
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 30 น.ส. วลิดา จารึกสถิตยว์งศ์ ญ
10 39 น.ส. ปภาวชิญ์ สินสวสัดิ ญ
11 40 น.ส. อจัฉรา วงษแ์กว้ ญ
12 44 น.ส. ภิญญา ภูหวดนอ้ย ญ
13 45 น.ส. ประภสัสร พิมพรั์ตน์ ญ
14 52 น.ส. เปรมใจ ชิณโพธิคงั น
15 58 นายจตุพล โฉมยงค์ ญ
16 60 นายธวลัรักษ์ จิรนิยมพชัร์ ญ
17 62 น.ส. สุชานาฏ มหาชน น
18 66 น.ส. จุรีภรณ์ สะระอาภรณ์ ญ
19 67 น.ส. พชัรินทร์ เผอืคาํ ญ
20 70 น.ส. เพญ็พกัตร์ พรมคีราช ญ
21 72 นายยรุนนัท์ ชยัโยกลุ น
22 73 น.ส. อาํภา ธญัญเจริญ น
23 80 นายชชัวาล ใหมหะลา่ ญ
24 82 น.ส. อุษณี โคกกระชาย ญ
25 83 นายปริญญา ปิยชนานนัทน์ ม
26 84 น.ส. ธณฐัฐา สวางรักษ์่ น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
27 85 น.ส.ภทัรดา ทวรัีตน์ น
28 86 นายมงคล เดยงัรัมย์ น
29 87 นางลภสักร เลิศสาํราญ ญ
30 88 นายอธิพรรณ เทพวงษ์ ญ
31 92 นายสุรสิงห์ สุดเฉลียว ญ
32 93 นายทวศีกัดิ สีจนัทึก ญ
33 94 นายภาณุพงษ์ มนัคง ญ
34 95 น.ส. ณชัฐานนัท์ คลองพาณิชกจ่ ิ ม
35 145 นายเอกภพ พระชยั น
36 174 น.ส. ภรณ์ทิพย์ นิสัยกลา้ น
37 176 น.ส. ศิขริน ศิริวชิยั ญ
38 178 น.ส. บุญญารัตน์ ไรสงวน่ น
39 180 น.ส. ธารารัตน์ นุย้รัตน์ น
40 192 น.ส. วลิาวลัย์ วรรณพราหมณ์ ม
41 196 น.ส. ปัทมาภรณ์ แกวคงคา้ ญ
42 208 น.ส. กณฐิมาั สงแสง่ น
43 213 น.ส. มยรีุ คีรีเวช น
44 214 น.ส. ศิริภา โคทนา น
45 219 น.ส. สุธิดา ฉายศรี ม
46 220 น.ส. นงลกัษณ์ กลินจนัทร์ ม
47 221 น.ส. รัตนช์นญัญา เกตุมาลา น
48 222 นายเกรียงศกัดิ ศรีอินทร์ น
49 232 น.ส. แสงเดือน จนัทร์สินธ์ น
50 235 นายเทวญั หลาบคาํ น
51 246 น.ส. รัตติกาล เหลยชยั น
52 248 น.ส. ชชัญา เมืองศรี ญ
53 250 นายณรงค์ ไทยเรือง น
54 254 น.ส. นพรัตน์ มนัยงิ ญ
55 260 น.ส. เบญญาภา ดุษิยามี ญ

Page 2



-นามสกลุ (วนัเสาร์)
56 261 น.ส. สมฤดี พิมูลชาติ ญ
57 268 น.ส. ธิดารัตน์ ลีไพบูลย์ ญ
58 286 นายวสันต์ จนัทร์เพญ็ น
59 292 น.สง บุษกร มอญใหญ่ ญ
60 294 น.ส. ทฤฒมน ดาวโชติ น
61 298 น.ส. สุพรรษา ภูริปริญญา น
62 300 นายอามนั อบัดุลซาลาม น
63 304 น.สง หทยัชนก ปกป้อง ม
64 358 น.ส. วไิลวรรณ พิมคะลี ม
65 370 น.ส. สุปัญญา นามโคตร ม
66 383 น.ส. สิริพร ญ
67 384 น.ส. จิราพร ตุย้กาศ ญ
68 389 น.ส. ลกัษิกา เรือนอิน ญ
69 390 น.ส. เพชราภรณ์ เทศศิริ ญ
