
ล าดับ

1 นางสาวจนิดารัตน์ เยาว์ยืนยง

2 นางสาววิยะดา เลาหะราวี

3 นางประภาพร โสตะวงศ์

4 นางสาวภาวิณี มีพันธ์

5 นายนนทณพงศ์ วรพรเบญจกุล

6 นางสาวทิพย์รดา เอกภิรมย์พงษ์

7 นางปิยาภรณ์ ปิยะวัฒนานันท์

8 นางสาวเมทิณี แสงกระจา่ง

9 นางฐิติรัตน์ ปิติเสาวภาคย์

10 นางสาวสุธาวี ปฏิการ

11 นายภานุกร ปริสุธี

12 นางมาลิน ดุรงคพิทยา

13 นางสาวสายชลี ทาบโลกา

14 นางชุลีกร วรย่ิงยง

15 นางภัทรภร วรวิทยาการ

16 นางสาวธนพร โชติเลอศักด์ิ

17 นางอาบเพชร เชาว์พัฒนากุล

18 นางชญชล ห้อยระย้า

19 นางสุนทรี โมราศิลป์

20 นายโกเมศ โมราศิลป์

21 นางสาวชฎาณัฐ ปัญจะธง

22 นางสาวสุทธิทิพย์ ชมะโชติ

23 นางสาวเจนจริา นําศรี

24 นางสนธยาภรณ์ ไกรวงษ์

25 นางปภาวรินทร์ นึกรวย

26 นางสาวเรฑิภา นิธิโชติมา

27 นางกรรณิการ์ สุรพนานนท์ชัย

28 นางสาวพิชามญ ขิงประโคน

29 นางสาวธนัญกรณ์ ธีรกีรติพัฒน์

30 นางบุญเรือน เพ็ญแสงทอง

31 นางณัฐสรัญ แซ่ล้ิม

32 นางสาวจริาพร ศิริมะโนกุล

33 นางสาวทิพวรรณ ขวัญเริงใจ

34 นางสาววีรินทร์ สิริสุขะ

35 นางสุรดา อนันตชัย

36 นางสาวนุชนาถ ชมเชย

37 นางสาวนุช ชัยโพธ์ิ

38 นางสาวณิชา เพชรพรหม

39 นางเกตุม์ประภาวดี ทิพยปรีชา

40 นางสาวสุชาสินี คงกระพันธ์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้สอบผ่านการประเมินความรู ้ ความสามารถผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 
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ล าดับ ช่ือ - สกุล

