
1 5 นายอิทธิพล แสนภกัดี น
2 6 นางสวติตา เสริมศรี ม
3 7 น.ส. วมิลวรรณ แสบงบาน ม
4 9 น.ส. นารีรัตน์ เจริญเดช ญ
5 10 น.ส. ศิริพร รัชพิทยาวธุ ญ*
6 16 น.ส. ไพวลี ปวโรภาส ม
7 19 ่ ประสบแสนทวี ม
8 20 นายปฐมพล ซอนกลิน่ ม
9 21 น.ส. จิดาภา ออมสิน น

10 23 น.ส. สจิลลาวลัย์ ศรีแสน น
11 27 น.ส. รังสิมา ฉิมเรือง น
12 28 น.ส. ผองอาํไพ่ สระเพช็ร ม
13 29 น.ส. จินตหรา แกวอาสา้ ม
14 31 นายกนตพฒัน์ั เกยรติวชัร์ ญ
15 32 นายอรรถวทิย์ องัคารชุน ญ
16 34 น.ส. นาถนภา ยมจนัทร์ น
17 35 น.ส. สุทิพย์ ทองมา น
18 36 น.ส. ภาวนีิ ใหมนทีกลุ่ ญ
19 37 นายนาวนิ ทองสะอาด ญ
20 41 น.ส. กสุุมา โตแสง ญ
21 42 นางสุรินรัตน์ พรมราช น
22 47 นางเยาวภา มโนภิรมย์ น
23 48 น.ส. จีรวรรณ เมฆมณฑา น
24 53 นางจนัทร์ดี ทองสุขดี น
25 54 น.ส. พรพิมล โพธิศรี น
26 56 น.ส. กนิษฐา เงินสันเทียะ ม

ู
หลกัสตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาู

ุ ุ 7 (อาทติย์)
-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์

Page 1



-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
27 57 นายชวลิต ทะภูมินทร์ ม
28 63 นายเจริญ มะโนเพชร น
29 64 น.ส. สุนิษา สุจริต น
30 65 น.ส. จิราพร ตรีสอน น
31 68 นายกตติพิชญ์ิ เอียดซงั น
32 69 น.ส. ฐาปนี กกฝ้าย ญ
33 71 นายธนกฤช ธาราทรัพยอ์นนัต์ น
34 74 นายฉลอง แกวพินิจ้ น
35 75 น.ส. จนัทร์เพญ็ หาญชนะ น
36 78 น.ส. สุทธิมา ศิลานทีกลุ ม
37 97 น.ส. ชมภูนุช แนนดี น
38 98 นายมนตช์ยั รัตนสังข์ น*
39 99 น.ส. ธรรมวรรณ จนัทะมนั ญ
40 100 น.ส. ธีมาพร ชาวไร่ ญ*
41 102 น.ส. สุมิตรา นวลสระนอ้ย น
42 105 นางพรทิพย์ เจ๊ะเซ็น ม
43 106 นายนิพนธ์ ม
44 110 น.ส. ศิวพร สิทธิพนัธ์ ม
45 111 น.ส. อุไรวรรณ กลา้ผจญั ญ
46 112 น.ส. สุชญัญา แสงวงศ์ น
47 113 น.ส. ศรัญญา รสโสดา น
48 114 น.ส. สายบวั นพตลุง น
49 115 นายปิติชา ชะนะนาม น
50 116 น.ส. รุงนภา่ เหลาเทพ่ น
51 119 นายชยัภูมิ ใหลหลงั ญ
52 122 น.ส. สุภารัตน์ สมบูรณ์ ม
53 123 น.ส. ศิริวรรณ โพธิหลา้ ม
54 124 นายจีรศกัดิ ทาตอย่ น
55 125 น.ส. พชรทดัชา รุงเลิศนนัทกลุ่ น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
56 126 น.ส. ปัทมา สายจนัทร์ น
57 129 น.ส. จินตนา แสนปาง ม
58 132 น.ส. ปณิดา ประทุมคาํ ญ
59 133 น.ส. ไพวรรณ สุขสาํราญ ญ
60 135 น.ส. รัตติภรณ์ ชาํนาญ ญ
