
เลขสมาชิก คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล

2484 นางสาว  ยมนา วุฒิยา

1707 นางสาว เกศกนก รายะรุจิ

336 พ.ท.หญิง เกศกมล พันธุ์โกศล

297 พ.ต.อ.หญิง เกศนี ปัญญาวงศ์สถาพร

658 นส. เกษร บุปฝา

92 นาย เกียรติชัย ต้ังก่อเกียรติกุล

845 นาย เฉลิมโชค วัฒนธรรม

234 นาง เฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจพัฒนา

686 นาย เชาวรัตน์ ศรีธนานันท์

521 นาย เดช ชูศรี

2108 นางสาว เดือนมนัส สุวรรณดิษฐ

2563 นาย เนติชาติ เทอดธรรมไพศาล

2189 นางสาว เบญจมาพร วุฒิกนกกาญจน์

2276 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหล่าพรม

293 นาง เบญจมาศ นวเศรษฐกุล

378 นางสาว เบญจรัตน์ จาวรุ่งฤทธิ์

1062 นางสาว เปรมยุดา ชดช้อย

1920 นส. เพชรรัตน์ กองขุนทด

2544 นางสาว เพ็ญพิชชา บุญมี

295 นาง เพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์

1018 นาย เพทาย กู่คํา

1109 นางสาว เพิ่มพูล กลิ่นคง

2110 นางสาว เมทินี วิเศษริรทอง

1323 นางสาว เมธาวี เกษขุน(ทศ

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

รายช่ือผู้ทําประกันชีวิตโควิค-19  ประจําปี 2563  ณ วันท่ี 13 เม.ย. 63 เวลา 22.00 น.

โปรดดําเนินการส่งสําเนาบัตรประชาชนด่วน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ลายเซ็นจริง ไม่ใช่สําเนา) 

หมายเหตุ รายนามท่ีมีสัญลักษณ์                          ทางสมาคมฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว



348 นางสาว เยาวภา พิสุทธิทรัพย์

703 นางสาว เยาวลักษณ์ จ่ันพลอย

392 นางสาว เรือนทิพย์ ทิพโรจน์

520 นางสาว เวียร์ ธนาวกุล

1348 นาย เสนีย์ ย่ิงยงยุทธ

1894 นาย เสริมศักด์ิ แสงเพ็ชร

855 นาย เสรี ถกลประจักษ์ ( ทองเพ็ชร)

2072 นาย เสรี ศักด์ิจิรพาพงษ์

308 นางสาว เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ

1897 นาง เสาวลักษณ์ เนาว์สุวรรณ

758 นาย เอกพงศ์ อมรวรนิตย์

553 นาย เอกรินทร์ ขําสุข

436 นาย เอนก สุวรรณบัณฑิต

582 นาง แคชรี ชุณหหิรัญ

385 นางสาว แสงเดือน จันทร์สมบูรณ์

741 นางสาว แสงเทียน รมณียกุล

1057 นาย แสงชัย สมนาค

1087 นาย โกสินทร์ ฤทธิ์ล้ําเลิศ

369 นาย โชคชัย เอกฐิน

386 นางสาว โชติกา จําปาเงิน

441 นาย โชติรพี กสิฤกษ์

2517 นาย ไชยสิทธิ์ อิรัชวา

1889 นาย ไพโรจน์ ศรีคํา

1515 นาย ไพฑูรย์ บุทธิจักร์

723 นาย ไพบูลย์ รุ่งวิภูษณะ

1756 นาง ไพรวัลย์ จันทาป

606 นาย ไพรัตน์ มุณี

2040 นางสาว ไพลิน พาฬิโพธิ์

835 นาง ไมตรี เทพนู



839 นาย ไอนุ องคะลอย

2556 นางสาว กชกร อัศวศุภชัย

773 นาง กนกพร มณีรอด

939 นางสาว กนกพันธ์ ประศาสน์วิทย์

1260 นาง กนกรัตน์ ประกอบกิจ

2113 นางสาว กนกวรรณ ธีระแนว

1508 นางสาว กนกวรรณ พวงเงิน

760 นาง กนกวรรณ ลายประดิษฐ์

1322 นางสาว กนกอร ภู่นาค

866 พ.ต.ท.หญิง กมณชลัท อภิรมย์ยานนท์

653 นางสาว กมลทิพย์ การะกูล

1490 นาง กมลพรรณ จํารูญ (ประสวนศรี)

