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เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๑๐๐๑ นำงชนัญชิดำ   คงมงคล

๑๐๐๒ นำงสำว ฟำรีดำ  สม วำจำ

๑๐๐๓ นำงสำวกนกวรรณ  นกเล็ก

๑๐๐๔ นำงสำวกรองกำญจน์  ธำรสมบัติ

๑๐๐๕ นำงสำวกัญญำนัฐ  ธรรมนิตยกุล

๑๐๐๖ นำงสำวกันต์ภัสสร  ธนวรศักด์ิ

๑๐๐๗ นำงสำวกำนดำ  จีนเย้ียน

๑๐๐๘ นำงสำวกำนต์วรัญญำ  ก้ำนบัว

๑๐๐๙ นำงสำวเก็จแก้ว  แก้วเสน

๑๐๑๐ นำงสำวเกศรินทร์  กลัดสอำด

๑๐๑๑ นำงสำวจริยำ  วรพัทธนันท์

๑๐๑๒ นำงสำวจิรำพร  เพ่ิมพล

๑๐๑๓ นำงสำวจิรำวรรณ   ธีรธำรำธิคุณ

๑๐๑๔ นำงสำวจุฬำรัชต์  มำกเปรมบุญ

๑๐๑๕ นำงสำวเจนจิตต์  บุญมำ

๑๐๑๖ นำงสำวชญำดำ  ชอบท ำเหมือน

๑๐๑๗ นำงสำวชณิชำ  จันทรังษี

๑๐๑๘ นำงสำวชวลัย   เหวขุนทด

๑๐๑๙ นำงสำวชำคริยำ  พวงสมบัติ

๑๐๒๐ นำงสำวชำลิษำ  ใหม่สุวรรณ์

๑๐๒๑ นำงสำวชินำกร  ปิโย

ผนวก
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร

กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ
ลงวันท่ี       กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑

-------------------------------

               ๑ .  รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑

                ๑ .๑  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท่ัวไป กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป เพศชำยหรือเพศหญิง
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เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๑๐๒๒ นำงสำวชุติกำญจน์  ธนวณัฐพงศ์

๑๐๒๓ นำงสำวชุติมำ  เซ่ียงจ๊ง

๑๐๒๔ นำงสำวญำดำ  พิมพำ

๑๐๒๕ นำงสำวณัฎฐ์ษรำ  วุฒินันท์วิชญ์

๑๐๒๖ นำงสำวณัฏฐิณี  นำดี

๑๐๒๗ นำงสำวณัฐริกำ   รำชวรรณดี

๑๐๒๘ นำงสำวณัฐรินทร์  หอมร่ืน

๑๐๒๙ นำงสำวณิชชำ  แพทย์มด

๑๐๓๐ นำงสำวเดือนฉำย   โหมนอก

๑๐๓๑ นำงสำวตติยำภรณ์  แก้วค ำ

๑๐๓๒ นำงสำวทัศวรรณ  ดิษเจริญ

๑๐๓๓ นำงสำวเทพนภำ   ดวนสันเทียะ

๑๐๓๔ นำงสำวธัญชนก  อยู่เย็น

๑๐๓๕ นำงสำวธัญญำลักษณ์  คงก ำแหง

๑๐๓๖ นำงสำวนทีกำนต์  จ ำเนียร

๑๐๓๗ นำงสำวนวภัทร   อธิยะ

๑๐๓๘ นำงสำวนันทกร  จันทรัตน์

๑๐๓๙ นำงสำวนิชำภำ  บุญย่ิงยงค์

๑๐๔๐ นำงสำวนิตญำ  อิมำมี  

๑๐๔๑ นำงสำวนิรชำ  ตำกล้ำ

๑๐๔๒ นำงสำวนิรชำ  แสงขำ

๑๐๔๓ นำงสำวนิสำชล  สันธิโยธิน

๑๐๔๔ นำงสำวเนำวรัตน์  ผ่องแผ้ว

๑๐๔๕ นำงสำวเบญจพร  ประดิษฐนุช

๑๐๔๖ นำงสำวเบญจวรรณ  ติกขะนำ

๑๐๔๗ นำงสำวปทิตตำ  บรรจงเกล้ียง

๑๐๔๘ นำงสำวประกำยฉัตร   ขวัญแก้ว

๑๐๔๙ นำงสำวปรียำภรณ์  ศรีหม่ืนแกน

๑๐๕๐ นำงสำวปวรรณรัตน์  ส่ือเฉย

๑๐๕๑ นำงสำวปัณฑ์ชนิต  แซวกระโทก  
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เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๑๐๕๒ นำงสำวปำนหทัย  ไทยตรง

๑๐๕๓ นำงสำวปำริฉัตร  ปำนเล่ห์

๑๐๕๔ นำงสำวปิยณุช  กองขุนทด

๑๐๕๕ นำงสำวพัทรียำ  วงศ์สวัสดิวัฒนำ

๑๐๕๖ นำงสำวเพชรไพรินทร์  เพ่ิมพูล

๑๐๕๗ นำงสำวไพริน   อนันทวรรณ์

๑๐๕๘ นำงสำวไฟรญ่ำ  เฟ่ืองฟ้ำ  แวนฮำเมล

๑๐๕๙ นำงสำวภัคจิรำ   ใจเฉวก

๑๐๖๐ นำงสำวภำรดี  พรมเจียม

๑๐๖๑ นำงสำวภำวิณี  สุขอำษำ

๑๐๖๒ นำงสำวมธุกร  จ่ันมณี

๑๐๖๓ นำงสำวมัลลิกำ  สมพำร

๑๐๖๔ นำงสำวมำริสำ  เจริญสุข

๑๐๖๕ นำงสำวเมษำ   เปรมชัยพร

๑๐๖๖ นำงสำวรุ่งทิพย์  เรืองศรีอรัญ

๑๐๖๗ นำงสำวฤทัย  รอดกริช

๑๐๖๘ นำงสำวลักขณำ  ชูกล่ิน

๑๐๖๙ นำงสำววรรณภำ  ภักดีรักษ์

๑๐๗๐ นำงสำววรลักษณ์  ช้ำงวงษ์

๑๐๗๑ นำงสำววรำงคณำ  ธรรมนูญรัก

๑๐๗๒ นำงสำววรำภรณ์  ศรเหล็ก

๑๐๗๓ นำงสำววลัยลักษณ์  ล ำภำษี

๑๐๗๔ นำงสำววิรุฬห์  อยู่สะบำย

๑๐๗๕ นำงสำววีรินทร์  รัตนคงสวัสด์ิ

๑๐๗๖ นำงสำวศุภำพิชญ์  บุตรชำ

๑๐๗๗ นำงสำวสใบพร  จิตจ ำนงค์

๑๐๗๘ นำงสำวสมฤดี   โชชัยพันธวงศ์

๑๐๗๙ นำงสำวสวรินทร์  ฉิมมี

๑๐๘๐ นำงสำวสิริฉัตร   สมบุุญเจริญวงษ์

๑๐๘๑ นำงสำวสิริยำกร  ต้นลำภเจริญ



- 4 -

เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๑๐๘๒ นำงสำวสุณัฐชำ  วงค์บุญนำค

