

611058 นางสาว กรองกาญจน์ ฤกษดี์

611059 นาย ศักรินทร์ แสวงเจริญ

611060 นาย ประกาศิต กาญจนมุกดา

611061 นางสาว ชาลิณี ดวงต๊ิบ

611062 นางสาว ชนัญชิดา ขันเล็ก

611063 นาย ธนาเนตร สัพโส

611064 นางสาว อุรารัตน์ จอดนอก

611065 นางสาว สุธนิันท์ ทพิเนตร

611066 นาย วรีะพฒัน์ เพช็รพนัธุ์

611067 นางสาว ธนัยรัชต์ เทยีมทดั

611068 นาย ธนิสสร ร่ืนสุคนธ์

611069 นางสาว นุชจรี อ่ําสาริกา

611070 นางสาว อาทติยา ชูประดิษฐ์

611071 นาง ปทติตา นันทวงค์

611072 นางสาว ภทัร์มนต์ ถ้ําเจริญ

611073 นางสาว นิฤมล บริสุทธิ์

611074 นาย ณวพลภ์ บญุอาษา

611075 นางสาว มัตชีรา ตํานานจิตร์

611076 นางสาว พชัชรินทร์ ผิวอ่อน
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611077 นางสาว รัชฎาภรณ์ แดงคํามูล

611078 นางสาว เอมอร บบุผามาโล

611079 นางสาว เบญจมาศ ดือรือมอ

611080 นางสาว จิราภรณ์ ฉายา

611081 นางสาว อาทติยา รวดเร็ว

611082 นางสาว พรรณิภา บญุพนัธ์

611083 นาง ศศิกานต์ พรหมขุนทอง

611084 นางสาว วลีรัตน์ ศรีนอร์

611085 นางสาว สุดาพร ทวสุีข

611086 นางสาว นริศรา นกเสวก

611087 นาย ธนกฤต สินเปรม

611088 นางสาว อภชิญา ไหวฉลาด

611089 นางสาว ศุภาภรณ์ กล่ินจันทร์

611090 นางสาว พชัรธรณ์ ก้อนทอง

611091 นางสาว จิตรา สงหมด

611092 นางสาว ศิรินทรา พฒับบุผา

611093 นางสาว ณัฐธดิา สีสด

611094 นางสาว จารุวรรณ แพง่ประเสริฐ

611095 นางสาว เสาวลักษณ์ แสนมงคล

611096 นางสาว อรอุมา สุมังคะเสริฐ

611097 นางสาว ศรัญญา หน่อคําบษุย์

611098 นางสาว กชฎากรณ์ มหาแก้ว

611099 นางสาว สุพรัส จําปางาม

611100 นางสาว ธญัยณัชน์ ศรีอุดร

611101 นางสาว กมลทพิย์ มูลนา

611102 นางสาว เบญจมาพรรณ อินจันทร์

611103 นางสาว กัลยกร สาระวรรณ

611104 นางสาว ปรัศนีย์ ละบญุเรือง

611105 นางสาว ปท๎มาพร ทพิย์รัตน์

611106 นางสาว สุจิตราภรณ์ ใจสุข

611107 นางสาว อภวินัท์ ผาลิพฒัน์

611108 นางสาว ชลธชิา ลามคํา

611109 นาง วชัราภรณ์ บญุยัง

611110 นางสาว รัศมีแข ทองที

611111 นางสาว ลักขณา ทองเต็ม

611112 นางสาว ดวงสมร พทุธโคตร
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611113 นางสาว ปรารถนา เกมสูงเนิน

611114 นางสาว สิริรัตน์ เพชรทองดี

611115 นางสาว ณัชชา สุขสวย

611116 นาย จิรานุวฒัน์ แก้วประเสริฐ

611117 นางสาว สุกัญญา ดงหงษ์

611118 นางสาว นริศรา เย็นเขียว

611119 นาง ชญาดา อุทรักษ์

611120 นางสาว สมสุข ฤกษพ์ลูทวพีร

611121 นางสาว รุ่งนภา ศรีวชิัย

611122 นางสาว ปนัดดา ทองชื่น

611123 นางสาว สุตาภทัร พนิิจเจริญ

611124 นางสาว ประไพ ถึงโภค

611125 นาง อรอุมา เรืองจุ้ย

611126 นางสาว ปญ๎จรีย์ บญุธรรม

611127 นางสาว ธนัฎฐา ทองฟก๎

611128 นาย ณัฏฐ์ทกัษป์รัชญ์ วงศ์กระโทก

611129 นางสาว ชลธชิา กาดีวงศ์

611130 นาย วรวฒุศ์ ใจบญุ

611131 นางสาว สุนันทา นิพนัรัมย์

611132 นางสาว จันทร์ปรียา อินต๊ะวนั

611133 นางสาว เฉลิมขวญั แกมคํา

611134 นาย ทนงชัย ลาวตูม

611135 นางสาว อรพรรณ เมืองแสง

611136 นาง กันยา วนัคํา

611137 นางสาว ภาวนิี สิงหช์ัย

611138 นางสาว ช่อผกา เกษดา

611139 นาง สุภาสิตา มะโนใจ

611140 นาง สุภลักษณ์ จันทร์แก้ว

611141 นาย ธรีะพนัธ์ รัตนธรรม

611142 นางสาว สิริญา สะเริญรัมย์

611143 นางสาว อรณัฐ สุดดี

611144 นางสาว วารุณี สุทธิพ์ษิฐาน

611145 นางสาว ปท๎มา วงค์นันตา

611146 นางสาว ฉววีรรณ ไหวพริบ

611147 นางสาว สุทธณีิ หมวกน้อย

611148 นาย จักรพงศ์ ธสิาวงษ์
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611149 นาย ณัฐพล พนูสุขศิริวฒันะ

611150 นางสาว สนธยิา อุทธะจักร์

611151 นางสาว ณัฐณิชา ชัยยา

611152 นางสาว นุรไฮมะห์ มะซง

611153 นางสาว มยุรี ทวเีกิด

611154 นางสาว แก่นแก้ว บวัทอง

611155 นางสาว เจนจิรา อรรคธรรม

611156 นางสาว นิภาพร พนันาเวยีงจันทร์

611157 นาง บณุฑรา อมรสถิตย์

611158 นางสาว สุนิสา สิงหช์ู

611159 นางสาว ยุพนิ ถนอมศิลป์

611160 นาย นเรนทร์ โคตะเพชร

611161 นางสาว ลีลาวดี ประมวล

611162 นางสาว ศรุตยา จ๋อยฟอง

611163 นางสาว วจิิตรา แจ่มแสง

611164 นางสาว จุฑามาศ พรมทอง

611165 นางสาว ศรัญญา ทพิย์วงษ์

611166 นาย ธนภพ ขะจวง

611167 นาง จุติกา ยวงทอง

611168 นาย คมสัน วงศ์ชัชวาลย์

611169 นางสาว ฮามิด๊ะ ยูโซะ

611170 นางสาว วราลักษณ์ ไทยศิริ

611171 นางสาว วรรณวสิา ทองน้ําเงิน

611172 นางสาว ณปภชั อินทนนท์

611173 นาย วฒิุไกร ไผ่โสภา

611174 นางสาว กรรญพร สมุทรเขตร์

611175 นางสาว นนทชิา นะศรีพนัธ์

611176 นางสาว วจิิตรา นะศรีพนัธ์

611177 นาย พรอาทติย์ โฮมแพน

611178 นางสาว บงัอร กองหล้า

611179 นางสาว ชนัณชิดา ถือสัจจะ

611180 นางสาว กัญญาพชัร หฤทยัถาวร

611181 นาง จินตนา เล็กเจริญ

611182 นาง พมิลมาศ รอดแก้ว

611183 นางสาว สาวติรี กอไธสง

611184 นางสาว รุ่งนภา วงตา
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611185 นางสาว กรรณิการ์ หล่อหลง

611186 นาย ณัฐวฒิุ สัจจาช่วยชัย

611187 นางสาว กุสุมา ชาสุวรรณ

611188 นางสาว ปรียาพร ทองอินทร์

611189 นางสาว ณัฐวรา ทองเหลืองสุก

611190 นางสาว นฤมล ศรีประเสริฐ

611191 นางสาว วรรณา หอมลา

611192 นางสาว พชัรี เต๋จ๊ะนัง

611193 นางสาว ยะระวรรณ พว่งจีน

611194 นาย ปริยัติ อยู่จุล

611195 นางสาว ไอริศร์ศา อัสสราวชิญ์

611196 นางสาว ปารณีย์ คงมี

611197 นางสาว นภศร ปล่ังกลาง

611198 นาง วภิารัตน์ เกตุสิงห์

611199 นางสาว จิราพร เก่งกวน

611200 นางสาว วรรณภา โสภา

611201 นางสาว ทพิาวรรณ วงค์จันทร์เรือง

611202 นางสาว หทยักาญจน์ อาสนะ

611203 นางสาว ลดาวลัย์ สมเพช็ร

611204 นาย พชัรินทร์ กรมขันธ์

611205 นางสาว จุฑามาศ จันทร์มีศรี

611206 นางสาว ฐิตาภรณ์ จันทร์มีศรี

611207 นางสาว กนกวลี เพช็รหนิ

611208 นาง กัลยา อริยสุระ

611209 นาย ทนงศักด์ิ คุรุจิตโกศล

611210 นาย คณินทร์ เจียระธรรม

611211 นางสาว จิตรารัตน์ สุพฒัน์

611212 นาง ครองขวญั เกตุสุข

611213 นางสาว สุดารัตน์ ก่อสร้าง

611214 นางสาว ญาดากานต์ เกษแก้ว

611215 นางสาว อาภาพรรณ บญุพนัธ์

611216 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์ชุมภู

611217 นางสาว ระพพีนัธ์ ตรีวฒิุ

611218 นางสาว ทศันีย์ จันทสอน

611219 นาย สุริยา อุทรักษ์

611220 นางสาว เสาวณี ขําพวง
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611221 นาง พมิพพ์มิล โชติพว่ง

611222 นาง จีรนันท์ พลูเสน

611223 นางสาว จินตนา อัศวประสิทธิก์ุล

611224 นางสาว ประภสัสร มีมาก

611225 นางสาว ธญัรัศม์ บํารุงภกัดี

611226 นางสาว วรัิลพชัร กรชญา

611227 นาย วรกร พรมมี

611228 นางสาว วนัดี บวัแก้ว

611229 นางสาว เบญจวรรณ จันทนิมาธร

611230 นางสาว จันทร์เพญ็ ประทมุ

611231 นางสาว ธรณ์ธนัย์ สุขสวสัด์ิ

611232 นาง กาญจนา กาญบรรจง

611233 นาย วราพล เปรินกุล

611234 นางสาว บษุรา จันทร์ลอย

611235 นางสาว ศิริพร ดอกไม้

611236 นางสาว มินตรา ทาบตุรดา

611237 นาง ภทัรภร ภกูงลี

611238 นางสาว สุคนธท์พิย์ งามสาย

611239 นางสาว สุภนิดา พึ่งสามัคคี

611240 นางสาว อุมารินทร์ อาจแก้ว

611241 นาย เจษฎา เข็มบปุผา

611242 นางสาว นาฏยา ไชยเพชร

611243 นางสาว พรพรรณ กิ่งก้าน

611244 นางสาว นัยน์ชนก ธญัญะ

611245 นางสาว อรพรรณ จันทร์ไทย

611246 นางสาว จันทร์ทริา เนาวบตุร

611247 นางสาว กรณ์ทพิย์ ขีรัมย์

611248 นาง นิชาภา ปยุภริมย์

611249 นาย ภานุวฒัน์ ศรีแสง

611250 นาย ธรียุทธ ภมูิฟากทา่

611251 นางสาว เรวดี คํามูลรัตน์

611252 นางสาว ทพิวรรณ พรรณราย

611253 นาย ชาลี จันสา

611254 นางสาว อุทยัวรรณ สวนดี

611255 นางสาว จารุณี อาศัยบญุ

611256 นางสาว พชัราภรณ์ จันทร์แก้ว
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611257 นางสาว เกศทพิย์ ลํ้าเลิศ

611258 นางสาว วไิล ชูนาค

611259 นางสาว นันทพิร ลิมปว์ฒันกุลธร

611260 นางสาว ประภสัสร เพื่อนใจมี

611261 นางสาว ภริตพร คนซ่ือ

611262 นางสาว ผลิกา หมื่นทิ

611263 นาย อภวิฒัน์ แสนใจ

611264 นางสาว จิราพร แจ่มเงิน

611265 นางสาว พรพมิล ทลูธรรม

611266 นาย ธวชัชัย ประสงค์สัน

611267 นางสาว กัญญ์ดา ใจลังกา

611268 นางสาว อรัญญา สุธพีฒันชัย

611269 นางสาว ภทัราพร พมิพซ์า

611270 นางสาว มัลลิกา วอ่งวาณิชกุล

611271 นางสาว วกิานต์ดา อุ่นทรัพย์

611272 นางสาว วชัรี โยธาภริมย์

611273 นางสาว ภทัรา ชาญหตัถกิจ

611274 นางสาว พชัริษา ต่อสติ

611275 นางสาว สุภสัรา เย็นศิริ

611276 นาง พรทพิย์ บญุคง

611277 นาง จรรยา ขันคํา

611278 นางสาว ศิริพร ไหมชุม

611279 นางสาว ณัฐพร วชิัย

611280 นางสาว สุภานี แถวเพชร

611281 นางสาว วชัรี พระครูฐิน

611282 นางสาว วรรณภา บวันาค

611283 นางสาว ประภสัสร มูลเสนา

611284 นางสาว พรชนัน พรหมเพชร

611285 นางสาว จริยา แม้นศิริ

611286 นาง วไิลรัตน์ ชัยขัน

611287 นางสาว สรัญญา จรัลศิลป์

611288 นาย เอกพงศ์ จันปอ้ม

611289 นางสาว เกศรา แสงงาม

611290 นางสาว ปยิะบตุร ทองผดุง

611291 นาย ปราโมทย์ ศรีคละมะหนัโต

611292 นางสาว ศิริรัตน์ แซ่เล้ียว
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611293 นางสาว กันทมิา เกื้อกูล

611294 นางสาว น้ําทพิย์ ศิริจันทร์โท

611295 นางสาว ฝนทพิย์ พรเพง็รัตน์

611296 นางสาว นิตยา จันทาคีรี

611297 นางสาว สุรีรัตน์ ใจมาโม๊ะ

611298 นางสาว นันทน์ภสั สืบเล็ก

611299 นางสาว จํานูญ แก้วสมบรูณ์

611300 นางสาว พงษรั์ตน์ วงค์บาตร

611301 นางสาว ทพิยาภรณ์ นาคะปก๎ษณิ

611302 นางสาว กันญา ศรีธนต์

611303 นางสาว นุศรา มะนุภา

611304 นางสาว วไิลภรณ์ สุจริต

611305 นางสาว อาอีดะห์ ปน๎ดะอิบราฮิม

611306 นางสาว รัตนาวดี เข็มสีดา

611307 นาง โชติกา ขัติยะวงศ์

611308 นางสาว รัชนีย์ วชิาเงิน

611309 นางสาว พรธติา เดชบรัุมย์

611310 นางสาว นาตอนงค์ เชิดชูสดใส

611311 นางสาว สุพนิ ผู้มีสัตย์

611312 นางสาว ธญัรดา มะโน

611313 นางสาว อาริษา ดอกบญุนาค

611314 นาง กัญกนิษฐ์ ช้อนทอง

611315 นาย ภรัณยู เปง็ใจมา

611316 นางสาว พรพมิล เปล่ียนอํารุง

611317 นางสาว กฤตชนก เค่ียมคม

611318 นางสาว ขวญัรัตน์ ศิริประภา

611319 นาง จิตรวารี เถาวลัย์

611320 นางสาว เจษฎาภรณ์ มูลทอง

611321 นาง ศิริเกศ แก้วจันทร์

611322 นาย ธฤษณุ เทพรักษา

611323 นางสาว ณิขกานต์ ธรรมประดิษฐ์

611324 นาง ลักขณา แนวน้อย

611325 นางสาว นิลอักษร ยาวเิลิศ

611326 นางสาว ศศิวมิล จิตรตรี

611327 นางสาว กนกกาญจน์ ติใจ

611328 นางสาว กรรวี เงินยวง
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611329 นางสาว นุชนารถ จํานงค์สุข

