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1 62110009 นางสาว เกษราภรณ์ คนเทีย่ง
2 62110015 นาย เกียรติศักด์ิ ชีระพนัธ์
3 62110017 นาย เกียรติศักด์ิ ค าใส
4 62110024 นาง เจนจิรา หะทะยัง
5 62110052 นาง เตือนใจ กัทลีพนัธ์
6 62110060 นาง เบญจมาศ พนัธ์พทิักษ์
7 62110069 นางสาว เบญญาภา ฤทธิขันธ์
8 62110071 นางสาว เปมีปินัทธ์ วนิชบูริพนัธ์
9 62110072 นางสาว เปรมฤดี ปิติยนต์
10 62110077 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณศักด์ิสิน
11 62110086 นาง เพญ็ศรี จารุก าเนิดกนก
12 62110089 นาง เพยีงใจ ยาห้องกาศ
13 62110092 นางสาว เมตตา เพชร์มณี
14 62110101 นาย เรืองศักด์ิ เจริญสินวรกุล
15 62110109 นางสาว เสง่ียม จีนบุตร
16 62110114 นาง เสริมศิลป์ พรัดเมือง
17 62110115 นางสาว เสาวนีย์ เตชะ
18 62110118 นางสาว เสาวลักษณ์ เจียรประวัติ
19 62110120 นางสาว เหมยฟา้ รุ่งส าราญชัย
20 62110127 นาง เอกสุรีย์ ทัว่ดาว
21 62110142 นาง แสงดาว อ่อนค าพา
22 62110157 นางสาว โชติระพี ค าฟู
23 62110165 นางสาว โอไล ถิน่เซโปน
24 62110172 นาง ไข่แก้ว สมพงษ์
25 62110174 นางสาว ไฉน โตทับ
26 62110179 นาย ไพโรจน์ เลิศบัณฑิตกุล
27 62110180 นาย ไพฑูรย์ ครุฑวิเศษ
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รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก)  ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาการนวดไทย

รายงานตวัเวลา  14.30 น. - 15.15 น. เวลาสอบ 15.30 น. - 18.00น.

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี
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28 62110201 นางสาว กนกพร จงภักดี
29 62110211 นาย กมล บ ารุงวงค์ทอง
30 62110215 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ
31 62110218 นาง กมลรัตน์ ปัญกุล
32 62110220 นางสาว กมลวรรณ นาคโถม
33 62110243 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ
34 62110248 นาย กฤษณะ ประนาเต
35 62110256 นางสาว กัญญ์ฐพมิพ์ อินทรเสน
36 62110257 นาง กัญญ์ปภัส ดวงพรทัตทิพย์
37 62110261 นาง กัญญารัตน์ ประสารวุฒิ
38 62110291 นางสาว กานต์นรี สีสวย
39 62110294 นาย ก าพล ตันติวราชัย
40 62110321 นาย ขจรเดชฐณวัษ จันทร์เทศ
41 62110329 นาง ขวัญ คัชมา
42 62110345 นาง ค าปุน่ รุ่งเรือง
43 62110357 นาง จรรยภัค ทองรอด
44 62110372 นางสาว จอมขวัญ ไชยสาร
45 62110376 นาย จักรพล ธรรมลา
46 62110384 นาย จันดี บุตยาพงษ์
47 62110385 นางสาว จันทร์เพญ็ วันที
48 62110386 นาง จันทร์ต๊ิบ เชีย่ววิชา
49 62110394 นาย จารุเดช กระเช่าทอง
50 62110401 นาย จารุศักด์ิ บุญน้อม
51 62110408 นางสาว จิดาภา แก้วส่งศรี
52 62110409 นาง จิตตานันท์ จรัสถิระรัตน์
53 62110410 นางสาว จิตตานันทิ์ บุญสุวรรณ
54 62110416 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง
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55 62110419 นางสาว จินตนา สุวิทวัส
