
เลขประจ าตวัสอบ

25020001 นางสาว ปนัดดา ลูกแก๎ว
25020002 นางสาว สุรียพ์ร สีแดง
25020003 นางสาว สุธิดา มิตรแสง
25020004 นางสาว จนัจริา นาคเสวก
25020005 นางสาว สุรียพัชร์ บุญเต็ม
25020006 นางสาว พิมลพรรณ สุขเกษม
25020007 นางสาว ภทัรภรณ์ จ าปาโสม
25020008 นางสาว ปวีณา มนเทศน์
25020009 นางสาว ปตินุช นิลผาย
25020010 นาย พิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร
25020011 นางสาว ทิวาพร แก๎วโพนงาม
25020012 นางสาว ณภทัรสร แก๎วดวงดี
25020013 นาย กิตติคนธ์ จิ้วไม๎แดง
25020014 นางสาว จณัญญา อรรถฉัตร
25020015 นาง สุพัตรา เนรมิตร
25020016 นางสาว มโนรา รังสิมาวรางกูร
25020017 นางสาว กัญญ์วรา หัตถินาท
25020018 นางสาว รัชนี เกื้องาม
25020019 นางสาว คัทติญา เส๎นขาว
25020020 นางสาว ปารณีย์ ชูคงคา
25020021 นางสาว จรุพรรณ จนัทโรจน์
25020022 นางสาว แพรวพรรณ พูลเลิศ
25020023 นางสาว น้ าทิพย์ กุลสอนนาน
25020024 นางสาว นฤมล ปิยนุสรณ์
25020025 นางสาว เนตรนภา ต๎ูทอง
25020026 นาย กรกฎ ไชยลังกา
25020027 นาย ศุภกร ศิริถานนท์

                          ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการ
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25020028 นางสาว นิจติยาพร เที่ยงผดุง
25020029 นางสาว พจมานย์ ศิริสอน
25020030 นางสาว วรรณภา สุริฉาย
25020031 นางสาว แวํนแก๎ว สุขนิมิตร
25020032 นางสาว วิณาวรรณ ด ามี
25020033 นางสาว ดารา บุญอุํน
25020034 นางสาว รจนา ศรีสวย
25020035 นางสาว สุรัตน์ชมน ติอิน
25020036 นางสาว ธนภร พงษ์ศิริ
25020037 นางสาว สุปาณี ทองแสง
25020038 นางสาว วิจติรา วีระพงษ์
25020039 นางสาว ณัฐริกา ไวยจะมี
25020040 นางสาว ธารทิพย์ วงศ์บ๎านดํู
25020041 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญเที่ยง
25020042 นางสาว พนิตตา สวัสดี
25020043 นางสาว วรารัตน์ กมลสาร
25020044 นาง อัจฉรา อาจข า
25020045 นาง อัญชลี โพธิพ์าด
25020046 นางสาว จารุวรรณ บุญเพ็ง
25020047 นางสาว มลิดา งามแสง
25020048 นางสาว วรานันท์ ภารประดิษฐ์
25020049 นางสาว ยพุาวดี บัวอํอน
25020050 นางสาว ศุภลักษณ์ สลักค า
25020051 นางสาว เกตุศินี ประกอบ
25020052 นางสาว จติติมา ลึกลือ
25020053 นาย จโิรจน์ โพธิท์อง
25020054 นางสาว อัญชนา อํอนศรี
25020055 นางสาว ภษูนิศา ปี่แก๎ว
25020056 นาง ร าพรรณ บุญเสน
25020057 นางสาว กุลวดี ใบบาง
25020058 นางสาว จฑุาทิพย์ กลางประพันธ์
25020059 นางสาว นาวิน อินทะวงศ์
25020060 นางสาว นัยนา มูลยะ
25020061 นาย เอกธนัช ศรีบุญมา



 - 3 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25020062 นางสาว พัชรา อินหันต์
25020063 นางสาว พมลพร นินานอก
25020064 นาย ธนวัฒน์ ทนันไชย
25020065 นาง ภญิญาภฎั แสนพรหม
25020066 นางสาว พัชรินทร์ ธงชัย
25020067 นาง พัชริดา แก๎วมา
25020068 นางสาว มลฤดี ศรีส าราญ
25020069 นางสาว เสาวรส คงเรือง
25020070 นางสาว วิยะดา ช๎างมณี
25020071 นางสาว ปัทมพร บุญไทย
25020072 นางสาว ดารารัตน์ ภูทํอง
25020073 นางสาว เปรมปรีดา คล๎ายบุญ
25020074 นางสาว สิริภทัร ทั่วด๎าว
25020075 นางสาว เนตรนภา นมัสไธสง
25020076 ร๎อยต ารวจโทหญิง นันทิชา คงทอง
25020077 นางสาว สุรางคณา ศรีธวัช ณ อยธุยา
25020078 นางสาว ศิริขวัญ สํงเสริม
25020079 นางสาว ชญานี ทานอุทิศ
25020080 นางสาว นราศิริ เขียวอํอน
25020081 นางสาว พรวิภา สายพันธ์
25020082 นางสาว แววดาว สุยะพันธ์
25020083 นางสาว หนึ่งฤทัย ภเูดํนผา
25020084 นางสาว วิไลวรรณ์ ดอกทุเรียน
25020085 นางสาว ปิยะวรรณ ศรีหร่ิง
25020086 นาง สุวิมล กัลยา
25020087 นาย นันทชัย อุํนค า
25020088 นางสาว ปูชิตา เสือลํอง
25020089 นางสาว นภาศิริ วะนา
25020090 นาง วิลาวัลย์ อินทร์ประสิทธิ์
25020091 นางสาว กนิษฐา ปัดครบุรี
25020092 นางสาว ทัศนีย์ เปรมปรีด์ิ
25020093 นางสาว เพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์
25020094 นาย ปิยนัฐ ภศูรีโสม
25020095 นางสาว สุภารัตน์ มะลิซอ
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25020096 นางสาว มณศิกานต์ ชูทิพย์
25020097 นาย วรวุฒิ เพชรอ าไพ
25020098 นาง เปรมวดี เครือธนาวิทย์
25020099 นางสาว ขวัญชนก ด๎วงทอง
25020100 นางสาว กาญจนา อุ๎มบุญ
25020101 นาง พัชรีวรรณ จ าปา
25020102 นางสาว ณวพร ศรีวิชัย
25020103 นางสาว โสภารัตน์ แสงกล๎า
25020104 นางสาว ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์
25020105 นางสาว ปวีณา เหง๎าสา
25020106 นางสาว จรีุภรณ์ สิงห์สมบุญ
25020107 นางสาว ประภาพร พรหมเมตจติ
25020108 นางสาว อารมณ์ ทองปลิว
25020109 นางสาว อรสา อุํนสวน
25020110 นางสาว วรพรรณ เอกปิยะกุล
25020111 นางสาว ศุภลักษณ์ ไกรษรวงค์
25020112 นาย อนุรักษ์ จนัละออ
25020113 นางสาว วันดี ธนเสริมวัฒนา
25020114 นางสาว พัชรี สุขเกษม
25020115 นาย แทน จอมกระโทก
25020116 นางสาว ชํอทิพย์ รักธรรม
25020117 นางสาว ปาลิกา ยวนเกิด
25020118 นางสาว ปรีดาภรณ์ จารุธนกุล
25020119 นางสาว กัญจรัศ ดีสมุทร
25020120 นาง ทนาภา เพ็ชรใหมํ
25020121 นางสาว พัชรินทร์ โป๊ะประนม
25020122 นางสาว อนุกูล กันราช
25020123 นาง กิตติมา สุุขจนัทรา
25020124 นางสาว มาริสา ก าลังดี
25020125 นาย ประมวลชัย ธาดาวุธ
25020126 นางสาว บุญฑริกา สงอาจนิต์
25020127 นางสาว ฐานิดา สุพรรณโท
25020128 นางสาว ภญิญาพัชญ์ เมฆแสน
25020129 นางสาว นงนาถ ทองเกล้ียง
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25020130 นางสาว เบญจมาศ สมพงษ์
25020131 นางสาว ปานทิพย์ จติสม
25020132 นางสาว นิชาภา ปิ่นเทศ
25020133 นางสาว วิชชุดา ศุภวิมุติ
25020134 นางสาว จริญญา บุ๎งทอง
25020135 นางสาว ศรทิพย์ โฉมทอง
25020136 นางสาว อุบล ผิวนวล
25020137 นางสาว กนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ
25020138 นางสาว รสสุคนธ์ มากรัตน์
25020139 นางสาว ฐานิตา จนัทร์ดวง
25020140 นางสาว ภธิรา ปัญจหิรัญกุล
25020141 นางสาว ปวีณา วนวัชรากร
25020142 นางสาว จนัทร์จริา ศิริอาภรณ์
25020143 นางสาว อภญิญา แก๎วเกิด
25020144 นาง เสาวนีย์ อุํนกระโทก
25020145 นางสาว ปัญชลีย์ รัตนศักด์ิโกสิน
25020146 นางสาว วรญา เทียมวงศ์
25020147 นาย ปิยะพงษ์ ชัยประดิษฐ์
25020148 นางสาว เรืองอุไร ตะลันดา
25020149 นางสาว อรวรรณ สีนนตรี
25020150 นาย วรวิทย์ บรรลือ
25020151 นางสาว ภาคินี อนุรักษ์
25020152 นางสาว ดรุณี ดรุณพันธ์
25020153 นางสาว ศิรินันท์ ศิริเมืองจนัทร์
25020154 นางสาว ทิพยาภา สวนาถชยะกูร
25020155 นางสาว อรทัย สุวรรณรัตน์
25020156 นางสาว อ าพันธ์ พุํมยี่หวา
25020157 นางสาว กนกนภา สวนแก๎ว
25020158 นาย เทียนทอง ล้ีวิชัย
25020159 นางสาว ศันสนีย์ โถปาน
25020160 นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์ ไชยโกฎิ์
25020161 นางสาว ภสัพร ไวยวรณ์
25020162 นางสาว กมลชนก เสนาสนะ
25020163 นาง ดุจจติ เขื่อนชัยวงค์
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25020164 นาย ณัฐนนท์ ธรรมชัย
25020165 นางสาว วาสนา สุวรรณชาตรี
25020166 นาง วิไลพร ค าน๎อย
25020167 นางสาว บวรลักษณ์ น๎อยประทุม
25020168 นาย สุรพันธ์ ขัดชุํมแสง
25020169 นางสาว กิตติกานต์ พันธุม์ี
25020170 นางสาว ชินีนาถ บริพันธุ์
25020171 นางสาว เกวลิน ล่ิมสกุล
25020172 นางสาว พรชนก พํวงกลัด
25020173 นางสาว จนันิภา เนียมหอม
25020174 นางสาว จรีาธร ทองจนัทร์
25020175 นางสาว ทิพยว์ารี เหลาศรี
25020176 นางสาว พัทธนันท์ พรหมบังเกิด
25020177 นาย ณัฐพงศ์ รอดทุกข์
