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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10001 นาง ปราณิสา ค าวัง
10002 นางสาว ภัคณัฏฐ์ โอภาสสุรนันท์
10003 นางสาว อารีย์ เรือนทอง
10004 นางสาว เบญจมาศ สารบัว
10005 นางสาว ไพลิน วีระกุลพงษ์
10006 นางสาว อรจิรา แก้วงามสะอาด
10007 นางสาว ณัฐพร วิชัย
10008 นางสาว จุธารัตน์ ไหวอุ
10009 นางสาว สุดารัตน์ แนบฉิมพลี
10010 นางสาว มณีรัตน์ โคตรศรีวงษ์
10011 นางสาว สหฤทัย สมประเสริฐ
10012 นางสาว ณัฐพร ไกลจตุรัส
10013 นางสาว พอหทัย ชัยเวช
10014 นางสาว พรพรรณ พลวิชัย
10015 นางสาว ณัฐภัชศร บัวแย้ม
10016 นางสาว สุวนันท์ ผาทอง
10017 นางสาว กิ่งเทียน โล่ศิริกุล
10018 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา
10019 นางสาว ณัฐชุตา สุขพลชัย
10020 นางสาว นัฐชานันท์ ศิริวัฒนบริกุล
10021 นาย ณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ
10022 นางสาว สุรดา โมฆรัตน์
10023 นางสาว สุวิมล อนุรักษา
10024 นางสาว ศศินุชชา แสนแพร่
10025 นางสาว ภาณี บุปผเวส
10026 นางสาว ศลิษา บุญน้อย
10027 นางสาว ศุมารินทร์ จากสูงเนิน
10028 นางสาว สุพัตรา อุ่นสวน
10029 นางสาว เอมอร สาริวงค์
10030 นางสาว กมลพรรณ จิระประภูศักด์ิ
10031 นาย ธนกฤต จิระแสงเมืองมา
10032 นาง ปริศนาภรณ์ ฆอ้งค า

รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทีใ่ชเ้ฉพำะต ำแหน่ง

แนบท้ำยประกำศกระทรวงกำรตำ่งประเทศฯ ลงวันที ่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
กำรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำรในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10033 นางสาว สาลินี สังข์ทอง
10034 นางสาว จันนิภา เนียมหอม
10035 นางสาว ฐิตารีย์ สุดชัยพร
10036 นาย อภิรักษ์ ยีขุน
10037 นางสาว รวิษฎา บุญวรรณโณ
10038 นางสาว อริยนาฏ คุรุเจริญ
10039 นางสาว จิรภัทร์ ธิมา
10040 นางสาว อาทิตยา บุญทา
10041 นางสาว ณัฐฉรียา ไวสติ
10042 นางสาว อุษณีย์ ทองเพิม่
10043 นางสาว พิมพ์ชนก งามเลิศ
10044 นางสาว ประภัสสร ล าปะละ
10045 นางสาว เบญจรัตน์ โพธิท์องค า
10046 นางสาว รัชนี ทาเกิด
10047 นางสาว สุวรรณี โยธาศรี
10048 นางสาว บุญญารัตน์ พุม่ทอง
10049 นางสาว มธุรส สระทองค า
10050 นางสาว วราภรณ์ สลากรธนวัฒน์
10051 นาง พจนีย์ สัมฤทธิริ์นทร์
10052 นางสาว ธนาภรณ์ ทองมาก
10053 นางสาว ณฐมน ทองจันทา
10054 นาง นวมน แช่มช้อย
10055 นางสาว สุพัตรา แสงจันทร์
10056 นางสาว กนิษฐา บุญเขตต์
10057 นางสาว ยุภาภรณ์ พันธ์พงค์
10058 นางสาว จันทร์ฉาย นันตาวรรณ์
10059 นางสาว จิระประภา บ ารุงดี
10060 นางสาว วิพาวรรณ อินเตชะ
10061 นาง สมควร นกเกตุ
10062 นาย วีรภัทร พุม่จ าปา
10063 นางสาว ทิพวรรณ ทองล้น
10064 นางสาว พลอยนภัส วิลากุล
10065 นางสาว ณัฐพัชร์ พรหมมารักษ์