56 62110421 นางสาว จินตนา หอมจันทร์
57 62110422 นาง จินตนา นราทร
58 62110431 นาย จิรัฐพล มณีกูล
59 62110440 นาง จิราภรณ์ โพนงาม
60 62110463 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์
61 62110469 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร
62 62110480 นางสาว ชญาภา รินสันเทียะ
63 62110491 นางสาว ชนัญชิดา คล้ายกิง่
64 62110501 นางสาว ชมภู เจริญสุข
65 62110516 นางสาว ชลิตา สมโภชน์
66 62110519 นาย ชวการ ศรีภุมมา
67 62110532 นางสาว ชัญญ์นภัส ศศิเมธานนท์
68 62110534 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพนิิจ
69 62110545 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีมโน
70 62110546 นาย ชัยสิทธิ์ มานะดี
71 62110558 นาย ชินโชติ สุภาพึง่
72 62110560 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว
73 62110567 นางสาว ชุติกาญจน์ ค าผงแดง
74 62110590 นางสาว ฐิตา ภูเ่จริญ
75 62110596 นาง ฐิติรัตน์ รัตนชารี
76 62110597 นางสาว ฐิติรัตน์ ขุมจารุรัตน์
77 62110606 นาย ณธกร ธนธีรานันท์
78 62110608 นาย ณภสิทธิ สิทธิผลสกุล
79 62110613 นางสาว ณภัทร ธีราวิบูล
80 62110617 นาย ณรงค์กร มั่นชาวนา
81 62110625 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ
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82 62110643 นางสาว ณัฐชยา ปิน่ประไพพงศ์
83 62110644 นาง ณัฐชลัยย์ รัตนพทิยารักษ์
84 62110647 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม
85 62110648 นาง ณัฐฐารักษ์ เตชาวัฒนภัทร์
86 62110650 นาง ณัฐณพชัร ดีพนัธ์
87 62110659 นาย ณัฐพงษ์ จิระบุตร
88 62110662 นาย ณัฐพล กฤตยวรรณ
89 62110673 นาย ณัฐวุฒิ โกฏิแก้ว
90 62110681 นาง ณิชชา ภิรมย์กิจ
91 62110682 นางสาว ณิชยา ปานมา
92 62110683 นางสาว ณิชาดา แจ่มจ ารัส
93 62110686 นางสาว ณิชาภา ประภาสัย
94 62110694 นาย ดลเสก แก้วภูผา
95 62110699 นางสาว ดวงตา กล่ินดี
96 62110704 นาง ดอกรัง ตันใจ
97 62110708 เรือตรีหญิง ดาลัด ตันเจริญ
98 62110710 นาง ดาวรุ่ง สุกิจชาญยุทธ
99 62110717 นาย ตฤณธัช เทียมทอง
100 62110740 นาย ทรรศพล พรมจินดา
101 62110748 นาง ทองดี สังข์ขาว
102 62110749 นาย ทองพลู ปากหวาน
103 62110762 นาย ทินภัทร สว่างแสง
104 62110764 นาง ทิพย์วรา บูชาปกรณ์กุศล
105 62110768 นางสาว ทิพวรรณ ทิวาภรณ์
106 62110769 นาง ทิพวัลย์ อินทร์จาด
107 62110770 นางสาว ทิพาพร อ่อนแผ้ว
108 62110774 นาย ธณัช สุขเวช
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109 62110777 นาย ธนเทพ อาญาเมือง
110 62110791 นาย ธนวัฒน์ ชอบท ากิจ
111 62110804 นาย ธนันวัฒน์ อภิบูรณ์มงคล
112 62110813 นางสาว ธนิดา กิตติภัควงษ์
113 62110815 นาย ธนิต บรรจง
114 62110833 นางสาว ธัญญ์นิธิ ภักดีชน
115 62110842 นางสาว ธัญยภัสกรณ์ คูหาทอง
116 62110849 นางสาว ธัญสุดา ยงยุทธ
117 62110856 นางสาว ธัมมะธิดา พฒันพงศา
118 62110865 นาย ธีรชัย แผนเสือ
