
เอกสารแนบ 1

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602010064 นางสาว ขนิษฐา ลาภอนันต์บังเกิด

2 602010112 นางสาว จุฑามาศ ไวยะ

3 602010161 นาย ชานนท์ จันระวังยศ

4 602010164 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง

5 602010183 นางสาว ฑิมพิกา ก้อนจา

6 602010200 นางสาว ณิชาภา วิลาชัย

7 602010212 นาย ทองพูน หอมดี

8 602010227 นาย ธนภัทร พลเย่ียม

9 602010254 นางสาว ธีรานุช กุณะ

10 602010276 นางสาว นันทภรณ์ หล้านามวงค์

11 602010285 นางสาว นิตติยา ชัยพรมมา

12 602010286 นาย นิติธร สถิติรัตน์

13 602010289 นางสาว น่ิมนวล ปราชญ์เฆษ

14 602010306 นางสาว บัวพร พนาบรรพต

15 602010311 นางสาว บุษบา ดวงประทีป

16 602010409 นางสาว พัชรินทร์ ใจกระสัน

17 602010421 นาย พิทยา ชินนอก

18 602010428 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์

19 602010456 นางสาว ภัสร์ศุลีย์ ค าตัน

20 602010482 นางสาว มาลิสา แฟมไธสง

21 602010508 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์

22 602010510 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม

23 602010600 นาย ศราวุฒิ ค ากา

24 602010645 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ

25 602010670 นางสาว สุทัตตา พิมาลา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 3

 วันเสาร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561    วิชาเวชกรรมไทย

 รายงานตัวเวลา 07.30น. - 8.00น.  เวลาสอบ 8.00น. - 11.30น.  

อาคารสอบ 3 (อุไรรัตน์)  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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26 602020015 นางสาว กมลรัตน์ ติรอ านวย

27 602020046 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์

28 602020049 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม

29 602020052 นางสาว กิรณา ประเสริฐเมฆ

30 602020055 นางสาว เกวรินทร์ อาจิณกิจ

31 602020079 นางสาว จริยา บุญสอน

32 602020086 นางสาว จันจิรา พลภูงา

33 602020134 นางสาว ชนม์นิภา สงวนหงษ์

34 602020141 นางสาว ชนิกานต์ ช านิศาสตร์

35 602020151 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา

36 602020170 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ

37 602020296 นางสาว นุชนารถ คงทรัพย์

38 602020307 นางสาว บาลิน ไพจิตรัสตยา

39 602020342 นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

40 602020353 นาง ปิยวรรณ พันมหา

41 602020377 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ

42 602020379 นางสาว พรทิพย์ โอวาท

43 602020394 นางสาว พรลภัส บุญวิเศษ

44 602020398 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์

45 602020434 นาง เพชรลดา จาบบาล

46 602020454 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวดี

47 602020516 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร

48 602020543 นางสาว วชิราภา ประวันนา

49 602020556 นางสาว วรัญญา แก้วมาก

50 602020560 นางสาว วรารัตน์ เอ่ียมโภคาประดิษฐ์
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51 602020561 นางสาว วริศรา ปักการะนัง

52 602020580 นางสาว วิกานดา ลิขิตพงศธร

53 602020592 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์

54 602020663 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน

55 602020673 นางสาว สุธาสินี จ าปาพันธ์

56 602020712 นางสาว สุวรรณิการ์ ขวาไทย

57 602020718 นางสาว เสาวภา อิทธิพร

58 602020746 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์

59 602020789 นาย อิงค์ ซัง

60 602030032 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี

61 602030127 นาย เฉลิมพล สุรชัยสติกุล

62 602030316 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ

63 602030494 นางสาว รติมา พงศ์ไพบูลย์

64 602030691 นางสาว สุพัตรา ขันทอง

65 602040008 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา

66 602040012 นางสาว กมลชนก หาญกาย

67 602040019 นาย กรณ์ รัตนนท์

68 602040020 นางสาว กรุณา ค าปัง

69 602040023 นางสาว กฤติมาฐ ข าจีน

70 602040025 นางสาว กฤติยา พังแสงสุ

71 602040027 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง

72 602040029 นาย กฤษดา ขุนล่ า

73 602040036 นางสาว กัญญาณัฐ ก าจร

74 602040039 นาง กัญญาพัชญ์ วิสิฐธนนันท์

75 602040041 นางสาว กัญฐิกา สมปัญญา
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76 602040058 นางสาว เกศินี พุทธศรี