2029 นางสาว กมลพรรณ อ่อนทอง

1206 นางสาว กมลรัตน์ เสืองามเอี่ยม

1725 นส. กมลรัตน์ จันอร่าม

666 นางสาว กมลวรรณ แสงสุวรรณ

1401 นาย กรเดช พัฒนสิทธิวงศ์

434 นาย กรกช ดนตรีรักษ์

2449 นางสาว กรกช สุนทรชัยนุกุล

2062 นางสาว กรกมล ประจําเชื้อ

1291 นาง กรณัฐ ปานศิริ

1201 นางสาว กรรณิการ์ กัญญาคํา

1976 นางสาว กรวีร์ กิจถาวร

1316 นาย กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี

843 นาย กฤษฏาค์ ทะเสนฮด

2048 นาง กัญรัสม์ิ สําราญ

1328 นาง กัณญภัทร ปรางนวล

601 นาง กัลยา สุขขี

854 นาง กัลยาณี ธีรกุล



1750 นาง กาญจนา กลมเกลียว

1515 นางสาว กาญจนา จันทวิเศษ

1690 นาย กิจกุล ขยันกิจ

2055 ร้อยตํารวจเอกหญิง กิตตน์ฉัตร ก้านจักร

1321 นาย กิตติพงษ์ ทองกล่ํา

279 นาย กิตติพร ตรีรัตนพงษ์

1578 นาย กิตติศักด์ิ วิเชียรสรรค์

690 นางสาว กิตนภา ม่วงงาม

1649 นาง กิติยา ผลสว่าง

1451 นางสาว กุลนันท์ ทองคํา

1330 นาง กุสุมา วงษา

1264 นาง ขนิษฐา ม่ันเมือง (วงศ์ไพรบูลย์)

