
 

 

 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

เขารับราชการ  
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กำหนดการสอบภาควิชาการ 

ใหผูท่ีมีสิทธิส์อบภาควิชาการมาดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้.- 

1. กรอกขอมูลสวนตัวเพื่อคัดกรองและแบงแยกผูเขาหองสอบตามหองตางๆ โดยสแกนคิวอารโคด 
เพื่อกรอกขอมูลภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (หากไมกรอกขอมูล กรมการทหารชางอาจ
พิจารณาไมใหเขาหองสอบ) 

 

2. สอบภาควิชาการ 
 - ในวันอาทิตยท่ี 4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ ราชบุรี 
 - รายงานตัวเวลา 10.00 น.  เพื่อคัดแยกผูเขาหองสอบ ตามจังหวัด กลุมเส่ียง  และกลุมที่
ไดรบัวัคซีน (หากไมมารายงานตัวตามเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธ์ิ) 
 - สอบภาควิชาการ ตั้งแตเวลา 13.30 น. – 15.30 น.  (เมื่อเริ่มทำขอสอบแลว ผูที่เขาหอง
สอบชากวาเวลาที่กำหนด 15 นาทีจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 
3. การแตงกาย 
 - ชุดสุภาพ รองเทาหุมสน (งดสวมกางเกงยีนส) 
4. สิ่งที่สามารถนำเขาหองสอบได 
     - บัตรประจำตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 
 - ปากกา    

- นาิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
5. ประกาศผลสอบภาควิชาการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
 
 
 



มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโควิค 19 ที่ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

1. สวมใส Mask ตลอดเวลาในพื้นที่สนามสอบ 
2. งด ผูติดตามเขาพื้นที่สนามสอบ (ใหเฉพาะผูเขาสอบเทานั้น) 
3. หามออกนอกพ้ืนท่ีสนามสอบโดยไมจำเปน จนกวาจะเสร็จส้ินการสอบ 
 
หมายเหตุ  :   

1. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ โควิค 19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ

คัดเลือก ขอใหผูเขาสอบติดตามขาวสารการสอบ อยางใกลชิดทางเว็บไซต 

(http://www.engrdept.com และhttps://www.facebook.com/personneldiv) หากผู

เขาสอบไมมาตามวันและเวลาที่กำหนดจะไมมีสิทธิ์ในการเขาสอบและไมสามารถเรียกรองสิทธ์ิ

ใดๆได 

2. สถานที่จอดรถบริเวณโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง 

3. ประตูทางเขา - ออก ใชประตู 3 (ดานหลังลานจอดรถ) เสนทางเดียว เพื่อคดักรองโรค ฯ 

 

 

 



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1001 นางสาว นิภาธร เสียงเกษม

1002 นางสาว ภัคจีรา ทรัพยสงวน

1003 นางสาว นพมาศ สุพลจิตร

1004 นางสาว รุจิรัตน มั่งมี

1005 นางสาว สุดารัตน ประจวบวัน

1006 นางสาว นิชานันท หอมขจร

1007 นางสาว กาญจนา บัวนนอก

1008 นางสาว ศศพิร ปานอยู

1009 นางสาว รัญชิดา แยมถนอม

1010 นางสาว สุทธิวรรณ สุวรรณดิษ

1011 นางสาว นนทิยา นงษรัก

1012 นางสาว ภานุมาศ แกวกฤติยานุกูล

1013 นางสาว สุพรรษา อารมยดี

1014 นางสาว จิราภรณ เชื้อหาญ

1015 นางสาว วรรณศุภา วันเพ็ญ

1016 นางสาว อุษณา อูดก

1018 นางสาว ภาณุมาส บุญเกตุ

1019 นางสาว กนกวรรณ ไชยเดช

1020 นางสาว พาฝน กําลังหาญ

1021 นางสาว ศรันยพร อนุศาสนนันท

1022 นางสาว พิมพอร สิงหโต

1023 นาง กาดฐา รัตนโชติ

1024 นางสาว จันทิมา ถ่ินโพธิ์วงค

1025 นางสาว ชนัญญา มั่นคง

1026 นางสาว บุญเจริญ จิตจวง

1027 นางสาว วิภารัตน ปานสนม

1028 นางสาว เบญจมาศ ตันวิรัตน

1029 นางสาว ชลลดา ประสานดี

1030 นางสาว เจนจิรา แซลอ

1031 นางสาว จุฑามาศ จันทโชติ

1032 นางสาว อริสา ศุภากรเสถียรชัย

1033 นางสาว จิดาภา สถานสถิตย

1034 นางสาว ณิชชา พรหมมะ

1035 นางสาว ณัฐนิชา มากมูล

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง  พนักงานบริการ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ 2564



