
ลําดับ เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ

1 1707 นางสาว เกศกนก รายะรจุิ

2 336 พ.ท.หญงิ เกศกมล พนัธุโ์กศล

3 297 พ.ต.อ.หญงิ เกศนี ปัญญาวงศส์ถาพร

4 658 นางสาว เกสร บปุผา

5 92 นาย เกยีรตชิยั ตงักอ่เกยีรตกิลุ

6 845 นาย เฉลมิโชค วฒันธรรม

7 234 นาง เฉลมิวรรณ รุง่เรอืงกจิพฒันา

8 686 นาย เชาวรัตน์ ศรธีนานันท์

9 521 นาย เดช ชศูรี

10 2108 นางสาว เดอืนมนัส สวุรรณดษิฐ

11 2563 นาย เนตชิาติ เทดิธรรมไพศาล

12 2189 นางสาว เบญจมาพร วฒุกินกกาญจน์

13 2276 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหลา่พรม

14 293 นาง เบญจมาศ นวเศรษฐกลุ

15 378 นางสาว เบญจรัตน์ จาวรุง่ฤทธิ

16 1062 นางสาว เปรมยดุา ชดชอ้ย

17 2544 นางสาว เพ็ญพชิชา บญุม่

18 295 นาง เพ็ญภัทร์ ภญิโญวฒันศลิป์

19 1018 นาย เพทาย กูคํ่า

20 1109 นางสาว เพมิพลู กลนิคง

21 2110 นางสาว เมทนิี วเิศษรริทอง

22 1323 นางสาว เมธาวี เกษขนุ(ทศ

23 348 นางสาว เยาวภา พสิทุธทิรัพย์

24 703 นางสาว เยาวลกัษณ์ จันพลอย

25 392 นางสาว เรอืนทพิย์ ทพิโรจน์

26 520 นางสาว เวยีร์ ธนาวกลุ

27 1348 นาย เสนยี์ ยงิยงยทุธ

28 1894 นาย เสรมิศกัดิ แสงเพ็ชร

29 855 นาย เสรี ถกลประจักษ์ ( ทองเพ็ชร)

30 2072 นาย เสรี ศกัดจิริพาพงษ์

31 308 นางสาว เสาวนยี์ อศัวผาตบิญุ

32 1897 นาง เสาวลกัษณ์ เนาวส์วุรรณ

33 758 นาย เอกพงศ์ อมรวรนติย์

34 553 นาย เอกรนิทร์ ขําสขุ

35 436 นาย เอนก สวุรรณบณัฑติ

36 3904 นาง เอมกิา เหมมนั

37 582 นาง แคชรี ชณุหหริัญ

38 385 นางสาว แสงเดอืน จันทรส์มบรูณ์

39 741 นางสาว แสงเทยีน รมณียกลุ

สมาคมรังสเีทคนคิแหง่ประเทศไทย

รายชอืผูทํ้าประกนัชวีติโควคิ‐19  ประจําปี 2563

โปรดดําเนนิการสง่สําเนาบัตรประชาชนดว่น พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง (ลายเซ็นจรงิ ไมใ่ชสํ่าเนา) 

หมายเหต ุรายนามทมีสีญัลักษณ์                          ทางสมาคมฯ ไดรั้บเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้