25020178 นางสาว ประภสัสร พองพรหม
25020179 นางสาว อโรชา หนูเทพ
25020180 นางสาว กัลยพัชร จนินาคุณ
25020181 นางสาว ชฎารัตน์ สังข์วิเชียร
25020182 เรือโทหญิง จฑุาทิพย์ สังออน
25020183 นางสาว ชุติมา วิชาวงษ์
25020184 นางสาว คิดกมล เหมะ
25020185 นางสาว กัญญาวดี วรกิตติกุล
25020186 นางสาว นุจรี วงษ์น๎อย
25020187 นางสาว นัฐฐินี เหมมัน
25020188 นางสาว ทิพรัตน์ บ ารุงกิจ
25020189 นางสาว พิมพ์พิไล ศรีชัย
25020190 นาง พัชราภรณ์ คณะบุตร
25020191 นางสาว นพมาศ ไชยวงศ์
25020192 นางสาว มณีรัตน์ ชาญกล๎า
25020193 นาย ปรัชญา อยูํอินทร์
25020194 นาง กนกวรรณ ศิริ
25020195 นางสาว สุจติรา สัมพันธ์นิรันดร
25020196 นางสาว รชวรรณ เงินท๎วม
25020197 นางสาว ไสวรินทร์ แจง๎จนัทร์
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25020198 นางสาว ณิชนันทน์ ดวงผดุง
25020199 นางสาว เพชรมนเธียร หนูกลาง
25020200 นางสาว อรวรรณ ศุภเลิศ
25020201 นางสาว สรชา พาทีทิน
25020202 นางสาว กัณญภทัร สังข์เกษม
25020203 นางสาว มินรภา กมุทชาติ
25020204 นาย อโนทัย งามโสม
25020205 นางสาว พิมพ์พจี ก าลังมาก
25020206 นางสาว ชลิดา อินทร์แชํมช๎อย
25020207 นางสาว อภญิญา เมืองปรางค์
25020208 นางสาว วารุณี ภูรัํตนโอภา
25020209 นางสาว ทิพยสุ์ดา บุญทิพย์
25020210 นาย ภานุสรณ์ ค ามุลตรี
25020211 นางสาว วราภรณ์ แซํซ่ัว
25020212 นางสาว วรภา บรรลือ
25020213 นาย ทวีศักด์ิ ปาลลา
25020214 นาย ราซาฮา บือซา
25020215 นาง ณิชาภา เทศธรรม
25020216 นางสาว ภทัรานิษฐ์ิ ตันแก๎ว
25020217 ร.ต. พงษ์ ตรีโสภณกุล
25020218 นางสาว กอบกุล ต๏ะปะแสง
25020219 นางสาว ปนัดดา โพโสภา
25020220 นางสาว กัลทินี เปรมกาศ
25020221 นางสาว เบญญาภา นิลวิสุทธิ์
25020222 นางสาว สุนิษา ทองขาว
25020223 นางสาว กนกพร ปู่ดอก
25020224 นางสาว ดรุณี ศรีแดน
25020225 นางสาว ณภทัร น๎อยศิลา
25020226 นางสาว นิตยา ปินฝ้ัน
25020227 นางสาว อารีรัตน์ ชุมทอง
25020228 นางสาว วชิราภรณ์ เอกรัตน์
25020229 นางสาว ธนารักษ์ มนูสาร
25020230 นางสาว บุษรา แซํฉั่ว
25020231 นางสาว วรรณทณี มีปา
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25020232 นางสาว จฑุามาศ ขาวทอง
25020233 นางสาว พรสุดา กิจปาโมกข์
25020234 นางสาว จนัทราวดี ชาญณรงค์
25020235 นางสาว อุราชนก สุวะไชย
25020236 นางสาว แพรพรรณ การะเกตุ
25020237 นางสาว ฐิยาภรณ์ ชั้นงาม
25020238 นาง อภญิญา ทาสันเทียะ
25020239 จาํสิบตรี สุรศักด์ิ แก๎วมณี
25020240 นาง จรรยา วุฒิสาร
25020241 นางสาว ศิริทิพย์ บุญเป็ง
25020242 นาย สมพร จนัทร์ศิริ
25020243 นางสาว ศุภศิริ สีสุดโท
25020244 นางสาว ศศิธร ด าเดํน
25020245 นางสาว อาภาษิต วังนันท์
25020246 นางสาว พัชนีย์ ไชยสุระ
25020247 นาย พิชญพันธ์ น๎อยเจริญ
25020248 นางสาว ฟายซีะห์ มะเกะ
25020249 นางสาว นฤมล โททรัพย์
25020250 นางสาว จริพรรณ ครุยทอง
25020251 นางสาว ปรียานุช จโนภาส
25020252 นางสาว อภญิญา เชาว์วิจติร
25020253 นาง สุมัชฌภคั พงษาวดาร
25020254 นางสาว ศศิภา นิยะนุช
25020255 นางสาว วนิดา มีสติ
25020256 นางสาว อรวรรณ บุญศรีกุล
25020257 นางสาว กัลยว์สุ ปิติธันยสิทธิ์
25020258 นางสาว จนิต์จฑุา พิมรี
25020259 นาย ณรงค์ เอี่ยมสะอาด
25020260 นางสาว กอบกุล แก๎วน๎อย
25020261 นางสาว น้ าฝน จนัทรภมูิ
25020262 นาย สุภวัชริล แก๎วมณี
25020263 นางสาว นุชจรินทร์ บุญหลาย
25020264 นางสาว สงกรานต์ เรืองประทีป
25020265 นาง อัจฉริยา วรเสนีย์
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25020266 นางสาว ดัชนี แซํอึ้ง
25020267 นางสาว กนกวรรณ อยูํทน
25020268 นางสาว กมลวรรณ ชํางเหล็ก
25020269 นางสาว ภคอร ชาเครือ
25020270 นางสาว กันยช์ิสา ชูทอง
25020271 นางสาว ศุภลักษณ์ มีลาภ
25020272 นางสาว นริศรา ไชยคุตร
25020273 นางสาว กนกพร กุลีหุล
25020274 นางสาว ดุษฎี สตารัตน์
25020275 นางสาว ลินดา ท าดี
25020276 นางสาว ศศิวิมล คงหนู
25020277 นาย เกริก วัฒนพรหม
25020278 นางสาว นันทิชา เมืองมอญ
25020279 นาง ปนิที พรหมเมือง
25020280 นางสาว ณิชชยา อนันต์
25020281 นางสาว วิภาพร แนํนอุดร
25020282 นางสาว นวพร อักษร
25020283 นางสาว ขวัญสุดา หวังรวมกลาง
25020284 นางสาว ลลิลทิพย์ ทองดี
25020285 นางสาว วิภาวัลย์ ตํอไพบูลย์
25020286 นางสาว สิริกานดา พึ่งพันธ์
25020287 นางสาว เวณิกา ปิงมะราช
25020288 นางสาว เอมอร วงค์วรรณ
25020289 นางสาว ปรารถนา อุดมฤทธิกุล
25020290 นางสาว อาทิตยา สุพยากรณ์
25020291 นางสาว ศิรินารถ ลีนิน
25020292 นางสาว อรอุษา บุตวงศ์
25020293 นางสาว ชลาลัย สุขมาก
25020294 นางสาว รัตนาภรณ์ นิโรธร
25020295 นางสาว ดวงเดํน จนัทะวงษา
25020296 นางสาว ศรัณยรั์ชต์ สนคณาวงศ์
25020297 นางสาว ธนาภา แก๎วประพล
25020298 นางสาว ลภสัรดา อุ๎ยภทัรกุล
25020299 นางสาว จฬุาภรณ์ โสธิฤทธิ์
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25020300 นางสาว เมริสา โยมงาม
25020301 นางสาว ทิพวัลย์ แยม๎พรหม
25020302 นางสาว เสาวลักษณ์ อินทโชติ
25020303 นางสาว เปรมกมล จนัทร์มี
25020304 นางสาว อรทัย ชูชัย
25020305 นางสาว นิรดา สังฆะโณ
25020306 นางสาว ธัญญาภรณ์ ใจหนัก
25020307 นางสาว อุดมลักษณ์ ทองทับ
25020308 นางสาว ภคมน อินทนินธ์
25020309 นางสาว จนิตนา วงษาสืบ
25020310 นางสาว นุรฮารีมะห์ สามะ
25020311 นางสาว พรชนก อินทสิทธิ์
25020312 นางสาว วันดี ห๎วยจนัทร์
25020313 นางสาว ญาดา ไทยถาวร
25020314 นางสาว พรรณธิภา พูลรักษ์
25020315 นาย นพพร ธ ารงยทุธ
25020316 นางสาว อลิสา พรหมพนัส
25020317 นางสาว อมรรัตน์ บัวพรรณ
25020318 นางสาว รัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ
25020319 นางสาว นงคราญ สืบใจถา
25020320 นางสาว จนัจริา อิษรา
25020321 นาง ชัญญ์วัลย์ ธงสิบสอง
25020322 นางสาว นิรมล โคตรโยธี
25020323 นาย ทัตเทพ ไตยราช
25020324 นาง วาสนา ต้ังพานิช
25020325 นางสาว สุพัตรา กิ้มเส๎ง
25020326 นาย ตนวรรต สุวรรณกนิษฐ์
25020327 นาย โกมุท กิตติสุวัฒน์
25020328 นางสาว นัดดามาศ ดวงดี
25020329 นางสาว เดือนเพ็ญ วิโทจติร
25020330 นางสาว จริภทัร เวียงวัฒนชัย
25020331 นางสาว รติพร ปวงจนัทร์
25020332 นางสาว ปุณยาภรณ์ พื้นขุนทด
25020333 นางสาว กรณิศ ศรีทองไหม
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25020334 นางสาว สิริกมล จดันอก
25020335 นางสาว กิจรัตน์ รักชาติ
25020336 นางสาว อัญชลี ปิ่นสร
25020337 นางสาว รัชนู ไพโรจน์วราการ
25020338 นาง วนิดา ธนูสา
25020339 นาง กนกกาญจน คชรัตน์
25020340 นางสาว ปาริชาติ รอดอินทร์
25020341 นางสาว นันท์นภสั สุภนันทวัจน์
25020342 นางสาว วรรณนิศา อามาตย์
25020343 นางสาว จฑุารัตน์ สิริเลาหวัฒนกุล
25020344 นางสาว ปาลิดา ชิณศิริ
25020345 นางสาว นรินทร์พร จ าเริญ
25020346 นาง ณัฐกาญจน์ บุตรอ าคา
25020347 นางสาว นภวรรณ เผือกรํมโพธิ์
25020348 นางสาว วนิดา ชะอ๎อน
25020349 นางสาว อัจฉราพรรณ ชูยกปิ่น
25020350 นาง กรรณิการ์ อยูํอินทร์
25020351 นางสาว นวพร ยนิดีภพ
25020352 นางสาว สุภาวิณี บุญใส
25020353 นางสาว ชาคริยา จมิากร
25020354 นางสาว นฤมล รอดฟุก
25020355 นาง โสรญา กะลาสี
25020356 นางสาว จรรยมณฑน์ พรมนิล
25020357 นางสาว รัชนี ค ากุ๎ง
25020358 นาย อานนท์ งวดสูงเนิน
25020359 นางสาว ชนิดา พงศ์สิริพิพัฒน์
25020360 นาง ซารีปะห์ ประเสริฐด า
25020361 นางสาว ศิริภา ใจบูชาศักด์ิ
25020362 นางสาว ภลดา น๎อมภกัดี
25020363 นาง กัลยก์ุลยา พิทักษ์พรมงคล
25020364 วําที่ ร.ต.หญิง โมรีลักษณ์ แก๎วบุบผา