611330 นาง ศรีสมร วงศ์เทพบตุร

611331 นางสาว เมธาวดี รัชฎา

611332 นางสาว วรรณภา บวัลง

611333 นาย อัฐ สมบรูณ์

611334 นางสาว อุดมสิน อําขํา

611335 นาง ศิริรัตน์ อุดมพนัธ์

611336 นางสาว นนทลิการ์ มีนิสัย

611337 นางสาว มาลินี เจริญทรัพย์

611338 นาย เฉลิมเกียรติ ปา่ธนู

611339 นาง ลัดดารัตน์ จุตาผิว

611340 นางสาว เนาวรัตน์ สีทาหนุน

611341 นางสาว กรวรรณ ทองอร่าม

611342 นางสาว ยุพนิ ชื่นชม

611343 นางสาว กาญจนา จันทรู

611344 นาย ชนุดม หะรังศรี

611345 นางสาว เนตรนภา ศรีลาศักด์ิ

611346 นาย ศิริภพ ศิริอํานาจ

611347 นางสาว นริศรา จันภงูา

611348 นางสาว จิรัชนากานต์ เพิ่มขึ้น

611349 นางสาว สุชาวดี นุ้ยเพชร

611350 นางสาว พณิชยา กงสะเด็น

611351 นางสาว ปริศนา เกตุพดุ

611352 นางสาว สโรชา รอดเรือง

611353 นางสาว นูรีซัน ตีโด

611354 นางสาว เยาวพา เรียนแพง

611355 นางสาว กมลพร คําคูณเมือง

611356 นางสาว ทพิย์รัตน์ ทํานาเมือง

611357 นางสาว ปรัศนียาภรณ์ รากวงค์

611358 นาง ศรัญญา ระถะยาน

611359 นางสาว กุลวนิันท์ เจริญนันทศิ์ริ

611360 นางสาว กฤษนี เพง็แก่นแท้

611361 นางสาว ปณุญาณัช จันทะไชย

611362 นางสาว ดรุณพร โมริพนัธ์

611363 นางสาว ยุพา เชื้อชวด

611364 นางสาว นงลักษณ์ รักตะวฒั
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611365 นางสาว อสมา กวกัแก้ว

611366 นางสาว ทวพีร ชัยชมภู

611367 นางสาว อังคณา ทองแฉล้ม

611368 นางสาว อัฐมาวดี ชาติกระพนัธุ์

611369 นาง ปยิะนาถ ดวงใจสัก

611370 นางสาว ลลิดา เจียมสุขุม

611371 นางสาว สุภาพฒัน์ แก้วลอย

611372 นางสาว อภริดี เฉลาชัย

611373 นางสาว ละอองดาว ลุขะวรรณ์

611374 นางสาว ศุภลักษณ์ ธญัญวชัร์

611375 นางสาว โศภติา วรยศเมธนิ

611376 นาย กฤษฎา ใสใหม

611377 วา่ที่ร้อยตรีหญิง พรีะพรรณ มิ่งเชื้อ

611378 นางสาว ปยิะฎา จีนเมือง

611379 นางสาว จิราวรรณ์ นาวชิิต

611380 นาย จีระสิทธิ์ กองอ่อนศรี

611381 นางสาว วราภรณ์ เกษราธคุิณ

611382 นางสาว สาธนิี มลิพนัธ์

611383 นาง ดลฤดี เนตรสกุล

611384 นางสาว อรุณรัตน์ จันทรา

611385 นาย พรียุทธ อุดขาว

611386 นางสาว ชลิตา ตรีอนันต์

611387 นางสาว อัจฉริยา เพง็สวา่ง

611388 นางสาว สราญญา จันกัด

611389 นางสาว นลินนิภา แก้วปญ๎ญา

611390 นางสาว วราภรณ์ บวัเพช็ร์

611391 นาง ไพจิตร ทรงศรี

611392 นางสาว นฤมล วฒันะโชติ

611393 นางสาว วรีะพนัธ์ วรรณะ

611394 นางสาว มลทริา ใจขาน

611395 นางสาว กัลยรัตน์ เทพกมล

611396 นางสาว รัตติยา คงนวลใย

611397 นางสาว อารีย์รัตน์ เร่ืองลือ

611398 นางสาว วชัรี เทยีนหลํา

611399 นางสาว ฐิติวรดา วงษว์าสน์

611400 นางสาว ประภาวดี ศรีอุทมาร
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611401 นางสาว วรีญา จ้อยจีด

611402 นาง อําภา วงษป์ราชญ์

611403 นางสาว วราภรณ์ ราชรักษ์

611404 นาง สุชาดา นวะแก้ว

611405 นาง รสริน อัครด่านสกุล

611406 นางสาว พวงเพช็ร พบิลูย์ศิลป์

611407 นาง วรีวรรณ พนัธุก์สิกรรม

611408 นางสาว อสมาภรณ์ สุนันตา

611409 นางสาว สุพนิต อุทธยิา

611410 นางสาว ธญัญารัตน์ อุทธยิา

611411 นางสาว ดวงพร ใจดี

611412 นาย สิณัฏชัย ศักด์ิเจริญ

611413 นางสาว นฤมล เจียมโพธิ์

611414 นาง ยุวดี กรเอี่ยม

611415 นาย พลกฤต ขันถม

611416 นางสาว อัสมาณีย์ ปาติ

611417 นางสาว สุภาพร ยิ้มละไม

611418 นางสาว ปยินันท์ จําปาทอง

611419 นางสาว นารินทร์ เกิดแก้ว

611420 นาง อภสิรา สุกใส

611421 นางสาว ฐิติมา สมใจ

611422 นางสาว รัชฎาภรณ์ ประทมุรัตน์

611423 นางสาว จุรีรัตน์ ไชยเสน

611424 นางสาว อมรรัตน์ พรมเรือง

611425 นางสาว อุษณีษ์ บญุสม

611426 นาง อิศรา ศรีประไพ

611427 นาย อุดม ผลวงษ์

611428 นาย พชิัย เจียวพงษพ์พิฒัน์

611429 นางสาว เบญจรัตน์ อนุสรณ์

611430 นางสาว ณิชรัตน์ วรรณเวช

611431 นาย ชุติพนัธ์ ชลรินทร์

611432 นาย ณรงค์ศักด์ิ ตะเคียนเกล้ียง

611433 นางสาว อุษาณี ชิดทอง

611434 นาย จีรภทัร์ สมชีพ

611435 นางสาว วภิา สายต้ังใจ

611436 นางสาว จันทร์ทริาพร สร้อยนาค
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611437 นางสาว วรรณิษา ขําดี

611438 นาง สุภชา อธกิุลรัตน์

611439 นางสาว นิตยา กุลนอก

611440 นางสาว จุฑาภรณ์ หาญพรหม

611441 นางสาว อาภรณ์ ใจดี

611442 นาง ทานันทน์อร เต็มยอด

611443 นางสาว ศิริญา สงวนพนัธุ์

611444 นางสาว ฐิติมา แก้วเกตุ

611445 นางสาว ศรัญญา แสนสุข

611446 นาง อารีย์ สิงหอ์ําพล

611447 นาย ฑีฆายุ ศรีขันแก้ว

611448 นางสาว นพรัตน์ พลายระหาร

611449 นางสาว ภทัราภรณ์ ศรีรอง

611450 นางสาว ดวงเดือน มะเด่ือทอง

611451 นางสาว นันธดิา ปนิตาวงศ์

611452 นาย ณัฎฐ์วฒัน์ เนียมจิตต์

611453 นางสาว นฤมล ชะนะอินทร์

611454 นางสาว วชัราภรณ์ วฒันงาม

611455 นางสาว ปท๎มา มิตรเมือง

611456 นาง สุภาภรณ์ ทพัพพนัธ์

611457 นางสาว ทดัดาว พรมสมบรูณ์

611458 นางสาว กาญจนา ชูสกุล

611459 นาย ทรงพล คําลือไชย

611460 นางสาว วชันันท์ งามสุข

611461 นางสาว ลินดา หนูนิ่ม

611462 นางสาว ไพลิน ทวยหาญ

611463 นางสาว พนิดา เพราะจะโปะ๊

611464 นางสาว นารี สาสิม

611465 นางสาว สุธดิา พรหมทา้ว

611466 นางสาว จุฑารัตน์ บญุอ่ํา

611467 นางสาว จินตนา มะนุ่น

611468 นางสาว นิลาวณัย์ สายาวงศ์

611469 นางสาว ภาวนิี ดีสิงห์

611470 นางสาว ณัฐพร บญุเรือง

611471 นางสาว สุพรรษา สุภาวรรณ์

611472 นางสาว สุภาภรณ์ บญุมี
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611473 นางสาว เปมิกา คําปนิมาระ

611474 นาย ณรงค์วทิย์ สุโนภกัด์ิ

611475 นางสาว บษุยา แดนงูเหลือม

611476 นางสาว วนัธวิา ใจฉ่ํา

611477 นางสาว ฐิติมา ธรรมสวสัด์ิ

611478 นาย ปฐมพร เกษมพนัธุ์

611479 นางสาว วชิุดา ชนะกาญจน์

611480 นางสาว พชัรินทร์ ประไพ

611481 นางสาว ศิริขวญั จันทร์โต

611482 นางสาว นริศรา สุพร

611483 นางสาว เสาวรส ศรีมะโน

611484 นาง พรวภิา ถิ่นบางบน

611485 นางสาว พราว พลเสน

611486 นางสาว สบยัภรณ์ บอ่น้อย

611487 นางสาว บษุศรินทร์ โกษาแสง

611488 นางสาว สุชาดา เศรษฐบตุร

611489 นางสาว วลัย์ลิกา ตรีชัยวจิิตร

611490 นาย จักรภทัร สามิลา

611491 นางสาว ปทมุมา จันโท

611492 นางสาว ฐิติรัตน์ กลุ่มยา

611493 นางสาว สายธาริน เทวารุทธ

611494 นางสาว โชติกัณณภทัร์ ราชกุลนา

611495 นางสาว เสาวลักษณ์ สีนวน

611496 นาง อาภสัรา ชุดนอก

611497 นาง กานดากร กะวเิศษ

611498 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วกระจ่าง

611499 นางสาว ณัฐพร ธเนศรักษา

611500 นางสาว ดวงใจ บญุเลิศ

611501 นาย ธรีะวฒัน์ ชุ่มหมื่นไวย์

611502 นางสาว กมลทพิย์ วงค์นธิ

611503 นาย สมมาตร บญุเพยีร

611504 นางสาว นัทธช์วลั สุกแดง

611505 นางสาว พชัริการ์ มีอาหาร

611506 นางสาว อุทมุพร แสงตามี

611507 นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มกระจ่าง

611508 นางสาว สายฝน พยัฆจันทร์
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611509 นางสาว ดลภทัร จูสวย

611510 นาย ชัชฌา ยาสี

611511 นางสาว นัยน์ปพร วรรณาลัย

611512 นางสาว นิจวรีย์ วรรณาลัย

611513 นางสาว ณัฏฐกานต์ นนทสด

611514 นางสาว ชลิตา จิตรใจ

611515 นางสาว รัตนา ชิวปรีชา

611516 นางสาว นิชารัศมิ์ นามคง

611517 นางสาว อรพรรณ แสนโยเมือง

611518 นางสาว นิภาพร สมบรูณ์

611519 นาย อาทติย์ สวมไธสง

611520 นาย ญาณวฒิุ แทบทาน

611521 นางสาว รัตนาภรณ์ ดํานุ่ม

611522 นางสาว ยุพารัตน์ สุทธทิกัษ์

611523 นางสาว สุธรัีชต์ โพธิน์้อยยัง

611524 นางสาว นฤมล สมุทรวงศ์

611525 นางสาว เยาวรัตน์ ละครชัย

611526 นางสาว สุรีย์วลัย์ บวัคํา

611527 นางสาว ธญัญาภทัร์ ปงิยอง

611528 นางสาว สุดาวรรณ อิสราพงศ์

611529 นาย กฤษฎา คุ้มทศั

611530 นางสาว วสุพสิ เพิ่มพลู

611531 นางสาว พชรพรพรรณ สอนหาจักร

611532 นางสาว ศุภกานต์ แข่เจริญ

611533 นางสาว อัจฉราภรณ์ โสภา

611534 นาย อานันธนสิษฐ์ สิทธเิสือ

611535 นางสาว สุธาทพิย์ ไวยนิทา

611536 นางสาว วราภรณ์ สุระ

611537 นาย วรากูล วงค์ราษฎร์

611538 นางสาว อรณิชา อินทฤทธิ์

611539 นาง สรินญา เพชรเมือง

611540 นางสาว ศิริกัลยา เดชมนตรี

611541 นางสาว รัตนากร เพญ็กุล

611542 นางสาว ประกายดาว ขาวเหลือง

611543 นางสาว ปภสัสิริย์ แก้วอนันตกิจ

611544 นาง สุวดี รักษาภกัดี
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611545 นางสาว จรัญญา บริบรูณ์

611546 นางสาว กษมา ลาวณัย์วรวงศ์

611547 นางสาว วรารัตน์ เผ่าปญ๎ญา

611548 นางสาว รัตนาพร ครุธวงษ์

611549 นางสาว นิตยา เจริญราช

611550 นาย วโิรจน์ สรรค์คุณธรรม

611551 นางสาว วาสนา สนัย

611552 นางสาว เบญจมาศ เสาวกุล

611553 นางสาว ณัฏฐ์ปณ๎ชญา กึนสี

611554 นางสาว พลอยนภสั วลิากุล

611555 นางสาว อาษริญา นิ่มนวล

611556 นาง สุธารัตน์ สังข์ทบั

611557 นางสาว นริศรา คงเพช็ร์

611558 นางสาว สุธาทพิย์ นวลนิ่ม

611559 นางสาว สุธาพร น้อยเหมือน

611560 นาย กิตติพนัธ์ โกสุม

611561 นางสาว ณัฐปภสัร์ ธาตุทอง

611562 นาง กรรณิการ์ อนุไวยา

611563 นางสาว กฤษรามาศ ก้อนแก้ว

611564 นางสาว ปยิวรรณ สาหร่าย

611565 นาย เดชศักด์ิ เสมอพทิกัษ์

611566 นางสาว นารีรัตน์ วงับรรณ์

611567 นาง เฉลิมลักษณ์ ยะลาทรัพย์

611568 นางสาว กนกพร เปรมทอง

611569 นางสาว นิภาดา ศรีประสิทธิ์

611570 นางสาว สุกัญญา หะยีรอฮิม

611571 นาง กฤษณา สังข์จรูญ

611572 นางสาว ศิริพร ป๎้นคล้าย

611573 นางสาว พรรณเพญ็ น้อยหมอ

611574 นางสาว อารียา ยะชัย

611575 นางสาว ณัฐนันท์ พรมมาบญุ

611576 นางสาว วราภรณ์ ศรีธิ

611577 นางสาว กันต์ญาณิฏฐ์ บญุชู

611578 นางสาว ช่อลัดดา วฒันานันท์

611579 นางสาว พรฤดี ศรีรังกา

611580 นางสาว ศลิษา อามาตย์มนตรี
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611581 นางสาว จิตร์ชดา วชิัย

