
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร
อัพยอดขายด้วย LINE SHOPPING

กลุ่มสินค้า เวลาอบรม
อาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

9.30 – 12.00 น.
ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

10.00 – 12.00 น.
สุขภาพและความงาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

10.00 – 12.00 น.

ก าหนดการ

เอกสารประกอบหลักสูตรและลิงก์เข้าห้องอบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM ได้ส่งให้      
ทุกท่าน ตามอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร
เมื่อเข้าห้องอบรม กรุณาเปลี่ยนชื่อเป็น ชื่อและนามสกุล ของท่าน เพื่อความสะดวก   
ในการเช็กชื่อผู้เข้าอบรม

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02 - 5475961



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “อาหารและเครื่องดื่ม”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาว กนกอร ชุณหชัย
2 นางสาว กรุณา จิตรเอื้ออารีย์กุล
3 นางสาว กฤติกา เพชรเล็ก
4 นางสาว กัญจนพร อมรรัตนะสิริกุล
5 นางสาว กัลปังหา เฟอร์เรีย
6 นาย ก าพล พิทักษิณาเจนกิจ
7 นาย กิตติ ลีลาวิชิตชัย
8 นางสาว กุลภัทร เสาร่อน
9 นางสาว เกื้อกูล เจริญวรรณวงศ์
10 นาย ขจรศักดิ์ ฉิมสอน
11 นาย คมกฤช ธาราวิวัฒน์
12 นางสาว คุณากร บัวผัน
13 นาง เครือมาศ กัลยาณมิตร
14 นาง จตุพร แสงเจริญ
15 นางสาว จตุพร อิทธิผลสิริ
16 นาง จ าเรียง ไชยเจริญ
17 นาง จิตรา  จันทร์แสง
18 นาย จิรกฤต ชูวนัส
19 นาง จุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์
20 นางสาว จุไรรัตน เทพจั้ง
21 นางสาว จุฬาลักษณ์ บวรมงคล
22 นางสาว ฉัตรสุดา ธิตินาสกุล
23 นางสาว ชญานี เนตรจันทร์เรือง
24 นางสาว ชนันท์กานต์ พันธ์พุ่ม
25 นาย ชยดล เฉลิมเตียรณกุล
26 นางสาว ชลันดา เวียงอินทร์
27 นางสาว ชวะกันย์ หอมเศรษฐี
28 นาย ชัยยศ จ้นทร์ทองสา
29 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
30 นาย ชานน กุศลสถิตย์
31 นางสาว ชุติมา มะโรหบุตร

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
32 นาง ชุลีกร วรยิ่งยง
33 นางสาว ฌนัสนันท์ โกเมศ
34 นาง ณฐมน สุวรรณพัช
35 นาย ณวรรษ พงศ์เวช
36 นางสาว ณัชชา กตเวทวารักษ์
37 นางสาว ณัฎฐรินีย์ อินทรัตน์
38 นาย ณัฐจักร์ หริพจน์ทวีกุล
39 นางสาว ณิชชิชษา อารยะธรรมา
40 นาง ดรุณี รุ่งเรืองผล
41 นาง ดลมณี กล่อนสอน
42 นาย ดวงตะวัน เกษร
43 นาย ตติย อัครวานิชตระกูล
44 นางสาว ตาริกา เอ่ียมละออ
45 นางสาว ทิพย์รัตน์ อดุลยานุโกศล
46 นางสาว ธนพร นาคบรรพ์
47 นาย ธนพล หวังธรรมสถิต
48 นาย ธนะธรรม ธรรมมะ
49 นาย ธนัช เมฆประโยชน์
50 นางสาว ธนัญญา สุริยาวงษ์
51 นางสาว ธนารัชต์ ทาปลัด
52 นางสาว ธนิถา ทีปกรนราพิตร
53 นางสาว ธัญญวิมล สมบูรณ์กุลวุฒิ
54 นางสาว ธันยรัศม์ิ งามณรงค์ชัย
55 นาย ธีร์รัฐ เบญจรัตนานนท์
56 นาย ธีระวัชร์ แซ่ลี
57 นางสาว นงลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์
58 นาย นพดล แก้วช่วงศรี
59 นาย นพดล เขียวเจริญ
60 นางสาว นภัส คณินธรกุล
61 นาย นรวัฒน์ นวลสิงห์
62 นางสาว นรีญา วราวุฒิ