๑๐๘๓ นำงสำวสุธำทิพย์  ประวิชัย

๑๐๘๔ นำงสำวสุธำสินี  วงศ์ว่องสกุล

๑๐๘๕ นำงสำวสุปรำณี   วงษ์สุรินทร์

๑๐๘๖ นำงสำวสุพัตรำ  ปำนสิงห์

๑๐๘๗ นำงสำวสุรดำณัท  หุ่นทอง

๑๐๘๘ นำงสำวเสำวลักษณ์  ภูพูล

๑๐๘๙ นำงสำวหน่ึงฤทัย  โพธ์ิงำม

๑๐๙๐ นำงสำวหน่ึงฤทัย  ฟ้ำครอบ

๑๐๙๑ นำงสำวอมรรัตน์  จิตอำษำ

๑๐๙๒ นำงสำวอรปรียำ  แย้มสำย

๑๐๙๓ นำงสำวอรยำ  ไชยเดช

๑๐๙๔ นำงสำวอริสรำ   ขำวสะอำด

๑๐๙๕ นำงสำวอริสรำ  งำมมีศรี

๑๐๙๖ นำงสำวอสิตำภรณ์  แก้วธรรม

๑๐๙๗ นำงสำวอัญชัญ  จันทร์เกิด

๑๐๙๘ นำงสำวอัญชัญ  ฉันทวรลักษณ์

๑๐๙๙ นำงสำวอำทิมำ   บุตรศรีชำ

๑๑๐๐ นำงสำวอำภำศิริ  วงษ์เพ็ญ

๑๑๐๑ นำงสำวอ ำไพ   เทียมสิงห์

๑๑๐๒ นำงสำวอินทิรำ  บูสอ

๑๑๐๓ นำย  ชนะศึก  เชยช่ืน

๑๑๐๔ นำยจิรำยุทธ์  ฤทธ์ิทรงเมือง

๑๑๐๕ นำยณัฐพงษ์  เทพปินตำ

๑๑๐๖ นำยธิติพัฒน์  เปำริก

๑๑๐๗ นำยนฤปนำถ  อ้วนมำโฮง

๑๑๐๘ นำยปุรินทร์  เบญจไพบูลย์

๑๑๐๙ นำยพันธ์ุมงคล  รุ่งแสง

๑๑๑๐ นำยพีณำเรฐ  แพลอย

๑๑๑๑ นำยไพริทัช  จันทร์เพชร
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เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๑๑๑๒ นำยวิชญ์วิสิฐ  พรหมดำ

๑๑๑๓ นำยสิรพล  สนิท

๑๑๑๔ นำยสุทธิพร  วงศ์ยะรำ

๑๑๑๕ นำยสุวัธย์  รำชวงษ์

๑๑๑๖ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง ธัชณีย์  กำศวิเศษ

๑๑๑๗ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง นนทิกำญจน์  ฮ้อศิริมำนนท์

เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๒๐๐๑ นำยกณกพัชญ์  สังข์แก้ว

๒๐๐๒ นำยกรวิศร์  เสือท้วม

๒๐๐๓ นำยกิตติกร  วงษ์ดี

๒๐๐๔ นำยขจรเกียรติ  รวิยะวงศ์

๒๐๐๕ นำยเขตต์สุธัมน์  แดนสว่ำง

๒๐๐๖ นำยคมตะวัน  ประทุมวรรณ

๒๐๐๗ นำยคุณำนนต์  สำรีสุข

๒๐๐๘ นำยจิรศักด์ิ  ศำลเจริญกิจถำวร

๒๐๐๙ นำยชัยรัตน์  แสงดำมุก

๒๐๑๐ นำยชุติเทพ  ไพรเพ็ชรศักด์ิ

๒๐๑๑ นำยโชคชัย  ทิพย์เนตรมงคล

๒๐๑๒ นำยฐปนำเดช  ปล่ังสอน  

๒๐๑๓ นำยฐิติพงศ์  ภำคะ

๒๐๑๔ นำยฐิติวัฒน์  บุญเหลือ

๒๐๑๕ นำยณฐกร  พันธ์เพชร

๒๐๑๖ นำยณัฐบวร  สังข์ทอง

๒๐๑๗ นำยณัฐพงศ์  วัฒนสุข

๒๐๑๘ นำยณัฐพัฒน์  กล่อมเจริญ

๒๐๑๙ นำยณัฐวุฒิ  มิดชิด

๒๐๒๐ นำยเดชชนะ  สังข์แก้ว

๒๐๒๑ นำยต่วนมูฮ ำหมัดซูไฮมี  เด่นอุดม

๒๐๒๒ นำยธงชัย  ชมหมวก

๒๐๒๓ นำยธนกฤต  สุขสมจิตต์กุล

              ๑ .๒  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร กลุ่มงำนบริกำร เพศชำย
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เลขประจ ำตัวสอบ     ช่ือ - สกุล

๒๐๒๔ นำยธนพล  นันที

๒๐๒๕ นำยธวัชชัย  แซ่เฮง

๒๐๒๖ นำยธีทัต  ยะมำ

๒๐๒๗ นำยธีรพงศ์  ขำวผ่อง

๒๐๒๘ นำยธีรพล  ศีลม่ัน

๒๐๒๙ นำยธีรพัฒน์  วงษ์ขยำย

๒๐๓๐ นำยธีรศักด์ิ  แป้นตุ้ม

๒๐๓๑ นำยนรวัฒน์  ศรีปุริ

๒๐๓๒ นำยนัฐวุฒิ  เก้ือบุญส่ง

๒๐๓๓ นำยนิวรรธน์  ค ำลือ

๒๐๓๔ นำยปณิธำน  จงกลฐำกร

๒๐๓๕ นำยปรำโมทย์  จำรุจิตร

๒๐๓๖ นำยปัญญำวุธ  ศรีเขียว

๒๐๓๗ นำยปำลิต  ใจบุญ

๒๐๓๘ นำยปิยะ  เขียวหวำน

๒๐๓๙ นำยปิยะพล  พรมทอง

๒๐๔๐ นำยพงศกร  ปัญญำครอง

๒๐๔๑ นำยพงศกำนต์  ยอดสมุทร

๒๐๔๒ นำยพงศธร  พิกุลทอง

๒๐๔๓ นำยพงษ์  ดีนพ

๒๐๔๔ นำยพลวัฒน์  ข ำวิชัย

๒๐๔๕ นำยพัฒนำ  เวชถวิล

๒๐๔๖ นำยพิเชษฎ์  กำรงำนดี

๒๐๔๗ นำยพิริยะ  นำโฮม

๒๐๔๘ นำยพีระพงษ์  สอนสุภำพ

๒๐๔๙ นำยภัทรพิศุทธ์ิ  มะลิซ้อน

๒๐๕๐ นำยภำคินทร์.  เอ่ียมเท่ียม

๒๐๕๑ นำยภำนุพงศ์  สินสวัสด์ิ

๒๐๕๒ นำยภำนุมำศ  เหมือนสิงห์

๒๐๕๓ นำยภิชรยุทธ   กงเงิน

๒๐๕๔ นำยภูวเดช  เรียนเวช
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๒๐๕๕ นำยภูวนำท  ปำนจันทร์ดี

๒๐๕๖ นำยยงยุทธ  จันทร์ประทุม

๒๐๕๗ นำยรติ  วิชัย

๒๐๕๘ นำยระพีพัฒน์  พิกุลเงิน

๒๐๕๙ นำยวรดร  ลำชมภู

๒๐๖๐ นำยวัชรพล   ดอนสนำม

๒๐๖๑ นำยวิชิต  มูลวิจิตร

๒๐๖๒ นำยวิชิต  อุ่นสมบูรณ์

๒๐๖๓ นำยวิษณุพงษ์  ซำพิมพ์

๒๐๖๔ นำยศิวกร  คุณำวัน

๒๐๖๕ นำยสรรเพชญ  เปล่ียนศรี

๒๐๖๖ นำยสรวิชญ์  พงศำปำน

๒๐๖๗ นำยสรำยุทธ  ทองนุ่ม

๒๐๖๘ นำยสรำยุธ  วงศ์ลิขิตโอฬำร

๒๐๖๙ นำยสิทธิโชค  แซ่จึง

๒๐๗๐ นำยสิริวัฒน์  สังข์อร่ำม

๒๐๗๑ นำยสุรดิษ  โคกฤทธ์ิ

๒๐๗๒ นำยสุรสีห์  พิกุลเงิน

๒๐๗๓ นำยสุระวิทย์  ขวัญกิจวสุธำ

๒๐๗๔ นำยสุรัชกำล  หนองเรือง

๒๐๗๕ นำยโสภณัฐ  ธีรศำสตร์ศิลป์

๒๐๗๖ นำยอชิตพล  เข็มพันธ์ุ

๒๐๗๗ นำยอนุพงศ์  พิพัชนะ

๒๐๗๘ นำยอภิชัย  โฉมวงค์

๒๐๗๙ นำยอภิสิทธ์ิ  หำมนตรี

๒๐๘๐ นำยอำทร  ปำนอ่อน

๒๐๘๑ นำยอินทัช  เสำะแสวง

๒๐๘๒ ว่ำท่ีร้อยตรี นัฐวุฒิ  เพ็ชร์น้อย
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๓๐๐๑ นำงเกศรินทร์  อุปมำ