611582 นางสาว เมธณีิ ยะครุฑ

611583 นางสาว สุรีรัตน์ ปานมณี

611584 นางสาว ศรีสุดา มณะโส

611585 นางสาว จุตินาถ นาคสนธิ์

611586 นางสาว ยศธน แปน้ชุม

611587 นางสาว ตวงรัตน์ โนนทะศรี

611588 นาย ถนอมยศ สมสวย

611589 นาย ชัชวาลย์ งอยภธูร

611590 นางสาว พรพรรณ เอมอ่อน

611591 นางสาว อภญิญา สีสุกใส

611592 นางสาว รัชนีกรณ์ โคตสิริ

611593 นาย นัฐพล กล่อมเสียง

611594 นางสาว นงนุช กุลไชย

611595 นางสาว บศุรา บญุลือ

611596 นางสาว ศิรประภา ปญ๎ญาจริยกุล

611597 นางสาว จันทรรัตน์ เพิ่มพลู

611598 นางสาว จิดาภา สิบบุ่น

611599 นางสาว จริยา ยี่โถ

611600 นางสาว พมิพป์วณ์ี คําบญุเรือง

611601 นางสาว ปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง

611602 นางสาว ภทัร์พชิชาฌ์ ธารานุกูลทรัพย์

611603 นาย อับดุลเลาะ สาวา

611604 นางสาว ชนิพทั ภู่อยู่

611605 นาย พพิฒัพงค์ เครืองาม

611606 นาง สายใจ นาวารี

611607 นาย มนตรี อัมพธุ

611608 นางสาว สุธาทพิย์ สัมมาทพิย์

611609 นาง นุชรีย์ ใจสมิง

611610 นาง ยุพนิ จ้อยนุแสง

611611 นาย สรวชิญ์ สาระทะ

611612 นางสาว สิราพร รอสูงเนิน

611613 นางสาว หทยัภทัร์ นาหรัิญประดิษฐ

611614 นางสาว แพรพรรณ สุภา

611615 นางสาว มาริษา สกุลไทย

611616 นางสาว พรรณิการ์ ใจรินทร์
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611617 นางสาว นิจวรรณ มีไชยยา

611618 นาง ดวงแก้ว มั่นทองพทิกัษ์

611619 นางสาว สุพรรณา ชาติผา

611620 นางสาว นลินี ศรีพบิลูย์

611621 นางสาว สรรพยา ภธูร

611622 นางสาว ชาลิสา ล่ันแอ

611623 นางสาว วยิะดา บวัประเสริฐ

611624 นางสาว ภติินันท์ ผาคํา

611625 นางสาว สุนิศรา ธรรมรัตนพงศ์

611626 นางสาว ขวญัฤดี คําทว้ม

611627 นางสาว ลักษณาวรรณ พอจิต

611628 นางสาว เจนจิรา แก้วทมิา

611629 นาย จอมเขต บญุยรัตน์พนัธ์

611630 นาง สุรีพร ร่วมสมุห์

611631 นาง ชนิตา ศรีสมุทร

611632 นางสาว นฤมล ไวยนาคร

611633 นาง ธมนวรรณ ผิวล้วน

611634 นางสาว นงนุช ของกิ่ง

611635 นางสาว นฤมล สวสัดี

611636 นางสาว ไพลิน ควรเฉลย

611637 นาง วลัย์รตา แสงดิษฐ์ธนินี

611638 นางสาว รดาณัฐ ศิรประภาเดโช

611639 นางสาว ขนิษฐา ฟองละแอ

611640 นาย นิรัติศัย ภยูี่หวา

611641 นางสาว วรัทยา อุบลรัตน์

611642 นางสาว ธนภร ไข่นาค

611643 นาย ณัฐวสัส์ คชาประดิษฐ์

611644 นางสาว ภรณ์ทพิย์ ปรียานนท์

611645 นางสาว ศศิวภิรณ์ ขาวเขียว

611646 นางสาว จารุวรรณ สิงหา

611647 นาย ภาคิน สอนสําโรง

611648 นางสาว พชัราภรณ์ พรมบาง

611649 นาย สุภาษติ จันทร์เรียน

611650 นาย ธวชั ปงิเมือง

611651 นางสาว นงลักษณ์ สิงหด์า

611652 นางสาว พฤกษา รัตนมงคล
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611653 นางสาว ศิรินันท์ ขันติยะชัย

611654 วา่ที่ร้อยตรีหญิง นิตยา จุมปมููล

611655 นางสาว เสาวณี สุขจันทร์

611656 นางสาว นพวรรณ พณิทอง

611657 นางสาว ปาลิตา รอดรัน

611658 นางสาว สิริทรัพย์ รักษาชนม์

611659 นางสาว รสสุริน ชินอ่อน

611660 นางสาว ปยิดา สุทธพินัธ์

611661 นางสาว วไิลภรณ์ ทองประทมุ

611662 นางสาว พณิพชิชา ทานะปต๎

611663 นางสาว สโรชา รัตนศฤงค์

611664 นาย ศิวบดินทร์ เวชบรรพต

611665 นางสาว ชนากานต์ ประมายะ

611666 นางสาว ศิริภสัสร อัศพนัธ์

611667 นาย อรรถพล เจ๊ะหมัด

611668 นางสาว วรรณภา เหง้าพรมมินทร์

611669 นาย ยุทธนากร โพธิส์ละ

611670 นางสาว วสิา เพช็ร์พนัธ์

611671 นางสาว สุทธกิานต์ เกิดสุวรรณ์

611672 นางสาว ธดิารัตน์ สุขโข

611673 นางสาว บณุยนุช วเิศษลา

611674 นางสาว พอหทยั ชัยเวช

611675 นางสาว นงคราญ บญุอยู่

611676 นางสาว มณฑิรา เพญ็พรพไิล

611677 นางสาว จันทร์จิรา ศรีบวับาน

611678 นาง จุฑารัตน์ ลายแบน

611679 นาย ประจักษ์ ภกูองชัย

611680 นางสาว ปริตตา ทองไกรแสน

611681 นางสาว บวัคํา สุกล้วน

611682 นางสาว อําไพภรณ์ เวยีงคํา

611683 นาย ยงยุทธ ยอดโคกสูง

611684 นางสาว อินทกุานต์ ภมูิ่งดาว

611685 นางสาว จุฑามาศ เดชภกัดี

611686 นางสาว ภารดี แสงทอง

611687 นางสาว เขมจิรา ปน๎คํา

611688 นางสาว ปวณีา สกุลดี
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611689 นางสาว รชาดา มีไกรราช

611690 นางสาว วราภรณ์ นุชเนตร

611691 นางสาว วริศลักษณ์ ศรสังหาร

611692 นางสาว วาทนิี วจิารณ์

611693 นางสาว กาญจนา กลีบแก้ว

611694 นางสาว อนิสรา พมิทอง

611695 นางสาว อาธญัญา คํามี

611696 นางสาว สุกัญญา ก้านทอง

611697 นางสาว ทศันีย์ ฤกษง์าม

611698 นาย อัศวนิ เปี่ยมปญ๎ญาชน

611699 นาง จริยา ศรีดี

611700 นางสาว ธนัยพร สมบรูณ์ชัย

611701 นาง ชลกนก สุรินทร์

611702 นางสาว ปาริชาติ หลาบคํา

611703 นาย พรีพงษ์ พรมคํา

611704 นางสาว วนิดา นิ่มเรือง

611705 นาง รัตนาภรณ์ ธรรมวฒัน์

611706 นางสาว สุพรรณี ต้ังเรืองสุวรรณ

611707 นางสาว ชรินรัตน์ มิ่งขวญั

611708 นาง อัญชลี เพชรพลู

611709 นางสาว ฉัตรสุดา ไชยรัตน์

611710 นางสาว ปาริชาต สุเณ

611711 นางสาว ดวงพร สอนรัมย์

611712 นาย คมสัน อรมาศ

611713 นาย ชัยวฒัน์ ทคํีาเกษ

611714 นางสาว มนัสสา ลาภยั

611715 นางสาว ภทัราพร พฒุใหญ่

611716 นางสาว สุดารัตน์ กุลอินทร์

611717 นาย เลอพงศ์ เพชรชนะ

611718 นางสาว มาริสา สุขไส

611719 นาย ธนสัณห์ ศรีอริยานนท์

611720 นางสาว ฐิตินันท์ อ่ําเมือง

611721 นางสาว เกษร แก้วหลวง

611722 นางสาว รุ่งฤดี อินสอน

611723 นางสาว พชัริดา ยันตะกนก

611724 นางสาว ศิริลักษณ์ มีทางดี
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611725 นาง มารีแย มูเซ๊ะ

611726 นางสาว ซากีเร๊าะ หะยีอาบู

611727 นางสาว ชลธชิา ศิริศรี

611728 นางสาว สุปราณี มิ่งเชื้อ

611729 นาง อรุณศรี ดุมกลาง

611730 นางสาว สิริวฒันา เทพพงษ์

611731 นางสาว วนาลี ศรีแสง

611732 นางสาว สุชารี สุขสวา่ง

611733 นาง ปพชิชญา แจวจันทกึ

611734 นางสาว ฉัตรกานต์ โคตะระ

611735 นาง สุภาวดี จันทร์หอม

611736 นางสาว สาวติรี พรมสวา่ง

611737 นางสาว วรุณลักษณ์ อินทปช๎ฌาย์

611738 นางสาว ปภสัสา ยอดยิ่ง

611739 นาง สมนึก ม่วมกระโทก

611740 นางสาว ละไม แก้วสระคู

611741 นาย อธวิฒัน์ ธรรมขันธ์

611742 นาย สุรชัย เดชประกอบ

611743 นางสาว ยมลธรณ์ กันภยั

611744 นางสาว ศศิธร เรืองจันทร์

611745 นางสาว พมิพร อินต๊ะอ้อม

611746 นางสาว จุฑารัตน์ ชายทวปี

611747 นาง ขวญัดาว ยะปะนันท์

611748 นางสาว รัตนพร โหมดเทศ

611749 นาย ปราโมทย์ พาสมบรูณ์

611750 นางสาว นรัฐภรณ์ ทองหา

611751 นางสาว ชนันทธ์ดิา อินเปง็

611752 นางสาว รินรดา สัตถาภรณ์

611753 นางสาว มธรุส สระทองคํา

611754 นางสาว อารยา โตนวม

611755 นางสาว ธญันันท์ ผัดแก้ว

611756 นาย พชิิตชัย พดัโบราณ

611757 นางสาว พกิุล สายสังข์

611758 นางสาว อลิษา พระมหาหงิ

611759 นางสาว หทยัรัตน์ สุขใส

611760 นางสาว อรอุมา เม็นไธสงค์
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611761 นาย ธรีะพงษ์ ผิวเงิน

611762 นาย ธนวฒิุ ชิตวเิศษ

611763 นางสาว เขมจิรา สมประดี

611764 นางสาว ไอรดานันท์ สุริยะจรัสแสง

611765 นางสาว อรวรรณ ใยบํารุง

611766 นางสาว จุฑามาส ขวญัแน่น

611767 นางสาว โสภดิา ทกัสูงเนิน

611768 นาย สิทธพิร ดอกเกี๋ยง

611769 นางสาว แสงเทยีน มิตมาตย์

611770 นางสาว วจันา มาลารัตน์

611771 นางสาว พรปวณ์ี ใจเรือน

611772 นาย ชนมน จันทรสุข

611773 นางสาว ปยิะนุช อุทกุพรรค

611774 นางสาว เพญ็นภา ขัดสาร

611775 นางสาว อํามะลา แสนวลัิย

611776 นางสาว จิรวฒัน์ ศรีใจยา

611777 นางสาว นันทนา ปท๎มาสังขพทิกัษ์

611778 นางสาว ดวงกมล แซ่วอ่ง

611779 นางสาว นุชรี ถวายเชื้อ

611780 นางสาว ฐิติมา ศรีวสุิทธพินัธ์

611781 นางสาว ภทัรีพร เดโชศาสตร์

611782 นาย อนุชิต ยอดสง่า

611783 นาย อาทติย์ สมพฤกษ์

611784 นาย วรธน แสงวชัรมรกต

611785 นางสาว นุสรา หล่าบู

611786 นาง กันยาภรณ์ บํารุงสวสัด์ิ

611787 นางสาว รัตนากร ดียิ่ง

611788 นางสาว นิตยา สานะพนัธุ์

611789 นางสาว ปวณีา กาตาสาย

611790 นางสาว พรรณิพา หมีบรุุษ

611791 นางสาว ลักษณารีย์ พุ่มประเสริฐ

611792 นางสาว อนุศรา สุขแก้ว

611793 นาง ทเุรียน สมสุข

611794 นางสาว จริยาภรณ์ บญุสุข

611795 นาย ณัฐพล เพศยนาวนิ

611796 นางสาว สุวรรณา วาทหงษ์
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611797 นางสาว ศุกลรัตน์ บญุสิทธิ์

611798 นางสาว ชุติมา เหลาสุพะ

611799 นาง อํามร ฤทธิฤ์าวงค์

611800 นางสาว ญานิกา ลอยเล่ือน

611801 นางสาว พรรษา เทยีนงาม

611802 นางสาว มณธชิา ปนิกันทา

611803 นางสาว ดลฤทยั เอมระดี

611804 นางสาว วาสนา คนตรง

611805 นางสาว ยุวดี แสนศรี

611806 นางสาว ภทัราพร ศรีจํารัส

611807 นางสาว กนกพร ปาผัด

611808 นาง กรวภิา ศรีสุข

611809 นาง สุนันทา ดวงพจิิตร์

611810 นาง ศุภนันท์ โสมนัส

611811 นางสาว พศัดี วงศ์แสน

611812 นางสาว อุมาพร ปานทองคํา

611813 นางสาว ภคพร ทองกรณ์

611814 นางสาว สุภารัตน์ สุธรรม

611815 นางสาว เพญ็นภา มาริบตุร

611816 นางสาว จริยา เย็นใจมา

611817 นางสาว ธฏิญิาภรณ์ ภกูัน

611818 นางสาว ทติาภร หงส์วฒันา

611819 นางสาว สุพรรณี และปายัง

611820 นางสาว ทศันีย์ คุณิรัตน์

611821 นางสาว กันยาวร์ี สิทธวิรีะกูล

611822 นาง รอบหีย๊ะ อุสมันบาฮา

611823 นางสาว วรรณทนา ดาวดาษ

611824 นางสาว ธรียา พยุหะ

611825 นาย ฐิติพงศ์ เมตตา

611826 นางสาว ไพรัช คละประสงค์

611827 วา่ที่ ร.ต.หญิง มัณฑนา แสงศรี

611828 นางสาว รัตติกาล น่าชม

611829 นางสาว พมิพน์ิตย์ โหมดสุวรรณ

611830 นางสาว ศิริพร น้อยเวยีง

611831 นางสาว วณิชชากร ฤกษส์นธิ

611832 นางสาว รสริน วชัรพลางกูร
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611833 นางสาว อัลิปรียา ตะถา