2381 นางสาว ขวัญชนก ม่ันจันทร์

435 นาง ขันทอง ไชยมงคล

2056 ร.ตอ.หญิง คณัสนันท์ สุนทรวิภาต

1806 นาย คมกริบ แท่งทอง

740 นาง จงกลณี พูลทรัพย์

589 นางสาว จณิยา กิตติกรชัยชาญ

492 นาง จตุพร แสงแห่งธรรม

2275 นาย จรัส อุปพงศ์

1403 นางสาว จรัสศรี อุ่มสาตร์

1144 นาง จริยา สิงห์บํารุง

628 นาย จักรพงษ์ ประกอบกิจ

107 นาย จักราวุธ พานิชโยทัย

2418 นางสาว จันทกานต์ ไชยพัฒน์

888 นางสาว จันทร์เรือง พงศ์ขจร

954 นางสาว จันทร์นภา ดํารงค์สุข

950 นางสาว จารุนันท์ ฤทธิบันลือ

1885 นส. จารุวรรณ เวีฎยนขนาน



1896 นาง จิดาภา ไชยฤทธิ์

730 นางสาว จิตตินี สุทิน

98 นางสาว จิตติพร เขียนประสิทธิ์

410 นาง จินตนา มหายศ

603 นส. จินตนา อารีเอื้อ

2234 นาย จิรดนัย สาระสําคัญ

2160 นาย จิระเมศร์ กวินธรรมศักด์ิ

1255 นส. จิรัชฌา วิชชาธรตระกูล

490 นาง จิรันธนิน เภารอด

1374 นางสาว จิราพร อินชื้น

360 นางสาว จิราพรรณ โพธิ์ทอง

231 นาง จิราภรณ์ อู่วัฒนสมบัติ

1004 นางสาว จีรวรรณ อ้นอ่ํา

1810 นางสาว จุฑามาศ จาดนอก

2545 นางสาว จุฑามาศ กิติมา

2425 นางสาว จุฑามาศ ทองจินดา

1638 นางสาว จุฑารัตน์ สอนชาวเรือ

74 นางสาว จุมพฏ คัคนาพร

1450 นาย จุมพล สุขขวัญ

800 นางสาว จุรีพร สาขํา

2003 นาย จุลมณี ซิงห์

1850 นาย จุฬา อุไรรัตน์

1875 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชนะโยธา

400 นส. จุฬาลักษณ์ บุญมา

2348 นาย ฉลอง อนุบาลผล

1354 นาย ฉัฐนภ ภราสมพงษ์

2297 นางสาว ฉัตรลดา ร่วมสุข

688 นางสาว ฉันทนา วิริยะสัจจะ

2479 นางสาว ชณัฐกานต์ สืบเพ็ง



951 นส. ชนัญธิดา (ศศิธร) เรือนทอง

1836 นส. ชนากานต์ สีสงปราบ

1662 นางสาว ชนิษฐ์ภัค เอกพัฒนวงศ์

617 พ.ต. ชมพูนุท แก้วเพียงเพ็ญ

2422 นางสาว ชยา ธีระชยางกูล

1554 นางสาว ชรินทร์กาญจน์ เรืองสวัสด์ิ

786 นาย ชลกานต์ นพรัตน์

2558 นาย ชลคินทร์ ครรชิตชลกุล

876 นาย ชวลิต แซ่กัม

394 นาย ชัชชัย บัวแก้ว

1381 นาย ชัชวาลย์ แย้มชัยสาร

1 นาย ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ

896 นาย ชัยนาถ อยู่สําราญ

1154 นาย ชัยวัฒน์ เชิดเกียรติกุล

842 นาย ชัยวัฒน์ เภารอด

2161 นาย ชัยวัฒน์ ไร่พุทธา

415 นาย ชาญชัย เกียรติวุฒิพร

414 นาย ชาญพัฒน์ มาประกอบ

1643 นาง ชาลินี ทองสุข

1586 นางสาว ชิณา บุญอรัญ

569 ดร. ชิษณุพงศ์ (สุรเชษฐ์) บุตรดี

1651 นส. ชุติมา เดชพันพัว

1804 นส. ชุติมา เรืองพิจิตร

524 นาง ชุติมา เวชรักษ์

405 นาง ชุลี วรรณวิจิตร

739 นาย ชูเดช สัจจากุล

2489 นาย ซาเรฟ นิเดร์

2458 นาย ญาณวุฒิ ศิริมงคล

2336 นางสาว ฐานิดา ไชยมาลา



1945 นางสาว ฐิติภรณ์ สมพรมปัน

1331 นางสาว ฐิติยา กิตติเขมากร

1252 นาย ณฐกฤต จุ้ยส่องแก้ว

1241 นาง ณภัทร ฤทธิ์ล้ําเลิศ

1037 นาง ณภัสส์ศา ย้ิมประพันธ์

1616 นาย ณรงชัย อัศวพรหมพร

1342 นาย ณราศักด์ิ สายทอง

332 พ.ต. ณวพล วรพิพัฒน์

184 นาง ณัชนัญ พรหมอุบล

1130 นางสาว ณัฐกฤตา ร่มโพธิ์

387 นางสาว ณัฐชยา สมจริยา

1373 นางสาว ณัฐชานิการ์ จันทร์วาววาม

848 นาง ณัฐญาดา จันทร์บํารุง

1169 นาง ณัฐธิดา เทพกิจ

1479 นางสาว ณัฐธิดา ดรปัดสา

509 นาง ณัฐนันท์ ย้ิมประเสริฐ

1899 นาย ณัฐพล แสงเมือง