๓๐๐๒ นำงขนิษฐำ  เขม้นเกตกิจ

๓๐๐๓ นำงขวัญฤดี  กิจจะปำนนท์

๓๐๐๔ นำงนลินี  เศรษฐรัตน์

๓๐๐๕ นำงบุญลักษณ์  มำกกุญชร

๓๐๐๖ นำงเบญญำภำ  พุ่มเรือง

๓๐๐๗ นำงปุญยวีณ์  แก่นบัว

๓๐๐๘ นำงสำวกรรณิกำร์  สังวร

๓๐๐๙ นำงสำวฐำนิสำ  หอมฟุ้ง

๓๐๑๐ นำงสำว สิริ มนต์  กะ ล  ัมพะ นันทน์

๓๐๑๑ นำงสำว กัณณิกำ  กำฬภักดี 

๓๐๑๒ นำงสำว เพ็ญศิริ  พุ่ม มำลัย 

๓๐๑๓ นำงสำวกชกร  ทองย่ิง

๓๐๑๔ นำงสำวกณิกนันต์  บัวสุวรรณ์

๓๐๑๕ นำงสำวกนกพร  สุขกระบิล

๓๐๑๖ นำงสำวกนกวรรณ   จันทร์สว่ำง

๓๐๑๗ นำงสำวกนกอร  หอมธูป

๓๐๑๘ นำงสำวกมลชนก  แก้วค ำนวน

๓๐๑๙ นำงสำวกมลทิพย์  โทนทอง

๓๐๒๐ นำงสำวกมลรัศม์ิ  ศิริอุดมวรรธน์

๓๐๒๑ นำงสำวกมลลักษณ์  วนำลัย

๓๐๒๒ นำงสำวกรทิพย์  กุลธินี

๓๐๒๓ นำงสำวกรรณิกำร์   สิงหรำ

๓๐๒๔ นำงสำวกฤษติยำรัตน์  กัลปหำ

๓๐๒๕ นำงสำวกวินนำ  วงษ์สมศรี

๓๐๒๖ นำงสำวกัญชลิกำ  ศรีค ำ

๓๐๒๗ นำงสำวกัญญำกร  พิเชฐสมบูรณ์

๓๐๒๘ นำงสำวกัญญำณัฐ์    คุ้มเกตุ

๓๐๒๙ นำงสำวกัญญำภรณ์  ศรีนวลแก้ว

๓๐๓๐ นำงสำวกัญญำวีร์  ศรีดำพันธ์

               ๑ .๓  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร กลุ่มงำนบริกำร เพศชำยหรือเพศหญิง
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๓๐๓๑ นำงสำวกัญภัทร.  ทองบ่อ

๓๐๓๒ นำงสำวกัญยำณี  อยู่ทองอินทร์

๓๐๓๓ นำงสำวกันญำ  ค้ำข้ำว

๓๐๓๔ นำงสำวกันต์กนิษฐ์  ทองมุณี

๓๐๓๕ นำงสำวกันยำรัตน์  สุกหอม

๓๐๓๖ นำงสำวกัลยำรัตน์  ถ้วยเหลือง

๓๐๓๗ นำงสำวกำญจนำ  บุญชม

๓๐๓๘ นำงสำวกำนต์รวี  บุญเข็ม

๓๐๓๙ นำงสำวกิตติยำ  ใจดี

๓๐๔๐ นำงสำวกิตติยำพร  รำชวันดี

๓๐๔๑ นำงสำวกิตต์ิศิร์กุญช์  กรกฤษธดำดล

๓๐๔๒ นำงสำวกิติยำ  กันแย้ม

๓๐๔๓ นำงสำวกิติยำ  ย้ิมจันทร์

๓๐๔๔ นำงสำวกุลจิรำ  สมทอง

๓๐๔๕ นำงสำวกุลชญำ  วงษ์จ ำนงค์

๓๐๔๖ นำงสำวกุลรัตน์  สมิง

๓๐๔๗ นำงสำวเกษศิรินทร์  พัดสิงห์

๓๐๔๘ นำงสำวแก้วฟ้ำ  วำทวัฒนชัย

๓๐๔๙ นำงสำวขนิษฐำ  โมตำ

๓๐๕๐ นำงสำวขนิษฐำ  ยมนัตท์

๓๐๕๑ นำงสำวขนิษฐำ  สุวรรณสังโส

๓๐๕๒ นำงสำวขวัญเรือน  ทวีผล

๓๐๕๓ นำงสำวขวัญฤดี  แซ่เฮ้ง

๓๐๕๔ นำงสำวจรรยำ  วงค์แฝด

๓๐๕๕ นำงสำวจรัญญำ  สินธุเทพรัตน์

๓๐๕๖ นำงสำวจริยำ  ต่ำยสุวรรณ์

๓๐๕๗ นำงสำวจัทร์ธิดำ   หวังดี

๓๐๕๘ นำงสำวจันทมำศ  โพธ์ิอรุณ

๓๐๕๙ นำงสำวจันทร์จิรำ  ครุธใหญ่

๓๐๖๐ นำงสำวจันทร์จิรำ  ธีรเกียรติศิริ

๓๐๖๑ นำงสำวจำรุพร  ทัพพิจิตร์
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๓๐๖๒ นำงสำวจำรุวรรณ  เตียบไธสง

๓๐๖๓ นำงสำวจำรุวรรณ  ทศกิจ

๓๐๖๔ นำงสำวจำรุวรรณ  สกุลข ำ

๓๐๖๕ นำงสำวจำรุวรรณ  แสนหำญ

๓๐๖๖ นำงสำวจิดำภำ  ค ำวิเศษ

๓๐๖๗ นำงสำวจิตตำกำนต์  จันทรตัง

๓๐๖๘ นำงสำวจินตนำ  มุขสำร

๓๐๖๙ นำงสำวจินตนำ  อินเสือ  

๓๐๗๐ นำงสำวจิรพรรณ  วัฒนพันธ์ุ

๓๐๗๑ นำงสำวจิระณำ  กอฝ้ัน

๓๐๗๒ นำงสำวจิรัชญำ  ไชยมนตรี

๓๐๗๓ นำงสำวจิรัชญำ  นำดี

๓๐๗๔ นำงสำวจิรัฎฐ์  ปัญญำไพโรจน์

๓๐๗๕ นำงสำวจิรำภรณ์  แก้วชัย

๓๐๗๖ นำงสำวจิรำภรณ์  พวงจ ำปำ

๓๐๗๗ นำงสำวจุฑำมำศ  บัววิเชียร

๓๐๗๘ นำงสำวจุฑำมำส  ผลธนอนันต์

๓๐๗๙ นำงสำวจุฑำรัตน์  ปริญญำ

๓๐๘๐ นำงสำวเจนจิรำ   ป่ินจุไร

๓๐๘๑ นำงสำวเจนจิรำ  อยู่ดี

๓๐๘๒ นำงสำวฉัตรกมล  ชูสม

๓๐๘๓ นำงสำวฉัตรชนก  ผดุงลำภ

๓๐๘๔ นำงสำวฉันทิสำ  ชลวิทย์เลิศศิลป์

๓๐๘๕ นำงสำวชญำณี  สีเดือน

๓๐๘๖ นำงสำวชฎำพร  ภูดินดำล

๓๐๘๗ นำงสำวชณัญญำ  สว่ำงอำรมณ์

๓๐๘๘ นำงสำวชนกชนม์   เ หล่ำศรีชัย

๓๐๘๙ นำงสำวชนกำนต์  ทับใจดี

๓๐๙๐ นำงสำวชนัญชิดำ  น่วมน่ิม

๓๐๙๑ นำงสำวชนัฐดำ  ศรีเชียงสำ

๓๐๙๒ นำงสำวชนัดดำ  ปุริโส
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๓๐๙๓ นำงสำวชนำกำนต์  สุวรรณเพ็ชร์