119 62110877 นาง นงเยาว์ พอดคันสกี้
120 62110885 นางสาว นนทลี สุขศรีจักรวาฬ
121 62110888 นาย นพดล ด าดี
122 62110889 นาย นพพร พรอโนทัย
123 62110904 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล
124 62110905 นาง นภัทร ทึง่ทวีทรัพย์
125 62110906 นางสาว นภัทร หอมวงศ์
126 62110908 นางสาว นภัสนันท์ วงสีวอ
127 62110910 นางสาว นภัสวรรณ ปันไฝ
128 62110911 นาง นภาภรณ์ สุภิญญาวงศ์
129 62110916 นางสาว นรีรัตน์ ปากเกล็ด
130 62110917 นาย นฤต ม้าวิไล
131 62110918 นางสาว นฤนาตย์ พงษ์อิม่
132 62110928 นางสาว นวรัตน์ ปรวัฒน์ปรียกร
133 62110931 นางสาว นวลนภา เอือ้จิตต์
134 62110939 นางสาว นันท์นภัส ตรีโภคา
135 62110940 นาง นันทนัช อาสาวัง
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136 62110941 นาง นันทนา เพช็รัตน์
137 62110943 นาง นันท์พพิฒัน์ พชืพนัธุ์
138 62110945 นาง นันทวัน ใจกล้า
139 62110947 นาย นันทวุธ สุทธิเนียม
140 62110966 นางสาว น้ าอ้อย ลอยแก้ว
141 62110967 นางสาว นิชาภา ไทยด ารง
142 62110970 นาง นิตยา วังคีรี
143 62110979 นางสาว นิพนัธ์ หลวงตัน
144 62110980 นาย นิพาน สารคาญ
145 62110986 นาง นิ่มนวล อาษากลาง
146 62110990 นางสาว นิราภร โชคสุรเสียง
147 62110991 นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร์
148 62110999 นาง นุชนรวรรณ บรรจง
149 62111002 นางสาว นุธิรา บุญนะ
150 62111010 นาย บะห์ซัม แวกาจิ
151 62111015 นาง บัวชุม จีนา
152 62111026 นาย บุญช่วย อุน่แก้ว
153 62111034 นาย บุญมี วะจีปะบี
154 62111035 นาง บุญยงค์ พายเนาว์
155 62111038 นาง บุญรัตน์ เรืองขจร
156 62111044 นางสาว บุญสิริ ผดุงไทย
157 62111048 นางสาว บุณยวีร์ แดงศรี
158 62111066 นาง ปณิชา สุมังคะ
159 62111073 นางสาว ปภาดา เผือกงาม
160 62111074 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์
161 62111077 นาง ประเทือง ยาวิชัย
162 62111083 นาย ประทัยรัตนะ โพธิ์วงค์
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163 62111084 นาย ประทีป จันหอม
164 62111086 นางสาว ประนอมณัฐา วิไลรัตน์
165 62111088 นาย ประพนัธ์ ขันติธีระกุล
166 62111095 นาง ประภาพร ต้ังกอบลาภ
167 62111096 นาง ประภาพร ไผ่ทอง
168 62111097 นาย ประภาส โสภารัตน์
169 62111123 นาย ปวเรศม์ สิริธนาภัฒน์
170 62111126 นางสาว ปวิณ์ณุช พราหมณ์น้อย
171 62111147 นาง ปาณิสรากร ชืน่สกุล
172 62111149 นางสาว ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ
173 62111151 นางสาว ปาริชาติ แสนทวีสุข
174 62111155 นางสาว ปาลิตา วุุฒิโอสถ
175 62111158 นางสาว ปิยธิดา ชัชวาลย์
176 62111160 นางสาว ปิยมน บุญฤทธิ์
177 62111162 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม
178 62111168 นาย ปิยะพงษ์ จิระพงษ์พนัธ์
179 62111169 นาง ปิยะพร เตชะตา
180 62111206 นางสาว พจนา แตงนนท์
181 62111209 นางสาว พจนา  ศุภผล
182 62111210 นางสาว พจนีย์ สุผาวัน