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “อาหารและเครื่องดื่ม”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
63 นางสาว นวรัตน์ ชาวรพีพันธุ์
64 นาง นาถนภัส คุณาธรกุลภัค
65 นาย นิธิ ภู่ตระกูล
66 นางสาว นิแย เจเอาแว
67 นาง นิศารัตน์ สันติมากูล
68 นาง นุชนาฎ เอมสอาด
69 นางสาว นุชนาฏ ตัณฑัยย์
70 นาง บัวขาว อนุกูลธนาการ
71 นางสาว บุญศิริ คณะภักดิ์
72 นางสาว เบญจวรรณ ตันติวัฒนารมย์
73 นางสาว เบญญาดา อาภากูลศิริ
74 นางสาว เบญญาภา คงมาลัย
75 นาย ปกรณ์ ศิริมาศ
76 นาย ปพนพัชร์ ปิยะกุลวรศักดิ์
77 นาย ปรมะ ห่อทองพูน
78 นาย ประชา ขัตติโยทัยวงศ์
79 นาย ประพัทธ์ จันทร์เทศ
80 นางสาว ประภาพร  พจนานุกูลกิจ
81 นาง ปรางค์ฉัตร ชีช้าง
82 นาย ปฤญจ์ ว่องอรุณ
83 นางสาว ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล
84 นางสาว ผกามาศ ธานี
85 นางสาว พนิดา ชูเดช
86 นางสาว พรพรรณ พิชัยรัตนโชติ
87 นาง พรพิมพ์  วิเศษรัมย์
88 นาง พรเพ็ชร ขัตติยะราช
89 นางสาว พรรณพิชญา อัญชันภาติ
90 นาย พัฐฐนณท์ ชุติวัตนาสิน
91 นางสาว พัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธิ์
92 นางสาว พัณณ์พิชญา ปวีณเรืองลภัส
93 นาง พิชญาภร กลีบแก้ว

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
94 นางสาว พินิจนันท์ ภู่ปีติพงศ์
95 นางสาว พิมพ์ชนก พรหมแดน
96 นางสาว พิมพ์ปพิชญ์ ถิรโรจนกุล
97 นางสาว พีรดาพรรณ สากร
98 นาย พีรเดช แจ่มสุวรรณ
99 นางสาว แพรว สุภานุรัตน์
100 นางสาว ไพรินทร์ อัศวทวีโชค
101 นาย ภัทรพล เพ็ชรพังงา
102 นางสาว ภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะ
103 นางสาว ภาณุมาศ ธาราศักดิ์
104 นาย ภานุวัฒน์ วิทยชาญวิฑูร
105 นาย ภูมณัส  จุลนิพิฐวงษ์
106 นาย ภูมินทร์ อินทร์แป้น
107 นาย ภูมินภัทร ศานต์ทานุทัต
108 นาย ภูเมธ บวรภัคภูวงษ์
109 นาง มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์
110 นาย มนตรี ตีวา
111 นางสาว มยุรา จันทร์ค า
112 นางสาว มัณฑนา เล็กสมบูรณ์
113 นางสาว มิ่งอรุณ นาคร าไพ
114 นางสาว เมธาพร ดีน้อย
115 นาง เมธาพร ทองสีด า
116 นางสาว ยุวดี ฮามค าฮัก
117 นาง รวิอาภา สิทธาหนุน
118 นาง รัตนาพร อัมฤทธิพงษ์
119 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคเจริญ
120 นาย ราชิต พุทธกนิษฐกุล
121 นางสาว รุ่งนภา แสงวงศ์ไพศาล
122 นางสาว รุจิเรข กว้างขวาง
123 นางสาว ลินดารัตน์ ปิจิธรรม
124 นางสาว วรณัน มะโนสมุทร



