
เลขประจําตัวสอบ

63040001 นาย ปวุธ จันทรจารุกุลกิจ
63040002 นางสาว ขวัญพักตร มหาวรรณตระกูล
63040003 นาย อัครวิชญ ผองสุวรรณ
63040004 นางสาว ภิญญาพัชญ มีมากบาง
63040005 นางสาว อริญชยพิษา มงคลสถิตยพร
63040006 นางสาว สุจิรา ทัพพันธุ

63040007 นาย นิรันดร ประณีตทอง

63040008 นาย วรภพ กาญจนนาภา

63040009 นางสาว อนงคนุช วะรังษี

63040010 นาย ธนากิต ขันเดช

63040011 นาย บุญชรัสมิ์ บุญนา

63040012 นาย พงศธร ยอดยิ่ง

63040013 นางสาว รุสนี บือนา

63040014 นาย สมพร ทรงศรี

63040015 นาย กิตติศักดิ์ วงษแทนทอง

63040016 นางสาว วิชุดา เสตะพันธ

63040017 นาย จาฏพัจน แกวชวย

63040018 นาย กฤติเดช พงษตุย

63040019 นาย อภิวัฒน อุตมา

63040020 วาที่รอยตรี วิพุธพงศ จํานงคสุข

63040021 นาย อภิเษก ปญญาคง

63040022 นาย ธาดา แซอุย

63040023 นางสาว นุชนาฎ คําโมนะ

63040024 นาย ฤทธิพล รัตนพาณิชย

63040025 นาย ชยุต อุบลวัฒน

63040026 นาย ประสิทธิพงษ พลศรี

63040027 นาย ชานนท โชคสกุลชัยพันธ

63040028 นาย สายัณห พอครวงค

63040029 นาย ยุทธพงษ โถตันคํา

63040030 นางสาว เพ็ญศิริ บุญชัย

                          ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040031 นาย ธีรพันธ พญาวงค

63040032 นาย วสันตพรรษ พันประกอบ

63040033 นาย เอกลักษณ จริยสันติธรรม

63040034 นาย กฤษณ กานเหลือง

63040035 นางสาว กนกกาญจน แจงสวาง

63040036 นาย ณัฐ ตรียินดี

63040037 นาย จักรี เกิดสนอง

63040038 นาย อานันท มากบัวแกว

63040039 นางสาว ลดาพรรณ สิงคนิภา

63040040 นาย อัครวัฒน เทพบัณฑิต

63040041 นางสาว ทิวธิภา ฤทธิสิงห

63040042 นาย วรวิทย มุงชัยสงค

63040043 นาย นิธิ ยอดมงคล

63040044 นาย ภาณุพงษ ทรัพยสุนทร

63040045 นาง วศินี สาลีนาค

63040046 นาย ธวัชชัย อุไรรัตน

63040047 นาย สุภาพ โตพันธ

63040048 นางสาว ภาชินี คํามา

63040049 นาย สุขสันต แซจาว

63040050 นาย พงศกร สถาผล

63040051 นาย ภาณุพงศ พันธะไชย

63040052 นางสาว อังศิริ จาหราย

63040053 นาย คมกฤช เงินคํา

63040054 นาย พันธกานต เครือรัตนไพบูลย

63040055 นางสาว เกศกนก อัศวโยธิน

63040056 นาย อมรเทพ สืบสาย

63040057 นาย สุขุม ทัศอินทร

63040058 นางสาว สุมาริน ภูมิศิลา

63040059 นาย นิธิพัฒน ศรีปญญา

63040060 นาย สินธุ สุขอยู

63040061 นาย จิรวัฒน ราชธา

63040062 นาย พรเทพ นาคมา

63040063 นาย ภัทรพล วงศชัยพาณิชย

63040064 นางสาว สุชาฎา ทรัพยแกว
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040065 นางสาว กันทิมา มีแหยม

63040066 นางสาว กนกพรรณ สงเคราะหราษฎร

63040067 นาย นาวี เอกกวี

63040068 นาย พีระภัทร ผาสุข

63040069 นาย มนตรี มะเกะ

63040070 นาย สุพรชัย กลิ่นฟุง

63040071 นาย รณกฤต ซอนเสน

63040072 นาย ณัฐวัฒน ถาวรวงษ

63040073 นาย รชานนท เฟองฟูพาณิชย

63040074 นางสาว พิชญา สกะมณี

63040075 นาย เอนกพงศ อัศวโยธิน

63040076 นาย สุชาติ ชางหลอ

63040077 นางสาว วิราวัลย บัวแกว

63040078 นาย ณฐกร ศรีธรรม

63040079 นางสาว อรอุมา บุญเนตร

63040080 นาย ชาญณรงค ปวนปนตา

63040081 นาย ปริวัฒน วิเศษสิทธิ์

63040082 นาย เอกภพ สุวรรณา

63040083 นาย ภูวนัย แสงพล

63040084 นาย อาทร สามหมอ

63040085 นาย ชวรุชญ วรชาติ

63040086 นาย ชัชวาลย บุตรมาศ

63040087 นางสาว สุคนธา สาระรักษ

63040088 นาย ณโชต มโนภักดี

63040089 นาย มารุต เชาวโคกสูง

63040090 นาย บันลือ นวลนุช

63040091 นาย สิรวิชญ ถาอุปชิต

63040092 นาย ภคนาต ชินรัตนา

63040093 นางสาว วิไลวรรณ อิ้วเจริญ

63040094 นาย ฐกร จันธนลุน

63040095 นาย ณรงคเดช คชา

63040096 นาย ศุภจุฑา กิตติภูริวงศ

63040097 นางสาว อารดา นิลเพชร

63040098 นางสาว วิภาพร หวังอีน
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040099 นาย ณัฐภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา

63040100 นาย ทีปวัต ตรียานนท

63040101 นางสาว ไพลิน พิพัฒนกุลชีวิน

63040102 นาย สุพจน บุญเจริญ

63040103 นาย นันทัช พระแกว

63040104 นาย พงศธร อันตะริกานนท

63040105 นางสาว ปราณิสา เทียนทอง

63040106 นางสาว ทิพาภัสสร สามล

63040107 นาย สุรสิทธิ์ สุรียอํานวยพร

63040108 นาย พันธศักดิ์ พึ่งงาม

63040109 นางสาว จิดาภา ดํารงคสมบัติ

63040110 นาย ธานินทร รสดี

63040111 นาย รัชนาท สังขประเสริฐ

63040112 นาย ธนากร ทองคํา

63040113 นางสาว อาทิตยา คันธฐากูร

63040114 นาย ถนิจ มีทรัพย

63040115 นางสาว ดวงฤดี สถาพร

63040116 นาย ฤทธิชัย ทิพยศรี

63040117 นาย ณกรณ ศรีโมสาร

63040118 จ.ท. จักรพงศ รัชนีกร

63040119 นางสาว ธนินทธร วาศพุฒิสิทธิ์

63040120 นางสาว จิราพร พิมพาภรณ

63040121 นางสาว ณัฐพัชร พิเชษฐพันธ

63040122 นาย ภัคพล ตังโพธิ์กลาง

63040123 นาย ไตรภพ สมสุข

63040124 นาย ณพวัฒน บุษบกแกว

63040125 นาย กิตติคุณ จุงใจ

63040126 นาย ธนาวุฒิ พรหมรัตน

63040127 จาเอก วรวิทย เทศสวัสดิ์

63040128 นางสาว รําพิอาภา ศิริรักษ

63040129 นาย ฐนพงศ อ่ําขวัญยืน

63040130 นางสาว ธนัชพร ดวงสุวรรณ

63040131 นาย ณัฐภัทร แจงจั่น

63040132 นาย ภาสกร ประดับวงศ
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040133 นาย รังสรรค มุลทา

63040134 นางสาว เพียงตะวัน ไมทองงาม

63040135 นาย จตุพร ทรายทอง

63040136 นาย จิรายุ เชียงทา

63040137 นาย ทัตเทพ หอมงาม

63040138 นางสาว ปุณิกา พันธรังษี

63040139 นางสาว กุลธิดา ศรีเพชร

63040140 นาย อัรฟาน ยะโกะ

63040141 นาย ภูเบศร มงคลศิลป

63040142 นาย ดิษฐนันท เส็นฤทธิ์

63040143 นางสาว ศุภาพิชญ แคหอม

63040144 นางสาว กาญจนา แขไข

63040145 นางสาว บุณยวีร กฤษสูงเนิน

63040146 นางสาว พิมพกมล ดวงสอนยา

63040147 นางสาว พิมพชนก ภักดีคง

63040148 นางสาว สุภัชชา โชติคุโณปการ

63040149 นางสาว วีรัตน ผาสุราษฎร

63040150 นาย ธนาวุฒิ จุลเลศ

63040151 นาย ลลิต จันทนะมาฬะกะ

63040152 นาย สิรวิชญ ญาณวิชราพร

63040153 นาย พยุง ตรีกมล

63040154 นาย ไชยวัฒน จิระพงศพัฒนา

63040155 นาย วรินทร ทรงวัฒนะสิน

63040156 นาย พศวีร จงอยูสุขสันต

63040157 นาย รัตนพล รัตนพิทักษ

63040158 นาย ปญญวัฒน ธาดาภาคย

63040159 นาย ทักษิณ หลังสตา

63040160 นางสาว พิชชาพร สินธพานนท

63040161 นาย อุสมาน การีมี

63040162 นางสาว นิภา ไพบูลย

63040163 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตรการณ

63040164 นาย ภาณุพงศ อุณฑพันธุ

63040165 นาย จักรพงษ อินทรรุจิกุล

63040166 นางสาว ธนาทิพย ลิขิตเจริญกุล
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040167 นาย พงษนเรศ ลานคํา

63040168 นาย ณัฒวุฒิ ชีมุน

63040169 นาย พงศกร ศรีเมือง

63040170 นาย ธนาธิปตย ปานคะเชนทร

63040171 นาย นิธิชัย ติยอมรวงศ

63040172 นาย พิษณุ แซทาว

63040173 นางสาว อาภาจิณ อุปถัมภากุล

63040174 นาย นรารัตน กาทอง

63040175 นาย จีระศักดิ์ หอกคํา

63040176 นางสาว ฟารีดา เหล็มหมาด

63040177 นางสาว ปทิตตา ทรงประโคน

63040178 นางสาว นริศา ไชยชวคุปต

63040179 นางสาว นทีชา กลิ่นหวล

63040180 นาย สุคณิต มั่งมีทรัพย

63040181 นางสาว ภัทรพร อิ่มจิตร

63040182 นาย ปรีชา ทาวแกน

63040183 นาย นายสมัฐการณ งามพัฒนพงศชัย

63040184 นางสาว อาทิตยา เทียมแกว

63040185 นาย นัฐพันธุ มีเพียร

63040186 นางสาว นันทินี ขอล้ํา

63040187 นาย ขันติ เที่ยงตรงจิตต

63040188 นางสาว พัสตราพร สนิทอินทร

63040189 นางสาว จุฬาลักษณ ศุภภัทรเกษม

63040190 นางสาว สุวิมล จงเจริญ

63040191 นาย อภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง

63040192 นาย คุณากร กาตาสาย

63040193 นาย อาทิตย บุญมีพิพิธ

63040194 นาย รัชชานนท วงษพันธ

63040195 นาย นัธทวัฒน วิโรจนฤทธิกุล

63040196 นาย พีระเดช ถวิลการ

63040197 นาย วิฑูรย แกวชา

63040198 นาย จักรกริช แกวมา

63040199 นาย สุทธา วัติรางกูล

63040200 นางสาว มณตา ศรีตระกูล
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040201 นาย ทนงศักดิ์ ธรรมขันคํา

63040202 นาย เกียรติชัย กุลกั้ง

63040203 นางสาว อังสนา แซฮอ

63040204 นาย วิชิต ลักษณะวิลาศ

63040205 นาย สุรัชต แยมนิ่ม

63040206 นาย พัชรพล เมืองทอง

63040207 นางสาว นิศาชล ลอยฟู

63040208 นาย กฤษณะ ใจทหาร

63040209 นาย สนอง ขันตรีมิตร

63040210 นาย สุรสิน ศิริอาชารุงโรจน

63040211 นางสาว นริศรา กาฬมาตย

63040212 นาย ศตวรรษ แกวขาว

63040213 นาย อิทธิพล พารัตน

63040214 นาย ณัฎฐวัฒน พิมพกิจ

63040215 นาย มนุเชษฐ อินแปง

63040216 นางสาว นิธิภรณ โสดาศรี

63040217 นาย นวพรรษ โมระดา

63040218 นาย นที เกตุรัตน

63040219 นาย ทศพล สนธิกุล

63040220 นาย ประดับ วาหมงคล

63040221 นางสาว นิตยา ลามี

63040222 นางสาว กัณทิมา ผการัตน

63040223 นาย วัฒนา ทองเยิ้น

63040224 นาย พลเวส ธํารงศรีสกุล

63040225 นางสาว บุษยาพร ราชสมบัติ

63040226 นาย ศุภชัย นะที

63040227 นาย สมนึก พิณทอง

63040228 นาย ศรายุทธ พันธุงาม

63040229 นางสาว โสมวิภา ประเสริฐศรี

63040230 นางสาว ณภาภัช เตชณัฐณฐภณ

63040231 นางสาว มณีกุล ศรีเกลื่อน

63040232 นางสาว ซามีรอ อีซอ

63040233 นาย สมชาย สันทาลุนัย

63040234 วาที่ ร.ต หญิง วงศวิไล แสงระวี
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63040235 นาย รัตนะ เรืองธรรม

63040236 นางสาว นุชจรี สังขเจริญ

63040237 นางสาว สุกัญญา วรธรรมวุฒิ

63040238 นางสาว ณาตยา เที่ยงตรง

63040239 นาย วิเชียร แกวนิยม

63040240 นางสาว สิริรัตน มณีอินทร

63040241 วาที่ ร.ต. ลิขิต กลาแกน

63040242 นาย อาเดล มะหะหมัด

เลขประจําตัวสอบ

63050001 นางสาว อุทุมพร พรมนาม
63050002 นางสาว กลอยใจ สุธรรม
63050003 นางสาว สุธาสินี เชื้อสะอาด
63050004 นางสาว กมลนันท ทองแมน
63050005 นางสาว กนกวรรณ จิตรแปน
63050006 นางสาว แสงระวี พองาม

63050007 นาย จักรพรรดิพงศ ตั้งพิพัฒวัฒนากุล

63050008 นางสาว รัชนิดา โสมะ

63050009 นางสาว พิมพณดา ดีมาก

63050010 นาย อนุรักษ จันละออ

63050011 นางสาว สุดารัตน เที่ยงตรงจิตต

63050012 นางสาว สุวิมล สุภาษิต

63050013 นาง วาสนา ตั้งพานิช

63050014 นางสาว ชลิตา ชวยรอด

63050015 นางสาว กรยา หนอเทพ

63050016 นาง นภัสวรรณ งาสวาง

63050017 นางสาว ภัคพิชา แกวเจริญ

63050018 นางสาว ธัญญพัทธ ธวัฒนสิทธิภูมิ

63050019 นางสาว ศิริอร แสนสุข

ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่           กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)

                          ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050020 นางสาว กนิษฐา ทองมั่น

63050021 นางสาว ณัฎฐภรณ ภิรมยจิตร

63050022 นางสาว มนัสนันท หงษสําโรง

63050023 นางสาว สุกฤตา แกวพะเนา

63050024 นางสาว เนตรนภา เกียรติธํารงกิจ

63050025 นางสาว พัชราภรณ อิ่มจิตร

63050026 นางสาว ปณณภัสร เหลาโกก

63050027 นางสาว วราพร จิตหาญ

63050028 นางสาว ธณัชชานันท บัวสา

63050029 นางสาว สุนิสษา แปนคง

63050030 นางสาว รัชนี ทาเกิด

63050031 นางสาว เภาแกว การินทร

63050032 นางสาว สุกัญญา กวางยาว

63050033 นางสาว นวลฉวี ชัยวิเศษ

63050034 นางสาว วิมพวิภา ปฐวีวิวัฒน

63050035 นางสาว อชิรญา คําปูนเปรียบ

63050036 นางสาว สุรัตนา โตะสกุล

63050037 นางสาว ปาฬิชาติ ธนัทสิทธิวัฎฐ

63050038 นางสาว คาโอริ อิโตะ

63050039 นางสาว ไพลิน ชัยสุวรรณ

63050040 นางสาว ธิราพร สอนบุญตา

63050041 นางสาว พิจิตรา บุญมาก

63050042 นาง สมฤทัย มีแสงนิล

63050043 นางสาว ปญจมาภรณ ขวัญทอง

63050044 นาง ภิญญาพัชญ คลายสําเนียง

63050045 นางสาว บุญรัตน กําแพง

63050046 นางสาว ปวีณา คําแหงพล

63050047 นางสาว ปณฑิตา เรืองญาติ

63050048 นางสาว จามจุรี ชุมอภัย

63050049 นางสาว อัมรา ไหมทอง

63050050 นางสาว มาลิตา ทิศกระโทก

63050051 นางสาว สุณิสา เพิ่มพูล

63050052 นางสาว สุกัญญา ลาวพิมาย

63050053 นาย พิสิษฐ ไชยวิฑูรย
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050054 นางสาว พัชรินทร ไชยตะมาตย