61 136 น.ส.คุณญัญา โคตรประทุม น
62 137 น.ส. จิรฉตัร ลิมมงั ญ
63 139 น.ส. ศรัญญา มูลนาํอาง่ ญ
64 140 น.ส. อุษา ดาพวัพนัธุ์ ญ
65 142 นายนนัทวฒัน์ ชยัดิษฐ ญ
66 143 นายทวชิ อาจโยธา น
67 146 นางศิริกาญจน์ ภูริภทัรวรุิฬห์ ม
68 147 นายวรุตมช์ยั นวลพลบั ญ
69 148 น.ส. แสงจนัทร์ ชาญชาติ น
70 149 น.ส. อุมาพร ลือปรีชา น
71 152 น.ส. ดวงฤทยั ดอนไชยสีหา ม
72 153 นายวนัเฉลิม ไพรศิลป์ ญ
73 154 นายยอดชาย นุตะโร ญ
74 156 น.ส. สุนิสา ทรงกลด ญ
75 158 น.ส. สุภารัตน์ ประดุจชนม์ ญ
76 159 ่ บุญจริง ญ
77 162 น.ส. ทิพยอ์กัษร ศรีทิน น
78 163 น.ส. ธมลวรรณ ภูผาพลอย ญ
79 164 น.ส. สุมณฑา ชมจนัทร์คาํ ญ
80 165 น.ส. ศิวมิล ประจาํทอง ญ
81 167 น.ส. ภิรมยข์วญั ศิริสุวรรณ ญ
82 168 น.ส. สุภาวรรณ พงษสุ์วรรณ ญ
83 169 น.ส. นนัทิวรรณ แดนศิริมา ญ
84 171 นายอนุศาสน์ จนัทร์พิษ ญ
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
85 179 น.ส. อารีย์ น
86 183 น.ส. พรพรรณ โยธาธรรม น
87 184 นายวรีพล พลอาวธุ น
88 185 นายธีรยทุธ รุจาคม น
89 193 นายปณยักร แซเฉียง่ น
90 194 นายมานะ ศรีคาํเวยีง น
91 195 นายศราวธุ ศรีทศัยศ ญ
92 197 นายประสิทธิชยั จบัฟัน น
93 198 นายพิชิต ชวงชยัชนะ่ ญ
94 200 น.ส. ศิริลกัษณ์ ประชากลุ น
95 201 นายวเิชียร ติระพงษ์ น
96 202 นางสุกญญาั ม
97 203 นายเริงฤทธิ โพธิเงิน น
98 204 น.ส. ตริตาภรณ์ เดวเิลาะ ม
99 205 นายคาํใบ ตาลสันต์ 0

100 206 นายพิชาญ ญ
101 209 น.ส. ปัทมาภรณ์ ศรีราษฎร์ ญ
102 210 น.ส. นพวรรณ สัมมาชิต น
103 211 น.ส. วรางรัตน์ จงถิรวงศ์ น
104 217 น.ส. พศัราวดี โพดรัมย์ น
105 218 ่ ธรรมิภกัดิ น
106 223 นางธญัญาลกัษณ์ สิงห์แกว้ ญ
107 224 น.ส. กฤษณา ธิพงษส์ันต์ น
108 225 น.ส. สิรภทัร สิงหาจุลเกตุ น
109 226 น.ส. สุธิดา สุวนิทรากร น
110 230 น.ส. พทัยา ดุจจานุทศัน์ น
111 233 น.ส. สุมิตรา คาํมา น
112 236 นายศิรวจัน์ ไชยยานนท์ ญ
113 242 น.ส. วาสนา ใจรักเรียน ญ
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
114 243 น.ส. พชัรี อินโต ญ
115 245 น.ส. สุนิสา แกวประสงค์้ ญ
116 249 น.ส. พชัรี พุฒสาย ญ
117 251 นายสุรศกัดิ สกลุโพน น
118 256 น.ส. สุธาทิพย์ พิมพก์ลาง น
119 257 นายณปิติ วงศษ์า น
120 258 น.ส. นพรัตน์ พิมพแ์สง น
121 263 น.ส. กลุธิดา ปัญญาธร น
122 264 น.ส. ณิรัชดา จนัทรมะโน ญ