40 1057 นาย แสงชยั สมนาค

41 1087 นาย โกสนิทร์ ฤทธลํิาเลศิ

42 369 นาย โชคชยั เอกฐนิ

43 386 นางสาว โชตกิา จําปาเงนิ

44 441 นาย โชตริพี กสฤิกษ์

45 2517 นาย ไชยสทิธิ อริัชวา

46 1889 นาย ไพโรจน์ ศรคํีา

47 1515 นาย ไพฑรูย์ บทุธจัิกร์

48 2040 นางสาว ไพลนิ พาฬโิพธิ

49 839 นาย ไอนุ องคะลอย

50 2556 นางสาว กชกร อศัวศภุชยั

51 773 นาง กนกพร มณีรอด

52 939 นางสาว กนกพนัธ์ ประศาสนว์ทิย์

53 1260 นาง กนกรัตน์ ประกอบกจิ

54 2113 นางสาว กนกวรรณ ธรีะแนว

55 1508 นางสาว กนกวรรณ พวงเงนิ

56 760 นาง กนกวรรณ ลายประดษิฐ์

57 1322 นางสาว กนกอร ภูน่าค

58 866 พ.ต.ท.หญงิ กมณชลทั อภริมยย์านนท์

59 653 นางสาว กมลทพิย์ การะกลู

60 2029 นางสาว กมลพรรณ ออ่นทอง

61 1206 นางสาว กมลรัตน์ เสอืงามเอยีม

62 666 นางสาว กมลวรรณ แสงสวุรรณ

63 1401 นาย กรเดช พฒันสทิธวิงศ์

64 434 นาย กรกช ดนตรรีักษ์

65 2449 นางสาว กรกช สนุทรชยันุกลุ

66 2062 นางสาว กรกมล ประจําเชอื

67 1291 นาง กรณัฐ ปานศริิ

68 1201 นางสาว กรรณกิาร์ กญัญาคํา

69 1976 นางสาว กรวรี์ กจิถาวร

70 1316 นาย กฤศณัฏฐ์ เชอืมสามคัคี

71 2048 นาง กญัรัสมิ สําราญ

72 1328 นาง กณัญภัทร ปรางนวล

73 601 นาง กลัยา สขุขี

74 854 นาง กลัยาณี ธรีกลุ

75 1750 นาง กาญจนา กลมเกลยีว

76 1515 นางสาว กาญจนา จันทวเิศษ

77 1690 นาย กจิกลุ ขยันกจิ

78 2055 รอ้ยตํารวจเอกหญงิ กติตนฉั์ตร กา้นจักร

79 1321 นาย กติตพิงษ์ ทองกลํา

80 279 นาย กติตพิร ตรรีัตนพงษ์

81 1578 นาย กติตศิกัดิ วเิชยีรสรรค์

82 690 นางสาว กตินภา มว่งงาม

83 1649 นาง กติยิา ผลสวา่ง

84 1451 นางสาว กลุนันท์ ทองคํา



85 1330 นาง กสุมุา วงษา

86 1264 นาง ขนษิฐา มนัเมอืง (เดมิวงศไ์พรบลูย)์

87 2381 นางสาว ขวญัชนก มนัจันทร์

88 435 นาง ขนัทอง ไชยมงคล

89 2056 ร.ตอ.หญงิ คณัสนันท์ สนุทรวภิาต

90 1806 นาย คมกรบิ แทง่ทอง

91 740 นาง จงกลณี พลูทรัพย์

92 589 นางสาว จณยิา กติตกิรชยัชาญ

93 492 นาง จตพุร แสงแหง่ธรรม

94 2275 นาย จรัส อปุพงศ์

95 1403 นางสาว จรัสศรี อุม่สาตร์

96 1144 นาง จรยิา สงิหบํ์ารงุ

97 628 นาย จักรพงษ์ ประกอบกจิ

98 107 นาย จักราวธุ พานชิโยทยั

99 2418 นางสาว จันทกานต์ ไชยพฒัน์

100 888 นางสาว จันทรเ์รอืง พงศข์จร

101 954 นางสาว จันทรน์ภา ดํารงคส์ขุ

102 950 นางสาว จารนัุนท์ ฤทธบินัลอื

103 1896 นาง จดิาภา ไชยฤทธิ

104 1896 นาง จดิาภา ไชยฤทธิ

105 730 นางสาว จติตนิี สทุนิ

106 98 นางสาว จติตพิร เขยีนประสทิธิ

107 410 นาง จนิตนา มหายศ

108 603 นางสาว จนิตนา อารเีออื

109 2234 นาย จริดนัย สาระสําคญั

110 2160 นาย จริะเมศร์ กวนิธรรมศกัดิ

111 2160 นาย จริะเมศร์ กวนิธรรมศกัดิ

112 490 นาง จริันธนนิ เภารอด

113 1374 นางสาว จริาพร อนิชนื

114 360 นางสาว จริาพรรณ โพธทิอง

115 1004 นางสาว จรีวรรณ อน้อํา

116 2545 นางสาว จฑุามาศ กติมิา

117 1810 นางสาว จฑุามาศ จาดนอก

