
เลขประจ าตวัสอบ

25010001 นางสาว ขนิษฐา จนัทวงค๑
25010002 นางสาว วะนิดา สิงห๑เสนา
25010003 นาย อนิรุทธ๑ มูลสิงห๑
25010004 นาง พิมพ๑วลัญช๑ ผาบไชย
25010005 นางสาว สุรีพร ยองรัมย๑
25010006 นางสาว ภานิฏา สิงห๑สงหา
25010007 นางสาว ปทุมพร สิงห๑แก๎ว
25010008 นางสาว อรวรรณ จฑุาฤทธิ์
25010009 นางสาว อาภาภรณ๑ บุญโกต์ิ
25010010 นางสาว บุษบา บุญศรี
25010011 นางสาว สุนิษา ไตรรัตน๑วุฒิป๓ญญา
25010012 นางสาว พรรณนิภา เต็นฉอย
25010013 นางสาว จนัจริา โพยนอก
25010014 นางสาว ธนศร ทิพย๑จรัสไพบูลย๑
25010015 นางสาว ผกามาศ ยอดแยม๎
25010016 นางสาว ชนาภา ขํากลํอม
25010017 นางสาว อภริดี ศรีจนัทะ
25010018 นางสาว ณิชชาภสัส๑ สายอาภรณ๑
25010019 นางสาว สุดารัตน๑ รักเกิด
25010020 นางสาว โชติวรรณ ดําโพธิ์
25010021 นาง มุทิตา โชคสวัสด์ิ
25010022 นางสาว สุธาศินี ศรีวิชัย
25010023 นางสาว ธนัชพร มีศิริ
25010024 นางสาว พัชรนันท๑ นามสม
25010025 นางสาว กัลยากร สายโรจน๑
25010026 นางสาว อรทัย จนัทร๑แดง
25010027 นางสาว รักคณา ตาติโน

                          ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการ
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25010028 นางสาว สายรุ๎ง แจมํแจง๎
25010029 นางสาว ชลิดา โคชารี
25010030 นางสาว ปานจติ ฉวีวงศ๑
25010031 นางสาว ธิญาดา ป๓ตตะวงศ๑
25010032 นาย ภมูินทร๑ อินทร๑ป๓ญญา
25010033 นาย กมล บางยี่ขัน
25010034 นางสาว สุนีพร แก๎วเรือง
25010035 นางสาว สุกัญญา แวํนแก๎ว
25010036 นางสาว ทิวาวัลย๑ ใจเป็ง
25010037 นางสาว พัชรีภรณ๑ สุทธวี
25010038 นางสาว หัสญา หาญกล๎า
25010039 นางสาว อนงค๑รัตน๑ อินเล้ียง
25010040 นางสาว จริยา นากลาง
25010041 นาง กฤติมา เหลํารอด
25010042 นางสาว จฑุาทิพย๑ เด็ดดวง
25010043 นางสาว นันทมาศ อินทร๑ฉาย
25010044 นางสาว บุญนาค มีชอบธรรม
25010045 นาง ประครองวงษ๑ คงผดุง
25010046 นางสาว อรุณี วิรัตนชัยวรรณ
25010047 นางสาว สุจติรา ฆงัมณี
25010048 นางสาว ชุลีกร บุญใบ
25010049 นางสาว จนัทร๑ประภา ใจเรือง
25010050 นางสาว ขนิษฐา สุเทพ
25010051 นางสาว ธัญยพรรณ อินเกตุ
25010052 นางสาว อัจฉรา แสนกาวี
25010053 นางสาว อารยา โต๏ะบ๎าย
25010054 นางสาว เจนจริา ม๎าอัสดร
25010055 นางสาว สุธาทิพ เจยีรภทัรานนท๑
25010056 นางสาว วิชญาดา ลัทธิ
25010057 นางสาว ณิชชาภทัร ดลสุข
25010058 นางสาว เกวลี วงษ๑ประวิช
25010059 นางสาว ศิรินภา คําภริะยศ
25010060 นางสาว ดรุณี จอมทอง
25010061 นางสาว จั้กจนีํา ชุํมศรี
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25010062 นางสาว ฐิตาภา ราชธานี
25010063 นาง นิภารัตน๑ ไชยพันโท
25010064 นางสาว ศูภสัสร ไชยชนะ
25010065 นางสาว อาริยา หนูสวัสด์ิ
25010066 นางสาว นวรัตน๑ ปิงเมือง
25010067 นางสาว พิมพิลัย อยูํสาโก
25010068 นางสาว พิชามญชุ๑ สิทธิถนอมวงศ๑
25010069 นางสาว อัครยา ดวงมณี
25010070 นางสาว ภรณ๑ทิพย๑ ยิ้มดี
25010071 นางสาว โชติกา สอนสระเกษ
25010072 นาง สุมิตตา ผัดแสน
25010073 นางสาว นลินนิภา ชื่นจติ
25010074 นาง ทิวาพร ปอเจริญ
25010075 นางสาว อารียา ปานขวัญ
25010076 นางสาว ลักขณา ประดวงชื่อ
25010077 นางสาว กรัณฑรัตน๑ มีพํวง
25010078 นางสาว ระวิชล มะโนสา
25010079 นาย สุพจน๑ พานทอง
25010080 นางสาว พัชรีพรรณ พุกบัวบาน
25010081 นางสาว พลอยไพลิน มหาโชคไชย
25010082 นางสาว เกศรา ทิพย๑กองลาศ
25010083 นางสาว นภาวรรณ ธ.น.แพน
25010084 นางสาว นวอร โชคธนไพศาล
25010085 นางสาว จรีพร พํวงทอง
25010086 นางสาว สาวิตรี พูลธนูน
25010087 นางสาว อวัสดา บุญเถิง
25010088 นางสาว สายใจ ดิษสุวรรณ๑
25010089 นาง นิชชา บัวขวัญ
25010090 นางสาว อุไรวรรณ แสงอินทร๑
25010091 นางสาว สกาวเดือน ปาละวงศ๑
25010092 นางสาว อติญากร วงศ๑เบาะ
25010093 นางสาว วนัสพร วงค๑ทา
25010094 นางสาว แรมจนัทร๑ คํากอง
25010095 นางสาว พิชชากร เกตุกุลดิลก
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25010096 นาง ดวงนภา ยนืยั่ง
25010097 นางสาว จริาพร กันทะใหมํ
25010098 นางสาว ชํอฉัตร ไหมสกุล
25010099 นางสาว ศศิภา เพ็ชรพันธุ๑
25010100 นางสาว ณัฐกา โพธิแ์ก๎ว
25010101 นางสาว อรนิตย๑ ดีเลิศ
25010102 นางสาว ฉวีวรรณ ยาวิราช
25010103 นางสาว อรวิจติร๑ ควนวิไล
25010104 นาย วริทธิน์ันท๑ บุญลอย
25010105 นางสาว พรนิภา อินถาโท
25010106 นางสาว อุบล มูลสมบัติ
25010107 นาย จริายสุ บุญตามทัน
25010108 นางสาว เกตุมนี คูณกลาง
25010109 นางสาว พิณณ๑ญาภาภสั บุตรสวัสด์ิ
25010110 นางสาว ธนันท๑ลดา จําปาคํา
25010111 นางสาว เพ็ญพร ตํุนทอง
25010112 นางสาว ธัญรัตน๑ พันธ๑นา
25010113 นางสาว นัฐพร สายธิไชย
25010114 นางสาว วรัญญา แตงอํอน
25010115 นางสาว กาญจนา เอี่ยมอาจ
25010116 นาย ธนาวุฒิ ฝากกิจ
25010117 นางสาว ปวีณา มนตรี
25010118 นางสาว เมธินี พิกษร
25010119 นางสาว วิไลลักษณ๑ ทิพพาหา
25010120 นางสาว นิภาพร ระยะเพิ่ม
25010121 นางสาว ภคัวลัญย๑ ตันติสกุลเลิศ
25010122 นางสาว คุณัญญา พันธ๑ศรี
25010123 นาย ปิยวัฒน๑ ศรัทธากาล
25010124 นางสาว รัชนีวรรณ นทีรัตนกุล
25010125 นางสาว จรีวรรณ จนีปรุ
25010126 นางสาว นิชา ดุงโคกกรวด
25010127 นางสาว อัญชลิกา เถาว๑พันธ๑
25010128 นาง ศิริวรรณ โนนดงกลาง
25010129 นางสาว เบญจมาพร ราชศิริผลิน
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25010130 นาย ธีระนัย พิทย-อุสําห๑
25010131 วําที่ ร.ต. นัฐพงษ๑ พรหมหา
25010132 นางสาว อรนุช ทุมทอง
25010133 นาง อุไรวรรณ ทรัพย๑หํวง
25010134 นาย พิสิษฐ๑ เจนเวชประเสริฐ
25010135 นางสาว ฤทัยรัตน๑ อนุสุนัย
25010136 นางสาว พิกุล เงินฤทธิ์
25010137 นางสาว อังคณา อาญาเมือง
25010138 นางสาว สุรัสวดี ไชยโศก
25010139 นางสาว ธาราทิพย๑ ธรรมชาติ
25010140 นางสาว รัตติกาล พุดชู
25010141 นางสาว สุภาวดี ดุจกร
25010142 นางสาว สุพัตตรา แซํเอี๊ยว
25010143 นางสาว วราภรณ๑ ศรีวงศ๑ราช
25010144 นางสาว ปิยฉัตร ฤทธิเดช
25010145 นางสาว สุพรรษา วงศ๑สุพรรณ๑
25010146 นาง ลฎาภา คําป๓ง
25010147 นางสาว เปาวรษา แสงทอง
25010148 นางสาว ราตรี ขัตติยะวงค๑
25010149 นางสาว วณัสนันท๑ สําเร็จป๓ญญากุล
25010150 นางสาว ปยาณีย๑ ป๓ตนกุล
25010151 นางสาว นพมณี จนัทร๑เพ็งเพ็ญ
25010152 นางสาว ชัชฎาภรณ๑ ไชยมุติ
25010153 นางสาว คณิดา เว๎าสูงเนิน
25010154 นางสาว จฑุามาศ เจริญฤทธิ์
25010155 นางสาว กฤษณา วงศ๑ทองจนัทร๑
25010156 นางสาว ฟูา คนโทพรมราช
25010157 นาย ณัฐวิชช๑ กัลป์ดก
25010158 นางสาว พรพิมล จนัดาหา
25010159 นางสาว พัชรินทร๑ บุญเกิ่ง
25010160 นางสาว พัชรพร เพิ่มพูลผล
25010161 นางสาว ยวิษฐา สุวรรณทอง
25010162 นางสาว พรรณิภา แก๎วตา
25010163 นางสาว เกษร บุญโสดากร
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25010164 นางสาว เหมหงส๑ จนัทร๑อักษร
25010165 นางสาว มยรีุ สวํางธานี
25010166 นาง ผุสดี วิทยารัฐ
25010167 นางสาว วิลาสินี เที่ยงตรง
25010168 นางสาว วนิดา เกิดศักด์ิ
25010169 นางสาว สุดารัตน๑ วงษ๑ชารี
25010170 นางสาว ปวีณา ชูบัวขาว
25010171 นางสาว วงค๑ผกา เล้ียงประเสริฐ
25010172 นางสาว วาสนา พูลทอง
25010173 นางสาว จริาพร เกษสมุทร
25010174 นาง วราภรณ๑ วงศ๑สูน
25010175 นาง กนกวัลย๑ จริยป๓ญญานนท๑
25010176 นางสาว นิภาพร พระภเิภก
25010177 นางสาว พรพรรณ กางสําโรง
25010178 นางสาว อินทุอร ภูเํกิด
25010179 นางสาว นารีรัตน๑ พิพัฒน๑รัตนชัย
25010180 นาง ศิวพร ณ ตะกั่วทุํง
25010181 นางสาว ปารมี ขําสกล
25010182 นางสาว ฐิตารีย๑ กอบวิทยา
25010183 นาง ฉันทนา ใจหมัน่
25010184 นางสาว พรรณนิสา แมลงภูทํอง
25010185 นางสาว ไพรัตน๑ ผิวผํอง
25010186 นางสาว รณีรัตน๑ นามมนตรี
25010187 นางสาว อัจฉรา สิงห๑เหาะ
25010188 นางสาว สหทัย ไชยลังการ๑
25010189 นางสาว กัญญาภคั เกษมสานต๑
25010190 นางสาว สาลี นวรัตนกุล
25010191 นางสาว จรินันท๑ อนงค๑
25010192 นาง สมหมาย ถิ่นทองหลาง
25010193 นาย ณรงค๑ศักด์ิ พัชรสุนทรชัย
25010194 นางสาว สรินทร๑ญา ยวงคัจฉา
25010195 นางสาว อมรรัตน๑ เภรีวงษ๑
25010196 นางสาว ป๓ทมา อัตตะ
25010197 นางสาว เกศนีย๑ ศรีหิรัญ
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25010198 นางสาว สุกัญญา เผือกพิบูลย๑
25010199 นางสาว อรอุมา ปิ่นกลาง
25010200 นางสาว สุภาพร เชิดชํานาญ
25010201 นางสาว กัญฐิมา หนูชํวย
25010202 นางสาว ชลิตา ชํวยรอด
25010203 นางสาว อารีย๑ชนา พันธ๑ภกัดี
25010204 นางสาว ศศิญดา ศรีธร
25010205 นางสาว สุพรรณี สุราษฎร๑
25010206 นางสาว วรันธร พรมนนท๑
25010207 นางสาว วิภาพร กางยาแสน
25010208 นางสาว จรัิชดา อินทโชติ
25010209 นางสาว กอบแก๎ว วิยะรันดร๑
25010210 นางสาว ฐิติมา นบนอบ
25010211 นางสาว จริิญา ศรทอง
25010212 นางสาว วิไลภรณ๑ ฟ๓กเทพ
25010213 นางสาว ขวัญนภา นวลศรี
25010214 นางสาว พรนภา สีหะไตรย๑
25010215 นางสาว จนัทร๑จริา ทองปลาย
25010216 นางสาว ปรียานุช ชื่นสด
25010217 นางสาว วิชุดา พรเสนา
25010218 นางสาว ธารีรัตน๑ หนูสวัสด์ิ
25010219 นางสาว จตุพร พิลารักษ๑
25010220 นางสาว ชาลินี บุญชู
25010221 นางสาว มณีรัตน๑ เจริญใจ
25010222 นาย กฤษฐนชนม๑ หาระไชย
25010223 นางสาว กูกษมา ตวนมะ
25010224 นางสาว ปลายฟูา ไชยภาลี
25010225 นางสาว กัลมาณี ลือแบซา
25010226 นางสาว ชุติมา อมรไพศาลเลิศ
25010227 นางสาว นีรนุช ชมชื่น
25010228 นางสาว สุกัญญา คําภาไพ
25010229 นางสาว สุภาภรณ๑ ทัพลา
25010230 นางสาว ชลธิชา สมิงชัย
25010231 นางสาว สรญา แก๎วสวําง
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25010232 นางสาว ญาณิศา บุญชํวยธรรมกิจ
25010233 นางสาว วิชชุลดา ตุนาค
25010234 นางสาว ณัฐธีรา กลํอมสกุล
25010235 นางสาว จริิยา ปุริโส
25010236 วําที่ ร.ต. หญิง จารุนันท๑ ธัญญเจริญ
25010237 นางสาว นิตยา มํวงทอง
25010238 นางสาว รํุงอรุณ สํวนน๎อย
25010239 นางสาว จฑุามาศ อุปละ
25010240 นางสาว โชติมา อํอนน๎อม
25010241 นางสาว พิมพ๑พร ผิวใส
25010242 นางสาว เปาซียะห๑ มาหะมะ
25010243 นางสาว โศรดา ศรีมารักษ๑
25010244 นางสาว จริพร เจษฎาไพสิฐ
25010245 นางสาว ชุตินันท๑ ประทีป ณ ถลาง
25010246 นางสาว วันเพ็ญ พิศโสระ
25010247 นางสาว กุลิสรา กิ่งแก๎ว
25010248 นางสาว อาทิตยา ป๓ฐมาศ
25010249 นางสาว หอมจนัทร๑ อํอนละออ
25010250 นางสาว รศิกา ถึงอินทร
25010251 นางสาว ศุณัฎฐกาญจน๑ เกตุแก๎ว
25010252 นางสาว ณัฐปภสัร๑ ดํานอก
25010253 นางสาว จงรัก สาลี
25010254 นางสาว กัลยา สิทธิน์ะศรี
25010255 นางสาว ณัฐกานต๑ แซํยั้ง
25010256 นางสาว นริสา พันธ๑กาฬสินธุ๑
25010257 นางสาว ธัญรดี ฮาดชัย
25010258 นางสาว จรุวรรณ นากบัวแก๎ว
25010259 นางสาว กษมาพร ขจรบุญ
25010260 นางสาว สุพรรณี ด๎วงพิทักษ๑
25010261 นางสาว อัมรา สายสร๎อย
25010262 นางสาว กนิกนันต๑ ตรีถึก
25010263 นางสาว สุจติตรา วงศ๑แสน
25010264 นางสาว เบญจวรรณ วงษ๑นาม
25010265 นางสาว นันทิชา เฉียบแหลม
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25010266 นางสาว วริศรา จรทอง
25010267 นางสาว ศิรินทิพย๑ หนองแก๎ว
25010268 นางสาว ณฑวรรณ๑ ฐิติสุวรานนท๑
25010269 นางสาว ชมนาด ปะถะคามิน
25010270 นางสาว มณฑาทิพย๑ แสงแก๎ว
25010271 นางสาว นวลปราง แซวจนัทึก
25010272 นางสาว วรกานต๑ พัดทอง
25010273 นาย ปรางโมทย๑ แผํนแก๎ว
25010274 นางสาว จนัทร๑เจา๎ จนัทร๑อมรสินธุ๑
25010275 นาย พชรพล สรตรัยอาคม
25010276 นาง ศุภลักษณ๑ สอนสติ
25010277 นางสาว นฤมล แนวอุโล
25010278 นางสาว ปิยภรณ๑ ลายสังข๑
25010279 นางสาว สุพัตรา พลภกัดี
25010280 นาง ทัศนีย๑ โชตินิกร
25010281 นางสาว จริาวัลย๑ สามะหาดไทย
25010282 นางสาว ชลนิภา หวังสุดดี
25010283 นางสาว นัจมีย๑ เปาะเยะ
25010284 นางสาว นันท๑หทัย ชัยเครือ
25010285 จ.ท.หญิง พิมพ๑ปวีณ๑ เรืออาจ
25010286 นางสาว ธัญพร สุขสุวรรณ
25010287 นางสาว กวินตรา ศิลปวิสุทธิ์
25010288 นางสาว ธีราภรณ๑ เกาะกลาง
25010289 นาย จรีนัย สาจติร
25010290 นางสาว จนัทิมา เขียวเจริญ
25010291 นางสาว พรวิภา โคตรภมูี
25010292 นางสาว วัชราภา งามประดับ
25010293 นางสาว ศรินรัตน๑ เดชวงศ๑นิธิโชติ
25010294 นางสาว วรัทยา ศรีสมบิน
25010295 นางสาว นฤมล คิดวํอง
25010296 นางสาว จนัทร๑ทรา แยม๎จนัทร๑ฉาย
25010297 นาย ภาสกร สังข๑สุวรรณ
25010298 นางสาว ศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ๑
25010299 นางสาว กชมล ประดิษฐ๑
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25010300 นางสาว ปิยะนันท๑ สุขโข
25010301 นาง สุกัลยา สิงห๑ลอ
25010302 นางสาว ปิยะดา วงศ๑ป๓ญญา
25010303 นางสาว สุภาพร นันตา
25010304 นาย ณัฐชนินทร๑ วิบูลยเสข
25010305 นางสาว พจนา คําสิงห๑
25010306 นางสาว กุลวดี พิมล
25010307 นาย สมบูรณ๑ เป็งมอย
25010308 นางสาว ธนาภรณ๑ โกมลวรรธนะ
25010309 นางสาว วิมลรัตน๑ อสุนี ณ อยธุยา
25010310 นางสาว จตุนารัตน๑ หงษ๑นภวิทย๑
25010311 นางสาว อัมพิกา ถาวร
25010312 นางสาว ศิริพร คงสินรัตนชัย
25010313 นาย ก๎องภพ นันทปราโมทย๑
25010314 วําที่ ร.ต.หญิง กรรณิการ๑ ธินําน
25010315 วําที่ร๎อยตรีหญิง วิชุดา มณีกันตา
25010316 นางสาว เจนจริา เจริญภกัด์ิ
25010317 นางสาว จนัทร๑เพ็ญ เราเทํา
25010318 นางสาว ขนิษฐา พรรณศิริ
25010319 นาง ณัฐภสัสร โนแก๎ว
25010320 นางสาว อัจฉราพรรณ ทองหนุน
25010321 นางสาว วรรณภา มารรัมย๑
25010322 นาง สุภาภรณ๑ พินิจกาญจน๑
25010323 นาง ชานิภา ไชยยายงค๑
25010324 นาย สันติธร สุวรรณโพธิ์
25010325 นางสาว วันเพ็ญ นามบุญเรือง
25010326 นางสาว โสรยา ยะโกะ
25010327 นางสาว ภรทิพย๑ รัตนติสร๎อย
25010328 นางสาว สราลี ล้ิมสกุล
25010329 นางสาว ณัฐนันท๑ ศรีเมือง
25010330 นางสาว ปรีญาภรณ๑ อาหมัด
25010331 นางสาว ปนัดดา ทิพย๑แสง
25010332 นางสาว ธีระประภา ยทุธสิทธิ์
25010333 นางสาว ณรรฐวรรณ วัฒนค๎ุม
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25010334 นางสาว ชามาณัฏฐ๑ แก๎วแบน
25010335 นางสาว ธีราภรณ๑ ขอดเมชัย
25010336 นางสาว ชลลดา ราตรีสุข
25010337 นางสาว เกษร ศรีวรมาศ
25010338 นางสาว ธารารัตน๑ บัณฑิต
25010339 นางสาว ญาภาพัฒน๑ อินทรโชติศักด์ิ
25010340 นางสาว พิมพ๑ใจ คมแก๎ว
25010341 นางสาว อัญชลี จนัดีวันทา
25010342 นางสาว กาญจนา ไอถิน
25010343 นางสาว จนิตนา ป๓นใจเยน็
25010344 นางสาว ปรัศนี วงศ๑งาม
25010345 นาง พัชชา คงทนแท๎
25010346 นางสาว สุมาลี จลุกลับ
25010347 นางสาว คณารักษ๑ นามวงษา
25010348 นางสาว ศุภมาศ ป๓นวรนุชกุล
25010349 นางสาว สุนีรัตน๑ ดวงสุวรรณ๑
25010350 นางสาว ทมลพร จนัทานนท๑
25010351 นางสาว สุปราณี การรัมย๑
25010352 นาย ภาณุพงศ๑ กําจดัโรค
25010353 นางสาว เนตรนภา แหขุนทด
25010354 นางสาว สุนันทา แยม๎ชื่น
25010355 นางสาว วชิราภรณ๑ สามารถ
25010356 นางสาว รวิวรรณ วงค๑อาจ
25010357 นางสาว จฑุาทิพย๑ คุณสวําง
25010358 นางสาว ศิริพร ทักค๎ุม
25010359 นางสาว สายฝน เกล้ียงณรงค๑
25010360 นางสาว สิริพร เพิ่มมี
25010361 นางสาว กมลทิพย๑ ยบุล
25010362 นาย ธนกฤต ปิติมานะอารี
25010363 นางสาว ไอศิกา พระแสง
25010364 นางสาว ปาริฉัตร จนัทร๑เอียด
25010365 นาย ยทุธนา วงค๑ระเนตร
25010366 นางสาว ศุลีพร ศรีระมาตร
25010367 นางสาว วริศรา แก๎วไทย วริศรา แก๎วไทย
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25010368 นางสาว ราตรี บุญสงค๑
25010369 นางสาว พัชรี เนื้อนวล
25010370 นางสาว ชํอผกา คําเวียง
25010371 นางสาว จริภา ผโลทัยพิสิฐ
25010372 นาย ลิขิต ถิตย๑รัศมี
25010373 นางสาว ป๓ทมา วิเศษ
25010374 นางสาว ปาริชาติ สังข๑หนํวง
25010375 นางสาว อภริดี สิมมาโคตร
25010376 นางสาว ณัษฎา ศรีจนัทร๑
25010377 นางสาว อาภสัรา วงศ๑นวน
25010378 นาง อรชดา สุยะคําวงศ๑
25010379 นางสาว จฑุารัตน๑ ธรรมวงศ๑
25010380 นางสาว ดวงฤทัย ดีน๎อย
25010381 นางสาว จรียา กิจโสภี
25010382 นางสาว นุชจรินทร๑ อินทรีย๑
25010383 นางสาว สมนิตย๑ เนื่องกระโทก
25010384 นาย ชัยพงศ๑ วิเศษจนัทร๑
25010385 นางสาว ณัฐธิดา ป๓ญญาเกษมัสนต๑
25010386 นาย เจษฎา เหมมัน
25010387 นาง กนกวรรณ สีโนนสูง
25010388 นางสาว ปวริตา สมีเพ็ชร
25010389 นางสาว สุภาภรณ๑ แซํต้ัง
25010390 นาง วิไลลักษณ๑ ผิวแดง
25010391 นางสาว ราตรี ร๎อยตรอง
25010392 นางสาว ฝากบุญ ผินสํู
25010393 นางสาว นัฐฎา ทองบุตร
25010394 นางสาว สุชาลินี สุริวงศ๑
25010395 นาย วุฒิไกร เครืออยูํ
25010396 นางสาว อรพร อินดนตรี
25010397 นางสาว อารีวัลย๑ คงจนัทร๑
25010398 นางสาว กนกพร สองสา
25010399 นางสาว หัทยา สิงหะอุดม
25010400 นางสาว ปณิชา เกียรติเจริญ
25010401 นางสาว แจมํนภา เมินดี
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25010402 นางสาว มณฑกานต๑ พาก่ํา
25010403 นาย ปวีณ๑กร ป๓ดถานัง
25010404 นางสาว นภษร ธาดาอภวิัฒน๑
25010405 นางสาว ดารินทร๑ เมียงอารมย๑
25010406 นาง นีรนันท๑ ชมเชย
25010407 นางสาว อริษา จนัทร๑สุข
25010408 นาง พิไลวรรณ เป็งอิน
25010409 นางสาว อลิสา ปิ่นทอง
25010410 นางสาว วิราศิณี ดาวัลย๑
25010411 นางสาว ปุณยนุช ขําทอง
25010412 นางสาว สุพาพร ไทยพาท
25010413 นาง สุภาพร มาละมัย
25010414 นางสาว พัทธ๑ธีรา อัศวคีรีรํุง
25010415 นางสาว ปิ่นประภา สิงห๑เสน
25010416 นางสาว วรรณศิตา บังเกิง
25010417 นางสาว โชติมล คําใจ
25010418 นางสาว สุพัตรา ต๏ะสุริโย
25010419 นางสาว จติรา จารย๑หมืน่
25010420 นางสาว ทิพวรรณ รอดคง
25010421 นางสาว นันทวัน ปิยนุสรณ๑
25010422 นางสาว ซารีนา สาดีน
25010423 นางสาว ธันยพร หงํุยกระโทก
25010424 นางสาว ปิยวรรณ หาญใจ
25010425 นางสาว พรพิมล ชูบุตร
25010426 นาง วิภาภรณ๑ วุฒิวีรกุล
25010427 นางสาว ธีระพันธ๑ องอาจ
25010428 นาย วชิระ แก๎วสวําง
25010429 นาง กชพร กาสินพิลา
25010430 นาง รัชนี ภทัรพิพัฒน๑กานต๑
25010431 นางสาว จรีุพร อํอนทอง
25010432 นางสาว วีรนุช กันทาฟ๓ง
25010433 นางสาว ศิริมา เพชรโสม
25010434 นางสาว จนัทร๑เพ็ญ ทองแสง
25010435 นางสาว หายาตี สะนิ
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25010436 นางสาว กชพรพรรณ สินแดง
25010437 นางสาว จไุรลักษณ๑ ขําสุวรรณ
25010438 นางสาว อําพร ปินตาแก๎ว
25010439 นาง ชินรัตน๑ เกตุสิน
25010440 นางสาว แวมีเน๏าะห๑ แวอุเซ็ง
25010441 นางสาว สุจติรา นาคทอง
25010442 นางสาว วนิดา พูนผล
25010443 นางสาว สุนิสา ศรีทอง
25010444 นางสาว สุวารีย๑ จําปี
25010445 นางสาว ณัฐพร ขันแก๎ว
25010446 นาย องอาจ ศิริโสม
25010447 นางสาว กุลภสัสร๑ แก๎วมา
25010448 นาย วัชรา จมูดอก
25010449 นางสาว ปาณิสรา บุญญะวัติพงศ๑
25010450 นางสาว หัตถยา บัวเฟื่อง
25010451 นางสาว ศศิธร แหวนครุฑ
25010452 นางสาว พรพรรณ เขียนสุข
25010453 นางสาว อุษา รอดทอง
25010454 นาย โครงการ เต็มตามกมล
25010455 นางสาว บุณยนุช เพ็งดี
25010456 นางสาว ศิริวรรณ มูลตรีแก๎ว
25010457 นางสาว สุพัตรา จติรจํานอง
25010458 นางสาว ณัฐญดา กาฬบุตร
25010459 นาง ณฐพร ประหยดัยา
25010460 นางสาว นภาพร ปานประทีป
25010461 นางสาว สวิชญา โพธารากุล
25010462 นาง วราวรรณ๑ ศรีลคร
25010463 นางสาว สุรีรัตน๑ เปี่ยมรอด
25010464 นางสาว กชวรรณ แสงอรุณ
25010465 นางสาว มณธิรา เกตุทอง
25010466 นางสาว นันทพร กุมุทสุทธิกุล
25010467 นางสาว อัชรา มานันที
25010468 นางสาว กุลิสรา อ๎มเถื่อน
25010469 นางสาว สุภชัชา นานุสิทธิ์
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25010470 นางสาว ยสัมีน หมาดทิ้ง
25010471 นางสาว พรพิมล แซํตัน
25010472 นาย ณภทัรษกร ทับทิม
25010473 นางสาว เอมอร แก๎วใสย๑
25010474 นางสาว นิสา เรืองกะสีจติต๑
25010475 นาง อรวรรณ มณีโชติ
25010476 นาย วีรยทุธ คําลี
25010477 นางสาว พัชรี อดกลุ้ัน
25010478 นางสาว วริศรา หลํอศิริ
25010479 นาง สิรินภา เรือนศักด์ิ
25010480 นางสาว กฤษณา เกษแก๎ว
25010481 นางสาว อมรรัตน๑ วงษ๑มาก
25010482 นางสาว ธมนวรรณ เยน็นํุม