10066 นาย ธนวัตน์ เปรมปรีชา
10067 นางสาว ศิริพร นามวันดี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10068 นางสาว รัชฎาวรรณ วิริยะพงศ์
10069 นางสาว พชรพรพรรณ สอนหาจักร
10070 นางสาว ฤดีรัตน์ อินทมณี
10071 นางสาว พิชญาภัค สมเพชร
10072 นางสาว ปริณดา พลเสน
10073 นางสาว อรสินี ศรีโยธี
10074 นางสาว พิมพ์วลัญ ไทยเจียม
10075 นางสาว กรรณิกา สุมารสิงห์
10076 นางสาว มนสิชา ไชยการ
10077 นางสาว สุภาภรณ์ ลอยสุวรรณ์
10078 นาย วัชระ กองทองนอก
10079 นางสาว เปรมสินี คมพิลา
10080 นางสาว สุนทรี เกิดจินดา
10081 นางสาว มงคล นาคสุนทร
10082 นางสาว ศลิษา นฤหาสน์
10083 นางสาว ณิชกานต์ เอี่ยมสอาด
10084 นางสาว สิรีธร ปานอุทัย
10085 นางสาว สุนิสา จูดเดช
10086 นาย นพรุทร เบ้าหนองบัว
10087 นางสาว นิภารัตน์ อ่อนอุบล
10088 นางสาว ปริมประภา เดชปาน
10089 นางสาว พิจิตรา ปิยะโยธิน
10090 นางสาว วิภาดา ยศปัญญา
10091 นางสาว พรพิมล พรไพศาลศักด์ิ
10092 นางสาว ประกายดาว ขาวเหลือง
10093 นางสาว โชติรส จิตมั่น
10094 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย
10095 นางสาว นาตอนงค์ เชิดชูสดใส
10096 นางสาว สุพิชญา ยะปิว๋
10097 นางสาว มาลินี ฮะยีต ามะลัง
10098 นางสาว นวนันท์ ขัตินนท์
10099 นางสาว พิมภากร ศรีโฉมงาม
10100 นางสาว พรพรรณ บุญมา
10101 นางสาว ปวร นิราโพธิ์
10102 นางสาว ฐิติมา ถาวรสวัสด์ิ
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เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10103 นางสาว มนัสสา ลาภัย
10104 นางสาว อรทัย ซุ่นสงค์
10105 นางสาว ประภัสสร มูลเสนา
10106 นางสาว นิชาภา ชื่นวัตร
10107 นาง พิมพิชาพา มาลยานนท์
10108 นางสาว นพรัตน์ เลิศข ารูป
10109 นาง ชินภา ตอรบรัมย์
10110 นางสาว รัตติยากร ชาตรี
10111 นางสาว อารียา ประถมภาส
10112 นางสาว เจมิกัลย์ ธวัชวิเชียร
10113 นางสาว ชโลธร สารเถื่อนแก้ว
10114 นางสาว ศิริลักษณ์ ส่งเสริม
10115 นางสาว ลัดดาวัลย์ พันธุแ์ก้ว
10116 นางสาว สุทธิดา สลีบุญ
10117 นางสาว กนิษฐา ปิยภาณีกุล
10118 นางสาว ศุภรา ศรีสิริรัตนากร
10119 นางสาว ภรณ์เทพ แก้วเนตร
10120 นางสาว นิษฐรัศมิ์ พิมมะเสน
10121 นาย สุรภูมิ บุญแดง
10122 นางสาว สุจิตรา ศิริบาล
10123 นางสาว ดลนภา เปล่งสอาด
10124 นางสาว ยุพิน พลจ่า
10125 นางสาว กัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์
10126 นางสาว กนกกาญจน์ ติใจ
10127 นางสาว ศศิประภา ยิ้มสุข
10128 นางสาว สุดาวดี บุญศร
10129 นางสาว ภวรัญชน์ รักขยัน
10130 นางสาว วาสนา อ่ าเจริญ
10131 นางสาว ศุภนิดา วงศ์ธนาพัฒน์
10132 นางสาว วิรัชณา ดรพรมยุ่ง
10133 นางสาว กัญธนัท เงียบสุข
10134 นางสาว วรพิชชา นามพรหม
10135 นาง พิมชนก ศักด์ิสนิทวงษ์
10136 นางสาว เกศินี พรมทา
10137 นางสาว ศรัญญา ไทยโต