63050055 นางสาว สิริลักษณ กัลยาวงศ

63050056 นางสาว สุภัทรา พุมพวง

63050057 นางสาว ธนัชพัชญ สุทธิโรจนพงศา

63050058 นางสาว นาตยา อุดตา

63050059 นางสาว ตรีรัตน ทนานทอง

63050060 นางสาว โชติกานต มีจินดา

63050061 นางสาว ขนิษฐา แนวโอโล

63050062 นางสาว ศุภลักษณ สุภาศรี

63050063 นาย ฟารุก อารีประธาน

63050064 นาง วิภาภรณ โสภา

63050065 นางสาว ศศิธร แหวนครุฑ

63050066 นางสาว ณัชชารีย นิธิสินพุฒิชัย

63050067 นางสาว นันทิดา กุลมาตร

63050068 นางสาว รัชชุดา ตุงคนาคร

63050069 นาย ศรศักดิ์ ประสพวงศ

63050070 นางสาว ปาลิกา เกิดศิริ

63050071 นางสาว สิริกมล จัดนอก

63050072 นางสาว ทัศนีย วงษษา

63050073 นางสาว กรวรรณ ปญญา

63050074 นางสาว กัลยา นาคใหญ

63050075 นางสาว เกสรา หลาคํามี

63050076 นางสาว เนาวรัตน เทพรักษ

63050077 นาง ภัสสศา ถิ่นสอน

63050078 นางสาว กาญจนา วงศนอย

63050079 นาย พลเอก แซหลี

63050080 นางสาว สิริรัตน จัตุชัย

63050081 นาย ภูวนาถ ภาคีเคียน

63050082 นางสาว สุภาพร สุภิษะ

63050083 นางสาว สรรพวิทา อัษฏณัฐโยธิน

63050084 นางสาว วรรษมน ดิษโสภา

63050085 นาย กมล เกื้อหนุน

63050086 นางสาว เพ็ญพักตร อินทรทองชวย

63050087 นางสาว สุภัสรา สุนทรพงษ
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050088 นางสาว เสาวรส แหมงปง

63050089 นางสาว ลัดดาพร โทเล

63050090 นางสาว ผกามาศ เจียกสูงเนิน

63050091 นางสาว วันนา มหานาม

63050092 นางสาว ฐาปนี สังขวิจิตร

63050093 นางสาว มิรันตี ศรีพรหม

63050094 นางสาว ปวัณรัตน สีธิ

63050095 นางสาว วิกานดา วงษประคอง

63050096 นางสาว สุรัตนชมน ติอิน

63050097 นางสาว สิรินภา วงศอรินทร

63050098 นางสาว วรัญชธิตา ปลุกใจ

63050099 นางสาว ชนกนันท กรมชารี

63050100 นางสาว พัทยา นาคเกษม

63050101 นางสาว เกศฤดี ไชยมะณี

63050102 นางสาว ชญานุช สินมะลิ

63050103 นางสาว ทัศณีญา เพ็งสกุล

63050104 นางสาว ฮาบีบะห ใจสนิท

63050105 นางสาว นพมาศ ไชยวงศ

63050106 นางสาว รตนพร โสปาสัก

63050107 นางสาว ศลิษา ยาวิราช

63050108 นางสาว อินทรแปลง ไชยโคตร

63050109 นางสาว ไมตรี แกวคง

63050110 นางสาว สุชาดา ศรีสวัสดิ์

63050111 นางสาว อังคณา สุวรรณทวี

63050112 นางสาว ขวัญกมล รุงเรือง

63050113 นางสาว ปณฑิรา จิตมาตย

63050114 นางสาว กุลวดี กุนดี

63050115 นางสาว วราภรณ พรหมภมร

63050116 นางสาว โอรัญ โกทัน

63050117 นางสาว ปารีณา กันทะลึก

63050118 นางสาว ธิดาวรรณ สพานทอง

63050119 นางสาว ปริญญา สังขออน

63050120 นางสาว ยมนา หมวกหมื่นไวย

63050121 นางสาว สุทัศณี คําใจ
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050122 นางสาว จุฑารัตน โนรินทร

63050123 นางสาว วิภาพร ดวงเงิน

63050124 นางสาว วิภารัตน มูลการณ

63050125 นางสาว มณีวรรณ ไพเราะ

63050126 นางสาว ธิดาวดี บุญเดช

63050127 นางสาว นิราวรรณ บํารุงธรรม

63050128 นางสาว นิลาวรรณ พุฒขุนทด

63050129 นางสาว สุภัสรี ทิพยแกว

63050130 นางสาว เมธินี สมณา

63050131 นางสาว รจนา ชัยศิลป

63050132 นางสาว สุกัญญา ผลประเสริฐ

63050133 นางสาว จุลัยภรณ ศรีภิรมย

63050134 นาย พลวัฒน พจชนาถ

63050135 นางสาว สุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต

63050136 นางสาว นตินา อารีบําบัด

63050137 นางสาว วนิดา สารอูป

63050138 วาที่รอยตรีหญิง วรานันทน สุขสายทอง

63050139 นางสาว ฉัตราลี ทองนาค

63050140 นางสาว รชวรรณ เงินทวม

63050141 นางสาว ณฐมน บุญสง

63050142 นางสาว พัชราพร ศรศิลป

63050143 นางสาว วะนิดา สิงหเสนา

63050144 นางสาว สุรีภรณ มูลหลวง

63050145 นางสาว อุษา สุขพรม

63050146 นางสาว อัญชิสา จันทะแกว

63050147 นางสาว หทัยรัตน จันทรแกว

63050148 นางสาว ปูชิตา เสือลอง

63050149 นางสาว นิพาดา พิมพแป

63050150 นางสาว ศิรินันท ศิริเมืองจันทร

63050151 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา

63050152 นาง วิจิตรา นาคมูล

63050153 นางสาว ปริณดา ปนหลา

63050154 นางสาว ชนัญกาญจน จันไชยยศ

63050155 นางสาว สุทิศา ไขหนู
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050156 นางสาว อัจฉราพรรณ ชูยกปน

63050157 นาง ปานจันทร กาญจนมหิงส

63050158 นาง แจมจันทร พิทักษสายชล

63050159 นางสาว ปทมา วรรณ  ดวงจันทร 
63050160 นางสาว ศุภรดา ศรีสงคราม

63050161 นางสาว กรรณิการ ธรรมศิลป

63050162 นางสาว ศิริพร พรมนิวาส

63050163 นาง พจมาน จาพันดุง

63050164 นางสาว สุภาภรณ ศิริศรี

63050165 นางสาว ธนภรณ ศรีใส

63050166 นางสาว กาญนิภา ขาวกอด

63050167 นางสาว อังคณา ยวงมณี

63050168 นางสาว ลภัสรดา บัวขาว

63050169 นางสาว ชนิศา นาคใหม

63050170 นางสาว ณัติณชา จรูญธีระนนท

63050171 นางสาว ทัศวรรณ จิตรบําเพ็ญ

63050172 นางสาว จารีย ทองคํา

63050173 นางสาว ภคภัทร จุลมณีการ

63050174 นางสาว จริยา ชุมขันธ

63050175 นางสาว ภาวิณี เอมโอช

63050176 นาง วิภาดา บุญยงค

63050177 นางสาว ชนนิกานต ชูเสน

63050178 นางสาว จุฑาทิพย ศิริวรธรรม

63050179 นางสาว จีรวรรณ เมืองคํา

63050180 นางสาว นิดาร อังกุรวิลาส

63050181 นางสาว ชณัฐกานต มวงเงิน

63050182 นางสาว ชลิดา อินทรแชมชอย

63050183 นางสาว พนิดา สุวรรณมาลี

63050184 นางสาว อรนภา ประดิษฐดวง

63050185 นาย ณุชากร ทาแกง

63050186 นางสาว ธรรศปวัน แสวงมี

63050187 นาย ปยนัฐ ภูศรีโสม

63050188 นางสาว จุฑามาศ สุขขาว

63050189 นางสาว สุวารีย จําป
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63050190 นางสาว พีรพร จรุงชัยศรี

63050191 นางสาว นภัสวรรณ ยานะ

63050192 นางสาว วานิตย สายบัว

63050193 นางสาว จุฑาวรรณ บุงหวาย

63050194 นางสาว เสาวณีย บุดดีคําภา

63050195 นาย บัญชา แปะกลาง

63050196 นางสาว กิรณา เเกวประดิษฐ

63050197 นางสาว เมธยา สงสม

63050198 นางสาว ศันสนีย กองแกว

63050199 นางสาว รัชดาภรณ ลูณสาคร

63050200 นางสาว รุงระวี เกิดหิรัญ

63050201 นาย ไกรวุฒิ ฐิติเมฆินทร

63050202 นาย พัทธพล พานิชย

63050203 นางสาว มณีนุช มนตรีหาญ

63050204 นางสาว วิลาวัลย บุญสิมมา

63050205 นางสาว รัชนี คํากุง

63050206 นาย พลวัฒน อวมคํา

63050207 นางสาว ณัฐณิชา หลวงแสน

63050208 นางสาว กิตติมา เสมอภาค

63050209 นางสาว ณภาภัช นันทะนอย

63050210 วาที่รอยตรีหญิง สุกานดา ผาลี

63050211 นางสาว วิภา การรักษา

63050212 นาง เพ็ญประภา เสงี่ยมกลาง

63050213 นางสาว จันจิรา บุตรปนตา

63050214 นางสาว ปารณีย ชูคงคา

63050215 นาง ปยะวดี ไชยสุรินทร

63050216 นาง นงลักษณ ลอมวงษ

63050217 นางสาว สุปราณี สีลาพัฒน

63050218 นางสาว พรรณิษา นนธิราช

63050219 นาง อรพรรณ เอกา

63050220 นางสาว อุษมา สาแล

63050221 นางสาว ณัฐณิชา ประยูร

63050222 นางสาว สุจิรา ชาญณรงค

63050223 นางสาว สุนีพร แกวเรือง
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เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050224 นางสาว ปญญากร สมวงศ

63050225 นางสาว อุทุมพร อุปสิทธิ์

63050226 นาง โชษิตา มะโนชัย

63050227 นางสาว วนิดา ศรีบุญเรือง

63050228 นางสาว เฉลิมขวัญ นิตยคําหาญ

63050229 นางสาว ภาณี ภูธนะกูล

63050230 นาย สุพจน ภูพาน

63050231 นางสาว พรพิมล ชูนวลศรี

63050232 นางสาว อาภาพร จอยเจริญ

63050233 นางสาว ปภัชญา อินสิงห

63050234 นางสาว วิไลวรรณ บุญพิโย

63050235 นางสาว สุกัญญา ประสพ

63050236 นางสาว ปยะดา วงศปญญา

63050237 นางสาว กาญจนา กิจสินธุ

63050238 นางสาว เกศมณี แสนโคตร

63050239 นางสาว สุภักพร มุดขุนทด

63050240 นางสาว ศิรินภา ดวงศิริ

63050241 นาง วันเพ็ญ ยอดมงคล

63050242 นางสาว กัญญณัช ณ ลําปาง

63050243 นางสาว อารีวรรณ ทรัพยเรือง

63050244 นาย ภาณุพงศ วงศสวัสดิ์

63050245 นางสาว กุลธิดา สุพรรณภูวงษ

63050246 นาง อัจฉรา อาจขํา

63050247 นางสาว รุงลดา รัตนพิมพ

63050248 นางสาว ศิรินารถ ลีนิน

63050249 นางสาว วรัญญา รักชาติ

63050250 นางสาว ฉันทหทัย มวงขํา

63050251 นางสาว อัจฉรา ชูนพรัตน

63050252 นางสาว วลัยลักษณ นพพร

63050253 นางสาว ยุวะรี การวิไลโรจนกุล

63050254 นางสาว อาภาศิริ หินนอก

63050255 นางสาว ภัทราวดี นิลแสง

63050256 นางสาว สุนันทา สุรินทร

63050257 นางสาว ชลธิชา สมิงชัย
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63050258 นางสาว ปรภัค บุตรเจริญ

63050259 นาง สิริณญา ปุริโต

63050260 นาง ทมิตา เอกวงษา

63050261 นาย ชัชพล ศุภวิทยามงคล

63050262 นาง ภัทรวรรณ กันพยาธิ์

63050263 นางสาว โชติกา สอนสระเกษ

63050264 นางสาว แววดาว จันทรกระจาง

63050265 นางสาว กฤษฎาภรณ เสาวัตร

63050266 นางสาว ปริษา หนูพริบตา

63050267 นางสาว ชลิดา ไชยรัตนฉัตร

63050268 นางสาว พิมพพจี กําลังมาก

63050269 นางสาว แพรภัทร แผนกระโทก

63050270 นางสาว อัญชลี อุทัยคํา

63050271 นางสาว เรวดี ฉลาดเจน

63050272 นางสาว วิภาดา แกวใส

63050273 นางสาว รุงฤดี อินสอน

63050274 นางสาว กนกนภา สวนแกว

63050275 นางสาว กัญญาภัค เกษมสานต

63050276 นางสาว มารียะ มีซา

63050277 นางสาว ชลลดา อิ่มเหวา

63050278 นาย ธีรภัทร บุตรวงศ

63050279 นางสาว เบญญาภา นิลวิสุทธิ์

63050280 นางสาว กันตญาณิฏฐ บุญชู

63050281 นางสาว นนทรภัส กุลภัสสรอังกูร

63050282 นางสาว ปาริฉัตร จันรเอียด

63050283 นาย เกรียงศักดิ์ ศรีเสาวกุล

63050284 นางสาว ศิริกัญญา พอคา

63050285 นางสาว จิดาณี กลัดสมบัติ

63050286 นางสาว มนัสนันท พรมอยู

63050287 นางสาว เจนจิรา ปาสาบุตร

63050288 นางสาว อําพรรัตน ลพเกตุ

63050289 นางสาว ภูษิตาภัค ศรัณย พิชิตศึก

63050290 นาง กันยารัตน บุญเกื้อ

63050291 นางสาว อรุณากร บุตตาสี
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63050292 นางสาว พัชราภรณ ศรสําแดง

63050293 นางสาว ณิชาดา โทษาธรรม

63050294 นางสาว วราลี มูซอ

63050295 นาย สุริยัน สมะบุบ

63050296 นาย อิทธิพันธ โพธิ์สุข

63050297 นางสาว กฤษณา เกษแกว

63050298 นางสาว นันทวรรณ เสือทอง

63050299 นางสาว วงเดือน แปนหาญ

63050300 นางสาว ณัจฉรียา เนตรทอง

63050301 นางสาว สิริรัตน โอเอี่ยม

63050302 นางสาว สุกัญญา สุวรรณใจ

63050303 นางสาว ศรทิพย โฉมทอง

63050304 นางสาว ทศพร ออนสุวรรณ

63050305 นางสาว นันทหทัย ชัยเครือ

63050306 นาย เอกชัย พูลอําไพ

63050307 นางสาว เบญญาภา พรมวิเศษ

63050308 นางสาว ณัฐฐินันท มุธุสิทธิ์

63050309 นางสาว อภิญญา อุดมธนวงศ

63050310 นาย สรวัศ สินจําเริญ

63050311 นาง วรรณภา ขาวประทุม

63050312 นางสาว วรรณวิสาข หนอแดง

63050313 นางสาว อัญชลี จันดีวันทา

63050314 นางสาว กัญชพร วรรณทอง

63050315 นางสาว วาสนา สุมาลี

63050316 นางสาว อาณีซะห เจะนิ

63050317 นางสาว พิมพา ดอกบัว

63050318 นางสาว เสาวนีย นาคเสโน

63050319 นางสาว ฐิติรัตน กําบัง

63050320 นางสาว ธิดารัตน จีบโพธิ์

63050321 นางสาว ชลนิภา หวังสุดดี

63050322 นาย ณภัทรษกร ทับทิม

63050323 นางสาว จรีรัตน อาดเวียง

63050324 นางสาว บังอร แกวหาวงค

63050325 นางสาว ลลิตา บุพผา
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63050326 นางสาว เขมญาณัท จิตไทย

