
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

——————————————————— 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี              

ไปแลวน้ัน บัดน้ีการดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือก           

ดังรายช่ือแนบทายประกาศ โดยขอใหผูที่มีรายช่ือดําเนินการ ดังน้ี 

๑. รายงานตัว ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 ๑.๑  รายงานตัว ลงทะเบียน ชําระเงินคาธรรมเนียมประจําภาคเรียน และปฐมนิเทศ 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน ชําระเงินคาธรรมเนียม                 

ประจําภาคเรียน เวลา ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ ณ หอง GA ๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคาร              

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

    ๑.๒ พบคณะกรรมการประจําหลักสูตร วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๔.๐๐ น. 

      ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก, แผน ข)

หอง GA ๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

      ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หอง G ๕๐๔ ช้ัน ๕ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

      ๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก, แผน ข) หอง G ๕๐๗ ช้ัน ๕ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

   ๑.๓  ทดสอบยกเวนการเรียน (เฉพาะผูแจงความจํานง) เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๑๐ น.         

ณ หอง GA ๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

  ๒.  เอกสารท่ีตองนํามาในวันรายงานตัว 

 ๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ  

 ๒.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๒.๓  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  

 ๒.๔  หรือสําเนาใบรบัรองคุณวุฒิ/สําเนาใบปริญญาบัตร   

 ๒.๕  กรณีเปลี่ยนช่ือ - สกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือสกุลแนบมาดวย   

๒/๒.๖. .... 



 
-๒-

   ๒.๖  รูปถายแตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก และแวนตาดํา หรือรูปถายเครื่องแบบขาราชการ

ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) เขียนช่ือไวดานหลังรูป 

   (หลักฐานตามขอ  ๒.๑ - ๒.๕  สําเนา อยางละ  ๒ ฉบับ และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

   หมายเหตุ  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายในวันที่              

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากสําเร็จการศึกษาหลังเวลาดังกลาวขางตน ผลการสอบคัดเลือกจะเปนโมฆะ 
   

  ๓. รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ มีดังน้ี 

   ๓.๑  คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียว 

เมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ไดแก 

      ๓.๑.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 

      ๓.๑.๒  คาประกันของเสียหาย   เปนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท  

   ๓.๒  คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเปนรายภาคเรียน ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ ดังน้ี 

      ๓.๒.๑  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตร                          

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

          คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน เปนเงิน  ๒๑,๐๐๐ บาท 

      โดย นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังน้ี 

          ๑) นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            

การบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตร          

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

             - ชําระเงินในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนเงิน  ๒๒,๕๐๐ บาท   

  ๔.  นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีความประสงคขอสอบเทียบความรูเพ่ือยกเวนการเรียน 

   รายวิชา ENG ๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ COM ๑๐๐๑ 

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหเขียนแบบฟอรมการขอสอบ และสงคํารองขอสอบ พรอมทั้ง

ชําระเงินคาขอสอบรายวิชาละ ๕๐๐ บาท ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันรายงานตัวของแตละสาขาวิชา            

โดยบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังน้ี     

   ๔.๑   รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สําหรับทุกสาขาวิชา) 

     ทดสอบความรูพ้ืนฐาน (สําหรับผูแจงความจํานง) โดย สอบขอเขียน 

       วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ หอง GA ๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

     ๓/๔.๒.... 



 
-๓- 

   ๔.๒  รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สําหรับทุกสาขาวิชา) 

       ทดสอบความรูพ้ืนฐาน (สําหรับผูแจงความจํานง) โดย สอบขอเขียน  

      วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. หอง GA ๑๐๓ ชั้น ๑

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

      หมายเหตุ  ผูที่ไมแจงความประสงคขอสอบยกเวนรายวิชา และผูที่สอบไมผาน

ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามขอ ๔ 
 

 

  ๕.  เปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 ภาคพิเศษ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

     
 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                   

 

(ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



ปการศึกษา  1/2559
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1130 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

