
สําเนาถูกต้อง 

 

(นายธนัท  จิ๋ววิเศษ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 

นักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ซึ่งรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 
เมษายน 2560  น้ัน 

บัดน้ี  การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดําเนินการ
สมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กําหนด และได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบตามที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังน้ัน   
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ย่ืนสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายน้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 

       ประกาศ  ณ  วันที่    10     เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

 (ลงนาม)         ปราโมทย์  ยาใจ 

 
     
 
       
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

(นายปราโมทย์  ยาใจ) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 
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601150001 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปัทมา ขวัญจันทร์
601150002 นางสาว สุจิรา วงศ์กาฬสินธุ์
601150003 นางสาว ศศิณัฏฐ์ ถูวะการ
601150004 นาย ยงยุทธ เหลาสุพะ
601150005 นางสาว รชวรรณ เงินท้วม
601150006 นางสาว สุชาดา ก่ิงทอง
601150007 นางสาว พิมพ์ปพิชญ์ ภักด์ิเกษม
601150008 นางสาว สุมาลี สุวรรณวงษ์
601150009 นางสาว ณิชรัตน์ กองอาสา
601150010 นางสาว จินตนา วงษาสืบ
601150011 นางสาว อัญชลี ปิ่นสร
601150012 นาง ณัฐปภัสร์ ปฏิพัทรศรีสกุล
601150013 นาย สิรวิชญ์ วศินธรวิสุทธิ
601150014 นางสาว สุพัฒนา อัฏฐวรมงคล
601150015 นางสาว จินต์วรา ศรีมูล
601150016 นางสาว นิชาภา อาจอาสา
601150017 นาย เชฏฐ์ณิช เลิศสินกอบศิริ
601150018 นางสาว ศุภลักษณ์ ทองไสย
601150019 นางสาว เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์
601150020 นางสาว ดรัลพร เกษรา
601150021 นางสาว สุรัสวดี พรมพันธ์ใจ
601150022 นางสาว ยุวดี ทิพณีย์
601150023 นางสาว อรฤทัย มากทองมณี
601150024 นางสาว วิลาวรรณ สิทธิจันเสน
601150025 นางสาว เอกศิตา แสงทอง
601150026 นางสาว อัลิปรียา สันดิษฐ
601150027 นาย พลวิทย์ ญาณทักษะ
601150028 นางสาว วิลาวัณย์ ขวัญอโนชา
601150029 นาย ดวงดี สิทธิศักด์ิ
601150030 นางสาว อรวีณา บุญประภาชื่น
601150031 นางสาว ปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง
601150032 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลทิพย์ สุขทอง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   10   เมษายน  2560

