
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
      เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

………………………. 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย  
 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มารายงานตัวและรับการปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ในการรายงานตัวนักศึกษาต้องเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
๑.   หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว 
 ๑.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นด า จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๑.๒  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน) ๑ ชุด 
๒.  ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาสัญชาติไทย ๑,๐๐๐  บาท 
   นักศึกษาต่างชาติ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒ ค่าประกันของเสียหาย  ๕๐๐  บาท 
 ๒.๓ ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ๒๐๐ บาท 
 

อนึ่ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้  
และมหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีส ารองมารายงานตัวตามล าดับจนครบตามจ านวนที่มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ไม่เกิน ๓ สัปดาห์ หลังจากเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
(อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  อินทร์อยู่) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

วรวรรณ/ร่าง/พิมพ์ 
 

/ ตรวจ 



-๒- 

รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๑ นางสาวจีราพัชร์   เชื้อชาติ 

๒ นางสาวชุติกัณญาภา   บุญศรีวงศ์ 

๓ นางสาวสิทธิพร   ยอดเกษา 

๔ นางสาวสาวิตรี   มะโนมั่น 

๕ นางสาวกฤษณา   สีผึ่ง 

๖ นางสาวสุธาสิน ี  ทัศนสุวรรณ 

๗ นางสาวสิริจรรยา   จิ๋วหนองโพธิ์ 

๘ นางสาววรพรรณ   จันทร์เทียน 

๙ นางสาวกิตติยา   สุดใจ 

๑๐ นางสาวบุญญรัตน์   วิทยา 

๑๑ นางกรปภา   โตรัตน์ 

๑๒ นางสาวนพรัตน์   ปทุมารักษ์ 

๑๓ นางสาวขวัญแก้ว   มาลัยชัยสิทธิ์ 

๑๔ นายสุภกิจ   ค าจันทร์ 

๑๕ นายวัชรพงศ์   ทัศนบรรจง 

๑๖ นางสาวชนากานต์   เลิศกาญจนาพร 

๑๗ นางสาวปินันวา   นิจภักด ี

๑๘ นางสาวเพ็ญพักตร์   บึงใส 

๑๙ นางสาวณัฐชานันท์   โตอาจ 

๒๐ นางสาวอรวรรณ   ค าจินดา 

๒๑ นายวริทธ์ภัทร   ภูมิตินทรีย์ 

๒๒ นางพัชรภรณ์   นิลบดี 

๒๓ นางสาวฐิมาภรณ์   ประยงค์ทรัพย์ 

๒๔ นางสาวสุนันทา   สวัสดิ์ก าธร 



-๓- 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๒๕ นางสาวศุภิสร   ชุมเพ็ญ 

๒๖ นางนิตยา   ปอยเปีย 

๒๗ นางสาวฐานิศร   คุณธรณ์ 

๒๘ นายสุภชาติ   ตนเจริญสุข 

๒๙ นางสาวปรางทิพย์   ปฤชานนท์ 

๓๐ นางสาวอภิลาวัลย์   นามวงษ์ 

๓๑ นางสาวพิจิตรา   ใจดีเลิศ 

๓๒ นางสาวกุลนิษฐ์   พิพิธพงศานนท์ 

๓๓ นางสาววิไลวรรณ   คู่บุญประเสริฐ 

๓๔ นายนวรัตน์   คงธนาคมธัญกิจ 

๓๕ นางสาวณัฐสิมา   นิลจินดา 

๓๖ นางสาวพัชรินทร์   อยู่โพชนา 

๓๗ นางสาวรุ่งทิพย์   พิศเพ็ง 

๓๘ นางสาวชมพู   มรุธาวานิช 

๓๙ นางสาวชุลีพร   ยางงาม 

๔๐ นางสาวธนาพร   อินสว่าง 

๔๑ นางสาวนภัสสร   จิตรพันธ์ 

๔๒ นางสาวเตือนจิต   คูณสุวรรณ 

๔๓ นางสาวธนาภรณ์   แสงทอง 

๔๔ นางสาวพิริยาพร   ค้าเจริญดี 

๔๕ นางธนารักษ์   รอดอ่อน 

๔๖ นายฤทธิพล   รุ่งเรือง 

๔๗ นางสาวณัฐธยาน์   ห้วยหงษ์ทอง 

๔๘ นางสาวอภิชญา   กานดา 

๔๙ นางสาวณัฐชานันท์   ปริวัฒน์กรกุล 

๕๐ นางสาวสิริพร   อ่อนศิริ 

๕๑ นางสุภาพร   ศิลป์ธนภรณ์ 

๕๒ นางสาวบัว   จรเข้ 



-๔- 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๕๓ นายไพบูลย์   พิมพ์สุวรรณ 