5910503054   นางสาวเสาวณีย ชูศรี 1  
5910503048   นายวีระศักดิ์ ว่ิงชิงชัย 2  
5910503055   นางสาวยุวเรศ ประดู 3  
5910503013   นางสาวสการัตน กัณฐรัตน 4  
5910503021   นางสาวนฤมล สังขปาน 5  
5910503023   นางสาวเปรมทิพย อินทองคํา 6  
5910503029   นางสาวธีปภา สารพงษ 7  
5910503052   นางสาวอรอนงค เวชจันทร 8  
5910503005   นางสาวปยรัตน พารเพิง 9  
5910503007   นางสาววรรณทิพย เครือคง 10  
5910503015   นางสาวปทมา ประทุมสุวรรณ 11  
5910503040   นางสาวลภัสพร วงศเมฆ 12  
5910503017   วาท่ีรอยตรีหญิงสุดารัตน พรหมอินทร 13  
5910503018   นางสาวนันทนภัส สุทธิการ 14  
5910503019   นางสาวกนิษฐ ธรรมพิทักษ 15  
5910503025   นางสาวภาวดี มหรรณพ 16  
5910503020   นางสาวนันทรัตน เกตุพงษพันธ 17  
5910503031   นางสาวขนิษฐา เมืองระร่ืน 18  
5910503038   นายกอบเกียรติ กาญจนเทพ 19  
5910503016   นางสาวปทมาพร บุญกรด 20  
5910503022   นางสาววณัฐสนันท กมลบูรณ 21  
5910503004   นางสาวชลธิดา พฤศวานิช 22  
5910503010   นางสาวชุปภาดา พรหมเดช 23  
5910503026   นางสาวจามรี ณ นุวงศ 24  
5910503030   นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ 25  
5910503057   นางสาวกมลชนก รุงฟา 26  สํารอง
5910503039   นายพัลลภ จิระโร 27  สํารอง
5910503045   นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ 28  สํารอง
5910503012   นางสาวขนิษฐา ทิพยหมัด 29  สํารอง
5910503032   นางสาวกิตติวรรณ จันทรประสิทธิ์ 30  สํารอง

จาํนวนทงัสนิ 30 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูสมัคร ) 29/07/59 16:51  หนา 1/ 1ผูพิมพ LAONGDAO.KA



ปการศึกษา  1/2559
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1131 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

5910511004   นางสาวญดา เพชรดํา 1  กลุมท่ี 1
5910511091   นายเอกพงษ สมหา 2  กลุมท่ี 1
5910511047   วาท่ีรอยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ ปนบาง 3  กลุมท่ี 1
5910511087   นางสาวธารทิพย ดํายศ 4  กลุมท่ี 1
5910511050   นายจรัส แกวมณี 5  กลุมท่ี 1
5910511071   นางสกาวเดือน ศิริรัตน 6  กลุมท่ี 1
5910511021   นางสาวสาวิตรี อมรามร 7  กลุมท่ี 1
5910511033   นายกิตติชัย โสภณอัมพรนนท 8  กลุมท่ี 1
5910511065   นางสาวชุติกานต สุวรรณพิสุทธิ์ 9  กลุมท่ี 1
5910511086   นางสาวฉันทลักษณ ทานทน 10  กลุมท่ี 1
5910511005   นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน 11  กลุมท่ี 1
5910511028   นางสาวกณิษฐา ทองสมุทร 12  กลุมท่ี 1
5910511061   วาท่ีรอยตรีหญิงสายใจ ชูฤทธิ์ 13  กลุมท่ี 1
5910511049   นางสาวจุฑารัตน แกวแสง 14  กลุมท่ี 1
5910511105   นายชัชวาล ชมภูวิเศษ 15  กลุมท่ี 1
5910511100   นางสาวอรวลี เทพนุรักษ 16  กลุมท่ี 1
5910511031   นางสาวอัมพวัน คงสุข 17  กลุมท่ี 1
5910511034   นางสาววีณา คําคุม 18  กลุมท่ี 1
5910511055   นายณัฐภัทร แสงมณี 19  กลุมท่ี 1
5910511074   นางสาวรัตติยา จันทรเอียด 20  กลุมท่ี 1
5910511096   นางสาวเสาวนีย ขุนประดิษฐ 21  กลุมท่ี 1
5910511018   นางสาวอรรวี เกียรติไพศาลโสภณ 22  กลุมท่ี 1
5910511039   นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ 23  กลุมท่ี 1
5910511067   นายราษฎรธานี กิมเสาร 24  กลุมท่ี 1
5910511103   นางสาวสุภาวดี ทองอนันต 25  กลุมท่ี 1
5910511016   นางสาวอุไรวรรณ ชูมี 26  กลุมท่ี 2
5910511045   นางสาวเบ็ญจมาศ หนูไชยทอง 27  กลุมท่ี 2
5910511006   นางสาวมยุรา เมษนิคม 28  กลุมท่ี 2
5910511040   นางสาวสุนันทา รักประทุม 29  กลุมท่ี 2
5910511042   นางสาวสุภาวดี ทองสําฤทธิ์ 30  กลุมท่ี 2
5910511070   นางสาวกฤษณา คล้ิงเคลา 31  กลุมท่ี 2
5910511085   นายเจนณรงค พันทวี 32  กลุมท่ี 2
5910511081   นางสาวภัททิยา ช่ืนวิเศษ 33  กลุมท่ี 2
5910511092   นางสาวดวงกมล เสียงสุวรรณ 34  กลุมท่ี 2
5910511029   นางกุสินา รอดทอง 35  กลุมท่ี 2
5910511032   นางสาวพรชลัต สุขแกว 36  กลุมท่ี 2
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ปการศึกษา  1/2559
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1131 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