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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601150033 นางสาว กรวรรณ ดีฉนวน
601150034 นาย วิรัตน์ สกิดใจ
601150035 นาย วัทธิกร ชูตั้งถาวร
601150036 นางสาว นัยนา กล้าณรงค์
601150037 นางสาว สุธารัตน์ วงษ์บุญ
601150038 นางสาว จุฑามาศ กาเลี่ยง
601150039 นางสาว กัญภร อ่วมสุข
601150040 นางสาว กนกวรรณ ยันบัวบาน
601150041 นางสาว วัลย์ณี ช่วยบํารุง
601150042 นางสาว ปวีณา เหง้าสา
601150043 นางสาว นางสาวปุณิกา ฝั้นจันตา
601150044 นางสาว วิริญจ์ดาว นุใหม่
601150045 นางสาว ยุพา ฝาชัยภูมิ
601150046 นางสาว ลินดา ทําดี
601150047 นางสาว วัลลภา ปู่แตงอ่อน
601150048 นาง วิไล ศรีสร้อย
601150049 นางสาว ธัญญารัตน์ ช่วยศรี
601150050 นางสาว สุมนา บัญฑะมาลีกุล
601150051 นางสาว อมรรัตน์ เบี้ยขาว
601150052 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ประอบ
601150053 นางสาว สุคนธา สุวรรณรัตน์
601150054 นางสาว ชญานิษฐ์ กมลประเสริฐสุข
601150055 นาย นราวุธ ศรีอนันต์
601150056 นาง จุรีพร เสียงสังข์
601150057 นางสาว พรรณ์นิภา เขียวเข็ม
601150058 นางสาว ชนิดา พงศ์สิริพิพัฒน์
601150059 นางสาว จิตราภรณ์ จันทร์สําโรง
601150060 นาง นุชนาถ กามุณี
601150061 นาย นฤชิต เจริญพานิช
601150062 นางสาว ชญานิศ ชัยศิริ
601150063 นางสาว มนัสนันท์ วสุวัต
601150064 นางสาว สุระสา ชํานาญพล
601150065 นางสาว พัทธ์ธีรา วรพันธ์
601150066 นาง รัชฎาภรณ์ มงคล
601150067 นางสาว ธารทิพย์ ไม้ดัด
601150068 นางสาว ปวีณา สียอด
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601150069 นางสาว จันทร์เพ็ญ เสียงใส
601150070 นาย ศรณเรศ นิสัยสุข
601150071 นาย ณัฐกร ภู่สวาสดิ์
601150072 นางสาว ภารุจา พ่ึงพันธ์
601150073 นางสาว ศิริวรรณ วิทยาวัฒนากุล
601150074 นางสาว ภาคินี อนุรักษ์
601150075 นาย อานนท์ ลาภัย
601150076 นางสาว วิไลลักษณ์ เพชรสุวรรณ
601150077 นางสาว เนตรชนก หนูเจริญ
601150078 นาง สุพัตรา วิสุวงศ์
601150079 นาย รัชพงศ์ วงศ์วัฒนวิทย์
601150080 นาง เยาวลักษณ์ กิตติคุณ
601150081 นางสาว วิไลภรณ์ บางผึ้ง
601150082 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยเทพ
601150083 นางสาว อรรฐรัตน์ กิตติรัตนสมบัติ
601150084 นางสาว เปมิกา เพ็ชรทอง
601150085 นางสาว สินีณัฐ ถนอมตน
601150086 นางสาว อรอุมา เพ็งทะลุง
601150087 นางสาว สุพัณณิกา บุตรโยจันโท
601150088 นางสาว ณัฐรดา ขาวเต็มดี
601150089 นางสาว ดุจดาว รุ่งเชตุ
601150090 นางสาว จิราภา ชุ่มแจ่ม
601150091 นางสาว นาถยา บุญตา
601150092 นางสาว ฮัซวานีย์ มาโซ
601150093 นาง ศุภญา ภักภูมินทร์
601150094 นางสาว พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส
601150095 นางสาว พุทธพร ภานุรักษ์
601150096 นางสาว สุภัศรา ศรีประเสริฐยิ่ง
601150097 นางสาว ฉัตรชนี ถิตย์พิพิธ
601150098 นางสาว ปนัดดา จันทร์ป่า
601150099 นางสาว ประไพ จําใบรัตน์
601150100 นางสาว ณัฐนาฎ วงศ์นาคพันธ์
601150101 นางสาว กานต์รวี ช้างดี
601150102 นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์ ไชยโกฎิ์
601150103 นางสาว ยุพิณ วรรณทวี
601150104 นางสาว กัญจนา กระสาย
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601150105 นางสาว มนทกานต์ิ พลายยิ้ม
601150106 นางสาว ไรหนับ ขุนหลัด
601150107 นางสาว ศิริกานต์ โพธิ์สุวรรณ
601150108 นางสาว อรอุษา บุตวงศ์
601150109 นางสาว กนกอร วงศ์ใหญ่
601150110 นางสาว วนัสนันท์ เจริญศิลาวาทย์
601150111 นางสาว บุณยาพร แดงฉํ่า
601150112 นางสาว ฐิยาภรณ์ ชั้นงาม
601150113 นางสาว สุทิสา ชูศรีเพชร
601150114 นาง อัจฉริยา วรเสนีย์
601150115 นางสาว จิญาภัค หิระเดช
601150116 นางสาว วรัญญา สิมมา
601150117 นางสาว ศรัญญา รุ่งอรุณสว่าง
601150118 นางสาว อัจฉรา เกตยา
601150119 นางสาว สุธาทิพย์ จอกน้อย
601150120 นางสาว สิริมา แซ่ลี้
601150121 นางสาว วราภรณ์ วงศ์เสง่ียม
601150122 นางสาว ศินัทถา บุตรดี
601150123 นางสาว อภัตรา แสนสุข
601150124 นางสาว เวณิกา ยิ่งใจกล้า
601150125 นางสาว ดวงมณี วงค์เหมือน
601150126 นางสาว บุณฑริก แดงปรีชา
601150127 นางสาว กรรณิการ์ ท่าชอบ
601150128 นางสาว กมลวรรณ ปรางสาท
601150129 นางสาว ณนันทภัทร พงพันธ์
601150130 นางสาว ภวนันท์ วงศ์อินทร์
601150131 นางสาว วราภรณ์ เกิดปาน
601150132 นางสาว ปาณิสรา ศรีลางค์
601150133 นางสาว สุรัตนา โต๊ะสกุล
601150134 นางสาว พัฒนาภรณ์ อันทรินทร์
601150135 นางสาว ปิยวรรณ ร่ฎงโรจน์กิจ
601150136 นางสาว ลักษิกา รัตนะ
601150137 นางสาว วนาลี คนกลาง
601150138 นาง กรรณิการ์ อยู่อินทร์
601150139 นางสาว สุพรรณี จันทร์ปุ่ม
601150140 นางสาว รัตนาวลี แสงคํากุล
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601150141 นางสาว วิรัญตรี ดวงต๋า
601150142 นางสาว ศิวรัตน์ พลพันธ์
601150143 นางสาว วราลักษณ์ ลิ่มกาญจนา
601150144 นางสาว ปนัดดา เฟ่ืองสํารวจ
601150145 นางสาว นงนุช หินโทน
601150146 นางสาว ณัฐชยา รักษากูล
601150147 นาง สมสมร โตยิ่ง
601150148 นางสาว ณัฐรุจา สายแก้ว
601150149 นางสาว ภรภัทร รัตนเจริญ
601150150 นางสาว ประภัสสร ปัญญาเครือ
601150151 นางสาว ภณิดา วงศ์วานศิริ
601150152 นาง สุภารัตน์ ทองช่วย
601150153 นาง อัธยา ชื่นชมรัตน์
601150154 นาย วิทวัส สุรเศรณีวงศ์
601150155 นางสาว รุจิรา ตาวิยะ
601150156 นางสาว พรศิริ สุพล
601150157 นางสาว กมลวรรณ จันทรวงค์
601150158 นาง ชลดา หนูนคง
601150159 นางสาว ปิยะดา ชีวะโรรส