70 399 น.ส. กรีกาญจน์ ฤทธิสมบูรณ์ ญ
71 400 น.ส. วภิาวรรณ ชาวเหนือ ญ
72 401 น.ส. อรุณี รักงาม ญ
73 428 น.ส. แวววมิล ทองประพนัธ์ น
74 437 น.ส. ฟาวดี ปลุกใจหาญ ญ
75 438 น.ส. อรนิตา พืชมงคล ญ
76 439 นายถกล นิตยบูรณ์ ญ*
77 440 น.ส. นภสัสร สุเรนทร์ ญ
78 441 น.ส. ดวงฤทยั คนไว ญ
79 464 น.ส. นิตยา มีใจสืบ ญ
80 465 น.ส. ปิยะวดี นาคสุข ญ
81 472 น.ส. วชัริยา สายแกว้ ม
82 475 น.ส. มุกดา แขง็แรง ม
83 485 น.ส. เนาวรัตน์ อินทวงษ์ น
84 486 น.ส. อาํไพ พาโคกทม น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
85 491 นางนนัทนา พนัมะลี ม
86 492 นางราตรี วนุแมสอด่ ่ ญ
87 493 น.ส. สุนนัทา นาคจู น
88 494 น.ส. สุจิรา วงศป์ระเสริฐ น
89 495 นางเทียนจิตร จนัทิพย์ น
90 496 น.ส. สมพร มูลยาพอ น
91 497 น.ส. ดุษฎี นนัทะสิทธิ น
92 498 น.ส. วรรณวจิิตร ชลธารสีหวฒัน์ น
93 499 นายธรรมรงค์ เอียดรอด น
94 500 น.ส. ธิติมา ฤทธิสิทธิ น
95 502 นายกวนิวชัร์ วรีเศรษฐนนท์ น
96 504 นางสใบทอง อุโมงค์ ญ
97 505 นางณิชาภา วงศาจนัทร์ ญ
98 506 น.ส. นิติญา เคา้สีดา ญ
99 507 น.ส. ณฏัฐนิช เรืองโอชา น

100 509 น.ส. พชัราภรณ์ เจริญสุข น
101 510 น.ส. ศิริพร แกวพวง้ น
102 511 น.ส. ณิชากานต์ บุญรุง่ ญ
103 512 นายเส็ง บุดดา ญ
104 513 น.ส. สันธิชน ชนกพฒันกลุ ญ
105 514 น.ส. เบญจพร นาคอา้ย ญ
106 516 น.ส. ผกาทิพย์ ทรัพยว์ริิยะกลุ น
107 517 นายสุพจน์ ขนุระวงั น
108 518 น.ส. เขมฌิจ ญ
109 520 น.ส. กนกภรณ์ ชา้งคนมี ญ*
110 521 น.ส. เดือนเพญ็ ดว้งสุวรรณ ญ*
111 522 น.ส. ศิริพร ภารา ญ
112 523 นายสันติชยั กลอยยงิ ญ
113 530 น.ส. ประภาพรรณ หงษเ์วยีง ม
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
114 531 น.ส. จนัทร์สุดา โพธิจารย์ ม
115 533 น.ส. ปราณี ชูศรี น
116 534 น.ส. พชัรี ผลาหาญ น
117 535 น.ส. สิริวรรณ ลินทอง ม
118 536 นายชยันนัท์ พลูเพิมคลา้ย น
119 538 น.ส. พิมพล์ภสั บุญลี ญ
120 540 นายประสิทธิ สิมพงษ์ ม
121 545 น.ส. กญญากาญจน์ั มะโนมยั น
122 546 น.ส. พิชญาภา รตะพนัธุ์ น
123 547 นางสายฝน วงักาวรรณ์ ม
124 551 นายเกษม พุทธยะรักษ์ ญ
125 554 นางเจนจิรา กงสวสัดิ น
126 555 น.ส. วรรณเพญ็ กลดัเกลา้ น
127 557 น.ส. วนัวสิา ชยัจาํรัส น
128 561 น.ส. ภสันนัท์ สุขใส น
129 571 น.ส. อุมาภรณ์ ศรีงาม ญ