25020365 นางสาว ดวงพร ปันศิริ
25020366 นาง มะลิ งัดโคกกรวด
25020367 นางสาว เกษร สุพรรณ
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25020368 นางสาว ภทัรวดี เรืองเจริญ
25020369 นาง จณพรรณ แก๎วสุ
25020370 นาย อภชิา สิริอาภาธนกุล
25020371 นาง อนงค์นาฏ พูลผล
25020372 นางสาว เอราวัณ คชบุตร
25020373 นางสาว วรรณิศา อุปการ
25020374 นาง กมลพร สิทธิยศ
25020375 นางสาว จนิตนา แก๎วเรียบ
25020376 นางสาว สุภาพร จกัรปริญญากุล
25020377 นางสาว เพ็ญจติต์ ธรรมจง
25020378 นางสาว ณัชชา ค าพยอม
25020379 นางสาว วิชยานันท์ ขันละ
25020380 นางสาว ธิดาพร วันเพ็ญ
25020381 นางสาว วิราวรรณ ลันนัน
25020382 นางสาว ศศิธร ศรีแพน
25020383 นาย คณัชฌา บุญมิตร
25020384 นางสาว ปรวรรณ ชํวยสงเคราะห์
25020385 นางสาว จริาพร เผือกบ ารุง
25020386 นางสาว ศศิธร จุ๎ยยิ้ม
25020387 นางสาว บุญพา เยน็บ๎านควน
25020388 นางสาว เกศรินทร์ คะสุดใจ
25020389 นางสาว อภตัรา แสนสุข
25020390 นางสาว ปนัดดา จนัทร์ป่า
25020391 นางสาว กุลริศา ไชยจนัดา
25020392 นางสาว เกวรินทร์ เมืองมูล
25020393 นางสาว พัชราภรณ์ ปานชํวย
25020394 นางสาว ณัฐิดา บางสี
25020395 นางสาว วรรณา พงษ์พันธ์
25020396 นางสาว อริยา สุวรรณมณี
25020397 นางสาว เพลินพิศ สวนมอญ
25020398 นางสาว มาชาริน ปาลาเลย์
25020399 นาง วารุณี ศักด์ิสูง
25020400 นางสาว วรพินทร์ ทฤาษี
25020401 นางสาว อรุณากร บุตตาสี



 - 13 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25020402 นางสาว สาวิตรี จนัจนิา
25020403 นางสาว สิริกร ศรีวิชัย
25020404 นาง นิตยา เบญจรงคพันธ์
25020405 นางสาว สุวรรณา ชัยชนะ
25020406 นางสาว วรรณภา เสาร์สา
25020407 นางสาว พรรณธิพา ผันอากาศ
25020408 นางสาว วิไลวรรณ พนะสัน
25020409 นางสาว รสรินทร์ นามโคตร
25020410 นาง นิภาพร สมานเขตกิจ
25020411 นางสาว ธัญพร ลักษณะวิมล
25020412 นาย ยสูรี แวหะมะ
25020413 นางสาว ธัญชนก แสงมณี
25020414 นางสาว จติธิมา เมืองแก๎ว
25020415 นางสาว จนัทร์ประภา เต็มพร๎อม
25020416 นาง นภสัวรรณ งาสวําง
25020417 นางสาว สรัญญา ภคูงคา
25020418 นางสาว สาวิตรี ค าชมภู
25020419 นาย ดนุเดช พลายงาม
25020420 นาง ชลดา สินไชย
25020421 นางสาว จรัิตญา พรหมสมปาน
25020422 นาง กัลยา จาํสกุล
25020423 นางสาว ศิริวรรณ ทวีศักด์ิ
25020424 นางสาว ธิดารัตน์ จบีโพธิ์
25020425 นางสาว ธีดารัตน์ เพียรเก็บ
25020426 นางสาว พิชญาภคั ทองสุกใส
25020427 นางสาว ปสุตา จนัทร์ทรง
25020428 นางสาว วิมลวรรณ งามแฉล๎ม
25020429 นางสาว มนทิรา ศรีบุญเรือง
25020430 นางสาว พัทยา นาคเกษม
25020431 นางสาว เจนจริา กันทะทรง
25020432 นางสาว กชามาศ บุญมาศ
25020433 นาง กัญญาณัฐ เสือคง
25020434 นาย วิโรจน์ แดงประดับ
25020435 นางสาว พัสตราภรณ์ สาสนะ
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25020436 นางสาว กมลชนก ทองวิไลไพสิฐ
25020437 นางสาว วัลภา ปัญญานาค
25020438 นางสาว นิตชยา นันต๏ะ
25020439 นางสาว แสงระวี  ํบุณยะพิจติร์
25020440 นางสาว ปิยะวรรณ ทองกก
25020441 นาง รัตนา โพธิวรรณ์
25020442 นางสาว ลัดดาวัลย์ โปธาดี
25020443 นางสาว จริาพร มีเงิน
25020444 นางสาว แคทรียา วรรณา
25020445 นาง วิจติรา ทองจติติ
25020446 นางสาว นิตยา จาปัญญา
25020447 นางสาว ศิริรัตน์ ยอดดี
25020448 นางสาว ประคอง บุษบง
25020449 นางสาว ปฏมิา มงคลธารวัฒนา
25020450 นางสาว สุนิชา ผํานภวูงค์
25020451 นาง วีรยา อาษานอก
25020452 นางสาว เบญจวรรณ พร๎อมมูล
25020453 นางสาว พรทิพย์ ทองบัว
25020454 นางสาว เสาวลักษณ์ พํวงพันธ์
25020455 นางสาว ชื่นจติร์ แซํโค๎ว
25020456 นางสาว ภทัรภร นาล๎วน
25020457 นางสาว จฑุารัตน์ โนรินทร์
25020458 นางสาว วาทินี ขันธิกุล
25020459 นางสาว ศศิธร สิมเข๎าจ้ า
25020460 นางสาว กอบกุล สระทองพลอย
25020461 นางสาว นัชนก รักษา
25020462 นาง เยาวดี ศรีบูพิมพา
25020463 นาง กันยารัตน์ บุญเกื้อ
25020464 นางสาว วัลยณี์ ชํวยบ ารุง
25020465 นางสาว ธณัชชานันท์ บัวสา
25020466 นางสาว นิรมิต กวีวัฒน์
25020467 นาย สุรศักด์ิ ราษีทอง
25020468 นางสาว ภาสิริ สรอยศักด์ิ
25020469 นางสาว รสสุคนธ์ เดชทุํงคา
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25020470 นางสาว ชลธิฌา พรมมัน่
25020471 นางสาว ปิยาภรณ์ ขวัญเมือง
25020472 นางสาว สุธีรัชต์ ชาติ
25020473 นาย ไชยา แตรบรรเลง
25020474 นางสาว สุภาลักษณ์ ยอดข า
25020475 นาย วิษณุ แซํเตียว
25020476 นางสาว สุพัตรา ค ามะนะ
25020477 นางสาว อัญชรี มุงวงษา
25020478 นาย สุริยนั สมะบุบ
25020479 นางสาว อรรฐรัตน์ กิตติรัตนสมบัติ
25020480 นางสาว พิชชากร อุปกุน
25020481 นาย นายชุติพนธ์ ไชยยา
25020482 นาย อภนิันท์ สุคันธมาลา
25020483 นางสาว มัสยา นิจจอหอ
25020484 นางสาว พัชราภรณ์ บุญวิจติร
25020485 นางสาว นงลักษณ์ เอี่ยมรอด
25020486 นาย โกมินทร์ สร๎อยจติร
25020487 นางสาว กันยาวีร์ แก๎วอาษา
25020488 นางสาว นิรุชา คงหนู
25020489 นางสาว วงเดือน แป้นหาญ
25020490 นางสาว อรัญปาน หนูโยม
25020491 นาย รัตนชัย กิจสวัสด์ิ
25020492 นางสาว ธนิศวรี สุทิน
25020493 นาง วันดี ศิลปปัญญา
25020494 นาย วีรวัฒน์ ผจงศิลป์
25020495 นางสาว จรีาพร อุปการ
25020496 นางสาว สุธิสา แก๎วตา
25020497 นางสาว ปนภชั พังซา
25020498 นางสาว สุภาพันธุ สมบูรณ์มนต์
25020499 นางสาว วรรณา หงษ์ด าเนิน
25020500 นางสาว กนกวรรณ จั่นรักษ์
25020501 นางสาว ทัณฑิมา บาตรโพธิ์
25020502 นางสาว พรรณี ปลิโพธ
25020503 นางสาว จนัทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง
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25020504 นางสาว วิริญจด์าว นุใหมํ
25020505 นางสาว ชบาวรรณ ภวูนตรัยเดโช
25020506 นางสาว ณัทภต อินต๏ะผัด
25020507 นางสาว ประภาพรรณ์ ปงกาวงศ์
25020508 นางสาว ณัฐภชัศร บัวแยม๎
25020509 นางสาว กัญจน์ชญา สํูไชย
25020510 นางสาว สุปรียา สุวรรณพรม
25020511 นางสาว พิชญา นาคนงนุช
25020512 นางสาว ทองใบ อุปชิน
25020513 นางสาว เสาวนี ศุภเสถียร
25020514 นางสาว รัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
25020515 นางสาว วราภรณ์ สุวรรมณี
25020516 นางสาว ทักษกร ราชาไกร
25020517 นางสาว นริศรา ทองเรือนดี
25020518 นาง พรรณวิไล จารัตน์
25020519 นางสาว กฤษณา ทองค า
25020520 นางสาว จนัทร์สุดา ศรีนุชศาสตร์
25020521 นางสาว นิชดา เสนาป่า
25020522 นางสาว กาญจนา แขขุนทด
25020523 นาย นาย  อภชิาติ คอนเอม
25020524 นางสาว ประภาพร อุดเลิศ
25020525 นางสาว วริศรา เจมิจติรผํอง
25020526 นางสาว ณิชกานต์ สมประสงค์
25020527 นาง พรศิริ ปานพยบั
25020528 นางสาว นันทนา แสนจนัทะ
25020529 นางสาว รพีพร สุตีน
25020530 นางสาว เจนจริา บุญค า
25020531 นางสาว สุขใจ ธรรมเจริญ
25020532 นาง เบญจวรรณ ลาดกระโทก
25020533 นางสาว เกสรา หล๎าค ามี
25020534 นางสาว มณีกาญจน์ ลานณรงค์
25020535 นางสาว วิไลวรรณ สิทธิ
25020536 นางสาว สุดาพร ศรีเพชร
25020537 นางสาว อานันทา รัตนนิคม
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25020538 นางสาว ปฐมาภรณ์ ประพันธ์
25020539 นาย ด ารงศักด์ิ เป็นส าราญ
25020540 นางสาว ภทัรศยา ตํอไมตรี
25020541 นาง กัญญ์จริานุช พรพนาสิทธิ์
25020542 นาง อุษารัศ เนตรรัตน์
25020543 นาย รังสรรค์ ศักด์ิสันเทียะ
25020544 นางสาว วรนาถ มาลาวัยจนัทร์
25020545 นางสาว ภทัรินทร์ นุเคราะห์วัด
25020546 นาย อัครวิชญ์ เพชรน๎อย
25020547 นางสาว หรัทรภา ไชยเนตร
25020548 นางสาว ศรินดา สุวรรณเดชากุล