601150160 นางสาว นภัสชญา ม่วงศรี
601150161 นางสาว วรรณภรณ์ เอมเอ่ียม
601150162 นางสาว อุทัยวรรณ มีเอกภาพ
601150163 นางสาว สมหญิง ธรรมวิริยะ
601150164 นาย ลิขิต วิชัย
601150165 นางสาว ณัฐพร สุขละม้าย
601150166 นางสาว ชลลดา คงอินทร์
601150167 นางสาว ศุภรัตน์ โยชุม
601150168 นางสาว เสาวณี ก้ิมภู่
601150169 นางสาว สุญาณี เจือกโว้น
601150170 นางสาว หทัยทิพย์ มณีทิพย์สกุล
601150171 นางสาว ศศิวิมล ศรีทุม
601150172 นางสาว แววดาว สุยะพันธ์
601150173 นางสาว อลิษา ธีรภัทรไพศาล
601150174 นางสาว กรรณิการ์ โตสวัสด์ิ
601150175 นางสาว จินตภัสสร์ สุกการ
601150176 นาย อิฐธิกร เทียนวรรณ
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601150177 ว่าท่ี ร.ต.หญิง บุญนํา นันทวนิช
601150178 นางสาว ปณัฐตา มาหา
601150179 นางสาว ปารมี โอมเพียร
601150180 นางสาว วรรณพร อยู่สุ่ม
601150181 นางสาว ชนิดาภา ทศบุศย์
601150182 นาง มณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์
601150183 นางสาว กนกวรรณ จิระมณีมัย
601150184 นางสาว จิรภรณ์ อนุวัฒนวงศ์
601150185 นาย ธนวัฒน์ พุทธาโร
601150186 นางสาว ธิดารัตน์ อภัยกาวี
601150187 นางสาว พรรณนวรต วงศ์ธรรม
601150188 นางสาว ธัญจิรา พันสอน
601150189 นางสาว สิริกุล ปรัชญานิพนธ์
601150190 นางสาว ธิดารัตน์ ภัทรพันธกุล
601150191 นางสาว มุกดา สุวรรณธนิกา
601150192 นางสาว มาลินี มะสะ
601150193 นางสาว วิภาวินี ปิยเธียรสวัสด์ิ
601150194 นางสาว พรพิมล ศรีไกรภักด์ิ
601150195 นางสาว แวววัน พรหมภิไชย
601150196 นางสาว พรเทวา โพธิงาม
601150197 นางสาว มยุรี พรหมหู
601150198 นางสาว นัชรี บัวหอม
601150199 นางสาว เสาวลักษณ์ ธูปพุ่ม
601150200 นางสาว อุไรวรรณ แย้มทับทิม
601150201 นางสาว กมลทิพย์ ฉัตรวิเชียร
601150202 นางสาว ณิชชา นิธิปภาวิน
601150203 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วดารา
601150204 นางสาว กันยารัตน์ มูลทองจันทร์
601150205 นางสาว ศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์
601150206 นางสาว ธัญลักษณ์ สาวสวรรค์
601150207 นางสาว นันท์นภัส เลียวรัชโอฬาร
601150208 นางสาว อลิสา หวันจิ
601150209 นางสาว ธัณวรัตม์ มีชัย
601150210 นางสาว ไพรทอง เพียงเงิน
601150211 นาง นพัชษภรณ์ ศรีเกตุนพรัตน์
601150212 นางสาว รัชนี เตจ๊ะ
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601150213 นางสาว วัลลภา อินพุ่ม
601150214 นาย นาย ณัฐวัชร อุตตมะปรากรม
601150215 นางสาว ยุพาวดี บัวอ่อน
601150216 นางสาว วิลาสินี คําปัญญา
601150217 นางสาว อุรัสยา จ้อยหนองบัว
601150218 นางสาว มัทนา คําหอม
601150219 นางสาว วิภาภรณ์ เอกจิตต์พิเชฏฐ์
601150220 นาง นุตร์จริน รุ่มรวย