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

1036 นางสาว กนกลักษณ กะพุก

1037 นางสาว ปุณณภา ธนาโภคาสิน

1038 นางสาว อรวรรณ เทียนชัย

1039 นางสาว ไพลิน สุทธิเชษฐ

1040 นางสาว จิราพัชร วิเศรจนา

1041 นางสาว นพรัตน วุฒิธา

1042 นางสาว ปณฑิตา พรามศาสตร

1043 นางสาว เกศินี สายบัว

1044 นางสาว พรรณพร ผูกทอง

1045 นางสาว สุวัจนี นิลอราม

1046 นางสาว ชุติมา วิเศษรจนา

1047 นางสาว ธนพร บุญเปรี้ยว

1048 นางสาว แกวตา พรหมพิทักษ

1049 นางสาว ศภุารัช โฉมทัพ

1050 นางสาว ธิดารัตน สวางแสง

1051 นางสาว ปวีรภา บํารุงชน

1052 นางสาว จิตรลดา เก้ียวเพ็ง

1053 นางสาว ลัดดารัตน มวงแกว

1054 นางสาว ปทมวรรณ จวงเจิม

1055 นางสาว สุธิตา เดือนจะโปะ

1056 นางสาว ปวีรภา โพธิอาศัย

1057 นางสาว พรกมลทร ทองกัญญา

1058 นางสาว วนิดา อนุรักษ

1059 นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์ประสาท

1060 นางสาว สุนิษา แกวฉลวย

1061 นางสาว ธารารัตน บูรณะ

1062 นางสาว แวนทิพย วิบูลยศักดิ์

1063 นางสาว สุมณี หวังพรสมบัติ

1064 นางสาว สุภัทรา สุภาพพรชัย

1065 นางสาว วรพรรณ เอกทัต

1066 นางสาว เกศรินทร มะลิออน

1067 นางสาว ประภาภรณ สันเพ็ง

1068 นางสาว กมลพร เรืองเดช

1069 นางสาว คณุาพร แดงหาญ

1070 นางสาว นิศารัตน ฤทธ์ิอราม

1071 นางสาว อังคณา ปอมหิน



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

1072 นางสาว สุธาสินี ก่ิงใหญ

1073 นางสาว โชตกิา ยอมสละ

1074 นางสาว ณัฐชยา ยังอยู

1075 นางสาว จันทกานต ไพบูลย

1076 นางสาว สุณิสา เจริญทรัพย

1077 นางสาว ทานตะวัน โพธิ์มี

1078 นางสาว ภัครดา เริ่มภักดิ์

1079 นางสาว สโรชา ยอยแยม

1080 นางสาว ปนัสญา ทองคาํ

1081 นางสาว ศภุาพิชญ ตันมณีกุล

1082 นางสาว ธันยพร แซเฮง

1083 นางสาว หทัยรัตน เอี่ยมแดง

1084 นางสาว ชนกญาดา สังขเขียว

1085 นางสาว สิรินดา นุชนารถ

1086 นางสาว ไอลดา หงษทอง

1087 นางสาว สุมนธิตา โสภนราพงษ

1088 นางสาว เกศริน คงสุข

1089 นางสาว ชญาณี จานวงค

1090 นางสาว นรินทร เข็มวัตร

1091 นางสาว เจนจิรา ทองพันธ

1092 นางสาว มัทวัน ยังสุข

1093 นางสาว ศิริญญา เจียมอยู

1094 นางสาว โสริญา หอมศิริ

1095 นางสาว ชมพูนุช เชยสุวรรณ

1096 นางสาว นาตยา วรกิติโอภาส

1097 นางสาว ธิดารัตน ดวงชื่น

1098 วาที่ ร.ต.หญิง จิราพร สงวนศกัดิ์

1099 นางสาว สุภารัตน หมั่นกิจ

1100 นางสาว กมลรัตน บุตรดี

1101 นางสาว พชรกร ยอยรูรอบ

1102 นางสาว ณัฐมณฑ ทับวัล

1103 นางสาว สุภาพร ออนแฮน

1104 นางสาว กมลวรรณ วรบุตร

1105 นางสาว จรรยพร ศรีคํา

1106 นางสาว กัณฐิกา สังขดวง

1107 นางสาว รัตกาญจน จันทรยาม



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

1108 นางสาว ลลิตา ธรรมโกลัง

1109 นางสาว กมลลักษณ คําสีมวง

1110 นางสาว พรพิมล พิมพา

1111 นางสาว พัชริดา แสนคํา

1112 นางสาว ชิดชนก อุนปรี

1113 นางสาว ญาณิกา เรืองพงษ

1114 นางสาว จีราภา ออนแฮน

1115 นางสาว วิมลรัตน ชุมวรฐายี

1116 นางสาว รุงธิวา หวังสุข

1117 นางสาว จิราภรณ พันธุแสงสวัสดิ์

1118 วาที่ ร.ต. หญิง อัธยา ประเสริฐสุข

1119 นางสาว สมิตา มะลิวัลย

1120 นางสาว พัชราภรณ ชิงชัย

1121 นางสาว กาญจนา ศรีวันคํา

1122 นางสาว มกุดา ศรีสงคราม

1123 นางสาว ญาณิศา ทับทิมหิน

1124 นางสาว ทิตินันท แสงทอง

1125 นางสาว ณัฎฐณิชา โตใหญ

1126 นางสาว สุธิตา ชูสุน

1127 นางสาว ณัชชา ลี้แสวงดี

1128 นางสาว ฉัตรฤดี สนธิเณร

1129 นางสาว วิภาวินี ขุนจาง

1130 นางสาว จุฑาภรณ กิติศัพท

1131 นางสาว วรรณวิสา จันทรเพ็ง

1132 นางสาว จันฑิมา จันทรดี

1133 นางสาว เพ็ญนภา แสงสวาง

1134 นางสาว ทิพพิชา ศรีคํา

1135 นางสาว พิมพลภัส ทองเงินเจริญ

1136 นางสาว ปณิสตา แจมจันทร

1137 นางสาว ภัสรา วงษเพ็ง

1138 นางสาว รวิวัน นุชเนตร

1139 นางสาว กาญจนา คงรุมรวย

1140 นางสาว ปาริณี ใจมุง

1141 นางสาว พนมวรรณ วังคะฮาต

1142 นางสาว ธัญญชยา ศุภสิริวรัตม

1143 นางสาว รวิวรรณ สุฉันทบุตร



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล

1144 นางสาว วรัญญา ศรีมาเขต

1145 นางสาว หรินรัญชนา มาสถิตย

1146 นางสาว กมลวรรณ โพธิ์มี

1147 นางสาว อริยาภรณ สัตตานุสรณ

1148 นางสาว ภาวิตา รัตนหิรัญ

1149 นางสาว ธีราภรณ คําเงิน

1150 นางสาว ธนัฏฐา ชูพันธ

1151 นางสาว ปตตมีนา ขําโขนงงาม

1152 นางสาว เพ็ญพิชชา โกสินทร

1153 นางสาว ชอทิพย โพธิ์พันธุ

1154 นางสาว ณิษาภัสส ทิพยมณฑาทอง

1155 นางสาว ปนแกว ยั่งยืน

1156 นางสาว กนกลดา สุขหอม

1157 นางสาว ณัฐชยา ทัดสี

1158 นางสาว ธิดารัตน สะอาดโอษฐ

1159 นางสาว ศศินา ไกรเพชร

1160 นางสาว ณัชชา จินดาอินทร

1161 นางสาว ราตรี คําสุขุม

1162 นางสาว กาญจนา คงประเสริฐ

1163 นางสาว กมลทิพย พิษนอก

1164 นางสาว จีรวรรณ ชางฉาว

1165 นางสาว ปนัดดา ปานทาว

1166 นางสาว ภวิษยพร พจยกานตรง

1167 นางสาว วนัชพร จันทร

1168 นางสาว ปวันรัตน แขเพ็ญ

1169 นางสาว ปภาดา ทองแนบ

1171 นางสาว พรรธิดา แสงใจดี

1172 นางสาว นันธิญา ไกรเพชร

1173 นางสาว ฐิติมา ภูระหงษ

1174 นางสาว รัตนกาญจน โชตนธนไพศาล

1175 นางสาว ทรรศฝน เทศวัฒนา

1176 นางสาว ภัศรา จงศริิ

1177 นางสาว สิรินยา โยลัย

1178 นางสาว พรยมล จันทรคาม

1179 นางสาว บุณยานุช ไพบูลย

1180 นางสาว โสรดา จันทรชิด
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1181 นางสาว ธันยชนก หลอดทองแดง