25020549 นางสาว ภาวณีย์ ขาวงาม
25020550 นางสาว กมลรัตน์ โห๎มัจฉา
25020551 นาง กาญจนา ชัยค าเพ็ญ
25020552 นางสาว นัฏฐนันท์ เศวตเลข
25020553 นางสาว ปวีณา ทํองคง
25020554 นางสาว ณัฐชยา รักษากูล
25020555 นางสาว หยกรักษ์ ค าอํอน
25020556 นางสาว กุลธิดา ค าหวาน
25020557 นางสาว ธนญา สุตะโคตร
25020558 นางสาว ศิริรัตน์ เหลาพรม
25020559 นางสาว กิ่งกาญจน์ แก๎วก๎อน
25020560 นางสาว ศิริณัฏฐ์ เจนโชติสุวรรณ
25020561 นางสาว โสภาพรรณ แสงโป๋
25020562 นางสาว สิริภรณ์ จนัทร์สํองแสง
25020563 นางสาว เครือวัลย์ เตชะตา
25020564 นางสาว จฑุาธิป ปะละตํุน
25020565 นางสาว ทัชชา เจริญกุลเมธี
25020566 นางสาว พิมพ์พิศา พรมจนัทร์
25020567 นางสาว พรปวีณ์ ชมวงษ์
25020568 นางสาว สุชีรา ด ารงนาฏกุล
25020569 นางสาว สุพรรณี กันทาผาม
25020570 นางสาว มนัฎชนก งามละม๎าย
25020571 นางสาว กรรณิการ์ แสงชํางทอง
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25020572 นาง นภาพร วิชัยโย
25020573 นางสาว เสาวลักษณ์ ธูปพุํม
25020574 นางสาว อัญชลี กันวงศ์
25020575 นางสาว พัสนันท์ ซึมกระโทก
25020576 นางสาว สิรีรัศมิ์ กิจสุวรรณภชั
25020577 นางสาว ปรียานุช พรหมมีศรี
25020578 นาย ศาศวัต เครือมณี
25020579 นางสาว ลภสัรดา มาคล๎าย
25020580 นางสาว พัตรสุชา ลอองอํอน
25020581 นางสาว พรศิริ สุพล
25020582 นาง พรทิพย์ ขวัญอํอน
25020583 นางสาว ดวงเดือน ผิวเหลือง
25020584 นางสาว สุพัตรา พรหมมา
25020585 นางสาว เกศกนก สายะสมิต
25020586 นาง กาญจนา ทองแก๎ว
25020587 นางสาว ธารินี แทํนมณี
25020588 นางสาว กัลยา ศรีจนัน๎อย
25020589 นางสาว หนึ่งฤทัย สุขนัยกิจ
25020590 นางสาว จรีุรัตน์ พัดบัว
25020591 นางสาว ณัฐพร สุขละม๎าย
25020592 นาย ภคัธร แสงฮาด
25020593 นางสาว รํุงกาญจน์ โพธิวรรณ
25020594 นางสาว ปนัดดา เฟื่องส ารวจ
25020595 นางสาว อนุสรา ต๎นยวด
25020596 นางสาว อโณทัย วิชัยสืบ
25020597 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์
25020598 นางสาว นฤมล ลัดดาวัลย์
25020599 นางสาว มาลินี วินทะไชย
25020600 นางสาว สุนารี ค ามินทร์
25020601 นางสาว ณฐพร เตนากุล
25020602 นางสาว พักตร์สุดา จนัทร์สุวรรณ
25020603 นางสาว อัญชิสา ปาแก๎ว
25020604 นางสาว กาญจนา เขียวทอง
25020605 นางสาว พิมพารัตน์ วังมา
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25020606 นางสาว วารุณี ถึงไชย
25020607 นางสาว มยรุา รัตนบัวพา
25020608 นางสาว บุญเรือง กินใบ
25020609 นางสาว วรรณพร อยูํสํุม
25020610 นาย ปริญญา กันจนา
25020611 นางสาว ลัดดาวัลย์ ผํองพักตร์
25020612 นางสาว วิภาภรณ์ เอกจติต์พิเชฏฐ์
25020613 นางสาว ปรารถนา ใจหงอก
25020614 นางสาว สยมุพร โลํห์นารายณ์
25020615 นาย กฤษนันท์ ยอดแก๎ว
25020616 นางสาว สาวิตรี บุตรสอน
25020617 นางสาว ชนิดาภา ลีค างาม
25020618 นาย ชุติพล นฤภยั
25020619 นางสาว ฐาปนี สังขวิจติร
25020620 นางสาว จดิาณี กลัดสมบัติ
25020621 นางสาว ณัฐภสัสร ขุนทองกุล
25020622 นางสาว สุจกิา ทองค า
25020623 นางสาว ลภสัรดา ไกรมุด
25020624 นางสาว สุกฤตา แก๎วพะเนา
25020625 นางสาว ยพุาภรณ์ ศรีทอง
25020626 นางสาว ผํองพรรณ อนุลีจนัทร์
25020627 นาย วิรัตน์ สกิดใจ
25020628 นาย กิตติพัทธ์ สุจนิา
25020629 นาง ปิยะนุช ขวัญอํอน
25020630 นางสาว วนิดา ด๎วงบุญมา
25020631 นาง ชลดา หนูนคง
25020632 นางสาว นาถยา จมูิ
25020633 นาง วราพร หมืน่โฮ๎ง
25020634 นางสาว นรินทร์ยา จลุตระกูลจริสิน
25020635 นาย เฉลิมวุฒิ วงศ์ฉายา
25020636 นางสาว รติมา ชัยวิชิต
25020637 นางสาว ณัฐนาฎ วงศ์นาคพันธ์
25020638 นางสาว นารีรัตน์ จดัที่
25020639 นางสาว วรรณภา อังคณิกุล
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25020640 นาย รัฐพล ศรีวิเศษ
25020641 นางสาว อรทัย ลาภภทัรนันท์
25020642 นางสาว กิตตินันท์ ดีมัน่
25020643 นางสาว เสาวณีย์ รัตนคช
25020644 นางสาว ปรารถนา โลกาวัง
25020645 นางสาว รํุงตะวัน มํวงสุราช
25020646 นางสาว กชพรรณ บุญกอบ
25020647 นางสาว นภสัรวี แม๎นพรม
25020648 นางสาว กนกกาญจน์ มาละวรรณา
25020649 นางสาว นพรัตน์ พึ่งพาพงศ์
25020650 นางสาว กชพร สมเชื้อ
25020651 นางสาว จริญญา มาศวรรณา
25020652 นาง สุภารัตน์ ทองชํวย
25020653 นางสาว อัญจมิา เสาวรส
25020654 นาง เจนจริา แดงเหมือน
25020655 นางสาว บัวร่ืน แสนดี
25020656 นาง จารุณี ผาสุข
25020657 นางสาว ปวีณา รนวิทย์
25020658 นางสาว วรรณนิดา เฟื่องฟู
25020659 นางสาว เบญจมาศ อินเตชะ
25020660 นางสาว ณัฎฐนิษฐ์ สุวรรณไชย
25020661 นางสาว วริศรา ไชยโย
25020662 นางสาว พรนภา แลวลิต
25020663 นางสาว จฑุารัตน์ ตนซ่ือ
25020664 นางสาว นัฐฐา จฑุามาศ
25020665 นางสาว นิตยา ประเทือง
25020666 นางสาว ดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
25020667 นางสาว ปัทมา น าพวก
25020668 นางสาว จริาพร ชํอทองดี
25020669 นางสาว ธนัชพร พรหมมี
25020670 นางสาว สานิยา สุนทราธรณ์
25020671 นางสาว วาสนา คงจอ๎ย
25020672 นางสาว เสาวณีย์ ขวัญสุข
25020673 นาย พิชัยภษูิต บัวแก๎ว
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25020674 นางสาว กานต์รวี อาภาขจร
25020675 นางสาว วีนา เหรียญล าดับญาติ
25020676 นางสาว กุลจริา ปรีเจริญ
25020677 นางสาว มัลลิกา คิดถูก
25020678 นางสาว วรัญญา ลาภเอกอุดม
25020679 นาง ดวงพร ฤทธิเรือง
25020680 นางสาว ชวัลรัชต์ ชมวิหก
25020681 นาง จฑุามาศ พูนมา
25020682 นางสาว วัลลภา อินพํุม
25020683 นาง เกศสิริ หอมนิจสกุล
25020684 นางสาว ผกามาศ เจยีกสูงเนิน
25020685 นางสาว วริศรา แชํมช๎อย
25020686 นางสาว ญาณวรรณ์ โพธิอ์ํอน
25020687 นางสาว พิฐชญาณ์ กิ่งก๎าน
25020688 นาย ณัฐวัชร อุตตมะปรากรม
25020689 นางสาว จรีุรัตน์ ทิ้งสุข
25020690 นางสาว จติชญา ดาวเวียงกัน
25020691 นางสาว พัชรินทร์ ไชยตะมาตย์
25020692 นาง อรุณรัตน์ แสนค า
25020693 นางสาว พจนีย์ พรหมด า
25020694 นางสาว สุนทรีย์ เวชสถิตย์
25020695 นางสาว จนิต์จฑุา ภูพํันธ์
25020696 นางสาว ณัฎฐ์สุชา อินต๏ะวงค์
25020697 นางสาว ทัศวรรณ จาบาล
25020698 นางสาว สุคนธ์ตรี สิงหะสุริยะ
25020699 นาย ศักรินทร์ เตรียมโพธิ์
25020700 นางสาว อัญชนา อุดมเดช
25020701 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชุมจนัทร์
25020702 นางสาว พนิดา ฟองงาม
25020703 นางสาว วิภาณี ขัติกุล
25020704 นางสาว ภาวิณี ค าเรือง
25020705 นางสาว วัลลภา จนีาวนิชย์
25020706 นางสาว กรสุภา ค ามาลัย
25020707 นาย เกษม แก๎วสนั่น
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25020708 นางสาว กัญญาพัชร สีใหมํ
25020709 นางสาว อนุชสรา ชํวยมิตร
25020710 นางสาว อมรรัตน์ เบี้ยขาว
25020711 นาย ปรากร แหยมประสงค์
25020712 นางสาว นันทณี ปิ่นเพชร์
25020713 นางสาว อุไรวรรณ อาจอุดม
25020714 นางสาว อัมพิรา อิงสันเทียะ
25020715 นางสาว นันทวัน นวลประสงค์
25020716 นางสาว รัชชุดา ตุงคนาคร
25020717 นางสาว ธนิตา อิทธิฤทธิมงคล
25020718 นางสาว นิยดา กรสันเทียะ
25020719 นางสาว บุบผา สารผล
25020720 นางสาว จารุณี สมาธิ
25020721 นางสาว สุมิตรา สายแวว
25020722 นางสาว ผุสดี อัตตะสาระ
25020723 นาง ชนัญชิดา สงวนพงษ์
25020724 นางสาว สุภาพ ทองนาค
25020725 นางสาว ศิรัญญา แสนหล๎า
25020726 นางสาว อรวรรณ เคนแสน
25020727 นางสาว ศศิกานต์ จมิากรณ์
25020728 นางสาว ศศิณัฏฐ์ ถูวะการ
25020729 นางสาว กวินนาถ สังข์ทอง
25020730 นางสาว นันทัชพร ชัยฤกษ์
25020731 นางสาว วิภารัตน์ ศรีวิราช
25020732 นาย เอกสุรีย์ จนัทร์โฉมชูพร