63050327 นางสาว นันทนา แสนจันทะ

63050328 นางสาว ศิริวรรณ ทวีศักดิ์

63050329 นางสาว ธวัลหทัย ธนแกน

63050330 นางสาว อาภาษิต วังนันท

63050331 นาง นิลาวรรณ ไขศรี

63050332 นางสาว ฟาริดา หาดแกว

63050333 นางสาว สิริพร บุญศรี

63050334 นางสาว พรพิมา พึ่งสุข

63050335 นางสาว ปรียานุช มหาไม

63050336 นางสาว สุภัชชา ศิริสุข

63050337 นางสาว ปพิชญา ทุมวัน

63050338 นางสาว สุพัตรา รุงทัพพวง

63050339 นาง อาระดา ทองนอย

63050340 นางสาว จินตนา เตรียมฐานะ

63050341 นางสาว นุชนาฎ หนึ่งกระโทก

63050342 นางสาว ปทมา เหลืองวิวาย

63050343 นางสาว สุจิตรา ฆังมณี

63050344 นางสาว สิเรียม ไลยนอก

63050345 นาง สวนีย พรมหศร

63050346 นาย วินัย สุภศิลป

63050347 นาง โสรญา กะลาสี

63050348 นางสาว สารภี วันโชค

63050349 นาง พิมพา แสงศรีจันทร

63050350 นางสาว วารุณี นาเจริญ

63050351 นางสาว ณัฏฐริณีย จันทรแกว

63050352 นางสาว อรวรรณ จุฑาฤทธิ์

63050353 นางสาว เพ็ญวดี ไชยภักดี

63050354 นางสาว เพชรรัตน บุญเรือง

63050355 นางสาว รวิกานต ลายหงษ

63050356 นางสาว อารดา ศรีลาฤทธิ์

63050357 นางสาว ศศิรินทรา เทศเกตุ

63050358 นางสาว อธิชา พลตรี

63050359 นางสาว นิภาพร ธิอุด



 - 19 -

เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63050360 นางสาว ประภาวรินทร เขื่อนคํา

63050361 นางสาว วงเดือน โกมลศรี

63050362 นางสาว รพีพรรณ ธนูสา

63050363 นางสาว เนตรนภา อังกูรกวินโชติ

63050364 นางสาว อมรรัตน ยืนยง

63050365 นาง รัชฎาพร แสงนภาบวร

63050366 นางสาว อนุสรณ ยืนยง

63050367 นางสาว กนกวรรณ กันธิยาวงศ

63050368 นางสาว จินตนา ลาภจิรภัทร

63050369 นางสาว สุพัตรา ตะสุริโย

63050370 นางสาว ทักษกร ราชาไกร

63050371 นางสาว พัสตราภรณ อาจวิชัย

63050372 นางสาว ชุลีกร เพงพิศ

63050373 นางสาว สุวิมล จันทรสมร

63050374 นางสาว สุกัญญา ชะตารัมย

63050375 นางสาว เบ็ญจวรรณ สังขทอง

63050376 นาย เสกสิทธิ์ แกวทาสี

63050377 นางสาว ภัทรพร สุวรรณพงศ

63050378 นางสาว ธนจรรย เจริญเยาว

63050379 นางสาว สุธาทิพย ไวยนิทา

63050380 นาย ธนัท ยุวโรจนอมร

63050381 นางสาว อินทรา พหลสิทธิวงศ

63050382 นางสาว ทิพรัตน บํารุงกิจ

63050383 นางสาว รัชนี มณีวงษ

63050384 นางสาว สุพรรณี พันธอินทร

63050385 นาย สัญญา ศรีตางวงค

63050386 นางสาว เพ็ญพิชชา ชุนพงศทอง

63050387 นางสาว สมพิศ แสงแกว

63050388 นางสาว วรานิษฐ เอกศิริธนพงศ

63050389 นาง นุสรา คงคุม

63050390 นางสาว ณัฏฐชานันท ไชยโกฎิ์

63050391 นางสาว สุพัชรี สารีบุตร

63050392 นางสาว สุกัญญา ศรีตาแสน

63050393 นางสาว ศศิธร ดําเดน
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63050394 นางสาว นิตยา ทองนอก

63050395 นางสาว ปรียานันท ไหมดวง

63050396 นาย ภาคภูมิ อาษา

63050397 นาง สายพิณ พรสันติสกุลชัย

63050398 นางสาว ศรัญญา ปองเรือ

63050399 นางสาว ธนัชชา ศรีจะตะ

63050400 นาย นฤดล สิมะวรธรรมกุล

63050401 นางสาว นภาพร โยปนเตี้ย

63050402 นางสาว ธนันทลดา จําปาคํา

63050403 นางสาว รัชชนก กุลตังวัฒนา

63050404 นางสาว วรารัตน สองเมือง

63050405 นางสาว ศิรินันทร อุระงาม

63050406 นางสาว เยาวภา สวัสดี

63050407 นางสาว นีรนุช ชมชื่น

63050408 นางสาว บุษยมาส จันทรโชติ

63050409 นางสาว สุวารินทร ทอดแสน สุวารินทร ทอดแสน

63050410 นางสาว สุพัตรา ทวีสุข

63050411 นางสาว รพีพรรณ กันไชย

63050412 นางสาว ผกามาศ เกษรสมบัติ

63050413 นาย สมบูรณ เปงมอย

63050414 นางสาว จุฬาลักษณ นิ่มนุย

63050415 นาง ปฐมาภรณ เที่ยงธรรม

63050416 นางสาว ศุภรัตน สิริปรีดาพันธ

63050417 นาง รสสุคนธ หอมเนียม

63050418 นางสาว วิชชุดา ศุภวิมุติ

63050419 นาย พิสิษฐ พลประเสริฐ

63050420 นาย สิทธิพงษ จันทรสนธิ

63050421 นางสาว ปวีณา วนวัชรากร

63050422 นางสาว จุฬารักษ ทิพยเสนา

63050423 นางสาว ฐิติมา จันทรตะ

63050424 นาย ปวโรจน ศรีจันทร

63050425 นางสาว เหมือนฝน หลายชูไทย

63050426 นางสาว จุฑามาศ หลวงศรี

63050427 นางสาว สุพรรษา วงศสุพรรณ
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63050428 นางสาว วราภรณ ใหญสีมา

63050429 นางสาว ลภัสรดา ถาริยะ

63050430 นาง กิตติมา สุขจันทรา

63050431 นางสาว วิยะดา บริบูรณ

63050432 นางสาว พรหมภัสสร ชคกรธนวัจน

63050433 นางสาว โศภิรตา ศิริขวัญ

63050434 นางสาว ศิริทิพย บุญเปง

63050435 นางสาว ณัฐนรี บุญเขตร

63050436 นางสาว สุภาพร พลัดภูมิ

63050437 นางสาว รัชนีกร รจพจน

63050438 นางสาว พิจิตรา ปากกลา

63050439 นางสาว สินีนาฎ มีสัจ

63050440 นาย วรวิทย บรรลือ

63050441 นางสาว ศิรินภา คําภิระยศ

63050442 นางสาว กาญจนา นวลดั้ว

63050443 นางสาว พิมพารัตน ใจหมั้น

63050444 นางสาว ชนิกา กลีบสุวรรณ

63050445 นางสาว วรรณภา สุริฉาย

63050446 นางสาว พรทิพย สิงคําโน

63050447 นางสาว อริสรา ธนภาวัฒน

63050448 นางสาว นงคราญ สืบใจถา

63050449 นางสาว ปวีณา สายเชื้อ

63050450 นางสาว มณทกานต ราชเดิม

63050451 นางสาว สุธรรม จันนุย

63050452 นางสาว เสาวภา โนราช

63050453 นาย สุชีพ จอมตั้ง

63050454 นาย ศาศวัต ดวงแพงมาศ

63050455 นางสาว จุฑามาศ อุปละ

63050456 นางสาว วารุณี ถึงไชย

63050457 นางสาว วนิดา ดาราสูรย

63050458 นางสาว ปนัดดา เจิมภักดี

63050459 นางสาว รัตนภรณ ภาคสุโพธิ์

63050460 นางสาว ดาริน เชื้อหมอ

63050461 นางสาว จีราภรณ อะโรคา
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63050462 นางสาว วารุณี ใยปางแกว

63050463 นางสาว ตินรภี บุญสงา

63050464 นางสาว รักไพร เมือบศรี

63050465 นางสาว หนูคิม ศรีบุรินทร

63050466 นางสาว วัลยณี ชวยบํารุง

63050467 นางสาว ภิณัฐตา ชุมพงศ

63050468 นางสาว พรพรรณ คําสวน

63050469 นางสาว ชนัดดา งามเจริญ

63050470 นางสาว มนัฎชนก งามละมาย

63050471 นางสาว ฐิติมนต กลันตะบุตร

63050472 นางสาว พจนีย อริยา

63050473 นางสาว อมร แซเจี่ย

63050474 นางสาว เพ็ญวชิรา คณฑา

63050475 นางสาว นัทฐิกานต เสารสุข

63050476 นางสาว น้ําทิพย สมทอง

63050477 นางสาว ธารินี จันดาลี

63050478 นางสาว คณิศรนิชา หาญนรงค

63050479 นางสาว ไพลิน บังคมเนตร

63050480 นางสาว ศรัณยพร รักษาพงษ

63050481 นาย อสนี รุงโรจทรัพอนัน

63050482 นาง รุงทิพย บุญภักดี

63050483 นาง เพ็ญแข วงศวัฒนากูล

63050484 นางสาว สรญา ศรีทองแจง

63050485 นางสาว สาริณี สุดาชม

63050486 นางสาว ปารณีย วรรณสุข

63050487 นางสาว ธนาภรณ พุทธทง

63050488 นางสาว ธัญพร ลักษณะวิมล

63050489 นางสาว จารุดา กองศรี

63050490 นางสาว จุฬาลักษณ โชติรัตน

63050491 นางสาว นงคนุช ไขทะเล

63050492 นางสาว กชมล ประดิษฐ

63050493 นางสาว สุภาวดี รอดชวย

63050494 นางสาว ศิริพร จันทรสกุล

63050495 นางสาว อนุสรณ วินทะชัย
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63050496 นางสาว เสาวลักษณ แสนคําวัง

63050497 นางสาว เพลินพิศ สวนมอญ

63050498 นางสาว ผุสดี บุญเรือง

63050499 นางสาว จันทรฉาย วงคสุวรรณ

63050500 นางสาว ศิรัญญา แสนหลา

63050501 นาย ธนัญชกร ตอบกลาง

63050502 นางสาว พัทธานันท บุญถือ

63050503 นางสาว ณัฐมล กลวัชรสกุล

63050504 นาย ปยะพงษ ชัยประดิษฐ

63050505 นางสาว ดัชนี คิดการงาน

63050506 นางสาว วรางคณา พูคําเรือง

63050507 นางสาว ศศิธร ศรีแพน

63050508 นางสาว สายสมร ฐาตุจิรางคกุล

63050509 นางสาว กัลยพิชยา สินนุรักษ

63050510 นางสาว ดวงกมล ขํารัตน

63050511 นางสาว แพรวนภา ทนเหมาะ

63050512 นางสาว นรารัตน ทองจูด

63050513 นางสาว อุษา จํานงคภักดิ์

63050514 นางสาว ปาริชาติ สังขหนวง

63050515 นาง พัชรินทร รูศาสตร

63050516 นางสาว กรีชนก หิรัญรุจี

63050517 นางสาว ศิวพร แคนยุกต

63050518 นางสาว ตลียา มูลปอม

63050519 นางสาว มัลลิกา มิสกิจ

63050520 นางสาว ศิริรัตน บ

63050521 นาง กนกอร ทองนพ

63050522 นางสาว วิภาณี ขัติกุล

63050523 นางสาว ธันยธรณ ขําสุนทร

63050524 นางสาว นุชนาถ สินเปยง

63050525 นางสาว ปุณณดา ใจมูล

63050526 นางสาว สรินทรทิพย รงคปราณี

63050527 นาย สุภิชัย บุญกอน

63050528 นางสาว เจริญศรี เสงหลา

63050529 นางสาว เพ็ญนภา วันนา
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63050530 นางสาว นวลปรางค พันธสอาด

63050531 นางสาว มลสิริ แจมจันทา

63050532 นาง ธนัญชา ประสพศรี

63050533 นางสาว ไพรินทร วาทชัยกุล

63050534 นางสาว ชนันทธิพัฒน อินพัน

63050535 นางสาว ธันฐภัทร ไมงาม

63050536 นางสาว สุนิสา ขัดเชียงราย

63050537 นางสาว จันทิมา เตียนพลกรัง

63050538 นางสาว อรนุช บัวสมศรี

63050539 นาย วีรพล สังขเพ็ชร

63050540 นาง พิชชญา ปานทรัพย

63050541 นางสาว กุลรภัส ยอดศิริ

63050542 นาย กิตติพงศ ปานพวง

63050543 นางสาว กัญญารัตน ยศศักดิ์เจริญ

63050544 นางสาว หัทยา สัตยาธร

63050545 นางสาว นิสา บุญบาง

63050546 นางสาว นภาพร อุนเมืองใจ

63050547 นางสาว ธรรมิตาว สุวรรณเวชานนท

63050548 นางสาว จํานรรจา เสือแดง

63050549 นางสาว สุกัญญา จันทรภักดิ์

63050550 นางสาว พจมานย ศิริสอน

63050551 นางสาว จิดาภา สุบูรณ

63050552 นางสาว จิราวรรณ ไสยรัตน

63050553 นางสาว วลัยพร มิ่งประชา

63050554 นางสาว สุกัญญา เอมโคกสูง

63050555 นางสาว จินดาภัทร นาคบํารุง

63050556 นางสาว วลีพรรณ สังขทอง

63050557 นาง สวิตภรณ เมือง ณ ศรี

63050558 นางสาว จันทรจิรา ทองปลาย

63050559 นางสาว จุฑามาศ ปานประทีป

63050560 นางสาว ปณณฉัตร นวลจันทรจิต

63050561 นางสาว ธันยนันท วรรณา

63050562 นางสาว ฐิติมา มั่นคง

63050563 นางสาว วราภรณ โสมหิรัญ
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63050564 นางสาว จิตรา พลอยโต

63050565 นางสาว ชฎาธนพร แสงวิเศษ

63050566 นางสาว วรารัตน กมลสาร

63050567 นางสาว กนกวรรณ รุงอรุณสิริ

63050568 นาง พรศิริ ปานพยับ

63050569 นางสาว ณศิภัสร นิธิอัมราศักดิ์

63050570 นางสาว ปณณรัตน วัฒนโอฬารรัตน

63050571 นางสาว ปริยาภัทร กันกา

63050572 นางสาว กนกวรรณ พันธประสิทธิ์

63050573 นางสาว มนัสวี แสนเสนาะ

63050574 นางสาว นงคนุช นวมเขียน

63050575 นางสาว กชพรพรรณ สินแดง

63050576 นางสาว นันทิภัคค ดําริหรัมย

63050577 นางสาว รุงตะวัน ปกขะพล

63050578 นางสาว ศิธิษา กุลมลิวัลย

63050579 นาย ชํานิ ธนบริบูรณพงศ

63050580 นางสาว ทมลพร จันทานนท

63050581 นางสาว สุปราณี การรัมย

63050582 นางสาว ดวงตา พรหมเกิด

63050583 นาง สุภาพินีย เจาะจง

63050584 นางสาว กันยกร ศรีวิชัย

63050585 นาง ทนาภา เพ็ชรใหม

63050586 นางสาว เกศรา สถานชัย

63050587 นางสาว ชาลินี เกษรรัตน

63050588 นางสาว ทิพยวรรณ ชัยเดียว

63050589 นางสาว คนึงนิตย คําจอย

63050590 นางสาว ภควรรณ ภิญโญ

63050591 นางสาว สมฤดี มุนตรี

63050592 นางสาว สรินทรญา ยวงคัจฉา

63050593 นางสาว กนกวรรณ งานทนะ

63050594 นางสาว เนตรชนก หนูเจริญ

63050595 นางสาว นภัสร ศรีพิมาย

63050596 นางสาว ชบาวรรณ ภูวนตรัยเดโช

63050597 นางสาว ดารา บุญอุน
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63050598 นางสาว ดาริน ศรีทองธรรม

63050599 นางสาว สรญา แกวสวาง

63050600 นางสาว ธิติมา มุกดา

63050601 นางสาว นฤมล สําเภาทอง

63050602 นางสาว พัชรินทร พวกนอย

63050603 นางสาว ชญานุศภัฒค ชูสิงแค

63050604 นางสาว มณีวรรณ ไชยทองศรี

63050605 นางสาว ธาราทิพย ธรรมชาติ

63050606 นางสาว พชรพรรณ สายแกว

63050607 นางสาว ณัฐฌากร ดวงคุณ

63050608 นางสาว อัจฉรา เนตรใจบุญ

63050609 นางสาว อัจฉรี อินทยศ

63050610 นางสาว นงลักษณ เอี่ยมรอด

63050611 นางสาว กนกพร ชีวนําสกุล

63050612 นาย วชิระ แกวสวาง

63050613 นางสาว จุฑามาศ จันทรวิบูลย

63050614 นางสาว อภิชญา ชวยสุด

63050615 นางสาว ญาณิพัชญ เชยโต

63050616 นางสาว ปยวรรณ รุงโรจนกิจ

63050617 นางสาว วรัทยา วัฒนกุล

63050618 นางสาว อําภาพร ตนทุน

63050619 นางสาว ปาริชาติ เอนกคณา

63050620 นาง เดือนเพ็ญ ศรีสมจักร

63050621 นางสาว สลักจิต โมสุขะ

63050622 นางสาว สิรินันต ไตรรัตนาภิกุล

63050623 นางสาว พิลาสลักษณ หนูอุน

63050624 นางสาว ทัศนียวรรณ ชุมขวัญ

63050625 นางสาว ขนิษฐา พรรณศิริ

63050626 นางสาว วนิดา คําภูเขียว

63050627 นางสาว ณัฐวีร พรอมจะบก

63050628 นางสาว โยทะกา สวางทิตย

63050629 นางสาว รัตติการ มณีจันทรสุข

63050630 นาง รัตติกาล เขียวเรือง

63050631 นางสาว พรนภา ศรีบุรินทร
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63050632 นาย จตุรพงษ ทิพยสมบัติ