๕๔ นางสาวกัญชริญา   ม่วงน้อย 

๕๕ นางสาวไอย์รฏา   ศรีชูพิพัฒน์ 

๕๖ นางสาวพรทิพย์ ผ่องภิรมย์ 

๕๗ นายสมศักดิ์   อุปแก้ว 

๕๘ นายปริญญา   นุชเล็ก 

๕๙ นางสาวดรุณี   นาคธรรมขันธ์ 

๖๐ นางสาวสาธิกา   เนตรนุช 

๖๑ นางสาววรรณวิภา   พรประทานชัย 

๖๒ นางสาวนิตยา   รติเบญญากูล 

๖๓ นางสงกราน   อินทสร 

๖๔ นายฐิติวัฒน์   จึงคงอนันต์ 

๖๕ นางสาวยุพา   วัดปลั่ง 

๖๖ นางสาวณัฐกานต์   คงกระพันธ์ 

๖๗ นายวิริทธิพล   เดชสิทธิ์นัจกร 

๖๘ นางสาวเมศินี   คูประชามิตร 

๖๙ นางสาวทิวลิป   สุขปะทิว 

๗๐ นางสาวอติชาติ์   เพชรระนอง 

๗๑ นางสาวศศิวิมล   ทองขาว 

๗๒ นางสาวพฤกษา   คล่องแคล่ว 

๗๓ นายคทาหัตถ์   สายแจ้ง 

๗๔ นางสาวรักชนก   โรจน์ศิริ 

๗๕ นางสาวจิตรลดา   ทรัพย์อัประไมย 

๗๖ นางสาวณัฐานันท์   สมถวิล 

๗๗ นางสาววรรณพร   บุษบกแก้ว 

๗๘ นางสาวสุนิสา   จักรสิทธิ์ 

๗๙ นางสาวศศิธร   กิจกอบชัย 

๘๐ นางสาวนิลยา   ทองขุน 



-๕- 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๘๑ นางสาววิภาวรรณ   พุ่มนิล 

๘๒ นางสาวอัจจนา   จันทร์เพ็ชร 

๘๓ นางสาวศิรินทรา   สาไชยันต์ 

๘๔ นายทรงยศ   ยิ้มถนอม 

๘๕ นางสาวจิตตา   อารักษ์พุทธนันท์ 

๘๖ นางสาวกนกวรรณ   นาคสมบูรณ์ 

๘๗ นางสาวอรพิณ  เจริญสุข 

๘๘ นางสาวณัฐปภัสร์   ชัยรัตน์เจริญ 

๘๙ นางสาวนิวรรณ   เติมพงษ์ 

๙๐ นางกรรณิการ์   แป้นกลม 

๙๑ นางสาวจีราพร   เจียมภู่ 

๙๒ นางสาวจาริณี   แก้วงอก 

๙๓ นายปฏิพล   ไหว้พรหม 

๙๔ นางสาวศิราพร   เสนีวงษ์ ณ อยุธยา 

๙๕ นางสาวหัทยาวรี   เนตรแก้ว 

๙๖ นายภูริพัฒน์   เพ็ชรจั่น 

๙๗ นางสาวรติรัติ   จินดาวงษ ์

๙๘ นางสาวศิริพรรณ   ก ารามัญ 

๙๙ นางสาวลภัสรดา   อยู่แก้ว 

๑๐๐ นางสาวกุสุมา   แสนแก้ว 

๑๐๑ นางสาวสุจิรา   แก้วเขียว 

๑๐๒ นางสาวปาริฉัตร   ธรรมเทศ 

๑๐๓ นางสาววิวรรธณ ี  วงศาชโย 

๑๐๔ นายสันติสุข   นราแก้ว 

๑๐๕ นางสาวจุฑาทิพย์   มานะวัฒนวงศ์ 

๑๐๖ นางสาวฆนรส   ผูกพยนต์ 

๑๐๗ นางสาวสาวิตรี   ระตะนิล 

๑๐๘ นางสาวฐิติมา   คมสาระภา 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๑๐๙ นายอานันท์   เจริญสุข 

