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รายช่ือผู้สอบผ่านและได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจ าปี 2561 

จากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพฯ ครั้งที่ 3-2/2560 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จ านวน 117 คน 
 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล 
1 นางสาว กนกอร  ศรีโรจน์นพคุณ 
2 นางสาว กมลมาศ  บุญประเสริฐ 
3 นาง กวิสรา  สมกล้า 
4 นางสาว กัลยา  โหดหีม 
5 นาย กิตตินันท์  ธรรมานุสาร 
6 นางสาว กิตติยา  แก้วรักษ์ 
7 นาย กีรติ  อยู่สุข 
8 นาย เกื้อพิศุทธิ์  ประพรหม 
9 นางสาว แก้วตา  สัตยาประเสริฐ 

10 นางสาว ขวัญข้าว  เตชวีรพงศ์ 
11 นางสาว ขวัญจิต  ฟูชัย 
12 นางสาว จริยา  แก้วคง 
13 นาย จักริน  ตาลาวนิช 
14 นางสาว จินดารัตน์  ทองประพันธุ์ 
15 นางสาว จิรานุช  เตปามูล 
16 นางสาว จีรภา  ภูสาหัส 
17 นาย จีระเดช  งามสีสรรค์ 
18 นางสาว จุฑามาศ  เรืองศิลป์ 
19 นางสาว จุฑามาศ  เฟ่ืองเกษม 
20 นางสาว จุฑามาศ  มงคลอํานาจ 
21 นางสาว จุไรรัตน์  ทองทวีวิวัฒน์ 
22 นางสาว ฉัตรพลอย  มณีโศภิษฐ์ 
23 นางสาว ฉัทชนัน  อาซัน 
24 นางสาว ชนิตา  แดงอุดม 
25 นางสาว ชยาภรณ์  บุญเฉื่อย 
26 นางสาว ชรินรัตน์  เรืองสุพันธุ์ 
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  ล าดับ ชื่อ - สกุล  

27 นางสาว ชลกานต์  สุขอยู่ 
28 นางสาว ชลดา  คงคามี 
29 นางสาว ชลิกา  เหมะรัชตะ 
30 นางสาว ชลิตา  จิรพรจรัส 
31 นาย ชัยณรงค์  ธรรมธิ 
32 นาง ชิสา  ทิวทัศน์ 
33 นาย เชิดศักดิ์  เต็งสกุล 
34 นาย ไชยวัฒน์  พิบูลย์วรวงศ ์
35 นางสาว ญาดา  โภคารัตน์กุล 
36 นางสาว ณัฏฐ์นรี  วินิตวรเวสม ์
37 นางสาว ณัฐธิณ ี อินทะเนตร 
38 นางสาว ณัฐมน  วงค์คม 
39 นาย ดรัณธรรม  ประทุมพิทักษ์ 
40 นางสาว ทิพวัลย์  ด้วงชู 
41 นาย ธนกฤษ  ลิขิตธรากุล 
42 นาย ธนากร  โตสุวรรณ ์
43 นาย ธนาวิน  มัทวานนท์ 
44 นางสาว ธรรมาภรณ์  ไพรีพินาศ 
45 นางสาว ธัญญารัตน์  พรมแก้ว 
46 นางสาว ธิดารัตน์  ประทุมถิ่น 
47 นาง นพรดา  ฝั้นคําสาย 
48 นางสาว นพวรรณ  สัตตะโส 
49 นางสาว นัฐกาญจณ์  ภัควันต์ 
50 นางสาว นัยพร  เข็มทอง 
51 นางสาว นิชา  กรมสุริยศักดิ์ 
52 นางสาว นิตยา  ซาซง 
 53 นางสาว นิสา  วิภาสวงศ ์
54 นาง นุจรินทร์ จันทร์สอน 
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ล าดับ  ชื่อ - สกุล  
55 นาย บัณฑิต  คงประสิทธิ์ 
56 นางสาว เบญจมาศ  แก้วใจ 
57 นางสาว เบญจวรรณ  ทิพย์มะณี 
58 นางสาว ปทุมภรณ์  กุลชู 
59 นางสาว ปริญาภัทร  ซื่อสัตย์ 
60 นางสาว ปัทม์จติรา  พันธ์กมลศิลป์ 
61 นาง ปิ่นประภา  ธรรมวิภัชน ์
62 นางสาว ปิยฉัตร  บุญยิ่ง 
63 นางสาว ปิยากร  ศรคํา 
64 นาย พงษ์สุนทร  ประภาจิตสุนทร 
65 นาย พชร  เรืองนิคม 
66 นางสาว พรพิมล  ชาติพหล 
67 นาย พลวัฒน์  ศรีชัยนาท 
68 นาย พัฒนพล  ศิร ิ
69 นางสาว พัทธวรรณ  แซ่หล่ํา 
70 นางสาว พัทยา  ศรีระยศ 
71 นางสาว พินาภรณ์  สัมมะกุล 
72 นางสาว พิมพ์ชนก  ศรีสุตโต 
73 นางสาว พิมพ์ชนก  มะโนทํา 
74 นางสาว พูนพร  สุดใจ 
75 นาย ภวินท์  สุทธิเชื้อชาติ 
76 นางสาว ภัครดา  นภกุลกิติบดี 
77 นางสาว ภัทรนันท์  กุคําใส 
78 นางสาว ภัทรศิริ วิรุตมวงศ ์
79 นางสาว ภัทรา  ก๋าพรม 
80 นางสาว ภัทริกา  รัตนะสิมากูล 
81 นางสาว ภัทรียา  ควรคิด 
82 นางสาว มนัญญา  โพธิมา 
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ล าดับ  ชื่อ - สกุล  

