
หมายเหตุ
1 1 น.ส. พชรพร รุงสวาง่ ่ น
2 3 น.ส. พชรอร รุงสวาง่ ่ น
3 4 นายวทิยายทุธ แสงไข่ น
4 11 นางชลดา กาฮง น
5 12 นายสาํเริง ทองพนู ม
6 13 น.ส. วรุณยภุา แกวสมทอง้ ม
7 14 น.ส. กตติยาิ ภูรามนิล ม
8 15 นายพีระยศ คณาดี น
9 26 น.ส. วรีะวรรณ มงัมี น

10 30 น.ส. วลิดา จารึกสถิตยว์งศ์ ญ
11 39 น.ส. ปภาวชิญ์ สินสวสัดิ ญ
12 40 น.ส. อจัฉรา วงษแ์กว้ ญ
13 44 น.ส. ภิญญา ภูหวดนอ้ย ญ
14 45 น.ส. ประภสัสร พิมพรั์ตน์ ญ
15 50 น.ส. สุธญัญาภรณ์ บุญประวติั น
16 51 น.ส. รววีรรณ รุงโรจน์่ น
17 52 น.ส. เปรมใจ ชิณโพธิคงั น
18 58 นายจตุพล โฉมยงค์ ญ
19 59 นายฮารูน มะหาด๊ะ ญ
20 60 นายธวลัรัตน์ จิรนิยมพชัร์ ญ
21 61 น.ส. ฟาอีซะห์ เตบสัน ญ
22 62 น.ส. สุชานาฏ มหาชน น
23 66 น.ส. จุรีภรณ์ สะระอาภรณ์ ญ
24 67 น.ส. พชัรินทร์ เผอืคาํ ญ
25 70 น.ส. เพญ็พกัตร์ พรมคีราช ญ
26 72 นายยรุนนัท์ ชยัโยกลุ น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
27 73 น.ส. อาํภา ธญัญเจริญ น
28 80 นายชชัวาล ใหมหะลา่ ญ
29 81 น.ส. ดาวประกาย ถาดภูเขียว ญ
30 82 น.ส. อุษณี โคกกระชาย ญ
31 83 นายปริญญา ปิยชนานนัทน์ ม
32 84 น.ส. ธณฐัฐา สวางรักษ์่ น
33 85 น.ส.ภทัรดา ทวรัีตน์ น
34 86 นายมงคล เดยงัรัมย์ น
35 87 นางลภสักร เลิศสาํราญ ญ
36 88 นายอธิพรรณ เทพวงษ์ ญ
37 91 น.ส. รุงทิพย์่ ยวงลาํใย น
38 92 นายสุรสิงห์ สุดเฉลียว ญ
39 93 นายทวศีกัดิ สีจนัทึก ญ
40 94 นายภาณุพงษ์ มนัคง ญ
41 95 น.ส. ณชัฐานนัท์ คลองพาณิชกจ่ ิ ม
42 96 น.ส. อารีรัตน์ ธงชยั ญ
43 104 นายภูมิกมล พลอาํนวย น
44 144 น.สง ภสัรานนัท์ ยงัศิริ ญ
45 145 นายเอกภพ พระชยั น
46 166 นายเทอดสิทธิ จงราช น
47 173 น.ส. จริยา คาํเจริญ น
48 174 น.ส. ภรณ์ทิพย์ นิสัยกลา้ น
49 175 น.ส. สาลินี อินทรศิริ น
50 176 น.ส. ศิขริน ศิริวชิยั ญ
51 177 นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุงเรือง่ น
52 178 น.ส. บุญญารัตน์ ไรสงวน่ น
53 180 น.ส. ธารารัตน์ นุย้รัตน์ น
54 192 น.ส. วลิาวลัย์ วรรณพราหมณ์ ม
55 196 น.ส. ปัทมาภรณ์ แกวคงคา้ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
56 199 น.ส. ปรียาฉตัร พลูเพิม น
57 207 น.ส. สุรียพ์ร ศรพรหม น
58 208 น.ส. กณฐิมาั สงแสง่ น
59 212 น.ส. สุดาพร คูณอเนกสิน น
60 213 น.ส. มยรีุ คีรีเวช น
61 214 น.ส. ศิริภา โคทนา น
62 215 น.ส. พวงชมพู พงษจิ์นดา น
63 216 น.ส. วริะยา กลุนาม น
64 219 น.ส. สุธิดา ฉายศรี ม
65 220 น.ส. นงลกัษณ์ กลินจนัทร์ ม
66 221 น.ส. รัตนช์นญัญา เกตุมาลา น
67 222 นายเกรียงศกัดิ ศรีอินทร์ น
68 229 น.ส. เนมิกา กงวานสุระั ญ
69 232 น.ส. แสงเดือน จนัทร์สินธ์ น
70 234 นายณปกร มีเหลก็ น
71 235 นายเทวญั หลาบคาํ น
72 238 น.ส. ธิดารัตน์ แสงเผอืก น
73 246 น.ส. รัตติกาล เหลยชยั น
74 248 น.ส. ชชัญา เมืองศรี ญ
75 250 นายณรงค์ ไทยเรือง น
76 252 น.ส. อชิรกาญจน์ รูปสูง น
77 254 น.ส. นพรัตน์ มนัยงิ ญ
78 260 น.ส. เบญญาภา ดุษิยามี ญ
79 261 น.ส. สมฤดี พิมูลชาติ ญ
80 262 น.ส. วรรณวษิา เพชรพราว ญ
81 268 น.ส. ธิดารัตน์ ลีไพบูลย์ ญ
82 285 น.ส. สิริพร จนัหอม น
83 286 นายวสันต์ จนัทร์เพญ็ น
84 287 น.ส. จริยา เอิบบุญ น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
85 288 น.ส. นฤมล ทรงแสง น
86 292 น.สง บุษกร มอญใหญ่ ญ
87 294 น.ส. ทฤฒมน ดาวโชติ น
88 298 น.ส. สุพรรษา ภูริปริญญา น
89 300 นายอามนั อบัดุลซาลาม น
90 304 น.สง หทยัชนก ปกป้อง ม
91 305 น.ส. พิมพพ์ร สุขแลว้ น
92 358 น.ส. วไิลวรรณ พิมคะลี ม
93 370 น.ส. สุปัญญา นามโคตร ม
94 383 น.ส. สิริพร ญ
95 384 น.ส. จิราพร ตุย้กาศ ญ
96 389 น.ส. ลกัษิกา เรือนอิน ญ
97 390 น.ส. เพชราภรณ์ เทศศิริ ญ
98 399 น.ส. กรีกาญจน์ ฤทธิสมบูรณ์ ญ
99 400 น.ส. วภิาวรรณ ชาวเหนือ ญ

100 401 น.ส. อรุณี รักงาม ญ
101 428 น.ส. แวววมิล ทองประพนัธ์ น
102 437 น.ส. ฟาวดี ปลุกใจหาญ ญ
103 438 น.ส. อรนิตา พืชมงคล ญ
104 439 นายถกล นิตยบูรณ์ ญ
105 440 น.ส. นภสัจร สุเรนทร์ ญ
106 441 น.ส. ดวงฤทยั คนไว ญ
107 465 น.ส. ปิยะวดี นาคสุข ญ
108 472 น.ส. วชัริยา สายแกว้ ม
109 473 น.ส. ภทัริตา ชนะวฒันานนท์ ญ
110 475 น.ส. มุกดา แขง็แรง ม
111 485 น.ส. เนาวรัตน์ อินทวงษ์ น
112 486 น.ส. อาํไพ พาโคกทม น
113 491 นางนนัทนา พนัมะลี ม
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
114 492 นางราตรี วนุแมสอด่ ่ ญ
115 493 น.ส. สุนนัทา นาคจู น
116 494 น.ส. สุจิรา วงศป์ระเสริฐ น
117 495 นางเทียนจิตร จนัทิพย์ น
118 496 น.ส. สมพร มูลยาพอ น
119 497 น.ส. ดุษฎี นนัทะสิทธิ น
120 498 น.ส. วรรณวจิิตร ชลธารสีหวฒัน์ น
121 499 นายธรรมรงค์ เอียดรอด น
122 500 น.ส. ธิติมา ฤทธิสิทธิ น
123 501 นางสุภาพร จิรคลงัสกลุ น
124 502 นายกวนิวชัร์ วรีเศรษฐนนท์ น
125 504 นางสใบทอง อุโมงค์ ญ
126 505 นางณิชาภา วงศาจนัทร์ ญ
127 506 น.ส. นิติญา เคา้สีดา ญ
128 507 น.ส. ณฏัฐนิช เรืองโอชา น
129 509 น.ส. พชัราภรณ์ เจริญสุข น
130 510 น.ส. ศิริพร แกวพวง้ น
131 511 น.ส. ณิชากานต์ บุญรุง่ ญ
132 512 นายเส็ง บุดดา ญ
133 513 น.ส. สัยธิชน ชนกพฒันกลุ ญ
134 514 น.ส. เบญจพร นาคอา้ย ญ
135 515 น.ส. วณีา ผนิสุวรรณ น
136 516 น.ส. ผกาทิพย์ ทรัพยว์ริิยะกลุ น
137 517 นายสุพจน์ ขนุระวงั น
138 518 น.ส. เขมฌิจ ญ
139 519 นายไตเติล โกยทอง ญ
140 520 น.ส. กนกภรณ์ ชา้งคนมี ญ
141 521 น.ส. เดือนเพญ็ ดว้งสุวรรณ ญ
142 522 น.ส. ศิริพร ภารา ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
143 523 นายสันติชยั กลอยยงิ ญ
144 527 น.ส. กณิษฐา แกวบุปผา้ ญ
145 528 น.ส. วรีพรรณ งามเจริญ ญ
146 530 น.ส. ประภาพรรณ หงษเ์วยีง ม
147 531 น.ส. จนัทร์สุดา โพธิจารย์ ม
148 533 น.ส. ปราณี ชูศรี น
149 534 น.ส. พชัรี ผลาหาญ น
150 535 น.ส. สิริวรรณ ลินทอง ม
151 536 นายชยันนัท์ พลูเพิมคลา้ย น
152 537 นายวชิิต ครองบุญ น
153 538 น.ส. พิมพล์ภสั บุญลี ญ
154 539 นางวนัเพญ็ จนัทร์นฤเบศ ญ
155 540 นายประสิทธิ สิมพงษ์ ม
156 544 น.ส. วราภรณ์ ตุนยอด่ น
157 545 น.ส. กญญากาญจน์ั มะโนมยั น
158 546 น.ส. พิชญาภา รตะพนัธุ์ น
159 547 นางสายฝน วงักาวรรณ์ ม
160 551 นายเกษม พุทธยะรักษ์ ญ
