






เอกสารแนบ 1

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

1 01050001 นาย ถุงทอง ผ่องแผ้ว

2 01050002 นาย วรโชติ โสภา

3 01050003 นาย ธีรพัฒน์ แดงดง

4 01050004 นาย จตุรเทพ พาเกา่นอ้ย

5 01050005 ส.อ. นพกร ไชโยธา

6 01050006 นาย ภาณุวชิญ์ จันทร์สวา่ง

7 01050007 นาย วเิชยีร หนูเมยีน

8 01050008 นาย ทองฉัตรย์ อย่างตระกูล

9 01050009 นาย ชัยยันตร์ พรมจารย์

10 01050010 นาย สกลภัทร แตงทอง

11 01050011 นาย สกน เปรมปาน

12 01050012 นาย ณัฐนนท์ ตน้ปลูก

13 01050013 นาย ภาคภูมิ ฤทธิ์ดี

14 01050014 นาย ชาญวทิย์ นาคคลา้ย

15 01050015 นาย ศุภชัย ตรงศริิ

16 01050016 นาย ภูมริพี กอ้นวจิติร

17 01050017 นาย จักรี อนิทะแสง

18 01050018 นาย อนุชา นันทะโย

19 01050019 นาย ณัฐวุฒิ บุตราช

20 01050020 นาย ภูวดล เอี่ยมส าอางค์

21 01050021 นาย พรีเดช บริสุทธิบัณฑติ

22 01050022 นาย รัตนพงษ์ นันตชัย

23 01050023 นาย วจิักษณ์ มว่งพรวน

24 01050024 นาย อานนท์ แกว้ศรี
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ชือ่ - นามสกุล

เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ของส านกับรหิารกลาง

ต าแหนง่ช่างเครื่องยนต์



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

25 01050025 นาย วรีวุฒิ วงคเ์ปง

26 01050026 นาย สุรชัย ขณะรัตน์

ชือ่ - นามสกุล

- 2 -

ต าแหนง่ช่างเครื่องยนต์



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

1 01070001 นาย อุดมรัตน์ อสิภาโร

2 01070002 นาย กุนต์ พนาเวชกุล

3 01070003 นาย ทัศนัย ค าภบิาล

4 01070004 นาย พัชร์พล ภัทรธรรมพงษ์

5 01070005 นาย ชาญยุทธ แปงอุด

6 01070006 นาย ธีรกร ชมภูชนะภัย

7 01070007 นางสาว ประภัสสร ใหมท่ า

8 01070008 นาย ณัฐนันท์ มบีุญมาก

9 01070009 นาย เกษม ศรีบุญโรจน์

10 01070010 นาย นัฐพร บัวทอง

11 01070011 นาย ธวัช ขวัญนา

12 01070012 นาย ธวัชชัย กิง่จ าปา

13 01070013 นาย พลากร เพ็ญกุล

14 01070014 นางสาว ภัทรวดี ศรีสุข

ชือ่ - นามสกุล
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ต าแหนง่ช่างโยธา