83 นางสาว ยุวดี  เผ่ากันทรากร 

84 นางสาว รสมา  สมไชย 

85 นางสาว รัตนาวลี  บุญยฤทธิ์ 

86 นางสาว รุจินันท  เหล่านิยมไทย 

87 นางสาว รุจิรา  จาริยะ 

88 นาย ฤทธิชัย  สมไพบูลย์ 

89 นางสาว ฤทัยวรรณ  คงคร้าม 

90 นางสาว ลดาประไพ  คุณาวงศ์ 

91 นาย วัฒนะ  พรหมเพชร 

92 นางสาว วันเพ็ญ  เชตุวัน 

93 นางสาว วันวิสา  มีเจริญ 

94 นางสาว ศริญญา สิทธิชาค า 

95 นางสาว ศรุตยา  เจริญพรพานิชกุล 

96 นางสาว ศศิธร  โยธะบุรี 

97 นางสาว ศิวาพร  พรมมาวัน 

98 นางสาว ศุภัชฌา  หงส์วิมล 

99 นางสาว สมัชญา บุญมาก 

100 นางสาว สาริกา   สาสาร 

101 นางสาว สิรปัณณ์  สิริภัทท ์

102 นาย สุชาติ  ตั้งนิมิตโชค 

103 นางสาว สุธิดา  ทวิชสังข ์

104 นางสาว สุวนันท์  นามอินทร์ 

105 นางสาว เสาวนีย์  พูนเจริญผล 

106 นางสาว หทยา  มหาปัญญาวงศ์ 

107 นาย อนาวิล  จงเจริญ 

108 นางสาว อนุศรา  พูลคุ้ม 

109 นางสาว อภิษฎา กอสนาน 

110 นางสาว อริสา  ล้อมรื่น 
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ล าดับ  ชื่อ - สกุล  

111 นางสาว อลิสรา  ต่ายทอง 

112 นาย อัคคพงษ์  ตันติก าธน 

113 นางสาว อังสุดา  ชั้นกระโทก 

114 นางสาว อัญมณี  หล้าหนัก 

115 นาย อานันท์   วีรภัทร์ 

116 นาย อิทธิพล  พินิจวิชา 

117 นางสาว อินทิรา  แสงอรุณ 
 

 

 
 

                    ผู้มีสิทธิเก็บคะแนนวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก  ปี ๒๕61  จ านวน 14 คน 
  ล าดับ      ชื่อ - สกุล วิชาที่เก็บคะแนน 

1 นาย กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 
2 นางสาว เกษณีภรณ์ สุวาหล า เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

3 นาย เจริญชัย พองพรหม เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

4 นางสาว ธนิกานต์ ศรีแพงมน เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

5 นางสาว ธนิตา สถาพร เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

6 นางสาว นวพร ตันสกุล เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

7 นางสาว พนิดา บุญญาสัย เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

8 นางสาว ภัทราภรณ์ ธีระการณ์ เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

9 นางสาว สวิชญา เกียรติคีรีรัตน์ เกบ็วิชาชีพ ครั้งที ่1 

10 นาง โสภาพรรณ พงษ์พันธุ์ เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