1114 นาง ณัฐยา เหล่าศิริ

330 นางสาว ณัฐวดี องอาจ

347 นาง ณัฐวรรณ แจ้งสี

1407 นางสาว ณัทธรา อินหนองฉาง

790 นางสาว ดรุณี วิวัฒน์บวรวงษ์

465 นางสาว ดวงสมร ดาวเศรษฐ์

1775 นางสาว ดังหทัย อุ่นใจ

397 นางสาว ดุษฎี สุทโธ

2361 นาย ต้นตระกูล โพธิ์ทองงาม

1199 นาง ต้องจิต มหาจันทวงศ์

442 นาย ถิร เนาสราญ

1314 นาย ทวีป แสงแห่งธรรม



1723 นางสาว ทิเนศวร์ อรัญมิตร

2555 นางสาว ทิพย์ฤทัย สิงหพันธ์

1384 นาย ธนทัต สิงห์วี

2451 นาย ธนภูมิ เพ็ชรนุช

1568 นาย ธนวัฒน์ พวงนาค

305 นาย ธนวัฒน์ สนทราพรพล

641 นาย ธนสมบัติ วนาพันธพรกุล

635 นาง ธนัช ชมภูมาตย์

873 นาย ธนากร จันทร์ยานนท์

1715 นาย ธนากร วงสะอาด

648 นาง ธนาพร ทองเกิด

2299 นาย ธนาพล ศรียา

1413 นาย ธรรมธัช (วิวัฒน์) โอวศิริกุล

925 นาย ธรรมนูญ ม่ันจินดา

223 นางสาว ธราทิพย์ นาราวงศ์

1486 นาย ธวัชชัย ตาลผัด

2066 นาย ธวัชชัย ไทยกรรณ์

953 นางสาว ธัญญ์นภัส อุปคุต

1544 นางสาว ธัญญลักษณ์ จันทร์ทิพย์

2452 นางสาว ธัญญารัตน์ โพธิ์พรหม

2279 นางสาว ธารทิพย์ สีทาหงษ์

1151 นางสาว ธารา รัตน์ อ่อนอินทร์ 
452 นางสาว ธิดา นิยมไทย

1304 นส. ธิตารัตน์  สาลี

894 นาย ธีรติ สุขสมเนตร

1768 นาย ธีรพันธ์ ผัดตุ่น

1248 นาย ธีรศักด์ิ อุ่นปัญญา

919 ร.ต.อ. ธีระพันธ์ แสงฉวี

1509 นางสาว ธีราพร ตองติดรัมย์



1466 นางสาว ธีราพร วรรณศิลป์

660 นาย นเรศน์ แก่นทอง

1888 นางสาว นงคราญ ศินาคม

2561 นางสาว นงต์นุช คําตา

761 นางสาว นงนุช ฉัตรชัยไพบูลย์

2016 นางสาว นงพงา ทาเกษม

670 นาง นงลักษณ์ พิตตินันท์

1059 นาย นพดล มงคลคีรีโรจน์

353 นาย นพพร เกษรบัว

2538 นาย นภสินธุ์ ประสาร

583 นาย นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

1712 นาง นฤยภัทร รัตะนิยะ

2340 นางสาว นลพรรณ เครือแส

310 นางสาว นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม

851 นางสาว นวิมล จํากัด

2440 นางสาว นัฎยา แก้วอาจ

351 นาย นัที อินา

2389 นางสาว นันทพร ปะทังเว

1381 นส. นันทพร สมนันชัย

1511 นาง นันทยา อุตตมะกุล

570 นางสาว นันทวดี เตียวเจริญ

1111 นางสาว นันทิยา โรจนาพงษ์

2320 นางสาว นายีหบ๊ะ ปาเน๊าะ

621 นาย นาราวินทร์ กูลนรา

899 นาย นิเวช อินมา

457 นางสาว นิตยา ก้อนคําตัน

2135 นางสาว นิตยา อินตะนัย

705 นาย นิทัศน์ ตุลารัตน์เรืองนาม

517 นาย นิมิตร์ สิตภาหุล



1053 นาย นิยบาล ลดากรณ์

2031 นางสาว นิลุบล จันทร์เพ็ญ

1772 ร.ต.อ.หญิง นิลุบล บัวนํ้าอ้อม

1324 นางสาว นีรนุช ทวีบุญ

196 นาง นุชรีย์ โชติพันธุ์วิทยากุล

1827 นางสาว นุชิดา ไสยาศรี

361 นาย บรรจง เขื่อนแก้ว

618 นาย บุญชัย นิตยสุภาภรณ์

464 นส. บุญทวี อลิปริยกูล

924 นาย บุญธรรม เผ่าแก้ว

2240 นาย บุญธรรม โมทอง

1880 นางสาว บุณฑริก นายอง

1631 นางสาว บุษเรศ บุญมี

2001 นางสาว บุษรินทร์ ภู่กลีบ

1277 นาย ปกรณ์ เกียรติมงคล

1711 นาย ปกรณ์ แก้วกลิ่น

2263 นาย ปกาศิต ฟูคํามี

1454 นาย ปฐมพงศ์ พลหาญ

1925 นางสาว ปณิชา นวลสุธา

1303 นางสาว ปนัดดา บุญเรือง

2562 นางสาว ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ

2404 นางสาว ปภัสสร อ่อนสา

1079 นาง ปภาดา ฉลาดแย้ม