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เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10138 นางสาว อัจฉริยา วงศ์เปีย้
10139 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชรินทร์ อุดม
10140 นางสาว พัชรณัฎฐ์ เพ็ชรบรรพต
10141 นางสาว ชัญญารัช ปัจจะกุล
10142 นาย กนต์ธร วรพงษ์ไพบูลบ์
10143 นาย อาทิตยา ค าสุข
10144 นางสาว จิรวรรณ ยะเคียน
10145 นางสาว นลินทิพย์ หงสีธิ
10146 นางสาว กรวิการ์ วงค์ปัญญา
10147 นางสาว พรรณนิภา ตันศิริ
10148 นาย กรวิชญ์ ทองคลอด
10149 นาง ศรีประภา ใจศรี
10150 นางสาว ดวงพร ใจดี
10151 นางสาว อุทุมพร แสงตามี
10152 นาง พิมพ์ลภัส วิบูลยทรัพย์
10153 นางสาว ณัฐธยาน์ วสิฐไชยพล
10154 นางสาว ประกายดาว พันธ์อินทร์ป้อ
10155 นางสาว ผุสชา คงสุด
10156 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ
10157 นางสาว กัลยา พร้ิงเพราะ
10158 นางสาว จินดากาญจน์ โสภาพันธ์
10159 นางสาว อสมาภรณ์ สุนันตา
10160 นางสาว สุภาพร ค าฝ้ัน
10161 นางสาว ช่อทิพย์ ศรีสวัสด์ิ
10162 นางสาว กมลชนก ประมูปถัมภ์
10163 นาย อภิสิทธิ์ โนนิล
10164 นางสาว ณณันท์ ประเสริฐศิลป์
10165 นางสาว ณัฌมน ประวัดศรี
10166 นางสาว กัญญาภัทร ตุ้ยเขียว
10167 นางสาว สุวนันท์ มูลเขา
10168 นางสาว ดนิตา เครือเค้
10169 นางสาว กชพรพรรณ สินแดง
10170 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม
10171 นางสาว วณิชยา กวางจิตร์
10172 นางสาว ชาคริยา แก้วเนียม
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เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
10173 นางสาว ธรรมลักษณ์ อาสินวิริยะ
10174 นางสาว สิรินาถ ศรีสว่าง
10175 นางสาว บุษกล พรหมเสนา
10176 นางสาว ชนินทร์พร จันทร์ศรี
10177 นางสาว จริยาพร ภูดวงสอ
10178 นางสาว สุภัสสร เสริมสุขไมตรี
10179 นางสาว ศศิวิมล เทียนสุวรรณ
10180 นาย บุญสลัก อายุสม
10181 นาย เอกวิทย์ มีจั่นเพชร
10182 นางสาว กัณฐมณี สีหามูล
10183 นาย ณธัชพงศ์ สมศักด์ิ
10184 นางสาว เกศชฎาพร แก้วเสน
10185 นางสาว ปนิตา ปัตธรรมวงศ์
10186 นางสาว ฐิติรัตน์ ตันติวิทยมาศ
10187 นางสาว มยุรี ศรีน้อย
10188 นางสาว นิโลบล กอบเกื้อ
10189 นางสาว ณัฐกฤตา เอมชม
10190 นางสาว ภูฐิตา ถุงแก้ว
10191 นาง ยุพิน จ้อยนุแสง
10192 นางสาว เมวีญา สิงห์เดช
10193 นางสาว ภัคชาดา แย้มสาขา
10194 นาย สัจจา หมัดสมบูรณ์
10195 นางสาว ยุพิน หอมเพียร
10196 นางสาว ชุติมา พบศิลา
10197 นางสาว ปาริชาติ หลาบค า
10198 นางสาว อุบลรัตน์ ชยุติมา
10199 นางสาว วิรัลพัชร คะเรรัมย์
10200 นาง ภาพร สุระมาตย์
10201 นางสาว ปุณยวีร์ ถิตย์พิพิธ
10202 นางสาว นุจรีย์ อากาศวิภาต
10203 นางสาว ภรณ์พชร ภาคินธนวัฒน์
10204 นางสาว ทิพยวิมล มงคล
10205 นางสาว จารุวรรณ ตาลดี
10206 นางสาว อรอุมา ปิน่กลาง
10207 นางสาว สุวรรณา หวานแท้
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10208 นางสาว มิ่งโกมล ศรีสารคาม