161 554 นางเจนจิรา กงสวสัดิ น
162 555 น.ส. วรรณเพญ็ กลดัเกลา้ น
163 556 น.ส. พรพรรณ แตงเผอืก ญ
164 557 น.ส. วนัวสิา ชยัจาํรัส น
165 559 น.ส. พนชักร แยม้ดวง ญ
166 560 น.ส. ปิยะมาศ ชาํนาญ ญ
167 561 น.ส. ภสันนัท์ สุขใส น
168 566 นายพรเทพ มีพารา น
169 569 น.ส. ณฐัธยาน์ จาจียงิเจริญ น
170 571 น.ส. อุมาภรณ์ ศรีงาม ญ
171 579 น.ส. กฤษณา จวบลอย 0
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
172 580 นายอภิชาติ กจเจริญพิบูลย์ิ น
173 581 น.ส. โสรญา มณีเนตร ม
174 585 น.ส. ปิยกร สาลี ญ
175 587 น.ส. รัตนาพร กาฬพนัธ์ น
176 588 นายสมศกัดิ โกฐาคาน น
177 589 น.ส. พิชญาภคั มยัวงศ์ น
178 590 นายประวณีธรรม บุญสุขสรรค์ น
179 591 น.ส. รุงทิวา่ จนัจอม ญ
180 592 น.ส. ทดัดาว เขม็ทอง น
181 593 นายปิยะณฐั แดนไธสง น
182 595 น.ส. สุธิดา น
183 598 นายคมกฤต ฟองละแอ น
184 601  น.ส. ศรัยวลัย์ สมบูรณ์  น
185 602  น.ส. ขนิษฐา ซอกรัมย ์ น
186 603 ่ ิ เซียะสวสัดิ ม
187 604 น.ส. ยพุดี กลินนอ้ย ญ
188 605 น.ส. จตุพร จตุเทน น
189 606 นายณฐัสิทธิ พลีรักษ์ น
190 607 นางรุงเรือง่ ไตรณรงค์ ญ
191 608 นายวฒันากรณ์ เฟือแกว้ ม
192 609 น.ส. วลยัภรณ์ ยอดกศุล ม
193 610 นายวริิยะ ชะนะมา ญ
194 611 น.ส. ผทยัรัตน์ เหลืองทอง น
195 612 น.ส. กนกกาญจน์ แกวนุช้ น
196 613 นางยไูวน๊ะ ม
197 614 น.ส. ดาริน จารุสังข์ น
198 615 น.ส. สุพตัรา จนัทร์เหลือง น
199 616 น.ส. สุภาพร ธะนะคาํ น
200 617 น.ส. ปพิชฌาณ์ บุญมี น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
201 618 นางยคุลธร นอ้ยจาด น
202 619 น.ส. ชญานิศ มาลา น
203 622 น.ส. สุวรรณา นาแกว้ น
204 623 น.ส. สาํรวย อะโน น
205 624 น.ส. กนกวรรณ ไชยเดช น
206 625 นางมาไล ม
207 626 น.ส. ธญัชนก เจริญธรรม น
208 627 น.ส. นฤมล มะณุโชติ น
209 628 น.ส. ปาริชาต สาระธรรม น
210 630 น.ส. ดาวรุง่ อุปคง น
211 638 น.ส. วรรณวภิา ไกรนอก น
212 639 ่ มานะมุติ น
213 640 นางอรวรรณ มานะมุติ น
214 642 นายรุงพินิจ่ ชิดสนิท น
215 643 น.ส. นวลละออ ฝงูใหญ่ น
216 644 น.ส. แกวณฐัฐา้ ไกรเพชร ญ
217 645 น.ส. ศิริวรรณ จนัทร์เจริญ น
218 646 น.ส. อริสชญา คาํแพงไพร น
219 647 น.ส. จุฑาทิพย์ หอมจนัทร์ น
220 648 น.ส. นุจรี ไพบูลย์ น
221 649 น.ส. อุทยั ดวงศรี น
222 650 นายสมชยั สินธุศิริ น
223 651 น.ส. ละออง ลีลานอ้ย น
224 652 น.ส. ดรุณวรรณ สุวลกัษณ์ ม
225 653 น.ส. ปุญณิศา น
226 654 น.ส. สินไทย เคนบุบผา น
227 655 น.ส. จนัดาภรณ์ เรียงสาย น
228 656 น.ส. นทัยา พลพิทกัษ์ น
229 657 น.ส. ปาลิตา แปรงขนุทด น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
230 658 น.ส. กจชุฬาภรณ์ิ คลา้ยสมบติั น
231 659 น.ส. ณฐัปิยพร พรมศร ญ
232 660 น.ส. ศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิวาณิช ญ
233 661 น.ส. นงคนุ์ช วงคเ์หงา้ ญ
234 662 น.ส. พิมพม์าดา สิมมา ญ
235 663 นางอาภาวรรณ ชุลีภรณ์ น
236 664 น.ส. อจัฉรา บินลาเต๊ะ่ น
237 665 น.ส. ปรียานุช แตะอินรัมย์ ม
238 666 น.ส. นวลถนอม เพียรเสมอ ม
239 667 นายทรงศกัดิ สังชาตรี ม
240 668 น.ส. วรรณภา ประดบัเสริฐ น
241 669 น.ส. ณฐัชาวดี วนัดี น
242 670 น.ส. รัชนีกร ทองดี ญ
243 673 น.ส. ศิริรัตน์ จนัทร์ออน่ น
244 674 น.ส. ศรัณยพ์ร บวัเพียร น
245 675 นางอนนททิ์พย์ สุตะคาน น
246 676 น.ส. รัชดาภรณ์ เทพอุบล น
247 677 นายรัชชานนท์ ภูผวิขาํ น
248 678 ่ สุทธไชย น
249 679 นายเกยรติพงศ์ี สมศรี น
250 680 น.ส. พชัรินทร์ วงษล์อย น
251 681 น.ส. ปรารถนา ไชยเชษฐ์ น
252 682 น.ส. อมัพิกา ลีสุวรรณ น
253 683 น.ส. ชินญารัตน์ อรรคนิมาตร์ น
254 684 น.ส. รัศมี นามเกษ น
255 685 นางกชวรรณ ปินแกว้ ญ
256 686 น.ส. ธนิดา ใจสุธรรม น
257 687 น.ส. ดวงจิต สังขค์าํ น
258 688 น.ส. สมประสงค์ ดอกมะณี ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
259 689 น.ส. เสาวนีย์ พรหมทอง ญ
260 690 น.ส. ภณัฑิรา บุญสวน ญ
261 691 น.ส. เบญจวรรณ แสนกลา้ น
262 692 น.ส. สุกญญาั ผาลาด น
263 695 น.ส. กรรณิการ์ แสนพลมาตร์ น
264 696 น.ส. วนัวสิาข์ เพชรนิตย์ น
265 697 น.ส. ชรินทร์ทรา ฤกษง์าม น
266 698 น.ส. พนัธุ์ทิวา กวนิชวนชิด น
267 699 น.ส. สุวษิา ยนตศิ์ริ น
268 700 น.ส. เดนนภา่ พรมเทศ น
269 701 น.ส. สุพชัชา เครือฉิม ญ
270 702 น.ส. ศิรรัตน์ เสตสุบรรณ ญ
271 703 นายอนนท์ ประสงคม์ณี ญ
272 704 นางวยิะดา หาจนัดา น
273 705 น.ส. พิมพพ์ิชนา ริมประพนัณี ญ
274 706 น.ส. ปฤษณา อิสสระ ญ
275 707 นางอรสา บุญเรือง ญ
276 708 น.ส. พิชญามณฑ์ แกวพงค์้ ญ
277 710 น.ส. ณฐัรุจา พุมพวง่ น
278 711 น.ส. สุกญญาั บุญเพิม น
279 712 น.ส. พรรณทิพย์ น
280 713 น.ส. ศศิประภา กกสูงเนินั ญ
281 715 น.ส. จิตรลดา จิตพิมาย น
282 716 น.ส. พลศิลป์ แคลว้คลาด น
283 717 น.ส. กนกพร จีระมะกร น
284 718 น.ส. มาลยั พงษอ์นนัต์ น
285 719 น.ส. ธชัชา จิวเชือพนัธุ์ น
286 720 น.ส. ศิริพร โกศล น
287 721 นายภูริทดั ตอ้งชู น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
288 722 นางพรวภิา วรรณศิลป์ น
289 723 น.ส. นพวรรณ น
290 724 น.ส. สุดารัตน์ ตน้แกว้ ม
291 725 น.ส. รัชนีกร กาวนั ม
292 726 น.ส. สิริพร แวนแกว่ ้ ม
293 727 น.ส. ละมุล นามบุตรดี ม
294 728 น.ส. วลิาสิณี นามมาลา ม
295 729 น.ส. ภาวณีิ ศานติกลุวงศ์ ญ
296 730 น.ส. วไิลพร ชิมชาติ ญ
297 731 น.ส. ธิดารัตน์ จาํนงคพ์นั ญ
298 732 นายทีปกรณ์ จนัปุ่ม ญ
299 733 น.ส. ศุภลกัษณ์ คงเทศน์ ญ
300 734 น.ส. นริศรา ภาระศรี ญ
301 735 นายสรณวร วรีะเดชา ญ
302 736 น.ส. อมัภสัชา คลา้ยเจก็ น
303 737 น.ส. อรวรรณ์ แพนลาํ น
304 738 น.ส. สุรินทร์ ไชยมงคล ญ
305 739 น.ส. จิรยพุา คนัยไุล ญ
306 745 น.ส. เยาวเรศ พระโพธิวงัซา้ย น
307 746 น.ส. วภิาพร เรืองประทีป ญ
308 747 นายธนกร ธนอภิรัตน์ ญ
309 748 นายธนวฒัน์ เขียวหวาน น
310 749 น.ส. อนุรักษ์ ทิพยม์ณี ญ
311 750 นายพีระพล น
312 751 น.ส. กมลทิพย์ เบญ็ขนุทศ น
313 752 น.ส. สาวติรี ปราบนอก น
314 753 น.ส. ศรีสุดา ปัญจะรักษ์ น
315 754 น.ส. กมลวรรณ สังขท์อง น
316 755 น.ส. ณทักลุพชัร ดาศรี ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