5910511056   นายเทิดศักดิ์ ทรงศิริ 37  กลุมท่ี 2
5910511062   นางสาวปรียาพร ไชยพลบาล 38  กลุมท่ี 2
5910511041   นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ 39  กลุมท่ี 2
5910511044   นางสาวณัฐสุภางค แซเจียม 40  กลุมท่ี 2
5910511048   นางสาวภัสราภรณ ผอมทอง 41  กลุมท่ี 2
5910511078   นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะ 42  กลุมท่ี 2
5910511017   นางสาวกนกวรรณ วัชณะสวัสดิ์ 43  กลุมท่ี 2
5910511063   นางวัชราภรณ คงเกิด 44  กลุมท่ี 2
5910511082   นางสาวเกษศิรินทร โสมคง 45  กลุมท่ี 2
5910511106   นางสาวจันทรเพ็ญ แจมจันทร 46  กลุมท่ี 2
5910511054   นายเศวต สิมประดิษฐพันธ 47  กลุมท่ี 2
5910511046   นางนภารัตน พิมพเดช 48  กลุมท่ี 2
5910511058   จาสิบตรีฐิติพันธ ศรีเมืองชาง 49  กลุมท่ี 2
5910511090   นายจักรพงษ ทองเมือง 50  กลุมท่ี 2
5910511023   นายปรัชญา กาดีโลน 51  สํารอง
5910511059   นายภราดร ไชยเขียว 52  สํารอง
5910511052   นางสาวปยะนุช บัวชุม 53  สํารอง
5910511079   นายเทพนาวี สุขสวัสดิ์ 54  สํารอง
5910511007   นางสาวนภกมล สอนวิสัย 55  สํารอง
5910511013   นางสาวซาฝนะ แอหลัง 56  สํารอง
5910511036   นางสาวจีรนันท สิทธิดํารงค 57  สํารอง
5910511038   นางสาวเกตุวดี บุญเปย 58  สํารอง
5910511043   นางอภิสรา สุขทา 59  สํารอง
5910511053   นางสาวดวงทิพย อนุรักษ 60  สํารอง
5910511093   วาท่ีรอยตรีหญิงวิภาวดี อินทรดวง 61  สํารอง
5910511077   วาท่ีรอยตรีเกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร 62  สํารอง
5910511084   นางสาวจิตพวรรณ กระเชิญรัมย 63  สํารอง
5910511015   นางสาวณัฐธยาน ชํานาญกิจ 64  สํารอง
5910511030   นางสาวจันทรจิรา ใจงาม 65  สํารอง