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “อาหารและเครื่องดื่ม”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
125 นาง วรรณวิสา ศิลปบรรเลง
126 นาย วรศักดิ์ แก้วศักดา
127 นางสาว วรางคณา กล้าผจญ
128 นางสาว วรินทร สุริยนต์
129 นาย วัชริศ วัชรสุรังค์
130 นางสาว วานุรัตน์ แสนยากุล
131 นางสาว วาสนา นะเมตตาจิต
132 นางสาว วิภาวินี พันเปรม
133 นาย วิมล เสนสะถ้อย
134 นาย วิริยะ จันทรมาลัย
135 นาย วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์
136 นางสาว วิไลวรรณ อุรุวัฒน์
137 นาย วิษณุ เพียรเชาว์กุล
138 นางสาว วีรญา ใจขาน 
139 นาย วุฒิไกร บุญตัน
140 นางสาว ศริญญา สีแดง
141 นางสาว ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์
142 นางสาว ศศิธร นันทวิญญู
143 นาง ศิลา พารวย
144 นาย ศุภกิจ ตระกูลกิจเจริญ
145 นางสาว โศจิรัตน์ คงทนไพศาล
146 นาย สกลกรวิชญ์ สกุลแก้วอารยา
147 นางสาว สมใจ ศรัมงคลทิพย์
148 นาย สมโภชน์ มาตรวิจิตร
149 นาย สมยศ ศรศักดา
150 นางสาว สะคราญนิตย์ นามละคร
151 นางสาว สิริมา โพธิ์แสง
152 นางสาว สิริยา ภาสกุล
153 นาย สุขสันต์ จ าเริญสัตย์
154 นางสาว สุชาดา จันทะเหลา
155 นางสาว สุปราณี มโนราช

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
156 นางสาว สุพจนี บัวทิพวรรณ
157 นางสาว สุพรรณนิกา อวาราม
158 นาง สุภาณี ด่านศิริ
159 นาง สุภาพร เจริญวงศ์
160 นางสาว สุภารัตน์ ใช่วิวัฒน์
161 นาง สุมัธยา แลนดรี้
162 นางสาว สุมาลี หวังโชติกุล
163 นางสาว สุรีรัตน์ ทรัพย์เสรีชัย
164 นาย เสกสรรค์ อภิลักษณ์พาณิชย์
165 นางสาว เสาวรส ใจคุ้มเก่า
166 นาย แสงตะวัน เพชรสุวรรณ
167 นาย แสน พยุงศรี
168 นาง แสนสุข เติมศรสีุข
169 นาย อนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล
170 นางสาว อภิญญา โขงสนั่น
171 นางสาว อรพินท์ บุญประคอง
172 นางสาว อรไพ มณีสุข
173 นางสาว อรสา คงชัยเจริญ
174 นางสาว อรุณศรี สัจจปาลวณิช
175 นางสาว อังศุมาริน ทองเพชร
176 นางสาว อัจฉรา หลีระพงศ์
177 นางสาว อัญชลินทร์ จันทสุรียวิช
178 นาง อัญชุลี ถนอมจิตร์
179 นางสาว อัมภานุช บุพไชย
180 นาย อาณาจักร์ พิมสาร
181 นาง อาภาภรณ์ ชินนิยมพาณิชย์
182 นาง อารีรัตน์ เกิดก่อวงษ์
183 นางสาว อิสรีบ์ เชียงเหงียม
184 นาย อุกฤษฎ์ เพขรพรรณ
185 นาย เอกราช เทียมดวง