63050633 นางสาว จุไรรัตน อนใจ

63050634 นางสาว ประภัสสร ทองเนื้อเกา

63050635 นางสาว จิราพร จันตะภา

63050636 นางสาว จิราภรณ ลาภูเขียว

63050637 นาง วิภาสิริ ทองคํา

63050638 นางสาว วรรณปพร ดอกบัว

63050639 นางสาว กรรทิมา ไชยมงคล

63050640 นางสาว เบญจมาพร ราชศิริผลิน

63050641 นางสาว จิญาดา ประเทืองเศรษฐ

63050642 นางสาว นงคเยาว สวางโคตร

63050643 นางสาว ศุวพิชญ เกษตรชัยรัฐ

63050644 นางสาว ฟา คนโทพรมราช

63050645 นางสาว ณัฐธยาน พลอยกระจาง

63050646 นางสาว ปทิตตา กองแพง

63050647 นางสาว นลินพรรณ ผูกจิต

63050648 นางสาว วิมลรัตน จงกล

63050649 นางสาว วิราศิณี ดาวัลย

63050650 นาง ปรียา กันธะผัด

63050651 นางสาว นันทวัน ภูเหล็ก

63050652 นางสาว ทิตยาพร อินทสะโร

63050653 นางสาว ณัชญฐานิสร แสงเดือน

63050654 นางสาว ออยใจ สวนเสนห

63050655 นางสาว วิไลวรรณ พนะสัน

63050656 จ.ท.หญิง ฐิติมา สายเรือน

63050657 นางสาว สุพัตรา พลภักดี

63050658 นางสาว ณัฐกานต สุธัมมา

63050659 นางสาว อภิชญา พรรณกลิ่น

63050660 นางสาว กัญญาวีร เกิดมงคล

63050661 นาง ไพริน ใครลัดดาล

63050662 นางสาว ณพิชญา ประกอบสี

63050663 นางสาว สมคิด ไหวพรม

63050664 นางสาว รุจิรา กําลังมาก

63050665 นางสาว รัตติยา จันทรอาหาร
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63050666 นางสาว อลิสา พรหมพนัส

63050667 นางสาว พรณิชา งามกมลสุข

63050668 นางสาว นิภาพร เวชกิจ

63050669 นาง เยาวพา จุมปารี

63050670 นางสาว นลพรรณ รูปโฉม

63050671 นาง วิภาวดี เพชรหวน

63050672 นางสาว โสระดา องอาจ

63050673 นางสาว ปาริชาติ รอดอินทร

63050674 นางสาว สุรัสวดี มีรุงเรือง

63050675 นาง โสวภา สอนลิลา

63050676 นางสาว ธนวรรณ ผึ้งทอง

63050677 นางสาว จุพารัตน กาวิละ

63050678 นางสาว สุภาวดี พุกพะยา

63050679 นางสาว สุภาวดี ผองขํา

63050680 นางสาว เพ็ญนิภา แตงออน

63050681 นางสาว สิริลักษณ สุกาวงศ

63050682 นางสาว ศิรินทรา ชัยภา

63050683 นาย ธรรมปพน พุทธคํา

63050684 นางสาว เสาวลักษณ อินทโชติ

63050685 นาย ฐาปณัฐ โสภา

63050686 นางสาว ธนาภา แกวประพล

63050687 นางสาว นัททิดา เอียดแกว

63050688 นางสาว สุภัทชา ไถหวาน

63050689 นางสาว อรทัย ทรหาร

63050690 นางสาว ศันสนีย วิริยะ

63050691 นางสาว ปรีญาวรรณ เปยงนอย

63050692 นางสาว ศุธิชา คําเนตร

63050693 นางสาว มติมนต กิตติเกษมศิลป

63050694 นางสาว ปยา เขียวคําจีน

63050695 นางสาว ลัดดา เอี่ยมแดง

63050696 นางสาว อรุณศรี กวานดา

63050697 นาง มาริสา ฤกษอินทร

63050698 นางสาว เพ็ญญรัตน ประคองใจ

63050699 นางสาว อุดมลักษณ เรกะสันต
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63050700 นางสาว คัทลียา กลาหาญ

63050701 นางสาว วิชชุกร ศรขรรค

63050702 นางสาว ปนัดดา เดชเล

63050703 นางสาว แพรวพรรณ เอกวรรณ

63050704 นางสาว ขวัญตา เนาวนนท

63050705 นางสาว ธัญญารัตน อุทธิยา

63050706 นางสาว ภุมรินทร ธรรมรัตน

63050707 นางสาว ฐิดาวรรณ กังสกะวิน

63050708 นางสาว ทิพวรรณ สวัสดี

63050709 นาย แสงชัย ปตานี

63050710 นางสาว อุทัยวรรณ มีเอกภาพ

63050711 นางสาว มนขวัญ จําปาแขก

63050712 นางสาว ชนาภา สายอนันต

63050713 นางสาว รวีวรรณ กลิ่นหอม

63050714 นางสาว เนตรนภา แหขุนทด

63050715 นางสาว พัชรี เชื้อชัยนาท

63050716 นางสาว เปาซียะห มาหะมะ

63050717 นาง กรรณิการ บุญชวย

63050718 นางสาว เบญจรงค เชื้อสาวะถี

63050719 นางสาว บุหลัน ชุมจันทร

63050720 นางสาว อนิลธิตา วัตถุสินธุ

63050721 นางสาว สุจิตรา รัตนวิบูลย

63050722 วาที่ ร.ต.หญิง โมรีลักษณ แกวบุบผา

63050723 นางสาว ภัคนิจ ภัสสัตยางกูร

63050724 นางสาว อัญชนา อุดมเดช

63050725 นาย นันตชัย กลับดี

63050726 นางสาว รัชฎา กอสุนทร

63050727 นางสาว  ํธัญญฐิตา จันทรสุริยะ

63050728 นางสาว อภิญญา จีนน้ําใส

63050729 นางสาว สุนิสา ลาฝอย

63050730 นางสาว นิภารัตน จันทรพินิจ

63050731 นาง หทัยรัตน เพียรทอง

63050732 นางสาว สาวิตรี รอดภัย

63050733 นางสาว สายทิพย วิจิตจํานงค
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63050734 นางสาว นพวรรณ แสนใหม

63050735 นางสาว สุวารี นอยบัวทิพย

63050736 นางสาว ศิริกัลยา ขลิบเงิน

63050737 นางสาว ปยะนันท การมนเรือง

63050738 นางสาว วิลาวัลย ขาวลมัย

63050739 นางสาว จิรฐา กุลวริณิษฐา

63050740 นางสาว เสาวภาคย พิเดช

63050741 นางสาว ณัชชา เทพวีระ

63050742 นางสาว วิภาวี แกวกําไร

63050743 นางสาว พรรษชล นนทะนํา

63050744 นาง สุนิษา เชยสําโรง

63050745 นางสาว กัลยวสุ ปติธันยสิทธิ์

63050746 นางสาว ศิริวันนิภา พรหมขํา

63050747 นาง รสสุคนธ ชมเจริญ

63050748 นางสาว สุพาพร ไทยพาท

63050749 นางสาว สมฤดี สุขชวย

63050750 นางสาว มารยาท กลีบบัว

63050751 นางสาว เหมหงส จันทรอักษร

63050752 นางสาว อัญชุลี ภูนุชสาริกา

63050753 นางสาว เปรมปรีดา คลายบุญ

63050754 นางสาว วิภารัตน ศรีวิราช

63050755 นางสาว ชุติมา แกวเกลี้ยง

63050756 นางสาว พิกุล เงินฤทธิ์

63050757 นางสาว วิลาวัณย คลมงคล

63050758 นางสาว รัตนาวดี บุตรภักดิ์

63050759 นางสาว พิมพลภัส พระงาม

63050760 นาย ณฐภณ รางมณี

63050761 นางสาว ประกายมาส สิงโห

63050762 นางสาว พรอมเดือน กฤตาธีรกุล

63050763 นาง ณัฐภัสสร โนแกว

63050764 นาย พีรพงษ โพธิบัวทอง

63050765 นางสาว พรพิมล ละเภท

63050766 นาย ธนดล ไตรภพ

63050767 นางสาว จุฑารัตน ไชยเทพ
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63050768 นางสาว วราภรณ ฟองอินทร

63050769 นางสาว อัญชลี กาวิน

63050770 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ

63050771 นางสาว จันจิรา นาคเสวก

63050772 นาง ผุสดี วิทยารัฐ

63050773 นางสาว มัลลิกา เสมรอด

63050774 นางสาว ลูกกวาง อุนศิริ

63050775 นางสาว ทัศนีย โทวรรณา

63050776 นาง จินตนา เมทาวงศ

63050777 นางสาว วราภรณ พิมพศร

63050778 นางสาว จีรภา สุราษฎร

63050779 นางสาว รัชนก ศรศักดา

63050780 นาย ยูสรี แวหะมะ

63050781 นางสาว พิมพภัช ภูนะพงศ

63050782 นางสาว รัชนี เกื้อหนุน

63050783 นางสาว ณธพร ผาทอง

63050784 นาง กาญจพร จารุสิทธิ์

63050785 นาย สาคร ปนทะโย

63050786 นางสาว อัจฉรา ดาโอะ

63050787 นางสาว สุกัญญา บาราสัน

63050788 นางสาว ชิตชนก อาภัสสรกุล

63050789 นางสาว จิรัชญา ญานสาร

63050790 นางสาว ฐิติมา สมุทรานนท

63050791 นางสาว มนทิวา ชัยยา

63050792 นางสาว นัศชาพร สาทิพจันทร

63050793 นางสาว สุนิสา บุญรอด

63050794 นาย ณัฏฐฐากูร บูรณกูล

63050795 นางสาว ฐิยาภรณ ชั้นงาม

63050796 นางสาว นรินรัตน กะจะวงษ

63050797 นางสาว ลักษิกา พรปยรัตน

63050798 นาง สกัยรัตน ศรีสวย

63050799 นาง ณฐพร ประหยัดยา

63050800 นางสาว ดาวผองเพ็ญ หลี่นันท

63050801 นาง ดารุณี อินนุรักษ
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63050802 นางสาว สุวนันท ผาทอง

63050803 นางสาว ทิวา อารมณ

63050804 นางสาว อาภาภรณ จงไพบูลยกิจ

63050805 นางสาว สุพัตรา สินสุจิต

63050806 นาง สุพัตรา พรมมา

63050807 นางสาว นภาพร พรมนิล

63050808 นางสาว จริยวรรณ จิตตบรรจง

63050809 นางสาว นวพรรณ สมหมาย

63050810 นางสาว รัชตวรรณ เย็นสุดใจ

63050811 นางสาว เสาวลักษณ เปลากระโทก

63050812 นางสาว ทัศนนันท เมืองไทย

63050813 นางสาว รัตนาภรณ พรมเสน

63050814 นางสาว สุนิษา ไตรรัตนวุฒิปญญา

63050815 นางสาว สุวรรณี ประดิษฐ

63050816 นางสาว ธิษิรินทร ปญญายุทธศักดิ์

63050817 นางสาว ณิชกานต แกวพิกุล

63050818 นางสาว พรรณภา พึ่งเจริญ

63050819 นางสาว วิลานุช ผดุงเดช

63050820 นางสาว กานตสินีย มีใจบุญ

63050821 นางสาว เพ็ญพักตร เพชรแกว

63050822 นางสาว สุณัฑฐา กาญจนานนท

63050823 นาง อําไพ บํารุงคีรี

63050824 นางสาว ศิรินภา พรพนาสิทธิ์

63050825 นาง สุภักดี วงคภา

63050826 นางสาว ธัญสิริ สมบูรณใจ

63050827 นาย พิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร

63050828 นางสาว กุง เรืองศรี

63050829 นางสาว เมธาวี ยศแกว

63050830 นางสาว อัญชุลี มัทธวกาญจน

63050831 นางสาว อรพินท สุระวัง

63050832 นางสาว สุดารัตน ยินดี

63050833 นางสาว กมลมาศ คุมพิทักษ

63050834 นางสาว ลักษณา ตันเต

63050835 นาย ธนาวุฒิ ฝากกิจ
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63050836 นางสาว วราลักษณ เจริญสุข

63050837 นางสาว ศุลีพร อัมพวานนท

63050838 นางสาว เพชรา ขันฑพงศ

63050839 นางสาว พัชรีภรณ คําชมภู

63050840 นางสาว จันทิรา บุญชนะ

63050841 นางสาว อรอุมา ศรีประไพ

63050842 นางสาว สุพัสวี วุนประเสริฐ

63050843 นางสาว กฤตชยา วรรณกูล

63050844 นางสาว จรัสศรี ลิขิตวันดี

63050845 นางสาว ปฐมาวดี ทองศิริ

63050846 นางสาว ปยะวรรณ ศรีหลอเหล็ก

63050847 นางสาว สุรีรักษ จักรปน

63050848 นางสาว กนกวรรณ ยันบัวบาน

63050849 นางสาว ดรุณวรรณ สุขเพ็ชร

63050850 นางสาว วาริน ศรีรังไพโรจน

63050851 นางสาว ธาราภรณ อุบล

63050852 นางสาว ทิพยสุดา ดวงใจรักเกษม

63050853 นางสาว นพรัตน พึ่งพาพงศ

63050854 นางสาว กรรณิกา บุญเรือง

63050855 นางสาว กิตศิณีนุช คําซาว

63050856 นางสาว วราภรณ เกิดปาน

63050857 นางสาว ทิพวรรณ สิทธิชัย

63050858 นางสาว วิศนี สรรพกิจจานนท

63050859 นางสาว วริสา ทองชูนิตย

63050860 นางสาว รุงกาญจน โพธิวรรณ

63050861 นางสาว ปรียานุช จโนภาส

63050862 นางสาว พฤฒิพรรณ จโนภาส

63050863 นางสาว รชกร เซงเอียง

63050864 นาย นันทกฤต ทวยมีฤทธิ์

63050865 นางสาว ภรทิวา มาลีชัย

63050866 นางสาว หทัยภัทร วันโส

63050867 นาง สุภัทรา สีนวล

63050868 นางสาว อุไรวรรณ กุลธิ

63050869 นางสาว สุธีกาญจน ตนสี
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63050870 นาง ปานรดา ธรรมโชติ

63050871 นางสาว วนิดา แกนพิมพ

63050872 วาที่รอยตรีหญิง ศศิภัสส สุวรรณสถิตย

63050873 นางสาว วราพร คําเดชศักดิ์

63050874 นางสาว วัชรีพร ฉิมปรางค

63050875 นางสาว อติพร เทพพรมวงศ

63050876 นางสาว สโรชา สี่สวัสดิ์

63050877 นางสาว สริณี พันธุพงษ

63050878 นางสาว ธันยชนก ตนตระกูลเจริญชัย

63050879 นางสาว กัลยกร วรสมุทรปราการ

63050880 นางสาว ธนพร มโนลา

63050881 นางสาว ชามาณัฏฐ แกวแบน

63050882 นางสาว ทิพธัญญา อินโท

63050883 นางสาว จิราภรณ ประทุมรัตน

63050884 นางสาว นุตชาดา ยศธสาร

63050885 นางสาว ชลิดา โคชารี

63050886 นางสาว จริยา จําป

63050887 นางสาว รติภรณ โถปก

63050888 นางสาว รัตนาภรณ เจาะใจดี

63050889 นางสาว ชุติญากาญจน พันกับ

63050890 นางสาว นงคลักษณ ดํานุย

63050891 นางสาว วชิรญาณ โตโฉม

63050892 นางสาว ฐิตารีย ออนจันทร

63050893 นางสาว ปฐมพร สุดสี

63050894 นางสาว กิจจา แตงทรัพย

63050895 วาที่ ร.ต.หญิง มัธนา ชัยศิริ

63050896 นางสาว ธัญญลักษณ ศิริวรารักษ

63050897 นางสาว ศุภวัทน เอก

63050898 นางสาว วราภรณ ตาลาน

63050899 นางสาว เพชรรัตน อริยะวงศ

63050900 นางสาว ปนรัก รมโพธิ์ชื่น

63050901 นางสาว ชุติมา สกุลพราหมณ

63050902 นางสาว วิลาสินี พัฒนภักดี

63050903 นางสาว สุปวีณ ทองหนู
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63050904 นางสาว พรพิมล โคธิเสน