611834 นาง ยุพณิ อุราแก้ว

611835 นาย อํานวย วนัทา

611836 นางสาว ปนัดดา มีมุข

611837 นางสาว พนาวรรณ สังข์ชัย

611838 นางสาว กมลวรรณ ปิ่นทอง

611839 นางสาว สุธาทพิย์ อินจันทร์

611840 นางสาว ทพิย์สุดา บญุมาปะ

611841 นาง วลัิยพร ถุนพฒุดม

611842 นาง เสาวณีย์ พากเพยีร

611843 นางสาว อรวรรณ น้อยบาง

611844 นางสาว ศันสนีย์ เชาวน์ามล

611845 นางสาว อภญิญา จันทร์เสวี

611846 นางสาว วาสนา เอมโอฐ

611847 นางสาว ณรัชตนา พรมมา

611848 นางสาว นภาวรรณ จันทร์วงค์

611849 นาง เบญจวรรณ ถิรพทุธพิงศ์

611850 นาง ปยิะฉัตร หาญเสมอ

611851 นางสาว ธารารัตน์ สุขสบาย

611852 นางสาว ภสัพร ข้าวสามรวง

611853 นางสาว วาสนา พนัธุสี์

611854 นาง พรชนก มหาวเิชียร

611855 นางสาว ธนพรรษ ทพิยาวงษ์

611856 นางสาว สมศรี ยะโก๊ะ

611857 นางสาว มะลิวลัย์ ฦาชา

611858 นางสาว พรทพิย์ ศรีจันทร์

611859 นางสาว สุดารัตน์ วรรณทอง

611860 นางสาว ฤดีรัตน์ อินทมณี

611861 นางสาว สุพรรษา ศิริบรีุ

611862 นาย ศิรเมศร์ บญุกิจสุขุมพฒัน์

611863 นางสาว สุมินตรา เถาเปี้ยปลูก

611864 นาย จักรพนัธ์ พานโคตร

611865 นางสาว ภทัรลภา สุวรรณศรี

611866 นางสาว วริศรา สามารถ

611867 นาง อภชิญานันท์ คําเกษ

611868 นางสาว รวสิรา พลอยอยู่
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611869 นาย มงคล จันทร์รุ่งเรือง

611870 นางสาว วธิาวร์ี ศิริจิรานันทน์

611871 นางสาว นิภารัตน์ เบา้คํา

611872 นางสาว มิรินทร เกษตรเวทนิ

611873 นางสาว แสงอรุณ อานันทยศ

611874 นางสาว ศิริลักษณ์ รุ่งสวา่ง

611875 นางสาว สุภทัรา พุ่มพวง

611876 นางสาว กันต์ณยานันท์ สุทธมาตย์

611877 นาง ศรีประภา ใจศรี

611878 นางสาว อชิรญา เพิ่มพนู

611879 นางสาว มลฤดี ขวญัมั่น

611880 นาง ปยิะนุช ขวญัอ่อน

611881 นางสาว อรอุมา แสงจันทร์

611882 นางสาว สุปานี สุวรรณศรี

611883 นางสาว ธศัวรรณ ฝ้๎นชมภู

611884 นางสาว นาฎพร ไชยอุโคตร

611885 นางสาว กาญจนา ศรีหาภธูร

611886 นางสาว สุภาวดี รอดเพชร

611887 นางสาว ยุพาดา ศรีรัตน์

611888 นาง รุ่งนภา ภมูิฐาน

611889 นางสาว นุจรี สีแจ่ม

611890 นางสาว สุมิตรา เพชรศิริ

611891 นางสาว รุจิรา กําลังมาก

611892 นางสาว ศิริรัตน์ สินเซ้า

611893 นางสาว วกิานดา ใจคําต๋า

611894 นาย ณัฐพล นิวฒัยานนท์

611895 นางสาว ชญานิษฐ์ สีแพน

611896 นาย วนัชาติ เทยีมทดั

611897 นางสาว จิดาภา ธนะโชติไพศาล

611898 นางสาว สิริพร เต่าหลาย

611899 นาย วชัระ อยู่ไทย

611900 นาง ฉววีรรณ์ สิงหก์ุล

611901 นางสาว นงลักษณ์ แก้วเทศ

611902 นาง บณุยนุช บรูณะพมิพ์

611903 นาย กฤตนัย เกตุแก้ว

611904 นาง สายรุ้ง เขียวน้อย
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611905 นางสาว สายชล เอี่ยมปาน

611906 นาง ริญํ์ูรภสั ป๎้นทอง

611907 นางสาว อนงนาฎ หนุ่มสําเนา

611908 นาย กิตติพงศ์ พรมเสน

611909 นางสาว เกษสุดา นามปญ๎ญา

611910 นางสาว ชนาภทัร ปล้ืมสุทธิ์

611911 นางสาว เปรมสุดา สิทธสุิกใส

611912 นาย ฐนกรณ์ จันทร์หงษ์

611913 นาง ศิรัสวลัย์ ถิรัตกาญจนกุล

611914 นางสาว นิภาพร ตันติวศิาลเกษตร

611915 นางสาว ศดานันท์ พชัรประทปี

611916 นางสาว ปณดา โคมจันทร์

611917 นางสาว ทยาภรณ์ การิยะ

611918 นางสาว ชูศรี จตุพร

611919 นาย กฤชนพตั พอ่ค้า

611920 นางสาว ซ่อนกล่ิน คําอ่อน

611921 นางสาว ศุภลักษณ์ นาคกลํ่า

611922 นางสาว วไิลวรรณ อินทร

611923 นางสาว กนกวรรณ กาญบตุร

611924 นางสาว สุดา นกแก้ว

611925 นาย ศิริพงษ์ งามดี

611926 นางสาว วราภรณ์ ปาลดี

611927 นางสาว วาสนา คะละยาง

611928 นางสาว ดวงฤทยั สะอาด

611929 นางสาว ณัฐพชัร์ จิตต์เจริญ

611930 นาง ธดิารัตน์ หลังปเูต๊ะ

611931 นางสาว ปรียวชิญา ดวงลังกา

611932 นางสาว ชาริยา เฉิดฉันทพ์พิฒัน์

611933 นางสาว สร้อยทพิย์ สร้อยพลู

611934 นางสาว อังสณา เนตรทอง

611935 นางสาว พรียา พกุทา่ไม้

611936 นางสาว นันทวรรณ พยอมหอม

611937 นางสาว วรรณฤดี มามี

611938 นาง สุวรรณี หนูอุไร

611939 นางสาว ศุภนิดา วงศ์ธนาพฒัน์

611940 นางสาว ธนาภา ทรงอาจ
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611941 นาง อภญิญาภรณ์ สุธรรม

611942 นางสาว เพญ็พชิญา อ่อนอินทร์

611943 นางสาว ภทัราภรณ์ ไชยศิลป์

611944 นางสาว อรุณ บริบรูณ์

611945 นาย ขวญัชัย จันฉาย

611946 นางสาว จุธารัตน์ ไหวอุ

611947 นางสาว เสาวคนธ์ ทองกร

611948 นาย ศิริโชค ศิริวรรณชนะ

611949 นาง สุพรรณี จันทะดวง

611950 นางสาว หนึ่งฤทยั ราชบตุร

611951 นางสาว บญุโสม จามรีณ์

611952 นาง ณัจฉรียาภรณ์ วงัสะอาด

611953 นางสาว เบญจมาศ โลมสนธิ์

611954 นางสาว ชนิตา ภกัศรี

611955 นางสาว กนกกร ชุ่มชื่น

611956 นาย อรรถสิทธิ์ มาลัยไธสง

611957 นางสาว ธญัพมิล แหวนประเสริฐ

611958 นาย กอบเดช สายอินทร์

611959 นาย อดิศร ศรีคารมย์

611960 นางสาว สุนิษา พงษศั์กด์ิชาติ

611961 นางสาว รุ่งนภา เหลืองอ่อน

611962 นางสาว ศุภานัน ชินวงค์

611963 นางสาว สิริพร คําไสย

611964 นาย ปรีชา นิลดํา

611965 นาย มนัส คชรัตน์

611966 นางสาว กชภสั สดมพฤกษ์

611967 นางสาว ภทัรวรัญญ์ ภพูนัถม

611968 นางสาว เบญจวรรณ พลสิทธิ์

611969 นาง นิติมา เหมะ

611970 นาง ปณุยนุช ปกุคํา

611971 นางสาว มณธริา เชียงใจ

611972 นางสาว ซาเรฮา อาลี

611973 นางสาว อําพร หนูบาง

611974 นางสาว จุฑาลักษณ์ วงษน์าค

611975 นางสาว ภคัวลัญชญ์ แสงเพช็ร

611976 นางสาว อาภรณ์ คําอยู่
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611977 นาง พทัธนันท์ มุขเพชร

611978 นาย สถาพร ศรีผุดผ่อง

611979 นางสาว เกตุสุดา ปญ๎จะ

611980 นาย ชลท ชัยฤกษ์

611981 นาย เทวา แสนสุข

611982 นางสาว เสาวณีย์ กิติพนัธ์

611983 นางสาว นูรมี เจ๊ะแว

611984 นาย รณกร โพธิต์าทอง

611985 นางสาว วรรณิสา ไทยวงษ์

611986 นางสาว ชญานี เวชไพบลูย์

611987 นาย เจษฎา ไร่ดี

611988 นางสาว ดวงฤดี ซุ่นคง

611989 นางสาว วจิิตรา สามัญ

611990 นางสาว อังคณา จองคํา

611991 นาง สุรีมาศ ทพิย์อินทร์

611992 นางสาว ดนิตา ไล้สุวรรณชาติ

611993 นางสาว จงรัก ภู่ระหงษ์

611994 นางสาว รัญญานีย์ ขัติยะ

611995 นาย ภมูิชาติ แก้วนํา

611996 นางสาว อังคณา จันตะนะ

611997 นางสาว ราตรี ดอนคํามูล

611998 นางสาว ศิราภา อินทรพานิชย์

611999 นางสาว ประทมุพร ภจูีวร

612000 นาย ณัฐอมร กวา้งขวาง

612001 นางสาว จารุพรรณ มีเสถียร

612002 นางสาว นุชจิรา ญานะ

612003 นางสาว ฉัตรฤดี พึ่งพกั

612004 นางสาว วรฤทยั ทรายใจ

612005 นาย ธนพล อุดมรัตน์

612006 นางสาว รสิตา เนตรวงษ์

612007 นางสาว สโรชา พฒุใจกา

612008 นางสาว ปยิะธดิา อํานวยพร

612009 นางสาว วรรษมน ศรีกอก

612010 นางสาว รุจิรา บริสุทธรัิกษ์

612011 นางสาว ฐิติวรดา สมบติัใหม่

612012 นางสาว ธาริณี ภกัดีมง
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612013 นางสาว วรัญญา แก้วพวง

612014 นางสาว เสาวลักษณ์ ปะตะคามินทร์

612015 นาย อัฐพล ยีตาหวี

612016 นาย มารีกี มะแซ

612017 นาย จิตกร กิ่งชัยวงค์

612018 นางสาว พชัรินทร์ จันทร์ประทกัษ์

612019 นาย เสรี งามวงศ์ทอง

612020 นางสาว กัณตนา วาปี

612021 นางสาว พชัราพรรณ สุขอนันต์

612022 นางสาว พราวพลิน วชัรจารุเศรษฐ์

612023 นางสาว รวสิรา แพทย์รัตน์

612024 นาง จินดา หมายถมกลาง

612025 นาย ดํารงชัย ทรัพย์กุญชร

612026 นางสาว กนกลักษณ์ ภมูรี

612027 นางสาว ดวงนภา หวงัดี

612028 นางสาว น้ําฝน แคนหนอง

612029 นางสาว ฐิตินันท์ ตรีผลวจิิตร์

612030 นางสาว เรวดี ประสารยา

612031 นางสาว ธนาภรณ์ นินคํา

612032 นางสาว สกุณา ทพิย์เทยีม

612033 นางสาว จอมขวญั พนูผล

612034 นางสาว อุทมุพร อุปสิทธิ์

612035 นางสาว สุเมธพิร ขุนเพิ่ม

612036 นางสาว ชนิดาภา สุขสุวรรณ์

612037 นางสาว ประณิตา สรสิทธิ์

612038 นางสาว สิรัชยา เอี่ยมสะอาด

612039 นาย ประภากร สวนบอ่แร่

612040 นาง ธารินี แสงจ่า

612041 นางสาว ณิชา กุลัพบรีุ

612042 นางสาว นิชาภา จําปาพนัธ์

612043 นาย ปริวรรษ แก้วบญุเรือง

612044 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์รอบ

612045 นางสาว ดวงตาวลี สง่าดี

612046 นางสาว วรัิญญา ลีฬหาพงศธร

612047 นาย สุริยา คําดี

612048 นางสาว อาภาพชัร์ มะโน
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612049 นางสาว กนิษฐา บญุเขตต์

612050 นางสาว ชนิดา ยาลังกา

612051 นางสาว บวรลักษณ์ วงค์แก่นจันทร์

612052 นาง นิตยา แก้วสุทธิ

612053 นางสาว เบญจมาภรณ์ เพยีงตา

612054 นางสาว วภิวาณี โฆษติวรวฒิุ

612055 นางสาว จันตณา เจริญผล

612056 นาย วศิรุต ชุ่มมงคล

612057 นางสาว จิราภรณ์ อินทร์แก้ว

612058 นางสาว ปทมุทพิย์ สุขราช

612059 นางสาว วริสรา มีชัย

612060 นางสาว สุทธาสินี มีแวว

612061 นางสาว ปราณี กล่ินบวั

612062 นางสาว อริญญา ราชสีโท

612063 นางสาว ปยิวณัย์ ราชโส

612064 นาย นิรุต นอบน้อม

612065 นาง ปดีา ฉิมวาส

612066 นางสาว อําไพจิตร เหมวเิชียร

612067 นางสาว เนื่องทรัพย์ ใสโยธา

612068 นาง ดวงเนตร สมศรี

612069 นางสาว พมิพพ์ร จั๋นตา

612070 นางสาว ฮาลีเมาะ มาโซ

612071 นางสาว รัตนา คล่องชอบ

612072 นาย ปริญญา คําสิงห์

612073 นางสาว เกศิณี กุลสําโรง

612074 นางสาว วลัภา พนัธอ์ุดม

612075 นางสาว ฐิติมา พนัธอ์ุดม

612076 นาย สัจจา หมัดสมบรูณ์

612077 นางสาว ยุพนิ หอมเพยีร

612078 นาย ปยิะฉัตร บญุประกอบ

612079 นาย ปฏภิาณ ปุ้นตันทอง

612080 นางสาว ปรัชญา ดงภกัดี

612081 นางสาว โสภา วงศ์ลังกา

612082 นางสาว ประภาภรณ์ เนานะมะบติั

612083 นางสาว ประภาพร ทองมา

612084 นางสาว จิราภรณ์ สะสงค์
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612085 นางสาว มณีรัตน์ สิริสุข