123 266 น.ส. จุฬาลกัษณ์ นอ้ยตงั น
124 269 น.ส. มาริษา ปรัชชยักลู น
125 270 น.ส. สุพตัรา พนัธุ์ปลาโด ม
126 271 น.ส. นาริน พรหมทอง ม
127 272 น.ส. อารมณ์ อนุมาศ ม
128 273 น.สง จุฑามาศ เทียนมงคล ม
129 274 นายสายสิทธิ โถปาสอน น
130 275 น.ส. รุงนภา่ อางดอนคา่ น
131 276 น.ส. ศุภลกัษณ์ แยม้เสมอ น
132 278 น.ส. รสสุคนธ์ ทองอิม น
133 280 น.ส. ทิวาพร เบิดสูง ญ
134 281 น.ส. จารุวรรณ แกวหลา้้ ญ
135 283 นางสุจิตตา รูปสูง น
136 284 จาสิบเอก ณฐัพงศ์่ ฉตัรเกษ ญ
137 289 น.ส. รพีพรรณ สีสด น
138 290 นางจตุพร ผองอาํไพ่ น
139 291 นางพชัราภรณ์ แสงกงพลี น
140 295 น.ส. สมถวลิ พุธสม น
141 296 นางอนุรัตน์ ศรีสวย น
142 297 น.ส. จุรีรัตน์ ทดัแกว้ ญ

Page 5



-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
143 301 น.ส. ทิพวรรณ เกษมพรมณี น
144 302 น.ส. นฤมล ศรีตองออน่ น
145 303 น.ส. วไิลลกัษณ์ พชัรพงษ์ น
146 306 นายนนธชยั ปัญญาคาํ ม
147 307 น.ส. กาญจนา ธูปบูชา ญ
148 308 นายอาทิตยช์ยั อรัญโสตร ญ
149 309 น.ส. พิมพิไล เทพกจิ ญ
150 314 นายสุวทิวสั หิรัญสินสุนทร น
151 315 น.ส. กญหาั ศรีแตงออน่ น
152 316 น.ส. ปิยกลุ แกวปลนั้ ญ
153 317 นายสมชาย จนัทร์แดง ม
154 318 นางสิริวมิล จนัทร์แดง ม
155 319 นางจริยา แกวลาย้ ญ
156 320 น.ส. นิภาพร ระดาฤทธิ ญ
157 321 นางจนัจิรา ทาสี ญ
158 322 นายกจเกษมิ อุปการะกจิ ญ
159 323 ธรรมปัญญา น
160 325 น.ส. สุภาพรรณ เทาสิงห์่ น
161 326 น.ส. อรทิรา พงษเ์ภา น
162 327 น.ส. สกาวเดือน พลรักษ์ ญ
163 328 นายเฉลิมพงษ์ ณรงคชี์วพฒัน์ ญ
164 329 น.ส. ปทิตตา เหลาหาโคตร่ ญ
165 330 น.ส. ภคพร นวมดี น
166 331 น.ส. มติักา ทุมลา น
167 332 น.ส. สิริพรรณ ถาวรจกัร์ น
168 333 น.ส. ตติยา อวมสอาด่ น
169 334 นายธนากรณ์ ศรีวาปี น
170 336 น.ส. บุญสิตา ทองขาว น
171 337 นายวรีพล ขาวเขียว น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
172 338 น.ส. รัลชนา กานกลาง้ ม
173 339 น.ส. สุกญญาั มรกตคนัโธ ม
174 340 น.ส. เบญจภรณ์ แกวมูล้ ม
175 341 น.ส. สุกญญาั ไพบูลยก์จกลุิ ม
176 343 นางประภสัสร อาษานอก ม
177 345 น.ส. ชูศรี แยม้ศรี ม
178 346 น.ส. ดารณี สีดาโชติ ม
179 348 นางวนัวษิา ทวศีกัดิ ม
180 349 นายชยัวฒิุ ทวศีกัดิ ม
181 350 น.ส. อนุสรินทร์ แผนทอง่ ญ
182 351 น.ส. ปฐมาภรณ์ กรโสภา ญ
