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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
1 1886 นาง  ชลลดา ราวศีรี
2 1000 ร.ต.  พสสิฐ ์กลุแทน (ณรงคช์ยั)
3 824 Mr. Osami Kawazoe
4 2477 นส เกวล ีชมุภู
5 1707 น.ส. เกศกนก  รายะรจุิ
6 336 พ.ท. เกศกมล พันธุโ์กศล (ทวพีมิลสจัจะ)
7 297 พ.ต.ท.หญงิ เกศน ีปัญญาวงศส์ถาพร
8 1829 น.ส. เกศราภรณ์  ขาววเิศษ
9 440 นางสาว เกศวลยั แสนประสาท
10 658 นางสาว เกษร  บปุผา
11 665 นาง เกษศรินิทร ์ สงิหท์อง
12 92 คณุ เกยีรตชิยั ตงักอ่เกยีรตกิลุ
13 2039 นาย เกยีรตณิรงค ์อนิตะ๊ลาศ
14 1332 นาย เกยีรตศิกัด ิอนุสรธนาวฒัน์
15 396 คณุ เกอืกลู  ซอืสกลุ
16 1347 นาง เขมกิา เกอืพทิักษ์
17 696 นางสาว เจอืจันทร ์ มนัยนลิ
18 5 คณุ เฉลมิ จริกลุฉันทา
19 845 นาย เฉลมิโชค วฒันธรรม
20 313 นาง เฉลมิพร เจรญิวกิรม
21 908 นส. เฉลมิลกัษณ์  จมุปาแฝด
22 234 นาง เฉลมิวรรณ รุง่เรอืงกจิพัฒนา
23 326 รตท. เฉลมิศกัด ิตรพีนากร
24 11 คณุ เชาวนา อชุชนิ
25 686 นาย เชาวรัตน ์ ศรธีนานันท์
26 521 นาย เดช ชศูรี
27 2108 น.ส. เดอืนมนัส  สวุรรณประดษิฐ
28 2187 นาย เทวา เงนิสจัจา
29 863 นาย เทดิพงษ์  เรอืงโกสนิทร์
30 2335 นส. เนตรชนก ปัญญา
31 2294 นส. เนตรนภา  จันทรเ์ทศ
32 151 คณุ เนาวรัตน ์สงเคราะห์
33 2189 นส. เบญจมาพร  วฒุกินกกาญจน์
34 293 นาง เบญจมาศ นวเศรษฐกลุ
35 378 คณุ เบญจรัตน ์ จาวรุง่ฤทธ์
36 787 นาง เบญจวรรณ  เนอืงจํานง
37 2378 น.ส. เบ็ญธกิารณ์ กนัทเรศ
38 831 นางสาว เปรมจติ ธัญญเจรญิ
39 1062 นางสาว เปรมยดุา ชดชอ้ย
40 1920 น.ส. เพชรรัตน ์กองขนุทด
41 460 นาย เพชรากร  หาญพานชิย์
42 2544 นส เพ็ญพชิชา  บญุมี
43 295 คณุ เพ็ญภทัร ์ภญิโญวฒันศลิป์
44 2054 นาง เพ็ญศร ีสนุทรปญุยโชติ
45 1018 นาย เพทาย กูคํ่า
46 1109 นางสาว เพมิพลู กลนิคง
47 2110 น.ส. เมทนิ ี วเิศษรนิทอง
48 1323 น.ส. เมธาว ีเกษขนุทศ
49 1787 นาย เมธาสทิธ ิศริธินวศิานต์
50 348 คณุ เยาวภา พสิทุธทิรัพย์
51 703 น.ส. เยาวลกัษณ์ จันพลอย
52 1517 นาย เรงิฤทธ ิพพัิฒนกลุ
53 392 คณุ เรอืนทพิย ์ ทพิโรจน์
54 520 นางสาว เวยีร ์ ธนาวกลุ (วรรณฤด ีไทยรัตน)์
55 1061 นาย เศรษฐศริ ิวรัมมานุสยั
56 1348 นาย เสนยี ์ยงิยงยทุร
57 1894 นาย เสรมิศกัด ิแสงเพ็ชร
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
58 2072 นาย เสร ี ศกัดจิริพาพงษ์
59 855 นาย เสร ีทองเพ็ชร
60 610 นางสาว เสาวณี ภวูนผา
61 308 คณุ เสาวนยี ์อศัวผาตบิญุ
62 1408 นส. เสาวภา สดุประเสรฐิ
63 1897 นาง เสาวลกัษณ์ เนาวส์วุรรณ
64 727 นางสาว เหรยีญทอง  ปันกาโล
65 599 นาย เอกชยั  แซต่นั
66 758 นาย เอกพงศ ์ อมรวรนติย์
67 553 นาย เอกรนิทร ์ขําสขุ
68 971 นาย เอกฤทธ ิเหมพจิติร
69 436 นาย เอนก สวุรรณบณัฑติ
70 766 นาง เอนกวรรณ  ศรสีวสัดิ
71 582 นาง แคชร ีชญุหหรัิญ
72 2559 นส. แวนูรฮายาต ี มนูะ
73 385 นางสาว แสงเดอืน  จันทรส์มบรูณ์
74 741 นางสาว แสงเทยีน  รมณียกลุ
75 1057 นาย แสงชยั สมนาค
76 1035 นางสาว แสงรว ี ศรงีาม
77 1038 นาย แสงรุง่ อศัวกลุกําเนดิ
78 1087 นาย โกสนิทร ์ ฤทธลํิาเลศิ
79 369 คณุ โชคชยั  เอกกฐนิ
80 386 คณุ โชตกิา  จําปาเงนิ
81 441 นาย โชตริพ ีกสฤิกษ์
82 1343 นาย โดม ตุม้วจิติร
83 39 ผศ. โยธนิ ศภุภญิโญพงศ ์(เสยีชวีติ)
84 1998 นส. โศภษิฐญ์า  ศตีสิาร
85 838 นาย โสภณ ปัณทวงศ์
86 614 นางสาว โสมไสล  วงศจ์ันตา
87 1123 นางสาว โสรัตนฎ์า ตงัวรีะพงษ์
88 365 คณุ โอภาส  ตะเภาพงษ์
89 2398 น.ส. ไขม่กุข ์ คลพัีนธุ์
90 2517 นาย ไชยสทิธ ิอรัิชวา
91 1091 นาย ไณยวฒุ ิ บตุรเพชร
92 1889 นาย ไพโรจน ์ศรคํีา
93 830 นาย ไพฑรูย ์แกน่ขนุน
94 1551 นาย ไพฑรูย ์บทุธจิักร
95 414 นาย ไพทลู มาประกอบ
96 723 นาย ไพบลูย ์ รุง่วภิษูณะ
97 77 คณุ ไพพรรณี ลอองพานชิ
98 1756 นาง ไพรวลัย ์ จันทาป
99 600 นางสาว ไพรวลัย ์สวา่งสาย
100 606 นาย ไพรัตน ์มณีุ
101 584 นางสาว ไพรนิ มแีสง
102 2040 นางสาว ไพลนิ พาฬโิพธิ
103 835 นาย ไมตร ีเทพนู
104 839 นาย ไอนุ  องคะลอย
105 2556 นส กชกร  อศัวศภุชยั
106 1812 นาง กชพร  วเิศษสจุรติ
107 773 นาง กนกพร  มณีรอด
108 939 นางสาว กนกพันธ ์ประศาสนว์ทิย์
109 1260 นาง กนกรัตน ์ประกอบกจิ
110 2113 น.ส. กนกวรรณ  ธรีะแนว
111 760 นาง กนกวรรณ  ลายประดษิฐ์
112 1508 น.ส. กนกวรรณ พวงเงนิ
113 187 อจ. กนกวรรณ อโุฆษกจิ
114 1799 นส. กนกวล ี พลขนษิฐ์
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
115 1322 น.ส. กนกอร ภูน่าค
116 653 นางสาว กมลทพิย ์   การะกลู
117 1983 นส. กมลพร  วงศเ์มอืง
118 2029 นส. กมลพรรณ ออ่นทอง
119 1206 นส. กมลรัตน ์  เสอืงามเอยีม
120 1725 น.ส. กมลรัตน ์ จันอรา่ม
121 284 คณุ กมลรัตน ์ศรสีบุตั ิ
122 666 นางสาว กมลวรรณ  แสงสวุรรณ
123 1060 ร.อ.หญงิ. กมลวรรณ ธังศริิ
124 1401 นาย กรเดช  พัฒนสทิธวิงศ์
125 2449 นส. กรกช  สนุทรชยันุกลุ
126 434 นาย กรกช ดนตรรัีกษ์
127 2062 น.ส. กรกมล  ประจําเชอื
128 1291 นาง กรณัฐ ปานศริิ
129 1201 นส. กรรณกิาร ์กญัญาคํา
130 1976 นส. กรวรี ์ กจิถาวร
131 1377 น.ส. กฤตยาภรณ์ พรหม สาขา ณ สกลนคร
132 2106 นส. กฤตกิา  วงศฝั์น
133 1316 นาย กฤศณัฏฐ ์เชอืมสามัคคี
134 843 นาย กฤษฎางค ์ทะเสนฮด
135 575 นางสาว กฤษณ์กมล บณุยธาดา
136 1066 นางสาว กฤษตยิา เขอืนควบ
137 1081 นาย กอ่เกยีรต ิ เพชรพวงพพัิฒน์
138 216 คณุ กอ่เกยีรต ิววิฒันเ์จรญิกจิ
139 2498 นส กญัญาภคั  นรารัตนประดษิฐ์
140 2314 นส. กญัญารัตน ์ ฉมิสงูเนนิ
141 2048 นาง กญัรัสม ิ สําราญ
142 1328 น.ส. กณัญภทัร ปรางนวล (ชอืเดมิจันทมิา)
143 837 นาย กนัตชาต ิบญุปัน
144 2280 นส. กนัยารัตน ์ราชรจุทิอง
145 317 คณุ กนัยาวรี ์สทัธาพงษ์ (กรรณกิาร)์
146 601 นาง กลัยา สขุขี
147 854 นาง กลัยาณี  ธรีกลุ
148 724 นาง กาญจนา  ภริมยน์ก
149 866 รตท. กาญจนา  อภริมยย์านนท์
150 1750 นาง กาญจนา กลมเกลยีว
151 1515 น.ส. กาญจนา จันทวเิศษ