63050905 นางสาว แพรวลิขิต นิลพันธ

63050906 นางสาว ฑิตฐิตา ทุมประเสน

63050907 นาย ณพัฏฐากร สมประสงค

63050908 นางสาว กานตพิชชา กลาแรง

63050909 นางสาว นิภากร โสภากัน

63050910 นางสาว วนิดา หนิสอ

63050911 นางสาว ณัฐณิชา กีบุญมี

63050912 นางสาว สุฐิตา วายะมะ

63050913 นางสาว ฮาซานะฮ เทศอาเส็น

63050914 นางสาว เกษรินร อัคนิตถิน

63050915 นางสาว พรทิพย สิทธิบรรเจิด

63050916 นางสาว ชญานิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

63050917 นางสาว วชิรญาณ ทองประยูร

63050918 นางสาว อรพรรณ วงคตะ

63050919 นางสาว สุภาดา วิจะสิกะ

63050920 นางสาว วิไลวรรณ ศรีคํา

63050921 นางสาว ชิดชนก กล่ําแกว

63050922 นางสาว ณัฐณิชา ลิขิตวาส

63050923 นางสาว รมยชลี กองปวน

63050924 นางสาว เบญจวรรณ สืบเสาร

63050925 นางสาว กัลวิกา วงศดี

63050926 นางสาว ศศิณัฏฐ ถูวะการ

63050927 นางสาว ปฏิมา มงคลธารวัฒนา

63050928 นางสาว แพรว ทิพยรัตน

63050929 นางสาว เสาวณิต คิลาโน

63050930 นางสาว ชริญณัฏฐ ยะนัน

63050931 นางสาว ศุภลักษณ นพรัตน

63050932 นางสาว ชนิตรา จันทรสวาง

63050933 นางสาว ดารินทร เมียงอารมย

63050934 นางสาว ภัทราพรรณ กาญจนเสน

63050935 นางสาว บาหยัน แชมชอย

63050936 นางสาว ธัญธนา นาคสุทธิ

63050937 นางสาว พรสุดา สุขสม
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63050938 นางสาว สุนิษา บัวแกว

63050939 นาง ศิริกาญจน สุธรรมบุตร

63050940 นางสาว ปวีณรัตน กองสิน

63050941 นางสาว ชุติมา ใหญแกนทราย

63050942 นาย ชุติพล นฤภัย

63050943 นาง อรวรรณ นฤภัย

63050944 นางสาว วารุณี เตชะนา

63050945 นางสาว จีรนัย สักกุณา

63050946 นางสาว กันยารัตน มูลทองจันทร

63050947 นาย วิศวะ ค้ําชู

63050948 นางสาว ศิริพร แดงสูงเนิน

63050949 นาง นิตยา เปสาโก

63050950 นาง จุฬาพรรณ จันทิหลา

63050951 นาย กฤศวระพัชร ยังชวย

63050952 นาง สาวิตรี ปูยา

63050953 นางสาว ณัฐกมล กุลสวัสดิ์

63050954 นางสาว ศศิชญา แววคุม

63050955 นางสาว สุภัค แหวเพ็ชร

63050956 นางสาว กัญญา สาระสุข

63050957 นางสาว บุณญานุช สุโพธิ์

63050958 นางสาว จินดา โพธิสาร

63050959 นาง ศวิตา แสนวิชา

63050960 นางสาว ศศิวิมล สายเชื้อ

63050961 นางสาว ภัทรปรียา จันทรเดชรัตน

63050962 นางสาว ศศิคริญภรณ กานชมภู

63050963 นางสาว ชุดาภา ทิมจําลอง

63050964 นางสาว วิลาวรรณ สิทธิจันเสน

63050965 นางสาว พัทธธีรา อุทัยพรม

63050966 นางสาว อัญชลี ภักดีจอหอ

63050967 วาที่รอยตรีหญิง ศกลวรรณ รัตนสุข

63050968 นางสาว ณัฐวดี ไพรัตน

63050969 นางสาว อริสา แพนอย

63050970 นาง ดวงพร ฤทธิเรือง

63050971 นางสาว นลินี บุญกระสินธุ
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63050972 นางสาว จิดาภา ศรีพรหม

63050973 นางสาว จินตนา แสนสุภา

63050974 นางสาว เกตุชญาธิป แทนมณี

63050975 นางสาว ปณตพร สินธุพันธประทุม

63050976 นาย เกียรติศักดิ์ สรรเพชุดาญาณ

63050977 นางสาว นฤมล ปยนุสรณ

63050978 นางสาว ปติมา ทางทอง

63050979 นางสาว สุกัญญา สมจรรยา

63050980 นางสาว ปรารถนา กองแกว

63050981 นางสาว พิจิตรา สมมาตย

63050982 นางสาว จุฬาลักษณ ศรีสารคาม

63050983 นางสาว วิภาวี ทองใบ

63050984 นาง ผุสดี ธารพระจันทร

63050985 นาง ภัทราพร หิรัญวงศ

63050986 นาง ภนิศชญา คงศีล

63050987 นางสาว ศิรินพร รวมรส

63050988 นางสาว ยุคลธร แสงตารัตน

63050989 นางสาว พัชรินทร ลือทอง

63050990 นางสาว พรไพลิน บุญญรัตนสิริ

63050991 นางสาว ซูไวบะห มานะ

63050992 นางสาว สิรินดา กุยประเสริฐ

63050993 นางสาว อรพรรณ เปรมสุริยนันท

63050994 นางสาว สุนันทา เชื้อจิตรนุกูล

63050995 นางสาว สิริภัทร ทั่วดาว

63050996 นางสาว เสาวนิต เงินเรืองโรจน

63050997 นางสาว ธานันญา โกยรัมย

63050998 นางสาว สุนิสา ศรีทอง

63050999 นาง นริศรา ทรายเขียว

63051000 นางสาว ปทมา ไกรสวัสดิ์

63051001 นางสาว นิภา แกวกอเกื้อ

63051002 นางสาว ศิรินทิพย ศิริวงค

63051003 นาง กิติรัตน ซังธาดา

63051004 นางสาว ชลิตา บุญมี

63051005 นางสาว วิลาวัลย ฤกษชัย
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63051006 นางสาว จุฑารัตน พุมไม

63051007 นาง วีรยา เพชรเวียง

63051008 นาง ชลธิชา ทองดา

63051009 นางสาว พรรณนิสา แมลงภูทอง

63051010 นาย เอกรัตน วิศาล

63051011 นางสาว ฐานิตา แกวศรี

63051012 นางสาว ณิชดาภา แสงวันทอง

63051013 นางสาว สุจิตรา อยูคลาย

63051014 นางสาว สุพรรษา บุญเฉย

63051015 นาง สถาพรณ หรับหลี

63051016 นางสาว วาสนา ชูรัตน

63051017 นางสาว ปฏฐยา จุมพล

63051018 นางสาว นงนาถ ทองเกลี้ยง

63051019 นางสาว กนกพร ปูดอก

63051020 นางสาว เกษร สุพรรณ

63051021 นางสาว กรสุภา คํามาลัย

63051022 นางสาว ภัทราพร งานยางหวาย

63051023 นางสาว จิตลัดดา เทศสงศ

63051024 นางสาว สยุมพร โลหนารายณ

63051025 นาง วรัชยา แสงเฟอง

63051026 นางสาว นิภาพร จอมสวรรค

63051027 นางสาว นิตยา ชูสวัสดิ์

63051028 นางสาว ภรณศิริ ดีแกว

63051029 นางสาว เปยมพร ชลพันธ

63051030 นางสาว เบญจพร คงเอียด

63051031 นางสาว ปาริชาติ เดือยพิมพ

63051032 นางสาว นุชจรี ขันวิสิทธิ์

63051033 นางสาว เดือนพัตรา สีนวลแล

63051034 นางสาว นันทิภา หลังเถาะ

63051035 นาง ฤทัยพรรณ ประสิทธิ์

63051036 นางสาว เบญจวรรณ อยูยงสินธุ

63051037 นาย ชัชชัย สุดเฉลียว

63051038 นางสาว รัชณีกร อินทสุข

63051039 นาย วิษณุ แซเตียว
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63051040 นางสาว ณฐมน นะภิใจ

63051041 นางสาว วลีรัตน วงษวินิจสร

63051042 นางสาว ศิริพร พันมูล

63051043 นาง มาลินี ณ พัทลุง

63051044 นางสาว จุฑามาศ ทองคําบุตร

63051045 นางสาว ชัชฎาภรณ ไชยมุติ

63051046 นางสาว พรทิพย พลศรี

63051047 นางสาว จิตติมา จิตรจง

63051048 นางสาว นิภาภรณ ประจวบสุข

63051049 นาย รณชัย ทองใบ

63051050 นาย ศรัณยกร ฟกทอง

63051051 นางสาว นิธินาถ ตั้งมั่น

63051052 นางสาว ณัฐ พจี ฉิมพลี

63051053 นางสาว นิดาวรรณ ถุระพิน

63051054 นางสาว รสริน ติณนรเศรษฐ

63051055 นางสาว ธนกานต สุกแดง

63051056 นางสาว รุงอรุณ หลักทรัพย

63051057 นางสาว ปภัสศร บุญทา

63051058 นางสาว สุวคนธ นุมดี

63051059 นาง พัชรี บุญราช

63051060 นาง อัญชิษฐา มานะ

63051061 นาย สถิตคุณ สายสุวรรณ

63051062 นางสาว ณัฐกาญจน วงษธัญการ

63051063 นางสาว อทิตยา นพตระกูล

63051064 นางสาว สมสมร เอกไทย

63051065 นางสาว อโนชา จันทะสีลา

63051066 นางสาว เพียรสิริ วงศพิน

63051067 นางสาว กรกนก สารีรัตน

63051068 นาย กรณ กาวีระ

63051069 นางสาว วราภรณ แพงไตย

63051070 นางสาว บรากีส หะยีตาเยะ

63051071 นางสาว นันทวัน รอดดี

63051072 นางสาว ปทุมพร แจมยวง

63051073 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์
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63051074 นางสาว รุงอรุณ สวนนอย

63051075 นาย วีรภัทร มูลเมือง

63051076 นางสาว สายฝน พัฒนะแสง

63051077 นาง สุภาภรณ โพธิ์หิรัญ

63051078 นางสาว ณัฏฐวรัตถ กันทวงค

63051079 นางสาว ทักษิณี สุวรรณศรี

63051080 นางสาว อารีย นอนโพธิ์

63051081 นางสาว ปรียาพร บุนนาค

63051082 นาง อัชวณิกษ จันทรเสง

63051083 นางสาว ปาณิสรา คงเดชา

63051084 นาย อัครวิชญ เพชรนอย

63051085 นางสาว นิตยา สานะพันธุ

63051086 นางสาว ปาจารีย พิมสิม

63051087 นางสาว ณัฐวดี นอยสวัสดิ์

63051088 นางสาว ศกลภัทร ปญญาทา

63051089 นางสาว รักคณา ตาติโน

63051090 นางสาว กชพรรณ จิตธร

63051091 นางสาว สุภัชรินทร นันตะรัตน

63051092 วาที่ ร.ต.หญิง ปราณี ศรีรัตน

63051093 นาง มลทิรา บุรีรัตน

63051094 นาย พรชัย บางโรย

63051095 นางสาว ปวีรลดา บุญแตง

63051096 นางสาว ณัฏฐพิมล เครือบุญมา

63051097 นางสาว อมรรัตน รัตนะอาษา

63051098 นางสาว ทิพยวารี เหลาศรี

63051099 นางสาว จีรวรรณ เทวบิน

63051100 นางสาว ปารณีย พุทธคู

63051101 นางสาว อมรรัตน เบี้ยขาว

63051102 นาง ชุติมา ศุภรตุลธร

63051103 นาย สุริยา สุขคง

63051104 นางสาว พีรภาว พูลเณร

63051105 นางสาว พัชรี พูลเณร

63051106 นางสาว วรารัตน ชํานาญการ

63051107 นางสาว เบญจมาศ ใบไกร
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63051108 นางสาว เบญจวรรณ ใบไกร

63051109 นาย ไพสิฐ ดุษดีพันธ

63051110 นางสาว บุญณิสา ทวมวงษ

63051111 นาง เปรมฤดี นุชหอมจันทร

63051112 นางสาว จิราพร เหมือนทอง

63051113 นางสาว ญาริณี โรจนรัตน

63051114 นางสาว นันทิกานต ผาละนัด

63051115 นางสาว ชลธิชา เรืองศิริ

63051116 นางสาว มาลินี หนูพุม

63051117 นางสาว สาลิมา บิลเกษม

63051118 นางสาว พชรสรณ แสนอุน

63051119 นางสาว สมหวัง อโนทิพย

63051120 นางสาว รัตนาภรณ สัมฤทธิ์

63051121 นางสาว กวินตรา ศิลปวิสุทธิ์

63051122 นางสาว มาลี ทองสุข

63051123 นางสาว ศิริรักษ อวมสี

63051124 นางสาว ปภารัตน มุทิตามงคล

63051125 นางสาว กาญจนา มูเก็ม

63051126 นางสาว ณิชกานต นิลเปา

63051127 นางสาว สุชาดา กุหลาบ

63051128 นางสาว อุบล มูลสมบัติ

63051129 นางสาว ธารารัตน โวหาญ

63051130 นางสาว ภลดา นอมภักดี

63051131 นางสาว จิราภรณ กาลเศรณี

63051132 นาง จุฑารัตน หลวงพิทักษชุมพล

63051133 นางสาว กมลวรรณ อําพันทอง

63051134 นาง รัชดาภรณ อมัติรัตน

63051135 นางสาว สุจิตรา สิงนาครอง

63051136 นางสาว พรรณษา เรือนนอย

63051137 นางสาว ดวงพร ปนศิริ

63051138 นางสาว รตวร ชวยครุฑ

63051139 นางสาว นุชรี ชํานาญเพาะ

63051140 นางสาว จิตพิศุทธิ์ พิมรี

63051141 นางสาว จุฬาลักษณ ทะนุพันธ



 - 42 -

เลขประจําตัวสอบ                           ชื่อ - สกุล

63051142 นางสาว อนุสรา จันทวงศ

63051143 นางสาว ณัฐสิมา เลาเกี้ยง

63051144 นางสาว ศรีจันทร ตั๋นปาลี

63051145 นางสาว ภาวิดา จําปาทอง

63051146 นางสาว ชาพิมญชุ โชคนิติคมสันต

63051147 นางสาว ศุภสุตา สุดดี

63051148 นางสาว กรรณิการ ศรีเฉลียว

63051149 นางสาว ศิริพร ศรีอะภัย

63051150 นางสาว ราตรี แพงไชยศรี

63051151 นางสาว พัทยา ชารีแกว

63051152 นางสาว อารีลักษณ งันเกาะ

63051153 นางสาว ภรณทิพย ยิ้มดี

63051154 นางสาว จิราวรรณ พาประจง

63051155 นางสาว รุงอรุณ เชาวเครือ

63051156 นางสาว สุลัยฬา ตาเฮ

63051157 นาง ผกาวรรณ บุญเกิด

63051158 นาง ทิวาพร ปอเจริญ

63051159 นางสาว ศุภมาส ศรีเเกวทอง

63051160 นางสาว พรนิตย สายวงศมอย

63051161 นางสาว ภัคจิรา วิสิทธิ์

63051162 นางสาว ฟรดาว ยะเอะ

63051163 นางสาว ศุภลักขณา ฤทธิ์ยุง

63051164 นางสาว พิริยาภรณ บรรจงทรัพย

63051165 นางสาว กมลลักษณ เงินสมบัติ กมลลักษณ เงินสมบัติ

63051166 นาง รําพรรณ บุญเสน

63051167 นางสาว ยศวดี ธัญญาวินิชกุล

63051168 นางสาว รวีวรรณ เที่ยงธรรม

63051169 นางสาว สุวรรณา หงษบุญ

63051170 นางสาว จิราภรณ อินทรง

63051171 นางสาว ขวัญนภา นวลศรี

63051172 นางสาว เยาวดี มั่นเสม

63051173 นางสาว มาริน เทพบุดดา

63051174 นางสาว ณัฐธิดา มากสกุล

63051175 นางสาว อังฆะณี ศรีวิชัย
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63051176 นาง นภาลัย ทะนะปาน

63051177 นางสาว วนิดา ตาลจินดา

63051178 นางสาว ณภัทร จันทรเขียว

63051179 นางสาว เพ็ญพิชญา ชูแกว

63051180 นางสาว เนตรฤทัย ชํานาญกิจ

63051181 นางสาว ธารารัตน พูลสมบัติ

63051182 นางสาว ณัฎฐธิดา คชฤทธิ์

63051183 นางสาว บุษรา แซฉั่ว

63051184 นางสาว พรพิมล ชูบุตร

63051185 นางสาว สันทยา คํานอย

63051186 นางสาว สุดารัตน ตรีสงฆ

63051187 นางสาว หรัทรภา ไชยเนตร

63051188 นางสาว ชุติมา อนุสนธิ์

63051189 นางสาว จีระภา ปะโพเทติ

63051190 นางสาว วรรณพร อินทรหมื่นไวย

63051191 นางสาว มณฑิญา แสงทอง

63051192 นาย กมล บางยี่ขัน

63051193 นางสาว หทัยกาญจน ปญญา

63051194 นางสาว จุฑามาศ สมแหลม

63051195 นางสาว ชุดา บุปผาเพชร

63051196 นาง กัญญาณัฐ เสือคง

63051197 นาย วิทวัฒน เหลาอัน

63051198 นางสาว  ีรัตติกาล พูลเพิ่ม

63051199 นางสาว พลอยภัสสรร หอมสาตร

63051200 นางสาว นภาพร ดวงกูล

63051201 นางสาว มัลลิกา ระวิศรี

63051202 นางสาว อารียยา เจริญรักษ

63051203 นางสาว วัชรินทร โคตะนะ

63051204 นางสาว วราภรณ ครสิงห

63051205 นางสาว พิชชากร จิวเลิศสกุล

63051206 นาง เฑียนไทย อรามรุณ

63051207 นาย วุฒินันท เยือจันทร

63051208 นาย ศิวภัทร นิศรี

63051209 นาง รมิดา ทองสุกใส
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63051210 นางสาว พัชรินทร โปะประนม