130 579 น.ส. กฤษณา จวบลอย 0
131 580 นายอภิชาติ กจเจริญพิบูลย์ิ น
132 585 น.ส. ปิยกร สาลี ญ
133 587 น.ส. รัตนาพร กาฬพนัธ์ น
134 588 นายสมศกัดิ โกฐาคาน น
135 589 น.ส. พิชญาภคั มยัวงศ์ น
136 590 นายประวณีธรรม บุญสุขสรรค์ น
137 591 น.ส. รุงทิวา่ จนัจอม ญ*
138 592 น.ส. ทดัดาว เขม็ทอง น
139 593 นายปิยะณฐั แดนไธสง น
140 595 น.ส. สุธิดา น
141 598 นายคมกฤต ฟองละแอ น
142 601  น.ส. ศรัยวลัย์ สมบูรณ์  น

Page 5



-นามสกลุ (วนัเสาร์)
143 602  น.ส. ขนิษฐา ซอกรัมย ์ น
144 603 ่ ิ เซียะสวสัดิ ม
145 604 น.ส. ยพุดี กลินนอ้ย ญ
146 606 นายณฐัสิทธิ พลีรักษ์ น
147 608 นายวฒันากรณ์ เฟือแกว้ ม
148 610 นายวริิยะ ชะนะมา ญ
149 612 น.ส. กนกกาญจน์ แกวนุช้ น
150 613 นางยไูวน๊ะ ม
151 614 น.ส. ดาริน จารุสังข์ น
152 615 น.ส. สุพตัรา จนัทร์เหลือง น
153 616 น.ส. สุภาพร ธะนะคาํ น
154 617 น.ส. ปพิชฌาณ์ บุญมี น
155 618 นางยคุลธร นอ้ยจาด น
156 622 น.ส. สุวรรณา นาแกว้ น
157 623 น.ส. สาํรวย อะโน น
158 624 น.ส. กนกวรรณ ไชยเดช น
159 625 นางมาไล ม*
160 626 น.ส. ธญัชนก เจริญธรรม น
161 627 น.ส. นฤมล มะณุโชติ น
162 630 น.ส. ดาวรุง่ อุปคง น
163 638 น.ส. วรรณวภิา ไกรนอก น
164 639 ่ มานะมุติ น
165 640 นางอรวรรณ มานะมุติ น
166 642 นายรุงพินิจ่ ชิดสนิท น
167 643 น.ส. นวลละออ ฝงูใหญ่ น
168 644 น.ส. แกวณฐัฐา้ ไกรเพชร ญ
169 645 น.ส. ศิริวรรณ จนัทร์เจริญ น
170 648 น.ส. นุจรี ไพบูลย์ น
171 649 น.ส. อุทยั ดวงศรี น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
172 650 นายสมชยั สินธุศิริ น
173 651 น.ส. ละออง ลีลานอ้ย น
174 652 น.ส. ดรุณวรรณ สุวลกัษณ์ ม
175 658 น.ส. กจชุฬาภรณ์ิ คลา้ยสมบติั น
176 660 น.ส. ศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิวาณิช ญ
177 662 น.ส. พิมพม์าดา สิมมา ญ
178 663 นางอาภาวรรณ ชุลีภรณ์ น
179 664 น.ส. อจัฉรา บินลาเต๊ะ่ น
180 668 น.ส. วรรณภา ประดบัเสริฐ น
181 669 น.ส. ณฐัชาวดี วนัดี น*
182 670 น.ส. รัชนีกร ทองดี ญ
183 674 น.ส. ศรัณยพ์ร บวัเพียร น
184 675 นางอนนททิ์พย์ สุตะคาน น
185 676 น.ส. รัชดาภรณ์ เทพอุบล น
186 677 นายรัชชานนท์ ภูผวิขาํ น
187 678 ่ สุทธไชย น
188 679 นายเกยรติพงศ์ี สมศรี น
189 683 น.ส. ชินญารัตน์ อรรคนิมาตร์ น
190 685 นางกชวรรณ ปินแกว้ ญ