118 2425 นางสาว จฑุามาศ ทองจนิดา

119 1638 นางสาว จฑุารัตน์ สอนชาวเรอื

120 74 นางสาว จมุพฏ คคันาพร

121 1450 นาย จมุพล สขุขวญั

122 800 นางสาว จรุพีร สาขํา

123 2003 นาย จลุมณี ซงิห์

124 1850 นาย จฬุา อไุรรัตน์

125 1875 นางสาว จฬุาลกัษณ์ ชนะโยธา

126 1354 นาย ฉัฐนภ ภราสมพงษ์

127 2297 นางสาว ฉัตรลดา รว่มสขุ

128 688 นางสาว ฉันทนา วริยิะสจัจะ

129 2479 นางสาว ชณัฐกานต์ สบืเพ็ง



130 1662 นางสาว ชนษิฐภ์ัค เอกพฒันวงศ์

131 617 พ.ต. ชมพนุูท แกว้เพยีงเพ็ญ

132 2422 นางสาว ชยา ธรีะชยางกลู

133 1554 นางสาว ชรนิทรก์าญจน์ เรอืงสวสัดิ

134 2558 นาย ชลคนิทร์ ครรชติชลกลุ

135 876 นาย ชวลติ แซก่มั

136 394 นาย ชชัชยั บวัแกว้

137 394 นาย ชชัชยั บวัแกว้

138 1381 นาย ชชัวาลย์ แยม้ชยัสาร

139 1 นาย ชชัวาลย์ อภัยพลชาญ

140 896 นาย ชยันาถ อยูส่ําราญ

141 1154 นาย ชยัวฒัน์ เชดิเกยีรตกิลุ

142 2161 นาย ชยัวฒัน์ ไรพ่ทุธา

143 414 นาย ชาญพฒัน์ มาประกอบ

144 1643 นาง ชาลนิี ทองสขุ

145 1586 นางสาว ชณิา บญุอรัญ

146 569 ดร. ชษิณุพงศ ์(ชอืเดมิ สรุเชษฐ)์ บตุรดี

147 524 นาง ชตุมิา เวชรักษ์

148 405 นาง ชลุี รรณวจิติร

149 739 นาย ชเูดช สจัจากลุ

150 2489 นาย ซาเรฟ นเิดร์

151 2458 นาย ญาณวฒุิ ศริมิงคล

152 2336 นางสาว ฐานดิา ไชยมาลา

153 1945 นางสาว ฐติภิรณ์ สมพรมปัน

154 1331 นางสาว ฐติยิา กติตเิขมากร

155 1246 นางสาว ฐติริัตน(์เปลยีนเป็น วรัญรดา) ชสูงิห์

156 1252 นาย ณฐกฤต จุย้สอ่งแกว้

157 1241 นาง ณภัทร ฤทธลํิาเลศิ

158 1037 นาง ณภัสสศ์า ยมิประพนัธ์

159 1616 นาย ณรงชยั อศัวพรหมพร

160 1342 นาย ณราศกัดิ สายทอง

161 332 พ.ต. ณวพล วรพพิฒัน์

162 184 นาง ณัชนัญ พรหมอบุล

163 1130 นางสาว ณัฐกฤตา รม่โพธิ

164 387 นางสาว ณัฐชยา สมจรยิา

165 1373 นางสาว ณัฐชานกิาร์ จันทรว์าววาม

166 848 นาง ณัฐญาดา จันทรบํ์ารงุ

167 1169 นาง ณัฐธดิา เทพกจิ

168 1479 นางสาว ณัฐธดิา ดรปัดสา

169 509 นาง ณัฐนันท์ ยมิประเสรฐิ

170 1899 นาย ณัฐพล แสงเมอืง

171 1114 นาง ณัฐยา เหลา่ศริิ

172 330 นางสาว ณัฐวดี องอาจ

173 347 นาง ณัฐวรรณ แจง้สี

174 1407 นางสาว ณัทธรา อนิหนองฉาง



175 790 นางสาว ดรณีุ ววิฒันบ์วรวงษ์

176 465 นางสาว ดวงสมร ดาวเศรษฐ์

177 1775 นางสาว ดงัหทยั อุน่ใจ

178 397 นางสาว ดษุฎ ี สทุโธ

179 2361 นาย ตน้ตระกลู โพธทิองงาม

180 442 นาย ถริ เนาสราญ

181 1314 นาย ทวปี แสงแหง่ธรรม

182 1723 นางสาว ทเินศวร์ อรัญมติร

183 2555 นางสาว ทพิยฤ์ทยั สงิหพนัธ์

184 1384 นาย ธนทตั สงิหว์ี

185 2451 นาย ธนภมูิ เพ็ชรนุช

186 1568 นาย ธนวฒัน์ พวงนาค

187 305 นาย ธนวฒัน์ สนทราพรพล

188 641 นาย ธนสมบตัิ วนาพนัธพรกลุ

189 635 นาง ธนัช ชมภมูาตย์

190 873 นาย ธนากร จันทรย์านนท์

191 1715 นาย ธนากร วงสะอาด

192 648 นาง ธนาพร ทองเกดิ

193 2299 นาย ธนาพล ศรยีา

194 1413 นาย ธรรมธชั (นามเดมิววิฒัน)์ โอวศริกิลุ