152 695 นาย กา้นแกว้  ศรเีนตร
153 188 คณุ การัณนยี ์ภกัดเีทวา
154 1690 นาย กจิกลุ ขยันกจิ
155 2055 นส. กติตนฉั์ตร  กา้นจักร
156 2061 นาย กติตฐิกรู   สมิมะโน
157 2499 นาย กติตนินท ์ ศรกีติตวิรรณา
158 1321 นาย กติตพิงษ์ ทองกลํา
159 279 คณุ กติตพิร ตรรัีตนพงษ์
160 1468 นางสาว กติตยิา นาหวา่น
161 1578 นาข กติตศิกัด ิ วเิชยีรสรรค์
162 690 นางสาว กตินภา  มว่งงาม
163 1649 น.ส. กติยิา พรกณุา
164 879 นาย กติวิฒัน ์ คําวนั
165 2442 น.ส. กรีต ิ พลเยยีม
166 1372 นาย กลุชาต ิจังภทัรพงศา
167 1451 น.ส. กลุนันท ์ทองคํา
168 1330 น.ส. กสุมุา วงษา (ทองสขุ)
169 368 คณุ ขจร  อว่มศริิ
170 2424 น.ส. ขนษิฐา  กํามา
171 728 นาง ขนษิฐา  ชชูาวนา
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
172 1264 น.ส. ขนษิฐา วงษ์ไพบลูย์
173 2381 น.ส. ขวญัชนก มันจันทร์
174 1097 นาง ขวญัฤด ีกรนิทร์
175 435 นาง ขนัทอง ไชยมงคล
176 2056 รตท หญงิ คณสนันท ์สนุทรวภิาต
177 1581 นาข คณติ  พงษ์พริยิะเดชะ
178 554 นาย คนงึ  เวยีงสมทุร
179 1806 นาย คมกรบิ  แทง่ทอง
180 321 คณุ คมกรบิด ีเฟืองฟู
181 1562 นาย ครรชติ  ปัญเศษ
182 740 นาง จงกลณี  พลูทรัพย์
183 589 นางสาว จณยิา กติตกิรชยัชาญ
184 492 นางสาว จตพุร  ปาโท
185 915 นาย จตพุร จรดล
186 1058 นาย จตรุพร ภนุูช
187 2275 นาย จรัส  อปุพงศ์
188 1430 น.ส. จรัสศร ีอุม่สาตร์
189 1144 น.ส. จรยิา สงิหบํ์ารงุ
190 2313 นส. จรยิานันท ์ ใจเมอืง
191 366 คณุ จรรัีตน ์ ทองภู
192 852 นาย จรญู  วงษารัตน์
193 747 นาย จรญูโรจน ์ วงษ์นลิ
194 628 นาย จักรพงษ์  ประกอบกจิ
195 340 คณุ จักรพรรด ิเหลอืงวฒุวิงษ์
196 107 คณุ จักราวธุ พานชิโยทัย
197 1788 น.ส. จักรภีรณ์ ทวโีล
198 2418 นส. จันทกานต ์ ไชยพัฒน์
199 888 นางสาว จันทรเ์รอืง พงศข์จร
200 954 น.ส. จันทรน์ภา ดํารงคส์ขุ
201 212 รอ.ญ จันทรา เงนิทว้ม
202 950 นางสาว จารนัุนท ์ฤทธบินัลอื
203 1885 นส จารวุรรณ เวยีนขนาน
204 1896 นาง จดิาภา  ไชยฤทธิ
205 458 นพ. จติเจรญิ ไชยาคํา
206 19 รศ. จติตช์ยั สรุยิะไชยากร
207 730 นางสาว จติตนิ ี สทุนิ
208 474 นาย จติตพิงษ์ พทิยาวริยิะพันธ์
209 98 ผศ. จติตพิร เขยีนประสทิธิ
210 169 คณุ จติรลดา นันตะสขุ
211 2285 นส. จนิตนา  สวนแกว้
212 345 คณุ จนิตนา ปัทมศริกิลุ
213 410 คณุ จนิตนา มหายศ
214 603 นางสาว จนิตนา อารเีออื
215 2234 ดร. จริดนัย  สาระสําคญั
216 785 นางสาว จริภทัร  สนุทร
217 549 นางสาว จริภทัร มานะกลา้
218 389 คณุ จริวฒัน ์ มว่งสมัฤทธิ
219 2164 น.ส. จริอร คหูาทอง
220 2160 นาย จริะเมศร ์ กวนิธรรมศกัดิ
221 1255 น.ส. จรัิชฌา วชิชาธรตระกลู
222 490 นาง จรัินธนนิ  เภารอด
223 535 นาง จริาพร เยยีมขนัตถิาวร
224 1374 น.ส. จริาพร อนิชนื
225 360 นางสาว จริาพรรณ โพธทิอง
226 88 รศ.ดร. จริาภรณ์ โตเจรญิชยั
227 462 นาง จริาภรณ์ พลูผล
228 231 คณุ จริาภรณ์ อูว่ฒันสมบตัิ
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
229 1434 น.ส. จริาวรรณ ฉายจรญู
230 1004 นางสาว จรีวรรณ อน้อํา
231 1962 นส จรีาพร แกว้นอ้ย
232 497 นาง จฑุาทพิ  ตงัจติรศ์ริรัิตน์
233 395 คณุ จฑุาทพิย ์ นริมลพศิาล
234 2545 นางสาว จฑุามาศ  กติมิา
235 1810 นส. จฑุามาศ  จาดนอก
236 2425 น.ส. จฑุามาศ  ทองจนิดา
237 1638 น.ส. จฑุารัตน ์สอนชาวเรอื
238 74 ผศ. จมุพฎ คคันาพร
239 1450 นาย จมุพล สขุขวญั
240 800 นางสาว จรุพีร  สาขํา
241 2003 น.ส. จลุมณี  พมิพเ์ถอืน
242 1850 นาย จฬุา อไุรรัตน์
243 2101 น.ส. จฬุารัตน ์  บตัแิกว้
244 2301 นส. จฬุารัตน ์ เทพใต ้
245 400 คณุ จฬุาลกัษณ์  บญุมา
246 1875 น.ส. จฬุาลกัษณ์ ชนะโยธา
247 2348 นาย ฉลอง  อนุบาลผล
248 642 นางสาว ฉว ีแกว้ปินทอง
249 1593 รตท. ฉัฐชยั  ทับทมิศรี
250 1354 นาย ฉัฐนภ ภราสมพงษ์
251 1158 นาย ฉัตรชยั โคตถา
252 306 คณุ ฉัตรชยั นาวกิะชวีนิ
253 1293 น.ส. ฉัตรนภา  นันตอื
254 1731 นาย ฉัตรนรทิร ์แสนสขุ
255 1632 นาย ฉัตรมงคล หวายสดุ
256 2297 นส. ฉัตรลดา  รว่มสขุ
257 647 นาง ฉัทชนัน   ยมิรักษา
258 688 นางสาว ฉันทนา  วริยิะสจัจะ
259 323 คณุ ฉันทวรรณ บญุจันทร์
260 736 น.ส. ชไมพร  พันธุเ์กดิ
261 2479 นส. ชณัฐกานต ์สบืเพ็ง
262 1732 นางสาว ชนกกร ตนัธรีะพลชยั
263 1634 น.ส. ชนานันท ์ทัณฑะรักษ์
264 294 คณุ ชนดิา (เพชรทัต) วฒุปิระเสรฐิพงศ์
265 1662 น.ส. ชนษิฐภ์คั เอกพัฒนวงศ์
266 617 นางสาว ชมพนุูท  แกว้เพยีงเพ็ญ
267 2422 น.ส. ชยา  ธรีะชยางกลู
268 1554 น.ส. ชรนิทรก์าญจน ์(กาญจนา) เรอืงสวสัดิ
269 2134 น.ส. ชรนิทรท์พิย ์มังกรแกว้
270 786 นาย ชลกานต ์ นพรัตน์
271 2558 นาย ชลคนิทร ์ครรชติชลกลุ
272 861 นางสาว ชลธร  พหิสูตูร
273 2308 นส. ชลดิา  จันทรเ์ส็ง
274 876 นาย ชวลติ  แซก่มั
275 131 รศ. ชวลติ วงษ์เอก
276 627 พันจา่เอก ชอุม่  เปรมานุพันธ์
277 394 คณุ ชชัชยั  บวัแกว้
278 991 นางสาว ชชัญา บญุสนัตสิขุ
279 1313 นาง ชชันก อดุมธนกลุชยั
280 1381 นาย ชชัวาลย ์แยม้ชยัสาร
281 1 รศ. ชชัวาลย ์อภยัพลชาญ
282 1340 นาข ชยัเนตร วชิยัคํา
283 896 นาย ชยันาถ อยูสํ่าราญ
284 398 คณุ ชยัยทุธ  โสพรรณรัตน์
285 291 คณุ ชยัรัตน ์เต็มหลกัทรัพย์
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
286 1006 นาย ชยัรัตน ์ขนุศรี
287 1154 นาย ชยัวฒัน ์ เชดิเกยีรตกิลุ
288 842 นาย ชยัวฒัน ์ เภารอด
289 2161 นาย ชยัวฒัน ์ ไรพ่ทุธา
290 1341 นาย ชยัวฒัน ์ไชยปันดิ
291 2077 นาย ชาญชล  อาจอาษา
292 415 คณุ ชาญชยั  เกยีรตวิฒุพิร
293 615 นาย ชาญชยั  ทพิยส์วุรรณ์
294 382 คณุ ชาญชยั  มหารัตนวงศ์
295 1017 นาย ชาตร ี ยมิเครอื
296 1643 น.ส. ชาลนิ ีพลเสน
297 433 นาย ชํานาญ แสงฟ้า
298 1586 นส. ชณิา  บญุอรัญ
299 1804 นส. ชตุมิา  เรอืงพจิติร
300 1651 น.ส. ชตุมิา เดชพันพัว
301 524 นาง ชตุมิา เวชรักษ์
302 405 คณุ ชลุ ีจรญูสนัตกิลุ
303 2173 น.ส. ชลุกีร  ศลิป์เมอืง
304 739 นางสาว ชเูดช  สจัจากลุ
305 539 นาย ชชูพี คําเครอื