191 686 น.ส. ธนิดา ใจสุธรรม น
192 687 น.ส. ดวงจิต สังขค์าํ น
193 689 น.ส. เสาวนีย์ พรหมทอง ญ
194 690 น.ส. ภณัฑิรา บุญสวน ญ
195 691 น.ส. เบญจวรรณ แสนกลา้ น
196 695 น.ส. กรรณิการ์ แสนพลมาตร์ น
197 696 น.ส. วนัวสิาข์ เพชรนิตย์ น
198 697 น.ส. ชรินทร์ทรา ฤกษง์าม น
199 698 น.ส. พนัธุ์ทิวา กวนิชวนชิด น
200 699 น.ส. สุวษิา ยนตศิ์ริ น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
201 700 น.ส. เดนนภา่ พรมเทศ น
202 701 น.ส. สุพชัชา เครือฉิม ญ
203 702 น.ส. ศิรรัตน์ เสตสุบรรณ ญ
204 703 นายอนนท์ ประสงคม์ณี ญ
205 704 นางวยิะดา หาจนัดา น
206 706 น.ส. ปฤษณา อิสสระ ญ
207 707 นางอรสา บุญเรือง ญ
208 708 น.ส. พิชญามณฑ์ แกวพงค์้ ญ
209 710 น.ส. ณฐัรุจา พุมพวง่ น
210 711 น.ส. สุกญญาั บุญเพิม น
211 712 น.ส. พรรณทิพย์ น
212 713 น.ส. ศศิประภา กกสูงเนินั ญ
213 716 น.ส. พลศิลป์ แคลว้คลาด น
214 717 น.ส. กนกพร จีระมะกร น
215 719 น.ส. ธชัชา จิวเชือพนัธุ์ น
216 720 น.ส. ศิริพร โกศล น
217 721 นายภูริทดั ตอ้งชู น
218 722 นางพรวภิา วรรณศิลป์ น
219 723 น.ส. นพวรรณ น
220 724 น.ส. สุดารัตน์ ตน้แกว้ ม
221 725 น.ส. รัชนีกร กาวนั ม
222 727 น.ส. ละมุล นามบุตรดี ม
223 729 น.ส. ภาวณีิ ศานติกลุวงศ์ ญ
224 731 น.ส. ธิดารัตน์ จาํนงคพ์นั ญ
225 732 นายทีปกรณ์ จนัปุ่ม ญ
226 733 น.ส. ศุภลกัษณ์ คงเทศน์ ญ
227 734 น.ส. นริศรา ภาระศรี ญ
228 735 นายสรณวร วรีะเดชา ญ
229 738 น.ส. สุรินทร์ ไชยมงคล ญ
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
230 739 น.ส. จิรยพุา คนัยไุล ญ
231 745 น.ส. เยาวเรศ พระโพธิวงัซา้ย น
232 746 น.ส. วภิาพร เรืองประทีป ญ
233 747 นายธนกร ธนอภิรัตน์ ญ
234 748 นายธนวฒัน์ เขียวหวาน น
235 749 น.ส. อนุรักษ์ ทิพยม์ณี ญ
236 750 นายพีระพล น
237 752 น.ส. สาวติรี ปราบนอก น
238 753 น.ส. ศรีสุดา ปัญจะรักษ์ น
239 754 น.ส. กมลวรรณ สังขท์อง น
240 755 น.ส. ณทักลุพชัร ดาศรี ญ
241 756 น.ส. อรสา สงถึง่ น
242 757 น.ส. ปฐมาวดี อินแพง ญ
243 759 น.ส. นภาพร หนูพวง่ ญ
244 760 น.ส. จนัทิมา ธนสุภพ ญ
245 761 น.ส. พิมประภา รักชาติ ญ
246 762 น.ส. แสงระวี เทพบุญมา น
247 763 น.ส. อิศรา ใจสอน น
248 764 น.ส. อจัฉรา บุตโคต น
249 765 นายนฤชยั จางศรี่ น
250 766 น.ส. สุธิสา มณีวงค์ น