195 925 นาย ธรรมนูญ มนัจนิดา

196 223 นางสาว ธราทพิย์ นาราวงศ์

197 2066 นาย ธวชัชยั ไทยกรรณ์

198 1486 นาย ธวชัชยั ตาลผดั

199 953 นางสาว ธญัญน์ภัส อปุคตุ

200 1544 นางสาว ธญัญลกัษณ์ จันทรท์พิย์

201 2452 นางสาว ธญัญารัตน์ โพธพิรหม

202 2279 นางสาว ธารทพิย์ สทีาหงษ์

203 1151 นางสาว ธารา รัตน ์ ออ่นอนิทร ์

204 452 นางสาว ธดิา นยิมไทย

205 894 นาย ธรีติ สขุสมเนตร

206 1768 นาย ธรีพนัธ์ ผดัตุน่

207 1248 นาย ธรีศกัดิ อุน่ปัญญา

208 919 ร.ต.อ. ธรีะพนัธ์ แสงฉวี

209 1509 นางสาว ธรีาพร ตองตดิรัมย์

210 1466 นางสาว ธรีาพร วรรณศลิป์

211 660 นาย นเรศน์ แกน่ทอง

212 1888 นางสาว นงคราญ ศนิาคม

213 2561 นางสาว นงตนุ์ช คําตา

214 761 นางสาว นงนุช ฉัตรชยัไพบลูย์

215 2016 นางสาว นงพงา ทาเกษม

216 670 นาง นงลกัษณ์ พติตนัินท์

217 1059 นาย นพดล มงคลครีโีรจน์

218 353 นาย นพพร เกษรบวั

219 2538 นาย นภสนิธุ์ ประสาร



220 583 นาย นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

221 1712 นาง นฤยภัทร รัตะนยิะ

222 2340 นางสาว นลพรรณ เครอืแส

223 310 นางสาว นวลเพ็ญ ดํารงกจิอดุม

224 851 นางสาว นวมิล จํากดั

225 985 นางสาว อําพนัธ์ สรูนันทเสถยีร

226 2440 นางสาว นัฎยา แกว้อาจ

227 351 นาย นัที อนิา

228 2389 นางสาว นันทพร ปะทงัเว

229 1381 นส. นันทพร สมนันชยั

230 1511 นาง นันทยา อตุตมะกลุ

231 570 นางสาว นันทวดี เตยีวเจรญิ

232 1111 นางสาว นันทยิา โรจนาพงษ์

233 847 นางสาว นางสาวมารนีา แวปามะ

234 1107 นางสาว สงัวาลย์ ลมยัจันทร์

235 2320 นางสาว นายหีบะ๊ ปาเน๊าะ

236 621 นาย นาราวนิทร์ กลูนรา

237 899 นาย นเิวช อนิมา

238 457 นางสาว นติยา กอ้นคําตนั

239 2135 นางสาว นติยา อนิตะนัย

240 705 นาย นทิศัน์ ตลุารัตนเ์รอืงนาม

241 1053 นาย นยิบาล ลดากรณ์

242 2031 นางสาว นลิบุล จันทรเ์พ็ญ

243 1772 ร.ต.อ.หญงิ นลิบุล บวันําออ้ม

244 1324 นางสาว นรีนุช ทวบีญุ

245 1827 นางสาว นุชดิา ไสยาศรี

246 361 นาย บรรจง เขอืนแกว้

247 618 นาย บญุชยั นติยสภุาภรณ์

248 2240 นาย บญุธรรม โมทอง

249 1880 นางสาว บณุฑรกิ นายอง

250 1631 นางสาว บษุเรศ บญุมี

251 2001 นางสาว บษุรนิทร์ ภูก่ลบี

252 1277 นาย ปกรณ์ เกยีรตมิงคล

253 1711 นาย ปกรณ์ แกว้กลนิ

254 2263 นาย ปกาศติ ฟคํูามี

255 1454 นาย ปฐมพงศ์ พลหาญ

256 1925 นางสาว ปณชิา นวลสธุา

257 1303 นางสาว ปนัดดา บญุเรอืง

258 2562 นางสาว ปนัสดา อวคิณุประเสรฐิ

259 2404 นางสาว ปภัสสร ออ่นสา

260 1079 นาง ปภาดา ฉลาดแยม้

261 2193 นาย ประเวช แซงคํา

262 982 นาย ประจักษ์ ดอนจันทรเ์ขยีว

263 402 นาย ประจักษ์ ธนาพบิลูยผ์ล

264 1546 นาย ประดษิฐ ์ นนทะแสง



265 895 นาย ประพตัร์ บญุมาตา

266 1590 นางสาว ประภัสสร ทพิยอ์ทุยั

267 2260 นางสาว ประภัสสรา ปอศรี

268 354 นาง ประภาสริิ เกษรบวั

269 907 นางสาว ประมาภรณ์ คมิหะมานนท์

270 722 นาง ปราณี บนัลอืธญัลกัษณ์