77 602040073 นางสาว แคทรียา แสนภพ

78 602040076 นางสาว จรัญญา ขาวป้ัน

79 602040096 นางสาว จารุวรรณ จัตตุประสาร

80 602040101 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง

81 602040109 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล

82 602040118 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบุตร

83 602040123 นางสาว ฉวีวรรณ สาระโมฬี

84 602040129 นางสาว ชญานี ไพนุสิน

85 602040131 นางสาว ชฎาพร โคตรประทุม

86 602040139 นางสาว ชนาภรณ์ สน่ันเอ้ือ

87 602040165 นางสาว ชุติมา วิมล

88 602040217 นางสาว ทิพย์วิมล พงษ์สิงห์

89 602040242 นางสาว ธัญยพร สดสุข

90 602040243 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า

91 602040246 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย

92 602040247 นางสาว ธาริณี ภูงามนิล

93 602040265 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ

94 602040268 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก

95 602040301 นางสาว นูรไอนี เจ๊ะนิง

96 602040312 นางสาว บุหลัน จรลี

97 602040320 นาย ประนต แก้วทิพย์

98 602040322 นางสาว ประภาสิริ ปินะวรรณา

99 602040328 นางสาว ปรารถนา บุตรอ าคา

100 602040345 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน
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101 602040354 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ

102 602040358 นางสาว ปีย์วรา เถ่ือนแก้ว

103 602040362 นางสาว ผกาพรรณ ทันแก้ว

104 602040370 นาง พนัชกร สาเป็ง

105 602040380 นางสาว พรนิภา พรหมงอย

106 602040390 นางสาว พรรณทิพย์ มากค า

107 602040391 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง

108 602040412 นางสาว พัชรี สีสุวะ

109 602040414 นางสาว พัชลี ค าคนซ่ือ

110 602040427 นางสาว พิมพิไล ห้วยทราย

111 602040439 นางสาว เพ็ญพักตร์ สายเพชร

112 602040451 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จันทร์สุข

113 602040466 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา

114 602040479 นางสาว มาฆนุช คะอังกุ

115 602040489 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ

116 602040499 นาย รักสกุลชัย ทองจันทร์

117 602040509 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล

118 602040522 นางสาว รุสนาณีย์ กาลีซาดอเย็ง

119 602040529 นางสาว ลลิตา ค าภาพล

120 602040536 นางสาว ลัดดาวัลย์ จิตมาตย์

121 602040588 นางสาว วิภาวดี พรหมทอง

122 602040590 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง

123 602040604 นางสาว ศศิธร อุ่นเรือน

124 602040629 นาง สรรเสริญ แสนสุภา

125 602040679 นางสาว สุนันทา ขันธ์แก้ว
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126 602040690 นางสาว สุพัตรา ทองธิราช

127 602040695 นางสาว สุภัสสร บุญกรับพวง

128 602040697 นางสาว สุภาพร ปานชาติ

129 602040706 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์

130 602040716 นางสาว เสาวณีย์ กองส าลี

131 602040742 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด

132 602040754 นางสาว อรุณลักษณ์ วรินทรพันธ์ุ

133 602040760 นางสาว อังคะณา ศรีโนนยาง

134 602040783 นางสาว อารีย์ ใคร่ครวญ

135 602040793 นาย อุดมพงษ์ เหลืองนฤดม

136 602040796 นางสาว อุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ์

137 602040803 นางสาว อุษา ออมนะภา

138 602050010 นางสาว กนกอร วราพุฒ

139 602050014 นางสาว กมลรัตน์ พบบุญ

140 602050018 นาง กรกานต์ กมลรัตน์

141 602050040 นางสาว กัญญาวีร์ ประสาร

142 602050048 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์

143 602050066 นางสาว ขนิษฐา สร้อยมาลุน

144 602050115 นางสาว จุฑารัตน์ เหล่าสิงห์

145 602050119 นางสาว จุฬารัตน์ เหลากลม

146 602050124 นางสาว ฉัตรฑริกา ดาวเหนือ

147 602050146 นางสาว ชลธิชา หลักค า

148 602050156 นาย ชัยวัฒน์ จันทาเทพ

149 602050159 นาย ชาญชัย ขันเงิน

150 602050163 นางสาว ชุติญา ปลงรัมย์
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151 602050173 นาย ญาณวุฒิ นามวัน