25010483 นาง ป๓ฐยาวดี ฆารเจริญ
25010484 นางสาว ปรีดา โต๏ะมอง
25010485 นางสาว นิภา ยิ้มวัลย๑
25010486 นางสาว ชนัญกาญจน๑ จนัไชยยศ
25010487 นางสาว จฑุาทิพย๑ หนูนพรัตน๑
25010488 นางสาว กนกวรรณ จลุสําอางค๑
25010489 นาย พงศกร บุระผากา
25010490 นาง รัชนี วิรุณป๓กษี
25010491 นางสาว ณัฐกาญจน๑ วงษ๑ธัญการ
25010492 นางสาว กสิญามินท๑ อาหลี
25010493 นางสาว กนกวรรณ โชคกลาง
25010494 นางสาว รัชนู ใจคํา
25010495 นาย ศตวรรษ นิยมะจนัทร๑
25010496 นาย วีรชัย บุญเรือง
25010497 นาง สุพรรณรัตน๑ โชตินิตย๑
25010498 นางสาว ณัฏฐ๑ธนิน พรหมพัฒน๑
25010499 นาง วราพร ทาวงษ๑
25010500 นางสาว จารุวรรณ ไทยมะณี
25010501 นางสาว กัญญารัตน๑ เชือนหยู
25010502 นางสาว ปิยะพร วรรณสุทธิ์
25010503 นางสาว มัลลิกา โตประโคน
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25010504 นางสาว สุกัญญา เสือมาก
25010505 นางสาว มณฑา อยูํสุภาพ
25010506 นาย เกียรติศักด์ิ โมครัตน๑
25010507 นางสาว พนิตา นาคประดิษฐ๑
25010508 นางสาว ภาวิณี พงษ๑พันนา
25010509 นางสาว รํุงนภา สงค๑เคราะห๑
25010510 นางสาว พรรัตน๑ โคกเทียน
25010511 นางสาว ธานันญา โกยรัมย๑
25010512 จาํอากาศเอกหญิง สดศรี โทบุตร
25010513 นางสาว รัชนีภรณ๑ ขันพลกรัง
25010514 นาง อําไพ บํารุงคีรี
25010515 นาง พนิดา อินทรนาค
25010516 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง
25010517 นางสาว แสงระวี พองาม
25010518 นางสาว สุพรรษา แสนเตจ๏ะ
25010519 นางสาว ภณัฑิลา จนัทวงษ๑
25010520 นางสาว สุนิสา ศรีชัยนาท
25010521 นางสาว ประศมา สุจมิงคล
25010522 นางสาว จนิตนา ศรีเสมอ
25010523 นาย วีระพงษ๑ วงษ๑วิชา
25010524 นางสาว จตุพร เชียรวิชัย
25010525 นาง เพ็ญพักตร๑ ฤทธิรณ
25010526 นางสาว ศุภลักษณ๑ ชุํมกลาง
25010527 นางสาว สุดาพร นาคประสิทธิ์
25010528 นางสาว พรนภา นิ่มเจริญศักด์ิ
25010529 นาง นิรมล ขวัญเงิน
25010530 นางสาว สวรรยา พูลสุขเสริม
25010531 นางสาว กาญดา หนูทองแก๎ว
25010532 นาย สุประดิษฐ๑ บรรดิษฐ
25010533 นาง เนตรนภา จนัทะวงศ๑
25010534 นางสาว กุณรภสั ไชยพล
25010535 นางสาว ภรจนิดา ไกรอ่ํา
25010536 วําที่ร๎อยตรีหญิง พิชยา แสนหาญ
25010537 นาง วิไล อยูํจุ๎ย
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25010538 นาย ปิยะวัฒน๑ บัวผัน
25010539 นางสาว กาญจนา เล่ียมดี
25010540 นางสาว สายไหม หมัน้ทอน
25010541 นางสาว วีณา แกํนจนัทร๑
25010542 นางสาว วนิดา ค๎าไป
25010543 นางสาว เพ็ญพิชชา อยูํญาติมาก
25010544 นางสาว ศิรประภา ภาสะฐิติ
25010545 นางสาว นุตชาดา ยศธสาร
25010546 นางสาว เยาวลักษณ๑ จนัทร๑สา
25010547 นางสาว เพ็ญพักตร๑ สมสิน
25010548 นางสาว ณัชชารีย๑ นิธิสินพุฒิชัย
25010549 นางสาว นิศานาถ ใจบุญ
25010550 นางสาว อุดมลักษณ๑ มะลิลา
25010551 นางสาว สนธยา สงสิงห๑
25010552 นาย คณิน โยธานัก
25010553 นางสาว รํุงนภา ยั่งยนื
25010554 นางสาว สุพชร ศรีบุญ
25010555 นางสาว ศรัญญา สิทธิ
25010556 นางสาว ปรารถนา เกมสูงเนิน
25010557 นางสาว สุภาวดี พุกพะยา
25010558 นางสาว ดาริกา บุญประเสริฐ
25010559 นางสาว เมธ๑วดี พูลสวัสด์ิ
25010560 นางสาว ธนัชญา เทียนมิง่มาตร
25010561 วําที่ร๎อยตรีหญิง เจนจริา ชาติผา
25010562 นางสาว ดอกเอื้อง วิชัยกุล
25010563 นางสาว วันวิสา เกษร
25010564 นาย กฤษณะ ศิริปุก
25010565 นางสาว พรรณิพา ดงแก๎ว
25010566 นาย สัญญา ศรีตํางวงค๑
25010567 นางสาว เมพิชชา ภญิโญวัชรกุล
25010568 นางสาว นิธินาถ ต้ังมัน่
25010569 สิบเอก ณัฐพงศ๑ เชื้อผ๎ูดี
25010570 นาง อรทัย พรหมใจดี
25010571 นางสาว วริสา ทองชูนิตย๑
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25010572 นางสาว โสรญา เทพเกล้ียง
25010573 นางสาว วิภาวัลย๑ เวียงอินทร๑
25010574 นางสาว ปิยา เขียวคําจนี
25010575 นางสาว นันทิชา แพงจาํย
25010576 นางสาว เกศสุดา ชิ้นเพชร
25010577 นางสาว อภสิรา เมฆวัน
25010578 นางสาว พรนรี พิชนาหารี
25010579 นาง จไุรวรรณ เหมือนมาศ
25010580 นางสาว สุภาณี คงประดิษฐ๑
25010581 นางสาว สุกัญญา กว๎างยาว
25010582 นางสาว จารุวรรณ เพชรชู
25010583 นางสาว รัชนี เชื้อตาลี
25010584 นางสาว จารุวรรณ ชะนอบรัมย๑
25010585 นางสาว ศิรินภา อุตตมะ
25010586 นางสาว ศิริวรรณ เพ็ชรมณี
25010587 นางสาว ชลลดา หวังใจ
25010588 นางสาว นภาพร บาลนาคม
25010589 นางสาว ภาวิณี ปลัดสูงเนิน
25010590 นางสาว อารีย๑รัตน๑ อินสองใจ
25010591 นางสาว เครือวัลย๑ จติณรงค๑
25010592 นางสาว ณัฐสิมา บัวงาม
25010593 นาง ยพุาวรรณ อินทร๑วิเศษ
25010594 นางสาว สายฝน แสนพล
25010595 นางสาว ศิริพร จนัทร๑สกุล
25010596 นางสาว วารุณี วิเชียร
25010597 วําที่ ร.ต.หญิง กิติยา ต้ิงดํา
25010598 นาย วิศรุต ชุํมมงคล
25010599 นางสาว วรรณพร อินทร๑หมืน่ไวย
25010600 นางสาว วรัญญา โสภณัฑ๑
25010601 นางสาว สุมาลี ผลเลขา
25010602 นางสาว ธนพร หุํนจนัทน
25010603 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศ๑เยน็
25010604 นางสาว วิภาวี ทองใบ
25010605 นางสาว ณัฐวรา พุํมเรือง
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25010606 นางสาว วชิราพร คําชามา
25010607 นางสาว เจนจริา บุญประกอบ
25010608 นางสาว ฐิติมา ชินพันธ๑
25010609 นาย ศิวภทัร นิศรี
25010610 นางสาว ทิพย๑สุดา ดวงใจรักเกษม
25010611 นางสาว ชลธิชา ฤทธิธานันท๑
25010612 นางสาว ศศิชญา แววค๎ุม
25010613 นางสาว ศิริกาญจน๑ บุญเพชรแก๎ว
25010614 นางสาว ภคัธนัช สํงตระกูล
25010615 นางสาว ณัฐฌากร ดวงคุณ
25010616 นางสาว นรินทร๑รัตน๑ ศรีชาหลวง
25010617 นาย ซอแล๏ะ หมัดยโุส๏ะ
25010618 นางสาว สิริพร สีกุม
25010619 นางสาว โสรยา ทับแพ
25010620 นาย อาทิตย๑ โสภา
25010621 นาย อุดมศักด์ิ นิลกําแหง
25010622 นางสาว วิสา ชะทินทร
25010623 นางสาว อังคณา แหลมเลิศ
25010624 นาย ชินดนัย ภมูิสถาน
25010625 นางสาว อาทิตยาภรณ๑ กันธาแก๎ว
25010626 นางสาว ทองสุข แสนกล๎า
25010627 นางสาว อรวรรณ นิยนัตัง
25010628 นางสาว ปิยรัตน๑ เลิศจนัทร๑
25010629 นาย กฤษฎา ทําแหลม
25010630 นางสาว กุลนิตย๑ แก๎วทอง
25010631 นางสาว รําพึง แก๎วลาย
25010632 นางสาว แสงอรุณ นิยมวันต๑
25010633 นางสาว รํุงทิวา พูดดี
25010634 นาง ฉันทนา ป๓ตตานี
25010635 นางสาว วัชรินทร๑ บัวเข็ม
25010636 นาง นิตยา อินต๏ะนัย
25010637 นางสาว สุภาวดี อินทร๑โต
25010638 นางสาว สุมาลี ทองประดับ
25010639 นางสาว โสพิศตา ตรีแก๎ว



 - 20 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25010640 นางสาว นงนุช ธิวัง
25010641 นางสาว สิริลักษณ๑ บุญลือ
25010642 นาง ครองขวัญ หิงสันเทียะ
25010643 นาย นิรุต สายพรม
25010644 นางสาว เดือน สมประสาท
25010645 นางสาว กาญจนา นิ่มเจริญ
25010646 นาง อรกัญญา ชูประดิษฐ๑
25010647 นาย วัชรากร สิทธิมาลิก
25010648 นางสาว ปวีณา เกิดกลาง
25010649 นางสาว โยษิตา กุลวัฒน๑
25010650 นางสาว พชรชีพ ภนูะพงศ๑
25010651 นางสาว กัณทิมา ใจไวย๑
25010652 นางสาว นงนุช แก๎วถิ่นดง
25010653 นางสาว สาวิตรี รอดภยั
25010654 นางสาว ปาณิสรา พูลสุข
25010655 นางสาว อนันญา ถนอมสัตย๑
25010656 นางสาว ศิรินภา ดวงศิริ
25010657 นาย ศรัณยู วรรณา
25010658 นาย ยศพัฒน๑ พัฒนป๓ญญวัฒน๑
25010659 นางสาว ศุภาภรณ๑ โชคศิริวลัย
25010660 นางสาว เทียนศรี นาคสุข
25010661 นาย กษมาพันธ๑ ไม๎จนัทร๑
25010662 นางสาว อาอีฉะ พัฒนประดิษฐ๑
25010663 นางสาว ไอยรา คณาวงศ๑
25010664 นาง ยภุาภรณ๑ แก๎วเสรี
25010665 นางสาว ชุลีพร ฮอมณี
25010666 นางสาว รัชนก ศรศักดา
25010667 นางสาว กลอยใจ มากเกื้อ
25010668 นางสาว พรทิพย๑ สิทธิบรรเจดิ
25010669 นางสาว จนิตหรา ละโปู
25010670 นางสาว ระพีภรณ๑ เบ๎าทอง
25010671 นางสาว เบญจรงค๑ เชื้อสาวะถี
25010672 นาย กอบกู๎ ผ๎ูเจริญสุข
25010673 นางสาว วรรณนิภา เอกอมร
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25010674 นางสาว เกษรา ขําลอย
25010675 นางสาว พัชรนันท๑ รังสิมันต๑รัตน๑
25010676 นางสาว ปรียาภรณ๑ พิพัฒน๑โยธะพงศ๑
25010677 นางสาว วนิดา บรรเทิงใจ
25010678 นางสาว สุพัตรา ป๓ญญาดง
25010679 นางสาว โศภริตา ศิริขวัญ
25010680 นาง ทัศนีย๑ สุโพธิเ์คน
25010681 นางสาว ศันสนีย๑ บุญเอี่ยม
25010682 นางสาว รัชนีกร สุหา
25010683 นางสาว เพ็ญศรี ไกรนรา
25010684 นางสาว กนกวรรณ ลายพัฒน๑
25010685 นางสาว ชนัญญ๑ธร ปิติโชควรพงศ๑
25010686 นางสาว นาถวดี ทองทิพย๑
25010687 นางสาว รัติกานต๑ อุสําห๑ดี
25010688 นางสาว นันทพร โยชน๑ชัยสาร
25010689 นางสาว พรทิพย๑ สัมฤทธิ์
25010690 นางสาว บังอร นาโม
25010691 นางสาว อัมพร สุวรรณเพ็ชร
25010692 นาง นันทิกา ป๓ญญามา
25010693 นางสาว อัมพิกา ศรีสุวรรณ
25010694 นาย วัชระ สอนจนัทึก
25010695 นางสาว สาวิตรี เข็มสม
25010696 นางสาว จนิตนา ล๎วนงาม
25010697 นางสาว วิลาวัลย๑ อินทร๑กลาง
25010698 นาง เพ็ญศรี มัง่มูล
25010699 นางสาว สุธิดา เกิดพูล
25010700 นางสาว ณัฐชนก ฉิมคีรี
25010701 นางสาว ปพิชญา เจริญรัมย๑
25010702 นางสาว สุพิชา นาคฉวี
25010703 นางสาว ธัญกมณ ลายภษูา
25010704 นางสาว สิรินาถ ภดูวงเดือน
25010705 นางสาว นิโลบล กอบเกื้อ
25010706 นางสาว กรรณิกา พราวแดง
25010707 นางสาว ยวุดี ชูเผือก
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25010708 นางสาว อาทิตยา นาชีวารักษ๑
25010709 นางสาว เพียงเพ็ญ โกละกะ
25010710 นางสาว ประวีณา แผนป๓้น
25010711 นางสาว ดารณี มาตฤปโยธร
25010712 นางสาว ชมพูนุท พวงแก๎ว
25010713 นางสาว ณัฏฐณิชา คล๎ายเณร
25010714 นางสาว สายสวรรค๑ เจยีมแพ
25010715 นาง จติุศา หงษ๑สกุล
25010716 นางสาว อรุณรัตน๑ นาคเสน
25010717 นางสาว ชัชฎาภรณ๑ ชนะมี
25010718 นาง วนิดา หงษามนุษย๑
25010719 นางสาว ณิชกมล ผิวไสยา
25010720 นางสาว จามรี โสดา
25010721 นาง อารีรัตน๑ วิลาศ
25010722 นางสาว นพวรรณ เกิดมัน่
25010723 นาย สมพบ สิทธิจนัทร๑
25010724 นางสาว นฤมล คําราง
25010725 นางสาว สุนิสา คงยิ่ง
25010726 นางสาว ณัฎฐธิดา คุณะชล
25010727 นางสาว เกศศิรินทร๑ ทุมแถว
25010728 นางสาว สุชาดา รีไพโรจน๑
25010729 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ
25010730 นางสาว นิตยา เล็กกลาง
25010731 นางสาว สมหญิง สร๎อยเสม
25010732 นางสาว นุชจรีย๑ สืบเพ็ชร๑
25010733 นางสาว วิภา นิจจอหอ
25010734 นางสาว รัตนภรณ๑ ภาคสุโพธิ์
25010735 นางสาว มนสิชา พันบุบผา
25010736 นาง สุริยา เชียงจนัทร๑
25010737 นางสาว กนกวรรณ วงศ๑เศรษฐี
25010738 นางสาว ภมุรินทร๑ ธรรมรัตน๑
25010739 นางสาว จฑุามาศ คล๎ายเมือง
25010740 นางสาว จติรวดี นิมมานันท๑
25010741 นาย นายอิทธิพัทธ๑ ไชยคํามี
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25010742 วําที่ ร.ต.หญิง ศิรินันท๑ คณะรูป บันน๑
25010743 นาง นิตยา อินงาม
25010744 นางสาว ธตรฐ โชคอมฤต
25010745 นางสาว ปาริชาติ บัวอํอน
25010746 นางสาว พิราวรรณ สุพรรณ
25010747 นางสาว พรพรรณ ชนะเกตุ
25010748 นางสาว นิภา สระแก๎ว
25010749 นางสาว พรลภสั รัตนมณี
25010750 นาย อธิวัฒน๑ ทาเขียว
25010751 นางสาว เดํนนภา นามคํา
25010752 นาย สุทธิพงษ๑ สาคร
25010753 นางสาว เนตรดาว เตะเบ็นหมุด
25010754 นางสาว สุกัญญา แก๎วชุม
25010755 นางสาว เบญจวรรณ คําหลาย
25010756 นางสาว มนันยา มีไชย
25010757 นางสาว ธิดา สุบรรณภาพ
25010758 พ.จ.อ. อภสิิทธิ์ การะเวก
25010759 นาง วิภาดา บุญยงค๑
25010760 นางสาว ฟาริดา หาดแก๎ว
25010761 นางสาว อําพรรัตน๑ ลพเกตุ
25010762 นางสาว ชัญญาภคั กันชนะ
25010763 นางสาว ฐิตาภรณ๑ จนัทร๑คงวงษ๑
25010764 นางสาว จริยา อ่ําเอี่ยม
25010765 นางสาว นางสาวศิริพร ผะอบเหล็ก
25010766 นางสาว มารีนํา ดีนะลี
25010767 นางสาว เพ็ญวดี ไชยภกัดี
25010768 นางสาว ฐิติมา มาเจริญ
25010769 นางสาว เกศสุดา ป๓ญญาวงค๑
25010770 นางสาว กมลวรรณ วัฒนนุพงศ๑
25010771 นางสาว สุดาวรรณ มานะชัย
25010772 นางสาว วีรารินทร๑ สายสุพรรณ๑
25010773 นางสาว สุปราณี รัตนะดี
25010774 นางสาว วารีรัตน๑ ชื่นศิริ
25010775 นางสาว จติรา สารสุวรรณ๑
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25010776 นาง นุชจรินทร๑ เกตุสิน
25010777 นางสาว ทัศนีย๑ ดิษเจริญ
25010778 นาง หยาดพิรุณ ทองคํา
25010779 นาย วสุรัตน๑ รํุงเรือง
25010780 นางสาว วิไลวรรณ บุญพิโย
25010781 นางสาว พจนา วงษ๑เสนา
25010782 นางสาว วารุณี ศรีสุยิ่ง
25010783 นางสาว ปุญชรัสมิ์ อุคํา
25010784 นาย สิทธิพงษ๑ คงสุข
25010785 นางสาว จนิตนา นาคนวล
25010786 นางสาว อุไรภรณ๑ ศรีอํอนแสง
25010787 นางสาว ยมลพร ศรีคําดอน
25010788 นาง ลัดดาวัลย๑ สุธรรม
25010789 นางสาว สุนิสา บุญรอด
25010790 นางสาว กนกวรรณ หนูบูรณ๑
25010791 นางสาว กันต๑ญาณิฏฐ๑ บุญชู
25010792 นางสาว สิตานัน วุฒิ
25010793 นางสาว รุศา กันททิพย๑
25010794 นางสาว วฤณดา สังข๑สิงห๑
25010795 นางสาว ศรัญญา บุญชํวย
25010796 นางสาว ภทัรีพร เดโชศาสตร๑
25010797 นางสาว ธัญญรัตน๑ ภทัรโท
25010798 นาย ชัยวิชิต โพธิช์ัยแก๎ว
25010799 นางสาว สุรีย๑พร สาลี
25010800 นางสาว ภทัริณี เจริญธรรม
25010801 นาง กาญจพร จารุสิทธิ์
25010802 นางสาว ศิโสภา สุวรรณภมูิ
25010803 นาย วัฒนา จนันาค
25010804 นางสาว ขวัญใจ ศรีจรรยา
25010805 นางสาว กันยกร ศรีวิชัย
25010806 นางสาว วราภรณ๑ คําแสน
25010807 นางสาว ธิติมา บัวระพา
25010808 นางสาว พัทธนันท๑ มันทะรา
25010809 นางสาว เพ็ญสินี จําชาติ
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25010810 นางสาว พริศรา ภติูโส
25010811 นางสาว กุสุมา พวงวัดโพธิ์
25010812 นางสาว วรัทยา วัฒนกุล
25010813 นางสาว ศรันยา สุริวงษ๑
25010814 นางสาว อังสุมาลิน ป๓ญญาแก๎ว
25010815 นาง รสสุคนธ๑ ชมเจริญ
25010816 นาย สุธน เปียนขุนทด
25010817 นางสาว พรทิพย๑ พลศรี
25010818 นางสาว กรภคั คงกระพันธ๑
25010819 นางสาว อรทัย เดชยศดี
25010820 นางสาว สุนิสา ลาฝอย
25010821 นางสาว กัญญาภคั โพธิข์ํา
25010822 นาย วัชรพงษ๑ ตะนะเกตุ
25010823 นางสาว น.ส.ธัญกร อาจทวีกุล
25010824 นางสาว กิติยา ยศศรี
25010825 นางสาว น้ําทิพย๑ สมทอง
25010826 นางสาว กุสุมา ลอเซ็ง
25010827 นางสาว เรณู หนองขุํนสาร
25010828 นางสาว เสาวลักษณ๑ แสนคําวัง
25010829 นางสาว อัญชนา ปงหาญ
25010830 นางสาว ศิริวรรณ นันทะสิงห๑
25010831 นางสาว ณัทนิษฐ๑ สุภาเกษม
25010832 นางสาว กานดา  ุสุทธิ
25010833 นาย ฐิติพล หอมเนียม
25010834 นางสาว ทิตธิญา อมฤกษ๑
25010835 นางสาว ดวงกมล แปูนนางรอง
25010836 นาง มนทิรา เทศสาลี
25010837 นางสาว อนุสรณ๑ ยนืยง
25010838 นางสาว พรทิพย๑ ตงเจริญ
25010839 นาง ชลธิชา ทองดา
25010840 นางสาว เมธาวี วงศ๑สุบรรณ
25010841 นางสาว อรทัย ดีแซง
25010842 นางสาว สาวินี บํารุงเกาะ
25010843 นางสาว ดลยา ภารดิลก
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25010844 นางสาว ทรายขวัญ ดวงมณี
25010845 นางสาว อรณิชา แจมํสุวรรณ
25010846 วําที่ร๎อยตรีหญิง ดวงนภา อัฐนาค
25010847 นางสาว น้ําค๎าง สีธิสุข
25010848 นางสาว พรพรรณ นิวงษา
25010849 นางสาว สุภาวดี นิยมคง
25010850 นางสาว ป๓ทมา เสนทอง
25010851 นางสาว นวพรรณ สมหมาย
25010852 นางสาว สุธาทิพย๑ สุวรรณไตรย๑
25010853 นาย วชิรวิทย๑ แก๎วกระจาํง
25010854 นางสาว นันทวรรณ ตลับเพชร
25010855 นางสาว สาวิตรี แสงสุข
25010856 นางสาว สุภญิญา ธรฤทธิ์
25010857 นาย สุริยา สุขคง
25010858 นางสาว ศิริลักษณ๑ ประเสริฐสังข๑
25010859 นางสาว อรนีย๑ เพ็ชรพูล
25010860 นางสาว ทิพย๑วรัต พลรักดี
25010861 นางสาว มาริสา ศรีสุริยสวัสด์ิ
25010862 นางสาว วารุณี ศิริจนัทร๑
25010863 นาง พิมพา แสงศรีจนัทร๑
25010864 นางสาว สุดากร กมลศรี
25010865 นางสาว สุกัญญา สุวรรณใจ
25010866 นางสาว ทิพวรรณ มงคลรัตน๑
25010867 นางสาว นัจวพรรณ๑ ถนอมสัตย๑
25010868 นาย จติิเรศ ผุยพงษ๑
25010869 นางสาว ต๎องตา โคพระ
25010870 นาย จตุพร ไชยงค๑
25010871 นางสาว โสภาภรณ๑ เรืองเวช
25010872 นางสาว ปรภคั บุตรเจริญ
25010873 นางสาว นรินรัตน๑ กะจะวงษ๑
25010874 นางสาว กุลิสรา แยม๎บุญชุม
25010875 นางสาว มณฑาทิพย๑ อรุณรํุง
25010876 นางสาว อรศิริ กฤษณา
25010877 นางสาว วัลภาพร จอดพิมาย



 - 27 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25010878 นางสาว บุหลัน ชุมจนัทร๑
25010879 นางสาว พรรณราย หลงพรหม
25010880 นางสาว กัญญภทัร๑ จริยานุกูล
25010881 นางสาว กิ่งกาญจน๑ มัน่ศักด์ิ
25010882 นาง นวพร เข็มแก๎ว
25010883 นางสาว อุมาพร มีหิริ
25010884 นางสาว บุณยนุช ธนาโชติวัต
25010885 นาง ศุภสุตา หงษ๑แก๎ว
25010886 นาง ปรารถนา โพธิวงศ๑
25010887 นางสาว ระวีวรรณ บุญเรือง
25010888 นาย สัณห๑ กุลธนกาญจน๑
25010889 นางสาว ทิวาพร แซํหวือ่
25010890 นางสาว ทัศนีย๑ ปรือปรัง
25010891 นางสาว ปาวิณี สุดใจ
25010892 นางสาว เกวลี อินทร๑จติร๑
25010893 นาย ณัฐพงษ๑ จอมทัน
25010894 นางสาว นิศาชล สหัสสา
25010895 นางสาว รํุงฤดี อินสอน
25010896 นางสาว สาลี ทองพูลเอียด
25010897 นางสาว ปริณดา ป๓นหล๎า
25010898 นางสาว นงนุช แก๎วพิลา
25010899 นางสาว ประภสัสร ประสพสมบัติ
25010900 นางสาว หฤทัย เปล่ียนสะอาด
25010901 นางสาว ชมภนูุช โลหะ
25010902 นาง นิภาพร ประจญัพล
25010903 นาย สานนท๑ กําลังแก๎ว
25010904 นางสาว ยพุิน ถนอมศิลป์
25010905 นางสาว สุนทรี กองทอง
25010906 นางสาว ศิริรัตน๑ สะท๎าน
25010907 นางสาว ณัฐปภสัร๑ ชาศรพิทักษ๑
25010908 นางสาว ภคัพิชา แก๎วเจริญ
25010909 นางสาว วิลาวัณย๑ คลมงคล
25010910 นางสาว จริาพรรณ ดัชถุยาวัด
25010911 นางสาว นวรัตน๑ พาณิชปฐมพงศ๑
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25010912 นางสาว สุชาดา นิลศรี
25010913 นางสาว สมฤทัย ชํวงเปีย
25010914 นางสาว หนึ่งฤทัย แก๎วสุโข
25010915 นาย สรวัศ สินจําเริญ
25010916 นางสาว สรรพ๑วิทา อัษฏณัฐโยธิน
25010917 นางสาว แก๎วกมล วงษ๑ทัต
25010918 นางสาว น้ําทิพย๑ แสงสาร
25010919 นาง นภสัวรรณ วิชาหา
25010920 นางสาว ฐานิตา ด๎วงดี
25010921 นางสาว เยาวลักษณ๑ ขาวสําอางค๑
25010922 นางสาว สุมาลี เจริญพร
25010923 นางสาว สุภคั แสงแก๎ว
25010924 นาง นุสรา คงค๎ุม
25010925 นางสาว ณัทณลัลน๑ ดาพุฒ
25010926 นาย เจษฎา โสอิน
25010927 นางสาว พรนภา ศรีบุรินทร๑
25010928 นางสาว ณัฏฐิดา ศรีพรหมทัศน๑
25010929 นาง ปนิตา หมายชื่อ
25010930 นางสาว นภาพร ชะม๎อย
25010931 นางสาว วนิดา เครือแก๎ว
25010932 นาย กัญจน๑ เครือสุวรรณ
25010933 นางสาว วิภาพร ทองโคตร
25010934 นางสาว จารุวรรณ วิเศษการ
25010935 นาย นพรัตน๑ ศรีอรุณเพชรกุล
25010936 นางสาว กุลธิดา เริงชัยภมูิ
25010937 นาง เบญจา วงค๑อามาตย๑
25010938 นางสาว นิลาวัณย๑ เรียนไธสง
25010939 นางสาว จติราณัฐ สุขบําเพิง
25010940 นางสาว วราภรณ๑ หนูแกล๎ว
25010941 นางสาว จริชยา ปะวะภตูา
25010942 นาง นภาลัย ทะนะปาน
25010943 นางสาว สโรชา จติสวาท
25010944 นาง ศศกร เพิ่มทรัพย๑
25010945 นาย ดํารงค๑ บุรีรัตน๑
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25010946 นางสาว ศรุดา พรหมพูล
25010947 นางสาว ประนอม เผําพันธุ๑
25010948 นางสาว ชนัญชิดา แดงละม๎าย
25010949 นางสาว รัตนากรณ๑ จนัทร๑เป็ง
25010950 นาง จตุพร พันธุ๑เสง่ียม
25010951 นางสาว กานดา ณ วิเชียร
25010952 นางสาว นงคราญ สีหานาม
25010953 นางสาว ปภชัญา เตชศุภเกียรติ
25010954 นางสาว รวิสรา พรหมมา
25010955 นางสาว พิมพ๑พิศา ธาตุลม
25010956 นางสาว มยรีุ จติรักนที
25010957 นางสาว ออฤดี สุขเสริม
25010958 นางสาว นิดดา อาจศรี
25010959 นางสาว นุจรินทร๑ แก๎วสาคร
25010960 นางสาว สุตาภทัร บัวแยม๎
25010961 นางสาว ยวุะรี การวิไลโรจนกุล
25010962 นางสาว ชิตชนก อาภสัสรกุล
25010963 นางสาว วันชนิกา บุญลอย
25010964 นาง พนิดา เสง่ียมกลาง
25010965 นางสาว อนัญญา มันทากาศ
25010966 นางสาว เมธาวี ยศแก๎ว
25010967 นางสาว อรจริา สังข๑วงษ๑
25010968 นางสาว อุษมา สาแล