271 1582 นางสาว ปราณี สขุะพล

272 2502 นางสาว ปรชีญา ทาดากิ

273 743 นาง ปรดีา บญุเทยีน

274 1824 นาย ปวรศิร ทมิาสาร

275 918 นาง ปัญจพร รักการดี

276 1890 นางสาว ปัญญภัค สมบตันิมิติร

277 1242 นางสาว ปัทมา โยธาภักดี

278 1808 นางสาว ปัทมา อรณุประชารัตน์

279 775 นางสาว ปัทมาวดี วงัแกว้

280 2421 นางสาว ปาณสิรา ตยิานุชติ

281 1155 นางสาว ปานทอง ไตรพล

282 2273 นางสาว ปารชิาติ สายธนู

283 302 นาง ปาลดิา ถาวรวนัชยั

284 1735 นางสาว ปาหนัน สงิหล์า

285 1735 นางสาว ปาหนัน สงิหล์า

286 344 นางสาว ปินจฬุา เจรญิสขุ

287 338 พ.ต.หญงิ ปินพบิลู พบิลูเวช

288 836 นาย ปิยทศัน์ แสงดาว

289 1958 ร..ต.หญงิ ปิยธดิา ระยับศรี

290 1874 ร.ท.หญงิ ปิยะพร รัตนชโยโต

291 772 นางสาว ปิยะมาศ วะนะสขุ

292 630 นาย ปิยะศกัดิ นอ้ยอยูน่ติย์

293 2163 นางสาว ปณุฑรกิา บวัแสง

294 2270 นางสาว ปณุยวรี์ ขอสขุ

295 1124 นาง ปรุมิาน สวสัดี

296 1049 นางสาว ผกามาศ เถายบตุร

297 1811 นางสาว ผกามาศ ไชยสทิธิ

298 731 นาง พจนา เกตเุทศ

299 700 นางสาว พจมาณ ฤทธยิงิ

300 207 นาง พนตินาฏ รุง่เรอืงธนะกจิ

301 738 นาย พรชยั เวยีงจันทร์

302 2551 นางสาว พรชติา ศรจัีนทรอ์นิทร์

303 477 นาง พรทพิย เอยีมสะอาด

304 268 นาง พรทพิย์ เอยีมพงษ์ไพบลูย์

305 205 นาง พรทพิย์ ชวีะผลาบรณ์ู

306 531 นางสาว พรพรรณ นวรุง่เรอืง

307 2261 นางสาว พรพรรณ ฤทธเิดชรัมย์

308 1845 นาง พรพมิล จันสี

309 981 นาง พรภมิล ปัดสาแกว้



310 1344 นางสาว พรรณภิา แยม้เอม

311 2539 นาย พรหมวหิาร เสยีวสวาด

312 2519 นาย พลกฤษณ์ ผวิเพชร

313 2448 นางสาว พลอย ดงัสมคัร

314 1395 นางสาว พวงเพ็ญ ตงับญุดวงจติร

315 1000 เรอือากาศตรี พสษิฐ์ ดํารงกลุแทน

316 1397 นาย พอเจตน์ คงจนี

317 1785 นางสาว พชัณดิา แสงทองลว้น

318 748 นางสาว พชัรนิทร์ ไพรดพีะเนาว์

319 498 นาย พฒันพงษ์ แสนชนม์

320 1267 นาย พฒันส์รณ์ นมิติรพรชยั

321 721 นางสาว พนัฐภิา งวิออก

322 2162 นาง พนัทวิา เอยีมโอภาสวงศ์

323 833 นาง พลัยมนต์ พสักรพนิจิ

324 430 นางสาว พาชนื โพทพั

325 545 นาง พกิลุ จงดี

326 1556 นางสาว พจิติรา สคุนัธวณชิ

327 1805 นางสาว พชิญณ์ชิชา มหาวงษ์

328 1681 นาง พชิญธ์าดา วรภคปกรณ์

329 2362 นางสาว พชิญส์ชุา เจรญิศกัดธินกลุ

330 1722 นางสาว พชิญา แสนใจ

331 2266 นางสาว พชิาภัทร กาฬพนัลกึ

332 55 รศ. พชิติ ตรวีทิยรัตน์

333 1458 นาย พชิติ พนัธุด์ ี

334 1257 นาย พชิติชิยั จันทรเ์พ็ญ

335 530 เรอืเอก พทิยา หงวนบญุมาก

336 429 นาง พมิพรรณ มณีแดง

337 1640 นางสาว พรีชา ประทมุทอง (เดมิ ลอ่งนาวาไพรสน)

338 742 นาง พธู บญุกอแกว้

339 1898 นาง ฟ้าลวิ นงรัตน์

340 1882 นางสาว ฟ้าวลยั พงษ์ไพบลูย์

341 1783 นางสาว ภัคสรกญัญ์ ชขูาว

342 2002 นางสาว ภัคสริิ สงัขส์แีกว้

343 3755 นางสาว ภัทรพร แกว้อําไพ

344 1207 นางสาว ภัทรพร ธนธณัธชัคม (แกน่ธรรม)