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาว กชณิภา หัตถโกศล
2 นางสาว กนิษฐ์สรา สิงหพงศ์
3 นาย กฤตนัย สัจยากร
4 นาย ก่อกิจ วรรธนะเลาหะ
5 นางสาว กันยพัชร์ ไตรทรัพย์
6 นางสาว กานต์ชนิต ค าเทพ
7 นางสาว กิตติ์รวี รุ่งศักดิ์เสถียร
8 นางสาว ข่อเพ็ชญ์ พรสวัสดิ์
9 นางสาว จรีภรณ์ เอ้ียวสุวรรณ
10 นางสาว จารุภัทร ธนาฐิตากร
11 นางสาว จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา
12 นางสาว จิตติมา ชัยประดิษฐ์พร
13 นางสาว จินตนา จินตนาภรณ์
14 นางสาว จินตพร หาญศิริพันธุ์
15 นางสาว จุฑาภรณ์  โคตะมะ
16 นาย เจษฎาภรณ์ เพชรเฟ่ืองฟ้า
17 นางสาว ชญานิศวร์ อธิธัญวิวัฒน์
18 นาย ชวนันท์ ลิ่วสันตินนท์
19 นางสาว ชวลัน อรรถสุวรรณ
20 นาย ชวลิต มาทิพย้
21 นางสาว ชวัลภา ดาราชาติ
22 นางสาว ช่อเพ็ชญ์ พรสวัสดิ์
23 นาย ชัชวาลย์ ตั้งตงฉิน
24 นาย ชาตรี ถิรวรกุล
25 นางสาว โชติชนิต บุญน้อย
26 นางสาว ฐิตาวรรณ อาสาสุวรรณ
27 นางสาว ณวิสา เอ่ียมทรัพย์
28 นาง ณัชรัตน์ ชุมพานิชวศุตม์
29 นางสาว ณัฏฐ์วารี ขันติพงษ์
30 นางสาว ดนิตา อุดมผล
31 นางสาว ดารณี สุวรรณ

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
32 นาย ดารศักดิ์ ธนกิจขจรไพศาล
33 นาย ธนัช เมฆประโยชน์
34 นาย ธเนษฐ ปานอ่วม
35 นาย นครินทร์ เพ่ิมทรัพย์
36 นางสาว นงนุช สัตยาประเสริฐ
37 นาย นธิศ จิระเพชรอ าไพ
38 นางสาว นันญรินทร์ วิริยะธนิต
39 นางสาว นิภาพร ศรีนาค
40 นาง นิศารัตน์ สันติมากูล
41 นางสาว นิษฐา พันธุสีมา
42 นางสาว นุสรา เถื่อนถาด
43 นางสาว โนรี สุขเจริญ
44 นางสาว ปฏิญญา โภคชัชวาล
45 นาย ประกิตติ์ โกสุรัตน์
46 นาย ประสงค์ เจียนพันธ์
47 นาย ปรีชา ต่อเจริญ
48 นางสาว ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
49 นางสาว พชวีร์ สวนสมุทร
50 นางสาว พรรณิการ์ ใหม่น้อย
51 นางสาว พิชญาภา คงประโยชน์
52 นาย พิภพ วรศักดิ์
53 นาย ภวัต กฤตอภสิทธิ์
54 นางสาว มนสิชา ธนพงศ์พันธ์
55 นางสาว มนัสนันท์ ดิษฐ์ประสงค์
56 นางสาว มะลีวรรณ วงษา
57 นางสาว มิ่งอรุณ นาคร าไพ
58 นางสาว รจเรข มาหิรัญ
59 นางสาว รพินพร หาญยุทธ
60 นางสาว รมิลตา พัฒนาปัญญาสัตย์
61 นาง รวิอาภา สิทธาหนุน
62 นางสาว รุฑาษา โชคพลเกษม