25010969 นางสาว บุษบา กรุดเนียม
25010970 นางสาว จรัสศรี ฤทธิธรรม
25010971 นางสาว ณัฐณิชาช๑ เอื้อเฟื้อสุข
25010972 นางสาว ณัฐชยา กํอวิวัฒนานุกูล
25010973 นางสาว ศุภลักษณ๑ คําปาน
25010974 นางสาว ฐานิตา แก๎วศรี
25010975 นางสาว ศิราพร เมืองยอด
25010976 นางสาว ภทัราพร ณ สงขลา
25010977 นางสาว กันยา ศิริเลิศวิริยะ
25010978 นาย พีระพงษ๑ นพสุวรรณ
25010979 นางสาว จนัทราภรณ๑ เรืองธัมรงค๑
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25010980 นางสาว ประทุมรัตน๑ เบิกบาน
25010981 นางสาว ดาลัด โพธิพ์ริก
25010982 นางสาว จริภทัร๑ จนัทวาด
25010983 นางสาว จรีวรรณ ไชยไกร
25010984 นางสาว นัททิดา เอียดแก๎ว
25010985 นางสาว ป๓ทมาสน๑ ศรีประไพ
25010986 นางสาว ลัดดาวรรณ รัตนอุดม
25010987 นางสาว สุภาสิณีย๑ วงค๑สังข๑ภาพ
25010988 นางสาว สุมาวลี อินทร๑ช๎าง
25010989 นางสาว พวงแก๎ว คงดี
25010990 นางสาว นิภารัตน๑ หมํอมกลาง
25010991 นางสาว วาสนา สุมาลี
25010992 นางสาว ปรียานุช อินทรวิเชียร
25010993 นางสาว มยรุา กุลมะโน
25010994 นางสาว วันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
25010995 นางสาว ศิริพร พันมูล
25010996 นางสาว ศรีสุดา หยบิเหมาะ
25010997 นางสาว สุฤดี กิ่งแสง
25010998 นางสาว สุภลักษณ๑ ภสูงํา
25010999 นาย วิศรุต ภทัรกุลเชฎฐ
25011000 นางสาว เทียนทิพย๑ พรมบุตร
25011001 นางสาว ธัญชญากาญจน๑ กันทะวงค๑
25011002 นางสาว ณัฏฐณิชา ทาภกัดี
25011003 นาง ณัฐริกา โคกาอินทร๑
25011004 นางสาว เสาวนิต เงินเรืองโรจน๑
25011005 นาง วาสินี มีวัฒนะ
25011006 นางสาว วิลาวัลย๑ หันสันเทียะ
25011007 นางสาว ปิยาภรณ๑ ศรีโท
25011008 นาย วิทวัส ถีรศิลป์
25011009 นาย สันติพัฒน๑ สุขสินชัย
25011010 นางสาว สุดารัตน๑ ยนิดีมาก
25011011 นางสาว พัชรินทร๑ อินทรสําอางค๑
25011012 นางสาว ชนัดดา งามเจริญ
25011013 นางสาว กัญญาณัฐ สวนนอก
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25011014 นางสาว ปิยะฉัตร นิลกําแหง
25011015 นางสาว ศิริณภฑัร ภหูาด
25011016 นางสาว ธิดารัตน๑ เครือชัย
25011017 นางสาว วราภรณ๑ ศรีอุทธา
25011018 นางสาว ภทัรกันย๑ พิมพ๑โคตร
25011019 นางสาว จริาพร จนัต๏ะภา
25011020 นางสาว กนกอร อํอนธรรม
25011021 นางสาว สาวิตรี ท๎วมวงษ๑
25011022 นางสาว ป๓ญญากร สมวงศ๑
25011023 นางสาว ชนิตาภคั สุขถาวร
25011024 นางสาว ปาริชาติ เจริญท๎าว
25011025 นางสาว อินสชา สายสะอิด
25011026 นาย วิฑูรย๑ เผือกผุด
25011027 นางสาว รํุงเพชร ตุรงค๑เรือง
25011028 นางสาว แพรวนภา ทนเหมาะ
25011029 นางสาว กมลทิพย๑ ทองแจง๎
25011030 นางสาว เจริญศรี เสํงหล๎า
25011031 นางสาว วันเพ็ญ อินทรมณี
25011032 นางสาว รินดา เมืองพิล
25011033 นางสาว วาสนา หยวกฉิมพลี
25011034 นาย ปิยณัฐ ศรีรังษ๑
25011035 นางสาว กนกณรัตน๑ ดําริห๑
25011036 นาย ธีรพจน๑ จนัทร๑รูปงาม
25011037 นาง เพ็ญพิสุทธิ์ อํอนโก๎ก
25011038 นางสาว อาภาภรณ๑ กิติรัตน๑
25011039 นางสาว อรกานต๑ มุลิจนัทร๑
25011040 นาย ภติะพันธุ๑ติศักด์ิ พลเดช
25011041 นางสาว จฑุามาศ พิชิตสุริยา
25011042 นางสาว พรศิริ อิศรานุวัฒน๑
25011043 นางสาว ธนัชชา จนัทร๑ฉาย
25011044 นางสาว เจนจริา สระ
25011045 นาง ฤทัยพรรณ ประสิทธิ์
25011046 นางสาว สุภาภรณ๑ ใจตรง
25011047 นางสาว สุพิชฌาย๑ สวาหลัง
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25011048 นางสาว อุไรวรรณ กําจร
25011049 นางสาว สุภารัตน๑ วรรธน๑ธนวงศ๑
25011050 นางสาว ณัฏฐิยา มหารัตน๑
25011051 นางสาว อรอุมา จวนสวําง
25011052 นางสาว มัทยา ธรรมโชติ
25011053 นางสาว กฤชญา แสงศักด์ิ
25011054 นางสาว ศรีวรรณ ยอยร๎ูรอบ
25011055 นางสาว กมลวรรณ ศุภรัตน๑คนนท๑
25011056 นางสาว วิภารัตน๑ กุลกาศ
25011057 นางสาว ณัฐมณี มณีโชติ
25011058 นางสาว สุพัสวี วุน๎ประเสริฐ
25011059 นางสาว ธมนวรรณ อังคะหิรัญ
25011060 นางสาว จฑุามาศ สุขขาว
25011061 นางสาว ณิชาภทัร แทนแสงทอง
25011062 นางสาว อภชิญา ฉายานนท๑
25011063 นางสาว อังสุมารินทร๑ กาละเมฆ
25011064 นาง รัชดาวัลย๑ บุญบุตตะ
25011065 นางสาว อรประภา จําปาทอง
25011066 นางสาว ยวุดี ทองอํอน
25011067 นางสาว กนิษฐา ศิริวงจกัร
25011068 นางสาว จฑุารัตน๑ สุทธิรักษ๑
25011069 นางสาว สวพร คําดี
25011070 นางสาว วีณา กันทาฟ๓ง
25011071 นางสาว อลิษา เขาแก๎ว
25011072 นางสาว นิภาวรรณ ต๋ันเกี๋ยง
25011073 นางสาว จริาพร โตจําเริญ
25011074 นางสาว จฑุาภรณ๑ พิมพา
25011075 นางสาว พรพิมล โคธิเสน
25011076 นางสาว เจมิศิริ มากนคร
25011077 นางสาว วานิสสา จนัทมณี
25011078 นาง ยาลีนา สุยะตา
25011079 นางสาว พิมพ๑ลภทัร มกรพันธ๑
25011080 นางสาว อริยา บุญสุข
25011081 นาง ณันชลักษณ๑ สุบินเกษมสิริ
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25011082 นางสาว กรรทิมา ไชยมงคล
25011083 นางสาว คคะนันท๑ ปานสวัสด์ิ
25011084 นาง ผุสดี ธารพระจนัทร๑
25011085 นาย พายุ ดวงปากดี
25011086 นางสาว นิตยา เจริญราช
25011087 นางสาว วิไลภรณ๑ ต๏ะส๎ู
25011088 นางสาว กัลยรัตน๑ มากอํอน
25011089 นางสาว ปาจรีย๑ ยงัชู
25011090 นาย พิศาล โพธิคํา
25011091 นางสาว ภาวินีย๑ สินสุวรรณ
25011092 นางสาว กนิษฐา นิ่มยงั
25011093 นางสาว พิมพ๑ณดา พิมพ๑พันธ๑
25011094 นางสาว มาศสุภา บุตรทา
25011095 นางสาว มณีนุช มนตรีหาญ
25011096 นางสาว เพ็ญนภา จะเรียมพันธ๑
25011097 นาย ชัยพิพัฒน๑ ฐิตปวีณ๑
25011098 นางสาว ชรินทร๑ทิพย๑ อินธิยาย
25011099 นางสาว จนัทิรา บุญชนะ
25011100 นาย อภชิาติ หาระกรณ๑
25011101 นางสาว ป๓ทมา เสือเจริญ
25011102 นาย กิตติชัย อํานวยศิลป์
25011103 นางสาว ผกามาศ แก๎วพิชัย
25011104 นาง เพ็ญประภา เสง่ียมกลาง
25011105 นางสาว นุจรี ป๓กกาโร
25011106 นางสาว อารีรัตน๑ อัมพรพงศ๑
25011107 นางสาว ป๓ณชรัชต๑ นามพุก
25011108 นางสาว สุพรรณษา พรหมวังศรี
25011109 นางสาว วิมลรัตน๑ จงกล
25011110 นางสาว เพ็ญวชิรา คณฑา
25011111 นาย นพดล คํามูล
25011112 นางสาว รัชดาภรณ๑ สิทธิยศ
25011113 นางสาว ณัฐวดี ฤทธิท์รงเมือง
25011114 นางสาว จดิาภา สุบูรณ๑
25011115 นางสาว ธนิดา ศรีชัย
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25011116 นางสาว ผกามาศ เกษรสมบัติ
25011117 นางสาว ฐิติมา สายเรือน
25011118 นางสาว นวรัตน๑ อินทร๑ปาน
25011119 นางสาว นาตยา ชํวยเอื้อ
25011120 วําที่ร๎อยตรี ปิยะนัฐ คนตรง
25011121 นางสาว สุภาพร แพงจอมชา
25011122 นางสาว สุวิมล จนัทร๑สมร
25011123 นางสาว อริสา ศรีชัยนาท
25011124 นางสาว กุลรภสั ยอดศิริ
25011125 นางสาว ธนกร วงศ๑จนิดา
25011126 นาย มนูญ กมลผาด
25011127 นางสาว นิพวัลย๑ ณ วิพันธ๑
25011128 นางสาว ราตรี พรหมถนอม
25011129 นางสาว ทัศสิมา ต๋ีชื่น
25011130 นางสาว กรรภริมย๑ มณีโชติ
25011131 นางสาว โสภติ อินทรสุวรรณ
25011132 นางสาว ธิพา พูํมะดัน
25011133 นางสาว ปริณญาดา กฤษณะเดชา
25011134 นาย กัณธสิทธิ์ แก๎วไสว
25011135 นางสาว อิสรีย๑กาณค๑ แอมประชา
25011136 นางสาว ศรัณยา ต๎ายบุญเทียม
25011137 นางสาว พนัชกร ซึมกระโทก
25011138 นางสาว สินีนาฏ วัชรเดชากร
25011139 นางสาว มณีรัตน๑ เรือนก๎อน
25011140 นาย ตํอศักด์ิ เสมอวงศ๑ต๊ิบ
25011141 นางสาว เสาวณีย๑ วงค๑ลําดวน
25011142 นาย ธิติพันธุ๑ อุํนคํา
25011143 นางสาว ภญิญาพัศ สุขดํา
25011144 นางสาว จรัสศรี ระลึกดี
25011145 นาย ภราดร อมรพิสิทธิ์
25011146 นาย เกียรติศักด์ิ พลพิทักษ๑ชัย
25011147 นางสาว สุธาสินี แสไพศาล
25011148 นางสาว ศิริพร โกไศยกานนท๑
25011149 นางสาว ณหทัย จนัทร๑มาศ
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25011150 นางสาว ศิริพร คทายทุธ
25011151 นางสาว นภา กุดแถลง
25011152 นางสาว กัลยาณ๑ โพธิก์ิ่ง
25011153 นาง วรางคณา รักศิลสัจ
25011154 นางสาว อรพิมพ๑ สมัญญา
25011155 นางสาว ศลิษา ยาวิราช
25011156 นางสาว พัชรินทร๑ ปล้ืมใจ
25011157 นางสาว ชนากานต๑ มามัง่ค่ัง
25011158 นางสาว ชลลดา ประดุจชนม๑
25011159 นางสาว มารยาท กลีบบัว
25011160 นางสาว พรสุดา อินเทพ
25011161 นางสาว กนกวรรณ เพชรชนะ
25011162 นางสาว พณิพิมพ๑ ค๎ุมไกรสร
25011163 นางสาว ศิริรัตน๑ สิทธิโห
25011164 นางสาว ฐิตารีย๑ สุยะลังกา
25011165 นางสาว มานิตา แก๎วฤทธิ์
25011166 นางสาว จริาพร ตรุโนภาส
25011167 นางสาว รัชนี รังกลาง
25011168 นางสาว มิรินทร๑ บัวสาย
25011169 นางสาว ศิรินทิพย๑ ปิจจะ
25011170 นางสาว สุนันทา หุํนกระโทก
25011171 นางสาว กมลวรรณ อังกาบ
25011172 นางสาว สุรัตนา ปากบารา
25011173 นางสาว พรลภสั อํอนสงํา
25011174 นางสาว รชตพรพรรณ สนิท
25011175 นางสาว หทัยรัตน๑ จนัทร๑แก๎ว
25011176 นางสาว ธนัชพัชญ๑ สุทธิโรจน๑พงศา
25011177 นางสาว อรัญญา แก๎วพิลา
25011178 นางสาว ภคัวลัญชญ๑ เวียงวีระชาติ
25011179 นางสาว รัชลีพร พาที
25011180 นางสาว ณัฐกมล แสงคีนี
25011181 นางสาว นัถฐาภรณ๑ แก๎วน๎อย
25011182 นาย ณัฐดนัย กล่ินสํง
25011183 นางสาว ภารดี ศรประสิทธิ์
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25011184 นาย เกรียงศักด์ิ ดวงมนตรี
25011185 นางสาว ทศพร ศิริป๋า
25011186 นางสาว สราชา บัวดํา
25011187 นางสาว นัชธิมา สุขสวัสด์ิ
25011188 นางสาว ดารัตน๑ เบิกบาน
25011189 นางสาว วนิดา วรรณวิจติร
25011190 นางสาว วรนิษฐา หลํอเลิศสุนทร
25011191 นางสาว จารวี จาระนัย
25011192 นาง กุลรัตน๑ สรดา
25011193 นางสาว พิชชาภสัส๑ อภจิรีาสิน
25011194 นางสาว อรุณวรรณ พุํมไสว
25011195 นางสาว เกตุแก๎ว จงไพศาล
25011196 นางสาว น้ําทิพย๑ ขุนศรี
25011197 นางสาว พัชรินทร๑ สุวรรณอินทร๑
25011198 นาย เอกพล เทียมแสน
25011199 นางสาว ธัญญรัตน๑ แก๎วอ่ํา
25011200 นางสาว กิตติธรา ธนสัมพันธ๑เจริญ
25011201 นางสาว โสภติา เพ็งประพันธ๑
25011202 นางสาว กชกร ทิพยมงคลกุล
25011203 นางสาว ประภาพร จั่นแก๎ว
25011204 นางสาว สุกัญญา มีสัมพันธ๑
25011205 นางสาว ปฤษณา นีระพันธ๑
25011206 นางสาว นภสัธนันท๑ ขําสาย
25011207 นางสาว เจริญรัตน๑ ทวีทรัพย๑สมบูรณ๑
25011208 นางสาว จนิตนา มัน่คง
25011209 นางสาว นนลนีย๑ เลิศบุณยนันท๑
25011210 นางสาว บรรพกร ขศยาตวิษา
25011211 นางสาว ธัญญธร พาณิชย๑กุล
25011212 นาง ชาลิณี แชํมโต
25011213 นางสาว จรีนัย สักกุณา
25011214 นางสาว สุกัญญา สวนดอก
25011215 นางสาว สุกัญญา จนัทร๑ภกัด์ิ
25011216 นางสาว วรนันท๑ บุญธรรม
25011217 นาง วนิดา กุละจนัทร๑เพ็ง
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25011218 นาย สุชีพ จอมต้ัง
25011219 นางสาว มัณฑกานต๑ ชาญชัยวีรพรม
25011220 นางสาว อินทรา พหลสิทธิวงศ๑
25011221 นางสาว อัจพร พรมมา
25011222 นางสาว นงคราญ จนัต๏ะ
25011223 นางสาว กัญญาวีร๑ หารินไสล
25011224 นางสาว ญาสุมินทร๑ ลีมี
25011225 นางสาว รวิกานต๑ ลายหงษ๑
25011226 นางสาว ภคัจริา เทียนสวําง
25011227 นางสาว วิไลวรรณ แนบเนียร
25011228 นางสาว ธวินันท๑ กอบแก๎ว
25011229 นางสาว ทยาตา สือนิ
25011230 นางสาว นันทิภคัค๑ ดําริห๑รัมย๑
25011231 นางสาว สุกัญญา โคตบาล
25011232 นางสาว ธิดาพร เสือบางพระ
25011233 นางสาว ขนิษฐา สงค๑แก๎ว
25011234 นางสาว นรินทร คมเมํน
25011235 นางสาว ปริษา หนูพริบตา
25011236 นางสาว วิภาวดี ขะพินิจ
25011237 นางสาว สกาวเดือน วงค๑ต๎ุย
25011238 นางสาว ณัฐฐาพร หอมสุวรรณ๑
25011239 นางสาว วนิดา คําภเูขียว
25011240 นางสาว ดวงหทัย สุระเสน
25011241 นางสาว กัญฐิกา ชุมพาที
25011242 นางสาว อามิตตา คงทอง
25011243 นาย นายวีรยทุธ กิจสกุล
25011244 นางสาว กนกนภา ภทัรดิษย๑
25011245 นางสาว อัญชลี วรรณขํา
25011246 นางสาว อารดา ศรีลาฤทธิ์
25011247 นางสาว นางสาวกัลยพรหม บุญทรง
25011248 นางสาว พิสุทธิณี ศรีใส
25011249 นาย ดํารงค๑ นิลหลา
25011250 นางสาว ภทัรธมน แสงอรุณ
25011251 นางสาว ศิริวรรณ ศรีชอุํม
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25011252 นาง เกษร บุญหนุน
25011253 นางสาว รัชนี ดีโลนงาม
25011254 นางสาว สุดารัตน๑ วงค๑เวียน
25011255 นางสาว มานิดา แสนสุมา
25011256 นางสาว สุปรียา ดินมํวง
25011257 นาย วุฒินันท๑ เยอืจนัทร๑
25011258 นาย ดํารักษ๑ ประดงจงเนตร
25011259 นาย อนันต๑ คําบุญเหลือ
25011260 นางสาว ทองพรรณ ฟองอํอน
25011261 นางสาว นันทิดา กุลมาตร๑
25011262 นางสาว จรีนันท๑ ฉ่ํามาก
25011263 นางสาว พิมพ๑ณฎา แก๎วพฤกษ๑
25011264 นางสาว จฑุาลักษณ๑ จรัสพันธ๑
25011265 นางสาว เบญจมาศ วงค๑ทิพย๑
25011266 นางสาว ชนิดาภา ชนะศุภสิริ
25011267 นางสาว ฉัตราลี ทองนาค
25011268 นางสาว ปนัดดา เจมิภกัดี
25011269 นางสาว ทัศนีย๑ จนัทวงษา
25011270 นางสาว มนัสนันท๑ พรมอยูํ
25011271 นางสาว ธัญญ๑ฐิตา จนัทร๑สุริยะ
25011272 นางสาว ณัฐนพร สุพิชยา
25011273 นางสาว ณัฐพัชร๑ ธรรมโชติ
25011274 นางสาว ณภาภชั อุํนเครือ
25011275 นางสาว ภทัรานิษฐ๑ ทองสามสี
25011276 นางสาว อรอนงค๑ เภติโสร
25011277 นางสาว ป๓ทมา วรรณสุทธิ์
25011278 นาง วัชราภรณ๑ เรืองธนันต๑รักษ๑
25011279 นางสาว ภมุรินทร๑ หนูจนเส๎ง
25011280 นางสาว วิศัลย๑ศยา กล๎าหาญ
25011281 นางสาว ปทุมพร แก๎วกันทะ
25011282 นางสาว ภาชญา ทองเจอืเพชร
25011283 นางสาว ธัญญาลักษณ๑ พันธ๑ทวี
25011284 นางสาว จารุณี สามพันตับ
25011285 นางสาว วนิดา มูลมัง่
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25011286 นางสาว วัชรพรรณ๑นักส๑ สุทธาวาศ
25011287 นางสาว อาภรณ๑ บรรเทา
25011288 นางสาว พนิดา พระสวําง
25011289 นางสาว ดาริน เชื้อหมอ
25011290 นางสาว อุไรวรรณ แก๎วเพิ่มพูล
25011291 นางสาว โสภา แกมเอี้ยม
25011292 นางสาว เนาวรัตน๑ เทพรักษ๑
25011293 นางสาว ยวุดี คํายุ
25011294 นาย พิษณุ ไตรภาค
25011295 นางสาว จริยาภรณ๑ สินธุสุวรรณ๑
25011296 นางสาว ปวีณา สังสีโว
25011297 นางสาว พิมลพรรณ ดํานิล
25011298 นางสาว สุมทอง ทองเถื่อน
25011299 นางสาว นัยน๑ปพร หอมทรัพย๑สิน
25011300 นางสาว ศิริพร บุญพันธ๑
25011301 นางสาว พรธิมล บุญศรี
25011302 นาง ศรีสุดา นาชัยเพิ่ม
25011303 นางสาว สุภาวดี พรหมแก๎ว
25011304 นางสาว กรรณิการ๑ ธรรมศิลป์
25011305 นางสาว อมรรัตน๑ ยนืยง
25011306 นางสาว บัณฑิตา บุญรอด
25011307 นางสาว กุลธิดา ท๎าวมฤทธิ์
25011308 นางสาว พัฒน๑นรีกานญ๑ คําวงศ๑
25011309 นาย ยศพงษ๑ เดชกําจร
25011310 นางสาว ศรีจนัทร๑ ต๋ันปาลี
25011311 นางสาว ธนจรรย๑ เจริญเยาว๑
25011312 นางสาว วิภาจรี เอี่ยมไกรษร
25011313 นางสาว เกศฤดี ไชยมะณี
25011314 นางสาว ณัฐฐินันท๑ มุธุสิทธิ์
25011315 นาง อรุณี กิ่งชา
25011316 นางสาว วิภาดา แก๎วใส
25011317 นางสาว เกษรา เสนสุวรรณ
25011318 นางสาว สุทิศา ไขํหนู
25011319 นาย พลวัฒน๑ พจชนาถ
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25011320 นางสาว มัชติกานต๑ มํวงพรม
25011321 นางสาว สุนิมิตร สุยะ
25011322 นาง ภญิญาพัชญ๑ คล๎ายสําเนียง
25011323 นางสาว ณัฐฐิชา วันคํา
25011324 นางสาว นวลใจ โคศรี
25011325 จาํอากาศเอกหญิง ทิพย๑อรุณ เสถียรอุดร
25011326 นางสาว กาญจนา ศรีสวัสด์ิ
25011327 นางสาว ธิติมา มุกดา
25011328 นางสาว รัชณี บุตราช
25011329 นางสาว มัลลิกา มิสกิจ
25011330 นางสาว ปรีดาพร ไวชมภู
25011331 นาง ณฐมน เพรัมย๑
25011332 นางสาว กาญจนา คํายหนองสรวง
25011333 นางสาว จฬุาลักษณ๑ บุญแสน
25011334 นางสาว กัญญ๑กุลณัช อ๎นเชิด
25011335 นางสาว สุกัญญา เอมโคกสูง
25011336 นางสาว พัชราภรณ๑ ลุนสอน
25011337 นางสาว กุลวดี ดิสกุล
25011338 นางสาว ธิดารัตน๑ จนัทร๑โสดา
25011339 นางสาว สุวีร๑รัฐ ไชยสิทธิ์
25011340 นาง สวภทัร มะโนราช
25011341 นาง บุษยพรรณ เจริญสุข
25011342 นางสาว จฬุาลักษณ๑ สกุณา
25011343 นางสาว อรทัย สุริยะ
25011344 นางสาว อุสารัตน๑ ศรีอ๏อด
25011345 นางสาว สาวิตรี มีชัย
25011346 นางสาว สรญา ศรีทองแจง๎
25011347 นางสาว อัจฉราพร ตรงศูนย๑
25011348 นางสาว รัตนาพร บาลศรี
25011349 นางสาว นิสา บุญบาง
25011350 นางสาว วิภาพร ประสาร
25011351 นางสาว พรสุดา แสงสวําง
25011352 นางสาว นัฐพร กานตะดา
25011353 นางสาว ชัชฎา มิง่ประเสริฐ
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25011354 นาง สาวิตรี พิมล
25011355 นางสาว ศิริจรรยา ถูกจติร
25011356 นาง ชญานิศ คนคลํอง
25011357 นางสาว ศุภสุตา สุดดี
25011358 นางสาว อนงค๑นาฏ พิรักษา
25011359 นางสาว กนิษฐา การะศรี
25011360 นางสาว ธัญชนก จงดี
25011361 นางสาว นิตยา แสนป๓ญญา
25011362 นางสาว กิตติกาญจน๑ อินติใหมํ
25011363 นางสาว ปุณณ๑พิชาภทัร๑ ยนัประโคน
25011364 นางสาว พวงผกา ศรีระษา
25011365 นาง นิตญา คืนดี
25011366 นางสาว โรสมีณีย๑ บือซา
25011367 นางสาว วิษาวดี พิทยากุลพงศ๑
25011368 นางสาว อัญชลี อ๐องสุทธิ์
25011369 นางสาว ชุติมา สุนทรไชยา
25011370 นาย ภาณุเมศวร๑ โสนาคา
25011371 นางสาว สิเรียม ไลยนอก
25011372 นางสาว สุรัชณี ล้ีวงศ๑วัฒนา
25011373 นางสาว พรนิภา ปิติธนะภทัร
25011374 นางสาว ชินสุดา รํุงเรือง
25011375 นาย วรวุฒิ ทรัพย๑วิลัย
25011376 นางสาว กาญจนา แวํนแก๎ว
25011377 นาง ขวัญใจ ชุมป๓ญญา
25011378 นางสาว กณิกนันต๑ บัวทอง
25011379 นางสาว กนกวรรณ ศรีคําแหง
25011380 นาย นวพล โมยะ
25011381 นาง ศิริรัตน๑ เกียรติมหาผล
25011382 นางสาว รัตนาวดี ทองมาก
25011383 นางสาว วิลันดา หวันชิตนาย
25011384 นางสาว นงเยาว๑ จะมะลี
25011385 นางสาว รัตติการ มณีจนัทร๑สุข
25011386 นาง ศุภลักษณ๑ วันเพ็ญ
25011387 นางสาว วลัยภรณ๑ ศรประสิทธิ์
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25011388 นางสาว จําลอง แจง๎กลาง
25011389 นางสาว พิสมัย โลหะทัด
25011390 นางสาว สุวรรณี ชั่งทอง
25011391 นางสาว ศิริพรรณ พิมดา
25011392 นางสาว ชวลิดา อะโนดาษ
25011393 นางสาว สริณี พันธุ๑พงษ๑
25011394 นางสาว ประภาพร ดิกขุนทด
25011395 นางสาว อนุสรา สุขชํวย
25011396 นางสาว ณัฐณิชาช๑ คําประกอบ
25011397 นางสาว พิมพ๑พรรณ วรรณพิมพ๑
25011398 นางสาว พงษ๑ละดา พรมแพน
25011399 นางสาว ปณิธาน เยี่ยงกุลเชาว๑
25011400 นางสาว ศศิธร ศิริวัฒน๑
25011401 นางสาว พุทธชาติ ทองนาค
25011402 นางสาว อรอุมา บัวหลวง
25011403 นางสาว พิกุลรัตน๑ นาโสก
25011404 นางสาว รํุงนภา เทียวไทย
25011405 นางสาว ศิริพร วิสัตธะนาม
25011406 นางสาว สุพรรณี เพ็ชรนอก
25011407 นางสาว ปนัดดา บาศรี
25011408 นางสาว เนตรนภสิ นระแสน
25011409 นาย นนท๑นที เทือกศรี
25011410 นางสาว รฐินันท๑ สุนธฤดีโรจน๑
25011411 นางสาว กนกวรรณ ระจติดํารงค๑
25011412 นางสาว จติราภรณ๑ เหลําดี
25011413 นางสาว สุกัญญา ประสพ
25011414 นางสาว ศิริวรรณ จนัทับทอง
25011415 นาง สุจนิดา ผิวงาม
25011416 นางสาว ธนาภรณ๑ พุทธทง
25011417 นางสาว ธิดารัตน๑ สุขแก๎ว
25011418 นางสาว นภาพร ราชแก๎ว
25011419 นางสาว จนัทร๑เพ็ญ โคระดา
25011420 นางสาว ดอกพิกุล เบ๎าทอง
25011421 นางสาว สิริกร เลิศชัยตระกูล



 - 43 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25011422 นางสาว ณัฐวดี น๎อยสวัสด์ิ
25011423 นางสาว ธยาดา กันไชยา
25011424 นางสาว นิราวรรณ บํารุงธรรม
25011425 นางสาว รัตนาภรณ๑ หมอยาดี
25011426 นางสาว อนงค๑ แสนแปู
25011427 นางสาว กัญจน๑ณัฏ บุญธรรมา
25011428 นางสาว รํุงราวรรณ จติรชื่น
25011429 นาย พงษ๑พันธุ๑ มัน่คง
25011430 นางสาว อมรรัตน๑ ราชโยธา
25011431 นางสาว พัชราวรรณ พันมหา
25011432 นาย สุริยา คงทิม
25011433 นางสาว จนัทรา งามวิไล
25011434 นางสาว ณัฐมล กลวัชรสกุล
25011435 นางสาว ศศิธร แซํฉิม
25011436 นางสาว จฬุาวรรณ พวงพี
25011437 นางสาว วรางคณา รํุงนภาไพร
25011438 นางสาว ศิริรัตน๑ พรหมบุตร
25011439 นางสาว รํุงธิวา แถลงสุข
25011440 นางสาว เบญจวรรณ รัตนวรรณี
25011441 นางสาว แพรวพรรณ เอกวรรณ
25011442 นางสาว เดํนนภา รันนันท๑
25011443 นางสาว กาญจนา สารสมัคร
25011444 นาย สุภคัพงศ๑ กตะศิลา
25011445 นาย วินัย สุภศิลป์
25011446 นางสาว พรรณวิภา ชุลีพรประเสริฐ
25011447 นางสาว ชุติกาญจน๑ ชัยสวัสด์ิ
25011448 นางสาว ทิพวรรณ ชํางป๓ด