345 587 นางสาว ภัทรา ทองสงค์

346 2342 นางสาว ภัทรา นามวงษ์

347 2352 นาย ภาณุรจุ ศรตีะวรรณ

348 1371 นาย ภานุพงศ์ เนยีนพานชิ

349 2450 นาย ภานุพงศ์ สมเกษม

350 403 นาว ภาวนา อนิธบิาล

351 1606 นางสาว ภาวณีิ จนีาวฒุิ

352 2126 นาย ภมูศิษิฐ์ มณีพงศน์าถ

353 1157 พ.ต.ท. ภวูกร พรมนกิร

354 995 นางสาว ภษูณศิา ผดุผอ่ง



355 2099 นาย มงคล จันลวิงษ์

356 875 นาย มนตรี นติกิรวรกลุ

357 1825 นางสาว มยรุี ดอกคํา

358 1071 นาย มานพ คํามงุคณุ

359 138 นาง มาลนิี ธนารณุ

360 2154 นางสาว มงิขวญั ขนันาแล

361 2484 นางสาว ยมนา วฒุยิา

362 1301 นาย ยทุธนา เนตรวงศ์

363 2358 นางสาว ยพุา สารดี

364 1561 นางสาว รตกิร เครอืนําคํา

365 362 นางสาว รตญิา ลขิติอํานวย

366 629 นางสาว รม่รังศรี วงคส์งู

367 1402 นางสาว รัชดาภรณ์ ชนารักษ์

368 1480 นาง รัชตวรรณ จนีาวฒุิ

369 2103 นาย รัชภมูิ มงัคงั

370 2103 นาย รัชภมูิ มงัคงั

371 2307 นาย รัฐกร ฟู่ เจรญิ

372 1826 นางสาว รัดใจ ใจสทุธิ

373 2531 นางสาว รัตตยิา บญุทศัน์

374 763 นางสาว รัตนา รักสขุ

375 941 นางสาว รัตนาภรณ์ เทงิขนุทด

376 1334 นางสาว รัตนาภรณ์ ทาทพิย์

377 704 นาง ราณี จันทรปัญญา

378 258 นาย รจุน์ สงิหเสนี

379 2388 นางสาว ฤทยัรัตน์ กอียา่งรุง่เรอืง

380 314 นางสาว ลดาวลัย์ วรพฤกษ์จารุ

381 2494 นางสาว ลลติา ไทยกลา้

382 238 นาง ละเอยีด เดชพนัพวั

383 2231 นาย ลลัญล์ลลิ กาลอ้ม

384 751 นางสาว ลําไย แมน้เสถยีร

385 2256 นางสาว วณชิยา ขวดพดุซา

386 1592 นางสาว วนัสนันท ์ พนัธจักร

387 1336 นางสาว วนดิา ขนัตะ๊

388 1926 นางสาว วรญา เงนิเถอืน

389 1884 นางสาว วรปภา สอนสภุาพ

390 1345 นางสาว วรรณนสิา สลวีงศ์

391 1375 นางสาว วรรณพร สวุรรณเพ็ชร

392 694 นาย วรรณวทิย์ นมินอ้ย

393 158 นาง วรรณา เมธาภริักษ์

394 113 พญ. วรรณา ตรวีทิยรัตน์

395 2522 นางสาว วรรณกิา ศรอารา

396 2495 นางสาว วรวรรณ โรจนโ์ยธนิพพิฒัน์

397 1096 นาย วรวทิย์ แสนผาลา

398 2557 นางสาว วรัญญา แควน้ครฉมิ

399 2472 นางสาว วราพร ออ่นคําผาง



400 491 นาง วราภรณ์ พงษ์อนิทรว์งศ ์(สกลุเดมิ ศลิาวเิศษ)