183 352 น.ส. สุนทรีย์ วรุิณ น
184 354 ่ ทดัคุม้ ญ
185 355 น.ส. ฉตัรแกว้ แจภูเขียว น
186 356 น.ส. เกศรินทร์ กระมลเลิศ น
187 357 น.ส. อรุณรัตน์ พิกลุทอง น
188 359 น.ส. อจัฉรา ชยักฤษฎาการ น
189 360 น.ส. นารีนาถ วโิรจนก์ลุ น
190 363 น.ส. ญาวริีนจน ทองสุขเจริญ น
191 365 น.ส. ขวญัฤทยั บุตศรี น
192 366 นางสุจิตตรา มณีวงษ์ น
193 368 น.ส. เวธกา ศรีสมุทร น
194 369 น.ส. อรรถยา อศัวเรืองพิภพ น
195 371 น.ส. ศุจิวดี ทองเนือแปด ญ
196 373 น.ส. ธญัญา ศรีบุญเรือง น
197 379 น.ส. วรารัตน์ ทบัยาง ญ
198 380 นางศริญภา ดอเลาะห์ น
199 382 น.ส. สรัญญา ธีรวฒิุ ญ
200 385 นางพิศมยั คาํภาพงษ์ น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
201 386 น.ส. ลดัดา มาลยั น
202 388 น.ส. วลัลภา โตติยะ น
203 392 นายชินดนยั พรมบุ น
204 393 น.ส. อารยา แกวประเสริฐ้ ญ
205 395 น.ส. ปูริดา ผลขาํทอง ญ
206 396 น.ส. ชฎาภา มูลเหลา น
207 397 นายสมหมาย เพียสา น
208 398 น.ส. ชไมพร เพียพิมเพิม น
209 403 น.ส. ภชัญณญั จนัทพล น
210 404 นายวรีะชน สีดาํ น
211 405 นางธญัวรัชต์ เครือรัตนะจินดา ญ
212 407 นายวนัชาติ นามเกดิ น
213 410 นายพงษพ์นัธ์ จาดฮามรถ ญ
214 411 น.ส. ชญาดา ดิษฐกระจนั ญ
215 412 น.ส. ดวงใจ บอรุณรัตน์่ ญ
216 413 น.ส. กลรัตน์ ศิริ ญ
217 414 น.ส. พิรพรรณ วงศพ์รเพญ็ภาพ ญ
218 419 น.ส. ชญาภา พลไช น
219 421 น.ส. ศิริรัตน์ พวงโพธิ น
220 422 น.ส. ภทัราภรณ์ ละลี น
221 423 น.ส. พชัญว์ริญ พงษพ์ฒันปรีชา น
222 424 น.ส. ปิยะกาญจน์ คะระออม ญ
223 427 น.ส. นวยิา ดว้งเพียร น
224 429 น.ส. เบญ็จวรรณ ดีลา น
225 430 นายสุวฒัน์ ตามสันเทียะ น
226 431 น.ส. พิมพน์ภา วฒันกลุ ญ
227 435 น.ส. สุมาลี ธารทองขจรไกร ญ
228 436 น.ส. ปณพร สุมลวรรณ ญ
229 442 นายวรทย์ สงละออง่ น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
230 444 น.ส. นนัชพร สุขจนัทร์ น
231 445 น.ส. ธนชัมนว์ เตม็มาก น
232 446 น.ส. จินตนา บุญชูศรี ม
233 447 น.ส. วรรณวสิา สิงหะ น
234 448 น.ส. แกวธิดา้ คมัภิรานนท์ น
235 451 น.ส. ดอกออ้ พลูทอง ม
236 452 น.ส. ธนัยชนก คงเมือง น
237 457 นายณฐัวฒัน์ จนัทร์พิภพ ม
238 458 นายกตติศกัดิ สุพร ม
239 459 น.ส. ฐิติกาญจน์ สะอาด ม
240 461 นายเปรมประพทัร นิมนอ้ย น
241 463 นางสุธารส ยอดนิล น
242 466 น.ส. อรวรรณ ฐีติโภคา ญ