25011449 นางสาว ศรัญญา ปูองเรือ
25011450 นางสาว ปริยานุช บุญโย
25011451 นางสาว ปุณณภา ศิริธร
25011452 นางสาว ศุภลักษณ๑ อุทธศรี
25011453 นางสาว ศันสนีย๑ กองแก๎ว
25011454 นางสาว ปิยวรรณ อํอนแต๎ม
25011455 นางสาว สิริวิมล โมสิทธิ์
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25011456 นางสาว สุภาพร ริมประโคน
25011457 นางสาว จารวี ภวูทิศ
25011458 นางสาว วิภารัตน๑ ไชยนุปภา
25011459 นางสาว มยรีุ ผาสีดา
25011460 นางสาว ภทัร๑ธีรา โพธิง์าม
25011461 นางสาว นิชาภา กาญจนะสมบัติ
25011462 นาง ชญานุช ขุนวิจติต๑
25011463 นางสาว อมรรัตน๑ สุขวัฒนา
25011464 นาง มาริสา ฤกษ๑อินทร๑
25011465 นางสาว ฐปนรรฆ๑ เครือบุญมา
25011466 นางสาว พรพิมล รักบางบูรณ๑
25011467 นางสาว จริฐา กุลวริณิษฐา
25011468 นางสาว ชฎาธนพร แสงวิเศษ
25011469 นางสาว รัชนี นุํนปาน
25011470 นางสาว จนิตนา โต๏ะปิ
25011471 นางสาว เสาวลักษณ๑ ดวงดี
25011472 นาย นพพร ใจอารีย๑
25011473 นางสาว ฉันจรรย๑ ยอดคํา
25011474 นางสาว สรัญญา กรมขันธ๑
25011475 นางสาว ปราณี วัฒนะ
25011476 นางสาว จรัิชญา บุดดีสิงห๑
25011477 นางสาว ปิ่นเกล๎า ภดีูทิพย๑
25011478 นางสาว ชุติมา กิจศิริเจริญชัย
25011479 นางสาว อัญดานุช แสงสกุล
25011480 นางสาว สุภมณฑน๑ สุภชัยพานิชพงศ๑
25011481 นางสาว นภาภรณ๑ เนินพลับ
25011482 นางสาว นิตติยา อยูํยนื
25011483 นางสาว ณฐิกา ชนะสงคราม
25011484 นาย รังสิต ศรีพรหม
25011485 นางสาว ชมพู มีเจริญ
25011486 นางสาว ภสัสร จอ๎ยเจริญ
25011487 นางสาว ป๓ทมา ชูรัตน๑
25011488 นางสาว แพรภทัร แผํนกระโทก
25011489 นางสาว สังวาลย๑ ภกูองไชย
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25011490 นางสาว ณัฐวดี ศุภการ
25011491 นาง ธัญสิริ ธนโชคไพศาล
25011492 นางสาว พิฐชญาณ๑ พงศ๑ศิริกุลธนา
25011493 นางสาว วรรณิกา วรบุตร
25011494 นางสาว นันทภคั มีชอบธรรม
25011495 นางสาว วรางคณา จนัทโชติ
25011496 นางสาว ณิชญ๑ศากรณ๑ ครัวรัมย๑
25011497 นางสาว เปมิกา ทีโคกกรวด
25011498 นางสาว เพชรละออ น้ํากระจาย
25011499 นางสาว ธีมาพร ธิยศ
25011500 นางสาว กนกดารินทร๑ ชูเชื้อ
25011501 นางสาว จไุรรัตน๑ อํุนใจ
25011502 นางสาว ภทัราวดี นิลแสง
25011503 นาง กัญญาพัชณ๑ โสภา
25011504 นางสาว รัตติยา พุฒนวล
25011505 นางสาว ทัศนีย๑ สิทธิโชติ
25011506 นางสาว อัญชลี ชื่นชม
25011507 นางสาว วรรณภร ธรรมกิรติ
25011508 นาย ศุภโชค คําจนัแก๎ว
25011509 นาง ป๓ทมา โปรํงจติ
25011510 นางสาว กมลชนก พิษณุ
25011511 นาง อาระดา ทองน๎อย
25011512 นางสาว พจนา ดอกสวย
25011513 นางสาว ประวีณา พันธ๑คูณ
25011514 นางสาว ดวงเนตร พูลทอง
25011515 นางสาว จนัทร๑พร สนโศก
25011516 นางสาว พัชรี แซํต๊ัน
25011517 นางสาว เอื้อมพร เทพนา
25011518 นางสาว ศิริขวัญ นําหาร
25011519 นางสาว วลัยลักษณ๑ นพพร
25011520 นางสาว วาสินี ชูชํวย
25011521 นางสาว พรสุวรรณ๑ โชคมาก
25011522 นางสาว ลักษิกา พรปิยรัตน๑
25011523 นางสาว จารุ กุระพา
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25011524 นาง รัชนี ชาธิพา
25011525 นางสาว วิภาภรณ๑ พิมพ๑สอน
25011526 นางสาว จนัทนา ถือชัย
25011527 นาง ปิ่นพิชชา สํารวมจติ
25011528 นางสาว นิตยา บัญชา
25011529 นางสาว ผาณิต ขุมทอง
25011530 นาย ประจกัษ๑ เทพสุริย๑
25011531 นางสาว มีนาพร พลอยคีรี
25011532 นาย พันธ๑ทิพย๑ หงษ๑เกตุ
25011533 นางสาว ลัดดาวรรณ มณีรัตน๑
25011534 นางสาว มณฑิญา แสงทอง
25011535 นางสาว จริาวรรณ นวลอุํน
25011536 นางสาว พัชรี อุทัยเรือง
25011537 นาง สุวรรณี แสงใส
25011538 นาง จนัทร๑เพ็ญ มุนนท๑
25011539 นาง สุชิรา องอาจ
25011540 นางสาว ดรุณวรรณ สุขเพ็ชร
25011541 นางสาว อภญิญา นาคมอญ
25011542 นางสาว นฤมล ลํ้าเลิศ
25011543 นาง ปวริศา ศรีบุญแปลง
25011544 นางสาว นริศรา ศรีป๓ญญา
25011545 นางสาว อารีรัตน๑ นิุมิตร
25011546 วําที่ร๎อยตรีหญิง เหมือนนัฏดา ปานมํวง
25011547 นางสาว กตัญชลี โกมล
25011548 นางสาว ภทัธิรา วิฑูรย๑พันธุ๑
25011549 นางสาว สุมิตรา บางภมูิ
25011550 นาย กฤษวัชร ทองเอก
25011551 นางสาว อุไรวรรณ โชติพรม
25011552 นางสาว สายสุดา โรจน๑เจริญ
25011553 นางสาว เกศนี พรามนัส
25011554 นางสาว ป๓ทมา ทองสุก
25011555 นางสาว ธิติรัตน๑ ติงสะ
25011556 นางสาว ภคนันท๑ แก๎วพิกุล
25011557 นางสาว ศศิธร สนิทพันธ๑
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25011558 นางสาว พรพิมล คุณนุช
25011559 นาย ธีร๑ดนัย เขียวพลอย
25011560 นางสาว กมลทิพย๑ โคตรธรรม
25011561 นางสาว วิศัลย๑ศยา ตุละภภิาค
25011562 นางสาว จรีาภรณ๑ อะโรคา
25011563 นางสาว สุนันทา สุขากาศ
25011564 นาง กนิษฐา แซํอึ่ง
25011565 นางสาว เพ็ญศรี สาระวัน
25011566 นางสาว ปรียานุช มหาไม๎
25011567 นางสาว อภฤิดี ทิพย๑อินพรม
25011568 นางสาว นิลาวรรณ พุฒขุนทด
25011569 นางสาว พิกุล สิงห๑ครุธ
25011570 นางสาว รํุงรัฐ แสงหลํ่า
25011571 นางสาว ฉัตรสุดา บวรสิริโกศล
25011572 นางสาว ประภาพร แวงวรรณ
25011573 นางสาว สมประสงค๑ ภาผล
25011574 นางสาว บรากีส หะยตีาเยะ
25011575 นางสาว บุญรัตน๑ กําแพง
25011576 นางสาว ธัญญาณีย๑ ศรีรอบร๎ู
25011577 นางสาว ชุติมา แก๎วเกล้ียง
25011578 นางสาว ไพลิน บังคมเนตร
25011579 นางสาว ธัญญพร โกฎธิ
25011580 นางสาว สุนิตยา รัตนะพันธ๑
25011581 นางสาว ธัญญารัตน๑ โดนโยธา
25011582 นางสาว สุรีย๑ นิ่มเวชอารมย๑ชื่น
25011583 นางสาว สมฤทัย ธรรมโคตร
25011584 นาย พุทธิรักษ๑ จนัทรศร
25011585 นางสาว วลัยพร แก๎วลา
25011586 นางสาว อรอนงค๑ พรหมทอง
25011587 นางสาว มลฤดี ชํวงเปีย
25011588 นางสาว ป๓ทมพร มัธยมสกุล
25011589 นางสาว ภารวี ยทุธชัย
25011590 จาํสิบเอก ยทุธชัย ศรีทะแก๎ว
25011591 นางสาว จนิตนา แสนสุภา
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25011592 นาย สิทธิรักษ๑ สิทธิแปง
25011593 นางสาว อนงค๑แก๎ว วงศ๑บุตรดี
25011594 นางสาว สวรรยา เสียงเพราะ สวรรยา เสียงเพราะ
25011595 นางสาว เสาวณีย๑ เรือนปิน
25011596 นาง ชรินยา จนัทาวงษ๑วิรุฬห๑
25011597 นางสาว สายพิณ สายมัน
25011598 นางสาว ณัฐณิชา ทองมํวง
25011599 นางสาว ณัฐณิชา กีบุญมี
25011600 นางสาว ชนิฎาภรณ๑ ภจูําเนียร
25011601 นางสาว บุณฑริก แก๎วซัง
25011602 นางสาว วนัตสนันท๑ สร๎อยระยา๎
25011603 นางสาว สุพัตรา นินกลาง
25011604 นาย พงศธร เจะสาอิ
25011605 นางสาว วันวิสา รํวมสํารวย
25011606 นางสาว วราภรณ๑ พิมพ๑ศร
25011607 นางสาว ปาณิสรา คงเดชา
25011608 นางสาว เดือนฉาย บุญรํวม
25011609 นางสาว ทัศนีย๑ วงษ๑ษา
25011610 นางสาว นภารัตน๑ สายทอง
25011611 นางสาว ศิริพร กิจสินชัย
25011612 นางสาว สุจติรา สนธิภกัดี
25011613 นางสาว ปฐมพร สุดสี
25011614 นางสาว ญาตาวี ลือทองจกัร
25011615 นางสาว เกษญาณ๑พร ขวามา
25011616 นาง ชญาภา พื้นชมภู
25011617 นางสาว สุพรรณณี รํุงสวําง
25011618 นางสาว พัชราภรณ๑ จนัตะเสน
25011619 นาย ประจกัษ๑ คงประโยชน๑
25011620 นางสาว ณรินท๑นิตา เดชาวิสิฐพงษ๑
25011621 จาํอากาศเอกหญิง นงคราญ สวัสด์ิพงไพร
25011622 นางสาว ปารีณา กันทะลึก
25011623 นางสาว สาธิกา แก๎วหล๎า
25011624 นางสาว สายใจ ทาวี
25011625 นางสาว ขนิษฐา บัวปูอม
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25011626 นางสาว สุรางคนา อินทร๑ไชย
25011627 นางสาว กนกกานต๑ อุตทนัน
25011628 นางสาว นันทวรรณ เสือทอง
25011629 นางสาว รัชนี น๎อยใจ
25011630 นางสาว วิมลรัตน๑ ปิลอง
25011631 นาง ยศพร ใจซ่ือ
25011632 นางสาว ชวนพิศ ทองเลํม
25011633 นางสาว อริสสา ศิริคําปา
25011634 นางสาว รัตนา วิเวกวรรณ
25011635 นางสาว มุกดา ปิยะ
25011636 นางสาว นิตยา ค๎ุมรักษา
25011637 นางสาว นฤมล สมศักด์ิ
25011638 นางสาว อลิษา ค๎าข๎าว
25011639 นางสาว อาภาภรณ๑ คงสวัสด์ิ
25011640 นางสาว ไพรินทร๑ วาทชัยกุล
25011641 นางสาว ดวงพร สุขวิสุทธิ์
25011642 นางสาว กัญวัน ออสุวรรณ
25011643 นางสาว ดวงพร ประสพศักด์ิ
25011644 นาง ธนภรณ๑ จงึสมเจตไพศาล
25011645 นางสาว เพ็ญนภา วันนา
25011646 นางสาว ชาริดา ศรีชุม
25011647 นางสาว เบญจวรรณ สุรสิทธิสิ์น
25011648 นางสาว ฐิตาภรณ๑ สําราญใจ
25011649 นางสาว สุนีรัตน๑ กิจการ
25011650 นางสาว ศมิษฐา ขาวเมืองน๎อย
25011651 นางสาว เจตนภา บุญราศรี
25011652 นางสาว สมฤทัย ธรรมชาติ
25011653 นาง สุภาพร ศรีขัดเค๎า
25011654 นางสาว วีนัส พยายาม
25011655 นางสาว สุปราณี สีลาพัฒน๑
25011656 นางสาว ปุญญิสา ขันทะเสน
25011657 นาง รดาภคั พลคําแก๎ว
25011658 นาย วีรพล สอนทอง
25011659 นางสาว สุจนิดา สุโทวา
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25011660 นางสาว พรประภา นาคแก๎ว
25011661 นาย ณัฐพงศ๑ ล่ิมอรุณ
25011662 นางสาว ศิรินภา กลํ่าฮ๎ุย
25011663 นาง พัชรินทร๑ ตองติดรัมย๑
25011664 นางสาว ปิยะจติร๑ วัฒนศักด์ิมณฑา
25011665 นางสาว วรรณิศา จนันาค
25011666 นางสาว พรรณี แซํปึง
25011667 นางสาว อนุธิดา ปิยะปง
25011668 นางสาว พรรณภคั วงษ๑กิติคุณ
25011669 นางสาว อาภรณ๑ สุขเนียม
25011670 นางสาว พัทธานันท๑ บุญถือ
25011671 นางสาว วีรวรรณ โพธิย์อ๎ย
25011672 นางสาว นงลักษณ๑ คูตา
25011673 นาง บุบผา บัวชม
25011674 นางสาว กัญวรา ยาประจนั
25011675 นาง ณัฐธภา ศรีโฉม
25011676 นางสาว ณพิชญา ประกอบสี
25011677 นางสาว อนินนิตา ศรีอริยะกุล
25011678 นางสาว พิชชากร เสริมสุข
25011679 นางสาว กุลธิดา ป๓นชุน
25011680 นางสาว ฐปนีย๑ บุญตาฤทธิ์
25011681 นางสาว จฑุามาศ ใจดี
25011682 นางสาว ธรรมิตาว๑ สุวรรณเวชานนท๑
25011683 นางสาว วิศนี มหะหมัด
25011684 นางสาว กัญณัฏฐ๑ วงศ๑สามาลย๑
25011685 นางสาว ทิพย๑วรี ทองพิจติร
25011686 นางสาว ณัฎฐา ญาณสิทธิ์
25011687 นางสาว อารีนา ยายอ
25011688 นางสาว ภาสินี มาตไทย
25011689 นางสาว นาตยา เสริฐภเูขียว
25011690 นางสาว กชพร เชียงคํา
25011691 นางสาว เบญญาภา พรมวิเศษ
25011692 นางสาว สุภาวดี สุขสมนิล
25011693 นาง ศิริพร ชํานาญกิจ
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25011694 นางสาว สุพรรณี ศรีเสริม
25011695 นางสาว วิจนัตา ต๎ุนทรัพย๑
25011696 นางสาว ธัญวดี ชนิดกุล
25011697 นางสาว ภทัรา แซํอ๏วน
25011698 นางสาว ลัดดาวัลย๑ หนูเพชร
25011699 นางสาว ศิราพร แซํต้ัง
25011700 นางสาว ถนอมศรี กะการัมย๑
25011701 นางสาว สาวิตรี พงษ๑ธนู
25011702 นาง จฬุาพรรณ จนัทิหล๎า
25011703 นางสาว สุจติรา กุลวงค๑
25011704 นางสาว รุจริา พลอาจทัน
25011705 นางสาว นาตยา คุมรักษา
25011706 นางสาว จฬุารักษ๑ ทิพยเสนา
25011707 นางสาว ปาริสา รักทอง
25011708 นางสาว จริาพร ปะละใจ
25011709 นางสาว พัชราภรณ๑ กําแก๎ว
25011710 นางสาว วรรณภา มหาหงษ๑
25011711 นางสาว ภทัริณี เข็มศิริ
25011712 นาย โมฮําหมัดกาลิบฟาน บินอาซิ
25011713 นางสาว ผํองพรรณ วันป๓๋น
25011714 นางสาว รตวร ชํวยครุฑ
25011715 นาย ชยพัทร๑ ตาลตระกูลหล๎า
25011716 นางสาว ธนัช จนัทะสิม
25011717 นางสาว ชนัทนันท๑ มุกดา
25011718 นางสาว ปุณยนุช พิทักษ๑เสถียรกุล
25011719 นางสาว จรีภา สุราษฎร๑
25011720 นางสาว ธนิตา เจรียงโรจน๑กุล
25011721 นางสาว ศิริมา เตํแก๎ว
25011722 นางสาว กัญญารัตน๑ อัมภาพร
25011723 นางสาว สุนันทา จติต๑อารีลมัย
25011724 นางสาว ณรัชยา แกํนสาร
25011725 นาย ทรงยศ พาลพล
25011726 นางสาว จฬุาภรณ๑ ประไทยเทพ
25011727 นางสาว พชรพรรณ สายแก๎ว
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25011728 นางสาว ไซน๏ะ บือเฮง
25011729 นางสาว สุรีย๑ ภูกํัน
25011730 นางสาว ภทัรา สิทธิวัง
25011731 นางสาว กิตติมา เสมอภาค
25011732 นาย กิตติพงศ๑ ปานพํวง
25011733 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา
25011734 นางสาว เกษมณี จงจํา
25011735 นางสาว กรรณิกา วงค๑กาฬสินธุ๑
25011736 นางสาว ชณัฐกานต๑ มํวงเงิน
25011737 นางสาว นิภาพร พนมศักด์ิ
25011738 นางสาว พัทธนันท๑ กําไลแก๎ว
25011739 นางสาว ณัฐกานต๑ ทูลพุทธา
25011740 นางสาว สรญา อํอนดี
25011741 นางสาว รัชฎาพร ทองมัน่คง
25011742 นางสาว สุภลักษณ๑ เสนานอก
25011743 วําที่ร๎อยตรีหญิง สุดารัตน๑ สุทัศน๑
25011744 นางสาว สุวนันท๑ สาริยา
25011745 นางสาว ป๓ญจมาภรณ๑ ขวัญทอง
25011746 นางสาว ลลิตา บุบผาโชติ
25011747 นางสาว แววดาว จนัทร๑กระจาํง
25011748 นางสาว ศิรินันท๑ อุระงาม
25011749 นางสาว พรศิริ เตจ๏ะน๎อย
25011750 นางสาว ขวัญประภา พุดดี
25011751 นางสาว ปาริฉัตร ภต๎ูองลม
25011752 นาย นรสิทธะ พยตัติกุล
25011753 นางสาว สุดารัตน๑ ปากแดง
25011754 นางสาว อัญธิกา อินทร๑เอก
25011755 นางสาว อุไรรัตน๑ วุฒิเสน
25011756 นางสาว เรณุกา ภูศํรี
25011757 นาง ดารุณี อินนุรักษ๑
25011758 นาง แสงเดือน แซํล้ี
25011759 นางสาว นุจรีย๑ กลยณีย๑
25011760 นางสาว พิมลพรรณ หอมมะลิ
25011761 นางสาว เสาวลักษณ๑ สุพันธะ
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25011762 นางสาว กิตติรัก เกียรติศักด์ิศิริ
25011763 นาย ทินวุฒิ ขําสุนทร
25011764 นางสาว ชนิสา พุํมสมุด
25011765 นางสาว ศรีสุภรณ๑ บุญพัฒนาภรณ๑
25011766 นางสาว ณัฐรดา เสียงหาญ
25011767 นาง อมรรัตน๑ เดํนประเสริฐ
25011768 นาง วิจติรา นาคมูล
25011769 นางสาว สุวลี ไชยะโอชะ
25011770 นางสาว จารุวรรณ กอนคํา
25011771 นาย เปรมมณัฐ สารีสุข
25011772 นางสาว ขจี แสงสรทวีศักด์ิ
25011773 นาง กนกอร ทองนพ
25011774 นาง ภาสินี สังข๑ขวัญ
25011775 นางสาว สุนันทา ชินรัตน๑
25011776 นางสาว ธัญญภคั สาลีโภชน๑
25011777 นางสาว สุพรรณิการ๑ ชัยณรงค๑
25011778 นางสาว วิภารัตน๑ เพ็ชรหวล
25011779 นางสาว นวพร เกตุแพร
25011780 นางสาว วราภรณ๑ สินจา๎ง
25011781 นางสาว อรวรรณ๑ ไกลถิ่น
25011782 นางสาว สุดใจ สร๎อยสุวรรณ
25011783 นาง จรรยาณี บุญมัง่
25011784 วําที่ร๎อยตรีหญิง ฐานมาศ ปานฟ๓ก
25011785 นางสาว สุนิศา แกมเอี้ยม
25011786 นางสาว ปวีณา ผลเวช
25011787 นาง นริศรา รัตตัญ๒ู
25011788 นางสาว สายหยดุ สุขทัศน๑
25011789 นางสาว วารุนีต๑ สอนนนท๑
25011790 นางสาว ศุภสิรา ประเสริฐสม
25011791 นางสาว ณัฐวดี ไพรัตน๑
25011792 นางสาว จงกล วิเชียรโรจน๑
25011793 นางสาว จนัทร๑ฉาย วงค๑สุวรรณ
25011794 นางสาว วรากาญจน๑ ปรีดานนท๑
25011795 นางสาว ธิยารัศมิ์ นารินทร๑รักษ๑
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25011796 นางสาว พิมพ๑พิศา แก๎วอุํนเมือง
25011797 นางสาว วรรณภา หาญสูงเนิน
25011798 นางสาว นันทกาญ ขวัญนาค
25011799 นางสาว แวํนทิพย๑ บุญก๎อน
25011800 นางสาว ป๓ญญาพร ค๎ุมกัน
25011801 นาย วีรพล สังข๑เพ็ชร๑
25011802 นางสาว อสมาพัชญ๑ โพธิช์ัย
25011803 นางสาว ภทัธิชา ทองปลิว
25011804 นางสาว ปภาวี ทรัพย๑สิน
25011805 นางสาว ฉัตรสุดา ไชยเกล๎า
25011806 นางสาว จนัทร๑จริา ทองเติม
25011807 นางสาว อาภาภรณ๑ จงไพบูลย๑กิจ
25011808 นางสาว ลลิตา ถนอมพืช
25011809 นางสาว ณัฐพร แก๎วรํุง
25011810 นางสาว เบญจวรรณ อินทิตา
25011811 นางสาว ภทัรศยา จอมแก๎ว
25011812 นางสาว รัชนี ทาเกิด
25011813 นางสาว ขวัญตา คําเหมา
25011814 นางสาว พิชาดา รุยวิชิต
25011815 นางสาว อภสิลา ลาภเอกอุดม
25011816 นางสาว จริาภรณ๑ สายทอง
25011817 นางสาว สุดารัตน๑ แสงสีอํอน
25011818 นางสาว จนัทร๑ โพนะทา
25011819 นางสาว จุ๏บแจง ผิวสวําง
25011820 วําที่ร.ต. เจริญชัย ปิ่นคํา
25011821 นางสาว ชญาน๑นันท๑ จริบูลย๑ศรี
25011822 นางสาว กัณต๑ญพัชร พิทักษ๑พิเศษ
25011823 นางสาว วิภาภรณ๑ ศรีคุณ
25011824 นาง รพีภรณ๑ แก๎วระดี
25011825 นางสาว เพชรา ขันฑพงศ๑
25011826 นางสาว สุมาลี แถวเพชร
25011827 นางสาว ประกายทิพย๑ วรรณสอน
25011828 นาง ธรรญชนก วงค๑ศรีทา
25011829 นาย ธีรเดช เพชรเกตุ
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25011830 นางสาว ณิชาภา อรรคอุดม
25011831 นางสาว ธันยชนก งามขํา
25011832 นาย จตุรงค๑ นองเนือง
25011833 นาง สุธารทิพย๑ สมบัติ
25011834 นางสาว กนกวรรณ นามสุโพ
25011835 นางสาว จรัสศรี อัตะโน
25011836 นางสาว ปิยะนุช ยะอะนันต๑
25011837 นางสาว วรวีร๑ รํุงอํานวยทรัพย๑
25011838 นางสาว ตรีรัตน๑ ทนานทอง
25011839 นาง สุภาพ การินตา
25011840 วําทีร๎อยตรี สุทัศน๑ สารัญ
25011841 นางสาว อรอุมา จนัทร๑เพ็ง
25011842 นางสาว พฤฒิพรรณ จโนภาส
25011843 นาย วรวุฒิ บุญราช
25011844 นางสาว จฑุารัตน๑ บัวเนียม
25011845 นางสาว พิมพ๑คุณัชญ๑ สบอนันต๑โชค
25011846 นางสาว จริาภรณ๑ ชุมภวูัน
25011847 นางสาว ยาลีตา แสมา
25011848 นางสาว เพ็ญนภา เนตรศักด์ิ
25011849 นางสาว อมรรัตน๑ คําภเูขียว
25011850 นางสาว ศรีอนงค๑ ทรัพย๑เอนก
25011851 นางสาว วิไลภรณ๑ เพ็ชร๑กูล
25011852 นางสาว นฤมล โนนวังชัย
25011853 นางสาว กนกภทัร จานมีชัย
25011854 นางสาว ชลธิชา พาประจง
25011855 นางสาว จริาภรณ๑ กาลเศรณี
25011856 นางสาว ภณัิฐตา ชุมพงศ๑
25011857 นางสาว ศรสุดา จนัทร๑งาม
25011858 นางสาว ฉัตรทิพย๑ นวลจนัทร๑จติ
25011859 นางสาว วรรณนิภา มะลิมาศ
25011860 นาย ชินบุตร ชินวงศ๑
25011861 นางสาว สริตรา คนไว
25011862 นางสาว อําพร หมัน่สน
25011863 นางสาว อวยพร สมเกื้อ



 - 56 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25011864 นางสาว ปพิชญา พรมนิล
25011865 นาย ภานุวัฒน๑ เทําเขียว
25011866 นางสาว อูํทอง ถ้ําทอง
25011867 นางสาว ดารณี กรกําแหง
25011868 นางสาว ปิยะนันท๑ การมนเรือง
25011869 นางสาว นุชฤดี หาญธงไชย
25011870 นางสาว จริาวรรณ เล่ียนกัตวา
25011871 นางสาว ทิฆมัพร ไชยบุรม
25011872 นางสาว ตรีดาว สุริวงค๑ใย
25011873 นางสาว ฐิติพร เกตุเม๎า
25011874 นางสาว สินจยั พรมสุป๓ด
25011875 นางสาว สุภาวรรณ เทพวัน
25011876 นางสาว อนัญญา จารุอนันตโชค
25011877 นางสาว ศิริพร เผําสีหา
25011878 นางสาว เสาวณีย๑ บุดดีคําภา
25011879 นาย  ิอภวิัฒน๑ นรสิงห๑
25011880 นางสาว ณัชญ๑ฐานิสร๑ แสงเดือน
25011881 นางสาว ชฎาพร ผํองสนาม
25011882 นางสาว อริสา จาหลง
25011883 นางสาว นริศรา โส๎สมัน
25011884 นางสาว รัตน๑ศิชล อ๎นทอง
25011885 นางสาว เสาวลักษณ๑ อินทร๑ชัยศรี
25011886 นาย กิตติศักด์ิ สมานรักษ๑
25011887 นางสาว รัตติกาล เมืองใจ
25011888 นางสาว ผุสดี ทองกวด
25011889 นางสาว ชนันธร วิชัยจนัทร๑
25011890 นางสาว วรุณรัตน๑ สวํางทองสุขเลิศ
25011891 นางสาว สุจติรา เขียวทิพย๑
25011892 นางสาว สุธรรม จนัน๎ุย
25011893 นางสาว ชรินรัตน๑ วงค๑เก๐
25011894 นางสาว จนิตนา พูลเพิ่ม
25011895 นางสาว ขวัญฤดี บุญเผือก
25011896 นางสาว วราลักษณ๑ เจริญสุข
25011897 นางสาว วาสนา จุํมจา
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25011898 นางสาว จริาพร เกษจนัทึก
25011899 นางสาว อารีนา แวฮามะ
25011900 นางสาว ภสัยา เสริมเกียรติวัฒน๑
25011901 นาย ไกรศร ศรีกระหวัน
25011902 นางสาว ศรัญญา ทาไชย
25011903 นาง สุภาพินีย๑ เจาะจง
25011904 วําที่ร๎อยตรีหญิง พรทิพย๑ อาษารบ
25011905 นางสาว แพรพิชชา ทุํมเที่ยง
25011906 นางสาว ปาริชาต จิ๋ววิเศษ
25011907 นางสาว มาลาตี ภริมย๑
25011908 นางสาว ศิริพร ศรีป๓ตเนตร
25011909 นางสาว กาญจนา ไพคํานาม
25011910 นางสาว สุพิชญา คําร๎อยแสน
25011911 นางสาว กิรณา พิสิษฐ๑ธา
25011912 นางสาว กุลวดี กุนดี
25011913 นาย สมเกียรติ อินทะไชย
25011914 นางสาว สมฤดี พันธ๑กมลศิลป์
25011915 นางสาว อาวีณา ใจเพชร
25011916 นางสาว เพ็ญวิภา เอกพงศ๑
25011917 นาง พวงเพชร ไคขุนทด
25011918 นางสาว อมรรัตน๑ สําราญเนตร
25011919 นางสาว รัตนาวดี บุตรภกัด์ิ
25011920 นางสาว ปอจติร สายคลํอง
25011921 นางสาว รุํงรัตน๑ พิมพันธุ๑
25011922 นาง ชนิสรา คงค๎ุม
25011923 นางสาว เบญจมาศ พันธ๑กลับ
25011924 นางสาว ศุภดิา เชื้อหมอ
25011925 นางสาว ป๓ทมนันท๑ เสนานุช
25011926 นางสาว เจนจริา วิเศษทรัพย๑
25011927 นาย จกัรพงษ๑ หอมมาก
25011928 นางสาว ชนนพร อินทรวัฒน๑
25011929 นางสาว มณฑิราภรณ๑ หังโส
25011930 นางสาว ทิตธิยา พุทกลาง
25011931 นางสาว โชติกานต๑ มีจนิดา