2193 นาย ประเวช แซงคํา

982 นาย ประจักษ์ ดอนจันทร์เขียว

402 นาย ประจักษ์ ธนาพิบูลย์ผล

1546 นาย ประดิษฐ์ นนทะแสง

895 นาย ประพัตร์ บุญมาตา

1590 นางสาว ประภัสสร ทิพย์อุทัย



2260 นางสาว ประภัสสรา ปอศรี

471 นส. ประภาพร พรปัญญาวุฒิ

354 นาง ประภาสิริ เกษรบัว

907 นางสาว ประมาภรณ์ คิมหะมานนท์

1582 นางสาว ปราณี สุขะพล

722 นาง ปราณี บันลือธัญลักษณ์

2032 นส. ปริยา ซินมุข

2502 นางสาว ปรีชญา ทาดากิ

743 นาง ปรีดา บุญเทียน

1824 นาย ปวริศร ทิมาสาร

918 นาง ปัญจพร รักการดี

1890 นางสาว ปัญญภัค สมบัตินิมิตร

1242 นางสาว ปัทมา โยธาภักดี

1808 นางสาว ปัทมา อรุณประชารัตน์

775 นางสาว ปัทมาวดี วังแก้ว

2421 นางสาว ปาณิสรา ติยานุชิต

1155 นางสาว ปานทอง ไตรพล

2273 นางสาว ปาริชาติ สายธนู

302 นาง ปาลิดา  ถาวรวันชัย

1735 นางสาว ปาหนัน สิงห์ลา

344 นางสาว ปิ่นจุฬา เจริญสุข

338 พ.ต.หญิง ป่ินพิบูล พิบูลเวช

836 นาย ปิยทัศน์ แสงดาว

1958 ร.ต.หญิง ปิยธิดา ระยับศรี

1874 ร.ท.หญิง ปิยะพร รัตนชโยโต

772 นางสาว ปิยะมาศ วะนะสุข

630 นาย ปิยะศักด์ิ น้อยอยู่นิตย์

2163 นางสาว ปุณฑริกา บัวแสง

2270 นางสาว ปุณยวีร์ ขอสุข



1124 นาง ปุริมาน สวัสดี

1049 นางสาว ผกามาศ เถายบุตร

1811 นางสาว ผกามาศ ไชยสิทธิ์

2453 นส. ฝนแก้ว เทพสุด

731 นาง พจนา เกตุเทศ

700 นางสาว พจมาณ ฤทธิ์ย่ิง

285 นส. พนิดา ชาญเชาว์วานิช

207 นาง พนิตนาฏ รุ่งเรืองธนะกิจ

886 นส. พรกนก สีลาโส

738 นาย พรชัย เวียงจันทร์

2551 นางสาว พรชิตา ศรีจันทร์อินทร์

477 นาง พรทิพย เอี่ยมสะอาด

268 นาง พรทิพย์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

205 นาง พรทิพย์ ชีวะผลาบรูณ์

531 นางสาว พรพรรณ นวรุ่งเรือง

2261 นางสาว พรพรรณ ฤทธิ์เดชรัมย์

1845 นาง พรพิมล จันสี

981 นาง พรภิมล ปัดสาแก้ว

286 นส. พรรณวดี เอี่ยมณรงค์

1344 นางสาว พรรณิภา แย้มเอม

1784 นส. พรรษสินี ขาวทอง

2539 นาย พรหมวิหาร เสียวสวาด

2519 นาย พลกฤษณ์ ผิวเพชร

2448 นางสาว พลอย ดังสมัคร

1395 นางสาว พวงเพ็ญ ต้ังบุญดวงจิตร

1000 เรืออากาศตรี พสิษฐ์ ดํารงกุลแทน

1397 นาย พอเจตน์ คงจีน

1785 นางสาว พัชณิดา แสงทองล้วน

748 นางสาว พัชรินทร์ ไพรดีพะเนาว์



498 นาย พัฒนพงษ์ แสนชนม์

1267 นาย พัฒน์สรณ์ นิมิตรพรชัย

721 นางสาว พันฐิภา งิ้วออก

2162 นาง พันทิวา เอี่ยมโอภาสวงศ์

833 นาง พัลยมนต์ พัสกรพินิจ

430 นางสาว พาชื่น โพทัพ

545 นาง พิกุล จงดี

1556 นางสาว พิจิตรา สุคันธวณิช

1805 นางสาว พิชญ์ณิชชา มหาวงษ์

1681 นาง พิชญ์ธาดา วรภคปกรณ์

2362 นางสาว พิชญ์สุชา เจริญศักด์ิธนกุล

1722 นางสาว พิชญา แสนใจ

2266 นางสาว พิชาภัทร กาฬพันลึก

55 รศ. พิชิต ตรีวิทยรัตน์

1458 นาย พิชิต พันธุ์ดี

1257 นาย พิชิติชัย จันทร์เพ็ญ

530 เรือเอก พิทยา หงวนบุญมาก

429 นาง พิมพรรณ มณีแดง

1640 นางสาว พีรชา ประทุมทอง (ล่องนาวาไพรสน)

983 นส. พึงพิศ เอื้อพูนผล

742 นาง พูธ บุญกอแก้ว

1898 นาง ฟ้าลิ่ว นงรัตน์

1882 นางสาว ฟ้าวลัย พงษ์ไพบูลย์

1783 นางสาว ภัคสรกัญญ์ ชูขาว

2002 นางสาว ภัคสิริ สังข์สีแก้ว

485 นส. ภัทรพร ดรศรีจันทร์

1207 นางสาว ภัทรพร ธนธัณธัชคม (แก่นธรรม)