251 767 นายพงศศ์กัดิ ทองศรีจนัทร์ น
252 768 นายสุทธิพงค์ ทองใบออน่ น
253 769 น.ส. ชุติมา มากคงแกว้ ญ
254 770 น.ส. ศิริขวญั สีทา ญ
255 772 นายสมศกัดิ เพิมเติม ญ
256 777 น.ส. ภรณ์ทิพย์ คาํเพียร ญ
257 778 น.ส. อจัฉรา ขาวมยั ญ
258 779 น.ส. กมลภรณ์ บุญปก น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
259 780 น.ส. สาวณีิ สีเสริม ญ
260 781 นายกตติพงษ์ิ พงษส์าคร ญ
261 782 น.ส. ศิรินภา แกวกาหลง้ ม
262 783 น.ส. เสาวนีย์ จุมาสุง ม
263 784 น.ส. อุไลพร อุทยั ญ
264 786 น.ส. สุธิดา รัตนโชติ น
265 787 น.ส. กรองกาญจน์ ระวงัภยั น
266 788 น.ส. เพญ็ประภา สืบสาร น
267 790 น.ส. ดุษฎี ชยัสวสัดิ น
268 791 น.ส. ทิพยภ์าภรณ์ สะเดา ญ
269 792 นายสุรเดช เผาลว้นงาม่ ญ
270 793 น.ส. สถิตยพ์ร ดีมงคล ญ
271 794 น.ส. สุพรรษา รุงสวาง่ ่ น
272 800 น.ส. เสาวลกัษณ์ แงวกดุเรือ น
273 801 น.ส. อินทิรา จนัโต น
274 802 น.ส. จุฬาลกัษณ์ วงศค์าํจนัทร์ น
275 805 นายยรรยง สุขเอิบ น
276 808 น.ส. รุงนิรันดร์่ คดัชารัตน์ น
277 809 น.ส. ยพุารัตน์ อคัรจกัร น
278 812 น.ส. จุฑารัตน์ ราชแผว้ ญ
279 815 น.ส. อจัฉรา เตชนนัท์ ญ
280 816 น.ส. พิณชุดา ญ
281 817 น.ส. ตรีฉตัร ทองเลิศ ญ
282 818 นายวรีพล พิมาน น
283 820 น.ส. บุณยนุช อินทร์สวาท น
284 821 น.ส. วไิลวลั ชาวดาน่ น
285 822 น.ส. รัตนบดี บวัดี น
286 827 นายสุรศกัดิ เจียมออน่ น
287 828 น.ส. ปนดัดา โปรงทอง่ น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
288 829 นางสศิราวรรณ น
289 830 น.ส. ศิรประภา รังรักษ์ น
290 831 นางระววิรรณ พรหมวรรณ น
291 833 น.ส. ญฐัยา สุนารี น
292 836 น.ส. ปรียานุช วงศภ์าคาํ น
293 837 น.ส. วไิลวรรณ ญ
294 840 น.ส. เปมิกา อธิบาย น
295 841 น.ส. อารียา แพนาค น
296 842 น.ส. กนิษฐา โสดาราม ญ
297 843 น.ส. สิริลกัษณ์ สิทธิมงคล ญ
298 849 น.ส. พิชชาพร บุญยนื น
299 850 น.ส. แพรวไพลิน นนทะสี น
300 851 น.ส. สุจิตรา สุขชู ญ
301 852 นายจกัรพงศ์ พกัโพธิเยน็ ญ
302 853 น.ส. เอมอร รัตนมหาวงศ์ น
303 855 น.ส. วาสนา ศรีระดา น
304 857 นางสิรินดา นนจนัทร์ น
305 858 น.ส. ยภุาวลัย์ พารา น
306 859 น.ส. สุดารัตน์ พลอาจ น
307 860 น.ส. มุกดา สกลุโพน น
308 861 นายอาทิตย์ ทรงกลิน น
309 862 นายวลัลภ ธรรมรัตนช์ยั น
310 865 น.ส. อุริน ออนพฤกษภ์ูมิ่ น