317 756 น.ส. อรสา สงถึง่ น
318 757 น.ส. ปฐมาวดี อินแพง ญ
319 758 นายณฐัพล อินแพง ญ
320 759 น.ส. นภาพร หนูพวง่ ญ
321 760 น.ส. จนัทิมา ธนสุภพ ญ
322 761 น.ส. พิมประภา รักชาติ ญ
323 762 น.ส. แสงระวี เทพบุญมา น
324 763 น.ส. อิศรา ใจสอน น
325 764 น.ส. อจัฉรา บุตโคต น
326 765 นายนฤชยั จางศรี่ น
327 766 น.ส. สุธิสา มณีวงค์ น
328 767 นายพงศศ์กัดิ ทองศรีจนัทร์ น
329 768 นายสุทธิพงค์ ทองใบออน่ น
330 769 น.ส. ชุติมา มากคงแกว้ ญ
331 770 น.ส. ศิริขวญั สีทา ญ
332 771 นายยงยทุธ์ จนัทิมา ญ
333 772 นายสมศกัดิ เพิมเติม ญ
334 775 น.ส. สุพิชชา สุขสาํราญ น
335 777 น.ส. ภรณ์ทิพย์ คาํเพียร ญ
336 778 น.ส. อจัฉรา ขาวมยั ญ
337 779 น.ส. กมลภรณ์ บุญปก น
338 780 น.ส. สาวณีิ สีเสริม ญ
339 781 นายกตติพงษ์ิ พงษส์าคร ญ
340 782 น.ส. ศิรินภา แกวกาหลง้ ม
341 783 น.ส. เสาวนีย์ จุมาสุง ม
342 784 น.ส. อุไลพร อุทยั ญ
343 785 น.ส. นุชจรี ลอยหา ญ
344 786 น.ส. สุธิดา รัตนโชติ น
345 787 น.ส. กรองกาญจน์ ระวงัภยั น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
346 788 น.ส. เพญ็ประภา สืบสาร น
347 789 น.ส. วรรณภา ตาเปอะ ญ
348 790 น.ส. ดุษฎี ชยัสวสัดิ น
349 791 น.ส. ทิพยภ์าภรณ์ สะเดา ญ
350 792 นายสุรเดช เผาลว้นงาม่ ญ
351 793 น.ส. สถิตยพ์ร ดีมงคล ญ
352 794 น.ส. สุพรรษา รุงสวาง่ ่ น
353 800 น.ส. เสาวลกัษณ์ แงวกดุเรือ น
354 801 น.ส. อินทิรา จนัโต น
355 802 น.ส. จุฬาลกัษณ์ วงศค์าํจนัทร์ น
356 805 นายยรรยง สุขเอิบ น
357 808 น.ส. รุงนิรันดร์่ คดัชารัตน์ น
358 809 น.ส. ยพุารัตน์ อคัรจกัร น
359 810 น.ส. ณิชาภทัร จินดาวงษ์ ญ
360 811 น.ส. ชุติมา สิทธิจิรวฒันกลุ ญ
361 812 น.ส. จุฑารัตน์ ราชแผว้ ญ
362 813 น.ส. วนัวสิา สีราช น
363 814 นางเมธวี ทนนัชยั น
364 815 น.ส. อจัฉรา เตชนนัท์ ญ
365 816 น.ส. พิณชุดา ญ
366 817 น.ส. ตรีฉตัร ทองเลิศ ญ
367 818 นายวรีพล พิมาน น
368 819 น.ส. พรธีรา อุณหงั น
369 820 น.ส. บุณยนุช อินทร์สวาท น
370 821 น.ส. วไิลวลั ชาวดาน่ น
371 822 น.ส. รัตนบดี บวัดี น
372 823 น.ส. อามร วรรณสิงห์ น
373 826 น.ส. สารภี อุปลา ญ
374 827 นายสุรศกัดิ เจียมออน่ น

Page 13



หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
375 828 น.ส. ปนดัดา โปรงทอง่ น
376 829 นางสศิราวรรณ น
377 830 น.ส. ศิรประภา รังรักษ์ น
378 831 นางระววิรรณ พรหมวรรณ น
379 833 น.ส. ญฐัยา สุนารี น
380 836 น.ส. ปรียานุช วงศภ์าคาํ น
381 837 น.ส. วไิลวรรณ ญ
382 840 น.ส. เปมิกา อธิบาย น
383 841 น.ส. อารียา แพนาค น
384 842 น.ส. กนิษฐา โสดาราม ญ
385 843 น.ส. สิริลกัษณ์ สิทธิมงคล ญ
386 849 น.ส. พิชชาพร บุญยนื น
387 850 น.ส. แพรวไพลิน นนทะสี น
388 851 น.ส. สุจิตรา สุขชู ญ
389 852 นายจกัรพงศ์ พกัโพธิเยน็ ญ
390 853 น.ส. เอมอร รัตนมหาวงศ์ น
391 855 น.ส. วาสนา ศรีระดา น
392 856 น.ส. ธารินี หยคูง น
393 857 นางสิรินดา นนจนัทร์ น
394 858 น.ส. ยภุาวลัย์ พารา น
395 859 น.ส. สุดารัตน์ พลอาจ น
396 860 น.ส. มุกดา สกลุโพน น
397 861 นายอาทิตย์ ทรงกลิน น
398 862 นายวลัลภ ธรรมรัตนช์ยั น
399 864 น.ส. รังสิยา พวงจิตร ญ
400 865 น.ส. อุริน ออนพฤกษภ์ูมิ่ น
401 866 นางดวงนภา พละดร น
402 867 น.ส. ปัณนชัญา รามญัจิตร น
403 868 น.ส. ธนัวนีิย์ อบหอม ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
404 869 น.ส. รจรินทร์ วงชยัเพง็ ญ
405 870 น.ส. วรลกัษณ์ ญ
406 872 น.ส. เสาวลกัษณ์ จงกลศรี ม
407 873 นางศิรดา นาเบะคุระ น
408 875 นางกานตพ์ิชชา ศิลปวศิวกลุ น
409 876 นายประมุข โกมลสุรกลุ น
410 877 น.ส. นิมอนงค์ เทอาํรุง น
411 878 นายวศิวะ ภุมมา น
412 879 น.ส. นงลกัษณ์ เจนหนองแวง ญ
413 880 น.ส. กตติยาิ ในพิมาย ญ
414 881 น.ส. พิมพน์ลิน พวงเพช็ร่ น
415 883 น.ส. อนงลกัษณ์ หมูหาญ่ น
416 884 นางกรรณิกา เวยีงสมุทร น
417 885 น.ส. สุดารัตน์ น
418 886 น.ส. เปรมยดุา คาํมะณี น
419 887 นายณฐัปิญชาน์ บวังาม ญ
420 890 น.ส. เกศสินี พวงมะลิ 0
421 891 นายกตติพฒัน์ิ จิตตส์วาง่ ญ
422 892 นายกตติคุณิ วรวทิยกจิ น
423 893 นางชมพนุูช เงินดิษฐ ญ
424 894 น.ส. อชิรญาพร จกัทอง น
425 895 น.ส. อมรรัตน์ กมล ญ
426 896 น.ส. เมธาวี กาแพงเพช็รํ ญ
427 897 นายอาํพล มะลิวลัย์ ญ
428 898 น.ส. วนิดา ทกัษคี์รี ญ
429 899 ่ ขาํสา น
430 900 น.ส. พชัราภา เกตวลัห์ น
431 901 น.ส. กฤษณา ศรีจาํปา น
432 902 น.ส. นารินทร์ ดาวไธสง น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
433 903 น.ส. สุวรรณี พุทธา น
434 904 น.ส. กรชนก อุตรา น
435 905 นายวรุฒ เขียวคาํ น
436 906 น.ส. จรินทร์ทิพย์ วงศค์ะสุม่ น
437 907 นางสมมนต์ เครือจนัทร์ น
438 908 น.ส. ธนาภา เขม็โคตร น
439 909 นายเอกชยั ญ
440 910 น.ส. กฤษณีนาท เนียมนงค์ ญ
441 911 น.ส. เบญ็จวรรณ แสงสงา่ ญ
442 912 น.ส. เอืออารีย์ คาํดี น
443 913 น.ส. ศิริรัตน์ ศรีคาํเฮือง ญ
444 930 นายทศพร ศรีพลพา ญ
445 931 น.ส. จินตนา สุมมาตย์่ ญ
446 932 น.ส. จิราภรณ์ โคตรภูธร ญ
447 933 นายสมพร เสือสูงเนิน ม
448 934 น.ส. วนัดี แซเตง็่ ม
449 935 นายวรีะศกัดิ เนมินทร์ ม
450 936 น.ส. กงกาญจน์ิ เชวงภกัดีเวทย์ ญ
451 937 นายมนสั ชินจกัร ม
452 938 น.ส. ประภาพร จนัทศิลา ม
453 940 น.ส. จุฑาธิปต์ ทพัไทย ญ
454 941 น.ส. มยรุา สุระนิตย์ ญ
455 942 น.ส. สุนิสา พาภกัดี ญ
456 949 น.ส. เมษวรรษ แซงจนัดา ญ
457 950 น.ส. นริศรา จนัทะคดั ญ
458 951 น.ส. จิราพร เมาะราษี น
459 952 นายสนิท ไทยพิรัด น
460 953 น.ส. จุฬารัตน์ ดวงแกว้ ญ
461 954 น.ส. รุงนภา่ ออนฉวี่ น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
462 955 น.ส. ภทัร์อิงคกานต์ บุณยพรหม น
463 956 นางทิพยรัตน์ พฤกษาจนัทนา ญ
464 957 น.ส. สุภาพรรณ ธาระเขตร์ น
465 958 น.ส. สุภาณี ยนืยง น
466 959 นายคมกฤษณ์ ฉตัรจิรธีรพงศ์ น
467 960 น.ส. เกษศิรินทร์ ขนัธศุภ น
468 962 นายภาคภูมิ โนจกัร น
469 963 น.ส. พิชามญชุ์ จนัทา น
470 966 น.ส. จนัทร์ธิดา จนัทร์กลา้ ม
471 968 น.ส. รุงนภา่ สุธา น
472 969 น.ส. เบญ็จมาศ ญ
473 970 นายนพดล ยกรัตน์ ญ
474 971 น.ส. วลยัลกัษณ์ ธาราสุข น
475 972 นางอาดี ไกแกว่ ้ น