๑๑๐ นางสาวสุนิตรา   สะทองอ้าย 

๑๑๑ นางสาวมินตรา   เห็นอภิธรรม 

๑๑๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุคนธา  ยศวิชัย 

๑๑๓ นายปณิธาน   สุดใจ 

๑๑๔ นางสาวเสาวณีย์   บูชา 

๑๑๕ นายธาตรี   สุขพัฒน์ 

๑๑๖ นางสาวอัมพิกา   ตามจะโปะ 

๑๑๗ นายธันวา   อางนานนท์ 

๑๑๘ นายอิสริย์   ศรีจงกล 

๑๑๙ นางสาวเบญจวรรณ   ทิมพิทักษ์ 

๑๒๐ นางสาวอาทิตยา   อัมภรัตน์ 

๑๒๑ นางสาวอโนทัย   แซ่กวาน 

๑๒๒ นางสาวสุจิตรา   อุนจะน า 

๑๒๓ นางสาวสร้อยทอง   เกษตรเสริมวิริยะ 

๑๒๔ นางสาวนิตยา   บุตรดาวงษ์ 

๑๒๕ นางสาวบัณฑิตา   เอ๊ียะมณี 

๑๒๖ นางสาวสิริกมล   มงคลยศ 

๑๒๗ นายสิทธิวัฒน์   วัชรานันท์ 

๑๒๘ นางสาวพรพิมล   มอญถนอม 

๑๒๙ นางสาวณัฐยา   ป้องกัน 

๑๓๐ นางสาวสุนิษา   สุขดี 

๑๓๑ นางสาวนฤนาท   ทัดดอกไม้ 

๑๓๒ นายอภิรักษ์   แก้วกาญจนาวรรณ 

๑๓๓ นางจันทกาญจน์   แก้วกาญจนาวรรณ 

๑๓๔ นายชยภัทร   รัตนสุวรรณ 

๑๓๕ นางสาวพวงพยอม   พ่ึงด าเนิน 

๑๓๖ นางสาวชัชภรณ ์  ลีลานิชย ์



-๗- 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๑๓๗ นางสาวจันทกร   มาประชุม 

๑๓๘ นางสาวสมวรรณ   ศรีสุดามหาอุทัย 

๑๓๙ นางสาวจันทร์จิรา   เสาวพันธ์ 

๑๔๐ นางสาวกันยกร   อุปนันท์ 

๑๔๑ นางสาวภาวิณี   ได้รูป 

๑๔๒ นางสาวจินตนา เกตุมา 

๑๔๓ นางศุจิกานต์   อินมี 

๑๔๔ นายจุมพล   ศรีบุญธรรม 

๑๔๕ ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล   ทรัพย์ข า 

๑๔๖ นายนรุตม์   รัชชประภาพรกุล 

๑๔๗ นางสาวกฤษณา   ศรีสว่าง 

๑๔๘ นางสาวกะนิถา   ศรีสว่าง 

๑๔๙ นางสาวพัชรี   เรืองส าราญ 

๑๕๐ นางสาวศิริพร   อาจปักษา 

๑๕๑ นายชวนิศ   กุโลภาส 

๑๕๒ นางสาวสิริรัตน์   กาญจโนทัย 

๑๕๓ นางสาวชลธิชา   สันตกิจ 

๑๕๔ นางสาววรรณกวี   โพธะ 

๑๕๕ นายพีระศักดิ์   สุขส าราญ 

๑๕๖ นางสาวพนารัตน์   ทองสุพรรณ์ 

๑๕๗ นายณัฐพล   พุ่มพฤกษ์ 

๑๕๘ นายปพนวัช   ปิยะพันธ์ 

๑๕๙ นางสาวนันทพร   เรืองสง่า 

๑๖๐ นางสาวกรรณิกา   พานเทียน 

๑๖๑ นางสาวพวงผกา   รักชาติ 

๑๖๒ นางสาววิรัลพัชร   อภิมาศยานนท์ 

๑๖๓ นายนรินทร์   เหรียญทอง 

๑๖๔ นายปกรณ์   มากมูลมา 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๑๖๕ นางสาวพรพิมล   ปรีชาสกุลวงค ์