612086 นาง พมิพา คงกรุต

612087 นางสาว นันธวรรณ ปานสุวรรณ

612088 นางสาว หฤทยั โวย่แม้

612089 นาย สุทกัษ์ เวยีงคํา

612090 นาย ธณพล ศรีสวา่ง

612091 นาง พสันันท์ คาดประปก๎ษ์

612092 นาย ภราดร พื้นผา

612093 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ศิรประภา บสุสกร

612094 นางสาว เจนจิรา ภจูิตรทอง

612095 นางสาว ปอ้มปงิ ทวสุีข

612096 นางสาว จารุวรรณ บญุทพิย์

612097 นางสาว นิรุชา อบรม

612098 นางสาว นิรัตน์ ใจซ่ือ

612099 นาย สุประวติั พกิุล

612100 นางสาว กิจตินาถ หอมสร้อย

612101 นางสาว จิราวรรณ จันทร์เทาว์

612102 นางสาว วาสนา ซุ่นบวบ

612103 นางสาว สุนิสา เจริญทรัพย์

612104 นางสาว ประภาพร จารีย์

612105 นางสาว อภริดี จําปา

612106 นางสาว นิลเนตร ศรีคุณ

612107 นางสาว สรธสิา ขุนพล

612108 นางสาว สุวพชัร วเิชียรณรัตน์

612109 นางสาว นุชนารถ คําดี

612110 นางสาว พลอยมิตา ทองอิน

612111 นาย เสกสรรค์ สาตร์แย้ม

612112 นางสาว กาญจนา ทรัพย์สมใจ

612113 นางสาว กรองแก้ว ทศิอาจ

612114 นางสาว สุรีรัตน์ คอนจั่น

612115 นางสาว ศิริรัตน์ ษมาพสุิทธิ์

612116 นางสาว ณัฐพร เกตุสาคร

612117 นาง สุรีรัตน์ ทว้มล้ี

612118 นางสาว ชุติมา โพธบิณัฑิต

612119 นางสาว ศลิษา พลายละหาร

612120 นาย เอกสิทธิ์ ตุละรัต
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612121 นางสาว เกษทพิย์ ทองอินทร์

612122 นางสาว อ้อมฤทยั รักพึ่ง

612123 นางสาว นุชนาถ กิมากรณ์

612124 นางสาว กุสุมาลย์ เวยีงอินทร์

612125 นางสาว รัชนี ปอ้มฟู

612126 นางสาว อรพรรณ ปญ๎ญาเสน

612127 นางสาว สินีนาถ จันทมาศ

612128 นางสาว นนทลี เหล่าพเิดช

612129 สิบโทหญิง นฤมล กองสาสน

612130 นางสาว ฐิตารีย์ อัครภริูสกุล

612131 นาง แววดาว ถิ่นสุข

612132 นางสาว สุวมิล สระแพ

612133 นางสาว หทยัรัตน์ หมอกกระโทก

612134 นางสาว เปรมจิตร แก้วโสนด

612135 นางสาว เนาวรัตน์ หศัดวง

612136 นางสาว สุพตัรา รัตนะวงษข์ันธ์

612137 วา่ที่ ร.ต.หญิง ชนิษฎาพร จันต๊ะหล้า

612138 นางสาว เพชรรัตน์ สีเหมือน

612139 นางสาว พรชิตา แปง้หอม

612140 นางสาว อภญิญาตรี โพธิต์ะทอง

612141 นาง กัญยาณี พรมพาน

612142 นางสาว อารยา สมภพสิริกุล

612143 นาง น้องนุช เกตุทอง

612144 นางสาว บวรวรรณ เมืองจันทร์

612145 นาง มาริษา สัตยวงศ์ทพิย์

612146 นางสาว กูอัซมา สุริยะสุนทร

612147 นางสาว อรพนิธ์ พวงทอง

612148 นางสาว พนิิจนาฎ บวัแก้ว

612149 นางสาว ลักขณา จูมนา

612150 นาย ณัฐปภพ กาญจนวลีกุล

612151 นางสาว เยาวเรศ บณัฑิต

612152 นางสาว จันทร์แรม คะลา

612153 นางสาว ยุพนิ นวมหอม

612154 นางสาว อรอุมา ก่ําดี

612155 นาย ศักด์ิระพี ฤทธิลํ้์าเลิศ

612156 นางสาว ศิริกาญจน์ สมตัว
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612157 นางสาว อรอนงค์ สุขสานต์ิ

612158 นางสาว ศวรรณยา เทยีมสวรรค์

612159 นางสาว ปวนีา ขวานทอง

612160 นางสาว จันทร์จิรา นุชพนัธว์เิรศ

612161 นาง ศุภลักษณ์ ธรรมสัญญา

612162 นางสาว อภญิญา เมฆหมอก

612163 นางสาว จุฑามาศ เดชใด

612164 นาย ธรีพงศ์ ศรีนุช

612165 นางสาว พรทพิย์ อินธแิสง

612166 นางสาว ผ่องใส มณีบู่

612167 นางสาว สิริโสภา ขันทอง

612168 นางสาว วรรณนภา ฟก๎พบั

612169 นางสาว อรชา รสเข้ม

612170 นางสาว กัญชพร เมืองทรัพย์

612171 นาย ทชิากร เอี่ยมสอาด

612172 นางสาว จันทมิา คําทองหลาง

612173 นาย กิตติกร จงปลูกกลาง

612174 นาย อาณัติ เพง็บา้นซอด

612175 นาง ลักขณา สวนกลาง

612176 นางสาว นงลักษณ์ มณเฑียรรัตน์

612177 นาย สมเดช สนองเดช

612178 นาง ดวงฤทยั สีสด

612179 นางสาว ปยิะนุช อินทราพงศ์

612180 นางสาว กชกร เปล่ียนสมัย

612181 นางสาว วรรณา วรภกัดี

612182 นางสาว สุดารัตน์ ฤกษดี์เจริญสุข

612183 นางสาว อรอนงค์ ศรีทองอินทร์

612184 นางสาว วริงษร์อง แจ่มแจ้ง

612185 นางสาว ณฐมน สุนทรโภคิน

612186 นางสาว สุนีรัตน์ กองสุวรรณ์

612187 นางสาว โชติกา มิ่งฉาย

612188 นางสาว จุฑามาศ ชูเชิด

612189 นางสาว มณีรินทร์ แสงจันทร์

612190 นาง นัยนาฎ ตรีประเสริฐศักด์ิ

612191 นางสาว นัฐกานต์ ตันโย

612192 นางสาว ไพลิน จูเปยี
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612193 นางสาว พทุธมาศ ป๎่นปว่น

612194 นางสาว ทพิวรรณ ประเสริฐ

612195 นางสาว เทยีมใจ พงษดี์

612196 นางสาว รัชนีกร วงษม์ีแก้ว

612197 นางสาว อรวรรณ บญุอํานวย

612198 นาย เอกลักษณ์ เครือผือ

612199 นาง ดลชญา ทองประเสริฐ

612200 นางสาว จันทมิา ยอดยิ่ง

612201 นางสาว จรรยพร ประไพภกัด์ิ

612202 นาย สมชาติ กิจมานะ

612203 นางสาว อําพร ปกุไธสง

612204 นางสาว สุนีย์ สุขศรีวงษม์ั่น

612205 นางสาว สุดารัตน์ บตุรพรหม

612206 นาย เอกพจน์ ทองจันทร์

612207 นางสาว ทพิวลัย์ เขจรลาภ

612208 นางสาว นุชรา บวัประกอบ

612209 นางสาว ปญุญาภา สวนสมุทร

612210 นางสาว ดวงจันทร์ โยธาราช

612211 นางสาว วรารัตน์ มาลาศรี

612212 นาง รุ่งอรุณ ใจกล้า

612213 นางสาว กัลยา คนธคิามี

612214 นางสาว พรวดี ธยิศ

612215 นางสาว จารุวรรณ เหล่ียมไตร

612216 นางสาว ปท๎มาภรณ์ ธใิจ

612217 นาง สุพรรณี มาศเมฆ

612218 นางสาว ทติยา คําไล้

612219 นางสาว อุณากรรณ สิทธศิิวกร

612220 นางสาว จิราภรณ์ แสนบญุศิริ

612221 นางสาว พรรณทพิย์ คําประเสริฐ

612222 นางสาว พรชนก กอบฝ้๎น

612223 นาย ภาคีนัย กล่ินกุล

612224 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ขวญัฤดี เดือนแจ่ม

612225 นางสาว ปรินทร เสนไสย์

612226 นาง สุพรรษา สีมาพนัธุ์

612227 นางสาว มณิสรา จันทรัตน์

612228 นางสาว สิริวมิล กระทุ่มกลาง
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612229 นางสาว นุชจิรา ชาญนอก

612230 นางสาว สุพพตัรา วงค์สามารถ

612231 นางสาว ณัฐสุดา บญุมาก

612232 นางสาว ชุติกาญจน์ สารทรัพย์

612233 นางสาว อริศา โยธาทร

612234 นางสาว เนตรนภา ชัยวงค์

612235 นางสาว ลัดดาวลัย์ แก้วร่วมวงค์

612236 นางสาว น้ําทพิย์ ไชยนวล

612237 นางสาว นิตยา มาแทน

612238 นางสาว วรรณิศา ตันประดับสิงห์

612239 นางสาว สุภลักษณ์ แสงสุเทพ

612240 นาย วชัรพฒัน์ พงศ์ชยวฒัน์

612241 นางสาว วริษา พลูศิลป์

612242 นางสาว ปาณิพนัธ์ จันทร์ส่งแสง

612243 นางสาว เพราพลิาส สัมพนัธสิทธิ์

612244 นางสาว วไิล ไชยรุ่งเรือง

612245 นางสาว เบญญาภรณ์ บวัทอง

612246 นางสาว สายเพชร รักสุจริต

612247 นางสาว ชญาดา ฝ้๎นเครือ

612248 นางสาว อัสรา เจ๊ะยอ

612249 นาย โปษณั ธรรมยา

612250 นางสาว วพิาวรรณ อินเตชะ

612251 นาย ฮัสมีน หะยีวาเงาะ

612252 นางสาว อุมาภรณ์ เจียมมี

612253 นางสาว สุลิสา พรหมทอง

612254 นาย ศักด์ิดา โพธจิักร

612255 นางสาว อัจฉรา บวัละภา

612256 นาย พงศธร นวลศิริ

612257 นางสาว ภทัราวดี พรายพนัธ์

612258 นาย เอนก จอมทพิย์

612259 นางสาว ขัตติยา ไพเราะ

612260 นางสาว นรัสวี ฤทธอีิทธพิทัธ์

612261 นางสาว ศกุนตลา เชิญชม

612262 นางสาว ธญัชนก พรหมลิ

612263 นางสาว คัทลียา อินใจ

612264 นางสาว อุมารินทร์ โสภาวงั
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612265 นางสาว วริศรา สีแดง

612266 นาย กิติพงษ์ อุทาทพิย์

612267 นางสาว ธดิารัตน์ สุวรรณ์

612268 นางสาว วลัยพร หนัจันทร์

612269 นาง อรประภา อินแก้ว

612270 นางสาว ทวพีร สืบนุสรณ์

612271 นางสาว วไิลลักษณ์ บรุาณเดช

612272 นางสาว จิตฤดี เหมะธลิุน

612273 นางสาว กาญจนา ปมิปาอุด

612274 นางสาว อมริสา อามาตย์

612275 นาง จุฑามาศ วงศ์ศิลา

612276 นางสาว อรวรรณ รามจักร

612277 นางสาว สุพตัรา ไชยชาญ

612278 นางสาว กิติญาดา เตชะยา

612279 นางสาว จิรนันท์ วรวงศ์

612280 นางสาว พรรณอร น้อยมนต์

612281 นางสาว ธญัชนก สอาดเอี่ยม

612282 นางสาว อาดีละห์ เซ็ง

612283 นางสาว จันทร์จิรา โพธเิสน

612284 นางสาว จิรนันท์ ตะเห

612285 นางสาว รัชฎาภรณ์ กัณฑาซาว

612286 นางสาว ธญัวรัตน์ อนึกแสนสิทธิ์

612287 นางสาว พนิดา ผงบญุตา

612288 นางสาว ฐานิสรา ชมชื่นใจ

612289 นางสาว นันทวิฑัฒะนะ นิลน้อย

612290 นางสาว อลิสา แสวงราช

612291 นางสาว ศรณพฒัน์ ขาวศรี

612292 นางสาว ชไมพร ทองพลู

612293 นางสาว กาญจนา จันทร์สวสัด์ิ

612294 นาย ธนภทัร พทิกัษว์าปี

612295 นาง ลลิตา อางนานนท์

612296 นางสาว วารุณี แก้วเทพ

612297 นาย สุรจิตร ขัติวงษ์

612298 นางสาว สุภาวรรณ หมื่นแก้ว

612299 นาย สรายุทธ อินทประเสริฐ

612300 นางสาว พชัรี สุระการ
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612301 นาง ภทัธริา สุนทรนนท์

612302 นางสาว วศัิลยา จูใจแจ่ม

612303 นางสาว พชิชาภา เพง็แจ่มแจ้ง

612304 นาง รุ่งทวิา เถื่อนศรี

612305 นางสาว สิรินาถ สงวนศิลป์

612306 นาย ศิรโรจน์ แช่มสิงห์

612307 นางสาว กัณณ์ลภสั สุวลักษณ์

612308 นางสาว ปาริชาติ ปล้ืมชัย

612309 นางสาว สุภาวดี ลินไธสง

612310 นาย ภวูไนย แก้วอําไพ

612311 นาย อริฟฟาน โต๊ะตายง

612312 นางสาว รุ้งลาวลัย์ ปญ๎จินะ

612313 นาง วลัลี ศรีลํา

612314 นางสาว สิริญญา ใจกลาง

612315 นางสาว สุภทัรา สุดสายบวั

612316 นางสาว นีนา บรุชาติ

612317 นาย อรุณ สุภารี

612318 นาย อนุพงษ์ ทพิย์ปญ๎ญา

612319 นางสาว สุกัญญา ปรีชาชัยพนัธ์

612320 นาง วจิิตร์พร มลอาร์

612321 นางสาว กรรณิกา บญุมี

612322 นางสาว วรันดา ไชยชมภู

612323 นางสาว พทุธดิา ประชุมแดง

612324 นางสาว ณัฐพร คําภริมย์

612325 นาย ธนพล บญุจันดา

612326 จ่าอากาศตรีหญิง เสาวนีย์ แก้วเก่า

612327 นางสาว จิราภรณ์ นาคหงษ์

612328 นาง ภทัรานิษฐ์ ยิ่งยง

612329 นางสาว แคทลิยา กล่ินแก้ว

612330 นางสาว สกุณา จอมเกาะ

612331 นาย อํานาจ ลาดบาศรี

612332 นางสาว สุพตัรา แปก่ํา

612333 นางสาว กนกเรขา อินต๊ะฟู

612334 นางสาว สุลักษณา อินต๊ะฟู

612335 นางสาว ศศิญดา ศรีธร

612336 นางสาว ปยิาภรณ์ สุพรรณศร
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612337 นางสาว ซอลีฮ๊ะ หลงสมัน