183 62111214 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต
184 62111216 นาย พรเทพ พลใจรักษ์
185 62111218 นางสาว พรเพญ็ หร่ังดารา
186 62111223 นางสาว พรณิภา วรรณสิงห์
187 62111225 นางสาว พรทิพย์ จ้อยสูงเนิน
188 62111230 นางสาว พรทิพย์ จันทร์ศรี
189 62111238 นาง พรพรรณ โพธิล้ิมธนา
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190 62111242 นาง พรพมิล สะโรดม
191 62111244 นาง พรรณทิพย์กรโม สตรูเบิล
192 62111250 นางสาว พรรณี มณีนิล
193 62111254 นาย พรศักด์ิ ศรเกษตริน
194 62111268 นาง พวงผกา ตันกิจจานนท์
195 62111283 นาง พชัรินทร์ ศรีสุข
196 62111308 นางสาว พชิชาภัสร์ เจริญธนะทิพย์
197 62111313 นาย พทิยา จิตรยัง่ยืน
198 62111314 เรือเอก พทิักษ์ ใจดี
199 62111315 นาง พนิโย วุ่นซิงซ่ี
200 62111323 นางสาว พมิพจ์ันทร์ พว่งสนธิ์
201 62111325 นาง พมิพร์ะพี ณรงค์เปล่ียน
202 62111331 นาง พมิลพรรณ์ พไิลรัตน์
203 62111337 นางสาว พรุิฬห์ลักษณ์ นิละวัน
204 62111338 นางสาว พศิมัย ปิน่เจริญ
205 62111343 นาง พสิมัย ผามั่ง
206 62111345 นาย พสัินต์ สุขพลู
207 62111356 นาง พทุธิณา นันทะวรการ
208 62111361 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม
209 62111363 นางสาว ภณชา บุญมา
210 62111364 นาย ภณสัก โชคมหาพร
211 62111367 นาย ภรภัทร สกุลแสง
212 62111370 นางสาว ภรินดา พนัธุรัตน์
213 62111373 นางสาว ภัคชุดา สงวนแก้ว
214 62111383 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สมบัติชัยวงศ์
215 62111389 นางสาว ภัสชรัชย์ ธนตรีโรจน์
216 62111403 นางสาว ภาวนา ใจหาญ
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217 62111404 นาย ภาวัต บุญธรรมมี
218 62111410 นาย ภิรมย์ จันทร์โคตร
219 62111433 นางสาว มนต์วลี วิสารัทสุธีกุล
220 62111436 นาย มนัส รวบรัด
221 62111440 นาง มยุรี นาคายน
222 62111441 นางสาว มยุรี รัตนะเกือ้
223 62111442 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย
224 62111461 นาย มานิตย์ แสนเกษม
225 62111462 นาง มาริษา เขมะพนัธุ์มนัส
226 62111479 นาย ยุทธนา จุลธุระ
227 62111483 นาง ยุพณิ จันทรภาส
228 62111485 นางสาว ยุพนิ ผดุงชัยทวี
229 62111486 นางสาว ยุวดี เกตุหอม
230 62111491 นาย รณชัช ค าสนิท
231 62111492 นาย รณชัย ภูวันนา
232 62111496 นาย รพี อาภรณ์ศิลป์
233 62111500 นางสาว รวิวรรณ ลอยดี
234 62111502 นางสาว รสมน เพง็สิงห์
235 62111505 นางสาว รอฮายา เจ๊ะเง๊าะ
236 62111510 นางสาว รังสิมา พุม่พวง
237 62111518 นาง รัชนี สามิลา
238 62111519 นาง รัชนี จันทสาร
239 62111522 นาย รัฐ เตชอภิโชค
240 62111524 นาง รัฐนันท์ วงศ์ธนะโสภณ
241 62111531 นาง รัตน์ธิยา ดวงแก้ว
242 62111536 นาย ราชภูมิ ภูยีห่วา
243 62111545 นางสาว รุ่งทิพย์ อยูภ่ักดี
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244 62111549 นางสาว รุ่งนภา ทองเนตร
245 62111553 นาง รุ่งอรุณ จันทรสุทธิ์