41 นางสาวชญานิศ อัศวินะกุล

42 นางสาวดวงกมล ศรีเงินยวง

43 นายกวีกุล จารุพัชนี

44 นางสาวนนทกร จรัสบุญประชา

45 นางสาวปานแก้ว รัตนวรรณโสภา

46 นายปกรณ์ สุดแสน

47 นางสาววัชรินทร์ ศิรวจนะกุล

48 นางสาวพิมพ์พิมล ผ่องสุริยชัย

49 นางสาวรัตนมน เจยีวท่าไม้

50 นายสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

51 นายสุชิน พรวิศวารักษกูล

52 นางสาวอรวรรณ ประดิษฐ์

53 นางสาวรัตนาภรณ์ นามสําโรง

54 นางบุศรินทร์ มธุรภัทร์

55 นางสาวชลธิชา ต่อจรัส

56 นางสาวอัญชลี แก้วอุย

57 นางสาวชัชฎาภรณ์ กลํ่าดี

58 นางวชิรา วรมานะกุล

59 นางสาววราทิพย์ เหล่าเกิ้มฮุ้งสกุล

60 นางนิศดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

61 นางสาววิมลมาศ มาตรวิจติร

62 นางสาวชฎาพร สังข์ทอง

63 นางสาวชลิดา เนียมสุวรรณ

64 นางเสาวนีย์ กัลยาณมิตร

65 นายมณเฑียร พันธุมณิ

66 นางสาวจกัรีพร ไชยกุล

67 นางสาวจนัทรัตน์ ธนาพันธ์ุภาวัต

68 นางสาวพัฒนศรี การะเวก

69 นายอุดมรัตน์ เช้ือสุวรรณชัย

70 นางศตมนตร์ สมิทธ์มนต์

71 นางสาวอรทัย รุ่งรติกุลธร

72 นางสาวอัญญารัตน์ แก้วเทพ

73 นายกรกฤต เตมีเจตน์

74 นางภาณี จริยานุวัตร์

75 นางสาวภาวินี ฉายมณี

76 นางสาวสุภาพร โสภี

77 นายวิสุทธ์ิ โฉมสุภาพ

78 นายโอ อําพันธ์

79 นางสาวชมลรรค กองอรรถ

80 นางสาวรวิวรรณ อินทคชสาร

81 นางนันท์นิชา มานุ

82 นางสาวนฤมล เฉียบแหลม
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ล าดับ ช่ือ - สกุล

83 นางสาวกนกอร วัฒนพรชัย

84 นางฐายินี สายสมุทร

85 นายประหยัด วรมานะกุล

86 นางสาวพรทิพย์ บํารุงกลาง

87 นายณัฐวัสส์ พลสุขเจริญ

88 นางสาวพรชนก เดชสุวรรณ

89 นางสาวศิริรัตน์ สุขภูติ

90 นางสาวล่ิมประภาพร บังพิมาย

91 นางสาวรุ่งนภา สุวรรณชาติ

92 นางสาวศุภานัน ปณีตตานนท์

93 นางสาวลีนา อิทธิปริตร

94 นางสาวกัญญา คิดเมตตากุล

95 นายอัครนันท์ จริะโชติบริรักษ์

96 นางสาวราตรี เทพลําใย

97 นางสมพร พุทธมนต์

98 นางอัญชลี ต้ังกิจงามวงศ์

99 นายศิลป์ชัย อ้นอยู่

100 นางสาวสุพัตรา ศิริจนิดาพันธ์

101 นายปรีชา ศรีสมานไมตรี

102 นางสาวอภิปราย สัตถาผล

103 นางสาวผกากรอง ขวัญข้าว

104 นางนิรินทร์ สายแสง

105 นางสาวรุ่งธิวา สังวัง

106 นางสาวฉัตรชนก คงภัคพงศ์

107 นายชัยคุปต์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ

108 นางสาวอนุชมีย์ สมาแอ

109 นายกสานต์ิ พัฒนรุ่งเรือง

110 นายกิตติศักด์ิ อนันต์สิทธิโชค

111 นางสาวศริยา ชาติกุล

112 นางสาวพรฤดี เหมือนสีเลา

113 นางสาวพชรวีร์ เตชะกสิกรพาณิชย์

114 นายบัณฑิต นราอนุสรณ์

115 นางสาวสุรีรัตน์ ทรัพย์เสรีชัย

116 นางสาวมนัสนารถ บุญยง

117 นางสาวสุธาสินี จาํปาขาว

118 นายธนิต แสงกระจา่ง

119 นายธนนท์ จารุภัทราพันธ์ุ

120 นางสาวธนพรนันท์ จารุภัทราพันธ์ุ

121 นางสาวกัณทิมา ช่างเหล็ก

122 นางสาวรภากัญ พูลเจริญศิลป์

123 นายตรีรัตน์ ยังรอต

124 นางเนตรนภา ยังรอต
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ล าดับ ช่ือ - สกุล