612338 นางสาว พชัริญา เนตรสวา่ง

612339 นางสาว ปยิะพร ใสสอาด

612340 นาง ภทัรพร ภริาษร

612341 นาง วชัรา สีโยจารย์

612342 นาย สาธติ คงรักษ์

612343 นาย สิทธนิันท์ กวางประเสริฐ

612344 นางสาว สิริกัลยา เครือสุข

612345 นาง ปริศนา ไทยถนอม

612346 นางสาว ณัฐชรินทร์ เสายอด

612347 นางสาว ธนัยาสินี สุคชเดช

612348 นางสาว กมลนิษฐ์ วเิศษ

612349 นางสาว กมลลักษณ์ ภพูาดทอง

612350 นาย วจี์ระภทัรษ์ น่วมพรหม

612351 นางสาว แววใจ แหนมเชย

612352 นางสาว นิภาพร กิตติเวทยานุสรณ์

612353 นางสาว จิรพรรณ เพิ่มเกษตรการ

612354 นาง ปณิุกา เมฆประยูร

612355 นางสาว ชนากานต์ คงศรีอ่อน

612356 นาง ภทัร์วลัญช์ หรัิญกุล

612357 นางสาว รสชริน ธรรมทาทอง

612358 นางสาว สุวรรณา ธรรมใจบญุมา

612359 นางสาว ศิวาภรณ์ ฤกษดี์

612360 นางสาว เอมวกิา พรมประพนัธ์

612361 นางสาว ยุวดี อินขํา

612362 นางสาว จิตรสุภาภรณ์ ผิวขํา

612363 นางสาว ชวศิา กันทะมาลี

612364 นางสาว เบญจพร นาทราย

612365 นางสาว ชารียา สุวจิิตร

612366 นาย รัฐศาสตร์ วรรณโล

612367 นางสาว กนกวรรณ บญุหมื่น

612368 นางสาว วริิยา จันทะการ

612369 นางสาว อุษา แสงม่วงยาง

612370 นางสาว วนัวสิา ศุภเฉลิมชัย

612371 นาย ปยิะวตัร ภนูาชัย

612372 นางสาว รัตนาภรณ์ ปดิตามานัง
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612373 นางสาว อมรรัตน์ ศรีเสถียร

612374 นางสาว ปาตีเมาะ สะแลแม

612375 นาย ณิชพน ผ่องชมภู

612376 นาย วทิยา ราศิวงค์

612377 นางสาว เนตรนรี สายนาค

612378 นางสาว กร่ิมกมล ถาวร

612379 นางสาว อัญชิษฐา นาชัยนาค

612380 นางสาว ปารดา เรือนทอง

612381 นาย ศิรสิทธิ์ ปก๎กาเวสูง

612382 นางสาว ปณุยนุช จันทรักษา

612383 นางสาว กฤษณา แข็งแรง

612384 นางสาว สุพรรณี โพธิศ์รี

612385 นาง เตชินี สืบสิงห์

612386 นางสาว ศิริรัตน์ อ่อนฉ่ํา

612387 นางสาว สายฝน สังวาลรัมย์

612388 นางสาว ชลพติา มุขดา

612389 นางสาว จุรีรัตน์ เขียวแก้ว

612390 นางสาว ระติยา มุขดา

612391 นางสาว กัญจน์ณภสัร์ โสดาวตัร์

612392 นางสาว วมิลรัตน์ ปานอู

612393 นางสาว จุฑามาศ หมื่นโฮ้ง

612394 นางสาว พรัิลรีย์ ผิวเกล้ียง

612395 นางสาว ปณุยนุช จันทะคุณ

612396 นางสาว ใจรักษ์ คงกําเนิด

612397 นางสาว พฒันี สีหะจันทร์

612398 นางสาว ณิชชภา สวา่งวงศ์

612399 นางสาว ปณ๎ณรัตน์ บญุฤทธิ์

612400 นางสาว มนัสชนก เรืองพพิฒัน์

612401 นางสาว พรรนิภา ใจกล้า

612402 นางสาว ปิ่นมณี หนูเจริญ

612403 นางสาว ชนาภา พรมเมืองยอง

612404 นาย บวร ประยงค์หอม

612405 นางสาว อรอิริญา วงษท์องดี

612406 นางสาว กันยกร วงศ์อรัญ

612407 นางสาว ฉัตรฤดี สินอิ่ม

612408 นางสาว สุวรรณา มุ่งมี
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612409 นางสาว เมธาวนิี จินดา

612410 นางสาว วรางคณา มีเมืองเก่า

612411 นางสาว นันทนัท อรินทร์

612412 นาย ฉัตรชัย เทยีบโว

612413 นางสาว อารยา แจ่มจันทร์

612414 นาย อดิศักด์ิ หนูตีด

612415 นางสาว ปณัฏฎา บญุป๎๋น

612416 นางสาว สิระกานต์ อุ่นต้ัง

612417 นาย จารุตม์ บวัคํา

612418 นาย ชัยรณ เพชรทองด้วง

612419 นางสาว อรวรรณ เคนแสน

612420 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุทธธิรรมนุกูล

612421 นาย สายชล ฝอดสูงเนิน

612422 นางสาว ชวพร กาทองทุ่ง

612423 นางสาว ภรณ์พชัยา พระลับรักษา

612424 นางสาว พรพมิล อุทยัแสง

612425 นางสาว ชญาภา อินทร์นอก

612426 นางสาว ปนัสยา ประภชูะเนย์

612427 นาย วฒิุชัย บงหาญ

612428 นางสาว จันทร์เพญ็ คํากิ่ง

612429 นางสาว พรรณี จุลทบั

612430 นางสาว ลีระพรรณ สุดหล้า

612431 นางสาว ภสัราพร พุ่มบวั

612432 นางสาว จุรีรัตน์ คําเคร่ือง

612433 นางสาว ลัดดาวลัย์ พรมวงศ์

612434 นางสาว อรวรรณ วระดิษฐ

612435 นางสาว ชื่นกมล เรืองผา

612436 นาย ชูศักด์ิ นพเก้า

612437 นางสาว ชิดชนก กิตติกาญจนะ

612438 นางสาว จารุวรรณ เรืองมณี

612439 นางสาว สุตาภญั เรือนเด่ือ

612440 นาย ยุทธพงษ์ ผาสุข

612441 นาย พงษสุ์รินทร์ สุรินรังษี

612442 นาย นพดล แสงเอียด

612443 นางสาว กรรณิกา อุ่นไฝ

612444 นางสาว สุภาพร กาเมืองลือ
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612445 นางสาว สุรีย์นิภา ภกัดีกูล

612446 นางสาว เมธญิา ถีสูงเนิน

612447 นางสาว ทปีภานันท์ ปราบหงษ์

612448 นาง กรชนก ร่มเย็น

612449 นางสาว เกตุญาณี จันทรพงษ์

612450 นางสาว ดารัตน์ นพหรัิญ

612451 นางสาว สุพชิฌา พวงแก้ว

612452 นางสาว เปรมจิต นวลน้อย

612453 นางสาว สุริยาวดี ตามา

612454 นางสาว มินทร์ตรา ชาลือ

612455 นางสาว ฌัญษา จันทร์ทองวฒันา

612456 นางสาว นิภาพร สังข์สีลา

612457 นางสาว พรนภา อุ่นสมัย

612458 นาย เกรียงศักด์ิ สีละวนั

612459 นางสาว สุกัญญา ศรีอ่อน

612460 นางสาว ชนิตสิรี ธบิดี

612461 นางสาว วราภรณ์ เพยีแก้ว

612462 นาย ณัฏฐ์ฐากูร บรูณกูล

612463 นางสาว วลัยา ศิริปญ๎ญา

612464 นางสาว ไพรินทร์ ไกรสร

612465 นางสาว อารียานุช พรหมเสน

612466 นางสาว กัญญาวร์ี อินต๊ะอ้าย

612467 นาย สุวชิานน์ เนคมานุรักษ์

612468 นางสาว อัมภริา จันทร์เปง็ผัด

612469 นาง นฤมล คุ้มตัว

612470 วา่ที่ร้อยโท ดวง ภรรยาทอง

612471 นางสาว ณัฐฌาพชัญ์ บญุชื่นชม

612472 นางสาว เสาวภา บโูฮม

612473 นางสาว อภชิญา เกตุหรัิญ

612474 นางสาว ภชิญาพร พพิฒัน์

612475 นาย ปรัชญา มั่นเมือง

612476 นางสาว สุกัญญา นิพฒัน์

612477 นาง ระววีรรณ เสวตวงษ์

612478 นางสาว จันทณี แสงจันทร์

612479 นาย สุริรัตน์ เสริมทรง

612480 นางสาว ขวญัตา เจริญผล
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612481 นางสาว ปรีดา พลูพพิฒัน์

612482 นางสาว วรรณนิสา สีดาแจ่ม

612483 นางสาว กัญญาณัฐ ฉวจีันทร์

612484 นางสาว เกษสุดา ชุ่มใจ

612485 นางสาว พจิิตรา กาญจนากร

612486 นางสาว จิดาภา กิ่งเล่ียน

612487 นาย ธนากร บญุสนาม

612488 นางสาว ปาริษา จันทร์สมมิตร

612489 นางสาว แสงฟา้ จันทะสาร

612490 นาง ดวงดาว แสงวชัรพนัธุ์

612491 นางสาว ขวญัฤทยั เดชสุรินทร์

612492 นาง จิราภรณ์ มหกิุล

612493 นาย อโนชา อะโนสูงเนิน

612494 นางสาว จิตรลดา มนต์ปรีชาวทิย์

612495 นางสาว ชาลิสา นาคนิยม

612496 นางสาว ลําไพร วงศ์แก้ว

612497 นางสาว สุจิตรา อนุกูลสวสัด์ิ

612498 นางสาว นาฎสุดา เคนมิ่ง

612499 นางสาว ชญานิศ ศาสตราภยั

612500 นาย ศักรินทร์ คงชนะ

612501 นางสาว ทพิย์วมิล ไพรเขียว

612502 นางสาว รัตนาวดี ต้นเกตุ

612503 นาย พชิิตชัย คําแก้ว

612504 นาย เพชรชรินทร์ ศรีชาติ

612505 นาย ฟา้ภเูหมันต์ จันพลิา

612506 นางสาว อัจฉรา ทองบาง

612507 นางสาว วราภรณ์ แก้วมะ

612508 นางสาว ณชนก หอมทั่ว

612509 นาย อาทติย์ วงัใจ

612510 นางสาว รุ่งนภา ศรีรัตนะ

612511 นางสาว วรรณิต อุบล

612512 นาย ปญ๎ญาวฒัน์ อาษาภา

612513 นางสาว ศุภลักษณ์ พรมเส็น

612514 นางสาว อลิษา เหมเวยีงจันทร์

612515 นางสาว พมิพป์ระภา ร้อยเงิน

612516 นางสาว สุกัญญา คําเกิด
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612517 นางสาว กรรณิกา สารารักษ์

612518 นางสาว วนิชา สุวรรณรักษา

612519 นางสาว อมรศรี คําสุข

612520 นาง นันทวรรณ นาทอง

612521 นางสาว สุลีพร ทองแซม

612522 นางสาว กุลธดิา สุขสาลี

612523 นางสาว ปยินุช รังนาแพง

612524 นางสาว ภทัรภร เอี่ยมสอาด

612525 นาย ธรีพงษ์ เสนานุช

612526 นางสาว จันทมิา วงษก์ัณหา

612527 นางสาว ช่อเพชร ทดันุ่ม

612528 นางสาว ชฎาพร อ่อนศรี

612529 นางสาว มลิวลัย์ พวงสมบติั

612530 นางสาว นริศรา สมบญุ

612531 นางสาว ภริภา เหมียน้ําดํา

612532 นางสาว โชติรส จิตมั่น

612533 นางสาว สุมาลี สมพงษ์

612534 นางสาว ศิริวภิารัตน์ อินทอง

612535 นาย สุขวฒิุ ประเสริฐศรี

612536 นางสาว ปลายทพิย์ อึ่งชื่น

612537 นาง พรณภา ผาเบา้

612538 นางสาว พชัรีภรณ์ เกษวริิยะการ

612539 นางสาว จารุวรรณ ไชยวงค์ษา

612540 นางสาว ดวงกมล ปญ๎เศษ

612541 นาง นันทน์ภสั เฟื่องโกศล

612542 นาย รัฐพงศ์ จันทร์โฮง

612543 นาย สาธติ ชัยยันบรูณ์

612544 นาย ภาณุวฒัน์ อาจโยธา

612545 นางสาว นฤมล นวนไหม

612546 นางสาว อรุณี ชาลือ

612547 นางสาว ปพชิญา ทมุวนั

612548 นางสาว สุจิตรา บญุโต

612549 นาย กิตติพงศ์ อธคิมานนท์

612550 นางสาว สุภาวรัตน์ ชูบบุผา

612551 นางสาว ภคัจิรา แซ่แต้

612552 นางสาว โขมพสัตร์ เทยีมจรรยา
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612553 นาย อดิศร อินทรสูต

612554 นางสาว เพชรรัตน์ นิลวฒันา

612555 นางสาว ชุติมา โกธรรม

612556 นางสาว ปยิวรรณ เพชรมั่ง

612557 นางสาว ชนิดาภา แซ่ล้ิม

612558 นาง ชัญญา ไตรพนูสิน

612559 นางสาว โชติมา ตุลธนกาญจน์

612560 นางสาว ชบา เวยีงสมุทร

612561 นาย พชิัย ทศัมาลี

612562 นางสาว อัญชลี แสนบตุร

612563 นาง ศรีสมร ดํามณี

612564 นาย พฒันพงษ์ พลศรีดา

612565 นางสาว บานเย็น พาวนั

612566 นางสาว วภิาวรรณ วงษข์ันธ์

612567 นางสาว สาครินทร์ จีนเมือง

612568 นางสาว วรรณนิดา มนุษย์จันทร์

612569 นาย อธภิู มะหงิษาเดช

612570 นางสาว โสริยา ธรรมดารพ

612571 นาง สุภทัร์ชา ปญ๎ญากูล

612572 นาง เสริมศิริ ศรีสมบติั

612573 นางสาว ทศันีย์ พวงทอง

612574 นางสาว ชนิดา ราชนุ้ย

612575 นาย สิรรัฐ วยิาภรณ์

612576 นางสาว ริลินดา พรมยมาตร

612577 นางสาว ปณุยนุช จันทรนาค

612578 นางสาว ลัดดาวลัย์ วปิส๎สะ

612579 นางสาว กิตติยา ผลมะม่วง

612580 นางสาว อังทวิา หมั่นเขตกิจ

612581 นางสาว สายรุ้ง วฒันยัง

612582 นางสาว วนิดา สงวนทรัพย์

612583 นาย ธเิบต เพชรไชโย

612584 นาย ศิธรณินทร์ กุศลยัง

612585 นางสาว สุนันทา สมสกิจ

612586 นาย ธนาเศรษฐ์ แสงสง่ารุ่งเรือง

612587 นาง วนัณิกา ขันทอง

612588 นาย นัฐพงษ์ ณณงค์การดี
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612589 นางสาว กชพรรณ เศษบบุผา