306 687 นาง ชศูร ี คงนสิยั
307 2489 นาย ซาเรฟ  นเิดร์
308 645 นาง ซากยีะห ์ตาเละ
309 2458 นาย ญาณวฒุ ิ ศริมิงคล
310 2336 นส. ฐานดิา  ไชยมาลา
311 373 คณุ ฐติกิาญจน ์ อนุวารพีงษ์
312 1225 นาง ฐตินัินท ์จันเส
313 2191 นาย ฐตินัินท ์ยมวนั
314 1102 นาย ฐติพิงศ ์แกว้เหล็ก
315 1945 น.ส. ฐติภิรณ์ สมพรมปัน
316 1809 นส. ฐติมิา มลูจะคํา
317 1331 น.ส. ฐติยิา กติตเิขมากร
318 1246 นส. ฐติรัิตน ์ชสูงิห์
319 2532 นส ณชรัชต ์ หาธร
320 451 นาย ณฐกร หอมหวาน
321 1241 น.ส. ณภทัร  ฤทธลํิาเลศิ (จฑุารัตน ์ ถนอมพดุซา)
322 1037 นาง ณภสัสศ์า ยมิประพันธ์
323 1616 นาย ณรงชยั อศัวพรหมพร
324 1342 นาย ณราศกัด ิสายทอง
325 332 คณุ ณวพล วรพพัิฒน์
326 184 คณุ ณัชนัญ พรหมอบุล
327 2480 นส. ณัชนันทน ์ พุม่เทศ
328 804 นาย ณัชพล บญุหนุน
329 411 ร.ต.อ. ณัฏฐ ์เหลา่ศริรัิตน์
330 2268 นส. ณัฏฐณั์ชชา  พลพัฒนไพศาล
331 1130 นางสาว ณัฐกฤตา  รม่โพธ ิ(รัตนา)
332 2120 นาย ณัฐจักร อคัรชยัจารกุรณ์ (วรณุ  ฐานะชมุภ)ู
333 661 นาง ณัฐชมน  เมยืงมกุข์
334 387 คณุ ณัฐชยา  สมจรยิา
335 1373 นส. ณัฐชานกิาร ์จันทรว์าววาม
336 848 นาง ณัฐญาดา จันทรบํ์ารงุ
337 1169 นาง ณัฐธดิา เทพกจิ
338 1479 น.ส. ณัฐธดิา ดรปัดสา
339 1927 ณัฐธดิา ศรวีงษ์ชยั
340 1378 น.ส. ณัฐธยิา จําเล
341 509 นาง ณัฐนันท ์ยมิประเสรฐิ
342 270 คณุ ณัฐพงษ์ แสงเพชร
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
343 1618 น.ส. ณัฐพร อว่มคํา
344 1899 นาย ณัฐพล  แสงเมอืง
345 1569 นาย ณัฐพล  ชมพธูวชั
346 1990 นาย ณัฐพล  อยูต่าล
347 1114 นางสาว ณัฐยา จันทรแ์ดง
348 663 นาง ณัฐรนิพร นลิพงษ์
349 330 คณุ ณัฐวด ีองอาจ
350 347 คณุ ณัฐวรรณ แจง้สี
351 2239 นส. ณัฐยิา  ยอดทองดี
352 1407 นส. ณัทธรา  อนิหนองฉาง
353 1177 นางสาว ดนฤด ีมขุตา
354 790 นางสาว ดรณีุ  ววิฒันบ์วรวงษ์
355 2306 นาย ดวงเดช  ชมจันทร์
356 465 นางสาว ดวงสมร ดาวเศรษฐ์
357 1775 น.ส. ดงัหทัย  อุน่ใจ
358 1392 น.ส. ดารณี ภริยิะแสง
359 910 นส. ดารารัตน ์พรนยิมประทปี
360 1129 นาย ดํารงค ์ ปานมพฤกษ์
361 397 คณุ ดษุฎ ี สทุโธ
362 1126 นาย ดสุติ  หรุน่โพธิ
363 1969 นาย ตตยิะ  เทพจันตา
364 2361 นาย ตน้ตระกลู  โพธทิองงาม
365 22 คณุ ตรพีงษ์ ตริางกรู
366 905 นาย ตฤณ  โคตรวถิี
367 990 นาย ตอ่ ขจรศกัดเิลศิ
368 1199 นาง ตอ้งจติ  มหาจันทวงศ์
369 900 นาย ตลุยป์รดีา ศรสีะอาด
370 442 นาย ถริ เนาสราญ
371 625 พันจา่เอก ทวปี  หน่ายคอน
372 1314 นาย ทวปี แสงแหง่ธรรม
373 2454 นส. ทอฝัน  ทาปัญญา
374 1741 น.ส. ทัศนยี ์เนอืจันทา
375 870 นาง ทัศวรรณ  สกลุเดช
376 1723 น.ส. ทเินศวร ์  อรัญมติร
377 2555 นส. ทพิยฤ์ทัย  สงิหพันธ์
378 493 นางสาว ทพิยวรรณ เลศิวลิยั
379 423 นางสาว ทพิยว์ภิา บวัคํา
380 1516 นาง ทพิวลัย ์พูส่กลุวงษ์
381 1236 น.ส. ทพิวมิล มไีชย
382 143 คณุ ธงชยั ชนะรัตน์
383 1384 นาย ธนทัต สงิหว์ี
384 346 คณุ ธนธร จงเจรญิกมล
385 2451 นาย ธนภมู ิ เพ็ชรนุช
386 1568 นาย ธนวฒัน ์พวงนาค
387 305 คณุ ธนวฒัน ์สนทราพรพล
388 641 นาย ธนสมบตั ิ วนาพันธพรกลุ
389 873 นาย ธนากร  จันทรย์านนท์
390 1715 นาย ธนากร  วงสะอาด
391 648 นาง ธนาพร  ทองเกดิ
392 2299 นาย ธนาพล  ศรยีา
393 1930 นส. ธนาวรรณ รัตนสทิธา
394 2105 น.ส. ธรณ์ธันย ์ รฐิติสนัต์
395 925 นาย ธรรมนูญ  มนัจนิดา
396 986 นาย ธรรมนูญ สวสัดี
397 223 คณุ ธราทพิย ์นาราวงศ์
398 1486 นาย ธวชัชยั ตาลผัด
399 1118 นาย ธวชัชยั บตุรดวีงษ์
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
400 2520 นาย ธัชวรี ์ ศริวิฒัพงศ์
401 953 นางสาว ธัญญน์ภสั (พัชชราวลยั) อปุคตุ
402 2018 น.ส. ธัญญรัตน ์ ทรัพยร์ดาเตชติ
403 1544 น.ส. ธัญญลกัษณ์ อนิทรอ์ยู่
404 2452 นส. ธัญญารัตน ์ โพธพิรหม
405 1951 นส ธัญณชิา สขุสําราญ
406 228 อ. ธันพงษ์ กฤษณจนิดา
407 167 คณุ ธันยชนก ภาวนาภรณ์
408 343 คณุ ธันยดา นาคทอง
409 507 นาย ธาน ีเสยีงเย็น
410 2279 นส. ธารทพิย ์ สทีาหงส์
411 1151 นส. ธารารัตน ์ออ่นอนิทร์
412 452 นางสาว ธดิา นยิมไทย
413 1397 น.ส. ธดิารัตน ์มะลทิอง
414 894 นาย ธรีต ิสขุสมเนตร
415 2059 นาย ธรีนัย  เหลา่กาวี
416 636 นาย ธรีพนธ ์ สสีวุรรณ
417 319 คณุ ธรีพร ลมิปนันท์
418 1768 นาย ธรีพันธ ์ผัดตุน่
419 793 นาย ธรียทุธ  โพธกิลุ
420 909 นาย ธรียทุธ  สวุรรณโชติ
421 1248 นาย ธรีศกัด ิอุน่ปัญญา
422 1685 นาย ธรีะชยั สอนอว้น
423 1252 นาย ธรีะศกัด ิ จุย้สอ่งแกว้
424 1466 นางสาว ธรีาพร  วรรณศลิป์
425 1509 น.ส. ธรีาพร ตองตดิรัมย์
426 660 นาย นเรศน ์ แกน่ทอง
427 2287 นาย นคร  เวยีงลอ
428 1888 นส นงคราญ ศนิาคม
429 2561 นส. นงนุช  คําตํา
430 761 นางสาว นงนุช  ฉัตรชยัไพบลูย์
431 2016 น.ส. นงพงา ทาเกษม
432 670 นางสาว นงลกัษณ์  พติตนัินท์
433 31 คณุ นงลกัษณ์ เอราวณั
434 407 คณุ นพ พงึยมิ
435 1059 นาย นพดล มงคลครีโีรจน์
436 1457 นาย นพธรีา จริกาลนุกลุ
437 353 คณุ นพพร  เกษรบวั
438 505 นาย นพพร คงคา
439 779 นางสาว นพภาภรณ์  รุง่สวุรรณสกลุ
440 1197 นาย นพรัตน ์จอมสมสา
441 992 นางสาว นพรัตน ์พงษ์สวสัดิ
442 671 นาย นพรจุ  คงสวสัดิ
443 2538 นาย นภสนิธุ ์ ประสาร
444 583 รศ.ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
445 995 นางสาว นภาพร ผดุผอ่ง
446 1712 นาง นฤยภทัร  รัตะนยิะ
447 2340 น.ส. นลพรรณ  เครอืแส
448 310 อ. นวลเพ็ญ ดํารงกจิอดุม
449 2246 นาง นวลจันทร ์ เรอืงเดช
450 483 นางสาว นวลทพิย ์ผดงุลาภยศ
451 851 นางสาว นวมิล   จํากดั
452 2440 น.ส. นัฎยา  แกว้อาจ
453 859 นางสาว นัฐพร  เอกหาญกมล
454 351 คณุ นัท ีอนิา
455 662 นาง นันทพร  เพชรแกว้
456 2389 น.ส. นันทพร ปะทังเว
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
457 2041 นางสาว นันทพร สมนันชยั
458 1511 นาง นันทยา อตุตมะกลุ
459 2121 นาง นันทล์ภสั อคัรชยัจารกุรณ์ (จรีนันท)์
460 570 นางสาว นันทวด ี เตยีวเจรญิ