125 นางสาวปภาดา อมรปรีดี

126 นายนรินทร์ กากะทุม

127 นางสาวธิดาพร ศุภภัทรานนท์

128 นางอุไรวรรณ ธนะทรัพย์จนิดา

129 นางสาวตวงรัตน์ ศิริเอก

130 นายวุฒิชัย หาญพานิช

131 นายฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์

132 นายวีระชัย มณีวงษ์

133 นางสาวธันยาภัทร์ แท่งทอง

134 นางสาวปริศนา ประเสริฐสม

135 นางสาวรจนา โตอาจ

136 นางสาวเบญญทิพย์ สุกิจปาณีนิจ

137 นางสาวชลธิชา ปักษี

138 นางสาวศศิวิมล ใจซ่ือ

139 นางสาวสัญญาลักษณ์ อัครวงษ์

140 นางสาวรุจริฉัตร แก้วพรม

141 นางสาวสุภาพร เจนใจ

142 นางสาวสุมิตรา สําเนา

143 นางสาวรุ่งทิพย์ จนังาม

144 นางนิภารัตน์ พลจนัทร์

145 นางสาวศิริวรรณ ธนาคมสิริโชติ

146 นางพรสวรรค์ ทิมาศาสตร์

147 พันตรีประภัศร์ แก้วพิมพา

148 นายวิวัฒน์ ธํารงธรรมวงศ์

149 นางสาวอโณทัย กุศลพิศาลสุทธ์

150 น.ท.หญงิอภิรดี จนัทสาร

151 นายอดิศร แจม่เพ็ชรรัตน์

152 นางสาวลษิดา ศรีสวัสด์ิ

153 นางย่ิงพรรณ การุณยเลิศ

154 นางสาวจนัทร์รัตน์ รุ่งสยาม

155 นางสาวนันทิญา พันชนะ

156 นางสาวณัฐหทัย ทองแท้

157 นางสาวสิรินทรา วัชรสิงห์

158 นางสาวพัชรา วงษ์สิงห์

159 นางอัญชลี ทวิชัย

160 นายสุธี ภาคการ

161 นางสาวปุณศรี ทองศิริกุล

162 นางสาวฉมามาศ บุญสรรค์

163 นางสาวกชนิภา มณีรัตน์

164 นางวรรณนิภา ทับสุข

165 นางสาวสุกัณญา เจริญธนเศวต

166 นายพศวีร์ สมหวังทรัพย์

Page 4



ล าดับ ช่ือ - สกุล

167 นางสาวสิริวิมล พลอยเพ็ชร์

168 นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ

169 นางณัฐวดี พูลศิริ

170 นางวีราศินี โภคสุวรรณ

171 นางสาวปณดา อรรคพงษ์

172 นายสาโรจน์ โกมลหทัย

173 นางสาวสว่าง คงชัยเจริญ

174 นางสาวอณัญญา บุศยาจนิดา

175 นางสาวปณพร กฤตศิลป์

176 นางวิยดา วิลสัน

177 นางสาววิชชุดา ทองเทศ

178 นายแสงไทย เค้าภูไทย

179 นางสาวปณิชา เสาโกมุท

180 นางสาวธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

181 นางสาวลดาวัลย์ ไชยเมล์

182 นางสาวจงกล สุทธิโก

183 นายประพัฒน์ แต้ภักดี

184 นางดวงใจ ผิวบาง

185 นางวิราสิริร์ิ วสีวีรสิว์

186 นางสาวนุชประภา จาํปาเทศ

187 นางสาวเนาวรัตน์ พูลทรัพย์