๓๐๙๔ นำงสำวชนำภัทร  นำทอง

๓๐๙๕ นำงสำวชนิสรำ  ธรรมเจตนำ

๓๐๙๖ นำงสำวชรริน  ป่ินพิชิตมำเรศ

๓๐๙๗ นำงสำวชลธิชำ  ขิดกุดเลำะ

๓๐๙๘ นำงสำวชลธิดำ  สำมบุญเรือง

๓๐๙๙ นำงสำวชลิดำ  กล่ินศรีสุข

๓๑๐๐ นำงสำวชลิดำ  ทองค ำ

๓๑๐๑ นำงสำวชำคริยำ   ละอองศรี

๓๑๐๒ นำงสำวชำยิกำ  กองเทพ

๓๑๐๓ นำงสำวชุฑำทิพย์  โนมขุนทด

๓๑๐๔ นำงสำวชุติมำ  น่ิมเซียน  

๓๑๐๕ นำงสำวญำณิดำ  ปะและ

๓๑๐๖ นำงสำวญำสุมินทร์  บุญเกิด

๓๑๐๗ นำงสำวฐิติชญำ  ยำงม่วง

๓๑๐๘ นำงสำวฐิติมำ  เปล่ียนกริม

๓๑๐๙ นำงสำวฐิติมำ  ไมโภคำ

๓๑๑๐ นำงสำวฐิติรัตน์  ประคองศิลป์

๓๑๑๑ นำงสำวฑิมพิกำ  แซ่เอ็ง

๓๑๑๒ นำงสำวณพัชชนันท์  แก้วจันทร์

๓๑๑๓ นำงสำวณภัชนันท์  จันแจ้ง

๓๑๑๔ นำงสำวณัชค์สมัณ  เพ่ิมพรเปรม

๓๑๑๕ นำงสำวณัฏฐ์ปรัศมน  นนพิภักด์ิ

๓๑๑๖ นำงสำวณัฏฐ์ภัสสร   อินทร์ผ้ึง

๓๑๑๗ นำงสำวณัฐกฤตำ  ด ำรงมำศ

๓๑๑๘ นำงสำวณัฐกำญจน์  ช่ืนขำว

๓๑๑๙ นำงสำวณัฐจิรำ  ดอนปัด

๓๑๒๐ นำงสำวณัฐชยำ  จ ำรูญ

๓๑๒๑ นำงสำวณัฐชยำ  ธัมรูปำ

๓๑๒๒ นำงสำวณัฐชุตำ  โกศลพิเนต

๓๑๒๓ นำงสำวณัฐณิชำ  สุนทรภักดี
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๓๑๒๔ นำงสำวณัฐธิดำ  สุริยวงษ์

๓๑๒๕ นำงสำวณัฐนันท์  ค ำตรี

๓๑๒๖ นำงสำวณัฐพร  ชูเทียน

๓๑๒๗ นำงสำวณัฐพัชร์  ประยงค์กล่ิน

๓๑๒๘ นำงสำวณัฐภรณ์  ยศพิมพ์

๓๑๒๙ นำงสำวณัฐมน  สมศักด์ิ

๓๑๓๐ นำงสำวณัฐริญำ  ปิกรอด

๓๑๓๑ นำงสำวณัฐวิภำ  คงศรีประพันธ์ุ

๓๑๓๒ นำงสำวณัฐสุดำ  เสนมำ

๓๑๓๓ นำงสำวณัฐหทัย  ใจแสน

๓๑๓๔ นำงสำวณิชกำนต์  กล่ินหอม

๓๑๓๕ นำงสำวณิชกำนต์  พลเย่ียม

๓๑๓๖ นำงสำวณิชกำนต์  สว่ำงวงศ์

๓๑๓๗ นำงสำวณิชกำนต์  หล ำเจริญ

๓๑๓๘ นำงสำวณิติกำนต์  ทองหลี

๓๑๓๙ นำงสำวณิชำพร  คมข ำหนัก

๓๑๔๐ นำงสำวณิชำภำ  เช้ือปรำงค์

๓๑๔๑ นำงสำวดวงแก้วสิริ  จ ำปำศรี

๓๑๔๒ นำงสำวดวงทิพย์  คุ้มวงษ์

๓๑๔๓ นำงสำวดวงพร  อ่อนใจ

๓๑๔๔ นำงสำวดวงฤทัย  พัฒนจักร์

๓๑๔๕ นำงสำวดำรณี  นวมจิตร์

๓๑๔๖ นำงสำวดิสนีย์   อภิรัศมีธีรชำติ

๓๑๔๗ นำงสำวติณณมินทร์  ทับทิม

๓๑๔๘ นำงสำวทัศนีย์  จันทะนันท์

๓๑๔๙ นำงสำวทัศนีย์  สังฆสันติคีรี

๓๑๕๐ นำงสำวทิภำภรณ์  บุญยะกลัมพะ

๓๑๕๑ นำงสำวทิวำรัตน์  พลวงศ์ศรี

๓๑๕๒ นำงสำวธนปพรรศศร  นำศำ

๓๑๕๓ นำงสำวธนพร  บัตรสูงเนิน

๓๑๕๔ นำงสำวธนัชพร  เรืองศรี
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๓๑๕๕ นำงสำวธนัญชนก   รัตนเถรำ

๓๑๕๖ นำงสำวธนันธร  อ้นรัตน์

๓๑๕๗ นำงสำวธนำภรณ์  วันเพ็ญ

๓๑๕๘ นำงสำวธนิตำ  วงษ์เด่น

๓๑๕๙ นำงสำวธัญญำ  ยอดเสำร์

๓๑๖๐ นำงสำวธัญญำ  เลียงวัฒนคล

๓๑๖๑ นำงสำวธัญญำเรศ  เชยชูชำติ

๓๑๖๒ นำงสำวธัญมน  ถำวรจิระอังกูร

๓๑๖๓ นำงสำวธัญลักษณ์  อักษรสม

๓๑๖๔ นำงสำวธัญวรัตม์  เมินดี

๓๑๖๕ นำงสำวธิดำรัตน์  บัวเผียน

๓๑๖๖ นำงสำวธิดำรัตน์  เรือนทอง

๓๑๖๗ นำงสำวธีฬัญกำนต์  สวนสุข

๓๑๖๘ นำงสำวนงค์นุช  พลศรี

๓๑๖๙ นำงสำวนงเยำว์  ปัญญำภำค

๓๑๗๐ นำงสำวนนทิยำ  เจริญจ่ัน

๓๑๗๑ นำงสำวนภัทร  คำดีวี

๓๑๗๒ นำงสำวนภัสวรรณ  นำฤทัย

๓๑๗๓ นำงสำวนภัสวรรณ  แสงทอง

๓๑๗๔ นำงสำวนภัสสร  เกรียงเกร็ด

๓๑๗๕ นำงสำวนภัสสร  พฤฒำกรณ์

๓๑๗๖ นำงสำวนรำธร  แก้วสุวรรณ

๓๑๗๗ นำงสำวนรำวดี  กำรอ่อน

๓๑๗๘ นำงสำวนริศรำ  ลำวัลย์

๓๑๗๙ นำงสำวนฤตยำ  รัตนเพ็ญ

๓๑๘๐ นำงสำวนฤมล  ฤทธ์ิมำก

๓๑๘๑ นำงสำวนวรัตน์  น้อยสุภำพ  

๓๑๘๒ นำงสำวนวลจันทร์  แสนทวีสุข

๓๑๘๓ นำงสำวนัจนันท์  สีสวย

๓๑๘๔ นำงสำวนัชนีกร  ประเสริฐสม

๓๑๘๕ นำงสำวนัดดำ  ปำนผ่อง
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๓๑๘๖ นำงสำวนัทธ์ชนัน  มีชัย

๓๑๘๗ นำงสำวนัทธมน  หุ่นธำนี

๓๑๘๘ นำงสำวนันทกำล  โหตระไวศยะ

๓๑๘๙ นำงสำวนันท์นภัส  สุริยะวงค์

๓๑๙๐ นำงสำวนันทพร  ชำวเหนือ

๓๑๙๑ นำงสำวนันทิกำ  ไชยวำรินทร์

๓๑๙๒ นำงสำวนันทิยำ  พุกกล่ิน

๓๑๙๓ นำงสำวนันทิยำ  เรืองพิศำล

๓๑๙๔ นำงสำวนำรีเนตร  นรำกรณ์

๓๑๙๕ นำงสำวน้ ำทิพย์  จิตมำตย์

๓๑๙๖ นำงสำวน้ ำผ้ึง  เลิศวิลัย

๓๑๙๗ นำงสำวน้ ำฝน  แสงเจริญ

๓๑๙๘ นำงสำวนิชำภำ  บุญเอ่ือ

๓๑๙๙ นำงสำวนิชำภำ  โพธ์ิโสด

๓๒๐๐ นำงสำวนิตยำ   รักธรรม

๓๒๐๑ นำงสำวนิตยำวรรณ  ภู่ขำว

๓๒๐๒ นำงสำวนิรมล  ห้อมหำ

๓๒๐๓ นำงสำวนิรัชฌำ  ชุ่มกล่ิน

๓๒๐๔ นำงสำวนิศรำ  เชือนหยู

๓๒๐๕ นำงสำวนิศำชล  เอนกลำภ

๓๒๐๖ นำงสำวนิศำภัทร์  เเสงภู

๓๒๐๗ นำงสำวนิษฐิดำ  นำมโส

๓๒๐๘ นำงสำวนิสำกร  อู่ผลเจริญ

๓๒๐๙ นำงสำวนีรชำ  ชนำกรณ์

๓๒๑๐ นำงสำวนุชจรินทร์   จิวำลักษณ์

๓๒๑๑ นำงสำวนุชจิรำ  อินต๊ะสุรินทร์

๓๒๑๒ นำงสำวนุสรำ  ด ำยศ

๓๒๑๓ นำงสำวเนตรนภำ  เอียดด ำ

๓๒๑๔ นำงสำวบุญญำภรณ์  นวลดี

๓๒๑๕ นำงสำวบุณ ยำ นุช   สี คร้ำม

๓๒๑๖ นำงสำวบุรินทร์ธร  รอดประเสริฐ
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๓๒๑๗ นำงสำวบุศรำ  ปลำอ่อน