311 866 นางดวงนภา พละดร น
312 867 น.ส. ปัณนชัญา รามญัจิตร น
313 873 นางศิรดา นาเบะคุระ น
314 875 นางกานตพ์ิชชา ศิลปวศิวกลุ น
315 876 นายประมุข โกมลสุรกลุ น
316 878 นายวศิวะ ภุมมา น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
317 879 น.ส. นงลกัษณ์ เจนหนองแวง ญ
318 881 น.ส. พิมพน์ลิน พวงเพช็ร่ น
319 883 น.ส. อนงลกัษณ์ หมูหาญ่ น
320 884 นางกรรณิการ์ เวยีงสมุทร น
321 885 น.ส. สุดารัตน์ น
322 886 น.ส. เปรมยดุา คาํมะณี น
323 887 นายณฐัปิญชาน์ บวังาม ญ
324 890 น.ส. เกศสินี พวงมะลิ 0
325 891 นายกตติพฒัน์ิ จิตตส์วาง่ ญ
326 892 นายกตติคุณิ วรวทิยกจิ น
327 893 นางชมพนุูช เงินดิษฐ ญ
328 894 น.ส. อชิรญาพร จกัทอง น
329 895 น.ส. อมรรัตน์ กมล ญ
330 896 น.ส. เมธาวี กาแพงเพช็รํ ญ
331 898 น.ส. วนิดา ทกัษคี์รี ญ
332 899 ่ ขาํสา น
333 900 น.ส. พชัราภา เกตวลัห์ น
334 901 น.ส. กฤษณา ศรีจาํปา น
335 902 น.ส. นารินทร์ ดาวไธสง น
336 903 น.ส. สุวรรณี พุทธา น
337 904 น.ส. กรชนก อุตรา น
338 905 นายวรุฒ เขียวคาํ น
339 907 นางสมมนต์ เครือจนัทร์ น
340 908 น.ส. ธนาภา เขม็โคตร น
341 909 นายเอกชยั ญ
342 911 น.ส. เบญ็จวรรณ แสงสงา่ ญ*
343 912 น.ส. เอืออารีย์ คาํดี น
344 930 นายทศพร ศรีพลพา ญ
345 932 น.ส. จิราภรณ์ โคตรภูธร ญ
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
346 933 นายสมพร เสือสูงเนิน ม
347 934 น.ส. วนัดี แซเตง็่ ม
348 935 นายวรีะศกัดิ เนมินทร์ ม
349 937 นายมนสั ชินจกัร ม
350 938 น.ส. ประภาพร จนัทศิลา ม
351 940 น.ส. จุฑาธิปต์ ทพัไทย ญ
352 942 น.ส. สุนิสา พาภกัดี ญ
353 949 น.ส. เมษวรรษ แซงจนัดา ญ
354 951 น.ส. จิราพร เมาะราษี น
355 952 นายสนิท ไทยพิรัด น
356 953 น.ส. จุฬารัตน์ ดวงแกว้ ญ
357 954 น.ส. รุงนภา่ ออนฉวี่ น
358 955 น.ส. ภทัร์อิงคกานต์ บุณยพรหม น
359 956 นางทิพยรัตน์ พฤกษาจนัทนา ญ
360 957 น.ส. สุภาพรรณ ธาระเขตร์ น
361 958 น.ส. สุภาณี ยนืยง น
362 962 นายภาคภูมิ โนจกัร น
363 963 น.ส. พิชามญชุ์ จนัทา น
364 969 น.ส. เบญ็จมาศ ญ
365 970 นายนพดล ยกรัตน์ ญ
366 973 น.ส. สุนารี สายสมบติั น
367 976 น.ส. ถนอมขวญั อนะมาน ญ
368 977 นางธีรนนัท์ จนัทรวงศ์ ญ
369 980 น.ส. พชัร กานจกัร้ ญ
370 985 น.ส. นุจเรศ ศาลางาม ญ
371 988 น.ส. ยลนภสั ลูมา 0