188 นางสาวภัชชพร ชาญวิเศษ

189 นางสาวพิมพ์พนิต เจนพาณิชย์วงศ์

190 นางสาววริยา ลุลิตานนท์

191 นางสาวสุมนัส แพงพันธ์ุ

192 นางสาวสายชล อิทธิชัยชาญ

193 นางสาวจรรยารัตน์ หุ่นรําภู

194 นายไชยรักษ์ นภาจนัทร์เด่น

195 นางสาวอุบล หลินเอม

196 นายสุร ติรสถาพร

197 นายสมพร พุทธจรรยาวงศ์

198 นางสาวศิริวรรณ จงึขจรเกียรติ

199 นายอนิล คานธี

200 นางสุขใจ พนิชศักด์ิพัฒนา

201 นางสาวสายชล บุญคมรัตน์

202 นายวสันต์ หรูวิวัฒน์

203 นางสาวธัญญรัตน์ แซ่เย่ียง

204 นายชัชภาม จนัทบุตร

205 นางสาวอุดมลักษณ์ เล่ือนศักด์ิ

206 นางสาวอาภรณ์รัตน์ ย่ิงอรุณธรรม

207 นางจดิาภา บุญยศ

208 นางสาวชลธิชา ศรัทธานนท์

Page 5



ล าดับ ช่ือ - สกุล

209 นางปาริฉัตร์ อุณวิสูตร

210 นางศิวพร ธรรมสุวรรณ

211 นายปิยะพงษ์ จริะพงษ์พันธ์

212 นางธัชชลักษณ์ นิสาม

213 นางสาวจรรยา บุญรัศมี

214 นางสาววรรธกานุตร โสเจยยะ

215 นางสาวสุจริา เกล่ือนถนอม

216 นายนิธิ เอี่ยมเพ็ญแข

217 นางสาววิสุธีรา หลําประเสริฐ

218 นางสุพจี ศรีเกษ

219 นางสาววารุณี วิชัยทองคํา

220 นายวีรธรรม อ่าวทองคํา

221 นางสาวจารุนันท์ กนกวรากร

222 จ.ส.ต.เกณิกา ไชยอุดม

223 นางสาวพาฝัน ศรีอุทัย

224 นางสรวีย์ นงนุช

225 นางสาวศิริพร แก้วชัยฤทธ์ิกุล

226 นางสุดา สมสวนจติร

227 นางสาวอภิรดี ฝ่ายสงค์

228 นายสมนึก งามนิวัฒนวงศ์

229 นางสาวญษมณ ละทัยนิล

230 นางนุศรา ชังจอหอ

231 นางสาวศิริรัตน์ แช่มช้อย

232 นางสาวมัตติกา แสวงผล

233 นางสาวนพรัตน์ ทองอินทร์

234 นางสาวบุศรา คะโยธา

235 นางสาวศศิธร ประชายินี

236 นางสาวพิมพ์ใจ มณีนาค

237 นางสาวอัธยา ศิริพรนพคุณ

238 นางสาวเกศสุดา ชูศรี

239 ว่าท่ีร้อยตรีหญงิวรรณา สุภารี

240 ร้อยเอกหญงิรัชดาพร อาจคงหาญ

241 นายเรวัต เมธีศิริวัฒน์

242 นายสุชัย อ่อนศรี

243 นางพัชรี ธงศิลา

244 นายนิธิพงษ์ เสรีวิชยสวัสด์ิ

245 นางสาวฤทัยรัตน์ พรมจนัทร์

246 นายประเสริฐ เลิศย่างขจร

247 นายพงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ

248 นางสาวขวัญชนก อะทะวงศ์ษา

249 นางวันทนา จติร์แก้ว

250 นายชญานินทร์ บุญเลิศ
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ล าดับ ช่ือ - สกุล