จาํนวนทงัสนิ 65 คน
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ปการศึกษา  1/2559
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1106 : สุราษฎร์ฯ: ค.ม.หลักสตรและการสอนู ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

5910505001   นางสาวณัฐธนา ขุนทอง 1  
5910505002   นายชวลิต ดวงเหมือน 2  
5910505004   นางสาวระพีพรรณ ล้ิมสุวรรณ 3  
5910505008   นางสาวสลักจิตร ชวยคง 4  
5910505009   นางเพียงพิศ เล็กนอย 5  
5910505010   นางสาวจิราพร อักษรทิพย 6  
5910505011   นางสาวเรวดี ทับเกล้ียง 7  
5910505014   นางสาววิมลสิริ ประชุมรัตน 8  
5910505017   นางสาวตั้งจิต อินทรดํา 9  
5910505018   นางสาวเพ็ญพิสุทธิ เพ็งพิทักษ 10  
5910505019   นางกาญจนี อินทรนอย 11  
5910505020   นางสาวปภิชญา ปานศิริ 12  
5910505021   นางสาวณิชมน อินทรกลับ 13  
5910505022   นางนฎา อนทองสุข 14  
5910505023   นางสาววิธุดา คงมณี 15  
5910505024   นางสาวเบญญาภา บุญเลิศ 16  
5910505025   นางสาวคณาทิพ เบาลาย 17  
5910505026   นางสาวเบญจมาศ จรัลศิลป 18  
5910505027   นางสาวสุกมล ชาตะกูล 19  

จาํนวนทงัสนิ 19 คน
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ปการศึกษา  1/2559
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1102 : สุราษฎร์ฯ : รปม. (แผน ก) ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

5910516004   นางสาวอุไรวรรณ เอียดดํา 1  
5910516005   นางสาววรรณา สมภาษี 2  
5910516006   นายยุทธพร นาคกุล 3  
5910516007   นางสาวศรุดา พรหมวิเศษ 4  
5910516008   นายอังคนิตย คําสุวรรณ 5  
5910516009   นายเอกพล เพ็ชรแกว 6  
5910516010   นางสาวบุษยมาส คุมนุย 7  
5910516011   จาสิบเอกสุรศักดิ์ เขียวสุวรรณ 8  
5910516012   นางสาวอําไพ เกื้อกูล 9  
5910516013   นางสาวกมลชนก สอนปลอด 10  
5910516014   นางสาวสุนิษา เพชรบานนา 11  
5910516015   นางสาวชนาภรณ จันทรออน 12  
5910516016   นายสุรชัย นาคแถม 13  
5910516017   นางสาวสุมะนา ศรีภักดี 14  
5910516018   นางสาวหทัยชนก ไชยฤกษ 15  

จาํนวนทงัสนิ 15 คน
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ปการศึกษา  1/2559
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1103 : สุราษฎร์ฯ : รปม. (แผน ข) ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

5910517002   เรืออากาศโทพูลศิริ ดีมานพ 1  
5910517004   นายวรัญู หนูชัยแกว 2  
5910517005   สิบเอกสมยศ ปดเมือง 3  
5910517006   นายนภัสกร เอกบวรวงศ 4  
5910517007   นายอานุภาพ ชาญสมุทร 5  
5910517009   นางสาวธัญญรัตน สืบสายเศวตร 6  
5910517011   นางกัลยา เหลาจก 7  
5910517015   นางสาวอาภาภรณ สมสะอาด 8  
5910517018   นางสาวโสภี วัฒิวรรณผล 9  
5910517019   นายปฐมภัทร พรหมบุตร 10  
5910517020   นางสาวลลิล แซล่ิม 11  
5910517021   นางสาวปรางฤทัย ชาวสวน 12  
5910517023   นางสาวสิรินทิพย บุญเทียบ 13  
5910517024   นางสาววลีพร นาคบุญชวย 14  
5910517025   นายไชยา รัตนปญโญ 15  

จาํนวนทงัสนิ 15 คน
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