372 1352 น.ส. วติรีทิพย์ อบัดุลฟากะ๊ น
373 1354 น.ส. จนัทิรา พุฒตาล น
374 1360 นายกจพฒันพงษ์ิ ทว้มแกว้ น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
375 1361 นายเกรียงศกัดิ คาํใบ น
376 1362 น.ส. นิลวรรณ ศรีโสธร น
377 1364 น.ส. วรางคณา พรมบรรดิษฐ์ 0
378 1365 นางประภาพร บึงลอย น
379 1368 น.ส. ดลพร อาจนาวงั ม
380 1375 น.ส. อธิกญญ์ั แสงทอง น
381 1376 น.ส. ขวญัหทยั ศรีมณี ม
382 1378 น.ส. กนยาั ธนวฒัน์ ญ
383 1380 น.ส. นนัทรัตน์ ทองดีวเิศษ น
384 1381 น.ส. กรณฐั สถานพงษ์ น
385 1383 น.ส. ปัณฑารีย์ อิมประสงค์ น
386 1385 น.ส. นพรัตน์ แกวสุทะ้ ญ
387 1386 น.ส. กอบกลุ เนือแกว้ ญ
388 1389 น.ส. นฤมล พนูวฒันะพิสุทธิ ม
389 1394 นายธีรวฒุ แสงศรี น
390 1398 นายพิชยั วงษจ์นัทร์ น
391 1400 น.ส. สุดารัตน์ ใจสมบติั น
392 1401 น.ส. สุจิตรา พงาตุนดัถ์ ญ
393 1402 น.ส. วลิาภรณ์ บุตรสะอาด ญ
394 1403 น.ส. อรอุมา ทองพา ญ
395 1406 น.ส. อรทยั พรมศรี น
396 1409 นายสนทะยา แสนณรงค์ น
397 1410 นายเดชา ชยัชะนะ ญ
398 1411 น.ส. กฤษณี ไรวา ญ
399 1412 นางพชัรพร แสนวงษ์ ญ
400 1414 น.ส. ออ้มแกว้ นอ้ยใสย์ ม
401 1415 น.ส. ทิพวรรณ ลิมรัตน์ ม
402 1419 นายอนุชา คาํแดง น
403 1424 น.ส. กลยาณีั ทองเชิญ ม
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
404 1431 น.ส. สุปราณี บุบผามาเต น
405 1439 น.ส. พชัราภรณ์ เจริญสม น
406 1440 นางนารี สอนงาย่ ม
407 1443 น.ส. กมนนิษฐ์ สมรวบูิลย์ น
408 1445 นายศุภเกยรติ เตชะ ญ
409 1448 น.ส. อุมาวดี อุนอบ่ ม
410 1449 น.ส. ทิชากร สัตยจ์ริง ม
411 1452 น.ส. ยพุา ดงตะใน ญ
412 1453 นายอภินนัท์ สาลีคงประยรู ญ
413 1454 น.ส. สิริมนสั โยสีดา น
414 1456 น.ส. ชมนภสั แกนจาํปา่ น
415 1458 นายณฤดล ชยัสิทธิ น
416 1459 น.ส. วรรญา นูมหนัต์ น
417 1460 นายสุรชยั ทวชีาติ น
418 1463 นางนพวรรณ จกัษุสุวรรณ ม
419 1464 น.ส. พิศมยั นนัเสนา ม
420 1465 นางสุพกัตร์ คาํภา ม
421 1466 ่ แปงการิยา ม
422 1468 นายรณชยั กงแกวิ ้ ม
423 1469 น.ส. ขวญัหทยั นุพรม น
424 1472 น.ส. ศิริลกัษณ์ ขนุวงษ์ ญ
425 1473 น.ส. จิราวรรณ หอมเพียร น
426 1474 น.สง จนัจิรา สมรูป น
427 1475 น.ส. นภาพร ธนาสมุทร น
428 1476 น.ส. จารุณี ธรรมสาลี ญ
429 1479 น.ส. พิริยา ขาวผองอาํไพ่ ญ
430 1481 นางณิชชา อุดมทองสกลุ น