251 นายอาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

252 นางสุรีย์พร กําเหนิดศิริ

253 นางเพลินพิศ ไทยทองหลาง

254 นางพิมพ์ใจ สุนันติ

255 นางสาวชนิสรา สว่างพงษ์

256 นายสาคร เสาร์แปง

257 นางสาวดารารัตน์ เกษตรสุขใจ

258 นายสัมพันธ์ จนัทวงค์

259 นางสาววรรณภา อินทะญาติ

260 นางสาวกานต์ชนิตา ไชยแก้ว

261 นางสาวนันทนา ต้ังสมคิด

262 นางสาวเก็จณัฏฐา ธราดลพรพิทักษ์

263 นางสาวรุ้งอารีย์ อารีจติสกุล

264 นายกิติกุล ลีลาวัฒนา

265 นางสาวธัญญา สนธิคุณ

266 นางชญาภากร พัฒนรัฐ

267 นางสาวพัชรินทร์ ไชยวงค์

268 นางสาวนลินทิญา นวฐิติกุล

269 นางสาวพรพัชรนันท์ สุขประเสริฐ

270 นางสาวดารินทร์ อินออน

271 นางสาวสุดธิดา ผิวเหลือง

272 นางปาริสา สมศักด์ิ

273 นางสาวจนิตนา นพฤทธ์ิ

274 นางสาวสิรีธร สุทธิอาจ

275 นางอุบล ธาราวรรณ

276 นางสาวอารีย์ ชัยวรรณ

277 นางสังวาล เสาร์แปง

278 นางสาวสิริกร ไชยชนะ

279 นางสาวญาณิศา อินพรหม

280 นางฐานิดา อินตา

281 นางสาวศรุดา พวงเรือนแก้ว

282 นางสายสวาท มาลังค์

283 นางสาวณัฐกานต์ อินชัย

284 นางสาวพรพรรณ ชุ่มใจ

285 นางสาวนุชจรินทร์ ทับทิม

286 นางสาวนันทวรรณ ไชยคําวัง

287 นางสาวศรีวรรณ ปัญติ

288 นางสาวเยาวพา บุญเจริญ

289 นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี

290 นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์

291 นางสารภี รานา

292 นางสาวอาทิศชล คํามงคล
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293 นางสาวชมพู เกี่ยวการค้า

294 นายจริานุวัฒน์ กาสุริยะ

295 นายภาณุพงศ์ แสนสุข

296 นางธัญนุช รุ่งสว่าง

297 นายชยกร ณภัทรวงค์

298 นางสาวกุลณิชา บุญมาประเสริฐ

299 นางสาวนัชชา สมนาวรรณ

300 นางสาวรุ้งสินี เขียวงาม

301 นางจฬุาพร กล่ินหอม

302 นายเอกกมล กล่ินหอม

303 นางสาวอรกมล รักษ์จาํรูญ

304 นางสาวอัฐภิญญา คงเมือง

305 นางสาวเยาวดี ไมสู

306 นางสาวรินรดา อ่อนวิกิจ

307 นางสาวกาญจนา ไชยสัตย์

308 นางสาวพรรณี อุทัยรักษ์

309 นายวัชรวุฒิ ทองมา

310 นางสาวชลธิชา คําปาแก้ว

311 นางธนวรรณ เฉลยพงษ์

312 นางสาวอาทิตญา มาลีเลศ

313 นางศุภากร ขาวพัฒนวรรณ

314 นางสาวสุธาสินี หนองโทน

315 นางสาวนฤมล สาทจนัทร์

316 นางธัณย์จริา ธนภัทร์พูนสิน

317 นางสาวศิริพร จนัทรสมบูรณ์

318 นางสาวเยาวนิต เดชฉิมพลี

319 นายสิทธิศักด์ิ บุญมงคล

320 นางปริญญา พิมพ์ภูลาด

321 นางสาวนูรีซัน ยูโซะ

322 นางสาวชนาภา เสียงประเสริฐ

323 นางสาวรัตนาวดี บุรุษเล่ียม

324 นางสาวภัทราพร สาระพัดนึก

325 นางสาวจริาพร นุชพัฒน์

326 นางจาํเรียง เนียมจนัทร์

327 นายเจนวิท ผลิศักด์ิ

328 นางสาวมาลิสา ธรรมชาติ

329 นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรือง

330 นางอุรา มาลี

331 นางกัลยา สุวรรณกิจ

332 นางพรรณี ล่ิมวรพันธ์

333 นางสาวธิดารัตน์ แอน่ิม

334 นางสาวปิติยุวดี วิริยะวัชรากร
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335 นางเจษฎาพร รัตนเจยีมรังษี