601150221 นาง ดุจดาว สอนสารี
601150222 นาย ธีระกุล น้อยยม
601150223 นางสาว สุนทรี จําปาสัก
601150224 นางสาว ศิริไพลิน เยาว์สูงเนิน
601150225 นางสาว กมลวรรณ ปัญญาฟู
601150226 นางสาว มัลลิกา ปรีดา
601150227 นางสาว จันทร์จิรา ยอดจันทร์
601150228 นางสาว สุภาพิมพ์ แอบอิง
601150229 นางสาว พีรญา นิชานนท์
601150230 นางสาว ศรีสุดา เกียรติกสิกร
601150231 นาย อารี ศิริวัชระกุล
601150232 นางสาว ก่ิงกาญจน์ สืบปาน
601150233 นางสาว วิมลรัตน์ ดวงมณี
601150234 นางสาว วัลภา นวลบุญ
601150235 นาง เพ็ญพักตร หลักหนองบัว
601150236 นางสาว ทัศนีย์ สุขเอ่ียม
601150237 นางสาว วิมลมาศ เจติยานุกูล
601150238 นางสาว พิมพ์นิภา มณีบุญเรือง
601150239 นางสาว ปานทิพย์ สุวรรณคีรี
601150240 นางสาว นัฐฐินี เหมมัน
601150241 นางสาว ขนิษฐา เสาะแสวง
601150242 นาย วัชรินทร์ เลาะดีเยาะ
601150243 นางสาว จิราวรรณ พาประจง
601150244 นางสาว คัมภีรพรรณ วรรณประเสริฐ
601150245 นางสาว อิศราพร บุตรรัตน์
601150246 นาง วรัญญา ทาหอม
601150247 นางสาว ภธิรา ปัญจหิรัญกุล
601150248 นาง จารุพิชญา เพชรวิชิต
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601150249 นาย ยอดโดม ไพรวัลย์
601150250 นางสาว ปวีณา บุญเล่ห์
601150251 นางสาว พิมชนก บุตรแขก
601150252 นางสาว มลสิริ แจ่มจันทา
601150253 นาง ณัฐพร ชูเมือง
601150254 นางสาว วิสารัตน์ ใจเย็น
601150255 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีเมือง
601150256 นางสาว กัลยา ทศพรชัย
601150257 นาง ชัญญ์วัลย์ ธงสิบสอง
601150258 นางสาว กนกภัณฑ์ ผาพรม
601150259 นางสาว สุดารัตน์ ไชยคงทอง
601150260 นางสาว อรุโณทัย บุญประเสริฐสิน
601150261 นางสาว นภาพร ถึงแสง
601150262 นาง ฎิฐิรัช ก่อแก้ว
601150263 นางสาว เกศดาว ผลเหม
601150264 นางสาว รุจิราวรรณ คําพร
601150265 นางสาว รัตนา ดวงดี
601150266 นางสาว สุนันทา เจริญฉํ่า
601150267 นางสาว พรชนก สุนทรรักษา
601150268 นาย ชัยยนต์ สุวรรณเพชร
601150269 นางสาว ชนกานต์ พิมพ์มหา
601150270 นางสาว อรุณี สุขากรณ์
601150271 นางสาว อรุณ จํารูญศิริ
601150272 นางสาว ภัทรฤทัย ใจยา
601150273 นาง สุฑาทิพย์ บุญเทพ
601150274 นางสาว จรีรัตน์ อาดเวียง
601150275 นางสาว ธมลวรรณ จินดา
601150276 นางสาว สมใจ ธนากรเจริญ
601150277 นางสาว ศิริพร จันทร์หอม
601150278 นางสาว ผาณิต พุกภูษา
601150279 นาง อาดีละห์ ลาเต๊ะ
601150280 นางสาว สยุมพร โล่ห์นารายณ์
601150281 นางสาว กัณหา เรืองจรัส
601150282 นางสาว ทัดดาว แสงนาโก
601150283 นางสาว พิศุทธร ศรีถกล
601150284 นางสาว รุ่งทิพย์ สมภักดี
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601150285 นางสาว ชุติกาญจน์ อุทัยกิจ
601150286 นาง กนิษฐา อินทร์สังข์