152 602050175 นาง ญานิศา ช่ืนตา

153 602050203 นางสาว ดวงชีวัน สมพงษ์

154 602050220 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี

155 602050221 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา

156 602050226 นางสาว ธนพร สถานพงษ์

157 602050228 นาย ธนภัทร วันทา

158 602050235 นางสาว ธนาวรรณ วงค์มาเกษ

159 602050273 นางสาว นวลอนงค์ วรสุทธ์ิ

160 602050326 นาย ปรัชญา เหล่าออง

161 602050344 นางสาว ปานวาด ไตรปกรณ์กุศล

162 602050356 นางสาว ปิยาภรณ์ คันศร

163 602050357 นางสาว ปิระญา ศรีสันต์

164 602050371 นาง พนาไพร โฉมงาม

165 602050393 นาง พรรณี หม่องแฉ

166 602050402 นาย พัชรพงษ์ ช่างสนิท

167 602050404 นางสาว พัชรมัย ชอบดี

168 602050416 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร

169 602050473 นาง มะธุระดา สิมพร

170 602050477 นางสาว มัลลิกา ไชยจันทร์

171 602050483 นาย มิตรชัย ลักขนัต

172 602050501 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์

173 602050506 นางสาว รัตนพร ชัยทอง

174 602050515 นางสาว รุ่งทิวา มนที

175 602050518 นาย รุ่งเพชร มะโฮง
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176 602050539 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

177 602050544 นางสาว วนิดา พรหมบุตร

178 602050546 นางสาว วรญา สะเดาทอง

179 602050563 นางสาว วรีรัตน์ โสรส

180 602050570 นางสาว วัชราภรณ์ กูฎโสม

181 602050605 นางสาว ศศิวิมล ผลงาม

182 602050626 นางสาว สมร สนใจ

183 602050630 นาย สรอรรค จันทร์เขียว

184 602050644 นางสาว สาวิตรี วรติยะ

185 602050651 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง

186 602050672 นางสาว สุธาทิพย์ สันตะวงษ์

187 602050678 นางสาว สุนันทา ลานนท์

188 602050685 นางสาว สุพรรณี ศรีริรมย์

189 602050686 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์

190 602050704 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์

191 602050740 นาย อมรินทร์ ชะเนติยัง

192 602050744 นางสาว อรพินท์ ขจรเดช

193 602050749 นางสาว อรสา ภูขมัง

194 602050751 นางสาว อรอุมา สมนึก

195 602050752 นางสาว อรัญญา ไทยกูล

196 602050761 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา

197 602050766 นางสาว อัมรินทร์ ผลจันร์

198 602050780 นางสาว อารยา พาเพียเพ็ง

199 602050798 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์

200 602050799 นางสาว อุไรพร มีธรรม
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201 602060053 นางสาว กีรณัฐ อ่ิมอารมณ์