336 นางสาวชุติมาภรณ์ บัวเป็ง

337 นายสุวัฒน์ เพ็งรุ่ง

338 นางสาวชัชชญา ธิราวิทย์

339 นางสาวศิรินญา เพ็ญสวัสด์ิ

340 นางสาวทิพวัล เช่ือคํา

341 นางสาวขวัญชนก โชคสกุล

342 นางสาวปิยนุช เกตุน่ิม

343 นางสาวบุษยารัตน์ การะเกต

344 นางสาวนพรัตน์ ยะปัญญา

345 นางสาวศิฎาพร ช้อนกลาง

346 นางสาวจนัทร์จริา ศรีธร

347 นางสาวภคพร สมบุญ

348 นางสาวสุวัฒนา เห็นพร้อม

349 นางสาวอุไรรัตน์ กิจประเสริฐ

350 นางสาวพิมพ์วลัญซ์ หิรัญวัฒนสุข

351 นายวัชพล พู่พงศ์พิพัฒน์

352 นางสาวเนตร์ศิริ อภินันทกุลวงศ์

353 นางอมรญา อ่องไพบูลย์

354 นางสาวพินิตา ย่ังยืน

355 นางสาวอารีย์วรรณ ทัพซ้อน

356 นายภาณุสร เป็งป้อง

357 นางสาวสุจนิดา วิเศษศรี

358 นางสาริณี สวาศรี

359 นางสาวมสฤณา มีศิริ

360 นางทัศนีย์ โพนสุวรรณ

361 นางพิภูษณา สายชล

362 นางกัลยาณี สิงหพันธ์

363 นางสาวดาราณี แซ่อิ๋ว

364 นายจกัรพงศ์ หอมสวัสด์ิ

365 นางวาสนา ชินภาณุวัฒน์

366 นางสาวสุทธิดา ชัยสุภา

367 นางพรหมพักตร์ คณาสวัสด์ิ

368 นางสาววัฒนา พันธ์ุศรี

369 นางปริยานุช ตรีสง่า

370 นางสาววรรสนี คําหาญ

371 นางวัฒนา จาตกานนท์

372 นายก้องเกียรติ ณ ระนอง

373 นายหทัย ศุกระมงคล

374 นางสาวฑิตยากร พูนณรงค์

375 นางปุญญศิา ฤทธิเม่น

376 นางสาวรัตนา สุยะดุก
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377 นางอรัญญา กมลรัตน์