243 467 น.ส. ศิริรัตน์ พลูศรีกาญจน์ ม
244 468 น.ส. ปวณีา ลาสงยาง ม
245 469 น.ส. จนัทร์ทิพย์ พนัสวสัดิ ม
246 471 น.ส. รัตนานุช จวบแจง้ ญ
247 474 น.ส. สายชล มะโนวงค์ น
248 476 น.ส. ษมาภรณ์ ศรีใสคาํ ญ
249 477 น.ส. สดุดี คชาวงษ์ ญ
250 479 น.ส. อุบล ตญัญาภกัดี ม
251 480 น.ส. จิตติยา ปะรัยนุ ญ
252 481 น.ส. จุฑารัตน์ ทองอรุณ ญ
253 482 น.ส. ประภสัสร มีมาก ญ
254 483 น.ส. ชรินรัตน์ เพชรใหม่ ญ
255 484 น.ส. รจนาพร เกอสลุงื ญ
256 487 น.ส. ศนัสนีย์ พรมงาม ม
257 490 น.ส. จริยา จนัทะชาํนิ ญ
258 503 น.ส. พิชญาภคั ฦาชา น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
259 508 น.ส. องัคณา ภูมาไชย ญ
260 526 นายทรงกลด แงน้กลางดอน ญ
261 529 น.ส. อรญา พิมพส์ัมฤทธิ น
262 532 นายบรรจง มนทาเยน็ น
263 541 นายณฐัพงศ์ แสงสิริไพศาล น
264 542 นายวรพงษ์ นิธิการุณยเ์ลิศ น
265 543 น.ส. อรกรวร์ี หาไชยอินทร์ น
266 548 น.ส. จิรวดี รอดสุด ม
267 550 น.ส. พิชญา ผองศรีใส่ ญ
268 552 นายกตติพลิ โยงทองหลาง ญ
269 553 น.ส. ศุภลกัษณ์ พนูศรี ญ
270 558 น.ส. ณษัมา ยวุโสภีร์ น
271 562 นายโยแมน อิมถวลิ น
272 563 น.ส. ผจงจิต จาํนงคสุ์ทธิ น
273 564 นายธีรพงษ์ ทบัทิมบวั ญ
274 565 นายปกรกาญจน์ ลานรอบ ญ
275 567 น.ส. ศุภมาส ธรรมชาติ ม
276 568 น.ส. วารุณีย์ ปานกรด ญ
277 570 น.ส. อลิษา ศรียางคุย ญ*
278 573 น.ส. สายพิณ ดว้งทวี ม
279 574 น.ส. นิตยา มะตงั ม
280 582 น.สง อรอุมา ตะภา น
281 584 นายอนุวฒัน์ โพธิภูษา น
282 586 นายเสาร์หา้ พุทธบาล ญ
283 596 นายมานิต ฉลาดคิด ญ
284 597 น.ส. นนัทรัตน์ อวมสอาด่ น
285 599 น.ส. นุชญา ตะลิดโณ ม*
286 620 น.ส. กฤศมน จนัทร์สีชา น
287 621 นางเสาวนีย์ สร้อยภูระยา้่ น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
288 629 น.ส. อนุสรา แสนตน น
289 631 นางวราพร บุบผาสังข์ ญ
290 632 นางพรดี อโศกบุญรัตน์ ญ
291 633 นายเกยรติศกัดิ วบูิลสันติ ญ
292 634 น.ส. ธนิษฐา ฤกษรุ์จิพิมล ญ
293 636 น.ส. ศิริวรรณ จุนหวัโทน่ น
294 637 นางภาวนีิ สุจาํนงค์ น
295 641 นายนทีบดี ชูรัสมี ญ
296 671 นายรักเขต แสงกระจาง่ น
297 672 น.ส. ศิรินภา ทองคาํแท้ น
298 694 น.ส. อาหร้อผะ หมาดหนุด น
299 741 น.ส. สุจิตรา สายหยดุ น
300 742 ่ ประกอบผล น
301 743 นายตมั ทองสุทธิ ญ
302 744 นายณฐัวฒัน์ จริงสันเทียะ ญ
303 773 นางรุงทิพย์่ มีเพช็ร น