63051211 นางสาว รุจณีย นพเกา

63051212 นางสาว ทัศนีย กรสันเทียะ

63051213 นางสาว สุนทรี คุรุกิจกําจร

63051214 นางสาว จิราพร บนขุนทด

63051215 นาง นาตยา รอนทองชัย

63051216 นางสาว คําฟา ทองอินทร

63051217 นางสาว ขวัญฤดี ดวงหมื่น

63051218 นางสาว ประภาภรณ สิงหนันท

63051219 นางสาว โสรยา นาคแกว

63051220 นาย พรเทพ แสงกนึก

63051221 นางสาว วัลภา ปญญานาค

63051222 นางสาว ณัฐนาฎ วงศนาคพันธ

63051223 นางสาว วราภรณ ศรีวงษ

63051224 นางสาว ปนัดดา สุนทะโล

63051225 นางสาว เพ็ชรรัตน นพวิจิตร

63051226 นางสาว สกุลรัตน ครองศิริรัตน

63051227 นางสาว นุชนาถ ชัยมังคละกุล

63051228 นางสาว ธิดาลักษณ เรืองฤทธิ์

63051229 นาง ฎิฐิรัช กอแกว

63051230 นางสาว สุดาวรรณ มานะชัย

63051231 นาย ชาญณรงค หงษบิน

63051232 นางสาว จารุวรรณ เจือจันทร

63051233 นาย วีระชัย บุรีรักษ

63051234 นางสาว สรัญญา ภูคงคา

63051235 นางสาว สุวิศา ชายเกตุ

63051236 นางสาว นันทรัตน จันทรเรือน

63051237 นาย วุฒิพงศ ยิ้มโกศล

63051238 นางสาว เจนจิรา โพธิ์ทิพย

63051239 นางสาว ภัสยา เสริมเกียรติวัฒน

63051240 นาย ศักดิ์ดา จิตสิงห

63051241 นางสาว ดวงหทัย  บุญเกษม

63051242 นางสาว ปภาดา ขานดํา

63051243 นางสาว รัตนาภรณ ปนันตา
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63051244 นางสาว รจนา ปติธาโน

63051245 นางสาว กาญจนกนก ขุนกําแหง

63051246 นางสาว ราตรี พรหมถนอม

63051247 นางสาว นิตยา ขวัญยืน

63051248 นางสาว อรุณี ไชยวร

63051249 นางสาว วิภาภรณ รัตนชุม

63051250 นางสาว พัทยา ประมาณ

63051251 นางสาว ลาวัลย พัฒนะแสง

63051252 นางสาว ยุรภาวรรณ มาวทุงตัน

63051253 นางสาว จินดามณี แปนดวง

63051254 นางสาว ฐิตารีย ภาระวงศ

63051255 นาง ฉัตราพร กมลผุด

63051256 นาง วัชราภรณ เรืองธนันตรักษ

63051257 นางสาว สิรพัชร มณีรัตน

63051258 นาย นายณัฐวัชร อุตตมะปรากรม

63051259 นางสาว อรธีรา สายเจริญ

63051260 นางสาว วรรณวิภา มุดสูงเนิน

63051261 นางสาว ภรมาลี ปลอดสูงเนิน

63051262 นางสาว สุนิชา ผานภูวงค

63051263 นางสาว ภานุมาส ออนอุน

63051264 นางสาว อัจฉรา สิงหเหาะ

63051265 นาย ศุภศิลป วงศประสาร

63051266 นางสาว จิรัชญา ไชยชอฟา

63051267 นางสาว ภารดี พอหมอ

63051268 นางสาว กาญจนา แวนแกว

63051269 นาย วีรวัฒน ผจงศิลป

63051270 นางสาว วนิดา สาลิมิน

63051271 นางสาว กนกอร ธาราเวชการ

63051272 นางสาว มินรภา กมุทชาติ

63051273 นางสาว เพ็ญสินี จําชาติ

63051274 นาย ไกรศร ศรีกระหวัน

63051275 นางสาว สุภาภรณ จันทรเทพ

63051276 นางสาว เพ็ญศรี สงแสง

63051277 นางสาว มัลลิกา เปรมประชา
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63051278 นางสาว ปยวรรณ เปรมประชา

63051279 นางสาว นิศารัตน คุมรอบ

63051280 นางสาว ปนัดดา ลูกแกว

63051281 นางสาว เรณุกา ภูศรี

63051282 นางสาว สิริพร พรหมหาญ

63051283 นางสาว สุภาพร นันตา

63051284 นางสาว สุนิษา ทองขาว

63051285 นางสาว วรนิษฐา ประมูลทรัพย

63051286 นางสาว พรพรรณ เขียนสุข

63051287 นางสาว ลินดา ทําดี

63051288 นางสาว เบญญาภา หวังสุข

63051289 นาย กฤษณะ ศิริปุก

63051290 นางสาว ณรภร ภูลา

63051291 นาง สุภาภรณ พินิจกาญจน

63051292 นางสาว อรญา คําภู

63051293 นางสาว สิริญา แกวงาม

63051294 วาที่ร.ต.หญิง กชพร ดําโพธิ์

63051295 นางสาว โชติวรรณ ดําโพธิ์

63051296 นางสาว จิราภรณ ชุมสันติกุล

63051297 นางสาว วิราวรรณ พรรอาษา

63051298 นาง ปริณพร วาจาสัตย

63051299 นางสาว เยาวนีย ชวยปานพะเนา

63051300 นางสาว ณัฐพร มณีศรี

63051301 นางสาว เดนนภา กันทะใจ

63051302 นางสาว จิราภา มาสุวรรณ

63051303 นางสาว รุงทิวา ทาปาลี

63051304 นางสาว ดุจดาว รุงเชตุ

63051305 นางสาว ศิริณ รัตนะวริศ

63051306 นางสาว วรัญญา ลาภเอกอุดม

63051307 นางสาว ปณฑารีย สมภูเวียง

63051308 นางสาว ชไมพร วงศแสนสี

63051309 นางสาว ธิรดา มะโนมัย

63051310 นางสาว วรินทิพย รัตนเดโช

63051311 นางสาว ฟารีดะห หะยีดาโอะ
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เลขประจําตัวสอบ

63060001 นางสาว วิจิตตรา กาฬภักดี
63060002 นางสาว ศิริ กุล ตระกูลเกิด
63060003 นางสาว วาริณี เตียงแกว
63060004 นาย วรุตมา ตั้งพานิช
63060005 นางสาว วาสนา ไขแกว
63060006 นาย นิวัฒน อยูสําราญ

63060007 นาย สมชาติ บรรจงจิตร

63060008 นางสาว เบญญาภา คําชนันไชย

63060009 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย

63060010 นาย พนม สุริยา

63060011 นางสาว อัญชลี ภูเมือง

63060012 นาย พงศธร แสงเงิน

63060013 นาย พชร จันทรทอง

63060014 นางสาว ชัชชญา คชภักดี

63060015 นาย วิจิตร กาญจนา

63060016 นาย ธนเดช เพชรโคตร

63060017 นางสาว ปยะพร นพตลุง

63060018 นางสาว ฐิติมณฑ ปานแกว

63060019 นาย ศิวกรณ พันธุวิชาติกุล

63060020 นางสาว กัณฐมณี ชนกนาถวดี

63060021 นางสาว ภิญญาพัศ สุขดํา

63060022 นางสาว ทิพวรรณ ศรีมันตะ

63060023 นางสาว ปราณี กันยานะ

63060024 นางสาว ชรินรัตน โทนะพันธ

63060025 นางสาว นรินทร คมเมน

63060026 นางสาว กิตติยา ระวิวงศ

63060027 นางสาว ณัชชา จิตสวาง

(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่           กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)

                          ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
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63060028 นางสาว อุบลวรรณ ธรรมวงค

63060029 นางสาว ภิญญาพัชญ เพียงแกว

63060030 นาย ตนตะวัน วงศกองแกว

63060031 นางสาว อภิญญา แกวเกิด

63060032 นาย ณัฐพงษ เลี้ยงประยูร

63060033 นาง ธนพรพรรธน ชูเดชา

63060034 นาง สุวพิชญ นรสาร

63060035 นาย นิกร จอมพะเนิน

63060036 นาง รัตนาวลี นาคะเสงี่ยม

63060037 นาย รณรงค หาญศึก

63060038 นางสาว บุศรา ทิพยคูนอก

63060039 นางสาว วรัญญา อินหันต

63060040 นาย ปริษ ตรีมาลา

63060041 นางสาว สุรีย ภูกัน

63060042 นางสาว สุประวีณ ศรีพลพรรค

63060043 นาง กัลยา วงศจําปา

63060044 นาง วรินลักษณ หารภูมิ

63060045 นางสาว สุภาพร เผือกประพัฒน

63060046 นางสาว กรรณิการ ดอนปญญา

63060047 นางสาว ชฎารัตน ถาวรสุวรรณ

63060048 นาย วิทยา จิระโต

63060049 นาย พงษพิชัย ชารีวงศ

63060050 นางสาว เสาวลักษณ หมอยา

63060051 นาย เศรษฐฉัตร เพชรชู

63060052 นางสาว เพชรลัดดา หนองกาวี

63060053 นางสาว ปุณิกา สมจิตต

63060054 นางสาว ธีรนภัช แกวนวล

63060055 นาย ณัฐกิตติ์ แกวเกษม

63060056 นางสาว ภรทิพย รัตนติสรอย

63060057 นางสาว จตุพร พิลารักษ

63060058 นางสาว กิติยา ศรีเทพ

63060059 นางสาว อามีนี ดาโอะ

63060060 นางสาว อัจฉราภรณ เกตุวงษ

63060061 นาย สุทธาวัฒน พรสุขนิมิตกุล
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63060062 นางสาว สุณิชา แตะตอง

63060063 นาย สรศักดิ์ คิ้ววิลัย

63060064 นางสาว กัญน สินทสุข

63060065 นางสาว ศรุดา ชินประพันธ

63060066 นางสาว จุฑาธิปต ศรีมาศ

63060067 นางสาว ธัญญลักษณ เตโชวิจักชัยกุล

63060068 นางสาว ฤทัยรัตน หนูจันทร

63060069 นางสาว กนกวรรณ สีเขียวรัตน

63060070 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา

63060071 นางสาว ชลลิสา วงคชัย

63060072 นางสาว กัญวัน ออสุวรรณ

63060073 นางสาว กมลวรรณ สอนพุดไทย

63060074 นางสาว มนัสวี ยันกา

63060075 นางสาว เกศรินทร วงษแกว

63060076 นางสาว จารุวรรณ ชะนอบรัมย

63060077 นางสาว ติณณพิมญชุ เตชเลิศธนานนท

63060078 นางสาว นิภาพร ศรีวะรมย

63060079 นางสาว ฐิติพร อินทรักษ

63060080 นาง อรวรรยา สงาหวัง

63060081 นางสาว อรวรรณ สีนนตรี

63060082 นางสาว จีระนันต แจงกลาง

63060083 นางสาว วีนัส พยายาม

63060084 นางสาว ณชญาดา เอมรัฐ

63060085 นาย นพพล กลิ่นเกตุ

63060086 นางสาว สุพรรณี จันทรปุม

63060087 นางสาว คณิตา คลังบริบูรณ

63060088 นาย ศุภฤกษ วิจิตรโท

63060089 นาง รมฟา ใจคําสุข

63060090 นางสาว กัญจนณภัสร สุขคลาย

63060091 นางสาว นิตยา กลิ่นเพชร

63060092 นางสาว โสภาพรรณ เมืองคํา

63060093 นางสาว นันทภรณ ประสานเชื้อ

63060094 นาย ภูเบศร รัมเนตร

63060095 นาย ตุลยนันท ปญญาวงศ
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63060096 นาง อุมาวดี สุวรรณรัตน

63060097 นาง เบญจา วงคอามาตย

63060098 นางสาว ศุภดี ศรีภูธร

63060099 นางสาว อภิรดี กลิ่นหอมออน

63060100 นางสาว นภัสกร หนูบูรณ

63060101 นาย วีรยุทธ บุตรตา

63060102 นาย กาจพล ไชยแกวเมร

63060103 นาย ณรงค ชวยสงค

63060104 นางสาว นิสริน กิตินัย

63060105 นางสาว กิตติยาพัชร ศุกลสิริสิทธิ์

63060106 นาย พีระภัทร รัตนมุณี

63060107 นางสาว ธนัชพร พรหมมี

63060108 นางสาว สุญาณี เปลี่ยนสี

63060109 นาย อรรถพร สิงหธนะ

63060110 นางสาว พรพนิต กลอมมานพ

63060111 นาย วัทธิกร แสงใหญ

63060112 นางสาว พัชรินทร คําใจ

63060113 นางสาว ปยธิดา ศรีธร

63060114 นางสาว จุฬาพร พลนิโคตร

63060115 นาย ภาณุพงศ สังขาชาติ

63060116 นาง ชานัญชิดา พรมสี

63060117 นาย กรกฎ ไชยลังกา

63060118 นางสาว หฤทัย ใจจิ๊ก

63060119 นาย กฤษฏิ์ ใจเย็น

63060120 นาย ชลันธร สรรพมงค

63060121 นางสาว ขวัญใจ ณะเพชร

63060122 นาย ศิริธรรม จันทรทอง

63060123 นางสาว โสภิต อินทรสุวรรณ

63060124 นางสาว เสาวนีย จันทรชวลิต

63060125 นางสาว ปริสุทธิ์ บุญยุบล

63060126 นาย ชยพัทร ตาลตระกูลหลา

63060127 นางสาว รัชนี เชื่อมขุนทด

63060128 นางสาว ชณัญชิดา แกวจันทร

63060129 นางสาว ดารุณี หมานหมาด
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63060130 นาย ประจักษ เทพสุริย

63060131 นางสาว รัชนู อุนเรือน

63060132 นาย วีรภัทร วรลักษณภักดี

63060133 นาย ขจรศักดิ์ จรัสศรี

63060134 นาย พิเชฐ พัลวัลย

63060135 นางสาว กิตติยา วงคอินตา

63060136 นาง ปยพร อมรวัฒน

63060137 นาย นพฤทธิ์ นอยเล็น

63060138 นางสาว จิตฏิยาพร ของโพธิ์

63060139 นางสาว จิราภรณ แกวชุม

63060140 นาย นพพร หลีวิจิตร

63060141 นางสาว กิตติยา เต็นฉอย

63060142 นางสาว ณัฏฐธิดา รุงเรือง

63060143 นางสาว ชุติมนตณัท จินจา

63060144 นางสาว กอบแกว วิยะรันดร

63060145 นางสาว ยุพเรส ปรารัตน

63060146 นางสาว รพีพรรณ พึ่งโคกสูง

63060147 นาง ภัทรนุช ขวัญแกว

63060148 นาย จักรี โคตพจน

63060149 นางสาว นิภารัตน บุญลคร

63060150 นาย ศิวกร คุสิตา

63060151 นาย สืบพงศ ปราศจาก

63060152 นาง รัตนา วงศสวรรค

63060153 นาง นิวดี กาญจนรัตน

63060154 นางสาว ซูไรดา โตะเด็ง

63060155 นาย พลากร เขจร

63060156 นางสาว ฐาปนีย ดื่นตา

63060157 นาย อภิวัฒน เจริญกิจ

63060158 นางสาว วิไลลักษณ กาประสิทธิ์

63060159 นางสาว โชติกา วงศฝน

63060160 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ

63060161 นางสาว นันทวรรณ มาลา

63060162 นาย วาริช สกุลพงศ

63060163 นาง ลักษณี เครือมั่น
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63060164 นาง จีรนันท งามยิ่ง