1182 นางสาว ธัญชนก สมศักดิ์

1183 นางสาว สุวิดา สงึมรัมย

1184 นางสาว ชอผกา รอดวิไล

1185 นางสาว มนัสวี ย้ิมแยม

1186 นางสาว ศริิกัญญา ขุนศิริมา

1187 นางสาว จุฑาภัทท ทองเภา

1188 นางสาว ยวิษฐา พัฒนจันหอม

1189 นางสาว ทัศววรรณ ตุนฝน

1190 นางสาว ภัคจิรา บํารุงสินทรัพย

1191 นางสาว ปุณญนุช หม่ืนพรานคีรี

1192 นางสาว ศศิธร หมั่นแสวง

1193 นางสาว เจนจิรา ปุริตาเน

1194 นางสาว นวพร ขุนนิล

1195 นางสาว วรรณฉัตร พ่ึงแพง

1196 นางสาว กนกพรรณ วรสหวัฒน

1197 นางสาว ธฤษวรรณ จุลเจิม

1198 นางสาว รัตนศิริ มณีโชติ

1199 นางสาว กาญจนา สีใส

1200 นางสาว สุธาพร เกตุโชติ

1201 นางสาว จันจิราพร เจริญชนม

1202 นางสาว พรทิพย สุวรรณมาลี

1203 นางสาว สุรีรัตน สระเกตุ

1204 นางสาว มณัฑนา สุวัณนะศิริ

1205 นางสาว นิฌาพร ปญญาโสต

1206 นางสาว พลอยไพริน เปาเลง

1207 นางสาว รัตนา นวลนาง

1208 นางสาว ปาลิตา แดงบรรจง

1209 นางสาว สุภัทรา อินทรศร

1210 นางสาว จิราวรรณ บุตรเกตุ

1211 นางสาว วริศรา หลาปวงคํา

1212 นางสาว ธนัญชนก ฉายคลุม

1213 นางสาว วายุภา ภูตอม

1214 นางสาว สุนันทา เสนาคํา

1215 นางสาว หทัยชนก คําเสียง

1216 นางสาว นราวดี ศรีโปฎก
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1217 นางสาว ศรุตา จันทนะ

1218 นางสาว ภาวิดา นอยขํา

1219 นางสาว วรรัตน พุมกระจาย

1220 นางสาว หทัยภัทร วัดเอก

1221 นางสาว กานตทิตา ซุนเจริญ

1222 นางสาว พิมพลดา สรอยทอง

1223 นางสาว ลัฐิกา อรจันทร

1224 นางสาว ชาตบุษย เฉิดสกุลกิจ

1225 นางสาว พรชิตา อาจยุทธ

1226 นางสาว นาตยา พึ่งเดช

1227 นางสาว ฉัตรา อูแดง

1228 นางสาว นิโลบล ศิริปรีชารัตน

1229 นางสาว ณิชกุล เอกัง

1230 นางสาว ทิพยสุมน ฝายบุตร

1231 นางสาว ศริิกาญจน ทรัพยขี้เหล็ก

1232 นางสาว นิชาภา ยางงาม

1233 นางสาว เบญจรัตน ไขวพันธุ

1234 นางสาว ฉัตรแกว อารีกิจ

1235 นางสาว นภาพร คําดี

1236 นางสาว ปรียาพร นอยหนู

1237 นางสาว บุษบงก เอี่ยมใส

1238 นางสาว ธนพร องคเชษฐ

1239 นางสาว ยุวดี สาบุตร

1240 นางสาว อินทิรา หนูหา

1241 นางสาว นุสรา ทิมพิทักษ

1242 นางสาว นัทธิชนัน ธรรมลังกา

1243 นางสาว กรสิริ แดงประเสริฐ

1244 นางสาว ขนิษฐา เลี้ยจี่

1245 นางสาว วิมลศิริ บุญประสิทธ์ิ

1246 นางสาว ณัฐธิดา จือเหลียง

1247 นางสาว จันทิมา นุชออง

1248 วาที่ ร.ต. หญิง วราภร ยางสวย

1249 นางสาว อนัญญา โตพฤกษา

1250 นางสาว อารยา กาหวัง

1251 นางสาว สุนิชา เนียมหอม

1252 นางสาว จรัสพร พัดชื่น
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1253 นางสาว สุจาภรณ ธารณะกลาง

1254 นางสาว สุชาดา พรอมทรัพย

1255 นางสาว สิริณัฐ มณีโชติ

1256 นางสาว ธิติยา พจนารถ

1257 นางสาว ศศิกานต หมื่นสังข

1258 นางสาว สุมาพร ชูเลิศ

1259 นางสาว เบญจมาศ สุขหมอก

1260 นางสาว สุพรรษา แสนคําปน

1291 นางสาว จิรัฐติกาล เขียวมรกฏ

1292 นางสาว สุธางศุรัตน ฐานศิริ

1293 นางสาว ขวัญกมล แสงใส

1294 นางสาว ขวัญฤดี แสงใจดี

1295 นางสาว ณัฐกานต ยอดธรรม

1296 นางสาว ศศิมาภรณ สุขชู

1297 นาง จิราวรรณ ขันธโภค

1298 นางสาว ปริภัทร วิริยะไพสิฐ

1299 นางสาว เกศรา อูแดง

1300 นางสาว วิจิตรา แปดทิศ

1301 นางสาว โสมสุดา สมมาตร

1302 นางสาว ศรันญา กิตติคุณาภิรมย

1303 นางสาว ปานิสรา ชอบชิน

1304 นางสาว ภัสราพร เอี่ยมอินทร

1305 นางสาว จีรวรรณ ขวัญแกว

1306 นางสาว จันทรจิรา ระเมียดดี

1307 นางสาว ฐานิยา หมอทรัพย

1308 นางสาว ภัทรลภา สนิทบุญ

1309 นางสาว ชลลดา จังพานิช

1310 นางสาว ปรางทิพย ถ้ําแกว

1311 นางสาว ปานจรีย ผึ่งผาย

1312 นางสาว ศศธิร ทองทิพย

1313 นางสาว อุษณา โชติชื่น

1314 นางสาว วริยา สรอยสําราญ

1315 นางสาว วนิดา สิงหโตแกว

1316 นางสาว พัชราวรรณ เสียงเพราะ

1317 นางสาว ศศวิิมล สุขชู

1318 นางสาว นพวรรณ เพชรมณีวงศ
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1319 นางสาว รัชดาภรณ ศรีทอง