25020733 นางสาว ราตรี พรมแป้นดี
25020734 นางสาว อนงค์ งานสูงเนิน
25020735 นางสาว ตรีทิพยนิภา แรํป้อง
25020736 นางสาว อรอุมา กลาบทอง
25020737 นางสาว จริยา พิศมัย
25020738 นางสาว วระรัตน์ แสนทอง
25020739 นางสาว ฑิตฐิตา ดีกุล
25020740 นางสาว นภสัวรรณ รัตณี
25020741 นางสาว สุดารัตน์ ก๎อนทอง
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25020742 นาง สิขเรศ ทองทศ
25020743 นาง หนึ่งนภา ค าสุข
25020744 นางสาว ณัฏฐนันท์ เมธาวณิชยก์ุล
25020745 นางสาว รํุงอรุณ ทะเนจร
25020746 นางสาว วาสนา อํอนจนัทร์
25020747 นางสาว ประภสัสร ปัญญาเครือ
25020748 นาง รํุงทิวา คล๎ายวงษ์
25020749 นางสาว สุทธวรรณ มํวงสุข
25020750 นางสาว มณฑา จนิดารัตน์
25020751 นางสาว สุชีรา ตัดพุดซา
25020752 นางสาว ชลิดา พิจารณ์
25020753 นางสาว สมสมร เอกไทย
25020754 นางสาว พานทอง แพนพาน
25020755 นางสาว ชุดาพร พรมเพ็ชร
25020756 นางสาว ปิยวรรณ นิ่มอนงค์
25020757 นางสาว กุลญาภา ปิยาภาศิริ
25020758 นางสาว ดวงพร สมุดความ
25020759 นาง วรัชยา แสงเฟือง
25020760 นางสาว ทัศนีย์ โทวรรณา
25020761 นางสาว อาญาดา อิงเสรี
25020762 นาย นายธานินทร์ ผากงค า
25020763 นางสาว จริาภรณ์ ค าโสมศรี
25020764 นางสาว อรสา เสนค า
25020765 นางสาว ขวัญเรือน บุญเกิด
25020766 นางสาว อัจฉรี อินทยศ
25020767 นางสาว ชัญญานุช มหาคีตะ
25020768 นางสาว ชนัญญา วรรณะ
25020769 นางสาว ชลิดา ละม๎ายพันธุ์
25020770 นางสาว ปริชมล สุทธิราช
25020771 นางสาว วาทินี ไชยชนะ
25020772 นางสาว สุรัตนา โต๏ะสกุล
25020773 นาง วราภรณ์ อินทะไชย
25020774 นางสาว ขวัญฤทัย นีระนะวก
25020775 นาง ชลิดา สายน้ านําน



 - 24 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

25020776 นางสาว สุทัศณี ค าใจ
25020777 นางสาว นภาพร ศิริวิบูลโชติ
25020778 นาง ธัญวรัตม์ ภาคีอิสระ
25020779 นางสาว บังอร แก๎วหาวงค์
25020780 นางสาว มลทาวรรณ สวนมาลี
25020781 นางสาว นางสาวปภาวดี พึ่งครบุรี
25020782 นางสาว วนิดา ตาลจนิดา
25020783 นาง ณัฐพัชร์ ทองชาติ
25020784 นางสาว วาทินี แข็งแรง
25020785 นางสาว นิภาพร ชื่นอารมณ์
25020786 นางสาว อ าพร เปียสูงเนิน
25020787 นางสาว กนกวรรณ ยนับัวบาน
25020788 นางสาว ฐิตารีย์ อํอนจนัทร์
25020789 นางสาว อารีวรรณ ทรัพยเ์รือง
25020790 นางสาว ประภาพันธ์ พูนประสิทธิ์
25020791 นางสาว วิลาวัณย์ ทองรอต
25020792 นางสาว สุจติรา โมลิพันธ์
25020793 นางสาว สุนันทา สาระสารินทร์
25020794 นางสาว นลินรัตน์ พงศ์สิริธนาทร
25020795 นาย นภสัดล อุสุยะ
25020796 นางสาว รัชชวลัย อุดมทรัพยถ์าวร
25020797 นาง ภสัส์ศา ถิ่นสอน
25020798 นางสาว นันท์นภสั ทาวี
25020799 นาง รัตน์ชณี พรหมปาน
25020800 นางสาว ณัชชาภทัร กอแก๎ว
25020801 นางสาว วรารัตน์ สองเมือง
25020802 นางสาว วรรณประพา ภาโสภะ
25020803 นางสาว รํุงอรุณ ปามุทา
25020804 นางสาว สุรีรัตน์ ค าชมภู
25020805 นางสาว ชุติญา ลาดแผ๎ว
25020806 นางสาว ศศิวิมล ศรีทุม
25020807 นางสาว ยรุภาวรรณ ม๎าวทุํงตัน
25020808 นางสาว อมลรดา มงคลชาติ
25020809 นางสาว อาทิตติยา อินสวําง
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25020810 นางสาว ประภา เรืองเวช
25020811 นางสาว ลลิตา สุวรรณไตรย์
25020812 นางสาว สกุลรัตน์ ครองศิริรัตน์
25020813 นางสาว สุพัตรา พรมมา
25020814 นางสาว มลสิริ แจมํจนัทา
25020815 นางสาว เกศินี แกล๎วกล๎า
25020816 นางสาว ซูไฮลา อาแว
25020817 นางสาว หทัยรัตน์ เหล็กพิมาย
25020818 นางสาว ปวีณา ดีพูน
25020819 นางสาว ลภสัรดา พาที
25020820 นางสาว สุภาวดี จนัดา
25020821 นาย ชนันต์ญาต์ บุรี
25020822 นางสาว จรีะพร เซ็นกลาง
25020823 นางสาว วันนา มหานาม
25020824 นางสาว รักไพร เมือบศรี
25020825 นางสาว นันทิภา หลังเถาะ
25020826 นางสาว กนกลักษณ์ ดวงค า
25020827 นางสาว อุมาพร พูลสวัสด์ิ
25020828 นางสาว วิชชุดา เขตรการณ์
25020829 นางสาว ธนิสรา แสงมณี
25020830 นางสาว เอมอร ชมภงูาม
25020831 นางสาว เบญจลักษณ์ รักสัตย์
25020832 นางสาว เสาวลักษณ์ เปล๎ากระโทก
25020833 นางสาว พิมชนก บุตรแขก
25020834 นางสาว พัชรินทร์ กาวิน
25020835 นางสาว ธณัชญา พิศโฉม
25020836 นาง ชลธิชา พันล า
25020837 นาง กนกวรรณ วงค์นาม
25020838 นางสาว สโรชา ต๊ิบถาวงศ์
25020839 นาย ปิยะชาติ ดาษดา
25020840 นางสาว มนัสนนท์ อํวมสุข
25020841 นางสาว นิภากร โสภากัน
25020842 นางสาว สุชาดา กุหลาบ
25020843 นางสาว ลลิตา ชนะพันธ์
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25020844 นางสาว คนาง นพรัตน์
25020845 นางสาว พิทยาธร ทองคละ
25020846 นางสาว ใหมํ เสาะแสวง
25020847 นาง เพ็ญพักตร หลักหนองบัว
25020848 นางสาว นัณทนา ผาสุข
25020849 นาย ปรมัตตจ์ ใสสอาด
25020850 นางสาว ธนาภรณ์ ปลอดแก๎ว
25020851 นางสาว เข็มมาลา สันหา
25020852 นางสาว สุนิสา ใจกล๎า
25020853 นางสาว วิมพ์วิภา วงศ์สูงเนิน
25020854 นางสาว เกศราภรณ์ ทิยะ
25020855 นางสาว บุณฑริก อุนาราช
25020856 นาง ศรีสุดา เทียมทอง
25020857 นางสาว โสภติ ไวรักษ์
25020858 นางสาว พรทิวา ชูดวงจนัทร์
25020859 นางสาว ศิรินทิพย์ แก๎วกาญจน์
25020860 นางสาว ชญานุศภฒัค์ ชูสิงแค
25020861 นางสาว จรีพร อินทรเกตุ
25020862 นางสาว วิมลลักษณ์ โสระวงค์
25020863 นางสาว วิชุดา มานุ
25020864 นางสาว สุภณัฏฐ์ ศุภมงคลชัยสิริ
25020865 นางสาว ชนาภา สายอนันต์
25020866 นางสาว ขนิษฐา แนวโอโล
25020867 นางสาว ณัชนันท์ ตันฝ้ัน
25020868 นางสาว ณัฐมนย์ วงษ์ธานี
25020869 นางสาว วสุธิดา ไรํสอ
25020870 นางสาว ปณตพร สินธุพันธ์ประทุม
25020871 นาง นิศารัตน์ กิจทรัพยท์วี
25020872 นางสาว อรุณรัตน์ บุษภาพ
25020873 นางสาว ภารวี มากะจาย
25020874 นางสาว นุตศรา วนสันเทียะ
25020875 นางสาว ปองขวัญ ศิริกุล
25020876 นางสาว เกตุกนก แซํต้ัง
25020877 นางสาว จฑุาธิปต์ ศรีมาศ
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25020878 นางสาว พิลาสลักษณ์ หนูอุํน
25020879 นางสาว ชวิกา หลูสุริยา
25020880 นางสาว พรนภสั ทิมินกุล
25020881 นางสาว บวรรัตน์ ธนาฤทธิวราภคั
25020882 นางสาว ขวัญฤทัย จิ้วเล่ียน
25020883 นางสาว วิไลวรรณ ทองบุญมา
25020884 นาย โสรัจ ธิยานันต์
25020885 นางสาว ภทัราพร บุนนาค
25020886 นางสาว ศศิยา ผิวเหลือง
25020887 นางสาว พรพิมล ชูนวลศรี
25020888 นางสาว วิชุดา เขื่อนแก๎ว
25020889 นาง ประภสัสร วงศ์เกษม
25020890 นางสาว เพ็ญพิชญา ชูแก๎ว
25020891 นางสาว เนตรฤทัย ซึมกระโทก
25020892 นางสาว รัชชนก กุลตังวัฒนา
25020893 นางสาว จรีุพร กล่ าสุข
25020894 นางสาว เกล็ดแก๎ว โพธิบุบผา
25020895 นางสาว วนิดา หนิสอ
25020896 นางสาว ปุณณภา กันทะเขียว
25020897 นางสาว เมธิญา ศิริก าเนิด
25020898 นางสาว กมลวรรณ ศักดินา
25020899 นางสาว พัชร์นรินทร์ ผินโพธิ์
25020900 นางสาว รํุงลดา รัตนพิมพ์
25020901 นาย พันธ์เทพ มูลเหลา
25020902 นางสาว ธิดา ร๎ูยนืยงค์
25020903 นางสาว ศิรินภา เจริญทรัพย์
25020904 นางสาว สยมพร หนูทิม
25020905 นางสาว สิริพรรณ ราโช
25020906 นางสาว รัตพร อาจยาทา
25020907 นางสาว อัจฉรา เนตรใจบุญ
25020908 นางสาว กฤติมา ค านาค
25020909 นางสาว มยรีุ วัชระ
25020910 นางสาว พรพรรณ กันธาแก๎ว
25020911 นางสาว ภณัฑิรา สุวรรณโณ
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25020912 นาง ชุลีลักษณ์ เกตุแก๎ว
25020913 นางสาว รัชนีกร ใจกว๎าง
25020914 นางสาว ณญากร หมายเกื้อ
25020915 นาย ภวูนัย กาวีระ
25020916 นาง นัฐญากรณ์ ชนะพจน์
25020917 นางสาว ณัฐนรี บุญเขตร์