601150287 นางสาว อาญาดา อิงเสรี
601150288 นางสาว นารถนัดดา เกษมศักด์ิ
601150289 นาง ปัทมา กล้าณรงค์
601150290 นางสาว กัญจนพร เพียงตา
601150291 นาง เสาวลักษณ์ ชวนานุรักษ์
601150292 นางสาว สุนา องค์การ
601150293 นางสาว ธัญลักษณ์ สังขพัฒน์
601150294 นางสาว สุพรรณี หอยสังข์
601150295 นางสาว ปัชฐมา เนียมจันทร์
601150296 นาย อนุสรณ์ สุขใส
601150297 นางสาว สิรพัชร คําคง
601150298 นางสาว อัจฉรา รักษาพล
601150299 นางสาว ภัทรลิตา ทองทิพย์
601150300 นางสาว เสาวลักษณ์ ชื่นชม
601150301 นางสาว สิริจันทน์ ศิวาชัย
601150302 นาง สายชล พรหมสถิตย์
601150303 นางสาว พันธ์วดี หนูริง
601150304 นางสาว รําไพพรรณ เมืองนุช
601150305 นางสาว นฤภรณ์ กระบี่น้อย
601150306 นางสาว ฐิติวัลค์ุ คําประเสริฐ
601150307 นางสาว ณิชชยา อนันต์
601150308 นางสาว มนัสนันท์ หงษ์สําโรง
601150309 นาย คณัชฌา บุญมิตร
601150310 นางสาว วรวีร์ ทิพย์ศิโรเวฐน์
601150311 นางสาว ขนิษฐา แก้วพวง
601150312 นาง ณัฏฐพัชร์ จันทะวงค์
601150313 นาย เกียรติศักด์ิ สรรเพชุดาญาณ
601150314 นางสาว จิดานันท์ สวนคล้าย
601150315 นางสาว กุลิสรา นาคเจือทอง
601150316 นางสาว นัซวา ปาทาน
601150317 นาง ฟิรดาว ยะเอ๊ะ
601150318 นางสาว มะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ
601150319 นางสาว วิชุดา แสงฤทธิ์
601150320 นาย ณัฐนนท์ ธรรมชัย
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601150321 นางสาว วรรณิดา คชสุนทร
601150322 นางสาว สุดา ประสมพงค์
601150323 นางสาว มนัสชนก ภายโต
601150324 นางสาว จีรนันท์ อันเตวา
601150325 นางสาว วารุณี ถึงไชย
601150326 นางสาว กนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ
601150327 นางสาว ปทุมมา อยู่ชู
601150328 นางสาว วิจิตรา แสนอาจ
601150329 นาย กฤษนันท์ ยอดแก้ว
601150330 นางสาว ศิริพร พุทธโส
601150331 นางสาว เพ็ญญรัตน์ ประคองใจ
601150332 นางสาว นันทกา ตุ้ยกาศ
601150333 นางสาว สมหวัง อโนทิพย์
601150334 นางสาว วิไลภรณ์ บุญฟุ้ง
601150335 นาง ปัทมรัษฏ์ แก้วอารีลักษณ์
601150336 นางสาว ณัฐวดี ดํารงอ่องตระกูล
601150337 นาง จินตนา แพ่งอุทัย
601150338 นาย ปิยะณัฐ กาญจนารัตน์
601150339 นางสาว สุรีรักษ์ ลือสุวรรณ์
601150340 นางสาว พจนีย์ พรหมดํา
601150341 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศกลวรรณ รัตนสุข
601150342 นางสาว กนกอร สุขมอญ
601150343 นางสาว ดวงรัตน์ สมวงศ์
601150344 นาง วาสนา ช่วยชัย
601150345 นางสาว สรัญญา เสาวจันทร์
601150346 นางสาว กานต์พิชชา แหลมทอง
601150347 นาง ฉัฐญา แสนพงษ์
601150348 นางสาว สุดารัตน์ ธรรมวัน
601150349 นาย อนุพงศ์ ทัศนภิญโญ
601150350 นาง ดารุณี พลศักด์ิ
601150351 นางสาว สุพัตรา พรเศรษฐ์