476 973 น.ส. สุนารี สายสมบติั น
477 974 น.ส. รุงนภา่ พืนผา น
478 975 นายประสิทธิ หนูคาํ น
479 976 น.ส. ถนอมขวญั อนะมาน ญ
480 977 นางธีรนนัท์ จนัทรวงศ์ ญ
481 978 น.ส. องัจิมา คงโอ ญ
482 979 น.ส. สุวรรณา ภูเมือง ญ
483 980 น.ส. พชัร กานจกัร้ ญ
484 981 น.ส. รุ้งกาญจน์ กลินจนัทร์ ญ
485 984 น.ส. รัตนาภรณ์ เยน็เสมอ น
486 985 น.ส. นุจเรศ ศาลางาม ญ
487 986 น.ส. บุษบา วฒิุสาร น
488 987 น.ส. กฤติกา พวงมาลยั น
489 988 น.ส. ยลนภสั ลูมา 0
490 989 นายคเณศพร พรหมงาม ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
491 990 น.ส. นฤมล นาคจาด น
492 1352 น.ส. วติรีทิพย์ อบัดุลฟากะ๊ น
493 1353 น.ส. นายกิา ดอกพวง น
494 1354 น.ส. จนัทิรา พุฒตาล น
495 1355 นายกตตินิพิฐ กรวรรณ์ดี น
496 1360 นายกจพฒันพงษ์ิ ทว้มแกว้ น
497 1361 นายเกรียงศกัดิ คาํใบ น
498 1362 น.ส. นิลวรรณ ศรีโสธร น
499 1363 นายดนยั งามศิริ น
500 1364 น.ส. วรางคณา พรมบรรดิษฐ์ 0
501 1365 นางประภาพร บึงลอย น
502 1366 นายชนะพล ทิพยค์งคา น
503 1367 นายศกัดิชาย ชูเรณู น
504 1368 น.ส. ดลพร อาจนาวงั ม
505 1375 น.ส. อธิกญญ์ั แสงทอง น
506 1376 น.ส. ขวญัหทยั ศรีมณี ม
507 1377 น.ส. นพวรรณ ปีแหล่ ญ
508 1378 น.ส. กนยาั ธนวฒัน์ ญ
509 1380 น.ส. นนัทรัตน์ ทองดีวเิศษ น
510 1381 น.ส. กรณฐั สถานพงษ์ น
511 1382 น.ส. ชินณฐัศิกานต์ พลสังข์ น
512 1383 น.ส. ปัณฑารีย์ อิมประสงค์ น
513 1384 น.ส. สุภาภรณ์ สุวาท น
514 1385 น.ส. นพรัตน์ แกวสุทะ้ ญ
515 1386 น.ส. กอบกลุ เนือแกว้ ญ
516 1389 น.ส. นฤมล พนูวฒันะพิสุทธิ ม
517 1394 นายธีรวฒุ แสงศรี น
518 1395 น.ส. กนกพร เขตขาม น
519 1398 นายพิชยั วงษจ์นัทร์ น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
520 1399 น.ส. ณฐักานต์ กาญจนอุดม น
521 1400 น.ส. สุดารัตน์ ใจสมบติั น
522 1401 น.ส. สุจิตรา พงาตุนดัถ์ ญ
523 1402 น.ส. วลิาภรณ์ บุตรสะอาด ญ
524 1403 น.ส. อรอุมา ทองพา ญ
525 1406 น.ส. อรทยั พรมศรี น
526 1408 น.ส. ปิยะธิดา ญ
527 1409 นายสนทะยา แสนณรงค์ น
528 1410 นายเดชา ชยัชะนะ ญ
529 1411 น.ส. กฤษณี ไรวา ญ
530 1412 นางพชัรพร แสนวงษ์ ญ
531 1414 น.ส. ออ้มแกว้ นอ้ยใสย์ ม
532 1415 น.ส. ทิพวรรณ ลิมรัตน์ ม
533 1418 นายชลกานต์ พวงแกว้ น
534 1419 นายอนุชา คาํแดง น
535 1420 นางนนัตยา สุขจินดาเสถียร น
536 1424 น.ส. กลยาณีั ทองเชิญ ม
537 1429 น.ส. นรีศิลป์ โสดาภกัดิ น
538 1430 นายประกจิ ชอบรู้ น
539 1431 น.ส. สุปราณี บุบผามาเต น
540 1432 น.ส. สุทธิดา ยทุธหาญ น
541 1433 น.ส. ฐิติรัตน์ ประจาํถิน น
542 1434 น.ส. สุจิตรา วรนุช ม
543 1436 นางสุมาลี กองศกัดิ ม
544 1437 นายนนัทวฒัน์ ภูกองแกว้ น
545 1439 น.ส. พชัราภรณ์ เจริญสม น
546 1440 นางนารี สอนงาย่ ม
547 1441 น.ส. ฟางขา้ว ขนัอาษา ม
548 1443 น.ส. กมนนิษฐ์ สมรวบูิลย์ น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
549 1444 น.ส. ลกัษณวดี จิตพยคั น
550 1445 นายศุภเกยรติ เตชะ ญ
551 1447 น.ส. นรัดีน ศรีสอาด ม
552 1448 น.ส. อุมาวดี อุนอบ่ ม
553 1449 น.ส. ทิชากร สัตยจ์ริง ม
554 1452 น.ส. ยพุา ดงตะใน ญ
555 1453 นายอภินนัท์ สาลีคงประยรู ญ
556 1454 น.ส. สิริมนสั โยสีดา น
557 1455 น.ส. กติยาภรณ์ิ อนัชาํนาญ น
558 1456 น.ส. ชมนภสั แกนจาํปา่ น
559 1457 น.ส. ณชัชารีย์ ธนฐิติวรนนัท์ น
560 1458 นายณฤดล ชยัสิทธิ น
561 1459 น.ส. วรรญา นูมหนัต์ น
562 1460 นายสุรชยั ทวชีาติ น
563 1463 นางนพวรรณ จกัษุสุวรรณ ม
564 1464 น.ส. พิศมยั นนัเสนา ม
565 1465 นางสุพกัตร์ คาํภา ม
566 1466 ่ แปงการิยา ม
567 1467 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ม
568 1468 นายรณชยั กงแกวิ ้ ม
569 1469 น.ส. ขวญัหทยั นุพรม น
570 1472 น.ส. ศิริลกัษณ์ ขนุวงษ์ ญ
571 1473 น.ส. จิราวรรณ หอมเพียร น
572 1474 น.สง จนัจิรา สมรูป น
573 1475 น.ส. นภาพร ธนาสมุทร น
574 1476 น.ส. จารุณี ธรรมสาลี ญ
575 1477 นายอนุรัตน์ โพธิศรี น
576 1478 น.ส. ทิพยน์ารี พิจิตรรัตน์ ม
577 1479 น.ส. พิริยา ขาวผองอาํไพ่ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
578 1481 นางณิชชา อุดมทองสกลุ น
579 1482 น.ส. เมทินี ประสพสิน ญ
580 1485 น.ส. ณฐันรี สงวนสุข ญ
581 1486 น.ส. มาลยัพร สาวสิัย น
582 1489 น.ส. ศศิธร ฉวรัีมย์ น
583 1490 น.ส. วนัดี เมฆลอย น
584 1491 น.ส. พชัรินทร์ เฉียบแหลม ม
585 1499 น.ส. นิภาพร โพธิศรี ม
586 1500 น.ส. จุฑาภรณ์ เลิศศรี ม
587 1502 นายนิธิกร ดีรัมย์ ญ
588 1503 น.ส. วาสนา ทองนอก ญ
589 1506 นายไพรัตน์ ชาลี ม
590 1510 น.ส. เมทินี นิชี น
591 1514 นางภทัราภรณ์ ถีระวงษ์ น
592 1515 พระมหาวรีวชิญ์ สัตตารัมย์ น
593 1516 น.ส. วาสนา ปานเจริญ ญ
594 1517 น.ส. อิสรภาพ พรหมชนะ ญ
595 1519 นายวทิวสั ศรีบณัฑิตมงคล ม
596 1520 น.ส. กญญาภคัั ชมภูทศัน์ น
597 1521 น.ส. รัชฎาภรณ์ คาํอราม่ น
598 1522 น.ส. ชาลิสา ปรีฎาพาก น
599 1525 น.ส. อาริสา ชาํนาญ น
600 1526 ่ นาคนาวา น
601 1527 น.ส. ชลธิรา เมืองใจ น
602 1529 น.ส. ภคินี มีวารา ม
603 1530 น.ส. บุญสง่ กาญจนเกตุ น
604 1531 นางอรุณี จนัทราพนู น
605 1532 น.ส. สุวรรณา นยัเนตร น
606 1533 น.ส. ณิชกมล จนัทวงษ์ ม
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
607 1534 น.ส. สิริพร ขยนัยงิ ม
608 1535 น.ส. ทิวงศ์ น
609 1536 นายคมกฤช จารุวงศ์ น
610 1537 นางบุษบา อินทร์จอ้ย ญ
611 1541 นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์ ม
612 1542 นายจกัรี ทุมเกด่ ิ ม
613 1543 น.ส. อรอุมา สร้างนอก น
614 1547 น.ส. ปรางคท์ราย บุญทอง ญ
615 1548 น.ส. วรางคณา อาจนุการ ญ
616 1550 นางปัทมา บินโมหมดั น
617 1552 นายปฏิวติั หมดันุรักษ์ ญ
618 1554 นายณฐัวฒิุ นามศรีคุณ น
619 1555 น.ส. ลดาวลัย์ สุรินทร์ ญ
620 1558 นายอนนัต์ เพง็แสน น
621 1559 น.ส. เพญ็ศิริ อกัษรสวางพงษ์่ 0
622 1560 น.สง วญิดา สุริยะ ญ
623 1564 น.ส. พรสุดา หงอกโคกสูง ม
624 1565 น.สง พิมพจ์นัทร์ อุบลภาพ ญ
625 1567 นางสุมาลี จิตรเพียรคา้ ญ
626 1568 น.ส. พิมพพ์ิชชา มานดั น
627 1571 น.ส. นิตติกา แสงสวสัดิ น
628 1576 นางธนาพร มนสัมญัชุตภา ม
629 1577 น.ส. จนัทร์ฉาย เหลานอก่ ม