202 602060162 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ

203 602060171 นางสาว ซาลาซา วาเละ

204 602060225 นางสาว ธนพร ชูชีพ

205 602060297 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร

206 602060308 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา

207 602060314 นางสาว ปทุมมา สายเนตร

208 602060399 นางสาว พลอยรฐา กาฬภักดี

209 602060465 นางสาว มณีรัตน์ แสนแก้ว

210 602060514 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร

211 602060568 นางสาว วะสินี เดชะ

212 602060640 นางสาว สาธิกา ใจภพ

213 602060733 นางสาว อนุธิดา ทับมี

214 602070003 นางสาว กนกพร เปรมกมล

215 602070006 นางสาว กนกวรรณ สน่ันรัมย์

216 602070054 นางสาว กีรติกา ปัตตายะโส

217 602070077 นางสาว จรัสแสง สถิตสุข

218 602070094 นางสาว จารุวรรณ โคตุทา

219 602070189 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ

220 602070262 นางสาว นภาพร สนโสม

221 602070294 นางสาว นิสารัตน์ รักษา

222 602070333 นางสาว ปริศนา ขอมีกลาง

223 602070384 นางสาว พรพิมล บุญปก

224 602070389 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน

225 602070418 นางสาว พิจิตรา ศรีบริบูรณ์
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226 602070446 นางสาว ไพลิน คลุ้มกระโทก

227 602070469 นาย มนัส ตุติ

228 602070475 นางสาว มัทธุรส ไสย์แสง

229 602070497 นางสาว รสสุคนธ์ ม่ันจิต

230 602070593 นางสาว วิไลลักษณ์ สมปาง

231 602070594 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง

232 602070621 นางสาว โศรดา ตรงสูญดี

233 602070642 นางสาว สาวิณี เทพนาค

234 602070661 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค

235 602070714 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง

236 602070725 นางสาว โสรยา พรรณรงค์

237 602070794 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพ่ิม

238 602070797 นาย อุทิศ ดลวิจิตร

239 602080300 นางสาว นูซีฮา สหประสงค์

240 602080386 นางสาว พรพิมล เตชะลือ

241 602080435 นางสาว เพชรา เถ่ือนทับ

242 602080491 นางสาว ยุวธิดา เพียกคะ

243 602080551 นางสาว วรรณวิศา ช่วยสถิต

244 602080598 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์

245 602080688 นางสาว สุพรรษา ทัพชู

246 602080722 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุดารา

247 602090016 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม

248 602090022 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี

249 602090033 นางสาว กวิสรา เพียรเสมอ

250 602090038 นางสาว กัญญาปภัสร์ ราชกิจ
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251 602090068 นาย เขมราช สุรการากุล

252 602090091 นางสาว จันธิมา นาบุดดา

253 602090106 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ

254 602090148 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน

255 602090149 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์

256 602090219 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์

257 602090231 นาย ธนวันต์ อ้ึงตระกูล

258 602090253 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง

259 602090387 นางสาว พรพิมล เบ่ือน้อย

260 602090468 นาย มนตรี ละหมัด

261 602090474 นางสาว มะปะเข มะปะเข

262 602090476 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล

263 602090552 นางสาว วรรณศิริ ศรีชัยชิต

264 602090559 นางสาว วราภรณ์ ศรีแสง

265 602090566 นางสาว วลัยวรรณ อ ามาตเสนา

266 602090655 นางสาว สุกัญญา จิตตัง สุกัญญา จิตตัง

267 602090665 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี

268 602090708 นางสาว สุรีน่า พลนุ้ย

269 602090769 นางสาว อาซีซะ ลือมานะ

270 602090802 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์

271 602090807 นางสาว ฮานีส ยุนุ

272 602100028 นาย กฤษฎา คนแคล้ว

273 602100310 นางสาว บุษบา อ่อนนวน

274 602100423 นาย พิทักษ์ ศรีสน

275 602100576 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ
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276 602100601 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า

277 602100677 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

278 602100729 นางสาว อโณชา เสือบางพระ

279 602100735 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา

280 602110367 นางสาว ผุสดี มาระวิชะโย

281 602110436 นางสาว เพ็ญจรินทร์ แซ่ต๊ัน

282 602120181 นางสาว ฐิติภา ย่ิงยง

283 602120232 นางสาว ธนัชพร พลสังข์

284 602120304 นาย บรรณารักษ์ บุญปลีก

285 602120415 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์

286 602120452 นางสาว ภัชรินทร์ กล่ันคูวัฒน์

287 602120532 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์

288 602120676 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์

289 602130192 นางสาว ณัฐธิดา พลเล็ก

290 602130204 นางสาว ดาราณี จันเทพ

291 602130237 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์

292 602130495 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ

293 602130610 นางสาว ศิรินันท์ ขันสวะ

294 602130617 นาย ศุภณัฐ อินป๋ัน

295 602130660 นางสาว สุชาดา การม่ังมี

296 602130692 นางสาว สุภนิดา เนียมทอง

297 602130719 นางสาว เสาวลักษณ์ มากทองหลาง

298 602130774 นางสาว อาพรรณชนก บุญทรัพย์

299 602140011 นางสาว กมลฉัตร สุขแสน

300 602140114 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์
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301 602140184 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ

302 602140238 นางสาว ธมลวรรณ อุทรักษ์

303 602140239 นางสาว ธัญญทิพย์ นวลเปียน

304 602140260 นางสาว นภสร ค ามีคร

305 602140701 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา

306 602150116 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด

307 602150135 นางสาว ชนัญชิดา ขาวชู

308 602150635 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน

309 602150675 นาย สุธินันท์ วิจิตร

310 602150778 นาง อารตี รองเดช

311 602150779 นางสาว อารยา อานนท์

312 602150786 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร

313 602150787 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร

314 602150806 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ

315 602160099 นางสาว จินตนา หวานทอง

316 602160110 นางสาว จุฑาพร นวบุญ

317 602160120 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค

318 602160234 นาย ธนานันต์ เกตุเอ่ียม

319 602160263 นางสาว นมล ศรีเมฆ

320 602160264 นางสาว นราทิพย์ ชูมีจิตร

321 602160277 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์

322 602160343 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด

323 602160355 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์

324 602160422 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา

325 602160636 นางสาว สวรรยา ขวัญทองย้ิม
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326 602170042 นางสาว กาญจนา จีนสีคง

327 602170051 นางสาว กินรี ศรีจันทร์

328 602170084 นาย จักรกฤษณ์ น้ าเย็น

329 602170167 นาย เชษฐา สารชัย

330 602170172 พันจ่าตรี ญาณวุฒิ ทองเฟ่ือง

331 602170180 นาย ฐิติกร วรรณประเข

332 602170199 นางสาว ณิชชา มีความเจริญ

333 602170208 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม

334 602170210 นาย ทรงศักด์ิ ไพศาล

335 602170213 นางสาว ทัศน์วรรณ สินทร

336 602170245 นาย ธัญวิสิษฐ์ เจริญย่ิง

337 602170267 นางสาว นริศรา วรสาร

338 602170272 นางสาว นวลนิตย์ ฮุ่นตระกูล

339 602170309 นาย บุญไท สะตะ

340 602170321 นาง ประภัสษร เอมอ่อง

341 602170327 นางสาว ปรานต์ทิพย์ อภิธารรวีโรจน์

342 602170361 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร

343 602170385 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล

344 602170395 นางสาว พรศิริ เมธีนุกูล

345 602170410 นางสาว พัชรินทร์ อินมูล

346 602170447 นางสาว ไพวัลย์ ช านาญศึก

347 602170453 นาง ภัทรวดี สวัสดี

348 602170460 นาย ภิรมย์ ภู่นวล

349 602170550 นางสาว วรรณรญา ไชยชนะ

350 602170553 นางสาว วรรณีญา จุลทองไสย
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เอกสารแนบ 1

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 3

 วันเสาร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561    วิชาเวชกรรมไทย

 รายงานตัวเวลา 07.30น. - 8.00น.  เวลาสอบ 8.00น. - 11.30น.  

อาคารสอบ 3 (อุไรรัตน์)  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

351 602170567 นางสาว วลีรัตน์ กาฬบุตร

352 602170595 นางสาว วีริสา ทองสง

353 602170608 นาง ศิริกุล ด ารงมณี

354 602170609 นางสาว ศิริญกรน์ ตันติวงศาโรจน์

355 602170625 นาย สมนึก แก้วดวงใจ

356 602170657 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา

357 602170694 นางสาว สุภัสสร เจริญเส็ง

358 602170705 นางสาว สุมาลี ฉิมสมจิตร์

359 602170748 นาง อรวรรณ อักษรน า

360 602170758 นาง อักษราภัค เข่ือนแก้ว

361 602170771 นาย อาณัติ ค าสม
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