601150352 นางสาว อโนชา อนุเสถียร
601150353 นางสาว สุจิตรา แจ่มใส
601150354 นางสาว กันฐิกา ทองสุข
601150355 นางสาว ธวัลหทัย ดวงเดือน
601150356 นาง เดือนเพ็ญ ศรีสมจักร
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601150357 นางสาว สุนิษา บัวแก้ว
601150358 นางสาว พาสนา ฉลาดธัญญกิจ
601150359 นางสาว จันทร์กานต์ ทองสิงห์คลี
601150360 นางสาว คณิศร ศรีปาน
601150361 นางสาว แพรวนภา อินดู
601150362 นางสาว สุชานาฏ ซ่ือสัตย์
601150363 นาย จตุรพงษ์ ทิพย์สมบัติ
601150364 นางสาว มาลัยทอง ศิวินา
601150365 นางสาว อรพรรณ มิเล
601150366 นางสาว เพ็ญศรี ส่งแสง
601150367 นางสาว อารีรัตน์ ชุมทอง
601150368 นาย อานนท์ อภิรมย์สุวรรณ
601150369 นางสาว สุรีย์รัตน์ ศรีเรือง
601150370 นางสาว อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ
601150371 นางสาว ณัฐติกาญจน์ ศรีนวคุณาพร
601150372 นางสาว เนติมา เพ็ชรมาศ
601150373 นางสาว อัมพร มันเดวอ
601150374 นางสาว พิมลพา เมืองมูล
601150375 นางสาว ชฎารัตน์ สังข์วิเชียร
601150376 นางสาว ภัทรภร นาล้วน
601150377 นางสาว กาญจนา ทาโล
601150378 นางสาว วารุณี ม่วงมนตรี
601150379 นางสาว นลินี อุปมาณ
601150380 นาง สุพรรณี เศลาอนันต์
601150381 นางสาว เสาวลักษณ์ ชัยพรม
601150382 นางสาว ภาวดี พันธุ์ไชย
601150383 นางสาว วิลันสิริ สืบสงัด
601150384 นางสาว นุชนันท์ ยวนอยู่
601150385 นางสาว สุชีรา ดํารงนาฏกุล
601150386 นางสาว สังวาลย์ บัวอ่ิน
601150387 นางสาว แพรพรรณ อุทร
601150388 นางสาว วัชรพรรณ์นัสก์ สุทธาวาศ
601150389 นางสาว สุชาดา จนินารี
601150390 นางสาว พัชรินทร์ วิญญาณ
601150391 นางสาว ณัฐกาญจน์ ศรีนิลทิน
601150392 นางสาว ชาริสา ภูกระโดน
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601150393 นางสาว พนิดา สมานชาติ
601150394 นางสาว ศิริพร ศรีใจยา
601150395 นางสาว จิรัญญา บุญยงค์
601150396 นางสาว แพรพรรณ การะเกตุ
601150397 นางสาว วรรษมณฑนนท์ เวชกามา
601150398 นางสาว สุพรรณิการ์ วรรณเลิศ
601150399 นางสาว มนธนจิตร ไร่สงัด
601150400 นาง ปริภาดา สุภาพิชิต
601150401 นางสาว ชนัญชิตา สุขประเสริฐ
601150402 นางสาว ธนัทอร เตชะพรลภัส
601150403 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูเด่นผา
601150404 นาย ณัฐวุฒิ ทองแก้ว
601150405 นางสาว รจนา มะโนปิง
601150406 นางสาว ณัญธริกา รัตนกระจ่าง
601150407 นางสาว นราพร ฐิตะฐาน
601150408 นางสาว จิรนันท์ สุ่นสกุล
601150409 นางสาว สาวิตรี เข่ือนแก้ว
601150410 นางสาว สุกัญญา ศรีตาแสน
601150411 นางสาว ปารณีย์ วงศ์ษา
601150412 นางสาว อรทัย ลาภภัทรนันท์
601150413 นางสาว พิมพ์ชนก เพชรเขาเงิน
601150414 นางสาว ยมนา หมวกหม่ืนไวย