304 774 น.ส. วนัวสิาข์ เซ็มมุกดา น
305 795 น.ส. ปรัชธนา มณีรัตน์ ญ
306 796 นายสิทธิกานต์ นาคเงิน ญ
307 797 นายทองฉตัร ไรนุน่ น
308 799 น.ส. พชัรินทร์ แยม้กลีบ น
309 803 น.ส. ธนุตรา พละพึง ญ
310 804 นายวทิยานนัท์ สิทธิสมบูรณ์ น
311 806 น.ส. ศศิตา อาจวงษ์ น
312 807 น.ส. ลาํภู นาคทอง น
313 824 นางสิริมา วนันุกลู น
314 825 นายณฐัปคลัภ์ ไกรจนัทร์ น
315 834 น.ส. วนชัพร บุญสิทธิ น
316 835 น.ส. ญาณิศา ขาขนัมะลี่ ญ
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
317 838 ่ จนัมุณี น
318 839 น.ส. บุษยา แหวนหลอ่ น
319 844 น.ส. อรทยั ภูพิพฒัน์ ม
320 845 ่ ลุนไชยภา ม
321 848 นายผดุงวฒัน์ สาํรวยใจ น
322 854 น.ส. สุกญญาั ฤกษง์าม ญ
323 863 น.ส. นิตยา มาปัด ม
324 871 น.ส. อมรรัตน์ ชมฆัพงษ์ น
325 882 น.ส. ธญัธารีย์ โรจนไกรพงศ์ ญ
326 888 นายวรเศรษฐ์ พงษรุ์จปรีชา ญ
327 889 น.ส. ชอทิพวรรณ่ เจริญสุข น
328 914 นายรัชวฒิุ ทองเลิศ น
329 915 น.ส. มลฤดี ทวนไธสง ญ
330 916 น.ส. ปาลม์วลี ญ
331 917 น.ส. ภทัรนิชา สุดตาชาติ ญ
332 918 น.ส. ณฐัพร สายศร ม
333 919 น.ส. กระฐิน ม
334 920 นายศุภชยั ไพรินทร์ น
335 921 นายชาตรี กองเงิน ม
336 923 น.ส. รัชนก พรรณนนท์ น
337 924 น.ส. เพญ็พกัตร์ สมคัรเขตรการ น
338 925 นายมานพ น
339 926 นายนพนนัท์ อรัญมิง น
340 928 น.ส. กนกพร กรวศิวยศ น
341 929 ่ ฤทธิรุตม์ น
342 939 น.ส. พริมใจ กลา้เกดิ ม
343 945 น.ส. ปัทมวลัย์ บุญถนอม น
344 947 นางวริาพรรณ ปักศรีสิงห์ 0
345 948 น.ส. สุปรียา พรหมรินทร์ น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
346 961 นายโศจิพงศ์ นิธิรักษ์ น
347 964 น.ส. รัฐพร คา้ขาย 0
348 965 น.ส. วลาภรณ์ กอกศุล่ น
349 982 ่ นะราศรี น
350 992 น.ส. กชมล โกษาพนัธุ์ ญ
351 993 น.ส. อรสา บวัป่า ญ
352 995 น.ส. สุพตัรา กสิวตัร ญ
353 996 จาเอก สุรพงศ์่ โควงศ์ ม
354 998 นายทวี น
355 1000 น.ส. ประภชัษร กมล ม
356 1356 นายนิรุทธ์ แมน้รัมย์ ญ
357 1357 น.ส. วริษา ชีวกานนท์ ม*
358 1359 น.ส. วรรษมน มวงสวย่ น
359 1369 น.ส. นิลมณี บวัพิมพ์ น
360 1371 น.ส. จินตนา พรมแพน ญ
361 1372 น.ส. ณฐักาญจน์ แดงทองคาํ ญ
362 1373 น.ส. วนิิตา แนประโคน่ ญ
363 1374 น.ส. วรัิลนฐั ภิญโญ ญ
364 1379 น.ส. ถิรนนัท์ ชาวตวนัตก น
365 1387 นายชวลิตร จนัทรเนตร น