๓๒๑๘ นำงสำวเบญจพร  สร้อยบวบ

๓๒๑๙ นำงสำวเบญจพร  เตชะสว่ำงกิจ

๓๒๒๐ นำงสำวเบญจมำภรณ์  พรรณหำญ

๓๒๒๑ นำงสำวเบญจมำศ  กองเงิน

๓๒๒๒ นำงสำวเบญจวรรณ  จันทโชติ

๓๒๒๓ นำงสำวเบญจวรรร  เอกตระกูล

๓๒๒๔ นำงสำวเบญจศีล  ประสพวงษ์

๓๒๒๕ นำงสำวปณิชำ  ไชยปัญโญ

๓๒๒๖ นำงสำวปณิตตรำ  อุทธำสม

๓๒๒๗ นำงสำวปติญญำ  เส็งประชำ

๓๒๒๘ นำงสำวปทิตตำ  กลีบพุฒ

๓๒๒๙ นำงสำวปนัดดำ  วงษ์ประกรค ำ

๓๒๓๐ นำงสำวปพิชญำ  โชติรักษำ

๓๒๓๑ นำงสำวปภัสรำ  ชำวรำษฎร์

๓๒๓๒ นำงสำวปภัสรำ  หนูตอ

๓๒๓๓ นำงสำวปภัสสร  ไพโรจน์

๓๒๓๔ นำงสำวปภัสสร  เมฆพยม

๓๒๓๕ นำงสำวประภัสสร  คงเงิน

๓๒๓๖ นำงสำวประภัสสร  ถุงแก้ว

๓๒๓๗ นำงสำวประภัสสร  บุญมำ

๓๒๓๘ นำงสำวประภำนิช  เมืองสองสี

๓๒๓๙ นำงสำวประภำมำส  สอำดอ่ ำ

๓๒๔๐ นำงสำวปริชญำ  เช้ือดวงผุย

๓๒๔๑ นำงสำวปรีชญำภรณ์  เขียวค ำ

๓๒๔๒ นำงสำวปฤษนี  จันทร์ชัย

๓๒๔๓ นำงสำวปวีณ์ธิดำ  เข่ือนแก้ว

๓๒๔๔ นำงสำวปัญจพร   มณีแสง

๓๒๔๕ นำงสำวปัญจมำภรณ์  สุร ำไพ

๓๒๔๖ นำงสำวปัญจำวี  ประสมทรัพย์

๓๒๔๗ นำงสำวปัณณพร  ธรรมสัตย์
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๓๒๔๘ นำงสำวปัทมำวรรณ  จันทคูณ

๓๒๔๙ นำงสำวปำริชำติ  โลหุตำงกูร

๓๒๕๐ นำงสำวปำลิกำ  ศรีปุริ

๓๒๕๑ นำงสำวป่ินสุดำ  บุญเจริญ

๓๒๕๒ นำงสำวปิยะฉัตร  ประกอบกิจ

๓๒๕๓ นำงสำวปิยะธิดำ  ณัฏฐ์ม่ิงช่ืน

๓๒๕๔ นำงสำวปิยะพัชร์  สุวรรณพร

๓๒๕๕ นำงสำวปิยะมำศ  สุขสวิง

๓๒๕๖ นำงสำวปิยะวรรณ  ใจน้อย

๓๒๕๗ นำงสำวปุญญ์สำ  แก้วเขียว

๓๒๕๘ นำงสำวเปรมจิตต์  สดใสกิจ

๓๒๕๙ นำงสำวผกำแก้ว  อวนศรี

๓๒๖๐ นำงสำวผกำมำศ  บุญธรรม

๓๒๖๑ นำงสำวพชรพรรณ  เรืองขจร

๓๒๖๒ นำงสำวพชรภรณ์  ประสงค์เงิน

๓๒๖๓ นำงสำวพนิดำ  ศรีโพธ์ิ

๓๒๖๔ นำงสำวพนิดำ  หำเรือนมิตร

๓๒๖๕ นำงสำวพรทิพย์  จ ำเริญ

๓๒๖๖ นำงสำวพรทิพย์  แซ่ฮ้อ

๓๒๖๗ นำงสำวพรทิพย์  เอกสังข์

๓๒๖๘ นำงสำวพรทิภำ  นิหล้ำ

๓๒๖๙ นำงสำวพรนภำ  องอำจ

๓๒๗๐ นำงสำวพรพิมล  พงศ์ภักดี

๓๒๗๑ นำงสำวพรรณวรท  ค ำตลบ

๓๒๗๒ นำงสำวพริมำ  แก้วพฤกษ์

๓๒๗๓ นำงสำวพวงผกำ  สมมิตตะ

๓๒๗๔ นำงสำวพัชนำ  จงห่วงกลำง

๓๒๗๕ นำงสำวพัชรพร  เฮ็งบ้ำนแพ้ว

๓๒๗๖ นำงสำวพัชรำภรณ์  พิพัฒน์ธนำภำ

๓๒๗๗ นำงสำวพัชริดำ  จันทร์หอม

๓๒๗๘ นำงสำวพัชรี  น้อยแสง
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๓๒๗๙ นำงสำวพัณณิตำ  สุวรรณชมภู

๓๒๘๐ นำงสำวพัทธนันท์  แจ้งประเสริฐ

๓๒๘๑ นำงสำวพิชญำ  กอวิจิตร

๓๒๘๒ นำงสำวพิชญำ  จันทร์ทองดี

๓๒๘๓ นำงสำวพิชญำ  จันทร์มิตร

๓๒๘๔ นำงสำวพิชญำ  ชำยเกตุ

๓๒๘๕ นำงสำวพิชญำภำ  มีแก้ว

๓๒๘๖ นำงสำวพิชยำ  พลำยงำม

๓๒๘๗ นำงสำวพิมพกำนต์  เต้ตัน

๓๒๘๘ นำงสำวพิมพกำนต์  พรหมแก้ว

๓๒๘๙ นำงสำวพิมพ์ชนก  เกอะประสิทธ์ิ

๓๒๙๐ นำงสำวพิมพ์ชนิกำ  ด้วงประสิทธ์ิ

๓๒๙๑ นำงสำวพิมพ์ตะวัน  ศิลำอ่อน

๓๒๙๒ นำงสำวพิมพ์พรรณ  กรอบมุข

๓๒๙๓ นำงสำวพิมพ์ศิริ  ตรีวิเวก

๓๒๙๔ นำงสำวพิมพำ  เวียงฆ้อง

๓๒๙๕ นำงสำวพิมพำสน์  ถนิมพำสน์

๓๒๙๖ นำงสำวพิมพิชญำ  อัมรำมร

๓๒๙๗ นำงสำวพิมพิไล   สิมดี

๓๒๙๘ นำงสำวพิมลมำศ  เสำร์วงษ์

๓๒๙๙ นำงสำวพิรำวัลย์  พัฒนะ

๓๓๐๐ นำงสำวพิรุณรัตน์  เหลียวสูง

๓๓๐๑ นำงสำวพิไลวรรณ  ครุฑขุนทด

๓๓๐๒ นำงสำวเพชรรัตน์  พรมแดง  

๓๓๐๓ นำงสำวเพชรรัตน์  วัฒนภักดี

๓๓๐๔ นำงสำวเพียงพิศ  อันธพันธ์

๓๓๐๕ นำงสำวแพรชญำ  หน่อแก้ว

๓๓๐๖ นำงสำวภครพร  กสำนต์ิศรี

๓๓๐๗ นำงสำวภริดำ  ปันวิชัย

๓๓๐๘ นำงสำวภัทรวดี  หมำยสุข

๓๓๐๙ นำงสำวภัทรสุดำ  กลัดสอำด
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๓๓๑๐ นำงสำวภัทระวดี  ภมรพล