246 62111561 นาย ฤทธิชัย ค าภักดี
247 62111564 นาง ลดาวัลย์ โฆษิตวรเชษฐ์
248 62111565 นางสาว ลลิตา พระศรี
249 62111570 นางสาว ละมัย เพีย้นดิษฐ
250 62111584 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ
251 62111586 นางสาว วนิดา สิริสุขลัคนา
252 62111612 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์
253 62111617 นางสาว วรัญญา เสตะบุตร
254 62111630 นาง วรารักษ์ จันสลา
255 62111631 นางสาว วรารัตน์ ค ากล่ัน
256 62111636 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา
257 62111662 นางสาว วัลย์วรา ไชยฤกษ์
258 62111677 นางสาว วาสนา ฤทธิ์มังกร
259 62111685 นางสาว วิไลรัตน์ บุญเรือง
260 62111688 นาง วิไลลักษณ์ เปืย่มวิริยวงศ์
261 62111689 นางสาว วิไลวรรณ ดาบสมเด็จ
262 62111691 นาย วิกิจ แก้วเจริญ
263 62111693 นาง วิจิตรา ถูกแผน
264 62111697 นาย วิชา ค าเบ้า
265 62111704 นาย วิธาน สุขวาณิชวิชัย
266 62111713 นาง วิมล บ าเรอกลาง
267 62111729 นาง วิษชุรดา ดังก้อง
268 62111732 นาย วิสุทธิ์ พรหมชาติ
269 62111739 นาง วีร์สุดา สังขกุล
270 62111745 นาย วีระศักด์ิ แกลุ่วกล้า
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271 62111747 ว่าที ่ร.ต. วุฒิจักรขณ์ สิริวงศ์ธนนาถ
272 62111748 นาย วุฒิชาติ มัติพงษ์
273 62111749 นาย วุฒินันท์ จันทร์ไทย
274 62111750 นาย วุฒิพงษ์ ไชยฤกษ์
275 62111751 นาย วุฒิพงษ์ แบ่งลาภ
276 62111761 นาย ศราวุธ ตันสา
277 62111766 นางสาว ศรีอโนชา เขือ่นสุวงค์
278 62111770 นาง ศศกรณ์ รัศมิทัต
279 62111785 นาย ศักดา ตอศิริกุล
280 62111789 นาย ศักด์ิสิทธิ์ บุญคุณ
281 62111795 นาย ศิร สุจริตจันทร
282 62111798 นาย ศิริโชตินันท์ วังคีรี
283 62111799 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค
284 62111808 นางสาว ศิริประภา นามอินทร์
285 62111818 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา
286 62111821 นาง ศิริวรรณ เพต็เตอร์สสัน
287 62111822 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด
288 62111826 นาง ศิวิมล พยุงแก้ว
289 62111833 นาย ศุภณัฐ เมืองค า
290 62111835 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง
291 62111849 นาย สงบ ดาวเรือง
292 62111871 นางสาว สมปอง สัพโส
293 62111876 นาง สมพร เอมเสม
294 62111877 นาง สมพศิ ศรีบุญเรือง
295 62111882 นาง สมศรี บุปผา
296 62111883 นาง สมศรี รัศมีมารีย์
297 62111886 นาย สมศักด์ิ คิดอยู่
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298 62111889 นาง สมหมาย พองชัยภูมิ
299 62111890 นาย สมัคร หิรัญญา
300 62111903 นางสาว สรารัตน์ พลิากุล
301 62111908 นางสาว สลิตตา กันตานนท์
302 62111916 นาย สัญญา ปัญญา
303 62111922 นางสาว สาธนี ขัดชุมภู
304 62111925 นาย สานนท์ อับดุลฮาริ เจ๊ะบ่าว
305 62111928 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์
306 62111930 นาย สายันต์ จันทะลี