366 1388 นางสุขกมล จนัทรเนตร น
367 1390 นายจกัรานนท์ เจือจนัทร์ น
368 1391 นางเกศนีย์ เจือจนัทร์ น
369 1392 น.ส. เรไร ประกอบผล ญ
370 1393 น.ส. สุรัชฐา ลอยเมฆ ญ
371 1396 นางบณัฑิตา เขม็ดี น
372 1397 น.ส. เบญญาภา เชือเลก็ ญ
373 1404 น.ส. ศรีรุ้ง มรกฎ น
374 1405 นายนฤพล แป้นทอง น
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
375 1407 นายสักรี ดอเลาะ น
376 1421 น.ส. ศิรินภา รวดเร็ว น
377 1422 น.ส. อภิญญา บา้นใหม่ น
378 1423 น.ส. วรญา แสงศรี น
379 1427 นายโยธิน สุดาจนัทร์ น
380 1428 นายอภิวฒัน์ ขนุสูงเนิน น
381 1435 น.ส. สืบสิริ สุพรรณพงศ์ ญ
382 1446 น.ส. ชุติมา ชูชงั น
383 1450 น.ส. วรภร ดวงแสง ญ
384 1461 น.ส. สุภชัชา รุงเรือง่ ญ
385 1462 นายอรุณ พงษจ์นัทร์โอ ญ
386 1471 น.ส. กฤษณา สงฆรักษ์ ม
387 1480 นางศิวรินทร์ แซเฮง้่ ญ
388 1484 น.ส. นิภาพร กลินหอม ญ
389 1487 น.ส. รัตนาภรณ์ แพงนอ้ย ม
390 1492 นายซบรี โกะสะโยะ น
391 1494 นางเครือทิพย์ สัญสาํราญ ม
392 1495 น.ส. สโรชา อนนัตพฤกษา ม
393 1496 นายนิพนธ์ เหมือนหมาย ม
394 1497 น.ส. ธญัพร สวนงาม ม
395 1498 นายชาํนาญ แอบไธสง ม
396 1501 น.ส. มณฑิรา มีแวว ญ
397 1504 น.ส. เมทิกา แสงวรุิณ น
398 1505 น.ส. วาสนา วงษาไชย น
399 1507 น.ส. สุพรรษา กลมกลู ญ
400 1508 น.ส. รัตติกาล เทียมรัมย์ น
401 1509 น.ส. สุพรรณา สะบก น
402 1511 นางอนงค์ สินธุศิริ ญ
403 1513 น.ส. สาริศา ทวนธง ญ
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-นามสกลุ (วนัอาทิตย)์
404 1524 น.ส. สายสมร สิงหาชารี น
405 1551 นายสฤษดิเดช ฮุนตระกลู น
406 1566 น.ส. ฐิติพรรณ ดอนหวัรอ่ น
407 1569 น.ส. อุไรวรรณ พวงมณี ม
408 1570 น.ส. ฉนัทนา เสือเขียว บุญเทียม ญ
409 1572 นายปณฐั อิศรางกรู ณ อยธุยา ญ
410 1573 นายพลากร จาํลอง ญ
411 1574 นางหยาดพิรุณ ทองรักชาติ ญ
412 1575 น.ส. จริยา ขาวงาม ม
413 1579 น.ส. ปราณิศา พลูลมยั น
414 1580 นายณรงคศ์กัดิ พลูลมยั น
415 1581 น.ส. วภิาจรีย์ สมจิต ญ
416 1582 ่ จิบทอง ญ
417 1583 นายธีรภทัร์ อินธิแสง น
418 1591 นายเริงรณ ลอ้มลาย น
419 1600 นายพงษท์วี กาวี ญ
420 1601 น.ส. จรุงจิต สอดสอง่ น
421 1602 นางสุทธิณี ประสพทรัพย์ ญ

** 13 กรกฎาคม 2558**

ู (วนัอาทติย์)
12 กรกฎาคม 2558

1 9.00-15.30 น.
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