461 1111 นางสาว นันทยิา โรจนาพงษ์
462 2320 นส. นายหีบะ๊  ปาเน๊าะ
463 621 นาย นาราวนิทร ์ กลูนรา
464 1764 นส. นารรัีตน ์ตนักลุ
465 1460 น.ส. นําเพชร มะรังศรี
466 899 นาย นเิวช อนิมา
467 957 นางสาว นดิา พัฒรากลุ
468 2252 นส. นติยา  ยศไกร
469 2135 น.ส. นติยา  อนิตะนัย
470 457 นางสาว นติยา กอ้นคําตนั
471 580 นางสาว นติยา วงษ์สงา่
472 320 นาง นติยา สนทิวงศ ์ณ อยธุยา
473 705 นาย นทิัศน ์ ตลุารัตนเ์รอืงนาม
474 2554 นาย นพินธ ์ พันธช์เูพชร
475 335 คณุ นภิา ยางงาม
476 1537 น.ส. นภิาวรรณ คําสทีา
477 517 นาย นมิติร ์ สติภาหลุ
478 1053 นาย นยิบาล ลดากรณ์
479 984 นาย นรัินดร ์นนทะแสง
480 1310 น.ส. นลิขจ ี จันทรนํ์าสระ
481 1772 ร.ต.อ.หญงิ นลิบุล  บวันําออ้ม
482 1324 น.ส. นรีนุช ทวบีญุ
483 478 นางสาว นุชนาฏ คําพลอย
484 196 คณุ นุชรยี ์โชตพัินธว์ทิยากลุ
485 1827 น.ส. นุชดิา  ไสยาศรี
486 155 คณุ นุศรา วฒันผดงุศกัดิ
487 749 นาย บดนิทร ์ ปทมุทอง
488 1370 นาย บรรเจดิ สงิขโรทัย
489 361 คณุ บรรจง  เขอืนแกว้
490 1553 นาย บวรรัตน ์กาญจนรัตน์
491 2560 นาย บญัชา  พันธุแ์ตง
492 1078 นาย บณัฑติ  ศภุรานนทรั์ตน์
493 522 นางสาว บวัศร ีจันอนิทร์
494 789 นางสาว บญุเรอืน  ตุม้จอหอ
495 1098 นาย บญุเสรมิ เนยสงูเนนิ
496 618 นาย บญุชยั  นติยสภุาภรณ์
497 532 นาย บญุช ูพรนิทรากลู (เสยี)
498 2377 น.ส. บญุญาพัฒน ์จักรนารายณ์
499 464 นางสาว บญุทว ีอลปิรยิกลู
500 924 นาย บญุธรรม  เผา่แกว้
501 2240 นาย บญุธรรม  โมทอง
502 327 คณุ บญุรัตน ์วฒุปิระเสรฐิพงศ์
503 1880 น.ส. บณุฑรกิ นายอง
504 960 นางสาว บศุรา สนุทรวชิาการ
505 1631 น.ส. บษุเรศ บญุมี
506 2001 น.ส. บษุรนิทร ์ ภูก่ลบี
507 1277 ร.ท. ปกรณ์  เกยีรตมิงคล
508 1711 นาย ปกรณ์ แกว้กลนิ
509 428 คณุ ปกรณ์ พฤษเจรญิ
510 2263 นาย ปกาศติ ฟคํูามี
511 1454 นาย ปฐมพงศ ์พลหาญ
512 1925 น.ส. ปณชิา นวลสธุา(รุง่ปัญญวฒุ)ิ
513 1303 น.ส. ปนัดดา  บญุเรอืง
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
514 2562 นส. ปนัสดา   อสคิณุเจรญิ
515 1579 นาย ปภงักร  แกว้เพชร
516 2439 นส. ปภสัรา  เป็งวารนิทร์
517 2404 น.ส. ปภสัสร  ออ่นสา
518 1079 นาง ปภาดา  ฉลาดแยม้
519 316 คณุ ประเทอืง ชมสงู
520 2193 นาย ประเวช แซงคํา
521 247 คณุ ประเสรฐิ บญุญกจิไมตรี
522 357 นาง ประไพพศิ  วศิษิฐยทุธศาสตร์
523 402 นาย ประจักษ์  ธนาพบิลูยผ์ล
524 982 นาย ประจักษ์ ดอนจันทรเ์ขยีว
525 1461 นาย ประดษิฐ ์ วงศจ์ันทร์
526 1546 นาย ประดษิฐ ์นนทะแสง
527 432 คณุ ประทปี เคลอืบพว่ง
528 99 คณุ ประทปี กรรณสตู
529 399 คณุ ประธาน  วงศต์าหลา้
530 895 นาย ประพัตร ์บญุมาตา
531 393 นาย ประพัทธ ์ ภมูศิริชิโย
532 495 นาย ประพันธ ์อภชิาตพงษ์
533 1518 น.ส. ประพพีรรณ ฤทธริงค์
534 1832 น.ส. ประภสัสร  จันทรส์รุยิะ
535 1590 นส. ประภสัสร ทพิยอ์ทุัย
536 2260 นส. ประภสัสรา  ปอศรี
537 471 นางสาว ประภาพร  พรปัญญาวฒุิ
538 585 นางสาว ประภาพร ตอ่โชติ
539 354 คณุ ประภาสริ ิ เกษรบวั
540 907 นส. ประมาภรณ์  คมิหะมานนท์
541 2043 นาย ประสพชยั เออืองักานนท์
542 419 คณุ ประสาร ยอดนลิ
543 890 นาย ปราโมทย ์กรไีกรนุช
544 722 นาง ปราณี  บนัลอืธัญลกัษณ์
545 729 นางสาว ปราณี  สทิธศิรี
546 1582 นส. ปราณี  สขุะพล
547 1156 นาง ปราณี แกว้ยม
548 413 คณุ ปราณี มลกระวิ
549 864 นาย ปรญิญา  สดุบญุมา
550 2502 นส ปรชีญา  ทาดากิ
551 882 นาย ปรชีา  บตุรภกัดี
552 743 นางสาว ปรดีา  จันทะโพธิ
553 769 นางสาว ปรยีาวรนิรัฐ ์ จารพุรรณ
554 1824 นาย ปวรศิร  ทมิาสาร
555 918 นาง ปัญจพร  รักการดี
556 1203 นส. ปัญจรัตน ์ จันทรก์ลํา
557 1890 นส ปัญญภคั สมบตันิมิติ
558 307 คณุ ปัญญา ภาสวา่ง
559 1242 นางสาว ปัทมา  โยธาภกัดี
560 778 นาง ปัทมา  อยูส่วา่ง
561 1808 นส. ปัทมา  อรณุประชารัตน์
562 775 นางสาว ปัทมาวด ี วงัแกว้
563 2421 นส. ปาณสิรา  ตยิานุชติ
564 2286 นส. ปาณสิรา ปัญญาสอาด
565 1155 นางสาว ปานทอง ไตรพล
566 2025 ดร. ปารณีย ์ ญาตมิาก
567 1734 น.ส. ปารม ีจันทรส์มคอย
568 2410 น.ส. ปารฉัิตร ์ ถาวรประดษิฐ์
569 874 นาง ปารชิาต ิ แยม้ทับทมิ
570 2273 นส. ปารชิาต ิ สายธนู
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
571 302 นาง ปาลดิา ถาวรวนัชยั
572 1735 น.ส. ปาหนัน สงิหล์า
573 344 คณุ ปินจฬุา เจรญิสขุ
574 338 คณุ ปินพบิลู พบิลูเวช
575 836 นาย ปิยทัศน ์แสงดาว
576 1958 นส ปิยธดิา  ระยับศรี
577 40 ผ.ศ.. ปิยนาถ เพชรจันทร
578 126 คณุ ปิยะพงศ ์พตดว้ง
579 1874 น.ส. ปิยะพร รัตนะชโยโต
580 772 นางสาว ปิยะมาศ  วะนะสขุ
581 630 นาย ปิยะศกัด ิ นอ้ยอยูน่ติย์
582 89 คณุ ปิยาภรณ์ นตินัิย
583 2163 นส. ปณุฑรกิา  บวัแสง
584 2270 นส. ปณุยวรี ์ ขอสขุ
585 813 นางสาว ปณุกิา  ธนาธรีธรรม
586 1124 นางสาว ปรุมิาน ภสูนัต ์(สวสัด)ี
587 780 นางสาว ผกาทพิย ์ บญุชะโด
588 1049 นางสาว ผกามาศ  เถายบตุร
589 1811 นส. ผกามาศ ไชยสทิธิ
590 809 นาง ผอ่งพรรณ  โสมรังสรรค์
591 309 คณุ ผาณติ ฤกษ์ยนิดี
592 482 นางสาว ผสุด ีหรงิรอด
593 2453 นส. ฝนแกว้  เทพสตุ
594 2535 นาย พงศส์ริ ิ นอ้ยเวยีง
595 391 คณุ พงษ์เทพ  อนิทรัพย์
596 1249 นาย พงษ์นราธร ไกรนรา
597 731 นาง พจนา  เกตเุทศ
598 700 นางสาว พจมาน  ฤทธยิงิ
599 1807 นส. พชรมน พลเยยีม
600 742 นางสาว พธ ู บญุกอแกว้
601 1456 นาย พนมพร วมิตุตสิขุ
602 2075 น.ส. พนดิา คําสวสัดิ
603 285 คณุ พนดิา ชาญเชาวว์านชิ
604 207 นาง พนตินาฎ รุง่เรอืงธนกจิ
605 2373 น.ส. พนติา การนิไชย
606 1761 นส. พรเพ็ญ อสิรเสรกีลุ
607 738 นาย พรชยั  เวยีงจันทร์
608 141 คณุ พรชยั คณุานุสรณ์ชยั
609 2551 นส. พรชติา  ศรจีันทรอ์นิทร์
610 268 คณุ พรทพิย ์ เอยีมพงษ์ไพบลูย์
611 477 นาง พรทพิย ์เอยีมสะอาด
612 205 นาง พรทพิย ์ชวีะผลาบรูณ์
613 578 นางสาว พรทพิา จันทวกีลุ
614 1425 นส. พรพรรณ  ยงวทิติสถติ
615 531 นางสาว พรพรรณ นวรุง่เรอืง