612590 นางสาว นันทนัท นันทา

612591 นางสาว ชไมพร จันทร์ทอง

612592 นางสาว ฐาน์รัตน์อร รัศมิ์ภชัสรณ์

612593 นาย อาทติย์ อนนไสย

612594 นางสาว ชฎาพร บญุพรหม

612595 นางสาว กิตติยา พลฤทธิ์

612596 นางสาว จิราภรณ์ ชาภธูร

612597 นางสาว ชญาภา นิ่มน้อย

612598 นางสาว สุภาภรณ์ พลเขต

612599 นางสาว วจิิตรา โลหะสาร

612600 นางสาว ผกามาศ ศรีปญ๎ญา

612601 นางสาว ชัญญาพชิญ์ โพธิน์าง

612602 นาง ภทัราวดี ไชยคํา

612603 นางสาว ณภสิสรา มั่งค่ัง

612604 นาง อนิสรา พรหมมณี

612605 นางสาว พชัรี คําน้อย

612606 นางสาว จริยา ศรีวรัิกษ์

612607 นางสาว รัชนีวรรณ วรีะชัยรัตนา

612608 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์

612609 นางสาว อําภา ศิริอางค์

612610 นางสาว นภทัร ศรีราษฎร์

612611 นางสาว อุษา วชัรจรัสกุล

612612 นางสาว สุดารัตน์ กิ่งแก้ว

612613 นาย ณัฐนนท์ สุรินทร์ศรี

612614 นาง ณัฐรดา เส้นสุข

612615 นางสาว กวนิทพิย์ พรหมเมือง

612616 นางสาว ศรินรัตน์ ภสัสรเรืองสกุล

612617 นาย คุณานนท์ พลศร

612618 นางสาว รัตนาภรณ์ อิ่มใจ

612619 นางสาว เยาวมาลย์ กลีบบวั

612620 นาย ศตวรรษ วงัชํานาญ

612621 นาย กุศล บญุชัย

612622 นาย โกมุท กิตติสุวฒัน์

612623 นางสาว จรรยา นิ่มนวล

612624 นาย ณัฐพล เฉวยีงวาศ
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612625 นางสาว เสาวลักษณ์ สวสัดิสาร

612626 นาย กฤษวชัร ทองเอก

612627 นาย อธณัิฐ นุวรรณโณ

612628 นางสาว อารยา เชษฐเจริญรัตน์

612629 นาง ชไมพร สมรูป

612630 นาย วทิยา ลีทอง

612631 นาง สุนิสา โกศล

612632 นางสาว กันตาพชิญ์ นิธธินโรจน์

612633 นางสาว ยุวลักษณ์ ปนิะโต

612634 นางสาว สํารวย คุ้มกะฮาด

612635 นางสาว สาวติรี พติับรูณ์

612636 นางสาว กิติยา ปาลวฒัน์

612637 นาย ณัฐธร์ี สงวนศัพท์

612638 นางสาว ณัฐวรรณ จินตนาวลี

612639 นาย ธรีพงศ์ เรืองเดช

612640 นาย อําพล เสรีรัตน์วภิาชัย

612641 นางสาว กนิษฐา แช่มช้อย

612642 นางสาว โสรดา คงมะคา

612643 นาย ณํฐนันทน์ มะเตปนิ

612644 นาย ณัฐพล แก้วดาว

612645 นางสาว ปท๎มาภรณ์ กลํ่าเจริญ

612646 นางสาว ธญัณภสัร์ นามจิตศิรวงศ์

612647 นางสาว ณัชชา สายน้ําเขียว

612648 นางสาว อัณณ์ชญาพชัญ์ บริบรูณ์

612649 นาย ปฐมพงษ์ ใจอ้าย

612650 นาย เฉลิมพล เถื่อนนาดี

612651 นาย ณรงค์เดช บญุเชิด

612652 นางสาว ภทัรา ณะนวล

612653 นางสาว ธญัชนก หลวงอาสา

612654 นาย ธรีะพล สีมาพฒุ

612655 นางสาว นุศรา ประสาทเกษการณ์

612656 นางสาว ภทัรสุดา เจริญวฒิุพงศ์

612657 นางสาว ณัฏฐ์ศิชญา พงษก์องเงิน

612658 นางสาว สิดาภา คําพรอัครา

612659 นางสาว พชันิดา พงษพ์จนารถ

612660 นางสาว สุภาวดี พรหมศักด์ิ
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612661 นางสาว สุทธดิา สลีบญุ

612662 นางสาว ลัดดา เจ๊ะดอเล๊าะ

612663 นางสาว ผกาวรรณ ปน๎สืบ

612664 นางสาว ภทัรวดี เงินวลัิย

612665 นางสาว จินตนา รังษสุีวรรณ

612666 นางสาว ธญัทพิย์ ติระพฒัน์

612667 นางสาว ณัฏฐนันท์ พบิลูย์นําชัย

612668 นางสาว พชัรินทร์ วนิทะสมบติั

612669 นางสาว ณัฐธดิา บวัคง

612670 นางสาว ภทัรา สรสิทธิ์

612671 นางสาว จันทร์จิรา กันทะปงิ

612672 นางสาว ปพชิญา แก้วกอง

612673 นางสาว กุลธดิา น้อยมาลัย

612674 นางสาว ศิริพร แสงทอง

612675 นาย พงศธร รุ่งเรือง

612676 นางสาว ภญิญดา เขียวปญ๎ญา

612677 นางสาว ดวงสมร อินต๊ะสุข

612678 นางสาว นฤมล จานแก้ว

612679 นางสาว กฤชณัท สุขศรี

612680 นางสาว ดวงจันทร์ จําปาทอง

612681 นางสาว ณพชัธนันทร์ วารีทพิย์

612682 นางสาว ชณัดดา ภริมย์กิจ

612683 นางสาว สุพตัรา สุพรรณกลาง

612684 นาย ไพชิต ประธาน

612685 นางสาว จริญญา วนิทะไชย

612686 นางสาว น้ําฝน ดูชัยรัมย์

612687 นางสาว ปาลิดาทพิย์ เกี้ยวเพง็

612688 นางสาว นิภาพร อินทร์ทองน้อย

612689 นางสาว ทพิวรรณ ศักรางกูล

612690 นางสาว ปวณีา จิตตาทพิย์

612691 นางสาว วนันา ดีแปน้

612692 นางสาว อรชร อ่อนนางาม

612693 นางสาว จุฑามาศ แถลงนิตย์

612694 นางสาว ขนิตฐา สร้างนอก

612695 นางสาว อมรรัตน์ ภู่ทอง

612696 นาย ธวชัชัย วนัดี
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612697 นางสาว ฐนิตนันท์ กิจเรืองโชติ

612698 นางสาว ซัยตง บดิีง

612699 นางสาว นริศรา ครบแคล้ว

612700 นางสาว ปยิะรัตน์ ปยิะรัตน์

612701 นางสาว สุนิสา เหนือศรี

612702 นางสาว ภญิรัศมิ์ชา แม้นพยัคฆ์

612703 นางสาว กัญธยิาพร พทุธสิา

612704 นาง ปญุญารัสมิ์ มีสา

612705 นางสาว ฉัตรญาดา เปง็ตาวงค์

612706 นางสาว ลภสัรดา แก้วบาง

612707 นางสาว สุนิศา นิลพนัธ์

612708 นางสาว จุรีรัตน์ เจ้าฝ๎น

612709 นางสาว วารุณี พลีดี

612710 นาง กรรณิการ์ เพชรณรงค์

612711 นางสาว ศรัณย์พร ตะติชลา

612712 นางสาว พวงพร พรหมเสนา

612713 นางสาว ณปภชั แซ่เจี้ยง

612714 นาย นันทะชัย เยาวนันท์

612715 นางสาว สุจิตรา พมิจักร์

612716 นาย ธรีะพงษ์ ชุมแวงวาปี

612717 นางสาว พมิพช์ญา ศิรินันทจีระกุล

612718 นาง ชรินทพิย์ ทพิย์จักร

612719 นางสาว เกศรินทร์ เหงิขุนทด

612720 นางสาว วรุณยุพา แก้วประภา

612721 นางสาว นฤมล สวนเพลง

612722 นางสาว ขวญัฤทยั สีดา

612723 นางสาว ศุภมาส วงษารัตน์

612724 นางสาว กวสิรา แก้วสด

612725 นางสาว นันทกิานต์ ปากแคว

612726 นางสาว นวลนภา เพตายนต์

612727 นางสาว ฐาปะนี เรืองประดับ

612728 นางสาว ปาริชาติ จูจันทร์

612729 นาง พรทพิย์ คาคะวารี

612730 นาง พนิดา พรมลี

612731 นางสาว วนิดา วงษา

612732 นาย ฉัตรชัย จันทร์คํา
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612733 นางสาว ศรัณย์พร ฉบบัแบบ

612734 นางสาว ฐิติมา ทพัพรหมเจริญ

612735 นาย รชต ไชยสิทธิ์

612736 นางสาว กุลธดิา น้อยปรีชา

612737 นางสาว รุจิภา แก้วทอง

612738 นางสาว ถวลิ ชํานาญดง

612739 นางสาว ฐิติมา กล่ินระคนธ์

612740 นางสาว รัตติยากร หน่อทา้ว

612741 นางสาว ณัฐชา โชติประทมุ

612742 นางสาว กนิษฐา น้อยปรีชา

612743 นางสาว วรรณภา แจระโว

612744 นางสาว รุ่งนภา อินทมาตย์

612745 นางสาว เบญจมาศ บรีุรักษ์

612746 นางสาว ประกาย นันช่วง

612747 นางสาว อรนุช พนัธท์พิย์

612748 นางสาว วราภรณ์ คําแก้ว

612749 นางสาว ภาวณีิ ยียากุล

612750 นางสาว ภสัราภรณ์ เจริญสุข

612751 นางสาว สายพนิ ยอดเจริญ

612752 นาย รุ่งอรุณ รัตนพนัธ์

612753 นางสาว โสภา เกียรสําโรง

612754 นางสาว จิรารักษ์ โม้อุ้ย

612755 นางสาว เกวลี ปิ่นสกุล

612756 นาย พรีวชิญ์ สละตัน

612757 นาง นิตยา ทองสิทธิ์

612758 นางสาว กาญจนา สมศรี

612759 นาง สราลี ช่างสาร

612760 นาย สุมิตร แจะไธสง

612761 นางสาว วนัวสิา จาระนันท์

612762 นาง นิศารัตน์ วงษเ์พง็

612763 นางสาว ศิรินทรา คมจิตร

612764 นาย พงศกร ปอ้มอาษา

612765 นางสาว ชุดาภา บดุดี

612766 นางสาว กฤติญา ชูความดี

612767 นางสาว ฉัตรชนก มะณีแสง

612768 นาง เสมียน ชื่นจิตร
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612769 นางสาว อารญา จุไร

612770 นาย นิตินาท แสงงาม

612771 นางสาว วรรณดี หมวดแก้ว

612772 นางสาว กฤตพร สอนจันทร์

612773 นางสาว สุนีย์ บรุาศร

612774 นางสาว วนัดี ฉัตรแหลม

612775 นางสาว พจนีย์ วริิยะกุล

612776 นางสาว จงรักษ์ มีเค้า

612777 นางสาว ลัดดาวรรณ พนัเพชร

612778 นางสาว ประภาพร สุขงาม

612779 นางสาว ชัญญา จันทร์ขาว

612780 นางสาว ระออง ไชยคุณ

612781 นางสาว สุนิสา จูดเดช

612782 นางสาว ดวงดาว ปะริวนัตา

612783 นางสาว ภคัษริภา ภชัระพรกูล

612784 นาง ฐิติกานต์ ผุดผ่อง

612785 นาย ณัฐวฒิุ ภญิโญศิริวฒัน์

612786 นางสาว รัตนา อินทร์แก้ว

612787 นางสาว สุธาสินี วเิศษฤทธิ์

612788 นางสาว อารยกร ขัดอิน

612789 นางสาว ปริยากร ยะหลวง

612790 นาย ครรชิต จิตประสงค์

612791 นางสาว กัญญ์วรา พฒันสิงห์

612792 นางสาว เจนจิตร เทพนันท์

612793 นางสาว นวลแพร กุญชา

612794 นาย กรวกิ บชูาเกียรติ

612795 นางสาว จิราวรรณ สะอาด

612796 นางสาว ปณิชา คล่องเชิงสาน

612797 นางสาว อาภรณ์ ผาวนัดี

612798 นางสาว ลัดดาวลัย์ ถือนูสร

612799 นางสาว พรรณทพิา อาษากลาง

612800 วา่ที่ร้อยตรี วลัลภ ร่ืนอุรา

612801 นาย ทศัคร หล้าหบิ

612802 นางสาว สุรางค์ จําเริญเจือ

612803 นาย เมธี กําแพงทอง

612804 นางสาว นงนุช บตุรพรม
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612805 นาย วรีศักด์ิ คําดํา

612806 นาง วนิดา วุน่เขียด

612807 นาย เฉลิมชัย พงศ์ทองเมือง

612808 นาง สุกัญญา โสภาวรรณ

612809 นางสาว ศิณีนาฎ รัฐวานิช

612810 นางสาว ธาราทพิย์ เงางาม

612811 นางสาว ภาวนิี ชลารักษ์

612812 นางสาว วารุณี อินต๊ะกัน

612813 นางสาว ปวนัรดา แก้วมณี

612814 นาย ชาญวชิช์ เร่ิมสุกรีย์

612815 นางสาว ศิริจรรยา ชูเรือง

612816 นางสาว มุกวีริ่นตร์ จิตรไมตรี

612817 นางสาว สุกัลยา หมุนขํา

612818 นางสาว วลิาวลัย์ ขาวขํา

612819 สิบเอกหญิง อนุสา ศรีชัย

612820 นาย อํานาจ ไชยวาน

612821 นางสาว นงลักษณ์ พนัธโ์ต

612822 นาย ธานี ป๎้นพพิฒัน์

612823 นางสาว นัยนา จริงจิตร

612824 นาย ศรัญํู แย้มนวล

612825 นางสาว นภสร หลีฮกเส็ง

612826 นางสาว นันทนา พร่ังพร้อมสกุล

612827 นางสาว ภทัรานิษฐ์ ทองนุ่ม

612828 นางสาว ประภาพร ศรีสถาน

612829 นาย ฉัตรนที มูลธสิาร

612830 นางสาว ฐิติยา ฝ้๎นปวน

612831 นางสาว โสภดิา ทองสีคล่ี

612832 นางสาว ชญาทพิย์ ขําวจิิตต์

612833 นางสาว สุชาดา ทองแก้ว

612834 นางสาว ลัดดา ชัยวฒิุ

612835 นางสาว สุขรดา คงเชื้อสาย

612836 นางสาว ธดิารัตน์ รอดเนียม

612837 นาย ชนะสิทธิ์ ขําสาคร

612838 นาย คธาวธุ บญุกระจ่าง

612839 นางสาว อินทริา คงชินศาสตร์

612840 นางสาว กรรณิการ์ ตรงรัศมีจันทร์
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612841 นางสาว กนกวรรณ ผลดี