1320 นางสาว วันดี คงสกุล

1321 นางสาว สุธีรา พึ่งทรัพย

1322 นางสาว อรวรรณ พยัคฆ

1323 นางสาว กัญญาณัฐ แทงทอง

1324 นางสาว มชัมา พิมพพิเศษ

1325 นางสาว เนตรนภา รุมรวย

1326 นางสาว สรารัตน ยกกลิ่น

1327 นางสาว วรรณวิภา พัฒนโพธารักษ

1328 นางสาว อภิชญา ชุณหมุกดา

1329 นางสาว ภัทรา ศรีบุญรอด

1330 นางสาว นรีกานต หาญลําใย

1331 นางสาว รัชนีกร วัชรญาณวิสุทธิ์

1332 นางสาว ภัทราวดี รวมญาติ

1333 นางสาว ณัฐธิดา จือเหลียง

1334 นางสาว วิภาวี เสาะแสวง

1335 นางสาว ดวงพร บรรจงกิจเจริญ

1336 นางสาว สุพัตรา แกวนอย

1337 นางสาว ศิราวรรณ บุตตะโยธี

1338 นางสาว ปฐมาวดี พรหมจูฑะ

1339 นางสาว จารุวรรณ สกุลขํา

1340 นางสาว ณาลดา ปะวันนา

1341 นางสาว มนิษรา ขุนนุช

1342 นางสาว เหมือนขวัญ พนภัยพาล

1343 นางสาว สุธิชา สุขสวาง

1344 นางสาว ปรียาภัทร ตันสิงห

1345 นางสาว เพ็ญนภา คําทรัพย

1346 นางสาว เนติกัญญ ศรีสวัสดิ์

1347 นางสาว ชลิตา สุขแยม

1348 นางสาว สมฤทัย ฤดี

1349 นางสาว สุรัตนติกานต ถมนาม

1350 นางสาว อุมาพร กองศรีกุลดิลก

1351 นางสาว ธมลวรรณ ชาติดี

1352 นางสาว ปาริชาต ทาวงษ

1353 นางสาว สุธิมา รื่นเริง

1354 นางสาว ฐิตริัตน ดวงแกว
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1355 นางสาว นันทิพร สิงหทอง

1356 นางสาว ปณิตา ลิขิตบรรจงดี

1357 นางสาว ชุติพัฒน รักรูธรรม

1358 นางสาว นิรัชรา ทองคํา

1359 นางสาว วิชชุอร แตงนวล

1360 นางสาว สุนารี จันทรเจริญ

1361 นางสาว กัลยา พูลเกตุ

1362 นางสาว สาริณี ปานใจ

1363 นางสาว มนัญชยา บัวประคอง

1364 นางสาว อัจฉรา ปกเขมะยัง

1365 นางสาว จินตนาพร กลิ่นอําไพ

1366 นางสาว ณัฐธิดา คําโพธ์ิ

1367 นางสาว อรปรียา พันไทย

1368 วาที่ ร.ต.หญิง อนุสรา สังขวรรณะ

1369 นางสาว กรรณิการ โพธิ์งาม

1370 นางสาว ผกามาศ ปญญาทิโป

1371 นางสาว อัญชลี มีขุน

1372 นางสาว ชนัญชิดา สุขศรีสวัสดิ์

1373 นางสาว ปณิดา รุจจารี

1374 นางสาว จณิสตา มั่นคง

1375 นางสาว วิลาถรณ รอดเคาระห

1376 นางสาว จุฑามาศ ขามธาตุ

1377 นางสาว นนทวรรณ มวงใหม

1378 นางสาว ปวีณา พึ่งพันธ

1379 นางสาว จินดาพร ขําเพชร

1380 นางสาว พลอยรุง คืดนอก

1381 นางสาว กุสุมา ศักดาธรรมนาถ

1382 นางสาว ภัทราภรณ วิจิตสกุลตัน

1383 นางสาว ทักษิณา จันทรมูล

1384 นางสาว ทิพยสินี ดอนเมฆ

1385 นางสาว ญาณิสา รุงเรือง

1386 นางสาว ชลลดา ครุฑรัมย

1387 นางสาว ภัครัมภา ไมสัก

1388 นางสาว ลัดดาวัลย คูณทวี

1389 นางสาว วีรยา วงษา

1390 นางสาว น้ําฝน ธรรมใส
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1391 นางสาว นพัทชา ใครครวญ

1392 นางสาว อารีรัตน บัวจีน

1393 นางสาว วิลาวัณย เสารเพชร

1394 นางสาว วรรษมล การณราช

1395 นางสาว ภัคจิรา แจงเรือง

1396 นางสาว จารวี ศรีเอียด

1397 นางสาว กนกวรรณ เจริญสุข

1398 นางสาว กมลชนก ติดญาติ

1399 นางสาว กิตติวรรณ สีบุบผา

1400 นางสาว อรษา รวมสุข

1401 นางสาว อรอุมา ทาวเวสสุวรรณ

1402 นางสาว ดวงพร เทพบุตร

1403 นางสาว สมร ศูนยนพพา

1404 นางสาว สิรีธร ทองพูล

1405 นางสาว หทัยพร ศรีสวัสดิ์

1406 นางสาว ศริรักษ จันทรคลาย

1407 นางสาว สุพรรษา ดังกอง

1408 นางสาว พรพรรณ ปบัว

1409 นางสาว สุกัญญา อินสวน

1410 นางสาว เปรมฤทัย นิลคํา

1411 นางสาว ชนาภัทร กาหลง

1412 นางสาว ปวริศา ชาววัฒนา

1413 นางสาว พวงแกว ลิ่มมั่น

1414 นางสาว กัญญาพร เรืองโรจน

1415 นางสาว สหฤทัย ขุนพิทักษ

1416 นางสาว ณัฐชารินทร กลัดมี

1417 นางสาว พรรณธิดา พัดจันทรหอม

1418 นางสาว เบญจา ภูพวงจร

1419 นางสาว เปรมกมล ภูจีบ

1420 นางสาว ภาวิตา บุตรหงษ

1421 นางสาว ณัฐวดี ชูเจริญ

1422 นางสาว อุสาห มีโชค

1423 นางสาว เมธินี เฟองบริบูรณ

1424 นางสาว รินทรลภัส กุลภัทรศิริโชติ

1425 นางสาว ชนันพัฒน เรืองทอง

1426 นางสาว ธัญญารัตน หลวงจําเริญ
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1427 นางสาว หทัยพร สงกลิ่น

1428 นางสาว สุดารัตน แจงกระจาง

1429 นางสาว กาญจนา ฉิมมะ

1430 นางสาว วรศณิี บุญเรือง

1431 นางสาว เสาวลักษณ ขาวสอาด

1432 นางสาว พรชุมา จาเมือง

1433 นางสาว ฟา โมกขหลวง

1434 นางสาว พิริยาภรณ หลวงพล

1435 นางสาว กุลธิดา เหมาะชาติ

1436 นางสาว ศศิธร รีเงิน

1437 นางสาว อุมรัตน สังกะระณี

1438 วาที่ ร.ต. หญิง ศุภศจี เตชะดี

1439 นางสาว พรทิพย อินทรพุม

1440 นางสาว เกตุวรี วงษพัฒน

1441 นางสาว ชณัฐธพร อูรักษา

1442 นางสาว ปวีณา ประสพ

1443 นางสาว วรรัตน พลดาหาญ

1444 นางสาว ธัญยรัตน อุดมผล

1445 นางสาว นฤมล สมหวัง

1446 นางสาว นารีนาถ นาคประดับ

1447 นางสาว กัญญารัตน ทองเกิด

1448 นางสาว ราวดี ชมภูภักษ

1449 นางสาว สุดารัตน ออนตีบ

1450 นางสาว สุธิดา วิเศษรจนา

1451 นางสาว เกศริน คําเทศ

1452 นางสาว มนสิกาน จากผา

1453 นางสาว รุงเรือง แทงทอง

1454 นางสาว บงกช สวัสดี

1455 นางสาว พรพรรณ จีบเจือ

1456 นางสาว ชลดา สุธาพจน

1457 นางสาว ชลธิชา เปลี่ยนศรี

1458 นางสาว รุจิรดา ฟาคนอง

1459 นางสาว ศิริลักษณ ถ่ินทับไทย

1460 นางสาว อริสรา แกวสุวรรณ

1461 นางสาว นฤมล เต็มเปยม

1462 นางสาว ณัฏฐิญา อูรักษา
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1463 นางสาว รวินทนิภา บุญมา