630 1578 น.ส. วชัรินทร์ ม
631 1584 นายธนวฒัน์ น
632 1586 น.ส. พนิดา ยอดรัก ญ
633 1588 นายอดุลย์ เนตรทอง ญ
634 1589 นายธีระพงษ์ โลกคาํลือ น
635 1590 นายอษัฎาธร ธรรมธร น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัเสาร์)
636 1592 น.ส. ทกัษิณา เพชรรัตน์ ม
637 1593 นายวทิยา ไชยศรี ม
638 1594 น.ส. ลดารัตน์ ครองศิริกลุ ญ
639 1595 น.ส. อภิราพร หมดันุรักษ์ ญ
640 1596 น.ส. ฐิติมา มสัยามาศ ญ
641 1597 น.ส. อมรรัตน์ กลุรัตน์ ญ
642 1598 นายปราวณิ แสงโพธิดา น
643 1599 นายชาญชยั ศาลาจนัทร์ ม
644 1605 น.ส. จุฑามาศ มงคลสมยั น
645 1606 นายสมชาย เจริญยงิ น
646 1607 ่ ธนสัมบนัน์ น
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หมายเหตุ
1 2 นายภทัรธร นาคะโยค น
2 5 นายอิทธิพล แสนภกัดี น
3 6 นางสวติตา เสริมศรี ม
4 7 น.ส. วมิลวรรณ แสบงบาน ม
5 8 น.ส. เมทินี เพช็รสุข ม
6 9 น.ส. นารีรัตน์ เจริญเดช ญ
7 10 น.ส. ศิริพร รัชพิทยาวธุ ญ
8 16 น.ส. ไพวลี ปวโรภาส ม
9 17 น.ส. ไอรินทิพย์ วงศว์าน ม

10 18 น.ส. ปัทมาภรณ์ ศรีบุญ ม
11 19 ่ ประสบแสนทวี ม
12 20 นายปฐมพล ซอนกลิน่ ม
13 21 น.ส. จิดาภา ออมสิน น
14 22 น.ส. มาณิภา พานจาํลอง น
15 23 น.ส. สจิลลาวลัย์ ศรีแสน น
16 24 น.ส. สุภาวดี ชูกลิน ญ
17 25 น.ส. อรุณรัศมี แกวลอย้ ญ
18 27 น.ส. รังสิมา ฉิมเรือง น
19 28 น.ส. ผองอาํไพ่ สระเพช็ร ม
20 29 น.ส. จินตหรา แกวอาสา้ ม
21 31 นายกนตพฒัน์ั เกยรติวชัร์ ญ
22 32 นายอรรถวทิย์ องัคารชุน ญ
23 33 น.ส. วไิลพร เป็งกจิ น
24 34 น.ส. นาถนภา ยมจนัทร์ น
25 35 น.ส. สุทิพย์ ทองมา น
26 36 น.ส. ภาวนีิ ใหมนทีกลุ่ ญ

ู
หลกัสตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาู

ุ ุ 7 (อาทติย์)
-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
27 37 นายนาวนิ ทองสะอาด ญ
28 38 น.ส. ศิวพร จอมคาํสี ญ
29 41 น.ส. กสุุมา โตแสง ญ
30 42 นางสุรินรัตน์ พรมราช น
31 43 น.ส. สุนิศา สร้อยสูงเนิน ญ
32 46 นางคมแกว้ พิมพสิ์งห์ น
33 47 นางเยาวภา มโนภิรมย์ น
34 48 น.ส. จีรวรรณ เมฆมณฑา น
35 49 นายดาํรงค์ สวนดี น
36 53 นางจนัทร์ดี ทองสุขดี น
37 54 น.ส. พรพิมล โพธิศรี น
38 55 น.ส. เสาวลกัษณ์ จงแผกลาง่ ม
39 56 น.ส. กนิษฐา เงินสันเทียะ ม
40 57 นายชวลิต ทะภูมินทร์ ม
41 63 นายเจริญ มะโนเพชร น
42 64 น.ส. สุนิษา สุจริต น
43 65 น.ส. จิราพร ตรีสอน น
44 68 นายกตติพิชญ์ิ เอียดซงั น
45 69 น.ส. ฐาปนี กกฝ้าย ญ
46 71 นายธนกฤช ธาราทรัพยอ์นนัต์ น
47 74 นายฉลอง แกวพินิจ้ น
48 75 น.ส. จนัทร์เพญ็ หาญชนะ น
49 76 น.ส. พชัรานุช จนัทาทวง่ ่ น
50 77 น.ส. ธนญัญา ธรณี ม
51 78 น.ส. สุทธิมา ศิลานทีกลุ ม
52 79 น.ส. ภรณ์ทิพย์ ขาํมาก ม
53 89 นายธีระยทุธ อาจธะขนัธ์ น
54 90 นายพิสิษฐ์ ออนฉะเวยีง่ น
55 97 น.ส. ชมภูนุช แนนดี น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
56 98 นายมนตช์ยั รัตนสังข์ น
57 99 น.ส. ธรรมวรรณ จนัทะมนั ญ
58 100 น.ส. ธีมาพร ชาวไร่ ญ
59 101 น.ส. ธณฐัฐา สุขเกษม น
60 102 น.ส. สุมิตรา นวลสระนอ้ย น
61 103 นายณฐกร ชยัเพง็ น
62 105 นางพรทิพย์ เจ๊ะเซ็น ม
63 106 นายนิพนธ์ ม
64 107 นายสุรดิษ สุวรรณลา ญ
65 108 น.ส. เบญจวรรณ หาญวฒิุนานนท์ น
66 109 นายคนอง วงฮาด ม
67 110 น.ส. ศิวพร สิทธิพนัธ์ ม
68 111 น.ส. อุไรวรรณ กลา้ผจญั ญ
69 112 น.ส. สุกญญาั แสงวงศ์ น
70 113 น.ส. ศรัญญา รสโสดา น
71 114 น.ส. สายบวั นพตลุง น
72 115 นายปิติชา ชะนะนาม น
73 116 น.ส. รุงนภา่ เหลาเทพ่ น
74 117 น.ส. สุภมาส ภกัดีบรรณดิษฐ ญ
75 118 น.ส. ธิดารัตน์ พนัสีทุม ญ
76 119 นายชยัภูมิ ใหลหลงั ญ
77 120 น.ส. อญัญารัตน์ พลีรักษ์ ญ
78 121 น.ส. ศิริรัตน์ บุตรแสนคม ญ
79 122 น.ส. สุภารัตน์ สมบูรณ์ ม
80 123 น.ส. ศิริวรรณ โพธิหลา้ ม
81 124 นายจีรศกัดิ ทาตอย่ น
82 125 น.ส. พชรทดัชา รุงเลิศนนัทกลุ่ น
83 126 น.ส. ปัทมา สายจนัทร์ น
84 127 น.ส. รภทัภร พนมศกัดิ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
85 128 น.ส. พรรวษา ประพากรณ์ ม
86 129 น.ส. จินตนา แสนปาง ม
87 130 นายอภิวฒัน์ สมสุไทย ม
88 131 นายนครชยั เขม็ทอง ม
89 132 น.ส. ปณิดา ประทุมคาํ ญ
90 133 น.ส. ไพวรรณ สุขสาํราญ ญ
91 134 น.ส. ละอองดาว โสภิณ ญ
92 135 น.ส. รัตติภรณ์ ชาํนาญ ญ
93 136 น.ส.คุณญัญา โคตรประทุม น
94 137 น.ส. จิรฉตัร ลิมมงั ญ
95 138 นางปุณนดา รัชโพธิ ญ
96 139 น.ส. ศรัญญา มูลนาํอาง่ ญ
97 140 น.ส. อุษา ดาพวัพนัธุ์ ญ
98 141 น.ส. อรนุช วนัคาํ น
99 142 นายนนัทวฒัน์ ชยัดิษฐ ญ

100 143 นายทวชิ อาจโยธา น
101 146 นางศิริกาญจน์ ภูริภทัรวรุิฬห์ ม
102 147 นายวรุตมช์ยั นวลพลบั ญ
103 148 น.ส. แสงจนัทร์ ชาญชาติ น
104 149 น.ส. อุมาพร ลือปรีชา น
105 150 น.ส. จินตนา สวางภพ่ ญ
106 151 น.ส. พุทธิดา สุนทรไชย ม
107 152 น.ส. ดวงฤทยั ดอนไชยสีหา ม
108 153 นายวนัเฉลิม ไพรศิลป์ ญ
109 154 นายยอดชาย นุตะโร ญ
110 155 น.ส. วนัเพญ็ สารสุวรรณ์ น
111 156 น.ส. สุนิสา ทรงกลด ญ
112 157 น.ส. นุชนภา ตุนชยัภูมิ ญ
113 158 น.ส. สุภารัตน์ ประดุจชนม์ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
114 159 ่ บุญจริง ญ
115 160 น.ส. วกีานน มนตรีวงค์ ญ
116 161 นางกาลสิน กองทรัพย์ ญ
117 162 น.ส. ทิพยอ์กัษร ศรีทิน น
118 163 น.ส. ธมลวรรณ ภูผาลอย ญ
119 164 น.ส. สุมณฑา ชมจนัทร์คาํ ญ
120 165 น.ส. ศิวมิล ประจาํทอง ญ
121 167 น.ส. ภิรมยข์วญั ศิริสุวรรณ ญ
122 168 น.ส. สุภาวรรณ พงษสุ์วรรณ ญ
123 169 น.ส. นนัทิวรรณ แดนศิริมา ญ
124 170 นายเอกรินทร์ นิรันดร์ ญ
125 171 นายอนุศาสน์ จนัทร์พิษ ญ
126 172 น.ส. พิมพร สามารถตรา ญ
127 179 น.ส. อารีย์ น
128 181 น.ส. อรอุมา น
129 182 น.ส. ศิริกญญาั กกสุวรรณั ม
130 183 น.ส. พรพรรณ โยธาธรรม น
131 184 นายวรีพล พลอาวธุ น
132 185 นายธีรยทุธ รุจาคม น
133 186 น.ส. กรรณิการ์ ทว้มแกว้ น
134 187 น.ส. ธิดาพร ภูละ น
135 188 น.ส. สุภาพร ผาสุก ม
136 189 น.ส. พีรัสรา มามาก ม
137 190 นางอรุณี พิชิต น
138 191 นางดาว อินผอง่ น
139 193 นายปณยักร แซเฉียง่ น
140 194 นายมานะ ศรีคาํเวยีง น
141 195 นายศราวธุ ศรีทศัยศ ญ
142 197 นายประสิทธิชยั จบัฟัน น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