378 นางสาวอิสรีย์ พิชาพงศ์ธเนศ

379 นายนิวัฒน์ คํามุงคุณ

380 นางสาวจนันง โต๊ะหลัง

381 นางสาวพัชรวลัย ใจสมุทร

382 นายสิน กลับกลาย

383 นายวิศวะ รัตนไชย

384 นางสาวศรินทิพย์ แพทยนันทเวช

385 นางพเยาว์ เกษตรสมบูรณ์

386 นายโยธิน เกษตรสมบูรณ์

387 นางสาวสิริจติต์ิ จติมานะ

388 นางสาวกิตติมา สนธ์ิขาว

389 นางสาวภิมลมาศ รัตนบุรี

390 นางสาวดวงทิพย์ อรัญดร

391 นางสาวขวัญหทัย วิบูลย์กาญจน์

392 นางสาวสาวิตรี รัตนพันธ์

393 นางสาวจดิาภา จนัทนศิริกุล

394 นางสาวภรณี อัครสุต

395 นางสาวจารุวรรณ พัฒนะอมรกุล

396 นางสาวเสาวณีย์ เจะ๊เหยง

397 นางสาวพิชามญช์ุ อัครยศพงศ์

398 นางสาวสิรินทิพย์ วิชญวรนันท์

399 นายสุธี ปัทมเนตร์

400 นางสาวชฎาณัฏฐุ์ ไชยนิวัตร์

401 นายไพรรุ่ง เมฆไตรรัตน์

402 นางสาวพรทิพย์ โตบุญมี

403 นางกรรณิการ์ ชาญเฉลิมชัย

404 นางสาวดาราวรรณ สุวรรณใจดี

405 นางรัตตวัลย์ สติคํา

406 นางพนัชกร ล้ิมวิไล

407 นางสาวแสงจนัทร์ แจง้กระจา่ง

408 นางสุดใจ ทองสวัสด์ิ

409 นางสาวอักษราภัค พุ่มเจริญ

410 นายกมล มีฤทธ์ิ

411 นางสาวปาริชาติ ทิพย์ธัญญา

412 นางลักขณา วงศ์เสาร์

413 นางสาววนิดา พันธ์ดง

414 นางอุบลรัตน์ คาสึยา

415 นางสาวจริาภร คําหวาน

416 นางสาวกรกมล ทิพย์รอด

417 นางสาวจรสธิป แก้วเกตุ

418 นางสาวจนัทิพา ขาํถนอม
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419 นางสาวพรพิมล เหมะทักษิณ

420 นางสาวกังสดาล วิเชียรศิลป์

421 นางสาวสุภัค พรพิศาล

422 นางสาวธัชณี ทองเผือก

423 นางสาวกรรณิการ์ มหาชัย

424 นางสาวสายทอง กล่ินหอม

425 นางนิภาพรรณ แสงสว่าง

426 นางสาวกันต์ธีรา กิตติมานะพันธ์

427 นางสาวมณีรัตน์ หุ้ยเจริญ

428 นางสาวเกศริน ทองเหล่ียมนาค

429 นางสาวอัมภา ชูประดิษฐ

430 นางสาวสุพรรณี ศรีจนัดา

431 นางสาวกชพรรณ เมฆลอย

432 นางสาวเสาวนีย์ ณ ชํานาญ

433 นางสาวปริศนา ดวงมณี

434 นางสาวดวงกมล ดวงพัตรา

435 นางสาวปภาพิชญ์ สีนาค

436 นางสาววิชุราพร ทันใจ

437 นายอดิศักด์ิ ศรีทองกุล

438 นางนันท์นภัส สังข์กุล

439 นางพรทิพย์ ปล้ืมสุทธ์ิ

440 นางสาวนิพร เกิดตระวงษ์

441 นางปรมพร หาญคําแพง

442 นางดวงเดือน เขมเกษม

443 นางสาววรัชยา ปาลี

444 นางอาริยา เมืองพรหม

445 นางสาวกุศล นุ่นนุ่ม

446 นางสาวสุรัสวดี สันติสุธีรวุฒิ

447 นางสาวอภิสรา แสนทวีสุข

448 นางศิลีญา แก้วเหล็ก

449 นางสาวอนัญญา นาคแสงศรี

450 นางสุกัญญา ดีเสมอ

451 นางณัฐสินี ภูริวัฒน์ฐิติกร

452 นางสาวสุวิชชา บุญสิงห์

453 นางนฤมล นิลดํา

454 นางจฑุารัตน์ แวดล้อม

455 นางกนกกาญจน์ เถื่อนโยธา

456 นางกัลยา พาภักดี

457 นายจอมสุรางค์ พฤทธ์ิชยานนท์

458 นายกิตติภัทร์ ศรีเตโชภาส

459 นางสาวพนิดา นรศรี

460 นางสาววรวลัญช์ ธนดลนพวิชญ์
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461 นางชุติมา ทวิทยานนท์

462 นายขจร วินัยพานิช

463 นางสาวจารุวรรณ ใจใหญ่

464 นางศยามล คอนแหยม

465 นางนาตยา เกษมสงคราม

466 นางสาวณภัทร เตยหอม

467 นางสาวณัฐนรี สืบเหล่า

468 นางอุดมพร ประชุมพันธ์
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