1464 นางสาว ศรัณญา ศรีนวลจันทร

1465 นางสาว ชนกพร ติดญาติ

1466 นางสาว ณฐมน จิระจิตตานนท

1467 นางสาว ขวัญจิรา ชาญศิริ

1468 นางสาว พันดาว เพ็ชรรักษ

1469 นางสาว จิตวรรณ อินทสร

1470 นางสาว จิตตรา เอี่ยมรักษา

1471 นางสาว พัชราภรณ เจริญธนากร

1472 นางสาว ปฐวี แฉลมนงนุช

1473 นางสาว กชกร สุขนิรันดร

1474 นางสาว ณิชกานต เทียนทอง

1475 นางสาว สุภัสสร อนุมอญ

1476 นางสาว วาสนา ม่ิงทองคํา

1477 นางสาว พนิดา รอดแสง

1478 นางสาว พิชญา กอวิจิตร

1479 นางสาว ธารารัตน กองแกว

1480 นางสาว กนกวรรณ โชติวุฑฒากร

1481 นางสาว จิราพร เอี่ยมรักษา

1482 นางสาว ศลิาพร ธนกิจบํารุง

1483 นางสาว พรนภา คงกะพันธ

1484 นางสาว ศริิพร เกิดทรัพย

1485 นางสาว พิมพธนดา เบญจเทพานันท

1486 นางสาว รติรส กล่ําสวัสดิ์

1487 นางสาว สายนที แสนวงค

1488 วาที่ ร.ต. หญิง คชาภรณ พุมฉายา

1489 นางสาว อัญศฎามณี หมอทิพย

1490 นางสาว ธัญญนภัส พรอัครพูนศรี

1491 นางสาว ณัฏฐพิชา พจนคมพรชัย

1492 นางสาว ธัญวรัตม วิลาทอง

1493 นางสาว ฐิตริัตน คุณาจิตพิมล

1494 นางสาว ธณัฏฐกรณ ชิ้นสุวรรณ

1495 นางสาว พัชราพร ศิริมาศ

1496 นางสาว อัญชิสา มหัทธนอุดมกุล

1497 นางสาว สกุนตลา บุญมี

1498 นางสาว นภสร เหลืองอรุณ
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1499 นางสาว อุษาสิณี อินทปทม

1500 นางสาว จิราภรณ เดือนฉาย

1501 นางสาว เกศสุดา ยาพรม

1502 นางสาว วรัชยา เอี่ยมสุองค

1503 นางสาว จริยา ชั่งเย็น

1504 นางสาว สุธิตา พูลสวัสด์ิ

1505 นางสาว ธิดารัตน รุงอโณทัยกุล

1506 นางสาว พิมพภรัณย จันทรคํา

1507 นางสาว กุลรัตน เจริญกุล

1508 นางสาว เสาวรส จันทรเปลง

1509 นางสาว ณัฐพิชย เย็นประเสริฐ

1510 นางสาว อริสา จันทรแพง

1511 นางสาว นิชา นันทพรม

1512 นางสาว ฉวีวรรณ ขุนเณร

1513 นางสาว สุนิสา รอดสกุล

1514 นางสาว ณฐิกา บุญเกลี้ยง

1515 นางสาว สุกัญญา น้ําดอกไม

1516 นางสาว ยุพาพร สมบัติภิญโญ

1517 นางสาว พรทิพย เต็งใชสุน

1518 นางสาว มณัฑนา บัวสัน

1519 นางสาว จินนภา บุตรี

1520 นางสาว ธนวรรณ หงษทอง

1521 นางสาว ชวิศา เตียวประเสริฐ

1522 นางสาว อมิตา หมื่นโอฐ

1523 นางสาว ญาณิศา เพชรสวัสดิ์

1524 นางสาว สุจิตตรา ถินมานัด

1525 นางสาว เมธินี เรืองประดิษฐ

1526 นางสาว กนกวรรณ เพงไพฑูรย

1527 นางสาว สโรชา เนียมซุน

1528 วาที่ ร.ต. หญิง สุภัตตรา ผาโพธิ์

1529 นางสาว พนิตา สาละวัน

1530 นางสาว ลดาวัลย พุมพวง

1531 นางสาว ศศิวิมล เศรษฐบุตร

1532 นางสาว ปฐมาวดี แยมกลิ่น

1533 นางสาว ศริิวรรณ รอบจังหวัด

1534 นางสาว จุรีภรณ คชเสนีย
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1535 นางสาว ธัญสญา เพียรทําดี

1536 นางสาว อัจจิมา หาญกลา

1537 นางสาว พัฒนนรี ตูวิเชียร

1538 นางสาว ฉัตรสุดา วรพันธุ

1539 นางสาว พัณณิตา บูสาลี

1540 นางสาว จิรัฐติกาล ไหมพรหม

1541 นางสาว เจนิสสา พึ่งวัน

1542 นางสาว วันวิสาข แฉลมนงนุช

1543 นางสาว ณัฏฐณิชา แสงสุระธรรม

1544 นางสาว จุฑานันท ปรางงาม

1545 นางสาว ชลธิชา ทองประสงค

1546 นางสาว อรนรินทร ชัยโชติ

1547 นางสาว วิทิตา แสงเหลือ

1548 นางสาว คทัลียา ไซโต

1549 นางสาว พรรณฤพร ใจสวาง

1550 นางสาว ณิยภัสร ใครครวญ

1551 นางสาว จิรัฐยากร ธีราธินันท

1552 นางสาว อรทัย ปุญญธรรม

1553 นางสาว พิชชาภา ราชวังเมือง

1554 นางสาว วริทยา พวงปญญา

1555 นางสาว ธัญภัทร ขําลวน

1556 นางสาว กุลภาภร อภิรุจมาตร

1557 นางสาว ธนพร พุทธผล

1558 นางสาว อังษิมา อารีย

1559 นางสาว อัญชิตา กรนานันท

1560 นางสาว ญาณิศา ใจมุง

1561 นางสาว ชาลินี ทัศนา

1562 นางสาว จิรัฐิวรรณ พวงปญญา

1563 นางสาว วรัญญา รุงเรือง

1564 นางสาว ณัชสิชา มิตรธรรมศิริ

1565 นางสาว ฐิตาภา จอมเลิศ

1566 นางสาว จิรวรรณ กานสุวรรณ

1567 นางสาว นภา สายนาค

1568 นางสาว ชลธิชา คเชณชร

1569 นางสาว นิศาชล บัวเงิน

1570 นางสาว ภรัณภัทร บุญตนาชัย
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1571 นางสาว ณัฐธิดา มิชสิน