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25011932 นางสาว สมพิศ บุญกอง
25011933 นางสาว ปาณิสรา สอนศรี
25011934 นางสาว อัญชนา โคตรมณีทวีทอง
25011935 นางสาว สาลิณี ดวงทิพย๑
25011936 นางสาว อรพรรณ อินต๏ะวิชัย
25011937 นาง ธนัตติยา ทําไธสง
25011938 นางสาว สกัยรัตน๑ ใจเพ็ง
25011939 นางสาว ปรียานาถ นาคเหนือ
25011940 นาย ธนัท ยวุโรจน๑อมร
25011941 นางสาว นิศากร หมัดรอ
25011942 วําที่ ร.ต.หญิง จริาพร นันตา
25011943 นางสาว ประไพพรรณ บริพันธ๑
25011944 นางสาว น้ําค๎าง ฉ่ําสูงเนิน
25011945 นางสาว สุกัลยา บัวสีทอง
25011946 นาง รัชนี ชิดเชื้อ
25011947 นางสาว เกตุวดี เรืองคํา
25011948 นาง วนัสดา ธัญพิชาชัย
25011949 นางสาว แสงจนัทร๑ มานะสมบัติ
25011950 นางสาว จติพิศุทธิ์ พิมรี
25011951 นางสาว อนงค๑ ฉ่ําชื่น
25011952 นางสาว อนันทิตา วัชระสวัสด์ิ
25011953 นางสาว นริศรา พิมพ๑ทรัพย๑
25011954 นางสาว สุดารัตน๑ เที่ยงตรงจติต๑
25011955 นางสาว กัลยกร ชาบุรี
25011956 นางสาว กัญญาณัฐ ต๎ุมไธสง
25011957 นางสาว กัญญารัตน๑ คําภริะแปลง
25011958 นางสาว สกาวเดือน คําวงศ๑
25011959 นางสาว วาสนา สิงห๑ลอ
25011960 นางสาว วิภาวรรณ ล๎อมวงค๑
25011961 นางสาว กรรณิกา ชากํานัน
25011962 นางสาว ปราณี ป๓นทะโชติ
25011963 นางสาว จริยา อุณาสิงห๑
25011964 นางสาว ป๓ทมา บูระพา
25011965 นางสาว กุสุมา เต็มดวง
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25011966 นางสาว ขวัญฤดี คาวี
25011967 นางสาว ธัญญารัศมิ์ สุเต็นจนัทร๑
25011968 นางสาว ธิดารัตน๑ วงค๑กาไชย
25011969 นางสาว พิมพ๑ชนก ฝ๓้นสืบ
25011970 นางสาว ทัศนีย๑ ปะโมนะกัง
25011971 นางสาว ปิโยรส สุขสวัสด์ิ
25011972 นางสาว มัทนา เทียมเทศ
25011973 นางสาว ขวัญตา จนัทะคูณ
25011974 นางสาว อุไรวรรณ แสนงาม
25011975 นางสาว จติรวรรณ วัชรเสรีกุล
25011976 นางสาว วราภรณ๑ ฟองอินทร๑
25011977 นางสาว สาวิตรี สองศรี
25011978 นางสาว ปนัดดา รอดเกิด
25011979 นางสาว เบญจมาศ บุญเป็ง
25011980 นางสาว มัณฑนา โพธิท์อง
25011981 นางสาว กรวิการ๑ กิวงค๑พรม
25011982 นางสาว ธนวรัท ธนาธิภคัชัย
25011983 นางสาว ไพลิน ชัยสุวรรณ
25011984 นางสาว ปิยาภรณ๑ ใจแก๎ว
25011985 นางสาว จรสพรรณ เหลืองเกษร
25011986 นางสาว ปรียานันท๑ กันทะวงค๑
25011987 นางสาว ภานุมาศ ฉิมพลี
25011988 นางสาว กูอาสิหรา บิสนุม
25011989 นางสาว ธันยธรณ๑ อํอนแสง
25011990 นางสาว ณัณภทัร สัตรบุตร
25011991 นางสาว สุธาสินี เชื้อสะอาด
25011992 นาง ผกาวรรณ บุญเกิด
25011993 นางสาว วิศัลย๑ศยา หาญพิทักษ๑สกุล
25011994 นางสาว วงเดือน โกมลศรี
25011995 นางสาว วิภาพร ดวงเงิน
25011996 นางสาว พิริญาภรณ๑ เพ็ญชาลี
25011997 นางสาว ปิยฉัตร สิทธิศักด์ิ
25011998 นาง มนฤดี คําเอก
25011999 นางสาว สุรางคณา เหมือนจติต๑
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25012000 นางสาว กวิตา วิเศษสุทธิ์
25012001 นางสาว ชลาลัย สนแสบ
25012002 นางสาว ธารารัตน๑ ศรีชาวนา
25012003 นางสาว อรอุมา พิทักษ๑เรืองอํานาจ
25012004 นางสาว เพ็ญพิชชา ณ นคร
25012005 นางสาว ขนิษฐา ป๓กษา
25012006 นาง อนุสรณ๑ แซํโต๐
25012007 นางสาว สุพรรณา เกงขุนทด
25012008 นางสาว จริาภรณ๑ ลาภเูขียว
25012009 นางสาว ฐิติวรดา ภูรํอด
25012010 นางสาว ชญานิศ ตํวนสูงเนิน
25012011 นางสาว มยรีุ สมศรี
25012012 นางสาว ทัชดารัตน๑ ทองศักด์ิ
25012013 นางสาว จํานรรจา  ๎เสือแดง
25012014 นางสาว รอฮาน๏ะ ปะดอมะ
25012015 นางสาว ฤทัยรัตน๑ ธรรมศิริ
25012016 นางสาว ชุติญา สุขมงคล
25012017 นางสาว พิไลวรรณ จติรกว๎าง
25012018 นางสาว ปิยฉัตร แสงบุตร
25012019 นางสาว จามจรีุ แก๎วมานพ
25012020 นางสาว วนิดา ศิลชาติ
25012021 นางสาว รัตติกาล ด๎วงพลับ
25012022 นางสาว พัชรีภรณ๑ คําชมภู
25012023 นางสาว จริาวรรณ เงินเมือง
25012024 นางสาว วารินทร๑ ปราโมทย๑
25012025 นางสาว กาญจนา ไชยสิทธิ์
25012026 นาย ดนัย ปงกาศ
25012027 นางสาว นภสัวรรณ โอนอิง
25012028 นาง ทองคํา พุทธสุวรรณ๑
25012029 นางสาว มณฑกาญจน๑ เหมือนแก๎ว
25012030 นางสาว นุชนาฎ หนึ่งกระโทก
25012031 นางสาว สุวารินทร๑ ทอดแสน
25012032 นางสาว สุฑาภรณ๑ อินทะดํา
25012033 นางสาว บุศรารัตน๑ พึ่งพา
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25012034 นาง รวิชา จนัทร๑เชื้อ
25012035 นางสาว วิจติรา ศรีรักษ๑
25012036 นางสาว วารุณี ใยปางแก๎ว
25012037 นางสาว เมธาวี บามา
25012038 นางสาว วิภาภรณ๑ พรมสิงห๑
25012039 นาย กริช พิทักษ๑เมืองแมน
25012040 นางสาว ณัฐริตา ฉกรรจ๑ศิลป์
25012041 นางสาว ศิริพร เกตุงาม
25012042 นางสาว สุดารัตน๑ จงพูนศรี
25012043 นางสาว อรพรรณ สังฆพงษ๑
25012044 นางสาว สาธิดา สอนเสือ
25012045 นางสาว รํุงนภา ถ้ําทอง
25012046 นางสาว จริาวรรณ แจมํจนัทร๑
25012047 นางสาว กนกวรรณ จนัทร๑ฉาย
25012048 นางสาว สุธีรา วัฒนา
25012049 นางสาว กานต๑พิชชา กลํ่าแสง
25012050 นาย ชาคริต ขันคูณ
25012051 นางสาว ณิชาภทัร บัวสองสี
25012052 นาง สุภาพร บุญบํารุง
25012053 นางสาว ณัฐชยา อินขาว
25012054 นางสาว ศรินนา แก๎วสีเคน
25012055 นางสาว สวรส เณรจิ๋ว
25012056 วําที่ร๎อยตรีหญิง พิมพร อําพันศิริ
25012057 นางสาว กรรณิการ๑ วันมหาใจ
25012058 นาย พีรพงษ๑ สิทธิวงศ๑
25012059 นางสาว สาธิตา พาสนิท
25012060 นางสาว นิลวรรณ ไพโรจน๑สกุลกาล
25012061 นางสาว สุภาณี หนูทอง
25012062 นางสาว สุนิสษา แปูนคง
25012063 นางสาว กมลทิพย๑ คําซาว
25012064 นางสาว พนิดา สุวรรณมาลี
25012065 นางสาว ศิริพร เงินราง
25012066 วําที่ร๎อยตรีหญิง อุไรวรรณ ลูกกลม
25012067 นางสาว นิภาพร เวชกิจ
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25012068 นางสาว อนงค๑นาฏ แยม๎นิยม
25012069 นางสาว อติพร เทพพรมวงศ๑
25012070 นางสาว กัญจนรัตน๑ ภลูา
25012071 นาง ปรญาดา สุขแจมํ
25012072 นาง ปาริชาติ บางศิริ
25012073 นางสาว อรทัย บุตรสี
25012074 นางสาว ดัชนี คิดการงาน
25012075 นางสาว สุมาลี ประมูลจะโก
25012076 วําที่ร๎อยตรีหญิง ขวัญฤทัย พิมยะมาตร
25012077 นางสาว พรทิพย๑ ปะวะภตูา
25012078 นางสาว กรรณิการ๑ สาขันธ๑โคตร
25012079 นางสาว รัศมี ไตรเสนีย๑
25012080 นางสาว ณัฐศศิ ฐิติพันธ๑นรากร
25012081 นาย ประกิจ บุญมี
25012082 นางสาว นูรีนา ตามาต
25012083 นางสาว ศิริญญา ตันตระกูล
25012084 นางสาว อรญา ยานะศรี
25012085 นางสาว อรทัย เชิดชู
25012086 นางสาว กิตติยา งามมัง่
25012087 นางสาว ทิพวรรณ บีลี
25012088 นางสาว นางสาวอินทร๑แปลง ไชยโคตร
25012089 นางสาว ชลธิชา ทรงพันธุ๑คชสาร
25012090 นางสาว ชัชชญา คชภกัดี
25012091 นางสาว ชัญญาภคั เผําชัย
25012092 นาง ปวีณา คณะเมือง
25012093 นางสาว กรรณิการ๑ ศรีเฉลียว
25012094 นางสาว จฑุารัตน๑ กลมเกล้ียง
25012095 นาย ศอฟวัน สะอง
25012096 นางสาว จตุพร ชัยนุ
25012097 นางสาว กัญญารัตน๑ ยศศักด์ิเจริญ
25012098 นางสาว นุชนารถ บรรทึก
25012099 นางสาว ดวงกมล ขํารัตน๑
25012100 นาย เดํนศักด์ิ ศรีอัดชา
25012101 นางสาว นิตยา ลาภสาร
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25012102 นางสาว อังคณา อํอนสลุง
25012103 นางสาว อมร แซํเจี่ย
25012104 นางสาว ชนัญธิดา นาคกรด
25012105 นางสาว วราภรณ๑ ลําถึงแสน
25012106 นาง วรากร ใจอํอน
25012107 นางสาว กุสุมา ทองจํารัส
25012108 นางสาว เอื้ออารี อินทรมณี
25012109 นาย ธนวัฒน๑ บางระพิมลพงศ๑
25012110 นางสาว ชลิตา อะโนดาษ
25012111 นางสาว ยภุาวดี กุวัยการ
25012112 นางสาว กัณฐิกา แอบโคกสูง
25012113 นางสาว ณัฐพิชญ๑ นภสิทธิจ์นิดา
25012114 นาง สุจริาภรณ๑ อนุวรรตน๑ธาวิน
25012115 นางสาว นงนุช เทนสุนา
25012116 นางสาว อัจฉรา ดาโอะ
25012117 นางสาว วริศรา มีเจริญ
25012118 นางสาว ทิพวัลย๑ แทํงทอง
25012119 นางสาว จฬุารัตน๑ สัจจา
25012120 นางสาว ชนันท๑ธิพัฒน๑ อินพัน
25012121 นางสาว วานิตย๑ สายบัว
25012122 นางสาว จรีุมาส โกทัณฑ๑
25012123 นางสาว ดวงกมล กฤษฎารักษ๑
25012124 นางสาว ปวีณา แก๎วอินทร๑
25012125 นางสาว กนกวรรณ ผํองลุนหิต
25012126 นางสาว นงลักษณ๑ เครือยศ
25012127 นางสาว นิตยา จนัทร๑สวําง
25012128 นางสาว รสรินทร๑ ปี่แก๎ว
25012129 นาย อชิระ รํุงเรือง
25012130 นางสาว ฐิติมา แก๎วเกตุ
25012131 นางสาว สยมุพร มุงํมงคลสวัสด์ิ
25012132 นางสาว พิชชารีย๑ รูปสม
25012133 นางสาว อําไพ พรพิไลสวัสด์ิ
25012134 นางสาว จรีนันท๑ ยิ้มสูงเนิน
25012135 นางสาว เธียรดี ลักษมัน
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25012136 นางสาว รํุงรวี สายทอง
25012137 นางสาว จามจรีุ ชุมอภยั
25012138 นาง วรางคณา แผํนแก๎ว
25012139 นางสาว เยาวภา สวัสดี
25012140 นางสาว ภทัรพร พิทยกิจ
25012141 นางสาว จรีุรัตน๑ ยวิสิว
25012142 นางสาว นิลตรา พรมเมือง
25012143 นางสาว เนตรนภา พยาบาล
25012144 นางสาว กมลทิพย๑ คือใคร
25012145 นางสาว รัตน๑รวิภา ทูโคกกรวด
25012146 นาย แกรํงกล๎า อุดม
25012147 นางสาว ชาลินี เกษรรัตน๑
25012148 นางสาว ณิชดาภา แสงวันทอง
25012149 นางสาว จริาทิพย๑ เต็กเดิม
25012150 นางสาว ภทัราพรรณ กาญจนเสน
25012151 นางสาว จญิาดา ประเทืองเศรษฐ๑
25012152 นางสาว จฑุามาศ ครองยทุธ
25012153 นางสาว กมลลักษณ๑ เงินสมบัติ
25012154 นาง รจนา บุตตะโคตร
25012155 นางสาว รํุงอรุณ เชาว๑เครือ
25012156 นางสาว ปณ๒ุดา ขาวจติร
25012157 นางสาว อรศิลป์ รํุงวิชาประเสริฐ
25012158 นางสาว จนัจริา กองมา
25012159 นางสาว ขวัญชนก ใจใส
25012160 นางสาว อํอนนุช บัวกอง
25012161 นางสาว อัญญาณี ไชยยศ
25012162 นางสาว ณัชชา ศรีบุญเรือง
25012163 นางสาว วิกานดา วงษ๑ประคอง
25012164 นางสาว มาลัย วงค๑เซ็นต๑
25012165 นางสาว สุดารัตน๑ วงค๑ป๓ญญา
25012166 นาย ปกรณ๑ศักด์ิ อุไรประเสริฐ
25012167 นางสาว ศิรัญญา เชิงหอม
25012168 นางสาว กาญจนา นวลด้ัว
25012169 นาย พงศกร ขวัญมา
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25012170 นางสาว สริสา จนัทร๑พงษ๑
25012171 นางสาว สุกานดา หนูสุวรรณ๑
25012172 วําที่ร๎อยตรีหญิง ปวีณา เปล่ียนทัพ
25012173 นาย พิชิต พลขยนั
25012174 นางสาว ณัฏฐาเนตร ชัยสุวรรณ
25012175 นางสาว จงรักษ๑ สุทธจอ๎ย
25012176 นางสาว นงค๑เยาว๑ สวํางโคตร
25012177 นางสาว สุวรรณี เอี่ยมประชา
25012178 นางสาว ศิริกัลยา ขลิบเงิน
25012179 นางสาว เพ็ญพักตร๑ อินทร๑ทองชํวย
25012180 นาย ภคันันท๑ พูลสวัสด์ิ
25012181 นางสาว ภทัระ ชูพุทธพงษ๑
25012182 นางสาว อัชฎาภรณ๑ จนัอุด
25012183 นางสาว เสาวณีย๑ พิมพ๑ปรุ
25012184 นางสาว สุนิสา วังคะฮาด
25012185 นาย ภคพล ปานมพฤกษ๑
25012186 นางสาว กัลยาณี ชํานาญเวช
25012187 นางสาว อําภา สารทะวงศ๑
25012188 นางสาว วิภาพร เปี้ยสืบ
25012189 นางสาว เกวลิน สุวรรณ
25012190 นางสาว ศิริวรรณ สรวงศิริ
25012191 นางสาว มาลัย ซุยชม
25012192 นางสาว บุษบา แผลงศร
25012193 นางสาว ธิดาพร แก๎วไพรวัน
25012194 นาง อังคณา สมนึก
25012195 นางสาว อิสริยาภรณ๑ รักษาภกัดี
25012196 นางสาว เพ็ญศิริ เลิศมนูญวงศ๑
25012197 นางสาว อิสรีย๑ เยื้อนหนูวงศ๑
25012198 นางสาว ศิริรัตน๑ อวนประเสริฐ
25012199 นางสาว พัชราภรณ๑ อิ่มจติร
25012200 นางสาว ศิลป์ศุภา ฤทธิศิลป
25012201 นางสาว สุทธารัตน๑ ดวงแสวง
25012202 นางสาว ศุภรดา ศรีสงคราม
25012203 นางสาว อภษิฎา จนัทนันท๑



 - 66 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25012204 นางสาว ศุภลักขณา ฤทธิย์งุ
25012205 นางสาว ปาลิกา เกิดศิริ
25012206 นางสาว ธันยพัฒน๑ กิตติโชติธนกุล
25012207 นางสาว งามชื่น หวานหอม
25012208 นางสาว จามจรีุย๑ ฉิมจารย๑
25012209 นางสาว อรอุมา ฉันกันทะ
25012210 นางสาว สุมล ศิลโรจน๑
25012211 นางสาว ผุสรัตน๑ ผ้ึงหลวง
25012212 นาง วนิดา สุจริต
25012213 นางสาว ดวงตา แสนบุญศิริ
25012214 นาง ประภาพัฒน๑ ตาแปง
25012215 นางสาว วนิดา มหาวงศ๑
25012216 นางสาว ชญาณี มะลินิล
25012217 นางสาว วิชุตา นนกระโทก
25012218 นางสาว จนิตนา ทองโสม
25012219 นางสาว ณัฐสุดา จนิดา
25012220 นางสาว ทัศมล พรหมโคตร
25012221 นางสาว ปรางทอง เอี่ยมน๎อย
25012222 นางสาว ป๓ทมาพร แพงศรี
25012223 นางสาว สุวิมล สุภาษิต
25012224 นาย ภเูมธ ประภากุลรัตน๑
25012225 นางสาว นฤมล แก๎วผ้ึง
25012226 นาง อมรรัตน๑ บุญมี
25012227 นาง พิมพรรณ พฤกษชาติ
25012228 นางสาว สุภาภรณ๑ จนัทร๑เดช
25012229 นาย อนุรักษ๑ เปาะทอง
25012230 นางสาว ป๓ทมา ไกรสวัสด์ิ
25012231 นางสาว จฑุารัตน๑ พุํมไม๎
25012232 นางสาว มณทกานต๑ ราชเดิม
25012233 นางสาว อังควรา ทะบัญหา
25012234 นางสาว กัลยกร ดําเจริญศักด์ิ
25012235 นางสาว วรรณวิภา มุดสูงเนิน
25012236 นางสาว นันทพร ด๎างถางคํา
25012237 นางสาว มนทิวา ชัยยา
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25012238 นางสาว มุรณี เจะยะปาร๑
25012239 นางสาว ปรางทอง ลาภรัตน๑
25012240 นางสาว สายชล โนนศรี
25012241 นางสาว บุปผาพรรณ นันทกาญจน๑
25012242 นางสาว นภาพร แกํนนาคํา
25012243 นางสาว ทวิวรรณ หมัน่ตรวจ
25012244 นาย รํุงเรือง เรืองรํุงโรจน๑
25012245 นางสาว มะลิวัลย๑ ศรีคํา
25012246 นางสาว กรรณิการ๑ คะโรรัมย๑
25012247 นาง ฉวีวรรณ แกํนเกษ
25012248 นางสาว ธันย๑ชนก ปิงเมือง
25012249 นางสาว กิตติภรณ๑ วิไลศรีประเสริฐ
25012250 นาย ธนเดช ธํารงไพศาล
25012251 นาย คมน๑ณัชนนท๑ สุวรรณโณ
25012252 นางสาว ธัญวรัตน๑ เถาว๑สอน
25012253 นางสาว พรพรรณ ชนะสาร
25012254 นางสาว หทัยรัตน๑ อินคํา
25012255 นางสาว นันทพร บุญธรรม
25012256 นางสาว จริาพร จฑุาฤทธิ์
25012257 นาง ทิพวรรณ บุญชํวย
25012258 นางสาว โสรยา นาคแก๎ว
25012259 นางสาว ภารดา เหลําศรี
25012260 นางสาว สิริประภา จนัใด
25012261 นางสาว ปนัดดา อนงค๑จติร
25012262 นางสาว วชิรภรณ๑ จนัทรัตน๑
25012263 นางสาว จฬุาภรณ๑ ปราบพาล
25012264 นางสาว อรทัย ทรหาร
25012265 นางสาว สุมลรัตน๑ มีคํา
25012266 นางสาว นงค๑นุช ไขทะเล
25012267 นางสาว ปิติพร ลัดดาวัลย๑
25012268 นางสาว ปิยะรัตน๑ ไชยสิทธิ์
25012269 นางสาว ฝนทิพย๑ พรเพ็งรัตน๑
25012270 นางสาว วรรณิสา อิ่นแก๎ว
25012271 นางสาว เสาวภาคย๑ พิเดช
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25012272 นางสาว ชลธิชา นิลแก๎ว
25012273 นางสาว ตํวนนูรียะห๑ นิยามาร๑
25012274 นาย ปิยะพล โทสวัสด์ิ
25012275 นางสาว ณภสัสร กงมะณี
25012276 นางสาว ปฐมา อุดม
25012277 นางสาว ชลลัดดา คนบุญ
25012278 นางสาว ณัฐฑริกา ทวีวัฒนะพงษ๑
25012279 นางสาว กฤตยา ฉ่ําพงษ๑
25012280 นางสาว นพรัตน๑ ไชยแสง
25012281 นางสาว ศิรินภา แสงทอง
25012282 นางสาว สุรางคนา นวลทอง
25012283 นางสาว วันดี ป๓ญญาปริยติัคุณ
25012284 นางสาว ณัฐรุจา วงศ๑จนัทร๑เจริญ
25012285 นาย กฤษณะ ลาดเสนา
25012286 นางสาว วรรณิภา ชาบัญ
25012287 นางสาว ลัษมณ คงปาน
25012288 นางสาว วรางคณา พรหมมาอาจ
25012289 นางสาว นิภา แก๎วกํอเกื้อ
25012290 นางสาว จนิดา โพธิสาร
25012291 นางสาว เสาวลักษ๑ กุลสาร
25012292 นางสาว จงจติร๑ สุนนท๑
25012293 นางสาว ศริญญา ศิริปูน
25012294 นาย วิเชียร ผกาแก๎ว
25012295 นาง พวงเพชร กองสุข กุลสถิรวงษ๑
25012296 นางสาว วานิถี ศรีสุธรรม
25012297 นาง ปานจนัทร๑ กาญจนมหิงส๑
25012298 นางสาว กาญจนาพร วงศ๑อาจ
25012299 นาง นางอรชอน บุญจงรักษ๑
25012300 นางสาว ประครอง นามโคตร
25012301 นางสาว ชุดารัตน๑ ปิ่นภูํ
25012302 นางสาว กรวรรณ ต๏ะมี
25012303 นางสาว จนัจริา อักษรสม
25012304 นางสาว กิจจา แตงทรัพย๑
25012305 นางสาว วนิดา ศรีบุญเรือง
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25012306 นางสาว กุลธิดา เส๎งสุวรรณ๑
25012307 นางสาว พรพรรณ แซํโถว
25012308 นางสาว ชลดา เจริญสุข
25012309 นางสาว กวินธิดา ไชยจนัดี
25012310 นางสาว รอฮานํา หนิสอ
25012311 นางสาว วิชุณี แนมน๎อย
25012312 นางสาว นภาวรรณ จนัทร๑คีรีรํุง
25012313 นางสาว กชกร สิริโชคประเสริฐ
25012314 นางสาว ธิดารัตน๑ นาคบุญตัน
25012315 นางสาว พรทิตา ศิริพิศ
25012316 นาง ณิชากร ดํานกลาง
25012317 นางสาว อรรุจี โกไศยกานนท๑
25012318 นางสาว ดอกรัก พลนาคู
25012319 นางสาว กชนันท๑ ทองคําบุตร
25012320 นางสาว สุนิษา ชมเชย
25012321 นางสาว ลักษณา ตันเต
25012322 นางสาว จฑุามาศ ไชยมณี
25012323 นางสาว มณีวรรณ ไชยทองศรี
25012324 นางสาว ศิรภสัสร นวลขาว
25012325 นางสาว ชัชฎาภร น๎อยภมูิ
25012326 นางสาว ยรุดา วิถีเทพ
25012327 นางสาว กันยารัตน๑ คันหาดี
25012328 นางสาว ลภสัรดา สาธร
25012329 นางสาว จนิดามัย งามบ๎าน
25012330 นางสาว พจนีย๑ อริยา
25012331 นาง สุพัฒตรา แยม๎ดี
25012332 นาง เกษสุดา กํองขันธ๑
25012333 นางสาว วรรณกร เตชะเถลิงผล
25012334 นางสาว ลภสัรดา ถาริยะ
25012335 นางสาว อุทุมพร พรมนาม
25012336 นางสาว สุนันทา ดาดก
25012337 นางสาว อชิรญา เจาะดี
25012338 นาง สุฑารัตน๑ จติร๑อํอง
25012339 นางสาว ณัฐปภสัร๑ ใจกล๎า
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25012340 นางสาว จฑุาวรรณ บุํงหวาย
25012341 นาง รูสฟารีซา เบ็ญมคตาร๑
25012342 นางสาว อัมพร คําตา
25012343 นางสาว อรวรรณ ตังจวิ
25012344 นาง ธารณา ทิพย๑กรรณ
25012345 นางสาว ศยามล คําพัฒน๑
25012346 นางสาว พรรณี ทานา
25012347 นางสาว วิทัศน๑ สักกุณา
25012348 นางสาว ณัฐรดา ใจเยน็
25012349 นาง เนตรนารี ด่ืมโชค
25012350 นางสาว บุษบา วงษ๑ศรีงาม
25012351 นาย นรุตม๑ ธรรมธิ
25012352 นางสาว ปาริชาติ สุขะ
25012353 นางสาว บุญญาพร ป๓ญญาเต๐
25012354 นางสาว รังสิมา แกํนแก๎ว
25012355 นาย สุรัตน๑ สงวนรัตน๑
25012356 นางสาว ไอรินลดา มโนหาญ
25012357 นางสาว กูอาณีซะห๑ โต๏ะรายอ
25012358 นาย นนทะชัย เสียวสุข
25012359 นางสาว ภทัราภร ชัยศรี
25012360 นาย โอม เปียนุช
25012361 นางสาว สุภทัชา ไถหวําน
25012362 นางสาว อมรรัตน๑ รัตนะอาษา
25012363 นางสาว กาญจนา กุลจนัสี
25012364 นางสาว ณัฏฐณิชา ชัยกิจ
25012365 นางสาว ชุลีรัตน๑ อยูํชัย
25012366 นางสาว อนุสรา จนัทวงศ๑
25012367 นาง เดือนแรม สีใส
25012368 นางสาว อภญิญา สงวนสิน
25012369 นางสาว ศิริขวัญ อุนาพันธ๑
25012370 นางสาว สไบทิพย๑ แก๎วสุวรรณ๑
25012371 นางสาว สุภาภรณ๑ สํารวมจติ
25012372 นางสาว สมฤทัย ดรบ๎านเขียว
25012373 นาง ชื่นจติร ชไนเดอร๑
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25012374 นางสาว อังสุมารี ชํวยสังข๑
25012375 นางสาว วิจติตราภรณ๑ วงศ๑วิไล
25012376 นางสาว ศุลีพร อัมพวานนท๑
25012377 นางสาว อาทิตยา ดับดี
25012378 นางสาว พุทธชาติ เทพคุณ
25012379 นางสาว นัฎฐา อักษรเงิน
25012380 นางสาว ซอบะห๑นูร๑ เลาะเมาะ
25012381 นางสาว สุจติรา กิจวนา
25012382 นางสาว ประภาวดี มัง่มูล
25012383 นางสาว อุษา สุขพรม
25012384 นางสาว ฐิติรัตน๑ กําบัง
25012385 นางสาว เนตรชลัช รีรอ
25012386 นาย นนทวัช สุดสม
25012387 นางสาว พณิดา เดํนดาวเรือง
25012388 นางสาว ตรีรัตน๑ อํอนจงไกร
25012389 นางสาว ณัฐินี เจา๎กลดี
25012390 นางสาว ธิดารัตน๑ พจน๑โชติ
25012391 นางสาว ชนมล อรุโณทัย
25012392 นางสาว สุมนท๑ธา แก๎วประสงค๑
25012393 นางสาว มิรันตี ศรีพรหม
25012394 นางสาว ประนิดา มาอุ๎ย
25012395 นางสาว เสาวณิต คิลาโน
25012396 นางสาว ปวีณา จนัทสิทธิ์
25012397 นางสาว จริยา มนเทียรอาจ
25012398 นางสาว ศิรินพร รํวมรส
25012399 นางสาว พิชญากร ฟุูงพิริยะ
25012400 นางสาว ปราณี ศักด์ิเจริญชัยกุล
25012401 นาย ภทัรพงศ๑ สุขเรือง
25012402 นางสาว จณัจ๑ศุภณัช รุจริานุพงศ๑
25012403 นางสาว ธิดารัตน๑ เวชกูล
25012404 นาง นุจรินทร๑ สิทธิฤทธิ์
25012405 นาย อัฟนันต๑ เจะเตะ
25012406 นางสาว ลภสัรดา น้ําเยื้อง
25012407 นางสาว กัณณรัตน๑ หงษวกุล
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25012408 นางสาว อรวรรยา พุํมพวง
25012409 นางสาว ธารารัตน๑ โวหาญ
25012410 นางสาว กัญนิกา ภาภริมย๑
25012411 นางสาว ชาลีนา นาฆาลอ
25012412 นาง วรรณภา ขาวประทุม
25012413 นางสาว ลลิตา ปูเต๏ะ
25012414 นางสาว เขมจริา พิลาธรรม