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
63 นางสาว ลินดารัตน์ ปิจิธรรม
64 นาย วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์
65 นาย วรพัฒ พิสุทธิ์เธียร
66 นางสาว วรรณยุพน ปั้นสุข
67 นาง วรรณวิสา ศิลปบรรเลง
68 นาย วาริท น้อยเกิด
69 นางสาว วาสนา นะเมตตาจิต
70 นางสาว ศิริพรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ์
71 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีทะลับ
72 นาย สมภพ ลวะวิบูลย์
73 นาย สัญญา สันติมากูล
74 นางสาว สุกัญญา แซ่โซว
75 นางสาว สุชาดา วิมลรัตนกิจ
76 นางสาว สุชาดา จันทะเหลา
77 นางสาว สุทธิวรรณ กิตยานนท์
78 นางสาว สุภารัตน์ ใช่สิวัฒน์
79 นางสาว สุมาลี ขอมอินทร์
80 นางสาว สุมาลี ถาวรว่องวงศ์
81 นางสาว สุมาลี หวังโชติกุล
82 นางสาว สุรัชนา  นิลทะราช
83 นางสาว สุรางคนางค์ เจริญรักษ์
84 นาง สุริชา สุขส าราญ
85 นาย เสกสรรค์ อภิลักษณ์พาณิชย์
86 นางสาว หทัยรัตน์ เจียระคงม่ัน
87 นาย อนุชา พรมตา
88 นาย อนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล
89 นาย อัครวินท์ โฆษิตชัยวัฒน์
90 นางสาว อัญชลี เค้าแก้ว
91 นางสาว อัญชลี สมบูรณ์
92 นางสาว อัณณา พิธุนภา
93 นางสาว อ านวยพร ชีหรั่ง

ล ำดับ ชื่อ – สกุล
94 นางสาว เอ้ือเอ็นดู เริงประเสริฐวิทย์



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “สุขภาพและความงาม”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางสาว กชมล สุนทรโชติทวี
2 นาง กนิษฐ์  วงศ์สรรคกร
3 นาง กรองแก้ว คลังปัญญาทรัพย์
4 นางสาว กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์
5 นางสาว กัลปังหา เฟอร์เรีย
6 นางสาว จรีภรณ์ เอ้ียวสุวรรณ
7 นาย จักรพงษ์ รัตนราตรี
8 นางสาว จันทราวรรณ ปัญญาใส
9 นาง จิตรา จันทร์แสง
10 นางสาว จิตลดา พิสปิงค า
11 นางสาว จินตพร หาญศิริพันธุ์
12 นาง จิรารัตน์ อริยะสันติกุล
13 นาย ชนม์เดช ไชยนันทน์
14 นางสาว ชนิกานต์ มหาวนา
15 นาง ชลฉัตร เพ่ิมเปี่ยมทรัพย์
16 นาง ชลลัดดา กิจประยูร
17 นาง ชีวัน ทองสอดแสง
18 นาง ชุลีกร วรยิ่งยง
19 นางสาว ชุลีวรรณ อัศววิทูรทิพย์ 
20 นางสาว ฌนัสนันท์ โกเมศ
21 นางสาว ฐิติรัตน์ นิจประกิจ
22 นางสาว ณฐชากุลทรัพย์ เลิศสัจญาณ
23 นาย ณวรรษ พงศ์เวช
24 นาย ณัฐจักร์ หริพจน์ทวีกุล
25 นางสาว ณัฐฐากุล พันธ์ธีรศรี
26 นาย ธนวัฒน์ ตรีรัตนวิกรานต์
27 นาย ธนัชพงศ์ ศิระวรรณรุจน์
28 นาย ธนูศักดิ์ เดชสกุลธร
29 นาย ธีรวัฒน์ แซ่ลี้
30 นาย ธีระ ค าพาน
31 นาย ธีระวัชร์ แซ่ลี

ล ำดับ ชื่อ – สกุล
32 นางสาว นพรัตน์ ถวิลเวทิน
33 นางสาว นรีญา วราวุฒิ
34 นาง นิภา มิลินทวิสมัย
35 นางสาว นุจรินทร์ แตงอุไร
36 นางสาว นุชนาฏ ตัณฑัยย์
37 นาย เนติ ธรรมาภานนต์
38 นาง บัวขาว อนุกูลธนาการ
39 นางสาว บุณยนุช ธนาโชติวัต
40 นางสาว เบญจมาศ ค าประเสริฐ
41 นาย ปยุต ชลธิศสุนทร
42 นางสาว ประพิณ พัวภัทรกุล
43 นางสาว ปราณิสา สุดวิเศษ
44 นาง ปรินทร สุขวาณิชวิชัย
45 นางสาว เปรมฤดี แจ่มด้วง
46 นาง ผกามาศ ผดุงศิลป์
47 นาง พรทิพา พูลธนะ
48 นางสาว พรพรรณ พิชัยรัตนโชติ
49 นางสาว พรรณเพ็ญ มัทนะไพศาล
50 นางสาว พัชรินทร์ ประภัสสรกุล
51 นาง พิมพ์ปภา อินทิพย์
52 นางสาว พีรดาพรรณ สากร
53 นาย พีรเดช แจ่มสุวรรณ
54 นางสาว แพรวพรรณ บุณยศิริศรี
55 นางสาว ภัทนิยา บุญเพ่ิม
56 นาย ภัทรพล เพ็ชรพังงา
57 นางสาว ภัสฑิรา กาญบุตร
58 นางสาว ภารดี ศรีศิวาร
59 นางสาว ภิญญาพัชญ์ จันทวีติยาภรณ์
60 นาย ภูเมธ บวรภัคภูวงษ์
61 นางสาว มัณฑนา เล็กสมบูรณ์
62 นางสาว มิ่งอรุณ นาคร าไพ