63060165 นางสาว จุฑารัตน ดําปาน

63060166 นางสาว สุธิดา ดวงเนตร

63060167 นางสาว จิตตมาส หาญกลา

63060168 นาย ณัฐพัฒน อนันตรักษ

63060169 นางสาว รมิดา ตานะอาด

63060170 นางสาว รัชนิดา โสภากุล

63060171 นาย เอกชัย สุวรรณศรี

63060172 นาง ธัญญรัตน รุงศิริธนวัฒน

63060173 นาง อุษณีย จีระมงคลพาณิชย

63060174 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน

63060175 นางสาว รุงนะภา สมรฤทธิ์

63060176 นาย อิทธิพงษ ลุงบาน

63060177 นางสาว ประภัสสร หัวใจฉ่ํา

63060178 นางสาว ชุติญา ลาดแผว

63060179 นาย เตชิต ตั้งศิริภัทรา

63060180 นาย สุรชัย เกือกรัมย

63060181 นาย นิติกร ไชยมงคล

63060182 นาย สามารถ พุทธา

63060183 นางสาว ณิชชานัท อาวุธ

63060184 นาง พัชรินทร จิตทวี

63060185 นางสาว วิปศยา พิมศักดิ์

63060186 นางสาว มาริสา รัตนะสิทธิ์

63060187 นาย สุรักษ ศิริบุตร

63060188 นาย ธงชัย กาญจนคลอด

63060189 นางสาว ชลพร กมลเลิศ

63060190 นาง เสริมศิริ ศรีสมบัติ

63060191 นางสาว วิยะฉัตร วงษา

63060192 นาย ตอพงศ หมอบุญมี

63060193 นางสาว กรรณิกา แกวหาวงศ

63060194 นาย เกียรติศักดิ์ เพิ่มศรี

63060195 นางสาว มาริษา นันสมบัติ

63060196 นางสาว กานตรวี อาภาขจร

63060197 นางสาว กนกวรรณ เพ็ญสุริยา
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63060198 นางสาว วีณา สุขอนุเคราะห

63060199 วาที่ร.ต.หญิง พรพิไล สะผาย

63060200 นางสาว ศิริรัตน พรหมบุตร

63060201 นาย วิริทยพล พรหมศิลป

63060202 นาย กฤษฎา บุญสถิตย

63060203 นาย อภิชาติ ดือเระ

63060204 นางสาว ปภาดา จันเอียด

63060205 นางสาว ฉัตริยา ดวงเนตร

63060206 นางสาว ปนัสยา บารา

63060207 นางสาว กุญชภัสส ปญญา

63060208 นางสาว วาสนา อุนบุญตัน

63060209 นางสาว สุภัสศร ประจบ

63060210 นาย วัลลภ เกตุกรณ

63060211 นางสาว สุดา เจริญวงศ

63060212 นางสาว เกศดาว ผลเหม

63060213 นาย พิทยาธร ซอนกลิ่น

63060214 นางสาว ภูวษา ภวนานันท

63060215 นางสาว ธนาพร เครือสูงเนิน

63060216 นางสาว แจมจันทร มณีอินทร

63060217 นาย ณัฐพงษ สุภาพงษ

63060218 นางสาว อติญากร วงศเบาะ

63060219 นางสาว ปุณยนุช พิทักษเสถียรกุล

63060220 นางสาว พิชญาภรณ พยัคฆ

63060221 นางสาว กัญญภัทร เกสะวัฒนะ

63060222 นาง จารุวรรณ ชินพัณณ

63060223 นางสาว จุรี ชัยปนตา

63060224 นาย พรพล นาคสวัสดิ์

63060225 นางสาว เกล็ดดาว แกนกุล

63060226 นางสาว นุชรี คงชู

63060227 นางสาว กรรณิการ ดวงฉุน

63060228 นางสาว พิมพณภา คําใจ

63060229 นางสาว นัฐปภัสกรณ ปญญาแกว

63060230 นางสาว อนุสรา ปานมาศ

63060231 นางสาว รัตติกานต กอนกั้น
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63060232 นางสาว บุษรา บุราคร

63060233 นางสาว พจนา ธรรมโครง

63060234 นาง อรุณี กิ่งชา

63060235 นางสาว มีจันทร ฮาดทักษวงศ

63060236 นางสาว พิชญธิดา คงคา

63060237 นางสาว เมธาพร ศรีประมวล

63060238 นาย ปฐวี พงษกอปรสกุล

63060239 นาง ศุภกร ปญญา

63060240 นางสาว กรชวัล หิมวัลย

63060241 นางสาว จุไรรัตน ไสยศาสตร

63060242 นางสาว ฐิติพร กลาหาญ

63060243 นางสาว ภัทริณี เจริญธรรม

63060244 นางสาว ขวัญฤทัย คงอยูดี

63060245 นาย เอกพล วงศกองแกว

63060246 นางสาว สุกัลยา บัวสีทอง

63060247 นางสาว จิราภรณ จิตตปราณี

63060248 นางสาว เหมือนมาส สังขออน

63060249 นางสาว ปวริศา จันทรวังโปง

63060250 นางสาว จันทรทรา แยมจันทรฉาย

63060251 นาง พิมพนิภา บุญทา

63060252 นาย เอกสิทธิ์ จําปาเฟอง

63060253 นางสาว อรอุษา  บุตวงศ

63060254 นางสาว อรอนงค รัชตะนาวิน

63060255 นางสาว ปริชญาภรณ ดวงบุญมา

63060256 นางสาว สุดารัตน ดอนแกว

63060257 นางสาว สุมาภรณ ลาดโนนเมือง

63060258 นางสาว เบญจวรรณ โกสุมาร

63060259 นางสาว ปรัศนี ใจสะอาด

63060260 นางสาว ศศิณัฏฐ โถแกวเขียว

63060261 นางสาว อรสา วัฒนา

63060262 นาย ฤทธิ์พิพัฒน โสมะมี

63060263 นางสาว ขนิษฐา เพชรรัตน

63060264 นางสาว สมพิศ บุญกอง

63060265 นางสาว ชัญญาดา ปริธิสาร
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63060266 นางสาว สินีมาศ รุงนามา

63060267 นางสาว ทองสุข แสนกลา

63060268 นางสาว ปาวิพรรณ แดงตี๋

63060269 นางสาว รุงรวี สายทอง

63060270 นาย ทรงศักดิ์ สุภาษร

63060271 นาย นิติพจน ขุนพินิจ

63060272 นางสาว วิไลวรรณ คงมล

63060273 นาย อภิรักษ เทียนฟก

63060274 นาง สิรินันท นวลละออง

63060275 นาย สุรเดช เกตุแกว

63060276 นาง ฐิติมา จุฬะแพทย

63060277 นาง ธัญพิชชา เลิศศรี

63060278 นางสาว สุธารัตน วงษบุญ

63060279 นางสาว กุลยา อยูณรงค

63060280 นางสาว สุนันทา หุนกระโทก

63060281 นางสาว สุมาภรณ ลาดโนนเมือง

63060282 นางสาว ปญจรัตน แซตัน

63060283 นาง อุมาพร ทองบุญ

63060284 นางสาว จุรีภรณ กุดสระ

63060285 นาย ยุทธนา ฟูวงศ

63060286 นางสาว จิราพัชร มันตาพันธ

63060287 นางสาว พัทธนันท เหลาบุตรสา

63060288 นางสาว จตุนารัตน หงษนภวิทย

63060289 นางสาว จิณณพัต พงษจิตภักดิ์

63060290 นางสาว สาลี่ โกษากุล

63060291 นาย ปยวัฒน วงษสวาท

63060292 นางสาว ปณิชา ปตตะวงศ

63060293 นางสาว กุลิสรา แยมบุญชุม

63060294 นางสาว พัทธนันท มันทะรา

63060295 นาย อรรถพร เอียดชุม

63060296 นางสาว ญาณี อมรขจรเดช

63060297 นางสาว ธิตินันท ขันไชย

63060298 นางสาว ปารยลิดา หมูหมื่นศรี

63060299 นางสาว จุฑามาศ ทวิชสังข
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63060300 นางสาว จิราวรรณ ศรีชัยสันติกุล

63060301 นางสาว กัลยาณ โพธิ์กิ่ง

63060302 นางสาว ปยะรัตน กุลี

63060303 นางสาว ณพัชร ทวมทองดี

63060304 นาง รัตนา จันทวงค

63060305 นาง พรปวีณ ธีรวราโรจน

63060306 นาย พิทูร ภูสันติ

63060307 นางสาว ทิพวรรณ มงคลรัตน

63060308 นาย อาคม เศษสุวรรณ

63060309 นาง กาญจนา ทองดี

63060310 นาย ชาตรี พิสูตรเสียง

63060311 นาง เดือนแรม สีใส

63060312 นางสาว พิศมัย รอดอําพร

63060313 นางสาว ปยฉัตร อภิชาติโยธิน

63060314 นางสาว รัชนู คลายประภาคาร

63060315 นางสาว ประภาพร คําสา

63060316 นางสาว พิมพเพชร ประกอบเสียง

63060317 นาย พงษพิชญ อุดมศิริรัตน

63060318 นางสาว ควรถวิล กาบจันทร

63060319 นาย ธนากร บุญสิทธิภพ

63060320 นาย เฉลิมจิต พูลเล็ก

63060321 นางสาว ศฐี พรมสิงห

63060322 นางสาว อารียรัตน อินสองใจ

63060323 นางสาว สินีนาฏ เขตบํารุง

63060324 นาย สุรชัย ธงศรี

63060325 นางสาว กชพรรณ ชัยสิทธิ์

63060326 นางสาว เสาวลักษณ อินทรชัยศรี

63060327 นางสาว ศุภลักษณ มูลสม

63060328 นางสาว วาสนา วงษสวัสดิ์

63060329 นางสาว มณทิรา ทาวเขื่อน

63060330 นาย กษิดิ์เดช มัชฌิมา

63060331 นาย ทีมปกรณ อํานักขันธ

63060332 นางสาว ขวัญฤทัย พิพัฒนผล

63060333 นาย กรัณย วัชรสินธุ
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63060334 นาย จักรพันธ พูนแสง

63060335 นางสาว จุฬาวรรณ พวงพี

63060336 นาย ทิณวรรษ คําภักดี

63060337 นางสาว นวรัตน รักษาสิริพงศ

63060338 นาย สัมฤทธิ์ พาผล

63060339 นาย วสันต พรหมศร

63060340 นางสาว ภัทรภร นาลวน

63060341 นางสาว ชุติพร ฟูปง

63060342 นางสาว สงกรานต ฟนประสาน

63060343 นางสาว จรินยา สัมฤทธิ์

63060344 นางสาว อําภา สารทะวงศ

63060345 นางสาว ฉัตรพิมล รินชุมภู

63060346 นางสาว สุนันทภรณ โชติระพีพงษ

63060347 นางสาว สุภาพร ชาคํามุทร

63060348 นางสาว พรทิวา ชูดวงจันทร

63060349 นาย วงศธร จิตตานุภาพ

63060350 นาย ลัญจกร ศุภเมธี

63060351 นางสาว อุไรวรรณ แยมทับทิม

63060352 นาย วรวัช เลี่ยงสกุล

63060353 นางสาว กวิสรา โทสวัสดิ์

63060354 นาย พิชุตม ปวรเกียรติสกุล

63060355 นาย พัฒนา ภัทรพักตร

63060356 นางสาว ศรินธร เกี๋ยงพา

63060357 นางสาว ดวงพร สมุดความ

63060358 นาง วิรมณ พลาดอินทร

63060359 วาที่รอยตรีหญิง ทิพานิษฐ กองศุภณัฏฐ

63060360 นางสาว ราตรี รอยตรอง

63060361 นางสาว ทัศนีย เข็มเพ็ชร

63060362 นางสาว ริณธีรรา นามโลมา

63060363 นางสาว ธัญญาภรณ จีรภัทรดิษฐกร

63060364 นางสาว ปณณรัตน ปนแกว

63060365 นางสาว ลัดดาวัลย รอดจนา

63060366 นาง รุงตะวัน บุญชื่น

63060367 นาย พิทักษ นันธิ
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63060368 นางสาว พิมสวิยา พงศพิมรพี

63060369 นาย อภิรเดช คําอุน

63060370 นางสาว คนธรส ทแกลวทศพล

63060371 นางสาว รัชชนันท พสุนนท

63060372 นางสาว ธัชพรรณ มากชูชิต

63060373 นาง นริศรา โชคชัย

63060374 นางสาว ศุทธินี ชวัลทยาธรรม

63060375 นางสาว ศุลียภัสร รัตนอารีกุล

63060376 นางสาว ทัศนีย สวัสดี

63060377 นาย โรจนศักดิ์ ทั่งจันทร

63060378 นางสาว สุวดี ศุภรัตนวิไล

63060379 นางสาว ปยากร ผดุงศรี

63060380 นางสาว วิราวรรณ ศรีคง

63060381 นาย พิชญ ยอดแกว

63060382 นางสาว กชามาส กงสะเด็น

63060383 นาย พรรษกร ปญญาวัฒชิโล

63060384 นาย นัทธวัฒน การาสี

63060385 นางสาว กมลชนก โชติสุต

63060386 นางสาว นิดา เจริญสวัสดิพงศ

63060387 นางสาว จิรัชยา ดับประดิษฐ

63060388 นางสาว ยุวดี พลวิชิต

63060389 นาย สุริยัน ทองบุญ

63060390 นางสาว ณัฐพัชญ สมานทรัพย

63060391 นาง รูสฟารีซา เบ็ญมคตาร

63060392 นางสาว ชนันตธร แกวบุญสีสิงห

63060393 นางสาว ทิพวรรณ รอดดง

63060394 นาย ภาคิน บวชสันเทียะ

63060395 นางสาว กิตติดาว ไชยวรรณ

63060396 นางสาว นุชนาฎ เทพนัน

63060397 นางสาว พันธวิภา สุขสบาย

63060398 นาย พชรพล นวนบัติ

63060399 นางสาว ธารทิพย วงศบานดู

63060400 นางสาว กาญจนา กิจสงเสริมกุล

63060401 นางสาว ปรวี สอิ้งแกว
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63060402 นาย ศรัณยู นาคชัยยะ

63060403 นางสาว กมลวรรณ ฤทธิ์ดี

63060404 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหวา

63060405 นาง อภัสราญ อาวนิล

63060406 นางสาว ญาดา ลุสุข

63060407 นาง มนิตยชยา พัฒนากิจไพฑูรย

63060408 นางสาว ชุติมา เตชะศรี

63060409 นาย ธนพัฒน ปองชายชม

63060410 นางสาว อรพรรณ เพชรคง

63060411 นางสาว สุจินดา สุโทวา

63060412 นาย ปรากร แหยมประสงค

63060413 นาง กรณภัสสรณ เจริญผล

63060414 นางสาว ศิริขวัญ ชาวจีน

63060415 นาย วัชรพล วัฒนาพิชิตชัย

63060416 นางสาว สุภาพร จอยเจือ

63060417 นางสาว ธิดารัตน สักแกแกว

63060418 นาย นันทวุฒิ อรจันทร

63060419 นางสาว ระวิวรรณ คําแสง

63060420 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร

63060421 นางสาว ปยาภรณ ชูนวล

63060422 นางสาว เปรมยุดา เจริญสุข

63060423 นาย ณรงคกร ชิตเจริญ

63060424 นางสาว กนกวรรณ คําตา

63060425 นาย สุทธินันท สีแสง

63060426 นาง ภาวฎี เวียงนนท

63060427 นางสาว ศิโรรัตน โชคสมัย

63060428 นาย ยงยศ วาสุถิตย

63060429 นางสาว ณิญา จันทรสะอาด

63060430 นาง เพชรไพลิน เอี่ยมแจ

63060431 นางสาว วรรณวิษา รอนยุทธ

63060432 นางสาว พิชานัน พงศพัฒนกาญจน

63060433 นางสาว เอมอร โพธิ์ศรี

63060434 นาย กิติศักดิ์ สวัสดิ์ศรี

63060435 นางสาว เยาวดี นุยภักดี
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63060436 นางสาว ณัฐณิชา โฉมอุภัย

63060437 นางสาว สิริลักษณ เทพพิชิตสมุทร

63060438 นางสาว นริศรา จันภูธร

63060439 นาง ปาริชาติ บางศิริ

63060440 นาง กันยกร ดานสมบูรณ

63060441 วาที่ร.ต.หญิง อมรรัตน ใจโต

63060442 นาง พันธวิรา คงกาล

63060443 นาง แววตา ปราณีตพลกรัง

63060444 นางสาว มัชฌิมา เคนพิทักษ

63060445 นางสาว สาธิตา บุญสอาด

63060446 นาย ธนภัทร บุญอินทร

63060447 นาย ณัฐพงศ พลอยเจริญ

63060448 นางสาว ไมยุเรศ ยศกลาง

63060449 นางสาว นันทนภัส ทาวี

63060450 นางสาว ภคภร กุลสวัสดิ์

63060451 นางสาว ภาริฏฐา ชัยราช

63060452 นาง นุชจริน เสริมสวัสดิ์

63060453 นางสาว อักษรไทย สิงหวิสัย

63060454 วาที่ ร.ต.หญิง ปารัช ชูเชียร

63060455 นางสาว วราภรณ  นนเหวา

63060456 นางสาว ปุณิกา ศรีสุข

63060457 นาง กฤษณา ทาแสง

63060458 นางสาว ณัฏฐธนิน พรหมพัฒน

63060459 นาย ธีรวัฒน โมธรรม

63060460 นางสาว ชนากานต ชวลิตเมธา

63060461 นางสาว กรรัตน อยูพะเนียด

63060462 นางสาว อิสรีย เยื้อนหนูวงศ

63060463 นางสาว วลัญชภัทร หอมแกนจันทร

63060464 นาง รัชนีวรรณ ชูประดิษฐ

63060465 นาง อัจฉราภรณ จันทะภา

63060466 นาง เบญจวรรณ ลาดกระโทก

63060467 นางสาว พิชชานันท ธนฐิติธัญบูรณ

63060468 นางสาว ณัฐพร ใหญนอก

63060469 นาย สุโขทัย ขําคง
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63060470 นางสาว ธนิดา ฮวดพิทักษ