587 นางสาว ภัทรา ทองสงค์

2342 นางสาว ภัทรา นามวงษ์



2566 นส. ภัทราพร ไวทยะโชติ

2352 นาย ภาณุรุจ ศรีตะวรรณ

1371 นาย ภานุพงศ์ เนียนพานิช

2450 นาย ภานุพงศ์ สมเกษม

403 นาว ภาวนา อินธิบาล

1606 นางสาว ภาวิณี จีนาวุฒิ

655 นาย ภาสกร จิตตวิเชียร

2126 นาย ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ

1157 พ.ต.ท. ภูวกร พรมนิกร

995 นางสาว ภูษณิศา ผุดผ่อง

2099 นาย มงคล จันลิวงษ์

312 นาง มณีรัตน์ จับจิตต์

875 นาย มนตรี นิติกรวรกุล

1825 นางสาว มยุรี ดอกคํา

902 นส. มันทิรา  นิสสัยดี

1071 นาย มานพ คํามุงคุณ

847 นางสาว มารีนา  แวปามะ

138 นาง มาลินี ธนารุณ

2154 นางสาว ม่ิงขวัญ ขันนาแล

1301 นาย ยุทธนา เนตรวงศ์

856 นาย ยุทธพล วิเชียรอินทร์

2358 นางสาว ยุพา สารดี

1561 นางสาว รติกร เครือนํ้าคํา

362 นางสาว รติญา ลิขิตอํานวย

684 นาง รพิรัตน์ รังวารี

629 นางสาว ร่มรังศรี วงค์สูง

1402 นางสาว รัชดาภรณ์ ชนารักษ์

1480 นาง รัชตวรรณ จีนาวุฒิ

2103 นาย รัชภูมิ ม่ังค่ัง



2307 นาย รัฐกร ฟู่เจริญ

1826 นางสาว รัดใจ ใจสุทธิ

2531 นางสาว รัตติยา บุญทัศน์

763 นางสาว รัตนา รักสุข

941 นางสาว รัตนาภรณ์ เท่ิงขุนทด

1334 นางสาว รัตนาภรณ์ ทาทิพย์

704 นาง ราณี จันทรปัญญา

258 นาย รุจน์ สิงหเสนี

2388 นางสาว ฤทัยรัตน์ กี่อย่างรุ่งเรือง

314 นางสาว ลดาวัลย์ วรพฤกษ์จารุ

2494 นางสาว ลลิตา ไทยกล้า

238 นาง ละเอียด เดชพันพัว

2231 นาย ลัลญ์ลลิล กาล้อม

751 นางสาว ลําไย แม้นเสถียร

2256 นางสาว วณิชยา ขวดพุดซา

1592 นางสาว วนัสนันท์ พันธจักร

1336 นางสาว วนิดา ขันต๊ะ

1926 นางสาว วรญา เงินเถื่อน

1884 นางสาว วรปภา สอนสุภาพ

1345 นางสาว วรรณนิสา สลีวงศ์

1375 นางสาว วรรณพร สุวรรณเพ็ชร

694 นาย วรรณวิทย์ น่ิมน้อย

113 พญ. วรรณา ตรีวิทยรัตน์

158 นาง วรรณา เมธาภิรักษ์

2522 นางสาว วรรณิกา ศรอารา

2495 นางสาว วรวรรณ โรจน์โยธินพิพัฒน์

1096 นาย วรวิทย์ แสนผาลา

2557 นางสาว วรัญญา แคว้นครฉิม

1246 นางสาว วรัญรดา (ฐิติรัตน์) ชูสิงห์



2472 นางสาว วราพร อ่อนคําผาง

491 นาง วราภรณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ (ศิลาวิเศษ)