11 นาย อธิณัฐ ชัยศรี เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

12 นางสาว อนุสนา ลืมนัด เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

13 นางสาว อรทัย การก่ิงไพร เก็บวิชาชีพ ครั้งที ่1 

14 นางสาว อาซีซ๊ะ นุ๊หลี เก็บวิชาชีพ ครัง้ที ่1 
 
 

 

ผู้มีสิทธิเก็บคะแนนวิชากฎหมาย ปี ๒๕61 จ านวน 59 ราย 
                              ล าดับ        ชื่อ – สกุล                               วิชาที่เก็บคะแนน  

1 นาย กฤตภัทร  วชิรปรัษฐา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
2 นางสาว กานตรัตน์  สิทธิแสน เก็บกฎหมาย ครั้งที ่1 
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล                                 วิชาที่เก็บคะแนน 

3 นางสาว จารวี  วัฒนะวงศ์กูล เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
4 นางสาว ชยาภรณ์  ปัญญาวัชราภรณ์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
5 นางสาว ชลิดา  กิตติคุณ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
6 นางสาว ซัลวาณ  สะนิวา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
7 นางสาว ซาอีดะห์  กูโน เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
8 นางสาว ซูฮัยลา  บูระกะ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
9 นางสาว ต้องตา  เพ็งโคนา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 

10 นางสาว ทิพานัน  ลิ่มไทย เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
11 นางสาว ธนวรรณ  รอดขํา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
12 นางสาว ธนิตา โกษาวัง  เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
13 นางสาว ประกายดาว  ทองอยู่ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
14 นาย พงศกร  เฮงวิวัฒนชัย เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
15 นางสาว พรพิมล  มณีนวล เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
16 นาย พลากร  มูลไว เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
17 นางสาว พาพร  ทองนาค เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
18 นางสาว ยาสมีน  หมัดสะอิ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
19 นางสาว ระวีวรรณ  จันทร์เขียว เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
20 นางสาว รัตนาภรณ์  อุ่นเมือง เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
21 นาง รุ่งนภา  เกิดจํารัส เกบ็กฎหมาย ครั้งที่ 1 
22 นางสาว ฤดีรัตน์  พรหมโยธา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
23 นางสาว ลริตา  วงค์คง เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
24 นางสาว วรรณวิลาศ  อ้นดี เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
25 นางสาว วิลาวัลย ์ รักกะเปา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
26 นาย วีรพันธ์  มีหนู เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
27 นางสาว ศศิธร  พุ่มเล็ก เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
28 นางสาว ศศิวิมล  โสภาพ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
29 นางสาว ศศิวิมล  สมบูรณ์ชัย เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
30 นาย ศิริพงษ์  สอนประภา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
31 นางสาว ศิริพร หมื่นพรมแสน เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
32 นาย สมพร  ช านาญกิจ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล                                 วิชาที่เก็บคะแนน 

33 นางสาว สุทธิสา  อาภรณ์รัตน์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
34 นางสาว สุปรีย์  ทองฉิม เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
35 นางสาว สุภัทษา  สังฆะสี เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
36 นางสาว สุรัสวด ี โกมลฐิติ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
37 นางสาว สุรินทร์ดา อาสาราช  สาเขตร์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
38 นางสาว อวภาส์  ตันยศ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
39 นางสาว ฮาญัร  อะหมัด เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 1 
40 นางสาว กัญญาภัทร  รักเมือง  เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
41 นาง กัลยา นราพจนวงศ์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
42 นางสาว จันทนี  รักสุไหอุเป เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
43 นางสาว จุฑามาส  อนุกูล เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
44 นางสาว จุไรรัตน์ ประชุมรัตน์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
45 นางสาว ณัฏฐวรรณ เจริญศรี เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
46 นางสาว ณัฐธยามน  แซ่เติ๋น เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
47 นาง ณัฐภรณ์  ชาติวงศ ์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
48 นาง  ดวงพร   เกตุชรา เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
49 นาย ดอเล๊าะ  ราแดง เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
50 นางสาว ดุสิดา  ภูมีศรี เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
51 นาย ธีรวัชร  อินทรสมบัติ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
52 นางสาว ปาริชาติ  อติฉันท์โท เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
53 นางสาว พรทิพย์ ดาโรจน์ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
54 นางสาว เฟ่ืองฟ้า  สุวรรณขจร เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
55 นาย ภูววิทย ์  แน่นอุดร เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
56 นางสาว วรรษา  วงศ์เพ็ญ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
57 นางสาว สริตา  จาวิสูตร เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
58 นางสาว สุภาพร  เดชรัก เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
59 นาย อัครพงศ์  อ้ิมทับ เก็บกฎหมาย ครั้งที่ 2 
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ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ขาดสอบ และหมดสิทธิเก็บคะแนน (ซึ่งในการสอบครั้งต่อไปต้องสอบทุกวิชา) จ านวน 120 คน 
ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 นางสาว กมลวรรณ  แสงแก้ว 
2 นางสาว กรีญาภรณ์  สุขเกษม 
3 นางสาว กัญญา  พฤกษชาติ 
4 นาง กัญญา  ทองมาก 
5 นาย กุลพันธ์  เพ็ชรเพ็ง 
6 นางสาว เกศินี  หล้าธิ 
7 นางสาว เขมิกา รัตนชีวพงศ์ 
8 นางสาว จามจุรี  คงเท่ียง 
9 นางสาว จามิกร  ตันสกุล 