63060471 นาย วิทวัส ธนัตวรานนท

63060472 นางสาว นฤมล จันทรอักษร

63060473 นางสาว ศุภิสรา ใสสุชล

63060474 นางสาว แสงมณี แนวจําปา

63060475 นางสาว ศิรินารถ กลิ่นหอม

63060476 นาย ธานินทร ผากงคํา

63060477 นางสาว ถิรพร ทองพิมพ

63060478 นางสาว ธนรา นิสยันต

63060479 นางสาว ฐิตารีย การุณรักษ

63060480 นางสาว ธิติกานต คําตุน

63060481 นางสาว นัทธนันท รอดแรงบุญ

63060482 นางสาว กาญจนา สังขสวัสดิ์

63060483 นางสาว ปยสุดา ประกอบเขตการ

63060484 นางสาว นุรีสัน อาแว

63060485 นางสาว ชัชวรรณ อมรพฤกษา

63060486 นางสาว อานีซะ เจะแว

63060487 นาย ณรงคสาร ลานพิบูลย

63060488 นางสาว พิชญา ทองหนู

63060489 นางสาว สุชา สิริจันทรชื่น

63060490 นางสาว ชญานิน พวงทอง

63060491 นางสาว บุตชยา ยืนยง

63060492 นาย กิติสานติ์ สราญกวิน

63060493 นางสาว พลอยรุง ขวัญดี

63060494 นาย ธีรพงศ มาคง

63060495 นาง ปาริฉัตร ทุมทอง

63060496 นางสาว รตนกมล นพวิบูลย

63060497 นางสาว กัณณรัตน หงษวกุล

63060498 นางสาว นพวรรณ การัตน

63060499 นาย พรศักดิ์ ศรีไพริน

63060500 นางสาว ฐิตยาภรณ ลี้เรืองศรี

63060501 นาย รณวิชญ ศรีสุวรรณ

63060502 นาย สุวัฒน ภัทรปญญาดี

63060503 นางสาว รุจิรัฐ เวชสถล
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63060504 นางสาว ณภษร แสงอินทร

63060505 นางสาว ธชชธรรม หมอนทอง

63060506 วาที่ ร.ต.หญิง กรรณิการ ธินาน

63060507 นาย อาคม สายธนู

63060508 นาย ธนาเทพ แพเรือง

63060509 นางสาว สายใจ แดงจอหอ

63060510 นางสาว เมธินี ฤกษเมือง

63060511 นางสาว สิรภัทร ศรีฟา

63060512 นางสาว ณัททยารัตน กาเย็นทรีย

63060513 นางสาว สินจัย ถิตยรัศมี

63060514 นางสาว มลฤดี อิสสะ

63060515 นางสาว ภิรมยรัตน ซื่อสัตย

63060516 นาย อัติกรณ จูมวงค

63060517 นางสาว อัจฉราภรณ บัวทอง

63060518 นางสาว ธันยธร รองปาน

63060519 นางสาว ธีรนิตย จําปา

63060520 นาย เกียรติศักดิ์ พลพิทักษชัย

63060521 นาย จตุพร ประกอบกิจ

63060522 นางสาว จุฑารัตน เปวัด

63060523 นาย ธรรมกมล ออนนอม

63060524 นางสาว ศรีสุวรรณ นาคเพชร

63060525 นางสาว ธีรนุช ดวนครบุรี

63060526 นางสาว วารีลักษณ กําแพงแกว

63060527 นาย ณัฐพล รัตนวุฒิรัตน

63060528 นางสาว ศุภัคชญา อินทรลําพันธ

63060529 นางสาว อรทัย แกวศรีสุข

63060530 นางสาว ณัฐพร กอใจ

63060531 นาย ภัคนันท พูลสวัสดิ์

63060532 นางสาว กัญญาพัชร พันธสีดา

63060533 นาง ประณยา หิรัญศรี

63060534 นาย ศิริศักดิ์ หงษสิริ

63060535 นางสาว พัชรี มาลา

63060536 นาย ดุจบดินทร ลังกาฟา

63060537 นางสาว พรรณธิภา พูลรักษ
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63060538 นางสาว บุศรา ทิพยบุญชู

63060539 นาย กาญจนศักดิ์ เที่ยงธรรม

63060540 นางสาว ภคมน กลับอยู

63060541 นางสาว ชไมพร หลวงวิเศษ

63060542 นาง เทิดขวัญ มิ่งขวัญ

63060543 นาย กันตธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล

63060544 นางสาว ทิพยสุดา สุนทรเต็ม

63060545 นาย ติณณภพ แซกัง

63060546 นางสาว พิมพา บัวพิมพ

63060547 นางสาว กนกวรรณ วัลยะเพ็ชร

63060548 นางสาว ชลภัสสรณ คําชนแดน

63060549 นางสาว สุรีรัตน สุวรพันธ

63060550 นางสาว ธัญพร แจงโลก

63060551 นางสาว อมรรัตน ใจวงสา

63060552 นาย วีรพันธ คําโน

63060553 นาย วงศธร จันทรตรี

63060554 นางสาว อุษณีย คําจุมพล

63060555 นางสาว ดวงกมล ทีปกรกุล

63060556 นางสาว เสาวรส นาคเอี่ยม

63060557 นางสาว จุฑารัตน อนันตรสุชาติ

63060558 นางสาว วิภาภรณ เกิดแสง

63060559 นาย สุริยะ ลิภตะไชยโย

63060560 นางสาว ธัญญรัศม การสมมิตร

63060561 นาย ณัฐเมศร แสงสายัณห

63060562 นาย ประสิทธิ์ บุญจวง

63060563 นางสาว ศิราภรณ ศรีอินทร

63060564 นาย กิตินันท ชลสงคราม

63060565 นางสาว บุษยา ทับทิมดี

63060566 นางสาว สยุมพร ตาสา

63060567 นางสาว กาญจนาพร ชูแกว

63060568 นางสาว กัญญพร วณีสอน

63060569 นาย จิตพล เฉลยถอย

63060570 นางสาว พิชญากร หนอเรือน

63060571 นางสาว ศิวพร นนทะดี
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63060572 นาย นราทิวัฒณ รินลาด

63060573 นางสาว กัญญดา ศรีภิรมย

63060574 นางสาว นฤมล สุวรรณรัตน

63060575 นางสาว กัญญาณัฐ มะลิมาศ

63060576 นาย พงษเอก เล็กรัตน

63060577 นาย เมธัส ศิริกาญจน

63060578 นางสาว ยุพเรศ ทัศนสุวรรณ

63060579 นางสาว นงนุช แกวพิลา

63060580 นางสาว พรวิลัย สุระวิทย

63060581 นางสาว ฉัตรสุดา คันทรง

63060582 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล

63060583 วาที่รอยตรี นพพล อิ่มกมล

63060584 นางสาว ธัญชนก ศรีเกตุ

63060585 นางสาว นิสาชล เทพสุทธิ์

63060586 นาย ณัฏฐพงศ ทับเที่ยง

63060587 นางสาว พัชรา นิติพานจันทรกุล

63060588 นาง ชานิสา ผากา

63060589 นาย กิตตินันท อินทะเสโน

63060590 นางสาว ชญาดา กําเงิน

63060591 นางสาว เมตตา พันพลอย

63060592 นางสาว สถิตาภรณ หยงสตาร

63060593 นาย เบญจพล เปรมชนม

63060594 นางสาว อาภาภรณ รักดี

63060595 นาย จเร เนื่องมัจฉา

63060596 นางสาว วรรณภา วันอน

63060597 นางสาว ตรีสุคนธ ดาวเรือง

63060598 นาง กรรณิการ ชุมภูชนะภัย

63060599 นางสาว ปนัดดา ประยงคพันธ

63060600 นางสาว นิรภัฎ ทองดี

63060601 นางสาว ปทุมวัลย แกวแปน

63060602 นาย ศุภกร ศิริฐานนท

63060603 นาย สมพงษ ชํานาญ

63060604 นาย สุรวุฒิ ผมอินทร

63060605 นางสาว สิริขวัญ ประเสริฐลาภ
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63060606 นาย ณัลทวัฒน ภูกุล

63060607 นางสาว ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา

63060608 นาย วรรณพงษ ธัญญะโชโต

63060609 นางสาว ยุพา ไชยฤกษ

63060610 นาย กฤษณะ โคตรศรีวงษ

63060611 นางสาว สรัลนุช สุริยจันทร

63060612 นางสาว สิตานัน วุฒิ

63060613 นางสาว กันธิชา มวงพัฒน

63060614 นางสาว กฤษวี อิ่มเดชา

63060615 นางสาว ภัทรียา พูลศรี

63060616 นางสาว กชกร อยางวิศิษฎ

63060617 นางสาว อุปสรา วงศศิริ

63060618 นางสาว พิมลพรรณ แกนทอง

63060619 นาย ศักดา ชัยโชติประเสริฐ

63060620 นางสาว ศศิวิมล วงษแสงจันทร

63060621 นาย ชินดนัย แสงบุญ

63060622 นางสาว วรรณา อินทัง

63060623 นางสาว วนิชา พิภพไพศาล

63060624 นางสาว ลลิตา สุวรรณไตรย

63060625 นางสาว วิรัชฎา สีตะสุต

63060626 นางสาว ภาณิชา พรหมทอง

63060627 นางสาว นริศรา สิงหอินทร

63060628 นางสาว ปชะวรรณ เพชรอาวุธ

63060629 นาย ภัทรพล มโหฬารกิจ

63060630 นาย สมภพ นามสังข

63060631 นาย กติกา สุขนิวัฒนชัย

63060632 นางสาว สายน้ําผึ้ง หินแกว

63060633 นาย จักรินทร ศรประจักรชัย

63060634 นางสาว ลักขิตา ศาสตรานุรักษกุล

63060635 นางสาว สุนทรีย ขัติยะ

63060636 นาย ทัตเทพ ไตยราช

63060637 นาย จเร บุญเกตุ

63060638 นางสาว ทิวาภรณ พิริยะชญานนท

63060639 นาย อานิเทพ สมจิตต
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63060640 นางสาว ณัฐพัชญ อยูแยม

63060641 นางสาว กัญพัสวี สุวรินทรธนากุล

63060642 นาง อุษา อาบสุวรรณ

63060643 นางสาว อัจฉรา กุนะดี

63060644 นางสาว นูสรีซัน โตะเส็น

63060645 นาง ปณัฎฐา พลเพชร

63060646 นางสาว เพียรรัตน แสงดี

63060647 นางสาว สุวรรณนา ขาวขันธ

63060648 จ.ท. สันติ อุรา

63060649 นางสาว เกษมณี แกวคําบง

63060650 นางสาว นุชนาถ จํานงคแกว

63060651 นาง ฐปชนก บุญสนอง

63060652 นางสาว วีณากร สายวิเศษ

63060653 นาง สุนันทินี บุญรอต

63060654 นาย ณัฐวัฒน มณีโชติ

63060655 นางสาว รวีวรรณ นามโคตร

63060656 นาย ชลธิศ เสาแกว

63060657 นางสาว ธัญญะสุภางค พศุตมวสุธร

63060658 นาย ศุภณัฐ แสนทวีสุข

63060659 นางสาว ชญานิษฐ เพชรฤทธิ์

63060660 นางสาว รุงรัตน คลายเจก

63060661 นาย พงศศิริ สันติภาษิต

63060662 นางสาว อรอุมา ชมภู

63060663 นางสาว ศิวธิดา พุทธิรักษ

63060664 นาย กฤษดา คงคําลี

63060665 นางสาว ณฐอร สุขแทรก

63060666 นาย นฤพนธ รักตระกูล

63060667 นางสาว ศิริขวัญ ศิริวงศ

63060668 นาย พีรพงษ อินผลเล็ก

63060669 นาย โกวิท นาคีสินธุ

63060670 นางสาว ณัฎฐณิชา อินทะเสน

63060671 นาย รัตนภัทร หลาวนอก

63060672 นางสาว ชิดเนตร ชิดเนตร

63060673 นางสาว กัลยา มาลาวัลย
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63060674 นางสาว กนกวรรณ สีเหนี่ยง

63060675 นาย กฤษกร อาชววาณิชกุล

63060676 นางสาว วิไลวรรณ โตวงอวม

63060677 นางสาว อัญมณี ปนตาปน

63060678 นาย นิรันดร กันทะวงค

63060679 นางสาว ศศิวรรณ สุขเกษม

63060680 นาง กรรณิการ ธิทะ

63060681 นางสาว สุรีรัตน นองชัย

63060682 นางสาว พิชญาภา รัตนคร

63060683 นางสาว เพ็ญนิภา ศาลางาม

63060684 นางสาว ศิโสภา สุวรรณภูมิ

63060685 นางสาว ดารัตน บุญรอด

63060686 นางสาว สุภาวดี รัตนคามินี

63060687 นางสาว เพชรศิริ เพชรหนองชุม

63060688 นาย เอกรินทร ชัยวิรัช

63060689 นาง เนตรนภา จันทะวงศ

63060690 นางสาว สุมาลี อิสมาแอล

63060691 นางสาว พิมพณดา ศิริธราเศรษฐ

63060692 นาย ณัฐพงศ สุทธิ

63060693 นางสาว ณัฐณิชาช คําประกอบ

63060694 นางสาว รฐานิษฐ เบญญาเจริญชัย

63060695 นางสาว ภัทรา วิบูลยกุล

63060696 นาย คณิตนนท ปกขาว

63060697 นางสาว ฟาติน แวกะจิ

63060698 นาย มารุต สุขขี

63060699 นางสาว นฤมล พลคํา

63060700 นางสาว บุษบา โสภารักษ

63060701 นาย ชวนัฐ จันทวงษ

63060702 นางสาว เจษฎสุดา ปนศักดิ์

63060703 นางสาว กมลรัตน ธิสอนงัว

63060704 นาย พงศธร สายโสภา

63060705 นาย พงศธัช สายสุจริต

63060706 นาย ภูริวัชร เชาวโรจนนนท

63060707 นางสาว จุฑามาศ จันทนพ
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63060708 นางสาว จุฑามาศ พลผอม

63060709 นาย นิรันดร เฮาประมงค

63060710 นางสาว พันธุธิตา อยูเอนก

63060711 นางสาว ศิริรัตน เชื้อดวงผูย

63060712 นางสาว ณัฐศิกานต เชื้อดวงผูย

63060713 นาย ศิวภาค ภักดีดวง

63060714 นาย ศิลวิทย วิรัตนาสรรญ

63060715 นาย ณัฐพล รัตนพิสิษฐไพศาล

63060716 นางสาว อุมาพร พูลศิลป

63060717 นาง พัชรินทร ตองติดรัมย

63060718 นางสาว สมพร คํามูล

63060719 นาย สมพร ขวัญใจ

63060720 นางสาว ปนิดา พัฒนโชติ

63060721 นางสาว ธันญวริน ธรรมนลินธรณ

63060722 นาย นิติพงษ สิ้นภัย

63060723 นาย ทรงศักดิ์ ฮีมสกุล

63060724 นาย วรัญู พรมชัย

63060725 นาย วรพงศ วิทยอุดม

63060726 นางสาว วันวิสาข อินตะนา

63060727 นาย ชาญวิทย แนวจําปา

63060728 นาง วรากร ใจออน

63060729 นางสาว ชญานุช ชื่นใจ

63060730 นางสาว สินีนาถ ใจแจง

63060731 นางสาว ประภาภรณ หนูจันทร

63060732 นาย สําเริง สุขสําราญ

63060733 นางสาว อังสนาพร เกษมรัตน

63060734 นาง รุงนภาพรรณ ถายะเดช

63060735 นางสาว ฐิติพรรณ ชมเชย

63060736 นางสาว ดวงจันทร อุดเต็น

63060737 นางสาว วิระภา เสียงหวาน

63060738 นางสาว กุลณดา แกวละเอียด

63060739 นางสาว เพ็ญจิตต ธรรมจง

63060740 นางสาว ธนัชจกร โยธาภักดี

63060741 นางสาว อัญมณี ฟูแกว
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63060742 นาย มงคล บุญปลูก

63060743 นางสาว วรัสญา โรจนสนธิกุล

63060744 นางสาว อธิฐาน ศรีสวัสดิ์

63060745 นาง อรชดา สุยะคําวงศ

63060746 นางสาว วรรณรดา สิมากรณ

63060747 นาย อภิรักษ แกวสวย

63060748 นางสาว เดือนเพ็ญ แกวมา

63060749 นางสาว ชญานิศวร อริยพิชารมย

63060750 นางสาว กาญจนา ไพคํานาม

63060751 นางสาว ปภัชญา มหาโพธิ์

63060752 นางสาว จุรีพร สงชู

63060753 นาง สุพัตรา คงอวน

63060754 นางสาว มยุรี พวงอาลี

63060755 นาย ณัฐกุล วงศกา

63060756 นางสาว เขมณัฏฐ บัวอยู

63060757 นางสาว ภานุดา กลิ่นศรีสุข

63060758 นาง ชวนพิศ วงศเมือง
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