1063 นางสาว วราภรณ์ ยะไชยศรี

379 นางสาว วรารัตน์ พร้อมมูล

2423 นางสาว วริยา ยะสานติทิพย์

1653 นางสาว วรุโณทัย วรวะลัย

1918 นาย วสันต์ ลอยครบุรี

544 นางสาว วัชรินทร์ เท่ียงบูรณธรรม

1208 นางสาว วัชรี ประเสริฐกุลชัย

315 นาย วัฒนา สัมฤทธิ์

193 นาย วัฒนา อู่วัฒนสมบัติ

489 นาง วัฒนา วงษ์ศานนท์

1689 นาง วันเพ็ญ เนินเพิ่มพิสุทธิ์

607 นส. วันพามี ผิวทอง

166 นาย วัลลภ วีระเดช

2074 นางสาว วัลลภา เพชรวงศ์

677 นาย วาทิต คุ้มฉายา

359 นางสาว วาที ศิริมาสกุล

2097 นางสาว วารีรัตน์ มีชู

1680 นางสาว วาสนา จิตรชนะ

2343 นางสาว วาสนา พัฒอําพันธ์

906 นางสาว วาสนา (วัลลภา) พรหมศิริ

572 นาง วิไล น้อยยม

1469 นางสาว วิไลรัตน์ กี่อย่างรุ่งเรือง

765 นาง วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ

828 นาง วิไลวรรณ ท่าพริก

1570 นาย วิชัย ช่วยขํา

904 นาย วิชัย วิชชาธรตระกูล

1558 นางสาว วิชุดา ไพโรจน์



676 นส. วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์

885 นาย วิฑูรย์ นิสสัยดี

1083 นาย วิทธวัช จอมคํา

1964 นางสาว วิทู สินดํา

576 นาย วิธวัช หมอหวัง

1113 นาง วินตรา ฐิติสิทธิกร

372 นาย วินัย พลวัฒน์เสถียร

1892 นส. วิภาพรรณ มูลน่ิว

2319 นาง วิภารัตน์ วรยศ

932 นางสาว วิมลพักตร์ วรรณพฤกษ์

678 นส. วิมลรัตน์ หล่อนิมิตรดี

2353 นางสาว วิยะดา เสนาะสันต์

1893 นาง วิยะดา สมพงษ์

2185 นางสาว วิราวรรณ แก้วเอี่ยม

759 นาง วิลาวัลย์ แดงสะอาด

1524 นางสาว วิลาสินี มาเกิด

2182 นาย วิศรุต จันโทสถ

283 นาย วิศิษฐ์ ศิริปรีชากูล

1390 นาย วิษณุ จิตรโรจนรักษ์

605 นาย วิษนุกร อุ้มทรัพย์

675 นาย วิสุทธิ์ วรรณวิจิตร

744 นางสาว วีณา ผูกพานิช

194 นางสาว วีนัส วิเศษแสง

2417 นาย วีรพล จินโจ

502 นางสาว วีรวัลย์ แสนสวัสด์ิ

2044 นาย วีระศักด์ิ กองเงิน

1636 นาย วุฒิชัย สมจารี

1050 นาย วุฒิศักด์ิ บุญผ่องเสถียร

1420 นาย ศรายุทธ วงศ์เหลา



427 นาย ศราวุธ ภัทรวรรณเวช

668 นาง ศศนันท์ ตรีพุฒ

1026 นาง ศศิธร พงษา

1318 นางสาว ศศิธร อํานวยวัตถากร

1819 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศศิประภา มณีโชติ

1823 นางสาว ศศิพัชญ์ อธิภัคเศรษฐโชค

1319 นางสาว ศศิวิมล พรหมมา

771 นางสาว ศันสนีย์ คงคุ้ม

388 นาย ศานิต อินทรเกษตร

604 นาย ศาสตราวุธ ธรรมกิตติพันธ์

1724 นางสาว ศิรประภา ไหวดี

328 นส. ศิราภรณ์ อิทธิยาวุฒิ

1635 นางสาว ศิรินันท์ จันทร์กล้า

865 นาง ศิรินารถ ปริยชาตเกษร

777 นาย ศิริพงษ์ วิทยโชคกิติคุณ

1663 นางสาว ศิริพร คงรัตน์

329 นาง ศิริพรชัย ใหญ่ย่ิง

1557 นางสาว ศิริพรรณ  รักษาคํา

999 นางสาว ศิริรัตน์ วีรวรรณ

1652 ว่าท่ี ร.ต.ต ศุภชัย ประเสริฐดํารงชัย

2042 นางสาว ศุภนิดา งามดี

602 นางสาว ศุภวรรณ จิวะพงศ์

682 นาย ศุภัชป์กรณ์ กองโภค

496 นาง สกุล ศิริสวัสด์ิ

421 นาย สถิต ชูไชยยัง

802 นางสาว สมคิด เหล่าเท่ียง

146 นาย สมคิด ตระกูลหวังวีระ

519 นาย สมพงษ์ ศรีบุรี

640 นาง สมพิศ สงเล็ก



300 นางสาว สมรัตน์ วัชรมงคลชัย

1227 นางสาว สมฤพร รัตนพงษ์

80 นาง สมศรี เอื้อรัตนวงศ์

1781 นาง สมศรี สวัสด์ิ รักษ์ กุล 
488 นาย สมศักด์ิ วงษ์ศานนท์

1679 นาย สมหมาย กู่คํา

631 นาย สรจรส อุณห์ศิริ

1103 นาย สรวีย์ ธนะวงศ์

1743 นางสาว สรัญญพัช ร์ อ่อน ส ำ ลี  
563 นาย สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล

923 นส. สวรินทร จันทร์ลี

1881 นาย สหรัฐ ด่านสกุลทิพย์

1107 นางสาว สังวาลย์ ลมัยจันทร์

764 นาย สัจจา ใจเคร่ง

1388 นาย สันทิส บุญทวี

1088 นาย สัมพันธ์ คําเครือ

1349 ร.ต. สาธิต มณีโชติ

1212 นางสาว สายใย ก้อนคํา

1016 นางสาว สายใหม เสียงใหญ่

1287 นางสาว สาวิตรี จันทร์สอน 

2196 ร.ท.หญิง สิตานัน เมฆนิติกุล

883 นางสาว สิรินาถ สุนทรวัฒน์

375 นางสาว สิริพร ต๊ะเพย

1876 นาง สิริพร ว่อง

717 นางสาว สิริมา พิชัยยุทธ์

788 นางสาว สุกัญญา นิยมชื่น

1953 นางสาว สุกัญญา อินทะชัย

1387 นางสาว สุจิตรา จิตตวิสุทธิกุล

566 นางสาว สุจิรา คงเทพ



540 นาย สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ

1312 นาย สุชาติ เรืองโรจน์

2429 นางสาว สุชานันท์ เอกกระจาย

1317 นางสาว สุชาวดี มุสิกรัตน์

144 นส. สุณี ล้ําเลิศเดชา

318 นาง สุณี ลิ้มศิริโพธิ์ทอง

1831 นางสาว สุดารัตน์ หอมชื่น

2194 นาย สุทธิพงษ์ ฤทธิแผลง

1275 นาย สุทธิพร ดีประหลาด

2158 นาง สุทธิรักษ์ ต้ังเรืองเกียรติ

829 นาย สุทัศน์ พลคชา

1268 ร.อ. สุทิน ดอกไม้ขาว

401 นาย สุธน น้อยวฒัน์

989 นางสาว สุธิภา พิศโสระ

339 นาย สุธี เดชะวงศ์สุวรรณ

301 นาย สุนทร ถาวรวันชัย

577 นางสาว สุนันทา โตวิศิษฐชัย

508 นาย สุปรีย์ ใบเตย

1727 นางสาว สุพรรณษา คุณล้วน

2257 นาง สุพรรณิการ์ จิตตปัญญาพงศ์

1786 นางสาว สุพิกา เพ็งเกลี้ยง

2100 นางสาว สุพิชญา เจียนพันธ์

2387 นางสาว สุพิณ จันทอุไร

160 นางสาว สุพิมล ทิศาปกรณ์

1174 นาย สุภชัย ขวดทอง

1228 นาย สุภักด์ิ อินทรกําแหง

2165 นางสาว สุภัสรีญา บรรเทา

171 นาง สุภัสสรณ์ งามอมรภรัิตน์

571 นางสาว สุภาพร ทองงาม



494 นางสาว สุภาภรณ์ นาคเย็น

2076 นางสาว สุภาวดี เจริญจิต

274 นาง สุภาวดี ครุวนารินทร์

1660 นางสาว สุภาวรรณ วงค์กาไชย

2151 นาย สุรเชษฐ์ สินไสวงศ์

1253 นาย สุรชัย พรมแก้ว

444 นาง สุรภา ไหรัญพิจิตร

162 นาย สุรวุฒิ บุญประกอบ

1266 นาย สุรสิทธิ ช่วนสี

1389 ร.ท. สุรัตน์ บํารุงญาติ

2485 นางสาว สุรางคนา เกียรติก้องกําจาย

669 นาย สุรินทร์ อวดร่าง

2441 นาย สุริยา ปรางนวล

2419 นางสาว สุวดี คงบัน

1265 จ.ท. สุวัฒน์ ใจปลื้ม

595 นาย สุวัฒน์ชัย ส่งแสง

1164 นาง สุวิมล ขุนล่ํา

1101 นางสาว สุหัท ภิญโญภาสกุล

1763 นางสาว หงส์ลดา บุปผะโพธ์ิ

1877 นางสาว หนึ่งฤทัย จะวะนะ

1385 นาย อดิเทพ โฆษะวิวัฒน์

1396 นาย อดิศักด์ิ ถีระแก้ว

633 นาย อดิศักด์ิ บุญลือ

418 นาย อดุลย์ รัตโส

1669 นาง อตินุช กุญชนะรงค์

619 นาย อธิษฐ์ แก้วทวีพัฒน์

85 นาง อนงค์นภา โตสกุล

233 นาย อนันต์ ขนุนก้อน

2181 นางสาว อนันตญา อ่างแก้ว



431 นาย อนันท์ อุดมอุตรชีวะ

702 นาย อนุสิทธิ์ ไชยวิเศษ

1337 นาย อภิเดช วางจิตร

1159 นาย อภิชา โมราศิลป์

588 นาง อภิญญา ครองพงษ์

2104 นางสาว อภิรดี สานิง

1878 นางสาว อภิสรา ชีรนรวนิชย์

2496 นาย อมเรศ หันตุลา

1767 นางสาว อมรรัตน์ จังธนสมบัติ

487 นาง อมรรัตน์   มังษา

1828 นาง อรทัย เอกกาญจนกร

850 นาง อรทัย สิงห์อุสาหะ

352 นาง อรทัย พุทธมงคล มงโต

363 นางสาว อรวรรณ ชีพสุวรรณ

2321 นาง อรสา วิมล

568 นางสาว อริสา วงศ์ศิริ

810 นาย อรุณ โสมรังสรรค์

2296 นางสาว อ้อม น่วมทิม

1644 นางสาว อังคณา พิมพ์ดี

1708 นาง อัจฉรา หวันอิ

1438 นาง อัญชณา พลหาญ

1160 นางสาว อันธิกา ธงรอด

644 นางสาว อัมพร ขันจันทร์

1244 นางสาว อัมพร ทรัพย์มา

384 นาง อัมพร พวงมาลา (จันทร์สมบูรณ์)

1617 นาย อามีน ขาเดร์

701 นาง อาระญา ม่ิงมงคลชัย

2323 นางสาว อารีรัตน์ ภูรีนนท์

892 นาย อําพลพรต วงค์เป่ียม



985 นางสาว อําพันธ์  สูรนันทเสถียร

667 นาย อิษฏ์ สุบินมงคล

897 นาง อุไรวรรณ ปรีถวิล

586 นาย อุดมศักด์ิ ธนัญภูวสิษฏ์

638 นาย อุทิศ กันธิยะ

657 นางสาว อุษา น้อยวิจิตร์

2399 นาย ฮัมดี ลือบานะ