1572 นางสาว จุฑามาศ มีผล

1573 นางสาว หทัยชนก แกวมงคลรัตน

1574 นางสาว ชยามร กลัดทรัพย

1575 นางสาว พิชญา จําปขาว

1576 นางสาว ชนิตา เรียนเวช

1577 นางสาว สโรชา หงษทอง

1578 นางสาว เขมิกา คงนอย

1579 นางสาว ลลิตา สุขแยม

1580 นางสาว ธัญพร บุญฤทธิ์

1581 นางสาว กานตพิชชา มวงกลิ่น

1582 นางสาว จรรยา จันทรลอยนภา

1583 นางสาว ศรินยา ทรัพยศรีสุภร

1584 นางสาว เจนนภา ทวีพฤกษสกุล

1585 นางสาว ขวัญธิดา สุทธิชัย

1586 นางสาว ปริยาภัทร รักแควน

1587 นางสาว ชนิกานต คงแกว

1588 นางสาว ณัฐกมล ปูรณวัฒนกุล

1589 นางสาว จิราพร จันทรหอม

1590 นางสาว จิราวรรณ สังขเขียว

1591 นางสาว อินทิรา ปุญญา

1592 นางสาว ติณณณภัทร ดีทองคํา

1593 นางสาว รสนันท คงสินธุ

1594 นางสาว ชนนิกานต เสียงสนั่น

1595 นางสาว สุปราณี ลิ้มติ้ว

1596 นางสาว อังคณา หนูเจริญ

1597 นางสาว ปภาวดี พิมพออน

1598 นางสาว ศริิวราพร อรุณรุจิพันธุ

1599 นางสาว ฐิตพิร มีศิริ

1600 นางสาว ดวงกมล ประทุม

1601 นางสาว สายธาร หวานสนิท

1602 นางสาว สุดารัตน ฉัตรแกว

1603 นางสาว ณปภา แสงเพลิง

1604 นางสาว วาสนา อินแกว

1605 นางสาว อินทิรา ปุญญา

1605 นางสาว ปทิตตา งามญาติ
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1606 นางสาว ณัฐริกา ราชสิงโห

1607 นางสาว นัฐนิชา เชื้อประทุม

1608 นางสาว บุศยา บุญเปย

1609 วาที่ ร.ต.หญิง เสาวนิต ศิริกรรณ

1610 นางสาว ณัฐณิชา วัฒถากูล

1611 นางสาว ดารินทร พลวารินทร

1612 นางสาว วิชิตา เทศบํารุง

1613 นางสาว กัลยา เลิศไกร

1614 นางสาว ภัทรวรรณ ประทีปจินดาวงศ

1615 นางสาว ณัฐกฤตา เอี่ยมงาม

1616 นางสาว วิราพรรณ คูลิ้มจีรสิริ

1617 นางสาว นิภาพร ดีแสน

1618 นางสาว กัลยกร เชาวนเรศ

1619 วาที่ ร.ต.หญิง เสาวลักษณ เกตุแกว

1620 นางสาว ชลณี สินนอง

1621 นางสาว ชุตินันท อิ้นมณี

1622 นางสาว นิรภาดา เรืองอราม

1623 นางสาว สุกัญญา เสนียวงศ

1624 นางสาว ยุวดี เกษมสถาพร

1625 นางสาว กานดา นวมออน

1626 นางสาว พรนภัส ฉ่ํามะนา

1627 นางสาว ศลิามณี ฉํ่ามะนา

1628 นางสาว อาลิสา หลีเฮง

1629 นางสาว อัชฌา จันทรทา

1630 นางสาว เกวลี เสียงใหญ

1631 นางสาว ปนตา โขจุลธรรม

1632 นางสาว ธนาภรณ ธะสูรย

1633 นางสาว ฐิตมิา ฝอยทอง

1634 นางสาว ชาลินี เดือนข้ึน

1635 นางสาว กฤษติยาภรณ กลมทุกสิ่ง

1636 นางสาว โสภิตา ดวงดาว

1637 นางสาว สุมินตรา สุดสงวน

1638 นางสาว จิราภรณ บุญนาค

1639 นางสาว นิภาวรรณ วงคชาวนา

1640 นางสาว ณัฐภรณ บุตรนาแพง

1641 นางสาว ณัฐภรณ บุตรนาแพง
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1642 นางสาว พรอนงค นาคผจญ

1643 นางสาว เจนจิรา พิมเพาะ

1644 นางสาว กีติกา ผาโพธ์ิ

1645 นางสาว ธัญพิชชา สุขนา

1646 นางสาว ชญาภา วงษศิริกุลดํารง

1647 นางสาว วิภา ปลื้มประดิษฐ

1648 นางสาว วรพรรณ พราหมมนัส

1649 นางสาว ณัชชารีย เลิศนิธิศิริกุล

1650 นางสาว ชวัลรัตน แคนดา

1651 นางสาว ศริิพลอย สุขาภิรมย

1652 นางสาว โสรยา มาเกิด

1653 นางสาว ไพลิน อินทรสําราญ

1654 นางสาว สุภาพร วงศสวัวดิ์

1655 นางสาว สุภาวัลย วงศสวัสด์ิ

1656 นางสาว นันทินี หางไกลพุม

1657 นางสาว อัญชนา สุขเอี่ยม

1658 นางสาว มณีเพชร ไทยนอย

1659 นางสาว จุฑามาศ ใจมุง

1660 นางสาว ณัฐริกา กิติวงษ

1661 วาที่ ร.ต.หญิง กมลทิพย ใจคน

1662 นางสาว ศภุากร เพงพินิจ

1663 นางสาว ภัทราภรณ นาเมือง

1664 นางสาว วิไลรัตน ศรีอวม

1665 นางสาว จุฑารัตน ทิพยวงศ

1666 นางสาว วิภาวรรณ เรือนทอง

1667 นางสาว ปาริชาติ แกวสวาง

1668 นางสาว เสาวลักษณ ทุนเมือง

1669 นางสาว ขวัญจิรา แกวดอนรี

1670 นางสาว กรรณิการ ประสงคนาค

1671 นางสาว ณิชาภัทร เหลืองมัณฑนา

1672 นางสาว ดลนภา นกนวม

1673 นางสาว เจนจีรา ราษฏรดํารง

1674 นางสาว อัญชลี วาสุ

1675 นางสาว อภิชญา บุตรดี

1676 นางสาว พิมพวิภา แกวสวัสดิ์

1677 นางสาว พักตรจิรา สังวาลเพ็ชร
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1678 นางสาว ศริิภัทร วันเพ็ง