401 1063 นางสาว วราภรณ์ ยะไชยศรี

402 379 นางสาว วรารัตน์ พรอ้มมลู

403 2423 นางสาว วรยิา ยะสานตทิพิย์

404 1653 นางสาว วรโุณทยั วรวะลยั

405 544 นางสาว วชัรนิทร์ เทยีงบรูณธรรม

406 1208 นางสาว วชัรี ประเสรฐิกลุชยั

407 489 นาง วฒันา วงษ์ศานนท์

408 315 นาย วฒันา สมัฤทธิ

409 1689 นาง วนัเพ็ญ เนนิเพมิพสิทุธิ

410 166 นาย วลัลภ วรีะเดช

411 2074 นางสาว วลัลภา เพชรวงศ์

412 677 นาย วาทติ คุม้ฉายา

413 359 นางสาว วาที ศริมิาสกลุ

414 2097 นางสาว วารรีัตน์ มชีู

415 1680 นางสาว วาสนา จติรชนะ

416 2343 นางสาว วาสนา พฒัอําพนัธ์

417 906 นางสาว วาสนา (วลัลภา) พรหมศริิ

418 1469 นางสาว วไิลรัตน์ กอียา่งรุง่เรอืง

419 765 นาง วไิลลกัษณ์ พนัธุแ์พ

420 1570 นาย วชิยั ชว่ยขํา

421 1558 นางสาว วชิดุา ไพโรจน์

422 1083 นาย วทิธวชั จอมคํา

423 1964 นางสาว วทิู สนิดํา

424 576 นาย วธิวชั หมอหวงั

425 1113 นาง วนิตรา ฐติสิทิธกิร

426 372 นาย วนัิย พลวฒันเ์สถยีร

427 2319 นาง วภิารัตน์ วรยศ

428 932 นางสาว วมิลพกัตร์ วรรณพฤกษ์

429 2353 นางสาว วยิะดา เสนาะสนัต์

430 1893 นาง วยิะดา สมพงษ์

431 2185 นางสาว วริาวรรณ แกว้เอยีม

432 759 นาง วลิาวลัย์ แดงสะอาด

433 1524 นางสาว วลิาสนิี มาเกดิ

434 2182 นาย วศิรตุ จันโทสถ

435 283 นาย วศิษิฐ์ ศริปิรชีากลู

436 1390 นาย วษิณุ จติรโรจนรักษ์

437 605 นาย วษินุกร อุม้ทรัพย์

438 675 นาย วสิทุธิ วรรณวจิติร

439 744 นางสาว วณีา ผกูพานชิ

440 194 นางสาว วนัีส วเิศษแสง

441 2417 นาย วรีพล จนิโจ

442 502 นางสาว วรีวลัย์ แสนสวสัดิ

443 2044 นาย วรีะศกัดิ กองเงนิ

444 1636 นาย วฒุชิยั สมจารี



445 1420 นาย ศรายทุธ วงศเ์หลา

446 427 นาย ศราวธุ ภัทรวรรณเวช

447 668 นาง ศศนันท์ ตรพีฒุ

448 1026 นาง ศศธิร พงษา

449 1318 นางสาว ศศธิร อํานวยวตัถากร

450 1819 วา่ท ีร.ต.หญงิ ศศปิระภา มณีโชติ

451 1823 นางสาว ศศพิชัญ์ อธภิัคเศรษฐโชค

452 1319 นางสาว ศศวิมิล พรหมมา

453 771 นางสาว ศนัสนยี์ คงคุม้

454 329 นาง ศัริพิรชยั ใหญย่งิ

455 1724 นางสาว ศริประภา ไหวดี

456 328 นส. ศริาภรณ์ อทิธยิาวฒุิ

457 1635 นางสาว ศรินัินท์ จันทรก์ลา้

458 865 นาง ศรินิารถ ปรยิชาตเกษร

459 777 นาย ศริพิงษ์ วทิยโชคกติคิณุ

460 1663 นางสาว ศริพิร คงรัตน์

461 1557 นางสาว ศริพิรรณ รักษาคํา

462 999 นางสาว ศริริัตน์ วรีวรรณ

463 1652 วา่ท ีร.ต.ต ศภุชยั ประเสรฐิดํารงชยั

464 2042 นางสาว ศภุนดิา งามดี

465 602 นางสาว ศภุวรรณ จวิะพงศ์

466 682 นาย ศภุัชป์กรณ์ กองโภค

467 496 นาง สกลุ ศริสิวสัดิ

468 421 นาย สถติ ชไูชยยัง

469 802 นางสาว สมคดิ เหลา่เทยีง

470 519 นาย สมพงษ์ ศณ๊ ณู๊

471 300 นางสาว สมรัตน์ วชัรมงคลชยั

472 1227 นางสาว สมฤพร รัตนพงษ์

473 80 นาง สมศรี เออืรัตนวงศ์

474 1781 นาง สมศร ี สวสัด ิรักษ์ กลุ 

475 488 นาย สมศกัดิ วงษ์ศานนท์

476 631 นาย สรจรส อณุหศ์ริิ

477 1103 นาย สรวยี์ ธนะวงศ์

478 1743 นางสาว สรัญญพชั ร์ ออ่น สํา ล ี

479 563 นาย สราณัฐ จันทรเ์พ็ญมงคล

480 1881 นาย สหรัฐ ดา่นสกลุทพิย์

481 764 นาย สจัจา ใจเครง่

482 1388 นาย สนัทสิ บญุทวี

483 1088 นาย สมัพนัธ์ คําเครอื

484 1349 ร.ต. สาธติ มณีโชติ

485 1212 นางสาว สายใย กอ้นคํา

486 1016 นางสาว สายใหม เสยีงใหญ่

487 1287 นางสาว สาวติรี จันทรส์อน

488 2196 ร.ท.หญงิ สติานัน เมฆนติกิลุ

489 883 นางสาว สรินิาถ สนุทรวฒัน์



490 375 นางสาว สริพิร ตะ๊เพย

491 1876 นาง สริพิร วอ่ง

492 717 นางสาว สริมิา พชิยัยทุธ์

493 788 นางสาว สกุญัญา นยิมชนื

494 1953 นางสาว สกุญัญา อนิทะชยั