25012415 นางสาว ไพริน นะแก๎ว
25012416 นางสาว สุนิสา ดอกไม๎เทศ
25012417 นางสาว กัญชริญา รุจขิจรวุฒิ
25012418 นางสาว อรวรรณ วงษ๑สุวรรณ
25012419 นางสาว อัญชิสา มีศักด์ิ
25012420 นางสาว ทวีวรรณ ขวัญแก๎ว
25012421 นางสาว กัญจน๑กรฉัตร อินทร๑แก๎ว
25012422 นางสาว กรวรรณ ป๓ญญา
25012423 นางสาว สาคร สมพงษ๑
25012424 นางสาว งามลักษณ๑ พุํมพิทักษ๑กุล
25012425 นางสาว อาจรีย๑ กามินี
25012426 นางสาว อรอนงค๑ บริบูรณ๑
25012427 นาง สมฤทัย มีแสงนิล
25012428 นางสาว กชภสั ตัณฑปนัตถากร
25012429 นางสาว วราภรณ๑ บุตรอินทร๑
25012430 นางสาว ธิดาพร ภจูอมขํา
25012431 นางสาว ณัฎฐภรณ๑ ภริมย๑จติร
25012432 นางสาว อัญชลี วลีศิลป์
25012433 นางสาว ลลิศรา สังข๑กลาง
25012434 นางสาว โสรยา คําจาํง
25012435 นางสาว สรรสุณีย๑ ศรีสอาด
25012436 นาย ศรศักด์ิ ประสพวงศ๑
25012437 นางสาว ธัญญรัศม๑ การสมมิตร
25012438 นางสาว กฤษดาภรณ๑ ป๓นทะนันท๑
25012439 นางสาว กานดาวดี สํูบุญ
25012440 นางสาว สุภาพร บุญอาจ
25012441 นางสาว นันทนา ชูรัตน๑
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25012442 นางสาว สุลดา แยม๎ศักด์ิ
25012443 นาง วรรณนิภา ชนะกาลี
25012444 นางสาว ศรัณย๑เมศ เสือพํวง
25012445 นางสาว ปริญญา สังข๑อํอน
25012446 นางสาว สุภาวดี รอดชํวย
25012447 นาง ดนุชา อุดมศิลป์
25012448 นาง มธุรส ลําสันเทียะ
25012449 นางสาว รัชณีกร อินทสุข
25012450 นางสาว ภรทิวา มาลีชัย
25012451 นางสาว วรรธิดา วิยะนัด
25012452 นาง ภทัรพร ปูองศิริ
25012453 นางสาว ฐิติกานต๑ เมฆใหมํ
25012454 นางสาว สารีณา หลงแซ
25012455 นาย ศราวุฒิ ไกรรักษ๑
25012456 นางสาว นันทวรรณ สร๎อยสน
25012457 นางสาว นวลจนัทร๑ อุดมสินค๎า
25012458 นางสาว รวิวรรณ มูลจกัร
25012459 นาง สุนิษา สิงหเดช
25012460 นางสาว ดวงนภา หงษ๑อุปรี
25012461 นางสาว ขวัญจริา บุญปก
25012462 นางสาว พิไลลักษณ๑ แยม๎อยูํ
25012463 นางสาว ป๓ทมาวรรณ ดวงจนัทร๑
25012464 นาย อสนี สังขารา
25012465 นางสาว ลัดดา วงค๑พันธ๑
25012466 นางสาว ศศิภา ลาพิทักษ๑
25012467 นางสาว ป๓ญชิกา ชาญประโคน
25012468 นางสาว ปารณีย๑ บุญรอด
25012469 นางสาว ประกายมาศ เนตรแสง
25012470 นางสาว ปิยนุช ปิยกุล
25012471 นางสาว นิภาพร ธิอุด
25012472 นางสาว อรุณภสัร๑ ภ.กมลากุล
25012473 นางสาว อริสรา สิทธิเสนา
25012474 นางสาว อรพรรณ วรรณรัตน๑
25012475 นางสาว อรทัย แสนศรี
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25012476 นางสาว สุนันทรี บัวแก๎ว
25012477 นางสาว ธัญญาภรณ๑ จรีภทัร๑ดิษฐกร
25012478 นางสาว ธนภรณ๑ ศรีใส
25012479 นางสาว อินทิรา อํอนศิริ
25012480 นางสาว ปริณดา ปริตรวดี
25012481 นาย วัทธิกร แสงใหญํ
25012482 นางสาว สุวรรณี อภบิาลศรี
25012483 นางสาว ฉัตรชฎา ไชยเทพ
25012484 นางสาว สิวินีย๑ พานมัง่
25012485 นางสาว ฐิภาพรรณ ธํารงนันทิพัฒน๑
25012486 นางสาว กัญจนาพร เนียรกระโทก
25012487 นางสาว นันทรัตน๑ มัง่ค่ัง
25012488 นางสาว วรานิษฐ๑ เอกศิริธนพงศ๑
25012489 นาง นภารัตน๑ ทองเกล้ียง
25012490 นางสาว รุจริา แสงฤทธิ์
25012491 นางสาว เนตรนภา คล๎ายนาค
25012492 นางสาว ขวัญจริา ปรางศรี
25012493 นางสาว รัชตา กาตะคุ
25012494 นางสาว พัสตราภรณ๑ อาจวิชัย
25012495 นางสาว ทรายทอง แสงขํา
25012496 นางสาว เบญจมาศ การกล๎า
25012497 นางสาว นันท๑นภสั รสเผือก
25012498 นางสาว ปวีณา สาลีศรี
25012499 นางสาว ป๓จจารีย๑ ผํองผิว
25012500 นางสาว พิกุล มีชัย
25012501 นางสาว ขนิษฐา ผาลาด
25012502 นางสาว นิภาพร พูลอํอน
25012503 นางสาว วิภาวรรณ  ิอยูํอุบล
25012504 นางสาว พรวิมล ไกยะฝุาย
25012505 นางสาว วัชรีพร ฉิมปรางค๑
25012506 นางสาว ชมพูนุช ชูสุริแสง
25012507 นางสาว ณัฐติยา สุปน
25012508 นางสาว ศิริวรรณ ถนอมแนบ
25012509 นางสาว กิตติมา ปรือปรัก
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25012510 นาง ธนัญชา ประสพศรี
25012511 นางสาว ทรงสุดา เหมริหนี
25012512 นางสาว มะลิสา แสนแพง
25012513 นางสาว พรหมพร เจริญสุขพลอยผล
25012514 นางสาว พัชราภรณ๑ ชูสุทธิ์
25012515 นางสาว นพวรรณ คนไว
25012516 นางสาว จตุพร สงเคราะห๑
25012517 นางสาว อุษา บัวหอม
25012518 นางสาว ศรัณย๑พร รักษาพงษ๑
25012519 นาย ภารณ ศรีอนันต๑ไพบูลย๑
25012520 นางสาว ศุภรัตน๑ สิริปรีดาพันธ๑
25012521 นางสาว ณัฏฐ๑นปภา พลจดิาวงศ๑
25012522 นางสาว นลินี อรชร
25012523 นางสาว เนตรนภา เกียรติธํารงกิจ
25012524 นางสาว พรกมล สุกแก๎ว
25012525 นางสาว พัชรา เปรมเพชร
25012526 นางสาว นงลักษณ๑ บุตรแวง
25012527 นางสาว ณัฏฐา รอดยอ๎ย
25012528 นางสาว ปราณี สุดค๎ุม
25012529 นางสาว ศลิษา สนนุช
25012530 นางสาว ณิชาภทัร ปาปะเกา
25012531 นางสาว จนัทร๑เพ็ญ คูนาดี
25012532 นางสาว ฉันท๑หทัย มํวงขํา
25012533 นางสาว วราภรณ๑ ใหญํสีมา
25012534 นาง ภทัราพร หิรัญวงศ๑
25012535 นางสาว รฐานิษฐ๑ เบญญาเจริญชัย
25012536 นางสาว สุดารัตน๑ ไกรญาติ
25012537 นางสาว วาสนา พรหมวรรณ๑
25012538 นาง นภาภชั ภคูรองหิน
25012539 นางสาว ปิรัตน๑ดา ศรีเสนพิลา
25012540 นางสาว สันทยา คําน๎อย
25012541 นางสาว เอมอร จนัทร๑กอง
25012542 นางสาว กาญจนา แซํอึ้ง
25012543 นางสาว สุดารัตน๑ รักฐิติธรรม



 - 76 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25012544 นางสาว วิภารัตน๑ ไตรดงพลอง
25012545 นางสาว ณฐพร นันทิวัฒน๑
25012546 นางสาว ทิวา วรสิทธิ์
25012547 นางสาว ประไพพรรณ๑ พิทักษ๑
25012548 นางสาว อรนรินทร๑ ธนานพสรรค๑พร
25012549 นางสาว พิศณิภา คุคะพันธุ๑พงศ๑
25012550 นางสาว ณฤดี พันธุ๑ศรี
25012551 นางสาว เพ็ญจนัทร๑ สีพลไกร
25012552 นางสาว สาวิตรี ผิวแก๎วดี
25012553 นางสาว กานต๑พิชชา เจมิโพธิก์ลาง
25012554 นางสาว โสภาพรรณ๑ เมืองคํา
25012555 นาง จริยา เขางาม
25012556 นางสาว มณีนุช แก๎ววรรณา
25012557 นางสาว ธัญชนก วงค๑ดี
25012558 นางสาว กาญจนา นามวงษ๑
25012559 นางสาว อชิรญา คําปูนเปรียบ
25012560 นางสาว ดาราพร วงศ๑จอม
25012561 นาง กิ่งกาญจน๑ ณะวรรณ๑
25012562 นาย วิธาน บุญเกิด
25012563 นางสาว จนิตนา จงรัมย๑
25012564 นางสาว วนิดา สารอูป
25012565 นาง ภทัรวรรณ กันพยาธิ์
25012566 นาง รพิรัตน๑ ฉ่ํามณี
25012567 นางสาว สุภาวิดา นากกระแสร๑
25012568 นาย สัญญา ทาวี
25012569 นางสาว ศิรินธร เยาวภาค
25012570 นางสาว ฑิตฐิตา ทุมประเสน
25012571 นางสาว กัญญาภคั ชลพิสุทธิ์
25012572 วําที่ ร.ต. หญิง ป๓ทมา ธีรประถัมภ๑
25012573 นางสาว วิลาวรรณ กันยา
25012574 นางสาว เสาวนิตย๑ ไทยแสนทา
25012575 นางสาว ศกลภทัร ป๓ญญาทา
25012576 นาย คมสันต๑ ตอบกลาง
25012577 นาย ทินกร โชคนาคะวโร
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25012578 นางสาว ภาชินี เอ็มรัตน๑
25012579 นาง เบญจวรรณ  ือรัญรุตม๑
25012580 นาย พงษ๑พิพัฒน๑ ภผูาหลวง
25012581 นางสาว เกศรา ธงศรี
25012582 นางสาว ปารณีย๑ วรรณสุข
25012583 นางสาว พรพรรณ เขียวแก๎ว
25012584 นางสาว ชณัญชิดา แก๎วจนัทร๑
25012585 นาง ฉัตราภรณ๑ คําพุฒ
25012586 วําที่ ร.ต.ญ. พฤตยา ชุํมมา
25012587 นาย พงศธร แสงเงิน
25012588 นางสาว ศิรินันท๑ หวังค๎ุมกลาง
25012589 นางสาว ธิติกานต๑ พลจนัทึก
25012590 นางสาว สุพิชฌาณ๑ นาริกุล
25012591 นางสาว ปภาพินท๑ พรมบุตร
25012592 นางสาว รุจนีธนัน ชัยคงสินโชคฐิตา
25012593 นางสาว กรรณิกา จนัทะมัน
25012594 นางสาว รัตติกาญจน๑ พันจนัทึก
25012595 นางสาว นภาพรรณ ชุํมมัน่
25012596 นางสาว นิตยา เพ็งแจมํ
25012597 นางสาว เบญจพร แก๎วพวง
25012598 นางสาว ลัดดาวัลย๑ สงจนัทร๑
25012599 นางสาว อภชิญา เจริญพร
25012600 นางสาว สายทิพย๑ วิจติจํานงค๑
25012601 นางสาว สุภชัชา ศิริสุข
25012602 นางสาว อรทัย ปิ่นประดับ
25012603 นางสาว สมฤดี มุนตรี
25012604 นางสาว อรสิริ ภูสุํดแสวง
25012605 นาง ณภสัรากรณ๑ กําลังหาญ
25012606 นางสาว เนตรสกาว จนัทองแท๎
25012607 นางสาว นฤมล ดอนบันเทา
25012608 นาย ศิวกร ทองยอดแก๎ว
25012609 นางสาว รัชดาภรณ๑ พอใจ
25012610 นาย ธันยกร ชัยสิทธิ์
25012611 นางสาว ธันย๑ชนก กาหลง



 - 78 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25012612 นาย นันตชัย กลับดี
25012613 นางสาว อรอุมา ธุริวงษ๑
25012614 นางสาว พัชนี เวียงคํา
25012615 นางสาว ปภสัสร พุทธเจริญ
25012616 นางสาว อําภา มโนสาร
25012617 นางสาว ปิณฑิรา จติมาตย๑
25012618 นางสาว นลพรรณ รูปโฉม
25012619 นาง ปฐมญา พรมบุญแก๎ว
25012620 นางสาว สุภารัตน๑ จนัทร๑สุคนธ๑
25012621 นางสาว กชนันท๑ วงศ๑แวง
25012622 นางสาว รัชนก สุรินทร๑ศรี
25012623 นาย ณัลทวัฒน๑ ภกูุล
25012624 นางสาว ณิชาภทัร สุวรรณแพทย๑
25012625 นางสาว รัตนา ด๎วงลอย
25012626 นาย ธวัชชัย พุทธสิมมา
25012627 นางสาว วราภรณ๑ แก๎วสากล
25012628 นาย ศิริธรรม จนัทร๑ทอง
25012629 นางสาว ศศิวิมล เจริญวัฒนะโภคา
25012630 นางสาว นุชรี นิลกําแหง
25012631 นางสาว เจนจริา โพธิท์ิพย๑
25012632 นางสาว ผุสรัตน๑ หงษ๑ศรีเมือง
25012633 นางสาว ชนาลัย ใจป๓น
25012634 นาง จฑุารัตน๑ สาระสุข
25012635 นางสาว สุจติตรา มาพร
25012636 นางสาว พนิดา หอมหวล
25012637 นาง อภญิญา สังขารา
25012638 นางสาว ศรินยา สาปุก
25012639 นางสาว ดวงฤทัย เจริญธง
25012640 นาง กิ่งแก๎ว คลังเขษม
25012641 นาย กวินวิโรจน๑ เดชายะรินทร๑
25012642 นางสาว พัชราภรณ๑ พลรัตน๑
25012643 นาย วิทยา จริะโต
25012644 นางสาว พรณิชา งามกมลสุข
25012645 นางสาว กมลมาศ ยอดไกร
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25012646 นางสาว วิภาดา มํอมพะเนาว๑
25012647 นางสาว สุภกัด์ิ ประเสริฐดี
25012648 นางสาว อารียา เมฆสคราญ
25012649 นางสาว กนกพร แยม๎ประโคน
25012650 นางสาว อรพรรณ เอกา
25012651 นางสาว จงกล ชลธี
25012652 นาง มารีนา รอหะ
25012653 นางสาว ศิริกัญญา หมวกซา
25012654 นางสาว กมลทิพย๑ หยงสตาร๑
25012655 นางสาว พรพิมล เพ็ชรเหล็ก
25012656 นางสาว แสงเดือน อวดสี
25012657 นางสาว สุชีรา ขําสุนทร
25012658 นาง สุนิสา สิฏฐกุล
25012659 นางสาว กัญจน๑กมล จั่นเพ็ชร๑
25012660 นางสาว ลัดดา เอี่ยมแดง
25012661 นางสาว ซูไวบะห๑ มาน๏ะ
25012662 นางสาว กมลลักษณ๑ พรมป๓๋น
25012663 นางสาว สุดาทิพย๑ ไสยาสน๑
25012664 นางสาว ดวงพร แซํล่ิม
25012665 นางสาว ปฐมา จนัทร๑อ๎น
25012666 นาง สวนีย๑ พรหมศร
25012667 นางสาว วิลาวัณย๑ ทองประพันธ๑
25012668 นางสาว มาลิตา ทิศกระโทก
25012669 นางสาว เสาวนิตย๑ นิเลปิยงั
25012670 นาง สุวรรณี ขําเอนก
25012671 นาง รัตติกาล เขียวเรือง
25012672 นางสาว สุจารี เสนีย๑วงค๑
25012673 นาย เฉลิมพล อาสาไพร
25012674 นางสาว วิยะดา บริบูรณ๑
25012675 นางสาว กัญญา สาระสุข
25012676 นาย สาโรจน๑ ทองไหม
25012677 นาย ณพชร ชินภกัดี
25012678 นางสาว สมจติย๑ กุณะ
25012679 นางสาว สุธิตา กันหาวัน
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25012680 นางสาว อนุตา ทนทุมาน
25012681 นางสาว กัณฐมณี สียาฤทธิ์
25012682 นางสาว นภาพร โนนสูงเนิน
25012683 นางสาว อรุณรัตน๑ ปลดทุกข๑
25012684 นางสาว พิชามญชุ๑ ดวงจนัทร๑ทิพย๑
25012685 นางสาว วิรัตน๑ บุญธรรม
25012686 นางสาว ศิริพร พรมนิวาส
25012687 นางสาว รังษี สํูบุญ
25012688 นางสาว สิริรัตน๑ จตุัชัย
25012689 นางสาว รจเรข เอมอยูํ
25012690 นางสาว โชติกา ป๓้นชงน้ํา
25012691 นางสาว ขวัญใจ นวลใย
25012692 นางสาว รําไพ กอแก๎ว
25012693 นางสาว ชุติมา ขันธจําเนียร
25012694 นางสาว กุ๎ง เรืองศรี
25012695 นางสาว กัญญภทัร บึงราษฎร๑
25012696 นางสาว กนิษฐา คูศรีเทพประทาน
25012697 นางสาว รัชนี สุทธิเกิด
25012698 นางสาว ณัชพิรยา มีแก๎ว
25012699 นางสาว เจติญา สุริโย
25012700 นางสาว ภควรรณ ภญิโญ
25012701 นางสาว มนัสนันท๑ สัจจาสัย
25012702 นางสาว บุษยมาส จนัทรโชติ
25012703 นางสาว อัจฉรา ชูนพรัตน๑
25012704 นางสาว ธนัชพร อินกองงาม
25012705 นางสาว บาหยนั แชํมช๎อย
25012706 นางสาว อุษา จํานงค๑ภกัด์ิ
25012707 นาย อําพล ศรีเผด็จ
25012708 นางสาว ติณณ๑พิมญชุ๑ เตชเลิศธนานนท๑
25012709 นางสาว สกาวเดือน ดาเหล็ก
25012710 นางสาว สุรีวัลย๑ ทาวะรัตน๑
25012711 นางสาว วรรณนภา นกพํวง
25012712 นางสาว เบญจวรรณ วงค๑ขันท๑
25012713 นาย ฉัตรมงคล มหาจกัร๑
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25012714 นาย บัณฑิต โพธิดะนุช
25012715 นางสาว เสาวรีย๑ ป๓ญญา
25012716 นาง กาญจนา เวียงนาค
25012717 นางสาว ทิพวรรณ สิทธิชัย
25012718 นาง รัชนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
25012719 นางสาว ดวงกมล ปุุนปาน
25012720 นางสาว ศศิคริญภรณ๑ ก๎านชมภู
25012721 นางสาว ชฎาทิพย๑ สอนปะละ
25012722 นาย สุรยทุธ กัณหา
25012723 นางสาว วรรณา ขวัญเจริญ
25012724 นางสาว ปรารถนา ก๐องแก๎ว
25012725 นางสาว พัณณิศา เล้ียงเชื้อ
25012726 นาย ณัฐพงษ๑ มะลิวัลย๑
25012727 นางสาว สุพัชชา แก๎วแจมํ
25012728 นางสาว สุภารัตน๑ พรมคณะ
25012729 นางสาว ปนัดดา บุญเกิด
25012730 นางสาว มติกา อารยะภกัดี
25012731 นาย อิงครัต โพธิท์อง
25012732 นางสาว วรรณวิภา นําบัณฑิต
25012733 นางสาว นันท๑นภสั เจดีย๑
25012734 นางสาว เบ็ญจวรรณ สังข๑ทอง
25012735 นาง อรปภา นครวงศ๑
25012736 นางสาว สุกัญญา ปุญญา
25012737 นางสาว ปิยะรัตน๑ หมดตัน
25012738 นางสาว พรพิมล ธงอาจ
25012739 นางสาว สุธินี โสตรศรีสุข
25012740 นางสาว พรทิพย๑ ทะกลโยธิน
25012741 นางสาว ปรีญารักษ๑ พรมแสง
25012742 นางสาว สิริภาวรรณ บุํงทอง
25012743 นางสาว ขนิษฐา ทิพยะ
25012744 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ แก๎วคูณ
25012745 นางสาว วีณากร แสงสอน
25012746 นางสาว จฑุามาศ ปานประทีป
25012747 นางสาว รสรินทร๑ อุชุภาพ
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25012748 นางสาว ดรุณี ชูเมือง
25012749 นางสาว วรรณิภา อนุพัฒน๑
25012750 นางสาว สุพัตรา ตองติดรัมย๑
25012751 นางสาว ภพูิชชา หอมชื่นใจ
25012752 นางสาว สุธีรา สงวนรักษา
25012753 นางสาว จลัุยภรณ๑ ศรีภริมย๑
25012754 นางสาว นรินทร๑พร อินพิพัฒน๑
25012755 นางสาว ปิยะวรรณ ศรีหลํอเหล็ก
25012756 นางสาว ปริฉัตร สวัสดิโกมล
25012757 นางสาว นลินี บุญกระสินธุ๑
25012758 นาง วธิดา ณ ระนอง
25012759 นาง นิลาวรรณ ไขศรี
25012760 นางสาว ธิดาวรรณ สพานทอง
25012761 นางสาว อาภา ทันชื่น
25012762 นางสาว ธนาภา ศิริโรจน๑
25012763 นางสาว หทัยภทัร วันโส
25012764 นางสาว ณัฏฐ๑วรัตถ๑ กันทวงค๑
25012765 นางสาว กรรณิกา บัวมา
25012766 นางสาว ธารินี จนัดาลี
25012767 นางสาว คณิตา คลังบริบูรณ๑
25012768 นางสาว รอบีหญ๏ะ กะนิ
25012769 นางสาว สุชานันท๑ จติรจอม
25012770 นางสาว วรรณวิสาข๑ หนํอแดง
25012771 นางสาว ฐิตาภรณ๑ แก๎วหลํ่า
25012772 นาย วิศรุต อบเชย
25012773 นางสาว ศิวดาต์ิ ทับทิม
25012774 นางสาว หนูคิม ศรีบุรินทร๑
25012775 นางสาว เพชรรัตน๑ บุญเรือง
25012776 นาย กฤชนนท๑ พรมมาดวง
25012777 นางสาว นวลปรางค๑ พันธ๑สอาด
25012778 จ.ต.หญิง กฤษกมล พรหมคล๎าย
25012779 นาย อานิค สมพงษ๑
25012780 นาย พีระพงษ๑ พรมทา
25012781 นางสาว พัชรี มหายศกุล
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25012782 นางสาว ณรัฐวรรณ สุทธิชื่นตรีกุล
25012783 นางสาว วราวรรณ ศรีพัตร
25012784 นางสาว พัชรี กินเสน
25012785 นางสาว ขจรัีตน๑ วงศ๑ศรีพรม
25012786 นางสาว พนัชกร ขุนพินิจ
25012787 นางสาว นันทพร บุรีวัน
25012788 นางสาว อารยา เทียนชัย
25012789 นางสาว บัญญัติ พุกบัว
25012790 นางสาว วิมล ศิริรักษ๑
25012791 นางสาว ธนัชพร ไชยชํวย
25012792 นางสาว กาญจนา ปานพรม
25012793 นางสาว ธนพร มโนลา
25012794 นางสาว รํุงอรุณ เอี่ยมสี
25012795 นาย อนุรักษ๑ อินใจคํา
25012796 นางสาว วีรวัลย๑ สุวรรณรัศมี
25012797 นางสาว สุรีบุตร จติรําพึง
25012798 นางสาว ดวงตา พรหมเกิด
25012799 นางสาว เบญชญา กาญจนรวิกร
25012800 นางสาว น้ําทิพย๑ แสนอะทะ
25012801 นางสาว นิชาภา สุมาลย๑
25012802 นางสาว วรรณพร ชัยยา
25012803 วําที่ร๎อยตรีหญิง ศุภษร สายสุข
25012804 นางสาว รัตนา เกิดอ๎าย
25012805 นาย ณัฐพล วงษ๑ภกัด์ิ
25012806 นางสาว ขวัญ หอมเลิศ
25012807 นางสาว สุธินี บํารุงคีรี
25012808 นางสาว ลัดดา มะปะทา
25012809 นางสาว ญาณี อมรขจรเดช
25012810 นางสาว อาภาพร จอ๎ยเจริญ
25012811 นาง สุวิมล นาคแจมํ
25012812 นาง สุชาดา โตปิติ
25012813 นางสาว ดวงธิดา ศรีกระจาํง
25012814 นางสาว ดารารัตน๑ ทองมีเพชร
25012815 นางสาว สุนิสา อินทอง
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25012816 นาง รุจริา รัตนชัย
25012817 นางสาว พัชรินทร๑ ลือทอง
25012818 นางสาว รสสุคนธ๑ บุญวงค๑
25012819 นางสาว คัทรียา ไชยน๎อย
25012820 นางสาว ศิรภา นมขุนทด
25012821 นางสาว ทิพานัน ศรีระสันต๑
25012822 นางสาว เพ็ญนภา ใจยะเลิศ
25012823 นาย ฐาปณัฐ โสภา
25012824 นางสาว ณัฏฐ๑ธิดา รํุงเรือง
25012825 นาง กมลลักษณ๑ อนันตไพบูลย๑
25012826 นางสาว สุณัฑฐา กาญจนานนท๑
25012827 นางสาว กัญญา กอศักด์ิ
25012828 นางสาว ชลธิชา ชาติชาญชัย
25012829 นางสาว อรพิมพ๑ ทองดี
25012830 นางสาว วิไลลักษณ๑ ชูพงศ๑
25012831 นางสาว พัชรี สัตย๑ธรรม
25012832 นางสาว นรารัตน๑ ทองจดู
25012833 นางสาว จฑุารัตน๑ ใจงูเหลือม
25012834 นางสาว เพียงขวัญ แกํนท๎าว
25012835 นางสาว ปิยวดี นามศรี
25012836 นางสาว พรพิมา พึ่งสุข
25012837 นางสาว กัญญาณัฐฐ๑ กองอํอนศรี
25012838 นางสาว สุวรรณี ทัศนะ
25012839 นางสาว สุพัฒตรา ดอกบัว
25012840 นางสาว สิริลักษณ๑ แสนทวีสุข
25012841 นาง ศรินทิพย๑ ภยัวิมุติ
25012842 นางสาว อาณีซะห๑ เจ๏ะนิ
25012843 นางสาว นงลักษณ๑ ผลชื่น
25012844 นาง สุภสัสรา สิงห๑สาย
25012845 นางสาว เทียนทิพย๑ หัสดี
25012846 นาง ธัญรวีย๑ สมประสงค๑
25012847 นาย นนทการ พรมสุวรรณ๑
25012848 นางสาว นงลักษณ๑ ฮะบุญมี
25012849 นางสาว สุกันยา หงษ๑ไกร
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25012850 นางสาว นิตนภา ภมูิคอนสาร
25012851 นางสาว กุลฑีรา แพงศรี
25012852 นางสาว ผกาวรรณ คํามุงคุณ
25012853 นาง ทิพรัตน๑ จมูดอก
25012854 นาง กัญญากร ชูประเสริฐ
25012855 นางสาว ประภาพร ทรัพย๑สิทธิถาวร
25012856 นางสาว เยาวดี มัน่เสม
25012857 นางสาว รัชนิดา โสมะ
25012858 นางสาว ศิรินทรา ชัยภา
25012859 นางสาว เมธยา สงสม
25012860 นางสาว พรรณธิภา ทองน๎อย
25012861 นางสาว นารินทร๑ มังกรแก๎ว
25012862 นางสาว ศิวพร แคนยกุต๑
25012863 นาย พัชระ ถิ่นชีลอง
25012864 นางสาว วาสนา บุญมี
25012865 นาย วีระพงษ๑ หงส๑สวัสด์ิ
25012866 นางสาว กมลวรรณ จนัทร๑ปางาม
25012867 นางสาว วิไลวรรรณ ศรีแยม๎
25012868 นางสาว รัตนกร เพ็งกระจาํง
25012869 นางสาว ปิยธิดา รัตนมณี
25012870 นางสาว ลลิตา สนธิ
25012871 นางสาว ปฐมาวดี ทองศิริ
25012872 นางสาว อัญชลี โคฮุด
25012873 นางสาว จรีะนันท๑ ศรีวงษ๑ชัย
25012874 นางสาว กัญญาภคั รอดอินทร๑
25012875 นางสาว ณัฐพร ปราบภยั
25012876 นางสาว ณฐมน บุญสํง
25012877 นางสาว ปรารถนา สิงห๑สา
25012878 นางสาว นงค๑ลักษณ๑ ธรรมบุตร
25012879 นางสาว อัญชิสา เรืองสูง
25012880 นางสาว ณฐิกา ประเสริฐสังข๑
25012881 นางสาว ศิรินยา เกตุกระจาํง
25012882 นางสาว วิภาลักษณ๑ สกุลหลง
25012883 นางสาว นพสร โรจน๑โมสิข
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25012884 นางสาว สุทิศา พันธุระ
25012885 นางสาว วิชชุกร ศรขรรค๑
25012886 นางสาว ธนพร ศิลปชาตรี
25012887 นางสาว ทัศนีย๑ กรสันเทียะ
25012888 นางสาว ศศิวิมล สายเชื้อ
25012889 นางสาว จฑุาทิพย๑ ฝุายเพีย
25012890 นางสาว นวรัตน๑ ภาวิไล
25012891 นางสาว อรวรรณ รอดผ่ึง
25012892 นาย นรง พรหมทอง
25012893 นางสาว นวพร ศรีนุ๎ย
25012894 นางสาว พรรณี ประลอบพันธ๑
25012895 นางสาว ศิริพร นิ่มนวล
25012896 นาย กฤษกร อินต๏ะผัด
25012897 นางสาว ภทัรฤทัย โฉมศรี
25012898 นางสาว สรชา แสงกิจอมร
25012899 นางสาว บุญรัตน๑ มีแสง
25012900 นางสาว อรกานต๑ เกรียงวีระยทุธ