143 198 นายพิชิต ชวงชยัชนะ่ ญ
144 200 น.ส. ศิริลกัษณ์ ประชากลุ น
145 201 นายวเิชียร ติระพงษ์ น
146 202 นางสุกญญาั ม
147 203 นายเริงฤทธิ โพธิเงิน น
148 204 น.ส. ตริตาภรณ์ เดวเิลาะ ม
149 205 นายคาํใบ ตาลสันต์ 0
150 206 นายพิชาญ ญ
151 209 น.ส. ปัทมาภรณ์ ศรีราษฎร์ ญ
152 210 น.ส. นพวรรณ สัมมาชิต น
153 211 น.ส. วรางรัตน์ จงถิรวงศ์ น
154 217 น.ส. พศัราวดี โพดรัมย์ น
155 218 ่ ธรรมิภกัดิ น
156 223 นางธญัญาลกัษณ์ สิงห์แกว้ ญ
157 224 น.ส. กฤษณา ธิพงษส์ันต์ น
158 225 น.ส. สิรภทัร สิงหาจุลเกตุ น
159 226 น.ส. สุธิดา สุวนิทรากร น
160 227 น.ส. อุรชา เยน็ตระกลู ญ
161 228 นางวรรณา ราชเทวนิทร์ น
162 230 น.ส. พทัยา ดุจจานุทศัน์ น
163 231 น.ส. ศศิวมิล บุญเศียร น
164 233 น.ส. สุมิตรา คาํมา น
165 236 นายศิรวจัน์ ไชยยานนท์ ญ
166 237 น.ส. พิชญดา ไชยดี ญ
167 239 น.ส. สุพตัรา อุนศิริ่ ญ
168 240 น.ส. ขนิษฐา สิงหะ ญ
169 241 น.ส. อุษา คาํหลอ่ ญ
170 242 น.ส. วาสนา ใจรักเรียน ญ
171 243 น.ส. พชัรี อินโต ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
172 244 น.ส. ไตรรัตน์ ชวยอุระชน่ ญ
173 245 น.ส. สุนิสา แกวประสงค์้ ญ
174 247 น.ส. อรชร ดวงเดือน ญ
175 249 น.ส. พชัรี พุฒสาย ญ
176 251 นายสุรศกัดิ สกลุโพน น
177 253 น.ส. ครองขวญั แกวทะรมย์้ ม
178 255 นายธีรวฒัน์ ศุกระศร น
179 256 น.ส. สุธาทิพย์ พิมพก์ลาง น
180 257 นายณปิติ วงศษ์า น
181 258 น.ส. นพรัตน์ พิมพแ์สง น
182 259 น.ส. อจัฉรา สุกนุา ญ
183 263 น.ส. กลุธิดา ปัญญาธร น
184 264 น.ส. ณิรัชดา จนัทรมะโน ญ
185 265 น.ส. กมลชนก ดาวแดน น
186 266 น.ส. จุฬาลกัษณ์ นอ้ยตงั น
187 267 น.ส. เพญ็พร พวงเพชร ม
188 269 น.ส. มาริษา ปรัชชยักลู น
189 270 น.ส. สุพตัรา พนัธุ์ปลาโด ม
190 271 น.ส. นาริน พรหมทอง ม
191 272 น.ส. อารมณ์ อนุมาศ ม
192 273 น.สง จุฑามาศ เทียนมงคล ม
193 274 นายสายสิทธิ โถปาสอน น
194 275 น.ส. รุงนภา่ อางดอนคา่ น
195 276 น.ส. ศุภลกัษณ์ แยม้เสมอ น
196 277 น.ส. เพียงอมัพร สุขกตติิ น
197 278 น.ส. รสสุคนธ์ ทองอิม น
198 279 นายอยัยรัชต์ คุณมาศ น
199 280 น.ส. ทิวาพร เบิดสูง ญ
200 281 น.ส. จารุวรรณ แกวหลา้้ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
201 282 น.ส. วนัธิดา สีหะวงศ์ น
202 283 นางสุจิตตา รูปสูง น
203 284 จาสิบเอก ณฐัพงศ์่ ฉตัรเกษ ญ
204 289 น.ส. รพีพรรณ สีสด น
205 290 นางจตุพร ผองอาํไพ่ น
206 291 นางพชัราภรณ์ แสงกงพลี น
207 293 น.ส. สุรีรัตน์ กนภยัั น
208 295 น.ส. สมถวลิ พุธสม น
209 296 นางอนุรัตน์ ศรีสวย น
210 297 น.ส. จุรีรัตน์ ทดัแกว้ ญ
211 299 น.ส. สุภนิดา มนัตะสูตร น
212 301 น.ส. ทิพวรรณ เกษมพรมณี น
213 302 น.ส. นฤมล ศรีตองออน่ น
214 303 น.ส. วไิลลกัษณ์ พชัรพงษ์ น
215 306 นายนนธชยั ปัญญาคาํ ม
216 307 น.ส. กาญจนา ธูปบูชา ญ
217 308 นายอาทิตยช์ยั อรัญโสตร ญ
218 309 น.ส. พิมพิไล เทพกจิ ญ
219 310 นางมุทิตา ฟักนวม่ น
220 311 นางอุสุมา รุ้งศรี ญ
221 312 น.ส. ปฐมาภรณ์ สืบนิสัย ญ
222 313 น.ส. วรรณนิภา พระภกัดี น
223 314 นายสุวทิวสั หิรัญสินสุนทร น
224 315 น.ส. กญหาั ศรีแตงออน่ น
225 316 น.ส. ปิยกลุ แกวปลนั้ ญ
226 317 นายสมชาย จนัทร์แดง ม
227 318 นางสิริวมิล จนัทร์แดง ม
228 319 นางจริยา แกวลาย้ ญ
229 320 น.ส. นิภาพร ระดาฤทธิ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
230 321 นางจนัจิรา ทาสี ญ
231 322 นายกจเกษมิ อุปการะกจิ ญ
232 323 ธรรมปัญญา น
233 324 น.ส. อภิญญา สีกนั น
234 325 น.ส. สุภาพรรณ เทาสิงห์่ น
235 326 น.ส. อรทิรา พงษเ์ภา น
236 327 น.ส. สกาวเดือน พลรักษ์ ญ
237 328 นายเฉลิมพงษ์ ณรงคชี์วพฒัน์ ญ
238 329 น.ส. ปทิตตา เหลาหาโคตร่ ญ
239 330 น.ส. ภคพร นวมดี น
240 331 น.ส. มติักา ทุมลา น
241 332 น.ส. สิริพรรณ ถาวรจกัร์ น
242 333 น.ส. ตติยา อวมสอาด่ น
243 334 นายธนากรณ์ ศรีวาปี น
244 335 นายวชัรากรณ์ พนัสิงสอน น
245 336 น.ส. บุญสิตา ทองขาว น
246 337 นายวรีพล ขาวเขียว น
247 338 น.ส. รัลชนา กานกลาง้ ม
248 339 น.ส. สุกญญาั มรกตคนัโธ ม
249 340 น.ส. เบญจภรณ์ แกวมูล้ ม
250 341 น.ส. สุกญญาั ไพบูลยก์จกลุิ ม
251 342 น.ส. พนิดา ยลวลิาศ ม
252 343 นางประภสัสร อาษานอก ม
253 344 น.ส. ชลดา เกษมสุขวมิล ม
254 345 น.ส. ชูศรี แยม้ศรี ม
255 346 น.ส. ดารณี สีดาโชติ ม
256 347 น.ส. อรไพริน จงกลรัตน์ ม
257 348 นางวนัวษิา ทวศีกัดิ ม
258 349 นายชยัวฒิุ ทวศีกัดิ ม
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
259 350 น.ส. อนุสรินทร์ แผนทอง่ ญ
260 351 น.ส. ปฐมาภรณ์ กรโสภา ญ
261 352 น.ส. สุนทรีย์ วรุิณ น
262 353 น.ส. สุนารี พลีพลู น
263 354 ่ ทดัคุม้ ญ
264 355 น.ส. ฉตัรแกว้ แจภูเขียว น
265 356 น.ส. เกศรินทร์ กระมลเลิศ น
266 357 น.ส. อรุณรัตน์ พิกลุทอง น
267 359 น.ส. อจัฉรา ชยักฤษฎาการ น
268 360 น.ส. นารีนาถ วโิรจนก์ลุ น
269 361 น.ส. กนกกานต์ ทาตะโก่ น
270 362 น.ส. ปัทมม์ยั ทาตะโก่ น
271 363 น.ส. ญาวริีนทร์ ทองสุขเจริญ น
272 364 นายนรินทร ประเทศ น
273 365 น.ส. ขวญัฤทยั บุตศรี น
274 366 นางสุจิตตรา มณีวงษ์ น
275 367 น.ส. นลินี ชานยั น
276 368 น.ส. เวธกา ศรีสมุทร น
277 369 น.ส. อรรถยา อศัวเรืองพิภพ น
278 371 น.ส. ศุจิวดี ทองเนือแปด ญ
279 372 นางประกาย ยอดวงคษ์า น
280 373 น.ส. ธญัญา ศรีบุญเรือง น
281 374 น.ส. ปอรรัชม์ ศรีนามะ น
282 375 ่ วงัคะฮาต น
283 376 น.ส. อนุสรา คงกระพนัธ์ 0
284 377 น.ส. ศิริพร ดาํเนิน น
285 378 น.ส. หทัยา เขตประทุม น
286 379 น.ส. วรารัตน์ ทบัยาง ญ
287 380 นางศริญญา ดอเลาะห์ น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
288 381 นายภาณุพนัธ์ สนศรี น
289 382 น.ส. สรัญญา ธีรวฒิุ ญ
290 385 นางพิศมยั คาํภาพงษ์ น
291 386 น.ส. ลดัดา มาลยั น
292 387 นายมงคล คมไสย น
293 388 น.ส. วลัลภา โตติยะ น
294 391 นายวชัรพ หวายฤทธิ ญ
295 392 นายชินดนยั พรมบุ น
296 393 น.ส. อารยา แกวประเสริฐ้ ญ
297 394 นายเกรียงศกัดิ อยางอิน่ ญ
298 395 น.ส. ปูริดา ผลขาํทอง ญ
299 396 น.ส. ชฎาภา มูลเหลา น
300 397 นายสมหมาย เพียสา น
301 398 น.ส. ชไมพร เพียพิมเพิม น