10209 นางสาว ปณิดา อารยะกุลสกล
10210 นาย ศักรินทร์ แสวงเจริญ
10211 นางสาว พรพิมล สุพรรณโมก
10212 นางสาว อรยา พรหมโชติชัย
10213 นางสาว ศุภวรรณรัตน์ เกษสุวรรณ
10214 นางสาว ณัชชา เอี่ยมบุตรลบ
10215 นางสาว จิดาภา ฟ้าเลิศ
10216 นางสาว ชุติกาญจน์ พูลเพิม่
10217 นางสาว กมลชนก ประทีปสุขทน
10218 นางสาว นุรียา บูน า
10219 นางสาว ธนาภรณ์ แสงบรรเจิดกุล
10220 นาง ศิริรัตน์ อินทปัทม์
10221 นางสาว สุนิศา นิลพันธ์
10222 นางสาว นรีวรรณ จารุพฤฒิพงศ์
10223 นางสาว พรนภา อุ่นสมัย
10224 นาย จักรพันธ์ อร่ามวงศ์ไพบูลย์
10225 นางสาว วรินร าไพ ตาสาย
10226 นางสาว ขวัญใจ บาคาล
10227 นางสาว อุรัสยา โพชสาลี
10228 นางสาว เบญจวรรณ ไขสะอาด
10229 นางสาว บงกช ฉายากุล
10230 นางสาว โสภิดา ทองสีคล่ี
10231 นางสาว จิตติยา ศรีอรัญ
10232 นางสาว สุมิตรา อนันตกูล
10233 นางสาว ดวงฤทัย ผลสวิง
10234 นางสาว พัชราวดี แสนนิทา
10235 นางสาว นงคราญ บุญอยู่
10236 นาย สุรพงษ์ จันทร์ใย
10237 นางสาว ปิยะนุช ชูดวง
10238 นางสาว ธันยา อภิยุต
10239 นางสาว นันทิยา นันต๊ะปาน
10240 นางสาว จิตร์ใจงาม จันทรโชติ
10241 นางสาว ฐานิสรา ชมชื่นใจ
10242 นางสาว พัชรินทร์ พรหมโคตร
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10243 นางสาว เวณุกรรณ พุฒใจกา
10244 นางสาว สุพัตรา หอมนวล
10245 นางสาว พิชญา มีเงินล้าน
10246 นาย จิรานุวัฒน์ แก้วประเสริฐ
10247 นางสาว กัญญ์วราลักษณ์ สุตวงศ์
10248 นางสาว นัทธ์ชวัล สุกแดง
10249 นางสาว นุชรี คุ้มนุช
10250 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศิริวรารักษ์
10251 นางสาว ศรสวรรค์ รวบรวม
10252 นางสาว กันตาพิชญ์ นิธิธนโรจน์
10253 นาย ธนนท์ บุตรศรีภูเภา
10254 นางสาว พจน์ธีตา ทิสาพงศ์
10255 นางสาว ณัฐวรา เกตบูรณะ
10256 นางสาว ปุณณดา ใจมูล
10257 นางสาว อนรรฆวี สุกใส
10258 นางสาว ปราณี หินอ่อน
10259 นางสาว แสงทิพย์ ปานตระกูล
10260 นางสาว อติพร เดชกล้า
10261 นางสาว พรพรรณ ไมตรีญาติ
10262 นางสาว สุภาพร พูลเพิม่
10263 นางสาว นพรัตน์ เกษมเนตร
10264 นางสาว ประภาพร ทองมา
10265 นางสาว ภรณ์ชุดา มหาสุคนธ์
10266 นางสาว วาสิตา อ่อนในชาติ
10267 สิบเอก ศุภฤกษ์ ยถาภูตญาน
10268 นาย วิชัย ชมภูมาศ
10269 นางสาว ฉัตรลักษณ์ กล่ันประดิษฐ์
10270 นางสาว จันจิรา กุลทนบุตร์
10271 นางสาว จิดาภา พลนอก
10272 นางสาว รัศมีแข ทองที
10273 นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
10274 นางสาว รังสิญาพร กันทาธง
10275 นาย กิตติวัฒน์ มงคลธีระวัฒน์
10276 นางสาว สุนิสา จันทะรักษ์
10277 นางสาว กชกร เปล่ียนสมัย
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10278 นางสาว วิชุดา ทามา
10279 นาง ขวัญทณีย์ พรมแดน
10280 นาย ทรงพล ค าลือไชย
10281 นางสาว วรกัญญา จ าปางาม
10282 นางสาว กิติยาภรณ์ คร่ึงมี