25012901 นางสาว วรรณภา แก๎วกิ่ง
25012902 นางสาว กอฉัตร เพชรสาย
25012903 นางสาว สาวิตรี สิงห๑พันธุ๑มํวง
25012904 นางสาว กัญญา แก๎วสุข
25012905 นางสาว วันชนก จนัทะโชติ
25012906 นางสาว รัชนี ธนาทิพยกุล
25012907 นาย วรากร อําวสาคร
25012908 นางสาว กมลรัฐ จติต๑แหลม
25012909 นางสาว นันทัชพร เสร็จกิจ
25012910 นางสาว มธุรส แปชา
25012911 นางสาว กุลมดี กุนดี
25012912 นางสาว ฐนิศรา แพงดวงแก๎ว
25012913 นางสาว เพ็ญนิภา แตงอํอน
25012914 นางสาว พจนา ธรรมโครํง
25012915 นางสาว เสาวนีย๑ นาคเสโน
25012916 นางสาว พัชรี ธรรมขัน
25012917 นางสาว อัณยา โฉมศรี
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25012918 นางสาว นิรภฎั ใหญํปราม
25012919 นางสาว กาญนิภา ขาวกอด
25012920 นางสาว วรัญญา รักชาติ
25012921 นางสาว ขนิษฐา เริงร่ืน
25012922 นางสาว ปาริชาติ รัตนเดชา
25012923 นางสาว ศิราพร มูลป๓ญญา
25012924 นางสาว อ๎อยทิพย๑ เมืองทอง
25012925 นางสาว นภสัสรณ๑ ละลี
25012926 นางสาว ณัฎฐ๑พัชร๑ ชูพันธ๑
25012927 นางสาว นิตยา คามวัลย๑
25012928 นางสาว มาลาลิน ลิกขะไชย
25012929 นางสาว ศิริลักษณ๑ ถุงน้ําคํา
25012930 นางสาว อังฆะณี แก๎วฟู
25012931 นางสาว กาญจนา ขลิบเงิน
25012932 นางสาว ปรียาดา ยงัอยูํ
25012933 นางสาว ชนิตา สัตย๑ธรรม
25012934 นางสาว บรรจง ธนะมัน่
25012935 นาง สิริลักษณ๑ ครึกคร้ืนจติร๑
25012936 นาย มนตรี จนัทร๑แปูน
25012937 นางสาว สรวงสุดา ยอดจติร๑
25012938 นางสาว สิริพร ศรีหาบัณฑิต
25012939 นางสาว ณภาภชั นันทะน๎อย
25012940 นางสาว พรชนก สุวรรณพิบูลย๑
25012941 นางสาว อภญิญา แปูนดวง
25012942 นางสาว เกษมณี นักพรม
25012943 นางสาว มนัสวี แสนเสนาะ
25012944 นาง วรกัรญา คําสิงห๑นอก
25012945 นาง เกศรินทร๑ ชูผอม
25012946 นางสาว สายฝน พัฒนะแสง
25012947 นางสาว จงกล พักเสียงดี
25012948 นางสาว กัลนิกา คุณรักษ๑
25012949 นางสาว อัจจมิา ชาวกงจกัร
25012950 นางสาว ผกาพรรณ ขาวนวล
25012951 นางสาว สิริกร สุวรรณ๑น๎อย
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25012952 นางสาว สุจติตรา บาอินทร๑
25012953 นางสาว เพ็ญนภา อํานวย
25012954 นาย อับดุลกอเดร๑ อีแต
25012955 นาย ปกรณ๑เกียรติ อินทร๑เพชร
25012956 นาย พลวัฒน๑ อํวมคํา
25012957 นางสาว ศิริพร พึ่งนุสนธิ์
25012958 นางสาว ชมภูํ ศรทอง
25012959 นางสาว อุษณีย๑ สุริวงศ๑
25012960 นางสาว วรานิษฐ๑ มีลือสาร
25012961 นางสาว วรรษมล ภคูรองทุํง
25012962 นางสาว ฐิติมาภรณ๑ พํอลา
25012963 นางสาว กานต๑สินีย๑ มีใจบุญ
25012964 นาย วีระพงษ๑ วราเดชาชัย
25012965 นางสาว สุนิษา สาระคํา
25012966 นางสาว ป๓ญจรัศมิ์ โพธิอ์ํอน
25012967 นางสาว ปรียานันท๑ ไหมด๎วง
25012968 นางสาว ชุติมา ขยนั
25012969 นาย วสวัต ผลาชิต
25012970 นางสาว จริาภรณ๑ สุพล
25012971 นางสาว ศศิมา ยอดศิลป์
25012972 นางสาว รัชฎา บุญสม
25012973 นางสาว จฑุามาศ เขตต๑นนท๑
25012974 นางสาว จนัทร๑จริา พลซา
25012975 นางสาว กรรณิกา กัญชะนะ
25012976 นางสาว ศิริวรรณ พิลึก
25012977 นาง บุญนา พันธ๑ภกัด์ิ
25012978 นางสาว พิมพ๑ณดา ดีมาก
25012979 นางสาว ร๎ุงรัตนา ตํอพันธ๑
25012980 นางสาว พิมพ๑ลภสั พระงาม
25012981 นางสาว ดวงสุดา ธรรมคง
25012982 นางสาว จฑุามาศ หลวงศรี
25012983 นาง อารยา มณีโสภา
25012984 นางสาว ณัฏฐิพร ทองชํวย
25012985 นางสาว ขรินทร๑ทิพย๑ ดาศรี
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25012986 นางสาว มนัสวี ยนักา
25012987 นางสาว ศุมารินทร๑ จากสูงเนิน
25012988 นางสาว ลาสินี ขุนณรงค๑
25012989 นางสาว ยวุดี โสภพิันธ๑
25012990 นางสาว ปาริชาติ วงศา
25012991 นางสาว ณัฐกานต๑ จงวิมาณสินธุ๑
25012992 นางสาว อัญชิสา จนัทะแก๎ว
25012993 นางสาว วิยะดา ตันยะ
25012994 นางสาว รินทร๑ลภสั รัตนธีระนันท๑
25012995 นางสาว ยพุาวรรณ ชนสูงเนิน
25012996 นาย วสันต๑พรรษ พันประกอบ
25012997 นางสาว อรทัย สามิตร
25012998 นางสาว ธนาธิป ศรีหร่ิง
25012999 นาง ธมลวรรณ แก๎วอาณา
25013000 นางสาว กนกอร ปิ่นพงษ๑
25013001 นางสาว พัศวรรณ๑ ดีวันชัย
25013002 นางสาว สุภาวดี บับภาร
25013003 นาย โกวิท สังข๑ศรีเพชร
25013004 นางสาว จฑุารัตน๑ บุษราพิทักษานนท๑
25013005 นางสาว สุวรรณา หงษ๑บุญ
25013006 นางสาว มุทิตา หมัน่เพียร
25013007 นางสาว ชญาภรณ๑ รอดแพง
25013008 นางสาว กุลธิดา จนัทะสี
25013009 นางสาว สุมาลี ทองป๓้น
25013010 นางสาว ณัฐพัชญ๑ ศุภมงคลชัยสิริ
25013011 นาย ศักรินทร๑ สุทธา
25013012 นางสาว รพีพร ฤทธิแผลง
25013013 นางสาว พสชนัลค๑ ณ ระนอง
25013014 นางสาว อังคณา ยวงมณี
25013015 นางสาว แสงอรุณ คําภรีะ
25013016 นางสาว ศรินธร เกี๋ยงพา
25013017 นางสาว ลักขณา ซํูระวัง
25013018 นางสาว นันท๑นภสั จนีอยูํ
25013019 นางสาว จามิญช๑ญา กีรติเอกภริมย๑
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25013020 นางสาว รัชนีกร สมอบ๎าน
25013021 นาง เตือนใจ จนัทร๑ลอย
25013022 นางสาว พรทิพา โคกเทียน
25013023 นางสาว กิตติยา เต็นฉอย
25013024 นางสาว อชิรญาณ๑ หมืน่พรมไพร
25013025 นางสาว สุปิยา คีรีสิริมาศ
25013026 นางสาว ภชัรเนตร วัชรอมรเดช
25013027 นางสาว วิภารัตน๑ วันเสน
25013028 นางสาว พัชราภรณ๑ ศรสําแดง
25013029 นางสาว ภคัณภทัร มะธุระ
25013030 นาย ฐาปกรณ๑ แก๎วดอนรีย๑
25013031 นางสาว อรปรียา เจริญสุข
25013032 นางสาว เขมญาณัท จติไทย
25013033 นางสาว ภาวินี บุญสุด
25013034 นางสาว นภสัวรรณ ยานะ
25013035 นางสาว จฑุารัตน๑ แก๎วชํวย
25013036 นางสาว ศรัญญา นนท๑ขุนทด
25013037 นางสาว ฐาปนี สิงห๑ชอม
25013038 นาง นิรมล ยทุธกาศ
25013039 นาย สุทธิพงษ๑ ไทยเล็ก
25013040 นางสาว รํุงระวี เกิดหิรัญ
25013041 นางสาว อริญรดา จด๎ูวง
25013042 นางสาว ภทัราพร งานยางหวาย
25013043 นางสาว วันทนา ฉัตรทันต๑
25013044 นางสาว ปุณณารมย๑ คําหมูํ
25013045 นางสาว อรวรรณ ปานสังข๑
25013046 นางสาว จรีรัตน๑ ฉิมสอาด
25013047 นางสาว อุไรวรรณ ดีชํวย
25013048 นาง สินีนาถ คําแก๎ว
25013049 นางสาว พัชรียา นาคํา
25013050 นางสาว เปรมฤทัย จนิะใจหาญ
25013051 นางสาว ไอลัดดา นะศรีพันธ๑
25013052 นางสาว สุภาพร สุภษิะ
25013053 นางสาว กรรณิการ๑ เทพจนัทร๑
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25013054 นางสาว เกศริน วงษารี
25013055 นางสาว ศุภวรรณ สิทธิโชคจําเริญ
25013056 นาย วิทยา พิมพากรณ๑
25013057 นาง นริศรา คําแก๎ว
25013058 นางสาว จารุวรรณ แสนจนัทรฺ๑
25013059 นางสาว ธิรดา มะโนมัย
25013060 นางสาว ทิวาภรณ๑ พิมพ๑ทอง
25013061 นาง พรทิพย๑ กาญจนภมูิ
25013062 นางสาว อาอีเซาะ มูซอ
25013063 นางสาว จฑุามาศ คําบุดดี
25013064 นางสาว เหมวรรณ ไชยเดช
25013065 นางสาว ศศิชา เสนเผือก
25013066 นาง อารดา ชื่นจติต๑
25013067 นางสาว นภาพร ธิราช
25013068 นางสาว ธิดารัตน๑ เจริญกุล
25013069 นางสาว รินลดา พรมภภิกัด์ิ
25013070 นางสาว ปุญญิศา หันตรี
25013071 นางสาว นัทยา สิมมา
25013072 นาย สมภพ คงนุํน
25013073 นางสาว ปาณริศา ปานเขียน
25013074 นางสาว ภาริณี สิทธิประเสริฐ
25013075 นาง ลัดดาวัลย๑ คีรีวงศ๑
25013076 นางสาว วรากร เพียรสุขเจริญชัย
25013077 นาง รวงทิพย๑ บุญมา
25013078 นางสาว รัตนา สามงามจนั
25013079 นางสาว ณิชชา ธนรตภทัร
25013080 นาย อภษิฏา ปานเกิด
25013081 นางสาว ภชารี แจมํปรีชา
25013082 นางสาว ธัณย๑จริา ขัดจา
25013083 นางสาว กมลวรรณ หลวงวงษ๑
25013084 นาย ฤทธิรงณ๑ วรรธนะเจริญกุล
25013085 นางสาว พิมพ๑ทอง ชูเถื่อน
25013086 นาง นัจนันท๑ ไทยยงั
25013087 นางสาว ปุณยนุช คํามา
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25013088 นางสาว สุกัญญา ชะตารัมย๑
25013089 นางสาว พิจติรา ตันติ
25013090 นาย วีรวุฒิ บุญศรี
25013091 นางสาว วีรียา เดชปูองหา
25013092 นางสาว วาสนา บุญทอง
25013093 นางสาว สริญญา พานิชย๑
25013094 วําที่ร๎อยตรี ดุสิต มีชนะ
25013095 นางสาว ทัศณีญา เพ็งสกุล
25013096 นางสาว ศศิวิมล วงษ๑แสงจนัทร๑
25013097 นางสาว กาญจนา พลายงาม
25013098 นางสาว วิไลวรรณ ป๓๋นคํา
25013099 นางสาว มณีรัตน๑ อิ่มค๎ุม
25013100 นางสาว เบญจมาศ ไชยภาพ
25013101 นางสาว สุพรรณี อํอนน๎อย
25013102 นาง อโณทัย ลุสมบัติ
25013103 นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง
25013104 นางสาว พรสิทธิ์ ศรีหนองเป็ด
25013105 นางสาว อารีย๑ นอนโพธิ์
25013106 นางสาว มงกุฏรัตน๑ เขื่อนสุวงค๑
25013107 นางสาว พรทิพย๑ บํารุงดี
25013108 นางสาว สุภาภรณ๑ ศิริศรี
25013109 นางสาว จนัธิรา ประดวงชื่อ
25013110 นางสาว ศศิประภา คงแก๎ว
25013111 นางสาว พนิดา จนัทร๑รักษา
25013112 นาย พิทยา ปล้ืมจติร๑
25013113 นางสาว กัญญาณี ศรีสุบัว
25013114 นางสาว อัมพาพันธ๑ สุคติศิริอุดม
25013115 นางสาว เมษา บริวงษ๑
25013116 นางสาว พรพิมล ละเภท
25013117 นางสาว พัชลี สมหา
25013118 นางสาว สิริณัฏฐ๑ อภกิิจเจริญกุล
25013119 นางสาว เพียงขวัญ แก๎วทอง
25013120 นาย รัชนาท บัวเงิน
25013121 วําที่ร.ต.หญิง พุทธชาติ สงําแก๎ว
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25013122 นางสาว พิมพารัตน๑ ใจหมัน้
25013123 นางสาว ริสา รักษาเวียง
25013124 นางสาว อุดมลักษณ๑ เรกะสันต๑
25013125 นางสาว ณัฐรภฏั พิเรนคําพูนสิน
25013126 นางสาว ปวีร๑ลดา บุญแตํง
25013127 นาง ยอดรัก หาญอยูํ
25013128 นางสาว ณฐพร ขาเลศักด์ิ
25013129 นางสาว ชนิตฐา นามบุญมี
25013130 นางสาว ตินรภี บุญสงํา
25013131 นาย ณัฏฐภมูินทร๑ ชุมภแูสง
25013132 นางสาว จตุพร เพ็ชร๑นํวม
25013133 นางสาว จริาลักษณ๑ มาลาหอม
25013134 นางสาว กฤษณา มูลทรัพย๑
25013135 นาง วลัยพร ทินาทิน
25013136 นาง อลิษา ป๓ญญาชน
25013137 นางสาว กาญจนา ใจพรม
25013138 นางสาว กัญญารัตน๑ แก๎วศิริ
25013139 นางสาว ศุภาวรรณ วงค๑คม
25013140 นางสาว สุภาวดี คมขํา
25013141 นางสาว เบญจมาศ จนัทา
25013142 นางสาว ณัฐสิมา เลําเกี้ยง
25013143 นาย สันติชัย อิศโร
25013144 นางสาว มารยาท จนัทร๑ศรี
25013145 นางสาว อังคณา โพธิศ์รี
25013146 นางสาว ผํองศรี แจมํศิริ
25013147 นางสาว พิชญา พิมพ๑สวัสด์ิ
25013148 นางสาว ขวัญใจ ทวีพันธ๑
25013149 นาง สกลวรรณ ธีรวัฒน๑
25013150 นางสาว พิมพา ดอกบัว
25013151 นาง รัชนี ยอดเพ็ชร
25013152 นาย กฤษดา ภกัดีกลาง
25013153 นาง อัญชลี น๎อยประชา
25013154 นางสาว นิตยา กรอบทอง
25013155 นางสาว ณัฐณิชา พลชัย
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25013156 นางสาว วลีรัตน๑ วงษ๑วินิจสร
25013157 นางสาว ดลนภา ทําทอง
25013158 นางสาว ประดิษฐ๑วรดา เมืองโมํง
25013159 นางสาว มนขวัญ จําปาแขก
25013160 นางสาว จพุารัตน๑ กาวิละ
25013161 นางสาว รัชดาภรณ๑ สายคําดี
25013162 นางสาว ศศิธร คล๎ายคลึง
25013163 นาง อารีรัตน๑ หนํายครบุรี
25013164 นางสาว ฏญิญารัตน๑ วงศ๑คําจนัทร๑
25013165 นางสาว เสาวรส แสนงามวงศ๑ศิริ
25013166 นาง ศวิตา แสนวิชา
25013167 นาง กาญจนี โบพรหม
25013168 นางสาว ธัญญลักษณ๑ พลเยี่ยม
25013169 นางสาว ปาริชาติ เดือยพิมพ๑
25013170 นางสาว อารีญา หมกหมาก
25013171 นางสาว ศิริวิมล สาแช
25013172 นางสาว ศุภาพรรณ ขําสุนทร
25013173 นางสาว ทัศวรรณ จติรบําเพ็ญ
25013174 นาง อมรรัตน๑ รัศมี
25013175 นางสาว สุกัญญา ใหญํน้ํา
25013176 นาง สวิตภรณ๑ เมือง ณ ศรี
25013177 นางสาว กัลยารัตน๑ คํานาน
25013178 นาย สุรเดช รัตนคํา
25013179 นางสาว ศรุตา สร๎อยศรี
25013180 นางสาว ชลันดา ไพชยนต๑
25013181 นางสาว สาวิตรี ระวิพงษ๑
25013182 นางสาว ชลธิชา ใจภกัดี
25013183 นางสาว สุจติรา สุวรรณเพ็ชร
25013184 นาง ปรียา กันธะผัด
25013185 นางสาว กอบแก๎ว แสนโย
25013186 นางสาว กัลยณัฎฐ๑ แก๎วบวร
25013187 นางสาว อธิชา พลตรี
25013188 นางสาว ลัดดาวรรณ สานคลํอง
25013189 นางสาว ปวีณา คําแหงพล
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25013190 นางสาว ขวัญเรือน ไกยนารถ
25013191 นางสาว บุหลัน ฤทธิวรรณ
25013192 นางสาว ศศิตานันท๑ สุกทน
25013193 นางสาว นูรียงั อาบู
25013194 นางสาว ศิธิษา กุลมลิวัลย๑
25013195 นางสาว ทัศนีย๑ มีวังแดง
25013196 นางสาว กัญญารัตน๑ คงปราณ
25013197 นางสาว เบญจมาศ อยูํสวัสด์ิ
25013198 นาง กรรณิกา มะอาจเลิศ
25013199 นางสาว เปรมกมล ศิริสาร
25013200 นางสาว ปรางค๑วลัย ขวาไทย
25013201 นางสาว นงลักษณ๑ กลมเปลือย
25013202 นางสาว ขวัญฤดี ดวงหมืน่
25013203 นางสาว ธัญญารัตน๑ อุทธิยา
25013204 นาย สุภชิัย บุญก๎อน
25013205 นางสาว จรัญญา หอมเจริญ
25013206 นางสาว มะลิวัลย๑ มีชื่อ
25013207 นางสาว พิรดา กลมกลํอม
25013208 นาย นัฏฐพล โฮํสกุล
25013209 นางสาว ชื่นกมล เรืองผา
25013210 นาย สุรัช รังประเสริฐ
25013211 นางสาว สุกัญญา ขุนชิต
25013212 นางสาว อังคณา เหลืองแดง
25013213 นางสาว ชไมพร ห๎าวหาญ
25013214 นางสาว สุภคั อํอนสุด
25013215 นาง ศิริลักษณ๑ ทองแดง
25013216 นางสาว สุพัฒชา ป๓้นจนัทร๑
25013217 นางสาว ณัฐธิดา บุตรโต
25013218 นางสาว ฮาบีบะห๑ ใจสนิท
25013219 นาย ศิวะบุตร พึ่งอารมณ๑
25013220 นางสาว วธิดาภรณ๑ พิชญไพบูลย๑
25013221 นางสาว รอฮีซา สาและ
25013222 นาง นารีรัตน๑ นาครักษา
25013223 นางสาว อัญชลี กาวิน
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25013224 นางสาว จนัทนา ใจคํา
25013225 นางสาว ปุณยนุช สุขสมบัติ
25013226 นางสาว สิรินดา กุ๎ยประเสริฐ
25013227 นางสาว อนงค๑ จุ๎ยแก๎วพะเนา
25013228 นางสาว สุภาพร พันธ๑อํอน
25013229 นางสาว ปวีณา บุญมี
25013230 นางสาว ศิริพร ผลทวี
25013231 นางสาว รุจนีย๑ ประคําพอง
25013232 นางสาว นิภารัตน๑ จนัทร๑พินิจ
25013233 นาย จอมกฤษณ๑ สิมรักแก๎ว
25013234 นางสาว ภรณ๑ศิริ ดีแก๎ว
25013235 นางสาว ยคุลธร แสงตารัตน๑
25013236 นางสาว วาสนา ภมูีต้ัง
25013237 นางสาว นิติยา ศรีบุญเรือง
25013238 นางสาว ชลธิชา เจริญพล
25013239 นาง สาวิตรี พรหมมณีย๑
25013240 นางสาว อัจฉริยา สํุมมาตย๑
25013241 นางสาว อัญชณา กองโชค
25013242 นางสาว ลภสัรดา ทิวาลัย
25013243 นางสาว สุพัตรา ประติโก
25013244 นางสาว ธันยธรณ๑ สํองแสง
25013245 นางสาว ณรินทร๑ธร เอี่ยมสะอาด
25013246 นาย วรพล สุธัญญพฤทธิ์
25013247 นางสาว ชุติมา มากแบน
25013248 นางสาว พรรณทิพา พันธุมณี
25013249 นางสาว วันเพ็ญ อนันติ
25013250 นาย ธนกฤต ชื่นสุวรรณ
25013251 นาย ฉัตรเพชร วิทยากรบัณฑิต
25013252 นางสาว จรีาดา พระจนัทร๑แยม๎
25013253 นางสาว กฤติมา สุทธิวรรณ๑
25013254 นางสาว ศรีนุช โสระเวช
25013255 นาย กวิน เจนสัญญายทุธ
25013256 นางสาว ทศพร อํอนสุวรรณ๑
25013257 นาย ทรงศักด์ิ ฮีมสกุล
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25013258 นางสาว อาภาพร ธานีรัตน๑
25013259 นาย นิติพจน๑ ขุนพินิจ
25013260 นางสาว สุนันต๑ เชิดชม
25013261 นางสาว พัชราพรรณ แชํมสวัสด์ิ
25013262 นางสาว นงนุช พุฒประเสริฐ
25013263 นางสาว เมริสสา โรมินทร๑
25013264 นางสาว สิริลักษณ๑ ก๎องสุรกาญจน๑
25013265 นางสาว สุณี งามเฉลียว
25013266 นางสาว ทิพย๑วรรณ จนัทร๑หวาน
25013267 นางสาว นาตยา อุดตา
25013268 นางสาว กนกวรรณ พรหมเผํา
25013269 วําที่ร๎อยตรี ภชุงค๑ ไม๎ทิพย๑
25013270 นาง ขนิษฐา บัววงษ๑
25013271 นาย นภทัร กนกพินิต
25013272 นาย แสงชัย ปิตานี
25013273 นางสาว สาทินี สุวิทย๑พันธุ๑วงศ๑
25013274 นางสาว อัจฉรา สงเคราะห๑
25013275 นางสาว ปุณยาพร ขิวรัมย๑
25013276 นางสาว ปิยพรรณ ยงัปรางค๑
25013277 นางสาว ไพลิน มีศุภะ
25013278 นางสาว รัตน๑ษมล โคตรกระพี้
25013279 นางสาว มารยาท เคลือบทอง
25013280 นางสาว กมลวรรณ จนัทระ
25013281 นางสาว วราภรณ๑ ครสิงห๑
25013282 นางสาว ปนัดดา แผนจนัทึก
25013283 นางสาว ไซนะ ลาเตะ
25013284 นางสาว สุนันทา สุรินทร๑
25013285 นางสาว อรวรรยา ต๏ะเอ๎ย
25013286 นางสาว สุภาภรณ๑ ลันทอง
25013287 นางสาว สมิตา สุตมาตร
25013288 นางสาว กุลชลี ใจเอื้อ
25013289 นาย ภานุมาศ สืบสวน
25013290 นาย อัครพล พิมศร
25013291 นางสาว เพธิกา เวียงแก๎ว
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25013292 นางสาว จนิดา ทับอ่ํา
25013293 นางสาว ศิริญญา ปี่แก๎ว
25013294 นางสาว ชัญญพัชร๑ ทองมา
25013295 นางสาว วิภาวี แก๎วกําไร
25013296 นางสาว โชติกา ยอดพิจติร
25013297 นาย วิษณุ ประคําพอง
25013298 นาย ธีรภทัร บุตรวงศ๑
25013299 นางสาว กรรณิการ๑ ขาวศรี
25013300 นาง จนิดารัตน๑ แก๎วคําป๓น
25013301 นางสาว สุกัญญา สมจรรยา
25013302 นางสาว กัญญ๑พิชญา บํารุงศิลป์
25013303 นางสาว นภาพร พรเฉลิมพงศ๑
25013304 วําที่ร๎อยตรีหญิง วรานันทน๑ สุขสายทอง
25013305 นางสาว มณฑิกา มณเฑียรทอง
25013306 นาย ธรรมปพน พุทธคํา
25013307 นางสาว พัชรีวัลย๑ อุทจนัทร๑
25013308 นางสาว ปวีณา สุขีเกตุ
25013309 นาย ชนะชัย วงค๑ชนินท๑
25013310 นางสาว สุพัตรา ดีศรี
25013311 นางสาว ศุภาพิชญ๑ สุริยาจนัทร๑
25013312 นางสาว ยศวดี ธัญญาวินิชกุล
25013313 นางสาว ศิริรัตน๑ ทาหงส๑
25013314 นางสาว เกษร จนัทร๑เมือง
25013315 นางสาว ศุภกร ผูกพันธ๑
25013316 นาย ณัฏฐชัย ศิวิลัย
25013317 นาย พิสิษฐ๑ ภเูดนผา
25013318 นางสาว สุพัตรา สุติน
25013319 นาง นิตนา วัฒนานิมิตสกุล
25013320 นางสาว ประภาพร สมประสงค๑
25013321 นางสาว ป๓ทมาพร ยนต๑ชัย
25013322 นางสาว วราภรณ๑ โสมหิรัญ
25013323 นางสาว สุรีรัตน๑ พรมสี
25013324 นางสาว นริศศราภรณ๑ ทองเอี่ยม
25013325 นางสาว กชนิภา เงินเยน็
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25013326 นางสาว จฬุารัตน๑ ทองพํอค๎า
25013327 นางสาว อุบล ทองสุมาตย๑
25013328 นางสาว ศรินยา ทองรอด
25013329 นางสาว ศิริพร รูปงาม
25013330 นางสาว ไพรวัลย๑ สวํางทองหลาง
25013331 นางสาว ศิริอร ศิริขันธ๑
25013332 นาย วรป๓ญญา เมธางกูร
25013333 นางสาว จริาวรรณ สวยศรี
25013334 นางสาว อุดมศรี พุจารย๑
25013335 นางสาว เกศสิรินทร๑ ปานแดง
25013336 นาย บุรวิช มณีรัตนโชติ
25013337 นางสาว วารุณี ภาวิไล
25013338 นางสาว วรรณา อินทัง
25013339 นางสาว สมคิด ไหวพรม
25013340 นาง ภกัด์ิอิงคกร เกษประทุม
25013341 นางสาว รัชนก ไกยะฝุาย
25013342 นางสาว พิชญ๑ภสัสร กลางปางรัตน๑
25013343 นางสาว สุวิมล บุญทํานุก
25013344 นาง วีรยา เพชรเวียง
25013345 นางสาว รัตนา กลัดเพชร
25013346 ส.ท. ปฐวี สงวนแสง
25013347 นางสาว จฑุามาศ วงจกัร๑
25013348 นาง พิสมัย พาที
25013349 นาง จรรยา ชุมคง
25013350 นางสาว ศรีฟูา จนัทวีรัตน๑
25013351 นาง ปาหนัน ศรีสถาน
25013352 นางสาว จติรานุช ภูสัํนติสัมพันธ๑
25013353 นางสาว ร๎ุงนภา แสนสีแก๎ว
25013354 นางสาว อมลสิริ ศรีสิรินราพร
25013355 นาง เนตรนรินทร๑ มรรควิจติร
25013356 นางสาว ธีรารัตน๑ จงเพ็งกลาง
25013357 นางสาว เดํนนภา แฝงดํานกลาง
25013358 นางสาว สาวิตรี ทิพาศรี
25013359 นางสาว ศิรินตา วงษาศรี
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25013360 นางสาว สาวิณี วงษ๑ชู
25013361 นางสาว วรรณนภา สวนมะลิ
25013362 นางสาว จรีวรรณ๑ เมืองคํา
25013363 นางสาว จนัทิรา กาทองทุํง
25013364 นางสาว ฉัตรชญ๑กรณ๑ พงษ๑ลภสัวรชัย
25013365 นางสาว ฉัตรฑริกา อิสแมน
25013366 นาง พรรณิภา คําดี
25013367 นางสาว กวิสรา โฉมคํา
25013368 นางสาว สุไฮณี มะดีเยาะ
25013369 นางสาว บังอร อํวมประเสริฐ
25013370 นางสาว สุภาสินี กันโอภาส
25013371 นางสาว สุวรรณี พิมูลชาติ
25013372 นาง นิตยา เปสาโก
25013373 นางสาว อัจฉราภรณ๑ เกตุวงษ๑
25013374 นาย ภกัดี พรมสอน
25013375 นางสาว พัณนิดา วงคะเลียด
25013376 นาย วิษณุ ยอยโพธิสั์ย
25013377 นางสาว พิชามญชุ๑ สีขวําง
25013378 นางสาว พัทยา ชารีแก๎ว
25013379 นางสาว สุธามาศ ชลธาร
25013380 นางสาว ปิยะนุช น๎อมถวาย
25013381 นางสาว กัลญา นิลหมืน่ไวย
25013382 นางสาว อารีย๑ยา เจริญรักษ๑
25013383 นางสาว ชัชชญา ลักษณานุรัตน๑
25013384 นางสาว กนกกาญจน๑ บุญเหมือน
25013385 นาง ปภชัญา สรรพเพทยพิศาล
25013386 นางสาว ฉัตรธิดา ชํางทองเกํง
25013387 นางสาว ศริพร วงษ๑นาคเพ็ชร๑