302 402 นายประสิทธิ สุขสวสัดิ น
303 403 น.ส. ภชัญณญั จนัทพล น
304 404 นายวรีะชน สีดาํ น
305 405 นางธญัวรัชต์ เครือรัตนะจินดา ญ
306 406 นายวาทิต อินทร น
307 407 นายวนัชาติ นามเกดิ น
308 408 น.ส. ทิชากรณ์ อติเปรมานนท์ น
309 409 น.ส. อาํไพพรรณ สงเจริญ่ น
310 410 นายพงษพ์นัธ์ จาดฮามรถ ญ
311 411 น.ส. ชญาดา ดิษฐกระจนั ญ
312 412 น.ส. ดวงใจ บอรุณรัตน์่ ญ
313 413 น.ส. กลรัตน์ ศิริ ญ
314 414 น.ส. พิรพรรณ วงศพ์รเพญ็ภาพ ญ
315 415 น.ส. ธมลพรรณ ทองศรี ญ
316 416 นางณฐัชนญั รัตนกจวรพงศ์ิ ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
317 417 น.ส. อมรรัตน์ จงทองกลาง่ ญ
318 418 น.ส. มญัธนา นามโคตร น
319 419 น.ส. ชญาภา พลไช น
320 420 น.ส. มุฑิตา คุม้นาเรียง น
321 421 น.ส. ศิริรัตน์ พวงโพธิ น
322 422 น.ส. ภทัราภรณ์ ละลี น
323 423 น.ส. พชัญว์ริญ พงษพ์ฒันปรีชา น
324 424 น.ส. ปิยะกาญจน์ คะระออม ญ
325 425 น.ส. วนัเพญ็ รัตนเจริญ ญ
326 426 น.ส. สุนิสา ขนัดี น
327 427 น.ส. นวยิา ดว้งเพียร น
328 429 น.ส. เบญ็จวรรณ ดีลา น
329 430 นายสุวฒัน์ ตามสันเทียะ น
330 431 น.ส. พิมพน์ภา วฒันกลุ ญ
331 432 น.ส. พิทธิดา ปราโมทย์ ญ
332 433 น.ส. เปมิกา โปรงอารมยเ์จริญ่ ญ
333 434 น.ส. พิมพิไล หลา้ใจ ญ
334 435 น.ส. สุมาลี ธารทองขจรไกร ญ
335 436 น.ส. ปณพร สุมลวรรณ ญ
336 442 นายวรทย์ สงละออง่ น
337 443 นายณฐัวฒิุ มาทา ญ
338 444 น.ส. นนัชพร สุขจนัทร์ น
339 445 น.ส. ธนชัมนว์ เตม็มาก น
340 446 น.ส. จินตนา บุญชูศรี ม
341 447 น.ส. วรรณวสิา สิงหะ น
342 448 น.ส. แกวธิดา้ คมัภิรานนท์ น
343 449 น.ส. ภิญรดา ภูธนคณาวฒิุ น
344 450 นายรัชกฤต ภูธนคณาวฒิุ น
345 451 น.ส. ดอกออ้ พลูทอง ม
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
346 452 น.ส. ธนัยชนก คงเมือง น
347 453 น.ส. รุงฤดี่ เรืองสิน ญ
348 454 น.ส. อจัฉรา ทองทา ม
349 455 นางนฤภร กฤษฎาอญัชลี 0
350 456 น.ส. จนัทมาศ ทิมโต น
351 457 นายณฐัวฒัน์ จนัทร์พิภพ ม
352 458 นายกตติศกัดิ สุพร ม
353 459 น.ส. ฐิติกาญจน์ สะอาด ม
354 460 น.ส. กนกพิชญ์ วนันาํ น
355 461 นายเปรมประพทัร นิมนอ้ย น
356 462 นายภาณุวฒัน์ วงคป์นทอง ม
357 463 นางสุธารส ยอดนิล น
358 464 น.ส. นิตยา มีใจสืบ ญ
359 466 น.ส. อรวรรณ ฐีติโภคา ญ
360 467 น.ส. ศีรีรัตน์ พลูศรีกาญจน์ ม
361 468 น.ส. ปวณีา ลาสงยาง ม
362 469 น.ส. จนัทร์ทิพย์ พนัสวสัดิ ม
363 470 น.ส. ประภาพร บุญนาํมา ญ
364 471 น.ส. รัตนานุช จวบแจง้ ญ
365 474 น.ส. สายชล มะโนวงค์ น
366 476 น.ส. ษมาภรณ์ ศรีใสคาํ ญ
367 477 น.ส. สดุดี คชาวงษ์ ญ
368 478 นายจิรัชญก์ฤศ มีวรรณภาค ญ
369 479 น.ส. อุบล ตญัญาภกัดี ม
370 480 น.ส. จิตติยา ปะรัยนุ ญ
371 481 น.ส. จุฑารัตน์ ทองอรุณ ญ
372 482 น.ส. ประภสัสร มีมาก ญ
373 483 น.ส. ชรินรัตน์ เพชรใหม่ ญ
374 484 น.ส. รจนาพร เกอสลุงื ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
375 487 น.ส. ศนัสนีย์ พรมงาม ม
376 488 น.ส. สุภาวดี เวสสะประวณีวงศ์ ญ
377 489 นายเฉลิมพล ตาแกว้ ญ
378 490 น.ส. จริยา จนัทะชาํนิ ญ
379 503 น.ส. พิชญาภคั ฤาชา น
380 508 น.ส. องัคณา ภูมาไชย ญ
381 524 น.ส. อารีย์ อภิกรกลุ ญ
382 525 น.ส. ธญัภรณ์ แซโงว้่ ญ
383 526 นายทรงกลด แงน้กลางดอน ญ
384 529 น.ส. อรญา พิมพส์ัมฤทธิ น
385 532 นายบรรจง มนทาเยน็ น
386 541 นายณฐัพงศ์ แสงสิริไพศาล น
387 542 นายวรพงษ์ นิธิการุณยเ์ลิศ น
388 543 น.ส. อรกรวร์ี หาไชยอินทร์ น
389 548 น.ส. จิรวดี รอดสุด ม
390 549 น.ส. ชนาธิป พลพวก ม
391 550 น.ส. พิชญา ผองศรีใส่ ญ
392 552 นายกตติพลิ โยงทองหลาง ญ
393 553 น.ส. ศุภลกัษณ์ พนูศรี ญ
394 558 น.ส. ณษัมา ยวุโสภีร์ น
395 562 นายโยแมน อิมถวลิ น
396 563 น.ส. ผจงจิต จาํนงคสุ์ทธิ น
397 564 นายธีรพงษ์ ทบัทิมบวั ญ
398 565 นายปกรกาญจน์ ลานรอบ ญ
399 567 น.ส. ศุภมาส ธรรมชาติ ม
400 568 น.ส. วารุณีย์ ปานกรด ญ
401 570 น.ส. อลิษา ศรียางคุย ญ
402 572 น.ส. ฐิตินนัท์ ตอ้นโสกรี ม
403 573 น.ส. สายพิณ ดว้งทวี ม
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
404 574 น.ส. นิตยา มะตงั ม
405 575 นางหทยัรัตน์ เขม็เพชร น
406 576 น.ส. สุนนั ชาํนิด น
407 577 น.ส. กาญจนา นนวงษษ์า ม
408 578 น.ส. นตัยา มณีกญญ์ั ม
409 582 น.สง อรอุมา ตะภา น
410 583 นางชนิสรา ดาํรงเนือ น
411 584 นายอนุวฒัน์ โพธิภูษา น
412 586 นายเสาร์หา้ พุทธบาล ญ
413 594 น.ส. กานตช์นก โมราทอง น
414 596 นายมานิต ฉลาดคิด ญ
415 597 น.ส. นนัทรัตน์ อวมสอาด่ น
416 599 น.ส. นุชญา ตะลิดโณ ม
417 600 น.ส. กญญาั รอบแควน้ ญ
418 620 น.ส. กฤศมน จนัทร์สีชา น
419 621 นางเสาวนีย์ สร้อยภูระยา้่ น
420 629 น.ส. อนุสรา แสนตน น
421 631 นางวราพร บุบผาสังข์ ญ
422 632 นางพรดี อโศกบุญรัตน์ ญ
423 633 นายเกยรติศกัดิ วบูิลสันติ ญ
424 634 น.ส. ธนิษฐา ฤกษรุ์จิพิมล ญ
425 635 น.ส. วรีาภรณ์ เจริญใหม่ ญ
426 636 น.ส. ศิริวรรณ จุนหวัโทน่ น
427 637 นางภาวนีิ สุจาํนงค์ น
428 641 นายนทีบดี ชูรัสมี ญ
429 671 นายรักเขต แสงกระจาง่ น
430 672 น.ส. ศิรินภา ทองคาํแท้ น
431 693 น.ส. ชวศิา พืนทอง น
432 694 น.ส. อาหร้อผะ หมาดหนุด น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
433 709 น.ส. สาวติรี รอดแกว้ ญ
434 714 น.ส. วรรณละภา โตแดง ญ
435 740 น.ส. สุภลกัษณ์ โชติประเดิม น
436 741 น.ส. สุจิตรา สายหยดุ น
437 742 ่ ประกอบผล น
438 743 นายตมั ทองสุทธิ ญ
439 744 นายณฐัวฒัน์ จริงสันเทียะ ญ
440 773 นางรุงทิพย์่ มีเพช็ร น
441 774 น.ส. วนัวสิาข์ เซ็มมุกดา น
442 776 น.ส. จุฑาลกัษณ์ พิมพร น
443 795 น.ส. ปรัชธนา มณีรัตน์ ญ
444 796 นายสิทธิกานต์ นาคเงิน ญ
445 797 นายทองฉตัร ไรนุน่ น
446 798 นายฐิติพนัธุ์ เปลงเมือง่ น
447 799 น.ส. พชัรินทร์ แยม้กลีบ น
448 803 น.ส. ธนุตรา พละพึง ญ
449 804 นายวทิยานนัท์ สิทธิสมบูรณ์ น
450 806 น.ส. ศศิตา อาจวงษ์ น
451 807 น.ส. ลาํภู นาคทอง น
452 824 นางสิริมา วนันุกลู น
453 825 นายณฐัปคลัภ์ ไกรจนัทร์ น
454 832 นายตะวนั ศรีสุริยชยั ญ
455 834 น.ส. วนชัพร บุญสิทธิ น
456 835 น.ส. ญาณิศา ขาขนัมะลี่ ญ
457 838 ่ จนัมุณี น
458 839 น.ส. บุษยา แหวนหลอ่ น