10283 นางสาว ปลายทิพย์ อึ่งชื่น
10284 นางสาว จันทิมา ยอดยิ่ง
10285 นางสาว เกษมณี ยืนยง
10286 นางสาว นัดดา ดาวฤกษ์ภูมิชัย
10287 นางสาว นภัสนันท์ กลัดหล า
10288 นาง ทิพภา เฮ่าหนู
10289 นางสาว จริญญา วินทะไชย
10290 นางสาว อมรรัตน์ เหลาแหลม
10291 นางสาว พัทราภรณ์ อินทา
10292 นางสาว ชนิสรา ซุยเซ็งซะ
10293 นางสาว สมปอง ทานอก
10294 นางสาว อภิชญา ไหวฉลาด
10295 นางสาว ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
10296 นางสาว จันทร์ทรัสม์ หมอกไชย
10297 นางสาว วิภาพร เปีย้สืบ
10298 นาย ภานุวัฒน์ ศรีแสง
10299 นาย ยุทธนากร โพธิส์ละ
10300 นางสาว สุภารัตน์ นิโครธานนท์
10301 นางสาว พชรพร โพธิพันธ์
10302 นางสาว สุกัญญา นาดี
10303 นางสาว ธัญญลักษณ์ รุ่งนุช
10304 นางสาว นิรมล อินธิแสน
10305 นาย เจษฎา แสนใหญ่
10306 นาย พลกฤต ขันถม
10307 นางสาว วารุณี สิมลี
10308 นางสาว หทัยภัทร ไตรบุญ
10309 นางสาว รชยา โชคจิรวัฒน์
10310 นางสาว ปทุมภรณ์ ภูมิแสนโคตร
10311 นางสาว ขวัญจันทร์ วัยกิจ
10312 นางสาว นภัสรดา ณ น่าน
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10313 นางสาว จุรีรัตน์ ทิง้สุข
10314 นางสาว นิฤมล บริสุทธิ์
10315 นางสาว ภูลัดดา ตุ้ยกาศ
10316 นางสาว โสภิตา ไวแสน
10317 นางสาว สุวลี รอดรัศมี
10318 นาย สุทธิณัญย์ วรรณวงค์
10319 นางสาว นีรนุช พูนนะประถัมภ์
10320 นางสาว วรรณภา เรืองธรรม
10321 นางสาว กัญญาภัค วรรณวงค์
10322 นางสาว วราพรรณ นันเจริญ
10323 นางสาว อาภาพัชร์ มะโน
10324 นางสาว กรวิกา ชิ้นสุก
10325 นางสาว วนิดา แป๊ะวัฒนา
10326 นางสาว พีรยา พุกท่าไม้
10327 นางสาว สุนิสา หน่ายอินทร์
10328 นางสาว สิรกรานต์ ธีระศิริโชติ
10329 นางสาว วิมล วงค์สามารถ
10330 นาย เอกลักษณ์ เครือผือ
10331 นางสาว สิริพร ประสมสัตย์
10332 นางสาว ชื่นกมล แก้วชื่น
10333 นางสาว เสาวภา รุ่งเรือง
10334 นางสาว ณัฐธิดา ครองยุติ
10335 นางสาว ธารารัตน์ กุลยะ
10336 นาง อนันดา ซอจะโปะ
10337 นางสาว ธิดารัตน์ เอียดหมุน
10338 นางสาว กมลวรรณ ฤทธิท์วี
10339 นางสาว วิไลพร สอนสมฤทธิ์
10340 นางสาว สุชาดา พรมเมือง
10341 นางสาว ศศิธร ดีรักษา
10342 นางสาว เกณิการ์ ทิวาประดับดาว
10343 นางสาว นิภาพร ศิริว่องสกุล
10344 นางสาว วริษา ณ จัตุรัส
10345 นางสาว จุฑารัตน์ คงชู
10346 นางสาว กุลวดี บุญพูล
10347 นางสาว ชนัญภัส ชนม์ธรรม
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10348 นางสาว อภิรดี ทิพวอ
10349 นางสาว ณัฐวรรณ แซ่หว่อง
10350 นางสาว ชไมพร ชูทรัพย์
10351 นางสาว จีราภรณ์ รอดแสวง
10352 นางสาว พิชชากร เสริมสุข
10353 นางสาว ศุภลักษณ์ ยอดพิกุล
10354 นางสาว ฐานิดา สุทธินพรัตนกุล
10355 นางสาว ดวงพัทธนันท์ ใจประเสริฐ
10356 นางสาว อรนิชา เขื่อนขัน
10357 นางสาว กนกลักษณ์ เปียสุข
10358 นางสาว จันทกานต์ิ ชุมภูถิ่น