612842 นาย ชาตรี ทองป๎้น

612843 นางสาว ภรณ์พชร ภาคินธนวฒัน์

612844 นางสาว เบญญาสิร์ิ ดีมาก

612845 นางสาว จิราพร ทองประสม

612846 นาง ลลิตา จันทะขิน

612847 นางสาว บงัอร บําเพญ็ศิลป์

612848 นางสาว เพญ็นภา จะเรียมพนัธ์

612849 นางสาว นิติกา จตุเทน

612850 นางสาว จิตราพร ไพศาลเสถียรวงศ์

612851 นางสาว เกศรินทร์ ปานณรงค์

612852 นางสาว ลีลาวดี กันศิริ

612853 นางสาว รุจิราพร เผ่าน้อย

612854 นางสาว น้ํามนต์ เวศยวรนันท์

612855 นาย ณัฐกานต์ สานนท์

612856 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา สุขสม

612857 นาง ภญัฑีรา มีชื่อ

612858 นางสาว ระพพีรรณ ยางสูง

612859 นาง ปราณี ทองแก้ว

612860 นาย สถิต โคตสี

612861 นางสาว พรรณภา นาระต๊ะ

612862 นางสาว รุจิรา กรอนโคกกรวด

612863 นางสาว ธรีะดา สีดา

612864 นางสาว พมิพใ์จ ใบมะลิ

612865 นางสาว ทศันีย์ วงัยศ

612866 นางสาว อัญชลินทร์ เรือนนาค

612867 นางสาว อุษา จันทอาภรณ์

612868 วา่ที่ ร.ต.หญิง นุชนภา ศิริหล้า

612869 นางสาว สุพรรณี รุ่งมา

612870 นางสาว สุวญิญาณ์ สียางนอก

612871 นางสาว สุจิตตรา เสาวภาคย์

612872 นางสาว วริษฎา อินหอม

612873 นาย ภทัรวชัร โรงคํา

612874 นางสาว นันทนา เทยีนมั่น

612875 นาง เกตุษรัตน์ รังษี

612876 นางสาว นรยา มุละชิวะ
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612877 นางสาว กรรณิการ์ คําผัด

612878 นาย อุกฤษ ดวงวงษา

612879 นางสาว กุลวดี บญุพลู

612880 นางสาว ณฐาภคัพร ศรีปยิะวฒัน์

612881 นางสาว บรรลุ วหิาร

612882 นางสาว วริยา ภนูาแร่

612883 นางสาว สาลินี อยู่เย็น

612884 นาง สมพร ทพิสุวรรณ์

612885 นางสาว วรียา โสสุทธิ์

612886 นางสาว สุนิศา บริุนทร์รัมย์

612887 นางสาว สุมณฑา สุขภใส

612888 นางสาว กนกอร ครุฑานัง

612889 นางสาว พทัธยิา ศรีสวสัด์ิ

612890 นาง กล่ินผกา พานิชวฒันะ

612891 นางสาว สุชาดา ผสมจันทร์

612892 นางสาว ปยิวรรณ นาคชํานาญ

612893 นางสาว ณิชกมล เขื่อนแก้ว

612894 นางสาว ตรีรัตน์ เพชรรัตน์

612895 นางสาว ณัฐนภสัสร์ มีสัจจ์

612896 นาง ปารณีย์ บญุมี

612897 นางสาว เนตรดาว นางแย้ม

612898 นางสาว นุสรา ธรรมปญ๎ญา

612899 นางสาว กันนิภฒัน์ พรมจา

612900 นางสาว มะปรางค์ สนธเิกษตริน

612901 นางสาว เบญจมาศ ผลหมู่

612902 นางสาว ณัฐณิชา บญุปองหา

612903 นางสาว ภทัราพร คูณสิริรัตน์อําไพ

612904 นางสาว ชลลัดดา บญุทบั

612905 นาง เบญจมาศ คงมา

612906 นาย สิชล มีศรี

612907 นางสาว นาริน พร้ิงเพลิด

612908 นางสาว รุ่งธวิา อุณาภาค

612909 นางสาว กัลยา พร้ิงเพราะ

612910 นาย ธติิเทพ สูงเก่า

612911 นางสาว ดวงพร เวยีงนนท์

612912 นางสาว จริยา พึ่งพนัธ์
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612913 นางสาว อาลิน โชติชัย

612914 นางสาว ศศิพกัตร์ รักษาอยู่

612915 นางสาว พลอยทพิย์ เพญ็สุข

612916 นางสาว ธนัย์ชนก แสงจันทร์

612917 นางสาว น้ําฝน ช่วงเวฬุวรรณ

612918 นาย เสรี สุขเลิศ

612919 นางสาว มลยุพา คําประวติั

612920 นางสาว พนิดา ชื่นค้า

612921 นางสาว สุพนิ ผาทอง

612922 นางสาว ปยิธดิา แซ่เจ็ง

612923 นางสาว นิรดาพร หอมอ่อน

612924 นาย อานนท์ เก่งเขตรกรณ์

612925 นางสาว มาลิน สุขวงศ์

612926 นางสาว สุณิสา กล่ันทอง

612927 นางสาว ประภสัสร เมืองแคล้ว

612928 นาง ฐิติชญาน์ เกิดเนตร

612929 นางสาว นิดาภสัร์ พรมมา

612930 นางสาว ยุวดี ใจเรือง

612931 นางสาว ศศิวมิล ผลจันทร์

612932 นางสาว นิฤมล โนนเทวา

612933 นางสาว สุรภา ต่ายวลัย์

612934 นางสาว อรวรรณ อุดมธรรมกูล

612935 นางสาว วรรณพร เกิดเกษม

612936 นางสาว ศศิวมิล ชาติแขก

612937 นางสาว เทวนิี ผายเงิน

612938 นางสาว วชัราภรณ์ คะมอนรัตน์

612939 นางสาว นภางค์ อุประปญ๎ญา

612940 นางสาว ณิญาพณัณ์ ชัยวฒันาศักด์ิ

612941 นาย เอกชัย สังข์เขป

612942 นางสาว ขนิษฐา พว่งสาย

612943 นางสาว จินตนา สุพล

612944 นางสาว ณัฐรุจา ชํานาญราช

612945 นางสาว จุไรรัตน์ บญุเกตุ

612946 นางสาว จิตนา บญุเจริญ

612947 นางสาว คัทรียา อุปถัมภ์

612948 นางสาว วลัยลักษณ์ ใจทอง
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612949 นางสาว ธญัญรัตน์ บรรจุสุวรรณ

612950 นาง สุคนธ์ พรหมประดิษฐ์

612951 นางสาว เนตรยา เพง็จํารัส

612952 นางสาว เมธาวี ผลฤทธิ์

612953 นางสาว สิริกัญญา คํามงคล

612954 นางสาว เชาวรัศมิ์ อินชัย

612955 นางสาว รสสุคนธ์ ไชยณรงค์

612956 นาย ววิฒัน์ ปเูต๊ะ

612957 นางสาว สุธดา พทุสอน

612958 นางสาว ดาวสิาข์ ใจคํามูล

612959 นางสาว รัตนา ผลิสนธิ์

612960 นาย ศรายุทธ แหวนวงษ์

612961 นางสาว สุภทัร์นันทน์ สังข์นาค

612962 นางสาว ฐิตาภา เคนหงษ์

612963 นาย วษิณุกร น้อยสุพรรณ

612964 นางสาว พงึพจี คําอั้น

612965 นางสาว ณัฐสุดา โหงวฮวด

612966 นาง กนิษฐา คนธรรพ์

612967 นาย พฒันชัย สาวกิัน

612968 นางสาว เอื้ออังกูร ถนอมสุวรรณ์

612969 นางสาว สุกัญญา สีตะระโส

612970 นางสาว รุตาพร แสงไพบลูย์

612971 นางสาว เจนนิภทัร์ จักรทอง

612972 นางสาว วจิิตรา ตุลชาติ

612973 นางสาว อุบล มาตสีมา

612974 นางสาว สุณิชา แตะต้อง

612975 นางสาว จิตราภรณ์ จันทร์แยง

612976 นางสาว นัฐศรัณย์ สินทอง

612977 นางสาว พชัรี พุ่มคง

612978 นางสาว จิตติมา ธมิา

612979 นาง ธนัยพร สุบรรณพนัธ์

612980 นาง ฐิติรัตน์ ไหวคิด

612981 นางสาว พชิชาพร คําหน้อย

612982 นางสาว ดาราพร งามลิ

612983 นางสาว กุลกาญจน์ พนัธุพ์าณิชย์

612984 นาย ปฏพิทัธ์ ลิมสกุล
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612985 นางสาว ภทัราพร ขจรกลํ่า

612986 นางสาว จุฑามาศ พุ่มพวั

612987 นาง เปมิกา เจนจตุรานนท์

612988 นางสาว ภรณี กาบตุ้ม

612989 นางสาว ปริศนา นามวงค์

612990 นางสาว วรารัตน์ ก้อนต้ัง

612991 นางสาว นลิตา ดินดิบ

612992 นาง ประคอง คําศรี

612993 นางสาว ญาณิศา คําวนั

612994 นางสาว รพพีรรณ แข็งขัน

612995 นางสาว จรรจิรา คล้ิงขลิบ

612996 นาย โสภณ การันสันติ

612997 นางสาว สุภาวณีิ ธรรมเจริญ

612998 นางสาว ปยิะพฒัน์ เงินถา

612999 นาย ชัยณรงค์ แย้มเมล์

613000 นาง เยาวลักษณ์ อรุณวงษ์

613001 นางสาว สโรชา เถาเอี่ยม

613002 นางสาว จิระประภา บํารุงดี

613003 นาย วเิชียร ผกาแก้ว

613004 นางสาว วชัรี สอนแพง

613005 นางสาว พมิพพ์า เบา้งาม

613006 นางสาว ถนอมวรรณ ชินคําหาร

613007 นางสาว เขมรัชต์ชยา อันแสน

613008 นาง จีระนันท์ ระวงิทอง

613009 นางสาว กรุณา ทรัพย์ประดิษฐ์

613010 นางสาว ศรสวรรค์ รวบรวม

613011 นางสาว สุปราณี กาบแก้ว

613012 นางสาว สุจรรยา ไพเราะห์

613013 นาย จักริศ ศรีสุวรรณ

613014 นางสาว นิจวภิา สร้อยปด๎สา

613015 นางสาว สิริพร บญุญะสัพ

613016 นางสาว พชรพร ทฆีาวงค์

613017 นางสาว ศิริวรรณ น้อยบางยาง

613018 นางสาว วภิาวรรณ ขาวปี้

613019 นางสาว จิราวรรณ พรมมิตร

613020 นางสาว ศลิษา เชาวโ์คกสูง

หน้าที่ 84 จาก 87



เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
613021 นางสาว อารี แสงไกร

613022 นาย สุธี ศรีเฉลิม

613023 นางสาว เกศรา นาคจันทร์

613024 นางสาว ณัฐภทัร เหระวนั

613025 นางสาว กมลวรรณ กาญจนสุนทร

613026 นาย ธนากรณ์ เผ่าช่างทอง

613027 นางสาว เกศษริน วฒันพฤกษ์

613028 นางสาว ชลิตา เรือนแสน

613029 นางสาว พรีะภรณ์ สุภาษี

613030 นางสาว วรรษชล พนูแก้ว

613031 นาง พรพนา บญุทร

613032 นาง ฉันทกิา วาทภีกัดี

613033 นาง กันทร์ยาณีย์ สองสีโย

613034 นาย เทพฤทธิ์ เยียรยงค์

613035 นาย วรพทัธ์ กิตต์ิธนกาญจน์

613036 นางสาว อุษาศิริ แก้วบรรฎฐิ

613037 นางสาว ศิมาภรณ์ วทิยาแพทย์

613038 นางสาว อรพรรณ ภมูิน

613039 นาย แจ่มภพ สารภกัด์ิ

613040 นางสาว นภสัภรณ์ สิงหา

613041 วา่ที่ ร.ต.หญิง นฤมล มุ่งหมาย

613042 นาย พทัธนันท์ คงมาก

613043 นาย กฤติเดช หล่ายบญุ

613044 นางสาว ชณิดาภา ทองนวล

613045 นาย กิตติคุณ กุลดี

613046 นางสาว ปวณีา กาตาสาย

613047 นางสาว ธญัญา ทองสมบรูณ์

613048 นางสาว รพพีร สังข์ทอง

613049 นางสาว พชัรินทร์ สินจักร์

613050 นางสาว อุษา นาวนิ

613051 นาย พนัธุม์งคล สีขาว

613052 นางสาว รุ่งฟา้ จันทร์สุริย์

613053 นางสาว จรรยา คํามี

613054 นางสาว พชัรี จันทํา

613055 นางสาว นิรดา สังฆะโณ

613056 นางสาว สุภาษติ ฉิมบรีุ
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613057 นาง เพญ็ศิริ ตันบํารุง

613058 นางสาว กนกวรรณ ขําง้ิว

613059 นาง ขวญัทณีย์ พรมแดน

613060 นาง พรปวณ์ี ไพรสนธิ์

613061 นางสาว ปยิวดี ปไิชยญาณ

613062 นางสาว อุษณีย์ ทองเพิ่ม

613063 นางสาว รุ่งธวิา ปววีรฎา

613064 นาง ภทัรนุช ขวญัแก้ว

613065 นางสาว ทศันีย์ คงคานิจ

613066 นางสาว ฉัตรชนันทร์ อินทราวฒิุ

613067 นางสาว สมคิด โยโส

613068 นาย พรีะ ชูเพยีร

613069 นางสาว สุไหวบะ๊ สันเส็น

613070 นางสาว อรัญญา พวงแก้ว

613071 นางสาว สวา่งแก้ว หอมหวล

613072 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ผกามาศ สรณวรรณ์

613073 นางสาว ประกายใจ โนนสูง

613074 นางสาว ธญัยธรณ์ ภคัวฒัน์สถิตพร

613075 นาย อรัญ ดาศิริ

613076 นางสาว ณัฐฏช์ญา ปหาวฒัน์

613077 นางสาว ดวงมณี จันทร์แรม

613078 นางสาว วรัชยา ใจคํา

613079 นาง สุภาพร ศรียัง

613080 นาย กฤศธนัช ยุรชาติ

613081 นางสาว ฐิติมา โยเหลา

613082 นางสาว วรนิษฐา ประมูลทรัพย์

613083 นางสาว ณัฐณิชา ลานไพร

613084 นาย ธนาวฒิุ จันต๊ะคํา

613085 นางสาว โสรยา นุ่นแก้ว

613086 นาง สุดารัตน์ คงแก้ว

613087 นางสาว นรีรัตน์ ววิทัพงษ์

613088 นางสาว ธญัญรัตน์ เตชะมา

613089 นางสาว กรัณฑรัตน์ ราษฎร์เหนือ

613090 นางสาว จุฑาภรณ์ หนูอินทร์

613091 นางสาว ศุภรดา จินวงค์

613092 นางสาว สิริลักษณ์ กลางสุวรรณ์
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613093 นางสาว นาตยา ทศัเกษร

613094 นางสาว นภทัร์ กองกะมุด

613095 นางสาว ปภาดา เอี่ยมสุดใจ

613096 นางสาว สรารัตน์ ประกอบกิจ

613097 นางสาว สุพชิญ์ชญา นันทบั

613098 นางสาว จุฑารัตน์ วจิิตรปญ๎ญา

ผอ.กจ. ..........................................................
สุวรรณชัย ผอ.กง.บต.  ..................................
ธีรภัค นทบ.ปก. ............................................
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