616 2261 นส. พรพรรณ ฤทธเิดชรัมย์
617 1204 นาง พรพมิล  กูคํ่า
618 1845 น.ส. พรพมิล ใจสุ
619 893 นาง พรพศิ สามพรานไพบลูย์
620 981 นาง พรภมิล ปัดสาแกว้
621 286 คณุ พรรณวด ีเอยีมณรงค์
622 2123 น.ส. พรรณวภิา  เผา่วทิยานนท์
623 1344 น.ส. พรรณภิา แยม้เอม
624 34 คณุ พรรณี ไชยชาญ
625 1883 นาง พรรณี หรุน่โพธ์
626 1784 น.ส. พรรษสนิ ีขาวทอง
627 150 คณุ พรวภิา องัคพณชิกจิ

ตรวจสอบรายชอืสมาชกิตลอดชพี รับสทิธปิระโยชนป์ระกนั Covid-19 11 จาก 22



สํา
หรั
บใ
ชใ้
นก
จิก
ารข
อง
สม
าค
มรั
งสี
เท
คน
คิแ
หง่
ปร
ะเท
ศไ
ทย
เท
า่นั
น้

สมาชกิตลอดชพี เรยีงตามชอื สมาคมรังสเีทคนคิแหง่ประเทศไทย v.1.0 12 จาก 22

ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
628 1879 น.ส. พรหมพร พรหมเมตตา
629 2539 นาย พรหมวหิาร  เสยีวสวาด
630 2519 นาย พลกฤษณ์ ผวิเพชร
631 2180 นาย พลวฒัน ์โพธสิาวงั
632 1691 นาย พลศกัด ิคงแกว้
633 2448 นส. พลอย  ดงัสมัคร
634 36 ผศ. พลาเดช เฉลยกติติ
635 1395 น.ส. พวงเพ็ญ ตงับญุดวงจติร
636 1191 นาง พวงลดัดา บวัรา
637 1391 นาย พอเจตน ์คงจนี
638 1785 น.ส. พัชณดิา แสงทองลว้น
639 2365 น.ส. พัชรพร  วรรณวจิติร
640 887 นาง พัชราภรณ์  แกลว้ทนงค์
641 1176 นางสาว พัชราภรณ์ สดุจติร
642 217 คณุ พัชราวด ีสวุรรณธาดา
643 748 นางสาว พัชรนิทร ์ ไพรดพีะเนาว์
644 82 คณุ พัชรนิทร ธรรมสโรช
645 137 อจ. พัชรนิทร ์ประไพศลิป์
646 1774 ร.ต.อ.หญงิ พัชร ี ศรเีผอืก
647 404 คณุ พัชร ีโสภณพศิ
648 498 นาย พัฒนพงษ์ แสนชนม์
649 1267 นาย พัฒนส์รณ์ นมิติพรชยั
650 244 คณุ พัฒนา สขุวุน่
651 681 นางสาว พัทธปิ์ยา  พูรั่ตนะ
652 721 นางสาว พันฐภิา  งวิออก
653 2162 นาง พันทวิา เอยีมโอภาสวงศ์
654 833 นาง พัลยมนต ์พัสกรพนิจิ
655 430 คณุ พาชนื โพทัพ
656 62 คณุ พาชนื ศรปีระทักษ์
657 1122 นาย พเิชฐ หทัยเดชะดษุฎี
658 180 คณุ พไิลพร ฉัตราธกิลุ
659 545 นาง พกิลุ จงดี
660 1556 น.ส. พจิติรา สคุนัธวณชิ
661 784 นางสาว พชิชากรณ์  เจนวรีะนนท์
662 1805 นส. พชิญณชิชา มหาวงษ์
663 1681 นาง พชิญธ์าดา วรภคปรกรณ์
664 2362 นส. พชิญส์ชุา  เจรญิศกัดธินกลุ
665 1722 น.ส. พชิญา  แสนใจ
666 1423 นาย พชิาญ  แกว้พกุมั
667 1458 นาย พชิติ  พันธุด์ี
668 55 รศ. พชิติ ตรวีทิยรัตน์
669 1257 นาย พชิติชยั จันทรเ์พ็ญ
670 1813 นาง พณินร ี สนัทัดงาน
671 1196 นาย พทิยา  หมนืตาบตุร
672 530 ร.ต. พทิยา หงวนบญุมาก
673 178 คณุ พนิจิ สถริรัตน์
674 1901 นส. พมิพภ์ทัรา พมิพรั์ตนากลุ
675 429 คณุ พมิพรรณ มณีแดง
676 2107 น.ส. พมิพว์ลญัช ์ จฬุเชษฐโ์สภน
677 2433 น.ส. พมิพอ์ร  ชมุภบูาง
678 1400 น.ส. พมิลพรรณ ชา้งแกว้
679 1985 นส. พมิสริ ิ จันตาบญุ
680 858 นาย พรัิช  คณุสกลุถาวร
681 1747 น.ส. พริยิา ตองออ่น
682 1858 นาย พสิฐิ แกว้อาสา
683 475 นาย พสิทิธ ิจติวริยิะวศนิ
684 1640 น.ส. พรีชา  ลอ่งนาวาไพรสน
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
685 504 นาย พรีพล พลายนอ้ย
686 679 นาย พรัีชพล  ใจพล
687 983 นาง พงึพศิ ภกัดี
688 2166 นาย พลูนวิฒัน ์กนัยารัตน์
689 993 นางสาว ฟารดิา บวัหอม
690 1898 นาง ฟ้าลวิ นงรัตน์
691 1882 น.ส. ฟ้าวลยั พงษ์ไพบลูย์
692 844 นางสาว ภมรพรรณ เปียมสมบรูณ์
693 1783 น.ส. ภคัสรกญัญ ์ชขูาว
694 2002 น.ส. ภคัสริ ิ สงัขส์แีกว้
695 1207 นส. ภทัรพร  แกน่ธรรม
696 485 น.ส. ภทัรพร ดรศรจีันทร์
697 929 นาย ภทัรวฒุ ิแพงศรี
698 2342 น.ส. ภทัรา  นามวงษ์
699 587 นางสาว ภทัรา ทองสงค์
700 2305 นส. ภทัราพร  คําภกัดี
701 1128 นางสาว ภศัรนิทร ์ สะอาด
702 337 คณุ ภสัสรุยี ์ชพีสมุนต์
703 1488 นาย ภาคภมู ิ อดุมเลศิปรชีา
704 2352 นาย ภาณุรจุ  ศรตีะวรรณ
705 2450 นาย ภานุพงศ ์ สมเกษม
706 1371 นาย ภานุพงศ ์เนยีนพานชิ
707 1307 นาย ภานุวฒัน ์ ปัททมุ
708 403 นาง ภาวนา อนิธบิาล
709 1606 น.ส. ภาวณีิ จนีาวฒุิ
710 655 นาย ภาสกร   จติตวเิชยีร
711 2474 นางสาว ภริมณ  คงเจรญิ
712 2126 นาย ภมูศิษิฐ ์ มณีพงษ์นาถ
713 1157 ร.ต.ท. ภวูกร  พรมนกิร
714 955 นาย ภวูนัย วนัดี
715 2099 นาย มงคล  จันลวิงษ์
716 1477 น.ส. มณีเนตร ดแีสน
717 312 คณุ มณีรัตน ์จับจติต์
718 1346 นาง มณีวรรณ ลน้หลาม
719 901 นาย มนตช์ยั พลไกร
720 875 นาย มนตร ี นติกิรวรกลุ
721 408 คณุ มนูญ ตนัยโชติ
722 1825 น.ส. มยรุ ี ดอกคํา
723 9 รศ. มลลุ ีตณัฑว์ริฬุ
724 437 นาง มัณฑนา โพธศิรี
725 1302 น.ส. มัทนา  ควรชม
726 902 นางสาว มันทริา ลลีาศวฒันกลุ
727 1071 นาย มานพ คํามงุคณุ
728 177 รศ. มานัส มงคลสขุ
729 2369 นาย มานัส อุน่ลาวรรณ
730 2170 น.ส. มาม ี มโนมัยวจี
731 847 นางสาว มารนีา แวปามะ
732 138 รศ. มาลนิ ีธนารณุ
733 2154 น.ส. มงิขวญั  ขนันาแล
734 1986 นส. มงิขวญั  มงิปรชีา
735 2521 นาย. มฮูมัมัดตอเฮ ขาเดร์
736 2484 นส. ยมนา  วฒุยิา
737 2380 น.ส. ยศวด ีชยัสงคราม
738 1301 นาย ยทุธนา  เนตรวงศ์
739 349 นพ. ยทุธนา แสงสดุา
740 856 นาย ยทุธพล วเิชยีรอนิทร์
741 2358 น.ส. ยพุา  สารดี
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
742 872 นางสาว ยภุาภรณ์  สดุสะอาด
743 1960 นาย ยรุนันท ์เฉลมิชยั
744 869 นางสาว ยวุธดิา  นนทะกา
745 1963 นาง ยวุพรรณ ชวีพันธ์
746 2079 น.ส. รจติพรรณ  เนาวรัตน์
747 1561 นส. รตกิร  เครอืนําคํา
748 443 นางสาว รตกิร กจิธาดา
749 420 คณุ รตรัิตน ์(ฐติรัิตน)์ เผอืกพว่ง
750 684 นางสาว รพรัิตน ์(วริาวรรณ)  แสนณรงค์
751 629 นางสาว รม่รังศร ี วงคส์งู
752 1273 น.ส. รสรนิทร ์วชัรกรัณฑ์
753 579 นาง ระววีรรณ กนัไพเราะ
754 626 พันจา่เอก รังสรรค ์ บญุคลอ้ย
755 680 นางสาว รัชดา  โพธทิอง
756 1402 น.ส. รัชดาภรณ์ ชนารักษ์
757 1480 นาง รัชตวรรณ จนีาวฒุิ
758 2103 นาย รัชภมู ิ มงัคงั
759 1216 นาย รัฐเขต ถอ่จะโปะ
760 2307 นาย รัฐกร  ฟู่ เจรญิ
761 2124 น.ส. รัฐภรณ์  อนิทรปิ์นตา
762 1826 น.ส. รัดใจ  ใจสทุธิ
763 927 นส. รัตตยิา  เขยีวสงิห์