๑๖๖ นางสาวชลิดา   วงค์ปิยะทวีไชย 

๑๖๗ นางสาวแววลดา   พิมสูงเนิน 

๑๖๘ นางสาวจุฑารัตน์   นุ่นนุ่ม 

๑๖๙ นางสาวปรีดา   พลเยี่ยม 

๑๗๐ นางเสริมศรี   สิริสุวรรณ ์

๑๗๑ นางสาวทิตยา   บินฮายีอาลี 

๑๗๒ นายดรันทร   ศศิวัชรางกูร 

๑๗๓ นางหฤทัย   นิลชูจิตร 

๑๗๔ นางสาวมารยาท   สกุลเต็ม 

๑๗๕ นางสาวอภิชญา   ลาแพงดี 

๑๗๖ นายเอกสิทธิ์   อรุณธนปกรณ์ 

๑๗๗ นางสาวญาณกร   สกุลนีย์ 

๑๗๘ นางสาวสุพักตร์   วันดี 

๑๗๙ นางสาวอณิษฐา   ชุ่มเพ้ียน 

๑๘๐ นายนัฐพล   เต็งสุวรรณ์ 

 
 
  



-๙- 

รายช่ือผู้ขึ้นทะเบียนส ารองเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาวบุศรินทร์   ฟักฉิม ส ารอง 