25020918 นางสาว จริภรณ์ อนุวัฒนวงศ์
25020919 นางสาว นภทัร์ ขันโท
25020920 นางสาว ณัฐรินีย์ วํองไววุฒิ
25020921 นางสาว อ าภาพร ต๎นทุน
25020922 นางสาว สุวรรณา บุญคง
25020923 นางสาว ณัฐนพิน พรวรวิบูลย์
25020924 นางสาว พิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์
25020925 นางสาว จริาพร ภมูิพระบุ
25020926 นางสาว ปิยาภรณ์ เก๎าพันธ์
25020927 นางสาว นวลอนงค์ ทาทอง
25020928 นางสาว นารีรัตน์ หนํอแก๎ว
25020929 นางสาว กมลทิพย์ บุญจู
25020930 นาง ยพุา เจริญสุข
25020931 นาย มานพ อินทพันธุ์
25020932 นางสาว ขวัญใจ ณะเพชร
25020933 นาย เอนก รํุงเรือง
25020934 นาย สุชาติ ปานขวัญ
25020935 นางสาว สุนทรี เพ็ชรรัตน์
25020936 นาย บัญชา แป๊ะกลาง
25020937 นางสาว ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม
25020938 นางสาว กมลนันท์ ทองแม๎น
25020939 นางสาว ภาสินี นามสนธิ
25020940 นางสาว อุทุมพร อุปสิทธิ์
25020941 นางสาว อรพรรณ ปุ๊ดทาสี
25020942 นางสาว อัจจมิา ธนวิศาล
25020943 นาง นงเยาว์ นุชธานี
25020944 นางสาว พรพิมล นาถประดิษฐ์
25020945 จาํอากาศเอกหญิง ศิริไพร สินประกอบ
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25020946 นางสาว นวรัตน์ เพ็งสวําง
25020947 นางสาว ณิชกานต์ นิลเป้า
25020948 นาง กาญจนา ค ามูล
25020949 นาย ธนพัต จนัต๏ะ
25020950 นางสาว ภรณ์นภสั โททอง
25020951 นางสาว อรณี หาบุญมา
25020952 นางสาว นภฎั ตันประเสริฐ
25020953 นางสาว พรศรี จนัทร์ฉาย
25020954 นางสาว ปริณดา บรรดาศักด์ิ
25020955 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหวํา
25020956 วําทีุ่ร๎อยตรีหญิง ลัดดาวัลย์ ท๎าวทา
25020957 นางสาว วราภรณ์ ญาณเจริญ
25020958 นาย สมยศ กมล
25020959 นางสาว วิจติรา ทองบํอ
25020960 นาย สุพจน์ เชาว์ไว
25020961 นางสาว กิ่งเพ็ชร ชัยนาม
25020962 นางสาว วรรณี นารินทร์
25020963 นางสาว ศรศิริกุล ยิ่งเชิดเสือ
25020964 นางสาว ดลพร ขอมคง
25020965 นางสาว มาพิกา สิริการ
25020966 นางสาว กมลมาศ ค๎ุมพิทักษ์
25020967 นาย สมศักด์ิ โชขุนทด
25020968 นางสาว จติุพร ฉันทประเสริฐวุฒิ
25020969 นางสาว ปภชัญา อินสิงห์
25020970 นางสาว กุสุมา นาคาลักษณ์
25020971 นางสาว สมร แสนศรีมล
25020972 นางสาว สุพรรษา ทองมี
25020973 นางสาว รพีพรรณ พึ่งโคกสูง
25020974 นางสาว นภาพร โยปันเต้ีย
25020975 นางสาว รจนา ใยชม
25020976 นางสาว เพ็ญพิชชา นรรัตน์
25020977 นางสาว กุลิสรา ยะกุณะ
25020978 นาย ธนทัต ฉิมมาลี
25020979 นางสาว ศิวาพร ทองขะโชค
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25020980 นางสาว จนัทร์แรม กระดานลาด
25020981 นางสาว วารุณี บุญจรัส
25020982 นางสาว ขนิษฐา เทียนน๎อย
25020983 นางสาว จริาภรณ์ อินทรง
25020984 นางสาว สายชล เรืองตา
25020985 นางสาว สุกัญญา แก๎วจงประสิทธิ์
25020986 นางสาว ยพุิน เมชบุตร
25020987 นางสาว ศศิประภา อรุณโชติ
25020988 นางสาว นาตยา บุญยิ้ม
25020989 นาง ชาลิณี ศรีสวัสด์ิ
25020990 นางสาว นพวรรณ การสมบัติ
25020991 นางสาว วนิดา หินหอม
25020992 นางสาว จนัทิมา พรมจนัทร์
25020993 นางสาว อุไรวรรณ กุลธิ
25020994 นางสาว สุชาวดี สมิตร
25020995 นางสาว รัตนาภรณ์ ปนันตา
25020996 นางสาว ณฤดี ศรีสุดา
25020997 นางสาว สุุภาภรณ์ จนัทร์เทพ
25020998 นางสาว อ านวยพร กลเรียน
25020999 นางสาว สุภาดา วิจะสิกะ
25021000 นางสาว เนตรนภา อังกูรกวินโชติ
25021001 นาง ชนกกมล ทรงกิติพิศาล
25021002 นางสาว นวพร เผือดโพธิ์
25021003 นางสาว ปวีณา วิริยภาพ
25021004 นางสาว สุดารัตน์ จนัทร์ด า
25021005 นางสาว กัทลี ชมบัณฑิตย์
25021006 นางสาว อมรรัตน์ อิ่มค๎ุม
25021007 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจหงอก
25021008 นางสาว สุกัญญา รํุงเจริญ
25021009 นางสาว ชัญภฏั ถาวร
25021010 นางสาว มยรีุ กองเทพ
25021011 นางสาว มนทิรา วันแก๎ว
25021012 นางสาว ปาจารีย์ พิมสิม
25021013 นาย นาถพล ลอยลิบ
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25021014 นางสาว รัชดาพร คะเชนทร
25021015 นาง อรัญญารัตน์ ทวีศรี
25021016 นางสาว ณิชารัศม์ ฉัตรธันยพงศ์
25021017 นางสาว จนิตนา ลีลาบุตร
25021018 นาย เกียรติศักด์ิ สรรเพชุดาญาณ
25021019 นางสาว วราภรณ์ สุนันต๏ะ
25021020 นางสาว ประภาภรณ์ หนูจนัทร์
25021021 วําที่ ร.ต.หญิง ปิยะวรรณ ด าโพธิ์
25021022 ส.ต.ท.หญิง ปฐมาวดี ปาลลา
25021023 นาง ดวงรัตน์ ฤทธิข์จร
25021024 นางสาว กมลวรรณ สนธิ
25021025 นางสาว พัชญ์ธนัน กล๎ากุลพิพัฒน์
25021026 นางสาว สุกัญญา ทาศรีสุข
25021027 นางสาว กิตติยา รํุงโรจน์
25021028 นางสาว ญาริณี โรจนรัตน์
25021029 นางสาว ฐมณกาญจน์ แก๎วกมลวรรธน์
25021030 นางสาว นพภาพรรณ ทองสอาด
25021031 วําที่ ร.ต. กรหยก บุญสม
25021032 นาย วิชาญ ชํางปัด
25021033 นางสาว กาญจนา วงศ์น๎อย
25021034 นางสาว เภาแก๎ว การินทร์
25021035 นางสาว วรรณพร กองมณี
25021036 นางสาว พรเพ็ญ อุทธบูรณ์
25021037 นางสาว ฉัตรแก๎ว สุวรรณาคม
25021038 นางสาว ดวงหทัย บุญเกษม
25021039 นางสาว ปิยวรรณ เปรมประชา
25021040 นางสาว ฐิติภสัร์ วฤทธิไชยนันท์
25021041 นางสาว ศิวะพร มงคลกาล
25021042 นางสาว วารุณี เตชะนา
25021043 นางสาว อภญิญา โตหัวป่า
25021044 นางสาว ชนนิกานต์ ชูเสน
25021045 นางสาว มุกดา ขันบรรจง
25021046 นางสาว สุขุมาล พรหมเดช
25021047 นางสาว ศศิธร วงศ์แหวน
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25021048 นางสาว รพีพรรณ กันไชย
25021049 นางสาว ยลลัดดา บุตรวงค์
25021050 นางสาว อรวรรณ รังสิมันตุชาติ
25021051 นาง กิติรัตน์ ซังธาดา
25021052 นางสาว จริาพร บุญศรี
25021053 นาง บุษบา กิ่งสีดา
25021054 นางสาว อรุณ จ ารูญศิริ
25021055 นางสาว ประภาภรณ์ สิงห์นันท์
25021056 นางสาว คณิศร์นิชา หาญนรงค์
25021057 นางสาว มิง่มนสิชา คลังช านาญ
25021058 นางสาว จารุวรรณ เจอืจนัทร์
25021059 นางสาว ดวงหฤทัย ปักโคนัง
25021060 นางสาว ทิวา อารมณ์
25021061 นางสาว กฤตชยา วรรณกูล
25021062 นางสาว เบญจรัตน์ วัฒนรัตน์
25021063 นางสาว เพ็ญพักตร์ ธนะภมูิชัย
25021064 นาง ปราริยา ลองจ านงค์
25021065 นางสาว จติติยา จนัทกล
25021066 นางสาว ณิชานันท์ แอดสกุล
25021067 นางสาว ธิติมา ปภสัสรศิริ
25021068 นางสาว สุทิพวรรณ อ่ าเจริญ
25021069 นาย พงศ์พล ช านาญค๎า
25021070 นางสาว กันยารัตน์ มูลทองจนัทร์
25021071 นางสาว ธีรพร ทะนงอาจ
25021072 นาง สุนิษา เชยส าโรง
25021073 นาง ประกาย แสงเมือง
25021074 นางสาว เฟื่องลดา ทุํมเที่ยง
25021075 นางสาว สุรีภรณ์ มูลหลวง
25021076 นางสาว พรรณภา พึ่งเจริญ
25021077 นางสาว นโมฬี เรํงเทียน
25021078 นางสาว ปวริศา พิมลพัฒนกุล
25021079 นางสาว จฑุาทิพย์ เพลินจติต์
25021080 นางสาว อัมรา ไหมทอง
25021081 นางสาว ดารัตน์ บุญรอด
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25021082 นางสาว รัชวดี ประเสริฐทรัพย์
25021083 นางสาว กาญจนา กอประเสริฐ
25021084 นาง รํุงทิพย์ บุญภกัดี
25021085 นางสาว พัชรินทร์ ค าใจ
25021086 นางสาว พรประภา กระแสโสม
25021087 นาย วัชรภมูิ โรจนพร
25021088 นางสาว ชลธิชา ดีพันธ์
25021089 นางสาว จรีรัตน์ อาดเวียง
25021090 นางสาว ณัฐชญา จฑุามาศ
25021091 นางสาว ศิริรัตน์ ชูผลา
25021092 นางสาว จารุวรรณ พรหมสุวรรณ
25021093 นางสาว ยพุิน บุตะเขียว
25021094 นาง ประวีณา อินทวงศ์
25021095 นางสาว พรพัฒน์ ราชจนิดา
25021096 นาย โสภณ จกัรบุญญารักษ์
25021097 นาง นพัชษภรณ์ ศรีเกตุนพรัตน์
25021098 นางสาว ระชา ธรรมทักษิณ
25021099 นางสาว วิภา กลัดแก๎ว