601150415 นาย ดรัณภพ แท่นประทุม
601150416 นาย เสกสรรค์ ตันติมุทธา
601150417 นางสาว เพ็ญพักตร์ บุษบา
601150418 นางสาว ชุติมา สิทธิเขตรกรณ์
601150419 นางสาว ใกล้รุ่ง เสมศึกสาม
601150420 นางสาว ศุภานันท์ กันทวงศ์
601150421 นางสาว ปีกมล บุญบวร
601150422 นางสาว จิราพร ทวาย
601150423 นางสาว รดาชาติ สีตภวังค์
601150424 นางสาว ชญานัท อินเหลา
601150425 นางสาว นารีรัตน์ ราสุวรรณ์
601150426 นาย คณิศร คําฎภิระ
601150427 นางสาว รัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
601150428 นางสาว สุจิตรา คะโยธา
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601150429 นางสาว เกิดศิริ ช่างสลัก
601150430 นางสาว ชัญญานุช คงนวล
601150431 นางสาว สุนทรีย์ เวชสถิตย์
601150432 นางสาว ศิริทร สุดโต
601150433 นางสาว วาสนา กรุดเพ็ชร
601150434 นาย ชิตพล สุวรรณพงษ์
601150435 นางสาว สรัญญา ใบตานี
601150436 นางสาว นาเดีย โตะเจะ
601150437 นาง ตุลยากร โตเครือดี
601150438 นางสาว กัญญารัตน์ เอียดมาก
601150439 นางสาว หัทยา จารุภุมมิก
601150440 นาง สุลาวัลย์ ลินติดต่อ
601150441 นางสาว กันทิมา หมวกวรรณ
601150442 นางสาว นวมน ปัญจมานนท์
601150443 นางสาว ธิรดา เกตุวงษ์
601150444 นางสาว สุกัญญา สุวรรณรัตน์
601150445 นางสาว ภัทธิรา เทียนทอง
601150446 นางสาว สุพรรณษา พุฒศรี
601150447 นางสาว รัตนา เรืองรอง
601150448 นางสาว นลินพรรณ ทวีกฤดาการ
601150449 นาย ศุกรกวรรษ สิริสุขวิโรจน์
601150450 นาง นัยนา เข็มทํา
601150451 นางสาว ศิรินทิพย์ ลาภมูล
601150452 นางสาว สุภา รักภูเสน
601150453 นาง โสรญา กะลาสี
601150454 นางสาว อริสา เกาประโคน
601150455 นางสาว สุกัญญา ป่าตาล
601150456 นางสาว กนิษฐา นวลใส
601150457 นาง กัญญาภรณ์ ศิริอักษร
601150458 นาย ศุภณัฐ ยอดดําเนิน
601150459 นางสาว อัญชิสา ปาแก้ว
601150460 นาง กาญจนา อินทบํารุง
601150461 นาง เตือนใจ ชิณโคตร
601150462 นางสาว ทิวาพร แก้วโพนงาม
601150463 นางสาว ศันสนีย์ โถปาน
601150464 นางสาว กัลทินี เปรมกาศ
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601150465 นางสาว นฤมล หัวไผ่
601150466 นาง นัฐญากรณ์ ชนะพจน์
601150467 นางสาว อรวรรณ ศุภเลิศ
601150468 นางสาว ลลิดา เจียมสุขุม
601150469 นางสาว ศิริรัตน์ ยอดดี
601150470 นางสาว วิลัยวรรณ ผลประเสริฐ
601150471 นางสาว นงนุช ยังรอด
601150472 นางสาว ณัฎฐพัชธ ทินวงค์
601150473 นางสาว สุฤดี ทองศรี
601150474 นางสาว อันธิกา ฉิมพลี
601150475 นางสาว ดวงฤทัย รอดเกลี้ยง
601150476 นาง ปิยะนุช เวชชะ
601150477 นางสาว จุฑามาศ โสภาพล
601150478 นางสาว เนตรนภา นมัสไธสง
601150479 นางสาว จุฑาธิป ปะละตุ่น
601150480 นางสาว เด่นนภา กันทะใจ
601150481 นาย ธนกฤษณ์ ถิตย์อําไพ