๓๓๑๑ นำงสำวภัสตรำภรณ์  นันทสุข

๓๓๑๒ นำงสำวภำคินี  จันวิลัย

๓๓๑๓ นำงสำวภำณุมำศ   ค ำสุข

๓๓๑๔ นำงสำวภำณุมำศ  ทรัพย์ประสม

๓๓๑๕ นำงสำวมณีรัตน์  มีบุญ

๓๓๑๖ นำงสำวมัณฑนำ  ถิตรัศมี

๓๓๑๗ นำงสำวมัทนวดี  ฤทธ์ิสนอง

๓๓๑๘ นำงสำวมำธวี  สุนันต๊ะ

๓๓๑๙ นำงสำวมำนิตำ  กมลเพ็ชร์  

๓๓๒๐ นำงสำวมำลีน่ำ  ดินเด็ม

๓๓๒๑ นำงสำวมิรำ  ยอหะ

๓๓๒๒ นำงสำวมีนำ  ตุลำพัฒน์

๓๓๒๓ นำงสำวเมธำวี  เจริญเช้ือ

๓๓๒๔ นำงสำวเมนิษำ  ใจดี

๓๓๒๕ นำงสำวยิหวำ  บุญทับถม

๓๓๒๖ นำงสำวร่มฉัตร  เสือข ำ

๓๓๒๗ นำงสำวรวิกำนต์  ทองดอนเปล่ียน

๓๓๒๘ นำงสำวรวิภิภัทร  สระทองหน

๓๓๒๙ นำงสำวรษำ   ศรีก ำพล

๓๓๓๐ นำงสำวระพีพรรณ  เกตุเจริญ

๓๓๓๑ นำงสำวรักษ์สุดำ  สังข์ทอง

๓๓๓๒ นำงสำวรัชดำ  พันธ์ตะคุ

๓๓๓๓ นำงสำวรัชดำกรณ์  แสนวงษ์

๓๓๓๔ นำงสำวรัชตำ  ประทุมเมือง

๓๓๓๕ นำงสำวรัญญำ  เอกรัตน์

๓๓๓๖ นำงสำวรัตติยำ  พิทักษ์นพคุณ

๓๓๓๗ นำงสำวรัตนำ  อำจคิดกำร

๓๓๓๘ นำงสำวริซกี  รักดี

๓๓๓๙ นำงสำวริณญำ  อดทน

๓๓๔๐ นำงสำวรินรดำ  พิมพ์จ ำปำ
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๓๓๔๑ นำงสำวรุ่งอรุณ  จันเสง่ียม

๓๓๔๒ นำงสำวรุจิรำ  ทับเท่ียง

๓๓๔๓ นำงสำวเรณู  กล่ินคง

๓๓๔๔ นำงสำวลลิตำ  จูสิงห์

๓๓๔๕ นำงสำวลลิตำ  พันธ์ุชำ

๓๓๔๖ นำงสำวลัทธยำกร  อนำมัย

๓๓๔๗ นำงสำวลัพธวรรณ  หล้ำพิมพ์

๓๓๔๘ นำงสำววนัสนันท์  ศิริเพ็ญ

๓๓๔๙ นำงสำววนิดำ  นิลเนตร

๓๓๕๐ นำงสำววนิดำ  ปำโท

๓๓๕๑ นำงสำววนิดำ  สิงห์โตแก้ว

๓๓๕๒ นำงสำววนิดำ  อนุรักษ์

๓๓๕๓ นำงสำววรรณธินี  จันทร์แจ่มใส

๓๓๕๔ นำงสำววรรณนิสำ  สดับพจน์

๓๓๕๕ นำงสำววรรณพร  มงคลจรัสชัย

๓๓๕๖ นำงสำววรรณภำ  ล้อมเมตตำ

๓๓๕๗ นำงสำววรรณวิศำ  รัตนบุรี

๓๓๕๘ นำงสำววรวรรณ  รุ่งเรือง

๓๓๕๙ นำงสำววรัญญำ  สุทธิพันธ์ุ

๓๓๖๐ นำงสำววรำงคณำ  ศรีหลำบ

๓๓๖๑ นำงสำววรำพร  อ่อนศรี

๓๓๖๒ นำงสำววรำภรณ์  สวนกัน

๓๓๖๓ นำงสำววริยำ  สอนสุภำพ

๓๓๖๔ นำงสำววริศำ  ปินตำมูล

๓๓๖๕ นำงสำววลัยลักษณ์  บ ำเหน็จพันธ์ุ

๓๓๖๖ นำงสำววัชรภรณ์  ปำนทอง

๓๓๖๗ นำงสำววันทนีย์  ฤกษ์ประเสริฐกุล

๓๓๖๘ นำงสำววันเพ็ญ  สืบสิง

๓๓๖๙ นำงสำววำสนำ  แท่งเงิน

๓๓๗๐ นำงสำววิจิตรำ   หำรฤทธ์ิ

๓๓๗๑ นำงสำววิชุดำ  เลียงวัฒนคล
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๓๓๗๒ นำงสำววิธินันท์  มีสวัสด์ิ

๓๓๗๓ นำงสำววิภำดำ  ชิดเข้ม

๓๓๗๔ นำงสำววิภำดำ  บุญแก้ว

๓๓๗๕ นำงสำววิภำดำ  พำนิชนอก

๓๓๗๖ นำงสำววิภำพร  แสงศรี

๓๓๗๗ นำงสำววิภำรัตน์  มณีใส

๓๓๗๘ นำงสำววิภำวี  ไทธำนี

๓๓๗๙ นำงสำววิมลทิพย์  อินทรสุนทร

๓๓๘๐ นำงสำววิษรำพร  เหมบุตร

๓๓๘๑ นำงสำววีรวรรณ  เปล่ียนประเสริฐ

๓๓๘๒ นำงสำวศจิกำ   จันทรโสภำ

๓๓๘๓ นำงสำวศรสวรรค์  วิวัฒน์

๓๓๘๔ นำงสำวศศิกำนต์  จงเพ่ิมวัฒนะผล

๓๓๘๕ นำงสำวศศิณัฎฐ์  ประดิษฐ์สำร

๓๓๘๖ นำงสำวศศิธร  แย้มเอิบสิน

๓๓๘๗ นำงสำวศศิธร  หนูสม

๓๓๘๘ นำงสำวศศินำ  ทองขันธ์ุ

๓๓๘๙ นำงสำวศศิพร  วงษ์ภมร

๓๓๙๐ นำงสำวศศิพิมพ์  กำบกรณ์

๓๓๙๑ นำงสำวศศิวรรณ  ธรรมวุฒำ

๓๓๙๒ นำงสำวศศิวิมล  สมศักด์ิ

๓๓๙๓ นำงสำวศิยำกร  มหำสุข

๓๓๙๔ นำงสำวศิรประภำ  กุลจิตต์เจือวงศ์

๓๓๙๕ นำงสำวศิรินภำ  ขันทอง

๓๓๙๖ นำงสำวศิรินันท์  คล้ำยวิมุติ

๓๓๙๗ นำงสำวศิรินันท์  ธ ำรงโชติ

๓๓๙๘ นำงสำวศิรินันท์  สำยเนตรงำม

๓๓๙๙ นำงสำวศิริพร   ชมำนันทน์

๓๔๐๐ นำงสำวศิริพร  กันทะวงค์

๓๔๐๑ นำงสำวศิริพร  เสำเวียง

๓๔๐๒ นำงสำวศิริพร  เหมวงษ์
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๓๔๐๓ นำงสำวศิริภรณ์  ช้ันสว่ำง