1679 นางสาว ชอทิพย วัฒนผดุงศักดิ์

1680 นางสาว ภิตติภา โพธิ์นิล

1681 นางสาว จันสุพร ไตรชมพูนรินท

1682 นางสาว จตุรพร รองทรง

1683 นางสาว อัมพิกา ศรีมาก

1684 นางสาว รสริน อายุยงค

1685 นางสาว ชญานนันท วิบูลยยศริน

1686 นางสาว ธัญสินี แจงศริิกุล

1687 นางสาว อธิษฐาน บุญประกอบพร

1688 นางสาว ชฎาสิริ โชตินิธิกร

1689 นางสาว อรวรรณ ชูรอด

1690 นางสาว อรณิชา ชอบธรรม

1691 นางสาว พัชรีพร ยุพาพิน

1692 นางสาว แพรวผกาย แกวสวาง

1693 นางสาว ชนากานต โชคชัยเจริญรัตน

1694 นางสาว สุพรรษา อินทรเกตุ

1695 นางสาว บังอร สีวัน

1696 นางสาว กัลยรัตน ศรีทับทิม

1697 นางสาว ภัสสร แตภักดี

1698 นางสาว คตีภัทร มะลิแกว

1699 นางสาว กฤษณา เอี่ยมสันต

1700 นางสาว ธิดารัตน สาสอน

1701 นางสาว ดรุณี สังขสนั่น

1702 นางสาว ศศิธร สุขเกษม

1703 นางสาว อรวิไล จันสีชา

1704 นางสาว อรชา รื่นเกิด

1705 นางสาว กมลชนก อินทร

1706 นางสาว สุมณฑา พิมพดี

1707 นางสาว วิมลรัตน บุญมาแยม

1708 นางสาว ทิพยสุดา ทับยาง

1709 วาที่ ร.ต. หญิง อภิชยาภา ออนทอง

1710 นางสาว ศกลวรรณ ดวงทาแสง

1711 นางสาว พันธุธิดา คําอุดม

1712 นางสาว พรไพลิน พวกดี

1713 นางสาว จุฑามาศ ทาบโลหะ
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1714 วาที่ ร.ต. หญิง ดารารัตน จันทรสังข

1715 นางสาว วรรณนิกา หารก่ิง

1716 นางสาว วิภาภรณ นิจฉาย

1717 นางสาว วิไลรัตน นิลงาม

1718 นางสาว พัชรี เทียมเต็ง

1719 นางสาว วริษา แซลิ้ม

1720 นางสาว กนกวรรณ โอดจันทึก

1721 นางสาว อาทิตยา โพธิมงคล

1722 นางสาว ณฐมน ยิ้มแยม

1723 นางสาว สุมินตรา ขุนณรงค

1724 นางสาว พิมพชนก ธรรมพรอย

1725 นางสาว อรัญญา เจิมจันทร

1726 นางสาว นริสา จําปาทอง

1727 นางสาว อัจฉรา พ่ึงกัน

1728 นางสาว นันทวรรณ เหลาทรงธรรม

1729 นางสาว จินตนา เติมอารมณ

1730 นางสาว รุงนภา เจริญฤทธ์ิ

1731 นางสาว อรพรรณ โกกิ

1732 นางสาว ณัฏฐสินี ธัญญผล

1733 นางสาว ณัฐธิดา วงศโสภา

1734 นางสาว รัชฎาภรณ ดาวเรือง

1735 นางสาว อังคณา วงรถ

1736 นางสาว นริศรา นอยยืนยงค

1737 นางสาว อมรรัตน แบกระโทก

1738 นางสาว ภัทรภร อินจัน

1739 นางสาว อมรรัตน พรหมมา

1740 นางสาว สุชารัตน สินสอน

1741 นางสาว ภัทราวดี วิเศษสิงห

1742 นางสาว มนิตรา สุขี

1743 นางสาว ไอลดา สุขี

1744 นางสาว พัฒนี ศรีโภคา

1745 นางสาว สุรียมาศ พึ่งแตง

1746 นางสาว ณัฐธิตา ชาววัง

1747 นางสาว ก่ิงกาญจน เหี้ยมหาญ

1748 นางสาว พิชชาพร รัตนปรีชาสกุล

1749 นางสาว พัชยา พานทอง
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1750 นางสาว ชัญญณัส จินะสอน

1751 นางสาว เนตรนภา แสนสวัสดิ์

1752 นางสาว ชอผกา ปานสวาท

1753 นางสาว กมลพรรณ คุมภัย

1754 นางสาว พัทธรา สุภาพพรชัย

1755 นางสาว จุฬาลักษณ วันแกว

1756 นางสาว ปริณระพัฒน เอี่ยมละมัย

1757 นางสาว สุดารัตน คงรุมรวย

1758 นางสาว วัชราภรณ จันทรดาสุด

1759 นางสาว พชรณัฏฐ ธรรมพรอย

1760 นางสาว มณฑกาญจน ลิ้มติ้ว

1761 นางสาว อิสรีย วงษบัณฑิตย

1762 นางสาว นิรมล นาคทอง

1763 นางสาว ฐานิตา ม่ิงหนองออ

1764 นางสาว ธิดารัตน ปานพลาย

1765 นางสาว อรวรรณ แกวมหา

1766 นางสาว ศริิกานดา จงรักภักดี

1767 นางสาว รักษิณา มณีจันทร

1768 นางสาว ทันธิตา ไทยนารี

1769 นางสาว จันทนี กอแกว

1770 นางสาว อรอุมา เกิดสนอง

1771 นางสาว ประภาภรณ นาคฤทธ์ิ

1772 นางสาว มนัสนันท สุวรรณานุสรณ

1773 นางสาว ขวัญฤดี ปานแยม

1774 นางสาว ณหทัย ซอเฮง

1775 นางสาว สายน้ําผึ้ง เพชรสุวรรณรังษี

1776 นางสาว กันยกร มานะศรี

1777 นางสาว วิจิตรานุช ตั้งฉ่ิง

1778 นางสาว สุพรรษา เอมละออง

1779 นางสาว มณัฑนา หงษทอง

1780 นางสาว ญาดา พิมพา

1781 นางสาว ณัฐชยา ประชาสุข

1782 นางสาว พรรณนภา กายนาคา

1783 นางสาว ผกามาศ สายหมี

1784 นางสาว ศรชนก อริยทัศน

1785 นางสาว สวรินทร นรินทร
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1786 นางสาว ณัฏฐณิชา เหลาชิต