10 นางสาว จ าปี เสภา 
11 นาง จิตรมณี  กิ่งแก้ว 
12 นางสาว จีรพันธ์   ภู่เจริญ 
13 นางสาว ชณภา  วิหารพรหม 
14 นางสาว ชาคริยา  รวมรส 
15 นาย ชาญนภัส  อ านาจประชา 
16 นางสาว ชุติกาญจน์  มากมูล 
17 นางสาว ญาศินี  ชัยรัตนมโนกร 
18 นางสาว ฐานียา  ชุมพลรักษ์ 
19 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์  ประเสริฐกลาง 
20 นางสาว ณัฐพร  ชฎากิจ 
21 นางสาว ณิชานันท์  เสมาทอง 
22 นาย ดนุพร  สุนทรพงษ์ 
23 นางสาว ทักษพร  สิงห์ค า 
24 นางสาว ธนิตา  สมบูรณ์ 
25 นางสาว ธิดา  แก้วจันทร์ 
26 นางสาว ธิดารัตน์  มันยะหงษ์ 
27 นาย นธวัฒน ์ ค าเบ็ง 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

    
28 นางสาว นริศรา  พรมพิทกัษ์  
29 นางสาว นวพร  รัตนศรีวิโรจน์ 
30 นางสาว นาถยา  วรรณผล 
31 นางสาว นิจตรา ละหะมะ 
32 นางสาว นิธิตา  โพธิคม 
33 นางสาว นิภาพร  ค าชาลี 
34 นางสาว นูรีฮัน  มูนอมานิง 
35 นางสาว บุษยกร  ขุมทรัพย์ 
36 นางสาว บุษยมาศ  บ่ายเมือง 
37 นาย ปกป้อง  อาริยะ 
38 นางสาว ปณพรรษ  ยะลาทรัพย์ 
39 นาง ประภาพร  ชวาฤทธิ์ 
40 นางสาว ปิยะมาศ  สวาสดิ์นา 
41 นางสาว พจนาถ ไพบูลย์ 
42 นางสาว พนิตา  เผือกคง 
43 นางสาว พรชนก  เนตรแก้ว 
44 นางสาว พรทิพย์  วิลัยกรวจ 
45 นางสาว พัชรินทร์  ปินใจ 
46 นางสาว ฟัลซานา  อับดุลรอมัน 
47 นาย ภาคภูมิ  ชูวัลย ์
48 นาย ภาณุพงศ์  อัมพรภาค 
49 นางสาว ภารตรี  หาญชนะชัย 
50 นาง ภาวนา  จันทร์เพ็ญ 
51 นางสาว มาเรียม ชูด่านกลาง 
52 นางสาว ยมลพร  เร่บ้านเกาะ 
53 นางสาว ยาวียะห ์ อาแว 
54 นางสาว ยุพาพรรณ  จุมพูโสด 
55 นาย รชตะ  แดงสกุล 
56 นางสาว รมณีย์  พรหมสุวรรณ์ 
57 นางสาว รวงข้าว  ขวัญนาค 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  