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

1 01130001 นาง วภิาวดี วังวรางกูร

2 01130002 นางสาว สุภัค ศรีสวัสดิ์

3 01130003 นางสาว ภัทรดา ขันทอง

4 01130004 นางสาว กนกวรรณ เทวะสัตย์

5 01130005 นางสาว อัมพวา บุตตะลาด

6 01130006 นาย ธรณ์ณัชชา ลี้ศักดิส์กุล

7 01130007 นางสาว ณัฐธยาน์ วงษ์บัณฑติย์

8 01130008 นางสาว สมจติร ลับเนตร

9 01130009 นางสาว สุภาวดี จริะย่ังยืน

10 01130010 นางสาว กันยา วงคป์ัญญา

11 01130011 นางสาว เมธาวี ยศแกว้

12 01130012 นางสาว ฉัตรนภา จนิตยาวุฒิ

13 01130013 นาย ธาดาพงศ์ ธรรมวงค์

14 01130014 นางสาว ศรุดา เจริญลาภ

15 01130015 นางสาว รุ่งฤดี เสอืเปรม

16 01130016 นางสาว อาธิตยา ลาภมาก

17 01130017 นางสาว ฐิรนันท์ วเิศษดอนหวาย

18 01130018 นางสาว ไพลนิ แซเ่ดน่

19 01130019 นางสาว มาริสา จักรใจวงค์

20 01130020 นางสาว นภิาพร ระยะเพิ่ม

21 01130021 นางสาว ศริญญา เหล็กแจง้

22 01130022 นางสาว ภัคจริา เทียนสวา่ง

23 01130023 นางสาว ฐาปนันดร์ หวา่งพัฒน์

24 01130024 นางสาว จริาวรรณ สุขกลัด

25 01130025 นางสาว ธิดารัตน์ แกว้สกุล

26 01130026 นางสาว ศศธิร แซฉ่มิ

27 01130027 นางสาว สุชาดา ลายสงิห์

28 01130028 นางสาว ณัฎฐภรณ์ ภริมย์จติร
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ชือ่ - นามสกุล

ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบัญชี



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

29 01130029 นางสาว กฤษดาภรณ์ ป่าเขยีว

30 01130030 นางสาว ณิชาภัทร กลมเกลี้ยง

31 01130031 นางสาว กาญจนา บุญเรียน

32 01130032 นางสาว พรพมิล ชราศักดิ์

33 01130033 นาย ชนาธิป ญานุรักษ์

34 01130034 นางสาว ปิยวรรณ พันธมี

35 01130035 นางสาว จริยา อุณาตระการ

36 01130036 นางสาว ศุภัชฌา นริาราช

37 01130037 นางสาว ภญิญดา เขยีวปัญญา

38 01130038 นางสาว นันทนา ลอ้มน้ า

39 01130039 นางสาว สุมติรา รังสยิานุพงศ์

40 01130040 นางสาว ธนัชญา เทียนมิง่มาตร

41 01130041 นางสาว มณีรัตน์ เรือนกอ้น

42 01130042 นางสาว วัชราภรณ์ แซเ่ดยีว

43 01130043 นางสาว วไิลวรรณ แสนภักดี

44 01130044 นางสาว อภัทสร จุกกระโทก

45 01130045 นางสาว วรรณพร สาศรี

46 01130046 นางสาว ปวันสริิ เชื้อเทียม

47 01130047 นางสาว นภิาพร มว้นสูงเนนิ

48 01130048 นางสาว นริศรา ฟักเจริญ

49 01130049 นางสาว อาภรณ์ สุขเนยีม

50 01130050 นางสาว ภัททิยา เพ็งประไพ

51 01130051 นางสาว พมิพน์ภิา วงคห์ลอบ

52 01130052 นางสาว อาจรีย์ เย็นจุระ

53 01130053 นางสาว ชฎาพร ยาวชิัย

54 01130054 นางสาว อภญิญา รอดเจริญ

55 01130055 นางสาว พวงแกว้ คงดี

56 01130056 นาง สุรัตน์ อว่มขันธ์
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ชือ่ - นามสกุล

ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบัญชี



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

57 01130057 นาย ตอ่พงศ์ หมอ้บุญมี

58 01130058 นางสาว อทิตยา ศาสตร์สุทธิศลิป์

59 01130059 นางสาว นภาพร วังวัฒนภักดี

60 01130060 นางสาว สริิลักษณ์ มณีวงศ์

61 01130061 นางสาว เกษร เมฆี

62 01130062 นางสาว จันทร์ โพนะทา

63 01130063 นางสาว พรรณิพา ดงแกว้

64 01130064 นางสาว พรทิพย์ สุนทร

65 01130065 นางสาว จุฑามาส มะค าไก่

66 01130066 นาย กวนิท์ โสตะจนิดา

67 01130067 นางสาว ทัศดาว ลอ้มลาย

68 01130068 นางสาว วรรนสิา บุตะเคยีน

69 01130069 นางสาว สายใจ พมิพส์ี

70 01130070 นางสาว พรทิพย์ กันหา

71 01130071 นางสาว ปฐมพร สุดสี

72 01130072 นางสาว กาญจนา ชนิบุตร

73 01130073 นางสาว หทัยชนก ปริยกานต์

74 01130074 นางสาว อรอนงค์ แสงอรุณ

75 01130075 นาย ชนสทิธิ์ ลอ่งพานชิ

76 01130076 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีสังข์

77 01130077 นางสาว พลอย เข็มเพ็ชร

78 01130078 นางสาว พันธุทิพย์ ชาลี

79 01130079 นางสาว วมิล พันธ์ค า

80 01130080 นางสาว จริาวรรณ กองทรายมูล

81 01130081 นางสาว นศิา บัวเผ่ือน

82 01130082 นางสาว ชมพูนุท พวงแกว้

83 01130083 นางสาว ชวนันท์ สันทัด

84 01130084 นางสาว นภิาพร สุทาบุญ
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ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบัญชี

ชือ่ - นามสกุล



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

85 01130085 นางสาว พัชราภรณ์ อุทรักษ์

86 01130086 นางสาว ร าไพ ยุระไพ

87 01130087 นางสาว อัจฉราภรณ์ วณิชกจิพงศ์

88 01130088 นางสาว วรรษมน พรหมทอง

89 01130089 นางสาว นฤพัทธ์ ทับมณี

90 01130090 นางสาว จารุวรรณ ไทยมะณี

91 01130091 นางสาว อภญิญา สงวนสนิ

92 01130092 นาย ทินกร ไขลี

93 01130093 นางสาว ณัฐยาภรณ์ เป้าใจสุข

94 01130094 นางสาว เรณู ปัญญาเหลอื

95 01130095 นางสาว กิง่มณีทิพย์ ชา่งแตง่

96 01130096 นางสาว นุชนภา รามา

97 01130097 นางสาว ฉัตรวดี เมฆฉาย

98 01130098 นาย ศวิกร สุวรรณโชติ

99 01130099 นางสาว พรรณิภา บุญพันธ์

100 01130100 นางสาว นุชรี ชว่ยเจริญ

101 01130101 นาย พทิวัส ล ายอง

102 01130102 นางสาว พัชราภรณ์ บุญข า

103 01130103 นางสาว สุนันทิดา กงแกว้

104 01130104 นางสาว สุธามาศ แกน่จันทึก

105 01130105 นางสาว วราลักษณ์ ไชยเชษฐ์

106 01130106 นางสาว นุชสรา ไชยยุทธ

107 01130107 นางสาว นงนภัส จันทพันธ์

108 01130108 นางสาว เกศริน คงมี

109 01130109 นางสาว ประไพ พงษ์เพ็ชร์

110 01130110 นางสาว นุชสรา พงศพ์รุิณ

111 01130111 นางสาว ประภาศริิ ภูผิวเหลอืง

112 01130112 นาย ธนากร ทิพรัตน์
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ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบัญชี

ชือ่ - นามสกุล



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

113 01130113 นางสาว สุดารัตน์ สวนเพลง

114 01130114 นางสาว สุพรรษา สุภาวรรณ์

115 01130115 นางสาว ณัฐพร บุญเรือง

116 01130116 นางสาว นาตยา ราศรี

117 01130117 นางสาว จติตมิา จติรจง

118 01130118 นางสาว กาญจนธัช บุญยัง

119 01130119 นางสาว จนิตจ์ุฑา โคตรสุมาตย์

120 01130120 นางสาว ยุพเรศ รัตนวรรณ์

121 01130121 วา่ที่ร้อยตรีหญงิรุ่งอรุณ เสนสกุล

122 01130122 นางสาว สุภารัตน์ เชาวศ์วิะบุตร

123 01130123 นางสาว ขนษิฐา ทับเสน

124 01130124 นางสาว พัชมณฑ์ ข าเพ็ง

125 01130125 นาย ศรายุทธ แนป่ระโคน

126 01130126 นางสาว นภิาพร วันภักดี

127 01130127 นางสาว จารุวรรณ คลองขอ่ย

128 01130128 นางสาว นยิดา กรสันเทียะ

129 01130129 นาย ศวิัช บัวแกว้

130 01130130 นางสาว วารุณี วงษ์นคิม

131 01130131 นางสาว นริยา ฤทธิ์ไธสง

132 01130132 นางสาว พลิาวรรณ น้ าเย็น

133 01130133 นางสาว เบญจวรรณ แกว้หริด

134 01130134 นางสาว ชนกิานต์ สองสี

135 01130135 นางสาว ปรีญารักษ์ พรมแสง

136 01130136 นางสาว ณฑวรรณ์ ฐิตสิุวรานนท์

137 01130137 นางสาว พัชราวดี ณ แฉลม้

138 01130138 นางสาว กุลชญา โชตขิุนทด

139 01130139 นางสาว กาญจนา มณีนลิ

140 01130140 นางสาว กฤษณา ชาตชิงิเชาว์
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ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบัญชี

ชือ่ - นามสกุล



ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

141 01130141 นางสาว วริศรา แหลมหลักสกุล

142 01130142 นางสาว นันทนา สุดแสนยา

143 01130143 นางสาว เกศริินทร์ นรินทร

144 01130144 นางสาว ชุตกิาญจน์ นุม่นวล

145 01130145 นางสาว ฐิตภิรณ์ ฐิตวริิยาภรณ์

146 01130146 นางสาว วภิาดา กะวน

147 01130147 นางสาว จุฑารัตน์ สุวันนัง

148 01130148 นางสาว วลิาวัลย์ คลา้ยหนองสรวง

149 01130149 นางสาว ศริิรัตน์ ศรีงาม

150 01130150 นางสาว จุฑาทิพย์ แสงจันทร์ทะนุ

151 01130151 นางสาว รววิรรณ กระแสโท

152 01130152 นางสาว ฤดี แดงนิม่

153 01130153 นางสาว ณัฐวดี เคา้สมิ

154 01130154 นางสาว อังคณา ปัจศรี

155 01130155 นางสาว เมธิรา ดถีนอม

156 01130156 นาย จริาพัชร ตัน้วัฒนา

157 01130157 นางสาว กติตยิา ธรรมทา

158 01130158 นางสาว อภมิลฤดี ตน้หลุบเลา

159 01130159 วา่ที่ร้อยตรีนราวชิญ์ สอนวชิัย

160 01130160 นางสาว จุฑาลักษณ์ จรัสพันธ์

161 01130161 นางสาว ภาริณี กะหละหมัด

162 01130162 นางสาว มุจลนิท์ อิ่มเกดิ

163 01130163 นางสาว จุฑาทิพย์ ท้าวสกุล

164 01130164 นาง ปิยะพัชร์ จุตลิาภถาวร

165 01130165 นาง สาวติรี พรหมมณีย์

166 01130166 นางสาว บุญญาพร ปัญญาเต๋

167 01130167 นางสาว สนินีาฏ ชมสวน

168 01130168 นาย ชญานนท์ เอกธินโญธานุวัฒน์
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ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบัญชี
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169 01130169 นาย นพพร ประดา

170 01130170 นางสาว ชนมน วาโยพัตร

171 01130171 นาย ทวนทอง โพธิมากูล

172 01130172 นางสาว รัตนวลี นิม่ปราง

173 01130173 นางสาว พัชรา ฝางแกว้

174 01130174 นางสาว ปัทมา โกกลางดอน

175 01130175 นาย มนตรี จันทร์แป้น

176 01130176 นางสาว รุ่งทิพย์ จติจักร

177 01130177 นางสาว สุพธิดา แพนคร

178 01130178 นางสาว ศศวิาภรณ์ ปิ่นชู

179 01130179 นางสาว พัฒนา นาทันรีบ

180 01130180 นางสาว เพ็ญประภา ท าดี

181 01130181 นางสาว วราภรณ์ อัศวศรีอนันต์

182 01130182 นางสาว นันท์นภัส บุญเลศิ

183 01130183 นางสาว ศศธิร วรวศิัลย์กุล

184 01130184 นางสาว ศริิพร ศรีปัตเนตร

185 01130185 นางสาว รัตนส์ุดา หาบุตร

186 01130186 นางสาว รุ่งตะวัน ผิวผ่อง

187 01130187 นางสาว นัฎฐยา แกว้เลือ่น

188 01130188 นางสาว ทิชากร วรรณวงษ์

189 01130189 นางสาว ธนพร จันศรีสวัสดิ์

190 01130190 นางสาว กัญญมน เดชะศริิ

191 01130191 นางสาว ปัทมา มติรเมอืง

192 01130192 นางสาว วรรนศิา นาคขาว

193 01130193 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเวศษ์

194 01130194 นางสาว สทิธินย์ี กางกัน้

195 01130195 นางสาว พณิทิพย์ เจยีมวจิติร

196 01130196 นาย เดชวชิญ์ สุรจติ
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197 01130197 นางสาว ยุพาภรณ์ ย่อมไธสง