25021100 นางสาว วันทณี หนูวงค์
25021101 นางสาว ทิพยว์ิมล เอี่ยมสุนทร
25021102 นางสาว ชฎารัตน์ โทษาธรรม
25021103 นางสาว ธิดาวดี บุญเดช
25021104 นาย อานันท์ ลือเชวงวณิช
25021105 นางสาว ปาฬิชาติ ธนัทสิทธิวัฎฐ์
25021106 นาง กฤษณา พันทะนี
25021107 นาง สุพรรณี เศลาอนันต์
25021108 นางสาว ศิวะพร ทุเรียนสุก
25021109 นางสาว มนสิกานต์ มะโนปิง
25021110 นาง บุษราภรณ์ ธระเสนา
25021111 นางสาว ไมตรี แก๎วคง
25021112 นางสาว ณิชาพัช โยธนัง
25021113 นางสาว สุนิสา โกศล
25021114 นางสาว จตุพร ศรีสุข
25021115 นางสาว ภาวินี ปล้ืมสุด
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25021116 นางสาว วรัญช์ธิตา ปลุกใจ
25021117 นางสาว อชิรญา ศรีค ามูล
25021118 นางสาว สุภาพร ค าใส
25021119 นางสาว นริสรา แสงกระจาํง
25021120 นางสาว ชุลีพร จนัทร์น๎อย
25021121 นางสาว ล าดวน เวชกามา
25021122 นาย ดวงดี สิทธิศักด์ิ
25021123 นางสาว ปราง ประจนปัจจนึก
25021124 นางสาว รัชตวรรณ เยน็สุดใจ
25021125 นางสาว อุไรรัตน์ อังศุภานิช
25021126 นางสาว ยภุาทิพย์ นุํมน๎อย
25021127 นางสาว นัฏฐิกา ทองภบูาล
25021128 นางสาว สมพิศ แสงแก๎ว
25021129 นางสาว จณัิฐตา คงภู
25021130 นางสาว จฑุามาศ จงแพทย์
25021131 นางสาว จนิตนา เตรียมฐานะ
25021132 นางสาว บุษบา นักฟ้อน
25021133 นางสาว จริาวรรณ พาประจง
25021134 นางสาว ตุลาพร โสภาพล
25021135 นางสาว พิชญาภรณ์ พยคัฆ์
25021136 นางสาว พิชญ์สินี คงจร
25021137 นางสาว อรุณี สุขากรณ์
25021138 นางสาว ธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภมูิ
25021139 นาง กนกขวัญ วงศ์ค าจนัทร์
25021140 นางสาว พชรสรณ์ แสนอุํน
25021141 นางสาว วิไลลักษณ์ ชัยพงษ์
25021142 นาย วิทวัส สุรเศรณีวงศ์
25021143 นางสาว ปาวิเม อํอนแก๎ว
25021144 นางสาว เปี่ยมพร ชลพันธ์
25021145 นาง  ุสุนันท์ ศรีสอาด
25021146 นางสาว พรพิมล อักษรคง
25021147 นางสาว ชุลีกร เพํงพิศ
25021148 นาง วันวลิต จนัทร์ขาว
25021149 นางสาว พรพรรณ น๎อยขัน
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25021150 นางสาว นิรมล เกษีสม
25021151 นางสาว สร๎อยสุฎา อินตา
25021152 นางสาว กุญช์วรรณ นิดรกูล
25021153 นางสาว สุณีรัตน์ นิยมวงศ์
25021154 นางสาว ปล้ืมจติ เหมือนใจ
25021155 นางสาว รัตนา อาภยั
25021156 นางสาว จฑุาภรณ์ อินท๎วม
25021157 นางสาว อาภาศรี คงจนัทร์
25021158 นางสาว กมลชนก สกุลเจริญ
25021159 นางสาว โอรัญ โกทัน
25021160 นางสาว วิมลรัตน์ บริสุทธิ์
25021161 นางสาว พัชรินทร์ สมทรง
25021162 นางสาว พรสุดา สุขสม
25021163 นางสาว เอมอร ต๎นวัน
25021164 นางสาว อรพร ระโหฐาน
25021165 นางสาว สุพิญชญา ค างาม
25021166 นางสาว วิภาพร ชัยศิริ
25021167 นางสาว มะลิ นิยมนา
25021168 นางสาว วิไลวรรณ วงศ์ประจวบลาภ
25021169 นางสาว เอราวรรณ บัวเมือง
25021170 นางสาว คชภคั ปติสุภคัษณา
25021171 นางสาว ณิชารัศม์ สิริวัชรศิลป์
25021172 นางสาว จตกมล สํองแจง๎
25021173 นางสาว อลิสา แก๎วจนิดา
25021174 นาง เดือนเพ็ญ ศรีสมจกัร
25021175 นาย ณัฐนันท์ ช๎างพลี
25021176 นางสาว อารดา ตรันเจริญ
25021177 นางสาว สมหวัง อโนทิพย์
25021178 นาย กิตติศักด์ิ ศรีชัย
25021179 นาง อุมาภรณ์ ชัยมาสพงษ์
25021180 นาย สุพจน์ ภพูาน
25021181 นาง ฐิติกาญจ์ วัชรบุญประเสริฐ
25021182 นาง อารีรักษ์ ทองค า
25021183 นางสาว สุวิมล อิ่มศรี
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25021184 นางสาว สุภกัพร มุดขุนทด
25021185 นางสาว พรฤทัย รวมไทย
25021186 นางสาว นบพร วงค์ไขํ
25021187 นาย ธาราดร ทองปลอด
25021188 นางสาว พิกุล ปรีดา
25021189 นาง แก๎วกาญจน์ เจติกานนท์
25021190 นางสาว ปวีณา สายเชื้อ
25021191 นางสาว ศรัญญา รอดประสิทธิ์
25021192 นางสาว ภติะวัน เหล่ือมศรีจนัทร์
25021193 นางสาว อรุณี ไชยวร
25021194 นางสาว จนัทรรัตน ข๎อค า
25021195 นางสาว กนกวรรษ์ ฉิ่งแก๎ว
25021196 นางสาว ศรีสุดา พรมโสภา
25021197 นางสาว รวีวรรณ เที่ยงธรรม
25021198 นางสาว อุไรลักษณ์ ดีดวงพันธ์
25021199 นางสาว พัชรินทร์ รอดสาตรา
25021200 นางสาว อรวรรณ กัณฑมงคล
25021201 นางสาว จารุวรรณ ชาวกล๎า
25021202 นางสาว นุชจรี เยาว์ด า
25021203 นาง น้ าผ้ึง วงค์ษา
25021204 นางสาว ศุภลักษณ์ สุภาศรี
25021205 นางสาว นธีภรณ์ สิริพิชิตศุภผล
25021206 นางสาว สุดาพร นุชก าบัง
25021207 นางสาว ทิพวรรณ สวัสดี
25021208 นางสาว จฬุาพร พลนิโคตร
25021209 นางสาว ประธานพร ราวุธกุล
25021210 นาย ธีระศักด์ิ โชติเทวชพ
25021211 นาย ชัยพร พุํมศรี
25021212 นางสาว ปัณชพัฒณ์ ศิริยศรํุงเรือง
25021213 นางสาว ธนพร ยงยทุธ์
25021214 นาย อภชิาติ ดือเร๏ะ
25021215 นางสาว ผกามาส ไพจติจนิดา
25021216 นางสาว คนธรส อินวงศ์
25021217 นาย วัทธิกร ชูต้ังถาวร
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25021218 นาง นิชาภา รักรํุงโรจน์
25021219 นางสาว วาธิณี ไชยกัณทา
25021220 นางสาว ศิวิมล โฮมชัยวงษ์
25021221 นางสาว ศิริขวัญ ดวงทิพย์
25021222 นางสาว ศรัญญา บุษราคัม
25021223 นาง ศิริวรรณ เรืองศรี
25021224 นางสาว วรัญญา พิชิตกุลปัญญา
25021225 นางสาว ปิ่นรัก รํมโพธิช์ื่น
25021226 นางสาว ภญิญาพัชญ์ คนคลํอง
25021227 นางสาว อังคณา ดวงสอาด
25021228 นางสาว รติภรณ์ โถปิก
25021229 นางสาว วัลศิริ เทวสัตย์
25021230 นางสาว จฑุามาศ รินสม
25021231 นางสาว สุพัชริน ขุนทิพย์
25021232 นางสาว เทพรดา จ าปาเทศ
25021233 นางสาว อาภาภรณ์ ฤทธิเดช
25021234 นางสาว กรรณิการ์ พุํมพูลสวัสด์ิ
25021235 นางสาว ณัฐภสัสร นิลหมืน่ไวย
25021236 นางสาว อรญา ค าภู
25021237 นางสาว นุชนภา วรรณสุข
25021238 นางสาว ธัญชนก ศรีเกตุ
25021239 นาย วิทยา แดงสิน
25021240 นางสาว อภญิญา กองแก๎ว
25021241 นาย ภชัสรร ปวนแก๎วหาญ
25021242 นางสาว จดิาภา มณีวรรณ์
25021243 นางสาว วิณิชกานต์ แก๎วกัญญา
25021244 นางสาว ภาวดี พันธุไ์ชย
25021245 นางสาว อรณัชชา อุไรเวศ
25021246 นางสาว สุธารัตน์ วงษ์บุญ
25021247 นางสาว สุภาพร พลัดภมูิ
25021248 นางสาว นุชจรี ขันวิสิทธิ์
25021249 นาย จตุรพงษ์ ทิพยส์มบัติ
25021250 นาย คงกฤษ แก๎วกัลยา
25021251 นางสาว กัลยา นาคใหญํ
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25021252 นางสาว หรํมละฮ์ ราโอบ
25021253 นางสาว จติลัดดา เทศสงศ์
25021254 นางสาว วราภรณ์ พรมมิ
25021255 นางสาว มันตินี เพชรหอม
25021256 นางสาว สุภสัสรา แสงสุข
25021257 นางสาว ดุจเดือน จ านงทรง
25021258 วําที่ ร.ต.หญิง ณัฐมน กาญจนพิบูลย์
25021259 นางสาว รัชฎาพร อยูํเยน็
25021260 นางสาว ภสัสร ขัดโน
25021261 นางสาว วรรธณา ทําทอง
25021262 นางสาว สินีนาถ ปัญโญเหียง
25021263 นางสาว เพียรสิริ วงศ์พิน
25021264 นางสาว ปิยดา ราโช
25021265 นางสาว จติราภรณ์ จนัทร์ส าโรง
25021266 นางสาว กนกวรรณ ตาค า
25021267 นางสาว จฑุาทิพย์ พันธุแ์ก๎ว
25021268 นางสาว นลินพรรณ ผูกจติ
25021269 นาง ภนิศชญา คงศีล
25021270 นางสาว อัญชลี จนัทร์สิงห์
25021271 นางสาว เชษฐ์สุดา เทพแก๎ว
25021272 นางสาว พัชรีภรณ์ ปานทอง
25021273 นางสาว วิลาวัณย์ ข าฉา
25021274 นางสาว อัญญารัตน์ แก๎ววิมล
25021275 นางสาว กุลรดา แสงนวล
25021276 นาง เบญจวรรณ ปันดี
25021277 นางสาว สุภาณี บางเสน
25021278 นางสาว กัลยา วันเพ็ญ
25021279 นางสาว กนกรัตน์ เพชรสุวรรณ
25021280 นางสาว จนิตนา ลาภจริภทัร์
25021281 นางสาว ดวงดาว ทวานนท์
25021282 นางสาว เบญจพร คงเอียด
25021283 นางสาว แพรพรรณ อุทร
25021284 นางสาว อ๎อมใจ แซํเล๎า
25021285 นาง อัญชลี พิพัฒนสุภรณ์