764 2531 นส รัตตยิา บญุทัศน์
765 763 นางสาว รัตนา  รักสขุ
766 941 นางสาว รัตนาภรณ์ เทงิขนุทด
767 1334 น.ส. รัตนาภรณ์ ทาทพิย์
768 746 นางสาว รัตนาวรรณ  ปังเกตุ
769 1792 นส. รัตกิรณ์ สขุพอ
770 988 นางสาว รัธญา  ลาบตุรดี
771 704 นาง ราณี  จันทรปัญญา
772 362 คณุ ราตร ี ลขิติอํานวย
773 450 นางสาว รุง่นภา พรหมประเสรฐิ
774 258 คณุ รจุน ์สงิหเสนี
775 2388 น.ส. ฤทัยรัตน ์กอียา่งรุง่เรอืง
776 659 นางสาว ลดาวลัย ์ ปฏยิัตตโ์ยธนิ
777 374 คณุ ลดาวลัย ์ตรยีะพัฒนาพร
778 314 คณุ ลดาวลัย ์วรพฤกษ์จารุ
779 195 ผศ. ลลดิา ตนัตภิมูอิมร
780 2494 น.ส. ลลติา  ไทยกลา้
781 1596 ลลลิรติา  สจุจชารี
782 238 คณุ ละเอยีด เดชพันพัว
783 689 นางสาว ลกัขณา  ทองรอบ
784 525 นาง ลกัษณ์อนงค ์อนิทรยี์
785 65 ผศ. ลดัดา เฉลยกติติ
786 2231 นาย ลลัญล์ลลิ  กาลอ้ม
787 751 นางสาว ลําไย  แมน้เสถยีร
788 581 นางสาว ลําธาร ผายแกว้
789 447 นาย วชริกร นากปณุบตุร
790 1840 น.ส. วชริาพร  ดภีา
791 473 นาง วชริาภรณ์ จนีขาวขํา
792 2256 นส. วณชิยา ขวดพดุซา
793 1592 นส. วนัสนันท ์ พันธจักร
794 2300 นส. วนดิา  เจรญิสขุ
795 1336 น.ส. วนดิา ขนัตะ๊
796 1926 น.ส. วรญา เงนิเถอืน
797 1884 นส วรปภา สอนสภุาพ
798 725 นาง วรรณธนะ  จุย้กลอ่ม
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
799 1345 น.ส. วรรณนสิา สลวีงศ์
800 1375 น.ส. วรรณพร สวุรรณเพ็ชร
801 158 คณุ วรรณภา เมธาภรัิกษ์
802 529 นางสาว วรรณภา ปานทอง
803 694 นาย วรรณวทิย ์ นมินอ้ย
804 2155 น.ส. วรรณศริ ิ พับขนุทด
805 697 คณุ วรรณา  ราญไพร
806 113 พญ. วรรณา ตรวีทิยรัตน์
807 2522 นส วรรณกิา  ศรอารา
808 1445 น.ส. วรรณศิา สวุรรณรัตน์
809 2495 น.ส. วรวรรณ  โรจนโ์ยธนิพพัิฒน์
810 1096 นาย วรวทิย ์แสนผาลา
811 2557 นส วรัญญา  แกว้นครฉมิ
812 1637 น.ส. วรากร การนา
813 2405 น.ส. วราพร  ครีสีตัยกลุ
814 2472 นส วราพร  ออ่นคําผาง
815 79 คณุ วราพรรณ คมภกัดี
816 1063 นางสาว วราภรณ์ ยะไชยศรี
817 491 นางสาว วราภรณ์ ศลิาวเิศษ
818 776 นางสาว วราภรณ์ หาญตระกลูสขุ
819 379 คณุ วรารัตน ์ พรอ้มมลู
820 2423 นส วรยิา  ยะสานตทิพิย์
821 1653 น.ส. วรโุณทัย วรวะลยั
822 1565 นาย วสนัต ์ปวงวงคคํ์า
823 1918 นาย วสนัต ์ลอยครบรุี
824 979 นาย วส ุงุย่สอ่งแสง
825 1704 น.ส. วชัราพรรณ  สรุาฤทธิ
826 544 นางสาว วชัรนิทร ์เทยีงบรูณธรรม
827 1615 นาย วชัรนิทร ์บญุรักษา
828 1208 นส. วชัร ี ประเสรฐิกลุชยั
829 489 นาง วฒันา วงษ์ศานนท์
830 315 คณุ วฒันา สมัฤทธิ
831 193 คณุ วฒันา อูว่ฒันสมบตัิ
832 1689 นาง วนัเพ็ญ เนนิเพมิพสิทุธิ
833 226 คณุ วนัชยั ศรปีระภาภรณ์
834 296 คณุ วนัทนา ทัศนบรรลอื (เสยี)
835 607 นางสาว วนัพาม ีผวิทอง (วรรณน)ี
836 567 นาย วลัลภ  เลาหกลุเวฑติ
837 1056 นาย วลัลภ  จอ้ยอํา
838 166 คณุ วลัลภ วรีะเดช
839 906 นส. วลัลภา  พรหมศริิ
840 2074 น.ส. วลัลภา เพชรวงศ์
841 2096 น.ส. วาชกูฤศกา  อศัวบญัญัตกิลุ
842 677 นาย วาทติ  คุม้ฉายา
843 359 คณุ วาท ี ศริมิาสกลุ
844 2097 น.ส. วารรัีตน ์  มชีู
845 2343 น.ส. วาสนา  พัฒอําพันธ์
846 1680 น.ส. วาสนา จติรชนะ
847 1315 นาย วโิรจน ์ชา่งมว่ง
848 996 นาง วไิล หน่อคํา
849 1462 นาง วไิลจติต ์  ปิยไพร
850 1751 น.ส. วไิลพร ศรชีวัชม
851 2190 นาง วไิลรัตน ์ คุม้เขวา้
852 1469 น.ส. วไิลรัตน ์กอียา่งรุง่เรอืง
853 765 นาง วไิลลกัษณ์  พันธุแ์พ
854 812 นางสาว วไิลวรรณ  โพธทิอง
855 1642 น.ส. วไิลวรรณ  โสภาณะ
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สมาชกิตลอดชพี เรยีงตามชอื สมาคมรังสเีทคนคิแหง่ประเทศไทย v.1.0 16 จาก 22

ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
856 609 นางสาว วไิลวรรณ ขําเน่า
857 828 นาง วไิลวรรณ ทา่พรกิ
858 1570 นาย วชิยั  ชว่ยขํา
859 904 นาย วชิยั วชิชาธรตระกลู
860 676 นางสาว วชิดุา  สริเิมธาธโนปกรณ์
861 1558 น.ส. วชิดุา ไพโรจน์
862 885 นาย วฑิรูย ์ นสิยัดี
863 1083 นาย วทิธวชั  จอมคํา
864 448 นาย วทิยา วฒุวิทิยางกลู
865 1964 นส วทิ ูสนิดํา
866 576 นาย วธิวชั หมอหวงั
867 1113 นางสาว วนิตรา ฐติสิทิธกิร(ภูส่รัุตน)์
868 372 คณุ วนัิย  พลวฒันเ์สถยีร
869 28 ดร. วภิา บญุกติตเิจรญิ
870 1566 น.ส. วภิาพร รักเรอืงรอง
871 1892 นส วภิาพรรณ มลูนวิ
872 61 ผศ. วภิาภรณ์ จารพุานชิยก์ลุ
873 2319 นาง วภิารัตน ์ วรยศ
874 1782 นาง วมิล เกตชุาญสริิ
875 932 นางสาว วมิลพักตร ์วรรณพฤกษ์
876 678 นางสาว วมิลรัตน ์ หลอ่นมิติดี
877 2353 นส. วยิะดา  เสนาะสนัต์
878 1893 นาง วยิะดา สมพงษ์
879 4 คณุ วรัิช ฉมิคลา้ย
880 2185 น.ส. วริาวรรณ  แกว้เอยีม
881 673 นางสาว วริาศณีิ  เฉลมิชวลติ
882 759 นาง วลิาวลัย ์ แดงสะอาด
883 1524 น.ส. วลิาสนิ ีมาเกดิ
884 1413 นาย ววิฒัน ์โอวศริกิลุ
885 2182 นาย วศิรตุ  จันโทสถ
886 997 นาย วศิวชัร ์จวิศริติระกลู
887 283 นาย วศิษิฐ ์(ศกัดชิยั)  ศริปิรชีากลู
888 1390 นาย วษิณุ จติรโรจนรักษ์
889 605 นาย วษินุกร อุม้ทรัพย์
890 675 นาย วสิทุธ ิ วรรณวจิติร
891 744 นางสาว วณีา  ผกูพานชิ
892 194 คณุ วนัีส วเิศษแสง
893 371 คณุ วรีชน  เตะ๊ปานันท์
894 2417 นาย วรีพล  จนิโจ
895 502 นางสาว วรีวลัย ์แสนสวสัดิ
896 1013 นาย วรีศกัด ิ จันธมิา
897 1709 นาย วรีะ  เวยีรชยั
898 1311 นาย วรีะชยั  ลน้หลาม
899 672 นาย วรีะชาต ิ ชรูอด
900 2044 นาย วรีะศกัด ิกองเงนิ
901 891 นาย วรีะศกัด ิขอ้ยุน้
902 1636 นาย วฒุชิยั สมจารี
903 1050 นาย วฒุศิกัด ิบญุผอ่งเสถยีร
904 355 คณุ ศรัญญา  อุน่จันทร์
905 1600 น.ส. ศรัญญา บญุเกดิ
906 511 พันตรี ศรัณย ์มกรพฤตพิงศ์
907 461 นางสาว ศรัณยา จารชุยันวิฒัน์
908 1420 นาย ศรายทุธ วงคเ์หลา
909 427 คณุ ศราวธุ ภทัรวรรณเวช
910 342 คณุ ศรนีวล ภูสํ่าเภา
911 472 นางสาว ศรสีมุาลย ์จงดี
912 1567 นส. ศวรรณญา อยูเ่จรญิ
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