10359 นางสาว อภิญญา จันทร์เสวี
10360 นางสาว วรัชญา ปิยกวินโรจน์
10361 นางสาว น้ าทิพย์ วงค์ขยาย
10362 นางสาว กุลิสรา ตันติธนาพร
10363 นาย ทีฆทัศน์ ธรรมวิโรจน์
10364 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุคนนภา ตันติธนาพร
10365 นางสาว ณัฏฐณิชา มะโนรมย์
10366 นางสาว อริยา รัตนวัน
10367 นางสาว ธิดาพร ผลเกล้ียง
10368 ว่าที ่ร.ต.หญิง สุธิดา โสมนัส
10369 นาย ศรัณย์ อุบลศิริ
10370 นาย สิทธิพร ดอกเกี๋ยง
10371 นางสาว จุฑามาศ เติมสุข
10372 นางสาว ปิยวรรณ เพชรมั่ง
10373 นางสาว กนกพร ธูปบูชา
10374 นางสาว กอบกุล พวงเกตุ
10375 นางสาว จิราพร แจ่มเงิน
10376 นางสาว ลักษิกา ลายสาคร
10377 นาย ณภัทร วาณิชเสนี
10378 นางสาว กรุณา ทรัพย์ประดิษฐ์
10379 นาย ชัยวิชิต โพธิช์ัยแก้ว
10380 นางสาว ปนัดดา แก้วค้าง
10381 นางสาว อัจฉรา สิงห์เสนา
10382 นางสาว อัคษราภัค ประภาพักตร์
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10383 นางสาว ปิยฉัตร ฤทธิธ์งชัยเลิศ
10384 นางสาว ตันหยง พิชัย
10385 นางสาว ชรินรัตน์ วรรณภิละ
10386 นางสาว วิมลสิริ รอดเงิน
10387 นาย พลเทพ ทองสมบูรณ์
10388 นางสาว เกศรา สุรินสมบูรณ์
10389 นางสาว วิภาวี อมประนาม
10390 นางสาว วิภาดา อมประนาม
10391 นางสาว สุภาวดี รัตนวิเศษ
10392 นางสาว ดวงพร พรหมหา
10393 นางสาว พรพิมล ดาอินวงค์
10394 นางสาว สมฤดี ไชยนต์
10395 นางสาว ลักษิกา ช้างสาร
10396 นางสาว นภาวรรณ มาลา
10397 นาย สุเมธ บุญรอด
10398 นางสาว วรรณภา ศรีชัย
10399 นางสาว ศุภักษร บรรพัฒน์
10400 นางสาว จันทร์เพ็ญ สุมะหิงพันธ์
10401 นางสาว ปิยะนุช น้อมถวาย
10402 นางสาว เบญจวรรณ อรัณยะนาค
10403 นางสาว สิตา ผลสุวรรณ
10404 นาย ธนาคม แสนแก้ว
10405 นางสาว มัลลิกา วรชิยานนท์
10406 นาง สิริภัทร มูลละ
10407 นางสาว สุดารัตน์ มาส าราญ
10408 นาง พรปวีณ์ ไพรสนธิ์
10409 นางสาว สุภาวดี รอดเพชร
10410 นางสาว เปรมจิตร แก้วโสนด
10411 นางสาว พรประภา รากะรินทร์
10412 นาย กาณฑ์ กองกัลยา
10413 นางสาว ฉัตรทิยา กุนอก
10414 นางสาว เปมิกา เกษรบัว
10415 นางสาว นภาพร ปราบมนตรี
10416 นางสาว ศรีนวล แน่นอุดร
10417 นาย ชัยณรงค์ แย้มเมล์
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10418 นางสาว เจนจิรา โพธิท์ิพย์
10419 นางสาว ปริยาภัทร วงษ์สนิท
10420 นาย ชาตรี ทองปัน้
10421 นาย กฤชนล คุณชื่น
10422 นางสาว ปารียา ธนธรรมสุข
10423 นางสาว ประคอง ไมตรีพันธ์
10424 นางสาว อภิชญา เกตุหิรัญ
10425 นางสาว พิมลรัตน์ มาขวา
10426 นางสาว รัตติภากร บุญมี
10427 นางสาว นภัสภรณ์ สิงหา
10428 นางสาว จุฑาทิพย์ หนูพร
10429 นางสาว มยุรี มิตรเจริญ
10430 นางสาว อมรรัตน์ พงศ์เมธีอภิชัย
10431 นางสาว ธิดารัตน์ ผดุงลักษณ์
10432 นางสาว อรญา กันทะบุบผา
10433 นางสาว อรอุมา ขนอนคราม
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