๓๔๐๔ นำงสำวศิริมณี  ฤกษ์เย็น

๓๔๐๕ นำงสำวศิริรักษ์  โพธ์ิประทุม

๓๔๐๖ นำงสำวศิริรัตน์  หอมแม้น

๓๔๐๗ นำงสำวศิริวรรณ  พงษ์วัน

๓๔๐๘ นำงสำวศุภกำนต์  กองศิลป์

๓๔๐๙ นำงสำวศุภำพรรณ  เกิดกระโทก

๓๔๑๐ นำงสำวศุภำพิชญ์  เทศสุวรรณ

๓๔๑๑ นำงสำวศุภำพิชญ์  สรงประภำ  

๓๔๑๒ นำงสำวโศจิรัตน์  วงษ์สำตร์สำย

๓๔๑๓ นำงสำวสกำวเดือน  พรมไทยสงค์

๓๔๑๔ นำงสำวสนิพรรณ  นำคเสน

๓๔๑๕ นำงสำวสมฤดี  เครือขุนเณร

๓๔๑๖ นำงสำวสัตตบุษยำ  สังขศิลำ

๓๔๑๗ นำงสำวสำธินี  รุ่งนิศำกร

๓๔๑๘ นำงสำวสำยธำร  ช่วยทัพ

๓๔๑๙ นำงสำวสำยรุ้ง  ศัลยวุฒิ

๓๔๒๐ นำงสำวสิตำนันท์  พรหมบุญ

๓๔๒๑ นำงสำวสินำภรณ์  เดชนำพร

๓๔๒๒ นำงสำวสินีนำฏ  ก้ันเกตุ

๓๔๒๓ นำงสำวสิริกร  เช้ือแก้ว

๓๔๒๔ นำงสำวสิรินทร์  ชิณศรี

๓๔๒๕ นำงสำวสิริพร  โพธ์ิมณี

๓๔๒๖ นำงสำวสิริภรณ์  โพธิคำมบ ำรุง

๓๔๒๗ นำงสำวสุกัญญำ  บุญสังข์

๓๔๒๘ นำงสำวสุจิตรำ  ญำติปรำโมทย์

๓๔๒๙ นำงสำวสุจิตรำ  ทองย้อย

๓๔๓๐ นำงสำวสุจิตรำ  ไทยเทวรักษ์

๓๔๓๑ นำงสำวสุชญำ  ป้อทองค ำ

๓๔๓๒ นำงสำวสุชำดำ   ครุฑสุวรรณ

๓๔๓๓ นำงสำวสุชำดำ  นัยศิริ
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๓๔๓๔ นำงสำวสุชำดำ  บัวนำค

๓๔๓๕ นำงสำวสุชำดำ  สิทธิวงค์

๓๔๓๖ นำงสำวสุชำนันท์  ไชยเพชร

๓๔๓๗ นำงสำวสุชำนำถ  จุณทโรจน์

๓๔๓๘ นำงสำวสุชำนำถ  ดีเลิศ

๓๔๓๙ นำงสำวสุชำวดี  ใจดี

๓๔๔๐ นำงสำวสุฑำรัตน์  ใยเจริญ

๓๔๔๑ นำงสำวสุดท่ีรัก  อ้วนล่ ำ

๓๔๔๒ นำงสำวสุดำพร  ซับเจียม

๓๔๔๓ นำงสำวสุดำพร  พรมโสภำ

๓๔๔๔ นำงสำวสุดำภรณ์  พันธ์ุยฤทธ์ิ

๓๔๔๕ นำงสำวสุดำรัตน์  ทุนกอง

๓๔๔๖ นำงสำวสุตำรัศม์ิ  วงศ์พิมล

๓๔๔๗ นำงสำวสุทธำทิพย์  ศรีงำม

๓๔๔๘ นำงสำวสุทธิกำนต์  มำนพพันธ์

๓๔๔๙ นำงสำวสุทธิดำ  กฐินเทศ

๓๔๕๐ นำงสำวสุทธิดำ  เกตศักด์ิ

๓๔๕๑ นำงสำวสุทธิดำ  วิชำโคตร

๓๔๕๒ นำงสำวสุทธิดำ  สีหะนัด

๓๔๕๓ นำงสำวสุทธ์ิสินี  สุรัสโม

๓๔๕๔ นำงสำวสุธำทิพย์  ไชยกำล

๓๔๕๕ นำงสำวสุธิดำ  ขุนจันทร์

๓๔๕๖ นำงสำวสุธีธิดำ  อินทรศิริ

๓๔๕๗ นำงสำวสุนันพร  พลำยเถ่ือน

๓๔๕๘ นำงสำวสุปรีญำ  อ่ ำกอง

๓๔๕๙ นำงสำวสุพัตรำ  จับประยงค์

๓๔๖๐ นำงสำวสุพัตรำ  พุทธวงค์

๓๔๖๑ นำงสำวสุพัตรำ  สกุลกล่อม

๓๔๖๒ นำงสำวสุพิชฌำย์  สิทธ์ิเดชธำวัน

๓๔๖๓ นำงสำวสุพิชญำ  ชลวิทย์เลิศศิลป์

๓๔๖๔ นำงสำวสุพิมพ์ญำ  นะที
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๓๔๖๕ นำงสำวสุภญำณี  พวงจันทร์

๓๔๖๖ นำงสำวสุภำ  สำระกูล

๓๔๖๗ นำงสำวสุภำพร  เต็มเป่ียม

๓๔๖๘ นำงสำวสุภำพร  ประโยชน์มี

๓๔๖๙ นำงสำวสุภำพร  มลิวัลย์

๓๔๗๐ นำงสำวสุภำวิตำ  สมแสน

๓๔๗๑ นำงสำวสุมณี  หวังพรสมบัติ

๓๔๗๒ นำงสำวสุมำลี   แก่นเกษ

๓๔๗๓ นำงสำวสุรัศวดี  โคตรมณี

๓๔๗๔ นำงสำวสุรีย์รัตน์  ค ำอยู่

๓๔๗๕ นำงสำวสุรีรัตน์  ฤกษ์เสรี

๓๔๗๖ นำงสำวสุวนันท์  บุญกันยำ

๓๔๗๗ นำงสำวสุวรรณี  แก้วคันโท

๓๔๗๘ นำงสำวสุวิชญำ  สอนผ้ึง

๓๔๗๙ นำงสำวสุวิชำดำ  ภูกันหำ  

๓๔๘๐ นำงสำวสุวิมล  อักษรณรงค์

๓๔๘๑ นำงสำวเสธวนีย์  เขียวข ำ

๓๔๘๒ นำงสำวเสำวลักษณ์  ไชยำ

๓๔๘๓ นำงสำวโสทยำ  ประไวย์

๓๔๘๔ นำงสำวโสภำพร  ใจดี

๓๔๘๕ นำงสำวหทัยรัตน์  ศรีกระกูล

๓๔๘๖ นำงสำวหน่ึงฤทัย  ปล่ังดี

๓๔๘๗ นำงสำวหน่ึงฤทัย  พุดขุนทด

๓๔๘๘ นำงสำวหน่ึงฤทัย  พูลสวัสด์ิ

๓๔๘๙ นำงสำวอชิรญำ  ขันทเขต

๓๔๙๐ นำงสำวอโณทัย  โกญจนำท

๓๔๙๑ นำงสำวอนัญญำพร  สนิท

๓๔๙๒ นำงสำวอนันตยำ  ทองค ำ

๓๔๙๓ นำงสำวอภิญญำ  ขุมเงิน

๓๔๙๔ นำงสำวอภิญญำ  งำต้น

๓๔๙๕ นำงสำวอภิญญำ  จ ำลอง
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๓๔๙๖ นำงสำวอภิญญำ  ใจอ่อน