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25021286 นางสาว พรรษชล นนทะน า
25021287 นางสาว นิภาพร สัมฤทธิน์อก
25021288 นาง สมฤทัย บุตรศรี
25021289 นางสาว นฤมล เรือนใหมํ
25021290 นางสาว กฤษฎา วังนิคม
25021291 นางสาว อภญิญา อุดมธนวงศ์
25021292 นางสาว เต็มดวง แวงวรรณ์
25021293 นาง เพ็ญนิสา คงสุข
25021294 นางสาว ศศิวิมล ธรรมกิรติ
25021295 นางสาว ศิริเรียม พิมประจติร
25021296 นางสาว ศุภมาส กทิศาสตร์
25021297 นางสาว กรรธิมา มาตราช
25021298 นางสาว นวรัตน์ จนัมะณีย์
25021299 นางสาว กัณหา เรืองจรัส
25021300 นางสาว ปิยานุช กิจเกียรต์ิ
25021301 นาง มนัสนันท์ ศักด์ิเฉลียว
25021302 นางสาว วันวิสาข์ แพทยก์ิจ
25021303 วําที่ร๎อยตรีหญิง ศกลวรรณ รัตนสุข
25021304 นางสาว นิภาพร วงษ์ไกร
25021305 นางสาว อุรัสยา จอ๎ยหนองบัว
25021306 นางสาว ปราณี กันยานะ
25021307 นางสาว วัชรา เจรนุกุล
25021308 นางสาว กมลวรรณ ค าเหลือง
25021309 นาย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์
25021310 นางสาว มลิวัลย์ สุภาวัน
25021311 นางสาว ลินดาวัลย์ ใจห๎าว
25021312 นางสาว สิริลักษณ์ กัลยาวงศ์
25021313 นาย วิชญธรรศ พํวงปาน
25021314 นาย อภชิาติ บุญกิตติชัย
25021315 นางสาว เจนจริา ปาสาบุตร
25021316 นางสาว ปิยฉัตร อภชิาติโยธิน
25021317 นางสาว พัทรีภณัฑ์ เอกวิโรจนสกุล
25021318 นางสาว วรรณิษา หิ้นประดับ
25021319 นางสาว สุภชัรินทร์ นันตะรัตน์
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25021320 นางสาว พรรณปพร อํอนละมูล
25021321 นาง เบญญาภา เงินนวล
25021322 นางสาว ไมตรี เชาวนา
25021323 นางสาว ทาริกา มัน่สัตย์
25021324 นางสาว มัทรี ดีนุ
25021325 นางสาว พรทิพย์ บุญจู
25021326 นางสาว ชุติมา สกุลพราหมณ์
25021327 นางสาว วริศรา เลาอารีกิจ
25021328 นางสาว ธิดาพร ลาดสลุง
25021329 นางสาว ภรมาลี ปลอดสูงเนิน
25021330 นางสาว สุภาพร มํวงเขียว
25021331 นางสาว สุมาลี ทองนรินทร์
25021332 นางสาว กนกวรรณ เอี่ยมสะอาด
25021333 นางสาว วิมุติรส โสภาเจริญ
25021334 นางสาว ทัศนนันท์ เมืองไทย
25021335 นางสาว เดือนสิริ ชราชิต
25021336 นางสาว ผุสรัตน์ เอกรัตน์
25021337 นางสาว อรัญญาณี กิติ
25021338 นาง นริสสร ระดาพัฒน์
25021339 นางสาว กนกพร ชีวน าสกุล
25021340 นางสาว ปทิตตา กองแพง
25021341 นางสาว วลีพรรณ สังข์ทอง
25021342 นางสาว ศุวพิชญ์ เกษตรชัยรัฐ
25021343 นางสาว สัญณี พลอาจ
25021344 นาง ฉัตราพร กมลผุด
25021345 นาย คีตภทัร ฉวีวงศ์
25021346 นางสาว นธภร ศรีสังข์
25021347 นางสาว พริมสุจี อมตธงไชย
25021348 นางสาว เพ็ญศรี สํงแสง
25021349 นางสาว นารี นิจสุข
25021350 นาง สถาพรณ์ หรับหลี
25021351 นางสาว กาญจนา หะสด
25021352 นางสาว รัชฎาพร พิละกันธา
25021353 นางสาว วราภรณ์ เกิดปาน
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25021354 นาง พัชรินทร์ ค าควร
25021355 นางสาว ชุติมา ชะฎา
25021356 นางสาว พัสวี ตรีวงค์
25021357 นางสาว ดวงใจ ภูรํะหงษ์
25021358 นางสาว นัสมี สตาปอ
25021359 นาง ธนันพัชร์ ปิติรัตนฉัตร
25021360 นางสาว กมลชนก สลางสิงห์
25021361 นางสาว ฉันทนา ถาบุญชู
25021362 นางสาว อัญชิสา บัวสุข
25021363 นางสาว ปาริชาต ข าเปีย
25021364 นาง ณีราภรณ์ ค าปัญญา
25021365 นางสาว ใกล๎รํุง วงษ์แก๎ว
25021366 นางสาว กิตติยา วงค์อินตา
25021367 นางสาว นิตยา ทองนอก
25021368 นางสาว นิตยา ขนาดผล
25021369 นางสาว ศิริกานต์ หนูแก๎ว
25021370 นางสาว สุภสัสรา ทาสุวรรณ์
25021371 นางสาว สุภคัสรรค์ วงษ์ศรีแก๎ว
25021372 นางสาว ทัศนีย์ สุขเอี่ยม
25021373 นาย อมรภคั รักษาศรี
25021374 นางสาว ธารทิพย์ โสตทิพย์
25021375 นาย ทิวากร ละลุน
25021376 นาย พรชัย บางโรย
25021377 นางสาว วรางคนาง ศรีพันลม
25021378 นางสาว เบญจมาศ ศิลาโชติ
25021379 นางสาว วันดี อรํามเรือง
25021380 นางสาว จฑุารัตน์ ไชยเทพ
25021381 นางสาว สุภาภรณ์ แถลงศรี
25021382 นางสาว กัลยกรณ์ ทูแก๎ว
25021383 นางสาว ศศิอาภา ค าอาจ
25021384 นาง ธันยนันท์ ล๎วนอ านวยโชค
25021385 นางสาว ประไพพรรณ คีรีวัฒน์
25021386 นางสาว สุจนิดา สังข์ทอง
25021387 นาง ณัฐธนา จ าปาทอง
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25021388 นางสาว เฉลิมขวัญ ชีจะโปะ
25021389 นางสาว ฤทัยชนก ไชยสุวรรณ
25021390 นางสาว ธารวิมล ศรีพิณ
25021391 นางสาว จริาภา ชุํมแจมํ
25021392 นางสาว ธัญวรัตน์ จริงจติต์
25021393 นางสาว ธนินท์ธร นนท์ตา
25021394 นางสาว กรองแก๎ว ทิศอาจ
25021395 นางสาว พรรณษา เรือนน๎อย
25021396 นางสาว นิสา จนันา
25021397 นางสาว พรพิมล อินแสง
25021398 นางสาว สุภาลักษณ์ คูหา
25021399 นางสาว สาลินี เฉวียงหงส์
25021400 นางสาว วันวิสา จติรจ านอง
25021401 นาย จรีะศักด์ิ ผิวทวี
25021402 นางสาว ศิรประภา ฉิมประเสริฐ
25021403 นางสาว ชลธิชา เรืองศิริ
25021404 นางสาว เกศรา สถานชัย
25021405 นางสาว ชนิดา กันทารักษ์
25021406 นางสาว คนึงนิตย์ ค าจอ๎ย
25021407 นาง สิริลักษณ์ ล าทอง
25021408 นางสาว ฐิญาพร ใจมูล
25021409 นางสาว จริะ ณ นคร
25021410 นางสาว พรรณิษา นนธิราช
25021411 นางสาว ประภสัสร ค๎าค๎ุม
25021412 นางสาว ญาตา ภกูิจนิธิชัย
25021413 นางสาว ธนาพร อนุพันธ์วิทยากุล
25021414 นางสาว อริญรดา อรรคเสริญ
25021415 วําที่ร๎อยตรีหญิง จนิตหลา ดอกจ าปา
25021416 นางสาว ศศิวิมล เปล่ียนทัศน์
25021417 นางสาว ณัฐพร น๎อยนาค
25021418 นางสาว วิบูลยพ์ักร์ ธงชัย
25021419 นางสาว นลินรัตน์ ทิศรักษ์
25021420 นางสาว อัครภา เออไชยา
25021421 นาย บุรัสกร มหาโยชน์
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25021422 นาง อุมาพร แจมํใส
25021423 นาย นิพนธ์ แสนศรีเชาว์พันธ์
25021424 นางสาว มลฤดี มาลา
25021425 นางสาว พิมพ์พจี เสริฐศรี
25021426 นางสาว ภษูณิศา โหมดแจง๎
25021427 นางสาว สุรัสวดี มีรํุงเรือง
25021428 นางสาว สุภาวดี บัวหลวง
25021429 นางสาว นันนภสัท์ เพียมะ
25021430 นางสาว เพ็ญพักตร์ พงษ์อยูํ
25021431 นาง กัลยา แก๎วมโน
25021432 นางสาว นิภาพร จอมสวรรค์
25021433 นาง ศิริรัตน์ สมุทงศ์วิริยะ
25021434 นางสาว กาญจนา มูลสภา
25021435 นางสาว เดือนพัตรา สีนวลแล
25021436 นางสาว อาภา จนัทร์เขียว
25021437 นาย อภชิาติ เพํงพินิจ
25021438 นางสาว เมวิกา ยงัถิน
25021439 นาง พนิดา กล่ินบุปผา
25021440 นางสาว กัญญพัชร โคตะการ
25021441 นางสาว โสพี ถิ่นไทย
25021442 นางสาว ปรียาภทัร์ นะวัน
25021443 นางสาว วรรณกนก สุนทรภกัดี
25021444 นางสาว ธรรศปวัน แสวงมี
25021445 นางสาว กรรณิการ์ แชํมวิลัย
25021446 นางสาว ผุสดี แสวงเจริญ
25021447 นางสาว เนตรชนก หนูเจริญ
25021448 นางสาว วราภรณ์ เพ็ชรแสนงาม
25021449 นางสาว วัชรินทร์ เฉลยไข
25021450 นางสาว จนัทิมา เตียนพลกรัง
25021451 นาง นพรัตน์ เกตุนาคมณี
25021452 นางสาว อรพรรณ ยศขุน
25021453 นางสาว จริาพร บนขุนทด
25021454 นางสาว กรยา หนํอเทพ
25021455 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธรรมกถึก
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25021456 นาง ณัฎฐิกา ตันติวิวัฒน์กุล
25021457 นางสาว ปฐมพร รอดศิริ
25021458 นางสาว ณัฎฐ์ศุภกันต์ สุจารี
25021459 นางสาว มริสา ฟักแฟง
25021460 นางสาว โนรีย์ แต๎มสุด
25021461 นาย ประพฤทธิ์ นรรัตน์
25021462 นางสาว มลฤดี มีประดิษฐ์
25021463 นางสาว ธิราพร สอนบุญตา
25021464 นาง เยาวพา จุํมปารี
25021465 นางสาว ยพุเรส ปรารัตน์
25021466 นางสาว ศิรินภา หนํอค า
25021467 นางสาว หัทยา สุจรรยา
25021468 นางสาว ชญานุช สินมะลิ