198 01130198 นางสาว ฉันธพชิญ์ สุขสมบัติ

199 01130199 นางสาว สกาวรัตน์ ปิงยศ

200 01130200 นางสาว จริภญิญา อารินทร์

201 01130201 นางสาว มนัสวี แสนเสนาะ

202 01130202 นางสาว ขนษิฐา ภูมโิคกรักษ์

203 01130203 นางสาว กมลทิพย์ อึ่งป่อง

204 01130204 นางสาว สุวภาว์ สมุทรจักร

205 01130205 นางสาว ลภัสธยาน์ วงคส์ทิธิ์

206 01130206 นางสาว ทิพย์ยุพา การินทร์

207 01130207 นาย ปวติรชัย อุดมสกุล

208 01130208 นางสาว ยุธิดา บุตรธนู

209 01130209 นางสาว สุวภิา ยินดี

210 01130210 นางสาว ประภัสสร เพื่อนใจมี

211 01130211 นางสาว แพรวนภา สาสนัส

212 01130212 นางสาว กันภริมย์ แหยมไทย

213 01130213 นางสาว ชนัญชดิา วชิาชัย

214 01130214 นาย อนันตพงษ์ งามข า

215 01130215 นางสาว ภัทรนษิฐ์ สนิธุวราพันธุ์

216 01130216 นางสาว ชลธิชา บุญอยู่

217 01130217 นางสาว วาริณี เตยีงแกว้

218 01130218 นางสาว พรพรรณ เสถยีรทิพย์

219 01130219 นางสาว วรวรรณ เสถยีรทิพย์

220 01130220 นางสาว ณภัสสร กงมะณี

221 01130221 นางสาว อัญชลี ย้ิมแย้ม

222 01130222 นาง ขวัญใจ สกีุมาร

223 01130223 นางสาว อมรรัตน์ เรืองบ ารุง

224 01130224 นางสาว เกตุกนก ประนสิอน
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225 01130225 นางสาว ศริิทิพย์ ปานหงษ์

226 01130226 นางสาว กรวภิา จุลเลศ

227 01130227 นางสาว ศริิพร ศรีวริทธิยางกูร

228 01130228 นาย วโิรจน์ เทพแสงทอง

229 01130229 นางสาว จนาพร กาฬกุญชร

230 01130230 นางสาว วรารัตน์ มาตราช

231 01130231 นางสาว วัชราภา งามประดับ

232 01130232 นางสาว ณิชาพร กมลอมรพันธ์

233 01130233 นางสาว ทิพวรรณ สนิประเสริฐรัตน์

234 01130234 นางสาว พัชรี บุญอ านวยกจิ

235 01130235 นางสาว ทิพานัน ศรีระสันต์

236 01130236 นางสาว วารุณี มากสุวรรณ

237 01130237 นางสาว นันทนา กาสา่น

238 01130238 นางสาว อุไรวรรณ แสงค าดี

239 01130239 นางสาว อภญิญา เย็นใจ

240 01130240 นางสาว นาถธิชา ทับหรัิญ

241 01130241 นางสาว เกศสุดา ปาปะตัง

242 01130242 นางสาว รัชฎา ภูง่ามชื่น

243 01130243 นางสาว ภาวดี อุปปา

244 01130244 นางสาว สุภัสสร ภูยืด

245 01130245 นางสาว ภัสรา นันทมานนท์

246 01130246 นางสาว เจนจริา คาทิพาที

247 01130247 นางสาว จุฑาลักษณ์ เกษม

248 01130248 นางสาว อานุสรา เจะ๊มะ

249 01130249 นางสาว บุญญาพร ส าราญ

250 01130250 นาย อฒวิัชร์ ธรรมสะโร

251 01130251 นางสาว จริาวรรณ พุ่มสอน

252 01130252 นางสาว พรกมล สุกแกว้
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ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ

253 01130253 นาง สมพศิ มสีัมพันธ์

254 01130254 วา่ที่ร้อยตรีหญงิวาสนา มาสงิห์

255 01130255 นางสาว สุภาภรณ์ บัวทอง

256 01130256 นางสาว ทวพีร เนือ่งจากนลิ

257 01130257 นาย ธนวัต สะภา

258 01130258 นางสาว ฐิตมิา อรรคฮาด

259 01130259 นางสาว จติตานันทิ์ นามวเิศษ

260 01130260 นางสาว ศริินทรา ชัยภา

261 01130261 นาย ธนัสม์ บุญธีรารักษ์

262 01130262 นางสาว บุญรักษา ชูนาค

263 01130263 นางสาว จันจริา คุม้ปากพงิ

264 01130264 นางสาว ศรัิญญาภรณ์ กองสอน

265 01130265 นางสาว สริิยาภา ยวงมณี

266 01130266 นางสาว สุมติตา สมหมาย

267 01130267 นางสาว อันธิกา รัมมะภาพ

268 01130268 นางสาว ธัญพร ปอสูงเนนิ

269 01130269 นางสาว สายสมร นลิสลับ

270 01130270 นางสาว สติานัน ตอ่มแกว้

271 01130271 นางสาว อังคณา ศรีหมอก

272 01130272 วา่ที่ร้อยตรีวธิวทิย์ ยีเด็ง

273 01130273 นางสาว กุลธิดา นราแกว้

274 01130274 นางสาว ดวงพร แกลว้วกิจิ

275 01130275 นางสาว อนิทุอร หบีงา

276 01130276 นางสาว กติตยิา ผิวเกลี้ยง

277 01130277 นางสาว พสิมัย ทาลา

278 01130278 นางสาว กนกอร ออ่นธรรม

279 01130279 นางสาว พจนี พพิัฒนกุล

280 01130280 นางสาว จริาภรณ์ โพธิรุด
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281 01130281 นางสาว สริิรัตน์ สุวรรณ์

282 01130282 นางสาว ณัฐนันญ์ รักสุจริต

283 01130283 นางสาว ชฎากานต์ ปั้นสุวรรณ

284 01130284 นางสาว น้ าฝน ปิลอง

285 01130285 นางสาว สุวรัตน์ บุตรแกว้

286 01130286 นางสาว อภญิญา จ าวงศ์

287 01130287 นางสาว นภรัตน์ พันธุ์มณฑา

288 01130288 นางสาว อาจรีย์ พรหมมา

289 01130289 นางสาว เพชรละมัย เพชรหนองชุม

290 01130290 นางสาว พัชรินทร์ ฐาธะนัตร์

291 01130291 นาย อธิพงศ์ เงนิหลอ่

292 01130292 นางสาว วชริาภรณ์ อัคจันทร์

293 01130293 นาย ภัทรพล ใจมนิทร์

294 01130294 นางสาว อภญิญา เจริญใจ

295 01130295 นางสาว นภาวรรณ โลมรัตน์

296 01130296 นางสาว สุพัฒชา ปั้นจันทร์

297 01130297 นางสาว ภานุชนารถ ศรีอ่ าดี

298 01130298 นาย แกร่งกลา้ อุดม

299 01130299 นางสาว โชตกิา จันทะนัด

300 01130300 นางสาว แคทริยา เหงยสูง

301 01130301 นางสาว สุพัชรี โคกครุฑ

302 01130302 นางสาว เนตรนภา จุลนันท์

303 01130303 นางสาว ณิชชาภัสส์ สายอาภรณ์

304 01130304 นางสาว นงคน์ุช โสรมรรค

305 01130305 นางสาว วันวสิาข์ เที่ยงตรง

306 01130306 นางสาว กนกวรรณ นสิภา

307 01130307 นางสาว กัลยารัตน์ ค านาน

308 01130308 นางสาว มาริสา แซล่ิม่
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309 01130309 นางสาว พัชชา ละมุดเทศ

310 01130310 นางสาว สุวรรณี หมืน่สุกแสง

311 01130311 นางสาว แสงวไิล พวงศรี

312 01130312 นางสาว วาสนิย์ี ออ่นมณี

313 01130313 นาง เยาวลักษณ์ สังขป์ระเสริฐ

314 01130314 นางสาว สวรรยา มนีาค

315 01130315 นาย จักรกฤษณ์ สุริยะวงศ์

316 01130316 นาง สารภี ดุลนกจิ
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