๓๔๙๗ นำงสำวอภิญญำ  ธรรมวิเศษ

๓๔๙๘ นำงสำวอรจิรำ  เอ่ียมโปร่ง

๓๔๙๙ นำงสำวอรญำ  ค ำชมภู

๓๕๐๐ นำงสำวอรทัย  บุญมำก

๓๕๐๑ นำงสำวอรทัย  แรงจบ

๓๕๐๒ นำงสำวอรนันท์  เรืองมี

๓๕๐๓ นำงสำวอรนุช  ทำสีทอง

๓๕๐๔ นำงสำวอรนุช  หนูสว่ำง

๓๕๐๕ นำงสำวอรพรรณ  บุญโท

๓๕๐๖ นำงสำวอรวรรณ  นพบำล

๓๕๐๗ นำงสำวอรวรรณ  เภำพำน

๓๕๐๘ นำงสำวอรวรรยำ  ผมขำว

๓๕๐๙ นำงสำวอรสำ  วภักด์ิเพชร

๓๕๑๐ นำงสำวอรัญญำ  จันทร์แก้ว

๓๕๑๑ นำงสำวอรัญญำ  สุขเจริญ

๓๕๑๒ นำงสำวอริสรำ  ชรำประทีป

๓๕๑๓ นำงสำวอริสรำ  อ่วมประดิษฐ

๓๕๑๔ นำงสำวอลิน  เกิดฉ่ ำ

๓๕๑๕ นำงสำวอลิสำ  ประทุมแก้ว

๓๕๑๖ นำงสำวอังสุมำลี  มีศรี

๓๕๑๗ นำงสำวอัญชลีพร  ไชยงำม

๓๕๑๘ นำงสำวอัญชิษฐำ  แสงแก้ว

๓๕๑๙ นำงสำวอัญนิกำ  จ ำกลำง

๓๕๒๐ นำงสำวอำรยำ  ธงรัตกัมพล

๓๕๒๑ นำงสำวอำรยำ  นำมเพ็ง

๓๕๒๒ นำงสำวอำรยำ  อำรีย์

๓๕๒๓ นำงสำวอำรียำ  แก้วทองเมือง

๓๕๒๔ นำงสำวอำรียำ  ไชยสอน

๓๕๒๕ นำงสำวอำรียำ  แสงหิรัญ

๓๕๒๖ นำงสำวอำรีรัตน์  ชูกิจ
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๓๕๒๗ นำงสำวอ ำไพร  สำรินทร์

๓๕๒๘ นำงสำวอินทิรำ  กลัดผ่อง

๓๕๒๙ นำงสำวอินทิรำ  งำมเลิศ

๓๕๓๐ นำงสำวอิสยำห์พร  อินทุวัน

๓๕๓๑ นำงสำวอุนนดำ  วังภูมิใหญ่

๓๕๓๒ นำงสำวอุไรลักษณ์  ปินะกะเส

๓๕๓๓ นำงสำวอุษมำ  ทัตพันธ์

๓๕๓๔ นำงสุชำวดี  ค ำใจสู้

๓๕๓๕ นำงสุพัฒนำ  สุวรรณพันธ์

๓๕๓๖ นำงสุภรักษ์  ม่ิงมิตร

๓๕๓๗ นำงสุภำพ  มีเนตรทิพย์

๓๕๓๘ นำงสุภำภรณ์  ไพรวรรณ์

๓๕๓๙ นำนำงสำววิชุดำพรณ์  จันทร์เเดง                                  

๓๕๔๐ นำยธีระพงษ์  เสวตรำคม

๓๕๔๑ นำยวรัญธร  รอบคอบ

๓๕๔๒ นำยสกำย  ไวแก้วสูน

๓๕๔๓ นำยสำวอำรียำ  ศิริมหำวรรณ

๓๕๔๔ นำยอนุพงศ์  พิพัชนะ

๓๕๔๕ นำยอภิสิทธ์ิ  สุนประชำ

๓๕๔๖ นำยอันดำมัน  ชัยสวัสด์ิ

๓๕๔๗ นำยอับดุลเลำะ  สำฆอ

๓๕๔๘ นำวสำวคันธมำลี  ศรีสุกอง

๓๕๔๙ นำวสำวชลธิชำ  คึมยะรำช

๓๕๕๐ นำวสำววิจิตรำ  นำคทองแดง

๓๕๕๑ นำวสำวสุนิสำ  กิจนะวันชัย

๓๕๕๒ นำสำวนำรินรัตน์  วงษ์ภมร

๓๕๕๓ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง กนกอร  เพชรรัตนมุณี

๓๕๕๔ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง กัญจน์รัตน์  ขัตติยวงษ์

๓๕๕๕ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง นิรมล  ด ำเนียม

๓๕๕๖ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง พรรณริษำ  ชัยสงครำม

๓๕๕๗ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง ศศิธร  ไชยแบน
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๓๕๕๘ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง สำยรุ้ง  จูด้วง

๓๕๕๙ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง สุกัญญำ  แสงแก้ว

๓๕๖๐ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง อัฐชโลฬส  หอมจันทร์

๓๕๖๑ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง อำทิตยำ  สำลีวงษ์

๓๕๖๒ สิบเอกหญิง วำทินี  ศรีงำม
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๒. วัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 
  กําหนดสอบในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. โดยผู้เข้าสอบ
จะต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าสอบและรับการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบในเวลา ๐๘.๑๐ น. รายละเอียดดังน้ี 

๒.๑ ตําแหน่ง พนักงานเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
 สถานที่สอบ หอ้งประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

สมรรถนะ วิธีการประเมิน หมายเลข
ประจําตัวสอบ 

-  ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ 
-  ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-  คณิตศาสตรเ์บ้ืองต้น 
-  ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

สอบข้อเขียน ๑๐๐๑ ถึง 
๑๑๑๗ 

๒.๒ ตําแหน่ง พนักงานธุรการ เพศชาย 
 สถานที่สอบ หอ้งประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

สมรรถนะ วิธีการประเมิน หมายเลข
ประจําตัวสอบ 

-  ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ 
-  ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-  คณิตศาสตรเ์บ้ืองต้น 
-  ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

สอบข้อเขียน ๒๐๐๑ ถึง 
๒๐๘๒ 

๒.๓ ตําแหน่ง พนักงานธุรการ เพศชายหรือเพศหญิง 
 สถานที่สอบ อาคารโรงเลี้ยงโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 

สมรรถนะ วิธีการประเมิน หมายเลข
ประจําตัวสอบ 

-  ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ 
-  ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-  คณิตศาสตรเ์บ้ืองต้น 
-  ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

สอบข้อเขียน ๓๐๐๑ ถึง 
๓๕๖๒ 

 
๓.  สิ่งที่ต้อง... 
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๓. สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอ้เขียน) 
๓.๑ ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าสู่

สถานที่สอบ 
๓.๒ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าสอบ 
๓.๓ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองที่บริเวณจุดคัดกรองก่อนเร่ิมเวลาสอบ 
๓.๔ ผู้เข้าสอบที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผ่านพ้ืนที่สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แพทย์ที่บริเวณจุดคัดกรอง 
ตามข้อ ๓.๓ เพ่ือพิจารณาแยกห้องเข้าสอบ 

๓.๕ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรง หรือกางเกง 
ขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สําหรับผู้เข้าสอบชายสวมเส้ือคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อ 
ไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๓.๖ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังน้ี 
๓.๖.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขับรถ หากไม่มี

บัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
๓.๖.๒ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 

๓.๗ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจําห้องสอบเท่าน้ัน 

๓.๘ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดําเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 

๓.๙ ผู้เข้าสอบจะต้องน่ังสอบตามผังที่น่ังสอบและห้องสอบที่กําหนด  
๓.๑๐ ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องคํานวณ 

อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือเคร่ืองมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต 

๓.๑๑ อนุญาตให้วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่กําหนดในข้อ ๓.๖ บนโต๊ะสอบเท่าน้ัน  
๓.๑๒ ปฏิบัติตามคําช้ีแจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๓.๑๓ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือนําเอกสารการสอบ

ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๓.๑๔ เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้ เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถาม

คณะกรรมการคุมสอบเท่าน้ัน ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

๓.๑๕ กรณีที่ผู้เข้าสอบทําข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะทําข้อสอบต่อไป 
ให้น่ังอยู่ที่น่ังสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบ และกระดาษคําตอบ ห้ามเดินมาส่งข้อสอบ 
ที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบเท่าน้ัน 

๓.๑๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่น่ังอยู่ในห้องสอบหยุดทําข้อสอบทันที และรอ
จนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษคําตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้  
หากผู้เข้าสอบคนใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ 

 
๓.๑๗  ผู้ใด... 
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๓.๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบน้ี หรือผู้ทุจริต หรือพยายามทําการทุจริตในการสอบ 
หากตรวจพบการกระทําดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอํานาจตัดสิทธ์ิการสอบของบุคคลน้ัน หรือยกเลิก 
การสอบและผลการสอบทั้งหมด 

๔. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
  กรมกําลังพลทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th 
 
    ตรวจถูกต้อง 

                นาวาอากาศเอก      
     (เจษฎา  เปรี่ยมปิยานุสรณ์) 
                             กรรมการและเลขานุการ 
             คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
                             กรมกําลงัพลทหารอากาศ 