431 1482 น.ส. เมทินี ประสพสิน ญ
432 1485 น.ส. ณฐันรี สงวนสุข ญ
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
433 1489 น.ส. ศศิธร ฉวรัีมย์ น
434 1490 น.ส. วนัดี เมฆลอย น
435 1491 น.ส. พชัรินทร์ เฉียบแหลม ม
436 1499 น.ส. นิภาพร โพธิศรี ม
437 1500 น.ส. จุฑาภรณ์ เลิศศรี ม
438 1502 นายนิธิกร ดีรัมย์ ญ
439 1503 น.ส. วาสนา ทองนอก ญ
440 1515 พระมหาวรีวชิญ์ สัตตารัมย์ น
441 1516 น.ส. วาสนา ปานเจริญ ญ
442 1517 น.ส. อิสรภาพ พรหมชนะ ญ
443 1519 นายวทิวสั ศรีบณัฑิตมงคล ม
444 1520 น.ส. กญญาภคัั ชมภูทศัน์ น
445 1521 น.ส. รัชฎาภรณ์ คาํอราม่ น
446 1522 น.ส. ชาลิสา ปรีฎาพาก น
447 1525 น.ส. อาริสา ชาํนาญ น
448 1526 ่ นาคนาวา น
449 1527 น.ส. ชลธิรา เมืองใจ น
450 1529 น.ส. ภคินี มีวารา ม
451 1530 น.ส. บุญสง่ กาญจนเกตุ น
452 1531 นางอรุณี จนัทราพนู น
453 1532 น.ส. สุวรรณา นยัเนตร น
454 1533 น.ส. ณิชกมล จนัทวงษ์ ม
455 1535 น.ส. ทิวงศ์ น
456 1536 นายคมกฤช จารุวงศ์ น
457 1537 นางบุษบา อินทร์จอ้ย ญ
458 1541 นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์ ม
459 1542 นายจกัรี ทุมเกด่ ิ ม
460 1547 น.ส. ปรางคท์ราย บุญทอง ญ
461 1554 นายณฐัวฒิุ นามศรีคุณ น
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-นามสกลุ (วนัเสาร์)
462 1555 น.ส. ลดาวลัย์ สุรินทร์ ญ
463 1558 นายอนนัต์ เพง็แสน น
464 1564 น.ส. พรสุดา หงอกโคกสูง ม
465 1565 น.สง พิมพจ์นัทร์ อุบลภาพ ญ
466 1567 นางสุมาลี จิตรเพียรคา้ ญ
467 1568 น.ส. พิมพพ์ิชชา มานดั น
468 1571 น.ส. นิตติกา แสงสวสัดิ น
469 1576 นางธนาพร มนสัมญัชุตภา ม
470 1577 น.ส. จนัทร์ฉาย เหลานอก่ ม
471 1578 น.ส. วชัรินทร์ ม
472 1586 น.ส. พนิดา ยอดรัก ญ
473 1589 นายธีระพงษ์ โลกคาํลือ น
474 1590 นายอษัฎาธร ธรรมธร น
475 1592 น.ส. ทกัษิณา เพชรรัตน์ ม
476 1593 นายวทิยา ไชยศรี ม
477 1594 น.ส. ลดารัตน์ ครองศิริกลุ ญ
478 1595 น.ส. อภิราพร หมดันุรักษ์ ญ
479 1597 น.ส. อมรรัตน์ กลุรัตน์ ญ
480 1599 นายชาญชยั ศาลาจนัทร์ ม
481 1605 น.ส. จุฑามาศ มงคลสมยั น
482 1606 นายสมชาย เจริญยงิ น
483 1607 ่ ธนสัมบนัน์ น

** 13 กรกฎาคม 2558**

ู (วนัเสาร์)
11 กรกฎาคม 2558

1 9.00-15.30 น.
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