913 668 นางสาว ศศนันท ์ บตุรเพชร
914 2109 น.ส. ศศธิร  ธรรมดอน
915 1026 นส. ศศธิร  ประทมุ
916 1318 น.ส. ศศธิร อํานวยวตัถากร
917 1819 ร.ต. ศศปิระภา มณีโชติ
918 1823 นส. ศศพัิชญ ์อธภิคัเศรษฐโชค
919 1319 น.ส. ศศวิมิล พรหมมา
920 771 นส. ศนัสนยี  คงคุม้
921 898 นาง ศนัสนยี ์พานชิสวสัดิ
922 388 คณุ ศานติ  อนิทรเกษตร
923 604 นาย ศาสตราวธุ ธรรมกติตพัินธ์
924 1724 น.ส. ศริประภา  ไหวดี
925 328 รตต. ศริาภรณ์ อทิธยิาวฒุิ
926 201 คณุ ศริ ิศรมีโนรถ
927 2060 น.ส. ศริณิฑทิัค  วงศพ์ญาพัชร
928 1564 น.ส. ศรินิภา นามวงษ์
929 1635 น.ส. ศรินัินท ์จันทรก์ลา้
930 865 นาง ศรินิารถ  ปรยีชาตเกษร
931 777 นาย ศริพิงษ์  วทิยโชคกติกิลุ
932 364 คณุ ศริพิร  แกว้กา่
933 1073 นางสาว ศริพิร  นาวาทอง
934 1663 น.ส. ศริพิร คงรัตน์
935 329 คณุ ศริพิรชยั ใหญย่งิ
936 94 คณุ ศริพิรรณ ฉันประเสรฐิศกัดิ
937 1557 น.ส. ศริพิรรณ รักษาคํา
938 999 นางสาว ศริรัิตน ์วรีวรรณ (วงศคํ์า)
939 64 คณุ ศริลิกัษณ์ สาครรัตนกลุ
940 654 นาง ศริวิรรณ   จเูลยีง
941 884 นางสาว ศริวิรรณ  นามลมิเหมนที
942 1394 น.ส. ศวิพร สกลูสงิหาโรจน์
943 1692 นาย ศวิาภณ ปักษี
944 311 พ.ต.หญงิ ศภุขจ ีแสงเรอืงออ่น
945 1652 นาย ศภุชยั  ประเสรฐิดํารงชยั
946 2042 นางสาว ศภุนดิา งามดี
947 1938 นส. ศภุมาส  แมน่ปืน
948 1577 น.ส. ศภุมาส ชยันา
949 1560 นาย ศภุมติร ผวิผาด
950 877 นาง ศภุวรรณ์  ชแูสงทอง
951 602 นางสาว ศภุวรรณ จวิะพงศ์
952 881 นางสาว ศภุวทิ ู สขุเพ็ง
953 682 นาย ศภุชัป์กรณ์  กองโภค
954 2293 นส. ศภุาวรรณ  เหลา่กดุบอด
955 1548 น.ส. สกณุา การะกนั
956 496 นาง สกลุ  ศริสิวสัดิ
957 421 คณุ สถติ ชไูชยยัง
958 1238 นาย สนทิ บญุนา
959 273 นาย สมเกยีรต ิกนัโฮมภู
960 341 คณุ สมเกยีรต ิจติตะธัม
961 862 นาย สมเชาว ์ สวา่งอารมย์
962 802 นางสาว สมคดิ  เหลา่เทยีง
963 146 นาย สมคดิ ตระกลูหวงัวรีะ
964 1104 นาง สมจนิตนา สบืสายหาญ
965 649 นาย สมชาย  สวา่งศรี
966 304 นาย สมชาย เนนิรมิหนอง
967 331 คณุ สมบตั ิลลีาเกยีรตไิพบลูย์
968 534 นางสาว สมบญุ กสสินิธานนท์
969 136 คณุ สมบรูณ์ วงศาวาส
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
970 2078 นาย สมประสงค ์ หอมจันทกึ
971 561 นาย สมพงษ์  ชาติ
972 519 นาย สมพงษ์  ศรบีรุี
973 334 คณุ สมพร เกดิสนิธุ์
974 640 นางสาว สมพศิ สมประสงค์
975 1092 นาย สมภพ วงศบ์รรเจดิกจิ
976 300 คณุ สมรัตน ์วชัรมงคลชยั
977 1227 น.ส. สมฤพร รัตนพงษ์
978 80 คณุ สมศร ีเออืรัตนวงศ์
979 1781 นาง สมศร ีสวสัดรัิกษ์กลุ
980 623 นาย สมศกัด ิเขอืนชนะ
981 157 คณุ สมศกัด ิจรรยาวตัวิงศ์
982 488 นาย สมศกัด ิวงษ์ศานนท์
983 409 คณุ สมหมาย กนัทะเมอืงลี
984 1679 นาย สมหมาย กูคํ่า
985 445 นางสาว สมานลกัษณ์ วริณุพันธ์
986 631 นาย สรจรส  อณุหศ์ริิ
987 63 ผศ. สรรเสรญิ ภตูดํิารง
988 1359 นาย สรรเสรญิ สมนกึ
989 1887 นาย สรรเสรญิ สมนกึ
990 1103 นาย สรวยี ์ธนะวงศ์
991 1743 น.ส. สรัญญพัชร ์ออ่นสําลี
992 563 นาย สราณัฐ  จันทรเ์พ็ญมงคล
993 219 คณุ สละ อบุลฉาย
994 1793 นส. สลลิดา กติบิญุญา
995 923 นส. สวรนิทร ์ จันทรล์ี
996 1881 นาย สหรัฐ ตา่ยสกลุทพิย์
997 767 นาย สหสัา  เรอืงศรี
998 1107 นางสาว สงัวาลย ์สมัยจันทร์
999 764 นาย สจัจา  ใจเครง่
1000 2125 นาย สญัชยั  บวัไขย์
1001 543 นาย สนัต ิองัผาดผล
1002 1388 นาย สนัทสิ บญุทวี
1003 1088 นาย สมัพันธ ์ คําเครอื
1004 479 นาย สมัฤทธ ิ เกดิแกว้
1005 2346 นาย สากล  จันทรน์าค
1006 1433 นาย สาธร เนอืนุย้
1007 1349 นาย สาธติ มณีโชติ
1008 350 นพ. สามารถ ราชดารา
1009 683 นาง สายใจ  คงสขุ
1010 590 นางสาว สายใจ ชมูณี
1011 1212 น.ส. สายใย กอ้นคํา
1012 1016 นส. สายใหม  เสยีงใหญ่
1013 1619 น.ส. สายสนุยี ์โชตอินันตก์าล
1014 1287 น.ส. สาวติร ี จันทรส์อน
1015 2383 นาย สําราญ ดา่นศริกิลุ
1016 2196 นส. สติานันท ์ เมฆนติกิลุ
1017 1039 นาย สบิทศิ ใยนรัิตน์
1018 446 นางสาว สริธิร นันทะนางกลู
1019 883 นางสาว สรินิาถ  สนุทรวฒัน์
1020 375 คณุ สริพิร  ตะ๊เพย
1021 1876 น.ส. สริพิร วอ่ง
1022 717 นางสาว สริมิา  พชิยัยทุธ์
1023 439 นางสาว สริสิงัวาลย ์ตนัตวิงศ์
1024 1641 น.ส. สวิภิา  พลูพันธ์
1025 381 คณุ สเุชษฐ ์ ณ ฟัน
1026 1895 นาย สกุฤษฏ ิไพศาลเสถยีรวงศ์
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
1027 788 นางสาว สกุญัญา  นยิมชนื
1028 1393 น.ส. สกุญัญา รดุจันทกึ
1029 1953 นส สกุญัญา อนิทะชยั
1030 1387 น.ส. สจุติรา  จติตวสิทุธกิลุ
1031 566 นางสาว สจุริา คงเทพ
1032 754 นาย สชุาต ิ แกน่จันทร์
1033 540 นาย สชุาต ิเกยีรตวิฒันาเจรญิ
1034 1312 นาย สชุาต ิเรอืงโรจน์
1035 438 นาย สชุาต ิชา้งมณี
1036 236 คณุ สชุาต ิสวุรรณาคะ
1037 2429 น.ส. สชุานันท ์เอกกระจาย
1038 1317 น.ส. สชุาวด ีมสุกิรัตน์
1039 144 คณุ สณีุ ลําเลศิเดชา
1040 318 คณุ สณีุ ลมิศริโิพธทิอง
1041 1831 น.ส. สดุารัตน ์ หอมชนื
1042 1697 น.ส. สทุธารัตน ์สวุรรณมณี
1043 2194 นาย สทุธพิงษ์  ฤทธแิผลง
1044 139 คณุ สทุธพิงษ์ เกษมนานา
1045 1275 นาย สทุธพิร  ดปีระหลาด
1046 2158 นาง สทุธรัิกษ์  ตงัเรอืงเกยีรติ
1047 829 นาย สทุัศน ์พลคชา
1048 325 คณุ สทุัศน ์สวุรรณวรวทิย์
1049 1268 ร.ท. สทุนิ  ดอกไมข้าว
1050 401 คณุ สธุน  นอ้ยวฒัน์
1051 989 นางสาว สธุภิา พศิโสระ
1052 781 นาย สธุ ี นัดพบสขุ
1053 339 คณุ สธุ ีเดชะวงศส์วุรรณ
1054 301 คณุ สนุทร ถาวรวนัชยั
1055 225 นางสาว สนัุนท ์สมนาค
1056 577 นางสาว สนัุนทา โตวศิษิฐชยั
1057 980 นางสาว สนัุนทา มทุมุณ
1058 1127 นส. สนุสิา อาชวีะประดษิฐ์
1059 333 คณุ สนุยี ์ธรรมสทุธกิลุ
1060 142 คณุ สบุงกช ปรูณโชติ
1061 593 นางสาว สปุระวณี์ (กรรณกิา) อไุรสนิชว์
1062 508 นาย สปุรยี ์ใบเตย
1063 500 นาย สพุจน ์เออือภสิทิธวิงค์
1064 2257 นาง สพุรรณกิาร ์จติตปัญญาพงศ์
1065 1727 นาง สพุรรษา  บาลี