307 62111948 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง
308 62111954 นางสาว สิริณัฐฐ์ เลิศพชิญกุล
309 62111957 นางสาว สิริพร ยศยาค า
310 62111958 นาง สิริพร หาจัตุรัส
311 62111963 นางสาว สิริสัมพนัธ์ อนุชาติบุตร
312 62111965 นางสาว สิรีธร อ าพนัธุ์
313 62111967 นาย สุเทพ บุญบ ารุง
314 62111972 นางสาว สุกัญญา โพธิ์จันทร์
315 62111985 นางสาว สุจิตรา ปะวะภูตา
316 62111993 นางสาว สุชาดา จูมพระบุตร
317 62111999 นาง สุชีวา วงค์ภูธร
318 62112008 นางสาว สุดารัตน์ ภูถมเงิน
319 62112011 นาง สุทธาทิพย์ พุม่ไพจิตร
320 62112013 นาย สุทธิพงษ์ ธรรมสอน
321 62112023 นาง สุธาสินี กุลินทรพพิฒัน์
322 62112025 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์
323 62112029 นางสาว สุธินันท์ เตจ๊ะ
324 62112040 นางสาว สุนิดา ธารานุวงศ์
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325 62112041 นางสาว สุนิตษา ปะมังคะตา
326 62112045 นางสาว สุนีย์ งามประภากร
327 62112056 นางสาว สุพตัรา ญาณพนัธุ์
328 62112059 นาง สุพชิฌาย์ ศิลปเสริฐ
329 62112062 นางสาว สุพชิญา ปัญหาราช
330 62112076 นาง สุภาพร ดุจดา
331 62112079 นางสาว สุภาภรณ์ กลับทุง่
332 62112083 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง
333 62112085 นางสาว สุภิดา ไชยวรรณ์
334 62112092 นาย สุรกาญจน์ ไพช านาญ
335 62112106 นางสาว สุรัชกาญจน์ พทุธิ
336 62112108 นางสาว สุรัสวดี เพชรคง
337 62112114 นางสาว สุรีรัตน์ ค าปาเชือ้
338 62112116 นาย สุวพชิญ์ มวยดี
339 62112118 นาง สุวภัทร ชัยยาเจริญ
340 62112123 นางสาว สุวัจทณีย์ พลมุข
341 62112142 นางสาว หฤทัย อังคสิงห์
342 62112148 นางสาว อณิษา จ่าเก๊ะ
343 62112154 นาง อนงค์ กิตติกรวรเดช
344 62112167 นาย อภิชา อิม่รอด
345 62112169 นาย อภิชาติ ปัณฑวนันท์
346 62112178 นาย อภิสฤษฏิ์ ชยามรบุญสิทธิ์
347 62112181 นาง อมรรัตน์ หงส์ล าพอง
348 62112183 นาง อมาวสี สันทัดวนิช
349 62112186 นางสาว อรณิชา พลภักดี
350 62112189 นางสาว อรนภางค์ สุขศรีจักรวาฬ
351 62112194 นาง อรพนิท์ ผ่องนพพา
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รายงานตวัเวลา  14.30 น. - 15.15 น. เวลาสอบ 15.30 น. - 18.00น.

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

352 62112227 นางสาว อังค์วรา เวียงธรรม
353 62112231 นางสาว อัจฉราภรณ์ อุตสงควัฒน์
354 62112234 นางสาว อัญชลี สาดสมบุญ
355 62112237 นาง อัญชุลี รักรุ่งเรือง
356 62112238 นาง อัญชุลี สาริย์มา ฟรายเยอร์
357 62112249 นาย อานันต์ ล้ีกิจเจริญผล
358 62112268 นาย อ านาจ การสมจิตร์
359 62112270 นางสาว อิสญาณ์ ฉ่ าเพชร
360 62112273 นาย อุเทน สิริภูวดล
361 62112274 นาย อุเทน ระยามาศ
362 62112279 นาง อุดม อาจศิริ
363 62112283 นางสาว อุทุมพร ไชยราษฏร์
364 62112291 นาง อุษณีย์ ประสิทธิ์วิเศษ
365 62112294 นาง ฮวย สาธะปัญญา
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