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
กลุ่มสินค้า “สุขภาพและความงาม”

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
63 นาย โยธิน อัศวรัตนศักดิ์
64 นางสาว รชตวัน บุญประสิทธิ์
65 นางสาว รชนาท พจนารถ
66 นาง รวิอาภา สิทธาหนุน
67 นางสาว รังสิยา สุพรวารี
68 นาง รัญชนา สายกระแส
69 นางสาว รัตน์รักษา รักษาสิทธิ์
70 นางสาว รุ้งนภา บุญมาศ
71 นางสาว รุ่งอรุณ สโรบล
72 นาง โรหานี หีมหมัน
73 นางสาว ลินดารัตน์ ปิจิธรรม
74 นางสาว วรฉัตร เกียรติกิตติกุล
75 นาง วรรณวิสา ศิลปบรรเลง
76 นาง วรรณา พาชยมัย
77 นาง วัลภา จริงจิตร
78 นางสาว วินิตา ชุนประเสริฐ
79 นางสาว วิริญจ์ แซ่ย้ง
80 นาย วีรวุฒิ จ าเดิมวุฒิวัฒน์
81 นางสาว ศรีสมร ถาวรอนิวรรต
82 นางสาว ศุทธิฌา ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
83 นาย ศุภชัย หอมนาน
84 นาย สมยศ คงดนตรี
85 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
86 นาย สราวุฒิ สาจิต
87 นางสาว สรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์
88 นาย สามารถ คงนุกูล
89 นางสาว ส าราญ สุจริตรักษ์
90 นางสาว สิริณี ตันเจริญ
91 นางสาว สิรินทร์นิชา จงศุภสวัสดิ์
92 นางสาว สุดาทิพย์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
93 นางสาว สุดารัตน์ สุขสุแดน

ล ำดับ ชื่อ – สกุล
94 นางสาว สุนิตา เนตรแก้ว
95 นางสาว สุนีรัตน์ จรูญวิศิษฐ์
96 นางสาว สุพัตรา กีรตินภาพร
97 นางสาว สุพิธตรา ยุพดี
98 นางสาว สุมาลี หวังโชติกุล
99 นาย สุรเชษฐ์ ชาติวิญญู
100 นาง สุริชา สุขส าราญ
101 นาย เสกสรรค์ อภิลักษณ์พาณิชย์
102 นาย อนิรุธ สืบสิงห์
103 นาย อนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล
104 นาง อมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
105 นางสาว อรปรียา สุขช่วย
106 นางสาว อรพร ว่องวัตรพงศ์
107 นางสาว อลิสา พ่ึงสุข
108 นางสาว อัญชลี เค้าแก้ว
109 นาง อาภาภรณ์ ชินนิยมพาณิชย์
110 นางสาว อารมณ์ ศิริโต
111 นางสาว อารี เทพสิงห์
112 นางสาว อารีย์ ทรัพย์วิลาวรรณ
113 นางสาว อารีย์ ธีระวรกุล
114 นาย อาสิทธิ์ พิจอมบุตร
115 นาย อิศรา เจริญพงษ์
116 นางสาว อิสรีย์ พรศิริประยงค์
117 นาย เอกวิธ โคตรวิชา