25013388 นางสาว อริตา โพธิง์าม
25013389 นางสาว รุจริา ไกรพินิจ
25013390 นาง ประไพภรณ๑ ยาวะโนภาส
25013391 นางสาว วาสิตา รอดเริญ
25013392 นาย ประภาส เจริญกิจ
25013393 นางสาว ชนันท๑กานต๑ ศรีระขันธ๑
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25013394 นางสาว ณัฐธิดา สกุลจนัทร๑
25013395 นาย เอกนรินทร๑ ภกัดีสุวรรณ๑
25013396 นางสาว วิไลพร สุรินทะ
25013397 นาง บุณณ๑ภสัสร อาจคําภา
25013398 นางสาว แสงจนัทร๑ ทองนาค
25013399 นาง นพวรรณ โพธิพ์ิฑูรย๑
25013400 นางสาว ทิพย๑วรรณ ชัยเดียว
25013401 นางสาว อภสิรา บุญแก๎ว
25013402 นางสาว ธมลวรรณ วงษ๑ภธูร
25013403 นางสาว หัทยา สัตยาธร
25013404 นางสาว ธนวรรณ กลํ่าเสือ
25013405 นาย สมศักด์ิ บุญอะภยั
25013406 นางสาว วลัยพร คําภกัดี
25013407 นางสาว ศุภวรรณ ชํวยบํารุง
25013408 นาย เจริญชัย โชติพาณิชย๑กุล
25013409 นางสาว สุนิตา หะยกีารี
25013410 นางสาว จรีุพร รอดแดง
25013411 นาง อรุณวรรณ รอดทองอํอน
25013412 นางสาว นิดาร๑ อังกุรวิลาส
25013413 นางสาว กนกวรรณ๑ ปูอมงาม
25013414 นางสาว แมะยะ หะยดีาโอะ
25013415 นางสาว สุณิษา สุภมนตรี
25013416 นางสาว สุพรรณี พันธ๑อินทร๑
25013417 นางสาว รัตนา แตํงต้ัง
25013418 นาง กาญจนา ขิมมากทอง
25013419 นางสาว นางสาววิไลรัตน๑ วงศ๑ภาคํา
25013420 นางสาว อมรรัตน๑ อดทน
25013421 นาง ศิริรัตน๑ เกตุแก๎ว
25013422 นาย ตํอพงศ๑ หม๎อบุญมี
25013423 นาง ชนิกานต๑ จนิพล
25013424 นาง สิริณญา ปุริโต
25013425 นางสาว วิภาวรรณ พรมสูตร
25013426 นางสาว จรีุรัตน๑ รามแก๎ว
25013427 นางสาว ทัศนีย๑ สวัสดี
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25013428 นางสาว นิรดา ธีราธนาภรณ๑
25013429 นาย พีรพัสตร๑ ขวัญกิจสิริกร
25013430 นาย ธนวัฒน๑ คําไพรินทร๑
25013431 นางสาว กาญจนา อยูํเยน็
25013432 นางสาว วารุณี นาเจริญ
25013433 นางสาว อารดา คําต๋ัน
25013434 นาง วีรยา ดอกจนัทร๑
25013435 นาง ขนิษฐา วงษ๑พรม
25013436 นางสาว เสาวลักษณ๑ สาหล๎า
25013437 นางสาว อุบลวรรณ วินทะไชย
25013438 นางสาว โชติกา รอดกําเหนิด
25013439 นาง มัณฑณีณัฐ จตุนาม
25013440 นางสาว ซอฟียะห๑ หะยเีซ็ง
25013441 นางสาว นิภาพร นิโรจอาด
25013442 นางสาว มนัสชนก หวังพิทักษ๑วงศ๑
25013443 นางสาว สุภคัญาดา ธนัชกรวรกิจ
25013444 นาง ประนอม ยอดมาลี
25013445 นางสาว วนิดา มาโต
25013446 นางสาว จนิตนา พาอีเม๎ง
25013447 นางสาว อําภา เส๎งสุย
25013448 นางสาว ประภาศรี ศรีสะอาด
25013449 นางสาว วิภทัรพร นาคพวง
25013450 นาง กฤติมา ปานจอ๎ย
25013451 นางสาว กวิสรา ตุนาสุข
25013452 นางสาว ธีรารัตน๑ ชูขํา
25013453 นางสาว ป๓ฐมาภรณ๑ เรณูชาติ
25013454 นางสาว นวพร ลําแพน
25013455 นางสาว เกษสุดา ทิวจนัทึก
25013456 นางสาว นันธการณ๑ ยนืยง
25013457 นางสาว ปวิชญา ประเสริฐสิทธิ์
25013458 นางสาว วิไลวรรณ ตอรบรัมย๑
25013459 นาง ปิยฉัตรตรี ศรีธนสินธร
25013460 นางสาว พิศมัย หอมสมบัติ
25013461 นาย ฐิติพล ปราโมทย๑พันธุ๑
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25013462 นางสาว สุนันทา บุญทิพย๑
25013463 นางสาว วิภาดา ละอองดี
25013464 นางสาว พิมสวิยา นนท๑สะเกษ
25013465 นาง เฑียนไทย อรามรุณ
25013466 นางสาว กฤชสร กาญจนกุล
25013467 นางสาว กนกอร ไตรพิพัฒน๑
25013468 นางสาว สาริกา ผุยลา
25013469 นางสาว ประภาพรรณ โถน๎อย
25013470 นางสาว ชญาภรณ๑ เขมิยาทร
25013471 นางสาว เกสร พัดมุกข๑
25013472 นางสาว วรรณวิสา อุ๎ยเลิศ
25013473 นางสาว ณันทริญา เยาวลักษณ๑
25013474 นางสาว ภริมย๑ญา วรินทรา
25013475 นางสาว สุจติพรรณ๑ ภมูี
25013476 นางสาว กฤตยา จติรแสวง
25013477 นางสาว ณัฐวดี เค๎าสิม
25013478 นางสาว ชญาดา กําเงิน
25013479 นางสาว ดวงดาว แปูนดี
25013480 นางสาว บานเยน็ แชํมช๎อย
25013481 นางสาว ธีรานุช ชูแสง
25013482 นางสาว ลลิตา นิยมสุข
25013483 วําที่ร๎อยตรีหญิง ปราณี ศรีรัตน๑
25013484 นางสาว จริาพร สิงหกันต๑ ไกรทัต
25013485 นางสาว อรนุช บัวสมศรี
25013486 นาย กฤดากร สารทนงค๑
25013487 นางสาว ชนันพร ทองสุขนอก
25013488 นางสาว ณภสันันท๑ กําลังหาญ
25013489 นางสาว เจนจริา ใจงูเหลือม
25013490 นางสาว สายน้ําผ้ึง หินแก๎ว
25013491 นาง รภสัธนกัญจน๑ จนัทร๑มณี
25013492 นางสาว รัชฎา กอสุนทร
25013493 นางสาว ป๓ฏฐยา จมุพล
25013494 นางสาว ฐิตินันท๑ ไชยแสง
25013495 นางสาว ประภาพรรณ คําสอาด
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25013496 นางสาว วรัณย๑รัศม๑ ป๓นแสน
25013497 นางสาว ณิชาภทัร กลมเกล้ียง
25013498 นางสาว เหมือนฝ๓น หลายชูไทย
25013499 นางสาว ภทัรธนิฐ ผานะวงค๑
25013500 นางสาว สุนีย๑ ผาสุข
25013501 นางสาว ชุติมา ใหญํแกํนทราย
25013502 นางสาว สุภาพรรณ มัน่เหมาะ
25013503 นาง นริศรา ทรายเขียว
25013504 นางสาว ธิติยดา วรสาร
25013505 นางสาว พรพิมล วรรณลักษณ๑
25013506 นางสาว นันทนา สินสมบัติ
25013507 นางสาว วิภา การรักษา
25013508 นางสาว วิภาพร เดิมสังข๑
25013509 นางสาว รพีพร พลหนองหลวง
25013510 นาย ศาศวัต ดวงแพงมาศ
25013511 นาง ยพุา ผํองสีงาม
25013512 นางสาว ลัขนา วารี
25013513 นางสาว พีรญา สุนันท๑
25013514 นางสาว พิชชากร จวิเลิศสกุล
25013515 นางสาว ธนาวดี บุญวงษ๑
25013516 นางสาว เสาร๑วภา ศรีทอง
25013517 นางสาว อินทิรา สุวรรณมิง่
25013518 นางสาว สุกัญญา ผลประเสริฐ
25013519 นางสาว สุพรรัตน๑ เตชะวรัชญ๑สกุล
25013520 นางสาว อมรา บรรเทา
25013521 นางสาว อังคณา อัมพรวัฒนโรจน๑
25013522 นางสาว สุไรดา อาแวกาแฉะ
25013523 นางสาว นิษฐ๑วดี สิทธิ
25013524 นางสาว จรีะประภา ช๎าเบ็ญจา
25013525 นาย ณัฐชนนท๑ บุญมี
25013526 นางสาว พรชนก หนูกรุด
25013527 นาง รัตนาภรณ๑ ปิ่นทอง
25013528 นางสาว จติติมาพร แสงทอง
25013529 นางสาว บุญล๎อม สุทธิประภา
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25013530 นางสาว ศศินาถ มาศวิวัฒน๑
25013531 นางสาว สนรยา คํารัตน๑
25013532 นางสาว สุนันทา ขําเอนก
25013533 นางสาว ไปรนันท๑ จนัทนาวิเวท
25013534 นางสาว ปนิตา อภสิราโชติ
25013535 นางสาว วิภารัตน๑ มูลการณ๑
25013536 นางสาว นัดตยา อัปกาญจน๑
25013537 นางสาว ศุจนิันท๑ สํงเสริม
25013538 นางสาว ลัดดาวัลย๑ อภเิดช
25013539 นางสาว สารภี วันโชค
25013540 นางสาว เก็จจนัทร๑ หนูแท๎
25013541 นางสาว สุนันทา ทองดี
25013542 นางสาว วราภรณ๑ สะเอียบคง
25013543 นางสาว ฑิตยา รัมมะฉัตร
25013544 นางสาว กมลชนก รัตนเสน
25013545 นางสาว จริวรรณ จนัทรู
25013546 นาย อมร บัวทิพย๑
25013547 นางสาว ดวงฤดี สถาพร
25013548 นางสาว ธวัลหทัย ธนแกํน
25013549 นางสาว ธิดาแก๎ว ชาญณรงค๑
25013550 นางสาว นัทพร วงษ๑ละคร
25013551 นางสาว สุภาณี ทองคลอด
25013552 นางสาว กมลทิพย๑ ลํุมลึก
25013553 นาง ณฐพร จนัทวงษา
25013554 นางสาว พัฒน๑นรี นิมมาทพัฒน๑
25013555 นางสาว อมรรัตน๑ บูรณะพล
25013556 นางสาว ธิดารัตน๑ อุ๏ดสม
25013557 นางสาว กนกวรรณ งานทนะ
25013558 นางสาว ธัญญาณัฐ ละลี
25013559 นางสาว ป๓ณฑิตา เรืองญาติ
25013560 นางสาว ศจี กุลมณี
25013561 นางสาว เทพสุดา ภกัดีฉนวน
25013562 นางสาว กฤษณา ศรีเรือง
25013563 นาย ปารณัท ภูสํําลี
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25013564 นางสาว เยาวลักษณ๑ ภชูํานิ
25013565 นาย วิศรุตต๑ อุไรวรรณ
25013566 นางสาว บุณญานุช สุโพธิ์
25013567 นางสาว สิรีธร เกตุทองสง
25013568 นางสาว สุกัญญา ลาวพิมาย
25013569 นางสาว เมธาพร สุณาวงษ๑
25013570 นางสาว อรสา แข็งแรง
25013571 นางสาว นฤมล กันจนิะ
25013572 นางสาว กัญญาณัฐ แพํงกลํอม
25013573 นางสาว นันทิชา แหลํงสนาม
25013574 นาย ฟารุก อารีประธาน
25013575 นาง จนัทิรา ปรียานุภาพ
25013576 นางสาว ดาริกา พิมกําเนิด
25013577 นางสาว อรอุษา จติบุตร
25013578 นางสาว รวิวรรณ กระแสโท
25013579 นางสาว ไอลดา วังแจมํ
25013580 นางสาว พิชามญชุ๑ ถาธิ
25013581 นางสาว ไพจติร พรหมโยธา
25013582 นางสาว ปรารถนา จลุลนันท๑
25013583 นาง ขวัญใจ ประชัน
25013584 นางสาว ฐิติมา มัน่คง
25013585 นางสาว วนันทา ดําสง
25013586 นางสาว จารุณี กาญจนจนิดาพงศ๑
25013587 นาย ทีมปกรณ๑ อํานักขันธ๑
25013588 นางสาว สุภาวดี กิ่งยอด
25013589 นางสาว ณัฐรินีย๑ ศรีนา
25013590 นางสาว ลลิตา บุพผา
25013591 นาย สาคร ป๓นทะโย
25013592 นางสาว สุดารัตน๑ ประทุมตา
25013593 นางสาว วันทนี อภนิันทรักษ๑
25013594 นางสาว ปาริชาติ เพียรอุสาหะ
25013595 นางสาว วีณา ชัยเสนํห๑เมือง
25013596 นางสาว ทันตะวัน ศรีเมฆ
25013597 นางสาว นภาวรรณ โลมรัตน๑
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25013598 นางสาว รัตติยา จนัทร๑อาหาร
25013599 นางสาว พิมพิกา สุธรรมจา
25013600 นางสาว ยพุาดา บุญจริง
25013601 นางสาว ณัฏฐา กรแก๎ว
25013602 นาง เบญจวรรณ คําศรี
25013603 นาย ธนา โตผ้ึง
25013604 นางสาว ธนิตา รัตนบุรี
25013605 นางสาว นาฎอนงค๑ เมืองป๓ญญา
25013606 นางสาว พรสินี ขันอาสา
25013607 นางสาว จนัทรา คัดทะรินทร๑
25013608 นางสาว ชุติญากาญจน๑ พันกับ
25013609 นางสาว นิศาชล เศรษฐเจริญกุล
25013610 นางสาว โชติกา อยูํศรี
25013611 นางสาว พรพรรณ ศรีสุวรรณ๑
25013612 นางสาว มณีวรรณ ไพเราะ
25013613 นางสาว นิตยา กล่ินเพชร
25013614 นางสาว อรอุมา ดอกใหญํ
25013615 นางสาว ปารณีย๑ กรับฉิ่ง
25013616 นางสาว ธนียา ชัยปราการ
25013617 นางสาว สินีนาฎ มีสัจ
25013618 นางสาว ศิริอร แสนสุข
25013619 นางสาว อภชิญา พรรณกล่ิน
25013620 นางสาว เปรมสินี ปุณณวิชากร
25013621 นางสาว พัณณิตา ชํารัมย๑
25013622 นางสาว รัตนาภรณ๑ นุชดารา
25013623 วําที่ร๎อยตรีหญิง ศิริกร คําไกล
25013624 นางสาว วันทนา ถวิล
25013625 จาํสิบตรี พรหมพิริยะ เรืองรัตน๑
25013626 นางสาว จติรา พลอยโต
25013627 นางสาว อุรารัตน๑ สายใจ
25013628 วําที่ ร.ต. หญิง จติราภรณ๑ ศรีลาฤทธิ์
25013629 นางสาว สรารัตน๑ เสนอิ่น
25013630 นางสาว ณัฐนิดา อํารุง
25013631 นางสาว วาสนา พันธนู
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25013632 นาย ศรัณย๑ ประสงค๑ดี
25013633 นางสาว เมธะกา มหายศนันท๑
25013634 นางสาว นันท๑นภสั หันทําเล
25013635 นางสาว รุจณีย๑ นพเก๎า
25013636 นางสาว ศิรภสัร๑ บุญมี
25013637 นางสาว ศรินญา อาจวิชัย
25013638 นางสาว อัจฉรา ภคันันท๑พงศ๑
25013639 นางสาว นวพร ป๓ณราช
25013640 นางสาว วัชราภรณ๑ โคตรชัย
25013641 นาง กชพร สังข๑โกมล
25013642 นางสาว จตุพร นาคนวล
25013643 นางสาว ดวงกมล จนัทร๑สิงห๑
25013644 นางสาว วรรณวิศา เพ็งหีต
25013645 นาย ประสิทธิ์ ศิริยา
25013646 นาง ไพริน ใครลัดดาล๑
25013647 นางสาว ประภสัสร ศรีแก๎ว
25013648 นางสาว นิตยา พามขุนทด
25013649 นางสาว กัญญวีร๑ เฉลิมพันธ๑
25013650 นางสาว วิภาดา มานุจมั
25013651 นางสาว สุนิสา เนินบก
25013652 นางสาว พัณนิดา กาญจน๑โสภา
25013653 นางสาว ลัดดาวัลย๑ อํอนศรี
25013654 นางสาว กัตติยา พยอม
25013655 นางสาว ปรีเปรม คงคาเขตร
25013656 นางสาว ธารทิพย๑ สมบัติ
25013657 นาง สิริพร รอดเกล้ียง
25013658 นาย อภวิัฒน๑ โอฬาร๑รัตน๑
25013659 นางสาว นริศรา และมิตร
25013660 นางสาว ณิชากร ชํออํอน
25013661 นางสาว ธนัชชา บุญเรือง
25013662 นางสาว ปวีณา มณีโชติ
25013663 นางสาว รัชนี เกื้อหนุน
25013664 นางสาว สมพร สุวรรณธาดา
25013665 นางสาว ณัฐธยาน๑ พลอยกระจาํง
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25013666 นางสาว จฑุารัตน๑ แก๎วดํา
25013667 นาง ขนิษฐา อินทร๑จนัทร๑
25013668 นางสาว กานต๑พิชชา หนูพวก
25013669 นางสาว วารุณี มีลาภกิจ
25013670 นางสาว กาญจนา เขตจตุัรัส
25013671 นางสาว นิภาพร บรรยงค๑
25013672 นาง วิภาศิริ อินทร๑กลาง
25013673 นางสาว วิลาวัลย๑ บุญสิมมา
25013674 นาย ชัยพัฒน๑ จนัทรมงคล
25013675 นางสาว นริศรา นามเหลา
25013676 นางสาว วราพร จติหาญ
25013677 นางสาว ตลียา มูลปูอม
25013678 นางสาว สุกัญญา วงศ๑รํุง
25013679 นางสาว พรพรรณ จวนแจง๎
25013680 นาง เกษสุดาภรณ๑ รัตน๑สูงเนิน
25013681 นางสาว อรุณรัตน๑ หนูชํวย
25013682 นางสาว อนุศริน เปียงเครือ
25013683 นางสาว รุจรัิฐ ฉัตรสุวรรณ๑
25013684 นางสาว สุมิตรา ทาสุคนธ๑
25013685 นาง ลลิตา แสงเขียว
25013686 นางสาว สุดารัตน๑ สอาดดี
25013687 นางสาว เยน็จติร นนธิจนัทร๑
25013688 นางสาว ณิชกุล นุชธิสาร
25013689 นางสาว ชลนิชา ไกรวงศ๑
25013690 นางสาว เฉลิมขวัญ นิตย๑คําหาญ
25013691 นางสาว ตรีภทัร สังข๑น๎อย
25013692 นาย ชานนท๑ ใจสุภา
25013693 นางสาว หรรษพร ศรีบุญเรือง
25013694 นางสาว อมรรัตน๑ ไม๎จนัทร๑ดี
25013695 นาง พัชรี ทองสินธ๑
25013696 นางสาว สุภาภรณ๑ โพธิแ์สน
25013697 นางสาว รินรดา เสนานาม
25013698 นางสาว ศุภดี ศรีภธูร
25013699 นางสาว กรรณิกา บุญเรือง
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25013700 นางสาว สุกัญญา เพ็ชรศรี
25013701 นางสาว สิริญา แก๎วงาม
25013702 นาย เอกลักษณ๑ กระศิริ
25013703 นางสาว ธนวรรณ คําแหง
25013704 นาย รัตนศักด์ิ นาฎนฤทธิ์
25013705 นางสาว จารุวรรณ คําเจริญ
25013706 นาง ดารารัตน๑ เพ็ชรทวี
25013707 นางสาว นฤมล แววสุวรรณ๑
25013708 นางสาว วรรณภา แก๎วบัวสา
25013709 นางสาว สมคิด เพิ่มสันเทียะ
25013710 นางสาว มัลลิกา ระวิศรี
25013711 นางสาว รํุงตะวัน ป๓กขะพล
25013712 นาง จรุณี สุจี
25013713 นางสาว สุภารักษ๑ สุจารี
25013714 นาย ภวูนาถ ภาคีเคียน
25013715 นาย ผดุงศักด์ิ มีคํา
25013716 นางสาว ธิติยา สุโน
25013717 นาง จนัทิมา ปะนาตา
25013718 นางสาว กิติมา วาหะรักษ๑
25013719 นางสาว พัฒน๑นรี ยิ่งรัมย๑
25013720 นางสาว จรีะนันต๑ แจง๎กลาง
25013721 นางสาว กนกกานต๑ สิงหา
25013722 นาย หิมวัต เตํแก๎ว
25013723 นางสาว สุกัญญา ผันอักษร
25013724 นางสาว พิจติรา บุญมาก
25013725 วําที่ ร.ต. หญิง ชรินทร๑ทิพย๑ นวลจนัทร๑
25013726 นางสาว บุษยา พัทนา
25013727 นางสาว นฤมล สําเภาทอง
25013728 นางสาว ฐิรนันท๑ วิเศษดอนหวาย
25013729 วําที่ร๎อยตรีหญิง ศิวพร ทองชนะ
25013730 นางสาว วรรษมล ศรีรัตน๑
25013731 นาย พันลภ ทิพพิชัย
25013732 นางสาว กันต๑ปวีร๑ เกียรติกุลคํารง
25013733 นางสาว อภชิญา แก๎วอ๎าย
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25013734 นางสาว วดี บุญภาค
25013735 นางสาว ชวนพิศ คํางาม
25013736 นางสาว รวิยา มณีรัตน๑
25013737 นางสาว สุรีรัตน๑ แซํล้ี
25013738 นางสาว อรนิต ศรีสะอาด
25013739 นาง พรรณปพร ยวงสมวงศ๑
25013740 นางสาว นิภาพร ศรีวะรมย๑
25013741 นาง สุภคั ดอเลาะ
25013742 นางสาว วิศนี สรรพกิจจานนท๑
25013743 นางสาว สุนทรี คุรุกิจกําจร
25013744 นางสาว อธิตยา มูฮําหมัดยโูซป
25013745 นางสาว ดาริน ศรีทองธรรม
25013746 นางสาว สุไวบ๏ะ หะยยีามา
25013747 นางสาว สุณิสา เพิ่มพูล
25013748 นางสาว ศุธิชา คําเนตร
25013749 นางสาว กาญจนาภรณ๑ สุวรรณกิจ
25013750 นางสาว เพชรรัตน๑ อริยะวงศ๑
25013751 นางสาว กิจยานี ศรีวิชัย
25013752 นางสาว สรญา แก๎วคําแจง๎
25013753 นางสาว นิภาพร ศรีนวล
25013754 นางสาว กัลยา นาวาพนม
25013755 นางสาว วราภรณ๑ พรหมภมร
25013756 นางสาว พรชนก ทองรักษ๑
25013757 นางสาว ทิพวรรณ อาจพงษา
25013758 นางสาว วิมล พัฒนเจริญ
25013759 นางสาว กุญชรี โสประดิษฐ๑
25013760 นางสาว ณิชานันท๑ ธารไสว
25013761 นางสาว สุชา สิริจนัทร๑ชื่น
25013762 นาย สานิต วงปิ่น
25013763 นางสาว กัลย๑ธิดาภทัร๑ ธรรมนาม
25013764 นางสาว วารุณี แทํนมณี
25013765 นางสาว สุดาวดี ศรเกษตริน
25013766 นางสาว กนิษฐา ทองมัน่
25013767 นางสาว นิตาป๓ฐน๑ สินเสรีสุวรรณ
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25013768 นาง นวพร ภาวะโคตร
25013769 นางสาว สิริยาภรณ๑ เหล่ียมรัตน๑
25013770 นางสาว พิมพาพร ใจเยน็
25013771 นางสาว ทศพร ดําดี
25013772 นางสาว เอื้อเอ็นดู ภาคทรัพย๑
25013773 นางสาว กรองณาม ไชยธานี
25013774 นางสาว วรรณฤดี งามศิริ
25013775 นางสาว ศมณวรรณ คชกูล
25013776 นางสาว ชัชชฎามาศ ไทยสันทัด
25013777 นางสาว ศิริวรรณ ฉุนฉ่ํา
25013778 นางสาว โสระญา จติกาฬ
25013779 นางสาว พิมพิไล มหาชัย
25013780 วําที่ร๎อยตรีหญิง สุกานดา ผาลี
25013781 นางสาว อริสรา สุวรรณรงค๑
25013782 นางสาว จรีุย๑ รักชน
25013783 นางสาว กัลยาณี ชาญศิริ
25013784 นางสาว อริศรา ชํวยอุปการ
25013785 นาย ชูศักด์ิ วงษ๑ชะอุํม
25013786 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทร๑แสง
25013787 นาย วุฒิชัย ทองจริง
25013788 นางสาว จฑุามาศ พาหาญ
25013789 นางสาว ฟารีฮาน อุเส็นยาง
25013790 นางสาว เขมรัสนี ธนทรงสวัสด์ิ
25013791 นางสาว สิราภรณ๑ ขันติสิทธิ์
25013792 นางสาว ศิรินภา พรพนาสิทธิ์
25013793 นาย ณุชากร ทาแกง
25013794 นางสาว รัตนาภรณ๑ พรมเสน
25013795 นางสาว อรุณรัตน๑ ยอดกุล
25013796 นางสาว อรวรรณ ชูกร
25013797 นางสาว เบญญทิพย๑ กลมเกลียว
25013798 นางสาว พิม มากบุญ
25013799 นางสาว วลัยพร มิง่ประชา
25013800 นางสาว รํุงนภา อินทร๑แสง
25013801 นางสาว สาธิยา น้ําใจเยน็
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25013802 นางสาว จารุดา กองศรี
25013803 นางสาว สุภริา พูลผล
25013804 นาย สรวิชญ๑ พงศาปาน
25013805 นางสาว ศิณสรณ๑ ปวเรศฐิติบูรณ๑
25013806 นางสาว ชิดชนก เจริญสุข
25013807 นางสาว อุมาพร พลอยเจริญ
25013808 นางสาว ศิรินทรา กมลวิจติร
25013809 นางสาว ศศิธร หาญรบ
25013810 นางสาว กมลวรรณ เพ็ญศรี
25013811 นางสาว สุภาพร ธรฤทธิ์
25013812 นางสาว นุชนาท กําป๓่นทอง
25013813 นางสาว รํุงทิวา วงค๑คํา
25013814 นางสาว สาวิณี ประสานพันธ๑
25013815 นาง แสงโสม นภสินธุ๑
25013816 นางสาว ปนัดดา แก๎วมณี
25013817 นางสาว บัว ปากพลีนอก
25013818 นางสาว พิชช๑ญา ปราบหงษ๑
25013819 นางสาว หัศยา ใจคิด
25013820 นางสาว กัญญนิช ระลาคี
25013821 นาง ชัญญานุช กันหล๎า
25013822 นางสาว เมลดา เนื่องสมศรี
25013823 นาย รัศมิธ์ศิลป์ อนันทะสา
25013824 นางสาว อธิชา วังบรรพต
25013825 นางสาว อมรรัตน๑ พืชขุนทด
25013826 นาย เสกสิทธิ์ แก๎วทาสี
25013827 นางสาว สุดาพร เชื้อป๓ญญา
25013828 นางสาว สุกัญญา ศรีสุพัฒน๑
25013829 นางสาว นันทพัชร๑ อินทร๑ศรี
25013830 นาย วรพงษ๑ เดํนวัฒนา
25013831 นางสาว กุลภทั กาเล่ียง
25013832 นาง จรวยพร ดีอําภา
25013833 นาย ภนารักษ๑ นิเวศน๑
25013834 นางสาว วาสนา วงษ๑สวัสด์ิ
25013835 นาง กรรณิการ๑ บุญชํวย
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25013836 นางสาว ละห๑ฮันนา สาและ
25013837 นาง กันยาวีร๑ สาครสินธุ๑
25013838 นาย สรศักด์ิ ค้ิววิลัย
25013839 นางสาว ญภา พลดงนอก
25013840 นางสาว ธัญรดา เหมือนเลา
25013841 นางสาว ป๓ทมา แสงสร๎อย
25013842 นาย ศักดินันท๑ นุวรรณ๑
25013843 นางสาว กิตศิณีนุช คําซาว
25013844 นาย พุฒินาท ปินใจ
25013845 นางสาว มยรีุ สอนเสน
25013846 นางสาว ประภาศิริ ภผิูวเหลือง
25013847 นางสาว ธัญญภสัร๑ จหู๎อง
25013848 นางสาว ลภสัชฏา สาสุนันท๑
25013849 นาง เปรมรัศมี แก๎วนาง
25013850 นางสาว พรพิมล ทิพย๑เสถียร
25013851 นางสาว ณัฐณมน มหาพันตรี
25013852 นางสาว สุวลี จติเที่ยง
25013853 นางสาว จริายสุ พลชัย
25013854 จ.อ. ณัฐรัฐ พึ่งสุข
25013855 นาง อรวรรณ สิมมาสุด
25013856 นาย ประเสริฐ ปาสาเลา
25013857 นาง ศิริพร บุญทัพ
25013858 นางสาว ณิชาภา ใจเหิม
25013859 นาง วรวิมล คําเล้ียง
25013860 นาย จนัทร๑มู ยวุโรจน๑อมร
25013861 นางสาว ศศิประภา ใจแก๎ว
25013862 จ.อ. เขตรัฐ โรจนศศิธรชัย
25013863 นางสาว กัลยกร วรสมุทรปราการ
25013864 นาย ปฏภิาณ คําทอง
25013865 นางสาว กนกวรรณ สีเขียวรัตน๑
25013866 นาง สายฝน อินก่ํา
25013867 นาง วาสนา เพ็ชร๑พิพัฒน๑
25013868 นางสาว ธนัชพร สังขรณ๑
25013869 นางสาว อรณี โพธิแ์ก๎ว
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25013870 นางสาว วนิดา สมศรี
25013871 นางสาว ศศิธร กากิ่ง
25013872 นางสาว สุวกัลย๑ โชคสุขนิรันดร
25013873 นางสาว รัษฎาพร อําพันเสน