495 1387 นางสาว สจุติรา จติตวสิทุธกิลุ

496 566 นางสาว สจุริา คงเทพ

497 540 นาย สชุาติ เกยีรตวิฒันเจรญิ

498 1312 นาย สชุาติ เรอืงโรจน์

499 2429 นางสาว สชุานันท์ เอกกระจาย

500 1317 นางสาว สชุาวดี มสุกิรัตน์

501 1831 นางสาว สดุารัตน์ หอมชนื

502 2194 นาย สทุธพิงษ์ ฤทธแิผลง

503 1275 นาย สทุธพิร ดปีระหลาด

504 2158 นาง สทุธริักษ์ ตงัเรอืงเกยีรติ

505 829 นาย สทุศัน์ พลคชา

506 1268 ร.อ. สทุนิ ดอกไมข้าว

507 989 นางสาว สธุภิา พศิโสระ

508 339 นาย สธุี เดชะวงศส์วุรรณ

509 301 นาย สนุทร ถาวรวนัชยั

510 577 นางสาว สนัุนทา โตวศิษิฐชยั

511 508 นาย สปุรยี์ ใบเตย

512 1727 นางสาว สพุรรณษา คณุลว้น

513 2257 นาง สพุรรณกิาร์ จติตปัญญาพงศ์

514 1786 นางสาว สพุกิา เพ็งเกลยีง

515 2100 นางสาว สพุชิญา เจยีนพนัธ์

516 2387 นางสาว สพุณิ จันทอไุร

517 160 นางสาว สพุมิล ทศิาปกรณ์

518 1174 นาย สภุชยั ขวดทอง

519 1228 นาย สภุักดิ อนิทรกําแหง

520 2165 นางสาว สภุัสรญีา บรรเทา

521 171 นาง สภุัสสรณ์ งามอมรภริัตน์

522 571 นางสาว สภุาพร ทองงาม

523 494 นางสาว สภุาภรณ์ นาคเย็น

524 2076 นางสาว สภุาวดี เจรญิจติ

525 274 นาง สภุาวดี ครวุนารนิทร์

526 2151 นางสาว สภุาวรรณ วงคก์าไชย

527 2151 นาย สรุเชษฐ์ สนิไสวงศ์

528 1253 นาย สรุชยั พรมแกว้

529 444 นาง สรุภา ไหรัญพจิติร

530 162 นาย สรุวฒุิ บญุประกอบ

531 1266 นาย สรุสทิธิ ชว่นสี

532 1389 ร.ท. สรุัตน์ บํารงุญาติ

533 2485 นางสาว สรุางคนา เกยีรตกิอ้งกําจาย

534 669 นาย สรุนิทร์ อวดรา่ง



535 2441 นาย สรุยิา ปรางนวล

536 2419 นางสาว สวุดี คงบนั

537 595 นาย สวุฒันช์ยั สง่แสง

538 595 นาย สวุฒันช์ยั สง่แสง

539 1164 นาง สวุมิล ขนุลํา

540 1101 นางสาว สหุทั ภญิโญภาสกลุ

541 1763 นางสาว หงสล์ดา บปุผะโพธิ

542 1877 นางสาว หนงึฤทยั จะวะนะ

543 1385 นาย อดเิทพ โฆษะววิฒัน์

544 1396 นาย อดศิกัดิ ถรีะแกว้

545 633 นาย อดศิกัดิ บญุลอื

546 842 นาย อดลุย์ รัตโส

547 1669 นาง อตนุิช กญุชนะรงค์

548 619 นาย อธษิฐ์ แกว้ทวพีฒัน์

549 85 นาง อนงคน์ภา โตสกลุ

550 233 นาย อนันต์ ขนุนกอ้น

551 2181 นางสาว อนันตญา อา่งแกว้

552 431 นาย อนันท์ อดุมอตุรชวีะ

553 702 นาย อนุสทิธิ ไชยวเิศษ

554 1337 นาย อภเิดช วางจติร

555 1159 นาย อภชิา โมราศลิป์

556 588 นาง อภญิญา ครองพงษ์

557 2104 นางสาว อภริดี สานงิ

558 1878 นางสาว อภสิรา ชรีนรวนชิย์

559 2496 นาย อมเรศ หนัตลุา

560 1767 นางสาว อมรรัตน์ จังธนสมบตัิ

561 487 นาง อมรรัตน์ มงัษา

562 1828 นาง อรทยั เอกกาญจนกร

563 850 นาง อรทยั สงิหอ์สุาหะ

564 352 นาง อรทยั พทุธมงคล มงโต

565 363 นางสาว อรวรรณ ชพีสวุรรณ

566 2321 นาง อรสา วมิล

567 568 นางสาว อรสิา วงศศ์ริ ิ

568 810 นาย อรณุ โสมรังสรรค์

569 2296 นางสาว ออ้ม น่วมทมิ

570 1644 นางสาว องัคณา พมิพด์ี

571 1708 นาง อจัฉรา หวนัอิ

572 1438 นาง อญัชณา พลหาญ

573 1160 นางสาว อนัธกิา ธงรอด

574 644 นางสาว อมัพร ขนัจันทร์

575 1244 นางสาว อมัพร ทรัพยม์า

576 384 นาง อมัพร พวงมาลา (จันทรส์มบรูณ์)

577 1617 นาย อามนี ขาเดร์

578 701 นาง อาระญา มงิมงคลชยั

579 2323 นางสาว อารรีัตน์ ภรูนีนท์



580 892 นาย อําพลพรต วงคเ์ปียม

581 667 นาย อษิฏ์ สบุนิมงคล

582 897 นาง อไุรวรรณ ปรถีวลิ

583 586 นาย อดุมศกัดิ ธนัญภวูสษิฏ์

584 657 นางสาว อษุา นอ้ยวจิติร์

585 2399 นาย ฮมัดี ลอืบานะ

586 951 นส. ชนัญธดิา (ศศธิร) เรอืนทอง

587 1304 นส. ธติารัตน์ สาลี

588 2453 นส. ฝนแกว้ เทพสดุ

589 2566 นส. ภัทราพร ไวทยะโชติ