459 844 น.ส. อรทยั ภูพิพฒัน์ ม
460 845 ่ ลุนไชยภา ม
461 846 น.ส. อมัรินทร์ มงัมี ม
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
462 847 น.ส. สุนนัทา ลอ้มกลาง ม
463 848 นายผดุงวฒัน์ สาํรวยใจ น
464 854 น.ส. สุกญญาั ฤกษง์าม ญ
465 863 น.ส. นิตยา มาปัด ม
466 871 น.ส. อมรรัตน์ ชมฆัพงษ์ น
467 874 นายวชิรวชิญ์ พลกลา้ น
468 882 น.ส. ธญัธารีย์ โรจนไกรพงศ์ ญ
469 888 นายวรเศรษฐ์ พงษรุ์จปรีชา ญ
470 889 น.ส. ชอทิพวรรณ่ เจริญสุข น
471 914 นายรัชวฒิุ ทองเลิศ น
472 915 น.ส. มลฤดี ทวนไธสง ญ
473 916 น.ส. ปาลม์วลี ญ
474 917 น.ส. ภทัรนิชา สุดตาชาติ ญ
475 918 น.ส. ณฐัพร สายศร ม
476 919 น.ส. กระฐิน ม
477 920 นายศุภชยั ไพรินทร์ น
478 921 นายชาตรี กองเงิน ม
479 922 น.ส. ดวงสมร ดอนจนัไพร น
480 923 น.ส. รัชนก พรรณนนท์ น
481 924 น.ส. เพญ็พกัตร์ สมคัรเขตรการ น
482 925 นายมานพ น
483 926 นายนพนนัท์ อรัญมิง น
484 927 นายรุงโรจน์่ ศรีสังข์ น
485 928 น.ส. กนกพร กรวศิวยศ น
486 929 ่ ฤทธิรุตม์ น
487 939 น.ส. พริมใจ กลา้เกดิ ม
488 943 น.ส. ภาวณีิ เขตวฒัน์ น
489 944 นางณิชาภา พรมไชยา น
490 945 น.ส. ปัทมวลัย์ บุญถนอม น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
491 946 น.ส. กาญจนา ขนัขวา น
492 947 นางวริาพรรณ ปักศรีสิงห์ 0
493 948 น.ส. สุปรียา พรหมรินทร์ น
494 961 นายโศจิพงศ์ นิธิรักษ์ น
495 964 น.ส. รัฐพร คา้ขาย 0
496 965 น.ส. วลาภรณ์ กอกศุล่ น
497 967 น.ส. สมพร สุริยนัต์ น
498 982 ่ นะราศรี น
499 983 นายเอกพงษ์ หอมสมบติั น
500 991 น.ส. คาํไพร เกษหอม ญ
501 992 น.ส. กชมล โกษาพนัธุ์ ญ
502 993 น.ส. อรสา บวัป่า ญ
503 994 น.ส. ปัทมา ยาประดิษฐ น
504 995 น.ส. สุพตัรา กสิวตัร ญ
505 996 จาเอก สุรพงศ์่ โควงศ์ ม
506 997 น.ส. บุษรา พาคาํ น
507 998 นายทวี น
508 999 น.ส. ประพิณ นิยมวงค์ ม
509 1000 น.ส. ประภชัษร กมล ม
510 1351 นายมงคล สุขเจริญ 0
511 1356 นายนิรุทธ์ แมน้รัมย์ ญ
512 1357 น.ส. วริษา ชีวกานนท์ ม
513 1358 น.ส. รัตนาพร ดลสวาง น
514 1359 น.ส. วรรษมน มวงสวย่ น
515 1369 น.ส. นิลมณี บวัพิมพ์ น
516 1370 น.ส. ภิญตา เฉลิมบุญ น
517 1371 น.ส. จินตนา พรมแพน ญ
518 1372 น.ส. ณฐักาญจน์ แดงทองคาํ ญ
519 1373 น.ส. วนิิตา แนประโคน่ ญ

Page 41



หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
520 1374 น.ส. วรัิลนฐั ภิญโญ ญ
521 1379 น.ส. ถิรนนัท์ ชาวตวนัตก น
522 1387 นายชวลิตร จนัทรเนตร น
523 1388 นางสุขกมล จนัทรเนตร น
524 1390 นายจกัรานนท์ เจือจนัทร์ น
525 1391 นางเกศนีย์ เจือจนัทร์ น
526 1392 น.ส. เรไร ประกอบผล ญ
527 1393 น.ส. ปุณยวร์ี ลอยเมฆ ญ
528 1396 นางบณัฑิตา เขม็ดี น
529 1397 น.ส. เบญญาดา เชือเลก็ ญ
530 1404 น.ส. ศรีรุ้ง มรกฎ น
531 1405 นายนฤพล แป้นทอง น
532 1407 นายสักรี ดอเลาะ น
533 1413 น.ส. ทิพารัตน์ รมเกษ่ น
534 1416 น.ส. เบญจภรณ์ เชิญทอง น
535 1417 น.ส. ชญานิน คารวะ น
536 1421 น.ส. ศิรินภา รวดเร็ว น
537 1422 น.ส. อภิญญา บา้นใหม่ น
538 1423 น.ส. วรญา แสงศรี น
539 1425 นางจิรัญฎา สมราง่ ญ
540 1426 น.ส. จีรวดี อุเทนสุต ม
541 1427 นายโยธิน สุดาจนัทร์ น
542 1428 นายอภิวฒัน์ ขนุสูงเนิน น
543 1435 น.ส. สืบสิริ สุพรรณพงศ์ ญ
544 1438 นายรชฏ ทนวฒันา น
545 1442 น.ส. ธนภรณ์ มชัพงษ์ น
546 1446 น.ส. ชุติมา ชูชงั น
547 1450 น.ส. วรภร ดวงแสง ญ
548 1451 นายปรีชา มานะดี ญ
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
549 1461 น.ส. สุภชัชา รุงเรือง่ ญ
550 1462 นายอรุณ พงษจ์นัทร์โอ ญ
551 1470 น.ส. ธรมนัต์ เจือจนัทร์ น
552 1471 น.ส. กฤษณา สงฆรักษ์ ม
553 1480 นางศิวรินทร์ แซเฮง้่ ญ
554 1483 ่ สุขปือ น
555 1484 น.ส. นิภาพร กลินหอม ญ
556 1487 น.ส. รัตนาภรณ์ แพงนอ้ย ม
557 1488 น.ส. ศรัญทิพย์ ผวินวล ม
558 1492 นายซบรี โกะสะโยะ น
559 1493 น.ส. ดรุณี วงศเ์จริญ ม
560 1494 นางเครือทิพย์ สัญสาํราญ ม
561 1495 น.ส. สโรชา อนนัตพฤกษา ม
562 1496 นายนิพนธ์ เหมือนหมาย ม
563 1497 น.ส. ธญัพร สวนงาม ม
564 1498 นายชาํนาญ แอบไธสง ม
565 1501 น.ส. มณฑิรา มีแวว ญ
566 1504 น.ส. เมทิกา แสงวรุิณ น
567 1505 น.ส. วาสนา วงษาไชย น
568 1507 น.ส. สุพรรษา กลมกลู ญ
569 1508 น.ส. รัตติกาล เทียมรัมย์ น
570 1509 น.ส. สุพรรณา สะบก น
571 1511 นางอนงค์ สินธุศิริ ญ
572 1512 น.ส. ดวงเดือน หนูดว้ง ญ
573 1513 น.ส. สาริศา ทวนธง ญ
574 1518 น.ส. อุไร แซตนั่ น
575 1523 น.ส. ปาริชาต เกษเจริญคุณ น
576 1524 น.ส. สายสมร สิงหาชารี น
577 1528 น.ส. ผจงจิต นิยม น

Page 43



หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
578 1538 ่ กางรมกลาง่ ญ
579 1539 น.ส. ญาติมา ลิมสิทธิกลู ญ
580 1540 นายจกัรพงษ์ ตรียทุธ์ ญ
581 1544 น.ส. อภสัรา สังเกตุกจิ ม
582 1545 น.ส. พรรษา พากเพียร ม
583 1546 น.ส. อุษา ศิริสม น
584 1549 น.ส. พรธีรา แสงสวาง่ ญ
585 1551 นายสฤษดิเดช ฮุนตระกลู น
586 1553 น.ส. ศรีนวล ม
587 1556 นางสิริกร จวัจนัทึก น
588 1557 น.ส. ทศันีย์ คงเจริญ น
589 1561 น.ส. ยพุิน ตุนเฮา้่ น
590 1562 น.ส. นรัญบงกช กงเกลา้ิ ม
591 1563 นายยทุธภรณ์ ณรงคอิ์นทร์ ม
592 1566 น.ส. ฐิติพรรณ ดอนหวัรอ่ น
593 1569 น.ส. อุไรวรรณ พวงมณี ม
594 1570 น.ส. ฉนัทนา เสือเขียว บุญเทียม ญ
595 1572 นายปณฐั อิศรางกรู ณ อยธุยา ญ
596 1573 นายพลากร จาํลอง ญ
597 1574 นางหยาดพิรุณ ทองรักชาติ ญ
598 1575 น.ส. จริยา ขาวงาม ม
599 1579 น.ส. ปราณิศา พลูลมยั น
600 1580 นายณรงคศ์กัดิ พลูลมยั น
601 1581 น.ส. วภิาจรีย์ สมจิต ญ
602 1582 ่ จิบทอง ญ
603 1583 นายธีรภทัร์ อินธิแสง น
604 1585 น.ส. พนูศรี สร้อยเสน น
605 1587 น.ส. สุรีรัตน์ บุญสนอง 0
606 1591 นายเริงรณ ลอ้มลาย น
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หมายเหตุ-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
607 1600 นายพงษท์วี กาวี ญ
608 1601 น.ส. จรุงจิต สอดสอง่ น
609 1602 นางสุทธิณี ประสพทรัพย์ ญ
610 1603 น.ส. อทิตยาภรณ์ สมจิตร น
611 1604 น.ส. วรรณภา บุญแสน น
612 1608 น.ส. ทศันีย์ ธุระทาํ ญ
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