๒ นายกฤษฎา ค ากองแก้ว ส ารอง 

๓ นางสาวณัชชา   เดชะบารมีธรรม ส ารอง 
๔ นางสาวพรรณภา   แตงอ่อน ส ารอง 

๕ นางสาวเพ็ญพัชร   ชินนาสวัสดิ์ ส ารอง 
๖ นางสาวชนิดาภา   มากระจัน ส ารอง 

๗ นางสาวดรุณี   ลี้ชัยมงคล ส ารอง 

๘ นางสาวสุกัญญา   เณรบางแก้ว ส ารอง 

๙ นางสาวเกศมณี   พรเลิศเกษมสุข ส ารอง 

๑๐ นางสาวพริมา   อินทรโสภา ส ารอง 

๑๑ นางกุลลัดดา   คุ้ยหล า ส ารอง 

๑๒ นางสาวทิวาวรรณ   ธีรานุวัฒน ์ ส ารอง 

๑๓ นางสาวอัจฉรา   ปานอ าพันธ์ ส ารอง 

๑๔ นางสาวรัชนีวรรณ   ญาติบรรทุง ส ารอง 

๑๕ นางสาวอารีรัตน์   เติมสายทอง ส ารอง 

๑๖ นางสาวสุนันทา   จันทรทอง ส ารอง 

๑๗ นางสาวปาริฉัตร   ชมสารวิวัฒน์ ส ารอง 

๑๘ นายประชา   เหล่าเหมมณี ส ารอง 

๑๙ นางนวรัตน์   ทรัพย์อุไรรัตน์ ส ารอง 

๒๐ นางเบญจวรรณ   มุ่ยเรืองศรี ส ารอง 

๒๑ นางสาวชนมณี   กิตติก้อง ส ารอง 

๒๒ นายเจริญทรัพย์   พันธ์ประชา ส ารอง 

๒๓ นางสาวนิศารัตน์   ฉิมขันธ์ ส ารอง 

๒๔ นางสาวนิตยา   บ่อทรัพย์ ส ารอง 

๒๕ นางสาววราภรณ์   ใจศิริ ส ารอง 

๒๖ นายภาคิไนย   ศิลาเวียง ส ารอง 



-๑๐- 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

๒๗ นางสาวสุมาพร   แจ่มกระจ่าง ส ารอง 

๒๘ นางสาวนุพา   นอบน้อมไพร ส ารอง 

๒๙ นายเอกพล   แสนหาญ ส ารอง 

๓๐ นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง ส ารอง 

๓๑ นางศศิประภา   ธีระพงศ์ไพบูลย์ ส ารอง 

๓๒ นางสาวทองค า   สุขประเสริฐ ส ารอง 

๓๓ นายชาญจินดา   โชคเกรียงไกร ส ารอง 

๓๔ นางสาวพิณวดี   พ่ึงประชา ส ารอง 

๓๕ นายเทพนม   เกษมณี ส ารอง 

๓๖ นางสาวจารุพร   กิจสมัคร ส ารอง 

๓๗ นางสาวจันทิมา   ศรีราจันทร์ ส ารอง 

๓๘ นางสาวนาตยา   นวนนาง ส ารอง 

๓๙ นางสาวปณิชา   คล่องเชิงสาร ส ารอง 

๔๐ นางสาวอัญชลี   รื่นเริงใจ ส ารอง 

๔๑ นางสาวจันทนา   เชื้อชะเอม ส ารอง 

๔๒ นางสาวทิพย์สุคนธ์   เกษสมบูรณ์ ส ารอง 

๔๓ นายสุโลธร   ธนาวิชิตฤกษ์ ส ารอง 

๔๔ นางสาวพวงผกา   เพิกจินดา ส ารอง 

๔๕ นางสาวกุลวดี   แก้วนิ่ม ส ารอง 

๔๖ นายกิติคุณ   คอมนัน ส ารอง 

๔๗ นายชลธ ี  อยู่อินทร์ ส ารอง 

๔๘ นายศุภโชค   ตั้งสุทธิเจริญศิริ ส ารอง 

๔๙ นางสาววรดา   เดชพรหม ส ารอง 

๕๐ นางสาวชนนิกานต์   ยินดี ส ารอง 

๕๑ นางสาวนิสากร   ช้างเพชร ส ารอง 

๕๒ นางสาวเจริญศรี   โตอุ่นทิพย์ ส ารอง 

๕๓ นางสาวมารยาท   ห้วยหงษ์ทอง ส ารอง 

๕๔ นางสาวพชรพร   มณีอินทร์ ส ารอง 



-๑๑- 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
๕๕ นางสาวชไมพร   สินมั่น ส ารอง 

๕๖ นางสาวไอลดา   พลเทพ ส ารอง 

๕๗ นางสาวศุจีภรณ์   กลั่นสนิท ส ารอง 

๕๘ นายทนงศักดิ์   แจ้งธรรมมา ส ารอง 

๕๙ นายตุ๊ก   สีแดง ส ารอง 
๖๐ นายอนุพงศ์   เดชมงคลเจริญ ส ารอง 

๖๑ นางมิ่งพร   ธนวัตณัชกุล ส ารอง 

๖๒ นายสุเชาว ์  ดวงจันทร์ ส ารอง 

๖๓ นายปรุฬห์   นราเที่ยง ส ารอง 

๖๔ นางพรรณภร   จันทิพย์วงษ์ ส ารอง 

๖๕ นางสาวกาญจนา   แย้มเดช ส ารอง 

๖๖ นางสาวนันธิญาน์   ลาภักด ี ส ารอง 

๖๗ นางสาวพรนิภา   จิตสม ส ารอง 

๖๘ นางสาวเสาวลักษณ์   อุตราศรี ส ารอง 

๖๙ นางสาวธัญญารัตน์   วงษ์สวัสดิ์ ส ารอง 

๗๐ นายพิชิตพล   สิงห์ทองหอม ส ารอง 

๗๑ นางชญานันท์   เรื่อศรีจันทร์ ส ารอง 

๗๒ นายสันติ   สภาพศรี ส ารอง 

๗๓ นางสาวศิริวรรณ   เลิศปาน ส ารอง 

๗๔ นางสาววลิดา   ดีสมบูรณ์ ส ารอง 

๗๕ นายเอกลักษณ์   แก้วมีสี ส ารอง 

๗๖ นายเมธา   แตงโต ส ารอง 

๗๗ นายมงคล   สุกใส ส ารอง 

๗๘ นางสาวเบญจรัตน์   ตะบุตร ส ารอง 

๗๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาพร   ซ้ายก่า ส ารอง 

๘๐ นายชัยบูรณ์   มะโหฬาร ส ารอง 

๘๑ นางสาวสุพรรษา   ชาวนาแก้ว ส ารอง 

๘๒ นางสาวพรทิวา   อ่วมเกตุ ส ารอง 
๘๓ นางสาวทิวาพร   สมค าศรี ส ารอง 

 