1066 1064 นางสาว สพุรรษา ศริธิรีพันธ์
1067 1007 รอ.ญ สพัุตรา ขจรเดชเดชา (สขุเสวตร)์
1068 1786 น.ส. สพุกิา เพ็งเกลยีง
1069 2100 นส. สพุชิญา  เจยีนพันธ์
1070 2387 น.ส. สพุณิ จันทอไุร
1071 160 น.ส. สพุมิล ทศิาปกรณ์
1072 1571 นาย สพุ ี เหลา่สนีาท
1073 1174 นาย สภุชยั ขวดทอง
1074 1228 นาย สภุกัด ิอนิทรกําแหง
1075 2165 น.ส. สภุสัรญีา  บรรเทา
1076 171 คณุ สภุสัสรณ์  งามอมรภรัิตน์
1077 515 พญ. สภุาพ ธรีวริฬุห์
1078 1929 นส. สภุาพร  ศรสีวุรรณ
1079 571 นางสาว สภุาพร ทองงาม
1080 1915 น.ส. สภุาพร รัตนวงศคํ์า
1081 878 นาง สภุาภรณ์  ตปนยีพันธ์
1082 1178 นางสาว สภุาภรณ์ โหยชมุ
1083 406 น.ส. สภุาภรณ์ จารสุมบตัิ
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
1084 494 นางสาว สภุาภรณ์ นาคเย็น
1085 2076 น.ส. สภุาวด ี เจรญิจติ
1086 783 นาง สภุาวด ี ชชัวงษ์
1087 699 นางสาว สภุาวด ี พุม่เมฆ
1088 1136 น.ส. สภุาวด ี ศรนีอ้ย
1089 274 คณุ สภุาวด ีครวุนารนิทร์
1090 1660 น.ส. สภุาวรรณ วงคก์าไชย
1091 376 นาง สมุลมาลย ์ วรพพัิฒน(์ บวัขาว)
1092 211 อจ. สมุาลยั วงัวรรณรัตน์
1093 476 นางสาว สมุาล ีกสกิลุ
1094 762 นางสาว สมุาส  ชยัคํา
1095 1262 นาย สรุเชษฐ ์ การญุ
1096 2151 นาย สรุเชษฐ ์ สนิไสววงศ์
1097 569 นาย สรุเชษฐ ์บตุรดี
1098 880 นาย สรุชยั  อภริตงิ
1099 1253 นาย สรุชยั พรมแกว้
1100 959 นาย สรุชาต ิการประเสรฐิ
1101 444 นาง สรุภา ไหรัญพจิติร
1102 162 คณุ สรุวฒุ ิบญุประกอบ
1103 1266 นาย สรุสทิธ ิซว่นสี
1104 1833 นาย สรัุตน ์ คนขยัน
1105 1389 นาย สรัุตน ์บํารงุญาติ
1106 2485 นส สรุางคนา  เกยีรตกิอ้งกําจาย
1107 2332 นส. สรุางคนา  กนัธารักษ์
1108 1432 น.ส. สรุางคนางค ์โพชะโน
1109 669 นาย สรุนิทร ์ อวดรา่ง
1110 227 คณุ สรุนิทร ์เปรยีวนมิ
1111 622 นาย สรุยิัน นัครา
1112 380 นาย สรุยิา  โสชมภู
1113 2441 สรุยิา  ปรางนวล
1114 710 นางสาว สรุยิา  มานะผล
1115 2419 นส. สวุด ี คงบนั
1116 115 คณุ สวุรรณา จติบานชนื
1117 2167 น.ส. สวุรรยา  มชีาวนา
1118 1093 นางสาว สวุล ีเหมวงษ์
1119 1265 นาย สวุฒัน ์ใจปลมื
1120 987 นาย สวุฒัน ์ดสิวสัดิ
1121 595 นาย สวุฒันช์ยั สง่แสง
1122 943 นาย สวุชิา เชา้วงศพ์าณชิย์
1123 853 นาย สวุทิย ์ แซโ่คว้
1124 1164 นาง สวุมิล ขนุลํา
1125 1101 นางสาว สหุทั ภญิโญภาสกลุ
1126 1763 นส. หงสล์ดา  บปุผะโพธิ
1127 1877 นส หนงึฤทัย วะจะนะ
1128 1329 น.ส. หยกมณี โทดว้ง
1129 8 คณุ หรรษา ภวูพัฒนะพันธุ์
1130 1385 นาย อดเิทพ โฆษะววิฒัน์
1131 944 นาย อดศิร ชว่ยพทิักษ์
1132 633 นาย อดศิกัด ิ บญุลอื
1133 1396 นาย อดศิกัด ิถรีะแกว้
1134 418 คณุ อดลุย ์รัตโส
1135 1669 นาง อตนุิช สงคป์ระภา
1136 619 นาย อธษิฐ ์ แกว้ทวพัีฒน์
1137 85 คณุ อนงคน์ภา โตสกลุ
1138 1247 น.ส. อนัญญา แซอ่ยุ
1139 233 นาย อนันต ์ ขนุนกอ้น
1140 2181 น.ส. อนันตญา  อา่งแกว้
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
1141 431 คณุ อนันท ์อดุมอตุรชวีะ
1142 245 คณุ อนุชติ สมหาญวงศ์
1143 1168 นาย อนุชติ สทุธเิจรญิพาณชิย์
1144 702 นาย อนุสทิธ ิ ไชยวเิศษ
1145 1337 นาย อภเิดช วางจติร
1146 1559 นาย อภกิฤษฏ ์เสอืคํา
1147 1431 นาย อภชิยั ใหลเจรญิ
1148 1159 นาย อภชิา โมราศลิป์
1149 624 นาย อภชิาต ิเตมพัีฒนพงษา
1150 132 นพ. อภชิาต ิพานชิชวีลกัษณ์
1151 588 นางสาว อภญิญา ครองพงษ์ (นังคลา)
1152 513 นางสาว อภญิญา พานนา
1153 2104 น.ส. อภริด ี สานงิ
1154 1878 น.ส. อภสิรา ชรีนรวนชิย์
1155 948 นาย อภสิทิธ ิสวุรรณศรี
1156 1492 นาย อมเรศ เหลา่ตระกลูสวสัดิ
1157 367 คณุ อมรรัตน ์ ศรธีัญญา
1158 1767 น.ส. อมรรัตน ์จังธนสมบตัิ
1159 487 นาง อมรรัตน ์มังษา
1160 889 นางสาว อรกมล แตงแกว้
1161 1828 นาง อรทัย  เอกกาญจนกร
1162 352 น.ส. อรทัย  พทุธมงคล  มงโต
1163 850 นาง อรทัย  สงิหอ์สุาหะ
1164 486 นาง อรปภา ผวิเหลอืง
1165 1320 น.ส. อรยา วงศแ์กว้
1166 2057 นาย อรรณพ  สายะบตุร
1167 189 คณุ อรรถสทิธ ิศรสีบุตั ิ
1168 857 นางสาว อรวรรณ  คุม้เปลยีน
1169 792 นางสาว อรวรรณ  จําแนกสาร
1170 363 คณุ อรวรรณ  ชพีสวุรรณ
1171 2321 นาง อรสา  วมิล
1172 1703 น.ส. อรัญญา สงัขท์ว้ม
1173 568 นางสาว อรสิา วงศศ์ริ ิ(พวงระหงส)์
1174 810 นาย อรณุ  โสมรังสรรคส์กล
1175 154 นาง อรณุศร ีธชเสถยีร
1176 6 คณุ อรณีุ บรสิทุธิ
1177 183 นางสาว อรณีุ อศัวชยัสวุกิรม
1178 2296 นส. ออ้ม น่วมทมิ
1179 1644 น.ส. องัคณา  พมิพด์ี
1180 860 นางสาว อจัฉรา  พรหมดว้ง
1181 1708 นาง อจัฉรา  หวนัอิ
1182 1555 นาง อจัฉราภรณ์ โสภติปิยกลุ
1183 1438 น.ส. อญัชณา ชยัศริกิลุ
1184 592 นางสาว อญัชล ี เชง่สมหวงั
1185 2476 นส อญัชษิฐา วฒันลกัษณ์
1186 1984 นส. อญัมณี  เพชรศริิ
1187 1160 นางสาว อนัธกิา ธงรอด
1188 644 นางสาว อมัพร   ขนัจันทร์
1189 1244 นางสาว อมัพร  ทรัพยม์า
1190 656 นางสาว อมัพวนั   แหวนออ่น
1191 2508 นาย อาทติย ์ ยาวรีะ
1192 903 นาย อาทติย ์ปราณประดษิฐ์
1193 1617 นาย อามนี ขาเดร์
1194 701 นางสาว อาระญา  สาระไทย
1195 2323 ร.ต.ท.หญงิ อารรัีตน ์ ภรูนีนท์
1196 66 คณุ อําไพ อไุรเวโรจนากร
1197 892 นาย อําพลพรต  วงคเ์ปียม
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ลําดบั เลขสมาชกิ คํานําหนา้ ชอื-สกลุ
1198 985 นางสาว อําพันธ ์สรูนันทเสถยีร
1199 667 นาย อษิฎ ์ สบุนิมงคล
1200 541 นางสาว อไุรรัตน ์แกว้บญุเพมิ
1201 698 นาง อไุรวรรณ  ปัญญาทรง
1202 202 คณุ อไุรวรรณ จันทรส์มบรูณ์
1203 897 นาง อไุรวรรณ ปรถีวลิ
1204 586 นาย อดุมศกัด ิกาญจนฐติวิรณ์
1205 638 นาย อทุศิ  กนัธยิะ
1206 243 ผศ. อทุมุมา มัฆะเนมี
1207 425 คณุ อปุถมัภ ์สแีสด
1208 546 นางสาว อปุถมัภ ์สแีสด
1209 635 นาง อมุาพร  ชมพมูาตร์
1210 657 นางสาว อษุา   นอ้ยวจิติร์
1211 1695 น.ส. อษุา ธนะพานชิยส์กลุ
1212 2399 นาย ฮมัด ี ลอืบานะ
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