58 นางสาว รสสุคนธ์  ก้อนลงปวง  

59 นางสาว รัชดาภรณ์  ศรีวิลัย  

60 นางสาว รัชนี เขตรสาลี  

61 นาง รัตนา  ทองจุไร  

62 นางสาว รุ่งนภา  สีหบุตร  

63 นางสาว วชรพร  จ๋าพิมาย  

64 นางสาว วรรณทนา  อยู่เต๋  

65 นางสาว วรัชยา  พ่ึงแพง  

66 นางสาว วราภรณ์  สว่างด ี  

67 นางสาว วิกานดา สาตรา  

68 นาย ศิรวิทย์ ทองงามดี  

69 นางสาว ศิรินภา จิตต์ซื่อ  

70 นางสาว ศิริพิรุณ มวลตะคุ  

71 นางสาว ศิริวรรณ์  ท าจ ารัส  

72 นางสาว โศภิษฐา  จ ารัสฉาย  

73 นางสาว ษมาศม  คุปต์กาญจนากุล  

74 นาย สมยศ  วุฒิชิรากรณ์  

75 นางสาว สมฤดี  สิทธิการ  

76 นางสาว สวรรยา  โม่มกลาง  

77 นางสาว สิวัยยา  นิ่มสกุล  

78 นางสาว สุดธิดา  เสพย์ธรรม  

79 นางสาว สุภาพร ไชยทิพย์   

80 นางสาว สุภาภรณ์  ค าสาว  

81 นาง  แสงรวี  นัยเนตร  

82 นางสาว หนึ่งฤทัย           ยืนยาว  
83 นางสาว อภิญญา  คล้ายบุตร  

84 นางสาว อมรรัตน์  อุปเสน  

85 นาง อลิสา  แพคีรี  

86 นางสาว อัจฉรา  คงสนทนา  

87 นางสาว อัญชลี  ผู้ดี  

88 นางสาว อารีย์  ศรีบุญ  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล  
89 นางสาว อ าไพ ไชยเปี้ย  

90 นางสาว เอมอร  อาจปรุ   

91 นางสาว กัลยธร  จุลคประดิษฐ์ ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
92 นางสาว กุลนรี พิมพ์สังกุล ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
93 นางสาว จันทร์เพ็ญ ภาโนมัย ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
94 นางสาว ฐิติพร  พรเพชรปาณี ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
95 นางสาว ณัฏยา การรักษา ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
96 นางสาว ธาริดา  นิยมทัศน์ ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
97 นางสาว นาอีหม๊ะ  นะนิ ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
98 นางสาว สุปราณี ประจุทรัพย์ ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
99 นางสาว อาทิตยา ขจรบุญ ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 

100 นางสาว อุษณีย์ เจวะรัตน์ ขาดสอบทั้ง 2 วิชา 
101 นาง ชนกนันท์  นาคสิงห์ หมดสิทธิเก็บคะแนน 

102 นางสาว ณิรภา สุวรรณ์ หมดสิทธิเก็บคะแนน 

103 นางสาว ธนัชพร  อักษรสาร หมดสิทธิเก็บคะแนน 

104 นางสาว ธิดารัตน์ อรัญโสตร หมดสิทธิเก็บคะแนน 

105 นางสาว นันทิยา  เขียวน้อย หมดสิทธิเก็บคะแนน 

106 นางสาว นูรฮายาตี  อามิง หมดสิทธิเก็บคะแนน 

107 นางสาว ปภัสรา  แสนกล้า หมดสิทธิเก็บคะแนน 

108 นาย ประเสริฐ  กวินนิพัทธ์ หมดสิทธิเก็บคะแนน 

109 นางสาว ปรียา ผันผาย  หมดสิทธิเก็บคะแนน 

110 นางสาว พิมพ์วิมล  รอดปลายนา หมดสิทธิเก็บคะแนน 

111 นางสาว เยาวนิต  ณ ถลาง หมดสิทธิเก็บคะแนน 

112 นางสาว รุ่งนภา  พันธ์โภคา หมดสิทธิเก็บคะแนน 

113 นาง วนัชญา โบสุวรรณ ์ หมดสิทธิเก็บคะแนน 

114 นางสาว วนิดา  ใจมุข หมดสิทธิเก็บคะแนน 

115 นาย ศักดิ์ดา  จันทร์หา หมดสิทธิเก็บคะแนน 

116 นางสาว ศิริพร  ร่มเย็น หมดสิทธิเก็บคะแนน 

117 นางสาว สมร สามารถ หมดสิทธิเก็บคะแนน 
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ล าดับ  ชื่อ - สกุล   

118 นางสาว สาคร  แสนบุบผา หมดสิทธิเก็บคะแนน 

119 นางสาว สุจิตตรา ญาติพร้อม หมดสิทธิเก็บคะแนน 

120 นางสาว อภิญญา แก้วสุข หมดสิทธิเก็บคะแนน 

     

  ************   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