1787 นางสาว ธนภรณ แจงขัน

1788 นางสาว จันทิมา คนไว

1789 นางสาว สุนิษา เปยมพิไชย

1790 นางสาว โศจิรัตน แกวเจริญ

1791 นางสาว ณัฏฐณิชา จินดาวงศ

1792 นางสาว จารุวรรณ นอยสืบสาย

1793 นางสาว ชฎาภรณ รามแกว

1794 นางสาว ศภุวรรณ บุญเลอสันต

1795 นางสาว ชนิสรา แกววิชิต

1796 นางสาว ดวงกมล แกวลาเวียง

1797 นางสาว ธิดารัตน เชื่อมนาค

1798 นางสาว จินตจุฑา คํานา

1799 นางสาว พิมพรัตน หมอนิล

1800 นางสาว ศนัสนีย สิทธิ

1801 นางสาว ศริดา เศรษฐณรงค

1802 นางสาว ภัทติมา ทิมคลาย

1803 นางสาว ศริิกาญจน สายบัว

1804 นางสาว จุฑาธิณี อ่ําขํา

1805 นางสาว ชมภูนุช เปยมทรัพย

1806 นางสาว เพ็ญนภา แฝงคช

1807 นางสาว พรีมฐชา ถํ้าแกว

1808 นางสาว เกศรา อารีชล

1809 นางสาว ลักษิกา เทพสวัสดิ์

1810 นางสาว วรพรรณ ทองเงิน

1811 นางสาว วรรณพร โสตะทวิ

1812 นางสาว นิศานาฎ โกมลลิขิตกุล

1813 นางสาว ผกามาศ เปยมทรัพย

1814 นางสาว สมิตา วงคทองดี

1815 วาที่ ร.ต. หญิง พุทธชาด พยัควรรณ

1816 นางสาว ภัทรวดี ทองเกงกลา

1817 นางสาว ทัพฟา มีถาวร

1818 นางสาว กรวรรณ เขียวสุกสี

1819 นางสาว จิตราพร บุญมี

1820 นางสาว ชญานิน ทองจันทร

1821 นางสาว สุวนันท แดงสาย
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1822 นางสาว รัตตยิากร เวียงยศ

1823 นางสาว ศศภิา ซองรัมย

1824 นางสาว เสาวลักษณ แสงพุฒ

1825 นางสาว สิริกร มากมูล

1826 นางสาว พิชชานันท สวนเจริญ

1827 นางสาว ณัฐธยาน บัวทอง

1828 นางสาว นิศาธร แสงจันทร

1829 นางสาว ภคาวดี อุทธิยา

1830 นางสาว วิริยา ไชยลาศ

1831 นางสาว วัชราภรณ สุขเสวตร

1832 นางสาว ปยะธิดา กําเหนิดนอย

1833 นางสาว วรรณสิริ ทรงเดชะ

1834 นางสาว วรรณวิภา เรืองโรจนพร

1835 นางสาว เกษร รอดแสง

1836 นางสาว มฑุิตา ทองจันทร

1837 นางสาว กรชนก ประเสริฐสวัสดิ์

1838 นางสาว ปวีณา คันทาทิพย

1839 นางสาว พัฒนินท เจริญคงไพบูลย

1840 นางสาว สุชาวดี เศารยะสิทยา

1841 นางสาว ฑิฆัมพร กิจรักแซ

1842 นางสาว ณัฐวดี สังขเขียว

1843 นางสาว ปราณี พิมพพิทักษ

1844 นางสาว ภาคินี จันวิลัย

1845 นางสาว ธัญนิตา แกรอด

1846 นางสาว มลิวัลย แชมประสิทธ์ิ

1847 นางสาว อรวรรณ บุญยงค

1848 นางสาว สวรรยา แกวละเอียด

1849 นางสาว วรากุล อูอรุณ

1850 นางสาว เบญจวรรณ ทองนาค

1851 นางสาว รัชนก เขียนวิมน

1852 นางสาว สุมาลี วงศมณีสัย

1853 นางสาว นภาพร กลั่นน้ําทิพย

1854 นางสาว อัญญารัตน ผิวออน

1855 นางสาว อัญชรียภรณ ผิวออน

1856 นางสาว กมลพร ชมภูพันธ

1857 นางสาว เยาวเรศ ศิริสุข
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1858 นางสาว เยาวลักษณ ศิริสุข

1859 นางสาว นารี แสงสุขใส

1860 นางสาว กัญญาณัฐ ชมภูพันธ

1861 นางสาว รุงนภา เย็นใจ

1862 นางสาว รัตนาภรณ สอนดา

1863 นางสาว อรอนงค อินเหลาใหญ

1864 นางสาว สุพัชยา โทวะดี

1865 นางสาว ยุพดี ทวีสุข

1866 นางสาว วันวิสาข เอกคณาสิงห

1867 นางสาว แววสวรรค แสงจันทรฉาย

1868 นางสาว พิชานันท มวงแกว

1869 นางสาว ปนัสยา วงษพนัส

1870 นางสาว ญานิกา จันทรมณี

1871 นางสาว นฤมล รมโพรีย

1872 นางสาว สิรยา รักษาวงษ

1873 นางสาว อัญชลี สุขศรี

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ



หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

2001 นางสาว รัตนาภรณ ทองแทง

2002 นางสาว ลักขณา ศรีสวาง

2003 นางสาว สุวพัชร แกวสมนึก

2004 นางสาว ประวรรณรัตน โพชื่น

2005 นางสาว กัญญาณัฐ อึ่งไพร

2006 นางสาว อริศรา มีวันนัง

2007 นางสาว สุวนันท เชื้อเถาว

2008 นางสาว อรนิดา แกวรุงเรือง

2009 นางสาว ปริยากร กาญจนะเกตุกีรติ

2010 นางสาว วัชรีย อาจหาญ

2011 นางสาว กนกพร ทวีมาก

2012 นางสาว สุจิตตรา จุนปาน

2013 นางสาว ภัคจิรา ฤทธ์ิแรงกลา

2014 นางสาว ปวรรัตน เปลงเติม

2015 นางสาว เบญจญาภา สงวนวงษ

2016 นางสาว ภวรัญชนันท เวชกามา

2017 นางสาว กชกร ศรีเสือ

2018 นางสาว ขวัญฤทัย กลมทุกสิ่ง

2019 นางสาว กัญญารัตน จันทรแมน

2020 นางสาว ปณิดา เสือเอี่ยม

2021 นางสาว พัทธธีรา อิ่นคํา

2022 นางสาว วิชุดา อายุวัฒนะกุล

2023 นางสาว ทัสยา จํารัสศรี

2024 นางสาว สิราวรรณ โกมุต

หมายเลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

3001 นาย พีระพงษ เอี่ยมสอาด

ตําแหนง  ชางกลโรงงาน

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ 2564

ตําแหนง  พนักงานสูทกรรม

พ.อ............................................................. กรรมการ/เลขานุการ


