
36020001 นางสาว สุพรรษา แสงสมบูรณ์
36020002 นางสาว ธารารัตน์ ขมพุดทรา
36020003 นางสาว กิตติยา ธรรมทา
36020004 นางสาว อรนุช เชาวนาธิคม
36020005 นางสาว พันทิวา ภูริธร
36020006 นางสาว ปาริชาติ บุญคง
36020007 นางสาว ภัณฑิรา โหนแหยม
36020008 นางสาว วิลาวัลย์ คล้ายหนองสรวง
36020009 นางสาว สุดารัตน์ บุตรพรหม
36020010 นางสาว สุภาพร จันทร์ปุม่
36020011 นางสาว นิภาพร สันดร
36020012 นางสาว อัจฉรา ศิริวัง
36020013 นางสาว นารีรัตน์ ฝ่ายจิตรชอบ
36020014 นาย พงศกร สอนสุกอง
36020015 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลักษณ์บวรวงศ์
36020016 นางสาว เทียนทอง ศรีแจ้ง
36020017 นางสาว ธนิตา ธรรมรัต
36020018 นาง สุณานี อินทปิน่
36020019 นางสาว รัตน์สุดา หาบุตร
36020020 นางสาว อัญมณี โพธิโ์ต
36020021 นางสาว นงลักษณ์ ถาวรวงศ์
36020022 นางสาว นัชดา แต่งตามพันธ์
36020023 นางสาว ผกามาศ โทมนตรี
36020024 นางสาว พนิดา พิศภาค
36020025 นางสาว ปุญชิดา ศรีวัง
36020026 นางสาว ขวัญชนก สายทองค า
36020027 นางสาว นันทวัน สุทินศรี
36020028 นางสาว วัลยา อนุพันธ์
36020029 นางสาว สุธาสินี แสไพศาล
36020030 นางสาว ภัคจิรา แก่นสาร
36020031 นางสาว อรวรรณ วงษ์สุวรรณ
36020032 นางสาว ศรุดา เจริญลาภ
36020033 นางสาว จันนภา ชุ่มบัว
36020034 นางสาว อมรรัตน์ เกิดสวัสด์ิ
36020035 นางสาว พิไลพร ธัญญผล
36020036 นางสาว ชุลีพร ชัยวงษ์

หน่วยที ่3 ต ำแหน่งที ่3.2 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
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36020037 นางสาว ฤทัยภัทร สุนทะวงค์
36020038 นางสาว น  าพลอย ข าเมือง
36020039 นางสาว สุชาดา หมายสม
36020040 นางสาว ทัตชญา ภักดีนิธิเดช
36020041 นางสาว คณิตชา ทองรบ
36020042 นางสาว ลลิตา ทองบาล
36020043 นางสาว รสสุคนธ์ บุญสุนทรกุล
36020044 นางสาว สาวิตรี อินทร์จ านงค์
36020045 นางสาว วิลัยรัตน์ ชมโคกกรวด
36020046 นางสาว นลินี บุญกระสินธุ์
36020047 นางสาว กัลยกร พิณโท
36020048 นางสาว วรารัตน์ ฉิมวิปักษ์
36020049 นางสาว พิมพ์คุณัชญ์ สบอนันต์โชค
36020050 ว่าที ่ร.ต.หญิง พิศเพลิน เปียงใจ
36020051 นางสาว อารยา สวัสดี
36020052 นางสาว ชลิตา เชิดชู
36020053 นางสาว นุสรา กางรัมย์
36020054 นางสาว ศิรินทรา ชัยภา
36020055 นางสาว จิราภรณ์ ปุงไธสง
36020056 นางสาว สุกานดา แก้วตา
36020057 นางสาว สิตานัน ต่อมแก้ว
36020058 นางสาว วราพร บุญเลิศ
36020059 นางสาว ศุภานิช สุดเลิศ
36020060 นางสาว เพ็ญนภา เหลืองปิยสกุล
36020061 นาง วิมลลักษณ์ ศรีชัย
36020062 นางสาว สุรีพร ค าทวี
36020063 นางสาว รุ้งรัตนา ต่อพันธ์
36020064 นางสาว มยุรี ทะเลิงรัมย์
36020065 นางสาว วรัญรดา ภิวัฒอรรถกุล
36020066 นางสาว สุวรรณลักษณ์ ขุมเพ็ชร์
36020067 นาย มานิตย์ กองษา
36020068 นางสาว วรรณกานต์ กินรี
36020069 นางสาว วิศนี จุลไทย
36020070 นางสาว เสาวลักษณ์ ยืนยง
36020071 นางสาว สุปรียา มาตย์ภูธร
36020072 นางสาว น  าฝน เรือนแป้น
36020073 นางสาว กรรณิการ์ พันธุรั์ตน์
36020074 นางสาว อรพิน สังข์เกิด
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36020075 นางสาว ปรีดาพร ฤทธิบาล
36020076 นางสาว รสริน วงษ์แก้ว
36020077 นางสาว ธนาภรณ์ ธิปัญญา
36020078 นางสาว รัตนากร สุวรรณแสง
36020079 นางสาว มนศิญาณ์ ค าฟู
36020080 นางสาว ปรียาภรณ์ หล้ากันหา
36020081 นางสาว ดลยา รายเรียง
36020082 นางสาว วิยะดา บริบูรณ์
36020083 นางสาว เดือนฉาย ยั่งยืนกุล
36020084 นางสาว กวินทิพย์ ถาพินนา
36020085 นางสาว ปัณฐ์ลพัชรต์ ใบธรรม
36020086 นางสาว วรรัตน์ หลิมวุฒิกุล
36020087 นางสาว โสภิกา ชัยยา
36020088 นางสาว ปาลิตา ครองสุข
36020089 นางสาว นิตยา บัญชา


